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קטז

רבינו אברהם בן הרמב״ם

וחילקו הנכסים ביניהן התהילה קובלת עליו לחכמים׳ אמר להם היא נאמנת
עלי יותר מן הכל ,אמרה להם בודאי כך התניתי עמו׳ אמרו חכמים אין אחר
קצה כלום ,4ועיקר ברייתא זו בתוספת כתובות יפה כה האב מכח הבעל.
ו
ובמגילת סתרים להרב רבי׳ אברהם בן הר״ם במז״ל יש עוד מאמר׳ וזה
לשונו:
והאומר שדוד ושלמה הם מלכים ואינם נביאים הריהו חוטא ועליו
לחזור בו מדבר זה ולקבל עליו לשוב בתשובה ,כי הוא הולק על האל יתעלה.
ואת מי שקרא אלהים נביא הוא מוציא מתואר הנבואה ,והלא אין איש
האלהים אלא נביא ומצאנו שנאמר בדוד [נחמי׳ יב ,ד] במצות דוד איש
האלהים ,ובשלמה נאמר [מלכים־א ג ,ה] בגבעון נראה ה׳ אל שלמה .ומה שהוא
נתלה בזה שרז״ל לא אמרו זאת ואינם קוראים אותם נביאים ואינם נקראים
אלא מלכים ,אין הדבר כמו שהוא חושב ,והמעיין בדברי רבותינו ז״ל לא יאמר
כדברים האלה כי הם בארו את זה ובררוהו בכמה מקומות בספרי דבי רב
ואמרו כיוצא בו אתה אומר ואלה דברי דוד האחרונים וכי לא נתנבא דוד אלא
אלו בלבד ,הלא כבר נאמר רוח ה׳ דיבר בי ומלתו על לשוני ומה תלמוד
לומר ואלה דברי דוד האחרונים מלמד שהיו דברי תוכחות [ספרי ואלה
הדברים] ,וזה לשון המשנה בסוטה [מח ,א] משמתו נביאים ראשונים בטלו
אורים ותומים ,ובארו בתלמוד מאן אינון נביאים הראשונים אמר רב הונא
דוד ושמואל .1ובהגדה דשיר השירים אמרו אבל שיר אמרה מלך בן מלך
ונביא בן נביא ,והרבה יש כיוצא בזה במדרשות ולא נאריך כי די במה
שזכרנו ,ואם יש מי שאומר דבר זה הרי לא עמד על המקומות האלה שזכרנו.
והנה בהלכות גדולות מנו ארבעים ושמונה נביאים שנתנבאו לישראל
כמו שנזכר בפ׳ מגילה נקראת [יד ,א] ודוד ושלמה חשובים בכללם ,כמו
שאמרו משנכנסו ישראל לארץ נתנבאו יהושע בן נון ופנהס ואלקנה ושמואל
 4לפנינו בירושלמי ,שם  :אין אחר קבין כלום .אבל בתוספתא כתובות ד ,ד :.אמרו
לה חכמים אין כלום אחר הקיצה.

 1לפנינו בסוטה ,שם  :מאן נביאים הראשונים ,אר״ה זה דוד ושמואל ושלמה ,אולם בעין
יעקב לא גרס שמואל ,ועל אמרם ביומא נג ,ב  :אבן היתד ,שם מימות נביאים ראשונים
ושתיה היתד ,נקראת ,מפרש רש״י :נביאים הראשונים דוד ושמואל ,וזה מפליא ,שהרי
בימי דוד ושמואל לא נבנה עוד הבית .אמנם ,בירושלים סוטה ט ,יג מוסרים בשם
רב  :זה ירמיהו וברוך .וזה יתכן בין למאן דאמר שיאשיהו גנז הארון בין למאן
דאמר שהארון גלה לבבל ,כי ירמיהו ניבא בימי יאשיה (ירמי׳ א ,ב).
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דוד גד החוזה ונתן הנביא ואסף והימן וידותין ואחי׳ השילוגי ושלמה וכר,
ובעל ההלכות לקח את זה מסדר עולם [פ״כ ופכ״א] ואין אף אחד מהרבנים
סובר שדוד ושלמה אינם נביאים אלא הם מלכים ונביאים לכל הדיעות ואין
בזה שום מחלוקת.2

ז
ושאלת יעזרך האל כי אבאר לך דברי רבותינו ז״ל בתלמוד [בבא בתרא
יב ,א] אמר אמימר וחכם עדיף מנביא ,ומהו אופן הפתרון בזה ,והזכרת כי
השמחים לעשות רע אשר ארחותיהם עקשים ונלוזים במעגלותיהם [משלי
ב ,ט ]1הרחיבו פיהם לכפר במאמר הזה ,וחפץ אתה בביאורו בכדי להרחיק
את אולתם ,כמו שהזהיר אותנו החכם ואמר [שם כו ,ה] ענה כסיל כאולתו פן
יהיה חכם בעיניו ,והנני לענותך על שאלתך בהצלחת האל ועזרתו.
דע ילמדך האלהים ,כי המאמר הזה אין בו דופי לאיש תבונה
ונכון הוא למבין ,ואופן הפתרון בו קרוב ,וזהו ,הלא אנחנו קהל אנשי
התורה מסכימים בדיעה אחת שכל נביאינו שנשלחו אלינו ושנכתבה
נבואתם בכ״ד ספר הם נביאים וחכמים ואין מחלוקת בינינו לזה ,וכל
בר דעת לא יפקפק בזה שכל שני בני אדם השוים באחת ממדריגת הכבוד
ולאחד מהם מעלה אחרת יתר על חבירו שהוא חשוב מחבירו עי״ז ,ושבעל
שני מעלות חשוב יותר מבעל מעלה אחת ,ושמלך ונביא עדיף מנביא שאינו
מלך ,ושבהן גדול ונביא עדיף מנביא שאינו כהן גדול ,ושנביא חכם עדיף
 2ראה סוכה נב ,א  :כבר התנבא עליך דוד אביך כו׳! ראש השנה כא ,א :ולא קם
נביא עוד בישראל כמשה וכו׳ במלכים קם וכו׳ וכן ביומא לז ,א :זכר צדיק לברכה
(משלי י ,ז) אמר להם נביא לישראל כר .אמנם בזהו־ תרומה קנד ,א אמרו :כד
קב״ה אתרעי ביה [בשאול] לא אתרעי ביה אלא למלכו אבל לנבואה לא ,דהא
תרין אלין לא אתמסרו כ ח ד א בבר נש בעלמא בר ממשה
מהימנא עלאה דזכה לנבואה ומלכו כחדא ,ולא א ת י י ה י ב לבר נש אחרא
ת ר ו ו י י ה ו כ ח ד א ,אולם בבמדבר רבה יט ,ג :ולא מצינו שנתנבא שלמה ,אלא
קרוב לשמונה מאות פסוקים ,וכוונתם ,שלא היה כשאר הנביאים שהיו אומרים לכל
דורש "מה שבהורין ומה שבסדקין" (ע׳ יומא ער" א) .ההשראה העליונה שעליהם
היתד ,רק בכתובים שהשאירו לדורות (ראה תרגום שיר השירים  :שירין ותושבחין די
אמר שלמה נביא) ,אשר מיד ה׳ עליהם השכיל ברוח הקודש ובחכמה עלאה .ראה
מורה נבוכים ב ,פמ״ה ומה שכתבתי במחברתי "הרמב״ם והזהר" בהלכות יסודי
התורה ב ,יב על שנקטו "אמר שלמה בחכמתו" אכל לא נבואה מתמדת ,כדרך
שבא שאול לשאול את שמואל הרואה ,וראה זהר חדש סוף פרשת תרומה  :ההיא
נבואה לשעתה ,ושם רות (עז ,א) על הפסוק "מרחוק ה׳ נראה לי" ,וראה ניצועי'
זהר תרומה שם אותיות ד—ה.

קיוז

רבעו אברהם בן הרמב״ם

מנביא שאינו חכם׳ וכיון שאנו בדיעה אחת שכל נביאנו השלוחים אלינו הם
נביאים וחכמים ובכל זאת אמרנו חכם עדיף מנביא׳ הרי שלא נתכוננו אלא
לנביא שאינו חכם ,אבל מי שהוא חכם ונביא הוא חשוב ונכבד יותר בלי
ספק ,מפני ששניהם שוים בחכמה שבה מתיחס החכם ,והנביא עולה עליו
במדריגת הנבואה .וכך הדבר בכל מי שיש לו תואר נוסף שהוא חשוב יותר,
והאומר שבעל חכמה חשוב יותר מבעל יחם לא נתכוון אלא למי שאין בו
מעלת חבירו ,אבל מי שהוא בעל יחם ובעל חכמה ,הוא חשוב ונכבד יותר,
והאומר שהחזן (הקורא בתורה) חשוב יותר מהסופר (הכותב תורה) ,לא
נתכוון אלא לסופר הבקי בכתיבה ואינו בקי בקריאה ,אבל מי שהוא סופר
וחזן הריהו חשוב יותר׳ כי היתרון אשר נכבד בו חבירו ישנו גם לו והוא
עודף על חבירו במעלה השניה שישנה בו ואינה בחבירו ,ואין צורך בענין
הזה לתוספת באור לבררו ולבארו לגבי כל בר דעת.
אולם יש מקום לספק ופקפוק בלבות בני אדם בנוגע למדרגות הכבוד
היחידות (שכל אחד מתיחד באחת מהן) ,כגון חבורה של אנשי מעלות שלכל
אחד מהם מעלה אחת ממעלת הכבוד — איזו מהם קודם ? ובכדי לבאר את זה
להביא מה שאמרו במשנה  1כהן קודם ללוי ולוי קודם לישראל ובו׳ ,והוסיפו
בתוספתא! משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים וכו׳ ,וכיוצא בזה בחכם
שאינו נביא ונביא שאינו חכם ,שמדריגת החכם חשובה יותר ,אך הנביאים
השלוחים הם נביאים וחכמים׳ ונביא שאינו חכם דוגמת מלאכי שאול שנאמר
בהם [שמואל־א יט ,כ־כא] ותהי על מלאכי שאול רוח אלהים ויתנבאו גם
המה ויגידו לשאול וישלח מלאכים אחרים ויתנבאו גם המה ויוסף שאול וישלח
מלאכים שלשים ויתנבאו גם המה ,והיו ראויים לשם הנבואה ברוח אלהים
שהיתר .עליהם ,אולם לא היו שלוחים ולא נתנבאו אלא לצורך שעה ואמרו
שבח ותחלה ואח״ב נסתלקו ,ראו שבאר התרגום ואמר ושרת על אזגדי שאול
רוח נבואה מן קדם ה" ,,ושבחו" אף אינון ,ולא מצאנו להם אח״כ זכר בנבואה
ולא בשליחות מאת האל כי נבואתם לא נצרכה לדורות ,ובכיוצא באלו נאמר
חכם עדיף מנביא 2
1
־.
 1בברכת אברהם שם ציין הה׳ הירשפלד למשנה גטין ה ,ח ,והתוספתא שהובאה ציין
לבמדבר רבה פ״ו׳ והעיר על זה הה׳ עפנשטיין במחברתו עט׳  9הערה  ,2כי מענין
שיכינו קרא את המדרש במדבר רבה בשם "תוספתא" ,ובמחילת כבודם שניהם טעו
בדבר משנה ,שבסגנון זה אינו בגטין שם רק בהוריות יג ,א והתוספתא גם היא
בהוריות ב ,ט.
 2ראה בזוהר שמות ו ,ב :לנביאי לזמנין שרת עלייהו רוח קודש ולזימנין לא
וחכימין לא אעדי מנהון רוח קודשא אפילו רגעא חדא; צו לה ,א :אינון דמשתדלי
כאורייתא קיימי לעילא באתרא דאקרי תורה ונביאי קיימא לתתא! וראה עוד שק
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כי התורה נתנה לחכם זכות שאין אלה ראויים לכמותן ,כי המצטיין
בידיעת התורה ופירושיה ועניניה ובאור דיניה כמיותיה ואיכיותיה ,לפי מה
שהובא במסורת המסורה כלה מהשליח (משה רבנו) ע״ה ,הוא נכבד וחשוב
יותר מנביא שאינו חכם׳ כי מי שאינו בקי בחכמת הדת ואף אם הוא נביא
הריהו זקוק מאד לחכם לשאול את פיו׳ במה שצור .האל יתעלה לעשות
כמשפטו ,והוא חייב בשאר הענינים לכבד את החכם ולהוקירו ולעמוד מפניו,
כמו שבא בביאור [ויקרא יט ,לב] מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ,כי
חכמת התורה גבוהה יותר ממעלתו והוא קשור אליה ועליו למשוך ידו מדבר
שאין דרך לידיעתו אלא ע״י חכם.
הלא תראה כי יהושע בן נון היה נביא וחכם ואעפ״ב כשהיה זקוק לאלעזר
כהן גדול לשאול על ידו באורים ותומים — ידיעת הנסתר — במה שרצה
לעשות בענין המלחמות והיציאה לפשוט על אויביו ,הצריכו האל יתעלה
ללכת אליו ולעמוד לפניו ,לשם כבוד ויקר לאורים ותומים ,כמו שנאמר
[במדבר כז ,כא] ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו ,וכן גם נביא שאינו
חכם מכיון שהוא נצרך לחכם חובה עליו ללכת אליו לשם כבוד ויקר לתורת
ה׳ ,שבידיעת באוריה ופירושיה נעלה החכם ההוא ממנו ,כי אין מעלה
ואין כבוד למעלה ממעלת חכמת הדת ,כי היא התכלית
הרצויה בבריאת המקום והזמן ומציאות הברואים ,כמו שנאמר [ירמי׳ לג,
כה] אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי ,והכל זקוקים
לה ובכל שררה על האומה צריך שיביאו ספר תורה ויעמדו לפני הקהל
וס״ת בידו בשעה שהשררה ניתנת לו ,לומר שכל שררה מן התורה ,וכמאמר
החכם בהזהירו על החכמה [משלי ח ,טו] בי מלכים ימלוכו וגו׳ בי שרים
ישורו ,וכל שררה היא למטה משררת ידיעת התורה וכל נכבד יכבד בה ,יקרה
היא מפנינים ,והבורא יתעלה זכרו לא בחר לתורתו אלא את הנכבד מכל.
באצילותו ביראת חטאו בנאמנותו ובנקיון כפיו ,והוריד את תורתו על ידו,
ולמד אותו באוריה ופשטיה ,והוא אב בחכמה אב בתורה אב בנביאות׳ ויחדו
וכבדו במה שלא זכה אליו אחד מהנביאים כמו שנאמר [דברים לג׳ י] ולא קם
נביא עוד בישראל כמשה ,וכן הנביאים השלוחים אלינו אחריו מיהושע בן
נון עד עזרא הכהן שנקרא ג״ב מלאכי  ,3והוא האחרון שבנביאים ,כולם
חכמים ונביאים ,והם אשר היו למורים לאומה ומעוררים אותה לעבודת
האלהים ומעשה המצות ,ונכללו בהם שתי המעלות הנבואה והחכמה והם
וישב קפג ,ב ; משפטים קטז ,סע״ב ; רעיא מהימנא פנחס רכג ,א :תקוגי זהר וזקונא יח
(לא ,סע״ב); תקונא ל (עה ,א).
 3מגילה טו ,א.

קב

רבינו אברהם בן הרמביים

נכבדים וגבוהים יותר במעלתם מהחכמים שלא היו נביאים ,אבל זולתם מן
הנקראים נביאים ואינם מומחים בידיעת דת ודין ובאור המקראות ומובניהם,
כמו מלאכי שאול והדומים להם ,אשר לא נמצאו בהם התכונות האלה ,החכם
שיש בו התכונות האלה הוא חשוב יותר במעלתו וגבוה יותר במדרגתו ,ועל כגון
אלה נאמר חכם עדיף מנביא ,מפני זיקת הנביא הזה לחכם הידוע את המותר
ואת האסור ואת במות הדינים ואיכיותיהם ,ומפני שהוא צריך לעזרתו במצוות
ובדינים שבן ברית מחויב לדעתם וצריך להכירם וחייב לעשות על פיהם,
ועל כן אין ספק שהחכם נעלה ממנו במעלתו ונכבד במדריגתו ,אבל בענין
נביא חכם לא אמר אף אחד מהמשכילים כי חכם שאינו נביא יגיע למדריגתו
ומכ״ש שיעלה עליו ,כי החכמה אשר נשתבח בה החכם היא נמצאת בנביא
והם שוים בה ,והנביא עודף על החכם בנבואה שנכבד בה ממנו ,ואיזו יתרון
יש לחכם על הנביא עד שיעלה על הדעת כי זאת היתה כוונת חכמינו ז״ל
במאמרם זה ,ואיך יתבן שבעלי הדעות השלמות יאמרו חכם עדיף מנביא
וחכם ,והלא אין הדבר הזה אלא סבלות ,והמאמין כי רבותינו ז״ל כוונו לזה
הריהו מביש את עצמו ומגלה את סכלותו ועל כיוצא בהם אמר החכם [משלי
יב ,כג] ולב כסילים יקרא אולת ,ואומר [שם טו ,ב] ופי כסילים יביע אולת,
כי לו התבונן במאמר הזה היה מגיע אל האמת.
ודע כי ההסבר שהזכרנו נמצא במאמר עצמו לא יסתר מבעלי ההבחנה,
והמחשבה אשר חשבוה היא מן הנמנע ולא יאמרה מי שיש לו איזו תפיסה
שהיא בהבחנה ומכ״ש מי שנגלתה בינתו ונתפרסמה חכמתו׳ אולם שנאתם
לאנשי הדת והחכמה הביאם אל עוות משפטם ולפרש את מאמריהם בניגוד
להאמת והנכון׳ כי החכמה היפך הסכלות ומכיון שאין הפכים מתחברים חל
הפירוד ,כמו שנאמר [שם א׳ כב] וכסילים ישנאו דעת׳ ואין אויב גדול יותר
לכסיל מן החכם ,גם שנאת החכם לכסיל גדולה יותר ,כמו שנאמר [שם כט,
בז] תועבת הצדיקים איש עול ותועבת רשע ישר _דרך׳_/וכבר ידעת כי אונאת
ן דברים חזקה וקשה יותר מאונאת ממון ,כי אונאת ממון יש לה תקנה אבל
אונאת דברים אין לה תקנה׳ ואמרו רבותינו ז״ל [ב״מ נח ,ב] גדול אינאת
דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו ויראת
מאלהיך ,ר׳ אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו ,ר׳ ישמעאל בר נחמני «־ אימר
זה ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון ,ואני אומר כי הפס׳ [ויקרא כח ,יז]
ולא תונו איש את עמיתו ויראת הוא מיוחד לאונאת דברים כי לאינאת
 4לפנינו בגמרא שם הגירסא  :ר׳ שמואל בר נחמני ,אולם מצעו ר׳ ישמעאל בר
נחמני בויקרא רבה יח ,א ,ג ,וראה מעיין גנים לאיוב מהד׳ ר״ש בובר פרשה א ובהערה
י שם ואין צורך להגיה.

אגרות

קכא

ממון כבר קדם הפס׳ [שם שם ,יד] וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמי 
תך אל תונו איש את אחיו ,ומה במי שמאנה אפי׳ הדיוט שבישראל בדברים
ומכאיב את נפשו בקל שבדברים באה האזהרה הזאת ונאמר בו ויראת מאלהיך
על אחת כמה וכמה במי שמאנה יסודי עולם ומדבר בהם כזבים ודברים אשר
לא כן ויחשב על מאמריהם ההיפוך ממה שאמרו ובניגוד למה שנתכוונו
אליו ויפרש את דברי החכמה כפי סכלותו ויתכוון להחטיא את האמת בדבר,
ובכיוצא בהם אמר הכתוב [ישעי׳ ה ,כ] הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע
וגו׳ תאלמנה שפתי שקר [תהלים לא ,יט] ,יתפרכן ישתתקן יתחרשן [ירו׳ חגיגה
ב ,א] ,וכל זה מפני חפצם להתנגד ותשוקתם לכפור ,ונאמר בהם עוד [משלי א׳
כב] ולצים לצון חמדו להם ,אהבו רע מטוב ושקר מדבר צדק [מלה״ב בתהלים
נב ,ה] ,ואין כוונתם ללמוד ולהפיק תועלת וללכת בדרך האמת אלא כוונתם
לגגות ולהטיל דופי בדת וזוהי תכונתם ,ובהם נאמר [משלי ב׳ יג] העוזבים
אורחות ישר ללכת בדרכי חושך השמחים לעשות רע יגילו בתהפוכות ,והם
בסכלותם ועורון לבם וקוצר ראותם חושבים כי הם מכבדים את הנביאים
בזה שהם מזלזלים בחכמי התורה ואינם יודעים כי לולא התורה לא הייתה
נבואה וכי בחכמת התורה יכובד הנביא ,והיא הסבה לירידת הנבואה ושמיעת
ספר האלהים וכי היא העיקר והמטרה ,והנבואה שורה על הנביא בגולה,
ובחכמת התורה יגיע בן ברית לעבודת האל ובקיום מצותיה יתקרב אליו
ויירש חיי עד׳ כי הנביא יכובד בדבר האלהים אליו אף החכם לא יכובד
אלא ע״י חכמת התורה שהיא דברי האל ומצותו הכבודה ,הכל שב אל ענין
אחד ,ומשורש אחד יסתעף ,והעיקר בכל את האלהים ירא ואת מצותיו שמור,
ולא צונו האל לרומם את החכם ולנשאו מפני עצמותו אלא מתוך כיבוד
ורוממות והוקרה לתורת אלהיו אשר בלבו  ,5ולכן כשבא הכתוב להזהירנו על
כבוד החכם ולעמוד לפניו סיים ואמר ויראת מאלהיך אני ה׳ ,כלומר מה
שהצרכתי לתת לו ולכבדו היא לכבוד תורתי והמכבד תורתי הריהו מכבדני,
ומי שירא את חכמי התורה הריהו ירא אותי ופוחד מפני ואני משלם לו
גמולו.
והנה הנביא החכם ראוי לזכותו משני הצדדים מפני שהוא חכם ומפני
שהוא נביא ,והנביא שאין לו חכמה יש לו מעלת הנבואה ,וחכם שאינו נביא יש
לו מעלת החכמה ,וכשאנו באים להשוותם הרי החכם קודם ועולה עליו במעלתו,
כי הנביא שאינו חכם זקוק לחכם וצריך ללמוד מחכמתו ועל זה נאמר חכם
עדיף מנביא .ואמרו זאת ע״פ מה שדרשו את הכתוב שנאמר בו [תהלים צ,
יב] ונביא לבב חכמה ,ושבח את הנביא בחכמה שהיא הנכבדה והחשובה
 5ראד ,מוע״ק כא ,ב.

קכב

רבינו אברהם בן הרמב״ם

שהקדמנו ,8וזהו מה שאין איש
*6
מכל הדברים ,והיא העיקר והמטרה לפי מה
מן המשכילים יכול להכחישו ,ומי שאינו מכיר בזכות חכמי התורה ומזלזל
בהם הריהו מזלזל בתורת ה׳ ולא ירא אלהים והוא עתיד לתבעו ולהענישה
ואוי ואבוי למי ששם רסן דתו ודעתו ביד עולמו ולא יחשב לאחריתו ועזב
עבודת אלהיו ■מפני תאות לבו והפיל נפשו בכליון ואבדון ,מתוך חשקו
להתעקש ולהתנגד ,ויעצם עיניו מראות את האמת ואוטם אזנו משמוע אותו,
כי אלה שנאמר בהם [ישעי׳ מג ,ח] הוציא עם עור ועינים יש וחרשים
ואזנים למו חדלו להשכיל להיטיב ,אינם בוחרים להתקרב אל החכמים
ולראות את פניהם מתוך שנאה לאמת וכמו שנאמר [משלי טו ,יב] לא יאהב
לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך ,ואוהבי האמת הם הדבקים בחכמים ,ובהם
נאמר [שם ,לא] אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין ,והשונא
תוכחת ושונאים מוכיחים הפסידו את שני העולמות ,רכשו לעצמם שם רע
ופרישה מן הצבור בעולם הזה ,וההשתקעות בעונש אלד,ים בעולם הבא,
ויפטרו מהעוה״ז מתוך ספקות בשטתם ובאין נכונה בדתם ,וכמו שנא׳ בהם
[שם ה ,בג] הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה[ ,שם י ,כא] ואוילים
בחסר לב ימותו ,לא ישיגו ממנו [מד,עוד",ז] דבר יעזרו בו ולא יסוד יאחזו
בו יגששו כעורים ובהם נאמר [שמואל־א ב ,ט] ורשעים בחושך ידמו ,ואומר
[משלי ד ,יט] ודרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו ,ועד נצח לא יראו
אור ,והחכמה היא האור הבהיר והשמש הנהיר אשר לא יוכל כל נברא
להכחיד אורו מעל הארץ׳ כמו שנאמר [שם ו ,כג] כי נר מצוד ,ותורה אור
ודרכי חכמיה מאירים ,כמו שנא׳ [שם ד ,יח] ואורח צדיקים כאור נוגה,
והתשוקה למי שגבר חסדו על יראיו כי יסייענו בחסדו על מעשה רצונו
ללכת בדרכיו ולקרבה אליו וליחד לבבנו ביחודו לעבודתו וליראתו כמו
שביקש ממנו נביאו ואמר [תהלים פו ,יא] הורני ה׳ דרכך אהלך באמתך
יחד לבבי ליראה שמך.

ח
ובענין שאלתך על האוכל פחות מכזית אם הוא חייב לברך קודם אכילתו
או לא.
 6עיין אגדת בראשית יד :חזון ישעיהו חזון עובדיה שניהם שוים ,ד,איך עובדיה לא
נתנבא אלא בפני זקנים גדולים מפי סנהדרין אף ישעיהו נתנבא מפי סנהדרין שאע״ם
שהיו מתנבאין מן הקב״ה אלו היתד ,הסנהדרין זזה הימנו לא היה לו רשות להתנבאות
כד ,וראה תשובות הגאונים שערי תשובה סי׳ יד מרב האי גאון ,שכתב  :הסנהדרין
בודקין את הנביאים ,אין נביא אלא שמקובל בסנהדרין.

אגרוה

קכג

והתשובה היא :כי כל הרוצה לאכול איזה דבר מן התבשיל או שאר
מאכלים אסור לו לאכול עד שיברך עליו אע״פ שאין במאכל שרצה לאכלו
כזית ,ואמרנו שרצה לאכול כדי להבדיל בין זה ובין הטעימות ,כי
הרוצה לטעום תבשיל או כיוצא בו מהמאכלים כדי לדעת איך טעמו אינו
חייב לברך כי לא התכוון לאכול את הדבר הזה ולא ליהנות ממנו אלא לטעמו
בלבד ,אבל הרוצה לאכול איזה דבר וליהנות באכילתו ואפי׳ פחות מכזית
הריהו חייב לברך ,הלא תראה כי המתענה הותרה לו הטעימה — ואעפ״ב
לא הותר לו לטעום אלא עד רביעית — ואינו צריך לברך עלה מפני שהיא
מטעמת ,כמו שאמרו 1תניא נמי הכי מטעמת אינה צריכה ברכה והשרוי
בתענית טועם ואין בכך כלום ר׳ אמי ור׳ אסי טעמו עד רביעתא׳ ואמרו בני
א״י [ירושלמי נדרים ח ,א] במס׳ נדרים פרק קונם יין שאני טועם ר׳
אבא חסידא בשם ר׳ זעירא הדא מטעימתא אין בה לא משום ברכה ולא משום
גזל ולא משום דמאי ולא משום הפסק תענית ,ותמצא את המימרא הזאת גם
דשמואל ,2ולו היה הדין שהאוכל פחות מכזית אינו צריך ברכה לא
1
בהגדה
היה צריך להשמיענו בטעימה ,כי היא למטה מהשיעור ואין בה כזית ולו
לא היה חייב על אכילתה ברכה לא היה לנו צורך להזכירה אבל מכיון
שאמרו מטעמת אין בה ברבה משמע שהרוצה לאכול את השיעור הזה צריך
ברכה ,ואמרו [ברכות לה ,א] כי אסור לאדם שיחנה מהעוה״ז בלא ברכה,
וזוהי ראי׳ גדולה בענין הזה.
ועוד אמרו בם׳ כיצד מברכין על הפירות [שם לח ,ב] על מה שאמר
ר׳ חייא בר אבא אני ראיתי את ר׳ יוחנן שאכל כזית מליח ובירך עליו
תחילה וסוף ,והקשו וכי חיכי מברך ר׳ יוחנן אזית כיון דשקלי׳ לגרעינתי׳
בצר לי׳ שעורי סופי׳ אמאי מברך  3ותירצו ר׳ יוחנן זית גדול אכל דאע״ג
 1ברכות יד ,א .וראה שבת קכט ,א :מאן דעבד מילתא [הקזה] ולא אפשר ליה [לקנות
יין] ,לישקול זוזא מבא [זוז רע ופחות שאינו יוצא בהוצאה .רש״י] וליזיל לשב
ח נ ו ת א [ודרך הלוקחים לטועמו תחילה שיהא טוב ויטעום ,וכשיתן לו הזוז
והחנווני ימצאנו רע ולא יקבלנו והוא ילך לחנות אחרת ויעשה כן .רש״י] עד דטעים
שיעור רביעותא .והובא להלכה במג״א או״ח סי׳ קנו בהשמטת המלים "לשב חנותא" כי
מה הבדל בכמה חנויות יטעום ,ובספרי נפש חיה שם אות כא כתבתי ,שדייקו ותני הואיל
וכאמור שיעור טעימה היא עד רביעית [רע׳ שלטי הגבורים שבגליון המרדכי ברכות
בדה״ם מח ,א] ובכן אחרי שש טעימות ,שכל אחת פחותה מרביעית ביצה עוד יחסר
מרביעית הלוג שהיא ביצה ומחצה ולכן צריך לטעום עוד בחנות השביעית להשלים
מדת רביעית.
 2במדרש שמואל יז ,ג פם׳ ויאמרו העם אל שאול היונתן ימות כר,
 3ראה דקדוקי סופרים שם אות ,9

משפטים
שיחשבו (עובדיו) שיש בו אלוהות זולתו יתעלה:

נה

יחרם.

[יומת]

כמו שיתפרש

בסוף פרשת אם בחקתי ועונש עובדי עבודה זרה סקילה כמבואר בפרשת שופטים
אפילו
עבודה זרה
חוץ מאנשי עיר הנדחת  :בלתי לה׳ .הודעה שהעובד
(עבד לה) בתורת אמצעי וכמו שהיו הכותים עושים (ככתוב) את ה׳ היו יראים
יומת ,מפני שהעבודה בהקרבת קרבן וכיוצא בה , c
ואת אלד,יד,ם היו עובדים
־מיוחדת לו יתעלה בלתי לה׳ לבדו( [ :כ) וגר לא תונה( .גר) נגזר מן ההתגוררות /
ועיקר הוראתו על גר בנוגע למדורו ושוב נעתק אל גר צדק שנכנס
בארץ נכריה
בדת (כמו) וכי יגור אתך גר ועשה פסח וג׳ ומפני שהוא על פי הרוב
כאן בגר אל גר בנוגע למדורו
גר בנוגע למדורו ופשטיה דקרא שהוא מתכוין
במאמרו כי גרים הייתם וג׳ והמעתיקים ז״ל פירשוהו בגר צדק ואפשר שהכוונה
אל שניהם גר סתם וגר צדק וביארו החכמים ז״ל כי "אונאה בדברים ולחיצה
בממון״ב\ כא)~כל אלמנה וג׳ .כיון בכללבלול עשירים שבהם ועניים"שבהם^
לאבא מרי ז״ל ״אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו של מלך צריכין רחמים״  :לא
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תענץ .הטעם לא יצערו אותם בגופם על ידי כיבוש ושעבוד ולא בממוננם] על ידי
בזבוז ופשיעה ולא בנפשם על ידי הקנטות דברים ויגון הלב אם לא שהוא כדי ללמד
(כב> וטעם
[לאלמנה ו]ליתום תורה [ואומנות] ואע״ם כן יהיה בנחת ורחמנות:
מאמר שמע אשמע צעקתו שיחיש לענות להם וימהר לריב ריבם ואם אינו (כן
(כג) והרגתי אתכם .טעמו את
יקשה) שהרי הוא יתעלה שומע צעקת כל צועק:
; והמות בחרב הוא הכאב היותר עז והעונש היותר
המענה ואת הרצים לענות אותם
(כד) אם כסף וג׳( .כבר) קדם הפירוש
נמהר והיגון היותר קשה של בעלי החיים:
וזה אחד מהם
כי כל אם ואם שבתורה רשות חוץ מג׳
על כל
ולאבי אבא ז״ל בפירושו שאין ההלואה מצות עשה שקיומה חל [על האדם]
פנים שהרי אפשר שלא יבקש אדם ללוות ממנו ולכן לא תחול עליו מצוד .זו ומשום זה
הביאה (הכתוב) בלשון אם וכאילו אמר "אם יבוא אליך אחד ללות ממך אשר חלה עליך
(המצוד ),להלוות לו לא תהיה לו כנשה" וזה פירוש יפה מתאים עם משמעות הלשון
(של המקרא) וטעם הקבלה; ולר׳ סעדיה ז״ל ראיה כי אם זה חובה לא רשות כי הביא
וג׳ והעבט
(המקרא) מצוד ,זו עצמה בלשון אחר בהודעת החיוב בפתח תפתח
וזו ראיה חזקה על מה שהביאה הקבלה :ומאמר את עמי הוא
ת ע ב י ט נ ו וג׳
להוציא ממנו את הגוי אשר עוד יבואר  /שמותר להלוות לו ברבית (ככתוב) לנכרי
ת ש י ך וג׳  :את העני וג׳ .נתבאר שמצוה להלוות לעני לא לעשיר והוא מבואר
[אמנם למעתיקים ז״ל עשיר מנין
ממאמר הכתוב וכי י מ ו ך א ח יך וג׳
ולא דבר הכתוב אלא בהוד : ,נשך .נקרא "נשך"
תלמוד לומר עמך]
מפני שהוא כובש את הלוה במצבו על שם הנשיכה והוצאת הדם מגופו של הנשוך
מפני שהוא נוסף על קרן ד,הלואר,
וביחסו אל בעל החוב הלוקח אותו נקרא "מרבית"
ומגדיל את כמות ד,מלוה( :כד ),אם חבל תחבל וג׳ .כלומר היותר ראוי שתלוה
בנדבת לב בלי משכון ואם לא ישא אותך לבך לזה ולא אפשר בלתי משכון (אז) קח

)"-

מד

אגודה

בבא מציעא

בהקדש גמור שלא יזלזלו ,אבל בשל עניים לא חיישינן ולא תיקנו לישבע ,וכן מוכיח
מדברי רב אלפס שדילג כל זה כי נראה לו דאין פסק יוצא מזה צג).

עג

נשבעין לבני העיר במעמד גיזברים כי היכי

דלא נחשדיינהו צד) .עיין

פרק הכותב גבי ההיא איתתא דאמר תשבע במתא כי היכי דתיכסף דלעולם צריך

לישבע במקום שנעשה המעשה כדי שתתבייש צה).

וקבל עליו סלתות מארבע ועמדו משלש ,אין רבית אונאה צה•) להקדש,
ויד הקדש על העליונה צו) .פר״י אם הלוה אדם לאדם אחד מאה זוז על מנת שיתן
להקדש מאה ועשרים אסור דהוי כאילו קיבלם ממנו .והא דשרי הכא דאוזיף עשרים
אבנים בבית דין היינו כשהגיזבר בעצמו נותנם ואבנים הם מוכח מילתא דשל הקדש

הוא צז) .וכתב ראבי״ה אף על גב דאמר הכא אין ריבית ואונאה להקדש מכל מקום
צדקה ומעשר אסור להלוות בריבית דאין דינו כהקדש דהא אמר סוף פרק החובל

עניי דפומבדיתא מיקץ קייץ להו .שומר חנם נשבע שומר שכר משלם ואמר נמי בם׳
בתרא דכתובות אין משתכרין בשל עניים ולא בשל הקדש מדפלגינהו בתרי ,שמע

מינא דתרי דיני נינהו .והרב רבי שמואל בן רבינו ברוך התיר להלות בריבית,

מדאמר בירושלמי מועד קטן ובפרק בן סורר ומורה לווין בחבורת מצוד .ולקידוש

החדש בריבית אלמא דלווין בריבי׳ לעשות מצור .כל שכן על הגוף המצור .שרי,

והרמז״ל אסר מדתניא לשמו׳ ולא לחלק לעניים אמאי לא קאמר מדכתי׳ רחמנא רעהו
אלא ודאי עניים בכלל רעהו .ואני הקטן לפעמים הייתי גבאי והלויתי על ידי כותים

לאפוקיד .נפשי מפלוגתייהו צח).

כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים ,לא יאמר אדם
עד
להכירו בכמה הפץ זה ואינו רוצה ליקה .אם היה בן גרים לא יאמר לו זכור
מעשה אבותיך .ואם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים צנח
דלאו דלא תונו באונאת דברים נאמר ,וגדול מאונאת ממון שזה בגופו וזה בממונו,
ומאד החמיר חכמי׳ בדבר זה ,ויותר יש להחמיר כשאומר אמת מבשהוא משקר ,וראייה
מדאמר בבן גרים ,ואמר בפרק קמא דקדושין הקורא לחבירו עבד הוא בנידוי וממזר

סופג את הארבעים ושוכני עפר חרם קדמונים הוא שאין לאומרו ,וסמכו הקדמונים

על מדרש רבי תנחומא הנה קמתם תחת אבותיכם ,ונענש משה רבינו ק) .ונאמן קא)
הגהות וביאורים
צג) כל זד .במרדכי שם.
צו) גמרא שם.
צר ).מדברי השו״ע חו״מ סי׳ פ״ז סעי׳ כ״ג

משמע שזה רק לכתחילה.
צר )*.בכת״י:
צו) גמרא נז ,ב.

אין ובית ואונאה.

צח) ובשו״ע יו״ד סי׳ ק״ם סעי׳ יה ,כל רבית
דרבנן מותר במעות של יתומים וכר ,ושם
סעי* ח׳ דאסור להל^ז ברבית אפי׳ לבניו

ולבני ביתו.
צט) משנה נח ,ב.
מ ז לדי

♦

מד.

פרק הזהב דף נז־ש

אם אדם טוען" חבירו ביישתני בדברים או בשוכני עפר והלה כופר ואין אדם

בדבר ,נראה דאין צריך לישבע דלא ניתקנה שבועת היסת על זה קב) .מיהו בספר
מיימוני קג) ובספר המצות לא משמע הכי קג*).

כל היורדים לגיהנם עולין ,חוץ משלשה יורדים ואינם עולין ,הבא על
אשת איש ,והמכנה שם לחבירו ,ומלבין פני חבירו ברבי׳ ,היינו מכנה היינו
מלבין אף על גב דרש בה בשמי׳ קד) .יש מפרשים דוקא כשהכינוי לשם גנאי.
נוח לאדם שיבא לספק אשת איש ,ואל ילבין פני חבירו קה) .פירש
בקונטרס היוצא למלחמת בית דוד כתב גט על תנאי קו) ,וקשה דהא אמר פרק מי

שאחזו מה היא באותן הימים רבי יהודה אומר כאשת איש רבי יוסי אומר מגורשת
ואינה מגורשת .ופירש רבינו תם היוצא למלחמת בית דוד היו מגרשים בלא תנאי
בצינעה היו מגרשים קז).

אין טערבין פירו׳ כפירות ,ואפילו חדשים בחדשים .ביין התירו לערב
קשה ברך ,מפני שמשביחו .ואין מערבין יין ביין קח).
מי שנתערב מים ביינו לא ימכרו בחנחץ אלא אם כן מודיעו ולא
לתגר אף על פי שמודיעו קט) .והאידנא דקא מערבי יין קשה ברך אפילו שלא בין
הגיתות ,כרבי אחא ,דרבי אחא מתיר בדבר הנראה וקיים׳ לן כוותיה קי).
עדן

ראובן טען על שמעון מכרת לי יין בחזקת ורונקי״ש ,ומצאתיו מעורב ביין

הונ״ש ,ושמעון משיב מה שטעמת נתתי לך ,דין זה פסוק מכאן ,רבי אחא מתיר

בדבר הניטעם וקיימא לן כוותיה ,ואפילו אם עירבו בידים קודם שטעמו ,כיון שטעמו
אין לו עליו כלום ,אבל אי טעין עירבת בו לאחר שטעמתיו ,ישבע שלא עירב בו
לאחר שטעמו ויפטר קיא).

עו

ראובן טען מכרת לי חפץ בתורת שהוא של זהב ,ועתה שברתי החפץ ומצאתיו

בו אבר ,ושמעון משיב לא נדרתי קי□ לך כלום אלא כמו שקגיתיו בו מכרתי לך,
נראה כיון שבחוץ נראה של זהב וגם הדמים מודיעים שקנאו בתורת זהב מקח טעות

הוא ,רק שיהא דבר ברור שנמצא בו עופרת ,אבל אם שמעון אומר איני מאמינך
שנמצאת בו עופרת ישבע שמעון שלא ידע ויפטר קיג).

הגהות וביאורים
קב) דשבועת היסת לא נתקנה על דבר שאינו
חייב עליו אלא קנס.
קג) הרמב״ם הלכות טוען ונטען פ״א הט״ז.
קג•) וראה בשו״ע וזו*מ סי׳ סז סעי׳ בו.
ובקצות החושן סעי״ק כד.
קד) גמרא בשרעתין.

קה) גפרא נט ,א.

קו) רש״י י« "ה כדדרש רבא.
קז) תום׳ ?^'1ה נוח לו לאדם.

היא לפנינו במשגה.
קט) כל זה במשנה ם ,א.
קי) ובכת״י :דרבי אחא מתיר בדבר הנמטם
ובדבר הנראה.
קיא) הראב״ן בסוף פרקין ,ומובא במרדכי סי׳
ש״י.
קיב) סי׳ שלא אמרתי לך שאני מוכר חפץ
של זהב.
חי  6י־יוי•?! ח ":י.׳•" ד ך י" חיי דחחח-׳ץ׳ חי׳
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אגרא

פרשת בהי

ישפרו היום שנה ראשונ' לשמיטה שני' קמ״ל והיו לך
ימי שבע וכי׳ תשע וארבעים שנה שיספרו במנין עד
הגיע לתשע וארבעים והבן כי נכון הוא :
וכו׳ יובל היא תהי' לכם הנה קהי' לכם אין
לו ביאור ויש לפרש לכ״ס לצרכיכס
1
ולזנאתכס והכוונה השראת יובל העליון בינה תשובה
מילאה יהי' לכס אז בשנה הלזו יעי״כ ישבתם איש אל
אחוזתו אל אחוזה שלו מקום שאחוז בו בחקוס הקודש
ני כל המדות חוזרים לשרשם ויתהווה כברי' חדשה ואמר
פוד .יובל היא שנת החמשיס ר״ל להיות יובל שנת
כחמשים ע״כ הוא הרמז ■לשער הנ' דבינה שהיא שורש
הכל ט״כ לא תזרעו וכו' כי הוא דמיון עוה״ב שאין בו
לא אכילה וכו׳ והכל שלא בטבע העולם ושמא תאמר
מהיכן יהי' לאדם חיות שלא בטבע העולם אמר בטעם
כי יובל (בינ״ה) הוא (ע״כ) קידש (חכמה כמד״א ישלח
פזרך מקדש) תהי' לכם (כי הם תרין ריעין דלא
מתפדשין והחכמה תחי׳ בעלי' ושמא תאמר א״כ ג״כ
לא נאכל ולא נשתה בשנה הזו לזה גמר אומר עכ״ז
להיותכם בגון! עדיין בעוה"ז א״א לכס לקבל השפעת
החכמה הזאת בזולה התלבשות בטבע ע״כ) מן השדה
תאכלו את תבואתה (היינו תבואת החכמה וג״כ מן
כשד"ה הקל  -תפוחין כי אבא יסד ברתא וד׳ בחכמה יסד
ארן ואמר עוד) בשנת היובל הזאת (אס זאת תהי'
כוונתכם לא מצות אנשים מלומדה אז) תשובי איש אל
אחוזתו (היינו למקום שורשו שאחוז בחבלי עבותות
הקדושה הגס שיצא בקצת מן העתים מן גדר
הקדישה ישוב לשורשו בין והתבונן בי דברים עמוקים
רמזנו ומחורץ כמה דקדוקים בפסוקים ויבוא הכל על
נכון בעזה"י :
 /sתונו איש את אחיו וכו׳ הנה באונאת ממון אמר
איש את אתיו ולהלן באונאת דברים אמר איש אה
פחית! ויראה לפרש דהנה באונאת ממון יותר יתיר האדם
לפצמו בקרובו ואחיו כי עפ״י הרוב יש להם עסקים
זה טס זה בעסקי ירושות ומתנות וג״כ יתיר לעצמו
שהקרוב מחויב לפרנסו ע״כ הזהירה התורה גס באחיו
ומכש״כ לאחרים ובאונאת דברים ביותר יארע להונות
לאיש זר כי בזלזול קרובו גם הוא מזולזל ע״כ הזהירה
התורה גס טל אחרים נ״ל:
ממכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד וכו׳ אל הונו
קרוב לפשוטו יש לרמז ג״כ בד״ת אס מוכר לחבירו
ד*ת היינו שלומד עמו הוא באזהרה שלא יונה אותו
כשאינו מסבירו כל הענין הנרצה אשר חלק לו הש״י
יישנו בכת התלמיד לקבל וכן האזהרה על הקונה היינו
המלשיד שלא יונה את הרב שיאמר שמבין ואינו
.
מבין נ״ל :
ארן אחוזתכם גאלה תתנו לאדן יש״לרמז ובכ״ל
היינו השכינה ע״ד מאמרה ז"ל בת הימה לו .
לאברהם ובכ״ל שמה ארן אחוזתכם שהיא ארן החיים

!1הדשתם

גזל
(עי
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ששם אחוזת נשמתכם גאלה תתנו לארן היינו ארן ישראל
הגשמיות ושיעור הכתיב לפי״ז ע״י שיהי׳ כוונתכם הכל
עבור השכינה שהיא ארן אחוזתכם עי״ז חתנו גאולה לא״י:
עוד ובכל ארן אחוזתכם היינו ע״י ארציות
וגשמיות שאמס דבקים ואחוזים בהיות כוונתכם
לטובה לגאול ניצוצי הקדושה עי״ז תפעלו גאולה לארץ
כי כאשר יהמו הניצוצין מן הקליפה אזי יתבטלו הקליפות
ויהי' גאולת עולם ושיעור הכתוב ובכל ענייני ארציות
שאתה אחוזים תתכוונו שיהי' עי״ז הארציות גאולה לאדן
קצרתי :
לא ממכר לצמיתות כי לי הארז כי גרים
ותושבים אתם עמדי יש להתבונן במקרא קודש
הלזה הגסדבא לתת לאו על חזרת שדות ביובל עכ״ז למה
לן טעם למצוה כי לי הארץ וגם טעם אחר טעם כי גרים
ומושבים וכו' (והנה לפי פשוטו י׳ל דמצות צריכות
כוונה לצאת י״ח המצוה ומצוה שיש בה (טעם) מפורש
צריך לכוין גס הטעם והנה בכאן ב׳ טעמים צריך
לכוין שניהם והוא גזירת מלך לכוין טעמ' במצוה הלזו
אך אעפ״כ יש להתבונן אומרו ב״פ כ״י הי' די לשיאמר כי
לי הארץ וגרים ותושבים אתם וכו׳) גס והושבי״ס אין
לו ביאור כי לפי הטעם לא יצדק רק גרי״ם גם אומרו
עמד"י לא יצדק דהול"ל אתם ל״י והנראה הגם דאין
מקרא יוצא מידי פשוטו בא ג״כ לרמז הבטחה שגם
בגלות מדעו שהארץ לא תמכר לצמיתות הגם שיד הנוי׳
שולטין בה בעוה״ר תדעו שהארץ לא חמכר לצמיתו'
כי לי הארן כי הדבר נוגע אלי שמשכני רק בתוכה כי
גדים ותושבים אתם עמדי הן שאתם גרים הן שאתם
תושבים הוא עמדי בעת שאתם תושבים בארן הקדושה
ג״כ אני תושב בתוכה ובעת שאתם גרים בארן נכרי'
כביכול שכינתו ג״כ בגלות עמכם וא״כ שכן הוא בודאי
הארץ לא תמכר לצמיתות כי צורך גבוה הוא ועפי״ז
יובן לנו ברייתא  .בת״ב פ״ד מ״ד ,והארץ לא תמכר
לצמיתות לחולטנית כי גרים ומושבים אתם עמדי דיו
לעבד להיות כרבו כשההי׳ שלי הרי היא שלכם עכ״ל
נלאו המפרשים למלוא פירוש הברייתא ונ״ל כפשוטו
שהיא הבטחה לישראל בגלות לא יאמרו ח״ו אבדה תקותינו
כי עברו עידן ועדנים והארץ הנשמה הלזו ביד עוברי
רצונו יז״ש בהבטחה מדעו עמי ב״י והארץ לא תמכר
לצמיתות היינו לחלוטין כי לי כל הארץ ואיך אעזבה
ביד עוברי רצוני ומה שאתם דואגים על אריכות הזמן
אל תשימו לבכם כי ירים ותושבים אתם עמדי כביכול
דיו לעבד להיות כרבי כשתה'' שלי הרי היא שלכם רצ״ל
כביכול בזמן שאני חושב בה אתם ג״כ תושבים וכביכול
בזמן שאני גר גס אמס גרים ע״כ קבלו נא מאהבה
ותצפו לישועה כי דיו לעבד להיות כרבו נ"ל :
וכי תמכרו ממכר לעמיתך הה״ד מות וחיים
ביד לשון תרגום עקילס מיצטרא וכו' עד
כשם שאתם נוררין את הרכים וכו׳ כך יהי׳ לשונכם
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שו״ת,אגרות משה חלק יו״ד ב סימן צט

בענין אלו שאין רוצים לעשות איזה מנהג שהנהיגו לכבוד הרב אם רשאין י״ט שבט תשכ״ו .מע״ב ידידי הרב ר׳ יצחק פייזער
שליט״א נשיא ביהכ״נ דישראל הצעיר בעיר אוישענסייד בלאנג איילאנד.

ז?‘//
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הנה המנהג שבביהכ״נ שלכם שכל מי שעולה לתורה בשבת שחרית וביו״ט בחזרתו מקיף לצדו של הרב מרא דאתרא לברכת
יישר כח וקמו איזו אנשים אשר אין רוצים לכבד את הרב מרא דאתרא ואין רוצים לילך אל הרב אחר שיעלו לתורה ,ודאי הוא
איסור גמור כי החיובים אף לעניני כבוד לחרב שנתחייבו מהקהל להרב ואף בלא חיוב ממש שנכתב ביניהם אבל הנהיגו כך,
הוא כחיובי ממון שכל בני הקהל מחוייבים בזה וכמבואר בתשובות רבותינו הראשונים הריב״ש ותה״ד וכן הוא גם ברמ״א
/יו״ד /סימן רמ״ה בסופו ועיין בהגר״א שם ס״ק ל״ז מירושלמי סוף הוריות .ואפילו להתקבץ לבטל מנהג זה בלא רשות הרב
ג ,,אין רשאין שכבר זכה בכבוד זה .ולכן אם עומדים במרים ולא יצייתו לעשות כהמנהג ל״מ אם הוא מחמת שנאה להרב
ך > ■’,שעוברים על לאו דלא תשנא\אלא אף אם רק מחמת עצלות אין רוצים לעשות כפי המנהג ,אסור לקרא אותם לתורה ,וגם בלא
■  3?.זה אין לשנות מפני המחלוקת אף מנהג שאינו נוגע לשום איש וכ״ש מנהג זה שנעשה לכבוד הרב שהוא ממילא גם כבוד
ן /חכמים לומדי תורה שאסור לשנות .והנני ידידו מוקירו ומקוה שישרה השלום בגבולכם כשתתנהגו כדין ,משה פיינשטיין

נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אוג׳ בר-אילן**
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שו״ת אגרות משה חלק חו״מ א סימן לח
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ברור טעמי הפס״ד בדבר אנשים שהלכו מביהכ״ב של רבי אחד שהתפללו אצלו ויסדו בגבולו ביהכ״נ אחר על עצם הליכה
משם וקפוח פרנסתו ח׳ דעשי״ת תשי״ח.

בדבר הרבי שתבע מאלו שהתפללו אצלו מיום שקנה ביהכ״נ שלו קרוב לשלש שנים ואח״ב יסדו בגכולו ביהכ״ג אחר אשר ע״י
זה השיגו גבולו וקפחו פרנסתו וגם הוזל שיוי ביהכ״נ שלו ע״י זה אשר אי אפשר למכרו בלא הפסד גדול מאד כי לביהמ״ד
אינו שוה כלום ולדירה וכדומה אין למי למכור משום שיצטרכו להוציא הרבה ,כי אם לא היו מייסדים ביהכ״נ אחר כל מי
שהיה דר שם ואף מי שהיה בא אח״כ לדור שם היה מתפלל אצלו ,ואף שיש שם עוד ביהכ״נ אבל אינו לפי רוח היראים ועתה
כשיסדו הם שהם אנשים חשובים הלכו הרבה מהיראים שהיו הולכים אצלו לביהכ״ג שיסדו הם .והם השיבו כי לא היה אפשר
להם להתפלל בביהכ״ג של רב זה ,מצד שינוים בנוסח ובניגון התפלה אשר הוא בלבול גדול להמתפללים שלא הורגלו בזה,
וגם מצד שדרכו של הרב לקלל ולהפחיד ולבזות כמו שאירע איזה פעמים שזה קשה לסבול ,וגם שאיזה מהתפללים שם זלזלו
את רבם הצדיק שא״א להם לסבול זה ולכן היה להם הרשות להפרד ולקכוע ביהכ״נ אחר ,ואומרים שלא עשו שום פעולה ולא
בדברים להמשיך אנשים שילכו לביהכ״ג שלהם .והרבי השיב שבכל העת היה בשלום עם כל אדם והפחדות שלו היה רק פעם
אחת להציל את עצמו מהוצאת שם רע ופעם השני לא היה ענין הפחדה רק התעוררות בעלמא שכל אחד צריך רחמים ויותר לא
היה שוב חרחורי דברים ביניהם.
הנכון לע״ד שלא היה רשות לא להם ולא לשום אדם ליסד ביהכ״ג אחר במקום הסמוך שע״י זה ודאי שהרבה מאלו שהיו
הולכים אצלו כשלא היו מייסדים ביהכ״נ האחר ילכו לביהכ״נ האחר שיסדו דיש בזה איסור מהפך בחררה ויורד לאומנות חברו
כמבואר בחת״ס חלק חו״מ סימן ס״א דבדבר שאין מקום לשניהם איכא איסור יורד לאומנות חברו אף לבר מאתיה אף לר״ה
* בדר״י ב״ב דף כ״א והובא בפ״ת סימן קנ״ו סק״ג .ואף שעדיין נשארו אצלו אנשים שמתפללים שם כיון שהוקטן המנין כל כך
עד שאין לו כדי חייו והוזל ע״י זה ביהכ״נ שלו בהרבה מאד הוא ודאי קפוח הפרנסה שאסור .ומפורש כן ברש״י ב״מ דף ע״א
ד״ה יורד דאף רק למעט מזונותיו של חברו אסור בדין יורד לאומנות חברו משום דלמעט מכדי חייו הוא כפסוק לגמרי .ופשוט
שכדי חייו מיקרי כדרך ההוצאה לאנשים בינונים ממדרגתו בחשיבות ,וראיה מכדי חייו שהתירו להלוות לנכרים בריבית
שהכוונה לכל ההוצאה לא רק למזונות לבד וכן הוא באיסור יורד לחייו שהוא בממעט לו שלא יהיה לו כדי הוצאתו אף שעדיין
ישאר לו למזונות מצומצמין.
וכ״ש הכא שמייסדי ביהכ״נ האחר אינו להרוחה שיותר אסור כי כל הטעם שמתיר ר״ה בדר״י לבר מכואה דידיה הוא מטעם
אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי ,שהוא מטעם שהראשון ג״כ לא היה לו רשות לאסור עליו לקפחו מלהרויח מעסק
כזה ,ולא שייך זה בעושה השני שלא להרוחה שנמצא שהראשון אינו מקפחו בכלום והשני מקפח לראשון שבזה מסתבר
שאסור אף שהוא רק להפחית ולא לקפח לגמרי .ויותר מזה מצינו ביו״ד ס״ס רמ״ה ברב שמותר מצד קנאת סופרים ללמד
לרבים אף שיש שם רם ומ״מ אסור לקפח פרנסת הראשון כדברים שהם בהיתר ברור ,ואף בדברים שהוא פרס שאנו בושים כמו
מגיטין וחליצה נמי כתב הש״ך ס״ק ט״ו שמצד המנהג אפשר יש למחות בזה ,ואיירי התם ברב שלא קבלוהו כפועל לשלם לו
בעניני הכנסה אלו כמפורש בד״מ שם ובתה״ד סימן קכ״ו וסימן קכ״ח ,ומש״ב ברמ״א כגון שהקהל קבלו הראשון עליהם לרב
כוונתו רק שקבלוהו לקראו רב וממילא היו נותנים לו כל אחד שהטריח אותו בגיטין וכדומה הפרס הקצוב ע״ז .ועיין בחת״ס
יו״ד סימן ר״ל שבשכרוהו כפועל אף מדינא אסור לקפחו אף בפרס דגיטין וכדומה ,ומש״ב החת״ס שם אבל בזה״ז שמקבלים
ועוקר דירתו ממקומו ובא לכאן ,פשוט שלאו דוקא עוקר דירתו שאין חלוק דשוכר פועל אם הוא מאותו מקום או עוקר דירתו
ממקום אחר .וכ״ש בכאן שלא שייך בבתי כנסיות היתר דקנאת סופרים וגם ההכנסות מביה״ב הם בהיתר גמור שאסור לאחרים
לקפחו.
ומכיון שהוא דבר איסור מדין יורד לאומנות חברו לא שייך להתיר בשביל הטענות דשינוי הנוסחאות במקצת ושינוי הנגון
בתפלות ר״ה ויו״ב שכל אחד מתפלל מתוך הסדור שאין הבלבול מבטלו מתפלה ,וכ״ש אחרי שכבר הורגלו שלש שנים שכבר
נתרגלו בהם .וכן שאר הטענות ממה שאירע שקלל והפחיד בשביל שציערוהו וזלזל איזה פעמים אין כדאי להתיר איסור לירד
לחייו ,דמה שתניא בקידושין דף כ״ח הקורא לחברו רשע יורד עמו לחייו ופירש״י דהוא אף למעט פרנסתו ולירד לאומנתו,
הוא רק כשהוא היה המתחיל ולא כשציערוהו ומצד צערו קרא להמצערו רשע .וגם לשון קאמוניסטן גוים שאומרים שאמר
בכעסו מסתבר שאינו כקורא רשע ,משום דקאמוניסטן הוא שם לא על הרשעות אלא על הפארטיי /מפלגה /והרבה רשעים
בעולם שאינם קאמוניסטן וא״כ ידוע לכל שהוא רק שם זלזול בעלמא שאמר שהנהגתו בזה הוא כהקאמוניסטן .וכן הוא
כשקורא ליהודי גוי שידוע לכל שהוא רק זלזול בעלמא שהנהגתו בזה כגוי ,ול״ד לקורא רשע שאומר ממש שהוא רשע שכן
יבינו השומעים קריאתו .ואף בקורא רשע הא רש״י בב״מ דף ע״א פליג ע״ז וסובר שאסור לירד לאומנתו ולמעט מזונותיו.
וכ״ש שטענתם שאחד מהמתפללים ביזה את רבם שהרב אינו פושע כלל בזה שאין כדאי להתיר איסור לירד לאומנתו .ולכן
להנצל מהאיסור שכבר נעשה מוכרחין לפייסו בממון ובמחילה עד שיתרצה וימחול .ולא סגי בכאן לבקש מחילה ג׳ פעמים
ולהחשיבו לאכזרי כשלא ימחול בחנם ,כי מאחר שיש לו הפסד ממון וטענת איסור בדין התורה רשאי שלא למחול עד
שיפייסוהו בממון אף שאין מוציאין זה בדיינים.

והנה על אלו האנשים שהתפללו אצלו יש עוד איסור דמדרכי שלום דיליף מהרי״ק שורש קי״ג מהא דמערבין בבית ישן מפני
דרכי שלום שאיתא בגיטין דף ס׳ ,דכמו כן אסור לשנות מקום התפלה אפילו היכי שיש קצת טעם ,משום דבהא נמי איכא
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חשדא שיאמרו שהוא או בני ביתו אינם מהוגנים ואיפסק כן בש״ע או״ח סימן קנ״ג סעיף י״ז .ומסתבר שאף להי״א שהביא
המג״א בס״ק מ״א שבמקצת שרוצים להתפלל במקום אחר רשאין כיון שגם בביתו מתפללים ,הוא רק כשלא היה לבעה״ב
שהתפללו בביתו פרנסה מזה ,רק מצד חזקת מצוה שבזה אולי סובר הי״א דליכא גם חשדא כשנשארו מתפללים שם כדאיתא
בפמ״ג אבל כשיש לבעה״ב פרנסה מזה איכא חשדא אף כשנשארו שם מתפללים ,דהרי יאמרו הכל שודאי לא היו הולכין משם
להפסידו אם הם מהוגנים ,ולכן אם הטעם שהלכו משם הוא טעם קלוש אין רשאין אף להי״א שבמג״א .ולהטעם השני שיכול
לומר שאין רצונו לילך למרחוק ,מסתבר ודאי שאין רשאין לילך משם כשיש לבעה״ב פרנסה אף רק מקצת ,דהא חזינן שאף רק
בשביל הנאה מועטת שהיה לבעה״ב שהתפללו שם דלא יצטרך לילך למרחוק ואף שהוא נגד שכר פסיעות ,אסרו מפני דרכי
שלום ,אף שליכא שום טעם מדינא לשעבד את האחרים לעשות לו הנאה זו דלא שייך בכלל שעבודים וחיובים על דבר כזה,
כ״ש שיש איסור מצד תקנה זו מפני דרכי שלום למנוע ממנו הנאת ממון שזה הא יש לו מכל מתפלל אצלו ונמצא שלכל
הטעמים אין רשאין אף מעט מאלו שקבעו להתפלל אצל רב זה לילך משם למקום אחר אף להי״א שבמג״א.
אך מצד איסור זה דדרכי שלום ,אם יש להם טענה גדולה היו רשאין כדאיתא במג״א סימן שס״ו סק״ז והפמ״ג בסימן קנ״ג
סק״מ כתב דבטענה רבה משנין ולא חיישינן לחשדא ,שכוונתו אף אם החשד יהיה בדבר אחר שליתא מ״מ לא תקנו לאסור
מפני דרכי שלום ,והטעם אולי משום שלזה איכא דרכי שלום איפכא ,שלכן אף ששינוי הנוסחאות והנגינה אינם טעמים
חשובים אף להתיר איסור זה אחרי שכבר הורגלו ג׳ שנים ,אבל הטעמים דהפחדות והזלזולים יכולים כשמקפידין להחשיב זה
לטעמים חשובים להתיר איסור זה דדרכי שלום .אבל אינם טעמים להתיר איסור החמור דיורד לאומנתו שהחת״ס מסיק בסימן
ע״ט דהוא מדאורייתא עיי״ש .ואם האמת הוא כדברי הרבי שאין להם הטענות אלו אסורין אבל אין שייך להשביע על זה מכיון
שהוא רק לאיסור ולא להוצאת ממון והם יחושו לנפשם אם האמת כדברי הרבי.

והנה עתה שנבטל כבר ביהכ״נ שיסדו במקום הקרוב והולכין להתפלל בישיבה דברוקלין דהוא מקום רחוק בקביעות מנין והוא
גם מקום שמתפללין שם מתחלה ,אם הוא רחוק כל כך שלא נחשב בגבולו שבשביל קביעותם לא ימשכו שעוד אנשים שהיו
הולכין להתפלל בביהכ״נ של הרבי ילכו לשם ליכא איסור השגת גבול ,ואם המנין דמתחלה היה שם ג״כ מאנשים חרדים הרי
היה ביהכ״נ כזה מתחלה ואין לאסור אף אם גם מכאן ילכו לשם אם לא ישפיעו עליהם .אבל עכ״פ טענה השניה יש להרבי על
אלו שהתפללו אצלו מצד תקנה דדרכי שלוט ונידון כדלעיל.
ולגרום בהשפעה על אחרים שילכו מביהכ״ג של הרבי איכא ממילא לבד איסור יורד לחייו של חברו גם איסור לפני עור דהרי
האחרים יעברו בעצמם .משה פיינשטיין

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שאלה קנח קנט קם קסא
•4

ד«לה של ..חכמים ובפרט בת? 0שה'ת  fs,Bםתה ןכ’־"'
ה,סכםשם.לעגן
לעגן אשה נדנד
איך ה,סכם שם
חכמתך מלא אתהעיר ההיא יך
שאין ל ,שורש ;היזומרא נככק-כזה יק לה טעם לשנתןאכי
תעיר .לכת כי נפל נקי דיני'המובהקים אשר כעיר■ הזחת
החיים ,התק-ם קרסים אשר כארץ המה כשליח האומר כפב
כפ׳כא ,שליח כ"־ לא הצריכה ,קתם לא לכתתלה ,לא בדיעבד!
,וגם התכיא4ט,אק ביד ,שער שליחות אין תפקסקק אחרי
אלא לכתחלה ולא בדיעבד רק שיאמרבפכ וכפ׳כאן שכד אט
• תכשירקהגט ,השליחותכההי ,הדברים האתת ,האמונה
,גם עתה לא הייתי תסכים לכת ’,י,תר פי הענק ל,לי כ דכרים

אשר לא p

אשר אל רצוני האחד ,תייוחד התנכלות מהדברים
,אשר כאתר ,לכת עלי לכל יפולדכר תקשר אהכתט ארצה כ
,לסב,ת עגון העניה והשוממה על כלי תה וכ׳ש שאינה ה' לידה

השליח אמיתי 6כתוכ לכת והכה השליח הנז ־ והככק וחכם הר.
יעקב די תוליכאיצו מכירים חתימות שליחות השליח הב'הזה
התוכיל אמצא חן כעיני כת אל ישם אל לכו כי שגיתי לכת לא
'כרכור ולא בהרהור רק תמיהה תמהתי עלי עוצם החותרת הבז
הנני הנט לכל אשר יגזור כת ושלום כ׳ת יגדל כנפש כ׳רן,
המס,לאה תפז ,נפש נאמן אהבת כת הצעיר תר ,נאנח יוסף
:ככ׳תהר שלתה טיאטצאק

OOriH

השלם כמהר י,סף טיאטאצק יצן
קנח
אתמהא על חמיה,תך איך הנחין
נקודת הרק ופין ת&פטשהזא תה שכתב רבימפרץ אשר נתן
טעם לשבח בנתינת השטר לשליח ראשון מפני שילמת בד
מתוכו שהרשהו הבעל לעשות שליחות לא יתלה ,לא יאכס ,אאה
סובב סוכבהולך לכדר כראיות תהגת' ,הפוסקים שהשליח
נאמן על שליחותן שה,א נאמן על הגט ומי לא ידע ככל !:הוכי
קלשכקליםיחש,בדכרכזה ,הלא דברירכיט פי־ץ שכתבתי
הם תורים זה כעצתו שמדינא דגתרא אק צריך שטר ,שהוא
נאמן על שליחות! !כשהשליח הח כעצמו נותן הגט ליד• האמה
פשיטא לט שאיכ ,צריך שטר כלל אלא כשהגא תצה לפשות שלית
בלא אונם ,אומר לח שהבעל הרשהו עז אכן צריכים שטר 3
תקוייםשכן תודיע איך הבעל עשאו שליח ,הרשהו לעשות שלית
השליח שליח כ',משוס ראתרינןאעפישה,א נאמן על הגט■ ,על,
שליח,תג אבל לומד שהבעל הרשה ,לעשות שליח אפי'לא יחלה
לאיאנסלאתהימן דנהי שכשהגטיוצא מתחתיך,מהמיטכן,
ליה ל,תר שהבעל כתב גט זה ,שה,א עשאן לגרש תש,ם דהגט
שביר ,מוכיח פז אבל דבר שאינו תג,ף הגט ,לא תג,ף השליח,ת
כגק שאומד שהבעל כ,קן ל ,רשות ,שיעשה שציחאפי׳ לאיחלה
ככל כיוצא כזה לא תהתיטק ליה ולק הצריכו שטר תקוייס
פשט התנהג עז ,הימ שאין אכוצריכקשטר כשליח ראשון,
כשהוא בעצמו טתן הגט ליר האשת כת p ,כשליח כ אק אט
כריכקשטר כשהוא כעצתו נותן הגט ליר האשת אלא משוס
דאקרתי שאף שליח כ' איט טח ללכת למקום שהאשה שם וחצה
לעשות שליח שלישי כפני כד ,אותר כפניה' שכד אני זתהמינינין
ליהעה ,על השליחותאכלאם הרשהו הבעל לשליח הא' שיוכל
לעשות שליח כ׳ והשליח הב שליח ג'לא ידעינן ואפי' שהשליח
יאמרכןלאתהתיט?ןליההרכתביכאאט< להפי אט תצריכין
אומו שטר כדי שמתוכו כלת,ר איך הבעל הרשה לשליח הא'עז
השליח הא'הרשת לשליח הב'עז ־ ודכריס!  itברורים ,נכוחים
ןאיקצריכים לפנים וכת לא ככחר עצתם מתן* אלא שלאחד
,תעשה אתרם והדר כעדר תב?טמ ,שוקדי׳אט על דבריט לעשוק
^: £האל יכפר כאם העבד תם ן'יחייא;

מט החכם החקןב היושב כעיר

)

נט

העל

| y

י’יים  pn,hשכי טמים סהיה יש1ין הרג*ים ^נני 1־'י׳,
א׳תהם ,היה בית ,נמוך ןהא׳היה בית ,ד,אה רשות הרבים לית a

זה שביתו נמוך ורשית הרכים לפני ,מה כליה ותנעתשכט
ראית רש! ק הרכים אבל איט תאפיל עלי ,ובקשת תתני אשכילך
ואורך כדרך זו תלך:
אם באתי להאריך ישכמה דברים להציע
לפניך ,תקצר ,עולה אתינא דאוקו שביק?
נת,ך ,הוא לפני רה סכה ויין לתחות ניד ,כל ע,ד שאינן תאפיל

1אעג דתהתיח דאספלדה דאיתא פק רכב זפי' בערוך תערה
,הקש ,עלי ,הת ,כמה ק,שיות ־ ,פי' רי דאספליד'-היה ,אבסדת׳
שאוירה גדולה והקש ,עלא כמה קושיות גכ וא,קתה דכיטתפז
התם «זל נ׳ל דאות! אספלירא לא היה תתמעט אורה של.,כי א,קן
הבטן .היק רתוק מאח ,אססלירא .כי הרואה שדותיו תרחק
דרך ■קדכיצא ופקה לא היה יכול לראותה מפני הבנקוהמצן
דקאתר קא מאפלת פלי שאיט יכול לראות שדות עכהרי־לך

דאעג דהו' רחוק המט <איט מאפיל עלי ,כל היבא רימכט unfa
יכול לעכב עליו ,אעפי שרי תקשה על ר ת ומעמידה כגזל אוו׳ה
מת למאי דקאתר רתשבמניעת הראיה יכוללעככעלתאיס
.הקור ולכל הפחית לדעת יתיש לו לככב עליז זלכאןרההיה

נראה להביא ראיה מכאן 1א כד מעיינת שפיר אפי לרק אפשר
דתטעת ראייה כההיא דאשפלורא שמא שמועט מלראות שהתת
שנהם נשתמש ,ההיא אספליד' שר,אה פועלי' העושים כםר,ומ
משם ,מרקתי .דהוי כעומד עליהם .ה,א אפשר לן' דיסללעכב
עלי ,דאיכא דררא דתתוכא אכל בכדזן דיר ן שת,נע ,תלר־אותרה

______ ----אין בכך __________ •jaaaal?. H 7KICJקס ,תי שהוציא שם רע על • חכידז רחשיד
אמימכא ומתוך אות ,שם רעאתר זמן
הוציא ,מהשותפות שיטה ל ,עם א' וגרם לו היק יותרמק דיכרז'
□שכה .שהיה תר,יח בשותפות •:ילמד־ט רכימאם נתברר אחע
שאות ,שם רע שהוציא עלי ,אקלרעקר כלל ושדברים אל ,מלס
בראם בדי להזיק ל! תי אמריכןדד?יטנןבכהג כר'מאיר ז־ראין
■
 ,ן/
״
,
«
!אוצר החכמה!
דיכתדגלמיחונא*
•האי מלתאקליא איהזי .דיכא דגרתי א!
גרתא בכדקקולפי' רצבא דתסיק דריכא
דגרתי איט אלא מדרבנן זכתילידשכיחי תקטלחייב הגורם
זכתילי דלא שכיחי לא אב ככד,ן ריקדמוציאסס רע מלס ,כזר'
דברים הוי תלקאדלא שכיח ,גם דלא שכיח שיקב ,מיד חמנא
להפרת ,יביאוה ,תהש,תפ,ת ולא דייכינן פה דיכא דגרתי ־ ואף
כי הקיא קהמוכר אק החמכים והטפי זה אק זה ,מקשי׳שם הקן'
בשם ליכי,ןדקיל כרמ האיץ דיכא רגרמי אכוכז' ,תסיק שם
רי שט תלוקק דלא מחייב משום דינא דגרתי אלא כסה,א עצלס
ע,שת התק למתק חבת ועוד שאינן מחייב משום דיכא דגרתי
אלא אה ההזק כעשה מיד־ הכא בנז־נמיהכמציאשם רע לא'

X1^71231

התק כלום ממון חבר ,וגסהואלא סלק ,תן השותשק 1:אעי מק
שגרם ל ,סלק ,השותף ,גס לא נעמה הסלק מיד אלא אתר זמן
שכתיפץ השותף ,לא דיי :יכן בית דיכא דגרתי ותת הדבר תסור
לחכמים יודעי העיתי' לגדוד פרסית,הרשרז נתונה להם לקטס
 .זלעמש לפי רא,מעיניהם,.שלס *

החכם

הותיקמהדר חיים ע,כדיא כתם ה

של תההמופר סמוך לשקיע החמה
קבלתיפסקא׳סככןידךעלרכראיש א׳מכטקהלתך שעשת
שלאבהוגן ועמד קדם אשהאשרנטק עליה בהיזתה ארוסה
לאחרת,ך ג׳ חרשים לגירוםי.ה • ,אתה החכם יסדת ,כחכמה
במלוא דרככן דלא תבע דמא והבדלת ,לדעהתקזך העדה כדק
חכמי

תמת ישרים [מוטאל ,בנימין בן אברהם] עמוד מס  155הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה
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הלכות אונאה ומש סי׳ רכח

קבלוהו ע״ש .ומכל מקום לא מה מליח שטעה .דהכא כיס לידע
בהפסיקס ונחרים אינו אלא כשאר אונאה וצ״ע :

שם

ואם א״א להחזיר האונאה אה לוי נקי ולא הבל מכר פמיר
ע׳ קצוה׳ח לעניו הראו לו מגעה אה היא של זהב  .וקצב
צו שכרו לאס תהי' של זהב ימלוקו בריוח ומעה שאמר שהיא של

המשפט

טב

המלאכה פלא נעשתה הראוי ע״ש .דלפי דעתם זה נכלל כל לבר
שבמלה לאפי׳ פתוח מכדי אונאה חוזר • אבל כבר ל׳ רש׳י ז׳ל דפי׳
כאופן זה לענק מכירם וכ׳ דבכה״ג דמידי דאומדנא היא דשנים
דטעו הוה כדין אונאה  .ולעניד יש שכהה ברורה לזה מסלע
שנפתחה דגה ק הוא חסר במה בצר? ליח! סלע שלימה ונע
חהירה .ואפ״ם הגא בכלל אונאה  .והטעם דשטחא לטעו בהט
וק משמע לקמן סרל״נ גבי נמצאו שאינם יפות כ׳כ ישא בכלל
אונאה ע״ש  .ונזה ייל הא דנשלע הסירה מה מדת חשידות
לקבלה אפי׳ אחר כלי שיראה כפטחר בהייז ולא תני כן נשאר
אונאות [ובאמת בש־מ בשם ר״ה נאין ל דהוא גס בכל אונאת
וכה׳ג ל הסמ״ע בהקי״ד לאפי׳ אונאת פהית משחית צריך להחזיר
לצאת י׳ש ע״ש  .חבל ל״נ מלאשמועינן גבי כלע למעלת חסידות
מחזיר לאחר כדי שיראה ב״מדהא בשאר מילי איל .ונראה דבפחוה
משתות  .ושתית לאחר כדי שיראה הם שוק וק משמע מסתימת
הפו׳ ולשק •צא ילי שניהם בנרת״ש נראה להוא נבין חומרת בעלמא
שרגיל בש״ס] וייל משום דככא הוה מעיקר הדין קרוב למ״ט
ונקיש׳ הראשונים בשי׳ הרחבים «״נ דאין האינאה בשיווי אניס
בכמות הפלט שצריך ליח; אצא משום שהות טעית לבטח דנין נם
ע׳ז די; אונאה כלל .אבל משום מדת חסידות נטך נמדייגייפמיט
דלעולם חוזר ורו־ק  .ולפ׳ז נראה דלפי מש־כ לעיל לסנט שאינה
יוצאה כלל ודאי אינה בכלל אונאה אלא מ״ט .ומשיה מפי' לאחר
שיעור כדי שיראה נוקבלה עיש .ה׳ה כאן בטעית גדול רגיש בודאי היא
כמיט וא״כ אפי ,אי נימא דבטלינש אגב ארעא והיה כקרקע ג’כ
חיזר רחיט הוא וזה נטן :

זהב ואח״כ נמצאת שהיא של נחושת ליד למבח שממל שכר מן הכשרות
דחייכ אס נכלה דהחס אם לא טעה הו״ל שכר • אכל כאן אפי׳
לא טעה לא היה לו שכר כיון דהיא של נחושת ע־׳ש .ולכאו׳ צ״ע
מסרסור בשים קפיו לקצבי לו חצי מה שיהי׳ ריוח הוה ש״ש .
וט׳ מירכי בהאומנין שביאר בפירוש דאע*ג דאפשר דלא יהיה לו
שכר כלל  .מ״מ מש״ה טרח נמנה משום לאפשר דכשימטר יכיה
לו שכר ט׳ש • ולמה חייב מספק לימא אייתי ראי׳ דש׳ ראוי להרויח
ונעשיתי ש׳ש  .וכן גבי שומר אכילה אמרינן דמפוה מגו דלא
מבעי למיהב ריפתא לעניא הוה ש״ש ומשמע אפי׳ לא בא עני כלל •
ונראה בההנר הדבר נמו שחלקתי בהבלי ביי לענין ה’ס .דבלנר
דהשתא איגלי דמעיקרא לא היה הפק לא שייך ס’ס עיש  .וה״נ
כאן ספק שכר ודאי הוה הנאה ומחשב ככר .ומש״ה גבי שומר
חבילה דהיה כל הזמן בשפק שכר משוב שכר .וכן צפרסור לנשאר
בספק חשוב שכר  .אבל הפא גבי טבעת הרי עכשיו נהגלה דלא
היה הפק כלל  .אכל גצי שומר אכילה ודאי לא שייך דמחברר
אלמעיקרא לוראי דמעיקרא היה ראוי שיצא מני ורו״ק:
סס"* הנו״ג באמונה אין לו אונאה כו׳ עשיך דאפי׳ ב'מ אין לו
להא תני לה צחדא מהתא עם «'« שאין לך עלי
אונאה ולפי זה אפילו יוחל מפלגא גם כן אין לו אונאה להא
במפרש פשוט לאפי' ביותר מפלגא אין לו אונאה כיון למפרש
הקבלן יש לו אונאה כיצד כגון שקבל עליו לארוג בנד בו׳
בהליא ויהיב ליה לשה מתנה  .ומיה ציע לערד דלכאו׳ יש לדמותו
הנה הרמב׳ם לשי׳ דאין אימן קונה בשבח כלי .הבל לשי'
למשיב ההמ״ע בשם הלי בשי׳ קפיה הקי־ז לאיל מטר במה הפו׳ לאומן קינה עש״ך שש״ו א’כ בכה־נ היה מכירה גמירה ופשי׳
שתמצא .ומכר בפחות הרצה אין המקח קיים לודאי לא היה דעהו דיש לו אונאה  .אבל נ״מ בשליחא דאינרתא ונההיא דב־׳ק (צ׳ט)
על מה שאיט שוה לרוב ביה עיש  .וע׳ משיכ בהקפיב כזה ילכאי׳ ע׳ש .והנה הרננב׳ם לשי׳ יש לי ראי׳ ברורה מההיא דחיטין שזרען
ה״ה הנא לקנה ממנו ע'& מה כנתן בה זה ועכשיו רואה שרתוק בקרקע דפי׳ שם בשטרות פועל כמבוא׳ בסליל ולא נגיבעיא ליה
הרבה יק השיווי הוה כדי; דשם "בטעות גדול אמריגן ללא כיה אלא אי הוה כמחובר ותיפוק ליה לאפי׳ הוה כמטלטלק הא הוי
לעתו ע’ו • ואולי להכא כשרואה החפץ ונחאנה הוא מלין אונאה שטרות פועל וניל לקבלנות מטנכלין יש לי אינאה  .חבל לפירנ״י
ובכהיג אין דין אונאה .ועכ'פ כשנה ראה החלה מה שקנה  .ונם והתום׳ דהתה שט׳ בם במטרה אץ משם ראי׳ ונניע נראה דנם
לא ירע המקח נראה ברור להוא ממש דין דשם ואך לביטל שליחות לשי׳ יש בזה אונאה מטעם אחר דהרי כ׳ להא ללא מיבעיל נמינהו
קיל יותר מביעל מכר כדהוכמתי בהי׳ ר״ד עיש  .ה'מ כיון דהב״י בשיווי המיטין שזרע; ו;׳ דבכה׳ג אפי׳ נימת להוא כקרקע פ״מ
כ' שם זה מסברא לנפשי׳ ודאי הוה הברא אלימתא דמהני גם נמכר האינאה היא בשיווי מיטין שבפיק שהוא בתלוש ודאי יש לה אונאה ע״ש.
™איע׳ מש־כ נזה בשים פל״ג וניע :
וא״כ ה״נ בכאן לענק קבלטת במלאכה דהאונאה שא בכובד המלתכה
אלו לצרים שאי; להם אונאה כו׳ והקרקעות׳והנה מנוכר דהוה כתלוש [וליד לשכירות פועל לזנק דהחינאה בעטרה הפועל כהוא
מחובר לתלוש נראה לאם הוא מקנה לו חיכך עם התלישה דכקרקע ודו׳ק] א'כ אפי׳ הוא כדי ,קרקע יש לה שנאה ודו״ק היטב,:
שיא בהג״ה ומי שמאנה את עצמו מוהר לשנהו
חשוב הוא כמחובר ואין צו אונאה דהרי חגי לה עם תשלומי כפל סי' O"l
עסננ׳ע דל לטון "איני בכלל דרך ארן אינו בכלל
וכי התום׳ ר״ם מרובה גצי כפל לגניבה במחובר היינו כההיא
לעשר גפנים טעונות ע״ש ש׳מ בהליא דאך על גב להוא תולשם עמיתך כו׳ ונראה ברור דהיינו כרגיל בכך וכדאמריק בשוך החובל
שעת גניבתו טון לבכעה זי שהוא גונבם נוטל ממחוצר משוב הוטה בר בושת הוא  .אכל נאיקראי אמרינן שם גבי פרע ראש
כמחובר  .וכן קיי״ל נבי אכלה פירוש מתוברים שמין לה אגב האשה בשוק החיבל בעצמו אע־פ שאינו רשאי מור אחרים שחבלו
שלה  .אע״ג דבחכילה פירוח גמורים קיי״ל דאפילו הם ממוצרים • בו חייט; עיש וז׳ב .ויש לפרש ג'כ דטנתם בכעין הך דסיו איש
דמטעה הנפשי׳ ולו׳ק :
כיון דננ״ל חשיב כתלוש הכי נמי הוה כתלוש לשלם כפירות »
גמורים .וע׳ חו׳ לק (נ״ט) דכרח למל משם לעני; בעיח ושבועה סי״ד ואה אין הכל טועמים אהוד ולשון השים משמע לכאורה
לטון דיטל לטעום שרי וכן משמע לפון הרהל׳ם בסי״א
לענק עומדת לבצור .וה’נ ודאי דיש ללמוד לענין זה לאפי׳ שלכם
השתא כיון דנוטלם מן המחובר ה״ה חשוב כמחובר  .דמל״ה לוקי וכן מוכח יותר בלשון ההמיע לקמן הו׳ם ר׳ל שקכיא לכ׳ דמהחמא
טעמו ע׳ש וי׳ל:
קרא דשמין אגב שדה היינו שטנפה פירוש להנאתה במחובר .
ונההיא לבעי לאוקי שם (לג) אי פי פרה כחצר המזיק דמיע׳ש .וע'כ סיס מכר לו שמן סתם מקבל עליו לוג וממצה שמרים ט? מהמ׳ע
ולרישה שהאריך וכבר השכימו האחרונים רהרמבים מחלק
דפשי׳ דגם זה חשיב ממוצר .ונראה דגם לענין קנק אי קונה אוחה
בשעה זו גופה יכול לקנות בנסך ושטר ואין לומר כיון דבאוחה בי; יין לשמן [וכ’כ הביי של׳ה לט הגי׳ שלפנינו ברמנים] וכמש״ר
שעה ראוי׳ למשוך אין לעשות כיא קני; משיכה  .דז״א כיון דדינה הרא״ש דיש סברא לחלוק בזה עיש [ומשיה הרב די״ח למוחי
לערב דהיינו דסיל דגם בשמן מותר] .ולפ׳ז נראה ברור כמו שהביא
כמחובר לא איכפת ט אך שאפשר במשיכה  .וראי׳ מע־כ דנקנה
כב׳י בשם המפרשים דהרהב״ם פושק שפיר כר״פ  .אלא דפחק
נכסך ט׳ ונקנה גס במשיכה כמבואר בהי' קצ״ו עיש:
סל״ג השוכר את מבירו לעשות עמו כו׳ אייל אונאה עסמ״ע כל״י .ומש’כ הביי דלמה פהק ניחידאה איש לטון שיש הברא
דאעיג דההיקש לקרקע בקרא לוהתנחצחם בע'כ כתיב להחמיר בשמן דהא לריש הבר ריי דבשמן אשור לערב וביין מחיר
גס זה שם ענד עליו וכבר כ' התו׳ במגלי׳(נ׳נ)ד’ה שמי; דמונרח מלר ריי בהדיא בש״ם הזהב .א״כ ס'מ שה דסו’פ הזהב לתלי דיין
דגם ל׳ח הוי כקרקע ע׳ס והוא ברור ועטי ז או״ח השצ׳וסק׳י ודויק :מותר ש*מ כשמן דחמיר אסור וסהמא כר״י והוי מחעקת וחנרכ
התם והלכה כסתם  .והוא מחוור מאד וברור ומדוקדק בלשון
סל״ד שכרו לזרוע לו קרקע ט׳ וזרע בה פחות מהראוי לה כו׳ זה
המחבר והרמבים ודויק :
שי׳ הרמלם בפי׳ הש״ס חיטין חרשן בקרקע עיש ומקצת
מן _הראשונים ערערו עי 1לזה אין הטפות בשיווי אלא בגוך
המץני חימי|^ניי| מי,ג" ע,ע'לסאהי151לית
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אולם המשפט [הוסבר ,יוסף זונדל בן חיים] עמוד מס  157הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

אהבת  -עולם

1

עמול

א!עו נפקא לימא נכלל כל חצ1ה ? itקני ועשית למ׳ל-דב׳ היבא
דנל מ׳ע דטפין ל-כא קיא א'כ היכי כ< 31והא דאיצסרין קי'הב?
זעא■ קיש■ 'אימא יכל ח'ע דטפין מיקי־ב אות  1נקקא ולא מנאע׳
ומויסלע״ן
הדני כפרק נערה שנתפתתה נד• שיתברר ־
במ׳ם נס ‘דידאין מפין כאן לה■ שכתוב לרצונו לא •מנע ככל מ׳ע
דטפין היינו עד שיאמר רונה אט אז אפי'שצועק ואומר איני ר!צ'
אי מ״ר׳ בעלמ׳אן שצועק ואלמי אינו רוצקא׳כ לתהלהו למימר
והאי דא־צטדן הכא תם1סז דס*ד דאין טפין ולימא חםוסד?בא
A
־"?1כפיה אינה כמו בעלמא על כרמ 1רק עד שיאמר רוצה אני ואם
צאמ׳דבכל ס׳יעטפין נמי עד שיאת׳רוצ׳א׳כ לישמוק ידקריב אומו
לאשמע׳ מעשץולישיגו׳מלרנוגו !לוה ’*ל דלרצונגמלבד דאע׳ למי,
עד-טיאמטנק אני עוד איצטיין לדיש׳דבעי׳סיהא לרצק ממס1ה
 .ועד כון וכן נר’מלבר• קרמב׳ם !*לבהלימעשה הקרבנות נעגץ
^ (?fc'1נדר ואיזהו נדנה יע׳ש ולעילם דבנל מ׳^גמי&פין עד
^אמי ריצה אני  1Mיש לדקדק נח’« .פל אמל ולא אפריש וקפץ
בנדר וער קיא׳ כנדבה
אפל-שמלא; אקמבנר דהני מיי
 cj/jt iy'i/gfiדהו! מיי חיני «^אמר !לא א^ק-גבוה חייר•

ץ סיקר א ואיז^יא מייל׳ בנדרשאמ׳הר׳ על•
יליו-הקריב'ונץבצד3ה איכא ל<ר:קדאי מלאמרולא׳אפדיש-ומד
**«.תפרש ולאאקליב ונןה פיין.ומי מציע-אחרת דאעל .ולא אפלשדש״ן בנדבה כשלתכנדר ס״ן למייסד קיא אממ&ליא .אפריש ומד
להביא .עול?
 .,׳קראדאפדיש אלומי שאמר שנדד ואמורי■
י ־ ©!רישה אכל לא אקריב אמנם-בנינה יע־^-ק^ ,בנ^בק .טב<■

משצ^|הקשה ים*•

גללהא ליגה אלאפדיק^אלנדבהדא׳כ מ״-יי
זאפר^זלא אקרנלוהכעב .ימרעינדכהכעיגו דבאיין קלא

גת׳ מרבינן בג׳ע דהוי נקיאיה! פשט השמועה  :י אסנם •ם
לדקדקליעע התקשן להניחא לכמב ער?קלאיבנדי מי לאמר
>לא אפריש 1תד לאפרים ולא אקריב אמנם קראי בנלכה ל׳למימי
מניר 1י*ל לניבה לא י1צ• ילין מנדי יאיב לתיפרן מהי לנדר שכן
יש ל! סומר׳יס״ב באמרזמו לכן יין הוא שיהיה לו מומרא אעית
יעשו״ם ועשה ול׳יג וני עייוא לכתוב בנינה יאפייש ולא אקריב
ןלנמורנירי׳ל יה׳א יהברא אפכאמה לניבה שכן אינו ס״ב
באחריותו לכן דין הוא שנכפה אועו שיביא ולאו ועשה לפי שאפס'
אוצר הוזלטלשיגנב או יאבד ומפס׳ ד ההקדש אמנם בנד׳שת״ב הארס באחריותו
כל צינא דאימי׳ב׳ גוא דדממכאאימי׳זלא נכפיוה אין שיהיה יש
צדליס לכאן ולכאן ולכן הוצרכו ערי קראי נדי ונדבה'':
אמנם ק'לפ! האמת יממן מד קרא דנדבה דאסר נר• עלי עולה
~<ג*משלאאממ״בא’נ ;לישמוקקיניט וכילן ממד קרא
לנתיב נדבה דהיינו אפרם ולא אקךיכוכ'מ כדקאמר לעיל מה
'לאפרים ולא למשה• ליה גביה אבל אמר הרי עלי ע׳מישלא אממ״ב
דיבזרא בעלמא דאיכא למ תר נדר יוכיח לדיבורא הוי מעש׳דמק״ב
אן באחר ולא אפריש׳*ל דאיכא למי׳מה לנדר באתר ולא' אפריש
,למייל שנן דיבורה דאתי ליד׳ מעשה הוא שע*׳ דבורו שאות' הרי
עלי עולהנשספרשו מתחייב נאמרות! מאמר הכ׳כיון שאס נגנב
אינו קייב לאאריומורבורא בעלמא הוא דהוי : .אפי־ החנםכאשר עדי נד 'וט׳אמרו נפ׳ק דר׳ה הוא ולא קילופי! כי ,הדן הוא
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שתפייש הנהמה ומאמי עליה ה׳ז עולה אף שלא הקריב אועה
?7״« מלוקע אפריש ול ז אקריב !ה יוער טיב ת אשי מדו׳שמאח'
הר עלי להפריש !לא עשלס חק’כ פי' הלא עפריש  1310עק יוע׳
משום 1לא ק״מעדנזרן אמנם בפלא עדו' דה״ט שלא עשית נדר
יק נדבה מאסיה כלשון ה׳ו עולה אינו ב*כעין משום לכל ידכא
דאיע׳ה ביה בוא ייממנא קא׳  :ןאפשי" עוד סשמדור זלא
^!לס־עסמ׳שבגמ׳כגון דאמיהר׳ עלי עילהע׳ת שלא אעמ״ב
ווה! ’וע׳טוב משמד ו׳1נעע הנד׳עמש? מנאי הלא תשלם שנק ע"
חעיחס• שאינוניד׳אלאמנדכה !אינו מביאחשוס דאע׳ג דנמנו
העוישם לא ימי למתג ,על ס׳ם בעיר׳ס׳מלאו כ׳ע האי דינ׳גמיר•
 1וא<ו למטעי סתומ׳להממת על משג: /

אל

"ין ־ יבא מקושי למה שהוא
p
*?1
הדין הנון דני אילא ק״מ׳ לוקה "ה־ אל עמן אע ביי
?
לנדו ולהשבע פן ביה מבא לי”יא אע "יךללח ע ע’׳ פ דענחך•
(אל מאמר ־ פ־׳וא׳ע אני נוע ן טענה ילא אלקה שהדן הו" דנע׳‘
פיי ולבו סויס ומי שנדר שלא •אכל עם ראובן ■נול לומר בלב• כיה
עם שמעון לו'א ואל מאמ־לפניהמלאןפי׳סליס ב׳ד המלקה א!מך
אלמען לו טענה באחרןני שגנההיח כימהשהוצאמבפה היה
; בשגגה (אינןמ״ב מלקיממש!סדנ?׳ דנפסיןע«לקומאכל למה
? • .קנון האלהיס על קולן שנניע <לא ק״ממ ומכל א«ג תעפהידן
\אנו הבנים כמשו׳ל שוקו עונש יוער בודאי מהמלק»ג ־ וסוה
«קני) ו*ל פי'על ענין העפלה שיהיה נכוונה "ה! אל ממן אע פין
לקטיא אע בשין כי המפלה כלא טונה האדם נענש עליס ו1מאע'
לפני המלאן פי' לא עאמר העפלה לפני המלאן לבקש ולהעמנן
 .מלפני המלאן ימלא מפצןכי שננה וטעומ היה  11ניד האדם כ׳ אין
3ק געלאן להרעאו להטיב קלע רכון האדסהבורא ־ ץ־רשדין ;
אקרע באומו הפס ק דאל עען אע פין ששמעת• בוהטנ׳שאהדס |
לא •ונא אע קברו אונאת דברים פט? מקסי אע בשרו וטה נביא י
מאמ'°לא מונו מ*ר לא מונו איש את עקימו באונאת דביי׳הנמוכ י ,
•סדכ׳ניצד הר• םידה ב*מלא ’אמ׳וטר מעשין הראשונים היה בן 5°׳^

גרים לא יאמר לו וטר העמי אנומין היה גר ובא ללמוד מורה לא
'^מר לו מי שלא האמין באל מי בא ללמוד מורה שנאת'מפי.הגבוי?
אס היו יסור• ן נאים עליו או היה מקבל  pfiנמ,אן  ip^,0ב^,ס
עליו לא •אמ׳לו כירן מאמי! ל< מניייו לאיוב הלא ייאמן נסלמן
וכו'וטי נא מי הוא נקי אבד אם קיו ממרים מבקשים עטאה לא
יאמר להס לט אצל פ׳שהוא מוכר מטא/ידס; ט שלא מכר מעולם
קרב בק׳קיבן.אהקן״נפ׳לאמ ט הביא ברייתא ואת
עכ*ל •
והקשה הקושי' הפשוט להיט קי■ ליה,א!נאמ דברם והרי אין זה .
אלא חמרן ומגדף אע מכירו שאומר לו וטל קעסק אבועין שהיו
ערלים או וכור תעשיןהראשוט׳סה״ת רשע או עי שלא האמין באל
מיונו' י והנה במלורןהאמעמיקקגמילאבכל החלוקות ומה
גס בסלוקת כדין שאמרו  !1קברו לאיוב קלא יראתן כסלעףקוא
מירון מיטף גמו' ׳ ותו ים לדקדק דאק׳שיזמ׳שהוא א!נאמ דבי׳'
אס ׳אמ׳לו וטי מעטין מינק נשמע לאס היהנן נרים ואןשכמבו
המ!ס'ו*ל •קיינו לא  11אן  11לאפי' תעשי אטמי! אין להזכי,׳ מ*ע
עדיין קפה דא*כ לתה מור ואמ׳אס היק גר כבר שמעינן מדשא •
ני הסדר נהמה והפריש א!מה ונאבד׳ק״ב באמייזמה !מבית חתית ויר׳בעיניידה׳פ דביק דקי*ל דנעלמשובה גמור' ה*ד באומו פרק
,ואס אמר שהביא האקרת נמצאת הראשונה אף היה קדבה ז׳ם כאש' נאומה אשה באומה שעק באומה מקום םאע*פ שהגיע האדם
!תקום מעסיו הראשוני' לנול לעשויג העבירה ןענ ז לא^עש? אז
יגן וי נדי לא מאמי אן שיהיה כונתן לשלמו שאס עגנב׳אז מאגד
'«ג0למנ 1סבוה אפשרשמאמר יאמדשהוא נדד אדרבה מ ומתמסר מקרי בעל משובה נ«ורה'ןסםקק'הרמב*ם ו’לא*כס*7א דמי שהוא.
למרווח ך״מהגביה נאפשרמאבד ואת הבהמ׳יק״ב להביאאמרת נעל משוכה !■אמיל! סברו ללמדו דרבי המשוכה אמה פ׳אין די לן
ואפשר' ממצא הראשונה ועקיב אס היה ומרוומ לגבוה ;.ל ז'א לא להקראב׳ת גמויה שתפרוש ממקום העבירה שעשית אלא אדרבה
יגעשה כן כי אין יופץבכסילים שוה נקרא חסד שוטה &\ונ'לעב!ר וכוי מעפין הראשונים אומו פרק ואותו מקיסואומזאםה ולא
על בל מאק'בספק אולי מאבד ועחצא אקר הקרבה היאשונ'וירןימ מעשם ובוק מקרא ב׳ע גמור ווהן וכור לוה אתל ש« קיא אונאת
ההקדם שאין הקב*ס מק בזה למעט .ממענ של איס הלוא• איב דברם שמאנה את מבלו שלא תמרו בא!מה פרק נאומה אשהוט
אסר מסוס שלו ומן לא בעינן :טוב אשר לא .עדור ־ עפ מה רקלענ׳ןשאם ׳טאו /׳ודמנו לידו מעשיז קיאשזניסשעני עליהם
אמנם לא אמרו שיוכור הנעל
'.שאסרו שם בגמ׳וא׳ אשמויגינן אמר ולא אפרים,סם1ס דלאק״מיה שיגבר ׳נרו ולא יעטר 1
לדטרי׳אנלאפריפולאאקרבכלהיכא יאיחגיהני גוא ירממנא מפונה קעישיז הראשונים ושילך בשאט בנפש למזור אפ' קאשה
' אי מיה הנה הסבם מ!פס וה הנד עיקר וסוכר 7אע’ג דשניהם עון שזינה עמק ויניסנק שאדרבה זה עזן גמור דאפש'דב!ה מיגר •צר
 ,בין מי םנודנ.נדנה דה”נו אפיים ולא אקריב סא?ן'ה*ןןגולה בי 1הרעבנפשיה' • או נר׳אם היה נעל תשובה לאיאמ׳לז וטי
מעשיך היאשונ״׳עס תה שהוא ה7.ר) ,הגבירות שהמודה עליהם יום
סי 0נ(ד'7ה.״נז אסי׳הלץ ?גלי ולא אפיים !לא שלם הצלעובר׳יבנ
תאמי פדשלוסיגיוןקאכף במ*ם קודם כי עדור נדי כפול לרמוז כנ'?וד.ס אמי סוור ומתולה על;ןזס\1ה״ן אס׳אן שלא עב׳עליהם
 .נין כשנדר דה״ט'אאצולא אפריש בין נפנד'דהיינו שאמיהי׳ עלי < 1ו אס פיה ב מ לא •אמ׳לו  '131מעטין הראשונים שאן שמי פיאמ'
להפייש והפד1^-לא^זןריב ואעע*נ.פסק ט!ב אשר לא מטי סלא לו דניים אלו ,אין טוגמו ,להוכיח! רק לש׳ם ללקט דרכי המשונה
מעסה בלשון גדי לזמ*הרי_על'להפריש רק שעעשה בלשון נדנה
14
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עמוה

שלם

תורה

פעמה  <1המנאע.קאלפא כ־עא דאפין ליה ־ אס היו יס«״׳!מ
מלהעודוע .עליהסי . -
אאר6 .ה1א נ״ע לא ישנת עזנוע ראשוני'מעינ׳”להע ־
 6kיהיה הדנר ומעשיו הראשוני'ומי ס לו &שעה !•עולה עליהם על צא יאמר כדין שאתר! לו מכירו ציו'(□ ־ יש לדקדק דאדלנק
מ׳ש דוד אף אמר ששב ותשאע■ נגל■ עתיד לוה אמי □על יכריע‘ מצ» שנן אמר! לי□ העא רבנן על לעקיפו ליה לני לממלא לעיין
קר כמיליה !קן עד ומי משילקב ה :
צשין דמשעמע
דנרייפי׳דשא לשק
שהוא אעאע
הוהשכוא
צו בלשי■!
יאק' לו
לא
אעאע לכרי פי דשת
בצשי-ן הו?
שלא ■אמי
ללקל־ק לשק □לרן שאמרו מכריו פי' ודאי שמנוה
לער* אנפ« הי אף שניגע! טונהמ׳ע השומע לנרי ס תלו ילין שהוא ריאה
ל!הכימ אעמכירו■ ולומר ?שיעיין נמיליישאס שק
משרף לבעל עשוכה שאוויר מ? אעה חעגאה אלא ■אמי•  11כלשון
רא ה׳ק1א לא הה מניא עליו •קןרין אמנם לא ’אמי ל! כסגנון
ברור ומר מעשין כראשונים להעודועעליכס 7אל'נ ינום האלם
בפני אמרים • היה כן גרים לא יאמר יבייעט מה שהוא הדן גר
יאמן
■שנא להתגייר א1מריס לו מה יאיע לקעכ״ר פי&ראל נומן הוה
א?>
דמים !התופים הרקת •וער טונשע?*ה נעודע אנין !ונוי מעשי ן
הראשונים שאס תללע שנע אי אעט עגיז סקילה ונו' י והו ככר נלאה שאומר לו כפפן אלינה לפי שהייע ירא?'פגעי נן מדע
גדול שנא להעג״ר נד שיש!נ כל□ שצם י אמנם נקטןשאתו הלין ןא*נ סנלוע וכסיל1ע היה לן לגדוע ירא ה'שהיי הוא מדקדק
מניאעו להעג״׳נ׳ד תג״רין אוע! םןנ!ע הוא לו ואף שאין נ 1לעע עם תכיל׳! <!הו אונאע דברים פי׳פאף סכזוגעו רטיה «*מ לנריג'
ולוה קלף ןהבי 2להעכ״י איו מלקדלן ן עליו לומר לו קודם שכאע !אינם ר^ריס שיש נהם צד•^1נ 1ע י>ע השומע למשעמע׳ לער*"
למדה4תללעשבעשנ’<ןש!:חקפןבדכרמועפ שקנדתה ל!'א !.
״כ$׳,
ץ 1t״to
שלפעמים ׳!
או׳ללשלןנעמים
א^«'למדונ< או
 ------------------------או^םלמדונו..ךאנפיי*־ !אקשרעול בי
אכסה א*נ:ל$ףא<וראדס.לתכירו הלא .ייאמן <סלער ש!הו א1נאע
היה כן גרים פי׳שזיה חפן ודדן וה הוא ’דועכעלמוד ב• כפא(<

אומרים כן פלוני ר׳ל הפן והוא נקרא ע* ש אני! ע׳ד כן עוא• ,

אונאע יכלים שמאנה אוע! שאין זה הדין נוהג לדמוע! מללעג״ר
אלא כגר גדזלפיש כו יעע ומעון שאנו מדקדקים עליו גראע •
אס שבעשובה גמ<יהאבלגר קיפן שיוג״רין א;עי צדעעכ׳ד-לא^■
זאפשר עוד היק בן גייס ונו‘ לא יאמר לו וכור קע '£אנוע* ך פי
פוה תאומ׳ל< כן אינ 1לגג״עוע׳יא*נ ונוי מעשי אנוע׳ ו הלאשוכי•/
הל׳ל כיין שבסוף ת1ר 1נעשונה 1מע! בגילוע אלא אדונה איפצ$
צו שי וכור■ ■מעשים
ואומר לו
גרים ואומר
מ(נתאעהנן גרים
האדם מוכת אע קט
שוק האדם
פיוגור■;•מעשים.
שוכיספעש! אנוע !,אמר י שפילסו וןע*אקצהםשזל'כון^ן«וצ׳־
עם ללוה אמר שהוא אונאע דניים שאףתנוונע!
*.ם הוא •עשק נמ11עם
י____,
. r
•
.
ואוצר חוזנ«־ןץ
לטונה מ שדבריו סשעמע׳ לערי אגפי ואפשר השומע •נין שקוא
מתרפג ואומר לו וטי מעשה אבזעין פי׳מה פעשז נגיוע! •'
היה גר ובא ללמוד עירה !צויירישה^נא בוק השמיענו קידוש גדול.
דלא מנעיא שאסו׳להוטע אע ישראל מניו אזאעהגי כאונאע
דברם שוהו ודאי עמיע! אלא אפי׳שעד״ן לא צעג״ראלא כא
להתגייר ואתר שכ״גע; ללמוד .עולה שהדין הוא סדוקים אעהכר
לאידתה אוע! כעעגה ש• את'לו מי שלא האמין וקו׳שהר־ זה אוגאע

ץנמ6

שאאשר שזה ■<*מ4גפא נ’פ5י £קות ירא לאלת שהוא^צז;,

^<8ער.׳ אהנ^^מותלים עזמעיו-נתוונר פ  pדניכוע ולכן נקפא
^רייעא מג*גן /1אלו « ־■אמנם! ׳'110יב קזנא ששק במתון איו ■
ןשיסןרי-אה43לצןאתר({1לףג“ן.מרבמ’ליה ־ ואע׳^יהזא
קדקלוזנבי אסרמניכז'
געי קדקדו
יגלוגעי
!'תמנןרגלו
 p'» *ViiJOCui □ifענף
והא סשמעע׳ אל עען אע פין
(נפרהס׳ ילא«(נ?^׳5כ» r
שר׳לישלא ,י^נ^יאק•תנין ;.אונאעדברים !אני-מס״ע לוה הפי'
כמופאמרוננמ׳דאונאע
•קנוסיהאצק־ק והוא
ממ׳שלמה•קנוסהאלחס
דתונהע ןדברים
ןהומ במ 1שתמרנ בבת
ממ ש צמה
נפרע הקב׳ן'□.עצמו ינביא פסוקי פישע כהי ילא עינו איש אע
עשעוויראעמאלקין אצי היאלקינס * ,ועמ עם אע תקוע׳ 1אע
משפטי עשיתיו זעם• עם -אועם !׳שכעס על הארץ לנטע ונענה
האין פייה יאכלעס לשיבע דשיבעס לבטת עליה
שלדקדק תא,
ולא עונו יעיר? שקרינע□ לעי.ל אל ע!נ 1איש אע אתיו י 1כגת'פ'
הזהב דרשו כאונאע דכיי׳הכעו מדבר ע׳ר אם היה נ*ע לאיתמר
לו וכוי מצפין הראשונים היה כעל ׳סורים לא יאמ' ל! נשם שאמרן
לו תברץ לאיוב הלא ׳ראען צסלען פי׳לםזן כמתון נלות׳היה לן
לירא תהקנ׳ק אה היה נטתונן ג

ונזה

דברים שמאנה או?! שא ן קיין כן שדדי מסעהדמיה כשבא הכר
להענ"׳קוא שאת ל ' אה יאיע להענ״׳אישר׳דמיס וסמיפי' אמנם
א'א  11דברי׳סל ול!ןלמ• שלא האמין באל מי פעו שהובא זעמן כחל

נכא ליישב שינו• הנעזב פעת כרכים ול< /עונו וה״ס
ביתין דראע מ!1הין ולא צעק וייאע ת£ה*צם אמנם
ויראע מאלהין אינו טעם ליכד רק פ׳'האונאה וה׳ק ולא עינג אי

•גמוי׳ול! מי שהיה גי ונאללמול ע1י'פי שנעשה כי «^ע.ן
להעכייר אמר שמונע׳ סיעה להעג׳ יר ללמוד עורה ’ אמנם •ד'
לי עני ן אתר עט מה שאו’ל נכ׳דשכעע׳ר לעולם יהא אדם ענוען
נהלל ומ׳עד מעשה כאשד שנא לפני שמאי ואמר לו כ״לני ע'מ
סעלמד;• עולה פבכעי אמנם שבילע איני תאת־נן י בא לפס
«רוא' ׳דמפ 1בא לפני הצל כייריק יומא קמא א*ל א׳לג׳ל' :למקר
אפ ן ליה א*ל והא אעמול לא אמיעליהניא׳ללאועל’ ידידי
ונענו הע1ם'.שם ולא דמי הא
סמכע נעל פה נמי סמי ן <גלי ’
לע׳ש ני שנא לכעכ״ר ע ץמיבר א'אין מקבלי ן אועו " לשאנ,
מא שנאהיק נופיי כעורה שנעל פז אצא שלא היה מאייד ן שהיא
5ככויה וקללהונטק שאתי שילמדנו ׳כמון עליו י

ז•*— .
!,.
-------------------אע-z-
עאמרלזוידאע
היא xהאונאה ש׳1
z..£דברים ומק
—א!נאע
פמיעו
ע1תין דהיינו שהלןלירא מהקכ*הכםס.שאמיו־תכח.ו לאיוב הלא
■ראען נהלען ’ כי אמ ה׳אלתינס פייואע אינה טענה לומר מ
נשכיל שהיא רשע הקב׳ה נען ל! ־סורים להא ליעאג• אני ק*
^הינס פי׳נמה שאני מען לנס’סורים אדרבה אני ק' כוהאני
מרחם על האדם בעע ל!’כורים
’יאה עזד עס מ*ש שם א׳י ’!חנן  9פ!ם ר?יכ’י "נרול‘-
אעאע רנריס מאונאת םם<ן ש ר .נאסר חראון בו כאלקין
וזחלאנ»םרכו ר׳אליעוראמר ןה3נופ 1וזה □מסונן ר'שמואל
בד נהסג• אמי וה ניתן להשכון ווה לא ניתן לחשבון דש ללקדק
במאי קמיפלגי ניי׳לומר ני ל'אלעוי הזקשהל( •?.ניע.ר''ומ;|

יוה ?”?’ jיאמר פה היה גי־ ובא ללמוד עורה לא אמר 1נ 6ללמוד
□ל" יקללמנד עורקלקו ץשלנ< □'ע1י<ע שכנעי ושכפ׳פובא
יה הני ■'’3המי ללמוד עודא אתע נלכד שהיא שכנעב ואינו מאתי ן
מעורה שכע פהיא מפי הגבורה לאיש נוה הוקר שאל •אתר ל 1לו
לן

דמנאלן דסשוס דנעיבוייאע מאלקין באונאע דברים הוא ■וער
תמ׳רוקר׳ איצא למימי דלעולם אינו ממור
מפני ם?וא דני המסור ללב כח׳ם שם ככתון • ונצ דגר המסוך
ויראע ילכד
בו ויראע
נאמר כו
ללבנאמר
ללכ
•לכן א׳ר אלע1ל וה נג! פו ׳ו«ה כממון ־

מעמנו ’’3ק 5א' '■5נמו שלתה! שמאי כטענה שאת מי שלא האמין
שינא היזם או לעת להאמין בעולה שבע פ שהיא
נאלוך איך
מפי
הגבורה שוי היעה סכיע פפא׳ שלא קבלו לפי ששה סובר
־ה
שכשעהשכא
א׳דהכא
כזס׳לדת׳
הכת נמי ציון ____ ...
אלת!־!מדבי א 7
דלתי 5קת נקוץמדני
צקושיעהעוס
להעגייראקל כפירוש שלא שהמאמין כעזרה שכע*פוהוא גר
ששורו רע ש< f<-אמין כאל ת׳ מעתלעו (א׳צ אף שיילהוד עורה
הצנע□ כילה לא נאק׳ןשינא מאליו קיום או לממראמר שיעגייר
להאמין בעורה שבע־פ שנימנה תש הנטיה צו׳א הנר״עא פה
לא עאמרוה ובואע הטענה עדתה לנר שהרי דברי’אלו הם טעןע
לצדנאה גמורהשקר■ תעס׳רכזונית מגר נזק שנא לתני שמאי והלל
זסתא׳ דפהיאקנט הלל קבלו ואמן שנס<ן ’נא להאמין וכן קיק

וישנ*ן הוקשה לו 7נ*1ן דצעיכ נצל נפשן וכצל מאדן ואז׳ל • 6לן
אדם שממונו תניב מגזפו א’כ מאי אי כא למיתר למאן לממונ<

ננעב ויראע מלנןן

ליה אמר זק ניען '?שכון ןןק צא גיען

•
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ש
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הנדות כאו
שכתב < j>fעמית! ד!ן לסהשהוי) היין כי אפי׳שהאיס
 .כתאנה מעצמו אסו'להונות אותו דעת קצת הפוסק®
ו*ש את עמיתו לשון את הוא כמקום עם פי' אע'פ שהאונאה היא
עס עמית! אתם  kתונו אותו’  :ועשיתם את מקותי ' 0לדקדק
שהר'נפיק שלמעלה הוהיר כזה ־ אמנסיר׳פם מ'פ בנע' לא
קרבה ’יושליסאלא על שדנו כה דין ת’יה ולא עשו לפנים משוית
1הדין‘• וכןמנינ1נפ' הפועליסשצרין האדם לעשות לפנים

ומה

“*3

דרן טובים א׳ל עני' אגן וטרקינ^כו
<תבי.מ'י’1ל
תשמור
צל'5
אין וארק ת
.
 65Wהס א«ר ..
נדפיס"דקרא הוא *..הוקפת$ו$ניון דינה אמר jtf.ן לו ojcr.
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 .מפמתה נימי אדם 6היה מנמקה ?תבואה דוס קודיעק  :י
ובו? ואכלתם לממנם לשינע כי נותן הוה מ׳ שיש לו תגוא׳מעשת
אינו א וכל לשובע גמ׳ש נדאפון מתעניות בית״ואל בן פתואל
זבו'אתיו מ׳ שיש צו קב ממיס ׳אכלנו <יקיה או ׳ויענו וימות :
לי דין אמית באותו הפסוק ואינו מנוון פה היי
ויעז
למדנו חוה שהאדם ציין לסוהר ?רבה בכבוד נדב
וכתבוהו הפיסקים דאון לאדם להורות במקום רב! אא׳ב רמוק
ממנו ב'פרסאות וה׳אסיפה אלתבהל פי׳וה המכס שהוכיתי לן
אל תהי נבהל להשיב במדו ולהוחת הלכה בפניו ־ ואם תיצם
להורות מפניו תלן דהיינו תלן ית׳קלפיהאית ואו תותר :
א״ע אל תעמול בדבר רע י ד1ן לתה שכתבו הפוסקים ראה
מוליןן
ד׳תימקה נו דבתקיס
היאין קוצקיץ
מ־ליל ה תק
">»״ן»מנמ
על ׳ "• ''־■•*
עובר —
רבו — —
־—
ננוד לרב ו*ש אל תעמיד בשב ואל תעשה בדנו־ ר"■ שאתה רואה

ה* ולא תמקה
\«l
אשר •ספוז
נל אשי
כאשי כל
׳עשה^פי 'כאשי
קפק יתש«^3י
ד כל אשי ’אפק
תמת? כי
(איתו^?ן:ק'ם ה/
ככ^נק תייתיב ו6רקו^ז1:ןפ
אכה׳ ט$נק
מש«י«&דן א'כ הי
 dסשזאמ^דין
ל«ז
ימפו] הרב
^יב״־־־^דיקיס הס נ^-הגמו׳לוהליקם’?׳?•קרא הוא פ׳נ^ןואלמות■
עשה ואפילו דבר איסור :
0דנרסלן י כיון למה שכתב! הפוסקים עוד"* •"
לריקים הוא סיפ׳אדלתען בדרן מונינגא״פ.ודאי.ד ^*?•*0
בוהשכשסאהרנועיוביעלד׳תלא’אמייל! נלשון”א־”^
ד׳לארקותשל-נדיקיארקצדיקים תואםלאר.ק<ת.ופי«שצארקווכ י;
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'כתטדקים ע’נ׳שכתב יש’׳ גל גפ' <*5לף ?ביי צעקי® דבי'?‘ .בדוןכשם שאומ׳לאים דעלמארק בלשון כבוד לתדתמיבינר גו
נר
,למען
**־'**-
’
למען תל
הי? גופיה דחפי דכתי’,<,
דבשלתא א 0לא
 * : .זהמצודקיס
תלן־ וכן ו;ה שאמ׳נאשר דבר מלן שלטון א ׳אע׳פ שאתה קנס מ< ־א < ני
לוכשאומ׳לנר הא׳שהואמלךנםהואשלס״רנ W״P
פנ"תי,ניתתלין־ י
?^".יי^  .הרב
^•^ןכ-םהא׳באויקותצדי^י^ו־ת
העיר■שהב'מ ־אס'
נייןצווממן־ה”סולמיץ משיית
אציין ^*p'o״ נתב למען תלן
 rjcהמס
י.
י•
שלא כהוגן מה תעשה בלשק
הדין איין סברה לומר רבתרהט <-י,ע' «יי*&»*<מ$סי ייא’* מיון כמו שאומרים לאי נש דעלמא
שוער מצו? פ׳'אתה כ<ונתן
־ . ' .יי י
גירושו ארקות כמצודקיס £
־
■
לסמוי מצו? לכוהיר את דנן שלא עבוד א'כ יאו■ שמי ששומר
אחי• רוא• טרפת ירושלמי ■ 111לא׳ללענליפ״וע מצהיכקת 1א ידע דבר רע ואס ק״ו תאמר לרב בלשון מיון מה
אילרינאהכיא׳לאין למען •תלן בדון טוניס " תעשה'אמי שתדע דבר דע שיבא מ’ו לנדותן י א׳ע ומשפת
«'ל 'הנס ליה אנרא א*ל לא א*ל זיל הב להו אסר רעא הכי • ידע לב י3ס פי'ופיתימא כשאני רוצה צהוהיראת היכשלא
א׳לאין יכתיב וארחווג*ריקים ת«מ1י י וכך ?׳תה גייס' רש* •’עטי היאך אומר לו באיו? לשין לו׳א !משפט יודע לב מכם פ׳'
•'ל דשמעתין !גירסת הפליג! בטעות דנתי לתא דהוא מעשה אין ■תאמר ל 1בו? הלשזן אתה שיש לן לב מכם כבר ידעת וה המשפע
לותר-דפליד תלמיד• אהדדי מתלוקת במציאות ואין לומר דמנ׳ל סאנ« אומר לן ובוה למדתם יבינו ? כי לכל מבן שב לבאר דני
'דגירסא ■חשלתיתיעיקר דלתא דיק עיקר ׳’ל דמסתברא כהפיא תימא־מה יתרון יש לרב העיר על קנס זולתו בתי דתיוו״ה! לבנן
בי״סא משוס׳דהיני׳קאמר אמרו ליה .עני• אנן 1ד יש פנים לאדם נינה! לוה אמר דאיכא תרתי ‘ער נית לרב ?יעיל שהוא תלן שלטק
ב’!,לא די שישברו הקנית ולא נפרע משלהם אלא שיש*'( סכל לא שהודר ואף שהמכס האקר יודעיותר סמנו ני למק שהיא הדין
גדרות דלא
בטל?׳Jגמו שהובא בפיניריג׳
א׳כ-ספיר נ
אציף אידשיסלי יהא• 1אמי שזה דתה דרס׳רש׳י ו’ל
 •'fi'w׳J'/ / »J J / -
שני^׳״*׳*-
ליטולU׳■'
שהדיין מותרJ/V J
י»׳«יצ ן
צ

לי

אמנם

־ •י

סיפי׳דקר'הוא כי גא לתקןדהיד • koהבת לי׳אגר׳והיס ס’
פ׳ד דיהב מקד שסד אמרושם קינא שקל איסתרימוכאי וכד !הינא עניד מ•
ר׳הוא פי' ו?תדא ושוקל לא תקק וכתב ה׳מסיכא דלא שין ל מתמי׳ הו קי־כ'
להו אגריהשת׳גליתייהו שקל אגיאיהבלהו ותי׳סיפיידקר'
"סבר דאתי שהידר לו פסוק למען תנן נדרן טובים שנתן להם ביון דשקיל מתיווי־הו לא אתי לאנל!" דיכא והתנא ׳פוחד לא תקק
מתיל ונו׳על אפ׳’לונות את הובא׳ ולק״ב את הס יב :
'שני מדעתו מסוד! הכתוב נכתיב (ארמות נדיחייתשמור • '
W.1 —£
.״
..........
מדאה-----כ
יפה _r-
1-----------Z .
לדקדק לכאורה דדי לתא ההיא בריית'בשקול מקד מינ״קו
וו׳ילאמיליה ׳הבלן
בשתיקה
נתכנן
ומצאתי כספי
והדבר מבוא' דלישנאיתייאדייק דקתד ל!נאות את־
אגיא כשקקויר לןכס!תדס ד דון במדנריה קיאדשלוג׳כ
לתת לו שניו מסוף הכת1כ דאיכפל ליהייארקות נדיקיס עכ׳ל ־ הוכא׳ 51ק״גאתהק״נ1אי מ״ל׳ ברייתאדתדמיני■? 1נ!תןלו
אמנם  !1נונתרס' ,ו׳למהד ועשיתם את מק1תי פי׳הסקיס שהם ממ<ן בשביל םיונהו אס הוא וכא׳ ולא יטה דינו א'כ לימא ל1כות
בלבישת פעטנודנלאיס איני אומר למי שתכנסו בהם לפניסמפור' את הובא׳ ומינה דון דמוכהלוממ׳לא נפקאלק״ב את הס" כ
הרין רק ועשיתם את חקות• נשם שקקקתים אמנם את משפד אלא ודאי מהנא משמע לשקל מתיייהו (והו לשק לונאות הונאי
סהס הדדן תשמרו פי׳ויש אי שתעשה אותם ממם יק את תפפנד -הלוה מתן לו ואומ׳ל! הד לן ממון שתזכני אם אד ונאי !המלו?
תה צורתי בהם תשמרו לכעיר□ מלעשות מה שגזלתי ולא לעמית
־הדן עורה נע0וז1נוהנמשב לכס <ל«!ת«יתס אותם כמש!*ל עת
לעשות לה*הפרט|וייתן פי׳מה שהפרו תורתן לפעמים הוא עצמו
עת לפשות לי^&נתס על האיץ ?׳'(כיון שלפעמי׳לאתעשו הדין
תורה רק לכציס <&ו'רת היין תדויוהו כי וישנתם על הארץ לכטק
י פ5זמ’תהיו'9טומיםי0לא יסרב הארץ נמשז׳ל מפני קרבו מנויות של

׳ ־אמני לו קרי לן ממון סתק״בהלוה אם •נא ונא• בדינו וי-

אטנם

ים לדקדק דקדשקיל ממון’מתר1ו״הו הא לא מיקי,
שקד תדע לן דלקמן בשמעתין אמד רכא מ*ט דש ק׳דא

ונתב יש׳י ן’ל למה אסור ליטלו לוכות הונאי ומשני כיון דיהיב
לי? שומדא ה׳ל כגופי? ואין אדם דואה קובה לעצתו ׳ .מאי שמל
שהוא "קד המתן והתקבל וחגבנ׳ד דשקיל יותכוייהו היד מצית
למיתר שהוא קי * ושמא דון דשק:ל מתיריהו עס בל מד מינייהו
איקידה ליה דעתיה ויראה מצי לוה וקני לוה ויאמר להם שהלק
•
שקילאושודאדדייצ*אותא1דאל*םגבר :
וכתב בו□ הרתב׳ם ו’ל פכ׳ג מהל סנהדרין כל דיין שנוטל פצרו ג>*’^

גית היד מפד שהצמידו דבריהם על יין תורה־ או' יראה
'צאת משפטי תשמח לשון ממון כמו ואביו שמר את הדב' רמו למה
' ששנו באדם ?!ומתונים בדיך אמי ועשיתם אותם פי׳ולא תקשוב
'•< בשנילישאתל צפמרו פתהיי חתוניןתזו תענו את הדין יק
לדון דיניו בטלים והוא מלא •היה שנר הדני אנל א°ה’ה «?־״»
ועשית׳איועם שתהיו •מתונ׳ ן לעדן עיין הדין אמנם אחד פעיינתס
עושהבמלאכת! ובאו לפניו שנים לדון ואס'להם תנו לי מי שיעשה סנמייז
?(עם לא
תצףיע^יתם אותם
1
:
צת תעש! עינוי היין וע!!ת ?ךןק־(
הדין
תקתי ונו' ה׳ומות'והיאשיהיטהלבר נינרשהואסב' ■הבטלה
בעוין
הארץ פייה' יאמר עם מהשאמרו בשנת
ויש לעיין די^ניאהמדכדו בי מז שאמר והוא שלא
בלבדי ’
׳גע" עינוי הדין ועו!ת סדן תרכ כא לעילם
יהיה'פכי הניכר הוא הדני מאמרו בגת' ה*מ כנין בסלה דלא
*בציית ובד אדם אמלוס ואינם שבעים ־ י '!’ם כיון שתע=! את
אמ׳ש אבל אס ?•כ
•תספט• אלו׳הדנץיתואז כיונתגההאדזפדסולאידה"'נצוית מוכקא קינא כטלה דמוכקהו?שק*ל הןאת׳ם
־? ■
אמנם כשהוא
עוסק במלאכתו י׳
•צה^אנלתס לשובעננגלסלזקה האקית וישבתםלנסק עליה
אמק
;. .
.
■,
כצגד קרב בא :
’ ' ־ .
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רסח

אור

לציון

כתובות דף מ״ה ע״ב

סימן עז
מכת מרדות על לאו שאין בו מעשה

ת״ר

המוציא שם רע לוקה ונותן

ושיטת ר״ת דגם רב פפא ס״ל כרנב״י

מאה סלע רבי יהודה אומר

דאין כאן אלא מכת מרדות) .ואליבא

מבואר

דרב פפא אין הלכה כרבי יהודה דאנן

בסוגיא דפליגי במקום שאין דיני

קיי״ל לאו שאי״ב מעשה אין לרקין

מוציא ש״ר האם איכא מלקות או

עליו אבל אליבא דרב נחמן בר יצחק

לאו .ובטעם המלקות אליבא דרבי

יתכן

ללקות

לוקה

מכל

מקום.

יהודה נחלקו האמוראים ,דלרב פפא

למפסק

כרבי

יהודה

וכ״פ

[הרי״ף] והרמב״ם (.)14

רבי יהודה אזיל לשיטתו דס״ל דלאו

שאין בו מעשה לוקין עליו ,ולכן

ומה

היא מכת מרדות מצינו בזה ג׳

לוקה המוציא ש״ר משום לא תלך

אופנים ( -א) מכין אותו עד

רכיל_.אח במקום שאינו בכלל פרשת

שתצא נפשו [לקמן צ״ו ע״א והתם

מוציא ש״ר .ואליבא דרב נחמן בר

איירי בכפיה על מצוה אמנם הרמב״ם

חמץ

פ"ו

כתב

יצחק מלקות דקאמר רבי יהודה היינו

הל׳

מכת מרדות ,ואף דסבר רבי יהודה

דהאוכל מצוה בערב פסח מכין אותו

דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו

עד שתצא נפשו והתם איירי בעונש

שאני הכא דגלי קרא דאין בלאו דלא

ולא בכפיה]( .ב> מכין אותו לפי

ה^ך רכיל מלקות אלא במוציא ש״ר

אומד חכמים [ר״ן בסוגיין ט״ז ע״ב

(תוס׳

מדפי רי״ף ,ודלא כרמב״ם שם] (ג)

באופן

דהפרשה

דמוצש״ר

ומצה

הי״ב

 14ויל״ע אם זהו דין פרטי דבמוציא ש״ר חייבוהו חכמים מכת מרדות ,או שהוא דין כללי דעל
לאו שאין בו מעשה יש מכת מרדות ,ויעויי׳ בית יוסף חו״מ סוף סי׳ א׳ שהביא בשם המרדכי
דהמאנה את חבירו בדברים לוקה וכתב ע״ז הב״י דלוקה דקאמר המרדכי היינו מדרבנן דאילו
מלקות לא לקי כיון דהוי לאו שאין בו מעשה עכ״ד ,וצ״ב מנ״ל דתקנו חכמים מכת מרדות
על לאו שאי״ב מעשה ,ויתכן דהוא סברא דלא גרע מל״ת דרבנן (וקצת תלוי האם מה שאין
לוקק על לאו שאי״ב מעשה הוא משום דהלאו קיל או משום דאין לוקין רק על מעשה של
עבירה) ,ולמשנ״ת יתכן דמקורו מסוגיין (ובב״י יו״ד סי׳ שע״א הביא דברי הכלבו דכהן שנכנס
באוהל המת בשגגה ואח״ב התרו בו אם קפץ פטור ואם שהה כדי השתחאה חייב וכתב הב״י
"נ״ל דהאי לוקה לאו מדאורייתא דהא לאו שאי״ב מעשה אין לוקק עליו" ומבואר גם בזה
רעל לאו שאי״ב מעשה איכא מכת מרדות ,אמנם כבר תמה ע״ז בלח״מ הל׳ אבל פ״ג ה״ר
דמקור דברי הכלבו מהרמב״ם שם ורחוק לפרשו מדרבנן ויע״ש עוד מה שדימה זה לכלאיים.
ויעוי׳ עוד סנהדרין פ״ט ע״א תוד״ה הכובש נבואתו לוקה  -לית ביה לאו ועוד דאין בו מעשה,
אלא מכין אותו עד שתצא נפשו כמו עשה סוכה ולא עשה).
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בענין קים ליה בדרבה מיניה
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אם כן הרשיעו צדיק ובו"׳( 4וכדבריו הביא בחמרא וחיי שם בשם
תלמידי הר׳׳פ> .ואי נימא דס״ל להרמב״ן דהמלקות הוא משום עביךת הלאן
דלא תענה גרידא ,אינו מובן מדוע תלה המלקות בגמר דין לחיוב ממון,

דהא ודאי דגם העדות על הגניבה לחודה בעי בי״ד ,ואמאי לא יעבור על
הלאו מיד עם הגדתו בבי״ד .לכ״נ דאין קרא דרהצדיקו בא לגלות דלאו דלא
תענה בעלמא לוקין עליו אף שאין בו מעשה (וכלאו דנשבע ומקלל חבירו
בשם ,יעו״ש דף טז .).אלא בא לחדש דין בתורת ופרשת עדים זוממין,7
דכאשר אי אפשר לקיים בהם כאשר זמם ,כדכתיב בהו ,ייענשו בעונש
מלקות (במקום הזמה) ,אלא דאזהרתם מקרא דלא תענה (ועי׳ גם רמב״ן שם

 ..6ועי׳ נובי״ק אהע״ז סי׳ ע״ז (בסתירת ההיתר הראשון ד״ר" ,ועפי״ז יפה") דהסיק מדברי
רמב״ן אלו ,דעד אחד שהעיד בממון לחייב שבועה ,והוזם ,אין בו תורת הזמה בלל ,ואפי׳ מלקות
אינו לוקה ,ומשום דאין חייב מלקות אלא כאשר הרשיעו הצדיק דמעיקרא ובו׳ ,עיי״ש .ומוכח דגם
הוא נקט בדעת הרמב״ן דהמלקות ,כשאין מקיימים דין כאשר זמם ,הוא גם מתורת פרשת עדים

זוממין.
 ..7ועי׳ חי׳ הרמב״ן (מכות דף ד :ד״ה גמר) אהא דאמרינן להלן שם (דף טז ).בשם רבי
יוסי הגלילי ,דבל לאו שאי״ב מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם ,אמאי לא
תני נמי הלאו דלא תענה .ותירץ" :והא לא קשה ,דעיקר מלקות כי כתיב ,בעדים זוממין הוא דכתיב,
ולא איצטריך למחשביה" .לכאו׳ מפורש בדבריו אלו כמו שביארנו ,דעיקר המלקות מחורת ופרשת
ע״ז ,ועל כרחין דאין הלאו של לא תענה אלא כאזהרה לעונש הזמה ,אי בכאשר זמם ,אי במלקות,

כשאי אפשר בכאשר זמם.
נוהגה הקשה עוד הרמב״ן שם אמאי לא מנה דיה״ג גם לאו ולא תלך רכיל ,דמוציא שם רע לקי
עליו; .אף שאי״ב מעשה .ותירץ ,דאפשר דסבר כר׳ יהודה דס״ל בכתובות <דף מו ).דאינו חייב עד
שישכור עדים וחשיב ללאו שיש בו מעשה .אך עי׳ תוס׳ שבועות <דף כא .ד״ה "חוץ" הב׳) שדחו
תירוץ זה מסוגיית הגט׳ במכות שם גופה ,דאמר עולא דטעמא דר׳ יהודה דס״ל דלאו שאי״ב מעשה
לוקין הוא משום דגמר לה ממוציא שם רע (אך בתשובות הדשב״א ח״א סי׳ קמה הביא תירוצו של

עקיבא" במקום "רבי יהודה" .וכן הוא גס בחי׳ הרמב״ן
הרמב״ן ,בשם הראשונים ,והעתיק
מכוח מהדו׳ הגר״ט הרשלר ז״ל .לגירסא זו אזלה לקושיית התוס׳) .וצ״ל דס״ל להתוס׳ דהא דאמרי׳
בב״ק <דף ה ).דמוציא שם רע "דיבורא דאית ביה מעשה הוא״ (בעילה  -רש״י שם .ובתום׳ סם
הוסיפו דלר״י ,המעשה הוא במה ששכר עדים) ,אין לגוונה שם דלכן חשיב ללאו שיש בו מעשה
ולוקין עליו ,אלא רק לענין מדון בסוגיא התם ,רלכן מנאו רבי חייא בין אבות נזיקין ,משא״ב מוסר
דלא מנאו ,משום דהוי דיבורא לחודיה ,עיי״ש .אך עי׳ חי׳ הריטב״א מכות שם שלמד מהסוגיא דב״ק
דמשו״ה חשיב ללאו שיש בו מעשה (ופי׳" :הואיל ואתא לידי מעשה בבי״ד") ,ופליגא אסוגיא
דמבות .ורב׳ צ״ב .ולולא דמיסתפינא אמינא ,דכיק דהלאו של לא תלך רכיל .בכל דיבור של לשת הרע
קא מיירא ,ואין לוקין עליו אלא המוציא שם רע על אשתו שזינתה ,א״כ חיוב המלקות הוא מתורת
פרשת מוציא שם רע ,שנאמר בה "ויסרו אותו" ,והלאו דלא תלך רכיל ,הוא רק כאזהרה לעונש
דמוש״ר ,ועל הדרך שנתבאר בדברי הרמב״ן לענין עדים זוממין .אך מדברי הרמב״ן עצמו שתי׳
הקושיא במוצש״ר באופן אחר ,ולא כדתי׳ לענין עדים זוממין ,נראה שחילק ביניהם ביסוד חיוב

המלקותן.
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ב .ראיתי פעם באחד מספרי תלמידי
הבעש״ט הק׳" ,דיש לכוון בשעת לבישת
הבגדים מלאך מיכאל" .כלומר בשעת לבישת
הכתונת לכווץ הר״ת של כ׳תונת שהוא אות כ׳
משם מיכאל ,ובשעת לבישת המכנסיים ברגל
ימין לכוון יו״ר של ימין ,וברגל שמאל הס״ת
של שמאל דהיינו למ״ד ,וזהו היו״ד והלמ״ד
של מיכאל ,ובשעת לבישת האבנט יכוון א׳
של א׳בנט ,ובשעת לבישת מ׳צנפת המ״ם של
מ׳צנפת וביחד הוי מיכאל,
— עד כאן מצאתי ראיתי פעם ,והנני
מבקש אם יש אחד מני אלף שיודע מקורו
שיפרסם מעל דפי הגליון ותשואת חן מראש.

פנחס וויליגער

בגמ׳ בבא בתרא (קסד ):בההוא גט מקושר
דאתא לקמיה דרבי ואמר רבי אין זמן בזה
א״ל ר״ש ברבי לרבי שמא בין קשריו הוא
מובלע_פלייה »וחזייה הדר חזא ביה רבי
ן
|אוז«ת !1234567
בבישות א״ל לאו אנא כתביה אלא יהודא
חייטא כתביה א״ל כלך מלשה״ר זה ,הרי
מפורש דלא הותר לו לדבר לשה״ר בשביל
לחפות על עצמו שלא יחשוב רבי שהוא
כתבו ,ובמהרש״א בח״א כ׳ הא ודאי כיון
דחזייא ביה בבישות הוצרך לי׳ למימר לאו
אנא כתבתיו להנצל נפשו אבל הא דקאמר
יהודא חייטא כתביה לא הוצרך ליה למימר
וזה שדקדק לומר מלשה״ר הזה אף שבאת
להנצל נפשך לא הוצרכת לומר דבר זה.

ידו מון שואל ומשיב העולמי .טנסויזזל ?K1WS
אבל בס׳ שמע אברהם (סי׳ מז) מסתפק
ברברי המהרש״א דיש צד לומר דדוקא בכי
אם מותר לחפות על עצמו ע״י שידבר לשדר -
האי גונא דקים ליה בגויה דרבי מאמין בדברי
ואי מותר לבזות למי שמקנתר אותו
ר׳ שמעון דבאמרו אני לא כתבתיו יספיק לו
ויהיה די והותר להסיר החשד מעצמו כי
על דבר הספק אי מותר לחפות עצמו
דבריו מקובלים אצל רבי דהוא בחזקת נאמן
מפשע שהוטל עליו ע״י שידבר דיבור
אז הוא דאסור לגלות מי בעל הדבר אבל
לשה״ר ,יש קצת ראי׳ מגמ׳ ערכין (טז ):דרב
בעלמא כי אתרמי מלתא דחשדוהו לאדם ולא
הונא ורב חייא בר רב הוי יתבי קמי׳ דשמואל
יצא החשד אם לא יגלה כנף מי היה אפשר
א״ל (ר״ח לשמואל) חזי מר דקא מצער לן
דמותר לגלות מסתורים דלא סגי בלא״ה —
(רב הונא שמכה וחובט אותי) קביל עליה רב
אך לפסק הלכה מסיק דמוטב לו שיחשדוהו
הונא שלא לצעריה בתר דנפיק (ר׳ חייא) א״ל
רב (הונא לשמואל) הכי והכי קא עביד^^זלא יעבור על איסור לשה״ר ולהעיד עדות
יחידי על חבירו ויסודו הוא מס׳ חסידים (סי׳
(שעשה ר׳ חייא דברים מגונים מש״ה הכה
תרכב) ,ועוד ילהא״ט בספק זו.
וחבט אותו) — הרי שסיפר ר״ה לשה״ר על

ר׳ חייא ב״ר לשמואל כדי לחפות עצמו מפשע
שהוטל עליו ,ועי׳ ברכות (ה ):דאמר רב הונא
מאן דשמע עלי מילתא לימא אמרו לי׳ וכו׳
אמר להו מי קא שביק לי מידי מינה ,הרי ג״ב
שדיבר ר״ה על אריסו שגנב ממנו כדי לחפות
עצמו מפשע שהוטל עליו ,וראה בב״ב (קכג).
מיהו אבא רמאה הוא וב׳ בס׳ עינים למשפט
שם וז״ל מוכח מכאן שמותר לומר גנאי על
אביו לצורך ,אע״פ שאף אביו רשע אסור
לבזות ,ועי׳ מכות דכ״ד ,נבזה בעיניו ימאס זה
חזקי׳ המלך שגירר עצמות אביו וכו׳ ,וי״ל.
וידידי החביב עלי עד לאחת הגאון הבקי
הגדול בש״ם מוה״ר אהרן משה ישעי׳ קרויז
שליט״א הוסיף מגמ׳ סנהדרין (ה" ):אבוה
דההוא גברא גבה עינים הוה" וכו׳ ,הרי ג״ב
שדיבר לשה״ר על אביו כדי לחפות עצמו
מפשע שנכנס לבית הקברות ,הרי דאפי׳ על
אביו מותר לספר משום תועלת וצורך ,אולם
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ואם מותר לספר לחבירו ששמע לשון הרע
שא׳ רוצה להזיקו בממונו — עי׳ נדה (סא).
מיחוש מיהא מיבעי ופי׳ בתום׳ ובתוספי
הרא״ש היכא דאית היזק לו או לאחרים,
ומשמע שם דיש חיוב בזה — ,ועי׳ תום׳
שבועות (לא .ד״ה זה) דאי״ז מתעבר על ריב
לא לו כשרוצה להציל מעותיו של חכירו אלא
מצוה קא עביר — אלא שצריך לי עיון מגמ׳
יומא (פג ):דאמרו לי׳ אמאי לא אמרת לן אמר
להו אימור דאמרי אנא חששא אחזוקי מי
אמרי ,ומ׳ דהיכא דהוא רק משום מיחוש אין
לומר לחבירו כיון שמדבר בזה לשה״ר על
חבירו ,וצריך לחלק דבשומע לשה״ר הוא דין
שאסור לקבל אלא באופן חששא ,אבל באמת
לפי שמועתו הוא אחזוקי מוחזק בזה ,ואז
הדין הוא שמותר לחוש לעצמו וגם לחבירו,
אבל בגמ׳ יומא שבאמת לא הי׳ לו רק חששא
בעלמא משום דדייק בשמא ודאי אין לומר

זוטות

לחבירו

רנה
כלל

אפי׳

לענין

מיחוש

כיון

דבמציאות אי״ז רק חשש בעלמא.
ואגב אציין במי שביזה את חבירו וקנתר
אותו בדברים מותר לו להשיב בוזיו דבר
ולקנתרם כמ״ש בש״ע חו״מ (סי׳ רכח ס״א)

7

ובסמ״ג (סי׳ קעא) וכ״כ בס׳ החינוך (מצוה
שלח) שאם בא ישראל א׳ וציער את חבירו
_בדברים הרעים מותר לענות כסיל לפי הדומה
שלא נתחייב לסבול הנזקין מיד חבירו אלא
שהוסיף שיש שאינם נכנסים בהוראה זו
להשיב חורפיהם דבר פן יגבר עליהם הכעס
יותר מדאי ,ובס׳ משנת חכמים (פרק ו אות ג)
כ׳ דאף דאמרי׳ הנעלבים ואינם עולבים היינו
ממדת חסידות אבל מדינא שרי וזהו ג״כ רק
אם אינו מורגל בכך אבל אם מורגל לצערו
א״צ למחול בכל פעם וכדאי׳ גיטין (ז ).בני
ארם העומדים עלי וכו׳ שלח לי׳ דוס לה׳ ולא
השיב לו שימחול להם יע״ש ,ובאמת עיקר
דבר זה דמותר לענות בדברים למי שמאנה
אותו בדברים מפורש לע״ר בגמ׳ ביצה (כ):
מעשה בתלמיד א׳ מתלמידי ב״ה שהביא
עולתו לעזרה לסמוך עלי׳ מצאו תלמיד א׳
מתלמידי ב״ש א״ל מה זו סמיכה א״ל מה זו
שתיקה (שהיה לך לשתוק ואינך שותק) שתקו
בנזיפה והלך לו אמר אביי הלכך האי צורבא
מרבן דאמר ליה חבריה מלתא לא להדר ליה
מלתא טפי ממאי דא״ל חבריה דאיהו א״ל מה
זו סמיכה וקא מהדר ליה מה זו שתיקה ,וראה
עוד כזה בגט׳ יומא (עא ):דא״ל כהן גדול
לשמעיה ואבטליון ייתון בני עממין לשלם
אמרו לי׳ ייתון בני עממיץ לשלם דעבדין
עובדא דאהרן ולא ייתי בר אהרן לשלם דלא
עביר עובדא דאהרן ,אולם שם בס׳ משנ״ח
הביא גמ׳ יומא הנ״ל וכ׳ דחלילה לומר שלא
רצו לעשות לפנים משוה״ד והיו מהנעלבים
_ ואינו עולבים אלא דסגם משפחה י״ל דשאני.
'אה״וז 112J4567

.

ובזה מיושב אצלי גם הגט׳ בגיטין (נד).
רההוא דא״ל לחבריה דייר בר דיירתא (גר בן
גיורת) א״ל אנא לא אכלי פירי דשביעית
כוותיך ,וידידי כאח לי הגאון הבקי בש״ם
מוה״ר אהרן משה ישעי׳ קרויז שליט״א הוסיף
להעיר בזה מגמ׳ מגילה (כד ):א״ל ר״ח לר״ש
בר רבי אלמלי אתה לוי פסול אתה מן הדוכן
משום דעבי קלך אתא א״ל לאבוה א״ל זיל
אימא לי׳ כשאתה מגיע אצל וחביתי לה׳ לא
נמצאת מחרף ומגדף ,הרי דהשיב לו על מה
שביזה אותו ,ועי׳ הוריות (יג ):רא״ל ר״מ

;שנה ח ב) קובץ { }9עמוד מס  254הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

לר״נ נתקין מלתא כי לדידן פרש״י כלומר
נעבד לי׳ כי היכי דעבד הוא לדידן ועי׳ ירו׳
תענית (פ״ד ה״ב) שלא רצה רבי למנות ר׳
חנינא בר חמא לראש ישיבה בחייו מפני
שהשיבו טעם ברבים ,ויש לציין ליש״ש (ב״ק
פ״ח סי׳ מב) שב׳ אם א׳ התחיל מריבה עם
חבירו וקרא אותו גנב או גזלן וזה הזר וקרא
אותו אפילו ממזר וכו׳ פטור ולפ הנראה
הראשון מחוייב יותר לבקש כפרה עליו
ולפייסו אם רוצה להיות יוצא ידי שמים מן
השני דלבא מרתח רתח וע״ע שם (פ״ג סי׳
כו) ,וראה עוד בת׳ זכרון יהודא (גרינוואלד
סי׳ רא) מ״ש בזה ,וילה״א עוד בזה.
חיים שלמה אבראהאם ,פח׳ס דנוי שלפה ,ברכת שלפה

בדין טבילת בלים למכשיר מבשל ביצים
ברבר השאלה בדין טבילת כלים לכלי
מכשיר שנתחדשו בזמנינו לבשל בו ביצים,
והכלי נבנה באופן שיש מבנה של פלסטיק
בתוך הכלי שמחזיק שם הביצים באופן
שהאוכל אין לו מגע עם הכלי ברזל כלל וכלל,
ויש שרצו לפטרו מחיוב טבילה מטעם זה ע״פ
דברי הסמ״ק הובא בשו״ע יו״ד סי׳ ק״כ ס״ר
דטריפיד״ש ששופתים עליהם קדירה אינם
טעונות טבילה ,אבל פריליא״ש טעונות טבילה
מפני שנותנים עליהם המאכל עצמו ,ומבואר
דבאופן שאין להאוכל מגע לכלי אין בו חיוב
טבילה.
ולענ״ד דכן חייבים בטבילה ואין הנדון
דומה לראיה ,דבסוגיא דטבילת כלים בע״ז
ע״ה ע״ב אמרינן דכלי סעודה אמורים
בפרשה ,והרשב״א בתוה״ב (ב״ד ש״ד ל״ה
ע״א) מפרש וז״ל" :כלומר מדכתיב כל אשר
יבא באש ואיזהו דבר שבא באש וצריך
להכשירו באש הוי אומר זה כלי סעודה
שבולע על ידי האש וצריך להפליט בלעו על
ידי האש" ע״כ ,הרי רגדר כלי סעודה היינו
כלים הבולעים מהאוכל ,ובגר״א שם ס״ד
סק״י מבאר דזהו הטעם שטריפיד״ש פטור
מטבילה מפני שאינו בולע מהאוכל כמבואר
בסי׳ צ״ב דאין בליעה יוצא מכלי לכלי בלא
רוטב ,ולפי״ז בנידון דידן דיש מים בכלי
ומגיע עד הביצים הרי הכלי שפיר בולע
מהביצים ע״י המים ושפיר נחשב בכלל כלי
סעודה וחייב בטבילה.
אהרן דוד לוי
פו׳ז בכיה״ד של פון הרב וואזגר שלינרא ,וואה־כ אוהל יונתן נבלימר׳

תקטו
שייך בהם חיובי שמירה ,ואע״ג דבעינן כי יתן איש
וגו׳’ .14יש לומר דהשומר מתחייב בדיני שומרים
ואחריות כלפי מי ששכרו ,אע״פ שאין זה השוכרו
בעלים של הממון הניתן לשמירה 40י.
יש מהראשונים שכתבו לישב ,דהשמירה היתר .רק
מחיות ועופות ולא מאדם »י .עוד תירצו ,קצירך ונזירך
אמר רחמנא ,דידך אין ולא של הקדש .’48ואין הכונה
דד,זרעים הם הקדש ,דהא מפורש בגט׳  149דהן חולין
והפקר  ,”°אלא כונתם דרק משמר לצורך הדיוט אסור,
אבל משמר לצורך הקדש מותר 51י .ועוד תירצו ,דקצירה
מותרת משום דכתיב לדורותיכם .182ואע״ג שיכול
להביא מהמופקר ולקצור ע״י שינוי ,י״ל דהמצוה
לקצור ,היינו כדרך קצירה  .133וכתבו אחרונים
דבירושלמי 154נראה שסובר כתירוץ זה .153יש
מהאחרונים שכתבו לישב ,דאין איסור משומר אלא
כשבעל השדה שומר פירותיו ,אבל לא כשיעמוד אדם
אחר וישמרם 8י• .1עוד כתבו ,דכיון דמתחילה היה הפקר
ואח״כ שומרים אותו ,אין זה מהמשומר ,דמשומר הוא
רק אם שמור מתחילתו .157

רץ נח ,פ תניא רכי יהודה אומר אץ המוכר שפר תורה
אין לה אונאה לפי •מאין קץ לדמיה ,מרמה ומרגלית
אין להם אונאה מפני שארם רוצה לזווגן ,אמרו לו
והלא הכל ארם רוצה לזווגן ,ורכי הרודה הני השיבי
ליה והני לא השיבי ליה .יש שהקשה ,לדעת הריטב״א 1
הסובר שאם ללוקח שוד ,החפץ יותר ,אין בזה דין
אונאה ,מדוע במרגליות ושאר דברים שאדם רוצה לזווגן
לט ,ב ד״ה בד״א ,ותום׳ יבמות קכב ,א ד״ה של עזיקה.
 145עיין במנחת הבוקר ,דברי מלכיאל ח״א או״ח סי׳ ו׳
 146עיין קהילות יעקב סי׳ כ״ט סק״ה ,וכן
ט״ק כ״ט.
מש״כ לענין תינוקות שם .וע״ע בספר מנחת הבוקר ודרכי
יושר בענין זה .וראה לעיל סוף הערה  .75וע״ע לעיל הערה
 81בשם התומים מש״כ ע״ד התום׳ .ועיין גם במהר״ץ
חיות .ועל עיקר תי׳ התום׳ עיין מה שהעיר בחזו״א שם.
 147שטמ״ק בשם תו׳ שנץ ,תום׳ ר״ה ט ,א ד״ה וקציר.
וראה לשון התום׳ יבמות קכב ,א ד״ה של עזיקה 148 .תוס׳
 149לקמן
מנחות שם ,ועיי״ש גם בשיטה מקובצת.
 150תורת זרעים שם .וע״ע בשו״ת דובב
קיח ,א.
 151תום׳ הרא״ש
מישרים חלק ב סימן ק״ב מש״כ בזה.
ומובא בשטמ״ק לקמן קיח ,א והביאו בדברי מלכיאל ובתורת
זרעים הנ״ל .ועיין גם בכוס הישועות בשמעתין שכתב כן,
והוסיף לבאר דהנשמר לגבוה מותר לאכול להדיוט ,כיון
שנשמר בהיתר ,ושפיר הוי משקה ישראל .וראה להלן בשם
 152תום׳ מנחות שם.
התזו״א .וע״ע באור הישר.
 153טהרת הקדש שם .וע״ע מהר״ץ חיות בשמעתין מש״כ
 154שקלים פרק ד׳ הלכה א׳.
לעניו מצרתו בכך.
 156הגהות הרש״ש,
 155מקדש דוד שביעית סימן ו׳.
דברי מלכ״אל שם ,ועי׳ חזו״א שם שרצה לפרש כעין זה

יש לו אונאה ,ומשמע דאפילו הלוקח גופיה צריך לו .2
ויש שתירץ ,דעד כאן לא קאמר הריטב״א אלא באנשים
מיוחדים שמעונינים בחפצים מיוחדים ,ולכן כך השווי
של החפץ לגביהם .אבל כאן אינו אלא מקרה שיש לו
עוד כמותו ורוצה לזווגן ,ולולי זה גם לו אינו שוד,
יותר ,ולכן יש בו אונאה .3
ועד כמה ,אמר אמימר עד כדי דמיהם .יש שכתב,
שאין זה אמור אלא בבהמה ומרגלית ,אבל ספר תורה
הרי הטעם מפני שאין קץ לדמיהן .ועוד ,דשיעור עד
כדי דמיהן נראה דהוא משום שכיון שאדם רוצה לזווגן,
דומה בעיניו כאילו קונה עתה בדמים אלו שני שוורים
או שתי מרגליות ,שהרי השוו־ האחד והמרגלית האחת
שיש לו אינם ראויים למלאכתן .אבל בספר תורה אין
זה הטעם.4
משנה .כשש שאונאה במקח וממכר 1כד אונאה
בדברים * .כתב הב״ח " :3לפי דאונאה בממון כתוב
בפירוש וכי תמכרו וגר ,אבל אונאת דברים דרשינן לה
מדכתיב קרא יתירא ולא תונו וגו׳ והוד ,אמינא דלא
חמיר כל כך ,לכך שנינו כשם וכו׳״ 3
לא יאמר לו בכמה הפץ זה והוא אינו רוצה ליקה ,אם
היה כעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשייך הראשונים
וכר .אונאת דברים אינה ענין של רמאות ומרמה
בדברים ,אלא ענין של צער והקנטה ,שמצערו ומקניטו
בדבריו .וכן כתב רש״י בפירושו לתורה" :8ולא תונו
איש את עמיתו ,כאן הזהיר על אונאת דברים שלא
יקניט את חבירו"  .8וז״ל הרמב״ם " :7הזהירנו מהונות
קצתנו את קצתנו בדברים ,והוא שנאמר לו מאמרים
 157רש״ש
בכונת תי׳ התום׳ קצירך ונזירך אמר רחמנא.
ר״ה ט ,א ,מגן גבורים ,ועי׳ בחידושי ד,ר״ב אנג׳יל מה
שהביא מהרא״מ פ׳ בהר דשמור שהפקירו יכול לקוצרו
כאחד העניים ,וא״כ גם כאן נימא שיהיו מפקירין ואח״כ
בוצרים ,ומותר נמי להדיוט ,ועיי״ש שהניח בצ״ע.
 2קצוה״ח סי׳ רכ״ז סק״א.
 1קידושין ח ,א.
 4תורת חיים .וע״ע בשטמ״ק.
דוד.

3

דרכי

 1בקול הרמ״ז כתב שלכן נקט מו״מ ולא נקט ממון,
להשמיענו ,דלפי שמקרא דוכי תמכרו וגו׳ למדנו אונאה
לשניהם ,למוכר וללוקח ,כמבואר נא ,א ,אייתר לנו קרא
דלא תונו וגו׳ לאונאת דברים ,וראה בזכרון יהודה 2 .וכשם
שאונאה בדברים כך אונאה בעין רע שמראה פנים רעים,
 4וראה
 3חו״מ ריש סי׳ רכ״ח.
יראים סי׳ ק״פ.
במנחת בכורים מה שהקשה על ד,ב״ח .ובקול הרמ״ז כתב
שמשום שיש אונאת דברים שיש בה דררא דממונא כגון
בכמה חפץ זה ,שיכול לגרום שאחר שרוצה לקנותו הלך לו,
 6וכן
 5ויקרא כ״ה ,י״ז.
מש״ה תגי כשם וכו׳.
פירש בשמות כ״ב ,כ׳ ,אונאת דברים וכו׳ כמו והאכלתי
 7ספר
את מוניך את בשרם ,וראה בסמוך .10
המצוות ,ל״ת מצור ,רנ״א,

1/

תקיז

בבא מ צ י ע א נח ,ב

יכעיסוהו ויבהילוהו י ולא יוכל לעמוד מפני שיתבייש
מהם״ ,וכן כתב רבינו יונה ,, :9והמצער כל איש מישראל
עובר בלא תעשה ,ש־נאמר ולא תונו איש את עמיתו,
ואמרו רבותינו זכרונם לברכה ,באונאת דברים הכתוב
מדבר ,והוא מענין הצער והמציק מלשון והאכלתי את
מוניך את בשרם״ °י.

כתב המאירי" :כשם שיש אונאה במו״מ כך יש
אונאה בדברים ,ר״ל שאסור להונות את חבירו ולגרום
לו פסידא בדבריו ,והוא שאמר ,לא יאמר בכמה חפץ
זה והוא אינו רוצה ליקח ,שהרי מתוך שהוא בוש לומר
שאינו רוצה ליקה ,משפיל לו מקחו לומר שאינו שוה
כל כך ואחרים שומעים ,ונמצא גורם לו פסידא ,ואפילו
לא היה אדם שם ,מ״מ הוא מטריחו ומצערו שחשב
למכור ולא מכר ,ואח״כ נתגלגל לאונאת דברים ,שלא
יביישהו בדבריו ,והוא שיאמר :אם היה בע״ת לא יאמר
לו זכור מעשיך■ הראשונים ,ואם היה בן גרים לא יאמר
לו זכור מעשי אבותיך ,שנאמר וגר לא תונה" יי.

תקיח

מעשה אבותיך ,אם היה גר וכו׳ .יש שהקשה ,שהיה לו
לשנות כולה בגר ,ולומר :היה גר אל יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים ,היה בן גרים וכו׳ מעשה אבותיך.
ותירץ ,שבגר אין כאן אונאה אם יאמר לו זכור מעשיך
הראשונים ,דמה״ט הוא עדיף טפי אפילו מישראל כשר,
שפירש ממעשיו ובא לחסות תחת כנפי השכינה ,משא״ב
בבעל תשובה שכבר נצטוה וחטא ,וכן בן גרים ,הוא
לא בא להתגייר ,רק אביו 3י .ויש שכתב ,שבגר לא שייך
לומר זכור מעשיך הראשונים ,כי גר שנתגייר כקטן
שנולד דמי" .ויש שכתב ,שבאמת יכול היה התנא
לשנות בגר זכור מעשיך וזכור מעשה אבותיך ,אלא
ש־נקט חידוש יותר ,שלא מיבעיא גר שלא יאמר לו
זכור מעשיך הראשונים ,כיון שבתחילה היה עכו״ם
גמור והרי זה זלזול גדול אם אומר לו כן ,אלא אפילו
לבעל תשובה ש־אין הזלזול גדול כל כך ,שהרי היה
עכ״פ ישראל ,לא יאמר כן ,ולא מיבעיא שלגר עצמו
לא יאמר זכור מעשה אבותיך ,שיש בזה זלזול גדול,
שאביו היה עכו״ם ,אלא אפילו לבן גרים שאביו היה
גר ,ורק אבי אביו ,או אבי אבי אביו ,היה עכו״ם ,ואין
כאן זלזול כל כך ,אפי״ה לא יאמר לו כן 5י.

אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך,
שנאמר וגר לא תוגה ולא תלהצגו .ישי שהקשה ,מה
מביא ראיה מקרא דוגר לא תונה לבן גרים ,דלמא גר
דוקא קאמר קרא ,שיש לו זילותא טפי כשמזכירים לו
מעשיו הראשונים .ותירץ ,שאין כוונת התנא להביא
ראיה מזה הקרא שילא יאמר לבן גרים זכור מעשיה
אבותיך ,ואת הקרא מב־א התנא על עיקר הדבר המבואר
במשנה שיש אונאה בדברים ,דוגר לא תונה משמע
דבאונאת דברים מיירי ולא בממון ,שהרי כתוב אחריו
ולא תלחצנו ושים מדבר בממון-׳.

אם היה גר דכא ללמוד תודה אל יאמר לו פה •מאכלי
נבילות ומדיפות• שקצים ורמשים בא ללמוד תורה
שנאמרה מפי הגבורה .מה ש־נקט איסורים אלה ולא
שאר איסורים .משום שאלה גרועים יותר ,שיאכל דבר
שהנפש קצה בהם ,ומטעם זה אמרו בפ״ג דהוריות,6
שאוכל נבלות וטריפות סתמו מין הוא ,משא״ב שאר
איסורים זי.

הא כיצר ,אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים ,אם היה כן גרים אל יאמר לו זכור

אם היו יבורין וכו׳ אל יאמר לו בדרך שיאמרו לו
הכידיו לאיוב וכו׳ .ומה שאמרו חביריו לאיוב ,לפי שהיה

 8בספר המצוות הוצאת הרב חיים ד,עליו־ הגירסא היא :
 9שערי תשובה ש״ב אות כ״ה.
יכאיבוהו ויכעיסוהו.
 10בקול הרמ״ז כתב  :מלת אונאה ר״ל גזלה באונס ,בין
באונס הדעת דהיינו רמייה ,בין באונס הכה שהוא גזלת
 11בקרבן
ממון ,ובכללה גנבת הכבוד והמיסת הרצון.
אהרן בתו״כ שם הקשה ,בלא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים,
וזכור מעשה אבותיך ,וכן אינך ,שדברים אלה הם חירופים
וגידופים ולא אונאת דברים .ותירץ ,שאומר לו לא בדרך
חירוף אלא כמתכוון לטובתו להזהירו או לשבחו ,אך בלבו
מתכוון לחרפו ,וזוהי האונאה ע״ש .ולפי מה שנתבאר
שאונאת דברים הוא ענין של הקנטה וביוש ,לא קשה
קושיתו ,אך מ״מ צריך לפרש כן ממה שאמרו ע״ז בגט׳
שהוא דבר המסור ללב ולפיכך נאמר בו ויראת וגר ,וראה
בענין זה בעין יהוסף ,שבות יעקב (אבולאפיה) ומראית
 12תורת חיים .במעיג׳ החכמה מהדו״ב
עין להחיד״א.
הקשה כקושית התו״ח ובאופן אהר ,מנ״ל דאזהרד ,דוגר לא
תונה נאמרה על בן גרים ,דלמא ב״ג ישראל מעליא הוא,
והאזהרה נאמרה רק על גר עצמו ,וע״ש שתירץ שדייק

מסיפא דקרא .ולפי החורת חיים אין ראיה מהמשנה ,שגם
בבן גרים יש לאו דאונאת גר ,וראה להלן  51ובהערה
 13מהרש״א בח״א ,ומשמע
ולקמן נט ,ב בהערה .23
שבגר עצמו אין זה אונאה גם אם יאמר לו זכור מעשה
אבותיך .ובפנ״י כתב ,הא דלא קתני בגר גופא זכור מעשה
אבותיך .־"ל דמילתא דפשיטא הוא שאין להכלימו במעשה
אביו ע״ש .ומשמע שאסור .וראה בקיצור פסקי הרא״ש אות
כ״ב ., :ולא יאמר לגר ולבעל תשובה זכור מעשיך ומעשה
 14פנ״י ,וע״ש שכתב שלפי״ז בבן גרים
אבותיך״.
שאומר לו זכור מעשה אבותיך ,הכוונה לאבי אביו שהיה
עכו״ם גמור .וראה באמרי מהרש״ח שתמה עליו ,שאם על
מעשיו שעשה קודם שנתגייר אין להזכירו שכקטן שנולד
דמי ,א״כ כ״ש שלא שייך להזכירו מעשה אבי אביו.
 17מהרש״א .ומשמע
 16יא ,א.
 15תורת חיים.
לכאורה שאם הזכיר לו שאר מאכלות אסורות אין זה
אונאה ,ובפנ״י העיר למה הזכיר מאכלות אסורות ולא שאר

איסורים שעשה .וכתב לפי דרכו ששאר איסורים לא שייך
להזכיר לו ,לפי שכקטן שנולד דמי ,רק מאכא״ס אף שאין

תקיט

אוצר מפרשי התלמוד

מצדיק עצמו ומרשיע מדת הדין ?6ויש שכתב שזהו
באמת שאמר הקב״ה לריעיו כי לא דברתם נכונה"?

אם היו המרים מבקשים תבואה ממנו" 2לא יאמר
להם לכו אצל פלוני •בהוא מוכר תבואה וכו? אפשר
לפרש שנתכוון לבייש לבעה״ב ששלחם אצלו ,לומר
שהוא מוכר תבואה ,והוא לא מכר מעולם ,וכ״ג מדברי
רש״י <? אי נמי ,שנתכוון לבייש לתמרים שישאלו
תבואה מאותו בעה״ב ,והלה אומר להם וכי מוכר תבואה
אני שבאתם אלי לשאול ,ונמצאו מתביישים .22

ר״י אומר אה לא יתלה עיניו על המקח כשעה שאין
לו דמים .בספרא 23כתוב" :ר׳ יהודה אומר אף לא
יתלה עיניו על המקח ולא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא
ולפי״ז ,דברי ר״י הוא האמור
אינו רוצה ליקה"
במשנתנו :לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה
ליקה י׳.2

תקב

א״ר יוחנן משום ר״ש כן יוחאי ,גדול אונאת דברים
מאונאת ממון• ,שזה נאמר כו ויראת מאלקיך וזה לא
נאמר כו ויראת מאלקיך .כתבו לפרש• ע״פ מה שאמרו
בב״ק  ,3°שאלו תלמידיו את ריב״ז מפני מה החמירה
תורה בגנב יותר מבגזלן ,אמר להם זה השוה כבוד עבד
לכבוד קונו וזה לא השוה ,וזהו ש־אמרו כאן ,שאונאת
דברים •מהוא דבר המסור ללב ,ולפיכך נאמר בו ויראת
מאלקיך ,הוא יותר חמור מאונאת ממון שגם בני אדם
מכירים בזה ,והשוה עבד לקונו ,אבל מאנה חבירו בדברים
מפני ש־אין חבירו מכיר בו ,ואינו מתירא מהקב״ה
המכיר בו ,עונשו גדול יותר <.3

ור׳ אלעזר אומר זה כגופו וזח כממונו 32׳ רכי שמואל
כר נחמני אמר זה ניתן לחשבון וזח לא ניתן לחשבון.
ואע״ם שאח"כ מרצחו בדברים ,מה שהיה היה .33

ואע״ם שאונאת דברים לא ניתן לחשבון ,אין לוקין
עליה ,לפי דחוה לאו שאין בו מעשה .31והמרדכי3•5
כתב" :ומסיק זה לא ניתן לחשבון הלכך מלקים אותו
שהרי עבר על לאו גמור" .וכתבו הפוסקים ,שכוונתו
מכת מרדות מדרבנן .38

הרמב״ם 26הביא לענין אונאת דברים כל המבואר
כאן במשנה ובברייתא  ,27והשמיט הא דלא יתלה עיניו
על המקח ולא יאמר לו בכמה חפץ זה וכו? ויש שכתב,
שהרמב״ם סובר שת״ק דר״י חולק על זה ,ופסק כת״ק י?
ובטור ושו״ע פסקו להלכה שיש אונאת דברים בתולה
עין על המקח ואינו רוצה ליקה ,וכתבו כלשון האמור
במשנה :״לא יאמר לן בכמה חפץ זה וכן׳" .29

תני תנא קמיה חרב נחמן כר יצחק כל חמלכין פני
חכירו כרכים  37כאילו שופך דמים ,א״ל וכו? ברבים
שאמרו כאן הוא לענין חומר האיסור ,שנחשב כאילו

 18הרא״ש בפסקיו
איסור בגויות? מ״מ מאוס הדבך.
 19עיון יעקב (על עין יעקב) ,וכתב שם
סי׳ כ״ב.
שזהו למ״ד איוב מישראל הוה ,דלמ״ד עכו״ם היד ,,בלא״ה
 20ראה
ניחא שאינו מוזהר עליו על אונאת דברים.
 21ד״ר ,שהרי וכו׳ הייתי
בשו״ת חת״ס חו״מ סי׳ קע״ו.
סבור שיש לך תבואה למכור.
 22כ״מ פי״ד ממכירה
 24וכתב בפי׳ הראב״ד
 23פרשת בהר פ״ד.
הי״ד.
 25בחינוך מ׳ של״ח כתב
שם ,מפני שגונב דעתו.
בפי׳ הלאו כל המבואר כאן לא יאמר זכור וכו׳ לא יאמר
בכמה חפץ זה וכו׳ וכתב " :וע״ז נאמר ולא תונו" ,ואח״כ
כתב" :והפליגו בדבר עד שאמרו שלא יתלה עיניו על
המקוו בשעה שאין לו דמים" ,ומשמע שמפרש שדברי ר״י
 26בפי״ד ממכירה
אינם כענין המבואר במשנתנו.
 27וע״ש שהוסיף דבר שלא נתבאר בגמ׳:
הלי״ג י״ד.
"נשאלה שאלה על דבר חכמה ,לא יאמר למי שאינו יודע
איתר ,חכמה וכו״? וכתב ד,מ״מ" :זד ,אינו מבואר אבל יש
 28עין יהוסף .וק״ק לומר כן,
ללמוד דבר מדבר״.
שהרי מבואר כן במשנה בסתמא ,ואם נאמר שמשנתנו ענין
אחר הוא ,ראה בהערה  ,25גם את של משנתנו השמיט,
וראה במהרש״א פסחים קיב ,ב בח״א ,על מה שאמרו ג׳
דברים צוה ריב״י את רבי ,ואחד מהם שלא יעמוד על המקח
בשעה שאין לו דמים ,והקשה הרי בב״מ כאן מבואר שזוהי
אונאת דברים ,וכתב ויש לחלק ,ולא פירש החילוק .והמלבי״ם
בהתוויה והמצוה בפרשת בהר כתב ,שבפסחים הכוונה אפילו
אם רוצה לקנות ,לפי שחילול השם הוא לת״ח שיקנה בלי
מתן דמים מיד ,וראה בר״ח ורשב״ם בפסחים שם ,שמדבריהם
מתבאר שמדובר שם באינו קונה ,ובזה גורם הפסד למוכר,

ולפי מש״כ העין יהוסף ניחא ,שבאמת רק ר״י סובר שזוהי
 29ראה בטור ושו״ע סי׳ רכ״ח.
אונאת דברים.
 31מהרש״א ,ע־ן יהוסף ,וראה בפרישה
 30עט ,ב.
ר־ש סי׳ רכ״ח מש״כ על הטור שהשמיט הא דויראת וגו׳,
וראה ברמב״ם סוף פרק י״ז ממכירה ,וראה בפיהמ״ש
 32בעין יהוסף הקשה ,כאן נראה דס״ל
להרמב״ב.
לר״א דגופו עדיף ,ובברכות סא ,ב אמר  :אם יש לך אדם
שממונו חביב וכו? משמע דשניהם שוים ,וביד דוד כתב
שבזיון עדיף מצער הגוף ,ונגד בזיון כל אדם מקפיד יותר
מממון ,ובחינוך מ' של״ח כתב " :התורה הקפידה הרבה
באינאת דברים לפי שהוא דבר קשה מאד ללב הבריות,
והרבה מבני אדם יקפידו עליהם יותר מן הממון".
 34הרמב״ם בפיהמ״ש מכות פ״ג ,החינוך
 33שטמ״ק.
מ׳ של״ח ,וכתב בחינוך שם " :וכמה מלקיות מבלי רצועה
של עגל יש ביד האדון המצוד ,ע״ז יתברך ויתעלה".
 36ב״י חו״מ סי' א? דרכי משה
 35בפרקין סי׳ ש״ו.
חו״מ סי׳ רכ״ח ,הה״ח סי׳ א? ובכנה״ג סי׳ רכ״ח כתב
דלשון ד,מרדכי :שהרי עבר על לאו גמור ,לא משמע כן,
והגה מקור דברי ד,מרדכי הוא בתשובות מהר״ם ב״ב ,סי׳
תשפ״ה ,ושם כתוב עוד" :ולהרב רבינו ברוך מספקא לפי
שראה בדברי ר״ת דמספקא אי לוקה ,אי דרשינן למורא
ניתן ולא למלקות וכו' או דילמא לא דרשינן הכי משום דהאי
ויראת וגו׳ לדבר המסור ללב הוא דאתא" ,ומזה משמע ג״כ
שכוונתו מלקות ממש ,ולענין לוקין מכת מרדות על לאו
שאין בו מעשה ,ראה בשד״ח כללים מערכת הל׳ כלל צ״ה
ובפאת השדה כללים מערכת ה׳ סימן כ״א ,וראה גם ביראים
 37הפמ״ג
סי׳ ר״ד—ר״ה ובתועפות ראם שם אות ז?

תקכא

בבא מציעא נח ,ב

שופך דמים ,וכן בסמוך ,שהמלבין ברבים יורד ואינו
עולה ,וכן לענין שאין לו חלק לעולם הבא ,שכל זה
הוא במלבין פני חבירו ברבים ,אבל האיסור עצמו ,שלא
לבייש אדם מישראל ,ד,וא אפ,לר בינו לבין עצמו ,38
האיסור לבייש אדם מישראל הוא מקרא ,הוכח תוכיח
את עמיתך ולא תשא עליו חטא ,ודרשו חז״ל  : 39יכול
אפילו פניו משתנות ,ת״ל ולא תשא עליו חטא ,וזוהי
אזהרה שלא לבייש אחד מישראל  ,■*°והנה בסוגיין
מבואר שהמבייש אדם מישראל ,כגון שאומר לו זכור
מעשיך הראשונים וכיוצא ,עובר בלאו של לא תונו ",
ולפי״ז המבייש לחבירו עובר בשני לאוים ,לאו של לא
תונו ולאו דלא תשא עליו חטא  .42ויש ־שכתב ,אם ביישו
דרך תוכחה הרי הוא בכלל ולא תשא עליו חטא ,ואם
עשאה דרך בזיון ,שמזכיר לו מעשיו הראשונים אשר
שב מהם ,הוא בכלל ולא תונו איש את עמיתו».
א״ל אביי לרב הימי במערבא במאי זהירי ,א״ל
באדווורי אפי ,דאמר וכו .,מה שנזהרים בזה ביותר בארץ
ישראל ולא בבבל .יש שכתב מש־ום דנתן לך לב רגז
בבבל כתיב ,41ולכך לא יכלו ליזהר בזה ,שמתוך כעס
בא לידי טעות ולידי הלבנה י־• .4ויש ש־כתב ,שנזהרו בזה
בארץ ישראל יותר מבשאר ארצות משום שני טעמים,
האחד ,שמלבין הוא כשופך דמים ,ובשפיכת דמים
הזהירה התורה מאוד בארץ ישראל כאמור 46ולא
תחניפו את הארץ וגו׳ כי הדם הוא יחניף את הארץ
ולארץ לא יכופר וגו׳ ולא תטמא את הארץ ,ואמרו
בספרי :מגיד ש־ש־פיכת דמים מטמא את הארץ ומסלקת
את השכינה .ועוד ,שהמלבין הוא מאותן שאין להם חלק
לעוה״ב ,ואמרו בפסחים  47שלשה מנוהלי עוה״ב ,אלו
בספרו תיבת גמא ,הובא בשו״ת בנין ציון סי׳ קע״ב כתב,
 38כן מבואר
שרבים הם שלשה ,היינו הוא ועוד שנים.
ברמב״ם פ״ו מדעות ה״ח ,וכן הוא בסמ״ג ל״ת ו׳ ,וראה
דינא דחיי ל״ת ו׳ ,וראה בסהמ״צ הוצאת הר״ח הליר ל״ת
ש״ג ,וראה בחפץ חיים בפתיחה אות י״ד ובבאר מים חיים
שם ,והתום׳ בסוטה י ,ב ד״ה נוח ,כתבו שאיסור הלבנת
פנים אינו מפורש בתורה .וכתב בשו״ת בנין ציון סי׳ קע״ב,
שצריך לומר שכוונתם דלשון ולא תשא אינו מורה כ״כ
 39ערכין
מפורש על הלבנת פנים .ראה לקמן נם ,א .8
 40הרמב״ם
טז ,ב ,וכן הוא בספרא ויקרא יט ,טז.
 41ראה בחינוך מ׳
בסהמ״צ ל״ת ש״ג ,החינוך מ׳ ר״מ.
של״ח " :מדיני המצור .וכו׳ שלא להכאיב הבריות בשום
דבר ולא לביישם״ .וראה לעיל  11בשם המאירי" :ואח״כ
נתגלגל לאונאת דברים שלא יביישהו בדבריו" .וראה בחפץ
חיים שם ,דלאו דלא תונו עיקרו שלא לצער חבירו אפילו
אינו מתבייש עי״ז ,אך מ״מ המביישו עובר בלאו דלא תונו
 42חפץ חיים שם .והיינו אם
שהמתבייש מצטער ג״כ.
 43מגן אבות
נתבייש עד שנשתנו פניו מחמת הבושה.
 44ראה נדרים
(להרשב״ץ) פרק שלישי משנה י״א.
 46במדבר ל״ה ,ל״ג.
 45רמת שמואל.
כב ,א.

תקכב

הן הדר בא״י וכו׳ לכן נזהרים בזה יותר שלא לאבד

.48
טובתם* *
מכנה היינו מלכין ,אע״ג דדש כיה כשמיה .פירש
רש״י :ואין פניו מתלבנות ,ומ״מ זה להכלימו מתכוין.
ורבינו יהונתן פירש" :ואע״ג דדש ביה בשמו ,שרגילין
בני אדם לקרותו בשם זה ואינו מתבייש מזה כ״כ ,אפ״ה
חייב דא״א שלא נתבייש" «.4
תוס׳ .ד״ה אם הוא בן גרים כו .,היינו זו אף זו
דאפילו מעיכה אבותיו אין לו להזכיר .מסידור דברי
התום׳ נראה שדבריהם נאמרו על הברייתא  ,5°ולמה לא
כתבו כן על המשנה .יש שכתב ,שבמשנה לא הוקשה
להם למה שנה בן גרים ,משום שאפשר לומר שבא
להשמיענו שבבן גרים עובר על לאו דגר לא תונה,
נוסף על הלאו של ולא תונו איש את עמיתו האמור
בישראל ,אעפ״י שהוא עצמו אינו גר ,אבל בברייתא
לא הוזכר לאו דגר לא תונה ,ולזה הוקשה להם למה
נקטה הברייתא בן גרים ,ותירצו דזו אף זו קתני.51
ויש שכתב ,שלפיכך סמכו דבריהם על הברייתא ,לפי
שבמשנה יש לכל אחד לימוד בפני עצמו ,שגר נלמד
מוגר לא תונה ,ובעל תשובה נלמד מעמיתו ,אבל
בברייתא שלומד הכל מעמיתו לא צריך לשתי בבות .52
תום׳ .ה״ה חוץ מג ,שיורדיץ ואין עולין .אין לפרש
דאין עולין לעולם ההא אמרינן כסמוך הבא על אימת
איש יש לו חלק לעולם הכא .יש שכתבו ,שאפשר לפרש
שאין עולין לעולם ,והיינו בלא עשו תשובה ,ומה שאמר
דוד הבא על א״א וכו׳ ,ה״ק הבא על א״א מיתתו בחנק,
וכל המומתין מתודין ויש להם חלק לעולם הבא .°3
תוס׳ בא״ד .אלא ה״פ כל היורדין עולין מיד ואין
 49גם
 48עיון יעקב ,וראה בעיר בנימין.
 47קיג ,א.
בדעת רש״י צ״ל שמ״מ מתבייש ,אלא שאין הבושה גדולה
כ״כ ואין פניו מתלבנות ,וראה טור ריש סימן רכ״ח ,וראה
במהרש״א שם מה שהקשה על פירש״י ,וראה ברמב״ם פ״ו
 50שלפני
מדעות ה״ח ופ״ג מתשובה הי״ד ובכ״מ שם.
 51רצוף
דיבור זה בא דיבור שנאמר על הברייתא.
אהבה סי׳ רמ״ט ,ומבואר מדבריו שגם בבן גרים עובר על
לאו דאונאת גר ,ראה לעיל  12ובהערה ולקמן נט ,ב
 52מהר״ם שיף ,וראה במעין החכמה מה
בהערה .23
שהשיג עליו ,וראה במנחת בכורים שכתב שמלשונם שנקטו
"אם הוא בן גרים" בלשון המשנה ,ולא "אם היה בן גרים"
כלשון הברייתא ,משמע שדבריהם נאמרו על המשנה ,וראה
 53עשרה מאמרות פרק ט״ז ,הובא במהר״ם
תוי״ט.
שיף ,תורת חיים ,וכבר כתב כן הריטב״א בשטמ״ק ,שההיא
דלקמן מיירי בשנידון במיתת ב״ד ומיתתו כפרתו וכ״כ
המהרש״א ,ובעשרה מאמרות הוסיף ,שאפילו מי שאינו
נידון ,וכגון שאין עדים והתראה ,כיון שדינו במיתה חמור
לו ויהיב אנפשיה ומידכר לשוב ,אבל המלבין שאין בו
עונש מיתה ,והדבר קל עליו ולא נותן דעתו לשוב ואין לו
חלק לעוה״ב ,וראה בשע״ת לר״י ש״ג אות קמ״א ,וראה

תקכג

אוצר מפרשי התלמוד

אור של גיהנם שולט כהן כדאמרינן וכו? וא״ת אם כן
למה יורדין .וי״ל לטבול הנשמה ולטהרה מחלודת
העונות ,ישכל חטא עושה חלודה וכתם בנשמה ואינה
יכולה לישוב למקומה עד ישתתלבן תחלה בגיהנם <•׳••.
דף נט ,א .אמר רכה כר כר חנה אמר רכי יוחנן׳ נוח
לו לאדם שיכא על כפר ,אשת איש•  1ואל ילבין פני
חבירו ברכים .מנ״ל מדדרש רכא וכו .,יש להעיר ,האם
ר׳ יוחנן סמך על מאי דדרש רבא .וצריך לומר 1שר׳
יוחנן סתם דבריו ,והיש״ם בעי לדידן מנ״ל ,ומשני
מדדריש רבא ,כלומר דר׳ יוחנן היה דוריש כך.2
אמר מר זוטרא כר טוכיה אמר רם וכו ,,נוח לו לארם
שיפיל עצמו לככשן האש ואל ילכין פני הכירו כרכים.
מנ״ל ,מתמר ,דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה.
יש שהקשה ,דלמא שאני התם שלא היתר .הצלה יותר
ע״י הלבנת פנים ,וסברה ממנ״ם ,אם ירצה להודות יודה
אף ע״י הרמז הכר נא וכו׳ ,ואם לא ירצה להודות ,אף
כי תאמר ליהודה נבעלתי ותלבין פניו ,הוא יכפור ולא
תנצל ,אבל לעולם כשיש הצלה ע״י הלבנה אינו חייב
להחריש ולהשליך עצמו לכבישן האש ? ותירץ ,שא״כ
למה שלחה לו ע״י אחר וברמז ,היה לה לומר לו בפניו,
ואין החי יכול להכחיש את החי ובזה תנצל .ועוד,
אפשר שהיתר .יכולה לברר בעדים ע״י חירם ששלח לה
גדי עזים .ועוד י״ל’ ,שחותמו היה ראיה גמורה שהוא
האיש ,שהרי חותמו היה ניכר לכל ,והיא לא הראתה
לכל ,אלא לחמיה שלחה בסתר ? וי״ש •שתירץ ,שאם
עוד במהר״ם שיף שהעיר מחגיגה י ,ב מעוות לא יוכל
לתקון זה הבא על א״א אע״ס שלא הולידה כ־ון דאסרה
על בעלה ,ופירש" ,שם שאין תשובתו מועלת ,אכן הריטב״א
בשטמ״ק כתב בשם ר״ת גם לגבי א״א לחלק בין עשה
פירות שהוליד בן ממזר ,ללא עשה ע״ש ,וראה תום׳ סוטה
 54תורת חיים ,וע״ש מש״כ
ד ,ב ד״ה היא תצודנו.
בשם הזוהר פרשת ויקהל.
 1רש״י פירש דבת שבע היתד .ספק א״א משום שכתב לה
גט על תנאי ,וראה בשו״ת בן יהודה סי' נ״ה ,שכתב שצ״ל
לפי״ז שר״י חולק על ר׳ שמואל בר נחמני שאמר בשבת
גו ,א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה ,שגם ספק א״א
חטא הוא ,ולר״ת שהיתר ,מגורשת גמורה ,וקורא לה ספק
משום שהיה בצינעא ,ניחא .וראה בפנ״י בפתיחתו לכתובות,
שדן למבואר בסנהדרין שבת שבע היתה קטנה ולמטה
מעונת הפעוטות ,היאך יכול היה לגרשה לשיטת רש״י
 2מראית
בגיטין סד ,ב שאינה מתגרשת אפילו ע״י אביה.
 4מהר״ם שיף בכתובות
 3מהר״ם שיף.
העין.
סז ,ב וע״ש שהקשה עוד ,דלמא אם לא היה מודה היתד,
אומרת בפירוש .וכתב שלתירוץ אחרון ניחא ,שאין לה עתה
הוכחה כיון שהחזירה לו החותם .ובמעין החכמה תמה על
 5מעין החכמה.
קושיתו ,שהרי בינתיים יכולה להישרף.
ובאמרי מהרש״ח בהשמטות כתב שהיתה נאמנת להציל

היתד,
אותה
שהרי
ושפיר

תקכד

אומרת •שממנו היא מעוברת ,אף שדיה מכחיש
לא היתד ,נשרפת ,שמספק א״א לחייבה מיתה,
אין לו עדים שלא נתעברה ממנו אלא מאחר,
מוכח מכאן דנוח לו לאדם וכו׳ .5

כתבו התום׳ בסוטה " :6ונראה האי דלא חשיב ליה
בהדי ג׳ עבירות •שאין  7עומדים בפני פקוח נפשי ,עבודת
כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים ,משום דעבירת
הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ,ולא נקט אלא
עבירות המפורשות"  .8מבואר מדבריהם שהלבנת פנים
הוא כג׳ עבירות החמורות •שעליהם יהרג ואל יעבור ,וכן
היא דעת רבינו יונה •שחייב למסור עצמו על הלבנת
פנים ,אך בטעם הדבר כתב •שזהו אבק רציחה ,ודימו
אבק הרציחה אל הרציחה ,וכמו שאמרו כי יהרג ולא
ירצח ,דומה לזה אמרו •שיפיל עצמו לכבשן האש ולא
ילבין פני חבירו ברבים .9אבל הרמב״ם לא הביא
להלכה •שצריך •שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני
חבירו ברבים .ונראה שסובר שלא אמרו כן לענין חיוב,
ורק דרך מוסר אמרו כן ,להשמיענו חומר הלבנת פנים
עד •שנוח יותר להפיל עצמו לכבשן ולא לבא לידי
הלבנת נ£נים ?0
אמר רב חננא כריה דרב אירי מאי דכתיב ולא תינו
אי־ש את עמיתו ,עם •שאתך בתורה ובמצות אל תונהו.
כתב בשטמ״ק בשם רבינו יהונתן ז״ל" :כלומר ,או
במצות אע״פ שאינו חכם אל תוגר,ו כיון דמבני ישראל
הוא"" .ובשם הריטב״א כתב" :פי׳ עם שאתך פי׳
עצמה כמבואר בכתובות יד ,א בארוסה שנבעלה ואמרה
לארוס נבעלתי נאמנת ,ואפילו הארוס מכחישה .וראה במים
חיים (לוריא) וראה בד,פלאה כתובות סז ,ב ובלקוט־ אמרים
 7תיבת
 5י ,ב ד״ה נוח.
בשם מהרי״ל דיסקין.
 8ראה לע־ל נח ,ב
שאין צר־ך למחוק ,רש״ש.
 9שערי תשובה ש״ג אות קל״ט ,וכן כתב
בהערה .38
בפירושו לאבות פ״ג מי״א ,שד,מלבין הוא תולדה לשפיכות
דמים ע״ש .ולפי רבינו יונה מיושבת קושית התוס׳ למה לא
מנה הלבנת פנים עם אותן ג־ עבירות ,שהרי אין זו עבירה
נוספת העומדת בפני פקו״ג ,רק אבק רציחה ,וגם בשאר
עבירות לא חשיב אבק ,וראה שו״ת בנין ציון סי׳ קע״ב.
 10נחל אשכול ח״ב דף  ,118וראה הבלים בנעימים ה״א
סוגיא י״א ,וכן כתב ד,מאירי בסוטה שם " :דרך הערה הוא
שאמרו יפיל עצמו לכבשן האש" ,וכן כתב בסנהדרין יא ,ב
"מדרך המוסר שלא להלבין וכו"? ולשיטת הרמב״ם שבמקום
שאמרו יעבור ואל יהרג אסור לו למסור נפשו ,גם בהלבנת
פנים כן הוא ,ותמר שאני שבני נח רשאים להחמיר ,ראה
במל״מ פ״ה מיסוה״ת ,ועובדא דמר עוקבא ,כתובות סז ,ב,
שם לא היד ,פקו״ג ,שהאתונא היה גרופה ,והרי בלא״ה לא
היד ,שם הלבנת פנים ברבים ,ראה שטמ״ק שם ,וראה
 11במעיני החכמה מהדו״ב
בהגהות היעב״ץ שם.
הקשה ,שכאן משמע דעמיתו כולל כל איש ישראל ,ובשבועות
ל ,א דייק מבצדק תשפוט עמיתך ,עם שאתך בתורה ומצות

תקכה

תקכו

בבא מ צ י ע א נ ט  ,א

אשתך" .12ובנמוקי יוסף כתב" :אמר המחבר ,מהא
רעם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו ,למדנו שלא
הזהיר הכתוב באונאת דברים אלא יראי השם ,ואמר
במדרש אם הונה (עצמך) [עצמו] מותר אתה להונהו
שזה אינו קרוי עמיתך ,ואמרינן במס׳ מגילה ג 1האי
מאן רסני שומעניה שרי לבזויי בג׳ ושי״ן וכו׳ ,ואמר4נ
מאן דעבר אדרבנן שרי למקרייה עבריינא ,וכ״כ הרמ״ה
מקוצי ז״ל" .’3ובמרדכי הארוך6׳ הביא מספר החכמה
שנסתפק בזה וז״ל" :מדכתיב האי קרא באונאת דברים,
אלמא דלענין אונאת ממון אע״ג שאינו מקיים המצות
אסור לאנותו 7י ,דאל תונו איש את אחיו כתיב ולא
כתיב את אחיך ,כן א״ל מורי הכהן ,ואני אומר א״כ
מצינו אונאת ממון חמור מאונאת דברים ,ואנן הא
קאמרינן גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו׳ יי.
ואפשר דלא ממעט הכא כי אם אונאת עכו״ם מתרווייהו,
אבל ישראל לא ,אפילו אינו עושה מעשה עמך ,ומיהו
מדקתני לעיל אם היה בעל תשובה לא יאמר 1לו וכו׳,
משמע ראם אינו בעל תשובה אין בו משום אונאת
דברים" ׳".
הרמב״ם השמיט דין זה של רב חננא ,ומשמע שסובר
שלא בא למעט מי שאינו מקיים מצות ,רק למעט
עכו״ם ,ואונאת ממון ואונאת דברים שוים הם ,ובשניהם
רק עכו״ם נתמעט ,וכיון שבאונאת ממון כבר כתב
שעכו״ם נתמעט ,וכתב" :כשם שהונייה במקח וממכר
כך יש הונייה בדברים וכו"׳ הרי כבר לימדנו ששוים

בפירוש שעכו״ם נתמעט
בשו״ע  21הביא להלכה
דאין מצווין על אונאת
שמאנה את עצמו מותר

הם ,ולכך לא הוצרך לכתוב
מאונאת דברים  .2°והרמ״א
דברי הנמו״י ,וז״ל" :וי״א
דברים אלא ליראי השם ,ומי
להוניהו" .22
אמר רב  23לעולם יהא ארם זהיר כאונאת אשתו “,
שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה .מה שאמר
"לעולם" ,יש־ שכתב שהכוונה אפילו אש־תו מצערתו,
מ״מ יהא זהיר באונאתה י■ .2ויש שכתב ,משום שפעמים
אדם מצער את אשתו כדי לפייסה אח״כ ,ולכן אמר
לעולם ,היינו שאפילו ע״מ לפייסה לא יצערה ,משום
שאונאתה קרובה ותבא עליו פורענות אונאתה קודם
שיפייסנה .26
אמר רב הפרא כל והשערים  27ננעלים חוץ משערי
אינאה ,שנאמר הנה ה׳ נצב על הומת אנך " .1כתב
מהרש״א" :אף אם נאמר דלמדין מן הכללות במקום
שנאמר בו חוץ ,אין זה סותר הא דאמר לעיל שערי
דמעה לא ננעלו ,29דהיינו אונאה היינו דמעה ,דמתוך
־שאדם קובל על אוגאתו יבא לידי דמעה ,כדאמרינן
לעיל יהא זהיר באונאת אש־תו דמתוך שדמעתה וכו׳,
וכדפרש״י לקמן גבי מקובלני מבית אבי אבא וכו׳ חוץ
משערי אונאה וכו׳ וקרוב להוריד דמעות״ .30
מה שאמר כל השערים ננעלים .יש־ ישכתב שאין
הכונה שאין התפלות נכנסות כלל דרך השערים כיון
שהם סגורים ,חלילה לומר כן ,דודאי הן נכנסות ,אלא

השתדל לדונו יפה ,ומשמע שמדובר בת״ח ,ותירץ ששם
נאמר הדבר לדיין ,ומן הסתם הוא ת״ח ,א״כ עם שאתך
היינו שדומה לדיין ,אבל כאן לכל ישראל נאמר אל תונו,
 12בעין אליהו ,הובא בחי׳ הגאונים בעין יעקב,
ע״ש.
פירש דברי הריטב״א ע״פ האמור בברכות יז ,א  :הני נשי
במאי קא זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי
גברייהו בי רבנן ונטרו לגברייהו וכו׳ וזהו :עם שאתך
 14שבת
 13כה ,ב.
בתו״מ ,שהן מסייעות לך בתו׳־מ.
 15בסמ״ג ל״ת קע״א ,וכן כתב ביראים סי׳ ק״פ,
מ ,א.
 16הביאו ד,ב״ח
וראה באבני נזר יור״ד ח״ב סי׳ תס״א.
 17וכן כתב המהרש״א ,ובאבני
בתחילת סימן רכ״ח.
נזר יור״ד ח״ב סי׳ תס׳׳א הביא ראיה מבכורות יג ,ב שלא
מיעט מעמיתך לענין אונאה אלא עכו״ם .אולם בב״ח שם
כתב שגם אונאת ממון מותרת במי שעובר על ד״ת .וראיה
ממש״ב בשם ד,ר״א מרעגנשפורג בעובדא דבני רוכל ,ב״ב
קנו ,ב ,וראה במנחת בכורים מש״כ לדחות הראיה.
 18במנחת בכורים כתב לתרץ הקושיא ,שלענין את מי אסור
לאונות ,אפשר שממון חמור ,שכל אשר שם ישראל עליו
אין להתיר ממונו ,אבל האיסור עצמו גדול מאונאת ממון
 19במנ״ח
לפי שלא ניתן להשבון והוא בגופו ,ע״ש.

אונאתו ,ובמנ״ח מ׳ של״ח כתב בפשיטות דע״כ הוא בכלל
עמיתך ע״ש .וראה עוד במנ״ח מ׳ ס״ג שעבד כנעני אינו
בכלל גר לענין אונאה .וראה במהר״ם שיק על המצות מ׳
של״ט שהקשה ,שבמצות תוכחה ג״כ כתוב עמיתך ובכ״ז
אגו אומרים שמחוייב להוכיח אפי׳ בעל עבירה ואנשי רשע,
 20הר״י
וראה בספר ברית משה על הסמ״ג ל״ת קע״א.
פרלא בפירושו על סהמ״צ לרס״ג ל״ת פב—ג ,וע״ש עוד
 21בהג״ה
שכתב שאפשר שמפרש כהריטב״א ראה .12
 22בביאור מי שמאנה את עצמו,
לס״א בסי׳ רכ״ה.
ראה בסמ״ע שם סק״ד ,וראה ביראים סי׳ ק״פ ובתועפות
 23לפירוש
ראם שם אות ח׳ ,ובחינוך מ׳ של״ח.
הריטב״א דעם שאתך היינו אשתך ,מדוקדק מאוד מה שסמכו
 24ה״ה שצריך להיות
לזה מאמרו של רב ,עין אליהו.
זהיר באונאת אשה אחרת מטעם זה שדמעתה מצויה .עיון
 25עין
יעקב ,וראה לקמן בסמוך  30בשם המהרש״א.
אליהו .וע״ש שכתב ,שרב אמר כן משום שאשתו ציערתו,
כמסופר ביבמות סג ,א ואעפי״ב היה זהיר בכבודה.
 27פירש״י של תפלה ,וראה בעין יהוסף.
 26עין יהוסף.
 28כששער העיר ננעל אין רואה מתוך העיר לחוצה לה כי
השער מפסיק ,אבל נצב על החומה רואה לחוץ ואיו השער

מ׳ ס״ג כתב שבלאו של אונאת גר שלא כתוב עמיתו ,חייב

הננעל מפסיקו מלראות חוצה,

 29ולפי מה

לכו״ע אפילו באינו עמו בתורה ומצות ,וראה בעדות ביעקב
סי׳ קי״ז .וראה בעיון יעקב שכתב ,שהדרשה עם שאתך
בתורה ומצות ממעטת גם עבד כנעני ,שאינו חייב על

שדקדק רש״י לפרש כל השערים של תפלה .ראה בהערה
 30וראה
אין כאן סתירה זולת תירוצו של המהרש״א.
לקמן עמוד ב׳ בתוספות ד״ה חוץ משערי אונאה.

מהרש״א.

,27

תקכז

אוצר מפרשי התלמוד

שצריך האדם להרבות ברחמים הרבה ולכוין דעתו בכל
לבו עד שיפתחו השערים ,ואינו נענה מיד כשמתפלל
אלא כאדם הדופק על שער הבית ואין פותחים לו מיד
עד שהוא דופק בכל כוחו ,אבל •בערי אונאה פתוחים
הם ,והצועק על אונאת דברים נענה מיד ,כדבר שנאמר
עוד הם מדברים ואני אשמע !?
א״ר אליעזר ,הכל נפרע כידי שליח  31חוץ מאונאה 3ג.
כלומר ישאין הנקמה נעשית אלא ע״י שליח ,וכיון
שנעשית ע״י שליח פעמים שהשליח הוא רחוק ואינו
יכול להנקם מיד ,כדאמרינן במם׳ ברכות  34שיש־ מלאך
שאינו יכול לילך כל העולם אלא בג׳ או בד׳ טיסות
ועומד לפוש בין כל אחד ואחד ,כדאמרינן אליהו בד׳
וכו׳ ,א״נ פעמים שהוא שלוח להינקם מהרבה בני אדם,
וזה בראש העולם וזה בסוף העולם ,והוא הולך ומקדים
מי שנאמר לו ראשון ,ובין כך פורענות שוהה לבא,
אבל בשערי אונאה הקב״ה דן בכבודו ובעצמו והפורענות
ממהרת לבא לפי שברגע אחד הוא דן כל העולם י•.3
א״ר הלכו לעולם יהא אדם זהיר כככוד אשתו ,שאין
כרכה מצויה כתוך כי,תו של אדם אלא כשכיל אשתו
וכו׳ ,והיינו דאמר להו רכא לכני מהוזא אור,ירו לנשייכו
כי חיכי דתתעתרו .יש שהעיר ,מה הוא שאמר :והיינו
דאמר להו רבא וכו׳ ,משמע שהיה ס"ד שאין הדברים
אחדים או מכוונים ,והוצרך הש״ס להשמיענו דהיינו
דאמר רבא .וכתב לבאר ,שמדברי ר״ח היינו סבורים
לומר שחייב לכבדה מאחר ’שבשבילה באה הברכה,

ואמנם אף אם אינו מכבדה הברכה שרוייה בבית ,ע״ז
אומרת ד.גמ׳ שאין כן הפירוש בדברי ר״ח ,אלא הברכה
היא בעבור כבודה ,ואם מכבדה הברכה שורה בבית,
ואם מנעה מכבוד אין הברכה מצויה ,וז״ש והיינו דאמר
רבא אוקירו וכו׳ דהעושר הוא בשביל כבוד אשתו ,ואם
אין כבוד אין ברכה .36
תוס׳ .ד״ה נוה לו לאדם שיכא על כפר ,אשת איש
כוי .נקט הכי משום דכת שכע כפר ,אימת איש הויא
וכו׳ ,ולכל הפי׳ קשה דאפילו בא על אשת אייש ודאי
 31תורת חיים ,וע״ש שב׳ שכן משמע בעובדא דר״א בסמוך,
 32בשאילתות
וכן משמע מלשון הרמב״ם פי״ד ממכירה.
פ׳ וארא ,שאילתא י״א כתב " :כל הנושא אשד ,שאינה
הוגנת לו אליהו כופתו והקב״ה רוצעו ,אלמא נפיש ריתחא
עליו דמתפרע מיניה הקב״ה בידיה דנפשיה" ,וכתב בגליוני
הש״ס  :וצריך לומר שאין למדין מן הכללות ואפילו במקום
 33ראה בתורת חיים שהקשה מכאן
שנאמר בו חוץ.
על מ״ש רש״י בסנהדרין צד ,א ,בהא שאמרו :פרעה שחירף
 35רבינו
 34ד ,ב.
בעצמו וכו׳ וראה במהרש״א שם.
יהונתן בשטמ״ק ,ומבואר בדבריו שהחומר הוא רק בזה
שהפורענות ממהרת לבא ,אבל העינש עצמו אינו חמור
יותר ,וראה בפרשת ז רכים ,דרך צדקה ,על הפסוק וה׳
המטיר על סדום ,וראה בעיון יעקב שכתב הטעם שבאונאה

תקכח

טוב ממלכין ,מדקאמר דוד הכא על א״א מיתתו כהנק
ויש לו הלק לעולם הכא אכל מלכין כו׳ .יש שתירץ,
שהבא על א״א אין לו חלק לעוה״ב אלא א״כ נידון
במיתתו הכתובה בתורה ע״פ סנהדרין ומתודה תחילה,
שאז מיתתו מכפרת ,ור׳ יוחנן על זמנו מדבר ,שכבר
בטלו ד׳ מיתות ב״ד ,והבא על ודאי א״א אין לו חלק
לעוה״ב כיון שאין דנין אותו ,אבל ספק א״א יש ללמוד
מדוד ,שיש לו חלק לעוה״ב ,ועדיף ממלבין ,שהרי דוד
לא נידון על כך ,ואף על פי כן השיב שמיתתו בחנק
ויש לו חלק לעוה״ב ,הרי שסובר שספק א״א לא גרע
מודאי ,וכיון שבודאי יש לו חלק לעוה״ב ,הוא הדין
כשנידון ספק ,כיון שלא חייבתו התורה מיתה לכפר
עונו יש לו חלק אע״ג שאינו נידון  .37ויש שכתב על
דרך זו ובאופן אחר קצת ,דלרבותא קאמר ספק ,שודאי
א״א פשוט הוא שנוח לו ,כיון שמיתתו בחנק ,וסר
עונו וחטאתו תכופר ,וכל ישראל יש להם חלק לעוה״ב
מוסב על אלו הן הנשרפין והנחנקין והנהרגין ,אלא אפילו
ספק א״א שלא נמסרו לב״ד ,מ״מ עונשו של חנק שהיה
ראוי לו בעוה״ז ,אותו עונש יש לו לעוה״ב ,שאין
סברא לעונשו יותר ויהיה גרע ספק מודאי ־.31

ויש שכתב ,שלעולם מדוד אפשר ללמוד גם ודאי
א״א ,וכוונת ר״י באמרו נוח לו לאדם וכר היא ,שאם
בא לאדם אנס ואומר לו שיהרגנו אם לא יעבור על
אחת משתי עבירות הללו ,או ילבין פני חבירו ברבים
או יבא על ספק א״א ,ש־יבחר הרע במיעוטו ויבא על
ספק א״א ,אבל בודאי א״א אסור לו לעבור על זה ,שהרי
הדין הוא יהרג ואל יעבור ,אבל בספק מותר לעבור
ולא יהרג ,ולא ילבין ,משום שבא״א אפילו אם ודאי
עובר יש לו חלק לעוה״ב משא״כ במלבין  .39ויש־
שכתב ,ש־לפיכך נקט ר׳ יוחנן ספק א״א ,כיון שראייתו
מדוד לא רצו לכנות לדוד בודאי א״א ,כי זה גנאי גדול,
ובאמת הרי לא חטא בא״א ודאי»
תום׳ .ה״ה דכתי־כ היא מוצת .כלא אל״ף  41כמו
(איכה ד׳) ויצית א־ט כציון .יש שהקשה ,כיון שמיתת
נפרע ע״י הקב״ה בעצמו לפי שהוא דבר המסור ללב
והקב״ה הבוחן לבבות הוא יפרע ממנו ,וראה בעיני יצחק
 37תורת
 36פתח עינים ,וע״ש עוד ביאור.
ובמחנה דן.
חיים ,וכן כתב המהרש״א .וכתב עוד בתו״ח ,שלכך כעס
דוד כשהרגו לאבשלום ,לפי שרצה לדונו בסנהדרין במיתה
 38מהר״ם שיף,
הכתובה בו ויהיה לו חלק לעוה״ב.
 40קיקיון דיונה .ובהגהות
 39עיון יעקב.
וע״ש.
הרש״ש כתב לתרץ קושית התום׳ ,עפ״י מש״כ תלמידי ר״י
בריש ברכות הובא בהגה״ה או״ח סימן תר״ג ,שעונש הספק
יותר מד,ודאי ,י״ל שלרבותא נקט ספק .וכן כתב בערך ש"'.
 41הריטב״א בכתובות כתב על זה  :ולא מציגו כן בכל
הספרים ,וכתב ע״ז המהרש״א בסוטה י ,ב  :אין מקום
לתמיהתו שאין רצונם שיהא חסר א׳ בכתוב ,אלא דר״ל

תקכט
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תקל

שריפה קי״ל שהיא בפתילה של אבר שנותנים לתוך
פיו ,א״כ לא שייכת דרשה זו .ותירץ ,שהיות קודם מ״ת
היה הדין בשריפה ממש ,שהרי בלא״ה נראה שהוראת
שעה היתה ,שאף שתמר היתד .בת כהן ,מ״מ פנויה
היתה ,ואע״פ ששומרת יבם היתה ,מ״מ לכו״ע אין
חייבים עליה מיתה ,אף למ״ד מאמר קונה קנין גמור ».
תום׳ בא״ד .שהיתה קרובה לאש ככר ולא שלחה לו
אלא ברמז אם לא היה מודה לא היתה מפרסמתו.
כוונת התום׳ ,שאין לפרש כרש״י שבשעה שהוציאוה
לשריפה שלחה אל חמיה ,שא״כ אין ראיה מכאן שנוח
לו לאדם וכר ,שאפשר שתחלה שלחה לו בדרך רמז
אולי יודה ,ואם לא היה מודה היתר .מצלת עצמה ע״י
שהיתר .מפרסמת .לכן פירשו ,מוצת בלי אל״ף שהיתר.
קרובה לאש כבר ,ולא היה לה פנאי לשלוח שנית ,ואם
לא היה מודה מיד היתד .נשרפת .13
תגן התם » חתכו חוליות ונתן חול בין הוליא לחוליא
ר״א מטהר וחכמים מממאין .רש״י מפרש חתכו חוליות,
לא שהיה התנור שלם ואח״כ חתכו ,אלא שלכתחילה כך
עשאו האומן ,וכן פירשו הרמב״סי■ 4והראב״ד .48ויש
שפירשו ,שהתנור בא מבית האומן שלם ואח״כ חתכו
ולפירוש זה ,יש־ שפירש
בעל הבית ועשאו חוליות
שמדובר בתנור שנטמא ,וחתכו בעה״ב לחוליות כדי
לטהרו ,ואח״כ חזר וצירף החוליות ,ומפני הפגימות
שנפגמו נתן חול בין חוליא לחוליא ,ר׳ אליעזר מטהר,
שחתוכו היא טהרתו ,דד",ל כאילו נתוץ רובו ,כיון שא׳ א
להשתמש אלא כשנתן חול בין חוליא לחוליא ,וחכמים
מטמאים ,כיון שאפשר להשתמש בו כה״ג ,ולא חשוב
חיתוך זה נתיצה ,וכל היכן שלא הוצרך לתת חול בין
חוליא לחוליא לכו״ע טמא י.4
וטעמם של ר״א ורבנן ,פירש רש״י שר״א סובר

שאין זה כלי חרס אלא בנין כעין כלי גללים וכלי
אדמה ,49ורבנן סוברים שאזלינן בתר חוליות .אבל
רבים מהראשונים פירשו ,שטעמו של ר״א כיון שיש
חול בין החוליות אינן מתחברות יחד ונחשב כשבור ,30
ורבנן סוברים כיון שהטיט מדובק בחוליותיו מבחוץ,
הנה כולן מחוברות והוא שלם ומקבל טומאה נר•.
תוס׳ .ד״ח חתכו חוליות ונתן חול כין חוליא לחוליא.
אם לא היה חול בינתיים היה מוחה רבי אליעזר דכלי
חשוב הוא שהטפלה סכיכ לתנור מהכרת החוליות
ומעמידתן זו אצל זו ,וכדטום וכו׳  52והרי תנן וכו׳ קתני
חול דומיא דצרור שהוא יבש .יש שהקשה ,מה ראיה
מביאים התום׳ ממשנה דחתכו לרוחבו וכר ,והרי שם
מדובר שהטפילה למטה מסביב לתנור ,ולכך בזה מודים
חכמים שטהור ,אבל במחלוקת ר״א וחכמים מדובר
שלא הרחיק הטפילה למטה רק שם חול בין החוליות,
ותירץ שמביאים ראיה שדוקא חול יבש ,כמו צרור,
טהור ,אבל כשהחול אינו יבש ,הוא נקרא ג״כ טפילה
ונחשב כמו טיט ,וטמא לכו״ע אפילו לר״א 3י־ .ויש
שפירש ,שכוונתם להביא ראיה שחול מפריד ,ולכן
טהור לר״א ,וכן בהרחיק את הטפילה מש״ה טהור,
ומדמים התום׳ חול בין חוליא לחוליא לחול בין
הטפילה להתנור ,וש־לא תימא א״כ מ״ש התם דלכו״ע
טהור ,ע״ז תירצו קתני חול דומיא דצרור וכו׳ <•'־.
דף נט ,כ .אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו
הכרים כעכנא זו וטמאוהו .פירוש עכנא נקבה של
נחשים ,וזה שנתכוונו לדמותן לדברים בעכנא ,מפני
שהקיפו דבריהם עליו בראיות ברורות שאין עליהם
פירכא ,והתקיפו עליו באתקפות מחוורות ששוברין
דבריו ללא מצא מהן מנוס ,כעכנא זו שאם מקפת על
שום דבר וסוגרת עליו לא יהיה לו ממנה מפלט י.

שהוא חסר בקרי ,שהאל״ף נחה ואינה נקראת אלא מוצאת
בלא א׳ וכמו פירש״י בב״ר ,וראה בהפלאה כתובות סז ,ב.
 42פנ״י כתובות סז ,ב וראה בהפלאה שם שכתב כעין זה
בשם אביו ,שיהודה דן אותה למיתה למיגדר מילתא ,ולפיכך
צוד ,לשורפה שריפו! גוף ,לשנות מדין שריפה של חייבי
מיתות ע״ש .וראה ברמב״ן על התורה ובבעל הטורים שם
בשם ר״י החסיד ,שיהודה לא דן אותה לשריפה אלא שישרפו
לה רושם בין פניה לסימן שהיא זונה ע״ש ,לפי״ז צ״ל שמה
שלמדנו מתמר שנוח לו לאדם וכו׳ ,כי תמר חשבה שמוציאים
 43בית יהודה ,שו״ת בנין ציון
אותה לשריפה ממש.
 44אגב שמסיק לקמן דא״ל כל השערים
סי׳ קע״ב.
וכו׳ חוץ משערי אונאה ,נקט לה הכא .עין יהוסף ,מראה
 46בפירוש
 45בפירוש המשנה בכלים ובעדיות.
א״ש.
המשנה בעדיות ,וכן פירש רבינו נסים גאון ,מובא בשטמ״ק

שהחוליות היו פחותות מד׳ טפחים ,ותלוי רק אם נפגמו או
לא ,ותלמיד הר״פ לא הזכיר נפגמו ,רק שהחוליות היו
פחותות מד׳ טפחים .גם הר״ש לא הזכיר פגימות רק פחות
 49בגלל החול שבין החוליות.
מד׳ טפחים ע״ש.
 50הרמב״ם בפי׳ המשנה בכלים ובעדיות ,הראב״ד בפי׳
המשנה בעדיות ,הר״ש בפי׳ המשנה בכלים ובעדיות.
 51לשון הרמב״ם בפי׳ המשנה בעדיות ,וכן בכלים ,והראב״ד
בעדיות כתב שרבנן סוברים שאין החול מונע אותם להבר,
וברמב״ן מבואר יותר " :וחכמים סברי אעפי״ב הוא נדבק
יפה והחול נכנס בתוך הטיט שבתוך החול־א ונדבקות זו בזו".
 52הרמב״ן כתב כן ,אבל מטעם אחר " :ואילו לא נתן הול
בין חוליא לחוליא היה טמא לפי שהכובד הוא מדביק כל
חוליא לשל מטה ממנה' ,ואם הוסק טמא ,אבל החול שהוא
 54מהר״ם
 53מהר״ם.
ביניהם אינו מניחו להדבק".
שיף ,והכוונה ,שחול יבש הכל מודים שמפריד ,ומחלוקת
ר״א וחכמים בחול שאינו יבש ,וראה שם דרך נוספת בביאור
כוונת ראית התום׳.
 1רב נסים גאון בברכות יט ,ב ,ומרש״י כאן נראה שעל

כאן.

 47הריטב״א בשטמ״ק,

תלמיד הר״פ ,וכן פירש

הר״ש במם' כלים שם ובעדיות ,וכתב הריטב״א שכן פירשו
 48ריטב״א
בתוס׳ ,וכן פירש״י בברכות יט ,א ד״ה חתכו.
בשטמ״ק .וכן פירש תלמיד הר״פ ,והנה הר־טב״א לא הזכיר

 Jץרר?

|OW<1
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פרק חמישי
הלכה ד'

אעפ״י שאשתו של אדם מותרת לו תמיד ,ראוי לו לת״ח
שינהיג עצמו בקדושה ,בכתב יד קאופמן כ׳ :שינהיג בכבוד עצמו ובקדושה
יתרה ,בדפוס קושטא הנוסח :שינהיג בכבוד את עצמו ובקדושה.

הלכה ח׳

לא ילך תלמיד חכם בקומה זקופה,

בכת״י אברבנאל ,וכן בכת״י

קאופמן כ׳ :לא ילך בקומה זקופה (לאו דוקא ת״ח) ,וכן בקדושין ל״א ,א״ר יהושע

בן לוי אסור לאדם שיהלך בקומה זקופה( .עיין בעה״ס).

הלכה ט,

מלבוש ת״ח מלבוש נאה ונקי
טלאי ע״ג טלאי בימות החמה כר,

כר,

ולא ינעל מנעלים מטולאים

והוא מברכות מ״ג ,והעירו המפרשים

למה השמיט רבינו כל הבי חילוקים שבגמרא שם :לא אמרן אלא בפנתא אבל
בגלדא לית לן בה ,ובפנתא לא אמרן אלא באורחא אבל בביתא ליה לן בה.

(יעיין עהוה״מ) אבל בשבת קי״ד אמרו :גנאי לת״ח שיצא במנעלים מטולאים בשוק
ומקשה שם הא ר״א ב״ר חנינא יצא ,ותירצו ,בטלאי ע״ג טלאי ואין שם בגמרא

שבת כל אלו החלוקים שהם בברכות ,יעיין הגהות הב״ח .בכתב יד אברבנאל יש
נוסחא אחרת :ולא ילבש בגדים מטולאים טלאי ע״ג טלאי ,בספר בית נתן על

ברכות שנוסחתו היה כאלו לפני הרמב״ם אינם החילוקים שנמצאים בגמרות

שלנו ,וכן אין שם החילוק בין ימות החמה לימות הגשמים.

הלכה י"א

דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו
תחלה ואחר כך יקבע בית דירה ואחר כך ישא אשה שנאמר מי
האיש אשר נטע כרם כר .בכסף משנה כ׳ שבפסוק לא נאמר כן אלא תחלה
מי האיש אשר בנה בית ואח״כ מי האיש אשר נטע כרס וכר ,ולמה רבנו מהפך
את סדר הקרא ,ונראה כי מי שמדקדק בדברי רבנו יראה בעליל עד כמה נכונים
דבריו .כי יש הבדל בפרנסתם של בני האדם ומקצועם .מקצוע כגון חייטות

נגרות או צורף זהב וכדומה עבודות יד ,באלה ודאי יש צורך שיתעסק בעבודות

אלו עד שיעלה בידו לקבוץ על יד ולבטת דירה לעצמו ואם יהיה לו שכר טוב

f

הלכות חגות פרס ה׳—ו׳

בעמלו ישא גם אשה אח״כ ,אבל אם אין לו אומנות כאלה שנותנים
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לו

מחיתו ואפשרות רוחים הגונים ,מאין יקה לבנות דירה׳ אבל לא כן במי שעוסק
בחקלאות שדה וכרם ומוציא ספוק חייו מחקלאות ומנטיעת כרמים ,כזה מוכרח
שיהיה לו בית תחלה כי לאן יביא תנובת שדהו ותוצרת כרמו אם לא בביתו,
ואמרו בסלטה מ״ג :אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש וא׳ המקבל מתנה בית,

כלומר בכל גוונא שהיא ,אם זה גדול או קטן וזעיר ,ההנחה הקודמת לחקלאי
שיהיה לו מקום בטוח לאן שיוביל תוצרת הארץ• ולכן שפיר מדייק רבנו ומתחיל
שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחלה כלומר אומנות רגילה תחלה ואח״ב

יבנה לו בית ,ולזה מביא בכונה את הפסוק ומהפך הסדר ללמד לנו זאת ,ומה
שבחורה כ׳ תחלה מי אשר בנה בית תחלה ואחר כך מי אשר נטע כרם — זה
רק לגבי כרם שבאמת צריך לו שיהיה לו בית תחלה .ודו״ק.

פרק ששי
הלכה ג׳

מצוד ,על כל אדם לאהוב את כל א׳ וא׳ מישראל שנאמר
ואהבת לרעך כמוך ,לפיכך צריך לספר בשבחו ולחום על ממונו
כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו .כונת רבינו שכל
זה נכלל בכתוב של ואהבת לרעך כמוך כמו שאתה חס על ממונך כן תחוס על

ממון רעך ,וכמו שאתה רוצה בכבוד עצמך כן תחוס על כבוד רעך ,ולפיכך

תספר בשבחו של רעך ,ומה שכתב רבינו אחר כך והמתכבד בקלון וזביו־ו אין

לו חלק לעולם הבא — ,מקורו לפי דעת המחברים מירושלמי פ״ג דחגיגה׳ אולם
בכסף משנה מציין מקורו מאבות פרק ב׳ ,ואולי הכונה למה ששנו שם שר׳

אליעזר אומי• יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוס ,כיון שעל

ידי הכעס אתה בא לחרף ולגדף את חבירך ולהתכבד בקלונו ותפסיד חלקך בעולם
הבא ,ולכן בהמשך המשנה שם מיעץ שתשוב יום א׳ לפני מיתתך כדי שיהיה
לך חלק עוה״ב•

הלכה ד׳

אהבת הגר כר ,צוה על אהבת הגר כמו שצוה על אהבת
עצמו שנאמר ואהבת את השם אלקיך ,הכונה פשוטה כיון שבעצמו אוהב
גרים א״כ נכללת אהבת הגר במצות ואהבת את ה׳ אלקיך .בדפוס קושטא וונציה

כתוב :כמו שצוה על אהבת שמו ,הקדוש ברוך הוא עצמו אוהב גרים.
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אדני יד החזקה

הלכה ה׳

כל השונא א׳ מישראל בלבו עובר בל״ת שנאמר לא תשנא
אחיך בלבבך ,כר ,ולא הזהירה התורה אלא על שנאה שבלב .בסמ״ק
סי׳ י״ז פי׳ ואייו בכלל ואהבת לרעך שמזהיר ד.כ׳ על אותו שמותר לשנוא אותו
כגון אם עבר עבירה ,ואפילו הכי אסור לשנוא אותו בלב ולהראות לו פגיע יפות

בגלוי אלא אם הוא ראוי לשנאה ישנאהו בגלוי ,ע״כ ,והנה יש ראיה לרבנו
דלא תשנא בלבבך מיירי בשנאה שבלב מפסיקתא זוטרתא נצבים ,וז״ל :על
אויבך— אלו המפורסמין שאויבין בפרהסיא כענין שנאמר אמר אויב ארדוף ,ועל
שונאיך — אלו שבסתר כענק שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך .בגט׳ פסחים

קי״ג ,ומי שרי למיסניה והכתיב לא תשנא ,ומסיק שם דהזי ביה איהו דבר

ערות וקשה לכאורה ,למה לא הקשו בגט׳ על ד,פ׳ הקודם כי תפגע בשור אויבך
ומי שרי למיסנייה ,אלא ודאי בנ״ל כיון דהאי קרא אויבך כתיב ,ואלו הן אויביו

שבפרהסיא כמ״ש בפסיקתא ולכן לא מצי להקשות על פסוק זה מלא תשנא,

דהכתוב אסר רק בשנאה בסתר ובטמון לבו ,והקשה רק על הקרא כי תראה

חמור שונאך.
הלכה ח׳

המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנל
שנאמר ולא תשא עליו חטא ,כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו
ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא ,מכאן שאסור לאדם להכלים
את ישראל וכש״ב ברבים ע״כ .הדיוק תחלה שב׳ הרמב״ם משמע דרק תחלה
אסור להכלימו ,ועיין בלח״ט ובתרגום יונתן עה״ת׳ במ״ש ברם אין מיבהית לא
תקבלון מטולתיה חובה ,פי׳ שקאי על המוכיח וכלומר שלא יסבול המוכיח עי״ז

שיכלימנו ,ולא יהיה ק׳ על הרמב״ם שמדייק בתחלה אסור אבל בשנייה ושלישית
מותר להכלימו בעבירות שבין אדם לחבירו .בשטמ״ק ב״ק צ״א גבי ביישו

בדברים כ׳ בשם המאירי שאם נתכון להלבינו לכונת התוכחה שרשאי והכל תלוי
בכונת הלב וע״ז נאמר ויראת מאלקיך .בכת״י וואטיקן אינה המלה "תחלה".
הלכה י׳

חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה
למאד ורוחם נמוכה ,במכילתא משפטים :אין לי אלא אלמנה ויתום
שאר כל אדם מנין ,תלמוד לחמר לא תענון דברי ר׳ ישמעאל. ,ר' עקיבא אומר

אלמנה ויתום שדרכן לענות הכתוב מדבר ,לפי שיטת רש״י רק משמעות

הלכות דעות פרק ו׳—ז׳
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דורשין א״ב ,ובכל ישראל רק דבר הב׳ בהווה׳ אולם רבנו סובר דר״ע פליג

על ר׳ ישמעאל ורק באלמנה ויתום דבר הב׳ שנפשם שפלה ,ורבנו לשיטתו
בפי״א מה׳ סנהדרין ,ה״ל :היו לפני הדיינין בעלי דינים הרבה מקדימין דין

היתום לדין האלמנה שנאמר שפטו יתום ורבו אלמנה ,ודין אלמנה קודם לדין

ת״ח,

ע״כ ,לפי״ז מפרש רבנו דברי ר״ע שאמר אלמנה ויתום שדרכן לענות

דבר ד,כ׳ ,כלומר ,דרכן לענות היינו להיענות מן השמים כמו שמפרש כל זמן
שהן צועקין הן נענין.

בא״ד ,והאיך נוהגין עמהן ,לא ידבר אליהם אלא רכות ,ולא יכאיב
גופם כו׳ .בם׳ המצות ל״ת רנ״ו :וזאת האזהרה כוללת שלא יענה אותם לא
במאמר ולא במעשה׳ לפי דרשת חז״ל אם ענה תענה אחד עינוי מרובה ואחד

עינוי מועט ,אע״פ שא״ל מ״ש התורה לא תענון רק עינויים י קשים אבל עינויין

רכים וכדומה אין בה בלום׳ י״ל עפמ״ש המדקדקים דאותיות האמנתיו הם נוספות
להקטין הענין—כמו אש ואשון ,בבת עין׳ שזה יאמר על תבנית איש הקטן
הנראה בבבת עין ,כן א״ל לא תענון הכתוב גבי באלמנה פירושו — אפילו עינוי

קל אסר הכתוב•

פרק שביעי
הלכה ג׳

אמרו חכמים על שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה
ואין לו חלק לעולם הבא ,ע״ז גי״ע ושפ״ד ולשון הרע נגד כולם.
מקורו מהירושלמי פאת פרק ראשון׳ ארבעה דברים שהן נפרעים בעוה״ז והקרן

קיימת לעוה״ב ,ועיין שם בגליון הש״ם שזה מקורו של הרמב״ם כאן.

הלכה ה׳

ואם נאמרו דברים אלו בפני שלשה כר ,אין בו משום לשון הרע,
והוא שלא יתכוין להעביר הקול ולגלותו יותר ,הכסף משנד לא
מראה מקור לדברי הרמב״ם אלו ,אולם יעיין בעין המשפט שבת דף ל״ג גבי
יהודה בן גרים שמציין מיימוני פרק ז׳ מת׳ דעות וכונתו שמקורו של הרמב״ם
ממעשה דיהודה בן גרים.

הלכה ז׳

אלא ראוי לו לאדם להיות מעביר על מדותיו על כל דברי
העולם,

בגירסה של כת״י קאופמן כתוב על כל העולם ,אולם בכתב יד אברבנאל

אינם מלים אלה כלל.

■״AJ
^וצר החכמה!

רצג
אונקלום
טז לפום סגיאות *טמא תסגי זבינוהי ולפום זעחת *טמא תזער זבינוהי
ארי ממן עללתא הוא מזבן לך :יז ולא תונון גבר ית חברה ותךרול
מאלהך ארי אנא ך אלוזכון :יח ןתעבחן ;ת ך4ימי מת חני תטחן
ותעבדון זיתהון ותיתבון על אתןא לרחצן :יט ותתן ארנןא אבה ותיכלון
אור החסה
ואפשר דמה שמזכיר כאן עצה שאינה הוגנת
המכוון בזה שנתן עצה למכור את שדהו
כשאין הדבר לטובתו והוא גונב בזה את דעתו
שזה סומך עליו שמכוין לטובתו שכבר קרבה
שנת היובל ונמצא ביובל מרויח את שדהו וגם
את הכסף ובאמת הי׳ רחוק מהיובל ונפסד
המוכר וכן בלוקח איפכא.
ולא תונו איש את עמיתו ,כאן הזהיר על
אונאת דברים — וא״ת מי יודע ,ולכאורה
למה רק בדבר זה יבא לחשוב מי יודע ולא
בכל המצות והאיסורים שהאדם מקיים או
עובר בסתר למה לא חשה תורה שיבא לחשוב
שאין רואה ואין יודע ויצטרך עדות ולכתוב
ויראת ,ואפשר דהנה יש לדייק בזה דפירש״י
דאונאה זו שבדברים היינו להקניטו או לייעצו
לפי דרכו וצריך ביאור בתרגום תיבת אונאה
אם הוא לשון צער איך משתמע מזה עצה

יח) וישבתם על הארץ לבטח ,שבעוץ
שמיטה ישראל גולים שנאמר — וע׳ שנה של
גלות בבל ,ולכאורה אין מובן דלאיזה צורך
הוסיף רש״י זה החשבון ולא סגי במה דכתיב

בקרא בהדיא דאז תרצה את שבתותי׳ ,דהרי
זה החשבון של גלות בבל נסמך נמי מהאי
קרא ומה צריך סייעתא לקרא ,ואפשר דהוה
ק״ל לרש״י דאם הפסוק בא להזהיר שילכו
בגלות אם לא ישמרו את דיני השמיטה א״כ
הול״ל וישבתם על הארץ גרידא כדי שנדייק
דאם לא ישמרו לא ישבו על הארץ אלא יגלו
ממנה אבל השתא דכתיב וישבתם לבטח
משמעותו דאם לא ישמרו ישבו בארץ שלא
לבטח ,ולכך הביא רש״י דבגלות בבל נפרע על
כל השמיטות שלא שמרו הרי דלא נאמר
העונש הזה שיחול מיד בחלול שמיטה אחת
אלא עד שתתמלא הסאה ולכך תשבו שלא
י
|אה»ח
לבטח שתחששו בכל שמיטה שמא השנה
תתמלא הסאה ויגלו ממנה,
ויש להוסיף עוד רהכתוב ואכלתם לשבע
יתפרש דתוכלו לאכול לשובע ולא תצטרכו
לאכול פחות משביעתכם מחמת דאגה לשנים
הבאות מחמת פחד בצורת ,וזהו לשון הכתוב
וישבתם לבטח עלי׳ והיינו שתהיו בטוחים על
הארץ שלא תהא לכם לאכזב שלא תוציא די
תבואתה ולכך סירס רש״י את פירושיו
דמקודם פירשו בפשיטותו שיבטחו ויאכלו
שבעם ,ועוד נתוסף ברכה דאפילו משיאכל
!1234567

התיבה
שאינה הוגנת ,ואפשר דבאמת
הוא מלשון גניבה או מרמה והכונה שלא
יקניטנו ודינו שלא ירמנו והיינו שיבוא
להוכיחו על חטאיו ולומר לו זכור מעשיך
הראשונים ובאמת כונתו שלא לשם שמים
אלא שיצטער בו חבירו וכן ביועץ להנאת
עצמו ,וע״ז קאמר וא״ת מי יודע והיינו דהרי
זה האיש חושב שאמרתי לו בכונה טהורה
וא״כ מה אכפת לו ולכך אמר דהיודע מחשבות
הוא יודע והיינו דבאמת זהו גופו של איסור
הרמי׳ הזאת אלא דהותרה לצורך תוכחה

וכיוצא וא״כ עליך להביא ראי׳ שכדין עשית,

קמעא יתברך.
יט) ונתנה הארץ וגר ,וישבתם לבטח עליה,
שלא תדאגו משנת בצורת ,והק׳ הרא״ם

רמי׳ והם אינם מכירין שציערם שהם חושבים
שעכשיו אין לו תבואה למכור להם.

דאמאי היפך רש״י את דבוריו שמפרש מקודם
הך דוישבתם לפני ואכלתם ,ועיי״ש ,ואפשר

וכן בהא דחמרין מבקשין תבואה ויין וזה
אומר להם שילכו אצל פלוני הרי שמצדו הוא
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ת
תוד״ה

בבא מציעא דף נט

אמר .וי״ל דהכא דפטור אפי׳ משבועה
לא משעבד נפשי׳ בלא קנין ,אפשר

דהסברא היא דבמקום דחייב שבועה הרי יש
בנ״א שרוצים לשלם ולא לשבע וכריש המפקיד
דתני שילם ולא רצה לישבע דמשמע דרגילות

הוא קצת כה״ג ולהכי סגי בגילוי דעתא לחוד

משא״ל לשלם כשאין עליו חיוב שבועה זהו

!אוצרהוזכמו"

/

ע״ב

ומהרש״א כתב דפירש״י דחוק עיי״ש .אבל

אפשר דכונתו ג״כ כפירוש התום׳ דעיקר הראי׳
הוי משינוי הלשון אלא דמסביר דהשינוי הוי

מזה דשמעה האזינה א״א לפרשו באופן אחר
ואל תחרש אפשר.

תוד״ה

"

כמתנה גמורה וצריך קנין.

החמה

ולא .אלא אפילו עסוקים בהלכות
חמורות וגם אין עניינם לא״א ,צריך

ביאור בכונתם דמה כאן הרבותא דעסוקים
בהלכות חמורות ,ואפשר דנחתו כאן להא

במתני׳ .אם הי׳ בן גרים וכו׳ שנאמר וגר
לא תונה ,משמע דמיירי דהוא נולד כבר

דאמרינן כל המפסיק ממשנתו ואומר וכו׳ וכן

בקדושה_ואעפ״כ שייך בי׳ קרא דגר לא תונה

כל הפוסק מד״ת ועוסק בדברי שיחה וכו׳

[ועיין במנ*ח ,שנסתפק בזה] ואין לומר דנוקי

דמשמע דיש איסור להפסיק באמצע הלימוד
ולכך קאמר דבהלכות חמורות ההפסק נראה

כאץ בן גרים היינו שנתגייר יחד עם אביו דא״כ
למה לתנא לצייר כה״ג ולמה לא באומר לו זכור
מעשה אבותיך שגם עכשיו הם עכו״ם אלא
משמע דאגב רוצה להשמיענו ג״ב דין זה.

תוד״ה

אם .היינו זו אף זו ,במהרש״א מק׳ והרי

סוף הברייתא מיירי תו בגר עצמו וא״כ
הוי זו ואצ״ל זו ,ואפשר דבבריי׳ מחולק כאן
לשני

ענינים

דברישא

מיירי

באונאה

סתם

יותר משום דצריך ע״י ההפסק לחזור מראש
וא״כ כ״ש שאסור להפסיק ומוסיף דאין עניינם
לא"א כלומר דאילו הי׳ עניינם דומה לא״א לא
מיקרי הפסק וכמו בכל דבר שאסור להפסיק
דמעין אותו הדבר לא מיקרי הפסק.

תוד״ה דכתיב .שהיתה קרובה לאש כבר ,אפשר
דהכונה דבאמת שלחה לפני זה דתכף
כשגמרו דינה והתחילו להוציאה שלחה כבר

שמצערו כדי לביישו וע״ז קאמרי תום׳ דנקט
באופן של זו אף זו ובסיפא דברייתא מיירי

ואפילו לאחר שראתה שהיא כבר קרובה לאש

באונאה שיש בה קצת לש״ש דהיינו שסובר

והי׳ חשש שאינו מודה מ״מ לא חזרה לשלוח

שגר פסול הוא ללמוד תורה וכן כשיסורין באין

עוד שליחות מבוררת ודיוק התוס׳ הוי מזה

עליו ורוצה שיפשפש במעשיו אמר לו בן

דהגמ׳ מביאה קרא דהיא מוצאת ולא מביא
התחלת המקרא דהוציאוה ותשרף או רק סוף
המקרא דוהיא שלחה משמע דמזה גופא מוכח

אעפ״ב תני בברייתא שיש בזה איסורי אונאה,

[ואפשר שזהו גם כונת מהרש״א במש״ב דמיירי
בענין אחר] וזהו שב׳ רש״י שהרי כל הדברים
הללו וכו׳ והיינו כל הדברים שהברייתא מוסיף

כבר ,ובמהר״ם שי״ף מק׳ דהרי אם לא ירצה
להודות על הרמז הרי לא יודה ג״כ אי אמרה

ךעל המשנה יש בזה ג״כ כונה טובה ואין להכיר

בפירוש ,ואפשר דאי אמרה בפירוש א״כ אפילו
לא ירצה להודות מ״מ הי׳ נפסל מלהיות דיין

ד״ה דדש בי׳ .ואין פניו מתלבנות ומ״מ
זה להכלימו נתכוין ,וצריך ביאור דאם

משא״כ ברמז הרי לא היו יודעים למי מרמז ולא
פסלוהו.

כונתו.

ברש"*

הורגל הרי לא נכלם ג״ב ואם החטא הוא על

ברש"*

כונתו הרעה הו״מ למינקט שלא בפניו והרבה
כיוצא שרק נתכוין לומר וההוא לא שמע,

מכדא ונקיש ,פירוש כשנשלמו השעורים וא״כ

ואפשר דהכונה דכיוץ רזה מתכוין להכלימו

ממילא מקפיד הוא ומצטער והא דהורגל היינו
כשקורין לו אגב אורחי׳ ,ועיין מהרש״א.

דף נט

ברש״י ר״ה שמעה תפלתי .אבל אל
תחרש יש לשנותו וכו׳ ,ולכאורה ראם

ר״ה נקיש .ואני שמעתי הכד מקשקש
וכו׳ לפירוש זה ה״ק כמשלם שערי

הכדא נקיש שנשמע קול מהכד הקול הזה קורא
הוא לתגר שיבא ,ולפי פירוש ראשון הפירוש
הוא שהתגר מחפש כלים רקים וכשיודע שיש
כאן כלי ריק מכין עצמו לבא כאן.

בגט'

יש לפרשו בשני הפירושים א״כ אין ראי׳,
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לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין
וכו׳ בשביל אשתו שנאמר בעבורה.
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בקרא דהרי הול״ל משתמש בשכרו מהו הביאה כן דמה טעם דחייבה תורה על ע״ז משום דחי׳
הזאת ,ואפשר דהענין דסתם שואל דהוי כל לו לזבוח לד׳ ,ואפשר דהכונה בפירש״י דהביא
הנאה שלו היינו דע״י שאלתו נתקו מבעליו בכאן דרשה דדרך עבודתה דלבאורה לא קשיא
ולכך מתחייב באונסין אבל בשכירות וסתמו כ״כ מיתורא דקרא דהכא דהרי אפשר דבא
דמייהדין אותו בעליו להשכירו הרי דהשור בא לחדש כאן דזביחה נמי עבודה היא דהוי ס״ד
לבית השוכר משום שכרו שהוא אצל הבעלים דכמו בפנים לא הוי שחיטה עבודה ה״ב בחוץ,
ולכד בכל מקום שהולך שם בעליו עליו והוי אלא דאפשר דרש״י הוה ק״ל פירושא דקרא
לדין זה כבעליו עמו.
דבלתי לד׳ וכנ״ל וע״ז בא לתרץ דבאמת הוי
טו) מהר ימהרנה ,יפסוק לה מוהר כמשפט כטעמא על מה שחייב גם בזובח שלא כדרך
איש לאשתו שכותב לה כתובה עבודתה והיינו דכיון דדרכה בעבודות אחרות
וישאנה ,הרמב״ן מק׳ דהרי כתובה היא דק הרי דנעשית כנגד הכחות ההם וכשזה בא
מדרבנן ,ותי׳ גו״א דאף דאינו מן התורה לחייב לעובדה בזביחה הרי הוא כמי שעושה להכעיסה
כל מי שנושא אשד .מ״מ כיון דהדרך הוא לכתוב שאין כחה יפה לעניני זביחד .ואעפ״כ מתחייב
מחויב זה מתורת קנס ,ולכאורה אם שלא מדיני מיתה והיינו משום דנתרוקנה כל הזביחה בלתי
אישות מיירי כאן אלא משום קנסא א״כ למה לה׳ לבדו ואין רשות אפילו לכוגתו להכעיס
נקט כתובה יותר מסבלונות כמו שמפרש הרמב״ן
את הע״ז.
והרי סו״ס עיקר פירוש מוהר אינו כתובה וכמו ! כב) אם ענה תענה אתו ,גזם ולא פירש
עונשו ,הרמב״ן דחה פירוש זה דהר
שמסיים בקרא כמהר הבתולות ופירש״י כדין",ז׳ :12345677
אונס שאינו בתורת כתובה ,ואפשר דמתסרש אפשר לפרש בפשיטות בלא מקרא קצר וה״ליי
ימהרגה היינו דהרי קאי במפתה ופירש״י דאם תענה אותו הרי יהא בו ענין זה שאם רק)
שדיבר על לבה ומצינו לשון זה גבי שכם שדיבר יצעק אלי אשמע מיד צעקתו ואנקום בך ,ואפשר
על לב הנערה ופירש״י שם שהבטיח לה ליתן דהא דרש״י ממאן בזה היינו משום דרש״י נקיט
שדות וכרמים וא״כ גם כאן כשדיבר על לבה דגבי יתומים המצב הוא שתמיד כשצועקין
היינו שהבטיח לה ממון בתורת אתנן וע״ז אמרה נשמעין אפילו מבלי שתענו אותם וממילא דא״א
תורה שימהרנה לאשר .והיינו דהאתגן הזה לפרש כהרמב״ן ,והא דכתב רש״י דלא פירש
שהבטיח לה יתן אוחו בתורת אישות וא״כ  ,עונשו ואף דבע״כ הא דמסיים והיו נשיכם זהו
פשוט דהיינו כתובה דהרי גם כתובה ענינה העונש שמגזם אלא דהכונה דלא פירש מיד את
הבטחת ממון כדי שתתרצה לינשא לו לשיטת
__ ,
העונש אלא פירשו לאחר הצעקה.
רש״י דטעמא דחינא דמצינו גבי כתובה היינו כד) אם כפף תלוה את עמי ,עניי עירך
שימצאו האנשים חן בעיני הנשים ויתרצו
קודמין ,והיינו דקרוב קרוב קודם
לינשא ,ולכך אפשר דהרמב״ן קאי בשיטת ר.״ח וכמו שנפסק בהלכה ,ולכאורה א״כ למה צריך
דמפרש דחינא היינו איפכא דהוא משום שיתרצה קרא דאפס כי לא יהי׳ בך אביון דשלך קודם
האיש לישאגה וממילא דכתובה אין זה מענין לכל אדם והא אדם קרוב אצל עצמו טפי מלכולם
וא״כ ממילא דשלך קודם ,ואפשר דבאמת עייד
המוהר.
יט) לאלהים ,לע״ג ,יתרם ,יומת — וחייבים קרא אתא להא דדריש ר״ע דהיו מהלכין במדב׳ז׳יייי
עליהם לכל ע״א בין שדרכה ואין להם אלא קיתון אחד של מים דשלך קודם
לעבדה בכך בין שאין דרכה ,ולא נתבאר דא״כ ואפילו שחבירו מת בצמא ובזה מסתבר דלא
לא רהיט לשון הכתוב דזובח לע״ז חייב מיתה אמרינן קרוב קרוב קודם ,ובש״ך סי׳ רנ״ג סק״י
בלתי לד׳ לבדו והיינו דמחדש דזובת לד׳ אינו מוקי גמי להאי דינא דקדימה גבי פדיון שבוים
תייב מיתה דגם כנתינת טעם אינו משתמע לומר מיירי רק בדליכא פקו״נ אבל בפקו״ג שלד
אור החמה  -רש״י על התורה קרוזר ,זונדל ( )1עמוד מס  212הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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יז) ולא תשא  y’?pתמא ,לא תלבין את פניו
ברבים ,ולא מבואר הבונה בזה דאיך
מתפרש כן בלא תשא עליו חטא ,דהרא״מ מפרש
דהכונה דלא תוכיחנו ברבים משום דעי״ז תשא
ותקבל הטא של הלבנת פנים ,ובלשון רש״י
משמע טפי דמלא תשא ידעינן דלא ילבין פניו
ולפי פירוש ד.רא״מ הרי דזה ידעינן מעצמינו
שיש בזה חטא אלא דהתורה מזהירה שלא
תוכיחנו בזה האופן שידוע לך לחטא ,והנה
בתרגום אמר ולא תקבל על דיליה חובה ,ואפשר
לפרשו כעין פירוש הרא״ט שלא תקבל חובה
על התוכחה במקום שכר אבל יש גם לפרשו
שלא תקבל חובה אם לא תוכיחנו וכך נוטה
הרמב״ן בכונת התרגום אולם הרמב״ן בעצמו
מפרש ולא תשא עליו חטא אם חטא לך לא
תשמור החטא בלבך מלהוכיח אותו ,ובאור
החיים מפרש ולא תשא עליו חטא שלא תגרום
שישא החוטא את חטאו דהיינו שלא תוכיחנו
וישאר בחטאו ,ובלשון רש״י אפשר דהכונה דלא
תוכיחנו ברבים דא׳׳כ אתה מטיל עליו אח החטא
דהיינו שאפילו ישוב ממנו ישאר עליו השם רע
שיקרא חוטא וילבין פניו לעולם ,וזהו לא תשא
עליו חטא היינו דכשחטא זה הרי שאינו נקרא
בעל החטא אלא שעשה מעשה שלא כהוגן אבל

אם תפרסמו ברבים הרי שאתה נושא את החטא
על גופו כאילו שנעשה בעל חטא שאינו נפרד
_
________מהחטא.
יח) ואהבת לרעד כמוך ,אר״ע זה כלל גדול

___l

בתורה ,הרא״ם מפרש דהכונה
להא דאמרו בריש במה מדליקין דהלל אמר כן
לההוא גר שרצה ללמוד כל התורה על רגל אחת,
ולכאורה לשון כזה שייך התם דלא רצה ללמוד
יותר מזה ולכך מסר לו את התורה בדרך כלל
אבל הכא דקאי בכני ישראל שלומדים את כל
התורה בפרטות מה בא לכלול בזה דמשמעו
דבא ללמד מזה שום דין וכמו בכל הכללות
שבתלמוד ,ואפשר דהנה אמריגן בשבת דכל
היכא דאמרו כלל גדול הוא גדול מכלל אחר
והנה ר״ע פליג על בן פטורא גבי קיתון של
מים וסבר דאין צריך לתת לחבירו ולמות ומשום

החמה

דחייך קודמין וא״כ אפשר דה״ק דמקרא זה
דואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול נגד כלל
זה דחייך קודמין והיינו דהרי אמרינן בב״מ ל״ג
דכל מי שמקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך
והיינו דאף דמן הדין הוא דחייך קודמין אבל
אין לדקדק בזה לקבוע דנוגע לחייך והיינו
דיותר יש להלך אחר ואהבת לרעך ורק במי
שברור לו דיפסיד הוא אז נוהג הכלל של חייך
קודמין ,ואפשר דעי״ז יובן נמי הא דמסיים
בתו״כ דבן עזאי אומר דזה ספר תולדות אדם
הוא כלל יותר גדול מזה של ר״ע ועיי״ש פירושו
במלבי״ם ,ואפשר דלהנ״ל יתפרש כך דבא ב״ע
להוסיף על דברי ר״ע דר״ע אמר דואהבת הוי
כלל גדול רק נגד כלל דחייך קודמין והוא
מוסיף דענין זה של ואהבת לרעך הוא כלל גדול
גם נגד מצות שבין אדם למקום ויליף לה מלשון
הפסוק זה ספר תולדות אדם והיינו דזהו עיקר
הספר תורה דתליא בתולדות אדם יותר ממה
דתליא בדברים שבינו למקום ב״ה.
יט) ^מ^חקתיי תשמרו ,תקים אלו גזרות המלך
־־ שאין טעם לדבר ,הרמב״ן כתב דלא
הוזכר ברז״ל שיהא הטעם נעלם אלא בלבישת
שעטנז ולא בכלאי בהמה ושדה ,והאריך לבאר

דעירוב המינים יש בהם טעם מובן משום שבא
לשגות סדרי בראשית ורק בלבישה אין מובן,
ובשיטת רש״ו^אפשר דפשוט לו דכמו ששייך

מעשה בראשית במיני בהמות וזרעים ה״ב גבי
לבישה דהנה דרשו מדו בד דבר העולה בד
בבד והיינו הפשתן שגדל לבדו וא״כ אפשר
דכיון דנשאר עליו שם זה גם כשהוא בגד הרי
דיש קפידא לשנותו ולבטל את צביונו.
ואפשר דאזדו לטעמייהו דהנה בסמוך פליגי
בזה רש״י ורמב״ן אם הא דאסור
בשעטנז שוע וטווי וגוו אם הכובה שנעשו ביחד
שוע או טווי או דכל חד לחורי׳ שוע ומחובר

יחד ע״י קשר או תפירה ,וא״כ הרי רש״י
לשיטתי׳ דבעי דוקא יחד וא״כ הרי דמין אחד
מבטל את צורתו של השני ולכך שייך בזה טעם
לאסור ואם אעפ״ב אמרו דאין זה טעם מובן
ואוה״ע מתגרין בזה הרי דגם על כלאי בהמה
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ולכך דרש ר״ע דבאמת כך הוא דהתורה דברה
נגד יצה״ר ,ולא דמי נמי לקרא דכבד את אביך
דכתיב נמי למען יאריכון אפשר דלמען אינו
כמו להוסיף אלא דד,חורה אמרה שאני רוצה
שתכבדו כדי שאוכל להאריך ימיכם ,ועוד אפשר
דלגבי מצות כבוד הוי כעין מעשר דכתיב
ובחנוני נא בזאת דבמצוה שהוא גמ״ח אפשר
דהתורה נתנה רשות לעשות כדי לבחון משא״כ
בלאו דערלה ,והא דיש בזה טענת היצר יותר
מבכל איסורי אכילה ואיסורי מלאכה אפשר
דאין דומה דהכא דד,תורה אמרה ונטעתם כל

עץ מאכל והיינו שאמרה תורה שיעבוד  ,את
העצים ונמצא שעובד בהנם.
כט) אל תהלל את כתר להזנותה ,במוסר בתו
.
.
,
אוצר החכמתי
פנוי׳ לביאה שלא לשם קידושין,
הרמב״ן מק׳ דהרי קיי״ל דאין זנות אלא במי
שאינו בר אישות ,ומפרש הרא״ם דאף דבאמת
הלכה כן אבל יש גם איסור של מסירה לקביעות
לשם קדשות ,ואפשר להוסיף דהא דנחית רש״י
לפרש כן כאילו הי׳ פשוטו של מקרא כן ולא
רצה לפרש כהרמב״ן אפשר דלשון הכתוב
הכריחו כן מדאמר ע״ז ולא תזנה הארץ ולא
ני״ל לפרש דאתי ללאו יתירה כהרמב״ן ונראה
לו דמה דדרשינן לגני הפירות הוי פשוטו דכמו
סיום הקרא ומלאה הארץ זמר .הוי רק טעמא
לאיסור וא״כ גם ולא תזנה מתפרש כן וא״כ
כך הוא הפירוש אל תהלל את בתך לחשוב דכיון
דאינה נעשית בזה זונה א״כ מותר דעי״ז תזנה
הארץ והיינו נמי כוותה דלא אמר דיעצור את
השמים וכיוצא אלא שתלד השפע למקום אחר
כנגד מדתך שאתה שולח בתך למקומות אחרות
וכ״ת למה מקפידה תורה על כך ומלאה הארץ
זמה והיינו כדדרשינן דעי״ז נמצא אב נושא
בתו דהוי זנוח ממש ,וזהו להזניחה היינו דעי״ז
תבא לידי זנות ממש__________ .
לג) לא תונו ,אונאת דברים — ועכשיו אתה
בא ללמוד תורה שניתנה מפי הגבורה,
וצריך ביאור בציור זה דנקט רש״י דאמאי נקט
דק כשבא ללמוד דאז יבאו לאונותו והרי בכל
המצות שיבא לעשות יאמר לו ידים שעסקו

החמה

בע״ז יעסקו עכשיו במצות שניתנו מהקב״ה
דהרי גם במצות שייך שיבא אצלך כדי לקיימם,
ואדרבה הרי מצינו בב״ק ל״ת דעכו״ם שעןסק
בתורה תשוב הוא ככה״ג וא״כ גם בגיותו אין
קפידא שיעסוק בתורה ביחד עם מה שעובד ע״ז
ובמצות לא שייך הנכרי בכלל ואדרבה במצות
שבת מצינו נכרי ששבת חייב מיתה ,וגם וכי
יבא זה שאונהו להכחיש את התורה שהרי הרבה
פעמים בתורה מצינו דשייך גירות ומתחייב
בתורה ובמצות כאזרח מכם ואיד יבא זה לעכב
אותו שלא ללמוד תורה ואדרבה מכיון שעסק
עד הנה בע״ז צריך להתקדש עכשיו יותר וילמוד
יותר מאחרים ,ואפשר דאה״ג דהכא מדבר אל
הרב שיבא אצלו לקבל תורתו וידחהו בטענה
שעדיין אינו ראוי לזה שהרי גם אתמול למד
תורה ביחד עם הע״ז ועכשיו יבא ללמוד את
התורה משום גירותו ויחשדהו שעדיין מעורב
בו המחשבות שחשב אתמול כשהי׳ עוסק בחורה,
ובזה לא דמי לכל המצות שלא הי׳ שייך לקיימם
אתמול וממילא דעכשיו מקיימם רק בתורת
ישראל_______________ .
__________

לה) לא תעשו עול כמשפט ,ומהו משפט
השנוי כאן — מלמד שהמודד נקרא
דיין ,וצריך ביאור דבאיזה צד נקרא המוכר או
הלוקח דיין הרי הוא גוזל לעצמו ולא מקלקל
דין ,ואפשר דאה״נ דהדרש הזה הוא רק במודד
בין שני שותפין או ב׳ אחים וכמו שאמרו שלא
ימדוד לאחד בימות החמה ולאחד בימוה״ג ולכך
נעשה כדיין לפסוק את דינם ולחלק להם את
נחלתם.
לו) אשר הוצאתי אתכם ,ד״א אני הבחנתי
במצרים — ואני הנאמן להפרע ממי
שטומן ,ולכאורה מה צריך אזהרה מיוחד לזה
שטומן ועושה מעשיו בהחבא יותר מזה שעושה
בגלוי דאטו הי׳ שייך להבדיל כלפי הקב״ה בין
זה שמאגד ,בדבר שאפשר להתברר בקל לבין
זד ,דהרי אם התורה מזהירה להעניש את זר,
שעושה בגלוי ומה שייך להסתר ממנו במחשך,
ואפשר דהנה מצינו דדריש בב״ק דהא דהגנב
משלם יותר מגזלן משום שמתיירא מבני אדם
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כאן_בל2ןון הכתוב דכפל כל דבר עבור המוכר הוא רמי׳ והם אינם מכירין שציערם שהם
והלוקחבמספר שנים תקנה במספר שני תבואות הנשבים שעכשיו איז לו תבואה למכור להם.
ימכר ,ואפשר דהא דדייק קרא לכתוב גבי הקונה יח) וישבתם על הארץ לכנות ,שבעון שמיטה“
ישראל גולים שנאמר — וע׳
אחר היובל ולגבי המוכר שני תבואות היינו כמה
תבואות שעדיין יש לאכול וזהו לפני היובל ,שנה של גלות בבל ,ולכאורה אין מובן דלאיזר,
ואפשר דד,כונה דהתורה הזהירה את הלוקה שלא צורך הוסיף רש״י זה החשבון ולא סגי במה
יחפש טצדקי לגרוע מדמי הקרקע משום שעתיד דכתיב בקרא בהדיא דאז תרצה את שבתותי׳,
להחזירה ביובל אלא דרק כמה שנים שעברו דהרי זה החשבון של גלות בבל נסמך נמי מהאי
אחר היובל והיינו מה שהמוכר השתמש בה את קרא ומה צריך סייעתא לקרא ,ואפשר דהוה
זה יכול לגדוע ואת המוכר מזהירה תורה שלא ק״ל לרש״י דאם הפסוק בא להזהיר שילכו
יוסיף בדמים רק מה ששות עבור הפירות ,וזהו בגלות אם לא ישמרו את דיני השמיטה א״כ
דמסיים קרא לפי רב השנים תרבה והיינו דד,מוכר הול״ל וישבתם על הארץ גרידא כדי שנדייק
מותר למכור ביוקר בשעור זה של רב השנים דאם לא ישמרו לא ישבו על הארץ אלא יגלו
ולפי מעט השנים תמעיט היינו דהלוקח מותר ממנה אבל השתא דכתיב וישבתם לבטח
למעט בדמים נגד השנים החסרים וא״כ הרי משמעותו דאם ישמרו ישבו בארץ שלא לבטח,
דסיפא דקרא קאי בלוקח ולא שייד חמכרנה ולכך הביא רש״י דבגלות בבל נפרע על כל
השמיטות שלא שמרו הרי דלא נאמר העונש הזה
:זול ורק תמעיט לתת לו מעט דמים.
יז) ולא תונו איש את עמיתו ,כאן הזהיר על שיחול מיד בחלול שמיטה אחת אלא עד
אונאת דברים — וא״ת מי יודע ,שתתמלא הסאה ולכך תשבו שלא לבטח
ולכאורה למה רק בדבר זה יבא לחשוב מי יודע שתחששו בכל שמטה שמא השנה תתמלא ויגלו
ולא בכל המצות והאיסורים שהאדם מקיים או
ממנה.
עובר בסתר למה לא חשה חורה שיבא לחשוב יט) ונתנה הארץ וגו׳ ,וישכתם לכטח עליה,
שלא תדאגו משנת בצורת ,והק׳
שאין רואה ואין יודע ויצטרך עדות ולכתוב
ויראת ,ואפשר דהנה יש לדייק בזה דפירש״י הרא״ם דאמאי היפר רש״י את דבוריו שמפרש
דאונאה זו שבדברים היינו להקניטו או לייעצו מקודם הך דוישבתם לפני ואכלתם ,ועיי״ש,
לסי דרכו וצריך ביאור בתרגום תיבת אונאה ואפשר דהנה מדייק שם בש״ח דרש״י פתח
אם הוא לשון צעד איר משתמע מזה עצה בתרתי דבורים וסיים רק בחדא דמם׳ רק
שאינה הוגנת ,ואפשר דבאמת ביאור התיבה הוא וישבתם ,ועיי״ש ,ואפשר דבפשיטות הכי מתפרש
מלשון גניבה או מדמה והכונה שלא יקניטנו דכיון דמתחיל קרא ונחנה הארץ דמיירי מהארץ
היינו שלא ירמנו והיינו שיבא להוכיחו על וכשמסיים וישבתם עלי׳ הרי דקאי על הארץ
חטאיו ולומר לו זכור מעשיך הראשונים ובאמת שהתחיל והיינו שישבו עלי׳ ולא יצטרכו ללכת
כונתו שלא לשם שמים אלא שיצטער בו חבירו משם מפני הבצורת וא״כ ע״כ דנמשך זה עם
וכן ביועץ ׳להנאת עצמו ,וע״ז קאמר וא״ת מי זה דהרי ברכת ואכלתם לשבע שהוא משום
יודע והיינו דהרי זה האיש חושב שאמרתי לו ברכה במעים אינו שייר כלל לארץ דהרי אם
בכינה טהורה וא״כ מה אכפת לו ולכך אמר לא תחול הברכה אין חשש שמשום כך יצאו
זיהיודע מחשבות הוא יודע והיינו דבאמת זהו _מ! הארץ שהרי אם לא יתברכו בארץ כ״ש
גופו של איסור הרמי׳ הזאת אלא דהותרה לצורך-"1־"^-שבחו״ל לא יתברכו ולמה יצאו ממנה.
תוכחה וכיוצא וא״כ עליך להביא ראי׳ שכדין בא) לשלש השנים ,מניסן ועד ר״ה — ויקצרו

1

עשית ,וכן בהא דחמרין מבקשין תבואה ויין
וזה אומר להם שילכו אצל פלוני הרי שמצדו

בניסן ,והק׳ הרא״ם דהרי בפסוק
שאחריו כתיב עד בוא תבואתה ,ופירש״י דהיינו
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גיד הנשה פרק שביעי חולץ

רש־•’ ד״ה אל תטוש תורת אמך מנהג מקומך כו׳ ׳
אבל דעת הרמב״ם בפ״ה ד*,ז ממ״א שבכל
מקום אסורין׳ כדדייק שם הרב המגיד•
רש״י דידה שריין׳ גדי לאו דוקא ע״כ ,ולכאורה
כוונתו לרבות גת עגל .אמנם ברמב׳־ם פ״ו הי״ד
ממ׳א כ׳ ביצי גדי או טלה׳ משמע מדבריו דוקא דקות
אבל גסה ממועט וע״ש במגיד משנה .ולפ״ז אפשר
דמש׳ב רש״י גדי לאו דוקא׳ כוונתו נמי דה״ה טלה׳
אבל עגל ממועט כמו להרמב׳ם׳ אכן אם בדוקא הוא.
מדוע סתם המחבר בסי׳ ס׳ה ם־ ד וכתב ביצי זכר .רמוה
משמע אפילו עגל׳ ולהיפוך אם הוא בכל ביצי זכר.
אמאי כ׳ הרמב״ם גדי או טלה .וצ-ע כעת׳ וע׳ בסר״ח
טי׳ ס״ה סק״ט•
רש״י ד״ה רישא בכיבשא הראש כשרוצין להסיר
שערו כו׳ > ע׳ בתום׳ ור״ן ובפלתי סי׳ ס״ה
סק׳א •
רש״י ד״ה טבח • דרך הטבח לנקר הבשר ע״כ .ע׳
"...,מהרי״ק שרש מ׳ ובת׳ שארית יוסף סי׳ כ״ב•
תוד״ה מדלא  .מן התורה לא הוי אבמה״ח כו׳ ואין
בהן אלא מצות פרוש בלבד כו׳ ע״כ .התום׳
לטעמייהו לעיל דע״ד ע״א ד״ה אין דהוא מדרבנן ׳
אבל הרמב״ם בפ״ד־ז ה״ו ממ״א ס״ל .דאבר המדולדל
דא״ב אלא מצות פרוש׳ לא לק• עליה .אבל אסור
מדאורייתא .וע׳ סר״ח סי׳ ס״ב סק״ז•
תוד״ה רישא ׳ משום קרום של מוח שיש בו דם כו׳ •
ע׳ פלתי סי׳ ע״א סק״ב•
דף צ״ד ע״א חתוכה נמי לישדר ליה כו׳ ׳ ע־ פלתי
סי׳ ס״ג סק״ב וסי׳ ק״י סק״ח•
שם דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו
דעתו של עכו״ם׳ לכאורה לא הי״ל רק לאמר
אסור לגנוב דעתו של נכרי .דגני :ת דעת ישראל כבר
ידעינן מדכתיב לא תונו איש את עמיתו■ ובאונאת
דברים הכתוב מדבר כדתניא בב-מ דנ׳־ח ע״ב .ומסיק
שם דכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך.
ותנן בסוטה ד״ט ע׳־ב דלפי שגנב אבשלום שלשה
לבבות לב אביו ולב ב״ד ולב ישראל לפיכך נתקעו בו
ג׳ שבטיכם ע״ש• ולפ״ו גניבת דעת ישראל לא איצטריך
לשמואל לאשמעינן • ולשון התוספתא בב׳ק פ״ז שבעדה
גנבים דהם הראשון שבכולם גונב דערה הבריורה כו׳.
וכ״ה ג׳־כ במכילתא משפטים פרשה י״ג׳ וע׳ בירושלמי
ע״ז פ’א ה*ג ובריב׳־ש סי׳ ת׳־ג וביד המל-יך פ-ב דה״ו
מה׳ דיעות•
שם ואפילו דעתו של עכו*ם• ע׳ סנהדרין דע-ו ע*ב ובב׳־ק
דקי״ג ע״ב ושם ע״א תוד׳ה נודרין ובמרדכי שם
רמוקנ״ח ובחו״מ סי׳ שמ״הס׳יב וביאור הגר*א שססקי״ג
ובש״ך יו״ד סי׳ רנ״ד סק״ג ובס־ חסידים סי׳ נ״א וסי׳
תתר״פ ובתום׳ גיטין ס״פ הניזקין ובברכי יוסף חי׳־ד
סי׳ קמ״ח סק״ו ובת׳ באר שבע סי׳ נ״ט•
שם ואי מכללא מאי כו׳ ׳ באיזהו מקומן בש״ס פריך
כמו הכא׳ ויש ג׳־כ היכא דאמר לאו בפירוש
איתמר אלא מכללא׳ ולא פריך זאי מכללא מאי•
שם למ״ד טרפה הואי א״ל אמאי תשהא איסורא׳ פי׳

צח

הישר

משום דאפשר לבא לידי תקלה׳ כדאמרינן לעיל דנ״ג
ע״ב גבי שרקפא דספק דרוסות׳ וע׳ בת׳ חו״י סי׳
קמ״ב•
שם ואם בשביל כבודו מותר .ע׳ בכ״מ ם־׳ב ה״ו מה'
דעות•
שם שאני עולא דחביב ליה לרב יהודא כו׳ .ע״ל
ע״ב תוד״ה והא
שם ונאם יש שם חבר עיר מותר ׳ ל־כאורדה בין
לפירש״י דהוא חבורת רבים • כן לפי׳ רגמ*ה דחבר
עיר הוא ת״ח כדהבאתי בחידושי לקמן בסמוך ׳ הרי
עכ׳־פ הוא לכבודו .ומדוע לא קאמר כדתניא בברייתא
דלעיל ואם בשביל כבודו מותר ׳ וכ״ה בחו-מ סי׳ רכ״ת
ס-ז ואם הוא עושה כדי לכבדו מותר ע״ש .וצ״ל
דברייתא דלעיל שנה ר״מ׳ וברייתא זו נשנית בסתמא׳
והמסדר לא רצה לשנות מלשון התנא כמו ששנה הוא ׳
וכדתנן בריש עדיות שאדם חייב לאמר בלשון ויבו
שם ולא ישגר אדם לחברו חבית של יין ושמן צף על
פיה כו׳ .ע׳ בת׳ רדב״ז בקונטרס לשונות ה.רמב״ם
סי׳ נ״ח•
שם ואין האורחין רשאין ליתן ממה שלפניהם כו׳ ׳ ע׳
באה׳־ע סי׳ כ״ח סי״ז ובט-ז וביאור הגר׳א שם
ובת׳ מהרי״ט ח״א סי׳ ק״נ•
רש״י ד״ר .חיתוכא דעכו״ם בירך אינו עשוי כשל
ישראל כו׳■ ע׳ בתשובות הר*ן סי׳ מ״ה•
רש״י ר״ה לא יסרהב לא יפציר בו כו׳ ׳ מלשון זה
דקדק הסמ-ע בסי■ רכ״ח סק״ח דדוקא להפציר
בו ולהרבות שלא כנהוג הוא דאסור אבל לדבר לו פעם
אחת ושתים בא אכול עמי מותר כי אדרבה אם לא ידבר
עמו כן יתבזה חברו כו׳ ע״ש׳ ואפ״ה לא תקשה ממעשה
רב דאבא חלקיה בתענית דכ״ג ע״ב דלא אמר להו רבנן
איתו כרובו׳ דשאני התם משום דלא נפישא ליה ריפתא׳
וע״ש דש״י ד״ה טובת .אבל בסוגיין איירי בשיש לו
מה להאכילו רק שיודע בו שאינו סועד׳ וע״ד זה סובב
הסמ״ע דבריו׳ וע׳ בדקדוק לשון הירושלמי דמאי פ״ד
ה״ג•
רש״י ד-ה ואם יש שם חבר עיר חבורותעירשיש שם רבים
כו׳ ע״כ .וכן פירש״י במשנה ברכות ד״ל ע-א ובר״ה
דל׳־ד ע-ב ׳ דחבר עיר הוא חבורת צבור ׳ והא דבמגילה
דכ״ז ע״ב פירש-י חבר עיר תלמיד חכם המתעסק בצרכי
צבור ע״ש׳ משום דהתס איירי בנתינת מעות לצדקה
לחבר עיר בעד עניי העיר .ובע*כ הוא להת״ח המתעסק
בצרכי צבור .אמנם רגמ׳ה פי׳ גם בסיגיין חבר עיר
תלמיד חכם •
רש״י ד״ה סנדל של עור בהמה שמתה מאליה אין
עורה חזק כשל בריאה שחוטה ע״כ• הטעם
נלע״ד פשוט ע׳־פ הטבע והנסיון• כאשר נראה שאבם
יתירו מוסרות שור הנשחט תיכף לשחיטתו׳ אפשר לו
לעמוד מעצמו ולהזיק אז׳ ולא עוד אלא אפילו זמן רב
לאחר הפשט וניתוח׳ נראה בחוש מציאות רגשי חיים
בנתחיו׳ משא*כ במת מחמת חולי׳ שתיכף כשימות לא
יראה ולא ימצא בו עוד שום סימן של חיות אפילו כשהוא
שלבם• ובע״ב דבנשחט שניתק פתאום פתיל החיות
כשהיה
)(25
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זה טבק אפי׳ בבבל כרפרי׳ בסנהדרין :
[דף צ׳ ע״א]  VftVHלחבית .פי׳ הכהו על אזנו .ל׳א תוקע
הסקצועות רבי אסר סר רב נתן גאון זצ״ל ראובן
> C,סםש נותן לו סלע משום בושת ר׳ יהודה (שעג)
שהיה סתקוסט עם שסעק בפגים ואסר שטעון
אוסר משם ר׳ יוסי הגלילי סגה :
[שם מ״ב] אי^3יא לתו סנה צורי תגן או דילסא סנה סריגה  pp-0ראובן בפניו ואסר ראובן להדים וערים ראו הרוק בפגי שטעון
חנן  .סנה צורי נ״ה סלעים ק' זוזים • סגה וראובן מוען שסא רוק תפל ניתזה ספיו ובא בפניו .כ !ך הדין
.נשבע ראובן שלא נחבוק לרוק בפניו ונפטר !:
סריגה שסיגי שבסגה צורי הסלע של סריגה העי זח עורי .ת״ש
דההוא גברא דתקע ליה לחבריה אתא לקסיר .דר״י נשיאה א״ל הא שאילו טקטי רב סתתי׳ גאון וצ״ל עדים סעירינ^על ראובן
שרקק בפגי אשת איש אבל אינם יודעים אם נגע בה תרוק
אנא והא ד׳ יוסי הגלילי זיל הב ליה סגה צורי ש׳ם סנה צורי תגן ש׳ם:
זצ״ל ופשטוה דפ׳(א) שוד שנגח ד׳ וה<ב)טהא דאסי אם לאו .ואט־ ניק שנתכוון לרוק בפגיה ולא הגיע בה דדוק בושת
(שסח)
■ר׳ יהודה אסר רב אסי כל בסף קצוב האסור בתורה קל תא שאם הגיע בה הרוק סנדק וסלקק אותו בבבל .ובארץ ישראל
כסף צורי  .ושל דבריהם כסף סריגה  .וקיי״לדזו הסלע סלע סריגה היינו נובק ד׳ מאות זוז וטביק שלא הגיע בה הרוק וראי בר פיוטי
הוא דהוא פלגא דזחי .וליתא לדר׳ יהודה גשיאה דסבר לד .בר״י תא ליזל ולפייס לבעל האשה בתענית ויבקש פסגה וםעל(יג> סחילה
ויסחול לו :
הגלילי דאסר סנה צורי .עכ׳ל :
[דף צ״ל פ׳א] אי3טיא להו יש אוסר לנזקק או אק אוסר לנזקק (שעי)  3*11ע ם ר ם ג א ו ן אסר תשבע האשד .שהגיע בה חרוק
ונפי זה יפייס אותם בתעניות ובסלקיות ן
סי אסריגן לקסלא הוא דאסדינן נדבי
גפקא נשטה וברבי לא נפקא נשסה משום דבתיב בכל אבן אשר (שעה) במתני'('י) פרע את ראש האשח בשוק גוחן לה ארבע
מאוח זוז זה הכלל הכל לפי כבודו .אסר ר׳ עקיבא
יסות בה או בכל עץ אשר יסוח בו הכת  .אבל לנזקק אין אוסרין
ואפי׳ אק הפק זה ראוי להזיק זה חייב דזיסנין דאיתזק בכל דהו או אפי׳ עניים שבישראל רואין אוהן כאילו הן בגי חורין שירדו מנכסיהן
דילמא לא שגא  .לסיסר גברא לא סיבעיא לן תראי אסדינן ליה שהן בגי אברהם יצחק ויעקב  .ומעשה באחד שפרע ראש האשה
כסה םקצד(ג) סבה סהא וכסה לא סקצר אלא ני קא סיבעיא לן בשוק ובא לפני ר״ע וחייבו ליתן לה ד׳ מאות זח א״ל ר׳ תן לי זטן
נתן לו .שיסרה שהיא עומדת על פחח חצירה ושיבר פך של שסז
לטיסד חפצא אי עביר האי נזקא או לא :
(שסט) ופשטי^א שטעון התיסני אוסר סח אגרוף סיוחר שססור לפניה ובו כאיסר שמן וגילתה את ראשה והיתה מטפחת וסגחת על
לעדה ולעדים אף כל דבר שטסור לעדה ראשה  .העמיד עליס עדים ובא לפגי ר״ע א״ל לזו אני טחן ד׳ סאות
ולעדים פרם לאבן שיצאת מתחת ידי עדים שהוא פטור .ודא רבא זח א״ל לא אטרח כלום שהחובל בעצסו אע״פ שאינו ר׳פאי פטור
אבל אחרים שחבלו בו חייבק  .וכן הקוצץ נטיעותיו אעפ״י שאינו
שבת וריפוי כתיבא ש״ט יש אוסר לנזקק ש׳ם:
[שם] רעיא הכהו על עינו וסטאה על אזנו וחירשו עבר יוצא בהן רשאי פטור ואחרים שקצצו נטיעותיו חייבק • לאוהמינא חנל לפי
לחירות  .כנגד עיניו שרבה בכותל כעד עיניו של כבודו דקאטר ת״ק לקולא קאטר דאיכא עני דלא בעי1למשקל כולי האי
זה ואינו רואה כנגד אזנו ואינו שומע אין עבר יוצא בוק לחירות  .והבל לפי כבודו דקאסר ת״ק אכולת קאטר וסרניגן סי יהבינן ז0ן
הטבעית את חבית סטור טד׳א וחייב בד״ש כיצד תקע באזנו וחירשו לחבלות והאתי ר׳ חגינא אין גוותגק זסן לחבלות  .כי לא יהבינן
לחבלא דחסריה ססוגא אבל לבושת דלא הסריה ססונא יהביגן ן
פטוד אחזו ותקע באזנו חייב דטעשה בידים תא :
יא חטשה דברים נזק צער ובושת אוסרק אותו ונותנק [שס ע״כ] רעי רבה בר בר חגה קסיה ררב  .שורי התת נטיעותי
[שם]
לו  . toריפוי ושבת עד שיתרפא נלוטר צריכק ב״ד
"-7-קצצת אתה אסרת לי להורגו אתה אטרח לי לקצצו
לאסור כסה ראוי להיות נופל למשכב סחולי זה וסחייבק את זה פטור  .א״ל א״כ לא שבקת חיי לכל בריה(®) לאו כל כסיגיה .
ליתן לו כל ריפויו סיר ושבתו ומזונותיו הצדיכין לו ער שיתרפא  .א״ל איססייה א״ל תתרגם סתניתך בשור העומד ליחרג שהסית ובאילן
אסרוהו והיה סתנונה והולך אק נוהנין לו אלא כסה שאסרוהו .העוטר ליקצץ שנוחה לרה״ר וטתיירא שלא יפול על איש חסות  .אי
אסרוהו והבריא לזמן מועט והם אסרוהו לזסן מרובה נותנק לו כ״ו הכי סאי קאטעין ליה דא״ל אנא בעינא למיעבד האי סצוהנדתניא
שאסרוהו  .מסייע ליה לרבא דאטר רבא האי סאן דאסרוהו לנולי ושפך וכסה סי ששפך תא ינסה ומעשה באחר ששפך ובא אחר
יוסא ואיחרפא לפלגא דיוסא ועביד עבירהא יהיב ליה דסי דכוליה
וכיסה וחייבו ר״ג עשרה זהובים :
יוסא טשמיא היא דרדסי עליה • במתני׳ (י) סטרו גוהן לו סאתים (שעי)  3TOרביט יצחק אלפסי זצ״ל אינא סאן דאסר ■דחייביח
זח פי׳ סטרו על הלחי כסו הסוטר לועו של ישראל כאלו (”) לוע
ר״ג עשרה זהובים סשום קנסא דקנסיה ולא גסרינן
של שכינה בסגחדרק(') .לאחר ידו נותן לו ארבע סאות זח  .צרם סיניה לדיגא אחריתי  .וני סעייגת בנם׳ לא משכחת לה לראי סברא
אזנו פי׳ עקם משך ל״א פגם .חלש בשערו נותן לו ארבע סאות זח :דאי ס״ד דקגסא הוא דקנים ר״ג ולא גטרינן סיגיה לתנא אחדיני אסאי
(שע) £03ו* החפץ  .רבת ,בנייר ,בפנקס)בעורות שאינן עבורק  .גמר סיניח רב להא דתניא נטיעותי קצצת אתה אטרח לי לקוצצן
במיסום שמוות שבית גוחן לו ארבע סאות זח לא
פטור ש״ש טעסא דאסר הכי הא לא אסר הבי חייב :
ספני שהיא «ה של צער אלא ספני שתא סבת בזיון שנאסר קומה [שם] אמר רב דיקלא דטעק(“’) תלת קבי אטור לסיקצייח •
ה׳ והושיעני בו׳ כי דבית את כל אויבי לחי  .ואום׳ בשבט יכו על
מיתיבי כסה ירא בזית שלא יקצצו תבע פי׳ רובע
הלחי את שופטי ישראל .ואומר גוי נתתי לסבים ולחיי למורטים :
הקב .שאני זית דחשיב  .אסר ר׳ חגינא לא שכיב שיבחת ברי אלא
(שעא) ירושלמי תני רב קרני לבעיטה אחת ולרנובה שלש דקץ תאיגתא בלא זיטניה .אסר רבא אם היה סעולה ברטים שדמו
לסנוקרת חטש עשרה  .בנסרא רידן בפרק
יקרים לבנק(’’) סשבח פירותיו סותר ן
הסגיח(') אסרי׳ לבעיטה חסש לסנוקרת שלש עשרה • ירדט׳ חד (״) [דף צ״נ «״א] שמואל אייתי ליה אריסיה חסרי טעים בת טעסא
אסר בשם רשב׳ל המבייש את תקן(®) טחן לו בושתו סשלם(’) .
דחסרא א״לסאיהאי א״ל בי גופנא קייסי•
הד בר נש אקפד לד׳ יהודה בר חנינא אחא עובר׳ קוטיה ודשב״ל א״ל מכחשן בחסרא כולי ראי לסחר אייתי לי סקודיית פי* נקוד
וקנסיה ליטרא רדהבא :
___ שלהן ועיקרן  .ל״א סקידיית הבא לי קור שהוא .רך לאכול ונדל
(שעב) [שם])רקק והניע בו הדוק והעביר טליתו סמנו סביב שרשו כלוסול’״) עיקרם ספני שספסיד ונאכל את וקוד  .רב
גוחן לו ארבע סאות זחי  .אטר ר״פ לא שנו חסדא תה סטייל בגופגי חוא דתה בי׳ חאלי אסר לאריסי׳ ע<ץ*נת.
אלא בו אבל בבגדו פטור הוי כסביישו בדברים  .אסרי בסערבא
גופני קני דיקלי דיקלי לא קגי גופני :
.
משמי׳ דר׳ ימי בר אבק זאת אוסרת המבייש בדברים סטור סכלום
[שם] מרעי׳ אעפ״י שנתן לו כל ססון שבעולם אינו ננ&ל לו עד
ודוקא באדם הדיוט ובעם הארץ פטדינן ליה ברק על בגת וביישו
שבקש ספגו סחילה שגא' ועתה השב אשת האיש
בדברים אבל רק על בגדו של תלסיד חנם או ביישו בדברים חייב בי נביא תא וסנק שאם לא סחל שתא אבזרי שנא׳ מתפלל אברהם
a
&AA
נההיא דפ' ר״א בסם׳ גדרים('ב> רהתא ראסר לדביחת קונם שאי
ITWwJ
K
•
את גיהנית לי עד שחרוקי בו ברשב״ג אתת ורקקח על לבושיה  .א״ל [שם]  Tflכל אלו שאסרו סלע וסנה ומאתים זד׳ פאות זוז דסי
רב אחא מדיפחי לרבינא האי לזילותא  upסנוק  .א״ל סירק אסאגיח
בושתו הם אבל צער לבו שנתן על לבו דאגה על בושתו
דרשב״ג זילותא רבתא היא וסדסירק אסאניה זילוחא תא לביישו אינונסחל לו אפי׳ טחן לו כל  pooשבעולם עד שבקש טסנונצזילה
בדברים גסי זילותא וחייב ליטרא של והבא כרחייביה רשב״ל לההוא שנאם׳ ועתה השב אשת האיש כי נביא תא מתפלל בעדך וחיה ן
דאקפד לדר׳ יהודה בר חגינא ליטרא דדהבא כדפרי׳ בססוך דקנס (שעז) ידוש׳ חגי ר׳ יהודה אוסר סשום ר״ג חדי תא אוסר וגחן
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מ׳ז ג׳  $נפי (ב) לעיל וליו ג׳ ( )1זקלר פ5א זנה ונזה לא מקלי׳ ופקלי זייז״י נוזל לזשנג נמו אקלייי (י״ם ז״ו) (ר) לזיל S׳ ( h'tמ) פזי (י)«היייז n״» * W 4זיל
י* (ע) יפמלהליר) $ n hO
י ״**<”) ’יי׳ס
זי׳ מי זזינע(») זי׳ ז״יו אני׳ ניישו מנריס (י) י־ייגו לזי נטוז ליזיא ומנא ««יע7י»>
 /י ׳•‘/׳ל׳י׳י׳י"
׳'
נל נזירה נמזיז ( )mעז׳ תזין קנא (יז) יושי (יח) נלס,
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ושליח ציבור זה הפוננהר שכקיזל  vjjnשבועי בדאי' גבי תעל■"!• .י&עמהות
זמזם מוכה שהחזן אומר לרב תקעו ושליה צבור מתפלל וערי־ מרקאמר אין
הכתים רשאים להתחיל בכרי:־ עד שיכלה הדבוי מפי רקירא דודני הזן ובספר'
ואין שלית צבור רשאי ונו׳ מילל דקוו־א ושליה ציבור דאו חד נינת *
0אייב״ל בל כהן שאינו עולה לתבן ערכי בשלשת עשה כה תברכו
אבוד להם ושמו את שפי ורב אפר חוששין שפא בן נויישה או בן
חלוצה תא ולא פליניהא רכליק לפרקים והא ולא סליק לפרקים פיר־־׳ח
דאין כהן חייב לשאת את כפי י אלא כישאומרי׳ לו הציבור כדאמרינן בספרייאמוד
להם מלמד שהחזן אומר להם ותו אמרי׳ לשנים קורא כרגש שנא«־ אפור להם
ובתרגום בבלי שהוא מיושר אמו־ להם כדיימו־ון להון ור:
משמע
פשטא דקרא בשיאם■־? להם לברכם יברכו אותם ואז אם מונעים עצמם עוברים
בג׳ עשה והיינו דאמרי׳ בירושלמי בם״פ איי עומדין® ר׳ יתירה בן פזי בשם ר'
אליעזר כל בהן שעומד בביהכ״ג ואינו נושא כפיו עובר בעשה ד' יהודה
 pפזי בד תה תשיש תה תזיק ליה רישיה וקאיש ושליק אתרי עמודא רבי
אלעזר נפק לברא דהיינו ר״י ב! פזי דרגא פרא דשמעתא בבל בהן דאינו
נושא כפיו עובר בעשה תה פליק אתרי עכודא כדי שלא יעבור בעשה
דהיינו שאינו בבלל אותם הברגים שאומר החזן להם לברך כיו! דסליק אחורי
עמורא מסתמא אין דעת ר,הזן עליו ואינו עובי בעשה׳® .ואריב״ל כל כהן שאינו
עולה על הרוכן בעבודה שוב אינו עולה שנאמר וישא אהרן את ידיו אל העם
ויברכם וירדמעשותההטאת וני׳ פה להלן בעבודה אף כאן בעבודה איני והא
ר׳ אמי ווי’ אפי סלקי ר׳ אסיור׳ אם ,מעיקרא תו מיעקרי הגליית מימטא לא
תו מטו ובי הא חתני ר' אושעיא לא שנו אלא שלא עקר את רגליו אבל עקד
את רגליו עולה וכך הלבה :אמר אדא א״ר שמלאי ביהב״נ שבולו •כדגים כולן
ייולין לרוכן למי מברכי׳ א״ר זירא לאחיהם שכשרות איני והתני אבא כריה
הרב (מניומי) [מניפין] בר הייא עס שאתרי ברגים אינן בכלל ביבה לא קשיא
הא ראניסי הא דלא אנים• והא תני רב שימי (בר אשי פניותא) [מביר־תא
דשחורי] ביהכ״ג שכולה כדגים מקצתן עולי! ומקצתן עוני! אמן לא קשיאהא
ראשתייר בי עשרה לענות אמן מקצתן עולין הא רלא אשתייר בי עשרה מלן
עולין • גופא תני אבא כריה דרב (מגיוסי) [מנימין] בר חייא עם שאתורי בדגים
אינן בכלל ברכה פשיטא אריב• באפי טצי לא מפסקי תיבת לא מפפקא מחיצה
מאי ת״ש דאריב״ל אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם
שבשמי׳ צרדין שבפניו בבלל ברבה שלאחריו אינן בכלל ברכה • ירושלמי פרק
אין עומדין°ר' אהא ר' תנחומא בי חייא בשם ר' שמלאי עיר שכולה בחנים
בולם נושאים בפיהם למי הם מברבין לאהיהם שבצפון ולאחיהם שבדרום
לאחיהם שבמזרח ולאחיהם שבמערב ומי עונה אוז־יהן אמן הטף ורגשי׳° :א״ר
שמעון בן פזי בל בהן שלא נטל ידיו לא ישא את נם? שנאמד שאו יריבם
קודש וברכו את ה׳ שאלו תלמידיו את ר״א בן [שמרע ן במה הארכת ימים א״ל
מימי לא נשאתי בפי בלא ברבה ובהן הנישא את בפז מאי מביך א״ר זירא
אי״וזאשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה כי
עקר כרעיה מאי אמר יהר״מה׳ אלקינושתהא ברבה זו שצ,־יתנו לברך עמך
ישראל בלא מכשול ועון וכר מהדר אפיה מצבורא מאי אמר איבריה רב הברא
לרב עוקבא ודרש רבש״ע עשינו מה שגזרת עלינו עשה עפנו מד ,שהבטחתנו
[השקיפה ממעון קדשך וגו׳] אר״ה אין הברנים רשאים לכוף קשרי אצבעותיהם
ער שיחזרו פנידם מן הציבור ואר״ז אר״ה אין הקורא רשאי לקיות בדגים עד
שיכלה אמן מפי הצבור ואין הברגים רשאים להתחיל בביבר עד שיכלה דיבור
מפי הקורא ואין הצבת־ רשאין לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הברגים
ואין הבהניסרשאין להתחיל בירכה אחרת עד שיכלה אמן מפי הצבור וא״ר
זירא אר״ח אין הנהנים רשאים להחזיר פניהם מן הצביר ער שיתחיל שליח
צבור בשים שלום ואינם רשאים לעקור רגליהם ולילך עד שיגמור שלית ציבור
שים שלום° :ת״ר אין הבדגיר רשאים לעלות בסנדליהם לרובן הו אהה מתשע
תקנית שהתקין רבן יוחנן בן זכאי :בפרק הקורא את המגלה עומד® חנן
כהן שיש בידו מומין לא •שא את כפיו תניא מופץ שאמרו בפג? ובידיו וברגל?
אריב״ל [מי שידיו] בהמיות לא ישא את בפיו עקומות ועקושות לא ישא את
בפ? • ירושלמי בפרק בשלשה פרקים® תני אם היה דש בעירו נ?,תר בהדא
נפתלי הוות אצבעיה עקומה אהא שאל לר״ט א׳ל טבק שאתה דש בעירך
מותר • ®תניא זבלנן לא ישא את כפיו ואם היד ,דש בעירו .מותר ותניא
סומא באחת מעיג? לא ישא את כם? ואם הי׳ רש בעירו מיתר  :מתני׳ ®ר׳
יהירה אומר אף מי שתיו ידיו צבועות סטים לא ישא אח כפיו מפני שהעם
מם,תבלין בו תנא אם רוב אנשי העיר מלאכתן בנך מותי * בפרק אין דורשץ
®דרש ר' יהודה בר נחמני מתורנמניה דרשב״ל כל המשתכל בברגים עיניו
בדגת בזמן שבית המקדש קיים בדגים עולץ לדוכן ומברבין אח העם כיטם
המפורש ולכך בל המסתכל בהם עיניו כהות ובגבולץ שאין מברכיי בשם
המפורש אין עיג? כהות ואעפ״ב אסור להסתכל בדם מפני שמסית דעתו מן
הברכה ואי קש לי' בגויה שלא יפיח דעתו מות־ כחהיא דירושלמי בפרק
שלשה פרקים 0א״ר יוסי אפור להסתכל בברגים בשעה שמברבי' את
ישראל א״ר הגי בלום אמרו אין מסתבלין אלא מפגי היפה הרעת משוס דאנא
מסתכל לא מםהינא דעתאי נ מתני׳ ®האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין
אף בלבנים לא יעבור בסנדל איני עיבר אף יחף לא יעבור פ״ט חיישינן
שמא נזרקה בו פינות • בפרק אין עומד•!® תנן העובר לפני התיבה לא יענה
אמן אתר הנרגש ספי• הטירוף ואט אי; שם בהן אלא [הוא לא] ישא את
כפיו ואס הבטחתו שישא את כפיו ויחזור לתפלתו רשאי והיינן כה בפרק אלו
נאמדים® הא לא עדת רגל? בעבודה וטוקפינן לח דגה פורתא • בפרק ראוהו
י״ר בר״ה® מנין לכהן שעילה לדוכן שלא יאמר הואיל ונתנה לי רשות לברך
את ישראל אוסיף ברכת ,כה כגון ה'אלד,י אב ;יכם יוסף :דיבה בכם אלף
ך■־;׳• ליה ד:«:יה
פעמים ת״ל לא תושיעו על ו :ר והא הבא כי! ן
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וקתני ועבר שאני הב5נ ביון דאילי מתרמי ליה ציורא
כוליה ישא זיטגיי :היא וכתב יילד רבי' יצחק !זלפם בפרה הקו
עומר שמ$-גן כונה הכהן דפרים כפיו בת־ דוכתא ואזל לדוכתא אחריתא
ואשבה צבורא דלא מטו לברכת בתים גי מטו לברכת כדגים פרים לת
ידיה ושפיר דפי :
(י”1>3□ )=7כ,ית °בל יה! שהרג את השש לא ישא את כפיו שנאטי ד׳לנע־נ
ובפרשכם בפיכם אעלים עיני מכם ידיכם דפים מלאו
ופי' ט־רי רבי' אי״י העזרי דהיינו כמפורסם ימועך לכך תדיר אבל אם שפך
דפים או גילה עריות שכך בא במקרה לידו ואיני מפייסם ומועד לכך תדיר
ההוא נושא כפיו ושפיר דמי דאמרי' בירושלמי דגיטץ בפי• הנזקין® שלא הלכה V
תאמר כה! זה מגלה עריות ושופך דמים ותא פברכני אפר הקב״ה וכי הוא
מברכך אני הוא שמברך שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם
ובן הלבה ׳ וכהן שנשתמר ועשה תשובה פסה הבינו נישום
מאור דגולה שהוא עילה לדוכן ונושא את כפיו וקורא בתורה ראשון כשאר
אח? הברגים וזה לשונו וששאלתם על עסק כהן שנשתמד ביק
שעשה תשובה ראוי לעלות לתכן ולישא אח כפייואע״נרבתיב וקדשתו לכל
דבר שבקדושה [והאי] כ?ן שנשתמד חילל את קדושתו ביון שהזר חזרה
קדושתו ו6ז פקעה ליה קדושתיה שנאמר לא יעלו כהני הבמות אל מזבח ה'
בירושלים ואום' בי אס אבלו בתיך אחיהם ותנן® הרי אלו כבעלי טומין חולקץ מנחות ה
ואוכלין בתרומה ובקדשי קרישים אלפא יש בהם קדושה ודדי הן בברגים יעלי קנ 1ע״א".
מומים ואבודים בזונה וחללה ואפור"' ליטמא למתים כשם שבעל' מוסין
אפורין וראוי לישא את כפיו בבעל מום שאע״ם שיש בו מום נושא את כפ?
וקורא בחורה ראשון שאם אי אתה אומד בן אמאי תנא דדי הן כבעלי מומין
לתני נפסלו מן הכהינה אלא ש״מ דתנן תנן ודלא תנן לא תנן ובי תימא רא
דקתני רדי הן כבעלי מופץ משום דכהנים ששימשו בבית חוניו דלאו ע״ז ודא
אבל לע״ז נפסלו מן הכהונה הא איפלגו כה רבנן במשתהוה לע״ז דאתמר
ג"׳
המשתהוו־ לע״ז ר״נ אמר קרבנו ריח ניחוח [ורב ששת אמד אץ קרבנו ריח
ניחוח] ולענין עבודת הקודש אפלגו הא לכל מילי לא איפלוג לעלות לדוכן
ולקרות בתורה ראשון וא״ת ושמו את שמי על מ"־ ונו׳ הרי כדגים מברכים
לישראל והקב״ה מפכים על ידיהם ומי שעזב להקדוש ב״ה [הקב״ה] עתי
<־׳c
אותו ואינו מבכים על ידו שנאמד ועזבני והפר את בריתי וגו׳ וחרה אפי ונו'
בבר הוא כתוב ע״י נביאים שובו אלי ואשובה אליכם וכאן ביון ששב קבלר
הקב״ה ומבכים על ידו בברכתו הלכך אץ ראיה לא מן המקרא ולא מן המשנה
ס
לפוסלו אלא שיש לנו פיוע מן רמקרא ומן המשנה שלא לפוסלו שנאמר לא
תונו איש אח עמיתו באונאת רברים הבהוב מדבר אם היה בעל תשובה לא
יאמר לו זכור מעשיך רדאשונע וא־׳ת ׳־'א יעלה לתבן ולא יקרא בשרה תהילה
'S׳
אץ לך אונאה גדולה מזו ועוד נמצאת מרפה ידים של בעלי תשובה ולא נכון
לעשות דא״ר ?דגן® כל האומר מנשה (חטא) אץ לו הלק לעולם הבא מרפה מהדרין
ידידם שלבע"תוא״ת לא יעלה לרובן ולא יקרא בתורה תהילה מהרהר ד׳קנ|*א^
(בשמך) [בשמד] ותו אזיל לה אותה בושה וימנע מעשות תשובה ומצינו
שהכתוב עשה תקנה שלא ישקע ישראל בץ העכו״ם שנאמר ונמכר לגר תושב
עמך או לערך משפחת גר זה הנמכר לע״ז וכתיב גאולה תהיה לו ותנא דבי ר'
ישמעאל® הואיי 1והלך זה ונעשה ביימו־ לעבו״ם ידחה אבן אחר רגופ 5ת.׳ 1,ט־כץ
גאולה תהיה לו הלכך מכל טעמים אלו כהן שנשתמד ועשר ,תשובה רדי הוא
בשאר אחיו הכתים ועולה לדוכן וקורא ראשון בתורה נרשום בר יהודה
זצלה״ה :
מורי רבי' אב״י העזר* בירת׳ ריש [פרק בשלשה] פרקים
(תיג)
®בתעניות ובמעמדות וכי יש מוסף בתעניות ש״מ תלי; ש״פ הלכת >5
שמתענים במעמדות וש״ט מתפללים ד' פעמים ביום וש״ס דביום נושאץ כפים
ולא בלילה ודשב״ט נמי פסק שאם התפללו תפלת נעילה בלילה שאין בה
נשיאת כפים וה״ה שאין אומר ברכת כדגים בלילה ושלהי מסכת ?מא
®איפלגו בה ר' יוסי ורבנן דלרבנן אפילו בלילה הויא נעילה ולר' יוסי דוקא דף פיו
ב?ם ולא בלילה ורב ס״ל אפי' בלילה דהא מוקמינן לרב בתנאי ום״ל ברבנן י fr■'3
וי״ל דאפי' ר׳ יוסי לא אמר טובל והולך בל היום בולו אלא משום דטבילה'
בזמנה מצוה אבל תפלת נעילה מוחל הבלילה וראי דקאמר טבילה בזמנה מצוד,
הויא כתנאי אבל נעילה לכ״עתיי בלילה ופוטרת של ערבית וסבירא להו ד'
פעמים ב?ם לאו דוקא והעם נהגו ברב בתפלת נעילה וגם בנ״ב שדם בלילה
[ולא] בדקדוק הירושלמי עכ״ל ובספר שלפני לא מצאתי זה בירושלמי ובשאלחו'
דרב אחאי פרשת בהעלותך בתעניות וביום הכפויים מת לשאת כפים במנחה
ובנעילה מי גזרינן משום כל ?מ־ או לא מיפלג פליג• בה ר״מ ור' ירודה ור'
יופי הלבתא מאי ת״ש דאמר רב יהוד־ אמר רב הלכה כר״מ ור׳ ?הנן אמר
נהגו העם בר״מ ור״נ אמי הלכה ברי ?ש• וכי הלכתא כר׳ יופי בנעילה סלקץ
במנחה לא פלקץ והאידנא הקא פלקין במנחה התענית כיון רמנהי ברחמי עד
זמן נעילה ביום הכפירים הויא לה כתפלת נעירה רלא מיהלפא עכ״ל י ואמר
בירושלמי® כה תברכו את ב ,":עד כאן בשחרית במוסף מגי! דבתיב וישא תעלת
אהרן את ידיו אל העם ויברכם (במנחה) [המקרא הזה מסודם הוא והלא לא פ "ל ה״א
צריך לומר אלא] וירד מעשור ,החטאת והעולה והשלמים ואה״ב וישא אהרן
[אלא] מלמד שבירידתו מן המזבח הית נושא און כפ? ומביך את העם בנעילה.
יאה ה׳ פניו אליך להאיר לך מן חשיבה והיינו סמוך ללילה ־ וכתב מורי רבי׳
אב״י העזרי אגו נותנים שלא לעלות במנהה ולא ברברי השאלתות ואותן
הפסוקים המפורשים בפרק אלו נאמרץ® ובירושלמי רכיבות® שהעם אומרים ד״» נג־ת
בזמן שהנהנים מביכים אותם אץ אנו אומרים או,תם כמשקנא "שמעתין דהתה פ״א כ״א
אריח יר אבא א״י ?חנן כל ראגמרן בנגולץ אינו אלא טועה א״י אבת מריש
תה אמינא להו ביו; רדזדנא ליה לר' אבא .רם! עבו רלא אמי להו אנא נמי לא
פשנבגם.
אנשי לה• וכן עימד־ ,־׳בי׳ י<חק אלכם זצ״ל ;
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זזזיצוניות לא מסרו * בהי עייל • מט־יז ר׳ ינאי הבל על דלית לי׳ דרתא
זתרעא לדרתא עביר • אמר רב יהודה לא ברא הקנ״ה את עולמ־ אלא כדי
שייראו מלפניו ר' סימון ור׳ אלעזר בר' שטעון הוו יתבי חליף ואזל ר' יעקב בר
אבא אמר חד לחברי׳ ניקום מקטיר ,דגבר רחיל חטאי! הוא א״ל אידך ניקום
מקמי׳ דנבר בר אוריין הוא • א״ל אנא אטינא לך דנבר דחיל תטאין הוא ואת
אמרת לי דנבר בר אוריין הוא תסתיים דר׳ אלעזר בר׳ שמעון הוא דאטר דגבר
דחיל חטאי! הוא דאטר ר׳ יוחנן משום ר׳ אלעזר בר׳ שטעון אין לו להקב״ה
בעולמו אלא יראת שטים בלבד שנאט־ ויאמר לאדם הן יראת ה׳ היא הבמה
דנת ע״נ תסתיים• בפ׳תפלת השחר "כשהלה ר׳ יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו ונו׳
ער אמרו לו רנינו ברכנו אטר להם יהי רצון שתהי׳ מורא שמים עליכם כמורא
בשר ורם א״ל תלמידיו רנינו עד באן אמר להם ולוואי תדעו בשארם עובר
ד צג פ־נ עבירה אומר שלא יראני אדם־נפ׳ אין עומרי; <יא״ר חנינא דבל בידי שטים חוץ
מיראת שטים שנא׳ ועתה ישראל מר ,ה׳ אלהיך שואל טעמך ני אם ליראה ופיני'
אטו יראהמילתא זוטרתא היא והאמר (ר׳ יוחנן א״ר אלעזד בר״ש) [ר׳ חנינא
בשם רשב״י] אין לו להקב״ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים שנא׳ יראת ה'
היא אוצרו אין לנכי משד ,מילתא זוטרתא היא דא״ר חנינא משל לאדם שמבקשי׳
מטנו בלי נדול רש לו דומה עליו נבלי קטן קטן ואון לו דומה עליו כבלי גדול •
ו׳ «ומ בפ׳ הזהב °ר׳ יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו רמים
שדרי הדבר מסור ללב ונלרנר הטבור ל5ב נאם׳ בו וירא־ מ-;,■;,יך אמר ר'
יוחנן טשום רשב״י גדול אונאת דברים מאונאת טמון שזר ,נאמר בו ויראת טאלהיך
י' ”" 6וזה לא נאמר בו ויראת סאלהיך •בפ״ק דתטור׳״את ה׳אלהיךתירא אזהרה למוציא
ד נ ע*נ ש״ש לנטלה ׳שלהי פ״ק דע״ז °ת״ר ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום
ויבוא לידי טומאה בלילה • מינן אר״פ בן יאיר [תורה מביאה לידי זהירות] זהירות
מביאה לידי זריזות [פירש ר״ש] שנא׳ ונשמרת מכל דבר רע וסמיך לי׳ ני יהי׳ בך
איש אשר לא יהי׳ טרור מק־ה לילה וקא מזהיר לי׳ להשמר שלא יבוא לידי בך•
תרהיע׳י שעוסק בה ועוד שרואה וסכין אזררות שבה ונזהר ונשמר׳ מביאתו
לידי זריזות• שזריז ונשמר קודם לבן שלא תבוא עבירה לידו ני דבא דאינו
מהרדו־ לבוא לידי טוטאה • זהירות כשהעבירה באה לידו זהיר להשטר שלא
ר קו גרב ינשל ודבי אמרי׳ נפי כל הנשר °מאי לאו דזהיר ולא נגע לא דזריז קדם ומשי
ידי' מעירךא ר,ילבן• זהירות מביאה לידי זריזות• (זהירות)[זריזות] מביאתו לידי
נקיותישיהי׳ נקי באין חטאינקיות מביאה לירי פרישות שהוא פורש עצמו מדבר
המותר להחמיר • פרישו׳ מביאה לידי טהרה שיהי׳ צח וטלובן ועדיף מנקי •
ע-ז שש טרדה מביאה לידי חסידו׳וחסידות מביאה לירי ענוד* ,וענוה מביאה לדי קדושה
עיי מ* קרושה מביאה לדי יראת חטא יראת חטא מביאה לדי רוח הקודש • להשרות
נש־י עליו שכינו,-׳רוהק מביאה לדי תחה״ם • חסידות גדולה מכולן שנא׳ אז דברת
בחזק לחסידיך ליראיך ולענויך לא נאמר אלא לחסידך • ופלנא דרבי
יהושע בן לוי דאמר ענוה נדולה מכולן שנא׳ רוח ה' עלי■ יען משה ה׳ אותי
לבשר ענדם לבשר חסידים לא נא׳ אלא לנשר ענוים הא לטדת שענת־ ,גדולה
מחסידות ומכולן • תניא בפ׳ בן עזאי נ׳ דברים שקולם זה נזה חנטה יראה
< rocד 6ענוה ודקשה מורי רבי׳ ירודה בר׳ יצחק זצ״ל דדריש נירושלטי °מה שעשתה
•מ חכמה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסולייתו! אלטא ענוה עריפא והשיב לו
רבי׳ יצחק נר׳ שמואל זצ״ל דשקולים לאו דוקא אלא כלוט׳ שאינם שוות כלם
זו בלא זו שחכמה בלא יראה וענוה אינם בלום ובן יראה ברא חנטה וענוה
לטז ע-נ ובן ענוה בלא חכמה ויראה ובפ׳ יש בערכין "בעי מני׳ ר׳ יהודה נרי׳ דר״ש
בן פזי תונחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מניית עדיפא א׳ל לא טורית דענוה
לשמה עדיפא ראטר מר ענוה נתלה מכולן שלא לשמה נטי עדיפא דאר״י אמר
רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי׳ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה
טח שש בא לשטח דסבר בר׳ יהושע .בן לוי "וכן נראה בעיני אני המחבר יצחק נ״ר
משה נב״ה דרבי הלכתא דענוה עדיפא מכולת דנתי׳ והאיש משה עניו מאד
והא משה רבינו נולהו איתנרו ניד ,ולא משבח לו קרא אלא בעגוה ש״ט דענוה
עריפא טבולתיהיני דפי תונחה לשמה וענוה שלא לשמה ני הא ררב תנא וחייא
נר רב תו יתנו קמי׳ דשמואל א״ל חייא ב״ר לשמואל חזי מר דקא מצער לי
רב תנא קביל עלי׳ דתו לא מצער לי׳ בתר הנפק א״ל רבי קא עביר ודגי קא
עביר א״ל אטאי לא אמרת לו באפי׳ א״ל חם לי דליבסוף זרעא דרב על ידי •
ל י8״א ובסם' שקלים נפ׳ בשלשה פרקים °נך הי׳ ר׳ פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה
לידי נקיות נקיות מביאה לידי טהרה טהרה מביאה לידי קדושה קדושה מביאה
לידי ענוה ענוה מביאה לידי יראת חטא יראת חטא מביאה לידי חסידות והסית'
מביאה לידי רוה״ק רוה״ק מביאה לירי תחה״ט תחוז׳ט מביאה לידי אליהו )"ל
קדושה מביאה לידי ענוה רבתי' מרום וקדוש אשכון את דכא ושפל רוח ענוה
מביאה לידי יראת חטא דנתי' עקב ענוה יראת ה׳ יראת חטא מביאה לידי
חסידות שנא׳ וחסד ה׳ מעולם וער עולם על יראיו • חסידות מביאה לידי רוה״ק
דנתיב אז דברת בחזק לחסידך • רוה״ק מביאה לידי תחר",ם תהה״ט מביאה
לידי אליהו ז״ל אז תבין יראת ה׳ ודעת אלקים תטצא • בסוף תוספתא דהוריות
בית ישראל ברכו את ה׳ בית אהרן ברנו את ה׳ בית הלוי ברבו את ה׳ יראי
ה' ברכו את ה' מכאן ישראל מברכין אחת בית אהרן מנרנין שתים בית
הלוי מברנין שלש ירא' ה׳ מברבין ארבעה:
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למפרע שי״ר כלו׳ פ״ה צרי״ק קר״א שי״ר שרקב״ה חפץ לשמוע
(מה)
שיד טפי צדיק זשה״ב אך צדיקים יודו לשמך שהקכ״ה שמח
נשכחות שאוסרים לפניו הצדיקים כראם׳ פ״ק דברנות "כשישראל נכנסין לבתי
ננסיות ולבתי מדרשות ועוניןיהא שמי׳רנה מברך הקב״ה מנענע בראשו ואום׳
אשרי המלך שסקוסין אותו בביתו בך וע״ב נק־א דור חסיד שנא׳ לדוד שמרה
נפשי כ• הפיר אני =ר׳ לוי ור׳ יצחק ה״א כך אמר דוד לפני הקב״ד ,רנש״ן! לא
חפיר אני שכל מלבי מזרח ומערב ישינים עד נ׳ שעות ואני חצות לילה אקום
לדודות לך על משפטי צדקך וחר אמר ונולי • וא״ר אלעזר בר אנינא °כל
האומר תחלה לדוד ג׳׳פ בבל יום מובטח הוא שהוא בןעוה״ב וכפ׳נל כתני הקודש
"א״ר יוסי יהא חלקי עם נומרי רלל נב״י איני והאפר מר הקורא הלל נב״י ה״ז
מרדף וטגדף(,קאםי־ התם) [כיקאמרינן] בפס״דז • ואשכחן דמשתבח בי׳ רקא
בדוד שהי׳אוטר שבחות להקב״ר ,דנתי'(נחד שכו)[כדודחשבו]להם כלי שיר•.
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ואמרי׳ נסי °למה נקרא׳ שמה רות שיצא ממנה דוד שריוהו להקנ״ה בשירות נדנה ז
ותשבדזת ואם׳ במדרש שה״ש ברוב עם הדרת מלך אסר ר' חמא בר חנינא ז ע״נ
שבחו וגדולתו של חקב״השאע״פ שיש לפניו אלף אלפים ורנוא רבבות של
מלאני השרת שישרתוהו ושבחוהו אינו רוצה בשבחן אלא בשבחן של ישראל
שנא' ברוב עם הדרת מלך ואין עם אלא ישראל שנא׳ עם זו יצרתי לי למה
בשביל שיגידו שבחו בעולם שנא׳ תהלתי יספרו ונה״א נדיבי עמים נאספו א״ר
סימון אימתי הקנ״ה מתעלה בעולמו בשעה שישראל נאספים נב״ב וננ״ם
שומעי[ דברי אגדה מפי חנם ואח״ב עונים ירא שמו דגדול טבורך נאותה
שעה הקב״ה מתעלה בעולמו ואומר למלוז״ש בואו וראו עם זו יצרתי לי במה
רם משבחי! אותי באותה שעה מלבישן אותו דוד והדר לבך נאסר ברוב עם
הדרת מלך :
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צד׳*

במילוי הוא הק״ם בא״ת נ״ש צדי לשון תרו תרגום תרו צדיא
(תי)
בלו׳ צד״י דהיינו תרו דהיינו רשע רקם אותו וקרארו ר' ברי״ש
נדי שחזור בתשובה ויעסוק בתורה בההיא דהשונר את הפועלים "דאיקלע ר' ו׳ פה
לאתרא דר׳ אלעזר נר׳ שמעון אמר להם יש בן לאותו צדיק אמרו לו ש לו בן ע׳ת
ובל זונה שנשברת בשנים שונרתו בשמנה ואסמכי׳ ר׳ ברבי ואשלמי׳ נ׳ ר״ש
בן יוסי ב! לקוניא אחוה דאמי׳ כל יומא רזה אמר לקרייתא אנא אזיל א״ל
חכים עבדי יתך וגולת,׳ דדהבא פרסא עלך ודבי קראו לך ואת אמרת לקרייתי
אנא איזול א״ל מומי עזובה רא • והיינו דדרישנא צר"י נא״ת ב׳ש הק״ם דהיינו
עם הארץ רקם אותו ‘קראוהו *רבי כלומר אע״ם שאינו כדאי מותר לך לרךותו
רני נדי שחזור בתשובה העסוק בתורה כעובדא דרבי נדפרישת :

צ קר

*צך

*קנינון *רשע זשה״ב איברי ראש אשד לא הלך בעצת רשעיסיואמ׳
(מ>)
בפ״ק דע״ז״ררש ר״ש בן(עזא’)[פ!י]כ1׳ד אשר• דאיש אשר לא הלך ד ■ח ע׳
בעצת רשעים מי שלא הלך לאפטרטיאות ולקרקשאות של ענו״ם •דהיינו פלטרץ
וכל דבריה! בשרם נאספין לשחוק ולליצנות׳ ונדרך חטאים לא עמד זה שלא
עמד בקניניון שלהם • פי' רנינו שלמה זצ״ל קניגיון צידת חיות ע״י כלבים ובל
מעשיהם לשחוק ולשמחה ודוגמתו בחולין °וכי משה קניני היה י ואמר בויק־א ד שש
רבה פ׳ ויהי ביום השמיני • ר׳ פנחס או' נהמות ולויתן חם קנינו! של צדיקים
לעתיד לבוא ומכאן אני המחבר אומר שכל מי שהוא צד חיות עם העברים ע״י
כלבים בזמן הזה לא יראה בשמחת בהמות ולויתן שהם קניניון של צדיקים לעיל •
והיינו דררישנא צ׳ ק׳ ר' *צר *קניגיק *רשע ורע לו שלא יזנה לראות בקניניון
של צדיקים לע״ל:
(תח)מר״ש דם האותיות שק״ר אל׳ף מ"ם תי״ו הם אותיות אמ"וז ומפני
מה אותיות של שרך הפוכים מפני שהרשעים נעלי שדך הם
I
הפוכים ומעשיה׳ הפוכים ונידונים ברפנה נמדפב׳ סרם ועטורה ומפני מה אותיות
של אמת הם נסדר מפני שהצדיקים דוברו אמת בלבבם עוסקים בתורת אמת
הם אמת ומעשיים אמת י ועצתם אמת ומתקיימת נדנתיב עצת ה׳ היא תקום
בל עצה שיש בה דבר ה׳ היא תקום ועליהם נאמר טוב אחרית דבר מראשיתו •
טוב אחרית דבר שהוא טוב מראשיתו נשמראשיתו היתר ,נו עצת אמת אז
טוב אחריתו:
(תט)'^}'"? ך/י"[ שי״ן שנחה ש׳ שני ת׳ נתיבה כלום׳ שבהה נורמת
לשני תוי״ן דהיינו שתי נתיבות נתיב' תושב״ב ונתיב׳
תושנע״פ וזשדז׳ב עת לעשות לה' רפרו תורתך ואי׳נמס' תמורה בפ״ב °ררש ר׳ ד ז ש
יהודה בר נחמני מתורנמני' דרשב״ל כתוב א' אומר כתוב לך את היכרי׳ האלה
ובתי' ני ע״פ הדברים האלה לומר לך דברים שבנתב אי אתה רשא• לאומר'
בע״פ ודברים שנע״פ אי אתה רשאי לאומרם נכתב דבי ר' ישמעאל תנא
נתוב לך את הדברים האלה אלה אתר ,נותב ואי אתה כותב מדרש הלנות
ואגדות אמרין רבנן על גרסיידו סמיבן וכיון דאיבא שר של שכהה נתבין
ומחתין דאי משתנחא מילתא מנוזן מעיינין בספרא וני הא דר׳ יוחנן ורשב״ל
נ• מעיינין בספרא דאנדתא כשבתא אמרי! עת לעשות לה׳ רפרו תורתך אמר•
מוטב שתעדך אות אחת ם! התורה ואל תשתבח תורה מישראל הילכך אהא
סקכינן (ותנינן) [וכתנינן] תורה שבע״פ והיינו דדרישנא ש' ת' שי״ן שנ״י
תוי״ן נתיבה בלו' שהשכחה גורמת לנו שנ״י תוי״ן דהיינו שני נתיבות דכתבינן
תורה שבעל פה:
תי״ו שני תוין .זשה״ב ויאמר ה' אלי עבור בתוך העיר כתוך
(ג)
 Iירושלים והתוי״ת תי״ו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים
אמר הקב״ה לגבריאל לך ורשום על מצחות של צדיקים תיו של דיו כרי שלא
ישלוטו נהם מלאכי חבלה שאני רוצה לשלוח בעיר ועל מצחן של רשעים תי״ו
של דם נדי שישלוטו נהם מלאכי חבלה אמדה מרד",ד לפני הקב״ה רבש״ע מה
נשתנו אלו מאלו אמר לדם הללו צדיקים גמורים הם וכו׳ הי' נידם למהות ולא
מיחו א״ל גלוי וידוע לפני שאם מיחו נידם לא קבלו מרם אמר לפניו רבש״ע
אם לפניך גלוי לום מי גלוי והיינו דנתיב זקן ובחור ובתולה טף ונשים וממקדשי
תחלו ונתיב ויחלו באנשים הזקנים מאי ממקדשי א״ת ממקדשי אלא ממקודשי
אלו נ״א שקיימו בל התודה בולה מאל״ף עד תי״ו י מיד והנה ששה אנשים באים
מדרך שער העליון ונו' ויבואו ויעמדו על מזבח הנוצשת ופיני׳ מזבח תחושת
מי וזה ביפי יחזקאל והלא שילמה גנזו ועשר ,מזבח אבנים של ל״ב אמר ,דנתיב
נ• מזבח הנחשת אשר לפני ה' קטן מרגיל כאדם שאומר להכירו ננס פלוני ופסול
לעבודה אלא אמר להם הקב״ה התר',לו ממקום שאומרים לפני שירה מן הלוים
שאומרים שיר בנלי של נחושת מאן ניגהו ששה אנשים אמר רב קצף ואף וחימר,
משכר ומשחית ומכלה ואיכא דאמרי משמיד ומשחית ומכלה קצף ואף וחימר• ,
ומ״ש תי״ו אמר רב תי״ו תחי' תי״ו תמות (לרשעי׳)ושמואל אמר חמה זבות אבות
ר׳יוחנן אמר תחון בזכות אבות רשב״ל אמר תי״ו סוף חותמו של הקנ״ה אמ״ת נ״.,
ראשונה של אותדת ואחרונה ואמצעיתה על שם אני ראשו! ואני אחרון ואני הוא ר •׳
אסר רשב״ג תי״ו אלו בנ״א שק״מו בל התורה כולה מאל״ףועד תי"ויהתיו הוא סי׳ ט״א
להם שק״מו כל התוהה נולה מראש ועד סוף °יאמ׳ באיכה רבתי "מאי וממקדשי ונוש'
תחלו ר׳ איבו ורבנן ד׳ אינו אמר [אמר] הקכ״ה יחרב בית ,המקדש ואל ־־'י■
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ןאוצר החכמה1

ראיתי פעם באחד מספרי תלמידי
ב.
הבעש״ט הק׳" ,דיש לברון בשעת לבישת
הבגדים מלאך מיכאל" .כלומר בשעת לבישת
הכתונת לכוון הר״ת של כ׳תונת שהוא אות כ׳
משם מיכאל ,ובשעת לבישת המכנסיים ברגל
ימין לכוון יו״ד של ימין ,וברגל שמאל הס״ת
של שמאל דהיינו למ״ד ,וזהו היו״ד והלמ״ד
של מיכאל ,ובשעת לבישת האבנט יכוון א׳
של א׳בנט ,ובשעת לבישת מ׳צנפת המ״ם של
מ׳צנפת וביחד הוי מיכאל.

בגמ׳ בבא בתרא (קסר ):בההוא גט מקושר
דאתא לקמיה דרבי ואמר רבי אין זמן בזה
א״ל ר״ש ברבי לרבי שמא בין קשריו הוא
מובלע פלייה וחזייה הדר חזא ביה רבי
בבישות א״ל לאו אנא כתביה אלא יהודא
חייטא כתביה א״ל כלך מלשה״ר זה ,הרי
מפורש דלא הותר לו לדבר לשה״ר בשביל
לחפות על עצמו שלא יחשוב רבי שהוא
כתבו ,ובמהרש״א בח״א כ׳ הא ודאי כיון
דחזייא ביה בבישות הוצרך לי׳ למימר לאו
אנא כתבתיו להנצל נפשו אבל הא דקאמר
יהודא חייטא כתביה לא הוצרך ליה למימר
וזה שדקדק לומר מלשה״ר הזה אף שבאת
להנצל נפשך לא הוצרכת לומר דבר זה.

ידו סט! שואל וססיב העולמי .סונגזויאל קאנאדא

אבל בס׳ שמע אברהם (סי׳ מז) מסתפק
בדברי המהרש״א דיש צד לומר דדוקא בכי
האי גונא דקים ליה בגויה דרבי מאמין בדברי
ר׳ שמעון דבאמרו אני לא כתבתיו יספיק לו
ויהיה די והותר להסיר החשד מעצמו כי
דבריו מקובלים אצל רבי דהוא בחזקת נאמן
אז הוא דאסור לגלות מי בעל הדבר אבל
בעלמא כי אתרמי מלתא דחשדוהו לאדם ולא
יצא החשד אם לא יגלה כנף מי היה אפשר
דמותר לגלות מסתורים דלא סגי בלא״ה —
אך לפסק הלכה מסיק דמוטב לו שיחשדוהו
ולא יעבור על איסור לשה״ר ולהעיד עדות
יחידי על חבירו ויסודו הוא מס׳ חסידים (סי׳
תרכב) ,ועוד ילהא״ט בספק זו.

— עד כאן מצאתי ראיתי פעם ,והנני
מבקש אם יש אחד מני אלף שיודע מקורו
שיפרסם מעל דפי״הגליוז ותשואת חן מראש.
|אה״ח?234567ר
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אם מותר לחפות על עצמו ע׳יי שידבר לשרו -
ואי מותר לבזות למי שמקנתר אותו
על דבר הספק אי מותר לחפות עצמו
מפשע שהוטל עליו ע״י שידבר דיבור
לשה״ר ,יש קצת ראי׳ מגמ׳ ערכין (טו ):דרב
הונא ורב חייא בר רב הוי יתבי קמי׳ דשמואל
א״ל (ר״ח לשמואל) חזי מר דקא מצער לן
(רב הונא שמכה וחובט אותי) קביל עליה רב
הונא שלא לצעריה בתר דנפיק (ר׳ חייא) א״ל
רב (הונא לשמואל) הכי והכי קא עביר
(שעשה ר׳ חייא דברים מגונים מש״ה הכה
וחבט אותו) — הרי שסיפר ר״ה לשה״ר על
ר׳ חייא ב״ר לשמואל כדי לחפות עצמו מפשע
שהוטל עליו ,ועי׳ ברכות (ה ):דאמר רב הונא
מאן דשמע עלי מילתא לימא אמרו לי׳ וכו׳
אמר להו מי קא שביק לי מידי מינה ,הרי ג״כ
שדיבר ר״ה על אריסו שגנב ממנו כדי לחפות
עצמו מפשע שהוטל עליו ,וראה בב״ב (קכג).
מיהו אבא רמאה הוא וכ׳ בם׳ עינים למשפט
שם וז״ל מוכח מכאן שמותר לומר גנאי על
אביו לצורך ,אע״פ שאף אביו רשע אסור
לבזות ,ועי׳ מכות דכ״ד ,נבזה בעיניו ימאס זה
חזקי׳ המלך שגירר עצמות אביו וכו׳ ,וי״ל.
וידידי החביב עלי עד לאחת הגאון הבקי
הגדול בש״ם מוה״ר אהרן משה ישעי׳ קרויז
שליט״א הוסיף מגט׳ סנהדרין (ה" ):אבוה
דההוא גברא גבה עינים הוה" וכו׳ ,הרי ג״כ
שדיבר לשה״ר על אביו כדי לחפות עצמו
מפשע שנכנס לבית הקברות ,הרי דאפי׳ על
אביו מותר לספר משום תועלת וצורך ,אולם
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ואם מותר לספר לחבירו ששמע לשון הרע
שא׳ רוצה להזיקו בממונו — עי׳ נדה (סא).
מיחוש מיהא מיבעי ופי׳ בתום׳ ובתוספי
הרא״ש היכא דאית היזק לו או לאתרים,
ומשמע שם דיש חיוב בזה — ,ועי׳ תוס׳
שבועות (לא .ד״ה זה) דאי״ז מתעבר על ריב
לא לו כשרוצה להציל מעותיו של חבירו אלא
מצוה קא עביד — אלא שצריך לי עיון מגמ׳
יומא (פג ):דאמרו לי׳ אמאי לא אמרת לן אמר
להו אימור דאמרי אנא חששא אחזוקי מי
אמרי ,ומ׳ דהיכא דהוא רק משום מיחוש אין
לומר לחבירו כיון שמדבר בזה לשה״ר על
חבירו ,וצריך לחלק דבשומע לשה״ר הוא דין
שאסור לקבל אלא באופן חששא ,אבל באמת
לפי שמועתו הוא אחזוקי מוחזק בזה ,ואז
הדין הוא שמותר לחוש לעצמו וגם לחבירו,
אבל בגמ׳ יומא שבאמת לא הי׳ לו רק חששא
בעלמא משום דרייק בשמא ודאי אין לומר

זוטות

רנה

'אוצר החכמה!

לחבירו כלל אפי׳ לענין מיחוש
דבמציאות אי״ז רק תשש כעלמ>2

כיו!

ואגב אציין במי שביזה את חבירו וקנתר
אותו בדברים מותר לו להשיב בוזיו דבר
ולקנתרם כמ״ש בש״ע חו״מ (סי׳ רכח ס״א)

ובסמ״ג (סי׳ קעא) וכ״כ בס׳ החינוך (מצוה
שלח) שאם בא ישראל א׳ וציער את חבירו
בדברים הרעים מותר לענות כסיל לפי הדומה
שלא נתחייב לסבול הנזקין מיד חבירו אלא
שהוסיף שיש שאינם נכנסים בהוראה זו
להשיב חורפיהם דבר פן יגבר עליהם הכעס
יותר מדאי ,ובס׳ משנת חכמים (פרק ו אות ג)
כ׳ דאף דאמרי׳ הנעלבים ואינם עולבים היינו
ממדת חסידות אבל מדינא שרי וזהו ג״כ רק
אם אינו מורגל בכך אבל אם מורגל לצערו
א״צ למחול בכל פעם וכדאי׳ גיטין (ז ).בני
אדם העומדים עלי וכו׳ שלח לי׳ דום לה׳ ולא
השיב לו שימחול להם יע״ש ,ובאמת עיקר
דבר זה דמותר לענות בדברים למי שמאנה
אותו בדברים מפורש לע״ד בגט׳ ביצה (כ):
מעשה בתלמיד א׳ מתלמידי ב״ה שהביא
עולתו לעזרה לסמוך עלי׳ מצאו תלמיד א׳
מתלמידי ב״ש א״ל מה זו סמיכה א״ל מה זו
שתיקה (שהיה לך לשתוק ואינך שותק) שתקו
בנזיפה והלך לו אמר אביי הלכך האי צורבא
מרבן דאמר ליה חבריה מלתא לא להדר ליה
מלתא טפי ממאי רא״ל חבריה דאיהו א״ל מה
זו סמיכה וקא מהדר ליה מה זו שתיקה ,וראה
עוד כזה בגמ׳ יומא (עא ):דא״ל כהן גדול
לשמעיה ואבטליון ייתון בני עממין לשלם
אמרו לי׳ ייתון בני עממין לשלם דעבדין
עובדא דאהרן ולא ייתי בר אהרן לשלם דלא
עביד עובדא דאהרן ,אולם שם בס׳ משנ״ח
הביא גט׳ יומא הנ״ל וכ׳ דחלילה לומר שלא
רצו לעשות לפנים משוה״ד והיו מהנעלבים
_ ואינו עולבים אלא דפגם משפחה י״ל דשאני.
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ובזה מיושב אצלי גם הגמ׳ בגיטין (נד).
רההוא רא״ל לחבריה דייר בר דיירתא (גר בן
גיורת) א״ל אנא לא אכלי פירי דשביעית
כוותיך ,וידידי כאח לי הגאון הבקי בש״ס
מוה״ר אהרן משה ישעי׳ קרויז שליט״א הוסיף
להעיר בזה מגמ׳ מגילה (כד ):א״ל ר״ח לר״ש
בר רבי אלמלי אתה לוי פסול אתה מן הרוכן
משום דעבי קלך אתא א״ל לאבוה א״ל זיל
אימא לי׳ כשאתה מגיע אצל וחביתי לה׳ לא
נמצאת מחרף ומגדף ,הרי דהשיב לו על מה
שביזה אותו ,ועי׳ הוריות (יג ):דא״ל ר״מ

לר״נ נתקין מלתא כי לדידן פרש״י כלומר
נעבד לי׳ כי היכי דעבד הוא לדידן ועי׳ ירו׳
תענית (פ״ד ה״ב) שלא רצה רבי למנות ר׳
חנינא בר חמא לראש ישיבה בחייו מפגי
שהשיבו טעם ברבים ,ויש לציין ליש״ש (ב״ק
פ״ח סי׳ מב) שכ׳ אם א׳ התחיל מריבה עם
חבירו וקרא אותו גנב או גזלן וזה הזר וקרא
אותו אפילו ממזר וכו׳ פטור ולפ הנראה
הראשון מחוייב יותר לבקש כפרה עליו
ולפייסו אם רוצה להיות יוצא ידי שמים מן
השני דלבא מרתח רתח וע״ע שם (פ״ג סי׳
כו) ,וראה עוד בת׳ זכרון יהודא (גרינוואלד
סי׳ רא) מ״ש בזה ,וילה״א עוד בזה.
חיים שלמה אבראהאם ,פודם דברי שלמה ,ברכת שלפה

בדין טבילת כלים למכשיר מבשל ביצים
בדבר השאלה בדין טבילת כלים לכלי
מכשיר שנתחדשו בזמנינו לבשל בו ביצים,
והכלי נבנה באופן שיש מבנה של פלסטיק
בתוך הכלי שמחזיק שם הביצים באופן
שהאוכל אין לו מגע עם הכלי ברזל כלל וכלל,
ויש שרצו לפטרו מחיוב טבילה מטעם זה ע״ס
דברי הסמ״ק הובא בשו״ע יו״ד סי׳ ק״ב ס״ד
דטריפיד״ש ששופתים עליהם קדירה אינם
טעונות טבילה ,אבל פדיליא״ש טעונות טבילה
מפני שנותנים עליהם המאכל עצמו ,ומבואר
דבאופן שאין להאוכל מגע לכלי אין בו חיוב
טבילה.
ולענ״ד דכן חייבים בטבילה ואין הנדון
דומה לראיה ,דבסוגיא דטבילת כלים בע״ז
ע״ה ע״ב אמרינן דכלי סעודה אמורים
בפרשה ,והרשב״א בתוה״ב (ב״ד ש״ד ל״ה
ע״א) מפרש וז״ל" :כלומר מדכתיב כל אשר
יבא באש ואיזהו דבר שבא באש וצריך
להכשירו באש הוי אומר זה כלי סעודה
שבולע על ידי האש וצריך להפליט בלעו על
ידי האש" ע״כ ,הרי רגדר כלי סעודה היינו
כלים הבולעים מהאוכל ,ובגר״א שם ס״ד
סק״י מבאר דזהו הטעם שטריפיד״ש פטור
מטבילה מפני שאינו בולע מהאוכל כמבואר
בסי׳ צ״ב דאין בליעה יוצא מכלי לכלי בלא
רוטב ,ולפי״ז בנידון דידן דיש מים בכלי
ומגיע עד הביצים הרי הכלי שפיר בולע
מהביצים ע״י המים ושפיר נחשב בכלל כלי
סעודה וחייב בטבילה.

אהרן דוד לוי
פו׳ו בניזדר של פון מ־נ וואזנו שלינוא ,וואודב אוהל יונתן וכלימה

)■y_y1 J7

שמח

הלבות מכירת

׳ 74

אינו אומדגא ,דאמרינן דרולה ליטול חיובא דכלתו חבנו ואינו שהראשונים לא אמרו בו טפס תשאלני בבהמ״י נדי

רוצה להעקוע הזכותיס שיש להבן בכלתו ,אבל בגוונא רהט״ז
בודאי <|זמדנא י מפליא הוי ועיין חש״כ רבינו בהלכות עבדים
סדק ג׳ הלכה ב׳ דמעשה ידיו של אשתו ובניו הס של העבד
אע״פ שרצו זן אותם יעו״ש ואכמ״ל ,אך הדין של הט״ז לעג״ד
למעשה צריך עיון להוציא ממון ,ואף בכותב לבתו וחתנו .
נראה דלא דמי דמאי ניחותא איכא לבתו שיזון בעלה לאתר
מיתתה ,משא״כ תמן ניחא לאשה שתזון בתה אחרי מותה,
ודוק בכ״ז :

פרק יג

הלכה

ה בלוז״ט ,לבך נראה לגרוס שם וכו׳:

ג״ב"עיין פירוש המשנה ס״ק דקדושק משמע דהוי מטעם
חליפין יעו״ש :

פרק יד

הלכה

ן סותר לאצור פירות שלש שנים ערב שביעית
וכו׳:

בגט׳

אתרי הברייתא מייחי רבי יוסי בן חנינא הוי אמר
לשמעיה פוק וחצר פרי שלש שנים כו׳ ולמאי מייתי,
ודבר גדול כוון! הגמרא ,משוס דבסנהדרין פליני אס מעברין
השנה במוצאי שביעית משוס דיכולין להביא ירק מתון לאק,
רק פליט אס ;מביאין ירק מחו״ל ובחיששין לגושיהן פליגי,
ובירושלמי ס״ק דשקלים על הך מתניתא דאין מעברין למוצאי
שביעית אמר ,משוס ׳רגשנית עד שלא התיר רבי להביא ירק
מחו״ל הא משהתיר רבי להביא ירק מחו״ל מפברין * א״כ הוי
סד״א דעכשיו שהתיר רבי להביא ירק תו אינו רשאי לאצור
פירות דמייקרי השער עכשיו ושמא לא יהא הרעב חזק ריביאו
ירק חחו״ל'לארן,י לכן מייתי דרבי יוסי קחנינא צוה לשמעיה
לאצור פרי £לש שנים אף שהיה אחרי רטנו הקדיש דהוא תלמידו

דרבי יוחנן ,וברור :

הלכה יא

אבל אם יש בה חכם אדם חשוב וכו׳ ואי
יכול לענוש וכר אא״ב החנה עסהם ועש)
>
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רטנו ,דבעי שני דברי׳ם ,שזה האומן שאתה עונשי
ומלסידו על שעבר על הפסקה ג״כ ימנה פמהן ויהיה
בהסכם ךעתג החכם ,אבל זה לא יוכל החכם לעשות פסיקה
ורגיעה ולןננושי סל מי שאינו מתנה עמהן כיון שאינו מדעת
זה האיש ׳ז לכן בבני אומניות לחודייהו ודאי לא סליק אדעתיה
דמצי לעשית עלמי שאינו מתנה עמק ,וכן כתב לפסוק ביניהן,
וכאן כתב דאף החכם אינו יכול להעניש ולהפסיד על מי שלח
קבל' התנאי אלא א״כ החנה עמק ופשו מדעת החכם ,פירוש
שיתנה מקהןהאיש שנענש ויהיה התנאי מדעת החכם ,ובשי״ע
כתב ואין יכולים לענוש ולהפסיד למי שלא קייס התנאי אא״כ
עשו מדעת החכם ,וזה כפי מה שפירש בכס״ח לשון רבינושמי
שלא קבל ,התנאי פירושו למי שעבר על התנאי ,ונראה דהוי
גרים.יאק יכולים כו׳ אולם גירסתנו ישרה ,וכן פסק הרמ״א
סימן ב’■ לבנין טוקי העיר אע״פ שיש חולקין וס״ל כי׳ רק במה
שקיבלו עליהן מדעת כולן ועיין מרדכי ,וברור דכן שיטת רטנו
ולפלא' שלא יכרו משימתו ודוק ,אח״ז רב בא לידי שו״ת פני
משה בנבשתי וראיתי בח״א סי׳ ד׳ שפירש דברי רבינו כהש״ם :

הלכך ,יך

□3

נשאלה שאלה על דבר חכמה כו׳:

עיין ההמ״ג ,וכעין זה פרק הספינה (דף פא) א״ל דבר

הלכה

לביישני •

טן כל המאנה את דינר בו׳ ובחלבה י׳ו וכן
אם לחצו והונהו במסוו ט׳ ובהלכה י׳ד
ומפנימה עוברכר:

הנך

רטנו במכין המצות סובר דאם הוכפלו הלאוין אינו לוקס
כמנינק ופיק בספר המצות מל״׳ת קע״נו הביאו ההמ״ג
הלכות מאכלות אסורות פרק ב׳ הלכה כ״ג ,וכן למבין המצות,
ולכן הנס דכאן אינו לוקה על הלאזין הללו פירש רבינו דברים
שהן אזהרות חלוקות לחנק שס״ה לאוק ,ובגר עובר בשלשה
דהוא נר ובכלל עמיתו ובכלל אחיו ,והא דעובר במאנהו בממון ׳ °ד
גם על לאו דלא תונו איש את אחיו דמיירי באונאת ממון גס a/
סל לאו דלא מינו איש את עמיתו דמיירי באונאת דברים  ,ד

ס־

x A a

דבגר אס מאנהו בדברים נשפל בדעתו וסובר טון שהוא מפס
אחר הקילו ישראל בממונו וממונו מותר ואין דורש ומבקש עבורן ס

והרי זה כאונאת ממק ,אס כי לחיצה לא שייך ,אבל שס אונאה
שמצאנו גם בממון גס בדברים בשס משותף שייך פ״ז שהוא \/׳
ירא לכנוס במסחר וקנין עם ישראל בן ברית קידחקהוויאנהו,
וכן אם אינה אותו בממון סובר שמצד שהוא שפל אצל ישראל
שאינו מגזעם ,לכן מאנהו ואין לך שפלות דעת מזה והוי כמבזהו
ומשפילהו ,משא״כ בישראל לא שייך זה ולא עבר מל אונאת
דברים או ממון רק בלאו דיליה לחודא ,זה סברת רטנו וראויה
אליו ודוק .אמנם בעבד שברח לארץ ישראל כתב רבינו בהל׳
עבדים פ״ח הלכה י״א ולא זכר לאו דלא תונו איש אה אחיו,
ואס מיקרי עבד אחיו ימוין ב״ק פ״ח וצע״ק :

פרקמו

הלכך י

מחזירו אפילו לאחר כסה שנים שזה מפח
טעות הוא:

בההמ״ג

ויש מי שכתב שאס היה הדבר שהלוקח יכול
להבחינו לאלתר כגון שיטלק לנסותו ולא הקפיד
לעשות ק והחוכר מכר לו סתם אינו חוזר ע״כ .הנה סברא
זו מצאנו גבי מקח טעות בפרק ?׳ דבכורוח גט ישראל שלקח
חן העו /ברוקואות ומלא בהן עבו״ז דאמר אב" רישא מקח
טעות דלא ידע דהא לא יטב ליה זוזי סיפא לאו מקח טעות
סוא דכיין דיהיב זוזי איבעי ליה לעיוני כי משיך כו /ושם
טעם אחרינא ,דבכ״מ סמיך על המקח משוס דהמוכר לא פירש
ליה וכמש״כ הרא״ש פרק אלו טריפות יעו״ש ,אבל בעבו״זאצל
המו״ג דאצלו לאו חסרון היא דהוא מותר ליהנות חע״ז וכמי
דאמר ר״נ ריש השוכר את הפועל פוקו וזגינו כל מה דאית לכו
וכו׳ ואיתגיירו יעו*ש ,ואדרבא אצל העו״ג חשיבא הע״ז טפי
וכמו דאמרו פרק בל הצלמים דאס חכר לישראל מבטלה דאל״ה
לא הוי מכר יעו״ש ,א״כ הוה ליה לישראל לעיוני בהו אם
איכא פט״ז ,אבל באן אק ראיה לזה מסוגיא דחק .ואף
חרבא דפליג וסבר דגם סיפא הוי מקח מפוח אין להביא ראיה
לסתור סברת יש מי שכתב ,דשם אמרינן ודאי לא ניחא ליה
לישראל למעבד איסורא ולעבור על ל״ת דלא תביא תועבה אל
טתך משא״כ בשאר מקח טעות ,ועוד דתמן אס הוי ידע
הישראל הלא היה יכול לבטל ע״י מו״ג ולההירה מנייה לו ואיך
נאמר דניחא ציה בהאי מקח שיפסיד החקח לגמרי דהוי ע״ז
שבאתה ליד ישראל ולא מהני ביטול ,לכן אין מסוגיא זו לא
ראיה ולא סתירה ,והתום׳ כתבו שם ואע״ג דבשאר מקח מעות
לא אמריק הכי ,שאגי לוקח גרוטאות מיד עו״ג דאיבפי ליה
לאסוקי אדעתא ספי שמא יש בהן ע״ז ,כוונתם למם״כ משוס
דלא הוי מוס אצל העו״ג המוכר ולק לא הזכירו רבוותא קדמאי
סוגיא זו ודוק :
להעיר קצת שם ,טק דקיבל בדיני ישראל א״כ קנייתו
הוי רק עיי משיכתו להגרוטאות ,א״כ הא במשיכתו

עובר
אור שמח ־ ג כהן ,מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס עמוד מס (74הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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אורח

בבא מציעא

ני עוסק לש״ש הרי זו מרה וממילא מגיע לו שכר .ולפעמים אינה מדה באם כי עוהק
רק למען כי יוכל לקרוא בכופרי השכלה והי׳ למליץ .אז אינה מדה ואינו מגיע לו
שכר .ומוטב מאשר יעסוק בליצנות ולשה״ר ולפעמים עוד יענש עליה באס כי יהפך
לו לרועץ שנעשה אפיקורוס ע״י ספרי השכלה .וזהו ומנעו בניכם מן הגיון ומפרש
רש״י ז״ל שלא ילמדו מקרא יותר מדי .כי עסקם בו כל היום .הוא אות שעוסקים
לא לש״ש :

ט״ב איין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין וכו׳ ג״ל הטעם בזה.
כי ידענו שבעת הגלות מתנהג ה' עמנו רק בנסים נסתרים .ואינו מתנהג
עמנו בנסים גלוים .ונקרא אל מסתתר וע״כ אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי
מן העין .וכן אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולט בו .למען שלא יהי׳
נס נגלה________________________ __ :
____________ < ,

י

אם

היה בע״ת אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים וכו׳ מדקרו
נ״ח:
לה רז״ל הונאות דברים משמע שמחרפו בדרך ערמה .כי באם שהיה
מחרפו בפירוש מהו הלשין הונאות דברים ? ע״כ ג״ל הכוגה בזה .כי בפיו יבוא לנחמו.
ואזמר לו .אל תדאג על קיצורך עתה בעבודת ה׳ .הלא זכור מעשיך הראשונים .
ולפי מעשיך הראשונים עליך לשמוח עתה בחלקך .ובאמת בלבו כוגתו לבזות אותו.
ולחרפו במעשיו הראשונים .וכן נוכל לפרש גס בזה שאומר לו פה שאכל נבילות
וטרפות וכו׳ וכן במי שיסוריס באים עליו .בפיו יעוררו לתשובה .אבל בלבו כונתו
לביישו כי חוטא הוא .ע״כ יענש מה' .וזהו שיסיימו רז״ל שהרי הדבר מסור
__________ - ——-------ללב ובו׳ ע״י_______ *****_________ :

נ״ט 1אט״פ

אם

ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו וכו׳ פי' שערי
חפלה בלא דמעות ננעלו .ושערי חפלה עס דמעות לא ננעלו .כי
תפלה עם דמעות מקבלים אותה תכך :

הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו' עיין במהר״ס שיך שיפרש .כי
ע״ב
חרוב זה יוכיח הכונה על ר״ח בן דוסא שהיה מסתפק א״ע בקב מרובין
מע״ש לע״ש שגס הוא סובר כמותו .ואמת המים .הוא ר״א בן ערך שהיה כמעין
המתגבר .וכותלי ביהמ״ד .הס התלמידים הרבים הלומדים בביהמ״ד כולם יוכיחו
שהלכה כמותו .והנ״ל בזה בע״ה הכונה .שעל עצמו אמר .וחרוב זה יוכיח .שהיה
מסתפק א״ע במועט .וע"י מרת הסתפקות זכה ללמוד ולהגיע לאמתתה של תורה .
א״ל אין מדת הסתפקות הוכחה כי הרבה תנאים היו מסתפקים א״ע במועט.
וחזר ואמר אמת המים יוכיחו היא מדת ענוה שהיתה בו .וכמאמרם למה נמשלה
ד״ת למים מה מים מניחים את הגבוה וכו׳ ומדה זו מצינו בו בר״א ע״ה
במסכ' סוכה כ״ת .שלא אמר דבר מעולם מה שלא שמע מפי רבותיו .ולא פתח
אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו .א״ל שגס ממדת ענוה אין ראיה .חזר ואמר
כותלי ביהט״ד יוכיחו היא התמדתו הגדולה בתורה .וע״י זכה להגיע אל אמתתה
של תורה .כמו שמציגו שם .שמימיו לא קדמהו אדם לביהמ״ד ולא הניח אדם בביהמ״ד
ויצא .ולא מצאו אדם אלא יושב ושונה זכו׳ א״ל שגס מזה אין הוכחה וכו' .והענין בזה
שאמר הקב״ה נצחוני בני נצחוני בני יבאר הגאון מהרצ״ה חיות ז״ל הכובה בזה
הוא כמו שאנו אומרים בי״ג עקרים שזאת התורה לא תהא מחולפת .וכשם שהקב״ה
הוא נצחיי כך תורתו היא נצחית .וע״ה כאשר שמע הקב״ה איך שהחכמים לא
השגיחו על כל המופתים היוצאים מגדר הטבע שהראה ר״א ע״ה לאמת את דבריו•
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כי עושק לש״ש הרי זו מדה וממילא מגיע לו שכר .ולפעמים אינה מדה באם כי עוהק
רק למען כי יוכל לקרוא בספרי השכלה והי׳ למליץ .אז אינה מדה ואינו מגיע לו
שכר .ומוטב מאשר יעסוק בליצנות ולשה״ר ולפעמים עוד יענש עליה באס כי יהפך
לו לרועץ שנעשה אפיקורוס ע״י ספרי השכלה .וזהו ומנעו בניכם טן הגיון ומפרש
רש״י ז״ל ,שלא .ילמדו מקרא יותר מרי .כי עסקם בו כל היום .הוא אות שעוסקים
,אה״ח 1234567׳
לא לש״ש ז
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ט״ב איין הברכה מצויה אלא כדבר הסמוי מן העין וכו׳ ג״ל הנ
הטעם בזה.
׳ כי ידענו שבעת הגלות מתנהג ה' עמנו רק בנסים נסתרים .וא
ואינו מתנהג
עמנו בנסים גלויס .ונקרא אל מסתתר וע״ב אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי
מן העין .וכן אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולט בו .למען שלא יהי׳
—-־
נס נגלה :

ג״ח ’• אם

היה בע״ת אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים וכו׳

מדקרו

לה רז״ל הונאות דברים משמע שחחרפו בדרך ערמה .כי באס שהיה
מחרפז בפירוש מהו הלשון הונאות דברים ? ע״כ ג״ל הכונה בזה .כי בפיו יבוא לנחמו.
ואומר לו .אל תדאג על קיצורך עתה בעבודת ה' .הלא זכור מעשיך הראשונים .
ולפי מעשיך הראשונים עליך לשמוח עתה בחלקך .ובאמת בלבו כונתו לבזות אותו.
ולחרפו במעשיו הראשונים .וכן נוכל לפרש גס בזה שאומר לו פה שאכל נבילות
וטרפות וכו׳ ונן במי שיסורים באים עליו .בפיו יעוררו לתשובה .אבל בלבו כונתו
לביישו כי חוטא הוא .ע״ב יענש מה' .וזהו שיסיימו רז״ל שהרי הדבר מסור
ללב וכו׳ ע״י:
-------

נ״ט

ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו וכו׳

פי׳ שעלי

חפלה בלא דמעות ננעלו .ושערי תפלה עם דמעות לא ננעלו .כי
תפלה טס דמעות מקבלים אותה חכך:

אם
ע״ב
חרוב זה יוכיח

הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו׳

עיין במהר״ס שיך שיפרש .ל

הכינה על ר״ח בן דוסא שהיה מסתפק א״ע בקב חרובי(
מע״ש לע״ש שגס הוא סובר כמותו .ואמת המיס .הוא ר״א בן ערך שהיה כמעין
המתגבר .וכותלי ביהמ״ד .הס התלמידים הרבים הלומדים בביהמ״ד כולם יוכיחו
שהלכה כמותו .והנ״ל בזה בע״ה הכונה .שעל עצמו אמר .וחרוב זה יוכיח .שהיה
מסתפק א״ע במועט .וע"י מרת הסתפקות זכה ללמוד ולהגיע לאמתתה של תורה .
א״ל אין מדת הסתפקות הוכחה כי הרבה תנאים היו מסתפקים א״ע במועט.
וחזר ואמר אמת המים יוכיחו היא מדת ענוה פהיתה בו .וכמאמרם למה נמשלה
ד״ת למים מה מים מניחים את הנמה וכו׳ ומרה זו מצינו בו בר״א ע״ה
במפל סוכה כ״ח .שלא אמר דבר מעולם מה שלא שמע מפי רבותיו .ולא פתח
אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו .א״ל שגס ממדת ענוה אין ראיה .חזר ואמר
כותלי ביהט״ד יוכיחו היא התמדתו הגדולה בתורה .וע״י זכה להגיע אל אמתתה
של תורה .כמו שמצינו שם .שמימיו לא קדמהו אדם לביהמ״ד ולא הניח אדם בביהמ״ר
ויצא  .ולא מצאו אדם אלא יושב ושונה וכו' א״ל שגס מזה אין הוכחה וכו' .והענין בזה
שאמר הקב״ה נצחוני בני נצחוני בני יבאר הגאון מהרצ״ה חיות ז״ל הכונה בזה
הוא כמו שאגו אומרים בי״ג עקרים שזאת התורה לא תהא מחולפת .וכשם שהקב״ה
הוא נצחיי כך תורתו היא נצחית .וע״כ כאשר שמע הקב״ה איך שהחכמים לא
השגיחו על כל המופתים היוצאים מגדל הטבע שהראה ר״א ע״ה לאמת את דבריו•
ולא

(נשים ,נזיקין ,קדושין ,טהרות) [טאקסין ,מנחם צבי בן אריה] עמוד מס  90הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

?ר"?

הסכמות הגאונים
אורח יוצרים

לאיתי

סלולה עולים במרומי
המעלה על שפתי

גס אנכי מלאכת שמיס של
הרב המובהק והשכין וי״א
•מרה מנחם צבי טאקסין ני׳ תהלה .כן לפי פעלו מהללו של האי
בעל המחבר ספר אורח חיי□ על גברא יקירא מהיר במלאכתו מלאכת
תוה״ק .אשר חבר על אגדת רז״ל בשס שמים .ברוחו פי שנים הרב המובהק
אורח ישרים .ודבריו מלאיס מוסר ושמן יא״ב מוה׳ מנחם צבי טאקסין
ורעש לישר לבות בני האדס לדעת תורת נ״י מקאמנין דליטא .צבי ורגיג ולעי
ה׳ ועבודתו .וראוים הס הדברים לקובען באורייתא תדירא .וה' נתן לו לשון
בדפוס למען יהגו בהם רבים .היוס יוס למודים בשפתי עעו ללמד לאדם מוסר
ה׳ כ״ד ניסן ע׳ למספר ב״י תרג״ב ודעת .וכבר ירד בכרס התורה וילקט
לפ״ק בריסק .
אורות והיו לו למאורות בספרו אורח
י נאוס יוסף תבער קלוי זצלה״ה
חיים על תוה״ק אשר כבר יצא לאדר.
ועתה הוסיף דעת ויטייל בפרדס האגדות
וישאב ממעיעת החכמה אשר חפרו גדולי המפרשים להשקות עדרי ישראל הרועים
|אה״יז ■1734567

על מעם האגדות ובטוב עעס ודעת הכל ערוך לפניו בספרו אורח יערים על
ס''זרעים ומועד .וכל דבריו מלאים תוכחת חיים מושכין לב אדם כמיס לאבינו
שבשמים .אמינא לפעלא עבא ירצה יפוצו מעינותיו חוצה  ,זו תורה וזו שכרה
תאיר אורה בארחו אורח ישרה והעמידהו בקרן אורה .וראוי היא לפי כבודו לתמכו
<לסעדו וכל המחזיקו ומעודדו יתברך בנפשו ומאודו כאשר ישא ברכה מצפה לישועת
ה' .בעה״ח ביום א׳ בטוב כסלו יכבד התורה לפ״ק פרוזינא.
נאום אליהו הלוי ההוגה פק״ק הנ״ל
שוכט״ס לכבוד ידידי ־הרב הבקי והשמן וי״א דובר• מישרים כ״ש

יט' מוה׳ מנחם צבי טאקסין נ״יי
ידידיי קו״נ מספרו היקר הגיעני ויש בהם דברי מוסר וטעם ורעת אשר ראוים
הס לכונס באגדת ה״ל ומקרבין לבב ישראל לאביהן שבשמים .וע״ד מבוקשו
להסכים על ספרו היתר אך למותר כי כבר נתפשט ספרו אורח חיים אשר
הדפיס מ״פ דרך זה מל תוה״ק  .ומה גס כי על חטרו זה הסכים הגאון מוהרי״ד

זצ״ל ומי לט גדול ממע .וה' ימלא מאויי לבבו הטהור כחפצו וברכה היו״ש

עמחח כד>
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•חותסי ום ד' כ״ט שבט תרנ״ג לפ״ק חונה דק״ק דמנאבארג.
<תר הסכמות הגאונים שליט״א יבאו בחלק השני כאשר יעזרני השי״ת להוציאו לאור.
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עד

ארחות

•צער האכזריות

צדיקים

הכעסנית על האדם ,אז בורח מדת הרחמנות ,והאכזריות

מתגברת להרס ולנתץ ,כז־כתיב" :אכזריות חמה ושטף אף"
(משלי כז ,ד> — אין חמה כחמה של אכזו־יות .אבל במדת

הבורא יתברך תמצא "בריגז רחם תזכור" (חבקוק ג ,ב) ,אבל
זה רחוק מן האדם לרחם בעת הכעס.

ועוד המדה הזאת בנפשו של אדם להשיג נקמה באויביו,
כדכתיב :״ולא יחמול ביום נקם״ (משלי ו ,לח —

פרוש ,כשיש נקמה אין חמלה ,אלא אכזו־יות .והכתוב
אומר :לא תקים ולא תטיר" (ויקרא יט ,יח) — אפלו לטיר בלב
הזהו־נו ,כל־שכן שלא לעשות מעשיה בת־ים להכות חכרו.
הלוא אף אם נפל בלא פשיעתו ליא ישימח ,כךכתיב" :בנפיל
אויבך אל תשמח ,ובכשלו אל יגל לבך" (משלי כד ,יז>.

והנוקם והנוטר אינו מעביר על מדותיו ,ואינו מוחל לחבריו

הפושעים עליו ,וזה גורר ומושך המחלקת והשנאה .וכבר

ת־עת מה טוב ומה נעים מדת השלום.

וככלל

האכזו־יות — הגוזל חברו מאומה משלו ,ובזה
מצער אותו .ועינש גדול י.ש לגוזל עני ,וחןבין עליה

מיתה ,כךכתיב" :אל תגזל דל כי דל הוא" (משלי כב ,כב),

וכתיב" :כי ה׳ ק־יב ריבם ,וקבע את קיבעיהם נפש" (שם פסוק

כג> .ואף־על־פי שיש עברות גדולות חמורות מן הגזל ,עינש
הגזל חמור מאיד ,כדכתיב בדור המבול" :קץ כל בשיר בא
לפני ,כי מלאה הארץ חמס מפניהם" (בראשית ו ,יג> .אמרו
רבותינו :קפה מלאה עוינות ,אין מקטרג בכלן כמו הגזל

(סנהדרין קח ,א) .ומי שמצער התום ואלמנה בגזל או בהכלמה
ובכל מיני צער ,מתחיב מיתה בידי שמים .וכן הדעים

שבן־ם להצילם מיד עושקיהם ואינם דנים דין התום ואלמנה,
בני מות הם ,כדכתיב" :כל אלמנה חתום ליא תענון" (שמוה

ארדזות

שער האכזריות

צדיקים

עה

כב ,כא> ,וכתיב" :אם ענה תענה אתו ,כי אם צעק יצעק אלי,
שמע אשמע צעקתו" <שם פסוק כב> ,וכתיב" :וחרה אפי
והרגתי אתכם בחרב ,והיו נשיכם אלמנות ובניקם יתימים"
<שם פסוק כג> .מרה כנגד מרה :נשיכם אלמנות — כנגד ענוי
אלמנות ,בניכם יתומים — כנגד ענוי יתומים .והמצער כל
איש מישראל ,עובר בלא תעשה ,שנאמר" :ולא תונו איש /
את עמיתו" (ויקרא כה ,יז> .וזה

"לא תונו" רוצה לומר

באונאת דבךים אמור <ב״מ נח ,ב) .אמרו רבותינו זכו־ונם
לברכה :כל השעו־ים ננעלים ,חוץ משערי אונאה (ש□ נט ,א>.
לכן יזהר כל אדם שלא יצער את חברו בשום דבר ,לא
?מעשיה ולא בדבךים.
הגוזל חברו ,כאלו נוטל נשמתו; ואפלו אם גזל ממנו דבר
מועט ,כגון פרוטה ,מתחיב מיתה <ב״ק קיט ,א) .גם זה
ממרת אכזריות :המוציא שם רע על חברו ,ובזה גורם צער
ובשת .והמוציא שם רע בפגם המשפחה ,אין לו כפרה
עולמית" .לא תהיה לו כנישה״ (שמות כב ,כד) — שלא יצער
הלוה ,ולא :עביר המלוה לפניו ויודע שאין לו במה לפריע,
כי הוא מציק לו בזה( .ב״מ עה ,ב) .והזהרנו להסיר
מנפשותינו מדת האכזריות ,ז־כתיב" :כל אלמנה התום ליא
תענון" (שמות כב ,כא> ,ונאמר" :ולא תונו איש את עמיתו,
ויראת מאליהיף" (ויקרא כה ,יז) .גם להשיב לעני העבוט,
כז־כתיב" :אם חביל תחבל שילמת רעף ,עד ביא השמש
תשיבנו לו" (שמות כב ,כה) ,ונאמר" :והןה כי יצעק אלי,
ושמעתי כי חנון אני" (שם שם ,כו) ,ונאמר" :וגר ליא תונה
וליא תלחצנו" (שם שם ,כ).
גם מן הבהמה ןרדזיק אכזךיות ,כז־כתיב" :יודע צדיק נפש
בהמתו״ (משלי יב ,י) — שלא להטו־יחה יותר מדי ושלא
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פרק שלישי

אורחות:

ץם והשלום

ו .כל צער שמצער חבירו הוי אונאת דברים.כב

הבין דברי המשנה והברייתא בגדר של גניבת דעת ולכן השמיט הרמב״ם ז״ל הלכות אלו ,דהרי
בעיניני אונאת דברים קא עסיק ולא בגניבת דעת דמקה וממכר ,וכתבן במקומן בהלכות מכירה
(פרק יח׳ ה״א) וז״ל :אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם וכו' ,ואפילו לגנוב דעת
הבריות בדברים אסור ,ובזה גם היינו נשכרים למצוא מקור לדברי הרמב״ם הללו שאסור לגנוב
דעת הבריות בדברים ולא נודע מנין זה להרמב״ם שאסור לגנוב דעת הבריות על ידי דברים
בעניני ממון והם דברי התוספתא והספרא וכפירוש הראב״ד ז״ל.

ולכאורה היה אפשר להביא עוד מקור לדברי הרמב״ם האלו ולא מובן מדוע לא מצא מקור לדברי
הרמב״ם ,מהא דאיתא בחולין (צ״ד) לא יסרהב אדם בחבירו וכו׳ מפני שגונב דעתו וכו׳ א״כ נאמר
כאן מפורש שאסור לגנוב דעת ,ואין לומר דיש הבדל אם הוא בעניני ממון או אונאת דברים
שעי״ז יחזיק לו טובה ע״כ .איברא דאכתי לא נחה דעתין בהאי ביאורא ,דהא על הנך הלכתא דלא
יאמר לו בכמה חפץ זה ולא יתלה עיניו על המקח משום אונאת דברים קאתינן ולא מדין גניבת
דעת ,והראיה שרבותינו התנאים במשנה ובברייתא והתוספתא כללו יחד עם אונאת דברים ולא
חילקו וא״כ לאו מכח גניבת דעת קאתו אלא מדין אונאת דברים ,ולפירוש הראב״ד ולפרוש
המיוחם לר״ש משאנץ צריך לומר דגם מה שכתבו מדין גניבת דעת היינו גם גניבת דעת ,ולפי
מה שיתבאר לקמן סעיף ו׳ שכל צער שחבירו מצטער הוי אונאת דברים ,אתי שפיר ואפילו אם
אין חבירו מצטער מכיון שהוא מתכוון לצערו יהיה אסור מדין אונאת דברים ,ועיין עוד לקמן
סעיף ט' ,ועדיין צריך ביאור דעת הרמב״ם מדוע לא הביא דינים אלו.
המורם מכל האמור שדעת רוב הראשונים להדיא שגם בגניבת דעת איכא אונאת דברים וגם בדעת
הראב״ד כך נראה לפרש ,וברמב״ם אין הכרח מה דעתו דהא אפשר לדחוק ולומר דכלל דינים אלו
במילים וכן כל כיוצא באלו ,נראה שבגנבת דעת יש בו משום אונאת דברים.

 .33המצער חבירו באיזה דבר שהוא עובר על לא תונו ,וגרסינן בחגיגה (ה׳ ע״א) ,רבי יוחנן כי
מטי להאי קרא בכי כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט על כל נעלם (קהלת י״ב) ,עבד שרבו
שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לו ,מאי על כל נעלם ,אמר רב זה ההורג כינה בפני חבירו
ונמאס בה ,ושמואל אמר זה הרק בפני חבירו ונמאס ,ופרש״י כי את כל מעשה האלהים יביא
במשפט על כל נעלם אף על הנעלמות ממנו שעשה שוגג הוא מביאו במשפט על כל אפילו על
דבר מועט במשמע ונמאס קצה דעתו של חבירו בדבר .וצריך האדם שיזהר תמיד לירוק שלא
בפני בני אדם וידרוס אותו תיכף שמא יעבור אחר ויהיה נמאס בו ,וכתב מהרש״א דאף אם אי
אפשר לו בלא רקיקה היה אפשר להבליעו בכסותו כמו גבי תפילה( ,ואיזו עברה היא זו שעליה
יביא במשפט הוי אומר זו צער חבירו) ,וכתב בספר החינוך (מצוד .של״ח איסור אונאה) וז״ל :ודע
כי לא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהם צער לבריות ,אבל כל אחד צריך להזהר
כפי מה שיראה כי הקב״ה יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו כי האדם יראה לעינים וה׳ יראה ללבב,
וכמה מעשים כתבו לנו רבותינו ז״ל במדרשים ללמד ע״ז מוסר ,ומזה ילמוד האדם שלא יעשה
האדם שום דבר שיצטער חבירו מזה ,וכתב רבינו יונה בספר היראה אל תעשה שום דבר מאום
בפני חבירך ואם עשו אחרים כן לפניך ונמאסת מחול להם ואל יבשלו על ידך ואם מצאת רוק

אורחות החייר ץשלום

פרק שלישי

לז

ז .המבייש את חבירו עובר בלא תונו לבד איסור דלא תשא
עליו חטא,כג וה״ה במכנה שם לחבירו ואפילו דש ביה.
ח .אפילו אומר דבר לחבירו ואינו מצטער עכשיו ולאחר מכן

יצטער הוי אונאת דברים.כי
ט .אם מתכוון לצער את חבירו ואין חבירו מצטער או
מתבייש י״א דגם כן איכא אונאת דברים.כה
מוטל הרם וסלקהו או כסהו ומחול לאשר עשה אותו פן יבוא אחר ויכשילהו שלא ימחול ,עכ״ל.

וכ״כ בספר חסידים (סי׳ מ״ח ,ולכאורה כן משמע ביראים (סי׳ ק״פ) ,מדכתב כשם שאונאה
בדברים כך אונאה בעין רע שמראה לו פנים רעות ,עכ״ל .ודבר זה בודאי אינו יותר מצער דהרי
לא אומר כלום ,ואף על פי כן קוראו אונאה ,וע״ע בר״ז בהלכות אונאה וגנבת דעת (אות כ״ח)
וז״ל :וכן כל כיוצא באלו דברים שהם צער הלב ,אע״פ שאינו מחרפו עתה כגנאי ודופי שיש
בו עתה ולא מכנהו כשם רע ולא מביישו ברכים (אף על פי כן נקרא אונאה) ,ומש״ב הוא
הנקרא צער כל דהוא ובכל אופן עובר בלא תונו ,שוב מצאתי בשערי תשובה לרבינו יונה (ש״ג
אות כ״ד) ,דאונאת דברים היא כל צער (וע״ע מה שכתבנו לקמן סעיף יז׳ ובהערות שם) ובספר
הקדוש פלא יועץ (ערך אונאה) כתב וז״ל :וגם בזה רבים כשלו כי לא ידעו מה אונאת דברים,
והכלל הוא שכל שמצער חבירו בדבריו הוי אונאת דברים ,וכדי לידע תמיד באיזה דברים מצטער
חבירו יקיים תמיד מאמר רבותנו ז״ל (שבת ל״א) דעלך סאני לחברך לא תעביד.
שוב מצאתי בדברי רש״י בגיטין (דף כ״ט ע״א) ד״ה זו אפילו תינוקות יודעים אותה וז״ל :דאין
השואל רשאי להשאיל ונמצא זה עובר על דעתו ומקניטו עכ״ל ,נראה מדברי רש״י שאפילו רק
י־׳ ־ ■> 1_.׳ע-ז ?<׳•(! -י!.
לא עושה מה שהיה מצפה ממנו גם הוי הקנטה דהיא אונאת דברים.
שו״מ לפאר הדור מרן בעל החזו״א זיע״א באגרותיו (אגרת רי״א) שכתב והרי צריך להזהר שלא *\\A
לגרום צער לחברו בדיבור קל אף לרגע ויש בזה ל״ת כדאמרינן סוף פרק הזהב (היינו אונאת
דברים) ,ע״כ.

כג .פשוט הוא דלא גרע בושה משאר צער .שו״מ ברוקח וז״ל :ואם ביישו בדברים עבר על לאו
דלא תונו איש את עמיתו היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,כדאמרינן בב״מ
פרק הזהב (ד׳ נח ע״ב) יש אונאה בדברים גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת
מאלהיך ,ועוד זה בגופו וזה בממונו זה ניתן להישבון וזה אין ניתן להישבון ,כל המלבין פני חברו
ברבים כאילו שופך דמים דאזיל סומקא ואתי חוורא המלבין פני חברו ברבים .או מכנה לו שם.
ואע״ג דדש ביה אין מעלין אותו מגהינום שערי אונאת דברים לא ננעלו ,ע״כ צריך לבקש ממנו
מחילה ויתענה ולוקה וכו' ,עכ״ל לעניננו.
כד .פשוט הוא מדין חמרים דהרי אינם מצטערים עכשיו ולאתר מכן מצטערים ,ואיתא במשנה
ב״מ (נ״ח ע״ב) ,כיצד היא אונאת דברים הרי שהיו חמרים וכו׳ יעוי״ש.

כה.

איתא בגט׳ ב״מ (נח ע״א) ,מכנה הינו מלבין ופרקינן דדש ביה ופרש״י ז״ל :מ״מ זה
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בפיסקא כ״ג שכתב רבינו ז״ל ויתרחק מן השבועות ומן הנדרים כי בעון הנדרים
בנים מתים ,ע״כ ,הוסיף רביגו זצ״ל העונש של עבירת נדרים .ומה שכתב שם
"ויתרחק" וכאן כתב "ויזהר" נראה לפי מה שכתבתי לעיל דמדבר כאן בדברים
שנוגעים לאחרים לכן כתב שיזהר שזה מספיק אבל פשטות הלשון לא משמע כן.
ויותר נראה מפני שכלל מכשול הנדרים עם זהירות מקנאת ושנאת בני אדם
ובאלו לא שייך הרחקה כיון שלא הוא המקנא והשונא .ואולי כוונת בעל התויו׳יט
זצ״ל היא שמכשול הנדרים הוא שאסור לנדור סתם כמבואר בפסקי הרא״ש
פרק א׳ בנדרים סי׳ ה׳ וז״ל :ושמעינן מד,א דלא מיבעי ליה לכשר למינדר
או לאישתבועי במידי אלא כדבעי למעבד מידי או אפילו למיתב זוזי לעניים
ואפילו לפדיון שבויים וכיוצא בזה אי איתא לההוא מידי בידיה ליתיב ליה מיד
ואי לא נישתוק עד דהוי בידיה ויהיב לה ואם פוסקין צדקה והוא צריך לפסוק
עמד,ם יאמר בלא נדר ומיהו אם מצור .דגופיה היא מיחייב בה ורמי עליה כגון
הא דאמר אשנה פרק זה ואשנה מסכת זו וירא פן יתרשל בדבר וגם בידו לקיים
הדבר שרי ליה למינדר ולזרוזי נפשיה כדרב גידל וכ״ש היכא דרגיל למשתלי ועבר
על אחת ממצוות לא תעשה או מתרשל בקיום עשה דשרי ליה ומצור .למינדר
ולאשתבועי להתמיד עליו ולשמור ולעשות המצוות וע״ז שנו חכמים נדרים סיג
לפרישות ,עכ״ל .ומסוף דבריו נראה שגם למצוד ,אין לנדור אם לא שיש חשש
מכשול או התרשלות בדבר דאז מצוד ,לנדור ,וכן פסק בש״ע סי׳ ר״ג ועי״ש
בברכי יוסף בשיורי ברכה ס״ק ה׳ שיש• חולקים ע״ז .ובסוגיא דנדרים דף כב.
הביאה הרא״ש בפסקיו ,קראו חז״ל לנודר סתם חוטא ורשע ובונה במה בשעה
איסור במות ועיין בפי׳ הרא״ש שם בריש דף כב .בד״ה דפתחין פנקסך וממשמשין
בעבודך ,מן השמים פותחין פנקס מעשיו ומדקדקין בהם בשביל שהוא מרשיע
לידור .עכ״ל.
אונאה^כשם שעוברים על איסור אונאת ממון אף שד,מתאנה אינו יודע מזה
ואפילו אם לא יוודע לו עולמית ,כך באיסור אונאת דברים עוברים אף שלא ידוע
למתנאה בשעת מעשה .אמנם אם לא יוודע לו עולמית לא עוברים ,דאיסור אונאת
דברים הוא משום צערו של המריאה ,ואם לא יצטער עולמית אין כאן איסור .וכן
נראה מוכח בת״כ פ׳ בהר פרשתא ג׳ פ״ד ס׳ ב׳ וב״מ דף נח :דעובר על לא תונו
אפילו אם המתאנה אינו מצטער בשעת מעשה אלא אחר זמן ,וז״ל :ראה
חמרים מבקשים תבואה ,מבקשים יין ,לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא לא
מכר חטה מימיו עכ״ל ,אף שבשעת דיבורו שמחו התמרים שעוזר להם למצוא
תבואה ,ואח״ב כשנמצא שלא מכר חטה מימיו מצטערים .וכן אמרו שם בת״כ ואם
תאמר עצה טובה אני מוסר לו ,הרי דבר מסור ללב וכו׳ כלומר שלא ישיאנו עצה
שאינה הוגנת לו אף שלא יוודע שאינה הוגנת לו עד אח"כ.
וראיתי בספורנו (ויקרא כה ,יז) וז״ל :ולא תונו אפילו בדברים וגניבת דעת
ועדתית אפילו בל|י שום דררא דממונא עכ״ל .וגם בטור ושו״ע חו״מ סי׳ רכ״ח
הביאו דיני גניבת דעת בסימן המיוחד לדיני אונאת דברים .וקשה לי אם לא
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יוודע לנגנב מגניבת דעתו אין לו צער ולמה עובר הגונב דעתו על לא תונו.
ובחולין דף צד :בסוגיא דאיסור גניבת דעת אמר שמואל אסור לגנוב דעתן של
בריות אפילו דעתו של עכו״ם ובעכו״ם לא שייך איסור דלא תונו איש אח
עמיתו ועכו״ם אינו בכלל עמיתו וצ״ל דהוא איסור דרבנן וכן הוא בב״וז ריש
סי׳ רכ״ח .ונראה כל איסור גניבת דעת שמחזיק לו טובה בחנם הוא מדרבנן והוא
מין גניבה ולא מין אונאה ואפילו אם נאמר שאסור מדאורייתא הוא בכלל לאו
דלא תגנבו ,כמו שנראה בתוספתא ב״ק פ״ז ה״ג ובמכילתא פ׳ משפטים פי״ג.
ועל הטור ושו״ע הנ״ל לא קשה ,שאפשר לומר שכללו כל דיני רמאות ,ולאו דווקא
משום איסור לא תונו .ואולי כוונת הספורנו הוא רק אם יוודע לנגנב אח״כ יש
בגניבת דעת משום לא תונו ,ומה שלא כתב כן בפירוש הוא מרוב פשיטותו בעיניו
לגודל הבנתו ונתקיים בי בעניי אם ראשונים כמלאכים וכו׳ .ואפשר שדעתו כדעת
הראב״ד בפירושו לת״כ פ׳^בהר פרשתא ג׳ פ״ד וז״ל רבי יהודה אומר אף
לא יתלה עיניו על מקחו ויאמר לו בכמה "חמץ זה והוא אינו רוצה ליקה מפני
שגונב דעתו שהוא סבור שיש בדעתו לקנותו והוא אינו אלא מתלוצץ בו.
ובתוספתא מפרש מפני שמשביח דעתו של מוכר .ודומה שבא על הפי׳ הזה
שפירשנו שמשביח את דעתו על דבר חנם וליצנות וגניבת דעת עכ״ל ,ושם יוודע
למוכר אח״כ אם אינו קונה .ובזה יש ליישב גם הטור ושו״ע הנ״ל דגם גניבת

דעת ממין אונאה הוא.
הנה לצורך תוכחה מותר להונות בדברים כמבואר ברמב״ם הל׳ דעות פ״ו
ה״ח (ועיין קובץ שיעורים להק׳ ר׳ אלחנן וסרמן זצ״ל יבמות דף צ׳ ד״ה ובתוס׳
פ׳ אלו מגלחין) ובתש־ובת חוות יאיר סי׳ קנ״ב כתב שמותר לרב לקנתר לתלמיד"
ולהונותם בדברים כדי שישתדלו בלימודם .וצריך לי עיון אם הוא עושה לקנטר
וממילא איכא תוכחה אם מותר או לא£ועיין בשערי תשובה לר׳ •שנה ש״ג אות
רי״ט והובא בהפץ חיים הל׳ לשה״ר כלל י׳ בבאר מים חיים אות י׳ י״ג שאסור
לדבר לשה״ר לתועלת השומעים שיתרחקו מדרך רש־ע אם יש במדבר אותו עון
עצמו שהוא מגנה .אמנם יש לחלק בין מצות תוכחה שהוא חיוב עליו ואין לו
לעזוב קיומה משום מדתו הגרועה ובין דיבור גנאי על הרשעים שאין עליו חיוב
ואם נובע ממדה רעה לא ידבר.
עוד צריך לי עיון אם אחד כועס על חבירו וצריך להוכיחו וגם בלא הכעס
שיש לו עליו היה מוכיחו אם מותר להוכיחו מתוך כעס או לא .ואולי זה דומה
לנותן צדקה על מנת שיהיה בנו שעושה מצות ה' מתוך נגיעה פרטית ,כך מוכיח
חבירו ועושה מצות ה׳ מתוך נגיעה פרטית — הכעס שלו .גם בשאר מצוות שייך
שמתוך שלא לשמה בא לשמה כמו ש־מבואר בעיון תפילה להגאון ר׳ צבי
מעקלנברגר ז״ל מקניגסברג בביאורו על ברכת התורה שמדמה כל המצוות ללימוד
תורה בענין זה ,וא״כ שייך אותה שאלה גם בהן .ואולי 'יש לחלק בין עושה מצוד.
שלא לשמה ש־אינו עושה רע רק שאינו מן המובחר ,לעושה מצור .ומשתמש במדד.
רעה .ואולי זה דומה למה שאמרו חז״ל ב״מ דף לב :אוהב לפרוק ושונא למעון
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יקדים טעינה לפריקה משום דכייף יצרו עדיף טפי ,ובנ״ד כפיית היצר הוא לא
להוכיח מתוך כעס כדי לשבור כעסו.
ואם נאמר שאסור להוכיח מתוך כעס יש• להסתפק אם אדם כועס על אחד
וצריך להוכיח לאחר שאינו כועס עליו אם אסור כל זמן שיש בו כעם מפני
שלא יוכל להוכיח בצורה נכונה בלא תערובת המדה הרעה או כיון שאינו כועס
עליו חייב בתוכחה אף שלא יוכל לקיים מצוה מן המובחר .ואם נאמר שמחויב
בתוכחה יש להסתפק אם עובר על איסור אונאת דברים אם אומרם מתוך כעס
או לא.
וכמו שהסתפקנו לעיל לענין תוכחה יש להסתפק בלשד",ר ורכילות לתועלת
מתוך מדר ,רעה או מלבין פגי חבירו לתועלת מתוך מדד ,רעה .ועיין בחפץ חיים
הל׳ רכילות כלל ט׳ באר מים חיים אות ג׳.
ועיין בחזו״א או״ח (מהדורה שניה •שנת תשי״ז) סי׳ נ״ו סק״ד ז״ל אבל
העונש צריך להע־שות מתוך יגון עמוק נקי מרגש צרות עין בשל אחרים ובהיות
האדם בלתי שלם בתכלית השלימות ומורגז ביצה״ר לא יחדל מלהיות רחמני
ולהתרשל בשעה שמצור ,לעשות דין ואז ניתן לו להשתמש גם בהערת טבעת
נקמה תהת פיקוח הדעת שאין הערתו בזה רק לזירוז הדין וזה בכל לבבך בשני
יצריך עכ״ל ,וגם מדבריו אינו מבואר אם כבר לבש מדת נקמה מטעם אחר
אם מותר להשתמש בה לזירוז הדין.
ואולי •שאלה זו תלויה במחלוקת הסמ״ע והט״ז בחו״מ סי׳ תכ״א סעיף י״ג
שהסמ״ע בס״ק כ״ח כתב דמי •שאינו רגיל להפריש אחרים מאיסורא כשרואה אחד
מכה הבירו ישראל אסור לו להפרישו בהכאה דודאי מכח שנאה מכהו כיון דכמה

פעמים רואה אהד מכה חבירו ואינו מפרישו משא״ב כשרואה אחד מכה אביו או
בנו או אחיו מותר להפרישו ע״י הכאה אף שאינו רגיל לעשות כן באחרים.
והט׳יז שם בד״ה לאפרושינהו מאיסורא כתב וז״ל הסמ״ע מחלק בין אם רגיל בכך
או לא ואיני יודע טעם לזה החילוק דכיון דדינא הוא •שיכול להציל ע״י הכאה את
המוכה וכי בכוונת הלב תליא מילתא ואף דאין דרכו כן לפעמים אחרים הרי לא
יפה עשה באותן הפעמים אמנם בהאי מעשה •שפיר קעביד ומ״מ נראה לי לחלק
ביניהם דמכה למכה א׳ מישראל אין פוטרין אותו אם לא שיש בירור גמור •שלא
יוכל להציל בענין אהר משא״כ במציל את קרובו אין מדקדקים כ״כ ואפי׳ במקום
•שאין בירור •שלא יוכל להציל בענין אחר דקרובו כגופו דמי ואע״ג דאיתא בס׳
ד׳ דאין פטור על ההכאה אם יוכל להציל ממנו בלא״ה ,היינו במכה כדי להציל
ממון ,אבל כאן שזה מכה קרובו והוד ,כמכהו בעצמו ואפילו בספק הצלה יכול
להכות במכה .עכ״ל.
ונסתפקתי לפי הסמ״ע אם רק הכאה אסר כשאינו רגיל להפריש מאיסור
אבל באונאת דברים מותר דבהכאה יכול להזיקו בנזק עולמית כגון הוצאת שן
ועין או •שאר מום מ־שא״כ בדיבור וגם •שצער המכות יותר חמור מצער^ע&^ודאת
דברים כמו שכתב בתשובות חוות יאיר סי׳ ס״ה שהכאה יותר חמורה מגידוף .וכן
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כתב דאם אהד מבזהו בדברים מותר למתאנה להשיבו כדרכו (אף שאין זה משנת
חסידים) אבל אדם אחר אסור לו לבזות למבזה וק״ו שאסור להכוהו .והיינו דמשום
חומרא דהכאה מותר להציל המוכה גם בהכאת המכה כדרך שהוא עושה ,וכן
משום חומרת הכאה אסור להכות למבזה כיון שהוא מצער רק בדברים.
ולכאורה קשה להסמ״ע באם מפריש מאיסורא מתוך שנאה אסור ,עדים
ששונאים לאדם ומעידים נגדו מתוך רצון להנקם ממנו ,אף שעדותן אמת ,יהיה
אסור להם להעיד ,והא קיי״ל דשונא כשר לעדות .ויש לחלק דהם רק גורמים
להרע לשונאם והסמ״ע מדבר שמזיק לו בידים .ואם נימא דהסמ״ע מחלק בין
הכאה לשאר איסורים כ״ש דניחא טפי.
עוד קשה לפי דרך הסמ״ע אם פגע בכבודו של מלך ומלך שמחל על כבודו
אין כבודו מחול ונמצא שהמלך מתנקם ממנו ג״כ משום מדותיו הרעות וי״ל
דשב ואל תעשה שאני .ואם נימא דהסמ״ע מחלק בין הכאה לשאר איסורים ניהא.
ומה שקשה לדרך הסמ״ע מעשיית מצוות שלא לשמה כבר מיושב לפי
דברינו לעיל.
אונאת הבריות בממון :כתב האור החיים הק׳ ויקרא כה יז ד״ר .לא הונו
איש את עמיתו :שאין איסור אונאת ממון בקרקעות ולכן כתבה התורה סמוך לו
איסור ? fFתונו לומר שעכ״ם יש איסור אונאת דברים כשמוכר קרקעו ביותר
משויו( .ואין מבואר בדבריו אם זה בשליש או בפלגא ,וממה שכתב שם "מוכר שוה
מאה בחמשים או להיפך" אין ראיה דשמא כלשון ר.גמ׳ נקט) .וצריך לי עיון
בדבריו למה יש כאן איסור אונאת דברים דהיינו מצער חבירו שלא כדין ,האם
נאמר בשנים שהיו רצים אחר המציאה לתפסה וקדם אחד וזכה בה והשני מצטער
על שלא זכה הוא ,שהזוכה עבר על אונאת דברים ? כן הוא הדין שהמוכר מותר
לו לדרוש איזה מחיר שירצה בשביל החפץ שלו ועל הלוקח לברר אם הוא
המחיר המקובל בשביל חפץ זה ואם לא בירר ומצטער על כך למה נאשים את
המוכר כל זמן שהתורה לא אסרה מעשה זה ,וכאן אין מפורש בתורה שום
איסור על אונאת ממון ולמה יהיה בזה איסור אונאת דברים.
והנה הרא״ש פ׳ הזהב סי׳ כ׳ (הובא בטור ושו״ע סי׳ רכ״ז) הסתפק
במטלטלין בפחות מש״תות שאין בהם אונאה ,אם זה פטור בהחזרת המעות דפחות
משתות מחלי אינשי אבל אסור משום אל תונו ,או שלא שייך איסור אל תונו
כלל במטלטלין בפחות משתות ומותר לכתחילה .ובדעת האוה״ח הק׳ הנ״ל מוכרח
דסובר שאין חילוק בין החזרת ממון האונאה ואיסור אל תונו ,דאלת״ה מנין לו
דבמיעוט שנתמעטו קרקעות נתמעטו מאיסור אל תונו אולי נתמעטו רק מהחזרת
ממון האונאה אבל האיסור קאי גם בקרקעות.
ומה שכתב האוה״ח הק׳ דקרא דויראת מאלקיך שכתוב בפרשה זו משום
דאונאת קרקעות מסור ללב לכן נידון בב״ד של מעלה ולא בב״ד של מטה ,י״ל
דקאי דווקא על איסור אונאת דברים שהוא מסור ללב דלתועלת מותר דיכול
לומר לתועלת כוונתי ,כמו שמצינו בלפני עור ,ובפרט לפי קושית הלח״מ הל׳
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מכירה פי״ד הט״ו דהמאנה אונאת ממון במכירת מטלטלין עובר גם על איסור
אונאת דברים וא״כ אינו מוכרח כלל חידוש דין של האוה״ח הק׳ שיש איסור
אונאת דברים בקרקעות אף שאין איסור אונאת ממון ,די״ל דלהכי אסמכיה קרא.
ומצאנו עוד מקומות בתורה דאיידי דאיירי בהאי עניינא מביא ענין דומה לו
כמו בפרשת אמור פרק כ״א פסוק ה׳ דאיידי דאיירי בטומאת כהנים למת מביא
איסור קרחה על המת שנוהג בכל ישראל ועיין ברש״י ובאבן עזרא שם ,א״כ נימא
גם כאן דאיידי דאיירי באיסור אונאת ממון הביא איסור אונאת דברים ואין כאן
הכרח לחדש דין חדש .אבל עיין במנחת חינוך מצוד .של״ח ששיבח חידוש זה

של האוה״ח הק׳.
ועיין בחו״מ סי׳ רכ״ז בסמ״ע ס״ק נ״א ז״ל ודע דמהרש״ל ז״ל כתב
דאף דאיתמעטו הני מדין אונאה מ״מ לא גרעי מאונאת דברים וגניבת דעת
ובכלל לא תונו איש את אחיו הן וכמו שיתבאר ר״ם רכ״ח אם לא שהמוכר
בעצמו לא ידע מאונאתו עכ״ל ובפ״ת ס״ק כ״א הביאו והשיג עליו וז״ל:
ולכאורה מ״ש ובכלל לא תונו איש את אחיו הן הוא ט״ס וצ״ל ובכלל לא
תונו איש את עמיתו הן דקרא זה הוא באונאת דברים כדאיתא בפ׳ הזהב נח.:
גם צ״ע למה לא הזכיר דברי הרמב״ן הביאו הרא״ה בס׳ החינוך ס׳ של״ז דס״ל
דעובר באותו לאו עצמו דאונאת ממון ולא איתמעטו הני אלא מדין החזרת
אונאה וכו׳ .עכ״ל .ולי נראה דבדקדוק נקט המהרש״ל כאן)£קרא דאונאת ממון

ולא הפסוק דאונאת דברים ,דלא נתמעטו קרקעות מאיסור אונאת ממון ,דהנה
המהרש״ל בחידושיו על הטור חו״מ (נדפס בטור הוצאת "אל המקורות" ירושלים
שנת התשי״ט) כתב בסי׳ רכ״ז ד״ה ואלו דברים שאין להם אונאה עבדים:
ונראה אף דממעטינן מדין אונאה מ״מ עובר על לא תונו דלא גרע מאונאת
דברים או גונב דעת הבריות וכו׳ .ובם׳ ס״ו שם כתב ד״ה׳מכלל אונאה הוא
ואם מכרו ביותר^נ״ל דה״פ בכלל אונאה ועבר על לא תונו איש את אחיו ומ״מ
לענין דינא אין לו אונאה עכ״ל וכן העתיקו בב״ח שם בד״ה^ומ״ש ואם היה

הלוה ענירהנה בס׳ ס״ו בדין דאין אונאת ממון בשטרות העתיק לשון הפסוק לא
תונו במקום אל תונו וכן מצינו בכמה מקומות במהרש״ל שמחליף לא תונו
ואל תונו כגון בעמודי שלמה ביאורו על הסמ״ג לא תעשה קע״א ולא תעשה
קע״ב וז״ל דהא הוא בכלל ישראל והכתוב הוסיף עליו תרי לא תונו ינוקי חד
בממון וחד בדברים דומיא דגבי ישראל דכתיב נמי תרי לא תונו עכ״ל מוכרח
שאינו מקפיד בין אל תונו ללא תונו ,אבל לא מצינו שמחליף סוף הפסוק
לכתוב איש את אחיו במקום איש את עמיתו או להיפך .ומשטרות שהושוו לקרקעות
ס״ל למהרש״ל דיש בהם איסור אונאת ממון א״כ נראה דכוונת המהרש״ל שהביא
הסמ״ע הנ״ל דיש כאן שני איסורים איסור אונאת ממון ואיסור אונאת דברים.
ולפ״ז אפשר לתרץ למה לא הזכיר המהרש״ל דעת הרמב״ן דאף שמסכים
עמו שיש איסור אונאת ממון בקרקעות נוהג אפילו בפחות משתות ולדעת
המהרש״ל אפשר דדווקא יתר משתות .עוד אפשר שדעת הרמב״ן כדעת הרמב״ם
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" .־<• -י; איסור אונאת דברים
(הל׳ מכירה פי״ב הל״א) דהיכא׳גלאיסור ־
..,את דברים כנ״ל.
ודעת המהרש״ל דיש איסור אונאת מבין
ןע״ש בלחם מש  ,הקש ,על הרמב״ם למה אינו עובר באונאת ממון גם על
איסור אונאת דברים והניח בצ״ע .ולי נראה דאפשר שהרמב״ם למד זה מהגמרא
ב״מ נח :שאמרו שאונאת דברים יותר קשה מאונאת ממון מה שייך לומר דזר.
קשה מזה הגם שיש מציאות דעובר על אונאת ממון בלי לעבור על אונאת דברים
לשון שהונהו ומת טרם הרגיש באונאתו דעל איסור הונאת ממון עובר על איסור '
אונאת דבריס^כשמאנהו בממון משום שפלותו שהוא מעם אחר סובר שהקילו

דווקא באופן בזה .ואפשר לפרש דכוונת הגמרא דיותר קשה אונאה הבאה ע״י
דברים מאונאה הבאה ע״י ממון ,ולפי מה שביארנו דעת המהרש״ל לעיל נראה
דצ״ל כן.
ועיין באור שמח (שם) שתירץ קושית הלח״מ הנ״ל דדווקא בגר יש איסור
אונאת דברים כשמאנהו בממון משום שפלותו שהוא מעם אחר סובר שהקילו
ישראל בממונו ואין דורש ומבקש עבורו אבל לא בישראל שלא נשפל בדעתו כל כך
על אונאת ממונו .הרי כשהאונאה באה ע״י ממון אין כאן איסור אונאת דברים.
ולפי דבריו נמצא שהאוה״ח הק׳ חולק על הרמב״ם.
ואפשר לומר דאם מאנה בממון עובר גם על איסור אונאת דברים תלוי
במחלוקת אם לוקין על לאו דאונאת דברים ,דהנה כתב הרמב״ן בב״מ ס״ם הזהב
דלוקין על לאו דאונאת דברים וכן כתב המרדכי בפ׳ הזהב סי׳ ש״ו ותמה
עליו בחידושי אנשי שם אות ז׳ דהא קיי״ל דלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו
ואפשר דמכות מרדות מדרבנן קאמר ע״כ ולפ״מ שביארנו יש ליישב דס״ל
דבמאנה בממון עובר גם על איסור אונאת דברים לכן הוה לאו שיש בו מעשה כיון
שיתכן לעבור על לאו זה ע״י מעשה .וכעין סברת המ״מ פי״ג מהל׳ שכירות
ה״ב .ובחינוך מצוד .של״ח וכן בשע״ת לר״י ש״ג אות כ״ד ואות מ״ט כתוב דאין
לוקין על לאו דאונאת דברים דהוה לאו שא״ב מעשה ואין לומר דהחינוך לשיטתיה
במצוד .שמ״ה ושמ״ו דאם יתכן לעבור על לאו בלא מעשה אף כשעובר ע״י
מעשה אינו לוקה דנקרא לאו שא״ב מעשה וכעין זה מצאתי בדרך מצותיך לבעל
המל״מ על מצוד .ס״ה של החינוך אלמנה ויתום לא תענה ,דהא כבר כתב השעה״מ
בהל׳ חמץ ומצה פ״א ה״ג בד״ה איברא שעיקר א־ברי הרב יבין שמועה ,דאם
א״א לעשות אותה פעולה שעובר בה הלאו בלא מעשה נקרא לאו שיש בו מעשה
הא א״א לעבור על לאו דאונאת דברים ע״י אונאה במו״מ בלא מעשה דצריך
לעשות מעשה קנין א״כ מוכח דס״ל לחינוך ולרבינו יונה דאין איסור אונאת
דברים כשמאנה בממון וצ״ע .וכהמוכר מאנה והלוקח עושה מעשה הקנין יש
/C
לפלפל בזה ואכמ״ל.

קמח

אילת

תשחר

קדושים יט

שם .פרש״י יכול יעצים עיניו כמי שלא

ראהו לכך נאמר ויראת מאלקיך

איתא אל יאמר לו פה שאכל נבלות

וטרפות שקצים

ורמשים .בא

ללמוד

שהרי דבר זה מסור ללבו של עושהו

תורה שנאמרה מפי הגבורה ,וכנראה

שאין מכיר בו אלא הוא .צ״ב מה צ״ל לו

־מאנה אותו על ת״ת משום שעיקר מצות

ויראת מאלקיך הרי דבר זה שמהדר פני

ת״ת זה בפה (אמנם איסור מאכלות

זקן אינו נ״מ לאחרים ואת מי הוא מרמה

אסורות הוא כשנכנסים בבית הבליעה

בזה שמעצים את עיניו חוץ מאת עצמו,

ולא במקום שמדברים).

והנה אם ניכר לחכם שמעצים את עיניו,

והנה בב״מ איתא לא יאמר לו זכור

הרי זה לא דבר המסור ללב ,ואם אינו

מעשיך הראשונים ,והיינו דאסור

ניכר לחכם הרי אינו פוגם בכבודו ,וכמו

לומר דבעבר עשה עבירות אע״פ שלא

שמותר ללכת לישן קודם שיעבור החכם

מגנהו שעושה עכשיו עבירות ,א״כ

וכשעובר אינו עומד ,אמנם אם המדובר

האומר על אחד שהוא בעל תשובה

בכהאי גוונא שמרגיש בזמן שהחכם

בכונה לגנותו עובר איסור ,אבל אם בא

עובר ולא קם מפניו ,אז הוא מבטל

לשבחו ולומר שהתעלה ממצבו הרע

המצוה.

מותר ,וכמו שהתורה משבחת את יתרו
ויראת

שהי׳ כהן מדין ופירש מהם ,אבל לומר

מאלקיד שיענישך בימי הזקנה,

לגנאי וכדאיתא בסנהדרין (פ״ב ב׳)

והנה אע״פ שלא עושה רע לזקן במה

שזילזלו בפינחס ואמרו לו בן פוטי

שלא קם מפניו ,בכל זאת כתוב שייענש.

שפיטם עגלים לע״ז זה אסור [והנה

האבן עזרא

מפרש

וטעם

ביהושע כ״ד ב׳ כתוב שאמר בעבר

פסוק ל״ג .לא תונו אחו .פרש״י

הנהר

ישבו

אבותיכם

וגו׳

ויעבדו

אונאת דברים לא תאמר לו אמש

אלהים אחרים ,הרי שהזכיר את מעשי

היית עובד ע״א ועכשיו אתה בא ללמוד

אבותיהם הראשונים ,אמנם דבריו היו

תורה שנתנה מפי הגבורה .צ״ב מה

בנבואה].

רצונו בדבריו הרי הוא עשה תשובה,

והנה אם לא רוצה משום זה ללמדו

פסוק ל״ה.

לא

תעשו

עול

תורה הרי״ז אונאה במעשה ולא רק

במשפט .פרש״י אם לדין הרי

מצערו

כבר אמור וכו׳ ומהו משפט השנוי כאן

בדברים,

וכנראה

שסתם

בדברים.

היא המדה והמשקל והמשורה ,מלמד

והנח רש״י לא מפרש למה הוא מאנה

שהמודד נקרא דיין שאם שיקר במדה

יותר

(אפי׳ פעם אחת) הרי הוא כמקלקל את

משאר כל המצות ,ובב׳׳מ (נ״ח ב׳)

הדין וקרוי עול שנאוי ומשוקץ חרם

אותו

על

תלמוד

תורה
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יוצא לאור מעצם כתיבת־ידו
שבגנזי ספריית בודלי באוכספררד

ירושלים תשמ״ט
K׳

)P'j'S

רבינו שמואל גארמיואן נזחקיפי ארעא וישראל
לפני שלוש גזאות וחמישים שנה
כתב שיטות על כל נ/סכתות הש׳ם

ראה נ?בוא על מס׳ סנהדרין
ככר יצאו לאור השיטות לחולין ולסנהדרין
וצריך לדעת שכל שהובא בספר בסוגריים נזרובעים הן הוספות
נזקונטריס אחרון לאמרי בינה ולחיבורים אחרים שכלל רבינו

בספרו ׳אמרי קדוש׳ כ״י בורלי ( .466נשלם בשנת ת״כ)

גם ספר זה ,השלישי בסדרה ,הוגהה בידי הרב חיים יצחק פרוש יצ״ו
בדפוס שתי נ/הדורות של שיטה למס׳ קדושין,
שיופיעו ברצות ה׳ כארבעה כרכים

יבואו על הברכה נסים דרוויש ובניו נזקארקאם

על עזרתם

לגזברים ואפילו בני העיר פוטרין אותו אין הקרש יוצא בלא

^עד; דוק .ומיהו לפי

שיטה זו אין שבועה זו אלא משוס וחייבים בני העיר באחריות□ והוו להו והדיוט ,והא
לןו1א דרמב״ם גופיה פסק כפ״ב ושכירות סעיף כ׳ ותיקנו חכמים שנשבעין על
ההקדשות וכו׳ ,משמע רס״ל כפי׳ רש״י ז״ל שבועה זו דהקרשות תקנת חכמים היא אם

כן לא בעי לאוקומה כר״ש וצי׳ע .ועוד קשה נזה שכתב רמכ״ם ז״ל בפ״ג דשקלים סעיף

ט׳ שלחו את שקליהם וכו׳ והיינו תירוצא ושמואל ושמואל לא סבר ושבועה זו תקנת

חכמים ומוקי לה בנושא שכר ונשבעין ליטול שכרן ואליבא דרטב״ם ז״ל נשבעים

X
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להפטר עצמם ובני העיר פטורים .וי״ל ודין זה נלמד מתירוצא דרבי אלעזר לפי שיטתו

וסבר רבני העיר חייבים כששלחו ביר שומר חינם משם למד דין זה דשומר שכר דוק.

ורמינהי השוכר את הפועל וכו׳ .כתבו התוספות ודרשינן את עינבי נזירך לא תבצור

O־

מן המשומר אי אחה בוצר ,היינו כמו שפי׳ רש״י ז״ל עינבי נזיריך שהנזרת והפרשת בני
אדם מהם דהיינו שמור דוק .ומה שכתבו וכי תימא אינו אסור כי אם לבצור לכתחילא

\

אכל בדיעבד מותר כלומר והכא בהקדש אפילו לכתחילא כיון ואשכחן צר היתר

בדיעבד קרינן ביה ממשקה בני ישראל ,אי נמי בדיעבד הוי כיון דאין מקום אחר לעומר
אין לך דיעבר גדול מזה דוק .ומה שכתבו אפילו מן ההפקר אסור לבצור ,כלומר וע״כ
אבל בוצר מן ההפקר היינו צד היתר בדיעבד מכלל דמן השמור אפילו בדיעבד אסור

רוק .ומיהו קשה מה טעם דהוי תולדה רקצירה וקצירה עצמה מן ההפקר מותר דלא
אסרה תורד ,אלא קצירה של כל השנים ,וההיא דמועד קטן אינו ענין דהתם הכי קאמר
דזמירה ובצירה בכלל זריעה וקצירה ולמה פרטן וכו׳ כמו שכתב רמב״ם ז״ל בפ״ק

דשמטה ויוכל ,אכל מן ההפקך מה טעם וצ״ע.
וכן אמר רבי יוחנן בשקנו מידו .קשה אם כן למה לי נושא שכר אפילו שומר חינם
מתנה להיות כשואל .וי״ל ראה׳־נ ובריתא נקט נושא שכר לאשמועי׳ איסור שבת

ובהבלעה מותר דוק ,ומה שכתבו התוספו׳ וי״ל דהכא ופטור וכו׳ ,כן כתב נמקי יוסף
כשמעתין .ומה ישכחבו אפילו משבועה פירוש לא מבעיא מתשלומים דוק .ומה שכתבו
אי נמי וכו׳ פי׳ דהנאה דהתם דמהימן ליה היינו דמשאיל ליה לא שמוסר ליה לשמירה

דוק.

|ע״ב|
מתני׳ כשם שהונאה במקח וכו׳ .כתבו התוספות אם הוא בן גרים וכו׳ היינו זו אף זו,
נראה רקשיא להו דליתני הא וכל שכן קמייתא ומלבין פניו טפי ותירצו זו אף זו קחני
דוק .וי״נז דקשיא דהשתא בעל תשובה בעלמא אסור לומר לו וכור מעשיך כל שכן פגם

משפחה ,ותירצו זו אף זו הוי ואפילו מעשה אבותיו אסור דוק .ונראה דבור ,ניחא ונקט

מ,תני׳ אם הוא כן גרים ולא נקט אם הוא גר רזו אף זו קתני ,ואפשר דהיינו הך דקשיא
להו לתוספו־ ותירצו כדפי׳ ובפרט דקרא דנקט במתני׳ הוא<וגסולא תונה ואם כן הול״ל

היה גר וכו׳ דוק .ומיהו קשה בריתא דבסמוך דנקט אם היה גר וכו׳ כתר בן גרים הוי זו
ואין צריך לומר זו דאפילו מעשה אבותיו אסור להזכיר כל שכן מעשיו .וי״ל דבריתא
נחת לאשמועי׳ לענין תלמוד תורה ואינו אומר לו זכע^צעשיך ראשונים ,מיהו לענין

ב״מ נח ע״ב
תלמוד תור^ר״א ריפה אומר לו פה שאכל וכו׳ קמ״ל ,ואם כן שפיר הוי זו אף זו דגם
זה אסור להזכיר דוק.

תנו רבנן לא תונו וכו׳ .בריתא היא בתורת כהנים על הפסוק .ומיהו קשה דבפסוק וכי

תמכור נ?טכר טייתי התם בריתא כי האי גוונא בהונאת ממון הכתוב מדבר אתה אומר
בהונאת נ?מון או אינו אלא בהונאת דברים כשהוא אומר ולא תונו איש את עמיתו הרי

אונאת דברים אמור וכו׳ .והשתא הכא נ?וכח מכת ההוא קרא דבהונאת דברים הכתוב

מדבר משמע דפשיטא לן דהתם בהונאת ממון הכתוב מדבר ,והתם מוכח דבהונאת ממון
הכתוב נ?דבר נ?כח האי קרא משמע דפשיטא לן דבהונאת דברים הכתוב מדבר .וי״ל רכן
דרך תורת כהנים והכוונה לומר אם לאו נ?כח קרא יתירה לא הוה נזוקמינן שום קרא לא
בהונאת דברים ולא בהונאת נ?מון דאיכא למימר הכי והכי ,נ?צד אחד הונאת ממון עדיף

דאיכא גזלת ממון ומצד מה הונאת דברים עדיף דגדול הונאת דברים מהונאת ממון

כדלקמן ,אם כן אם לאו מכת קרא יתירה לא הוה מוקמינן בהונאת ממון ולא בהונאת
דברים ואי הוה כתיב חד קרא לא הוה ידעינן במאי נוקי ליה רוק .ומיהו קשה דקרא דכי
תמכרו ממכר כ?שמע דמיירי בהונאת ממון .וי״ל דבמקח וממכר איכא הונאת דברים טפי

כגון לא יאמר לו ככמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח וכן אם היו תמרים מבקשים

תבואה וכו׳ כדלקמן דוק.

הלא יראתך כסלתך .כתבו התוספו׳ ותום דרכיך היא תקותך ודוחק .וי״ל דהכל קאי
איראתך יראתך היה כסלתך והיה תקותך ותום דרכיך כי על ידי יראת שמים האדם תם
דרך דוק .ומה שכתבו יש לפרש כמו כן לשון ביטחון ולא לשון כסילות וכו׳ ,קשה דהוי

שפת יתר דודאי אם הוא לשון ביטחון אינו לשון כסילות .ונראה נ?שום רכתבו יש לפרש
כמו כן לשון ביטחון משמע כי הכא בשמעתין ,וליתא דע״כ אין פירושו כי הכא
דמוכיחו שאינו ירא שמים והתם אדרבה השטן מדבר לשון הרע על בוראו ואומר
לאברהם כי בדין היה כי יראתו תהיה כסלתו כי ירא אלהים הוא ,לכן כתבו כי מה

שנרויח הוא שלא יהיה לשון כסילות אך אין פירושו לשון ביטחון כי הכא בשמעתין

דוק.
אם היו חמרים מבקשים תבואה וכי׳ .י״ל משום הונאה דחמרים שמאנה אותם

בדברים ללכת אצל אותו פלוני לריק ,ועוד שמתביישים בראותם כי זה האדם נכבד ולא
^מכר תבואה מימיו .וכן יש לפרש משום הונאת אוחו פלוני שמתבייש בראותו באים
י אצלו למכור תבואה ,וכן פירש צבית יוסף בטור ח״מ סימן רכ״ח עיין שם.

שהרי הדבר מסור ללבו וכו׳ .פירש״י ז״ל האי שהרי ליתן טעם וכו׳ ודוחק ,ולפי
הפשט נראה דבא ליתן טעם מה טעם אסור להונות כן שהרי וכו׳ ,והא ליתא דעיקר

הטעם הוא נ7שום הונאת דברים רכתיב ולא תונו איש את עמיתו ,ולכן נדחק רש״י ו״ל

לפרש כן ודוחק כדפי׳ .ולי נראה משום דהכריח נ7כח קרא יתירה הרי הונאת ממון אמור

הא נזה אני מקיים וכו׳ ,ופי׳ לעיל דקראי לא מסיימי ומכח קרא יתירה הוא דמוקמינן חד
בהונאת ממון וחד בהונאת דברים ,וקשיא ליה מה ראית לומר רזה מיירי בהונאת ד.גרים

ומפרש שהרי הדבר מסור ללב וכו׳ וכיון דבהאי קרא כתיב ויראת מאלה? משמע
דבהונאת דברים מדבר.
ראזיל סומקא ואתי חיוורא .כתבו התוספו׳ ךמאךים בתחיק<ה ןכן. _,אה דקשיא להר

אמרי בינה

קנ׳בן

"

דרב נחמן נ?אי קמ״ל היינו הך דתני ההוא תנא המלבין טני חמר ירנים דהיינו דאתי
חיוורא והיינו המלבין פגי תכירו ,ותירצו דשפיר קאמר דמכריוז הענין דכן הוא דשופך
ד£יו ממש בתוכו דחזינן ןדאזיל) ראזיל סומקא וכו׳ לפי שהדמים מתאספים לכרות.
הכל ס״ד וכו׳ .פי׳ רש״י ז״ל וכי הכל יורדים ,וקשה מה כא ללמדנו וזהו פשוטו.

וי״ל רלא נטעה לפרש דהשתא קס״ד דהכי קאמר הכל יורדים לגהינם הכל ס״ר דפירושו
חוץ מג׳ שאין יורדים*,והא ליתא ראם כן נ?אי פריך וכי הכל יורדים והלא כבר אמר חוץ

מג׳ ,ועוד דהוי דוחק דלא שביק לאסוק נ/לתיה חוץ נ?ג׳ שיורדים ואין עולים ,לכן פירש
דודאי אסיק מלחיה וידעינן דאמר הכל יורדים ועולים חוץ גזג״שאין עולים ,וקשיא לן
הכל ס״ר וכי הכל יורדים אע״ג דאמרת רעולים נ?״מ וכי הכל יורדים והלא יש צדיקים

מזומנים לחיי העוה״ב בלא דין ועונש גהינם ,ומשני כל היורדים עולים וכו׳ ואינו נ?חדש
ענין עולים רזה ידוע לן ,ואין הקושיא מעיקרא הכל ס״ר לומר הכל יורדים כגהינם ואין

עולים ומשני הכל יורדים ועולים ,ראם כן הוה ליה לשנויי הכי קאמר הכל יורדים

ועולים ,אלא ודאי מעיקרא נמי ידעינן רעולים אלא קשיא לן וכי הכל יורדים רהלא יש
צדיקים שאין רואים פני גהינם רוק.
ומה שכתבו התוספו׳ אי נמי נזלבין נמי וכו׳ ,הכי נמי אמרינן בדור המבול לא ידון

רוחי לא דין ולא רוח" ,וכן באלישע ‘5אחר לא ג?ידן נדייניה ולא בעלמא דאתי ניתייה
דוק .ומה שכתבו וניחא השתא וכו׳ קשה אמאי לא הכריחו מעיקרא אין לפרש דאין
עולים כלל ג?כח הך קושיא ,ונראה דלא נזסקי הך תירוצא וזהו שכתבו ומיהו תימה וכו׳
כלומר וע״כ לתרץ הך קושיא צריך לומר דלא רצה למנות אותם ששנויים בברייתא

והשתא לא צריך לתירוצא דלעיל ,וניחא השתא וכו׳ דהשתא י״ל דלא רצה למנות וכו׳

וכזה לא מסיק וניחא השתא ,ואם כן אין להוכיח נזכאן רעולים אחר כך דאפילו תימא
אין עולים לעולם י״ל דלא רצה למנות וכו׳ ,תדע דבפ״ב דעירובין דף י״ט ע״א מפרשי

התוספו׳ סוגיין רהכא כפי הפשט דאין עולים לעולם ותירצו דלא רצה למנות השנויים

בבריחא עיין שם .וראיתי התם ובפרק בתרא דחגיגה,׳' בתוספו׳ דבר תמוה דכתבו
דפושעי ישראל אין עולים לעולם ,וליתא ראתו־ י״ב חורש עולים כדאיתא בפ״ק דראש

השנה '7וכמו שכתבו כאן וצ״ע .וקצת קשה דההיא דנעשים אפר וכו׳ בפושעי ישראל
דוקא איתמר ואם כן לישני דהני אינם כן ומשום הכי לא חשיב להו .וי״ל דבכל הרשעים
כתיב ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם וכו׳ דוק .ומה שכתבו ומכנה

איצטריך לאשמועי׳ אע״ג רדש ביה בשמיה ,קשה וכי לא ירעינן דמכנה איצטריך ומה
צורך להאריך בזה .וי״ל משום דתירצו דחשיב נזלבין אגב מכנה קשיא להו וכי לא הוה
מצי למיחני נזכנה בלא מלבין ותירצו רכל עיקר חידוש מכנה הוא אע״ג דרש בשמיה
והך רבותא לא שמעינן אלא על ידי דקחשיב מלבין וקשיא לן היינו מלבין ומכת קושיא

זו שמעינן אע״ג דרש בשמיה ,אבל כ?כח הא רקתני במתני׳ דאבות נזלבין לא הוה
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סנהדרין דף קן ע״ב.
חגיגה דף טוע"כ.
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דף כז ע״א.
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דף ין ע״א.
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ב״מ נט ע״א

[קנג

שמעינן הך רבותא אע״ג דדש בשמיה ,נמצא דשפיר תירצו דחשיב מלבין אגב מכנה
כדפי׳ דוק .ומה שכתבו וכולהו וכו׳ ,נראה רקשיא להו אמאי לא תירצו לתרץ כל הני
קושיין דלעיל אמאי לא חשיב מינין ומשומדים וקרקפתא דלא מנח תפלין והבא על

הגויה וכו׳ דהנך דחשיב הכא היינו אעפ״י שעשו תשובה ,ותירצו רלא ניחא להו לתרץ
הכי דכולהו וכו׳ דוק.

ןדף נ״ט ע״א ן
נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש וכו׳ .כתבו התוספו׳ נקט הכי וכו׳ ,פירוש נקט
הכי נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ולא קאמר על אשת איש משום רבת שבע

ספק אשת איש הויא וכו׳ כדמפרשי ואולי .ולבסוף כתבו ולכל הפי׳ קשה וכו׳ כלומר נהי
רבת שבע ספק אשת איש הויא מ״מ אפילו אשת איש וראי נוח לו לאדם שיבא על אשת
איש גמורה ולא ילבין ,מרקאמר שזה מיתתו בחנק וכו׳ משמע אשת איש גמורה רספק

אשת איש אין מיתתו בחנק .ועוד דאויבי דוד היו אומרים הבא על אשת איש נזיוזוזו

במה ועלה קאמר מיתתו בחנק וכו׳ ,והניחו קושיא זו בצ״ע כי קושיא עצומה היא ועל

פי שיטתם הקשו לעיל נ?הא דאמר התם חוץ מג׳ שיורדים ואין עולים הבא על אשת
איש וכו׳ דאפילו אשת איש גמורה יש לו חלק לעוה״ב .ומיהו בפ״ב דעירובין פי׳
התוספו׳ כפשטא דאין עולים לעולם .ולכן יש ליישב שמעתין על פי שיטתם דעירובין
ועל פי שיטת רש״י ז״ל דשמעתין ,כי בודאי ענין בת שבע היה ספק אשת איש ואויבי

דוד היו אומרים לו הבא על אשת איש דרך קינטור לומר שהיתה אשת איש ורוד היה
נ?שיב לפי האמת שלא היתד ,אשת איש גמורה ויש לו חלק לעוה״ב ,ואע״ג דקאמר

מיתתו בחנק לאו דוקא אלא כלומר עון אשת איש דעלמא ודוחק.
ומה שכתבו והא חזר אוריה נ?ן המלחמה ,כלומר וכבר נתבטל הגט והויא לה אשת
איש ,ודאי קשה דהך קושיא איתא בשמעתין סתם אליבא דכ״ע היכי קרי לה ספק אשת

איש משום הגט הא חזר ,ומה צורך להו לאקשויי על ההיא רכל האומר דוד חטא .וי״ל
דאה״נ אלא משום דאידך קושיא ועוד קשה דתניא וכו׳ ליתא בשמעתין אלא רוקא התם

דקאמר הכי כל האומר דוד חטא טועה דבשמעתין ניחא דקרי לה ספק אשת איש כדרבי

יוסי משום הכי הקשו אההיא דשבת דוק .ומה שכתבו ועוד קשה דתניא וכו׳ .משמעתין
הוו מצו לאקשויי דקרי לה ספק אשת איש אלא משום דעיקר מלתא דשמעתין היא
מדרבי יוסי כמו שפי׳ רש״י ז״ל משום הכי הביאו הבריתא דוק .ומה שכתבו לכך קרי
לה ספק אשת איש ,כפי הפשט משמע דכיון דלא היה נודע שגירש ודאי דאפשר לא
גירש שהיה טרוד אלא דאם כן קשה הרי חטא שבא על ספק אשת איש .וי״ל דרור ירע

כי גירש ודאי ולכן לא חטא וקרי לה ספק אשת איש שסבורים העולם שהיא אשת איש,
וכן פי׳ התוספות בהדיא במסכת שבתי" עיין שם.

י

ולא עוד אלא אפילו בשעה שעוסקים בנגעים וכו׳ .כתבו התוספו׳ לא מכעיא בשעה
שהם בטלים וכו׳ ,פירוש דאין פירושו לא מבעיא כשעוסקים בענין אחר כגון גיטין

וקידושין וכיוצא וכו׳ דמאי רבותא איכא טפי בנגעים ואהלות מגיטין וקידושין ,אלא הכי

*־־

קני!

אמרי בינה

פירודו לא מבעיא כשהם כטלים וכו׳ דוק .ומיהו מה שכתבו וגם אין עניינם לאשת איש
נראה דהכי פירושו לא נזבעיא כשעוסקים כענין אשת איש דיש לומר דהלכה למעשה

קמבעיא אי נמי אגב אורחייהו נזכרו כ?ענין כת שבע אלא אפילו בשעה שעוסקים בנגעים
ואהלות דאינו ענין לאשת איש וכו׳ .ומה שכתבו ויש ספרים וכו׳ ,לפי הספרים הכי

פירושו אפילו בשעה שעוסקים בענין ר׳ גזיחות בית דין ויודעים דין הבא על אשת איש
שהוא בחנק אומרי׳ לי הבא על אשת איש וכו׳ לביישני דוק .ואני שמעתי בדרך דרש

אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות ויודעים כי הנגעים באים על עון לשון הרע והיה
להם ליירא מעון לשון הרע פן יחזקו נזוסריהם בנגעים כי אין לך לשון הרע גדול מזה

דוק.
דכתיב היא מוצאת .כתבו התוספו׳ היא נ;וצת בלא אלף וכו׳ ,פירוש דקשיא להו היכי
יליף הכי דילמא תמר אי לא הוה נ?ורה יהודה הוה אמרה תמר ממך היא ,ותירצו היא
מוצת כתיב וכו׳ ובזה ניחא לישנא דגט׳ רקאמר דכתיב היא מוצת ולא הוה צריך לומר
אלא נזנא לן נ?תמר סתם ,אלא ודאי להכי נזייתי דכתיב היא נ/וצת כמו שפי׳ התוספות

דוק.
אל דמעתי אל תחרש .כתבו התוספו׳ בטוח אני בך וכו׳ ,פירוש כ/שום דרש״י ז״ל פי׳
דמשמע נמי לשון עתיד וכו׳ .והתוספו׳ רצו לפרש דע״ב נ?שמע לשון עתיד לומר בטוח
אני בך מדשני קרא כלישניה ולא כתיב דמעתי שמע כמו שמעה תפלתי ה׳ וגו׳ דוק.

[ע״ב|
אמר רב הסדא כל השערים ננעלין .פי׳ רש״י ז״ל כל השערים של תפלה ,כלומר דהא
איכא שערי דמעה דלא ננעלו ,19ותירץ רכל השערים היינו דתפלה דוק.

תנן התם חתכו חוליות וכו׳ .פי׳ בערוך רבי אלעזר נ?טהר כיון שהחול כין חוליא
לחוליא אינן מרובקות ורואין אותם כאילו הן פזורות ואין לו דין תנור וחכמים נזטמאין

רסברי רשחא מיהת תנור הוא עיין בו.
וזה הוא תנורו של עכנאי .כתבו התוספו׳ יש דגרים חכנאי וכו׳ ,עיין ברש״ל ז״ל

ובתוספות יום טוב כמסכת כלים ושם הארכתי.

אין משגיחין בכת קול .כתבו התוטפו׳ נ?שמע דכשום מקום אין נ/שגיחין ,וקשה דהם
תירצו איפכא דרוקא הבא אין נזשגיחין .וי״ל דרבי יהושע ודאי סבר דבשום מקום אין
משגיחין ,ומה שתירצו התוספו׳ הוא לדידן דלא תיקשי הלכתא אהלכתא ,דהכא קי״ל

כרבי יהושע דאין משגיחין בבת קול והתם קיי״ל כב״ה לפי שיצתה בת קול ,ותירצו

דאנן הכא דוקא קי״ל כרכי יהושע והתם קי״ל כב״ה דוק .ועיין בברכות דף נ״ב ע״א
ובפסחים דף קי־׳ד ע״א.
אף הוא קרע בגדיו וכו׳ .כתבו התוספו׳ אין להוכיח נזכאן וכו׳ ,ונמקי יוסף ז״ל כתב
בשמעתין דאין זה נידוי אלא חרם והאריך עיין בו.

כך מקובלני מבית אבי אכא כל השערים נגעלו וכו׳ .כתבו התוספו׳ פי׳ בקו׳ וכו׳

ובחנם דחק וכו׳ .וקשה אמאי לא הקשו ראם כן היינו שערי הונאה היינו שערי דמעה
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ברכות דף לב ע״ב.

ב״נ /ס ע״ב

‘[קנה ׳

ולעיל אמרינן חוץ משערי דמעה וכו׳ חוץ משערי הונאה .וי״ל דהיינו הן־ דכתבו ובחנם

דחק כדפי׳ דוק.

מתני׳ אין נזערבין פירות וכו׳ .ואין צריך לומר חדשים בישנים ,פירש״י ז״ל פסק
למכור לו ישנים וכו׳ הכי דייק לישנא חדשים בישנים פירוש דפסק עמו ישנים ואסור

לערב חדשים .ומיהו מה שכתב דישנים בחדשים מותר אמאי דילמא רוצה לייישנם.
והרי״ף ורמב״ם ז״ל פי׳ דפסק חדשים וגרסי איפכא בבריתא אין צריך לומר חרשים

משלם וכו׳ ,וניחא טעמא מפני שאדם רוצה ליישנן ,ורש״י ז״ל נדחק בפירושו דקאי מה

טעם חדשים משלש לא לפי שהם יפים אלא שרוצה ליישנן אבל זה שפסק ישנים ורוצה
לאכלם מיד ישנים יפים דוק.
אבל מערב של אמש בשל אמש וכו׳ .פירוש היינו דוקא בשופה יין לחבירו ,אבל

מתני׳ לא מיירי בשופה ,ומאי דקאמר רב יהודה הכי קאמר וכו׳ אבל נותן לו את שמריו
היינו שנותן לו שמריו עם היין ומערב לו השמרים בתוך היין ,ועיין בהרא״ש ז״ל ותבין
ועיין בתוספתא דמכילתין פרק שלישי ותמצא הענין מבואר יפה.

הדרן עלך הזהב

[ס׳ ע״ב]

מתני׳ איזהו נשך וכו׳ .משמע דקאי אקרא את כספך לא תתן לו בנשך וכו׳ ובא

לפרש איזהו נשך איזהו תרבית ,וליתא דלא מפרש אלא תרבית דרבנן לומר דמדאורייתא
ליכא נשך בלא תרבית ולא תרבית בלא נשך כדמסיק רבא בסמוך .וצריך לומר דאדרבה
להכי נחית תנא לומר דלא נטעה לומר אין לי אלא נשך בכסף ורבית באוכל ולכן מפרש
נשך כאוכל סאתים חטים כשלש לומר דהיינו נשך דליכא תרבית בלא נשך ונשך בלא

תרבית ,ושביק רבית דאוריתא ומפרש רבית דרבנן לומר דנשך ותרבית חד הוא כדמפרש

בגט׳ דוק.
מדשביק לרבית דאוריתא וכו׳ .קשה דהוה לן נמי למידק מדמפרש תרבית דאוכל גבי
נשך וקתני איזהו נשך וכו׳ סאתים חטים כשלש וכו׳ דהיינו תרבית אוכל משמע דנשך
ותרבית חדא מלתא היא כדפי׳ במתני׳ .ועוד קשה מנא לן דמפרש רבית דרבנן וע״כ

היינו כדאמר לקמן דף מ״א ע״ב אטו כל הני דאמרינן עד השתא ־1או רבית הוא ומסיק

רבא ער כאן של תורה מכאן ואילך של דבריהם ,נמצא דמכח קושיא דפשיטא לן דכל

הני רבית הן מסיק דאה״ג דנשך ותרבית חד מלתא ושפיר קתני איזהו נשך ואיזהו תרבית
ויצא בנשך לומר דנשך ותרבית חדא מלתא ,אם כן סתמא דתלמודא הוה ליה לאתויי
ההיא דלקמן תחילה אטו כל הני דאמרינן וכו׳ והוה מסיק דרביח של דבריהם קחני והדר
הוה מייתי הך מלתא מדשביק רבית דאוריתא וכו׳ .ועוד קשה כיון דהשתא סמ״ך
אמסקנא דלקמן דמסיק רבא גופיה דרבית דבריהם קתני דאילו דאוריחא נשך ותרבית

חדא מילתא ולא קשיא לן אלא והא קראי כתיבי הוה לן לשנויי מיד לא חילקן הכתוב
אלא לעבור עליו בשני לאוין ומאי האי דמפרש ואזיל ותסברא וכו׳ ,והא אגן לא סבירא

) הכי אלא אדרבה פשיטא לן דנשך ותרבית חרא מלתא ולא קשיא לן אלא והא קראי
כ,

.י כדפי׳ וצ״ע.
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מספד גדול

של עדון והתפתחות החומר ,ובה כמדה שנחלש אצלו החומר ממש גידין
ועצמות ועור קרום עליו ,גבר הרוח ויגע בכל כחו בתורה כמו רבינו הקדוש
(כתובות ק״ד> ,ולא נהנה מעוה״ז אפי׳ באצבע קמנה ,ובתום׳ שם בשם התד-ב״א עד
.שיתפלל אדם שיכנסו ד״ת לתוך מעיו ,יתפלל שאל יכנסו אכילה ושתי׳ יתרה
בתוך מעיו עיי״ש ,כן הנה״ק המנוח הי׳ גלוי וידוע שיגע בכל כחו בעבודה
ובתורה ולא נהנה מהעולם הוה כלל ,יגע ומצא כי הי׳ גדול הדור האמת«
ואנהירנין לעייניץ בכל המקומות החמורות שבשתי התלמודים *בבלי וירושלמי׳"
בשכלו החריף כידוע לכל יודעיו ומכיריו ,עד שממש נוכל לאמר שהגאון ר׳
מאיר יחיאל זצ״ל מאסטראווצע הי׳ *למאיר" עיני חכמים בהלכה ,ועתה כבת
אור "המאיר" ,אהה! מאיר שכב תורה מה תהא עלי׳ (נזיר נ׳) מי יפתור
המקומות החמורות בתלמוד ומדרשים ,ובצדק אני צועק לפניכם רבותי הלא
תדעו כי *שר" *וגדול" נפל *היום" בישראל.
נחזור להנ״ל דפטידת צדיק הדור נחשב לקרבן הדור ,ורז״ל חייבו
להביא גם *נסכים" עם הקרבן ,ואמרו כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב״ה
סופרן ומניחן בבית גנזיו (שבת ד׳ ק״ה) וצ״ב הלא דמעות מתקבלים בכל
עת כדז״ל כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעות כעין שביארנו במק״א דלשער
המלך יש מפתח מיוחד יקר המציאות אשר אין דוגמתו בעולם ,ואם נאבד
המפתח וא״א בשו״א למצוא מפתח אחר שנוכל לפתוח את השער ,א״א לפותחו
^רק ע״י חומר מפוצץ אשר עי״ז מוכרח להפתח ,כן משחרב ביהמ״ק ננעלו
ואבדנו כל המפתחות לשערי שמים ,אין לנו לא קרבנות ולא אישים לרצות את
בוראינו ,לכן אין שום עצה רק להשתמש בחומר מפוצץ הם הדמעות ועי״ז
אף אם נגעלו השערים מוכרחים להפתח ,וז״ם כל השערים ננעלו ר״ל אף אם
נגעלו השערים ואבדנו המפתחות לפתחם ,בכ״ז חוץ משערי דמעות ר״ל ע״י
חומד מפוצץ של דמעות מוכרחים להפתח ,וא״כ הדמעות מקובלים בכל עת,
ולא רק בעת פטירת אדם כשר ,וגם מה הלשון הקב״ה סופרן ,ספירה
זו למה ז
אכן יובן ,דהנה נתבונן נא אם חז״ל מבטיחים אותנו שהדמעות מועילות
בטח לפוצץ כל שערי רחמים ,מדוע אין קץ לגלותינו הארוך ,המעט הוא הים
של דמעות אשר עם ישראל מוריד זה אלפים שנה על תוקף הגלות הגזירות
והרדיפות אשר נרדפנו בלי חשך בכל תקופה ותקופה ,אשר בטח אם נקבצם
יתמלא ים גדול ,ומדוע הים של דמעות לא יקרע ויפוצץ את כל שערי
השמים ,שירחם השי״ת על שארית ישראל האומרים תמיד שמע ישראל ,לגאלם
בגאולה שלימה ז
ונ״ל דהנה כבר הקשו אם שערי דמעות אינם ננעלים ,למה צריך
לגמרי השער ,ויובן עםי״מ שכתבו בספרים דלא כל הדמעות מתקבלים
ופולים לשמים ,וכעין .שביאר האלשיך *בכה תבכה .בלילה" דהגלות
דומה ללילה וישראל בוכים הרבה וכפל בכה .תבכה בלילה ,אבל
*ודמעתה" על לחי׳ ,דהדמעות נשארים על לחיים ואינם עולם למעלה ,אבל
לע״ל ימחה ד׳ דמעה מעל כל פנים שלא ישארו עוד על הלחיים
והפנים רק יעלו למעלה לפעול פעולתם,

והטעם שאינם עולים היא
מש״כ

עפ״י
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איסור עינויה .חייב אדם להיזהר באלמנות ,מפני שנפשן שפלה למאה ורוחן נמוכה ,אף על פי שהן בעלות ממון,
ואפילו אלמנתו של מלך ,שנאמר :כל אלמנה ויתום לא תענון .87והיאך נוהגין עמהן לא ידבר אליהן אלא רכות ולא
ינהג בהן אלא מנהג כבוד ולא יכאיב גופן בעבודה ולבן בדברים קשים ויחוס על ממונן יותר מממון עצמו ,וכל
המקניטן או מכעיסן או הכאיב לבן או רדה בהן או אבד ממונן הרי זה עובר בלא תעשה ,וכל שכן המכה אותן או
המקללן .88האיסור נמנה במנין הלאוין .89במכילתא נחלקו תנאים בדבר :אין לי אלא אלמנה ויתום ,שאר כל אדם מנין,
תלמוד לומר :לא תענון דברי ר׳ ישמעאל ,90ר׳ עקיבא אומר אלמנה ויתום שדרכן לענות בהם דיבר הכתוב .91יש
מפרשים שמחלוקתם היא בהלכה ,אם הלאו הוא באלמנה ויתום בלבד או אף בכל אדם ,ופסקו כר׳ עקיבא ,92ויש
מפרשים שלדברי הכל אף כל אדם בכלל ,ולא נחלקו התנאים אלא במשמעות הכתוב ,אם צריך מקרא מיוחד לרבות כל
אדם ,או שהם בכלל הנאמר באלמנה ויתום ,שלא דיבר הכתוב אלא בהוה ,שהם תשושי כח ודבר מצוי הוא לענותם,93
או שלפיכך !עמוד יט טור  ]1נאמר הלאו באלמנה ויתום לפי שממהרין לפרוע על עינוי אלמנה ויתום יותר מכל אדם,
שהאשה קובלת לבעלה בן קובל לאביו אבל אלו אין להם למי שיקבלו אלא להקב״ה בלבד .94יש סוברים שעינוי זה
מובנו אונאת ממון ואונאת דברים ,ואף על פי שהן אסורות בכל ישראל ,95הזהיר הכתוב באלמנה ויתום לעבור עליו
בשני לאוין.96
בשעור העינוי נחלקו תנאים :אם ענה תענה ,97אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט ,דבר אחר :98אם ענה תענה ,מגיד
שאינו חייב עד שיענה וישנה .99ויש מי שפירש שכונתם על עינוי-הדין*.100
לאו זה אין לוקים עליו ,101לפי שאין העינוי דבר מסוים כדי להלקות עליו ,כי לעולם יוכל הרשע המענה לטעון בשקר
כי מן הדין עינן או לטובתן ,102או שכיון שאפשר לעבור על הלאו בלי מעשה ,אף שעשה מעשה הרי זה כלאו-שאין־בו-
מעשה* שאין לוקים עליו .103ועונשו של המענה מפורש בתורה :וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב ,104ברית כרת להן מי
שאמר והיה העולם שכל זמן שהם צועקים מחמס הם נענים ,שנאמר :‘05כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו.106
אבל אין זה ככל חייבי מיתות בידי שמים ,אלא העונש כאן הוא שיהרגו בחרב אויב או במלחמה ירדו ונספו בלא
הודעה.107

 .87שמות כבכא.
 .88רמב״ם דעות פ״ו ה״י .ועי׳ מכילתא דרשב״י משפטים :כל אלמנה אפילו אלמנתו של מלך.
 .89סהמ״צ ל״ת רנו; סמ״ג לאוין ח; חינוך מצוה סה.
 .90פסיקתא זוטרתא משפטים :ריבה הכתוב נו״ן יתרה.
 .91מכילתא דר׳ ישמעאל שם.
 .92הרמב״ם והחינוך שם :מפני שנפשן שפלה כו׳ ,ועי׳ במהרש״ל לסמ״ג שם ובגור אריה עה״ת משפטים שם.
 .93עי׳ גור אריה לדעת רש״י עה״ת משפטים שם ,ובהגהות סמ״ק סי׳ פז שפי׳ כן בדעת הסמ״ג .ועי׳ בביאור הר״י
פרלא לסהמ״צ לרס״ג ל״ת פא ול״ת פה.
נטור  .94 ]1מכילתא דרשב״י שם; סמ״ג שם .ועי׳ "הרמב״ם ומכילתא דרשב״י" לרמ״מ כשר עמ׳ מו.
 .95ע״ע אונאה וע׳ אונאת דברים.
 .96יראים השלם סי׳ קפב ,ועי״ש בתועפות ראם ובר״י פרלא לרס״ג שם.
 .97שמות כב כב.
 .98וי״ג :רבי אומר.
 .99מכילתא דר׳ ישמעאל שם.
 .100הר״י פרלא שם ,ממשמעות המעשה דר׳ ישמעאל ורבן שמעון שיצאו ליהרג במכילתא שם.
 .101רמב״ם שם; חינוך שם.
 ..102חינוך שם.
 .103הגהות מל״מ בסו״ס החינוך .וע״ע לאו שאין בו מעשה.
 .104שמות שם כג.
 .105שם כב.
 .106רמב״ם שם.
 .107רמב״ן עה״ת שם.
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שסט

יורד לאומנות חברו — א .האיסור וגדרו

שע

לחבירו את מה שהפסידו בירידתו לאומנותו ,שאין
זה נזק אלא מניעת ריוח ,31וגרמא בנזקין פטור,32
ויש שכתבו בדעת ראשונים שאף על פי שנועדים
ומוחים בו ,אין מוציאים אותו מהאומנות בדיינים.33
ה) מהראשונים יש •שבללו את היורד לאומנות
חבירו בכלל דיני הרחקת-נזקין*.34
אף בעיר שנהגו בה לרדת לאומנות של אחרים,
כתבו אחרונים שאין מנהג זה מבטל הלבה לעבור
על לאו של לא תסיג ,33שמנהג טעות הוא ואין
הולכים אחריו ,אלא אם כן נקבע המנהג בהסכמת
חכמים ברבים.36
אף באופן שמן הדין מותר לו לארם לרדת
לאומנות חבירו ,בנון •ששניהם בני אותו מבוי —
בדעת רבים מהראשונים להלכה — 37כתבו
ראשונים שמדת הסירות היא שלא לעשות כן,
שנאמר :ה׳ מי ינור באהלך מי ישבן בהר קדשך
ונו׳ לא עשה לרעהו רעה ,38ודרשו :שלא ירד
לאומנות חבירו ,39ואין הדברים אמורים אלא באופן
שמשורת הדין אי אפשר לעכב עליו ,40ואין בו
נדנוד עבירה ,אלא שהצנועים והפרושים פורשים
מכך ,41וכתבו אחרונים שאף זה שנאמר :ואיש כי
יהיה צדיק וגו׳ ואת אשת רעהו לא טימא ונו׳,42

ודרשו :שלא ירד לאומנות חבירו ,43אין הדברים
אמורים אלא באותם אופנים שמן הדין מותר .44וכן
כתבו ראשונים בכלל הנהנות תלמיד חכם ,שאינו
יורד לאומנות חבירו ,43והוא באופנים שמותר לרדת
לאומנות מן הדין ,ומדת חסידות היא שלא לעשות
כן .46ומהאחרונים יש שכתבו שאף באופנים שאי
אפשר לעכב עליו ,יש מהם שלכתחילה אסור
לרדת ,שהרי אמרו שהוא כמטמא אשת חבירו.47
במקום שאין בו איסור משום יורד לאומנות
חבירו ,מטעמים שונים — עי׳ בפרקים הבאים —
אם אסור לעשות בן משום עני המהפך בחררה ,ע״ע
עני המהפך בחררה.
אותה שאמרו :הקורא לחבירו רשע ,יורד עמו
לחייו ,48פירשו גאונים וראשונים שמותר להכירו
לירד לאומנותו ,49אף באופן שמן הדין יכול היה
הלה לעכב עליו מלרדת אליה ,30שכיון שקרא אותו
רשע אינו יכול לעכב עליו ,ואף מותר לו לעשות
כן לכתחילה ,31שביון שקראו רשע גרם שבני עירו
יחשדו אותו בעבירות נדולות ,ולא ירחמו עליו,
ולבן מותר לו למעט פרנסתו של זה ,מרה בנגד
מרה ,32או שביון שזה קראו רשע ,על כן יירד
לאומנותו ,שבל העושה בן קרוי רשע .33ויש

כז ד״ה אמנם; שו״ת חת״ם וזו״ט סי׳ עט ד״ה מהפר וד״ה
פסיק ,ועיקר הדין שמוציאים אותו ,ב״ב בשו״ת רד״ד בית
בז (לא) חדר נ ושו״ת משפטי שמואל סי׳ קב (דר קט
ע״ב) ומקור חיים סי׳ תמה ס״ק ה .ועי' בשו״ת חו״י סי׳
מב ר״ח וחנה ממוצא ,שב׳ באופנים מסויימים שאין
 31עי׳ שו״ת מהרש״ל סי׳ פט ,ועי׳ שו״ת
מוציאים.
ישועות מלבו חו״ט סי׳ יט שמשמע במהרש״ל שם סי׳ לו
להיפר; שו״ת בית אפרים חו״ט סי׳ בו; נטע שעשועים
סי׳ לז ולח ,ועי״ש ובשו״ת תפארת יוסף חו״ט סי׳ יב,
בשהוא הרויח את מה שהפסיד לחבירו; עי׳ מקו״ח שם;
מים רבים חו״מ סי׳ טו .ועי׳ שו״ת משפטי שמואל סי'
קב וקיא (קיב) ושארית יוסר סי׳ יז והרי בשמים תנינא
סי׳ ר .ועי׳ כנה״ג סי׳ קנו הנה״ט אות ט ,שיש חולקים.
 32ע״ע נרמא בנזקיז; נרמי .שו״ת מהרש״ל סי׳ פט
וישועות מלכו שם ,ועי׳ משפטי שמואל סי׳ קב ,שאר
 33חקרי לב יו״ד ח״ב
גרמא אין בכד ,עי״ש הטעם.
סי׳ בא ,ע״פ רשב״א שבציון  ,6ועי״ש שב״ז לחלבה ,אבל
לד׳ ר״ה מוציאים ,ועי׳ חו״י סי׳ מב ד״ה והנה ממוצא.
ועי׳ לעיל מריטב״א שהאיסור הוא מדין עני המהפך
בחררה ,וצ״ב אם סובר שאין מוציאים את היורד ,או
שלדעתו אר בעני המהפך בחררה כופים אותו שלא לזכות
 34שו״ת
בה לכתחילה ,וביורד ה״ז במניעה לכתחילה.
הרא״ש כלל ה סי׳ ג ,וב״ב שו״ת בית אפרים חו״ט סי׳
בו מדעת עצמו ,ודן שם אם חשוב כ״גירי-דיליה" ,ע״ע.
 36ע״ע מנהג .שו״ת שארית יוסר סי׳
 35עי' לעיל.
 38תהלים טו
 37עי׳ להלן; בבני אותה העיר.
יז.
 40שו״ת מהר״ם ב״ב ד״פ
 39גט׳ מכות כד א.
א-נ.
סי׳ תרעז ,ועי׳ שו״ת עמק שאלה חו״מ סי׳ א; שו״ת חות
יאיר סי׳ מב ד״ה והנה ממוצא ושו״ת בית אפרים חו״מ
סי׳ בז ד״ה ומצאתי ,שב״ה מה שדרשו בגט׳ שם בשאר

המנויים בתהלים שם ,והסכים כן בשו״ת חת״ם חו״ט סי׳
עט ,ועי׳ ציון  5מחת״ם ומשיב דבר 41 .חות יאיר שם.
ועי׳ שו״ת צמח צדק וזו״ט סי׳ בג ,שאם היורד יש לו
פרנסה בריוח בלא אומנות זו ,והראשון פרנסתו תלויה
בה ,כופים שלא יפתה אע״ס שאינו אלא משום לפנים
משורת הדין ,ועי״ש אם הכפייה בשוטים או בדברים ,ועי׳
 43סנהדרין פא א.
 42יחזקאל יה ה-ו.
ציון .89
 44בית אפרים שם ,ועי״ש ד״ה ובהכי ,שבן מוכח משאר
המנויים בגט׳ שם ,וכן משמע בכ״מ שבציון  ;45עי׳ שו״ע
הרב הל' הפקר והשגת גבול סי״ג .ועי״ש בבית אפרים
שתמה על פסקי רקאנטי סי׳ תצ ,שנקט שממקרא זה מקור
האיסור לירד לאומנות חבירו .אבל בחי׳ מהרי״ט על
הרי״ף קידושין נט א כתב ,שהמקור לעני המהפך בחדרה
שנקרא רשע ,הוא ממקרא זה האוסר לירד לאומנות
חבירו ,ונאמר בסופו :ורשעת רשע עליו תהיה ,ועי' שו״ת
חת״ם חו״ט סי׳ עט ד״ה מהפך ,שכוונתו ליורד לאומנות
חבירו באופן שאינו יכול לעכב עליו ,שפעמים שה״ז רשע
כעני המהפך בחררה 45 .רמב״ם דעות פ״ה הי״ג ,ועי״ש
 46עי׳ שו״ע הרב שם
בב״ט המקור מגט׳ שבציון .43
 47שו״ת מים רבים חו״ט סי׳ טו,
ובמ״ט שם אות לג.
 48קידושין כה
והובא בשד״ח כללים אות י סי׳ מה.
 49תשוה״ג שע״צ ח״ר שער א סי׳ ג
א וב״מ עא א.
מרב שר שלום ,וכ״ב הראב״ן (עהרענרייר ,דף רצח ע״א)
בשם הגאונים; ערוך ע׳ חי; רש״י ותום׳ ד״י הזקן קידושין
שם ,וב״ב רש״י ב״ט שם :ואני שמעתי ,ודחה ,עי׳ להלן;
 50עי׳ בפרקים
שמ״ק ב״מ שם בשם רבנו יהונתן.
 51שע״צ שם; ערוד שם; שו״ת
הבאים .ועי׳ ציון .89
ריב״ש סי' שעד .וב״ב הראב״ן שם ,ובתשובת הר״י ברבי
 52שמ״ק
מרדכי וה״ר אפרים וה״ר משה ,בראב״ן שם.
 53עי׳ לעיל .שו״ת חת״ס חו״ט
בשם רבנו יהונתן שם.

שעא

יורד לאומנות חברו — א .האיסור וגדרו

ראשונים חולקים וסוברים שאסור לחבירו לרדת
לאומנותו ,54שלא התירו חכמים להינקם ולגמול
רעה .55בשאר בעלי עבירות ,כתבו אחרונים
שלדברי הכל אין לירד לאומנותם ,שהרי מצווים
להחיותם ואסור להפסיד את פרנסתם.56
אין איסור על אדם לירד לאומנות חבירו אלא
כשהאיסור נשמר בדרך כלל ,אבל כשבאים סוחרים
נכרים וסוחרים כחפצם ,ואין תועלת בשמירת
האיסור ,מותר אף לישראל לסחור ,שאינו צריך
להפסיד בלי שיועיל הדבר.57
היה עסוק באומנות לזמן קצוב ,כגון מלמד
שנשבר אצל בעל הבית לזמן קצוב ,ובא מלמד
אחר להשתדל אצל בעל הבית שישכרנו לאחר
שייגמר הזמן ,יש מהאחרונים שכתבו שאין הראשון
יכול לעכב עליו מדין יורד לאומנות חבירו ,שאין
איסור בירידה לאומנות חבירו אלא כשהאומנות
היא תמידית ,כנון שהעמיד ריחיים בלי זמן קצוב,
שאסור לאחר להעמיד ריחיים אצלו ,58מה שאין כן
כשהיתה האומנות לזמן קצוב ,אף על פי שהוא
רוצה להמשיכה ,ולפיכך אם אדם חכר מהשלטון
זכות של מכירת יין וכיוצא לזמן מסויים ,ובא אהר
להשתדל לחכור זכות זו לאחר שייגמר הזמן ,אין
החוכר יכול לעכב עליו.59
בן אומנות שפסק מלעסוק באומנותו ותפס לו
אומנות אחרת ,יש ראשונים שכתבו שאינו יכול
לעכב על אהר הבא לקבוע אומנות כיוצא באומנותו
הראשונה .60ויש שכתבו שבן העיר שהוחזק בעסק
של הלואר ,לנכרים ברבית ,ויצא לעיר אחרת ודר
 54רש״י ב״ט שם,
סי׳ עט ד״ה מהסד ,בד׳ הערוד.
ופי׳ ״יורד עמו לחייו״ בע״א; פסקי תום׳ שם 55 .רש״י
 56שו״ת בתב סופר חו״ט סי׳ כ ,ועי׳ דברי חיים
שם.
חו׳׳מ ח״ב סי׳ מז ופרי השדה ח״ג סי׳ בג ,טעם אחר,
(לעניז חרם של חזקת "אורנדא" ,עי׳ להלן ,ופשוט שה״ה
לעני! יורד לאומנות חבירו) ,שאל״ב לא יתקיים האיסור
כלל ,שכ״א יאמר על בעל ריבו שעובר עבירה הוא ויירד
לחזקתו 57 .שו״ת מהרשד״ם חו״ט סי׳ תז ותמא ,ועי״ש
יו״ד סי' קבו; שו״ת משפט צדק ח״ב סי׳ עז (הב׳); שו״ת
בית אפרים חו׳׳מ סי׳ בז ד״ה ועוד אני; שו״ת חת״ם
חו״ט סי׳ סא ד״ה אד .ועי׳ שו״ת שתי הלחם סי׳ בז.
 59יש״ש קידושי! פ״ג סי׳ ב;
 58עי׳ ציו!  81ואילך.
שו״ת משאת בנימי! סי׳ בז ד״ה וטריז ,בשם מורו ,ועי״ש
שב״מ בשו״ת מהרי״ק שורש ב ,שאסר באופן זה משום
עני המהפך בחררה ,ומשמע שאי! בו משום יורד לאומנות
 60פסקי רקאנטי
חבירו; שו״ת שארית יוסר סוס״י יז.
 61שו״ת מהרי״ק שורש קפז (קצא) ,ובעי"!
סי׳ ר!צ.
בתמת ישרים סי׳ קיט ,והובא בכנה״ג חו״ט סי׳ קנו הגב״י
 62עי׳ שו״ת רמ״א סי׳ י ד״ה היסוד הפשוט
אות יא.
ובסוף התשובה .וצ״ב אם הוא משום לפני עיור ,ומותר
לקנות ע״י נכרי אחר ,ע״ע לפני עור ,או שאף הקונים

שעב

בה שנים עשר חודש ,ופסק מלשלם מם בעירו
הראשונה ,איבד את זכותו בה ,ובני העיר מעכבים
עליו מלעסוק שוב בעירם בהלואות.61
נכרי שירד לאומנות ישראל ,כגון שהדפיס
ישראל ספרים ובא נכרי וירד לאומנותו באופן
האסור והדפיסם אף הוא ,נראה מדברי אחרונים
שאסור לקנות ממנו .62ויש אחרונים שכתבו שאין
איסור אלא על המוכר שלא יירד לאומנות הכירו,
אבל לא על הקונים שלא יקנו מזה שירד לאומנות
חבירו ,לפיכך אף על פי שבאופנים מסויימים אסור
לאדם להעמיד ריחיים בצד ריחיים של חבירו ,אם
עבר והעמיד ,לא אסרו להביא חטה לטחון אצלו.83
האיסור לקפח פרנסת חבירו ,כתבו אחרונים
שהוא אף על מי שבא לקנות סחורה בעיר אחרת
באופן שגורם בזה הפסד לבני העיר ,בנון שהיתר,
פרנסת בני העיר מעיבוד עורות ומכירתם ,ובאים בני
אדם מערים אחרות לקנות בעיר עורות שאינם
מעובדים ,בני העיר מעכבים עליהם שלא יקנו ,שהרי
פרנסתם מתקפחת על ידי כך ,64ואף לקנות הרבה
בבת אחת אסור .65ויש מהאחרונים שכתבו שלא
אסרו לירד לאומנות אלא על המוכרים ,אבל מותר
לקונים לקנות כל מה שירצו ,אף על פי שעל ידי בן
מתקפחת פרנסת בני העיר ,שכן אף למכור לא אסרו
אלא מעט מעט כדרך החנונים ,אבל מותר לבן עיר
אחרת למכור בעיר זו הרבה בבת אחת ,66והוא הדין
שמותר לקנות הרבה בבת אחת ,67ואף לדעתם אם
באים לקנות מעט מעט אסור .68וכן אם בנללם מתרבה
המם המוטל על בני העיר ,יכולים לעכב עליהם.69
 63שו״ת נחלה
השובים כמשתתפים בירידה לאומנות.
ליהושע סי׳ כט ,והובא בכנה״ג וזו״ט קנו הגה״ט אות י
ובמכתם לדוד חו״מ סי׳ ח .ועי׳ ציונים  ,370 ,164אם
 64שו״ת
מותר למוכר למכור כשהקונה מבקש ממנו.
משפטי שמואל סי׳ מח; שו״ת תורת חיים למהרח״ש ח״נ
סי׳ קא; שו״ת משפט צדק ח״ב סי׳ עז (הב׳) ,ועי״ש ח״א
סי׳ מו; בתי כהונה ח״א שאלה בא דף צג ע״ב; שו״ת
פגי משה ח״ב סי׳ קיא; חקרי לב מהדו״ב חו״ט סי׳ טז
(דף רכג ע״א) ועוד .ובז גקט בשו״ת מהרי״ט חו״ם סי׳
 65בתי כהונה שם ,ע״פ משפטי שמואל שם ,שאינו
יג.
כמו במוכר שבציון  ,66עי״ש הטעם .ועי׳ תורת חיים &A
שב׳ ע״פ הטעם שבציון  ,203שאף אם נאמר שהקונה דינו
כמוכר ,לא התירו במוכר הרבה בב״א ,אלא בסחורה
המצויה כל השנה ,ולא בסחורה שקונים את כולה בתקופה
 66עי׳ ציון  201ואילו•
אחת ,וכן הדין בקונים.
 67שו״ת מהרשד״ם חו״ט סי' שסג .ועי׳ ציו!  203ואילד.
 68שו״ת נשמת כל חי חו״ט סי׳ טז ,שב! הבינו כמה
אתרוגים בד׳ מהרשד״ם ,ושכן משמע במהרשד״ם עצמו
חו״ט □י׳ תז .ועי׳ שו״ת שתי הלחם סי׳ כז וסשפט צדס

שם שנראה שאינם מחלקים .ועי׳ שו״ת תשורת ש״י סי׳
 69פני משה שם וכנה״ג חו״ט סי׳ קנו הנה״ט
תרכג.
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אונאה — אונאת דברים

הדיינים וטעו בשתות ,בטלה החלוקה כדין בית דין
שטעו,237
האפוטרופוס שטעה אינו דומה לבית דין מפני
שהוא יחיד ,ודינו כשליח.233

אוגאת דברים.

צער ,שאדם גורם לחברו ,על
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 2םהם״צ
 1משנה ב״ט נח ב.
אונאת דברים.
 5ע״ע
 4שם יד.
 3ויקרא כה יז.
ג״ת רנא.
 6איוב ר ו־ז.
אונאה .תו״כ כהר פ״ד; נ״ט שם.
 7תו״כ בהר פ״ר; ב״ם שם; רמב״ם מכירה פי״ר הי״ב־יר;
 8כסר משנה שם; ב״ח ושו״ע
טוש״ע הו״ט רכח א־ד.
 9משנה ב״ט שם; תו״כ שם; טוש״ע שם ד.
הרב שם.
ובברייתא ב״ט שם הניו־סא :בזמן שאין גו דמים.
 11םהם״צ ג״ת רנא;
 10רמב״ם שם הי״ד; טוש״ע שם.

:

 237רמב״ם מכירה פי״ג הי״ב
אומרים .וע״ע יתומים.
וטוש״ע חו״ט רכז גת ע״פ קידושין מב ב ,גני׳ בר",נ ור״ח,
 238רמב״ם שם הי״א;
עי׳ תום' שם שגא כני׳ רש״י.
נראה גי ,ועי׳ מ״מ :רמב״ן קדושין שם; שו״ע שם.

 12החינוך שם•
סמ״ג גאוין קעא :החינוך מצות שגה.
 13מרדכי ב״ט שם ,גפי הב״י והב״ח חו״מ סו״ם א•
 15פ״ט נה ב :רמב״ם שם הי״ה.
 14ויקרא בת ין.
 19ב״ם
 16רש״י שם 17 .ויקרא שם is .רטב״ם שם.
 21חינוך שם ,וע״ע בשת'ברו נ
 20ב״ם שם.
נט א.
 22שו״ע הרב הגק ה
עם׳ מט וע' הגבנת פנים כרך מ.
 24שי"®
 23החינוך שם.
הגבות אונאה סעיף בח.
 25יראים השגם סי׳ ק•5
חו״ט רכה ה ,ע״פ ב״ט שם.
 26יראים השגם שם :נטוק״י ב״ט שם; רט״א חו״ס רכה א•
 2Sשטט״ק ב״ס שם
 27ב״ס שם .עי׳ יראים ונמוק״י.
 29מרדכי ,מספר החכמה; ב״ח י2ם.
בשם רבינו יהונתן.
 31םט״ע שם•
 30נמוק״י שם ע״פ מדרש; רט״א שם.
׳ 32יראים שם ,ועי״ש בתועפות ראם ,ובסמ״ע שם ם׳׳ק ר•

ז׳; ׳!׳ r

בשם שיש אונאה* במקח וממכר ,כן יש אונאה
בדברים ,1שלא יאמר אדם לחברו דברים שיכעיסוהו
ויבהילוהו ולא יוכל לעמוד מפני שיתבייש מהם,2
שנאמר :ולא תונו איש את עמיתו ,3באונאת דברים
הכתוב מדבר ,שאילו באונאת ממון נאמר :4וכי
תמכרו ונו׳ אל תונו ,5כיצד ,אם היה בעל תשובה,
אל יאמר לו :זכור מעשיך הראשונים; היה בן
נרים ,אל יאמר לו :זכור מעשי אבותיך; היה גר ובא
ללמוד תורה ,אל יאמר לו :פה שאכל נבלות
וטרפות ,שקצים ורמשים ,בא ללמוד תורה שנאמרה
מפי הגבורה; היו יסורים או חלאים באים עליו ,אל
יאמר לו ,כדרך שאמרו חבריו לאיוב :הלא יראתך
כסלתך תקותך ותם דרכיך ,זכר נא מי הוא נקי אבד
ואיפה ישרים נכחדו ,6וכן אם היו המרים מבקשים
תבואה ,אל יאמר להם :לכו אצל פלוני שהוא מוכר
תבואה ,ויודע בו שלא מכר תבואה מעולם ,7אלא
שמתכוין להתל דרך בזיון בהמוכר או בתמרים ,8וכן
אל יאמר :בכמה חפץ זה ,והוא אינו רוצה לקנות,9
נשאלה שאלה ברבר הכמה אל יאמר למי שאינו
יודע אותה חכמה :מה תשיב בדבר זה ,או מה
דעתך בדבר זה .10המאנה את חברו עובר בלא
תעשה ,והלאו נמנה במינן המצוות" ,אבל אינו
לוקה ,מפני שהוא לאו־שאין־בו־מעשה* ,12ומכל
מקום לוקה מכת־מרדות* מדרבנן,13
גדולה אונאת דברים מאונאת ממון ,שזה ניתן
להישבון ווה אינו ניתן להישבון ,וזה בממונו וזה
בגופו ,וזה נאמר בו ויראת מאלהיך" וזה לא נאמר
בו ,15ולפי שהדבר מסור ללב ,שיכול לומר לטובה

נתכונתי וכיוצא ,לפיכך נאמר בו הוי ירא מן היוחן
מחשבות ,אם לטובה אם לאונאה .16וכל הצועק
מאונאת דברים נענה מיד ,שנאמר :17כי אני ה׳»1׳
שכל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה ,19ולעולם
יהא אדם זהיר באונאת אשתו ,שמתוך שדמעתה
מצויה ,אונאתה קרובה.20
בכלל האיסור ,שלא להכאיב את הבריות בשום
דבר ולא לביישם ,21ואין צריך לומר המחרפם
בדברי ננאי •ואפילו הוא אמת ,שיש בזה משום
אונאת דברים מלבד איסור לשון־הרע* ,וכן המקלל
לאדם בפניו יש בזה משום אונאת דברים מלבד
איסור קללה* ,22ואפילו בקטנים ראוי להיזהר שלא
להכאיבם בדברים יותר מדאי ,אלא אם כן צריכים
שיקחו מוסר ,ואפילו בבניו ובנותיו .23ויזהר שלא
לכנות שם רע לחברו ,ואף על פי שהלה רגיל באותו
כינוי ,אם כוונתו לביישו אסור .24כשם שאונאה
בדברים ,כך אונאה בעין רעה ,שמראה להכירו
פנים רעים,25
יש אומרים שאין מצווין על אונאת דברים אלא
ליראי ה׳ ,26לפי שנאמר :את עמיתו ,ודרשו :עם
שאתך בתורה ובמצוות ,27כלומר :בתורה או
במצוות ,28ואף מה שאמרו :אם היה בעל תשובה
וכו׳ בא להורות שדוקא על בעל תשובה נאמר
הציווי .29המאנה את עצמו ,מותר להונותו ,30יש
מפרשים שמזלזל בכבוד עצמו ,שלא נקרא עמיתך,
שאינו בכלל בני הישוב ודרך ארץ ,31ויש מפרשים
שאם הונה אותך ,אתה רשאי להונותו ,32כנון אם
בא אדם רשע והתחיל להרשיע ולצער את חברו
בדבריו הרעים לא חייבה תורה שלא יענהו השומע,
שאי אפשר לו לאדם להיות כאבן שאין לה הופכים,
ושיהיה בשתיקתו שוד ,למד,רפים כמו למברכים,
שבאמת לא ציותה התורה להיות האדם כאבן
שותק לכל ,אבל תצוד ,שלא נתחיל להתקוטט
ולחרף ,ובכן ינצל אדם מכל זה ,כי מי שאינו מבעלי
קטטה לא יחרפוהו כי אם השוטים הגמורים ,ואם

............

ידי דיבור.

שמד

אונאת דברים — אונס

שמר׳

 ;2יכריחנו מחרף להשיב על דבריו ראוי לחכם להשיב
 3ררך נעימות ולא ינעם הרבה ויתנצל בפני השומעים
 5מחרופיו וישליך המשא על המחרף ,לפי שמותר
 13לענות לכסיל כשם שהתירה התורה במחתרת
 Hלהקדים ולהרגו ,שאין ספק שלא נתחייב האדם
לסבול נזקין מיר חברו ,שיש לו רשות לינצל מידו,33

אונאת הגר•

שמו

איסור להונות אח הגר.

המאנה את הנר* בממון עובר בשלשה לאוין:
משום אל תונו איש את אחיו ,1האמור באונאת כל
=1ישראל; משום ולא תונו איש את עמיתו ,2האמור
 jgjנאונאת־דברים* של כל ישראל; משום ולא
תלחצנו ,3האמור בנר ,שדרשו :בממונו .4ומפני מה
עובר בנר על לאו של אונאת דברים אף באונאת
ממון ,לפי שהוציא הכתוב את שניהם בלשון אונאה
— סתם ,וכפל לאוין בנר בשני הדברים בפירוש :לא
תונו ולא תלחץ /ויש סוברים שאינו עובר בנר
אלא משום לאו של לא תלחצנו האמור באונאת
ממון של נר ,נוסף על לאו של אונאת ממון האמור
בכל ישראל .6אבל יש מפרשים שאין הלאו של
לחיצה אמור באונאה כלל .7ומכל מקום צריך
להיזהר ביותר באונאת הנר ,לפי שהוזהר עליו
בכמה מקומות,8
®המאנה את הנר בדברים עובר בשלשה לאוין:
משום לא תונו איש את עמיתו ,האמור באונאת
דברים של כל ישראל; משום וגר לא תונה,9
שדרשו :באונאת דברים ;10משום וכי ינור אתך נר
בארצכם לא תונו אתו .11ויש אומרים ששלשה
|1הלאוין הם :לא תונו איש את עמיתו; לא תונו איש
את י אחיו ,שהוא לאו של אונאת ממון של כל
ישראל; ונר לא תונה ,שכשם שעוברים על אונאת
ממון בנר משום הלאו של אונאת דברים של כל
ישראל ,12כך עוברים על אונאת דברים בגר משום
י" הלאו של אונאת ממון של כל ישראל.13
יתרה אונאת דברים של נר על אונאת דברים
של כל ישראל ,שבכל ישראל אין עוברים על
י

H

 33החינוך שנח ,ועי״ש ע״פ שבת פח ב שיש מהחסידים
ששומעים חרפתם ואינם משיבים פן יגבר עריהם הכעם.

 1ויקרא כת יד .וע״ע אונאה.
אונאת הגר.
 3שמות כב כ.
 2שם יו ,וע״ע אונאת דברים.
 5רמב״ם מכירה פי״ד הט״ו והי״ז,
■5־■■■  4מכי?תא שם.
מ״פ ב״ם נט ב ,וע״ש בנם' שהנירסא נפנינו אחרת.
 6חינוד טצוה סר ,ועי״ש במנ״ח .ועי' םהמ״צ ההרטב״ם
 8טוש״ע
 7רש״י ב״ט שם ,ועי׳ במ״ט.
?״ת רנג.
 10מכילתא שם.
 9שמות כב כ.
חו׳ט רבת ב.
 13רמב״ם
 12עי' לעיל.
 Uויקרא יט לו .ב״ט נט ב.

אונאת דברים אלא במי שמקיים תורה ומצוות ,לפי
שנאמר בה :את עמיתו ,14אבל באונאת הנר שלא
נאמר בו "עמיתו" ,עוברים על כל נר שהוא ,אלא
שאם אינו בתורה ובמצוות אין עוברים עליו משום
לא תונו איש את עמיתו שבכל ישראל.15
יש מהאחרונים שנסתפקו עד כמה נקרא נר
לאיסור אונאתו ,אם הנר הראשון לבדו בכלל זד"
לפי שנפשו שפלה עליו ביותר ,אבל בניו אחריו,
אף על פי שעד עשרה דורות נחשבים כנרים לענין
יוחסין* ,מכל מקום אין נפשם שפלה עליהם ודינם
באונאה כמו כל ישראל ,או שכל זמן שהם נחשבים
כנרים ליוחסין הם כנרים אף לאונאה.16
לא נר צדק בלבד אסור להונות ,אלא אף גר־
תושב* ,17שנאמר בעבד :לא תוננו ,18ונאמר שם:
אשר ינצל אליך ,ודרשו :לרבות גר תושב ,19בין
באונאת דברים 20ובין באונאת ממון .21ויש אומרים
שלאו זה אמור באונאת ממון בלבד ,22ויש אומרים
שבנר תושב אין כלל איסור אונאה ,שהלאו של לא
תוננו נאמר בעבד בלבד ,23והלאוין שנאמרו בנר
אינם אלא בנר צדק,24

אונן ,ע״ע
אונס•

אנינות.1

הכרח המביא את האדם נגד רצונו

לעשות מעשה ,או מונע אותו מלעשות דבר שהיה

ברצונו לעשות.
הפרקים— א .סוגי אונסים וגדריהם!
ב .אונס בעבירות!
ג .בגיטין;
ד .בקדושין!
ה .בשבועות ונדרים!
ו .במכר ומתנה!
ז .בשאר עניני ממון;
ח .רצון שהוא כאונס!
ט .אונם שדינו כרצון!
י .אונס ורצון כאחד!
יא .אונס בסוף הזמן;
יב .פטור מצוות מחמת אונם.
 14ע״ע אונאת
שם הט״ו והי״ז ,ועי״ש בט״ט ו?ח״ם.
 15מנ״ח מצות סג; ביאור הר״י פר?א קםהמ״צ
דברים.
 17ירושקטי יבטות
 16מנ״ח מצור ,סד.
?רם״נ ?״ת פב.
 18דברים בג יז.
פ״ח ה״א; מם׳ גרים פ״ג ה״ב.
 19ספרי שם ,ועי' תו״ב בהר פ״ז ומם׳ נרים שם ה״ד.
 20ספרי שם 21 .ר״י פר?א <רם״נ שם ,מדקדוק ?׳ הרמב״ם
עברים פ"ח הי״א.

 22ריטב"א ושמ״ק

ב״ט שם

כשם

 23רמב״ם עבדים שם; חינוך מצות תקסט.
הראב״ד.
 24םהמ״צ ?רטב״ם ?"ת רנג ורנה ,ועי׳ חינור מצור□ ,נ.

אתן.

 1כרך ב.

ממקורי אלו הבארות ,מוצאיהם מצוינות והוראותיהם מבוארות.

אשר הכינותי

להישיר הדעות ,ולהטיב חמדות

אני הקטן מנח□ □'ה אברהם

זללה״ה טריוש

סקור על משמרת הרבנות
יתליל

בלק

X

• *f

•

נדפס בדפוס יחיאל ברי״ל

מננצא
נשנה

תרל״ח

לש־יו

מהדורה שלישית

פעיה״ק

ירושלים
שנת תש כ "ט

כתובת המו״ל :הרב

מאיר קלימאן,

תובב״א

לפ״ק

ירושלים ,רה׳ זכרי׳  ,5ת .ד5114 .
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31
מראה מקום

כא

מי שמכברין אותו יותר ממה שראוי לו[ ,יט] יאמר להם ,ואם
אמרו אף על (לב) פיכן ,יקבל.

בב בא וראה כמה (לג) גדול כבוד הבריות ,שאפילו להגנבים חששה
התורה לכבודן[ ,כ] שאם גנב שור ,שהלך ברגליו ,צריך לשלם

חמשה בקר תחת השור ,ואם גנב שה ,מפני שהוצרך להרכיבו על

כתפו אין צריך לשלם אלא ארבע צאן תחת השה; ואמרו חכמים (לד)
איזהו מכובד המכבד את הבריות.

ה
שלא לבייש

א

אונאת דברים הוא איסור לאו שנאמר [א] ולא (א) תונו איש את
עמיתו ,ואם מלבין פניו עובר עוד בלאו אחר שנאמר ולא תשא (ב)

עליו חטא ,ואם מלבין פניו ברבים נחשב לו כאלו שופך (ג) דמים,

ואם [ב] רגיל לעשות כך (ד) יורד לגיהנם ואינו עולה ,ואיי לו חלק
(ה) לעולם הבא.

[יט]

(לב) דומיא דרוצח
מכות י״ב ע״ב
במשנה ומג״א בשם

הר״ש בסי׳ קנ״ו.
(לג) מימרא דר׳
יוחנן בן זכאי
ב״ק ע׳׳ט ע״ב.

(לד) מאמר דבן

זוטא ׳ אבוח
ס״ד מ״א.
(א) ב״מ נ״ח ע״ב
ברייחא.
(ב) עירוכין ט״ז
ע״ב ברייתא
וסה״מ ל״ח ש׳ג.
(ג) חני תנא קמיה
יצחק
דרב
ב״מ שס.
(ד) מימרא דר׳
חנינא שס וע״ש

כחום׳.

(ה) דרשא דרב
ב״מ נ״ט ע״א
ומימרא דר״א המודעי פ״ג דאבות.

ביאור
יאמר להם .ועי׳ לקמן סי׳ כ״ו סעיף ח׳.

[כ] שאם נגב .אבל ממה שאמרה חורה שגס את הבהמה יהרגו כדי שלא יהא קלון לחוטא ,סנהדרין
נ״ד ע״א במשנה וע״ש נ״ה בסיגיא ,לא רצה ריב״ז להוכיח גדולת כביד הבריות ,דהחם שאני כיון
כגם האדם נהרג ,א״כ אחר שנהרג קיבל דינו ,וכיון שנקלה הרי הוא כאחיך כדחנן מכות כ״ג ע״א ,על
כן הוכיח מגנב שאפילו לכבוד החוטא חששה ההורה ,קודם שנקלה וקודם שנתכפר לו ,להקל כסרתו
בשביל קלונו .גס לא רצה להוכיח מהא שחסה התורה על הסוטה ,למ״ד משקה ואח’כ מקריב מנחתה
דהלכה כמותו ,כדי שלא תמות במיתה מנוולת ,סוטה י״ד ע״א ,אע״ג שחייבת מיתה שעברה על איסור
אשח איש ,דכיון דפלוגתא היא יותר ניחא ליה להביא ראייה ממילתא דלית ביה פלוגתא ,כן נ״ל.
[א] ולא תונו .כיצד אס היה בעל חשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. ,אס היה גר ובא
ללמוד תורה אל יאמר פה שאנל נבילות וטריפות שקציס ורמשים יבא ללמוד תירה שנאמרה מפי
הגבורה ,אם היו יסוריס באים עליו או אם חלאיס באיס עליו או שהיה מקבר אח בניו אל יאמר לו
כדרך שאמרו חבריו לאיוב הלא יראתך כסלחך תקותך ותום דרכיך זכור נא מי נקי אבד ,אסהיוחמריס
מבקשין תבואה ממנו לא יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר מעולם ,רבי
יהודה אומר אף לא יחלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים ,שהרי הדבר מסור ללב וכל דבר המסור
ללב נאמר בו ויראת מאלקיך ,ב״מ שם .ואע״ג דאיכא מאן דאמר דבעלי חשובה גדולים מצדיקים ,ברכות
ל״ד ע״ב ,מ״מ המה מסתמא מחביישין ממעשיהם הראשונים בפרט אס אחרים מזכירין אותם להם,
וכנראה מדרשא דרבא ב’מ נ״ט ע״א ,ועי׳ סי׳ ב׳ ס״ק ו׳ .מיהו יש אומרים דאין מצווין על אונאת דברים
אלא ליראי השם ,ומי שמאנה אח עצמו גס אתה מותר להונהו ,דאין זה קרוי עמחך עי׳ ח״מ סי׳ רכ״ח
ובסמ״ע שם ,ועי׳ סי׳ ל״א ס׳ק י״ג וט״ז.
[ב] רגיל .כן כתב הרמב״ם פ״ג מהלכות חשובה הלכה י׳ד דוקא ברגיל ,ואע״ג דמילחא דמסחבר
הוא מ״מ ק״ק מנא ליה ,ואפשר דלישנא הכי משמע מדנקט המלבין בלשון הווה ,משמע ליה
שרגיל

ארח מישרים ה
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מראה מקום
(ו) יבמות

ע״א

ע״ט

ב

נזהר במנהגיו ובדיבוריו עמהם.

ונדרים

כ׳ ע״א.

(ז) מב״מ נ״ש ע״ב
היינו דאמרי
אינשי דזקיף ליה
וכו' A

דביק שישראל (ו) ביישנים הם ,בקל מתביישים ,על כן [ג] יהא

ג

מי שיש בו או אפילו במשפחתו דבר של גנאי ,לא יזכיר לו שם
אותו דבר כלל ,כגון אם יש לו תלוי במשפחתו אל יאמר לו

[ד] תלה (ז) לי הדג הזה ,שכל שם תליה גנאי הוא לו.

ד

הקורא (ח) לחברו עבד יהא בנידוי ,ממזר סופג את הארבעים ,רשע
יורד עמו [ה] לחייו.

(ח) ברייתא קדושין
כ״ת ע״א.
(ט) מר׳ זכאי
ה לא יבנה שם לחברו ,ולא יקרא לו (ט) בשם [ו] בינוי אפילו
כ״זע״ב
מגינה
אותו הבינוי מסודר ובא לו ממשפחתו ,ועון גדול הוא לבנות
ור׳ זירא שם כ״ת
(י) רע לחברו ,אפילו אם כבר הורגל בשמו ולא מתבייש משום
ע״א כפרש״י.
(י) מר׳ חנינא
אם הוא (יא) מכוין להכלימו ,שיורד לגיהנם ואינו עולה ,ובוחן
כמסקנא ב״מ
לבבות הוא יודע.
נ״ח ע״ב.
(יא) כפרש״י שם.
(יב) כ״מ ס״ג מהלכות חשובה הלכה י״ד.

אם
שם
בך,

(יב)

ביאור

שרגיל לעשות כך ,וכיון דאיכא לפרש הכי ,יש לנו לומר דכונהס כך דאין לך בו אלא חידושו ,וע״ש
בלח״מ הלכה ז׳.
[ג] יהא נזהר .מיהו אפילו בגונא דבושת שחייב בב״ד ,אינו חייב עד שיכוון לביישו ,ב״ק ס״ו ע״א
׳
וע״ב ועי׳ ח״מ ריש סי׳ תכ״א.
[ר] תלה לי .שאס הוא בעצמו לא יזכיר ,לא כש״כ שאדם אחר לא יזכיר לו שס חליה כדלעיל סי' ב
ס״ק ו׳ .ולפ״ז הא דהביא הד״מ בח״מ סי׳ ת״כ בשם מהר״ם מרוענבורג על אשה אחת שיצא עליה
קול שזינתה בטבריא ,וצוח לה אחד טבריא ,טבריא ,לא מקרי ביוש בפרהסיא וכו׳ ע׳ש היינו לדינא
לקונסו ,אבל ודאי איסורא עבד דומיא דהך ,ואפשר דמש״ה סייס דמ’מ צריך לבקש ממנה מחילה .גס
הרמב״ם הלכות דעות פ״ו הלכה ח׳ כתב ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו ע״ש והיינו הך דסעיף
זה ומכאן נראה דיצא לו.
[ה] לחייו .פירושו עי׳ ב״מ ע״א ע״א ברש״י ותום׳ .ואם אמת הוא סטור ח״מ סי׳ ת״כ סעיף ל״ח
ברמ״א ,מיהו יש שאין נוהגין בזה עתה עי' שם סעיף מ״א.
[ו] כינוי .התוס׳ במגילה שס כתבי אפילו אס הכינוי אינו לגנאי ,וא״כ היינו רבותייהו של ר׳ זכאי ור׳
זירא ,ולפרש" ,בב״מ שס י״ל דר׳ זכאי ור׳ זירא החמירו על עצמם אפילו אס היה דש בשמיה,
ובלא כונת הכלמה- .־־ ובין לפירוש ההוס׳ בין לפרש’ ,אע״ג דאס הכינוי אינו לגנאי ,ואס דש ביה בשמיה
והוא אינו מכיון להכלימו ,אין בו ביוש כלל אס קורא לחברו בכינוי כזה ,צריך לומר דמ״מ החמירו ר״ז
ור"ז על עצמס גס בכה״ג משוס סיג וגדר; אי נמי דיותר נראה חבה אס קוראו בשמו האמיתי .ואפשר
לומר עוד לפירוש התוס׳ עם״מ שהביא הילקיט ריש פרשת בשלח רב הונא בשס בר קפרא בזכות ארבעה
דבריס נגאלו אבותינו ממצרים ,ואחת מהס שלא שינו שמס ,ראובן ושמעון נחתין ,וראובן ושמעון סלקין
ע״ש ,וא״כ אם קורא שס חברו בכינוי ,אע״ג שהכינוי אינו לגנאי ,מ'מ כיון שאינו שס ישראל ,איכא
למחשדיה ששינה שמו ,ואינו אוחז במדה הטובה הזאת של אבותינו שלא שינו שמס במצרים .אכן לדינא■
אע״ג שמהתיס' במגילה נראה דממדות חסידות הוא שלא לקרות לחברו בפס כינוי כלל ,אפילו אס הכינוי
אינו לגנאי ,כר״ז ור״ז ,מ״מ מסרש״י שס כ״ת ע׳א לא משמע כן; ואין קפידא לשרש" ,אפילו ממדות
חסידות אלא בכינוי לגנאי ושס דופי משפחה ,גס מהרמב׳ס נראה דס״ל כשיטת רש״י דאע״ג דמדבריו
ס ג מהלכות השובה אין הכרע ,מ״מ ממה שכתב ס״ו מהלכות דעות ה״ח שלא יקרא לו בשס שהוא ביש
ממט
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לא כל שכן שלא יכנה שם רע לחברו שאינו רגיל בו ,והוא מתבייש
. . /
J
על ידו ,שהוא בכלל (יג) מלבין פני חברו ברבים.
האשח קורמת לאיש למזון ,לכסות ,לנשא (יד) לפדיון ולדין ,והוא
it

tit

הדין בכל הדומה לזה היא קודמת משום זילותא ,אבל להחיות ,היינו
להציל מטות האיש קורם מפני שהוא חייב בכל המצות.

m

! ג) כקוש ת הגמ
כב״מ שהt .
(יד) יבמות יו׳ נלא
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ע״א ומחניהן סוף

הולעחי

ורנ״ב ס״ח וח״מ סימן ע׳״ו ס׳ב.

ביאור
ממנו נראה דדוקא ככינוי של גנאי ודופי משפחה אסור ,גס כעור ובש״ע ח״מ סי׳ לכ״ח כתב יזהר שלא
לכנות שס רע לחברו וכו' ,משמע גס כן דדוקא בשס רע יזהר ,ולא בשאר כינוי שאינו לגנאי ,וכן עמא
דבר .מיהו עי׳ במדבר רבה פרשה י״ח על פסוק כי לא אויב יחרפני ואשא וכו׳ והיו מחרסין אותי ולא
קוראין אותי בשמי אלא מדוע לא בא בן ישי ,ראיתי  r>bבן ישי ,הנה ראיתי בן לישי וכו׳ עכ״ל ,משמע
שגס לקרא לאדס בן פלוני ,ולא בשמו שהוא בעצמו נקרא בו איכא קפידא .ומה דאמרינן בב״מ שם דדש
ביה בשמיה ,נראה שאס כבר הורגל זה שלשים יוס לקרא בשם זה מקרי דש בשמיה ,ועי׳ תרומת הדשן
סי׳ כ״ה ,והיינו הדין שבא״ח סי׳ קכ״ח סעיף ל׳ — .ולפ״ח שמשמע מסרש״י בב״מ שאסדש בשמיה והוא
אינו מכרן להכלימו מותר לקרות לו בשם הכינוי וכן הבין מלשונו הכ״מ פ״ג מהלכות תשובה ,יחושבו
דברי חכמים באיזה מקומות ,כמו בבכורות ג״ח ע״א דבן עזאי קרי לר״ע קרח ,וגס ההוס׳ פס לא הקשו
אלא דמי סני ליה להזכירו בשמו ,ועדיפא הוו ליו להקשית שהמכנה שס לחברו הא אמרינן שהוא מהיורדין
ואינן עולין ,מיהו בזה י״ל שהר״ס' לשיטתם אזלו שס״ל דהיינו בכינוי פגס משפחה כנראה קצת מלשונם
במגילה שם ועי' לקמן ס״ק ט' ,אבל לפ״מ שכתב לש״י שתלוי בכוונת המכנה אחי שפיר דבן עזאי בודאי
לא היחה כוונתו להכלים לר״ע ,ועוד דר״ע היה מורגל בפס זה וא״כ הוי ג’כ דש בשמיה ,שהרי ר׳
יהושע בנו היה נקרא משוס כך בן קרחא ועי׳ פסחים קי״ב ע״א בחוס׳],ולפ״ז אתי שפיר נמי מה שהיה
קשה ממשנה ח׳ פ״ט דגטין לגרסת התום׳ שם ל״ד ע״ב כתב חניכתו וכו׳ וכך היו נקיי הדעת שבירושלים
כותבין עכ״ל וא״כ האיך כתבו שם כינוי ,אבל לסברת רש״י אחי שפיר ,אי נמי נקיי הדעת היו כותבין
שם כינוי שלהם ,כשהם היו מגרשין ,או כשהיו חוחמין בעד תחת השטר ,אבל לא שכתבו כינוי של אדם
אחר וכן נראה מהתוס׳ בגטין שס ,וכן הא דאמר רשב״ר ללוי צריכא לך ולמטלעחך ,כתובות ק״ג ע״ב
אתי שפיר לפ״מ שהבאנו מרש״י הנ״ל .עוד נראה מה דאמרינן שהוא מהיורדין ואינן עולין ,היינו דוקא
המכנה שם רע לחברו על פעולה או מדה רעה !,אבל מי שנעשה בעל מוס על ידי התעסקות במצוה,
אין מוס זה גנאי ,אדרבה שבח הוא לו ,וכסברא זו נראה להדיא מהרוצו של רב על ועיני לאה רכות
בב״ב קכ״ג ע״א ,וא״כ לא קשה מידי ממה שאמר רשב״ר ללוי בכתובות שם .עוד אפשר בזה ובבכורות
דמי שנברא או נעשה אח״כ בעל מוס אין זה גנאי לו ,דילך לאימן שעשאו ויאמר לו מה מכוער כלי זה
שעשית ,עי׳ תענית כ׳ ע״ב וסעיף י׳ וי״א דלקמן ,ובקרח הרי בלא׳ה כתיב קרח הוא טהור הוא ,אע״ג
דמהגח׳ בביב שם נראה דגם לספר במום שבגוף מקרי גנאי ,מ״מ נראה דעיקר הקפידא בזה הוא באשה,
דומיא דלאה דאיירי ביה ההם ,דאין אשה אלא ליופי ,ברייתא תענית ל״א ע״א ,ואפילו כנסה סתם
ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה ,משנה כתובות ע״ב ע״ב ,משא״ש באיש ,דאיהי בכל דהו ניחא לה,
שם ע״ה ע״א ,וקושית התום׳ בפסחים שם ממלכים ב׳ ב׳ אפשר לתק דהתס שאני שנבזותו נתכוונו
כדכתיב ויתקלסו בי ,ולפרש"י עיקר תלוי בכוונת המכנה ,וכמו כן ההוא דבשבת קנ״ב ע״א ,ועוד שאמרו
עלה ,כלומר צא מן המקום ,ועוד מה שקראוהו קרח כוונתם היתה שהקרחח עלינו את המקום כדדלשינן
בסוטה מיו ע״ב; ומש״ה נמי לא קשה מרבי שקרא לרבי חייא עייא מ״ק ט״ז ע״ב ,מיהו ההם בלא״ה
דרך נזיפה אמר וע׳ש ע״א — .עוד היה נראה לחלק דמאי דאמרינן שהמכנה הוא מהיולדין ואינן עולין
היינו דוקא בפניו ,אבל שלא בשניו לא נאמר כזה עליו ,דכן נראה מב״ט פס דמקשינן מכנה היינו מלבין’

זאי שלא בפניו מאי מלבין שייך ,אלא משמע דהתס בפניו איירי ,ור״ז ור״ז במגילה שם אפילו שלא בפגע
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והמבייש לעני בן מוכים

המבייש את האשד .מבייש גם בעלה,
מבייש (טו) לכל המשפחה.

מסוגיא
(טי)
דכתובות ס״ו
ע׳א וממאי דאמר
ט נר עד עשרה דורות לא תבזה נכרי (טז) בפניו ,שתצער אותו על
רבינאלרבאשישם.
ידי כך.
(טז) ממימרא דרב
י ארם מכוער או שיש בו מום אין לגנות אותו בחסרונו אע״פ
היינו דאמרי
סנהדרין
אינשי
[ז] שאינו מצטער בכך ,שילך (יז) לאומן שעשאו ויאמר לו מה
צ״ד ע״א וסמך
מכוער כלי זה עשית.
לדבר יתרו.
(יז) ברייתא ממעש׳
דרבי אלעזר ב״ר שמעון תענית כ׳ ע״ב.
ביאור

החמירו על עצמם ,והיינו רבותייהו ,ומאי שאמר בן ע*אי חוץ מן הקרת הזה שלא בפני ר״ע הוי ,ושם
במלכים שאני שהיה בפני אלישע ,מיהו מהתוס׳ בפסחים נראה פלא ס״ל חילוק זה .ועי׳ שבת ק״נ ע״א
תום׳ ד״ה ור׳ יהושע .גס יתיישב מה דאמר רבא כי סליק להתם קרי לן בבלאי טפשאי ,כתובות ע״ה
ע״א ,והיינו מאי דמצינן בבכורות כ״ה ע״ב שאמר כן ר׳ ירמיה בפירוש ,והאיך כינה אותן לגנאי ,ואפילו
אס נאמר שאין זה בכלל המכנה שם לחברו ,מ״מ הא אשכחן שבשביל שאמר רבה לרב עמרם תרדא,
משועמם ,פקע ארזא דבי רב ,ב״מ כ׳ ע״ב ,ויותר נראה בזיון אס יאמר על חכמי בבל טפשיס ,אבל
לשי הך חילוקא חתי שפיר דהתס אע״ג שלא כיון להכלימו ,מ״מ בפני רב עמרם הוי ,אבל ר׳ ירמיה
אמר דברו שלא בפני חכמי בבל וגם לא כיון להכלימם ,ונראה עוד יותר דלכבודם ולהמליץ עליהם אמר
כן משוס דיתבי בארעא דחשוכא וכו' ,וא״כ אינו ממיעוט התעמלות והתעסקות בחורה ,אלא הארץ גורס.
וכן רב ענן שקרא לרב נחמן חקלאה ,כתובות ע״ט ע״א ,ורבה שאמר עג מר יהודה פלגא ,קנטרן,
אוקמינכו ,קדושין ג״ח ע״א ,ואביי שאמר ובין תיכלא אמאי לא אכל ,חולין ק״י ע״א ,הכל שלא בפניהם
היה ,גס לא נתכוונו להכלימם ,אדרבה יותר נראה שנתכוונו לטובה ,דמאי שקרא לר״נ חקלאה ,כלומר
בעל אדמה ,שניזון מיגיעת כפיו; ולשון שפרש"י קנטרן לאו דוקא ,עי׳ ברכות י״ז ע״א בתים' ,אלא כונתו
שרגיל לחלוק על חבריו ,כשרש״י שם ,ובודאי לא מבלי טעם ,וא״כ צריך לומר שנותן לב ומיגע עצמו
לדקדק בכל דברי חבריו בד״ת; זרבין תיכלא ,הכוונה שקבר בניו ונתכפרו עי״כ עונותיו ,כדחני תנא קמיה
דר׳ יוחנן ברכות ה׳ ע’ב .ובמעשה דבי אבין עם רב חנן בשבת קל׳א ע״ב נראה דמש״ה לא אייתו לרב
חנן שלא היה חשוב בעיניהם כמו שגי ח״ח האחרים ,וא״כ לא רצו להשוותו להם ,כדלעיל סי' ד׳ סעיף
ב' ,ומשוס כך אמר אבין שטיא ,שכל הטועה בדבר הוא שוטה באותו דבר ,דבאמת גם רב חנן היה ח״ח
גדול ,גס טעה אכין בדין אשר למד לבנו ,גם אפשר שעדיין לא היה מוסמך ,שהרי אינו קורהו רבי אבין
אלא אבין סהמא ,ומה שאמר רבא לרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע קאקי חיורי משלחי גלימא
דאינשי כתובות פ״ה ע״א ומשמע התם דבפניהס היה ,ועי׳ גס גטין ע״ג ע״א ,נראה נמי שלא היה דרך
בזיון ,אלא אמר להם אע״פ שאתם זקנים מ״מ טעיתם נזה ,גס מה שאמר רב פפי לרב ביבי בר אביי
פס בכתובות ובדוכתי חחרינא ,מפיס דאתית ממונאי אמריתו מילי מוליתא ,נראה דללמד עליו זכות אמר
כן ,כיון שהוא קצר ימים ,וגס זה אינו בחטאו ,אלא שהוא מתולדות בני עלי ,א״כ אין לו זמן ללמוד
ולעיין ולהשלים עצמו כל כך ,כי ימים ידברו ורב שנים יודיעו חכמה ,וכתיב בישישים חכמה ואורך ימים
תבונה — ,ומפירוש המכנה לגנאי נראה ג’כ על דרך שאז״ל ע״ז מ״ו ע״א בית גלית בית כריא ,פני
מלך פני כלב וכה״ג ע״ש .ועי' סי׳ י״א סעיף י’ב.
[ז] שאינו מצטער ,אע״ג שבתענית שם האיש המכוער היה מצטער ,מ״מ סברת האיש ההוא בתשובתו,
באשר הובא בפנים נראת קיימת אפילו אם אינו מתבייש ,ויש למנוע עצמו לגנות כההוא גונא ,וגס
על כזה נראה דכתיב לועג לרש חרף עשהו ,משלי י״ז ,ועי' סי' ב׳ ס״ט ,וכן נראה מקדושין ע׳ ע״א
דתני הל הפסול פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם ע״ש בפרש״י ,דמדה טובה היא לדבר בשבח ולא לגנותי
ובלא״ז
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יא

אפילו שלא בפניו לא יספר בגנותו ,ואפילו (יח) במום [ח] שבגופו,
שהרי אפילו בגנות בהמה לא דבר הכתוב.

יב

אם יש לך להוכיח את ישראל אל תגנה אותם 1ט] ביחוסם מתרח

ואבותיו ,משום (יט) ריבך ריב את רעך וסור אחר אל תנל.

(יח) מב״מ קכ״ג
ע״א.
(יכו)

כדמוקמי

לההוא קרא
במערכא סנהדרין
מ״ד ע’ב.

ביאור

זבלא״ז בתואר בחכמה ובמדות כל אדם יש לו מעלוח גס חסרונות ,על כן למה יחשוב וידבר דוקא
בחסרונוחיו של חברו ,וידמה לזבוב העוזבת כל שעת הגוף הנקי ויושבת לה על מקום הליחה .ויותר מזה
הוזהרנו שלא להרבות בספור טובתו של חברנו כדי שלא נבא לספר גס בגנותו עי׳ סי׳ ח׳ ס״ח.
[ח] שבגופו .ולפ״מ שכתבתי בסעיף ה' אין קפידא כ״כ בזה אלא באשה דוקא ,אס אינו מכוין להכלימו,
ואפשר דהיינו רבותייהו של ר״ז ור״ז במגילה כ״ז וכ״ח שגס בכההוא גוונא החמירו על עצמן;
ואפשר עוד דמאי דאמרינן בגנות בהמה לא דבר הכתוב ,לאו משוס בזיונה ,דמאי ביוש שייך בבהמה,
אלא טעמא מהסברא שבסעיף י׳ ,לא כש’כ שאס מספר בגנות צדיק בכה״ג דשייך ההוא טעמא ,אבל
דוקא דבר שהוא גנות ,אבל קרח אין נראה שהוא גנות וכיעור כ״כ כדלעיל ,ועוד דאשכחן שצותה התורה
בנזיר שיגלח ראשו ובלויס שיעבירו תער על כל בשרס ,וא״כ גס להסברא שבסעיף י׳ לא קשה ממה
שכתבתי בס״ק ו'.
[ט] ביחוסם .ק״ק מזח להא שאמר ר׳ יוחנן משוס ר״ש בן יהוצדק אין מעמידן פרנס על הצבור
אלא א׳׳כ קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו שאס תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור לאחורך,
יומא כ״ב ע״ב ,ופרש״י קופה של שרצים דופי משפחה ,האיך מזכירין לו דופי של משפחה ,דאע״ג שמתגאה
וחוטא על ידי כך חטא גדול כדלקמן סי׳ ז׳ מ״מ הא גס לרשע משמע מכאן שאין לגנותו בפגס יחוס,
ואפשר דקרא דוקא על כלל ישראל קאי ,ומטעם כבוד רבים ,אי נמי מטעם כבוד אותן שלא חטאו ,או
מטעם כבוד אברהם ושרה כדאמרינן בסנהדרין שם ,אבל ליחיד רשע יכול להזכיר פגם אבותיו ,וקצת
ראייה לדבר מסעיף י״ד; אבל עוד נראה שדוקא רשע בן רשע מותר לקרות לרשע ,אבל לא לגנותו
בפגם יחיס שנוגע גה לדורות קדומים ולאבות אבותיו ולזרעו אחריו לדורות עולם ,משא״כ לענין רשעות,
שאס בגו צדיק אינו נפגם משוס זה; ועוד שאס הבן רשע מסתמא גס אבותיו אינם מושלמין לגמרי ,על
פי הרוב ,כמו שנבאר לקמן ,משא״כ בפגם יחוס ,מאי הוי להו לאבותיו ולזרעו אחריו למעבד ,שאין תלוי
בבחירת האדם ובכחו מי יוליד אותי ,דומיא דאברהם ופרה ,וא״כ איך יגנה נקי כפיס ובר לבב בדבר
שבא לו על כרחו לא בפשעו ולא בחטאתו .ואין לדחות מהא דאמרינן גברי דכי מנצו בהדי הדדי ביוחסין
הוא דמנצו ,קדושין ע״ו ע״א וע״ב ,דמהתס לא שמעינן אלא שכן הוא המנהג באנשים אבל לא שהיא מדה
הוגנת ,תדע שהדי שם אמרינן כן על גבאי 5ד?ה ,ובודאי אינו מן הראוי לריב עמהס ,לא כש״כ שאין
לגנותם בפגם משפחתם ,בפרט שאין ממנין מסתמא אלא גברא רבה כרב ביבי ,שם; וכן נראה מסנהדרין
ל״ח ע״א דאמרינן שלא יהיו משפחות ,כלומר בעניני משפתות ,דהיינו ביוחסין מתגרות זו בזו ,ומה עכשיו
וכו' ע״ש שאין מן הראוי להתגרות ולריב ביוחסין ,וכן מהא דאמרינן כל הפסול פוסל ,קדושין ע׳ ע״א,
ויותר מזה מברייתא הריני נזיר וכו׳ יהא נזיר ולא יגלה משפחות ,פס ע"א ע״א; וכל השותק במריבה
מיוחם טפי ,שם ע״א ע״ב ,ויותר משובח עי׳ סי׳ א׳ סי״ח ולעיל ס״ק ו'; והא דאמרינן כל פסול דקרו
ליה ושתיק פסול ,כחובות י״ד ע״ב ,היינו שאין לו לשתוק לגמרי ,דשחיקה כהודאה דמיא ,אלא יש לו
להשיב ולומר שאינו כן או לילך לב״ד ולקבול ,אבל לא שיכנס לריב ומצה ,ועי׳ אה״ע סי׳ ב' ס״ד ועי'
רמב״ס פי״ט מהלכות איסורי ביאה הלכה כ״ב ובהראב״ד ובמפרשיו שס ,והא דר״י מפום רשבי״ה שביומא
שם יש לפרש לא שאומרין לו כן בפירוש ,אלא מתוך שיכולין לומר לו חזור לאחורך ממילא לא תזוח דעתו
עליו ,אי נמי דוקא בלשון זה חוזר לאחורך אומרים לו ,וכונחו להזכיר לו מעמדו קודם שעלה לגדולה,
יהוא מעצמו ממילא יזפור דופי משפחתי וישפיל דעתו ,ואע״ג שנס לישנאדמשתמעי לחרי אפי אינו מן
הראוי
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יג

אם חטאו ישראל ,והוא מזכיר אותם שמתפלל בעדם או בענין אהר,

מכל מקום יזכירם בשם תפארתם ישראל ,ולא [י] העם (כ) סתמא,
שאף על פי שחטאו ישראלים המה וישראל נקראו.

עייא

יד

לרשע,

(כא)

בן

קראס
שהש״י’
ישראל,גסכשחטאו,
לא כש״כ שנעשה כן אנחנו( .כא) מימרא דרב אשי סנהדרין נ״בע״אהביאוגס הנמ״אבח״מסי׳ת״כסל״ח.
קוראין

רשע

[יא]

רשע,

אפילו

לרשע

ביאור

הראוי כדלעיל ס״ג ,מ״מ לצורך רביס ובדרך תוכחה שאני .עוד נראה בעענת רוח פסקנית שבסנהדרין
שם ,שכיון שאברהם ושרה נתגיירו וכמו כן כל ישראל שהם זרעם אחריהם ,אין להם ולכל ישראל עוד
שוס יחיס עם מולידיהס האמורים והחתים ,דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,יבמות כ״ב ע״אושסצ״זע״ב
ובדוכתי אחרינא ,ומההוא טעמא אינו אסור בעריות דקורבה אלא מדרבנן ,וא״כ אין לאמר לישראל אביך
האמורי וגו' ,דהאמורי לא נקרא עוד אבינו ,ותהיה לפ״ז כונה המאמר שם שהש״י ציוה לקרות כן לישראל,
שכיון שעובדין ע״ז חזרו לפסול אבוחם ,ופוקד עון אבות על בניס כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם,
והמלאך טען שמ״מ אין להכלימם בדבר זה ,כיון שנוגע גס לאבות ישראל שהיו צדיקים ,כאברהם ושרה,
והמה הלא המה לא אחזו מעשה אבותיהם האמורים והחתים .ולפי הגמ* דסנהדרין שם תתחזק עוד
יותר סברת הלקוש הביאו ההוי״ט סוף מגילה בטעם דרבי אליעזר שאין מפטירין בהודע את ירושלים,
שדוקא אז בזמן הנביא שעבדו ישראל ע״ז היה מן הדין לקרות לישראל אביך האמורי ,כיון שאחזו
מעשה האמורי ,משא״כ עתה ובכל זמן שאין עובדין ע״ז ,וכמו כן מטעם כבוד האבות ,אברהם ושרה
והצדיקים שבאו אחריהם.
[י] העם .גס מזה נראה שהערב רב היה העיקר שקלקלו בעגל ,שהרי משה אמר בתפלתו חטא העם
הזה ,ואס כוכחו על ישראל היה לו לומר חטאו ישראל ,אס לא שנדחה דע״ז שאני ,ואפשר הא
דסי׳ ג' ס״ח גס על זה בא להורות ,שאס מתפלל על היחיד בפניו ,אין צריך להזכיר שם תפארתו ישראל,
אלא יכול להזכירו בכינוי לו או לה ,כמי בתפלת משה על מרים.
[יא] בן רשע .יותר מזהאמר רבי מאיר בסנהדרין שם בברייתא מה ח״ל את אביה היא מחללת שאס
■היו נוהגיןבו קודש נוהגין בו חול ,כבוד נוהגין בו בזיון אומר ארור שזו ילד ארור שזו גידל ארור
שיצתה זו מחלציו עכ״ל ,והביאו הרא״ש והרי״ף עם הדין שבסעיף זה ,אבל נראה שאין למדין מיניה בעלמא
לקלל אבי רשע ,דדילמא שאני בת כהן דחמירא ,וכן נראה משם מ״ט ע״ב דאמרינן ומאי חומרא שכן
מחללת את אביה ע״ש בפרש /משמע דדוקא בבת כהן איכא רך דינא ,ודוקא לקרא לרשע רשע בן
רשע למדין מינה ,שיש סברא לזה כדלקמן ,אבל לא לארור אבי רשע .ויותר מזה נראה שגס בבת כהן
אין מתירין לקלל אביה אלא בלא שם וכינוי ,אבל לא בשם או כינוי דאית ביה בעלמא איסור לאו ,עי׳
שבועות ל״ה ע״א במשנה ושם בסוגיא ,שהרי ר״מ לא אמר שמקללין אותו בשם או בכינוי ,א״כ אין לך
בו אלא חידושו ,מה שאמר ר״מ בפירוש; ופשוט דארור אע״ג דהוי לשון קללה ,שבועות ל״ו ע״א ,מ'מ
אינו עובר בלאו אלא בשם או בכינוי ,דלא עדיף מקללה גופא ,ועוד שגס בבת כהן דוקא בזנתה מחללת
את אביה שהיה לו לשומרה ,ולא בשאר עבירות כמו שכתב המג״א ס״ק ס״ב בא״חש׳קכ״ח .והיה נראה
עוד שדוקא בעבירה של עריות קורין לרשע בן צדיק רשע בן רשע ,דומיא דבת כהן כמו שכתב המג״א
שם ,מיהו הרמ״א בח״מ שם סתם ולא הילק .ועי׳ מגילה כ״ה ע״ב דאמר רב אשי האי מאן דסני
שומעניה שרי ליה לבזויי בג' וש׳ וסרש״י בר גירתא זונה שמא סריאשסמוסרח ,כך היא בתשובת הגאונים
מותר לבזות גס את אמו שילדתו ,וכו׳ עכ״ל ,משמע נמי דוקא לבזות מותר אבל לא לקלל ,וכן כתב
הרמב״ס פכ״ד מהלכות סנהדרין ומחרפין את ילדתו בפניו ע*ש ,ואפשר דרבותא קא משמע לן לא די
שמחרפין את אביו ,דאיכא לימודא מבת כהן שמחללת את אביה ,אלא ה״ה גס אמו .מיהו משוס דסני
שומעניה אין לבזותו ואת ילדתו אלא א״כ שהוא קלא דלא פסיק ,ולא יהא אויבים ידועים שמוציאין עליו
את
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1יב] בן צדיק ,אבל אם הוא צדיק אין להזכיר לו מעשה אבותיו שהיו
רשעים ,וכן אין להזכיר לו מעשה עצמו הקדומים אם הוא בעל תשובה.

ביאור

את הקול כמו שכתב הרמב״ס שם ונלמד מהא דיבמות כ״ה ע״א .וכן משמע ממ״ק ט״ז ע״א דאמלינן
ומנלן דנצינן ולייעינן וכו׳ דכתיב ואריב עמם ואקללם וכו' ע״ש משמע נמי דיקא להפושעיס עצמן ולא
לאבות ודומיא דאחרינא דמחינן ותלשינן שיער ומשבעינן פשיעא דלא שייכו על האבות ,אכן התם בלא’ה
צריך לומר דלעכין קללה למצוה על הב״ד יליף ,דאי לא תימא הכי אלא להתירא לכל אדס ,היפוק ליה
מקרא של תורה דנש'א בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך כדלקמן סי׳ י׳ .מיהו לאתר שנעשה תקנה
ותרם שלא להוציא שם רע על המתים כדלקמן סי׳ ח׳ סי״א אפשר שאסור לקרא לרשע רשע בן רשע
אס אביו כבר מת ,וכמו כן מדינא לענין צדיק ות״ח ע״ש .עוד נראה דהיינו דוקא במילי דשמיא אבל לא
בדברים שבין אדם לחברו עי׳ סי׳ ל״א סעיף י' .ועי׳ סועה פי׳א מ״ד דתנן ואומרים לפניה דברים שאינה
כדאי לשמען היא וכל משפחת בית אביה ,שמסתמא דן התנא שנס משפחת בית אביה אינם מנוקין לגמרי,
והיינו מעעס דס״ק שאחר זה.
[יב] בן צדיק .טבע הבן מסתמא דומה לטבע אבותיו ,שהוא עצם מעצמם בשר מבשרם ודם מדמם,
כחס ואונס ,על כן גס במדות ובמעשים דומים להם ,ועי׳ קדושין ע׳ ע״ב דאמר רב יהודה אמר
שמואל ד׳ מאות עבדים היו לו לפשחיר בן אימר וכולם נטמעו בכהונה וכל כהן שיש בו עזות פנים אינו
אלא מהם ,ע״ש כמה מגיע מדת האבות לבניהם אחריהם עד כמה דורות ,ואפילו לרבי אלעזר דפליג
שם מקרא דעמך כמריבי כהן מ״מ גס מדידיה נשמע שהעזות היא בירושה לכהניס מאבותיהם ,וכן ממה
דאמרינן שם ע״א ע״ב מאן דקדיס ושתיק מיוחס טפי ,ומיבמות ע״ט ע״א דאמרינן ג׳ סימנים יש באומה
זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדים וכו׳ נשמע שהאבות מנחילים מדותיהס לבניהם אחריהם ,ועי׳ נס עדיות
פ״ב משנה ט' ,על כן יאמרו המושלים כאמה בתה ,יחזקאל ט״ז מ״ד ,רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי
אמה כך עובדי ברתא ,כתובות ס״ג ע״א ,ועי' נדרים פ״ט משנה ט׳ בתוי״טי .גם הלימוד ,הגידול ,ההדרכה
והחינוך המה גרמים גדולים למדות הבנים ,וכמו כן התנהגות האבות בעצמם ,שזרעם מהם רואים וכן
עושים ,על כן על פי הרוב אם הבנים רשעים גס אבותיהם אינם ישרים ומושלמים ,או שלא הדריכום
כהוגן ,ואכן בכל מילי בתר רובא אזלינן ,וא״כ לא קשה מה דאשכחן שצדיק הוליד רשע ,שאלה יצאו
מהרוב על דרך חון ,והבחירה היא חסשית לכל אדם ,וק צדיק בשגס שאס ילך אחר טבעו יהיה גס
הוא צדיק ,מ״מ יכול ג״כ לפעול נגד מדוחיו אשר הנחילוהו אבותיו ,ברשע; ועי׳ בפירוש הרמב״ס בעדיות
שם; ואפילו טבעת המנקת פועלת על טבע הבן ,באשר שהדס נעכר ונעשה חלב ,וא׳׳כ ביניקת חלבה
יונק דמה וטבעה ,וחלב שיונק נכנס בקרבו ,וחוזר ונעשה דם על ידי העיכול ,ומש״ה הזכיר הרמ׳א בי״ד
סי' שפ״א שלא יניקו תינוק מן הכותית דחלב הכותית מטמטם הלב ומוליד טבע רע ע״ש ,ועי׳ סוטה
י״ב ע״ב דדרשינן שהחזירתו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה ינק
דבר טמא והיינו דכתיב את מי יורה דעה וכו׳ ופרש״י התינוק טועם בחלבה כל מה שתאכל כדאמרינן
ביומא ע״ה ע"א גבי לשד השמן עכ״ל .ונראה דזה כונת ר״מ בסנהדרין שם בבת כהן כי החל לזנוח
דנקט ג׳ ארורים וכתב בגליון עין יעקב בשם מהרש״א דקאי על אמה אביה ומנקתה ע״ש ,דשלשתן גורמין
כהג״ל• ועי' סנהדרין ע׳ ע״ב דאמרינן דברי למואל וכו׳ א״ר יוחנן משום רשב״י מלמד שכפאתו אמו על
העמוד ואמרה לו מה ברי וכו' הכל יודעים שאביך ירא שמים הוא עכשיו יאמרו אמו גרמה לו; וכה״ג
אשכחן גס לענין מריס בת בלגה סוף סוכה ,ואמר שם אביי כדאמרי אינשי שותא דינוקא בשוקא או
דאבוה או דאימיה ע״ש .עוד נראה דבן יש לו שתי הוראות ,או שהוא בנו הנולד לו ,או שהוא מזרעו
אחריו עד כמה דורות ,כמו שאנו נקראים בני ישראל אע״ג שיש כמה וכמה דורות מישראל אבינו עד
עתה ,ועיי קדושין פ״ב מפנה ב׳ בתוי״ט; וא״כ אס אני קודאין לרשע בן צדיק רשע בן רשע ,אין אנו
דוברין שקר ,שלא ימלט שאחד מאבותיו עד למעלה לדורות עילם ,או מצד האב או מצד האם היה רשע,
וסייעתא
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טו

כחזקיהו
• (נב)
המלך שחודו לו
חכמים פסחים נ״ו .טז
ע״א כפרש״י.
<כג) ממעשה דרב
נחמן בר יצחק יז
אודות שאול המלך
יומא כ״ב ע״ב.
מדרפא
(כד)
יח
׳׳* -דאוטס אזנו
כגון ר״א בר״ש
מכות כ״ד ע״א יט
ע״ש בפרש״י.
(כה) ממנהג אנשי
ירושלים שנטילת כ
המפה היה סימן
שלא יכנסו עוד
ויתבייש הוא והם
אס לא ימצא להם מקום
ב״ק צב

רשע גמור מצור[ .יג] לבזותו אחר (כב) מותו [יד] בקבורתו כדי

שתהיה לו כפרה ,וגם כדי שיוסרו הרשעים.
וצדיק אפילו לאחר מותו יזהר לקרא אותו בשם [טו] (כג) גדולתו

שהיתה לו בחייו.

לא ישמע בזילותא דצורבא מרבנן וישתוק ,אלא ימחה (כד)
כפי כתו.
אם יש לאדם סעודה לא יקרא לה יותר מכדי השיעור (כה) שהכין
להם מקום ומזון.

אם באה לך טובה מבן ארם אפילו אם הוא לא נתכוין לתועלתך,
וגם אין אתה צריך לו עור ,אל (ט) תתעבהו ואל תבזהו.
בהידור מצור ,אין לחוש [טז] שיתביישו העניים שאין להם ממון

לחזור אחר ההידור כל כך.

ומזון כראוי ,ב״ב צ" נ ע״ב( .ט) מתשובת רבה בר מרי מקרא ולא תתעב מצרי
ע׳ב ,ומהתם נראה 7גס נכרי בכלל הזה ,ועי' סי׳ כ״ז ס׳י׳א.
ביאור

זסייעחא לדבר הא דאיתא בב״ב ק״ט ע׳יב &״ל אלעזר לעולם ידבק אדס בטובים שהרי וט' ע'ש דחזינן
מהתם שגס בהפסקת דור חוזר ונראה טבעת האבות לבנים ,ועל דרך זה יש ליישב ברוב המקומות שצדיק
הוליד רשע או איפכא ,וא״כ אם קוראין לרשע בן צדיק רשע בן רשט ,לא קאי דוקא על אביו ,אלא על
אחד מאבותיו הקדומים ,יהיה מי שיהיה שגרס .ועי׳ שיר השירים רבה פרשה א' דצדיק מוליד צדיק וגס
איפכא וכולהו איה להו קראי ע״ש ועי׳ נדרים כ׳ ע״ב על פסוק וברותי מכס הפושעים והמורדים בי
א״ר לוי אלו בני ט׳ מדות ,בפירוש הרין ע״ש ולעיל ס״ק א׳.
[יג] לבזותו .טון שחזקיה גירר עצמות אביו במטה של חבלים משוס כך ,לא כש״כ באדם אחר שאינו

ע״5

אביו ,ואס יש לחוש שמא הרהר תשובה בלבו עי׳ לעיל סי׳ ג׳ ס״ק א' ,ועי׳ סנהדרין מ״ז
על פסוק נבזה בעיניו נמאס .אבל נראה דאין למדין מיניה אלא בדומה לגמרי ,ברשע גמור כאחז ,ועי'
מלכים ב' ט״ז ד׳ וה׳.
[יד] אחר מותו .לפ״ז יש לומר הא דמקשה ב״מ ס״ב ע״א והכי מפני כבוד אביהם מי מחייבי איקרו
כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעפה עמך ,אע״ג דיש לדחות דדוקא נשיא אינו חייב לכבדו
ומותר לאררו אס אינו עושה מעשה עמך ,אבל אביו שאני וחמיר דהוקש כבוד אבות לכבוד המקום ב "מ
ל״ב ע״א וקדושין ל׳ ע״ב ,וא״כ דילמא באינו עושה מעשה עמך נמי חייב בכבוד אביו ,אלא שעל חזקיהו
המלך סמך שמה שגירר עצמות אביו במטה של חבלים והודו לו חכמים שמע מינה שנס באביו הדין כן.
[טו] גדולתו .והא שאז״ל אסור לספר אחר מטתן של ת״ח ,ברכות י״ט ע״א ,הוא ענין אחר דהיינו
שלא להזכיר על־הס לגנאי ע״ש ועי׳ סי׳ ח׳ סי״א ,ואפשר דמה שצריךלקרותו בשם גדולתו עיקר
הקפידא היא אס צריך לרצותו ,דומיא דאיירי ביה ביומא שם.
[טז] שיתביישו .אשכחן דברים אחדים שתקנו שלא יתביישו העניים עי׳ מ״ק כ״ז ע״א לענין בית
האבל ותענית ל״א ע״א שיצאו משוס כך בכלי לבן שאולין ,גם לענין ששורפין מעצי המערכה
אליבא דרב יוסף פסחים פ״ב ע׳א ,אכן לענין הידור מצוה שהוא מקרא ,שבת קל״ג ע״ב ,נראה פלא
חששו בזה לשיתביישו העניים ,שהרי מיקירי ירושלים היו אוגדין לולביהן בגימוניות של זהב ,סוכה ל״ז ע״א
בברייתא ושם ל״ו ע" ב במשנה ,ולא חששו שיתביישו העניה שאין להם גימוניוח של זהב ,אע״ג שהיה דבר
של פרהסיא ,שהיו מוליכין לולביהן לבית המקדש ולבית הכנסת והיו מטלין שם כנראה ממחניתן פ״ג
דשוכה

r
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יזהר בנתינת הצדקה ליתן לעני בצנעה כדי שלא (כז) יתבייש
ממנו ,ומוטב שלא יתן ממה שיתן (כח) בפרהסיא ויתבייש העני,

וראה כי מר עוקבא ואשתו (כט) נכנסו לתנור גרוף אש ,כרי שלא

יתבייש העני ולא ירע ממי קיבל.

כב

אכן לאשה לא יתן צרקה (ל) בסתר אם יש לחוש שתבא על ידי
כך לירי חשד.

כג

אם נעשה דבר שלא כהוגן ולא נודע מי הוא העושה[ ,יז] לא
(לא) יגלו אותו ,כדי שלא יתבייש ,אכן העושה (לב) יודה כדי שלא

יתחשרו אחרים.

כד

ואף על פי שהמבייש בדברים פטור (לו) טתשלומין ,מכל מקום

גדול אונאת דברים מאונאת (לד) טמון ,שזה נאמר בו ויראת
מאלהיך ,וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך ,וזה בגופו וזה בממונו ,זה
ניתן לחשבון וזה לא ניתן לחשבון ,על כן כל בזיון וביוש עון גדול

הוא ,ויותר אדם (לה) מקפיד על בזיונו מעל צער גופו ,ואין המחרף

(לד) מימרא דר׳ יוחנן משוס רשב״י ומימרא דר׳ אלעזר ור׳ שמואל ב״נ ב״מ כ״ח נ״ח
דר״י סנהדרין מ*ד ע״ב במשנה דכוותייהו פסק הרמב״ס.

מראה מקום

(כז) שבת
ע׳א.
(כח) אמרי דבי
ר׳ ינאי חגיגה
ה׳ ע״א מקרא
דכי את כל מעשה
וגו׳•
(כש) כחובות ס״ז
ע״ב.
(ל) חגיגה שס,
ר",ד

דבי ר׳ שילא

אמרי מקרא דכי
את כל מעשה וגו׳
אס טיב ואס רע.
ממעשים
(לא)
סנהדרין י״א
ע״א.
כראובן
(לב)
שהודה מטעם
זה סוטה ז׳ ע״ב.
(לג)ב״קצ״אע'א.
ע״ב( .לה) כחכמים

ביאור

דסוכה ,וא״כ מה שכתב החוי״ט בבכורים פ״ג מ״ח ,דמשום כבוד בית אלקינו ומשרתיו לא חשו על שיתביישו
העניים ,וסמך לדבריו 1גס מסוטה י״ד ע״ב שהיו מביאין המנחות בקלתות של זהב ושל כסף ע״ש ,נראה
דלאו דוקא ,דה״ה בכל מצוה ,ועוד דאל״כ ברביס מהמצות תבטל ההידור שהוא עד שליש במצוה ב״ק ט',
דאיכא ענייס שאין להס להוציא שליש יותר ,אלא על כרחך דלענין הידור מצוה אין אנו חוששין שיתביישו
העניים שלא יוכלו להדרה ועל כן גס הפוסקים לא חלקו עי׳ א״ח סי׳ תרנ״ו• והסברא נראה ,דכמו שאין
לחוש על כבוד אביו אס אומר לו לעבור על ד״ח ,יבמות ה׳ ע״ב ,שאתה ואביך חייבין בכבוד שמיס,
וכמו כן לענין כבוד אביו ,ומצוה שאי אפשר שתעשה על ידי אחר ,שיעשה המצוה מההוא טעמא ,קדושין
ל״ב ע״א ,כן אין אנו חיששין לכבוד העניים אס יתמעט על ידי כך כבוד שמיס בהידור מצוה ,שגס המה
חייבין בכבוד שמיס ,אבל לענין אבל אע״ם שהוא מצרה ובכלל ג׳ח עי׳ י״ד סי׳ שע״ח ,מכל מקום גם
על האבל מוטלת המצוה לחוש שלא יתביישו העניים על ידו ,ויש לו למחול על כבודו ,ועי׳ סוטה מ״א
ע״ב חוס׳ ד״ה מצוה שאני ,וסי׳ י״ז ס״ק ה׳.
[ין] לא יגלו• אע״ג דקיימא לן שאין לגרוס חשד לעצמו ,כדלקמן׳ סי׳ י״ד ,מ״מ כד דייקת בסיגיא
דסנהדרין שס תמצא שאין אחד שהכניס עצמו לחשד ,דשמואל הקטן התנצל עצמו דמה שעשה
שעלה שלא ברפות לא עשה בזה שלא כהוגן כיון שללמוד הלכה למעשה צריך ,ורבי חייא שיצא ,חבריו
שישבו בשכונתו ידעו שאין ריחו נודף ,ועל כן כיון שיצא הוא ,ממנו ראו וכן עפו ויצאו גס המה ואחריהם
כולם ,כדי שלא יתבייש אוכל השוס ,ומה שאמר לו ר״ש אתה הוא שציערת לאבא ,היינו על ידי שיצא הוא
ואחריו כל שארי התלמידים על ידו ,צערו לרבי ,שהראו לו כאלו עשה •פלא כראוי במה שאמר מי שאכל
שוס יצא ,ורבי חייא השיב ח״ו וכו׳ שזה לא היתה כונהו ,רק לחוש על אוכל השוס שלא יתבייש ,מיהו
רש״י לא פירש כן בזה ,ול״מ בודאי לא נחשד מתלמידיו שקידש בביאה ,אע״ג דתקנת רב דמנגיד אמאן
דמקדש בביאה ,קדושין י״ב ע״ב ,עדיין׳ לא היתה ,מ״מ הוי פריצותא ע״ש ,וכן שכניה לא נתחפד .ועוד
נראה דכיון דמצוה לדון לכף זכוה ,א״כ אין אחד נחפד בכה״ג ,דעל כל אחד ואחד אנו טוענים ודנים
שהוא אינו העושה.
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ומגדף לעם אלא שוטה (לו) רשע [יה] וגס רוח ,וראה מה (לז) שנתגלגל

(לו) רמב״ם פ״נ
מהלכות חובל.

על ירי שנתבייש בר קמצא.

(לז) ברייתא דר׳
אלעזר גטין
נ״ז ע״א.

ו

(א) ברייתא נדרים
כ׳ ע״א.
(ב) חולין מ׳א
ע״ב כפרש״י
ד״ה ל״ש.
(ג) מימרא דרבה
חינגא
בר
משמיה דרב ברטת
י״ב ע״ב ועי׳ שם
ל״ד ע״ב ד״ה
כסוי חשאה.

ביישנות
א

כתוב בעבור תהיה יראתו על פניכם ,זו (א) בושה ,לבלתי תחטאו
מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא ,מכאן אמרו סימן יפה

באדם שהוא ביישן ,אחרים אומרים כל אדם [א] המתבייש לא במהרה

הוא חוטא,

וטי שאין לו בושת פנים בידוע [ב] שלא עמדו אבותיו

על הר סיני.

ב

אם בא חטא לידו בשוגג ,לא יחפה עליו ,כדי (נ) שיתבייש ויתכפר
לו( ,ג) שהעובר עבירה 1נ) ומתבייש בה מוחלין לו כל עונותיו.

ביאור

[יח] וגס רוח .מלות וגס רוח הוסיף הטור והש״ע ח״מ סי׳ ח׳ .ונראה דשוטה הוא מפני שמרבה
עליו איבה כמו שפירש גסההוי״ט פ״ד דאבות מ״ז ,ועוד דזולח הרשע שטית הוא לחטוא בזה
שאין לו הנאה ממנו ,על דרך שדרש ר״ל הקרא דאין יתרון לבעל הלשון "עירוכיןט״וע״בע׳ש ,ורשע
לם״מ שכתבתי בסעיף א׳ ,גס גס רוח ,דמסתמא כונהו לכבד עצמו בקלון חברו לומר שאינו חשוב כמותו,
וא״כ גסות ריחו מביא אותו לידי כך ,ועוד דעניו הוא סבלן ואינו מחרף ומתקוטט אם פוגעין בכבודו.
המתבייש .ונראה דהיינו מה שאמר עולאלא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת
פנים זה מזה ,שבח קי״ט ע״ב ,שאם היה להם בישת פנים לא היו חוטאין ולא נחרבה ירושלים.
ועי׳ ברכת ריב״ז ברכות כ״ח ע״ב .גם מה דחנן סוף סוטה בעקבות משיחא חוצפא יסגי וכו׳ הבן אינו
מתבייש מאביו ועי׳ ברייחוח דר׳ נהוראי ור׳ נחמיא סנהדרין צ״ז ע״א ,נמי יש לפרש כן ,שמתוך שהוצפא
יסגי יהיה דור שכולו חייב ועל זה כתיב למעני אעשה כר׳ יוחנן סנהדרין צ״ח ע״א .וזה אפשר בכונת
המשנה פ״ה דאבות הוא היה אומר עז פנים לגיהנס ובושת פנים לגן עדן ,יה״ר שיבנה בית המקדש
וכו׳ ,כונתו כיון שהוא עז פנים הוא חוטא ,על כן הוא לגיהנס ,ובושת פנים איסכא לטובה ,ובין כך וכך
שמלס עזי פנים או כולם בושת פנים יה״ר שיבנה וכו' ,שאם כולם עזי פנים הוי כולו חייב ,ואם כולם
בושת פנים כולם זכאים והוי כר״י בסנהדרין שם; ויותר נראה שעל בושת פנים קאי ,כיון שהמה ביישנים
אזלא לה הסבה שבשבילה חרבה ירושלים כדלעיל ,ומסיים ותן חלקנו בתורתך ,שהיא המועילה לבלי יהיה
עז פנים כנראה מביצה כ״ה ע״ב תנא משמיה דר״מ מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין ע״ש
בפרש״י ועי׳ סק״ו.
[ב) שלא עמדו .ועי' יבמות ע״ט ע״א דשלפה סימנים יש באומה זו ,ואחת מהם שהמה ביישנים.

מיהו לשיטת ר״א קדושין ע׳ ע״ב בכהנים אע׳ג שהמה עזי פניס אץ חוששין להם משוס זה לפסול
משפחה דכחיב ועמך כמריבי כהן ,ולפ״ז נראה שנם הנהו מילי דאמרינן כתענית ז׳ ע״ב שמותר לשנאתו
ומותר לקרותו רשע ליחנהו בכהן לשטח ר״א.
[ג) ומתבייש .לפ״ז הא דאמר רבי יוסי ב״ר חנינא כדי לביישן פסחים פ״א ע״ב אפשר שהטעם לא
לבד שמכאן ולהבא יהיו נזהרין בי כנראה מפירוש הרמב״ם ומדבריו פ״ד מהלכות קרבן פסח ,אלא.
גס כדי שתהיה להם לבעלים כפרה על התרשלותם; מיהו עיקר טעמא ודאי כמו שכתב הרמב׳ם שאל״כ
הרי לא אשכחן בעוברי עבירה אחרת שתקנו לביישם ,אדרבה הרי תקנו תפלה בלחש כדי שלא לבייש
עוברי
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על הבריות  Mמרחמין עליו מן השמים וכל שאינו מרחם על הבריות
אין מרחמין עליו מן השמים ,ורחמנות היא (ח) ממדות ישראל ,וכל

המרחם על הבריות (ש) בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו.

(ח) יבמות ע״ש
ע״א.
(ט) מימראדשבחאי

בר מרימם ביצה
ל׳ב ע״ב.

טז
א

מראה מקום

צער בני אדם
[א] לצער [ב 1לבני

אדם בין במעשה בין
אסור מן (א) התורה
בדבור ,ואם רואהו מצטער חייב להצילו ,נם קודם שבא צער לחברו,

(א) עי׳ בביאיר.

צריך לעזור לו ולהושיעו שלא יבא לידי צער.

ביאור

וכה״ג ע״ש בלא״ה צריך לומר כן דאל׳׳כ הוי מאכל אדס שאין מאכילין אוחו לבהמה ,ואפשר נמי דנ״נד
לענין דבר מועש ודרך מקרה או שאין לו מאכל אחר וכה״ג.
[ו] מרחמין .אע״ג דהחס בשבח ובביצה וביבמות בבני אדס איירי מ״מ ממעשה דרבי בב״מ נראה שגס
בשאר בעלי חייס צריך שירחם עליהס; ומהמימרות האלו תראה מאין יצא לו להרמב״ס מה שכתב
סוף עבדים ,ואין האכזריות מצויה אלא בעכו״ס ,אבל זרעו של אברהם אבינו הס רחמנים על הכל וכו׳י
וכל המרחם מרחמין עליו וכו׳ עכ״ל ומפרשיו לא הראו מקום.
[א] לצער .מה שאסור מן התורה לצער לבני אדם במעשה אנו רואין מהחובל בחברו שחייב בחמשה
דבריה נזק צער ריפוי שבת ובושת ח״מ סי' ה״כ ,ואפילו לא חבל בו אלא שצערו במעשה שעשה־
לו כגון שכואו בשפוד על צפרנו חייב ליתן לו צערו ,שם ס״ט וסש״ז ,ואס הכהו מכה שאין בה שוה
פרושה לוקה שם ס״ב מכתובות ל״ה ע״א ,ואעפ״כ אינו מהכפר לו עד שיבקש מחברו וימחול לו שם סי׳י
תכ״ב■ ומה שאסור לצערו בדברים תראה משס סי׳ ת״כ סל״ש ולעיל סי׳ ה' ,ואשכחן שצריך להקדים
ולהושיע לחברו כדי שלא יבא 'לידי צער שהרי בהמת עכו״ס ומפא של ישראל אס איןהעכו״סמחמראחר

בהמתו חייב לשעון ולפרוק משוס צער ישראל כמו שכתב פי״ג מהלכות רוצח והיינו כמו שכתבהסמ״ע
בח״מ סי׳ רע״ב ס״ח שאם לא יסייעו לטעון יצשרך הישראל לשהות שם ,וכתב שם עוד ואע״ג דצערשל
ישראל לא נזכר משום מקום ס״ל להרמב״ס דלא גרע צער דישראל מצער דב״חדבהמה וכש״כ הוא עכ״ל
ועיקרו של דבר נראה דנכלל במצות ואהבת לרעך כמוך עי' לעיל סי׳ ג׳ ורמב״ס בפירושו ריש פאה.
וכתב המג״א ס״ק ב׳ בא״ח ס׳ קנ״ו שמחוייב לסבול צער כדי פלא יהרג חברו בחנם ,וכשיש סכנות נפשות
מותר לברוח אע״ס שמתוך זה גורס צער לחברו והוציא כן משבת ל״ג ע״ב ,ועי׳ מה שהביא הבאה״ט
בי״ד סי׳ קנ״ז ס״ק י״ג ממהר'ס מרקנטי ומג"א בא״ח סוף סי׳ תקע״ד — .ועי׳ סוטה מ״ב ע״א במשנה
דממדוח ישראל לרחם גס על אויביהם שיש להם מנחמה עמהס כשיבואו תחת ידם ,גם התורה חסה על
נופם של ישראל שלא יבא להם צער ועל כן ציותה אשם תלוי להגן מן היסוריס כריתות כ״ה ע״א וכ״ו ע״ב.
1ב) לבני אדם .אשכחן שבמקום צער לא גזרו שבות דרבנן דהא מותר לכתחילה להפיס מורסא בשבת
אס אינו מעוין לעשות לה פה אלא להוציא ליחה שבח ק״ז ט?) והיינו מפום צער כמו שפרש״י
שם ,והתירו צידת נחש במקום צער ולא משום סכנה שם ג׳ ע״א בתום׳ ,ולגונח לינק חלב בשבת כתובות
ס׳ ע״א והיינו נמי בדליכא סכנה כמו שכתבו בתום׳ שם ומ’מ התירו מפרק כלאחר יד ,ואפשר שבאלו
מעיקרא כשגזרו על צידת נחש ומסרק כלאחר יד לא גזרו במקום צער ,דכן משמע לישנא בכתובות שם
דקאמר ובמקום צערא לא גזרו ,ולא אמר במקום צערא התירו .ועי׳ פ״ח י׳ד סי׳ קש״ז ס״ק ב׳• ולפ״ז
אתי שפיר מה שהתירו התום' שבת קל״ה ע״א לחלוב האשה עצמה ולהוציא החלב שבדדין משוס צער וכן
הוא בא׳ח סי׳ שט "ז וכן התירו לצוד פרעוש הנושכו שם ק״ז ע׳ב וכן ססקיק בש״עשס ,דלכאורהקשה
שהרי

ארח מישרים טז

104
מראה מקום
(ב) משנה וברייתא
ב״ק צ״ב ע״א.
(ג) מעובדא דר״י
ור״ל ב״מ פ״ד
ע״א.

(ד) כנראה מרב

ב

המצער לחברו אע״ם שנותן לו דמי צערו מכל מקום אין (ב) מתכפר

לו עד

kJ

שיבקש ממנו וימחול לו ,וביותר (ג) יהא נזהר שלא

לצער לת״וו ,ואם צערו (ד) יתענה ארבעים יום.

ג

לא ימנע (ה) כביסה או רחיצה מבני אדם ,שמצער להם ,והוא הדין

שאר (ו) דברים שיש במניעותם [ד] עינוי נפש.

חסדאשס ל״ג

ע״א( .ה) דמקרי צער כנראה מברייתא וסומא נדרים פ' ע״ב( .ו) כמו הנהו שבי״ד סי׳ רל״ד סנ׳ע ולהלן.

ביאור

שהרי בשבח צ״ה ע״א אמלינן דרב אשי או רבינא הוי מצטער מהבלא ואעפ״כ לא רכן את ביתו אע״ג
דחכמיס אינן אוסרין אלא משוס שבות ,ש״מ דלאו כל שבות מוחל במקוס צער וא״כ האיך התירו התום׳
לחלוב האשה עצמה ולצוד פרעוש הנושכו מה שלא נזכר בגמ׳י אבל לפ״מ שכתבנו אתי שפיר דכיון שהתירו
צידת נחש והתירו לגונח לינק בשבת חזינן דמעיקרא במקום צערא לא גזרו על צידה דרבנן ועל איסור
חליבה בדרך שאינה אסורה אלא מדבריהם ,וכדמשמע מלישנא דגמ' כדלעיל ,ע״כ ה״ה דצידת פרעוע
וחליבת אשה עצמה מותרות משוס צער ,משא״כ בריבון דמעיקרא אסרו סתמא לא רצה רבאשיאורבינא
להחיל במקום צער; ואפשר עוד לחלק בין צער לצער .ונראה עוד להוכיח דלאו כל שבות התירו במקום
צער מהא דמסקינן שבת צ״ד ע״ב דצפורן וציצין אע״ג שפרשו כלפי מעלה ומצערין אותו אסור להסירן
ביד ,וכן כתב הרמב״ס ,אע״ג שביד אינו אלא משוס שבות ,ש״מ דלפעמיס גס במקום צער אין להתיר
שבות אלא בכה״ג דלעיל ומה שנאמר בפירוש ,גס ממה שאסרו לכבות הנר בשביל חולה שאין בו סכנה
אפילו לר״ש בשבת ל׳ ע״א נראה כן ,וכן נראה ממה שאסרו לעלעל מתע של יד ליעול את הקון אס
ניטל חררה או עוקצה •שס קכ״ג ע״א ,שלא התירו לעלעל דבר דלאו כלי אפילו במקום צערא ,ש״מ דלאו
כל שבות התירו במקוס צערא .ועעמא אפשר בזה דדוקא שבות הנעשה בשעת הסרת הצער התירו ולא
הנעשה מקודם אע״ג שנעשה לצורך זה ,ועל כן אע״ג שהתירו להפיס מירסא לא התירו לעלעל מידי
דלאו כלי לצורך זה ,ואע״ג דבקון ברה״ר התירו להוליך פחות פחות מד׳ אמות ובכרמלית אפילו טובא שם
מ״ב ע״א ,איכא לחלק דחשש צערא דרבים שאני ,תדע דלפ״מ דאמריק לרבינא בשבת צ״ה ע״א דהוי
מצטער מהבלא הרי הוא עצמו מתיר בקין ברה׳ר ,אלא דנזקא דרבים שאני ,שהרי הר״ן בשבח שם הביא
בשם בעל הלכות שמתיר אפילו איסור דאורייתא משום נזקא דרבים אלא כל כמה דאפשר לשנויי משנינן
ע״ש ואפשר עוד דרבינא מחמיר על עצמו היה .גם המג״א ס״ק ז׳ בא״ח סי' ש״ז כתב שאין מדמין דבר
לדבר בענין השבותיס ואין לך בס להתיר אלא מה שאמרו חכמים וע״ש לענין שבית דשבוח• ועי' סי'
ש״מ מג״א ס״ק י' ושו״ת פב יעקב בא״ח סי׳ ה׳ .והנה מה שפרש״י על הא דגונרז יונק חלב בשבת
נראה שיצא לו מהמעשה של ההוא חסיד ב״ק פ' ע״א.
[ג] שיבקש .עי׳ שבת מ״ו ע״א דרבא בעי לצעורי לרב אויא על אשר לכלך אפוריא ואע״ג דלאבעי
אלא לצעורי בשאלות כפרש״י ,מ״מ אמר רב נחמן ב״י בריך רחמנא דלא כסיפיה רבא לרב אויא,
ועי׳ לעיל סוף סי' ה' ובא׳ח סי' הר״ו — ומי שציער לו חברו ובקש ממנו שימחול לו ,אסור להיות אכזרי
מלמחול ,כי אין זה דרך זרע ישראל אלא כיון שביקש ממנו החוטא ונתחנן לו פעם ראשונה ושניה וידוע
שהוא שב מחעאו וניחם מרעתו ימחול לו וכל הממהר למחול הרי זה משובח ורוח חכמים נוחה הימנו,
לשון הרמב״ם פ״ה מהלכות חובל וח״מ סי׳ הכ״ב מהמשנה ב״ק צ״ב ע׳א ,ועי' לעיל סי׳ ג׳ סעיף י״ב
ושי׳ כ' ס״ה וס״ו.
[ד] עינוי .ואשכחן כה״ג שאסור למנוע מבני אדם דבר שמתענגים בו דאמר רב ברונא אמר רב כל
הישן בקילעא שאיש ואשתי פרויין בה עליו הכתוב אומר נשי עמי חגרשון מבית תענגיה עירובין
ס״ג ע״ב ,ומסקינן שם אפילו באשתו נדה ,ועי׳ נדרים פ״א ע״א דמניעת כביסה מביא לידי שיגעון ומניעת
רחיצה לידי שיחני וכיבי מימרא דשמואל שם< .
על
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גם לצער עצטו בתענית 1ח] על לא רבר אם אין (ז) יכול לסבול,
אסור ,אבל אם יכול לכבול התענית ,שהוא בריא וחזק ,נקרא

קדוש וחסיד.

מראה מקום

(ז) כר״א ור״ל
תענית י״א
ע*ב.

ביאור

[ה] על לא

דבר .דעל עונותיו מחויב להתענות אפילו בדלא מצי לצעורי נסשיה כמו שכתב המג״א

ריש סי' תקע״א ,וראיה לדבר נראה מהא דמהענה תענית חלום בשבת שצריך למיתב תענית
לתעניתו לכפר על עונג שבת שביעל ,תענית י״ב ע״ב ולא מחלקינן בין מצי לצעורי נפשיה אס לאו .,וכן
משמע מהתענית חלוס בעצמו שהוא כדי שישוב ויעור במעשיו ויחפש בהס ויחזור בתשובה כח״שהרמב״ס
פ״א מהלכות תענית ,וכן משמע מב״מ ל״ג ע״א דרב חסדא יתיב ארבעין תעניתא על דחליש דעתיה דרב
הונא ורב הונא יתיב ארבעין תעניתא על דחשדיה לרב חסדא; ור״ש הושחרו שיניו מפני תעניהיו על
שדבר שלא כראוי נגד רבו ר״ע נזיר נ״ב ע״ב ורב פפא אישתלי ואמר הני רבנן והתענה סנהדרין ק׳
ע״א ,והא סתס ת״ח לא מצי לצעוריה נפשיה כדאמר רבא מאן חולין רבנן נדריס מ״ט ע״א ,ואמרינן
משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולס והיו לומדין תורה מיושב והיינו דתנן משמת ר״ג בעל כבוד התורה
מגילה כ״א ע״א ,והיינו ר״ג הזקן כדתנן בסועה מ״ט ע’א והוא היה הראשון מעשרה הרוני מלכות ונהרג
בשעת החורבן ור״ע היה הרביעי ונהרג נ״ב שנה אחר החורבן לפי דברי הצמח דוד ע״ש ועי' סי׳ ג׳
סעיף ז׳ ,גס בלא"ה איסור התענית לת״ח יותר חמור מפני שממעע במלאכת שמיס עי׳ מימרות דרב ששת
ודר״ל תענית י״א ע״ב ,ומ״מ התענו החכמיס אפילו על שגגהס; ויותר מזה אשכחן שמצוה להתענות
אפילו על העתיד אס מתיירא שמא יבא דבר עבירה לידו כדי שינצל ממנה כדאשכחן בשועה ייי׳ב ע״א
דאמרינן אשחור זה כלב ולמה נקרא שמו אשחור שהושחרו פניו בתעניות ופרש״י שקיבל עליו תעניות הרבה
שינצל מעצת המרגלים ע״ש; אכן מזה אין ראיה כ״כ דשאני בדורות הראשונים שהיו בריאין וחזקים
וכנראה ממגילה דלעיל ועי׳ סי' י״ח ס״ק י״ז ובפרע כלב שגס בהיותו בן פ׳ה שנה אמר עודני היום חזק
כאשר ביוס שלוח אותי משה ככר,י אז ככחי עתה למלחמה לצאת ולבא יהושע י״ד וא״כ הר מצי לצעורי
נסשיה ,מיהו לפחות בדמצי לצעוריה גפשיה שפיר מוכח מזה דמצוה להתענות שינצל מחעא — .וכמו ק
על כל צרה שלא הבא לא לבד על הציבור אלא גס כל יחיד ויחיד מחוייב להתענות על צרתו כמו שכתב
הרמב״ס פ״א מהלכות תענית ה״ע וכפי מה שהבין הרב המגיד שס מדבריו ,וכדאשכחן בדוד שמואל ב'
י״ב ע״ז ושס כ״ב ,ואפילו אחאב צס על יעוד הצרה מ״א כ״א כ״ו ,ועי׳ תהליס ס״ע י״א ושס ק״ע כ״ד;
ואע״ג בדלא מצי לצעורי נפשיה בעלמא אסור להתענות וסמך להאיסור מדברי קבלה תענית י״א ע״ב
ולרבי יוסי גס מד״ת פס כ״ב ע״ב ,מ״מ גס התענית בעת צרה יש לה סמך רב מהמקרא ,לא לבד בצבור
וכדאשכחן באנשי ננוה ומאל ב' פסוק ט״ו וד״ה ב׳ כ׳ ג׳ ועזרא ח׳ כ״א אלא נס ביחיד כדלעיל ,וטעמא
כדי לעורר עצמו לחשובה ,כדי שתסיר הסיבה שבשבילה באה הצרה ,והיינו העונות ,וטעם זה שייך גס
אס לא באה צרה אס יודע שחטא ,שתענית גורס ומעורר לתשובה כמו שכתב גס המג"א סי' חקמ״ט
בשס הרמב״ס ,והיא התכלית המכוון ממנו דלא שק ותענית גורמין אלא השיבה ומע״ט כדאמרינן בתענית
ע״ז ע״א; ומשוס כך נס כל יחיד יתענה על צרתו ,דכמו שבצבור לא יתלו הדבר במקרה ועל זה הזהיר
הכתוב והלכתם עמי בקרי והלכתי גס אני עמכם בחמת קרי כמו שכתב הרמב״ם ש״א דהעניח ,אלא
ידעו שבגלל מעשיהם הורע להם כמו שכתב שם הלכה ב' כך כל יחיד יחיש לעצמו ■שעונותיו גרמו לו
וכדאמר רבא ואיתימא רב חסדא אס רואה שיסוריס באיס עליו יפשפש במעשיו וכו׳ ברכות ה׳ ע״א,
וכמו שאמרו רבנן לרב הונא כאשר תקיפו ליה מאה דני דחמרא ליעיין מר במיליה שס ע״ב ,וכאשר הורונו
חז״ל בכמה מיני יסוריס שבאיס על עונות פרטיים ,עי׳ שבת ל״א ע״ב במשנה ושס ל״ב ול״ג בסומא.
וסנהדרין ריש פרק חלק וסיכה כ״ט ואבות ש״ה מ״ח וט׳ ובמקומות אחרים ויתענה וישוב על ידי כךי
והסיר שבט אלוה ממנו כי חנון ורחום הוא ומנקה לשביס כדלעיל סי' י״א ס’ח — .ונראה להסביר עוד
בטעם התענית ,כיון שיש עונות שצריכין יסוריס דוקא כד• שיכופרו כדאמרינן ביומא פ״ו ע״א א״כ מה
שמיסר עצמו על ידי התענית הוא במקום יסוריס ומהכפר לו כשרה גמורה ,ויוצא בהן לחרות מעונש
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ארח מישרים טז

מראה מקום

ממימלא דךכ
יהודה א״רור״ל
וברייתא מדרשה
 1ע״א.

ה

ואם הצבור בצער כל יחיד (ח) חייב לצער עצמו [ו] עמהם ומקבל
שכר על זה ,ואם אינו עושה בן נענש.

ו

ואל יקל בעיניך אם הברך בצער הפסד ממון להושיעו ולבקש עליו
רהטים ,שהרי אשכחן שהתורה קראה הפסד ממון מיתה שנאמר

(ש) כש^ל שבח

מחלליה מות יומת ,והיינו עונש (ט) קרבן ומאי יומת [ז] בממון.

(י) מברייחות שבת
ס׳ז

ז

מי שהוא בצער בין בנופו בין בממונו (י) יודיע צערו לרבים ,כרי
[ח] שרבים יבקשו עליו רחמים.

׳ ממסקנאסוסה

ח

ואפילו צער שעבר עליו כבר ,יודיענו (יא) ויזכירני לאחרים ,כדי
שיבקשו עליו רהטים על כל צרה שלא תבא עור עליו.

ל״בע״ב

לפרש",

וכפירוש מהרש א
ח״א.
(יב)כנראה ממעש'

.a

ט

l

l

l

ץ .

האדם שהוא בצער לא לבד שלא יצער (יב) עצמו יותר מדאי
אלא גם יקבל צערו( ,יג) מאהבה ,וירע כי לא לבד שצערו (יד) מכפר

דההוא איחתא
מ״ק כ״ז ע״ב ומפרש״י ותום׳ קדושין פ׳ ע״ב ד״ה כי ההוא מעשה( .יג) עי' לעיל שי' א׳ סי״ד וי״ח,
(יד) שם ולעיל ס״ק ה׳.
ביאור

המיועד לעוגותיו ,כדרשת רבי חייא בר אבא א״ר יוחנן ק״ו משן ועין ברכות ה׳ ע״א ,ועי' ב״מ ס״ד ע״ב
ושם ס״ה ע״א היסוריס שקבלו ראבר״ש ורבי ע״ש .אבל אכתי צריך ביאור דתינח יחיד על צרת עצמו או
צבור על צרתם אבל להתענות על צרת אחרים מה ייעיל ,ופי .בתעניתו יכול להצדיק אחריס ולגרוס
שיחזרו בתשובה או להתיסר ביסוריס שראויין לבוא עליהם ,ואכן אשכחן שנם על צרות אחרים יתענה עי׳
לעיל סי׳ ג׳ ס״ג ,וכדאשכחן שציותה אסתר וצומו עלי ,ואנשי מעמד היו מתענין בעד ישראל תענית כ״ז
ע״ב ,וק אשכחן ריש ס״ג דתענית שגס הסביבות מתענות ,ואע״ס שלסרש״י שם השעם שגס הם נוגעץ
בצרה מ״מ הר״ן כתב שם עעס אחר כדי להשתתף בצרתם ולבקש עליהם רחמים ע״ש; דונראי 2כיון
שמלוה להתפלל בעד אחרים כדלעיל שם וכדאשכחן להנביאיס והחכמים שעשו כן ,א’כ מועיל התענית
לכפר על עצמו אולי חטא בלא הודע ,ויצדיק עצמו קידם תפלתו שעי״כ תועיל תפלתו ,תפלת צדיק ביותר
כמו שאמר רבי אבהו אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירהומבעלה מ״ק ע״ז ע״ב ועי׳
גס יבמות ס״ד ע״א מימרא דר׳ יצחק ושבת ס״ג ע״א מימרא דר׳ אסי ואיתימא ר׳ חנינא ע״ש ועל p
מתנאי הש״ץ בתענית צבור היה גס שיהיה ביתו ריקם מעבירות תענית ט״זע״ב וכדכתיב רצון יראיו יעשה
וכתיב אז תקרא וה׳ יענה וגו׳ ,ולם״מ שכתבתי בסי׳ י׳ ס״ק ע״ז אתי נמי שפיר ,אי נמי שמחוך התענית
יתן לב לקורות חברו ואפשר שיעלה בידו להחזירו למועב כמו שאמרו רבנן לר״ה ליעיין מר במיליה
כדלעיל ,ועי' רמב״ם ס״ג דדעות הלכה א׳.
[ו] עמהס .ואשכחן באוריה שהחמיר על עצמו יותר ממה שהיה מחוייב מפני שישראל היו שרוין בצרת
עי׳ עירובין ס״ג ע״ב בתום' ,ואנשי כפר סכניא של מצרים אע״פ שהיו צדיקים גמורים נענשו על
שלא התאבלו על ירושלים גטין נ״ז ע״א.
[ן] בממון .אפשר כיון שמחריב על כל מלאכה ומלאכה ,א״כ אפשר שיפסיד כל אשר לו ואץ לו במה
להתפרנס ,ואפילו במלאכה אחת וקרבן אחד יוכל להפסיד מזונותיו אס אי! לו אלא שוה הקרבן
תחת ידו כמו הרש שלא היה לו כל כי אס כבשה אחת קטנה ,שמואל ב' י״ב ,והתורה לא חלקה בין
עני לעשיר בין רב למעט ,ועי׳ דרשה דרבי יוחנן ב״ק קי״ט ע״א ולעיל סי׳ א׳ ס״ק י״ר.
[ח] שרבים .ועדותו של רב יוסף דהוי עיבדא בפומבדיתא שגילה צערו לרבים ובקשו עליו רחמים
ונתרפא נדה ס״ו ע״א נאמנה מאוד .וזולת זאת יש תועלת שתסיר על ידי כך הקנאה ועץ הרע
אם פלטו בו עי׳ בנדה שם ועי׳ סי׳ ג׳ ס״ד ,גס ברומי היו נוהגץ במצורעץ שלהם להושיבם בשוק כדי
שיבקשו עליהם רחמים עי׳ חולץ ס' ע׳׳א .חבל אפשר שלא יגלה צערו תיכף,כי היכא דלא להרע מזלית
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(יא) רמב״ס פ״ו
דדעיה.
(יב)עי׳סי׳כ׳ס״ז.
(יג) רמב״ס פ״ו
דדעוח.
מברייתא
(יד)
עירוכין ט״ז
ע״ב יכול אפילו
פניו משתנים וכו׳.

ארח מישרים לא
ובן כשיהטא איש לאיש מצוה (יא) עליו [יא] להודיעו ולאמר

לו

[יב] למה עשית לי כך ובך ולמה חטאת לי בדבר פלוני שנאמר
הוכח תוכיח את עמיתך ואם חזר ובקש ממנו למהול לו לא יהא המוחל

אבזרי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלהים.

ח

המוכיח את חברו לא ידבר אתו [יג] קשות אלא יזכירנו ויזהירנו

בנחת (יג) ובלשון רכה ובדברי טעם ויודיענו שמה שאומר לו הוא

לטובתו להביאו לחיי העולם הבא.
ט

ויוכיחנו בינו לבין עצמו ולא (יד) ברבים כדי שלא יכלם ואפילו

כנראה
(טו)
מהרמב״ס שם.
(עז) מג״א סי׳
תר״ח סק״ג.

ולא תשא עליו חטא אכן (בז) בעבירה שבגלוי 1טו] יוכיחנו מיד שלא
יתהלל שם שמים.

(יז) רמב״ס שם.

י

בינו לבין עצמו לא יוכיחנו על (בו) דרך [יד] שמכלימו שנאמר

במה דברים אמורים בדברים שבין ארם לחברו אבל (יז) ברברי
שמים אם לא חזר בו בסתר [טז] מכלימין אותו ברבים ומפרסטין

ביאור

באיסור דאורייתא כמו הרואה אח חברו לבוש כלאים בשוק בשוגג עי׳ י״ד סי׳ ש״ג מברכות י״ט ע״ב.
[יא] להודיעו .כן הוא פשוטו של מקרא ,ועוד כשחטא לו חברו כבר חטא על ידי זה גס להש״י אשר
ציוה שנא יחטא איש לעמיתו ,וא’כ צריך ומלוה עליו להוכיחו.
[יב] למה .אכן מי שחטא לו חברו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו כלוס מפני שהיה החוטא הדיוט
ביותר או שהיתה דעתו משובשת ומחל לו בלבו ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זו מדת חסידות לא
הקפידה התורה אלא על המשטמה רמב״ס פ״ו דדעות• ונראה דמפשטיה דקרא יצא לו דכתיב לא השנא
את אחיך בלבבך הוכיח הוכיח וגו׳ כונתו לא תשנאנו אלא הוכיחנו א״כ אם אינו שונאו משוס המעשה
שעשה לו אין צריך להוכיחו .ולענין ת״ח עי׳ סי' כ׳ סק״ד .ועוד דהוי ענוה לשמה־ שהרי אפילו אס מונע
עצמו שלא להוכיחו משום ענוה שלא לשמה כה״ג נמי שסיר דמי עי׳ עירוכין ט״ז ע״ב ועי' סק״ה וסק״ז וס״קי״ט.
[יג] קשות .עי׳ לעיל סי׳ כ״ב ס״ז ,ומה שכתב שמה שאומר לו הוא לטובתו וכו׳ עי׳ סי׳ א' סק״א.
וכתיב דברי חכמיס בנחת נשמעים קהלת ט' ,וכן נראה מסעיף דלקמן ,ועל ידי כך יתקבלו דבריו
כנראה משבת ל״ד ע״א שאמר רבה בר רב הונא צריך למימרינהו בניחותא כי היכא דלקבלינהו מיניה
ואמר רב אשי אנא לא שמיע לי הא דרבה בר״ה וקיימתי מסברא.
[יר] שמכלימו .וכן משמע מפרש״י בעירוכין שס שגס בינו לבין עצמו אסור להכלימו בדי׳ה שיודע
להוכיח ע״ש דאל״כ האיך אמר ראב״ע המיהני אס יש בדור הזה שיודע להוכיח פרש״י דרך כבוד
שלא יהיו פניו משתנים ,הרי יכול להוכיח בינו לבין עצמו אלא ע״כ שגס בכה״ג אשור להכלים ,ומה שכתב
על יכול אפילו פניו משתנים שיוכיחנו ברבים ,צריך לומר לפ״ז דלדוגמא נקט ברבים שאז מסתמא פניו
משתנים ואיכא גס חומר יותר באיסור ,אבל ה״ה שגם בסתר אסור להוכיחו על דרך שפניו משתנים ,ואס
לא חזר בו עי׳ ס״ק ט״ז.
[טו] יוכיחנו מיד .נראה דהיינו דוקא אם העבירה נעשית במזיד והוא איסור דאורייתא אבל אס
העובר אינו אלא שוגג אפשר שלא יכלימנו ברבים לפי הי״א שהביא הרמ״א בי״ד סי' ש״ג ,ואפילו
במזיד אס אינו אלא איסור דרבנן נראה שלא יכלימנו ברבים לפ״מ דמסקינן שם .אכן כל זה דוקא אס
יש בו משום כבוד הבריות או חשש הכלמה אבל אם אפשר להוכיחו בלא הכלמה ואין בו משוס כביד
הבריות נראה פשוט שיזכרנו ויזהירנו גס ברבים .ואס משום כבוד הבריות יניחנו גס בעושה מעשה בידים
__
או דוקא בשב ואל תעשה עי׳ לעיל סי׳ ד׳ סק״א.
.--------1טז] מכלימין .מפרשי הרמב״ס לא הראו מקים מוצא הדין ואפשר שמסברא להב כן כיון דאשכחן

שכד

ארח מישרים לא
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חטאו ומחרפין אותו בפניו וטבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב כמו

מברייחות
(יח)
סנהדרין ק",

שעשו כל הנביאים בישראל.

יא

יהא נזהר בעבדו או תינוק ואשה [יז] שלא (יח) ידחם לגמרי
בשתי ירים אלא תהא שמאל דוחה וימין מקרבת ,ויניח להם (יט)

פתה פתוח לשוב ולהתקרב,

מראה מקום

ונראה שהוא הרין שגם לשאר כל אדם

(יע) עי׳ שבת ק״ד
ע״א דכרעיה
דקיף תלויה מש״ה.

(כ) ממימרא דרבי
שסרח לא ידחנו מכל ובל.
טרפון עירוכין
יב הרוצה להוכיח אחרים ישתדל לתקן תחילה מעשה עצמו כדי
ט״ז ע״ב וממימרא
שאם יאמר להחוטא טול (כ) קיסם מבין עיניך לא יוכל להשיבו
דרבי יוחנן ב״ב
ט״ו ע״ב ועי׳ גס
טול קורה מבין עיניך ,על כן (כא) קשוט עצמך תחילה ואחר כך
סוטה מ״ע ע׳ב
רש״י ד״ה ואין
קשוט אחרים.
תוכחת.
(כב) כריש לקיש ב״ב ס׳ ע״ב מקרא התקיששו וקושו.
ביאור

שכך עשו כל הנביאים בישראל כמו שהביא בסוף ההלכה ,אבל נראה עוד שנסמך מהגמרות שהבאתי בסי׳
ה׳ סקי״א .וכיון שדוקא במילי דשמיא כתב שאס לא חזר בו בסתר מכלימין אוחו ברביס משמע אבל
בדברים שבין אדס לחברו גס אס לא חזר בו בסחר אין מכלימין אותו ברביס וכן הבין מדבריו הלח״מ
שס ,וקושייתו על הברייתא י״ל דהברייהא לא איירי שחטא על המוכיח ,אלא שהמוכיח ראה שחטא על
אדם אחר ,וא״כ הדין שבסי׳ ה׳ סי״ד נמי דוקא בדברי שמיס .ולס״מ שהביא הלח״מ שס בשס יש מי
שכתב שגס בדברים שבין אדם לחברו אס אחר שדיבר עמו בנחת ובלשון רכה לא חזר בו יכול גס להכלימו
בינו לבין עצמו אבל לא ברבים ,משא״ב בדברי שמיס שיכול להכלימו לסוף גס ברבים ע״ש גס הא דסי'
ה׳ סי״ד איכא לאוקמי בינו לבין עצמו בדברים שבין אדם לחברו .ויש לספק אס זהו בכל דבר שהוא
דאורייתא או דוקא בדבר המפורש בחורה עי׳ סעיף י״ד ולענין מילי דרבנן עי׳ גס סקט״ו ,גס אס זהו
דוקא בחטא מפורסם דבשאינו מפורסם איכא סברא שלא יפרסמנו משוס כבוד שמיס שהרי אפילו במתחרט
ושב קיימא לן מש״ה שלא יפרסס חטאו עי' סי׳ ב׳ ס״ח וצ״ע — .וק״ק למה יהיו דבריס שבין אדס
לחברו קלין מדברי שמיס הרי אשכחן שחמורין יותר שאפילו יה״כ אין מכפר עליהם עד שירצה את חברו
משא״כ במילי דשמיא כדתק סיף יומא ,ואין נראה שדוקא בדברים הנוגעין להמוכיח עצמו איירי ועוד
שא״כ בדברים שבין אדס לחברו עצמם הוי מצי לחלק ,ואפשר בשלמא בדברים שבין אדס לחברו יבא בעל
הקורה ויכניס בעובי הקורה כלומר מי שנוגע בדבר ילך לפני השרים והשופטים שיהיו בימים ההם שיעשו
לו דין או ימחול על כבודו והזיקו עי׳ סקי״ב ,ואין אדס אחר מחוייב להכניס עצמו לריב שאינו שלו כל
כך שיבייש משוס זה העובר ברביס משא״כ במילי דשמיא ,ואם החטא אינו ידוע להנוגע בדבר איכא עוד
סברא שלא יוכיח החוטא ברבים כדי שלא יתגלה הדבר ויגרום תחרות ושנאה עי׳ סי׳ י״ד סק״ז משא״כ
במילי דשמיא .ובכל ספק נראה להחמיר שלא לבייש חברו ברביס שחמור מאוד עי׳ ריש סי' ה׳ בפרט
ןדקיימא לן ענוה שלא לשמה עדיפא מתוכחה לשמה עירוכין ש״ז ע״ב ועי׳ לעיל שס סוף סק״א וסי׳ י׳ ס״ג
[ין]שלא ירחם .ק״ק דברייתא דרשב״א בסנהדרין שם אמרינן יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימץ
מקרבת ,משמע דוקא תינוק אבל על גדול לא נאמר זה ,וגחזי משמע דגדול היה שאין מדרך קטן
לעשות מה שעשה הוא בתחבולה ובהצנע ,ועוד־דאף דשארי דבריס שנאמרו בסנהדרין שם שעשה נאזי
אפשר לומר שלאחר שנדחף מאלישע עשאס ,מ״מ מה שאמרו שרבנן דחי מקמיה אלישע על כרחך בעודו
אצלו עשה כן ואין זה מדרך קטן ,ועוד שאם היה קטן ואינו בר עונשין אין נראה שהיה אלישע מקלל
אוחו לאמר לו וצרעת נעמן הדבק בך וגו' ,וא״כ הרי גס עליו תנינן שם בברייתא הראשונה לעולם וכו'
ולא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיס ואמריק עוד שם בברייתא אחרינא ת״ר שלשה חלאים חלה אלישע
וכו׳ ואחד שדחפו לגחזי בשחי ידים ,וא״כ אס גחזי גדול היה נראה להדיא שגס לגדיל לא ידחה כשתי

21.

ספר

שו״ת
בני בנים
מחולק לשערים וחלק מאמרים כמפורט בתוכן,

רובם מענינים חמורים וקלים העומדים על הפרק,
אשר חנן השי״ת אותי הצעיר באלפי

יהודה הרצל בלא״א אברהם הלל שיחי׳ ה נ ק י ץ
מניו יורק ,רב אזורי לבקעת בית שאן

שנת ת ש מ " א

לפ״ק

עיה״ק ירושלים ת״ו
019 GC

הסכמות
הג״ר גדליה פעלדער

ומכתבים

שליט״א

הג״ר משה פיינשטיין

ניו יורק ,מחסר שו״ת אגרות משה ועוד,
ר״ט תפארת ירושלים

מאראנפא ,מחסר ם׳ יסודי ישורון ו״ח ,שאילת
ישורון ,נחלת צבי ,סרי ישורון על תניא רכתי

בט״ד

שליט״א

הנה

ראיתי כמה קונטרסים מהרה״ג מוהר״ר יהודה

ראתה עיני בהגלות נגלות לפני הכת״י

הרצל הנקין שליט״א ,הרב האזורי לבקעת

מהספר שו״ת בני בנים מהרב הגאון המפורסם

בית שאן ,נכד של ידידי ואהובי הגאון ר׳ יוסף אליהו

וכו׳ מוה״ר יהודה הרצל הנקין שליט״א רב אזורי

הענקין זצ״ל ,ואף שבדבר הלכה קשה ליתן הסכמה,

לבקעת בית שאן בא״י ונכד האי גאון וצדיק שהאיר

שפשוט אין לי הזמן לעבור על כל פרטי הדינים,

פני תבל באור תורתו שאתו וצדקתו ,שר התורה

מ״מ הכרתי שהרד",ג המחבר ,שעומד להדפיס קונטרסיו

וגאון החסד וכו׳ וכו׳ מרן רי״א הענקין זצ״ל שזכיתי

בספר "שו״ת בני בנים" ,ירד לעומק הדינים בבקיאות

להכירו ולהגות מזיו תורתו ושאתו .אמרתי ובכן יש

וחריפות ,ויהיה לתפארת למשפחתו הדגולה ,וראוי גם

להודות ולהלל לא־ל החונן לאדם דעת ,כי הגדיל

לבני ישיבה ואוהבי תורה לעיין בספרו ,ויד,נו ממעינו.

חסדו על יראיו וצדקתו לבני בנים להנחיל מורשה

ועל

הן

לזרע

יקר

אבות

הגדולים

והקדושים ממשיכי

זה באתי על החתום לכבוד התורה ולכבוד

שלשלת

היוחסין לזכות את הרבים בחידושי תורה ובירורי

הרה״ג המחבר שליט״א ,ביום כ״ד לחודש סיון
תש״ם בנוא יורק.

שמעתתא ,ומהמעט שראיתי בד,נד,ו הלכתא שביאר

נאום משה פיינשמיין

המחבר טעמתי בהם טעם לשבח בשערים המצוינים
בהלכה ,והחלק מעיד על כולו כי זכות הסבא קדישא

זצ״ל הפוסק בדורו כחד מדרי קדמאי עמד לו לד,מחבר

הג״ר אליעזר יהודה וולדינברג

לאזרו בזרוע עם גבורה לישא וליתן במלחמתה של

ירושלים ,מחסר שו״ת ציץ אליעזר י״ג ח׳,
הלכות מדינה ,שכיתת הים ,ר״ר א״י וד״א,
אכ״ד הרבני האזורי

תורה ,הן בגמרא והן בסברא קולע אל השערה כאחד
מן הגבורים אשר לבית ישראל מאירים .וזאת באתי
להודיע ,כי אין אני מאלה הראוים להעיד ולהיות

הרב

הגאון

הנעלה

מוה״ר

יהודה

שליט״א

הרצל

הנקין

מד,מסכימים להדפיס ספרים ,אלא מפני כבוד הרב

שליט״א רב אזורי לבקעת בית שאין הגיש

הגאון המחבר שליט״א דאוקיר לי׳ באורייתא דילי

לפני מספר גליונות מספרו ההולך ומדפים ונקרא

לסבו הגאון הגדול וכו׳ כמבואר בזוה״ק סוף בחקותי

בשם "בני בנים" ,עברתי עליהם וראיתי שכחו רב

דבן יכבד אב וה״ה לבני בנים לאבות זקנם שנעשים

לשאת ולתת בענינים הנוגעים להלכה ,וכבר־אמוראי

עטרה בתורתם וחכמתם ולנייחא נפשא בעלמא דקשוט.

צולל במים אדירים של מי התלמודים וגדולי הפוסקים

יהא

רעוא שהרה״ג המחבר יזכה שיהי׳ שמעתתי׳

ומעלה פנינים יקרים הראוים לעלות על שלחן מלכים,

מתבדרין בבי מדרשא וליתאמרין מילין משמי׳

והיתד ,לי שמחה מיוחדת באשר הוא צאצא של אותו

וזכות תורתו וצדקתו של זקנו זצ״ל יעמדו לו ולכל

גאון וצדיק הגרי״א הענקין זצ״ל ותורה מחזרת על

הנלוין אליו שלא תמוש התוה״ק מהם עד עולם ויזכו

אכסניא שלה ,ועטרת זקנים בני בנים.

לחיים ארוכים מבורכים.

הייתי

רוצה לבוא במו״מ בהלכה בכמה מדבריו

החותם למען כבוד התורה ולומדיה,

כדרכה של תורה ,אבל רבו טרדותי בהקפת

א״ח דסוכות תש״ם פה טאראנטא

כל הראש ואין בידי לעשות זאת ,אבל אומר בפה

גדליה ב״ר צבי פעלרער

מלא :כל מן דין סמוכי לנא רב גדול בתורה שיראתו

קלח

סימן

בני בנים

מ־מא

׳

אזהרת חכמים שהאשה היוצאת מתקלקלת ,וגם דברי

למסכת שבת אינם בידי אבל לפי מה שהעתיק כבודו

הכתוב יש לפרש כן ,שכיון שהמציאות כן ממילא

מדבריו לא נראית קושיא ,כי מאחר שאין רגילות

כבודה של אשד ,היא פנימה כדי שלא תתבזה ביציאתה

לנשים לצאת שוב לא חייבו אותן חכמים בנר חנוכה.

שהלא אם תכשל אין לה גנאי יותר מזה .ועל דרך

וגם שו״ת משפטי עוזיאל לחושן משפט אינם בידי,

הרמב״ם שדברנו בה אפשר שחינניות שלה כשלעצמה

ואולם גם בזה אף לפי מה שבארתי שבכשרונות האשד,

היא כשנשארת בבית ,אבל שוב מדובר ביציאות שלא

לחיות יוצאת כמו האיש ,עדיין בדרך כלל טבעה

לתועלת ולא באשה היוצאת לפעול ולהגשים שהזכרתי

להיות רוצה לד,שאר בבית לגדל המשפחה אף שאינה

בהספד.

מוגבלת בד,כי ,ולכן אין סתירה משם.

ואם

ימצא כבודו מאמר באיזה אחרון שנדמה שהוא

יהודה הרצל הנקץ

סתירה לזה ,לע״ד אין למהר להבהל אם לא

רב אזורי

שמתיחס לנושא במפורש .והנה חדושי חתם סופר

סימן מ א

הלבנת פנים האם ביהרג ואל יעבור
ב״ה ,ט׳ אייר תשל״וז

בספר היראה גרם בגרסה שלנו .הרי ארבעה ראשונים

לרב של ישוב אחד

ולא אהד.

ועתה

לענין

האחר שכבודו

ולא

כתב שהלבנת פנים

מצאנו מפורש בראשונים שהלבנת פנים תהא
ביהרג ואל יעבור אלא ברבנו יונה במסכת

היא ביהרג ואל יעבור ,והביא מאמר הגמרא
נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל

אבות ובשערי תשובה וכן בספר אהל מועד שהיה

ילבין פני חברו ברבים עכ״ל שבמסכת סוטה דף י׳

בן עירו של רבנו יונה לאחר ב׳ דורות ,בשער ראשית

עמוד ב׳ וכמה מקומות ,והביא שהמאירי כתב שהוא

חכמה דרך שלישי נתיב ג׳ .אבל דברי התוספות

רק דרך הערה ועיין במאירי במסכת ברכות דף מ״ג

במסכת סוטר ,שם בדביר המתחיל נוח לו לאדם אינם

שכתב שהוא דרך צחות ,וכבודו כתב שמלבד המאירי

מפורשים ,ושלא כמו שפשוט לכבודו שדעתם היא

פרשו כל רבותינו הראשונים והאחרונים את הגמרא

שד,לבנת פנים היא ביהרג ואל יעבור ,ועיין בספר

כפשוטה עכ״ל ,וראה כן במאמר הגרש״ז אויערבך

מרומי שדה שם שכתב שהתוספות לטעמייהו בע״ז דף

שליט״א במוריה שנה ג ,חוברת ג־ד וכנס תורה

כ״ז עמוד ב׳ שבאביזרייהו דד,ני תלתא אין הדין כן

שבעל פה כרך י״ד .אבל אלה דברים שאינם ,כי

עכ״ל שהנצי״ב פרש שלדעת התוספות אינה ביהרג

מלבד ד,מאירי גם בספר החינוך מצוד ,ר״מ כתב

ואל יעבור .וכן פרש בספר משנת אברהם על ספר

שמאמר הגמרא היא רק דרך אזהרה כמו שכתבתי

חסידים סימן תתקע״ו בלי לראות את הנצי״ב ,והביא

לכבודו ,ור״י החסיד מובא בבעל הטורים על התורה

ראיה ממסכת ערכין דף ט״ז עמוד א׳ בתוספות דבור

פרש שהוציאו תמר לעשות רושם בפניה ולא לשרפה,

המתחיל הא דלא אהני מעשיו שכתבו ועוד יש מפרש

ובספר מנורת המאור נר ב׳ כלל ה׳ חלק שני כתב

דד,אי דמשני הש״ס הא דמהני מעשיו הא דלא מהגי

שטוב לו ליהרג וכו׳ עכ״ל שהוא לשון עצה טובה

מעשיו כגון שלא הרג ממש אלא שהלבין פני חברו

ורשות ולא הובר ,וכלשון הגמרא בד׳ מקומות נוח

ברבים דקיימא לן כל המלבין פני חברו ברבים כאילו

לו לאדם וכו׳ עכ״ל ,שלא כגרסת רבנו יונה בשערי

שופך דמים ועל זה בגדי כהונה מכפרים וכן בגלוי

תשובה שער ג׳ סימן קל״ט לעולם יפיל וכו׳ ואמנם

עריות ממש אד,ני מעשיו ולא אד,ני מעשיו זהו
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דאמרינן [לגבי בניו של עלי] מתוך ששהו קיניהן
מעלה עליהם כאילו שכבום עכ״ל והוא מדברי רבנו

מא

קלט

פנים אינה מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות
המפורשות עכ״ל ,ומתדייקים דבריהם שפיר.

גרשום שם־עיי״ש ,הרי שלדעת התוספות הלבנת פנים

אינה כשפיכות דמים ממש וקיל ממנה.

והנה

כבודו בקש שאבאר לו מה שכתבתי שאף על
פי שהרמ״א ביורה דעה סימן קנ״ז סעיף א׳

ולפי

דברי הנצי״ב וספר משנת אברהם מסולקת

פסק שבאביזרייהו של ג׳ עבירות יהרג ואל יעבור,

קושית הפרי מגדים על התוספות בספר תיבת

מכל מקום יודה בהלבנת פנים .והוא דבר פשוט

גמא חקירה ה׳ ,שהקשה שאם הלבנת פנים היא ביהרג

שהלבנת פנים אינה כשפיכת דמים ממש ,שאם לא

ואל יעבור אדרבה היתר■ לגמרא למנותה עם ג׳ עבירות

כן לא היה מותר להלבין פני עבריין ברבים ועיין

אף על פי שאינה מפורשת בתורה ולאשמעינן רבותא

ברמב״ם בהלכות דעות פרק ו׳ הלכה ח׳ ,וכי מפני

טפי .ובאנציקלופדיה תלמודית בערך אביזרייהו לא

שזה לא קבל תוכחה בסתר מותר לשפוך דמו ,והראיה

הנצי״ב

במרומי שדה

שאלה

מהנביאים שהביא הרמב״ם אפשר לתרצה שבמוכיח

שאילתא מ״ב אות ד׳ ולכן סתמו כספר אהלי יעקב

ברבים אין הלבנת פנים כמו שנראה בספר חסידים

שגם התוספות סוברים שבאביזרייהו יהרג ואל יעבור.

ועיין במשנת אברהם סימן תתתתש״ע ,או באופן אחר.

כתבו שלדעת התוספות

ואין לאמר שיש מחלוקת ולדעת הרמב״ם שהלבנת

אין להלבנת פנים מקור מן התורה ,וזה בודאי אינו

פנים אינה ביהרג ואל יעבור וכמו שאכתוב להלן לכן

ראו

דברי

ושם בערך

הלבנת פנים

ובהעמק

מסתבר ,שהלא במסכת ערכין דף ט״ז עמוד ב׳ נלמד

מוכיחים ברבים אבל לדעת רבנו יונה לעולם אסור

בברייתא איסור הלבנת פנים מלא תשא עליו חטא,

ברבים ,זה אינו ,כי בספר היראה גם רבנו יונה

ואף על פי שבשערי תשובה שער שלישי סימן ע״ב

העתיק דברי הרמב״ם .ולכן לא תקשה יהודה עצמו

פרש הפסוק לענין אחר עיי״ש יש לאמר כמו שכתב

איך הודה לתמר והלא הלבין פני עצמו כמו שנראה

תעשה ש״ג שפשטות

בתרגום יונתן ואסור לשפוך דמי עצמו ,ואולם זה

הפסוק היא בענין אחר מאשר למדו בברייתא ומכל

אפשר לתרץ גם לפי מה שאמרו במסכת תענית דף

מקום גם הרמב״ם מנה הלבנת פנים מהפסוק לא

ט״ו עמוד ב׳ שאינו דומה מתבייש מעצמו למתבייש

תשא עליו חטא במנין המצוות .ולע״ד מה שכתבו

מאחרים .וכן לא תקשה מה שנדחק הגרשז״א שליט״א

התוספות שעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה

במאמר במוריה למה אין דנים הבא להלבין פנים כדין

עכ״ל פרושו שמן התורה לא היינו יודעים חומרה

רודף ולמה אין מחללים שבת להציל מהלבנת פנים.

שלה אלא חכמים הם שאמרו נוח לו לאדם וכו׳,

ומה שאמרו במסכת בבא מציעא דף נ״ח עמוד ב׳

וממילא אינה נכללת בג׳ הדברים שחומרתם נלמדת

דאזיל סומקא ואתי הוורא עכ״ל הוא סימן בעלמא,

מקרא או מסברא של מאי חזית ,כי בהלבנת פנים

שהרי אמרו שם תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק

אינה כן ואדרבה הסברה היא להפך שילבין פני חברו

כל המלבין וכו׳ כאילו שופך דמים אמר ליה שפיר

לשעה ולא יהרג לעולמים וכמו שהקשו האחרונים

קאמרת

דאזלא

ועיין בספר עינים למשפט למסכת ברכות דף מ״ג

עכ״ל ,ומאי קאמר והלא פרוש המלים הלבנת פנים

הרמב״ם בספר המצוות לא

דחזינא

ליה

סומקא

ואתי חוורא

עמוד ב׳ .ודעת התוספות היא כדעת ספר מנורת

הוא שהפנים מתחוורות ומה הוסיף רב נחמן ,אלא

המאור שמה שאמרו נוח לו לאדם וכו׳ עכ״ל הוא

צריך לאמר שאיסור הלבנת פנים הוא בין בנתחוורו

עצה טובה ,והתוספות לשיטתם במסכת עבודה זרה

פניו ובין שלא נתחוורו פניו כי תלוי בבושה בלבד

דף כ״ז עמוד ב׳ בדבור המתחיל יכול שכתבו שבכל

ורק רב נחמן הוסיף שלפעמים הפנים מתחוורות ונראה

המצוות רשאי אדם להחמיר על עצמו ליהרג ולא

כרציחה ,ומזה גלוי מילתא שיש בענין הלבנת פנים

לעבור ,ולכן בהלבנת פנים הוסיפו חז״ל שנוח לו

מעין ענין רציחה ,אבל גם כשלא מתחוורות פניו

לעשות כן ולא רק רשאי ,ועל זה תרצו התוספות

נחשבת כשפיכת דמים וזהו שאמר חזינא וכו׳ עכ״ל

במסכת סוטה דהא דלא חשיב ליה בהדי ג׳ עבירות

שהוא ראה מה שאחרים לא ראו שאינו שכיח .ולכן

וכו׳ עכ״ל להיות בין אלה שחייב למסור נפשו עליהן

לא תקשה על מה שנראה בפרש״י בתורה ובסמ״ק

ואינו רשאי בלבד ,הטעם הוא משום שחומרת הלבנת

מצוה קכ״ו ובספר החנוך מצור .ר״מ שהלבנת פנים

קט
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היא ברבים דוקא וכן משמע לשון הגמרא ,ואם תלוי

שאין כן הלבנת פנים שאינה סייג לשפיכות דמים

בפנים הלא נחזה אנן אם פניו מתלבנות בין ביחיד

אלא חכמים הפליגו בחומרתה לדמות הלבנת פנים

בין ברבים ,וכמו שלהרמב״ם בספר המצוות ובהלכות

לשפיכות דמים .וכן הפליגו בכמה דברים ולדוגמה

דעות ולסמ״ג במצות לא תעשה מצוד .ו׳ האיסור הוא

במסכת פסחים דף קי״ח עמוד א׳ כל המבזה את

בין ביחיד ובין ברבים וכן נראה בספר היראים מצוד.

המועדות כאילו עובד עבודה זרה עכ״ל ואף הוא בין

ל״ז ול״ח .ועיין היטב ביראים שהוא מחלק בין

אלה שאין להם חלק לעולם הבא במסכת אבות פרק

המתכוון לבייש חברו ומביישו שאז אין הבדל בין

ג׳ ,ולא נמצא מי שיסבור שחלול חול המועד הוא

ביחיד בין ברבים לבין המתכוון להוכיחו ולא לביישו

תולדת עבודה זרה וביהרג ואל יעבור ,ולע״ד הטעם

שאז אם מוכיחו בסתר לא יתבייש מה שאין כן אם

הוא

כמו שכתבתי שכיון שאינו גדר וסייג אלא

מוכיחו ברבים גם בלא כוונה לביישו מתבייש ,ולכן

השוואה בלבד אינו

נדון כאביזרא.

אין סתירה בדבריו .אלא בודאי הלבנת פנים היא לאו

דוקא ,וכן בלשון הרמב״ם נוקט לשון בושה והכלמה

ולבד

משיטת

התוספות,

הנה

הרמב״ם

והאשכול

והלבנת פנים כאחד עיי״ש .ועל כרחך שאין שפיכות

והסמ״ג והסמ״ק והכלבו ורבנו ירוחם והטור

דמים תלויה בחוורון פנים שאם לא כן מאי איריא

השמיטו ענין הלבנת פנים אצל יהרג ואל יעבור וכן

ומבעיתו

הרי״ף והרא״ש ואחרים והשלחן ערוך והרמ״א ,ולכן

יהיה תולדת רציחה וביהרג ואל יעבור לדעת הסוברים

כבודו אינו צריך לפנים שאין להורות יהרג ואל

כן כי עיקר חוורון פנים בא על ידי הפחד .אלא בודאי

יעבור בהלבנת פנים וכמו שכתבתי לו בקצרה .ואין

אין הלבנת פנים כרציחה ממש אלא חכמים השוו

להתאזר בשו״ת בנין ציון סימן קע״ב שפסק שהיא

כמה פעמים במנורת

ביהרג ואל יעבור ,כי כל דבריו שם הם לפי פרוש

המאור שחכמים השוו אותה ודימו אותה לרציחה

הפרי חדש בדעת התוספות ואינם מוכרחים כאמור

עיי״ש,

למעלה ,וגם לא זכר מחלוקת הראשונים ותימה שלענין

מלבין

פני

חברו,

הלא

המפחיד

אותה לרציחה ,וכמו שכתב

ומכאן

חברו

חזרה לדברי התוספות שבאמת אינם תלויים

אחד הביא מספר ד,חנוך מצוה ר״מ ולא ראה שמשם

במחלוקת ספר אהלי יעקב והנצי״ב האם

מחלוקת .וגם אין להבנות מדברי הפרי חדש בהגהות

דעת התוספות היא שבאביזרייהו של ג׳ עבירות יהרג

מים חיים ומספר עבודת המלך שהכניסו יהרג ואל

ואל יעבור או לא ,כי האחרונים האלה לא נחלקו

יעבור בהלבנת פנים בדעת הרמב״ם ,כי ברמב״ם

אלא בלאווים כמו לא תקרב לגבי ערוד ,ולא ידבק

אין רמז לזה ,ונראה שכתבו כן לפי הבנתם בתוספות

לגבי עבודה זרה שהם לאווים של ג׳ עבירות מן

כדי שלא לעשות מחלוקת ראשונים בין הרמב״ם לבין

התורה ורק אינם עיקר האיסור ,אבל לאו של לא

התוספות ורבנו יונה ,אבל כיון שעל כרחך הראשונים

תשא עליו חטא לביישו אינו לאו של רציחה כלל

חלוקים בזה כמו שכתבנו אם כן אפילו תאמר כפרושם

מן התורה אלא חכמים דימו אותו ובזה כולי עלמא

בתוספות אין להכניס כן ברמב״ם ,ובפרט שהמאירי

מודו בדעת התוספות שבאביזרא כזה אינו ביהרג ואל

וספר החנוך שדרכם ללכת בשיטות הרמב״ם סוברים

יעבור ,וזהו שכתבו התוספות שעבירת הלבנת פנים

שאינה ביהרג ואל יעבור .ומשמעות הרמב״ם בהלכות
ג׳ היא שאין להשוות הלבנת פנים

אינה מפורשת בתורה עכ״ל .ומכאן לדעת הרמ״א

תשובה פרק

שפסק כדעת הר״ן שלאווים של ג׳ עבירות הם ביהרג

לרציחה ,שכתב בהלכה ו׳ ששופך דמים אין לו חלק

ואל יעבור ,שאינה כוללת לאו של הלבנת פנים שאינו

לעולם הבא וכתב בהלכה י״ד ויש עבירות קלות מאלו

לאו של רציחה מן התורה אלא מדרבנן .ולע״ד גם

ואעפ״ב אמרו חכמים שהרגיל בהם אין לו חלק

הרא״ם בשו״ת סימן נ״ט יודה בזה ,שהוא לא כתב

לעולם הבא ואלו הן וכו׳ והמלבין פני חברו ברבים

שגם באביזרייהו של ג׳ עבירות מדרבנן יהרג ואל

עכ״ל ,ואם כן לא תהיה הלבנת פנים כשפיכות דמים

יעבור אלא במה שגזרו לשם סייג וגדר כמעשה של

להיות ביהרג ואל יעבור בכל פעם ופעם כיון שרק

אותו שהעלה לבו טינא במסכת סנהדרין דף ע״ה עמוד

ברגיל בהלבנת פנים נאבד מהעולם הבא ,כמו שבספר

א׳ וכן בשו״ת הריב״ש סימן רנ״ה לגבי סתם יינם,

עינים למשפט הקשה כן על הפרי חדש .ומה שיש

שבאלה עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה ,מה

עוד לבאר בדברי הרמב״ם אכתוב בסוף אי״ה.
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פקפק כבודו במה שכתבתי שמתוך שמפרסם

אפי׳ שלא בשעת השמד ואפי׳ בצנעא ואפי׳ מתכוון

שהלבנת פנים היא ביהרג ואל יעבור יבואו

הגוי להנאת עצמו יהרג ואל יעבור ואלו הן ע״ז

בני הקבוץ לזלזל בעיקר יהרג ואל יעבור גם בג׳

וג״ע וש״ד וכו׳ תולדות הרציחה הלבנת פנים כמו

בודאי

שלמדנו מתמר עכ״ל ולא הזכיר ברבים ,ומדויק מה

עבירות,

יודע

ואיני

המציאות

למה

ב(קבוץ אחד)

פקפק

היא

בזה

כי

כמו שכתבתי,

אלא

שכתב

הן ותולדותיהם וכו׳ ואפילו בצנעא

עכ״ל

היא

אפילו

שאחר כך ראיתי שבתחילה פרסם דבריו ב(מושב

שתולדות

אחד) ושם אפשר שאין החשש הזה .ומה שהתאונן

בצנעא .ובדברי רבנו יונה בשערי תשובה אין הכרע,

על שהמלצתי בענין את הפסוק ורבים חללים הפילה

כי פתח וסיים בהלבנת פנים ולא כתב ברבים ואילו

וכתב שגם דעת הגאון בעל שו״ת בנין ציון כדעתו

באמצע דבריו הביא את לשון הגמרא• המלבין פני

ועליו לא שייך לאמר שלא הגיע להוראה ,מה אעשה

חברו ברבים.

רציחה

שהיא

הלבנת

פנים

ואיני מתכתב עם הגאון הר״י אטלינגר ז״ל שכתב

דבריו

לתלמידי

חכמים

והדפיסם

בספר

שאלות

וכיון

שברבים הוא לאו דוקא מתורץ מה שלמדו

ותשובות .ובעיקר הענין אין להעתיק חדוש מאחרון

מתמר נוח לו לאדם וכו׳ ואל ילבין פני חברו

בלי לבדוק הדברים ביסודם כמו שכתב בהקדמה

ברבים עכ״ל ,שמנין נלמד מהפסוק והיא שלחה וגו׳

שהיתר,

לשו״ת רעק״א ,בפרט בדבר שאינו מוסכם ולא הובא

לאמר וגו׳ עכ״ל

בשלהן ערוך והוא ענין של איבוד נפשות .ולא מפני

הסתם אינם יותר משנים ורש״י פרש שהיה שליח

שאנחנו גדולים מאף אחד מהם אלא מפני שאנחנו

אחד ,ואם מפני שהשליח יספר ליהודה בפני רבים

גבי הענק כמליצת הקדמת ספר שבלי

הלא אין שליח לדבר עבירה וגם יכלה לבקש שימסור

כננס על

בפני רבים ,כיון ששליחים מן

ליהודה ביחידות ואם לא יעשה כבקשתה אין זה

הלקט.

אחריותה .ומיהו לפי מה שכתב בספר תיבת גמא

אסיים

שיש להזהר בהלבנת פני חברו ביחיד כמו

שרבים אצל הלבנת פנים הם אפילו בשלושה ניחא,

הרמב״ם

ולע״ד משמעות הכתוב היא שהיו שם שלושה שכתוב

והסמ״ג והיראים היא שיש איסור תורה בין ביחיד

היא מוצאת וגו׳ ומן הסתם הוצאה אינה בפחות משנים

ברבים.

למעלה

כתבתי

שדעת

בין ברבים ,ולפי זה היה מקום לאמר שכיון שלשון

והיא שלחה אל חמיה וגו׳ שאמרה לעוד אחד ,ומכאן

הגמרא בכל מקום הוא שהמלבין פני חברו ברבים

ראיה לדבריך .זולת _מה שכתב שהשלושה כוללים

אין לו חלק לעולם הבא עכ״ל וכן כאילו שופך דמים

גבעאת האומר עיי״ש.

ומשמע ברבים דוקא ,אם כן אפילו למי שסובר שהלבנת
פנים

היא כרציחה דוקא מכל מקום אינה איסור

תורה המיוחד לשפיכות דמים כיון שכוללת גם בושה

ועוד

ראיה שהלבנת פנים אסורה ביחיד כמו ברבים,
לפי נוסח אחד בטור חושן משפט סימן ת״כ

ביחיד שאז אינו כשופך דמים ,ונפקא מינה לפי פסק

בשם רב שרירא גאון המבייש את חברו בדברים וכו׳

הרמ״א כדעת הר״ן שלפני עוור אינו ביהרג ואל יעבור

עכ״ל בדברים במקום ברבים ,וכן היא גרסת הרמב״ם

כיון שאינו מיוחד לג׳ עבירות .אבל אינו מסתבר

בהלכות חובל ומזיק פרק ג׳ הלכה ז׳ אמרו חכמים

נראה שלשון רבים אינו דוקא אלא

כשר מישראל

לע״ד ויותר

רגילות נקטה הגמרא והוא הדין ביחיד ,וכמו שבכלבו

הראשונים

שכל

המלבין

פני

אדם

בדברים אין לו חלק לעולם הבא עכ״ל והועתק בשלחן

סימן ס״ו כתב המבזה חברו והמלבין פניו אף בינו

ערוך שם סעיף ל״ט .ועיין ברמב״ם שם ובהלכה ה׳

לבין עצמו קשה לו כמות וכל שכן ברבים עכ״ל

שגרסה זאת מוכרחת ושלא כמקצת כתבי יד שגרסו

והוא מבעל הרוקח וברוקח בהלכות תשובה סימן ט״ז

ברבים .ולע״ד צריך לגרוס בדברים במקום ברבים

הביא לשון הגמרא המלבין פני חברו ברבים כאילו

גם בהלכות דעות ,כי זה לשון הנדפס שם ,המוכיח

שופך דמים עכ״ל ,הרי שברבים לאו דוקא .וכן

את חברו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו

מבואר בדברי אחד מהסוברים שהלבנת פנים היא

שנאמר ולא תשא עליו חטא ,מכאן שאסור לאדם

ביהרג ואל יעבור שאפילו ביחיד הדין כן ,שבספר

להכלים את ישראל וכל שכן ברבים ,אע״פ שהמכלים

אהל מועד כתב וג׳ דברים הן שבהן ותולדותיהם

את חברו אינו לוקה עוון גדול הוא כך אמרו חכמים

קמב

סימן

בני בנים

מא

המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא,

אסתר ויחתום בטבעת המלך וכן יהודה היה שר

לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חברו ברבים

וקצין בארץ כמו שכתב הרמב״ן ומן הסתם הכירו

בין קטן בין גדול ולא יקרא לו שם שהוא בוש ממנו

חותמתו ,ובפשטות לכן גם בקשה תחילה את החותמת

ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו ,במה דברים

והפתילים כערבון כדי שיהיו לה להוכחה אחר כך.

אמורים וכו׳ עכ״ל .וקשה שפתח באיסור בושה בין

וממה שאמרה הכר נא למי החתמת ולמי הפתלים

ביחיד וכל שכן ברבים והביא ראיה שהוא עוון גדול

עכ״ל אין להוכיח שרק הוא הכיר אותם ואחרים

רק ברבים ,וסיים לפיכך צריך להזהר שלא להכלים

לא ,כי תמר דברה בלשון שאמרו האחים ליעקב

חברו ברבים ואטו ביחיד אינו צריך להזהר .אלא כך

הכר

צריכים לגרוס ,אע״פ שהמכלים חברו אינו לוקה עוון

רבים הכירו כתונת יוסף שהיה לובשה בכל מקום.

גדול הוא וכו׳ המלבין פני חברו בדברים אין לו חלק

ואדרבה משמעות הכתוב היא שאחרים שפיר הכירו

לעולם הבא לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חברו

החותמת ,שלכן לולא פרש״י אמר יהודה תקח לה פן

ומה

נהיה לבוז עכ״ל שבושה תהיה לו אם תימצא החותמת

כך שבדברי שמים מוכיחים

ביד זונה .וזהו שאמר יהודה צדקה ממני כי על כן

בדברים עכ״ל וכלשון הלכות חובל ומזיק.
שכתב הרמב״ם אחר

בנך

הכתנת

נא

היא

אם

לא

ושם

עכ״ל

בפומבי אם לא קבל בצנעא ,נראה שכולל עבירות

לא נתתיה לשלה בני וגו׳ ולא הוצרך לפרש את

שבין אדם למקום וגם בין אדם לחברו ומתורצת

העיקר שממנו נתעברה ,כי זה כבר היה ידוע מטענת

קושית הלחם משנה שם עיי״ש וכן תרץ בספר תיבת

תמר

גמא ,ולע״ד לשון דברי שמים שכתב הרמב״ם הוא

הרי הודה שהוא האב .ואם כן היתר .תמר צריכה

לשון מילי דשמיא שאמרו במסכת כתובות דף ק״ה

לאמר זכור נא איך הגיעו החותמת והפתילים האלה

נגדו

החותמת ולכן כשהודה שצדקה

כבעל

עמוד ב׳ האי צורבא מרבנן דמרחמינן ליה בני מתא

לאשה

לא משום דמעלי טפי אלא משום דלא מוכח להו

מה שפרשה שהיא הרה לבעל החותמת שבזה גילתה

במילי דשמיא עכ״ל וכולל כל המצוות וכן מצינו

זהותו בפני הרואים והויא הלבנת פנים ,ומה למדו

במסכת ברכות דף ז׳ עמוד ב׳ הא במילי דידיה הא

ממנה .ונראה שמפני קושיא זו פרש ברבנו בחיי

במילי דשמיא עכ״ל ,ולא הוציא הרמב״ם אלא מילי

שלא היו מכירים של מי החותמת ,אבל לע״ד אינו

דידיה שבאלה

אסור לבייש חברו לעולם .ואולם

אחת

ואני

אותה

האשה,

מה

שאין

כן

כפשוטו.

בפרוש המשניות בפרק חלק גרס הרמב״ם המלבין פני
חברו ברבים וכן הוא במקור הערבי וכן גרס בספר

אבל

לפי הגרסה ואל ילבין פני חברו בדברים מתורץ

המצוות שהוציא הגר״ח הלר ז״ל ,ומכל מקום במשנה

שהקפידה היא בדבורה ולכן לא רצתה לפרש

תורה נראה שגרם בדברים וכן הדוגמאות שהביא שם

שמו ,ואף על פי כן ואין הכי נמי יבינו שמו מתוך■

למפרשים שדברת

וניחא

הגמרא

בלשון

שלא יכנה שם לחברו ושלא יספר לפניו מה שבוש

החותמת.

בו הם על ידי דבור .ולפי זה אין חילוק בין יחיד

צחות ושלשון יפיל את עצמו לכבשן האש הוא לאו

לרבים אלא בדברים תליא מילתא ,וכן יש לאמר

דוקא ,שכן למדו מתמר נוח לו לאדם וכו׳ עכ״ל כיון

במעשה של תמר ובמאמר רב נחמן.

שהיא עמדה בסכנת שרפה ובכל זאת דקדקה להציל
את עצמה באופן העדיף שלא להלבין פנים ולא בחרה

ויש

לדייק איך למדו מתמר שיפיל עצמו לתוך

בדרך הפשוטה יותר של פרוש שמו ,ואולי היתה

כבשן האש ואל ילבין פני חברו וכו׳ עכ״ל,

גם סכנה בדבר שאולי לא יכירו החותמת ועיין מה

ועיין במסכת כתובות דף ס״ג עמוד ב׳ שהנוסח שם

שאכתוב בסמוך אי״ה בשם ספר מנורת המאור .וכן

הוא מדויק יותר שימסור עצמו לתוך כבשן האש

מתורץ המעשה של תמר לפי דעת הרמב״ם בהלכות

וכו׳ עכ״ל שמשמע בשב ואל תעשה דוקא וכמעשה

יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ד׳ שבשאר איסורים אסור

של תמר .וקשה לי ,שהיא שלחה אל חמיה לאמר

להחמיר על עצמו וליהרג ,שבאמת לא התכוונה תמר

לבד אשר אלה לו אנכי הרה וגו׳ עכ״ל והוי כאילו

למסור עצמה .אבל למפרשים שיהרג ואל יעבור הוא

פרשה שמו כיון שהרואים יכירו של מי החותמת,

בדוקא אינו עולה שפיר ,שאם הרואים יכירו החותמת

שהיא כחתימת יד כמו שנאמר כמה פעמים במגילת

אם כן לא התכוונה ליהרג ומה למדו מתמר.

סימן

ולפי

בני בנים

מא

קמג

זה יש לפרש את הגמרא בסוטה ,כי הנה

שכתבתי למעלה שכיון שהראה הסימנים גילה זהותו

שאלו היא מוצאת היא מתוצאת מיבעי ליה

ואם כן לפי גרסתו בגמרא המלבין פני חברו ברבים

א״ר אלעזר לאחר שנמצאו סימניה וכו׳ א״ר יוחנן

וכו׳ עכ״ל ולא רק בדברים הרי הלבינה פניו ,ולכן

משעה שנתרחקו סימניה נעשתה כיונה אילמת עכ״ל,

חילק שאף שיהודה חשב שכל העומדים שם ידעו

והוצרכו לפרש שנאבדו הסימנים שאם לא כן לא

שהכוונה היא אליו מכל מקום אפשר שלא כולם

היתה תמר מחכה עד לרגע האחרון עד ששלחתם,

הכירו

ואולם ממה ששתקה עד שנמצאו סימניה אין ראיה

שדמתה שלא יכירו הסימנים ,ולכן אף שהיא כוונה

שלא רצתה להלבין פניו כי אחרי שנאבדו גם אם

לביישו והוי כשופך דמים לא אמרו בה יהרג ואל

היתה־ מפרשת שמו לא יאמינו לה ולכן שתקה .ושוב

יעבור .מה שאין כן אילו פרשה שמו שאז היה דבר

הביאו הפסוק והיא שלחה אל חמיה לאמר למי אשר

ברור דיודעים כל השומעים שיהודה עשה דבר חמור,

אלה לו אנכי הרה וגו׳ עכ״ל והקשו ותימא לו מימר

שעל הלבנה כזאת אמרו טוב שתהרג ואל תאמר כן.

חותמתו,

וכן

תמר

יכלה

להתנצל

בטענה

עכ״ל ,וכוונת הקושיא היא שכיון ששלחה החותמת
ואמרה שהיא הרה לבעל החותמת הלא גילה זהותו

ואולם

הדוחק מבואר ומנין לבעל ספר מנורת המאור

ולמה לא אמרה שמו בפרוש וכמו שהקשיתי למעלה,

לחלק כן ,ולכן לולא מסתפינא להגיה במקום

ותרצו נוח לו לאדם וכו׳ ואל ילבין פני חברו בדברים

שאין ראיה נראה שבחלק הראשון יש לגרוס אע״פ

ולכן הקפידה שלא לפרש את שמו במלים .ואף שיש

שהשומע יכול להציל עצמו מן הדבר עכ״ל במקום

לחפש טעם למה הלבנת פנים במעשה קלה מהלבנה

אע״פ שהאומר יכול ,ומדובר במתבייש ולא במבייש,

בדברים ,מכל מקום כאן הוי רק גרמא שלא עשתה

ולא בא לתרץ הקושיא מתמר אלא הקושיא ממסכת

מעשה אלא החותמת העידה שמו ,וגם הדבר סברה כיון

ערכין דף ט״ז שהבאתי למעלה לפי פרוש רבנו גרשום

שאיסור הלבנת פנים נלמד מלא תשא עליו חטא

שהלבנת פני חברו נקראת דלא אהני מעשיו .והוקשה

ושם הפסוק עוסק בדבור הוכח תוכיח את עמיתך

לספר מנורת המאור שאם כן איך אמרו אצל תמר

לכן גם האיסור הוא על ידי דבור ,שאמר הכתוב

שטוב ליהרג ולא להלבין פניו ,כיון דלא אהני מעשיה

בשעה שאתה מוכיהו במלים אל תביישו במלים*.

ולא מידי קעבידת ,ותרץ שבערכין מדובר בהלבנת

ובמנורת

המאור נר ב׳ כלל ח׳ חילק הלבנת פנים
לשנים ,שבהתחלה שהוא סימן נ״ז כתב

כל האומר כנגד חברו בכוונה דברים שמתביייש חברו

כששמעם מלבין פניו מכח הבושת שמקבל וחושב

שכל העומדים שם ידעו שהדברים הם כנגדו אף
על פי שהאומר יכול להציל עצמו מן הדבר וכו׳
עכ״ל וכתב שחטאו שווה לשופך דמים לפי שהמתבייש

אזיל סומקא ואתי חוורא ,ואולם על חטא זה לא
כתב שהוא ביהרג ואל יעבור עיי״ש ,ואחר כך שהוא
סימן נ״ה כתב ומי שאומר ברבים דברים כנגד כבוד

חברו שהוא דבר ברור שיודעין כל השומעים שם
שאומרים עליו והוא דבר חמור בעיני אדם וכו׳ על
הלבנה כזאת טוב לו ליהרג ואפילו בשרפה ואל

ילבין פני חברו ברבים וכו׳ עכ״ל והביא מעשה

דתמר .וצריך להבין כוונתו ,ונראה שהוקשה לו מה
* (הג״ה) כן נראה בסמ״ג עיי״ש .וגם לגורסים
ברבים יש לאמר כן ,ולכן כתב בספר החנוך
שהוא לאו שאין בו מעשה.

פנים שהמתבייש יכול להציל את עצמו מן הדברים
ולהוכיח צדקתו למרות שבשעת שמעו אזיל סומקא

ואתי חוורא מפני הבושה ,ולכן לא אהני מעשיו של

המבייש לעתיד ואינו ביהרג ואל יעבור ,מה שאין

כן כשאין המתבייש יכול להציל עצמו מן הטענה
וכמעשה של תמר שיהודה באמת התכוון לבא על

הזונה וכמעשה של דוד עם בת שבע שלא היה יכול

להתגונן כמו שאמרו במסכת בבא מציעא דף נ״ט
עמוד א׳ שהיה מתאונן על כך ,בזה שפיר אהני

מעשיו של מבייש ולכן אמרו שבד,לבנת פנים כזאת
שהיא נשארת אזי טוב שיפיל עצמו לכבשן האש
ואל ילבין פני חברו ברבים .והלשון בחלק השני
והוא דבר ברור עכ״ל מוסב על הטענה עיי״ש ופרושו

שהטענה ברורה שאינו יכול לד,נצל ממנה וכלשון

והיא דבר ברור עכ״ל שמוסב על הטענה ,ואינו קשור
ללשון שאחריו שיודעים כל השומעים שם שאומרים
עליו.

יהודה הרצל מקץ
רב אזורי

בני בנים

סימן

קמד

מב־מג

סימן מב

תועלת ולשון הרע
ולפי

כ״ה ,תמוז תשל״ו

ענין התועלת יש לבאר מה שבמסכת סנהדרין

דף ז׳ עמוד ב׳ ושבועות דף ל״א עמוד א׳

בשאלתי

מתלמידי בית מדרש ערב ,האם מותר

דרש רב כד,נא מן הפסוק לא תשא שמע שוא שאסור

לדבר בענין רב אחד שנכתב עליו שבקש

לדיין לשמוע דברי בעל דין אחד שלא בפגי חברו,

לסרוח .לא רציתי להאריך כיון שיש בדבר חלול ה׳,

אם

דין

וקשה

כי

הפסוק

אינו עוסק

בדיינים

כלל

וכמו

נתפרסם

שבמסכת פסחים דף קי״ח עמוד א׳ ומכות דף כ״ג

באפי תלתא שבמסכת בבא בתרא דף ל״ט עמוד א/

עמוד א׳ אמר רב ששת בשם רבי אלעזר בן עזריה

מכל מקום ישתקו .וגם באפי תלתא אינו מותר אלא

כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל

הרמב״ם

המעיד עדות שקר וכו׳ לא תשא שמע שוא קרי

בהלכות דעות פרק ז׳ הלכה ה׳ וסמ״ג לאווין מצוה

ביה נמי לא תשיא עכ״ל ולא הזכיר דיינים .ולע״ד

ולכן

בלא

אפילו

מתכוון

הנדפס

להעביר הקול

הוא

כדין

כמו שכתב

ט׳ ,ועיין בספר הפץ חיים כלל ב׳ סעיף ד׳ שפרש

גם רב כר,נא מודה שעיקר הפסוק אינו עוסק בדיינים,

שרק מי ששמע בפני שלושה מותר לו לספר דרך

ירק כיון שכתוב שמוע בין אחיכם שהוא אזהרה

אקראי אבל לא השומע מן השומע ,ואם כן הוא הדין

לדיינים לשמוע דברי בעל דין אחד בפני חברו ,לכן

מי שראה הדברים בשבועון בעצמו ולא השומע

אם שמע דברי האחד שלא בפני השני הרי חייב

רק

עליהם .הגם שקבלתי מהגמו״ז זצלה״ה שתפסו גדולי

דורו על ספר חפץ חיים שהביא הרבה מדרשים ומאמרי

לשמוע

הדברים

עוד

פעם

כשיבוא

השני

שמה ששמע פעם ראשונה הוא ללא כל

ונמצא
תועלת,

אבל אינו

וממילא עבר על איסור לשון הרע מלא תשא שמע

בענין הזה ואינו צריך לפנים שיש פה הרבה פנים

שוא לא

תשמע שמע חנם .וכן משמע במכילתא

לאסור .ואם היתה תועלת להעביר הקול אזי היה

שתלד ,לא תשא שמע שוא עם עד האלקים יבוא

מותר ולכן אולי בחורה שם הצריכה לד,רשם לנשואין

דבר שניהם ומשמע ששני הפסוקים נצרכים לאותו

צריכה לדעת כדי לד,זהר וגם זה אינו נראה ,אבל

לימוד עיי״ש,

ירושלמי

ובנה עליהם הלכות מוצקות,

אין תועלת לסתם אנשים ולכן אם יש ממש בשמועה

יהודה הרצל הנקין
רב אזורי

יתעסקו בזה בתי משפט ולא הם ,וסרבתי לשמוע תוכן
השמועה.

סימן מג

הצלת בני ערובה ופעולה צבאית
א

כ״ת ,כפלו תשל״ש

תחילה

נשאלתי

לע״ד אין איסור להיענות לדרישות החוטפים

בישבת ערב על הפעולה הצבאית לשחרר

לשחרר אחיהם בכלא מטעם תקנת חז״ל

כרוכה

במשנה במסכת גיטין דף מ״ר ,עמוד א׳ אין פודין את

בסכנה לשבויים ,שאמרו כמה רבנים שהיתר ,שלא

השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תקון העולם עכ״ל,

כהלכה ושהיו צריכים להיענות לדרישות החוטפים.

כיון ששחרור מחבלים כלואים אינו היום כיתר על

שבויים

בארץ

אוגנדה

שהיתר,

סימן

בני בנים

קמה

מג

כדי דמיהם .עיין ביורה דעה סימן רנ״ב בפתחי

עושר הבעל וכן כתב הרב ז״ל וכו׳ עכ״ל והיכן מצא

תשובה סעיף קטן ה׳ דעות האחרונים ,ולא מבעיא

כן בדברי הרמב״ם .אלא על כרחך לא באו המגיד
משנה ומחר״ם לובלין אלא להוכיח שאין פודים לפי

בטל

עושרו של הבעל ,ורק כתבו כפי עבד הנמכר בשוק

ענין כדי דמיהם היום לגמרי ,אלא גם לדעת שו״ת

כיון שכן היה מחיר השבויים בימיהם ולכן פשיטא

לדעת שו״ת מהר״ם לובלין סימן ט״ז ששמים דמי

השבויים

לפי

עבד הנמכר בשוק שלפי זה

הרדב״ז חלק א׳ סימן מ׳ ששמים לפי מה שנפדים

להם לפרש כן במה שכתב הרמב״ם כשאר השבויות,

שבויי עכו״ם ,פוק חזי שבכל מדינות אירופה מחבלים

אבל לעולם הולכים לפי דמיהם של שבויים והכל לפי

תופסים שבויים והממשלות שומעות להם ומשחררות

הזמן והענין כמו שסיים שם בשו״ת מהר״ם לובלין.

מחבלים כלואים ,ואם כן אף על פי שלא ניחא לן

ולכן כאן שבתחילה נפדו בני ערובה על ידי שחרור

שתעשנה הממשלות כן מכל מקום שחרור מחבלים

מחבלים כלואים ואחר כך הופסק מלעשות כן לכולי

כלואים אינו נקרא יתר על כדי דמיהם של השבויים

עלמא נקרא יתר על כדי דמיהם ,וזה ברור,־ ודוחק

כיון שנהגו כן ,ואין כאן תקנת חז״ל.

לחלק בין פדיון בכסף לבין פדיון בדבר אחר.

זה

אמרתי בקיץ תשל״ו ,ומאז נשתנתה המציאות

וגם

אילו היתה בזה מחלוקת האחרונים לע״ד יש

והיום אין הממשלות משחררות מחבלים כלואים

לפסוק כהרדב״ז ,ולא אומרים בזה ספק דרבנן

כדיי להציל בני ערובה ,ושוב אסור לשחרר .מחבלים

להקל ,כיון שהוא ספק בתקנת חז״ל באיזה ענין תקנו

כלואים להציל שבויים מפני שהוא כיתר על כדי

כמו שכתב בהגהת המרדכי מובאה במסכת יבמות

דמיהם לשיטת הרדב״ז .ולע״ד אין כאן מחלוקת וגם

בפרק החולץ בשלטי גבורים אות ד׳ בשם הר״ש

מהר״ם לובלין מודה בפרוש כדי דמיהם לחומרא ,ולא בא

מדרו״ש מבעלי התוספות .וכן דעת הר״ן במסכת

אלא להוציא שאין פודים לפי עושרו של השבוי כמו

גיטין דף מ״ה בבאור מה

שלפי הנראה פסק הרי״ף

שהקדים דבריו וכתב בכדי דמיהם אינו ר״ל לפי עושרו

לפי הטעם דלא ליגרבו ולייתו וכן פסק הרמב״ם אף

של בעל כמו שאפרש בסמוך עכ״ל וכן כתב ק״ו בשאר

עי 1פי שהיא בעיא דלא איפשטא בגמרא ,שהרמב״ן

שבויים אינו לפי עושרו עכ״ל .וכן יש לפרש כוונת רש״י

והרשב״א ואחרים פרשו שאף על פי שלא איפשטא

במסכת כתובות דף נ״ב עמוד ב׳ שכתב ששמים לפי

במסכת גיטין אבל איפשטא ממסכת כתובות דף נ״ב,

עבד הנמכר בשוק ,שלא בא אלא להוציא שאין פודים

אבל הר״ן פרש שגם משם לא איפשטא וכתב שנראה

לפי עושרו של שבוי .וכן כתב הריטב״א שם שאין

דעת הראשונים ז״ל שכיון דלא מיפשטא ואיכא למיחש

שמין אותם יותר מכדי דמיהם כעבד הנמכר בשוק

לתקלה אין פודין דשב ואל תעשה שאני עכ״ל .ומאי

ואין שמין את האדם לפי עושרו בדמיהם אמרו כלומר

הוה שיש לחוש לתקלה ,עדיין הוא ספק דרבנן ושמא

דמי גופם עכ״ל ,הרי שתלה השומה כעבד בהפוכו

הטעם הוא משום דוחקא דצבורא שאז מותר לו לפדות

שהוא כפי עושרו ,ולא בא זה אלא להוציא מידי זה.

מכספי עצמו בכל מחיר ואם כן מספק למה יבטל

ואטו נאמר במשנה כעבד הנמכר בשוק הלא נאמר

ודאי פדיון דאורייתא ,שהמעלים עיניו מפדיון שבויים

בכדי דמיהם ,ופרש הריטב״א דמי גופם וגם פרוש

עיבר על מצוות עשה ולא תעשה כמו שמנה הרמב״ם

הרדב״ז הוא בכלל זה .ומוכרח כן בדעת מהר״ם

בהלכות מתנות עניים פרק ח׳ והביאו הר״ן ,אלא

לובלין שכתב ויש להביא ראיה ממה שכתב הרמב״ם

על כרחך בספק באיזה ענין תקנו לא אומרים בו

בפרק י״ד מהלכות אישות וז״ל אין מחייבים את הבעל

להקל לדעת הר״ן .וכן דעת תוספות רי״ד בגיטין שם

לפדות את אשתו יותר על דמיה אלא כמה שהיא

שכתב שטעם התקנה הוא כדי דלא יתנו לבם לתופשם

שוה כשאר השבויות עכ״ל התשובה ,וקשה שהיא

וגם מפני טורח הצבור עכ״ל ,שפסק כשני הטעמים

ראיה לסתור כי לדבריו היה לרמב״ם לכתוב כשאר

לחומרא.

ועוד

עיין

בתורת

השלמים

במחודשים

השפחות ואילו הרמב״ם כתב כשאר השבויות ,והיכן

לקונטרס הספקות סעיף קטן ח׳-.איברא לדעת הר״ן

מצא מהר״ם לובלין בלשון זה רמז לעבד הנמכר

אזלינן לחומרא בספק תקנת חכמים רק במה שתקנו

בשוק ,וכן קשה במגיד משנה שם שכתב ופי׳ דמיה

בשב ואל תעשה כמו שכתב דשב ואל תעשה שאני

הוא ששמיל אותה כשפחה הנמכרת בשוק ולא לפי

עכ״ל ,אבל לא במה שתקנו בקום ועשה ,שכן במסכת

למען תלך בדיר טובים וארחות עריקים תשמר

י ה ו דו/מ וריאל

בדרך׳טובים
מעוות שבין אדם לחברו
לאור המקורות במקרא ובהלכה
4

חלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה
הסתדרות העיונית העולמית
ירושלים תשל״ה

153

פרר ,עשירי :אונאת דברים
במקורות

א■ .ולא תונו (א) איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני ה׳
ויקרא ,כה ,יז

אלת יכם (ב).

ב■ .ולא תונו איש את עמיתו — זו הונאת דברים (ג) יבול זה
הונאת ממון? כשהוא אומר :אל תונו איש את אחיו — ■הרי
אונאת ממון אמורה ,הא ,מה אני מקיים ולא תונו איש את
ביאורים

(א) השורש י—נ—ה במקרא ,בבנין הפעיל — להונות — פירושו ,לנצל
את חולשתו של אדם חלש ולגרום לו צער ,להציק לו בגופו ,לפגוע בכבודו,
או לקפחו בממון .במיוחד בספר יחזקאל בא הפעל הזה במשמעות של
חמס וגזל! בספר ירמיהו כב ,ג :״וגר יתום ואלמנה אל תנו — אל
תחמסו" .וכן בתורה (שמות כב ,כ) "וגר לא תונה ולא תלחצנו" .מהצירוף
של פעל נוסף לגבי שלשת החלשים — הגר היתום והאלמנה — אנו
למדים ,שהמשמעות של הלאו היא כללית ונדרש פירוט המעשה של
האונאה .זהו לפי פשוטו .חז״ל דרשו מהסמיכות ,שהאחד מדבר בממון
והאחר בהונאת דברים ־ .בפרק כה שבספר ויקרא מדובר במכירת שדות,
וההונייה כאן מציינת את קיפוח הקונה על ידי המוכר או להפך ,במחיר
השדה.
(ב) זהו אחד החטאים שבהם יכול ,האדם להתמם עם חברו ולומר — לא
פעלתי כל און .לכן מזהירה התורה ואומרת" ,ויראת מאלהיך" .בבלי,
קידושין לב ע״ב" :דבר המסור ללב נאמר בו ׳ויראת מאלהיך"׳ .ורש״י
שם :״ויראת מאלהיך — שכל המחשבות גלויות לו ויודע בך שלסתור
ולבטל מצותו נתכוונת״ .3
(ג) אין להבחין בין אונאת ממון ובין אונאת דברים ,שזו נעשית במעשה
1

בפרק יח ,כמה פעמים.

3

וראה להלן ביאורים אות (ו),
השוה להלן בדברי הספרא וביאורים אות (יא).

2
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עמיתו ? הרי אונאת דברים (ד) .כיצד ? אם היה בעל תשיבה
לא יאמר לו׳ זכור מעשיר הראשונים מה היו (ה) ,ואם היה בן
גרים לא יאמר לו׳ זכור מה היו מעשה אבותיך (ו) .כיצד • ? יהיו
ביאורים
וזו בדבור פה ,כי לא צורת ההונייה קובעת ,אלא הנושא והתוצאה שלה.
אונאת ממון היא ,כשהאדם מרמה את חברו על מנת לגרום לו נזק המרי.
אונאה זו ,על פי רוב ,אינה אלא במקח וממכר .בכל שאר האונאות נגרמים
לו למרומה צער ובושת פנים .מאידך ,כל נזק חמרי כרוך גם בצער נפשי,
ולכן יש לראות באונאת דברים מושג כולל ,המציין את ההונאה בכלל.
בכל אונאה שהיא ,גם בהונאת ממון ,יש משום אונאת דברים.
(ד) תחלתה של הפרשה שם בפסוק יד" :וכי תמכרו ממכר לעמיתך
או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" .הפרשה נאמרה בענין חזרת
השקת לבעליהם ביובל .מאחר שהקנין יחזור בשנת היובל ,יש לחשב את
מחיר השדה בהתאם לשנים שנותרו עד היובל .אם אחד מהצדדים ,המוכר או
הקונה ,מוליך את חברו שולל בענין זה ,הרי י,ש בכך אונאת ממון .חז״ל רואים
בפסוק המסיים — ״ולא תונו איש את עמיתו וכו׳״ — לא ציון לשם
הדגשה בלבדי ,אלא סיום המכליל ואוסר את האונאה באיזה צד שהוא.
רמב״ם בהלכות מכירה פ״יד ,ה״יב כותב :כשם שהונייה במקח וממכר
כך יש הונייה בדברים ,שנאמר :׳ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך
אני ה׳ ,וזה הוניית דברים" .משמע שגם בלי הלימוד מייתור הכתוב
(כשהוא אומר — הרי כבר אמור — הא מה אני מקיים וכו׳)׳ אלא מהתוספת
בלבד — ויראת מאלהיך — יש ללמוד שבהוניית דברים הכתוב מדבר.
(ה) באונאת דברים נאמר "ויראת מאלהיך" ,וזזז״ל קובעים בכך את
אפיה של אונאת דברים ,שהיא דבר המסור ללב .מכאן יש לומר ,שגם
בדוגמאות המובאות כאן אין כוונת ההונאה גלויה ,והמאנה ימצא מקום
לפרש את דבריו גם בדרך החיוב .5
(ו) על הונאת הגר הזהירה התורה פעמים רבות .במשנת ב״מ פ״ד ,מ״י
מצורפת לדוגמה זו האזהרה שבכתוב" ,וגר לא תוגה ולא תלחצנו".

4

5
6

תוספות ב״מ נט ,ב ד״ה הא מה אני מקיים לא תונו באונאת דברים — "דכל
היכא דאיכא למידרש — דרשינן ולא מוקמינן בלאוי יתירי".
וראה להלן בדברי הרמב״ם בספר המצוות.
המלה "כיצד" מיותרת ,וכפי הנראה נוספה בטעות.

/
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חליים באים עליו ,היה קובר את בניו ,לא יאמר לו כדרך
שאמרו חבריו לאיובי :הלא יראתר כמל,תר תקותך ותם
דרכיך ,זכר נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים גכחדו (ז) .ראה
ביאורים
במכילתא  8אמרו" :לא תוננו בדברים ולא תלחצנו בממון" .ואמנם בסמיכות
שני הפעלים בולטת יותר ההבחנה בין שתי ההונאות .הלחיצה היא
ממשית ,בדברים שהנזק בהם מורגש למעשה .ואם כן קרוב לומר שבמלים
לא תוגה .מזהירה התורה על גרימת צער באופן כללי ,גם בעקיפין ובצורה
נסתרת ,וזוהי הונאת דברים .דוגמת ההונאה לגר המובאת כאן ,וגם
במשנת ב״מ שם ,שלא יזכיר לו מעשה אבותיו .ואולם במכילתא שם
הדוגמה היא בהזכרת מעשה הגר עצמו" :שלא תאמר לו אמש היית עובד
לבל קורם נבו ,והרי חזירים בין שיניך ,ואתה מדבר מילין כנגדי".
וכן בגמרא ,ב״מ נח ,ב" :אם היה גר ובא ללמוד תורה ,אל יאמר לו פד
שאכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי
הגבורה" .והגה בתוספות ב״מ שם ,ד״ה אם ,מפרש את דברי המשנה (וכן
הספרא) — "לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך ,היינו זו אף זו ,ד א פ י ל ו
מעשה אבותיו אין לו להזכיר" .כוונת התוספות היא ,אף על פי שבהזכרת
מעשה אבותיו ,לכאורה פוגע פתות ,מפני שאין .האדם אחראי למעשה
אבותיו ,ובכל זאת לא יזכיר .יתכן שהספרא והמשנה נוקטים את הדוגמה
בבן גרים ,ולא בגר עצמו ,שכן בתכנה של ההונאה אין כל חידוש בהונאת
הגד לגבי זו של בעל תשובה ,בשתיהן מזכירים להם את מעשיהם הראשונים.
החידוש הוא אפוא בהונאת בן גרים ,שמזכירים לו את מעשה אבותיו ".
(ז) חכמי המדרש פירשו את דברי אליפז לאיוב כתוכחה ולא כעידוד,
כלומר ,״היה לך לירא מהקב״ה ,וזה היה בטתונך ,ותום דרכיך היא תקותך;
גם אונאת
זכר נא מי הוא נקי אבד — אם היית נקי ,לא היית אובד"
דברים כגון זו מסורה ללב ,שכן יוכל המאנה לטעון כי כל כוונתו לטובה,
להרחיק את בעל הימורים מהחטא על מגת להיטיב לו באחריתו.

ד
8
9

*ז^-ן

איוב ד ,ו—ז.
משפטים פרשה יח.
מאידך ,מבחינת המעליב ,הרי זו חוצפה יתרה להזכיר לו לאדם מעשי אבותיו.
בחידושי ר׳ יואל חסיד על המשנה ,מעדיף אפוא את הנוסחה — זו ואין צריך
לומר זו בדברי התוספות■
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המרים מבקשים תבואה׳ ׳מבקשים יין ,לא יא׳מיר להם לכו אצל
פלוני ,והוא לא מכר חטה מימיו (ח) .רבי יהודה אומר :אף
לא יתלה עיניו על המקח׳ ולא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא
אינו רוצה ליקח (ט) .ואם תאמר עצה טובה אני מוסר לו (י),
ביאורים

(ח) בדוגמאות עד עתה ,ראינו אונאת דברים היכולה להתפרש כדברי
עידוד ושמחה על התנתקות ממצב שלילי קודם (בעל תשובה וגר) ,וכן
כדברי תוכחה לבעל חיסורים .בדוגמה שלפנינו הרי זו סתם אונאה ,שיש
בה משום היתול והולכת שולל; אך גם היא יכולה להתפרש בתמימות
מעושה ,כאילו נבעה מחוסר ידיעה .ואולם מתעוררת השאלה — כלפי מ י
מכוונת האונאה ,כלפי התמרים או כלפי המוכר !.1
(ט) בספרא כאן מובאת דוגמה זו לאונאת דברים רק בסוף ,כדעתו של

1

רבי יהודה .אך בסתם משנתנו (ב״מ שם) הרי זו דוגמה ראשונה" :כשם
שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים ,לא יאמר לו בכמה חפץ זח,
והוא אינו רוצה ליקח" ,ורק אחר כך באות הדוגמאות של בעל תשובה
ובן גרים .על פי פירושו של המאירי למשנה ,יש לראות בסדר זה של
הדוגמאות כוונה מיוחדת" :מתוך שהוא בוש לומר שאינו רוצה ליקה,
משפיל לו מקחו לומר שאינו שוה כל כך ,ואחרים שומעים ונמצא גורם
לו פסידא; ואפילו לא היה אדם שם ,מכל מקום הוא מטריחו ומצערו,
שחשב למכור ולא מכר .ואחר כך נתגלגל לאונאת דברים ,שלא יביישהו
בדבריו ,והוא שאמר אם היה בעל תשובה וכו .",יוצא שהמשנה הדנה,
עד כאן ,בדיני אונאת ממון ,הקדימה את הדוגמה של ר״י — לא יאמר לו
בכמה חפץ זה וכו׳ — כדוגמת בינים של אונאת ממון ודברים כאחד,
בכדי לציין את שתי האונאות בקרובות זו לזו ,והאדם קרוב לעבור בהן
מן האחת אל האחרת.
(י) כפי הנראה ,הועבר המשפט הזה ממקום אחר לכאן .על הכתוב ויקרא
יט ,יד נאמר בספרא :״׳ולפני עור לא תתן מכשול׳ ...אל תתן לו עצה
שאינה הוגנת לו וכו" .שמא תאמר עצה טובה אני נותן לו ,והרי הדבר
מסור ללב ,שנאמר ,׳ויראת מאלהיך אני ה"׳ .בגלל קרבת העניו והסיום
המשותף — ויראת מאלהיך — הועבר המשפט לכאן.
 10תוספות שם ד״ה הלא.
 11ראה להלן בביאורים אות (טז) בדברי הכסף משנה.
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והרי הדבר מסור ללב ,נאמר בו :ויראת ,מאלהיך ,כל דבר
ספרא ,בהר פ״ד
שמסור ללב נאמר בו :ויראת (יא).
ג .אמר דבי יד-חנן משום רבי שמעון בן יוחאי :גדול אונאת
דברים מאונאת ממון ,שזה ,נאמר בו :ויראת מאל-היך ,וזה לא
נאמר בו ויראת מאלהיך .ורבי אלעזר אומר :זה בגופו וזה
בממונו .רבי שמואל בר נחמני אמר :זה נותן לחשבון וזה לא
בבלי ,ב״מ נח ,ע״ב
ניתן לחשבון (יב).
ביאורים

(יא) הסיום "ויראת מאלהיך" נמצא נוסף על הנ״ל במצוות הבאות:
לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול (ויקרא יט ,יד); הידור
פני זקן (ויקרא יט ,לב) :איסור נשך ותרבות (שם כה ,לו); איסור
רדיית פרך בעבד עברי (שם כה מג) .בכל אחת מהמצוות הללו הדגימו
חז״ל את הצורך באזהרה מיוחדת מפני דבר המסור ללב :חז״ל פירשו
את הפסוק לפני עור לא תתן מכשול — בסומא בדבר ,דהינו אדם אשר
— בדבר מסוים — אינו רואה את הדרך הנכונה ,והתורה אוסרת לתת
לו עצה בלתי הוגנת ,והיא עצה המכשילה אותו .ברור שבעבירה זו נקל
לו ליועץ להצטדק ולומר :לעצה טובה התכוונתי .בהידור פני
זקן — שמא יעצום עיניו כאילו אינו רואה :באיסור נשך ותרבית —
שלא יתלה מעותיו בנכרי כדי להלוותם לישראל" :באיסור רדיית פרך,
שפירשוה בעבודה שאינו צריך לד" שמא יאמר לצורך עצמי אני עושה .14
בכל אחת מהדוגמאות הללו ,יכול דאדם להצדיק עצמו בעיני אנשים ,ורק
הקב״ה יודע את האמת .גם כל אחת מהדוגמאות להונאת דברים היא בבחינת
דבר ״שלא יוכלו דייני בשר ודם לשפוט בו״ .15
(יב) שלשה טעמים נאמרו כאן לחומרה היתרה של אונאת דברים ,ויש
לראות בכל אחד מהם היבט אחר .בטעם השני הכוון ברור ,הוא דן מבחינת
מקום הפגיעה וטיבה ,דבר הקובע את מידת הצער .האדם רגיש ביותר
לפגיעה בגופו ,דהיינו באישיותו ,בכבודו ,יותר מאשר לפגיעה בממונו.
גם בטעם השלישי החומרה ברורה .ואף אם המאנה יפייס את הנפגע,
12
13

14
15

ספרא קדושים פ״ז.
בבלי ב״מ ,סא ,ב.
ספרא בהר פ״ז.
רמב״ם בפירושו למשנה ,ושם הוא מוסיף מצבים דומים ; ראה להלן דבריו
בהלכות מכירה.
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ד .האזהרה ■שהוזהרנו ■מלהונות זה את זה בדברים (יג) ,והוא
שנאמר לו דברים המצערים אותו ומחרידים אותו ,ולא יובל
לאושש עצמו (יד); כגון ,שקדמו לו מעשי נערות ושב מהם,
ויאמר לו תודה לה׳ אשר העבירך מדרך פלונית אל הדרך
רמב״ם ,ספר המצוות ,מל״ת רנא
הטובה הזו( ...טו).
ה .היו תמרים !מבקשים תבואה ,לא יאמר להם לכו אצל פלוני,
והוא יודע שלא מכר ■תבואה ■מעולם (טז) .נשאלה שאלה על
ביאורים

אי אפשר לסלק בכך את צער הפגיעה ולהעבירה מן העולם כאילו לא
קרתה כלל .ברם ,יש לבדוק את החומרה שבאזהרת הכתוב "ויראת מאלהיך".
בכל עבירה יש לו לאדם לירא מפני אלהיו ,אך בעבירה זו של אונאת
דברים צריכה יראת האלהים להיות גורם יחיד שימנע את האדם
מלחטוא .והרי מפני דעת הבריות אין הוא חושש ,ויש בידו להונותם,
לכן דוקא בכך ייבדק .ההתחשבות בדעת הבריות עדיין אינה קובעת את
דרכו ■המוסרית של האדם .קנה המדד ,האמיתי הוא מצפונו כלפי אלר,יו.
באופן דומה החמירה התורה בגנב יותר מבגזלן ,שזה השוה כבוד עבד
לקונו וזה לא השוה כבוד עבד לקונו! כביכול עשה עין של מעלה כאילו
אינה רואה ».1
(יג) כלומר בדברים בלבד ,מבלי לקפחו בממון.
(יד) מאחר שהאונאה פוגעת במקום חולשתו ,לא יוכל להתגונן .זוהי
מהותה העיקרית של האונאת המנצלת את חולשתו ורגישותו של האדם
הנפגע.

— זכור מעשיך
כביכול — ברוח
יש לפרש גם את
לטעון כי כוונתו

(טו) כך .מסביר רמב״ם את הדוגמה שבספרא ובמשנה
הראשונים .לא נאמרו הדברים כחירוף וכביזוי ,אלא —
טובה ,כעידוד לשינוי דרכו של בעל התשובה .בצורה זו
הדוגמאות האחרות המובאות שם .בכולן יוכל המאנה
היתד ,לטובה; לפיכך ,הזהירה התורה — "ויראת מאליהיך".
(טז) בעל כסף משנה כותב" :אפשר לפרש שנתכוין לבייש לבעל הבית
ששלחם אצלו לומר שהוא מוכר תבואת והוא לא מכר לעולם .וכן נראה
בדברי רש״י בד,זהב" .ואמנם מדברי רש״י שם (ד״ה שהרי) יש לדייק,

♦
16

המהרש״א ב״מ שם ,על פי ב*ק עט ,ב.
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דבר חכמה ,לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה — מה
תשיב בדבר זה ,או מה דעתך בדבר זה (יז) ,וכן כל כיוצא
רמב״ם ,הלכות מכירה יד ,יד
בדברים הללו.
ו .גדולה ■הוניית דברים מהוניית ממון; שזה ניתן לחשבון
וזה אינו ניתן לחשבון ,וזה בממונו וזה בגופו .והרי הוא אומר:
ויראת מאלהיך ,לפי שהדבר מסור ללב .הא למדת — כל דבר
שהוא מסור ללב נאמר בו :ויראת מאלהיר (יח) .כל הצועק
ביאורים

שהאונאה היא כלפי .בעל הבית .רש״י כותב" :ויכול הוא לומר לא עשיתי
כי אם לטובה ,הייתי סבור שיש לך תבואת למכור" .אילו היתד ,הכוונה
לשטות בחמרים ,אזי היה רש״י מדגים את דברי ההצטדקות — הייתי
סבור שיש ל ו תבואה למכור ,והיינו יודעים כי המאנה מצטדק לפני
התמרים .המלים — הייתי סבור שיש ל ך וכו׳ — מלמדות ,כי ההצטדקות
היא לפגי המוכר .אך כאן יש מקום לשאול — מה טיבה של אונאה זו
ובמה מתבייש המוכר ? באופן פשוט נראה לומר ,שהאונאה היא כלפי
התמרים המצטערים על לכתם לשוא " (וראה בקטע הבא).
(יז> דרכו של רמב״ם להרחיב את תחום הדוגמאות ולהוסיף על אלה
שבמקורות .נראה ,כי תוספת הדוגמה כאן באה להסביר■ ,ואולי גם להשלים,
את הדוגמה שבדברי חז״ל על התמרים המבקשים תבואה .מכאן ניתן
להסיק ,כי לדעת רמב״ם .האונאה היא כלפי המוכר ,והמאנה מבקש לבייש
אותו .ננבל-לצייב_1א _0במקרה ,שאמנם כבר היתד ,בידו תבואה למכור
.מוכשיו נתדלדל ואין לו .במקרה זה מובן שהאו״נאה גורמת למוכר צער
J
^(ף
יק
V3
ובושה.
(יח) מבין שלשת הטעמים שבגמרא לחומרה היתרה של אונאת דברים,
מביא הרמב״ם את הטעם השני והשלישי; ואילו הטעם הראשון מצטרף
בדבריו כתוספת הבאה לציין ,באופן כללי ,את מהות החטא ,שהוא הטא
המסור ללב .ואמנם שני הטעמים שבדברי הרמב״ם אחד הם — הפגיעה
בגופו שאינה ניתנת לתיקון .דבר זה מיוחד לאונאת דברים ,והוא המבליט
את ההבדל בין אונאת דברים ובין אונאת ממון .לעומת זאת ,הטעם "ויראת

ס

 17רש״ש כותב  :לכאורה היה נראה להגיה "לו" .ואולי דמפרש דהאונאת דברים
הוא לפלוני ,דהוי לועג לרש .ואצל התמרים הוא כאונאת ממון ,שמפסידם על
ידי טרחם וזמנם' .־"
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*

מהוניית דברים נענה מיד שנאמר :כי אני ה׳ (יט).
רמב״ם ,שם ,הלכה יח

ז .כשם שיש אונאה במקח ,כך יש אונאה בדברים ...ויזהר
אדם מלכנות שם לחברו כדי לביישה אפילו שהוא רגיל באותו
טור ,חו״מ רכה
כנוי ,כיון שכוונתו לביישו (כ).
ביאורים
מאלהיך" משותף לאונאת דברים ולכל חטא אחר ,המסור ללבו של אדם.
נוכל גם לתאר לעצמנו צורה נסתרת של אונאת ממון ,באופן שגם היא
תיחשב לחטא המסור ללב.
(יט) כאן מתגלה שוב עצמאותו של רמב״ם בדרך המוטיבציה המדרשית,
שהיא שונה מזו של חז״ל .בבבלי ,ב״מ גט ,א אומר רב חסדא" :כל
השערים ננעלים חוץ משערי אונאה ,שנאמר (עמום ז ,ז) :הנה ה׳ נצב
על חומת אנך ובידו אנך" .המדרש אנך־אונאה ,מובא שם גם בדבריו של
ר׳ אלעזר" :הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה ,שנאמר ובידו אנך":
וכן בדברי ר׳ אבהו" :שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם ,אונאה וגזל וע״ז,
אונאה דכתיב ובידו אנך וכו׳" .ואולי פירשו אנך במובן צער ורוגז ®י.
על כל פנים ,ההשוואה המדרשית אנך־אונאה נראית רחוקה מפשוטה של
הלשון; לכן מביא רמב״ם את המאמר של רב חסדא ומנמק אותו בדרך
אחרת ,מתוך ההדגשה שבמקרא עצמו — "כי אני ה׳ אלהיכם"".
(כ) בגמרא ב״מ שם מונה ר׳ חנינא את שלשת היורדים לגיהנם ואינם
עולים; ״הבא על אשת איש ,המלבין פני חברו ברבים והמכנה שם רע20
לחברו" .ובכדי להבחין בין המלבין ובין המכנה ,נאמר בגמרא שהמכנה
עובר ״אף על גב דדש ביה בשמיה״ .רש״י מפרש — דדש ביה — כבר
הורגל בכך שמכנים אותו כן ואין פניו מתלבנות ,ומכל מקום זד ,להכלימו
מתכוין .רמב״ם ! 2מבחין בצורה אחרת" :המכנה שם הוא הקורא לראשונה
18
19

20
21

במלון בן יהודה כרך א עט׳  ,318הערה  : )1יש מפרשים אנך מלשון ערבית
א נ כ  ,ד״ל הצטער.
השוה דברי ר״ב אפשטיין ב״תורה תמימה״ לפרשת תצוה ,פרק פת ,אות לא:
"כידוע דרכו (של רמב״ם) לתפוס סמך מפסוק שבענין ,אף שלא נזכר בגמרא,
היכי שאין נפקא מינה לדינא".
בכמה כי״י חסרה המלה רע ,גם רמב״ם הלכות תשובה ג ,יד אינו גורס
אותה.
הלכות תשובה שם.

i
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ח■ .שלא להונות אחד מישראל (כא) בדברים ,כלומר ,שלא
נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח להעזר
מהם (כב) ...ואולם לפי הדומה אין במשמע ,שאם בא ישראל
אחד והתחיל והרשיע לצער חברו בדברים הרעים׳ שלא יענהו
השומע (כג); שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים׳
ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה על החילופין .ובאמת לא תצוה
התורה להיות האדם כאבן ,שותק למחרפיו כמו למברכיו (כד),
ביאורים
את הכנוי ,והקורא לחברו בכנויו כפי שנקרא כבר מקודם על ידי אחרים,
ובשניהם כוונתו לבייש את חברו" .זהו המקור לדברי הטור שלפנינו.
הטור מצרף איסור זה לאיסורי אונאת דברים ,על פי סמיכות העגינים
בגמרא שם .לפי זה כלולים גם האיסורים של המלבין והמכנה שם
ואולם רמב״ם »
במשמעות הכוללת של אונאה ,שהיא גרימת צער
מסמיך את .האיסורים הללו אל הלאו לא תשא עליו חטא ,על פי פירוש
הספרא 4־.

(כא) בגמרא שם נט ,א אמר רב חנינא » בריר .דרב אידי" :מאי דכתיב
אל תונהו׳.
ולא תונו איש את עמיתו׳ — עם שאתך בתורה ובמצוותרמב״ם אינו מעתיק מימרא זו .על פי המקראות שבהם נזכרת מלה זו י־
יש לבארה — עמיתך — האדם החי עמך ,כמו רעך.
(פב) אין לו מה להשיב על כך.
(כג) וכן בספר יראים לר״א ממיץ ,סימן קפ׳ ,בהסתמכו על גירסה שהיתה
לפניו במדרש" :מנין ההוגה אותך שאתה רשאי להונותו ,תלמוד לומר
׳עמיתו׳ :פירוש ,כמו שהוגה אותך הריהו עבריין ,ואינו אתך בתורה
ובמצוות".
(כד) זוהי גישה מנוגדת לגמרי להושטת הלחי שבתורת הנצרות .תורת

22

23
24
25
26

27

הטור מביא גם עבירות הכלולות באיסור גניבת דעת ,שיש בהן גם משום
הונאה.
בהלכות דעות פ״ו ,ה״ח.
ראה לעיל בפרק הוכה תוכיח.
גירסה אחרת — רב חינגא ,ובכי״מ רב חמא.
ויש שאינם גורסים — בתורה ובמצוות.
מלה זו נזכרת בספר ויקרא בלבד ,ופעם אחת בס׳ זכריה.

»
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אבל תצוה אותנו שנתרחק מן חמדה .הזאת ,ושלא נתחיל
להתקוטט ולחרף בני אדם .בכן ינצל אדם מכל זה( ...כה).
ואולם יש כת מבני אדם שעולה חסידותם כל בו שלא ירצו
להכניס עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר ,פן יגבר
עליהם הכעס ויתפשטו בענין זה יותר מדאי ,ועליהם אמרו
ז״ל :נעלבין ואינם עולבין ,שומעין חרפתם ואינם משיבין;
עליהם הכתוב אומר :ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (בו).
ספר החניך ,מצוה שמא 28
ביאורים

ישראל ,שהיא תורת חיים ,אינה דורשת מאת האדם דרישות מוסריות
שאין להן כל אחיזה במציאות הפסיכולוגית — הריאלית.
(כה) בעל ספר החינוך מרחיב ,אפוא ,את משמעות איסור ההונאה ,והריהו
תופס אותו מבחינת ההשלכה שיש לאיסור זה על חיי החברה בכלל .על
פי ההיבט הרחב הזה ,באה התורה באיסור הונאת דברים להרחיק את
האדם מריב וקטטה ,ולהסיר בכך את המכשול הגדול ביותר האורב לחיי
החברה.
(כו) המקור לכך בברייתא שבת ,פח ,ב .יש לראות בגישה זו עקרון של
דיפרנציאציה בדרישות המוסריות; אין להרים את האדם לשמי שמים,
כשאין הדבר לפי טבעו ולפי כוחותיו .היהדות שואפת לכך שהאדם בישראל
יקדש את חייו הארציים בקדושה ,שהוא יכול וצריך להתקדש בה.

*

אונאת דברים — סיכום לאור המקורות

א .איסור אונאת דברים נובע — לפי מדרש חז״ל — מאותה הפרשה עצמה,
שבה מדובר על איסור אונאת ממון .אונאת דברים ,לעומת אונאת ממון ,היא
מושג כולל המקיף את כל דרכי האונאה שבהן גורם האדם צער לחברו,
בין אם הקיפוח הוא בממון ,ובין אם זו פגיעה באישיותו של הזולת.
ב.

הדוגמאות שחז״ל מבואים לאיסור !זה הן מגוונות; ובולט בהן הגורם

28

מהדורת שעוועל עט׳ תכז.

אונאת דברים

הפסיכולוגי ,שבגללו אין המאונה — החלש — יכול להגן על עצמו .בגון,
כאשר המאנה מתאר מצב אמיתי ,או שהוא מכניס לדבריו המצערים נימה
סלחנית ,ואף ידידותית כביכול.
ג .דוקא משום כך — לפי תז״ל — מצאה התורה צורך להדגיש באיסור זה
את האזהרה :ויראת מאלהיך! שכן אונאת דברים היא מן העניינים המסורים
ללב .נדמה ילו לאדם ,שיוכל להסתתר מעיני בני סביבתו ,תהת המסווה של
תמימות כוונותיו; אך עליו לדעת ,כי מי שמעמקי הלב גלויים לפניו —

יודע את מחשבותיו ואת כוונותיו.
ד .חומרת האיסור של אונאת דברים עולה על ׳זו שבואוגאת ממון בגלל שני

טעמים:
א) ׳באונאת ממון הפגועה היא ברכוש האדם ובקנינו ,ואילו באונאת
דברים הפגיעה היא באישיות תאדם ,בכבודו ובתודעת ה״אגי" שבו (תז״ל
מגדירים זאת — ב״גופו" לעומת "ממונו").
ב) אונאת ממון ניתנת לתיקון ולהישבון .אונאת דברים ,שגרמה צער
וכאב נפשי ,היא בבחינת "מעוות לא יוכל לתקון" .גם אם יפייס
המאנה את המאונה אי אפשר לבטל בכך את רגע הכאב כאילו לא קרה

ה .באיסור זה הכלילו גם את העבירה הנקראת גניבת דעת ,ופירושה :לומר
דבר או לעשות מעשה הניתן להתפרש אחרת ממה שהוא במציאות .מכאן
אסרו■ ,כל פיתוי של הסוואה בחיי המסחר ,וכן פיתוי של חנופה וצביעות
בחיים החברתיים בכלל .רק ■אם המרומה מתמה את עצמו ,אין חובה להוציא
אותו מטעותו.29
ו .בספר החינוך מצאנו באיסור !זה גישה מציאיותית מבחינה פסיכולוגיה
אין מצוד■ ,זו אוסרת על •האדם להשיב לרשע ,המאנה ומצער אחרים ,מידה
כנגד מידה אך גם כאן מודגשת ■הדיפרנציאציה בהתעלותם של בני אדם
שונים .אנשי המעלה ,הנעלבים ואינם עולבים — עליהם נאמר" :ואוהביו
כצאת השמש בגבורתו".

29

לפי .המעשה המסופר במר זוטרא בריה דרב נחמן ,בבלי ,חולין צד ,ב :מר
זוטרא בריר ,דרב נחמן היה הולך בדרך מסיכרא לבי מחוזא .רבא ורב פפא
באו אז לסיכרא ,ונפגשו בדרך .חשב מר זוטרא ששני החכמים באו לקראתו
לכבודו .אמר להם :למה לחכמים לטרוח כל כך .אמר לו רב ספרא :אנו לא
ידענו שיבוא מר; אילו ידענו ,היינו טורחים יותר .אמר לו רבא לרב ספרא:
מדוע אמרת לו כך ,דהרי החלשת דעתו (גרמת לו אכזבה) .ענה רב ספרא  :והרי
עלולים היינו להטעותו .ועל כך השיב רבא :הוא השלה את עצמו (ולכן לא
היית צריך לגלות לו את האמת).

|אוצר החכמה!
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יוצא לאור ע״י הועד לתוצאת ספרי בית אהרן
חגי  ,26ת» ד♦  5162ירושלכז

ירושלים ,התשכ״ב

I
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הכתובה בהא מ״מ המצוה הוא מצד הכלל

הכתוב שכ״א יזכור מצד שהוא אחד מהבלל

שלא יהיו מכשפים בישראל,

שגם הוא היה גר בארץ מצרים אבל על כל

יח .כל שובב

וגו׳

מות

יומת.

בת*י

באטלות אבנין יתקטלון .לכאורה יתכן שכוונתו
שגם הבהמה תסקל אך בם׳ קדושים ט״ז כתב

שהבהמה נהרגת בקולפי׳ לכן נראה לפרש
דכוונתו הוא על הכלל דכל מי ששוכב עם

בהמה יומת׳ ואפשר שלמד מהסמיכות דמכשפה

לא תהיה׳ ובזה ידויק גם שינוי הלשון דכאן

תרגם כל דישכוב ועל זובח לאלהים יתרם
תרגם כל מאן שבא להדגיש היחיד.

יחיד ויחיד בסנ״ע לא שייך לומר כי גרים

הייתם אף שמצד הנשמה כל הנשמות היו
בגלות מצרים אבל הרגשת הגירות לא שייך
רק מצד הכלל ,אך באמת ענין גירות כאן
הוא מש״ב רש״י שבא מארץ אחרת ואין זה

מחמת חלות גלות מצרים רק מחמת שהיו

אבותינו גרים שם׳ ובאמת צ*ע מה זה ענין
לאונאת גר שהוא מצד שהוא גר לעם ישראל,
אכן נראה דמצד מהותו של הגר בעצמו צריך

להחזיקו כמו ישראל מפני שנכנס תחת כנפי

^י^זהגה מה שתרגם בזובח לאלהים יתקטל

השכינה וקיבל עליו עול תורה ומצוות רק

היינו בסייפא ונכסוי יתגמרון וגו׳׳ הוא דבר

הטבע להרחקת הגר הוא מחמת שבא מארץ

מחודש מאד שסובר שעל זביחה חייבים סייף

אחרת ואינו אזרח הארץ וע*ז אמד כי גרים

ונכסיו מוחרמים׳ והוא בעושה עבודת פנים

הייתם מום שבך וכו׳ שגם אנחנו צריכים

לע״ז וכפירושו שכתב אח״ב בגין לא תחון

להרגיש מצד הכלל שאגו היינו גם עתה גרים

פלחין אלהן לשמא דה׳ וגו׳ והוא ענין מיוחד

אילו לא הוציא הקב״ה אותנו ממצרים אחר

שלא לעשות עבודה המיוחדת לה׳ לע׳ז אף

שמה שאנחנו נמצאים כארץ הוא רק מחסדי

שאין בעבודה מעשה ע*ז מפני שאין עובדים

השי״ת עלינו.

אותה בזה׳ ומערב ונכם וי יתגמרון משמע כן גם

בת״י

ולא

תלחצנו

למיסב

ליה בכסוי.

מדברי הגמ׳ בהוריות דאיתא שם שחלק הכתוב

הלשון צ״ע שהיה לו לתרגם למיסב מיני/

בין יחידים למרובים יחידים בסקילה לפיכך

ויתכן לפרש שאין להונות הגר הוא בלקיחת

ממונם פלט ומשמע שתלוי זה בזה ,ויתכן

מם ממנו יותר מן האזרח שע״י יתרון המם

עוד לפרש דמה שנאמר בפרשה זו הוא דין מצד

יחנה בזכויות המדינה כאזרח הארץ וע״ז תרגם

הציבור שצריך לעשות דין זה לכל מי שיעבוד

למיסב לי׳ דהיינו שלקיחת הממון ממנו תהיה

ע״ז אבל על היחיד בעצמו יש דין סקילה

בשבילו.

ונ״מ במקום שאין יכולים לקיים בו מיתה

הכתובה בו להמית אותו בסקילה צריכים לקיים
נו דין זה של זובח לאלהים יחרם להרגו בסייף
ואפשר שגם יחיד מצווה ע״ז להרוג אותו
בסייף וצ׳ע בזה׳ ויותר נכון לפרש כאופן

הראשון שכתבנו.

ובזה יובן מה שלא תרגם כן לקמן כ״ג ט׳,

רק תרגם סתם לא תעיקון׳ דהנה יש כאן עוד

שינוי דכאו תרגם וגיורא ולקמן הוסיף ל׳
ולגיורא׳ ונראה שהם שגי עגינים ,דכאו הוא
מדבר באונאת לחיצה המיוחדת לגר להונות
אותו וללחצו מפני שהוא גר אבל לקמן הזהיר

כ .וגל לא תוגה ולא תלחצנו בי גרים

בכל אונאה ולחיצה המוזהרים גם על ישראל

הייתם בארץ מצרים .בת״י כתב עמי בג׳י*

שעל גר יש אזהרה מיוחדת מפגי שהוא נפש

הווי דכידין וגר .בראה שבא להדגיש שכוונת

מעונה כמו שאמר אח״ב ואתם ידעתם את נפש
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פד

הגר ,ולכן תרגם ולגיורא דהיינו שפעולת לחיצה

קללת דיין הוא מחמת הזלזול בכבודו ,אבל

רגילה לא תעשה לגר׳ ולכן כתב גם לחיצה

בנשיא האיסור מהמת רושם הקללה שנחשב

סתם שהכתוב מדבר בכל לחיצה.

כמו קללה צבורית׳ ומה שמתרגם מקלל אביו

והנה לפי״ז נראה דאין איסור מיוחד על
אונאת הגר בסתם אונאה רגילה׳ רק יתכן דכל

אונאה נחשבת כמו אונאה מיוחדת לגר אף

שבמחשבתו אינו חושב את זה רק לאונאה סתם.

אבל כיון שנטיית האדם הוא להונות לגר לכן

אם עושה פעולת אונאה רגילה נחשב ג״כ כמו
שמאנה בייחוד לגר אבל לחיצה יש ענין מיוחד

ללחיצת הגר בפועל מפני שהוא גר בעינינו

I

ואמו ג*כ דלים׳ י״ל משום דגם באביו איסור

מקלל הוא מחמת רושם הקללה כמו מכה אביו
שאינו חייב עד שיעשה חבורה׳ אך קשה הא

מקלל אביו ואמו חייב אפילו לאתר מיתה׳ ולכן
נראה דמה שמתרגם באלקים לא תקילין משום

שבאזהרה זו נכלל גם ברכת השם ,דלא שייך

בו ענין קללה ממש.
כח.

מלאתך ודמעך .בת״י בכורי פירך

ולכן הבדילה התורה כאן לחיצה המיוחדת לגר

וגו׳ מן לאסקותהון לאתר שכינתי וגו׳ .הנה

בזה שהדגישה לא תלחצנו ובין לחיצה רגילה

הדגיש כאן לאתר שכינתי ולא לבית מקדשי

שע״ז אומר הכתוב ולא תלחץ.

כמש״ב תביא בית ה׳ ומתרגם בית מקדשא

־,׳ I

־

דה׳ .וכתבנו בכמה מקומות שבית מקדש נקרא
כל אלמנה ויתום לא תענון אם

כא.

ענה תענה אותו וגר .הנה התחיל בלשון רבים
ומסיים בלשון יחיד .ויש לפרש עפ״י דברי
הת״י שכתב אין סגפא תסגף יתי׳ אזדהרון לבון

וגו׳.

ויתכן

שהכתוב

לפרש

מדבר

בכוונת

שאפילו

דבריו

אם

|אה״<ז !!234567

יהיה

שמפרש

מקרה

שצריכים לענותו למעשה לתועלתו בכל זה

צריכים להזהר מאד שלא להוסיף על המדה

וגם לחשוב מקודם דרכים אחרות שאפשר
להועיל ע״י בלי עינוי ב.י__אם_.צעק יצעק
׳אוצר החכמה?

אשמע צעקתו׳ ולכן כתב הכתוב־ לשון יחיד

מפני שמדבר על מקדה שיקרה לפעמים אבל
עצם האזהרה

אמרה

התורה לשון האזהרה

בלשון רבים (כמו בכמה מקומות אף במקום

שהציווי הוא על כל יחיד ויחיד ואפשר דכאן
נעשה ענין כללי מזה או כיון שהוא דבר הרגיל
בטבע להונות ליתום ולאלמנה אמרה תורה
בלשון רבים׳ אבל אם ענה תענה שמדבר רק

במקרה אמרה התורה בלשון יחיד).

מפני שהוא מקום מרכזי לעבודת הקרבנות
ועי״ז נעשה המקום הזה בית מנוחה ומשכן

לשכינה ולפי*ז צריך טעם למה כתב כאן אתר
שכינתי.

והנראה שהוא ע״פ הפסוק בס׳ כי תבא

דכתיב שם והלכת אל המקום אשר יבחר ה׳

אלקיך

לשכן שמו שם ,וזהו חיוב העלאת

בכורים אחר הפרשתם להעלותם למקום השכינה

ולקיים ככל הכתוב בהם במצות קריאת בכורימ^
ושם הכתוב מדבר ככד אחר ההפרשה דכתיב

אשר תביא מארצך והיינו אחר שהפרשת אותם
אתה מחויב להעלותם אל המקום הזה׳ אבל
מצות ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה׳
מדבר בתהלת ההפרשה שנקראת בשם הבאה
שמחויבים להפרישם לבית ה׳ כמו שאר קדשים

שמפרישים אותם לבית ה׳ ולכן כתבה התורה
בית ה׳ אלקיך ובתרגומו בית מקדשא.

וכן בראה מדברי התרגום שמדבר כאן
בבכורים שכבר הפרישם דלשון בכורי פירך

כז .אלקים לא תקלל ונשיא בעמך לא

ובכורי המר נעוך היינו אחר שקרא עליהם

יתאור» עיץ ת״י ות*א .ויש לפרש דאיסור

שם בכורים דאם פירוש בכורים היינו הפירות
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קמד (תעו)

ןאו-צר החכמת1

קובץ  7בית אהרן וישראל7

בענין איסור הונאה למי שאינו עושה מעשה עמך
נאמר בתורה בפרשת בהר (כ״ה י״ד) אל תונו איש את אחיו ונכפל האיסור בפסוק י״ז ולא תרנו איש
את עמיתו.
דורשת הגמ׳ בב״מ נ״ח ע״ב דהפסוק הראשון נאמר על אונאת ממון ,והפסוק השני על אונאת דברים
היינו שלא יקניטנו בדברים שלא יאמר אדם לחבירו בעל תשובה זכור מעשיך הראשונים.
והגט׳ מביאה שם שאונאת דברים גדול מאונאת ממון עי״ש ג׳ דרשות.
ובטור ובשו״ע סימן דכ״ח מביא רק ב׳ דברים ובפרישה מעיר מדוע לא מובא הדבר השלישי עי״ש.

ובדף נ״ט ע״א א"ר חנינא בריה דרב אידי מאי דכתיב ולא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה
ובמצוות אל תונהו .ומסביר המהרש״א שם בזה״ל" :ונראה לפרש מדשינה כאן באונאת דברים לכתוב
עמיתו ובאונת ממון כתיב אחיו דרשו באונאת דברים מילת עמיתו עם שאתך בתורה ומצוות אבל לבעל
עבירה מצוה לבייש ולהונו בדברים אבל מאחיו דכתיב גבי אונאת ממון לא אימעט בעל עבירה אלא
עכו״ם כדאמרינן באחיך דכתיב גבי רבית עכ״ל.

והעירו האחרונים היכן מצינו שיש מצוה לבייש בעל עבירה ולהונותו בדברים .ואולי אפשר לפרש
כונתו לגבי מצוות תוכחה לכל אדם צריך ליזהר שלא לביישו משא״כ לבעל עבירה מצוה לביישו בדרך

תוכחה.
ומובא באחרונים דבעל עבירה הכונה לא׳ שיורע את רבונו ומתכוין למרור בו אבל היום רובם ככולם
יש להם דין של תינוק שנשבה עי׳ שו״ת שבט הלוי ח״ה קונטרס המצוות סימן נ״א.
אח״רז 234567ץ

ולכאורה דברי המהרש״א מקורם מנמוקי יוסף (עמוד ל״ב סוף ע״ב) כותב בזה״ל :אמר המחבר מהא
דעם שאתך בתורה ובמצוות אל תונהו למדנו שלא הזהיר הכתוב באונאת דברים אלא יראי השם ואמר
במדרש אם הונה עצמך מותר אתה להונהו שזהו אינו קרוי עמיתך ואמרינן במס׳ מגילה כ״ה ע״ב האי
מאן רסני שומעני׳ שרי לבזוי׳ בג׳ וש׳ ,פירוש סני שומעני׳ שיצא עליו שם רע ,בודאי ,וממשיך הנמו״י
כמו שמצינו במו״ק י״ז בר׳ יהודא שנדה תלמיד דסני שומעני׳ ואמר מאן דעבר אדרבנן שרי למקריא
עברינא וכ״כ הרמ״ה מקוצי עכ״ל .והביאו הד״מ ,וכן ברמ״א להלכה סימן רכ״ח סעיף א׳.
הסמ״ע בס״ק ד׳ כותב לפרש דברי הנמו״י מי שמאנה א״ע מותר להונהו בכמה דרכים ,ונשאר לפרש
דהיינו מי שמזלזל בכבוד עצמו ונפשו על כזה לא הזהירה תורה וגם אתרים מותרים להונהו ולזלזל

בכבודו וממשיך הסמ״ע לכאורה נראה הטעם משום דאיש כוה אינו יר״ש והרי כן משמע קצת בנמו״י
רב׳ לפני זה דמי שאינו יר״ש אינו מוזהר עליו אבל לא נראה לי דא״כ לא הו״ל לכתוב סתם שאינו קרוי
עמיתך אלא הול״ל שאינו בתורה ובמצוות אלא נראה דכונת המדרש הוא כפשוטו כיון דאין דרך בני אדם
להונות אדם א״ע מש״ה אינו נקרא עמיתך שאינו מכלל בני הישוב ודרך ארץ עכ״ל.
ולענ״ד אפ״ל דזה מחלוקת ר״ע ובן עזאי בתו״כ פרשת קדושים פ״ד אות י״ב ,ואהבת לרעך כמוך
רע״א זה כלל גדול בתורה בן עזאי אומר זה ספר תולדת האדם זה כלל גדול מזה.

ומפרש הראב״ר בפירש״י שם מחלוקת ר״ע ובן עזאי דאילו מפסוק ראשון (היינו כדרשת ר״ע) לא
שמענו אלא כמוך אבל מי שנתבזה או נתקלל ונגזל ונחבל יתבזה חבירו עמו ויתקלל עמו ויחבל עמו לכך
נאמר בדמות אלוקים עשה אותו את מי אתה מבזה ואת מי אתה מקלל דמות דיוקנו של מקום זה הכלל
גדול מהראשון,
וכן הד״ש משאנץ מפרש דברי בן עזאי דאי מקרא קמא ואהבת לרעך כמוך הו״א הרי שנתבזה ונתקלל
יכול לומר גם אני רוצה בבזיון ובקללת הכירי שכבר באתי לידי מדה זו א״ר תנחומא למי אתה מבזה למי
שבדמות עשה אותו עי״ש.
דברי תנחומא הם בב״ר כ״ז ז׳ בשינוי קצת מהתו״כ בזה״ל :בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה
כלל גדול בתורה רע״א ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חבירי
עמי א״ר תנחומא אם עשית כן דע למי אתה מבזה בדמות אלוקים עשה אותו .ולפירושם צ״ל במדרש

דהסיפא של המדרש קאי ארישא על דברי בן עזאי.
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שנה יז גליו ן ג (צט)

(תעז) קמה

ובדעת זקנים מבעלי תום׳ בראשית ה׳ א׳ עה״פ זה ספד תולדות האדם מביא דברי התו״ב ומפרש
בזה״ל פירוש אסיסא דקרא קאי בדמות אלוקים עשה אותו ,דמקרא דר׳ עקיבא לא שמעינן אלא דעלך סני
לחברך לא תעביד ובא בן עזאי ואומר שאף אם הוא אינו חושש לכבוד עצמו יש לו לחוש לכבוד חבירו
לפי שרואה דמות חבירו ואינו רואה דמות עצמו ולזה אמר שמקרא זה כולל יותר ממקרא דואהבת לרעך
כמוך עב ׳ל.

הרי לדברי בעלי התום׳ אפי׳ אדם שמבזה עצמו ואינו חושש לכבודו אעפ״ב צריך לכבד אותו ואסור
לבזותו .אכן זה לדברי בן עזאי ור״ע סליג,
הב״ח בריש סימן רכ״ח מביא מרדכי (שבעניי לא מצאתי דברי המריבי) וז״ל :והמרדכי הארוך הביא
הא דדריש ר״ח ברי׳ דר׳ אידי מאי דב׳ לא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה ובמצוות אל תונהו
דמדכתיב האי קרא באונאת דברים אלמא דלענין אונאת ממון אע״ג שאין מקיים המצוות אסור להונותו
דאל תונו איש את אתיו כתיב ולא כתיב את אחיך כך אמר לי מורי הכהן.
|אוצר החכמת|

ולכאורה זה כדברי המהרש״א אכן המהרש״א מדייק לשון עמיתו ואחיו ואילו המרדכי מחלק בין
אחיו לאחיך וצע״ק מה ההבדל בין אחיו לאחיך.
(ועי׳ רש״ש סנהדרין י׳ ע״א ד״ה אמר קרא ,לתרץ קושית העולם דמגמ׳ ורש״י שם משמע שאח נקרא
רק בחיים ולא לאחר מיתה וכן משמע גם מהמשנה מכות ה׳ ע״ב כאשר זמם לעשות לאחיו והרי אחיו
קיים למעוטי דעת הצדוקין שאומרים עד שיהרג ,ומקשים העולם הרי מקרא מלא דיבר הכתוב ונקרא
ע״ש אחיו המת הרי שנקרא אח ^ם לאחר מיתה ויפה תירץ הרש״ש דאת מחמת קורבה נקרא גם לאחר
מיתה אבל אח בשאר מקומות כגון בערים זוממין כאשר זמם לעשות לאחיו נקרא אח בגלל אחיו הוא
במצוות זה נקרא אח רק בחיים דהרי במתים חפשי כיון דמת נעשה חפשי מהמצוות ממילא אח כזה לא
נקרא לאחר מיתה עי״ש).
וממשיך הב״ח (לכאורה דברי המרדכי) ואני אומר א״כ מצינו אונאת ממון חמור מאונאת דברים ואנן
הא קאמרינן גדול אונאת דברים מאונאת ממון (מנחת ביכורים מתרץ שלענין את מי אסור להונות אפשר

שממון חמור שכל אשר בשם ישראל יכונה אין להתיר ממונו אבל האיסור עצמו באונאת דברים חמור
מאונאת ממון מחמת הג׳ טעמים דאי׳ בגמ׳ היינו יש כמות ויש איכות בכמות אפשר אונאת ממון חמור
אבל באיכות דברים חמור) ואפשר רלא ממעט הכא כי אם אונאת גוי מתרוייהו אבל ישראל לא אפי׳ אין
עושה מעשה עמך (חשבתי דמהסתם המררכי דורש עם היינו מלשון אומה ולשון וממעטינן עם שאינו
בתורה ומצוות .וע״ע שטמ״ק בשם רבינו יהונתן דמפרש עם שאתך בתורה ובמצוות כלומר או במצוות
אע״פ שאינו חכם אל תונהו כיון דמבני ישראל הוא ,עכ״ל) ומיהו מדקתני לעיל אם הי׳ בעל תשובה לא
יאמר לו וכו׳ משמע דאם אינו בעל תשובה אין בו משום אונאת דברים ספר החכמה עכ״ל.
ובפרק מי שמת (ב״ב קג״ו ע״ב) תנן בני רוכל תקברם אמם דלפי שהי׳ רשעים שהרי מקיימים קוצים
בכרם לא הי׳ תוששין לקיים צואת אמם הקשה בשם ר״א מרעגשפרג היכי מצינו שבשביל שעובר על ר״ת
מותר לגזול ממונו ותירץ דאה״ג היכי דאין בידינו לכופו בענין אחר לקיים ד״ת רהשתא מכין גופו לקיים

מצוות ,כ״ש ממונו עכ״ל.

ומסיים הב״ח יוצא לפ״ז דרשא דר׳ חנינא לענין אונאת דברים איתמרא דמותר להונותו אם אינו
מקיים דיני תורה ומכ״ש אונאת ממון דמותר ולענין מעשה צ״ע עכ״ל הב״ח.
מפשטות לשון הב״ח הי׳ נראה שהמרדכי הוא במקומו בב״מ נ״ט אכן לא מצאתי שם וראיתי החת״ס
עה״ת בספרו תורת משה בהר מצייץ שדברי המרדכי בב״ב והראני בני הרב אברהם יצחק שגם החת״ס
בגיטין סוף פרק א׳ י״ד ע״ב מציין שהמרדכי בב״ב קנ״ו עי״ש .וגם שם (מרדכי) בב״ב לא מצאתי ומכאן
אני פונה לקוראים מאמרי ,וללומדים ,אשמח לשמוע מקום המררכי.

והחת״ס בחירשיו עמ״ם גיטין נשאר בצ״ע ע״ד המררכי שמותר לגזול ממון מי שאינו עושה מעשה
עמך והלא ממון מסור אסור לאבד עי׳ סוף ב״ק עי״ש.
בב״ק קי״ט ע״א יש מחלוקת אם ממון מסור מותר לאבד או אסור ולהלכה איפסיק שפ״ח סעיף י״ג
אסור לאבד ממון של מסור ,וברמ״א שם בשם מרדכי פ׳ הגוזל בתרא דמותר ליטול ממון של מסור

לעצמו ורק לאבד אסור.
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1

קמו

(תעח)

קובץ "בית אתרן וישראל"

לפ״ז צ״ע קושיח החת״ס על המרדני מסוף ב״ק דהרי שיטת המרדני ומובא ברמ״א שם דרק לאבד
אסור אבל לקחת ממונו מותר.
והראני בני דהחת״ם בשו״ת חו״מ סימן קל״ד נשאל אם מומר קונה בקנין משיכה כישראל או דינו
כגוי ומאריך בתשובה ובסוף התשובה מביא לשיטת ר׳ יהונתן בשטמ״ק לגבי אונאה עם שאתך בתורה או
במצוות (צע״ק דלא מביא למרדכי) ומסיים בזה״ל אע״ג דממון מסור אסור לאבד בידים דילמא נפקי בנין
מעלי היינו לאבר ולגזול אבל רבית והונאה אינם בכלל זה עי״ש.

ביקרא דאורייתא

חיים נחום ליכטנשטיין
קרי׳ חסידית  -חצור הגלילית

הקרות קל מסכת כרכות
י

«

דף ב ,א מתני׳ הקטר חלבים ואברים מצותן עד שיעלה עמוד השחר וכו׳ א״כ למה אמרו חכמים עד
חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה .פירש״י ד״ה כרי וכו׳ והקטר חלבים דקתני הכא לא אמרו בו חכמים
עד חצות כלל ולא נקט להו הכא אלא להודיע שכל דבר הנוהג בלילה כשר כל הלילה עכ״ל .הא דנקט
התנא הקטר חלבים מכל הני המנויים במשנה (מגילה כ ,ב) שמצותן כל הלילה ,אפשר לומר דבא
להשמיענו דרך אגב רתפלת ערבית ,שניתקנה כנגד הקטרת חלבים ואברים (להלן כו ,ב) ,זמנה ג״כ כל
הלילה ,ולא עשו לה חכמים סייג עד חצות .ולשיטת הרמב״ם (הל׳ מעשה הקרבנות ,פ״ד ,ה״ב) שעשו
סייג גם להקטרת חלבים ואברים עד חצות ,מה שלא אמרו גם בק״ש עד חצות ,ראה בחי׳ הצל״ח ברכות

כו,ב ד״ה שהרי .וע״ע "מקרש דוד" ,ס״ס ה׳ (הקטרה).

<

דף ג ,א הקב״ה מנענע בראשו וכו׳ מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן
אביהם .נראה כי "מנענע בראשו" משמעו הן הסכמה ,כמ״ש (להלן ז,א) "ונענה לי בראשי" והן הבעה
של צער ,וכמו שנאמר (ישעיה לז ,כב) אחריך ראש הניעה בת ירושלים ,לעומת זה "ענה" הוא לשון
עינוי ,כס״ש (שם ע,ז) נגש והוא נענה ולא יפתח פיו ,מלשון עינוי וצער ,הכל לפי הענין .וב״העמק דבר"
(הוספות מכתי״ק) במדבר כב ,יח פירש הפסוק ויען בלעם וגו׳ אם יתץ לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא
אוכל לעבור את סי ה׳ ,וז״ל" :ויען מיותר ,והוא להורות על קול בכיה וצער ,כמש״ב בבראשית יח ,כז,
שמות ר,א ,וכאן בשמעו כי כבד וגו׳ [אכבדך מאד] נצטער ואמר "כי לא אוכל" ,היה רוצה לעבור אבל
לא יוכל עכ״ל .ולפי דבריו יתבאר שינוי הלשון ,מה שנאמר בדברי יוסף לשר המשקים בפתרון חלומו
(בראשית מ ,יב) "ויאמר לו יוסף" ,ואילו בדבריו לשר האופים נאמר "ויען יוסף ויאמר" ,שמכיון שבישר
לו מותו ענהו בצער .וער״ז יתפרש גם מ״ש (מועד קטן כח,ב) "נענה רבי טרסוץ" בבואו לנחם אבלים,
שהוא ג״כ לשון צער .וכן בחכמים ,שבאו אחריו לנחם ,נאמר "נענה" .וכן פירש ב״אור החיים" מש״כ
(דברים כו ,ה) במקרא ביכורים "וענית ואמרת" מלשון עוני ,עיי״ש בהמשך דבריו.
ולפי דברינו יתיישב שפיר מ"ש (סנהדרין צא,ב) כל המונע הלכה מפי תלמיד ,אפילו עוברין שבמעי
אמן מקללין אותו וכו׳ ואם למדו מה שכרו וכו׳ ,והיינו כמשנ״ת ,שהרי גם ת״ת הוא בכלל הדברים שאדם
אוכל פירותיהן בעוה״ז ,לפיכך אמרו "ואם למדו מה שכרו" ,שהרי בודאי מגיע לו שכר על כך בעוה״ז,

וכ״פ בעיון יעקב ,שם.
דף ה ,ב תנא אבא בנימין אומר שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא •המתין את חברו
ויצא ,טורפין לו תפלתו בפניו וכו׳ ולא עור אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל וכו׳ ואם המתין לו,
מה שכרו וכו׳ .וכן להלן ו׳,ב וא״ר רבי חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר
בחמשה קולות וכו׳ ואם משמחו ,מה שכרו וכו׳ .ועור להלן כד,ב היה מהלך במבואות המטונפות לא

יקרא ק"ש ,ולא עוד אלא שאם היה קורא פוסק ,לא פסק מאי וכו׳ כי דבר ה׳ בזה (במדבר טו) .ואם פסק,
מה שכרו וכו׳ .וצ״ב בכל אלה מ״ש "ואם ...מה שכרו" ,מה שכר מגיע לו ,הרי עליו לנהוג כך ,כדי להנצל
מן העונש הנאמר על הנמנע לעשות מה שמוטל עליו ,כל אחד לפני עניינו .ובספר "אמרי אמת" לאדמו״ר
מגור זצוק״ל עמד בזה בהא דאמרו כל הנהנה מסעודת חתן וכו׳ ואם משמחו מה שכרו וכו׳ ויצא לחרש
דמ״ש "ואם משמחו" קאי על זה שלא נהנה ,ומ״מ משמחו ,וא״כ בודאי מגיע לו שכר על כך .בדרך זו
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?׳?/

בבא מציעא פרק ר
מרימו תרנכרה והזר תני ביכורים וכה״ג מיתניין ברפ״ב דערלה
והרח״ז כתב בע״א והמעיין ינחר:
?יה הנהנה בשוגג חייב וכו׳ ס״ס הזא־זצ״ל
הל* ב
הנהנה בשוגג דחייב קרבן וכל וכ״ה בפירש״י
בגמרות שלפנינו ומבואר דכומחז לימר .מהנהנה דמחניהין
בשוגג איירי דבהני הוא דחייב קרבן וחומש נדכתיכ וחטאה
נסנגה וכו' ולא דמי לפודה נטע רבעי ונו׳ דאיירי לכתחילה
והכי במי לעיל גבי הרוכל וכוי מפרש*" דבשוגג איירי אגל גוזל
מזיד הוא ודחי להנך ולא הוצרך לפרש זתמיהני על החי״ט שלא
הרגיש רבפירוש רש״י כתוב דחייב מזי ונתקשה בדבר זה וגס
עלהרמ״ז יש לתמוה דמהדר לשנויי ציהלהתי״ט בשינוי דחיקי
וצא היא דכוזנת דש״י כדאמרן והקושיא מעיקרא ליהא:

תיט

ד״ה ותרומת וכד׳ ברפ״ב דערלה אני הוכחתי שם
דהרטב״ם פיסקכד״ח וסהא דבל פשירי מה״ת
יהיבצוממאכדי שלאיזלזל! בה אקשוסואיה לומ׳דשביק הבבלי
דהאהאיטעמא דשלא יזלזלו זכו־דבירוש׳הוא הוא הסעסדעשו
חיזוקוכז׳דבנבליומה שטען התי״ט דלבבלי וכו׳ר״מ היא ואינה
הלכה כבר הראיתי שס דליתא דגס להבנליהלכתא היא סכת
הסוגיאדפ׳בא סימן ואפשר דלהכי כמי הוא ללא פי׳הר״ב הכא
דר״מהיא ואינה הלכה «כמ ראיתי שגכהרפ״זכאן השיג על
התי*ט ודבריו נכוחים אלא דלא הראה לנו דבר בטעמו של
הרמב״ס א מאי פסק כר״ה זזהממיח זאשתמיטתי׳ צדידיה נמי
הגת׳ 7פ' גא סימן גס לא כש־רכלל בסתירת הסוגיותדהחס
והנא ■ולא במאי דפסקהרמב״ה בהלכות גרוש ין דלאנר״מואני
כנר כתבתי שס נערצה יישוב לכל !ה בס*ד ואין צורך לכסיל

1אוצר

& השטרות

וההקדשות

הדבריס:
המוכרשטרו לבבות חוב שבתוכז
ויטלנו לעצמו •רש״י:
גזבר המוכר הקדם או המזכר עולתו

סיח

וכי׳
שנפצנהחוס־רש״י:
אץ להם אונאה ועד כמה אמר אמימרמדכלי דמיהן במרא•

לו איו
אמרו
ופירש*' נדי דמיהן כפלייםז
להקשות היינו ת״קדהא מעיקרא לא פירש אי סבי ארנעה
דחשיב דוקא נינהי ותו לא והנא מפרש ליה זכה״ג כחבו התום*
אמרי
לא
גרפט"ו ליבמות עיין 5ס נתי^ט:
אלא אח אלו לשון הימכ״ס נחי׳ פי״ג מהלכות מנירה אין
לן דבר שאין בו הזכייה מק מארבעה דברים סמנו חכמיסע״נ:

7

יה אל ,זכז׳ 0מנר דכי שגופווכו׳ נצ״ל:
ן-ךב
ד*ה העבדים ונו׳ רש לתמוה על סדר ונו׳ נראה
תי ט
כעי,י  /ניחא ליהלאקדומי עבדים משוס דהוי
בעלי חיים !תדע דר׳ יהודה נמי נקט בהמה קודם מרגלית
ונ״ש דיס להקדים עניים לאדם כינהו ועוד דשייכי כמצות
פהאשה חייבת כה; והדר חני שטרות ואחומרישיה יקרא והדר
ררקעית דאתו מסיפיה והרמ״ז כתב בזה ת־רוציס אחרים
דחנא דידזמכרן־סריו
באין-
והמעייןיבחר:
זכז׳ לאייענא אמאיאצטריךלהאי כרכאדהא נמתניתץ
גופה ד איירי בכפל שייך טעמא דיייה דכפל ושבועה םוין
איו
דיה
כינהו נלכחבאיהו נופיה משמא דגמרא:
וכו' בדפיו דב״קטייז מ״ם שם ומ*ש ליחש יגונב מבית האיש

ונו׳ ע^ן בפי׳ הד*נ שס 1מ*ש לטוען טענת מג פירוש

/

בית'דוד־ ב (נזיקין ,קדשי□

יו
בא׳ד

ולשון הרמניס
שומר שטוען נגנב ממני:
פ׳׳ב מה״ג נצ"ל זמ״ם כתי־יצס הראשון לא נהירא דאע״ג
דעדנקט שנאמר ישלם שנים לרעהו לרעהו ולא להקדש
נראה דס"ל דעיקר הדרשה מרעהו היא מ״ח שיברו בחוכו
מסא דכתב עוד וכן י>גונב קדשים מנית בעליהןונו׳ שנאמר
וגונב מנית האיש ולא מנית הקדש אלא להרמכ״ס משמעליה
דהגונב מן ההקדש עצמי ממעיט מרעהו כיו! דגונב להקדש
זוקא ונגיע הקדש מניח המקדיש ממעיט חוגונב מנית
האיש וצא מנית הקדש דלגני הנהו הקדשות ניתזה כבית
הקדש היא והשתא דייקי הדרשות על מקומם נין בגמרא ובין
בפירושי הר״ב ושניהם עיקר אלא דההיא דפ׳ מרובה בגונב
הקדם מבית נעלים מיירי וכך מבואר שם זהך דהכא בגונב
אחר שנא לי  7הגזבר ודברים הללו נכונים ופשוטיסהס ואינם-
לא כתירוץ הראשון ולא כתירזן השני של החום׳ ז״ל:
דהא אצטריך ללא מבית הגנב לתזב״ס פשיטא־
ליה דאפ״ם שהיי דרשינן כמי מיניה ולא מכית
׳,
הקדש דשקול,׳ הס דתרויהו לאו בית האיש נינה! ויבואי שניהם־
ועוד דשתי הדרשות איתנהז בגמ׳ולא מלגו בדא ס הרח ב״ס ז״לד

י

.יאמר לו בכמתחקזהתימא דזה קל מהנך
לא
דנחריס והו״ל למיתניה בסוף והכי נמי
סנזייס בברייחא הא כיצד אס היה בעל תשובה ונו׳ אס היה־
בן גריס זכו׳ רי״א אף צא יתלה עיני! על המקח בשימה שאין לו
דמים והכי נקטינהו נמי הרמב״סבתי״ד מה’מכ וי״לדניון
דעד השתא קיימינן באונאת מקח וממכר ניחא ליה לאסמיכי•
ציה אונאת דברים הנאה ע״י חקח וממכר ובבכי ניחא נמי
מאי דתניכשס שאונאה במקחוממכר וכוי ולא חני כשם׳
שאונאה בממון כך אונאה בדברים דס״ק כשם שאונאה במקרן
וממכר עצמו כך אונאה בדברים שעל ידי מקח וממכר דזה
עומד על המכר וזה עזמד על הלקח ואגב נקט תי אס היה
בעל חשובה ונו׳ דאיירינמי באונאה והדר .דמסיק כל דיני*
אונאה תני איסורי הרמאית אין .מערבין פירות וכו׳ עד

----- ------- ----------סוף סרידז-------- -------------- :

יא

ואצ״ל
הל״ב

חדשיס בישנים עיין מ״ש לפנינו:

ד״ה אין ונו׳ פירות שדה פלוני יכו*
וכ’כ רש״י והנ״י וקשה דוה פשיטא
דכיון שהתנה באלו למה יתן לו אחריס זהרא״ס כתב וז*ל

אין מער בין פירוח בסירות פירוש מעט פירות רעים בהרבה
פימת יפיס כדי למוכרן כמורת יפיס ואינו נראה וניכר נהם
ע״כמסמע מדבריו דאיירי במערב כדי למכור ולא איירי
במערב אחר שמכר והחנה לתת לומאלז ומערב בהן מאחרים
דהאפשיטא היאכדאמרן זהרמב״ס נחי׳ שספי״ח כחבזז״ל
אין מערבין קירות כפירות אפי׳ חדשים בחדשים זאצ״ב ישנים
בחדשים אהי׳ הישנים ביוקר והחדשים בזול מפני שהלוקח
חצה לישבן ע״כ ומדסחס ולא פירש משמע ודאי דכהרא״ש
מפרש לה והכי מיכחמענינא דכזליהההואפרקאודלאכהב״נן
שהביא עליו פירוש רש״י זלגינין דיכא נמיחלוק היא הרמב״ס
מרש״ידרש״י ס״ל דהא דתנן זאצ״ל חדשים בישנים הוא דיקא
אבל ישנים בחדשים שפיר דמי כמבואר בפירושו ולהרמב״ם
אפי׳ ישנים בחדשים לא וזוהי כמי דעת הרא״ש שכתב זז״ל

ונ״ל שאס קנה ממנו מדשיהאסור לערב בהן ישנים אעפ״י
*טובים

טהרות) [קורינאלדי ,דוד חיים בן יהודה משה] עמוד מס  32הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

ספר

בית דוד
והוא

פירוש על

המשניות
’ ופירושי המאורות הגדולים גאוני עולם
(אה״ח 11234547

הרב רביגוי עובריה והריר יום טוב
דל לתה
!במיצי דאתו באגב נגלת והרמב״ם ושאר פוסקים ומפרשים המפורסמים ז״ל ובמרי הרת fוהרב בעל

פרי חלש ו’ל בספר מיס חיים הכינו חיברו
וגס חקרו כס״ל
הרב

מפנס השלם כמוהר״ר

חד חיים קורינאלדי ני!:

הלק שגי
הובא

לבית הדטס לוכות בז את הרביס והוגה בעיט נמק יבחכליח האפשרי על ילי הרב המחבר עצפ< עגן 7זה
יהיה עמו נסץ:

באמשטרדם
בבית ובדפוס הרב החכם השלם נמזהריר ץעןן 5ליין מצויץ גר״ 1־
בשנת ל

צבאות

יגן באלף השמי

;

בית דוד  -ב (נזיקין ,קדשים ,טהרות) [קורינאלדי ,דוד חיים בן יהודה משה] עמוד מס  1הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בית

גליונות הרמב״ם

שם .כדי שיהא שלם בגופו כיצד .כל זה עדיין
שלמות הגוף ואין זה ענין לנפש.
הלכה ה׳ .ויתרחק מדעה בינונית מעט לץד זה או
לצד זה .כלומר לסור מרע או לעשה מוג
שם .יש ידעה וכו׳ הקצה האחרון ויש וכו׳ הקצה
הראשון וזהו לפנים משורת הדין .גס בזה
נראה הכונה לסור מרע ועשה טוב
שם .ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים
וכו׳ שנאמר והלכת בדרכיו .אעפ״י שהקב״ה
כביכול ממנהג במדומיו גס לפנים משורס הדין ,בכ״ז
החיוב על האדם ללכת בדרכיו הוא רק לפי הדין.

הלכה ו׳ .מה הוא נקרא קדוש אף אתה הי׳
קדוש .גס בדרך קדושה יש דין ולפנים
משוה״ד.
שם הל׳ ז .וישלש במעשים שעושה .פחוס מג׳
פעמים לא נמרא מעשה ,ועי״ז נכנסים חוה״ל
בכלל מובס המעשים.
שם .ויחזור בהם תמיד כלומר להחדירם ללג
הלכה ז׳ .ולפי שהשמות הללו נקרא בהן היוצר
והם הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה
/
קראת דרך זו דרך ה׳ .אבל באמח הוא מקרא מלא
צדיק ה׳ בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו ,הרי שגם אצלו
כביכול יש ב׳ במינוח בחינח צדיק שזו היא מדה
בינוניח ובחינה חסיד לפנים משוה״ד ,ואף כי אמנם
הוא חסיד בכל מעשיו ,ולכן גס אנחנו המצוה
להדמוח בדרכיו הוא בב׳ הבמינוח ג״כ בצדיק וחסיד.

פרק שני
הלכה א׳ .חכמה ומוסר אוילים בזו .כלומר זה
שאינו מבקש רפואה למכמו הרי הוא בוזה
חכמה והשורש בזה הוא רק אוילוח.
שם הל׳ ד׳ .והוא שצוו חכמים ואמרו לעולם
ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה .בכ״מ
שאז״ל לעולם היא מצוה שצוו חכמים ,ואף כי בריש
ה״ד כמב רטנו לעולם ולא כמב שצוו חכמים הוא
מפני שהוא לשון רטנו ולא לשון חז״ל.
)שם .אבל אם היו הדברים מרובין והענין מועט
הרי זו סכלות .החכמה מאבדת מואר החכמה
ונהפכח לסכלות והחכם נהפך לכסיל.
שם .הל״ה .סייג לחכמה שתיקה .ובה״ד כמב רטנו
לא מצאמי לגוף טוב וכאן כתב סייג לחכמה,
ומזה באה ההלכה שלא ימהר להשיב ולא ירבה לדבר
שע״י כך יפגום חכממו ,ותנאי ברב שיהיה חכם.
שם .בלא צעקה ובלא אריכות לשון .במקום
צעקה יש גס אריכוח לשון.
שם .דברי חכמים בנחת נשמעים .זה ג״כ מנאי
בחכם.

יחזקאל

רמה

שם הל״ו .אסור לאדם .ע״כ דיבר רטנו מדברים
שיש בהם צד איסור מהל׳ דעוח וכאן בדברים
אסורים.
שם .להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי .האיסור
הוא רק להנהיג עצמו כן ,אבל בעראי לפעמים
יש גס מצוה כגון תלמיד לרב ,ולפעמים גס הרחבה
לנפשו העגומה.
שם .ולא יהי׳ אחד בפה ואחד בלב .זה אסור
לעולם וכמ״ש להלן ,ואפילו מלה אמח.
שם .לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר
שחוטה ולא מנעל של מתה במקום מנעל
של שחוטה .אס העכו״ס מקפיד ע״ז צ״ע הרי
בכגון זה יש גס משום אונאה.
שם .ולא יסרהב בחברו .נראה דוקא סירוב אבל
לבקש סמם מפני הנימוס מותר.
שם .ולב טהור מכל עמל והוות .גם הלב צריך
_________להיוח טהור מכל עמל והוות של פיחו?__
הלכה ז׳ .לא יהא אדם בעל שחוק .כמו שהוא
שוחק ממיד אבל לשחוק בעראי ממוך שממה
מומר.
שם .ומהתלות .גס ממהמלוח רק בעל מהמלות לא
יהי׳ אבל בעראי לבדח אינשי מומר וגם מצוה
רבה.
שם .אדם מכובד צריך לשמור על כבודו ע״י מיעוט
שחוק.
שם .ולא עצב ומתאבל .הראשון מלשון עצטח
והשני מלשון צמצום.
שם .ולא בעל קטטה .מפני שחייב להיוח איש
קטטה כנגד אויט ה׳.
שם .ולא בעל קנאה .שיש קנאח סופרים שהיא
שלמוח.
שם .ולא בעל תאוה .שיש חאוה שהיא ראויה.
שם .ולא רודף אחר הכבוד .שצריך להיות מכובד.
שם .מוציאין את האדם מן העולם .אם הן
פסולין.
.שם .פלס מעגל רגליך .זה מצוח חכמים.
שם .וכל דרטך יכונו .גם זה מצוה לעשוח שכל
הדרטם יכונו.

פרק שלישי
הלכה א׳ .גם זה דרך רעה היא ואסור לילך בה.
בדעוח אלו אף ט הן רעות ,אסרו חכמים
להחרמק לקצה האחרון ,ולפיכך צוו חכמים שלא
ימנע אדם אבל הגאוה וכעס המצוה היא להתרחק
במכלית הריחוק.
הלכה ב׳ .וכן כשיבעול וכו׳  .השגת הראב״ד וכן
למצוח העונה כר .ופי׳ הכ׳׳מ ,ולא חשש

בית
דשאלה !שכירות מי נטו״ה ראיט מחץ .אגל ביובל דרשות בית
לממש ט כרצוט מיי' לעיל סימן רי״ב מש״נ שס הסח״ע ומה

בעטרו .וזהלהגירפא מטרים ולגירסת המירממסנר הפתוחות ליש
חילוצם .זא״כ י״ל דנאמת פליגי על לישנא קמא דלעיל והרי

שכתבתי מס לקמן הימן « . rומשי״! י״ל דברי הקצוה״ח לטיל
פי׳ קצ״ס:
אין בהם אונאה .עיי׳ סמ״ע .וכתב
פמיף ל״ג• H3V1
התה״ד שם אף דמבד מנרי לא אשכחן
r

זהסמ״ט  »j«7צ״ל נטעמם דאף לגירסח המחבר י״ל כחילוק השוס׳
קצת דמ״מ נראה קצת שפחת בשבילו משא״ב בגמבדא דמ׳ז שלא
היא! בלל שנאו לקראתו .וכעיקר ההשמטה עיי׳ לסיג! פ״ג מדמות
ובמכרש״א חולין שם:

D

דדמי לקרקע ער! מציט גם בע״א דדמי לקרקע בקדושין כ״ח סעיף ח׳ .עור של בהמה מתה .ונתב הב״ח דאפי׳ מד מתה
אינה טטל ממט ונ״ב המהרש׳א דבלא״ה
׳
ע״א רפריך שם א״ה הייט קרקע .וצ״ע דהא הר"! שם דחה
ראיה זה ופירש הייני ופריך כיון דבקרקט דאין נשבעין מגלגלי! פשיטא .והנה ג״מ בין שני הטעמים כנש׳ם עיי׳ סמ״ע יב״ח
א״כ ענד לא גרע מיניה .וכן צ׳ל דהתוס׳ ג״כ מפרש; ק שכתט ופגוע ג״ח כידע החוכר שהיא מתה שלא עיי נחש כנת שנהרגה
3ב״מ צ״ט ע״א דאין עבר ענרי נופו קטי רק לעני! נרעון כסף וכדומה .עוד י״ל לגירסת הטור מנעל כגון שמכר לו ממגל שכבר
וכיה הרשב״א קדושין ס״ו וע״כ הא דפריך היינו קרקע נהר״ן ואין שימש בי ולא מזק .ימש״כ ושמן צף מל פי׳ עיי‘ סמ״ס .תמוה לי
ראיס .ועיי׳ תומים עס״י צ״ה וי״ל בזה:
בזה לשין הרמב״ם פ״ז מברטח וז׳ל לא ישלח אדם לחבירו חטה
שה חלקתי ט' .לפניט ליתא "ן ושמן צף על פיה שמא ישלח לו ארם חבית שטלה יין וירמה
םם״ע ס׳ק '°ה•
בפרישה ,וחילוק זה ראיה שהוא שחן ושמן מא שפל פניה בלבד ויזמן אורחים ויתבייש .והנה
לחש״כ האחרונים המובא בפת״ש ס״ק ב׳:
בררב״ז ח׳א בלשוטח הרמב״ס פי׳ נ׳ח מביא שגי גרהאוח ברבר•
יק ישמן הוא
סעיף ל״ג• ה״ה כלקותות .הנחי׳ כתב רמיירי ע״כ בשמו .רטט הא׳ שמא ישלח לו אדם שטלה שמן וירתה
ול״מ כן מפשטות הש״ם דמחלק רק בין פעל פניה וזימן אורחים ויתבייש .ונדרק ליישב נס גירהא זאת.
מקרקעי למטלטלי ובזה אפי׳ במטלטלי יש חילוק בין פירות ועור גירהא שמא ישלח לו אדם חבית שטלה " Jושק היא שמל
לכלים .והגכין כח״ש מ'צ סטי׳י׳ב:
פניה !חתן אורחים ויתבייש .ולפנינו מורכבים שגי הנימות יחד
\ פי' רכ״ח ■ סעיף א׳• וזה לא ניחן להישבון .והק׳ המפ׳ ד6״כ ואין טאיר למש״ב וידמה שהיא שמן דאין מקום לזה להגירפא
לילקי ע״ז .לכאורה י״ל דהוי לאו שלפנינו .וכפי הנראה יש למחוק זה .וכעיקר דבריו למה נרחק
שאב״מ .וי״ל עממ״ש החיטך בכ״מ הואיל דמשנח״ל במעשה.
לפרש שמא ישלח לו אלם אחר עיי׳ ביאורי הרדב״ז שם:
שו׳ר בחיטך שכתב הטעם כאן משום דאין בו מעשה .ובמרדכי סעיף ט□ .עז לצבוע זקן ט׳ .בהג׳ יפב״ן כחב דווקא כנעני
קנץ׳פולש.
קטי קני!
דאין גופו קמי
י אבל עברי שרי כיוןון דאין
כתב דלוקין ע״ז וחמה בהגה משום דאין נו מעשה .וראיתי נלחם
רב סי׳ ז׳ שהק׳ כן טל המרוני ונתב דע״ב מכת מרדות דרבנן א״מהא בעברי בלא״האסור מטס לא הלבש נבר כח״ש טור״ד סי'
קאנזר! .לאו זה איתא גס בקטנים עיי׳ לק׳ סי׳ ח׳כ" וחש״כ קפ״ד ודוקא כנעני שרי ועיי׳ שוח״ש מ״ק ח״א סי׳ ר״י .ומה
המחבר לשק הש״ם זה מופו ט׳ ראיתי בשו״ת מחנה ישראל שנתב שהכריח היענין מפום רענרי מציה לפרנהו .וני מליו לבד חומל
לפיש דגוסו זממוט דהמאנה קאמר דבממק יש לו הצטדקות ע״ד לפרנסו כל צרכו .ומש״כ בסמ׳ט ס״ק ט״ז וס״ו ט׳ ח״ש «מ׳ מ׳
לא יטזו לגנב כי׳ ובזה היה מיושב קישית החים׳ שסט׳ש .אבלל״מ לפמש״כ הרשב״א בחי׳ חולין ח׳ מובא כחו״ד יוני״ד פי׳ ם’מ ברק
כן בפשט הש״ם .ומש״ב בהגה ומי שמהנה א״ע כו׳ 1כתנ הנ״י ב׳ רחללי ר״ל לרוחצי חס אץ ראיהכ״כ דלאו שרייה הוא .כמת
דאיט בכלל עמיתך תמוה יהא במצות חיכחה נתיב נמי עמיתך בא לירי שו״ת דב״מ הטלה ואפור לשרות דהא עיקר האיסיר שיש
אפ״ה אמרי׳ דמחויב להוכיח אפי׳ לרשע וטי׳ שדי חמד מערכת א׳ בזה גרבח דעת שעי׳ז אין ניכר כחשוח הבשר ומה לט במה שידוע
סי׳ ח״ג והקשה עוד מכמה מקומות .ימש״ב ההמ״ט ושממתי מפרשי! שדרכם כן .וכן בפרכזם אדם וכלים נראה פשוט שאמר אף
שירום וניכר שפרכפס כפת:
ט׳ ט׳ .ראיתי בשם ס׳ שמט שלחה שפירש עמיתו לומר שהוא
קטרו כיוצא נו רמאי ומאנה כמוהו והמוכר איגהובמכר והלוקח סעיף י״כ .אא"□ הודיעו .כן מא לשון סמשגה .ומזה דייק
הרמ״ז כמשניות דאס הודיעו פעם אתת
*ת"™“*“!
אינהו במעות ם״ר דאין זה איסור קח״ל:
סעיף ד׳ .וה!'א איט רוצה לקנותו .בש״ם ר״י אומר לא יחלה שוב א״צ להודיעו .אבל הרחכ״ס שינה לשק המשנה ונתב ,מוטטו"
משמע דצריך להודיעו בכל פעם .וכן מורה לשק הטור:
עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים .ובן הוא
תחילה ט׳ .נ״כ רש׳י פארם טועמו קורם
בפסחים קי״ב זב&יפרי ם׳ בהר איחא והוא א׳ר ליקח וכתב העיף י׳י •
שלוקחו .ומשמע מזה ולא כהה״ט צוובא לק׳
z
כהתו״ה שם דממ״ם משמע דאף כרוצה לקטח אמר באין לו דמים
ורק מידת חסידות הוא ,זי״ל באו״א ובפסחים אמר אל תעמוד טל בסמ״ע סי׳ רל״ב דכל שיכול לעמוס מותר .שו״ר מזה מתי׳ שם:
המקח כו׳ ור״ל ראם עומד טל המקח מפסידו שיאמרו כי הוא רוצה סעיף י׳ח .ן□[ יכיל למטר ט׳ .עיי׳ כימ״ש ח׳ק פי׳ כ' שהפלה
1ראם מוזיל מפני כאין משלמין המס נחו פאטענע
לקטתו כמ״ש רש״י שם ובכב״מ אין משש זה דאס אחד בא ושואל
על המקח מותר גס לאחר ללוקתו ולכן אמר לא יחלה עיניו ט׳ א״נ הראשונים מעלים באמה כרי שו״ן בזה אין מעלה מה שהם
ואין איפור רק משום שמאגהו וכ״מ חרש"' מד״ה שהרי ט״ש .מחילים .אמנם מירק ריחה בהוזלת יי״ש לא היה צריך כלל לזה
להפמ״א מובא בפח׳ש ט׳ קנ׳ו ועיי׳ יעיז השולק כאן:
וכתב נם״ת ם•׳ תתרס״ט דאסור להראות ג״כ שרוצה למטר חפצו
ואין רעתו למוכרו אלא יאמר כמה ש!ה זר^ומש״ב טור אם נשאלה סי׳ רכ*מ .סעיף זו׳ גהגח• צריך לקבל ט׳ זי״א רטרוע
IWVI ftf
י ז»«'
דעת רשב׳ם
ט׳ .זה
שאלה כו׳ ועיי׳ באה״ג .לכאורה ראיה מש״ס ב״ב ג׳ב ע״א מאן
וק דעת
והסכים לזה הטור .ול״י טעמו דסא הרא״ש! ול״ן חולקים יק
ולא שהייה לאוניתא ט׳ .אךמיי׳ מום׳ וחא״ג שםי״ל:
ימ״ה בפי׳ ולמה הסכים לרשכ״ס .ומש״כ בפרישה ואף אם לא
סעיף ו׳ .ואה לגטב דעת הבריות אסור .כתב סב״ח דלפכו׳ם
י [בימים הקדמונים] שרי .ינשו״ח מהר׳י חברונא נתן הלוקח עדיין המעות מ״מ טון שמשך כפירות לרשותו ה״ה שט
והחוכר נקרא נחנע .תמיהני דםחס דהא הנמוק״י כתה דהינא ללא
מ׳ קי״ג כתב ד6ןז לטט׳ם ג״כ אמר גניבת דעת  .ומצאתי בספר
חפידס פי׳ נ״א שנתב להריא דאמר ואותן שממרפין את הנכרים נתן דתיס מצי לומר למקח כזה לא נתטנחי .והגה הנמוק״י «נ
כשעת שאלת שלומם והנכרי מנר שאומר לו טובה מימאים הס כי <״מ בין דינא לקנפא ללא מנביק בבבל .וחמה הפ״ח דא״נ למה
הביאי הרי׳ף ורא״ש בדיחא זו וי״ל רנ״מ כתפם וכן כתב הר״י
הוי גניבת דעת גמור[ .ועיי* קונן פ״ב מריעות הל׳ 1׳
ריעות נש״מ ,זמש״נ עוד הפ״ח דא״ל נ״מ במידה דכא אץ חייב עצמו
הראשונים בזה] והנה בסמ״ט ס״ק ט׳ חמה טל השמעת העור.
הנה החום׳ חולין צ״ר ט״ב הק׳ מל מה ופריו שם בש״ם בטובדא בכלים .ולחש׳ב לק׳ סי' שמ״ח דבאינא פלינתא אי מי קנם מודה
הרמב״סמ״ש הנא ג״נ י״ל דהא יש עברים דמי דינא .ומה כסמ״ע
דמ״ז והא קא מטעינן ליה .דאין זה טעות כיון דבלא״ה היו באים
נתב דלטניו טפרוריח פתוח מרובע אינא פליגמא נש״ס.,ודברה
לכבודו .וחילקו דח״ת שם בעבורו פתק אבל הכא לא באו .נ«
תמוהים
י

ובפרי

i
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חלטת מקי מטון

שלו סא מש״ס ב״ק י״ד «״ב ע״ש דמפרש לה לדרכו .אבל ל«*מ
בש״ם שם מביא הרא״ש פי׳ ר״ת דמפרש לה שפיר לדרט מ״ש
היטב תל סקישיא הישיב הוא רק לר״ה בדר״י לשימי”
דבלא׳ה י״ל אליבא יר״ה למיל לאו כסף או מיטב שפיר יש לפרש
דל״ל למזיק  tpאלא קרקע ומטלטלין ורולה לשלם מטלטלין אין
ב״ד מקק? אלא לנכסים שיש להם אחריות אלא לדידך דבל ודלי

_

מימב היא ל״ל  pומ״ם פירוש הר״ש וא״נ לק״מ מר״ח לכאן
דפסק כר״ה או כסף אי מיטב .ומש״ב ראיה מהרמנ״ס שכתב
כשב״ד סקהין ס׳ מצאתי במאירי מ׳ ט״א מובא בש״מ שמניא ראיה
זו ודחהו שאץ הכהה כדבריהם אלא שתהא הבחירה ביד החויק
ופסק  pדתלוי ברצון המזיק ומיי* ט״ז והובר צ״פ .ימש״ג הש״ך
בשם בעס״ש בדברי ר״מ צ״ט בטף הספר כי בחרתי פ״ק דב״ק
מובא בשם ר״ת וכבר עמד ט״ו בשל״ג שהותר פסש למש״ב התום׳
בשלן ומליון מרדכי נתב דבבטה״ת לא גזבר ר״ת ולק ל״ע .ומש״כ
עוד בס״ק ג׳ דלא מליט ר״כ תלמידו דרבא חממי שלא הביא
דברי זקיט הסע״ח שכתב בחקיחו מל הרא״ש יאיט ר״כ שהיה
בישי רב והיא קיצר אבל כן כתבו חום׳ קדושין ח׳ ע״א וחולץ קל״ב
דחרי ר״כ סי .ויותר פלא על הש׳ך הלא ק היא בש״ס ב״ק
ס״א לגדיא ר״ב משמיה דרבא אמר והוא ר״כ שהיה בימי רב
אשי כדאיתא שם כ״ד ע״ב אר״א אמריתא לשמעתא קמיה דר״כ.
ומש*נ עור להק׳ על הרא״ש דהא ר״פ ור״ה בריה דר״י הוי
במראי טפי מרבא מיי׳ סיכה ט״י משמע דהוי קדמי ליה ועיי׳
ספר מאיר עיר חכמים מש״כ בזה .ומש״כ הש״ך להק׳ טל רש״י
מד׳ פ׳ פ״א ופרץ אי דל״ל פשיעא .ראיתי בחידושי שבות יעקב
ב״ק שנסב רלק״ה להא ד&רץ פשיטא הייט לפי מה דפשיט מברייתא
ישיב לרמת שיה כסף שגובה ממטלטלץ א״כ מאי רבוחא שוב
דאפי׳ סובין כיון דל״ל פשיסא לצריך ליטול אפי׳ סובין .ובזה הצדק
פס הש״ך יפשט הנח׳ משמע רפריך על טף הריטי דישיב לרבות
שוה ככף וכ״נו ממה שהק׳ הראשירם בש׳ח ט״ש אבל בלא זה יש
לוחות פיי׳ם׳ חב״י בזה .והנה הא״מ פי׳ כ״ז הביא דברי הרשב״א
שכתב דבס״ע לרך לרטת ש״כ לפי שסא בט״נ של אדון וגבי
סקין משום דנסיב מיטב שדהו כסף ונתיב ביה כסף דוקא .והקשה
עליו פ״ל וגבי סין! נמי דאע״ג והניזק אינו מרוצה בש״כ ורוצה
כסף לוקא יהיב ליה ש״כ .וכן הק׳ השפהח״לפי׳ג מאישות .וי׳ל
דדטת הרשנ״א דביש לו כסף צריך ליחן לו דוקא כפף כמ״ש
הרח׳ש בתירק הא׳ .אמנם בעיקר קושייתם ג״ל דלק*מ .דכונת
הרשב״א בפ״ע עיקר הפרה היא בע״כ של ארק דאינו רוצה שהעבד
יהא מגרע פויוט ולכך לרץ ריבוי .אבל תשלימי נזקין הא עיקר
הפרעזן הוא מדמפו של ניזק ורק על סור התשלום חוברים .שו״ר
לאח״ז במקנה בקרא שנתב סברא זו בועת הרא״ש שס״ל כן
לחלק .וביה נדחה ראיות הישיעי׳ק שם מרא״ש קדושין וב״ב ט״ש.
29י—ולמשיכ המקנה בדעת הרא׳ש אין ראיה:

אלא

צריך ם׳ .מיי' סמ״ע יש״ן ובתימים סי׳ ק״ב
מעיף ב׳.
מסכים להסמ״ע ע״ש ובפסקי המאיר בש״מ
נ׳ק»' חיל? על הרא״ש ואף בלא גילה ועתו מחויב ליתן לו ביטנית
כשרוצה הניזק .ומש״ג המ״ז להק׳ על הרא״ש עיי׳ ם׳ כ״י לב״ק
ז׳ שחיישט לנכון:

הלכות חובל
א •/אםןיף לאדם להכות חנירו .והרמב״ם
הי' ר״כי
הוסיף בי 1קטן זנת גדול .והמחבר
השמיט זה .והפיח לא הערה מקור דברי הרמב״ס דגם בקטן
עובר מל לאו ילא יוסיף ובהורג קטן בטי קרא בנדה מ״ר לחייב
ההורגו .ומצאתי ברנמ״ם י' ווילגא מג* החדשות מקר לדבריי
מש״ם ב״ק פ״ופ״א החובל בבס קטנה ט׳ ופירש״י דאין א דם רשאי
לחסל בבתו לישראלית היא ועבר טל לא יוסיף פן יוסיף .הרי מבואר
דגס בקטן עובר בלאו דלא יוסיף .וראיתי בשו׳ת מהרי״א חיור״ל
הי׳ רמ״ה שהעלה תקטן איט עובר על לאי דלא יוסיף דקרא
כגמל המולקה כחיב וראיה מכחוטח ל״ב מה לחובל בתכירו

יעקב

שהותר מכללו אצל ב״ר ולא אמר שהותר מכללו במילה 1ע׳כ מקנון.

ליכא חובל ומיי׳ מקנה שתיק  pבאברהם שלא מל עצמו קודם
שנצטוה חסי ה׳ משום שלא יהא נתונל נעצמו .והנה ממילה י״ל.
אבל צ״ע עיאהיג שנוקגים אז? הקגונות לשוס בס סתכשיעיס והא
להרמב״ס אסור ודבר מהרי״א צ״ע שהוא נגד דבר הרמב״ם.ז
ומש״כ המחבר שנאמר פן יוסיף עיי׳ סמ״ע וב״ת [בפרישה יש
ט״ם בלשון רש״י בחומש וצ״ל לא יוסיף כמ׳ש נהמ״ט] ונ״ל
בועת הטור עפ׳י מ״ש במכילתא משפטים דהלא יוסיף היא אזהרה
לחכה או״א חהק״ו וס״ה לאחר .נמצא דהאזהרה הוא מק״ז ולא
יוסיף והפן יוסיף הוא הלאו ודייק הטור כלשונו לכתוב החילה הילפומא
דסן שהוא ללאו ואח״כ כתב הק״ו שהיא האזהרה .וכן מדויק לשק
רש״י בחומש שכתב ולא יוסיף הוא לאזהרה דהייט הק״ו ולא כמ״ש
הב״ת .ודברי הרתכ״ם לעיג דבמנץ החצות פ׳ תצא כתב הלאו מפן
יוהיף .ומש״כ המחבר עור והמרים יד כז׳ כקרא רשע .דייק להכותו
ומשמע דאס הריס יד רק להפחידו ולא היה כדעתו להכותו לא נקרא
רשע אבל מראיית הש״ס ממשה נראה לגס בזה נקרא רשע דמנ׳ל
למשה שהיה בדעתו להכותו .והנה רז״ל דרשו מרטך רשע כמותך
ימהרמכ״ספ״ה מממרם משמע והמכה רשע איט עובר בלאווק
ראיתי במנ״ח .אך י״ל דרשע המנה רשע עובר ורשע כמותך דוקא.
והנה לעיל סי' ל״רסמי׳ י׳ בהגה המגביה ידו פסול למדות ולשבועה
ונתב מ״י וסמ׳ע דפסויל מדרבנן .ובמדר״א רצה לדחות ראיית הב״י
ממרדכי פ׳ ז״ב גס' התוכל ואדרבה הוכיח משם דפסול מדאורייתא
ויען ני לא צדקו רבריד בזה לטנ״ד ע״כ אעמיק לשין המרדני פ׳
ז״ב זז״ל פסילי דרבנן בעי הכרזה וכתב ראב״ן חי שהוציאוהו הקהל
מבהכנ״ם מפני ששחק בקימז אין לך הכרזה גדולה מזו ט׳ ועוד
כתב כיון ופסול היכל נבילות להכעיס ולא בעי רשע דחמס א״כ
המגביה יד על תכירו נקרא רשע יפסול לעדות .והק׳ המדר״א
מהי הלשין רקאמר א״כ כי׳ נקרא רשע הלא מה דחקרי רשע היא
מהש׳ס והיל״ל א״כ ומגביה יע״ת פסיל לעדות שהוא החולדה של
הא״כ ומזה הוכיח דטנח הנורדכי מל פסול דאורייתא ונכנס ככלל
ואל השת רשע עד והאריך בזה .אבל כונת המרדני שרעתו לאף
בעבירה דרבנן לא בעי רשע דחמם דלא כהחום׳ זזה שחידש מראב״ן
ועוד כתב רפסל אוכל נבילות להכעיס ולא בעי רשע דחמם דהיינו
אף בעבירה דרבנן תהו עיקר חימשו [ומש״כ במרדכי כיון דפכול ט׳
חיבת כיון הוא הוספת מפריס] וא״ש דקאמר את״כ א׳כ המגביה
ידו על חבירו שגם היא מדרבנן נקרא רשע ופסול לעריח^וגס דברי
המרדני שבפרק החובל מורים להריא שפסול מדרבנן ומזה לא הזכיר
----החרר״א ע״כ הצדק עם הב״י:
פעי׳ ב׳ .ואפי׳ הכה ט״כ כי׳ .המפ׳ סילפלי בזה אי חייב
חלקות נם בעבד עצמו .ופס״ש מביא מה
שתפסו מרמב״ם פ״ב מרוצח דחנזאר להדיא דשל' מוהר .אבל הא
הרמכ״ס שם מחלק דדוקא בשבט מותר אבל לא בברזל ועיי׳ ההסבר
בזה ברמב״ן טה״ת ובאור החיים והכא סתים ובכל טנא חכה מיירי.
ומה ל«זש״כ המנ״ת דאם המזכה טחן לו רשות א״ט בלאו י״ל
דלארח-יק לומר דאוחק דעת הוא דהעבר מוחל טל הכאתו .ולכאורה
ראיה להחנ״ח מכתובות ל״ג ט״א דפריךחונל בחבירו נמי בטלת ט׳
וותיק בהכאה שאין בו שו״פ ולדעת האומרים דבא״ל ע״מ לפטור
פסור בנזקי[ לק׳ סי׳ הכ״א לישני כמתל לו וחייב מלקות ופטור
ממחין וט״כ דגם ממלקות פטורבחחל .או י״ל בנינא וחשו׳ הרא״ש
בטור סי׳ חכ״א סעי׳ ז׳ ואף דהבדה״ב שם השיג עליו דטעגת
מחילה אינו מועיל אבל המצמ״ל פ״א מחובל כתב דהראיש לטעמי
מובא בטור סי׳ זה ובאחר ט״מ לסטור פטור יע״ב רגם נה״ג
ליכא מלקות .אלא דבניטין כ״א ע״ב ברש״י ד״ה ל״א לחקצייה
דשייך במצית ואינו רשאי לחבול ט ואם חבל בי יוצא לחירות בראשי
איברים אצמא אינו רשאי לחבול ט ,ותמוה מאור מה שהוסיף רש״י
טעם סל טעם הא׳ שבש׳ס ב״ק עיי׳ הג׳ הגרצה״ח  .05עוד הק׳
הרש״ש שם דבלא״ה כיון דיוצא לחירות א״כ איט שלו והיי כגזל גט
דפהול .אכל לכאורה קשה להאחרונים כאן דבענר שלו מותר להניחו
א״כ מאי מקשה והא א*א מ׳ כיון דמנד שלו הוא ותותר להניחו
ואיני עובר בלאו לזה הוסיף רש״י «ר טעם ליחר רגם עבד שלו
עוכר
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כלאי מוי מצא לחירות בראשי איגדה ואם היה מוהר להכישו
לא היה יולא הראשי איכרים • אלא דמוי ין קשה ליהמי נמחל לו
ימני חומתו יע״כ רגם ככה״ג מוהר דלא כהמנ״ת ומיישב מה שהה׳
היש׳ש דהא מרצוני איי לתירוש הראשי איכרים .ומה י״ל מה שהה׳
הניח אהטיז סי׳ קכ״ד על המור שם שנתה טטם אחי טל מנד
וטל שרה משוס דמחוסר קלילה והא נש״ם מבואר ממם אחר טל
זלפניט איתא בירושלמי צער ריפוי שבה .מראה דאח1
עבד משום דאסור למקלייה וי״ל לפמש״כ המור כאן של חבירו אהל היא רפשוט דאס נלקה בחיחיש ראש סא״י לעשות מלאכתו איכא נגד
שלי איני עוכר והסגרתי דבריו טפ״י משיה המגיח דמדעהו איט
שנת וכן אס יודע לרקד בי טבי נמ׳ש הלח׳מ:
עוכר א״כ מעם השים שס אינו מספיק לאס קולן מרעהו וע״כ כתב
סמור מעם למסקנת הש״ס המספיק ככל גמא .וי״ל דמש׳ס שם פעי׳ט׳ ג״נה  -ואם היה במקיס ם׳ p .שא חפייש בירושלש
פ׳ המכל:
מוכח דננל גמא טוהר והמור הכריע כשניא דכתוטח שהנאחי
חסרו כששרה .רבים ימשו מקור להרמב״ם
«י״ל .שו״רגשו׳ת שהות יטקנח״א סי׳קפ״א שהפיר בדברי רש״י סעי׳י״ד.
ומשלם חק אפי׳ באק פחת .וראיתי בים התלמוד
אני' משה .והרש׳ש הין׳ על השש מלק* גיל* שהדר הדד ושים
נשק והא זה ידוע הוא והיפו לשור .וכבי הקדימולהר,׳ ס הרש״א
בנדב .ובאמת לקית דנם שם אין מ״א בקיאים מחש!
שא ולא יכנש עצמם בספק:
סעי ו׳ .אק נא! מק ושנת .כן נירסח הרי״ף ורמנ״ס בירושלמי

אפי׳

ענתסין לחיליקו שחילק שסביו מכה  oroלמזיק לו כראשי איברים
אכל הממיי׳ לשק רש״י יראה שחק זה מנת רש״י והשו״ח שותים ט״ש
סי׳ מיס דחה ג״כ וכרי השבי״י מטעם אחר .והנה הקצוהיח לק׳
ש׳ חכ״ר הק׳ על הב״י כאן משגיא דנתובות פ״ג דעולא חוקי
למתני' דמ;ות כיתומה ימפוחה ושינו ממעם מחילה זלהב״י אף
דמחלה מ*מ יפטור מחלקות כמי כאן דשא זוכה מהעבד אף שאיט
משלם ח'מ פטור ממלקות .וכשו״ח כרית יעקב ראיחי להק טפ״י
חידוש הצל״ח פסחים כשגיא דרנהה״כ דכי מועיל חפיסה בקלב״ח
היינו רק לרבנן דהטעם שא משוס כדי רשעתו ושינו דב״ד אין
בידם לחיינו בשתיס אבל ללי״ש מ״מ שיה ומועיל תפיסה אבל
לרנבה״כ דאף ח״כ פוטר מתשלומי! אף דרק ביד״ש שא לדידיה
פמיר אף מיו״ש ואין תועיל תפיסה .ולפי״ז הכא דב״ד לא חיינו
אותה כלוס ומחלה ט׳כ שיה מלקות ול׳ד לשכל בע'כ דשם
שובי מחיוב אלא דרכו מיניה קזכי ומשוס אפוכי מטרתא ל״ל;
והנה מלבד שיש להתובח עמו בעיקר הדמיון ף״ל .עיר ואת הא
הקצוה״ח ש׳ כ׳ח כתב ליישב דהרי ש״מ שההיא רש״י כשגיא

0׳

דשם דכי פטר ר״< במזיד דבר כרת שא והנא בשוגג עסקינן
ותמוה דהא קיי״ל ולא חלקח בין שוגג למויד .וכתב ליישב דאי
שי שונג אכג״ג דפימר התשליחין אינו שמר אלא בדיני ארם אבל
חיובא רמי טליה בד״ש .הרי דלא ס״ל חידוש הצל״ח ולא ניתן
ליישב לדעת הקצו׳ כן ,ובס׳ חב״י רצה ליישב בניקל דאק הטעם
כמש״כ דהרב זוכה ממנו אלא דאינו מתחייב כאן כלל וכתב ראיה
ברורה לזה שישן מ״ב דאפי׳ מעוכב גט שיחדור דאין רבו זוכה
במעשי ידיו ולא אמרי׳ נו מה שקנה עבד קנה רבו אפ״ה חבלה
לרבו ואי דמיקר החייב שה לעבד הא בזה אין הרב זוכה בנכסים
כלל וע״ב דחעיקרא החיוב הוא לרבו בחבלוח זכ״ש כשהרב שבלו
בעצמו דאין עליו חיוב כלל וא״נ ל״ש שיפטור ממלקות .אבל כבר

ישב טל מדונה זו הפנ״י  05דאין סברא כלל לשלם לרבו בזמן שאין
מעש״י שלו והטלה דסברת הש״ס דוחא לענק נזק כיון דהוי דמי
אבר מ״ל קטליה כולו ח״ל קמליה פלגא אבל ריפיי ושבח ולער
זטשח שייך להעבד והסכים עש המנ״ח והראה שכן דעת הרחב״ס.
ומנין מש״כ החג״ת ליישב טפ׳י שח׳ק כתוכוח שמביא הקצוה״ח
עצמו ש׳ רמ״ו דלאו מטעם משלה שא רק והחזרה לא חייכה כלל
ברצי! הניזק א״כ במשתה לא נתחייב כלל:

י״א

דלריך לימן ט׳ .ושא מירושלמי מובא מ״י

סעי׳ ג׳ בועה.
ובכ״י סעי׳ י״ז .ומה אחרי שכ״כ הירושלמי
ואין חולק וכ״ה רש׳יי שבאבבהגר״א וכן שאלהריא בתוספתא פ״ט
א״כ למה כתב בלש״זי״א .ואולי י״ל דמש״ס נימין י״ב לא משמע
 pדמשגי

להעדפה ואם משלמו השיק למה יגולו העניים זהכש-ב

קיבל תשלומיו ט״ז .ועור מזחילה דפריך רפואתו וידיה שא ט׳
לישני דעל חזוגוח יחרים קאמר דשא לרבו וט״כ רלא ס״ל כירושלש.
והנה הרי״ף ורא״ש פ׳ החובל שיחי ירושלמי קיטע יד עבדו של
חבירו רבד ממלה' דברים ושא ניזון מצדקה וכחבהרא׳ש והירושלמי
שירי כדאוקי פ״ק ונימק בעברו לו סחא חריפא והיתרון שא
לארון .ולכאורה לשרושלש לשמחו ל'צ לזה אלא מיידי ביתרק
שונית ששא בכלל רשאה:
פעי׳ ר,׳ .איי כאן נזק .ונתבו משוס דהלכה כרבא .אבל 6״צ
׳ לזה דכחכי התוס׳ דכדבר שרוט ששש לחזיר נס

הטרה מקירו טפ״י סשיש ליישב קושיה התיס׳ פ״ה פ״ב בשרשי
חפ״ק דעירכק וחרש שוה למלאכה והא דמתן לו דעי טלו חשים
דעתה א״י למכור א׳ע ומכירת מש״ז לאו מכירה היא וב״ד אינם
רשאים למוכרו כמ״ש כרמב״ם בהל' עבדים .ולפי״ז אמאי שבל
בחרש שיב בנזק הא לא היה יכול למטר א״ע בעבד ולא אפחתיה
מכספא אלא דאף בלא אפחהיה נמי חייב וכתב וקלסוהו גדולי
הדור .זלמג׳ד יש לדון בזה דהא ע״ע לא היקש לקרקע ובמכירת
ממלמלק דבריהם קיימים נסי׳ רל״ה והדבר <״ע .ומפרש* כיס כתבו
ראיה עפ״י שחילקו התום׳ שם דבאיט בר אומטת איט שוהכלוס.
ויקשה נש״ס גישן מ״ג דפריך יש איכא עבדא דלא שזבק בקצסא
הא חשכת׳ל להשס׳ באיט בר אומטת דאינו שוה כלים ופ״ה דסק
חייב אף בלא אפתתיה מכספא .ומזה נדבר לק׳ נש׳ זה .אבל
ראיה יותר נטנה ראיחי לחכ״א חש״ם למצייר ריפוי שלא במקום
נזק ישי נאיב ליה שוי וסליק ט׳ ולמה לא אמר בפשטו ששסר
לו מעט מבשרו וצריך לרפאות איש מקום ומשמע הקא בכה״ג
ששה לו חכה כבר אבל אס עשה לי חסרון מחיש בבשר שיב
בנזק .וסנה המ״מ הק׳ מפ׳ח ע״א דמשמע דאין נזק אלא בפניו
[וכ״נ שירפא שבב״י סק ומה שהגיה במקום סק בושת ־!ל״י מא•
קשת לש דאין ה״ג במקיס רואים והרמב״ס סמך מל מה שביאר
לעיל וכפי טנת הראנ״ד כספי׳ 1׳] וכלח״ח מפרש בש״ס להדמב״ם
וכבר הקדיש הבית .אכל נראה מנה הה״מ מדלא אחר ר״י אפי׳
חבלה ואמר פציעה בפניו זה מפא קמ״ל דאק פציעה אלא בפנים
ועיי׳ בהנר״א:
שא עבד נמכר בשק .רש״י נתב כעבד
סעיף ו
עברי .והרא״ש כתב כע״כ דפ״ע אקלו
שמא שיטל לממרא״ט על שש ולאחר שיצא .יחטר א׳ע שנית [מה
שפירש הפ״ח והפרישה שאיט יכיל למטר א׳ע יותר מל שש קשה
והא מוכר עצמו נמכר ייתר טל שש ועיי' מלמ״ל פ״ב מעבדים וכיי׳ב
כתב רש״י ב״ב י״ג ע״א ונבר עמיו שם ע״ז] ומה שה אפשר
לדייק כלשון המשנה דאמר בשיק [במשנה בירושלמי ליתא השוק]
להורות ונישום כע״ה דאילו ע״ע אשר למכור בשק כמ״ש הרמב״ס
פ״א מעבדים דאפי׳ מוכר עצמו אינו רשאי בשוק .והנה הר״י
3ש״מ במתני׳ כתב רואיו אומו כעבד נכרי שמא נמכר בשק ט׳
שהרי הפסידו ממק זה שחם שה נצרך היה מוכר עצמו כעבר מברי,
ברור שללי כמ״ש שש׳ש בטנת רש״י במתני׳ שכתב נע״ע 1איט
חולק טל הרא״ש והראיה שבדף פ״ר ע״ב ד״ה ופגם משמע כהרא״ם.
זטנחו במתני' דחפרש מה הזיקו ביר זה שנחסר לזה קאחר רש״י
דהא יטל למכור עצמי בע״ע .ונזה מסולק מה שגימנס הקלוה׳ח

מ' • כאילו

כאן

סעיף ט״ו נועה•

בדברי

רש״י ס״ש:
ט׳ .פסי,

ובממום
’ המור דהרמכ״ם חולק מל הרא״ש
כהרא׳ש

ומשש

כתב הש״ג דאיט מוכרח ושש״ש הכריח בדסח הדא״ם .אבל מ״ס
צ״ע דרבים כס החולקים הלא כמה הרכיט יממן בשיח במחט׳
זהחאירי וגם דעת מאון עצמו זכן ר«ח הראב״ר .ומה במור
שנא מחלוקת הראשונים אי חייב טל הצער ממשך אח״כ וכחב
דעת הרא״ש דחשלם זהב״י חמה ומין לו זה ,ויותר שה לו להקש►
דהא מפורש בלא״ש פ׳ מונס והביא דברי הר״י וסר״ש והסכים
להר״ש וכן תמה הס״ח שם ובפרישה כאן ,וצ״ע על השז"•
שהשמיטה
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|אוצר וזהכמוז|
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בית

יעקב

הלנות חובל

שהשמיעה .ומה שהק׳ שם מ&׳ח על הר״ש חצ״א ע״א טלם אימדין
ט׳ שבת וריפוי עד שיתרפא .משמע דצמר אץ אומדן פד שיתרפא
ומשוס דאין  6לער אלא בשעת ממשה .לק״מ להא כאמת רוב
הראשונים נלט שם מלס אימדים ונותנים מיל ולא גרפי שבח וריפוי
והאי אנולהו .ומ״ש אח״כ היה מתמנה והולך נו׳ יטל להיות נס על
למר .ו«ה אתר זמן מצאתי תנא למסייע להר״ש הלא הוא תום׳
שאגן נפ׳ הטנם בש״מ ע״ש:
סעיף *״« • כגון שקטע ידי נו׳ שימר קשואין .כ*כ הרחב״ם
 1ומשמע לקמט רנלו לא תזי לשמור קשיאין.
אבל התום׳ ורא״ש סתלקין נץ מל אחת למליין מזי לשחור קישואים
ודברי הסמ״ע עבעים מדברי התום׳ ורא״ש .והערוך השולחן הק׳ מל
הסמ״ע ולא ראה דבריהם וצ״ל לעדין חזי לשמיר כשהולך במשענת
או נמ״ש סר׳י שהוא בנדי וא״ל לשמור רק אלל הפתח וזה יכול
לישב .אבל לפי״ז בשיבר שני מליו נמי כשומר הפתח וצ׳ע:

ואולי י״ל עפ״י מיש המאירי לר״ש דאין אט מקילים אלא מצר העושר
הא כל שחצר שאר המעלות או פחיתיוח הכל לסי המבייש והמתבייש.
וכן מסתבר ראעו נאמר ת׳ח עני יהא דע כפתוח שבפחותים
ואך שכבודו גדיל מצד תורתי יק יש עשירים נקלים ובמים «ע״כ
דרק מצד הממון מדובר .וצ״ל דהא דלא משני דחתני׳ רקתני הכל
לפי המבייש קחי בשאר מעלית ופחיתות משום דקחני לשון הכל
משמט דקאי נמי אעשירות אבל לרינא שפיל כתב הרחכ״ם דהכל
לפי המתבייש וכן י״ל בדעת הרי״ך שהק׳ הרא״ש עליו והנה
הפום׳ סתמו ולא פירשו אופן השימא בבושת חתמת נזק וכשלא מחמה
מק וצ״ל רסמט על מש״כ בצמר וה״נ כאן .יחש״כ בהגה והמבזה
כהן ט׳ צ״ע מלשון תשו׳ הריב״ש מובא במלמ״ל פ״ג מעברים
הל׳ ח׳ למשמע להריב׳ש רצה לומר נן ולא פסק ק ועיי׳ מג״א
איר״ח סי׳ רפ״ב ובחנ״ח חציה רס׳ע מש״נ בזה:
אינו בעל אומטת .זהו חילוק התום׳ מהא
סעיף כ׳ח.
רעירכץ .והנה לעיל הנאתי קישיח היס
מתלמוד חהא דגיטין מ״ג מי איכא ט׳ לישני בחרש שאינו במל
אומן .ומפרשי הים חידשו דעני אך שאינו שיה כלום משלם ל׳
שקלים ובטריפה העעם משוס דנברא קעילא וחרש אך שאיט בר
אומנית מ״מ משלם ל׳ שקלים ורוקא מטול ומינה שחין ועריפה יק
משמע במנחת חיטך .וצ״ע בתום׳ ב״ק מ״ב ע״ב ל״ה ועבד
דסיימו א״כ כשהשיר איט שיה כלום נו׳ והיל״ל אך שהעבר איני

אם

סעיף י׳נה .שלא מחמת המכה ט׳ .הנה הכ׳ח והב״ח נסו
להגיה בש״ס לקיים מסתת כרמב״ס הישנה.
אלא שלדברי הכ*מ ילא מחמת המכה חייב בכל עבר טפ׳י
הרופא ואכל מיני משיקה וכדומה ממאכל אדם חייב בריפוי עבר
 —.פפ׳י  fenסתם פעור מכל .ולהב״ח בעבר טפ״י הרופא אין חילוק
ובכל גינא פמור מכל ולמחה שלא מחמת המכה היינו סתם שלא
מחמס המכה .ומדברי הרחבים בפיה״מ משמע נב״ח שסתם לעבר
פפ״י הרופא פמיר מכל ולהכ״מ הרל לחלק .ובדפוסים נשתבשו סיה כלים .ובזה י״ל במה שראיתי בהג׳ רד״ל טירכין 3׳ שחמה על
החום׳ שם שכתבו דמיירי בטריפה דמג״ל לטריפה לאו בר קנה
והדפיסו השנת הראב״ד שלא במקומו פ״ש:
הוא .ותמה חותני זצ״ל דהא נמלא טמנה היא גיטין שם ומשני
העיף כ״א .אין שומעין לו .עיי׳ סמ״ט מעור חה קאי לשניהם.
 1ולכאורה ג״מ בעעמא דש׳־ם בידוע החובל בטריפה .ולהנ״ל דוקא בטריפה ומטיל ומיכה שחץ אבל טריפה
לתיר חזי לחיקם קמים .אלא לע׳כ טנת החום׳ עירכץ נמי בכה״ג
שמרפא היטב ובאמונה ושן דלהנחבל גופו ריפא ועתה לא משוס
בטריפה ומוכה שחין וא״נ לבד זה אץ מקים לדבריי .ובעיקר
ודמית ט׳ וכן בעממא דדמית מ׳ י״ל דל״ש אלא במזיד אבל לא
הקישיא מלבד דלא עריך משיטיא דש״ם שם .טור י״ל רתדש אין
נשיגג .יבאסיא למק פירש״י נגק שמא קרובו  .ומשמע דלפי שאין
דיני תרומה נוהג נו דהוי כקטן אוכל נבילות דאין ב״ר מלווין
לי שוס יגאה מזה אכל ביש לו הנאה שפיר אך דאינו טטל חמץ
להפרישו ועיי׳ חי׳ רשב׳א בם .והגה בסמ״ט ס״ק כ״ו כתב רכל
כיין שההנאה במקום מחק כגון כעושה לש״ש או שייצא צו שם .אבל
שלא אחזו הוי גרמא בעלמא .יבם׳ תב׳י הק׳ עליו מלטיל סי׳ ש״ל
מסתימת הפיס׳ משמע דל״ש וכ״כ הק*נ .והנה הרמב״ם השמיע
סעי׳ ט׳ דמניאר דקול הוי מעשה אלא דבבהמה הוי לרומח .אבל
מ״ש בש*ם נאסיא רחיקא ועמד נלח״מ ומשמע דננלל דבריו הוא
כ״כ רש״י ב״ק צ׳ח ט׳א דה מל אזני ועיי׳ מש״נ סי׳ ש׳ל בזה
במש״כ אלא מביא ריפא אימן ,והשי״ע חזר ונסבו:
ועיי׳ קדושין כ״ר מ״ב .ומה שתמה עוד שלא ביארו אי בכאן נלד
פעיך כ״ג .אמך* הנתבל ט׳ .וכתב הפרישה פי׳ אך אם יאמר השזמא כלעיל סעי׳ ט״ו בהגה .לא ראה במעיו״ט בשם הלבוש
ntt׳rv 4567ג<12ןון עמי קלצה ט׳ זכ׳ש אס יאמר תו לי מה ובפת״ש בשם הרנ״מ ועיי׳ עמך השולחן .והנה להסש״ע דמשום
שצריך לרפואה מדי יום ביימו ועוד עטם אתריני דשמא פישע גרמא הוי היה א״ל בזה כקושית השעהח״ל הל׳ עבדים דנעבל
בנפשו בדי לשאול מחובל טפי ורביע קילר .ותמוה דבש״ם איתא נה״ג בהנהו נגד עיני ע״כ לומר דלא לחירות לדעת רפיי נ״מ
דבקלנ״ח ממי חפיסה והעבד מוחזק בעצמו והנא חייב ללי״ש.
 fלהיפוך דקין לי מקן הוי כש״כ .ומש״ב עטם אחר הנה בש״ס
משמע רק משום דקרי ליה שיר המזיק ומרש העיר אלא דבתום׳ די״ל דגרמא בקנס אינו חייב וכן ראיתי 6ח״כ כהג׳ רש״ש קדושין
נרסי ומפסדת לי ע״ש .והנה בשבות יעקב ח״א סי׳ קט״ט בדני כ״ר .אכל לכמש״ה בועת רפ״י דאיט משים גרמא ל״ל ק אולם
דפוי מביא דברי רש״ל שנהב דטיקר לימן ליד ב״ר מה שאמדוהו בעיקר קושית השע״ה מלבד דייל כח״ש בם׳ חק׳ה והיכא דמצר
וב״ד ישכרו לו רופא אפי׳ אס יאמי המזיק אשלם לו דגר יום הדן איט מחויב לשחררו לא מהני חפיסת העבר כיין שמצד הרץ
ביומו אץ שימעין לו כי יאמר הנתק לא אעריש אותו להביא כל יום הוא ברשות רבו אין מעשה העבד בשביל עצמי כלים דנחשב כמו
ויום לב׳ד .וכתב מליו לבזה שכתב אחרונה דבריו מסתברים אך בהמתו של רט .עיי יש לחלק בין נזקין דתייב אך בכה״ג שלא
במש’כ דאץ עהנין ליד הניזק הוא כנד הש׳ס והטס׳ דכחט לנותנים נתכוין ליציאת איברים דנעיגן דוקא נחטין ועיי׳ כס״ח פ״ה מעבדים
לו מיד משמע לידו ממש והא דאיתא נש׳ם חיישי׳ שמא פשע הל׳ י״א מש״כ בזה .ויאה הים התלמיד ריש התוכל כתב הטעם
הייט באומר שאני ארפא את פצמי אכל כשוכר רופא מומחה וקצץ לחירשו טחן לי דחי טלו משום דא״י למכור עצמי דמכירח תשו־ק
לי שכרו תו לח חיישי׳ .ולא יריתי לדעתי במה שהסכים לרש״ל לאו כלום היא .משמע דמפרש חירשו שעשאי איט שומע ואינו חובר.
דאפי׳ אם יאמר המזיק ט׳ במה ראה לפסיק כרש״ל עד פסק דמרבר ואינו שומע טא כפקח לכל דבריו עיי׳ לעיל סי׳ רל״ה.
הרמב״ם ושי״ע שכתבו רשומעין לו מפני שהוא לתקנת המזיק .הן וכטנ״ק אהע״ו ם* ג׳ג דן מכאן לענין משודכת שניטל ממנה חוש
אמת דמרש״י נראיי שהוא לתקנת הניזק כיי שלא יצערך לבקש השמע שוה חזם גדול .נראה למפרש כאן חרשי שנטל ממני רק
ממט בכל יום אבל הא הרמב׳ם ושרע לא פסקו כן .וגס במה חיש השמע בלבד .וראיתי בשו״ח חיי אריה מביא משו״ת הלנות
שהשיג מל הרגףל.ג״כ בדן הראשון לא ירדתי לרעתו יהא הרמב״ס קטנית למהר״י חניז שכתב כן להריא שתירשו והנא טיט תישי
פ׳ב מתבל הל• י״ז נח 3מפיש דיחן ציר ב׳ד כפי מה שאמדוהו לגמרי דאיט שומע ואיט מדבר .אבל בחיישו ומדבר י״ל ללא גרע
יכן נסב בש״ח ואך רהימב״ם לא מיירי בשכירת הרופא .וי׳ל
מטמא וא’צ ליחן לו דחי טלו .וכן משמע קצת מתום׳ כאן שסה'
ונזה ס׳ל כרש״ל אבל הונחתו מש״ס נפל וגם מה זה שכתב מהא רעירכי) ט״ש ולא הקשו מכת כש״כ ש״ח דפירשי ג״כ הכת
שהיא עד כל הפוסקים וצע״ג ברברי היש׳ש והסט־ אינו ביד :באיט שומע ואיט מדבר .וטל ראיית המ״ב יש לפקפק לדעה
סזלך ביר מזגה .וכן המתבייש ט׳ .המפ׳ כהט בדעת הרמנ״ם הראשונים רחירשו קאי אדלעיל ומובא בתינו׳ .שוב לאת״ז רב ראיתי
’שהשמיע מ״ש בש*ס כר״ש עיי׳ בהגר״א.
בשר״ח אחבוט לאחרונים ואנח״ל נזה:
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סעיה

 .בית יעקב [טאוושונסקי ,יעקב בן שלמה] עמוד מס  164הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

הלכות חובל

-r/
שמהצחס
תוכיח לשרש
י בשית זכ*כ
ומש ב החוש' להסתפק בדלינהי מלמו והגביהה
דהוי אניס אכל מ־לינהו מלמו
שחיט מורים דעת ר״י אולי
מתפרשים גס לדעח י"' כמ׳ש

וחזר לאחר זמן וקטע אותה מחה שנשאר חהחבלה הראשונה מי
־י -־־”י-י ״י
 ־-־--׳ ■־ —•״ .״
אמרי ומשיג כאילו העע נפעם אחת בשל מקומוח היו א׳ר מון
שהחבליח היל בזאח׳ז אומיין לכל קטע וקטע לטי שלה בפ״ט ועולה
דוד הצער הרבה יותרי ולא הובא כפום׳ .אכל אי אמדינן לכל
אחת נש ע חונן שהצמר ממכה על בשר החונה כבר יותר כואב
לו ממכה נבשר בריא ונס זה בשזחא ג

די על הרמנ״ם הי' ד«? כהב״י וע'כ מום 2^4
הב״ח לפיש׳י מלין* צ״א ראום רשאי לחבול נעלמו וכמעשה ^ט
ומחלק רמרום שאני רחוק מאור וייתר מסתבר כס״ש נכו כ״י
רשס מא ניחן אחר אבל הכא נאותה שעה יכ״כ בשש׳י"© .ו
דברי רש״י זהרמבים בזה לע״ג ל״שנס:
״

סעיף כ ל .אלא שביישו ט׳ .טיי׳ טח״ע זיסשס״מזק &
יהבינן זמן להביא ראיה מש׳ס וכ״כ הניח
ושניהם טוגו לאמתו שכיה הש*ח מהראשונים ג״כ בראיה זל וכיב
החעיל״ט משי׳ המשנה להרמב״םלמחיה׳:
.

סעיף ל״י>• ביישו כשהיא ישן כי ,לבש״ס ר׳ל משם עם
משפחה .והייט דהוי כאילו ביישס בניפם
לבזה נסתלק חה שהק׳ הישועייק אהע״ז סי׳ פיג על הי״ז שהרד
למה לא ישלמו לה ימי טשהה בשלימזת לחיי! דא״א אין לה טשח
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סעיף כיח • ישיןן הטזבל וימול .עיי׳ סח״ע הסכר הראב״ד .כ״כ כפנויה .והק׳ הישוע־יקאחרי דאגן קיי״ל ביישו ברברים
 rוהנה כפיה מחובל מחולקים נטעם דגחבל וקשה אף שיש לו מזה טשס שגתביישה אשתו ח״מ איט ראוי
נשבע וטטל הרמב״ם כתב משוס דקנס הוא והראב״ר כתב משום ע״ז דמי טשסו כיק דלא ביישו נירים בגוש לאף שנעשה
«« .ולפי׳ז יש לפקפק דכאן ל״ש מעם הרמב״ם רלא קנסיק ליה בגוף האשה אבל בגוף הבעל לא געשה ולא מי רק כגורם

אליו במנחיש ומרים מעידים אכל במודה אלא שאומר שלא היה
כרי להזיק והוי כאונס כח׳ש הרחבים לחה נקנפי .ואולי ז״ש הראב״ר
בהשגות עטם הרחב״ס רטנחו לחזק חילוקו שבפ״ה דנאן ליש טעם
הרמב׳ס .והנה מלאחי בש״ח כתב הר*מ בכהיג דחובל משתבע
ויהיב ליה כסי מאי דאמר וליד לנחבל נשבע ועמל רשם קמעק
לא חבלתי כלל וילעיק בעדים שנכנס שלם ויצא מטל הוחזק נפק.
ואולי בינתו כמש״ב .ומשיב המחבר מניאק חפן שהזיק בו בפני
ב*ר ט׳ והוא מלשין הרמב״ם וכ״ב הטור .משמע דפסקו כשמעון
התימני וכ״כ הלח״מ ש״א מנז׳ח ונתן מעם הלא הלכה נריע
מחבירו .אבל המאירי השיג דקיייל נריע זל״כ התיפרים בב״י
סעי׳ 6׳ .והיה א״ל רחש״ב הרחבים והטור דצריך להביא בפני ב״ד
הייט לכתחלה דצרינין לברר בכל מה יאפשר אכל לא לענק
נאבד האבן .אבל החישריס נתב דאף לכהחלה איל ביד ודי
בשומת עדים:
סעיף כ״&• לרומא כעין ממט ט׳ .עיי׳ סמיע ראפי׳ היא
’ ממורד ט׳ pi .משמע ברש״י סנהדרין עיו
ע״ב .אבל המ״מ נמשך אחר לשק הרמנ״ם ס״נ מרוצח שכתב אבל
אס הכהו בעשח של ברזל ט׳:

פטור

מכולם .אבל הטור נסי׳ הסמוך פסק דחייב
סעיף ל׳•
מזק מובא פס בסח״ע פיקי״ז ומחלזקת
הוא בין גדולי המפרשים נשיח:
פעיה נ ׳א .אטפ״י שאיט רשאי ט׳ .במור מובא ימת הרמיה
דרשאי ארם לחבול בעצמו .וחתרו למלוא
מקירו עיי׳ ביי ובית ולחיח פ״ג מדיעוח .ומקורו מבואר כש״מ
שנשב הרמיהרקיי״ל נריח דגתרא היא .והנה בליקוטי שו״ת
חכיצ בסוף הספר הק׳ חזה על מש״ה הכ״י יור״ד סי׳ ק״ס דפסק
 mסטור המשלט טל צער אחר פטור ונתב הביי דה״ה רמוחר
יה נמו שפסק

אין ט בזיק בנל אופן .והנה מלבד

שתמהו השוס׳ מל רשיי ד6יכ ליפרוך טל מחני׳ [ומש״נ הפנ׳י
ליישב והקדימו הב״ח דהויא דמתני׳ קאי אבית המרתן דחית) ועיי
הק׳ ד6״כ בשרקק מאי נימ בין טרום ללטש .עוד ק״ל רא״כ
מאי פריך מבית החרק .ואולי זה שהכריח בפרישה וסמ״ע דלרעת
רש״י גס בביהיח פעור אבל תמוה דאק שים סברא בזה .ועור כי
./t t
ו tall
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ולא עדיף מביישו בדברים1 .לק״מ דלא נרע מבזיק בני משפחה
דרלה הש״ס לחייבו אף דלא עשה מעשה בגופם עכ׳ז חשביק כאילו
משה נזיק זה לגופם:

המבייש

את השטה פטור .ובעחים חלים ועתים
«עיףל״< •
שלטה כתב המניח דאף זה פטור בעת
סטותו ואף דאת*כ נכלם:
סעיף ל״ח כועוז .אן אתה כממזר .לכאורה נ״מ גם לממון מק
באומר לשמל שיעטר נחבירו או שפטרתו
כשל חבירו ועיי׳ ביח ל׳ט כשבוין ולא כשטין חמש .ומשיכ הרח״א
המקנטר ט׳ מי כאילו פירש כמון .כשב שזית חהר׳י מברוגא
דאין להחמיר עליו כאילו אחר כפיריש אתה ממזר זדוקא אם
אמר איט ממזר כמוך תמיר והוי כאילו אמר אתה מחזר והביא
ראיה מפ׳ הנזקק ההיא דקרי לחבירתא ט־ אנא לא אכילנא ט׳.
ומש״כ עוד הקורא למטרו עבר .מרש״י קדושין כיח משמע דרוקא
שקיראו בפירוש מבר כנעני 1ניכ פס הרק .אבל הרמב״ס פיו
חת״ת סתם וצ״ל דסיל כחהר״ם מובא בהגה רבהולאח פיר א״י
לתרץ דיבורו עד משמעות בניא וסמס סכד כלשק מ׳א מי מ'כ
1א׳נ המחבר ביור״ר סי׳ של״ד שהתם בעבד כהלמבים משמע
דס״ל עיקר כחהריס וציע ברמיא .ומש״כ עוד בהגה ממזר ט׳
הנה המניא אוריש סי׳ תל״ו מביא חמהרי׳ו דקורא לחבירו חמזר
שגע ג*כ בכטר אבותיו .יהרש״ל חולק וכיח להדיא במרדכי סו*פ
החובל כרפ״ל .וראיית רש״ל מא מתום׳ קדושין כיח שנתנו דהקורא
לחבירו ממזר סופג אח הארבעים משוס דחפד לחבירז דעבר בלש
וקשה להא חשד ג״כ לאביו שבא על חייבי כריתות וע״כ דלא
נחטק אלא לו .ומעוד היה קשה לי דברווק מאיל רלא סבר שר
טל לחו ללא יבא ממזר נקהל ה׳ .מו שמצאתי כחיס ןמובא קצת
בפחיש כאן] דעכיפ רוצה להניאו לידי חלקות כשישא אשה .ואף
דנן משמע כרין שם אבל לשק השוס׳ א*א לכיין בדבריהם וצ׳ע.

V

אבל בהוצאת שיר שלא מחוך מריבה כדי לפגום באום נשר אק
הגישן אותו לפדותו .וכן הוא משרש בשו״ת הראישכלל קיא סוסיי
א׳ יהנ״ש לא הביאו .ובזה היה אפשר לומר בביאור לשק הראב׳ר
בהשטת ספי״ט חא״ב מובא ברק ©פיק דנפוטח ונהג׳ רמ״ח
אהעיז פי׳ ,ב׳ פעי׳ ד׳ וזיל נל אלו שאמרו טל שחיקת! שהם
פסולים לא אמרו אלא בדורות הראשונים שהיו ביר נזקקין לחרשת
הא כנידוי ממזר
*".י*.׳
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גירסת הכפרי דיליף מן והחזיקה כ״ל שיש בו םכ׳נ א־נ הרחב״ס
לפסק נפ״א מרוצח מספרי כמ״ש סראב״ל בהשגות שם ופסק
מד רנחטין להזיק אעפ״י שלא נשמין לבייש יהש״ת ד׳ כ״ז יליף
כן חן והחזיקה .ודוחק לומר ריליף סרחי מפסוק זה דלא מציני
ק .שי״ר בתנרל ®ז שמביא לברי הספרי ט״ז מיסת שהבאתי
מהחינוך מה מבישיו מיוחד נו׳ וכ״כ הנתי״ר בשם גאון ספרדי
אחר הנדפס פס מאת הגר׳א זצ״ל .וחש״כ בהגה נשם מהרי׳ו
וכתב אש״ש מובא בבמר״א ילא נרש״י נ״ז למפרש מתהפך
להנאתי .ומשמע דליש׳י חייב .יצ״ט לאף לרש״י דוקא שם
משטין עכ״פ להזיק את תכירו להנאתו נא דלא נתכוין לבייש
אבל הכא לא נתכוין לא להזיק ילא לבייש .וכיו׳ב דן בשית פ׳ש
תנינא א׳ רע״ט בעיכרת העטדח מלשיני שכתב לטנק בושת
לביטול השידוכים לאף אם לא נכתב קנס בהתנאים יש לחייט
נראות עיני ב״ד מפני הבושת ומביא ראיה מנתהפך אמפ״י שלא
גתטין לאיש .זרחה הש״ש לשם עכ׳ם נתכוין מיהא להזיק לתארו
כשאתי אבל בחזרת השידוכים לא נתטין להזיק ולא לאיש כ׳א
להציל אח נפשי שלא לישא את שאינה רצויה לו ופעור מבושת.
ועוד הא העור כתב כרש״י הובא בסמ״ע ס״ק י״ע:
סעיף ב׳• המתכוין לאיש ט׳ .הרמב״ם פ״ח מרוצח פסק
י נר״ש משכרן להרוג את זה והרג זה
פעור ובב׳ק ל׳ פ׳ו אמר על ההיא מחטי! לבייש אס הקטן רלא
כר״ש ועמלו המפ׳ ט״ז וכתב הכ׳מ דהרמנ״ם פסק לפעור ולאו
משממי אלא משום ללאו בני החראה נינהו .והלח״מ פ״א מחובל
הק׳ עליו דא״ב לרינא אין נ״ח ביניהם ובמאי קמיפלגי .ואי משום
הא לא איריא להא נ״מ למעטם וארב לו פעור לר״ש אף באחר
לחד מיניהו או לראובן ונמצא שמעין ולעמם התראה חייב בנס׳ג.
אכל מלבד זה קשה למבואר להריא בפירוש המשניות להרמב״ם
סצהררין להלכה כר״ש ועול לא ניחן לחרן כן להחעיי׳ בלשו! השגיא.
וט״כ לומר כמ״ש הלח״ח בתירוץ הא׳ ללוקא בקמלא לתנא דב״ח
מפקא מרבק לכך פ&קינן אבל בבישח ללא אשכחן ברייתא למסייע
לר״ש הדרינן לכללין להלכה כרבים .אבל נם זה צ״ע להא ר״ש
לאו יחיל הוא בזה לכן דעת רבי במכילתא נר״ש ע״ש פ' משנעים.
®ד ראימי בם׳ כ״י להלח״מ מורל ירו משתליס לנתב בפ״ד
מחובל לברייתא בד׳ מ׳ב הכה האשה ויצאו ילדיה טחן נזק וצער
לאשה ול״ח בושת משים דאתי כר״ש דנסניין לבייש זה ובייש זה
פעור .ולכאורה בנתכוין לבייש זה ובייש זה לא מי בישת גדול כ״כ
נשמתטין לעצמו והפיס׳ סתמו ,ובמה שנותנים למי בושתו של עבד
םת® הטם׳ ולא ביארו •היאך השיחא .רש׳יי פירש בכמה יתרצה
עבל זה ויעשו לי טשת זה .והגאון בש״מ פירש שמין כמה אדם
מתבייש נשמביישין את עבדי .ועיי׳ ערוך השולחן מש״כ בזה ולפי׳מ
שכתבתי בהעי' א׳ אין מקום לדבריו ע״ש:
םע'ף י' • אבל אס היה האחד ישן ס׳ .בתום׳ ב״ק ל׳ סיימו
להם גרמו לו ,והייט ח״ש כירושלמי שהיא
המועד .וכתום׳ כ״ז ועיר בש״ח שם מהראשונים כהט למניח מכאן
לאונס נחיר פעור .יא״כ לא שה צריך לטעחא שהוא פשע .וי״ל
לטעם זה מא אף להחחייבים גס באינם גמור עיי׳ ש׳ שע״ח ועיי׳
מחנ״א הל׳ נז״מ ש׳ ה׳ אבל בס״מ שם נתב שני העממים יחל
וצ״ע .ובאחת היה לפני הראשונים גירשת שומת בירישלמי להמס׳
הביא מהירושלמי כלים ולפניט ליתא ®ה בירושלמי .והנה בזה
י״ל לשון העור בסעי׳ א׳ לפיכך ט׳ ועמר בפח״ע ע״ז מ״ש .וי״ל
דהיינו באופן שהיה אחר יפן תחילה דנכה״ג בשאר דברים חייב
ופטור מבישת תהו התירוש שנתב העור בישן וכן י*ל כינת המשנה.
והמאירי במתני׳ כתב לשיבור דיט כישן וצ״ל דהיינו בשכרותו של
לוע נפי׳ רל״ה סעי' כ״ב ע׳ס:
סעיף ה' ,ו £3עליו ושמא כד .נצ״ל וכן שא בתשו' הרא״ש
המובא בטור וכן היין בבהמה עיי׳ תוספתא

עכשיו השותק מל העריבה ס״ז משובת אא״כ קור pלו שלא בשעת
מריבה ועיי׳ בהנר״א .ותמוה להא גם מנשיו קינשן אומו «ז״ש
התחבר כאן סהרעב׳ם וק כתב הראב׳ד עצמו מובא ברא׳ש הופיק
לב״ק .פור מן׳ הע״ז שם כיון למסיק ושלא בשעת מרינה פסול
מי ששותק למה לי שדלוק שחילק תתילה בין דורות הראשונים
שהיו מענישים הלא ד בתילוק זה לחוד לומר לאין פסיל שיתוק
אלא שלא בשעת מריבה אכל בשעת מריבה שנח הוא לו .ומ'כ
נ׳ל עפ״י מש״ 5הרא״ש כאן שנתב הרמ״א בשמי ליש מקומית שאין
מהנץ  pיפילין בממון ועיי׳ אחרונים וא״ב אס עונשין אוחו בממון
לפרוח סמלקית אין היכר כ״נ שהוא על שקראו ממזר או עבר
ואן קול לרנר שהוא על שקראו בפגם .אבל כשליקק יוצא הקול
סל הרבר שקראו ובאיזה פגם .וז״ב הראנ״ד לרוקא ברורות
הראשינים שהיו מענישים מלקות מחש היה לו לצווח בנ״ד להלקות
אתו שבזה ינקה סמצס .אבל בומניני שאן עונשין אלא דמי פדיון
בזה אן תשש כ״ה בשתיקתו שלא קראי לב׳ר .ומסיק אבל שלא
בשמש מריבה לבוה חלקי! מחש כח״ש הרש״ל לגם בזה״ז לוקין
בזה שפיר הוי החשש כמו ברורות הראשונים ומלשחק ולא קראו
לב׳ד הוי מדאה .ומש״ב מוד הרמ״א הקורא לחבירו מלשין נו׳
פעור .צריך לתלק הקורא ממזר בן מחזר דשם ממזל הזי חירוף
לזרעו אחריו משא״כ בשארי חירופים ראינו אלא לו לברי. :
סעיף ל*« .ןעל החלבי! 0׳ .צ״ע רבש״ם איחא ברביס והפום׳
השמיעי .והרמנ״ם פ״ו מהל׳ ליפות הל' ח׳
כתב ברבים*.
סעיף ט״א במה .י״א ס׳ .וק פסק הררב״ז ח״ג א׳ ת״פ
ונתב כיון ללשו בו הוי כשאר חירוף
וגס הרמב״ם השמיעו ע״ששנתב טול מעמיס:
סי׳ יע״א .סעיף א׳ ,אינן חייב על הבושת סד שיתכוין לביישו.
מה כמשנה שבמשניות כתוב שנאמר
ושלתה ידה וסחד&סבמסשיו וק הגירסא במתני׳ שבירושלמי ונרי׳ת
ונסב החוי׳ע דהיגטתא הוא ק ושלחה וכ״כ הרמב״ם פ״ה מחובל.
ונהג* מרש תמה מליו מל׳ כ״ז ריליף ®החזיקה .אבל נאמת הם קני
לרשוח נ&רדוס® .החזיקה יליף לגהכוין להזיק סגי אף בלא גתטין
לבייש ומשלחה לריש דבשנן נתטין לבייש וא׳ה א״ש מירסא
במתני׳ דה״ט משלחה .ומה הסמ״ע כתב דלפי׳ מן נמטשיו
לומיא דהתם  piהוא בפפרי להגירסא אשנה וז״ל לפי שחצינו
במזיקים שבתורה שעשה בהם שאין משטין כמתכוק יטל אף כאן
כן ח״ל במבושיו .ובפרישה מביא מש'כ הר״ן דבחטשיו משמע
שמתטנת לו ואם טנה להחזיק במבושיו של זה והחזיקה בשל אחר
פעור ואינו כהסמ״ע .אכל חמה להביא דרשת ר״ש מזה ואנן לא
פסקיגן טתיה אלא כרבנן ודוחק לומר שרעתו לפסוק כר׳ש וכמ׳ש
א.׳ אשרי והמאירי אבל הפרישה לא אה לו להביא כן על המור
לפסק כרבנן וכבל תמה ס״ז בשוש״י .אבל י״ל למביא כל המשמעות
דמטשיו לרנק דרש* מזה לבעינן סנה לבושת ול״ש לריש ג״כ
דמ׳ל למכתב "מטש* ומדכתיב ,מטשיו" דריש מטשיו של זה
ולא של אחל ומביא כל הלרשא לומר מה ראיט רבעי טנה נא
דלא פסקיק בליש .ובזה ניחא מה שהק׳ משש לרבנן במבושיו
מאי דרשי ביה .וראיתי מהי״ר מביא מאש״ש שהק׳ הלא מבע״ל
למטע טסת שלא בטנה .והיש״ש אין בידי לראות מה שמחק ע״ז
וראיתי נפנ״י שהק׳  pוהכרית מזה כהרמב״ס וחוי״ט דיליף מן
ישלחה ,אבל לפמש״נ ניחא לבטנה פני לכחוב ,בחטש' ור״ש לריש
מן ,מבושיו" וע״ז הק׳ שפיר חטשיו מאי דרשי כיה .יכתבו המס"
דשמא מיבמ״ל לשים וישא .וכתב אתי׳ לשיט מה שדרש בספרי
[לפי גירסת התיטך] למה נאמר בחטשיו הה מטשיי מיוחל דבר
שיש בו שכנת נפשות ס״ה סקצותה כן כל לכר שיש ט םכ״נ ה״ה
בקציתה .אבל לפגיט הגירסא בספרי מנין לרבות כל לנר ח״ל
והחזיקה מ'מ .ומלבד זה לפמש״כ קישית התום׳ על במטשיו
דהזל־צ ,במסש" .נמצא לט״מ שביארתי שני היצפיהזח יש להם
ב״ק ת״ג הל׳ ש:
מקים .ואיט הנן למפרשי דאלפיתא אא מן במטשיו הוא לא
°עיף י' טעדי • לכן מי שיש לו כי .מלשון הימ״א משמע
הנירהא הישנה שבספרי אבל הנירסא החלשה אא ת׳ל וקרבה
לאף דא׳י לו בבירור ח״מ יטל לחישת
 '0ופצחה ילה ס׳ היי דליף ®שלתה .והנה לפי מה שהבאתי ילמציאו מוך זמט .אבל אין זה מהסברא שיוכל למציאי בלי שום
בירור

ל
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מת

הלכות חובל

בירור וע״ג מיש לו מקום לחישת מין שיצא מליו קיל מינה ועיי*
שיח וב’מ ח״ג סי׳ קנ״ב .והנה בדברי הרמב״ם נזה המשי
האחרולם מיי׳ הומים סי׳ ד׳ ובלשמ ימלשל פ׳ג מעבדים .אנל
נראה סשטיח הש״ס דלחאי דשני ראית ליה הסייא לכאורה לא
לריף להילפותא חישב וט״ה מברייתא הוא הנפיה פטר איסור
השפחה ^א שבתירק הא׳ לא רצה לומר רזה יהא נקרא פסירא
שיכיל להיציאי משוס זה ולהכותו לכן משני בגנב ירננ״י משני דע׳ז
נופא מיחר להארון להכותו .ולפי״ז יש לפקפק מיש״ה הפת״ש
נשם החיק השני וי״ל:
׳*!?י!™.
«״• ונתזה נקמה ט׳ .ונש״ם לפי שאינו דימה ליסר.
וראיתי להפרש אחד בירושלמי חטה שהק׳
דמ״כ ל״ל נזה רק לרבי מטה ז׳ ולרבנן ה״נ היי נח כהו נפירש״י
רגיתז נקמת מן הפן המחנקמ ו6״כ הרמצ״ס דפסק פ״ו מריצת
כרבנן למה נהג שם הל׳ י״א מומס דימר .ילק״מ דהרמב׳ם איט
מפרק כיש״י דמן המן המתבקע ילא קיסם וגיחז אלא נשחק הברזל
•אה״ח ;1234567
מ! הפן המחנקע מ״ש:
---׳י' • וכן אס נתטין מ' .במנחת אהרן סנהדרין ט״נו נהג
י בנתכוין לזרוק בלד זה והלנה ללר אתר שפטור
מגליה מלי שמא אנוס יבזה מודה תנא רב״ח יחייב ממין שאיט
בכלל חייבי מיתות שוגגין .ועיי׳ מה שכחבהי כזה למיל פי׳ ת״י
ספי׳ ל״ז בשם הנישא ונסי׳ תי״ח סעי׳ י״ג:
סעיף י״א• טי שנשלט׳ וס״ה ישן ונתגלגל דהוי ששט .ורוקא
כשהיה הניזוק למטה נ*כ הישב״א .ימש״ב
ואס נתהפך ט׳ .לפי סידור המחבר שהוא לשין הרמב״ס היה א״ל
דזה קאי גם טל ריח שא״מ דהוי ששט .אבל בטור א״א לומר
כן .יט״ב ל״ל נמ״ש הלח״ח דהוי מחילתי בפשיטה לטנין ריח מלזיה
וחידש הטרוך השולחן יבריח פטרה שאיני שכיח כלל פטור .ילא
ראה שנן כתב הט״ז לטיל סי׳ ששח .זכתב הסמ״ט משים ימ״ל
שיגג קרוב לחזיר .ולפי״ז היה לרין לפטור מגלות והחים׳ כחיטה
ל״ג ע״ב סיד׳ה דילחא נסבו דחייב וצ״ט:
סעיף י״ב• חייב בנזקיה .עיי׳ סמ׳מ .יבאמח הם שגי פירושים
בש״מ נשם החאירי לסי׳ הא׳ חייב בר
דברים ולהב׳ פטור .יהנמיק״י נתב ירשי בלא״ה חייב מרין אישים
ישבת טי נמי שלי .ול״ע יהא ג*מ נמת הבטל אחר שהזיקה יי״ל
נזה .ועיי׳ אחרונים באשו ם,׳ פ״ג .ונ״ז דוקא כשהיא טישה
המטשה כח״ש הרא״ש אבל בשניהם נאחד כמ״ש כמס׳ כלה דרך
טקש פמיר ועיי׳ פ״ח טל הרא״ש ובחחנ״א הל׳ נז״מ הי׳ ה':
סעיף י״ג ,ןא״י להצילו ש« .,ר\א כמ״ש הנמוק״י ר״פ המגיח
דלא כהסמ״ע סיפ״י ח׳ בשם הרי״ו ט״ש.
ומש״כ בהגה שהוא עושה דבר מבירה ט׳ .ר״ל אפי׳ אימר
דרבנן עיי׳ מלח״ל פ״ג מעבדים הל׳ ג׳:

אינו

(t׳ >5/
^1

ץ־

מחמר לו ט׳ .משמט מזה
סי׳ תכ״ב .סעיף א׳.
דנשמיחל לי שוב אין מליו חטא
לשמים וכן נמב הפנ״י .אבל ברמב״ם פ״א מחשיבה משמט דלריך
טנ״ז חשיבה ווידוי לפני ה׳ ומיי׳ חייכ״פ יומא פ״ר ט״ב מש״ב
בזה .יבש״ס מכאן לב״ג ט׳ יהקשו מפרשי הים מזה על כרמב״ם
פ״י ממלכים דב״ג פטור בשוגג יהכא אמר שהיה לי ללחיו ולא
לחד .ואפשר דהרחב״ם יפרם נרש״י מהרג טל שלא למד יר״א
ואה שהריטב״א מטת ד׳ ט׳ הק׳ טליו ט״ש אבל לרש״י י״ל כן.
יטיי׳ שעח״ש איר״ח סי׳ תר״ו נשם השאילח שמואל .וכזה אמרתי
בדברי הרחנ״ס פ’ה מרולח הל׳ ו׳ ובהשגות שם וז״ל זו לא שמענו
מעילם אלא שליח ב״ר שהוא מלקה יותר חמס שאמדוהו ב״ד
ומת חמיו ידו ט׳ .ומאוד חחוה דהא בהזם־ף חייב גלות .ובקול

הרמ״ז מטח פירש דאיירי דלא מטה במנין .ודבריו אינם ממשקים
בפירוש דברי הראב״ר יהא דפטור בלא טעי הוא משוס דהוי
קרוב לשיר מיק ל׳ב וננהיג גם נדבר רשות סטור .יבשו״ת
נריח יעקב פירש בכונתו טפ״י מים סנהדרין י׳ אמרוהו לעשרים
וחייבוהו י״ת וננהיג אם שפיך השליח ביד מיקרי אונם .וגם
זה אין מספיק דא״ב הא מיפטר מעמם אונס ולא משום מיסק
נחליה .ונ״ל פשוט כבינתו רזה פשוט דשליח ביד אין לו רשח
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פד 1#

מ1ח להחסרי לח מנ״י אין לריר ראיה אבל אם
|ה0מ
א"יק נלקה אוחי ימי״י מם שז נתב הראב״ד ד» לא «!w
מעונם נטמר שיהא לו רשח להטה מכת שח וא״כ זה שהלהט
טי שחת דיט נמלקה יוהר מל סה שאמדוהו נ״ד וקיטר לשן טא
יק טנחי אלא דנו טי נשליח ניר ט׳ ובריר דט טג«'
»׳ י וכיצד משערי} ט׳ .כרבנן דלא נרשנ״ג
סי׳
[ומשיג נמריא מקושת דל6
תמרי הלכה נרשנ׳ג נמהנתינו עיי׳ נזה בשדי חמד סמרכת נ־
כלל ק״ל בקיאות נפלא בכלל זה] .וכתב נהתו״ה דלק השמיש
הפיסקיס דאיט תייב ער שיננה כעד בים הריק דמא לרשב״ג
דלרננן מבטיל הנה לשבח ולדות .אבל אין זה מספיק כח״ש
הישיש דהא ראב״י גופא לא הזכיר בדבריו קרא אלא דינא פסק
לעולם איט חייב ט׳ ותלמידא מא דקסשני יתורא דקרא לרשב׳ג
להא דראנ״י .והראיה בש״מ כתב דהלכה נראב״י וניב נשיג.
ובילקיט מביא הנרייחא ההם ולא טזכר ראב״י ונזה י״ל מיס
הראיה דהא קיי״ל משנת ראב״י קב ינקי .והגה בש״ס מטח ר
פריך הרוג יציל ט׳ ופירשו השם׳ משוס שונא .וביאור דבריהם שי׳
מימים רס״י ל״ג ובפת׳ש פס מרשיל והק׳ בשו״ח מצפה ארי׳ בהא
וכתיב כי ינצו אנשים ועש אשה הרה ט׳ ואס יהיה אפון ט' ודרש
במצות שבמיתה הכתוב מדבר שגתטין להרוג את חנירו והא זה
שנתטין לטרגו היא שיגא של הרוצח [טיי׳ מכילתא] ואמאי לא יציל
דהא הוא איט כמקיימי דבר כיק שלא הרט .וי״ל דנם תבל נו או
בייש ואך דפטור עכ״ז מיחפב בחקייחי דבר וטידי״ל ואכ״מ:
ס׳ציף ' היתה שפתה ט׳ .בירושלמי שנא כתום׳ ד' מיג
משמע דאך ח*נ נש והשם' השמיש .חמר
קשה דהשחיטו מ״ש ר״פ מזרה זכתה לי אפי׳ בא בזנות וכן טא
במכילתא <צ״ט1.בהתו״ה שם מבואר דשבח ולרוח לשלם לבעל ממש
ירק לחי ולדות להבוטל וגם זה צ״ש ופלא ראיתי בפג ',שטזב אמר
רבה נו׳ זנתה לה ט׳ פירוש ניק שמת הנר זנתה איהי כרין כל
הקודם בנכסי הגר אבל א״ל דהא דזכה רחמגא דש ולדוש לנמל
הייט כי אישה משוס שזונה בנכסי אשש ט׳ להא אפרי׳ בד׳
מ״ג אפי׳ בא טליה כזנות .והנה מש״כ לפרש כן פירש הראב״ד
בהשגות שי׳ כ״מ .יחש״ב לרשת דא״ל ט׳ מדוע לא הביא פירוש
הרמב״ם:
סי׳ הכ׳ר .פשף »'• לפיכך לא יקיז הנן ט׳ .המנ״ח
1מלוה שח חידש לזה שחייבה
התורה מנה או״א או חובל בחבירו אם טתנים לו רשום תשלה
להטת א״ע בלאו .והנה באחר כבר כשבט שה בסי׳ ת״כ .יבאו׳א
לכאורה תמוה מאוד דהא פכק הרמב״ם ומובא ניור״ל ש׳ רמ׳א
דשחר לבן להקיז דם לאביו באין אחר משחט אבל בחבל ט שלא
לצורך שיב והא ודאי בליכא אתר מחיל לו אביו אך אס יקרה
שיחטל יותר מהלריך pi .בר״ם משקין רב לא שביק לנריה נו׳
שט לא מחלו .ועוד כל ני הא הו״ל להפיל לאפממי' .עד
שמצאתי בטו״א מגילה כ״ז שמניח חזה דאב א״י למשל על בזיונו.
ואח״כ סחר זה מקדושין ל״ב דפרך ורלמא רחח ועבר אלפני שר
ומשני יחשל ליקריה הרי דמהני מחילה אך לבזיק והנה אח״כ ראיתי
דבאמח פסק כן כשאלחוח פ׳ משפשס דל״ח מחילה מל מיק
ומביא הראיה מההיא דהנמקץ וי״ל בהא דקיושין דלא היה חשוד
רבה לבזוח לאביו מזיק ממש אלא שמא ידבר דברים שאינם דרך
כבור לאביו מיי׳ יור״ד סי׳ ר״מ ונס בזה שבר מל ל«*ע כשש
חום׳ חולין ד׳ וגיטין י׳ ובזה שפיר תשני דמשל ליקריה .ובלא״ה
יש להעיר שם משבת ק״ה דשתר לשבר כלים להטיל אימה .וראיתי
בגליק הש״ס של שתני זצ״ל שנתב רי״ל רה״פ והא קא עבר
משום כ״ח וא״ה אך אם לתת שפיר קא סביר דלא ירתח מטם
אבירת המחק רק מה ששבר על ב״ח .מיש בפשטו ניחא רההס
יצא לו תיקון שה דכ״ב יהיו יראים מחט אבל הכא אין זה נחשב
לתיקון מה שרולה לידע חטנת נט .שוב לאח״ז ראיתי -בס' שדי
חמד מטרנת כ׳ מביא מערכם גדולים שחלקו גזה מ״ש וצל״ע
נהכה אחו וילאו ילדים אי תשיבי רם לירה רם מחמת מכה .יהגה
בשי״ח מרי נשאל בנן שהכה את אביו ומחוך הכוייבה^הוגך חכי'

ג
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בית

tea

הלכות חובל

פאיט נ® מ ט מרת שנתחלשושו״ט שסלענץ נמס מריס מס
 rfאלי הז «הדרץ יושבים בלשכת הגדת וסיס נא מעשה כזה
לפניהם נוראי היו דמן איתי עפ״י ד״תומכה אביו ואמו ואלו היה
יוצא מט לסקול ובא אביו אח״ב נטמנה זו להצילו מחימה נאומיו
דלי*  nbהוא האם נאמין אותו להצילו ממיסה .והח״ם חאהפ״ז סי׳
קכ״ה תמה עלץ והלא סמ״נ ריב מיסה דב״ג שהנה אס ישראל
תייב כמהדרין נ״ח .ונסב ואולי ס״ל דנהי וסייג מיסה ב״ג המכה
אח ישראל מ״מ איט נירין מ״ר על כנה נמו שנידק נמכרו מל
ו־ מצום ממש והראיה שגט משרפ״ה ויפן נה ונה וירא כי אין
איש מסיד לצאת ממט להתגייר ואחיה ויהרוג אס המצרי אכל
לולא  pלא היה הורגו אע״ג שחייב מיסה .וחש״כ ואולי פיל היא
פלא דהא  pכסב הרמכ״ם פ׳ י׳ ממלכים הל׳ ו׳ דאמפ״י שסייג
מיסה מ״ח איט נהרג ועיש בכ״מ וררב״ז .וסש״ב ראיה ממשה
כ״כ המהרשיא מהדרין נ״ח ע״ב .אמנם כעיקר השאלה יש לרון
שנסב החווי' שהיו סוקלין אותו והא מנה או״א אינו חייג עד
שיעשה בהם סטרה ולא נזכר חזה בדבריו שהוציא ממנו דם .אלא
רל״ד מצאת דם ממש בעינן אלא ה״ה נצרר הדם אמפ״י שלא יצא
!שכיס במכה גדולה:
סעיף כ>• אבל החוכל נחבירז .ט׳ ההפלאה נסוכות ל״ג חקר
כטעם הרחנ״ס ומקורו דאפי׳ במקום לאו אחר
ג״ב ממונא משלם ולא לקי והמניח מצוה מיט מביא דבריו ונתב
דאין ראיה מחסני׳ ומובל ביוהכ״פ חייב רי״ל נלא אחרו בו וח״מ
שוגגין חייטם ואי משים הא לא ארא דייל כמ״ש השושיי וחובל
טומ״פמחיאדאידןקתני חיבל בחנירו או מנה אביו ולא עשה בהם
סטרה ומשמע דוק חינלי״ל דממונא משלם ולא לקי .והיה איל בזה
בפסק המקצועות נהג׳ אשרי דחונל טוהכיפ לוקה ופטור מממון
וקשה ממסני׳ דייל וממני׳ נלא התרו ט ום״ל ריוקא חובל
לחור איסרני לסשלוודן ולא כצירוף עוד לאו בהדיה כמו ביונים
המקצועית מייד מסרו ט ועיי׳ הג׳ רש״ש ב״ק פיז ע״א .ואולי
ומס הרמב״ס דנמו רריבתה חורה חיבל צתשלומין כן כל עניני
נזיקין ואיב הרי ים סקידם לדבריו ממחט׳ ביק ל״א מ׳ב אחרים
שקצצו נטיעיחיו חייבים והק׳ בחום׳ דהא חייבים מלקית משום בל
תשחית ופ״כ חיק הרמבים דבנזקי ממין שאני לריבסה מורה דאף
ביש לאו צדדי איט נפטר מחשלומץ יכן מהא רקן קשבא ביק ניח
פ״ב ופירשו טלם דקל .והאין חייביה והא חייב חשים בל תשתית
וע״ב דגם בלאו אחר חייב [אך הרמב׳ם מפרש שם דקאי טל
פימת הוקל ולפירושו אין ראיה] .ונן חהא דב״ב לץ איזל
ואיגזדה לריקלא דפלניא כי׳ ופירשו טלם דקאי על החירות אך
הרמבים פיט מטוק מפרש לה טל עלם הדקל וא״ב אץ שם חיוב
חשלום זע״ב דמזקץ חייב אף בלאו אחר לא מחמת חובל .וסנה
בסמים ס״ק ב' מביא דברי הרמב״ס משום שעושה נמו לוח
ליצרו ו«ך במראה״פ על הירושלמי מש״ם ל״י מ״ב הוא דוחיא
דמרו מה שורו דלא צריך לאפרו ט׳ והא להרחב״ם תייג מיתה
אפי׳ אין צדן לאפרו וננהיג איירי מחט׳ ומי שפיר שא דומיא
ושזרו יצא צריך לאפרו זק שן בקונץ פי״ב מהל׳ שבח ותימן
המאז״פ ט״ו דחה הקוק והוא כסב לתרץ דהרמנ״ם בחב דוקא
בעמה בשוגג אבל במזיד ולעני! מימה אפי׳ בה״ג פטור עיש.
אנל נמנית נטלם מחט לפי שטה דברי הרחבים פ״ר מחובל שנסב
חשיש ראף מיתה חייב בחובל ומבעיר כרי לנקום .ובפשיטו לק״מ
ובהא דמשני שם מבעיר בצריך לאפרו בחב בש’מ והיה יטל
לשנוי' דע ריפא חינה בצריך לאפיה אלא משום דימיא ושירי ונ&ירו
ל״מ אפיה .וא*כ י״ל ובצריך לנקמה צ׳ב מלל זה והא דלא משני צהויא
 pשא משום דזצזיא דשירו כמיש בש׳מ .ובלא״ה נתב שם נש״מ דט״ב
אץ נינת הש״ם לדמותן לגמרי ע״ש ודברי ההת׳ע פיק י׳ מאור
תמוהים ונבר ממד ע״ז נחי׳פמ״א לביק טים:
החובל נע״ב שלו פטור .ומשמע דמ׳מ צריך לבקש

ג'<

ממט מחילה כילע־ל ם•' תנ״ב חשים עונש

ביד״ם וכיח להריא מתום׳ גדה מ’ז ט״א ד׳ה ברק ואף לר״י דס׳ל
אין לעבדים טשח הייני לענץממין אבל לא למטן ע<נש והנההרמ׳א
נהג׳ יור״י סי ,רם״ז פעי־ ב״א בחב בפס רי׳ו ונ׳ש אס חבל נו

יעקב

סארק דחטזר וחמה השיך שם דהא מחני' היא נ״ק פ׳ו ולמה
נמט בשם ד״ו וחמיהני דהא מחלוקת הראשונים מה דסחוס׳
גיטין י״ב בתימן הא' ם״ל דפטור לגמרי ולתירץ הב׳ אינו פטור
אלא היכא דעניר לו םמ 6חריפא פטור מהמותר .והבה הרא״ש
שם פסק כתירוץ הב׳ ורטח הטור כאן נראה בחידון הא' יפטיר לגמרי
כמיש הב״ח כאן ונתב הניח שבן דעת הרמב״ס יוש״ב המישרים דפטור
לגמרי בדעת הטור אבל בבהגר״א שם הטה דעתו לרמת הרא״ש
וצ״ע חסחימח הטור והמחבר באן דמשמט דפטור בבל גונא .וכן
ראיתי במאה׳ס בירושלמי כפירקץ הל׳ י׳ מביא גס ימת הרי״ף
נהטור והרחנ״ס והיה לפניהם גירסא אחרת בש״ם גימץ שם עיש.
ומש״ב המחבר יאסי׳ ציערו ט׳ עיי' ב׳ח יור״ד סי׳ רס״ז שכתב
דלכתחילה אץ רבו רשאי לטשיח לו סמים חזקים נדי ליקח המותר
לעצמו דלעבדוח מסרן הכתוב ולא לצטר זלטשת:

סעי׳ ט׳• והם שחבלו כאחרים פטורים .בטב״ת בחב דבהרג
עבדו נפש חייב הבעה״ב לשלןז דמי מחבל דל״ש
טטמא דשמא יקניטנו רט בו׳ דהא יהרג מ״ש בחחי״מ סי׳ ז׳.
ולכאורה ליי דהא בלא״ה יש להק׳ לסמ״ש ר״נ גאון בחשובה רלוקה
המבד ט״ו מיי׳ סמ״ע בשם החרדכי וכן הוא לעיל סי׳ שח״ט א׳ב
ל״ש הטטם דשמא כי׳ וילך כו׳ דהא ילקה [אח״כ מצאתי שכן הק׳
ההפלאה כתובות ל״ג חלא לס״ב צ״ל להמררכי דהא המשנה
משיימת שם אבל משלמין לאחר זמן ותקשי היאך לוין! ומשלמין.
אלא דרברי המרדני ילוקין היא לא חן הדי! ולא מלקות ארבעים
אלא עונש או שמתא או מרווח והתפלאה כנראה לא ראה בכותבו
דברי המרוט] .וכן קשה דהא עליו לשלם ד׳ דברים נשישתחרר
ואיך יפסיד לעצמו וטיב דלא פלוגרז״ל בתקנתם ואף במקום דל״ש
הטטס .ובשו״ת טמורי איר סי׳ ט׳ בחב דאין ללמיר מהסשובה (הצדוקים
וחלילה לחדש דינים טפ״י טעמם .והטיקר דלק׳ ניד נחרי׳ שור
שור לכמה דבלים ופריך א׳ה אדם נמי ומשני א״ק למען ינוח מבוץ
ט׳ להנחה הקשתיו ולא לד״א ומהאי מיעוט אימעזט נחי עבד למטן
נזקץ .וכן מורה נמי לשון הרמב״ס פ״א מגניבה שכחב ובעליו
פטורים שחין ארם חייב על נזקי טבדיי אעפ״ישהם ממונו חפטשיש
בהם רטת וחיי לשמרם שאם יכטיפנו רבי ילך כי׳ היי דעיקר הטעם
שא משום דיש בהם דעת ואיי לשומרם וכן מצאתי נפיריש משנה
אחרונה טל משניות שהקשה על הק״ו של הצדוקים עברי ואמתי
שאני חייב בהן חצות בו׳ דמה עטן חיוב מצות לנזקין דחיוב נזקין
משיש בתורה משום שלא שמרוהו בדכחיב ולא ישמיט בעליו
ונדחק כל שחנחי בשמירתו הבשרחי את נזקו ואיב עבר ואמה
שאינם בשמירה שא״א לו לשמרם כל היום בבל מקום שהולכים אין
לו להתחייב בנוקין ותיע שאינם בשמירה חדאחר ילך וידליק גדשו
ני׳ ואי איחיה בשמירה מה תשובה שא ישמרט שלא ידליק ואפשר
ומשיר תם אחי לחילף דצא כתיב מ שמירה וס״ל החס שוורים
בחוקת שימור קיימי ילית להו דר״ה בריה דר״י שצריך להוסיף
שגררה על שמירתו אלא טון דכחזקח שימור הוא תיובו הוא משום
מחוגי שהזיק והיה לעבר ואמה .ולפי דבריהם השיב להם דא*נ
משום מחוט א״א לחייבי שיפםידט מאה מנה .והנה לכאורה משמע
דעבר שחובל נטצחו חייב לשלם לרבי מה שהפסידו:

טעי׳ י"• בטובת שאה .והק׳ בקציה״ח דהא הוים חיהדר
מחמת שמא הדרא לעולם ט״ס .וייל
דיגחנל יחנרנה לאחר דתו לא הורא בסי׳ קיג סעי׳ י׳ .עור י״ל
דננה״ג צריך לשלם כשעת היוקר דהא על ספק זה קנאו ומחמת
זה קנאי בזול ע״ח היוקר שתהיה אח״ב .ועיי׳ נחי׳ פי׳ קט״ה
בחידושים פיקי׳ מש״ב על השיך יה״ג בן:
ידוע בו׳ •הנה הרמב״ם פ׳ט
סי׳ תכ״רי• ®'J״ א' בועה• 1
מגניבה איט מחלק ט! יום
ללילה אבל הראנ״ר ורמנ׳ן מחלקים בזה .ויש להק׳ מש*ס נ״ק ד׳

אם

קי״ר ע״ב דפריף ומי אחר רב הכי והאמר רב נו׳ לישני דהכא מיירי
טוש מיהו י״ל יפריך דרב אדרב דמוקי למחני׳ בטן שבאי ט׳

והפגין בלילה כי׳ ,אבל באמת דשת הראנ״ד והרמב״ן מחוה דשא
נגד דרשת החב לחא משפטים מהיקש דלא תחלק בץ יום ללילה.
אגל
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פה «»ו

שהוא נרזיף .הרנה כחס האתרוגים סה מיי׳
חורש״א אהליח סיפ״י ונמנית חציה רל׳ו פ»״<
בפירוש החדש שס .ימש״ב הסתבר ואם הוציא

קשה דלוקי שם באב סל הבן וכדומה זצ״ל דבלי
והרח״ה בש״מ שם מפרש והא דפטיר במחתרת חת:
מעיקרא ארמתא ומיננב אכל מאן ועייל לחצר במה ״»״» w /3י' י׳ג־ו .אד גישכיד תחרים כי׳ .והנה הי־א׳ש כתב ואם יש
לי חייב לשלה לי מובא נהה׳ס ואס אין? ל*
לינה והדר חתר מחתית וגנב כלים כיח ומעיקרא לאו אועתיס ׳
יי* _אמא _צא_ממחי;נ בנפשו וחייב נמשליחין .וכתב מוי הרמב׳ם שעה ויש לו את'כ אס מחייב לשלם לו ?tc&'B
שם לאס והקישה מ״א אי פדים י״ל ימים .והקשי ע״ז מאבנר סי׳ רצ״ג ס׳יק ט׳ כשם הרי״ו ולזה רמז הש׳ך כאן .ובדברי
ועחשא .וסשיט י״ל וגביר מלחמה שאגי שאינו חת מכל ואף במקיס הירושלמי הסובא בסמ״ע כאן האריס האחריגיס קרבה בזה עיי׳
בנ״א הורג .נמר כתב שס וכן הגנב שננב ויצא או שלא גנב ומלאו פה״ש ובחנ״ח מלוה רל״ז[ .מש״כ שם נקימץ המנתה דאס אחד
יוצא מן המתתרת הואיל יפנה פורף ואיני רודף י״ל ימים .ונתב מאבר פלמי לרעת ויכול אחד להלילו דלים מוזהר סל הלאו יש
הר׳ח דפשוט הוא .אבל המהר׳ן הק׳ע״ז מירושלמי סנהדריןפ״ח לפקפק בזה ועיי׳ נחי׳ לטיל סי׳ רס״א מש״כ מל הרמנ׳ים נמנין
דתני ר״ח במחתרת אין לו דמים חוץ למחתרת י״ל דחיס ורשב״י אנייה מוטח] .ונפת״ש יוד׳ד סי׳רנ׳טיבמנ״אאו״תט׳ קנ׳י ס־ק
תגי אפי׳ חון למחתרת אץ לז ימים לשי שממונו של אדס חביב נ׳ ובתירע׳א שס .ובשרת יד אלי׳ סי׳ מ״ג ובש״ת סס שלחהיור׳ד
עליו בנפשו תמי ליה אזיל בעי חיסב ממוגא מיניה זקאיס עליה סי' ג״ט ועיי' חשבלות אור״ח סי׳ שכ״יז ס״ק ז' ובא״ר אור׳ח סי׳
וקטליה ר׳ה אמד נטל הכיס והפך אח מיו לצאת והלך לו ועמד שכ׳ט סם אי״ה .ומותני זצ״ל העיר מהא ומשה הדג אח המצרי
עליו והרגו אץ ההירנו נהרג .היי דרש*3י ור״ה ס״ל דגם בחיץ ונכנס בהפק סכנה עבור ישראל ופשוט דיש לחלק דלהציל רניסשאני
אץ לו דמים .אבל טעם רסני הוא דכסק כר״ח דחוץ למחתרת ועיי׳ רש׳י תענית י״ח ט״ב דה בלודקיא .וק הא דאסהר נכנסה
י״ל דמים .אבל קשה לומר כן בדעת הרמב״ם יהא שם בהל׳ ס׳ בספק סכנה היתה להצלת רסס יק דדחב״ר כרסה ל״ג דמן
כתב לשק רשנ״י משום דאין אדם מעמיד עצמו טל ממיט והיאך הדש״א היאך הכנים עצמובפכנה .דהצלח רבים שאני .נמת ראיתי
סחר א״ע ול׳ע .והנכון מש״כ נס׳ ת״ת דזה הוא סנת הראב׳ד בארה הניפם מתיש סם הג׳ זר זהב ושם ככלל שקי״ג הארץ
שס שכתב בורח ר״ל כינחו לפרש דעת הרמב״ם דמיירי כשברח בזה ועיי׳ מהר״ם שיק טל מטח מלוה רל״ת ועיי׳ סוד תפא״י
הגנב אז אסור להורגו דכיק שברח בודאי לא בא על מסקי נפשות משניות יימא פ״ת ופרמ״ג איר״ח סי׳ כפ״ח הש'כ נזה .וראיתי
ובכזה מורו גס רשב״י ור״ה .אס ני גס זה דוחק קצת דהרמב״ס בחפא״י מכות פ״ב הק' גבי רזלת יא״י משם לעולם אפי׳ לכיקי״נ
איט סחב מדעתו ולשונו מידה דהיא מלשק הירושלמי .מור ?הב ואמאי לא יצא אף דהוי ספק סכנה מ״מ תחויב להציל חבירו מודאי
הדמב״ם כל גנב שיש לו דמיה אס נפל עליז גל כשבת מפקחים אבל ברמנ״ס פ*ז מרוצח משמע דרשית בידו לצאת אם ירצה אלא
עליו ואס שבר בלים בביאתו חייב בתשלומץ אבל מי שאה לי דמים שהתיר עצמו למיתה .והנה בשו״תצ״ל כתב דיש לסף לקרובו של
ששבר כליה בביאתו פטור .וסנה נש״ם איתא אר״ש לא נצרכה הנרצח להעמידו בדין כי מציה מיטלת על נואל הדם למדת הרומז
אלא לפקת עליי את הגל ופירש רש״י אבל אם בא על פסקי נפשית ותובא בפת״ש .נראה דזה איני אלא לענין למוסרו לדין ספים
כו' גברא קמילא הוא ס׳ והרמב״ס השמיט זה .ויותר צ״ע טל איתי ב״ד אבל לספי בזמן הבית להרוג את הרוצח לא ידו ספים
החג״א אור״ח סי׳ שכ״ט שכתב איסא בסנהדרין הנא במתחרת דהא החוו"' בחשו׳ סי׳ קח׳ו מפקפק נס בעיקר ההיתר בכאלישאל
בפנין שמותר ס׳ אם נפל עליו גל בשבת אץ מפקתין עליו דגברא אם מורץ ק די׳ל דרק אם הרג הרוצח אין נהרג עליו' אבל לא
קטילא הוא וכ״נ הרחבים בהל׳ גניבה .ותמוה דבש״ס אין מפורש לכתחילה .ועוד דגא המלמ״ל חקר נעמד הרוצח והרג הנואל הדס
כן רק רש״י פירש נן ונס הרחב׳ם אין מביא זה .ובטעם השמטת אם נהרג סליו וכקב דמסתברא דאין נהרג סליו .וכן הוא מפירש
הרמב״ם י׳ל דבאמח בש״ס שם דקאחר בשלמא אץ לו דמים ט׳ בילקוט פ׳ מסעי ע״פ ומלא אוחו פרט למלוא הוא גואל הדס ופירש
איצעריך סדא מ״ד אהריגי ב׳יד ט׳ .ולכאורה למה לא אמר דאין הזית רטנן דסי״א יחותר להרוצח להרוג לגואל הדס משוס כבא
מפקחי! עליו הגל אלא דזה פשיטא להש״ס כיק דנ״ק פשיטא דאין להורגך השכם ט׳ קמ״ל .ומוכח ראם הרגי איט נהרג'עליו דהיאך
מפקחין וקאמר גס לתירוש סד״א מ׳ד אהרוגי כ״ד וכבר עלה על הו״א דשרי להורגו לכתחילה אלא ודאי דאס הרגואיס נהרג עליז

p״ X ,מר,ר

דעת המלמ״ל נפנ״רמשבת לחלק  pדכשבח לא ניסן להצילו בנפכי
ותפסו מליו מש׳ים דילן עיי' מנ״ח וא״ה הרמב״ס שאין דרס
לכתוב רק מה דמטרש נש״ם לא אשמעי׳ זה וכתב כלשון הש״פ
וממילא מונן נן ורש״י דמפרש הוא כחב לפרש ק .וזה נראה
טנת המג״א שכתב רמשים ורמב״ס משמע ק אלא דקיצר נדרכו.
וראיתי מי שהק׳ בש״ס דאחר והמס בכל אדם 0׳ סדא בעה״ב
הלא ט׳ להא האי דרשא יזעיק לה מדרשא דאין לו רמים ומחייב
לו בין בחיל בין בשבת טפ׳י מש״כ החג״א סי׳ סכ״ט דאפשר כיון
דאין אדם ■מעמיו עצמו על ממונו תיישינן שמא יעמוד אתר עדו
ויהרג ולכן מחללין אבל בארם יחיד יניח ליקח ממוט ולא יחלל
שבח .ולפי״ז גס «א בשמעתין דחרביק לחלל שבם ולהרוג את
הבא במחתרת מ״ב מאי רק אאינש דטלפא דלאי בעה׳ב וכטעמו
של המג״א דחניון דאין אדס מעמיר עלמי על ממינו חיישי׳ שמא
יעמוד בעה״ב עלו ויבא לידי פק!״נ .אבל בעה״ב עצמו שחויב
להניח לגנב ליסחחמוט ולא־ לחלל שבח נמ׳ש הרמ״א יור-ר סי׳
הג״ז שחייב ליחן בל מחוגו ולא יעבור מלל״ח וא״כ ממילא שמעיק
דבל ארם מותרים להורגו .ול״ד בטה״ב מלמו ול״ל ורשא מהינה
בדא .וי״ל רחשבש לא הוי ידמיק דהא י״ל נהיו הבעלים שלם או
ייסר דחיישי' שמא יעמוד אחר עדי ועוד י״ל ואכ׳מ.
את״ח 1234567
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1ח״מ אומר הספרי ולכתחילה אסיר להורגו אלא אם נתאמץ והרגו
אינו נהרג עליו הרי כהתלמ״ל .וא״כ היאך גניף אוחי להרוג את
הרוצח ויפקיר דמו באופן שאם יהרני איט נהרג עליו .ימש׳כ עו־
הצ״צ ועד היק מיקרי טאל הדם וקרוב וכתב דאין שימור לדבר
אלא כל שאץ קרוב יותר ממנו .הנה החוז׳י פס כתב דסירוש גואל
הדס לא איתברר לן אם כל קרוב לנרצח חצי לרמף ולהרע הרוצח
כי יחס לבבו .ותמוה שלא הביא דברי הרמב״ם פ״א מרוצח הל׳
ב׳ שכתב מל הראוי לירושה הוא גואל הדם .ואף שהכ״מ לא
הטרה מקירו כתב בס׳ כתר המלך כמו גבי ונמכר מאחיזתי
דרשינן ובא גואלו והקריב קרוב קידם והוא הראוי לירושה כמו
בקדושין נ״א ה״< מיקרי גואל הדס מי שראוי ליורשו .ומש״ה החוו״י
דהרחנ״ם השמיט מ״ש בסנהדרין ח״ה שאם אין לו גואל הדם שנ״ד
מעמידי! לו נואל הדס ותמה

ע*.1

הנה הרמכ׳ם פ״א חרולמ כתב

לא רלה גואל הרס נו' ביד חמיתיו אח הרוצח בסייף .והוא מהספרי וז״ל
שיכיל אין לי אלא שיש לו גואל הדס מי שאין לו טאל הלם מנץ
ח״ל גואל הדס ח״מ .וזה כלשון הרמכ״ם שכל אחר נעשה גואל הדס
ואף שנש״ם דריש ק מנפגעי בו וממרי דרש כן מימות את הרוצח
י״ל .ועיי׳ הג׳ רש״ש שכתב רדריש בש״ס ק מהוא ימיחט דמיותר.
ואולי הוא ג״כ כינת הירושלמי מטת פ״ב סל׳ ה' מנץ שאפי' אמר
ך» " w!0א » WB.י•1%£
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הלבות חובל

מ־לשי המס 4מרץ שאש*׳ איט יכיל למנוע ט מיד שמציה מל גואל
הדם לחזור מלת ס׳ל נמש בי הוא ימיתנו דסשמע  610ימיתני
מ׳ס .והיא דחוק מאוד .ר״ל כמת הירישלמי נדרשת ש״ס י ל{ שאם
אמר איט •כיל להקביל! ר״ל להירגז מי שפונע בי הוא ימיתנו.
יסש״כ רש’י בחומש פשק י״ס במש ט אפי׳ במוך שרי מקלס
ינדחק שם בש״ת .ומלכד זה תמוה ררש״י לא הביא ירשת רז״ל
מהדרין ש״ז .ואילי חזה ראיה לחה שכתבתי רלא דריש נ! בש״ס
מפגמי בי רק מהוא ימיתט .אמנם לולא יראתי הייתי אומר דנהח־יש
הציונים ברש’ ,וקאי של מנעי בו שנפשק נ״א ונסמן במפות מ׳ש:
מ׳ חכ״ו .תעיף ב׳■ כל בית ט׳ .השם׳ השמימי דין דבית
שאץ ניבט ששרה מפחים פמיר
ממשקה נדמשמע ב״ק נ״א ונ״נ שם החאירי בש״מ להדא ופיי׳
מב׳ק חייר״ד פיה׳י כ״ב שסמד בזה .והת׳ת כתב שפשיט היא
לפי־׳ח דקיי״׳ל דאין חכמה בפחות הפשרה ולק השמיטוהו .ובית
אתך וקטין ויש ט כדי לרבע י״א עיי׳ מנ״ח .יחש״כ בפה״ש בשם
הח״א דאין לבע סל פ״לייח השקה שיי׳ סנ״ח שהוטח דמברך .
והח״ס חאור״ח סי׳ נ״ב בחב דסברך בחטש האחרון דקורם לזה
איני פשקה .שש״כ שוד הפח״ש בשם כגה״ב דא״ח אלא מדרבנן.
צל״ס דרא־ס־ במג״ח בשש כנה״ג דהוי דאורייתא1 .כמ׳ מיימוני
!י״א מרוצח כסב להרי א והוא דאורייתא והכמ״ג אץ בידי לראות
אס הביא דברי מ״ס:
7
סס״ע סי? ת'• וק״ק ל״ל ששמא ט׳« .רש״פ בביאור קיצור
הסמ״ג כתב דחשכח״ל עץ שהיה
י י
הרה״ר מהלך בשיפוע ובלא הכית היה מהגלגל ולא היה ניזוק ועתה
שסמך ביתו הקצה מהשישע ועי״ז ניזוק ומיי' נהנר״א .ימש״כ הט׳ז
כאץ של השמ׳ע דמסטם טר הוא תייב כדי' יד׳ רשב״א שם כתב
דסחיקה ממס מפל לסוכה דידיב .לא חייב ברא קאטר מטעם בור
אלא חייב בו׳ש קאמר:

®לף ג' • לטעט ב״כ וב’מ ובסתרי ודיש ביס לרכות ע סיכל.
׳ וממה המניח חיש ממ״כ דסטור .וכת׳ ת״ת
כהב יהחסקה שבהיכל היה רק לטי בסלמא לכך היה גסה ג׳ אמות
אבל המסרים שיק תירם ראם משתרש יביכ״כ בננו ויש לטש להכנה
שמר לנגזם מטקה ונמ״ג גם בכיהמ״ק היו סמיכים לעשות

משקה נש דקיי׳ל ננוח ועליית לא נתקדשו מ״ח מררנק *יה אסור
להשתמש שם לק־ הוא פטור ממשקה אכל הספרי תיירי סדנא.
וכיה בם׳ חב״י דבקביעי חשחישתא חייב בכל מי דחימעשי
מהכתוב ובבית נזס״ב הוא יחייב אך בלא הבישתשששתא .ופיי׳
מרוך השולחן שכתב רגנין שלט המשופעים ואין דרך להשתמש שם
פטור ממשקה:
סעיף די׳ • גובה המעקה אץ פחות מי״ט .שיי׳ מנדל עוז חש״כ
בביאור דברי הספרי והיא דחוק מאוד להמעי,׳.
ומה שהביא ראיה חפופ״ק דנמע״ק ס״ש מאור תמוה דשם משמע
דאשקר מג קיימי .והנטן מה שביאר בזה בהתו״ה שסט׳ש:
סעיף ח׳• שנאמר השמר לך ט׳ .במניח חמה ע״ו רהא
בהא* קרא כתיב כי לא ראיתם כל תמונה
ושמירת הנוף חנק .ולא ראה מה שכתב בזה המהרש״א ברטח ל״ב
ש״ב .שו״ר לאח״ז בהשמטות שנתב משלמי כדברי החהרש״א ולא
ראה דבריו:
סעיף ט' .ולא ישחה בלילה ע׳ ובלשון זה כחב נמי הרח׳א
יור״ר .ול״ש דעת הרמב׳ס בזה דנש״ס ש״ז
י״ב מחלק להו להרוי׳ וכלילה התשש משים סכנת שברירא ובסילץ
הטעם משוס שלוקה והרחב׳ס ממרב להי .ועור דבש״ס מחלק בין
ידו אחת לשני ידיו והרחב״ם איט חתלק .וצ״ל דוה טנחו נמ״ש
בלילה ר״ל באופן שאיט נראה .וה״ה במהדק בשיניו סני שיי ,מ׳
ר״ג ליפשיץ שס וגס בלא זה הקשה הכנ&ח הגדולה יור״ד סי׳ פ״ר
דת״ל דאשור חשים שרן המיס בבארות ואנתיס דאסור נס כשלא
פירש מהמים וזה י״ל ואכ״מ:
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השובר ט׳ מכת מרדות .וכמב הנאה״ג בשם ב״י
סעיף י'■
יור״ר או משוס דהוא דרבנן או משוס דהוי כחצי
שימור .ומה באמת הכ״י כתב נן רק מל בל תשקלי די״א דאיט אלא
מדרבנן לפי שפשטיה דקרא אינו אלא בשרץ לבד ולא בפאר דברים
המאוסים עיי׳ מלמ״ל פי״ז חמ״א הל' כ״ז ושיי׳ חט״ש סי׳ י״ג ס״ק
ב׳ .אבל בסכנה הלמד חזשחרחם לנסשתיכס ודאי הוי מדאורייתא.
אכל פשוק דנונת הרחב״ס היא דכל מי דחשיב כאן ולא הוי רק
חשש סכנה הוי לק מדרבנן רחהיח איט אסור אלא בוראי סננה
שלא יכניס אדם נפשו ועיי׳ משבצית יור״ר סי׳ פ״ד ס״ק ב׳ חש״כ
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השמטות
סי׳ ק6״ב .עיין פס״ש מסיק ה׳ שרמז לדברי החיה חאר״ח
׳ י סי׳ כ״ט .ומה שם מביא ש״ס ב׳ב קכ״ב ולא
נתחלקה אלא בכספים ט׳ אלא לקרובה ורחוקה .יפירשב״ם קרובה
ליייפציס ורחוקה נררופליס .וצ״ש הא בשעה חלוקת הארץ לא
נירש מקס הקדש ולא הר השריה איה מא ט׳ והיה לז לרשנ״ס
לפרש מי שנבנה משק שילה נגטצו ומי שהיה סמוך או ר חיק משילה.
אכל ירושלים מאן רנר שתו ט׳ ט׳ מ׳ש ומזה חיזק דברי המג״א
סי׳ ק״נ ס״ש הימב .ולאיהי בשו״ת אבן שתיה נד מ״ו שדחה
דבריו זנחב שהפעם דקדזב לירושלים הוא משום שהימה עיר נדולה
ובתי המרטלזס .ולא לאיי ברשב׳ס שכתב להויא ספני שרחוק
מביהמ״ק .אולם אני סמה על הת״ם שלא זכר ס״ש באדר *נ פל׳ה
*( אמר הפז׳ל י5כ׳ל לכאורה לגמרא ! n*nm m» t»J fiiottc׳

ובילקוט ברנה שכבר היה יהושע יורע שהשכינה עתיד לשטן בץ
תחוס יהודא לבנימין וע״ש במהות מר״א ועיי׳ תום' ב׳ק פ״ב
ע״ב .וכ״מ ממש״כ הטיבה ברצונך כ1׳ שמוח ירושלים אז יעלו
מל מזבחך פייס .ומעשה רב״ש היה קודס שהראו לו מקום המזבח
טפ״י נביא סי״ר דברי הח״ס צ׳ע ל"שבס:
שהערתי מאמירת קריש .כעת ראיתי
סי׳ רם״ז .סעיף ד׳.
נשבו״י ח״א סי׳ ק״ב שעמר בזה
וכתב להק ע״ש:
מהאגודה .יל״ע בגב״ק לא
סי׳ שזד»• סעיף »'•

טך{

מ״ב אי צטרא דגופא חמירא
חלערא רחמונא)•:
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u.״.

« *a-.

xi xi

רעד

בן איש חי

שנה א׳— כי תצא

274

ערב להם ,והולכים להם ואין קונים כלום ,הרי זה עושה איסור שגונב דעת הבריות,
וגם גזל בידו ,דאף על פי שטועם דבר מועט מכל כלי וכלי ,מכל מקום אין בעל הלבן
מוחל ,אלא למי שרוצה לקנות באמת.

י .מי שנתחלפו מנעליו בבית הכנסת או במקום אחר ,אם זה שהחליף עשה זאת במרד
כגון שלקח מנעל חדש והניח ישן ,הרי זה מותר להשתמש בזה המנעל שהניח לו,
אבל אם זה הראשון החליף בשגגה שלא הרגיש ,כגון שהם שוים,או שלקח הגרוע
והניח החשוב יותר ,דאז נראה ודאי דבשגגה עשה ,הרי זה אסור להשתמש בו ,אלא
יהא מונח אצלו עד שיבא בעליו ויתננו לו.

יא .אסור לערב מעט פירות רעים בהרבה פירות יפים ,שלא יהיו ניכרים ,כדי שימכור
הכל בחזקת יפים ,מיהו כל פירות ותבואות שיש בהם פסולת ,או עפרורית ,ואפילו
צרורות ואבנים ,אין צריך לבררם אם נתערבו מאליהם ,ורק לערב בידים אסור.
יב .אסור לגנוב דעת הבריות ,אפילו בדברים שאין בהם הפסד ,ורק עושה כן כדי
שיחזיקו לו טובה בחינם ,כיצד ,לא יפציר בחבירו שיסעוד עמו ,והוא יודע שאינו
סועד ,אבל בלא הפצרה מותר לומר פעם ושתים ,אף על פי שיודע שאין דעתו לאכול
עמו ,שזה הוא כבוד לו ,שמכבדו בהזמנה על פי שורת דרך ארץ.
/

יג .כשם שייש אונאה במשא ומתן ,כך יש אונאה בדברים ,וגדולה אונאת דברים
מאונאת ממון ,שזה ניתן להשבון ,וזה לא ניתן להשבון ,זה בגופו ,וזה בממונו ,וכל

ו

שכן אם מחרפו ומבזהו ומביישו .והמכנה שם רע לחבירו ,אפילו הוא רגיל באותו

[ 1

כינוי ,ואינו מתבייש ,אם כונתו לביישו ,אסור משום אונאת דברים.
יד .אסור להשליך נבילה ברשות הרבים ,במבואות בתוך העיר ,כגון תרנגולת או
חתול שמתו ,או דג סרוח וכיוצא .ומצוה על כל אדם שרואה נבילה מוסרחת ברחובות
העיר ,שיתן לאחר שכר טרחו כדי שיוליכנה לחוץ העיר ,והרי זה נקרא צרכי רבים,
ובפרט לפי דברי רבינו האר״י ז״ל ,שהזהיר מאד לבלתי יריח אדם סרחון נבילה ,כי
דבר זה מזיק מאד גם לנפש .ויש בני אדם שהם חסים על חפירה שיש להם בחצרם
שקורין בערבי בלוע״ה ,ואין שופכים בתוכה מים ,ולכן שופכים כל מים המאוסים
שיזדמן להם בבית ,בתוך רשות הרבים ,ומגיע מהם סרחון לעוברים ושבים וקצים
בהם ,ועתידין אלו ליתן את הדין ,כבר נודע גם כן ,מה שכתוב בזוהר הקדוש ,על
אותם השופכים מים סרוחים ומאוסים לפני פתח חצר שלהם ,שהם מקוללים מפי
המלאכים ,זה הכלל כל דבר שהאדם קץ בו ומואסו בתוך ביתו ,לא ישפכנו או יזרקנו

לרשות הרבים.
טו .הבונה ביתו ,אף על פי שהוא רשאי להניח העפר והאבנים ברשות הרבים ,כפי
מנהג המדינה ,עם כל זה עפר .ואבנים שאין לו צורך בהם בעבור הבנין ,וסופו
לפנותם ,אל יניחם זמן הרבה ,שיכשלו בהם עוברי דרך ,אלא יפנה אותם מיד ,ולא

יאמר אדם מי מונע אותי ,ומי טוען כנגדי ומי רואה אותי ,אם אזרוק נבילה או דבר
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סיכל הולך ואור על מה׳ר  Wממל מ תנא הממ״ם ז״ל והיה
ותרן ההדש ,מהרישא £צחן״ל סו*רש ה ץ להמס ית הסיח) דרכנו
הורה לוונמת נץרן זויח <ע*גי בל 'יהלאל ־אלה המוקים ו ועל
צקאו רכגן דנייךעי שמיירו מדי ?ראשוני׳  pfrVהאגזדוניס נ’ל
ה״אי דג*
זיו ומסיתים * ואתיא ממיא תוך מוך ?&W3
ר 5גלולה דןפוי גמל העונה תגלי עמוץויז ק בל אלה סעולת
צקן הואלויה הוא זיוה הרג &מבהץ *IWpftft Ptfr

יריריהש«ו8
י

ל מאדימה )^־^?STOtMs

רומס מלא מתעל
ילידבלי על אופט

1.

לחמ ייעלה !ליונו

גמלים מעשה
מונינו <לו

־ ־ir ^4.

חלקן

ם5

יצא־
,נדיץים ■bsY
׳
ידיד מובא-לביא הדסוס־ע״י גמיי

 .י ממיר הזת ויה מז׳הש׳והנולל בקהיר

«•* ®“י

אברהס^^י

£ילידי *ft
התת ממפלה אמניטי התלוימולנוץ

נלקש נגיה'המאוא?

םלים
I

יריה

*'**P P

» flss'Wbta 1>w1מ6י-גלוי
שלי שממית

*'*4 4 < # *'0* **4־־* >**:־*** *****

ד [טאריקר^ידידיה שמואל בן יהודה] עמוד מס  1הודפס ע" תכנת אוצר החכמה

vf!1

»ץ

י׳יגו

<ו כי!

בן■׳ *.רןלכ1ו;£ריוויו •

•־יא

• W

נולינא חטא אנל • ביאיכא חאא אה״ין לחוזר
בירמיה מ עיש נ • ואי! לתתצו סל מת

*ש«וך יהניחא כמההבטחה ע ת חוור נאיכאחסא
<רס גמהיה אמירה מוחלטת המו יעקב וישראל נימי
עזרא וההיא לירמיה מאי איכא למימי הא איהא המניו
מ,א ןאלת״ה קי מה איל ירמיה לחגניא ןיעזמיכח״ש
צגינז הא יכול לומי_חנניא גרם החטא איוינא־זייה
מוחלטת ליעא חזרה ואץ העו! גורס לחזור > ואני בעניי
לל מלאי יעקב היה ירא שמא ינחם החטא שלא הימה
מהצעתה אלא בץ הקניה למיא וליכא המניו נניא
זנת״ש רצינו נהקיחתו לסייהת יעשיב ועט ,רמסתמא
מריו האל לטונה היא אס לא יעשו רצונו ונימי עזרא
#ים החטא יען לא הימה גמאה אלא תפילה ונקשה
שהתפללו משה וישראל חשל עליהם אימתה כ!‘ עי
יסגור כוי והחטא גרס שלא נתקיימה נרכתס ונקשתס
וההיא לירמיה ■איי חיי לכתיב ונחמתי טל הטובה היינו
אחר שתחול הסונה לעלם תחול הטונה ותנא ■וכשיחטא
ממר הסונה .זכי כ נהייא רד״ק כירמיה מת ן פיח
*

.אוצר החכמה|

>ט״ש

פא •

k

"דיר

רצינו כל מ* יי! יקא־וו״ל '*א לש עיה  bיטי שיצ«
ט' ע״ב כיון ראי! הניוני&שויס ולא הניא אוח! אל*
לראיה וני לייקינן שפיר איכא לאקשויינשס שאמת ליו
י -
לנא מן הוי! להיות כני»ן«\ןניסא מה מציגו לצי! הקניה
לנניא אפיי ט*ת לא חזר ה*ה ננניא המבטיח לישראל
ויתקיים היכלים קיו דאין סברא לחלק והחטא סיס
שאני ילס וה וזה «״ת הם ומאי ניניייהו ולדידי לפי

הירך השני ניחא טפי ואפשר שזהו נמי  »wpומנת
לנינו נך היא דכל הנמסה טונה בלי תנאי סינר חטא
<ג״כ שתתקיים =כל דנורשיצא מפי הקניה אפילו עית
אך אינו מעני! חטא אעז חוזיוכ״ש הכא יההכמחה
החלטית שאינו שוי אף יאיכא חטא זע״; ע״ש י
והרג לס"מ ו״ל עק״ש רבעו ולא מצעו "חזר ביבר
עונה אלא נחרב! ייאש! סי הק' דהתה אמיען יחזר
סמס עונש.תוכחהשה1א גמל וא״כ אפשר למ?וס עונש
ת1כחה עחס הקניה ולא יהיה נזה הכזבת הנניאנאיך
ל)אמר רבעו שלא הציוו אלא בחרבן א' ותיי־ן ומיידל״ש
היא ללא היה הוכר וה כי אם פעם א'בעולם אלו

לפייהת כמו שיראה הרואה שם כאורך *
■:
<1ו€יתו הראשונה לק״ת לה״ק׳דכשינטיח נשורה טונה
<יי־ נביא א״א שלא יעשה כלי שתתקיים {צואתו לנ״א.
לאליכ נחה יורע שהוא נניא אמת לאין לתלות .שגרם
החטא ללא היה ע״ת אלא הנטחה מוחלטת והואיאסרם
כל לבור מ' ־אפייע?א אינו חוזר מפי’ לחתם היה
לנורה' אם לא ינעל השה הגזירה ואפיה נתקיימה
כיוןשהיהה הנעחה מוחלטת והיה נגל ,לבור אף שגרם
החסא וכי אמר הקנייה כ! היה ע"תואם יעשו רצונו
כיו! שהיא ■אמירה החלטית אינו שזי והו כונתו וללרך
משני הנז"ל ניחאנמי יה״ק דכשינטיח הי הנעסינווחלטת
כלי׳תנאי מעגיןחאא א״א שלא תתקיים שבל למר שיצא
מפי הקנייה • אפיי ע״ת לנר מה שאינו.מענין חטא אינו
 ,־ חוזר יומיא למשה • :
•
?■
שתקידהתיא למשה לא היה נץ הקניה לנניא
• -לא-ירותי׳ לעומקו דניאנגריקישזרמכשהוא
•
גי!• הקנייה לנניא היינו כשגורם החטא והתם כמ?ה לא

דנריו
תמוהים מכמה □►גיד וזדא יזה דנית א'לא
(ינוע
היה ע״י נביא כתיש הרג כריח זיל ולא היה
ט״ת זה דזכיחו ואיכא הכזבת נביא ולכן קאמר שפיר
דלא מציע אלאפעס א' • טיק על תרוצו איך לא
שכיח מ״ש ר״ז יוכיח ועזן זה ממשמש זבא נטוניתען
בכל דור ודור « נם ישוב הרב כריס ז״ל לזה הוא תמוה
להא אף נין הקנייה לנביא דליכא הכינה אינו חוזר כי
טוג ומטיב הוא זא*כ למה חזר * ולעד"! יהיק השית
ורנינו ז״ל יחעולס לא מציע מרה טובה שיצא מפי
הקניה אפיי שלא ע״פ נניא יליכא הכובה וחזי־ נלי
חטא גורס כי אס במקיש א' דהן אמת דהנטא גורם
לנטל ההבטחה לטובה ח'מ טון זה שלא ה-־כ־חו כבר
היה בידם מקוים וירע הקניה וסבי וקביל ואפי״ה אף
שלא חשאו אחיך כעבור קטרוג מר"הי חזי בה ליפה
עד עק הקורס וכזולאראעו ואפשר דזהו בעתו ועיי!
מה שהאריך עול הרב זיל והרא״ם פ ,וישלח והר׳פריח
ויל ומת שכתבתי גיל נכין יוההיי נחתמים ינמקצת
ינריהש כיוונתי לדעתם ומסברא קיימתי כל זה ודוק

נרם החטא  1לכף נתקיים והראיה אורג א יפה •טל .מאי
ימתס׳אף שהיה מן ה׳ לנניא והיה ע״ת בונת הנטחמו
אפייה קיימה• ןה״.ה והוא הטי וכיש נמ« .הואגנניא
המנשר עוצ לישראל וידעי' דנעושי רצונו הוא רמנטיח
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• הארץ הלבו״ל צקושתתיועלרנינו בהקדמתו

 nbלהיתה מוחלטת למקיים אותה כלי שתקיים נבואתו׳
 ,ומי ,שהקשה עולתה5יא-.ליאשיאו כמו
ןו־רןר .־•
,
שי עש נ,
~.
מה .־'מאי תמהני איך נעלם חסנו• מ'ש נ<מיק.ד!>
ואמר רנאלינה נ'מ כתיג ניה
ח •,
ג1אש,או לכןהגני אוסיפך ג4ל אנותיל ונאמסיז על
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חורה .ומעיקרא .מה ׳שהובטח ע’
אלא ־שלא תראצון .עיניו בלעה ונמס' תענית דכ״ב ע״נ
אמת מאי אלהיבראמה עמי אר’י.א"ר וו ט״ו ואיהואיל
וקא נטח בטין זכילנאליה^עוראסתשס ח"מנטנש
יאשיאו מפני שמליל ליתלך כ ירמיהו(,לא-ומלך ע*״ש והליל
מלנריו לגס ואת השגיא נע.לסי ממע והוא פלא• *ועי״ש

תרוצו
^6׳ו * *12345471יי
נטר ולא אס לא יריתי לעומקו לאם ט«ו
ואנכי

ZV

גל איס סלעותיו דעות בנורות ממוצעות נקרא
ח' כ ‘1עגיל .סיץלהרנ לח'מ ו״ל .מת שהרבה■
\

<תנ על מתני ,.דקתני .המס מאד פאריהוי שפל רוח וו יל
וכנר"ניארנו נפרק הךגיעי שהאדם צריך‘לו שיטה

מעט לאחל ס!.הקל11א"..ער!קיעהור ’נאהלע המעשים
על.צר'הסייג אבל נמלה הזאה לבדה בץשאי המרות
ר״ל הנ"א\ה.ל«יל ח«ןרון ואח .המ>רה אצל החסיייים ודעתם
נ?/קהיחקו תמנה .טי הקצה האחרון עטו אל שפלות '
הרוח .לגמו י טל סלא'ישאירו ;כנפשם מקום לנאוה כללי
סליפ ועיש"ב סה .שהאריך כ!ה וזה נ״ל דמתו כאן נהי
הלי• •שהשוה לעינו?‘ ולמי .זשיאעי ממק 5ב<י הי.מת
דהאמצעיית משובחת להמרות בלסנ׳כן הוא גץמוית ’
נץ חדים ומ״ש טור ומי .שמאחוקרק כוי הכי ?אמר חי
שהוא מדקדק «ל טצ&ז !ניזת' וייזרחק חדטה נעוגית

00b

לצר זג אז לצזל זה

צ
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סי' ומקצה הי אבו י
האמצעי

טי

! <0

r.

11 Zlt

&':'j3׳ist
האמצעי יש כמה ״ ftבאמצע זבזוהו מן האמצעי להקציז
האחרון וזה ההסיד״סתיחק מן האמצעי הטס לצר זה
דהיינו לצר האמצעי או ,לצד זה דהיינו הקצה האחווין
נקרא חסיד ,כיצד מי שיתרחק <5״י*ההלכ עי עקצה
האחרון פלעד ולא שד נכלל ויהיה שסל רוח ביותר
דהיינו שפל רוח יותר מהאוחז מדת העניה" שהיא
באמצע נקרא חסיד וזו היא מיש חסידות ואס גתרחין שד
האמצע נלנד ויהיה ענו נקרא חסיד בו* ואמירים
הראשונים היו מטין דטזת שלהם חדרך האמצעית בנגר
שתי הקצוות פיישלא היו מטלין קו האמצעי אלאחהאמצטי
ואילן שהוא צר טוב הרבה נגד קצה האי שהיא כלו
רע ונגד קצה האחיין שהוא כולו טוב ואינו .ליוישר יש
דעה :שמטין אותה כנגד קצה האחרון פייכתעט כלו
טוב קרוב לקצה האחרון ויש דעה שמטין אותה כנגד
הקצה הראשן פי'שאינו נוטל כלו ט1צ כקצה האחהן
אלא טם מעט רע מקצה הראשון וזהו .לפנים השלה
סיישאינו מיה אמצעית אלא או נוטה כלהלקצה האחרון
או מעורב קצת ממט עם קצה הראשון זהו כוונתו
־ ^צרוזחכסיז!

ושוב

י איתי כיני* אלו כהקדמת רבינו לפי"הס שכתב

וז״ל ולזה הענין לא היו האסירים מניחים תכונת

נפשותיהם תכונה הממוצעת נשוה אך היו נופים מפט
לצר הימי או החסר על ירך המייג והשמירה י״ל על דין
משל שיהיו ניטים מן הזהירות לצד העדר הרגשת ההכאה
חעט ותן הגבורה לצר מסירת נפשו נקכנה מעט כו'
ענ"ליעלנ
בהייא דההאמצטי מטיס או הרבה קחב לקצה
הרי
האחרון או לא כ*כ כקצה האחרון אלא העט
מקצה הראשון מהאמצעיואילך שהוא יונו טוב ובפ״ב
כתב דיש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם כבינוניות
פייאפי' מן האמצעי ואילך אלא יתרחק כויעד הקצה
האחר והא גובה הלנדאף דלטילנחן את השיח לנוטל
מהבינונית כאי כתב לאסור חדרך הטוגה וחסידות י
גלולה הרבה כרי לויטס איש ינכה יען אין דרך הטונה
מיי שאינו דרך טובים שיהיה האדם ענו בלבד אלא
להיות שפל'רוח בזי דהיינו קצה האחרון ממש ולפיינאמר
במשה כוי פי' מלשבחו למשהשאיהיענו מאד מכלי
האדם מורה שהן הוא הישר אף שאינו מן הדין
לאם מן הלין מה ממיחד רהרין צן אנ״כ שם רב♦ ,כפי
ן ,זומא ליש ללמוד מחשה יעש״ב
L

•יל

ידיר

דברי יבינו נהותרין זה אח זה ממיש באן ל«״»
עיין למרב כנ״הג /יל דג‘ ממנוח לו נדבר־
נחזקיז סננה מק עיין ותשכח וזוק ׳

*

פרק שני
ולא יפתח לן רביות שהוא צריך לפותחןרלחגהנז<
כדי לפתותו כו׳ עכ"ל י עיין להובי
הקשה שלא הביא האינעית אימא שאני סזל $ד»ני>3
ה לי*י כו׳שהוא ליגנא בחרא והביא גס־הרזיז מרןהבי*

זדחאה עיט דברי החוש’ קמו שיראה הרואה  0:באודן
ואנכי הרואה לא ירדתי לעומקו דאי חילוק התוס' הואי
חידוש אינו אלא כדבר ■שלא עשה בשבילודאעיע ש«עיס
עושהג בשבילו דאינו מותר כרס הבא רטשה זהיה עוד הב
כשגילו פשיטא הוא ישרי ועוד דמאי' מקשידמדניריהתול‘
דאינן אלא לדעת רב ספרא אבל לדעת רבאיהל׳כחותוז
בכל גוזכא שרי ריל בחניות ביון דחביב־ליה שרי ובהובד<־
דמ״ז דאיתו הוא דטעה אנפשייה זי־\ל לאסזקי אועתיה!
שרי וכמ״ש התוס' והיא"ש והציר סינון רב״א ואם כן
פשי‘הוא דמקא לגנוב דעת• אקוי נוס הינא רליכ^ר
גציבות דעת דנלא"ה היה פותה שרי  1ולעיר רביגו
•/ל דייק .ואמר ולא'•פחח לו כוי .פד< לפתותו שכשמל)
כבודו פחח ולא .נקט גלישבא דש״סדקאמר ולא יפתם
כוי אא״ב' הודיעו* נראה דכא להוריצג :דאינו אסור אלא־ג
כשהוא לפתותן דלכמדו עשה' אבל ■אם אינו לפתותו-
דמלנן מתחי ואפי‘לא היו מכורות :בענורכבומשלגי
ונזה ניחא נמי קושיתמון הכ*מ זיל דסגי לן במה
שהודיענו דלגנוב דעת אסור וממילא משמע דמבונתואינו
לגנוב דעת אלא לכבדו דשויולא"הזכירו וכינו כל הגיד
דנש"-ס דרצה לקצר ולב; נחנ גכן בל בתצאכזה ובלל!
היבריס'הוא שלא •מזבייעת וסגי ־נהג'דאין אלו ונוי
איסור והתר להאריך גפם וסגי' בכולל היין דאסוג
לגנוב דעת ובמידי 'דלא אביר לא מזקק לבאר ולהאריך
דממילא משמע ולומר כתי'הרב "/-ל הוא דוגק לעיין
ולי נראה דהרי״ף והריאיש שלא ה/ניררתהוא תירוצא 5לא
הניאו כלל ההיא דטולא היינו משוס דליכא■צורך וכיון
שהביאו הביייתות שאמרו דנשניל כבודו מותר דלא■
מיקרי גניבות דעת אס בן ממילא '.תשמע וכל שכן ה1א1
דהפוחח חבית מבורה "ללנורו מחש ולא לנגינות דעתבלל־
דשרי ומהי צורך לתאריך ורנ«< 1נמי קצר ;יותר מהם תגלשו!
•,:.י
. .
י.
'האמור

אך •

צוו חכמים מאד מאד הוי שסל רוח איילהכפג
ולפיכן
אמנם הא וראי צריבין אנו למודעי דכחגעל של;
וכ״כשם
האחרון
הקצה
לצד
שיטה
להורות
’ ׳ מחה בש״ס' איחמה תרי ■טעמי אי מפני >זמתע«)
עיי־ש ועוד אמו'1שכל• המגביה לצו בסר בז' ועוד ־אמרו
ואי מפני הסכנה ומדברי רנינו נראה שאינו אלא משום
5כיכחמיר .(«.הנאוה .צריך לנסות
באמתאטיז
נציבות דעת ואפשר ש7ס«,ר רבע.1יעבסיז :שאץ• נחשים־־
עד .קצה •האחנגז ו;הו,גמ.י <נזנ?וו;¥ענין הכעס סנ'« כל  4מצרין מנינוכנודעליבא"אלא ט' רמצעה11ב״כ הרב נייז
המאמרים שאן?,. .כגסת הנעה' .צאו •שהניאםז״לוהויס
ז"לייעו״ש ורצינו אףי ינ^יא הרנין ‘:שא^נוקגימ ti’Rpo.
־
ואחר לעי' צוו להתרחק מן הכעס בו‘ פיי ד^י'דמן
מי׳מ-כיזן-ינלודה אסירינ/נגל שמתע־הו :והניס ■אותו לא r
הדין בדבר גחל שראוי לכעוס.וכדישלא יעשו כיוצא/ו
הא־לט ,שאינו נהוג &Yfc'abיק'ייהכאו «זפ וי*יע כשהיד
ויקצוף
פטם אחרת מותר לכעוס .וגאו שתציע במשה
גנלה במקהבשר שחוטיו דב־פי״ח מהיי׳מ^רה כתב,נכלל;.:
אף
ו׳יחר
מעה טל פקודי החיל ויסר אף’משהוכן יעקב
שחן«ה ואפשר.דאפא העת>ק:ל5ון הגמרא  wpypftנמקיסס
יעקב כרחל וכןכמה מעשרות'בתלמוד אך ביון דיאחיר
אי״לי דמבעלוהתס ה1,סיףימדעתו'דאעצנצללש0וטהמטמ3:
כ״כ הכעס צריך שלא יכעוס כלל ולהפיל אימה יראה
ממנו אסוריוהדינר פשוט וברכיים קיו •אי ־הכל נבילה?,
עצמו כאלו כועס ולא יכעיס זהו בונת רביע •לעיר ולא
אסו.ר-אף;דאהשר רידע;העצ והכיר יוסבר ו קליל ב״ש בכלל1 ,
דבר ריק הוא זטיין חה שהאריך ליישל הרב לח״ח ו“לויש
 1p&fb'!pinpלא א#אזצה ולא הכיר ואיכא־ גניבות דעה'• ,
לעמודי על דבריו ןא״צ להאר?,ובענין  piwשנראים t
ודאי וק״ל
<.v
פיג
; *.1׳
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האווה לאכול נגקיקשנס 1אז ה1א ומציל הכל החולאים
ומהל האמור כשיא .אן אינו אלא.כש’טא רעב ויגע ולכן
נתב יכינו שיחיגעו&ס"כיאנלנגקר להורות לננקרהוא
סוב אן צניך אחר שיהא תאנ לאטל ולא הציר להאריך
עוי ולא .הזהיר 'אלא בהעודת הנקר שהיא עיקר והיה
ככל שעורה י אין י״ל כל-יש מרן לערן ההקזה שיסואת
והנהגת מלקות ככל מש1נה מארי ארצות והיה הכא
לאכילת בנקר וקיל 1

ובכלל ה/ייאלו שמתטקין ,תהיי אינן כיין

סיכה .ואסרו? .וכמים■ שיתא אדס• משוף וטי
-מקלל *-כיאה יפסק רגינן כשמואל• נקיק דתטנית יףי״א.

ממ״נז שהמאו  .שם הא דר א ,הקפר ואחרו
קור שם מבאן בל היזש< כמטלה נקיא חוטא ולכן פק^
בנינו ס1מיה1שמןא 4וטי נ-״ל דרכינו שיל דח״ש שמואל
נקרא חוטא היינו נחסנףעצמו להמעטת תמיד לא יום
אתו ולא שניט כמקרה !?תצא ילא־ מיקרי ממיר ומוף
ורייל^לה הד“מדכק לבריאקי$פר ת״ל לשמואל,אמריי דיו
לנא מיה להזות «נדון מה התם קיייה חוטא חשוס דציטר
עצמו מן .היי; יחיא רכים ולפחות ממס גוברות ל' יום קיה
בתענית מימיי «וו,א.דאמןר אבל דיו -חקרה לימלן בה
זאיןזק אמר וסנן(* ‘,ונזה ניחא -ליה לרנינומ״ש ?מ! א{
עצמו בהחונל;דצדא .כאשת ׳ נאטנית למשמע; יאשב «מטנ?ת'
מאי ומואר ו«;;הקשו המוס ,וקיץ להלינלח״ח והריב
?ריח ז*ל  eונ״ל ליישב נער• רגעו :י&ף דשמואל <ל
דאשור ליש כ פסעגיא ונקרא וזוטא *^,מ׳ אינו אלא תמיג־
!סהניאגרייאא אייר? בנ?ןגע לישב •ניזטנית יו ס אהל• אך,
שנים נחקרה דאין זה חוטא פנ'ל»ודנר« .מעשה p‘7n־
אסרי המחיצה■ כ«ליס ושנוטליס ואני יומיה עליו שהוא;
מתא דרכינו לאנחית לפשק הלל כשמואל לשמואל לא
איירי נהודנל ככן ושוב הניא תשו׳ הרשנ"א יהייחרס״ח•
זאהליא כתב דרכינו פשק כשמואל ושתוי דבריו אהדדי-
ואיך לא שם לנו לתשו* הרשביא וכתב הפך דבריו בכוונת
דביי ר»$גן* וע״ק דאס איתא להא מ־ל לרניגו להניא
יבחחלל וההיא ינזיר דהו* לשמואל אס איתא וספרא
דנחשות קאמדמלא להתרחק עד קצה האחרון י ועיין;
כהקדמת רנינו לפי"המ 4?1ל«
,אוצר החכמה-

.ברק ר

ח

ז

יf

מיב־ :זלא:ירבה ■לשי .ב ז חים כר' ?וכליל * כתב הי״כ)
9גיןח;:ז׳ ל■ ובס כיצד ,p.נרבץ! איקא איההאז
׳
דהמקסה אכילתו נמים אינו צא■ ליד? ח!ל? ממים• ו?י׳ה,
א\ח קיתון לפת א״י* זלנוי״ן לייש3 £ךבןמ שוןו? 1ובקי■׳
ברפואות מפרש הנמלא הכי המקכין-אקילתו צמזס אחא־.
אכילת! שהתחיל י!מןןןלהתעכל אינו ^א-ל־רי חול* מעיים.
ומן®  ?9א"א •לסיעת ,המקהה מחש־ הנקה קים ימן'?}  4ז
לקיתון י

לעולם כשיאכל ט' ולא יטייל סי שיתעכל המזון
שנמעיו עכ"לי צ“עדלא הזכיר שצריך להלוך
די גרמייי דהוי רפואה ובה״ש נהסל,כל והגיאו הריג
סייח '/ל והנא לא אמר אלא שלא יטייל עד שיתעמל ומש’
וכשיתעכל אס .רוצה ?מייל ואם .אינו רוצה לא יטייל והילל
כחיוב שיטייל ארבע אמות וצ״ע זקיל :
ומיני הקשואין וחינימללפונות כוי טכ"ליחלת
(T1
חיני מש' רכל איני ן שנהס טוניס אך שיאכלס
קורס אכילהילכע״ו ליק יי״א אחיו ירנרני קשים לטף
ואולי ההיא אינו אלא נננל אכל נשאר ארצ!ת לאיי־א״ן
ורב וגי וקשים היינו אוזר .אכילה ולרפואה ונים אפילו
קטנים .ק;.יס 'נףאר אך צו ת ו קיל ז.
חיש' ־ וקפול והטרשים “בלג י אץ ראוי ׳לאוכלן לא
,
הפך השינן
כימות  *Va»’’oגס זה הוא
א!
מונע
נפר ,.כיצד אנרכין ,דקאמר האם א' ללי יום
אככי־ה
*?"?"??-1י ןע"ע דברי מןןקכ״מ זיל ניחאוק? ו
'ויאכל וישתה  prt,ההקזה פחות ממה שהוא
{f״n,
רגיל טי ע  ?4*5הר״ג ־פר״ה כי־נ ונשוף
מפנץ איבא עוכרי יהוו שגתיןיייןטוגא וכ״ב היב נופיה
נסוףפ*ד מהלכזח נר^ין אלא ששם נהפך אחר הש״א
ונקאן אחר הרפואה א*ן; והוא רוסק  41נרי וודאי נפי
הרפואה צריך לשתות כמת המה ששותה ככ׳ל יום .כשירצה
אך ניום ההקזה א"אאס .אינו שותה אס מעט ואס הרנה
ש?וא צגיד^הקזה ולעץ כרך טל היין שלפני המזון כטר
את היין שלאחר .המיון שהרי הוא בשי וי׳טדחיינפלשתית
ולשמוח ולא‘ טלאיה יכיל ימות' השנה היי ה״ןנקרך ־דאס
י י ירצה אינן מתה כלל וק״ל ז

כל עיר'.שאין צץ טשרק' רנריס האלו וכוי
הכ״נ.
 . . .יעליל‘ל׳ךלייגן^צל/ר^רךתא נטף פ ק
יעםנרץ׳דיזיז ע*נ .ומהך,$$קסק טנא״ולא הוקיףרבעד
אלא סיס44pp.ד<א.־פיק בפי' רש״י ; opוינא היר ב
לח”ח  ?/לא ירדתי לעומקם עי“ש׳ רקמל 1
"

י

פרק ח

י

וא?ז*-וא
^׳רהרנה
ונחה

ת? גתנ ראוי לאים,
ב?א,מרינן בסרק
«  1vpv.jpהתס 9

יעוש״ב * ולקאורסקשה
סנקד.שהוא זהירות לצייאןת ושלא ל^אולזדי; תולי דלאבי
ר.ןא לאמא דנזנור נהג“^הוא גרכינ-־ מיל^ןר׳ך׳ הרפואה
יצריך לאכול כשהוא ר.טנ ולא קאמר מיף בבקר המש׳ש
א^ישל&יערנ לו ם«ה.הפ! «׳ס61יר w

•-.־-.

ע“!ז!ק קר ננ'ח

ומשמע כן,.ע{ל!א,ההינהה.ץית’ ־  t ,־״׳ ר%ר 1
 J pה, 0אטיל ,טס הט ה I
FIJI

אי״ח דה מינה
.בבע^ בףצ' יסודי התורה  9ה
נשתוק
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בן * וו -דעות•.פה ;* ידיר

בשחוק א( כאכילה (שמיה אצל עמי הפית
ניניהם בז ,דה״ו חילול השם החי הששה כןמייש«נ״יל
זרנפקא ליה חמ״ש כסוף תמא 7ף  foע״א היכי דמי
ה״ה איר כטן אנא אי שקילנא בשרא הטבמא ולא
יהיבנא למי לאלתר וני רני ינאי אמר שהבריז מתביישין
מחמת ש.ז(עתו כיינו חיה ארין ‘ב״י כמן דקא אמרי
אינני שרא ליה מאריה לפלנייא אניי אמר כרתנייואהבת
סי משא"־ זממנו בנחת מס הבריות טי ואץ משאו זממנו
כאמונה ואץ ינוחבנחת טס הבריות « עיש והנה רבעו
שם הניא לברי כלם והא רחבייז מתניישין ושרי ליה
מאריה לא הביא « והנראה ירכינו מפרש דגל שסגיריז
סתניישץ מחמת שמועתו היינו דמרנה סעודתו בכית יהא
אמרינן בפרק אלו עוכוץ דף מ״ט ע*א ומחלל שיש ט*
ומרבה סעודתו יהי חילול היינו עם ע״ה כלל והיינו
בכית שאינו משניה שהוא טיה « וחיש כמן דקאמר שרי
ליה מאריה נוי תיינג^שמרבה בשסוק דשחוק נקלות ראש
סרגילץ את הארסלפתהולא כמ״ש ישיי והריץ דהיינו ,
על ש״ר שיציעליו דההיא פשיטא ואפילו עיה שיצא עליו
שיר הוא ה״ה ומה נס דחכם שענר עבירה בלילה אל
יוהרהר אסר? כיוס אך על מרבה בשחוק ניחא
דאמוי שרי ליה מריה דאינו פנירה אלא ימיגיל לירי
עבירה • ומיש וביניהן היינו ללא תימא יאקור להתארח
אצל עיה יא־רבא אז“׳ל ס״פ היואה שיהא ארם מאית
לת״ח בתוך ביתו ומיזנהו מנכשיו * אלא .האיסור הוא
אצל עיה וביניהם אכל אצל ע״ה והס איו אוכלים עמו לית
לן בה וכן פירש רבעו בפ״ב דרמאי על מאי יקיזני מס
ואנו מתארח אצל טיהחילוענץ אינו מתארח שלא יאגלו
וישתו אצלו עי״ש בברור:
התיסא טל מין הכיח שכתב או שירבה בשחוק
ו«ן
לסתמרתנן פ'כ דדמאי עייש « יאי מהתם למדו
הא לינא גלוי שם שהוא חילול השם י גם כמ״ש שם או
כאכילה ושתייה ברייתא בפסחים סיס אלו עוברץ ת״ח
המרבה כו ,עי״ש זהכא במי כתב שתו א ברייתא פרק אלו
עוביין ולא השגיח יהתס כתב אצל ט״ה והכא כתב אפיי
עס הח”ח * גס חהשדקיק חמ״ש וביניהם לאם הס אוכלים
עמו בביתו שיי עי"ש־קשהדס״ס ־הרי הוא חיהב בחבורה
שלמיה • ולט״ר אפשר ומרבה סעודתו נכ״מ יהיה אפיי
כביתו« אך אייך דדייק ראי אוכל א^לם •ולא עמהסישרי
שפיר קא מיק כאמור ותה שכתבתי ליל נכון ודוק י

ולא

יאכל בסעודות שיש כה• קבוץ הרנה עמיל
נראה דאף שאוב( עס החכם קאמר ונפקא
ליה ממ״ש נפ״ירררך אר־ן זוטא וזיל תיחגאים כחבורה
ואין עמי הארץ נאים בחנגרה־ע^ש וכיון שאץ גאייגחבור* י
אץ ראוי לחכם להיות עימהם בחגורה אחת אף שאין
אוכלים עמו בשעורה .אחת דכיזץ.שיש בבית קבו ’ rרב ויש י
עמי האח נחוכם אין ענב תצא מאותה כנסיה זקיל •

(אי? .

ראוי לו לאכול אלא בסט דה של חצוהגו'
והוא שיהיה ח״ח שנשא נח ת״ח טכ"לעיץ
מיש ה ר‘1ב בית זיל • ובמרמנותיה נ״ל דרייק רבינוחמיש
בישיש בבת תיח לעיה שאינו רשאי מש' הא נשוין רשאי
אס ירצה אבל אינו ראוי אבל שעורת מצוה ראוי לילך
לאכול שם בנ״ל * ועיין להריב לחיה זיל דק״ל דלא מפליג
רגיט נין מעניה ראשונה לשניה כדאיתא פרק אלו עוכרץ •
דף .מ״ע ועי" ש עיוצו • ולא יריתי לעומקו דההיא רפרק
אלו עוביין ה!א לחתן עצמו אי נס משום סעורה ני לא
יחמי לנער החה־ן אב לא בום לת״ח• ששיכנדין אומו•;

לאכול בסעודת אירוסין אפילו תהיה כפויה <’ מטודלן
מצוה חקרי לילך ולאכול שם ולא של רשות ומאי ?(’שיאי
ותחצו ודאי שפיר ושייך לההיא דס? חתלנית יזמיזנו
ומה שהקשה שלא כיארשס דסעזדח אירוסין זגסואין מנת
בהן לט״ה ילא הוי של מצוה לאותו הדין כמו שיראה הרואה*
שסילעד״ן דאי רצינו איירי שם בחתן עצמו כמו שנריסוגייין•
הנמראיניל ראילגיע לאי של חציה היא לחתן עצמומיהא
של חצוה היא דהרי הוא מקיים מפיו ורצה לידנק כטובים
ולמה לא הוי של מצוה לו ♦ וסוד דלא אמרו בש״ס דאין
רשאי ליהנות ממנה אלא הח״ח " אבל שאר העם רשאיך
ובייש החתן עצמו זאפילו .מצוה היא לו כאמור וק״ל ז

* *.
*
ואס נשתכר בפני ע״ה ה״ז חילל את הנס נגביל'
אין להקשות חב מנין נשים ואף דהמנר-ימתט'
מיח למה לא הוכיח רניינסוף פיח חהייסודי התורה•♦
מיראי מה שאסור לחכם להרבות הטודתו נכ"נו אינו אלא'
דאתי להשתפר כפניהם ומזלזל כנוח * ובין הת״ש שם נרי
חך רבע * ופירש״י דדרך המשתגיין אינו מספיק לילך ־
לביתו ולשפב טל מעתו עי״ש * ולבן המרבה סעודתו עם
טיה חילל את השם דאפשר נא ימן הפעמים •שתכי» נמצא*
דגם הא דהפא י איתא התם אלא יהגא אגב מיש דלא־
ישתכר דה ין חוטא ונו ,קאילר ראם משתכר כפני עינוי
היזחילל את השסלזה«טעם המרצה ■סעודתו טס ט-הז
•־ ־ ־ ■ז
שהוא חילול השם וק״ל:
־ לשתות יין בצהרים כויעכיל* אף דמתכ״י
היא במיג דאבות «״מ לא איתנייא אלא'
בבי הת״ח ומזציאין{את האדם חיה רקאמר היינו שמבטלו
מעניק התורה והכי משמט הכלה מתניתץ שסיעי"ש וקיל ב
••׳1.

היד

אע״ס שאשתו של אדם מותרת לו תמיד כויעב?‘
עיין להו"ב לח״מ ז"ליובהורמנותיהנילילא'
נאמרו רוב היבריס הללו אלא כתי'• ואגע הניא ג'0־
הדברים האסורים• לכל אום די ז הר יותר• וסוגיית פרק מ«
שמתו וס׳ אעיס ופרק אלו חותרים שהזכיר מרן יוסחו
דבת״ס איית ולא כתיש הרב ז״ל * והתע כפרק כ״א מה‘
איסורי ביאה ח״ש הוא ימרת חסימת הוא שלא יקל את
ראשו ושיקדש וטיכסימ בהלכות דעות פ^ירילסינן לבל
איסחהתיח דטל ביוצא בזה אמרינן הרוצה לפשויעצמו
ח״ח עושה והתם בה שהוא שוה-לפל נפש מדין מורה׳
קאמר אסור ולא קאסר מלח חסימה טייסי גס ח*ש שם
פץ לעת חכמים נוחה למי שהוא מרבה בוי * היינו נמ«■
דהחכמים זהירים בזה ואין רעתם נוחה במי שטושהיבן■'
ויש ללמוד מאס אף שאינו דין חורה תדע דאחיז כתב•
דאשיו חכמים שלא ישמש מטתו ולבו מחשב באשה אוזרא
בוי -עייש באורך זבל הנהו דהוו לכלאים לא קאמ' מדת ־

חסידות או רוח חכמים אץ נוחה סמנו וזה פגוט זקיל K
Ffi

ומקדים שלוס לכל הארס כרי שתהא יוחןטחץ.
הימנו טכיל * אף רמיתניתץ היא כפ*י דאנלהל

ולכל אדם איהניא «'מ'מ מיקתני לכל איס ויאי׳יהיינר
אפילו נוי בשוק־זבפ' היה קורא אמרו טל ריב״ז ׳ שהיה»
עושה פן משמע יזה מנהג ההכמי'דוקא כדי שיהא אהופ'׳'־
למעלה •וכשמי ,למטה כמיש שם לאי הרין כן בכל אדם «

(* fa־ את •בל .האום לכף זכות עכיל * אף ימיזליס**ף
היא ׳נפ״ק • דאבות ולאו לח״ח רוקא נאמרה•“
'•:
נ? עים 'מה שכתב רנינו ויל בשייהח שם וז״ליט?^־•
בשילה אלם •־ שלא תדע בו אס • צ ויק סוא-אא >#pv
ותראהז
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ןתואה 1שיעגה מטשה או יאמר דגר שצא מסרגהז lb
לרך אחר יהיה טוב■ ואסתפישהז ע״י אחרת יהיה רע

קח אוחו על הטוב ולא החשוב בו רע אנל אם יהיה
הארם מרע שהוא צדיק מפורכס ובפעולות הגובות וגיאה
לו «ועל שכל עניניו מורים שהוא פועל רע ואין אדם
ימל להכריען •לציוב אלא בדוחק גיול ונאפשר רח?1הוא
יא!ז שיזקח אומו שהוא טוב ’אחר שיש 5וס צר אפשרו*
להיותו טוב ואין חותר לך לחושה ועל זה אמיו כל,
המושר בכשרים לוקה בנופי וכן כשיהיה ישע זימ׳פילממו
מעשיו ואחיך ראינוהו שיעשה מעשה שבל ראיותיו עורו'
שהוא טוב ויש בו אפשרות רחוק לרע ראוילהשמרחמיו
ושלא תאמר בו שהוא טוב אהר שיש נו אפשרות לרע ועין
נאמר גס כי יחנן קולו אל האמן בו וכוי זכשיהיק• בלתי
ידוע והמעשה בלחי מכייע לאחי משני הקצוות ציץך
בירך החמיתת שתיין לכףזטת איזה קצה שיהיה משני
הקצוות עב״ל * והנה לשון זה שלי רבעו צריך ביאור
וקשה טונא דמדקאמר וכן כשיהיה רשע ט' מורה רבא
להוסיף דנם ברשע צריך לדוט לכף זבות והיא סייסזא'
לראוי להשמר ממ<ו ושלא יאמץ מי שהוא עלב• (הצי

י

היליל אבל כשיהיה 6ע כו' • נס הי״ל לשיים ולויומזתר
לי« 1לכף חונה י ־עיק רחברייחא לקאמרי כשיהיה כלתי
ירוע בוי לכאורה נראה לתיילו קלזייתא והכפל חהחשמש
ע"קיבקמייתא קאמי־ קח אותו על הטוב משמע דתיינו
אדינא ובברייתא קאמר .שהוא חפירות י עיק הכה4א«מא
וכשיהיה -בלתי יווע והמעשה כלתי מכייח י  .לנראה
דיהכל א' יהא בלתי ידוע ויאי .דהיינו שאץ אתה אדע
מעשיו אם טוב ואס רע דאי כלתי יחע אס צדיק (V
רשע קאמר מה צורך לאומרו דולאי כהצי איירי דצ5יק
ורשע כבר נאמרו* עיקמ״ש שמדין לכף זכו י איזה קצה
שיהיה מפני הקצוות דאין לו מונן יהא קצה האחי הוא
טוב וקצה האחד הוא רע כמבואר יוצא בדברי רביע
גהלבות 'אלו היא ואיך הפה עולה לומר מילין לכף
זכות אפילו לצר קצה הרע והוה שני רלימא שילין אומו
לכף זכות ולי והותר * והנלע"ו הוא דק״ל צרכינו מאי
בל האדם סשיטא דהישע אינו נכלל בכלל זה גס הצדיק
אינו מן הכלל ייינא הכי הוא שלא לשנות את קירוע 1צן
אמרן החושי בכשרים לוקה בגופו * ולכן פירש רעל '4גווני
אדם קאמר ולאו יווינא אלא השירות וז״א וכן פיירוגמת
הצדיק כשיהיה רשע בוי סן הדין ראוילהשמר ממנו שלא
תאמן בו כוי* וכשיהיה בלתי ידוע דהיינוקמייתא' דאינו

ידוע אס צדיק אס רשע ואס מעשהו טוב או רע גם
הייוע שהוא צדיק או רשע והמעשה בלתי מכריע'לאחר
משני הקצוות דהיינו הצדיק כשעשה דבר שבל עניני!
מורים רע וליכא להכריע לצר טוב אלא בדוחק גדול
וליכא למימר שהוא רע ככ«:ו כיון שהוחזק• לצייק גמור
וכן הרשלו כיון דח/קיוז רע אפייה אין איזה יכול להכריטו
£-.רע׳ מעשהו כיון שבליעניניומורים טוב ואץ אתה יטל
'להכריעו לרע ביון שהענץ הוא טוב לכל מראיו צריך
בדרך חסידות שתיין לכף זכות איזה קצה שיהיה משני

הקצוות פי' בין הצייק שנראה שמעשהו כלו רע עי קצה
הרע והישע נראה מעשהו כלו טוב עי קצה הטוב לגמי־י
איזה מהן שיהיה דן אותו לטוב ממית חסייות\* זהו
כוונתו לעיי  .והשתא ניסא הבל ולכן הוכפל בברייתא
להורות שבלס באי שוים וממית חסייות ולא מיינא* וקח

•אותו יקאחר כקמ״תא והוא ראוישתקח אותו שהוא טוב
«ןי דקאחי .בצדיק היינו ממרת חסידות ומלבד האמור
כן מורה ודאי מרלא קאחר כשניהם צריך שתקה ובו' *,
זהשיןא דקאמר קח אותו על .הסו כ נמרה עצה טובה

ט

«
וראוי נמי ׳מורה הכי אף שאינו מן הרין ר«5י הוא
ונמצא ומתגי' זו מיח חסידות הו' ולכן תזכיר זה רבעו
.״_

בפיק זא גבי התיח I

 . N'j’Nיעריץ קשה מ ש רנינו בפי"הה נפייק
ייומא' נכי טא פורש ובלבה והן פ־ישין
ובוכין וז יל והס היו בוכים שחשרהו כי אשור נתורתנו
לחשוי (לחשוב מחשבת רעת על אדם שענינו מסופק אלא
לצורך הכרחי כמו שתראה עכ*ל * רמסמע זמרינא אסור
והנא  pnnfrיתרת חסידות שנו כאן למן לכף זכות ואעילו
בקחייתא* יענינו מסופק יקאמר מולה כי הא קמייתא
דהכא אף דלא ימו כיך מימנוטה היא לחלוקה קסייתא
דהכא* ע(י' צריך לב לדעת יקיי ליה .ענינו מסופק,
ובגמרא אחיו עלה יאמר ריביל כל ההושד ניכשריילזקה
בגופי מורה שהוא בחזקת כשיות * וכן בהלכות טבולת
יו"הךיכתב שמעשיו.סיותין =מא אין כלבו כלום וצריך
ביאורי• ופן צריך ביאור מה שכייה .ואפי אלא לצורך,
הכרחי־ כמו* שתראה ע"כ • והנ״ל הוא .ו(דאי הני תלת.
שהביאי-׳׳רבינד באבות הם'..חמרת חחידוח דמתניינויפא לאו
ל»נא ?תני.אלא חסידות• 'אך מיי .שהוא בחזקת כ;ר
לאושרו שיעש רע ההיא ניאי אסור .מלין תורה ולאו דוקא ׳
שהוא כשר צדיק נהיר דאפיי/היה ישע כל שמעשיו מתומצס
דלא גי;ע הה־’:ט^ ביבר זה למתי צי? .לחזשך’ לקוב
ולא 'לרע־וכש׳ר חקיי דאבתי לא ייינעי שאינו כשר נדבר
זי׳ולילפינן מחשה לאף וישראל נמצאים גזי מקיב נוי הוו
■יאמינו נלקה'
עע“זיכנץע ומינו על‘שימין משה פלא'
נמצא יאיסיר מדע א ושפיר קאמד רכינג שם" שמעשיו'
סתומים וחיש בפייהמ שעלינו מסופק היינו ננד העש7,
סתומים'דתסופק הוא מק’יעשה למחרבייהך אס כצדוקי
או כחבר ולא דמי כלל להצי דאכות * וקיל תו ליבינו ׳
א"כדאסיור מן התורה למה חקרוהו ער שהמ-גמכרחים,
לבכות ותירץ לצורך הכימי כמו שמראה &«'.נכתב הנז״ל
דבאותה שעה לא היה ארס רואהו מה שהיא עושה ואס
יהיה עושה כצדוקים לא יהיה ,יר!5ן עמדת היום ומי,
יהיה מוחה נידו לפנים ולכן היה הכרח לחושיו ולהשביעו ׳
י ,
כנ״ל נכון .כדבר זה
וראה באפי מעשה רוקח שעמד בקצת קשיות
שבתי
הללו ועי״ש תמציו ובלס דחוקים ע״ע» ולעיר
לפי כל האמור ניחא שלא הביא רבינו באצות נ.ס מי
שמעשיו סתומים ואיני יו..רע זזה יעשה למחר דליינהו
לזכות ולא הזכיר שידץ לזכות'א יא על העבר ואף .רפשי.
הוא • מ"לו קשה קצת .למה ..השמיטו מכל וכל בפירושו,
א׳א ׳ולאי -לההיא הוי אישןר .דא.ל«יתא ב^גור * .עול.
הקשה שסלח ,זה אמר ונלקה משה על שחש* בכשיינז
אימא.על שכחש דני הקניה שאמר ושמעו לקולך והוא
אמר לא ;יאמינו ליעוי הקשה נמה שסיים הש״ס ואמרי
נפרק ע!! רק דף ציץ ע״א זנליא קנויה קנ"וי • ,דחה,ז''■
/J׳
’שיאל • '°יא״כ ש1א כי*ז <טנש לאי
5
קמי משה מי נליא אדרבא געי;*ג ה’י ר“ע,
ולא ידעתי איך ייוויצו תר׳’״״ יייא * ?ע'דל$/
וקמייתא בצי עמר עליה ה ר״ב ין׳ ת / .ל כפ .שת! לעפ
סימן טיו .עי״ש! .לעייל עוד יאפשר לארץ ענז ש כמדרש
PL,
זאמ'-גי >
פרשת וילך רעל מה שאמי ודיז
קנס עליו מיתה הן קרבו ימין בי  .נמצא לעל מה שכטש

הףו
דגר .הקניה כבי
ונלקה בצרגטי ■למה׳אם לא ע

1S

חה שחשיו ??רות ,״■

יאאיייי* יי?' ?5יעל הצ’,קז? •1יע ?? ר  mVמשה
איי 6כיס מאהר אביה^’^^^'-ר^דריימ
וברור ן^ונת״השיאלע"י כך היא החושי■ ??'V
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בן * ר! .;,רעות ־ מ־ח
מי שמעשיו התגחייז על העתיד אפילו שמא כח/קת רשע ■

לוקה כגופו ד^תיב (הן לא יאמינו מ’ וא״ת דלא ימלןאלא

דהכי ראה נחה הקדש כי גגיא ק1א ♦ הא ליתא דגלייא
קמי קניה למהחני ישראל נמצא דהטא על שחשין ־מ״ל
ועיין להריג ז״ל כה"? לאיות (הרואה יראה שלא הלך
געקנות רעינו ז״ל לפי האמור (כן תראה שלא הזכיר
לצחק כח ש רבעו ודוק ו

n*H

לא ילך תיח נקועה זקופה וגרון נטוי ס .
ולא ירוץ כר״הר וינהוג נשגטון כוי טכ״ל * :
כפרק כיצד עברכין למיג ע״ב א' ויש או* אף לא
יפסיע פסיעה גסה ואל יהלך נקימה וקופה וייא אף
לא יפסיע פ״ג לא׳ מר המהלך נק*ז אפיי-ד״א כאלו
מחק רגלי שכינה * ולכאורה קי לשחיהס נשאר בני אדם
גסי שייכי ויעראה רכל אדם אס הולך בק״ז כיין שאין
מ כ'כ דעת לא הוי כדוחק נרם הת״ח שיודע ששכינה
למעלה מראשו לאו אורח ארעא לנראה כדוחק דהמיבם
עיניו נראשו וכח״ש בזוהר יעיש וכן נפיג כל ארם אם
טטלח מאור עיניו הא אית ליה מקנה נקדושא■ אנ.ל:
חית אינו נכון לקלקל עצמו על סמך התקנה •ומה בס
להיז״ח חלוש הוא ואין ראוי לו להשליש גס מאור עיניו
ויזמר נ״ל דל’א איסור נמי איבא לכל אוסולהת״ח אפילו
מלא אינו סוב וראוי לו שיש לו לנהוג כנוי בשכינה
מתר מכל אלם » ורבעו הוסיף נטוי גרון והימיס פ״ג
ונקט כמקומו שלא ירוץ וגס נראה מדבריו דת״ט מראה
המשתגע ומהשיס נראה להיט 'מוטלת .מאור עיניו ועיין
להרב לח'; #יל ונרי לר' מפרש פשעיה לקרא לכתיב יען
כ׳ גבהו ננוח ציון וחלבנה נטויות גרון נו'כמו שפיימהר״י
אכראביאניל ז״ל שהיו נעלות נאוה או שתיו מגביהות
למעלה עיי נעלים גיוליס וכ| .היו גטזיות גרון להגניה
ראשן הלוך וטפוף תלכנה ר"לישהיו הולכות פסיטות דקות
קצרות כבסיענת הטף יעיש ויבינו בהביאו לנרי הש״ס
הוסיף נס את אלו שממין להם שהם מענין נאוה .ואינו
נאה לתיח אף שלא יעשהו משום גאנה כיון' שהפסוק
מנה את ננוח ציון נזה .וז"א לא ילך ח״ח נקו מ׳ זקופה
והיינו דהוי כאלו מחק י״ש וכן לא ילך בגרון'נטוי כמו
ננוח ציון שהוא נאוה ולא .יהלך עקב.נצר גודל •נמי
#עוהןולא ירוץ נר"הר יס״ל דלאו מקא פ״ג שנוטל
מאור עעיהלגם הריצה במנהג משוגעים אינו נאה לת״ח
ומסברא קאמר כן ולכן לא הוצרך לנאר נמי דאל יפסיע
הסיעה גסה רכיגן ולרוץ הוא^גאי לו כ״ש לדלג י וכיון
שאינו לגר איסור אלא משוס גנאי לא ביארו לממילא
משמע ננהכ״רמהישנתלאיירי שס לענין איסור ..שכת שם
הי ,בקרא שלא ירוץ ושלא ידלג כגיל נמר נכולת ונינו
^וצרהחכסהן

ך*ט

ןןןק

מלטש ה״ח מלטש נאהונקי ואסור לו שימצא
כנגדו כתם או שמנונית טכיל י כתב הלחים
ז״ל דלא ילע למה רבעו לא הזכיר אלא גליחא ולא הזכיר
לטשא וננמרא א'ולא פליגי הא בלכושא הא ננלימא
עי*ש » ואני לא ידעתי היכן ראה כדבר• ונינו שהזכיר
גלימא ולא לנושא * והנראה דהכי קא מקשה למה לא
ביאר וחילק רצינו נין גלימא ללנוסא ולימא לבנליחא
&פי'כתם ונלמסא שמחנ״ת דהשתאיקאמר יאסור לו
שימצא בנגחן בתם או שמנונית משי דהיינו חקא גלימא
ונלנוש לא הזכיר ראי מזכיר .כלנוש אעז
#מ״ש
אסור1א5א שמנונית לא נתסכנ"לגונת קושיית! ולעיל

לק*מדרכינודייק מיקאמר חייב .מיתה ,נגלימא רנד
 1כלטשא רכב משי יזה יזה אסור ננלוכגדו אלא לחיוב
#ימה ליכא בלבוש ככת סו רביע לאצאיחאלא/להוווק
מת שאסוולקכנףס1 .נחר וק”ל• •'

(ליא

יריד

יהא נשיו נראה מתחת נגחו נוי טכיל עייז

• כמעשה י־וקיז מה שהקשה טל ימין 7ל ולעיל
נראה כהקשותיעול מנ״ל •ליבינו לבית •ישלו ערראש•
אצבעותיו דלא נז’ .נשום .זונתא ב£*#י ולכך ג״ל ■לרבינג
מפיש חיש חלוק שלת״ח כלשאין גשיו׳ניאה מתחתיו
דהיינו שיהא ארוך עי פיסח רגלו כס’1רכנ*ם וגם שלא■

•הא חלוק׳ יק ער שנשרו נראה מונחתיו׳פמו ההיא דיומא
דלייה גם שיהא איוך ער ־ ראשי אצבעות לשלשה אלו
רמוזים בדברים איו ורבעו לא מצרך לבאר נחליק סר
שיהא •ער העקב כיקשנגרכיאר יאפי 1היד לא ירדה•
ממלה ומה גס וביון יכשתזא דק  .אסור *שנשרו גיא־ כ״ע•
כשנראה־ מתחתיו ממש ערום חבל• לנוששחלוקו קצר•
והטלית לא ניאר שיהא ארוך כחיתו או לפחות שלא נראה
ממחתת טפח כמ״ש שם יסחך על׳המעיין ביון שאמר
שלא ישלשל ממילא משמע שיהא במידתו ומאי ודייק הם
המחבר• חלת תחתיו לעיר לק״מ.להא •כראיתיה והא׳
כראיתיה ומה .נכך ות״ש ע״ש דמעתה לא פליג רנינו׳
אפיי רשנ״ס ז״ל כמו שיע"שב ♦׳ שרי ליה מאריה יהא•
לא קאמר• והזהיר רבעו שיהיו כגדת :ארוכים ער פיסת
הרגל יומה שהזהיר הוא׳ שלא־ י ה יו ל סחונין לאוי כגסי
הרוח אנל יהיו קצרים• עד חצי איסטתיו לא שמעגל

לאסור

ןהי״ללנארוק״ל •

■־ •

ולא

ינעל מנעלים מטולאים כויעכ״ל עייךלהיב
לח"ח ז "ל תת שהקשה על רגעי ועל הרי״ף
7ל בהלכות * ונעגיותי ג״ל לישג ללשון 1הרי"ף ז״ל כהי•
כיצר חנרכין מא כזה וז״ל ואל יצא במנעלים מטולאים
ולא אמרן אלא •בטלאי ע-נ-טלא• ונפעתא ובימות מומה
אכל ננילרא או כימות הגשמים 'לית׳לן כה ע" כ ורשייי.
פי' לכימות הגשמים הטיט ,מכההו ־• והיני ? התינח
כשחם  -מטונפין ■כטיט כשאין מטוגסין• נטיט מאייאיכא
למימר הא נראה הטלאי ע״ג טלאי נפגחא ׳והוא גנאי
לו לח״ק ועול לבגדי ;הת"ח צריסין>להיות נאים ׳ונקיים
ואיך אפשר שיהיו מטונפין בטיט * אשר עיב נ״ל דט״א

הוא וה"ק׳הרייף ז" ל כפי ב״ח ולא■ אמון אלא טלאז
•ע״ג טלאי וכפנתא א! נימות החמה-פי' אפיי כנילרא
כימות החמה אכל כנילוא וכימות הגשמים לית לן בה
והיינו ממש כמ״ש כפרק.אלו קשרים• יהכי ודאי הות
גייס היי״ף כמוגיא-מכח הני קושמח וס״ל דכגיליא
נימוח הגשמים שרי מטעם דליכאכזויי דישלמלו^עכור
קור המיס ונעלור• שיעברו המיס כמנעל עשה טלאי ע’נ
טלאי שלא יצ.1נר 1המים והקור לרגליו וזהו נחי דעת
רכינן ואף ■שלא ביאר כל הצורך דהיינו בגילדא יחונן
מאליו ולכן .לא הוצרך להאריך וחילוק דבאורסאלניח
ליחיה כגמרא״ וגם .הרי״ף ל• ג ליה :וכן רנעו ז״ל

■ וק״ל
.
יצא מבושם לשוק ולא •נבגדים כוי עכ״ל ♦עיין
 .למרן נב"מ ולהרג לחי מ ז״ל והוא מחק לפרש
ללא יצא מבושם לקאמר דהיינו ידיו ו ע?ק .לי דלא התיר
.וכינו בנופו דזיעא מעכרא •ליה כח"ש-כש״ס ולא התיר
אלא להעביר הזוהמא ולע״י־דק״ל ליבינו יאי כגופו שרי
משוס דזיטא חעברא ליה א"כ למה אמרו שס ימ"ג ע״ב
לאס שמש ת״ח טחו ככותל הא ראש ממש גוף הוא
.הואוזיטא חטכרא ליה לכן מפרש ילא הותר אלא להעביר
.הזוהמא ואפי״ה אי -כשיס דבגו,פו;כי סו להענייהווהמא
.אין•ן/יסור’-לצאת לשיק׳יויטא&ע־בוא לימאנל נלא סבה
.אףץזיעא מעגרא לוה אסור ולכן נחי טחו נהאש השמש
.אחרי שעבר הזוהתא;שגנאי •הו.אלת״ח לצאת ננוזסהיתר
שאינו
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בן « ווי  .רעות י •פ ה היל * ידיך יוד
שאיוו להעביר ה(/אמ' אף ריייסנמ‘ #י<גא מעביר וז״א
רציחזן"ללא יצא מבושם לשוק ראיינו בגופו על סמך
דזיעא מעביר כל י שאינו להעכיר הזלהמאונשהוא לתעניר
ה1ןהמא תא התיר בהוייא א ח‘כ ודרך ני של מין ז״ל
עמוק הוא ממני רא*כ לא יצא בבואם מילילעור רנשמןטזב
גמו א ,בס״שלעחו בראש השמש דאשורילצאת מגושם לשוק
•
וק*ל
לרך כעלי יעל שיקבע .צו מלאכת המלינאת.
ךז<י׳א
• אותו תמילה ואחייב יקנא .בית ־ דירה ואח״ע
ישא אשה שנאמימיאאי^ אחר גאע צלם כל עכ״ל־ "
הקשה מרן ז״ל אהפאוקיס׳הסוציא .אס1 .עי"ש.באויך *
ואני בעניי אחר שעמלתי בה כשעה חנל;אלהיס ואמרת*
כה דבר בי נראה לע*רנצוןו:זה דוראי־ רנינו זי׳ל ירא

יאחר נגה הוא מוקרם נפי אךרצי:8ז״ק אומרו אחל
נסע כרס ולא אללו יחש' רקאי גשנה  .הרביעית למינן
הוא לסתת כרמו ולאכול ואבית ולאי ילא בנאה ציי שנים
וההוא.הואיכ’(א אומו כשצם א' למי־בא נמצא דהכרם•
קרסילבית ובן רני* שלמת,מורים כן הכך־בקוא מלאכתך
לב!ןת:נית ועמלה כשית לך סי‘ שיהא :מוכן אחיה■ ..if
הכיס .לאכו ל חמצא׳אייצו כשעת חלל3אחר ובנית ביתך
זג אשת והשיש נמי  ‘fipiשיבצה אצא צית 1ינ1ט כרס נקטו

על סיר המקרא .אבל פאש הפי אא*לא אש* רהבים־
נסע והדי שניס וקאי בשעת חלול ורצינו נסתייע עוד

מהסברא רהסצראהנא רמה בקי שיננה כית ונסע כרם
דאיך ישא אשה דאין לז נמת לפרנסה עי• הי שנייוהעיל'
אסור׳ גם בהנאה כנ״ל ומיתי לי למצביא .קיימתיה! ושוב
מצאתי ברברי אלו נמעשה מקח נשם מאר״י אירני
ו״ל ואף שלא ראיתי הינרים כחקומפאמת לבי זיגל.
שכיוונתי ליעא גלול * זאף שהמחבר שם לאן לו את האבא
חזר והקשה עליו מאיר הש״ס ומאמוסאתא לסוטה עי״ש־
ולעיר לק״ח ראח״ח צקט צחדר הצתוציא ואה״ן ייסע
כרה היינו שיהא קרוב לאלול ואינו אלא1ק 01לצית 4
והתוספתא אילתא אחריתי קאמר יביא לו צמא לסת&רנא
יקח ציה לרור צו ואם יש לו יותר יקא שלה להיות פרנסתו
יותר מרווחת יש לו יותר ברי לזון אשחג ובניו יקח אחה
ומאי קושיא איכאחהתצז לרצוי רנינו שתם ע״ס הגמרא
ועיין להר"ב פלח ;יל ולא ירדתי לעומקו 1ק״ל

0/״,

/$

הוא אומר ויהי רול נבל דרכיו תאכיל
והי עמו עכ״ל * נ״ל ילסיים בני־כה
קאמרכן י.א״ו והוא תננון דלנצי מ״ש דכשהמעשיס
הפוכים לא יצליח צא ואמר יבביכה כתיב ויהי מר
בבל דרכיו משכיל פי' צסלר ושכל וציצה ול עמו לכרכי
ביצות שחים ,1ק*ל •
ואסור לו לאים להפקיר אולהקריש 1כ‘1
ך)<״ב
עכ ל * לכאורה קשה יזה שייך לכלאים
לא לס׳ מקא ונראה מה אוי נכלל מכלכל ’רבדיו במשפט
וכמו שביאר .רצינו סזף ה‘ ערכין ולכן דרך אגב הניא
נם לזו ונס לימון דאין/ה חחירות׳|א אדרבא שיטות
הוא כת״ש רצינו לל שסעי״ש וצמר וק״ל

אמא 61מר מל<א דחליא בסברא רועות נני אום לאו
מבען 1אאו<ן אלא כלם צלמריס מריטת וחבריו הרגילים
אכלו את* מהדרך צרזיתוש״א׳ לאיזה:נמשך ברעותיו
ונמע£יו!אץר רועיו וחבריו פוי לכיכך ירץי תחיד מריך
מוהר השכל להתחבר לאייקיס וליו' כדי ללמוד חמת
טובות הוסיף האן להתחבי לצויקים מה שלא כיאד
למטה :נמ״ע יען זילעצין המיות •'הצויקיס הם■ שלמים
*ותר * ולהתרחק סן הרשעים צרי שלא ללמזי מחת
רעות וזהו חית חנויחת להתחצר לסונים תמיר ולהתרחק
מן הושעיס וימוין יב עי שלא ילמיר ממעשיהם להתנהג
בחרות רעות וזה אינו מן הימית ימ״ע יקאיוי אחייב הוא
לירצק נחי כד’ .ללמוד ממעשיהם הנוגעים למקום יתיולא
. .
:
ואי /ת צראי זה ומק
—/׳ •
וצן תמת* חייג ארס לשכיח נ עישיכהו ־החוטא
V/J
■ כוי פכייל י .מרן זי׳ל הקשה בשם הסמ״ג על
ולים שפסק .צרב צמקוס י’< •־ואניינעניי נ*ל לכאורה
ליישב דבעיצין רטיז אי׳ ושלשתן מקרא אידיש! עי״ש .
נמצא לשלשתן איסלע להו.קראי ולכן פסקכצלהו ונקט
הצאם &ר\א הגיולה ־* אין• י״לוילמ״י חיפה פריך הש״ט
הנתיב הבאה וקללה * וכן הי,סו התוא' לת״ד• קללה
והשינויים רח1קי 0לכן מפא עיקל יבינו צרב ותסייע
ליה קראי^א״ן ׳*ל רמרן ?כללי הגימיאעחך צגזפר
יבין שמועה יפייס ע״אכתב־ בשם־הרשבי׳א-יחי/גן נרב
|ר״יה' כר״י חי לקבל חד אבל כיי׳פליני׳דב־ושמואל
מרווייהו אי"י ה' טותייהו לרבים מנהו עי״ש .ור\ן
אף ירג ושמואל פליני אהדדי מ״ח הא פליני המנייה!
אר״י דקאתר בנזיפה לבר ולכן פסקו' כרב ושמואל ואי
רליקמהכא לר"ינשאר למרב ושמואל וילכרנבאיהו^
והר״ב ■.לח*א.ז״ל;צתב ואה שלאו הסק :בכיי משום
ולא דייק קיא צמת*ה ונשארו רב ושמואלוהלצה כו־צ לגבי שמואל ,עי"ש *' והיינו צתירן שני

שתרצתי * אך ■ לעיר גס בלגי ושמואל ז.הז למי ,הטעם
צרור"דלשמנאל במי לא דייק קיא צוואיה:כאשר״כחצתי
וברור ועי״שמהשהק' טל ארן ל׳ל ולעד"! ליישב נתיק
עורמה שסייס ארן ואמר ואפי' חימא דהו״ל למפסק
כו*י בוי * יהדבר תמוה דחהיכן תיתי לומר ;יסלל
למפסק .כרי׳י הא מלתיה אמורה דקאי קי״פ/אי * טיק
בח"שומנקט לוזומוא עדיף איך עדיף היכא יתרן .פתן
למפסק צר״ידהאצי קי״ל הלכת צפי היינו •בין לקולא
בין לחוחרא * אשר עיב נ״ל דה״ק מרן ז״ל ■ג׳א׳יכ דל
מת3א ר״ידקאיצמתיהואלכאכרנ לגני שמאל באיסורי
לאף ררצקאי בר"^ ס*<ן כיון רקי״ל הלכה נרנ ■והוא
פסק פר״א צן צריך לפסוק וכמ׳יש הר״ב הליכות עולם

בשער התחש• פ*א לנמקים שמפיש צתד״א •בגמרא
י הלבה בריא במן בריש גלה הלכהכיותיה ע״״ש■‘ והיין
רב דפסק צי״א הר« ה1א כא’ן אחר בהרייא השיט
להלכת כר"א « ואפי' תיחא רה1״ל למפסק כר״י פי'
יטעמא .מאל דלא פסקאכר״י משוס דקאי נן;עזא־לגני
ר״א ור״י א״ב ינס קרב ליבא למפסק דקאי בריא ושחותי
הואןלהא לא צתרייא איתמר לש"סרהלכתכר״א בהא ולא
דא* לההיא דריש׳-נדה » זא’כ הדרן ־לפללין רב 1י"י.ה׳
jfilU
כר*י והגיל למפסק■ כר״י מ״ממנקס לחוחראעדיף ככל
■
פרה _
מיל* לספיקא * פי' רהבא־אי בעי: ,למפסק כריי יש
לראות למאי הן' עזאיואיךהלכתבוותיתואי בעי׳למפהק
דרך ברייתו של ארס להיות נמשך כוי לפיכך
׳־כרצ יש לריוין דקאי צר?ם! דשמ1תי .הואונמצא י הדבר
צריך אדם להתחבר לצדיקים כוי עכ״ל
נספק יעמל ופקקי‘ למחדא ברב עד .הכאה י .ואין
ק' ראחיו כתב שתוא מ*ע וכאןכתנז נדרך חוסר אתמהא •
אברא •!ופי־ מפסוק בשמואל־ דליכא מסי ריעותא נרי
ונראה דינינו בה‘ דעות קאי וניאו נס״א ריעות נני
«א!שע« ? j>*pסמואלעצמו אין הלכה כוותיה באיסורי
;ארס משזנ/ס חזו ושצריך לקלון נדרך תאתצעיוהשתא
ה’ה
ומק
1

>w

ה״א
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* vs.:,Mjrufi .׳ ft
בן
המוכיח את קצת תחילה לא ייצר־ לו ?שזין
־............פרק־שכ^י • ;
«' עכ״ל * עיין להר״ב לח״ח ז״ל מה

שהאריך בקזשיגתיו ע“דרבינו ז״ל * עלעד״ן כח״ש רבי'
לגרגרים שגץ ארס לחצרו שלא ייצר לו קשות תחילה עד
שיכלימנו היינו כבא להוכיחו על שגזה גדול ממנו או
שלא נהג עמו כשורה של ירך ארץ * וחגיו לאו היינו
הוא עצמו אלא ברואה דגר מטנה שעשה למי ארס
חו־ץ ממנו שהוא חייב להוכיחו אך שלא יכלימנו תחילה
אנל גרגרים מונעים לגופו אדרבא שנס הוא לו אם■
הוחל לו ולא ?ניחנו * והחילוק שישביןדנרים הנוגעים
לכנו ר ב יא גס גני איש לכבוד שמיס הוא לנלבריס
הנוגעים לווכת לא ידבר לו קשוח להכלימו אפיי גינו
לנינו בתחילה אגל לפסקף כ J>5fישמע • יוכיחנו ויכלימנו
אך נינו לנען אגל נלבריס הנוגעים למקום בתחילה
יוכיחנו  .בינו לבינו לאחזר גויכלימנו ברצים כן הוא
פשט לברי רניט לע״י י ואחרי כתבי ראיתי לו שם שכ״כ
בשם אחרים ועי״ש קושיותיו עליו «.ולעיל ר.לנריס גרורים
בלכרי רגעו למתבונן ברבי? בהשגחה קצת ולאו סברא
דנפשיה קאמר דרכינו ז״ל דייק דבעיכין קאמר שלא
יכציחנו ומצינז לנביאים שהיו מגזים ומקללים ברבים אלא
ודאי צריך לחלק בין דברים שבץ אדם לחברו לרבייס
שנינו למקום « וטור דייק דלפי סוגייא לערכין קרא
.יהוכח תוכיח הוי נחי נדברים שבין אדם לחנרו וקאמר
בחר הכי טר היכן תופחת עד חכאהעדקללה ער נזיפה
?־</!/׳

וקשה הלבר לשמוט רהא אמרינן שלא יוכיחנו עי שיהיו
עניו משתנים ואיך הוא בא לידי כך אס לא שנאמר דבתחי’
לא יבלימנו .אבל ־אס״כ עי הבאה כוי מחמת שמכלימו
ועב"! אין זה אלא בינו לבינו רהחלבין פני חגרו ברבים

ביברים דעלמא אין לו חלק לעי■ הב כנ״ל משיח
כתבי ראיתי כספר החרדים שמזג בדף מיז
אמרי
דרביגו זיל מפרש מצות הוכח חוניח בשני
עניינים א'נחי שחטא צו חברו ימצוה עליו שלא להוכיחו
•כשאינרשומע ואי ־כשרואה לחברו שהולך נדרן לאמונה
או שחטא ואז על הבאה עי״שב * והיינו וראי לא טונה
נענין כצוי הנריות חוץ חממוהכי חדוייק ברברי רבינו
־זקאמרשחטאאז שהלך כדרך לא מונה  1דנראיסדנרי
כפל אלא לעייל ה״ק שחמא למקום או שהלך בררך לא
מוצה דהיינו שלא נהג ככור לבריות או נזה אותם או
דבר מגונה בענייני דיך ארץ ומון.ההיא דעלידקאמר
לחנה עד מתי תשתכרין וא ,בפרק אץ טומוין מכאן
לרואה לחברו דבר שאינו הגון צריך להוכיחו וההיא לאו
לנר המגע למקום היה אלא שאינן הגון מענייני ד*א
עי״ש גת!ס׳ ועיין נפר״ח וכדור ! באופן דג’ .אופני
הוכתה הס א' בהי שחטא למקום ואי במי שחטא לו ואי
במי שחטא בירך ארץ וננודהבויזת והמוט וק״ל «
י

*

[אוצי החכמוזן

*

הי שחטא עליו חמיו ולא רצה להוכיחו כוי •
ך,ע>}
הדיוט כ! ,ה"ז מרח חסידות כו' עכ״ל > לנאור'
'קשה לבשפ״ו ליבמות אי נהד״א דמצוה לומר דנריישאינו
נשמע וי"אחובה דבתיב אל תוכח לץ * ועיין בס‘ החרדים
'כנזיל וא״׳כ איך קאמר דהוי סלח חסידות • והנראה
פשוט הוא דודאי אף כשחטא לו מצו ה להוכיחו ולאי
ישטמנו ואם יודע נו שלא יקבל דהיינו שהוא הדיוט כיותר
או דעתו משובשת מצו ה וחובה שלא יוכיחנז (לא ישטמנו
לשלם לו גמולו אך נקיט ליה גלגיה * וכשמוחל לו בלבו
ג'ב זו חדת .חסידות היא ודאידלא נקיט לזהגלביה כלל
י־ כלי שלא לנא לילי שנאת חנם ולהתקוטט עמו ובחר וקיל

ח-יד

'•■;■.

.אנלבעלל׳זר זה שיושב כוי ■עציל * עיץ ־
השנת הראב"זיודברי חיןז"ל ■* וג"לדלוי^מ•.
רבילותהוא באומר על חכרו רבי• שאמר לו או עשה שאין ־
בה גנות לחברו כלל ואס היה שואל ממנו למה• עשית; או 1
אזרת כן היה לו תשובה נצחת * ול"הי הוא ש.דכר ננוח
חברו או שאמר '.עליו' שאומר לעשות לחברו■ כ״וך (fw ci
הוי גנות חכרו שאמר לעשות רע לחברו■ י» ולהראביד
רכילות הוא נם פשאו'שאזריחנרו לעשות לו כו״ל ול״הד
אינו אלא במלכר גנות חבדו למי שחעאאו שהלך בררך׳>
לא עובה > ולכן לרבי" ניכ־־לויז ליכא
שנא' עליו והאומרררמי שנא‘ לויחס־לבבו והכהו נפש־
על שגמלה( .רעה?הקיו בים לא יהרגו! להורג דכוץ עשה ו

מיתת אלא־ למ< ׳■

אבל נל"הר כשמוע י«* שנאמר עליו גנותו-קס לספוש■־•
מי גלה חרפתו והורגהו והקרובים־ קמים על ההורג.
ויהרגוהו ומאל! דם שניהם• <הרגו למקבל ולהראכיר ז״ל
בדכילות-איכא •מיתת שלשמן׳ אבל •בל״הר ראינו אלא,ז
שמספר־ מות .חנוה ״ליכא ־אלא• מיתת •האומה והנאמר
על? אבל המקבלו■ י אינו• מתפעל־ בשחיטת גנות סבירו׳
כדי שיהרוג ויהייוהו כנ"ל ומ״ש .רניציו ונו רם להרוגו
נפשות רבותמישראל• אף דקי׳אבידני׳ (לא תעמוד.על
דם רעך דהיינו א׳ לכר •וכאזור ־היינו מסברא וכעעץ
דואג דקס שאול והרג כל נוב עיר הבהניס ואין זה לעולם
כמו נל"הר שהורג ג'־ ודאי לכן כתב וגורס דלפעמים
קורג רבים כמו .אדם ג? ל כשאול •וקללו

ויש דברים שהן אבק •לר"הרכיצי מי יאימי
ך!״ף
 .מליל * עיץ נפ׳"הת .ליבינו בפ״א לאבות
ולא פי' כמו שפי‘רש״י.בפרק ג״פ •דקלה •עיא בגון
דאמר נורא ני-פלניא עי״ש דהאס בערכין יטלו ־ע״ב
א' ליו לישנא בישא ־ כגוןדא יאיכא נורא בי פלניא
יזהו .ל*הרסמש לא אבק ולכן פיי׳דאבק היינו-זכרו-ן•
.חוחי האדם בלא ביאור ולשיטתיה ־אויל־ דל״הי היינו
מדבר נמת חבירו ואבק היינו כמיבר גנות כלא ביאור
וברור וק״ל
 #־
המספר .בטובת חבידו בפני שונאיו
לכל
עכ"לעיין למין ז"ל י והקשה קרב פר"ח ז״ל
דלא משמי הפי •בסרק נ״ם לקס"ג ע"ביע״ש *ואני
בעניי חפשתי ומצאתי לרבינן■"/ל בפי"הח כפ״ק דאנות
כסוף משנה ייווז״ל וכבר שנח ח' חן המתחכמים כתיבת
מופר שהראה לו במעמד גדול וננה הרב חעשיהמשבח
כתיבת השופר ההוא ואי כלך מל"-הרבלו‘ שאתה השיב

גנותו בשנחך־אותו כתוך ־ההמון שמהם מי שיאהבהו
למהם מי שישנאהו כוי יעש״ב  • * .נמצא .ורבעו
זיל מיישב ההיא ללפ והוא פלאי־ א׳יך־נע-ס מהרב ז״ל
לברי רבינו ומרן נחי דקאמר משמע מדברי רבעו שבפני
אוהביו חותר נראה רנעלס ממנו-דברי• יבינו בס"המשם
ולעיל מזה נמי שכתב שס •בהדיא ובאורך שוהו  fחונה
לספר כשנח •טובים ראם היה רזא־ו לא היה אוי משמע
אס לא היה אומר מותר דמ״ש דאינו אבק ל״הר אלא
מומר דאדרכהמצוה איכאוקק' עליו די-ס הכאלעיל
בפ״ו כתב רכינן שיספר כשנחו ונוראי דהיעו בפני
אוהביו וא״צ מאי משמי! וחותר!' יקאמר ולפחות ‘.הייל
ואולי ס״ל למר ן
*
להזכיר דברי רצינו־ דלעיל
וההיא -דלעיל הוי‘ בפני מי שאין מכיר• אותו אז חצוה

■ל&פד בשבחו וכהני שונאיו אסור ובפני אוהביו • משמע
׳דמותו דיש מקום לומר לביון לאוהביו אכירין אותו לא
יהח
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בן * • ח׳  fi’rt־ פ״א •
*הא ממר לספי שנחו יילמו( מחור שנחו נא לירי גנותו
סזןשמכייין מייל לידחק בער מרן ו״ל« ואי קשיא
קושיתהרב פויח ז״ל לק אלא על יש״י והרי״ף דל.
גפרק כיצר סנרכין שנתנו דמה שאסור לסהיבשבחו
שיח היי« מתר מדאי דבההיא יגייס ליכא ריב וי ומאי
אוכא למימי והיותר תישא על רשנ״ס שם  -שכתב וזיל
גא לידי רעתו לידי גנותו מחוך שמרבה בשבחו מזמירין
שם נמס שנו טכ*ל דהתם לא היה ריבוי ומה יענו שפתיו
ואפשר לי רחק ולומר דעיקרא המימרא ודאי אינו אלא
אמרנה אך ר* עינו ראה דנאותו מעמר לא היה מקום
לספר נשבח אום ועינו ראה שהרגה דניי׳ללא צורידתוה
סני ילימא לאו אנא נתכתיה שלא להחזיק טיכותילנפשיה
לומר יאודה חייסא כתביה ובראות שהרגה דניים סש
שירבה בשבחו ולכן א"לכלך מלה״ר קולם שירבה דאחר
שיינה מה תועלת למחות נידו וח״ש רשנ״ס חתוך שמרנין
סי־על עיקר מימרת רב ריחי הוא שנ״כ כנ״ל וק"ל /
 . F1T1א' המספר כלה״ר בפני חכרו כוי ענ״ל *
תמה מ !:זיל שלא פשק ניבא ועיין להו״ב .
פר״ח זיל ואני תמיה על דבריו ימה נעני על רכא ור' יוסי
לס*ל דלאכהלכתא והתירו בפניו וע״ק ,לפי .דבריו מה •
השיב רבא על קושית אביי .דקוי חוצפא׳ולה״ן נדריי •
לאסו לר״י במי מי  .ניחא דאיכא חוצפא .ולישנא משא
והנ&ן בעיני עס מה שראיתי בפסקי תוס’ שם וזיל איר
*ישי לא אמרתי לבר וחזרתי לאחורי בתוכחת לתם מצו ה

י■ ־
.עכ״ד
ז^ברא׳דנתוה' עצמם לא ראיתיסן אך העצין נראה •
• ־ -ננוןז;«גד'6ק וגא ,כל מילת דמתאמרא.נאקז
סדה אס היה כאןלהזכיחו לית ביה משום ליש?א נישא ןכי
בדיך אמידה!* חוצפא זלישנא ניחא שנ-יהופיר׳שרחיש
הוא בריי דהיינו בתוכחת מצויפירנש כשמוביח' לאים שהולך
נדרן־ לא טובא ואומר לרעד מתי אתה ?גזלן בירך ורגמו
שהולך פ' ואס אותו פי■ היה כאן היה אוהף בפניו להו^חו•
גס־־איתו־לית ביה חשו ס לישנא נישא על שאומר! ,שלא במין; ]
להוכיף
דכנר פזיבפיו י
והשתא אין
...................
להקשוחדהשתיםי דני' ....
.......
היא מצוה נ,מי ,וכ'** י׳י^ נסני 1לא ה^ ,1י"?'?$ל;יו

גסיףלל

־'K’S-rrrm
.להקדים ׳;ז
א*כ למה נצסוה על בט ומלא’
3TJ
* •  .בנו לכן גנז וכן בנו לן' חנזיגוחייב,:
מלמד לבנו כוי ענ״ל * הנה ?רב לס"מ ו'!ל נפקפק !•»p« .06
ש&תב־יבינו וחייב לשכור מלמד לבנו־ הוא מדאורייתא :(&.־>.
מ^נצן־ולשגי הצדדים האריך שם נקושי1תיו.־ועק-ב;וא<י־'/
חמזהמאי מספקא ליה הא לפי דרכו דלעיל<.::תה •פפאבי׳
דזלש בקידושין דיל ע-א עי -היכן חייב אדם ׳ללמר את »ן,
ת! אה כל היינו נשכר' כחיי שיטוש"באיג מאב• יתנקא אי&א.

« ירידי

יא

אס לא שמצאו באיזה מאמי ח״ל אלא דלא נודע לנו מקומו
איה והנראה הוא דתלתא קראי כתיבי חזי ושעתם לבניך
אלו התלמידים ולמדתם אותם את בניכם דהיינו בגיס ממש
ובני בניס הרי הס ככנים והודעתם לבניך ולבני בניך
הוא יתר דתרי קראי נמו ל״ל ראי לבני כני® האפשיטא
דנני נניס הרי הס כבנים ובורא׳ דמה שה א חייב נשכר
בננו היינו .טעם רתרי קראי נמו ליל תהניבחד אס לא
דאתא,לחייב נשכר בילא אפשר ליה לאנמוריה רישכיר
לו מלמד והו הנ״ל פשוע והשתא ובהו לא פריך אקרא
יתירא ליל דפשיטא יאתאלשכר אלה איעיקר הצווי פריך
למהבצטוה דנס ,דהגנתס לבניך הני לנגיו ותלמידי!
דכלס קיוייס בנים וליסא אי קיא בננו והויא ליל מאחר
ימושננתם לבנין נפיק אם לא יאתא לשכר אך אידך קיא
דקצוה לנו נגנו ל״ל ואעיקר הצווי ללמד לבוו קאמקשת
יבינו לא על הפי היתר ואי משוס בנות לומר ולא אן
בנותיכם הא וראי מסננתסלנגיךומוהורעתש ל בניך נפיק
דלא בנותוחהנס,מדל"אותנדעתסלזרעך כפיש מקזמשני
להקדים  upובזה ניחא לי .מה שתקשה הרב ,מעיל
שמואל ז״לימאחר שהזהיר על בנו אמ׳אי חזר להזכירו
ועי״ש ,תרוצו זע״פ האמור ניתא יחד קרא לשכר ואירן
לצווי במון' בנו ,להקדעו בגו לן' נגו ון' גט לן‘ .חצרו
ונקור כנ*ל נבון ורניימורים בהגהת מ"יי והניאו מרן
בנלי יוכיחו דחי! ב לשטר’מלמו הוא מן התורה ובודאי
שהוא נעניזזה ומה שהאריך הרב לח"מז״ל עיש יראה'
המעיין דיש לעמוד ע״כידבר?  1מה שכתנתי נ*ל נכין וק״ל
ולדעת .מרן "/ג נראה דנאילחת שעי תשובות נדבר חרא
דנצעו.הכיי;ףלהקד.יס ועוד דנני ון' ,בנו חייכי להשג־ר
מלמד <ן$א?ב.נן'חברואך ןש לעמוד על דכי־ז דקיימה
מצין אימא ילא אחא אל^לחייג נשנו משא כ כן' חנא
לכך נצעז,ה׳בנין ון' ננו והליל פישיט וינון ש’א בא .כר?
ליישב‘דברי רביטאלא מכאן* הוא דרלינו צתןגיהנ-לים
.
ירננו גן ,ביו קודמים ונס וחייב נבכר
וסן־תיה^ נהרב חיק ללדק? ע״נ מרן ויל שתים היה
.כמן שיראה הרואה שם ןהנ״ע ולכאורה
קושיתו אץ לה,ה'ובן.ד\ס » לאחד ח׳ינ ללמי ואש“סינמי

ח׳כא לאקשוי ,.הסי מאי בעי עי תיכן ח־יב דלנל ישראל
ח;ןב.ללמר,אלא.דהיב "/ל כטר והכי .קבעי עי־ היכן
חייב חןןב&ן התורה דלכל תלמיראעו ח״ב אלא מצוה
מטי השמועה  taiשדק־ק ובינו בלשונו ויהטטיר ך3יוןדאינו
נקוב בתור׳הקבמת לתלמיליך אלא ..מפי' השמועה ,הוא
אינונקרא' חייל א לא מצוה והשמאי לרב צי מוין ו״ל דקאת*
דן :ן' בגו נאי^יזס.נהיה ן' w'jנקט קרא ק״למתסויניא
בןן..התוןה אינו ח [א ער ן בנו לנר ולא
דקאןור .וחיוב
...... .....................
^כ]טז
ר
.עוו^ש^מנ^מ$וה;ס)
'*----־ ־־’ '׳־ י ־־ ־־’־־ קו^יתו 1לע*ד אחריהמחולה ל?3וג דבקאמל בגמרא עללהיבן חייב .,ללח
הי?נו.בשכרכמ״ש .הצבלה'מ ו״ל כקיל ומרן ז"ל ק

1

?*'ח  ;13ףז-1׳*»\.י

תנא ג$ימימאי וח»י הוא דאחר׳הי ןןא? הנא ח '$נקי" .דקגדנז לימא .וה!י.עגזם לזרעך הא (יהא ואי הלה כתיב בן
הו'א:ה,ה5:גןח זא? ל<4ה1ה ו.רש!נן .ולמלתס אותם אח
נהציא׳לבגו ון' בנו «&5יב להשכיר מלמיו־הוא׳מן התורה
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תשובח• פ״ר פך! * "דיר לא
,הכ'מ ונספר חיכבת המשנה ודברי קהריש •ההזדא,
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׳1

י׳-י ן

ן

• •1

•ז ן "  --׳- ,י.

; n
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*

רבי נחוניא כמגילה מאי-קא חשאנח .של^( ,חנביבקלון
סבירן*;דודאי הקיא הוי כנזן ההיא דאייתי שם דיירי מרא
אקאפיה• .ומי־זזאין לו חלקלע״הב היינו המתכבד ניביו
תועה על חניה בנאי ה ונו ז וכמ״ש רעינו לקמן בפ״ר
. .
ה״י וזה כווי וק״לג
• ;

ברק  ,ר
ן7״א • ארבע ועזרים רצריסינועכבין את המשובה
כוי והאומר אחטא ואזוב ננבלל זה האומר
ר • •
אחטאוי"תך מכפר טכ״ל* הק'הר״נ/לח"נז ז״ל יבגותני'
חנז בפ״ח דיומא האומר אחטא ואזוב אחטא ואזוב אין
מאסיקין בית מי !•גנח' הקשו ל״ל מרי זמני ותרצו.כדר.״ה
א“-הפו* נעשית‘לג• כהיתר עי״ש* יא״כ רני' איך כת’ובחד
ןמנאסגי ובגמרא עאמע דבעי תיי/מיני ועי״ש תרוצו*

ד?יק ליש נא דמתניינמי לקתגי .אחטא וי״הך מכפר איין
•ו״הך מכפר* הרי דבחלזחנא בחי איןלותשונה׳והכיא

למק ■צריך תרי ומני■ * ייגוד למאי קחשני כדריה איר לקא
ע״ש■ רב הוא לנעשה'לו כהיתר והיינו למעצמן .אינו שב
מזים• מראאילו מה שעושה היתר*.אבל אם רוצת לשוב
דאין מספיקין בידו לעשות תשובה לא קאתי • ועור
דלעיל בפ״ג' ה״ט מנה רבינו עבריי ן.לעבי רה אישהיא׳ק
עצמי־לעשות .אותה שיפשק אותה״להכעיס^אין.לו0.נק
לע"הב וקוא שלא הב יהא לתיאבון■ הרי הוא כ׳־ש־אל •
ואיך חש' בגמרא לאין מספיקקנייו לעשות"תשןבהבתר*
,/־ני • אשר עי״ב ח״ל ליבינו לודאי אהילו נחל ומנא
אין מספיקין כויוכלישנא לברייתא וכשבית הזקש; לכריך
ביוח^לתרי זמני ל״ל דהיז חן המוליעית ,יבחד /מ:א נחי

אין הזפיקין כויוהתרצן הקשה ללה; נקע התנא הרי
מחני לרמוז לנו דנחועאיחו• זמני אין לו חש1בה4בעעך
•שגעשה לו ־כהיתר * אלאדנאוחד החטאואש1נ.אחטא
•ואשוב יככל-פעס שחוטא ׳ויט ומכיר חטאו ו?עח 1לשוב
דנהציזלא נעשיז לו כהיתר לאפי״ה לא י&פיק לו הקב״ה
יגילו לעשות תשובה אף' וכילן לשוב שלא נעשית לו כהיתר
:יאה"ן לנחי זחנא נח• אין ממכיקין כוי כנ״ל * ועיין כס1
א״ע רף עי׳הננסימ״ק רק״י ובישרש •עקב לף מ״א ע״א
ונקוגטית^פת^הך; דף כ״ה ע״ו * גמה שכתבתי בעניותי
—7
•.
ץ■ ■דל ,נכון ינתר וק"ל • :
׳•״.•ך/יך :׳יהאתכצל בקלון חבירו אומר כלבו כיי עב״ל
• • ; ׳ יצא ל 1לרנינו זה מע״ש בפיק•,אין .תיקי!
ובכיר המתכבד בקלון חכיר־ז אין לו חלק לט"הב המתכבד
בכבוד חיי העולמים לכ״ש* והתם הוא שמתגאה לומר
אני דורש במ״ניבר״ם שהעתיק מבריותיו והוא כמתגאה
והוא כתבוה כח*ש שם * כן הו א המתכבד בקיו; הבינו
שמתגאה והוא כמבגה לחנירו * וכבר כתבתי לעיל דההיא
ד< כני העיר אינו ענוג זה וק״ל 1
”י

.
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□,H׳ • אל יעבור במחשבתך ,טי אלא; כל יארס• ראוי
ט' או חכם או סכל טי עמל •י עיין‘למין
.

נכונים הס < r"6חזוקונה״א וטמע לעצה חכם •.ואני
ראיתי בהגהות אשר נספר• רבי* הישנים הנדפסים עס
מ״ע וזיל ומ״תח' או סכל שמא •”ל לענין •ראת שנדם
עיכגאיזלמה שהגיה ר,ר״ב מוכנת המשגה לאס חכם
הוא לענין יראת שמיס כן צריך להיות  04הסכל ונהדיא
קאמ' בן;.ההנאות על החכם תועל השכל כפי גירסת
שהנאתי ‘.ומה שהביא שם מח״י ישראל קמח׳" ז׳ל לעיר
לא היהצוין לזה דמקרא מלא הוא נשכר קהלת

סימן ביומי יודע הח‘ יהיה אי סכל כוי עי״ש * ואס כן
לק״ח חה שהקשה היב התחבר שסעל מין ללא •לעמה
;לו אצל ההגהות ינלבון רנינו ז״ל נמייש להקשות לאין
זה מקביל מח' •עיש״ב לודאי ליבינו לק״ת יהא פשיטא
דתמורת.-חכמה אולתאך לפי גירשת,שנזדמנה לו למרן
יסכל .הוא לענין יש' הוא לבת • איכ יש להקשות דאין זה
חיומקניל-ח' דחי טא נר לעת והשכל הוא שאין נו «'s
•• ■ ■
הד

ולא דתו זה לזה וזה פמוט ן ק" ל ן
והוא מתחלה ברייתו כנר נגזר עליו או תולדתו

• ,-.תמשוך אותו ללבך שא״א לעז חשנו עכיל
ע ין לתו?;' במי נייר ,ן«״ן עיב נל״ה הכל בי’7שמים
ולרניגו ..נ״ל דלא ק״ל,מהתיא' לשלהי שבח דאה״ן למזל
 ,גורס להי:ת גנב ■ציקן וכיוצא אן מ״ח אין המזל גורס
להיות כן .זוקא עי שא״א לעז ממנו ראם ירצה האדם
עושה הסך המזל ונפרע :בעס אלהי אנרהם כי אין
מול לישראל והניאו־ראיה י מאביהם שא״ל הקנייה צא
•מאיצעגנינוח שלך•״ ומאימיה מין נ״« דע״י אזר -יכרתו
אמו לא יהיה גנב וזה תרצו ונינו ניכרות שתים שכתב

.דתו לדתו איעמושך איותו ללכר■ שא״א ליו ז משני׳ כלומר
לנירו לעשות הפך •המזל !אפשר שזהו נמי טנת הרב

לח״מ עי״ש * ושוב .מצאתי .בן כSוי־ך להרנ העקידה
בפי חיי שרה דף צ״ז ע״א עיש״ב וכן'הוא נהראנ״ל
ונכין זק״ל

שמא תאמר והלא הקנ״ה יורע כוי עניל י
“'Hעיין להרינ"ש לל סימן קי״ח שעמי לישב
חקירה מ ולא ירדתי לעומקו שהמאה יראה שה׳א הית
תשו' הראב״ל ז״ל ומה הוסיף ישלו פוק עיין ותשכח
ועיין להרג עין י1נףנפ' כראשית.ד"הע"רסה שישב
ואחרי המחילה לא מיישבא נהכי רא״כ לחה צורו הקב״ה
נתווה כמה כעמים ללכת בכל דרכיו וליראה אוחו
רהבחירה כנר נעשית מתחילת בריאת העולם וכל אסר
מה שכחו ו«־\ מר /,נוד^* יעשה אין נגוע י נס קשה
ר,נןףלמה יומת ויקבל עונש חה עונש ראי ,לחתה
 ,עשה להגשמת עושה חה שנחרה לעצמה בראשית ברא
אלה-ס כל הנשמות ואחרי? נמשך החף 1איך יעשה
ההך חה .שבחיה משמה אשי נקינו,מעיין נהי נכיכעין
ולע״ר לא ניתן ליאהר דרכו אשר
«
גנים לנ*ח ע״ר
דרך כת יען לא״כ חי שעשה נלצוה א' יתירה שהוא
צדיק כגזרת האל לחה ז? יקבל שט־ וכן הישע שעשה
ענייה אחת ית רה למה יקבל עונש ולכי זה ל צא שכר
ועונש כי אה ,נצ״ג ולר״ג דוקא הס כי לא להזכיר ועוד
לחקירת יניח עדיין ,כמקומה עומדת שהקניית יודע
הכל וירע שזה יהיה צייג וזה יהי• :י״נוסס כי ליבא?כי ועונש גס לציג !לי? ו,״ו אלא-זיאי דליתא ובחר

.פרק'שש;
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והלא כחוב בתורה וענ״ום ,וענו אותדהק

גזר

טל המצרים לעשיה רע 1גה»ר וקככו
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בן » ת׳ תשובה.
עכ״ל הרב לח״מ ז "ל כתב רזה מתורץ כמת ש׳־ויילמעלה
שהאל יודע הדברים וא ן ידעתו מכרתה שאץ ידיעתו
כיר־עת׳נו אלא רצת כאןלתר׳ן הירויאחרייאר ■'מספיק
<ל-עה כתב וכבר אזרנו שאץ כס כארס בזי אפשר
י שכוון נז ד .כלומר מלבד יהי זה אנו ימלץ לארץ תירוץ
ואני תחיה
אחד ויו א ההי שהיי למעלת א“י
לאין■ אנ׳־־ר לתרץ כאן כמו 'לעיל דהכא *הקלייה נזר
איתר יעז-ום זענואוהס והכי הוא כה• הכ^לקיאתו
ג;ית י ץ הבתרים ממצא שהוא נוי על המצריים'לעשות
רע שש -קא מקשה איך (למה נכ;.ע מהם• «מא שייך
לתי׳ן שאץ ידיעת! כיייעתיו ואץ ידיעתו מכרתה כאלמא
:לעיל ;חקי׳הו שאם הקל״ה תדע שזה יהיה צדיק או
רשע למה פורע ע־ ועונש נ־חא הי}? 5אץ ידעת(
כיל־פ־ז־ו בלא גדי נזירה כרם הכא דא״כא אחתא׳רכות
כ גז י ה שכיר חזר להקזר' רבינו כאן עד שמ׳צרך־לתרץ
ד:א נ״ר איש יחע ומה שחזרזאחר וכבר אחרנו-בוילא
בא אלא מ!:ס-ק’ל דהן אמהדלאגזר על אישימעאך
ק״ב כש שוא גז־ כן בוראי שקדמה לו יריעה מי הוא החיצר

והכריע לישר* ■עליהם ויאי'ה(א דקא־ור ועביוס־ ועגו
ואס כן הרי ה א‘כאלו הוא גזר על
*
א;~.ס
איו הנוצריה וחזרה ’ הקושיא ׳לחה נפרע מהם ול{'ה
תייץ ש׳אץכח'־ בצו לידע ידיעת המקום איך• היא
כג״ל פשיע » אשייכי׳ביראיתי בן בס*מרככת•המשנה
ע; אזא ־א׳-יתי שם קישיח הריב ישיש יעקב דצ״ה עייא
ובעץ המי ם קיף פ' שחוח דל״ר ע״ג ממ״ש בקועה
דנשביל ד* א שלמותו פרעה' ואי׳א נשתעבדו ב<־וכל1צל*&
תיכנה דלפי'פעם רנינו ק' רמאחר שהשייח־ נתן שכרו
•ששעבדו בישיאלת' שנה •בשביל הלויה לאה'נענש בנמצא
יהא נזר על׳אוחה ייועה שתס המצריים והצ״ע יע״ש •
ולא ירדתי לעומקי דלמה לא הק' נמי ממה שדר”/ל ע״פ
וישלחהו חעמק מכתן מעצה עמוקה שבחכרון • ויממ״ש
רבבפ"ק לשבתי-ד"► אל ישנה אדם בנו ינץ■ הבנים פו‘
ונתילנל ה-בר ו רדו אבותינו למצרים ע־"ש י ואנכי
־הי־א ז דלק״ה עתרי טעמי ח*א' דרכינו ז״ל לא קאמר
דל א גזר על_ח אה ידועה דהיבר ידוע אף דבארץ לא
להם קאחר^זיטל הצרים קאחר כאשר שמענו כן ראינו
'מנחה מאמרי’סז״נררוקא על הצרים נתכוון ועיין בזוהר
פ‘ שחות דף י״י • ומיש רבעו הוא רכל אחיסהמצריים
אלו ה׳ה רוצה לא היה הריע דלא נזר על איש ידוע 4
ועוד דאי הקכ״הלשכר הלויה ובעבור השינוי ששינה
יעקב ליוסף נשתעבדו בניו במצרים סיס אין זה אלא
שעבוד וגרות לבד בא ־ץ לא להם * והמצריים לא נפרע
להס אלא על שהרעו בשעבוד קשה לא על השעבוד
סתם » אלאררניגו ז" ל מצא מק<ס.להקשות דגה השעבוד
קשה היה מאתו ית' כיכחיב ועבדום וענו אוחס ועכ״ז
תרץ דל א גזר על איש ידוע ולק״ת ודוק י

פרק שביעי
7־f"j

צועק וכע{ה מיי הנאמר והיה טיס •קראו טי

קשי רלימא קודס שצועק נענ-ה וכמשמעות הפי
דקאמר והיה ערס יקראו כוי * :נראה דרכינו ז״ל מפקש
כמו הראב״ע ז״ל שפי' נישטיא קי' היה כי ערס כמו עוד

יע״ס * ויפשוק עצמו פירשתי נדרך לרש וערם כמשמעו
בח־מש׳על הנביאים עי״ש  1ואפשר דינינו יפרש הפי כן
•ולילה « עיין בשי מעיל שמואל! אץ הפה יכולה לאומרו
לצועק ונענה קא' כמש״ה והיה ערס י קראו זאני אענה
גאות! אענה וראי אינו נתינת הקאלהפי טעמיה שהקכ״ה

rte.rs
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ח׳תאוה * ועוד מעעם שאינו שבח צלור כ.ז״ש *נןח1אל
כ ל״ג לתענית * ו א״ב גס ונענה יקאמר רבי«\יזו$5
־ פתילת׳ השאלה וכחרוק״ל
וחטא'גמור הוא לומי'לבעייתי יזכור
!*׳‘n1
כוי ומוזהר עליו ככלל •היצייון דברים Vעצ״ל
בשי מעיל שמואל הביא דברגהתוא* שבפרק הזיהבידח״ן
3״ב שכתבו וז״ל הא מת אני מקיים לא תאנו־ באונאת
דברים דכל היכא לאיכא למדרש לישי' ונא חוקמיעלא,־•
ית׳רי עפ"ל * וקשיא ליה על דבריהם למוכיח זה 'הכתוב
?■איירי באונאת דברים ולא בממון מסוף הפקוק דקאמר
ויראת מאלהיך ולא נאמר אלא בדבר המשור ללב כתו
אי נאת דברים כ מ״ש בגמרא ר״יא אף לא יתלה עיניו על
התקח בשעה שאץ לו דמים שהרי הער מקור ללבוכל
לבר־החשור לל? נאמר בו ויראת נואלאיך־וכן פיי׳רש“}
בפי' החומס * א"ביהיי הוא צוייכיח יולא יצוא באונאת
לברים הוא א"י » ולק״ח יהמיא' קיימי אל ת״ר שהכריח
^באונאת רכריסא״רי יאלו ‘אונאת ממון הכתיב׳' אלי

מיונו כמו .שיע״ש  iואם זההת' ־כתיב בו-ויראת הוא ט•’׳
מספיק .ל״ל לתנא להכריח כן מ־הי• כת׳יגמגבי 'ממון תסלק
לייה לסופי?־ יקרא מוכיח בן אלא ־ןדאיי דלא לריש יראא
'זו ובל־כחו 'אינו אלא דאי באיגאת־מ׳מוףליל תי־י קרא•
ו5לכ ששיר קא' הת1ס' דמצי‘ לא׳קומי נלאוי יתיריאלא
'?היכא־יא־כאצמדוש דושי‘ * ודבר זיז י לירחי' (יריאא
)מחליהיך ־בר המשור'ללב אינו אלא-קבי־ת ר״י הנא
אחריו י אבל התייר לא דויש  .ליה ♦ .וכן רשגיי שש ;רא?
דלא ה״ל הא דר״י יהא קא' התם גדול• איונאתעדנריס
מאונאת מהון קזהנאמר בו וייראת חאלה־ך וזה לא נאחר
לו ויינו י ואי ליל דח״שויראת מאלהיך הוא מפני שמלר

ללב מאי רבותיה האי מ״ש ויראת באונאת דבריס ■הוא
‘חעעס ימסור ללב לא'משוס דחע־ר כי גדול הואדאה״ן
לשוים הס » ומ"שדס״י כחומש הוא לקוח מהליך פ‘
בהר פ״ר אבל בת״י לא נאמר וק״ל

פרק •

שמיני

השובה הצפונה לצדיקים היא חיי הע"ה-ב
כו' הוא שכתוב לתורה למען יטב לך כוי
עכ״ל « עיץ להי״ב לח"א ז״ל אה שהקשה על יבינו
מההיא'דקוף חולין « ולעו״ן ליישב דרבי* וראי מער
בע"הב דאחר הממן ואחר התהיה וטניוא ליה לבזח)
הי3ח\ה יעמדו בלבושיהם 1עהידץ-לעמ1ד כגוף ונפש חיים
ונצחיים בע"הב משא״כ בע"הב דאחי־ המות דא־נו אלא
נפש כלא גוף 1כח'ש הר“נ לח”ח ז״ל• עצמו לקמיוא״ב
שפיר קאמר רני‘ העונה הצפונה לצדיקים ביי והוא
גס על עולם שאחר התחיה ועל א!הן עולם הוא דקאמר
הוא שכתוב בתורה למטן ייעב לך כוי ושפיר■ קאתר ׳־"י
^ .קוף חולין שתחיית החתים תלוי בת דכיון יכתיב למען
ייטב לךכו' * והארכת ימים תשמע יל«ף מחש קאמילך
והארכת דיקא ואין זה אלא בעולם.שאחת*• התירהכג״ל
לקר"ב מפיל שמואל ז"ל גסי' ח״ס מה שהאריך
ועיין
י לוורץ-לק׳שית הר"ב לחייה ז״ל י ולעיידאי
אפשר לומר כן דהן אמת ירבי' לא ה״ל כר״י אלא
פמתני' לק"’ יתעיבין לו בע"תן וכמו שכתבתי י■ בענוות'
למעלה * אך מ"ח קשא יר"י מעשא חזא כמ״ש נש’&
ומה יענו רבנן ןרבי' * ע״ק דהאי קיא דחייה* רבעו
הוא הנאמר גני שלוח• הקן ובשלוח הקן נהדי׳א אחיי'
התם בקי' דליכא ־ביה עוביוח בע"הז במו כאו״א
/* xאינך למסי כאה עי״ש !.ועזי לכי קתצי יאלו דברי ,שאוני
. ■ T
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חכמים נוחה הימנו ,אלמא אפילו ברברים בלבד ,יש בהם
משום מחוסר אמנה ,דהא קאמר אין רוח חכמים נוחה הימנו,
ומשני תנאי היא וכו׳:
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מ״ט ,אפילו אתה עישה להם כסעודת שלמה
בשעתי ,הוצרך לפרש בשעתו ,דלא תימא דקאי

על אותם סעודות שהיו מישים לו בזמן שנטרר ,והיה מחור
ממקיס למקום ,והיו המאמינים שהוא שלמה מזמנין אותו
ועושים לו סעודות נכבדות ,שמביאים לפניו יותר ממה
שהניא א״א לפני האורחים ,אע״ג שהיה אירח אחד לבדו,
לכך הוצרך לפרש בשעתי ,ר״ל בעת מלכותי ,שהיתה סעידתו
לעס רב ,שלא יגיע לכל יחיד ויחיד ,כפי שמגיע לנל אחד
מהשלשה באותה סעודה של א״א .וזכר יצחק ויעקב ג’נ,
לפי שגס יעקב אע׳ה כשהביא סעידה ליצחק אשה ,לקח
שני גדיי עזים מן הצאן ,ככתיב לך נא אל הצאן וקח לי משם
שני גדיי עויס טובים ,ואעשה אותם מטעמים לאביך נאשר
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יהוידע

וכור מעשה~1

נ״ן־ן ,אם היה בן גרים צא יאמר לו
אבותיך .קשא אמאי הוצרך תנא לאשמעינן

כל הגי גווני של אונאת דברים .ונ׳ל נס״ר.,דאי אשמעינן
האי חלוקא קמייחא בלבד ,הו״א דוקא בהאי איכא איסירא,
דמביישו במעשה עצמי ,אבל וניר מעשה אבותיו דאין אלי
מעשה עצמו ,ליכא איסור אונאת דברים ,ואי הוה אמר זכור
מעשיך ,הי״א קשה לאדם בזיון כבוד אבותיו יותר מבזיק כבוד
ן>\ עצמו ,ולכך אין למירין הא מהא ,ואי הוה נקיש הנך תרתי
בלבד ,הו״א אס אמר פה שאכל נבלות אין בזה אונאת דברים,
כי בזמן שאכל נבילות לא עביר איסורא בדבר זה ,שלא
נצטוו בני נח על זאת ,ועור הו״א ,כיון שאינו מדבר עמו
לנכח לומר פץ שאכל נבילות ,איך ידבר בד״ת ,אלא אומר
נדרך נסחר פה שאכל נבילות ,דהשומע חישב על אחרים
אומר כן ,ואינו מתבייש בדברים אלו. ,לכך קמ״ל אפילו
נכה״ג ,שהוא לשון נסתר יש בזה ביוש ואונאת דברים ,ואי
גקיט כל הני הו״א דוקא בהני דהוא מביישו על העבר,
אבל אס הוא בעל יסירין מותר לומר לי ,כי עונותיו הטו
אלה ,כדי שיצדיק עליו הדין ויתוידה ,כי באמת חייב האדם
לומר עונותיו הטו אלה ,ויצדיק עליו הרין ,לכך קמ״ל גס.
בכה״ג אשור ,דעושה לו ביוש בזה ,ואי גקימכל הניהו״אן
ךוהא בהני שהוא אומר לו בשניו ,אבל באומר לתמרים לכו
אצל פליני שאיו מאנה אותו בפניו ,ואינו מדבר עמו כלום,
לית לן בה ,לכך קמ״ל גם בכה׳ג אסור:
שם ,כל המלבין פני חבירו ברבים ,כאלו שופך דמים.
קשא כיון דאמר חבירו לשון יחיד ,היל״ל כאלי שופך
רמי לשין יחיד ,ולמה נקיט דמים לשין רבים .ונ״ל בס״ר

והמבייש חבירו שופך דמו כמה פעמים ,כי כל עת שזוכר
המתבייש הוא ביש ונכלם מאיליו ומעצמו ,וכן כל פעם שרואה
אותם בני אדם אשר בייש' לפניהם הוא ביש ונכלם ,ונמצא
כמה רמים שופך■ לחבירו באותו ביוש שביישו בדברים ,ואיתא
בספר הלקיטיס הנדפס בירושלים בפסוק שיפך רם האדם
באדם ,כי האידס שבארם נמשך מצר האל״ף אשר במלוי
אות וא״י בשם הוי״ה ב״ה דאלפין ,שהוא נמשך משש אהי״ה
שהוא בסוד הבינה ,יז״ס מ״ש רז״ל אמו מזרעת אודם ע״ש,
ובזה מובן שפיר הטעם ,והמלבין פני חבירו ברבים ,דאזיל
סומקא שהוא האודם אין לו חלק לעיה״ב ,שהוא הנינה
הנקראת עוה״ב ,ני פוגם באות א׳ הנו׳ שהוא משם אהי״ה
שה״ם הבינה:
שם ,במערבא במאי זהירי טפי ,א*ל נאתוורי אפין .נ״ל
בס״ר הטעם דנזהרין בא״י בדבר זה יותר ,דידוע
מ״ש הרב חשד לאברהם ז״ל ,במעין.השלישי נתר י״ח ,שיש
שני מלאכים הממונים על המיתה ,א׳ הוא בחו״ל שהוא'מלאך
המות מצד פלוני ,והב׳ היא מלאך.מצר גבריאל ,והוא בא״י
ע״ש ,והנה ידוע כי בעון ש״ד יתקנא מלאך המות יותר,

כי אומר זו היא אומנית שלו ,ואיך יקח אותה האדם להרוג
את חבירו ,ולכן במערבא שחין מלאך המית מצד .פלוני נכנה
שם ,נזהרים הסמהלבנת פנים שהיא בכלל• שפיכות דמים,
מפני כי שיו היא מלאכה של מלאך •המות ,וחיששין פן
יתקנא ויאמר כמו שיושבי א״י נכנסים בגבולו ,שלקתי אומנות
שלו לשפוך דם ,כן הוא יכנס בגבול שאיני שלו ליכנסינא״י
ג״כ ,ולא סגי ליה חו״ל ,לכך גוהרים כרי שלא ימצא
מלאך המות עילה להכנס אצלם:

up
1

נ״ט ,נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ,ואל
ילבין פני חבירו ברבים .אין נינתו לומר

שיעשה זה העין של ספק א״א ,ואל יעשה עין זה דהלבנת
פנים ,רזה לא ניחן להאמד ,אך עונתו שיהיה נחשד בדבר
יה ,ואל ילבין פני חבירו ברבים ,כדי להציל עצמו מן החשד
הזה ,דהיינו שכוא נחש4בדנר זה שאומרים שבא על ספק
א״א ,ויוכל לברר סלבר לנקיח עצמו מן החשד ,אך לא
יוכל לברר הדבר ולצקית עצמו אא״כ ילבין פני חבירו
ברבים ,שיגלה מי הוא זה ,ומה היה הדבר הזה ,ועל זז
אומר נוח לו שישאר עליו חשד .זה ,שאומרים עליו שבא על
ספק א״א ואל ילבין פני חבירו ,כדי לנקות עצמו מן החשד ,מיהו
אס נחשד שבא על ודאי א״א ,ויוכל לגקית עצמו על ידי.
שיגלה .איזה ידבר על חבירו ,אע״פ שבזה יהיה הלבנת
פנים לחבירו ,יגלה ויברר הדבר ,ואל יחיש להלבנת פנים
של חבירו ,כרי להציל עצמו מן חשד עין חמור ,שהוא עין
א״א ודאי .ובגמרא אמר מג״ל דחמור הלבנת פנים כ״נ,
שיקבל עליו האדם לעז וחשד של ספק א״א ,ואל ילבין פגי
חבירו כדי לנקות עצמו נון החשד; ועל זה הביא דרשא
דדרש רבא ,דמשמע מינה שיש דבר קשת בהלבנת פנים,
שאינו נמצא בעין הבא על א״א ,והוא דזה יש לו חלק לעוה״ב
אחר שהמיתוהו בחנק ,אבל זה אין לו חלק -לעוה״ב ,ומאחר
דיש בהלבנת פנים דבר קשה מאן ,דאין לו חלק לעוה״ב,
להני שפיר א״ר יוחנן דניח לו לאדם לקבל עליו החשד
והלעז של ספק א ׳א ,ואל ילבין פני חבירי ,כדי לנקיח
עצמו מחשד ולעז זה :
שם ,דוד הבא על א״א מיתתו במה .קשא איך קירין
אותו בשמו כמו הדיוט ,ואין מזכירין אותו בשם
מלך ,או לא יזכירו שמו כלל .ונ״ל בס״ד ,ני הוא מרוב
ענוה פלו גזר אומר ,דכל עת שהוא יושב ולימד תירה
בבהמ״ד עם החכמים והתלמידים ,יזכירו שמי בלי תואר
מלכות ,וכאשר נהג עיד ענוה בישיבת' ,שלא היה יושב
בבהמ״ד על הכסא ,אלא על הקרקע ושינה לחכמים:

אמנם

קשא במאמר זה ,הלא י כ״ע מודים דבתשבע
היה לה גט מאוריה ,ואפילו אויביו לא יכחישו
בזה ,ורק היו אומרים ,שגרשה על תנאי אס ימות ,ונמצא
בא על ספק א״א ,וא״כ יאמרו לו על ספק א״א במה ,ולמה
שאלו אותו על ודאי א״א ,דאין זה ענין שלו ,ומה תועלת
יש להם בשאלה זו .ונ״ל בס״ד כי שאלו אוחו על א״א ודאי,
כרי שישיב מיתתו בחנק ,ואז אע״פ דעוברא דיריה היתה
•ספק א״א ,חשבו שיועיל להם דבור זה שמוצא מפיו מיתה
בחנק על א״א. .שילכד בו גס בספק א״א ,משום דברית
כרותה לשפתים ',וכאשר טען דומה שראוי להיות 'נתפש
בדבורו שאמר בן מות הוא האיש הזה ,וכמ״ש בזוהר בראשית
דף ח' שאמר הא מלה חרא אית .לי גביה ,דאיהי אפתח
פומיה ואמר חי ה׳ כי בן מות האיש העישה זאת ,ואיהו
דן לנפשיה ,טורנייא אית ל* עליה ע״ש ,כן הם רצי שישיב
כך כדי שיהיה נתפש בכך ,אך באמת הוא יודע ,רבת שבע
היחה מגורשת גמורה בצי שים תנא' ,וא״כ אין כאן אפילו
ספק א״א ,ולכך השיב בפה מלא הבא על א״א מיתתו בחנק,
ובזה מובן הטעם דהיו שואלים אותו שאלה זו בזמן שהיו
עוסקים בנגעים ואהלות ,והיינו כי העוסקים בהלכות נגעים,
וכן בטהרות באהלות וכיוצא ,הס קפדי וזהירי שלא לדבר

מרי
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בנכח משום חשש ברית כרותה לשפחים ,ונמו שמצינו בגמרא
(שטעו׳ ליו) שאמר רב יהודה לרב נהנא כנה שלא תדבר בננח,
דברית כרותה לשפתים ,ולסך בעת שעוסקים בנגעים ואהלות
דאיתה שעה קפדי וחייש־ משום ברית כרותה לשפתים ,רצו
הס ללכדו בזה באותה מעשה ,אך באמת לא חש ,מפני כי
אפילו ספק א״א לא הוה דהיתה מגירשת גמורה:
שם ,שמתיו שדמעתה מצויה אונאתה קרונה .נ״ל בס״ר
הטעם שתלה הדבר בדמעתה ,דירוע שהנשים -
מושרשים במלנית הנקראת רחל עקרת הבית ,ונתב רבינו
ז יל בשער הנינוח בפסוק פותח את ידיך ומשביע לכל חי
רצון ,שאומרים בכל יום ,וז״ל יש שגי דמעות שמהן יוצא
הדין ,והס למטה בנוקנה הנקראת רחל ,אשר גס היא בגי׳
דמעה שני פעמים ,ולכן נרמזת רחל בר״ת לכל חי רצין,
ויולרן להמתיק את רחל ואת שתי דמעות שהם בגי׳ רחל
ונו׳ עכ״ל עיש ,ולכן כאשה אשר תתאנה מבעלה ותוריד
דמעה משחי עיניה ,תעורר כח הדין מן רחל ,כי האשה
מישרשת ברחל ,ואז יהיה פעולת דין קשה לבעלה ,ולכן
הר,ב״ה הבטיח לרחל אמנו מנע• קילך נובכי ועיניך מדמעה,
ני הדמעות הס בחינת דין ,ולעתיד יתמתקו הדינים של
רחל ,ולא •היה עוד דמעה ,ויתקיים הנתוב ומחת ה׳ אלקיס
דמעה מעל פנים ,ילכן תלה רב עונש אונאת האשה בדמעות
שלה ,ולפי מ״ש שערי דמעה לא ננעלי בזה מובן הנתוב
עיני תמיר אל ה' ,רפעולת העיניס תמידית ,דאין ננעלים
השערים שלהם .והא דיליף זה מפסוק שמעה תפלתי ה׳
אל דמעתי אל תחרש ,הכי קאמר שמעה תפלתי ,מאחר
שברית כרותה לדמעה שלא תחרש בעטרה ,ולכן שמעת
תפלתי שהתפללתי בדמעות:

שם,

אחתך גולא גחין ולחוש לה .הא דאומריס לחוש,
מפניני גנאי לאיש שיקח עלה מאשתו בפומבי,
לכך אמרו לו לתיש לה בקשת העצה ,ואז וראי גס היא
חשיב לך בלחישה ,ולכן לא א״ל גחין ,ושמע דבריה ,אי
ושמע עצתה .ואומרם אתחך נוצא נ״ל בס״ר דרך דרש,
דירוע הקושיא דמקשיס בקראי ,יפסיק אחד 'אומר מלא אשה
מלא טיב ,יפסוק אחד אומר ומוצא מר ממות את האשה,
ומתרצים דהאשה צריכה להיות נכנעת לבעלה ,שלא תחשוב
עצמה שיה אליו במעלה ,אלא תחשיב היא חצי בעלה
במעלה ,דאס תחשוב עצמה בהשוואה עמו ,הרי זו מרה
כלענה ,דלכך הקב״ה הטיל יוד באיש ,וה״א באשה ,שהיא
חני מספר היו״ד ,להורות שצריך שתחשיב עצמת חצי בעלה
במעלה ,אבל אשה רעה שתחשיב עלמה בהשוואה ,אינה
רואה עצמה בשם אשה ,אלא האשה בתוספת ה' ,נרי להשלים
חסרונה להיות שיה עם בעלה ,שיש לו אות יוד ,ושני ההי״ן
הם מספר יו״ד ,ולז״א ומוצא נזר ממות את האשה בתיספת
ה' ,שמשוה עצמה עם בעלה ,הנה זאת היא מר ממות,
אבל על הרואה עצמה בשם אשה ,עליה נאמר נוצא אשה
דייקא מלא טוב .ונזה פרשתי בס״ר מאמר התנא ואל
חרבה שיחה עם האשה ,דהיינו עם הרואה עצמה בשם האשה,
שתשוה עצמה עמך ,אל תרבה שיחה לבקש ממנה עיצה
במילי דנית /אלא התרחק ממנה ,ולז״א אתתך גולא ,שרואה
עצמה היא חצי שלך במעלה ,ואינה משווה עלמה עמך,
זו היא אשה עובה ,נחין ולחיש לה להבל ממנה עיצה ,רעליה
נאמר מצא אשה מלא טיב :
שם ,כל השערים ננעלים חין משערי אינאה ,דנחיב
הנה ה׳ נלב על חומת אנך ובידו אנך .נ״ל בס״ד,
ע״ש מ׳ש בש״ר במאמר הגמרא דחניגה רף ה׳ ,רינ׳חאחוי
ליה ההוא צדוקי עמת ראהררנהו מריה לאפית מיניה ,אחיי
ליה א־הו עיר ירו נטייה עליני ,ופרשתי בס״ר ,כי ג׳ ספירות
חביד נקראים פנים ,אבל חג״ת ונה׳י נקראים גופא המתחיל
מן הידיס ,כמ׳ש בפתיחת אליהו זני ר לטוב חשד דרועא
ימינא ,גבורה דרועא שמאלו/תפארת גיפא ,יהנתיב אמר

ייהדדע

עד

והסתרתי פני מהם ,קאי על השפעת ג׳ ספי•,־(־ .חב״ר,
ועל זה אחיי איתי הצדוקי ,אך ריב״ח איווי עיר ידו נטייה
עליני ,כי מן ששה קליות המתחילים מן הידים ,שהם חסד
וגבירה חמיד נטויה השפעתם עלינו רלא פסיק ■שפע זה גס
בהיות ישראל בגלות ,ונמ'ש בס״ר בהז״קבן יהוירע.ח'ג
ע״ש ,ולזי׳א גבי אונאה ובידו אנך ,ששער• אונאה תלויים
בששה קליות המתחילים מן הירים ,שהם חסד וגבירה ,שאין
להם התעלמות -כלל ,והנה אונאה עולה מספרס״ג ,ובזה
יובן בס״ר כילו סג יחדיו נאלחי ,פיריש גס המתאנה עשה
אונאה לאחרים ,ונמצא כולם עברי אינאה ,ולכן יחדיו נאלחו
הצועק והנצעק .ומ*ש אין הפרגוד ננעל בפניהם ,פרגוד רמז
לשם אלקיס שהוא דין ,שעילה מספרו פ׳ו ,ותיבת פרגוד
מורכבת משתי תיבות ,שהוא פ״ו ,דאע׳ג דננעל לפעמים
גדר זה של פ״ו ,שפיעל הדין ע״י גילוי שם הרחמים ,הגה
בעבור ג׳ עבירות אלו אינו ננעל:
שם ,לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתיך ביתי .נ״ל בס״ד,
תבואה עולה מספר בבית ,לרמוז יזהר האדם להיות
התבואה מצויה בבית .גם תבואה בהפיך אתיון אהטת,
רמז שעושה אהבית למטה בין איש לאשתי ,ובין איש לבני
ביתו .גס תבואה חלקנה לשתים ,וקרי בה תביא ה' ,שהאדם
נשפע בתבואה שתהיה׳ מצויה בתיך ביתו ,בעטר אשתו שיש בה
אות ה״א דשמא קדישא ,שהיא סור בינה ,ומזוני מבינה ,וכמ״ש
עט״ר הרב מור אבי ז״ל ברמז הפסוק השלך על ה׳ יהבר,
והוא יכלכלך ,ששם ס״ג הוא בבינה ,ומלוי שם ס״ג עילה
מספר יהב״ך ,יכמ״ש בספרו הבהיר מדרש אליהו ע״ש :
לבזה יובן מאמר אין הברכה מצויה בתיך ביתו של אדם,
אלא כעביר אשתי ,כושים דהמזו; והפרנסה באה מן
הבינה ,שהיא סיד היא רחשינה דשמא קדישא ,שהיא אצל
האשה ,כי איש ואשה שזנו שם י״ה־ ביניהם ,ועל זה מביא
הנתיב דנתיב ולאבדם הטיב בעבירה ,קרי בה בעטר ה׳א
שבאשה שהיא סיר בינה .וני׳ל בסי׳ד אומר בשביל אשתו של
אדם ,ע״ר מ״ש המפרשים על מאמר כל העולם כילו ניזון.
בשביל חנינא בני ,דהנונה הוא שפע המזין יורד חיך השביל
והצניר של חנינא בני ,ונן כאן הנונה המזין יורד בתיך השביל
של אשתו ויליף מפסיק ולאכרס הטיב בעבורה ר״ל בשביל
של אשתו שהוא כלי מעבר שעיבר בתינו השפע של הטיבה,
ואע״ג דפשטיה דקרא הטיב קאי על פרעה ,מ״מ מפרש על
הקב״ה ,מדלא כתיב ייתן לו צאן ובקר אצא נתיב יה• לו:
שם ,והייני דאמר רבא לבני מחיזא חוקירו לנש־ינו כי
היכי דתתעתרי ,לשין והייני משמע שבאותו המאמר
של רבי חלבי בא לפרש• דברי רבא אלו ,ונראה בס״ו
הנונה ,דכלאו דברי רבי חלבו היינו מפרשים דברי רבא
שאמר תחעתרו ,גס על עשק משא ומתן ,אך בדברי רבי
חלבו שאמר אין הברכה מצויה בתיך ביתו שג אדם ,דנקיט
להדיה בתיך ביתי ,ולא אמר הברכה בסתם ,יש לנו לפרש
דברי רבא שאמר חתעתרו ,איירי נמי בכה״ג שהוא במזון
ופרנסה הנמצאים בבית ,ושייכים לביתי של ארם דראוי להשוות
דברי רבא עם דברי רבי חלבי ,ובזה מובן הטעם שהאשה
נקראת לחם ,לרמוז כי בעבירה תהיה השפעת הלחם שהיא
כללות הסעירה שבבית ,כי נל הסעידה נקראת בשם לחש,
ונמ״ש עבר לחם רב ,וכן נמי מספר אשה עולה מספר
ברניה ,לח״ס עם הכולל:

אי ניך

נ״ל בס״ד ,אומרו והייני ראמר רבא וט' ,דלא
חימא רבא עילה טבעית מיען לבני .מחוזא ,משוס
דנשיס דבני מחוזא היו מפונקיח ועצלגיות ואינן משימות
עין השגחחן על נל הנמצא באוצרות הבית של מאכל 1משת5ז
ועצים וכיוצא ,ולכן יהיה הפסד הרבה לבעה״ב בכל הדברים
הנמצאים בבית ,ולכן מיען אותם לייקר את הנשים שישחרו
אותם ביקר זה שעישים להם ,כרי שישגיחו על כל הנמצא
בכית בשמירה לשמרו היטב ,ולהסיר כל נזק ואיכיד ,לכן

*
בI

בבא מציעא פרק ז׳

יהויד<5

נון שפירש הערוך אברויי אילני ,ר״ל מגיחין זבל תחת
האלנות להברותן ,כלומר להאכילן כמו להברות את

;רא״ש ז״ל ,מיהו לפירוש זה איכא דוחק בלשון התם והכאן
הרא"
מעיקרא והשתא ,ונ״ל בה״ד כונת רשב״ל התם על
׳היל״ל
דהול״ל ;;jj jjj

דוד ,ע״כ ע״ש:
שח ,א״ר יוחנן אנא אשתיירי משפירי ירושלים .נ״ל בסיד
*מעם מה שזכה ר’י ליופי גדול ,כי הוא היה עניש וקמיל,

בני בבל ,והכא על בגי א״י ,כי בראותו דר״י זלזל בכבודו

וכל צדיק שהואעניש וקטיל יש לו כח מן שם כה״ח ,כי נזה
השם הורג כידוע ,וכמ״ש רבינו האר״י ז״ל בשער מאמרי
רז״ל בשבח ,וכיין דזכה לכח שם זה זכה ליופי ,כי שם זה

מילואו הוא אותיות יופי ,כזה כ״ף היי תי״ו המלוי הם יופי:
שם ,ונותביה בין שמשא לעילא ,פירוש כרי שתהיה נכרת
הזהרוריח שתזרח בעולא ,ובתוך השמש אינה ניכרת :
שם ,כי סלקן בנית ישראל מטבילת מציה וכי׳ .מכאן יש
ללמוד דאשה ההולכת לבית הטבילה ,תקח עמה אשה
כשרה כדי לראות הטבילה שלה ,יען כי בה פיגעת תחלה,
וכאן משמע דפגיעה בכשר עושה פיעל טיב בולד ,שתתעבר
בו מאיתה טבילה:
שם ,בני שפירי כתתי ,גמירי אורייתא עוותי .אע״ג דראיי
להקדים התורה ליופי ,זכר אותם כפי סדר הווייתם
בפילם ,כי בתחילה ניכר היופי באדם ,ואח״כ ניכרת חכמתו
בתורה ,אך קשא יופי לבנים למאי אצטריך ,ואין זה הגון אלא

לבנית ,ונראה לתרץ בס״ד ,דאם הת״ח .יפה יוליד בנות יפית,
ובפרט אם יזדמן גס אשתו יפה ,וכיון דבנותיו יפית קפצי
עלייהו העשירים ולוקחים אותם בלא ממין ,גס עליו יקפצון
העשירים לתת לו בתם ,ואז ממילא אח״כ יחזיקו בידו ,וישב
בבהמ״ד על התורה ועל .העבידה:

3רם הקשה הרב עיון יעקב ז״ל ,והלא אמלריב״חלבת
קיסר ,ראם החכם אינו יפה גמיר טפי ,וא״כ

אמאי בקש שפירי כוותיה ,מאחר דהיופי מגרע גרע
בהשגת החכמה ע״ש ,ונ״ל בס״ד ,דהטעס שהשחור נמיר
טפי ,מפני שאין עיה״ר שולטת בי ,אך היפה כיון דעיה״ר
שולטת בו אחסורי מחשרא השגתו בחכמה /מיהי אס הס
שפירי כרבי יוחנן ,דלא הו״ל הדרת פגים ,אין עיהי׳ר
שולטת בס ,ולז״א שפירי *כריתי ,דאין להם נזק מעיה״ר,
כדי שתתמעט השגתם בחכמה .ונראה דגתפעל רבי יוחנן
כדבר זה לעשותו ,כדי שבזכות זה שהוא מסבב לבטת
ישראל להוליד בנים זכרים יפים וחכמים ,יזכה שיהיו לו
בנים זכרים של קיימא ,אחר כי מתו לו עשרה בניס כמ״ש
דין גרמא דעשיראה ביר ,גם כדי שיהיו הנולדים נחשבים בניו:
שם ,לא מסתפי מר מעינא בישא .קשא והלא ר״י כל
בני אדם רואים יופיו תמיד ,הן בהלינו בדרך ,הן

בישיבתו בבהמ״ד ,שדורש בפני רבים אנשים ונשים ,ומאי
רבותא איכא בההיא שעתא ,דסלקן בנוח ישראל מטבילה.
ונ׳ל בס״ד ,דאיתא בפסחים והביאו התוספית כאן ,האי דפגע
באיתחא בעידן דסלקא מטבילת מצוה יוכו /אחזה ליה רוח
זנונים וכו׳ ע״ש ,וידוע כל רוח זנונים נמשך מעינא בישא
דסט״א ,לכן עינא דאדם היא סרסיר דעבירה ,ולכן יוסף
הע״ה שנשמר מרוח זנונים ,לא שלטא ביה עינא בישא ,דכתיב
בן פורת יוסף בן פירת עלי עין ,ולכן ר״י שהיה מראה
עצמו לנשים בעידן רסלקין מטבילה ,א״ל לא .מסחפי מר
מעינא בישא ,היא רוח זנונים הנ״ז ,והשיב מזרעא דיוסף
קא אתינא ,דלא שלטא ביה עינא בישא ,ובכללה היא רוח
זנינים דגם היא עינא בישא ,ותרוממנה קרנות צדיק:
שם ,ומאי אהנית לי וכי' .לכאירה .נראה פירוש רש״י ז״ל
דחוק ,איך ישוה רש ב״ל רבנות של לסטות עם רבנות
של תירה ,ואדם גדול שכמותו איך יוציא דברים אלו מפיו,
על כן יותר נראה פירוש רבינו חם ,שפירש שהוא היה תחלה
אדס גדול בחירה ,אלא שאח״כ פרק עול תורה ,ושכח
תלמודו ועסק בלסטות ,וע״י ר״י חזר בתשובה ,ולמד תורה

מחדש ,ובתיספית עירובין דף ט׳ הוכיחו כן ,ועיין בתוספות
יבמות דף נ״ז בד״ה אתא ,וכ״כ בשטה מקובצת בשם

הרבה ,באומרו אליו ליסטאה ,אמר ודאי דר״י חישב דהכבוד
שאני משיג פה בא״י בין החכמים ,הוא בא לי בעבורו
בשביל שלקחתי אחותו ,ולכן כל החכמים שהם סריס למשמעתו,
מכבדים אוחי ,כי ר״י הוא חכם ,ומגיע לי הכבוד מחמתו,
ולכן לא חש אלי ,וזלזל בכבודי בחשבי שכבוד בא לי מצירו,
ועל כן אמר לו מאי אהנית לי בכבוד הזה שנתת לי אחותך,
הלא התם שאין החכמים תלמידיך ,ואין אתה רבס ,מכבדים
איתי בתואר רבי ,וכאן אין מכבדים איתי יותר מבני בבל ,אלא
ג״כ קרו לי רבי ,ונמצא זה הכבוד אינו בא לי

מחמתך,

והשיב לו אהנית לך בתתי לך את אחיתי ,דעי״ז קרבתי
אותך תחת כנפי השכינה ,כי ע״י שאמרתי לך אתן לך
אחותי דשפירא מנאי ,נתרצית לחזור בתשובה ,ולמדת תורה,
ועי״ז קירין אותך רבי הנא והתם :
ך—
 Iלד^ז ,כי בוראי ר״י לא היתה כינהו מעיקרא לעשות לו
 zאונאת דברים ,דאמרינן לעיל אם הוא בעל תשובה,
לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,אך כונת ר״י לומר לו

בעל כרחי צריך להודית לך ,כי אתה בקי יותר ממני ברבר
זה ,מפני כי לסטאה בלסטאותיה ירע ,אך רשב״ל נצטער
כי חשב דלא אכפת ליה לר״י בזלזול שלו :
—»
שם .כי היכי דלא לדחקיה רבנן .פירוש חוששת שמא
דוחקים אותו לצעדו בדברים של קנטור .מפגי שהיי
בכעס עליו מחמת אותה מעשה דהוה תפיס גנבי ,ואז צער
זה שיהיו מצערים אותו ברברים יזיק לו בבריאות גיפי ,כי
בלילה חילה גמור הוא ,וביום ע״י מיני מאכל שעושה לו

הוא בריאדזהא רהוו נגרין מתותי שתין משכלי דמא וכיכא,
אפשר מספר זה בדקדוק הוא כנגד שתין פילסי דנירא
דמלקו בשמייא ,שהם כנגד ששים גבוריס הנרמזים בפסוק
הנה מטתי שלשלמה ששים נמרים סביב לה וכו' ,ולהכי נזדמן
אח'כ ראייתו לקמיה שיחין מיני דמא ועהרניהו ,שנם זה המספר
היה בהשגחה פ ־־טית להורות שמצליח ביסוריו למתק הדינין
של ששים גבירים ,ועהרת הרס מירה על המיתיק :

• שם ,אמר לה זילי אמרי לאמך ,שלנו גדול משלהם .קשא
הול״ל גדול משליך ,או משלכם ,ונ״ל בס״ד ,דקאי על
ממין של בית אביה שהביאה עמה ,ושלנו קאי מל רוח הקדושה
הרוחני אשר מצידו בא לו החיל הזה :

שם ,קרי אנפשיה היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה.
קשא קריאה זו נאמרה על התירה ולאו אנפשיה ,ינ״ל
בס״ר ,דידוע קישית המפרשים איך נטיל הנך ס' עבד ום׳
ארנקי ,והא קי״ל הנהנה מד״ת ניטל חייו מן העולם,
ומתרצים כי הם לא נדרו זה בשביל זכית תורתו ,אלא
בשביל קדושתי ,וזה ניגע לנפשי ,ולא שייך בזה' נהנה
מד״ת עכ״ר ,וידוע כי פסוקים אלי של אשת חיל וכו׳ שהם
מן א׳ ועד ת' ,פירשום רז״ל תלת פירושי ,א׳ על התורה,

א• על הנפש■ ,לכך נהגו לאומרם על קברי הצדיקים ,וא׳
על אשה ממש ,וז״ש קרי אנפשיה דלא תקשי איך נהנה מד״ת,
ולז״א קרי אנפשיה פסוק זה של היתה כאניות סוחר ,פי׳
דאזר־ל בתר דרשה דדרשי פסיקים אלו על הנפש ולא על
התירה ,וכיגתי לומר דהגאה זאת באה לו מצד קדושת הנפש.
אי נמי נראה לתרץ קושיא הנז׳ של המפרשים קרוב לתירוץ
הנז' ,דא־הו סבר הדורון הזה בא לי בזכיח היסורין ,שהיה
סיבל ,ולאו בזנית התורה שהיה לומד ,וידוע מ״ש רבינו האר״י
ז״ל בשער הגלגולים בסיד ארבעה חלוקי כפרה ,דהיסורין
באים מחכמה בסיד אשרי הגבר אשר חיסרנו יה ,וידוע מ״ש
המקובלים בריש אדרא רבא ,דר״א בן רשב״י היה בסוד
חכמה ,וידוע דהחכמה נקראת רחוק ,בסיד ותתצב אחותו
מרחוק וכנז׳ בזוה״ק ,ולז״אקרי אגפשיה דייקאהיתה כאניות,
סוחר ממרחק ,שהוא סוד חכמה שמשם באו לו היסורין ,ושם

היה
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פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים
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חלה שני
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ביאורים ופירושים וישובים על דברי אגדה
שדברו חדל בתלמוד בבלי על מסכתות

עירובין .פסחים .יומא.
ראש השנה .סוכה .ביצה•

4

למרנא ורבנא הנ?אור הגדול .הגאון האדיר .נר ישראל.
עמוד הימני• פטיש החזק .סיני ועוקר הרים .ריש

גלותא דבבל׳ המפורסם לשט טוב ולחהלה בשמו ובספריו
היקרים בנסתר ובנגלה .המקובל האלהי אשר כל רז
לא אניס ליה .וכל סתום לא עממוהו .כי מלאך ה׳ צבאות
הוא• אין חקר לתבונתו■ בכל מקום מוסקים הלכה כמותו.
דין הוא הדר׳ בקדש נאדר׳ כקש״ת.
>גי»8י

כמוהר״ר ו^:ו״י
זלה״ה.
בכמוהר״ר אליהו בכמוהר״ר משה חיים זצ״ל
השי״ת ברחמיו יזכנו להדפיס גם שאר חלקים ושאר חבורים ,יהא
רעוא שיקיבלו ברצון לפני השי״ת ויזכני בחסדו הגדול ללמוד
תמיד תורה לשמה באהבה ושמחה רבה לאורך ימים ושנות חיים
אכי״ר.

נדפס

תובב״א
שנת תשכ״ד לפ״ק
•*A♦/£־«!\

בן

יהוידע

יומא פרק ב׳

מחילה בדברים אלו אלא רק מ; חלק של בחינת הקטטה
של הנפש שזה החלק הוא השוכן בעלמות ,אבל מן גדלות
הנפש לח בקש מחילה מאחר שלא זכר בפיו אלא
!✓✓ן חזא עוד
־״« ,ולכן
הגדלות,
העלמות ובהם אינו מצוי חלקן  /-V״•’
השלים בקשת המחילה
לא
סיומא
כדאי' ,ולמחר הרגיש בזה וחזר ואמר נעניתי לך שאיל ב;
קיש מלך ישראל כיון בזה על חלק הגדלות של הנפש
ולא הזכיר עתה עצמית כי חלק הקטנית כבר ביקש
ממני מחילה אתמול .ותיאר מלך ישראל ש״ך י! 1חלק
הגדלות דודא־ כשנעשה מלך ישראל בא לו חלק הגדלות
של הנפש ,וקראו שאול בן קיש בשתי הפעמים דהוא
ר״ת ש׳ב׳ק לומר כבר בחייו שבק ימחל לאותם בני
בליעל שביזוהו ,על כן גס עתה ימחיל לי ע״פ מדתו הטובה :

שם

שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו חזיר לאחוריך.
נ״ל בס״ד אחורי אותיות פרנס יש אותיות נעקם
כי זה נעקס יחושו מכח קופה של שרצים שמצד האם
הס בני גרים שטיפתם פסולה :
— י
שמחל על כבודי.
מפני מה נענש שאול מפ
וקשה הלא גם דוד הע״ה מחל על כבודו שלא
הרג את שמעי שקללו קללה נמרצת .ונ״ל שאני שמע■
אדם גדול בתורה וגדול בסנהדרין ,ולכן בעבור כביד
תורתו ראוי שימחול לו משא״כ אותם בניבליעל שהיו הדיוטות
אין ראוי שימחול להם .ובזה יובן בס״ד הפסיק שאמר
דוד  .הע״ה וסלחת לעוני כי רב הוא פירוש לעוני
שמחלתי לשמע׳ ולא עשיתי בו משפט כתוב יען כי רב
היא וגדול בתורה ולכן יש לי טעם מספיק על אשר
מחלתי לו:

שם

כ״ג

נוקם ונוטר כנחש .נ״ל בס״ד הכונה דבנחש
דן!
כתיב ואתת תשופני עקב ,כן זה לא יהיה
נוקם ונוטר מריש תגרא כי שמא זה המריבו ומחרפו
ירגיש בחטאו ויתחרט ויבקש ממנו מחילה ,אלא יתאפק
וימתין עד סיף תגרא בעקב הענין ההיא שנפל ביני ובי;
זה המחרף ואם יראה שנשאר זה עימד במרדו ולא נכנע
ולא נתחרט אז יהיה נוקם וניער בלבנו עליו:

שם

עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.
הא דדימה לכל אלו דנקיט בברייתא לשמש משום
דכולהו חיכא דוגמתם בשמש ,והיינו נעלבים נמצא
דוגמתם בשמש שנעלבה בדברי הירח שלא רצתה שתהיה
השמש גדולה עליה ,אחר שח״ל הקב״ה לכי ומעט■
את עצמך ,ובחמת מן הראוי שתהיה השמש גדולה והיא
תמעט עלמה ,יען כי השמש היא דוגמת הבעל והירח
דוגמת האשה ,ונמצא השמש נעלבה ולא העליבה את
הירח .ושימעין חרפתם ואין משיבין יש דוגמה זו בשמש
שיש הרבה חס־רי דעת דחושבין גודל השמש היא כמי
שנראה לעיני בני אדם שהוא שיעור ככר אחד ,יבאמת
השמש גדולה כמה אלפים ורבבית יותר מן כמות הארץ
כילה והיא שומעת חרפה זו מאותם חסיר* דעת שעישים
לה מדת ככר בגודל שלה ואינה משיבה כלום .יכן עישין
מאהבה שנותנת אירה לירח שהיא גוף חשיך מאהבה
ולא להתגדל בזה ,והראיה מעולם לח ראתה חמה פגימתה
של לבנה כדי שלא תתבייש ממנה .וכן שמחין ביסודי;
ישנו בשמש דכתבו התוכנים מהלך השמש הוא נגדיי אליה
ועכ״ז הולכת בסדר הילוך זה לעשות רצונו יתברך אע״פ
שקשה לה ,נמלא מי י  שנה נחשב צה ציסירי; ועכ״ז
כתיב בשמש והיח כחת; ■וצח מחופתו ישיש כגבור לרי
V/
אורח שהולכת בשמחה .ולז״א עלט
'zP ZZ
zi? z
שפרטנו הכתוב אומר ואוהביי ׳כצאת  ,השמש בגבורתי:
איבע־א להו הי מנייהו חמירא .קשה מאי נפקח
לן מזה מה דהוה הוה ,וכה״ג פריך לעיל כ
הלבישן מה דהוה היה ימש
זרח׳ יכחן צח

שם
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^יך תירק זה .ונ״ל בס״ד דאמר לעיל מקדש ראשו!
חרב בשביל ע״ז וג״ע וש״ד אבל מקדש שני חרב בשביל
שנאת חנם ללמדך ששקולה ש״ח כנגד ג׳ עבירות ע״ז
וג״ע וש״ד .והנה זה הלימוד תלוי בהאי בעיא דאס תאמר
ש״ד הוות זילא במקדש שגי שהיתת כגט מקדש ראשון
דכתיב ביה וגס דם נקי שפך מנשה ח״כ ליכא למימר
שחרב בשביל ש״ח אלא י״ל דחרב בשביל ש״ד וממילא
ליכא ללמוד דשקולה ש״ח כנגד ג׳ עבירות ,ואי אמרינן
ש״ד לא זילא במקדש שני א״כ לא נחרב אלא בשביל
ש״ח וממילא אתה לימד דחמיראש״ח כנגד ג׳ עבירות:
דית כ״ןי אר״ח מפני שמעשרת .קשה מה בכך וכי
לרה עיניהם ח״ו בכהניס שיהיו עשירים.
1
ונ״ל בס״ד כי מצות ההקטרה היא יקרה וגדולה מכל
מצית של עבודה מפני שהיא בפנים בהיכל ועוד תיקון
שלה גדולה גדול כנז׳ בזוה״ק ואס יתעשרו בה אפשר
שיעשו מצוה יקרה זו שלא לשמה '.או יובן חס יתעשרו
אז אותם המתעשרים לא יבאו לעבוד עבודה ,יכה״ג
מצינו דאנשי כגה״ג התפללו על כותבי הת״ס שלא יתעשרו
כדי שיכתבו .ומ״ש הא שכיחה והא לא שכיחה ,נ״ל בס״ד
דיש לדקדק זה מן הכתוב דכתיב ברך ה׳ חילו ופועל
ידיו תרצה וקשה כיון דיברך חילו בודאי פועל ידיו ירצה
ולמאי הוצרך לומר ופועל ידיו תרצה אלא ודאי ברך ה׳
חילו קאי על ישימו קטורה דלא שכיחה וגס שהיא עבודה
בפנים ,ופועל ידיו תרצה קאי על וכליל על מזבחך שהיא

עבירת הקרבת קרבנות:
שם לא משכחת צורבא דרבנן דמויה אלא דאתי משבט
לוי או משבט יששכר .קשה והא הוה יהושע
שעמד במקום מרע״ה,והא הוה עתניאל ב; קגז שלימד
תורה הרבה והחזיר שבע מאות׳ הלכות׳ שנשתכחו באבלו
של מרע״ה ותודו לו בהם שכיון להלכה ,וכן כמה שופעים
ונביאים משאר שבטים שהיו שלימדו הורה לישראל והורו
חוקים ומשפטים טובים ,וכן מצינו דהלכה כהלל והוא היה
משבט יאודה וכן כמה תנאים .ועל כל זה  Mשייך תירוץ
מהרש״א ז״ל שכתב שאני דוד הע״ה שהיה מלך .ונ״ל
בס״ד דלעולס יודה רבא שיזדמן גם משאר שבטים חכם
דמסיק שמעתחא אליבא דהלכתא אבל לא ימצא הרבה
מהם ככל דור ורק משבט ליי או יששכר ימצא הרבה
בכל דיר ודור ובכל אתר ואתר .ונ״ל לרמוז ראש וסוף
ישראל הוא ל״י שהוא ר״ח לוי יששכר ונשאר באמצע ראש
כי המורה נקרא ראש:

שם ואימא נמי יהודה דכתיב יהודה מחוקקי .הקשו
התוספות ז״ל אמאי לא מייתי פסוק תירה לא
יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו ,ותירצו ההוא
בברכה הוא דכתיב ,ומקשים והלא פסוק יורו משפטיך
דמייתי גבי לוי נמי בברכה כתיב .ינ״ל בס״ד דיורו
משפטיך לאו לשין ברכה הוא אלא מזכיר מנהגם ומלאכתם
יען דאח״ז אחר ישימו קטורה באפיך וכליל על מזבחך
ובודאי זה לא אתמר לברכה דכבר זכו לזה מקדם קדנותא
אלא שהוא מזכיר מלאכתם יעסקס והברכה תתחיל מן
אומרו ברך ה׳ חילי ,והכי קאמר כיון דעסקס ומלאכתם
הוא עבודת הקודש שהם יורו משפטיך וכו׳ וישימו קטורה
וכו׳ לכן ברך ה׳ חילו ופועל ידיו תרצה ,משא״כ לא יסור
שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו ודאי הוא לשון ברכה
שמברכה בכך .ועדיין קשה קישית מהרש״א ז״ל דמה
בכך אס בברכה אתמר דודתי נתקיימה ברכת יעקב
אע״ה והו״ל להביא האי קרא דתורה .ונ״ל בס״ד דברכה
אפשר שתתקיים במקצת דהיינו באחד מן השבט ובפרט
כי יעקב אע״ה נקיט לשון יחיד שלא אמר מחוקקים מבין
רגליו משא״כ פסוק יהודה מחוקקי משמע דקרי ליה לשבט
טלו בתואר זה ומשים חד או שנים לא יקרא השבט כולו
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דף כ״ז
השחר יצח
שתיקנה י
אע״ג דתי
•».יר
שס בעצה
הראשון א
של יצחק
שקרא אי
תפלה צר
לה ובתפל
דק״ש ד:
תפלח מ!
צלותיה דו

שם א
'קן לנו
ביצחק א
השני הג!
כבדו מזו
ועיני ישר
זיקן דחפו
לתחתוניי(
קשה לעי
ומצד המ<
אלא ודאי
זקן ביתו
מ״ש מהל
יושב בי;

שם

נו
ו<
רב מתני
גרסינן י
והיינו יכי
נעשה ע
המצוה וע
במקום נ
על המצו
והנה אבו
אלא אינו

קדושתו ן
וזה החיד
אבינו ע;

שהיה פ
דרב לא

שם

יו
ד

הבקר א;
משוה דא
החלב חי

שמא יא
ח״שינן1 ,
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דנו

בנין

סימן

חמור של אשה צעירה מצאנו באחרונים שסמכו
בשעת הדחק ,על היתרים דחוקים כדי להתיר יבמה,
שאי אפשר לה לא לחלוץ ולא ליבם ,וסמכו על
שיטות ראשונים להתיר דוגמת דברי האבני נזר
שהזכרנו .על כן נראה לומר שלמרות דברינו שאי
אפשר להחשיבה סוטה ודאי ולפוטרה לדעת

הרמב״ם מחליצה על סמך העדויות ,כיון שהעדויות
קובעות בהחלט שהיא ספק סוטה ,ולדעת התום׳
צריכה חליצה רק מספק ,ויש שביארו גם בדעת
הראב״ד שצריכה חליצה רק מספק ,מידי ספיקא לא

אב

נט

טוענת שהבעל מעורער ולא ידעה על כך ,ואע״ם
שאין זה מום גדול שיש בו לבטל הקידושין ,וצריכה

גט ,עכ״פ יש בטענתה לקבוע שיש כאן רק ספק
קידושין ,או קידושין דרבנן כדברי התוס׳ .כשהבאנו
הדברים בפני מרן הגר״ע יוסף שליט״א ,הציע להתיר

ע״פ השיטות שחרש אלם הלומד ויש לו דעת גמורה

אין דינו כחרש ,כשבדקנו פעם ופעמים ושלוש היבם,
התברר שלמעשה אינו אלא כבד שמיעה מאוד,

ובהתיעצות ובהסתמך על כל הנ״ל בצענו את
החליצה.

נפקא .ויש לצרף הספק בקידושין לפי שהאשה

סימן נט.
בדין הונאת הגר

ציון "גיורת" בתעודת הגירושין
הנוהג בבתי הדין ,לכתוב בתעודת הגירושין
הנמסרת למתגרשים כמסמך רשמי ,את שם המגרש

בהתיעצות עם הדיינים ,הורנו להשיב למבקשת,

והמתגרשת כפי שנכתב בגט (מלבד השם המופיע

שאם אכן הדבר פוגע בה ,נכון להחליף התעודה,
ולהשמיט את המילה "הגיורת" ליד השם ,ולכתחילה
להעדיף לציין "בת אברהם אבינו" בתעודת הגרים,

בתעודת הזהות) .עקב כך ,בתעודת גירושין של גרים
שהתגרשו ,נכתב "פלוני הגר" או "פלונית הגיורת",
משום שכך הנוהג לכתוב בשם גר בגט כמבואר באבן

ולא "הגיורת" ,כדברי מרן סעיף כ׳ שם .יש לציין,

העזר סי׳ קכ״ט סעיף כ׳ .ואם כי בדברי מרן שם

שהמסמך המאשר את הגירושין מבחינה הלכתית

הזכיר לכתוב בגר בן אברהם אבינו ,בב״י הביא

הוא "מעשה בית דין" המצורף לתעודה .במסמך זה

מתשובה שיש לציין שהוא גר בין אם יכתב "הגר",

בית הדין מאשר מעשה הגט ,זמנו ,מסירתו ושאר

בין אם יכתב "בן אברהם אבינו".

הדברים .בתעודת הגירושין מצויין שלצורך היתר

אחת המתגרשות פנתה בבקשה שלא להוסיף "
בתעודת הגירושין שלה את המלה "הגיורת" משום
שהדבר פוגע בה .לדבריה ,תעודת הגרושין היא

נישואין יש להציג ברבנות את "מעשה בית דין"
בנוסף לתעודת הגירושין ,כך שהתעודה אינה אלא

מסמך רשמי המאשר את הגירושין בפני הרשויות,
ולא מסמך הלכתי המתיר את האשה .על כן נראה

המסמך הרשמי המעיד על מצבה המשפחתי .תעודה

שאין צורך לדקדק בו ,עד כדי שאלה של איסור

זו מוצגת במשרד הפנים ,במשרד השיכון ,בעיריות

הונאת הגר שהוא איסור חמור מדאורייתא ,בשעה

וברשויות ,והציון "גיורת" פוגע בה ,משום שאינה
רוצה שהכל ידעו פרט זה .מזכירות בית הדין דחתה

שהגר טוען שהדבר גורם לו צער ופוגע בו.

את הבקשה מטעמי נוהג ,מבלי לשאול חוות דעת

היות וקמו על הוראה זו עוררין ,שאין לשנות

הדיינים ,והוגשה עתירה לבג״ץ שהורה לנמק מדוע
לא להשמיט פרט זה לבקשת העותרת ,שלטענתה

הנוהג ודרשו להקפיד על כתיבת השם כפי שנכתב
בגט ,ולא להענות לטענות שוא ובפרט ע״י בג״ץ של

פרט זה פוגע בה ,וגורם לה צער.

ערכאות ,אמרתי לבאר מקורות ההלכה בזה ,ולהוכיח

בבין
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שלנגד עינינו בשאלה זו ,שאלה חמורה של הונאת  .הונאה ,משום שגר כקטן שנולד דמי ,וקודם לא צווה
הגר מדאורייתא .ואין להקל באיסור תורה בשל עניני^ן^בלל .ואין כאן פגיעה כמו בבעל תשובה שהיה
נוהג בתעודה שאינה בעלת ערך אפי׳ מדברי סופרים.
ואגב בירור שאלה זו ,נראה לבאר גדר איסור הונאת

הגר ,מהותו וחומרתו.

א .אם הכינוי גר יש בו משום הונאה

תחילה יש לדון אם נכונה טענת המתגרשת
שהמילה "גיורת" פוגעת בה ,ואם פגיעה שלא
בכוונה ,שאינה אלא על דעת הנפגע ,יש בה משום
להונאה_,ברור שהכינוי "גר" אין בו גנאי ואינו אלא
קביעת מעמד ,ועצם מעמד הגר אין בו גנאי .ההיפך,
יש בו כבוד וחביבות .התורה צוותה על אהבת הגר
ומודגש בכתובים שהגר אהוב הוא לפני המקום .וכן
שנינו "חביבים הגרים שבכל מקום הוא מזהיר
עליהם וגר לא תונה ,ואהבתם את הגר ,וכתיב ואוהב
גר לתת לו לחם ושמלה .אמר ר׳ שמעון בר יוחאי מי
גדול ממי ,מי שאוהב המלך או מי שהמלך אוהבו,
אברהם אבינו קרא עצמו גר וכן יצחק וכו"׳( ,ילקוט

מצווה ואעפ״כ אכל .ולפי זה ,הונאת הגר היא רק
כשמצער הגר ממש ,שמזכיר לו עוון אבותיו ,או
בהונאת דברים ובהונאת ממון ,כלשון הכתוב "וגר
לא תונה ולא תלחצנו" ,ולא בעצם זכירת מעמד הגר.

כמו כן יש להוכיח גם מהנוהג לכתוב בגט הגר או
בן אברהם אבינו ,כמבואר באבן העזר סימן קכ״ט
שאין בכך פגם .שבודאי לא היו כותבים פרט זה
שאינו מעכב אם היה הדבר פוגע ,שהרי שנינו שכל
כינוי שיש בו משום גנאי ,אינו נכתב בגט ,ועל כן אין
כותבים בשתוקי ואסופי את מעמדם אע״פ שלא נזכר
שם האב .וא״כ אפשר שמשום כך הדגיש מרן הנוהג
לכתוב בן אברהם אבינו שאינו אלא רמז ,והעדיף '
נוסח זה על ציון הגר או הגיורת ,מ״מ מדברי הגמ׳
לעיל מוכח שאין בזה פגיעה .ועיין בתום׳ מועד קטן
י״ג :על בן הא הא .וכן במדרש שמואל באבות ,על

בן בג בג ובן הא הא ,שכתב בשם הרא״ש שגרים היו
ורמזו זאת בשמם .בן ב״ג ב״ג שבגימטריה עולה
לה״א ה״א ,וכן בן הא הא ,רמז שהם בני אברהם

משפטים כ״א) .וכך מצאנו באמוראים ובראשונים
שנקראו גרים ,כיהודה בן גרים (שבת ל״ג .ועיין
בתוס׳ שם ובמועד קטן ט׳ שהיה גדול בתורה).
אונקלוס הגר ,וכן אברהם הגר מבעלי התוס׳ (תוס׳

ושרה שנתוסף ה״א בשמם ,ואח״כ נעשו אב המון
גוים .וכתבו שם הטעם שרמזו הדבר ולא קראו להם
גרים ,משום המלשינים ולא מחשש פגיעה.

קידושין ע .):וברור שאין בעצם הכינוי גר משום
פגיעה ,אדרבה ,כבוד הוא ומעלה ,כלשון הכתוב
ברות" ,ישלם ה׳ פעלך ותהי משכרתך שלמה וכו׳ על
אשר באת לחסות בצל כנפיו".

אולם ,מצאנו בתורה את התואר גר גם כחסרון,
ולא רק ככינוי אהוב וחביב ,עובדה זו נותנת מקום
לטענה שהכינוי פוגע ויש בו משום הונאה .וכך^/
שנינו בב״מ נ״ט" :תניא ר׳ אליעזר הגדול אומר מפני
מה הזהירה התורה בל״ו מקומות ואמרי לה במ״ו

כדוגמא להונאת הגר מביאה המשנה בב״מ נ״ט:
"היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך".

מקומות בגר ,מפני שסורו רע" ,ועיין ברע״א שציין
רש״י בהוריות ,שסורו רע פירוש שיצרו רע מעיקרו.
וא״כ נראה ,שיש לכאורה מחלוקת בדבר מעמד הגר
שהזהירה התורה שלא להונותו ,שרשב״י בילקוט
משפטים משבח חביבות הגר ,ולדבריו איסור

אוצר החכמה•

משמע ,שההונאה היא רק בזכירת מעשה אבותיו,
ולא בעצם הקריאה "בן גרים" או זכירת מעמדו .כמו
כן מוזכר בתחילת אותה משנה שאם היה בעל
תשובה לא יאמר לו" ,פה שאכל נבילות איך ילמד
תורה" ,ובתום׳ שם כתב שסדר המשנה הוא בלא זו
אף זו .שלא רק בזכירת עוונות יש משום הונאה ,אלא
אף בבן גרים שמזכירים עוונות אבותיו .ודייק
המהרש״א ,מדוע הדוגמא הראשונה היא בבעל
תשובה ,והשניה בבן גרים ,ולא שנינו הכל בגרים,
^?//שלא יאמר לו פה שאכל נבילות וכו׳ ,וביאר שאכן

מיי

בגר אם יאמר לו פה ,שאכ^נב^לוסין בכך משום
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ההונאה הוא מתוך חיבתו ואהבתו ,ומאידך ר׳
אליעזר בגמ׳ בב״מ סובר ששמו מסמל תואר שלילי
מפני שסורו רע .אולם רש״י בתורה הביא דברי ר׳
אליעזר הגדול ,וגם את דברי הגמרא בב״מ נ״ט:
"מאי לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ
מצרים ,תניא ר׳ נתן אומר מום שבך אל תאמר
לחברך היינו דאמרי אינשי דזקיף ליה זקיפא
בדיותקיה ,לא לימא ליה לחבריה זקיף ביניתא".
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ופירש״י שם" ,כיון שגרים הייתם גנאי הוא להזכיר

כל ישראל .וגם הונאת הגר כלולה בציווי "לא תונו
איש את עמיתו" ,וכל שנכפל הלאו בגר הוא לאזהרה
מיוחדת ולעבור בשני לאויץ ,וא״כ היה לו לסמ״ג
לשיטתו שלא למנות בכלל מנין תרי״ג איסור הונאת
הגר בממון ובדברים ,כיון שהמעשה בלאו הכי אסור,
משום הונאת ישראל .ועיין בגר״י פרלא שפלפל
בנדון וכתב לתרץ בדרכים שונות .ונראה לבאר על

מצרים .ונראה שאין סתירה בין הדברים ,עצם
המעמד של גר ,מעמד מכובד הוא לפני המקום
ומצווים אנו על אהבתו .מאידך גיסא ,מצווים אנו על
הונאת הגר שסורו רע ,נפשו שפילה ולידתו שלא

יסוד הפסוקים ,ששני דינים הם בהונאת הגר ,מטעם
עצם ההונאה ,והוא אותו איסור שנאמר בישראל,
ולא נכפל אלא לעבור עליו בשני לאוין .ואיסור
הונאת גר שלא לזלזל במעמד הגר מטעם כי גרים
הייתם בארץ מצרים ,ויסוד האיסור לא בעצם

שם גירות" .ומפורש בדבריו ,שעצם שם גירות יש בו
משום גנאי .ודבריו מוכחים ממשל הגמ׳ ,כפי
שפירש״י ,וז״ל "מי שיש לו תלוי במשפחתו ,לא
יאמר לעבדו או לבן ביתו תלה לי דג זה ,שכל שם
תליה גנאי הוא" .ואם כן ,המום שבך הוא עצם
הגירות ,ואין לכנות הגר כי גרים הייתם בארץ
jl? 34567
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בקדושה ,ובעצם הכינוי גר יש את שני המשמעויות.
על כן בגר צדק ובעצם הכינוי גר אין משום הונאה,
האונאה והפגיעה בנפש הגר- .,אלא-םעצס _ה2לזול
אדרבא ,כבוד וחיבה הוא .אולם ,מי שאינו רואה בזה _ במעמד הגו/והוא איסור הונאה מיוחד הנאמר בגר,
שאינו שייך לאיסור "לא תונו איש את עמיתו" ,כפי
כבוד ומעלה ,וקורא לגר על שם שסורו רע ,או על
שם עברו ומתייחס בשלילה למעמד ,יש בזה משום
שנבאר.
הונאת הגר .ועל כך נאמר "כי גרים הייתם בארץ
מצרים" .מום בך אל תאמר לחברך .ולפ״ז אם הגר
בשני כתובים אסרה תורה את הונאת הגר ולחצו,
ובשני הכתובים הודיעה התורה טעם האיסור .ולפי
רואה פגיעה בכינויו ,יש לו טענה אלימתא ,וכינויו

כגר יש בו משום הונאת הגר .זאת ועוד ,בגר צדק
שהוכיח סופו על תחילתו ,כבוד הוא לו וחיבה
בן גרים ועוד,
כאונקלוס הגר ,יהודה
לכנותו כגר,
י
י
3יץיפפ?י״ז
אולם גר שמרגיש בעצמו שאינו שומר כל כך תורה
ומצוות ,ויש באישיותו בכדי להרגיש שסורו רע,
הכינוי גר הונאה היא לו .והונאת הגר אסורה בכל
מצב ,גם אם אינו עמיתו בתורה ומצוות ,שלא
כאיסור הונאת דברים של כל ישראל שנאמר רק

שהטעמים שונים ,נראה שגדר האיסור שונה ,אע״פ
ששני הצווים נאמרו בלשון הונאה ולחץ .כפי שמורה
לשון הכתוב בשמות כ״ב" ,וגר לא תונה ולא תלחצנו
כי גרים הייתם בארץ מצרים" .וכן לשון הכתוב
בשמות כ״ג" ,וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש
הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים" .על הכתוב "ואתם
ידעתם את נפש הגר" ,פירש רש״י" ,כמה קשה לו
כשלוחצים אותו" .ומבואר שהאיסור המיוחד
באונאת הגר ,נובע מתוך הצער המיוחד שיש לו כגר
ועל כן הונאתו אסורה במיוחד .ולמרות זאת זהו
איסור בעצם ההונאה והצער ,ומה שאסור בכל
ישראל בכלל "לא תונו איש את עמיתו" ,אסור

ב״עמיתו" שעימו בתורה ומצוות ,כפי שבאר במנחת
חינוך .לפ״ז טענת המבקשת שהמלה "גיורת" פוגעת
בה במסמך רשמי ,יש בה ממש ויש חשש להונאת
הגר אם לא נתקן פגם זה ונמנע את צערה.

במיוחד בגר משום "כי ידעתם את נפש הגר" ,משום
שקשה לו יותר מכל אדם .אולם ,על הכתוב הראשון
"וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ

כ .שני הציורים בהונאת הגר ,כשני איסורים

שונים

הסמ״ג בספר המצוות מנה את איסור הונאת הגר
בממון ובדברים ,כשני לאוין בכלל תרי״ג מצוות,
והקשו עליו המפרשים ,הרי שיטתו למנות בכלל
תרי״ג מצוות רק את הצווים המעשיים ,וכל מצוה או
צווי שנכפל ,גם אם נכפל בגדרים ואנשים מיוחדים,
אינו נמנה אלא כצווי אחד ,וכל מה נכפל הוא רק כדי
לעבור בשני לאוין ,ולא ב^לל התרי״ג ,וברור הוא
שכל הונאה בין בדברים בין בממון ,מוזהרים עליה
•

מצרים" ,הביא רש״י דברי הגמ׳" ,אם הונאתו אף
הוא יכול להונותך ולומר לך אף אתה מגרים באת,
ומום שבך אל תאמר לחבירך" .ועיין ברמב״ן שם
שהביא דברי רש״י והתקשה בו ,ופירש כי גרים
הייתם ,וידעתם את נפש הגר ,כפי שמבואר במפורש
הכתוב בפסוק האחר .אולם דברי רש״י יסודם בדברי
חז״ל בב״מ ומדוייקים הדברים ,מלשון הפסוק אשר
לא מוזכר בו כי ידעתם את נפש הגר ,וסיבת האיסור
היא רק משום "גרים הייתם בארץ מצרים" ,ועל כן
פירשו מום שבך אל תאמר לחברך .ונראה שיסוד
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איסור זה אינו ההונאה והצער שיש לגר ,אלא עצם
הפליית הגר ,וקביעת מעמדו של הגר כנחות וכמי
שמופלה לרעה .ואסור להונות את הגר בדברים
ובממון משום שע׳^ך קובעים מעמד הגר כמום,
וזהו האיסור ,ומום שבך אל תאמר לחברך .שאם נניח
שהעבר משפיע על המעמד ,אם כן גם הוא הגר יכול
להונות בן ישראל ,כי גרים הייתם בארץ מצרים,
והציווי הוא שמעלת ישראל כגרים מחייבת את
אהבת הגר וחיבתו .ואילו הונאת הגר בקביעת העבר
כמום ,פוגעת במעמד עם ישראל "כי גרים הייתם
בארץ מצרים" .ולפ״ז יסוד האיסור בציווי זה ,אינו
איסור ההונאה שנאמר לכל ישראל משום "לא תונו
איש את עמיתו" ,ורק שהוכפל בגר ,אלא שיסוד
איסור זה הוא בקביעת מעמד הגר ואהבתו ,שאסור
לזלזל במעמדו על ידי הונאת דברים או ממון ,אלא
לכבד ולאהוב אותו.
ונפק״מ בין שני הציווים שחלוקים ביסוד דינם,
כפי שמפורש בכתוב הוא ,כשאדם יכנה גר ויאמר לו
זכור מעשיך הראשונים ,מתוך כוונה לזלזל במעמד
הגר ,ואילו הגר עצמו יראה בזה כבוד וחיבה ולא
יפגע כלל .אם האיסור הוא משום "כי אתם ידעתם
את נפש הגר" ועצם ההונאה אסורה ,אם הגר לא
נפגע אין כאן הונאה ,והכל לפי המבייש והמתבייש.
ובפרט לפי דברי המהרש״א שבגר אין כל פגיעה
במעשיו הראשונים שהרי גר שנתגייר כקטן שנולד
דמי ,וממילא אין כאן הונאה .אולם אם מצד המצער,
היה כוונה לקבוע לגר מעמד של זלזול ,עובר הוא על
איסור "לא תונה" ,כי גרים הייתם ,שהרי קובע הוא
שגר מום הוא ,ומום שבך אל תאמר לחבירך כי גרים

הייתם בארץ מצרים.

לאור דברים אלה יש להבין היטב שיטת הסמ״ג
שמנה לא תונה ולא תלחצנו בכלל תרי״ג מצוות,
אע״פ שלשיטתו בלאו הכי האונאה אסורה משום
הונאת עמיתו .ולא נכפלה אלא לעבור בשני לאוין,
ואינה בכלל תרי״ג מצוות לשיטת הסמ״ג ,אבל
איסור הונאת הגר משום פגיעה במעמד הגר מדין
מום שבך ,איסור מיוחד הוא בגר ,ויש למנותו בכלל
תרי״ג בפני עצמו.

לפ״ז יש לפשוט השאלה גם לאידך גיסא ,אם
המאנה אינו מתכווץ כלל להונות ,אבל יש בדבריו
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משום קביעת מעמד הגר כמום ,אע״פ שאין כוונתו
להונות אסור הדבר משום מום שבך .ולפ״ז אם
הגיורת טוענת שהדבר פוגע בה גם אם אין כוונת
האומר לעשות כן ,אין להזכיר לה הגירות אע״פ
שאין בזה משום איסור הונאה הפשוט ,יש בזה
איסור משום "כי גרים הייתם בארץ מצרים".

ג .שיטת הרמב״ם בפירוש האיסור המיוחד
בגר

בגמרא ב״מ נ״ט .שנינו" ,המאנה את הגר עובר
בשלושה לאוין והלוחצו עובר בשנים ,מאי שנא
מאנה דכתיב שלשה לאוין וגר לא תונה וכי יגווק
אתכם גר לא תונו אותו ולא תונו איש את עמיתו,
הלוחצו נמי כתיבי שלושה קראי ולא תלחצנו וגר לא
תלחץ ולא תהיה לו כנושה ,וגר בכלל הוא ,אלא אחד
זה ואחד זה עובר בשלושה לאוין" .ומבואר
שבהונאת דברים יש שני לאוין מיוחדים בגר ,ובכלל
ישראל נאסר משום לא תונו איש את עמיתו ,וכן
בהונאת ממון שני לאוין שלא ללחוץ הגר ,ובכלל
ישראל נאסר משום לא תהיה לו כנושה.

הרמב״ם בפרק י״ד מהל׳ מכירה הביא דין הונאת
דברים בישראל ,והוסיף "כל המאנה את הגר בין
בממון בין בדברים עובר בשלושה לאוין שנאמר וגר
לא תונה זו הונאת דברים ,ולא תלחצנו זו הונאת
ממון ,הא למדת שהמאנה את הגר עובר בשלושה
לאוין משום לא תונו איש את עמיתו ומשום לא תונו
איש את אחיו ומשום וגר לא תונה .וכן אם לחצו
והונהו בממון עובר בשלושה משום לא תונו איש את
אחיו ,ומשום לא תונו איש את עמיתו ,ומשום לא
תלחצנו" .ומבואר ברמב״ם שבגר בהונאת דברים
עובר משום הונאת ממון .ובהונאת ממון עובר על
איסור הונאת דברים ,מלבד מה שעובר על האיסור
המיוחד של הונאת הגר .והדברים מופלאים ,שהרי
הגמ׳ חילקה בין שני האיסורים ,וכתבה שבהונאת
דברים עובר בשלושה ,על הונאת דברים של גר וכן
על הונאת עמיתו ,וה״ה בהונאת ממון עובר משום
הונאת ממון של גר וכץ על הונאת עמיתו ,ואילו
הרמב״ם כתב שעובר בממון על הלאו של הונאת
דברים ,ובהונאת דברים על לאו של הונאת ממון.
אולם הרמב״ם עצמו פירש טעמו וזה לשונו בהל׳
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דברים .על אף החילוק שיש ביניהם שזה בגופו וזה

שלאחריה" ,ומפני מה עובר בגר על הונאת דברים
אף על הונאת ממון ,ועל הונאת ממון גם על הונאת
דברים מפני שהוציא הכתוב את שניהם בלשון

בממונו ,הרי שניהם נובעים מאיסור אחד משום שיש
בהם חוסר אמון ,צער והונאה .וכמו כן הקשו התום׳,
הרי בכל הונאת ממק יש גם הונאת דברים ,כדברי
הגס׳ ש״כל הנוטל פרוטה מחבירו כאילו נוטל את

הונאה ,סתם וכפל הלאוים בגר בשני הדברים
בפירוש לא תונה ולא תלחץ" ,ויש להבין הדברים,

נפשו" ,על יסוד הכתוב "וקבעו את קובעיהם נפש",
ותירצו שם שהצער בנפש בגזלת ממון ,הוא רק
כשבממון זה אין לו מה לאכול ,ועדיין טעון הדבר
הסבר ,הרי בכל הפסד ממון יש צער ,ולמה אין בכלל

וכבר עמד על כך המגיד משנה ,וסיים "ובאמת דברי
המחבר תמוהים בעיני" .ובלחם משנה שם הקשה,
אם כדבריו אם כן גם בישראל יעברו על הונאת
דברים משום הונאת ממון ,ועל ממון משום דברים
שהוציא הכתוב שניהם בלשון הונאה ,ועוד שלפי זה

הונאת ממון הונאת דברים .ובשלמא ,הונאת ממון
אפשר להבין שגדר האיסור הוא עצם הגזילה,

יהיו ארבעה ושישה לאוין בכל הונאה ,לפי שנאמרו

שבלקיחת ממון שלא כדין ,שיש דין מיוחד של אמון
מלא במסחר ,שחייבים לשאת ולתת באמונה ולא
להונות איש את עמיתו .לצורך קיום מסחר הוגן ,ואין

באותו לשון ,והניח בצ״ע.

באור שמח ובאבן האזל ביארו שהרמב״ם לא

לזה שייכות להונאת הדברים שאינה אלא צער אישי

כתב כפירוש הגמ׳ לעבור עליו בשלושה לאוין ,לפי

ופגיעה .אבל בכל הונאת ממון יש גם צער אישי

מספב .הלאוין בתורה כפירוש הגמ׳ וברש״י שם,
משום ששיטתו במנין המצוות ,שלא למנות לאוין

ונפשי כהונאת דברים .מעצם זה שהתורה חילקה בין
ההונאות ,מוכח שאין בהונאת ממון משום הונאת
דברים ,לפי שניתן להשבון ,ועוד מוכח שאין זה צער
בגופו ,לפי שפגיעה בענייני מסחרו של האדם ,אינה

כפולים בכלל תרי״ג מצוות .ועל כן ביאר בהונאת גר,
שיש נפק״מ בשלושת הלאוין בזה שהם שלושה
ציווים שונים במהותם ,ולא רק לעניין מלקות וכדו׳
הנובעים ממספר הלאויץ ,וביארו בזה שיש בכל
הונאה של גר משום הונאת דברים והונאת ממון,

פגיעה נפשית ואישית ,ואדרבא ,הונאת דברים קשה
מהונאת ממון ,שמסורה היא ללב .ואת ממונו אדם
אינו לוקח ללב ואינו מצטער כדרך שמצטער בהונאת
דברים .ולפ״ז שונים האיסורים במהותם ,בהונאת

ואיסור מיוחד של הונאת הגר .אולם עדיין יש להבין

הסברה מה השייכות בין הונאת דברים להונאת

הדברים יש פגיעה אישית בעמיתו ,והדבר מסור ללב.
ואילו בהונאת ממון שניתנת להשבון ,אין פגיעה
אישית ,אלא פגיעה באמון ובהגינות האמורים בדיני

בשני לאוים ,וכן מה המשותף בהם שהדגיש
הרמב״ם ששניהם נאמרו בלשון הונאה .הרמב״ם
בהלכה שלאחריה ,הביא את דברי הגמ׳ שחילקה בין
הונאת ממון להונאת דברים ,וז״ל בהלכה י״ח שם,

ממונות.

ממון ,ובכדי להבין דברי הרמב״ם יש לעמוד תחילה
על ההבדל בין הונאת דברים להונאת ממון ,שנאמרו

ויש לחקור בדין הונאת ממון ,מה האיסור .האם

"גדולה הונאת דברים מהונאת ממון שזה נתן

עצם מעשה התרמית אסור כהונאה ,שאסור להתנהג
עם עמיתו שלא ביושר ,והחיוב לשאת ולתת באמונה

להשבון וזה לא נתן להשבון ,זה בממונו וזה בגופו,
והרי הוא אומר בהונאת הדברים ויראת מאלוקיך לפי
שהדבר מסור ללב וכו׳ ,הא למדת שכל הצועק
בהונאת הדברים נענה מיד" ,עכ״ל .ונראה שחילוק
זה בין שני האיסורים יש בו כדי לבאר שיטת

בתרמית ,אע״פ שניתן בהסכמה .והנה ,במשנה ,בגמ׳
וברמב״ם השוו ההלכות ,מפני שהונאת ממון והונאת

הרמב״ם בהונאת הגר.

דברים ,מקורן אחד .וזה לשון הרמב״ם" ,כשם

ד .ההבדל שבין הונאת דברים להונאת ממון
ויש להבין ,מדוע צוותה התורה בשני איסורים

שאסרו הונאה במקח וממכר ,כך אסרו הונאה
בדברים" .משמע שעצם הפגיעה אסורה בהונאת
ממון ,רק שזה בגופו וזה בממונו ,זה ניתן להשבון
וזה אינו ניתן להשבון .ועל כן חילקה בהם התורה.
אבל יסוד איסור הונאה חד הוא ,וזה שכתב הרמב״ם

שונים ,את איסור הונאת ממון ואת איסור הונאת

בגר שהתורה הוציאה שניהם בלשון הונאה ,לכן יש

אוסר את ההונאה ,או שהפגיעה בזולת הוא הגורם
לעיקר האיסור ,משום שיש להשמר מלקחת ממון
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בשניהם צער שווה ,אלא שזה צער אישי וזה צער

הונאת ממון יש הונאת דברים ,לפי שמרגיש הוא את

ממוני.

הפגיעה כגר ,כחסר אונים .וכל פגיעה בממון פגיעה
היא בלבו .וכץ כל פגיעה בו בדברים ,מאבד הוא את

והנה בבן ישראל הונאת ממון והונאת דברים

האמון באנשים ,ויש בזה גם הונאת ממון ,שעקב

נאמרו בלשון הונאה ,שמשמעה שאסור להונות,

פגיעה בנפשו ,יתרחק ממסחר עם בני אדם  ,יחיה

לפגוע ,ולצער בענייני ממון ,וכן אסור לפגוע ולצער

בחוסר בטחון ואמון גם מבחינה כלכלית .וזה שכתב

אדם בפגיעה אישית .וא״ב שני איסורים שונים הם,
שניהם נאמרו בלשון הונאה .ואילו בגר איסור הונאת

הרמב״ם על יסוד ביאור הפסוקים ,שבהונאת גר

עוברים בשלושה לאויץ .בכל הונאות יש את הפגיעה

דברים נזכר בלשון הונאה" ,וגר לא תונה" ,ואילו

הנפשית ועוברים על הונאת דברים ,יש את חוסר

איסור הונאת ממון נאמר בלשון "לא תלחץ" או

הבטחון הכלכלי וחוסר האמון שיש בהונאת ממון.

"ולא תלחצנו" .ולכאורה לשון זה ,מורה על הלחץ

ויש איסור מיוחד של הונאת הגר ,שמקורו כפי

הממוני ולא על הצער ,לפי שלא נזכר בלשון הונאה,

שבארנו בהפליית מעמד הגר מטעם "כי גרים הייתם

שפרושה צער .אולם בכתוב מודגש וגר לא תונה ולא

בארץ מצרים".

תלחצנו ,כי אתם ידעתם את נפש הגר .וביאור הכתוב
שבגר גם הונאת דברים וגם לחיצת ממון ,הם פגיעה

•אוצרהחכמה׳

אה״ח 1234567׳

ן

ן

»

לאור הדברים כל פגיעה בגר ,בכל צורה שהיא,

בנפשו של הגר ,ולא רק ביחסי הממון והמסחר שלו,

לדעת הרמב״ם פוגעת בעמקי נפשו ומערערת את

ובזה החידוש והשינוי שבין אדם רגיל לגר .באדם

הבטחון מכל הבחינות ,כדוגמת מצות התורה ביתום

רגיל שונה הפגיעה האישית ,לפגיעה בממון וביחסי

ואלמנה ,שכל צער שלהם מזכיר הצער האישי ,וכיון

מסחר ,והאיסורים נפרדים .ואין בהונאת ממון משום
הונאת דברים ,לפי שהונאת ממון רק בממונו ,אבל

שהדבר מסור ללב ,יש להתחשב מאוד בבקשת

הגרים ,גם אם לא נראית לנו הפגיעה ,יש להתעמק

אצל הגר שנפשו שפילה עליו ,וכל פגיעה בו היא

בכתוב "כי אתם ידעתם את נפש הגר" ולמלא

בעמקי נפשו גם לחץ ממון הוא בנפש הגר .ובכל

מבוקשו.

סימן ס.
הדיונים בהיתר נישואין בבתי הדין
(דברים בכנס דיינים תשמ״ט)
(הצעות לשיפורים)
על הכלל "הוו מתונים בדין" ,דרשו את הפסוק

להנשא על הרבנים ועל הדיינים ,וגם שמעתי את

"כי אקח מועד אני מישרים אשפוט" ,בכדי לשפוט

התלונות ואת עגמת הנפש של זוגות צעירים ,שדוקא

מישרים יש לקחת מועד ,ולא לשפוט מתוך לחץ

בהגיע עת דודים ,עומדים בפני שאלות קשות שלא

הזמן ,לצערינו חלק ניכר מהדיונים בבתי הדין,

שערום אבותיהם.

נדונים באילוץ הזמן ,וקשה להיות בהם מתונים בדין,
ולקחת מועד כדי לשפוט מישרים ,הדברים אמורים

הנוהג כיום שכל פסולי החיתון ברשימת משרד

בדיונים על היתרי הנישואין הנשלחים ע״י הרבנים

הדתות ,כל המאומצים שיש שאלה ביחוסם ,אלמנות

רושמי הנישואין .כמי שיושב גם במשרדי הרבנות
וגם בבית הדין ,מכיר אני את הלחץ של המבקשים
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הזקוקות

לחליצה

לבעיותיהם

רק

או

להיתר

כשהגיעו

נישואין,

מודעים

טובה

להרשם

בשעה

?J

פרשת:

חדרי תורה

כתיב אלא בקדשים קלים הו״א בקק׳ד אסור י ואי
לא כתיב אלא בקדשי קדשים • ה׳א בקדשי קלים
אפילו בבשר הותר קמ״ל קרא דבכולהו לא שרי
אלא בלחם ולא בבשר :

אמור

לה

לכך הקדים רש׳י לאשמעינן דכל.מאכל קרוי
לחם וכיון דמותר גס באכילת בשר ־ ואתיי.
שפיר הא דאצערך בת׳כ למיעבד ב" צרימת
וק׳ל :

פרשת
דחוץ

שנים תזרע שדך צו׳ ובשלה השביעית
כו׳ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך .לא
"*
תזמור כו׳:
לדקדק דכאן גבי שמיעה כתיב שדך לא
יש
תזרע וכרמך לא תזמור ־‘ וביובל לא
_*
?!™׳"<!*1צאמר אלא לא תזרעו .
גבי שמיעה למה לי זמירה הא בכלל
לתו
זריעה היא וכדדייק הש׳ס במסכת ח׳ק .
דף ג׳ מכדי זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה
למאי הלכתא כתבינהו רחמנא צו׳ע׳ש :
ונראה לי לפי פשוטו צמ׳ש רש׳י שבת לס׳ לשם
ה׳ כז' ׳ :ופירשו קצת המפרשים להורזא
שלא יחשוב שביתה׳ זו כמנהג עובדי אדמהשמניתי)
שנה אחת בור כדי שלא תכאיש אילה לכך נאמר
r
>
'י '
לשם ה׳ i
ולפי זה יש לומר שהצרה הצתוב זס באומרו
וצרמך לא תזמור כלומר בזאת תדע טעם
השביתה הוא לשם שמיס בלבד ־' שאם הטעם כדי.
שלא תכחיש האר׳ן תילה א’כ למה לא יזמור

הענפים המקלקלים שאין ב1ה תועלת לקרקע
דאדרבא יותר יש הפסד בזה אס יתקיימן אלא
־»
הטעם-לשם שמיס בלבד :
וכזה מיושב היטב דגבי יזבל אין צ׳לזמירהלסורו׳
שהיא לשם שמים ־ דמזריעס נמי יכולין
להבין זה דגני יובל אין שייך לומר הטעם להניחה
כור שלא תכחיש חילה  .־ שהרי כבר בשנה שלפניה
היתהבלי זריעה וכיון דמזריעה שמעינן שהוא לשג*
שמיס אין צריך לכתוב וחירס ־ וכל זה יש להעמיד
בלשון ר׳שי שכתב כשס שנאמר בשניטית כו׳ נמצא
ב׳ שגיס קדושים סמוכות כו׳וק׳לכנ׳ל :
־ אל“תונו איש את אחיו זו אוניית ממין
יכול זו אוניית דברים • "־ וצשהוא אומר
לא תונו איש את עמחו הרי אוניית דברים.אתורה-ז
הא מה אני מיקיים אל תונו איש את אמיו זו אונאת

ע׳5

ממון :
הק׳א תימה היאך אני יכול לומר זה אחר
כתב
שהכתוב הוא מדבר בתקח וממכר ועליו
אמר אל תונו * ועוד למה הוכרחו לומר דחשום'
דקרא אחרינא באונאת דברים זו באונאת ממון *'
,דתשמע דאי לאו קרא אחר־ינא הו״א דזז אונאת־'
דברים וזה דבר דלא אפשר לכאורה ־ והרא׳סז׳ל
?תחיל בקושי זה ואמר ולא ידעתי מי הכריחם לזה
אחר שהטען מידה עליו שהוא בממון ־ ואם הסי
חוששים שמא יחשוב חושב שמאמר אל תונו הוא.
אזהרה בפ׳ע ואינה דבקה'עם הקודם לה וכו1,
א׳כ מנ׳ל שזהו באונאת ממון ^אחר נאונאתדנחס

ולא ההפך • ותירץ זה הקושי האחרון דמנאלהז•
לדבר שהוא פשוט ־ועזב הקושי הראשון ^הוא היאך
אני יכול לומר זה ואמר ואם הס חוששים שמא
יחשובחושב־ ולא אחר היאך יחשוב חושב והארץ
בתירוצו :
ולפ׳עד נראה ליישב ב׳ הקושיות כאחד ־
והוא דודאי ראוי ליתן עעם מק משי
חיתי יחשוב החושב לומרדאל תונו הוא אזהרה
בפ׳ע ואינה דבקה עם הקודם לה־ אלא וכי תמכרו
ממכר לעמיתך הוא מילתאבאפי נפשיה לופר
שימכור דוקא לעמיתו * ולא תונו הוא מילתא באפי
נפשיה להזהיר מל אונאת דברים הלא כמו זד נחשב■
למיפסק קראי בסכיגא חריפא גלי שום דבר•
־.׳ ־
המכריח לזה :
דהיינו מטמא דס׳ד לומר כן משום
ונראה
דבר’פ איזהו נשך איתא אמר ר3א למ׳ל
לכתיב לאו נגזל לאו • ברבית לאו באונאה דאיכא
למילף גזל מרבית ואונאה חדא מתרתי נמה הצל
ע״ש ־ ומסיק הך קרא דגול מוקחינןלה בעושק
שכר שכיר אף על גב דבלא׳ס איכא לאו בעושק
ש״ש אתא הך קרא לעבור מליו בג' לאוין ־ וידוע
בצמה דוכתי דהיכא דאיכא למידדש קרא בטפין
דא׳צ .לאוקחי בלאה יתירי דרשינן אפילו בדוחק
קצת ־ והשתא שפיר ס׳ר לסיפסק הנך קראי
דהכא ולומר דלא תונו מיירי באונאת דברים ולא
באונאת מחזן ־ דאז ליכא לאקשויי לח״ל לאו דגזל
נילף במה הצד מרבית ואונאה * דהא לא כתיב כלל
אזהרה באונאת ממון אלא באונאת דברים וליכא
למילף גזל מינה וכיון דלא מייתר לאו דגזלדאיצטרך
לגופיה אין הכרח לומר דעל עושק שכר שכיר עובר
בשני■לאוין ונהכי ניחא לן עפי דלא לאוקמי בלאוי,
יתירי מש׳ה הזה דחקינן ומוקחינן אגפשין למפסק
קראי ולומר .דופי תמכרו ממכר לעמיתך הוא
מילתא באנפי נפשיה שצריך לחכור לעמיתו ולא
תונו הוא אזהרה בפ׳ע טל אונאת דברים כך הוה
ס׳ד שיחשוב החושב ־ והיינו מאי דקאחר או אינו
וכו' ־ וסל זה אשיב חשובה נצחת כשהוא אומר
ולא תונו איש את עמיתו הרי אונאת דברים
וכ׳ת אכתי מגיל שזהו באונאת ממק
אמור ־
והאחר באונאת דברים ולא ההפך כלומר דקרא
דהכא באונאת דברים וקרא דלא תונו איש את
ממיתו מיירי .באונאת ממון (וכמ׳ש הראיס) הא
ליתא שהרי ,אס תאמר  pד<לאיזוכו איש עמיתו
מיידי באונאת'ממון ־ עדיין לא סלטינן מהקושיא
דלת״ל יקרא בגזל נילף בתה הצד תרבית ואונאת
ממון כיון דילפינן מיהת אזהרה ממק מולא תונואיש
את
יח
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ט׳ש  1ענ׳דבטל קרנן אהק והמעיין יראם «ל
את עמיתו ־' וע׳כ תהא י צרין־קלאזקחי לא ת?זול”
דברים י הללו'דחוקים במאד מאד ואין מכוונים
בכובש שכר שכיד ולטבור מליו בשלי לאדן־ וכיון
יעה בכת המאחר :
דבק כך ונין כך באיזה מנין שתפרש המקראות
ולפע״ד נראה ליישב קושית הרא׳ס ולבאר פר׳שי
אתה צריך לאוקמי הלאו דלא הגזול בעושק שכר
והת׳כ על נכון ־ דלפי' הרא׳ס זהק״א
שטרוב׳לאוין •א׳כ למה לנו לדחוקי נפשין ולמיפהק
שפירשו כונת הת׳כ דאס פי׳ לא יחכר היינו מכר
קראי בסכינא חריפא כיון שאין אנו טרויחיס כלום
עזלס ל'צ קרא דכבר נאמר כי אחזת עולם ־ אין
בזה ־ מפי ניחא לן לדרוש הטקראו׳ כמשמען
הלשון מדוקדק יפה דהכי הול׳ל או אינו אלא לא
וכפשוען דאל תונו איש את אחיו" באונאת ממון
ימכרחכר עולם ת׳ל כי אחזת עולם הרי מכר
דקאי אדסמוך ליה וכי תמצרו ממכר וצו׳ ־ ולא תונו
עולם אמורכו׳ומדלא קאמר בלשון זה משמט דכונת
איש את ממיתו באונאת דברים • כל זה נלע׳ד
הת'כ הוא מל אופן אחר ־ לכך לבי אומר לי דהת׳כ
נכון וברור מאד :
לא ס׳ל לחלק בין בתים וערים .לשדות ( כסברת
 □TD׳ לא ומכר ־ לאימכר׳מכר גזבר ־ אז,
הרא׳ס וק׳א) וא'כ א׳א לפרש לא יחכר מכר עולם
; לא ימכר •מכר מולם ; ■ ,הלמוד לומר כיה
דלהא ל'צ קרא דהא כבר שמעינן לה מדכתיב
אחוזת עולם ■היא !.להם ־ ־ הא ,מה אני מקיים לא
גאולת עולם תהיה ללויים (וכמו שהקשה הרא׳ם
 ; ... ..ימכר חבר׳ גחנה וכן הוא בפר׳שיזהק׳א ) אבל היה פ'פ לבע? למעון .לעולם אימא
הק׳א כלומר לשלא ימכרנו הלוי מכר עולם
ו:תכ
לך דלא ימכרהיינו מכר עולם־ זכ׳תלהא ל'צ קרא
־ ־ ־ ׳ כבר נאמר למטע זה .כי אחזת עולם היא;
שהרי כבר נאמר גאולת מולם תהיה ללויים־ישלומר
להם שרוצה לומר שתמיד תהיה אחזת הלוייס
 .דקרא דגאולת עולם תהיהחיירי בלויים אבל ישראל
ואינם רשאי ־למכרו מכר ;עולם וא׳כ על כרחין
’שירשאתאביאטו לויסד׳א דיכול למכור לעולם קמ׳ל
תאמר דקרא דלא ימכר לא אתיא אלא לגזבר שלא
ושדם מגרש עריהם אעפ׳י שירש אותה ישראל אפ׳ס
ימכרנו כלל ־ והאי דלא דרוש הא דלא ימכר מכר
לאימכר מכר עולם ־ ולכאורה היה לשון המקרא
שלם מדכתיב.גאולת עולם תהיה ללוייס ־
מדוייקיפה בפירושזה־ דלעיל קאמרתהי' ללויים
משוס דמהו קראי דלעיל משתעי בבתים ומרים
הרי דחיירי בלויים עצמן־ וכאן אמר.ושדה מגרש
להזדייהו וקרא דא משתעי בשדה ומגרש עריהם ;
עריהם הרי דמיירי בשדות ומשמע דבכל גוזנא
וקשה דא'כ למה לא נעזוב קרא דלא ימכר
קאמר דהשדות אשר בעריהלוייסלא ימכרו אף על
כפשטה דהוא שלא־ ומכר כלל ־ מבעליו הלוייס;׳
פי שהם ביד ישראל כגון שירש אותס מאבי אמו
באי משום־ .קרא דגאולת עולם טמא דההיא
לוי ־ וא׳כשפיר יש לפרש לא יסכר היינו מכר עולם
במרים ובתים ז־ וקרא דלא ימכר בשדה ומגרש ׳
לכך בא הת׳כ
ואין הכרח  .לפרש -מכר גיזבר
וסרא׳ס הוקשה־ לו'ג*כ זהוסנית־הקושיא בצ׳ע :
• לסתור עט?ה זו .ואמר ת׳ל כי אחזת מולם היא
ולדעתי התשובה ׳ לזה הוא ׳דמה שלא פי* קרא
להם ור׳ל דא׳א לפרש לא •ימכר ׳חכר עולם וסייג*
בלא ימכר שלאימכר כלל־ ־הזא׳ מקרא־־במצמס
בישראל שירש אבי אמו לוי דא'כ היאך נתן הכתוב
שאמר לממס זה־ כי אחוזת עולם היא להס
ט* שאין זה מעם שולל המכר לגמרי אחר שיוכלו
עעס לזת כי אחזת עולם הוא להם הלא זה הטעם אינו
שייך 'אלא בלויים עצמן שהתורה חסה עליהם בל
למכור ועדיין תהיה להם אחוזת עולם כיון דיכול■
יאבדו את נחלקם׳ כי אין להסתלק ונחלה בקרב
לגאל לעולם  7ולזה ’יאמרו■דלאמשתעי קרא ■במכר׳
עצמו אלא ־או במכר־ עולם או במכר .גזבר שאלו ל
ישראל־ אבל בישראל שירש אבי •אמו לוי לא שייך
מעם זה ובלויים עצמן ודאי אין לפרש מכר מולם.
׳■"ז
מרבדים דואה ושולל סעס כי אחוזת עולם
נשלל.
שזה
וכאשר דחו שלא בא לשלול מכרזעולס
שקרי כבר נאמר בהם גאולת עולם תהיה ־ כיל pא׳א
גאמר־ו גאולת עולם כו' לזה פי' יבמכר גזבר ט*
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שאלות

בנין ציוץ

להנאח יורשים עכיל והיינו משוס דלא שייך מחילה לאחר
מיחה וא'כ לא נאמר דאדם מוחל זילוחא לגני יורשים אלא
נדבר שעלה על דעחו מחיים שיבא לירי כך ומוחל זילוחי'
כגון דהך דשקלים שקבצו מעות לעני והותיר דזוכר שאפשר
שימוח ולא יצטרך ומוחל לגני יורשים מה שאין כן נהך רביב
שם דאיך שייך רעלה על דעחו מחיים שיצטרכו לפתוח
קברו ולמולו משוס הנאח יורשים וא'כ לא אפשר שמחל
מחיים ואין מחילה לאחר מיתה ולפיז ניושנח על המשכר
בסכנת מוח נהקשוחה בלדתה מסחמא עולה על דעחה
שאס חמות יפתחו בטנה להציל לולד בפרט שזה ידוע בדיני
רפואה מיל וא*כ שייך נזה כמו בהך דשקלים דמסתמא
מוחלת מחיים זילוחא לגני יורשים ומה גם אצל פרי בטנה
אשר נפשה קשורה בנפשו וכי יש דמיון לזה שנאמר דאדס
מוחל זילותי' גס לגבי אתר במקום שלא עלה על דעחו
מחיים שינא לירי כך:
ג׳) אפילו נאמר ולהוציא הולד עיי פתיחח בטנה ניוול
מקרי ושאינה מוחלח על בזיונים עם כל זה אין ראי'
משם דלפי מה שכחנו החוסם' בנדה (דף מיד) אףדביושבח
על המשבר ומקשה לילד מוחר להרוג הולד להצילה «כ'מ
היכא דמתה האס מי שהורג הולד חייב דכמונח בקופסא
דווי 1כ’כ ג'כ הרמבין הניאו המגיא (0י' שיל) כיון שמחה
האם נחשב הולד כחי ודלח נעולה בפניו עיש וכיון דאמרינן
בניב דאפילו משוס זוזי דלקוחוח שנחנו יכולים לטעון שימול
כש’כ שנאמר דמי שחופם אח החי בקופסא ומעל דלח
בפניו שיחמול כדי להציל אח החי מס שאין כן למול אח
המח בשביל פקוח נפש של אחר שאין לו חביעה על המח:
והכה על ראיתי יודגזל עומד בפני פקוח נפש היה ג'כ
בזיון אבירו השיב מר ניי דשאני גזל דאמרינן בניק
כל הגוזל חגירו שוי פרוטה כאלו נוטל אח נפשו והוי כמו
שפיכח דמים מה שאין כן ננזיון חנירו ולא ידעתי אס
פשיטא מזה למעכיח ניי דהוי גזל כמו שפיכח דמים למה
לא דן ג'כ דהוי בזיון כמו שפיכת דמים דהרי אמרינן ג'כ
נ'מ (דף ניח) כל המלבין פני חנירו ברבים כאלו שופך
דמים דאזיל סומקא ואחי חזורא ולא זו בלבד אלא דלפי
טעם זה נאמר ג'כ דחלול מועדות עומד בפני פקוח נפש
שהרי אמרינן יוכיח (דף כיג) כל המנזה אח המועדוח
כאילו עונד עיז והרי עיז עומד בפני פ'נ אכן על כיוצא נזה
כנר אמר הרב ר' יונחן זיל אם אמדחי אספרה כמו הנה
ידור בניך בגדתי אס נפרש כל כמו שאמרו רזיל נדרך היקש
כל הכועס כאלו עונד עיז כל המספר לשהיר כאלו כפר
בעיקר וכדומה חיו יהיו רוב ישראל עעיז וכופרים אלא ודאי
כל כאלו שאמרו רזיל אינו רק שנענין א' דומה לזה אבל לא
שנאמר שהיקש הוא לדון שמה שנוהג בזה נוהג נזה ולכן
לעניד אין לנו טעם לומר בגזל שעומד בפני פ'נ אלא או
הטעם שכחנחי (סי’ קסיז) שהרי ריע למד פי :שדוחה
לית מעבודה שדוחה שבת וראינו גזל שחמור משבח שהרי
עבודה דוחה שנח ואינו דוחה גזל ואף שזה לא שייך רק

ותשובות

לטעם דריע מכ’מ מהיכי חיחי נעשה פלוגחא חדשה נין
טעם דריע לשאר הטעמים או שנאמר גס אס ילפינן מוחי
בהם ולא שימוח נהם הרי שם כחוב ועשיח' אח כל חקוחי
ואח כל משפטי ונזה לא החיר הקניה שלא למות רק מה
שנוגע אליו דהיינו חקוחיו ומשפטיו אבל לא יוה שהוא
לאחרים ולהיוח גס רע לבריות למען הציל עצמו ממיחס
או שנאמר אחר דילפינן שעיז עומר בפני פ'נ מואהנת אח
ה' אלקיך וגו' בכל נפשך כדאמרינן בסנהדרין (דף עיד)
ואמרינן שם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגיפו לכך נאמר
בכל מאודך ולכן כמו דילפינן שם דשפיכוח דמיס עומד בפני
פ'נ היה ג'כ גזל כיון דיש אדם שממוט חביב עליו מגופו
ולכל הטעמים האלה גם ביזוי אבירו עומד בפני פ'נ:

אכן מעכיח ניי רצה לומר דגם להציל עצמו בממון חבירו
מואר ומה דאמרינן בנ׳ק אסור הפי' דאסיר לסבב
ולעמוד עצמו במקום שיגרם על עצמו סכנה ויהי׳ צריך
להציל עצמו בממון חבירו ואני חמה איך יעלה על הדעת
לומר כן וכי מוחר לעמוד במקום סכנה אפילו אין צריך
להציל עצמו בממון אבירו הרי עובר בושמורנפשך מאוד ולכן
אני אומר שכל חי שמפרש דברי רשיי שדעהו שמוחר להציל
עצמו בממון אבירו הוא יוצא מגדר האחת וכמו שהוכחתי
ג'כ מדברי רש׳י נאנוח (פיה) סכי שאסור להציל עצמו
באברי המערכה והיינו שלא גרע ממון גבוי מממון הדיוט
וודאי לשון אסור להציל עצמו בממון אבירו אי אפשר לפרש
אלא או כפיי רשיי דאסו' להציל כלל או כ״ו שפירשו החוסם'
והראיש והטור שאסור להציל עצמו בממון חבירו אס לא על
דעח לשלם לבסוף אבל בנדון זה שבא לגזול כבוד המח
שאי אפשר שישלם לו לכל השיטוח אסור להציל עצמו בשל
חבירו כיון שיודע ודאי בשעת הצלה שאי אפשר להשיב:
עוד רצה מעכיח ניי להוכיח דניוול המת נדחה מפני פ'נ
דאליכ נילף בקיו דקנורת מח מצוי דואה שבח ולא
אאריך בחשיבות שיש לי להשיב על זה רלעניד מעיקרא
דדינא ליחא ואין דמיונו עולה יפה שמדמה איסור ניוול
המת לקנורח מח מצוה וזיא דלא משוס כבוד המח נאמר
דאסור לנוולו אלא משיס איסור גזל דאסור לגזול כבודו
ועדיף מממון החי אבל מי שאינו קובר מת מצו' אינו גוזל
ממני אלא שלא חש לכבודו וכבוד המח ודאי לא דוחה פ'נ
דכי יעלה על הדעח מי שבא לידו קבורת מ'מ והצלח החי
מסכנה דעדיף לקבור אח המת מלהציל אח החי ואני לא
אמרתי אלא שאסור לגזול מן המת אח כבודו ולבזותו כדי
להציל בו אח החי ואס הגאונים בעל נב׳י ונעל חחם סופר
זציל לא פסקו כן אני אומר אלו שמעו הגאונים זציל את
טענוחי וחלקו עלי ודאי הייתי מבטל דעחי מפני דעתם
אבל אחר שהם לא נחתי לעיקר ראייתי ממה דאמרינן
אסור להציל עצמו בממון חנירו כאשר כבר הזכרתי (סי’
קסיז) שלא ראיתי לאחד מן הפוסקים שביאר ענין זה שיש
עוד דבר אוץ מג' דברים שעומד בפני פקוח נפש לא נסגחי
אחור והבוחר ינחר כנלעניד

הקטן יעקב.

סימן קעב•
ביה

ככר הערתי על ענין גזל נמקים פקוח נפש וכחבחי
שיש פלוגחח ראשונים נזה ועתה באחי לחקור עוד
בענין קרוב לזה אם מותר להציל עצמו ממיחה עיי שמבייש
לחנירו:
מהגה (בסימן הקדים) כנר הערתי לפי מה דא״רינן נ'מ
(דף נ’א)'כל המלבין פני חנירו ברבים כאלי שופך
דמים א'כ שוי הלבנת פני אבירו לרציחה וכמו שנרציחה

אלטאנא ,יום ו'

ד' תשרי

הריי ג לפיק.

יהרג ואל יעבור היה בהלבנת פנים אלא ששם כתבתי
שמזה אין ראי' דא'כ גס ביזוי המועדות דאמרינן במכוח
(דףכיג) דהוי כעובד עיז לא יעמוד בפניפיג אלא ודאי דלשון
כאילו שדברו בו רזיל הרבה פעמים אינו שוי בכל אלא
במקצת ולכן אין ללמוד מזה גס להלבנת פנים במקום פ'נ:
אכן מטעם אחר יש לדון דהלננח פני חבירו ברבים אינה
מותרת במקום פקוח נפש שהרי אמרינן בברכות (דף מיג)
ונשאר
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ובשאר יונתי' אריי "שוס רשניי נוח לו לאדם שימסור
עצמו למוך כבשן האש ואל ילבין פני חנירו ברבים מכיל
מחמר ־כתיב היא מוצת עיש והנס בכתובות (דף סיז)
דיה דכתיב היא מוצת כחנו החוסם' ריח גרים מוצת בלא
אלף לשון ויצח אש בציון עכיל ובפני יהושע 1ספר כחובה
שם נדחקו מס נעי החוסם׳ נזה ומה דחק לריח לפרש כן
ולעני ד הפי' ע'פ מה שהרחיבו החוסם' דבור זה נביח (דף
ניט) שכחנו שם מוצת בלא אלף כמו ויצת אש בציון שהיתה
קרובה לאש כנר ולא שלחה לו אלא ברמז אס לא היי מודה
לא היחה מפרסמת! עכיל ונראה כוונחס דלפי מה שפי׳
רשיי שם היא מוצאח אע'פ שהיו מוציאק אותה לשריפה
לא אמרה להס ליהודה ננעלחי וכוי ואס יודה הוא מעצמו
יודה עכל לכאורה אין ראי' שנוח לאדס להפיל עצמו
לכבשן האש ולא ילבין פני חבירו שהרי גס ברודף אחר
חנירו להורגו אמרינן בסנהדרין (דף עיד) שאס יכול
להצילו נאחד מאבריו אסור להורגי וא'כ ה'נ ודאי נחחלה
היחה צריכה לרמז לו שמא יורה ואולי אס לא הי' מודה
נאמת היתה מצלח עצמה עיי שפרסמה שממט הרה אכן
זה לא שייך רק לפי׳ רשיי שבעת שהיו מוציאי! אותה שלחה
שאז עדיין היי פנאי לשלוח אס לא הי' מודה ולכן פי' ריח
דמוצח גרםינן שהיחה קלונה לאש כנר שאס לא היי מודה
מיד היחה נשרפח ולא הי׳ פנאי עוד לפרסם והצדקת
רמזה זה שלא חרצה לפרסם אס לא יודה נמה שהמתינה
לשלוח לו עד שהיחה קרונה לאש ולא מקודם ועכיפ מוכח
מזה שהלננת פנים תמיר מפקוח נפש:
שוב ראיחי שהדבר מפורש בחוסם' סוטה (דף יי) שכחנו
אהא דואל ילבין פני חבירו נרביס ונראה האי דצא
חשיב ליי בהדי ג' עבירות שאין עומדים בפני פ'נ עיא וגיע
ושיר משוס דענירת הלבנת פניס אינה מפורשת בחורה
ולא נקט אלא עבירות המפורשות עכיל והנה .מה שכחנו
החוסם' דהלננחפניס אינהמפורשח בחורה קצת קשה
שהרי הוא בכלל הלאו דלא תשא עליו חטא כמשל הרמב״ס
ה' דעות (פיו) וכ'כ הסמיג והחנו־ וציל רכוונחס דהלשון
דלא תשא אינו מורה כ'כ מפורש אהלננת פנים כמו ג'
עבירות 'אכן מדברי רנינו יונה למדנו תירוץ אחר למה
שהקשו החוסם למה לא קחשיב גס הלבנת פניס בהדי ג'
עבירות דיהרג ולא יעבור שכתב בשערי תשונה שער שלישי

אחר שהניא שס דבשלש ענירוח יש ג'כ אבק עבירה דיהרג
ואל יעבור כגון להתרפאות מעצי אשירה לענין עיז או
שתספר עמו לעני! גיע וז׳ל והנה אבק הרציחה הלבנת
פנים צי פניו יתורו ונס מראה האודם־ ודומה אל הרציחה
וכן ארזיל והשנית כי צער ההלבנה מר ממוח על כן ארזיל
לעולם יפיל אדס עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חנירו
נרביס ולא אמרו כן בשאר עבירות חמורות אכן דימו אבק
הרציחה אל הרציחה וכמו שאמרו כי יהרג ולא ירצת ודומה
לזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פיח ברבים
ולמדו זה מעני! חמר שנאמר היא מוצאת וגו' הנה כי אף
שהוציאוה לישרף לא גלתה כי היחה הרה מיהודה שלא
להלבין פניו עכיל הרי שכתב ג'כ כמו החוסם' דעל הלבנת
פני חנירו יהרג ואל יעבור רק שהוסיף שהוא נכלל רציחה
דמקרי אבק רציחה ולכן אין קושיא למה לא קתשיב נכלל
ג' דברים שהרי גם אבק עיז כגין להתרפאות בעצי אשרה
ואבק גיע לעמוד לפניו ערומה ולדבר עמה ג'כ לא קחשיב
באפי נפשייהו ולכן קיל על הפוסקים בייד (סי' קניז) שלא
הזכירו רק אבק עיז להתרפאות בעצי אשרה וכן אבק גיע
לספר עמה ולא ג'כ אבק דשפיכות דמים ואולי נרמז זה

ותשובות

עד

נמה שכתב הרמיא (שם) וכל איסור עיז וגיע ושיד אע'פ
שאין נו מיתה רק לאו בעלמא צריך ליהרג ולא לעבור עכיל
ולא נתבאר היאך "שכחת לאו בעלמא אצל שפיכות דמים
אבל לפי הניל איש דמלנין פני חנירו הוא לאו דלא תשא
עליו חטא:
ומצאתי בספר חיבת גומא (לסרב המחבר ספר פרי
מגדים חקירה הי) שהניא ג'כ דברי החוסם' וריי
וכתב ג'כ שייל דלא חשיב הך דהלבנח פנים שהוח בכלל
אנזרייהו דרציחה אלא שהקשה שם על החוספ' היאך שייך
לחילף מחמר שיהודה רצה לשורפה דעל הלבנת פנים יהרג
ואל יעבור הרי ע'פ מה שכמנו החוסם' בפסתיס דאס
אומרים לאדם הנח עצמך להשליך על החנוק ואס לאו
חהרג מותר דאדרנא מאי חזית דדמא בחברך סומק טפי
דלמא דמא דידך סומק טפי כל שאינו עושה מעשה ובחמר
היחה רשאה להציל עצמה ולפנים משורת הדין עבדה והניח
נציע ותמהתי היאך שייך נזה שלפנים משורת הדין ענדה
שהרי לכל הפוסקים הובאו (סי' קניז) אס לא נמחכוין
לעבור על דת אסור למסור עצמו בעבירות שדינם דיענור
ואל יהרג ונקרא מתחייב בנפשו והיאך מסרה חמר אס לא
היחה מתחייבת מן הדין גם מה שהקשה מדברי החוםפ'
לעניד ליק שהרי שם קטעס מפני שהוא אינו עושה מעשה
אבל בהך דחמר הרי אס היחה נשב ואל תעשה לא היחה
יכולה להציל עצמה רק נמה שעשתה מעשה דהלננת פנים
והיאך ידמה זה למניח עצמו להפיל על החנוק וביותר הי׳
אפשר להקשות היאך ילפינן מיהודה כיון שהוא רצה לשורפה
שלא כדין א'כ נחשב רודף והנא להרגך השכס להורגו
אבל נאמת גס זה לא קשה שהרי יהודה נעצייו לא הי׳
הורג אוחה רק ע'פ ציוויו היחה נהרגת ולענין זה לא
נקרא רודף להציל עצמו בדמו ולכן שפיר ילפינן מחמר שע’כ
ע'פ הדין היתה מוסרת עצמה למיתה דמשוס הלננח פני
חנירו ברבים יהרג ואל יעבור:

ומה נקרא רבים לענין זה כתב הפ'מ שם וזיל ומסחברא
דרבים הוי כל שיש שלשה דהיינו הוא ושנים עמו
וביים לאי משוק הוי רניס כמו בטומאה דריה ספק טהור
היינו שלשה ויש רניס עשרה מכ'מ כאן בשלשה נמי כדאמרן
עכיל גם הניא שם דברי הרמניס ה' דעות שכתב שלא
לבייש חנירו ברבים נין גדול נין קטן וכתב מה שכתב
הרמניס קטן מסברא הוא דהורג קטן בן יומו חייב היה
לבייש דכרוצח הוא עכיד ולעניד ק׳ הרי מה שנחשב כרוצח
הוא משוס ואזיל סומקא ואחי חוורא וזה לא שייך נקט! בן
יומו ולכן ניל שמה שכתב ה־מביס קטן לא מסברא כחב כן
אלא ע'פ הגמרא דביק (דף פיו) דאמרינן שם דקטן יש לו

בי

בושת ומסקינן דהיינו בשיש דעת דמכלמי לי' ומיכלס וכן
נפסק ברמנים ה' חובל (פיג) ונטושיע חיח (סי' חיך)
ולקטן כזה נתכוון הרמניס נמשל בה' דעות שלא לביישו
ברבים:
ויצא לנו לפ׳ז ואס יכול להציל עצמו ממיתה עיי• שיבייש
גדול או קטן דמרגיש בנישה בפני שני ישראלים חייב למסור
עצמו למיתה ולא יביישו אבל מפני קטן שאינו מרגיש בבושה
אמרינן יעבור ואל יהרג וישן יש לו דין גדול דהמנייש אח
הישן חייב כמבואר בניק ובפוסקים שם 'וא'כ היה לענין
שיהרג ואל יעביר לביישו כיון שמכיר בנשחו לכשיקין ואזיל
סומקא ומכל זה לא ראיחי מבואר בפוסקים .כנלעניד

הקטן יעקב.

סימן קעג

בצל

סימז קכג קכד קכה

חגיי׳ גם שו״ת מהרש״ס (ח״ג סי׳ פ״ג ד״ה מכתבו) שכ׳ז
דאף שאין לנו כפת לחדש גזירות מ״מ בדבר המסור
לנשים וע״ה יש להחמיר .וכעת בכמה מקומות מסורים גם
פניני מקואות בידי מי שאינם בקיאים בדבר ויש להאריך

בזה ואכ״מ.
העולה להלכה :א) כל מוד איסור מסננת רפוי במקות
נשים ,ראוי לאוסרה גם במקוה המיוחדת
לגברים בלבד (אות א׳ ב׳) .ב) גם אחר חתימת התלמוד

החכמה

קצג

לוקחים דבר ומצניעיס אותו כדי שיבקשנו בעל הדבר ויצטער
עליו ,פובר בלאו ודרשו חז״ל לא תגנובו ע״מ לכנקיט פ״מ
לצער ,אף אם עשה צער לבהמה בחינם כמו שמשים עלי׳ משאוי
יותר מכדי הראוי ומכה אותה וכר בא לדין פל שציער בע״ח
פ״כ .ואבא מארי זצוקללכ״ה וכי״ד בספרו מסדר חילוקים
ושיטות (אות תשל״ו) מעתיק בזה לשון הס״ח (סי׳ תרס״ו)
שכ׳ ,כל מעשה גרמות שאדם גורם צמר למבירו נענש ואף
אם .יעשה צער על חינם לבהמה כגון שמשים עלי׳ משאוי
יותר מאשר יכולה לשאת ואינה יכולה ללכת ומכה אותה עתיד

פכ״5

יש כח ביד חכמי הדורות לגזור גזירות מסוימות (אות ג׳).

ליחן אח הדק שהרי צפר בפ״ח דאורייתא וכר
גם דעת הרשב״א בתשר (ח״א סי׳ רג״ב וסי׳ רנ״ז) נראה
בזה כדעת הרבינו יוגה והריה״ח הנ׳< שכרי כ׳ ,דמצות
טעינה איתא באדם וכל שק פריקה משום צטרא דישראל
והוא ק׳? מבהמה (ע״ש סוסי׳ רנ״ב וסי׳ רנ״ז ד״ה ועל מה).

דין מכילה לנשים ששערות ראשן ארוכות.

הרי מפורש דעת רבינו יונה דצעב״ח דאדם חמור משל בכמה.
וכן מוכרח גם דעת ריה״ח ממש״כ -אף אם עשה צפר
לבהמה בחינם" ,מבואר דר״ל ,דלא רק על צנע• אדם הוא
נענש אלא אף על צפר בכמה .הרי דפל צער אדם יותר פשוט

סימן קכד
אדזדשה״ט ושת״ה ,הן הגיעוני לנכון ונמצאים למראה עיני
הקונטרסים הנדפסים השייכים לחלק השישי מספרו
הענקי טהרת יו״ט פל מסכת והלכות מקואות .אמנם מרוב
טרדותי נבצר ממני לפיק בהם כראוי וכר.

ועכ׳־ז למען לא לעבור פל דפתו כגדולה הריני רושם הפרתי
בקצרה בקשר למה שראיתי בקונטרסים הג״ל עמוד
קנ״נר־ק״ם שאלה בנוגע לטבילת נשים שמדקדקק לכסות שערות
ראשן אבל איק מגלחות אותן כמנהג רוסיא ליטא ואשכנז וכן
בנוגע לטבילת כלות גם לפי מנהג שאר מקומות ששערות ראשן
ארוכות ,איך מהני להן טבילה במקוה שהמים שבה אינם
גבוהים יותר מזרת למפלה מן הטבור ,הרי שערן צפין למעלה פל פני
המים וא״כ נצריך להן מקוה שהמים שבה עמוקים טפי מאחר

וכן צריטת לשחות עד ששערות ראשן תכינה מכוסות במים— .
יעיי׳ נא בס׳ דברי יחזקאל פה״ת ממרן הגה״ק ריח״ש משינאווא
זצוק״ל בחשו׳ שנדפסו שם בסוף הספר (סי׳ ט׳ וסי׳ י׳)
וימצא פשר דבר.
וינא יצ״ו ,י״א בשבט ה׳ חשל״ח.

בצלאל בהגמוזר׳״א זצוקללה״וז שטרן

סימן קכה
דין צער כע״ח כאדם לצערו ולהצילו מן הצער

אי הוי דאורייתא.

אשר האריך וכו׳ בדק צער בע״ח באדם אי הוי דאורייתא
או דרבק ,אק פתי בידי לפיק כפת ,ואפתיק את אשר
רשום אתי □ה ויספיקו הדברים להבהיר הענק דנד״ד כס״ד.
 )6הרבינו יונה בספר כיראה (רפוס ירושלים דף י״ט)
כ׳ וז״ל ,השמר מלצער בפלי חיים הן בהמה כן
פוף ,וכל שכן שלא לצמר אדם שהוא פשוי בצלם המקום
וכו׳ פכ״ל.

כה ראיתי גם לרבינו ר״י החסיד בספר חסידים (סי׳ מ״ד)
שכ׳ ,וגורם צער לחבירו נענש סליו .ואותם הגונבים או

שהוא נענש .וכן מפורש דעת הרשב״א שכ׳ "והוא ק״ו מבהמה".
וכן גלסנ״ד מבואר ממש״כ הטר׳ז (אה״ע סי׳ ח׳ סק״ו),
דלכן לא קחני ,מותר לסרס כנקבות ,לפי שמסרסק אותה
פ״י הכאה ,בעיטה או שאר דברים הגורמים סירוס וכל כהאי
״אפי׳ בבהמה״ אסור משום צפב״ח בלא איסור סירוס פ״כ— .

מדכחב "אפי׳ בבהמה" מוכח דעתו דמכש״כ שאסור באדם
משום צפב״ח.

ב) לכן יש לתמוה על הגאון בשו״ת חות יאיר (סוסי׳ קצ״א)
שכ׳ בנדונו ,בכהן הפומד בחצרו בימי קור גדול ורוח
חזקה והוגד לו שיש מת בשכונתו ,והוכיח דמותר לו לרון
דרך הבית חוצה כדי להכנס לבית אחר ,דהו״ל טומאה דרבנן
וככל חולים אצל הקור ויש בזה כדאי בזיון וצער וס״ש שהאריך
בזה .ושוב כ׳ ו.ז׳< אבל אק להתיר בנדק הנ״ל ובכל צער
מק״ו דצער בפ״ח דאורייתא למ״ד והכי קיי״ל וכר ותרצה
לומר דכש״כ צפר אדם וכר דאק זה ראי׳ כלל ,דודאי י״ל
דהקפידה תורה פל צעב״ח דחסירי דעת ונפש המשכלת לסבול,
משא״כ זה האדם איבעי לי׳ ליחובי דעתי׳ ולקבל מאהבה אשר
יארע לו וכמ״ש במם׳ סוכה מל אבל חייב בסוכה אעפ״י
דמצטער פטור מן כסוכה פכ״ל .ותימה דמדברי כל הני רבווחי
מבואר דלא כוותי׳.

ג) ואמנם ראיתי בפירוש אזולאי *להגאון חיד״א זצ״ל לספר
חסידים (סי׳ מ״ד) הנ״ל שט ,כי מלשון הס״ח
נראה דאיכא צעב״ח גם באדם וכ״ה דעת הרשב״א בתשר
סי׳ רנ״ב ,אבל כרדב״ז בחשו׳ סי׳ חשכ״ח וכחו״י סי׳ קנ״א
(ט״ס הוא וצ״ל קצ״א) סוברים דבאדם ליכא משום צפב״ח,
מיהו אק ראי׳ מדברי רבינו וגם דברי הרב חו״י יש לפרשם
כהרשב״א כמ״ש בקונט׳ דברים אחדים דרוש ח״י בס״ד עכ״ל— .
ספר דברים אחדים הנ״ל אינו חח״י לפיק בו ,אבל ראיתי לו

בספרו ברכי יוסף (חיו״ד סי׳ שע״ב אות ב׳) ,שמביא תשו׳
חו״י הנ״ל ,וכ׳ פלה כי דבריו הם היפך תשו׳ הרשצ״א סי׳ רנ״ב
שכ׳ דאיכא טעינה ופריקה נם באדם משום צעב״ח ,ונם לדעת
השואל בתשו׳ הרשב״א הנ״ל דלא שייבא טעינה ופריקה באדם,

בצל החכמה ־ ד שטרן ,בצלאל בן אברהם עמוד מס 193הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קצד

בצל

סימן קכה

^,י״ל ללא פליג אלא בפריקה וטעינה וריי״ט דכ״ל דשייך כזה
הא דאמרו ,להנחה הקשתים ולא לדבר אמר ,ואפי׳ בזה מבואר
בשטמ״ק לנהגי עכ״פ מדרבנן ,אבל בעלמא איכא באדם נמי
צפב״ח דאורייחא ,וכ״כ שם גם בדעיז הרדב״ז הי׳ חשכ״נז
דאפ״ג שמסכים לדעת השואל בתשר הרשב״א הנ״ל דליתא

החכמה

קוצי הוה מדלי מאני׳ ,ש״מ דרשאי אדם לחבול בעצמו ואינו
רשאי לאבד ממונו ע״ש (ד״ה רב מסדא).

ו) ואמנם זה בנוגע לצער את עצמו אבל לענין לצמר את
חבירו בודאי לכו״ע — גם להרמ״ה — איסורא
דאורייתא הוא ,עיי׳ כתובות (ל״ג רע״א) מובל בחבירו נמי

פריקה באדם ,לאו מילחא פסיקא היא לכל מילי שהרי כ׳ הטעם,
שהאדם בעל שכל ולא הי׳ לו לטעון עצמו יומר מהראוי לו,

א״כ בטלת לא יוסיף פן יוסיף פ״ש .ואין הכוונה משום חבלה
רק משום הכאה דבה מיירא קרא .וכל עיקר איסורא דחובל

א״כ במקום דל״ש האי טפמא אפשר דמודה דאיכא באדם נמי
משום צעב״ח דאורייתא וראיה החו״י מסוכה יש לדחוח עכח״ד

משום איסורא דהכאה הוא ,עיי׳ רמב״ם (פ״ה מה׳ חובל
ה״א) אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו ולא החובל
בלבד אלא כל מכה אדם כשר מישראל וכף הר״זיעובר בל״ת
שנאמר לא יוסיף להטתו וכף עכ״ל .גם בטור (חו״מ רסי׳
ת״כ) כ׳ ,אסור לאדם שיכה חבירו ואם הכהו עובר בלאו
שנאמר פן יוסיף וכו׳ וכש״כ שאסור לחבול בחבירו עכ״ל.

ע״ש — .ועיי׳ עוד לו בספרו טין זוכר (מערכת הצי אות ג׳)
־ מזה .ועיי׳ לקמן (אות מ׳).

ד) וראיתי בס׳ לב מרפא (ערך צער בע״ח) מביא תשף
חו״י הנ״ל ומציק לפסק הרמב״ם מובא גם
בשו״ע (חו״מ סי׳ מר״ב סעי׳ ח׳ ט׳) שכ׳ חייב לפרוק משום

צפר ישראל ופי׳ הסמ״ע שם סקי״ג דאע״ג דצער ישראל לא
נזכר בשום מקום ס״ל להרמב״ם דלא גרע מבהמה וכש״כ
הוא ,ולכן מהמה בס׳ לב מרפא שם על הכנה״ג שכ׳ מדקדוק
לשק הרמב״ם שאץ מצות פריקה באדם •וכדעת השואל בתשר

־־הרשב״א והוא גם סברת החו״י ,כי באמת דעת הרמב״ם
והמחבר שממתק פסקו היא כתשף הרשב״א ,דבאדם נמי אמריק

צעבע״ח מק״ו דבהמה ע״ש שכ״כ גם בשם הרב מחנה יאודה.
ה) ולענ״ד דודאי לכו״ע אסור לאדם לצמר את חבירו ואפי׳
את עצמו .ובפירוש אמר שמואל (תענית י״א).

כל היושב בתענית נקרא חוטא ,וקאמר בגמ׳ (שם) דם׳׳ל
כר״א הקפר ברבי דנזיר נקרא חוטא .על שציער "עצמו" מן היין
ע״ש .וכן תנן במתני׳ (ב״ק צ )/החובל בעצמו אעפ״י שאינו
רשאי וכף ,הרי שאינו רשאי לחבול בעצמו ומפרש בגמ׳ (שם
צ״א ):טעמי׳ דס״ל כר״א הקפר ברבי דנזיר נקרא חוטא על
שציער עצמו מן היין ע״ש .הרי שאסור לאדם לצמר את .עצמו.
ועיי׳ רמב״ם (פ״ג מה׳ דיעות ה״א) שמא יאמר אדם הואיל
והקנאה והתאוה והכבוד וכיו״ב דרך רעה הן ומוציאק
את האדם מן העולם אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרק
פד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישא אשה ולא ישב בדירה
נאה וכר נם זה דרך רמה ואסור לילך בה ,המהלך בדרך זה

נקרא חוטא שהרי הוא אומר בנזיר וכפר עליו מאשר חטא
מל הנפש וכף ולא יהא אוסר עצמו בנדרים ושבועות וכף

ובכלל הזה אלו שמתענים תמיד אינן בדרך טובה וכו׳ עכ״5
גם הרשב״א בתשף (סי׳ תל״א) מחזק פסקו של הרמב״ס
דהלכה כר״א הקפר ברבי דנזיר נקרא חוטא וכשמואל דהיושב
בתענית נקרא חוטא■ ע״ש .ועפי״ז פסק הרמב״ם לשיטתו (פ״ה
מה׳ חובל ומזיק ה״א) שאסור לאדם לחבול בעצמו ע״ש .וכ״פ

גם .הרי״ף והרא״ש בסוגיא שם ,שמעתיקים לשק המשגה
החובל בעצמו אעפ״י שאינו רשאי פטור ■ולא הזכירו כלל דעת
החולק מ״ז בסוגיא שם .וכ״מ גם בשו״ע (חו״מ סי׳ ת״כ
סמי׳ ל״א) מ״ש — .לא נמצא חולק פ״ז רק הרמ״ה מובא
בטור (חו״מ שם מחודש כ״א) דס״ל שרשאי אדם למבול
בעצמו ,משום דסבר דרשאי לצער עצמו דלי״ל להא דר״א הקפר
ברבי כמבואר בכ״י וב״ח שם .ובשטמ״ק (ב״ק צ״א ):מעתיק
דברי הרמ״ה בעצמו שכ׳ דקיי״ל כר״ח דכי הוה מסגי ביני

ועיי׳ שו״ת מהרי״א (חיו״ד סי׳ קס״ד) באורך מזה .וכל זה
משום צערא ■דמברי׳ כמבואר[ .כפת ראיתי אריכות דברים בזה
בס׳ שד״ח (פאת השדה מערכת האל״ף אות מ׳) ע״ש .וקשה

בעתיקא].
ז) ולא צערא דגופא שע״י הכאה וחבלה ..וכה״ג בלבד אלא
ה״ה ומכש״ב צפרא דנפשא ,שהרי התורה אסרה גם
אונאת דברים .גם אמרו (ב״מ נ״ט ).המלבין פני חבירו ברבים
אק לו מלק לעולם הבא וכף נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים (שם) .וכל זה נראה שאמו
אלא משום צערא דחברי׳ וכמש״כ התום׳ (שבת נץ ד״ה בשביל)
דבושה אין לך צער גדול מזה .גם בספר החינוך (מצוה ר״מ)
כ׳ ,שהבושה צמר גדול לבריות אק גדול ממנו פ״ש .ועיי׳ שו״ת
בגין ציון (סי׳ קע״ב וקע״ג) ,שאסור לאדם להציל עצמו ממיתה

ע״י שיבייש פני חבירו ברבים .ועיי׳ מש״כ לעיל (ם" ס״ה
אות ג׳) — .וכ״ז משום צערא דנפשא של מבירו.
ח) לא נחלקו הרשב״א עם הרדב״ז רק במי שמצטער ואפשר
לו לחבירו להסיר צערו ממנו אם חייב הוא בכך או
לא ,וכגון שחבירו רובץ תחת משאו דלדפת תשף הרשב״א חייב
הוא לפרוק משום צעבע״ח דהיינו בשביל להציל חבירו מצערו,
ק״ו ממה שחייב לפרוק בבהמה ,ובתשו׳ הררב״ז חולק עליו.
ולא רק היכא שטק עצמו יותר מן הראוי לו ,ומשום דבאדם
שהוא בעל שכל לא אמרו צמר האדם ,של״ה לו לטעק עצמו

יותר מן הראוי לו ,אלא גם בטען עצמו במשא הראוי לו ונתקל
ורובץ תחת משאו שהזכיר הרשב״א בתשף (רנ״ז מ״ש) אינו
בכלל עשה דטעינה ופריקה באדם לדעת הרדב״ז ,אם כי חייב
להצילו משום י השבת גופו או משוס לא תעמוד על דסירפך
כמפורש להדיא בדבריו ע״ש— .־ ותימה על מש״כ הברכ״י
דהיכא דל״ש טעמא ,שהאדם בעל שכל .ול״ה לו לטעון עצמו
יותר מהראוי לו ,אפשר גם הרדב״ז מודה דאיכא באדם צעבע״ח
דאורייתא הפתיקתי דבריו לעיל (אות ג׳) ,והרי הרדב״ז כ׳
להדיא דגם בטען עצמו במשא הראוי לו ונתקל ורבץ תחת
משאו ג״כ אינו בכלל משה דטעינה ופריקה וכמו שהעתקתי
דבריו .וטעמו מדאמרינן (ב״ק ג״ד סוע״ב) להנחה הקשתיו ולא
לדבר אחר מ״ש.
ט) מעתה אק סתירה מדברי הטו״ז והס״ח שהזכרתי (אות
א׳ ב׳) למש״כ בתשף חו״י דבאדם לא אמריק
צמר בע״ח דאורייתא דלמשות ממשה לצמר את חבירו בודאי

בצל החכמה  -ד שטרן ,בצלאל בן אברהם עמוד מס 194הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בצל

החכמה

סימן קכה קכו

קצה

גם החו״י מודה שהוא אסור מה״ת כמש״כ למיל (אות ה׳־ז׳),

סימו סבר

חפץ חבירו או למשוח איזו שהיא מעשה כדי לצערו דמיירא

דין יו״גז ב׳ ש״ג כטי שדירתו קכחןה גא״י וגם כחו״ל.

ולכן לצמר בגי אדם בידים דמיידא בי׳ הרבינו יונה ,וכן לגנוב
בסו בס״ח (סי׳ מ״ד וסי׳ תרס״ו) וכן לסרס נקבה ע״י הכאה

ובמיטה הנזכר בטו״ז בודאי לכו״ע אסור .לא כ׳ החו״י דצעבה״ח

דאדם לאו דאורייתא רק במובדא דידי׳ ובדומה לה ,שהאדם

כבר נמצא בצער ,שאין בזה תיובא מה״ת להצילו מצמרו .ובהכי

מיירא גם הרדב״ז שהזכרתי (אות ב׳ ג׳) במש״ג ,שאינו חייב
להציל את חבירו המצטער ,ע״י טעינה ופריקה ,דצעבה״ח כזה
באדם אינו מה״ת .אבל לצער חבירו בפועל בודאי דגם לדידי׳
אסור מה״ת וכמש״כ (אות כ׳־ז׳).

י) ואמנם יש לפיק מהא דמבואר בברייתא (נדרים פץ)
 .חיי אחרים וכביסתן חיי אחרים קודמק רבי יוסי
אומר כביסתן קודמת לחיי אחרים .וקאמר שם (פ״א ).דיליף

לה מדכתיב ,ומגרשיהם יהיו לבהמתם וגר מאי חייתם אילימא

שאלת כהדר״ג שליט״א הגיעני והיא במי .שקנה לי דירה

בעיה״ק ירושלים ת״ו ורוצה למכור דירתו שבמקומו
פיר טאראנטא יצ״ו ולקבוע ביתו בא״י ,אבל היות ובניו ישארו

דרים במקומו בטאראגטא ,בדעתו לחזור כל שנה לשם על כמה
חדשים ,ונשאל כהדר״ג שליט״א אם כאשר יבא האב אל בניו
לחו״ל יהי׳ לו כל דק בן א״י לענק יו״ט ב׳ של גליות ושאר
מילי ,ומביא מתשו׳ זקן אסק ח״ב סי׳ כ״ו ומפלפל בדבריו

ומתמה עליו שוב מביא משו״ה חלקת יעקב מ״ג סי׳ קמ״ה,
ומצדד בגידונו דכיק שאין להנ״ל דירה קבועה רק בא״י ושם

הוא דר רוב השנה וגם כשבא לחו״ל דעתו לחזור לא״י ,על כן

דעו כבן א״י ורצונו לשמוע חו״ד העני׳ בזה וה׳ יעזרני פדכ״ש

להורות כהלכה.

וכו׳ אלא לאו כביסה דהא איכא צפרא דערבוביתא פ״כ פ״ש.
הרי דחייבתה תורה לישראל ליתן מגרש ללוים גם כדי צורך

כביסתם כדי למנוע מהם צערא דערבוביתא ,ומוכח דגם למנוע
צער מחבירו תיובא דאורייתא היא .נראה דצמרא דמרבוביחא
הוי לר״י צטרא טובא והוי חיי נפש כמפורש בר״ן (שם פץ

ד״ה רבי יוסי אומר) פ״ש .ובפרט בזה שהמים בלא״ה כבר
ברשותם לצורך שתי׳ שוב יכולים לעכבם כדי להנצל מן הצפר.

יא) ואדרבה בתוספתא (סופי״א דב״מ) איחא ,בהמת
אחרים וכביסתן ,בהמת אחרים קודמת לכביסתן

א) לענ׳ד בס״ד ליה דק צריך בושש כי בנד״ד גס כאשר
יחזור אל בניו לחו״ל בל דיני בן א״י עליו ,.ואף

שנולד ונתגדל בחו״ל דבכה״ג דעת הרמב״ם בפי שפירשו דבריו

)
הש״ך (יו״ד סי׳ רי״ד סק״ח) והפר״ח (סי׳ תס״ח ספי׳
וביאורי הגר״א (שם) והח״י (שם סק״ט) שאפי׳ בהיותו במקום
שהלך להשתקע שם לא פקעו ממנו מנהגי מקומו הראשון ומיד
כאשר יוצא חון לתחום הוא נוהג בהם ואפי׳ בקוליהס ע״ש,

וא״כ בנד״ד כאשר חוזר לחו״ל בודאי שדינו כבן חו״ל מאחר
שנולד ונחגדל שם .מ״מ כבר כתבתי בספרי שו״ת בצל החכמה

פ״ש .ועי׳ בפי׳ חסדי דוד שם ,דח״ק דלדידי׳ לא חשיבא כביסה

(ח״א סי׳ ס׳ אות נר׳י״א) שהעיקר בזה כדעת 'רוב הראשונים
והאחרונים דבהשתקע במקום שהלך לשם פקעו ממנו כל דיני

בפ״ח דאורייתא פ״ש .ובודאי נהי דלת״ק כביסה לא הוי חיי

ומנהגי מקומו הראשק ,ובפרט שלדעת הב״י גם הרמב״ם ס״ל

נפש ,מ״מ בודאי דאיכא במניפתה צערא דגופא ,א״כ מוכח

הכי ע״ש .לכן פשוט בזה שגם בחזרתו לחו״ל דינו כבן א״י.

צמא ,פדיפא סצערא דגופי׳ שאין בה מיי נפש .שהרי גם על

ב) ואפי׳ לא הי׳ מוכר ביתו בטאראנטא והי׳ דירתו קבועה
בו כל פעם שהוא חוזר מא״י לשם ,הי׳ ג״כ דינו

חיי נפש ,אפי׳ בהמת אחרים קודמת לכביסתן משום דצפר

דצפר במה״ח דבהמה פכ״פ היכא דאיכא בה צפרא דמיתת
מים שהוא כבר ברשותו חייב לוותר כדי למנוע מיתת בהמת
אחרים ,אעפ״י שעי״כ הוא יסבול צפרא דמניעת כביסה.

יב) אגב אעיר כי מדברי רבינו יונה שהעתקתי (אוח א׳)
נלמוד שאסור במכש״כ לצמר כל אדם שעשוי בצלם

אלקים ואפי׳ פכו״ם ,ברם מלשון רבעו הריה״ח (שם) .שכ׳,
גורם צפר "לחבירו" וכן מלשון הרשב״א (שם) שכ׳׳ משום
צערא "דישראל" ,נראה דישראל דוקא ולא עכו״ם.
העולה להלכה :א) אסור לאדם לצער את עצמו על מינם
מה״ת (אות ה׳־ז׳) ומכש״כ שאסור לצער
את חנירו (שם) .ולפנק עכו״ם עיין בפנים (אות י״ב)— .
ב) הי׳ חבירו מצטער ,דעת רוב הפוסקים דלפי״מ דקיי״ל צפר

בע״ח דאורייתא ,מכש״כ שחייב להציל את חבירו מצערו
(אות מ׳) —• .ג) יל״ע אם להציל בהמה מצער גדול כצער

מיתת צמא קודם מלהציל עצמו או חבירו מצער קטן ,עיי׳ בפנים
(אות י״א) — .ד) לדעת כל הפוסקים ופכ״פ לדעת רובם

המכריע שייכא מצות טעינה ופריקה גם באדם ,אי משום צפב״ח
או משום מצות גמילות חסדים ומשום ואהבת לרעך ,ובנתקל
ורובן תמת משאו איכא משום השבת גופו א״נ משום לא תעמוד

על דם רעך (אות ג׳ ד׳ ח׳).

כבן א״י גם בזמן היותו בטאראגטא כיק שרוב השנה הוא גר
בא״י ורק מספר חדשים הוא דר בביתו שבטאראנטא ,עיי׳ שו״ת
שארית ישראל (סוסי׳ כ״ז) ,שנשאל מהגה״ק האדמו״ר מגור
זצ״ל שחשב פעם לקבוע דירתו חליפות מצי שנה בא״י וחצי שנה
במו״ל ושאלו ,מה יהי׳ חובת המועדים אצלו ,והשיב מתשר

מהרי״ט צהלון (סי׳ נ״ב) שהפלה דאם אדם קובע עצמו לדור
שנה בא״י ושנה בחו״ל אין לך אלא מקומו ושעתו ומועדי ה׳

אשר באו לו בא״י דיינען לי׳ כאנשי א״י וכן להיפוך בהשנה
שדר בחו״ 3וקביעות שנה דנקט לאו דוקא אלא ה״ה לחצי שנה
דאל״ב אמאן תרמיי׳ ,ואה״נ אם קביעתו לדור במקום אחד

יותר מחצי שנה שדיק לי׳ אבתרי׳ וכ״כ הש״ך (יו״ד סי׳ רי״ז
סקל״ז) בשם המבי״ט דבזמננו אינו נקרא מקום דירה אפי׳
בלשק בגי אדם אם דר במקו״א פחות מו׳ חדשים ע״ב בשו״ת
שארית ישראל ע״ש .הרי מבואר דכיון שבכל שנה הוא דר
רוב השנה בא״י ורק איזה חדשים הוא דר בחו״ל דירתו בא״י
עיקר וגם בהיותו בחו״ל דינו כבן א״י ואע״ג שיש לו דירה

קבועה בחו״ל.
ג) ומ״מ נלעג״ד ברור בס״ד שאין לדון בזה כל שנה ושנה
בפני עצמה וכגון שקבע דירתו חליפות שמונה

בצל החכמה  -ד שטרן ,בצלאל בן אברהם עמוד מס 195הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בינ״־ו

עמ״י

עש״ו

חרושים וביאורים ,עיונים ובירורים
בסוגיות התלמוד
ובמשנת רבותינו ראשוניים כמלאכים זיע״א
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בענין אונאת דברים
זמן חורף תשכ״ח ,ישיבת "תושיה״־תפרח
(עם תוספת במשך השנים)

וראיתי

א

׳ •

תנן

לרש״י ז״ל בפירוש התורה ויקרא (כ "ה י״ז)

במסכת בבא מציעא (ג״ח ב׳) "כשם שאונאה

שכתב "ולא תונו איש את עמיתו כאן הזהיר

במקח וממכר כך אונאה בדברים .לא יאמר לו

על אונאת דברים שלא יקניט את חבירו ,ולא ישיאנו

בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה ,אם היה בעל

עצה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ" ע״ש .והנה

תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,אם הוא

מה שכתב רש״י ז״ל שלא יקניט את חבירו ,ברור הוא

בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר וגר

שכתב כן על פי דברי המשנה והברייתות דלעיל שלא

לא תונה ולא תלחצנו".

יאמר לבעל תשובה ולבן גרים וכו׳ ,אבל מה שהוסיף

ובגמרא

שם הובאה ברייתא "תנו רבנן לא תונו

איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב

מדבר ,הא כיצד אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים ,אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור
מעשה אבותיך ,אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר

לו פה שאכל נבלות וטריפות שקצים ורמשים בא
ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה ,אם היו יסורין

באין עליו או אם היו חלאין באין עליו או שהיה מקבר
את בניו אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב
הלא יראתך כסלתך תקותך ותום דרכיך זכר נא מי הוא
נקי אבד וגו׳ ,אם חמרים מבקשין תבואה ממנו לא

יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו

שלא מכר מעולם .רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו

על המקח בשעה שאין לו דמים ,שהרי הדבר מסור ללב

וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך".

ובתוספתא

דבבא מציעא (פ"ג הי״ג וי״ד) תניא

"כשם

שאונאה

במקח

[וממכר]

כך

אונאה בדברים ,היו חמרים מבקשין יין ושמן לא יאמר
להן לכו אצל פלוני והוא לא מכר יין ושמן מעולם ,היו

רש״י ז״ל שלא ישיאנו עצה הוגנת לו וכו׳ ,לא ידעתי
מהיכא נפקא ליה הכי ,ועיין בסנהדרין (ע״ו ב׳) ובספר

היראה המיוחס לרבינו יונה ז״ל (דף ק״ס) עש״ה.

ורש״י ז״ל עצמו שם בויקרא (י״ט י״ר) כתב "ולפני
עור לא תתן מכשול ,לפני סומא בדבר לא תתן עצה
שאינה הוגנת לו" וכו׳ .הרי שמלפני עור נפקא לן ,ולאו

דלא תונו למה לי .וצל״ע .ועיינתי לרא״ם ז״ל שם
ולמהר״ל ז״ל בגור אריה ולא עמדו לבאר דברי רש״י

בזה ולחשוף ולגלות מקור דברי רש״י ז״ל ,שהרי
בוודאי דברי רש״י ז״ל מיוסדים על אדני פז דברות

רבותינו

ז״ל

בתלמודים

ובמדרשים

כמפורסם,

והגחיד״א ז״ל בספר תשובותיו חיים שאל ח״א (סימן
ע״א אות ג׳) כתב "ואין ספק כי כל דברי רש״י ז״ל

אמרי צדק ,ואפילו אות אחת [בפירושיו] יסודתה

בהררי קודש דברי רז״ל" ע״ש ,ועיין בסימן ל״ר הערה
ה׳ מ״ש בזה ,ומהר״א אבוקרט ז״ל בספר הזכרון שלו
עם שעמד לבאר דברות רש״י ז״ל ,מ״מ לא נגע במה
שעוררנו ע״ש ,וכן רבנו הט״ז ז״ל בספרו דברי דוד
הניח חלק ע״ש ^.־

ומדי

חפשי בזה ראיתי לגאון המובהק בעל באר

חלאין ויסורין באין עליו וקובר את בניו לא יאמר לו

שבע ז״ל בספרו צדה לדרך (שם ,דקנ״א ע"ג)

כדרך שאמרו חבריו לאיוב הלא יראתך כסלתך וגו׳,

שכתב "רש״י ולא תונו ,כאן הזהיר על אונאת דברים

רבי יהודה אומר אף לא יתלה את עיניו ויאמר לו בכמה
חפץ זה והוא אין רוצה ליקח ,ראה גר שבא ללמוד

שלא יקניט את חבירו וכו׳ ,קשה בהך ברייתא איך
אמרו אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

תורה לא יאמר ראו מי שבא ללמוד פה שאכל נבלות

הראשונים וכו׳ ,הלא הדברים האלו חירופים וגידופים

וטרפות שקצין ורמשין" וכו׳ .ותניא נמי הכי בספרא

הם ולא אונאת דברים ואיך קרי ליה אונאה .ויש לומר

(פרשת בהר ,פרשתא ג׳ ,ס״ד ה״א) ע״ש.

שמאמר זכור מעשיך הראשונים הוא אומר לו בדרך
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בענין אונאת דברים
זמן חורף תשנ״ח ,ישיבת "תושיה״־תפרח
(ע□ תוספת במשך השנים)

א

וראיתי לרש״י ז״ל בפירוש התורה ויקרא (כ"ה י״ז)

תנן במסכת בבא מציעא (נ״ח ב׳) "כשם שאונאה
במקח וממכר כך אונאה בדברים .לא יאמר לו
בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה ,אם היה בעל
תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,אם הוא

שכתב "ולא תונו איש את עמיתו כאן הזהיר
על אונאת דברים שלא יקניט את חבירו ,ולא ישיאנו
עצה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ" ע״ש .והנה
מה שכתב רש״י ז״ל שלא יקניט את חבירו ,ברור הוא

בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר וגר
לא תונה ולא תלחצנו".

שכתב כן על פי דברי המשנה והברייתות דלעיל שלא

ובגמרא שם הובאה ברייתא "תנו רבנן לא תונו
איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב

מדבר ,הא כיצד אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים ,אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור

מעשה אבותיך ,אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר
לו פה שאכל נבלות וטריפות שקצים ורמשים בא
ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה ,אם היו יסורין

באין עליו או אם היו חלאין באין עליו או שהיה מקבר

את בניו אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב
הלא יראתך כסלתך תקותך ותום דרכיך זכר נא מי הוא

נקי אבד וגו׳ ,אם חמרים מבקשין תבואה ממנו לא
יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו

שלא מכר מעולם .רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו
על המקח בשעה שאין לו דמים ,שהרי הדבר מסור ללב
וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך".
ובתוספתא דבבא מציעא (פ"ג הי״ג וי״ד) תניא

יאמר לבעל תשובה ולבן גרים וכו׳ ,אבל מה שהוסיף
רש״י ז״ל שלא ישיאנו עצה הוגנת לו וכו׳ ,לא ידעתי
מהיכא נפקא ליה הכי ,ועיין בסנהדרין (ע״ו ב׳) ובספר

היראה המיוחס לרבינו יונה ז״ל (דף ק״פ) עש״ה.

ורש״י ז״ל עצמו שם בויקרא (י״ט י״ד) כתב "ולפני
עור לא תתן מכשול ,לפני סומא בדבר לא תתן עצה
שאינה הוגנת לו" וכו׳ .הרי שמלפני עור נפקא לן ,ולאו
דלא תונו למה לי .וצל"ע .ועיינתי לרא״ם ז״ל שם
ולמהר״ל ז״ל בגור אריה ולא עמדו לבאר דברי רש״י
בזה ולחשוף ולגלות מקור דברי רש״י ז״ל ,שהרי
בוודאי דברי רש״י ז״ל מיוסדים על אדני פז דברות

רבותינו

ז״ל

בתלמודים

ובמדרשים

כמפורסם,

והגחיד״א ז״ל בספר תשובותיו חיים שאל ח״א (סימן
ע״א אות ג׳) כתב "ואין ספק כי כל דברי רש״י ז״ל
אמרי צדק ,ואפילו אות אחת [בפירושיו] יסודתה
בהררי קודש דברי רז״ל" ע״ש ,ועיין בסימן ל״ד הערה
ה׳ מ״ש בזה ,ומהר״א אבוקרט ז״ל בספר הזכרון שלו
עם שעמד לבאר דברות רש״י ז״ל ,מ"מ לא נגע במה

כך

שעוררנו ע״ש ,וכן רבנו הט״ז ז״ל בספרו דברי דוד
הניח חלק ע״ש.

להן לכו אצל פלוני והוא לא מכר יין ושמן מעולם ,היו
חלאין ויסורין באין עליו וקובר את בניו לא יאמר לו
כדרך שאמרו חבריו לאיוב הלא יראתך כסלתך וגו׳,
רבי יהודה אומר אף לא יתלה את עיניו ויאמר לו בכמה
חפץ זה והוא אין רוצה ליקח ,ראה גר שבא ללמוד

ומדי חפשי בזה ראיתי לגאון המובהק בעל באר
שבע ז״ל בספרו צדה לדרך (שם ,דקנ״א ע״ג)
שכתב "רש״י ולא תונו ,כאן הזהיר על אונאת דברים
שלא יקניט את חבירו וכו׳ ,קשה בהך ברייתא איך

"כשם שאונאה
אונאה בדברים ,היו המרים מבקשין יין ושמן לא יאמר
במקח

[וממכר]

אמרו אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

תורה לא יאמר ראו מי שבא ללמוד פה שאכל נבלות
וטרפות שקצין ורמשין" וכו׳ .ותניא נמי הכי בספרא

הם ולא אונאת דברים ואיך קרי ליה אונאה .ויש לומר

(פרשת בהר ,פרשתא ג׳ ,פ״ד ה״א) ע״ש.

שמאמר זכור מעשיך הראשונים הוא אומר לו בדרך

הראשונים וכו׳ ,הלא הדברים האלו חירופים וגידופים

ברית

יעקב

סימן טו

קמז

אזהרה שלא תשוב לעשותם ,ומראה פנים כאלו היה

עולם אינו תחת ידי לראות דבריו בזה .ובספר משפטי

מזהירו דרך תוכחת מוסר ,אך כל כוונתו לחרפו ולגדפו

שמואל שציין אליו הרב החבי״ב ז״ל ראיתי תשובה

בהם ובזה הוא מאנה אותו .אי נמי יש לומר שהוא

ארוכה למאוד ,ושם (בדף קמ״ז ע״ג) כתב המחבר
הג״ר שמואל קלעי ז״ל "ומה שביזה לראשי הקהל

כמשבח אותו ששב מהם ואינו עושה עוד כמעשיו

בפומבי וקראם משומדים ועמי ארצות ,נאמר כי דבר

הראשונים ,ובלבו מאנה אותו שכל כוונתו לחרפו

פשוט כמה גדולה אונאת דברים והמקניט חבירו

ולגדפו ,כן נראה לי" עד כאן דבריו ז״ל.

ואפילו בדברים ,דגרסינן כשם שיש אונאה במקח

מראה עצמו באומרו לו זכור מעשיך הראשונים

ובענירתי

איני מבין נועם דברותיו ,דהאי דקא קשיא
ליה שהאומר לבעל תשובה זכור מעשיך

הראשונים וכו׳ ,מיקרי דברי חירופים וגידופים הם ולא

אונאת דברים ,תמהני דאין לך אונאת דברים גדולה

מזו ,שהרי גדר אונאת דברים הוא הקנטה וצער שגורם
לחברו על ידי דיבוריו וכדפירש רש״י ז״ל לעיל ,וכ״כ
רש״י ז״ל בשמות (כ״ב כ׳) ובישעיה (מ״ט כ״ו) ע״ש,

וממכר כך יש אונאה בדברים וכו׳ ,אם היה בעל
תשובה וכו׳ ,אם היה בן גרים וכו׳ ,והני דנקט לרבותא

נקט ,וכל שכן המחרף ומבזה לחבירו בדברים אשר אין

עליהם התנצלות לומר לטובה נתכוונתי" וכו׳ ,ועיין
שם בארוכה .הרי שפשוט היה לו ז״ל שחירוף וגידוף
הוא בכלל אונאת דברים וכמו שביארנו ,ולפיכך צריך
ביאור מאי קא קשיא להו לגאוני בתראי ז״ל ,וצל״ע.

וכן כתבו שאר רבותינו הראשונים ז״ל עיין לרמב״ם

ז״ל בספר המצוות (לאוין רנ״ב) ,ובספר החינוך (מצוה

ורבינו

הרמב״ם ז״ל בחיבורו הגדול (הלכות מכירה

פי״ד הי״ב) כתב

של״ח) ,ולחסיד רבינו יונה ז״ל בשערי תשובה (שער ג׳

"כשם שהונייה במקח

אות כ״ד) ובאגרת התשובה שלו (אות פ״א) ע״ש,

ובממכר כך יש הונייה בדברים שנאמר ולא תונו איש

ובוודאי שגם דברי חירופים וגידופים הם בכלל אונאת

את עמיתו ,כיצד היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור

דברים ,וכן ראיתי שכתב להדיא הגאון חקרי לב ז״ל

מעשיך הראשונים ,ואם היה בן גרים לא יאמר לו זכור

סימן פ׳ ,דס״ו ע״ב) "ועיקר הלאו (דאונאת

מעשה אבותיך ,היה גר ובא ללמוד תורה לא יאמר לו

דברים) הוא שלא לצער את חבירו כדברים רעים או

פה שאכל נבלות וטריפות יבא וילמוד תורה שניתנה

לחרפו" וכר ,וכן הוא מפורש בספר החינוך (שם)

מפי הגבורה ,היו חלאים ויסורים באים עליו או שהיה

שכתב "וכמה אזהרות וכמה זירוזין הזהירונו חז״ל

מקבר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו של

בענין זה שלא להכאיב את הבריות בשום דבר ולא

איוב הלא יראתך כסלתך וגו׳ ,היו חמרין מבקשין

לביישם וכר ,וראוי להזהר שאפילו ברמז דברים לא

תבואה לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שלא

(חיו״ד ח״ג

יהי נשמע חירוף לבני אדם" וכר .ועיין לקמן סימן

מכר תבואה מעולם .נשאלה שאלה על דבר חכמה לא

י״ט אות ב׳ .ואם כן צריך להבין מאי קא קשיא ליה

יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב בדבר זה,

לגאון צדה לדרך וצל״ע[ .אחר כך ראיתי שכל דברי

או מה דעתך בדבר זה ,וכן כל כיוצא בדברים הללו".

הגאון

צדה לדרך מועתקים

כמעט תיבה בתיבה

מפירוש קרבן אהרן על הספרא (שם ,דרע״ג ע״א) עיין "
בו ,ונעלם ממני מדוע לא הביאו בשמו ,ובפרט שסיים
כך נראה לי .וע״ע בצדה לדרך (פרשת משפטים ,דס״ט
ע״א) מה שכתב על הרא״ם ז״ל ,ואוקי באתרין ודו״ק.

ובקונטרס ראשונים כמלאכים (סימן י״ד) הבאנו דבריו

ותירצנו קושייתו ,עיין שם].

ועיינתי

ועיין שם להרב המגיד ז״ל.

ויש

לי עיון בדברי הרמב״ם ז״ל מדוע השמיט כאן
מה שאמרו במשנה דבבא מציעא דלעיל "לא

יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח" ,ותו

השמיט מה שאמרו בברייתא שם "רבי יהודה אומר לא
יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים" ,ומה גם
שכל רבותינו הקדמונים הביאו למשנה והברייתא

עכשיו בספר כנסת הגדולה חושן משפט

כצורתן כולל שתי הלכות אלו ,וכמפורש בהלכות

(מהדורה בתרא סימן רכ״ח הגה״ט אות ד׳)

הרי״ף שם (דל״ב סע״ב) ,ובפסקי הרא״ש (סימן כ״ב),

וראיתי שגם הוא ז״ל כתב "היה בעל תשובה לא יאמר

ובחיבור בית הבחירה לרבינו המאירי (שם ,דף רי״ח),

לו זכור מעשיך וכר ,תימא דהנך דהיה בעל תשובה,

ובספר החינוך (מצוה של״ח) ,ובספר חסידים (סימן

והיה בן גרים ,והיו יסורין באין עליו ,לא שייכי באונאה

שי״א עם סימן תתרס״ט) ,ע״ש ,ועיין בספר יראים

אלא בחירוף וגידוף ,ומצאתי לבעל קרבן אהרן (פרשת

השלם (סימן ק״ס) וסמ״ג (לאוין קע״א) שהעתיקו

קדושים) ולבעל אהבת עולם (דק ע״ו) שעמדו על זה.

לדינא דברייתא שלא יתלה עיניו על המקח בשעה

ועיין משפטי שמואל (סימן קי״ט)" .עד כאן דברי
רבינו החבי״בז״ל .וכברכתבתי׳לעכלשבעניותיקושיא

שאין לו דמים ,ולדינא דמתניתין שלא יאמר לו בכמה

זו איני מבין ,שהרי גם חירוף וגידוף אונאת דברים
הוא .ודברי הקרבן אהרן כבר הזכרנו לעיל/רספר אהבת

חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח השמיטו .ובספר אור
זרוע פסקי בבא מציעא השמיט לכל הסוגיא (וצ״ע),

אך מצאתי לו באלפא ביתא שבראש ספר אור זרוע

t
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אזהרה שלא תשוב לעשותם ,ומראה פנים כאלו היה
מזהירו דרך תוכחת מוסר ,אך כל כוונתו לחרפו ולגדפו
בהם ובזה הוא מאנה אותו .אי נמי יש לומר שהוא
מראה עצמו באומרו לו זכור מעשיך הראשונים
כמשבח אותו ששב מהם ואינו עושה עוד כמעשיו
הראשונים ,ובלבו מאנה אותו שכל כוונתו לחרבו
ולגדפו ,כן נראה לי" עד כאן דבריו ז״ל.
רבענירתי איני מבין נועם דברותיו ,דהאי דקא קשיא
ליה שהאומר לבעל תשובה זכור מעשיך
הראשונים וכו׳ ,מיקרי דברי חירופים וגידופים הם ולא
אונאת דברים ,תמהני דאין לך אונאת דברים גדולה

מזו ,שהרי גדר אונאת דברים הוא הקנטה וצער שגורם
לחברו על ידי דיבוריו וכדפירש רש״י ז״ל לעיל ,וכ״כ
רש״י ז״ל בשמות (כ״ב כ׳) ובישעיה (מ״ט כ״ו) ע״ש,

יעקב

קמי*

עולם אינו תחת ידי לראות דבריו בזה .ובספר משפטי
שמואל שציין אליו הרב החבי״ב ז״ל ראיתי תשובה
ארוכה למאוד ,ושם (בדף_ קמ״ז ע״ג) כתב המחבר
הג״ר שמואל קלעי ז״ל "ומה שביזה לראשי הקהל
בפומבי וקראם משומדים ועמי ארצות ,נאמר כי דבר
פשוט כמה גדולה אונאת דברים והמקניט חבירו
ואפילו בדברים ,דגרסינן כשם שיש אונאה במקח
וממכר כך יש אונאה בדברים וכו׳ ,אם היה בעל
תשובה וכו׳ ,אם היה בן גרים וכו׳ ,והני דנקט לרבותא
נקט ,וכל שכן המחרף ומבזה לחבירו בדברים אשר אין
עליהם התנצלות לומר לטובה נתכוונתי" וכו׳ ,ועיין
שם בארוכה .הרי שפשוט היה לו ז״ל שחירוף וגידוף
הוא בכלל אונאת דברים וכמו שביארנו ,ולפיכך צריך
ביאור מאי קא קשיא להו לגאוני בתראי ז״ל ,וצל״ע.

*

וכן כתבו שאר רבותינו הראשונים ז״ל עיין לרמב״ם

ך

ז״ל בספר המצוות (לאוין רנ״ב) ,ובספר החינוך (מצוה
של״ח) ,ולחסיד רבינו יונה ז״ל בשערי תשובה (שער ג׳
אות ב״ד) ובאגרת התשובה שלו (אות פ״א) ע״ש,
ובוודאי שגם דברי חירופים וגידופים הם בכלל אונאת
דברים ,וכן ראיתי שכתב להדיא הגאון חקרי לב ז״ל

ורבינר הרמב״ם ז״ל בחיבורו הגדול (הלכות *£ה
פי״ד הי״ב) כתב ״כשם שהונייה במקח.
ובממכר כך יש הונייה בדברים שנאמר ולא תונו איש
את עמיתו ,כיצד היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור

(חיו״ד ח״ג סימן פ׳ ,דס״ו ע״ב) "ועיקר הלאו (דאונאת
דברים) הוא שלא לצער את חבירו כדברים רעים או
לחרפו" וכו׳ ,וכן הוא מפורש בספר החינוך (שם)
שכתב "וכמה אזהרות וכמה זירוזין הזהירונו חז״ל
בענין זה שלא להכאיב את הבריות בשום דבר ולא
לביישם וכו׳ ,וראוי להזהר שאפילו ברמז דברים לא
יהי נשמע חירוף לבני אדם" וכו׳ .ועיין לקמן סימן
י״ט אות ב׳ .ואם כן צריך להבין מאי קא קשיא ליה
לגאון צדה לדרך וצל״ע[ .אחר כך ראיתי שכל דברי
הגאון צדה לדרך מועתקים כמעט תיבה במיבה
מפירוש קרבן אהרן על הספרא (שם ,דרע״ג ע״א) עיין

בו ,ונעלם ממני מדוע לא הביאו בשמו ,ובפרט שסיים
כך נראה לי .וע״ע בצדה לדרך (פרשת משפטים ,דס״ט
ע״א) מה שכתב על הרא״ם ז״ל ,ואוקי באתרין ודו״ק.
ובקונטרס ראשונים כמלאכים (סימן י״ד) הבאנו דבריו
ותירצנו קושייתו ,עיין שם].

מעשיך הראשונים ,ואם היה בן גרים לא יאמר לו עור
מעשה אבותיך ,היה גר ובא ללמוד תודה לא יאמר לו
פה שאכל נבלות וטריפות יבא וילמוד תורה שניתנה
מפי הגבורה ,היו חלאים ויסורים באים עליו או שהיה
מקבר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו של
איוב הלא יראתך כסלתך וגו׳ ,היו חמרין מבקשין

תבואה לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שלא
מכר תבואה מעולם .נשאלה שאלה על דבר חכמה לא
יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב בדבר זה,
או מה דעתך בדבר זה ,וכן כל כיוצא בדברים הללו".
ועיין שם להרב המגיד ז״ל.

ויש לי עיון בדברי הרמב״ם ז״ל מדוע השמיי^ן,
מה שאמרו במשנה דבבא מציעא דלעיל "לא*
יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח" ,ותו
השמיט מה שאמרו בברייתא שם "רבי יהודה אומר לא
יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים" ,ומה גם
שכל רבותינו הקדמונים הביאו למשנה והברייתא

ועיינתי עכשיו בספר כנסת הגדולה חושן משפט

כצורתן כולל שתי הלכות אלו ,וכמפורש בהלכות

(מהדורה בתרא סימן רכ״ח הגה״ט אות ד׳)
וראיתי שגם הוא ז״ל כתב "היה בעל תשובה לא יאמר
לו זכור מעשיך וכו׳ ,תימא דהנך דהיה בעל תשובה,

הרי״ף שם (דל״ב סע״ב) ,ובפסקי הרא״ש (סימן כ״ב),
ובחיבור בית הבחירה לרבינו המאירי (שם ,דף רי״ח),
ובספר החינוך (מצוה של״ח) ,ובספר חסידים (סימן
שי״א עם סימן תתרס״ט) ,ע״ש ,ועיין בספר יראים
השלם (סימן ק״פ) וסמ״ג (לאוין קע״א) שהעתיקו

קדושים) ולבעל אהבת עולם (דף ע״ו) שעמדו על זה.

לדינא דברייתא שלא יתלה עיניו על המקח בשעה
שאין לו דמים ,ולדינא דמתניתין שלא יאמר לו בכמה

והיה בן גרים ,והיו יסורין באין עליו ,לא שייכי באונאה
אלא בחירוף וגידוף ,ומצאתי לבעל קרבן אהרן (פרשת

ועיין משפטי שמואל (סימן קי״ט)" .עד כאן דברי
רבינו החבי״ב ז״ל .וכבר כתבתי לעיל שבעניותי קושיא

זו איני מבין ,שהרי גם חירוף וגידוף אונאת דברים
הוא .ודברי הקרבן אהרן כבר הזכרנו לעיל ,וספר אהבת

5

חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח השמיטו .ובספר אור
זרוע פסקי בבא מציעא השמיט לכל הסוגיא (וצ״ע),
אך מצאתי לו באלפא ביתא שבראש ספר אור זרוע •=

ברית

קמח

יעקב

סימן טר

(אות מ״ר ,ד״ו ע״א) שהעתיק דברי רבי יהודה

וגניבת דעת" .עד כאן דברי הראב״ד ז״ל .ואחריו נמשך

דברייתא ע״ש .ורבינו הטור בחושן משפט (סימן

בפירוש המיוחס לר״ש משאנץ ז״ל בספרא שם שכתב

רכ״ח) העתיק דינא דמתניתין והשמיט דינא דברייתא,

"אף לא יתלה עיניו על המקח וכו׳ ,בתוספתא מפרש

וכן נמשך אחריו מרן ז״ל בשלחנו הטהור שם ,ולקמן

מפני שמשביח דעתו של מוכר ,פירוש שסבור שזה

אות ד׳ כתבנו בס״ד לבאר טעמן .אבל צריך טעם
וביאור על שרבינו הרמב״ם ז״ל שהשמיט להנך תרי

דיני,

ובספר

המצוות

שלו (לאוין רנ״א) העתיק

הרמב״ם ז״ל דברי הספרא שלא יאמר לו בכמה חפץ

זה ע״ש .ולפי זה יש לנו מחלוקת ראשונים אם יש

אונאת דברים כשאחד אומר לחברו בכמה חפץ זה
והוא אינו רוצה”ליקח ,או שתולה עיניו בשעה שאין לו
דמים ,דלפי רבינו הרמב״ם ז״ל שרי ,ולשאר קמאי ז״ל

אסור ,ותמהני על שלא ראיתי לפי שעה בנושאי כלי
הרמב״ם והשלחן ערוך שם ,מי שדבר בזה וצ״ע.
[ולומר שמה שכתב הרמב״ם ז״ל שם בסיום לשונו
"וכן כל כיוצא בדברים הללו" ,נתכוון לרמוז להלכות

הללו שלא יאמר למוכר בכמה חפץ זה וכו׳ ,וכן לא
יתלה עיניו על המקח וכו׳ ,ובזה היתה בטלה המחלוקת
בין הרמב״ם לשאר הראשונים ,אינו נראה כלל ,שאחר

הנך

דיני

רוצה לקנות ואינו אלא שמתלוצץ בו" עיין שם (א>.

ולפי

ביאור הראב״ד והמיוחס לר״ש משאנץ זכרונם

לברכה ,יוצא שהך איסורא דלא יאמר לו בכמה

חפץ זה וכו׳ ,מהלכות גניבת דעת נגעו בה ,ובזה יש
מקום ליישב גם את דברי הרמב״ם ז״ל כאן ,שאף הוא

ז״ל הבין כן את .דברי המשנה והברייתא שלא יאמר
בכמה חפץ זה וכר ,ולא יתלה עיניו וכר ,ולכן השמיט
הרמב״ם ז״ל הלכות אלו כאן ,שהרי כאן בעניני אונאת

דברים קא עסיק ולא בעניני גניבת דעת דמקח וממכר,

וכתבן במקומן בהלכות מכירה (פי״ח ה״א) וזו לשונו
שם "אסור לרמות את בני אדם במקח ובממכר או
לגנוב דעתם אחד נכרי ואחד ישראל שווים בדבר זה,

ואפילו לגנוב דעת הבריות בדברים אסור" ,ע״ש.

ובזה

גם היינו נשכרים למצוא מקור דברי הרמב״ם

יתכן

ז״ל הללו שאסור לגנוב דעת הבריות בדברים,

שהרמב״ם ז״ל לא יעתיקם במפורש ,ויסתפק ברמז

שלא נודע מהיכא נפיק כן להרמב״ם ז״ל שאסור לגנוב

בעלמא ,ואין זו דרכו ז״ל ,ופשוט].

דעת הבריות על ידי דברים בעניני ממון,במקח וממכר.

שבגמרא

וראיתי

מבוארים

להדיא,

לא

בפירוש הראב״ד ז״ל לספרא שם שכתב "רבי

ולהאמור מצינו מקור נפתח לפסק הרמב״ם ,והן דברי

יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על מקחו

התוספתא והספרא וכפירוש הראב״ד ז״ל וכמשנ״ת

ויאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ,מפני

ודו״ק<ב).

אינו אלא מתלוצץ בו ,והרי הוא כסך שמן מפך ריקן

איברא

שגונב דעתו שהמוכר סבור שיש בדעתו לקנותו והוא

דאבתי לא נחה דעתין בהך ביאורא ,דהא

(עי׳ חולין צ״ד א׳) מפני שהוא גונב דעת חבירו שזה

על הנך הלכתא דלא יאמר לו בכמה חפץ זה,

סבור שמכבדו והוא אינו אלא מתלוצץ בו .ובתוספתא

ולא יתלה עיניו על המקח וכו׳ ,מדין אונאת דברים

מפרש מפני שמשביח דעתו של מוכר ,ודומה שבא על

קאתינן ,ולאו משום גניבת דעת ,והא ראיה שרבותינו

הפירוש הזה שפירשנו שמשביח את דעתו על דבר חנם

התנאים ע"ה במשנה וברייתא ותוספתא וספרא כללום

(א) יגעתי ולא מצאתי היכן נמצאת תוספתא זו שהביאו הראב״ד והמיוחס לר״ש משאנץ ז״ל .וצל״ע[ .ועזרני השי״ת ואחר
זמן רב מצאתי במסכת דרך ארץ רבה (ספ״ח) "היה עומד בשוק אצל מוכרי תבואה אל יאמר להם בכמה חפץ זה והוא אינו
רוצה ליקה שמשביח טעותו של מוכר" .ובפירוש נחלת יעקב שם הביא מספר אחד שגרס מפני שמשביח דעתו של מוכר,
וכתב דהיא הגירסה הנכונה ומסכימה למה שאמרו בבא מציעא דהוי משום אונאת דברים ,ופירושה שהמוכר מהנה עצמו
בדעתו שימכור חפץ זה ובאמת אין דעתו ללוקחו ע״ש .וברור אצלי שלברייתא זו נתכוונו הראב״ד והמיוחס לד״ש ז״ל.
ועיין בשטה מקובצת בבא מציעא (נ״ח ב׳) שכתב "לא יתלה עיניו על המקח וכו׳ ,פירוש מפני שמשביח דעתו של מוכר.
הראב״ד" .ושמע מינה תרתי ,חרא שהגירסה אכן דעתו של מוכר .ותו שכן פירש הראב״ד ז״ל ,אלא שלא ידעתי אם רבינו
בצלאל ז״ל בעל שטה מקובצת הביא דברי הראב״ד מפירושו לתלמוד שם ,או מפירושו לספרא הנ״ל].

<ב> ומה שאמרו בחולין (צ״ד א׳> לא יסרהב אדם בחבירו וכו׳ ,מפני שגונב את דעתו וכו׳ ,אינו יכול לשמש מקור לדברי
הרמב״ם ז״ל כאן ,דהתם עסקינן בגניבת דעת בדברי חלקות ופתוי כדי שיחזיק לו טובה וכדפרש״י ז״ל שם ,ואת הלכות
אלו העתיק הרמב״ם ז״ל בהלכות דעות <פ״ב ה״ון ע״ש ,אבל כאן מבואר מתוך לשון הרמב״ם ז״ל שבגניבת דעת בדברים
דמקה וממכר עסקינן ולא בגניבת דעת כדבעלמא .ועיין בספר יראים (השלם סימן קכ״זי) שמבואר שם שיש חילוק בין
גניבת דעת דבממון דהוא איסור תורה ,לבין גניבת דעת גרידא שאינה במילי דממון שאסורה מדרבנן ע״ש .הרי שאף הוא
ז״ל חילק בסוגי גניבת דעת ,וע״ע לרבינו המאירי ז״ל בבא מציעא (שם .דף רי״ה) ובספר ערוך השלחן חושן משפט (סימן
רכ״ח אות ב׳) ודוק כי קצרתי .ועיין גם בספר עבודת המלך על הרמב״ם הלכות דעות שם ,ובכנסת הגדולה חושן משפט
(מהדורה בתרא סימן רכ״ח הגה״ט אות ח׳ ,והגב״י אות ג׳> ודו״ק.

ברית

סימן טו

יעקב

קמט

עם הלכות אונאת דברים ,וא״כ לאו מהלכות גניבת

שהעתיק כל דברי הראב״ד ז״ל ,ולא הזכיר כל עיקר

דעת נגעו בהם וכפי שלכאורה מתבאר בדברי הראב״ד

ענין גניבת דעת .ומזה יש ללמוד גם להבנת דברי

והמיוחס לר״ש משאנץ ז״ל על פי התוספתא שהביאו.

הראב״ד ז״ל עצמו ,ודו״ק .וצע״ע(ד>.

ואולי רצונם לומר דהך איסורא גופא דגניבת דעת

דברים מדין אונאת דברים קאתי ,וזה דבר חדש.
שבפשוטו ענין אונאת דברים הוא דבוה שמצער את

ג

ונראה

לי בס״ד להסביר את דעת הרמב״ם ז״ל

חבירו וכדפירש רש״י ז״ל בפירוש התורה ויקרא (כ״ה

שהשמיט להנך הלכתא באופן זה ,שהרמב״ם

י״ז) ,ושאר רבותינו הראשונים ז״ל הנזכרים לעיל אות

ז״ל סבירא ליה דחכמים ורבי יהודה נחלקו בברייתא

א׳ ע״ש .ומה גם שראיתי בחדושי הריטב״א ז״ל חולין

אם יש איסור לתלות עיניו על המקח בשעה שאין לו

(צ״ד א׳) שכתב משם רבותינו הצרפתים ז״ל דאיסור

דמים ,לרבנן ליכא איסורא ,ולרבי יהודה אסור מדין לא

גניבת דעת ,ואף דנכרי .מלאו דלא תגנבו ולא תכחשו

תונו דאונאת דברים .ואתיא ההיא דתנן במתניתין לא

נפקא לן ע״ש ,וכבר כתב כן בספר יראים (מצוה
קכ״ד) ,ורבינו הסמ״ג (לאוין קנ״ה) נמשך אחריו

יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ,כרבי
יהודה ,והרמב״ם פסק ^בס׳מע?) ולבז השמיט הך בבא

כדרכו (ג>.

דהמשנה ,שלא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו

ונראה

דבעל כרחין צריכים אנו לומר שכוונת
הראב״ד ז״ל במה שכתב לפרש "שלא יתלה

עיניו על מקחו ויאמר בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה

רוצה ,והשמיט נמי לבבא דברייתא דלא יתלה עיניו על

המקח בשעה שאין לו.

ומנא

אמינא לה דבבא דמתניתין דלא יאמר לו בכמה

ליקח" ,דהוא מפני שגונב דעתו ,לא נתכווין לאיסור

חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח אתיא כרבי

גניבת דעת כדבעלמא ,אלא אף הוא מפרשה מדין

יהודה דברייתא דקאמר דלא יתלה עיניו על המקח

אונאת דברים ,וכוונתו שהוא מתעהו ומתלוצץ בו

בשעה שאין לו דמים ,מהא אמינא לה בס״ד ,דעיין

ומצערו בזה ,ומה שהביא שהרי הוא כסך שמן מפך

בתוספתא דבבא מציעא (פ״ג הי״ג וי״ד) שאחר שנשנו

ריקן ,אינו אלא לדוגמא בעלמא שיש בה התלוצצות

הדוגמאות של אונאת דברים ,היו המרים מבקשין יין

וממילא יש בזה אונאת דברים .וכן הוא להדיא שם

לא יאמר וכו׳ ,היו חלאין ויסורים באין עליו לא יאמר

בפירוש המיוחס לר״ש משאנץ ז״ל ,שאף שדרכו

וכו׳ ,איתא התם "רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו

להמשך טובא אחר פירוש הראב״ד ז״ל ולהעתיק

ויאמר לו בכמה הפץ זה והוא אינו רוצה ליק"" וכו׳,

דבריו ,כאן בנדון דידן עם שנמשך אחר פירוש הראב״ד
ז״ל ,מכל מקום השמיט מדבריו כל ענין גניבת דעת,

הרי לנו מפורש שהך דינא דשלא יאמר לו בכמה חפץ
זה ודינא דלא יתלה עיניו על המקח ,חד דינא הוא,

שהרי רק כתב "לא יתלה עיניו על המקח .בתוספתא

והכי נמי מפורש להדיא בספרא (פרשת בהר הנ״ל)

מפרש מפני שמשביח דעתו של מוכר ,פירוש שסבור

"רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ויאמר

שזה רוצה לקנות ואינו אלא שהוא מתלוצץ בו" ,הרי

-לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה" ע״ש ,ודו״ק.

(גן וכמ״ש הגאון מהרא״ז מרגליות ז״ל בשו״ת בית אפרים חיו־׳ד (סימן ס״ב ,ד״צ סע״דן "ידוע שהסמ״ג דרכו להמשך
אחר ספר יראים" ע״ש .והגרי״ש נתנזון ז״ל בשו״ת שואל ומשיב (מהדורה קמא ,ח״ב סימן ס״טן כתב "ובאמת תמיד דברי
היראים על שפתי הסמ״ג" וכו׳ .ובמשנה ברורה (סימן של״ו סעיף ג׳ ביאור הלכה ד״ה מותר) כתב "נמצא בסמ״ג וכו׳ אכן
באמת דברי הסמ״ג מועתקים מספר יראים" וכו׳ .והגרי״ס פרלא ז״ל בספר נעם (חלק כ״ג ,דף ע״א) כתב "כל דברי הסמ״ג
הם דברי בעל ספר התרומה וספר יראים להרא״ם ז״ל כאשר יראה כל מעיין ומשוה שניהם זה עם זה ,כי חלק גדול מספר
יראים בלשונו נעוזק בסמ״ג" ,ודו״ק.

( pמה שכתבתי שדרך הפירוש המיוחס לר״ש משאנץ ז״ל להמשך אחר פירוש הראב״ד ז״ל לספרא ,האריכות והראיות
בזה אך למותר כי כן יראה הרגיל במשנתם כאשר יתן דעתו לזה .ומה שכתבתי שהפירוש מיוחס לר״ש משאנץ ,טעמי כיון
שכבר נתברר שלא הר״ש ז״ל חיברו ,וזו לשון הגאון הצדיק מוהר״ר צדוק הכהן ז״ל מלובלין בספרו פרי צדיק ח״א
(קונטרס שביתת השבת אות ב ,דל״ו סע״גן "פירוש תורת כהני□ המיוחס לר״ש משאנץ ,ואינו לו ,וכמדומה דהוא לרבי
שמחה משפירא" ע״ש .ובספרו אוצר המלך (בתשובה בדין טומאת אהל פ״ון כתב הג״ר צדוק ז״ל "אותו פירוש לתורת
כהנים אינו להר״ש משאנץ כלל" ע״ש .וגם הגאון מהרי״ד ז״ל שהוא הוא שהוציא לאור פירוש זה ,אינו מייחסו לר״ש
משאנץ ז״ל אלא מייחסו סתם לתוספות ,ראה לדוגמא בהגהותיו לר״פ בחקתי ,וכן שם פרשתא ג׳ פ״ח (כצ״ל) ה״ג,
ופרשתא ח׳ פי״ב ה״י .ועוד .ועיין גם במבוא לתוספות הר״ש משאנץ על מסכת פסחים (דף כ״א) ,ובאוצר הגדולים בכמה
מקומות ואכמ״ל .ולפי האמור יש מקום להעיר על דברות הגאון אבני נזר ז״ל בחיו״ד (סימן שי״ב אות 0״ט> שכתב
שהר״ש משאנץ בפירושו לתורת כהנים ,הולך לשיטתו בתוספות וכו׳ ע״ש .וצ״ע.
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וצל״ע[ .ועכשיו בעת הכנת הדברים לדפוס ,ראיתי

אני שדבר זה שדין דלא יאמר בכמה חפץ זה
דמתניתין ודין לא יתלה עיניו על המקח

שכל רז לא אניס ליה לגאון מהר״ד פארדו ז״ל ,והוא

הברייתא ,חד הוא ,ושדברי רבי יהודה הם ,מוכרח נמי
מגוף סוגייתנו ,דהנה במשנה נשנו שלשה ציורים של

עצמו בספרו חסדי דוד על התוספתא (בבא מציעא שם,
דכ״ז ע״א) כתב "רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו

אונאת דברים ,חרא לא יאמר בכמה חפץ זה והוא אינו
רוצה ליקח ,ותו אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור

על המקח ויאמר לו בכמה חפץ זה וכר ,בברייתא
שבגמרא לא נזכר בדברי רבי יהודה אלא לא יתלה

מעשיך הראשונים ,ותו אם היה בן גרים לא יאמר לו

עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים ,ומכח זה כתבתי

זכור מעשיך הראשונים ,ובברייתא שם שנינו "תנו רבנן

בספרי שושנים לדוד דאין זה ענין למ״ש סתם מתניתין

וכר אם היה בעל תשובה וכר ,אם היה בן גרים וכר,

לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ,דרבי

אם היה גר וכר ,אם היו יסורים באין וכר ,היו חמרין

יהודה דברייתא הוסיף לאסור אפילו לתלות עיניו בלבד

מבקשין תבואה וכר ,רבי יהודה אומר לא יתלה עיניו

כמי שרוצה לקנות אפילו בלא אמירה ע״ש ,אבל

דחזינן דבתוספתא

וכר"( ,וכסדר הזה ממש אות באות הוא בספרא שם).

השתא

ויש לדקדק דקדוק גדול אמאי בברייתא לא נקטו נמי

דמתניתין רבי יהודה היא וסתם רבי כוותיה ,וברייתא
שבש״ס תני בקצרה ואמתניתין סמיך ,נמצא דתליית

לציור הראשון של המשנה ,דהיינו לציור דלא יאמר

לא תני הכי מחוורתא

בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ,והרי היו צריכים

עין בלא אמירה שרי לכולי עלמא" ,ע״ש .הרי שכאן

לנקוט לדוגמא זו כפי שאכן נקטו בברייתא את

כבר ראה דברי התוספתא וחזר בו ממה שכתב בספרו

הדוגמאות האחרות שנשנו במשנה ,דהיינו לא יאמר

שושנים לדוד ,וצע״ק שגם כאן לא הביא מהרד״ס ז״ל

לבעל תשובה וכר ,ולא יאמר לבן גרים זכור וכר,

להכרח מגוף הסוגייא ולדברי הספרא ,שכתבנו בס״ד

ומדוע זה מתחיל תנא דברייתא רק מהציור של בעל

לעיל].

תשובה ,והוא דקדוק נכון .ובעל כרחין שמעינן מינה

כדכתיבנא בס״ד דמה ששנינו במשנה "לא יאמר לו

וגם

(הראשון) בספרו היקר עין יוסף על בבא מציעא

בכמה חפץ זה" וכר ,הם דברי רבי יהודה דברייתא

דלא יתלה עיניו במקח וכר ,ותנא קמא פליג ולכן לא
נקטו להך בבא ברישא דברייתא שהיא דברי תנא קמא,

וכמפורש נמי בתוספתא וספרא שהם דברי רבי יהודה

וכמשנ״ת ,והיינו טעמא שרבינו הרמב״ם ז״ל השמיט

להו ,ודו״ק.

מצאתי לגאון הגדול מוהר״ר יוסף חזן ז״ל

(שם ,דפ״ו סע״ב דפו״ח) כתב "רבי יהודה אומר אף
לא יתלה עיניו על המקח וכו׳ ,הרמב״ם (הלכות מכירה

פי״ד) לא מייתי הך דרבי יהודה ע״ש ,משמע דלית
הלכתא כרבי יהודה בזה אלא כתנא קמא .והטור והרב
בית יוסף כתבו הא דרבי יהודה בזה ,ולא לי להכריע",

עכ״ד ז״ל .וזה כדכתיבנא בס״ד.

ומצאתי

לגאון המובהק מוהר״ר דוד פארדו ז״ל
בספרו היקר שושנים לדוד על המשניות

בבא מציעא (שם די״ח ע״ג) שכתב "לא יאמר לו בכמה

אחר

שביארנו בס״ד

דעת

הרמב״ם

ז״ל ,דבבא

חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח וכר .נראה דלאו היינו

דמתניתין דלא יאמר לו בכמה חפץ זה וכו׳,

מה שאמר רבי יהודה בברייתא "אף לא יתלה עיניו על

אתיא כרבי יהודה דברייתא דלא יתלה עיניו על המקח

המקח" ,משום דההיא איירי שתולה עיניו בלבד כמי

וכו׳ ,עדיין יש לנו להבין מדוע אכן לא פסק כן

שרוצה לקנות אבל אינו אומר כלום ,אבל הכא שאומר

הרמב״ם ז״ל והלא סתם לנו רבי במשנתו כרבי יהודה,

לו בכמה חפץ זה וכר אפילו רבנן מודו (שיש בזה

ובפרט ביודעינו "שהרמב״ם ז״ל לעולם מהדר לקיים

אונאת דברים) ,ואין צריך לומר דמתניתין רבי יהודה

סתם משנה ולא לדחותה" כלשון מרנא ורבנא פאה״ד

היא" .עכ״ד ז״ל.

החזון איש ז״ל (דמאי סימן ט׳ אות כ״א) ע״ש ,והגאון

רבענירתי

דבריו ז״ל איני מבין ,שהרי מפורש להדיא
בתוספתא

ובספרא

שדברי המשנה לא

יאמר לו בכמה חפץ זה וכר ,הם דברי רבי יהודה
דברייתא וכנ״ל ,ואנו הכרחנו כן מגוף הסוגיא וכמבואר

לעיל .ותו לדבריו ז״ל שאף רבנן מודו שבאומר לו יש

נצי״ב ז״ל בהעמק שאלה (שאילתא ל׳ אות ד׳,
ושאילתא קכ״ח אות א׳) כתב "דרך הרמב״ם ז״ל,
כדרך התלמוד ,לעקם פירוש המשנה כדי ליישבה לפי

הפסק" ע״ש ,ואם כן צריך טעם על שלא פסק כן
הרמב״ם ז״ל ,וכפי שפסקו הרא״ש ז״ל ודעימיה.

אונאת דברים ,מאי טעמא לא נזכר דבר זה בברייתא,

ומריש

ובספרא מפורש שם בהאי לישנא "אף לא יתלה עיניו

שאר רבותינו הראשונים

על המקח ויאמר לו בכמה חפץ זה" וכר ,הרי שלא

תלמודא

מיירי בתלית עינים בשתיקה גרידא ,אלא אף באמירה,

לאשמועינן ,דהרמב״ם ז״ל סובר דקא משמע לן דלית

ואף הרמב״ם ז״ל השמיט לזה ,ומה גם שבתוספתא

הוה אמינא דאזלו רבותינו הראשונים ז״ל
לטעמייהו ,דמצינו שנחלקו הרמב״ם ז״ל עם

"מתניתין

רבי

ז״ל בכל

פלוני

דוכתא דאמר

היא",

מאי

אתו

ברית
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קנא

הלכתא כוותיה דהאי פלוני ,ולמימר דמתניתין יחידאה,

לרבותינו ז״ל במדרש תנחומא (פרשת וירא סימן י״ד)

וכמ״ש מרן ז״ל בכסף משנה (הלכות ברכות פ״ח ה״י)

ובפסיקתא רבתי (ר״פ מ״ב) ע״ש].

ובהלכות בכורים (פ״י ה״ז) ובבית יוסף או״דו (ו־״ס

ר״ו) ע״ש ,וגם הגאון המובהק מהרז״ו בוסקוביץ ז״ל
בספרו היקר סדר משנה על הרמב״ם (הלכות שביתת

עשור פ"ב ה״ה) האריך להוכיח כן בדעת הרמב״ם ז״ל
ע״ש .אבל הרא״ש ז״ל ודעימיה אדרבה סבירא

להו

דקא משמע לן דהלכתא כוותיה דהאי תנא ,וכמ״ש מרן
ז״ל (שם ושם) ועיין בזה לגאון האדיר מהר״י בכר דוד
ז״ל בספרו היקר דברי אמת (קונטרס ו׳ ,דע״ו ע״ב),

ובספר חיבת הקודש זבחים (צ״ז א׳ ד״ה רבא)

ואכמ״ל ,ומינה נמי לנידון דידן דאחר שהראנו בראיות
גמורות שמתניתין רבי יהודה היא ,אזיל הרמב״ם ז״ל

לטעמיה ופסק דלא כרבי יהודה .ועיין לגאון מהרד״פ

ז״ל בספרו חסדי דוד על תוספתא ביכורים (פ״א ,דמ״ח
ע״ג ,ד״ה ר״ש בן יהודה) שכתב "אנו אין לנו אלא

משנתינו ,וכיון דרבי סתם כן הכי קיימא לן ,אבל מאחר
שבגמרא פירשו דמתניתין יחידאה ,כהאי גוונא לא

מיהו

ז״ל ודעימיה אכן יש לומר כמו שכתבנו שהם
פסקו כרבי יהודה משום דסתם משנה כוותיה אתיא,
בדעת הרמב״ם ז״ל אכתי אינו ברור לי שאפשר לומר

כנ״ל ,דהן אמת מפורש בתוספתא ובספרא שמשנתנו

רבי יהודה היא וכדכתיבנא בס״ד ,ודקדקנו כן גם
מהברייתא המובאת בתלמודין ,מ״מ נראה שצריך

שהתלמוד יאמר בפה מלא מתניתין רבי פלוני היא ,או

מני מתניתין רבי פלוני ,כדי שנוכל לומר שלהרמב״ם
ז״ל באו ללמדנו דאין הלכה כהאי תנא ,אבל כל עוד
שלא אמרו כן במפורש ,אף שהדבר מוכרח ומוכח כן,

שבעלמא כהאי גוונא הוי כמפורש להדיא וכמ״ש מרן
ז״ל בבית יוסף או״ח (ד״ס קנ״ט) ,מכל מקום אכתי לא

סגי .ולפיכך עדיין צריכים אנו למשכוני נפשין ליישב
שיטת הרמב״ם ז״ל<ה).

ונלע״ד

משגיחינן בסתמא דמתניתין" ע״ש ,ודון מינה לנדון
דידן ,ועיין ביד אליהו ביצה (ב׳ ב׳) ודו״ק.

אבל

הרא״ש ז״ל ודעימיה שאר רבותינו הראשונים

אין דרך זו נוחה לי ,דאף שבדברי הרא״ש

בס״ד לומר דמהכא נפקא ליה להרמב״ם
ז״ל דאין הלכה כרבי יהודה ,והוא תלמוד

ערוך במסכת פסחים (קי״ב ב׳) "שלשה דברים צוה רבי

ישמעאל ברבי יוסי את רבי ,אל תעש מום בעצמך ,ואל

ז״ל לטעמייהו אזלי דכל כי האי גוונא יש לפסוק

תעמוד על הפקה כשעה שאין לך דמים ,אשתך טבלה

כתנא דסתמו לן במשנה כוותיה ,ולכן פסקו כרבי

אל תזקק לה לילה ראשונה" ע״ש .והשתא אי נימא

איסורא

דלאו

דאונאת

דברים

יהודה ,ולכן העתיקו למשנה וברייתא כצורתן .ובזה

דאיכא

מובן אצלי טעמם של רבותינו הראשונים כרבינו הטור

[ודחמיר טובא טובא וכמפורש בבא מציעא (נ״ח ב׳
ונ״ט א׳) ע״ש] ,מאי האי דקא מזהיר רבי ישמעאל לרבי,

ז״ל ,שהעתיקו רק לדינא דמתניתין שלא יאמר לו

דאורייתא

בכמה חפץ זה וכר ,ולא העתיקו לדברי רבי יהודה

ואטו בעי אזהרה על כך .אלא שמעת מינה דהנך תנאי

דברייתא דלא יתלה עיניו וכר ,וכן שאר רבותינו

סבירא להו דכל כי האי גוונא לית ביה איסורא דאונאת

הראשונים ז״ל כרבינו הרא״ם בספר יראים ,וסמ״ג,

דברים ,ופליגי על רהי יהודה ,וכוותייהו קיימא לן

והאור זרוע ,שהעתיקו רק לדינא דברייתא ולא לדינא

דרבים נינהו ,וכל כי האי שיטת הרמב״ם ז״ל דאין אנו

דמתניתין ,דאין בזה תימה על שהעתיקו רק חלק

??שגיחים על סתם משנה משום דרבים בברייתא פליגי,

מהדברים ולא העתיקו כל הדין בשלמותו ,משום דאחר

וכמ״ש מרן ז״ל בכסף משנה הלכות מעשה הקרבנות

שאלו ואלו דברי רבי יהודה וכמשנ״ת ,בזה שהעתיקו

(פי״ד הי״ג) והלכות פסולי המוקדשין (פי״א ה״ח)

סגי ,ומינה נלמד שהם סוברים לדינא אף את מה שלא

והלכות פרה אדומה (פ "א הי״א) ,וכן כתב הרב המגיד

העתיקו להדיא ודו״ק[ .וכיוצא בזה ממש מצינו גם

ז״ל בהלכות נזקי ממון (פ״ו ה״ג) וכמ״ש כל זה ביד

(ה> מרן ז״ל בבית יוסף (שם סד״ה ומ״ש רבינו ואין) אחר שהביא דברי תרומת הדשן (סימן רפ״א) שכתב "מאי דאשכחנא
בהדיא שפסקו הגאונים לאיסור ולא אשכחנא בפסקי גאון אחר בהדיא להיתר אלא דדייקינן מיניה בהוכחה דסבר הכי,
קשה לסתור בזה דברים מפורשים בהדיא" ,כתב עליו "ואיני יודע מדוע אינו מחשיב דברי הרא״ש והטור מפורשים שהרי
על כרחך צריך לומר כן ,וכיון רעל כרחך צריך לפרש כן בדבריהם ,הוי כאילו הוא מפורש בהדיא" ע״ש .ומינה נמי לנדון
דידן ודו״ק .וע״ע בזה בתרומת הדשן (ס״ס ע״ז> ובספר חיי אדם בנשמת אדם (כלל ט״ו סימן כ״א ,וכלל נ״א סימן ט״י•
וכלל נ״ב סימן א' בסופו ממש ,ובהלכות שבת כלל נ״ז סימן ב ,,וכלל ס״ט סימן י״ט ד״ה וכ״ז) ע״ש ,ולגאון מהרש״ם ז״ל
בתשובותיו ח״א (סימן ק״ט ד״ה הנה נשלח .וסימן קמ״ה ד״ה אולם) ,וח״ב (סימן פ״ז ד״ה אבל מ״ש .וסימן ק״ס אות ד׳),
וח״ז (סימן כ״ב) ובספרו דעת תורה יורה דעה (סימן י״ז אות ט ,),ובספרו משפט שלום חושן משפט (סימן ר״א דנ״ד
סע״א) ,ובספרו עין הרועים (דע״ו ע״א אות ע״ב> ע״ש .ועיין שו״ת פרח מטה אהרן ח״א (סימן ס״ה דקכ״ה ע״א; ופרי
תואר (סימן פ״ז סק״לן ,ואכמ״ל.

ברית

קנב

סימן

מלאכי (כלל תקי״ג) ע״ש ,וכ״כ מהרש״א ז״ל חולין

טו

יעקב

לב הגר״א פאלאג׳י ז״ל "ידוע ומפורסם שאין דרכו של

(מ"ג ב׳) ע״ש ,והיינו טעמא דפסק הרמב״ם ז״ל דלא

הרמב״ם לכתוב אף דבר פשוט אם לא שנמצא כן

כרבי יהודה דברייתא שלא יתלה עיניו על המקח וכר,

מפורש בתלמוד בבלי או בירושלמי או במדרשי חז״ל,

וממילא השמיט גם לבבא דמתניתין דלא יאמר בכמה

וכן ראיתי שכתב בפשיטות מאור הגולה הגאון הגדול

חפץ זה ,משום דהיא כרבי יהודה אתיא וכמפורש
בתוספתא ובספרא וכמשנ״ת .ועלו דברי הרמב״ם ז״ל

מרן זקני זצוק״ל בחקרי לב חאו״ח (סימן ט״ז וסימן
פ״ג) עיין שם" .וכן כתבו רבים וכן שלימים ,ועיין מה

יפה יפה בס״ד[ .ודברות רבותינו הראשונים ז״ל

שהבאתי בזה בס״ד בסימן כ״ח אות א׳ עש״ב.

שפסקו כרבי יהודה ,והרי מההיא דפסחים מתבאר דלא

כרבי יהודה וכנ״ל ,יש ליישב כמשנ״ת דאינהו סבירא

וראיתי

דוד על התוספתא בבא מציעא (פ״ג הי״ד,

להו דלעולם יש לפסוק כסתם משנה ואפילו אם רבים
חולקים בברייתא וגמפורש ביד מלאכי (שם) ,ותו עיין

לקמיה בסימן הבא (אות ח׳ ואות ט׳) שיישבנו לנכון

לגאון המובהק מהרד״פ ז״ל בספרו חסדי

דכ״ו סע״ד) שגם הוא חתר למצוא מקור דברי הרמב״ם
ז״ל הללו ,ועל דתניא התם "היו חמרין מבקשין יין

ושמן לא יאמר להן לכו אצל פלוני והוא לא מכר יין

בס״ד ע״ש](י).

ה

ושמן מעולם" כתב "פירוש שאומר להן כן כדי

נותר לנו לבאר סיום דברי הרמב״ם בהלכות

שיתבייש הלה כששואלין ממנו יין וכו׳ ,ולאו דוקא

מכירה (פי״ד הי״ב) הנ״ל במה שכתב "נשאלה

הוא ,ומזה למד הרמב״ם ז״ל דהוא הדין לכל מילי,

שאלה על דבר חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה

וממילא במכל שכן שאם נשאלה ממנו דבר חכמה לא

עוד

חכמה מה תשיב בדבר זה ,או מה דעתך בדבר זה",

יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע בו שאינו בעל

וכיוצא בזה כתב הרמב״ם ז״ל בפירוש המשניות (כאן

חכמה כדי שיתבייש ,שהרי יותר מתבייש האדם

על משנתנו בבא מציעא פ״ד) "דע כי אונאת דברים

כשמתגלה חסרון ידיעתו מכשמתגלה חסרון מאודו",

וכר ,או ישאל לאיש שאינו חכם באלה מן החכמות

עד כאן תורף דבריו.

שיפרש לו כדי לביישו" וכר ע״ש.
ונלאו חכמי לבב למצוא מקור דברי הרמב״ם ז״ל,

והגם

והרב המגיד ז״ל שם כתב "נשאלה שאלה על

דבר חכמה וכר ,זה אינו מבואר ,אבל יש ללמוד דבר

מדבר ,ופשוט הוא" ,והגאון האדיר אור היר״ח ז״ל
בספרו חקרי לב חיו״ד (ח"ג סימן פ׳ דל״א סע״ג,

ובדפוס חדש דס״ד סע״א) כתב על זה "שהרמב״ם ז״ל
המציא מלבו דברים אחרים באונאת דברים" ע״ש,

וכמה מן הדוחק יש בדברים אלו ,אחר שאין דרך

הרמב״ם ז״ל לכתוב לא דבר ולא חצי דבר שאין לו
מקור בדברות חז״ל ,וכמו שכתב הרמב״ם ז״ל עצמו

באיגרתו לרבי פינחס הדיין ז״ל מאלכסנדריה ונדפסה
בקובץ תשובות הרמב״ם (ליפסיא ,סימן ק״מ) ע״ש,

ולא נעלם דבר זה מהגאון חקרי לב ז״ל שהרי אף הוא

בספרו חאו״ח (סימן ט״ז דכ״ה ע״ב ר״ה אך) כתב

"אין דרך רבינו הרמב״ם בחיבורו כי אם להעתיק

הדינים האמורים בתלמודים כידוע ,ואם רבינו הוציא

שדברי פי חכם חן ,מ״מ יש להעיר ,חרא

שאכתי אין זו דרך הרמב״ם ז״ל להוציא הלכות
בסגנון ובדרך זו שהציע רבינו מהרד״פ ז״ל ,וכדכתבו
להדיא גדולי קאמיא ,ולדוגמא בעלמא הביא מה שכתב
במגדל .עוז הלכות אישות (פ״ב הי״ב) "הרמב״ם ז״ל

לא כתב בחיבורו מה שהוא מתוך דקדוק אלא מה
שהוא תלמוד ערוך ,ובלשונו השכילנו מאין הוציא
דיניו ופסקיו" ע״ש ,ובעל תרומת הדשן ז״ל (פסקים
וכתבים ,סימן כ׳) כתב "כבר ידעינן דהרמב״ם ז״ל כתב
כל פסקיו רק מסוגיות התלמוד לפי פשוטו ,ולא מתוך

הדקדוקים כמו התוספות ושאר גאונים" ע״ש ,והגאון

הרלב״ח ז״ל בספר תשובותיו (סימן ל״ג ,די״ט ע״ג)
כתב "דרך הרמב״ם ז״ל לכתוב הדינים כאשר הם
בתלמוד,

והדינים

הנלמדים מדיוק

דברי התלמוד

מניחן ,ועל המעיין ללומדם מדיוק דברי הרמב׳ם"

ע״ש ,ועיין בסימן ב״ח הערה א׳ מה שהבאנו עוד בזה,

עיין שם בארוכה.

דין זה מסברת שכלו הזך כמ״ש ,על כרחין ראה הכרח

לסברה זו בש״ס" עכת״ד ,ובחקרי לב חושן משפט

(ח״ב סימן צ׳ דקס״ב ע״ג ר״ה וגם) כתב נכד החקרי

ותו

מה

שכתב רבינו מהרד״פ ז״ל לבאר ההיא

דחמרין ,דלא החמרין הם שנתאנו בדברים אלא

(ד> והדברים ארוכים בחבורי גאוני בתראי אם נקטינן כסתם משנה כשבברייתא רבים חולקים .ועיין לגאון האדיר מהר״י
בכר דוד ז״ל בספרו דברי אמת (קונטרס ג׳ דמ״ח ע״ג ,ושם קונטרס ו׳ דע״ו ע״ב ואילך .וקונטרס י״א סימן מ׳ דקל״א
ע״אן ולגאון חקרי לב ז״ל חאו״ח (סימן ע״ז דקמ״ט ע״א ותמהני שלא ראה מ״ש בדברי אמת דלעיל) ,ובהגהות הגאון
רש״ש ז״ל בבא קמא (כ״ט ב׳) ע״ש ,וע״ע לו בהגהותיו למעשרות (ספ״א) ולערובין (מ״ז א ),וליומא (ל״ו ב׳) ע״ש.
וכלילת המנורה (מערכת ס׳ כלל ג׳).וכרם חמד (ד״י ע״א> ,ולב שומע (מערכת ס׳ כלל א׳) .ושדי חמד (מערכת ס׳ כלל
י״אן ,וזכרי כהונה (מערכת ה׳ כלל י״א) .ודברי סופרים (כלל קס״הן .עיין בכל דבריהם בזה .ואכמ״ל.

ברית

יעקב

סימן טו

קנג

האדם שאליו באו הו־ומרין ,שהוא נתבייש ,אכן כן

לדברי הרמב״ם ז״ל הללו .עיין בהם .ועיין שבת (ג׳

נראה מפירוש רש״י ז״ל בסוגייא (בסד״ה שהרי ,שכתב

א׳)•

הייתי סבור שיש לך תבואה למכור ,ע״ש) ,מכל מקום
מרן ז״ל בכסף משנה הלכות מכירה (שם) כתב "אי נמי

ואחשוב

בס״ד’ שמקור דברי הרמב״ם ז״ל הוא
בתלמוד ערוך בבא בתרא (כ״ב א׳) "רב

שנתכוון לבייש לתמרים שישאלו תבואה מאותו אדם
והלה אומר להם וכי מוכר תבואה אני שבאתם אלי
לשאול ונמצאו מתביישים" עי״ש .וגם בקרבן אהרן על

הספרא (פרשת בהר פ״ד ,דרע״ג ע״א) כתב "מאנה

אותו שחושב זה שעושה טובה עמו שמראה לו מקום

מבוקשו מבלי שיטרח לבקש ,וכוונתו להטריחו יותר".
ע״ש .וכיוצא בזה דקדק הגאון חתם סופר חחו״מ
(סימן קע״ו) וכתב "דבכוונה מכוונת נקטו חז״ל אמר

לחמרים ,שבלאו הכי באו לעיר לקנות תבואה ולא גרם

להם שום הפסד אלא שמבקשים להודיעם מי המוכר
והוא מהתל בהם בדברים ועובר על לאו דלא תונו"
ע״ש .ועיין בהגהות הרש״ש ז״ל שם .ולפי זה אין

לנו לפרש לתוספתא כפירוש מהרד״ס ז״ל ,ונעביד ק״ו
לשואל דבר חכמה למי שאינו יודע בה .ודו״קת).

ומה

גם שעיקר ביאורו של רבינו מהרד״פ ז״ל שביאר
דברי הרמב״ם ז״ל דמיירי בכהאי גוונא ששאלו

אותו דבר חכמה והוא שולחם לפלוני והוא יודע בו
שאינו בעל חכמה וכו׳ ,לא ידעתי מניין לנו דבר זה,

וברמב״ם ז״ל אין מפורש כן ,עיין בו היטב.

דימי מנהרדעא אייתי גרורגרות בספינה ,אמר ליה
גלותא לרבא פוק חזי אי צורבא מרבנן הוא נקיט ליה

שוקא ,אמר ליה רבא לרב אדא בר אבא פוק תהי ליה
בקנקניה( .פרש״י בדקהו בהלכות אם תלמיד חכם הוא

אם לאו) .אזל בעא מיניה פיל שבלע כפיפה מצרית

והקיאה דרך בית הרעי מהו( .פרש״י מי חשוב כמעוכל
והוי ליה ככלי גללים ואין מקבל טומאה עוד) .לא הוה

בידיה דרב דימי .לא נקטו ליה שוקא ,מסיד גרוגרות
דידיה .אתא רב דימי לקמיה דרב יוסף אמר ליה חזי מר
האי דעבדו לי .אמר ליה מאן דלא שהייה לאוניתא

דמלכא דאדום לא נשהייה לאוניתך" ,ופרש״י ז״ל
"לאוניתא אונאת בושתו" ,עיין שם .והנה שאלה זו של

פיל שבלע כפיפה מצרית היא בעיא דרמי בר חמא

במנחות (ס״ט א׳) ,ולא פשטו לה כל חכמי התלמוד

וכמפורש שם ,והיינו אוניתא דרב דימי ,שהרי "לא

איפשטא להו התם ומאי קפיד רב אדא על רב דימי
דלא הוה בידיה" וכלשון הרשב״א ז״ל בחדושיו לבבא
בתרא( ,ועיין תוס׳ וחדושי הר״ן שם) .ומה גם שבסדר

טהרות

לא

וכדפרש״י

כל

בבא

האמוראים
מציעא

היו יודעים

(קי״ד .ב׳)

ובקיאים

ע״ש,

וכ״כ

לגאון ,הוא הכהן הגדול מאחיו ,רבינו מאיר

הריטב״א ז״ל בחדושיו לבבא בתרא שם ,ועיין גם

שמחה ז״ל בספרו אור שמח על הרמב״ם שם
שציין מקור לדברי הרמב״ם ז״ל־הללו בב״ב (פ״א

תורת חיים שם ,ולא היה לו לשואלו בזה ,והיינו אונאת

וחזינא

דברים ,וזהו שכתב הרמב״ם ז״ל נשאלה שאלה כדבר

הכמה (כגון דא דהיא בעיא דלא אפשטא) ,לא יאמר

סע״א וע״ב) דאמר שם "א״ל רבי שמעון בן אליקים
לרבי אלעזר מ״ט דרבי מאיר באילן אחד ,ומאי

למי שאינו יודע אותה חכמה (וכגון דא דהיא בעיא

טעמייהו דרבנן בשני אילנות .א״ל דבר שהראשונים

דלא״אפשטא) מה תשיב בדבר זה ,או מה דעתך בדבר

לא אמרו בו טעם תשאלני בבית המדרש כדי

זה" ,שיש בזה אונאת דברים ,וכמפורש בתלמוד מאן

לביישני" .ע״ש .ודפח״ח( .אף שיש לומר שהתם עיקר

דלא שהייה לאוניתא דמלך אדום ,בזיון בושתו ,לא

קפידת ר״א היתה על ששאלו לשאלה עמוקה זו בבית

לשהייה לאוניתא דילך ודו״ק( .ויתכן שהרמב״ם ז״ל

המדרש ,שבזה אם אינו יודע הבושה גדולה מאוד,

שכפל לשונו וכתב "מה תשיב בדבר זה ,או מה דעתך

אבל לא היתה הקפידה על עצם השאלה ,שהרי תורה

בדבר זה" ,נתכווין לרמוז לשני המקורות הללו ,לההיא

היא וללמוד אנו צריכים ,ודו״ק) ,וע״ע לגאון מהר״ח

דבבא בתרא פ״א ב׳ שציין האור שמח ז״ל ,ולההיא

קניבסקי שליט״א בספרו היקר קרית מלך על הרמב״ם

דבבא בתרא כ״ב א׳ הנ״ל ,ודו״ק)(יז).

(שם) שלזוסיף לציין לחולין (ו׳ א׳) ושם ברש״י ,ומועד

ובזה

נתבארו היטב כל דברי רבינו הרמב״ם ז״ל

קטףעה׳ ב׳) ופסחים (ק״י א׳) ,והמעין בכל המקומות

בס״ד ,ודבריו מחוורים וברורים כדרכו דרך

אלו יראה שעדיין לא נמצא מקור מפורש ברור וגמור

הקודש .זיע״א.

<ז> ק״ק שהוזת״ס ז״ל נקט כן בפשיטות ולא העיר שבפרש״י ז״ל מתבאר איפכא .שהמתאנה הוא האיש שההמרין באו אליו,
ולא החמרין וכנ״ל .ועיין לקמן סימן י״ז אות ז׳) ובספר יד דוד לב״מ שם הביא לפרש שהחמרין מתאנים בשם מרן ז״ל בכסף
משנה .ושהאיש מתאנה כתב בשם הב״ח חו״מ (סימן רכ״חן שדקדק כן מרש״י ז״ל .וק״ק שהרי מרן ז״ל עצמו בכס״מ שם
הוא שכבר דקדק כן מדברי רש״י ז״ל ,והב״ח רק העתיק כל לשון הכס״מ .ע״ש.
<ח> ורבינו יהודה החסיד ז״ל בספר חסידים (סימן רצ״ט ותתקצ״ח) כתב "שאל אביך ויגדך ,ואם תדע שלא ידע להשיב
לך ,זקניך ויאמרו לך ,מגיד לך הכתוב שאס שאל תלמיד לרבו ואינו יודע להשיב ,אל ישאל לפניו לחכם אחר פן יתבייש

רבו" .ועיין בהגהות מקור חסד שם .ודו״ק.
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בענין אונאת דברים בדרך שתיקה
כ״ח תמת יה״ל תשמ״ב.

א

שנינו

עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים ,ודבר זה מצוי

במסכת בבא מציעא (נ״ח ב׳) "כשם שאונאה

להיות בלא דברים .ואין לומר דאין הכי נמי דכי עבר

במקח וממכר ,כך אונאה בדברים ,לא יאמר לו

היינו כשדבר על המקח לקנותו[ ,דהא ליתא] שהרי אין
לנו גילוי בכתוב שתהיה ההונאה בדברים]דוקא^דקרא

תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,אם היה

סתמא כתיב לא תונו וגר ,ומנא לן לדחוקי נפשין לומר

בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר "וגר

דלא יתלה עיניו על המקח היינו דוקא שנושא ונותן

לא תונה ולא תלחצנו".

בדברים על המקח ,דפשטיה שלא יעמוד שם כאילו

בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ,אם היה בעל

ויש

לחקור גבי לאו זה דאונאת דברים אם עובר עליו

דוקא כשמצער ומקניט את חבירו על ידי דיבור
קשה ומכאיב ,וכהנך ציורים ששנינו במשנה דלעיל ,או

אף עובר על לאו דאונאת דברים גם כשאינו מדבר אלא

שעל ידי שתיקתו נגרם צער לחברו ,ומשכחת לה
כדלקמיה[ .וכן יש לדעת בגוונא שאכן שותק הוא ,אבל
בידיו או בפניו עושה תנועות שמצערות את חבירו ,אם

איתא נמי להך לאו דאונאת דברים ,ויתבאר דבר זה
בס״ד מכלל דברינו דלקמן].

וראיתי

רוצה לקנות .ואי משום דאמרו (שם) באונאת דברים
הכתוב מדבר ,הא לא מכרעא דיש לומר דנקיט הכי

משום שעל פי רוב אינו בנמצא שיצער חברו כי אם
בדברים ,ודברו חכמים בהווה .וכן ראיתי בבירור בספר

יראים (סימן נ״א) שכתב "וכשם שיש אונאה בדברים
כך יש אונאה בענין רע שמראה לחבירו פנים רעות

שמסור ללב ,וכדאמר רבי יהודה דאף לא יתלה עיניו
על המקח" ע״ש ,עד כאן דברות הגאון חקרי לב ז״ל.

ועם

שאיני כדאי ,מכל מקום בעניותי יש לי מקום

לגאון האדיר מוהר״ר יוסף רפאל חזן זצ״ל

עיון בדברות קדשו של גאון עוזינו שר התורה

בספרו הנפלא חקרי לב יורה דעה (ח "ג סימן

אור היר״ח זצ״ל ,והרי דן לפניו בקרקע .ואמינא בס״ד

פ׳ ,דל״א ע״ג ,דס״ד ע״א ואילך דפוס חדש) שעמד על

דמכל הנך דוכתי דמייתי הגאון חקרי לב ז״ל לאוכוחי

חקירה זו ,דנשאל שם בשליח צבור שעשה "מי שברך"

דאיכא ללא תונו אף בדרך שתיקה ,אכתי לא מכרעא

אחד

מילתא לענ״ד .דהן אמת פשט לשון התלמוד התם

המתפללים (עין שם כל פרטי השאלה) ,ועל זה כתב

"רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה

הגאון חקרי לב ז״ל "אכן מצד אחר יש לדון דאיכא

שאין לו דמים" ,מוכח דמיירי בשותק ,חרא דלא קתני

בנדון דידן ביטול מצוה ,שהרי כתוב לא תונו איש את

דאומר לו ,ותו מגוף הלשון דלא׳ יתלה עיניו מוכח כן

עמיתו ,ותניא בתורת כהנים ואיתיה בבבא מציעא (נ״ח

דמיירי במסתכל גרידא ,ודומיא כההיא דמסכת סופרים

ב׳) ,דבאונאת דברים הכתוב מדבר ,וכגון שאומר לבעל

(ריש פרק כ׳) "ותולה עיניו כנגדה" וכו׳ ע״ש ,אבל עם

תשובה זכור מעשיך הראשונים ודומיהן ,ועיקר הלאו

כל דא הנה מצאתי שדברי רבי יהודה הללו נכפלו גם

הוא שלא לצער את חבירו בדברים רעים או לחרפו,

בתוספתא דבבא מציעא (פ״ג הי״ד) והכי איתא התם

לכל

אחד

מהמתפללים,

ודילג בכוונה

על

וכמו שאמרו בבא מציעא (שם) גדולה אונאת דברים

"רבי יהודה אומר אף לא יתלה את עיניו ויאמר לו

יותר מאונאת ממון וכר ,ואם כן בנדון דידן כשאינו

בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח" ע״ש ,ובספרא

מזכירו ב״מי שברך" הרי מחשיבו לבזוי וכאילו הוא

(פרשת בהר ,פרשתא ג׳ ,פ״ד ה״ב) איתא "רבי יהודה

מופרש מעדת ישראל ,וקאי בלא תונו .וכי תימא אנו

אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ויאמר לו והוא אינו

אין לנו אלא אונאת דברים כלומר שעל ידי דבורו

רוצה ליקח" ע״ש ,וכן הגירסא במדרש לקח טוב לחד

מצערו ,אבל בנדון דידן מצערו בלי דבור שבשתיקתו

מן קאמיא רבינו טוביה ב״ר אליעזר ז״ל( ,פרשת בהר,

הוא מצערו ,ומנא לן דקאי בלאו זה .הא ליתא שהרי

דע״א ע״ב) ,ובמדרש הגדול ויקרא (שם) ,וכן הוא

אמרו בבא מציעא (שם) רבי יהודה אומר אף לא יתלה

בפירוש הראב״ד לספרא שם (א).

(א) ודע דבילקוט שמעוני (פרשת משפטים רמד שמ״ט ,וכן בפרשת בהר רמז תרס״א) הגירסה "רבי יהודה אומר אף לא
יתלה עצמו על המקדו בשעה שאין לו דמים" ע״ש .ולא אדע מה אידון בה .ולתלות בטעות סופר בשני המקומות הנ״ל הוא
דוחק וכמ״ש•כיוצא בזה בערוך לנר מכות (י״ב א׳> ואכמ״ל בזה .ובילקוט שמעוני איוב (רמז תתצ״ז! הגירסה כלפנינו לא
יתלה עיניו וכו[ .,גם דע דיש שני ספרים בשם לקח טוב המקבצים ומסדרים מדרשי חז״ל על התורה .האחד הוא מרבותינו
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קנה

לנו מפורש שמה שאמר רבי יהודה אף לא יתלה

ז״ל דלא גרסו מילת לא ,והכי איתא להדיא בתוספתא

עיניו על המקוז ,לא מיירי דרק נותן בו עיניו

וכנ״ל ,ובמקום אחר הראתי בס״ד

דבבא מציעא

ושותק וכדסבירא ליה לגאון חקרי לב ז״ל ,אלא מדובר

מקומות לעשרות שמילת לא נכנסה והשתרבבה בטעות

שהוא אומר לו בכמה חפץ זה וכו׳ .ולכאורה ממקומו

ויש למוחקה ואכמ״ל .גם אין לומר שהגאון חקרי לב

הוא מוכרח ומוכרע שכוונת רבי יהודה היא כשהוא

ז״ל סמך על גירסת הברייתא המובאת בתלמודא דידן

אומר לו ,דאי נימא דתולה עיניו מיירי בשתיקה ,אם כן

ומפניה דחה לגירסת התוספתא והספרא ,וכדכתב

תקשי לן קושית הגאון יד דוד ז״ל (בבא.מציעא שם,

כיוצא בזה הגאון הקדוש מהר״ח בן עטר ז״ל בספרו

דקי״ב ע״א) שכתב "לא ידעתי מה אונאת דברים יש

חפץ ה׳ שבת (ע״ח א׳ ,והבאתי דבריו בסימן ל׳

בזה שתולה עיניו על המקח ,דבשלמא בתמרים שאמר

אות ב׳ סד״ה איברא) ,וכיו״ב כתב הגרי״פ פרלא ז״ל

את החמרים,

בספרו פרחי ציון שעל ספר כפתור ופרח (ד״ז סע״ב

להם

לכו

אצל פלוני ,הוא מאנה

דכשיבואו אצל זה ולא ימצאו תבואה ידעו שההוא

וסע״ג) ע״ש ,משום דבכגון דא היה לו לגאון חקרי לב

מהתל בהם וכמ״ש הכסף משנה [הלכות מכירה פי״ד

ז״ל לכתוב דבר זה להדיא ולא לסתום ,וצ״ע].

הי״ד] ,או שהיא בושה לאיש שבאו החמרים אצלו ,וכן
נראה מדברי רש״י וכמ״ש הב״ח [חו״מ ר״ס רכ״ח],

אבל לתלות עיניו במקח מה בושה יש למוכר והרי אינו

יודע שזה אין לו מעות" ע״ש ,אבל לדרכינו דאף רבי

יהודה דקאמר לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו
דמים ,מיירי כשהוא אומר לו ושואלו כאילו רוצה

לקנות ,ובסוף אינו קונה ,כיון שגם מעיקרא לא חשב
לקנות שהרי אין לו דמים ,ובזה רק גרם טרחה וצער

למוכר שחשב שההוא רוצה לקנות ,בוודאי יש בה

אונאת דברים ,ושמעינן מינה דרק בכהאי גונא מיירי
רבי יהודה ,אבל בדרך שתיקה יש מקום לומר דאינו
עובר בלא תונו ,ודוק ועיין.

ולא

י•

גם

מה שנסתייע הגאון חקרי לב ז״ל להוכיח שיש

אונאת דברים בדרך שתיקה מדברי בעל יראים ז״ל
שכתב "וכשם שאונאה בדברים כך אונאה (בענין)

[בעין ,כצ״ל ,וכן הוא ביראים הנדפס מכתב יד סימן
ק״פן רע ,שמראה פנים רעות כדתניא רבי יהודה אומר

אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים",

איני מבין ראייתו ,חרא אף דנימא כדברי הגאון חקרי
לב ז״ל שאכן כן מוכח מדברי היראים ז״ל ,מכל מקום

הלא כלל גדול בידנו שאם פוסק כותב חרוש ולא מצינו
לו חבר בפוסקים אמרינן מדלא אישתמיט שום פוסק
לכותבו שמע מינה דחלוקין הן עליו ,כמפורסם,

ידעתי מדוע גאון עוזינו רבינו החקרי לב ז״ל

וכלשון הגאון חקרי לב ז״ל עצמו בחלק חושן משפט

שהיה שר התורה והיה סוקר כל התורה כולה

ח״א (סימן ע״ה ,דע״ח ע״א ד״ה ובר) "ובר מן דין זה

בסקירה אחת וכל רז לא אניס ליה ,וחיבוריו הנוראים

חקרי לב ,מערכי לב וישרי לב יוכיחו ,וכאן לא עמד

כלל גדול בתורה מוסכם ומסור בידינו מגדולי רבני
האחרונים,

ובפרט

ממהריב״ל ז״ל ,בדין מחודש

והרגיש מדברי התוספתא והספרא ,ובפרט שמבואר

"שחידש אחד מן הראשונים ואין זכר לזה משאר דברי

בראש דבריו שכבר עיניו הטהורות שלטו וראו לדברי

הראשונים ,שיש לדון ולומר דחולקים הם עליו ,ראם

הספרא ,וצל״ע[ .ואולי גירסת ספרים שלנו בספרא שם

איתא להא לא הוו שתקי הפוסקים מינה" ע״ש .וכלל

"רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ולא

זה רגיל ושגור במשנת הגאון חקרי לב ז״ל ,ולדוגמא

יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה" ,גרמה

אציין שכן כתב עוד שם (בסימן ע״ו דפ"א רע״ג ד״ה

לו לגאון חקרי לב ז״ל שלא ע לד במה שכתבנו ,והוא

ואני) ובחקרי לב חושן משפט ח״ב (סימן כ״ח דמ״ד

ז״ל הבין דתרתי קתני חרא דלא יתלה עיניו על המקח,

ע״ב ד״ה וא״כ ,ור״ס מ״ז דפ״א סע״ג ,וסימן פ׳ דקנ״ד

והיינו בשתיקה ,ותו קתני "דלא יאמר לו בכמה חפץ

סע״א) ע״ש ,וע״ע לגר״ח פאלאג׳י ז״ל בשו״ת לב

זה" •.מיהו עם כל דא אכתי יש מקום עיון ,חרא רהיה

חיים ח״ב (סימן פ״ח) ,ובספרו וכל החיים (דל״ו ע״ג

לו לגאון חקרי לב ז״ל לבאר כן ולא לסתום כל כך ,ותו

אות י״ב ,ודי״ט ע״א אות ד׳) שציין בארוכה לחבוריו

גירסה זו משובשת וסמי מכאן לא ,וכגירסת הספרא

שהאריך בבירור ענין זה ,ועיין שו״ת בית אפרים

המועתקת בלקח טוב ומדרש הגדול שם ,וכן הראב״ד

חו״מ (סימן כ״ז) ושדי חמד (כללי הפוסקים סימן ט״ז

הראשונים .לרבינו טוביהו ב״ר אליעזר ז״ל .והוא הוא הנקרא גם בשם פסיקתא זוטרתא על התורה .והשני מרבותינו
האחרונים .לג״ד משה נאג׳ארה ז״ל .עיין לגחיד״א ז״ל בשם הגרולים חלק הגרולים (מערכת ט׳ אות ר׳ .ומערכת מ׳ אות
קס״א) .ובחלק הספרים (מערכת ל׳ אות נ״ב ונ״ג) ורו״ק .ולפיכך תמיהני על מה שכתב הגר״ח פאלאג׳י ז״ל בספרו כל החיים
ומערכת מ׳ אות נ״ט .דכ״ג ע״גו "מהר״ר משה נאג׳ארה ז״ל זיע״א בספרו הנחמה לקח טוב .הנקרא פסיקתא זוטרתי ,על פי
רוב מעתיק רברי הרמב״ם ז״ל וכך סובר" וכו׳ .וצ״ע].
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אות כ״ט ואילך) ונתבאר במקומו בס״ד .ולפי זה אחר

שמדברי רבינו הסמ״ג ז״ל מתבאר דפליג על רבינו

שלא מצינו לרא״ם ז״ל בעל ספר יראים חבר בזה ,יש
מקום גדול לומר דחלוקין עליו חביריו וכנ״ל ,ומדוע

אליעזר ממיץ ז״ל בעל ספר יראים ,והנני מוסיף כאן
שנלע״ד להוכיח בס״ד שאף רבינו הרמב״ם ז״ל תנא

זה סמך עליו הגאון חקרי לב ז״ל סמיכה בכל כוחו.

ופליג על היראים ,ונקדים שידועה מחלוקתן של

ובפרט יש לנו רגלים לדבר שאין מודים לו חבריו

הראשונים בלאו שאין בו מעשה ומשכחת לה שיעבור

לרא״ם ז״ל ,שהרי רבינו הסמ״ג ז״ל עם שמאוד נמשך

עליו במעשה ,אי מיקרי לאו שיש בו מעשה או אכתי

אחר הרא״ם ז״ל וכמעט כל ספר יראים משוקע בספר

מיקרי לאו שאין בו מעשה ,וכתבנו בזה לקמן בסימן

הסמ״ג ,וכמו שכתבנו בארוכה לעיל בסימן הקודם

הבא אות ה׳ ,והרמב״ם ז״ל סובר שבכהאי גוונא מיקרי

בהערה ג׳ עש״ב ,מ״מ כאן העתיק כל דברי ספר יראים,

לאו שיש בו מעשה ולוקה ,וכמ״ש הרב המגיד ז״ל

והשמיט פרט זה של אונאת דברים בעין רע שמראה
פנים רעות וכד ,ושמע מינה דלא סבירא .ליה להא,

בהלכות שכירות (פי״ג ה״ב) ,ועיין שער המלך (הלכוו*7
חמץ ומצה פ״א ה"ג ,והלכות כלאים פ״א היו״ד),

וממנו תדון לשאר רבותינו הראשונים ז״ל ודו״ק.

והשתא אי נימא דהרמב״ם ז״ל סובר כיראים שהמאנה

איברא

שכל מה שכתבנו אינו אלא לפי הבנת הגאון
חקרי לב ז״ל בדעת הרא״ם ז״ל ,אבל אני

כשלעצמי בעניותי איני רואה מדבריו ראיה שיש אונאת
דברים בדרך שתיקה ,שהרי שפתי הרא״ם ז״ל ברור
מללו דרק בגוונא שמראה פנים רעות עכ״פ אזי אמר

רבי יהודה דבריו ,והיינו משום שעל ידי שמראה פנים
רעות הוא כאילו מדבר והראיית פנים רעות משמשת

כדבור .אבל בשתיקה גרידא וגם בלא להראות פנים
רעות,

אזי אף רבי יהודה מודה דליכא איסורא.

ולכאורה זה דלא כדברי הגאון חקרי לב ז״ל שאף אם

עומד בשתיקה על המקח ,מקרי אונאה ,דלפי האמור

רק כשיש גילוי המשמש כעין דבור איכא איסורא
ודו״ק.

[ודע

דלפי מה שכתבנו לעיל (אות א׳)

שבתוספתא ובספרא איתא "רבי יהודה אומר אף לא

את חבירו על ידי מעשה לוקה ,אם כן מדוע כתב

הרמב״ם ז״ל בפירוש המשניות מכות (ו־פ״ג) שאין
לוקין על אונאת דברים ,ומטעם שהוא לאו שאין בו

מעשה ,והרי משכחת לה במעשה וכדכתב בעל יראים

ז״ל ,והיה לו ללקות ,וכמו שכתב בכעין זה הרב המגיד

ז״ל וכנ״ל ,אלא שמע מינה דהרמב״ם ז״ל אינו סובר
כיראים ודו״ק .ומה שכתב הגרי״ם פרלא ז״ל דרבותינו

גאוני קמאי ז״ל סבירא להו שכן דעת רבי יהודה,
וכנזכר בדבריו ,תמהני שלא העיר שבתוספתא ובספרא

מפורש לא כן ,וכדכתיבנא בס״ד .וכן מה שכתב

הגרי״פ פרלא ז״ל דרבותינו הראשונים ז״ל סוברים
דרבי יהודה ותנא קמא אינם חלוקים ,הרבה יש לעמוד
על דבריו בזה ,וכמו שיראה הרואה ממה שכתבנו

בס״ד בסימן הקודם ,יעויין שם בארוכה בס״ד ,וצל״ע.

יתלה עיניו על המקח ויאמר לו" וכו׳ ,איני יודע אם

ג

הרא״ם ז״ל יכול ללמוד משם חידוש זה שיש אונאת

דברים בעין רע שמראה פנים רעות וכו׳ ,שהרי שם

עוד

הביא שם הגאון חקרי לב ז״ל מספר החינוך

מבואר שדוקא בדבור אסר רבי יהודה ,וכנ״ל ,ויתכן

(מצוה שמ״א ,ובספרים שלנו מצוה של״ח)

שמפני זה רבינו הסמ״ג ז״ל השמיט ולא העתיק דברי

להוכיח כן שיש אונאת דברים אף בדרך שתיקה ,שכן

הרא״ם ז״ל הללו ודו״ק].

כתב הרב החינוך "שלא להונות אחד מישראל בדברים,

ומצאתי

לאחד המיוחד מגאוני בתראי ,הגרי״פ פרלא

ז״ל בביאורו לספר המצות של רב סעדיה
גאון ז״ל (עשה כ״ח ,דקע״א סע״ד) שכתב "איצטריך
קרא דלא תונו איש את עמיתו לאזהרה שלא יצערנו

בדברים אפילו שלא בהלבנת פנים ,וגם שלא בדברים

אלא שמראה לו פנים רעות וכיוצא בזה סוברים הרבה
ראשונים דהוה ליה בכלל אזהרה זו ,והיינו כרבי יהודה

דסבירא ליה התם בבא מציעא הכי ,וסבירא להו דגם
תנא קמא לא פליג עליה בהכי כמבואר בטור (חו״מ

כלומר

שלא

נאמר

לישראל

דברים

שיכאיבוהו

ויצערוהו ואין בו כח להעזר מהם .מדיני המצוה כמה
אזהו^וזרוזין שהזהירונו רז״ל בענין זה שלא להכאיב
הבריות בשום דבר ולא לביישם ,והפליגו בדבר עד

שאמרו שלא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו
דמים .וראוי להזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהא נשמע

חרוף לבני אדם ,כי התורה הקפידה הרבה באונאת
דברים לפי שהוא דבר קשה מאוד ללב הבריות" ,ע״ש.

ואף

מכאן איני רואה בעניותי ראיה ליסוד זה שיש

סימן רכ״ח) ובשאר ראשונים" ,ע״ש .והנה מה שכתב

אונאת דברים בדרך שתיקה ,וממקום שבאת,

שהרבה ראשונים סוברים כן שכשמראה לו פנים רעות
עובר בלאו דאונאת דברים ,בעניותי עם שחפשתי

דאחר שבעל החינוך ז״ל נחית לאוריי לן חומר איסור
אונאת דברים ,אמאי לא נקט חידושא רבה טפי ,דאף

הרבה לא מצאתי מי שכתב כן זולתי הר״א ממיץ ז״ל

כשתיקה משכחת לה שיעבור בלאו דאונאת דברים,

בספר יראים הנ״ל ,וגם מדברי הגאון חקרי לב ז״ל

ואמאי בעל החינוך ז״ל רק כתב שאפילו כדיכור

משמע שזולתו לא מצא עוד ,וצל״ע .וכבר כתבנו לעיל

שברמז אסור ,ושמעת מינה דאכן רק בדבור ואף ברמז

ברית

יעקב

סימן טז

קנז

עכ״פ ,איכא ללאו דאונאת דברים ,אבל בשתיקה

מאונאת ממון ,כדאיתא בבא מציעא (נ״ח ב׳) אל תונו

המצערת אכתי לא נתברר אם אכן עובר בלאו זה,

איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר אל יאמר

ודו״ק.

לו זכור מעשיך הראשונים ,זכור מעשי אבותיך וכו׳,
והכא כיון שמשנה אותו משאר כל אדם הוי על דרך

ד

ולכאורה

ימחה שמו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתב וגו׳,

יש להביא ראיה לדעת הגאון חקרי לב ז״ל

באומר לו אביך הראשון חטא ולמה לא יזכר שמו

שיש אונאת דברים אף בדרך שתיקה,
דעיין לרבינו גרשום מאור הגולה ז״ל בתשובתו

בישראל ,והלא אעפ״י שחטא ישראל הוא וכו׳ ,ולא
שמענו מי שאביו רשע שלא יזכר בנו בשם אביו לומר

שבספר מחזור ויטרי (סימן קכ״ה ,דף צ״ו) שדן בכהן

פלוני בן פלוני לפחות שלא יאמרו אינו בנו" עיין שם,

שנשתמד ועשה תשובה אם ראוי לישא כפיו ,ובתוך

דבריו כתב "כיון ששב ,קבלו המקום ומסכים על ידו
בברכתו ,הלכך אין לנו ראיה לא מן המקרא ולא מן

ועיין שו״ת תרומת הדשן (סימן כ״א) עש״ה.

הרי

שתיקה ,שהרי בנדון הגאון זקן אהרן ז״ל הוא

המשנה לפוסלו ,אלא יש לסייע מן המקרא ומשנה
שלא לפוסלו ,דכתיב לא תונו איש את עמיתו באונאת
דברים הכתוב מדבר ,כיצד אם היה בעל תשובה לא
יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,ואם תאמר לא יעלה

לדוכן ולא יקרא בתורה תחילה ,אין לך אונאה גדולה
מזו" ,ע״ש .והובאה תשובת רבינו גרשום ז״ל גם בספר
אור זרוע ח"ב (סימן תי״ב) ובספר שבלי הלקט ח"א

(סימן ל״ג) ע״ש .ומתבאר לכאורה שאף בכהאי גוונא

יש אונאת דברים .ומצאתי לגר״ח פאלאג׳י ז״ל בספרו
גנזי חיים (מערכת א׳ אות י״ז) שהביא שם דברי הגאון

חקרי לב ז״ל דלעיל ,וכתב שיש להביא ראיה מדברי
ספר המנהיג (הלכות שבת סימן ל״ב כצ״ל) שכתב דמה

שמונעים לכהן שלא לעלות לדוכן ולעלות ראשון

לנו מפורש יוצא שיש אונאת דברים בדרך

שותק ונמנע מהלזכיר את שם אביו ,ועל דא כתב

להדיא שיש בזה אונאת דברים ודו״ק[ .ויש לעיין אם
יש לומר שבנדון הגאון זקן אהרן ז״ל האונאה לא רק

בשתיקה ובזה שנמנע מלהזכיר שם האבא ,אלא גם
שעל ידי שתיקתו הוא משנה מהמנהג הרגיל וזה מעורר

ויוצר לצער והאונאה אצל בניו ,מה שאין כן גבי הנותן
עיניו במקח ואינו אומר למוכר בכמה חפץ זה ששם
אין ניכר השינוי דפעמים הרבה מסתכלים על המקח

ואין רוצים לקנות .איברא שנדון הגאון חקרי לב ז״ל
בש״ץ שלא עשה "מי שברך" לאחד מהתפללים דומה
לנדון הגאון זקן אהרן ז״ל ,ודון מינה ואוקי באתרין
ודו״ק].

לתורה הרי זה אונאת דברים עש״ד .והיא היא תשובת

רבינו גרשום ז״ל הנ״ל .הרי שכל רז לא אניס ליה

ה -

רעלה

לגר״ח פאלאג׳י ז״ל וכבר זכה והוכיח כן וכנ״ל.

מיהר

רואה אני שאין ראיה זו מוכרחת ,דהרי יש לומר
דמונעו לכהן זה שחזר בתשובה מלעלות

לדוכן ,כשאומר לו אל תעלה ,ולפי זה שוב אין לנו

ראיה אם כדרך שתיקה יש אונאת דברים ,ודוק כי
קצרתי.

ומצאתי

בדעתי

בס״ד

להביא

ראיה

לאידך

גיסא,

שהמאנה לחברו בדרך שתיקה ,או במעשה

אצבעותיו ורמיזותיו ,אין בזה משום אונאת דברים,
 -דעיין בספר המרדכי בבא מציעא (פ״ו סימן ש״ו)

שכתב "עוד מצאתי ראובן טוען על שמעון אוניתני

בדברים והביא עדים שאינה אותו[ .תשובה] דין זה
פסוק ממתניתין ,דתנן כשם שיש אונאה במקח ובממכר

כך יש אונאה בדברים ,דתנו רבנן לא תונו איש את
בס״ד לגאון קדמון ,רבי אליה הלוי ז״ל,

עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר ,ומסיק זה ניתן

תלמיד רבינו אליהו מזרחי ז״ל וממלא

להשבון וזה לא ניתן להשבון ,הלכך מלקין אותו שעבר

מקומו בעיר קושטא ,בספרו זקן אהרן (סימן צ״ה) שדן

על לאו גמור" ,עיין שם .וכ״כ בספר ראב״ן ז״ל

ביהודי שהכריחוהו הגויים להמיר דתו ,ובהיותו בין

בפסקיו לבבא מציעא (פרק ו׳) ע״ש.

הגויים עשה טובות לישראל עד אין חקר ותקצר
היריעה מלכתבם ,וגם בשעת מיתתו התוודה לפני כמה

ורבותינו

דברים מנין ,והרי קיימא לן כל לאו שאין

יהודים על עוונו בבכי ובתחנונים ומת בוידוי ,והשאלה

אם יש לקרות בניו על שמו ,שמנהג האשכנזים לקרות

עמוד פלוני בר פלוני .ובתשובתו שם (דס״א ע״ב)
הביא שרבינו תם ז״ל כתב לגבי משומד שגירש אשתו
שחלילה להזכיר שם גויות בגט ,ואם משומד הצריכו
ליכתוב שם אביו כדת משה וישראל כל שכן מי ששב

והתוודה שתשובה כזאת הויה תשובה" .ועוד אומר אני

שכשלא יזכירו שמו הויה אונאת דברים

שקשה

גדולי בתראי ז״ל תמהו דמלקות באונאת

בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל את
חבירו בשם ,וכמו שתמה מרן ז״ל בבית יוסף חושן
משפט (סימן א׳ אות י״ב) ,ועיין מה שביארנו בזה

בס״ד בסימן הבא.

ומרן

ז״ל כתב (שם) לתרץ "ואפשר דהמרדכי מכת
מרדות מדרבנן קאמר" ,וכ״כ רמ״א ד״ל בדרכי

משה חושן משפט (סימן רכ״ח סק״א) ,והב״ח חושן

כרית

קנח

סימן

שז

יעקב

מחבירו שישיב לו לאלתר ,ואם אינו משיבו לאלתר הרי

משפט (סימן־ א׳) כתב "ופשוט הוא דמכת מרדות
מדרבנן קאמר המרדכי ואף בתלמודא בדוכתי טובא

דבר זה בכלל מצער לחבירו ,והוא דומה לאיסור לאו

קאמר מאי לוקה דמכת מרדות קאמר" ע״ש ,ומה שיש

דלא תונו איש את עמיתו שדרשו חז״ל דהוא הונאת

לעיין טובא בתירוץ זה ביארנו בס״ד בסימן הבא.

דברים ,וכמ״ש בספר החינוך (מצוה שמ״א ,ולפנינו

ויש

של״ח) "ולא היה באפשרות לכתוב בפרט כל הדברים
להבין מדוע נדחקו מרן ז״ל ודעימיה לתרץ כן
דברי המרדכי ז״ל ,ואמאי לא משנו ברווהא

וקאמרו דביאור דברי המרדכי ז״ל כך הוא ,דלא הוי
לאו שאין בו מעשה משום דמשכחת ליה במעשה,

וכגון שמראה פנים רעות או מבזהו בתנועות ידיו ופניו,
וסבירא ליה למרדכי דבכהאי גוונא מקרי לאו שיש בו

מעשה ולוקה ,וכבסבירא ליה להרמב״ם וכמ״ש הרב
המגיד ז״ל בהלכות שכירות (פי״ג ה״ב) ע״ש ,אלא

שמע מינה לכאורה דהיה פשוט למרן ולדעימיה ז״ל
דבכאי גווונא לא חייב משום אונאת דברים ,דוק ועיין.

וביותר

שיש בהם צער לבריות ,אבל כל אחד צריך להזהר כפי

מה שיראה ,כי הקב״ה יודע כל פסיעותיו ורמיזותיו",

ולאו דוקא כשהוא מצער לחבירו בקום ועשה ,אלא

אפילו יהיה הענין שמצער בלתי שום עשיית מעשה
כלל אלא בשב ואל תעשה כנדון דידן ששולח מכתב
לחברו וחברו שקבלו ואינו משיבו תשובה ,שמה שאינו

משיבו הוא בשב ואל תעשה ,עם כל זה כל שחבירו
מצטער מסיבתו הוי איסור גמור ,וכמו שהכריע כן מר
זקני הרב הגדול בספר חקרי לב חיו״ד (ח"ג סימן פ׳
דל״א ע״ג) ונסתייע שם מדברי הרב החינוך וספר

יש להוכיח מדברי רבנן בתראי ז״ל המובאים

יראים ע״ש ,ואם כן אם מונע שלא להשיבו תשובה על

בשדי חמד (מערכת ל׳ כלל י״ב ד״ה וכתב

האיגרות וכתבים ששולח לו חבירו אין ספק כי הוא

עוד שם ואילך) שאף הם יצאו לתרץ דברי המרדכי,

איסור גמור שהרי הוא מצער לחבירו והגם שהוא בשב

בסגנון דלעיל ,וכתבו דמשכחת לה במעשה גבי אונאת

ואל תעשה הוא איסור גמור" ,והאריך עוד בזה עיין

ממון ולכן אף אונאת דברים מקרי לאו שיש בו מעשה,

שם כל נועם אמרותיו ,זיע״א.

וכדכתב הרב מקנה אברהם ז״ל ,או משכחת לה

במעשה אונאת דברים עצמה וכגון שאומר לחמרים
שפלוני מוכר תבואה ,והלה לא מכר לעולם ,שהרי על
פי דבורו הלכו לשם ומקרי מעשה ,וכדמצינו שאם על

ידי קולו נמנעת הבהמה לאכול חשיב מעשה ,וכדתירץ
הרב יקהיל שלמה ז״ל ,עיין בשדי חמד שם .הרי שכבר
רבנן בתראי נחתו לחפש שיעבור באונאת דברים על

ידי מעשה ,ומצאו הציורים הנ״ל ,ואמאי לא קאמרו
בפשיטות דמשכחת לה מעשה באונאת דברים עצמה
וכגון שמראהו פנים רעות או שמקניטו בתנועות פניו
ואצבעותיו ,והם ז״ל בקשו חשבונות אחרים ,אלא
שמע מינה דהיה פשוט להם שבכהאי גוונא אינו עובר

משום אונאת דברים ,ודו״ק[ .ומה שיש לעמוד על

תירוצם מבואר בס״ד בסימן הבא].

עד

ומבואר

שרבינו הגדול מהר״ח פאלאג׳י ז״ל סמך

סמיכה בכל כוחו על דברות זקנו הגאון
חקרי לב ז״ל שיש אונאת דברים אף בדרך שתיקה.

אבל כבר הראנו שאינו דבר פשוט ושיש חולקים בזה,

ולפי הגאון מהרד״פ ז״ל אף כשתולה עיניו על המקח,
שציור זה גרע ממי שאינו משיב על מכתב חבירו ,מכל

מקום אין בזה אונאה לבולי עלמא וכנ״ל ,וכן מתבאר
עוד ממה שכתבנו לעיל ודו״ק .ותמהני על הגר״ח

פאלאג׳י ז״ל שלא עורר ולא רמז שיש לעמוד על

דברות הגאון חקרי לב ז״ל וכמו שביארנו לעיל וכמו

שיתבאר עוד לקמיה בס״ד[ .ודע שמדברי הגר״ח

פאלאג׳י ז״ל נראה לי שהבין שחקירת זקינו הגאון
חקרי לב ז״ל היא אם אונאת דברים עוברים רק בקום

ועשה או אף בשב ואל תעשה ,ולפיכך כתב שאף

כאן לא הוכחנו אלא מכללא ,אבל יש להוסיף

הנמנע מלהשיב מכתב תשובה לחבירו עובר באונאת

שמצאתי בס״ד דברים מפורשים בזה ,שהגאון

דברים ,וכן מצאתי לו בספרו גנזי חיים (מערכת א׳ אות

המובהק מהרד״פ ז״ל בספרו חסדי דוד על תוספתא

י״ז) שהבין כן להדיא דברי זקינו הגאון חקרי לב ז״ל

דבבא מציעא (פ״ה ,דכ״ז ע״א) כתב להדיא דתליית

עיין בו .אבל בגוף החקרי לב אינו מבואר כן ,אלא

עין במקח בלא אטירה בכמה חפץ זה מותרת הן לפי

קוטב חקירתו סובב אם אף כדרך שתיקה עוברים על

חכמים והן לפי רבי יהודה ע״ש( ,והבאתי כל לשונו

אונאת דברים וכגון במעשה שהיה באותו ש״צ שלא

בסימן הקודם אות ג׳ ד״ה ובעניותי ע״ש) ,הרי שהוא

עשה "מי שברך" ,ששם השתיקה עצמה משמשת

תנא ופליג על הגאון חקרי לב ז״ל ודו״ק.

כדיבור ,ובכגון דא יש להסתפק אם יש בזה אונאת

דברים ,אבל בנמנע מלהשיב מכתב לחבירו לא שמענו

ערד

מצאתי בס״ד לג״ר חיים פאלאג׳י ז״ל בספרו

שלדעת החקרי לב ז״ל אסור ודו״ק .עוד דע שהגרח״ס

שנדפס מחדש עכשיו תוכחת חיים (פרשת מקץ

ז״ל חזר בספרו גנזי חיים (מערכת כ׳ אות ע״ג) והאריך

דף קס״ה) ושם האריך רבינו מהרח״פ ז״ל במוסרו

שם בגודל האיסור למי שאינו משיב על אגרות

הטוב בדברים היוצאים מלב טהור במי שמקבל מכתב

שמקבל ,וחשב ומנה האיסורים שעושה ע״ש ,אבל

כרית

יעקב

טז

קנט

התם לא מנה בהדייהו דעובר נמי על אונאת דברים
ודוק והבן .וע״ע לו בזה בספרו נפש חיים (מערכת א׳

הכי לא הוו רבותינו הראשונים ז״ל שבקי לחכמים

אות כ׳) ובספרו צוואה מחיים (דכ״ז ע״א אות ע״ה)

ופוסקים כיחיד" עכת״ד ע״ש .ומצאתי לו חברים

ומה שכתבנו שם בתוספת חיים (אות נ״ו) בס״דמס.

שכתבו כעין דבריו ,שהג״ר דוד פארדו ז״ל בספרו
שושנים לדוד על המשניות (בבא מציעא שם ,די״ח

ודעימיה ז״ל אין אונאת דברים בדרך שתיקה,

ע״ג) כתב "לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה

וכמפורש בדבריו ,מכל מקום הלא בשתיקתו הוא

ליקח ,נראה דלאו היינו מה שאמר רבי יהודה בברייתא

מיהו

הא אכתי צריך ביאיר ,דאין הכינמי למהרד״פ

מצער את חבירו ואמאי לא יהיה בזה אונאת דברים,

דמכדי דיבור קאמר רחמנא ,והלא לא הוציאה הכתוב
אלא בלשון לא תונו איש את עמיתו וסתמא קאמר,
ודרשת רבותינו דבאונאת דברים מיירי ,היא מכח
היתור שהרי כבר נאמר אל תונו איש את אחיו וההוא

בממון מיירי (ועיין בשערי תשובה שער ג׳ אות כ״ד,
וברא״ם על התורה שם) ,ולכן קרא דלא תונו איש את
עמיתו העמידהו חז״ל לאונאת דברים ,ורצונם דכל

דהוא לא אונאת ממון מקרי אונאת דברים ,וממילא
ואף בדרך שתיקה או ברמיזות ותנועות ידיו וכיו״ב,
ולפי זה סברת הגאון מהרד״פ ז״ל ודעימיה צריכה

ביאור.

ולא בדבר אחר אבל בדין מודו לרבי יהודה ,דאי לאו

"אף לא יתלה עיניו על המקח" וכר ,משום דההיא
איירי שתולה עיניו בלבד כמי שרוצה לקנות אבל אינו
אומר כלום ,אבל הכא במשנה מיירי שאומר לו בכמה

חפץ זה וכר ,ובכהאי גוונא אף חכמים מודו שיש בזה
אונאת דברים ,ולפי זה אין צריך לומר דמשנתנו רבי
יהודה היא" עכת״ד ע״ש ,וכן מתבאר מדברי הגרי״ם

פרלא ז״ל שהבאתי לעיל סוף אות ב׳ עיין בו וצרף
לכאן.

אבל

כבר

ביארנו בס״ד בסימן

הקודם בארוכה

שמבואר בתוספתא ובספרא ,ומוכרח נמי בגוף

הסוגיא בתלמוד שם ,שאכן חכמים ורבי יהודה פליגי,
וסתם משנה אתיא כוותיה דרבי יהודה עיין שם .והנני

יש להבין דלפי ביאור מהרד״פ ז״ל יוצא

להוסיף כאן שאכן יש להוכיח שרבי יהודה חולק על

דלחכמים דרבי יהודה מותר לשאול בפה

חכמים ,שהרי אחרי שנשנו בברייתא דברי חכמים

מלא בכמה חפץ זה והוא אינו מתכוין לקנותו ,והדבר

"כשם שיש אונאה בממון כך יש אונאה בדברים ואם

לכאורה תמוה טובא דאמאי לא מקרי אונאת דברים,

היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים"

וביארנו הדברים לקמן סימן י״ט אות א׳ בסייעתא

וכו׳ ,נשנו דברי רבי יהודה בלשון זו "רבי יהודה אומר

דשמיא עיין שם.

אף לא יתלה עיניו על המקח" ,שלשון זו מעידה שבא

וביותר

רבי יהודה לחלוק ,וראיה לדבר שממש כהאי גוונא

ו
עוד

שנינו שם בבבא מציעא (מ׳ א׳) "אם היה שמן וכו׳,

ראיתי בחקרי לב שם שכתב "וכי תימא כיון

רבי יהודה אומר אף המוכר" וכו׳ ,ומבואר בתלמוד

שאונאה שלא על ידי דבור לא למדנו כי אם

(שם ב׳) דפליגי חכמים ורבי יהודה ,ועיין בר״ח

מדברי רבי יהודה ,והרי חכמים לא נקטו להא דרבי

ובדא״ש ז״ל שם .ומינה נמי לנדון דידן דלעולם אכן

יהודה ,וקיי״ל רבי יהודה וחכמים הלכה כחכמים .גם

פליגי חכמים דברייתא על רבי יהודה וסבירא להו

זה אינו ,שהרי הרא״ם והחינוך והסמ״ג וטוח״מ פסקו

דבכהאי גוונא דתולה עיניו ואומר ושואל בכמה חפץ

בהא כותיה דרבי יהודה ,ועל כרחך לומר דסבירא להו

זה אין בזה משום אונאת דברים ,והיינו טעמא דלא

דחכמים ורבי יהודה לא פליגי ,והא דחכמים לא נקטו

נקטו חכמים ציור ודוגמא זו ,ואילו רבי יהודה סובר

להא דרבי יהודה ,היינו משום דבאונאת דברים דברו

שבכהאי גוונא שתולה עיניו על המקח ואומר לו בכמה

(ב) והגר״ח פאלאג׳י ז״ל בתוכחת חיים (שם) כתב לסייע דבריו שהנמנע מלהשיב תשובה לחברו עושה איסור ממה שכתב
חד מן קאמיא ז״ל בספר פענח רזא (פרשת קרח) על הפסוק ויחר למשה מאוד ,והטעם כי משה דבר אל קרח בפרטות.
כדכתיב ויאמר משה אל קרח והוא לא השיב לו מאומה ואין לך צער גדול מזה כשאינו משיב למוכיחו ,עיין שם בדברי
הפענח רזא .ואם ירצה בעל דין לחלוק ולומר דהתם שאני דמה שלא השיבו קורח למשה היינו טעמא שהרי היו במחלוקת,
מ״מ לאידך גיסא יותר צער מרגיש האדם כשאוהבו ומכבדו שאין לו עליו שום תרעומת ,ועם כל זה אינו משיב לו דבר .עד
כאן דברות הגר״ח פאלאג׳י ז־׳ל .ויש להעיר ,חרא דהך קרא מיירי כשמשה דבר עם דתן ואבירם ולא עם קרח ,עיין
במקראות שם (פסוק י״בן וברמב״ן ז״ל שם .ותו מדוע נזקק הגר״ח פאלאג׳י להביא מפענח רזא ,והלא הם דברי חז״ל
במדרשיהם ,וזו לשון מדרש תנחומא (שם פרשת קרח סימן ו׳) "וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם ,אף הם עמדו ברשעם
ולא נזקקו להשיבו וכוי ,ויחר למשה מאד נצטער לחדא (מאדן ,למה הדבר דומה לאדם הדן עם חברו ומתווכח עמו ,אם
משיבו יש שם נחת רוח גדול .ואם אינו משיבו יש בו צער גדול" עיין שם ,וצל״ע[ .ובמדרש שם מבואר שאף קרח לא
השיב למשה עיין שם ודו״ק].

קם

ברית

יעקב

סימן טז

חפץ זה אכן יש אונאת דברים ,ולפי זה בתליית עיני□

וע״ע למרנא ורבנא החפץ חיים ז״ל בביאורו לספרא

גרידא ובלא שמדבר ושואל בכמה חפץ זה לכולי

(פרשת בהר ,פ״ד ח״ב).

עלמא שרי ,ודו״ק[ .וראיתי עכשיו בשד״ח מערכת א׳
אות שצ״ד שהאריך למאוד אם אף בא להורות שחולק,

ז

ולא הביא לההיא דבבא מציעא דלעיל ששם מפורש

ועיין

בתלמוד שחולק .וע״ע בזה בדעת תורה יורה דעה
(סימן ט״ו אות ט״ו) ולהגאון האדר״ת ז״ל בהגהות

דברי רבי יהודה ,ואי הוה סובר כותיה לא היה משמיטו

תועפות ראם שעל ספר יראים השלם (סימן רנ״ג אות

דהא שמעינן מינה טובא ,וכל שכן שהרמב״ם ז״ל

ב׳) ובספרו זהב שבא על מסכת פסחים].

המציא מלבו דוגמאות אחרות באונאת דברים שלא

עוד בחקרי לב שם שכתב "וראיתי להרמב״ם
ז״ל בהלכות מכירה (פי״ד הי״ד) שהשמיט

נזכרו בתלמוד כההיא שכתב "נשאלה שאלה על דבר

וכי

תימא אי הכי דפליגי חכמים אדרבי יהודה ,תקשי

חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב

לך מאי טעמייהו דהנך ראשונים ז״ל דפסקו כרבי

בדבר זה או מה דעתך בדבר הזה" ,ואיך יתכן שישמיט

יהודה והלא יחיד ורבים הלכה כרבים ,וכדכתב הגאון

הרמב״ם

הציורין

שנזכרו בתלמוד

ויביא

אחרים

חקרי לב ז״ל ,עד שמכת קושיא זו כתב "דבעל כרחך

במקומן ,ועל כן נראה ברור שסובר הרמב״ם דחכמים

צריכים אנו לומר דלא פליגי חכמים ורבי יהודה",
וכנ״ל .הא לא קשיא כלל ,שהרי הגאון חקרי לב ז״ל

פליגי על רבי יהודה ופסק כחכמים ,וזה הפך כל

הפוסקים" .עד כאן תורף דברי הגאון חקרי לב ז״ל

עצמו לימדנו בספרו בחאו״ח (סימן ע״ז דקמ״ט ע״א)

בתוספת ביאור.

שכל כהאי גוונא דבברייתא נחלקו רבים ויחיד ,וסתם

והנה

משנה אתיא כיחיד ,כוותיה נקטינן ופסקינן ,וכתב שם
"ואין ספק שסברת הראב״ד דרבנן דברייתא עדיפי על

סתם משנה ,נדחו דבריו מרוב גדולי הראשונים ז״ל,

ונקטינן דפתם משנה עדיפא" ע״ש ,ועיין בסימן
הקודם אות ד׳ והערה ו׳ מה שכתבנו בזה .ומינה נמי

לנידון דידן ,דהנך קמאי ז״ל דפסקו כרבי יהודה סבירא
להו דאכן פליג רבי יהודה על חכמים ,ועם כל דא פסקו

כרבי יהודה משום דאתיא סתם משנה כוותיה ,ולא

משגחינן ברבים דבברייתא דפליגי עליה ,וכ״כ גם

בזה ,כבר ביארתי באורך בסימן הקודם אות ה

עיק שם ,ולא אכפול כאן הדברים ,והראנו שם בס״ד
שהרמב״ם ז״ל לא המציא דברים מלבו הטהור ,אלא

דבריו תלמוד ערוך בבבא בתרא (כ״ב א )-ע״ש .וגם לא

ידעתי מדוע הגאון חקרי לב ז״ל לא הביא דברי זקנו
הגאון בעל עין יוסף לבבא מציעא שם ,שכבר עמד
במחלוקת הרמב״ם והראשונים ז״ל וכבר כתב כן ,ועיין

בסימן הקודם אות ג׳ ודו״ק(!).

ח

הגר״ד פארדו ז״ל עצמו בספרו חסדי דוד על התוספתא

דבבא מציעא (שם דכ״ז ע״א) דאתיא סתם משנה

מה שיש לעמוד על דברות הגאון חקרי לב ז״ל

וסיים

הגאון חקרי לב ז״ל וכתב "איברא שקשה לי

דהתם כרבי יהודה ,וחזר בו ממה שכתב בספרו

על הרא״ם והסמ״ג והחינוך והטור שפסקו

שושנים לדוד וכדכתיבנא בס״ד בסימן הקודם אות ג׳,

כרבי יהודה שלפי זה מתבאר דלא חלקו חכמים על רבי

(ג> וכמעט הוא בבל יאמר שהרמב״ם ז״ל ישמיט דין וציור שנקט התלמוד ויביא במקומו דינים וציורים אתרים ,וכמ״ש
רבינו החבי״ב ז״ל בספר כנסת הגדולה חיו״ד (סימן ש״ה הגב״י אות ח׳) "ואין דוחק יותר מזה שיכתוב הרמב״ם ז״ל דין
שלא נזכר בש״ס ויניח הדין הנזכר בש״ס" .ובתומים (סימן ל׳ אות ג׳) כתב "למה לא זכרו הרמב״ם כלל ,וכי כך דרכו
להשמיט דין הנזכר בגמרא ולכתוב דין אחר שחידש מלבו" וכו׳ ,והגחיד״א ז״ל בברכי יוסף או״ח (סימן תקי״ב אות א׳)
כתב "אין דרך הרמב״ם להשמיט דינים המפורשים בתלמוד ולכתוב דינים במציאות אחרת שלא הוזכר בתלמוד" .ובשו״ת
שמן רוקח (מהדורה תליתאה חאו״ח סימן ל״ג אות ט׳) כתב "ואין דרך הרמב״ם להביא דינים שאינם נזכרים בגמרא,
ולהשמיט דינים הנזכרים בגמרא" .והגאון מהר״י אסאד ז״ל בספר תשובותיו יהודה יעלה חאה״ע (ס״ס ו׳) כתב "דלמה
שביק הרמב״ם דין המפורש בש״ס והעתיק מעצמו מה שלא הוזכר בש״ם" .וכעין זה כתב עוד שם בחיו״ד (סימן ב״ח ד״ה
מנה) .והגאון מהרש״ק ז״ל בשו״ת שנות חיים (סימן קנ״ה דמ״ו סע״ג) כתב "ואין זה אלא תימא ,דאיך ישבוק הרמב״ם
ז״ל דין המפורש בש״ס ולא יעתיקנו ויכתוב דין אחר שאינו מפורש בש״ס" .ובספר גט מקושר לגרא״ל צונץ ז״ל (סדר גט
ראשון ,אות מ״ה סק״ג דכ״ב סע״ב) כתב "וקשה למה לא זכר הרמב״ם מה שנזכר בש״ס ,וזכר מה שלא נזכר בש״ס כלל".
והגאונים מפרשי הים מלבוב ז״ל בספרם מגן גבורים (סימן קנ״ט ,אלף המגן סק״ז> כתבו "קשה למה השמיט הרמב״ם דין
זה .ואין דרכו של הרמב״ם להשמיט דבר המבואר בתלמוד ולחדש דינים מדעתו" .וע״ע לגר״ח פאלאג׳י ז״ל בספרו כל
החיים (דכ״ג ע״ג אות מ״ב) ולמר בריה הגר״א פאלאג׳י ז״ל בשו״ת שמע אברהם (דכ״ה ע״ג) ושו״ת דברי מלכיאל ח״ג

(סימן כ״ח ד״ה ובאמת) מה שכתבו בזה ,ועשו״ת נודע ביהודה מהדורה תנינא חאה״ע (סימן ס״ט) ע״ש .ואם כן בוודאי
דברי הרמב״ם ז״ל הללו מדברות חז״ל חוצבו ,ולא המציאם מלבו הטהור ,וכמ״ש הגאון חקרי לב ז״ל ,וכמשנ״ת בס״ד
ודו״ק.

ברית

יעקב

טז

קסא

יהודה ,והרי בפסחים (קי״ב ב׳) אמרינן שלשה דברים

כבר ביארנו כמה פעמים שהך סתם משנה כרבי יהודה

ציוה רבי ישמעאל ברבי יוסי את רבי ,וחד מנייהו הוא

אתיא וכנ״ל].

אל תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמים ע״ש ,ואם
איתא לדברי הנך קמאי ז״ל דסבירא להו דהלכה כרבי

יהודה ואיכא בזה לאו דאונאה ,אם כן מי אצטריך רבי

ט

ואף

אם לא נאמר כדברינו אלו ,אלא נלך בדרך הגאון

ישמעאל ברבי יוסי לצוות ולהזהיר את רבי על זה,

חקרי לב ז״ל ,עדיין איני רואה מההיא דפסחים

וכיוצא בזה הקשו בכתובות (ק״ג סע״א) ע״ש ,ועל
כרחך פליגי רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי על רבי יהודה

תברא לשיטת רבותינו הראשונים ז״ל שפסקו כרבי

יהודה ,שהרי כבר רבינו המהרש״א ז״ל בפסחים שם

ובוודאי דקיימא לן כחכמים וכדעת הרמב״ם ז״ל.

הרגיש במה שהזהיר רבי ישמעאל ברבי יוסי את רבי

ולתרץ ולומר דצוואת רבי ישמעאל ברבי יוסי אינה על

שלא יעמוד על המקח בשעה שאין לו דמים וכתב

דרך אונאת דברים ומיידי התם בגוונא שיש כבר קונים

"כהאי גוונא אמרו בבבא מציעא (נ״ח ב׳) "אל יתלה

על המקח אלא שהוא עומד שם לטובת המוכר לקנות

עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים" ,ומשום איסור

כדי שירבה בדמי הסחורה ומפסיד לקונה בכך ,זה

אונאה נגעו בו שם ,ויש לחלק" .הרי שכתב לנו רבינו

דוחק שהכל לשון אחד וכההיא דבבא מציעא ואיך

המהרש״א ז״ל שיש חילוק והבדל בין אזהרת רבי

נפרש בתרי אנפי וצ״ע" ,עד כאן תורף דבריו בתוספת

ישמעאל לבין דינא דרבי יהודה ,ודו״ק.

ביאור.

והנה

והנה
מה שכתב הגאון חקרי לב ז״ל להוכיח מההיא

אף שהמהרש״א ז״ל סתם ד־ש לחלק ולא ביאר

מה החילוק ,מכל מקום גאוני בתראי ז״ל כבר

דפסחים דלא קיימא לן כרבי יהודה אלא הלכה

מילאו והשלימו הדברים וכתבו דדינא דרבי יהודה דאף

כחכמים והיינו טעמא דהרמב״ם דהשמיט לההיא דרבי

לא יתלה עיניו על המקח וכח מיירי בשעה שאין לו

יהודה ,תלי״ת אף אני עני כתבתי כן בסימן הקודם אות

דמים והוא אינו רוצה לקנות וכמפורש בתוספתא

ד׳ ,ושמחתי לראות שכבר כתב כן רבינו הגאון ז״ל.

ובספרא שם כגוף דברי רבי יהודה ,אבל אזהרת רבי

[עכשיו מצאתי דרך למודי למרנא ורבנא החפץ חיים

ישמעאל ברבי יוסי לרבי היתה דוקא בתלמיד חכם

ז״ל בספרו חובת השמירה (פרק י״ד) שהאריך במוסרו

כרבי דהוי חילול ה׳ אם לוקח בלא דמים ,וכמו שאמרו

הטוב בענין חומר איסור אונאת דברים ,ובהגהה שם

ביומא (פ״ו א׳) היכי דמי חלול ה׳ ,אמר רב כגון אנא

(בדף מ"א) עמד בקצרה מדוע בשלחן ערוך לא

דשקילנא בשרא מבי טבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר,

העתיקו לדברי רבי יהודה ,והעיר דמההיא דפסחים

וכמו שכתבו הגאון מלבי״ם ז״ל בביאורו לספרא שם

משמע שאינו אלא מידה טובה בעלמא ועע״ש].

(אות ל״ד) ובהגהות תועפות ראם על ספר יראים (סימן
ק״פ אות ד׳) ,ע״ש .ובזה נתיישבה תמיהת הגאון חקרי

אך

מה שהגאון חקרי לב ז״ל הניח בתימה מדוע שאר

לב ז״ל על רבותינו הראשונים ז״ל שפסקו כרבי יהודה,

רבותינו הראשונים ז״ל פסקו כרבי יהודה ואילו

ודו״.g

מההיא דפסחים משמע דאינה אלא הנהגה טובה.
לענ״ד יש ליישב בפשיטות ,דאף אם נודה לגאון חקרי

ובס״ד

שהרי כבר נודע עוצם הפלגת עשירותו של

לב ז״ל ונאמר שהנך תנאי דפסחים ,רבי ישמעאל ברבי
יוסי ורבי ,אכן פליגי על רבי יהודה דברייתא ,וכפי

שסבירא ליה להגאון חקרי לב ז״ל בפשיטות ,מה שיש
לעיין בזה טובא וכדבעינן למימר לקמיה בס״ד ,מ״מ

הרי כבר ביארנו לעיל אות ו׳ שסתם משנה דבבא
מציעא כוותיה דרבי יהודה אתיא ,ולפי זה מה בכך

שרבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי פליגי אדרבי יהודה ,מי

יש לי להוסיף על דברות הגאון מלבי״ם ז״ל,

רבי יהודה הנשיא הוא רבי ,עד שאמרו עליו ששומר
הסוסים שלו היה עשיר ממלך פרס כבבא מציעא (פ״ה

א׳) ועתוס׳ שם ,ואכן אם עשיר כמותו יקח ולא ישלם

מיד ,יש בזה חילול ה׳.

ובזה

מובן אצלי היטב מה שתלמיד רבי רב אמר כגון
אנא דשקילנא ולא יהיבנא דמי לאלתר הוי

יהודה,

חילול ה׳ ,שהרי באגרת לחד מן קאמיא דקאמיא ז״ל

וכדכתיבנא לעיל ,ואפילו הכי פסקו כל גאוני קמאי ז״ל

לפני יותר מאלף שנה (ניסן ד׳ אלפים תשי״ב) כתב "כי

אלימי מחכמים

דברייתא

דפליגי

אדרבי

כרבי יהודה משום דסתם משנה כוותיה אתיא ולא

חסידי ארץ מעולם הם אוחזים דרכי הצדיקים אבותיהם

משגיחינן בחכמים דברייתא ,ומינה נמי דלית לן

וגם רבותיהם שכך מצינו ברבינו רב שנהג מנהג רכינו

לאשגוחי ברבי ישמעאל ורבי ,והיינו טעמייהו דגאוני

הקדוש ברוב מדותיו" ע״ש( ,נדפסו הדברים בסוף

קמאי ז״ל דפסקו כרבי יהודה ולא חשו לההיא דפסחים

אגרת רב שרירא גאון ז״ל הוצאת רבמ״ל דף כ״ד).

ודו״ק[ .וקושית הגאון חקרי לב ז״ל היא רק לפי דרכו

ומפורש שהנהגות החסידות של רב תרומות ממדות

דסתם משנה דבבא מציעא לא אתיא כרבי יהודה ,אבל

רבו רבי ,ומצאתי בס״ד מקור ושורש הדברים בתלמוד

ברית

קסב

יעקב

סימן טז

ערוך סוכה (כ״ו רע״ב) שאמרו שם דו־כ היה ישן שינת

דברי רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי אל תעמוד על

כשינת רבי ע״ש ודו״ק .ונתבארו הדברים

המקח וכו׳ ,וכמ״ש גם הר״י ענגיל ז״ל ודו״ק[ .אחר

בקונטרס "ביאורים במשנת הגאונים" (סימן ז׳) ,ועיין
גם בסימן כ״א ר״ה ובזה ,וצרף לכאן.

זמן ראיתי שיש לעמוד על דברי הגר״י ענגיל ז״ל וכפי

הסוס

ומינה

נמי לנדון דידן ,דאחר שידענו שרב היה עשיר

וכמו שהעיד רב על עצמו בברכות (נ״ז ב׳)

ע״ש ,ועיין חזון איש (סוף חלק אורח חיים דרנ״ו

סע״א) ,ונתקיימה תפילת ובקשת רב עצמו שהשי״ת
יתן לו חיים של עושר כברכות (ט״ז ע״ב) ,אם כן זהו
שאמר רב כגון אנא אם אקח בשר ולא אשלם מיד הוי
חלול ה׳ ,ואזיל רב בדרכו של רבו רבי וכנ״ל ודו״ק.

ובהיותי

בזה מצאתי דבר נפלא בס״ד ,שראיתי לג״ר
יוסף ענגיל ז״ל בספרו היקר גליוני הש״ס

ליומא (שם) שעל דברי התלמוד "היכי דמי חילול ה׳,
רבי יוחנן אמר כגון אנא אי מסגינא ארבע אמות בלא

תורה ובלא תפילין ,ורב אמר שאם הוא לוקח בשר בלא
לשלם מיד הרי זה חילול ה׳ ,כתב הגר״י ענגיל ז״ל

"לשון השאילתות (פרשת וזאת הברכה) כך הוא "רבי

אבא אמר כגון תלמיד חכם שהולך ארבע אמות בלא

תורה ובלא תפילין ,ורבי יוחנן אמר כגון תלמיד חכם
שהוא עומד על המקח בשעה שאין לו דמים ,ובני אדם

רואין ואומרין שמא בדוחק הוא עושה" עכ״ל .ונראה
קצת דאין בשאילתות חידוש רק נוסחתו מחולפת
מאשר היא כאן בדברי רב ורבי יוחנן ,דהשאילתות

מהפך דברי רב שבגמרא שאמר אי שקילנא בשרא וכו׳

לרבי יוחנן ,ודברי רבי יוחנן שבגמרא שאמר אי אזלינא

ארבע אמות בלא תורה ותפילין לרב ,ורב הוא רבי אבא
דהשאילתות ומה שאמר תלמיד חכם שהוא עומד על

המקח וכו׳ הוא עצמו דברי רב דאמר אי שקילנא
בישרא ולא יהיבנא דמי לאלתר ,ומה אמר דבני אדם

שיבואר לקמן בסוף הסימן ,במאמר בפני עצמו ע״ש].

והגאון

השאילתות (שם אות ט״ז) כתב "רבי יוחנן

אמר כגון תלמיד חכם שהוא עומד על המקח בשעה

שאין לו דמים ואומרים שמא בדוחק הוא עושה ,לפנינו

בגמרא ליתא לכל זה ,ובאור נוסחת רבינו דבבבא

מציעא (נ״ח ב׳) אמרו לא תונו איש את עמיתו וכו׳,
רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה
שאין לו דמים ,והתם הפירוש שאין לו ממש משום הכי

הוי אונאה שהרי יקנה וישלם אחר שעה ,אבל תלמיד

חכם שעומד על המקח בשעה שאין לו דמים היינו
שאין בידו אפילו יש בביתו או יודע שישיג מעות

בשעה אחרת ואם כן אין בזה משום לא תונו מכל מקום
הוי חילול ה׳ ,דבני אדם רואים ואומרים דמחמת שהוא
בדוחק הוא עושה כן ואין בידו לשלם כעת ונמצא

מאנה את המוכר" ע״ש .וכיוצא בזה כתב חד מן

קאמיא רבי שלמה ב״ר שבתי ענו ז״ל בפירושו

לשאילתות (במהדורה הנדפסת מכתבי יד ,שם שאילתא
קפ״ו דף פ״ו) "עומד על המקח ואין לו דמים ,השתא

סוברים האנשים דחזו ליה מאחר שאין לו דמים מפני
מה עומד כאן אלא באונס הוא חושב לגזול" ע״ש .ועל

פי ביאור הנצי״ב ז״ל נמי אתי שפיר קושיית הגאון
חקרי לב ז״ל ודו״ק[ .איברא דביאור הנצי״ב ז״ל
מחודש הוא ,ויש לעמוד על דבריו ,והמעיין יראה מה
שיש לשאת ולתת בדבריו מתוך מה שכתבתי בס״ד

ואכמ״ל].

חושדין שבדוחק הוא עושה היינו שבני אדם יחשדוהו
שהוא דחוק ואין לו לשלם כלל ומטעה את המוכר
וגוזלו ,ואולי הכוונה עוד שיחשדוהו שהוא דחוק
וסומך

שעבור

כבוד תורתו לא יתבעוהו ,ולשון

השאילתות תלמיד חכם שהוא עומד על המקח בשעה

שאין לו דמים נלקח מפסחים (קי״ב ב׳) אל תעמוד על
המקח בשעה שאין לך דמים ע״ש" ,עד כאן דברי

הגר״י ענגיל ז״ל.

והדברים

נצי״ב

ז״ל

בביאורו

העמק

שאלה

על

י

ובאמת

תמה אני על עצמי מה התקשו גאוני בתראי
ז״ל בישוב הסוגיות דפסחים ובבא מציעא,

רבינו המהרש״א והחקרי לב והמלבי״ם והנצי״ב ז״ל,
והרי רבינו הרשב״ם ז״ל כפפחים שם כתב "אל תעמוד
על המקח בשעה שאין לך דמים לסחור ,והמוכר
ישראל הוא ולך אין דמים לקנות המקח ונמצאת

מפסידו חנם שהרי לא יקחנו אחר מאחר שאתה מהפך

נפלאים ,חדא שתירוצו של הגאון מלבי״ם

בו" ע״ש ,הרי מפורש שכאן משום גדמא כנזיקין

ז״ל שאזהרת רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי

והפסד ממון נגעו בה ולאו מדין אונאת דכרים ,ואילו

היתה רק לתלמידי חכמים ומשום חילול ה׳ נגעו בה

בבבא מציעא הזהירו שלא ישאל וידבר כאילו רוצה
לקנות ואין לו מעות ואין כדעתו לקנות והוי מצערו

הרי לנו שכבר מבואר כן בשאילתות דרב אחאי גאון

בדברים וגונב דעתו וכמ״ש הראב״ד ז״ל בפירושו
לספרא (שם ועיין בסימן הקודם אות ב׳ ואילך) ,מה

(סימן שצ״ד) שדברי רב אהאי גאון בעל השאילתות

שאין כן גבי אזהרת רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי

מקובלים כאילו נכתבו בתלמוד ע״ש ,ותו אנו למדים

שמזהירו שאף •מאכן כדעתו לקנות ומהפך לקנות

שביאור דברי רב אי שקילנא בישרא וכו׳ ,הם ממש

המקח אלא שאין לו מעות ולא ימכרו לו המוכר ונמצא

כההיא דאמר רב ביומא הנ״ל אי שקילנא בישרא וכו׳,
ז״ל וכנ״ל ,ונודעים דברי הריב״ש ז״ל בתשובותיו

ברית

•עקב

סימן טז

קסג

שגורם לו הפסד ממון שהרי אדם אחר יכול היה לקנות

ז״ל בסוף דבריו שהלשון בפסחים ובבא מציעא אחד

הדבר ועתה נמנע ,ועולים הסוגיות דפסחים ודבבא

הוא ,והרי הלשון חלוק ,וכדכתיבנא ודו״קס־).

מציעא בקנה אחד .ולא ידעתי מדוע לא עמדו הנך

זה

גאוני רברבי ז״ל בזה ,רדר״ק וצל״ע[ .ודע שבפירוש
רבינו חננאל ז״ל לפסחים — שלא נדפס בזמנם —

איתא "אל תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמים,

שנמצאת מפחית הפקח בעיני בעליו" ,ויש לפרשו
כנ״ל שמדין הפסד ממון נגעו בו וכדכתיבנא אליבא

מה שנראה לעניות דעתי בפתגמא דנא בס״ד ,ויש
עוד אי אלו פרטים שיש לבארם ,ועוד חזון למועד

בעזר ה׳ וישועתו.

★

וראיתי

★

★

לקבוע כאן מה שרמזתי לעיל אות ט׳ בדברות
הגאון מהר״י ענגיל ז״ל ויש להם שייכות

דהרשב״ם ז״ל ודו״ק .ועוד דע דיש לדקדק בלשון
הרשב״ם ז״ל שכתב שהמוכר ישראל הוא ,ולפי זה

למבואר לעיל.

כשהמוכר גוי מותר לעשות כן אע״פ שמפסידו לגוי

יומא

(פ״ו א׳)" :חיכי דמי חלול ה׳ ,אמר רב כגון

בזה ,ויש לעיין אם אכן שרי כהאי גוונא ,שהרי אסור

אנא אי שקילנא בשרא מטבחא ולא יהיבנא דמי

להפסיד הגוי ,ואפילו להפסידו בעין הרע אסור וכדכתב

לאלתר וכר .רבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ארבע.

הגר״ח פאלאג׳י ז״ל בשו״ת חוקות החיים (סימן ס״ט)

אמות בלא תורה ובלא תפילין .יצחק דבי רבי ינאי אמר

ע״ש ,ואולי הוי כטעות גוי והפקעת הלוואתו דשרי,

כל שחביריו מתביישין מחמת שמועתו (היינו חילול

ועיין בטהרת המים (חלק שיורי טהרה מערכת א׳ אות

ה׳) ,אמר רב נחמן בר יצחק כגון דקאמרי אינשי שרי

פ״א) ,ועיין].

ליה מארי לפלניא" ,ופירש רש״י ז״ל" :חילול ה׳ חוטא

ועמוד

ובחון

והשווה לשון התלמוד ,שבפסחים

אמךו אל• תעמוד על המקח בשעה שאין לך

דמים וכר ,ואילו בבבא מציעא אמרו אל יתלה עיניו
על המקח בשעה שאין לו דמים ,ושמע מינה דבפסחים
מיירי בשרוצה לקנות ועומד ומתווכח הקונה עם

המוכר על המקח ,מה שאין כן בההיא דבבא מציעא

דרק תולה עיניו ויש לפרש כנ״ל שאינו רוצה לקנות
ומצערו בזה שהמוכר חושב שרוצה הוא לקנות ולבסוף

מתאכזב ודו״ק .ואיני מבין מה שכתב הגאון חקרי לב

ומחטיא :כגון אנא דמסגינא ארבע אמות וכר ,ואין
הכל ידעים שנחלשתי בגירסתי ולמדין הימני להבטל

מתלמוד תורה" :עכ״ל[ .ויש לדקדק דקדוק גדול

בדברי רש״י ז״ל שכתב ופירש רק על שנחלש בגירסתו
וביטול תורה דיש בזה ,ואמאי לא כתב גם על ענין
תפילין שאין הצבור יודע שנחלש ונחלה ויבואו ליבטל
מתפילין ,ונתבאר במק״א בס״ד](ה).

והרמב״ם

ז״ל בהלכות תפילין (פ״ד הכ״ה) כתב:

"אמרו על רב תלמידו של רבינו הקדוש

<ד> וגם דבריו אלו של הגאון חקרי לב ז״ל שדוחק לומר שלשון אחד בתלמוד יתפרש בשתי משמעויות ,לא הבינותי ,והנני
מעתיק כאן מהכתוב אצלי בספר הכללים שלנו בס״ד" .מצינו בתלמוד בהרבה מקומות שנקטו אותן לשונות והמשמעות
שונה ,עיין מה שכתב בזה הרז״ה בעל המאור ז״ל בספר הצבא שלו (מדה א׳> ובספר הכריתות חלק לשון לימודים (שער
ב׳ סימן ח׳ .ושער ג׳ סימן קי״ז) עש״ב ,ועיין ברכות (מ״ז ב׳) מציה הבאה בעבירה ,ואין הכוונה לגדר מצוה הבאה בעבירה
הידוע וכמ״ש האחרונים ז״ל ונתבאר במק״א בס״ד ,ועיין בבא קמא (מ״ה ב׳) והא מבעיא ליה ללאו ,ובשטה מקובצת שם
(ד״ה והרא״ה ז״ל .ועיין ברש״י שם ד״ה הא שכתב כלומר וכו' ותבין) ,ועיין שבועות (ל״ב ב׳) דבר הגורם לממון וברש״ש
שם (והשווה לחדושי הרשב״א שם ודו״ק) ,ועוד שם (מ״ב) ודין הוא וברש״י שם ,ועיין זבחים (כ״ה רע״ב) אויר שסופו
לנוח וכו׳ וברשב״א גיטין (ע״ט ב׳) ואור הישר לזבחים שם .ועיין מנחות (ג׳ ב׳) וברש״י ד״ה הכי קאמר ,ועיין תוספות
שם .וע״ע בזה בתוספות בכורות (מ״ו ב׳ ד״ה דאדם> ורשב״א ראש השנה (ל״ד א׳ סד״ה הא) ושם בריטב״א (ד״ה לא
אמרו) וריטב״א מכות (ז׳ ב׳ ד״ה גמ׳ מזי׳) ושם (ח׳ א׳ ד״ה התם) ,ור״ן נדרים (ע״ח סע״בן ,ועל הלכות הרי״ף ראש השנה
(ל״ד א׳) ע״ש ,ועיין לחם משנה הלכות אסורי מזבח (פ״ב הי״ב) ושו״ת שאגת אריה (סימן ע״ז דס״ו ע״ד> ושו״ת תרומת
יד «ר׳׳ס י״ב> עש״ב .ועשו״ת אמרי דוד (ס״ס צ׳ וסימן קי״ז) שהאריך בזה ,ובספר גולות עליות על מסכת מקוואות (פ״ט
מ״א פסקא ג׳ .דקי״ד ע״ס כתב "וכהאי גוונא מצינו רבות בש״ס שלשון אחד יסבול שני פירושים ,ועם כל זה הדבר דוחק
קצת אשר בפרק א׳ ישנה לשון אחד לתרי גווני" .ויש לעיין מרש״י בבא מציעא (פ״ז סע״א ד״ה גמר וד״ה עד) ומהר״ם
לובלין שם (פ״ט א׳) ודו״ק .עד כאן מה שכתבנו שם ,וכאן אני מוסיף שראיתי עכשיו ליד מלאכי (כלל שע״דן ובשדי חמד
(מערכת ל׳ אות צ״ח) שהביאו עוד מקומות ,וממה שהבאנו בס״ד כמעט לא הזכירו ע״ש[ .שוב מצאתי לגר״י ענגיל ז״ל
בגליוני הש״ס בבא קמא (מ״ה א׳) שהאריך בעזוז נפלאות תורתו בזה ע״ש].
( )hהא דאמר רב שלא יקח בשר מהקצב בלא לשלם מיד ,נראה שיש שייכות בין זה ולעובדא דרב עם אותו קצב ביומא
«פ״ז א׳) ע״ש ודו״ק .,ובחולין (פ״ד א׳) מבואר שרב לא היה אוכל בשר ,ויתכן שהיה כן בתקופת עניותו של רב עיין
במועד קטן (י״ב ב׳) דרב לא הוה ליה מה לאכול ע״ש .ובברכות (נ״ז א׳) שרב אמר שלא העשיר עד שראה בחלומו ראשי
לפתות ע״ש .ובמה שכתבנו בקונטרס "ביאורים במשנת הגאונים" (סימן ח׳> וצרף לכאן .ועיין ברכות (מ״ז א׳) ופסחים
ןקי״ט ב׳> שרב היה מנהגו לאכול גוזלות לקנוח סעודה וע״ש ברש״י ורשב״ם ז״ל ואכמ״ל.

1

ברית

קסד

סימן

שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה או

בלא ציצית או בלא תפילין" .וזה רבות בשנים ראיתי

n

יעקב

בשאילתות ומה שאיתא שם תלמיד חכם שהוא עומד
על המקח הם עצמם דברי רב דאמר אי שקילנא בישרא

לגאון האדר״ת ז״ל בהגהותיו בני בנימין על הרמב״ם

ולא יהיבנא דמי לאלתר" עד כאן דברי הגר״י ענגיל

(שם) שיצא בהשערה חדשה וכתב "אמרו על רב וכו׳,

ז״ל וע״ש.
הרי שנתאמתה

עיין מ״ש לעיל הלכות דעות (פ״ב ה״ד) .ועיין יומא

(פ״ז א׳) אמר רב כגון אנא דשקילנא בישרא מטבחא

השערת

הגאון

האדר״ת

ז״ל

במילואה ,ואם היה הגאון האדר״ת ז״ל רואה

ולא יהיבנא דמי לאלתר ,ורבי יוחנן אמר כגון דמסגינא

דברי השאילתות היה שש ושמח ,זיע״א .ולפי זה אכן
מכאן הוא מקור דברי הרמב״ם ז״ל וכנ״ל ,ובפרט

ארבע אמות בלא תפילין .וכבר תמהו בזה שהרי רבי
יוחנן היה מניח תפילין מפסח לפסח כמ״ש בירושלמי

שידוע שהרמב״ם ז״ל מיגרר גריר טובא טובא אחרי

המובא ברא״ש (הלכות קטנות ,הלכות תפילין סימן

גירסאות הגאונים ז״ל וכמ״ש בכללי הרמב״ם ז״ל

י״ט) ,ועיין בירושלמי שלפנינו ברכות (פ״ב ה״ג) .ולכן

בארוכה בס״ד .ועיין סימן כ״ח אות ג׳ ד״ה ודבריו.
ויצאתי לעיין בגוף דברי השאילתות ?פרשת וזאת

דברי רב לדברי רבי יוחנן ,ועיין חולין (פ״ד א׳) דאמר

הברכה סימן קס״ז דף ד״ש) וראיתי שכך

רב צריכין אנו לחוש לדברי זקן [ולא היה אוכל בשר]

הגירסא שם" :היכי דמי חלול ה׳ ,רב אבא אמר כגון
תלמיד חכם שהולך ארבע אמות בלא תפילין ובלא

אפשר לומר שהרנדב״ם היה גורס ביומא שם להיפוך,

ורבי יוחנן אמר כגון אנו לווים ואוכלים בשר ע״ש,

ואם כן יש לומר שפיר דלכן כל אחד נקט מה שהיה

תורה .ורבי יוחנן אמר כגון תלמיד חכם שהוא עומד

חלול ה׳ לפי מנהגו ,ואתי שפיר שזהו מקור דברי רבינו

על המקח בשעה שאין לו דמים ובני אדם רואים
ואומרים שמא בדוחק הוא עושה .רב אמר כגון תלמיד

הרמב״ם פה" .ודפח״ח.

והיום

כ״א אייר תשמ״ג ראיתי פלא והפלא ,שעיינתי

 ,בספר היקר גליוני הש״ס לגאון המובהק כה״ר
יוסף ענגיל ז״ל וראיתי שם בחדושיו ליומא הנ״ל
שכתב" :רב אמר וכו׳ רבי יוחנן אמר כגון אנא
דמסגינא וכו׳ .נ״ב לשון השאילתות (פרשת וזאת

חכם דשקיל בשרא מטבחא ולא יהיב דמי לאלתר .רב
נחמן בר יצחק אמר כגון דאמרי אינשי שרי ליה מארי

לפלניא .ורב יצחק בר אבדימי אמר כגון תלמיד חכם
שחביריו בושין בו" ,עד כאן לשון השאילתות.

ולהאמור

תמוה טובא מה שכתב הגר״י ענגיל ז״ל

הברכה) כך הוא ־"רב אבא אמר כגון תלמיד חכם

שרב אבא דשאילתות הוא רב דתלמודא

שהולך ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין ורבי יוחנן

דידן וכו׳ וכנ״ל ,שהרי בשאילתות מובא להדיא שרב

אמר כגון תלמיד חכם שהוא עומד על המקח בשעה

הוא דאמר כגון דשקיל בישרא וכו׳ ,וממילא אי אפשר

שאין לו דמים ובני אדם רואים ואומרים שמא בדוחק

לפרש שדברי רבי יוחנן דשאילתות דקאמר כגון תלמיד

הוא עושה" עד כאן לשון השאילתות .ונראה דאין

חכם שעומד על המקח וכו׳ הם דברי רב דתלמודין

בדבריו חדוש ,רק נוסחתו מחולפת מאשר הוא כאן

דלא יקח בשר מהטבח בלא לשלם מיד .ולא ידעתי איך

בדברי רב ורבי יוחנן ,דהשאילתות מהפך דרב לרבי

הגר״י ענגיל ז״ל כתב מה שכתב וכנ״ל ולא הרגיש בזה

יוחנן ודרבי יוחנן לדרב ,ורב הוא רב אבא הנזכר

ולא שפיל לסיפא דשאילתות ,וצע״ר לי בזהס.

<ו> והגאון הנצי״ב ז״ל בהעמק שאלה שם (סוף אות ט״ז) הביא שבשאילתווז כתב יד הגירסא רבא אמר כגון דשקיל
בישרא ולא רב ,ואפילו הכי לא יגהה מזור לדברי הגר״י ענגיל ז״ל ,דמלבד שדבריו נאמרו לפי גירסתנו ולא עפ״י נוסח
כתב יד ,הרי אכתי ליכא למימר דמאי דקאמר רב בבבלי כגון דשקילנא בישרא וכו׳ ,היינו רבי יוחנן דשאלתות שלא יעמוד
על המקח וכו׳ ,שהרי בשאילתות הובאו שני הדברים גם יחד וצ״ע .ועיין בשאילתות הנדפסות מכתב יד (שם סימן קפ״ו דף
פ״ו> וכן בדקדוקי סופרים ליומא שם ,ומצאתי בפירוש רבינו יצחק ברבי שלמה מטולדו ד״ל על מסכת אבות (פ״ד דף
קל״ו־) שגם הוא גרס רבא אמר כגון דשקיל בישרא ע״ש[ .ודע דכקושיית האדר״ת ז״ל שהרי בירושלמי מבואר שרבי יוחנן

כשהיה מניח תפילין היה מחזיק רישיה וכו׳ כן הקשה גם הנצי״ב ז״ל שם ,ועיין תירוצו ,וע״ע תוספת יום הכפורים ליומא
שם ,ושו״ת כוכבי יצחק ח״ב (דקמ״ג ע״ב) ונתבאר במקום אחר בס״ד].

ברית

יעקב

סימן יז

קסה

סימן יז

בענין חיוב מלקות בלאר דאונאת דברים
וגאוני
בבא

בתראי ז״ל המה ראו כן תמהו על דברים אלו

מציעא (נ״ח ב׳) "אמר רבי יוחנן משום רבי

דמלקות בלאו דאונאת דברים מנין ,והלא

שמעון בן יוחאי גדולה אונאת דברים מאונאת

תלמוד ערוך בכמה מקומות דכל לאו שאין בו מעשה

ממון שזה נאמר בו ויראת מאלוקיך וזה לא נאמר בו
ויראת מאלוקיך ,ורבי אלעזר אומר זה בגופו וזה

אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו
בשם ,וכדכתבו מרן ז״ל בבית יוסף חושן משפט (סימן

בממונו .רבי שמואל בר נחמני אמר זה ניתן להישבון

א׳ אות י״ב) ורבינו הרמ״א ז״ל בדרכי משה חושן

וזה לא ניתן להישבון" ,עיין שם .וכן העתיק הרמב״ם

משפט (ר״ס רכ״ח) ,וכן הוא בהגהות חדושי אנשי שם

ז״ל בחיבורו הגדול (הלכות מכירה פי״ד הי״ח).

(על המרדכי שם ,סק״ג .ולענ״ד דבריו מועתקים

וראיתי

לגאון המובהק מהרא״ל צונץ ז״ל בספרו

מעייני חכמה לבבא מציעא (שם ,מהדורה
בתרא אות קע״ז) שכתב "רבי שמואל בר נחמני אמר

זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון .וקשה ראם כן

ילקה על אונאת דברים כיון שלא ניתן להישבון,
דבשלמא אונאת ממון יש לומר דניתן להישבון" ,ע״ש.

וקושייתו צריכה ביאור דהא קיימא לן כל לאו שאין בו

מעשה אין לוקין עליו חוץ ממימר וכו׳ ,והרי אונאת

מהבית יוסף ע״ש ,ועיין בגליון מהרש״א ומלא הרועים
למרדכי שם) ,וכן העיר אב״ד קושטא הג״ר יחיאל

באסן ז״ל ,רע ועמית בתורה לגאון מהרי״ט ז״ל ,בספר

תשובותיו (סימן כ״ה) ,וע״ע ב״ח חושן משפט (שם)
וכנסת הגדולה חושן משפט (מהדורה בתרא ,סימן
ת״כ ,הגב״י אות י״א) ע״ש( .ותימא שבהגהות אבן

שלמה על הראב״ן שם אות ס״א לא ראה לכל המבואר

כאן ,עיין בו).

דברים הויה לאו שאין בו מעשה[ .ודוחק גדול לומר
דנתכוון הגרא״ל צונץ ז״ל בקושייתו לומר דרבי

שמואל בר נחמני דקאמר דאונאת דברים גדולה

מאונאת ממון סובר דלוקין על לאו שאין בו מעשה,
וכדסבירא לכמה תנאי ואמוראי עיין מכות (ד׳ ב׳ וט״ז

ב׳) ,חרא דאינו מפורש כן בדבריו ,ותו אחר שלא
מצינו שוב גילוי הכרח וראיה לזה מדוע נעמיד לרבי
שמואל בר נחמני שלא כהלכה ,ופשוט].

והאמת

ב

ומרן

ז״ל בבית יוסף (שם) תירץ דברי המרדכי וכתב

"ואפשר דהמו־דכי מכת מרדות מדרבנן קאמר".

ובעניות ,יש לי לעמוד על תירוץ זה ,חדא שהרי
במרדכי מבואר הטעם שלוקה על אונאת דברים,
וקאמר דלוקה "מפני (שניתן^להישגון" ,וזה מורה
דכוונתו על מלקות דאורייתא ולאו מכת מרדות ,ורצונו

לומר דאם אכן היה לאו זה ניתן להישבון אזי לא היה

שלא ידעתי מדוע הגרא״ל צונץ ז״ל בא

בר מלקות ,כההיא דאונאת ממון דלא לקי מטעמא

בקצרה על פתגמא דנא ,ולא העיר שענין זה

דהוי לאו שניתן להישבון וכמ״ש הרמב״ם ז״ל בהלכות

כבר נפתח בקמאי ובתראי ז״ל ,ועמדו בארוכה בזה,

מכירה (פי״ב ה״א) ובפירוש המשניות מכות (ריש

שהרי בספר המרדכי בבא מציעא שם (פ"ו סימן ש״ו)

פ״ג) ,ובספר החינוך (סוף מצוה של״ז) ע״ש ,אבל

כתוב "עוד מצאתי ראובן טוען על שמעון אוניתני

השתא דלאו דאונאת דברים אינו ניתן להישבון לוקה,

בדברים ,והביא עדים שאונה אותו[ ,תשובה] דין זה

הרי שכוונת המרדכי למלקות מן התורה .ותו כן מורה

פסוק ממתניתין דתנן כשם שיש אונאה במקח ובממכר

בעליל

סיום

לשון

המרדכי

דכוונתו

על

מלקות

כך יש אונאה בדברים ,דתנו רבנן לא תונו איש את

דאורייתא ,דקאמר "הלכך מלקין אותו שעבר על לאו

עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר ,ומסיק זה לא ניתן

גמור" ,ומרן ז״ל שם כתב בקצרה דברי המרדכי ובהאי

להישבון ,הלכך מלקין אותו שעבר על לאו גמור"

לישנא הביאו "והמרדכי כתב בפרק הזהב שהמאנה את
חבירו בדברים מלקין אותו מפני שעבר על לאו דלא

ם״פ הזהב) ע״ש.

תונו איש את עמיתו" .ולא העתיק והביא מרן ז״ל את

ע״ש .וכן הוא בספר ראב״ן ז״ל (פסקי בבא מציעא

כרית

קסו

יעקב

סימן יז

דברי המרדכי כלשונו ובצורתו ,ולכן כתב דאפשר

לבני אדם שקנו פת בשבת ,ואין ספק דלאו מלקות

שכוונתו למכת מרדות מדרבנן ,אבל להאמור דוחק

ממש קאמר" ע״ש .ולהאמור הרבה יש לעיין בתירוץ

גדול לומר כן ,לעג"ד.

זה ,וכל הראיות שהביא רבינו הב״ח ז״ל יפות ונכונות

ותו

הם ללשון התלמוד אבל עדיין אין מהן ראיה ללשון

יש לדקדק שכוונת המרדכי למלקות של תורה

ולא למכת מרדות מדרבנן ,שהרי כבר מרן ז״ל
עצמו לימדנו שלשון לוקה דנקט פוסק כוונתו על
מלקות דאורייתא ,ולא על מכת מרדות ,וכמו שכתב

מרן ז״ל בבית יוסף יו״ד (סימן רצ״ז ד״ה וכתב
הרא״ש) ובכסף משנה הלכות גירושין (פי״א הי״ד,
ועיין בלחם משנה שם) ,ובהלכות כלאיים (פ״ט סה״ז)

ע״ש ,ורבנן בתראי ז״ל האריכו בזה ,עיין בספר היקר
נר תמיד על מסכת כריתות (דל״ד ע״ג) עש״ב ,ולגר״ח

פאלאג׳י ז״ל בספרו שו״ת סמיכה לחיים חושן משפט

(סימן י״א דפ״ט ע״א) ובספרו נשמת כל חי ח״א,
ובספרו גנזי חיים (מערכת ל׳ אות כ״ט) ,ולגה״צ רבי
צדוק הכהן מלובלין ז״ל בספרו אור זרוע לצדיק (דמ״ג

ע״ג) ,ובפתח הדביר ח״ג (סימן רפ״ט סוף אות א׳),
ובשדי חמד (מערכת ל׳ אות כ״ג) ושו״ת דברי מלכיאל
ח״ב (סימן מ״א אות י״ז) ולגאון מהרש״א אלפנדרי

ז״ל בשו״ת הסבא קדישא ח"א חיו״ד (סימן כ״ג ,דפ"ד
ע״ב ד״ה איברא) והארכתי במקומו בס״ד ואכמ״ל.

הפוסקים ,שהרי חילוקים רבים

מצינו בין לשון

התלמוד ללשון הפוסקים ,ולשון התלמוד לחוד ולשון
הפוסקים לחוד וכמ״ש רבינו החבי״ב ז״ל בספרו כנסת

הגדולה (כללי הפוסקים אות פ״ב) וביפה ללב ח״א
(סימן כ״א אות ג׳ ,דמ״ח פע״א) ונתבאר במקומו

בס״ד .צא וראה שאף מרן ז״ל שכבר תירץ כתירוץ
הב״ח ז״ל ,מכל מקום בלשון אפשר הוציא לתירוצו,
שזה מורה ומעיד דלא ברירא ליה מילתא למרן ז״ל,
ועל דרך הצדוד והדוחק אמרה ,ולא כתב מרן ז״ל

בלשון פשוט וכדכתב הב״ח ז״ל .ואף מה שנסתייע
הב״ח ז״ל מהראבי״ה ז״ל שהיה מלקה וכו׳ ,אינו

מוכרח ויש לחלק מנדון דידן דבלשונות הפוסקים

עסקינן ולא במעשים ,ודו״ק<א>.

וראיתי

לרבינו הרמ״א ז״ל בדרכי משה חשן משפט

(ר״ס

רכ״ח סק״א) שכתב "כתב המרדכי פרק

הזהב על מי שהיו עליו עדים שאינה את חבירו

בדברים ,שראבי״ה צווה להלקותו שהרי עבר על לאו

גמור" ,עכ״ל .ונראה דלאו מלקות ממש קאמר ,דהא

ג

ורביבו

הב״ח ז״ל בחשן משפט (שם אות י״א) אחר

לאו שאין בו ממש (אוצ״ל מעשה) אין לוקין עליו,

אלא מלקות דרבנן דהיינו מכת מרדות קאמר .וכן כתב

שהביא והעתיק דברי המרדכי והבית יוסף שם

הסמ״ג ריש מצוות לא תעשה דאין מלקין למוציא שם

כתב "ופשוט הוא דמכת מרדות מדרבנן קאמר ואף

רע אע״ג דעוון גדול הוא ,וכ״כ רש״י ותוספות

בתלמודא [מצינו כן שנקט לוקה וכוונתו מכת מרדות

בכתובות (מ"ח ב׳)" ,וכר .הרי שגם הרמ״א ז״ל עמד

מדרבנן] בפרק נערה שנתפתתה ,ובפרק שני נזירים נמי

על דברי המרדכי וביארו כביאור מרן ז״ל ,ואף הוא

קאמר מאי לוקה ,מכת מרדות מדרבנן ,וכן ביבמות

כמסתפק תירץ לתירוצו זה ולא כב״ח ז״ל שכתב

פרק רבן גמליאל ובדוכתי טובא ,ובסנהדרין פרק

פשוט ,שהרי הרמ״א ז״ל בלשון ונראה הוציאו,

הנחנקין אמרו הכובש נבואתו לוקה ופירשו התוספות

ששימוש לשון זה מעיד דכמסתפק אמר לדבריו ולא

דלוקה מכת מרדות קאמר ,ו£ף ראבי״ה היה מלקה

ברירא ליה מילתא ,וכמ״ש רבינו החבי״ב ז״ל בספרו

(א) ולומר שמרן ז״ל שבלשון אפשר הוציאה לאו משום ספק אמרה אלא בלשון ענוה נקט ,לענ״ד ליתא ,דמלבד דדעת
מרן ז״ל שלשון אפשר מעיד על ספק וכמ״ש בתשובותיו (סימן ו״א דף נ״ח דפוס ישן) ,וכן מצאתי לו בבית יוסף יורה דעה
(סימן קכ״ד דכ״ז ע״בן ובכסף משנה (הלכות טוען ונטען סוף פ״ג) ע״ש .וכן סוברים רוב רבנן בתראי דלשון אפשר ספק
הוא וכמ״ש הגר״ח פאלאג׳י ז״ל בשו״ת נשמת כל חי חאו״ח (סימן א׳ ד״א ע״ג) ,וכן הגר״י ידיד הלוי ז״ל בשו״ת שארית
יוסף ח״ג (חושן משפט סימן א׳ ,עמוד קע־/י ד״ה וא״כ> כתב דמרן ז״ל ורוב הפוסקים סוברים דלשון אפשר מורה על
דמספקא ליה מילתא ,ע״ש .ועיין לגאון עוזינו מהרש״א אלפנדרי ז״ל בתשובות הסבא קדישא ח״ב (סימן ט״ו דק״ב ע״ב,
וסימן ט״ז דק ■׳ד ע״ב> ובפסקו נגד היתר הקראים הנדפס בספר גדולי ארץ ישראל (דף ז׳ ודף י״ב ,ודף קנ״ז ודף ר״ו ודף
רי״ד> עש״ב ,ועשו״ת מהרש״ם ח״ג (סימן צ׳ ד״ה אך גם> ובספר עין הרועים (דע״ו אות פ״ח> ושו״ת ויאמר יצחק ח״א
(קונטרס עגונות ,דקפ״ט ע״א> וזכר עשות (מערכת א׳ אות פ״א> ,ולגאון מהרח״ך ז״ל בספרו ארחות צדיקים (על ספר
משלי ,דקפ״ה סע״ג> ולגאון מהרמ״ז ז״ל שם בקונטרס אלה מזה (דכ״א ע״ר) ובספרו שו״ת ויאמר משה (סימן ב׳ ,ד״ב
סע״א> ,ושו״ת שואל ונשאל ח״א (חיו״ד סימן י״גן וכף־ז־חיים למו״ז הגז״ל (סימן שכ״א אות י״ח וסימן תרפ״ט אות ה׳)
ונתבאר בארוכה במקומו בס״ד .עוד נראה פשוט שכל הדיון אם לשון אפשר הוא לשון ענוה ,נאמר רק כאשר מוכח
ומוכרח שאכן פשוט וברור לפוסק כן ,ועם כל זה הוציאה בלשון אפשר אז יש לדון שמחמת רוב הענוה עשה כן ,אבל כל
עוד שאין גילוי שברור לו הדבר אין לתלות דמשום ענוה כתב כן אלא פשוט שמשום ספק כתב כן .ועיין שדי חמד כללי
הפוסקים (סימן ט״ז אות א׳) ובדברי חכמים (סימן ע״ב ד״ה ואמנם! ויותר אכמ״ל.

כרית

יעקב

מימן יז

קסז

כנסת הגדולה חיו״ד (סימן ק״ח הגב״י אות ג׳) ובספרו

שאין בו מעשה ,וכתב ראם היינו מפרשים שכוונת

המרדכי דמלקות מדרבנן קאמר הוה ניחא ,אבל לא

שיירי כנסת הגדולה (כללי הפוסקים אות כ״ד ואות
כ״ה) ,ועיין לגר״י ידיד הלוי ז״ל בספרו שו״ת ימי יוסף

משמע לישניה הכי מדתלה טעמא משום דלא ניתן

בתרא חאו״ח (סימן י״ב דף נ׳) ובספרו שו״ת שארית

להישבון ועדיין צ״ע ,עכת״ד .הרי שאף הוא ז״ל כבר

יוסף ח״ב חיו״ד (סימן ח׳ דף צ״ח) וח״ג חאו״ח (סימן

כתב שמדברי המרדכי משמע דלוקה מן התורה,

א׳ דף קנ״ז) ושו״ת אבני נזר (סימן תקט״ז אות ח׳)
ע״ש ואכמ״ל[ .ודע שמעניין הדבר שבמרדכי שהיה

והוכיח כן כדכתיבנא לעיל ,ואנו הוספנו לדקדק

ולהכריח שכן כוונת המרדכי ז״ל וכמשנ״ת .ונראה

ז״ל היתה הגירסה שראבי״ה צווה

שמהר״א די בוטון ז״ל הכי נקט לעיקר בדעת המרדכי

להלקות ,וכך היה מנהגו של ראכי״ה ז״ל שהדי גם

ולא כהב״ח ז״ל בדעת המרדכי .וקצת קשה מה שכתב

צווה להלקות למי שקנה פת מהנכרי וכנ״ל ,וכמ״ש

בכנסת הגדולה שמהר״א די בוטון נסתפק ,ואולי כתב

הב״ח ז״ל ,אבל במרדכי שלפנינו ליתא לזה ,וכן נמי

כן הכנסת הגדולה מפני שמהר״א די בוטון ז״ל סיים

ליתא בפסקי ראב״ן בבא מציעא (שם) ובשו״ת מהר״ם

וחתם בצ״ע ,שזה מורה שמסתפק הוא בזה וכנודע
בדרכי הפוסקים ז״ל (ב>.

לפני

הרמ״א

(סימן תשפ״ה) וצע״ק ואכמ״ל].

וסיים

ד

הב״ח ז״ל (שם) ותירץ תירוץ נוסף "ואפשר
נמי דההיא דהמאנה את חבירו ,וכן ההיא דקנו

ואחר

שאנו יודעים ומפורסם לכל שהרב המרדכי ז״ל

אותם במספר

הי״ד ,שיקע בספרו את תורת רבו המובהק

ארבעים זכר למלקות דאורייתא ,כמו שאנו עושין

מהר״ם מרוטנבורג ז״ל ,ופעמים רבות כשכותב מצאתי

בערב יום הכפורים .וזה נראה יותר לפי הלשון וגם כפי

וכו׳ ,בספרי רבו מהר״מ מצא כן ,ועיין בסימן ל״ב

פת בשבת ,כוונתן לומר שמלקים

מה שנהגו בעובר על לאו מן התורה" .הרי שעם שגם

אות ד׳ ד״ה ומתבאר ,יצאתי לחפש בתשובות מהר״ם

בתירוצו השני סובר הב״ח ז״ל דלוקה דקאמר המרדכי

אם נמצא שם מה שהביא המרדכי ,כי פעמים רבות

כוונתו למכת מרדות מדרבנן ,אלא שלוקה ארבעים זכר

נוכחתי שהמרדכי מקצר מתשובות רבו ולא כ1ביא כל

למלקות דאורייתא ,מכל מקום הודה והרגיש הב״ח ז״ל

דבריו וראיותיו ,וכשמעיינים בגוף ובמקור הדברים

שנטיית לשון המרדכי אינה בתירוצו הראשון ,ואף

רואים בבירור כוונת הדברים .ושמחתי לראות דאכן

שסתם ולא פירש הב״ח ז״ל מדוע פירושו השני עדיף,

כפי שדימיתי וחשבתי ,מצאתי שם ,שבמפתח תשובות

אבל לפי מה שביארנו לעיל יובן היטב בס״ד ודו״ק.

מהר״ם הנדפסות מכתב יד (סימן מ״ג) ראיתי נדון זה

[איברא שלענ״ד דעת המרדכי שעל אונאת דברים

שהביא המרדכי ,ובגוף התשובה שם ציין לתשובות

לוקין מן התורה ,אלא שבזמן הזה שמלקות דאורייתא

מהר״ם (מהדורת פראג סימן תשפ״ה) ,ושם אחר

ליכא צריך לומר כהב״ח ,ועיין פתח הדביר דלעיל

הדברים המובאים במרדכי דלעיל שכתב "הלכך מלקין

ולקמן סוף אות ך ,ואכמ״ל].

אותו שהרי עבר על לאו גמור" ,מצאתי תוספת דברים
בזו הלשון "ולהרב רבינו ברוך מספקא ,לפי שראה

ועיינתי

בכנסת הגדולה לחושן משפט שם (מהדורה

■כדברי רבינו תם דמספקא ליה אי לוקה ,אי דרשינן

קמא סימן א׳ הגב״י אות י״ב) וראיתי שאחר

[ויראת מאלוקיך הנאמר באונאת דברים] למורא ניתן

שהביא תירוץ מרן ז״ל הוסיף שכ״כ הב״ח ,ושהרב

ולא למלקות כדדריש הכי רבי יוחנן גבי ריבית (ב״מ

מהר״א די בוטון ז״ל בתשובותיו (סימן ו׳) נסתפק בזה,

ס״א ב׳) למורא ניתן ולא להישבון ,ואפילו רבי אלעזר

ע״ש .ותפשתי ומצאתי בס״ד את תשובות הגאון

התם דלא דריש.הכי היינו משום דהתם כת׳־ב וחי אחיך

מהר״א די בוטון ז״ל בעל לחם משנה ,והם בספר

עמך ,או דילמא [גבי אונאת דברים] לא דרשינן הכי

תשובותיו הנקרא לחם רב (שם בסימן ו׳ הנ״ל ,ד״ה זה

משום דהאי ויראת מאלוקיך [האמור באונאת דברים]

ד״ב ע״ג) ,ואף הוא ז״ל עמד על דברי המרדכי מאי

לדבר המסור ללב הוא דאתא" .עד כאן דבריו עם

האי דקאמר דלוקה על אונאת דברים והרי הוא לאו

תוספת ביאור.

<ב> וכמ״ש הרמ״א ז״ל בתשובותיו (סימן קי״ד) ע״ש ,וכן כתבו מהר״י האן ז״ל בספר יוסף אומץ (סימן תתרל״ג ,דף

רכ״ט) ובשו״ת שבות יעקב ח״א (סימן קל״ד) ובמחנה אפרים (הלכות קנין מעות ס״ס ה׳) ושו״ת נודע ביהודה (מהדורה
קמא חאו״ח סימן ט״ז) ,ושו״ת בית שלמה חיו״ד (ח״א סימן קכ״ד) ,והגר״ח סאלאג־י ז״ל בשו״ת חיים ושלום וז״ב (סימן
י״ח ד״ס סע״א) ושו״ת מהרי״א הלוי ז״ל ח״ב (סימן קט״ו !־•'ה ומעתה) ושו״ת הסבא קדישא ח״ג (סימן כ״ד ,דקפ״ט
ע״בן ושו״ת רב פעלים לדו״ז הגרי״ח ז״ל ח״א (חאה״ע ס״ס ח׳ ד״ה וראיתי) .ומו״ז הגז״ל בכף החיים (סימן ר״ה אות
יו״ד) ובשו״ת מהרש״ם ח״ו (סימן כ״ו ד״ה אבל) ובתיקונים לספרו גילוי דעת (שבסוף תשובות מהרש״ם ח״ב ,סימן נ״א
סק״ח ד״ה אבל) והגר״י ידיד הלוי ז״ל בשו״ת ימי יוסף בתרא חושן משפט (סימן י״א עמוד ש״ז ד״ה אבל) ובספרו תורת

חכם (סימן כ׳ ,דמ״ג ע״ג> ע״ש .ועיין בספרי יד סופר ח״ב (דיני ערב פסח שחל להיות בשבת ,דף ס״ז הערה ד׳) ודו״ק.

ברית

קסח

ומפורש

סימן יז

יעקב

יוצא דמלקין אותו דנקט המרדכי היינו

תורה חיו״ד (סימן ד׳ סעיף א׳) ובספרו עין הרועים

חיוב מלקות דאורייתא ,ולא חיוב מכת

(דקנ״ו ע״א) ובתשובותיו ח״ב (ס״ס קמ״ה) ,ועיין

מרדות מדרבנן ,שהרי מדברי רבינו ברוך ורבינו תם

בהערותי שבסוף ספר חדושי דינים מהלכות פסח (דף

זכרונם לברכה מבואר שיש צד חיוב מלקות דאורייתא

ט׳ הערה ה׳) ע״ש ,ונתבאר במק״א בס״ד.

באונאת דברים ,ולמרדכי פשיטא מילתא הכי ,והרי זה

והשתא

כדכתיבנא בס״ד בביאור דברי המרדכי ואיצטמיד

חצבא דילן .ומרן הבית יוסף ז״ל ודעימיה שכתבו
לומר שהמרדכי סובר שחיוב מכת מרדות באונאת
דברים הוא מדרבנן כיון דקיימא לן כל לאו שאין בו

מעשה אין לוקין עליו ,הוא לפי שלא נתגלה בזמנם

תשובות מהר״ם מרוטנבורג ז״ל .איברא דבעל כרחין
צריך לומר שהמלק^ז דקאמר המרדכי שילקו לאותו

שאינה את חבירו היינו מכת מרדות ,שהרי מלקות

דאורייתא בזמן הזה ליכא ,ועשו״ת רלב״ח (בפסק
הסמיכה) ושו״ת נשמת כל חי לגר״ח פאלאג׳י ז״ל
חאו״ח (סימן י״ח) ,כלומר אף שהמרדכי סובר דלוקין
*1מן התורה על לאו דאונאת דברים וכנ״ל ,מ״מ בזמן

הזה המלקות שאמר להלקות אינם אלא מדרבנן ,ועיין
ביאור הגר״א ז״ל חושן משפט (סימן ת״כ ס״ק מ״ט)

ודו״ק.

המרדכי ז״ל ,והרי יש לומר שהמרדכי סובר
כהרמב״ם והרב המגיד ז״ל ,וכן סובר רש״י ז״ל וכמ״ש

.בשער המלך (שם) ,דכל לאו שאין בו מעשה ומשכחת

דיעבור במעשה ,מיקרי לאו שיש בו מעשה ולוקין
עליו ,ואם כן באונאת דברים דמשכחת שיאנה ויצער
את חבירו במעשה ,וכגון שמראה לו פנים רעות שעובר

בלאו דאונאת דברים וכמ״ש רבינו אליעזר ממיץ
תלמיד רבינו תם ז״ל בספר יראים (מצוה ק״פ) "כשם
שאונאה בדברים כך אונאה בענין רע שמראה פנים

רעות" עיין שם ,והגרי״ם פרלא ז״ל בביאורו לספר

המצות דרב סעדיה גאון ז״ל (עשה כ״ח ,דקע״א סע״ד)
כתב "וגם שלא בדברים אלא שמראה לו פנים רעות

וכיוצא כזה ,סוברים הרכה ראשונים דהוה בכלל
אזהרה זו דאונאת דברים" עיין שם ,ובסימן הקודם

הארכנו בס״ד בבירור פרט זה .ולפי זה שהמצער את

ה
מיהו

לפי זה יש להבין מאי קא קשיא להו על

למאי דכתיבנא בס״ד שדברי המרדכי כפשטן,
ושיטתו שעל לאו דאונאת דברים לוקין מן

התורה ,וכן נמי סבירא ליה לרבינו תם ז״ל שלאו
דאונאת דברים בעיקרו הוא לאו בר מלקות ,אלא

שנסתפק שאולי כאן יש מיעוטא דלא ילקה דדרשינן

חבירו בפנים רעות או בתנועות ידיו ורמיזות פניו וכל

כיוצא בזה עובר על לאו דאונאת דברים ,הרי משכחת
מעשה בלאו דאונאת דברים והיינו טעמא שכתב

המרדכי ז״ל שלוקין על לאו זה ,ובעל החינוך (מצוה
של״ח) שכתב דאין לוקין על לאו דאונאת דברים משום
דהוה לאו שאין כו מעשה ,לשיטתו דלעיל אזיל ,ודו״ק.

ויראת מאלוקיך שנדרש לדבר המסור ללב וכנ״ל ,אם
כי תסתער עלינו במשנה תוקף קושיית מרן ז״ל

ודעימיה דמלקות בלאו דאונאת דברים מניין ,והרי הוא

לאו שאין בו מעשה ,וכנ״ל.

ו

וחפשתי

ומצאתי בס״ד בשדי חמד (מערכת ל׳ אות

י״ב) שנשא ונתן באמונה במחלוקת הרב
המגיד ובעל החינוך זכרונם לברכה ,ובתוך דבריו שם

^על

דא אמינא בס״ד דעיקר תמיהת רבותינו על

(ד״ה וכתב עוד) הביא לרבנן בתראי ז״ל שעמדו דמאי

המרדכי ז״ל ,איני מבין ,שהרי כבר ידועה

האי דהקשה מרן ז״ל על המרדכי ,והרי יש ליישב

ומפורסמת מחלוקתן של רבותינו גאוני קמאי ז״ל ,בכל

לכשנאמר דסובר המרדכי כהרב המגיד ז״ל דכל

לאו שאין בו מעשה ומשכחת לה שיעבור עליו

דאפשר לעבור על ידי מעשה לוקה אף כשעובר בלא

במעשה ,אי מקרי לאו שאין בו מעשה או לא ,שלדעת

מעשה ,והכא שאפשר לעבור במעשה על ידי אונאת

בעל החינוך (מצוה דש״מ ובעוד מקומות) מיקרי לאו

ממון ,לוקה נמי על אונאת דברים שאין בה מעשה,

שאין בו מעשה ואין לוקין עליו ,ואילו לדעת הרב

ואתו שפיר דברי המרדכי .ורבינו השדי חמד ז״ל העיר
על תירוץ זה וכתב "וראה זה חדש דלתרוץ זה שיטת

בו מעשה עיין שם .והדברים ארוכים בספרי גדולי

הרב המגיד ז״ל דכל לאו שאין בו מעשה ואפשר
לעבור עליו על ידי מעשה מקרי לאו שיש בו מעשה

על הרמב״ם (שם) ,ומשנה למלך הלכות מלוה ולוה

ולוקין עליו אף כשעבר בלא מעשה ,לא נאמרה דוקא

(פ״ד ה״ו) ושער המלך (הלכות חמץ ומצה פ״א ה״ג.,
והלכות כלאים פ״א ה״י) ,וחקרי לב חיו״ד ח״ג (סימן

כשלוקה על הלאו כשעובר אותו במעשה ,אלא אף אם

המגיד ז״ל בהלכות שכירות (פי״ג ה״ב) מקרי לאו שיש
בתראי ,ועיין לרבינו הפרי חדש ז״ל בספרו מים חיים

ע׳ ד״ו ע״ב) ושו״ת נודע ביהודה מהדורה תנינא
חאו״ח (סימן ע״ו) ,ושו״ת עמודי אור (סימן ס״א)
ובערוך לנר מכות (ד׳ ב׳) ,ולגאון מהרש״ם ז״ל בדעת

אין לוקין עליו כשעובר במעשה ,וכגון אונאת ממון על

ידי מעשה שאינו לוקה עליה משום דהויא לאו שניתן
לתשלומין ,מכל מקום בעבר בלא מעשה דהיינו אונאת
דברים דלא הויא לאו הניתן לתשלומין ,כיון ששייך

ברית

יעקב

סימן יז

קסט

לעבור עליו במעשה גם כשעובר בדברים נחשב

עושה אינו אלא מחמתו ומכחו של בעל הקול ולכן

למעשה ולוקה אף על גב רעל המעשה עצמו אינו

מתייחס ונחשב כאילו בעל הקול עשהו ,אבל בחמרים

לוקה" ,והוסיף השדי חמד ז״ל שגם הגאון מהר״ש

דבני אדם בעלי בחירה נינהו ואי בעו לא עבדו כלל וכי

בכ״ר מרדכי ז״ל בחשק שלמה חושן משפט (סימן א׳

עבדו אדעתא דנפשייהו עבידי בכי האי גונא מסתברא
ודאי דהמעשה אשר יעשה על פי דבורו של חבירו לא

כהרב המגיד ז״ל והכא נמי כיון שאפשר לעבור על לאו

נחשב כאילו עשהו חברו ,עיק שם שהאריך בזה ,וכן

דאונאה על ידי מעשה ,דהיינו מקח וממכר לוקה

עיין שם .בדבור המתחיל ועוד יש לומר.

הגב״י אות ח׳) יצא לתרץ דברי המרדכי דסבירא ליה

אאונאת דברים ,אך לא נחה דעת הרב חשק שלמה ז״ל

ולא

ידעתי דאחר דנחתו למצוא מעשה בלאו דאונאת

בזה דמאחר אין לוקין עליו כשעובר על ידי מעשה אינו

דברים ,אמאי לא כתבו כדכתיבנא לעיל בס״ד,

בדין שילקה כשעובר בלא מעשה דדיו לבא מן הדין

דציערו בתנועות ידיו ורמיזות פניו וכל כיוצא בזה,

להיוון כנדון" ,ועיין שם.

ושמעת מינה דלא סבירא להו דאיכא בכהאי גוונא לאו

ובעניותי

אני תמה אף לפי דרכם ז״ל ,מאי האי

דאונאת דברים ,ועיין לעיל בסימן הקודם מה שכתבנו

דכתבו דלמרדכי לאו דאונאת דברים מקרי

בארוכה בזה בס״ד[ .ולפום ריהטא נראה דהגרש״ק

לאו שיש בו מעשה ,משום שמצינו בלאו דאונאת ממון

והשדי חמד ז״ל הבינו בעובדא דהחמרים ,שהמתאנה

שעובר עליו במעשה ,דמה ענין זה לזה ,ואילו אונאת

והמצטער שם הם החמרים עצמם ,ועל פי הנחה

ממון ואונאת דברים היו נלמדים מחד קרא והיו שני

והקדמה זו בנו כל דברותיהם ,ויש להעיר דלא כן פירש

פרטי לאו אחד ,ניחא .אבל אחר שמבואר בספרא

רש״י ז״ל שם על אתר ,שהרי מתבאר בדברי רש״י ז״ל

(פרשת בהר) ובתלמוד (בבא מציעא שם) שלאו

שם שהמתאנה הוא אותו פלוני שאליו החמרים באו

דאונאת ממון הוא לאו בפני עצמו ונלמד מקרא דאל

לבקש תבואה ,ועיין רש״ש שם ,ומה שכתבנו לעיל סימן

תונו איש את אחיו ,ולאו דאונאת דברים הוא לאו בפני

ט״ו אות ה׳ .ויש לעיין אם לפי זה מיושבת תמיהה

עצמו ונלמד מקרא דלא תונו איש את עמיתו ,אם כן

הגרש״ק ז״ל מדוע האחרונים ז״ל לא כתבו לדוגמא זו

מה בכך דמשכחת מעשה בלאו דאונאת ממון ,דאטו

של החמרים ,כפי שהוא הציע ,ועיין (ג)].

משום זה יחשב לאו דאונאת דברים שהוא לאו בפני

ובעניות,

כבר כתבתי את הנראה לי בס״ד בישוב

עצמו לאו שיש בו מעשה ,אתמהה .ועשו״ת מהריט״ץ

דברי רבינו תם ז״ל והמרדכי ז״ל הסוברים

ז״ל (סימן ק״צ) ולחם משנה הלכות מכירה (סוף

דלוקין מן התורה על לאו דאונאת דברים ,דיש לומר

פי״ד) ,וצל״ע.

שהם סוברים כרש״י והרמב״ם ז״ל דכל לאו שאין בו
מעשה ומשכחת שיעבור עליו במעשה מקרי לאו שיש

ז

עוד

בו מעשה ,והרי בלאו דאונאת דברים משכחת לה

הביא בשדי חמד שם שהגרש״ק מקושטא ז״ל

שיעבור במעשה ,וכגון המראה פנים רעות לחבירו או

בספרו יקהיל שלמה (ד״צ ע״ב) הקשה מדוע

קורץ בעיניו ורומז בידיו לצערו ,וחשיב בכהאי גוונא

האחרונים ז״ל הוצרכו לומר דאונאה ישנה במעשה

אונאת דברים ,וכדכתב תלמיד רבינו תם ז״ל רבינו

דמשכחת לה באונאת ממון על ידי מקח וממכר וכנ״ל,

אליעזר ממיץ בספר יראים וכמשנ״ת בס״ד .ובסימן ל״ב

והלא באונאת דברים עצמה משכחת מעשה ,שהרי

הערה ו׳ הבאנו שהגחיד״א ז״ל כתב "וידוע שרבינו

מכלל אונאת דברים הוא האומר לתמרים לכו לפלוני

אליעזר ממיץ ז״ל תלמיד רבינו תם ומסתמא בשיטת

שהוא מוכר תבואה ,וכשם שגבי חסימה בקול מקרי

רבו רבינו תם אמרה לדבריו" ,וכן הגרי״ש נתנזון ז״ל

מעשה משום שעל ידי קולו נמנעת הבהמה לאכול,

בספר תשובותיו שואל ומשיב כתב "וידוע דהתוספות

הכא נמי כיון שעל ידי דבורו הלכו התמרים לאותו

ישנים דנדרים הם מרבינו אליעזר ממיץ תלמיד רבינו

פלוני ,מיקרי מעשה .הרי דמשכחת מעשה בלאו

תם ,וע״ב גם רבינו תם סובר בן" ,עיין שם שהארכנו

דאונאת דברים עצמו .ורבינו השדי חמד ז״ל האריך

בזה בס״ד .ומינה יש ללמוד נמי לנדון דידן דרבינו תם

לדחות בכמה אופנים ,וכתב דחמרים ההולכים אצל

סובר כר״א ממיץ בעל יראים .ועלו יפה דברי רבינו תם

אותו פלוני על פי דבורו אינו דומה לחסימת בהמה על

והמרדכי חלקם בחיים ,ואין נפתל ועקש במשנתם

ידי קולו ,דשאני חסימה דהבהמה ודאי מה שהיא

הנקיה ,זיע״א.

(ג> וכבר לימדנו הגחיד״א ז״ל בספרו מחזיק ברכה אורח חיים (סימן ל״ח אות ד׳) "מן הסתם מאן דמייתי דבר מהגמרא
על פירוש רש״י ז״ל הוא סומך ,שאם מפרש פירוש אחר מדעתו או על פי שאר ראשונים כיל כי האי בעי לאודעי" ע״ש.
והגה״צ רבינו צדוק הכהן מלובלין ז״ל בספרו פרי צדיק ח״א (קונטרס שביתת שבת אות א׳ .דל״ד סע״גן כתב "ולהיות
הרשב״ץ ז״ל תלמיד תלמידי תלמידיהם של הרמב״ן והרשב״א ז״ל ,גריר אחריהם לפרש הגמרא כן ,אבל מכל מקום לא
היה לו לכתוב כן משם הגמרא בסתם מאחר דרש״י ז״ל אבי כל המפרשים לא פירש כך" ,ע״ש .וע״ע ש״ך חושן משפט
(סימן כ״ט סק״ב> ודו״ק.

ברית

קע

יעקב

סימן יח

סימן יח

בענין "גדולה ארנאת דברים מאונאת ממון"

א
בבא

י״ט פסוק י״ר ול״ב ,ופרק כ״ה פסוק י״ז ול״ו ומ״ג)

מציעא (נ״ח ב׳) "לא תונו איש את עמיתו

באונאת דברים הכתוב מדבר ,הא כיצד אם היה

בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,אם
היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך וכו׳ ,אם
היו תמרים מבקשע תבואה ממנו לא יאמר להם לכו

אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר
מעולם ,רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח

בשעה שאין לו דמים שהרי הדבר מסור ללב ,וכל דבר

המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך .אמר רבי יוחנן

ובקדושין (ל״ג ב׳) ע״ש ,אם כן מאי האי דקאמר רבי

שמעון בר יוחאי דגדולה אונאת דברים מאונאת ממון

שבאונאת דברים נאמר ויראת מאלוקיך ,דלעולם איכא
למימר דאין אונאת דברים גדולה מאונאת ממון ,ובדין

הוא שתאמר באונאת דברים ויראת מאלוקיך שהרי שם
אכן שייך שיכול לומר שנתכוון לטובה ,וכדפרש״י ז״ל,

מה שאין כן גבי אונאת ממון ששם אי אפשר שיאמר
שכוונתו

לטובה,

ולפיכך

לא

נאמרה

בה ויראת

מאלוקיך.

משום רבי שמעון בן יוחאי גדולה אונאת דברים

רהרמב״ם

מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלוקיך וזה לא

"גדולה הונאת דברים מהונאת ממון שזה

נאמר בו ויראת מאלקיך ,רבי אלעזר אומר זה בגופו

ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון ,וזה בממונו וזה

וזה בממונו ,רבי שמואל בר נחמני אומר זה ניתן

בגופו ,והרי הוא אומר בהונאת דברים ויראת מאלוקיך

להישבון וזה לא ניתן להישבון" .ופרש״י ז״ל "שהרי

לפי שהדבר מסור ללב ,הא למדת כל דבר שהוא מסור

הדבר מסור ללב ,ולפיכך נאמר בו ויראת מאלוקיך האי

ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך" ע״ש .וכיוצא בזה כתב

שהרי ליתן טעם למה נאמר בו יראה נקט ליה ,והכי

רבינו המאירי ז״ל בבית הבחירה בבא מציעא (שם)

קאמר שהרי כל הדברים הללו אין טובתן ורעתן מסורה

"חמורה אונאת דברים מאונאת ממון שזה בגופו וזה

להכיר אלא ללבו של עושה הוא יודע אם לעקל אם

בממונו ,זה ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון ,ולא

לעקלקלות ויכול הוא לומר לא עשיתי כי אם לטובה

עוד אלא שהוא דבר המסור ללב וכל דבר המסור ללב

ז״ל בהלכות מכירה (פי״ד הי״ח) כתב

סבור הייתי שיש לך תבואה למכור או הייתי חפץ

נאמר בו ויראת מאלוקיך" ע״ש .הרי שהרמב״ם והרב

לקנות מקח זה :וכל דבר המסור ללב של האדם נאמר

המאירי ז״ל לא נקטו כלשון התלמוד "גדולה אונאת

בו הוי ירא מן היודע מחשבות אם לטובה אם

דברים מאונאת ממון שזו נאמר בה ויראת" וכו׳ ,ורק

לאונאה".

נקטו להנהו תרי חומרות שיש באונאת דברים על

ונתעוררתי

בס״ד בכמה דקדוקים בדברי התלמוד

אונאת ממון ,וענין ויראת מאלוקיך שנאמר באונאת

ורבותינו הראשונים ז״ל ,ונפרטם אחד

דברים כתבוהו והוציאוהו בסגנון אחר ,ובעי טעמא,

אל אחד בעזה״י.

שהרי אין דרכם לשנות מלשון התלמוד כידוע.

א .יש להבין אחר שטעם התורה שהוציאה ללאו

ב.

עוד יש להבין מה שנקט רבי אלעזר שגדולה

דאונאת דברים עם לשון ויראת מאלקיך הוא כיון

אונאת דברים מאונאת ממון שזו בגופו וזה

כלומר שיכול האדם לטעות

בממונו ,והרי רבי אלעזר עצמו בסוטה (י״ב סע״א)

כאן

ובחולין (צ״א סע״א) אמר שצדיקים ממונם חביב

שהדבר
ולהטעות

מסור ללב
ולומר

שכוונתו

לטובה

וכמפורש

בתלמוד ,וכ״כ רש״י ז״ל בביאורו לתורה ויקרא (פרק

עליהם יותר מגופם ע״ש<א).

ןא> ועיין ברכות (ל״ב ב׳) דרבי אלעזר עצמו אמר "גדולה תענית יותר מן הצדקה שזה בגופו וזה בממונו" .ומן הראוי
להעיר שסגנון ■זה ,לומר שדבר זה גדול יותר מדבר זה ,מצוי הוא בדברי רבי אלעזר בן פרת ,ולדוגמא עיין בברכות (שם)
"אמר רבי אלעזר גדולה תפילה יותר ממעשים טובים" וכו׳ ,ועוד שם "אומר רבי אלעזר גדולה תפילה יותר מן הקרבנות".
ובסוכה <מ״ט ב׳) "אמר רבי אלעזר גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות" .ועוד שם "אמר רבי אלעזר גדולה גמילות
חסדים יותר מן הצדקה״.ובבבא בתרא (ט׳ א׳) "אמר רבי אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה" ,ועוד שם "אמר רבי אלעזר
גדול העושה צדקה יותר ממשה יבינו" ע״ש[ .ובברכות (ל״ג א׳) ובסנהדרין (צ״ב א׳) אמר רבי אלעדר גדול מקדש וכו׳,
ובסנהדרין שם גדולה דעה וכו׳ .ובפסחים <ס״ח ב׳) אמר רבי אלעזר גדולה תורה וכו׳].
וע״ע בשבת (קי״ג סע״ב) שנחלקו האמוראים רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמני וכן הוא בסנהדרין (צ״ד
א׳) ע״ש .ובבבא קמא (ט״ז סע״בן נחלקו רבי אלעדר ורבי שמואל בר נחמני ע״ש.

כרית
ג.

יעקב

סימן יח

קעא

עוד יש להבין מאי דקאמר רבי שמואל בר נחמני

והתורה הזהירה עליו בפירוש ,מה שאין כן באונאת

שגדולה אונאת דברים מאונאת ממון שזה ניתן

ממון ,ופליג אדתנא קמא ורבי יהודה ,כהבנת רבינו

להישבון וזה לא ניתן להישבון ,דאמאי אונאת דברים

הטור ז״ל ,אלא הרמב״ם ז״ל והרב המאירי ז״ל פירשו

אינה ניתנת להישבון והלא ישנה במחילה ,שאם

דברי רבי שמעון שחומר אונאת דברים על אונאת ממון

המאנה יפייסנו ויבקש מחילתו היא איתא בהישבון.

שנאמר בו ויראת ,היינו שמפני שאונאת דברים הוא

וראיתי

לחסיד רבינו יונה ז״ל בשערי תשובה (שער
ג׳ אות כ״ד) שכתב "ולא תונו איש את עמיתו

אמרו רז״ל באונאת דברים הכתוב מדבר ,ואמרו גדולה

אונאת דברים מאונאת ממון שזו בגופו וזו בממונו ,זו

נאמר בה ויראת מאלוקיך 'וזו לא נאמר בה ויראת"
ע״ש .ותמוה שלא העתיק גם דברי רבי שמואל בר
נחמני ,שזו ניתן י^חישבון וכו׳.

ורבינו

הטור ז״ל (חושן משפט ר״ס רכ״ח) כתב

"כשם שיש אונאה במקח כך יש אונאה
בדברים ,וגדולה אונאת דברים מאונאת ממון שזה ניתן

להישבון וזה לא ניתן להישבון ,וזה בגופו וזה בממונו"
ע״ש .וצריך טעם וביאור שהשמיט רבינו הטור ז״ל

לדברי רבי שמעון בר יוחאי שגדולה אונאת דברים
מאונאת ממון שזה נאמר בה ויראת מאלוקיך וזו לא
נאמר בה ,ועיין פרישה שם.

דבר המסור ללב וקל יותר לעבור עליו ולהורות היתר
לעצמו שלטובה נתכווין ,לפיכך כתב בו ויראת

מאלוקיך ,להזהיר שלא יורה היתר לעצמו ויאמר
לטובה נתכוונתי וכיו״ב ,אבל לא אתי לאוריי לן גודל
איסור אונאת דברים על אונאת ממון ,ולפיכך שינו

הרמב״ם והרב המאירי ז״ל מלשון התלמוד ,דבאו
לשלול שלא נבין בדברי רבי שמעון כהבנת רבינו הטור

ז״ל וכנ״ל ,ודו״ק.

ושיטה

נוספת לרבותינו הראשונים ,מצאנו בדברי
רבינו תם ז״ל המובאים בתשובות מהר״ם

מרוטנבורג ז״ל (דפוס פראג סימן תשפ״ה) "רבינו תם

מספקא ליה אם לוקה [על אונאת דברים] ,אי דרשינן
[ויראת מאלוקיך האמור באונאת דברים] למורא ניתן

ולא למלקות כדדריש הכי רבי יוחנן [גבי ויראת
מאלוקיך האמור] גבי ריבית למורא ניתן ולא להישבון

[ב״מ ס"א סע״ב] ,ואפילו רבי אלעזר דלא דריש הכי
היינו משום דהתם כתיב וחי אחיך עמך ,או דילמא [גבי

ולולי

דמיסתפינא לומר דבר חדש אמינא בס״ד שיש

אונאת דברים] לא דרשינן הכי משום דהאי ויראת
מאלוקיך [האמור באונאת דברים] לדבר המסור ללב

בדבר מחלוקת תנאים ,בין תנא קמא ורבי

הוא דאתא" עיין שם.

יהודה דברייתא ,לבין רבי שמעון בר יוחאי ,דתנא קמא
ורבי יהודה סבירא להו דויראת מאלוקיך האמור גבי
אונאת דברים לדבר המסור ללב הוא דאתא ,ואילו רבי

~ שמעון סובר דויראת מאלוקיך אתא להורות לן חומר
 ~7איסור אונאת דברים על אונאת ממון ,והיינו דקאמר
י

גדולה אונאת דברים מאונאת ממון שבזו נאמר ויראת

r %

מאלוקיך וגו׳ .ובלכתך בדרך זו יתיישבו כל תמיהותינו

?

ותעלה בסוגיא כמין חומר בס״ד.

ולהאמור

וביאור

דברי רבינו תם ז״ל נראה דפשוט הוא לומר

דאכן ניתן לדרוש לקרא ד״ויראת מאלוקיך"
האמור באונאת דברים ,לשתי הדרשות יחד ,גם לדרשת

"שהדבר מסור ללב" ,ותו לאורויי לן על גודל חומר
איסור אונאת דברים שהרי כתיב ביה ויראת מאלוקיך,
אך ספיקא דרכינו תם ז״ל הוא דהואיל וסוף סוף קרא

דויראת מאלוקיך נדרש גם לדבר המסור ללב אזי יש
מקום לומר דהכא לא התכוונה התורה ללמדנו דלמורא

שיש מחלוקת בין תנא קמא ורבי יהודה

ניתן ולא למלקות ,שהרי כאן טעם אחר יש מדוע

לבין רבי שמעון ,יובן היטב מדוע רבינו

הוציאה התורה בלשון ויראת מאלוקיך דאתא לדבר

הטור ז״ל השמיט ולא כתב דברי רבי שמעון "גדולה

המסור ללב .או אולי מכיון דהך קרא דויראת מאלוקיך

"—> אונאת דברים מאונאת ממון שזו נאמר בה ויראת" וכו׳,

נדרש נמי דאתא לאורויי לן על גודל חומר איסור

והביא רק לשתי החומרות האחרות ,משום דהלכה
ין
ןל׳ • £כתנא קמא ורבי יהודה ,וכפי שאכן רבינו הטור ז״ל

אונאת דברים ממילא יודעים אנו שזהו כל חומרו

ושזהו רק חומרו ותו לא ,אע׳׳פ שיש סיבה נוספת

(שם) הביא כל דברי תנא קמא ורבי יהודה ,ודו״ק.

לכתוב ויראת מאלוקיך דהיינו בעבור דרשת דבר

S

זוהי

שיטת רבינו הטור ז״ל ,אבל הרמב״ם והרב
המאירי ז״ל לא ניחא להו למימר דפליגי בהא

תנאי ,דרבי שמעון דקאמר גדולה אונאת דברים

המסור ללב.

ופשיטא

שאם קרא דויראת מאלוקיך נדרש רק לדבר
המסור ללב לא היה שייך לדרוש למורא

מאונאת ממון שזו נאמר בה ויראת וכו׳ ,בא ללמדנו

ניתן ולא למלקות ,דהא הוא לא ניתן למורא אלא לדבר

דמשום שהכתוב הוציא ללאו דאונאת דברים בלשון

המסור ללב דאתא רחמנא להזהיר טובא את האדם

ויראת מאלוקיך לאורויי לן דהוא איסור גדול וחמור

שלא יורה היתר לעצמו ולומר לטובה נתכוונתי ולא

קעב

ברית

יעקב

סימן יח

אתי רחמנא למימר שרק זהו העונש על אונאת דברים,

מאלוקיך לדבר המסור ללב ,תו לא נדרש למורא ניתן

ובפרט שהציור של דבר המסור ללב הוא בגוונא שאינו

ולא למלקות ,והוא הדין להישבון ,ודו״ק.

חייב מלקות שהרי יתכן שלטובה נתכוין ,וחיוב מלקות
הוא בציור שברור שנתכווין לרעה ולפי זה בוודאי

שהתורה לא התכוונה למעט מלקות.

ולמימר

והנה

לעיל (אות א׳) עמדנו מדוע קאמר רבי שמואל

בר נחמני דאונאת דברים גדולה מאונאת ממון

שאונאת דברים לא ניתנה להישבון ואילו אונאת ממון

דרבינו תם ז״ל הסתפק אם קרא דויראת

ניתנה להישבון ,ולכאורה אף אונאת דברים ניתנה

נדרש לאורויי לן על חומר איסור אונאת

להישבון ,שהרי המאנה יכול לבקש מחילת וסליחת

דברים וכדרשת רבי שמעון בן יוחאי גדולה אונאת

המתאנה

דברים מאונאת ממון שנאמר בה ויראת מאלוקיך ,או

מקובצת (שם) שכתב "אונאת ממון ניתנה להישבון,

שקרא דויראת אתא לדבר המסור ללב וכדברי תנא

אבל אונאת דברים לא ניתנה להישבון אע״פ שאחר כך

קמא ורבי יהודה דברייתא התם ,הא לא מיסתברא לן,

מרצהו בדברים מה שהיה היה" ,ע״ש .ולפי זה יוצא

חדא דלא משמע דספיקא דרבינו תם ז״ל הוה כמי
קיימא לן לדינא^)כתנא קמא דדריש ויראת לדבר

שבקשת מחילה וסליחה אינה כעקירת חכם את הנדר

המסור ללב ,או כרבי שמעון בן יוחאי דגדולה אונאת

דברים מאונאת ממון ,ותו ריהטת לשונו של רבינו תם
ז״ל אינה מורה על ביאור זה ושנסתפק אם קרא דויראת

מאלוקיך נדרש רק לדבר המסור ללב ,שהרי כך כתוב
בשמו" ,או דילמא לא דרשינן הכי משום דהאי ויראת
מאלוקיך לדבר המסור ללב הוא דאתא" ,משמע

דפשיטא ליה לרבינו תם דדרשינן ליה אלא דיש
להסתפק אם אף שדורשים דקרא דויראת מאלוקיך אתי

לדבר המסור ללב ,אם נדרש גם למורא ניתן ולא

למלקות ,ושמע מינה דביאור דבריו כדכתיבנא לעיל
ודו״ק[ ,ואכתי צריך ביאור איך באמת דרשינן לתרי
הדרשות מקרא דויראת מאלוקיך ,ויתכן שאלמלא

שהיה הדבר חמור משאר הדברים לא היתה התורה

מוציאתו בלשון ויראת אף שהוא דבר המסור ללב,

ושפיר

שנעקר למפרע והיה כלא היה ,אלא היא רק מכאן
ולהבא והצער שהיה היה ,ודו״ק.

ולכאורה

לפי מה שכתבנו כאן בביאור דברי רבינו

יונה ז״ל דאם קרא דויראת מאלוקיך
האמור באונאת דברים נדרש לדבר המסור ללב ושוב

אין אנו דורשים אותו למורא ניתן ולא להישבון ,אזי

יוצא לנו דאכן אונאת דברים ניתנת להישבון ,כלומר

שניתן לרצותו ולפייסו ,דיש לומר דמה שאסרה תורה

באונאת דברים לא את עצם פעולת הציעור וההקנטה
לחבירו אסרה ,שאם אכן דבר זה היתה התורה אוסרת

שוב לא היה ניתן להישבון ולמחילה ,אלא את הנפעל
והיוצא מפעולת האונאה והציעור אסרה תורה ,דהיינו

שחברך לא יהיה מאונה ,מוקנט ויושב בצער בגללך,

דומיא דאונאת ממון שאסרה תורה דהיינו שחברך לא
יתחסר ממונו על ידך ,ולפיכך על ידי שאתה מפייס

ודו״ק].

ומרצה

והשתא

חשיב

הישבון,

וראיתי

בשיטה

את

חברך

איתא

בהישבון,

ואתא

שפיר

דאתינן להכי דאין לדרוש למורא ניתן ולא

תמיהתנו ,ורבי שמואל בר נחמני דריש למורא ניתן ולא

למלקות והוא הדין להישבון ,יש מקום

להישבון ,והיינו משום שסבר שבאונאת דברים אסרה

ליישב גם דברי רבינו יונה ז״ל שהשמיט דברי רבי

תורה את עצם פעולת הציעור וההקנטה ,ובכגון דא

שמואל בר נחמני דגדולה אונאת דברים מאונאת ממון

שזו ניתנה להישבון וזו לא ניתנה להישבון ,דיש לומר

דרבינו יונה נקט רק לצד דויראת מאלוקיך אתא לאוריי
לן על חומר איסור אונאת דברים שיש מחלוקת בדבר,
דאם נקטינן דויראת מאלוקיך אתא לדבר המסור ללב,

אזי אי אפשר לומר דויראת מאלוקיך אתא למורא ניתן
ולא להישבון ,וכן נמי איפכא אי דרשינן דויראת אתא

ללמדנו דאונאת דברים אינה ניתנת להישבון ,אזי אין

אנו אומרים להא דויראת אתא לדבר המסור ללב,
וכמשנ״ת ,ואחר שרבינו יונה ז״ל הביא לדרשת רבי
שמעון בן יוחאי דגדולה אונאת דברים מאונאת ממון,

ליתא בהישבון ,דוק ועיין.

איברא

דלפי זה המאנה את חבירו בדברים'היה צריך
ללקות מן התורה ,שהרי אנו אומרים דקרא

דויראת מאלוקיך לדבר המסור ללב הוא דאתא ולא
למורא ניתן ולא למלקות ,אלא דטעמא דמילתא דלא

לקי אלאו דאונאת דברים משום דלאו דאונאת דברים
הוא לאו שאין בו מעשה וכדכתב רבינו יונה ז״ל עצמו

בשערי תשובה (שער ג׳ במדרגה הרביעית ,לאוין שאין

פהן מעשה ,אות מ״ט) עי״ש ,וכן כתבו הרמב״ם ז״ל
בפירוש המשניות מכות (ריש פרק ג׳) ובספר החינוך

(סוף מצוה של״ח) ,ועיין בסימן הבא אות ג׳ מה

שבזו נאמר ויראת מאלוקיך ,ולא ניחא ליה לרבינו יונה
ז״ל למימר דרבי שמעון פליג אאידך תנאי ,לכן פירש

שכתבנו בזה בס״ד.

רבינו יונה ז״ל דאף רבי שמעון עצמו דריש ויראת

ולמאי

מאלוקיך לדבר המסור ללב ,וממילא ליתא לדרשת רבי
שמואל בר נחמני ,שהרי אם אתא קרא דויראת

דכתיבנא דרבי שמואל בר נחמני ,דדריש

למורא

ניתן

ולא להישבון

הבין

דויראת

מאלוקיך לא אתא לדבר המסור ללב וכנ״ל ,יש מקום

ברית

יעקב

סימן ידו

קעג

לשאול היאך פליג רבי שמואל בר נחמני האמורא על

גם כאן יש טעות בהעתקה ,וגם יש אומרים שספר

דרשת התנאים דלדבר המסור ללב האי קרא דויראת

היראה לאו מרבינו יונה החסיד מגירונדה יצא ,ולפי זה

אתא .ויש לומר דרבי שמואל בר נחמני הבין כן בדברי

בטלה הסתירה בדברי רבינו יונה ,ואין להאריך בזה].

רבי שמעון בר יוחאי דקאמר דויראת מאלוקיך האמור
באונאת דברים מציין חומרת אונאת דברים על אונאת

ודע

(י״ט י״ד) "ולפני עור לא תתן מכשול ויראת

ממון .ותקשי לך והלא לא אתא ויראת מאלוקיך לאוריי
לן על חומר איסור אונאת דברים ,אלא לדבר המסור

ללב הוא דאתא וכדרשת אידך תנאי ,ובעל כרחין

שמעית מינה דרבי שמעון בר יוחאי פליג אדרשת הנך
תנאי וסבי׳רא ליה דאכן לאוריי חומר אונאת דברים
אתא ,וממילא נמי אפשר לדרוש למורא ניתן ולא
להישבון והיינו דברי רבי שמואל בר נחמני ,ודו״ק.

דראיתי דבר פלא והוא דהנה קרא דספר ויקרא

מאלוקיך" ,נדרש בספרא (שם קדושים פ"ג הי״ד) לכל

דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך ע״ש ,וכן
קרא "והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך" (שם שם ל״ב)

נדרש בספרא (שם פ״ז הט״ו) לכל דבר המסור ללב

נאמר בו ויראת מאלוקיך ע״ש ,והוא הדין לקרא "ולא
תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך" (שם כ״ה י״ז),

נדרש בספרא שם (בהר פ״ד ה״ב) לכל דבר המסור

ולפי

מה שביארנו בס״ד שיטת רבינו יונה ז״ל עדיין

ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך ,ע״ש .וכן קרא "לא

יש להבין דזו מנין שיש מאן דפליג על רבי

תרדה בו בפרך ויראת מאלוקיך" (שם שם מ״ג) ,נדרש

שמואל בר נחמני בהבנת דברי רבי שמעון בר יוחאי

בספרא (שם פרשתא ז׳ פ״ז ה״ב) לכל דבר המסור ללב

דקרא דויראת מאלוקיך אתא לציין על חומר אונאת

נאמר בו ויראת ע״ש .ורק קרא "אל תקח מאתו נשך

דברים ,ומאחר שרבינו יונה ז״ל העתיק והביא דברי

ותרבית ויראת מאלוקיך" (לעיל כ״ה ל״ו) ,לא דרשו

רבי שמעון בר יוחאי ,היה לו להעתיק גם דברי רבי

חז״ל בספרא (ולא בשום מקום אחר) לדרשה שכל דבר

שמואל בר נחמני ,דהא תרוייהו בחד שיטה אזלי

המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך ,והלא דבר הוא.

וכנ״ל ,ומנא ליה לרבינו יונה ז״ל לנקוט בביאור דברי

ועוד יש לדעת מדוע לא דרשו בספרא לקרא זה דויראת

רבי שמעון בר יוחאי דאתא כתנא קמא ורבי יהודה

מאלוקיך האמור גבי ריבית למורא ניתן ולא להישבון

דברייתא דלעיל דויראת נדרש לדבר המסור ללב .וקשה

כדדריש ליה רבי יוחנן בבבא מציעא (ס״א סע״ב)

לתרץ ולומר שרבינו יונה ז״ל נקט כפשוטו דאין

ע״ש ,ואין לתרץ ולומר דהספרא סובר כרבי אלעזר

מחלוקת בין הנך תנאי לרבי שמעון אחר שרבי שמואל

דלית ליה בריבית למורא ניתן ולא להישבון ,שהרי

בר נחמני הבין דאכן פליג רבי שמעון אאידך תנאי

הספרא סמוך מיד שם דרשו לקרא דוחי אחיך עמך —

וכנ״ל ,ומנא ליה לרבינו יונה ז״ל לחלק .ואפשר

דמיניה דריש רבי אלעזר דריבית ניתנה להישבון משום

מההיא דבבא מציעא (ס״א סע״ב) גבי ויראת מאלוקיך

דאהדר ליה כי היכי דנחיה — לחייך קודמים לחיי

דריבית ,דרבי יוחנן ורבי אלעזר תרוייהו דרשי ליה

חברך וכדרשת רבי יוחנן וכמפורש בסוגיא שם .ולא

למורא ניתן ולא להישבון ,וכדכתב נמי רבינו תם ז״ל

ראיתי לפי שעה מי שעמד בזה ,וצ״ע רב.

וכנ״ל ,ומדוע גבי ויראת מאלוקיך האמור גבי אונאת

ויתכן

דנפיק ליה לספרא דלמורא ניתן ולא להישבון

דברים לא דרשי הכי ,ורק רבי שמואל בר נחמני דריש

מאידך דרשות דמייתי תלמודא התם ,כגון

הכי ,ומזה למד רבינו יונה ז״ל שפליגי רבי יוחנן ורבי

מקרא דיחזקאל (פרק י״ח) "מות יומת דמיו בו ,הוקשו

אלעזר על רבי שמואל בר נחמני ,וצע״ע.

מלוי ריבית לשופכי דמים ,מה שופכי דמים לא ניתנו
להישבון אף מלוי ריבית לא ניתנו להישבון" ,ולפיכך

וכתב

רבינו יונה ז״ל בספר היראה (דף קס״ט הוצאת
"אשכול") "ויזהר בלי להונות את חבירו לא

בדברים וקל וחומר בממון" ע״ש .וקשה לי ,דמאי האי
דכתב דקל וחומר בממון שלא יאנה את חברו ,והלא

רבותינו ז״ל אמרו "גדולה אונאת דברים מאונאת ממון
שבזה נאמר ויראת ובזה לא נאמר ויראת ,ושאונאת

דברים בגופו ואונאת ממון בממונו ,ושאונאת ממון
ניתנת להישבון ואונאת דברים אינה ניתנת להישבון",
וכמפורש בבבא מציעא (נ״ח ב׳) ,וכנ״ל ,ובפרט

שרבינו יונה ז״ל עצמו בשערי תשובה (שער ג׳ אות

דרשו בספרא לקרא דוחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי

חברך ,והיינו כרבי יוחנן ודלא כרבי אלעזר ,וגם סבירא
לספרא כדרשת רבי שמעון בר יוחאי גבי ויראת
מאלוקיך דאונאת דברים ,שרק בא לומר דגדולה אונאת
דברים שנאמר בה ויראת ,והוא הדין והוא הטעם גבי

ויראת מאלוקיך האמור בריבית ,שרק בא לציין
שגדולה ריבית שנאמר בה ויראת ,אבל לא בא לדרשה

מסוימת ,ולפיכך לא נדרש הך קרא בספרא ,ועדיין
צ "ע.

מ״ז) כתב שאונאת דברים גדולה מאונאת ממון והביא

וראיתי לרש״י ז״ל בפירוש התורה על האי קרא

שכתבו

שכתב "אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראה

ששבושים רבים נפלו בספר היראה ויש לברר תמיד

מאלוקיך ,לפי שדעתו של אדם נמשכת אחר הריבית

בכתבי היד ובדפוסים הראשונים של ספר יראה ,אולי

וקשה לפרוש הימנו ומורה לעצמו היתר בשביל מעותיו

דברי

רבותינו

הנ״ל,

וצל״ע.

[ולפי

מה

ברית

העד

יעקב

סימן יח

שהיו בטלות אצלו הוצרך לומר ויראת מאלוקיך ,או

להשבון וכו׳ שהרי דברים נמי ניתנו למחילה ,וקושיא

התולה מעותיו בנכרי להלוותם לישראל בריבית הרי זה

ראשונה תתיישב עם מה שכתבו התוספות [ד״ה זה]

דבר המסור ללבו של אדם ומחשבתו לכך הוצרך לומר

וציין בספר הדרושים שלי (פרשת בהר) שם ישבתי

ויראת מאלקיך" ע״ש .ולפי זה נפשט ספיקו של רבנו

הכל באריכות" ,עד כאן דבריו ז״ל( .וספר דרשותיו

תם ז״ל ,שהרי מבואר לנו דמקרא דויראת מאלוקיך

הנקרא עין יהוסף נדפס רק עד פרשת משפטים ,עיין

דדרשינן ליה בגמרא למורא ניתן ולא להישבון ,נדרש
גם לדרשה דרש״י ז״ל ,לדבר המסור ללב ,הרי לנו

שם הגדולים ערך עין יהוסף).

ששיטת רש״י ז״ל שאפשר לדרוש מקרא דויראת

מאלוקיך שתי הדרשות ,ונפשט ספיקו של רבנו תם
ז״ל ,ודו״ק.

איברא

ותמהני

על קושיתו הראשונה דרמי רבי אלעזר על

על רבי אליעזר ,דהכא מיירי ברבי אלעזר
האמורא דהוא רכי אלעזר כן פדת תלמיד רבי יוחנן
כידוע וכדכתב רש״י ז״ל בדוכתין סגיאין ,עיין רש״י

כד עיינינץ• בה חזינן דלא מיכרעא מילתא,

יבמות (ע"ב ב׳) וגיטין (ל"א ב׳) ובבא קמא (י״ח ב׳)

דקשיא לן אמאי מייתי רש״י ז״ל להך דרשה,

ובמה שכתבנו בסימן כ״ט אות א׳ ע״ש ,ואילו התם

והלא לא מייתו לה רבותינו ז״ל לא בתלמודא התם ולא

בברכות ובפסחים מיירי ברבי אליעזר התנא ,דהוא רבי

בספרא ,ואמאי לא מייתי רש״י ז״ל דרשת תלמודא

אליעזר בן הורקנוס ,והאריכות בזה אך למותר ,ואם כן

דדרשינן ויראת מאלוקיך למורא ניתן ולא להישבון,

קושיא מעיקרא ליתא ,אבל היה לו לגאון עין יהוסף

ובעל כרחין צריך לומר דאחר שאין הלכה כרבי יוחנן

להביא מסוטה וחולין שהבאתי לעיל אות א׳ ,ששם

דאמר ריבית קצוצה אינה יוצאה בדיינים ונפקא ליה

איתא

להדיא דרבי אלעזר כן פדת עצמו קאמר

מויראת מאלקיך דדרשינן למורא ניתן ולא להישבון,

שצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם[ .ומה

אלא קיימא לן כרבי אלעזר וכדפסק תלמודא בבבא

שכתב בעין יוסף שם ששאלה זו תתיישב על פי

מציעא התם (ס״ה רע״ב) ,ולפי זה תקשי מאי עביר רבי

התוספות שם ,איני מבין היטב ,עיין שם].

אלעזר עם קרא דויראת מאלוקיך ,וכן הקשה הריטב״א
ז״ל בבבא מציעא (ס״ב רע״א) ע״ש ,ולכך קאמר רש״י
ז״ל שרבי אלעזר דרש לה לדבר המסור ללב ,והשתא

דאתינן להכי נדחה מאי דאמרינן לעיל דמדברי רש״י
ז״ל נפשט ספיקא דרבינו תם ז״ל ,דהלא רש״י ז״ל הכא

נסיב לה כרכי אלעזר ,ולדידיה באמת לא דרשינן לקרא
דויראת מאלוקיך דלמורא ניתן ולא להישבון וכמשנ״ת
בס״ד ,ודו״ק.

וראיתי

גם בספר יד דוד לבבא מציעא (שם ,דקי״ב

ע״א) שהביא קושית הגאון עין יהוסף הנ״ל
וכתב לתרץ "דבזיון עדיפא טפי מצערא דגופא ,דהוי

כאילו הרגו תמיד ,ונגד הבזיון ודאי כל אדם מקפיד
עליו יותר מן הממון" ,ולא ידעתי מדוע לא עמד במה
שכתבנו לעיל ,וגם מה שתירץ היד דוד דבזיון עדיף על

צערא דגופא ,לא ידעתי מדוע לא העיר שנחלקו בזה
תנאים בסוטה (ח׳ ב׳) וסנהדרין (מ״ה א׳) ולרבי יהודה
צערא דגופא עדיף מבזיונא ע״ש ,ועיין בבא בתרא (ט׳

א׳) שנחלקו רב הונא ורב יהודה אם בודקין לכסות רב

ג

וחפשתי

הונא קסבר דמשום דמבזי ליה אין בודקין לכסות אבל
קצת בספרים,

ומצאתי לגאון המובהק

מהר״י חזן ז״ל בספרו היקר עין יוסף לבבא
מציעא שם שכתב בהאי לישנא "[רבי אלעזר אומר
גדולה אונאת דברים מאונאת ממון] שזה בגופו וזה

בממונו .מכאן נראה דסבירא ליה לרבי אלעזר דגופו
עדיף ,וכן מההיא דברכות פ״ק דאמר רבי אלעזר גדולה

תענית מן הצדקה רזה בגופו וזה בממונו ,ואילו רבי
אלעזר גופיה אמר בברכות פרק הרואה [ס״א ב׳]
ובפסחים [פ״ב ,כ״ה א׳ ,כצ״ל] אם נאמר בכל נפשך

למה נאמר בכל מאדך לומר לך אם יש אדם שגופו
חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ,ואם יש לך

אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך,
משמע ששניהם שוים ,ותו איכא למידק במ״ש זה ניתן

למזונות בודקין ,ורב יהודה סבר איפכא דלמזונות אין
בודקין משום דקא מצטער ע״ש ,וע״ע בזה בשו״ת חות
יאיר (סימן קצ״א) ,ושו״ת חכם צבי (סימן מ״ז) ,ושו״ת

שבות יעקב ח״ב (סימן צ״ז וק״ג) ,ובתשובותיו שבסוף
ספרו מנחת יעקב (סימן א׳) ,וגנזי חיים (מערכת ב׳ אות

ח׳) ,ושו״ת מהרש״ם ח״ב (סימן נ״ז) ,ואור שמח

הלכות סנהדרין (פרק ט״ו) ,וגליוני הש״ס בבא בתרא
(שם) ,וקובץ שיעורים בבא בתרא (שם אות מ״ט)

ומרגליות הים סנהדרין (שם אות ח׳) ואכמ״ל.

רכן

מה שכתב בעין יוסף שם להעיר שהרי אונאת
דברים איתא בהישבון על ידי מחילה ,כבר כתבנו

לעיל את הנראה לנו בזה בס״ד.

בריית

יעקב

סימן יט

קעה

סימן יט

הערות בענין אונאת דברים
גם

א
בענין אונאת דברים בקטן

מה שהקשה מההיא דסוכה דלא לימא לינוקא
וכו׳ ,לא קשיא ,ונקדים הא דאמור בבבא מציעא

(מ״ט א׳) דאם אדם הבטיח לחברו מתנה מועטת ולא

כתב

בספר הח^נגך (מצוה של״ח) "שלא להונות אחד

נתן לו יש בזה משום מחוסרי אמנה ע״ש ,ולא

מישראל בדברים כלומר שלא נאמר לישראל

אישתמיט תנא או פוסק ראשון או אחרון ללמדנו שיש

דברים שיכאיבוהו ויצערהו ואין בו כח להעזר מהם,

בזה אונאת דברים ,ועיין שערי תשובה (שער ג׳ אות

כגון היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

קפ״ד) .ובעל כרחין החילוק הוא דהיכא דעצם הדבור

הראשונים" וכר.

גורם צער לשני וכההיא דתנן התם (נ״ח ב׳) לא יאמר

עוד

כתב שם "ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן

בזכרים ונקבות ,ואפילו בקטנים ראוי להזהר

שלא להכאיבן בדברים יותר מדאי ,זולתי במה שצריכין
הרבה כדי שיקחו מוסר ,ואפילו בבניו ובנותיו של

אדם ,והמקל בהם שלא לצערן בענינים אלה ימצא

לחנוני בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ,ע״ש,

דהחנוני מצטער ואומר מדוע שאלני להטריחי חנם ,זה
מקרי אונאת דברים ,אבל כל שאין עצם הדבור גורם לו

צער כהמבטיח לחברו מתנה מועטת שעצם הדבור אינו
מצערו אלא צערו נגרם מזה שנמנע מלתת לו המתנה,

כהאי גוונא לא מקרי אונאת דברים ,שלא מצינו כשזה

חיים ברכה וכבוד".

נמנע מלקיים דבריו וזה מצטער ,שיהיה בזה משום
בספר פרדס יוסף ח״ג (דשי״ד ע״א) שהקשה

אונאת דברים .והוא הדין והוא הטעם גבי המבטיח

על החינוך מהא דכתב רמ״א ז״ל בחו״מ

מידי לינוקא דבדבור כשלעצמו לא מונח צער ,והצער

(סימן רכ״ח ס״א) בשם הנמוקי יוסף דאין מצווין על

נגרם לתינוק כשהוא נמנע מלתת לו את אשר הבטיחו

אונאת דברים רק ליראי ה׳ דדרשינן ולא תונו איש את

וזה לא מקרי אונאת דברים ,ורק משום לא ילמדו שקר

עמיתו ,עם שאתך בתורה ובמצוות ,וקטן לא הוי בר

אית ביה ודו״ק .ונתיישבו ועלו דברי בעל החינוך ז״ל

תורה ומצוות .וע״ע סוכה (מ״ו ב׳) לא לימא אינש
לינוקי יהיבנא לך ולא יהיב ליה דאתי לאגמורי שקרא,

יפה בס״ד.

וראיתי

ואם

תאמר מדוע השולח חמרים לבית חבירו ויודע

ולפי החינוך קשה דהא מדינא אסור דהוי אונאת

בו שלא מכר תבואה מעולם יש בזה אונאת

דברים" עכ״ד[ .שו״ר שכל הדברים מועתקים מספר

דגרים( ,או לאותו פלוני או לתמרים וכנ״ל בסימן ט״ו

הדרש והעיון לויקרא שם (מאמר רפ״א) ,ולא ידעתי

אות ה׳ ד״ה ותו) ואילו המבטיח לתת מתנה לחבירו

מדוע לא הזכירו הרב פרדס יוסף בשמו].

ואינו נותן לו אין בזה משום אונאת דברים ,דלכאורה

רבמחכת״ה

מאי שנא והלא בשני הציורים הדיבור עצמו רק גרם

איני רואה כאן מקום עיון ,חדא דאף
לדבריו מי לימא לן שבעל החינוך סובר

לאונאה ולא עשאה ממש.

ריש

לומר דגבי השולח חמרים שעצם דיבורו גרם

כנמוקי יוסף ,ואטו גברא אגברא קא רמית אתמהא .ותו
לא ידעתי מנא ליה הא דקטן לא מקרי עמיתו ,ולדבריו

להם את ההליכה אל בית חבירו וההליכה עצמה

ז״ל כל שאר הדינים דילפינן להו מעמיתו ,וכגון לא

היא האונאה ,והרי שדיבורו יצר והוליד את האונאה,

תשקרו איש בעמיתו ,וכן ובצדק תשפוט עמיתך ועיין
שבועות (ל׳ א׳) וכיו״ב ,מתמעט קטן ,וזו מנין.

מה שאין כן גבי המבטיח לתת לחבריו מתנה ,אך חזר
בו ,כאן דיבורו לא פעל ויצר שום אונאה ,אלא האונאה

נוצרה

ובתלמוד

רק

מאי נתינת המתנה אבל עצם דיבורו

מיעטו מעמיתך גוי ולא קטן ,עיין בכורות

והבטחתו לתת מתנה לא יצר שום צער אצל חבירו,
והדיבור רק נטע אצל חבירו צפיה ותקווה שיקבל

כ״ב) ,ושם בשיורי טהרה (מערכת ר׳ אות ו׳ ואות מ׳),

מתנה ,וכשחזר בו מהבטחתו ולא קיים דבריו לתת לו

[שו״ר

המתנה ,על ידי כך נתבטלה ונהרסה תקוותו לקבל

במהרש״א בבא מציעא (נ"ט א׳) ושבועות (ל׳ א׳) מה

המתנה וזה צערו ,וכאן דיבורו שימש רק מכשיר והיכי

שכתב בזה ,ועיין בשדי חמד (מערכת א׳ אות ת״ג)

תימצי לאונאה ,אבל לא שבעצמותו היווה את האונאה

ופאת השדי שם (אות כ׳) ,ועשו״ת רב״ז הנ״ל].

ודו״ק.

(י״ג א׳) ,וטהרת המים (מערכת ח׳ אות

ושו״ת

הרב״ז

ח"ג

(סימן

ט״ז)

עש״ב.

ברית

קעו

יעקב

סימן יט

דאי הכי וזיקשי לך מאי טעמא איכא אונאה,

שחושב שחברו תלה עיניו בכוונה ללגלג וללעוג לו,

אליבא דרבי יהודה ,בתולה עיניו על המקח

ואונאתו באה מזה גופא שנתן עיניו על המקח לבזותו,

ולבסוף לא קנה ,ולכאורה הרי גם שם אי הקניה היא

מה שאין כן כמבטיח לתת מתנה ,ויש לדקדק כן מדברי

איברא

הגורמת את האונאה ולא עצם תליית עיניו על המקח

בעל יראים ז״ל המובאים אצלנו לעיל סימן ט״ז אות

ואפילו הכי אסור משום אונאת דברים .ואפשר שכל

ב׳ שמהתולה עיניו על המקח למד שיש אונאת דברים

שידע בשעת דיבורו שהשני יתאנה לבסוף ,וכגון

בכל פעולה ותנועה ורמז המצערים והמעליבים לחברו,

בתולה עיניו על המקח ואינו חפץ לקנותו ,אסור משום

ועיין( ,אך לפי דרך זו לא יתיישבו דברי הגאון מהרד״פ

אונאת דברים ,אף שמהדיבור עצמו לא נוצרה האונאה,

ז״ל ודו״ק).

דמכל מקום ידע שהשני יצטער וגרם לו אונאה .אבל

בענין אונאת דברים בקללה

במבטיה לתת מתנה לחבירו ,או הרוצה לפי תומו
לקנות חפץ מחבנדו ,ואחר כך משום מה חזר בו ולא
נתן המתנה או שלא קנה החפץ ,אינו נחשב למאנהו,

כתב

בספר החינוך (מצוה רל״א) "שלא לקלל אחד

רכל כי האי לא זו שלא אונאהו בידים וכדלעיל ,אלא

מישראל בין איש בין אשה ואף על פי שאינו

פשע במה שהשני לבסוף נתאנה ,שהרי

שומע הקללה שנאמר לא תקלל חרש ,ובא הפירוש על

הבטחתו היתה בתום לב ,הא למה זה דומה למי

מי שאינו שומע קללתך ,וכן תרגם אונקלוס וכו׳ ,ואמרו

שאומר למוכר שפלוני אחר רוצה לקנות ממנו דבר מה,

יש מדבר דבר אחד וחייב עליו משום ארבע דברים ,בן

אטו חייב אותו פלוני לקנות הדבר כדי שלא יתאנה

נשיא שקלל אביו ,חייב עליו משום האב ,ומשום דיין,

המוכר ,והוא הדין אם הוא עצמו אמר למוכר לפי תומו

ומשום נשיא ,ומשום בעמך לא תאור" ,וכו׳.

שהוא רוצה לקנות ,הרי הוא כאדם אחר שאמר ,שהרי

וראיתי

אף לא

לגר״א הכהן ז״ל משאלוניקי בספרו היקר

פשיעה ואשמה בזה שאמר לקנות ,אין כאן ,ולחייבו

טהרת המים (חלק שיורי טהרה מערכת ל׳

לקנות כיון שאמר לקנות אין לנו ,שהרי מצירו אין כאן

אות ט״ו) שתמה על דברי הרב החינוך דלעיל ,וכתב

עוולה ,שנהג כדרך העולם ,ואף שמחמתו ובעטיו

"זה פשוט דהמקלל את חבירו בלא שם שעובר על לאו

נתאנה ונצטער השני לית לן בה ,ודומיא למקרה דלעיל

דלא תקלל חרש דעובר נמי על לאו דלא תונו ,דהא

ודו״ק .ולפי דרך זו תתיישב גם השאלה דלעיל מדוע

חברו מתבייש ממנו ואין לך חירוף גדול מזה וכמו

המבטיח לתת מתנה לינוקא ולא נתן אין בזה משום

שכתבתי בטהרת המים (מערכת ב׳ אות ב׳ וג׳) ע״ש,

אונאת דברים ,ועיין.

ואם כן קשה על החינוך שכתב המקלל את הנשיא והוא

ולמאי

דכתיבנא הכא בס״ד יש להבין דברות הגאון

אביו עובר על ארבעה לאוין וכנ״ל ,והא איכא נמי לאו

מהרד״פ ז״ל שכתב דהפלוגתא בין תנא קמא

חמישי דלא תונו וצ״ע".

לרבי יהודה בלא יתלה עיניו על המקח ,מיירי אף

וגברא

רבה חזינא ותיובתא לא חזינא ,ופשוט אצלי

כששואלו בפה מלא מה מחירו ואומר לו שברצונו

שאף בעל החינוך ז״ל נמי סבירא ליה הכי,

לקנותו ,דלתנא קמא אף בכהאי גוונא אין בו משום

וכמו שכתב בעל החינוך ז״ל עצמו (במצוה של״ח)

אונאת דברים ,ולרבי יהודה אסור ,וכנ״ל בס״ס ט״ז אות
ה׳ ע״ש ,ולכאורה לפי זה דברי תנא קמא משוללים

שהמחרף לחברו עובר בלאו דאונאת דברים עש״ה,
וע״ע חקרי לב יו״ד ח״ג (סימן פ׳ ,דס״ו ע״ב) ושו״ע

הבנה ,דמדוע אכן אין כאן אונאת דברים והלא יודע

הגר״ז חו״מ (הלכות אונאה סעיף כ״ח) ולעיל סימן ט״ו

הוא בעצמו שאינו מעוניין ואינו רוצה לקנות המקח.

אות א׳ ,מ״מ כאן בדבריו גבי לאו דלא תקלל לא נחית

אך למבואר כאן אתא שפיר ,דתנא קמא סבר דאין הכי

בעל החינוך אלא לאורויי לן דיש מציאות שאדם ידבר

נמי שלא כהוגן עשה במה שתלה עיניו על המקח,

דיבור אחד ויעבור על ארבעה לאוין הקללה ,אבל אין

עכ״פ לא הדיבור יצר בפועל את האונאה אלא האונאה

הכי נמי דיש בזה עוד איסורים ולאוין נוספים ,אבל לא

נגרמה מהאי קניה ,וכל כי האי חשיבא אונאה בדרך

בא בעל החינוך ז״ל כאן לאפושי בלאוין ,אלא רק גבי

שתיקה ולית לן בה ,ואילו רבי יהודה סבר שהואיל

לאוין דקללה ,ודו״ק .כנלע״ד .ואתו שפיר דברי בעל

שבשעה שאמר ודבר שרוצה לקנות החפץ ויודע הוא

החינוך זיע״א.

בעצמו שאינו מעוניין בדבר וברי היה לו שהמוכר
יתאנה ,הויה אונאה בדרך דיבור וחשיב כנתאנה מעצם

ג

בטעם שאין לוקין על לאו

וגוף הדיבור ודו״ק.
באופן אחר יש ליישב הקושיא דלעיל מאי שנא
מתולה עיניו על המקח וכו׳ ,ונימא שבתולה
עיניו על המקח ,המוכר מצטער מעצם ההסתכלות

דאונאת דברים ואונאת ממון

ויקרא

(כ״ה י״ז) "ולא תונו איש את עמיתו" וגו׳,

ובאונאת

דברים

הכתוב

מדבר,

וכדדרשו

כרית

סימן יט

יעקב

קעז

וביארו רבותינו בתורת כהנים (שם) ובבא מציעא (נ״ח

רבינו המאירי ז״ל בספרו בית הבחירה לבבא מציעא

ב׳) ,ואין לוקין על לאו זה ,עיין ברמב״ם הלכות

(קט״ו א׳) ולמכות (ט״ז ב׳) ,וכ״כ הריטב״א ז״ל מכות

סנהדרין (פרק י״ט) ובפירוש המשניות שלו מכות (ריש

(י״ח ב׳) ושבועות (ל״ו א׳) ,וכ״כ בחידושים המיוחסים

פרק ג׳) ובבית הבחירה לרבינו המאירי ז״ל (שם)

לר״ן סנהדרין (0״ג א׳) ע״ש ,וכ״כ מרן ז״ל בכסף

ובספר החינוך (מצרה של״ח) ,עיין שם[ .ושיטת הרב

משנה הלכות עבודה זרה (פי״א ה״א) ועשו״ת רדב״ז

המרדכי ז״ל הי״ד שלוקין על לאו דאונאת דברים,

ז״ל (ס״ס אלף ת״ס) ואכמ״לגא).

מחודשת ,ונבבארה אצלינו בס״ד בסימן י״ז עיין שם
בארוכה].

והר ,בנדון דידן איבא תרי לאוי באגפי נפשייחו ,חדא
"אל תונו איש את אחיו" ,דהוא לאו דאונאת

רבטעמא

דאין לוקין

על לאו דאונאת

ממון ,ותו איכא לאו "לא תונו איש את עמיתו" ,דהוא
לאו דאונאת דברים ,וכמפורש בספרא (פרשת בהר)

המובהק מהר״י ליפשיץ ז״ל אב״ד נוברדוק בספרו

ובבא מציעא (נ״ח ב׳) ,וכל כי האי דכל לאו בפני עצמו

היקר שו״ת ברית יעקב חלק אורח חיים (סימן י״ט

הוא לא מיקרי לאו שבכללות ,וצל״ע.

דנ״ט ע״ב דפו״ח) שנשאל במי שעבר על לאו
שבכללות שקיימא לן שאין לוקין עליו ,משום דלא דמי

ואכן

דמילתא

דברים ,ראיתי בזה דבר מחודש לגאון

לאו דאונאת דברים אינו מפני שהוא לאו

ללאו דחסימה ,וכדאיתא במכות (י״ג ב׳ ,ועיין ריטב״א
שם) ,אם על כל פנים ילקה מכת מרדות מדרבנן ,ועל

דא כתב "ויש להביא ראיה מלאו דאונאת דברים
שהמרדכי כתב דלוקה ,ועיין בית יוסף חושן משפט

(ס״ס א׳) ,והרי הוא לאו שבכללות דקאי גם על אונאת
ממון ,ועיין סמ״ע (סימן ת״כ סקמ״ט ,כצ״ל)" ,ועיין

שם .והביא דבריו בשתיקה כהודאה רבינו השדי חמד
ז״ל (בכללים ,מערכת ל׳ אות צ״ה) ועיין שם.

כל רבותינו ז״ל נקטו שהטעם שאין לוקין על

שבכללות ,וכדכתב הגאון ברית יעקב ז״ל ,אלא כתבו
דטעמא דמילתא דלאו דאונאת דברים הוא לאו שאין

בו מעשה ,וכמפורש בפירוש המשניות לרמב״ם ז״ל
מכות (ריש פרק ג׳) ובספר החינוך (מצוה של״ח)

ובשערי תשובה (שער ג׳ אות מ״ט) ולמרץ ז״ל בבית
יוסף חושן משפט (ס״ס א׳) ולרמ״א ז״ל בדרכי משה

שם (ו־״ס רכ״ח) ובסמ״ע (סימן ת״כ סקמ״ט) ועוד,

והטעם שאין לוקין על לאו דאונאת ממון כתבו משום

ובעניות,

איני מבין דבריו ,דגדר לאו שבכללות הוא

דהוא לאו שניתן להישבון וכמפורש בפירוש המשניות

לאו אחד הכולל עניינים רבים חלוקים זה

לרמב״ם ז״ל (שם) ובחבורו הגדול הלכות מכירה

מזה ואינן מענין אחד כלל ,וכמפורש בסנהדרין (ס״ג

(פי״ב ה״א) ובספר החינוך (מצרה של״ז) ע״ש[ .ויש

א׳) גבי לאו דלא תאכלו על הדם ,וכמו שכתבו כל

להתיישב היטב בלשון הטור חושן משפט (ו־״ס רכ״ז)

רבותינו הראשונים ז״ל ,עיין בתוספות מכות (י״ח א׳

ועיין בבית יוסף שם ,ובב״ח ודרישה ופרישה שם,

ד״ה וללקי משום ובשר) ,וכן הוא בתוספות רבינו פרץ

ובסמ״ע שם סק״א ,ועיין במנחת חינוך (שם) ומה

שם ,ובתוספות המיוחסים לתוספות שאנץ שם ,וכן

שכתב משם התוספות בבא מציעא (ס״א א׳) ופני

כתב הרמב״ם ז״ל בספר המצוות (שורש ט׳) ובפירוש

יע־שע שם ,ודו״ק ,ועשו״ת רביד הזהב (אברך ,סימן

המשניות מכות (ריש פרק ג׳) ,ועיין לרמב״ן ז״ל בספר

ל״ו ול״ז) ואכמ״ל](□).

המצוות (שם) ולרי״ד בתוספותיו לפסחים (מ״א א׳),

וע״ן

וכ״כ הרמ״ה ז״ל סנהדרין (ס״ג ב׳) ,וכ״כ בארוכה

לרבינו הרמב״ן ז״ל בביאורו לתורה ויקרא

(כ״ה ט״ו) שכתב "ואני חושב עוד סברה,

(א) ועיין בספר יד קלאכי (כלל שצ״ב) שכתב כן משם הגר״י אשקאפה ז״ל בספר ראש יוסף חושן משפט (ו־״ס כ״ז) ע״ש,
ותמהני שלא הזכיר לתורת הראשונים ז״ל שהבאנו ,ועיין תוספות שבת (פ״ה א׳) וסנהדרין (ס״ג א׳) וחולין (ס״ג ב׳ן ע״ש,
וע״ע למרן ז״ל בכסף משנה הלכות גרושין (פי״א הי״ד) ולחם משנה שם .ופרי מגדים (פתיחה כוללת ח״א אות ל״ז)
ולגרי״צ טייב ז״ל בווי העמודים (סימן נ״ז אות ב׳) וטהרת המים (מערכת ל׳ אות א׳) ע״ש ,וצ״ע בתוספות יומא (ל״ו ב׳>
ופרישה יו״ד (סימן קט״ז) ואה״ע (סימן כ״ו אות ג׳) ובשו״ת קדושת יום טוב לגרי״ט אלגאזי ז״ל (סימן י״ט ד״ה ואפשר).
ועיין לגאון מהרי״ם פאדווה מבריסק ז״ל בספרו מקור מים חיים יו״ד (סימן קט״ז) ולגרי״ש נתנזון בהגהות יד שאול יו״ד

(שם) ושדי חמד (מערכת ל׳ סוף כלל י״א) ע״ש וצ״ע ,ונתבאר במקום אחר בס״ד.
(ב) ומן התימא אצלי שהשדי חמד (מערכת ל׳ אות צ״ה> הביא דברי הגאון ברית יעקב ז״ל בשתיקה כהודאה ,ולא עמד
על דבריו וכנ״ל[ ,ובגוף החקירה אם לוקין מכת מרדות על לאו שבכללות ,עיין בים של שלמה חולין (פ״ח סימן י״ג>
ופמ״ג או״ח (סימן ע״ד מש״ז סק״א) ולגר״ח פאלאג׳י ז״ל בספרו שו״ת נשמת כל חי א5״ח (סימן י״טן ובספרו גנזי חיים
(מערכת מ׳ אות פ״ז) ובספרו החפץ חיים (סימן מ״ר) עש״ב ,ובספרו תנופה חיים (שמואל א' אות ט״ו) .ובספר כתבי
מהר׳־צ חיות ז״ל ח״א (מאמר תפארת למשה פרק ד׳ ,דף תכ״דן וח״ב (בתשובות מהר״צ סימן ב׳ דף תרי״ד) ע״ש ,וע״ע
בשדי חמד (מערכת ל׳ אות צ״ה) הנ״ל ,ובפאת השדי (מערכת ה׳ אות כ״א) ובדברי חכמים (סוף סימן נ״ו> ואכמ״ל].

ברית

קעח

יעקב

יט

שודאי המאנה את דזבירו לדעת עובר בלאו בין

משום דהא דאין לוקין על לאו דאונאת ממון הוא

במטלטלי□ בין בקרקעות שבהן דבר הכתוב "אל תונו

משום דהוי לאו הניתק לעשה כיון דאיתא בהשבה

איש את אחיו במספר שנים או היובל" ,שהוא מזהיר

וכמבואר ברמב״ם הלכות מכירה (פי״ב ה״א) "אסור

שיקנו וימכרו לפי השנים ולא יונו איש את אחיו ,אבל

למוכר או לקונה להונות את חבירו וכו׳ ואע״פ שהוא
עובר בלא תעשה אינו לוקה מפני שניתן להשבון",

רבותינו חדשו באונאה תשלומים בשתות המקח,
וביטול מקח יותר משתות ,ומזה בלבד מיעטו

והרי הרמב״ם ז״ל בהלכות תמורה (פ״א ה״ב) לימדנו

הקרקעות ,לפי שהאונאה בהם אפילו ביתר משתות

דכשהלאו כולל יותר מן העשה לא הוי ניתק לעשה,

מחילה ,כמו שהיא מחילה במטלטלים בפחות משתות,

ולפי קרמב״ן ז״ל באונאה הלאו כולל יותר מהעשה,

אע״פ שהוא אסור להונות כן לדעת אבל אין דרך בני

שהרי הלאו דלא תונו איש את אחיו כולל בין קרקעות

אדם לבטל ממכרם מפני אונאה מועטת כזו .ודרשו
חכמים מפני-שאמר הכתוב וכי תמכרו ממכר לעמיתך

בין מטלטלין ,וחיוב ההשבה ליכא רק במטלטלין ולא

בקרקע וכל שהלאו כולל יותר מן העשה לא הוי לאו

או קנה דבר הנקנה מיד ליד אל תונו איש את אחיו,

הניתק לעשה ,וצ״ע.

למדנו שיש באונאה דין מיוחד במטלטלים שאינו נוהג

בקרקעות והוא חזרת הממון ,אבל אזהרת הלאו נוהגת
בכולן ,ולכך אמר וכי תמכרו ממכר ,לשון רבים למוכר
קרקעות ולמוכר מטלטלין ,או קנה מיד עמיתך היחיד

מהם המוכר מטלטלין מיד ליד ,ואמר לכולן אל תונו,

וכיון שייחד והפריש המטלטלין ריבה בהן דין אונאה
והיא בחזרת התשלומין ,וזה דבר נכון כפי המדרשים

שקבלו רבותינו ברמזי התורה" ,ע״ש .הרי שחידש לנו

הרמב״ן ז״ל דמה שאמרו רז״ל (בבבא מציעא נ״ו א׳)

אין אונאה לקרקעות היינו לענין חזרת הממון באונאת
שתות וביטול המקח ביותר משתות ,דדבר זה שייך רק

במטלטלין וקרקעות נתמעטו מזה ,אבל לאו דאונאה

והוסיף

בספר הדרש והעיון שם "שהנה בספר מנחת
חינוך (מצוה של״ז) הקשה על הרמב״ן ז״ל

דהלאו דלא תונו שייך גם בקרקעות וחיוב השבה ליכא

בקרקע וכנ״ל ,אם כן יהיו לוקין על אונאת קרקע
דליתא בהשבה ,ע״ש .אבל לפי מה שכתבנו יש

להקשות ביותר דלרמב״ן ז״ל דהלאו איתא בקרקעות

וחיוב השבה ליתא בקרקעות היה מן הראוי שיהיה
חיוב מלקות באונאה אפילו במטלטלין ,דכיון דליכא
חיוב השבה בקרקע והלאו ישנו גם בקרקע אם כן לא

הוי בכלל הלאו דאונאה לאו הניתק לעשה ,כיון שהלאו
כולל .יותר מהעשה וכל שהלאו כולל יותר מהעשה לא

הוי ניתק לעשה" וצ״עוג).

יש בקרקעות כמו שנוהג הוא במטלטלין ,וכן סוברים

רבינו יונה ז״ל הובא בשטה מקובצת בבא בתרא (ע״ז

וכיוצא

בזה ראיתי בספר פרדס יוסף ח״ג (דשי״ד

א) והראב״ד ז״ל הובא בפירוש המיוחס לריטב״א ז״ל

ע״א) שכתב שבספר שארית יעקב (בסוגיה

בבא מציעא (נ״ח א׳) ,והרא״ש (פרק הזהב ,לפי מ״ש

דאין נשבעין על הקרקעות) הקשה דהרי הלאו כולל

בשו״ת רביד הזהב סימן ל״ו אות ב׳) וספר החינוך

יותר מן העשה ,דהלאו כולל בין בקרקע בין במטלטלין

(מצוה של״ז) ,ע״ש .ועיין בכלי יקר עה״ת ויקרא (שם),

ועשה דהשבון רק במטלטלין ,ועיין שאגת אריה (סימן

ומשנה למלך הלכות לוה ומלוה (פ״ד ה״א) ובספר

ע״ז) שכתב בכהאי גוונא לא הוי לאו הניתק לעשה,

דברי אמת ,במערכות (דף נ״ט אות ב׳) ושו״ת רביד

ובמקור חיים (סימן תל״א) וכר ,עיין שם[ .וע״ע בזה

הזהב (שם).

בט״ז חו״מ (סימן צ״ז סעיף י״ד) ותומים (שם סק״ו)

וראיתי

לגאון מריישא ז״ל הי״ד בספרו הנכבד הדרש

וקצות החושן (שם סק״ג) ולגרח״ב ז״ל בספר מצות

והעיון (ויקרא מאמר רע״ז אות ב׳) שכתב

המלך (סוף עשה ז׳ דל״ו ע״ב) ובספרו לב שומע

לתמוה דלפי זה יהיה לאו דאונאת ממון בר מלקות,

(מערכת ל׳ אות ע״ט) ושו״ת ברית יעקב חיו״ד (סימן

<ג> כקושיית המנחת חינוך על הרמב״ן ז״ל כבר הקשו הגאון מהר״י עייאש ז״ל בהגהותיו עפרא דארעא על ספר ארעא
דרבנן (מערכת א׳ אות ’"גן והגאון מאה״ו ז״ל בספרו מעין חכמה על תרי״ג מצות (דע״ד ע״א דפוס רדלהיים) והגרא״ל
צונץ ז״ל במעייני חכמה לבבא מציעא (נ״ו ב׳ מהדורה בתרא אות קמ״חן והגאון משכנות יעקב הובא בספר תכלת מרדכי
(פרשת בהר> ע״ש .ועיין במנחת חינוך שם מה שכתב ליישב .וכן תירץ בדמשק אליעזר חושן משפט (סימן רכ״ז אות ז׳ץ
שהרי הרמב״ן ז״ל כתב דהטעם שאין אונאה בקרקעות משום דמחיל ליה ומשום הכי אין לוקין כיון דבר תשלומין הוא רק
דחבירו מחל לו ע״ש .עוד יש ליישב על פי מה שכתבו התוספות בשבת (פ״ה א׳> וחולין (פ״ב ב׳) דכל לאו הכולל שני
ענינים וחדא מינייהו אינו בר מלקות .אזי אין לוקין אף על השני ע״ש ,ומינה נמי בנידון דידן שהלאו דאונאה כולל
קרקעות וממון .ועל הממון אינו לוקה משום הוי ניתן להשבון .אזי אין לוקה אף על הקרקעות ,וכ״ב הגאון מהרש״ם ז״ל
במשפט שלום חושן משפט <ר״ס רכ״ז ושם סכ״ט) וכ״כ בשדי חמד (מערכת א' אות קמ״ח) ע״ש .וע״ע שו״ת רביד הזהב
(סימן ל״ח ובהשמטות לדמשק אליעזר (שם) ובספר מכתם לדוד לגר״ד שפרבר ז״ל (פרשת בהר <ד״פ ע״ב> ובספר מרבה
תורה על הלכות ריבית (דמ״ז ע״ג וע״ד> ואכמ״ל.

ברית

יעקב

סימן יט

קעט

מ״ט) ודמשק אליעזר חושן משפט (שם אות ג׳)

להישבון ,שהרי ידוע שיש ששה סוגי לאוין שאין לוקין

בארוכה ואכמ״ל].

עליהם ,וחד מנהון לאו הניתק לעשה ,כלאו דגזילה

ורבינו

הקדוש מהר״ח בן עטר ז״ל בספר אור החיים

ויקרא (כ״ה י״ז) כתב דאף דאין אונאה
לקרקעות היינו שאין עוברים על לאו דלא תונו איש את
אחיו המדבר באונאת ממון ,אבל מכל מקום עוברים

באונאת קרקעות על לאו דאל תונו איש את עמיתו

המדבר/באונאת דברים ,כי כשמאנה במקח וממכר של
קרקעות עכ״פ לא גרע מאונאת דברים ע״ש .וכבר כתב

כיו״ב רבינו המהרש״ל ז״ל והובא בסמ״ע חושן משפט
(סימן רכ״ז ס״ק נ״א) ע״ש ,ועיין בהגהות רש״ש בבא

שהתורה אמרה שאם אדם גזל תקנתו שישיב הגזילה
ויפטר מן המלקות ,ותו יש לאו שניתן להישבון ,דהיינו

אם חיסר ממון חברו כבגניבה ואונאה ,הואיל וניתן
.להשיב חיסור הממון לכך אין לוקין ,אבל אין בזה קיום
מצוה של והשיב את הגזילה ,והדברים מפורשים היטב

ברמב״ם ז״ל שבהלכות גזילה (ריש פ״א) כתב דהטעם

שאין לוקין על לאו דגזילה משום דהוי לאו הניתק
לעשה ,ואילו בהלכות גניבה (ו־פ״א) כתב הרמב״ם ז״ל
דהטעם שאין לוקין על לאו דגניבה משום דהוא לאו

הניתן להישכון ע״ש ,ולפי זה כשמשיב גניכה לא קיים

מציעא (נ״ו ב׳) ע״ש<ד).

בזה עשה דוהשיב את הנזילה ,וכפי שכתבו כן בשו״ת

ובספר

הדרש והעיון (שם מאמר רע״ט אות ב׳)

חות יאיר (סימן קצ״ג) ושו״ת עונג יום טוב (סימן קי״ח

הקשה דלפי זה יצא שעל לאו דאונאת ממון

ובהגהה שם).

במטלטלין צריך ללקות ,שהרי הטעם שא,ן ליקי! על
לאו דאונאה משום דהוי לאו הניתק לעשה משום

והשתא

הרמב״ן ז״ל מעיקרא ליתא ,דכל שאמרו

דאיתא בתשלומין וכנ״ל ,והרי בתמורה (ד׳ ב׳) אמרו

שאין עשך אחד עוקר תרי לאוי ,והכי נמי כאן לא אתי

חד עשה של השבה וינתק תרי לאוי שיש באונאה,
ועיין מה שפלפל דלא אמרינן לא אתי חד עשה ועקר
תרי לאוי רק כששני הלאוין סמוכים זה לזה אבל כל
שאין הלאוין סמוכין זה לזה אתי חד עשה ועקר תרי

לאוי וכמ״ש התוספות בחולין (פ״א א׳ סד״ה הנח)
ועיין

בספר

שושנת

העמקים

(כלל

ב׳)

שכתב

שהרמב״ם ז״ל חולק על התוספות ע״ש [ובספר פרדס

דאתינן להכי קושיית הדרש והעיון על

שכשהלאו כולל יותר מהעשה תו לא מיקרי לאו הניתק

לעשה ,גבי גדר לאו הניתק לעשה אמרו ,אבל בנדון

דידן לאו דאונאת ממון אינו לאו הניתק לעשה אלא
הוא לאו שניתן להישכון ,וכמפורש ברמב״ם ז״ל
בהלכות מכירה (פי״ב ה״א) ובפירוש המשניות מכות
(ריש פרק ג׳) ,ובכגון דא לא איכפת לן שהלאו כולל

יותר מהעשה .ועלו יפה דברי רבותינו הרמב״ן ז״ל
והאור החיים ,חלקם בחיים ,זיע״א(ה>.

יוסף (שם) העתיק כל דבריו בלא להביאו בשמו.ולפי

ד

מה שכתב הגרח״ב ז״ל מטריפולי בספר לב שומע

בענין מכנה שם לחבירו

(מערכת ע׳ אות כ״ג) דבלאוין שאין בהן מלקות אתי

חד עשה ועקר תרי לאוי ע״ש ,מיושבת קושיא זו ,שהרי
אין לוקין לא על לאו דאונאת ממון ולא על לאו “
דאונאת דברים ,וכנ״ל ודו״ק].

בבא

מציעא (נ״ח ב׳) בסוגיית אונאת דברים "תני
תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני

חבירו ברבים כאילו שופך דמים ,אמר ליה שפיר

ודבריו

ז״ל בזה

תמוהים בעיני ,ונראה לכאורה

קאמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא .אמר

דאיחלף ליה לאו הניתק לעשה ,בלאו שניתן

ליה אביי לרב דימי במערבא במאי זהירי אמר ליה

(ר) ולשון האור החיים הקרוש כך הוא "שהרי בכל המאנה את חבירו לרמותו ,בדברי שקר הוא מאנהו והרי הוא בכלל
אונאת דברים" ע״ש ,ולפי זה דבכל אונאת ממון יש נמי לאונאת הברים ,יש להבין מאי ראמרו הגדולה אונאת הברים
מאונאת ממון ,שאונאת הברים בגופו ואינה ניתנת להשבון וכו׳,והלא בכלל אונאת ממון אונאת דברים ,ולא משכחת על פי
רוב שתהא אונאת דברים גרולה מאונאת ממון .ועיין.
(הן ועיין עוד לגר״מ אמרילייו ז״ל בהלכה למשה על הרמב״ם (ריש הלכות גניבה ר״א סע״א) ובחדושי הרי״מ חושן
משפט (1״ס שמ״ח סק״בן ובספר אבן האזל (ריש הלכות גניבה! ושו״ת אחיעזר ח״א (סימן כ״א ואילך) מה שכתבו בדברי
הרמב״ם ז״ל הללו ,וע״ע לרמב״ם ז״ל כהלכות סנהדרין (פי״ח ה״בן ובפירוש המשניות מכות (ריש פ״גן וצ״ע! .ודע
דמרנא ורכנא ז״ל בחפץ חיים (כלל ו׳ באר מים חיים אות ל״ג! כתב "הלאו הלא תגזול בהשיבו הגזילה עוקר את הלאו
מעיקרו ,וכמבואר בכמה מקומות" .הרי שהבין שבלאו הניתק לעשה כשמקיים העשה הרי כאילו לא עבר על הלאו מעיקרא
ולא עביר שום איסורא .וצל״ע רבכמה מקומות מבואר דהעשה מתקן רק שלא ילקה אבל אין הכוונה שנעקר האיסור
מעיקרא .וכמפורש ברש״י שבועות (ג׳ סע״בן ומכות (ט״ו סע״ב וט״ז א׳ן ע״ש וכן הוא להריא בלחם משנה הלכות גזילה
(פי״ד ה״ו> ושו״ת ישאגת אריה (ס״ס פ״א) עש״ב .ועיין מה שכתבנו בס״ר בקובץ התורני היקר מקבציאל (גליון ב ,דף ע״ון
ע״ש .ומצאתי עכשיו בשו״ת עמודי אש (קונטרס מקל חובלים סימן חץ שהאריך בבירור דבר זה ע״ש ,ואכמ״לן.

ברית

קם

יעקב

סימן יט

באחוורי אפי דאמר רבי חנינא כל היורדים לגיהנם

בכינוי של פגם משפחה" ,ע״ש .ובתוספות רא״ש
למגילה (שם) כתב "ולא כניתי שם לחברי ,ותימא מאי

הבא על אשת איש ,והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה

רבותיה והלא כל העולם אסור לכנות שם לחביריהם,

שם רע לחבירו" ,וקא תמה תלמודא "מכנה היינו

דבמציעא בפרק הזהב אמרינן אין לו חלק לעולם הבא,

מלבין" ,ומשני "אף על גב דרש ביה בשמיה" ,ופרש״י

ויש לומר דאפילו בשם כינוי שאינו גנאי לא כניתי ,אי

ז״ל "דרש ביה כבר הורגל בכך שמכנים אותו כן ואין

נמי יש לומר דלא רצה לומר אפילו בן פלוני דבר אלי

פניו מתלבנות ,ומכל מקום זה להכלימו נתכוון".

כמו שקוראים העולם אלא קוראו בשמו" ,ע״ש .וע״ע

עולים חוץ משלשה שיורדים ואינם עולים ,ואלו הן

וכבר

המהרש״א ז״ל דקדק דעדיפא הוי להו למינקט,
דזהירי אפילו במכנה שם רע לחבירו ודש ביה,

ומאי טעמא נקטו דזהירי באחוורי אפי ,ותירץ "דנקט
אחוורי אפי“משום שאין רוב העולם נזהרים בו בכל
יום" ע״ש"

ואפשר

לומר בס״ד לפי הנודע שמדרכי התשובה,

שתהיה מדת תשובתו לפי מדת משובתו,

תוספות תענית (כ׳ ב׳ ד״ה בהכינתו) ודו״ק .והגאון
יעב״ץ ז״ל בהגהותיו למגילה שם כתב כעין תירוץ

הרא״ש ז״ל עיין בו ,וע״ע במסילת ישרים (פרק י״א).
[ולענ״ד חילוק התוספות והרא״ש מבואר בתלמוד
גופו ,שהכא אמרו המכנה שם רע לחבירו ,ואילו

במגילה התם אמרו לא כניתי שם לחבירי ,ולא הזכירו
שם רע ודו״ק].

ולכאורה

מדברי רש״י ז״ל דבבא מציעא דלעיל,

כלשון רבינו יונה ז״ל בשערי תשובה (שער א׳ אות ט״ו

משמע שאם אכן דשו בשמיה וכבר אין לו

ואות מ״ז) ,וא״כ בני ארץ ישראל שגרמו חרבן הבית

בושה בכנוי זה שמכנים אותו בו ,וגם הקוראו בכנוי זה

משום הלבנת פני חברו ברכים ,כמעשה דקמצא ובר

אינו מתכוין להכלימו ,אזי בכהאי גוונא שרי .ולפי זה

קמצא ,לכך נזהרו באחוורי אפי טפי משאר הדברים,

יש ליישב קושיית התוספות והרא״ש ז״ל דזהירותו של

אף שגם בהם נזהרו ודו״ק.

רבי זכאי היתה שאף בכהאי גוונא שהשני דשו בשמיה

עוד

דע דיתכן עפ״י דברי הגמרא הכא בבא מציעא,

נוכל להבין גם הא דאמרו בסנהדרין (מ״ד ב׳)

והוא עצמו לא להכלימו נתכווץ עם כל זה נמנע
מלקרוא לו בכנוי ,ודו״ק.

"אמר ליה אביי לרב דימי ,האי קרא במערבא במאי

ריש

מוקמיתו לה ,אל תצא לריב מהר פן מה תעשה

דהמכנה שם רע לחבירו יורד לגיהנם ואינו עולה

באחריתה בהבלים אותך רעך ריבך ריב את רעך וסוד

היינו דוקא בשם גנאי של פגם משפחה ,וממידת

לעיין לסברת התוספות והרא״ש ז״ל דמה שאמרו

אחר אל תגל ,אמר ליה (רב דימי) בשעה שאמר הקב״ה

חסידות להימנע מלקראו אף בכנוי שאינו שם רע ,מהו

ליחזקאל הנביא לך אמור להם לישראל אביך האמורי

לקוראו ג׳ינג׳י וכיו״ב שנהגו העולם לכנות אם אכן יש

ואמך חתית ,אמרה רוח פסקנית לפני הקב״ה רבונו של
עולם אם יבואו אברהם ושרה ויעמדו לפניך אתה אומר

להם ומכלים אותם" וכו׳ ,ופרש״י שאתה קורא להם

אמורי וחתי .ועמדו המפרשים ז״ל בהא דקאמר אביי
לרב דימי במערבא במאי מוקמיתו לה ,ומשמע שבבבל

ידעו לבאר קרא זה ,ועיין בחדושי הגאונים שעל עין
יעקב ,ועיין גם במהרש״א ז״ל.

ולפי

להימנע מזה.

וראיתי

לגאון מבוסקא ז״ל בספרו הנחמד אוצר יד

החיים (אות תרכ״ז) שכתב "נשאלתי שדרך
העולם שאם יש כמה בני אדם שיש להם שם אחד

נותנים סימן באחד שהוא אדום או שחור או סימן אחר
אם

לא הוי בכלל המכנה שם לחבירו ,והראיתי

לירושלמי ברכות (פ״ט ה״א) רבי אבא סמוקא ,הרי

האמור יתכן לפרש דהכי קאמר ליה אביי לרב

דשפיר דמי" ,ע״ש .ואיני מבין ראייתו שיש לומר ששם

דימי ,דמאחר שבארץ ישראל נזהרו טובא בענין

שמו של רבי אבא היה אבא סמוקא ולא משום כינוי

בין אדם לחברו בהלבנת פנים ובמכנה שם רע לחברו

נגעו בו ,ומה דמות יערוך לשאלתו אם לאדם ששמו

וכנ״ל ,א״כ איך מבארים קרא זה דמיירי בעניני

ידוע מותר לכנותו אדום או שחור ,ולדבר זה אין ראיה

הכלמה ,ולכן דווקא אביי שאל את רב הימי בזה ,שהרי

כלל מהירושלמי שם .וע״ע במדרש תנחומא הקדום

כאן בבבא מציעא הם הם המדברים בענין זה ,דוק
והבן.

בראשית (סימן ז׳) רבי אבא האדמוני ועיין שם (בהערה

ועיין

מגילה (כ״ז ב׳) "שאלו תלמידיו את רבי זכאי

מ״א) ובמצויין שם ,ודו״ק.

ריש

לי להעיר בס״ד מתלמודא דידן ביבמות (ס״ד ב׳)

במה הארכת ימים ,אמר להם מימי וכו׳ ,ולא
כיניתי שם לחבירי וכו׳ ,וכתבו שם התוספות (ד״ה ולא

"כי אתא רב יצחק בר יוסף וכו׳ ,אמר ליה אביי
וכו׳ ,אמר רבא ומי איכא דעביד עובדא בנפשיה כי

כניתי) "אפילו כינוי דלא הוי גנאי ,והא דאמרינן

האי ,והא איהו (אביי) דאמר אבין דסמכא ,יצחק
בומקא לאו בר סמכא ,אבין ישנו בחזרה יצחק סומר,א

דהמכנה שם לחבירו אין לו חלק לעולם הבא ,היינו

כרית

יעקב

סימן יט

קפא

אינו בחזרה" וכו׳ .הרי שאביי ורבא לא נמנעו לקרוא
לרב יצחק בר יוסף בשם יצחק סומקא ,ובוודאי אם

כהגרי״ח ז״ל שלא היה דרכם להקפיד בזה כי לא

היה בזה צד איסור או מידת חסידות היו נמנעים מלומר

נחשב להם דבר זה לגנות ,ודו״ק.

כן ודו״ק ,ועדיין יש לעיין בדבר דיש מקום לומר

איסכא ,דמכאן מוכח דאין לקרוא אף בכנוי זה ורבא

בדווקא אמר וכינהו כן להורות שאין לסמוך עליו והא

ראיה שרבא קראו לרב יצחק בר יוסף בשמו ,יצחק,
ולא קאמ3רכ יצחק ודו״ק[ .ואין לסתור דברינו מזה

שרבא קרא לאבין בשמו ולא קאמר רב אבין ,דהתם
אכן כך נקרא ואינו נזכר תמיד בשם רב אבין בקדושין
(פ״א א׳) אמר אבין וכו׳ ולא נזכר אמר רב אבין ,מה

שאין כן גבי רב יצחק בר יוסף שתמיד נזכר בתלמוד
עם תואר רב ,ועיין רש״י ביבמות (שם ד״ה ישנו) על
סמכותו של אבין וע״ע ברכות (ל״ח ב׳) וקדושין (מ״ד
סע״א) וברש״י שם עש״ה ,ופסחים (ע׳ סע״ב) וחולין

שיש בזה גנות כל שהוא ,ובעל כרחין שמעית מינה

ומה

שכתב־הגרי״ח ז״ל לדחות הראיה מזה ששמואל
קרא שיננא לתלמידו רב יהודה ,באומרו שכך

היה דרכם של בני אדם לקרוא למי ששיניו גדולות

שיננא ולא הוי קפידא ,יש להביא סיוע לדבריו,
שראיתי לרב האי גאון ז״ל בתשובות הגאונים (הרכבי,
הובא באוצר הגאונים ברכות סימן רל״ז ,דף פ״ה)

שכתב "שיננא ברור בלשוננו אפילו כפי נשים וקטנים

שכל גדול שינים כך קודאין אותו" ע״ש ,הרי כמו
שכתב הגרי״ח ז״ל שכך היה דרכם של בני אדם לקרא

לגדול שינים שיננא ,ודו״ק.

ולעיקר

החוטם וכו׳ ,הנה מצינו בתענית (כ״ט א׳)

(ק״אי א׳) וצע״ע].

ולשאר

חקירת הגרי״ח ז״ל אם מותר לקרוא בעל

שאותו אדון קרא לרבן גמליאל כעל החוטם עיין שם,

בשרי ריש גלותא דבבל הגאון רבינו יוסף

אך פשוט דלא מיכרעא מילתא לנדון דידן ,דהרי

חיים זצ״ל ראיתי בספרו שלו תורה לשמה

מבואר שם דאותו אדון גוי היה ,ואף אם נאמר שגם בן

(סימן תכ״א) שדן במי שחוטמו גדול אם מותר לקראו

נח מוזהר על אונאת דברים והלבנת פנים ,ועיין מה

בעל החוטם או דילמא חשיב זה גנות והוא בכלל לשון

שכתבו בזה הגר״ח פאלאג׳י ז״ל בגנזי חיים (מערכת

הרע ,וכתב להוכיח שמצינו בכמה מקומות ששמואל

ה׳ אות כ״ח) והגאון מהרש״ם ז״ל במשפט שלום חושן

קרא לתלמידו רב יהודה בשם שיננא[ ,עיין ברכות ל״ו

משפט (סימן קפ״ח סעיף א׳ ,דל״ז ע״א) ועינים

א׳) וחגיגה (ט״ו סע״ב) ומסורת הש״ס שם ושם] ,ויש

למשפט ברכות (מ״ג ב׳ ,דס״ו ע״ב) ובבא בתרא (כ״ב

בזה שני פירושים הראשון שיננא חריף ומחודד ,והשני

א׳ ,דע״ט ע״ב) ואכמ״ל ,מכל מקום מי לימא לן שאותו

שיניו גדולות ,עיין בספר הערוך ,ולפי פירוש השני

גוי עביד כהלכה ושפיר עבד .ותו הלא בכוונה מכוונת

ששיניו גדולות יש ללמוד לנדון השאלה שמותר לקראו

עשה כן שאמר בלשון ערומים ובלשון סתרים כדי

בעל החוטם ,מיהו נראה דדבר זה נידון לפי העת והזמן

שרבן גמליאל יזהר ,ומוכרח היה לנקוט לשון זו ,עיין

ולפי דעתן של בני האם אם דרכן להקפיד על זה אם

שם בסוגיא ועיין בספר יסוד המשנה ועריכתה (דף ט״ז

לאו ,שאם אין שגור ומצוי בין בני אדם לקרוא בעל

הערה מ״ב) ובספרו נצוצי אור לתענית (שם) .ותו הרי

החוטם לאדם שיש לו חוטם גדול הרי זה חשיב גנות

בפירוש המיוחס לרש״י לתענית שם פירש "בעל חוטם,

ואסור ,והא דשמואל שאני דיש לומר שדרכם של בני

בעל קומה וצורה ,לישנא אחרינא גדול הדור" ,וכיוצא

אדם בזמן ההוא היה לקרוא למי ששיניו גדולות

בזה כתב בפירוש המיוחס לרגמ״ה ז״ל שם "בעל

שיננא ,ולא היה דרכם להקפיד בזה כי לא היה נחשב

החוטם החשוב שבהם" ,וממילא פשוט שאין ראיה

להם דבר זה לגנות" ,וע״ש[ .ולפי דבריו יש לעיין במה

מכאן שהרי לשבח הוא ,ודו״קס.

שכתבנו לעיל גבי סומקא ופשוט ,ומה שכתוב בשאלה
אם יש בזה לשון הרע ,טפי הוי ליה למימר אונאת
דברים ,ודו״ק].

ולא

ומינה

נמי שאין לפשוט חקירת הגרי״ח ז״ל ממה
שמצינו שרבותינו הראשונים ז״ל קראו לרבנו

יצחק מקורביל ז״ל בעל סמ״ק ,בשם רבי יצחק כעל

ידעתי מדוע לא הכריח והכריע הגרי״ח ז״ל את

החוטם וכמפורש בספר תשב״ץ לרבינו שמשון בר

חילוקו מההיא דנדרים (נ׳ ב׳) ששמואל רבו דרב

צדוק ז״ל תלמיד מהר״ם מרוטנבורג (סימן כ״ה) ע״ש,

יהודה היו שיניו גדולות עי״ש ,ואם כן לא מסתבר

דכוונתם כפירושים דלעיל
ומהחשובים שבהם ודו״ק .ועכשיו ראיתי בספר אוצר

שנתכוון שמואל בקראו לתלמידו רב יהודה שיננא

שהיה

מגדולי

הדור

<ו> ומבואר בפירוש המיוחס לרש״י ז״ל דבעל קומה שבח ומעלה הוא ,ומצאתי במדרש אגדת בראשית (פרק ד׳ ,דף יו״ז־)
שמבואר שם שבעל קומה חסרון הוא ,ועיין מדרש הגדול דברים (ז׳ י״ג .עמוד קנ״ט וקס״ג> ע״ש .ועיין בזה בהגהות
מהרי״ד לתורת כהנים (פרשת אמיר! ויפה ללב ח״א (סימן רכ״ה אות ט׳) בארוכה .ותורה תמימה ויקרא (פרק כ״א אות
ס״ד) ומרגליות הים סנהדרין (י״ז א׳ אות כ״ון ועיין לגר״ח פאלאג׳י בספרו עיני כל חי (דמ״ג ע״א ד״ה אין) ילפי המבואר
והמצויין כאן .דבריו צל״ע ע״ש ,והגיעב״ץ ז״ל בלחם שמים אבות (פ״ו מ״חן כתב דבעלי קומה בעלי כח הם וכמאמרם
שהקב״ה משתבח בבעלי קומה .ע״ש .וצ״ע מקורו .ומשבת (צ״ב טע״א) לא משמע כן .ע״ש .ונתבאר במק״א בס״ד.

/
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הגדולים ח"ה (דרמ״ח ע״א) שהביא שבהקדמת סמ״ק

היד מלאכי דלעיל ,וכתב עלה "וממה שכתב היד

כתוב שנקרא בעל החוטם לפי ששערות רבות היו לו

מלאכי דהיש אומרים הוא רבינו האי גאון ז״ל ,נראה

על חוטמו ,ע״ש .ולפי זה יש לפשוט חקירת הגרי״ח

שהבין שרבינו האי דוחה הפירוש דשיננא היינו חריף,

ז״ל .מיהו לא ידעתי מי בעל דברים אלו ,ובסמ״ק

ומקיים הפירוש ששיננא היינו שיניו גדולות ,ולפי זה

שלפני לא נדפסה הקדמה זו ,ולי הדבר צ״ע שמשום

דברי רבינו האי גאון ז״ל שכתב "ולא דמי דהכין הוה

הך טעמא דשערות וכו׳ לא היו צריכים לקראו בעל

אלא מיחזייא מילתא וכו׳ ,הוא דחיית הפירוש דשיננא

החוטם ,אלא בוודאי לשבח נתכוונו וכמו שביארנו.

היינו חריף ,אמנם לשון הגאון אינו מתיישב ולא סליק

שוב ראיתי בסמ״ק ,הנדפס עם הפירוש היקר צביון

שפיר דנראין הדברים תפלים ומחוסרים תבלין ואינם

העמודים ,ששם נדפסה הקדמה זו ,ולפי הנראה שם

הכותב הוא מצאצאי בעל סמ״ק וקבל מסורת זו

מרבותיו ואבותיו עיין שם ,ולפיכך בטלו דברי ,או דהא

והא

גרמו ליה ,ועדיין צ״ע[ .ודע שמה שהביא

הגחיד״א ז״ל בספרו לב דוד (ס״ס י״א) שמצא כתוב

בקובץ ישן כתב יד שנשמה אחת ספרה לרבינו יחיאל
בעל סמ״ק וכו׳ ,ברור שהוא טעות סופר וסמי מכאן
בעל סמ״ק ,וצריך לומר רק רבינו יחיאל ,שאכן עליו

מצינו שהיה לו יד ושם בענינים הללו ,שהוא נקרא

"המלאך הגדול" ,וספרו עליו נפלאות וגדולות "ושהיה
חכם בקבלה מעשית" וכו׳ ,וכמ״ש בסדר הדורות (שנת

ה׳ וי״ח ,דק״י ע״ב) עיין שם ,ואין להאריך כאן בענינים

אלו יותר].

מכוונים.

ולכן נראה

לפרש

שיתבאר,
הפירושים

דברי

וקודם

האלה,

רבינו האיי

נעורר

לפירוש

באופן

זה

קצת הערות בשני

דשיננא

היינו ששיניו

גדולות ,יש להעיר אמאי קרי שמואל לרב יהודה שיננא

דהיינו ששיניו גדולות ,דזה נראה קצת גנות ,ואפילו
תימא דאין זה גנות דהרבה בני אדם נמצאו שם בבבל

כך ,ושמואל עצמו שיניו גדולות היו כמ״ש בנדרים (נ׳

ב׳) ,ואם כן אי אפשר דלגנותו דרב יהודה הוא אומר

במילתא דאיתא בדידיה ,ומ״מ אס אינו שבח אמאי
שמואל רגיל לקרותו תדיר שיננא .ולפירוש השני
ששיננא היינו חריף ,יש להעיר חדא דאמאי לא מיסתפי

שמואל מעינא בישא דיתנו חברי רב יהודה עינייהו

ולנדון דידן נראה העיקר כדכתב הגאון רבינו יוסף

ביה ,על דרך שאמרו בברכות (נ״ה ב׳) אמרו ליה

חיים ז״ל שכל כי האי גוונא הדבר נידון לפי

חכימת כולי האי יהבו ביה עינייהו ושכיב ,ותו דכלהו

העת והזמן ולפי דעתן ודרכן של בני אדם וכנ״ל ,ומכל

תלמידי דשמואל ירע בלבבם דרבם אחשיביה לדידיה

מקום מידת חסידות יש להימנע בכל גוונא ,ולא באתי

דוקא חריף .ומהני טעמי יש לפרש פירוש שלישי מהו

אלא לעורר לב המעיין.

שיננא ,ונאמר דתרוייהו איתנהו דהיו שיניו של רב

★

★

יהודה גדולות וגם היה חריף ,ופנימיות כוונת דברי

★

שמואל לכבדו ולשבחו דהיה חריף ,אך כדי שלא

והנני לקבוע

כאן בס״ד הערה

אחת המתייחסת

לדברינו לעיל בביאור שם שיננא.

ישמיע ויסבור דשיננא הוא שיניו גדולות ולא תשלוט

כתב בספר יד מלאכי (כלל תרכ״ה) "שיננא ,רגיל
שמואל

לקרוא

לרב

יהודה

תלמידו,

יקפידו שאר החברים נקט שמואל לשון זה ,דהשומע

וכתב

בהליכות עולם (שער א׳ פרק ג׳) דרצונו לומר חכם

מחודד ,ואמת הדבר שכן כתב הערוך מדידיה ,אך כתב

עוד בשם יש אומרים פירוש שני ששיננא היינו גדול
השיניים ,ודע דהך יש אומרים הוא רב האי גאון,

שמצאתי בשיטה מקובצת כתובות (י״ד א׳) שכתב

"כתב רב האי גאון ז״ל שיננא דהוה אמר ליה שמואל

לר יהודה פשוטו (כצ״ל) בלשון ארמית ששיניו גדולות
שכל מי שהוא גדול השיניים קרו ליה שיננא .ויש
שדורשים אותו ששמעתתיה חריפין כחץ שנון .ולא

דמי דהכי הוה ,אלא מיחזייא מילתא דרב יהודה דרבן

שיניה כמשמעו" עד כאן.
והיום י״א אדר יום הילולא של גאון עוזינו רבינו
החיד״א זצ״ל ,הייתי מעיין בספרו יעיר אזן,
וראיתי לו שם (מערכת ש׳ אות י״ד) שהביא כל דברי

בו עין הרע ,וגם לא יקפידו שאר החברים ,אך עצם

כוונת שמואל לשבחו לרב יהודה דהוא חריף.
ולכי תידוק תמצא דזו כוונת רב האי גאון ז״ל ,הן
הבין במת״ק ודש״ן עדיו ,והיינו דקאמר ויש

שדוו״שין וכו׳ ,וכי תימא דאי פירושו חריף יש שתי

הרגשות אחד דאמאי לא חיישי לעין הרע ,ושנית
דיקפידו שאר חביריו .לזה אמר ולא דמי דהכין הוה,

כלומר דזה שהוא קורא לרב יהודה שיננא כלומר חריף

אינו ניכר שכן הוא ,תראה דמה שאמר לו שיננא הוא
שיניו גדולות כפשטו ,אך כוונת שמואל אינו לזה אלא

שהוא חריף והיינו דקאמר רב האי אלא מיחזייא

מילתא דרב יהודה גדלו שיניו ,כן נראה שהוא כוונת
רב האי גאון ז״ל ,ודוק היטב בלשונו ,ואין להאריך כי
יתן רוחו המעיין ולבבו יבין דזה כוונת רב האי גאון
זצ״ל" ,עד כאן תורף דברי רבינו הגאון חיד״א ז״ל,
ודברי פי חכם חן.

כרית

יעקב

סימן יט

קפג

רעם שאני איני כדאי ,מ״מ לענ״ד ביאור דברי רב האי

דנזיקין (ב״ק ל׳ א׳) ולכן במתיבתא דיליה הוו מתני

גאון ז״ל הם כהבנת הרב יד מלאכי ז״ל ,ויש לנו

תליסר מתיבתי בנזיקין ברכות (כ׳ א׳) וקיי״ל דחסידות
מביאה לענוה (ע"ז כ׳ ב׳) ,וכל מי שעניו אין עין הרע

בס״ד ליישב דקדוקי הגחיד״א ז״ל.

שולט בו •וכמ״ש הגחיד״א ז״ל עצמו בספרו דבש לפי

תחילה נאמר דמאי דקאמר הגחיד״א ז״ל דלפי

(מערכת ע׳ אות ה׳) וכן כתב הגאון מהר״ש יפה ז״ל

פירוש הרב יד מלאכי אין דברי רב האי גאון

ביפה תואר לויקרא רבה (פט״ז ס״ג) והביא דבריו

ז״ל עולים יפה ואינם מכוונים וכו׳ ,לא ידעתי מדוע

הגר״ח פאלאג״י ז״ל בספרו נפש חיים (מערכת ע׳ אות

אינם מכו<5ים ומחוסרים תבלין.

מ״ז) עש״ב ,והגחיד״א ז״ל חזר על יסוד זה בכל חבורי

ומצאתי בס״ד תשובה מרב האי גאון ז״ל עצמו

קדשו לאין מספר פעמים ,ועיין בהגהות דבש דיבורים

(נדפסה באוצר הגאונים ברכות דף פ״ה)

שעל דבש לפי שם ואכמ״ל .וממילא אתי שפיר מדוע

ושעל פיה מתפשטים כל הקמטים ומתחוורת כוונת רב

שיבח שמואל לתלמידו רב יהודה ולא הוה מסתפי

האי ז״ל במה שהובא בשיטה מקובצת בשמו ,וזו

מעינא בישא ,ומה גם שיש לומר דכל זה היה בינם

לשונו שם "שיננא ,גם כן שמואל הוא שאומר הרבה כך

לבין עצמם בלא שומע אחר זולתם ,ועיין חגיגה (ט״ו

על רב יהודה ,ופירושו בעל שינים ,כי אמרו שיניו של

ב׳) ודו״ק.

יהודה באותן עיתים שיננא ,ויש שמנשאין עצמן לומר

וסיוע וראית הגחיד״א ז״ל מההיא דברכות (נ״ח ב׳)

דכואת שמואל ורבא לא היו קארו לתלמידהון כי הני,

דאמרו ליה חכימת כולי האי ומת ,לא שייכא

והאי שיננא ששונה הלכות או ששנונין טעמיו ,והני

בנדון דיזץ ,דהתם דבריו העמוקים והנסתרים למאוד,

מילי בעלמא אינון ,שיננא ברור בלשוננו אפילו בפי

וכמ״ש הרמב״ן ז״ל במלחמות שם ,וכ״כ בצל״ח שם,

נשים וקטנים שכל גדול שינים כך קודאין אותו" ע״ש.

שבאו עליהם בהפתעה הפליאום טובא ,ולכן קרה מה

הרי לנו ששפתי רב האי גאון ז״ל ברור מללו דשיננא

שקרה ,ועיין ביאור הדבר שעין הרע מזיקה בחזון איש

פירושו גדול שינים ,ועל המפרש שיננא ששנונין

חושן משפט (דף רנ״ה ע״א) ומכתב לאליהו ח״ד (דף

טעמיו ,הפטיר דמילי בעלמא הוא ,ומינה תלמד להבין

ה׳) ושם בח״ג (דף שי״ד) וצדקת הצדיק לגה״צ רבי

דברי רב האי גאון ז״ל שהובאו בשיטה מקובצת ,והם

צדוק הכהן ז״ל מלובלין (אות פ״ד) ואכמ״ל .מה שאין

כהבנת הגאון יד מלאכי ז״ל ולא כמו שרצה לפרשם

כן רב יהודה שהיה מופלג בתורה מעיקרו שהרי מימיו

גאון עוזינו הרב חיד״א ז״ל.

לא היה מתפלל אלא פעם אחת בחודש דיו וכמפורש

רב יהודה היו גדולות ביותר ,ודילמא הוה ידיע רב

בשלהי ראש השנה ,ומשום דהיה חוזר על כל תלמודו
הואיל וכן חובה עלינו ליישב מה שדקדק הגחיד״א

כל שלשים יום כדפרש״י התם ועשו״ת רשב״ש (סימן

ז״ל ומה שטען כנגד פירוש זה .הנה מה

קצ״ג) ,ואף חבריו תלמידי שמואל ידעו דרב יהודה

שהעיר הגחיד״א ז״ל דאם נפרש שיננא היינו ששיניו

גדולות יש בזה קצת גנות וכו׳ ,אתי שפיר לפי דברות
מוה״ר הגרי״ח ז״ל בספרו שו״ת תורה לשמה (סימן

תכ״א) שדרכם אז היה לקרוא למי ששיניו גדולות
שיננא ולא •היל דרכם להקפיד על זה כי לא היה נחשב
להם דבר זה .לגנות עיין שם ,ודו״ק[ .ודבר זה נכלל

בדברי הגחיד״א ז״ל עצמו במה שכתב "ואפילו תימא"
וכו׳].

>

רב גובריה ונפיש חיליה טובא והוא הארי שבחבורה

"

ואין כדוגמתו ,וכפי שפיהם ענה בהם במועד קטן (י״ז
א׳) "אמרו ליה רבנן ,גברא דחשיב כרב יהודה ליכא
הכא" וכו׳ ,ולא הפליאתם מעלת ומדרגת רב יהודה

ולכן לא הזיקו דבר ,ולא רע בלבבם כששמואל רבו

שבחו ,ובזה נתיישבו לענ״ד הערות הגחיד״א ז״ל
זיע״א[ .עיינתי בדברים הללו היום י״א אדר יום

הילולא של גאון עוזינו רבינו החיד״א זצוק״ל ,ויהי

ומה שהעיר הגחיד״א ז״ל על הפירוש דשיננא היינו

רצון שיהיה מליץ טוב בעדנו ,שהרי בלימוד בדברי

חריף איך לא חשש שמואל מעינא בישא דיתנו

ובתורת הצדיק ביום הילולא דיליה הוא לזכות לו

בו עיניו וכו׳ ,לכאורה יתרה מזו היה לו לשאול והלא

כידוע ,וכ״כ הגרי״ש נתנזון ז״ל בספרו דברי שאול

שמואל הוה קרי עליה דר״י "אין זה ילוד אשה" כמפורש

יו״ד (סימן שס״ו) "ובכ״ה בתשרי יום היארצייט של

בנדה (י״ג סע״א) ,וצריך לומר משום דרב יהודה היה

הגאון הצדיק מוהר״מ סופר זצ״ל ועיינתי בספרו חתם

ענוותן סגי וכמתבאר בקדושין (ע׳ א׳) ,ולא הלך ארבע

סופר לזכות נשמתו" ,ובספרו שו״ת שואל ומשיב

אמות בקומה זקופה כמפורש בתשובות הגאונים (קובץ

מהדורה תנינא (ח״ג סימן מ״ז) כתב "אתמול• היה

יארצייט של רבינו הגדול הסמ״ע ז״ל וכשגידו לי מזה

שערי תשובה סימן קע״ח) שזה מעיד על ענוה
וכמפורש בקדושין (ל״א א׳) ע״ש ובתענית (כ״ד ב׳)

לקחתי חושן משפט ובסמ״ע מצאתי וכו"׳ ,ועיין שם

מבואר שרב יהודה לא היה זוקף עיניו ע״ש ,וקיים רב

(בסימן מ״ט) ולגאון האדמו״ר ממונקטש ז״ל בספר

יהודה דברי עצמו דמאן דבעי למיהוי חסיד לקיים מילי

דברי תורה ח״ד (ס״ס ע״ו) ודו״ק ,ואכמ״ל].

ברית

אורח חיים

יעקב

מכות מרדות .ובן נכר האמור בתורה זה שבד אל נכר ואין
־־דמשספש בבע׳ח גם בשבת .איכ ייל דעל כן לא פריך הלא
מאכילין אותו לעכו״ם .דנדחק הכסף משנה בעעמא דמלתא
•משתמש מע׳ח דאמר מדרבנן .וכן למשקנא דקאפר גבי משמר
אמאי אינו לוקה מן התורה .דמשמע לרביט דלאו לדירהו
כלאחר יד היינו דבעי מיניה דבר שים לו היתר מן השרה ודבר
אזהר רחמנא .דעכו׳ם לאחיישילמאי דמזהר קיא •אלא לישראל
שטח שמד לפניו למקרו במקום מציה מאי .אע״ג דטשתמש
אזהר שלא יאכיל מן הפסח לעכו״ם ולמותר לע׳ג ולנר חושב.
בבט׳ש הוי שבוס דעצמו דאסר במסניחין הרכבסו ,דלמי בסירא
וקרי בי׳ לא יאכיל  .מכל מקום כיק דלא כתיב בהדיאלא
והילל דסברי כק סימא דחגיגס י׳ד דוחה שבס ובמי סמיכה
תאכילום ע׳־כ אין לוקק עליו .לכן מפרש בצל״ח דהרמבים
׳לא גזרו במקדש שמס דמשסמש בנמ״ח נס בשבס .ומסניסין
סיל דאזהרה בן נכר לא יאכל בו .את הב״נ גופא אזהר רחמנא
דאשר הרכבמו .ס״ל כרבק דב״ס דמניגס י׳ד לאו דאורייסא
שלא יאכל מן הקרב! פסח .שהרי לא נאמר לא יאכיל שאז
ולאו חובה היא .וא׳ש
. .
הישראל מוזהר שלא ליהן לב״נ לאכול בו .אבל כתיב בן נכר לא
הא דפריך הא מי מחמר ומשני מחמר כלאחר יד.
יאכל בו .איב הב״נ מוזהר שלא לאכול בו .והרמב״ס דנקט
דאבתי הוי איסור דאורייתא משום שביתת בהמתו ,ורש״י
י
■מרש לעיל ד״ה מי שפסחו טלה תוחב לו בגמרו ואין והמשאוי לעבור
המאכיל למומר לע״ג או לעכו״ם וגר תושב הרי זה שבר בלאו
־ מליו משום שביתת בהמתו דלאו אורחי׳ בכי האי מלאכה .תמוה לי טובא ■ .ואין לוקין .היינו משום לאו דלפני פור כמו דאשור להושיט
אבמ״ה לב״נ .דעל לאו דלפני שר דהוי לאו שבכללות אין לוקק.
 forכללא כל מידי דלא חנטרי' בי' .או דהוי בטירותא יתירא.
דאפי׳ מידי דמי לנוי .קי״ל דהוי משאיי ואסור .ורש״י ס״ל לנוי הרגיל
ואסיה כתב הרמב״ס דמכין אוחו מטס מרדות עכיר .תמה
•אני מליו דמאי מקום לספק זה דמלתא דפשיטא היא דגם בלאו
בחול שרי .ומי שאיט רגיל בחול דלאו אורחי'בהכי.מי ■משאוי ואמר. :שבכללות מכין אותו מרדות .ומבואר בהדיא ברמב״ם (פי״ח
דלתזם׳ ור״ן בשס אחרים אפי׳ בטי הרגיל בחול «וי אסור עי׳ש.
־כדאיתא בשבת (דף ניב) א״ב חזינן אפי׳ במישאיט רגיל דלאו ־ מה׳ סנהדרין ה׳ ה׳) מ* שעבר על איסור כרת או מיתת
&וךחא בהכי אסיר .ומכי קאחר רשיי דאין זה משאוי .משום דלאוביר ולא קבלו התראה מכין אותן מטח מרדות הואיל וחטאו
מכל מקום ואפילו על חיסור של דברי .שפרים מכין אותואורחי׳ בהאי מלאכה .לא הוי משוס שביתת בהמתו .דכ״ש דמימכות מרדות .א'כ מי גרע לאו שבכללות דהוי לאו דאורייתא
•ספי משאוי כיו! דלאי אורחי׳ ולאו נטייותי' היא  .וליכא למימר כמ״ש
מכל איסור מדברי סופריה שלוקין עליהן ממת מרדות .ועוד־דש״י גבי מחמר כלאחר יד שאין דרך טלה לשאת משאוי .זה שייך גבי
מבואר להדיא בכסף משגה (פ״ג מה׳ פכו״ם כ׳ מ') דכתב
־מחמר .אבל לעניו שביתת בהמתו מון שאין דרך טלה לשאת חשאוי כ״ש
ליישב מה שהקשה הראב״ד הא דאמריק בסנהדרין (דף סיג)
:דאיכא משום-שמתת בהמתו דאין זה .גיימ_כיו! דאי! דרכו בכך .וציע:
Wt,׳■1234567n
המגפף והמנשק והמכבד דאינו לוקה משוס דהוי לאו שבכללות
ובתוספתא .תניא קא חשיב אלו הן הלוקין המגפף והמגרד
לדעת הרשב״א הובא בחג״א (סי׳ רמיו ס״ק .ייב) כשטוענת
אלמא דלקי .וכתב הכ״מ דלוקי; דהני בתוספתא ה׳־ינו מכות
׳ במצר משא בשבת ליכא משוס שביתת בהמתו  .אלא כשמחמר
־אחריו איכא משום מחמר .והמג״א (בסי׳ שיה ס״מו׳) אפי' בכרמלית _ מרדות .ועוד מבואר מדברי הה״מ (בפ״א מה׳ איסורי ביאה ה'
׳ליכא משוס שביתת בהמתו .דכל מה שבחברי פטור אבל אסור-2 2/3כ׳יג) .לישראל שבא מל אשתו שזנתה אינו לוקה אע״ג דלחכמים
דרבי-יוסי  pכיפר (ביבמות דף י״א) לא ישוב בעלה הראשון
■בבהמתו מותר לכתחילה כדאיתא בשנת (קמ׳ד) .רק ברשות הרבים
אמרו דהוי משזי .איש■ משוס דירושליס כימלית הוי ע'נ ליכא משוס  .לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה קאי על מטה שנבעלה מ״מ
כיו; דעיקר הלאו למניעת מחזיר גרושתו ■ומניעת אשתו שזנתה
שמחת בהמתו רק משוס מחמר .אבל לדעת הר"! בפ׳יק דע״ז שהשיג
לבוא עלי׳ הוי רק משוס דטלל גם אתזהא״כ הוי לאו שבכללות
על הרשכ׳א מטעם זה דבברמלית וחצר דאיהו גופי' לא מחייב א״כ
ואין לוקין עליו .וברמב״ם (בפי״א מה׳ גירושין ה׳ י״ד) כתב
;בבהמתו מותר לכתחילה כמ״ש המ״א בשמו ע״ש :גסלפמ״ש התום׳
בכלל לאו זה כל אשה שזנתה תמת בעלה נאסרת עליו ולוקה
הנא ד״ה תוחב לו בצמרו דמיירי לאחר שנפרצו פרצות בירושלים דהוי
שנאמר אמרי אשר מטמאה והרי נטמאה .וע'כ כתב הכסף
ירושלים כר״ה א"כ קשה דתיפוק לי' משוס שביתת בהמתי:
משנה ולח״מ שם דלוקה ’דקאמר כרמב״ס הוא מטת מרדות
נראה לי בזה לפמ״ש הרין בפ״ק דעיז והביאי המג״א (בסי׳
עי״ם .ועוד מהא דכתב הרמב״ם (ה׳ מאכלות־ אסורות פי״ג
' רס״ו ס ׳ק ז') דאיסור מחמר שייך אפי' בבהמה שאינו שלו
ה׳ כ״ט ולמד) .אסרו מנפים לאטל מאכלים ומשקין שנפשו של
•ושביתת בהמתו הוא דוקא בבהמה' שלו .א״כ אפשר לומד דמיירי
אדם קיהה בהן כגון שנתערבו בהן קיא ט׳ ואסרו חכמים
דהפקירו הבהמה בשבת או מערב שבת וגילו דעתם שלא יקנה להם
לאכול ולשחות בכלים הצואים שנפשו של אדם מתאוננת בהן.
בע׳׳כ דאינו רוצה לזכות בו .דאפי׳ חצרו וידו של אדם שקונה שלא
וכן אסרו לאכול בידים מסואבות מ׳ שכל דברים אלו הוי בכלל
מדעתו אס מתנה שלא יזכה חצרו וידו אינה קונה בע״כ 1אח״כ היואל תשקצו נפשותיכם והאוכל מאכלות אלו מכין אוחו מכוס מרדות
זוכים בהם בעזרה והיו מקלישין שם כדאמרין בשמעתין]::׳
והביאו כמור ביויד (סי׳ קי״ו) .וסט״ז (ס׳ק ו׳) כתב הא דאין
לוקין מן התורה משום דהוי לאו שבכלליס מ״כ חייב רק מכוס
מרדוח[ .ועי׳ מר"יז ובמג״א (סי׳ צ״ב ס״ק ב׳ וסי' ק״ג ס׳ק ד׳)

[-והשה*

£ך

לכו

סימן יט

תעזובה לרב אחד מקראקא
 (0*^3117מעולפת ספירים הניעני אן כי לא ידעתיו.
ראיתי כי חציי שנונים .וילמד ידו קשה מלחמה.
ללחום מלחמתה של חורה .ודרוש דרש ממני לברר את
ספיקותו .ולהשיבהו במרחב כיד ד׳ הטובה .למען אהבת חכמי
תורה ודורשיה .אצלתי לי מועד לשום עיני עליכל דבריו .מהחל
ועד כלה .ולהשיבו מה שנראה לענ״דיבזה:
דבר שנסתפק תכית לפמ״ש הדמב״ם (פי״א -מה׳ עכו״ם
ה׳ ד׳) .הנשאל באוב וידעוני .דהוא באזהרה ומכין
אותו מכות-מרדות מ׳ .וכן האוחז עינים שלא עשה מעשה
לוקה מכוח מרדות מפני שלאו זה שנאמר• במכשף ׳ בכלל לאו
לא ימצא .ולאו שניחן לאזהרת מיתת ביד הוא .ואיןלוקין עליושנאמר מכשפה לא חמי׳ .אס כמו שאין לוקין על הני לאוין
שאין בו מעשה או שניתן לאזהרת מיתת ביד .מ״מ מכות מרדות
לקין .אי לול! מכות מרדות על לאו שבכללות .והאריך להוכיחזה עפ״י דמ־יהגאון הצלח שמפרש דברי הרמב׳ים• (פיע מה׳
קרבן פסח ה'ז׳) .המאכיל כזית מן הפשח למומר לע״ג או לנר
הושב ושכיר .הרי זה עובר בלא תעשה ואינו לוקה אבל מכין

י

־על

בשם מהיד כתבו דהוי רק איסור דרבנן .ובריב״ש (פי׳ מיג סיק ב׳)
תצק עליהם עיש] .והא דכסב הרמבים אשרו חכמים אע׳ג

׳.דהוי איסור דאורייתא מפני שאינו מפורש בקרא קרי הרמנ׳ם
דברי חנמים כמ״ש הרמב״ס ה׳ רוצח (בפי״א ה׳ ה') הרבה
דברים אסרו חכמים מפני שיש בהן סכנות נפשות וספובר
עליהן .ואומר הריני מסק בעצמי ומה לאחרים עלי אני איני
מקפיד בכך מכין אוחו מכוס מרדות והוא דאורייתא .כמ״ש
הרפב׳ם לפני זה כל מכשול שיש בהן סכנות נפשות מצות פשה
להסירו וצהשמר וקאמר דאסרו מכשם ,וש׳ ביי בחו׳מ (סוף
סי׳ א ),והוא לאו שבכללות דקאי נס על אונאות ממון  .ופי
בסמ״ט סי׳‘ ס״כ (ס״קס״ט) .גס הרמב״ס (ה׳ מצנים ם7ה׳ם׳)

כתב ולא כאילנות בלבד אלא כל המשבר כלים או קורע מדים
והורס בנין וסותם מעין ומאכד מאכלות דרך השחתה עובר
בלא תשחית ואינו לוקה אלא מלקות מרדות מדבריהם טכ׳ל והוא
משום דהוי לאו שבכללות•. :

(בזה נדחו נמי דבריו .מה שפקפק טל הסמ״ג שהביא שכתב
במבטל מציע שהיא בשב ואל תעשה דמנין אוחו
מכות מרדות מסא דכתב הרמכ׳ם (פיא מה׳ חמץ ומצהה׳ג).
המניח

א (או״ח ,חו״מ ,יו״ד) ליבשיץ ,ברוך מרדכי בן יעקב עמוד מס  59הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ברית

אורח דדים

כפניה חמץ בהדה! ולא ביערו אעפיי שעבר בשני לאוין אינו
לקה פ; כקורה מני בלא עשה מעבה פנל מקום מכין אותי
פנים מדוש א*כ היס בעבה בשוא׳ש דלוקץ מוס מדמה.
והסב דו׳ת שאים דומה לאי באין ס כעשה לעצום כבה דכא
א־כא נרד דל* באץ בו משה לקק עציו ומ״פ לכ’כ לאלקי
כדי לכדיא דלית באין ט מכבה ספור ככבה .נפמ׳ע <-3
מה פמכא דלקי הכום פרדות .דצא נדע מאיסור דרבק
דלוק.,־ עטת פרדות .וככיג כתב כפיה (ב5״א פה' איבודי
ביאה כ׳ ס׳) .כבא כל אסם מחייבי כבה אמו לקה ואס כט
אוק ביד מכוש מרדות כדי להרקיד ,כן כעבירה ברשות
בידם .וכתב כפיה דכבר סכר בגפ׳ מטת פרדות באיהורין
של דבריכם א*כ כיש בחייבי עבה שאה רצה ב״ד שיש שס
מכין פכוש פרדות .ובביאה־ אפרו בעצות כשה כנץ בוכה איר
עושה לולב איני נופל פכין אותו כד שתצא כתבו פכ״ל .ודברי כפ׳ע
שפוכים דהתה בפצ״ע □יכה שאיני יושב .מיידי קדם שעבר
דכיפץ אותו לקיים .וככה מיידי שכבר עבר שבא פלי׳ .ופאי
ראי׳ פהא דכוכה שאיני יושב דמכץ אוט פד שתצא נפשי .גם
קשה דברי הנפב׳סשכסב אם רצי ב׳ד לכטח פטת מרמת
כרבות בידן ולא כשב בדרך ודוב דבא על סייס פשה מכין
איט מטס פרדות .ואפשר דכונס הרכבים בזה דכא מפא דחייבי
כבה לרז לקין מכות פת־וס .דכוי בבל פיסיף דכטרה
אפקי׳ בלשון פשה כדי שלא ינקה כליו וכיכי יכולין להכותו
מכוס פדחת .ע*כ כשב כפעם ואם כט אוהו ב״ד מכוח
פרדות הרשית בידה ודפי לפ״ע כפת; בכדה בלידה אין ב׳ד
פיזהדץ לטפו קידם שיעבור ואס רוצים לטשו הרשות ביק.
כפ״ש מ־פ״א בסו״ם (הי' צ׳ז כעי׳ •יו) .ה״נ בעשה שעבר
ההורה לא חייט ב׳ד ללקות פני׳ אבל  ahרצו להטת הרפות
סדן .שוב מצאתי בדדב׳ז (גלה  h’sשי׳ קכ״ו) שנשאל בדברי
כרמב׳ס פה שכתב דאה רצו ב״ד להכותו כרשות ביק וכי
גרפ פבא פל השני' דהר דרבנן דכתב מקודם כמכין אותו
פטם פלדות והשיב פשיפא דהייב מות מרדות אם בא פל
אתת עסיס כשה .ואם קיבל פניו לפרוש טפסן אותו .ואם
לא קבל פליו פכין אוהו כד שתצא נ<3ו כנין האומר סונה
שאיני יושב לולב שאיני מפל דקי׳ל דפכין מהו פד שתצא נפשו
וזה שאפר רביע אש הט אופו ב׳ד פ'פ הרשות סדן כדי
להרסיק <ק כעבירה .ואם בא פל אמס מהפניות נהי דפכין
מתו ענות פרדות'אבל לא פד שתצא נמו פה? .ודבריו
הפוכים דהא הרפב׳ם (ה״ו פה' מ״פ ה' י׳ב) כתב באיסור
דדבק כאוכל העץ בערב פסח פכץ אותו פ'פ פד שתצא נמו.
וכפיש הרץ סוף מטס בשם נאק .מצקות דאודייחא צריך
מפד ביד וציין שיהי׳ מטם משולשות ואין פלקין אלא תייס
נאק וסייפי כריתות שאין בהן פיהם ב״ד אבל מבד פל פצוס
פשה אי נפי חייבי לאדן בלא התראה פכין אותו בלא מכפר
ובלא אומד קורץ אתו פטת פנדות פל שפרד בדברי תורה
או בדברי מפריה ט׳ ומלקות כתורה ארבעים מסר אמת.
פד
ופטם פרדות אינה כך אלא מימין אתו פד שיקבל
שתצא נפשו פי״ש .משפע הפי' בעשה במאית מכין אתו מטת
מרדות .יבמלין (דף קל׳ב) כק כבה שאינו מפריש המחפה.
ממנתץ אוהו ושפתי .ספור פעידא  .וביחשלפי (פיג דבטריס
היא) רס הנינא כר החי מאן דלי׳ קאיס ק קופי וכר אפר לי'
פי בפיה לפיבפלי׳ דאורייתא[ .זנשאילנזת דרב אהאי גאון (פ׳
קליפים חזי קיא} מב נמאן 7לא קאים מוקמיק לי׳ בעל סדקיה
לפעמי יייי׳א דאוייי<זא .ובש*ש להנאון ®הריי פיק תמה בזה דלונא
לי' מיחש זה .זסא מיחעלסי זה ניץ דפלקק ע׳ז פ*כ ספק אוקי נע*כ]:
א׳כ ודאי מי שפבי פל מצום פשה של סויה שלא אכל פצה א

א

;א {'נ'פ ה5ילץ • דמהץ אתי מטת פרדות א סשפשין לי'
דלא נגע .מפזלזל דבר אהד של סופרים דפנדץ פליק כפ׳ש
(מיי פכי שית) .א פכץ אתו מכות פרדות .רואני תמה פל
המ המגיד ומ״י שכתב כמיס (פי* נז*ה> שהביא דברי הדב המגיד
שכתב הרעבים פכ׳ד (מהלכות מאה ולוה ה׳ ו׳) שהשער פסל הוא
דעת קציזתפישיס יהרשב׳א זיל כתם דעת זו .וכתב עוד ואינא מאן
דאמר פדאמריק עדיה רב כהנא ולא עדיה ופסול לי׳ לשערא ש״מ
דשסר כשי «א וכדאמרינן סעלמא יבמות (דן> אב) רב מעיד אמאן
דקדיש נביאה עודי מעיי לי׳ וקדמיו קידישץ .וק הדעת ממה נידן
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יעקב

אמאי פסליק ל«דא מיל .ואני אומר שאם ט׳ השפר נשר אמאי
עדיה רב כמא וכי כל מי שעבר על ל״ת סל דבריכם מכין אותו מטת
מרדות .אלא ודאי השער ככ1ל ס' ענ*ל ה״ה פי׳ש):

1הנה

הר׳ן בפכחיה (דף לב) .בהא דדב נתן כר אסיא
איל מני רב לפופבדיתא ביו״ס כני של נלפת שפתי׳

רב יוסף .אמר לי׳ אביי ולנכדי׳ מר איל דעדיפא מבדי‘ לי׳-
כתב דאיכא לפידק דפכא משמע מאן דפבד אדדבנן מפפחיק
לי׳ ובריש פרקין נס כפושה מלאכה כפיס מהצום היוסהפפתינן
ני׳ וכשבת (דף פ׳) אפריק המבשל בהמי מרי׳ כשבת לוקה
מטת מרדות .ובןוכחי פוס נמי אפריק הכי .ויש לומר
דבפלפא דכר פיקת דרבנן דכי פקר לי׳ קא פקר לטלה מצום
שמסיק לי׳ אבל בדבר שעיקרו ק התורה והיא עובר פל מה
שאסרו מ חכמים מכין אותו מסם מרדות .ודברי הר׳ן
תמוכים מכפה מקומות פהא דפירוסן (דף ס׳ג) כהוא נברא
דקאסר נמפרא בצנהא בשבתא כו׳ דמיל רסנא להוי ההוא גברא
בכמתא .ובשבת (דף ק׳ל) דקריבי רישא דפווסא בחלבא .כי
אתא לקמי׳ דרבי אפי מ*נ אמאי לא שמתינכו ט' .ובסנהדרין
(כ״ז) דכר קבורא דקמר נפשא בעם נדב א׳ של פצרה שמשימו
רב פפא  .וק בקידושין (דף פ׳ב) דצדי כוורא בשבס
דשפהינכו רב אמא .ובפופיק (דף י״ז) באמחא דרבי דכמהי׳
להכוא נברא דממי לבנו ממל .ובנדרים (דף ז׳) ההיא איתהא
דפפקא פ״ש נכפלה דשפחה רב כונא .ובב״ק (דף ס״ו)
דמשמתיק לי׳ פד דמסלק היקח משוס לא תשיס דמים בדרך.
ופסחים (דף נ’ג) אלמלא תומס אחה נחרני פליך נדוי אפ׳ג
דכל כני הוי פיקדו ק כתורה ועבר פל מה שאסרו ט חכמים
פשמתיק להו .וכן בשבת (קל*פ) מאן דור פ כשותח בכרמא
מנגיד פלה רבפמרס חסידא .וסרושלמי ריש פ׳פרבי פסחים
האוכל מצה 3פר*פ לוקה .וכבר ספה בזה כפר״ח פל כרין
מכפה פקופוס אשר הבאתי (בסי׳ קצ׳ו) פי״ש .ונפנ״ד יש לקיים
דברי כר* דבדרבק דעקר לטלא מלסא דמשמתיק לי׳ וכ״ש
דפננדין לי׳ דשפתא ממור מעידא .א״כ רשות לשפתי׳ או
לעדי׳ .והיכי דפבר פל דרבק בדבר שפיקרו פן התורה אז
יש לחלק אס פיר בלא התראה או סמאה רק פפמו בפזיד
סמדיקלי׳וליכא לשפסאלי' .אבלהיכי דהוי מחאה או המראה
ואתיה פשה ופבר אדרבק אזי דפבא פבדיק אפי' לפשמתי לי׳.
ובדרבק דעקרלטלאפלסח אפי׳ בלא ממאה וכשראה כיקשפשה
במזיד פשפתינן לי׳ וכיש דרשות לנכדי' דקיל מפמסא .ובזה
יש לופר דמי טלהי דכפלד להו אפי׳ בדבר שעיקרו ק הטרה
שסבר אדרבק פשום דהוי אחרי מחאה או התראה כמו
בפירובין (דף סיג) דרבינא ממי בההוא נברא ולא חפנח .וק
בשבת (דף קיל) דקדיבא רקא דמזוהח בחלט .דאי׳הו לא
אכל ואינהו נ^לי הוי כמחאה פ׳כ אמר אפאי לא שמתינהו.
וק כל מי שהבאתי יש לומר דמיירי אמרי מחאה והתראה
דספיר .הוי כמו דפבר אדרבק דפקר לטלא מלתא אש עשאו
במזיד דמשמסיק .ואעיג דבשבס (דף קליט) וכן באוכל מצה
בערב פסח קאער דמננדיק לי' .הרשות נ’כ לפשות לו שמתא
ע׳ז  pנראם לפיד ליישב דברי הר* :

מראה

לי אפי׳ מאן דפבר פל הפק איסור סורה .ג״כ מכץ
חיתו מטת מרמס .משוס האי פפמא דלא נרע
מאיסור של דבריכם .דאפי׳ להרפב׳ם דס״ל דספק אישור תורה
מדרבק לחוסרא פבר פל דרבנן .שוב רסיסי להפמ׳ג בפתיחה
לאו״ס דמסתפק בזה מהא דכסב הב״י סויד (סי׳ רציו) נבי
כלאים דממה .דכתב הפור פין אחד של ים ומין אחד של
יבכה אסור להנהיג ואין ליקין עליו .ונתב הביי .בס’פ הפרה.
(ביק דף נ׳ג) בעיא דלא איפשסא  .ופדקדוק דברי .הרסב׳ס
נראה אפי׳ מטת מרדות אין מ משום כיון דשפיקא הוא אץ
מכין פל הספק .והוא תימה דהרפב׳ם (פי׳ז מה׳ איסורי ביאה
ה״ז) כסב .נק פי פהיחה ספק גרושה או ספק אלמנה או ספק
זונה תכין אוהו סטת מרמת  .ודוחק לחלק סן אבפי' דלא
אפשיפא וסן .ספק דפפשה והניח בצ׳ע עי״ש .וזה אינו סש׳ה
מקא משק דפמשה מכין אותו מכות מרדות ולא בספיקא־
דאבפי׳ .דהא הרמב׳ם כתב (בפיה מה׳ מאכלות אסורות ה״ג).
נשבר כפצס והבשר חופה אס רוט אס כי׳ אותו בשר מרוסס
ט' * שהי׳ מתלקט מ׳ או שהי׳ הבשר שפליז נקבים נקבים.
או
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ו
איכא אעש״י

־אסר הזפ;א דלאהוי רק איסור ז־רבנן ולאו איסור דאירייהא נפ״שהרפב״ן
מישראל בלא שם וכיני'4ל1קה אבל איסיי־א מיהא
א"נ לינא לפימר דקרא אחי לפפס פריצותא .אכל מא דקאפר פרס
שאינו ליקה  .וכתב הב׳ח הביאו הש׳ך (ס’ק נ׳) דהא דבתב־דאי&ורא
לשקינא לה נשיקת פריך הניחא ■לפ׳׳ד בטראה זו הכנסת פטרה .אנל
איכא היי איסור דאורייתא  .מעיק לומר איסור דאורייתא דאיכא
נשיקה לאו כלום הייני לנבי חיוב ביאה לאוכלום .אבל פ״מ איכא איסור כיון דאינו לוקה  .וגט פטור דשנת אמייגן דטי פטור אבל אסור הר
מורה משום מצי שיעור את• קרא לפעוסי לשקינא לה בנשיקה דלא הוי
רק מדרבנןטז׳ש הרמב׳ם זרש׳י .ולא אמריק פטור מחטאת אכל
יבזה קינוי ..אבל לפ״ד השראה זו נשיקה מאי איכא לפימר דסשיפאדהוי
איסיי־ תורה יש נו וכמ׳ש הרשב״א בתשו׳ נט חצי שיעור כתיש לעיל־
קינוי כיון דהוי כביאה נמורה אלא די״ל דההיס׳ אולי לשיסתייהו כמ׳׳ש □ולכאורה ט׳ מקום לומר דהוי איסורא דאורייתא משים אצי שיעור
דס״ל דבאיט איסירי מאכל לא אפרינן מצי שיפור אסור סן התורה א״כ
דשישר‘שחייבו התורה  qfeיאמר ארור פלוני צד׳ בשם וכינוי .ופחות
כס נשיקת דמי לפריצותא• לדעת הרטנ״ן דלא הוי איסור שורה]:
מזה אס יאמר ארור פלוני לחודי הוי אסור משום חט שיעור ונס ימי
לאצטרופי אס יסיים ויאחר לד׳ יהי׳ חיוב תורה למלמות .ואין לומר
דא'כ אמאי אס הקללה נאה מכלל הדברים .כגון שאמר פלוני אל
_ צא לידי ס׳ המצות להרמב׳ם ראיתי (במצות ל״ח שנ׳ג)
יהי ברוך לד' אי אל יברכהו ד׳ דג'כ הוי איסור תורה כמ׳ש הב״ח.
^2להשגות הרפב״ן על הרמב׳ם במה שחולק פל הרמכיס
וכן אשמע נמתניתין דשבועות (דף ליה) אל יכך ויברכך ויטב לך.
בקריבוח למריוח הוי דבר חורה ולוקק פ״ז .וזה י לשוני נבין
רבי מאיר מחייב וחכמים פוטרק  .דמשמע דכאי פומרין כמו פישדין
מהם כי אצלם הוי האיסור רק מדרבק .או יהי' מן השורה
דאמרו חכמים ברישא .המקלל אביו ואמו בגיטי ר'« מחייב יחנמיס
בכל דמחהני מאישורא מחסני כדין חצי שיעור באיסורץ .וברור
פוטרין .דהאי פושרין הוא .מתיוב מיתה אבל הנא באזהרה כתיש
הרמב״ם(,בה' מחרים ה' ב') אם.קללס בכיטי פטור מן הסקילה ולוקה
דאק כוונס הרמב״ן כיון דמחהני פאיסורא א’כ זהו טפא הוי
כדרך שלוקק על אדם כשר מישראל .ה’נ באל יכך ויברכך דחכמיס
איסור משיה חצי שיעור .א’כ אפי׳ שארי קריבות חיבוק
פושרין כוי ממלקות אבל איסור דאורייתא יש בו ועי' ב’י■ בידה׳ב
ונישוק נימא דזהו הוי איסור שורה משוס חני שיעור .וזה
בתו*מ (סי' כ״ז) שכתב כן משמע דלא איפלני רבנן אדר’מ אלא לפוטרו
ודאי דאינו כן .דמיבוק ונישוק אינו מגוף איסור ביאה כלל
ממלקות אבל איסזרא מיהי .איכא  .א'כ■ היט דהקלנה באה מכלל
היכי נאמר בזה לאסיר משוס .חצי שיעור כמ״ש לעיל .רק.כיונח
הדברים ליכא למימר דהוי .איסורא מדאורייתא משום חצי שיעור דכא
זה לא הוי מכללא דאסרה תורה .דרקאס מקלל חטרי חייט התורה
דבריו דמסספק אע״ג דנימא דהוי איסור חורה קריצה לפריוח..
וכה״ג לא הוי שיפור כאיסור שהייט התורה .די״ל דגם־הנא מי
הוי רק אישורא בעלמא ולא דלוקין עליו משום לא שקרבו
כחצי שיעור דחוי לאצטרופיי דאס ־יסיים ויאמר אל יהי׳ פלוני ברוך
כדעת הומב״ס והוא כמו חצי שיעור באיסירין דהוי איסורא
לה׳ אלא מקולל .או אס תעידני יברכך ה' דאס יסיים ויאמר ואס
בעלמא ואין לוקין עליו .וכה״ג כשב המגיד משנה (בפ״ח מה'
לא תעידני יהי' מקולל הוי קללה גמורה בשם  .ע״כ מי בזה איסור
כמו
•מאב לוח אסורות ה׳ מ׳ז) דאיסור הנאה באיסורין כוי
—ה—^זורה משום דדנזי לחצי שיעור באיסור תורה דחוי לאצטחפי -":ן
שצי שיעור דאסור ואין לוקין עליו מ'ש .אך בנשיקה יש לומר™
דהוי איסור חורה דהוי מגוף האיסור ביאה א'כ אסור משעם
אמנם נראה דהתס שאני .דאיכא איסורא דאורייתא מטעמא
אחריגא .דאע ג דמקלל תביר! בלי שם ובימי .אודהקללה
שצי שיעור אך החמ״ח כשב בשם הרמב׳ן גס בנשיקה כוי רק
באה מכלל הדברים .איכא יאיסורא דאורייתא~7דה1י אונאת דבריו^
איסור דרבנן .ומ״ב דלא ס״ל ח״ש באיסור שאיש איסורי מאכל.
משוס בל תונו .וכה/כתב הסח״ע בת 'מ (סי׳ ת’כ סעי' ל״ח״ס 'ק
אך לפמ׳ש לעיל דבעקירה ובהנחה בשבח ליכא למחשר משום
ט') כמבייש חברו בדברים אע״ג דהוא פטור מממון מ״מ מכין אותו
חצי שיעור .משוה דאי אפשר להנחה בלי עקירה וחלי׳זהבזה.
מטת מרדות .וכתב כסמ״ע הטעם דעבר בבל תונו .רק כיון שמא
לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו מלקות דאורייתא .א״כ ה״נ מה
לא דמי לשארי חיסורי; דכל חצי שיעור דשני חצאי שיעור שויס.
■דמקצל חברו גלי שם  .או שהקללה מכלל הדברים לא גרע מזה דהוי
וכל מדא חזי לאצסרופי לאחריני .ע״כ לא אמרינן בזה לאסור
בכלל לאו_דכל.ת1טדהור_אוג6ת_.דברים .ועוד דאיסור קללת חברו
משוס חצי שיעור א’כ ה'נ כיון דא״א גמר ביאה בלא נשיקה
משוס רוע לבב ושנאת הנס נמ״ש הרמב׳ם בס' המצית עובר נעשה
והננ״ע ע״כ לא הוי דומיה דח״ש;
דואהבח לרעך <1$וך:
!.וליאורה הי׳ נראה לבאר ג״כ בענין זה דח״ש .דברי כטור
מיושב קושית החומים שהקשה על הטור שנתב אס
(ביו"ר סי' רצ״ו) שהביא דברי הראב״ד שכתב הא
“
הקללה באה מכלל כדברים הוי -ג״ב איסורא7 .א’כ
דנעיגן בכלאי הכרס כרבי יאשי' עד שיזרע חטה ושמורה וחרצן
אמאי פסק הרמב״ס (בפ״א מה' נדרים ה' י/ו) אס אומר לא קרבן
במפולת יד הוא דוקא למלקות .אבל איסורא איכא אפי' זורע מין
לא אוכל לך מותר משוס דלא ס׳ל מכלל לאו חתה שומע הן .אימאי
אחד נין הגפנים .והרא״ש בה' כלאים ביאר דברי הראב״ד הא שכתב
לא טמא ג’כ דאיסורא מיהא אינא נחו דאמריגן הכא דחכמיס
דלאיסורא לא בעינן שיזרע שלשתן במפולת יד '.האי איסורא כוי רק
פוטרין דלא ס׳ל מכלל לאו אתה שומע הן אפ״ה איכא איסורא בזה
מדרבנן  .דכיון דלא אכרה אלא שלשה מינין ביחד מנ״ל דמקרו כלאי
היכי דהקללה יאה מכלל הדברים משים דהכא שאני דאיכא איסורא
■הכרם .אס לצ^נשה כן .ומדברי כטור נראה דס*ל לדעת כרתב״ד דהוי
דלאו דבל תונו .דלא גרע מאונאת דברים ופשה דואהבת לרעך כמ״ש):
י חיסורא־ דאורייתא .יתמה עליו הב״י מה שלא נתב הטור בדברי
הראב”ד כמ״ש הרא״ש דהא דחיכא איסור אפי׳ י שלא במפולת יד הוי
לכאורה קשה לפמ״ש הר״ן בשבועוך! שהבאתי לעיל
רק איסור דרבנן פ״ש  .ולפמ"ש אפשר לומר דבזה יזליא פלונתייהו.
משנע שלא יאכל אע״ג דאכילה הוי בכזית  .מ״מ
אי שייך ח"ש בשארי איסורין שאינו איסורי מאכל .א״כ גס הנא
שייך לאסור לזרוע אפי' חד מין עם .חרצן במפולת יד משוס חצי
אסור ג״כ בכל שהוא משוס חצי שיעור דאורייתא .וכן דעת
שיעור דתזי למצטרופי עוד עם מין אחר דכל זמן שלא נשרשו בארן
הרמב״ס (בפ״ד מה׳ שבועות) וקי״ל כן ביו״ד (סי' רל״ח העי'
הוי כבת אחת ובמפולת יד .ועוד גס המחפה בעפר לוקה כזורע.
ו׳) דאהור גם בכל שהוא ככל איסור הורה .דהוי איסור בחצי
זהרא״ש דכתב כדעת הראב״ד דלא הוי אלא איסורא דרבנן אס אינו
שיעור  .מהא דשבועות (דף כ״ה) אמר רבא נשבע על הככר
זורע שלשתן במכולת יד  .ס’ל דלא שייך חצי שיעור בשארי איסירין
ואכלה .אס שייר ממנה כזית נשאל עליו .אכלה כולה אינו
שאיני איסורי מאכל .אבל זה איט  .דהא כתב הראב׳לדאיכא איסורא
לזרוע אפי' חד מי; בצד הגפן שכבר נשרש בארן .וכה״ג דלא הוי
נשאל עליה  .ופריך היכי דמי אי דאמר שלא אוכל מכזית קמח
במפולת יד לא שייך לומר דהוי האיסור משום חצי שיעור כמ״ש לעיל
עבדי' לאמורא .ואי דאמר שלא אוכלנה מאי אריא כזית אפי'
דהכא לא הוי מנללא דחייבו כתורה לזרוע ג' מינים במפולת יד.
כל שהוא נמי .איבעית אימא שלא אוכל מגו דמהני לו שאלה
לא הוי בזה איסור דחצי שיעור א״כ מנא לן נה״ג איסור תורה .ועי'
אכזיח בהרא מהני לי׳ שאלה אכזיח קמא כו׳ .ולדברי ררמב״ס
בלחם משגה (פרק יו״ד מה׳ מאכלות אסורות ה' ו') שעמד ג״כ בזה
והר״ן עדיי; תקשה כמו שפריך הש׳ס אי דחמר שלא אוכלנה
בדברי כרחב״ם ע“ש .ונראה דדעת הרמב״ס והראב׳ד י מדכתיב פן
מחי אריא כזית חפי' כל שהוא 5מי .ה״ג אס אמל שלא אוכל
תקדש החלאה הזרע אשר תזרע דדרשיגן מזה בפסחים (דף כ4ה)
דזרוע ובא הוסיף אין לא.הוסיף לא .ומפרשי לה אפי׳ במין אחד שנזרע
תקשי מאי הריא בכזיח אפי׳ כל שהוא נמי .דהא מהני להתיר
בצד הגם! נאסרו הפירות בתוספת  .ע״כ דהוי איסור מן התורה לזרוע
ע״י שחלה החצי שיעור הנשאר ומגו דמהגי להתיר כל שהוא
חד ■מין בצד הגפן .דאי הוי מיתר לגמרי מדאורייתא היט הוי אסרה
הנשאר .מהני נמי להתיר ע"י שיחלה כזיח קמא .ונראה די״ל
כתורה באכילה והגאה .דעיקר איסור דנלאי הכרם בהנאה הוא מה
דס״ל להש״ס דוקא בשבועה שלא יאכלנה דאם לא אכל עדיין
שמקרי כלאים בכרם  .אלא משום דכתיב לא תזרע כרמך כלאים
כל שהוא האחרון לא עבר עדיין על שבועתו .ולא נתחייב כלל.
דמשמע דוקא שלשה מינים במפולת יד בעינן .ע״כ צריך לומר דקרא
דלא תזרע כרמך כלאים קאי למלקות .וזרוע בצד הגפן דילפינן מפן
(ודברי החום׳ ד״ה אם נשתייר הוא לשינו־א דמסיק אי שייר
תקדש המלאה הזרע אשר תזרע דמה שהוסיף אסור דע״נ הוא ג״כ
כזית חשוב לאתשולי כמ״ש בחידושי מוהרש״א עיי׳ש) שפיר הקשה
מחמת איסור הזרוע דבר תורה כמ״ש הוא לאיסורא ולא למלקות .א״כ
הש׳ש דמאי אריא כזית אפי׳ כל שהוא גמי מהני שאלה דדמי
איט עני! כלל דברי הראנ״ד לענין חצי שיעור משוס דהכא דאסור
כמו שלא אכל כלל  .אבל בנשבע שלא יאכל דעובר אשבועחו
■לזרוע חד מין עם חרצן .משים אפי' בגפן שכבר נפרש אסור לזרוע
מכזיח קמא דהא חייב אכל כזית וכזית ס״ל להש׳ס דאס נשאר
בצידז דילפינן חפן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע :
עוד יש לעיין בזה בהא דכתב הטור בחו״מ (סי' כ״ז) המקלל אחד
כזית אמרינן מגו דמהני שאלה אכזית בחרא מהני לי׳ שאלה אכזית
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מחזיקינן לחזקה ודאית  .והנה בתוש׳ נדה (דף מ״ו) ד״ה דכי
יוחנן וריש לקיש .נתבו דדוב תביאי; ב׳ כשדות בזמנן בני י״ג
ויוה אחד ע״ש .יש לומר גש החוש׳ לא כוונו דהוי רוב גמור
וחזקה ודאית אלא דלא הוי שבק השקול ונוטה יותר שיביא
סימנים בזמנו והוי כשבק הרגיל דש״ד בפסחים (דף ט') דאף
מידי ודאי מוציא שבק כהאי  .שי׳ שש בחוש׳ אבל לאו דהוי
רוב גמל אלא כשין רוב .ונן משמש בחוש׳ שה בנדה (דף מ״ה)
ד׳האלימא לנדריה ככתבו דמסתמח יביא ב׳ ששרות כשיהי׳
בן י׳ג שנה ויום אחד  .ושי׳ בחשו׳ מוהרי״ט (ח״ב שי׳ נ״א)
דמדמה הך חזקה דרבא לספק הרגיל דאמרינן בפשחים (דף
ש') ע״ש:
ןלןך אפילו דנימא דחזקה דרבא הוי כחזקה ודאית .מכל
מקוש כה״ג הכא הוי חזקת פנוי׳ כנגדה דמוקמינן חזקת
x

פנויה דידה כנגד חזקה דרבא ואש״ג דאתרש חזקת פנויה
דהבתולה כמ״ש התוש׳ כה״ג בכתובות (דף כ״ג) ד״ה תרווייהו
בפנוי׳ קמשהדי .היינו דלכתחילה לא הנשא אבל אם נישת
לא תצא משום דמוקמינן בחזקת פנויה .א״כ אכתי יש לשפר,
דלמא לא הביא המקדש שתי ששרות עדיין והוא קטן דאין קידושין
שלו כלום .ולפי זה להרמב"ם וכ״כ כמה פושקים דשפיקא
דאורייתא מ; התורה לקולא רק מדרבנן לחומרא  .וכיון שאין
כאן אישור תורה רק מדרבנן מהמירין בשפק דאורייתא מכל
מקוש בדרבנן לפמ״ש בחידושי ליו״ד דהיכי דאתחזק אישור דרבנן
מהימן ש״א רק קט; אינו נאמן וכ"מ מהרמ״א ביו"ד (שי' קכ״ז
ששי׳ ג') וכשת מצאתי ג״כ בתשו' חכ״צ (שי׳ ס״ד) פכ״כ ע״ש .
א״כ נאמנת הבתולה לומר שלא כיונה כלל לשם קידושין שלא
ידשה שיש חשש קידושין בזה :
ואת לפמ״ש דהזקה דרבא הוי כספק הרגיל ושכיחי יותר
שהביא שיממש בשנת י״ג ויום אחד  .אפ״ה יש לומר
להרמב׳ם דש״ל דשפק דאורייתא מן התורה לקולא אפילו הפק
כה״ג .דהתורה לא אשרה רק אישור ודאי .או היכי דהוי
משוש רוב או משוש חזקה .אבל שפק אפי׳ שפק שאינו שקול
מותר מ ;התורה ( .ולא כמ׳ש הפמ״ג בשי׳ ק״י) כמו לדעת
החולקין של הרמב״ם וש״צ דשפק דאורייתא אשור מן התורה
אפי׳ היכי דלא הוי הפק שקול ושכיחי יותר להתירה מלאישורא.
אפ״ה הוא אשור מדתרייתאכמו דמוכה זה מהראשונים שהקשו
על הרמב״ס מהא דחולין (דף י״א) דאבעי לן מנא לן הא
מלתא דאמרו רבנן זיל בתר מובא ואתינן למפשטא משבירת
עצם בפשח ודכוותי׳ .דרחמנא אמר ועצם לא תשברו בו וניחוש
שמא ניקב קרום כל מוח אלא דאמרינן אזלינן בתר מובא ואם
איתא מאי ראי' מהנהו לרובא דעלמא  .דהא הנהו אפילו לא
אזלינן בתר רוב שרי דשפק עריפה נינהו וכל הפק אישורא
רחמנא שרי' .אלא ודאי דמאי דאמרינן דספק מדאורייתא
לחומרא דבר הורה ולא מדרבנן כמ"ש הר״ן בקידושין (דף ל״ט)
ע״ש ואי נימא דגם להני דס׳ל דספק דאורייתא מדאורייתא
לחומרא מ״מ היכי דהשפק נוטה להיתר יותר מלאישור דלא הוי
שפק שקול שרי מדאורייתא .א״כ אכתי גם לדידהו תקשי מאי
ראי' דהא אף דלא אזלינן בתר רובא דרוב בהמות כשרות ואינו
נקובת הקרום של מוח .מ״מ שפק שקול לא הוי ושכימי יותר
להתירא מלאישורא דהזינן הרבה בהמות בעולם דלא הוי ניקב
קרום של מוח ומעט דנמצאות נקובות הקרום והוי הפק הרגיל
ושפק כהאי אינו אשור מן התורה  .וע'כ דגם הפק כהאי
דשכיחי להיתר מלאישור ג״כ אשור מן התורה א״כ שפיר מוכח
דאזלינן בתר רוב והיא ודאי כשרה .דאי לא מהני רוב כלל
הוי שפיר אשור משפק אפילו בשפק שהינו שקול ושכיחי יותר
להיתר טפי מלאישור  .א״כ ה״נ י״ל להרמב״ם כיון דהתורה לא
אשרה אלא ודאי אישור או היכי דאשור משום חזקה או רוב .
אבל היכי דהוי ספק אפילו היכי דשכיחי יותר לאישור מלהיתר
כיון דלא כוי

אד

בגדר רוב מן החומה מותר .

א״כ לא כוי רק

אישור דרבנן ונאמן עד אחד בזה כמ״ש:

לפמ״ש במ״א בחשו' (ועי׳ מש'כ לעיל סי׳ י׳ב) דהיכי
דחכמים חששו לאישור חורה אע״ג דמן התורה מותר
רק מדרבנן אשור כיון דחכמים אשרו משום איסור תורה דמי
לאיסור תורה ממש .א״כ ה'נ בספק אישור תורה להרמב״ם אף
דס׳ל דמדאורייתח פרי רק מדרבנן הוי לחומרא אינו נאמן עד
אחד בזה .ואינו דומה לאתחזק איסור דרבנן דמהימן עד אחד

יעקב

בזה באישורין .א’כ אין להקל עפ״ז אפי׳ להדמב׳ס ז״ל וכ״ש
להרשב״א ודעימי׳ דס״ל דשפק הורה מדאורייתא לחומרא :

א דל

יש לדון בזה ע״פ שפק שפיקא .לפמ״ש דחזקה דרבא
לא הוי חזקה ודאית והוי כספק הרגיל א״כ הוי שני
ספיקות לקולא .חדא דלמא המקדש עדיין הי׳ קט; כשקידש כיון
דלא בדקנו אותו מקודם ואת״ל דהי׳ גדול דלמא האמת דלא
כוונה הבתולה לשם קידושין כלל .דאפילו אס נימא דאינו
נאמנת וחיישינן שמא משקרת מכל מקום ספיקא הוי .וביותר
כ ,יש כמה אומדנות דלא ידעה דיש השש קידושין בזה וגם
איכא חזקת פנוי׳ לא מבעי׳ דלא ניחוש לקידושין א'כ יש להקל:

והנה

בתשו׳ מוהרי״ט (שי׳ מ׳א) כתב בביאור תשו׳ הרפב״א
(סי׳ אלף רי״ו) באשר שנשתפקו במספר שנותיה דיש

להתיישב חש יש להקל מטעם שפק שפיקא .דלמא לא באה
לכלל שנים ואת״ל דבאה לכלל שנים דלמא לא הביאה סימנים
וכתב בתשו׳ מוהרי״ט דהיינו טשמא כיון דחזקה דרבא הוי כמו
שפק הרגיל  .א״כ לא אמרינן כה״ג ספק ספיקא ועי׳ בתשו'
מוהרי״ט (סי׳ נ״א) .אך דבריו אינן מוכרחים בזה דיש לומר
דטעס דמסתפק הרשב״א אי הוי ש״ש כמ״ש כתשו׳ רבי בצלאל
אשכנזי (שי' כ') משום דהכל הפק אהד כמ״ש התום' בכתובות
(דף ט׳) דשש אונש חד הוא ע״ש ועי׳ בב״ש באע״ז (שי׳ קנ״ה

ש״ק כ״ה) ע״ש וכ״כ מוהרי״ט בעצמו בכוונת הרשב״א בתשו׳
(סי׳ מ״א) .והא שכתב הש״ך ביו״ד (שי׳ ק״י ס״ק ל״ג) דהיכי
דאיכא למתלי באישור טפי מלהיתר לא אמרינן בזה הפק ספיקה
כמו (בסי' נ') דהיכי דהספק שכיח יותר לאישור ולא הוי הפק
שקול לא סמכינן אחזקת נשחטה הותרה ע״ש  .יש לומר דמיירי
דשני ספקות שכיחי יותר לאיסורא מלהתירא  .דשניהם אינם
ספיקות שקולות .אבל אם ספק אחד הוי פכיחי יותר לאישור
יש לצרף לספק ספיקא .ואף על כללא דנקטי הפוסקים דספק
ספיקא נגד רוב לא אמרינן .אשר מקורם מתוס׳ כתובות (דף ט׳)
כתבתי במ״א באריכות דאינו מוכרח ועי׳ מש״כ לקק :
(Vד* אפשר לומר להקל מטעם דזה יותר ’משנה אפר נאבד
הנער ולא נשמע מקומו איה וכבר מקרו אחריו .יש
לתלות דמסתמא מת הנמר דהוי כעין רובא למיתה ועי׳ בקו״ע

נ״כ

הך שברא
(שי׳ רכ״ג) ובד’מ באע״ז (שי׳ י״ז ש״ק ס״ו) זכר
בפס מהרא״י בתה״ד עי״ש ועיין ברמב״ס (ה׳ נמלות פ״ז ה׳ ג׳)
דכתב ג״כ ואבד זכרו .נראה דס״לג"כדהוי רובא למיתהדאלו
הי׳ חי הי׳ נשמע ממנו( .ועי' מש״כ לעיל הי׳ יב כד) וכיו; דבאפת
איש דאחזיק איסורא אמרינן שברא זו .כ״ש בקידושין דאיכא
חזקת פנויה ולא אתחזק איהורא עדיין א״כ מכל הלין טעמא יש
להקל שלא למוש לקידושין .טוב מרחשון שנת תקצ״ח לפי׳ק :

ברוך טרדכי לימפי׳ן פה וואלקאוויסק יע״א .
רז׳

סימן מ
תשובה לרב אהד

ל

דבר אשר בהיותו בביתי ראה בתשובתי אשר כתבתי ראי'
V
דעדות קרובי אם או אישות הוי פסולי דאורייתא מהא
דיבמות (דף כ׳ב) דאמר אמימר גרים אמין מן האם מעידין
אפילו לכתחילה ופריך מאי שנא מעריות ומשני ערוה לכל משורה
עדות לב״ד מסורה וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי .ואס איתא
דקרובי האס הוי רק מדרבנן ח’כ מאי פריך מאי שנא.
ולמה לא משני דשאני עריות דהוי דאורייתא ע״כ גזרו גם
בגרים משוס דלא אתי לאמלופי בישראל משא׳כ לענין עדות
דקרובי אם

אינו אלא מדרבנן ע״כ לא

גזרו בגרים .

וכתב

מעכ״ת ע״ז דאפשר לומר דאמימר ש״ל כרב ששת ביבמות (דף
צ״ז) דאחין מן האב ומן האס ג״כ אשור בגרים .והך מאי שנא
אמימר גופא קאמר ולא סחמא דגמ' .ואמימר דאמר אפילו
אחין מן האם מעידין לכתחילה בגרים .היינו אפי' אחין מן
האב ומן כאם דאהור בעריות מפום דקרי להו נמי בני פלניתא
כדאמר רב ששת ביבמות (דף צ׳ז) א’כ ליכא לחלק דעריוח הוי
דאורייתא ועדות מוי דרבנן דבאחין מן כאב ומן האם נמי הוי
בעדות

בחת

אבן ה;הר

א’כ אתי לאחלופי כישראל .ע'נ קחמרמשזס
בפדות דאורייתא
b l.p
שורה והאריך בזה .ודבריו
לכל משורה ופדות לב״ד
אינן נכונים כלל .דהא לרב ששת דאסר באחין מ; האב ות
האם קא־י־ ־ ס הטעם דהני נמי בני פלניתא קרי להו .וכיון
אמן ג׳כ חיישינן דאתי לאחלופי בישראל בטריות
" ".
בשאר האש לישא אשת אתיו מאמו .דלישא אשת אתיו מאביו לזה
לא חיישינן דליכא לאחלופי כדאמרינן התש באחין מ; האב ולא
מן האש כ״ע לא פליגי דשרי .דאין אבות לעכי״ס ורחמנא
אפקרי׳ לזרעי׳ א״כ לא אתי לאחלופי בישראל דאית להו אבות.
וא׳כ עיקר החשש לשאר האש דהוי בעכו״ס חיישינן לאחלופי
גם בישראל בשא האם  .אבל באחין מן האב דליכא לאחלופי
בישראל דידוט דבישראל יש איסור אחוה דיש אבות לישראל.
א’כ באחין מן האב ומן האס ליכא לאחלופי בישראל דהא ידוע
דיש אחין מ! האב בישראל אלא באחין מן האב ומן האם הוי
החשש דאתי לאחלופי בישראל ג״כ באישור שאר האם .כיון
דנקראים נמי בני פלניתא אתי למטעי ולאחלופי בישראל ג״כ
בשאר האס לחודי .ולא כמ״ש מעכ׳ת דאחץ מן האב ומן האם
היינו נמי טטמא דיביאו להתיר גס בישראל באחי; מן האב ומן
האם דיאמרו הני אחין ודאי נינהו ולא יבואו לחקור טעמים
ואמתלאות לדעת אס נקרא על שס אביה; ג״כ ויאמרו מדהני
שרי בישראל ג״כ כה״ג פרי כיון דיודעים דהני אחין מ; האב
האם ניצהו לא ישימו אל לבס טעם ההיתר מפום דרחמנא
:פרך׳ לזרעיה רהא יראו דאהי; מן האם בודאי ואפ״ה התירו
ויאמרו דאחין מן האב ומן האם נמי בישראל שרי דאף דקרי
להו בגט׳ דקרי להו נמי בני פלניתא אך על שם אמו אבל שם
אביהם לא מופקע מהן וידעי דאחין הן האב והאם נינהו.
דזה אינו כיו; דלאחין מן האב לחודי קאמר 3גמ׳ דליכא למיחש
לאחלופי בישראל .דידוע דאין אבות ואחוה לעכו״ם מן האב.
א'כ גס בחמין מן האב ומן האס ליכא למימוש רק משוס
אחלופי לפאר האם בישראל .וא'כ כיון דבעדות בישראל הוי
קרובי האם כשרים מדאורייתא רק מדרבנן פסול א״כ שפיר
יש לומר דשאני עריות דהוי אישור תורה משא׳כ עדות קרובי
האם דהוי דרבנן ע״כ לא גזרו בגרים:

שוב

ראיתי בריטב״א ביבמות מצאתי דמפרש כהדיא כדברי
ח״ל כי פליגי באחי; מ; האב ומן האס( .פי' שנקראים אחין
פעמים על שם אביהן פעמים על פס אמן) רב אחא סבר דשרי
דעל הרוב בני פלניא מקרי וכ״ע ידעי שאין אבות להם ולא טעו

■בהם .ורב שפת סבר כיון דלפעמים קרי להו בני פלניתא
נראים כאחים מן האם וסבורים העולם כי פאר האם שלהם
שאר הוא וקיים הוא בהם לעולם  .ואי שריית בהו אתי למטעי
אעכו ואחריני באחים מן האם עכ"ל .ועוד דאכתי הא גופא
ותקשי מאי קאמר מ״ש מעריות  .נימא אפילו באחין מן האב
ומן האס דאסרינן בעריות בגרים משום חשש אחלופי בישראל
#בשאר החם כמ׳ש .משא’כ בעדות דהוי רק מדרבנן אפילו
בקרובי האם .וע״כ דגם בישראל קרובי האס הוי דאורייתא
א"כ ראייתי נכונה :

!מה

שהקשה מעכ״ת על הלח׳מ (פ״ד מה' אישות ה׳ ו׳) שכתב
ליישב דברי הה״מ שכתב בשם קצת מ; הגאונים שכל
אותן שהם נלמדים מן המדרש כקרובי האם הם מדברי סופרים .
דהא (בפ״א מה' אישות) כתב בקידושי כסף דאע״ג דדברי
סופרים קרי ליה הרמב״ם ואפ״ה הוי דין תורה גמור אית לי'
ואס בא עליה אחר נהרג עלי' ולא תפסי קידושין אחריני.
וק תמה המל״מ שם .וכתב הלח״מ דיש לחנק דדבר דנלמד
בי״ג מדות וברבוי לא נחשב אלא גילוי מלתא וכוי דין תורה.
משא’כ מה דיליף באם אינו ענין הוי דינו כדבריהם ע׳ש דא'כ
אמאי אסור בשר בחלב בהנאה משום דאתיא באס אינו מנין
משלשה פעמים לא תבשל .כמ׳שהלח״מ (בפ״ט מה׳ מ׳אה׳ ב׳)
משום דיליף באינו ענין .ע״כ לא הוי לקי טלה אבל לאסור
בהנאה ילפינן באס אינו כגכין ע׳ש .ולפמ״ש ־הבא אפילו איסור
תורה לא הוי באיסור כנאה רק מדרבנן .ועוד הקשה דהא
בשבועות (דף כ״א) אמרינן לשוא לשיא שני פעמים אם אינו
ענין לשוא תנהו ענין לשקר עכ״ד .כבר הקשה כן בהגהת מל'מ

(פ״ד מה׳ יסודי התורה ה' ח׳) על הלח׳מ ע״ש :
יןלי נראה דמהא לא קשיא דדוקא היכי דגוף הענק לא

יעקב

סב

ידפינן מקרא כלל .רק דנלמד באש אינו טנק יש לומר
דהוי מדרבנן .אבל היכי דאישורא ידפיק מקרא כמו בשבועת
שק :דאסור מלח תשבעו בשמי לשקר .אלא דהוי אמינא מפום
דהוי לאו שאץ בו מעשה אץ לוקין ע׳ז  .בזה ילפינן מלשוא
לשוא שני פעמים אם אינו ענין לשוא תנהו לעני[ שק־ דלקי
עליו .והוא כמ׳ש הלח׳מ כיון דיש לאסור אכילה בבו׳ח מק״ו
דכיון דאשור הכתוב בישולו א״צ לומר אכילתו כמ״ש הרמב״ם
ע״כ לקי מה דילפינן באם אינו ענין לא תבשל אש אינו ענין
לבישול תנהו לענין אכילה .וכה׳ג כתב ה־ב המגיד (רפ׳ב מה'
מאכלות אסורות) שכתב הרמב׳ם מכלל שנאמר וכל בהמה מפרסת
פרסה ושוסעת שסע ומעלת נרה אותה תאכלו שומע אני שכל
שאינו מעלת גרה ומפרסת פרסה אסורה ולאו הבא מכלל עשה
עפה הוא .ובגמל וחזיר וארנבת ובשפן נאמר את זה לא תאכלו
כו׳ הרי למדת שהן בלית ואע׳ם שיש בהן סימן אחד וכ׳ש שאר
בהמה טמאה וחיה טמאה שא ;,בה סימן כלל שאיסור אכילתה
בלא העשה יתר על עשה שבאה מכלל אותה תאכלו .הלכך כל
האוכל מבשר בהמה וחיה טמאה כזית לוקה מ; התורה .וכתב
המ'מ ודע שאין לתמוה על מש'כ דלאו דמיני בהמה וחיה
ממאין בא מקל וחומר מחזיר שפן וארנבת ממה שאמרו אין
מזהירין מן הדי; ק״ו .לפי שאלו כבר נאסרו בלאו הבא מכלל
עשה מן התורה בביאור וכיון שכן אפשר ללאו שבהן לבואמק׳ו
עכ״ל .ועי׳ ברא״ם (פ׳ שמיני) שכת :שכן הוא דעת רש״י ולא
כהרמב׳ן ע׳ש ועי׳ בשעה״מ (ה׳ ביאת מקדש פ"ג) ע׳ש :

[?בזה אפשר ליישב ג’כ מה שהקשו בתום׳ סנהדרין (דף פ״ה)

בד״ה הכהו הכאה שאין בו שוה פ־וטה לוקה  .תימה
אמאי לקי הא פ; יוסיף לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד דמינה
נפקא לן אזהרה למכה אביו כדאיתח בספרי ובירושלמי עכ״ל.
ולפמ׳ש אפשר לומר ג״כ בזה דדוקא היכי 2גיף האיסור ילפינן
רק מלאו שניתן לאזהרת מיתת ב׳ד הוא דאין לוקי; עליו .
כמו בשבת (דף קנ״ד) בהא דיליף מחמר אחר בהמתו בשבת
מקרא דלא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך אמרינן בלאו נמי
לא מחייב משוס דהוי לאו שנית; לאזהרת מיתת ב*ר ובעירוב;,
(דף י״ז) .אבל היכי שידעינן האיסור מקרא אחר אהני הלאו
אע״ג דניתן לאזהרת מיתת ב׳ד ללקות עליו .והכא גבי הכאת
מבירו דידעינן האישור ממקום אחר־דלא נרע מאונאת דברים
דאס־ רחמנא מלא תונו כדאמרינן בב’מ (דף נ־ה) נם חיכא־
איסורא דואהבת לרעך כמוך .וכ״ש למ׳ד דצע־ בע׳ח דאורייתא
נס ק״ו מקללת חברו דלאו צערא דגופא אסר רחמנא כ״ש
צערא דגופא .ע״כ אהנילאו דלא יוסיף אע״פ שנית; לאזהרת
מיתת ב״ד ללקות מליו£אך יש לומר דתוס׳ אזלי לשיטתייהו
דלא ס״ל הא דהרב המגיד כדמוכח מתוס' פסחים (דף מ״א)
בד״ה איכא בינייהו צלי קדר .שהקשו וא׳ת היכי יליף באר משקין
בק״ו הא אין מזהירין מ; הדי! דהא כתבו דלשאר משקץ לא
איצסרך למילף אלא לעני; מלקות אבל פשיטא דלכל הפחות איכא
עשה דכי אס צלי אש כמ״ש המל״מ שם דהתיש׳ מולקין על
הה״מ ע״ש :

נומשש שנית להקשות מה לפמ״ש א״כ מאי כעי הש״ס שס
בסנהדרין (דף ס״ו) למילף אזהרה במקלל אייו .מאלקים
לא תקלל אס הי׳ אביו דיין הרי הוא בכלל אלקים לא תקלל כו׳ הא
ידעינן שפיר מלאו לא תונו .ועוד למה להספרי למילף אזהרה למכה
אביו מפן יוסיף .נילף מלאו דלא תינו או מק׳ו ממקלל .וע״כ דלא
נפקא מכה ומקלל מלאו דלא תונו .חמה אני עליו דבלא״ה תקשי ליה
דתיפוק ליה אזהרה מארור מקלה אביו ואמו .ואפילו מבזהו בדברים
אסור או דנילף מאיש אמו ואביו תיראו .וע״כ דבעי למילף אזהרת
לאו במכה ומקלל אביו ואמו .ולילף מהני לא הזי רק איסורא בעלמא
גם מלאו דלא תוט דהוי לאו שאין בו מעשהומק״ו איני מזהירין ללאו]:

אמנם

בלא״ה דברי הלמ״מ אק נטנים דאשכחן בשים
בדוכתי טובי הא דילפינן באם אינו ענין הוי
דאורייתא ממש .בפסחים (דף כ״ה) יליף חמץ בפסח ושור
הנסקל ההוא מרבנן דאמר משמי׳ דרבי יהושע בן לוי מהא
דכתיב כל חטאת אשר יובא מדמה וגו׳ שאץ תלמוד לומר באש
חשרף ומה ח״ל באש תשדף אם אינו מ:ץ לגופו דכתיב והנה
שורף תנהו מנין לכל אישורץ שבתודה ואם אינו ענין לאכילה
חנהו

ברית
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הנהו כני; גר,יסור הנאה .וכתב רש־י זו מדה בתורה דבר
בלא הוצרך לגופו הנהו עני; לעני; ההר והלמוד דבר לדבר אחר
ופל המדוה הלבה למבה מסיני עכ״ל .ובזבחיס (דף ח׳) ילפינן
דבעינן ד׳ עבודות לבס בעלים באס אינו עני; לשינוי קודש
דנכקא ל; מהרס הנהו עני; לבינוי בעליס .ובבטרות (דף י״ד)
אמר ר׳ אלעזר מנין לזובח בהמה בעלה מוס בבמת יחיד
בבעה היהר הבמות בהוא בל״ת בנאמר לא הזבה לה׳ אלקיך

בור ובה אס אינו עני; לבמה גדולה בנאמר עורה ובבור וגו׳
תנהו עני; לבמות יחיד .ובמפות (דף ט״ו) יליף באס אינו ענין
באונס בניהן לעבה לא יאמר ולו תהי׳ לאשה באונס ולגמור
ממוציא בס רע מה מוציא בס רע בלא עבה מעבה אמר
רחמנא ולו תהי׳ לאבה אונס לא כ״ש ואס אינו ענין לפניו

הנהו

הי׳ כמ׳ש בב״ק (דף ק״ד) .וע׳כ דס״ל דמעות הקני דהו*
מדרבנן מועיל לדאורייהא .א״כ כתום' סוהרים זאיז .ונפמ״ש
דבב״מ הקשו דלקני המעות גופא באודיהא כמו דקנה רב מרי
באודיהא .א״כ כוי רק הד דרבנן מועיל לדאורייהא כמו דפריך
ולקגינהו ליה אגב קרקע דאג״ק הוי דרבנן .אבל בב״ק הקשו
דיודה ביש לו קרקע וליקנינהו אגב קרקע בזה כתבו דההם
בעינן שיהיו מעותיו מדאורייתא לפדות מעשר שני וכיון דהוי
תרי דרבנן אינו מועיל לדאורייהא וא״ש :

ידידו דו״ש באהבה י״ד כסליו שנח חקצ׳ח לפ״ק.
ברוך מררכי ליבשיין חזפ״ק וואלקאוויפק .

סימן טא
שאלה

ענין לאחריו באס גירש יחזיר כו' וכסנה רבות:

לנראה

דגס רבי יכמעאל דמני י״ג מדוח שהמורה נדרשת
בהן ס״ל נמי דאיפא עוד מדות שהמורה נדרשת.
ומני ושייר ואע״ג דמני מנינא אפ״ה אפשר לומר מני ושייר.
כדאמרינן בסוגיה (דף ס״ז) אמר רבי יוחנן בכם רבי ישמעאל
בבלבה מקומות הלכה עוקרח מקרא כו׳ .ואס אימא למשוב
נמי כאי תני וכייר מאי בייר דכאי כייר שייר מצורע כו׳.
ועי' מוס׳ שם ד״ה מנא ושייר ובתום׳ כתובות (דף נ׳א) ד׳ה חמשה
גובין מן כמומררין .ובחום׳ קידושין (דף י״ו) .ובהדיא מצינו
דרבי ישמעאל דרש גם שאר מדוח .במטח (דף י״ט) אימא רבי
ישמעאל אומר יכול יעלה הדס מעשר שני בזמן כזם בירושלים
ויאכלנו .ודין הוא בכור גיעון הבאח מקום ט' ס״ל ואכלת לפני
ה' אלכיך מעבר וגו׳ מקיש מעשר לבכור מה בטר אינו אלא
לפני כבית אף מעשר אינו אלא לפני כביה  .א״כ יליף רבי
ישמעאל בהיקש .ובסנהדרין יליף רבי ישמעאל באס אינו מנין
אזהרה למקלל אביו מאלכיס לא תקלל כדמוכח שם טי״ש.
ובחינין (דף קט״ו) הנא דבי רבי ישמעאל לא הבשל שלשה
פעמים המד לאיסור אכינה כו׳ וכוא באס אינו ענין .וע’כ
נס רבי ישמעאל מודה דאיכא עוד מדות שהתורה נדרשת
ומני ושייר  .ובזה מיושב מה שהקשו המוס׳ בשבועות (דף
כ׳) ד״ה דחנא דבר״י מכל מקום מוכח דלא כהלח״מ דכל
המדות הוי הלכה למשה מסיני כמ״ש רש״י בפסחים (דף כ״ה):

ומש״כ

מעכ׳ח לתמוה במוס׳ ביק (דף ק׳ד) ד״ה אגב
אסיפא דביהא שכתבו וכא דב’מ (דף מ״ו) גבי
היה עומד בגורן דפריך ולקני ליה אגב ארעא ומשני דלית
ליה ארעא (ורמאי לא הודה באודיחא שיש לו קרקע) ההם
מדאירייהא בעינן דאית ליה ארעא דאי לית ליה ארעא לא
כיה קורין מעוהיו מדאורייתא שיוכל לפדות מעשר שני .אבל
לעני; לגבות כיון בכודה שיש לו והקנה לו אגב קרקע למה
לא יגבה עכ״ל .א״ה ה״ל דמעות כנקנין מדרבנן אינו מועיל
מדאורייתא לפדות מעשר כני .א’כ מאי פריך המס ולקני
ליה אגב ארעא  .דכא כתוספות בב״ק (דף י״ב) דיה אנא
מהניהא ידענא דקנין אגב הוי דרבנן וקרא דערים בצורות
אסמכהא בענמא כוי א’כ לא יועיל קנין אג״ק כמו אודיהא :

תח

כבר עמד בזה בקצוה״ח (סי' קצ״ה) עי״ש .ולענ״ד
כי יש לומר דהתוס' ה״ל כי קנין דרבנן מועיל
לדאורייתח דהפקר ב״ד הפקר כאשר כבר הערתי בזה מכמה
מקומות מש"ס ותוה' (ועי' מש״כ בח״ר הי' מ״ה) .אלא
דהתוס׳ ס״ל הכא היכי דלית ליה קרקע והוא מודה דיש לו
קרקע ומקנה לו אגב קרקע דהוי תרתי דרבנן אודיתא גופא
דהוי דרבנן וגס אגב קרקע הוי מדרבנן .ע'כ אינו מועיל
שיהיה מקרי מעותיו מדאורייתא לפדות בהן מעשר• שני .אבל
היכי דמקנה לו אגב קרקע ויש לו קרקע אע״ג דקגין אגב
הוי מדרבנן דהוי הד דרבנן מהני לפדות בהן מעשר שני
דאורייתא  .דקנין דרבנן מועיל לדאורייתא :

בזה

יעקב

א״ש מה שתוה׳ בב״מ (דף מיו) ד״ה ונקנינהו לי׳ אגב
1
קרקע הקשו .דנקני ליה המעות בהודאה כמו שקנה
רב מרי מרבא ע״י הודאתו של איסור גיורא בב״ב (דף קמ״ט)
אע'פ שהיינו יודעין בלא הי׳ שלו ועמדו בקושיא .ואמאי לא

נער

אהד אמר לבתולה קח פאטשילע זו למחנה והפאטשילע
היתה מונחת על עמוד וכאשר הלכה הבהולה לקמת
הפאנושילע ועדיין לא עקרה כולה ממקומה אמר הבחור
להבתולה הרי את מקודשת לי בזה והיו בס שני עדים כשריס
ונס אחותה עמדה שם וראתה המעשה ההחלה לצעוק מה
עשית השלך הפאטשילע מידך והשליכה תיכף אחר שהיה כל
הפאטשילע בידה .ויש הפק מס היה ההשלכה תוך כדי
דבור למעילה או לא  .גס כשהשליכה הפאעשילע היה מקצת
פאטשילע בתוך ד׳ אמותיה והלכה משס הבתולה ועזבה
הפאעשילע מונחת שמה .ע״כ תורף המעשה :

תשובה

מה לכאורה נראה לדין בזה .כיון דאמר המקדש
תחלה קח פאטשילע זו למהנה ואח״כ כשעקרה
מקצת או רובו של הפאטשילע אמר הרי את מקודשת לי בזה
מקרי בתיקה לאחר מתן מעות דלאו כלום דאינו ראי'
משתיקותא דידה דהוי כהודאה וריצוי .ודמי לאם אמר לה
כנסי סלע בפקדון ואמר לה הרי את מקודשת לי בזה ושתקה
דלאו כלום כדאיתא בקידושין (דף י״ב) ואפילו בדיך לח ממי
כמ״ש הר״ן והביאו הב״ש באע״ז (סי' כ״ח ס״ק י׳ג) כיון
דמתחלה לשם פקדון קבלה .ה’נ כיון שמתחלה היתה מקבלת
לשם מחנה .ואפילו להפוסקים דמהמיריס בעובדא דציפתא
דאסא כרב הונא בריה דרב יהושע משום דהוי הוכהה דנתרצית
דאס איתא דלא ניחא לה לשדינהו .ולא דמי לפקדון דסברת
דאם שדתינהו התחייבה לשלומי .א'כ לא הוי הוכחה דנתרצית
ואע״ג דהוח חזר מהפקדון כמ״ש הרשב״א בחידושיו לפרש
הברייתא דהניא אמר לה כנסי סלע לפקדון וחזר ואמר לה
התקדשי לי בו בשעת מחן מעות מקודשת הא' וחזר הוא
מזרה גמורה שאינו נותן לפקדון אלא לקידושין עי״ש .אפ״ה
אמרינן דאתתא הברא דאי תשדינכו התחייב לשלומי חע״ג
דמזר הפקדון ואשה לאו דיני גמירי  .א״כ ה״ה בזה יש לומר
כיון דהוא אמר לה מעיקרא שתקח המפץ בתורת מהנה והיא
כבר התחילה למשוך אדעתא דמחנה הברה דכבר קנתה בזה
א'כ לא אכפת לה מה שאומר אח״כ לשם קידושין ולא אמרינן
דהוי לה לשדינהו כיו; דליכא הכא חיוב אחריות משום כיון
לדעתה דידה כבר היה שלה בתורת מהנה אינו רוצית להשליכו
ואע״ג דבאמת יכול למזור ממתנתו דכיון דעדיין לא קנתה
המתנה יש לומר דאשה לאו דיני גמירי וסברה דקנתה א״כ אינו
ראיה משתיקוהא דידה:

לאין

לומר כיון שלא המשיכה עדיין כל החפן לשם מתנה
1ובתוך כך אמר לה הרי זה לקידושין א״כ הוי כשתיקה

בשעת מתן מעות  .דזה אינו דהטעס דלא מהני של אמר מתן
מעות משום דבעינן גלוי דעת דנתרצית לקידושין ותעשה מעשה
דנתרצית בזה דמה שנועלת הקידושין בשתיקה הוי מעשה
מוכחת דנתרצית אבל לאחר מתן דליכא מעשה דמגלה פל רצוי
דידה וליכא הוכחה דהוי לבס קידושין[ .ולפמ״ש בחשו׳ כמ״א
(ועי' מש״כ לעיל סי' ל״ז) הטעם דכא בעינן בקידושין אתם עדי היא
כמ״ש בהג״א והמרדני בסנהדרין דעל מעשה ליכא למיתר משעה
הייתי רק על דבור יש לומר משטה הייתי משוס דהוי דבור כנגד דבור.
א״כ מה שלוקחת הקידושין הוי כמעסה אכל לאחר מתן מעות דליכא
מעשה יש לומר דמשטה הייתס בשתיקתה .ואע״ג דאומרת שכונתה כי7
לקידושין

□י דק *.ג' \ וכנעילת" סנדל וכו׳ .־יש לתמוה דעדן נג״יהלק •עי
 . 1ןpmiini 1W11 ,
הדא״ש והדאנ״ד דכיון דלא פשטוה גש״ס מהנהו גריתות אג
ת״ח המחזיק נמחלקת נגד הרכים וכו' ואם הוא •חכם זקן
אין כנו כח לפשוט לאיסור ונקטינן נהרי״ף והרמג״ס .ונגר האחרוניג
אין פנדין אותו צפרהסיא כמש״ל דין מ״3י ונזיין ,מ״ש הרג
המה ראו כן תמהו .ואפשר לישג דמרן גגדק הכית הגיא מתשוגי
שער אפרים סי' ס״ד ונשו״ת ריח שדה ס? י״כ:
הרי״כש סי׳ קע״ג דנהנו שיחלון מנעל ונ״כ פרן גנ“מ פ״ז דת״ת פשכ
מטיל מלאי לניסן של ת״ח אין מנדין אותו .הכי משמע
הרמ״ך ז״ל דנספרד נהגו איסור גנעילת סנדל ולכן הגם דמדיג'
גפסחים דף נ״ג וכ״כ הרג פרשת דרכים סוף דרוש כ״י והדג
הלנה כהדי״ף והר״ע כמ״ש צנ״י מ״פ אסר כאן מטעם המנהג.
חק יעקג סימן תע"ט וכתג דנל זה כשש 3מחטאו:
ואי לאו דפסתפינא אפינא שגם דעת הרי״ף כן וסמך שהניא הירושלמי
| מי שהוא כעל אנרופין ויראים לנדותו לכאורה נראה שיכולים
פ״ק דתעניות דמנודה כדרך נועל סנדל ונניתו מסירו ועל זה ספן
ם ליסנע מלנדותו מפני היראה כדאמרינן כפסחים דף נ״ג אלמלא
זלא כיאר נע"ק דכלהו לקולא נר מנעילת סנדל .אמנם הר״ן כתג שם
ך^תודוס ונו׳ וכעי שם אי כעל אגדופין הוה אלמא דמי שהוא כעל
דלא נתנו משוס מנודה ע״ש .ועל הרמכ״ס נהלך כרג״ש דנה׳ מפריס
< אגרופין יכולין לימנע מלנדותו ושמא שיש לחלק דהתס הוי גזרה כעלמא
כדין כנו והוא רנו כת 3דאין האג עומד לכן וכתג הר״ן דטעפו
דדפי לקדשים כחוץ אכל אס עכר איסור צרור אפשר דחייגין לנדותו
דהנס דהיא נעיא נגפרין פשוטה כירושלמי והניאו מדן ככ״מוא״ג
ואין להמנ׳ מפני שהוא אלם ועמ״ש ה׳ חק יעקכ סי׳ תע״ו ונהנהה
הנא הו״ל לפסוק דסנודה אסור גנעילת סנדל כפשיטותיה דהירוש'
/,
סוף סי׳ זה וכמה שרמזתי שם ודוק היטג:
והננ״הג הגה"ט אות ל׳ הגיא דנרי הר״ן וקושית דרך תמים וכתג
דין מ״ו .ומסר 3מלפורעו אס נדה שמעון ונו׳ עכר החרס ולא
דככודו מונח דאין כונת הר״ן כמו שהכין עש״ג .ולמה שסנר שהוא
פרעעמ״ש הרשצ׳ןצתשכ״ן ח״כ סימןר״פוח״ג סי׳ ק״עונתשונות
הד״ן הו״ל להסתייא פהר״ן פ״ק דתעניות דנקיט לקולא געיות אלו
מהד״ש כנו סי׳ רנ״:3
וכו׳ אכל תימא עליו שהוא נמקי .ותמיהת דרך תמים תפיהא דכא
דין מ״ז .המנזה את החנם אפילו נדכייס וכו' החכם דורש ויצא
ודכריו א״א לאומרם אפילו כדוחק ופ״ש דט' הלנה כדנרי העקל
מהדרוש עמ״ש כשו״ת תורת חיים ח״ב סי' מ״ט ועמ״ש הר 3כנה״ג
י—— גאנל משום ד מידי רגנן וכו׳ תימא עליו דנאנל הקלו טפי אפי׳ יחיד
---------הגהת כ״י אות צ״ 3ואות ק״ג:
נגד רכים נע״ש כתוס׳ כעירונין דף פ״ו אכל נשאר מידי דרגכן
מ כני חכורה דמפקי לשותא כשהי פהי ויתמהו תרי תמיהי על החכם
לא ופשוט:
שעשה ענין פרטי ושאר הנהגתו ויען ראוכן וישא משלו וכה אפר
דין ו׳ .אם רצו ג״ד למעט הנדוי וכו"גקונדריסין כתג משם
היינו דאמרי אינשי משל פ׳ והמשל ההוא תחילתו מתוק וסופו מד יש נו
הראכ״ד דרשאין להקל מאיסורו ולומר שיהא עותר נדנד פ׳
דרכים שוה לחיה אך ראוכן לא אמר ני אם תחלת הפשל ותו לא וכשמוע
וכ״כ נשמו יכינו ירוחם ני״ד ח״א ונקונדריסין תמה שכיצד יכולץ
החנם פשפש ולא מצא גמדנ״ר מלו׳ן אפס קצה המשל ונפשו אוותה
להקל ומדן כתכ דאין לנו אלא דניי הדאכ׳ד .וק״ק דאמאי לא כתג
לנדות לראוכן  .וראונן צווח ני נרוניא כי הוא משל נעלמא ונם לא
כן נש״עוגם רמ״א והאחרונים שת"קו יחדיו .והרג מהרי״קש גהנהותיו
רגל על לשונו כל המשל נמות שהוא .נראה דפטור ראובן ולא נקרא
נתנה דיכולין למעט נאיסורו שהה פרטים האמורים דין  ♦'3ואני
כזה מכזה ת״ח וטענותיו שתים זו צדקו יחדיו דאין להקפיד כמשלות
כעניי נספר הקטן מחזיק נדכה סימן ל״ח נא״ח הנאתי קצת ראיה
ונא וראה מ״ש סוף פ״ק דסוטה דף י״ג ע״ 3ויאמר ה' אלי ד 3לך
להראכ״ד ע״ש ועיין פתח עיני' ריש נדה ומה שכתנתי שם רי״ו נשם
אר״ל 3ר 3כישר 3רצ צישרוהו וכל כך למה תנא דכי רצי ישמעאל לפוס
הראכ״ד ופר כשם הקונדריסין אינו מכוון והוא מרוצת לשון
גמלא שיחנא ע״ש וכפירש״י ונינפית דף מ"ה ע״א אמר שימי צרחייא
אנג ריהטא:
לרכאמרי אינשי במלא כמדי אקנא רקדא הא קנא והא גמלא ונו׳ ועיין
כתוספות עירוכין הא למדת דאין להקפיד גמשלות• וככר נודע מ״ש
דין ל״נ .המנדה עצמו נעה״ז ונעה״ג וכו׳ עיין פה שכתנתי אני
נעניי נקונטריס חיים שאל סימן ע״א אות ג׳:
מהרי״מט כתשוכותיו י״ד סי׳ ט״ז על מי שאמר כני יהודה מכרתם
דין ל״ה .נדוהו! נחלום וכו׳ אם חלם שנדה עצמו יתירו ע,־
לגני היונים דלישנא דקרא נקט ותיהני ליה צחותא ומטי כה משם
עשרה .דכר זה קייפתיו מסנרא .אח״כ ראיתיו מפורש נתשונו 4
גדול מדכוואחא קמאי עש״ 3גופא דעונדא ונ״ש כזה דפסקיה ללישנא
הרדכ״ז ח״א סי׳ ק׳ ע״ש:
כסכינא חריפא ולא נא כפיו אלא לשון נקי והרי אשכחן כזכחיסדף ל״א
ו מרן ננ״י כתג שמ״ך שאועדים ממפת דאשתעית וכו׳ ויענור נ׳
אמר רצא ויקן נישן הפגול ואי חזינן לשרש הכתוכ יתפלא האדם לשון
פעמים וכו׳ וראיתי נספר ,כף ונקי כ״י שחיגר החכם השלם הישי־
זה איה מקומו וכודאי דרכא אג 3אדחיה השמיענו דין דאין לדקדק אלא
ונשוא פנים החסיד המלומד ננסים כפהר״ר כליפא מלכה ז’
כלשון היוצא מפיו ולא דייקינן כשיירי הלשון וגעיקרו וללמדנו ככל ני
שכתצ שקכל מאדם גרול שלא לומד שוס דגר ופי הוא זה שחלופות’;
האי גוונא דאין לדקדק נקט לשון זה ומעתה ראונן פטור מעונש
מסודרים ספונים וחשוכים להרעיש עליהם הי״ג מדות ואין לנו
מכזה ת״ח
אלא מ״ש נש״ע דעשרה דקרו ותנו מתירין לו ואין אומר וכו׳ ולא
דן ראוכן גיזה חכם ונדוהו וקנל דינו ואחר זמן היה מספר גופא
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דעונדא לאחיו ונדהו החנם והשיג לו אדרכא ני מה פשעי דהמספר
^ככפירה אינו כופר נראין הדנרים דראונן אינו חייג כדיי גספירת
דינרים שעצרו .מורינו הרג זרע אכדהס גשו״ת סי' כ״ח ולא נמצאת
סוף התשונה:
חנם שכניו נוהגים שלא כשור׳ ומתקוטטים עם כני אדם ומקללין
אנותיהס ומשיציס ומקללין אניהם החכם אינן חייכים נדוי דשרי
למקרי לרשיעא כר צדיקא רשיעא כר רשיעא .הרשנ״ן כתשוכותיו
ח״ג סי׳ קט״ו ועמ״ש הר 3המכי״ט ח״ג סי׳ ר״ו והדג גית דוד סוף
ח״מ  .ועמ״ש הרדנ״ז גח״ג סי׳ תצ״ג ודוק.
נו הגהה .אם דנין כזמן הזה דין ת״ח ונו׳ לשון מרן ננ״יכך הוא
נהוג גתשוגות מהד״י קולון שרש קס״ג כשם מהד״י מולן שבזמן הזה
לא דנים ליטרא דדהכא לקנוס מי שזלזל צורנא מרצנן וכו׳ וכיוצא כתג
לעיל נסמוך סתשוגה הלזו דצזסן הזה ליכא צורנא פרכנן למעכד דינא
לנפשיה ענ״ל .וכל זה אישתמיטותיה להדג שנות יעקג ח״א סי' קד״ם
וסי' קם״ז דנתג אף לדעת הגדולים הנזכר דצורכא מרכנן יש גדוד הזה
ואני כעניי נגר עמדתי על דכדיו והוכחתיו נשנ״ט אנשים נהונחות
גמורות דלדעת הני רכוראתא אף דין צורגא מרבנן לינא האידנא
נאשר כעיניו יראה המעיין 3ח׳מ סימן ט״ו אות ב׳ דף נ״ט ודף
ם׳ נס״ד:
מ אם עכר על החרם ומצליח הוא ליפדע ממנו אף על ההצלחה.
ספד חסידים תתרצ״ח :
דין מ״ח .הגהה .למחות כעוכרי עכירה וכו׳ עמ״ש הרדכ״ז
ח״ג סי׳ קפ״ז חוות יאיר סי׳ קפ"א שעש צדקה י״ד סי׳ מ״.ח
שמלה חדשה דף קי״ח:

נה

ח

שיורי ברכה

א

דין א׳ .הגהה.
יי'׳"

ואפילו יש לחוש שעל ידי כן יצא לתרכות רעה

ויעצור ונו׳ וכן נהג עכ״ד.
? יש נוהנין כחולם חלום על ישני עפר שנתנדה אחד מהם שהולכין
עשרה ת״ח על קנרו ושם מתידין לו ויש סמך לזה ואפילו היה
החלום על אדם גדול .הרג פהר״י עייאש גתשו׳ כי נאה נספרו
שנט יהודה דף ל״כ ע״ד ע״ש:
דין מ״ג .הקורא למנירו עכד וכו׳ הקורא להגידו גן איסקלא״גה

ח

עיין מה שרמזתי ככדכי יוסף ועיין מ״ש מהרא״י נספר גית
אכדהם ח״מ סי׳ ל״ד ודוק הטג:
מי שאמר למנירו טמא שפתים אפילו כולל עצמו נין נלה״ק נץ
נלע״ז צריך מחילה ואם לאו דמו נראשו .ואם אמר נלה״ק ולא
כלל עצמו הדיין ידון כמו שקראו נכרי ערל והנם שמי שקרא טמא

ט

אין עליו דין מוציא ש״ר טמא שפתים שאני
ס״ס הסולן:
המעכג את הרכים לעשות מצוה וכו׳ עיין ע״ש הרשכ״ן ח״ג
סימן קי״ז ומה שכתנתי נעניותי נקונטדיס חיים שאל סימן
ל״ו נס״ד•.
י״א דין מ"ז .המנזה את החכם וכו' מנד״ן אותו וכו׳ תכף כלי
עיכוג ולא דמי לשאר דנריס הרג מהר״י עייאש כתשוכה כספר
שכט יהודה דף ט״ל וע״ש כמה פרטי דינים דשייכים לדינים אלו:
מהרש״ל

ני״שש

יוד

סימן שלה
א

דין ג׳ .אפילו הגדול ילך לנקר אצל הקטן ואפילו כפה פעמים
ניום וכו' פרק אין נין המודד דף ל״ט תניא בקוד חולים אין לו
שיעור מאי אין לו שיעוד סכר רג יוסף למימי אין לו שיעוד למתן
שכרו א״ל אניי וכל המצות פי יש שיעור למתן שכרן וכו' אלא אמר
אציי אפילו גדול אצל קטן רנא אפי אפילו מאה פעמים כיום תניא נמי
111
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ברכת אברהם
מאמרים והדרכות
דברי חיזוק והתעוררות
ובירור עניני חובת האדם בעולמו

מידות
והשקפות
יו״ל בעזרת החונן לאדם דעת
על ידי

אברהם

בלאאמו״ר

שמשון רפאל

זצללה״ה ארלנגר^

ר״מ בישיבת קול תורה ירושלים ת״ו
בעהמ״ח ספרי

ברכת אברהם

על מסכתות הש״ס

וספר מאור השער על שערי תשובה ומאור המסילה על מסילת ישרים

פעיה״ק

ירושלים

תובב״א

שנת תשס״א לפ״ק

ברכת אברהם <מאמרים והדרכות>  -מידות והשקפות ארלנגר ,אברהם בן שמשון רפאל ( )13עמוד מס  1הודפס ע״י תכנת אוצר הו

מאמר

אונאת דברים
ענף א'
פתיחה
א) בבבא מציעא (נ״ה ע״ב) תנן ,כשם שאונאה במקח וממכר ,כך אונאה
בדברים ,לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה ,אם היה בעל תשובה לא
יאמר לו זכור מעשיך הראשונים וכו׳ .ובגמ׳ ת״ר לא תונו איש את עמיתו ,באונאת
*
]אוצר החכמה]
דברים הכתוב"מדבר וכו׳ .הרי מבואר דיש לאו מיוחד בתורה האוסר אונאת דברים,
וכמה דוגמאות מובאים במשנה ובברייתא ,וראוי לעמוד על הגדרת האיסור ,מה
כלול בהגדרה זו של אונאת דברים ,ומה חומרתה ועונשה ,בכדי להתעורר ללמוד
על מנת לעשות ולקיים ולדקדק היטב להגיע לנקיות בעון שהרבה נכשלים בו.
ןארד׳ח '1234567

דברים הגורמים בושה

ב) במסילת ישרים מגדיר אונאת דברים ,שהוא לדבר בפני חבירו לבד שיבוש
ממנו ,כל שכן האמירה בפני רבים דבר שיבוש בו ,או לעשות לו מעשה שיגרום לו
שיבוש ,ומשמע דהאיסור לעשות לחבירו בושה .וכבר מצאנו דמי בושת למי שחובל
בחבירו (ב״ק פ״ד ע״ב) והכל לפי המבייש והמתבייש ,וכתב הרמב״ם (חובל פ״ז
ה״א) אינו דומה מתבייש מן הקטן למתבייש מאדם גדול ומכובד .ושם (הל׳ ה׳)
המבייש את חבירו בדברים או שרקק על בגדיו פטור מן התשלומין ,ויש לבית דין
לגדור בדבר בכל מקום ובכל זמן כמו שיראו ,ואם בייש תלמיד חכם חייב לשלם
לו בושת שלימה אע״פ שלא ביישו אלא בדברים.
ובהלכה ז׳ ,אע״פ שהמבייש שאר העם בדברים פטור מן התשלומין ,עון גדול
הוא ,ואינו מחרף ומגדף לעם ומביישן אלא רשע ושוטה ,אמרו חכמים הראשונים
שכל המלבין פני אדם כשר מישראל ברבים ,אין לו חלק לעולם הבא .עכ״ל.
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אברהם

קצז

דברים המביאים צער ומכאוב
ג) אמנם יש להביא ראיה שלא רק הבושה נקראת אונאת דברים ,אלא כל צער

שאדם עושה להבירו ,גם כן כלול באיסור זה של לא תונו .בשערי תשובה (ג׳ כ״ד)

כתב ,והמצער כל איש מישראל וכו׳ עובר בלא תעשה ,שנאמר ולא תונו איש את
עמיתו ,ואמרו חז״ל באונאת דברים הכתוב מדבר ,והוא מענין הצער והמצוק
מלשון והאכלתי את מוניך את בשרם וכו׳.

וכן כתב החינוך (של״ח) שלא להונות אתד מישראל בדברים ,כלומר שלא
ואין בו כח להעזר מהם.
נאמר_.לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו
<
.אה»חז*?45ג?

וברש״י (בהר כ״ה י״ז) כתב שלא יקניט את חבירו ,ולא ישיאנו עצה שאינה
הוגנת לו ,לפי דרכו והנאתו של יועץ ,הרי גם כן הזכיר ענין שלא שייך דוקא

לבושה אלא כל עצה שאינה הוגנת לו ,זה דיבור המביא לחבירו צער.

-ובספר חסידים (נ״ד) כתב ,איזו היא רציחה שאינה ניכרת לעינים,והעונש גדול מאד ,והעברה קלה ,וחמורה היא למעלה ,הוא הבושה ,והמבייש

פני חבירו ברבים או מצערו מפני מי שמתבייש ומצטער וכו׳ ,מי שבייש את
חבירו ומצטער ומתחרט וכו׳ ובא לפני יראי ה׳ למצוא לו פתח לתשובה ,יאמרו לו
דע ,כי רעתך רבה ,כי שפכת את דמו של חברך וכו׳ ,לכך לך בני לפייס את הבירך
עד שיתפייס ,ושמור והזהר מאד שלא תבייש וכו׳ .עכ״ל.
המתבאר מדברי הראשונים ז״ל כי לא רק הבושה שעושה לחבירו נאסרה
בלאו דלא תונו אלא כל מיני צער וכאב ,והבושה אינה אלא אחת ממיני הצער

והכאב לב שבאים לזולתו מכח דיבורו או מעשיו וכולם כלולים באיסור זה ,ובמש״כ
שם ויראת מאלקיך אני ה׳ ,שרואה לתוך הלב אם כונתך לטובה או לרעה ח״ו.
ונראה דגם במשנה מוכח כן ,שנאמר שם שלא יאמר להבירו בכמה חפץ זה,

#

והוא אינו רוצה לקנות ,הרי אין המוכר מתבייש מזה אלא מצטער ,שכששומע
המחיר ואינו קונה.

שורש מרשעות
ד> בספר החינוך (של״ח) כתב ,שורש מצור ,זו ידוע ,כי הוא לתת שלום בין

הבריות ,וגדול השלום שבו הברכה מצויה בעולם וקשה המחלוקת ,כמה קללות
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קצח

ברכת

אונאת דברים

אברהם

וכמה ,מקלות תלויות בה.
ובהדושי אגדות למהר״ל כתב ,אין המתאנה נחשב בעיניו לכלום ,וכל דבר

שחבירו שפל ופחות ונבזה בעיניו ,ואמר לו דברים עד שנראה לחבירו שאינו נחשב
לו כלום ,זה הוי אונאה וכו׳ .עכ״ל .ולהלן דאפילו חשוב אבל לא כל כך ,מפני

מעשיו הראשונים ג״ז בכלל.

המתבאר מדבריהם דשורש איסור דלא תונו מהמת מידות רעות כלפי חבירו,
ומחמת שמביא למחלוקת ואינו בשלום כראוי ,והרי כלל גדול אמרה התורה ,ואהבת

לרעך כמוך ,וכאן עושה ההיפוך ,דמשפילו ומכאיבו ומביישו.

כשם שאונאה במקרו וממכר
ה) אמנם יש לדייק במשנה וברמב״ם דשורש העון יותר מאשר פגם במידות

ובדרכי שלום .דהנה לשון המשנה בב״מ ,כשם שאונאה במקח וממכר ,כך אונאה
בדברים .וצ״ב מה בא להשוות זה לזה ,הלא ב׳ ענינים הם כי אונאה במקה שייך
לגזלת ממון ,כמבואר בב״מ (ס״א ע״א) ,ומה זה שייך לענין מידות ,ונהי דיש אותו
לשון בלאו,אבל מה רצה לומר בהשוואה זו.

והרמב״ם הביא איסור זה בהלכות מכירה (פי״ד הי״ב) ,ולמה לא כתבו בהלכות
דעות ,ואעפ״י שלמד מרבנו הקדוש שקבעו בבבא מציעא בפרק הזהב עם דיני
אונאת ממון ,ולא במסכת אבות ,שרק הזכיר שם (פ״ג מי״א) שהמלבין פני חבירו

ברבים אין לו הלק לעולם הבא ,אבל לא כל ענין אונאה בעלמא בצנעא ,מיהו מזה
גופיה יש ללמוד ,ויותר מזה מהרמב״ם שלא תמיד נמשך אחרי סדר המשנה ,אלא
כאן הרי גם מלשון המשנה יש הוכחה שבא לומר כאן יסוד הבנת האיסור שראוי
לדמות אונאת דברים לאונאת ממון.

ו) והנראה מוכח מזה ,שיסוד האיסור ממין איסור אונאת ממון ,מין
מזיק הוא ,וכמו גזלן שמפסיד להבירו את ממונו ,וכן כל מזיק ,שלרבנו יונה אפילו
עובר על לא תגזול כי האיסור בשניהם מצד הפסד חבירו ,כמו כן הוא מזיק
לחבירו את מנוחת נפשו ,ובצערו ובושתו הוא מפסידו ,ובעוה״ר יש הרבה
אנשים שאינם חשודים להפסיד ממון לחבירם וכ״ש שלא לגזול מהם ,ואעפ״כ

נכשלים הרבה בעון החמור הזה להקניטם להראות קלונם או לצערם .והרי החובל
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מאמרים והדרכות

אברהם

קצט

בהבירו גם חייב לשלם בושת וצער ,ונהי דבדיבור אין דין תשלומיך אבל האיסור

הוא כמוהו.
ונפקא מינה לדינא גם כן ,שהרי מי שלא התכוון כלל לצער ולבייש ,ובתומו

דיבר באופן שחבירו עי״ז התבייש או הצטער ,אם הנדון מצר המידות .הרי ששגג,
ומה עור אם יש כונה טובה ,אבל אם זה בגדר מפסיד ומזיק ,א״כ גם באופן זה
עליו לפייסו כל זמן שלא היה אנוס ממש.

גדול אונאת דברים מאונאת ממון
ז) ובבבא מציעא שם (נ״ח ע״ב) א״ר יוחנן משום י־״ש בן יוחאי גרול אונאת
דברים מאונאת ממון ,שזה נאמר בו ויראת מאלקיך ,וזה לא נאמר בו ייראת
מאלקיך ,ור׳ אלעזר אמר זה בגופו וזה בממונו רבי שמואל בר נחמני אמר זה ניתן
להשבון וזה לא ניתן להשבון .עכ״ל ד,גמ׳ .ולכאורה צ׳ ע ,הא במתני׳ תנן כשם
^שאונאה במקח וממכר ,כך אונאה בדברים ,הרי השוה אותם ,וכאן אמרו שגדול

אונאת דברים טפי ,ולכאורה משמע שזה מחלוקת תנאים ,שרשב״י חולק על תנא
דמתני׳.
אמנם ברמב״ם הביא את ב׳ הלשונות (בפרק י״ר מהל' מכירה) .דבהלכה י״ב

כתב כמתניתין ,ובסוף הפרק (הי״ח) כתב גדולה הוניית דברים מהוניית ממון עם
כל המעלות המוזכרות בגמך שלא ניתן להשבון ,ושזה בגופו ,ונאמר בו ויראת

מאלקיך .וצ״ב.

ח) והנראה בזה ,דבהלכה י״ב ובמתני׳ בא להגדיר מין האיסור ,דשייך
לאיסור אונאת ממון ,שמפסיד לחבירו את מנוחתו כשנ״ת לעיל (אות ו׳) ,ובהלכה
י״ח מפרש איכות האיסור וחומרתו.

ונראה להוסיף עוד הערה בסברא ,שאם בממון יש מה שנפשו של אדם

מחמדתו לכסף ,ויש שהצורך וההכרח שנחוץ לו למחייתו דוחפו לאונאת ממון ,אבל
מה יאמר באונאת דברים ,הרי רק מצער ומבייש את חבית בלי שיש לו שום ריוח,
ובודאי מסתבר שענשו גדול בהרבה ,שמשפיל את חבירו בלי שירויח ,ונהנה רק
מעצם ההקנטה ,הרי הוא רשע גדול ואדם שפל מאר שמזלזל בחבירו בלי שום צדק

ויושר ,רק אכזריות יש כאן.
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גרמא באונאה
לעיל (אות ב׳) הבאנו לשון המסילת ישרים שאם עושה מעשה שיגרום
ט)
לחבירו שיבוש ,עובר על לא תונו .ונראה להוכיח כדבריו מתוך הסוגיא ,שהרי
אמרו אם היו חמרים מבקשין תבואה ממנו ,לא יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא

מוכר תבואה ,ויודע בו שלא מכר מעולם ,ובזה הרי בשעה שאומר לו ,אין לו שום
צער כלל ,ורק כשבא לחבירו לקנות ,והוא משלחו בתמיה או צוחק עליו כיצד
מבקש ממנו תבואה ,אז הוא מתבייש ומצטער ,ובעל כרחך חזינן כאן שגם גרמא

אסורה.
ולכאורה צ״ב ,מאי שנא מלאכת שבת ,דאמרו (שבת ק״כ ע״ב) עשייה הוא

דאסור ,גרמא שרי ,ומאי שנא באונאה דגם גרמא אסורה.

י) אמנם מצינו בבבא בתרא (כ״ב ע״ב) שאמרו גרמא בנזקין אסור ,וכן מצינו

בבבא קמא (נ״ה ע״ב) ארבעה דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני
שמים ,ואלו הן ,הפורץ גדר בפני בהמת חבירו ,והכופף קמתו של חבירו בפני
הדליקה ,והשוכר עדי שקר ,ויודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו ,ובגמ׳ הוסיפו עוד

כמה דברים ,ומבואר מכולם דגרמא בנזקין חייב בדיני שמים .ומשמע שאם אינו
מפייס לחבירו בממון הרי עליו עונשי שמיסךשאמרו שם על עדים שלא העידו,
פשיטא דאורייתא היא אם לא יגיד ונשא עונו ,ואע״פ ששם לא מוזכר תשלומין,

הרי מבואר רנשא עונו ונענש על מה שגרם ,והממון עצה לתקן הדבר.
ויסוד ההבנה בחילוק איסור שבת ואיסור מזיק ,דבאיסור שבת המלאכה היא

המעשה ,וכל שגורם ולא עשה בידים ,לא חילל השבת ,אבל במזיק האיסור מצד
התוצאה הרעה ,שחבירו מפסיד על ידו ,וכן ברוצח ,האיסור מצד התוצאה ,וכל כי
האי ,גם אם חיוב התורה על תשלומי נזק אינו אלא על מעשה בידים ,אבל העבירה

מצד התוצאה ,לכן גרמא בנזקין אסור ,ולכן חייב בדיני שמים ,ועליו לתקן האיסור

ולפי משנ״ת דגם אונאת דברים דומה למזיק וגזלן ,הרי מובן בפשיטות
שגרמתה אסורה מעיקר דין הלאו .ומיהו גם המרה הרעה הרי היא מצד מה

שמשפיל את חבירו ,ופשוט דהגרמא בכלל עיקר האיסור דלא תונו ,ונשא עונו עם
כל החומר של אונאת דברים.
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רא

ענף ב׳
נוח לו שיפיל עצמו לכבשן האש
יא) עוד אמרו בהך סוגיא (ב״מ נ״ט ע״א) א״ר יודנן משום רשב״י נוח לו
לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ,ואל ילבין פני חבירו ברבים ,מנ״ל מתמר ,דכתיב
היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה ,ופרש״י אעפ״י שהיו מוציאין אותה לשרפה ,לא

אמךה להם ליהודה נבעלתי ,אלא שלחה לו ,למי שאלה לו אנכי הרה ,ואם יודה
הוא מעצמו יודה .עכ״ל .הרי מבואר לפנינו חידוש גדוד וחומרא נוראה באיסור
הלבנת פנים באופן שזה ברבים ,שכדאי להשרף ,ואין הפיקוה נפש שלו דוחה איסור

זה .ומצינו שני ראשונים שכתבו בהדיא שלהלכה נפסק כאן שיהרג ואל יעבור.

התום׳ בסוטה (י׳ ע״ב) ד״ה נוח כתבו ,ונראה האי דלא חשיב ליה בהדי ג׳

עבירות שאין עומדים בפני פקוח נפש ,ע״ז וגילוי עריות ושפיכות דמים ,משום
רעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ,ולא נקט אלא עבירות המפורשות.
עכ״ל .הרי בהדיא שפסוק כן להלכה.

יב) ובשערי תשובה לרבנו יונה (ג' קל״ט) כתב ,אבק הרציחה הלבנת פנים,
כי פניו יחורו ,ונס מראה האודם ,ורומה אל הרציחה ,וכן אמרו רז״ל .והשנית ,כי
צער ההלבנה מר ממות ,על כן אמרו רז״ל לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן

האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,ולא אמרו כן בשאר עבירות חמורות ,אכן דימו

אבק הרציחה אל הרציחה וכו׳ .עכ״ל .ומבואר שסובר שזה בכלל אביזרייהו
דרציחה .ואמנם שיטת התום׳ דלא מחמת רציחה ,דאם כן הרי זה כלול במה שאמרו

דשפיכת דמים יהרג ואל יעבור ,וס״ל דרק במקום ששייך לומר מאי הזית דדמא
דידך סמיק טפי ,לכן ס״ל לתום׳ דזה דין הדש שלומדים מתמר שמחמת חומר העון
של הלבנת פנים ,שאמרו באבות ושם שאין לו הלק לעולם הבא ,לכן גם על זה

חייב למסור נפשו.

וכן חזינן בגמ׳ (כתובות ס״ז ע״ב) שמר עוקבא קיים בנפשו שכשדרכו היה
להכניס לעני בסתר ד׳ זוזי דרך חור ,כדי שלא ירגיש וידע מי הנותן ,וביום שהעני

רצה לראות מי זה ,ורץ מפניו שלא יכירוהו ,ונכנס לתנור ,ומבואר שם שלמד כן
מתמר ,ואעפ״י שיש בזה חידוש גדול ,שהרי הוא לא הלבין פניו כלל ,אלא
שממילא מתבייש אם יראה פניו ,וגם לא מוזכר שהיה ברבים ,אעפ״כ העדיף ליכנס
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ברכת

רב

אונאת דברים

אברהם

לתנור .וע״ש בשמ״ק בשם הריטב״א שעמד בזה דאין כאן מלבין פני חבירו ברבים,
וכתב דמ״מ למדנו מזה כי הלבנת פנים דבר קשה מאד .וצ״ב.

מעשה רב ממרן הגרב״ד ז״ל
ושמעתי ממי ששמע מבעל המעשה ,כי בעת ששהה מרן הגרב״ד ז״ל,

^ה"וו2«567־

בעל ברכת שמואל ,באמריקה ,ביקש ממנו רב של איזה בית הכנסת שיבא לשמוע
הדרשה שלו שדרש בשבת קודש ,כדי לחזק מעמדו בעיני הציבור ,והרב״ד נענה

לבקשתו ,והלך לשם עם הבן של בעל האכסניא שלו ,ובאמצע הדרשה הבחין

?3,

9

המ וה שמרן ז״ל נתאדמו פניו עד מאד והיה מראה נורא לראותו כסובל או בוער
לו שום דבר שחרה לו .ובסוף הדרשה רץ מהר החוצה ,ובחזרתו שאל המלוה,
.

ילמדנו רבנו ,מה קרה לו שראיתי פניו כגחלי אש באמצע הדרשה ,ומה פשר הדבר

"

של זה ושל הריצה החוצה.
ויען רבנו הגרב״ד ז״ל ,באמצע הדרשה הייתי צריך לנקבים באופן דחוף מאד,

ו־?//ו
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ולא יכולתי להתאפק ,אבל הרי הבנתי ,שאם יראה הרב הדרשן שאני יוצא באמצע

דרשתו ,הרי יסבור שזה מפני שאין דבריו מוצאים חן בעיני ,ויתבייש ח״ו ברבים
על ידי .והרי אמרו זזז״ל נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני
חבירו ברבים ,וחששתי שתצא נפשי מרוב התאפקות ,ושזה סוף ימי חיי ,וקבלתי

"׳^י/על עצמי למות כדי לא לבייש הרב ,לכן נתאדמו לי הפנים כי סבור הייתי למות
!'7מסירת נפש ,והייתי מוכן ומזומן לזה ,ועל זה היתר ,התרגשותי כל כך גדולה.

•• ומאחר שזכיתי ונשארתי בחיים עד סוף הדרשה ,מיד רצתי לעשות הצרכים.
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יד) בביאור לשון נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני

חבירו ברבים ,ולא אמר סתם לעולם יפיל עצמו לכבשן האש וכו׳ ,שמעתי בשם

בעל אור יהל ,שפירש דנוח לו לאדם פשוטו כמשמעו ,אם הברירה ביד האדם
ליכנס לאש גדולה או לאש קטנה שאינו שורף כל כך ,בודאי טוב לו יותר באש
קטנה ,וזהו שאמרו חז״ל ,שכבשן האש הוא יותר נוח ,כי מי שבמקום זה מבזה
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ברכת

מאמרים והדרכות

אברהם

רג

חבירו ברבים ,הרי ברח מאש קטנה לאש גדולה ,וטעמו פשוט כי בזה אין לו חלק
לעולם_זעא ,והקריב את חיי הנצח .ודוק היטב.
?/וצר החכמה,

1

I

ובזה ביארתי מש״כ הרמב״ם (חובל פ״ג ה״ז) אע״פ שהמבייש שאר העם
בדברים ,פטור מן התשלומין ,עון גדול הוא ,ואינו מ ח י• ף ומגדף לעם אלא
רשע ושוטה ,ואמרו חכמים הראשונים שכל המלבין פני אדם כשר מישראל

בדברים ,אין לו חלק לעולם הבא .עכ״ל .ולכאורה צ״ע ,אם הוא רשע ,למה הוא גם

שוטה ,יתכן שהוא חכם ,אלא בוחר ברע מפני שהוא רשע ירוצה לעשות נגר האמת
והצדק.
אכן לפי הנ״ל הרי הדברים מאירים .כי הרי הוא עושה לעצמו הרעה הגדולה

יותר ,וכיצד נכנם לתוך אש גדולה ולא חס על נפשו ,ובע״ב הוא גם שוטה .ודוק.

אין לו חלק לעוה״ב

W

טו) על המלבין פני חבירו ברבים ,כבר תנן באבות (פ״ג מי״א) שאין לו הלק
^ולם הבא ,אע״פ שיש בידו תורה ומעשים טובים ,ובגט׳ (ב״מ נ״ח ע״ב) כל

היוררין לגיהנם ,עולים ,חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ,ומהן המלבין פני חבירו

ברבים ,והמכנה שם לחבירו אע״ג דרש ביה ,ופרש״י שכבר הורגל בכך ,ואין פניו

מתלבנים ,אבל מ״מ זה להכלימו נתכוין ,הרי על המידה המגונה הזאת שהוא
מכוין להלבין פניו ,גם אם לא יצא לו ,אעפ״ב נגזר עליו דחומרא הנוראה הזאת.
טז) וברמב״ם (תשובה פ״ג הי״ד) ויש עבירות קלות מאלו ,ואעפ״ב אמרו
חכמים שהרגיל בהן אין לו הלק לעוה״ב ,וכדי הן להתרחק מהן ולהזהר בהן,
ואלו הן ,המכנה שם להבירו ,והקורא להבירו בכינויו ,והמלבין פני חבירו ברבים,
והמתכבד בקלון הבירו ,והמבזה תלמידי חכמים וכר ,במה דברים אמורים שכל אחד

מאלו אין לו חלק לעוה״ב ,כשמת בלא תשובה ,אבל אם שב מר שעו ומת .והוא
בעל תשובה ,הרי זה מבני עוה״ב ,שאין לך דבר העומד בפני התשובה
וכר עכ״ל.

מעשה מהג״ר משולם איגרא זצ״ל
יז) ומעשה מהגאון הגדול ר׳ משולם איגרא זצ״ל כשבא אליו בעל קצות
החושן עם חלק א׳ של ספרו אבני מלואים ,ואמר לו על כמה דברים שבודאי כך
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ברכת

רד

אונאת דברים

אברהם

וכך פירש ,לפי מה שהכיר דרכו מספרו קצוה״ח ,ואמר לו בעל קצוה״ח אולי תגידו
לי גם מה שכתוב בחלק השני ,שאותו עדיין לא חיבר בכלל ,וכיון שראה שציער

את בעל קצוה״ח ,הושחרו שיניו מתעניות על זה.

ובודאי כל מי שנכשל בזה ,עליו לעשות תשובה גדולה ולפייס חבירו כסדר
התשובה לעבירות שבין אדם לחבירו ,לבד מה שעליו לעשות תשובה על המידה

המגונה ,שהיא פגם בנפשו ,וביטול מצות ואהבת לרעך כמוך ,והלכת בדרכיו.

ענף ג'
ביאור נוראות העונש
יה) ובטעם העונש הנורא של אין לו חלק לעולם הבא כתב החסיד יעבץ,

והמלבין כי לא הזיקו היזק מוחש ומורגש ולא ירע כי חלל צלם אלקים .עכ״ל.

ועד״ז כתב המהר״ל בדרך חיים על אבות (ד׳ י״א) והמלבין פני חבירו והוא מאבד
צלם אלקים ,כי האדם נברא בצלם אלקים ,ואין לך מעלה וקדושה זאת בכל

הנבראים ,אף במלאכי מרום כשי״ת בע״ה ,ולפיכך דבר זה הוא המעלה היותר
עליונה בעולם וכו׳ עכ״ל.
וכן עד״ז מבואר בחדושי אגדות למהר״ל לב״מ (נ״ט ע״א) שידוע שהצלם

אלקים שנברא בו האדם הוא מן מדרגת עולם הבא ,ולפיכך המלבין פני חבירו אין

לו חלק לעולם הבא כלל .עכ״ל .ולעיל בביאור מה דהמלבין הוה כאילו שופך
דמים הרחיב הדיבור טפי ,שמכבה א^הפנים של ארם כמו שמכבה את הנר ,וזה
נקרא שפיכות דמים וכו׳ ,מבטל את תואר הכרתו של אדם שהוא צלמו והוא בטול

האדם וכו׳ עכ״ל .ואע״פ שהבנת הדברים צ״ב ,מ״מ העתקתי מה שיצא מפי גדולי

עולם ,כי בדברי אגדה נתמעטו המפרשים והביאורים ,וכל מה שנוכל למצא ,מסייע
להיות מציץ מן החרכים לאיזה דרך הדברים פונים ,גם אם לא זכינו לרדת לעומק

הדברים.

למה גרע מרציחה
יט) בשערי תשובה לרבנו יונה ז״ל (ש״ג אות קמ״א) ועוד אמרו ,המלבין פני
חבירו ברבים אין לו חלק לעולם

הבא ,ומה שלא אמרו כן על הרוצח ,שאין לו חלק
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ברכת

מאמרים והדרכות

אברהם

רה

לעולם הבא ,כי המלבין פני וזבירו איננו מכיר גודל חטאו ,ואין נפשו מרה לו על

עונו כמו הרוצח ,על כן הוא רחוק מן התשובה .עכ״ל.
והדברים מבוארים לפי מה שהבאנו (באות י״ח) בטעם שאין לו הלק לעולם
הבא ,הרי קל והומר על מי שהורג חבירו ,ועל זה תירץ רבנו יונה שאינו עושה

תשובה ,והיינו דבודאי הרוצח שלא עשה תשובה גם כן אינו עולה מגיהנם ואין לו

חלק לעוה״ב ,אבל דרכו לשוב בתשובה ,והחוטא הגדול שאינו שב בתשובה ,נשאר
!אוצר" החכמה)
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....ר״ל בחטאו וקלקלתו.

כ) וכיו״ב ידוע בשם החפץ חיים ז״ל בטעם מה שאמרו (אבות פ״ה מ״כ) עז
פנים לגהינם ,והקשה מרן ז״ל הרי על כל עבירה יש גהינם ,ומה המיוחד בעז
פנים .ותירץ החפץ חיים זצ״ל כי דרך העז פנים שלעולם אינו עושה תשובה ,ואינו

שומע תוכחה ,לכן נשאר בחטאו ויורש גהינם ,משא״ב על שאר עבירות מי שאינו

עז פנים חוזר בתשובה ונתכפר לו.
■אה״ח (234567

אונאת אשתו
כא) אזהרה מיוחדת אמרו חז״ל (ב״מ נ״ט ע״א) כלפי אשתו ,לעולם יהא אדם
זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה ,ופרש״י באונאת
אשתו ,אונאת דברים לצערה .אונאתה קרובה לבא ,פורענות אונאתה ממהר לבא.
עכ״ל .והיינו כמש״כ שם בסמוך ששערי דמעות לא ננעלו ,והקב״ה מרחם על מי
שבוכה מקרב לבו מחמת צערו ,שהקניטוהו ,ויש בזה קיטרוג גדול על המצער.

ודבר זה צריך זירוז וחיזוק ,כי הרבה מרגישים שאשתי ראויה לשמשו ולכבדו,
ולכן אינו זהיר כל כך בכבודה ,בפרט כשיש לו שום טענה ,ושוכחים שחז״ל אמרו

שיכבדה יותר מגופו ,ודברי חכמים בנחת נשמעים.

מניעת עלבון
כב) בסנהדרין (י״א ע״א) מעשה ברבן גמליאל שאמי השכימו שבעה לעלייה,

השכים ומצא שמונה ,אמר מי שעלה שלא ברשות ,ירד עמד שמואל הקטן ואמר

אני הוא שעליתי שלא בישות וכו׳ ולא שמואל הקטן הוה אלא איניש אחריגא,
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ברכת

רו

^,אונאת דברים

אברהם

ומחמת כיסופא הוא דעבד ,בי הא דיתיב רבי וקרא דריש והריח ריח שום ,אמר מי
שאכל שדם יצא ,עמד רבי חייא ויצא ,עמדו כולן ויצאו וכו׳ .ור׳ חייא מהיכא גמר
!אוצר החכמה:

’

לה ,מרבי מאיר ,דתניא מעשה באשה אחת שבאה לבית המדרש של ר״מ ,אמרה לו

רבי ,אחד מכם קדשני בביאה ,עמד ר״מ וכתב לה גט כריתות ונתן לה ,עמדו כולם

וכתבו לה וכו׳.

מכל הדברים האלה ,נפתח לפנינו עוד ענין גדול ,שלא רק שיזהר אדם שלא

לבייש אחרים ,אלא ישתדל לשמור על כבוד חבריו ,שלא יבאו ח״ו לידי בושה ,גם
אם זה ראוי לחבירו ,וגם אם עי״ז הוא עצמו מתבייש ,הכל נעשה ,למנוע מחבירו

בושה .זו עבודתנו מול היצר להקניט.

סוף דבר
כס ואחרי הדברים האלה ,כמה ראוי ליזהר בכבוד כל אדם כשר בישראל ,לא

רק שלא לביישו ברבים או לצער אותו בדיבור או במעשה או ברמז ,אלא אפילו

גרמא אסורה איסור דאורייתא ,ולא עוד אלא ראוי לשמור שמירה מעולה שלא
יבאו אנשים לידי בזיון ח״ו אפילו ע״י אחרים ,ועבודת האדם להחשיב ולייקר כל

אדם ,בין גדול בין קטן ,בין איש בין אשה ,בין ת״ח ובין עם הארץ ,וגם כבוד
ילדים אינו הפקר ,וכבר כתב הרמב״ן באיגרתו ,כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך,

ותתבייש מכל אדם ,ותנן באבות (פ״ב מ״י) יהיה כבוד חבירך חביב עליך כשלך.
וכמה רגיש האדם על כבוד עצמו ,שכל דבר קטן מרגיש ומצטער או שמח במה
שאחרים מגלים או מרמזים בשבחו או בגנותו .וכמו כן מצווים אנו בלאו ,ובעשה
של ואהבת לרעך כמוך ,לאהוב ,ולספר בשבחו ,כמש״ב הרמב״ם (דעות פ״ו ה״ג),

ולייקר ולכבד והן הן דרכי העבודה הראויה.
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רסב

ברכת

אברהם

ב"מ נ"ח ע"א

נתיבות (ש״ג סק״ג) דכזה בכלל דין שבועת כוטלין.
ונראה די״ל דכיון דקיי״ל ישנו לשכירות מתחילה ועד סוף
(אישות פ״ה ה״כ) וסתמא דמילתא ששמר
מעיקרא ואין ע״ז ריעותא ,מה עוד שעשה כן על פיו,
ובודאי אין דורש ע״ז עדים כ״ז שליכא שוס ריעותא ע״ז
שלא שמר ,א״כ כבר נתחייב לו ממון ,אלא דע״י הפשיעה
מפסיד שכרו כשלא החזיר ,י״ל דזה ל״ה ככל תנאי בעיקר
החיוב .וכתובה שאני דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים לכן
הוה כאיני יודע אס נתחייבתי אבל ספק אס הפסיד בפשיעה
דומה לאיני יודע אם פרעתיך ,והוה גדר אין ספק מוציא
מידי ודאי בברי ושמא וע׳ מ׳׳מ (שאלה פ״ב ה״ח) ,וכ״ש

1

גם שם נאמר דצריך כפרה אע״ס שלא היתה מעשה עבירה,
וצ״ל דכיון דעשה מעשה על דעת שיהא מעשה עבירה גרע
ממחשבה גרידא .ומ״מ לא נראה דעונשו חמור כל כך
שיורדין לגיהנוס ואין עולין ,דמשמע שם רק דצריך כפרה
על כונתו.
ואולי י״ל דכאן האיסור הוא המידה רעה של לבייש

חבירו ,וסגי בזה ,דבזה עבר בידים .ואכתי צ״ב.

דף נ״ט ע״א
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני
תכירו ברבים וכו׳ .ע׳ משנ״ת בפסחים (כ״ה ע״א)
בענין יהרג ואל יעבר אות ד׳.

הכא דאיכא ברי.

תד״ה נשבעין וכו׳ שוקל לו את שקלו וכו׳ ,ע׳ משנ״ת
בנדרים (ל״ג ע״א) ד״ה אלמא.

דף נ״ט ע"ב
רד"ה נותנין לו שכר שבת שנבלע בשכר שאר הימים ואינו
מפורש לשבת .ע׳ משנ״ת בחדושי כתובות (ס׳׳ד
ע׳׳ב) על תד״ה מחזי ועוד פס ד״ה בשו״ע.

דף נ״ח ע״ב
רד"ה דדש ביה כבר הורגל בכך שמכניס אותו כן ואין פניו
מתלבנות ומ׳׳מ זה להכלימו נתכוין .עכ״ל .וצ״ע הא
קי״ל דבישראל אין הקב״ה מצרף מחשבה רעה למעשה
(קידושין ל״כו ע״ב) ,והרי מאחר שלא הוכלס אין זה אלא
כמו כסבור לאכול בשר חזיר ועלתה בידו בשר טלה .ומיהו

תד״ה לא בשמים היא וכו׳ שאני הכא שבא לחלוק על דברי
תורה דכתיב אחרי רבים להטות וכו /לכאו׳ צ״ע
הא מצינו שדנו בגמ׳ (כתובות כ״א ע״א) דס״ד דהלכה
כרבי ואפי׳ מחבריו ,ומצינו באמת מ״ד בעירובין (מ״ו
ע״ב) דהלכה כר׳ יוסי מחבריו ,ומשמע דזה כלל שם,
והטעם נתבאר אצלנו היטב בברכ״א לכתובות (כ״א ע״א)
ד״ה פשיטא ,דשייך גדר כתנאים ואמוראים דאינו בגדר בר
פלוגתא וא״כ יתכן שכן הכריעו בשמים דאינס בר הכי
לחלוק על דברי ר״א .וצ״ל דר״ג ס״ל דל״ש כן בבן דורו,
וע״ז נאמר אחרי רבים להטות ,ול״ש כלל הלכה כמותו בכל
מקום נגד רבים אלא בדבר מסוייס מכת ראיות .ואכתי צ״ע

בזה.

פרק חמישי איזהו נשך
דף ס׳ ע״ב

אומר חמש ולוה אומר שלש .למה לא נקט ג׳ או די׳ ,ופירש
דכי-,ן דד׳ דינרין הס סלע ,א״כ מסייע לי׳ שטרא למי שלא

במתני׳ סלע בה׳ דינרין .הסנ״י ומובא בתורע״א ,פי׳ מה
דלא אמר ב׳ דינרין בג׳ וכיו״ב ,קמ״ל דלא תימא
דמאחר דדינרין הן מטבעות אחרות מסלעים הוה כמקח
וממכר ול״ה רביח דאורייתא ,קמ״ל כיון דשניהם מטבע
הוה הלואה.

אמר ד /ע״ש בסוגיא.
וזה לא אתי שפיר אא״כ נימא דגם אס כתב ד׳ דינרין
יכול לשלם סלע ,דאל״כ הא '"ל דכתב דינרין מפני
שרוצה דינרין ולא סלע וזה דלא כמו שהוכחנו מהפנ״י
והגרע״א.

ונראה דמזה מוכיח דעתם דחוב הכתובה בדינרין חייבין
לשלם בדינרין ,וא״כ יש נ״מ מזה אס כ׳ ה׳ דינרין
או סלע ודינר ,דאל״כ בלא״ה אין הפירוש שחייב דינרין אלא
דנקט לשיעור החוב ואין קפידא אם כ׳ סלעים או דינרים.
ונראה דמשמע מזה נגד מה שכתבו בשם הגר״ח ז״ל במה
דאיתא בגמ׳ לעיל (ד׳ ע״ב) סלעים דינרין מלוה

תד״ה איזהו וכו׳ ונראה כפי׳ ריב״ן דפירש ק׳ מעות
בשתות מגה שהוא ד׳ סלעים וד׳ מעות וכו׳ .וצ״ב
מי יימר דאח״כ כשיש ק״כ בדנקא זה נחשב שהחזיר אותו
שויות ותולה בדנקא והיינו בדינרין ,אולי האיסרין הס
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ברכת יצחק
אם יש איסור במתכוון לגנות את חברו או להוכיחו וחברו לא נתגנה

#

בבאמ״ח ס״ק מו כתב לחקור באדם שמתכוון לספר לה״ר אבל בפועל לא דיבר
לה״ר כגון שהיה היתר בסיפור האם כה״ג הוי לה״ר גמור או דרק דמי למתכוון
לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה והביא ראיה מדין מכנה שם רע לחברו
דמיירי בדש ביה בשמיה ופרש״י דכבר הורגל בכך שמכנים אותו כן ואין פניו
מתלבנות ומ״מ זה להכלימו נתכוון ויוצא דבכוונה לחוד חייב אע״פ שלא
הכלימו ולכאורה משמע דמיירי באחד שלא יודע שדשו ביה בשמיה דאם יודע
מה שייך כוונה להכלימו דהואיל ויודע שדשו ביה בשמיה יודע שאינו נכלם
בכך ושו״ר כן בכס״מ בפ״ג מהלכות תשובה הי״ד ולפי״ז מי שיודע שדשו ביה
בשמיה לא עובר איסור של מכנה שם לחברו והשתא ספקו של הח״ח אם זהו
בנין אב בכל מידות רעות דכל שמתכוון להרע אפי׳ שלא הרע הוי איסור וזה
יסוד לכל הענינים דבינו לחברו כגון מונה את חברו בדברים דכל שנתכוון
לצערו אפי׳ לא ציערו עובר ואין להקשות דמחשבה רעה אין ה׳ יתברך מצרפה
למעשה דהכא שאני דהוי מעשה יחד עם המחשבה ואמנם סברא זו לכאורה
חידוש גדול ומנ״ל לחדש דין זה וברמב״ם פרק ג מתשובה הלכה יד איתא
המכנה את חברו ולא כתוב המכנה שם רע ופי׳ מדן בכס״מ דבא לרבות אפי׳
דש ביה בשמיה דאין נראה בעיניו שם רע ואפ״ה אסור .והנה מדלא כתב
הדמב״ם דהוא מתכוון להכלימו משמע דמיירי בסתמא ורש״י שפי׳ דמתכוון
להכלימו הוא כדי ליישב דמאי איריא משום מכנה שם תיפ״ל מטעם שמלבינו
וכמו שהקשתה הגמ׳ וע״ז תי׳ דדש ביה בשמיה ועת הוצרך רש״י לפרש
דמתכוון להכלימו דמש״ה יש איסור ולהרמב״ם אפשר דס״ל דבזה לא הוי
הכלמה ממש רק קצת ענין של בתיון ולכן לא הוי בכלל מלבין אבל עכ״פ יש
כאן קצת הלבנה ולכן אסור וא״כ אין לנו מקור לאסור משום כונה בלבד
ועוי״ל דבענין הלאוין לא מסתבר לומר דיאסר בכוונה בלחוד דמאי שנא מכל
עברות שבתורה שלא נאסר בכוונה אבל לענין הרגיל בהלבנה בזה הוא דמראה
על מידות רעות וביה הוא דנאסר בכוונה לחוד וכמו שכתב הרמב״ם דכל הני
מיירי ברגיל לעשות כן ולא בחד זימנא.
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ד’) כבר הערותי למטה שקצוד תשובה זו נמצא בש״ש פסחים צ׳ אלא שמשום
קצורה קשה לעמד על תבנה שם ולפנינו הבל מבואר.

השואלים טעו בשתים,

בחשבם שהקדש עניים הוי כהקדש נטור ועוד טעו במה שאמרו בפסחים ו׳ ,א׳
שבהקדש בדילי אינשי מיניה וחשבו שחמץ לאחר הפסח אסור משום חששא

שמא יאכלו אותו בפסח ובהקדש שבדילים ממנו מותר ,והרב המו׳ל של ש־ש

לא עמד על בדורן של דברים.

גם הגהתו .חששא' במקום "תורת" אינה נכונה

ופשוט שהגאון אומר שאם אנו בודקין החטים ואנו מוצאים שנתבקע והם בתורת
חמץ אסורים בהנאה ,ומהנוסף להעיר שתקונו בר השא במקום בר חשובא או

בר חשבא הוא קלקול שנם כ״י התלמוד גורסים כגרסת הגאון.
ה׳) לשון וסגנון תשובה זו הם כלשונו וסגנונו של ר׳ האי וכאשר הקשובה

שלפניה היא לו הדעת טטה שגם זו היא לו ואולם מידי ספק לא יצאה ובכגון
זה אין לסמוך על .סטוביף ועל קרוב הסגנון.

»׳ ,א•

1

n

ואותו שפחת הרי אילו עשרים וארבעה

“"

וששאלתם

הא דאט׳ רב חסדא כל השערין ננעלין חוץ משערי אונאה וכו׳

אונאה דר׳ אליעזר במאי הויא או נימא משום דאותיב
 8תיובתא ואייתי ראיות אילו איתוקמן מיליה ‘והאי הילכתא
כואתיה בודאי איכא אונאה השתא דאיפשיט לן מדבריו
של ר׳ יהושע וממעשה דר׳ נתן דלית הילכתא כואתיה מאי

אונאה איכא ואי משום דנברא רבה הוא ליה גברא דפליג
על כולהו רבנן ואמ׳ דבר שלא כהלכה לאו אורח ארעה לאותוביה
 10והא קא חזינן במעשה דר׳ יהושע אף על גב דרבן
גמלי׳ חכם ונשיא הוא משום דצעריה לר׳ יהושע עברוה
.1

.8
.4
.8

וארבעה ].בבא טציעא ם*ט ,ב׳ בסמנה וטפרא.
דאס׳ ].שם נ־ט .א׳ וב*.
אליעזר ).שם נ׳ט ,בי .או=].אי.
והאי ].נראה שצ׳ל וקיימא או והויא.

 .7יהושע ].בבא פציעא נ׳ט ,ב׳ .נתן ).שם.
» .ליה ).צ׳ל וכי או אטו.
.10

יהושע ].ברכות כ־ז ,ב׳-כיח ,א׳.
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קטעים מכתבי הגאונים

רבנן ולא אשגחו ברבותיה־ואי משום ברכה שבירכוהו
לא ליבעי למיעבד הכי גברא רבה ואפילו אט׳ שלא כהלכה
אפקוה בלשון אונאה ילמדינו אדונינו
הכין חזינא שהדי אתם
תשובה
»<
כתבתם תשובת השאלה דמשום ברכה שבירכוהו

מטייה לרבן גמליאל מאי דמטייה דלא ליבעי למיעבד הכי

בגברא רבה אפילו אס׳ שלא כהלכה דסבר ידיעא מילתא
שלא להרשיע הוה ולא מזיר היה אלא ששם אל לבו
א׳ ,ב׳

[שאין] כמוהו דהוא לבדו חשוב כרובה ואינון על קבלה דילהון
סמכו/
[ומטןין על פי רבים ואפילו לא הכי הוה מיבעי למיפגע ביה
בההיא ן

מילתא והרי ר׳ עקיבא לבש שחורין ונתעטף שחורין וישב לפניו

בריחוק ארבע אמות וקא חאזו מאן דאזיל שלא יחריב את העולם
 4דקים להון בחסידותיה ואף על גב רשמתי היה מתלמידי שמאי
ודאמריתון מאי טעמי אפקוה בלשון אונאה מי איכא

אונאת דברים דרבה מיהא וקאמרינן גדולה אונאת דברים
מאונאת מטון כול׳ ודרשין רבנן ולא תונו באונאת דברים
ודשאיל׳
הכתוב מדבר שא׳
גו .ואי !.וכי׳ משום שלא עמו כהון לגרותו יקראו לזו אונאה ,עץ א',

,'3

וי.

ג .רבים ).עיין הפתיחה.
ג .עקיבא !.בבא מציעא ניט ,ב.,
 aמאן דאזיל !.שם בכים ,שמא ילך אדם מאמו הנון ויודיעו ונמצא מהריב וכוי ,ולכן
נראה שציל דלא תיל סאן דאזיל וכוי.
 .6שמאי !.עין שבת קיל ',בי •בפרושי ר׳ חננאל רשיי ותוספות.
» .ודאטריתון !.עין אי ,אי ,י*ד :אפקוה בלשון וכוי ,והיא בתטיה וכי משום זה נאמרה
לזו אונאה.
 .7דרבא ).אונאת דברים קשה מאונאת טמון .וקאמריגן !.נראה שציל דקאמדינן.
 .8מטון !.בבא מציעא ניח ,בי .ודרשין !.שם.
« .ודשאיל׳ !.ודשאילתון .השאלה והתשובה בשלמותה בניה סימן רי׳ח.
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ספר המצות לרסיגז״ל עשה עה

דליח הילכתא כסתם מהניחין .והדרינן לכללי! דהלכה כסתם
משנה דוקנא אש אשתו רשיש כר״י .ואין להאריך בזה :

ואמנם

לכל זה לא הוצרכנו אלא לשאר מוני המצות.
אבל לדרכו של רבינו הגאון דל בלא״ה ניחא
שפיר מה שלא מנה משה דוקנא את אשתו אפי׳ את״ל
דקיי״ל כר״ט .ואפי׳נימא דלר״ע משה גמורה היא מדאורייתא
ע״פ מאי דקשה לכאורה בעיקר כסיגיא דהתס דאמרי׳ לימא
ר״י ור״ע בכל התירה כולה הכי פליגי דמר אמר אשוח
ומר אמר חובה .ומשני הכא בקראי פליגי .דר״י ס״ל כי
האי  fopדתניא ראב״י אומר כלפי שאמרה תורה לא הכנא
אש אחיך בלבבך .יכול כגון זו .ת״ל ועבר עליו רוח
קנאה וקנא את אשתו וכו׳ עיי״ש .ופי׳ רש״י שם וז״ל
כלפי כמו אחרי שאמרה תורה שאסור להביא עצמו לירי
שנאה והגר .יכול אך זה כן שיראה אח אשתועוברת טל
דת יהודית נסתרת טס שכניה לא יקנא לה .ת״ל וקנא אם
הרשות בידו .ומשום דאי לא כתיב קרא
רצה לקנא
הכא רשות וכו׳
הוה אמינא דאסור .הוא דאמר ר״י
עכ״ל עיי’ש .ייש לתמוה לכאורה היכי היסק אדעתץ
דכשרואה אח 5שח! שאינה-נוהגת כשירה ועוברת על"דת
יהודית ונסתרת עם שכניה .שיהא אסור לקנאות אותה
בידה .ויהא טיבר טל זה בלאו דלא השנא
ולמחיה
הוכיח את
את אחיו בלבבך .והרי קרא כתיב
עמיתך .ומצית "עשה־ דאורייתא היא להוכיח־־את" חבירי

כשדואהד^נרטהרכשורה .ואמרען (סופ״ג דערכין ט״ז
מ״ב) ת״ר לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו וכז׳
מ״ל בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר .מניין לרואה

בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו .שנאמר הוכח הוכיח.
הוכיחו ולא קבל מניין שיחזור ויוכיחנו ח״ל תוכיח מ״מ
עיי״ם .וביותר תמוה דהרי קרא דהוכח תוכיח הוא סיפא
דקרא דלא השנא את אחיך .והיכי ס״ד דמשוס הך קרא
דלא ששנא יהא אסור לקנאות ולמחות באשתו שאינה נוהגת
כשירה ורואה בה דברים מגונים .דאיצטריך קרא דוקנא
את אשתו לאשמעינן דשרי .יעוד יש לתמוה מדאמרינן
(בפרק ערבי פסחים קי״ג ע״ב) אמר רשב״י א׳ר הרואה
בחבירו דבר עבירה יחידי מוהר לשנאתו שנאמר כי תראה
חמור שונאך וגו׳ .ותניא שונא שאמרו שונא ישראל .ומי
שרי למיסטי׳ והכתיב לא השנא אח אחיך כלבבך .אלא
דאיכא סהדי דטביד איסירא .כ״ע כמי מיסני סני לי׳
ח״ש האי .אלא לאו כי האי גוונא דחזי בי׳ איהו דבר
טרוה .רנב״י אמר מלוה לשנאתו עיי״ש .וא״כ הכא שרואה
בה דברים מגונים .שאינה ניהגה כשורה ועוברה טל דת
יהודית ומתייחדת עם שכניה .אינה בכלל אזהרת לאו דלא
השנא את אחיך .ומותר ומלוה לשנאתה .והיכי היסק
אדטחין דמשוס אזהרת לא השנא את אחיך יהא אסור
לקנאות אותה .ומיהו .לזה הי׳ אפשר לומר טפמש״כ
כסמ״ק (סי׳ י״ז) ודל שלא לשנא את חבירו דכהיב לא
השנא את אחיך בלבבך .ואינו בכלל ואהבת לרעך שמזהיר
אותנו על חוחי שמותר

לשנאתו .כגון אס עבר

עבירה .

אפי׳ הכי אסור לשנאותו בלבו ולהראות לו פנים יפות.
אלא יראה לו שנאתי עכ״ל עיי״ש .ולפ״ז אפשר לומר
דסד״א שאסיר לקנאות משוס שגורס בכך שישנאו זה את
זה בלבם .ויעברו על לא השנא חת אחיך בלבבך דקאי
אפי׳ טל עובר עבירה .אע״פ שמותר לשנחוחו בגלוי.
ואפי׳ לדעת החולקים על הסמ״ק בזה וס׳ל דאפי׳ בלב

שרי למיסטי׳ לעובר עבירה .מ״מ הכא סד״א דאסיר
משום שבכך תבוא גס היא לשנאותו ותעביר על לא תשנא
את אחיך .ונס הוא גורם לזה ועובר על לפני עור .
וכמש’כ בזה לעיל (עשה י׳ט) טיי״ש :

אבל

הא ודאי קשה טובא לכאורה .דהרי חייב למחות
בידה ולהזהירה מכח עשה דהוכח תוכיח .והיכי
היסק אדעתין שיהא אסור לקנאות אותה וגס בעיקר מצות
הוכחה ים להקשות מנ״ל שחייב להוכיחו .ודילמא לא בא
הכתוב אלא להתיר להוכיח .דאי לאו קרא הוה כד״א
דחפור מקרא דלא תשנא את אחיך בלבבך .כדהוה סד״א
דאסור לקנאות את אשתו מהאי טעמא .אי לאו דגלי קרא

וקנא את אשתו דשרי .ואפי׳ ר״ט מודה בזה .אנא משוס
דקינוי אחרינא כתיב דריש מיני׳ חובה לקנאות כדאמרינן
המם .וא’כ הכא נמי טמא דאשמטינן קרא דשרי להוכיח
ואפי׳ מאה פטמים .והיינו דמסיים קרא ולא השא עליו
חטא .כלומר דכיון שאינו אלא בדרך הוכחה על עבירה
שרי ולא הקבל עונש טל זה משוס לאו דלא השנא אש
אחיך .וא״כ אין לנו בתוכחה לא עשה ולא לאו .ומנ״ל
עיקר מצות תוכחה .ונס חנ״ל אזהרה לאו בתוכחה כדדריש
שם בברייתא מקרא דלא השא עליו חטא ובספרא (פרשת
קדושים) עיי״ש .אלא ודאי טכצ״ל דכל שהיא בדרך תוכחה
ודאי לא שייך בי׳ לאו דלא השנא אח אחיך בלבבך .ולא
צריך קרא להתיר .וע’כ קרא לחיובא הוא דאתי .והשתא
א’כ הכא נחי למה לי קרא למישרי קינוי .והא ודאי לא
שייך בזה לאו דלא השנא את אחיך בלבבך .ולכן נראה
דודאי במקום חיכתה לא שייך בה לאו דלא תשנא את אחיך
ולא צריך קרא להתיר .אלא דהכא בקינוי כיון דחקנא
לה ע״פ שנים ליכא בזה מצות תוכחה .דמצות תיכחה
היינו בינו _לבינה .אבל בפני אחרים אדרבה עיבר בלאו
דלא תשא עלי־ו חטא .וכדתגיא בברייתא (סיפ״ג דטרכין)

םם7יכול אפי׳ משתנים פניו ת״ל לא השא עליו חטא.
פירש״י משתנים פניו שיוכיחנו ברבים להלבין פניו עיי״ש.
וכ*כ הרמב״ס ז״ל (בפ״ו מהלכות דעות ה״ז) וז״ל הרואה
וחבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה .חצוה להחזירו
למוטב ולהוכיחו ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו
הרעים .שנאמר הוכח תוכיח אח עמיהך .המוכיח את
חבירו בין בדברים שבינו לבינו ובין בדברים שכינו לבין
המקום צריך להוכיחו בינו לבין עצמו וכו׳ טכ״ל עיי׳ש.
ולפ״ז יותר הו"ל החם למינקט קרא דלא תשא עליו חטא.
אלא דרישא דק׳־א נקט .וכיו״ב אשכחן בדוכתי מובא .
וא’כ הא דקאמר ר״י וקנא את אשתו רשות היינו רק מתורת
קינוי שיהא יכול להשקותה אח״נ חם הסתיר .וס״ל דאין
קינוי אלא ט״פ שנים  .וכדס״ל לר״א ולר״י במתטחין
דההם .הבל מתורת הוכחה בינו לבין עצמו ודאי לכ״ע
חייב .ובלא״ה כבר כתב הרמב״ם דל (פיך הלכות סוטה)
ח״ל אין ראוי לקפוץ ולקנאות בפני עדים תחילה .אלא
בינו לבינה וכו' עכ״ל עיי״ש .וכ״כ הרב כמאירי ז״ל
(בריש סוטה) ביותר ביאור עיי״ש .הרי שצריך חחילה
לקנאות אותה בינו לבינה מתורת תוכחה .אלא שאס לא
שמעה אליו מקנא ע״פ שנים כדי להשקוחה כשתסחור
ובקינוי זה הוא דפליגי ר״י ור״ע דלר״י רשות ולר״ט
חיבה .ועל זה שפיר קחני כלפי שאמרה חורה לא תשנא
חת אחיך בלבבך .יכול כגון זו ח״ל וכו׳ .דאי לאו קרא
ה״א דאסור אלא ח״ב להוכיחה ולחזור ולהוכיחה אפי׳ :מה

פסמינז

ספר המצות לרם־ג דל עשה עה עו
פטמים בינו לבינה .אבל קינוי ט״פ שנים כדי להשקותה
אסור .ת״ל וקנא את אשתו דשרי:

ומעתה

א״כ לפ״ז נראה לפי מאי דאמרינן (ריש פ״ק
דסוטה ב' ע״ב) אמר ר״ח חסורא לא לימא
אינש לאיחתי׳ בזה״ז לא תסתרי בהדי פלוני דילמא קיי״ל
כרבי יוסי ברבי יהודה דאמר קינוי ט*פ עצמו ומיסתתרה
וליכא האידנא מי סוטה למיבדקה יקאסר לה עילוי׳ איסורא
דלעולס  .אמר ריש לקיש מה לשו; קינוי .דבר המטיל
קנאה בינה לבין אחרים .אלמא קסבר קינוי ע״פ עצמו
טיי״ש  .והנה הבה״ג (הלכות מיאון) פכק להלכה כך דר״ח

רצא
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אמת דבעיקר הדבר קשה מנ״ל הכרעה להלכה כר״י בר״י.
דנהי דר״ח מסורא מספקא לי׳ דילמא קיי״ל כר״י בר״י.
ור״ל פשיטא לי׳ דהילכחא כוותי׳ .והי׳ מקים לומר דלא
שבקינן פשיטיחא דר״ל מקמי ספיקא דר״ח מסורא .מ״מ
הרי אביי דהוא בחרא טפי מר״ל קסבר דהלכה דקינוי״ע״פ
שנים עדים וכמבואר שם .ואית לן למינקט הלכה כאביי.
וטכ״פ ראוי לומר דהו״ל ספיקא דדינא .ואולי אפשר לומר
דס״ל דע״כ סתמא דנמרא ס״ל דקיי״ל קינוי ע״פ עצמו.
דכיון דאיבעיא לן (בפ״ר דסוטה כ״ה ע״א) אי בעל שמחל
על קינוי מחול או אינו מחול .ומסקינן דמחול .ואפי׳
לאחר סתירה איפליגו החם אמוראי בתראי .ואיכא למ״ד
דמחול עיי״ש .והשתא אם איתא דקינוי לא מהני אלא

מסורא עיי״ש .וכן כתבו הסמ״ג (עשין נ״ו) ובטיש״ט
(אה״ע סי׳ קע״ח) עיי״ש .וכן פסק הרא״ם ביראים (פי׳
ע״פ עדים .ואס קנא אותה ע״פ עצמו אין משקין אותה
קצ״ד) ובסמ״ק (סי׳ קפ״ט) ובאו״ז (ח״א סי׳ חרט״ז).
ע״פ קינוי זה .א״כ עכצ״ל דבעל שמחל טל קינוי אין
מבואר דס״ל דהוי ספיקא דדינא אס קיי״ל כהנך תנאי
מחול .דאל״כ לא משכחת לה קינוי כלל .דהרי אע״פ
דס״ל דקינוי ע״פ שנים או קיי״ל כר״י בר׳ יהודה דקינוי
שקנא אותה מעיקרא הרי אפשר דבתר הכי מחל לה קינויו.
ע״פ עצמו נמי הוי קינוי .אבל ראיתי בשאילתות <פ׳ נשא
וכיו״ב הקשו החום׳ ושאר ראשונים (בגיטין ל״ג ע״א) בר״ה
שאילתא ק״כ) שכתב וז׳יל דאילו מאן דקני לה לאיקתי׳ וא״ל
ואפקעינהו וכו׳ .ומה שתי' שם לא שייך כאן עיי״ש היטב
אל תדברי טס איש פלוני ונפקו סכד• דאיסהחרה בהדי׳ דההוא
ובודאי ליכא למימר דצריך עריס שמחל לה .דהרי עיו^
פלוני .אסירא לגברה .וכי היכי דאסירא לנברא הכי נמי אסירא
טטמא דמהני מחילה אמרינן התם משוס דבקינוי דבעל חלה
לההיא דקני לה מיני' וכו׳ .אמר ר״ח מסורא לא ליקני׳
רחמנא ובעל הא מחיל לי׳ לקינויו טיי״ש  .וא״כ פשיטא
לאיחחי׳ האידנא דילמא מיקרי ומסתהרה וליכא מי סוטה
דכל שמחל לית לן בה אי איכא עדים או לא  .והשתא א’כ
למיבדקה ואשחכח דקא אסר לה עלי׳ איסורא דלעולס טכ״ל
לא משכחת לה קינוי ע״פ עדים כלל .דהא מנא ידטי
מיי״ש .נראה מדבריו דפסק להלכה כר״י בר׳ יהודה
עדיס דלא מחל לה  .והו״ל עדים כמאן דליתנהו .אלא
דקינוי ע״פ עצמו .ולהכי לא הזכיר סהדי אלא בסתירה
ודאי עכצ״ל דלא אזלא הך איבעיא אלא אליבא דר״יבר״י
ולא בקינוי .וגם בחילחא דר״ח מסורא לא הזכיר מאי
דאמר קינוי ט״פ עצמו .והילכך כיון שהוא בא להפקיתה
דקאמר בגמרא דילמא קיי״ל כר״י בר״י דאמר קינוי ט״פ
ואומר שלא מחל לה סגי בהכי שהרי גם עיקר הקינוי אינו
טצמו .והיינו משוס דס״ל דודאי קיי׳ל כוותי׳  .וכדפסק
ריש לקיש .וכן מהבאר מדברי רבינו ירוחם (נתיב כ״ג אלא ע'פ עצמו .ומאי רבעי התם למיפשט דאין קינתו
מחול ממתניחין דואלו שב"ד מקנין להן .וממתניתין דמוסרין
ח״ב) .מדסחם וכתב דקינוי הוא אל חסחרי עם איש פלוני
לו שני ח״ח וכו' .אע״ג דאיכא למידחי דמחניתין אתיא
ואילו עדים לא הזכיר כלל טיי״ש .מבואר דס״ל דטדיס
כמ״ד דמקנא ע״פ עדים .היינו משוס דלא אשכחן מאן
לא צריך .דקינוי הוא ט״פ טצמו כר״י בר׳ יהודה .וכן
דפליג אהנך מחניחין .ובודאי לכ״ע הכי ס״ל .וגס
פסק רש״י כמתבאר מדבריו (בפרשת נשא) אקרא דועד
בלא״ה דחי שפיר:
אין בה .שכתב אין בה בטומאה אבל יש טדיס לסתירה
ע״״ש .והיינו כר״י בר׳ יהודה דס״ל דבה לא אתי למעוטי
לפ״ז אפשר לומר דגם לרביגו הגאון ס״ל
דקיי״ל כר״י בר״י דקינוי ע״פ עצמו .וא״כ
אלא סתירה דלא סגי בה עד אחד אלא שנים בעינן אבל
קינוי אפי׳ ע״פ עצתו .אבל לר״י דרשינן בה ולא בקינוי במצוד! עשה דוקנא את אשתי ליכא נפק״מ אלא כדי להיסין!
בה ולא בסתירה .דתרוייהו קא ממעט דלא סגי בע״א אלא
עשה_1תנרסא .על הבעל .מלבד עשה דהוכח תוכיח  .דהרי
גס בלא עשה זו מיח״ב למחות בה מפום עשה דתיכחה^
בשנים .ולר״א לא ממטטינן אלא קינוי כמבואר בגמרא פס.
יע״כ לא איצטריך קרוראלנדכד“לעבור ע^ בתרי“ע^ן
ורש״י נקט כר״י ב״ר יהודה .ועי׳ מזרחי שם שהקשה
והרי בכל כיו״ב דרכו של רבינו הגאון ז״ל שלא למנות
דמתניחין עיקר  .ועוד דיחיד ורביס הלכה כרבים .ועוד
אלא העשה שכוללת יותר מהשניה  .והילכך אחר שכבר
דר״י בר׳ יהודה אליבא דר "א הן ור״א שמותי הוא .והיכי
מנה מצות עשה דהוכח הוכיח שכוללת כל אדם .שוב לא
נקיט כתתי' עיי״ש .ודבריו תמוהים דהרי חזינן דר״ח מסורא
הוצרך לפי דרכו למנות עוד העשה דוקנא את אשתו .שאינה
מספקא לי׳ דילמא הילכתא כר״י ב״ר יהודה .ור״ל פשיטא
אלא עשה פרטית דבעל על אשתו שהחמירה בו תורה
דהילכתא בוותי׳ .א״כ פשיטאדאין מכל זה הכרט .דידוט
לטבור עלה בתרין טשין .כמו שביארתי בכמה דוכמי כיו׳ב:
דאמוראי יכולים לפסוק הלכה נגד כולהו הני כללי .וגס
תנא דספרי סתם לן כריב״י (בפרשת נשא פיסקא ז׳)
עיי״ש .וכן נמי נקט בפסיקתא זיטרחא עיי״ש .וגס דברי
הרמב״ם והטור נאחזים בסבך .וכמו שכבר עמד בזה הריב
באר שבט בתשובותיו (סי׳ כ״ז) דהרמב״ס (בסון! פרק כ״ד
יבמתך חלוץ או יבם אולי יקום שריד .חליצה
מהלכות אישות) .וכן בטיר (אה״ט סי׳ קט״ו) מתבאר דפסקו
ויניס לרבינו הגאון ז״ל אין כמכין אלא מציה
הלכה כר״י בר״י .ואילו הרמב״ס (בפ״א מהלכות סוטה)
וחת .שלא חייבה התורה בשניהם אלא כיבוס לבד .אלא
והטור (אה״ע ש׳ קע״ח) לא כתבו כן .עיי״ש שהניח בצ״ט
:אס לא חפץ לייבם נתנה לו הורה רשות לפטרה בחליצה■
ונחשו' מהרי״ט צר,לון (שי׳ קלי ט) האריך להכריח בדעת
משמע מלש’ן ה”*ג ’הי” אלברנל,נ’צמטתסכז,נתס
הרמב״ס ז״ל לפשק כרבי יוסי בר״׳ עיי׳ש בדבריו .הן

ומעתה

עשה עו
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עשה בז

והעגל

תעניק  .מצות הענקת עבד עברי כשיוצא בשש
 1או ביובל או במיתת האדון .היא מ״ע נמנית

אצל כל מוני המצווה כולה .וגס יש בה שני לאוי! .לא
תשלחנו ריקם שמנאוהו כל מוני המצות כולם .ולא יקשה
בעיניך בשלחך אותו חפשי מעמך שמנאוהו הבה״ג וכל
סייעתו .וכן הרמב״ן והרשב״ן ז״ל הסכימו בזה להבה״ג.
אבל הרמב״ס וסייעתו לא מנו לאו זה  .ורבינו הגאון דל
לח מנה אף אחד מהנך שני לחיין אלו .והנה מה שלא
מנה רבינו לאו דלא תשלחנו ריקס  .אין בזה מקוס קושיה .
דהדבר כשוע דלעעמי׳ הזיל  .שכן דרכו ז״ל בכל י מצוה
שיש בה ל״ה ועשה שלא למנות אלא האחד מהן .כמו
שנתבאר אצלנו לעיל בכמה דוכתי .אבל מה שלא מנה
לאו דלה יקשה בעיניך וגו׳ צריך ביאור .דחפי׳ נימא כפי׳
הרשב״ם ז״ל (בפי׳ עה״ה פרשת ראה)דאזהרה זו קאיעל
הענקה שלא יקשה בעיניו מה שחייבהו תורה להעניק להעבד
בצאתו .מצאנו וגרנו ויקבי עיי״ש  .מ״מ ענין אחר הוא
לגמרי .ואין זה בכלל מלוה עשה דהענקה .ויש למנותו
בפ״ע .ומש״כ בזה הרמג״א דל בעשין הנוספות להרמב״ן
(חצות ט״ז) ליישב דעה הרמב״ם שלה מנאי דבריו תמוהים
עיי״ש  .והרשב״ן בזה״ר (לאיי; ס״ק נ״ז) כתב על הרמב״ס
בזה  .דאזהרה זו שכחה הרמב״ס עיי״ש .והנה לפנינו דגס
רבינו הגחון ז״ל לא מנה לאו זה .וגס הסמ״ג לא מנהו.
ויותר מזה דגם הרא״ס ז״ל ביראים (בסי׳ פ״ו פ״ז) שמנה
מ״ע דשילוח עבדים ומ״ע דהענקה ול״ת דלא תשלחנו
ריקם עיי״ש מ’מ לא זכר כלל ל״ת דלא יקשה בעיניך.
אע״פ שהות סובב הולך על מנין המצוות של הבה״ג.
וכפי הנראה חין לנו הלא לומר שלא הי׳ נמנה לאו זה
בנוסחת הבה״ג שלפניו .גס באזהרות רבינו הגאון ז״ל שעל
סדר עשרה הדברות  .אע״פ שמנה שש (בדבור כבד) עשה
דהענק תעניק .ובדבור לא השא מנה לאו דלא תשלחנו
ריקם עיי״ש .משוס דבאזהרוהיו שם נמשך הגאון יותר
אחר דברי הבה״ג .מ״מ לא מנה שס לאו דלא יקשה
בעיניך ונראה לי דרור דעעמס משום דס״ל דהך קרא
דלא יקשה בעיניך לאו לאזהרה אתי אלא להנחומי; והבעהה
בעלמא .לומר שאין לו להתאונן ולהצטער על אבוד ממונו
דאין זה אבוד וחסרון .שבעיביר זה יברכך ה׳ בכל אפר
תעשה והרי זה ממש כלאו דלא ירע לבבך כמו שביארתי
לעיל ;־עשה כ״ה) עיי״ש .וכן הרשב״ס דל שם השיה
שני מקראות הללו עיי״ש .ובאמת דכל הנך רבוותא ז״ל
שלא מנו לאו דלא יקשה בעיניך לא מנו ג״כ לאו דלא
ירע לבבך .והדברים מוכיחים דטעס אחד לשניהם כמו
שביארנו .ולשיטתייהי אזלי .ואין להאריך בזה:

עשה כח
והוכיח

לכשרון .מ״ע דתוכחה .מדכהיב הוכח
תוכיח את עמיתך .והוא מצוה נמנית אצל כל
מוני המצות כולם .ומש״כ לכשרון .נראה דהכיונה למה
שדרשו (בספרא ובפ״ב דמציעא) הוכח אפי׳ מאה פעמים
וכן אמרינן (סוף פ״ג דערכין) מנין לרואה בחבירו דבר
מגונה שחייב להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח .הוכיחו ולא קבל

ז״ל עשה בז בה
מניין שיחזור ויוכיחנו  .ה״ל תוכיח מ״מ עיי״ש  .וזפ״כ
והוכיח לכשרון .כלימר שיוכיחנו עד שיחזור בתשובה ויוכשר.
שאס לא קבל בפעם ראשונה חייב לחזור ולהוכיח אפי׳
אלף פעמים עד שיחזור למוטב .כל כמה דלא הכהו או
קללהו אי נזף בי׳ .לכל מר כדאית לי׳ התם עיי״ש .או
דהכוונה לומר דלא מיחייב להיכיח אלא לכשרים שיקבלו
תוכחתו .אבל כשידוע לו בברור שלא יקבלו ממנו טיב לי
לשתוק דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מ׳ידין .ועי׳ ביראים
(סי׳ ל״ז) ובסמ״ק (עי׳ קי״ב) וברא״ש ור״ן ביצה (ריש
פרק המביא ל׳ ע״א) ובתום׳ (סו״פ חזקת הבתים ורפ״ק
ראשונים שם
דע״ז ד׳ ע״ב) ד״ה שהי׳ בידם וכו׳ ובשאר
ע״ש״ה .ובתשו׳ חות יאיר (סי׳ קמ״ב) ובהשמטה שם עיי״ש
היטב .ועי׳ בסמ״ג (עשין י״א) עיי״ש היטב .ואין להאריך
בזה כאן .ויש בענין זה ג״כ לאוין .לא השא עליו חטא.
שלא יביישנו וילבין פניו ברבים בשעת תוכחה אלא יוכיחנו
בצנעא  .וכן לאו דוערפכס לא תקפו עיד דלדעת הסמ״ק
(סי׳ ט׳) בא להזהיר שלא ישנא את התוכחית ועי' מש״כ
בזה לקמן (לאו מ״ט) עיי״ש .אבל אין להם ענין לעיקר
טשה דתוכחה הנמנית כאן כמבואר .ולכן מנאן הגאון
ז״ל לשני לאוין אלו לקמן במספר הלאוין (מ״ט .נ״ו) אבל
יש להעיר בזה עפמש״כ בשערי השובה לרבינו יונה ז״ל (שער
שלישי סי׳ נ״ט) וז״ל מי שאינו מחזיק במחלוקת על המתינביס
על דרך לא טיב ומושכי העין הרי הוא נענש וכי׳ .ועיבר בלאו
שנאמר ולא השא עליו חטא וכו׳ ענ״ל טיי״ש  .הרי דעל
מניעת תוכחה עובר בלאו דלא תשא עליו חטא .וכן מבואר
בדבריו לקמן (שם סי׳ ע״ב) שכתב וז״ל הוכח תוכיח את
עמיתך ולא השא עליו חטא .הוזהרנו בזה שלא נשא משא
בחטא חברינו בהמנענו מהוכיח אותם' ונו׳ עכ״ל עיי״ש.
וכוונתו שאם איננו מוכיחו מעלה עליו הכתוב כאילו מסייע
בחטא שחטא עמיתו .וזש״כ ולא תשא עליו חטא  .כלומר
לא חשא במשא החטא עם עמיתך ע״י זה שלא הוכחחו.
וכנראה דמקור דברי רבינו יונה ז״ל אלו הוא מתרגום
אונקלוס שהרגם אוכחא תוכח יח חברך ולא הקבל מל דילי׳
חובא .ר״ל שאס לא הוכיחו מקבל עונש טל חטא של
חבירו כאילו הוא חטא .וכן ראיתי להרמב״ן ז״ל (בפיעה״ת
שם) שכתב וז״ל ואמר הוכח הוכיח את עמיתך ללמדו
תוכחות חיסר ולא חשא מליו חטא שיהא עליך אשם כאשר
יחטא ולא הונחת אוחו .ולזה ניטה לשון אונקליס שאמר
ולא תקבל על דילי' חובא .שלא תקבל אתה עונש בחטא
שלו עכ״ל עיי״ש .וכן פי׳ הראב״ט ז״ל שס מיי״ש .ונמצא
דלפ״ז יש לני במצות תוכחה ל״ח ועשה .דהיינו מלבד
העשה דהוכח תוכיח יש בה ג״כ ל״ח דלא תשא עליו חטא.
וא’כ לדרכו של רבינו הגאון ז״ל לא הי׳ לו למנות שניהם:

אמנם

אין קושיא זו לדברי יבינו הגאון ז״ל בלבד .
דגם לשאר ראשונים ז״ל קשה .שהרי הרמב״ם
(בסה״ת עשין ר״ה ובלאיין ש״ג) יבחבורו הגדול (פ״ו
מהלכות דעות) לא כתב במלות תוכחה אלא עשה דהוכח
תוכיח בלבד .ול״ת דלא תשא עליו חטא לא הביא אלא
למנין שלא יכלימנו בתוכחתו עד שפניו משחנות עיי״ש '.
וכ״כ הסמ״ג (טשי! י״א ובלאיין ו׳) עיי״ש .וביראים (סי'
ל״ז) והחינוך (פ׳ קדושים מצוה רל״ט ר״מ) והישכ״ן בזה״ר
(לאוין מ״ב) .וכן נקט רש״י (בפ׳ קדושים) מיי״ש .אע״ג
יידוע דרכו של רש״י ז״ל בפי׳ עה״ח לימשך אחרי המתרגם
ומדוע עזבו כאן .וכן הוא בסמ״ק (סי׳ קי״ב .קכ״ו)

עיי״ש

ספר המצות לרס״ג ז״ל עשה כח
טיי״ש .והנראה דס״ל דכיון דבספרא (פ׳ קדושים פרק ד׳)
זמיישי לה נמי בתלמודין בערכי! שם מפרשינן לאו זה רק
לענין שלא ילבין פניו דרך תיכחה ואי! שוס חולק על זה.
וגם כולהו אמוראי דסוניא דגמרא (פרק במה בהמה נ״ד
ט״ב) דשקלי יכירו ומייחו ראי' דכל מי שיש בידו למחוה
ולא מיחה נשפם בעונש כעובר עבירה עצמו רק מקראי
דדברי קבלה .ולא מיישו לה מקרא דלא השא עליו חעא.
דהו״ל אזהרת (לאו דאורייחא דמבואר מיני׳ לפי השרגום
דהו״ל כנושא החטא ביחד עם החיטא ומקבל העונש כחוטא
עצמו .אין לנו לחוש לדברי המתרגם והעיקר כדדרשו הך
קרא בספרא .וחע״ג דבמקוספלוגתא רגילים הגאונים ז״ל
להכריע ע״פ המתרגם כמש״כ במק״א  .מ״מ הנא דהדבר
מיסכס בלא פלוגתא כלל .וגס אמוראי בתראי נקטי הכי
בגמרא הכי נקטינן .וגם יש לדחוק ולפרש דברי התרגום
באופן המסכים עם דרשת הספרא .דמש״כ ולא הקבל טל
דילי׳ חובא  .מילחא אחריחא היא .לומר דאע״פ שמצוה
עליו להוכיחו מ״מ יעשה זאת באופן שלא יטנש עליו .כלימר
שלא יביישנו ולא ילבין פניו בתוכחתו .ולכן שפיר נקעו
הראשונים ז״ל עיקר כברייתא דספרא .ושפיר עשה יבינו
הגאון שמנה העשה וגם הלאו .דשני טניניס נפרדים הם:

אלא

שיש לעיין בזה לכאורה  .דהרי במבייש חבירו מלבד
לאו זה דלח תשא טליו חטא יש בו ג״כ לאו דאונאת

דברים .וכדתנן (בפרק הזהב נ״ח ע״ב) כשם שאונאה במקח
וממכר כך אונאה בדברים ובו׳ .אם הי׳ בעל תשובה לא
יאמר לו זכור מעשיך הראשונים וכו' .ובגמרא אמרינן עלה
ה״ר לא הוני איש את עמיתו באונאה דברים הכתוב מדבר.
אתה אומר באונאת דברים או אינו אלא באונאת ממון .כשהוא
אומר וני תמכרו ממכר וגו׳ הרי אונאת ממון אמור .הא מה אני
מקיים לא הוני איש את עמיתו באונאת דברים  .הא כיצד
אם הי' בעל השיבה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים
וכו' .אר״י משים רשב״י גדול אונאת דברים מאונאת ממין
וכי' .חני הנא קמי דרנב״י כל המלבין פני חבירו ברבים
כאילו שופך דמים וכו' .עיי״ש בכולה סוגיא דחהבאר
דמלבין פני חבירו הוא בכלל אונאת דברים .ועובר בלאו
דלאו תינו איש את עמיתו .ושם לקמן (נ״ט ע״ב) אמרו
דנטנש ר״ג על דשמתי׳ לר״א משים דכל השערים ננעלו חון
משטרי אונאה עיי"ש .ובם' החינוך (פרשת בהר מציה
של״ח) כתב וז״ל מדיני המצוה הזהירונו שלא להכאיב את
הבריות בשום דבר ולא לביישם והפליגו בדבר וכו׳ עיי׳ש
בכל דבריו .ובסמ״ג (לאוין קע״א) .וא״כ כי איצטריך
לאו דלא השא עליו חטא שלא לבייש חבירו ולהלבין פניו
ע״כ היינו משום דעיקר קרא באמת לא אתי אלא ללאו
שלא למנוע את עצמו מן התוכחה .ולעבור עלה בל״ת
ועשה .וכדעת המתרגם .אלא דמשמע לי' נמי מהאי קרא
אזהרה למלבין פני חבירו .והא דאיצטריך קרא דלא תונו
איש אה עמיתו .נראה משום דמהך קרא שמעינן נמי
אזהרה למצער חבירו בלא הלבנת פנים .כמבואר בספרא
ובפרק הזהב שם  .וברמב״ס (פי״ד מהלכות מכירה) ושאר
ראשונים  .ולפ"ז א״כ ע״כ דעת המתרגם מוכרחת .ובאמת
שכן נראה בהדיא מלשין הר״א הזקן ז״ל באזהרותיו .שכתב
במכין הלאוין וז״ל מלשא חטא לרע להוכיח כי עבר עכ״ל
טיי״ש .וכוונתו לומר לא תשא חטא על רעך להניחו
בחטאו .אלא עליך להוכיחו אס עבר טל אחת ממצות
שבתורה .וזהו כדעה המתרגם .וכן נראה דעת הר״י
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אלברגליני ז״ל באזהרוחיו .שבלאו דאונאח דברים כתב
וז״ל רעך אם הונאה אנאך ובהונאת דבר;ם אס רדפך.
רשם והלבין פניך ברבים ובחרפות אס חרפך .ראית ענשו
לשמים לאודם פנים כולו לבן הפך .דם יחשב לאיש ההוא
דם שפך .עכ״ל טיי״ש  .מבואר בהדיא דס״ל דעיקר אזהרה
למלבין פני חבירו ברבים לא נפק״ל אלא מההוא קרא
דלא תינו וגו' שהוא אזהרה לאונאת דברים .ואח״כ לקמן
מנה שם לאו דלא תשא עליו חטא .וכתב בקצרה מנשיאות
חטא הוו זהירים עיי״ש .וכיון שכבר הביא איסור מלבין
פני חבירו בכלל לאו דלא תונו איש את עמיתי .נראה
דכאן כוונתו לאזהרה דתוכחה .דהיינו שלא למנוע מלהוכיח
את חבירו כשראוי לכך  .וכדעת המתרגם .וכן נראה מלשון
האזהרות להר״ש בן גבירול ז״ל שכתב במנין הלאוין וז״ל
ולא השא חטאי אשד לבו מלאו עכ״ל טיי״ש .וכוונתו
ללאו דלא תשא עליו חטא .ומשמע דרצה לומר לא תשא
חטאו אלא תוכיחנו על אשר מלאו לבו לעשות כן .דאס
הוה כ״ל דלאו זה להקל על החוטא בא שלא לביישו
בתוכחתו .וכדעת רוב הראשונים ז״ל .לא הוה שייך כאן
לשין זה דמםייס וכתב אשר לבו מלאו .ואין לשין זה
מתפרש אלא לפי דעת המתרגם דאזהרה זו להחמיר על
החוטא היא באה .שלא לשחוק אלא להוכיחו על אשר
מלאו לבו לעבור טל מה שאסרה תורה .וכן נראה שהבין
הרשב׳ן ז״ל בזה״ר (לאוין סי' כ') שכתב טל דברי הרשב׳ג
שם וז״ל יאמר .מי שלבו מלאי ויצרו הסיתו לעשות
עבירה לא השא חטאו ■ הוכיחו בדברים כדי לביישו.
וכן בגמרא ערכין ובספרא אמרו הוכח תוכיח יכול אפי׳
מוכיחו ופניו משחנות ת״ל ולא תשא עליו חטא וכו׳ טכ״ל
עיי״ש  .הרי שכתב דאזהרח לא השא עליו חטא היינו שלא
ימנע מלהוכיחו בדברים וכן הבין בלשון המשורר .הן
אמת דדברי הרשב״ן ז״ל אלו מגומגמים הרבה במש״כ
הוכיחו בדברים כדי לביישו .והוא תמוה דהרי אסור
לביישו .כמבואר בספרא ובגמרא דערכין שהביא מיד
אח״כ .וביותר מגומגם מש״כ וכן בגמרא טי־כין וכו׳.
שהדי לא לבד שאין שוס רמז ראי׳ משם כלל למש״כ
לעיל דלא תשא עליו חטא הוא אזהרה שלא להמנע מההיכחה.
אלא אדרבה משם ראי׳ להיפוך ממש״כ לפני זה .ואין
לימר דלביישו שרי וחייב ולא אסרו אלא להלבין פניו.
דהא ליהא .דהיא היא דכל שמתבייש פניו מלבינים.
וביוש קרי הלבנה והשתנות פניו• וכמבואר להדיא ברמב״ם
(פ״ו מהלכות דעות .זבסה״ח לאוין ש״ג) טיי״ש .וכן
הוא בשאר ראשיניס ז״ל .וראיתי בקצור פי׳ הרשב״ז
(שנדפס טס ספר ישיר משה) שכתב בזה וז״ל ולא השא
חטאו אשר לבו מלאו .סרס הטנין ודרשהו אשר לבו מלאו
לא השא חטאו .ור״ל מי שמלאו לבו להפיק רצון יצרו
ולעבור עבירה בזדון לא תשא חטאו אלא הוכיחהו בדברים
לביישו .אך בינך לבינו אבל לא תלבין פניו ברבים .כמו
שדרשו רבותינו מקרא דכחיב ולא תשא עליו חטא  .ומהאי
קרא שמעיק חרתי .לא תקבל על תוכחה זו עין לעשותה
ברבים כדי שלא תהא מצוה הבאה בעבירה וכו׳ .וגם לא
תשא בעבור חבירך חטא בראותך בו דבר עבירה ולשתוק
עכ״ל עיי׳ש .ולא אדע אם זהו נוסחא אחרת מדברי
הרשב״ץ ז״ל או שהמקצר הזה הוסיף מדעתו והאריך לשין
בדברי הרשב״ץ ז״ל המגומגמיס כדי לבאר דבריו ולהשלימם.
אלא דמ״ח מה שמבואר מדברי׳ דבינו לביני מיתר להכלימו
ולביישו
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ולביישו ולא הזהירה הורה אלה שלא לביישו ברבים .זהו
נגר דברי הרמב״ם ז״ל (בפ״ו מהלכיה דעוה ה’ח) ע״״ש.
וכן בספרא (פ׳ קדושים) ובםוגיא דערכין שם לא נזכר כלל
בפני רבים .משמע בהדיא שאין שוס חילוק בזה לטנין
לעבור עליו בלאו דלא השא עליו הפא .ולא אמרו מלבין
פני חבירו ברבים אלא להחמיר עליו ביותר שאי; לו הלק
לעוה״ב ושהוא מן היורד*; ואין עולין .כדאמרינן בפרק
הזהב שם  .אבל לענין עבירת לאו אין חילוק בזה .אלא
שראיתי להחינוך (פ׳ קדושים מלוה ר״מ) שכהב וז״ל שלא
לבייש אחד מישראל .וזה הטון יקראו ז״ל מלבין פני-הבירו
ברבים .והלאו טל זה הוא מש״כ הונה הוכיח וגו׳ ולא השא
עליו הניא וכו׳ .והעובר טלי׳ והלבין פני הבירו ברבים
במזיד וכו' עבר על מנות מלך אבל אינו לוקה עליו .לפי
שילין בו מטשה עכ״ל עיי״ש .מבואר מדבריו דס״ל ג״כ
דאין אזהרה זו אלא ברבים ולא בינו לבין עצמו .וכדברי
הרשב׳״ן דל לפי מה שביאר המקצר .ובאמח דגם מגיף
דברי הרשב״ן בזה״ר שלפנינו הכי משמע .מדעיים עלה
מכאן אמרו חז״ל המלבין פני חבירו ברבים אין לו הלק
לטוה״ב טיי״ש .מהבאר דס״ל דעיקל האזהרה בהכי הוא
דמיירי וכן נראה דטח רנדי בפרשת קדושים טיי״ש .וכן
דטח רבינו יונה דל בשט״ת (שטר שלישי הי׳ רי״ד) אלא
שכחב דמ’מ גס בינו לבינו יש בו מיהה משוס אונאה דברים
אבל מקירם בזה לא ידענא .וגס איך החליטו החינוך
ורשב׳ן בפשיעות איפיך דברי הרמב״ס דל ולא הזכירו
דבריו כלל .ואין זו דרכם בשאר מקימות כיו״ב .ואכמ״ל
בזה יעי׳ בסנהדרין (קיא ט״ב) דאמרי׳ ומפני מה נענש
מפני שהוכיחו ברבים ובפירש״י שם עייש׳ה:
מבואר דגם דעה הרשב״ג דעיקר לאודלאהשא
עליו חטא מזהיר על ההוכחה ולעבור עליו
בלית ועשה כשנמנע מלהוכיחו .וכן הבין בעל נחיב מצוחיך
שם עיי״ש .ובאמת שכן נראה ג״כ מדברי הרמב״ס זיל
בסה״ח (לאוין ש״ג) שנהב וזיל הזהיר שלא לבייש קצתנו
 rfiקצהנו וכו' .והאזהרה שבאה בזה הוא אמרו הוכיח
הוכיח את עמיתך ולא השא עליו חטא  .ובספרא וכו׳ יכול
חפי׳ אהה מיכיחו ופניו משתנות ת"ל ולא השא עליו חטא.
אמנם הפשט הוא שהזהיר שלא תחשוב לו טון והזכרה!
עכיל טיי״ש .מבואר מדבריו ז״ל דההיא דפפרא אינה
אלא דרשא .אבל עיקר פשטא דקרא בא להזהיר רק שלא
ימנע מלהוכיח אה חבירו על חטאו .ולא ירישיב לו טונו
בלבו וישתוק .אלא יזכירהו פשעו וישים עונו נגד פניו
כדי שישוב ויתקן טותהו .כן נראה כזונה הרמב״ס ז״ל
בזה .ולזה כיין הרמב״ם ג״כ במש’כ (בטשין ריה) וז״ל
ולא נחשוב לו טון הבל ננטוינו להוכיחו במאמר וכו'
ע״״ש .וכן מהבאר מבריייהא דהנא דבי אליהו שהביא
בילקוט קדשים (רמז הרי״ג) שאמרו שם  .אמר רבי אליעזר
בן ההיא אס יש דבר בינך לבינו אמור לו ואל ההא חוטא
בו .לכך נאמר ולא השא עליו חטא וני׳ עיי״ש .והיינו
ממש כדברי המתרגם .והשתא א'כ הדק׳ל לרבינו הגאון
דל דאחר שמנה לאו דלא השא עליו חטא במספר הלאיין
לא הי' לו למנות עוד עשה דהוכח הוכיח במספר
הטשין לפי דרכו דל:

אמנם

נראה דגם ההא לא איריא שהרי כבר הבאתי
דעת רוב הראשונים דל דלא קיי״ל בהא כדעה
המתרגם מטעם שביארנו לעיל .וגס הרמב״ס אף שכן נוטה

דעהו דל בסה״ח שם .מ״מ בחיבורו הגדול (בפ״ו מהלכות
דעות) ובקציר מנין המלות שלו מבואר דס״ל כדעת רוב
הראשונים דל .דליכא בתוכחה אלא עשה בלבד .ולאו
דלא השא עליו חטא לא קאי אלא להזהיר שלא ילבין פני
חבירו עיי״ש  .ועכצ״ל שחזר בו ממש״כ בםה*מ שם בזה.
וכדאשכהן בכמה דוכתי כיו״ב בחיבורו .והיינו ע״כ מטעם
שהכרתנו לעיל דלא כהמהרגם  .ואף דלפי מה שהבאתי
מברייתא דהנא דבי אליהו ר״א בן מהיא ם־׳ל י נמי כדעת
המתרגם  .וא’כ יש כאן פלוגתא דתנאי .וכבר הבאתי לעיל

דעה הגאונים לפסוק כהך תנא .דקאי המתרגם כוותי׳ .
כמביאר בתשובה רב יהודאי גאון ז״ל שבתשובות הגאינים
(דפים ליק סי׳ נדה) ודל כל היכי דפליגי רבנן במלחא
ומתרגם המר קרה כחד מנהון הלכתא כוותי׳ עכ״ל טיי״ש .
וכן הוא בהירה; של ראשונים (ח׳יב ריש כי׳ א׳) בשם רב
נטרונאי גאו; דל עיי״ש .מ״מ נראה כיון דבעיקר מקומו
בספרא ובגמרא שם ליכא שום פלוגתא בהכי .הכי נקטינן.
ובפרט דכולהו אמוראי בגמרא הכי כדל כמשכ׳יל ועי׳ רמב׳יס
(פי״ב מהלכיה איסורי ביאה הי״ג) ובהשגות הרמב״ן
לםה״מ (שורש חמישי) ובמש״כ עליי במג״א שם .ובפי׳
הרמב״ן (פ׳ הצא על קרא דלא תהי׳ קדשה) ע״ש״ה.
ועי׳ ג״כ מש’כ הרממן דל (בפ׳ משפטים) בקרא דשארה
כסיהה ועונהה ל״י עיי״ש ואכמ״ל
דגם דברי התרגום אין מוכרחי; כ״כ להתפרש כ; .ומה
שהקשינו לפ״ז דא״כ למה לי קרא דלא השא עליו חטא.
היפוק לי׳ מאזהרה לאו דאונאה דברים .אפשר לומר דודאי
איצטריך הך קרא דלא השא עליו ח?וא להזהיר אפי׳
במקום הוכחה  .וכדמשמע מברייתא דגמרא דערכין שם
לפירש״י שם ד״ה יכול וכו׳ עיי״ש .דסד״א כיו; דרשע
היא שעבר אדאורייהא רשאי להוכיחו אפי׳ ע״י הלבנת פנים.
ובפרט לפי מה דאמרינן (בפרק הזהב שם) לענין לאו
דאונאת דברים מאי דכתיב לא הונו איש את עמיתו עם
שאתך בתורה ובמצות אל הונוהו .וכתבו ביראים (הי׳נ״א)
ובכמ״ג (לאוין קע״א) והנמוק״י (בפרק הזהב שם) דהיינו
לומר שאינו מוזהר על אונאת דברים אלא על יראי שמיס
וזהירים בהורה ובמצות עיי״ש .וא״כ ודאי איצטריך להזהיר
כאן בתוכחה דלא נפקא מהתם .מלבד מה שי״ל דמשום
מנות הוכחה הוה הד״א דשרי .וכ״כ בכמ״ג (לאוין ו׳)
דעיקר לאו זה היינו במקום הוכחה ע"״ש .וכן הוא דבר
הלמד מעניני׳ דקרא .דבענינא דתוכחה כתיב. .וגם
איפכא לא הקשה למה לי קרא דלא הונו איש את עמיתו.
דהא איצעריך לאזהרה שלא יצערנו בדברים אפי׳ שלא
בהלבנת פנים כמשכ״ל .וגס שלא בדברים אלא שמראה
לו פנים רעות וכידב ס״ל להרבה ראשונים דהדל בכלל
אזהרה זו .והיינו כרבי יהודה דס״ל ההם הכי .וס״ל
דגם ת״ק לא פליו .עלי' בהכי כמביאר בטור (חו"נו סי׳
רכ׳־ח) ובשאר ראשונים .עכ״פ מבואר דאין בזה מקים
קושיא על רבינו הגאון דל גס לפי דרכו במה שמנה העשה
וגם הלאו :
אלא דאכתי בעיקר עשה דתוכחה שמנה רכינג הגאון
דל יש לדון מצד אחר .דלכאורה נראה דאס ראה
חבירו עבר עבירה ואינו מוכיחו מלבד עשה דהוכח תוכיח
עבר נמי בל״ת דלא העמוד על דם רעך .דאס על היזק
גופי עובר בלאו זה  .כדאמרינן בספרא (פרשת קדושים)
ובסנהדרין (פרק בן םו*מ ע״ג ע/׳א) מנין לרואה חבירו
שמובע
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שטובע בנהר או ליסטים באין עליו או ח,׳ גוררחו שאמה הויא בכלל אזהרת לא תעמוד על דם רעך  .וכמו שביארנו.
חייב להצילו ה״ל לא העמוד על דם רעך עיי״ש  .כ״ש ולכאורה נראה ראי׳ לזה דמצוח תוכאה אינה ככלל
בעשירה שהיא אבדת גופו ונפשו .ועי׳ בספרי (תצא פיסקא אזהרת לא תעמוד על דם רעך עפמש״כ בפסקי מהר״ס
רנ״ב) דהמחטיא את האדם קשה לו מן ההורגו .שההורגו ריקאנטי ז״ל (ס׳ ה״ע) ודל אס אמר השלטון לישראל
אינו מוציאו אלא מהעוה״ז .והמחטיאו מוציאו מהעוה״ז הנח לי לקצן לך אבר אהד שאינך מת ממנו הו אמית
ומהעוה״ב עיי״ש .ופן ראיתי בתשובות מהרשד״ם (חלק ישראל חבירך • י״א שחייב להניח לקצץ לו האבר הואיל
יו״ד סי׳ ר״ד) שנתב בהדיא ודל ואם להציל דם הבירו ואינו מת .וראי׳ מדאמרינן בגמרא החש בעינו מותר
חייב לטרוח בגופו ובממונו להצילו .להציל נפשו מני שחה לכוחלה בשבת .ומפרש טעמא משום דשורייקא דעינא
על אחה כו״כ שחייב עיי״ש בדבריו .וא״כ כיון שמנה בליבא הלי .משמע הא אבר אחר לא .והשתא יבא הנידון
רבינו הגאון דל לקמן במספר הלאוין לאי זה דלא העמוד מקדח .ומה שבת החמירה שאין אבר אחד דוחה איתה.
על דם רעך  .שוב לא הי׳ לו למנות כאן עשה דהוכחה ■ נדחית מפני פיקוח נפש אבר אחד שנדחה מפני השבת
לפי דרכו דל  .ולכאורה הי׳ נראה לומר דמלאו דלא איני דין שידחה מפני פיקוח נפש עכ״ל ע״״ש .והשתא
העמוד מל דם רעך לא שמעינן אלא היכא דבודאי יש אם איתא דמצוח הוכחה יש בה ג״כ לאו דלא תעמוד על
בידו כדי להצילו מרעתו  .משא״ב בהוכחה דלעולס אין דם רעך .א״כ קשה מדאמרינן (סופ״ג דערכין ט״ז ע״ב)
הדבר מסור בידי להצילו בודאי ולהחזירו למוטב .דאפשר עד היכן הוכחה רב אמר עד הכאה .ושמואל אמר עד
שלא ישמע לו הילכך אי לאו דגלי קרא עשה דהוכחה לא קללה .ור״י אמר עד נזיפה עיי״ש .וקשה דהרי אכתי יש
הוה מחייבינן לו להוכיחו .ובפרט דמרבינן הוכח הוכיח בה משוס אזהרת לאו .דלא תעמוד על דם רעך .דאפי׳
אפי׳ מאה פעמים .ובודאי היכא שכבר הוכיחו ולא קבל קציצת אבר מגופו בכלל האזהרה כדי להציל את חבירו
ממנו הדבר קרוב לודאי שלא ישמע לו עוד .ומ״ח חייבי׳ ממיתת הגוף וכ״ש כדי להציל נפשו מרדה שחת וכדעת
קרא לחזיר ולהוכיחו  .אע״ג דלא שייך בזה אזהרה לאו מהרשד״ם דל  .אלא ודאי מוכח כדכתיבנא דל״ת דלא
דלא תעמוד על דם רעך .וכן נראה ממש״כ בהגהות
העמוד וגו׳ ליכא במצות הוכחה מטעם שביארנו:
מיימוני בשם הירושלמי ודל לא העמיד על דם רעך
לכאורה י״ל דהכאה עדיפא טפי מקציצת אבר .
בירושלמי מסיק אפי' להכניס עצמי בספק סננה חייב עכ״ל.
דהרי במכה את חבירו יש בו לאו דאורייתא
והביאו בכ״מ (סופ״א מהלכיה רוצח) ובב״י (חו״מ ם ',הכ״ו) .משא״כ בקוצץ אבר מאביריו ע״י עצמו לית בי׳ אלא משוס
וכתב עלה ודל ונראה שהטעם מפני שהלה ודאי והוא חובל בעצמו דליה בי׳ אלא איסורא בעלמא אפי' למ״ד
ספק עכ״ל טיי״ש .הרי מוכח מזה דלאו דלא העמוד על אין אדם רשאי לחבול בעצמו .וכ״ש לח״ד אד 8רשאי
דם רעך היינו כשבודאי בידו להצילו  .דאס איתא דמיירי לחבול בעצמו דאפי׳ איסורא ליכא .ועי׳ מש״כ בזה לקמן
קרא אפי׳ בכפק הצלה א״כ ספק וספק הוא .דאע׳ג דודאי במספר הלאוין בל״ח דמקלל עיי״ש .וא״כ רבותא טפי
ימות זה אם לא יצילנו מ’מ כיו; דכפיקא הוא אה יוכל אשמעינן דאפי׳ עד שיכהו חייב להוכיחו .אע״ג דעבר
להצילו הדל כפק וספק .והאי חזיה  .ומעתה א״כ שפיר בזה המוכיח על לאו דלפני עור לא התן מכשול .שגורס
מנה רבינו הגאון דל עשה דהוכחה אע״פ שמ<ה ל״ה דלא לו בהוכחתו שיכהו ויעבור בלאו דלא יוסיף שהוא אזהרה
תעמוד על דם רעך .דמצות הוכהה לא נפקא מכלל אזהרת דאורייתא למכה חבירו .וכ״ש קציצת אבר ע״י עצמו דאין
בזה אלא איכורא בעלמא  .ואפי׳ לכתחילה שרי לדעת
לא העמיד על ד״ר מטעם שביארנו:
שראיתי להד״ן דל בחי׳ לסנהדרין שם שכתב ודל הסוברין דקיי״ל כמ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו .הן אמת
וידה וכיין שמצוה הוא להרוג הרודן! כדי שיציל דלענ״ד לכאורה מה שפירש״י בערכין שם עד הכאה עד
הנרדף למה לי קרא דלא העמוד על דם רעך .פשיטא שיקצוף זה ויכה את המוכיח עיי״ש .דמבואר דמפרש
דהוא מצווה לטרוח בהצלתו .כגון טובע בנהר או ליסטים עד הכאה היינו שיכהו בפועל  .וכן מתבאר מדברי
באים עליו .י״ל דמקרא דניהן להצילו בנפשו לא שמעינן הרמב״ס דל (בפ״ו מהלכות דעות ה״ז) עיי״ש .צ״ע טובא
אלא במי שברור לו כשמש שהיא רוצה להרגו .ובכה״ג אצלי דהרי מלוה הבב״ע היא דעבר בהכי אלפני עור
דהו״ל לאו דאורייתא .ובקרא דהוכח תוכיח אין לנו אלא
במי שברור לו כשמש שיטבע בנהר אם לא יצילהו הוא
ומחייב להצילו אבל על ספק לא שמעינן מידי .משזה״כ מצות הוכחה בעלמא  .אבל עד הכאה לא רמיזא בכתוב
כלל .ימנ״ל דשרי .ובאמת דחזינא להחינוך (פרשת קדושים
אתי קרא דלא תעמוד על דם רעך לומר שהוא מצווה
לטרוח בו אף טל הספק עכ״ל הר״[ עיי״ש .וא״כ לפ״ז מצוה רל״ט) שלא פירש כן .שכתב ודל מדיני המצוה מה
מבואר דגם לאו דלא העמוד על דם רעך מזהיר אף טל שאמרו דל שחיוב מצוה זו עד הכאה .כלומר שחייב
הספק והדק״ל .איברא דדברי הר״ן אלו הם נגד־דברי המוכיח להרבות תוכחותיו אל החוטא עד כדי שיהא קרוב
הירושלמי שהבאתי .וגס מדברי החים׳ בסיגיא דסנהדרין החוטא להכות את המוכיח עכ״ל עיי״ש .הרי דס״ל דלא
הכאה ממש קאמרינן .אלא שיהא קרוב להכותו .ולפ״ז אתי
שם בד״ה להצילו בנפשו מהבאר דלא ס״ל כדעת הר״ן
ז״ל עיי״ש  .אלא דעיקר דברי הירושלמי אלו הרי״ף שפיר אבל לפירש״י והרמב״ס קשה .מיהו מדברי המדרש
והרא״ש והרמב"ם והטור לא הביאוהו להלכה .ומשמע שהביא בהגהות מ״מוני על דברי הרמב״ס שם מבואר
דס״ל דלא קיי״ל הכי  .ונבר העירו בזה הסמ״ע והב׳יח דהכאה ממש קאמרינן .וכפירש״י וסייעתו דל עיי״ש .
(חו״מ סי׳ מכ״ו) עיי״ש .וקצה אחרונים פלפלו בזה להוכיח ודוחק לימר דכיון דמקרא דויטל שאול וגו׳ יליף לה התם
מחלמודא דידן דלא ס״ל הכי .ומ״ח לדעת רבינו הגאון י״ל דהכי גמירי לה וזו היא מצות הונחה דאורייתא עד
ז״ל יתכן לומר דס״ל כהגהות מיימון דנקטו להלכה הכאה ואכמ״ל בזה .ועכ׳־פ לרדד עד הנאה יש לכאורה
נהירושלמי בזה ,ולק שפיר מנה עשה ותוכחה משים דלא לדחות ולומר דעד הכאת הדל רבותא טפי מקצינת אבר

ומיהו

אלא

מטעם
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מגיעם שביארנו .אלא דמ״מ אכתי קשה למי
ולמ״ד עד נזיפה  .דהא מחי דקאמיריי! עד
בשם דיש בו לאו דאורייתא דמקגג
לקללו
היינו
חבירו בשם  .דהא לא קאמר עד שיקללנו בשם  .ועוד
המס דבתיב לבשתך ולבושת
דהח משאול גמר לה
ערות אמך  .שאין זה אלא זלזול בעלמא .ואפי׳ לפי מה
שפירש הרש״א ז״ל בח״א שם דקללה ממש היא  .כלומד

צד ק

קיי',"I

✓✓V

לאו

שיהי׳ זה לבשתך ולבושה ערות אמך עיי״ש בדבריו  .מ״מ
אין כאן קללה בשם שיהא בו לאו גמור דאורייתא אלא
קללה בעלמא דאין בו אלא איסורא בעלמא  .ולהרבה
כמו שיבואר לפנינו
ראשונים אפי׳ איסורא ליכא .
לקמן בלאו דמקלל עיי״ש  .וא״כ כיפי הו״ל למינקט
קצינה אבר שהוא ודאי כיפי גיובא  .וכ״ש למ״ד עד
נזיפה דקשה  .דתיפוק לי׳ דאכתי איה בה משוס הזהרה
דלא תעמוד על דם רעך דלא יצא ידי תובאו עד קללה
ונזיפה  .וגס למ״ד עד הכאה נראה דהיינו לומר דבהכאה
נפער מלהוכיחו עוד  .אבל ודאי כשיראה שיש לחוש שיכנו
אפור לו להוכיחו יותר  .דהו״ל מצוה הבב״ע כמשכ״ל .
ובזה אפשר להשוות דעת החינוך עם דעת רש״י וסייעתו.
וניחא נמי שפיר דאין כחירה לדברי החינוך מדברי המדרש
הנחומא שהביא בהג״מ שם  .משוס דודאי בהכאה נפער
מלהוכיח יותר  .אלא דהיינו היכא שלא הי׳ נראה למוכיח
מעיקרא לפי דעהו שיבוא החוטא להעיז פניו כ״כ להכותו.
אבל כשרואה ימשער בדעתו שהחועא קרוב להכותו אסור
לו להוכיחו יותר  .כדי שלא יעבור בלאו דלפני עור והו״ל
מצוה הבב״ע  .וגס זה הוא בכלל עד הכאה דקאמר רב .
וזהו שבא החינוך לאשמעינן  .כן נראה לי ברור  .ומעתה
לפ״ז גס למ״ד עד הכאה קשה כקושיין .אם לא שנאמר
דמצות הוכחה לא שייכא באזהרת לאו דלא העמוד על דם
רעך  .ובהכאה או קללה או היפה לחוד .לכל מר כדאית
לי׳  .נפער כבר לגמרי ויצא ידי חובתו בכך  .אף
דידי אזהרת לאו דלא תעמיד על דם רעך לא נפער בכך
אפי׳ בקציצת אברים  .כל זמן שאין בדבר סכנת נפש
ממש  .והיינו מטעם שביארנו  .מיהו בעיקר דברי
מהרים מריקאנעי ז״ל ראיתי בחשו׳ הרדב״ז (ח״ג סי׳
תרכיז) שהשיב מליו כמה חשובות ומסיק להלכה דלא
כדעתו ז״ל עיי׳ש בדבריו  .אבל לענ״ד כל דבריו אינם
מוכרחין כלל  .אלא שאין כאן מקום להאריך בזה :

ומלבד

זה נראה לומר בזה מגיעם אחר דלאו דלא
תעמוד על דה רעך לא שייך במנות תוכחה .
גפי מאי דאמרינן (כסוגיא דפרק בן םו’מ שם) גופא
מנין לרואה את חבירו שהוא גיובע בנהר וכו׳ ה״ל לא

תעמוד וגו׳  .והא מהכא נפקא מהתם נפקא אבדת יופו
מנין ה״ל זהשבוהו לו  .אי מהתם הוה אמינא ה״מ בנפשי׳
וכו׳ מיי״ש  .ולכאירה קשה מאי פריך והרי באבדה קיי״ל
דדקא בשנאבדה ממנו כאונס ושלא מדעתו  .אבל
שאבדה מדעת ליכא מצות השבה  .וכמבואר בפ״ב דמציעא .
וכן ביאר הרמב״ם ז׳־ל (בפ״א מהלכות גזלה ואבדה הי״א)
חיל המאבד ממונו לדעת אין נזקקי! לו  .כיצד הניח פרתו
גרפת שאין לה  ,דלת וכו׳  .השליך כיסו בר״ה כו׳ וכל
כיו׳ב  .אסור לרואה דבר זה ליעלו לעצמו  .ואינו זקוק
נהחזיר שנאמר אשר תאבד ממנו ומצאתה  .פרע למאבד
לדעתי כינ״ל עיי״ש  .וא’כ אי מקרח דוהשבוהו לו הוה
גחייינן  .הדל לחימר דגם כאן דוקא דומיה והשבת

אבדה כשאירע לו אונס שלא מדעתו הוא דחייבי׳ קרא
להצילו  .אבל השתא דכתיב קרא דלא תעמוד על דם
רעך אמרינן דאפי׳ כשעבע מדעתו והפיל עצמו לנהר .
או שהלך מרצונו למקום חיות רעות וכיו״ב  .חייב להצילו
כל שיש בידו להציל  .ועכצ״ל דפסיקא לי־ לתלמודא דהכי
נמי הכא אס הביא על עצמו הסכנה מדעתו לא מחייב
להצילו  .ואין לומר דאכתי הקשה איפכא דכיון דכהיב
לא תעמוד על דם רעך למה לי קרא דוהשבות לו לרבות
הבדת גופו  .יי,
וצהנ היכרח שפיר לשנויי אי מהתם היא
דלא תעמוד
דלאו ילא
ה״מ בנפשי' וכו׳  .ולעולם אימא לך יי׳י
וגו׳ קאי אפי׳ בנכנס בסכנה מדעתו  .דזה ליתא  .דגם
לשנויא דמשני בגמרא אי מהתם ה״א ה’מ בנפשי׳ וכו׳ .
הקשה כן לפי מאי דפירש״י שם וז״ל קמ״ל לא תעמוד
על דם רעך לא העמוד על עצמך משמע  .אלא חזור
על כל צדדין שלא יאבד דם רעך עכ"ל עיי״ש  .וכן פי׳
כיו; דמשמעיהא דקרא דלא
תעמוד וגו׳ הכי משמע  .דאפי׳ למיגירח ומיגר אגורי
מיחייבי  .א״כ קשה למה לי והשביתו לו לרבות אבדת
גופו  .וכבר עמד בזה מרמ׳ל שם  .ונדחק הרבה בזה
עיי״ש  .אבל ראיתי בחמרא וחיי להר״ב כנה״ג שם שהביא
מבס תלמידי הר״ף דל שהקשו כן  .ודל וא״ת ל״ל קרא
דוהשבותו לו כיון דכהיב לא תעמוד  .וי׳ל דאיצגיריך
למכתב והשביתו לו לאשמעינן דחייב להצילו בכל ענין
אפי' היכא דאינו כ״א תועה  .דסד״א דלא חייבי׳ אלא
דוקא היכא דרוצים להרוג אותו גיכ״ל■ גי"״ש  .ועי׳ סו׳־פ
מרובה (פ״א ע״ב) עיי״ש  .ומעתה ת״כ לפ״ז דלא פריך
הלמודא אלא דוקא אקרא דלא תעמוד גיל דם רעך למה
לי  .כיון דכבר איתרבי אבדת גופו מקרא דוהשבוהו לו .
אבל איפכא ליכא למיפרך  .כמש״ג תלמידי הר״פ ז״ל.
וכדמשמע נמי ודאי מפשטות לישנא דתלמודא  .ודאי
הקשה כקיש״ן  .דהרי איצטריך קרא דלא תעמוד וגו׳
לאשמעינן דאפי׳ באבדת גופו שמדעתו חייבין להצילו .
דאילו מקרא דוהשבוהו לו ליכא למשמע אלא באבדה שלא
מדעת כדכתיבנא אם לא דנימא דגם מקרא דלא העמוד
על דם רעך לא משמע אלא באבדה מדעת דוקא  .והשתא
לפ״ז ממילא מבואר דבמצוח תוכחה לה שייכא אזהרת לאו
דלא העמוד על דם רעך  .דהרי כאן לעולם בעובר
עברה אבדה מדעת היא  .ואין לני בה אלא עשה דהוכה
הוכיח בלבד  .דהרי בשוגג גמור לא שייכא הוכחה כלל .
דחי;
יך אלא להזכירו שגגתו והוח פורש מעצמו
ולא
בעי הוכחה אלא העובר במזיד  .וא״כ אבדה מדעת היא
בכלל לאו דלא העמוד על דם רעך
ראי׳ לזה חדהנן בגיגיין (פרק השולח מ״ו
ע״ב) המוכר עצמו ובניו לעכו״ס אין פודין אוהו
וכו׳ עיי״ש .והרי בפדיון שבויים יש בו לאו דלא העמוד
על דם רעך וכמש״כ הרמב״ס (בפ״ח מהלכות מתנות

ונראה

עניים _ה״י) עיי״ש  .ומ״מ כשמכר עצמו אין פודין אוהו.
הרי .דאזהרת לאו דלא העמוד על דם רעך ליהא אלא
כשבח בהכנה שלה

מדעחו ורצונו .

ואע״ג דבגמדא שס

אמרינן עלה אמר ר״א והוא ששנה ושלש  .היינו משוס
דבפעס ראשון ושני אית לן למימר דמסתמא הי׳ אנוה
לכך מחמת דחקו ולהחיות נפשו עשה כך  .אבל כשהוחזק
בכך במכירת שלשה פעמים אמרינן דודאי מרצונו עשה
שוב אין פודי; אוהו
והי
וחע' דמבוחר שם

דהיכא

ספר המצות לרס״ג דל עשה כח
דהיכא דאיכא קטלא הפי׳ מכר את עצמו כמה פעמים
®דין אוהו  .דאמרי׳ החס ההוא גברא דזבין נפשי׳ ללודאי
(פירש" ,אומה שאוכלין בני אדם) אחא לקמי דרבי אמי
א’ל פירקן  .א׳י׳ל חנן המוכר עצמו ובניו לטכרס אץ
פודי[ אוהו אבל פודי[ אה הבנים משום קלקולא .וכ״ש הכא
דאיכא קטלא וכי' טיי״ש  .והרי מתנימין מיירי במכר
ושנה ושילש  .ומ״מ אמרינן דבדאיכא קטלא פודי;  .אט״ג
דבהוחזק בשלשה פעמים מסתמא מדעתו בלא אונס נמכר.
אבל כבר הרגיש בזה הרץ ז״ל בפירושו טל הרי״ף שם
(סו״פ השולח)  .וכחב שס וז׳ל דאיכא קטלא  .שהיו
רשאין להרגו אס יעבור הזמן ולא 'פרענו  .כי כן הי׳
דרכם עכ״ל מיי״ש  .ולכאורה אינו מובן מה דחקו לכך
ולא פי' כפשוטו דכיון דלודאי אוכלי אדם הם ודאי
מסתמא לאכילה נמכר להם ואיכא קטלא  .אבל הדבר
ברור דלהכי לא ניחא לי׳ לפרושי הכי משוס דבכה״ג
ודאי פשיטא דאין נזקקץ לו לפדוהו  .כיון דמדטתו מסר
נפשי׳ לקטלא  .ולזה פירש דמיירי בשלוה מהם ע’מ
לפרוע לאחר זמן  .וקודם שיגיע זמן פרעון אין להם
רשות להרגו  .והוא הי׳ כבור בשעה שנמכר להם דלכשיגיע
הזמן השיג ידו לפדות עצמי  .או שאחרים יפדוהו  .אלה
דאח״כ לא השיגה ידו וגס אחרים לא באו לפדוחו  .להכי
בא לפני ר"א שיפדהו  .ואף דחזקחו דחדעחו בלא אונם
מכר עצמו .מ״מ לח ידע שיבוא לידי קטלא  .וכן ראיתי
להיש׳־ל דל ביש״ש גיטין (פרק השולח סי׳ ט״ב) שכתב ודל
מי שגנב מן העכו״ס שדינו בחלי׳ אין צריכין כלל לפדוחו .
כי הוא מהחייב בנפשו .ולא דמי להאי דזבין נפשי׳ ללודאי
וכו׳ .אין הפירוש שמכר טצמו לקטלא  .אלא מכר עצמו
לשיעבוד ולא ידע מזה עד אחר המכירה וכו׳ עכ׳יל עיי"ש.
הרי שפירש מדעתו

*ראיתי

כדפי' הר״ן דל  .ואשהמיטתי' דברי
הר״ן אלו:

קעג
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אחרה  .למנות רק אה המצוה הכללית בלבד  .והפרטית
אינה נמנית .בין לאו בלאו או לאו בעשה או עשה בלאו .
מ’מ היינו דוקא היכא דנכללת במשמעות הכתוב ע״פ
פשוטו  .אבל היכא דלא ההיא חדא מחברתה אלא בק״ו
או באחת משחר מדות שההורה נדרשת בהן  .אבל
משמעותי׳ דקרא לפי פשוטו לא מיירי בהכי  .ביה גס
לרבינו דל נמנין שתיהן  .משום דגם ק״ו ושאר מדות
שההורה נדרשה בהן אי לאו שנמסרו מסיני לדרוש בהן .
אנן לא הוה דרשינן  .ונמצא דמדה זו גופא הדל כקרא
באגפי נכשי׳  .והילכך בכל כידב נמנות שתיהן  .כל
אחה בפ״ט דאין זו מצוה שנאמרה ונשנית אלא כל אחה
בפ׳ט נאמרה  .ומעתה כאן ■כיון דקרא דלא העמוד על
דם רעך לא משמע אלא דס ממש  .אלא דאהינן למילף
בק״ו אזהרה גם להציל הבירו מעבירה  .משום דהמחטיא
אה חבירו קשה לו מן ההורגו .הילכך אפי׳ יהי׳ ק״ו גמור יש
לנו למנוח עשה דהוכח תוכיח בפ"ע .כיון דאין מלוה זו
נכללת במשמטוהי׳ דקרא דלא העמוד על דם רעך כלל .אלא
דמק״ו הוא דאחינן למילף מצית הוכחה מהחם אלא דיש
לפקפק בזה משום דבאמח מצינו גס בהוכחה לשון זה.
כדכהיב (ביחזקאל ל׳ג) ואחה בן אדם לופה נר,חיך לבית
ישראל וגו׳ באמרי לרשע רשע מוח תמוה ולא דברת
להזהיר רשע מדרכו הוא רשע בעינו ימית ודמו מידך
אבקש וגו' .יא״כ כיון דסחמא כתיב לא העמוד על דם
רעך יש לגו לומר דגם תוכחה בכלל .משוס דאס לא יזהירנו
בתוכחתו אפשר דהוא רשע בעונו ימות והרי זה עימד על
דמו של זה .מיהו נראה דקרא דיחזקאל נאמר רק דרך
מליצה כלשין הנביאים  .אבל פשטי׳ וקרא דאורייתא ליכא
לפרושי הכי .ואין לנו אלא קרא כמשמעו דלשון הורה
לחוד ולשון נביאים לחוד .כמשיב החים' בקי־ישין (ל״ז
ע״ב) ד״ה ממחרת עיי’ש .והילכך בלא ק״ו אין למילף
מצית הוכחה מההוא קרא דלא העמוד על דס רעך  .ושפיר
י״ל דמהיע מנה רבינו הגאין מצית הוכחה בפ״ט מלכד
מה שמנה לאו דלא העמוד על דם רעך .־

בירושלמי (פ״ד דגיטין ה״ס) דאמרינן הרם
עלה דהך מהניתין דהמוכר אה עצמו וכו׳.
מחני' בשמכר עצמו ושנה  .אבל מכר עצמו פעם אחה
פודין אוהו  .ואס מכר עצמו ללודיס אפי׳ פעם אחה אין
בעיקר הדבר מאי דנרטו האחרונים ז״ל לדבר
פודין אוהו  .מעשה באחד שמכר אה עצמו ללודיס אהא
פשוט ומוחלט להלכה דמהטיא את חבירו חמור
עובדא קומי רבי תבהו אמר מה נעשה  .מפני חייו עשה  .יותר מההורגו .ודני! ט*פ סברא זו לדינא ולהלכה למעשה.
ופי׳ הר״ב קה״ע מפני חייו עשה  .שלא הי׳ לו במה לטנ״ד הוא תמוה מאוד ואין לו כל יסיר להלכה .ואדרבה
להחיות אה נפשו וראוי לפדותו  .וברייחא איירי בשהי׳ לו הדבר ברור דאין הלכה כן .שהרי הדבר תמוה לפיז במאי
כדי חייו עכ״ל ע״״ש  .הנה בירושלמי מיירי בשמכר אה דקיי״ל כל עבירות שבחירה אס אומרים לו לאדם עבור
עצמו ללודאי לקטלא  .ולכך קאמר דאפי׳ פעם אחת אין ואל ההרג יעבור ואל יהרג חון מעיז גילוי עריות שפיכות
פודין אוהו כשמכר עצמו מדעחו בלא שוס אונם  .אבל דמים שיהרג ואל יעבור .ואחא' לא השיב נמי עבירת לאו
כשהי' אנוס בדבר משום חיי שעה  .שלא הי׳ לו במה דלפני טור .שהרי לפ׳ז אס הכשיל את חבירו בעבירת
להחיות את נפשו  .פודי! אותו  .ואין בזה שוס מחלוקה איסור דאורייתא חמור יזהר מהורגי ודינו כשפיכות דמים
בין הירושלמי והבבלי  .ודלא כמש״כ הר״ב פ״מ במה׳יפ דיהרג ואל יעבור .והרי יש בו אזהרה מיוחדת .ופשיטא
שס עיי׳ש  .ומזה ראי׳ מפורשת לדמה הר״ן והרש׳ ל דל .י דאין לכללו בכלל עבירה דשפיכוה דמים לומר דכיון דקחני
ועכ’פ מהבאר מזה להדיא כדביארנו דלאו דלא העמוד שפיכות דמים היינו הך .ומיהו לזה הי׳ אפשר לומר דרוקא
על דם רעך אינו אלא כשאירע לו סכנה שלא מדעתו  .במחטיא ממש הוא דאמרינן דקשה יותר מההורגו .אבל
אבל כשהכניס עצמו להכנה מדעתו .אינו בכלל אזהרה זו .אזהרת לפני עור אינה אלא כמזמין מכשול לפני חבירו
וא'כ במצות הוכהה שנכנס מדעתו לככנה זו .ליה בה שאפשר שיכשל בו ויחטא .כגון מישיט כוס יין לנזיר או
לאו דלא העמוד על דם רעך  .ואין בה אלא עשה דהוכח אבר מה׳ח לב״נ וכל כיו׳ב .דאינו מאכילו ומשקהו בידים
הוכיח בלבד  .ויפה עשה רבינו הגאון דל שמנה עשה זו ממש דהו״ל מחטיא .אלא שאפשר שישהה או יאכל ונמצא
אע*פ שמנה לאו דלא העמוד על דם רעך במספר הלאוין :חוטא ואשם בגרמא דידי׳ .וכמבואר בפ־ק דע’ז (1׳ ע״א)
לפי מה שביארחי במק״א דאף דדרכו של ושאר דוכתי .וא״כ יש מקום לדחות ולומר דודאי עבירת
רבינו הגאון דל כל מלוה׳ הנכללת בחציה לאו דלפני עור לא חמירא כשפיכות דמים לעני! שיהרג
ואל
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ואל יעבור .אבל מחטיאו ממש איה״נ דהו״ל בכלל הפיכות
דמים דקהני וחשיב בהנך דיהיג וא״י .דלא משוס אזהרת
לפני עוד בלחוד נגעו בה אלא החל כשפיכות דמיה
ועדיפא מינה .איברא דמלבד דפשיטא דלדינא הא ליתא
כלל .וישתקע הדבר ולא יהמר .בלא׳ה אפי׳ חימא הכי
א כתי קשה במחי דקתני כתוספתא (פ״ג דמכוה) הסך שמן
המשחה שעשה משה במדבר חייב כדה וכו׳ .אחד הסך
ואחד הניס־ .בד״א בזמן שהיי שניהם מזידין וכו׳ אחד
חייב .וכן קחני ?CO

שוגג ואחד מזיד שיי ג פעור ומזיד
המלביש את חבירו כלאים המעמא את הנזיר וכו׳ .וכן
קחני ההם המקיף פאת רחשו של חבירו שניהם חייבין וכו׳.
המקיף פאת זקנו של חבירו שניהם חייבין וכו׳ .הקירח
קרחה בראשו של תכירו שניהם חייבין וכו׳ .השורט שריטה
בבשרו של תבירו שניהם חייבין וכו׳ .הכותב כתיבת קעקע
בבשרו של חבירו שניהם חייבין וכו׳ עיי״ש .וכן פסק
מהלכות ע״ז)
הרמב״ס ז״ל (סיף הלנית כלאים ובפי״ב
והראב״ד שם ובטיו״ד (סי׳ ק״פ קפ״א) עיי׳ש .ובספרא
(פרשת שמיני) דריש לא יאכלו לחייב את המאכיל כאוכל
עיי׳ש  .ועי׳ ברא״ם וק״א מש״כ שם בזה  .ובשגיא דמכות
(כ' ט״ב) אמרינן לא הקיפו אחד המקיף ואחר הניקף
במשמע ולזקין עיי״ש .ובכל הני הו״ל מחטיא ממש  .והו״ל
לומר דבר ,מיתה הוא כהורג את הנפש .וגם ל״ל קרא
לרבות חת הניקף .היפוק לי׳ משוס מחטיא דהחל תמיר

zד*ך

טפי מרציחה וחייב מיתה ב״ד:
יש לתמוה משגיא דגיטין שהבאתי לעיל דאמרינן
ההוא גברא דזבי; נפשי׳ ללודא׳ אתא לקמי׳ דר״א

א״ל פירקן ,א״ל הנן המוכר עצמו ואה בניו לעכו״ם הין
פודין אותו אבל שדין את הבנים משים קילקולא (ופירש”
שלא יטמעו בין העכו״ם וילמדו ממעשיהם וכו׳) .ונ״ש
הכא דאיכא קעלא וכי׳ עיי״ש .והשתא מאי כ״ש הוא הרי
החטא קשה יותר מהריגה .ואי שדין משום שלא יטמעו
בין העכו״ם וילמדו ממעשיהם .דקשה להם ״הר מקטלא.
אכתי אין ראי׳ לפדות אף משים קטלא .וראיתי להר״ב
תת״ס ז״ל בחי׳ שם שעמד בזה והניח בצ׳ט טיי״ש .ומיהו
לזה הי׳ הפשר לומר דהתם מלבד קטלא אית בה נמי
עבירה חמורה .דכיון דלודאי אוכלי בני אדם נינהו מפיון
שמכר עצמו להם הו״ל כמאבד עצמי לדעת .דהו״ל כהורג
עצמו .ולפי המבואר בפסיקתא רבתי (ריש פרשה כ״ה)
גם הורג עצמו עיבר בלא תרצח דדריש לא תרצח לא
התרצח טיי׳ש .וכ״כ בהלכות קטנית (ח״ב סי׳ רל״א)
טיי״ש .וכ״כ בפשיטית הר״ב בית מאיר ביו׳יד (סי׳ רט״ו
כעי' ה׳) עיי״ש  ,ובמק״א הבאתי ג*כ ראי׳ לזה מהירושלמי
(פ״ק דברכות הלכה ה׳) עיי״ש היטב ואכמי־׳ל בזה .והר"!
(בפ״ג דשבועוח) כתב דיש בזה לאו דהשמר לך ושמור
נפשך מאוד .וגס הוא בכלל קרא דאך אח דמכם לנפשותיכם
אדרוש עיי״ש ובסיגיא דב׳ק שהביא שס .ועכ״פ פשע
גדיל הוא ומהרי״ט ז״ל בחי׳ לכתובות (ש״פ הנושא) הביא
שאין לו חלק לעיה״ב שקורא אני עליו ותהי טונוהס טל
עצמותם טיי״ש .וא״כ שפיר קאמרי׳ ההם וכ״ש הכא
דא־כא קטלא  .דהא אית בה תרתי .עבירה חמורה וקטלא.
אלא דלפי מה שביארנו דההם לא מיירי שמכר עצמו
לקטלא .אלא שלוה מהם ואין להם רשות להרגו קודם
שיגיע זמן סרטו[ ולא יפרע  .כמש״כ הר״ן ז״ל שהבאתי.
א’כ נראה דאין זה בכלל מאבד עצמו לדעת .דמסתמא

הי' הבור שיפדוהו כשיגיע הזמן או שתשיג ידי אז לפדות
עצמו .זא״כ אכתי קושיא לא א־פ־יקא:

עיך

יש לי לתמוה משגיא דפרק בן םו״מ שם (ע״ג
ע״א) דאמרינן התם ח״ר מניין לרודף אחר חבירו
להרגי שניהן להצילו בנפשי ה"ל לא העמוד על דם רעך.
ופרכינן והא להכי היא דאתא הא מיבעי׳ לי׳ לכדתניא
מנין לרואה את חבירו שהוא טיבע בנהר וכו׳ שהוא חייב
להצילו ה״ל לא תעמיד על דם רעך .ומשני איה׳נ ואלא
ניתן להצילו בנפשו מנ׳י׳ל אתית בק"ו מנה״מ וכו' .דבי
רבי תנא הקישא הוא וכו׳ עיי׳ש .ואם נימק דההיא דהמתטיא
את האדם קהה לו מן ההורגו סברא אלימתא היא לדינא

א"כ מאי פריך י הא מיבעי לי׳ לכדהניא וכו' .הרי היינו
הך דכמו שהרואה את חבירו טיבע בנהר חייב להצילו .הכי
נמי כשרואה חבירו רודף תחר הנרדף להורגו ולעבור על
הזהרה לא תרצח יש לו להצילו בנפשו .דהיינו שחייב להצילו
מן העבירה בנפשו .דהא החטא קשה לו מהריגתו .ומאי
שנא מצילו מל־טבע בנהר ממצילו מ; העבירה .ובפרט
עבירה חמורה כשפיכת דמים .ואף דלא יכול להצילו מן
העבירה אלא בהריגתו .נרנו הדי הריגה זו טובה היא
אצלו דהעבירה קשה ממנה .כמו כשאינו יכול להצילו מן
החי׳ שגוררתו או מידי ליסטים או מטביעה בנהר אלא
ע״י תלישת או קציצת אחד מאיבריו וכיו״ב .דפשיטא
שחייב להצילו בכך כדי להצילו ממיתה שקשה לו
יותר .ואס לא עשה כן ודאי עיבר בלא תעמיד על דם
רעך .וא*כ אף אנן נימא הכי הכא  .שהוא חייב להצילו
בנפשו מן העבירה שקשה לו יותר מהריגתו .ואם יעשה
כ; ודאי עובר בלאו דלא העמוד על דים רעך .וא״כ ודאי
מהך דרשא גופא דדריש לי׳ לקרא לרואה את חבירו שטובע
בנהר וכו׳ שחייב להצילו .שמעינן נמי ההיא דרודף אחר
הבירו להורגו שניה; להצילו בנפשו  .ומאי פריך .ולמאי
הוצרך לזה ילפותא אחריתא .וגם ראיתי להתום׳ שם בד״ה
להצילו בנפשו שכתבו וז׳ל .וא׳ית כיון דמהכא ילפינן דרוצח
ניחן להצילו בנפשו .למה לי קרא בטיבע בנהר וחיה גוררתו.
השתא חבירו הורג כדי להציל .התם לא כ"ש .ולא מסתבר
למימר דחבירו הורג טפי לאפדישי מאיסורא .אלא נראה
דתי מהכא וכו׳ עכ"ל טיי״ש .והשתא אמאי לא מסתברא
למימר הכי .דהרי ודאי קישטא הכי הוא .כמביאר בספרי
דהחטא קשה לו מן המיתה .ואיה בה תרתי שמציל את
הנרדף מן הרודפו להרגו .וגם מציל את הרודף מ; העבירה

שקשה לי
לבלתר

ממיתתו .אבל להציל ממיתה אפשר דלא חייבו
הכתוב אי לאו דגלי קרא בהדיא :

יש לתמוה דאם אמת הוא דהחעא קשה לו
מהריגתו .א״כאמאי הנן התם דהרודף אחר
בהמה והמחלל את השבת והעובד עכי״ס אין מצילין אותן
בנפשן ,והרי עבירות חמורות אלו .שהן היותר חמורות
שבחורה .קשי! לו ממיתתו  .ואס להציל חבירו ממיתה
חייבו הכתוב .כ״ש להצילו מלעבור עבירות היותר חמורות
אלו .ולא שייך כאן אין עונשין מה’ד דאין זה עונש אלא
הצלה  .והנה עיקר מקור סברא זו דנקטו האחרונים ז״ל
הוא מההיא ברייתא דספרי שהבאתי לעיל .דקחני התם
רבי שמעון אומר מצרים טבעו ישראל במים  .ואדומים הס
קידמו את ישראל בחרב ולא אסרם הכתיב אלא עד שלשה
דורות .וטמונים ומואבים מפני שנעלו עצה להחטיא את
ישראל אסרם הכתוב איסור עולם .ללמדך שהחחטיא את
האדם

ס0ר
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האלם השה לו מן ההורגו וכו' עיי״ש  .והדבר קשה לכאורה
דה|י הטמונים והמואבים שנטלו טלה להחטיא את ישראל
הייני להחטיאם בטבודה זרה .כמפורש בקרא ויחל הטס
לזנות אל בנוה מואב ותקראנה לטס לזבחי אלהיהן ויאכל
הטס וישתחוו לחלהיהן וילמד ישראל לבטל פטור .
וטי׳ בגמרא דסנהדרין (פרק חלק ק״ו ע״א) עיי״ש .
ובירושלמי שם ובספרי בלק וא״כ אין לנו אלא בטבירח
ע׳ץ שהיא היותר חמורה מכל עבירות שבתורה שהמחטיאו
בה קשה לו מ; ההורגו .והיכי ניקום ונילוף מינה לשאר
מבירות שאינן חמורות כזו דנימא בהו הכי .וכי דנין קל מחמור
להחמיר עליו .וטכצ״ל דאין הכי נמי דמקרא אין ראי׳
אלא למחעיאו בחטא של ט״ז החמורה  .אנא רר״ש לטעמי׳
אזיל דדריש טעמה דקרא .וס״ל דהיינו שטמא משוס
דההורגו אינו מוציאו אלא מהעוה״ז והמחטיאו מוליאו
מהטוה״ז ומהטוה׳ב .וא״כ ממילא גס שאר חטאים שאינם
חמודים כ’כ בכלל .אבל אין זה במשמע .דא״כ הול״ל
בהדיח הכי דה״ה למחט־או בשאר עבירות שבתודה .כיון
דכאן לא מייד -אלא בחטא של ט׳יז .ולכן נראה דאין ה״נ
דלא קאמר ר״ש אלא בע״ז לחוד וכמעשה שהי׳ שנטלו טלה
להחטיא אה ישראל בע״ז .ואע״ג דמפרש ניטמא משוס
דההודגו מוציאי מן העוה״ז וכו׳ .אפשר לומד דלא קרי
מוציאו מהטוה׳ז והטוה״ב אלא בעבירה דע״ז שעוקר הכל
וכיפר במי שברא העולם  .וחמור מכל הטבירית שבתורה :
'□’,טיתה לפ״ז נראה דר״ש לשיטתו אזיל דאיהו קאמר
(בפרק בן סו״מ ע״ג ט״ב) דהעיבד ע״ז ניחן
להצילו בנפשו מק״ו ומה פגם הדיוט ניתן להצילו בנפשו
פגם גבוה לא כ״ש  .כדאמרינן התם (לקמן ע״ד ע״א)
טיי״ש .וא״כ שפיר קאמר לטעמי׳ דמהחטיא את האדם
קפה לו מן ההורגו דהיינו בחטא של ע״ז  .אבל לדידן
יאפי׳ _בע״ז לא ניחן להצילו בנפשו .א״כ ע״כ גס
יה"" ל " .
בע״ז לא אמרינן דהמחטיא קשה מן ההורגו .דא״כ הי׳
לן לומר דניחן להצילו בנפשי .משים לאו דלא העמוד על
דם דעך .דהרי הצלה היא לגבי׳ דידי׳ דאס להצילו ממיתה
חייב הכתוב כ״ש ממידי דקשה ממיתה .וכמו שכתבתי לעיל.
ובזה הכל אתי שפיר כמבואר :

ובאמת

דבלא״ה נראה ברור דאין לדון ע״פ סברא זו
לטנין הלנה .דקיי״ל אין מב־אין ראי׳ מן

האגדה .וכבר כתב הר״ב חה״ד (בפסקים וכתבים סי׳
ק*ח) וז״ל נראה דאין לחלק כלל בשביל טעם זה דמפרש
הסמ״ג דרך אגדה בטלמא ולא מחלקינן משים אותו טעם.
כי הא דאמרינן (פרק המפלה) מפני מה אמרה חורה מילה
לשמונה שלא יהיו הכל שמחין ואביו ואמו עצבי[ ונו׳ .ולפ׳ז
אס ילדה בזוב שצריכה שבטה נקיים לאחר שבטח ימי לידה
וכי ס״ד שיהא הבן נימול לארבע טשר  .וכאלה רבות בתלמוד
טכ״ל עיי"ש .וכן נראה מונח מהנא גופא דאפי׳ ר״ש
גופי׳ לא סמך על סברא זו להלכה .דאל״כ למה לו לדון
ק"ו דבע״ז ניחן להצילו בנפשו .תיפוק לי׳ מהך סברא
גופא  .דכיון דהחטא קשה לו ממיחה מיהת בעבירה דע״ז.
א״כ קרינן בי׳ לא העמוד טל דם רטך .וחייבין להרגו כדי
שלא ינשל בעבירת ט״ז .אלא ודאי אט״פ שחמר ר״ש כן
דרך אנדה  .לא סמך טל זה לדינא  .וזה פשוט מאוד אצלי
ולא הי׳ כדאי להאריך בזה לולא שהאחרונים ז״ל נקמו דברים
כפשטן .יבנו ע״ז יסוד לעגין דינא .ומעתה א״כ נתבאר
דבמצות תוכחה אין לנו אלא העשה המפורשת בה .ולא

פה
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שיינאיבלאו דלא תעמוד טל דס רעך כלל .ולכן שפיר מנה
רבינו הגאון ז״ל העשה וגס הלאו:

ל*♦••"■*

*חי

אחיך עמך .הבה״ג וכל סייעתו ז״ל מנו עשה זו.
אבל הרמב״ם ז״ל לא מנאה אלא כללה במ״ט דצדקה

(עשי[ קל״ה) .וכבר השיג טליו הרמב״ן ז״ל בהשגותיו
(בעשין הניספית מצוה ע״ז) עיי״ש .אלא שדברי הרמב״ן
ז״ל שם תמוהים שהחליף עשה דוחי אחיך עמך בעשה דוחי
עמך האמירה אצל גר תושב .ואולי נוסחא אחרת היתה לו
בדברי הרמב״ס ז״ל .דלפי הנוסחא שלפנינו בסה״מ לה־מב״ס
שם  .רק עשה דחי אחיך עמך שאצל ישראל כלל הרמב״ס
בעשה דצדקה .ולא עשה דוחי טמך כמש׳'כ הרמב״ן שס .
אלא שראיתי להרמב״ס ז״ל בחבורו הגדול (ריש פ״ז מהלכות
מתנות עניים) שמבואר בדבריו דמלבד עשה דוחי אחיך
עמך כולל ג״כ עשה דוחי סמך בכלל עשה דצדקה עיי״ש
בדבריו .ואפשר שמזה הבין הרמב״ן דכוונת הרמב״ה בסה״ת
שם לכלול גם עשה זו בעשה דצדקה  .שהרי בחמה לא מנה
הרמב״ס בסה״ח גם נשה זו במספר הטשין בפ״ט  .יאכמ״ל
בזה .ויתבאר עוד לפנינו בזה :
כבר נתבאר אצלנו (לעיל עשה כ״ה) דלדעח רבעו
j
הג׳ ז״ל עשה זו מלבד מה שכוללת מצות החזרת רביח
קצוצה כדדרשו (בפרק איזהו נשך) אהדר לי' כי היכי דניחי
עמך ׳מללת נמי מצות הלואת עני .וכדעת השאילתיח שהבאתי
לעיל שם .ובפ״ע דנדריס (ס"ה ע״ב) חנן וטור אמר
ר״מ פוהחין לו מן הכתוב שבתורה ואומרין לו אילו היית
יודע שאתה עובר על לא תקום וכו׳ וחי אחיך עמך שמא
־־ יכול לפרנסו וכו׳ .ובגמרא אמרינן עלה
‘ ....חתה
.........והין
נימא כל דמע־י לאו טלי ■ נפיל מאי דמטי לפרנסי בהדי
כ״ע מפרנסנא לי' .א״ל אני אומר כל הנופל אינו נופל
ליד גבאי תחילה עיי״ש ובמש״כ הראשונים ז״ל שס .מביאר
מזה דדריש מצות צדקה מקרא דוחי אחיך עמך .וזה מסייע
להרמב״ס ז״ל דאין זו עשה בפ״ע  .אלא היינו מ״ע
דצדקה .אבל נראה דאין זה מוכרח דאפשר לומר דמאי
דתק שמא יעני וכו׳ .לאו על קרא דוחי אחיך עמך קאי.
אלא מילתא באנפי נפשה היא .לומר דגם במצות לדקה
פותחין לו שמפורשת בקרא דפתוח הפתח וגו׳ .ויש בה לאו
דלא האמן אה לבבך וגו׳ .ומשוס דמלות צדקה ידועה לכל
לא הוצרך לפרש כמו אינך קראי דאזיל ותשיב במתניהין.
ובאמת שכן משמע מפירש״י שם עייש״ה .אם כי שאר
ראשונים שם לא פירשו כן עיי״ש .וראיתי במחירי שם
שהעתיק בלשו; המשנה או שמח יעני וכו' עיי״ש .ולפ״ז
הדבר מבואר כדכתיבנא דמילתא באנפי נפשה היה ולא קאי
אקרא דוחי אחיך עמך .אלא דהרב המאירי ז״ל גיפי׳ שם
לא פירש כן אלא כדפירשו שאר ראשונים שם עיי"ש .ואין

H HI

וראיתי

להאריך בזה :

לרבינו יונה ז״ל בשערי תשובה (שער שלישי
סי׳ ס״ז) שכתב וז״ל השמר לך פן יהי׳ דבר
עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע וגו׳ .למדנו מזה
כי הנמנע מלהלוות לעני עובר בשני לאוין שהם השמר פן.
ואס לעת אשר קרבה שנת השבע הוזהרנו שלא נחדיל
מלהלוות מיראה דבר השמיעה  .אף כי בזמן שלא יפסיד
חובו
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קונטרס

דובר מישרים
ביאור מקיף ומפורט

בענין אונאת דברים
והאיסור לבזות ולצער את חבירו
והחיוב להרגיש ולהשתתף בצערו
בצירוף עובדות וסיפורי צדיקים

באידיש

נערך ונלקט ויו״ל ע״י
אברהם יצחק דוד מערמלשטיין
מנהל רוחני דוג״ת אמרי חיי□ וויזניץ בארא פארק

שנת תשנ״ו לפ״ק

»&/־ ------------------------------

Rabbi Israel A. Portugal
13 15 54th Street
Brooklyn. N Y. 112 19

בהרה־צ ר• אליעזר זוסיא זצוק־ל
מסקולעני-כעת בברוקלין יע־׳ו

בקזחשי״ח
/

וע> ׳>׳
בעזהשי״ת אדון כל

יום ב׳ לס׳ "ויהי איש מצליח" תשנ״ו לפ״ק

הי׳ למראה עיני הקונטרס "דובר מישרים" על עניני

אונאת

והחוב

דברים

להשתתף

בצער חבירו

וגודל

האיסור לבזות אחרים ח״ו ,ערוך ומסודר בלשון אידיש

לתינוקות של בית רבן ,מעשי ידי הרב ר׳ אברהם יצחק
דוד מערמלשטיין שליט״א מנהל רוחני דת״ת אמרי

חיים

וויזניץ

ולהוציא

בארא

לאור

כמה

פארק,

אשר

קונטרסים

כבר

זכה

חשובים

לסדר

לתועלת

התלמידים ,ומובטחני שגם קונטרס יהי׳ לתועלת גדול
לילדי ישראל להתאמץ בענינים הנוגעים לבין אדם
לחבירו ויתחזקו בדיבוק ובאהבת חברים ביתר שאת
וביתר עז ולא מצא הקב״ה כלי מחזיק ברכה לישראל

אלא השלום.

ויהי רצון שחפץ ה׳ בידו יצליח ויראה ברכה בעמלו

בחינוך תינוקות של בית רבן ברוח ישראל סבא שכל

רואיהם יכירום שהם זרע ברך ה׳ ויקויים בו מקרא
שכתוב ומצדיקי הרבים ככוכבים וכו׳ ובימי האורה
נזכה לבנין בית הבחירה בב

ח

פנחס שלום האגער
בהה״צ מוויזניץ שליט״א

בס״ד יום ב׳ לס׳ "ה׳ מצליח בידו" תשנ״ו

הנה כאשר ידידנו הרה״ג מוה״ר אברהם יצחק דוד

מערמלשטיין שליט״א מנהל רוחני בת״ת אמרי חיים וויזניץ
פה בארא פארק מוציא לאור הקונטרס "דובר מישרים"

בלשון אידיש על עניני איסור אונאת דברים והאיסור לבזות

ולצער חבירו והחוב להשתתף בצער חבירו ,אשר ענינים
אלו המה עיקריים ויסודיים בעניני בין אדם לחבירו ,ובלי
ספק יהי׳ לתועלת מרובה לצעירי צאן קדשים תינוקות של

בית רבן שיתחזקו ויתאמצו במדות טובות הללו ,וכמאמר

התנא רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה,
וכבר איתמחי גברא בהוצאה לאור עולם קונטרסים חשובים
רבי הכמות והאיכות לתועלת התשב״ר.

ולזאת ברכתי הובאת לו בזה שיזכה לברך על המוגמר
בקרוב ורבים יהנו מאורו ,והשי״ת יעזרהו שיזכה להמשיך
בעבודתו עבודת הקודש מתוך נחת והרחבה ובריות גופא

ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים טובות ,אכי״ר.

אשר אנשיל כ" ץ

RABBI O5HER A. KATZ
171 PENN STREET
BROOKLYN N. Y. 11211
TEL 388 - 1506

אב״ד ור״מ
קהל עדת יראים רריען
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לזכררן בהיכל ד׳
לע״נ אאמו״ר

הרה״ח מוה״ר חיים מנחם בן הרה״ח מוה״ר אברהם יצחק ז״ל
נפטר בשם טוב כ״ד מרחשון תשמ״ד לפ״ק
ולע״נ חמותי

מרת מרים ב״ר יעקב יהורא ליב ע״ה
למשפחת ווילהעלם
נפטרה כ״ו טבת שנ״ת לפ״ק
ולעי״נ גיסי האברך היקר

מוה״ר חיים שרגא פייבל ז״ל בהרה״ח ר׳ אלטר ישעי׳ ני״ו
נפטר בד״ל שנותיו י״ט סיון תשמ״א לפ״ק
ולע״ב ש״ב

מרת חנה מינדל ב״ר חיים צבי ז״ל
למשפחת מערמעלשטיין
נפטרה בש״ק כ״ה סיון תשנ״ר לפ״ק
הונצח ע״י המלקט

בעזהשי״ת

הקדמה
ביי די מצוה פון אונאת רברים זאגט רער פסוק
"ולא תונו איש את עמיתו" א מענטש טאר נישט אפנארן זיין חבר .אין
ספר מעינה של תורה ווערט געברענגט אין נאמען פון רעם הייליגען רבי
רבי בונם פון פרשיסחה זי״ע אז א תסיר טוט שטענריג לפנים משורת
הרין .ביי רעם איסור פון אונאת רברים ,איז רער רין אז מ׳טאר נישט
אפנארן רעם חבר .וואס איז רער לפנים משורת הדין? רער לפנים
משורת הדין איז אז מ׳טאר זיך אליין נישט אפנארן .מ׳טאר זיך נישט
איינרערן אז מ׳שטייט אויף א העכערע מדרגה ווי מ׳שטייט אין אמת׳ן.
(ויקרא כ״ה י״ז)

אויב א מענטש קען זיך אפנארן ביי אנרערע מצות ,קען ער זיך
נאך מער אפנארן ביי רי מצוה פון אונאת דברים .א מענטש קען מצער
זיין רעם חבר מיט פארשירענע סארט רייד ,און ער וועט זיך וועלן
איינרערן אז ער האט נישט געמיינט צו זאגן דאס וואס רער חבר מייכט
ער האט געזאגט .צוליב רעם האט די הייליגע תורה צוגעשטעלט רי
ווערטער "ויראת מאלקיך" ביי רעם איסור פון אונאת רברים ,אז רער
מענטש זאל וויסן אז השי״ת ווייסט פונקטלעך וואס ער האט געמיינט.
אבער אמאהל מיינט מען טאקע אז מ׳האט נישט געמיינט עובר
צו זיין אויף רעם איסור פון אונאת דברים ,און דאס קען אזוי זיין ווייל
עס זענען רא אזויפיל פרטים אין רעם איסור אז פיהל מאהל טראכט
אפילו נישט רער מענטש אז ער האט אויף רעם עובר געווען .און ווען
מען איז אויף רעם עובר ,קען מען חלילה פארלירען אלע מצות וואס
מ׳האט שוין ביז רעמאלטס מקיים געווען ,מ׳קען חלילה פארלירן רעם
עולם הבא ,און מ׳קען חלילה ווערן אריינגערעכענט צווישן רי וואס רי
גמרא זאגט אז זיי קומען נישט צוריק ארויף פון גיהנם ר״ל.

רעריבער האבן מיר פאר אייך צוזאמען געשטעלט רעם דאזיגען
קונטרס ,וואס וועט אייך אויפמערקזאם מאכן צו רי אלע וועגן ווי
מ׳קען חלילה עובר זיין אויף רער ראזיגער הארבער איסור .מיר וועלן
מיט אייך אויך לערנען ווי ווייט מ׳רארף מורא האבן פון די ראזיגע
עבירה צוליב רי גרויסע עונשים וואס זענען אנגעהאנגען אין איהר ,און
אויך וועט איהר געפונען עצות ווי אזוי זיך צו היטן פון עובר זיין
רערויף.

און אז מיר וועלן זוכה זיין זיך צו היטן פון אונאת רברים וועלן

מיר בעזרת השי״ת זוכה זיין צו רי ווערטער וואס ווערן געברענגט אין
רעם ספר מנורת המאור (סימן נ״ח) אז די וואס זענען שטענריג אפגעהיטן
פון די דאזיגע עבירה ,זענען זיי זוכה אז השי״ת ראטעוועט זיי פון יעדע
צרה ,און זיי זענען זוכה צו האבן וואוילע קינרער.
קראתי הקונטרס בשם "דובר מישרים" ערה״כ
"הולך צרקות ורובר מישרים" .וררשו ז״ל (מכות כ״ד ע״א) "דובר מישרים"
זה שאינו מקניט פני חבירו ברבים .ועור ררשו ז״ל (מדרש תהליס י״ס "דובר
(ישעי׳ ל״ג ט״ו>

מישרים" זה שאינו מקניט את חבירו בדברים .ועור טעם ,מפני שבו נרמז
שמי ושם אאמו״ר ז״ל .כי "דובר מישרים" בגי״מ "אברהם יצחק דור בן
אדוני אבי חיים מנחם" .ויה״ר שיהא הלימוד של תשב״ר בקונטרס זה
לעילוי נשמתו של אאמו״ר ז״ל ,כי רק ע״י מסירת נפשו על החינוך שלי
באתי לירי זה .ויעזור השי״ת שלא ימוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע
זרעי ער עולם א״ס.

ג

דובר מישרים

מקור הענין
די מצוה פון "לא תונו איש את עמיתו"
אין די תורה הקדושה שטייט "ולא תונו איש את עמיתו ,ויראת
מאלקיך ,כי אני ה׳ אלקיכם" .און איהר זאלט נישט אפנארען ,א מענטש
זיין חבר ,און רו זאלסט מורא האבן פון ריין ג-ט ,ווייל איך בין דער

אויבערשטער אייער ג-ט.

(ויקרא כ״ה י״ז)

די משנה זאגט פונקט אזוי ווי מ׳טאר נישט אפנארן א צווייטן
מענטש ווען מ׳האנדעלט מיט איהם געלט געשעפטען ,אזוי אריך טאר
מען נישט אפנארן א צווייטן מיט רייד .למשל ......

מען טאר נישט אריין גיין אין א געשעפט צו פרעגן וויפיל
א)
עפעס קאסט ,ווען מ׳ווייסט אז מ׳האלט נישט ביים קויפען ךענע זאך.
(ווייל ווען מ׳פרעגט וויפיל ראם קאסט ,מיעט רער געשעפטסמאן אז מ׳וויל ראם קויפען,
און דערנאך ווען מ׳קויפט ראם נישט האט ער צער דערפון).

ב) מ׳טאר נישט זאגן פאר א בעל תשובה "געדענק דיינע ערשטע
מעשים וואס רו פלעגסט טוהן".

ג) צו איינעם וואס זיינע עלטערן זענען געווארען גרים ,טאר
מען נישט זאגן "געדענק די מעשים וואס דיינע עלטערן פלעגן טוהן
ווען זיי זענען געווען גוים".

(בבא מציעא פ״ד מ״י)

אין די גמרא ווערט געברענגט ,אז רער פסוק "לא תונו איש את

עמיתו" רעדט פון אונאת דברי□ אפנארן א צווייטן אדער מצער

»

ר

זיין א צווייטן מיט רייר.

דובר מישרים

(רער איסור פון אפנארן א צווייטן מיט געלט געשעפטען

לערענט מען ארויס פון אן אנרערן פסוק) .און אין די גמרא ווערט רערמאנט די
הלכות וואס מיר האבן שוין געברענגט פון די משנה ,און עם ווערן
צוגעלייגט נאך הלכות .למשלי .....

צו א גר וואס קומט לערנען תורה ,טאר מען נישט זאגן "א
א)
מויל וואס האט אמאל געגעסן נבילות און טריפות קומט יעצט לערנען
תורה?".

ב) צו א מענטש וואס ליירט פון יסורים (לא עלינו) טאר מען
נישט זאגן צו איהם אז אויב ער וואלט געווען ריין פון עבירות וואלט
ראם נישט פאסירט צו איהם[ .אזוי האבן רי חברים פון איוב צו איהם
געזאגט ווען ער האט געליטן פון זיינע יסורים (איוב ד׳)].
ג) ווען איינער קומט פרעגן וואו מ׳קען קויפן א תבואה ,זאל
מען איהם נישט זאגן "גיי צו יענעם וואס ער פארקויפט תבואה" ,ווען
מ׳ווייסט אז יענער מענטש פארקויפט נישט קיין תבואה( .און ראם
זעלבע איז ביי אלע אנרערע זאכען וואט א מענטש זוכט צו קויפן ,טאר
מען איהם נישט שיקען צו ערטער וואו מ׳ווייסט אז ער קען ראם דארט
(בבא מציעא נ״ח ע״ב)
נישט באקומען).

ד) רער הייליגער רמב״ם לייגט צו נאך א משל .ווען עס ווערט
צווישן מענטשן געפרעגט א שאלה אין אן ענין פון חכמה ,זאל מען זיך

נישט קערן צו א מענטש וואס קען נישט יענע חכמה ,און איהם פרעגן
וואס ער האט צו ענטפערן צו יענע שאלה.
(רסב״ס הלכות מכירה פי״ד הי״ב)

ה

דובר מישרים

נישט וויי טוהן פאר א צווייטען
דער איסור פון "אונאת דברים" מיינט ,אז מען זאל נישט זאגן
פאר קיין איר ,אזעלכע רייר וואס וועלן איהם וויי טוהן ,ארער איהם
ברענגען צער .א סאך ווארענונגן האבן אונזערע חכמים זכרונם לברכה
אונז געווארענט אין רעם דאזיגן ענין ,אז מ׳זאל נישט וויי טוהן פאר
קיין מענטש מיט קיין שום זאך ,און מ׳זאל נישט פארשעמען קיין
(ספר החינוך מ5וה של״ח)

מענטש.

אונאת דברים אפילו מיט א רמז
און נישט נאר מיט קלארע ווערטער טאר מען נישט מצער זיין
א צווייטען ,נאר אפילו מיט א רמז אין די ווערטער ,טאר מען אויך

נישט מצער זיין א צווייטען.

(ספר החינוך שם)

אונאת דברים אפילו אהן רעדן
אין די גמרא (בבא מציעא שס) געפונען מיר אויך די רייר פון רבי
יהודא ,אז מ׳זאל נישט אנהענגען די אויגן צו קוקען אויף א זאך וואס
ווערט פארקויפט ,אויב מ׳האט נישט מיט זיך קיין געלט דאס צו
קויפען .אזוי צו טוהן ווערט אויך גערעכענט פאר אונאה (מען אח מיט רעם
אויך עובר אויף "לא תונו" ,ווייל יענער מענטש מיינט אז מ׳וויל פון איהם קויפען און

רערווייל האט מען אפילו נישט קיין קלער ראם צו קויפען) .פון רי ראזיגע רייר פון
רבי יהודה זעהט מען אז מ׳קען עובר זיין אויף רעם איסור פון "לא
תונו" אפילו אהן רערן .און ממילא ,ראס זעלבע וועט זיין ווען מ׳ווייזט
א שלעכטען פנים צו א חבר וואס ראס איז יענעם גורם צער ,וועט מען
(ספר יראים סימן נ״א)
מיט רעם אויך עובר זיין אויף רעם לאו.

דברי

סימן מד,

שלום

פג

דהמכריע ס-ל כהלכות קסנות ח׳־ב דסומא החשיבוהו ללא

והשתא אי אמו־יגן כהלכות קטנות ח״ב דסומא

אדם ומשר׳ה פטור מכל המצות ואפי׳ ממכות לא תעשה

החשיבוהו ללא אדם לק״מ הא דקאמר המנ״ח דסומא אין

דהתורה נתנה לבני אדם וסומא דלא החשיבוהו כאדם לא

סברא שיהיה גרע מב־נ ונהי דלא נתקדש בהר סיני אבל

נתנה לו תורה כלל משא־כ ההגה״ה והתום׳ ס״ל כדכתב

לא נפיק מקדושת ב׳־נ וכו׳ דאי אמרינן דהחשיבוהו ללא

בהגהות מוהר״ר זאב וולף דההיקש נאמר רק גבי עשיר ,או

אדם א־כ פשיסא דגם בז׳ מצות ב״נ לא נתחייב דהרי גם ז׳

כדכתב בהלכות קטנות ח״א דדרשינן מולמדתם ועשיתם

מצות ב׳־נ נתנו לבני אדם וסומא הרי לא החשיבוהו לאדם

וסומא אינו בלימוד ומשו״ה ס״ל דפסור רק ממצות עשה אך

וא׳־כ גם ז׳ מצות ב*נ לא נתנו לו וא'כ שפיר גרע מבן נח.

חייב בכל מצות לא תעשה.

סימן מה
בענין אונאת דברים
משנה ב״ם נח :כשם שאונאה במקח וממכר כך

בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב הלא יראתך

אונאה בדברים לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה

כסלתך תקותך ותום דרכיך זכור נא מי הוא נקי אבד ואיפוא

ליקה אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

ישרים נכחדו ראה חמרים מבקשים תבואה מבקשים יין לא

הראשונים אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך

יאמר להם לכו אצל פלוני והוא לא מכר חיטה מימיו רבי

וכו׳ ע־׳ש.

יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ולא יאמר לו

והנה כתב הרמב״ם בפ״ד מהלכות מכירה וז״ל

בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ע״ש ומשמע דת״ק

כשם שהונייה במקח וממכר כך יש הונייה בדברים שנאמר

ס׳ל דהא דלא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח

ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך אני ה׳ זה הוניית

אינו בכלל אונאת דברים וצ״ב במאי פליגי ועוד צ״ב דהנה

דברים כיצד היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

בת*כ מבואר דגבי בעל תשובה ובן גרים וכיו״ב אם מזכיר

הראשונים ואם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה

להם עברם פשיטא דאיכא בזה איסורא דאונאת דברים

אבותיך היה גר ובא ללמוד תורה לא יאמר לו פה שאכל

משא׳כ הא דלא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה

נבילות וטריפות יבא וילמוד תורה שניתנה מפי הגבורה

ליקה דלא פשוט דהוי אונאת דברים דמשמע דת״ק ס״ל

היו חלאים ויסורים באין עליו או שהיה מקבר את בניו לא

דלא הוי בכלל אונאת דברים והנה במשנה בב״מ נראה

יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב הלא יראתך כסלתך

להפך דברישא נקט התנא לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא

זכור נא מי הוא נקי אבד היו חמרין מבקשין תבואה לא

אינו רוצה ליקח ורק אח׳־כ הביא דלא יאמר לבעל תשובה

יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שלא מכר תבואה

זכור מעשיך הראשונים וכו׳ וצ*ב.

מעולם נשאלה שאלה על דבר חכמה לא יאמר למי שאינו

ובביאור הדברים נראה לומר דהנה בס׳ צידה

יודע חכמה מה תשיב בדבר זה או מה דעתך בדבר זה וכן

לדרך ויקרא (כה ,יז> הקשה ודיל איך אמרו כיצד אס היה

כל כיוצא בדברים הללו עכ׳ל וצ׳ב אמאי השמיט הרמב״ם

בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים הלא

הא דתנן בב״מ דלא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה

דברים אלו חירופים וגידופים הם לא אונאת דברים ואיך

ליקח.

קרי לה אונאה וי״ל דמאמר זכור מעשיך הראשונים הוא
והנה איתא בת״כ פרשת בהר פרשתא ג פ׳־ד ה׳ב

אומר לו זה בדרך אזהרה שלא תשוב לעשותם ומראה לו

כיצד אס היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

פנים כאילו היה מזהירו דרך תוכחת מוסר וכל כוונתו

הראשונים מה היו ואם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מה היו

לחרפו ולגדפו בהם ובזה הוא מאנה אותו א־ג י״ל שהוא

מעשה אבותיך כיצד היו חליים באים עליו היה קובר את

מראה עצמו באמרו זכור מעשיך הראשונים כמשבח אותו

פד

דברי

שלום

סימן מה

ששב מהם ואינו עושה עוד במעשיו הראשונים ובלבו

רוצה ליקח לא הוי בכלל אונאת דברים דבזר ,אינו מכאיב

מאנה אותו שכל כוונתו לחו־פו ולצרפו עכ*ל והנה מבואר

ומצער חבירו איברא דר״י ס״ל דגדר איסור אונאת דברים

בדבריו דגדר אונאת דברים הוי רמאות דבדבריו מראה

הוא רמאות שמרמה חבירו ומשו״ה ס־ל דאף האומר לחבירו

עצמו לדבר אחד ובלבו חושב דבר אחר וכן מוכח נמיין

בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח הוי בכלל אונאת

במנורת המאור בנר השני כלל השלישי חלק ב׳ דמדבר

דברים ולפי״ז נראה לומר דתנא דמתניתין בב־־מ ס־ל כר׳י

בדברי אונאה ובפרק א׳ הביא דיני גניבת דעת ובפ״ב כתב

דגדר איסור אונאת דברים הוא רמאות שמרמה חבירו

וזיל יש דברים אחרים אשר הם נכללים באונאת דברים

ומשו׳ה נקס ברישא הא דלא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא

לפי שהם דברים המסורים ללב שיכול המדבר להסעות

אינו רוצה ליקח דהוי דוגמא פשוטה של גניבת דעת ואח״כ

לבני אדם ולומר שאין כוגתו להקלות חבירו ודעתו

הביא דלא יאמר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים וכו׳

להקלותו ולשבר לבו ונו׳ ע׳־ש אלמא דעיקר אונאת דברים *

דדבר זה כבר מסור לשמים אי כוונתו לטובה או כוונתו

הוי רמאות וכ״ב הספורנו ויקרא וכה ,יזו דנניבת דעת הוי

לחרפו ולגדפו.

בכלל אונאת דברים איברא דהרמב״ם בסה״מ מלית דנא

ובחינוך מצוד ,שלח מבואר דנדר איסור אונאת דברים הוא
שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויבערוהו עיש.

והנה כתב הראב״ד בביאורו לת״ם על הא
דקאמר ר׳ יהודה דלא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו
רוצה ליקח וז״ל מפני שגונב דעתו שהוא סבור שיש בדעתו
לקנותו והוא אינו אלא מתלוצץ בו והרי הוא כסך שמן מפך

והשתא אתי שפיר הא דלא הביא הרמב״ם הא

דלא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח בכלל
דיני אונאת דברים דהרמב׳ם לשיטתו דס׳יל דגדר איסור
אונאת דברים הוא שלא לצער ולהכאיב חברו כדכתב

בסה*מ כנ״ל ס*ל דכשאומד לו בכמה חפץ זה ואינו רוצה
ל־קח אין הוא מכאיב ומצער חבירו ומשו״ה השמיט דין זה
מדיני אונאת דברים.

ריקן מפני שהוא גונב דעת חבירו שזה סבור שמכבדו ואינו

אלא מתלוצץ בו ובתוספתא מפד׳ מפני שמשביח דעתו של

והנה החינוך במצוה שלח נמי כתב כהרמב״ס

מוכר ודומה שבא על הפי׳ הזה שפירשנו שמשביח את

דגדר איסור אונאת דברים הוא שלא נאמר לישראל דברים

דעתו על דבר חנם וליצנות וגניבת דעת עכ-ל ומבואר

שיכאיבוהו ויצערוהו ע*ש ואפי׳ הכי כתב הא דלא יאמר לו

בדבריו דהא דאסור לומר בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה

בכמה חפץ זה והוא אינו דונה ליקח ועי־כ צ״ל דהחינוך

ליקח הוא משום גניבת דעת.

ס׳־ל דגם באומר לחבירו בכמה חפץ יה יהוא אינו רוצה

ובזה נראה לבאר מחלוקת ת״ק ור״י דת״ק ס״ל

ליקח איכא בזה צער לחבירו דהרי חברו היה סבור למכור

דגדר איסור אונאת דברים הוא שלא להכאיב ולצער חבירו

ולבסוף לא מכר וכ״ב להדיא ד,מאירי בב*מ נח :ע״ש וא״כ

ומשו׳״ה ס״ל דד,א דלא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו

שפיר הוי בכלל אונאת דברים.

סימן מו
בענין משלוח מנות
.T

רבי •הודה נשיאה שדר ליה לרבי

בנו יבינו ומתנות לאביונים פירש שלא היתה יקרה

אושעיא אטמא דעיגלא תלתא (ירך של עגל שלישי לבטן)

התשורה בעיניו ואמר שאינה מתנה לאדם כפוהו :לא יצא

מגילה

וגדבא דחמרא שלה ליה קיימת בנו רביגו ומשלוח מנוח

ידי חובת משלוח מנות איש לרעהו הדר שלח ליד ,כלומר

איש לרעהו ומתנות לאביונים וע״ש בהגהות הגר״א דלא

רבי יהודה נשיאה גופה עגלא תליתאה ותלת גרבי יין שלח

גרם ומתנות לאביונים וכן משמע שם ברש׳י ע׳ש איברא

ליד ,קיימת בגודבינו ומשלוח מנות איש לרעהו כלומר שזו

דתר-הב־׳א שה כתב וזיל אבל בכלתו נסחי גרסינן קיימת

התשוו ה הראויה לך עכ״ל ועיין ברבינו חננאל דגים נמי

ו על ש׳׳פ

וע״ז ל״ש קנין מידו כנ״ד .והנראה בזה עפ״ד הברפ״ש

מה(וז״א -

(ב״ק סי' ל״ב) בשפ הגר״ח בביאור שי׳ הרמב״ם

:אופן דהוא

בפשיעה בבעלים דלא נפקע כל השם שומר רק שחל

טעות הוא

בו תלות פטור שמירה עיי״ש ,ואולי ה״נ דלא נתמעט

חלות דין פטור

בל מטעות

הקדש משמירה

אונאה הוא

בשמירתו וע״ז שפיר שייך קנין להתחייב עצמו לשמור

ט מאונאה

יותר ודו״ק.

אלא

דיש כאן

ות ועיי״ש,

הרב דוד פראסט

! מאונאה,

;/שמע דהא

 bדנתמעט

כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים.
יש להסתפק באיסור אונאת דברים האם הוי איסור

שלא לעשות שום רע לחבירו ע״י דיבורו בין להפסידו
האבי עזרי

ובין להכעיסו ,או״ד הוי איסור רק שלא להכעיסו

של ממון

בדברים .הנה בס׳ חפץ חיים (פתיחה ,לאו י״ג) דייק

י בהחפצא,
 .וא״כ י״ל

מהרמב״ם ורבינו יונה שהאיסור הוא רק שלא יצערנו
צער הגוף ע״י דיבורו בפניו .אולם עיין בדברי המאירי
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;?מון וליכא

במתני׳ שב׳ והוא שאמר לא יאמר לו בכמה חפץ זה

דלא מצינו
'סיד ,וצ״ע

והוא אינו רוצה ליקח שהרי מתוך שהוא בוש לומר
שאינו רוצה ליקח משפיל לו מקחו לומר שאינו שוה
כ״כ ואחרים שומעים ונמצא גורם לו פסידא ,עכ״ל.

■הא מבואר
צטריך קרא

ואחד) ע״כ

ן קנין כסף
של ממון,

והעירוני ר׳ אליעזר העס שכן מוכח נמי מרש״י עה״ת
שכלל באיסור דלא תונו שלא ליתן לו עצה שאינה
הוגנת לו( .ובאמת כן מבואר ברשב״ם במס׳ פסחים,

ואכמ״ל ).ולפי החפץ חיים צ״ל דהא שאסור לומר

בכמה חפץ זה היינו משום שמצערו צער בעלמא במה

ה חיי□ כ״ץ

שהבירו סובר שמכבדו והוא אינו אלא מתלוצץ בו,
וכן מבואר בראב״ד על התו״כ ,עי״ש ודו״ק.
'-? 'W׳  'Aהרב יהושע גרינוואלד
ל
c׳

"י ושיעבד

✓1/׳

דף נ" ט

ואל עי״ש.

"פ) מבואר

ואני אומר להם מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה״ב

־מביא ראי׳

־ דייקו תוס׳ מכאן שהבא על אשת איש אפי' לא עשה

ספר

דבר יהושע
חלק א
שו״ת בענינים שונים
לא להלכה פונים ולא למעשה עונים

אלא לפלפול מתכוונים

ממני הצעיר בא״י

יחוש; מנחם אהרנבת
אב״ד בעיה״ק תל אביב — יפו תובב״א

קניו ותיקון ספרים
שע ,.,נ<הט״ד •ונרי חיים• נעיה״ק צפת
בנשיאות כ״ק אדסו״ר מצאנז שליט״א

מהדורה חדשה עם הוספות
בהוצאת חתני המחבר
בני־ברק תשנ״ח לפ״ק

•M־׳

הסכמות
הסכמת הגאון ר׳ צבי פסת פראנק זצ״ל

הסכמת הגאון ר׳ דוב בקדיש ורדנפקלד

הרב הראשי ואב״ד לירושלים עיה״ק תובב״א

אבד״ק טשעבין זצ״ל

חזינא גברא דמרי׳ סייעי׳ הוא גיהו כבוד ידידי
הרב הגאון הגדול טוה״ר יהושע מנחם אהרנכרג שליט״א
שזכה לאוקטי גירסא להוציא לאור עולם מפרו דגר יהושע
והוא ם׳ שו״ת בכמה ענינים גדולים נוגעים להלכה ולמעשה
ואם כי מסיבת חולשתי לא עלתה בידי לעיין בו כראוי
אבל גם מהמעט אשר ראיתי נוכחתי כי נכבדות ידובר בו
בהשכל ודעת ובפרט שביודעי ומכירי קא אמינא שהוא
נחית לעומקו של דבר בחריפות ובבקיאות הפליא עצה
להגדיל תושי׳ ועטי׳ שרי׳ נהורא בבי׳ מדרשא מעלה פנינים
►רים בפלפולה של חורה .ומדי עברי בין רוכסי אמרותיו
אמרתי להעלות על שלחן מלכים הערה קצרה מהרהורי
דלבא דקא משתרשי לי בעיוני בדבר יהושע הנז׳ בעמוד
כ״ח מספרו עמד בתמי׳ על דברי רש״י מנחות דף פ״ז
שכתב בטעטא דמתני׳ דיין מעושן ומבושל פסול לנסכים
דמיירי בענבים מרים דלטה לא גיח״ל לרש״י דהפסול הוא
דנשחגו מברייתן וכדס״ל לר״ת ולרמב״ן ולסייעתו דבאטת
בשול משביח והפסול הוא משום דיש בהם שינוי מברייתן
וכדאמרינן בבכורות (דף י״ז ע״א) אמר רב אשי אף אנו
נאמר הדלה הגפן ע״ג תאנה יינו פסול לנסכים מ״ט זבח
ונסכים מה זבח שלא נשתנה אף נסכים שלא נשתנו ע״ב.
הנה אם נפרש דטעמא דמתני׳ דטגחות פ״ז ע״ב דטה״ט
מעושן ומבושל פסול משום דנשתנו מברייתן א״כ קשה
על רב אשי דמאי קאטר אף אנו נאמר הא תגן לה במתני׳
דכל שנשתנו מברייתן פסול ורב אשי מאי קט״ל ,ואם נאמר
דוב אשי טעמא דמתני׳ אשמעינן דלא נימא כפירש״י אלא
שינוי מברייתן פסולין א״ב למה נקט הדלה את הגפן
ע״ג תאנה הו״ל למינקט לשון המשנה דמעושן ומבושל
פסול הוא משום שינוי ברייתן .ולפו״ר הי׳ נראה לומר
דדינא דרב אשי זדינא דמתני׳ לאו בחדא מחתא מחתינהו
וקצת י״ל דמעושן ומבושל לא מילף הוא מהך היקשא דזבח
ונסכים דיש לעיין ולדון דהיקש זבח לנסכים לא מכריע אלא
בשינוי הבא בתולדה דומיא דנדמה דפסולו בזבח הוא
מתחילת ברייתו וכמו דמחלקינן בעלמא בין היתה לו שעת
הכושר ללא היתה לו שעת הכושר ולכן רב אשי דיליף מכח
ההיקש נקט הדלה את הגפן דהשינוי נעשה בעודו מחובר
בתחילת ברייתו אבל יין מעושן ומבושל אין לטילף מכח
ההיקש וטעם הפסול לרמב״ן וסייעתו דמסתטא דקרא דבר
הכתוב בהוה שהיין הוא כברייתו ולא בנשתגה במעשה
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ב״ה ירושלים ט״ו אלול תשט״ז.
הי׳ למראה עיני ספר שאלות ותשובות דגר יהושע
מאת כ׳ ידידי הרב הגאון הגדול המפורסם מו״ה יהושע
מנחם ערנכרג שליט״א אב״ד ביפו תובב״א.
עיינתי בספר זה והתענגתי על המחזה לראות מעשה איש
חיל להתפאר.
אמנם אך למותר אבוא כהסכמה על הספר היקר הזה כי
כל מעיין בו ימצא בו דברי חפץ פנינים יקרים ומרגליות
טובות ביאורים מורחבים .עם בקיאות רבה.
וברכתי כי יזכהו השי״ת להוציא לאור עולם שאר
חידושיו היקרים למען יתענגו בהם אוהבי תורה ושוחרי
תושייה.

הכו״ח לכבוד ■המחבר

דוב בעריש וויידענפעלד

אדם ,איני קובע מסמרות ברסו־ ולא באתי רק לעורר את
לב הטעיין.
עוד הערה קצרה אני רוצה להעיר בדברי כת״ר שבסוף
סי׳ י״א בא לידי מסקנא בלשון הזה "והנה שם טתוק כולל
כל מין ומין מתוק ובו׳ וא״ב כייון שנתבאר דמתוק אינו בגדר
יין ■הראוי לברך בפה״ג ה״ה יין הבא מענבים שנתמתקו ע״י
בישול באש ואף לא יהי׳ הדבר אלא ספק ג״ב מהדין הוא
לברך שהכל בלבד ולא בפה״ג שהרי עכ״ם לית לן ראי׳
דגתטתקו באור הוי כנתטתקו בשמש וברור שיש חילוק
בין כח האור ובח השמש לכן אין בידינו לברך בפה״ג" עכ״ל
הנה בש״ע הרב ז״ל (סי׳ רע״ב סעי׳ ה׳) סתם להלכה
דמקדשין על יין מתוק בלי שום חילוק וזה דלא ככת״ר
דנקט בפשטות שאין לברך בפה״ג על יין טתוק.

והנני חוזר למעין הפתיחה לדבר בשבח הספר והנני
בבקשה למוקירי התורה שירגישו לעשות את חובתם לעזור
בכל מה דאפשר לכבוד הרב המבר לקוח את ספר התורה
הזה והביאו ברכה לתוך ביתכם יתברכו העושים והמעשים
לכבוד התורה ולומדי׳ כדרישת הבאעה״ח בברכה רבח
שיזכהו השי״ת להוציא עוד ספרים והי׳ למאורות הולך
ואור עד נכון היום•

נאום צבי פסח

במוהרי״ל פרנק
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הקדמה
יהי שם

 71מבורך מעתה יעד עולם [ר״ת יהושע מ״מן

בפה אכף ואקדם «י השי״ת על רוב חסדיו ורחמיו אשר

על דאבדין והלואי דמשתכחין .ובעת אתן תודה אחר תודה שזיכני

נמלני והוציאני לרווחה מתוך צרה ומצוקה עפ״י גסים ונפלאות

להוציא לאור חלק א׳ משר׳וז אשר חנני ה׳ להשיב לשואלי דבר

במה פעמים בעת השואה והביאני הלום בארץ חמדה טובה תחת

דבר יהושע יכונה .ספר זה בבר נגמר ומונח בבית הדפוס וה

כנפי השכינה וגם פה לא כלו רחמיו והושיבני על כסא כבוד .והגה

הרבה זמן אבל כסה סיבות גרמו שלא יכלתי להוציאו לאור עד

בלפנים זאת בישראל על הגאולה מכל צרה שלא תבוא אדם מביא

עתה ברוך שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה ואקוד .שיהי׳ לרצון

קרבן תודה ועכשיו שבעוה״ר אין ביהמ״ק קיים מה אשיב לה׳

לפגי לומדי תורה וימצאו בו הרבה פנינים ואם לא ימצאו בו רק

כל תגמולוהי עלי אבל כבר אמרו רז״ל הו״ד בהגהות ברית עולם

היחש ויהגו ממנו והי׳ זה שכרי ויהא רעווא שאזכה בחיים חיותי

לההיד״א על ספר חסידים סי׳ תק״ל כשאדם כותב בספר מה

להוציא זז״ב משו״ת הנמצאים באמתחתי ועוד חידושי תורה בעוה״י.

שלומד איזה חידוש הכתיבה זו היא עולה לו במקום קרבן עכ״ל

וזאת למודעי כי רוב התשובות כתבתי באישון לילה וגם

ובודאי אה הכוונה להכתיבה בלבד אלא משום שעל ידי הכתיבה

בחוסר ספרים על כן אל יסמוך אדם על דבריי הלכה למעשה אלא

ספרסם חידושיו לאחרים וקיימין לעולם זה הוא עולה במקום

אם יעיינו היטב בדבריי וימצאם נכונים כראוי ומה״ט לא הדפסתי

קרבן ובבן יהי רצון שיהי׳ העלאת ספרי זה על מזבח הדפום יחשב

בח״ז תשובות על שאלות שהזמן גרמא [אקטואליות] שיד כל

באלו הקרבתי קרבן תודה ועלי להודות להש״י גם על אשר שם

אדם ממשמשין בהם.

?.לקי מיושבי בית המדרש ויעצני מנעורי לשמוע בלימודים ולשום
מעייני בתורתו הקדושה ובד׳ אמות של הלכה הרחבים מני תבל
וברחמיו עזרני למצוא דברי חפץ ולחדש חידושים וכבר הי׳ לי בחו״ל

הרבה כתבים מחידושי תורה וקצת מהם כבר העלתי על מכבש

הדפוס עוד בהיותי שם וקראתי שמו ראשי בשטים על ספר הקדוש

הרוקח אבל לצערני ולדאבוני לא זכיתי להוציאו

לאור עולם

והנני נותן הודאה להשי״ת על העבר ומתחנן על העתיד כי

יוסיף חסדו עמדי וישלח דברו וירפאני רפ״ש על כל מיחושי
ותכני ללמוד וללמד לשמור ולעשות לשוב בתשובה שלימה לפניו

ית״ש בכלל כל ישראל ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו

אכי״ר.
כו״ח יום עש״ק פ׳ וישלח תש״ל לפ״ק.

ונאבדו הגליונות מתוך עליית ביהכנ״ס בעיר גורליץ שנתנו לשם
לשמירה ולא נמצא בידי רק השער של הספר לזכר בעלמא חבל

יהושע מנחם אהרנכרג

דבר

תולדות המחבר

יהושע

א

תולדות המחבר זצ״ל
מאת אהרן סורסקי

שריד מעולם ששקע
בגאליציה של תורה בימי הזוהר התנוצצו
כאבני־חן טובי הלומדים והחריפים ,יודעי בינה
לעתים ,שמשנתם סדורה בפיהם כליל אליבא
דהלכתא .זקני הגאונים שבדור ,עמודי ההוראה,
כדוגמת :ה״בית יצחק" ,ה״כוכב מיעקב" ,מהרש״ם
מברז׳אן ,או מהר״ם אריק ,אשר האצילו מהודם
על פרחי הלומדים ,שיוו לקלויזים ובתי מדרשות
בגאליציה אופי של "מעונות אריות" ו״הררי נמרים".
הדור החדש מטיפוס למדני זה ,גאונים צעירים
בעלי הוראה מובהקים ,אשר חכמי גאליציה
הנזכרים ודומיהם טיפחו אותם ביד אמונה —
כדמותם בצלמם — התלבלב והבטיח גדולות ,אך

בעוה״ר נכרת בשואה.
רבי יהושע מנדל אהרנברג זצ״ל ,ראב״ד
תל־אביב יפו כחצי יובל שנים ,ומגדולי חסידי בלז,
היה שריד־פלא מאותו דור דעה של" פוסקים
ומשיבים נוסח גאליציה ,שהתגלגל ובא בחסד שמים
לדורנו .כשהלך לבית־עולמו ,בשנת תשל״ו ,לא
הניח אחריו כמותו .ספק אם בכלל יש עוד אתנו
מן הטיפוס המיוחד־במינו הזה .הוא היה אולי
חוליה אחרונה בשלשלת הארוכה של גאונים בעלי
סגנון גאליציה מובהק ,חותם המורגש כראוי בבל
מערכה שהקים ושיכלל בתשובותיו לשואלים ,והוא
בעל נפש זבה ויחיד סגולה גם בצדקותו במו בחכמת
תורתו.
בקראקא לפני השואה ,עיר כלילת היופי ,דרך
כוכבו כאחד מטובי בעלי תריסין שבל החרש
והמסגר ,דיינים ורישי מתיבתא ,חרדים למוצא פיו
 אם כי עודנו רך בשנים .היה ברור כבר אז,כשהדור לא היה יתום ,כי עתיד הוא לשמש בכתר
הוראה כאחד הגדולים .אהבתו את התורה,
שהשתקפה מתוך יגיעתו ,ושהיה נותן את נפשו

עליה ,לא הותירה מקום לספיקות בנוגע ליעודו
בחיים .אמרו :אם יתן איש כל הון ביתו באהבה
שאהב רבי יהושע מנדל את התורה בוז יבוזו לו.
אעפ״ב כשעלה לארץ־ישראל גדל ברוחו פי שניים.
כאן כאילו צמחו לו כנפיים אדירות ,והגאון מטשיבין
זצ״ל אמר בנוגע לזה ,שרואים בעליל את הכח
המיוחד של "תורת ארץ־ישראל".
בחסידות בלז היה רבי יהושע מנדל מן היושבים
ראשונה במלכות .התורה עם החסידות התהתכו
בנפשו מיקשה אחת ,בחינת "אחת דיבר אלקים
שתים זו שמעתי" ,שאי אפשר לזו בלא זו .היה
גאון בחסידות ,בעבודת שמים זכה ,לא פחות
משהיה גאון בתורה ,וכל־כולו פסוק חי מספר
תהלות בן־ישי" :עבדך אני ,הבינני ואדעה עדותיך".
אין מציאות בכלל להבין ולדעת את התורה ,לא
זו הבנה ,לא זו ידיעה ,אם הלימוד אינו קשור
ומעורה כולו בעבודת השם .רק מי שכל מהותו
אומרת "עבדך אני" יכול לשאוף להבין ולדעת
אמיתה של תורה.

מראש צורים
הגרי״מ נולד ביום י״ב בטבת ,שנת תרס״ה,
בעיירה קעמעטש הסמוכה לראצפרד במדינת
הונגריה .אביו היה איש חסיד למדן ושוע ,רבי
יצחק אריה לייב שמו ,אשר תורה וגדולה התאחדו
על שולחנו ,והוא חוטר מרום היחש :אביו רבי
שמואל דוד ע״ה מגורליץ ,היה בנו של רבי אלימלך
אלעזר ע״ה מזבנא ,מחסידי הרבי ר׳ מאיר׳ל
מפרימישלאן זצ״ל ,וה״דברי חיים" מצאנז זצ״ל,
והוא מבני משפחתו של הגאון רבי יוסף אשר
ארנברג זצ״ל אבד״ק פרמישלא ,הנזכר בספרי
הגאונים בעל "ישועת יעקב" ובעל "ברוך טעם";
ואמו של רבי שמואל דוד — הצדקת מיכלא ע״ה
התייחסה דור שמיני על צאצאי הט״ז והב״ח .נינה

דבר שבמנין
באורים והבהרות
על חלק העשין של

ספר המצוות להרמב״ם

מאתי

אלי׳ קושלבסהי
בן לאאמו״ר הרהגה״צ משה אהרן זצוק״ל
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דנטלה בתורת אבידה ,ולא ע״מ לגוזלה קודם יאוש,

בחזרה ,בכה״ג מהני יאוש .לכן קובע הרמב״ן שיאוש

דא״א לקנותה ביאוש משום דישנה ברשות בעלים,

ברשות אינו יאוש ,משום שהחפץ אינו אבוד לגמרי,

ושומר שכר שלהם הוא ,הלכך לעולם אינה נקנית ביאוש

שהרי הוא אצלו ולא ילך לאיבוד ,ומשום כך יש סיכוי

הואיל וישנה ברשות הבעלים'וכו׳ ,עכ״ל .ולהנ״ל ניחא

שבמשך הזמן ימצא אותו ,ולכן אין אבידה כזאת

שאע״ם שמשעת ראי׳ מצות השבה עליו ,מ״מ אינו

מצדיקה את היאוש .ומדמה הרמב״ן יאוש באבידה

נעשה שו״א בראי׳ בעלמא ,ולכן מהני יאוש קודם

שהגיעה ליד המוצא לפני יאוש ליאוש ברשות ,דכיון

שנטלה.
ובביאור דבריו כתב הקצוה״ח בסי׳ רנ״ט וז״ל :ולכן

שהמוצא מחוייב בשמירת האבידה כשומר שכר ,שאין
לך שמירה מעולה מזו ,וכמש״ב הטור (בסי׳ ש״ג)

נראה דהרמב״ן לא אתי לאסוקי רשות בעלים ,אלא

"דשו״ש בעי למיתב ולנטורי יממא ולילא" ,נמצא

ברשותו נמי אהני יאוען ,כל היכא דלא חצירו וזכה לו,

דהחפץ הוא שמור'אלא שלשעה הוא'אבוד ממנו,

וכמו האי דכתב הרמ״א בסי׳ רס״ח ע״ש ,אלא דכתבו

וכשיודע המוצא יקבלנו בחזרה ,הרי זה דומה ליאוש
ברשות.

לי־א "דידו כיד הבעלים ושומר שלהם הוא" ,הלכך אינה
ימ^ת ביאוש הואיל וישנה ברשות הבעלים ,והיינו דכיון
שהשומר אינו מיאש שהרי הוא תחת ידו וידו כיד
הבעלים ,א״כ יאוש דבעלים לא מהני וכו׳ עכ״ל .ובעל

ומצאתי ברמב״ן בחדושיו לב״מ (דף כ״ה) על המשנה
ד״ה הא דתנן מחצי׳ ולחוץ וכו׳ ,וז״ל :והא דאמרינן
מצא בכותל ישן הרי אלו שלו ,מפני שיכול לומר של
אמוריין הי׳ ,ואוקימנא בדשתיך טפי ,ואי ישראל

הנתיבות מפרש וז״ל" :דכיון דמונח במקום המשתמר
של הבעלים הרי לא יצא מרשותו וכו׳ והוי כשלוחו

אצנעינהו אסור ,אע״פ שנראה שנתיאשו ,מפני שהוא

שמשמרה ,ולא הוי אבידה ,ולא מהני יאוש ,עכ״ל.

מקום המשתמר לגמרי וליכא יאוש וכו׳ עכ״ל .הרי כל

ונראה להוסיף בביאור דבריהם ,והוא ,דהרי יאוש אינו

שהוא במקום שמור לא מועיל היאוש ואין תלוי דוקא

כמו הפקר שהוא מעביר בעלותו מהחפץ ,אלא משום
שהחפץ אבוד ממנו ,ולפי התנאים אין סיכוי לקבלו

"ברשות שלו" ,אלא שכל שהוא שמור ולא ילך לאיבוד
לגמרי אין כאן תנאי יאוש וכמבואר.

מצוה רה

ל הוכיח החוטא ,שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך

® היא שצונו להוכיח החוטא או מי שירצה לחטוא ולמנוע אותו ממנו במאמר ותוכחה ואין
ראוי לנו שיאמר אחד ממנו אני לא אחטא ואם יחטא זולתי מה לי דינו עם אלהיו זה הפך
התורה אבל אנחנו מצווין שלא נמרה ושלא נעזוב זולתנו מאומתנו שימרה ואם השתדל
" להמרות חייבין אנו להוכיחו ולהשיבו ואע״פ שלא יצא עליו עדות יחייב עליו דין והוא
אמרו ית׳ הוכח תוכיח את עמיתך ונכנס בצווי הזה שנאשם קצתנו לקצתנו כשיחטא איש
ממנו לאיש ולא נטור לו ונחשוב לו עון אבל נצטוינו להוכיחו במאמר עד שלא ישאר דבר
בנפש ולשון ספרא מנין אם הוכחתו אפילו ארבעה וחמשה פעמים חזור והוכיח תלמוד לומר
הוכח תוכיח יכול אפילו אתה מוכיחו ופניו משתנות תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא
וכבר בארו החכמים שחיוב מצוה זו על כל אדם ואפילו הפחות לנכבד הוא חייב להוכיחו
ואפילו קלל אותו ובזהו לא יסור מלהוכיחו עד שיכהו כמו שבארו מקבלי התורה ואמרו עד
הכאה ויש למצוה זו תנאים ומשפטים התבארו במקומות מפוזרים מהתלמוד.
מצות התוכחה ביארה כאן רבנו ,שהיא שלא נניח

ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי

לעמיתנו לחטוא ,אלא חובה עלינו למנעו מן החטא

העולם הבא וכו"׳ עכ״ל.

ולהשיבו למוטב .ונראה שזהו חסד רוחני להביא את
עמיתנו לדרך הישרה ולחיי העולם הבא .ועי׳ דברי רבנו
בהל׳ דעות (פ״ו ה״ז) ,וז״ל" :הרואה את חברו שחטא

והוסיף רבנו לבאר כי התוכחה מועילה להוציא
המשטמה מלבו ,ולכן בעבירות שבין אדם לחבירו,
מצוה על הנפגע להוכיח הפוגע כדי שלא יטור לו שנאה.

או שהלך בדרך לא טובה ,מצוה להחזירו למוטב וכו׳,

וכן ביאר רבנו בהל׳ דעות (שם ה״ה וה״ו) ,וז״ל :כל
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השונא אחד מישראל עובר בל״ת ,שנאמר" :לא תשנא

מראש ,ושלא יקפיד עליו כלל ,וממילא לא יכשל מהיום

את אחיך בלבבך" וכו׳ .כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו

והלאה .ואע״פ שזו מידת חסידות ,מ״מ מאחר שישנה

וישתוק וכו׳ .אלא מצוה עליו להודיע ולומר לו למה

אפשרות להצילו מהחטא שבין אדם לחברו ,אין לו

עשית לי כך וכך וכו׳ ,שנאמר" :הוכח תוכיח את

רשות להכלימו ולהוכיחו ,דע״ז נאמר "לא תשא" .ורק

עמיתך" וכו׳ ,עכ״ל .ועי׳ חינוך מצוה רל״ט ,וז״ל:

בעבירות שבין אדם למקום שאין עצה להצילו מהחטא,

"משרשי המצוה ,לפי שיש בזה שלום וטובה בין אנשים,

בזה למדנו מדברי קבלה ,שאין בתוכחה משום "לא

כי כשיחטא איש לאיש ויוכיחנו במסתרים ,יתנצל לפניו

תשא".

ויקבל התנצלותו וישלים עמו ,ואם לא יוכיחנו ישטמנו

שוב התבוננתי די״ל שמה שכתב רבנו ש״לא הקפידה

בלבו וכו"׳ ,עכ״ל .ושם ה״ח כתב רבנו ,וז״ל" :המוכיח

תורה אלא על המשטמה" ,שזה כולל גם עבירות שבין

את חברו תחילה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו,

אדם למקום ,והוא עפ״י דברי התום׳ (פסחים קי״ג ע״ב),

שנאמר" :ולא תשא עליו חטא" ,כך אמרו חכמים :יכול

שהקשו במה שאמרו שם שהרואה דבר ערוה בחברו

שאתה מוכיחו ופניו משתנות? ת״ל :ולא תשא עליו

מצוה לשנאותו ,ממה ששנינו (ב״מ ל״ב ע״ב) אוהב

חטא וכו"׳ ,עב"ל.

לפרוק ושונא לטעון ,מצוה להקדים השונא כדי לכוף

מדברי רבנו אלו מתבאר ,שמצוה זו של הוכח תוכיח

את יצרו .והשתא מה כפיית יצר שייך כיון שמצוה

בדברים שבין אדם לחברו קשורה עם שני הלאווין של

לשנאתו? ותירצו .וי״ל כיון שהוא שונא את חברו גם

״לא תשנא״ — ו״לא תשא" ,והעשה באה במיוחד

חברו שונא אותו וכו׳ ובאים מתוך כך לידי שנאה

(בדברים שבין אדם לחברו) כדי להוציא את המשטמה

גמורה ,ושייך בזה כפיית היצר ,ע״ב .וכן הוא גם דעת

מלבו של הנפגע ,נמצא שמצוות התוכחה חלוקה ,דלגבי

רבנו (בסוף הל׳ רוצח ושמירת הנפש) שיש להקדים

עבירות לשמים התוכחה היא לשם החזרתו למוטב,

טעינת השונא שמצוה לשנאתו ,לפריקת חברו ,ומשום

אדם לחברו העיקר הוא להסיר

לכוף את יצרו ,והוא כפי׳ התום׳ הנ״ל .ולפ״ז הלאו של

׳המשטמה .וזהו שכתב רבנו (שם ה״ט) ,וז״ל" :מי

"לא תשנא" נאמר גם לגבי מי שעבר על עבירות שבין

שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו וכו׳ ומחל לו בלבו,

אדם למקום .ואף שבגמרא פסחים קי״ג איתא שמצוה

ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זו מדת חסידות ,לא הקפידה

לשנאתו ,י״ל דהוא דוקא אחר שהוכיחו ברכות ,וכמו

תורה אלא על המשטמה" ,עכ״ל.

שכתב בספר החינוך מצוה רל״ח ,וז״ל" :אבל בשנאת

וכן משמע מזה שמחלק רבנו בין עבירות שבין אדם

הרשעים אין בו איסור אלא מצוה לשנאותם אחר

לחברו ,שאסור לבזותו ולביישו ,והוא מלאו ד״לא

שנוכיח אותם על חטאתם כ״פ ולא רצו לחזור בהם",

תשא" ,לבין עבירות שבין אדם למקום שמצות התוכחה

עכ״ל .וזהו המקור למש״כ רבנו בהל׳ ח׳ שמתחילה לא

בהם גם בקשות לאחר שדבר אתו ברכות ולא קבל.

ידבר עמו קשות ,ואח "כ חלק בין עבירות שבין אדם

שכתב רבנו (שם ה״ח) ,וז״ל" :בד״א בדברים שבין אדם

לחברו לבין דברי שמים .שבדברי שמים אם לא קבל

לחברו ,אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימים

ממנו בסתר מכלימין אותו וכו׳ ,משום דבתחילה לפני

אותו ברבים ,ומפרסמים חטאו ומבזים ומקללים אותו

שהוכיחו הוא ב״לא תשנא" ,ואחר שלא קבל ברכות

ובדברים

שבין

עד שיחזור למוטב ,כמו שעשו כל הנביאים בישראל",

מצוה לשנאתו ואין בו משום "לא תשא" .ולכן מצוות

עכ״ל .ובכס״מ שם ,ד״ה בד״א וכו׳ "פשוט" .ולהנ״ל זה

התוכחה היא בכל האופנים עד שיחזור למוטב .אבל

פשוט משום דהני קראי נאמרו בדברים שבין אדם

בדברים שבין.אדם לחברו ,סובר רבנו שאין משום מצוה

לחברו ,ובזה העיקר להסיר המשטמה ,אבל בעבירות

לשנאתו ,וכדמשמע מקרא דרק משנאיך ה׳.

שבין אדם למקום לא נאמרו הלאווין ד״לא תשנא" ו״לא

עוד נראה דהא דמחלק רבנו בין עבירות שבין אדם

תשא" ולכן חייב בתוכחה אפי׳ בקשות .עוד אפ״ל

לחברו לבין עבירות שבין אדם למקום ,שבהן נוהגת

שלגבי דברים שבין אדם למקום בא הגילוי בדברי קבלה

"מצות הוכחה גם בקשות ,הוא משום ס״ל שבעבירות

בסוף ספר נחמי׳ (י״ג כ״ה) "ואריב עמם ואקללם ואכה
מהם אנשים ואמרטם ואשביעם באלוקים וגו"׳| .
ופירש״י "כדי להוכיחם".
אכן בעבירות שבין אדם לחברו ישנו גם החלק שבין

אדם למקום ,שע״ז צריך תשובה (עי׳ רמב״ם ריש הל׳
תשובה) .צ״ל דהעיקר בתוכחה הוא שיעזוב דרכו ולא
יוסיף בחטא מכאן ואילך ,ולכן יש עצה שימחול לו

אלו לאחר שלא קבל ממנו התוכחה עליו למסור לבי״ד,

(ויעוין בספר חפץ חיים כלל ד׳ ס״ק ה׳) ,ואם עמד
במרדו אזי ביה "ד הם שכופים אותו להמנע מלשנות
בחטאיו ,וכמו שבי״ד מצווין לכפות עליו לקיים מצוות,

כן הם מצווין למנוע את האדם מן העבירה ,וכמו
^שמצינו בדברי קבלה בקרא דנחמיה "ואכם ואמרטם
 Xוגו"׳ ויעויין בהל׳ סנהדרין פכ״ד הל׳ ח׳ .וכן הוא
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קצה

משמעות לשון רבינו (בה׳ דעות פ״ו ה״ח) שמתחיל

מכלימים אותו ברבים ,ומפרסמים חטאו ,ומבזים

בלשון יחיד" ,המוכיח את חבירו תחילה לא ידבר לו

ומקללים אותו עד שיחזור למוטב" ,הרי שכל זה לא

קשות עד שיכלימנו" ולבסוף משתמש בלשון רבים,

נעשה ע״י המוכיח עצמו אלא ע״י בי״ד ,וכדמסיק שם,
"כמו שעשו כל הנביאים בישראל".

"בד״א וכו׳ אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר

מצוה רו

לאהוב כל אדם מבני ברית ,שנא׳ ואהבת לרעך כמוך
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היא שצונו לאהוב קצתנו את קצתנו כמו שנאהב עצמנו ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי
כחמלתי ואהבתי לעצמי בממונו וגופו וכל מה שיהיה ברשותו או ירצה אותו וכל מה
שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו וכל מה שאשנא לעצמי או למי שידבק בי אשנא לו כמוהו
והוא אמרו ית׳ ואהבת לרעך כמוך.
האהבה שנצטוינו עלי׳ בעשה ,אינה רק אהבה שבלב,

אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו ,שנאמר

אלא הנהגת החסד במעשה עם כל אחד מישראל.

ואהבת וגו׳ ,לפיכך צריך לספר בשבחו ,ולחוס על ממונו

ומתבאר מדברי רבינו שגדר ושיעור הנהגה זו הוא ש״כל

כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו וכו׳,

שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו" ,והרי זה נלמד ממה

עכ״ל .הרי מבואר שהציווי "ואהבת" בא על הרגשת

שנאמר "כמוך" .וכן הוא מפורש במש״ב רבינו בה׳ אבל

האהבה שבלב ,ו״כמוך" פי׳ כגופך ,והיינו שזה מיסוד
המצוה — שנאהוב חברנו כגופנו ,והנהגת החסד היא

(פ׳ י״ד ה״א) ת״ל :מצוות עשה של דבריהם לבקר

חולים ,ולנחם אבלים ,ולהוציא המת ,ולהכניס הכלה
וללוות האורחים ,ולהתעסק בכל צרכי קבורה וכו׳ ,ואלו

תוצאה מרגש האהבה ,וכמש״ב "לפיכך וכו"׳ .וכן
משמעות לשון רבינו כאן.
ונראה שהמקור לדבריו אלו הוא מהירושלמי (נדרים

הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור .אע״ס שכל
מצוות אלו מדבריהם ,הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך,

פ״ט ה״ד) :לא תקום ולא תטור את בני עמך — היאך

כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותס"אחרים לך ,עשה

עבידא? הוי מקטע קופר ומחת סכינא לידי׳ ,תחזור

אותם לאחיך בתורה ובמצוות ,עכ״ל .והנה אעפ״י

ותמחת לידי׳? ואהבת לרעך כמוך — ר׳ עקיבא אומר:

שדברי רבינו מראין שיש לקיים מצוות "כמוך" באופן

זה כלל גדול בתורה ,בן עזאי אומר :זה ספר תולדות

חיובי ,אין זה לגמרי כך ,שהרי קי״ל "שלך קודם לשל

אדם (בראשית ה׳ א׳) זה כלל גדול מזה ,והיינו שמפרש
שלא שייך שאחד ירצה לנקום מחברו ,על דרך המשל,

ציווי זה לגר שבא לפניו "כל דעלך סני לחברך לא

למי שחתך ידו האחת ,האם יתנקם ויחתוך ידו השני׳

תעביד" ,וכן הוא בתרגום יונתן "ותרחמי לחברך דמן

שעשתה זאת? אף הבא להנקם מחברו דומה לזו ,שכל

אנת סני לא תעביד לי"׳ ,והיינו שפי׳ את המצוה במובן

ישראל הרי הם כגוף אחד ,והנוקם מחברו כנוקם

השלילי ומשמע שאין חיובה בקום ועשה ממש ,אולם

מעצמו .ומסתייע הירושלמי ממה שאמר ר״ע :ואהבת

הא ודאי שיש בקיומה מ״ע ,שבכל מה שהוא מטיב

לרעך כמוך ,זה כלל גדול בתורה ,וכונתו שה״כמוך"

לחבירו קיים מצוה זו ,אבל "כמוך" ממש אינו אלא
במובן השלילי .ומובנים בזה ג"כ דברי רבינו שהובאו

הוא כלל גדול ,שלכך אנו מצווים לאהוב חברנו כגופנו,
לפי שכל ישראל הרי הם כגוף אחד :ונמצא לפ״ז

לעיל" ,אע״פ שכל מצוות אלו מדבריהם ,הרי הן בכלל

ד״כמוך" הוא טעם ויסוד המצוה של "ואהבת" ,וזהו מה

ואהבת וגו"׳ .ולכאורה מה ראו חכמים לעשותן למצוות

שהביא הירושלמי דברי ר״ע שזה כלל גדול בתורה,

כל אדם" ,ומשום כך מצינו (שבת ל״א) שהלל תרגם

עשה מדבריהם ,אם הן בכלל מ״ע מדאורייתא? אלא

כונתו ל״כמוך" במיוחד ,וע״פ הכלל הזה של "כמוך"

משום שאין חיוב המצוה בקו״ע אם זה קשה לו או

צריכה שתהי׳ הנהגתך עם כל אשר בשם "רעך" יכונה.

במקום הפסד ,לכן עשו אותן למ״ע מדבריהם שמחויב
להוציא מכיסו בכדי לקיימה ,וכידוע בשם הגר״א
שחיוב מ״ע דרבנן הוא עד מס״נ.

ע"ז אומר בן עזאי שזה שנאמר "זה ספר תולדות אדם"
הוא כלל יותר גדול מזה של ר״ע ,שלדעת ר״ע לא

ברם ,רבינו בה׳ דעות (פ״ו ה״ג) כתב ת״ל :מצוה על כל

תתקיים הנהגה של שויון בלי הפלי׳ אלא בחברה
שמבוססת על ערכי התורה שכל אחד הוא בגדר "רעך",

קצח
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בו תוספת גדולה על הכבוד שהוא חייב לכל חכם ויתחייב לו עם הכבוד המורא שהם כבר
בארו שחק רבו עליו יותר גדול מחק אביו שחייבו הכתוב לכבדו ולירא ממנו ובבאור אמרו
אביו ורבו רבו קודם וכבר בארו שאינו מותר לתלמיד לחלוק על רבו רוצה לומר בחולק
לצאת מהוראתו ודינו ושיסמוך בסברתו וילמד או ידון או יורה אם לא יתן לו רשות ואין
מותר לו להתקוטט עמו או להתרעם ממנו ולא לחשדו ר״ל שיהרהר עליו פועל או מאמר
במין ממיני הרהור כי אפשר שלא רצה זה ובפרק חלק אמרו כל החולק על רבו כחולק על
השכינה שנאמר בהצותם על ה׳ וכל העושה מריבה עם רבו כעושה עם השכינה שנאמר
המה מי מריבת קדש אשר רבו בני ישראל את ה׳ וגו׳ וכל המתרעם על רבו כמתרעם על
השכינה שנאמר לא עלינו תלונותיכם כי על ה׳ וכל המהרהר על רבו כמהרהר אחר השכינה
שנאמר וידבר העם באלהים ובמשה וזה כלו מבואר כי מחלוקת קרח ומריבת ישראל
ותלונתם והאשימם וחשדם אמנם היה עם משה ועליו שהיה רבן של כל ישראל ושם הכתוב
כל ענין מהם על ה׳ ובבאור אמרו מורא רבך כמורא שמים וזה כלו לקוח בראיה מהיות
הכתוב מצוה לכבד את החכמים והאבות כמו שהתבאר בלשונות רבים מן התלמוד לא
שהיא מצוה בפני עצמה והבן זה.
מדברי רבינו מתבאר שמצוות קימה בפני חכם והידור

עליו ,ואין זה מחמת פגיעה ברגשותיו של המחויב

היא בגדר כיבוד ולא מורא .אולם לא כן נראה מדברי

בכבודו ,אלא שעליו להרגיש פחד והכנעה ממנו —

התוס׳ •בבבא קמא (דף מ״א ע״ב) ד״ה לרבות ת״ח

ואפילו שלא בפניו — ולפיכך כל שיש בהנהגתו זלזול

שהקשו במה שדרש ר״ע :״את ה׳ אלוקיך תירא —

כגון שעמד או ישב במקומו הרי עבר על מצות מורא.

לרבות תלמידי חכמים — וא״ת מפני שיבה תקום למה

ומתוך כך נראה בביאור מחלוקת רבינו והתוס׳ בענין

לי ,תיפוק לי׳ מהכא ? וכו׳" ,הרי דס״ל דמצות קימה יש

קימה והידור ,אם יסודו בגדר כיבוד או מורא ,שלדעת

בה משום מורא .וכן נראה מהא דאמרו בקדושין (דף

רבינו חיוב הקימה הוא כדי ליתן הרגשת הידור

ל״ג ע״ב)" מורא זו איני יודע מהו? כשהוא אומריויראת

וחשיבות לרב ,ולכן הרי זה בכלל כיבוד ,ולד׳ התוס׳ אין

מאלוקיך הרי מורא זו קימה" ע״כ.

יסוד חיובו להדר פני רבו ,אלא שמפני מורא הרב שעליו

והנה מתחילה חשבתי שנחלקו — רבינו והתום׳ —

וכניעתו מפניו מתחייב מכך שיקום מפניו.

בהגדרת עניני כיבוד ומורא ,עפי״מ דאיתא בברייתא

אכן נראה שאף לדעת רבינו שיסוד הקימה הוא משום

בקדושין (דף ל״א ע״ב) "ת״ר ,איזהו כיבוד ואיזהו

כיבוד ,הרי כעת שכבר נתחייב בקימה אם ימנע מלקום

מורא ,מורא — לא עומד במקומו ולא יושב במקומו

מפני רבו ,זה יחשב זלזול בהכרת ערכו כחכם לא פחות

ולא סותר את דבריו ולא מכריעו; כיבוד — מאכיל

מאילו עמד או ישב במקומו ,ונמצא עובר גם על מצות

ומשקה ,מלביש ומכסה ,מכניס ומוציא" .רבינו מפרש

מורא.
וניחא בזה הא דאמרו בקדושין (ל״ב ע״ב) שאפילו

והשלילה ,והיינו :כל גרימת הנאה בין חומרית ובין

למ״ד שרב שמחל על כבודו ,כבודו מחול ,ואין חיוב

רגשית ,הרי זה בכלל כיבוד ,והמנעות ממה שיכול

לעמוד מפניו מלוא קומתו ,אפ״ה הידור מיעבד לי׳ בעי.

לגרום צער וזלזול הוא בכלל מורא .ולפ״ז "קימה

וכן פסק רבינו בהל׳ ת״ת (פ "ה הי״א) וז״ל :ואע״פ

והידור" שקיומן הוא באופן חיובי הוי בכלל כיבוד.

שמחל חייב התלמיד להדרו ואפילו בשעה שמחל,

והתוס׳ מפרשים שהחילוק בין כיבוד למורא הוא —

עכ״ל .ולכאורה למה לא תועיל המחילה גם על ההידור ?

לפי הדוגמאות שגברייתא — בין עניני הגוף ,לבין עניני

אלא משום שאין במחילה על כבודו ,גם מחילה על

הנפש ,והיינו :הגשת הנאה גשמית הרי זו כיבוד ,וכל

המורא שבהידור ,שהוא חיוב התלמיד מצד עצמו.

לפי הדוגמאות שהחילוק בעיקר הוא בין החיוב

שזה ענין שברגש האדם הוא בכלל מורא .אכן ראיתי

דלא כן הוא מהא דאיתא שם (ל״ב ע״א) שאלו את ר״א
עד היכן כיבוד אב ואם ? אמר להם ,כדי שיטול ארנקי
ויזרקנו לים בפניו ולא יכלימנו ,יעו״ש .הרי הזינן ,שאי

והנה בברכי יוסף (יו״ד סי׳ ר״מ ס״ק י״ג) הביא דעה

שעל מורא אין מועילה מחילה ,יעו״ש .וצ״ל שטעמו
כפי המבואר לעיל ,שבכיבוד העיקר הוא קבלת ההנאה

ביוש אביו ,שזו המנעות מלפגוע ברגשותיו הוי בגדר
"כיבוד" ,והוא שלא כהגדרות הנ״ל.
לכן נראה דהגדרת "כיבוד" הוא ,במה שנוגע לאחר

למחול על מה שנוגע לו ,משא״ב במורא שהמצוה היא

שמקבל את הכיבוד ,אבל "מורא" הוא ,שיהא המורא

שיהא מורא רבו עליו .בזה לא שייך גדר מחילה.

ע״י הרב או האב ,זה שפיר ניתן למחילה ,כי.אדם יכול
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קצט

מצוה רי

לכבד אב ואם ,שנאמר כבד אביך ואת אמך

היא שצונו לכבד אב ואם והוא אמרו ית׳ כבד את אביך ואת אמך וכבר התבארו משפטי
מצוה זו בתלמוד ורובו ועיקרו בקדושין ולשון ספרא איזהו כבוד מאכיל ומשקה מכניס
ומוציא.

מצוה ריא

ליראה מאב ואם ,שנאמר איש אמו ואביו תיראו

היא שצונו לירא מאב ואם והוא שיתנהג עמהם כמנהג מי שירא ממנו שיענישהו כמו המלך
וילך עמהם כדרך שילך עם מי שיפחד ממנו ויירא מהגיע לו ממנו מה שימאס והוא אמרו
ית׳ איש אמו ואביו תיראו ולשון ספרא איזהו מורא לא יושב במקומו ולא מדבר במקומו
ולא סותר את דבריו וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת קדושין גם כן.
בספר החינוך נתן טעם למצות כיבוד או״א ,שהיא ממדת

כפיו ונברא בצלם ,אין מקום לכיבוד או״א.

הכרת טובה יעו״ש .ורבנו בספר המורה (ח״ג פ׳ מ׳) כתב

אולם מתוך מה שהפליגו חז״ל בגודל ערך מצוה זו,
וכמו שאמרו השוה הכתוב כיבוד או״א לכבוד המקום

עכ״ל .פירושן של דברים ,שמצות כיבוד אינה גזירה

(קדושין ל׳ ע״ב) ,ובירושלמי (פאה פ״א ה״ה) תניא ר׳

אלא היא לטובתו של האדם; כי כל אחד רוצה שילדיו

שמעון בן יוחאי אומר גדול כבוד או״א שהעדיפו

יכבדוהו וביחוד כשהוא זקוק לטפולם ולעזרתם .ויתכן

הקב״ה יותר מכבודו וכו׳ ,ובקדושין (דף ל״א ע״ב) רב

שזו כונת מה שדרשו (בקדושין דף ל״א ע״א) עה״פ

יוסף כי הוי שמע קל כרעי׳ דאימי׳ אמר איקום מקמי

יודוך מלכי וגו׳ ,מאמר פיך לא נאמר אלא אמרי פיך,
בר*שאמר הקב״ה "אנוכי" ולא יהי׳ אמרו אומה״ע

שכינה דאתי׳.

לכבוד עצמו הוא דורש ,כיון שאמר כבד וגו׳ חזרו והודו

משמע מכל זה דחז״ל ראו במצוה זו מהעקרים הנוגעים

למאמרות הראשונות עכ״ל; והיינו ,שמתחילה כששמעו

ביסוד האמונה ,וכאילו שיש בכיבוד או״א המשך כיבוד

הציוויים שבין אדם למקום חשבו שהן גזירות על

הקב״ה כביכול ,כי הוא האב הראשון וכמש״׳כ הרמב״ן,

וז״ל :כמו שאתה אם לא תכבד הוריך ,לא יכבדוך בניך

1

הבריות ולא לטובתם ,אבל כששמעו מצות "כבד" הבינו

והוא מה שאמרו בברייתא שם (דף ל׳ ע״ב) ת״ר ג׳

שהתורה נתנה לטובת האדם ,שגם המאמרות הראשונות

שותפין הן באדם הקב״ה ואביו ואמו ,בזמן שאדם מכבד

שיש בהן משום כבודו כביכול ,גם הן נאמרו לטובת

את אביו ואת אמו ,אומר הקב״ה מעלה אני עליהם

האדם .כי לולי ההכרה בבורא העולם ושהאדם הוא יציר

כאילו דרתי ביניהם וכבדוני.

מצוה ריב

לפרות ולרבות ,שנאמר פרר ורבו

היא שצונו לפרות ולרבות ולכוין לקיום המין וזאת היא מצות פריה ורביה והוא אמרו ית׳
פרו ורבו וכבר בארו שהחתן אינו חייב בקריאת שמע כשישא בתולה ושמו טעם לזה היותו
עוסק במצוה וכבר התבארו משפטי מצוה זו והמתחייב ממנה בפרק ו׳ מיבמות ומצוה זו
אין הנשים חייבות בה ובבאור אמרו האיש מצוה על פריה ורביה אבל לא האשה.

קטב

דברות

בבא מציעא

משה

סימן נג

בעניו אונאת דברים בגר והלאות דאונאה ולאוין דלחץ שנאמרו בגר
ענח א
לשון המשגה אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור
מעשה אבותיך שנאמר וגר לא תונה^משמע
לכאורה דזה לא ידעינן מקרא דלא הוגו איש את
עמיתו דלכן הוצרך להביא קרא דנאמר בגר במיוחד,
והא ודאי א״א לומר דאין עובר על אונאת דברים
דגר בלאו דלא תונו איש את עמיתק דגר ודאי הוא
בכלל עמיתו ורעהו בכל מקום שנאמר זה בקראי דאחר
שנתגייר הוא לגמרי כישראל גמור ,ומפורש לקמן בסוף
דך נ״ט בברייתא דהמאנה את הגר עובר בשלשה ואחד
מהן ולא תונו איש את עמיתו וגר בכלל עמיתו הוא
כדאמר בגמרא ,ולא ■מסתבר שהמשנה מולקת על
ברייתא זו בדבר הברור בכל מקום ,אבל היה נראה
לומר דבגר איכא אונאה שליכא בישראל דהוא כשאומר
לו זכור מעשה אבותיך כדכתבו התום׳ היינו לא זו אך זו
דאפילו מעשה אבותיו אין להזכיר ,דזה לא ידעינן
מקרא דלא תונו איש את עמיתו הנאמר סתמא דהוא
לישראל ואך גר בכלל דהוא אונאה במעשה עצמו כהא
דהיה בעל תשובה ואומר לו זכור מעשיך הראשונים,
אבל לומר זטר מעשה אבותיך אין זה אונאה כל כך
כיון שאינו אומר על עצמו גנאי לא איכפת כל כך
לאינשי קמ״ל הקרא דוגר לא תונה דהוא מיותר
לאשמועינן דגם זה שמגנה אה אבותיו נמי הוא
אונאה ,וסברי התום׳ דאך שנאמר זה בגר ילפיגן שגם
לישראל אסור לאנותו במעשה אבותיו אם אבותיו היו
רשעים דלכן כתבו התוס׳ דהוא לא זו אך זו ,ולא
אמרינן דהוא רק בגר דהחמירה תורה שיעבור על
אונאתו בשלשה לאוין אך שמסתבר שריבוי הלאוין
הוא חומרא ,דמ״מ מאחר שגם בישראל איכא לאו
לאונאת דברים ושמעינן ■מקרא הנאמר בגר דגם
זכירת מעשה אבות הוא אונאה אין טעם לחלק בין
אונאה קטנה לאונאה גדולה ,רק שבלא קרא דגר
לא היינו סוברין שנחשב זכירת מעשה אבות כלל בשם
אונאה ,אבל לחלק לומר שאונאה קטנה לא אסרה תורה
אלא בגר החמור לענין אונאה לא מסתבר משום דהוא
רק כגילוי דעת.

ולבד

שהיא סברא גדולה איכא ראיה לזה מהברייתא
שעל הלאו דלא תונו איש את עמיתו אמר

גם הא דאם היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה
אבותיך אך שבמתני׳ למד זה מקרא דוגר לא הונו,

ולכאורה לא פליג על המשנה אלא הוא משום דאחרי
שלמדנו מהקרא דוגר לא תונה שגם הזכרת מעשה
אבות הוא אונאה איכא על זה גם הלאו דלא תונו
איש את עמיתו כדכתבו התוספות.

אך לכאורה קשה כיון דקרא דוגר לא תונה הוצרך
לאשמועינן דהזכרת מעשה אבות נמי הוא
אונאה מ״ט מונה זה גם ללאו ותירא שאמרה תורה
בגר ,ואולי יש לתרץ בזה שיטת הרמב״ם בפי״ד
ממכירה הט״ו שחשיב השלשה לאוין בגר דאונאת
דברים משום לא תונו איש את עמיתו ומשום אל
תונו איש את אחיא\ }משום וגר לא תונה ,אך
שהקרא דאל תונו איש את אחיו הוא הלאו דאונאת
ממון הנאמר גם לישראל ,והוצרך לחדש מחמת זה דבגר
עובר בין באונאת דברים ובין באונאת ממון על שני
הלאוין שנאמרו סתם שהוא לישראל וגרים בכלל אל
תונו איש את אחיו ולא תונו איש את עמיתו ,שלישראל
עובר באונאת ממון רק לאו אחד דאל תונו איש את
אחיו ובאונאת דברים רק לאו אחד דלא תונו איש את
עמיתו כמפורש בגמ׳ וגם ברמב״ם עצמו דברפי״ב
באונאת ממון כתב שאסור להונות שנאמר וכי
תמכרו אל תונו ובפי״ד הי״ב כך יש הונייה בדברים
שנאמר ולא תונו ,ולגר כתב שעובר על שני לאוון
אלו בין באונאת ממון בין באונאת דברים ונתן טעם
בהי״ז שכתב ומפני ■מה עובר בגר על לאו של הוניית
דברים אך בהניית ■ממון ועל לאו של הוניית ממון
אך בהונאת דברים ■מפני שהוציא הכתוב את שניהם
בלשון הונייה סתם ,שתמוה כדהקשה המ״מ הא
איכא בגר עוד לאו וכי יגור אתך גר בארצכם לא
תונו אותו שהוא באונאת דברים כמפורש בברייתא
שבגימ׳ ,אבל הוא משום דקרא אמד מאלו שנאמרו בגר
הרי אינו ■מיותר לאוקמיה ללאו יתירא דהרי בא
להשמיענו שזכירת מעשה אבות נמי הוא אונאת דברים
ונשאר רק לאו אמד לאוקמיה ללאו יתירא ,ונמצא
שליכא לאו שלישי שלכן הוכרח לומר דלאו השלישי
הוא הלאו הנאמר בממון אל תונו איש את אחיו
שלגר עובר עליו גם באונאת דברים ,וממילא יצא לו
עוד חדוש דגם באונאת ■ממון עובר מגאנה לגר גם
על הלאו דלא תונו איש את עמיתו הנאמר באונאת
דברים ,והוכרח לומר בשביל זה גם דמשני לאוון הנאמר
בגר בממון ולא תלחצנו וגר לא תלחץ שהוא מפרש
דהוא לאונאת ממון בגר שנמנה רק אחד מהם ,דאל״כ

דברות

בבא מצי־עא

משה

קמג

היה ימונה ארבעה בלוחצו שהוא אונאת ממון לפירושו
כדכתב המ״מ שכן איתא במכילתא לא תלחצנו בממון
שמשמע דהוא ג״כ באונאה מדסמוך ללא תונה דאיירי
באונאת דברים ובברייתא אמר שעובר בלוחצו רק
שלשה ,ונמצא שאיכא בהכרח לדברי הרמב״ם.

הונייה בדברים ,אלמא דמפרש דבכוונה נקעה המשנה
לשון זה להשמיענו דפירוש אונאה שבקרא בשני הלאוין
הוא על שני עניני אונאה ,אך שמ״מ אינו עובר אלא
לאו אחד כיון דלאיסור לאו אחד הוצרכו תרי הקראי
כפירוש השני.

וכיון שאיכא הכרח שהג׳ לאוין דבאונאת דברים שבגר
נחשבו השני לאוין שנאמרו באונאה סתמא
שגם הגר בכלל פי׳ הרמב״ם שהוא משום שבעצם
כיון שהוציא הכתוב את שניהם בלשון הונייה סתם
יש לפרש הקראי בין על ממון בין על דברים ,אבל משום
דקרא דאל תונו איש את אחיו נאמר בקרא דוכי
תמכרו ממכר היינו אומרים דקאי על אונאת ממון
בממכר וקנין ,והוצרך קרא דולא מונו איש את עמיתו
דהוא קרא יתירא אף דג״כ כתיב בההוא פרשה
לאשמועינן דגם אונאת דברים הוא אונאה ,והוא
בעצם גילוי דעת שנאסר בקרא דאל תונו איש את
אחיו ולא נימא דקאי דוקא על אונאת ממון ,דהא
גם קרא השני דולא תונו איש את עמיתו נאמר
בההיא פרשה דמקח וממכר ,אבל כיון דהוצרך הקרא
לאשמועינן דגם אונאת דברים הוא בכלל אונאה לא
אמרינן שעוברי! באונאה על שני הלאוין שלכן אף
שבעצם הוי פירוש לשון אונאה שבשני הלאוין שנאמרו
בהקראי בין על ממון בין על דברים ליכא לאיסור אלא
לאו אחד ,ויש לפרש שממילא ׳מחלקינן שעל אונאת ממון
עובר בלאו דאל תונו הנאמר ראשון ועל אונאת דברים
עובר בולא תונו הנאמר אחרון ,ויש גם לפרש שליכא
חלוק כלל דאמרי שנאמר קרא השני דולא תונו איש את
עמיתו שנתגלה דגם אונאת דברים בכלל אונאה
וגם בכלל האיסור לאו אף שנכתב בפרשת דמו״מ
קיימי שני הקראי על תרוויהו ,אבל מ״מ אינו עובר
אלא על לאו אמד משום שלא נאמר קרא השני ללאו
יתירא דהא הוצרך להגילוי דעת דאונאת דברים הוא
ג״ב בכלל האיסור.

ולכן סובר הרמב״ם שהוא רק בישראל שרק קראי
אלו נאמרו לאיסור אונאה לכן כיון שהוצרט
תרי הקראי כדי שנדע דהאיסור הוא על שגי עניני
האונאה בין על ממון בק על דברים אינו עובר אלא
באיסור אחד ,אבל הגר שנאמרו בו שגי הדברים
בפירוש וגר לא תונה זה הוניית דברים ולא תלחצנו זה
סוגיית !ממון שהוא רק כדי לכפול בו לאוין ,דהא גם
גר הוא בכלל אחיו ועמיתו שנאמרו בלאוין דאונאה
בפרשת בהר ,עובר בשני לאוון אלו על תרווייהו
מאחר דפירוש שניהם הוא בעצם על תרווייהו ואיכא
בהכרח שני לאוין! ,ובגר הרי אמרה תורה בו לכפול
הלאוין שלכן הוא עובר על שניהם ועובר ממילא בגר
ג׳ לאוון ,דלפירוש השני לא אמרינן דלאו השני כיון
שהוצרך לכתוב לאשמועיגן דגם אונאת דברים הוא
בכלל איסור אונאה אין בו אלא האיסור למה
שהשמיענו וכן בלאו הראשון הוא רק למה שהיו
אומרין תחלה אלא אף שאיכא איסור האונאה
דתרווייהו בשני הלאוין אינו לוקה הישראל אלא אחד
דלא נאמר בשביל לכפול עליו לאוין יתירי ,ולכן בגר
שלדידיה הוא לכפול לוקה על תרוויהו בשני עניני
האונאה ,וזהו המלוק בין ישראל לגר אף שפירוש הקראי
הוא בכל אחד על שני עניני האונאה שמ״גג ישראל אינו
עובר אלא על אחד מהם והגר עובר על הרוייהו.

ענה ב

ומלשון המשנה כשם שאונאה במו״מ כך אונאה
בדברים משמע י שהוא בכלל אותו האיסור דלא׳ו
דאל תונו הנאמר בממון שאיכא באונאת ממון שנשנו
בהמשניות הקודמים ,דהא לא אמר כשם שאיכא לאו
באונאת ממון כך איכא לאו באונאת דברים משמע
דהוצרך ׳מתני׳ לאשמועינן דגם אונאת דברים הוא
אונאה דמפרש דזה השמיענו גם הקרא ועובר ממילא
גם באונאת דברים על לאו דאונאה דאל תונו איש

והנה כל זה הוא לפירוש שני ,אבל לפירוש ראשון
שממילא מאחר שנאמרו תרי לאוין מחלקינן
דלאו דאל תונו איש את אחיו הוא על אונאת ממון
לבד :וקרא דולא תונו איש את עמיתו הוא על אונאת
דברים לבד ,ליכא גם למאנה את הגר על תרוייהו
שני לאוין בכל אונאה אלא במו במאנה לישראל
שבאונאת ממון יהיה הלאו שני מקרא דאל תונו
ובאונאת דברים יהיה לאו השני שלו מקרא דולא תונו

את אחיו אף שמדוש זה ילפינן מקרא דולא תונו איש

איש את עמיתו ,ונצטרך לומר שלאו השלישי דנאמר

את עמיתו דהוא קרא השני המיותר ,וכן נקע גם
הרמב״ם לשון זה אף שהוא הי״ל יותר לפרש ולכתוב
כשם שאסרה תורה הונייה דמו״מ כך אסרה תורה

בהברייתא הוא עוד לאו הנאמר בגר הנאמר בפרשת
קדושים וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו,
וכן סובר המקשה שם מ״ש מאנה דחשיב חד לאו

ר,מד

דברות

בבא מציעא

דנאמר בעמיתי ושנים בגר עצמו ,וסובר הרמב״ם
והברייתא דלא תונו איש את עמיתו באונאת דברים
הכתוב •מדבר פליג על מתגי /דסובר דהקרא דולא
תונו חידש לאו באונאת דברים דאונאה דכתיב בקרא
דאל תונו איש את אחיו הוא דוקא באונאת ממון
שהוא ענין גזל ולא שייך שיהיה בכללו אונאת דברים
כלל דהוא צער הגוף שלא שייך לממון אף שנקרא
ג׳׳כ בלשון אונאה ,וכיון שנכתב בקרא דמו״מ ידעיגן
שמשמעותו כאן הוא אונאה דממון שהוא עגין גזל ואף
אחרי שידעינן דגם זה אסרה תורה לא שייך לומר
דאיגלאי דבקרא דאל תונו איש את אחיו נאסר גם
אונאת דברים כיון דהוא ענין אחר לגמרי ,אף שגם
זה שייך לפרש במשמעות אונאה.

ואן! שמצינו בכעין זה בקרא דלא תתגודדו דהוא
איסור גדודה בבשר על מת דכתיב מפורש
בהאי קרא ,והוא גם איסור לאו על ענין אחר לגמרי
דלא תעשו אגודות אגודות כדאיתא ביבמות דף י״ג,
וכמפורש ברמב״ם פי״ב מע״ז הי״ד שכתב ובכלל
אזהרה זו שלא יהיו שני בתי דינין בעיר אחת זה
נוהג כמנהג זה וזה נוהג מנהג אמר ,ולשון זה משמע
שהוא דאורייתא ועיין בכ״מ שהקשה מ״ט לוקה
המגדד •מת הוא לאו שבכללות הוא וקושיא זו שייך
רק אם הוא דאורייתא ,ואין לומר שהוא מהריבוי
דאמר שם בגמ׳ מדלא כתיב לא תגודדו וכתב לא
תתגודדו שהרי לא כתב הרמב״ם ומפי השמועה למדו
כמו שדרכו של הרמב״ם בכל מקום על דברים שדורשים
מריבוי שבקרא מאיזה אות ואפילו תיבה לכתוב מפי
השמועה למדו אלמא משום דאינו סובר זה לריבוי
גמור דהא הוא לאו גם על מתגודד לעכו״ם כדאיתא
ברמב״ם שם בהי״ג שנאמר בזה לשון ויתגודדו
כמשפטם ולא ויגודדו אלמא דעיקר הלשון הוא כך
שלכן סובר הרמב״ם שעיקר הלמוד הוא מהקרא גופו
מצד שגם זה הוא משמעות לא תתגודדו והריבוי הוא
כדי שלא נימא דמאחר דגדידה לא נאסר אלא למת שזה
לא שייך בעשיית אגודות נוציאנו ■מהמשמעות ע״ז דריש
מהריבוי אף שאינו ריבוי ■ממש דלהוציא ממשמעות
היה לו לפרש בלשון האיסור עצמו לכתוב דוקא לא
תגודדו שלא יהיה בהמשמעות כלל ,הרי כאן שאיכא
משמעות בתיבה אמת שונים לגמרי שאין שייכין זה
לזה אמרינן דהוא בכלל הלאו וכ״ש במשמעות אונאה
שיותר יש שייכות לשני הענינים ממון ואונאת דברים
שאיסור הרוייהו הוא משום שהאדם אינו רוצה שיאנו
אותו בממון ולא שיצערו אותו בדברים דהרי אם
מחל ליכא איסור הלאו שודאי יש לנו לומר שהוא
בכלל הלאו אף שהם שני ענינים ,ואף שנכתב בקראי
דמו״מ דהא שם נכתב בקרא דעל מת ומ״מ גם לא
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תעשו אגודות אגודות הוא בכלל ,ובהכרח צריך לומר
דודאי גם אונאת דברים הוא בקרא דאל תונו אבל כדי
שלא יטעו לומר דכיון שהוא בפרשת מו״מ אין בכללו
אונאת דברים גילה הכתוב בקרא דולא תונו שגם
אונאת דברים הוא בכלל ,ומה שבלא תעשו אגודות
אגודות לא גלתה תורה בקרא אחר שהאיסור לא
תתגודדו הוא גם על זה אפשר שבאונאה שהוא דבר
המצוי ותקיף יצרו על זה לא רק על אונאת ממון
שנפשו של אדם ■מחמדתן כדאמר ר״ש ברבי במתני׳
דמטת דף כ״ג אלא גם על אונאת דברים חזינן שקשה
לאינשי ■לפרוש מזה בעוה״ר חששה תורה שלא יטעו
להורות היתר בזה אבל בעשיית אגודות שאין בזה יצרא
לאינשי כל כך וגם שעיקר האיסור הוא לב״ד לא
חששה תורה לשמא יטעו ,ואולי הריבוי דאיכא בלא
תתגודדו דלא כתיב לא תגודדו הוא הגילוי דעת ,אבל
לא מסתבר דכיון דאינו ריבוי ממש אין בזה גילוי דעת
אם היה צריך שעדיין שייך לחוש שיטעו דלא יסברו
שהוא יתור אותיות ממש כיון שגם בדוכתא אחרינא
נכתב כן ,אבל הוא משום דלא חששה תורה בזה לשמא
יטעו כדכתבתי ,והוא כדכתב הרמב״ם ומשמע לו כן
מלשון המשנה ,נצטרך לומר אליבא דהברייתא דבלא
תתגודדו נמי לא משום שגם זה איכא במשמעות
הלשון אלא מצד הריבוי כמפורש בגמ׳ שם ואף שאינו
יתור ■ממש שהרי נאמר גם בדוכתא אחרינא כן נצטרך
לומר שמפי השמועה מהלכה מסיני נאמר שהוא לאו
גם על עשיית אגודות אגודות ,דלא כדכתב הרמב״ם
שהוא בכלל אזהרה זו שמשמע שעצם הלאו גם ע״ז
נאמר.
וקצת הכרח ■לזה מהא שתירץ הכ״מ על קושיתו
דלמה לוקה על גדידה למת דהא הוא לאו
שבכללות דהוא מטעם דהכא עיקר הלאו ידענו שהוא
שלא נגדד עצמנו למת אלא שריבה הכתוב גם שלא
להעשות אגודות אגודות אבל לא תאכל על הדם עיקר
הלאו לא נודע איזהו ולהכי הוי לאו שבכללות ,ואין
כוונתו דבשביל שלא נודע איזהו העיקר לכן אינו
לוקה מצד דאין לוקין בספק דהא לאו שבכללות הוא
כלל דהא אף שמפורש בקרא תרוייהו לא תעשה דבר
פלוני ופלוני ששניהן עיקרין בהלאו נמי הוא לאו
שבכללות שאין לוקין כדאיתא ברמב״ם פי״ח מסנהדרין
ה״ג אלא כוונתו דבשביל שלא נודע איזה עיקר היינו
שליכא •משמעות מהקרא שהוא לאיסור אחד ולא
לאיסור השני הם שניהם עיקרין שלכן הוא לאו
שבכללות ,ובלא תתגודדו מפורש בקרא שהוא על מת

ולזה נאמר עיקר הקרא שלק הוא לוקה ,שזה ניחא
אם לעשיית אגודות אגודות אינו ■מעצם הקרא אלא
מהריבוי וכ״ש אחרי שבארתי שאינו ריבוי ממש אלא
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שנאמרה הלכה שנרשה זה שודאי אינו עיקר הלאו ,אבל
אם ניימא דהוא ממש בכלל משמעות הלאו הרי הוא
שוה ,ממש לאיסור נדידה על מת ונדידה לע״ז והיה
לן להחשיבו לאו שבכללות ,ואין לומר משום דכתיב
בקרא על מת הרי מוכיח זה שעיקר הלאו הוא נדידה
על מת דא״כ גם על נדידה לע״ז לא היה לוקה ,אך
אולי משום דע״ז שייך שיקרא ג״כ בלשון מת כדקרא
ר״ג להע״ז בשם מת בע״ז דף נ״ד והוא מקרא
דויאכלו זבחי מתים ,והוא דוחק דהא קרחה שנאמר
באותו הקרא הוא דוקא על !מת ולא בקורא לע״ז
וא״כ הוי פירוש ,למת שבקרא למת ממש ולא לע״ז,וימ״מ
לוקין על נדידה לע״ז כיון דהוא בכלל הלשון דלא
תתגודדו אף שאינו על מת .ולא אימרינן שאינו בכלל
עיקר הקרא ,וממילא יש להחשיב איסור דעשיית
אגודות אגודות ללאו שבכללות דנהי שאיסור נדידה
לע״ז אינו עושה לאו שבכללות וגם המתנודד לע״ז
לוקה משום שהוא מעשה נדידה עצמה שנאסר בלאו זה
בין שיעשנה למת בין לע״ז והוי זה לאו אחד בשני
פרטים אבל איסור עשיית אגודות אגודות יש לו
לעשותו ללאו שבכללות כקושיית הכ״ימ ,אך יש לומר
דלמת מוכיח שעיקר הקרא הוא במעשה נדידה לחבול
בהנוף ואיסור עשיית אגודות הוא כנחלק מעיקר הלאו
אף שהוא ג״כ ממש בכלל הלאו שלכן לוקין על
נדידה דחבלה בנוף בין על מת בין לע״ז.

והגה ביבמות שם מקשה האי לא תתגודדו טיבעו
ליה לנופיה דאמר רחמנא לא תעשו חבורה על
מת א״כ לימא קרא לא תנודדו מאי תתגודדו ש״מ
להכי הוא דאתא ומקשה ואימא כיוליה להכי הוא
דאתא ,א״כ לימא קרא לא תנודו מאי לא תתגודדו
ש״מ תרתי ,ולכאורה משמע כדפירש״י להברייתא
דפשטות לשון לא תתגודדו הוא נדידה לחבול בגוף
דלכן הקשה דליבעי לו לנופיה ותירץ דהוא מריבוי
דכתב לא תתגודדו ,ואף שאינו יתור ממש הוא מפי
הש׳מועה מהלכה מסיני שנדרש לזה ,ומקשה דאולי
מהלכה נאמר שנעקר לגמרי מפשטיה דקרא שאיירי
במת שיש לנו לפרש דהוא על נדידה ואוקמיה רק
לאסור עשיית אגודות אגודות דבהלכה מצינו בסוטה
דף ט״ז דאיכא כה״ג שהלכה עוקבת ועוקרת ואף
שאיכא גם שם דרשות מקראי הא פרש״י שם דאינם
דרשות גמורות אלא אהלכה למשה מסיני סמכינן
וקראי אסמכתא בעלמא עיי״ש ,וכמו כן הכא דכיון
דאין זה ריבוי מיאור ממש כדימוכרח זה מהא דבשאר
דוכהא נאמר ג״ה לשון זה ובהכרח שהוא הלכה מסיני,

א״כ אפשר שטלו להכי הוא דאתא אף דעוקר מפשטיה
דקרא שמסתבר לו שיותר טוב לפרש על משמעות
אחד בתיבת תתגודדו ימעל שני ענינים שאין שייכין זה
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קמה

לזה ,ומסקנת הקרא למת לא יהיה אלא על דין קרחה
שבסוף הפסוק ,והוצרך לתרץ ■דא״כ לימא לא תגודו,
אבל להרמב״ם שנטמע לו מהמשנה שכל משמעות
שבהלשון הוא בכלל האיסור ומפרש כן גם
בלאו דלא תתגודדו כדכתב ובכלל אזהרה זו הוא איסור
לעשות אגודות אגודות יקשה קצת קושית ואימא טליה
להכי הוא דאתא ,דנהי שקושייא ראשונה דמיבעי ליה
לגופיה ניחא משום דלא שייך בו ענין למת דאיתא
בסוף הקרא ושנימא לפ״ז התירוץ דנימא קרא לא
תתגודדו אף שאינו יתור יממש כדלעיל ,אבל מה
שייך להקשות דיאימא כוליה להכי הוא דאתא ,מאחר
דאין צורך לדידיה לומר שכיון שאינו ריבוי ממש הוא
מהלכה דהוא מתורץ אף שאינו ריבוי כדלעיל וא״כ
איך נוציא עיקר משמעות הלאו בשביל זה ,וצריך
לומר דמאחר דלרהמב״ם פליגי מתני׳ והברייתא בכה״ג
דלהברייתא אין לפרש שני דברים בהקרא אף ששייך
לפרש משמעות שניהם בהקרא הקשה קושיא זו המקשן
אליבא דהברייתא.

וסובר הרמב״ם שעל הברייתא דמאנה את הגר
עובר בשלשה לאוין והלוחצו עובר בשלשה שכן
הוא ׳מסקנת הגמרא דצריך להיות כן בברייתא ליכא
מאן דפליג עלה ,אבל איכא מלוק איזה הם הלאוין
שהמקשה מ״ש מאנה דחשיב שלשה הלאוין באונאת
דברים שנים שנאמר בגר עצמו ואחד מה שנאמר
בעמיתו ,והוא ׳משום שסובר כהברייתא דבשני הלאוין
דנאמר סתם באחיו ובעמיתו קרא דנאמר באחיו שהוא
הראשון ובקרא דימו״׳מ הוא רק על אונאת ממון
והקרא דנאמר בעמיתו שהוא השני המיותר קאי רק
לאונאת דברים ,ומוכרח להחשיב שני לאוין דנאמר בגר
עצמו אף שאחד ׳מהן נאמר במתני׳ דהוצרך לגלות שאף
האונאה דזכירת מעשה אבות נמי הוא אונאה ,ונצטרך
לומר שגם בזה פליג אימתני׳ דלא כדכתבהי לכאורה
לעיל אלא שסובר דלא צריך ע״ז קרא דימסברא ידעינן
זה דאדם ׳מקפיד ומצטער על מה שמאנין אותו גם
במעשה אביו וממילא הוא אונאה כמו במאנה אותו
במעשה עצמו ולכן לא הזכירה הברייתא הקרא דוגר
לא תוגה על הא דאל יאמר לבן גרים זכור מעשה
אבותיך משום דסובר ידא״צ קרא ע״ז ,ולכן יש להחשיב
להברייתא שני לאיוין שנאמר בגר עצמו ,אבל למתני׳
שהזכיר ע״ז הקרא דוגר לא תונה אין להחשיבו בג׳
הלאוין משום שהוצרך לכתוב להשמיענו שגם הזכרת
מעשה אבות הוא אונאה ומכוון שליכא מאן דפליג על
הברייתא דאיכא ג׳ לאוין באונאת דברים דגר מוכרחין
לומר דהלאו דגאמר אל תונו איש את אחיו בקרא
דימו״ימ דהוא גם באונאת דברים ,ולגר עובר על
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תחייהו ואף שבמאנה לישראל אינו עובר אלא על
אחד מינייהו כדכתב הרמב״ם והלאו השלישי הוא לאו
אמד האמורים בגר.

ענו! ג
אך שיקשה קצת דבמתני׳ דריש קרא דוגר לא תונה
להרזדוש דלא יאמר לו זכור מעשה אבותיך
הוא גמי ■מעשה אונאה והי״ל להרמב״ס למינקט לאו
השלישי הלאו דנאמר בפרשת קדושים וכי יגור אתך
גר בארצכם לא תונו אותו שהוא ג״ב על אונאת דברים
כמפורש בספרא פרשתא ג׳ פ״ח ה״ב לא תונו אותו
שלא תאמר לו אמש היית עכו״ם ועכשיו נכנסת תחת
כנפי השכינה וכתב הגר״א לא תונו אותו פי׳ הונאת
דברים ,וצריך לומר דהרמב״ם סובר דלאו דוקא נקט
במתני׳ קרא דוגר לא תונה אלא מפני שהוא קרא
הראשון שנאמר בפרשה משפטים והעיקר שקרא אחד
מהם הוא להשמיענו שגם הזכרת מעשה אבות הוא
אונאה ,שלכן נקט הלאו דוגר לא תונה משום דמשם
ידעינן דלא תונה שנאמר בגר הוא באונאת דברים
לבד ■משום שנאמר תיכף ולא תלחצנו שאיתא במכילתא
וגר לא תונה בדברים ולא תלחצנו בממון כדהובא
במ״מ ,שהוא הונאת ׳ממון להרמב״ם דאם הוא לחץ
אחר בממון דהוא לדוחקו לגבות חובו וכדומה היה
לו להמכילתא לפרש וגר לא תונה בכל עניני אונאה
אף בהונאת ממון ,והי״ל למינקט וגר לא הונה זו
אונאה ולא תלחצנו לדוחקו בממון אלא משום
דלהמכילתא אונאת ■ממון הוא בלאו דלא תלחצנו,
ומזה ידעינן שגם הלא תונו אותו הנאמר בגר בפרשת
קדושים הוא רק אונאת דברים ,ומאחר דמה שלא
תונה ולא תונו הנאמר בגר איירי באונאת דברים ידעינן
מקרא דוגר לא תונה ולא תלחצנו הנאמר בפרשת
משפטים נקטו ללאו השלישי דאיכא באונאת דברים
בגר ולאו דלא תונו אותו לא חשיב משום דחד מנהו!
הוצרך להשמיענו דגם הזכרת מעשה אבות הוא אונאה
כדלעיל ,וניחא גם מה שקשה דמ״ש דשני הלאוין
הנאמרים באחיו ובעמיתו מפרש הרמב״ם שתרוייהו
הם לשני עניני אונאה מפני שהוציא הכתוב את שניהם
בלשון הונייה סתם ובלא תונה ולא תונו הנאמרים
בגר הוא רק באונאת דברים אף שג״כ נאמר לשון
הונייה סתם דהרי לא חשיב הלאו דוגר לא תונה
בלאוין דמאנה הגר בממון ויהיו ארבעה ,משום דולא
תלחצנו הסמוך לו שהוא לאונאת ממון גילה על לא
תונה שהוא רק לאונאת דברים וממילא גם לא תונו
דבגר הוא ג״כ רק לאונאת דברים.

משה

וביון שלהמכילתא מוכרח לומר דלא תלחצנו הוא
באונאת ■ממון דרק בשביל זה שייך שיפרש לא
תונה שהוא רק לאונאת דברים ,הרי איכא ג׳ לאוין
בגר גם באונאת ממון מאחר דהלאוין דאונאה שנאמרו
באחיו ובעמיתו הוא לשני עניני אונאה דלגר עובר
על תרוייהו א״כ איכא עם הלאו דלא תלחצנו ג׳ לאוין
גם באונאת ׳ממון ,לכן פי׳ דהלוחצו עובר בשלשה הוא
באונאת •ממון כהמכילתא שמפרש כן בלא תלחצנו ,וקרא
דוגר לא תלחץ לא חשיב הרמב״ם •משום דאותו הקרא
על למן ודוחק לגבות חוב וכדומה ,ומה שלא תלחצנו
הוא לענין אונאה בממון ולא לענין לחן ודוחק לגבות
חוב הוא משום דכתיב בקרא אחד דבוקים זה לזה
שלכן כשם שלא תונה הוא באונאה כך לא תלחצנו
הוא באונאה וקרא הקרא אונאה דממון ג״כ בשם
לחן משום דזה שלא השיג ■מה שהוצרך לקנות במקח
השוה אלא ביוקר הוא לחן גדול בממון וכן כשהוצרך
למעות והוכרח למטר איזה דבר ולא רצו לקנות ממנו
אלא בזול ג״כ הוא למן גדול לבד ענין גזל הממון
שאייכא באונאה שהוא בלאוין דאונאה שנאמרו גם
בישראל שבגר הוא עובר על תרוויהו.

והנה להמקשה שבגינו׳ מ׳׳ש מאנה כיון שסובר
דבלאוין דאונאה שנאמרו באחיו ובעמיתו אינם
על שני עניני האונאה אלא כל קרא על אונאה אחת,
נמצא לא קשה כלום על ימה שבברייתא אמר והלוחצו
עובר בשנים אם יפרש דהלומציו הוא שמאנה בממון
דאיכא רק לאו אחד לא תלחצנו לאונאת ממון ולאו שני
הוא לא תונו איש אחיו וגר בכלל ומאי מקשה,
ואפשר לומר דסובר דנהי שבשביל אונאת הממון הם
רק שני לאוין ,אבל כיון שזה שנקרא אונאת ממון בשם
לחן הוא ,מצד שדוחקו מלקנות ולמכור כדלעיל שאין
לך ■לחן גדול מזה ,הרי יש ג׳ לאוין על איסור לחן לא
תלחצנו וגר לא תלחן שנאמרו בגר ,ולא תהיה לו
כנושה שפרש״י דלחן הוא שדומקו לתבוע חובו,
ויש למילף ׳מזה כל עניני לחין דמ״ש ,ואולי הוא כ״ש
דאם אסור למן כזה שהוא על הממון שחייב לשלם
כ״ש שאסור ללוחציו ולדמקו כשמוכר לו וקונה ממנו
בזה שמאנהו ,ומשמע מפרש״י דאין הלמן כאן בתובע
חובו אלא לחן אחר שלכן הוצרך לפרש על לא תהיה לו
כנושה שהוא ג״כ לחן והוא פירוש מוכרח לננס
שפירשתי ,וימה שעל שאר עניני למן לא מציגו שעובר
בישראל בלאו דלא תהיה לו כנושה ,נראה דהוא משום
שלא מציגו דאיכא איסור לאו בלחן לישראל שלכן
מפרשינן האיסור דלא תהיה לו כנושה שהוא רק ממצות

ההלואה ,אבל לגבי גר שאיכא איסור לאו דלחן שאם
יגשנו לתבוע בחזקה וכשאין לו הרי ודאי יעבור משום
הלאיוין דלחן לגר מפרשינן לגבי גר שהוא משום הלחן

דברות

כבא מציעא

משה

קמז

ואיפא איסור זה בגר גם בשאר עניני לחץ ,אבל הא

לא תלחצנו באונאת ממון דלא כפשטות לשון לחץ שהוא

נמצא שאינו מפרש דולא תלחצנו הוא רק בלחץ דאונאת
ממון אלא בכל עניני לחץ דלא כהרמב״ם שמפרש
במכילתא דהוא רק על אונאת ממון ושאר עניני לחץ
הוא רק בלאו דוגר לא תלחץ ,וא״כ מנין לו להרמב״ם
לפרש במכילתא דלא כדסובר הגמרא.

על כל ענין לחץ והוא בהכרח ללאו יתירא ,וזה שגם
הזכרת ׳מעשה אבות הוא אונאה הוא מסברא דא״צ
קרא לזה כדלעיל ,ולכן חושב לאו דלא תלחצנו ללאו
שלישי באיסור לוחץ את הגר ,ונמצא שגם אם לא
תלחצנו הוא לאו בלחץ או לאו לאונאת ממון תלוי ג״כ
במחלוקת המשגה והברייתא שפירשתי אליבא דהרמב״ם
והמכילתא הוא כמתני. /ולכן כיון שהרימב״ם פוסק
כמתני׳ פסק כהמכילתא דלא תלחצנו הוא באונאת
ממון וממילא ליכא לאו זה בלחץ ,וזה שלהמקשה בגמ׳
ליכא על אונאת ■ממון ג׳ לאוין ,הוא משום דלדידיה
שסובר כהברייתא הרי ליהא באונאה דקרא אחד אלא
אונאה אחת ולא ב׳ עניני האונאה ,לכן גם בלא
תונה דנכתב בגר איירי רק באונאה אחת וכיון שנכתב
בשני המקומות כי גרים הייתם שטעם זה הוא לא
שייך אלא לענין אונאת דברים שלא יקל בעיניו לבזותו
מחמת שהוא גר שהרי גם אתם הייתם גרים ,ולא שייך
לעניגי ממון שלא שייך שיקילו בנ״א בגזל בין אנשים
חשובים לאנשים פשוטים ושפלים ,אבל להרמב״ם אליבא
דמתני׳ שאונאה דכתיב בכל קרא אף שהמשמעות הוא
לדבר אחד כמו לא תונו איש את אחיו דנאמר בקרא
דמו״מ איירי גם בהוניית דברים ואונאה דכתיב בלא
תונו איש את עמיתו דמשימע יותר על אונאת דברים
מדכתיב ויראת מאלקיך ,הוא גם על אונאת ממון,
היה לן לפרש גם לא תונה בגר אף שהמשמעות הוא
יותר באונאת דברים מדכתיב כי גרים הייתם גם
באונאת ממון והוצרך המכילתא לומר משום דלא
תלחצנו !משמע לו שהוא באונאת ממון לכן איירי
לא תונה רק באונאת דברים ומתוק דברי הרמב״ם
המוקשים מאד באופן נכון.

וצריך לומר דסובר הרימב״ם דהמקשה שאוסר בלאו
דלא תלחצנו על עניני לחן פליג על המכילתא
דאוקים לא תלחצנו באונאת ממון אלא על עניני לחץ
אף דנכתב אצל וגר לא תונה ולכן מקשה דאיכא ג׳
לאוין בלוחצו שנים בגר עצמו ובמאנה בממון ליכא
איסור בגר יותר מבישראל ,ופסק הרמב״ם כהמכילתא
דקאי על אונאת ממון ולא על לחץ בעלמא מחמת
דנכתב אצל וגר לא תונה ,דהמכילתא שמפרש לא
תלחצנו באונאת ממון הוא משום דסובר כמתני׳ דלאו
אחד משני הלאוין דכתיבי בגר הוא לאשמועינן
שהזכרת מעשה אבות נמי הוא אונאה שזה שייך
אם לא תונה איירי רק באונאת דברים אבל אם
איירי בכל עניני אונאה גם באונאת ממון שהיה זה
בהכרח ללאוי יתירא לא היינו יודעין זה דהיה שייך
לפרש להזכרת ׳מעשה עצמו דידעינן מקרא דנאמר
בעמיתו כיון שנכתב לאו יתירא בגר ,אבל כיון שסובר
המכילתא דא״א לפרש לא תונה דנכתב בגר גם לאונאת
ממון מאמר דנכתב סמוך לו ולא תלחצנו שזה מוכיח
שהוא ג״כ באונאה שא״כ קאי לא תוגה רק באונאת
דברים שכיון דכל היכא דאיכא למידרש דרשינן ולא
מוקמיגן ללאוי יהירי דרשיכן דהוא להשמיענו דגם
הזכרת ׳מעשה אבות הוא אונאה ,אבל הברייתא לא
משמע לו דבשביל שהוא סמוך ללא תונה יהיה פירוש

סימן נד

הערות קצרות בפרק הזהב
הערה א
דן 5מ״ד .בהא דמעות הרעות שפרש״י דהם מעות
שנפסלו ובהא דאסימון שפרש״י שאין עליו

ופירוש ,ועיין בתום׳ שכתבו במטות הרעות שאף
שנפסלו יוצאות קצת וכן אסימון לר״ת שיש עליו
צורה ואינה יוצאה בהוצאה צריך לומר שיוצאות בדוחק
וכן כתב הנ״י ,אבל הא בדף מ״ו תרגמא ר׳ אחא

צורה ומוכנים לצור עליהם את הצורה לכאורה תמוה

דכל המעלטלין קונין זא״ז בתורת חליפין שאר״ל

מאיזה טעם היה מקום לומר שנחשבו מטבעות
שהוצרך במתני׳ לחדש שאינם בדין מטבע ,והנ״י
כתב דיש להם לדינא גם דין מטבע לגבי מטלטלין

ואפילו כיס מלא מעות בכיס מלא מעות הוא
בדינר אנקא ואניגרא אחד שפסלתו מלכות ואחד
שפסלתו מדינה ופסלתו מלכות סגי ליה בצנעא שאפשר

לו גמר ומשתעבד נפשו נצטרך לומר לפ״ז לא שזהו
המחייב אלא דבעצם התחייבות דערב הוא משום
שהוציא מעות על פיו כדילפינן מקראי דאנכי אערבנו
דאר״ה ומקרא דלקת בגדו כי ערב זר דא״ר יצחק שם
ולר׳ יוסי דאמר אסמכתא קניא סגי בזה אבל לר׳
יהודה דאמר אסמכתא לא קגיא וכן דנין מעשים בכל
יום ומ״מ דנין דערב משתעבד שהקשה ר׳ אשי על זה
תירץ ר׳ אשי דבההוא הנאה דקא מהימן ליה גמר
'ומשעבד נפשיה ממש ולא היו דבריו לאסמכתא,
ולהרמב״ם פי״א ממכירה הט״ו לעצם החיוב אין
צורך לקנין בכל התחייבות דאתם עדי ובשער שג״כ
רק בשביל שערבית הוא כאסמכתא הוצרך לבההוא
הנאה דא״ר אשי ,ומה שהוצרך במתנה ש״ח להיות כשואל
לבההוא הנאה וקנין וכן בהתחייב בקרקעות ועבדים
ושטרות והקדשות הוא בלא אמר אתם עדי ובלא
שטר כדכתב הר״ן בכתובות ,שגם להרמב״ם צריך לומר
כהנ״י וכדבארתי ,והש״ך בסק״ז כתב דאף באתם עדי
בעי קנין משום דדמי לאסמכתא ,וכן הוא במה שצריך
לבההוא הנאה בערב בשעת מתן מעות,

ולמה שכתבתי בבאור טעם הג״י דאחר שקבל עליו
להיות כשואל הוא חיוב מדין שומרין שבתורה
פשוט שבמתנה ש״ח שיהיה כש״ש שיהיה חייב שבועת
השומרון שנאנס כמו ש״ש ולא שייך להסתפק כלל
הא דהביא הש״ך סימן רצ״א ס״ק מ״ט מתשובת
הר״א ששון דאולי יכול לומר שלא נתחייב לשלם
אלא כשיהיו עדים שנגנב או נאבד אבל לא נתחייב על
שבועת ש״ש שהיא על טענת ספק ,דכיון שאחר שנתרצה
להיות כש״ש הוא חייב ■מדין התורה ממילא הוא
בדין התורה גם לשבועת השומרין כש״ש ,אם לא דפי׳
בהדיא שלא ישבע דתנאי שבממון קיים כמתני׳ דף צ״ד
שמתנה ש״ח להיות פטור משבועה.
וגם הא דכתב בקצוה״ח סק״ג בסופו הכרעתו וסברתו
לדינא דאם אמר הריני מתחייב עצמי להיות
כש״ש ה״ה בתורת ש״ש גם לשבועה אבל אם לא
אמר להיות כש״ש אלא שהתחייב בגו״א אין עליו אלא
חיוב תשלומין כשידוע בעדים אבל אם ידוע בעדים
שלא פשע ואין ידוע אם באונם או בגו״א א״צ לישבע
מספק ,הנה למה שכתבתי כיון שנתרצה לחיוב גו״א
כדין ש״ש הרי חייבתו מורה ממילא בגו״א שהוא
בדיני ההורה דאם אינו ■משלם כחיובו צריך לישבע
אף למה שנתחייב לגו״א דהיה באונס דרק אז נפטר
מחיוב השומרין דתורה.

הערה עב
דן 5נ״ט .הא דהקשו המוס׳ כיון דאפילו בא על א״א
ודאי טוב ממלבין ולמה אמר רבב״ח אר״י
רק דנות לו לאדם שיבא על ספק א״א ואף שהעובדא
היתה בספק א״א מ״מ הרי מדאמר דוד הבא על א״א
ראיה גם על ודאי א״א ,והנה לפר״ת שהיו מגרשין
לגמרי בלא שום תנאי אלא היו עושין בצנעא יש לומר
דכוונת רבא מיתתו בחנק לא ננשום שהיא א״א באמת
אלא דאף שנתגרשה וידוע כלפי שמיא דאינה א״א
מ״מ היו הורגין אותו מטעם שמוקמינן אחזקתה דהיא
א״א כל זמן שלא יבואו העדים ויעידו שנתגרשה
בפניהן ואם נזדמן שמתו העדים יחייבום מיתה אף
שבאמת אינה א״א ,ומפורש כן בתום׳ כתובות דף כ״ב
ד״ה הבא שהקשו בתרי ותרי דמדאורייתא אוקמא
אחזקה מאי משני כשניסת לאחד מעדיה הא עד נמו
בחנק קאי ,וכ״ש בלית לנו כלל העדים שאומרים
שנתגרשה בפניהם שבחנק קאי ,ואף שכיון שיצא
למלחמה שייך שיסתפקו שמא נתן גט כיון שהנהיג דוד
לחיילותיו שיעשו כן ■מ״מ הא ■מוכרחין לומר דלא הכל
עשו כן דא״כ היה ידוע זה ואין זה שוב צנעא והיו
עדיין קופצין על נשותיהן לנושאן ,אלא אף שיעץ
להם דוד לעשות כן היו הרבה חוששין דאולי תנשא
לאחר שלא תרצה להתעגן איזה זמן ולהמתין עליו,
וגם דאולי יבא בעל מום ומולה מהמלחמה ולא תרצה
בו ,וממילא יש להעמיד אחזקה שלא נתגרשה ,שלכן
אף שמסתבר שבאופן כזה שאוקמינן אחזקה אסורה
אף על היודע שנתגרשה ■ממש מאחר שהתורה אמרה
שבנ״א דאין יודעי! האמת צריכין לדון כהחזקה אף
לחייב ■מיתה ,ואולי שייך גם בדין חזקה הא דכתב
הרא״ש בחולין פ׳ גיד הנשה סימן ל״ז בביטול חד
בתרי דנהפך האיסור להיות היתר ,שכן הוא בחזקה
שאף שהאמת גליא כלפי שמיא שנתגרשה והיא פנויה
נתהפכה לאיסור ■א״א כמו שנאמר לנו ולהיפוך
בנתקדשה לפני עדים ומתו כיון שנאמר לנו לדון
שהיא פנויה נתהפכה להיתר ,דכיון דלא בשמים
היא והתורה אמרה שב״ד דאינשי ידונו כפי הדינים
שנאמר נעשה הדין אף כלפי שמיא כפי הידיעות דשייך
להיות להאינשי ,מ״מ כיון שעכ״פ האמת הוא
שנתגרשה והיא פנויה הוא ודאי איסור קל שאף
שהב״ד פסקו דין אמת להרגו בחנק יהיה לו עוה״ב
דהקב״ה לדין האמת שלו דן כפי האמת שהוא יודע,
שלכן היה ■מקום לומר שרק בזה אמר דוד הבא על
א״א כזו שאנחנו אינשי דנין הנק מצד חזקה כא״א
יש לו חלק לעוה״ב אבל הבא על א״א ממש שגם
כלפי שמיא היא א״א כמו לגבי אינשי אפשר לא
אמר זה ,לכן אמר דראיה איכא עכ״פ לספק א״א

רלו

דברות

בבא מציעא

דהא לא הובאו העדים לפני דוד להעיד שנתגרשה וידע
רק מפיה שהאמינה במה שאמרה שנהגרשה ,אף שלא
היה טעות במה שהאמינה כי הכיר בה שהיא צדקת
וראויה להאמינה ,מ״מ לדינא הא אין להאמין לע״א
ולאשה בדבר שבערוה ,דנאמנות דקים לי בגוה
שאינה משקרת אינו בזה שהע״א הוא צדיק ,כמפורש
בכתובות דף פ״ה שלא האמין רבא לר״פ מטעם קים
לי בגויה ,אף שהאמין לבת ר״ח אף שר״פ היה גדול
מבת ר״ח כדהקשה לו ר״א בר מתנה ולא השיב לו
רבא שבת ר״ח גדולה מר״פ בצדקות ,אלא הוא מטעם
דגם לצדיק אין לנו בנ״א להאמין אלא מטעם חזקה
שהתורה אמרה דאינו נאמן ע״א בממון אף שמוחזק
בכשרות ,וכדאמר רבא לר״פ אע״ג דאיכא מר שידוע
שאתה צדיק ונאמן מ״מ הוא רק בדין חזקה דע״א
לממון לאו כלום הוא ,ובת ר״ח שאני שהיתה קים ליה
בגוה ע״י נסיונות ובחינות שאינה ננשקרת לא
מצד חזקת צדקתה ,כדבארתי זה באורך בתשובה
באגרות משה חיו״ד באורך ,שלכן אף לגבי דינא
דשמא היה לדוד עכ״פ בדין ספק א״א ,ולכן אמר
רק נוח לו לאדם שיבא על ספק א״א משום דע״ז
יש לו ראיה ממש ,אבל על א״א ודאי ליכא ראיה
מהקרא ומעובדא דדוד אך ■מסברא בעלמא ,אבל
לפרש״י שהיה גט על תנאי והיה ספק ממש בשעת
הביאה ולא ודאי ודוד הוסיף שאף על ודאי א״א טוב
ממלבין יקשה קושית התוספות דהרי יש לו ראיה
מאמירת דוד שגם ודאי א״א ,וצריך לדחוק דאולי
לא היה ברור להגמ׳ הלשון שאמר דוד בדיוק דכיון
שהיה רק על ספק אפשר אמר להם לענין ספק וזה
שהזכיר ודאי הוא להוכיח שהרי אף ודאי מיתתו בחנק
ויש לו מלק לעוה״ב אמר שנחנק שלכן בספק קיל ויש
לו חלק לעוה״ב אף דלא נידון במיתה ,וקצת הכרח
לזה דהא ודאי אין לדמות הבא על א״א ולא נעשה בו
דין חנק לנעשה בו דין חנק שאית לו כפרה בהריגתו
בדין ב״ד אחר שנקבר כדאיתא בסנהדרין דף מ״ז,
ואף דאיתא בסוטה דף ד׳ בתוד״ה היא דיסורין
הם כמנק ודוד קבל עליו יסורין כדאיתא בסנהדרין דף
ק״ז אולי לא ידעו מזה ,אלא שהוכיח מודאי שמתכפר
בחנק ויש לו מלק לעוה״ב כשעשה תשובה על ספק
דיש לו מלק לעוה״ב בעשה תשובה אף בלא חנק
ויסורין והוא הוכחה ■מסברא דראיה גמורה ליכא,
ואף שבתשובה גם מלבין פני חברו מועילה להיות לו
מלק לעוה״ב כדאי׳ בתום׳ וברמב״ם פ״ג מתשובה הי״ד
מ״מ הא צריך ממילה מהמתבייש דעבירה שבין אדם
לחברו הוא ,וגם הא לא עשו אז תשובה ,אבל מ״מ
הוא דוחק.

ט ש ה
הערה עג

הנה רש״י פי׳ בטעם ר״א שמטהר בחתכו חוליות בין
חוליא לחוליא ונתן חול בין חוליא לחוליא
משום שאין זה כלי אלא בנין כעין כלי גללים וכלי
אדמה שאין ,מקבלין טומאה ,והוא תמוה שהן שני
ענינים דכלי גללים וכלי אדמה שאין מק״ט הוא משום
דלא כל כלים יש להם דין קבלת טומאה אלא באלו
שנאמר בהם דין קב״ט בקרא ,אבל כלים הוו לענין
הדברים שצריכין שיהיה בכלים ,כסא דקדוש והזאת
מי חטאת כמפורש במתני׳ בפרה פ״ה מ״ה בכל הכלים
מקדשין אפילו בכלי ■גללים בכלי אבנים ובכלי אדמה
וכן הם כלים שפסולים לטבול בהם ופוסלין המים
שהיה בהם את המקוה בדין מים שאובין כמפורש
בריש פ״ד ממקואות וכן אין נעשין אהלים לטהר
כדאיתא ברפ״ו דאהלות וכן הם בדין כלים לענין
שצריכין צמיד פתיל כדאיתא ברפ״י מכלים ,ובנין
אינו בדין כלים לכל הדברים ואינו מק״ט משום שבבנין
לא נאמר כלל ענין קבלת טומאה ,ואולי הם שני
טעמים טעם אחד דהוא בנין ולא כלי וטעם שני שאף
אם נימא דהוא כלי הוא כלי אדמה שאינו מק״ט ,ועיין
בפי׳ הרא״ש בכלים פ״ה מ״י שהביא פרש״י בלשון
זה שאין זה כלי חרס אלא כלי בנין כעין כלי גללים כלי
אדמה ,ותיבת כלי הוא ■מוקף ,ואולי הוא למשמעות
שהוא טעם אחר ,והוצרך לזה משום הא דכתב רש״י
דתנורים שלהם היו עשוים כעין קדירות גדולות ופיו
למעלה והיה ■מושיבו על הארץ או על הדף ומדביק את
טפילות הטיט סביב על כולו שטעם בנין היה שייך רק
בתנור שהושיבו על הארץ ולא כשהושיבו על הדף
שאינו מחובר לארץ לכן כתב גם טעם דהוא כלי
אדמה ,ומצד החוליות שהם חרס כיון שכל אחד מהן
פחות מד׳ טפחים ואין בכל אחד מהן ד׳ טפחים
שהוא שיעור תנור וצריך לצרוף כל החוליות ע״י
הטפלה שממברם כדתנן בפ״ה דכלים מ״ח וכיון שנתן
מול בינתים אינם מצטרפין והוי מצד החרס פחות
מכשיעור ונשאר לדון מצד שעכ״פ הוא כלי בצרוף החול
שע״ז כתב שהוא כלי אדמה שחול אינו מרס וכשהוא
על הארץ איכא עוד טעם דסוא כבנין ,דאף דתנור של
חרסמק״ט אף כשהוא מחובר לקרקע ,ומטעם זה בלא חול
בינתים מצורפין החוליות אף שהצרוף שלהן הוא ע״י
מבור בנין מ׳׳מ כיון שהחול בינתים שאין מצטרפין
לחשיבות תנור של חרם וממילא הוא בחשיבות בנין.
אבל לא ■מובן לאיזה צורך אמר גם טעם דבנין כיון
דאף לטעם בנין הוא דוקא מצד החול דמצד
החוליות היה נטמא אף שהוא בבנין הרי טעם זה

ספר

דברי דוד
טורי זהב
עשה לגו הרב הגאון המפורסם באהלי תורה וליושבים על כסא הוראה
כבוד מו״ר

הרב ר׳ דוד

במוהר״ר שמואל זצלה״ה בעל ספר טורי

וחב על ארבעה חלקי ש״ע.
ביאור נחמה ויקר בהבנת פירוש רש״י שעל חמשה חומשי תורה♦
מגלה צפונות ונסתרות מש״ם ומדרשים ,מקשה ומתרץ ,ומפלפל בחרוה
בסברות ישרות .עם גדולי׳ המבארים׳ הרמב״ן׳ המזרחי׳ והגור אריה

זצלה״ה.

חלה ראשון
בראשית שמות ויקהא
ראשונה בדיחרץ פורט בדפוס

ר׳ שבתי כהן (בעל
נדפס פעם
שפתי חכמים) בש:ת תמ״ט לפ״ק והיה יקר המציאות למאה ונדפס
פעם שניה

בווארשא

בשנת תרמ״ב לפ״ק ועתה ספו תמו ואיננו וקם

פעם שלישית הרבני המופלג בתרי מו״ה

באנפי חוניאד
הרב הגאון

מנחם מענדל

ני׳ מק״ק

והביא אותו לבית הדפום בהג״ה מדוייקת תחת השגחת

המפורטים מו״ה שלום נאלדענבערג שליט״א
אבדק״ק סוואליווע

סוואליווע
בדפוס הרבנים מריה חיים יד,ודא ג״ב ודי יוסף העכט ני,

שנת תער״ב

לפ״ק
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דברי

טורי

משפטים

והב

דוד

מניעת כוונה להחיותו גזת יש חילוק
מנועם שזכרנו .אבל אחר שפירש״י שחומת
בב״ד ממילא הס שויס ולא זכר הכתוב
אשה כאן אלא דהוא מצוי נהם; והן
מיתת ב״ד מבואר נפרק ד׳ מיתות דהיינו
בסקילה אליבא דר״ע:

שאנחנו אומרים אוחו מבחוץ והאין יבוא
ע״ז נתינת טעם ,וע״כ אמר הרמב״ן
והעד שהביא רש״י מן לכן כל הורג קין
איבו עדות ,פירוש דל״ד לכאן דשם אין
כתיב אחריו שום נתינת טעם כמו כאן,
כנ״ל כוונת הרמב״ן:

(יכו) יחרם כף ,אבל שאר עבודות
כו ,פירוש שאי ן עבודתו בכך
אבל אס הוא דרך עבודתן אפילו פוער
לפעור חייב מיתה ,אבל מת שעבודתו
בפנים חייב מיתה אפילו אין דרך עבודתו

עמי ועכו״ס עמי קורס
(כד)
בפי איזהו כשן (דף
ע״א) מקשינן פשיטא אמר רב נחמן אמר
לי הובא לא נצרכה אלא אפילו לעכו״ס
ברביח ולישראל בחנם ,והרא״ס הביא הך
מסברא וכתב שכ״כ חרמב״ס שמצוה לתקדים
הלוואת ישראל בחנם להלוואת עכו״ם ברביח
ונעלם ממנו תלמוד ערוך הב״ל ,והקשת
הרא״ס למת לי קרא חיפוק ליה מנבילה
דאמר קרא לגר אשר בשערין תתבנה
ואכלת או מכור לנכרי ואמרינן נפי כל
כ״א ):דלר״מ בפקא ליה
שעה (דף
מאו דכחיב או מכור לנכרי להקדים נ תינה
לגר למכירה לנכרי ולרבי יהודה ל״צן קרא
סברא הוא זח אתת מציוה להחיותו כ״ש
ישראל עם עכו״ס וצ״ע ,וא״ל דשם מיירי
בעני דוקא דזה איבו דחא ודאי היתר
נתינת נבילה לגר מיירו אפי׳ בגר עשיר
וראיתי רבים מטריחים לתק זח ולי
בראה דל״ק דנב• נבילה אין שם חיוב
ליתן לגר אע״גדאמריבן 3גמ׳ שם דאתה
מצווה להחיותו חייבו בעבין אם הוא נצרך
לכך כמו שמפורש שם 3גמ׳ מדכתיב וכי
ימון אחין ומטה ידו עמך והחזקת בו
גר ותושב כף ואז חייב לימן לו מכיסו
ואז אסור לחיות בשב ואל תעשה ,משא״כ
בלא מדת זו שתלוי הדבר בשביל חיותו
אחה יכול להיות בשב ואל תעשה דהיינו
שתהיה הנבילה מונחת בשדה אין עליך
לטרוח אחר הנחיבת לגר אלא שאם אחת
רוצה לטרוח יש לן ברירה באחד משני
דרכים ,הא׳ נתינת לגר ,הב׳ מכירה
לנכרי ,וא״כ ודאי יש לך ליקח הצד תא׳

L.

(כא)

בכד:

כר אלמנה ויתום

כף .במכילתא כחוב שאר כל
ח״ל לא חעכון ,נ״ל פירושו
חענון הוא מיותר דתא כתיב
ענה תענה כף ע״כ מוקי לה
אדם .ובג״א תירץ מכילתא
דחוק ורחוק:

וכו? ה״ת
לכל אדם
אדם מנין
דהן לא
אחריו אס
לשאר כל
זו בדרך

(מ) אם ענה תענה אותו ,הרי זה
מקרא
קצר כף .הרמב״ן כתב ע״ז ואיננו נכון
וגס העד שהביא לא העיד כן עכ״ל.
ופירש הרא״ם דבריו כי קשה שיהיה
המקרא קצר כ״כ בחסרון גדול ,ומת
שהביא ראיה מן לכן כל הירג קין אינו
עדות כי שם הוה הפירוש שכל הורג
קין אנקום שבע על חטאתו ואינו מקרא
קצר וזה רחוק מאד כף ,ועוד מת יעשו
בפסוק ויאמר דוד כל מכת יגיסי כר,
כ״ז דברי חרא״ם ,ואינם נראים לי שהרמב״ן
ימכוין לפרש פירוש רחוק כזה בפסוק
לכן כל הורג קין אלא נראה דגסהרמב״ן
מודה בענין מקרא קצר דלכן כל הורג
קין ובפסוק ויאמר דוד כף אלא דכאן
הוקשה לו לומר כי כיון שכתוב אחר זח
כי אס צעוק כף הוא נתינת טעם על
העונש ואין שום זכר מן העונש אלא

את עמי,

כיון

דברי
דהיינו

טורי

שאין

אפית
אבל
מישראל
חרבה אז קנה קודם
במכירה לא יהדר אחר ישראל כיון דאין
לו קופצים הרבה קא משמע לן אפילי
בזח יהדר אחר ישראל כל שאפשר בלי
תי׳ק שלד;

אל

להמקח

תונו ,זו אונאת ממון.

(דף

נ״ח)

זלג

בהר
קופצים

בפי הזהב

ברייתא

איכא

דוד

ומזה אדע
מחבירו

אלא אחד

שאין שוין

דדבריס

גיע טפי

וא״כ תן

קמא לא

ומשתברא

לחשבון,

שלא ניחן

מיירי אלא בממון לחוד:

במספר שנים

(טו)

קשת טובא

כו׳ על האונאה
להזהיר.
בא
בא תכתוב

דלפירש״י

שנים לפרש מת היא

במספר

במכירת קרקע,

הכתוב אחר

זה מיירי

דברים דאי באונאת

ממון הרי

כיון שחייב

כבר אמור אל תונו דהיינו תכתוב כאן,

שעד היובל

חליא זבינא.

באונאת

משמע

מזח התנא

תונו

על ולא

דאילו מת
פשוט,

לא בא

בדברים,

השני דמיירי

בממון הוא

שהראשון מיירי

והיינו דמסתבר הוא דחא כתיב

אחר ממכר

או קנה׳

אלא שבא

לתרץ

ומוקי ליה על דברים

הפעם שבית ל״ל

ונורה

ללמד אלא

לאשכוחי מה הן אוקתא .דברים

ראשון מוכר לשני

אבל 3מ״כ אמרו על הן זו אונאת ממון

עסק בזת

שהחיוב

המלות .ודוגמא לדבר

בידו לתת מתנות

המוכר

ממון׳ וע״ז
אונאת

דברים מתיכא

נגד חמקתבר .ונראה
ללמדנו

חיתי

לפרש הח״כ דבא

אונאת דברים

דגדול

בהזהב שזה ניחן לחשבון

לחשבון

ומש״ה

שיש עבירה

לפרש כן

דאיתא

וזה לא ניתן

ניחא דודאי

א״ל לימוד

באונאת דברים

דלא תונו

לחוד בכלל בו גס דברים׳ כי ידוע לכל

שיש בוטה

כמדקרוח חרב

אלא דקמ״ל

בכלל החיוב;

(טז)

תלבה מקנתו,

תרבה

בדמיה

ולא אמר

כמ״ש אח״כ גבי מיעוט השנים

תמעיט

רש״י לשונו

בזול.

תמכרנה

דאיתא

בנכקיס
קובה

אותת

מדמיו כו׳

אחת

לא תונו,

אונאה

אלא איבו כן דאל תונו זו אונאת ממון
לחוד יכול שנכלל בו

יהיו שויס כשהוא אומר שבית אל חובו
ממילא ל״ל
לאו בפני עצמו
שיש בו

דהראשון לא נכלל

בו אלא ממון לחוד,

קרקע

גדילה

כשמוצאת בהרבה

יותר

כשיש

שכיס

ממילא

משא״כ

גס דברים ממילא

לקנות

ותאב

דזה

היה לרין

(דף כ״ח)

מפני

שפוגם מזיק .פירש״י לפי שאדם המשופע

במועט

אלא

נ״מ לדינא

וכ״ל שיש

3פ׳ הכונס

ודברים שויס
פעם

היה לו לומר בקיפא

בדמיה .או להיפן

וא״כ לא

דהו״א

תמכרנת ביוקר.
קשה למת שינה

מרובות

דממון

מותר

תונו ואתת

קמ״ל דאפ״ה לא

אמור מה אני מקיים אל תונו זו אונאת
ודאי קשה על

כתונת ולא

מ״מ

ביובל

ה״ב

אומר ולא

מ״ש יכול

מוכר לן

שאתה צרין

אין לי

שהבהמה

להונותו.

תונו איש את' אמיתו הרי אונאת דברים

ונראה

במוכר בתמה לטבח שיש חיוב על הטבח

היה גר ט׳ ,אבל בממון לא לרין פירוש

יכול באונאת

דיש

להחזיר

יהיה עלין לקיים

על

דברים כשהוא

ואע״פ

למוכר אני

ודאי בזמן

לומר לו אני

שיוכל

לצמיתות

האונאה

ביובל

נ״מ מזה דאס לוקח

תו״א

של

וכי לא ידענא מת היא

להחזיר

ולא תונו דהינו

גרע

כאן

יכול לקנות
הוה

ביוקר

ולא הוה

כמו קרקע

אין דרן

ע״כ בודאי יש אונאה

גדולה

להוזיל בכן

למוכר אס מוכר

בזול:

(כה) וגאל אות ממכר אחיו׳
ואין הלוקח

יכול לעכב.

ובגואל

^U1-P
דברי חן

סימן עח

ומראש לשבש מוע כמ״ש שם הרשב״ם ומום׳ והרא״ש שהוא מ״ע מדברי
קבלה .ואש ניחן מעות טל יין לקידוש אף שיש לי פת ויכיל לקדש על הפת
מ״מ כיון שמלוה לקדש מל היין מדרבנן העתירו על דין שורה דמעיש
קומת .מכ״ש בנותן מעות על פת .דמקיים בו מלית עונג שהוא מ״ע

דדברי קבלה אף שאיט מקרש עליו דקנה מעותיו:

אמנם

ל״ע בעיקר דינו של מהרי״ל דמדמה יין לקידוש בערב
שבת כדין בשר בד׳ פרקים דהיינו ערב יו״ט האחרון
של חג .וערב יו״ט הראשון של פסח .וערב עצרת .וערב ראש
השנה .והרי בערב יו״ט הראשון של חג אף דודאי מ״ע דושמחת
בחגך טהג בו ואין שמחה אלא בבשר ומקיים בזה מ״ע של תורה.
ואפ״ה לא העמידו חכמים אז דבריהם על דין תורה ולא קט לו
מעיתיו אלא למי שפרע ולא לגמרי שלא יוכל לחזור בי .א״כ
ק לקידוש מאי חזית לדמות לבשר של ד׳ פרקים נדמי׳ לבשר של
פרב יו״נג״הראשון של חג או לערב יו״ע האחרון של פסח דלא
קנו אז מעותיו ויכול המוכר לחזור בו:
יש להבין דלמה באמת לא העמידו חכמים דבריהם רק
א1
בד׳ פרקים אלי דחף דבערב יום טוב הראשון של חג
רובא דאינה' טרידי בסוכה ולולב ואין להם פנאי להרטת
באכילת בשר כמ״ש המפרשים מ״מ מאי איכפת לי׳ ללוקח אם אחרים
לא ירצו לקיים המ״ע דושמחת בחגך בבשר כדין .הלח הוא עכ״פ
מל מלוה נתן מעותיו ולמה לא יקנו לו מעותיו:

לם

**"*׳

ע״כ נ״ל ובאמת גם בראשון של חג או באחרון של פסח קנו
מעותיו ורק לענין ניתן דינר לטבח גהשחיט אותו בע״ב
׳
זה איט קונה משים דהטבח מופו סבור הייתי שיתקבצו לי
המפות מקודם שאשחיט ועכשיו לא נתקבצו לי כל המפות
מדר הבהמה שכיחא לי פסידא לפי שלא אמצא קונים לבשר אחר
שחיטה וכיון דהפסד שכיח ה״ל ללוקח לאתכויי כדין מדיפות דסרכא
בסימן רל״ב סעיף י״ב להיש חולקים ראינו מבטל מקח דהואיל
וסי דבר דשכיח ה״ל ללוקח לאתנויי אבל בד׳ פרקים דשכיחי
מדני ומצוי למכור הבשר לאחר שחיטה והפסד הטבח לא שכיח
א״כ סל הטבח ה״ל לאתנויי ומדלא אתני משחיטין אותו בע״כ.
ולפ״ז כשנתקבצו להטבח כל מעות? גס בראשון של חג או באחרון
של פסח משחיטין אותו בע״כ כשחיט רוצה לשחיט כיון שאין לו
הפסד דבמקים מציה קנה מעותיו .ולפ״ז ביין לקידוש ופת לשבש.
דדפיא לנתקבצו לו כל מעותיו נ״כ קט המתיו כדעת הרמ״א
בשם המהרי״ל .ולדעה השני׳ בסי׳ רל״ב שם צ״ע:

___

סימן עו

הרמב״ם בהלכות הכירה פרק י״ד הלכה י״ר והובא בחו’מ
סימן רכ׳ח סעיף ד׳ בדיני אונאה אס נשאלה שאלה
טל דבר חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב
בדבר זה או מה דעתך בדבר זה וכן כל כיוצא בדברים הללו
פכ״ל הרחב״ם .וכתב הה’מ דזה אינו מבואר .אבל יש ללמוד
דבר מדבר ופשוט הוא :
דהוא גמ׳ מפורשת בב״ב כ״ב ע״א רב דימי מנהרדעא אייתי
ן
גרוגרות בספינה א״ל ריש גלותא לרבא פוק חזי אי צורבא מרבנן
הוא נקוט לי׳ שוקא א״ל רבא לרב אדא בר אבא פוק חהי
לי׳ בקנקגיה נפק בעא מיניה פיל שבלע כפיפה מצרית והקיאה דרך
ביה הרפי מהו לא הוה בידיה א״ל מר ניהו רבא טפח ליה בסנדליה
א״ל בין דידי לרבא איכא טובא מיהו ע״כ אנא רבך ירבא רבו
דרבך לא נקטו לי׳ שיקא פסיד גרוגרות דידיה אחא לקמיה דרב
יוסף א״ל חזי מר מאי עבדי לי א״ל מאן דלא שהייה לאוניתא
דמלכא דאדום לא נשהייה לאוניתיך ט׳ ולכאורה מאי אונאה הי׳
כאן כיק שבאמח צריכין לידע אם צורבא מרבנן הוא כי היכי דלנקיט
ליה שוקא וא״כ בע״כ תהי ליה אקנקניה .אך האונאה הי׳ כאן
ששאל לו שאלה שכבר איבעיא להו בבית המדרש (במנחות דף ם״ט)
וצא נפשט־ כלל משיט אמורא .א״כ איך יחשוב שהוא יפשוט
לו .וא״כ היה נזה דרך לעג ואונאה .ועי׳ בתום׳ שם.
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דיני מבירה

M.

סימן עז
בב״ם

פרק איזהו נשך דף ס״א מ״ב אמר רבאכו׳ עד
כאן יכין רשע וילבש צדיק .עד כאן ותו לא אלא
אפי׳ עד כאן יכין רשע וילבש צדיק .והגמ׳ תמוה מאי אפי'
מד כאן .וגס למה משנה מלשון הפסוק שנאמר (איוב כ״ז י״ז)
יכין וצדיק ילבש .ונ״ל דלקמן דף ס״ב ע״א אמר הניח להם
אביהם פרה וטלית וכל דבר החסויים חייבין להחזיר ■מפגי כטד
אביהם כו׳ והגי מפני כבור אביהם מי מחייבי קרי כאן ונשיא
בעמך לא תאר בעושה מעשה עמך ט' כשעשה תשובה ט'
ולא הספיק להחזיר עד שמת ט׳ ע״ש .דברבית קצוצה.
ועשה האב חשובה דוקא .והניח דבר מהרים .חייבין בניו להחזיר
משום כבוד אביהם .אמנם בריבית שאינה קצוצה דהיינו אבק
רבית משמע שאין ח־יבין להחזיר  .וכן משמע מהפוסקים .וז״ש
יכין רשע דהיינו האב שמת בדשעו ולא עשה תשובה אז צדיק
דהיינו בנו ילבש המלית אף שהוא דבר מסויים שאיט מחוייב
בכבוד אביו לפי שלא עשה מעשה עמך  .אך אס יכין צדיק דהיינו
שעשה האב תשובה ומת והגיח מלית דבר המפרים אז לא ילבש
צדיק בנו משום כבוד אביו .אמנם באבק רבית אפי׳ יכין צדיק
ילבש בגו הצדיק .וז״ש רבא עד כאן .יכין רשע פי' דוקא לפי
שהוא רשע אז ילבש צדיק ולא יכין צדיק וילבש צדיק .משא״כ באבק
רבים אפי׳ יכין צדיק ילבש צדיק .והייט דיוקא דקרא .דאיט
שוה רבית קצוצה לאבק רבית .אך קרא גופא דמיירי ברשע זה
ברבית קצוצה ומכ״ש באבק רבית וז״ש אפי׳ עד כאן .ודו״ק
כי הוא ברור .מחתני הגאין מהיר״ר יוסף מציק פרידסאנן
שלימ״א מפיקעלין:

סימן עח
תני זכית ומתנה
להרב הגאון כו׳.
אשר כתבת אלי יקירי וז״ל שממתי מקשים לפי מ״ש הרשב״א
בשם הראב״ד בקדושין כ״ג בהא דאין קגין לאשה בלא
בעלה דכשנתנו לעבד כאילו נתנו לרבו ממש .לפ״ז איך יכולה
אשה לקטת מציאה לאחר דהא לא שייך גבה מיגו חטא לנפשה
רהא חיכף ומיד זכי לה בעל .וכתבת דמשכתת לה אליבא דר״ש
דקיי״ל כוותי׳ בכתובית ע״ח ע״ב דנכם־ם שאין ידועים לבעל לא
זכה בהן א״כ ה״נ מציאה שלא ידע בה בעלה יטלה לקנות בשביל
אחר וכמו״ש האבני מילואים ליישב הקישיא שמקשים במם' כתוטם.
פד כאן דבריך:
הגה לכאורה הי׳ אפשר לומר בלא״ה לפמ״ש תום׳ ב״מ י׳ דהא
דקיי״ל המגביה מציאה לחברו קנה חברו אף דתופס לבעל
חוב במקום שחב לאחרים לא קנה משים דבמציאה איכא מיגו חט
לנפשי׳ זכי נמי לחבריה א״כ אשה שמגמת מציאה לאחר זולת
בעלה נהי דלא מקרי׳ חב לאחרים דהא איכא מיגו חכי׳ לנפשה
ולבעלה בהגבהתה  .מ״מ לבעלה הרי חבה היא דהא אלמלא שהיא
לא היתה חגבהת הי׳ אפשר שבעלה ימצא מליאה זו .משא״כ עתה
שהגביהה היא בשביל אחר הו״ל כתופס לבעל חוב במקום שחב
לאחרים דלח קנה:
אמנם י״ל דודאי במגביה מליאה לחברו אי לאו דאיכא מינו
דזכי לנפשי׳ הרי הוא חב לאחרים משום דא״א שלא
ימצא עכ״פ אחד בעולם .נמצא דהמגביה חב לו בהגבהתו .משא״כ
האשה עד בעלה לא מקרי׳ חב לו דחי יודע שאם האשה לא
היחה מגבהת הי' בעלה האחד המוצא והרי הוא איט רק אחד
נגד כל העולם ולא חיישינן לו .ודמיא להא דאמר בב״ב קע״ב
לנפילה דיחיד לא חיישינן ועי״ש פי׳ רשב״ם .וא״כ לא חבה
בהגבהתה לשום אדס דלכויע לא מקרי׳ חבת דהא א־כא מיגו דאי
בעי זכי׳ לנפשה ולבעלה וגם לבעלה לא מקרי׳ חבה משום jfim
יימר דבעלה ט׳ מוצא וא״כ לא חבה כלום לשוס אדם בפולס
והויא
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שאלות ותשובות על סדר הלכות הרמב״ם ז״ל.
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I

183

דברי חן

סימן עה  vעז עח

וקראת לשבח עוע כמ״ש סם הרשב״ם ומום׳ והרא״ש שהוא מ״ע מדברי
קבלה .ואם נותן מעות סל יין לקידוש אן> שיש לי פת ויכול לקדש על הפת
מ״מכיון שחציה לקדש על היין מדרבנן העשירו על דין תורה דמעות
קונית .מכ״ש בנותן מפוח על פת .דמקיים בו מצית עונג שהוא מ״ע
דדברי קבלה אף שאיט מקדש עליו דקנה מעותיו:

אמנם צ’ע בעיקר דינו של מהרי״ל דמדמה יין לקידוש בערב
שבת כדין בשר בד׳ פרקים דהיינו ערב יו״ט האחרון
של חב .וערב יו״ט הראשון של פסח .וערב עצרת .וערב ראש
.משנה .והרי בערב יףס הראשון של חג אף דודאי מ״ע דושמתח
במגף טהג בו ואין שמחה אלא בבשר ומקיים בזה מ״ע של תורה.
ואפ״ה לא העמידו חכמים אז דבריהם על דין תורה ולא קט לו
מעותיו אלא למי שפרע ולא לגמרי שלא יוכל לחזור בו .א״כ
ק לקידוש מאי חזית לדמות לבשר של ד׳ פרקים נדמי׳ לבשר של
מרב יו״ע הראשון של חג או לערב יו״ט האחרון של פשח רלא
קנו אז מעותיי ויכול המוכר לחזור בו:
אלל□ יש להבין דלמה באמת לא העמידו חכמים דבריהם רק
בד׳ פרקים אלו דחף דבערב יום טוב הראשון של חג
רובא דאינשי מרידי בסוכה ולולב ואין להם פנאי להרבית
באכילת בשר כמ״ש המפרשים מ״מ מאי איכפת לי׳ ללוקח אס אחרים
לאירצו לקיים המ״ע דושמחת בחגך בבשר כדין .הלא הוא מג״פ
סל מצוה נתן מעותיו ולמה לא יקט לו מעותיו' :
נ״ל דבאמת גם בראשון של חג או באחרון של פסח קנו
מעוחיו ורק לענין טחן דינר לטבח להשחיט אותו בע״כ
**
זה אינו קונה משום דהשבת טוען סבור הייתי שיתקבצו לי
הסעות מקודם שאשחוט ועכשיו לא נתקבצו לי כל המעות
מדר הבהמה שכיחא לי פסידא לפי שלא אמצא קונים לבשר אחר
שחיטה וכיון דהפסד שכיח ה״ל ללוקח לאשנויי כדין טריפות דסרכא
בשימן רל״ב סעיף י״ב להיש חולקים ראינו מבטל מקח דהואיל
ומי דבר דשכיח ה׳ל ללוקחלאתנו" אבל בד׳ פרקים דשכיחי
זמי ומצת למכור הבשר לאחר שחיטה והפסד הטבח לא שכיח
א״כ על הטבח ה״ל לאחנויי ומדלא אתני משחיטין אותו בע״כ.
זלפ״ז כשנתקבצו להטבח כל מעותיו גס בראשון של חג או באחרון
של פסח משחיטין אוחו בע״כ כשאיט רוצה לשחוט כיון שאין לו
מסד דבמקיס מציה קנה מעותיו .ולפ״ז ביין לקידוש ופח לשבת.
דדסיא לנתקבצו לו כל מעותיו ג״כ קט מעיתיו כדעת הרמ״א
מם המהרייל .ולדעה השט׳ בסי׳ רצ״ב שם צ״ע:

סימן עז
הרמב״ם בהלכות מכירה פרק י״ד הלכה י״ר והובא בחו’מ
סימן רכי׳ח סעיף ד׳ בדיט אונאה אם נשאלה שאלה
—
על דבר מכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב
בדבר זה או סה דעתך ביבר זה וכן כל כיוצא בדברים הללו
עכ״ל הרמב״ם .וכתב הה'מ דזה אינו מבואר .אבל יש ללמוד
דבר מדבר ופשוט הוא :
לג״ל דהוא גח׳ מפורשת בב״ב כ׳בע״ארב דימימנהרדעא אייתי
נרוגרותבספינה א״ל ריש גלותא לרבא פוק חזי אי צורבא מרבנן
הוא נקוט לי׳ שוקא א״ל רבא לרב אדא בר אבא פוק תהי
לי' בקנקניה נפק בעא מיניה פיל שבלע כפיפה מצרית והקיאה דרך
ביה הרעי מהו לא הזה בידיה א״ל מר גיהו רבא טפח ליה בסנדליה
א״ל בין דירי לרבא איכא מובא מיהו ע״כ אנא רבך ולבא רבו
דדבך לא נקטו לי׳ שוקא פסיד גרוגרות דיו־יה אתא לקמיה דרב
יוסף א״ל חזי מר מאי מבדי לי א״ל מאן דלא שהייה לאוניתא
דמלכא דאדום לא נשהייה לאוניחיך ט׳ ולכאורה מאי אונאה הי'
כאן טק שבאמת צריכין לידע אס צורבא מרבנן הוא כי היכי דלנקיט
ליה שוקא וא*כ בע״כ תהי ליה אקנקניה .אך האונאה הי׳ כאן
ששאל לו שאלה שכבר איבעיא להו בבית המדרש (במנחות דף ס״ט)
ולא בפשטה כלל משום אמורא .א״כ איך יחשוב שהוא יפשוט
לו .וא״כ היה בזה דרך לעג ואונאה .ועי׳ בחזם׳ שם.

דיני מכירה
סימן עז

3ב״מ

פרק איזהו נשך דף ס״א ע״ב אמר רבאכו׳ עד
כאן יכין רשע וילבש צדיק .עד כאן ותו לא אלא
אפי׳ עד כאן יכין רשע וילבש צדיק .והגס' תמוה מאי אפי'
עד כאן .וגס למה משנה מלשון הפסוק שנאמר (איוב כ״ז י״ז)
יכין וצדיק ילבש .ונ״ל דלקמן דף ס״ב ע״א אמר הניח להם
אביהם סרה וטלית וכל דבר המסויים חייבי! להחזיר •מפני כטד
אביהם ט׳ והני מפני כבוד אביהם מי מחייבי קרי כאן ונשיא
בעמך לא תאר בעושה מעשה עמך ט׳ כשעשה תשובה ט'
ולא הספיק להחזיר עד שמת ט' ע״ש .דברבית קצוצה.
ועשה האב חשובה דוקא .והניח דבר מסרים .חייבין בניו להחזיר
משום כבוד אביהם .אמנם בריבית שאינה קצוצה דהיינו אבק
רבית משמע שאין חייבין להחזיר  .וכן משמע מהפוסקים .ח״ש
יכין רשע רהייט האב שמת ברשעו ולא עשה תשובה אז צדיק
דהיינו בנו ילבש הטלית אף שהוא דבר מפויים שאיט מחריב
בכבוד אביו לפי שלא עשה מעשה עמך  .אך אס יכין צדיק דהייט
שעשה האב תשובה ומת והגיח טלית דבר המסוייס אז לא ילבש
צדיק בט משוס כבוד אביו .אמנם באבק רבית אפי׳ יכין צדיק
ילבש בנו הצדיק .וז׳ש רבא מד כאן .יכין רשע פי׳ דוקא לפי
:שהוא רשע אז ילבש צדיק ולא יכין צדיק וילבש צדיק .משא״כ באבק
רבית אפי׳ יכין צדיק ילבש צדיק .והייט דיוקא דקרא .דאיט
שיה רבית קצוצה לאבק רבית .אך קרא גופא דמיירי ברשע זה
ברבית קצוצה ומכ״ש באבק רבית וז״ש אפי׳ עד כאן .ודו״ק
כי הוא ברור .מחתגי הגאין מהור״ר יוסף בנציק פרירמאנן
שליט״א מפיקמלין:

סימן עח
תני זכית ומתנה
למרב הגאון בו׳.

אשר

כתבת אלי יקירי וז״ל שממתי מקשים לפי ח״ש הרשב׳א
בשם הראב׳יד ׳בקדושין כ״ג בהא דאין קטן לאשה בלא
בעלה דכשנתט לעבד כאילו נחגו לרבו ממש .לפ״ז איך יכולה
אשה לקמת מציאה לאחר דהא לא כדיך גבה מיגו חטא לנפשה
דהא חיכף ומיד זט לה בעל .וכתבת דמשכחת לה אליבא דר״ש
דקיי״ל טוסי' בכתובות ע״ח ע״ב רנכם־ס שאין ידועים לבעל לא
זכה בהן א״כ ה״נ מציאה שלא ידע בה בעלה יטלה לקטת בשביל
אמר וכמו״ש האבני מילואים ליישב הקישיא שמקשים במס' כשוטס.
עד כאן דבריך:

הנה

לכאורה הי׳ אפשר לומר בלא״ה לפמ״ש תום׳ ב״מ י׳ דהא
דקיי״ל המגביה מציאה לחברו קנה חברו אף דתופס לבעל
חוב במקום שחב לאחרים לא קנה משוס דבמציאה איכא מינו חט
לנפשי׳ זכי נמי לחבריה א״כ אשה שמגבהת מציאה לאחר זולת
במלה נהי דלא מקרי׳ חב לאחרים דהא איכא מינו חט' לנפשה
ולבעלה בהגבהתה  .מ״מ לבעלה הרי חבה היא דהא אלמלא שהיא
לא היתה מגבהת הי׳ אפשר שבמלה ימצא מציאה זו .משא״ה עשה
שהגביהה היא בשביל אחר הו״ל כתופס לבטל חוב במקום שחב
לאחרים דלח קנה:

אמנם י״ל דודאי במגביה מציאה לחברו אי לאו דאיכא מינו
דזכי לנפשי׳ הרי הוא חב לאחרים משום דא״א שלא
ימצאעכ״פ אחד בעולם .נמצא דהמנביה חב לו בהגבהתו .משא״כ
האשה עד בעלה לא מקרי׳ חב לו דמי יודע שאם האשה לא
היחה מנבהת הי׳ בעלה האחד המוצא והרי הוא איט רק אחד
נגד כל העולם ונא חיישינן לו .ודמיא להא דאמר מ״ב קפ״ב
לנפילה דיחיד לא חיישינן ועי״ש פי׳ רשב״ם .וא״כ לא חבה
בהגבהתה לשום אדם דלכו״ע לא מקרי׳ חבה דהא א־כא מיגו דאי
במי זכי׳ לנפשה ולבעלה וגם לבעלה לא מקרי׳ חבה משום דמאן

יימר דבעלה הי׳ מוצא וא״כ לא חבה כלום לשום אדם

זהויא
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בשלט

הנב

דברי

חושן משפט סימן נו

לשום ריהנוא כי אמר שמואל דמחולל היינו דיעגד אגל
לכחחלה לא ,דא׳׳כ הא דאמר משמיה דר׳ יוחנן נמול מקח
יש להן היינו לכתמלה והיכי קאמר דאונאה אין להן וכי
מומר להונות ההקדש לכחחלה וכר עיי״ש .וכן בב״מ שם
נסוד״ה ומר סבר] כתבו בפשיטות אבל נמזיד לכו״ע אסור
לאנוס ההקדש עיי״ש .ולכאורה מגא פשיטא להו דאסור
לאנות ההקדש והלא ההקדשות נמנו בין אלו דברים שאין
להס אונאה שם בדף נ״ו ע״ב ,וכדיליף לה התם מקרא לא
תונו איש את אחיו אחיו ולא הקדש .אך בסמ״ע סי׳ רכ״ז
ס״ק נ״א כתב בשם מהרש״ל דאף דאיתמעטו הני מדין
אונאה מ״מ לא גרעי מאונאת דברים וגניבת דעת ובכלל לא
תונו איש את אחיו הן עיי״ש.
ואולם דבר זה נפתח בגדולים רבותינו הראשונים ז״ל,
שהרמב״ן בפירושו עה״ח [ויקרא כ״ה י״ד] כתב
שודאי המאנה את חבירו לדעת עובר בלאו בין במטלטליס

בין בקרקעות וכו /ודרשו חכמים מה שאמר הכתוב וכי
תמכרו ממכר לעמיתך או קנה דבר הנקנה מיד ליד אל תונו
איש את אחיו למדנו שיש באונאה דין מיוחד במטלטלין שאינו
נוהג בקרקעות והוא חזרת הממון ,אבל אזהרת הלאו נוהגת
בכולן וכו׳ עיי״ש ,וכדבריו כתב החינוך במצוה של״ז ,והביאם
ג״כ בהגהות רעק״א שם בסי׳ רכ״ז ,וכן כתב בברטנורא
עה״ת שם .אבל 3מל״מ פ״ד ממלוה ה״א הוכיח מדברי
התוס׳ ריש איזהו נשך שחולקים וס״ל דליכא לאו בזה עיי״ש.

וכעפרא דארעא על הארעא דרבנן [מערכת הא׳ אוח
י״ג] תמה על דברי הרמב״ן ,דמשמעוח לשון
רז״ל שאמרו אין אונאה בקרקעות משמע דליכא איסור אונאה
כלל ודומיא דשטרות והקדשות ועכו״ס וכו׳ עיי״ש .ובנחלת
צבי בחו״מ שם כתב עליו שלא זכר דברי הרא״ה בספר
החינוך ,דמבואר שם דלדעת הרמב״ן ז״ל באמת כל הני
שאמרו שאין להם אונאה העבדים ושטרונסהמדשוח נמי
י
גוף האיסור אונאה יש בהם דומיא דקרקעות עיי״ש.
(את׳יח 1|1? 34567

אמנם יש להעיר בזה מלשון הרמב״ן עצמו שכתב בהמשך
דבריו ,ולכך אמר וכי תמכרו ממכר לשון רבים
למוכר הקרקעות ולמוכר המטלטלין ,או קנה מיד עמיתך
היחיד מהם המוכר מטלטלין מיד ליד ,ואמר לכולן אל תונו,
וכיון שיחד והפריש המטלטלין ריבה בהן דין אונאה והוא
בחזרת התשלומין וכו׳ ,כי הלאו אזהרה בין בקרקע בין
במטלטלין וחזרת הממון מידם קבלה במטלטלין ולא בקרקעות
וכו׳ עיי״ש ,וא״ב אין לנו לרבות אלא קרקעות דמיירי ביה
הך קרא וכי תמכרו לשון רבים ,אבל הקדשות דממעטינן
מסיפא דקרא אל תונו איש את אחיו י״ל דנתמעט גם
מאזהרת הלאו דאונאה.

ועוד

יציב

יש להעיר לפמ״ש בתורעק״א שס [אות ל״ט] להקשות
דהאיך ממעטינן הקדש מאחיו והא אחיו כתיב בקרא

דלא תונו איש את אחיו דמוקמינן באונאת דברים כמ׳׳ש
בדף נ״ח ע״ב וכו׳ עיי״ש ,ולפי דבריו יוצא דנתמעט הקדש
גם מדין אונאת דברים ,והרי כל יסודו של מהרש״ל הנ״ל
דאיכא איסורא היינו משום דמ״מ לא גרעי מאונאת דברים.
אלא שבאמת יש כאן תמיהא רבתי על דברי הרעק״א דהלא
בגמ׳ שם מבואר רק על הפסוק ולא תונו איש את עמיתו
דמיירי באונאת דבריס ,וכן הוא ברש״י בפירוש החומש [ויקרא
כ״ה י״ז] מהתו״כ עיי״ש ,ומצוה ליישב .שו״ר שגס הרש״ש
הקשה כן.

ויעויין בפני יהושע בב״מ שם על המשנה דאלו דברים
שאין להם אונאה ,שהקשה דהא עיקר קרא דאונאה
בקרקעות כתיב ,והעלה ג״כ דבאמת לענין איסורא אפילו
בקרקעות אסור להונות לכתחלה ,והא דממעטינן להו הכא
מאונאה היינו דלאו דלא תונו לא קאי עלייהו וממילא דלא
ניתן להשבון וכו׳ עיי״ש ,ולא הזכיר מדברי הרמב״ן .ועכ״ס
גם הוא ז״ל כתב רק על קרקעות דמפורש בקרא ולא על
עבדים והקדשות .אלא שהתוס׳ הנ״ל כתבו כן בפשיטות גס
בהקדש דאסור לאנות ,וכן הוא בחינוך ,ובמנ״ח שם שכן גס

דעת הרמב״ס.
והיה אפשר לתלות בזה פלוגתא דר״י ור״ל בב״מ וחמורה
הנ״ל כשטעה ונמצא שההקדש שוה יותר אי צריך
להשלים מה״ת או רק מדרבנן ,דאס איכא בהו אזהרת לאו
דאונאה מה״ח יש ג״כ מקום לומר דצריך להשלים מה״ח,
אבל להשיטות דבאונאת הקדש ליכא אפילו איסורא מסתברא
דמה״ת אין צריך להשלים ורק מדרבנן ודו״ק.

י) ומעתה בסוגיין כשנתייקר נראה דאין צריך גס להשלים,
דדוקא התם שנתברר דבשעת הקנין נתאנה
ההקדש ועבר באיסור אונאת הקדש שאיסורו מה״ח או
מדרבנן כנ״ל אמרינן דצריך להשלים ,אבל כאן הלא קנאו
בהיתר ולא עשה איסור.

ולזה כיון דהדיוט במי שפרע קאי מהני קניינו גם בהקדש,
ונמצא דינו כהקדש שוה מנה שחיללו על פרוטה,
ולכן אף שעמד במאתיס אינו נותן אלא מנה .ברם התינח
בהדיוט שקנה חפ׳ן מהקדש ,אבל כשהקדש קנה מהדיוט
דשם לא שייך הך דהקדש שוה מנה שחיללו על פרוטה א״כ
איכא מיהח איסורא להזיק את ההקדש ,וכשהחל אחר כך
איך נחייב את ההקדש להפסיד מה שהחפץ גפתת מערכו,
אטו בשביל מי שפרע שהוא רק זהירות בעלמא נוציא מעות
הקדש לחולין ונהיה מועל במעות הקדש .ולכן כתב הרמב״ס

בזה דחוזר.

וכר

מן דין מסופקני בהני דאין בהם אונאה ,כשמכר שרה
דינר במנה ועדיין לא נתן המעות אלא זקפן עליו

דברי יציב  -ו הלברשטאם ,יקותיאל יהודה עמוד מס  159הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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בלאו דכל אלמנה ויתום לא תענון ואיסור אונאת דברים
/VAh

yio'rt

איסור אונאת דברים ,ואיסור עינוי אלמנה ויתום,
וההבדל ביניהם
א .הנה לכאורה צ״ב ,דמאי תוספת איכא בלאו ד״כל אלמנה ויתום לא תענון" על
איסור הונאת דברים דבעלמא דאיכא בבל גוונא שמצער לחבירו .ולכאורה אפ״ל דקרא
קאתי למימר דבדיבור שאין בו בהכרח הקנטה או צער ורק יכול להתפרש בצד הרחוק
כן ,דבאלמנה ויתום כיון שנפשם ורוחם נמוכה חיישינן דיפרשו הדברים באופן זה.
אמנם הרמב״ם (הל׳ דעות פ״ו ה״י) כתב" :כל המקניטן או מכעיסן או הכאיב להן
וכו׳ ".משמע להדיא דמיירי שציערן להדיא .ובהא נמי איכא לאו מיוחד ,דקרא קאתי
למימר דאף דאיסור אונאת חבירו הוי מעבירות שבין אדם לחבירו ביסודו[ ,ועי׳ פמ״ג
הל׳ יוה״ב משב״ז סי׳ תרז ,וסי׳ קנו א״א סק״ב] ,מ״מ באלמנה ויתום דקוב״ה הוי אביהן
של יתומים ואלמנות הוי הצער להם ממצוות שבין אדם למקום דהוי כזלזול בקוב״ה,
והוא פלוגתת ר׳ ישמעאל ור״ע במכילתא (שם אות קעט) דלר׳ ישמעאל שאר כל אדם
ג״כ בכלל הלאו בדברים שהוא מעונה בהם[ ,ולשון החפץ חיים (לאוין טו) בבאר מים
חיים" :בכל אדם שהוא אומלל"] ,ולר״ע הוא רק באלמנה ויתום ,כלומר דאיסור איכא
בכל אדם ,והפלוגתא אם הוי מדברים שבין אדם למקום דחמיר טפי כדחזינן מעונשי
התורה בזה.
ומעשה דמובא במכילתא (שם אות קב) דר״ש הנשיא שאל לר׳ ישמעאל למה יוצא
ליהרג ,והשיב לו שבא אצלו אדם לדין או לשאלה ועיכבו עד שישתה וכו׳ ,ובמס׳
שמחות פ״ח הובא האי מעשה בלשון שמא בסעודה הי׳ יושב וישן ובאה אשה לשאול
על נדתה על טהרות שלה ואמר לה השמש ישן הוא ,והתורה אמרה אם ענה תענה אותו
וכו׳ ,וי״ל דר׳ ישמעאל אזיל בזה לטעמי׳ דהלאו בכל אדם דהוי מעונה ,ומי שבא
לשאול שאלה לרב הוי בגדר מעונה לד״ז שצריך להמעיט עצמו ולשאול ,וכשמשהין
אותו הוי לי׳ צערא טובא .וכן לגירסא רמס׳ שמחות מ״מ הרי היתה נשואה שנית ולית
לה דין אלמנה ,דהמשמעות דשאלה על נדה ולא על טהרות בעלמא[ ,ועי׳ שו״ת
מהרש״ם ח״ב סי׳ רי ,ומנחת פתים יור״ד סי׳ קפג ,ובמה דהובא בספר פתחי טהרה דף
עט וכו׳] ,וחשיבא כאדם אחר[ ,ולפי״ז נדחית ראיית שו״ת שבט הקהתי ח״א סי׳ שנט
עי״ש].
ויתכן דגם לדעת רבי ישמעאל ,מ״מ ביתום ואלמנה איכא טפי חיובים ,כמבואר
ברמב״ם שם" :לא ידבר אליהם אלא רכות ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד ".והובא
בקיצור בספר המצוות דהח״ח זצ״ל (לאויץ נא) ,וזה שייכא רק בהם .אמנם צ״ע מקורו
של הרמב״ם לנהוג בהם חיוב כבוד ,דהא לאו דקרא הוא רק על האיסור לצערם ,ואפשר
דכיון דקרובים אל הקב״ה כדביארנו לעיל ,ממילא כבודם הוא כבוד המקום ב״ה.

שמא

רבי מרדכי גרוס

ואפשר דכיון שהם נמוכי רוח ונפגעים יותר מהר ,לכך צריך לנהוג בהם כבוד רק בזה
לא יבשלו לפגוע בהם ,וזה מה שהרמב״ם שם מקדים שנפשם שפלה למאד ורוחם
נמוכה וכר ,וצ״ע.
ובחפץ חיים (בבאמ״ח שם) כתב הלשון דמשמע ברש״י שהוא בכל אדם ,ונראה
דמאי דכתב לשון ׳משמע׳ הוא על ההלכה ,דאפשר דרש״י לא כיון לפסוק למעשה,
ואיכא בזה אריכות בספרים אם אפשר בכה״ג להוכיח דעת רש״י להלכתא .ולהלכה
נראה שם דס״ל כהרמב״ם דפסק כר״ע ,וכדהביא שם כן נמי משע״ת (אות כד) ,וחינוך
(מצוה סה) ,מ״מ אלמן הוא בכלל כל אדם ולא כאלמנה ,וה״ה נמי גרושה ,לא שנא
גרושה מסיבה שלו או שלה ,דאלמנה דוקא הוא.

איסור עינוי אלמנה ויתום באינם שומרי תו״מ
ב .ויש להסתפק אם איסורא דאלמנה ויתום לא תענון הוי כאיסורא דאונאת הדברים
**'צלמא ,דמבואר (בחו״מ בסי׳ רכח) שאינו אלא במי ששומר תורה ומצוות ,כדילפינן
מדכתיב ׳ולא תונו איש את עמיתו׳ עם שאתך בתורה ומצוות ,או דבאלמנה ויתום
• חמירא דנוהג בהם אף אם אינם שומרים תו״מ ,וכן דינא דהתם דהמאנה עצמו ,וכפירוש
הסמ״ע (ס״א שם) דמזלזל בכבוד עצמו ,אין אחרים מחוייבים נמי בזלזול בו ,אם כ״ה
נמי באלמנה ויתום.
וכ״ז אם אין המכוון להוליכן בדרך ישרה ,אבל אם הכוונה לטובתן מבואר להדיא
ברמב״ם שם דמותר ,ולכן להעיר בעניני צניעות וכיו״ב גם אם הוי אלמנה או יתומה
מותר וחובה היא ,דאין להם מי שינהלם וידריכם ,ויאמר התוכחה באופן דכתב הרמב״ם
שם בנחת וברחמים גדולים ובכבודו וכר.

מזיק ממון חבירו ,האם עובר על איסור ׳אונאת דברים׳
ג .והא דהעיר מעכ״ת ,דאמאי בכל היזק בממון חבירו אין עובר בלאו דאונאת
דברים דהרי איכא צער לחבירו .כמדומה דהוא ברור שבכה״ג שאית לי׳ צער עובר בלאו
אף דלא קעביד בישירות לחבירו כהא דמצערו להדיא בדברים ,או בגוונא דהרמב״ם
י
בסה״מ שמכעיסו או מבהילו [כדוגמת המבואר בשו״ע חו״מ סי׳ תכ סל״ב] ,מ״מ כיון
שהתוצאה שיש לו צער הוי בכלל איסור זה ,ועי׳ שו״ת מהרש״ם (ח״ב סי׳ רי) ,אך נראה
דבודאי יש שיעור לצער ולעגמת נפש דלאו בכל צערא פורתא הוי בכלל זה ,ואולי
מה״ט הובא במתניתין דהזהב (מח ע״ב) ובגט׳ שם דוגמאות לצער דרק בצער כה״ג
איכא משום אונאה ,וכגון גזל שינה שכתבו המחברים דהוי בכלל לאו ׳לא תונו׳,
ומסתבר שאם הפסיד שינתו רק כמה דקות בלבד אף דד״ז ג״כ אסירא ,מ׳׳מ לא תונו
ליכא ,דהוי צער מועט וכל כיו״ב .מ״מ אפשר דבאלמנה ויתום נכלל גם כה״ג ולא תליא
בשיעור הצער ,ולכן על זמן מועט ביותר שחיכתה האשה לתשובת ר׳ ישמעאל נענש
ע״ז .ובפרט להנז׳ דהוי מעבירות שבין אדם למקום[ ,והמכוון הוא ,דשאר איסורים
שבין אדם לחבירו יסוד איסורם הוא בין אדם לחבירו וכשאיכא האי איסורא הוי נמי בין
ארם למקום ,משא״כ הכא דתחלתו ויסודו הוא מעבירות שבין אדם למקום] ,שייכא נמי
אם אית להו רק צערא פורתא.
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בענין הנ״ל

מזיק ממון חבירו ,האם עובר על איסור ׳אונאת דברים׳
מכתב מעכ״ת הגיעני ,ובו ציין לסתירת דברי הרמב״ם (מפ״ב דהל׳ תשובה לפ״ה
מחובל ומזיק) אם נצרך מחילה למזיק חבירו מלבד התשלומין ,וישוב הלח״מ שם דיש
הבדל בין צער גדול לקטן ,וכן לספר קובץ שם.
הנה לכאורה אם נימא דאיסורו משום אונאת דברים ,אמאי טרחו קמאי ובתראי
למקור איסור דגרמא בנזיקין ,רביד רמה (ב״ב כו ע״ב אות קז) איתא משום לפנ״ע או
ואהבת לרעך כמוך .ובשער המשפט (סי׳ לד ס״ק יג) כתב דהוי איסור מדרבנן ,ולא
קאמרי משום אונאת דברים .והנה בתוס׳ יוה״ב כתב בדעת הרמב״ם דתליא במזיק ממון
חבירו כדי לצערו נצרך למחילה ,וה״ט שייבא נמי אם יש לו כוונה לצערו ,וכן לפי״מ
דכתב בשו״ת שתי הלחם (סי׳ טו) דתליא אם ההיזק הי׳ בכוונה נמי י״ל כנ״ל ,ולפי״ז
מתבאר דכיון דגרמא בנזיקין דחייב לצאת יד״ש הוא גם בלא כוונה להזיקו לכן טרחו
לחפש מקור דאסירא.
והנה לכאורה האי נידון דמזיק יהא בו משום אונאת דברים ,תיקשי בסוגיא דבגמ׳
(ב״מ נח ע״ב) איתא" :אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי גדולה אונאת דברים
מאונאת ממון ,שזה נאמר בו "ויראת מאלוקיך" וזה לא נאמר בו ויראת מאלוקיך ,ורבי
אלעזר אומר וכו׳ ,רבי שמואל בר נחמני אומר וכו׳ ",והובא להלכתא ברמב״ם (הל׳
מכירה פי״ד הי״ח) ,ועי׳ טור (רסי׳ רכח) ,ושע״ת (שער ג אות כד) .והרי בכל אונאת
ממון אית לי׳ צערא והוי נמי אונאת דברים .וכיו״ב דן בחקרי לב (יור״ד ח״ג סי׳ פ) אם
איכא לא תונו בגוונא דהוי שוא״ת ,כגון דבמי שברך הזכיר כל מתפללי ביהכ״נ ואחד
מהם השמיט עי״ש ,והאריך בזה בספר היקר ברית יעקב (סי׳ טז) ,ואמנם התם מסיק
בהוכחות גדולות דאיכא משום לאו דאונאת דברים בזה ,מ״מ הוא משום דמיירי בהאי
ענינא ורק לא בקום ועשה ,משא״ב בגוונא דרק עשה מעשה ומתוצאתו איכא צער
לחבירו לא הוי בכלל אונאת דברים .ובהא י״ל דהוא קרא דבאלמנה ויתום דגם בכה״ג
הוי בכלל אונאה להם ,והוא דלא כמו שנטיתי בכתב הראשון למעכ״ת.
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דהרי
עוד לקלל את האדמת נעטר הארס

' ftר

פרשת כראיית
כי יצר לב אדם

רע מנעוריו ודחק :
מהחרא רביעאה
אמת אמר אל יביא שכלו מלא שקיי© מת
עשת הקב׳ח השליך אמת אילת איל מיס
אחת מנזה תכשיט סלך א«ל רציני שתעלה אמת מן הארץ
שנאמר אמת מאיץ תצמח ולהבין הדברים ב״כ בזח ובעת
שנח חרי״ד מוש״ק בראשית אמרתי בזח דהנח באמת
מעלת אמש בעולס האמת אין כיכ מעלה אבל בעות״ז
שהיא כלו שקר א© ימצאו אנשי׳ שדוברי© אחת זה מעלה
ח״ש רציני שתעלה אמת מן הארץ והיינו אדרבא לפי
שהוא כלו שקר רציני שתעלה האמת מן הארץ« עור נ״ל
‘להעמיק בדברי© דהנח כל עיקר בריאת האד© היה לזכך
עצמו ולצרף ולזקק כל פעולותיו שיה" כולם טובים וגס

המר^ספחותות והכחיח הטבעיות שנו שחס מעיתוי©
לרעיר^נס לעונה וחנה שמעתי מליצה נערצת על מה
שאמרו חיתמו של הקנ״ה אמש דהנס כל המעלות ד*מ

חכמה ותורה וסופר וכדומה יש נהם חדרנית הרתיח
אבל אמת אחת היא לאמה נרה ליולדתת ואין בה חדרנית
בי כל מה שאיני כילו אמת איבו נקרא אמת ולכך חותמו
של הקניה אוו  rשאמת הוא אחדות נמול בלי רבוי כך
שמעתי אמנם אחר העיון זה אס נעריך אמת לפי מה
שהוא באמת אבל אס נערוך אותה בערך האר© שיס־דו
שקר ועלי עולם השקר א״כ גס האמת היא הדתית
ונערך השקר שיש בעול© גס מעט מן האמת בחשב
ציב עדימ שמותר לשנות מפני דרכי שלים וכדומה א־׳ב
גיס 'שאינו אמת גמור נכה נחשב מאי וז״ס שרצינו
שתעלה אמת מן הארץ כי לאשר אדם עלול לשקר וא״ב
כל _מה שיתי׳ אמת אף שאינו כולו אמש גיכ לאמת יחשב

tX.׳*-7-הזים אמת מארץ תצמח ורו״ק :
ד׳ נן בעדן מקדם שמעתי בשם אחר מהצריקי
שפירש שתגן ערן שנברא קודם כריאח עולם
•
הוא לפי שגלוי וידוע שיהיו צדיקי׳ והי׳ לו כביכול
שעשועים במה שיחי׳ אח״כ צדיקים בגן עדן ואני פירשתי
לפי שע״י התורה יהי׳ צדיקים ויש נץ פרשתי וח בתורה
דהזינו גץ ©דרים לכך נקרא נן ערן וזים גן נערן מקים

ויטע

ודייק :
הנחש אל האשה לא מוח חמותין כי יורע
ד׳ אלקיס כי ביום אכלכס ממני ונפקחו
עיניכם והייתם נאלקיס יודעי טוב ורע כ״כ בזה הרבה
וכעם נראה עם" מ״ש הרמנץ על «״ש כי ביום אכלכס
ממנו מוח שמוחין הביא בשם חכמי המחקר שהאדם
להיוחי נעל ההרכבה מוברח למוח ורעת לבותינו שקודם
החטא היה חי וקיים והרמב״ן קייס ג*כ כן בי אחר
שחעילס מחודש בחפץ האפץ סאלקי חי׳ מקיימו לעד כל

ויאמר

ד

שאול

שהיי דביק בחשס תמיד יעי״ש ובאמת שדברי הימנ״ן
דברי אלרף חיים שאס לא היי חיטא אף שהי׳ מורכב
הי׳ הצירה האלקיש גיבדה על החומר והוא חי וקייס אבל
לאחרשתטא נשאר על טבעי שמצר הרכבתו הוא מוכרח
למית יבזה נבא אל הביאור חצה בנר טדע כי יום המות
מיו© היצרי והייני שהאדם מיום יצירתי נחסר מעט
עד כי יבא יומי והנה זה לאחר החטא אבל קידם החטא
חי׳ קייס באיש ולפייז זח שאמר לו אלקי׳ בי ביו© אכלן
ממני מות חמות והיינו שיה" יוס תמות מיו© אכלו
ויחסי יי© יוס ח״ש בכפל מית תמית והיינו שאזי תחל
מיתתי תה נכון והנה האשה לא הבינה דבר והוא חשבת
כי «ס שאמי אלקיס כי ביום אכלן מות מעות היא שימוח
חיבף והיא ס© העמית ולכך כיון שדחפה וראתה שלא
מ הה משנס בי גס באכילה הוא שקר כמבואר נאדר״ג
שאמרה כל מה שאיל רבי היא שקר וז״ש הנחש לא •מוח
תמוחון והייני לא כהבנתך רק שיפקחו עיטכס לדעח
טוב ורע וממילא יתחיל המיתה מיו© האכילה תיש במדרש
שלא אמרח הנחש שקר ונעקר מן העולם •

ויעש

ד׳ אלקיס לאד© ולאשתו כהטש עור הלבישם
במדרש רבה בתורתו של ר״ע מצאו כתוב
כתניחאור באלף והיא תמוה ולבאר הדבר" נבאר דבלי
האביע במ׳ש על הכתוב ויהיי שניה© ערומי׳ ה״ל וייא
כי נס ערום ראה רעה ונסתר מענין זה וטעמו שהרוח
ערום בלי מכסח כדמות העין עיש ובמרגליות ביאר כי
בחיוח לני של ארס ערום מן השומן אז דימה אל אעין

שאס שכסה בעפעפיו לא ■תראה ואם תפתח עפעפ"
ותגלה אז תראה היטב וכששראה דבר מגונה אז חחכסה
וככה גם סרוח המשכלת כשאין לה מונע מפאת החומר
תראה דגר נבזה תתרחק ממנה
ששביל ואס
קלעי לבבכם
עיין שם ובספר יואל נפסיק
פירש •האבן עזרא מיש כל עלום יעשה בדעת כי נקרא
ערום כשהלב איני מכיסה כי מכסה הלב מובע מהבין
וכשהמכסה נקרע נקרא ערום ועי״ש ובמרגליות ונזה
מטאר מ״ש ויחי׳ שניחם ערומים ולא יחביששו כי באמת
אז הי* כלי ההולדה כשאר האברים אחר שלא הי׳ צו שאות
המשגל ועיין באניע על פסיק ויתפרו עלי חאנח שכחב
שעץ הדעח יוליד סאות המשגל ולכך אחר שאכל אז ידע
את חוס אשחי וזאת הידיעה רגיל למשגל יעייש ימי
הנלאה הי׳ קיר© החטא קיום נאי© ולא ה" צו לירך
למשגל ואף אס מתחלה הי׳ קיום במין מ״מ לא סי" לו
חאוח למשגל רק שהי׳ כמו אכילס ושתי׳ ורומה שהוא
צירן הניף ואחיכ ידע אח חיה אשתו מצד סחאוה ועכי״פ
לא הי׳ האד׳ ואשתו מתביישים שרק אחר החטא סי׳
הכלי חולדה כקראי׳ ערוח ובית הטשת וזה מה שאמרו
לבו רואה אח הערוה והיינו שנשהו■ ערוס רואה pb

עמקו
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מה

דברי

פרשת וישב

בצע כי נהרוג אח אחינו וכסינו אח דמי לבו
ונמכרנו לישמעאלים וירינו אל מתי בו כי א׳תיכי בשרינו
הוא הטונה לדעסי כי אס הי'יכלו לפרסם תריגחו אז תי׳

במשב לססלקדושחחשס כי אחיי שדנו אוחו בסנהדרין
עוד יגדל סדבר כי גס על אחיהם לא חנן נפשם וזה
שאמרו עם בצע כי נהרוג אח אחינו אמרי שכסיצו אח
דעו וע״כ למה נחרנכו גידים מועב שנמכרנו וידינו אל
מהי בו ני אחינו בשרנו הוא ונזה מיושב מת דסוותו מאד
בי אומרו מה בצע משמע הא אלו הי׳ מניע להם טובח
עמון כפירש המינוס הי׳ עומר להרוג אחיהם ולםמ*ש
א״ש שהם לא דיברו מל עובח ממין כיא פרס ם מדבר
סימקדש שמו נקבאמס לעיש• עילת לפי דעחס ולא חסו
על אתבס אח ודויק ■
ויהי ד" אח יוסף ומי קטפין בכסוב ימצא כי סלן
בהדרגה בי אמי• כי מיי מצליח ויהי גבית אדוניו
לקחו צשרח אוחו בעצמו ויפקריסו על ביחו להיוח שיער

ומועל ואחרי ביראה כי במבין נימו וגס אשי לו נשרה
^^7נבלל  qpvמסר לו כל אשר לי ורחק .
אי| שר ביה האסירים רואה אח כל מאומה בירי באשר
י ד׳ אחו לפי פשע חכחוב מסיה לא תשגיח בלל
עליו אם עושת או לא כי ידע כ׳ ד׳ אמו ולפי החרנום
שלא ראה חטא נידו דהיינו שעשה כראוי ולא פשע
בעבודמו עוד נ״ל דהנה דין העצלים שעובדים עבורחס
בעצלחיס וכלעבודחס נכנדוח ובל סיום שותים בענודסס
לא כן איש חיל שעובד נשליעוח עד שיפליא עליו לב
אנושי שאין רואה כלל ממי עשה וזה שאמר אין שי ביח
הסותר דואה אח בל מאומה נידו שממיר כשראה אוחו
היה סכל כנר עשוי אף שאח כל אשר עישיס היא חיה
ראה ,כל מאומה נירו נאשר ד׳ אחו
התכמה] לא
עושה בכל[אוצר_nbt
< .
מצליח במבודח ו :

לאיש'

אסר אלה לו אנכי הדס זבו׳ הכר נא לעי
החוממס והפסילים לרעחי הכוונה דהנח חמר
בצדקתה לא היחס רוצת חיו נביאח זנוח כיא להקים
זיע יהודה הצדיק אמנם לאשר חששה דמי מפיס וסן
יאמרו לה אחיב שהוא זונת נעצם ע״ב הלאמה טוב
כמנחה נמה שלא רצחה רק בהניח לח משככוח יקיים
כאלו כי נאמח סיס עקום שימנע לגמי* וכבר אמרו
במדרש ויט אלי׳ נע״כ שביקש ללכח מאחה והקניה
הזמין לו מלאן של סאוס והיינו סנאמח רצת לצכח
בשביל שהכבידה מאד• עליו והיא לאשר לא כוונה רק
לטוב טיב העמיסה עליו סאליח כאלו ולכן כששלחו
ליסודא סזינמה חמל כלמין והרמה לזנונים סלחה לו
לאיש אשל אלה לו אנכי הרה והיינו צסיומלאוח לן שלא
זינחס מאסר וגס אליו לא טונה רק לקיים מצוס ינים וזח
האוח שלא הפקירה נפשת לאחרים סלילה :

1יףןי

שאול
פרשת מקץ
(כהרורא תנעא)

מקן שנקים ימים כ״ל לפמ׳ש במדרש אשרי סגני

אשר  00ד׳ מבטחו זה יוסף ולא פנה אל להניס
זהו מצרים שנקראו להב ועיי שאמר לשר המשקים כי אס
זכיסני אמן נ׳חוסף צו ב׳ שנים ותנה כל דבר יש לו
שני קצווס אחד הראש ואחר נקרא סיף וחנה נס הסנה
נקרא יאסיח השנה ואחריח שנס ולפ״ז נייסף שתי" ראוי
להיות יוצא בסיף טסי שנים ואיב ת" בראשית השכח"׳
וכשכיחוסף לו ב׳ שנים יצא בקוף סב׳ שני׳ לבן בחב
ויה ,מקץ שהיה בקצת האחרון ולזה נראה שכח  3מקץ
שבע שנים שגס סס יש פלוגחא או חחילח הסנה מסמט
או בסופו ורמזה סחורה בלשון עקץ וזה נדור לדעתי
וכמדומה לי שבאדרח אליהו להנאון החסיד מווילנא ז״ל

ז? הרגיש קצח נזה והנה גיף דברי המדרש ממוסים
דכראח כסוחר דנחחצה אמר שלא פנה אל להניס ולא
שם מבטחו בנשר ודם ואחיב אמר שנענש בשביל שבטח
בשר המש• !ים וגס היפית חמת דבאמחהתשחדלותמוחר
כדכמיב ונרכסיך בבל אשר מעשה יכיל ישב ונטל מלמוד
לומר בכל אשל מעשה והנראה .צי בזהרהנח כבל המעורר
הבעל עקידה לבאר נענין הסחרלות דמצינו לפעמים
שתסחדלו הצדיק,׳ ולפעמי׳ מצינו שנענשו ע*ז ולשענ״ד
נראה עפ׳י מה שכחב תרמנין פ׳ בחקותי לענין ורפא
ירפא שנחנת מורח רשוח לרופא לרפאוח דהיינו דבאעס

אס מי׳ הארס בטוח נר׳ בלבב שלם לא חוצרן לרופא
בשר ורם כי ד׳ מרפאו אגל חקב״ס ראה כי צב האנושי
יצאה מלשים בל מבטחו בדי ע״ב החיי לו כשישלח אחר
הרופא שמוחל לרופא לרפאומו לא סד׳ מצוחו שיסלח
אמר חיופא עיש דבריו בי נעמו ולפי״ז גס בחסחיצוח
יש לומר כן דאס באמת היה לב תאדם דבוק בד׳ כל
כן לא מי׳ ציין לשים חשחדלוח רק סד׳ לאח כי ילאה
האדם באשר הוא ארס וע’כ החיי לו שאם ירצה נהשמדלוח
סיע0ח והנפקא מינה הוא דאס ארס אינו ביטח יק בד׳
ד׳ עוזרו בעתו וזמנו לא כן אם שם חשחדלוח בצדו
לעזר הקניה מניחו כפי השחדלוחו וחנה נס ביוסף באמח
שס ד׳ מבטחי ורק שסם השר המשקים לאמצעי שע״י
יגער חסועוח ד׳ והסחדלוח באמח מוסל אבל הקניה
הניחו בחשסדלוס ועיב הוזקק להיות אסור עור שחי
שני׳ שעיר לא מצא שר המשקים מקום סיפעול השחדלומו
ונאמח לא היה לעונש סהשמדצזח מוחל רק שאס היה
בוטח נעור גלי השחדלוח היה הקב״ס עוזרו נעחו ומועדו,
והבן כי הוא ענין כפלא וכמה עניני׳ יבוארו בו •
ונססיטוח י •צ עיר מת שאמרו עפני מה כחטקרו חאעחוח
שלא יאמרו מברכחן של אומים נמברט ות״ח בזת למען
צא

»?/vy
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דברי.

פרשת יתרו משפטים

שאול

חייב גמה* יהרו חותנו וע״ז פריך והלא הוא גרם לו אחד ולא שניים והא עד המסייע פוער משבועה וגם
סל הכבוד ולא חש לזה וא״כ חיק סיס מ״ל עוד דקאי מה ענינו לטריפה והשבתי בתוך ’כדי דינור ח״ל עפ״י
על יהרו דימרו גיס לו כל הכבוד שאס לא הי׳ אשמו מה דמבואר בכ״מ וצעיר ש״ע חי״מ ס‘ 7שיג סעיף
וגניו אצלו לא היה יכול לקבל סחורה וע״כ כיק שגרם
^3רזעה שהלך ובא ומצא זאב שטרף אם יכול להציל
כל
לו הכבוד שוב מומר משה לכבד לימיו שמעט נצמח
חייב ואם א״י חייב לשלם ומטעם דסוי״ל משואילי׳מ
כבודו של משה ודו״ק .
וכמו שכתב סשי׳ך שם ולפי״ז הא דעת חשץ ז״ל
דמשואיל״מ אין עד המסייע פוטר דאין בא לממון
ע״ש ולפי״ז בכס״ג לייד שני עדים זהו שאמר העריפה
לא ישלם דמיירי ננהיג שאינו יודע אם יכול להציל
(טהדודא תניינא)
דאז צריך שני עדים ודו״ק שוב ראיתי נרמנץ ובשפתי
אמול יאמר העבד מה שקראו כאן העבד נ״ל חכמים שהקשו ק ולפימ״ש א״ש אחל זק רב מצאתי
מע״י מס דאמרו בקידושין אוזן ששמעה על בשטח מקוננת ב״ק דף קי״א שהקשה ק בשם
סר סיני כי לי בני ישראל עבדים והוא קנה אדון
מוספי הרא״׳ש ע״ש :
לו
לעצמו נרצע וממהו סלם א״כ במחלמ קנייחו סי׳
אם בעליו עמו לא ישלם אס שכיר הוא בא בשכרו
לרצע אן כראם דחנה הביע כשער מ״ב כחב בביאור'
בש״ס פירשו דקאי לשוכר• וחורה יש■ לה שנעים'
לק אח זונה שמעי דבר ד׳ לאמי דכל הדברים פנים ולפיענ״ד נראה ע״ד מ״ש בתשב״ץ בחוט המשולש
הולכים אחר סמכליס וא*כ כשהיא נחנה אחק ואמנן סי׳ כ״ד דאומן שפשה מלאכה בבעליו ונאבד דפטור
לא ניחן לח ע״כ היא נקראה זונח נעצם ע״״ש ולפי״ז משוס בעליו עמו ושכרו נוטל והטעם דהשכי הוא
גם כאן מחילה המכירה הי׳י משום דוחקו וא״כ לא בשביל המלאכה לא בשביל השמירה ועיי" קצוה״ח סי׳
נקיא עבר בעלם אבל כאן שהי׳ יכול• ללאה לחירות ש״ה סעיף ו׳ ולפי״ז גס •כאן אמר אס בעליו עמו
והלך וקנח ארק לעצמו לכך .נרצע ולכן נקרא כאן לא ישלם וע״ז אמר אס שכיר הוא חיינו שחי' שכיר
עבר בעצם שוב ראיתי ברי״ף בחידושי אגדות שכתב לו לפשות לו מלאכה דהיינו אומן .בא־ בשמיו' ו&א
בי״ח סבענור דהיינו בא בשביל שכרו והיית שלוקח
כעין  wעיי״ש:
ציי״"»?צי
ע״ד
נ״ל
בערמה
להרגו
רעהו
על
א״ש
וכי יזיד
׳
שכלו :
הפשע כי אחר שאמי למעלה ושממי לך מקום והי' כי יצעק אלי ושמעתי כי חנק אני ולעיל אמר
והיינו במחנה לוי׳ כמ״ש יש״י א״כ יזיד איש להרוג -------כי אם צעוק ויצעיךאל} שמוע אשמע• צעקתו
בערמה ויניס למחנה לוי׳• לכן אמר מעם מזבחי וחרה אפי וכו{ ולענ״ד נראה'בפשיטות דלעיל בעינוי
יתום'שפיר יחרה אפו על עינו יתום ואלמנה שלא ■
תקחנו למוח:
לא יוקם כי כספו הוא מה שכחב לא יוקם ולעיל כדת אבל בכאן באמת קנח המשכון כדאמרי׳ אם אינו
כמבנקס ינקם והוציא כלו בלשון נקעה נ״לכי קונה משכון צדקה מכין וא״כ מה שצוח הקנ״ה
.באמת עבדו הוא ככליו וכמ״ש חרעב״ם ורשום בידו להחזיר משמו הוא מצד מדת רחמנות אבל הממשכן
להכומו ורק כל• מונת החורה להרחיק האדק ממדח עשה כדינו ולבך מקיים והי׳ כי יצעק אלי ושמעתי
אכזריות לא בשביל העבד ולכך קיאו נקם ינקם דהיינו כי חנק אני חיינו שמ״מ אשמע צעקתו משום שחנק
על רב אכזריותו אבל אס יום או יומיים יעמוד לא אני ולא בשביל שעשה מלא כדין והבן ובזה מיושב
יוקם כי כקפו הוא -ויכול לחכוחו ככליו וכמ״ש רבינו קושית חחוקפ׳ בב״ק דף צ״ג י בחא דאמרו שהצועק
זנלצוק מזה וחק  .או יאמר עפ״י מ״ש יס״ג דנקמס וחכצעק בכלל אלא שממהלין להצועק יותר ק חנלעק
היא על שלשה פנים אס לעשות דין ומשפט אס למען וגקפרי דרשו גבי חזרת העבוט שסצועק ומי שאינו
הנשארים ישמעו ויראו או להשקיט כעס ואף שלא צועק בכלל אלא שממהרין לצועק פי״ש ולפימ״ש א״ס
ימקןהמעוזח ולפי״ז כאן דאינו רק להשקיע הכעס דבעטט לא שייך לעשות לנצעק דין דמה לו כי יצעח
דבאמח ככליו חשוב העבד וכמ״ש ולבך כחוב נקום על הממשכן הא כדין קנהו ורק שהעני צועק בשביל
ינקם וזה־ לרעמי מ״ש אל נקמות ד׳ אל נקמות הופיע כי עני הוא והוא כסותו לכן הוכרח לומר שצועק
הנשא־ שופט האק ומרומז נו כל שלשה נקמות הנ״ל ואיבו צועק בכלל וממהרין לצועק אבל בעינוי יחים
הנצעק בכלל שעשה שלא כדין וז״ב ומפי אבי מורי
ודו״ק :
אם טרוף יטרף יביאהו עד הטריפה לא ישלם נשאלתי הרב הגאון מוחרר ארי׳ ליבש בי׳ שמעתי בישוב קושיה
בזה מאיש אחד מסקאהל והרי כל מקום השוק׳ דחנח אמרו שם לא שנו אלא דאית לי׳ דינא
שנאמר בתורס עי היא שנים עד שיפרוט הכתוב בארעא ולפי״ז בחזרת העבוט דסיא מ״ע שממן שכרה
בצרה

ם׳ משפטים

OKI

דברי שאול  -חידושי תורה [נתנוון ,יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי] עמוד מס  237הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

דבריי

פרשת משפטים

שאוי

מה

בדמות עבדים ואמרו אהבתי אשמי ובני והיינו שלא צרחן של ישראל שחיו משועבדים לפרעה נמעשת
חפצו נחקנ״ה ובמצותיו ורצו להיות עבד עולם במצרים לבנים וכעצם הסמים לטוהר משנגאלו הי׳ אוי וחדות
ולהתגשם ח״ש נשגתיט על סיר הנשר וע״כ נתן הקב״ה לפניו והוא מהירושלמי וע׳ בשם אפרים מ״ש גזת
בלב פרעה שיכביד עולם עליהם עד שלא יוכלו לסבול ולפענ״ד נראה דרך דרוש דהנס מר נודע מ״ש הח״ח
וזה היה ענין שקישוי השיעבוד השלים והיינו שעי״ז בביאור כל העולם נתון בשביל חנינא בני וחנינאנני
חזרו נס ולא רצו לאהוב אח הארק ונשותיהם ובניהם די לו נקב מריגין דהענין הוא דשיתף הקניה מדת
המצרים וע׳׳כ יצאו לחירות וזה הרמז של מרצע שהי׳ הרחמים למרת הדין והנה לפעמים מתחלף שנוחן
דאויס לענוד ר׳ מאות שנח לפי שבאמת אמרו אהבתי הצדיקים במדם הדין וכל העולם במרת הרחמי׳ ולפעמים
את אלוני וכו׳ אבל קישוי חשיענוד השלים ודחק  :הוא בחיפך כמו שהי׳ בנח שנח ניצול וכל העולם הי׳
אם נגפו יבא בגפו יצא שמעתי בשם' חכם אחד בעדת היין ע״ש שהאריך וגס אני הארכתי בכמה
שפירוש בגפו במקלו וחילו דילי׳ ממה שתרגום מקומות וכעת נראה דבר חדש דבאמח קודם מתן
על בגפו נלחודוהי ועל כי במקלי עברתי אח הירק תורה הי' שצדיק לא חפש בעון הדול וכמ״ש במדרש אל
תרגום ג״כנלחודוהי והי׳ כשחוק באזני השומעים ואני אברהם ממך העמדתי מגינים ולא מב״נולנך ניצול
אמיתי עש״ק משפטים שנת מברך כ״ז שבט שהוא נח ושאר העם היו בדין אבל לאחר מ״ח הצדיק נתפס
ש״ס מפולש נדרים פ״ט רהיט בגפו ותונילא ישם בעץ חדור והנה נראה דנאמת שבט לוי לא עבדו
פייש הר״ן במקלו ותרמילו וא״כ הואמקלו ואף דרש״י במצרים וכל העם הי׳ בעבודה משוס דתי׳ קודם מ״ת
 toפירש כן ועיין ערוך ערך גפו אבל חר״ן פירוש ולא הי׳ נתפש הצדיק בעץ הדוד והנה זה שראו שבאן
____ הי׳ קודם מ״ת ולכך ראו שתחת רגליו והיינו כמ״ש
יאוציהח — כן ואס הי׳ יודע מזה הי׳ שמח :
אונקלוש
בתרגום
וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו
5פ׳ ברכה והם חכו לרגליך והייט שהי׳ תחת רגליו
משבק משבוק מה דבלבך פלוהי וחפלוק לי׳ ח״ש ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וחייט שהי׳
הכוונה לפענ״ד דסנה גוף הפסוק תמוה דהך וחדלת משועבדים במצרים וגס כעצם השמים ולטוהר שזהו
מעזוב לו הוא בלסץ מימא כמ״ש רש״י חח דחוק וכ״כ מליצה על צדיקי הדור שחם היי בהלווחה ח״ש ואל
בזת וכפת נראה עפמ״ש הסוס׳ בפסחים דף קי״ב אצילי בני ישראל לא שלח ידו דהיינו שישלח יד לפגוע
בהא דאמלו מצוה בשונא כדי שיכוף את יצרו והקשו בסם וע״כ ויחזו אלקיס ויאכלו וישחו ח״ש בקרובי
הא בשונא דקדא מלוה לשנאוחו וכתבו דכיון דע״י אקדש ועל פט כל העם אכבד וחייט שלאחר מ״ת סם
שישנא את מבייו ישנא אוחו ג״כ כמיס תפנים לפנים נתפסים בעץ הדור ח״ש ואחיכם כל נים ישראל יבכו
ויגדל השנאה למאד ע״ב צומח התורה שיכוף יצרו את השריפה אשר שרף ד׳ וחייט שהצדיקים פדו אותם
והוא לא ישנא לחברו וממילא עי״ז נס חברו לא ישנא
ונצולו בזכותם ודרק :
אותו ־ ע״ש וחנה זהו כוונת הפסוק כי תראה חמור ששת ימים תעשה מלאכתן ויום השביעי תשבות
שונאך וחייט שונא דקרא וא״כ כיון שמלוה לשנאותו
למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והגר
א״ב ממילא וחדלת מעזוב לו ולכך אמר עזוב תעזוב עיין רמב״ן שהקש׳ למען ינוח איט מוט דסוא כמו בעבור
עמו וז״ש התרגום משבק תשבוק מה דבלבך עלוחי ע״ש ולפענ״ד נראה דבר חדש דהנח כנר נודע מס
ה'׳ר 123^7וממילא גס הוא לא ישנא אותך - ----------- :שחילק חרב המגיד פ״א מיו״ט בין מלאכת עבודה
ד,שטר מפניו ושמע בקולו אל חמר בו כי לא ישא למלאכת אוכל נפש שהוא מוסר ניו״ט אף שהוא
לפשעכם ני שמי בקרבו תכוונה לפענ״ד דכיון מלאכה וחנה בשבת תזהיר אף על מלאכת אוכל נפש
שהוא רק •שליח המקום א״כ הוא לא יוכל לעשות אתכם וזה הי׳ מפני שהתורה רצתה שינוח שורך וחמורך וינסש
חסד רק כפי שורת הדין ולזה אמר שמע בקולו אל בן אמתך והגר ואם הי׳ מומר מלאכת אוכל נפש אכשי
ממי בו כי לא ישא לפשעכם ולזה אמר שלא תחשוב כי הי׳ השור והחמור וק האמה וסגל עושים מלאכת אוכל
יש לו כח מצד עצמו כי שמו כשם רבו כדדישו חז״ל נפש אבל כשאסרח חורה מלאכת אוכל נפש נ״כ שפיל
ולזה אמר שלא בן הוא גי שמי בקרבו והיינו שהכח ינוח  pתאמה והנר והשור והחמור ח״ש ששח ימים
שלו מאתי הוא וע״כ לא יוכל לישא לפשעכם וע״כ תעשה מעשיך ויום השביעי תשבות והיינו אף ממלאכת
אוכל נפש ח״ש למען ינוח  pwוחמורך וכו׳ ויהי׳ זה
שמע בקולו ודו״ק:
ויראו את אלקי ישראל ותחש רגליו כמעשה לבנת למען כפשוטו בעבור שינוח ובזה נכץ מ״ש הרמ״א
בארה סי׳ מרו דשניתת בהמתו לא נוהג ניו״ע
הספיר וכעצם השמים לטוהר ואל אצילי גני ישראל
לא שלח את ידו ויחזו את אלקים ויאכלו וישחו וחמג״א האריך שם דמהיאוי לאסור ולפמ״ש מבואר
עיש" ,שכתב זו היסה לפניו בשעת סשיעבור לזכור בכתוב דרוקא ביום השבח אסור שביתת נהמתו אגל
בירק
י
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8רשה קדושים

דברי

ועין אמרו שלא ראתה קר• על מטחו והיינו שעכ״ס
נדר ממש לא היה וז״ש זבוב וחייט שכבר אמרו שהזבוב
מחפש רק מקום מטונף ח״ש שלא ראמס זטב דדו״ק
ויש לפרש מ״ש אס מקדשים עצמס מלמטה דהיינו
שכני נודע שצריך אחערומא דלמחא ומה שחקניה יודע
שיש ביכולת ארס להמקדש זה מניח תקב״ה לאדם
לנחירחו אנל מה שאץ נכחו  )bהקב״ס עוזר לו ולכך
אס מקדש עצמו .מלמטה אז חקנ״ה עוזר לו לקדשסו
1

'אוז״וז

1234567״

"

*

"

מנמעצס :
איש אמו ואביו שיראו ואח שבתותי חשמורו אני ל׳
מיש שבתותי לשון לביס לפענ״ד הכוונה דהנח
כבל אמרו למה במורא הקדים אס לאב לפי שגלוי
וידוע לפני המקום שהנן מתיירא מן האב יותר מן
האס והיינו שהתורה כוונה שלא יתיירא מצד מודא
שייסלהו רק מצד מצות אלקיס והנס נס נשנת נצטדט
על המלאכה וגס על העונג ’והנס העונג יכול להתענג
מצד הנאתו והזהירה התורה שיחי׳ מצד מצות אלקיש
ודש איש אמו ואביו שיראו וגס את שבתותי דהיינו שתי
שבתות המצות עונג יהי׳ ג־כ מפני אני ד׳ אלקיכם תהו
הסמיכות של שבת למורא אב ואס ודו״ק:
לא תגנונו ולא תכחשו ונו׳ אני ד׳ עיין רש״י בדבר
המסור ללבי נאמר בו ויראת הטונה לדעתי ע״ר
מה שפירשתי אם יש עושה משפט מבקש אמונה דהיינו
שיוכל להיות מה שטחן ונושא באמונה הוא מצד
שמתיירא שאם לא יעסוק באמור לא יאמינו לו ולא
ירצו לישא וליהן עמו וע״כ אס יש עושת משפט משוס
שביקש אמונה וז״ש נס כאן שלא חגנובו לא מצד יראת
העונש רק מצד שאט מבקש שנא חגזלו ולא תכחשו
ודש . toדגי העקור ללב אס עושים מצד אמונה
___באלקיס"או מצד יראת העונש וכדומה ודו״ק :
ואהבת לרעד כמוך אט ד׳ בשבת דף ל״א אמרי׳ דבא
א׳ אצל שמאי ואיל גיירט ע״מ שאלמוד חורה כלח על
רגל אחד וכו׳ א״ל ואהבת לרעך כמוך דעלך קני לחברך
לא תעביד חענין נרא׳ לפעטד רגל אחד היינו שרגל
הוא קבה כמ״ש חמורה והביא מקרא דיעמרו רגליו על
חר הזיתיס והנח מס שנתן הקב״ח תורה הקדוש׳ לישראל
הוא לקנות שוטח והקיבה הוא כיון שרצה לברא עולם
ויהי׳ קיום העולם כ«*ש לא לתוהו בראה לשבת יצרה
ואס לא יהי׳ להס דת ילבו הנזילות והחמקוח וכל אח
עקב יעקב והרי נדור המבול היה כי מלאה האק חמק
וכדרשת חדל לא נחחחס גזר דינם אלא על הגזל ולכך
הציף עליהם המבול ולכך נתן להם חק ודן כד ש׳הי׳
ישוב העולס ודש למדני כל השורה על רגל אחר ודם
לו ואהבת לרעך נמוך מה דקני לך לחברך לא תעביר
זה כלל גדול ואידך פירושא זיל גמור והנה מס שאמר
בלשון מלילה ולא בדרך חיוב חוא לפעטד דחנה במ״ש

שאול

שמע ישראל ד׳ אלקיט ד׳ אחד ואהבת את ד׳ אלקיך
בכל לבבך ובכל נפשך ונו׳ פירשו חעיקליס והעמידה
דהנס האהבה המתחלקת לרבים זה אינו אהבה שנימה
ולכך אהבת ארס לרעהו זה איבו מגודר בשס אהבה
ולק לאהוב את ד׳ שהוא אחד והנה לכך לא אמר ואהבת
לרעך כמיך שיחי׳ אהבה דזח לא יתכן רק מה דעלךסט
לחברך לא תעביד וזה יכול לעשות לכל אדם ודו״קסיטב:
עוד נלאה לי במה שאמר רעלך שני לחברך לא מעביד
דהנה כבל אמרו ואח המעשה אשל יעשון המעקה זה
תרץ אשר יעשון זו לפנים משורת הדין וחנה מה דעלך
קני לחברך לא תעביד זח מצד הדין אבל בחיוב שיאהב
אדם לחבירו כמוהו זו לפטם משוה״ד  .ונזה ישישב
מה שאמרו כשמכטקין ארס לדן שואלין אומו נשאת
ונתת באמונה והקשו התוק׳.דבקנהדלין אמרו אין מחלת
דט של אדם אלא על דברי תורה ולפמ״ש אחי קפ?ל
דאין הקב״ח דן על לפנים משולח הד ן רק מה שהוא
מצד סדין ולכך שואלין נשאת ונמת באמונה וחייט
שעכ״פ לא יעשו עולה ולא גדלה שזה מצד הדן ודו״ק
ודש ואידך פייישא זיל גמור וחיינו שמ״ש ואהבת
לרעך כמוך זה פילושא ממרת חקירות אבל עיקר הוא
כל מס דסט לך לחברך לא תעב ד שזה סדין ( :זה
אמרתי ביום כ״ח מרחשון מלל״א בחקפד) :

פרשת אמור
(טהדורא

תטיגא)

אטור אל 'הנהנים במדרש אמרו מה״ש לפט הקב׳ה
מלך ראשון שיעמוד על בניך ידקור עצמו בחרב
אמר להס סקב״ח ולי אתם אומרים אמור אל הכחנ׳ס
על שהרגו נוב עיר הכחטם והוא תמוה והנח בראה

לי דהנה אמרו במדרש 3ל״פ נח ואך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש יכול כשאול ח״ל אך ועיין ביפי׳ת מ״ש
בטעמו של שאול אמנם נראה דהנח בחידושי מהלייט
בכתובות גבי האי טנק שעלה לגג ונפל ויצאה *3ק
ואמר אף הוא מזומן לחיי עוס״ב וכתב דאף זה דעאבך
עצמו לדעת אין לו חלק לעוה״ב חייט כשאיט עוש׳
משום חשוב׳ אבל שם דעש׳ בו משום תשוב׳ מוחל
ע״ש ולפ״ז בשאול דאמר עמוד ומומחני כי אחזט השבץ
ופלש״י בשם המדרש ענין של לונשי משק וא״כ עשה
כן משום חשוב׳ על שסרג טב עיר הכסטס ולכך מותר
ועין בשו״ת אבן השהם שכתב כן ובזה הארכתי בהא
דאמרו ביבמות דף ע״ח קתבע לשאול על שלא קפדוהו
וקתבע על שחרג נוב עיר הנהנים וכו׳ באשר משפעו
פעלו עי״ש והטוט לדעתי כי באמת אס מאבד עצמו
לדעת אין מקפידן אוחו כדקי״ל בידר קימן ,שדמ ולק
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דברי

פרשת בהר

שאול

משי דודי סרב החריף מות׳ יוסף נ״ז ני׳ שאמי■ לסיש
מ״ש יש״י ביתרון שבח מנוחת ומרגוע ואמר הוא
דמשל לארס ששובת נדרן לא למען שביסה כ״א שינוחו
סקוסיס שיוכל אח״כ לנסוע מהל ולזה אמר שלא
ססיו השגיחה .למען יוכל אמ״כ לענוד יוסר ולזה אמר

דברים ועיין נרמנ״ן שס ולפ״׳ז שסיר ס״ד דמיירי
נאונאת דברים דנאונאח ממינו לא שייך דאין אונאה
לקרקעות ולזה אמר דא״א דכבל אמור שם לא תונו
איש את עמיתו וע״כ דפקקי׳ לקרא ועיילי ?אן
במטלטלין כע״ש חרמב״ן ומה שהוכיח דמיירי שם
באונאת דברים הוא עס״י מ״ש ביראים דאונאח דברים
לא שייך רק בעמיחי בחורש ועצות כדכתיב ולא תוט
איש עמיתו ע״ש ולכן ששיי פירש דמי ירי באונאת]
דגלים  .ובגוף קושית סרמב״ן דאין אונאה לקיקעוק
נלענ״ד כיק דסמיכל בזמן שהיובל נוהג אין מוכר רק
לפירום ואין לו קנין הגוף בנוף הקרקע ואינו -רשאי
לחפור בסון השדה ועיין משנת למלן פי״א משמיטה
הלכה י״א מ״ש בשם הירושלמי וכיון שאינו מוכר לו לק

ודו״ק :
כי ימון אחין והחזקה בו גר ותושב נחי עמן אל חקח
מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהזך וחי אחין עמן
לדעתי הכוונה שאולי יחקוג בלבבו חן אמם שאני
מלוח להחזיק ידו אבל אתן לו נהלואה בנשן ובמרבית
ואז יטב לי ולהלום כי עי״ז יוכל לסחור בארץ וגם סוא
יקח מאתו נשן ומרבית לזה אמר ויראח מאלקין שזה
דגל המסור ללב .שבאמת עור יוכל לומר שטובה
גדולה עשה עמו והחזיק ידו כמאמרם סיף איזהו נשך
שמשימים משה אמת וכו׳ ואומרים אולי ידע וכו׳ ועי׳
גטו״ז יוי״ר סי׳ ק״ס מ״ש נזה לזה אמר אמס שצוחין

ספירות 6״כ לא שיין אין אונאה לקרקעות דהרי אינו
עוכר לו הקרקע כלל כ״א הסירות והרי הפילות שא״ל
לקרקע דעת הרמג״ס ודעימי׳ דשיין אונאה כמבואר
בסי׳ צ״סינש״ן באורך ובכמה מקומות ואפי׳ החולקים
מודים דכאן דאינו מוכר כלל לסקרקעכ״א ססיל-ום
ושיק סוף סרק השולח דאמר וקרא מסייעא .בעקפל
פט הגואות ’מכר לן ופייש״י משום •דאינו מוכר לו
הקרקע כלל רק חפירות ודו״ק  :ובי ימון אחיך ,וט׳
לא תעבוד בו עבודת עני וט׳ עד שנח היובל יעבוד
עמן ויצא הוא וגניו עמו ושב אל 'משפחתו■';(אל
אחוזת אבותיו ישוב ופייש׳י לכבוד משפחתו• ואין ?,לן.

 yt p’lnnaאגל לא נדרן ריביס רק שיחי׳ עמן אגל אל
חקח מאתו נשן וסרנים וכו׳ :.בסנהדרין דף ל״ט מ״-ט
ישמיטחא וכו׳ כדי שסיעי שהארץ שלי הכוונה דמלכוחא'
דארעא כעין עלטתא ;דרקיעא .סענין הוא כמואדק
שנותן לעבדו שדה וכדומה מצד רחמנות ומוותר כנגדו
אך שמחירא לגל .יאמר .אח״כ ששלו הוא לחלוטין ע״כ
הוא מסלקו שנס אחת כדי שידע שאינו שלו בהחלט כמו
 pאס״כ פן יחשיבו ששלהם .הוא ע׳כחוא מצוה
שישמעו למען ירעו שהארץ שלו .הוא :

מובן ואח״ס .מסיים כי לי בני .ישראל עבדים ?אשי
הוצאתי אותם מארן מצרים .לא ימכרו ע<ןכןת ,עבד
קנראת לי בהבנת כל' הכתובים ■עסימ״ש!המעשה?;ך׳
בביאור מאמר בעל הגדה ואלו• לא הוציא אותנו■ ממצרים
הלי אנו ובנינו' ובני בנינו מקועגדיס היעו׳ לסינגס
במצייס וכתיב דהכוונס 'הוא דעבד 'שיוצא ,לחיקח
ע*מ שסי עביר עליו ומחביינן• מפני אמניו .לא כן עי
שנשבה ואחיכ.נא אביו ולקחו ניד -.חזקה זה אינו
מתבייש אח״כ כלל עיי״ש' ומעתה ■לכן .הזהיר כאן שלא
יעבדו ,בו עבודת' ,ענד שנאז יתבייש אחיכיאף ףצאהו
לחפש׳ וגס לא .יהי׳ «ן נלד יובל .ואח״ב ייצא לח«ןן

שלא ססיו סשניסה  pרק שביתת מרגוע ודסח״ח ונס
כאן כמו שכמנו המפרשים  m>b3zרוך אק להגיר
שנה אחח כיי שססי׳ סאק שמינה ונמצא לא ססי׳
השגיחה לשם ד׳ כ״א למען מעשה האדמה יוסר
חס שאמי ושבסה האיץ שנת לד׳ ופירש״י לשם ד׳
כמו שנאמר נשבח בראשית והיינו כמו שכסנסי שניסת
מרגוע ולכן אסלה הסויה אף ספיחי שביעית כדי
שיהיו .מכר שהשביחה לשם מרגוע ולא לשם העבודה
!אוצר החכמוזן

(טהתרא תליתאה)

׳ —,

לא חוט איש את אחיי במספר ,שנים.אחר .היובל
תקנה וכר נת״כ אמרר לא תונו.באונאת ממק
הכסוג מדבר או .אינו אלא באונאת דנייס כשהוא אומר
לא חוט איש את עמיתו הוי אומי אונאח דברים
וחמה הק״א דאין אפשר לומר דכאן מיידי באונאת
דברים הא עיילי באכילה והוא אונאת ממק והנח
גגציק סש״ע חו*מ סי׳ לכ״ט כתבתי עפימ״ש סרמנ״ן
בהולה להקשות' סא אץ אונאה לחרקעוח וכאן
בקרקעות מיירי ’וכאב דע״כ פקקי׳ לקרא נקכינא
חריפא וכאן מיידי במטלטלין ע״ש וחנה המחרש״ל בחב
נחו״מ והסמ״ע מביאו דאף .בקרקעות ושטרות דממעטי
מאונאה אבל עוני בלאו דלא תונו דלא גיע מאונאת

אף בלא לצון &דוטו שהוא יעודה שאונו■«שן«3לעבודת
עצר וז״ש ושב אל משפחתו ואל אחוזת :מטחיו דהיינו
לכבוד אבותיו ,שלא יתבייש מפני ;אדוניו אח״כ וע״ז
מסיים כי לי בני ישראל עבדים אשר הוצאתי איקס
מארן מצרים למען לאי יקראו עבדים ולזה אמד■ לא
ימכרו ממכרת עבד דהיינו שלא יקיא עליהם שם עבד

יהג

? ;1

,

בסנהדרין דף ל״ט אלקיכס גרזיכן הוא דאמר ליחזקאל
שכב על צדך השמאלית וכו׳ עי״ש כל

ww

המאמר תמוה וכבר כתיבתי בזה וכעת ניא•!?
שמי׳סל הגדולים דלכאויח נלאה .כעול אלילת'#דקו

יחבק
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דברי

אטור

זמן כלל והחיי שיגביל האדם הוא החור המוגבל ודש
מלבד כל מחנוחיכס וכל נדריכם והיינו ראו כמה חביבים
אמס שאחס חנביילו המועד וגס תוכלו לבא לפניו אף
אם לא נחן לכם זמן כלל כגון נדרים ונדנוח ודו״ק.
וחני בכל המועדים מצינו הכנה דפקח היה טעון ניקור
ר׳ ימים ושבועות חיו סופרים שנע׳ שבועוח מקודם
ובסוכות חי׳ ר״ח ויוח״כ מקודם וד׳ ימים לניקור וזה
ברא׳ לפענ״ד הא דדישו במדרש וכי ראשון הוא והלא
מיו הוא וחיינו דמסחבר שנמשך לימי החודש דמקודס
ולא שייך ראשון דמשמע שהוא מספר בפני עצמו וזה
לא יתכן ולכך אמי ראשון לחשבון עונות וחט״ז נסי׳
וזקפ״א כתב דראשין לא שייך רק כשיש שני אחריו אבל
לולב שלא חיה נגנולין רק יום אחד לא שייך ראשון וכ״כ
סעקיד׳ פ׳ אמור וחב׳ לפ״ז במקדש חיה שייך לשון
ראשון .וזח כרא׳ לפענ״ד הא דאמרו במדרש פרשה
אמור בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון יניא ראשון
שנאמר אני ראשון והיינו דגם בהשי״ת הוא ראשון בלי
**> נעצם שאין דומי לו ויפרע מראשון מעשיו שנקראראשון וחיינו שגם עשיו לא חיה ראשון כמשל השפופרת
ויבב׳ לכס ראשון שנאמר כסא כבוד מרום מראשון וחיינו
שאחרי שנחמ״ק הראשון לא חיח דומה לחשני ומכ״ש
לאחרון לא שייך ראשון ויביא לכס ראשון שנאמר ראשון
לליון הנח הנס וגם אח״כ כשיבנ׳ המקדש ולירושלים
מנשר אתן והיינו שבאמת במקדש חיח שייך בלולב ראשון
שבמקדש חיח נוהג שנע׳ וא״כ ראשון לציון חנה הנם
ונס אח״כ כשיבב׳ המקדש ולירושלים מבשר אתן יתקיים
הראשון בקדמותו ודו״ק כי נזה יח״שנו כל מנין הראשון
דאל״כ רק שיחי׳ דראשין ראשון נקט בלי טעם ולפמ״ש
אחי שפיר ודו״ק .ודרך אגב אבאר מה דדישו במדרש
ונפייט נסוכות מניאו דחקנ״ה יעש' סעוד׳ לצדיקים
מלו חן ומעורר יעש׳ סוכת שנאמר התמלא בסכות עורו
ואמרתי בזח בחג הסוכות שכת חר״ז דחכוונח דחנה
האדם מחובר מגיף ונפש וכל אחד מושך לשרשו וחנה
קיום המצית אינו רק כל זמן שהגיף מחובר עם הנפש

hiL

כשיפרד הנפש מהגוף במתים חפשי משום דעיקר
ן חקניח שהשכל יגבר על• החומר העכור .וזח לדעתי
מה שחלל כשהיה שמח שמחת בית חשואנח אמר אם
אני כאן הכל כאן וחייכו שכבר נודע ההבדל שנין אני
לאנכי שאנכי לא שייך רק על הנפש ואני שייך על
הגיף ועיין באפיקי יחודא שהאריך נזה ועיין נצהר
החיב׳ ביאור מלח אנכי ולפי ז אמר הלל כשאני כאן כל
זמן שהגוף קיים הכל כאן אבל בלי הנוף לא יתכן שמחת
חנפש דמה רנוחא בנפש שאצול׳ מתחת כסא הכבוד
רק כל זמן שמחובר לגוף ומגביר השכל על הגיף זה
עיקר תכלית חבריא׳ וכבר נודע דשמחת בית חשואנה
חיח ששאבו רוח״ק וחנ׳ לעתיד נזכה שגם חגיף יחי׳ דבר

שאול

פח

רוחני כמ״ש חרא״ח חונא בעיקרים שחס עתידים להתחדש
כמותם שגוף הצדיקים יחיה כמו גוף אליהו .וזח לדעתי
סעודת לדחי דחוא ענין חיבור כדכתיב כמער איש ולויוח
ולויתן חוא חיבור וזח חסעוד׳ שהגוף יתחבר עם הנפש
ויזדכך וחב׳ הגוף היא כמו חיק התפילין דתוא תשמיש
קדוש׳ וכמו קוכה שהיא תשמישי מצוח וז״ש שמעור של
לויתן יחי׳ סוכה ודו״ק :

לייצא

בן אשה הישראלית  .מצאתי בתוספתא סיף
עדיות מה משה רנינו לא גלה ממזרים’אליהו
הנביא לכ״ש  .והיא תימה דלמת היה לו למשה לגלות
וחכרא׳ דכוון התוספתא למה שדרשו שהוא חיח בן
המצרי שחרגו משח ושם כתיב וירא כי אין איש ופירשו
שאין יוצא ממנו כשר לעולם א״כ ראה ברוח הקודש שזה
יחי׳ סקול ואפ״ח לבא לפומא לא גלי עד שבא העת וראו
הכל נפסולו ודו״ק:
בן האש׳ הישראלית והוא בן איש מצרי .עיין
רש״י ונרמנ״ן על החור׳ שנדחקו למה נקרא
בן מצרי והא נכרי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר
ע״ש מת שהביא בשם רבותינו הצרפתים .ונפענ״ד
מכאן ראיה גרור׳ לשיטת החיספות בקידושין דף ע״ה
ע״ב ד״ח ור״י ובמהרש א שם דצריך שיתגייר ועד שלא
יתגייר הרי הוא ככרי גמור וא״כ שפיר כקרא בן מצרי
וז״ב ודו״ק וז״ש בתוך בני ישראל ודריש נת״כ מלמד
שנתגייר וחרמנ״ן נדחק למה צריך גירות ולפמ״ש אתי

ויצא

שפיר :
א-ש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו ונוקב שם ד׳
מוח יומת רגם ירגמו אותו כל העדה  .מה
שכפל נזה וכבר אמר דין המקלל שיוציאו אותי כנר כתבתי
נזה  .וכעת נרא׳ דהר׳ עינינו הרואות גס במלך בו״ד
אס יהי׳ לאיש איזה דבר לבא אל המלך ויריב עמו כי
העביר עליו הדרך או אף מדיני אחת אז אף אם בני
מדיני אחרת מעבדי המלך ועמו עומדין אין לחם
משפטים אם לא זעקו בקול על האיש המנזה מלך אבל
אס יבזהו בדברים הנוגעים אל המלך וענין מלכותו הלא
אז מן הדין כי יעמדו עליו כל אנשים וישסעוהו כשסע
הגדי ואם לא יחרפוהו גס חס מהראוי שיענשו אחרי כי לא
חשו לכבוד המלך ומלכותו וזה לפענ״ד מ״ש רגום ירגמו
אותם ופירש״י שיאמרו לו אין אנו נענשים במיתתך אתה
גרמת לך והיינו כי אס לא יבין ההבדל שבין מקלל נשאר
שמוח הקדושים לשם הויח יתברך כי כל השמות הקדושים
חס רק תארי הפעולות והמקובלים יקראו לחם ספירות
אשר כל אחד רומז לאיזה מדח ממדוחיו של תקנ״ח ועיין
בשו״ת חרינ״ש סי׳ קנ״ז וא״כ לכך איש איש כי יקלל
אלקיו ונשא חטאו והיינו שאין אחרים נענשו בעבורן כי
כביכול לא תיקל בכבוד העצם נשם הנכבד רק שלפי
שכלו חשב שלא נתמלא׳ לו מבוקשי והיה כי ירעב

איע

דברי

שאול

אמור

צוה ד׳ אח משח לקיים מצוח חובל ודו״ק .ובנוף כוונה
חכחוב כרא׳ לי דהכ׳ בתא דכחיב ויניחוהו לפרוש להם |

והתקצף וקילל נמלכו ובאלקיו אבל בנקבו שם ד׳ שזה
מקלל עצם חאלקיח כביכול אז מחוייביס כל העד׳ לרגמו
שאל״ב ענוש יעכשו והנ׳ זה המקלל כקב שם ד׳ ולכן על פי ד׳ ודרשו חז״ל דהוראח שעת היח׳ וכסחפקו אס י
כחיב ויניחוהו במשמר לפרום לחם עפ״י ד׳ ובמקושש חייב מיח׳ כלל ברא׳ לי דהספק היה דאדרנא זה נראה י
כתיב לפרוש לו ועיין רש״י מה שהביא משמא דגמרא .כפחיחוח וגרעון כביכול דתרשע המקלל אלקיס כביכול
ולפמ״ש יש לומר דבמקושש שאלו מה יעש׳ לו אבל חס מ נ_עשה לאלקים ויושב בשמים ישחק ולכן נסיזפקו
אינם נענשים ע״ז וכאן שאלו מה יעש׳ לחם והיינו שחשנו אם חייב מיק׳ בזה ובאמח עיקר החיוב רק בשבילנו פ״ר
עצמם כמקילים בכבוד ד ,אם לא יענישי אוחו וע״ז אמר אם אדם נקלה יפעור פיו בגד אדם גדול לפי גודל
הוצא אח המקלל אל מחוץ למחר וסמכו כל השומעים פחיחיחו גס בישחו קטן כי במת בחשב הוא ולזה אמרו
אח ידיחם ורגמו אוהו כל העד׳ ונזה יפטרו מהעונש הכל לפי המבייש וחמחבייש וא״כ הש״י כביכול שאין נו
שום חפעליוח א״כ מה עוש׳ לו .אמנם באמח עיקל
אשר לחם ודו״ק היטב:
איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו ונוקב שם ד׳ החיוב הוא בשבילנו שקילל אלקיכו אשר אן בו נהימל
מוח יומח .עיין פקיד׳ ור״י אנרבנאל שכחנו כל חיום והוא קדושינו וע״ד מי שמבזה אדם גדול וצדיק
דאיש איש כי יקלל אלקיו חיינו אף משאר העמיס שיקלל שאף שהוא עניו ולא יחפעל בכ״ז האיש השומע ייגז
אלקיו ונשא חטאו לפי נימוס הדח שלהם ואף כי ונוקב מאד לאשר ביזה אדם גדול אף כי המבדיל באלפי אלפים
שם ד׳ ולפי דרכם אמרחי להמחיק הדברים עפמ״ש הבדלוח אשר קלל שם אל חי חלקינו צורינו וזה אומרו
האלשין לפרש הפסוק כי חולח אהב׳ אני שהענין הוא איש איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו וע״ד שפירש הפקיד׳
דתב׳ אוה״ע אינו עובד לאלקיו רק בעח ייטיב לו והיה שבכל עם ועם מי אשר יקלל אלקיו ונשא חטאו ולכן
כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ויבאלקיו אבל היהודי אף ונוקב שם ד׳ מוח יומת [ואף כי חוששני מחטאח שעש׳
כי יצר לו נכ״ז יחפלל ויבקש מאח חקב״ה והדמיון נזה קדש חול ועיין ירושלמי סוכה פ״ח ונשו״ח bb״ tבעל
לעי שנפשו קשור׳ באהבח נפש אחד אף כי יחלה חולי שער אפרים על מה שדרש הדורש חעבדון אלקים על
מוח עי״ז בכ״ז עוד אהבחו חקוע בלבו וזהו אמרו כי ההר חזה שקאי על העגל יעו״ש] ומעחת זה שלוה חכחוב
חולח אהב׳ אני ודפח״ח וזהו אמרו איש איש כי יקלל שכל העד׳ ירגמו אותו ולזה אמר ובניישראל עשו כאשל
אלקיו וחייכו נעח שצר לו בכ״ז ונשא חטאו אף כי נפש צוה ד׳ דהיינו רק כאשר צוח ד׳ אבל לא בשביל ד׳
הישראלי שנוקב שם ד׳ מוח יומה שתם לא אלקיס רק כי כביכול לא אכפח לו כלל רק בשביל העד׳ כי חרף
בשביל שהטיב לחם אבל חקנ״ח הוא אלקי אמח וצריכין מערכוח אלקיס צבאות ולפעכ״ד היא כווני אמיחיח ואס
לחיוח חולה אחבחו ודו׳ק :
אולי שגיתי ד׳ חטוב יכפר בעד :
משה אל נכי ישראל ויוציאו אח המקלל אל
בביאור עכין לויתן שכחנחי למעל׳ אחר זמן
מחוץ למחר וירגמו אוחו אבן ובני ישראל
רב מצאחי בשיטה מקובלת 33״ 3ר״פ הספיג׳
עשו כאשר צוח ד׳ אח משח ופירש האבן עזרא שעשו שכתב שם נשם רביבו דוד בר״י החסיד ז״ל בספר לבנה
מאוחו חיום כמשפט חזה בחובל וחמה הרמנ״ן א נו נכון חספי.ר שכתב דלויחן חייכו מה שיחחבר הגוף עם הנפש
שיתי׳ כחוב כן על חעחיד .ולפענ״ד דבר גדול השמיענו ביחד ויאכלו וישיגו מחעכוגי העוה״ב איש איש לפי
החור׳ נזה דהר מ״ש האבן עזרא בחובל כיון למ״ש מדרגתו והביא ש״מ שם שיש שפירשו שלויחן חייכו חיבור
לעיל נפסוק ט״ז שיחכן שאלו השני אנשים חניצים חכו הכפש דהיינו השכל חאלקי או החומר עם הצור׳ ע״ש
זח אח זח והב׳ בכחונוח דף למ״ד אמרו ר״א אמר נזר וכפי חנרא׳ נחלקו במה שנחלקו חרמנ״ס עם חראנ״ד
שאכל חרומ׳ משלו וקרע שיראין של חבירו וע״ש בחיס׳ בהלכות חשוב׳ בביאור עכין ססעוד׳ שלהראב״ד הדברים
דכל דהמיח׳ לשמים הוה מיחח וחשלומין לאחד וע״ש כפשטן ולהרמנ״ס היא מליל׳ על השנת השכל הפועל
בשם חריב״א דבכל מקום מיח׳ לזה וחשלומין לזה חייב ואני חראיחי על חגלירן שכדברי רביכו מבואר נזהר פ׳
רק דרודף שאני כיון דנימן להצילו בנפשו לכל אדם חולדות ממש כלשונו .ועכ״ם זכיתי לכוין לדעח הגדולים
וחייב מית׳ אף לבעל הכלים הלז א״כ חוה מיח׳ וחשלומין דלויחן חיינו חיבור הגוף עם הנפש ושמחחי מאד :
לאחד ולפ״ז כאן במקלל שכל ישראל חייבין לרגמו וא״כ ולפעכי׳ד להוסיף בזה דהכ׳ כבר נודע דכל מאן דאכיל
היה מיח׳ ומשלומין לאחד שגס אוחו שחכה היה חייב דלאו דיליח בהית לאקחכולי ביה ותנה הנפש כל זמן
לרגמו שוב פטור כאן מחשלומין ומעח׳ יהא כל האמור שהוא בגוף כמשן אחר הגוף אז אכול דלאו דיליח
©הוציאו אח המקלל מחוץ למחר וירגמו אוחו אבן ולכן ובהיח לאקמכולי ביה וע׳׳כ חמאס חנרח הגיף וכן
היה פטור מחחשלומין אבל מהיום והלאה עשו כאשר לחיפן הגוף ימאק ונחיח לאסחכולי ביה אבל לעחיד
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כשחזדכן

 nxaדרך W־f
וארבעים של חכמים ששגרוני .הלך רבי יהושע ומפר דברים לפני חכמים מה
שראה בשמעון אנטיפטרם :לעולם לא יהא אדם קפדן בתוך סעודתו .מעשה
בהלל הזקן שעשה סעודה לאדם א׳ ובא עני ועמד על פתחו .ואמר אשה
אני צריך להכניס היום ואין לי פרנסה כלום .נטלה אשתו כל הסעודה ונתנה
לו .ואח״ב לשה עיסה אחרת ובישלה אלפס אחר ובאתה והניחה לפניהם .
אמר לה בתי מפני מה לא הבאת לנו מיד[ .א] שחה לו כל המעשים .אמר
לה בתי אף אני לא דנתי אותך לכף חובה אלא לכף זכות .שכל המעשים
שעשית לא עשית אלא לשם שמים [ :ב] טניחין פיאה ממעשה אלפס ואין
מניחין פיאה ממעשה קדירה( .א)ומעשה בר׳ יהושע שנתארח אצל אלמנה אחת
הניחה לפניו מעשה אלפס .אכל ולא הניח פיאה .פעם שניה אכל ולא הניח
פיאה .פעם שלישית הקדיחתו מלח .וכיון שטעמו רבי יהושע משך ידו מטנו
ואכל פתו ריקן אמרה לו מפני מה [ג] מעטת בגריסין הללו .אמר לה כבר
סעדתי מבעו״י אמרה לו מעתה אם סעדת [י] מעטת בפת ובגריסין .מכאן
אמר רבי יהושע מימי לא נצחני אדם אלא אשה זו ותינוק ותינוקת( .נ) תינוקת
מאי היא .פעם אחת היה מהלך רבי יהושע בשדה ומצא ריבה אחת .אמרה
לו מפני מה אתה מהלך בשדה .אמר לה בדרך אני מהלך .אמרה לו (אם)
זו היא דרך שכבשוה ליסטים שכמותך( :ג) תינוק מאי היא .פעם אחת היה
רבי יהושע מהלך בדרך .ומצא תינוק אחד שהיה יושב בין שני דרכים .אמר
לו בני באיזה דרך אכנס לעיר .או בזה או בזה .אמר לו הרי שניהם לפניך.
זו ארוכה וקצרה וזו קצרה וארוכה .כיון שהגיע לחומה של עיר .מצא גנות
ופרדסים שהן מקיפין אותה נפנה לאחוריו .וראה אותו תינוק שיושב במקומו.
אמר לו בני מפני מה צחקת בי .לא [ה] כך אמרת לי שבזה הדרך אכנס
לעיר שהיא קצרה וארוכה .אמר לו רבי הרי חכם גדול אתה זו היא חכמתך [י].
הלך רבי יהושע ונשקו על ראשו  .ואמר אשריכם ישראל שכולכם חכמים
מגדולים ועד קטנים( :י) כיצד טרקדין לפני הכלה .ב״ש אומרים כלה כמות
שהיא  .וב״ה אומרים כלה נאה וחסודה .אמרו להן ב״ש לב״ה לדבריכם אפי׳
חיגרת או סומא יאמרו לה כלה נאה וחסודה .והתורה אמרה (שמות נג) מדבר
שקר תרחק אמרו להן בית הלל לב״ש הרי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו
בעיניו או יגננו בעיניו .הוי אומר ישבחנו בעיניו .מכאן אמרו חכמים תהא
רעתו של אדם מעורבת עם הבריות [ז] ולא (י׳) יפרום אדם את המטה במקום
הרך אלא במקום הקשה .ולא יאחז אדם כביצה פרוסה בידיו .ואם עושה כן
הרי זה רעבתן וגרגרן (י) ולא ישתה אדם כוסו בבת אחת .ואם שתה הרי
ה גרגרן ורעבתן .וכמה ישהה וישתה .שנים מדרך ארץ .שלשה מגסי הרוח.
ז) ולא יאכל שום ובצל מראשו  .אלא טעליו .ואם אכל הרי זה רעבתן
וגרגרן .ולא ישתה שתי כוסות ויברך ברכת המזון מפני שנראה כגרנרז:

פרק שביעי

צנים שהיו יושבין על שלחן אחד( .ח) הגדול שבהן שולח יד תחלה  .ואחר
כך הקטן .ואם שלח [ת] הרי זה גרגרן .ומעשה בר״ע שעשה סעודה
זלטידיו .הביאו לפניהם שני תבשילין אחד נא ואחד מבושל .בתחילה
ניאו לפניהם נא  .הפקח שבהן אחז את הקלח בידו אחת ותלשו בידו אחת.

רבה פרק ששי

נז

עליו בתוך המערה .ואחר כך הביא לפניהם מבושל אכלו ונסתפקו .אחר
כך אמר להם בל[ .ט] ולא עשיתי לכם כל כך אלא לבדוק אתכם אם יש בידכם
דרך ארץ אם לאו( .ט) לא יאכל אדם עד ד׳ שעות  .ולא ירחץ בבית המרחץ
עד ד׳ שעות( .י) חמין רובן קשה לגוף ומיעוטן יפה .יין רובו קשה לגוף
ומיעוטו יפה .נ׳ דברים שקולין זה כזה  .חכמה יראה ענוה ( :כ) הנכנס לבית
הכסא לא יחזיר פניו למערבו ולא [י] לאחוריו אלא לצדדין( .י) ולא יפרע
עצמו עד שישב .ואל יקנח בימין אלא בשמאל( .מ) ומעשה בר״ע שהלך
אחר רבי יהושע לראות את מעשיו .ראה שלא נכנם לבית הכסא אלא
לצדדין .ולא פרע עצמו עד שישב .ולא קנח אלא בשמאל .ומפני מה אין
ממנחי בימין .ר״א אומר מפני שאוכל בה .רבי יהושע אומר מפני [כ] ששותה
בה  .ר״ג אומד מפני שמראה בה טעמי תורה .לא ישמח אדם בין הבוכים
ולא יבכה בין •השמחים .ולא יהא ער בין הישינים ולא [י] ישן בין הערים.
ולא עומד בין היושבים ולא יושב בין העומדים .כללו של דבר אל ישנה אדם
דעתו מדעת חביריו ובני אדם:

פרק שמיני

הורורן לבית אל יאמר להם תנו לי ואוכל עד שיאמרו לו הם אכול .מזגו לו
את הכום שוהה ושותה .וכמה ישהה .בחמין שלשה פעמים .
ובצונן ד׳ .א״ר יהודה בד״א בכוס שבגליל .אבל בכוס שביהודה שוהה כל

^
צרכו ושותד׳ו• לא יאמר אדם לחבירו בא ואכו?מ?שד׳^כל?נ5./זו1
הרבית .ובירושלים היו [ט] (נ) הולכין את אפסחתי׳ למפלא שלהן( .ם) לא ישלח
אדסלחבירו חבית של יין ויתן על פיה שמן שזו דרך המיתה( .ע) ומעשה
באדם אחד שעשה משתה לבנו .כיון שבאו בני חבורה והסבו נכנס להב א
[נ] יין .ראה את החבית שמליאה [ס] שמן וחנק את עצמו ומת .מבאן אט ו
חכמים אל ישלח אדם לחבירו חבית של יין ויתן על פיה שמן שזו דרך
המיתה .לא יאמר אדם לחבירו טול שמן מפך ריקם מפני [ע] שמהנהו טיב

שאי?ו זםועד 1ולא יר"?
T
M

חנם • ילא יסרב אדם בהבירולםעוד ויודע בי
ןל?ם הדש שזיר׳
בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל • לא יש?)ה אדם
את זהותנו
דרך נזל .היה משקה יין לחטרים  .אל יאמר להן טלקר
לזה שזה דרך הגזל( .ם) היה עומד בשוק אצל מוכרי תבואה_ג_,...אק..יאמכי
בכמה חפץ זה .והוא אינו רוצה ליקק  ,שמשגיח ^ו^-של:

לא

-^2

פרק תשיעי

^4

יפרום אדם פרוסה על גבי הקערה[ .ולא יקנח אדם בפרוסה את הקערה
ולא ילקט אדם פירורין [ק] אפילו על גבי השולחן מפני שהוא ממחה דעת

ול1

1

^ח
ולאפיי^י
עיהאד?״
שהואקערה
מקנח אדם
גבי ס״א]
הבריות
ישו ,יאדם
מפרוטד׳ של חבירו.
ממחה דעתו
אבל (כל)
שולחן[י]מפני
על
מפרוטה ויחזירנה לתוך הקערה • יבן לא ישר אדם
להי שאין דעות הבריות שוות( .צ) ולא ישתה מן הכום ויתנם ,לח_ ,ו מפג
סכנת נפשות • ומעשה בר״ע ש,היד׳ לו אכסניא אצ?
וטעמו .אמר לו רבי עקיבא טול ושתהו .שוכנת! ?וכ?
ו^י רי •ןן«י \<זר.יר» .זזי• רירו י
י»מ—-ל.
»..." .}.»«,

...... w

;לח" בידו אחת ונשכו בשיניו .אמרלור״ע לא כך בני.

“^-׳הךהךעדמחמ‘ -דח5ד

הגהות הגרי״ב

נוסחת הגר״א
] סחה [ :י] אי! משיירין פאר ,באלפס אבל משיירי[ פאר .כקערה ומעשה נר״י שנתארח אצל אלמנה
'עשתה* לו פולין אכל [ :נ] משכת ידך מגריסין[ :ד] היה לך למשוך ידך מן הפת א׳ל שמא הנחת

הנחות מהריעב״ץ

נטי

(א) [עירוכין דף נג( :]:ב) [שם]( :ג) [שם] ( :ר) [נתונות דף עז( :]:ה) ס׳א יפרוס ארם פרוסה:
(ו) [פסחים דף פו :ניצה דף כה( :]:ז) [ניצה פס]( :ח) נרכות דף מז( :.ם) [עי׳ שנת דף י .ופשתים דף
יג( :]:י) [גיטין דף ע( :].כ) [כרכות דף סא( :]:ל) [שם סב( :].ם) [שם]( :נ) ס״א היו הופכין אנסניא
לטבלא ( :ם) [חולין דף צד( :].ע) [שם]( :ם) [נ׳מ דף נח( :]:צ) [עי׳ תמיד דף כ!• ]:

 ,-,tעל הראשונים לא בך אמרו חכמים אין טשיירין פאה באילפם אבל משיירין פאה בקערה אמר ר'
,.עע • [ה] לא אמרת לי שהיא קצרה א'ל[ :ו] לא אמרתי לך ארוכה הלך  ]1[ :לא יפרום אדם פרוסה
י ]nJ :הקטן[ :ם] לא [ :י] אחוריו [ :כ] שכותב [ :ל] יהא [ :ם] הופכים את האכסניא שלהם
f
י זה לזה  .לא [ :נ] שמן[ :ם] יין[ :ע] שמחזיק לו טובה חנם[ :ם] חדש לשם ישן[ :צ] מזה ותנו [ :ק] ויניחם על :

פרק ח

T

-H

אלא הנחעקבך "'כוסות ["]'מטעומין :שוב מעשה ברבי עקיבא י שנתארח אצל אדם ,אחד

[ר] ולא יקנח אדם בפרוסה ויניח ע"ג השולחן [ :ש] מעימין לר׳ע :

אצל מיכל׳ תניאה .רב דל צ״ל שחיקת

נחלת

חמודות] סימן צ״כ יע״ש .והקשה עוד שם וז׳ל מנ׳ל הא דכל שיאמר לו נעה׳ב ’עשה דממעשה דר׳ שמעון לא
מעט אלא שהלמו אותם על שענדו את נדרס  .וצ״ל דמכיון שיוכל לנוא לידי מלקות אם יסרב שאם יפצר עליונעה׳ב אפשר שידור זאעפ׳כ יאכל כמעשה שהי' הלכך למדו ד׳א שלא יסרב כלל אלא כל שיגזור עליו נעה׳ב
,עשה זאן לא יניא לכלל מה שנאו אותן האנשים עכ׳ל :קפדן בתוך סעודתו .ר׳יל לדקדק שלא יתנו לעניים
מהסעודה וכדמ״תי עלה מעונדא דהלל הזקן שלא הקפיד על אשתו שנתנה כל הסעודה לעני אחד והי׳ הוא
צריך להמתין כ׳ה נםפר מעדני יו״ט סרק כ״ה סימן הנ׳ל וכתב עוד נראה פי׳ אחר כמשמעו שלא יהא קפדן
ורגזן בתוך סעודתו כי האורחים וכני כיח מתביישים אז לאכול כי יחושו סן יתרגז ויקפיד על אכילתם וכ״ב
בלבוש סימן ק״ע :מניחין פאה ממעשה אלפס נו׳ .ואין להקשות מהא דאיתא נמס׳ טירוכין אי! משיירין
פאה באלפס אבל משיירי; פאה בקערה  .דלפרש״י שם לק׳מ דרש״י פי׳ הכי אין משיירין פאה באלפס כשהשמש
מערה מן האלפס לתוך הקערה אין דרך להניח באלפס כלום לצרכו אכל כל אחד מניח סאה בקערה ומחזירה
ל־׳מש והוא מאכל שמש עכ׳ל .וא׳ב הא דקתני הנא מניחין פאה ממעשה אלפס קאי על כני השעורה שהם
מנימי :מחלקם בקערה והא דקתגי התם אין משיירין פאה באלפס קאי על השמש שלא ישייר נאלפס לצרכו.
ואחרי כתני זאת מצאתי במעי״ט פ׳ הנ׳ל שפירש כן והוסיף שם לומר מלתא בטעמא וז׳ל ויראה לי לפרש
גירסת הברייתא דד׳א מניחין פאה ממעשה אלפס אכל לא נאלפס עצמה אלא בקערה הואיל ומעשה אלפס רב
הוא ממחין הימנה ע׳י הקערה ואין מניחין ממעשה קדרה אפי׳ בקערה הואיל ומעשה קדרה מעט אי! נותנין
בכל קערה וקערה ג׳כ אלא מעט עכ״ל נתוס׳ נמס' עירובין הביאו בשם מס׳ ד׳א איפכא ממ׳ש כאן ונבר
הגיה שה המהרש״ל וע׳ נטא׳ח סי' ק׳ע :הקדיחתו מלח .נתנה נו מלח יותר מדאי מלשון אש קדחה באפי:
מעתה אם סעדת כו׳ .הגירסא יותר מגוררת נמס׳ עירובין וה״ג שם אמרה לו היה לך למשוך ידך מ!
כפת אמרה לו רני שמא לא הנחת פאה בראשונים לא כך אמרו חכמים אין משיירין פאה באלפס אנל משיירי!
פאה בקערה :אם זו היא דרך כו׳ .בעירובי! גרסינן הכי אמרה לו ליסטים שכמותך כבשוהו  :ארובה
וקצרה" .פרש” אחכה שמאריך הדרך וקצרה שמוצא מבוא העיר פנוי לכנוס  :כיון שהגיע כו׳ .כצ׳ל הלך
נקצרה'וארונה ביון ש»גיע לחומה של עיר כו׳ וכ׳ה נמס׳ עירונין :לא כך אמרת לי כו׳ .וכעירונין גרסי׳
הכי אמרתי לו בני הלא אמרת לי שהוא קצרה א״ל ולא אמרתי לך ארוכה  :מדבר שקר תרחק .ויש להקשות
לניה מאי השיג על קישית ב׳ש איך יאמר שקר ונתב המהרש״א נח׳א במס' כתובות דף י׳ז דה״ק ב׳ה כשם
שאתם מודים כשלקח אדם מקח רע בשוק אפ״ה ישבחנו בעיניו ואין זה דבר שקר דמסתמא כיי! שלקח בעיניו
הוא מקח טוב כך הכא כיון דקי׳ל אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה וא״כ מסתמא ראה מומין שבה וסנר
וקיבל לפי שמצאה ח! בעיניו ובעיניו חשובה נאה וחסודה וא׳ב אין שקר במה שאמר כלה נאה וחסודה וביש
לית ליה האי סנרא ומוטב שיאמר סתס ולא ישבחנה ולא יגנה אותהוע׳ש בתום׳ מס' כתובות [ועי' בגמ' דמם׳
כלה דנתי פרק כיצד מרקדין] :ולא יפרום אדם את המטה כו' .ט׳ס הוא זכצ׳ל לא יפרוס אדם את המוציא
במקום הרך אלא במקום הקשה וכ׳־כ הב” בסימן קס׳ז בהדיא נשט מס׳ ד׳א ונ'כ הטור שם וי׳ל ויבצע ממקום
היפה שבפת במקום שנאפה היטב והוא מבואר נמס׳ סנהדרין דף ק׳ב רבעי למישריה המוציא מהיכא דקדיס
נשולז וגלש :ולא יאחז אדם כניצה פרוסה נו׳ .כצ׳יל לא יאחז אדם כניצה פרוסה בידיו והטור העתיק בסימן
ק״ע לא יאכל אדס פרוסה כניצה וכתב הב” לפי לשון הנרייתא דמם' ד׳א משמע שאם אחזה אע״פ שאינו אוכל
אלא' קצת ממנה נקרא רעבתן :ה׳ז רענתן וגיגרן .בקצת ספרים גרס כאן רק ה׳ז רעבתן ולקמן גבי השותה
נוסו נכת אחת גרסינן רק ה׳ז גרגרן אכן בלבוש סימן ק׳ע כתב ליישב דמצינו גרגר! כמקום רעבת! גני מתנות
נהוגה [יומא לטוש״מ] כצנועין מושכי! את ידיהם והגרגרנין טטלין ע׳כ :אלא מעליו .פי׳ כצד המלין וכיה
נמה׳ ניצה :ולא ישתה ב׳ כוסות ויברך כו׳ .בסוף פרק שלשה שאכלו ל׳ג מפני שנראה כגרגר! אלא ה׳ג שם
אי! מנרכין מל כוס של פורענות מאי היא נוס שני ופרש״י משום זוגות וסיים שם בגמרא משום שנאמר הכון
לקראת אלהין ישראל והאי לא מתקן וכתב הרא׳ש פי׳ אס שתה ב׳ כוסות לא יברך על השלישי שנאמר הנון
וכיון ששתה !ונוח לא קרינן כיה הכון לפי שאין דעתו מיושבת עליו שירא שמא יוזק  .וכתב המ״י ליישב גי׳
והבא דקתגי מפני שנראה כגרגר! דקי׳ל [פסחים ק׳ ]:מאן דקסיד קפדינן זאתא ברייתא דהכא לאשמעי׳ אפי׳
נגגרא ולא קפיד אפ׳ה לא יעשה כן גזירה מפני הרואים שמא יאמרו שהוא גנרא קפדנא ומפני גרגרנתו לא היה

יעקב

.
סי׳ ק״ע ונט״ז שם  :סליק פרק ששי

יכול לעמוד עצמו שלא ישתה זוגות וע׳ש יותר וע׳ עוד בלבוש
שביעי מעשה נר׳ע כו׳ .הלשון מגומגם קצת אבל הטור נסי׳ ק׳ע הניא בביאור יותר וה׳ג שם
מעשה נר׳ע שעשה משתה לתלמידים הניחו לפניהם שני תבשילין אחד חי ואחד מנושל
נתחלה הניאו לפניהם קלח של ברוב בא הפקח שבהה אחז הקלח בידו ותלשו ולא נא אחריו מש־ ידיו הימנו
ואכל הפת לבדו הטפש שנהם אחז הקלח נב׳ ידיו( .ונס״א גרס,׳ ונשכו נשיניו) א״ל ר׳ע לא כי הנח עקבן עליו
כתוך הקערה ותלש בו עכ״ל [וע׳ בהגר׳א א״ח הי' ק״ע ס״ק י'] :לא עשיתי לכם כל כך .כצ׳־ל לא עשיתי
לכם כך :המין רובן קשה .כמם' גיטין קחשיב כמה דברים שרונן קשה ומיעוט; יפה  :הנכנס לנה׳־כ.
כמם' ברכות מחלק הש״ס בין יהודה לגליל דרוקא ביהודה לא יפנה נין מזרח למערב אכל בגליל הוי איפבא
ור״ע ס׳״ל שם דאף בח״ל אסור וגמרא דהכא ס״ל כר׳יע וע' בא״ח סי׳ ג׳ בב׳י שהאריך בזה מאד :ולא יפרע .
כלומר שלא יגלה עצמו עד שישב וכ'כ בהדיא בטא״ה סי׳ ג' :רי״א מפני ששותה בה .כצ״ל מפני שכותב בה
וכ״ה נהדיא במם׳ ברכות  :שמראה בה טעמי הורה .פרש״י נגינות טעמי מקרא של תנ״ך בין בניקוד של
ספר בין בהגבהת קול ובצלצל נעימות הנגינה נו' :סליק פרק שביעי

p“!O

פרק שמיני אבל בבום שביהודה כו׳ .אפשר שכוס שביהודה היה גדול יותר מכוס שבגליל מש״ה מותר
לשהות כמו שירצה ולא נתנו בו שיעור :אפסחתי׳ למפלא שלה; .כין לגי׳ שנפנים ונין
1
לגי׳ שנגליון אין לו הכנה בלל .ובטא״ח ם ',ק״ע כתב בזה״ל לא יאמר אדם לחבירו בא ואכול מה שהאכלתני
ובירושלים היו הופכין עכ׳ל וכתב עליו הב״י דנמם׳ ד׳א גרסינן הכי ובירושלים היו הופכין אכסניא לנשואי!.
ונ׳ל דה'פ לא יאמר לחבייו נא כו׳ דאיכא למיחש שמא הראשון האכילו מועט וזה מאכילו מאכל מרובה
ואע״ם שאין מתכוין לכך מ׳מ מחזי כריבית והיינו דקתני מפני שהוא דרך הריבית כלומר דרך רינית הוא
אבל לא ריבית גמור ובתר הבי קתני ונירושלים היו הופכין אכהניא לנשואי; כלומר בירושלים לא היו חוששין
לכך ואדם שהאכיל את חבירו נאנסניא היה הלה פורע לו ומאכילו כסעודת נשואין אע'פ שסעודת נשואין
מרובה יותר מסעודת אכסניא לא הוי חיישי לדרך ריבית עכ״ל הב״י וע״ש פי׳ אחר ונס׳ מ״י פ׳ כל הבשר
ומדרש איכה אלפא ביתא תלתאי הניא המ׳ב נשם הירושלמי עוד פירושים שונים וע״ש :מעשה באדם אחד
כו׳ הלשון מגומגם ונמס' חילי; גרסי' הבא ומעשה באדם אחד ששיגר לחבירו חנית של יין ושמן צף על
פיה והלך וזימן עליה אורחים ונכנסו מצאה שהיא של יי! וחנק אח עצמו ופרש׳י לפי שהיה שמן צף יעל פיה סבור
שהיא מליאה שמן וזימן עליה אורחין ובטוח שיש לו שמן הרבה לצרכם וכשראה שהיא של יין ולא היה לו מה
להאכילם חנק עצמו מפני הבושה ענ׳ל והיינו דקתני הכא שזה דרך המיתה טול שמן מפך ריקן .ר׳ל לפי
שיודע בו שלא יסוך שמן מש״ה אומר לו לסוך אע״פ שאין בו שמן ואינו עושה כ! רק לגנוב דעתו מש״ה אסיר
כדמפרש מפני שמהנהו טוב קנס כלומר שחבירו מחזיה לו טובה ערכך בחנם וחקור משוס גניבת דעתוכן־בבל
הנך דקתני לקמן אקורמשיסגניכת דעת וכ״ה כמס' חולין פ׳ גיד הנשה !:שמשביח טעותו של מוכר .במס׳
נ״מ גרסי' הכי לא יאמר אדם בכמה חפן זה והוא אינו רוצהה!יקח~ע'כ אבל הא רקתגי הבא מפני שמשביח
טעותו של מוכר לא גיסי׳ התם וכן בס' אגודה הביא הך ברייתא בשם מם׳ ד״א ולא גרם הכי אלא כגמרא
מפרש הטעם דהוי אונאת דברים וראיתי בספר קטן שנדפס בסופו מם׳ ד׳א והתם גרסי׳ הכי מפני שמשביח
דעתו של מוכר וזהו נ׳ל גי׳ נכונה ומפנים למס׳ ב'מ ר״ל דהוי אונאת דנריס שהמוכר מהנה עצמו כדעתו שימכור
חפן זה ובאמת אין דעתו ללוקחו :סליק פרק שמיני
פרק תשימי לא יפרוס כו׳ .שמא יפלו הפרוריןנקערה ויש בני אדם אניני דעת המקפידין על זה כ־כ
 rבלבוש סי' ק׳ע :אבל מקנח אדם נו׳ .נצ״ל אבל מקנח אדם קערה בפרוסה כ׳כ בש״ע
1
סי׳ ק״ע והטעם שעל זה אי! מקפידין  :ולא יניח אדם כו׳ .הלשון מגומגם ואריכות דברים וגי' הנכונה היא
כמ״ש כש״ע וכן לא ילקט אדם פרורין ויניחם ע׳ג השלח! כצ״ל גם בזה הטעם נמ״ש לעיל שיש אניני דעת
שנפשו קצה נזה :ולא ישתה מן הכוס נו׳ .נתב הלכוש דהיינו סכנת נפשו־ שמא חנירו הוא מ; אניני רעת
ולא יוכל לשתות ממה ששתה חבירו או אפי' מן הכלי ששתה הנידו ומתוך הנושה שאינו רוצה לסרב בז הוא
שותה ויבא לידי סכנה וע׳ במ׳י פ' כל הנשר שמפרש נענין אחר :ומעשה נר׳ע כו׳ .במעשה כזאת ים
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 יאיתיניה התקנת וממיס ®••ך אינו מוגן אצלי דאין דרך
יזתלמוו נומי חיתיניה או יזיתיני אלא כשמקשה ממשנה אנל
<שמק:ה מפסיק אי! ויו התלמוד לומר איתיביה:
*ןתיו״ן שה הון מזו שנאמר הניאו את המעשר וכו' י הוצרכו
להאי קרא  :ינחני ':נא כזאת וכו' משוס ומקרא ועשר תעשר
ליכארא הואיכא למימר ונרה הורה כלשון נניאוס כמו
הכית תכרוז ואינא למיד ונרה חורה כלשון מיאוס וכמו
איש איש ואיכ׳למ״ו ונרה תורה כלשון נני ארס בפיו מיתות
ובעשר תעשר גופיה סגר הכי ינוקא וריש לקים כואיתא מיק
"ןהא ותניא האומר □לע זו לצדקה וכו' הרי
ותעניות :
8ה צדיק גמור  :ומשמע ושרי נימר אעשה מצוה זו ואראה
אס אתנרך רלינא למיתו צ .קה נכלל מעשר רנמעשר הותר
לנפית להקנ״ה והא מעשו יש גו קצבה וצוקה אין לה קצבה:
* ,bQעו נלי וי עו שיננו שפתותיכם מלומר די :מפני
פפשט הפשוק הוא שיר ק להם׳ נדנה נל• וי ועיז לא שייך לו'
לשון עד ועוד ואתא ננהומי ונעורי קא מצעו נזה פי׳הפסוק
ומלת כלי מלשון נלייי הטחנות והכינה לומר עו שיכלו שפתו'
“□פיק
*לומר וי :חלת ר׳ טיס הוה יציל מלומר וי:
רביב מעתיוה כישראל נגומרין נלנס לתת ה! יחיה ה! צא
"חיה* נניב ונר יה פיק ובפסחים פי'ק אהרי׳ז הי ברייתא
איידי כישראל ופיושיי זיל ישראל דעתן לשמים ני! יחיה נין
לא יהיה אינו מהחזר אחר מות הרין ע*כ והן הן ונרי הרג
זיל ואית א"נ מאי הקשו נפיק ותעניות שהניא הרג המחבר
למעלה מונתיב עשר נשכיל שתתעשר נימא והתם איידי
בנותר בלבו לתת נין יחיה נין לא יחיה וייל ומוהוצרך קרא
לומר עשר נשכיל שתתעשר ודאי ולא מ״ר׳ נגומר בלבו ואי
כגומר נלכו לא צריך קרא שאין הקניה מקפח שכר כל נריה :
ורר זו שגינו אל תהיו כעמים המשמשים אח הרב
ונו' • שאין הגונה גומר שלא נקוה שנר טוב
נעשית המצות ובעבודתו יתנרו נמו שטעו צווק ונייתום
ואין הקניה מקפח שכר כל נריה וכריה והכתוב ציות ואותר
אם נתקתי תלכו וכו׳ונתתי גשמיכם נעתם אלא הגונה לומד
לא תהיו כענריס המשמשים את הרב ע״ת לקנל פרס ואס
לא יקבלו פרס התחרטין אלא הוו כעבדים המשמשים את
הרב עית שלא לקבל פרס כגומר שמשו לפניו בין תקבלו בין
לא תקבלו ולסוף שהקכיה ישלם שכרכם וכ*כ התוספו׳בפסהיס
ונר’ה :
*יבול לא יכנו ולא יפדטנו ולא יקללנית״ל
לאלי? ה
בלבבך בשנאה שנלב הכתוב מתר • יראה
ל׳ גמי׳נרייתא זו יכול שמה שאתר הכתוב לא תשנא את אחיך
שלא יכהו או יסרטנו וכו' אבל שלא ישנאהו בלא הכאה לא
נתבאר מן הכתוב אס מותר אס לאית׳נלא תשנא את אחיך
כלבבך בשנאה שבלב הכתיב מ :י והזהירנו הכתוב שלא
נשנאהו בלב אבל התנה את חברו ומגופו אע'פ שאינו רשאי
ונפקי מקראי אתריני אינו עוכר משוס לא תשנא שאזהרת
הכתוב לא נא אנא לשנאה שבלב יכך יראה מונו• הומני ס
גפיו מה׳דעית אבל יזו נרי ושי׳ זיל נפ׳יש בערכין נר׳שמפרש
ברייתא זאת ני •מל לא יבנו ונויעל ונר תוכחה תיל נלננד
כלומד אסור לשנויז את חברו בלבו על ונר תוכחה אכל הותר
להכותו ולקללו על ונר תוכחה ע״כ וכיב הרב המפרש וכן
פי'נעל קרבן אהרן ופשיטא וקרא הכי משמע לא תשנא את
*□שמך
אחיו בלבבך אנל הוכח חיכית את עמיתך:
יקראוך ובמקומך יושיבוך :לא ידאג אוס לומר פלוני יקפח
פרנסתי ני על כרחם בשם יקראוך לבא ולשוב במקומך נמו
*(ימשלו יתנו
שעשו חכמים לבית אנטינס ולבית גרהו:
כל! תר לא משלהם הוא
לך ואין אום ניגע כמוכן לחברו:

ה

* Spכן אל
מתנה אלא מזוגות קלוניס לו מן השתים *
ישנא אום את חבירו כשמרויח אצלו ודואג פן יקפח פרנסתו:
דברי הרב המחבר הם שלמר ממה שיזמרו ביומא שאין ראו•
לאוס לשנוא חת חכרו כשהרויח הצלו מואגה מדבר פן יקפח
פרנסתו שאם פרנסתו נגזר חן השמים חין שוס אדם יכול
לקפחה ואין ח! ס טנע בתוכן לחברו כמעשה דנית גרמו ובית
אבטינס ^* :מו ששנינו נהחונל תנין שאס לא יזחל אוס
לחברו שהוא אכזרי ת *ל ויתפלל אברהם אל האלקיס  :שאין
לומר שמפני היראה נתפלל שהרי כתוב וירפא אלקיס את
אבימלך כו׳וילדו ומשמע דנכל לכו התפלל ונתקבלה תפלתו:
’’□ואמר נפ׳ערני פסחים וכו׳דמ״רי נזה העני] וכו' :נפ׳
ע״פ אתרי׳הרואה ונר ערוה נחכרו מותר לשנאתו שנאמר כ•
תראה חמור שונאו וט׳ומי שרי לתשנייה והא כתיב לא תשנא
את אחיך בלבבך אלא לאו כי האי גוונ׳פי׳שראה נו ונר עריה
ומפרש הרג המחנר זיל שראה נו ונר ערוה והוכיחו פעמים
רנות ולא קיבל ומותר לשנאתו וכיב נעשין פיא ולפי דברי
פמיק דאפי׳בישרז! רשע אסו׳לשנאו בלב ולהראות לו פנים יפו'
אלא יראה לו שנאתו בגלוי צ״ל שכשתירצו י1א לאו נהיג פירו'
הוא אלא לאו כהיג שראה נו דבר ערוה זאעיס שאין רשאי
לשנאתו בלב הכא מ״ר• שמראה לו שנאתו והעיקר חקר הן
הספר ונוכרי הרב המחבר השמע כתנא וני אליהו ותניא
החס לא תשנא את אחיי וכי באחים הכתוב מרבי א ן הכתוב
חובר א לח נננד הקניה שאין לו אחים וכו׳אלא יויקי עולם
שעושים רצינו בתורתי ככל "" תמיו שקרח אותם חחי׳ורעיש
ע'כ תשמע שנא אכרה תורה נשנוא נלב אלא דוקא באנשים
כשרי׳שהס אחים ירעיס להקנ״ה הכל אום רשע מית׳לשנאתו
כפר׳עיס
*( pכתוב יראת ה׳שנאדן רע :
אפי׳נלב ’
אמרי׳רב נחמן נר יצחק אמר מציה לשנאתו שנאמר יראת ה'
שנחת רע וכיב הרג המחיר נעשין ט':

לאן׳!
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♦שלא להלבין פני חום מישראל • הסמיק

במצית קכיו כת? שלא להלבין כלי חבירז
ברבים אפי׳ורר תוכחה יכו׳עיכ וכן רש'׳ זיל כפ קדושים כתב
לא תשא עליו חטא נא הלבין את פניו ברבים ינפ׳יש בערכין
נתב ופניו משתנין שיוכ״חנו ברבים להלבין פניו נר׳מונריהס
שאין האזהרה אלא שנח להלבין פניו ברכים אנל בינו לנין
עצמו שרי כוי שיחזיר נו אכל נמילי ושתיא אפי׳כרנים חית'
להכלימו אס לא חזר נו בסתר ויש סעד לדבריה' כמ״ש ככמה
מקומית כל המלבין פני חברו ברכים אין לו חלק לעולם הנא
דמשת' ווקא כרנים אבל לא בינו לנין עצמו ומדברי ה׳החחבר
גיל שהאזהרה היא אפי׳כינו לנין עצתו חוסתס וכתב שלא
להלבין פני אדם מישראל ולח פירש דווקא כרכים אס כד הית׳
ועתו ומיש עיז ואתרי׳כפ׳הזהב כל המלבין פני חכרו ברבים
אין לו חלק לעהיב הוא לומד פנהלנין פני חברו נרביס אין
לו חלק לעהיב וכמלכין בינו לבין עצמו מוזה' כלאי׳ וולא תשא
עליו חטא וכן נראה מוכרי הרמכיס זיל נסע' המצות שנתב
הזהיר שלא לבייש קצתינו אל קצתינו וזהו הנקרא תלבין פני
חברו וכו׳ולא הזכיר הלבין פני חכרו ברבים ונהלנו׳ועוח פיו
כתב בביאור הכאן אתרו חכמים שאסור לאוס להכלים .את
ישראל וכיש כרבים ולפיז צי ל שמיש הימנים והרב המחבר זיל
בדיא ברברים שכין אום לחכרו אנל נונרי שמיס אס לא חזר
בו בסתר מלניצין אותו ברגים הנינה לומ׳אפי׳נרכים ורחוקי‘
זה חזה מילי דשמיא ותריס שנין אום לחברו כרחוק תזרח
חתיגרב ונוכרים שנין אום לחכרו אטור להלבינו אפי' נסחר
ונתילי ושהיא מותר להלביגו־אפי׳כרניס ונס׳משחרת המצורן
להחכס אח• כתוב עוד הזהיר כל כר ישראל שלא להלבין.פני
חברו כרבים ונו' ולא ויק כדכתיבגא ולשון הרשב׳־ן זיל נשפר
ג

א

זוהר'

\

נדון עוד ביסורים לאחר מיתה וכו׳ .ותירוץ זה מוכרח ,כי
חיכי דלא יקשה רבנן ארבנן דסתם משנה .גט לכאורה היינו
יכולת לתרץ ,דהני רבנן פליגי אהני רבנן! אבל ,אפילו
כפירוש זה יצא לנו ,שיש סתם משנה שאומרת :מיתה ויום
הכפורים מכפרים עם התשובה ,וכדדייק שם בגמרא :עם
התשובה — אין ,שלא עם התשובה — לא ,מתני׳ כרבנן וכו׳.
ועוד ראיה ליכולת התשובה ,ממה שאמרו במסכת יומא “:
אמר ר* יצחק ,אמרי במערבא משמיה דרבה בר מארי:
בוא וראה ,שלא כמידת הקב״ה מידת ב״ו וכו׳ ,אבל מידת
הקב״ה — אינו כן :אדם עובר עבירה בסתר ,ודאי מתפייס
דקדושין :14רשב״י אומר:
13
ממנו בדברים וכו׳ .גם בסוף פ״ק
אפילו רשע גמור כל ימיו ,ועשה תשובה באחרונה —אין
מזכירין ל 1שום רשע וכו׳ .גם בפרק אלו עומדין :15א״ראבהו:
במקום שבעלי תשובה עומדין — אין צדיקים גמורים יכולין
לעמוד .ואף על גב דפליג אדר׳ חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן,
הרי אמר ר׳ יוחנן" :1כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי
תשובה וכו׳ ,הרי כמה גדול כוחם של בעלי תשובה אפי׳
לר׳ יוחנן .גם במסכת יומא 17אמר ריש לקיש :גדולה
תשובה ,שזדונות נעשות לו כשגגות .איני ,והא אמר ריש
לקיש :גדולה תשובה שזדונות נעשו לו זכיות .לא קשיא:
כאן מאהבה ,כאן מיראה .הרי ,כי השב מאהבה ,אדרבה —
זדונותיו נעשות לו כזכיות.
אמנם ,יש חילוק אחד ,והוא :כי כל העבירות שבין אדם
למקום — יום הכפורים ותשובה מכפרים ,משא״כ — שבין
אדם לחבירו? כנזכר בסוף מסכת יומא 18במשנה:
עבירות שבין אדם לחבירו — אין יום הכפורים מכפר ,עד
שירצה את חבירו? וזו היא התשובה שלו? ולא יספיק במה
שישוב בפני עצמו בתשובה ,אלא עד שירצה את חבירו.
גם צריך שתדע ,כי עבירות שבין אדם לחבירו ,יש מהם
שכלולות בהם ג״כ שבין אדם למקום; כגון :הרי שגזל את
 .13פו ,ב.
 .17פו ,ב.

 .14מ ,ב.
 .18פה.3 ,
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חבירו ,או הוגהו בדברים ,וקיר .בפרהסיא ,והיה חילול השם
בדבר ,כמעשה רדוד עם בת שבע ואוריה ז ובפרט אם החוטא
היה אדם תלמיד חכם ,כמו שאמרו במסכת יומא :19היכי
דמי חילול השם ז — כגון אנא דשקילנא בישרא וכו׳ ן הבה,
עון זה מורכב משניהם ,וצריך לשוב בתשובה שלימה ביבו
לבין עצמו — על שחילל את השם ,והחטיא את הרבים
הרואים אותו ,וצריך לקבל עונשו ויסורין הראויין לו כפי
חטאו לה׳ יתברך בדבר זה! ועוד צריך תשובה אחרת
לבינו לביו חבירו ,ולרצותו ביבו לבינו ,או ער שיביא שלשה
שורות של שלשה שלשה בבי אדם! ואם לא נתפייס חבירו
בהני שלשה שורות—זה נמחל לו^חטאתו ,וחבירו הוא החוטא,
ונקרא -אכזרי״ ז אבל אם היה האחר רבו — ילך אצלו
אפילו אלף פעמים ן וכנזכר ביומא :20אמר ר׳ יוסי בר
חנינא :כל המבקש מטו מחבירו — אל יבקש ממנו יותר
משלש פעמים וכו׳ ז והביאו הרמב״ם.21
אבל אם חטא בהוצאת שם רע על חבירו ,זה עון גדול
מאד .ואמרו בירושלמי דמסכת ב״ק ,22וז״ל :שמואל אמר:
הדין דחטא על חבריה ,צריך למימר :סרחית עלך וכו׳ ז
ואי לא—מייתי בני נשא וכו׳ .א״ר ייבא :בשאר כל העבירות,
אבל במוציא שם רע על חבירו — אין לו מחילה עולמית.
הרי מבואר ,כי מוציא שם רע — אין לו מחילה עולמית,
אפילו אם ירצה את חבירו .ואפשר לפרש דהכי פירושו,
דבשאר כל העבירות — כיון דמייתי שלשה שורות בני נשא,
ומפייס ליה קדמיהון ,סגי בהכי אע״ג דלא איפייס כנז״ל?
אבל במוציא שם רע — אין לו מחילה עולמית כלל ,אפילו
_אם
אם הביא אלף שורות ,כל זמן שלא נתפייס,
נתרצה — ודאי נמחל לו .והדעת בוטה לתייה זה בלי ספק,
שהרי מציבו שהמצורע — הענוש על שהוציא שם רע —
היה מתכפר אחר ההסגר או ההחלט ,והיה מתרפא .גם מציבו
בירושלמי דמסכת תענית :23חד בר נש הוה חטא בלישביה.
 .19פו ,א.
 .22פ״ח ה״ז.

 .21הלכות תשובה פ״ב ה״ט.
 .20פז ,א.
 .23דף ג׳ ע״א בדפוס וילנא.
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הקדמה
ה׳ זכיתי לגמור בכרך הזה ספרי לכל סדר נזיקין כן תכני ה׳ ויגיעני
בהסדי
למתח תפצי להשלים מלאכתי לכל הש״ם לעזר ולהיעיל לעוסקים
בתלמוד הקדוש לשתה לאמתתה של הורה:

זו היה בידי מלבד הכ״י מינכען ארבעה כתבי יד לכל המסכה
במסכת
_,.ספר הנכתב בשנה ד״א תחקל״ו המונה בעקד ספרי הנאצייאנאלי
בפלארענץ שהודעתי טיבו בהקדמתי למס׳ סנהדרין צד  4וספר הנכחב בשנה ד״א
תתקמ״ד המונח בעקד ספרי העיר המבורג זכרתיו בהקדמתי למס׳ ברכוה צד 38
ושני ספרים המונחים בעקד ספרי הוואטיקאן ברימא הא׳ נכתב בשנת מ‘ לאלף
הששי *) והשני ישן ממנו דברתי עליהם בהקדמתי למס׳ ב״ב צד  15.16ועל פרק
הראשון והחלת פרק השני היה לי כ״י חמישי מספרי הוואטיקאן זכרתיו בהקדמתי
שם ומכולם ברוחי כל השינויים וחילופים שמצאתי בהס השוניה מנוסח הנדפס
המצוי בידינו אף שינויים קליס שאין בהם שום נפ״מ להבנת הענין ככל אשר עשיתי
בחלקים הקודמים ,ובמקום שנוסחאוח הכחבי יד שוות להכ״י מינכען עשיתי להם
עמניוח בצד השורות מקוס שרשוס עגול כזה  °רומז שכן הוא בכ״י המבורג וכוכב
כזה * לכ״י פלארענץ ומרובע כזה  aלכ״י רומא קובץ א׳ (.ברשימה ספרי
הוואטיקאן נו׳  )115ואס אינס שוות רק במלה אחת או שחיס הכנסתי אותן
*) נכ״י הזה כחוג נכל המס' חחח קמסלגי או קא מפלגי [קמי

פלגי:1

ב״ק ,ב״מ רבינוביץ ,רפאל נתן נטע בן שלמה זאלקינד עמוד מס 321הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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הסימנים בתוך השורוח אצל המלוח השוטח ,ולכ״י רומא קובץ ב׳ ושס נו׳ )117
וקוק ג׳ (נו׳  )114לא עשיתי סימניות שלא יתערבבו עיני המעיין מרוב הסימנים
וכחבחי בתוך הערוחי שכ״ה בכ״י רומא ב׳ וג' ,וכ״י המבורג כתבתי בקצור כ״י
ה׳ וכ״י פלארעק כ״י פ׳ וכ״י רומא כ״י ר׳ .ובכ״מ שנדפס בשיטיי .הכ״י מינכען
באותיות רש״י ובשני קוין לפניו ואמיץ כמו בדף א' "אני מצאתיה ותנא" לא נמצא
בגוף הכ״^רק בגליון מכתב יד סופר אמר:

הישנים היו בידי ווינציא רפ״א ורצ״א בסיליאה קושט׳ -קראקא
מדפוסי□
שס״ג ובנבנשחי ואס אני כותב שכן הוא בד׳ ווינציא כוונתי על שני
הדפוסים ואס אני כותב שנשתנה הטסת בד׳ בסיליאה יכול להיות שכב־ נשתנה
בד׳ יושטיניאן וכן הנשתנה בד׳ בנבנשתי יכול להיות ששנוהו כבר בד׳ לובלין אך אין
דפוסים אלו בידי ,ולא הספיקה לי העת ללקט מן הדפוסים הישנים השינויים שבפי׳
רש״י רק במקומות מועטים וכשליש הספר נדפס באותו יוס או שבוע שכתבתיו.
ומדפוסיס המדשיס היו בידי פפד״מ אמ״ד וויען תקנ״א פראג תקצ״ד ווא־שא
קטן תרכ״ד ברלין ווילנא תרמ״ג הה האמרון בא לידי אמרי גמרי לכתוב הערותי
לשני פרקיס הראשונים .־״•

*־■*®העתקתי הנוסחאות השונות הנמצאות בס׳ אגדת התלמוד הנדפס
ג□
בקושט׳ בשנת רע״א ,משניות דפוס הראשון נאפולי רנ״ב ,רי״ף
דפוס הראשון קושט׳ רס״ט ,ילקוט כ״י וילקוט דפוס  .הראשון שאלוניקו רפ״א
ורפ״ו * ככל אשר עשיתי בחלקים הקודמים:
היה בידי בכ״י חי׳ הרמב״ן ומי׳ ה־שב״א ותוספי הרא״ש שאלתים
והנה
מאת אהובינו עמית בתורה הרב המופלג המכס השלס אוצר כל
מעלות ומדות טובות הגביר מו״ה שלמה זלמן חייס האלבערשטאס יחי׳ מביעליטץ
אך לא מצאתי בהס להעתיק בספרי רק מעט מזער כי כבר העתיקם כולם בשטה
מקובצת:
מינכען ד' אייר תרמ״ג.
רפאל נתן נטע בלא״א טו״ה שלטה זלקינד זללה״ה ראבינאוויטץ
* האגדונז במם׳ זו בהעי! יעקב נלקטו חגמרא נדפסח גשונצינו או גפיזרו וע״כ לא נחנא
3הס שינויים השונים תנוסח הנת' שבדפוס:
ב״ק ,ב׳ימ רבינוביץ ,רפאל נתן נטע בן שלמה זאלקינד עמוד מס 322הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

נוסח הכ״י

 nonהדפום

דף נח( .אם) היה (בעל) תשובה :
אם (הוא) בן גרים :
ת״ר לא תונו:

(ז) היה [בן) חשובה:
(ם) [היה]:
(ט) [כשם שאונאה במקח וממכר].
כו׳:
(י) ליתא:

(לעמיתך או קנה מיד עמיתך:
אם היה (בעל) תשובה:
(בא) ללמוד תורה (שנאמרה ט

(כ) [בן] תשובה:
(ל) [יבא] ללמוד

(םאם) (היו) הלאין באין עליו:
כסלתך (תקותך ותום דרכיך):

השכינה]:
(מ) [םאו] תליין באין עליו
’( ):כסלתך [וגו׳]:

הגבורה):

תורה

ת״ר

[שיצתה טפי

הגהות
[והנך] לא כו' ובכ״י ר' א' אלו [מ״ט דר״י] הני כו׳:

(והגי לא משיבי ליה) ליחא בכ״י ס':

(סוס וסייף וחטיטוס) 3כ"י ר׳ 3׳ [סייף וסוס וחטיטוב] ובכ״י פ׳ וסייף [והרים וחטיטוב] ובכ״י

ר׳ א׳ וסייף  1והרים חטיטוב וחמיחוס] וכ״ה וחטיטוב 3חוםפחא הנדפסס מכ״י ערפורט וברי״ף
כ"י ו3רא״ש 3ד' וויגציא ובהנמ׳־י פ׳ י״ג מהל' מכירה בדפוס קושט׳:

(שיש בהן) חיי נפש

בכ״י ר' א' [שהן] :ובכ״י ר׳  '3חיי נפש [וכמה אמר אמימר אפי׳ יומר מכדי דמיהן] והריטב״א
בסוף הפרק העמיק דברי הראב״ד "שלא פירש אמימר אח השיעור אלא לדברי ר״י ולדברי ריב״ב
ולר״י עד כדי דמיהן ולריב״ב אפי׳ יומר מכדי דמיהן א3ל" כו' מוכח שהיה לפניו נוסח זה:

זליר•< •S? ,־ (ז) וכ״ה בכ״י ר']3ף (והוא אינו) רוצה בכ״י פ' |ואינו] רוצה( :ח) וכ׳ה בכל הכ״י ובמשניוח

נאפולי ובירושלמי ובסמוך 3גמ׳ :זכור מעשה אבוחיך בכ״י ר׳ א' ,מעשי ובד׳ ווינציא וקושט'
מעש' יבכ״י פ' לא יאמר לו [מה היו] מעשה כו' ובירושלמי זכור מה היו מעשי כו׳( :ולא
חלחצנו) ניחא 3כ״י ר'  ,'3ובמשניוה נאפולי ולא הלחצנו [כי גרים הייחס בארץ מצרים] וכ״ה
בירושלמי( :ט) וכ״ה בכ״י ה׳ פ׳ ור׳ ב' :בכ"י ה' ח״ר [ולא] מונו וכ"ה באה״ה ובחוספחא

וברי״ף וכ״ה נכון :ובילקוט כ״י פ' בהר ליחא אל מונו (איש אמ עמיהו)( :י) וכ״ה 3ילקוט
פ' משפטים רמז שח״ט וכ״ל בכ״י ה׳ ופ' ושם ממכר [ולא מונו] הרי וצ״ל לא הונו וכ״ל

בילקוט כ״י וברי״ף וברא״ש ושם [אל מונו] אבל ברי״ף כ"י ולא מונו ,ובכ״י ד׳  '3מיד עמיחן
[אל מונו]( :כ) וכ"ה באה״ח ובילקוט :ייבכ״י ה' ובאה״מ ובילקוט כ״י ליחא (אס; היה ב״ח:
מקיים (לא) מונו בילקוט כ״י [ולא]:

בכל הכ״י באונאה דברים [הכחוב מדבר]

כיצד וכ״ה

בילקוט שם ופ' בהר ובילקוט כ"י וברי״ף וברא״ש ובמנוה״מ מי׳ מ״ז( :ל) וכ״ה בילקוט בשני
המקומומ .ובאה״ח [יבא וילמוד] חורה' [שנמנה] מפי הגבורה וכ״ה ברי״ף ומלוה יבא וילמוד
ו3כ"י_ה) ובילקוט כ״י ליחא_ (אס 1יס

הול] נס בכ״י ר' א׳ והנוסח שנמנה הוא נם במנוה״מ.
_נר כו׳ מפי הגבורה) וכ"ל בכ"י פ׳ ושם אי' בגליון( :אס) היה ב״ג ליחא' בכ״י ה' ו-פ׳ ובאה״ח
ובילקוט כ״י:

בן (גרים) בילקוט כ״י בן [גר]*•

(מעשה,׳ אבוחיך בכ״י ר' א' [מעשי]:

ר׳ א׳ פה שאכל שקצים ורמשים ונבילוח יבא כו':

(מ) ובכ״י ה' היו [חלאין ויסורין]

בכ״י•

באין

עליו וכ"ה ברי״ף כ״י ,ובכ״י פ' ובילקוט כ״י היו מלאין באין עליו היו יסורין באין עליו וכ״ס
ברי״ף ובמנוה״מ ,ובילקוט כ״י לימא (היו) יסורין באין עליו (או שהיה) מקבר :ברי״ף כ״י לימא
(או שהיה מקבר אח בנו):

(נ) וכן ליחא בכל הכ״י ובילקוט בשני המקומוח ובילקוט כ".י•

•

;

-

נוסח הכ״י

פרק רביעי

טס ^־פוס

■

פא

(ם) אבד [וגו׳]:
טי הוא נקי אבד:
תבואה (מטנו) כו׳ (שהוא מוכר (ע) ליתא:
תבואה);

( . .פ) שלא טכר [תבואה] מעולם :
שלא מכר מעולם:
(צ! דברים [יותר] מאונאות טמון:
אונאת דברים מאונאות טמון:
(°ק) [את דמו]:
כאילו שופך (דמים):
(ד) לגיהנם [םועולין] חוץ משלשה [שיורדין
לגיהנם הוץ משלשה הכל:
ואין עולין] הכל:
(*0אימא) כל היורדין (לגיהנם)( :ש) ליתא:
(ואלו הן) הבא על א״א והמלבין (ח) המכנה כו׳ והמלבין כו׳ והבא על א״א
[היינו] מכנה:
כו׳ והמכנה ש״ר לחבירו מכנה:
י (א) [שיבעול] ספק א״א:
וט( .שיבא על) ספק א״א :־
([ )3שאלו] טקדעין [את] בשרי:
(שאם היו) טקרעין בשרי:
הגהות
ובכ״י ר׳ א׳ ומקומך [וגו׳] היו ממרים:

(ס) וכ״ה גאה״ח:

(ע)וכ״ל נכ״י ה׳ ופ׳ ובאה״ח

ובילקוט בשני המקומוח ובילקוט כ״י וכ״ה ישר מאד דלנוסח הדפיס פשיטא דשקרא הוא( :אס)
היו ממרים ליחא בכ״י ה׳ ופ׳ ובאה"ח ובילקוט כ״י :חבואה ממנו ,בכ״י ר׳ א׳ ו3׳ ממנו
הנוחה( :פ) וכ״ה בכל הכ״י ובאה״ח ובילקוט כ״י וכ״ה ברי״ף אבל ברי״ף כ״י ליקא .ובכ״י

ר׳ [ '3שמעולם לא]

מכר מבואה:

(אף) לא יחלה ליחא בכ"י פ':

שהרי הדבר מסור בכ״י

י׳ ב׳ שהר• ]דבר !ה] ,ובאה"ח שהרי דבר מסור ללב [ונאמר] בו וכ״ה בילקוט בשני המקומות
ובמנוה״מ :באה״ח ובילקוט כ״י מאלהיך [אני' ה'] א״ר יוחנן( :צ) וכ״ה בכ״י פ׳ ור' א׳

ובחה״ה:
בגופי:

ח״ר (יוחנן משום רשב"י) .גדול כו׳ בכ״י פ' א״ר [אלעזר] כו׳ [ר׳ יוחנן] אמר זה
!שזה נאמר) בו ויראח מאלהיך (וזה לא נאמר בו ויראה מאלהיך) בילקוט כ״י [שנא׳]

בי •ירחה מאלהיך וכ״ה במנוה״מ דפוס קושט׳ וכ״ל (וזה כו׳) ברי״ף כ״י:

ה' וב׳ [ר׳] אלעזר:

(ור׳) אלעזר בכ״י

(ק•) הנא קמיה ( .דרנב"י) בכ״י פ׳ [דר' יוחנן] .וברי״ף כ״י ליחא דרב

נהמו (בר יצחק) וכ״ל בילקוט משפטים ובמנוה״ת סי׳ נ״ז וכן מסחבר עי׳ בספאי סנהדרין ע״ח

א':

(דמזינא ליה) ליחא בכ״י ה' ופ' ובאה״ה וברי״ף כ״י:

ליהא בכ"י ר׳ א׳ וב׳:

(ר) (חוץ משלשה) הכל ס״ד

(במערבא) בכ״י ר' 3׳ ליחא ויש שס חלק כדי כחיבח חיבה גדולה

יבנליון [נהרדעאי] ונוסח הדפוס עדיף:

בכ״י ה׳ במאי זהירי [טפי] וכ״ה בילקוט משפטים

'*5י״ף כ"י ובמנוה״מז (א״ל) באחוורי ליחה בכ״י ה׳ ור׳ ( :'3ש) (לניהנס) וכ״ל בכ״י ר׳
ובשט״מ :במטה״מ.דפוס קושט׳ אימא הכל יורדין לגיהנם ועולין מוץ כו׳ ונר׳ שכן היה
:פני רש״י והגיה כלפנינו( :ח) וכ״ה בכ״י ה' ופ' ובאה״ח ובילקוט משפטים וברי״ף וברא״ש
יבמניה״מ והסדר והמכנה והמלבין הוא גס בכ״י ר' א׳ ו3׳( :ואלו ה() ליחא בכ״י ר׳ א׳:
על אשח חיש בכ״י ר' א׳ על [ספק] א״א ומסהבר שבא בטעוח מלקמן בסמוך :שם (רע)

ליחא נכ״י ה׳ פ׳ ור' א׳ וכ״ל ברי״ף וברא״ש ובמום' מגילה כ״ז 3׳' ובמנוה״מ בדפוס קושט׳:
ובה בר בר חנה בכ״י ר' ■א׳ רבא בר כו' ו3כ!'י ר' [ '3רבא בר רב מנין] ונוסח הדפום הוא
יו •־ (א) וכ״ה בכ״י פ׳ ור׳ א׳ ו3׳ :על (ספק) א״א ליחא בכ״י ה׳ ובאה״ח וטי' חום')3( :
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בבא מצי

נוסח הדפום.

נ.וםח הכ׳י

(נ) לתא:
נט .אלא (אפי ),בשעה:
מיתתו בחנק (ויש לו חלק) לעוה״ב (ד) (הבא על א״א] טיחחו בחנק [ובא]
לעוה״ב (וכל] המלבין פגי:
(אבל) המלבין (את) פני:
(ה) [אמר רב] ווטרא בו׳:
(ואמר טח ווטרא בר טוביה:
(ו) ליתא :
(והיא שלחה אל חמיה):
(ז) א״ר (חטא בר 1אידי:
א״ר (היננא בריר .דרב) אידי:
(ח) [דאמר] ר״א מיום [שחרב|:.
(אמר) ר״א מיום (שנחרב):
(ט) כאחאב [אשר התמכר לעשות הרע
רק לא היה באחאב (וגו׳):
בעיני ה׳ אשר הטתה אותו איזבל
אשתו]:

הגהות
בכ״י ר' [ '3קורעין אח] בשרי ומלח אח הוא נס בשאר הכ"י:
בכ״י ר׳ 3׳:

(מנא לן) מדדרש ליחא

(מדדרש ר3א דדרש) רבא בכ״י ה׳ ופ׳ [כדדרש] ר3א( :מ״ד) ובצלעי ליחא בכ״י

ה׳3 :כ״י ה' ונאספו [נאספו עלי נכים] ובכ״י פ' נכיס [ולא ידעהי] ובכ״י ר' א׳ ו3׳ ונאספו (וגו׳
מאי] קרעו וכ״ה וגו׳ באה"ח :שוחח (לארץ) ליחא בכ״י ה' ובאה"ה וכ״ל בסנהדרין ק") א׳( :נ)
וכ״ל בכ״י ר' א׳ ו3׳ ובסנהדרין ובחום׳( :ולא עוד אלא) ליחא בכל הכ״י וכ״ל במנוה״מ( :אפי׳)
בשעה כו׳ בכ״י פ' [שאפי'] ובכ"יר׳א׳וב׳ [שיושבין ועוסקין בארבע מיהוה ב" ד] ובר'ב' הונה
בנגעים ואהלוח ועי' חוס׳ :ובכ״י ה' [שאפי ],בשעה [שאני עוסק] בנגעים ואהלוח [אמרו] לי

כו׳ [אמרמי] להם כו׳ [והמלבין] פני כו׳( :אומרים) לי דוד בכ״י ר׳ 3׳ [ואומרים] ולפי מה דליהא
(אפי ),בשעה יש לקיימו( :ד) הבא על א״א ,וכ״ה בכל הכ״י.ובסנהדרין( :אח) פני ,וכ״ל.

בכל הכ״י והספרים:

(ואני אומר להם) בכ״י ה׳ [אמרי להו] הבא כי' חנירו ברבים [אע״פ

שיש בידו חשובה ומעשים טובים]

אין לו כו׳ ואולי צ״ל הורה .ומע״ט ועי' באבוח פ״ג משנה

י״א ובפי׳ הרע״ב שס וכאן בריטב״א( :ה) וכ״ה באה״ח ובברכוה מ״ג ב' ובסוטה י* ב' וכ״ה
נכו; ומלח אמר הוא נס בכל הכ״י ,ובכ״י פ' [א״ר חסדא] בר טוביה וכ״ה ברי״ף וברא״ש
ועי' בספרי ברכוח מ״ג  '3אוח' ו' וברי״ף כ״י אמר רב חייא אמר רב נוח כו' וט״ס( :ו)
וכ״ל בכ״י ר' א' וב' ובכהובוח ס"ו 3׳ וברי״ף :ובכ״י ה׳ ליחא (דכתיב כו' חמיה) :בכ״י
לכבשן האש בכ״י ה׳ לחוך כבשן האם ובכ״י ר׳ ב׳
ה' רב חנה בד ביזנא [אמר ביזנאן:
בחוך כו' :היא (מוצאח) בכ״י ר׳ א' ו3׳ [מונח] וכ״ה בכחובוח ועי׳ חוס׳ )1( :ובכ״י ה׳
ובאה"ח ובילקוט כ״י פ' בהר א״ר חנינא בר אידי ובכ״י ה׳ ר' חננא ב״א ,ובכ״י ר׳ א׳ וב׳

רב חננא בריה כו'( :בחורה ובמצוק) ליחא בכ"י ה׳ וכ״ל בילקוט כ״י( :ח) וכ״ה בכל הכ״י
ובאה"ח ובילקוט כ״י וכ״ה ישר כדאמר בסמוך ואמר רב כל ההולך משוס דסמיכי להדדי

ואע"ג דרב קשיש מר״א ולא אמר משמיה אורחה דנמ' הוא כמו ביומא פ״ה א' נענה י״ע.
ואמר כו' ואמר רבב״ח כו' ובשלהי מ״ק כ״ח ב׳ נענה ר״ע ואמר כו' ואמר רב יוסף ובדוכמי
טובא והיינו שקבלה ה־חה בידם מימרא זו וכמו שכחבו החום' בגיטין ס״ח א׳ כן גס גבי
קראי שוב ראיחי שהגיה כ; המהר״ס שיף וחכם עדיף מנביא( :יהא אדים זהיר) באה״ס
ובילקוט כ״י [יזהר אדם] :בכ״י ה׳ אונאחה קריבה [עליו]( :ט) וכ״ה בכ״י ה׳ ופ' ור' א׳

ובילקוט כ"י מלכים א' ועי' רש״י:

ואע״פ (ששערי חפלה ננעלו) בכ״י פ׳ ובילקוט כ״י בהר

[שננעלו שערי חפנה[ שערי [דמעה] וכ״ה דמעה בכ״י ה׳ ובאה"ח:

(אל דמעחי) בכ״י פ'

נוסר

פרק רביעי

ובום

פב

נוסחיהכ״י

ק־נט .דעלמא '(והא.בטילי דביתא ל״א) (י) ליתא:
הא בטילי דשטיא (והא בטילי
דעלמא):
כל השערים (ננעלים):
( .כ) וננעלו]:
הכל (נפרע בידי) שליח:
(ל) הכל [על ידי] שליה:
:
אטר (רבי אבהו) שלשה
ם(מ) [רבבהו]
אונאה וגול וע״ו :׳
(נ) [אלו הן] אונאה בו׳:
(ס) דכתיב [הנה ה׳ נצב
דכתיב (ובידו) אנך:

על חומת]

אנך:

על פני (תמיד) ,על פגי (תמיד (ע) ליתא:
וגו׳):
שערי (טכדא) נקיש ואתי תיגרא (ס) שערי [דברי׳] נקיט ואתי תיגרא [טפי
בגו ביתא]:
(בביתא):
(צ) [אטר ר׳ הנינא] בר פפא:
(ואמר .רב חיננא) בר פפא:
ישראל (וגו׳ וכתיב ויחנו עליהם (ק) ישראל [ועל׳ מדין ועמלק]:
וגו׳):
הגהות

ודמעתי ובכ״י ה׳ ור׳ 3׳ ואל ■דמעתי וכ״ה במוס׳ וכולם ט״ס( :ואמר) רב כל ההולך בכ״י
כ׳ ור׳ א׳ ו '3ובאה״ת [אמר] ועי' באות ח'(. :י) וכן לימא בכ״י ר' א׳ ו '3וכ״ל בב״י פ'
ושם דשמיא הא במילי דעלמא .ובכ״י ה' ובילקיט כ"י בשני המקומות ליהא (ל״א כו' דעלמא):

(לא קשיא) הא במילי לימא בכ״י פ׳ וכ״ל בילקוט כ״י מלכים ובכ״י ה' [א״ל] ל"ק כו׳ :בילקוט
כ״י מלכים .הא במילי דבימא הא במילי דשמיא:

(כ) ופ"ה גכל הכ״י ובאה״ת וברש״י:

וכ״ה בכל ה,כ״י ובאה״ת ובילקוט עמום ובילקוט כ״י פ׳ בהר יעמוס וברי״ף וברש״י:

(ל)

(ובידו

■.זנך) א״ר חלעזר ליתא בכ"י פ' ובתה״ת( :מ) א״ר (אבהי) בילקוט כ״י בהר א״ר [יוחנן]
וברי״ף בדפוסים הישנים אמר רב שלשה וברי״ף כ"י אמר [ר' אבא]( :נ) וכ״ה בכל הכ״י

ובאה"ת ובילקוט כ"; .בשני המקומות:.

(ס) וכ״ה בכ״י ה'

וש' ובאה״ת ובילקוט כ״י בשני

המקומות :רש"י-ד״ה אינו ננעל (להפסיד) בכל הדפוסים הישנים [להפסיק] ונשתבש בד' אמ״ד
כלפנינו:

(ע) ומלה (.וגו')'ליחא נס בכל הכ״י ובכל הספרים ובכל הדפוסים הישנים:

(פ)

(נקיש) ואתי בכ״י פ׳ ובילקוט כ״י פ' בהר וסוף מהליס [לקינו] ,ובכל הכ״י ובילקוט כ״י סוף
קהלים ליהא (בביתא) וכ״ל בילקוט סוף תהלים ובמנוה״מ סי׳ קע״ה ( :יהא אדם זהיר) בילקוט

כ״י [יזהר אדם] בכל העמוד:

בילקוט כ״י בהר א״ר יהודה כו' בתוך ביתו שלא נקראו כו׳

וידל ישראל מאד וא״ר [יהודה] בר פפא לעולם כו׳ ביתו שאין מריבה כו׳ ובילקוט כ״י שופטים
אמר רב חיננא לעולם כו׳( :צ) וכ״ה בילקוט שופטים ו׳ .ובכ״י ר' א' ו[ '3אמר] רב [חננח]
ב״פ ובאה״ת וילקוט כ״י שופטים אמר רב חיננא לעולם ובכ״י פ' א״ר פפא( :ק) ובכ״י פ׳

[ועלו מדין ועמלק ובני קדם ועלו עליו וישחיתו את יבול הארך עד בואכה עזה ולא השאירו
לישראל שור ושה וחמור]

וגו' וכתיב וידל כו' וכ״ה באה״ת ושם עליו [וכתיב וימנו עליהם]

וישחיתו כו׳ עזה ולא [ישאירו מחיה בישראל] וכתיב וידל:
ובילקוט כ"י.

ובכ״י ה׳ עליהם

(וכתיב) ויחנו ליחא בכל הכ״י

[משחיהו את יבול הארץ! ונו׳ ובכ״י ר' ב׳ וישחיתו ובר' א'
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נוסח הדפום

בבא טציעא

דף נט( .ואמר) ר׳ חלבו לעולם:
(והיינו דאמר) להו רבא:
נ׳ :ווה הוא תנור של עכנאי:
(שהקיפו דברים):
ממקומו טאה אטה:
מן החרוב (חזר ואמר) להם:

נוסח הכ״י

(ר) [אמר]:
(ש) [אמר] להו רבא:

(ת)
(א)
()3

(נ)

ווהו תנורו של עכנאי
[*0שהקיפוהו] [הלכות]:
ממקומו [והלך] מאה אטה:
מו החרוב [וחור החרוב למקומו אמר]
להם:
ליתא:
ראיה [מן] המים [וחזרו המים למקומן
אמר] להם אם כמותי [הוא]:
[תנא] לא נפלו כו׳:
ועומדין[אטר] להם אם כמותי [הוא]:

(ד)
חודו (אמת) המים לאחוריהם:
ראיה (מאמת) המים וחזר ואמר) (ה)
להם אם !הלכה) כמותי:
(ו)
לא נפלו מפני כבודו:
ועומדין (חזר ואמר) להם אם (ז)
(הלכה) כמותי:
(ח) ואמרה [להם]:
״״־ יצאתה ב״ק ואמרה:
(שכבר נתנה תורה טהר סיני)( :ט) ליתא:
ליתא:
אין (אנו) משגיחין בב״ק:

הגהות
וישחיחו אח י3ולס( :וכחיב) וידל ליחא 3כ״י ר׳ א׳ וב׳( :מפני מדין) ליחא 3כ״י ר'
ובילקוט כ״י( :ר) וכ״ה 3כל הכ״י ו3אה״ח ובילקוט כ״י .ובכ״י פ׳ א״ר [אבהו]( :ש) וכ״ה
בכ׳יי ה׳ ופ׳ ובאה״ת וגילקוט פ׳ לן רמז ס״נז ובילקוט כ״י פ׳ בהר ופ׳ לך ובנימוקי יוסף
וגמנוה״מ :מצויה (3חוך 3יחו של אדם) באה״ח ובילקוט כ״י בשני המקומוח מצויה [לאדם]:
3כ״י פ׳ ור׳ 3׳ בטבורה [וגו׳]( :דמחעחרו) בילקוט כ״י [דחחברכו]( :מחכו) חוליוח בילקוט
כ״י [חנור של חחכי] חוליוח ועי׳ 3שט״מ( :ח) וכ״הבאה״ח? ,בכ״י ס׳ ופ׳ של עכנא מאי
עכנא( :א) וכ״ה באה״ת ובנ״י .ובכ״י ר׳ א׳ ו3׳ מאי עכנאי [הקפוהו] דברים ובכ״י פ' ליחא
אר״י (אמר שמואל) וכ״ל באה״ח ו3נ״י )3( :וכ״ה :3״י ר׳ א' ו .'3ובכ״י ה' [החרוב]
ממקומו [והלך ארבע אמות וחזר וישב] וכ״ה בכ״י פ׳ ובאה״ח ובמניה״מ סי׳ ס״ 3ושם וחזר
וישב [במקומו]( :כטמא זו) בכ״י ר' 3׳ [כטכנאי]( :תנא 3אוחו היום) ליחא בכ״י ה' ופ':
אס (הלכה כמוחי) בכ״י ה׳ ופ׳ ובאה״ח אם [כמוחי הוא] בכולן( :ג) אמר להם ,וכ״ה בכ״י
ה׳ ופ׳ ובאה״ח ובמנוה״מ( :ד) וכ״ל בכ״י ה׳ ובאה״ח וגמניה״מ ,ובכ״י פ׳ ליחא חזרו (אמח
המיס) :אמח המיס (יוכיחו) בכ״י פ' ובאה״ח [חיכית] וכ״ה במנוה״מ ,ובכ״י ר׳ א׳ ו3׳
[יוכיח] :נכ״י ר׳ א׳ הסדר כוחלי בהמ״ד כו' אמח המיס( :ה) מן המיס ,וכ״ה בכ״י ה׳
ור׳ א' ו3׳ וגאה״ח ובמנוה״מ :א״ל ,וכ״ה בכ״י ה׳ ופ׳ ובאה״ח( :ו) וכ״ה באה״ח
ובמנוה״מ :כוחלי 3יח (המדרש) בכ״י ר׳ א׳ ביח [המקדש] בשני הפעמים וט״ס :היטו ,בכ״י
פ' ובאה״ח נטו :אח זה (בהלכה) ליחא בכ״י ה׳ פ׳ ור' א' ובאה״ח :מה (טי3כס) בכ״י ה׳
ובאה״ח מה [לכס] ונכ״י ס׳ ובמנוה״מ מה [לכס ליפול] ובכ״י ר׳ א׳ ובנליון ר׳ 3׳ מה
טיבכם [ליפול] :ולא וזקפו) בכ״י ה׳ ופי [עמדו]( :ז 1וכ״ה בכ׳י ה׳ ופ׳ ובאה״ח( :ח)
וכ״ה בכ״י פ׳ ור' א' ו3׳ ובאה"ת( :ט) וכן ליחא בכ״י ה׳ ור' א' ו3׳ ובאה״ח ,ובכ״י ה' וס׳
ליאח (שכבר נחנה כו׳ נ3ח קול) והנוסח [כבר] נחח לנו כו' וכ״ה במנוה״מ • בכ״י ר' א׳ אצל
3׳
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נוסח הדפוס

פרק רביעי

נוסח הכ״י

פג

דף נט( .כתבת בהר סיני בתורה) אחרי( :י) [נתת לנו על הר סעי וכתוב בה]
אחרי:
(כ) [גחין וחייך] ואסר:
(קא חייך) ואמר:
(ל) [באותה שעה) הביאו:
(אמרו אותו היום) הביאו:
(מ) ונמנו וברכוהו [אמרו]:
ונמנו (עליו) וברכוהו (ואמרו):
(נ) אני אלך [ואודיעו]:
א״ל ר״ע אני אלך':
(ונמצא מחריב) את (םכל) העולם (( )0ויחריב) את העולם:
(םכולו):
(ע) ליתא :
מה עשה (ר׳ עקיבא):
(ונתעטף) שחורים וישב (לפניו) (פ) [ונתכסה) שחורין [וחלץ מנעליו והלך]
וישב )♦לו) ברחוק ר״א [וזלגו עיניו
ברחוק ר״א א״ל (ר״א) עקיבא:
דמעות ן א״ל עקיבא :
א״ל (ר׳) כמדומה לי (שחברים)( :צ) א״ל כמדומה לי [שחביריך]:
וקרע בגדיו) וחלץ כו׳ קרקע (זלגו (ק) [זלגו עיניו דמעות) וחלץ מ׳ קרקע
לקה :
עיניו דמעות) לקה:

הגהות
ר׳ אליעזר [בני] ו3כ״י ר' 3׳ [הלכה] כמוחו 3כ״מ( :מאי לא 3שחיס היא) ליחא 3כ״י ר׳
וחש3ו הסופר לכפול והשמיטו בטטוח( :א״ר ירמיה) ליחא בכ״י פ׳( :י) וכ"ה 3כ״י ה' וכ״ה
בכ״י פ' ובאה״ח ובנ״י בד׳ קושט׳ ושם (נחנה) לנו כו׳ ובמנוה״מ [נחנה משה] לנו כו' ובכ״י
ר׳ 3׳ שכבר כתבח [לנו על הר] סיני אחרי כו׳ וכ״ה בכ״י ר׳ א' ושס [ואמרח לנו] אחרי כו':
(כ) ובכ״י ה׳ גחין ואמר וצ״ל כמו שהוא בכ״י פ' [גחיך] ואמר .ובאה״ח קא אחיך וכ״ה
במנוה״מ :מאי (טביד קוב״הן בכ״י ה' ופ׳ ובאה״ח מאי [אמר הקב״ה) :בני נצחוני ובני)
ליחא בכ״י ר׳  '3ובמנוה״מ רפוס קושט' ליחא בני (נצחוני בני)( :ל) ובכ״י ה' ופ' ליחא
(אמזרנ״-אוחו היום) וכ״ל באה״ח ובילקוט כ״י פ' משפטים ובנ״י ובמנוה״מ .ו3כ״י ר' 3׳
[חנא] אוחו היום( :מ) וכ"ה בכ״י ר' א' ו '3ובאה״ח ,ובכ״י ה׳ ופ׳ ושרפום וברכוהו אמרו
וכ"ה בילקוט כ"י ובמנוה״מ( :נ) וכ"ה 3כ״י ה' ור' א' ובאה״ח ובילקוט כ״י( :ס) ויחריב,
וכ״ה בכ״י ה' ופ' ובאה״ח ובילקוט כ״י ובנ״י ובמנוה״מ :אמר (להס) ר״ע ליחא בכ״י פ':
שאינו (הגון ויודיעו) בכ״י ה' שאינו [יודע] ומלח (ויודיעו) ליחא גס בכ״י פ' ור׳ ( :'3ע)
ובכ״י ה' ופ׳ ליחא (מה עשה ר״ט) ושם [הלך ולבש] שחורים וכ״ה באה״ח ובנ״י ובמנוה״מ,
ובכ״י ר׳ א' ו3׳ מה עשה ר״ע [הלך ולבש] כו'( :פ) ונחכסה ,וכ״ה בכ״י ה' ופ' ובאה״ח
ובנ״י ובחנוה״מ :ובילקוט כ״י ליחא (ונחעטף שחורים) :רחל־ן מנעליו ,וכ״ה בכ״י ה׳ ובאה״ח
ובילקוט כ״י ובנ״י ובמנוה״מ :א״ל (ר״ע) ,וכ״ל בכ״י ה' ופ׳ ובאה״ח ובילקוט כ״י ובנ״י:
יום מיומיס ,בכ״י ר' ח' היום הימים וצ״ל מהימים ומלח היום הוא נס ברוב הכ״י והספרים,
ובמנוה״מ ד' קושט' א״ל ומה היום מימים( :צ) וכ״ה בכל הכ״י ובכל הספרים ובכולן כמדומה
[אני] ומלח חביריך הוא גס בד׳ ווינציא וקושט' ,ובכ״י ר' א' ו3׳ [מובדלים] ממך( :ק וכ״ה
בכ״י ה' ופ׳ ובילקוט כ"י ובנ"י ובמנוה״מ דפוס קושט׳ וכ״ה באה״ח ושם אי' וקרע בגדיו
ועי׳ בנימוקי יוסף( :ונשמט) ליחא 3כ"י ר׳ א׳ ו '3ובילקוט כ״י( :וישב) ליחא בכ״י ר׳ א׳:
זלגו ,בכ״י ר׳ א' ו3׳ וזלגו :בב״י ה׳ [3אוחה שעה] לקה העולם וכ״ה באה״ח ובילקוט כ״י
'3
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נוסח הדפוס

בבא מציעא
בחיטים

נוסח הכ״י

שליש בחיטין שליש בדתי□ !וטועה]:

דף נט .שליש בזיתים״־ושליש
(ושליש):
(ש) [אף] :
תנא (אך) גדול:
"׳(מ) שנתן בו [ד״א עיניו מיד] נשרף:
שנתן בו (עיניו ר״א) נשרף:
ם(א) עטד נחשול [שבים] לטובעו:
עמד (עליו) נחשול לטבעו:
(ב) [אני]:
כמדומה (לי):
בשביל (ר׳ אליעזר) בן הורקנום( :ג) ליתא:
(ד) לכבודך !עשיתי:1
אלא לכבודךs :
(ה) ומיד] נח כו׳:
נח הים מזעפו:
(ו) לא [שבקתיה]:
לא (הות שבקה ליה לר״א):
(ואיחלף לה בין מלא לחסר  )0ליתא:
א״ד):
(ח) ואדיהבה]:
(אפיקה) ליה ריפתא:
(קטלית לאחי) כו׳ (מבית) ר״ג (ט) [1-1קטלתיה לאח 1כו׳ [0מבי] ר״ג:
(דשכיב):
(י) ליתא:
מבית (אבי) אבא:
(ל)

הגהות
ובמנוה״מ( :ל) וכ״ה בכל הכ״י וגמנוה״מ ד׳ קושט׳ ונח' הריב״ש סי' שע״ה וכ״ה ומחצה
בו׳ בילקוט כ״י וכן הסדר בחטיס בזיחים באה״ת( :ש) וכ״ה נכ״י ה' ור' א' ובאה״ס ובילקוט
כ״י ובמנוה״מ ד׳ קושט׳ :טפח ,בכ״י ר׳  '3חסח וכ״ה בשט״מ ובמנוה״ח וכן הגיה המהרש״ל,
ובאה״ח כמקלקל ועי׳ רש״י :אך (גדול) ליחא בכ״י ר׳ ב' ואי׳ בגליון( :ח) וכ״ה במנוה״מ
וכ״ה בכ״י פ' ושם ליחא (ר״א) ובכ״י ר' א' וב׳ שנחן ר״א אח עיניו נשרף ,וכ״ה באה״ח
מיד נשרף( :א) שביס ,וכ״ה בכל הכ״י ובמנוה״מ ,ובאה״ח ובילקוט כ״י שלים( :בא)
בספינה בכ״י ה׳ ופ' ובאה״ח ובילקוט כ״י [מהלך] וכ״ה במנוה״מ( :ב) ולה בכ״י ה' ור׳
א׳ וב׳ וגאה״ח( :ג) וכ״ל בכל הכ״י ובילקוט כ״י ובמנוה״מ ,ובאה״ח בשביל אליעזר כו׳:
(ד) וכ״ה בכ"י פ׳ ור׳ א' ו3׳ ובאה״ח ובילקוט כ״י :בכ״י ה' עמד [ר״ג] טל לגליו( :רבש״ע)
ליחא גכ״י פ׳( :נלוי וידוע לפניך שלא> בכ״י ה׳ [לא] לכבודי :לכבודי (עשיחי) ליחא באה״ח
ובילקוט כ״י( :ה) וכ״ה בכ״י ר' א׳ וב׳ ובאה״ח ובילקוט כ״י .ובכ״י ר׳ א' ליחא נח (הים):
(ו) (מההוא מעשה ואילך) בכ״י ה׳ ופ׳ [כל יומא] לא וכ״ה גאה״ח ובמנוה״מ :ליה (לר״א)
ליחא בכ״י ה׳ ופ' ובמנוה״מ :למיפל (על אסיה) בכ"י פ׳ [לאפיה] כו׳ דנפל [לאגפיה]( :ז)
ובכ״י פ׳ בין [חדש] מלא [לחדש חסר]( :ח) (א״ד אחא עניא כו') בכ״י ה׳ אפקה ליה
רפחא [לעניא עד דאחח] אשכחמיה ובגליון ,איח דנרסי א״ד אחא עניא כו׳ ובכ״י פ׳ א״ד
אפיקה ליה ריסחא לעניא עד דאחיא ובאה״ח לחסר אחא עניא [אפחחא] אפיקה ליה ריפחא
[עד דאחיא] וכ״ה במנוה״ח ומלוח עד דאחאי הוא גם בכ״י ר׳ א' וב׳( :ט) וכ״ה בכ״י פ'
ושם אי' דשכיב גגליון( :אדהכי) נפק בכ״י ר' ב׳ [דשכיג] נפיק [קל] שיפורא [מבי] ר״ג א״ל
כי׳ ובכ״י פ׳ אדהכי [שמע קל] שיפורא .ובכ״י ה׳ על אנפיה [שמעח קל שיסורא בי ר״ג א״ל
קטלחיה לאח] א״ל מנא [לך] וכ״ה באה״ח ובמנוה״ח דפוס קושט' ושם מנא [ליך האי] וסדר הדפוס
עדיף דלנוסח הכ״י דא״ל מנא לך הא אינו מי (3כ״כ ,ומלוח מנא לך האי הוא גס בכ״י פ':
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:1דפום

פרק רביעי

נוסח הל׳י

פר

כל השערים (ננעלים):
(כ) [ננעלו]:
עובר (בשנים):
(ל) [בשני לאוין]:
*תדכתיבי שלשה לאוין וגר לא (מ) [דכתי׳] וכי יגור כו׳ [וכתיב] ולא
תונה) וכי יגור כו׳ ולא
תונו:
תונו:
כתיבי (ולא תלחצנו וגר לא (נ) כתיבי [ביה דכתיב וגר לא תלחץ וגר
תלחץ):
לא תור ולא תלחצנו]:
(וגר בכלל הוא):
ליתא:
ואחד וה בשלשה:
בשלשה [לאוין]:
(מ״ד וגר לא
תונה ולא (ס) ליתא:
תלחצנו):
(תנינא ר׳ נתן אוטר):
(ע) [תנא משום ר׳ נתן אטרו]:
(בדיותקיה) לא ניטא (ליה לחבריה) (פ) [בריסתקי] לא נימא דוקיף:
וקוף •
(צ) ליתא:
(אפי׳) חדשים בחדשים:
(ק) ליתא :וכן בציון המשנה 3גח':
באמהנ^אמרו) ביין התירו:
מפני (שהוא משביחו):
(ר) מפני [שמשביחו]:

הגהות
(י) ועי' חוס' :י מקובלני) בכ״י ר' א' [מקובלח אני]( :כ) וכ״ה בכל הכ״י ובאה״ח ובמנוה״מ:
(ל) וכ"ה בכ״י ר' א' ו( :'3מ) ונשמט בט״ס וצ״ל כמו שהוא בכ״י פ׳ [דכחיב] וכי יגור כו'
[וכתיב] ונר לא חונה [וכתיב] ולא חונו .ובכ״י ה' ליחא (וגר לא חונה וכי כו' בכלל עמיתו הוא)
כו׳ (ולא חלחצנו וגר כו' ונר בכלל הוא) וכ״ל בילקוט כ״י משפטים ואולי הוסיפו רש״י בד״ה
ה״ג ואולי הוא רק פירוש מרש״י ועי' בשט״מ בשם הראב״ד מוכח שגם לפניו לא היה כחוב זאח
ומלח (וגר בכלל עמיחו הוא ,וגר בכלל הוא) לימא נס בכ״י פ' :ובכ״י פ' וילקיט כ״י ליחא
דכחיבישלשה (לאוין)! :נ) וסדר הדפוס עדיף :בכ״י ר׳ ב׳ נמי ג' [לאוין] כתיב( :ס) וכי ליחא
בכ"י ה' פ' ובאה"ח ובילקוט ובילקוט כ״י ,ובכ״י ר׳  '3מ״ד [אל חונו אח הגר] כי גייס
כו' וט״ם :חורה (בל״ו מקומוח וא״ל במ״ו מקומוח בגר) באה״ח חורה (על הגר בל״ו
מקומוח] מפני כו׳ וכ״ה בילקוט ובילקוט כ״י ובכ״י ה׳ [החזירה] חורה [על אונאת הגר בל״ו
מקומוח] מפני( :בל״ו) מקומוח בכ״י פ׳ ור' א' וג׳ [בל״ג]( :במ״ו) מקומות בכ״י פ׳ ור׳
א׳ [במ״ח[ :בגר ,בכ״י ר׳ א' על הגר( :ע) וכ״ה בכ״י ה׳ ופ׳ ובאה״ח ובילקוט כ״י ושס
ליחא מלח אמרו :ובכ״י ר׳ א׳ ובי־ [חניא] רנ״א וכ״ה בילקוט( :פ) בריסחקי ,ובכ״י ה׳
ובאה״ח בדוקתיה וכעין זה הוא בילקוט ובכ״י ר׳ א׳ וב׳ ברוחקיה ובכ״י פ׳ בדוחקיה ובילקוט
כ"י בדוכחיה( :ליה לחבריה) ,וכ״ל בכ״י פ' ור׳ א׳ ובילקוט כ״י ,ובכ״י ה׳ ובאה״ח ליחא
ליה (לחבריה) וכ״ה נכון דלא ניחא ליה אחרינא מפני שחביישו וכ״ה בילקוט לא תימא ליה
ולנוסח הדפוס יש לפרש שאינו אומר לחברו מפני שמחבייש בו :בכ״י ה' [א״ר פפא היינו]
דאמרי אינשי :נדזקיף) בכ׳יי פ' [מאן דאיח] ליה [זקיפא] כו'( :צ) וכ"ל בכ״י ה' פ׳ ור׳ א':
(ק) וכ״ל בכ"י ה׳ ור' א' ו '3ובמשניות נאפולי ובירושלמי וברי"ף וגרא"ש( :ר) וכ״ה בכל•
ב״ק ,ב״מ רבינוביץ ,רפאל נתן נטע בן שלמה ואלקינד עמוד מס 489הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ספר

דרכי החיים
עגל

שלחן ערוך אורח חיים .׳'k
ועליו שני ביאורים סביב י .ונקראו בעמם

מקור חיים .חלקי בחיים.
האחד מציין מקור כל דין .והשני הערות וביאורים באיזה מקופות בדברי ט״ז
והט״א ושו״ע בעל תתניא מהגאון אלקי דש״ץ זצ״ל ופר״ם .וגם חידושי
דינים היוצאים מדבריהם דל ג

ומסודר על סדר הא״ב .
יהי ,נקל על המעיין למצוא ׳ כל דבר ספן בש״ע 16״מ ובאחרונים באותיותיו על דגלו לביח אטם יו כאשר
מבואר בשער המפתחות פעל״ד ,וכל ימה ממור הזה יוכל לידע כל דיני הש״ע או״ח על סריו ט חיים
הם למוצאיהם .ומונשמני כל המעיין כספר הזה על המוב יזמי ממי יוסף הםו״צ דק״ק טשעהרין ,נין ומד של
הרב הצדיקאיש אלקים קדוש ר ,אברהם ראביצענקיר מסלסייי הבעש״ט זצוקלל״ה0 .נאום °יוםף 0תלוי
עם הכולל שלפה מיבוה גימשר׳° ,דרכי °ההיים  .ונם "חלקי 0בחיים אשר חלקי אמרה נפשי גימסרי' °יוםף "בן

°זאב

ממון ממש °תלקי °בחיים .ושאר הפרשים מטארים בהקדמה .והרימוהי ידי לה' אפר יוציא לאירסמשבסי
למען לא נגע לריק מ״נ« ונהי ,שמוחלים והזוכים לחזיה בנועם ה'  .אמן בן יהי רצון *.

נדפס
בעיעטרקוב
.בדפוס המשובח של הגביר הרבני הנגיד ובו' מו״ח «עי נעינאטאתםכן.
לפרט ובחרת בחיים« .י׳ טשעהרין י׳נ׳יי •
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דרכי חיים

טקורחיים
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[א] ישעיה כ״ז [ב] כל לשון זה העחקחי משפר כד הקמח מקודם בריאת שמים ואק וכךהוליל בראשית בראאלקיסאח
מהגאון רבינו בחיי בחוח אמונה [ג] ירמי׳ למד השמים והארץ הי' תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ע״כ סי'
[ד] דברים ר׳ [ה] משלי י' [ו] ספר חרדים פ״א [ז] זוהר הגאון יעבץ דה״ק דמלת בראשית־ הוא הקדמה כמושכל
כקדוש פ׳ זאראבר״מ ד׳ כיה [ח] ש״ס מכוח ד׳ כ״ד ע״א מחבר ספר כותב הקדמה ומהקדמה יוכל להבין מהות
[מ] ספר בד הממה הגיל ושפר
הספר כן הקב״ה נתן לנו
חרדים סנ״ל [י] שים מכוח ד
התורה וכתב בראשית כלומר
!מ ג׳ חלקים.
אור
כ״ד [יא] כן סי׳ בשפר
ההתחלה וההקדמה של התורה
.
דברים
ונאס
0
ואיש
ואמונה
האמת
מעלת
מבואר
א
חלק
החיים מהגאון ר׳ יוסף יטבץ
צריך אחה לידע אשר ברא
דהקשה לפי' רש״י ז״ל דפי'
אלקים את השמים והארץ והוא
פתחו שערים ויבוא נוי צדיק שוטר
בראשית בריאם שמיס וארץ M
אמונים [ב] עיקר התורה והטצוה הוא כבורא יחיד ומיוחד והארץהיהה
היחה הארץ חוהו ובוהו קשה האמונה ני מי שאין לו אטונח נוח לו שלא נברא והוא בתחלתהבריאהתוהו ובוהו וזה
דא״כ דהכתוב משפר להודיענו טצוה תלוי׳ בלב והוא שיאמץ אדם שיש לעולם בורא עיקר תכלית החורה והמצוה
דקודס בריאת שמים ואק הי' נמצא יחיד והוא משגיח בעולם השפל בטין האדם זכשיהי׳ לך אמונה זה אז תוכל
מושך א״כ למה קאמר והארץ נכלל ובפרט להוציא מלבם של בופרים והפושעים להבין אח כל כחורה ודסח״ח
היחה תוהו ונוהו הא עדיין
[יב] רמב׳ם פ׳א מהל׳ יסון _
והמורדים נהקב״ה שאומרים שאין ההשגחה שופעת
לא
כתורה
נברא^הארןדהאמספר מגלגל הירח ולמטה בו׳ והיא שביאר ירטי' הנביא
י
|אוצר הרוכמת!
מקודם
[ג] ע״ה גדול העצה ורב העלילה אשר עיניך פקוחות על כל דרבי בני אדם לתת

אמת ואמונה

□2V

לאיש בדרכיו כפרי מעלליו למדנו ענין ההשגחה בטין האדם בכלל ובפרט בדי לקבוע בלב עגין ההשגחה
ולעקור שורש אמונת הכופרים בו' ומתוך אמונת ההשגחה יגיע אדם לאמונת הנבואה והתורה שיאטין כי יצא
מאת הנורא יתעלה שפע ההשגחה 'אל האדם עד שיתנבא ותנתן התורה על ירו והתורה הזאת הצלחת נפשו‘
של אדם בה יושע תשועת עולמים בה ילמד ליישר מעשיו ועטה ידע דרבי החיים בכל פרטי פעולותי' כמהות
טפו ומחשבתו ותיקון נפשו ושדותיו וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל ונצטוינו בה שלא
נשכתנה נט״ש [ד] השטר לך ושמור נפשך מאוד פן תשבח את הדברים אשר ראו עיניך ענץ הכתוב הזה
שלא נשבח אחד מעיקרי התורה והמצות שנתנו לנו והניד לך שאם נשכח שהיא עון עצום נוגע עד הנפש ולזה
הזכיר נפשך ובמה יתרצה זה אל אדוניו וימלט מהשבחה שנזכיר אותם תמיד ונהגה בה יומם ולילה ואז יחיו שמורים
בלב והוא שהזכיר שלטה הטע״ה [ה] אל יליזו מעיניך שטרם בתוך לבבך ביאר הכתוב גס אם יש לך עסקים וטרדות
או יבואו עליך מקרים תכופים זה אחר זה אל יליזו מעיניך אותם העסקים והמקרים מהיות המצות תמיד לזכרון
בין עיניך בו' [ו] ויסוד היסודות [עיקר היל לידע שיש אדון יחיד קרטון בלי ראשית כלי תכלית הוא המציא
כל הנמצאים והוא משגיח בחם ומנהיגם וקיומם י וחיותם מטנו ית׳ש כו׳ וזו היא המצוה ראשונה שציונו ד'
• [ז] פקודא דא קדטאת דבל פקודין כו׳ לטנדע דאית שליטא עילאה דאיהו רבון עלטץ כלהו בו׳ וברא לי׳ לבר נש•
מעפרא ונפח באפוי נשמתא דחיי בד נפקוישראל ממצרים לא הוו ידעו לי׳ להקביה כיון דאתא משה לגבייתו פקודא׳
קדטאת דא אוליף לון דבתיב וידעתם כי אני ד׳ אלהיך המוציא אתכם כו׳ טסיק כר יחב קכ״ה אורייתא לישראל
בטורא דסיני טלה קדטאה איהו אנכי ד׳ אלקיך הכא איהו רזא דפקודא קדמאה לטנדע לי׳ ולפי שמצות זו היא
שולש כל המצות לכך השרח עלינו נבואה בסיני ודבר אלינו פגים בפנים והשטיעוגו אותת מפיו וגס צונו מפיו
שלא יעלה על לבנו שיש לו שגי לעצמותו שנאטר ולא יהי׳ לך אלהיט אחרים על פגי וכן אטרו הזיל [ח] אנכי
ולא יהיו לך טפי הגבורה שמענום ותרי״א מצות שמענו טפי משה שנאמר תורה צוה לגו טשה תורה בניטטריא
תרי״א ומהו זה שכתב ותופשי התורה לא ידעוני כו׳ וכתיב כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי
ותלא ידוע זו זיל קרי בי רב הוא ואפי׳ עיה שבישראל יודע אותם אלא מכאן אתה למד שפירוש ידועה זו כעין
ראיה בתוקף האמונה דומה למשכיל בעיני שכלו באלו רואהו בעיני בשרו 'דאע״ג דאיהו לא חזי טזלי׳ חזי בו'
ושלטה המע״ה אמר החכם עיניו בראשו פי׳ עיני שכלו בשרשו שהוא ית׳ ראש כל ראשים סבת בל סבה [פ] וכרי
להודיע שהאמונה עיקר כל התורה כלח לבך טצינו שכל המצות כולן בניות ומיוסרות עליה שבן דרשו הדל
 pjבא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחי׳ [יח] ובשביל שעיקר התורה והמצות היא אטונה
פתח חקב׳ח !את התורה בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ פי׳ בראשית ־קודם שיתחיל לקיים התורה
והמצות צריך להאמין באמונת שליטת אשר ברא אלק־ם את השמים ואת הארץ [יב] וזה הוא יסוד היסודות
ועמוד החכמות לידע שיש שס מצוי ראשון והוא ממציא כל .נמצא וכל הנטצאים בשמים וארץ ומה שביגיחם
לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו בו׳ וכל הנמצאים .צריכים לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם בו׳ והוא שהתורה
אומרת אץ ?עד מלבדו כלומר אץ שם מצוי אמת מלבדו כמותו .הטצוי חזה הוא אלתי עולם אדון כל ח»רץ והוא
המנהיג
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«ך *־

סעי׳ מ׳ וסוח דעש ממק",
[כג]מפשומדאיןכווגסהרמ״א
דווקא למי שהוא ירא שמים
אסור להמום אכל למי שאינו
ירא שמים ומדקדק כ״כ במלוש
מושר להוניהו דהא ממ״י יליף
זה מהא דאפר ל״ש בר אידי
עם שאחך בחורה ובמלוש ודח
לא בא לאפוקי לק מי שאיש
מקיים כלל השולה והמצות אבל
מי שמקיים השורה אפס״י
שאינו ירא השם כ״כ קלען בי׳
מם שאסף בחורה ובפצוחזפשוע

דרכי חיים אמת ואמונה ח״א

המנהיג תגלגל בכת שאין לו קץ ותכלית בבה שאין
לו תפסק שהגלגל פובב תמיד ואי אפשר שיסוב כלא
טהבב והוא ברוך הוא הט&בב אותו כלא יד ובלא
טף [יג] ומכל האמונה הוא שיאהב האדם האטת
ושיבחר וידבר בו וזהו שאטר זכרי׳ הנביא [יד] אלה

טקיר זיע

שס [לב] איוב קפ' ד׳ וחבריו
של איוב שאמרו לו כן אפני
שהיו ממוח דברים כלסי השגחה
השי״ח והיו מצדיק עצמו והיו
מרשיע מוח הלין מש״ה אמרו
לו אבל בלא״ה אסור לומר
לחבירו ק אפי׳ בלשון הוכחה
רא'ששסבב״מד'נ״ח[לג]ש״ע
מו׳מ שם [לד] ש״ס שם וש״ע
חו״משס שאשהרכהבנובע ועל
צער מעט היא בונה ושערי
דמעזח לא ננעלו [לה] ש/ז

הדברים אשר תעשו דברו אטת איש את רעהו
אטת ומשפט שלום שפטו בשעריכם וכן אטר שלטה
הטע״ד[ ,טי] *,ת אטת תכון לעד פי׳ טי שיש לו
שפת אמת והוא נזהר בדיבורו שיוציאם על קו
האטת הדיבור ההוא יצריח ויבון לעד ויאטינוהו
נבל דבריו ני הבריות יחזיקהו באיש אמת כיון שהורגל
כל ימיו רדבר אמת ועד ארגיעה לשון שקר כי טי
״ 1אוז״וז yy^1234567
שיש לו לשון שקר לא יאטינו דבריו אלא עד רגע
יבמוח
כי השומעים דבריו לא יאמינו נהם רק לשעה ואחיב
באשר יבקרו דבריו ויחקרו אותם יכירו כי שקר הם ובא הכתוב להזהיר את הבריות שיהיו טהורים בדיבורם
שלא ידברו רק אמת ,אפי׳ בהפור דברים אע״פ שאין הספור ההוא עיקר הו׳ וטי שמרגיל לדבר שקרים סופו להעיד
עדות שקר ובן אמר שהטע״ה [ ]rpויפיח כזבים עד שקר כו' וכל המכוין את פעולתיו אל האמת הוא המתקרב
אל הבורא יתיש שהוא אחד אמת [יז] והתורה נקראת אמת דכתיב אמת קנה ואל תמכור [יח] וגם התורה
מתחלת באמת בראשי״ת בי׳א אלקי״ם סופי תיבות אמת ברא אלקים את ג״ב סופי תיבות אטת ומרת האמונה
נמשכת מן האטת שהוא הקב״ה ע׳ב צריך ליזהר שיהיו משאו ומתנו באמונה וכל טי שיחפוץ קרבת אלהים
יצטרך שיתנהג במרת האמונה במו״ט ולא להונות הבריות אפי׳ באונאות דברים אסור שנאמר ולא תונו איש את
עמיתו ויראת מאלקיך [יע] זו אונאות דברים אטד ר״י משום רשנ׳י גדול אונאות דברים מאונאות טמון
שזה נאמר בו ויראת מאלקיך וזח לא נאמר ט ויראת זה בנופו וזח במט ונו זה ניתן להשכין וזה לא ניתן להשכין
[כ] אמר ר׳ה בל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה דהצועק על אונאות דברים נענה מיד [כ ]6לפי שצער הלב
הוא וקרוב להוריד דמעות ושערי דמעות לא ננעלו [כב] וי״א דאין טציוון על אונאות דברים אלא לטי שהוא ירא
השם אסור להונות אותו אבל ימי שאינו ירא ד׳ [כג] היינו שאינו מקיים תורה ומצות מותר לחומת אותו באונאות
דברים דכתיב ולא תונו איש את עמיתו דרשינין עם שאתך בתורה ומצות אל תוניהו אבל מי שאינו אתך בתורה
וגמילת מותר להוניהו [כד] ובן מי שמאנה את עצמו [כה] היינו שמזלזל בכבוד עצמו ונפשו ג״כ מותר להוניהו
[כו] וכן מי שחונה אזתך באונאות דברים גסאתהמותר להוניהו [כז] כיצד היא אונאות דברים לא יאמר ככמה
אתה רוצח ליתן חפץ זה והוא אינו רוצח לקנותו [כח] או שאין לו דמים אלא שכוונתו להטעות את הכירו
ואח״ב כשלא יקנה יכיר הכירו שנתבוין להטעותו ויצר לו [כט] היו המרים מבקשים מטנו לקנות תבואה לא
יאמר לתם לבו אצל פלוני והוא יודע שאין לו לפלוני תבואה אלא שטתכוין להתל בו דרך בזיון או להתל בתמרים
[ל] אע״פ שיכול להתנצל לאמור לו הייתי סבור שיש לפלוני תבואה למכור או הייתי חפץ ליקח טקח זח
הר זה דבר תמסור ללב וע*ז נאמד ויראת מאלהיך אני ד׳ [לא] היו חבירו בעל תשובה לא יאמר לו זבור מעשיך
הראשונים היו יסורים נאים עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו הביריו [לב] של איוב לאיוב זכור נא מי הוא
נקי אבד [לג] אם נשאלה שאלה על דבר הכמה לא יאמר לטי שאינו יורע באותו חבטה מה תשיב בדבר זח
או מה דעתך נדבר זה וכן כל כיוצא בו בדברים אלו שהם צער חלב אעפ״י שאינו טחרפו בגנאי ודופי שיש בו
עתה ואינו מכנהו בשם רע ולא מביישו ברבים ט״ט יש בזה איסור אונאית דברים וכן המכנה שם להכירו
אפי׳ אם הוא רניל באותו בינוי ואינו מתבייש בו אם זח כוונתו לביישו אסור משום אונאות דברים [לד] וביותר
צריך ליזהר כאונאות אשתו שלא לצערה בדברים מתוך שדמעתה מצוין אונאתה מטהר לבא וכל הדברים האלו וכיוצא
בדברים אלו הן הן הדברים המסורים ללב שנאמר בהם ויראת טאלקיך אני ד׳ וצריך ליזהר •בהם מאוד  .אע*נ
דמדת האמת היא העיקר התורה וחמצזה וכמש״ל [לס] יש דברים שסותר לשנות בהם ולנטות קצת מן האמת
צות לשגות מפגי חשלום
כגון שמותרל^ת בדבר השלום ומצות לשנות ■ספני חשלום שהקב״ה

שנאמר

דרכי החיים [קוטקובסקי ,יוסף בן זאב הלוי] עמוד מס  25הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

חלקי בחיים

דרבי דדם

HSH

rUWl

מקור חיים

יד

27

(א) ד1ךן בש״ס ברכות ד׳ כ״ז ע״ב אימא האומר דבר יבמות ד׳ ס״ס עלב [לו] שמואל א׳ סי׳ ט׳ז 1לו]כ׳כ הסוס׳ ב׳מ

שלא שמע מסי רבו גורם לשכינה שנסתלק
מישראל וכת ; המהרפ״א בחידושי אגדות אבל מליט בכמה
דוכחי דגם דבר שלא שמעו מרבה אמרו חכמים מסברא

ואפשר אמי

ד׳ כ״ג ע״ב'רה באושסיזא דהני הילת מיל'דמותי לשנות הוא
מסל דרכי שלוה [לח] שיסב״מ ד׳ כ׳ג ובחו״מ סי׳רס״ב
סעי׳ כ׳א[לט] חוס׳ שם ד״ה במסכת׳ דווקא אס בא לנסותו

יוני שאי״

מסברא לא אמרה ר״א בשס
רבו כיון שלא שמעו מסיו פנ״ל
ולכאורה נראה דהמהרש״א
סי׳ הא דקאמר דאמר דבר
שלא שמע מסי רבו כו׳הכוונה
אע״ג שהוא יודע בעצמו דבר
זה מ״מ אסור לומר דבר זה
מדנפשו מש״ה הקשה מכמה
חכמים שאמרו דבר שלא שמעו
מרבים וא״ל דמיירי שלא היו
שומעים מרבם ומסוסקים בדיו
אסור לומר ובזה מייריבברכות
ואותם החכמים שאמרו אעפ׳י
שלא שמעו מרבם מיירי שהי׳
יודעים ד״ז בבירור בלא ספק
ז״א דהא צש״ס יומא דן ס״ו

,
[לו] שנאמר ויאמר שטואל אין אלך ושמע שאול
והרגני וכתיב ויאמר ד׳ עגלת בקר תקח בידך ואמרת
לזבוח כו׳ יצרה הקב״ה לשנות מפני השלום טש״ח
עבידי רבנן לשנות בדיבורייהו בשלשה דברים אלו
[לז] שהם מפני דרבי שלום [לח] היינו בטסכתא
ששאלוהו חבירו על מסבתא אחת אם היא סדורה
בידו [לט] כגון שנא חבית לנסותו אם יודע אעפ״י
שמדורח היא לו מותר לשנות ויאמר לאו דהיא דרך
ענוח ובפוריא אם שאלוהו חיבירו [מ] אם שכבת על
מטח זו אעפיי ששבב יאמר לא סן יראו בח קרי
ויתננח עליו ובאושפיזא ששאלוהו על אושפיזא אם
קבלותו בהבר פנים יפות יאמר לא דשטא' [מא] ישמעו
בני ארם שאינם מהוגנים ויקבצו עליו ויכלו ממוט אבל
בין בני אדם מהוגנים מצוה לומר האמת דאורח טוב
אומר בל מת שטרח כעח״ב לא טרח אלא בשבילי
[מב] ותדורשי רשימות נתנו הימן לשרשה דברים

לא

א־ל אס שאל&ו«ל«ר« לז
הדין או להתלמד אל יגמגסאלא
יאמר לו מיד דכתיב ושכנתה
שיהי׳ ד״ח מחודדים בסיר
[מ]תוס׳שסורמ״אבחו״משס
[מא] כ״כ התום' שם ורמ״א
הניג שנאמר מברך רעהו בקול
גדול קללה תחשב לו אבל בין
בנ״א מהוגנים אדרבא אורח
טוב מהו אומר כל מה שפרח
בעה״ב לא טרח אלא בשבילה
כדאיסא בש״ס ברכות ד׳ נ״לר"
[מב] כ״כ בספר אור זרוע
<
הגדול בהקדמתו בדרשות אלפא
ביתא וכ״כ שם הסמ׳ע בסו״מ
סי׳רס׳ב סי״קמ״ד [מג] מ״א
באו״חסי׳קנ׳וס״קב׳[מר]ססר

פיך כלומר למוד חסידים סי׳ סכ״ו ואע״ג בש״ס
דר״א לא אמר דבר שלא שמע אלו אלף הוא נוטריקון אלף
מרבו והתם מיירי דר״א היו לשונך לומר איני יודע-אלף נוטריקין אושפיזא שמביא ראי׳מהאדקאמרהקב׳ה
יודע מעצמו כמ״ש שם לא למוד £וריא [מג] ותא רטותר לשנות מפני השלום לשמואל ואמרחלזבוח לד׳באסי
שהסליגן ■בדברים עיי״ש בסי׳ היינו בדבר שככר עכר ולא בדבר שיהיו לתנא הרי שציוה לשנות אפי׳ להבא
רש״י שר״א היו יודע אפ״ה [מד] כגון אם אחד ביקש טחבירו שילוח לו מעות למשוח לדוד הסם נמי כבר עבר
לא אמר כיון שלא שמע מרבו ואינו מלות לו בי ירא פן רא יפרע לו אץ יכול הדבר שהרי כבר .נתן הקב״ה
ומש׳י׳ה הקדים מהלש״א להביא לשנות ולומר אין לי מעות אע״ם שיש בזח מפני המלכות לדוד ולא היו מחוסר
מש״ס יומא הנ״ל מר״א דמיירי דרבי שלום [מה] מי שחלף למקום ותוא מקום שאין אלא משיחה כ״כ המפרש שם
 Mמכירים אותו והם סוברים שהוא שנה חרבה ומכבדים ואע״ג דבמסכסא מותר לשנות
** מעצמו אסי״ה לא
יודע
שהי׳ —
—*
אמרו וע״ז שסיר הקשה מכמה אותו ביותר צריך לומר להם לא שנותי כל כך לומר שלא למדומשנהממהשסוא
חכמים שהיו אומרים אטפ׳י הרבה [מו] האומר דבר בשש חכם שלא גמרו ממט עתה התם משום ענוה שלא
שלא שמעו מרבם אבל אינו גורם לשכינה שתסתלק [מו] ודווקא סברת עצמו להחזיק טובה לעצמו מותר
סובן מה שמי׳ המהרש״א אסור לתלות באילן נחל בחכם שלא גמרו ממנו אבל דהענוה גדולה יוסר משלום
"
הר׳ש
בשם
.
בלשונו למדבר שאינו מסברא אם שמע מחכם ואינו יודע ממי ששמע סתם בשש [מה] מ״א שם
לא אמרה ר״א בשם רבו כיון חכם וא״י ממי יכול לומר בשם נחל אבל אם יורע [מי] ברכות ד׳כ״ז ובסוף חס ;ת
שלא שמע מפיו משמע דדוקא מאיזה חכם שמע אסור לשנות בנחל אתר [מח]וי'א כלהומיאשסס״ק ב׳[מז]כ׳׳כ
כשם רבו לא אמרה אבל משמי׳ אפי׳ אם יודע מאיזה חכם שמע רק שלא יקבלו ממט א״ר למרץמה שהקפההמ׳אשס
דנסשו אמרה הא ר״א לא אם יאמר כשם חכם זה מותר לשטת לומר כשם נחל ע״ז משיס טירובין ד׳ נ״א
אמר כלל כמבואר שם בש״ס אחר שיקבלו טמנו אם נראה לו'שהלכה כך וכן עיקר .ופסחיםד׳י״ב דמותר לאומרה
דהסליגן בדברים ולמה כתב (א) ומכל מקום נראה לי דווקא שלתא דאיט מסברא בשם אדם גדול אס נראה לו
המהרש״א דר׳א לא אמרה רק הלכה פסוקה בלא סברא אסור לתלות באילן שהלכה כך זע״ו מתרץ סא״ר
דחוקא סברת עצמו אסור
דוטברא יחיא טלתא
גדול אבל מלתא דהיא מגד
בשם רבו משמע סא משמי׳
ונפשו אמרה וז״א ועוד קשה דטסתבר לבולי עלמא דנראח שתיא סברא ישרה לסלוח באילן גדול ובטירוציו
מ*רי ששמע מחכם ומובא
ומקובלת
מא שסיים המהרש״א כיון
בסמ״ג שם באו״ח סי׳ קנ׳ו
דלא שלוע מסיו מאמע דוקא
דבר שאי׳ני מסברא אסול לומר בשם רבו אם לא שמעו מפיו בא״א סק״ב [.מח] זהו לחי׳ הראשון של הא׳ר דבמסכח
אבל לבל שא>א מעצראמוחר לומר בשם רבואע׳פשלא שמעו בלהמיירי שיקבלו ממט אסי׳לא יתלה בארם גחל אשיר
לשנות
מפיו
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לשמ׳ובעימבקמיירישלא יקבלו ממנו מוחל למלוח באילן גדול
אע״ג למשמע מדבריו ללחי׳ זה אס לא יקבלו ממנו מוחל
לחלוח באילן גדול אפי׳ סברח עצמו מ״מ כיקדהואססקאיזה
חי׳עימר לזאס נ? להכריע דבכה״ג לשני המירוציס מותר
t
לפכות בין לסי׳ הא׳ יבת

מפיו הא  wון*מסנח הלה מבואר דסאומל 5שס חכם שלא אמרו
גורם סילק השכינה אבל האמת הפשוט נראה בכוונת המהלש׳א
ע״ס מ״ש הלמב״ם בפ׳ה מהל׳ מלמוד חורה סל׳ מ׳ זז? ואל
יאמר דבר שלא שמע מרבו עד שיזכור שס אומרו וכחבסכ״מ
שם ח״ל משמע דשמיעה ששמע
L
L

ומקובלת פותר לתלות באילן גדול אע״ג דחיא הברח

י

חלקיכ^ם

הג׳ זולס לשי׳ הב׳ אסור לשנות
אס יודע ממי שמעישלהכריע עצמו טותד לומר בשם אדם גדול [מש] ואשי׳ בשם
לפסוקכשניהחירוציססנ״לכתי׳ רבו שהוא אדם נדול מותר לתלות בו אעפ״י שלא
הא׳וכחי׳הנ׳ודו״ק [מש] כ״כ שמע מרבו [נ] בל שאינו אומר דבר בשם־ אומרו
המסרש׳אבחידושיאגדוסבש״ס עובר בלאו [גא] וכל האומר דבר בשם אומרו מביא
ברכוח ד׳ כ׳ז ע״ב ועיין מ״ש גאולה לעולם ובל זח חיא בחידושי תורה בהלכה כששמות
בחלקי בחיים [נ] מ״א סי׳ קנ״ו התורה בנגלה אבל בחידושי תורה ברק דאורייתא
ס״ק ב׳ [נ״א] ש״ס מנילה בסודות התורה בנסתרות שכתורה [נב] אפור להוציא
ד׳ ש״ו נדה ר' י״ש [נב] כ״כ שום דבר סשיו דלא ידע ולא שמע מאדם גדול מקובל
בזוסלסקדושבהקדמהלבראשי׳ איש משי איש משי אליהו הנביא כמו מהארי!? והבעל

מרבורשאילאמר סחס אעפ״י
שלא יזכור שס אומרה וסשעס
משוס דכל מה שהוא אומר
מן הסתם מלבו שמע עכ׳ל
פמ״א מ״ש
ועיין בשו״ח
בהקדמה מזה ומימא שלא
הזכיר ד׳הלמצ״ם והכ׳מסנ״ל
ע״״ש מ׳מ כוונתו נ״ככמ״ש
הלי דס״ללהרמב״ם הפי׳ בש״ס
דאומרדבר■ שלא שמע מרבו

^ד׳ס׳ ויחלופ׳זולפנ״ד הזוה״ק שם טוב וכולחוהברייא הקדושים דחתוא דלאו אורחי׳ הכוונה לאפי׳ משמי׳ דנסשו
מייטרח מחק דאורייח׳בסתרי ברזק דאורייתא והדש מלח דלא ידע על בורייתון אסור לומר כל שלא שמע מרבו
חורה ולח בהלכה כמבואר לשק ברקא יאות ההוא מלח סלקא ונפיק לגבי ההוא מלח דהשומט ישעה לו דמן ססחס
איש תהשיכות לשק שקר טנו נוקבא דתהוטא רבא קיבל דבר זה מרבו אם לא
כזוה׳ק כמ״ש בפנים :
[א] ספר כד הקמח [ב] שבח לחהיא נוקבא דאקרי חטאה דתטן אתתקשת לקטלא שיזכור בפי׳ דאמרה משמי׳
ד׳ ל״א וחוס׳ סנהדרין ד׳ בני גשא ררמנא לשובן א״ר שמעון לחברייא במטותא דנסשו ולא בשם רבו אמנם
ז׳ [ג] לשון הטור מו״מסי׳ מנייבו דלאתשקין משושייבו מלח דאורייתא דלא ידעתין עדיין קשה מה הקשסהמהרש״א
לכ'ז[ר]םורשסבשסהלמב״ס ולא שמעתק מאילנא רברבא כדקא יאות בנין דלא מכמה חכמים דאמרו אפי׳ דבל
והרא״ש וכ״כ ילמ״א בש״ע תחוי נרמק לחהיא חטאה לקטלא אוכליסין דב״ג שלא שתעו מרבם הא י״ל
ח!״מ סי׳ לכ״ז דאשי׳ פרוטה למננא שתתו בלחו ואסרו רחמנא לשזבן רחמנא לשזכן דאמרו בפי' בשם עצמם ולא
אחח חייב להחזיר אס יש ומאוד צריך אדם ליזהר בזה כי מלבד שהוא עונשו אמרי סתם וכצמביאהמהרש׳א
בפרושה זו שהות כמו שיחבאר חמור מאוד הוא מדת השפר כמ׳ש איש תהפוכות דבש׳ש יומא דר״א הפלינן
אי״ה [ה] שוש״ע שנאמר לשון שקר זד׳ אלקים ינחנו בדרך האטת והאמונה :בדברים ולא רצס לימר לסם
סתם כדי שלא ישעו לומר
[בויקרא כה] וכי תמכרו ממכר
.
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קרבת אלקים יצטרך שיתנהג עמדת אמונת במשאו זה אסור אפי׳ יאמר בפי׳ דהוא
ומתנו כענין שנאמר [א] שכן ארץ ורעה אמונה יאמר כשאתה שוכן בארץ ומתחבר מדנפשו משום דהשומע סובר
עם בני אדם במשא ובמתן התחבר עם אמונה ואל תחמוד טשלחם כלום וענק דמסממא שמע מרבו וסא
האמונה הזאת הוא ענק מושכל כי מדרך השכל יש לו לאדם להתבונן כי ראוי שיספיק דאמרה שהיא מדנסשו אפשל
לו את שלו ואק לו כלום כמה שיש לזולתו .וכבר שמענו כי יש ארצות חיום בעולם דשכח ששמע מלבו ובכח
שאקלתם־תורת כלל ומדרך השכל יש להם אמונה גדולה במשאם ומתנם עם כל ארם סזברון בכח המדמה בזכרות
אלו באים בסחורתם ומניחים ־ אותם במקום אחד והולכים לחם למהר באים בעלי סובר שהיא מדנסשו וזהו שכתב
הסחורה ומוצאים הכסף על סחורתם אם ייטב להם ערך הדמים לוקחים הכסף ואם הרמב״ם דלא יאמר דבל שלא
לאו לוקחים סחורתם ומניחים הכסף ורובם עושים כן מפני האמונה לא מפני שמע מרבו עד שיזכיר שם אומרו
אימת מלכות וכש״ב אנחנו בגי אל חי מחויבים אנחנו להיות עסקינו באמונה משמע דוקא אס אומר בשם
דוחו תחלת דינו של אדם [ב] נשאת ונתת באמונה [נ] לפיכך צריך ליזהר מלהונות מכס אחר מושר אבל אם אינו
חבית בק במקחו ליקה בזול ממה שהיא שוח [ד] אפי' פרוטה אחת בין בממכרו מזכיר שס חכם אמר רק'שאמר׳
לטבור ביוקר ספה שהוא שוח אפי' פ״א ואם תונה [ה] עובר בלאו [ו] אם מדנששו אשי' אס אומר בפי׳
מאינו בשם רבו הוי כמו
הוא
שאומר בשם לבז דמספמא שמט מרבו רק ששכח ומדמה לו שהיא מדנפשו וזהו מוכח מר״א שהפלינן בדברים ולא
השיב להם כלום אעס׳י מהי׳ יודע מ״מלא רצסלאמר להם דבר זה שהיא מדנפשו ולא בשם רט ע״כמוכח דזהאסור

חלק ב
כבר
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י

ןוכי החייס [קוטק,נסק ,,״סף  pזאב הלוי] עמוד מס  27הוי־ס ע״י תכנת אוצי החכמה

y\kfJ

ח״ג

דרכי חיים

בענין אונאת דברים

י"

מתני׳ סוף פרק הזהב (נח ):כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה

כדברים ,לא יאמר לו ככמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ,אם היה בע
תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,אם הוא כן גרים לא יאמר

ו

זכור מעשה אבותיך שנאמר וגר לא תונה ולא תלחצנו .וברמב״ם פי׳ ד מה כות
מכירה הל׳ י״ב ,כשם שהונייה במקח וממכר כך יש הונייה בדברים וכו׳ .וצ כ
הלשון כשם ,דמשמע מינה דאיסור אונאת דברים שייך לאיסור אונאת ממון.
וכן מהא דהביא הרמב׳־ם איסור זה בהלכות מכירה ולא בהלכות דעות בהדי
איסורים של בין אדם לחבירו ,משמע ג״כ דאיסור אונאת דברים שייך א סור
אונאת ממון שמבואר שם באותו פרק ,אבל לכאורה הם ב׳ איסורים נפרד ם
ולא שייכי להדדי כלל ,דנראה דאיסור אונאת ממון הוא מאיסורי גזל כדמשמע
בריש פרק איזהו נשך ,דמכואר שם בגס׳ דלא צריך לאו דגזל ויש ללמוד בצד
השוה מאיסורי רביית ואונאה שהאיסור כשניהם שכן גוזלו ,ונכתב לאו רגז
לכובש שכר שכיר לעבור עליו בשני לאוין ,ומבואר מזה דלאו דאונאה היא
משום גזל .אבל לאו דאונאת דברים איסורו הוא משום דמצער חבירו כדברים,
כמבואר בסהמ״צ להרמב״ם ובספר החינוך ,והרבנו יונה בשע״ת שער ג׳ מאמר
כ״ד כתב דלשון אונאה הוא מענין הצער והמציק וכלשון הכתוב והאכלתי את
מוניך את בשרם ,וא״כ אין האיסור של אונאת דברים שייך לר,איסור של אונאת

ממון ,ולמה נכללו יחד במתני׳ וברמב״ם ,וצ״ע.
והנה כפירוש קרבן אהרן על החורת כה נים פ׳ בהר ,וכן בפ׳ קדושים
לענין אונאת גר ,הקשה רכל הנך גווני דמבואר במתני׳ פרק הזהב ובחו״כ שם
לא שייכי לאונאת ממון כלל ,דענין אונאת ממון מענין דמיה לחבירו .ותירץ.
דכל הנך גווני מיירי בדרך רמיה ,והיינו כמו בכמה חפץ זה אינו אומר כדרך
מצער חכירו אלא כדרך מקח וממכר ,ואיסורו משום שמרמה חבירו דכוונתו
לצעלו ,כמו כן בזכור מעשיך הראשונים ומעשה אבותיך אינו אומר בדרך
חירוף וגידוף ,אלא אומר בדרך תוכחה שידע ממה ליזהר ולהשמר ,ואיסורו
משום שמרמה חבירו ,כיון שכוונתו רק לצערו .ובזה פירש מה דאיתא שם
בתו״ב ,ואם תאמר עצה טובה אני מוסר וע״ז נאמר ויראת וכו׳ ,והיינו כיון
דאומר בדרך תוכחה הוה דבר המסור ללב שע״ז נאמר ויראת .ומבואר מדבריו
דהלשון אונאה אינו מענין צער ומציק כמש״ב רכנו יונה ,אלא הוא מלשון

רמיה ,ולפי״ד מבואר היטב מה דנכללו האיסורים של אונאת ממון ואונאת
דברים בהדדי ,דשניהם מענין רמיה לחכירו ,ולכן איסורם שייכי להדדי.

אלא דלפי״ז צ״ע ,דכיון דהאיסור נאמר על הרמיה לחבירו ,א״כ היכי

דחירף וגידף סתם ,שלא בדרך ומיה ,ליכא קרא לאוסרו ,וזה א״א ,דוודאי סתם

נח
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צער גם שלא בדרך רמיה ג״כ אסורה .ונראה ,דכמו דהרה ילסינן איסור גזל
מאיסור אונאה לולא הפרכא דמה לאונאה דלא ידע דמחיל ,והיינו דאף
דהאיסור אונאת ממון נאמר על הרמיה להכירו בממון ,וא״ב לכאורה איך נילף
מזה לגזילה בהדיא ,וצ״ל משום דיסוד איסור אונאת ממון הוא משום שגוזל
חבירו ,ונאמר האיסור גבי אונאה דאף אם מרמה •לחבירו בדרך מקח וממכר
אסורה משום שגוזל להכירו ,והוה ילפינן מזה דכ״ש אם גוזל להכירו להדיא
דאסורה ,לולא הפרכא דמה לאונאה דלא ידע דמחיל ,ולכן גם לענין אונאת
דברים אף דהאיסור נאמר על רמיה כזה שמצער תכירו ,אכל מכ״ש ילפינן מזה
ראם מצער הכירו להדיא דכוודאי אסורה ,והכא הרי ליכא פרכא דלא ידע
דמחיל.
והנה כתורת כהנים פ׳ בהר פרשתא ג׳ על קרא דאל תונו איש את אחיו,
זו הנייח ממון יכול זו הניית דברים וכשהוא אומר לא תונו איש את עמיתו הרי
אוניית דברים אמורה הא מה אני מקיים אל תונו איש את אחיו זו אונאת ממון.
וכמזרחי שם הקשה דהיכי הוה ס״ד לפרש דהקרא מיירי לענין אונאת דברים,

הלא כתיב להדיא באותו פרשה כי תמכרו ממכר לעמיתך .ונראה ,דאין הכוונה
דהוה ס״ד דמיירי קרא רק באונאת דברים ,אלא דס״ד דהקרא כולל כל עניני
אונאה ,אונאת ממון וגם אונאת דברים ,והיינו דהאיסור המבואר כקרא הוא
הרמיה לחבירו ,ל״ש ממון ל״ש צער ,ואין האיסור משום הגזל והצער שבה,
אלא משום הרמיה להכירו. ,רכל עניני רמיה אסורה.

אמנם לסי מסקנת התו״כ דאיכא ב׳ קראי לאונאת ממון ולאונאת דברים,
צ״ל דחילקן הכתוב לב׳ איסורים ,דהרי אם יסוד איסור אונאה היה רק משום
הרמיה וכמש־׳כ לעיל ,לא היינו צריכים לשני לאוין ,ובע״כ דתרי איסורים
נפרדים הם ,והאיסור של אונאת ממון הוא משום לתא דגזל ,והאיסור דאונאת
דברים הוא משום לתא דצער תכירו .ולפי־׳ז א״ש בפשיטות הא דילפינן מזה

דגם צער שלא בדרך רמיה אסורה ,דהרי יסוד איסור אונאת דברים הוא משום
צער הכירו ,וממילא דלא שנא אי הוה דרך רמיה או לא .אלא דלפי״ד הדרא
קושיין לדוכתא ,הא דכמתני׳ וברמכ״ם נכללו יחד אונאת דברים ואונאת ממון,
והרי הא הוו תרי איסורים נפרדים וכנ״ל ,וצ״ע.
והנראה כזה ,דהנה אף להנתבאר מהתורת כהנים דיסוד איסור אונאת
ממון הוא משום לתא דגזל ,מ״מ נראה דתרתי איתנהו בה ,ומלבד האיסור
אונאת ממון מדין גזל ,גם הרמיה והאונאה גרידא ג׳׳כ אסורה .ויסוד לזה ,מהא
דהקשו הראשונים דאיך נאמר דקרקעות אין בהם אונאה ,הלא עיקר פרשת

אונאה כתיב בקרקע .ותי׳ הרמב״ן ,דהמיעוט של קרקעות נאמר רק על דיני
השבון ,אבל מ״מ יש בהם איסור לאו .ובביאור דבריו נראה ,דאין המיעוט על
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נט

דיני השבון גרידא ,אלא כמו דקרקעות נתמעטו מעיקר דין גזילה כמו כן
נתמעטו קרקעות מהדין אונאה של גזל ,ודו״ק .ומדבריו מבואר ,דאף כאופן
זילא נעשה גזל ע״י האונאה ,מ״מ האונאה לתור נמי אסורה'.

ויש לומר בזה עוד .דהנה יש לעיין באיסורא דאונאת ממון שהוא משום
לתא דגול ,הלא אינו גוזל את תכירו כדרך גזילה ,אלא דבדרך מקח וממכר הוא
דמאנה אותו ,וצ״ל דהאונאה והרמיה גופא הוא דאסירי והוא דמשוי ליה לשם

גזל ,דאי נימא דהאונאה והרמיה גופא לא אסירי היה צריך להיות דאונאה תהא
מותרת דרך מקח וממכר ,ודו״ק .ומעתה דיסוד איסור אונאה הוא האונאה
והרמיה גופא .נלמד מזה דאונאה גרידא בלי גזל ג״כ אסורה( .ולפי״ז יש לדון
דאולי גם בפחות משתות דקיי״ל דהוה מחילה לאלתר ,אולי איסורו ג״כ לאו
משום גזל כיון דהוה מחילה לאלתר ,וכל איסורו הוא רק משום האונאה
והרמיה לחבירו ,וצ״ע).
ולפי״ז נראה דכמו כן כאונאת דברים ,אף דכתכנו דהוא משום לתא
דצער חבירו ,מ״מ יסוד האיסור הוא האונאה והרמיה ,ובאופנים המובאים
במתני׳ דהדברים הם בדרך מקח וממכר או בדרך תוכחה ואינו מצער לחבירו
להדיא ,רק משום האיסור אונאה ורמיה לחבירו בדברים הוא דנעשה בזה איסור
של מצער לחבירו ,וכנ״ל .ויתיישב שפיר לפי״ז הא דהקשינו דמאי שייטיה

איסור אונאת דברים לאיסור אונאת ממון ,דביסוד חרא איסורא הוא ,והוא
הרמיה והאונאה להכירו ,אלא דחלוקים הם כענינם ,דבמקח וממכר האונאה
משוי ליה לגזל ,ובאונאת דברים משוי ליה למצער חבירו ,וכמשנ״ת.

אמנם נראה דמ״מ ל״ד האונאה של ממון להאונאה של דברים ,דהנה
כב״מ דף נ״א יש רכוי מקרא דיש אונאה גם אצל לוקח ,והיינו דס״ד כיון דלא
ידע לוקח לא עבר על איסור אונאה ,ולא היה עובר גם על איסור שוגג ,דכיון
דלא ידע לוקח מהאונאה חסר בעצם שם אונאה כיון שאין כוונתו לרמות ,וגלי
קרא דגם זה מקרי אונאה דסוף סוף נתאנה מוכר .ומבואר מזה כמש׳־כ ,דבדרך
מקח וממכר נעשה הגזל רק ע״י האונאה והרמיה ,ולכן הוה ס״ד דבלא כוונה
לרמות ליכא שם אונאה ,ולא יהיה בה גם איסור גזל אף שנתאנה מוכר .אולם
נראה ,דלענין אונאת דברים דליכא רבוי דגם בלא כוונה לרמות אסורה ,לכן
בלא כוונה לרמות ליכא שם אונאה ולא עכר על איסור .וזהו דמבואר בתורת
כהנים ראם היה באמת מכוין לעצה טובה אף שגרם צער לחכירו לא עבר על
איסור ,ואיסורו רק משום רהוה ובר המסור ללב ומכוין לצער חבירו ,וכמש׳־כ
דכיון דהדכרים בדרך תוכחה ליכא בה איסור של מצער חבירו ,ורק ע״י
האונאה והרמיה לחבירו שמכוין לצערו הוא דאסור ,ואם מכוין לטובה אין בה

שם אונאה אף שגרם צער לחבירו ולא עבר על איסור של מצער חבירו .וכן

דרכי חיים

ס

מכואר בסמ״ע סי׳ רכ״ז ס״ק נ״א על מש״ב המהרש״ל דכקרקעות עוכר על

איסור אונאת דברים ,וכתב הסמ״ע דהאיסור הוא רק אם יורע שמאנה חבירו,
ומוכח כמש״ב דבאונאת דברים ליכא רבוי בלא ידע ,וחסר כשם אונאה.
ויש לעיין לפי״ז היכא דנתאנה מוכר באופן שלא נעשה גזל כמו
כקרקעות ,אם עכר על איסור אונאה ,דיש לומר דאף אם אין בהם גזל מ״מ
הוה ככלל אונאת ממון שנתרבה לאיסור גם בלא כוונה לרמות ,או דיש לומר

דהא דשאני אונאת ממון מאונאת דברים דיש בה שם אונאה גם בלא כוונה
לרמות הוא רק משום דנעשה גזל ע״י האונאה וזהו דמשוה עלה שם אונאה,
אכל כקרקעות דלא נעשה גול ע״י האונאה דמי לאונאת דברים דרק ע״י כוונה

לרמות הוא דהוה אונאה .וכן באמת מבואר כספר מעייני החכמה דכקרקעות
עובר על איסור אונאה רק אם מכוין לרמות .ואולי יש לפרש בזה שיטת
המהרש״ל שהבאנו לעיל ,דהנה בפתחי תשובה סי׳ רכ״ז ס״ק כ״א הכיא לשון
המהרש״ל דאף דנתמעט מדין אונאה מ׳׳מ לא גרעי מאונאת דברים וככלל לא

תונו איש את אחיו ,וכתב הפתחי תשובה דמה שהביא קרא דלא תונו איש את
אחיו הוא ט״ס ,וצ״ל לא תונו איש את עמיתו דמיירי באונאת דברים .עוד
הקשה דלמה לא הביא דברי הרמב״ן פ׳ בהר דעובר על לאו דאונאת ממון
ונתמעט רק מהשבון ,יעו״ש .ועפ״י מה שכתבנו נראה דאין כוונת המהרש״ל
ללאו דאונאת דברים ,דלא מצינו באונאת ממון שיעבור על איסור אונאת
דברים ,והאיסור של אונאת דברים מצינו רק אם הצער נגרם ע״י דברים ולא
ע״י ממון ,אלא דגם כוונת המהרש״ל הוא לאיסור של אונאת ממון ,אלא
שהוקשה לו דכיון דמצינו שעובר גם הלוקח אף בלא כוונה לרמות ,והיינו

טעמא משום דמה שנעשה גזל ע״י אונאה משוה להו אונאה אף בלא כוונה
לרמות ,וא״ב אף אם נימא דנכלל כאיסור אונאה גם המעשה אונאה וזהו
דעושהו גזל אף שהוא בדרך מקח וממכר ,אכל אולי באונאת ממון המעשה
אונאה הוא רק ע״י שנעשה הגזל בממון ,אבל מנלן היכי דלא נעשה גזל ע״י

האונאה כמו כקרקעות ,דיש בו איסור על המעשה אונאה משום שמכוין
לרמות ,ולזה הביא המהרש״ל ראיה מאונאת דברים ,דשם מה שיש לה שם
אונאה הוא רק ע״י שמכוין לרמות ,דליכא רבוי בלא כוונה וכמש״ב ,וא״ב כמו
שמצינו באונאת דברים דיש איסור אונאה ע״י שמכוין לרמות ,כן הוא נמי
כאונאת ממון דלא גרע מאונאת דברים ,ולכן שייך איסור על קרקעות ,אף דלא
נעשה גזל ע״י האונאה ,והיינו טעמא דהמעשה אונאה אסורה משום שמכוין
לרמות.

ועפי״ד נראה לפרש שיטת המרדכי הובא כב״ח סי׳ רכ״ח דליכא איסור
על אונאת ממון היכי שאינו עמיתך כמצוות .וצ״ע מהא דמכואר ריש פ״ב

דרכי חיים

סא

דככורות דנתמעט רק עכו״ם מאיסור אונאת ממון ,ותלוי במחלוקת אם גזל
עכו״ם אסור או לא ,ומוכח ראם אינו עכו״ם אף שאינו עמיתך כמצוות הוא
■י ככלל האיסור .אמנם לסמש״כ יש ליישב דכוונתו הוא רק כאופן שלא נעשה

גזל ע״י האונאה ,ואיסורו רק משום הרמיה לחבירו ,וזהו דנלמד מאונאת דברים
רכל שאינו בכלל עמיתך אינו ככלל איסור .ואף למש׳׳כ לעיל דאונאה אף
שהוא בדרך מקח וממכר ,הוא ככלל גזל רק ע״י איסור אונאה ורמיה שזהו
מבטל הדרך מקח וממכר ,וא״כ לכאורה כיון שמי שאינו בכלל ,עמיתך אינו
בכלל איסור אונאה ,לא היה צריך להיות גם בכלל איסור גזל של אונאת ממון.
אכן נראה דהיכי דיש גזל בממון יש בו מעשה אונאה משום זה גופא ,כמו
בלוקח שאף שאין כוונתו לרמות מ״מ הוא בכלל מעשה אונאה משום שיש
אונאה וגזל בממון ,ובאופן זה נראה דגם המעשה אונאה הוא בכלל דיני גזל
שנתמעט רק עכו״ם מאיסורם ,אבל באופן שלא נעשה גזל ע״י האונאה כמו
בקרקעות ,והמעשה אונאה הוא רק משום שמכוין לרמות ,ואיסורו משום דלא
גרע אונאת ממון מאונאת דברים וכמש״כ בביאור שיטת המהרש״ל ,וא״כ
דאיסורו נלמד רק מאונאת דברים ,שפיר כתב המרדכי דאיסורו הוא רק על מי
שהוא בכלל עמיתך כמו לענין אונאת דברים.

— ב —
ברמכ״ם פי״ד מהלכות מכירה הלכה ט״ו כתב ,כל המאנה את הגר בין
בממון כין כדברים עובר בג׳ לאוין שנאמר וגר לא תונה זה הוניית דברים ,ולא
תלחצנו זה הוניית ממון ,הא למדת שכל המאנה את הגר עובר בג׳ לאוין משום
לא תונו איש את עמיתו ומשום אל תונו איש את אחיו ומשום וגר לא תונה.
ובהלכה ט״ז ,וכן אם לחצו והונהו בממון עובר בג׳ לאוין משום אל תונו איש
^את אחיו ומשום ולא תונו איש את עמיתו ומשום ולא תלחצנו .ובהלכה י״ז,

ומפני מה עוכר בגר על לאו של הוניית דברים אף בהוניית ממון ועל לאו של

הוניית ממון אף בהונאת דברים ,מפני שהוציא הכתוב את שניהם בלשון הונייה
סתם ,וכפל לאוין בגר בשני הדברים בפירוש לא תונו ולא תלחץ .ובלחם משנה
שם הקשה ,דלמה כישראל אינו עובר על דברים משום ממון ועל ממון משום
דברים כמו בגר .עוד הקשה ,דלמה בלאוין דגר לא תונו ולא תלחץ ,אינו עוכר
בין בממון בין בדברים .ועל קושיא האחרונה כתב ,דכוונת הרמב״ם לתרץ קו׳
זאת ,דמדחלקה התורה בב׳ לשונות מוכח דמחולקים הם ואינם כלאוין רישראל
דנכתבו בחד לשון ,ולכן שייך שיעברו על דברים משום ממון ועל ממון משום
דברים .ועל קו׳ ראשונה נשאר בצ״ע.

סב

דרכי חיים

ונראה לפרש ובהקדם כיאור דברי הלח״מ ,דנראה דשאני לאוין דישראל
מלאוין דגר ,דלאוין דישראל נאמרו על הרמיה והאונאה ,ולולא שנכתבו ב׳
לאוין לא היה האיסור משום הגזל והצער של חבירו ,אלא משום הרמיה
והאונאה כמש״ב לעיל בביאור התורת הכהנים .ורק אחר שנכתבו ב׳ לאוין הוא
דאמרינן דממון איסורו משום גזל ודברים איסורו משום צער ,וממילא שייך
למילף מהא גם גזל וצער בלא אונאה ,אבל גם אתר קרא האיסור נאמרה על
הרמיה והאונאה וכמש״ב ,ולכן שייך שיעבור בממון משום דברים ,היינו דהיכא
דאיכא רמיה ואונאה בממון יש ללמוד איסורו גם מדברים ,וכן בדברים משום
ממון ,דרמיה בדברים יש ללמוד איסורו מממון .אכן נראה בלאוין דגר ,כיון
דחילקן הכתוב בב׳ לשונות ,חלוקים איסורם ביסודם ,ואיסור לא תונה לא נאמר
על הרמיה גופא של דברים ,אלא על הצער הנגרם ע״י הרמיה ,וכן ולא תלחצנו
לא נאמר האיסור על הרמיה כממון ,אלא על האונאה וגזל שנעשה ע״י רמיה,

ולכן לא שייך למילף כלל כלאוין דגר ממון משום דברים ודברים משום ממון,
כיון האיסורים מחולקים הם ,משום גזל ממון ומשום צער דברים.
ולפי״ז נ׳ די״ל בישוב קו׳ הראשונה של הלח״ס ,דנראה דגם לאוין
דישראל אף דנכתבו בחד לשון אבל סוף סוף מחולקים המה ,ובישראל אף
כאופן שאינו עובר על גזל כמו בקרקעות ורק על רמיה ואונאה ,מ׳־מ אינו
עובר על לאו של דברים משום שיש כה רמיה בהממון ,דכיון דחילקן הכתוב

כב׳ לאוין אינו עובר כממון משום דברים וכדברים משום ממון .אולם בגר נ׳
דשי׳ הרמב״ם היא דכיון רכתבה התורה לאוין מפורש על גר הוציאן הכתוב
מכלל ישראל ואינו עובר על מה שנכתב בגר משום לאוין דישראל .אך כ״ז
הוא רק לענין הצער והגזל מימון שנכתבו אצל גר ,ובזה אינם בכלל לאוין
דישראל ,אולם בהאיסור של רמיה ואונאה שנכלל כלאוין דישראל ,הלא כזה

אינו מבואר כלל בלאוין דגר ,ובודאי כזה לא גרע גר מישראל דהרמיה
והאונאה אסורה ,ורק מה דאסרה הכתוב בגר אינו בכלל לאוין דישראל ,אכל
מה דלא נאסר בגר הוא בכלל לאוין דישראל ,אולם כיון דבלאוין דישראל
נאמרו לא רק על הרמיה והאונאה ,אלא גם על הגזל והצער שבה כמש״כ
לעיל ,א״כ אין גרים בכלל לאוין דישראל גם לענין הרמיה והאונאה ,ורק הוא
לימוד שלמידין מישראל לאסור הרמיה והאונאה אבל אינם בכלל הלאו ממש,
ולפי״ז סובר הרמב״ם דמה דחילקן הכתוב לחלק כ׳ לאוין דישראל אף ששוין
ששניהם נאמרו על רמיה ואונאה ,הוא רק מה דאיתא מפורש כהלאו ,אבל מה
דליתא בכלל הלאו רק לימוד שלמידין ממנה איסור על הרמיה והאונאה ,בזה
כיון דרמיה ואונאה אסורה בשוה בשניהם כין בממון בין בדברים ,ולכן למידין

דרכי חיים
האיסור של רמיה כין בממון משום האיסור של דברים ,בין כדברים משום
האיסור של ממון ,והוא רק בגר שאינו מפורש בלאו ואינם בכלל מה שחילקן
הכתוב ,ולא בישראל שחילקן הכתוב אף שנכתבו כחד לשון.
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דרכי משה השלם
]הארוך!

לרבינו משה איסרלש זיע״א
על

טור חושן המשפט
עם

הגהות דרישה ופרישה
לרבינו יושע ולק כ״ץ (בעל סמ״ע) זיע״א
כרך שני
סימנים קעו—תכו

יוצא לאור בפעם הראשונה על פי כתבי יד

ערוך ומסודר עם הערות והארות ,ביאורים ומקורות
על

ידי

הרב חיים שלמה רוזנטל

מכון ירושלים

•

שנת ה׳תשמ״ג

ירושלים
_
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דרכי משה השלם
שמכר לחבירו

נרא׳ כדברי הרי״ף עכ״ל".
קרקע וכר .כב״י כן פי׳ רש״י והרמב״ם (ה),
והרמב״ן והרשב״א פירשו שמכרו לו החים,׳
הזרועי׳ בקרקע וכ״כ הט״ט פי״ג ־־ .אין אונאה
לשכירות קרקע וכר .ובמרדכי פ׳ הזהב " ע״ד
י״ח בשכירות בית וכתבו דיש בו אונאה ,וכת״ה
סי' שי״ח משמע דאין בו אונאה .וקבלן יראה
שיש בו אונאה כר .וכת׳ הט״ט פי״ג דמבירה
|ךמב״ן והרשב״א חולקי׳ בזה וס״ל דגש בקבלן
ד׳ פ״ט
אין בו אונאה ,וכ״ב הנ״י פ׳ הזהב
ע״ב[ ,כתב]־־ בת״ה םי ,שי״ח ואם שכר פועל
ופוס והיה בו כדי אונאה ,אע״ג דמצד הפועל עצמו
אין בו אונאה מ״מ מצד הסום יש בו אונאה,
ורואין ואומדין השכר [לפועל «־ דמה ש}מגיע
לסוס לפי ערך השכירות ,וכל מה שנתאנה כפום
צריך ליתן לו ואפילו הוא יתר משתות א״א לחזור
מאחר שכבר נעשה המלאכה אלא צריך ליתן לו
מה שאוניהו וע״ש .לתקוני שדרתיך כר .וע״ל
סי׳ קפ״ו .האחין שחלקו כר .עיין בהר״ן פ׳
האיש מקדש ־־ דף תר״ב ע״ב שהאריך בזה.
רכח כך יש אונאה וכר .כנ״י פ׳ הזהב י ד׳ צ״ו
למדנו שלא הזהירה התורה על אונאת
דברי ,אלא לירא שמים ,ואמרינן במדרש אם
*הונה את עצמו מותר אתה [להנהו] שזה אינו

קרוי עמיתך כו ,,כת ,המרדכי פ ,הזהב־ ע״א
על מי שהיה עליו עדים שאינה את חבירו בדברי׳
שראבי״ה צוה להלקות אותו שהרי עכר על לאו
נמור עכ״ל ,ונרא׳  3דלאו מלקות ממש קאמר דהא
לאו שאין בו ?זמש אין לוקין עליו אלא מלקות

דרבנן [דהיינו י מכת מרדות] דקאמר ,וכן כת׳
הסמ״ג [ריש] מצות לא תעשה דאין לוקין למוציא
ש״ר [אף־ על גב דעוון גדול הוא וכן כתבו
התופפו׳ ורש״י פרק נערה שנתפתתה ,מיהו
כמוציא שם רע] על בתולת בת ישראל שלא
מצא לה בתולים פליגי שם אי לוקין עליו
וע״ש .מלכנות שם לחבירו ט׳ .נראה דהמוציא

שם רע על הכירו הוא ככלל לא תונו ,אמנם
הסמ״ג כת׳ כמצות לא תלך רכיל שהוא
בכלל רכילות ,ובכתובות פרק נערה שנתפתתה
פליגי בה תנאי ר׳ אליעזר אומר אזהרת מוציא
ש״ר הוא בכלל לא תלך רכיל ור׳ נתן אומר
אזהרתו [ונשמרת] מכל דבר רע ־> .ישנים אסור

לערב בחדש" כר.
וכן מות׳ לערב לעולם.

וכ״ב הרמב״ם פי״ח דמכירה.

כב״י וכ״ב הרא״ש דלא
כרש״י דס״ל דאסור לערב רך בקשה־ וע״ל סי׳
ר״ל« בתשובה המרדכי בדין תערובות יין ביין.
ויכול למכור בזול ובו׳ .כת׳ רי״ו נל״א ח״ו אם
שני בני אדם דרים בעיר אחת והא׳ רוצה להלוות
במעט ריבית יותר מהבירו לא מצי מעכב עליו י

הגהות דרי ש ה ופרישה
(ה) הרמב״ם לא פירשו אמכירה אלא
דאין אונאה להקדש וס״ל דהקדש דשנינו דאין בו אונאה ועד״ר.
היינו דוקא הקדש ובדק הבית והוא אינו נוהג בזמנינו ,כשישכרו לזרוע לו השדה כראוי [ונתודע בעדים שלא
אבל הקדש עניי׳ וב״ה דין חולין גמורי׳ יש לו וכמש״ר זרעו כראוי] ע״ש שכ״ב בהדיא פי״ג דמכירה וכמ״ש
בהדיא בשם הרא״ש ל׳ ס״ס צ״ה ובס״ס רי״ב ע״ש
בדריש׳ ע״ש מ״ש עוד מזה.
 21עכ״ל הב״י ,ועיין בזה בסמ״ע ס״ק מט .וראה גם
בדרישה ס׳ מ מש״כ בשיטת הרא״ש בזה כאן ובסוף סי׳
ריב ,וע״ע בהגהות הרמ״א בשו״ע או״ח סי׳ קנג סעיף ז
 22ועיין בב״ת סעיף מב בביאור
ובמש״ב עליו במג״א שם.
 23סי׳ שה (עז א) ,ועיין בזה בשו״ת
שיטת רש״י.
מהר״ם בר״ב ,דפוס פראג ,סי׳ תשפד( ,ועיין בזה במהר״ם
 24סי׳ שפג (לב א),
שיף ב״מ שם דף נו ע״ב).
 25וכ״פ הרמ״א
וראה חידושי רעק״א בגליון השו״ע.
בהגהות השו״ע סעיף לג ועיין בב״ח הנ״ל מש״ב לחלק
ביו מכר קרקע עם זרעים (ראה הערה  )22לבין דינו
 27סי׳
 26הוספתי מכ״י ב ,ובכ״י א חסר.
דת״ה.
תרכז (יז א ,ב).

־

רכח  1סי׳ שפז (לב ב) ,וכ״פ הרמ״א בהגהות
 2סי׳ שו
השו״ע סעיף א ועיין בזה בסמ״ע ס״ק ד•
(עז א) ,ועיין בזה בשו״ת מהר״ם ?3״ב ,דפוס פראג ,סי׳
 3וכן
תשפה .,וראה עוד לקמן סי׳ תכ הערה' .17
תירץ בב״י ובב״ח לעיל ס״ס א עיי״ש ,וכה״ג בחידושי אנ״ש
בגליון המרדכי שם אות ז .וראה בכנה״ג כאן הגהות הטור
 4הוספתי מכ״י
אות א ,וע״ע בשו״ת מהר״ם הנ״ל.
 5הוספתי
ב ,וכ״ה בנדפס ובכ״י א וכ״י ק חסר.
 6עיין
מכ״י ב ,וכה״ג בכ״י ק ,ובכ״י א חסר בטהד״ט.
 7ועיין
בספר חפץ חיים בפתיחה אות יד( ,בהגה׳ שם).
 9וכ״פ
 8עיי״ש הערה .6
בזה בסמ״ע ס״ק יט.
הרמ״א בהגהות השו״ע לעיל סי׳ קנו סוף סעיף ה.

חו״מ סי׳ רכט—רלא

צג

כראמרינן פ׳ לא יחפור לענין חנווני ועיי׳ כמרדכי

אם עירה לתוך כליו של לוקח כו׳ .ור״י  1לא
כ״ב אבל אש [אמר] יין מבושם ,עד העצרת חייב

רכט ובשאר פירות .מקבל עליו רובע כו׳.

באחריותו אך .בכליו של לוקח ,ומעצרת ואילך
קנקני׳ של לוקח גרמו כו׳ עכ״ל .שכר אין דינו

פ׳ לא יחפור.

וכב״י וכן הוא במשב׳ ריש המוכר פירות
אלא שרשב״ם פי׳ שש בע״א על כן כתכו רכינו
בשם הרמב״ם ז״ל עכ״ל .והכי מסתברא .וב״י
כת' דהר״ן כתב כסברא הראשונה [ו]מדברי

הרמב״ם פי״ח דמכירה נראה ראם יש* יותר
משעור׳ שפי׳ [אפילו] ידוע שלא עירב ינפה הכל 1
ועיי׳ בנ״י פ׳ המוכר פירות.

רל

למקפה וכו׳ .וכת׳ המ״ט פ״י! דמכירה
שה״ה אם אמר לו לשתות מעט [מעט]

לעצמו הרי זה כאילו א״ל למקפה כו׳.

דאורח׳

דלוקח כו׳ .וכ״כ רי״ו נ״ט ח״ב בשם הרשב״א
דכ״ט שיכול לומר לו מוכר לא מיבעי לך לאשוהי
דוקא אדם שאין דרכו לאשהוי באותו עת שהוא
שהה עכ״ל .ומזל הלוקח גרם לו כו׳[ .וכתב]

כיין בו' .בב״י וב״ב ר״י שיש לחלק בין •נזכר
ליין (א) ,אבל הרי״ף והרמב״ם לא חלקו ,וכן
כחמרדכי ריש המוכר פירות ־ ובחג׳ שם דף קמ״ז
ע״ד .ואפי׳ טעמו והוי ריח׳ .במרדכי סוף הזהב »
ע״א מצאתי ראובן טוען על שמעון שמכרו לו
יין בחזקת שהוא יין פרונקי״ש ולא נמצא כן,
ושמעון משיב הלא טעמת אותו ומה שטעמת
אתה נוטל דין זה פשוט ממתני׳ דקתני מותר
לערב כדבר הנטעם ואפילו ערכו •טמעון קודם
המכירה כיון שראובן טעמו אין לו עליו כלום,

אבל אי טוען אתה ערכת אחר שטעמתיו ישבע
ויפטור עכ״ל ,וע״ל סי׳ רב״חי מדין תערוכות
בדבר הנטעם.

ב״י וכן משמע מדברי הרי״ף והרמב׳ דאף ־ בכלי
מוכר תלינן במזל לוקח ,אבל הר״ן כתב שאם
טלטלו אותו אז אמרינן דתוך ג׳ נעשה חומץ
כי הטלטול קשה לו וצריך הלוקח לקבלו אכל
אי לא טלטלו אותו והוא עדיין בכליו של מוכר

רלא מותר לעשותן מתכת .וכת׳ התום׳!
דבמשקולת קטנה .ששוקלין בה כסף וזהב
צריך לחפותן בעור שבשחיקה מועטת יבא לידי
הפסד גדול ,אבל שאר משקלות [גדולות] ששוקלי׳
בהם נחושת ועופרת וברזל שאין באין לידי

לא אמרינן דנעשה חומץ תוך נ׳ והוא באחריות
דהמוכר ,וכן משמע מדברי התו׳ פרק המוכר
פירות[ .יין  3מבושל .כב״י וכן הוא גירסת

הפסד גדול אא״כ ישחקו יותר מדאי [אין] צריך

הרמב״ם אבל ספרי הרי״ף והרא״ש נמצא יי;

מבושם] וכן הוא בקצת נוסחי ספרי רבינו.

אבל

הגהות דרי
רל.

(א) וכת׳ עו׳ הב״י דזה תלוי בגירסת הגמר׳

לחופו עכ״ל .א׳ ממאה בלח וכו׳ .וכת׳ הט״מ
פ״ח דגניבה שהטעם שהכרע דלח מרובה על
היבש מפני שמן הלה ישאר בכלי משא״ב ביבש,

כב״י וז״ל כת׳ הרשב״ם נראה בעיני דלפהות
ה ופרישה
דמשמע דהלכת׳ כשמואל פי׳ כעבדא דחביות אכתפי׳

ד׳ צ״ו ע״ב דקאמרי רב יוסף עבד ביין כשמואל

דמרי׳ שוור והרא״ש לא הביא האי והלכת׳ כשמואל

ובשכר כרב ובגט׳ מסיק אחר זה ז״ל והלכת׳ כשמואל,

בהלכותיו.

רכט  1וראה בביאור הגר״א אות ג.,
רל  1כן הוא גם בציונים להגהות הרמ״א בשו״ע ,וט״ס
הוא וצ״ל :פי״ז ,עיי״ש בהל׳ ג בשם הדשב״א ,ועיין
 2בכ״י ב הנוסח כאן :שהכל
בפרישה סעיף א.
תלוי אם עירו אותו לכליו של לוקה ,במקום  :דאף בכלי
מוכר תלינן במזל לוקה .ועיין בדין זה בחידושי רעק״א
שבגליון השו״ע סעיף י מש״כ בשם הרבה מהמפרשים.
 3בכ״י א חסר ,והוספתי מכ״י ב .ובעיקר הדבר עיין בב״י
 4רבינו
סעיף ב במש״כ בשם נ״א ובשו״ע סעיף י.

ירוחם ,מישרים נתיב ט חלק ב .אולם בשו״ע לא הביא
הרמ״א לדעת רי״ו עיי״ש סעיף י ועיין בש״ך ס״ק א.
 6סי׳ שי (עז
 5סי׳ תקסו (צא ב) ,ועיין בסמ״ע ס״ק יג.
ב) ,וראה שו״ת מהר״ם בר״ב ,דפוס פראג ,סי׳ תשפז ,וכ״פ
הרמ״א בהגהות השו״ע (ושם במרדכי :מצאתי וכו' יין
בחזקת וורינק״ש וכו׳ ,ובשו״ת מהר״ם הנ״ל  :יין בחזקת
 7ראה
ורענקיף ,וע״ע במרדכי ב״ב סי׳ תקסז שם.
לעיל שם הערה .7
רלא  1ב״ב דף פ״ט ע״ב ד״ה ולא בשל עץ ,וכתב

רמז

חו״מ סי׳ תיח—תב
וטוענין בני ר״ה שעשאן יותר אורכן ורוחבן מן
הראשוני׳ והוא כופר ,ופסק דאם קיבלו העדות
בפני א׳ מבני רה״ר אין האחרי׳ יבולי׳ לומר
שנתקבל שלא בפניה׳ ,ופסק עוד דאין לדון הדבר
ע״פ עדי׳ שלהם"־ מבני רה״ר הנוגעי׳ בעדות
אלא ע״פ אחרי׳ שאינן נוגעי׳ .מדעת בני מבוי
כר .וכתב רי״ו" היינו דוקא במבוי שאינו
מפולש .שדרך שהחזיקו בו רבים אסור
לקלקלו[ .כב״י" בשם רי״ו והיינו דוקא דרך
שדורסין בה בני רשות הרבים] ואם אין בני
רה״ר דורסי׳ שם כגון שבנה אצטבא במקום
שהבנים [בתוך] שלו והוא גבוה אפילו החזיקו
לעבור שם משאות (זה) ברוחב אטה אינו חזקה
ואם רצה מחזיר כתלים למקומן עכ״ל .הרי
בחזקתן כר .ופרש״י פ׳ ח״ה הטעם דטענינן
ללוקח ואומרי׳ כונס לתוך שלו היה ,וכתב רי״ו
שאם ידוע שכך היה מתחלת רה״ר לא טעננן
ללוקח.

תיח או יאור קטן .כב״י וכן נראה דעת הרא״ש
דביאור קטן שיש בו מים פטור ואין נרא'
כן מדברי הרמב״ם ואם [לבתה] ברוח שאינו
מצויה כר .כתב המ״ט פי״ד מה׳ נ״ט פי' רוח
שאינו מצויה תמיד הוא שאין העולם מתנהג בו
תמיד אלא לפעמי׳ אע״פ שהיא באה [בעיתים]
הרבה ואצ״ל רוח סערה שאינו מנשבת אלא
לעתים רחוק׳ וכן הוא בירושלמי וכן עיקר ־ ,וכתבו
ז״ל הא דכולן פטורי׳ דוקא כשלא היה הרוח
ההוא מנשב באותה שעה שהאחרון עשה מעשה
טש״ב היה מנשב באותה שעה הרי חזר כרוח
מצויה וחייב עכ״ל ־ .אם יש ברוח כדי ללבות
וכר .וכן דעת הראב״ד והרא״ש אבל הרמב״ם
 11נתיב לא
 10בכ״י ב :שהם ,במקום :שלהם.
 12הוספתי מכ״י ב וכ״ה
חלק ו ,וראה סמ״ע ס״ק ה.
ברי״ו שם ,ראה הערה הקודמת ,ועיין בהגהות הרמ״א
בשו״ע סעיף ב.
 2וכ״פ הרמ״א
תיח  1וראה בסמ״ע ס״ק ט.
 3סי׳ סב
בהגהות השו״ע סעיף ט( .וראה הערה .)4
(מח ג) ,וכ״ה בתוס׳ שם דף ס ע״א ד״ה והכא (וסיימו
בתום׳ .ותימא הוא) ,וכ׳׳פ הרמ״א בהגהות השו״ע סוף
 4ראה הערה  .2־  5הוספתי מכ״י
סעיף ט.

פסק פי״ד מה׳ נ״מ דחייב ועיי״ש במ״ט שהאריך
בזה ,וכתכ המרדכי פ׳ הבונם ־ ע״א ונראה דאם
שנים הכיאו עצים ואש ושניה׳ ליכו ואין רכל א׳
כדי ללכות פטורי׳ עכ״ל .ואם לאו פטור מדיני
אדם .וכתב המ״ט פי״ד מה׳ נ״מ ודוקא שאין
מצוי' בעת הכפיפה ואח״ב נשבה אבל אם היה
מצוי׳ באות׳ שעה אפי׳ בדיני אדם חייב« עכ״ל.
ואם לא סכסך כל הבירה כר .וכתב רי״ו נל״א
ח״א אם עמדה הבהמה וסכסך הבירה בעל בהמה
חייב זולת אם עמדה להטיל מימיה וכתבו
המפרשים [אין« בעל הבהמה שם] אין בעל הבהמה
משלם אלא מחצה וחנוני שהניח נרו מבחוץ
מחצה עכ״ל .אלא בכל מה שישבע ב״ב כר.
וכתב המ״ט פי״ג מה׳ נ״ט שנחלקו המפרשי׳
בגלוי אם היה המדליק טוען ברי לא היה כי אם
כור הטין והלה טוען שני כורי׳ ונודע שהדליק
אלא שאין שם עדי׳ כמה היה שיש מי שכתב
שמשלם כור א׳ ונשבע ונפטר כיון שטען ברי,
ויש מי שכתב שהלה נשבע ונוטל כדין הנגזל
וכן עיקר" .עבדו כגופו .ע״ל ר״ם שפ״ג.
תיט ואפי׳ אם יש לו כסף כר .וכ״כ הרא״ש
פ״ק דכ״ק ,אכל נ״י כתם שם־ דצריך
לשלם לו ככסך אם איתא ליה ,וכתב עוד פ׳ שור
שנגח» דן 5י״ח ע״א דהניזק אית ליה לקכל אפי׳
זוזי דלא נפקי אלא ע״י [ה]דחק וע״ש וכמרדכי
מדיני׳ אלו ,ועיי׳ כספר מישרי׳ נל״א ח״א אם
נזק גוכה מן לקוחות ואם מזיק נאמן לומר פרעתיך.

תב והמרי׳ ידו על חבירו כר .כתב בת״ה סי׳
רי״ח כל מי שהוא תחת רשותו של אדם
ורואה בו שעושה דבר עבירה ,רשאי להכותו
ובכ״י ב
וברבינו
במקום:
ועיין בזה

אוקספורד בודלי ,723
על שם רבינו ירוחם
הבהמה משלם מחצה,
6
אלא מחצה).
ז וקצוה״ת ס״ק א.
תיט  1ב״ק פ״א סי׳ ד (ב א) ,בשם הרמ״ה ,ועיין
בש״ד ס״ק ג ,וראה בביאור דברי הרמ״ה בכתונת פסים
 2סי׳
שעל הנמוק״י שם ובחזו״א ב״ק סי׳ ז אות ה.
עד (יה ב).

חסר כאן( ,ובסמוך בב״י
ירוחם שם הנוסח :בעל
אין בעל הבהמה משלם
בסמ״ע ס״ק טז ,ש״ד ס״ק

דרכי משה השלם

רמח

1

ולייסרו בדי להפרישו מהעבירה וא״צ להביאו
לב״ד־ והביא ראיה לדבריו וע״ש ,וכן הוא לקמן
סי׳ תכ״א כדברי הרא״ש ,וע״ל סי׳ שפ״ח אם
המוכה הולך לקכול לפני גויס אם יש לו דין מסור
וע״ל פי׳ כ״ו אם יכול אח׳׳כ לחזור ולקבול עליו
לפני דייגי ישראל דע״ל סי׳ ד׳ וסי׳ ח וסי׳ צ'׳ז
אימתי מותר להכות אדם שקבל עליו דין ,ועיין
בא״ע סי׳ ע״ד וסי׳ קנ״ד מדין המכה אשתו,
וכתב מוהר״ם מריזבור״ק דיש חרם קדמוני׳ על
המכה הכירו וצריך שיחזירו־ לו הקהל חרם של
עבריונות קודם שיצרפו אותו למנין עשרה ולכל
דבר שבקדושה ע״מ שיקבל עליו כל מה שירצו
ב״ד ,ואין חילוק כין אם מצוה המוכה או לאו
יתירו הקהל לעצמו עב״ל ־ .בענין שיש בו כל
החמש כר .וכתב נ״י ר״פ החובל* בירושלמי
אמרו דיהב ליה ג״כ תום׳ מזונו כלומר שמתחלה
היה יכול לאכול ירקות ודגים ועתה אינו יכול
לאכול אלא בצים ותרנגולי׳ עכ״ל .עבד כנעני
של חבירו כר .וככ״י וכ״כ הרמב״ם פ״ה מהל׳
הובל ויש לתמוה למה אינו חייב ג״כ בעבד שלו
דאעפ״י שהוא עבדו כיון שהוא מחייב במצות
אינו רשאי להכותו ־ ,והרמב״ם פי״ו מהל׳ סנהדרין
לא הזכיר עבדו של אחרי׳ רק כתב סתמא החובל
כעבד לוקה(א) .הכהו במטפחת כר .כב״י וכ״כ
הרטב״ם ,וכתב הראב״ד ודוקא במקום רואי׳,
כתב המ״ט הא דכוואו בשפוד אינו חייב אלא
צער היינו דוקא שלא במקום רואין אבל במקום
רואין חייב בבושת .וקרע העור חייב בכל ה׳
דברי׳ .וכ״כ הרמב״ם פ״ב מחובל ומזיק וכתב שם

המ״ט וצ״ע דמשמע דלא בכל מקום משלם נזק אלא
במקום הנראה כגון בפניו עכ״ל ־.
א״א הרא״ש ז״ל .כב״י ואין זה מדוקדק דהרי
בתשובה ק״א סי׳ ב׳ משמע דהרא״ש ס״ל כדעת
ר״י(ב) .כפועל בטל של אותה מלאכה כר.
וכב״י בשם הרשב״א ואי מאוכלסי דמחוזאי הוא
דכי לא עביד מלאכה הלישי יהיב ליה כוליה.

וכן היא מסקנת

ודבר פשוט הוא שצריך ליתן לו צער וריפוי
כר .וכתב המ״ם פ״ב מהל׳ חובל שכן דעת התו׳
והרשב״א ואף שאין־ הרמב״ם מודה בדבר זה
וכב״י דהכי נקטינן .ומביאי׳ אות׳לב״ד ואומדין
אותו .וכ״כ ר׳ ירוחם נל״א בספר מישרי׳ דבעינן
אומד לנזיקין ואף שכת' דהאומד הוא לעני;
העדות ולא לענין ב״ד־ וא״כ א״צ להביא לב״ד
אלא שהם יעידו על הדבר אם הדבר שהזיק כו׳
ראוי להזיק« וכן הוא פ׳ החובל בברייתא .וברזל
אינו צריך והאומן «־ וכר .וכתב המ״ט פ״א מה׳
חובל ודוקא כעין מחט שהוא הריף אבל אם לא
הזיק אלא מחמת מכה שאינו מחודד כלל אומדין
אותו כשאר דברי׳ [כמו] שמפורש פ' הנשרפי׳
עכ״ל .אחזו ותקע לו באזנו כר .ובמרדכי פ׳
החובל ־־ ע׳׳כ אפי׳ לא תקע לו באזנו אלא הכה
על הכותל נגד אוזנו ונתחרש חייב אם אחזו־־.
הרמ״ה שאין הלכה .והרמב״ם פסק דאסור
לחבול עצמו ופלוגת׳ דתנאי היא פ׳ החובל .ור״י
פירש ודאי מי שבייש לערום כר .וכתב המ״מ
פ״ג מה׳ חובל שכן הוא דעת רשב״א אבל רש״י
לא פירש כן אלא ם״ל דבכל בושת פטור ודעת
הרמב״ם נראה כדעת רש״י עכ״ל ודעת ־־ המרדכי

הגהות דרישה ופרישה
תס.

(א) ועד״ר שם כתבתי ישוב לתמיה זו.

ו1כ  1ויסוד דבריו שם הם לגבי מכה אשתו לאפרושה
מאיסורא ,ועיין בזה בשו״ע אבהע״ז סי׳ קנד בהגהות
הרמ״א סעיף ג ושם ב׳ דיעות בנד״ז ,ועיין בזה בשו״ת
רדב״ז חלק ד סי׳ קנז וביש״ש ב״ק פרק ג סי׳ כז.
 2צ״ל :שיתירו ,וכמו שהוא בכ״י ב ובדרכי משה הנדפס
 3ראה -בנימוקי מהר״ר מנחם
בגליון הטור.
מירזבור״ק עמוד קעב ,ב .וראה בביאורו בסמ״ע ס״ק
ד וע״ע בפ״ת אות א .ובהגהות הרמ״א בשו״ע בד״ח יש
 4סי׳ קמה (ל א),
ס״ס וצ״ל :י״א( ,ולא :די״א).
וכ״פ הרמ״א בהגהות השו״ע סעיף ג וסיים שם :ונ״ל
 5ועיין בישוב קושית הב״י
דבכלל ריפוי יחשב.

(ב) ועד״ר שם כתבתי ישוב.

בב״ח ובט״ז (בגליון השו״ע) וע״ע בסמ״ע ס״ק ו ,ש״ך
ס״ק א ופ״ת אות ב .ובב״י יש כאן כני ס״ס בדברי הרמב״ם
 6ועיין
פי״ו מהל׳ סנהדרין ,וצ״ל כמו שהוא כאז בד״מ.
 7בכ״י ב הנוסח :אפשר שאף,
בזה בסמ״ע ס״ק טו.
 8בכ״י ב הנוסח :לעין העדים ולא
וכצ״ל ,עיין במ״מ.
 9וביש״ש
לעין ב״ד ,וכה״ג בכ״י אוקספורד בודלי .723
ב״ק פרק ח סי׳ לו כתב דלכתחילה צריך להביא לב״ד
האומד אף לרבי עקיבא שבסוגיה דהחובל שם ,ועיין בזה
 10צ״ל :אומד.
בחזון איש ב״ק סי׳ יד אות א.
 12וראה
 11סי׳ צר( .מט ד) ,ועיין בסמ״ע ס״ק כז.
חידושי הגהות אות ב ,ובכ״י ב הנוסח .בהמשך בשיבוש:

חו״מ סימן תכ
וא״א הרא״ש כתב

רמט

פ׳ התוכל " ע״א כדעת ר״י.
שהוא פטור .וכתב ב״י שכן נראין דברי התו׳ ".
המבייש ת״ח וכו׳ .עיי׳ בי״ד סי׳ רמ״ג כתבתי
כל דין המבזה ת״ח" ודין ת״ח בזמה״ז ,כתב
כתשו׳ ב׳'ש סי׳ רי״ו המבזה ת״ח ונתחייב ליטרא
זהב ועמד הת״ח ונתן הליטרא זהב לשר העיר
עשה שלא כהוגן ועיי׳ בי״ד סי׳ רמ״ג תשובה
זו כתבתי בארוכה וע״ש ,כתב כתשו׳ ב״ש סי׳
צ׳׳ד בא׳ שקילל כהן יש לחייבו יותר מאלו קלל
לאיש אחר וע״ש ולעיל סי׳ כ׳׳ו .המבייש חבירו
מנדין אותו כר .כ״כ הרא״ש פ׳ החובל וכתב
ומסברא דיותר בושת דברי׳ מבושת חבלה דאין
לך דבר גדול כל׳ הרע ודבה שאדם מוציא על
חבירו ,וכ״ב בם״ם א׳ " ,וכ״כ הרא״ש בתשובה
כלל ק״א דיש לעשות גדר וסייג בדבר כפי בעלי
הלשון והב״ד יעשו בכל דבר לפי הענין עכ״ל,
וכתב המרדכי פ׳ הזהב " שהמאנה את חבירו
בדברים מלקין אותו שעבר על לאו לא תונו,
וככ״י ם׳׳ס א׳ דמכת מרדות מדרבנן קאמר דהא
לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע
ומימר ומקלל בשם״ ,וכתב מהרא״י סי׳ רי״ב
דהוצאת דיבה ושם רע שאדם מוציא על הכירו
הוא בכלל ביישו בדברים דפטור מממון אבל מנדין
אותו עד שיפייסנו כו׳ וכן הוא כת״ה פי׳ ש׳׳ז,
כב״י מצאתי כתוב בשם גדולי אשכנז " המקנטר
את חבירו ואומר איני מומר או עבריין או כיוצא
בו אפי׳ לא אומר כמוך בפי׳ הוי כאלו פי' ,וראיי׳
מסוף פ״ב דמציעא ,בעא רב חסדא מרב הונא
תלמיד ורבו צריך לו כו׳ א״ל חסדא חסדא לא

צריכג׳ לך וכו' ,וגם ראי׳ על הא דרמיז רמוזי
קלא דממזרות הוי כאלו פי׳ בהדיא עכ״ל ,וכ״כ
מהרי״ו בתשובותיו סי׳ קנ״ז " ,וכתב מהרא״י
ז״ל בפסקיו סי' רנ״ז דכל הקורא להכירו כממזר
דינו כאלו קראו ממזר עכ״ל ,וכ״כ בחידושי אגודה
פ״ב דיומא ,וכ״כ מהרא״י בפסקיו סי׳ קל״ה־־,
וכתב שם ודוקא שאומר שאתה עושה כמו ממזר
או בכה״ג ,אבל אמרו בדרך תנאי ותשובה
כגון שא״ל אתה מכזב כמו ממזר עד שתתברר
עלי דברך ,כזה יש לתרץ דבריו שר״ל אם
לא יתברר עליו אתה כמו ממזר כמו שהוא
חצו!! ושקרן וכה״ג אבל אם תברר כשר אתה
עכ״ל .ובספר הזהר ס׳׳פ משפטים" כתב בא׳
שקראו להכירו כרשע ובא לפני ר׳ אליעזר ופטרו
משום שאמר כרשע ולא רשע ממש וע״ש שהביא
ראיות לדבריו ,וכתב מהרי״ו סי׳ כ״ח בא׳ שקראו
להכירו מבייש הנשי׳ ואמר שכוונתו שמביישן
בדברים ופסק שטענתו טענה" וע״ש ,ושם
מתשובת ר׳ אביגדור על א׳ שקרא להכירו פסול
דיכול לתרץ דבריו ולומר מחמת קורב׳ קאמר ,וכן
אם קראו כן הזונה יוכל לומר פונדקית קאמינה
עכ״ל ,וע״ש ,אבל מוהר״ם מירזכור״ק פליג בזו
וכתב על א׳ שקרא להכירו כנען דלא יוכל לתרץ
דבריו כד׳ ,וכתב מהר״ם מרוזבור״ק" על אחת
שיצאה עליה קול שזנתה כטכריא וצווח לה אחד
טבריא לא מקרי ביוש בפרהסיא ,ולא הוי ביוש
כולי האי ,ומ״מ צריך לבקש ממנה מחילה ,וכתב
הרא״ש בתשובה כלל ק׳׳א סי׳ א׳ אע״ג דהקורא
להכירו ממזר מדינא דתלמודא סופג ארבעים

ודעת המרדכי פ״ג מה׳ חובל (כבנדפס) ,אבל שם ג״כ קאי
 13סי׳ פג
על דברי הטור בסמוך :ור״י פירש וכו׳.
 14ובשו״ע סעיף
(מט ב) ,ועיין בסמ״ע ס״ק מא.
לה הם ב׳ דיעות עיי״ש בהגהות הרמ״א ובסמ״ע ס״ק מג.
 15וראה בתלמוד ירושלמי ב״ק סרק ח הלכה ו ובפנ״ט
שם ,וע״ע בקרבן העדה על ירושלמי כתובות פרק ד הלכה
ח( .ובדין דהריב״ש שבסמוך עיין בשו״ת הרמ״א סי׳ פח).

קמז ,ולפיכך כתב כאן הב״י מצאתי כתוב בשם וכו׳ .ועיין
שם בשו״ת מהרי״ו .וראה בנדון זה עוד בשלטי הגיבורים
בגליון המרדכי ב״ק פרק החובל סי׳ קה ,אות א.
 20בשו״ת מהרי״ו שם משמע שזו אינה ראיתו של הר״ש
 21צ״ל סי׳
שליצשטט ,אלא ראית מהרי״ו עיי״ש.
קמז ,והיא התשובה דלעיל ,ראה הערה  ,19ולפיכך דברי
הד״מ כאן בציינו תשובה זו לכאו׳ מיותרים שגם הב״י
 22ובשו״ת מהרי״ו סי׳ נט
מתכוון לתשובה הנ״ל.
וסי׳ ס משמע לכאו׳ דפליג ,וכן הביא הרמ״א בהגהות
השו״ע ב׳ דיעות בנד״ז עיי״ש ,ועיין גם בשו״ת מהרי׳־ל
 23על הפסוק ואנשי קודש
החדשות סי׳ קעט בזה.
 24ועיין בזה בסמ״ע ם׳׳ק
תהיו לי (פרק כב פסוק ל).
 25נימוקי מהר״ר מנחם מירזבור״ק עמוד קעו,
נא.
ב ,ועיי״ש בעמוד קעז ,א בדין ראובן קרא לשמעון כנען,

 16עיין בדרכי משד ,השלם לעיל סוף סי׳ א.

 17סי׳

שו (עז א) ,ועיי״ש בהידושי אנ״ש אות ז ובב״ח לעיל סי׳
א מש״כ בדעת המרדכי ,וראה בסמוך ,וע״ע לעיל בד״מ
 18וכ״ה גם בתה״ד ,פסקים (ח״ב)
סי׳ רכה הערה .2
 19כנראה
סי׳ ריב ,וכ׳׳פ הרמ״א בשו״ע סעיף לח.
שהכוונה למהר״ש שליצשטט( ,חיבר מרדכי הקצר ,ראה
שו״ת מהרי״ו סוף סי׳ פח) והביאו בשו״ת מהרי״ו סי׳

ו־נ

דרכי משה השלם

וכדאיתא פ״ק דקדושין ,מ״מ כארץ הזאת אין
פוסקין כן והדל׳ אחר המנהג ־־ כ״ש כמקדם שהשני
התחיל כגידופין וע״ש שהאריך כזו ,גם כמרדכי
פ׳ החובל" ע״ד האריך כרין הקורא להכירו
ממזר ,כתב מהרא״י־־ סי׳ רס״ה על מי שתבע
עלבונו טחבירו על שחשדו במסירה דהזקיקו
לישבע בפני השלטון ,דלא מחייב מידי דלא הוי
בבושת עד שיתכוי; לביישו וזה כיון לתועלתו
להוציא זכותו לאור בו /ומהרי״ו כתב פי׳
[קס״ח]י" א׳ קכל על הכירו שהלשינו או גנב
לו הואל ועשה דרך קכלה אין עונש כדבר כן
פסק מהר״ם מירזכור״ק ומ״מ נראה דצריך לישבע
שכוונתו לא היה לבייש עכ״ל ,ובמרדכי פ׳
החובל ־־ ע׳׳א וששאלתם על לאה שטענה על
ראובן שקראה נפקת׳ ברא ,והוא אומר להד״ם,
וטען עליה שהיתה מבזה שוכני עפר והיא השיבה
להד״ם ,ופסק דאלו היה עדי׳ בדבר היה ראוי
לקנס׳ לפי ראות עיני ב״ד ,אבל אם אין עדי׳
[בדבר!« אינו חייב לשבע דלא נתקנה שבועה היסת
על זו וכן על חירוף שוכני עפר אלו היה עדות
בדבר] או שהיתה מודה היה לה ליקה מנין ולילך
על קברו ולבקש מחילה מן המת ,אבל עכשיו
שכופרת פטורה בלא שבועה ,אמנם אם ירצו
הקהל להפיס דעתן יתנו חרם בב״ה על עצמן
שיודו עכ״ל ,וכתב מהרי״ו סי׳ כ״ח דוקא על
דבר חמור כגון שוכני עפר אבל על שאר ביושים
אין נותנין חרם להפיס דעתן ופטורין אם כופרין
ועוד האריך במרדכי פ׳ החובל» ע״ד בדין המדבר
רע על שוכני עפר שהוא עון גדול וצריך לקבל
עליו תשובה בתעניות ובמלקות ובממון וע״ש
ובתשובת הרשב״א סי׳ תתנ״ה» ובמרדכי

דיומא י־ ע״ב האריך בדין זה ,וכתב מהר״ם
דהמחרף מתים צריך
מריזבור״ק בנימוקיו
להשתטח על קבריה׳ והיינו דוקא כשהוא קבור
בסמוך כגון בעיר ששולחין [שם] מתיהם לקכור
אכל אם הוא קבור כמרהקי׳ א׳׳צ לילך שם אלא
דיו שישלח שם שלוחו ויקה שם כ׳ מן העיר
שנקבר [וילך על קברו] ויבקש מחילה כשם
המחרף ,וכהגהות מרדכי »־ ד׳ צ״ג ע״ד על האיש
שקרא להכירו מלשין כן מלשין אם אותו האיש
מלשין אין כזה שום אשם דאמרינן פ״ד מיתות
כמאן קרינן האידג׳ רישעא כר רישעא כו׳ ,עוד
שם " תשובה על א׳ שקרא לחבירו משומד וא״ל
שנטבע בטי השמד  38והוא חרם ר״ג שלא להזכירו
למשומד שעשה תשובה ופסק שם רש״י מאחר
דלא ידע המזכיר מחרם ר״ג לא מקרי עובר על
החרם וע״ש שהאריך בזה ,וכתב שם דאפי׳ במקום
שאמרו שהעובר יהא בנידוי מ״ט לאחר שקיבל
דינו מתירין לו נידוייו ע״י עשרה שבציבור וע״ש
בזה ,כתב בנימוקי מהר״ם ראובן אומר על שמעון
שזקינתו היתה שפחה ועדים העידו ששמעו כן,
מאחר שאין כאן עדות ברורה הרי אינו אלא
הוצאת לעז וחייב דין או נידוי אבל אם איכא
עדות ברורה פטור «־ ,וכת׳ עוד אשה שהוציאה
לעז על חברתה דינה כאיש לכל דבר ,ואם אין
בעלה רוצה שתתבזה אשתו יפדה אות׳ כממון
כפי אשר ישיתו עליו הכ״ד ,כתב עוד שם על א׳
מעיד שקרא ראובן לשמעון כן הזונה וא׳ מעיד
שקראו ממזר מצטרפין לענין שקראו כן הזונה,
בכלל מאתי׳ מנה » ,מיהו אין לו דין עליו דדלמא
קראו בן הזונה שאמד זנתה כשהית׳ פנויה ,אך
צריך להכזיב עצמו ולהשתטח על קבר אמו ,ומיהו

 26וכ״פ הרמ״א בהגהות
ועיין בזה בסמ״ע ס״ק נב.
 27סי׳ קה (נ א) ,ראה
השו״ע סעיף מא ,ועיי״ש.
( 29בכ״י א
 28בפסקיו (ח״ב).
הערה .33
בשיבוש והוספתי מד״מ הנדפס בגליון הטור) ,וכן פסק
הרמ״א בהגהות השו״ע סי׳ תכא סעיף א ועיי״ש בביאור
הגר״א אות ב דכתב שהוא רק לפירוש ד״יש״ש ב״ק פרק
ב סי׳ לט ולא לשיטת רש״י ב״ק דף כז ע״א עיי״ש.
 31הוספתי
 30סי׳ פא ,פב (מט ב) מתשובות מהר״ם.
 32סי׳ קו (נ א),
מכ״י ב ,ובכ״י א חסר בטהד״מ.
[ועיין בדין המבייש שוכני עפר בשו״ת הריב״ש סי׳ כז,

 33היא תשובת ר״מ שהובאה
והוא מצד הדין עיי״ש].
 34סי׳
במרדכי ב״ק סי׳ קד■ (נ א) ,ראה הערה .27
 35נימוקי מהר״ר מנחם מירזבורק עט׳
תשכד (ז ב).
קעז ,ב .וראה סמ״ע ס״ק נג ,וע״ע בשו״ת מהר״ם דפוס
 36סי׳ ריב
פראג סי׳ קלב ודפוס לבוב סי׳ תצב.
 37סי׳ רי (נד ג)
(נד ד) ,ועיין סמ״ע ס״ק נה.
תשובת רש״י ,בכ״י א מטושטש כאן והשוותי הנוסח עם
כ״י בודלי  .723ובד״ט הנדפס בגליון הטור חסר כאן.
 39ועיין
 38בכ״י ב הנוסח :שנשבע במי החשוד.
 40ועיין בזה בסמ״ע
בזה בשו״ת הרמ״א סוף סי׳ מד.

חו״מ סימן תכא

רנא

הכל לפי מבייש ומתבייש ,כתג עוד האומר
להכירו ממזר או עבד או רשע או נואף או פשול
או נבל לוקה מ׳ וכן אם קראו עוכר על החרם או
מלשין או גנב הוי כקראו רשע ויורד עמו לחייו
פר״י המותר להכותו" דעכר על לאו הלא תונו,
אכל טמא או כלב או שאר חרופין אין בהם דין
אלא צריך לפייס הכירו ,וכ״ע המלעיג ומלעיב
דכרי חכמי׳ לוקה וקורא לאשת הכירו זונה או
פרוצה לוקה ד׳ מלקיות דתנן פרע ראש האשה
נותן לה ד׳ מאות זוז ומדלא מגכינן קנסא כככל
לוקה על כל מנה מלקות א׳ ,וע״ל סי׳ כ׳ מ״ש
מזה» .וע״ל סי׳ ל״ה» דלענין כיושים וקטטות
אפי׳ פסולי עדות נאמני׳ ועיי׳ כתשוכת רשכ״א
סי׳ שפ״ו מעשה כא׳ שהוציא קול עכדות על
משפחה כשירה ונידוהו כל הגדולים כדאמרינן
הקורא להכירו עבד יהא כנידוי וע״ש שהאריך
כתשוכה ,ושני׳ שכיישו זא״ז מי חייב עיין ל׳
ס״ס תכ״א .קבץ אצבעותיו כר .כתב המ״ם
פ״ג מה׳ חובל דהוא פי׳ העיקר האמור פ׳ החובל
ורש״י פי׳ בענין אחר וזה נכון .תקע חבירו בכפו
כר .וכתב המ״ט זהו מה שאמרו פ׳ החובל
דהתוקע להבירו נותן לו סלע ,אבל יתר מפרשי׳
שתקע לו קול גדול באזנו או מכה נגד אזנו
והרא״ה פי׳ בכפו עכ״ל .ורב אלפס כתב שאלו
הדמים כר .וכב״י ובספרי רב אלפס שבידינו
כתוב בהן כדברי הרמב״ם והכי נקטינן וכ״ש
דאוקמינן ממונא בחזקתו עכ״ל ,ולא נהירא דמאחר
דרכינו והרא״ש כתכו בשם רב אלפס דפליג
ארמכ״ם ולדבריו הסכים הרא״ש הכי נקטינן
דאינהו הוו בקיאי טפי כגי׳ ספריו» ,וכב״י עוד
ונראה מדברי הרמב״ם דאף הוא לא קאמר אלא
בשלא היה באות׳ מכה כדי לעשות נזק גדול
אבל אם הכהו בחוזק באותן הכאות עד שהיה

תכא אלא שוגג קרוב למזיד כר .וע״ל ר״ם
שע״ח .ונתהפך עליהן ושברן כר .וכתב
במישרי׳ נל״א ח״ב נראה מכאן כי באונם גמור
פטור אפילו מנזק וכל אונם שהוא כעין גניבה
פטור וכל שהוא כעין אבידה חייב שהוא קרוב
לפשיעה וכ״כ התו'! עכ״ל .אפ" נכנס שלא
ברשות כר .ע״ל סי׳ שע״ח .אבל אם מסרב כר
וכתב המרדכי פרק המניח־ ע״ד וה״ה במשרתו
ואפילו קודם הזמן אם חושש מגניבה כ״ש אדם
מעלמא שיצא עליו שם שהוא גנב .הוציא אחר

 41ועיין
ס״ק נא ,וע״ע בסמ״ע לקמן סי׳ וזכא ס״ק כז.
בסוגיה הגט׳ קידושיו כח ע״א ובמפרשי הש״ס שם .ועיין
ברש״י ב״מ דף עא ע״א ובמאירי קידושין שם (ועיין
 42עיין בד״מ השלם בסוף
בסמ״ע ס״ק נו בסוגר).
 43ראה בד״מ השלם
הסימן .ועיין בסמ״ע ס״ק נט.
 44עיין ברי״ף ב״ק פרק המניח סי׳
שם הערה .12
נב (יב א) ,ועיי״ש בביאורו בנ״י וראה הגהות הב״ח שם
אות ח .וע״ע בנימוק״י ב״ק פרק ח סי׳-קנח (לב א) .ולרש״י

ב״ק דף כז ע״ב ודף צ ע״א שיטה שלישית דמיירי רק
בתשלומי בושת ,אף לא בתשלומי צער ,וראה גם במ״ט
 45ועיין בזה בהגה׳
הל׳ חובל ומזיק פ״ג ה״ח.
 46הוספתי מכ״י ב ,וכצ״ל.
בסמ״ע ס״ק נו.
תכא  1ב״ק דף ד ע״א ד״ה כיון ודף בז ע״ב ד״ה
ושמואל וראה גם בתום׳ ב״מ דף פב ע״ב ד״ה וסבר ,ב״ב
דף צג ע״ב ד״ה חייב וסנהדרין דף עו ע״ב ד״ה רוצח.
 2סי׳
וכ״פ הרמ״א בהגהות השו״ע סי׳ שע״ח סעיף א.

בהן כדי לעשות נזק גדול ביותר אף הרמב״ם
מודה שישלם לו ריפוי ושבת עכ״ל .עד שיפייסנו
בממון או ירבה עליו רעי׳ כר .וכתשובת"
מהרי״ו סי׳ כ״ח פסק כא׳ שהבל בהכירו להלקותו
ככ״ה כין מנהה למעריב דמגכיה ידו על הכירו
נקרא רשע וחייב מלקות וגם הוצרך לעשות לו
מהילה ,וגם פסק ליתן ממון זקוק כסף אם הוא עני
יתנו לו ואם הוא עשיר יתנו לעמלי תורה ,וכן
פסק גדול א׳ על א׳ שתלש שערו של הכירו
ופסק ליתן לו זקוק כסף ,אמנם אם יש מנהג בזה
הכל לפי המנהג [ונראה » לי הכל זה אינו אלא
הוראת שעה לפי ראות עיני כ׳׳ד שחטא החובל]
אבל מדינא אינו חייב כמלקות וממון כמו שנתבאר
ר׳׳ם זה ,גם לא מצינו מדינא שיתן לעמלי תורה,
אלא עכדינן כמ״ש הגאוני׳ וכמ״ש הרא״ש וכמו
שנתבאר ריש ספר זה סי׳ א׳ ,עוד כתב מהרי״ו
כתשובה סי׳ פ״ז בא׳ שהכה הכירו ומת ואמדוהו
שלא מת מחמת המכה ,ופסק דלא מהני אומד זה
דק לפוטרו מגלות ,אבל מ״מ הרי הכהו ודינו כמו
שפסק כתשובה דלעיל ,גם ילך על קברו ויבקש
ממנו מחילה והוא כספק רוצח כר .ואני כתבתי
בתחלת הספר כר .וע״ש ובסי׳ כ״ו.

J’iiSz

איתיניה מתקנת חכמים פייף אינו מונן אצלי דאין ורך
התלמוד נומ חיתיביה או מיחיכי אלא כשחקשה מהשנה אנל
<שמקשה תפסוק אי] דרך התלמוד לומר איתיכיה:
*(תירק שה וזק מזו שנאמר הניאו את המעשר יכו' י הוצרכו
להא׳ קרא  :יבחנוני נא כזאת וכו' משוס רתקרא רעשר תעשר
לינאו א הואינא למימר רנרה תורה כלשון בני ארס ימו
הכרוז תנית ואינא למיד דברה תורה כלשון מיאוס וכמו
איש איש ואינ׳למיד ונרה תורה כלשון כני ארס כפיו מיתות
ונעשר תעשר גופיה □נר הכי ינוקא וריש לקיש כדאיתא פיק
*[הא ותניא האומר סלע זו לצדקה ונו' הרי
דתעניית :
זה צדיק גמור  :ומשתי! דשרי נימר אעשה מצוה זו ואראה
אם אתנרך וליכא לתימו צ .קה נכלל מעשר רנמעשר הותר
לנסות להקכיה והא מעשר יש נו קצבה וצוקה אין לה קצנה:
*£אי עו נלי וי ער שיננו שפתיתינס מלומר וי :הפני
6פשט הפשוק הוא שיריק להם כרנה נלי יי יעיז לא שייך לו'
לשון עי ועוד יאתא בנחות׳ וצעוו׳ קא מצעו גוה פי׳הפסוק
ומלת נלי מלשון נלייי הטיזנית והכינה לומר עד סיכלו שפתו'
* jפיק
*לומר וי :מלת וי טיס הוי! יציל מלומר וי:
וכיב מעמידה כישראל בטמריןנלנס לחת הן יחיה הן לא
הזיה • ננ׳ב ונריהפ׳ק יבפקחיס פי'ק אמרי׳ז הי נרייתא
איירי כישראל ופיושיי זיל ישראל דעתן לשמים נין יחיה נין
לא יהיה אינו מהרהר תחר מות הרין ע*נ והן הן ונרי הרג
זיל וחית א"נ מאי הקשו בפיק ותעניות שהביא הרג המחבר
למעלה מדנתיב עשר נשכיל שתתעשר טמא והתם איירי
כגומר בלבי לתת נין יחיה נין לא יחיה וייל ומוהוצוך קיא
לומר עשר נשכיל שתתעשר ודאי ולא מיירי נטהר כלנו ואי
כגומר נלנו לא צריך קרא שאין הקניה מקפח שכר כל כריה :
’ועי ורר זו שנינו אל תהיו כעכויס המשמשים אח הרב
ונו • שאין הכונה נומר שלא נקוה שנר טוב
נעשית המצית ובעבודתו יתנרך כמו שטעו צווק ונייתוס
דאין הקניה תקפת שכר כל נריה וכריה והכתוב ציות ואומר
אס כחקתי תלכו וכו׳ונתתי גשמיכם בעתם אלא הנונה לומד
לא תהיו כעברים המשמשים את הרב ע*מ לקנל פוס ואס
לא יקננו פרס מתחרטין אלא הוו כעבדים המשמשים את
הרב ע*מ שלא לקנל פרס כנותר שמשו לפניו כין תקבלו בין
לא תקנלו ולסוף שהקכיה ישלם שכרכם ו*3כ התוספו׳כפסוזיס
וכריה :
*יכול לא יכנו ולא יקדטנו ולא יקללנו ת״ל
לאלי? ה
גלנכך כשגאה שבלב הכתוב מוכר • יראה
לי נתי׳כרייתא זו יכול עמה שאתר הכתוב לא תשנא את אחיך
סלא •נהו או ׳סרטנו ונו' אגל שלא ישנאהו כלא הכאה לא
נתבאר מן הכתוב אס מותר אס לאו תיג לא תשנא אח אחיך
כלננך נסנאה שכלב הכתוב מ; • והזהירנו הכתוב שלא
נשנאהו כלב אבל התכה את חברו ומגופו אע'פ שאינו רשאי
ונפקי מקרא' אחריני אינו עונד משוס לא תשנא שאזהרת
הכתוב לא נא אנא לשנאה שכלב וני יראה מוגר׳ הומנ״ס
כפיו מה׳דעות אנל מו נרי ושי׳ זיל נפ׳יש כערכין נר׳שמפרש
ברייתא זאת ני יכול לא יכנו ונו׳על ונר תוכחה תיל בלבבי
כלומר אסור לשנוא את חגרו בלבו על ונר תונחה אנל מותר
להכותו ולקללו על ונר תוכחה ע״כ וכ״נ הרב המפרש וכן
פי'נעל קרנן אהרן ופשיטא וקרא הכי משמע לא תשנא את
*□1שמך
אחיו כלנכד אנל הוכח תוכיח את עמיתך :
יקראוך ובמקומך יושיבוך :לא ידאג אוס לומר פלוני יקפח
פרנסתי ני על כרחם נשם יקראוך לנא ולשוב במקומך כמו
*(ימשלך יתנו
שעשו חכמים לבית אבטינס וצנית גומז:
כל;חר לא משלהם הוא
לך ואין אום נוגע כמוכן לחברו:
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מאנה אלא הזויות קצוצים לו מן השמים "

ה
*pל כן אל

ישנא אום את חנירו כשמרויח אצלו ווואג פן יקפח פרנסתו:
ונרי הרג התחבר הם שלמר ממה שאמרו כיומא שאין ראוי
לאוס לשנוא את חברו כשהרויח חצנו מדאגה מונו פן יקפח
פרנסתו שאס פרנסתו ונזר חן השמים חין שוס אום יכול
לקפחה ואין אום ניגע בתוכן לחברו כמעשה דנית גרמו ובית
אכטינס * :עמו ששנינו בהחובל מנין שאס לא ייחל אום
לחברו שהוא אכזרי תיל ויתהלל אנרהס אל האלקיס :שחין
לומר שמפני היראה נתפלל שהרי כתוב וירפא אלקיס את
אנימלך כו׳וילדו ומשמע דנכל לנו התעלל ונתקבלה תפלתו:
*□יאמר נע'ערני פס־זיח ונו׳דמיירי נזה העני! ונו' :נע'
ע״פ אחרי׳הרואה וכר ערוה נחנרו מותר לשנאתו שנאמר ני
תראה אתור שונאך וכו׳ומי שרי לתשנייה והא כתיב לא תשנא
את אחיך כלבבך אלא לאו כי האי גוונ׳פי׳שראה נו דבר ערוה
ומפרש הרב המחבר זיל שראה גו ונר עווה והוכיחו פעמים
רנות ולא קיכל ומותר לשנאתו וכי כ נעשין פי א ולפי רנרי
פמיק דאפי׳נישראל רשע אסו׳לשנאו בלב ולהראות לו פנים יפו'
אלא יראה לו.שנאתו כגלוי צ״ג שכשתירצו אלא לאו כה* נ פירו'
הוא אלא לאו נהיג שראה נו דנר ערוה ואע״פ שאין רשאי
לשנאתו כלב הכא תיירי שמראה לו שנאתו והעיקר חסר חן
הפער ונוכרי הרב המחנר תשמע כתנא וני אליהו דתניא
החס לא תשנא את אחיי וכי נאחיס הכתוב מוני א ן המזוג
חוכר אלי! נננד הקניה שאין לו אחיסוכו׳אלא מיקי עולם
שעושים רצינו נחירת• ,בכל יום וזיץ־ו שקרח איחס חחי׳ורעיט
ע'כ תשמע שנא אפרה תורה נשנות נלב אלא ז־וקא כאנשים
כשרי׳שהס אחים ירעיס להקכ׳יה חבל אום רשע מיח'לשנאתו
נפרעים
*ןנ|כתוב יראתה׳שנאת דע :
אפי׳נלב ־
אמרי׳רב נחמן נר יצחק אמר מציה לשנאתו שנאמר יראת ה'
שניזון רע ונ*נ הרג המחבר נעשין ט':

לאף?

ן

*שלא להלנין פט חוס מישראל • הסמיק

כמצות קכיר כתג שלא להלבין כליחנירו
כרניס אפי׳ורד תוכחה יכי׳ע"כ וכן רשיי זיל נע קדושים נחג

לא תשא עליו חטא נא הלנין את פניו כרכים יבפ׳יש נעיכין
כרן כ ופניו משתנין שייטחנו כרבים נהלני! פניו נר׳מוכריהס
שאין האזהרה אלא שנח להלנין פניו נרביס אנל בינו לגין
עצמו שרי כוי שיחזור נו אנל נחילי ושתיא אפי׳כרכים חית'
להכלימו אס לא חזר נו נסתר ויש סעד לונריה' כת" ש בכמה
מקומית כל המלבין פני חנרו נדנים אין לו חלק לעולם הנא
דמשת' דוקא ברניס אכל לא כינו לכין עצתו ומוכרי ה׳התחנר
גיל שהאזהרה היא אפי׳בינו לבין עצמו מוסתס וכתב שלא
להלכי! פני אום מישראל ולא פירש דווקא ברכים אס כך הית'
דעתו ומיש עיז ואמרי׳כע הזהב כל המלבין פני חכרו ברכים
אין לו חלק לעה*כ הוא לומר שנמלבין פני חברו נרניס אין
לו חלק לעה*כ ונמלנין נינו לכי! עצמו מוזה' נלאו וולא תשא
עליו חטא וכן נראה מוכרי הרמכיס זיל נסע'החצות שכתב
הזהיר שלא לבייש קצתינו אל קצתינו וזהו הנקרא מלבין פני
חכרו ונו׳ולא הזכיר תלבין פני חכרו כרכים ונהלנו׳ועורז פיו
כתב בביאור מכאן אתרו חכמים שאסור לאום להכלים .את
ישראל וכיש כרכים ולפיז צי ל שמיש הימנים והרב המחבר זיל
כדיא נוכרים שכין אום לחברו אכל נוכרי שמיס אס לא חזר
נו נסתר מלנינין אותו כרבים הנינה לומ׳אפי׳נרניס וו־חונך
זה מזה מיל׳ ושתיא ותריס שנין אום לחנרו כרחוק מזרת
ממערב דכוכיים שנין אום לחברו אשור להלבינו אפי נסתר
ובמיצי דשידא מותר להלגינז־אפי׳כרניס וכס׳משהרת המציל!
להחכס אחי כתיב עור הזהיר כל נר ישראל שלא להלבין,פני
חכרו כוכים ונמלא זיק כוכתיננא ולשון הושנ׳־ן זיל בסתר
3
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זוהר

ו ורז
'(והו הוקיע יש לו פנים לכאן ולכאן ועיין כס׳תאוה לגבינים
סי׳קציא והוי'יורע שאפי׳נונרי' שנין אום לחנוו אש הוכיחו
כתה פעמים ולא קינל מותר להכלימו נסתר ונזה יתנאר לך
*$נאתר
לשון הרתכיס ז"ל נפי ו מה'רעות אל נכון:
הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא  :אנל אין לוקין
* Jלומר לא תוכיחנו
על לאו זה לפי שאין נו מעשה :
נוכרים קשים וני'  :כן אתרו נת’כ יכיל אמי אתה מוכיחו
ועניו משתנות תיל ולא תשא עליו חטא ועיין מה שפיר' נה
נעל קרנן אהרן אנל פשט חפסו׳אפשר להתפרש הוכח תוכיח
את עמיתך ולא תשא עליו חטא בהוכיחו אותי כיון שהוא ררך
*ןאם הקפירה תורה שלא לנייש ארס מישראל
תוכחה :
נתקוס תוכחה כיש שלא נמקים תוכחה  :רנרי הרב המתנו־
*(יכן לא יכנה ארס שם לחניו
הם ונכונים נטעתם ־•
שהוא כוש מתנו :גס זה גהזהב • ואתרי׳תו התם ולא יספר
רכר לפניו שהוא כוש ממנו ונתנו הרמכיס זיל נע' הנז׳והו־כ
התחנר זיל לא חש לכתנו דמלתא רפשיטא הוא אנל תמהני
נין על הרמניס זיל נין על הרג המחנר זיל שסתמו רנריהם
יכתבו כן לא יכנה אום שם לחנירו שהוא נוש ממנו ולא נארו
שאפי׳שחנירו אינו כוש תתנו אס הוא חנוין לניישו אשור
רנגמ׳פ׳הזהכ מקשינן מכנה היינו מלבין ומתרצינן אע״ג ורש
ניה כשמיה ופרש יי ז״ל דרש ניה כנר הורגל ככר שתכני' אותי
בן ואין פניו משתנות ומ״מ זה להכלימו נתכוון ע"כ • וניל
שהרמניס והרב המחבר זיל אינם מפרשים כפרש"׳ ז״ל אלא כך
מפרשים אעיג ודש כשמיה כלומר שאין פניו מתלכנות ער
ואזיל שומקא ואתי חיורא אלא שהוא כוש קצת שקורץ לו
אותו שם אנל מ*מ ככר הורגל נכו וז״ש הרמכ״ם והר׳המחנר
זיל וכן לא יכנה אום לחנירושם שהוא נוש תמנו מה שלא
*^מדיא ונו' :רנרים
הוזכר נגמרא שהוא כוש ממני י•
פשוטים הם :
*עךלא להונות עכר שנרח מחוצה לארק
לאל? ן
לארץ :ואונאה זו נוכרים איירי שהזהיר
הכתוב מפני שהוא שפל רוח שלא יוננו נוכרים ספרי לא תוננו
זה אונאת דנריס וכ*כ חרמני ס נסיה ונה׳ענרים ולא אתפוש
זה נוכרי הרב התחנר לא כאן ולא ננאוין קיע • וכתוב נספר
משמרת המצות והטעם הוא ולא תוננו הוא נהונאת ונרים
רכממון לא אצטריר דהא ישראל הוא וממונו אסור אנל נונריס
אימא כיון והוי כ*כ שפל ונכזה שמא תאתר זה הענו לא
יתבייש מאונאת וכריס להכי אתא קרא כטוב לו לא תוננו
להונאת דנריס ע*כ • ואני מתמיה נזה לתה לא נאמר וקרא
ולא תוננו אתא לאונאת ממון ולעבור עליו נג׳לאוין כורך
שאנו אומרים נכר ולא תלחצנו שנא להזהיר שלא יוננו כממון
והוא אזהרה יתירה נגר חנכל א ום שהתאנה לכל אום עונר
נלאו והמאנה את הגר עוכריככ׳לאוין לפי שעני! האונאה אליו
קרונה יותר מנישראל ואף כאן נימא ולא תוננו אתא לאזהר'
סלא להונות את הענו כמתון ולעבור נג׳לאוין א׳ משום כל
אום וא׳משום נר וא׳משוס ענד לפי סהענו יותר חלוש הנפש
ושעל מן הגר וכדרך שאנו אומרים שנא הלאו הזה לאונאת
וכרים נעכר ללאוג׳לפי שהוא יותר חלוש הנפש ושפל מן
הגר כחיש הרמכיס כסיה • ואולי נאמר לפי רעתו שכשבאה
אזהרה כגר ונעבר בהונאה יתירה מאזהרת ישראל הרעת
נוטה שנאה להזהיר באונאת וכריס מאונאת ממון לפי שלא
נאמר שזה הגר והעני לא יתביישו מאונאת וכריס ולפיכך
בענו ולא נאה אלא אזהרה אחת תוקמינן לה לאזהרת אונאת
וכריס שהיא יותר קרונה אכל נגרואיכא אזהרה אחריתי
לאונאת ונרי' מוקמינן אזהרת ונר לא תלחצנו כאונאת ממון
־ ודוחי) אכל הענין המתיישב אצלי יותר ולשון אונאה לא תצוין

אלא כאונאת ונריס זולתי היכא ראינא תרי קראי רמוקמינן

להו חו לאונאת וכריס וחו לאונאת ממון אע׳ג ובשניהם
נאמר לשון אונאה ולפיכך נענו וליכא אלא חו קרא חוקמינן
ליה לאונאת ונרים ונגר דאיכא תרי לאוי לא תונה ולא ו!
תלרצנו מוקמינן לא תונה לאונאת ונרי' כפשטיה ולא תלחצנו
לאוניות מתון ובישראל ראיכא תרי לאוי אע’פ ששניהם נאמרו
בלשון אונאה מוקתינן חר תינייהו לאונאת מתון כהכרח ויש
ק־ת טעו ולשון אונאה לא תצוק אלא נאונאת וכרים חמין
כמכילתא וגר לא תונה זו אונאת דנריס ולא תלחצנו כממון
ולא אמרו נהפך ועור יש סעו לזה מתיש נת'כ אל תונו איס
את אחיו יכול זו אונאת וכרים כשהוא אותר ולא תונו איש את
עמיתו הרי אונאת וכריס אמורה הא מה אני מקיים אל מונו
ולכאורה יש לוקוק
איש את אחיו זו אונאת ממץ ע*כ *
ומשמע מוכרי הברייתא הלזו ואי לאו אל תונו איש את
עמיתו הוה אחרי׳אל תונו איש את אחיו ובאונאת דנרים
הכתוב מוכר וזה ונר מתמיה דנהדיא חיירי קרא כאונאת
ממון שנאמר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיו עמיתך
אל תונו וכמו שהוקשה להרא״ס נפ׳נהר סיני• ועור יש לדקדק
ראפי׳וליכא אלא חד קרא ולא יונן מתוכו ובאונאת ממון
הכתוב מוכר יותר סנרא לומר דכאונא׳ממון הזהירנו הכתוב
ולא כאונאת וכריס ותפסת מועט תפסת שהממון חמור דיס
לך אום שממונו חניב עליו מנפשו והדים הוא הנפש הזהירה
תורה שלא להונות את חכרו א כל נוכרים לא הזהירה תורה אלא
שהוכר נדור כתיש ולשון אונאה תצדק יותר כאונאת וכריס
מנאונא׳ ממון ולפיכך אמרו כת'כ יכול כאונאת דכוי׳הכתוג
מוכר והכי משמע לשון אונא׳ואעיפ דגני מקח וממכר כתוכ
היא ומשוס דנק׳ט לשון אונאה היא אזהרה כפני עצמה כתיש
הראיט נפ׳נהר סיני ומה שלפי האמת אמרו נת'כ שהא׳נא
לאונאת ממון והנ׳לאונאת וכריס ומן הראוי היה לפי מיס
שהראשון לאונאת וכריס והכ׳לאונאת ממון הטעם ברור הוא
וכל א׳חהס ונר הלמו מענינו הוא והראשון שנאמר גני מקת
ומייכר ורשינן ליה לאונאת ממון והנ׳שנאתר נו ויראת.תאלקיך
הנראה שמזהיר או נר שהוא מסור לשמים ובתיק רש’י זיל פ'
נהר סיני מוקתינן ליה לאונאת וכריס וכתוב נס׳החינוך .ואין
ליקי! על לאו זה תפני שאפשר לעכור עליו מכלי שיעש׳חעשה
*0חו שיתבאר כמצית
ויתנאר עוו מזה כלאוין ק'פ :
עשה ק*פ  :טיס הוא וצריך להגיה נמצית לא העשה ק'פ :

לאוין

ןק

*ייץלאלענות יתום ואלמנה וכו':

הומניים ז׳יל כאשך הולך ע*פ דרכו ,שהניח
נשרש התשיעי שאין ואוי למנות שתי וגרים הנאים נלאו א'
לשתים כיון דאין לנל א׳מהן לאו תיוחד מנה אלמנה ויתום
אנל על הרב המחנר זיל יש לי מקום עיון
למצוה אחת •
שתרכריו נהקרמתו נראה שראוי למנותן לשתיה כפי סנרתז
שכתב נלאוין סייח שכל שהאיסורין מפורשין נפסוק והן שתי
שמות כגון עמוני ומואבי נא ומבושל שאור ודבש זג .וחרצן
אתנן זונה ומחי׳כלב פצוע דכה וכרות שפנה רחיס ורכב ראוי
למנותן לשתים ובמפתחות נר׳שפופח על שתי הסעיפים ולא
נרירא ליה מלתא אם ראוי למנותן לשתים או לא' אנל בלאוין
ק’פ הסכימה רעתו למנותן לא׳שנתב על אונאת הגר והעבר
והרעת מכרעת שהס כ׳לאוין ולא נמנה כל אלמנה ויתום לא
תענון כי אם נלאו א׳ע״כ יתימא הוא אצל ,מיש כל אלמנה
ויתום לא תענון חעמוני ומואבי ונא ומנושל ושאור ורכס וזב
וחרצן ואתנן זונה ומחיר נלנ ופצוע וכה וכרות.שפנה ורחיים
ורכב שמנח! לשתים כל א׳וא׳נמקומו ואלמנה ויתום לאחת •
ועור שאפי׳שיהיה דעתו כרעת הרמכי&זיל שהלאו שנכללית
לא

שו״ת האלף לך שלמה חלק י״ד סימן שכא
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מה ששאל אותי לומר לו המקום מה שהעולם אומרים דהמאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעוה״ב אי׳ מקומו .זה שאלת
הראשונים ואני בחבורי על מס׳ ע״ז כתבנו שי״ל דבמה דשאל ר״ח בן תרדיון מה אני לעוה״ב מוכח כן דהיינו שכוונתו הי׳
כיון דר׳ יוסי תמה עליו שמלכות זה מן השמים המליכוהו למה עשה להיפוך א״כ חייש דהוי כמאבד ע״ל לכך שאל מה הוא
לעולם הבא ומה שהשיב לו כלום מעשה בא לידך בארתי בעזה״י ביאור נכון עיין בטוטוד״ק (הנדפס מחדש ש׳ תרס״ג)fro
תשובה רפ״ב מהש״ס סנהדרין גבי ג׳ מלכים וד׳ הדיוטות עיי״ש ,וכעת נראה עוד ממשאחז״ל דההולך אחורי אשה בנהר אין וייי<ין
לו חלק לעוה״ב ולכאורה הוא תמוה למה יהי׳ חמור מן העושה מעשה שדוד המע״ה אמר דוד שבא על א״א מיתתו בחנק
ויש לו חלק לעוה״ב ולמה אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעוה״ב אך הכונה כיון דהולך בנהר הוא הולך במקום סכנה רק
שבטוח בו ית׳ שיעשה לו נס ויצילנו אך אם הולך אחר אשה בנהר והוא מהרהר בעברה לא יעשה לו הקב״ה נס וכיון דהולך
במקום סכנה ואינו שומר עצמו הוי כמאבד ע״ל ואין לו חלק לעוה״ב .ועוי״ל ממשאחז״ל גבי תמר שנוח לו לאדם להפיל
עצמו לכ״ה =לכבשן האש= ולא ילבין פני חברו ומה קמ״ל בזה פשיטא דהנופל לכ״ה אינו רק איבוד הגוף והמלבין פני
חברו ברבים אין לו חלק לעוה״ב א״כ פשיטא דחייב לעשות כן אלא ודאי דמאבד ע״ל אל״ח לעוה״ב וא״כ כיון דבירו להציל
עצמו ואינו עושה והוי מאבד עצמו לדעת ונמי אין לו חלק לעוה״ב לכך קמ״ל דמ״מ טוב לעשות כן כיון דאינו מאבד ע״ל
רק כדי שלא ילבין פני חברו אין זה מאבד ע״ל ומוכח מזה הא מאבד עצמו בלי טעם זה אל״ח לעוה״ב .שנית להנ״ל מה
שרצה לדחות ממ״ש דוד שבא על א״א מיתתו בחנק דהול״ל בקיצור דוד שבא על א״א יש לו חלק לעוה״ב ומזה רוצה
להוכיח דדוקא אם הומת בחנק אז יל״ח לעוה״ב ודוד נצטרע ונחשב כמת זה לק״מ דהרי הם שאלו לו דוד שבא על א״א
מיתתו במה וכיון דהם שאלו לו מיתתו במה הוכרח להשיב להם על שאלתם שמיתתו בחנק ועוד אם כדבריו למה אמר להם
ואתם מלבין פ״ח ברבים וכל המלבין פ״ח ברבים אל״ח לעוה״ב למ״ל כל זה הול״ל בקיצור דאתם אין מיתתכם בחנק ואל״ח
לעוה״ב מוכח הא לא הוי מלבין פ״ח אף דאין מיתתם למטה נמי יש להם חלק לעוה״ב .גם מה שדימה רו״מ מצורע לנדון
בחנק ז״א תהי דהוי מצורע כמת היינו רק כמת על מטתו אבל לא כנדון בב״ד וראי׳ ממה דקיי״ל בהלכות אבלות בני מומרים
בן הנהרג דוחה לבן המת מוכח דבן המת אין לאביו כפרה כיון שמת על מטתו כן ה״ג הוי מצורע כמת על מטתו אבל לא
נחשב כנהרג בב״ד .וגם מה שרצה דלכך ההולך אחורי אשה בנהר אל״ח לעוה״ב מכה משאחז״ל דטוב מראה עינים באשה
מגופה של מעשה .ז״א חדא דח״ו לומר דעונש הרואה יהי׳ עונשו חמור מבא על א״א דמשכחת לה בבא על א״א ראי׳ ג״כ
במזנה ביום ובדוד הי׳ ראי׳ כמ״ש דראה אשה רוחצת וחז״ל לא כוונו רק להזהיר אדם מן הראי׳ והיינו שלא יאמר הראי׳ אין
בה איסור לזה אמרו דודאי הבא על א״א אפי׳ בלילה דליכא ראי׳ נמי חייב מיתה לכך ידע האדם דטוב מראה עינים באשה
יותר מגופה של מעשה בלילה לכך ודאי הראי׳ אסורה מיהו לעונש אין מזהירין מה״ד אבל לומר דהרואה עונשו חמור מן
העושה ז״א נראה כלל ועוד אם כפי דעת רו״מ למה אחז״ל ההולך אחורי אשה בנהר הול״ל כל הצופה בנשים או המסתכל
בנשים אל״ח לעוה״ב ולמה אמרו דוקא ההולך אחורי אשה בנהר מוכח כמ״ש ובמקום שאחז״ל כל המסתכל בנשים לא זכרו
כלל שאל״ח לעוה״ב לכן נראה ברור כמ״ש ויא״ל ועלינו יערה רוח הבורא וישים חלקנו באלו שיש להם חלק לעוה״ב:

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**

הדרש

מאמר רעח רעט

תמ7

*,העיון

הלוקח אוכל שירות וכדברי הסמ״ע שהבאנו,

וה״ה שא״צ המוכר קנין חדש

בשיחזיר להלוקח מעותיו ,א״כ בבתי ערי חומה ,שהדין שהלוקח אוכל השירות,
דאין מנכין לו השירות שאכל ,וכדאיתא בערכין ל״א ע״א במתניתין ,המוכר בית
בבתי ערי חומה הרי זה גואל מיד ,וגואל כל שנים עשר חודש ,הרי זה

כמין רבית ואינו רבית עיי״ש( ,והיינו שאין מנכין להלוקח כלום ממעותיו שנתן>,
יש סברא לומר דהוה כאלו אמר המוכר על מנת לדעת הנתיבות ,או כאלו
קבע המוכר זמן לשטת הסמ״ע שהבאתי למעלה (כאשר כן מסתבר בלא״ה,
ובבתי ערי חומה יש זמן קבוע להגאולה ,והיינו עד שנה ,ואח״כ

לא

יוכל

לגאול ,אבל בשדה אחוזה

אחר שתי שנים אין זמן הגאולה

מוגבל עוד ורשאי המוכר לגאול בכל עת שירצה עד היובל ,ובהגיע היובל

שוב א״צ לגאול,
זמן/

דאז השדה חוזר מאליו אל הבעלים ,ול״ה אישוא קביעת

וביון שכן שוב י״ל שצריך המוכר קני ן חדש כשגואל בית עיר
חומה שמכר.

“’”)of

י״ל דממה שאוכל הלוקח
שנשתנו בתי ערי

מצד

השירות

בבתי ערי חומה אין ראי׳

חומה משדה אחוזה בנוגע לחיוב קנין חוש

המוכר ,דבאמת גם בבתי ערי

חומה הוה כאלו אמר המוכר

סתם

לכשיהי' לי מעות תחזירנו לי ,ויש גם באכילת הסירות מצד הלוקח איסור
רביו /ומה שאוכל הלוקח
שהתירה התורה בזה

עכ״ז השירות בבתי ערי הומה ,זה הוה משום

איסור רבית ,והיינו

שיש

בזה איסור רביח ,ורק

שהתורה התירה במקום הזה איסור רבית ,ולא שאין בזה כלל איסור רבית,
משום שהקנין של הלוקח נחשב לקנין טוב ומועיל .ויש להסתייע לזה מדברי

הברייתא המובאת בערכין שם ,דבבתי ערי חומה הרי זו רבית גמורה

אלא ׳שהתורה התירתו ,ומשמע שיש בזת איסוררביח ,ורק שהתורה ותירה
אותו ,וכיון שכן גם בבתי ערי חומה י״ל שהקנין של הלוקח ,אף שאוכל
הסירות ,לא נחשב לקנין ,וממילא כשגואל המוכר השדה א״צ קנין חדש כמו

------------ ---- ----------------------------- rבשדה אחווה___________ ___ __________ .
רןןנן איש את עמ,תן ןגףי (א> עיין ב״ם ג״ח ע״ב :ולזו
תונו איש אח עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר ,אתה
אומר באונאת דברים

או אינו אלא

באונאת

ממון ,כשהוא אומר :וכי

תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו ,הרי אונאת

ממון אמור ,הא מה אני מקיים ן ולא תונו איש

אח עמיתו ,באונאת

דברים ,ועיין באורי החיים כאן שכתב ,ךאף שאין אונאה לקרקעות,
זה רק שאין

עוברין על לאו דלא תונו איש את

"",,",ן

אב ,׳!ובוין

אחיו

דלעיל ,שמדבר

באינ8ת קרקעות על לאו דיא״יני

חמת
־

הדרש

והעיון

מאמר רעט רפ

איש אח עמיתו ,דכשמאנה במקת וממכר של קרקעות עכ״פלא גרע מאונאת

דברים ,והנה כדברי האור החיים כתב ג״כ

בסמ״ע וזו׳״ם סי׳

הרש״ל הובא

אונאה ,כגון עבדים

רכ״ז ס״ק נ״א ,עיי״ש שכתב דאף אלר .שנתמעטו מדין

שטרות וקרקעות ,מ״ט לא גרעה אונאה דידהו
דעת ,ובכלל לא תונו איש את אחיו( ,זה

מאונאת

דברים וגניבת

תמוה מאד דאונאת דברים לא

ילפינן מלא תונו איש את אחיו רק מלא תונו איש את עמיתו) הן עיי״ש,
ותמי׳ לי אם נאמר דגם באונאה דמקח וממכר יש משום אונאת דברים ,והוא

בכלל הלאו דלא תונו איש את עמיתו ,מדוע גם במטלטלין לא נימא כן,
ומלבד הלאו דלא תונו איש את

אחיו ,שעוברין באונאה במטלטלין ,יהי׳

עוברין ג״כ על לאו דולא תונו איש את

עמיתו דקאי על אונאת דברים,

כי מלבד אונאת ממון במטלטלין יש ג״ב אונאת דברים ,ויהי׳ עוברין לפ״ז

באונאה במטלטלין על שני לאווין ,היינו על לאו דלא תונו איש את אחיו
וגם על לאו דלא תונו איש א ת ע מ י ת ו.

וט

ואם

נגיח כן יש לתמוה עוד ,מדוע אין לוקין לפ״ז על אונאה במטלטלין,
הרי ד.א דאין לוקין על לאו דאונאה היא ,משום דהוה לאו הניתק6

לעשה ,כיון דאיחא בתשלומין וכמו שהבאנו למעלה במאמר רע״ז ,ואם איכא

תרי לאווי באונאה ,הנה לא אתי חד עשה ומנתק

תר י

לאווי ,כדאיתא

בתמורה ד׳ ע״ב ,דלא אתי עשה דוהי׳ הוא ותמורתו יהי׳ קודש ועקר תר י

לאווי דלא יחליפנו ולא ימיר אוחו ,וה״נ לא אתי חד עשה של השבה ומנתק
תרי לאווי שיש באונאה.

אמנם

בנוגע לזאת הקושיא השני׳ י״ל ,לפי המבואר בתום׳ חולין ס״א

ע״א סד״ה הנח ,דלא אמרינן לא אתי חד עשה ועקר תרי לאווי
רק בששני הלאווין

אתי

סמוכים זה לזה ,אבל אם אין הלאווין סמוכין זה לזה

חד עשה ועקר

דאיכא ש נ י

סמוכין

תרי

לאווי ,ומה״ט לאו דגזל הוה ניתק לעשה ,אף

לאווין ,לאו דלא תגזול ולאו דלא תעשוק ,כיון שאין הלאחין

זה לזה עיי״ש ,וא״כ ה״ג ,כיון

ששני

הלאווין של אונאת ממון

ואונאת דברים אינם סמוכין זה לזה ,אתי ח ד עשה דהשבה ומנתק ל ח ר ו ו י י ה ו,
ו«״כ אין לוקין על לאו דאונאה .ועי•'; בספר שושנת העמקים להפמ״ג כלל

ב׳ שכתב ,שדעת הרמב״ם ,שאפילו אם אין הלאווין סמוכין לא אתי חד עשה
ועקר תרי לאווי ,ואכ״ט להאריך בזה.

[רם] ולא

תונו איש את עמיתו ויראת טאלהיך וגן׳ ,עיין בבעל הטורים
כאן שכתב ד ס ופי תיבות איש את עמיתו ויראת המה שתות,

לומר שאונאה עד שתות .ותמי׳ לי דהקרא הזה ולא תונו איש את עמיתו

לא קאי כלל על אונאת ממון רק על אונאת דברים וכמו שהבאנו במאמר

 /o'Aר

'*5ר יק

זהדרעז
שלפני זד>

מאמר רפ רפא רפב

והעיון

חטט

דברי הגמרא בב״מ נ״ח ע״ב ,דקרא הראשון לא תונו איש את

קאי על אונאת ממון ,וקרא הזה דולא תונו איש את עמיתו

אחיו

קאי על

אונאת

דברים ,ומה ענין איפוא לרמז במקרא הזה שהאונאה

היא עד שתות ,הרי המקרא הזה לא מיירי כלל באונאת ממון רק באונאת

דברים.

[רפא] ולא

תונו איש את עטיתו וגו׳( .א) כבר הבאתי למעלה דברי
הגמרא בב״מ נ״ה ע״ב דהלאו הזה קאי לא על אונאת ממון,

אשר ע״ז נאמר הלאו דלא תונו איש את אחיו ,רקקאי על אונאת דברים,
ועיין בספר החינוך מצוה של״ח שכתב ,דהאזהרה הזאת קאי ג״ב על קטנים

והיינו דגם קטנים אסור להונות בדברים ,ויש לתמוה מדברי הנימוקי יוסף

פרק הזהב הובא ברמ״א חו״מ סי׳ רכ״ח סעיף א׳ שכתב ,דאין מצווין על
אונאת דברים אלא ליראי השם ,וזה משום דדרשינן לא תונו איש את עמיתו
עם שאתך בתורה ובמצות ,עיין בסמ״ע שם ם״ק ג׳ (בסמ״ע שם הביא דדרשו

מדכתיב לא תונו עמיתך ,ובאמת לא כתיב לא תונו

עמיתך

רק לא תונו

איש את עמיתו) ,וקטן ל״ה בר תורה ומצוה ול״ש בי׳ אונאת דברים.
זבו ףען לתמוה עוד ע״ד החינוך מדברי הגמרא בסוכה מ״ו ע״ב :וא״ר זירא

לא לימא איניש לינוקא ,דיהיבנא לך מידי ולא יהיב לי /משום
דאתי לאגמורי׳ שיקרא ,שנאמר למדו לשונם דבר שקר (ירמי׳ ט׳) ,ואם נאמר

דגם בקטן מוזהרין על אונאת דברים ,הנה מדינא אסור לעשות כן ולומר

לקטן ,שיתן לו דבר ולא יתן לו ,כיון שיש בזה אונאת דברים ועל אונאת
דברים גם בקטן מוזהרים וצ״ע בזה.

[לשב] וכי

יסוך אחיך וטטה ידן עטך עף( ,א) עיין סוכה מ״ט ע״ב:

אין הצדקה משתלמת אלא לסי גמילות חסדים שבה ,שנאמר
(הושע י׳) :זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד ,ונראה בהבנת המאמר ,עפ״י
מה שאנו רואים לפעמים ,ששני אנשים נותנים לצדקה ותומכים את העני

במדה אחת ,זה נותן כזה ,ועכ״ז אף שכמות הנתינה בשניהם שוה ,תתבלט
מדת החסד והנדיבות בנתינת האחד הרבה והרבה יותר מאשר בנתינת השני,

ע״ד משל שאחד מהנותנים הוא איש אמוד ורכושו רב ,הון ועושר בביתו
וכסף תועפות לו ,והשני אין כסף לו ועוד לוחם מלחמת הקיום ,ובזיעת אפו

יעבוד ,עד אשר ימצא טרף לביתו .הגה העשיר ,שנתן התמיכה ,לא הבלים
במעשהו זה כ״כ את מדת החסד והנדיבות שלו ,כי יש לו

רב ,ובמה נחשב

הנתינה הזאת בעיניו ,אמנם השני העמוס תחת פגעי הזמן ,כאשר יקח מכספו
המצומצם ,אשר יקר מאד בעיניו ,ואשר אליו הוא נושא את נפשו ,ויתן

לעני כמו שנתן העשיר ,וגם אם נתן פחות ממנו ,הראה במעשהו זה נדיבות
הורס והאיון ,ספר ויקרא,
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ולפי' מעט השנים תגק^יט מקנתו בי מספר המאית
יז הואמיכרלך :ולא תונו איש^תקעמיתוהראתמאלהיף

תפארת צבי

(יז> ולא תונו איש את עמיתו.
ב״ם נח ב ,נט א וב ,תוספי
ב״מ פ״ג יג.
ויראת מאי .ב״מ נח ב

אתל,לום

'שעא תקגי ובינות ולפום ועירות '?זניא ת׳וער ובינות ארי מ;נין זעללתא
הוא נשובין לך :ה ולא תיונון נבר _ית הקריה ןתררול מאלהך ארי אנא
רש "י

תמעיט מקנתו .תמעיט נדמיה ( :יז) ולא תונו איש את עמיתו.

כאן הזהיר על אונאת דנריס — שלא יקניט

את הגרו ,ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו ,לכי דרכו והנאתו של יועץ ; ואס תאמר ,מי יודע אם נתכונתי לרעה ?
לכך נאמר

ויראת מאלהיך —

היודע מיזשנות הוא יודע ; כל דבר המשור ללב — שאין מכיר אלא מי שהמחשבה

פירוש רש״ר הירש

חוזר בכוח היובל .שנת שידפון וירקון או שנת
שמיטה איננה עולה מן המניין .הקונה חייב להחזיק
בשדר ,שתי ״שני תבואות״ — שתי שנים הראויות
לגדל תבואה .אדמת טרשין נגאלת פחות משתי שנים;
שהרי אין היא ראויה לגידולים (שם יד ע״ב) .המוכר
שדהו ביובל ,מכרו בטל (שם כט ע״ב).
שתי שנים שבשדה אחוזה נמנות "מעת לעת"
(ערכין יח ע״ב) :הן חייבות להיות שתי שנים
תמימות ,ומונים אותן מיום ליום .ויש למנות "שני
תבואת" ,ולא רק "תבואות"; ולפיכך "פעמים שאדם
אוכל שלוש תבואות בשתי שנים" (שם); כגון אם
קנה את השדה בשעת קציר ,והיא מלאה פירות.
וכשם ששתי שנים שבשדה אחוזה נמנות מעת לעת,
כן גם שנה האמורה בבתי ערי חומד( ,להלן פסוק
כט) ובבהמת קדשים (במדבר כח ,ג)1 ,שש שנים
שבעבד עברי (שמות בא ,ב) ושנים האמורות בבן
ובבת — ביחס להערכה (להלן פרק כז) ,בגרות
ושאר הלכות — כולן נמנות מעת לעת .יתר על כן,
השנים האמורות בבהמות קדשים ובבתי ערי חומה
נמנות משעה לשעה" :שעות פוסלות בקדשים׳*
(זבחים כה ע״ב) ובבתי ערי חומה (ערכין לא ע״א);
ואילו השנים האמורות בהלכות אחרות — כגון
במעשר בהמה ,בערלה ,במעשר דגן וירקות — הן
שנים של מניין עולם ,והן מסתיימות ביום אחרון
של אלול (ראש־השנה ב ע״א; ח ע״א).
(יז)

ולא תונו וגו׳ .הפסוקים הקודמים אסרו
אונאה במסחר ,והם ביארו איסור זד .בייחוד

ביחס למסחר בקרקעות; ואילו הפסוק הזה בא
להרחיב איסור זה ,והרי הוא כולל עתר .גם אונאת
דברים .כל המצער את חבירו בדברים עיבר בלאו
זה( ,בבא־מציעא נח ע״ב ואילך); כגון האומר לחבירו
"זכור מעשיך הראשונים" ,או "זכור מעשי אבותיך";
או האומר לחבירו בשעת צרתו כדרך שאמרו לו

חביריו לאיוב" :זכר־נא מי הוא נקי אבד"; או המלבין
פני חבירו ברבים ,והמכנה שם לחבירו; ובייחוד
המצער את חבירו בדברים ,שכוונתם הרעה גלויה רק
לשמים ,והרי זה דבר המסור ללב ,ומשום כך נאמר
כאן ביחוד :ויראת מאלהיך; כגון "אם היו
המרים מבקשין תבואה ממנו ,לא יאמר להם לכו אצל
פלוני שהוא מוכר תבואה ,ויודע בו שלא מכר
מעולם"; ואל ישאל את המוכר על מחיר' סחורתו,
שעה שאינו מתכוון לקנות .יש צד שווה בין אונאת
דברים לבין אונאת ממון :בשתיהן .המאנה מנצל ־־את־
.חולשת חבירו לרעתו :את __חוסר בקיאותו בטיב
הסחורה או את רגישותו הנפשית .וחמורה אונאת
דברים מאונאת ממון ,שהרי "זה בגופו וזה בממונו",
"זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון" .אמרו
חכמים" :כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך
דמים"; עוד אמרו" :כל היורדין לגיהנם עולים חוץ
משלשה שיורדין וא־נן עולין ,ואלו הן :הבא על אשת
איש והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם לחבירו".
ולא תונו וגו׳ ויראת וגו׳ כי אני
ה׳ א ל ה י כ ם .אזהרה זו פונה אל כל בני החברה
הלאומית :אל יונו איש את עמיתו ,וכל יחיד יירא
מאלוהיו; ידע ,שעיני ה׳ ואוזניו אל כל יחיד׳ וה׳
גם אלוהי כל אחיו .והרי זו המסקנה הישירה מהלכות
שמיטה ויובל — ביחס לחיים המשותפים של הבריות
בארץ .בזכותן שם ה׳ נזכר בכל חיי המסחר;
והמחשבה שגורה בלב הבריות ,שכולם כאחד שרויים
על אדמת ה׳; כולם מתהלכים בארץ ד,׳ ,ושם ה׳ הוא
אדון לכל הנכסים; וכמס כניעה הוא דורש ,ששלטונו
יתגשם בכל מהלך החיים .ומחשבה זו גוררת את
המחשבה התאומה ,שעין ה׳ צופיה בכל חיי הבריות
זה עם זה; כי אין ה׳ יושב רק במקדש; אלא הוא
שוכן בקרב העם ומברך את משאו ואת מתנו; אך
אין ברכת ה׳ שורה ,אלא אם כן המשא והמתן של
הכל עם הכל מצמיח ישועה לכל .הברכה תלויה

ויקרא כה בהר

תנט

כי אני קקוך .אליהיכם :ועשיתם את־חקיתי ואת־מ^פטי יח

תפארת צכי
()5

הן לא נזרע וגו׳ תבואתנו .ד>

’

•

׳•

"

1

"

י

י

•ין׳

י־

ן

י

*

לבטח:
על־חארץ
אתם 1וישבתם
ועשיתם
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'Jונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישכתם לבטח יט
?גלידה :וכי תאמרו מררנאכל בשנה הי^מעה הן לא כ
•ר,לום

יי א^ריכון :י" וךז?ןברון ית קיסי !;ת דיני תטרון ןתע?הן יקוהיון ןתיתבון
.על ארעא לרוחצן :יט ותיתין אךזעא איבה ןתיהלרן למקבע נתיתבון
לרוחצן עלה :כ וארי חיסרון מה מכול כשתא ׳שביעיתא הא לא נןרע
רש "י

בלבו — נאנור נו ויראת וואלהיך (ת״כ) (| :יח) וישבתם על הארץ
(ויקרא כו)

אז תרצה הארץ את שנתתיה ...

והרצת את שניזתיה

שנעים שחיטות שניטלו היו (עי׳ דנה״י־נ לו ,כא) :

(יט)

לבטח .שבעוון שורטה ישראל גולים ,שנאטר

(שנת לג),

ושנעיס שנה של גלות ננל כנגד

ונתנה הארץ וגו׳ וישבתם לבטח עליה .שלא תדאגו

פירוש רש "ר הירש

בכך ,שאין אחד מאנה ומצער את חבירו; שאין אחד
מנצל את המעמד שזכה בו כדי לקפח את וזבירו; כי
אין הברכה שורה ,אלא אם כן אמת כל האמיתות
מתגשמת בחיי כל אדם וכל העם — "כי אני ה׳
אלד,יכם".
(יח־יט) הפסוק הקודם הסיק את המסקנה מן הרעיון,
שהארץ קנויה לה׳ .רעיון זה ,הנובע
מהלכות שמיטה ויובל ,חייב להיות בסים לכל משא
ומתן ,והפסוק הקודם הסיק ממנו את המסקנה הישירה
ביחס לחיי האדם עם חברו .וזה הרעיון המבואר
בפסוקים הבאים — ביחס לכל חיי היחיד והעם:
התורה מכירה רק דרך אחת של כניעה לה׳ :לעשות
את רצונו בנאמנות .אכן ארצו תהיה ארצנו
— רק אם נשמור את תורתו בנאמנות .אם נשלם את
המס הזה ,כבר עשינו את הכל ,כדי שהארץ תתקיים
בידינו ,ואנחנו נתקיים בארץ .ידיעת התורה ושמירת
מצוותיה הן לנו חיל וחומה ,מדע ואמנות ,חכמת
מדינה ותורת כלכלה .אומות אחרות מנסות לשוא
להשיג בטחון מדיני כלפי חוץ ,שגשוג ורווחה כלפי
פנים; הן מנסות באלף דרכים ,ולא תעלה בידן; ואילו
אנחנו נשיג זאת בקלות ולבטח — על־ידי שמירת
התורה .נותן התורה ,שהוא אדון לארצנו ,הוא גם
נגיד ומצווה לאומים ,והוא המנהיג את התפתחות
הטבע; וכדרך שארצנו היא שלו ,כן גם הליכות
העמים ותטבע ר,ן שלו; הוא יגן על ארצנו ויפריח
את שדותינו — אם "נשמור" ו״נעשה" את "חוקותיו"
ואת ״משפטיו״; ״נשמור״ — על־ידי לימוד מתמיד
ועל־ידי עשיית סייג לתורה; ״נעשה״ — על־ידי קיום
המצוות בכל חיי היהיר ,המשפחה והעם (ראה פי׳

לעיל יח׳ ד־ה; "חוקים"
חיי הפרט והמשפחה;
המסדירים את התנהגותנו
מוקדם למשפטים; אלו
נתן לנו ה׳ את "ארצו").
— זה
ע ל־ ר,ארץ לבטח
וישבתם
הבטחון המדיני כלפי חוץ; וישבתם לבטח
עליה :תהיו בטוחיב בפריחה פיסית בפנים.
״וישבתם לבטח״ — לא נאמר כאן "בטח" ,אלא
"לבטח" :עצם הישיבה ,אופן ישיבתנו בארץ יהיר,
לנו לבטחון ,יעניק לנו בטחון; הוא יגרום ,שלא נהיה
זקוקים להגנה מפני אויבים ולא לאמצעי בטחון כנגד
שידפון .וכן ואכלתם לשבע :דרך אכילתנו
תביא לידי ברכת השובע .זאת ,אם נסדיר את ישיבתנו
ואת אכילתנו על־ידי המשפטים והחוקים .ע ל
הארץ ,עליה :הארץ ״תישא״ אותנו — בניגוד
אל "ותקא הארץ את־ישביה" (לעיל יה ,כה).

הם ההגבלות המוסריות של
"משפטים" הם הדינים,
החברתית; החוקים הם תנאי
ואלו הם המטרה ,שלשמה

(כיכב) ההשגחה המיוחדת של ה׳ על הארץ כבר
תתבטא בברכת השדות .כשנתקנה שבת
בראשית ,היה להם משנה יורד בכל יום ששי; אותה
מנה כפולה של מן בישרה את קדושת היום השביעי;
כן היה בה י משום ערובה להשגחת ה׳; כי ה׳ דואג
לכל אדם מישראל ,שלא יאבד מחמת שביתת מלאכתו
בשבת .וכעין זה היד ,גם בשנת השמיטה :הברכה
הכפולה של קציר השנה השישית בישרה מראש את
קדושת השביעית; כן היה בה משום ערובה להשגחת
ד,׳; כי ה׳ דואג לכל אדם מישראל ,שלא יאבד מחמת
שביתת השדות בשמיטה .השנים שלנו מסתיימות עם
הקציר ,שראשיתו בניסן והשלמתו בתשרי; נמצא,

few
”הלכות דעות
סימן כו

הלכות אונאת דברים וגניבת דעת
א .המצער איש ישראל עובר בלא תעשה שנאמר (ויקרא כה׳ יד) לא תונו איש את
עמיתו .הונאה זו לשון צער  wכגון שאומר לישראל דברים שיצערוהו ויכאיבוהו
והמתאנה ירגיש הצער והכאב <ב> .וגדולה אונאת דברים מאונאת ממון ,שבאונאת
ממון יכול להשיב את הממון ,אבל באונאת דברים אין יכול להשיב הצער והכאב,
ועוד שהוא צער בגופו ולא בממונו .והצועק להשם יתברך מצערו מאונאת דברים
נענה מיד .ולפי שאונאת דברים נתון ללב ,שיכול המאנה לטעון שלא נתכוונתי לרעה,
נאמר בה ויראת מאלוקיך ,שכל דבר שמסור ללב נאמרה בו ויראת< .ג>
ב .צריך ליזהר ביותר (י) באונאת אשתו שלא לצערה בדברים ,לפי שהאשה רכה
בטבע ,ועל צער מועט היא בוכה ,והשם יתברך מקפיד על הדמעות ,ושערי דמעה
לא ננעלו< .ה> ומזה נלמוד מה נואלו אותם המצערים ילדים ,או שילד גדול מאנה
הקטן ,וכל שכן אם מכהו וגורם לו שיבכה.
ג .הנכנס לחנות לא ישאל בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה והוא אינו רוצה לקנותו,
(ואם רוצה לדעת המחיר ואינו רוצה לקנות עכשיו ,יש לו לומר בפירוש" ,אינני
קונה עכשיו ורק אבקש לדעת המחיר") היה אחד מבקש לקנות לא יאמר לו לך אצל
פלוני והוא יודע שאין לו למכור .אם היה חבירו בעל תשובה לא יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים .אם באו יסורים על חבירו לא יאמר לו כדרך שאמרו חברי איוב
א .ר״י ז״ל שע״ת שער ג׳ אות כד׳ ויש לעיין טובא
על צער שאינו מאנה ממש ,רק גורם צער ,אם
הוא בכלל לאו ,וכן משמע קצת שם דדימה
אונאת דברים לענוי יתום ואלמנה .וצ״ע .ועכ״פ
בכלל איסור עשה ד״ואהבת" ,דמאי דעלך סני
לחברך לא תעביד ,בודאי לא נפקא.
ב .לשון החינוך ז״ל מצוה שלח׳ דברים שיכאיבוהו
ויצערוהו ואין בו כח להעזר מהם .נראה ביאור
הדברים ,דהמאנה אומר דברים המצערים
ומכאיבים ,והמתאנה אין לו כח לענות עד כדי
להפיג כח הצער והמכאוב ,שאם יוכל לענותו
בקל עד שאין בו צער ומכאוב כלל ,אין כאן
אונאת דברים ,ואולי המאנה עובר באיסור של
רצה לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה,
שרצה והתכוין לעשות איסור ,אבל אונאת דברים
ממש אין כאן ,אבל כל שמרגיש המתאנה צער,
נמצא שכח ה״מכאיב ומצער" היה יותר מכחו
לענות ,נמצא דהיה חסר במתאנה כח להעזר,
ובשיעור שחסר בו נח לענות הוא הוא השיעור

 .ש״אין בו כח לעזר מהם" וע׳־כ חל איסור אונאת
 Iדברים ודו״ק היטב ,ועפ״ז כתבתי בפנים
י בעזהשי״ת.
ג .רמב״ס ז״ל הל׳ מכירה פ׳ יד׳ הל׳ יח׳ חו״מ סימן
רכח מב״מ נח.

ד .לשון הקצש״ע סימן סג׳ ס׳ א׳ מחו״מ רכח׳ ,ג׳
וסמ״ע ז״ל שם ,ויש לי מקום עיון דלכאורה
שערי דמעה היינו דמעות של תפלה ,אבל זה
דמעות של צער ,ובאמת בגמרא איתא שם ג״כ
שערי אונאה לא ננעלו ,ומפרש״י ז״ל שם והר״י
ז״ל בשע״ת מבואר דקאי על הצועק מאונאת
דברים ,ומ״מ דברי הש״ע והסמ״ע ז״ל מבוארים
מדברי הגט׳ ,דמיירי בדמעות מחמת צער האשה,
וצ״ל דדמעות צער הן דומות לדמעות של תפלה,
שבשניהם מרגיש צער וצריך עזר ,והשי״ת עוזרו
וזכר לדבר ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה
ציין שם בפירוש הרב ספורנו ז״ל.
ה .לשון הקש״ע ס׳ סג הל׳ א׳ מחו״ט רכח ס״ג.

הלכות דקות

צז

לאיוב הלא יראתך כסלתך ,זכר נא מי הוא נקי אבד (איוב ד׳ ו׳)( ,כלומר מפני שחטאת
מגיע לך עונש) .אם שאלו מאתו דבר חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה
מה תשיב בדבר הזה .וכן כל כיוצא בדברים אלו שהם צער הלב (י).
ד .כאשר יושבים חברים בצוותא ,מצוי שמקנטרים ועוקצים אחד את השני ,ולפעמים
נהנים מן העקיצות ומתכבדים אחד בקלון חבירו .יש בזה משום אונאת דברים
ועוד עונות (י) .ואין היתר לזה בפורים( .ח) ואם עבר ועשה כן חייב לבקש מחילה.
ה .המבזה חבירו בבית הכנסת עלול לגרום (לגרוני לחלוקת וקטטה .ועוד שיש בזה
זלזול בכבוד השכינה .וכמו שמבזה חבירו בפני תלמיד חכם נחשב אפיקורס כן
בפני ספר תורה .ויש ליזהר בזה ביותר)°( .
ו .והנה הפרטים רבים הן ,ואי אפשר לפרוט כולם ,ועל האדם תמיד ליזהר ,כגון
להקטין חידושי תורה של אחר ,או להזכיר דבר רע שעשה הוא או אחרים במקום
שיגרום צער .ולפעמים הניגון של הדברים או הצורת פנים של אדם גורמים צער ,כללו
של דבר ,כל דבר הגורם צער לחבירו הרי זה אונאת דברים .ל)
ז .לפעמים יש לילדים מנהג רע שאם יש להם ריב עם אחר ,וקורה אסון לשני ,תיכף
אומרים לו "מגיע לך" וכיוצא בזה .כל זה הוא בכלל איסור תורה.
ח .מי שיש לו כינוי לגנאי ,אף על פי שהוא רגיל באותו כינוי ואינו מתבייש בו ,מכל
מקום אם זה כוונתו לביישו אסור לקרותו כינוי זה משום אונאת דברים >=( .ואמרו
חכמים שהרגיל בזה הוא מאלו שאין להם חלק לעולם הבא(.ל>
ט .וכמה גדול המכשול בעונותינו הרבים שבני אדם קוראים זה לזה "טיפש" ושאר
כינויים שאין להעלותם על הכתב .וכן הילדים נכשלים בזה בעוונותינו הרבים,
וחייבים ההורים להרגיל הילדים ולחנכם בקדושה כדי שלא יכשלו באיסורי תורה .ימ>
י .כלל גדול ,אסור לצער אדם מישראל בין בדיבור ובין במעשה ,ואפילו בצער קל.
<נ> ויש לאדם ליזהר ביותר שלא לצער חבירו ,כגון לעשות דבר מאוס לפני חבירו,
שזה גורם צער לאדם הרגיש לזה כגון הרק בפני חבירו והורג כינה בפני חבירו ונמאס
ויש כל מיני צער יום יום ,כגון העוקף תור של חבירו
בה ,וכן כל כיוצא בזה.
בחנות או בבנק ,או המעשן סיגריות במקום אנשים שאינם מעשנים ואינם רוצים בה,
וזה נכנם לפעמים גם כן בכלל מזיק ,כגון אם עושה ברשות חבירו או ברשות הרבים,

ו .שם סעיף ד.,
ז .הרב אפרים ביליצר שליט״א מירושלים ליקט
בקונטרס דברים השכיחים באונאת דברים וגניבת
דעת.
ח .יעויין או״ח תרצה׳ מ״ב ס״ק יג׳ ויד׳ ונראה
לחלק בין היזק ממון לצער הנפש ,שי״ל שזה בכל
ענין אסור ,וגם קרוב לומר שאין שייך שמחה
בזה כלל ,ציין רמב״ם ז״ל הל׳ י״ט פ׳ ו׳ הל׳ י״ח
וכי.

ט.
י.

כ.
ל.
מ.
נ.
ס.

שם בקונטרס בשם מ״ב קנא׳ ס״ק ב׳ ע״ש.
חינוך ז״ל שם ויעויין ספר על אונאת דברים
באנגלית של הרב זליג פליסקין שליט״א האריך
הרבה בפרטי פרטים המועילים מאוד.
קצש״ע שם מוזו״מ שם סעיף ה׳.
רמב״ם ז״ל הל׳ תשובה פ׳ ג׳ הל׳ יד׳.
או״ת ס׳ שמג׳.
ר״י ז״ל שע״ת שער ג׳ אות כד׳.
חגיגה ה.

«=י?

צח

ד

הלכות דעות

יעויין הלכות שכנים .או חיטוט באף לפני מי שרגיש לזה< ,ע) וכן צריך ליזהר שלא
לעורר חבירו הישן ,וכן שלא לעשות רעש המונע אחר משינתו< .פ> אבל מותר להעיר
חבירו כדי שיקיים מצוה< .צ>
יא .אין איסור אונאת דברים אלא בעמיתך דהיינו עם שאתך בתורה ובמצות .וכבר
כתבנו בהלכות לשון הרע (סימן יא׳ סעיף יז׳) דבזמן הזה שרבו החפשיים
בעונותינו הרבים יש להם דין של קודם תוכחה לחומרא ,ולכן הם שייכים בכל דיני
בין אדם לחבירו כגון אונאה ולשון הרע וכל כיוצא בזה.
יב .נראה לי דאפילו לעכו״ם שאין נוהג בו איסור אונאת דברים ,מכל מקום אין
לצערו חנם ,רזה בכלל דרכי שלום של התורה לנהוג בשלום עם כל הבריות ולא
להקניטן ולצערן חנם ,ונראה עוד שזה נכלל במצות עשה של והלכת בדרכיו,
שמצווים אנו ללכת בדרכי השם יתברך .והרי כתוב (תהלים קמה׳ ט׳) טוב ה׳ לכל
ורחמיו על כל מעשיו)?(.
ע .אף שאיסור גניבת דעת שורשו בחיובי האדם להנהיג עצמו על פי מדת האמת
ולהרחיק עצמו משקר( ,י) מכל מקום כללנו אותו פה ,משום דרומה עניניו לענין
אונאת דברים< .ש)
יד .אסור לגנוב דעת הבריות (פירוש ,לרמות בדברים ,אף על פי שאין בו חסרון
ממון) אפילו דעת נכרי .ולכן אסור למכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה .אם
מוכר איזה דבר שיש בו מום ,אף על פי שהדבר שוה כמו שהוא מוכרו ,מכל מקום
צריך להודיע להלוקח את המום )"( ,היה נותן לו מתנה ,אין בו משום גניבת דעת
שלא היה לו לחשוב שאין בזה מום ,שהרי מקבל מתנה הוא .ואם היה באופן
שהמקבל יכול לסמוך שאין בה מום ,כגון שאומר לו הנותן בפירוש שאין בה מום,
וכיוצא בזה ,יש בה משום גניבת דעת( ,א> ונראה דבנותן מתנה לילד יש להקפיד שלא
ליתנו באופן שיוכל לדמות שהוא סוג אחר ממה שנותן לו( .מ
טך .כל שמראה לחבירו שעושה דבר בשבילו ואינו אמת ,אסור משום גניבת דעת.
כיצד ,לא ירבה לבקש מחבירו שיאכל אצלו כשהוא יודע שלא יאכל .לא יתן לו
ע.
פ.

צ.
ק.

קונטרס הנ״ל.
שם בשם פתחי חושן פ ,טו׳ אות ג׳.
שם בשם קצש״ע סי׳ קמג׳ ס״ד.
יעויין רמב״ם ו״ל סוף הלכות מלכים דגם ענין
פסוק זה נכלל במצות דרכי שלום ,אע״ג דמדובר
במי שאם ידינו תקיפה נוכל להרגו כמבואר בהל׳
עכו״ם פ׳ י׳ הל׳ ו׳ .וע״ע לקמן הלכות מדות
סימן לב׳ מראה מקום אות פ׳ .ואע״ג דאיתא
ברמ״א ז״ל דמי שאינו ירא השם מותר להונותו
נלע״ד פשוט דהיינו לאיזה צורך ,אבל בחנם,
מרה רעה היא ,ולא מצאנו במנהגי רבותינו ז״ל
מדור לדור להונות איש ,אלא ,אדרבא ,מנהגם

ר.
ש.

ת.
א.

ב.

היה להיות בפנים מאירות לכל ,שנתרמו לו
יתברך במה שכתוב טוב ה׳ לכל.
רמב״ם ז״ל פ׳ ב׳ מדעות הל׳ ו׳ שע״ת שער ג׳
אות קפד׳.
וכן הוא בחו״ם סימן רכח׳ שוב מצאתי בפירוש
הספרנו בפרשת בהר שסובר שגניבת דעת נכלל
בלאו דאונאת דברים.
לשון קצש״ע ס׳ ס״ג סעיף ד׳ מחו״מ רכ״ח ו׳.
עיין תום׳ חולין צד :בשיטת ר״ת ז־׳ל וכן הובא
ברא״ש ז״ל ובדשב״א ז״ל בשמו ,וע״ע ק״י סימן
כו׳.
עיין ק"י שם.

הלכות דעות

צט

מתנה כשהוא יודע שלא יקבל .הרי שהיה צריך לפתוח בקבוק של יין משובח ,ובא
אצלו אורח ,לא יראה כאילו פותח בשבילו ,אלא יודיענו שבשביל סיבה פלונית אני
פותח אותו .ויהא תמיד פיו ולבו שוין .וינהג בשפת אמת ורוח נכון (שיהא פיו ולבו
שוים) ולב טהור מכל עמל והוות (פירוש ,לפעמים כל מה שאומר הוא אמת ,אלא
שסיבת דיבורו הוא להטעות הזולת ולרמותו ,הרי הלב אינו טהור מעמל והוות)» .
טז .כל זה אם הוא אומר שעושה בשבילו ואינו אמת ,או שהמעשה מתפרש מעצמו
שעושה בשבילו ,אמנם אם אין המעשה מתפרש כן מעצמו ,שיש להאחר לחשוב
שלא נעשה בשבילו ,והוא מטעה עצמו ,אין צריך להודיעו .כיצד ,פגע חבירו בדרך.
והוא סבור שיצא לקראתו לכבדו ,אין צריך להודיעו שלא יצאתי לקראתך ,אלא לסיבה
אחרת יצאתי( .י)
ין .היה המעשה מתפרש מעצמו שעושה בשבילו ,והוא באמת עושה בשבילו ,אמנם
עושהו גם בשביל סיבה אחרת ,אין צריך להודיע שיש כאן גם כן סיבה אחרת.
וכדאיתא בגמרא דעולא בא לבקר רב יהודה ,ורב יהודה פתח חבית יין לכבודו.
ובאמת היה החבית עומד לימכר לחנוני ,והיה צריך בכל אופן לפותחו ,מכל מקום,
מאחר שגם אם לא היה מכור לחנוני היה רב יהודה פותחו לכבוד האורח הגדול הזה
שהיה חביב לו מאוד ,אין צריך להודיעו שהחבית גם מכור לחנוני< .ה> אמנם אם רב
יהודה לא ידע שעולא יבא ,ותיכף כשנכנס עולא לדלת היה רב יהודה פותח החבית,
והיה נראה שפותח לכבוד עולא ,אף על פי שאם באמת היה יודע שעולא ־א היה
דיעו
פותחו לכבודו ,מכל מקום מאחר שזה לא היה במחשבתו כלל ,ח•
שבשביל סיבה אחרת פתחו( .י)
.חות לכלל
יח .ויש עניני גניבת דעת ששכיחים מאוד בזמנינו( .י) כגון סוחר שעוע
הציבור ,ואומר למכירו בשבילך אני עושה במיוחד הנחה .שכל שמחזיק לו חבירו
טובה בחנם הרי זה בכלל גניבת דעת< .ח> וכן הרבה תעמולות של אנשי פרסומת או
פוליטיקאים נכנסים בכלל זה .חוץ מסתם איסורי שקר והבטחה לשוא .וכן האומר
המלצתי עליך לפני פלוני ולא עשה .וכן גבאי צדקה האוספים למטרה אחת אסור להם
לומר שאוספים למטרה אחרת ,וכן אם אומר שאוסף בשביל איזה ישיבה או מוסד
ולוקח לעצמו רוב הכסף שאוסף.
יט .העתקת מבחנים הוא בכלל גניבת דעת ,ואסור אפילו אם יגנבו דעת גוי .ואם
יקבל טובת הנאה של ממון הרי גניבה בידו .וכן המקבל תעודה אקדמאית על
()°
ידי העתקת מבחנים יתכן לעבור על איסור גניבה בקבלת שכר על ידי תעודה ז
ג .חו״מ רכה׳ סעיף ו׳ ומש״ב לא ירבה לבקש הוא
ע״פ הסמ״ע ז״ל שם ס״ק ח׳ .ומש״ב וינהג
בשפת אמת וכו׳ היא רמב״ם ז״ל דעות פ׳ ב׳ הל׳

ו׳.
ד .חו״מ שם.
ה .חולין צד .לתירוץ בתרא ,ואין נראה שחלקו בזה

ו.

ז.
ח.
ט.

וע״ע תום׳ שם עמוד ב׳ ד״ה והא.
היוצא מדברי התום׳ שם.
בקונטרס הנ״ל.
רש״י חולין צד.
שם בקונטרס בשם מרן בעל אגרות משה זללה״ה
חו״מ ח״ב סימן ל׳.

הלכות דעות

ר
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1
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אסור לבייש אדם מישראל שנאמר לא תשא עליו חטא (ויקרא יט׳ יז׳) .רצה לומר
שאפילו בשעת התוכחה  ,שמוכרח שמצטער מדבריו ,מכל מקום אסור לביישו,
שכן שלא בשעת התוכחה ,ל) ראם מצערו עד כדי כך שמתבייש עובר גם בלאו
זה .ואם ביישו ברבים עד שהלבין פניו אין לו חלק לעולם הבא .ויש אומרים דוקא
ברגיל לעשות כן אין לו חלק לעולם הבא ,ומכל מקום איסורו חמור עד מאוד .ויש
אומרים דהוא בכלל אבק רציחה שדינו ביהרג ואל יעבור(.כ>
כא .וכיון שכן חייב אדם להזהר מאוד שלא לבייש את חבירו בין קטן ובין גדול .ולא
יקרא אותו בשם שהוא בוש ,ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו( .ל)
בעונותינו הרבים יש שנכשלים בזה כשיש חבורה שמדברים זה עם זה ,ולפעמים אחד
עושה צחוק מחבירו ,או פולט מפיו איזו מלה ,והאחר מתבייש בזה .ולפעמים אחד
אומר דבר שטות ,ואחרים מסתכלים בו בשחוק ,והוא מתבייש ביותר< .מ> וכן יש
שמזלזלים בילדים לפני אחרים ,כל אלו בכלל איסור חמור זה.
כב^כל האיסורים האלו הם בסתם איש ישראל .אבל בגר ישנם כמה וכמה לאוים
נוספים ולכן הוא חמור יותר.
כג .והמצער אלמנה או יתום או שאר אומלל (נ> עונשו מיתה בידי שמים ,ואפילו
בתנועה קלה ובצער משהו )°( .ומה נואלו אלו שמצערים ומעיקים וצוחקים על
האומללים שעוברים על איסורים חמורים.
לשון הרמב״ם ז״ל פ׳ ו׳ מהל׳ דעות הלכה י׳" :חייב אדם להזהר ביתומים
ואלמנות מפני שנפשן שפלה למאד ורוחם נמוכה ,אף על פי שהן בעלי ממון,
אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנו עליהן ,שנאמר כל אלמנה ויתום לא
תענון (שמות כב׳ כא׳> .והיאך נוהגין עמהן .לא ידבר אליהם אלא רכות .ולא ינהוג בהן
אלא מנהג כבוד .ולא יכאיב גופם בעבודה ולבם בדברים קשים .ויחוס על ממונם יותר
מממון עצמו .כל המקניטן או מכעיסן או הכאיב להם או רדה בהן או אבד ממונן הרי
זה עובר בלא תעשה ,וכל שכן המכה אותם או מקללן.ולאו זה ,אף על פי שאין לוקין
עליו ,הרי עונשו מפורש בתורה וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב (שם כב׳ כג׳) .ברית
כרת להן מי שאמר והיה העולם שכל זמן שהם צועקים מחמס הם נענים שנאמר כי
אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו (שם כב׳ כב׳) .במה דברים אמורים בזמן שעינה
אותן לצורך עצמו .אבל עינה אותם הרב כדי ללמדן תורה או אומנות או להוליכן
בדרך ישרה הרי זה מותר .ואף על פי כן לא ינהוג בהן מנהג כל אחד אלא יעשה
י .ח״ח פתיחה לאוין יד׳ ע״ש.
כ .שע״ת שער ג׳ אות קלט-קמא .ומש״כ די״א דוקא
ברגיל בה ,הוא שיטת הרמב״ם ז״ל פ׳ ג׳ מהל׳
תשובה הל׳ יד׳ .ומש״ב לגבי יהרג ואל יעבור
בלשון י״א ,רכל זה הוא חידוש רבינו יונה ז״ל,
ואינו מוכרח דשאר פוסקים סוברין כן ,וצריך
עיון.

ל .רמב״ם דעות פ׳ ז׳ הל׳ ח׳.

מ .קונטרס הנ״ל.

נ .רש״י חומש עה״פ כל אלמנה ויתום (שמות כב׳
כא׳).
ס .שם בחומש ומש״ב אפילו בתנועה קלה אבות
דר״נ פרק ד׳.

הלכות דעות

קא

להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד שנאמר כי ה׳ יריב ריבם (משלי כב׳

כג׳> .אחד יתום מאב אחד יתום מאם .ועד אימתי נקראים יתומים לענין זה ,עד שלא
יהיו צריכין לאדם גדול להסמך עליו ולאמנן ולהטפל בהן אלא יהיה עושה כל צרכי
עצמו לעצמו כשאר כל הגדולים .עכ״ל .ואם אלמנה עובדת אצל בעל הבית וגורמת
היזק ,והוא צריך לשלחה מעבודתה שזה יגרום לה צער ,יש לו לעשות שאלת חכם
היאך להתנהג בזה .וכן כל כיוצא בזה שאלמנה ויתומים גורמים היזק יעשה שאלת
חכם.
כה .התירו חז״ל להרב להכלים את התלמיד כדי לזרזו בלימודו .ובלבד שיתקיימו
התנאים בזה ,אבל אם לא נתקיימו התנאים ,אסור לו להכלים או לבייש
להונות בדברים ,דאין חילוק בין תלמיד לכל אדם מישראל ,ואם הכלים או בייש או
הונה בדברים הרי זה עובר באיסורים חמורים אלו.
כר .ואלו הן התנאים:
א .שיהא ניכר לרב שהם מתרשלין בדברי תורה ומתעצלים בזה .אבל אם הטעם
שאינם מבינים הוא מפני שהוא לא הסביר הענין היטב ,או הענין בעצמו קשה ,או
שכח ההבנה של התלמידים הוא חלש ,ואינם יכולים להבין ,אסור( .ובכלל זה אם
היום יש לתלמיד כאב ראש או חולה קצת או סיבה אחרת שקשה לו להתרכז) ואם
יש ספק להרב אם זה מחמת עצלות ,אסור .דלא הותר אלא אם כן ניכר לרב שהוא
מחמת עצלות.
ב .שהענין עצמו הוא חשוב מאוד לתלמידים לקלוט ,וכגון שזה נוגע להם ללימוד
תורה או ליראת שמים או לחינוך מדות או ללימוד אומנות שהוא מצוה ,וכדומה ,אבל
לצורך לימוד בעלמא ,אסור.
ג .והאחרון ,והעיקר ,שיצא מזה תועלת ,דהיינו שיבינו שהדבר לתועלתם ויתחזקו על
ידה .אבל בדרך כלל כהיום הכלמת התלמיד גורם לריחוקו מתורה ויראת שמים חס
ושלום ,היפך כל תועלת .והמחנך צריך להכיר היטב היטב את חניכו ולשקול היטב
הדברים .וצריך המחנך לדעת שהכלמה הוא כעין רציחה ,ואם התירוהו חז״ל לצורך
הלימוד ,הרי זה כעין שהותר לרופא להזיק לחולה בניתוח קשה כדי לרפאותו .שהכל
מבינים שאם הרופא אינו מומחה ,ויבצע ניתוח ,הרי הוא רוצח ממש ,ואסור לרופא
לבצע הניתוח עד שיהיה מומחה וידע שמסתבר מאוד שעל ידי הניתוח יבריא החולה,
וכן הדבר במחנך ,שמאוד צריך ליזהר שלא יצאו מפיו מלים שיש בהם אבק רציחה
עד שיהיה מומחה וידע שבתלמיד זה מלים אלו יהיו לתועלת ולא להיפך חס
ושלום(.ע)
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ע .עיין רמב״ם הל׳ תלמוד תורה פ׳ ד׳ הל׳ ה׳,
ומבואר משם דרק אם "ניכר" לרב שהם
מתרשלים בלימודם חייב לרגוז עליהן ולהכלימן
"כדי לחדדן" ,ומבואר דבעינן "ניכר" לרב ולא
ספק ,ובעינן "כדי לחדדן" שיצא מזה תועלת ,וכן

מוכח בסוף דבריו שכל תועלת האימה מן הרב
הוא שילמדו ממנו "מהרה" ,דהיינו רכל המדובר
פה שברור שיהא זה לתועלת .וע״ש דמבואר ראם
הסיבה שלא הבינו הוא מפני עומק המושג וקוצר
המשיג( ,ופשוט רכל שכן מפני שהרב לא הסביר

I

קב

הלכות דעות

כז .הבא ליטול עצה מחבירו חייב לייעץ לו עצה ההוגנת לו ,וכל מה שהיה הוא
עצמו עושה ,כן חייב לייעץ לחבירו ,אבל המייעץ עצה רעה לחבירו ,ואפילו אם
העצה היא טובה במקצת אבל אינה העצה הכי טובה לו ,ומייעץ לו כן כדי להכשיל
חבירו או להרויח לעצמו ,עובר משום לפני עור לא תתן מכשול (ויקרא יט׳ יד׳) ונאמר
ארור משגה עור בדרך (דברים כז׳ יח׳) .ואם יאמר אני נתכוונתי לטובתו ,לכך נאמר
ויראת מאלוקיך ,שהשם יתברך מבחין אם באמת כוונתו היתה לטובת הבא ליטול עצה
או לא .ואם בא חבירו ליטול ממנו עצה ,ורואה שעל ידי שיתן לו עצה הוגנת הוא
בעצמו יפסיד ,אז תלוי בזה ,אם יכול להוכיחו ולומר לו זאת העצה הכי טובה לך ,אך
בדרך הזה יש הפסד לי ,ונא אל תפסידני ,יעשה כן .ואם אינו יכול לעשות כן ,יסלק
עצמו מלייעצו ,אך בכל אופן אסור לו לייעצו עצה שאינה לטובתו ,ואם כוונת הבא
ליטול עצה לרעה ,אז מצוה לרמותו כדי להכשילו)®(.
כח .המקלל את חבירו בשמו ית׳ או בכינוי בכל לשון חייב מלקות ,ובעונותינו הרבים
יש שאינם נזהרים בזה ואומרים בלשון לעז .ועוברים בזה על לאו של תורה .וכן
אסור לקלל בלא שם ובלא כינוי או לקלל קללה הבאה מכלל ברכה כגון שאומר אל
יהיה פלוני ברוך לה׳ וכדומה ,ומכל מקום בזה אינו חייב מלקות<.צ)

סימן בז

דיני מצוה לדון את חבירו לכף זכות
א .מצות עשה מן התורה לדון את חבירו לכף זכות שנאמר בצדק תשפוט עמיתך
(ויקרא יט׳ טו׳) .כיצד ,אם ראה ירא שמים עושה דבר שקרוב מאוד שהוא דבר עבירה
מכל מקום אסור לדונו לכף חוב ,אלא חייב לחפש עליו זכות ולדונו לכף זכות .ואם
עבר וחשדו ,על זה אמרו חכמים החושד בכשרים לוקה בגופו)”(.
ב .היה האיש בינוני ,שבדרך כלל נזהר מן החטא ,ולפעמים נכשל בו ,אם הדבר ספק
השקול חייב להטות הספק ולדונו לכף זכות .אבל אם כף חוב מכריע הרבה,

היטב) דאסור להכלימן ,וממילא יש בזה איסור
חמור דהלבנת סנים ,והנה עלה בדעתי דרק
לצורך תלמוד תורה הותרה ,אך גדול אחד
שליט״א אמר לי דבל שהוא לטובתם ,מותר.
אמנם על כרחך צריך לומר דהני מילי דברים
שהם תועלת ברור כתורה ויראת שמים ומדות
טובות וכן אומנות ,אבל אם יודע אומנות אחד,
מבואר בגמרא מכות (ח ):דאסור לאב להכות בנו
ללמדו אומנות שניה ,וה״ה לגבי הכלמה ,ולכן

דוקא לצורך כיוצא בזה שהוא מצוה.
פ ,תו״כ על הפסוק לפני עור ,רמב״ם הל׳ רוצח פ׳
יב׳ הל׳ יד׳ ,מסילת ישרים פרק יא.
צ .קצש״ע ו׳ ג׳.
א .עיין ח״ח בפתיחה עשין סעיף ג׳ ,ובלשון הרע
כלל ג׳ סעיף ז׳ ובבמ״ח שם ושם .ונתבארו כל
מקורות הדינים האלו (ומש״ב ואם עבר וחשדו
הוא מלשון הרמב״ה ז״ל בפירוש המשנה אבות
פרק א׳ משנה ו׳) .וע״ע ק״י סימן כג׳.

הלכות דקות

קג

שקרוב הדבר שהיה באמת עבירה ,ורחוק הדבר משום זכות ,אף שאין בו איסור לדונו
לכף חוב ,מכל מקום מצוה לדונו לכף זכות .ועל כל פנים יהיה הדבר בגדר ספק.
ג .ואם בחנתו שאין יראת שמים בלבו כלל ,או רוב מעשיו לרועיב> ,יש לדונו לכף
חוב ,אף אם הדברים נוטים לכף זכות .והנה גם במקום שמותר לדון לכף חוב,
מכל מקום אין לעשות לו שום מעשה רע שלא על פי דין .וכן אין לדבר עליו לשון
הרע או רכילות אלא על ידי הוראת חכם שיודע כל הדינים השייכים לזה.
ד .נראה לי דיש לדון כל אדם לפי הענין .ראם נחשב צדיק לפי הענין ההוא חייב
לדונו לכף זכות גם אם הכף חוב מכריע הרבה .ולמשל אם ראה יהודי מדקדק
במצות מחלל שבת בדבר הידוע לכל שהוא חילול שבת ,חייב לדונו לכף זכות אף אם
הכף חוב מכריע הרבה ,שיש לומר שבודאי היה כאן ענין פיקוח נפש ,אלא אם כן
בירר באופן ודאי שאינו כן .אמנם אם האיש הזה סיפר לשון הרע ,ואין ידוע כמדקדק
בזה מאוד ,הרי דינו כבינוני .וכן להיפך ,כגון אם היה מוחזק באיש שפרוץ בעבירות
שבין אדם לחבירו ,עד שנחשב רשע לגבי עבירות ההן ,ובא אחד וסיפר לו שהאיש
הזה העליבו ,אין צריך לדונו לכף זכות ולומר שלא היה המעשה ,אלא מותר להאמין,
שהרי זה מתאים להנהגת איש הזה( ,אמנם יש לדונו לכף זכות מצד אחר שעל פי
חינוך שקיבל אינו יודע גודל חיוב המצות בדברים אלו) אמנם אם שוב ראה האיש
הזה מחלל שבת ,אין דינו כרשע אלא כשאר איש ישראל שומר מצות» .
ה .ויש כלל גדול בענינים אלו .דלפעמים האדם רואה איזה מעשה שנראה לעוולה
גדולה ,ואינו רואה בה צד זכות לחבירו כלל ,וזה בא לו מתוך חוסר התבוננות,
שאילו יחשוב אודות חבירו ,ימצא לפעמים שאולי היה שוגג בזה ,או אולי אינו יודע
חומר האיסור ,ואולי לפי החינוך שקבל היה חושב דבר זה לדבר טוב .או אולי היתה
המציאות קצת אחרת ממה שקרא בעתון או ששמע מאחרים .ועוד יש לו לחשוב,
שהרבה פעמים רואה מרה רעה באיזה אדם ,ואם היתה אותה המרה באחיו ,וכל שכן
בעצמו ,ודאי היה מעלים עין מזה .ורק מפני שהוא אצל אדם אחר מסיתו היצר הרע
שלא להעלים עין .אמנם הכתוב אומר ואהבת לרעך כמוך (שם שם יח׳) .סוף דבר ,אין
סוף להתנצלויות שיכול האדם לתת בעד חבירו ,ועל ידם ממש יהפכו הדברים מן
הקצה אל הקצה .ואם נתעצל בזה ודן אותו לכף חוב ,הרי עבר על מצות עשה זאת.
ולא עוד אלא שהוא הגורם הגדול לעבור על לשון הרע ורכילות ושאר לאוין ועשין
שבין אדם לחבירו.
ן .ומה יעשה האדם אם ראה אדם עושה דבר עוולה ,ודרש וחקר בכל כוחותיו לחפש
עליו זכות ,ולא עלה בידו ,יתבונן במה שאמרו חז״ל (אבות פרק ב׳ משנה ד׳) אל

כ .לשון רבינו יונה שער ג׳ אות ריח׳.
ג .הארכתי בזה בסימן יא׳ סעיפים ז׳ ח׳ ע״ש,
ומש״כ כשאר איש ישראל מסופקני אם יכול

להיות נחשב צדיק גמור בענין אחר או לא די״ל
דמאחר שפקר קצת באיזה ענין שוב אין מחזיקים
אותו בי״ש כ״כ עד שנחזיקנו לצדיק גמור לענין
מצוה אחרת וצל״ע.
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ז״ל באוש רי״א אכל אס אומר לפי מומו

הרי אין זה צורח דיבור שקר ,ופקע לגמרי

קפרא נמקשו באיזה סוגיא ,ור״ש ב״ר אמר
דבר זה צריך רבי ,וב״ק אמר אין רבי לדבר

האיסור להאמין.

זה ,כלומר שאין רבי בעולם היודע דבר זה,
ור״ש ב״ר סיפר הדבר לרבי ,ואיקפד,

אמנם

נראה דאין נחשב לפי מומו בלשון
הרע אלא אם כן אינו יודע כלל

וסרש״י ז״ל לפי תומו ולאו משום לישנא

בישא ,היינו דר״ש ב״ר חשב שמה שאמר בר
קפרא אינו גנוח כלל ,וכמו שסבר בר קפרא

שהוא גנוח ,והנה זה פשיטא דאינו דומה
כלל ל״לפי חומו" של הרמב״ס ז״ל שחשבו

עצמו ,דבודאי בר קפרא לא היה אומר דבר

לאבק לשה״ר ,דזה נראה דאסור לקבלו מן

גנוח או קנטור על רבינו הקדוש רבו ,דזה

המורה ,אמרי שיודע שאומר דברי גנוח,
הרי עצם הדיבור הוא לשה״ר גמורה ,ורק

אינו שייך כלל בדברי החנאים הקדושים,

אלא

ר״ש

ב״ר

וב״ק

חלקו

בעומק

אינו אומרו בצורח לשה״ר גמורה ולכן אינו

השמעחתא שהיו עסוקים נו ,דר״ש ב״ר
סבר דעומק הדבר שייך להשיג בזמנו ,ולכן

שהגדיר הח״ח ז״ל (כלל ז׳ במ״ח ט״ז) ח״ל

אצל אביו רבי יוכלו לברר הדבר ,וב״ק סבר

כל שאנו רואים שאין כונחו בסיפורו כדי

דעומק הדבר הוא עמוק יומר מהשגח כל

לגנומו או לעורר בזה מדנים על חבירו רק

בני דורו וגם של רבו ,וכמו שיש דברים

והנלע״ד דאם ידע שיש בזה גנוח ,או שיכול

במשנה או בגמרא שסוברים שזה ספק
לדינא ,שהמסקנא הוא שאין אנו עומדים על

אלא אבק .אמנם יש לעיין ב״לסי חומו"

לסי מומו

מספר מעשה

שהיה עכ״ל.

לעורר מדנים ,ורק כשעת הסיפור לא כוון

עומק בירור הדברים ,כן חשב ב״ק
בשמעחחא שהיו עסוקים בה שזה למעלה

בלשה״ר כמש״כ הרבינו יונה ז״ל בשער ג׳

ממושג דורס ,ולכן א״צ לשאול רבי אלא

אוח עד' .וסו״ס צורח הדברים הוא אדם

לאסוקי שהדבר נשאר בספק .ור״ש ב״ר

שאומר גנוח או עורר מדנים ונראה דיש
בזה משום קבלח לשה״ר.

הלך וסיפר השקלא וטריא לאביו .ורבי

לזה ,אלא כונחו לספר סיפור ,הרי זה פושע

הקפיד על זה ,דסבר רבי שאסור לתלמיד
לומר "אין רבי בדבר זה" אפילו אם האמח
כן ,אלא יאמר באופן אמרח ,אבל ר״ש ב״ר

אמנם אם המספר לא ידע כלל שיש בזה
גנוח ,שחשב זה לסיפור שאין בו
גנוח כלל ,או משב שאין בזה החעוררוח

תומו" של לשה״ר אינו לשה״ר כלל .שהרי

מדנים ,ולא חשב בכלל שיש כאן שאלה של

אין המספר חושב שיש כאן רע כלל ,ועדיף

לשה״ר ורכילוח ,ולכן סיפר סיפורו ,הרי

טובא ממספר לשה״ר לחועלח ,דהחס צורת

נראה דאין זה לשה״ר כלל ,ולא נכנס בכלל

הדבר שמספר גנות ,אלא שעושה כן לאיזה

שמע שוא שאסור לקבלו ,וזה הנראה כונח

חועלח ומצוה ,אבל הכא אין כאן סיפור

ההוא מעשה במו״ק (טז ).דר״ש ב״ר ובר

צורח גנות ,ולכן מומר היה לרבי להאמין

וב״ק לא חשבו זה לגנוח כלל .וזה ה״לסי
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למסור דברי גנות ,ואפילו בהיחר ,דמסירח

דבר זה חיכף ,וכמו שמשמע בגמרא
דהקפיד חיכף (זה הדיוק דקדק שם בעל

דברי גנות או רכילחו עלול להיות שקר,

שבילי חיים שליט״א אוח ל׳ ודלא כמש״כ

ואסור להאמין לו .אמנם אס נאמרו דיבורים

המ״ח ז״ל באופן ב׳ שכוכת רבי היה לראוח

שלא באופן משירת גנוח ,שלדעת המספר

אם אמח הדבר ,דלשון הגמרא דאיקפד

אין כאן גנוח כלל ,אין זה אלא מספר

בר

סיפור ,והרי זה כיודע סיפור מעצמו ואין
זה שייך ללאו כלל ,ואין שוס דין שאדם

משמע

דהיה

הקפדה

לפני שראה

קפרא) דאין זה שייך כלל ללא חשא שמע

שהדברים שקר .ולכן

שוא .דשמע שוא הוא דיבור גנוח על חבירו,

יחשוש

ומאחר שהדברים שנאמרו בצורה זאח
שעלולים להיוח שקר ,אסור לקבלם .אמנם

והקפיד ,ונראה דכן במעשה דר׳ חייא שם,

רבי שמע

איסור זה דוקא אם יש שמע שוא ,אבל מי

( fwfשמע רבי והקפיד ,דנראה ודאי
דר״ח חלק וסבר דמותר לעשות כדבריו,

שראה דבר אמד ,או שמעצמו החליט דכך

והמספר סיפר הדבר בלא שידע שרבי

וכך היה מעשה ,אמנם לא חשב שיש בזה

חולק ע״ז ,ויצא זה מצורת לשה״ר לגמרי

גנות או רכילוח ,אין זה איסור קבלח

והרי זה כידיעה בעלמא שמותר להאמין

לשה״ר ,דהרי אזהרח המורה הוא לקבל

כנלע״ד לכאורה אבל למעשה אינני כדאי

שמע שוא ,וזה דוקא דיבורים שנאמרו

להכריע.

יד  -דין מי אינו בכלל עמיתך
א) ב״ם

הועיל לו זכותו עכ״ל .ועיין רמב״ם ז״ל הל׳

נט .אמר רב חנינא ברי׳ דרב אידי
מאי דכחיב ולא מונו איש אח

דעוח פ׳ ו׳ הל׳ ח׳ במי שהוכיח חבירו

עמימו עם שאמך בחורה ובמצות אל תונהו.

בדברי שמים (לא מפני קטטה ביניהם ,אלא

ויש לדון מי זה בא להוציא .והנה ביומא

מפני שראה חבירו הולך בדרך לא טובה)

(פו ):גרסינן מפרסמין את החנפים מפני
חילול השם ,פרש״י ז״ל שהן רשעים ומראין

וכתב וז״ל אם לא חזר בו בסחר מכלימין

עצמן כצדיקים אם יש יודע במעשיו מצוה
לפרסמו מפני חילול השם שבני אדם למידין

ממעשיו שסבורין עליו שהוא צדיק ,ועוד

כשבא עליו פורענות בני אדם אומרים מה

אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפין
אוחו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור
למוטב כמו שעשו כל הנביאים בישראל עכ״ל

נראה דמקורו הוא מהך סוגיא דיומא ,דאס
הוכיחו כדין פעם אחר פעם ולא מזר בו,
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הרי הוא נחשב בעולם לצדיק ,והמוכיח יודע

ויש לשאול דמאחר דאינו בכלל עמיתך

שהוא רשע ,אז מוחר לפרסמו ולהכלימו כדי

מהיכא חיתי דאסור ,דהרי לא תונו

שיחזור למוטב.

איש את עמיתו כתיב ,ולא תלך רכיל בעמך
כתיב וכן כולם ,ועוד דלגבי שנאה ביארנו

היטב בעזהשי״ח (סימן כ׳) דאף שמותר
לשנאתו ,מ״מ גם יש מצות ואהבת לרעך

וכשע״ת שער ג׳ אוח ריח׳ דהאיש אשר
מדע ונחנח את דרכו ט אין
פחד אלקיס לנגד עיניו ותמיד יחיצב על

בעניני שנאת רשע ,דעל איש שכתוב תועבת

דרך לא טוב מצוה לספר בגנותו ולגלות על

ה׳ שנא רע יש מצות ואהבת ,וקשה דהא

חטאיו ולהבאיש בעלי עבירות בפני בני אדם

אינו "רעך" בתורה ובמצות.

ולמען מגעל נפש השומעים את המעשים
רעים ,ומביא ע״ז ב׳ פסוקים האחד (משלי

כט׳ כו׳) תועבת צדיקים איש עול .והשני

(שם ח׳ יג׳) יראח ה׳ שנאת רע ,והוא
הפסוק שהביאו בפסחים (קיג ):שלמדו

משם דמצוה לשנא רשע .ובאות ריט׳ מביא

הסוגיא דב״מ (שם) דעם שאתך בתורה
ומצות אל תונהו בדבטם ,ואשר לא שח לבו
לדבר ה׳ מותר להכלימו במעלליו ולהודיע
תועבומיו ולשפוך בוז עליו .ולא נחן סיבה

לזה ,אלא מאחר שאינו בכלל עמיתך אין

איסור .ולכן מותר להכלימו במעלליו ,אמנם
התיר דוקא הכלמה "במעלליו" ולהודיע

כמוך .והתורה הקפידה על נפשו ,עיין שם

ועוד

דהאפיקורסיס וכדומה הם אינם בכלל
עמיתך כלל ,ואין נוהג בהם מצות

ואהבת ,ולא שום איסור שנאה ונקמה וכו׳,

ועליהם אמר דוד הלא משנאך ה׳ אשנא
"תכלית שנאה שנאתים" וכמבואר באבות

דר״נ (פ׳ ט״ז משנה ה׳) וברמב״ם ז״ל
פהמ״ש סנהדרין ,וממ״נ אם הרשעים
שאינם בכלל אפיקורסים הם בכלל עמיתך,
אמאי מותר לפרסמם ,ואס אינם בכלל

עמיתך יהיה דינם כמו אפיקורסים.

והנלע״ד

פשוט בזה דאין דין עם שאתך
בתורה ומצות גזה״כ בלי סברא,

"חועבותיו" ,ונראה דלשפוך בוז עליו הוא

אלא כדאיחא בקרא ואהבת לרעך כמוך אני

ג״כ על דרך זה מצד מועבוחיו .ובסמוך שם

ה׳ ,וביארו חז״ל (אבות דר״נ הנ״ל) אני ה׳

דמי שעושה כמעשיו אסור לו לעשות כן,

בראתיו ,כלומר דה״אני ה׳" שמתגלה בתוך

שהרי כונתו בגלותו מסתריו הוא "לשמוח

כל בריה ,הוא סיבת המצוה כלפיו ,דהיינו

לאיד" והיינו לשה״ר ממש וכדאיתא באות

מצות ואהבת ואיסורי אונאה ולשה״ר נקמה

רטז׳ .והממבאר מכל הנ״ל דיש כמה וכמה

וכו׳ ,ומשנה שלימה שנינו באבות (פ׳ ד׳

סיבות המתירות לפרסם איש כזה ,ומקור

משנה) חביב אדם שנברא בצלם וכו׳ חביבין

הדברים מפורש ברבינו יונה משום שאינו
בכלל עמיתך ,אמנם לא הותר אלא לסיבות

ישראל וכו׳ ,ובאפיקורסים שהם כופרים
בעיקרי הדח הם מופקעים לגמרי מזה,

הנ״ל.

אמנם הרשעים המאמינים בעיקרי הדת,
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שמים

פחות ממומר ,אלא ששיערו חז״ל דבדבר זה

סוקרים נאקה עבירות ,וכענין מומר
למיאבון .הרי מצד אמונתם הם בכלל "אני

דעשה רשעות בזדון נחשב במקצת אינו
עושה מעשה עמך עד שהותר להונתו,

ה ,",ומ״מ מצד המעשים הרעים שלהם

ובאופן שהתירו דוקא .וכן ב״ד מותרים
לקללו ,אבל חוץ מזה אין היתר כלל.

אלא

שמחמת

שאין

בהם

יראת

פוגמים בעיקר צלם אלקים שבהם ,דהיינו

ה״אני

ה"׳

שמתגלה

בבריאתם,

שהרי

הנהגתם הוא בלי מורא שמיס ,ולכן זהו

ובח״ח

עיקר דין שלהם שמצד מעשיהם אינם בכלל

כלל ד׳ במ״ח ס״ק מ׳ הביא גמ׳
תענית דכל אדם שיש לו עזות

עמיתך ,אמנם לכל שאר הדינים הרי הס

פנים מותר לקראו רשע ,נראה לע״ד ברור

בכלל עמיתך.

דלענין לקרותו בפניו קאמר ,שלא לחוש

לאונאת דברים( ,וזהו טובה לו שיתעורר

והראה

בדרכיו כשיבין שבני אדם קוראים לו רשע

לי ח״ח יקר שליט״א בב״מ (מת):
שלגבי מי שפרע דרבא מחיר לב״ד

עבור זה ,שידע עד כמה נוגעת לו לרעה

לקלל ,מפני שאינו עושה מעשה עמך,

המדה זאת שיש בו) וגס בזה צריך להתיישב

דכתבו התוס׳ ז״ל דעכ״ס אסור לקללו חנם,

הרבה ,וכמש״כ שם הח״ח ז״ל ,ועכ״פ

ובזרע חיים כלל ד׳ סעיף ז׳ מביא עוד

נראה דלא לענין לשה״ר איתמר .ובח״ח נמי

מקומות כגון הא דמו״מ רכ״א סעיף א׳

לענין להחזיקו בעיני עצמו לרשע קאמר

בהג״ה דאם ראובן מאנה את שמעון שמעון
רשאי לאנותו שאינו נקרא עושה מעשה

ע״ש ודו״ק .והכל מטעם הנ״ל .דענין

עמיתך הוא נגדר לפי האדם .ורק אפיקורס

עמך ,וע״ש עוד דוגמאות ,וכל זה הרבה

ממש יצא לגמרי מכלל עמיתך.

טו  -בענין הכאה להפריש מאיסור ולשון הרע לתועלת
כר״נ

דעביד

איניש

דינא

לנפשי׳

הנני העני ,מחכמה וממעש ,ואיך אבא בין
ההרים הרמים ,ויראתי פן יפצעו
מוחי בגזרין .חנני נא אלקי חנני למען

דאיכא ססידא לכ״ע עביד איניש דינא

תורתך ,האר עיני בה ,ואבא נא אל אמיתך.

לנפשי /והיינו כמעשה שהיה ,שהיה בור

אפילו במקום דליכא פסידא ,אבל במקום

מיס של שותפים ,ושותף אחד לקח שלא
א .ב״ק כז :חלקו רב יהודה ור״נ וקי״ל

כדין ,ובא שותף האחר והכהו כדי להציל

המאור שבחורה
שיחות באורים דעירנים בדברי חז״ל הנוגעים
לעניני דעת־תורה ,יראה ודרך ארץ
ערוכים על פי סדר הש״ס

חלק רביעי
כבא קמא ,כבא טביעא ,כבא כתרא ,פגהדרין

מאת

יעקב משה הכהן לעסין
משגיח רוחני בישיבת "ר׳ יצחק אלחנן" ניו יורק

מלפנים רב ואב״ד בקהילות גירטיגולי ,ניישטאט*סוגינד ,ליטא,
מחבר ס׳ "דרך חיים" ,שיחות מוסר על סדר פרשיות התורה

וס׳ "אורח לחיים" ,שיחות מוסר על פרקי נביאים וכתובים

ירושליב ,תשכ״ו
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!אוצר החכמה!

גדרי אונאת דברים לפי חז״ל
ת״ר" :לא תונו איש את עמיתו" (ויקרא כ״ה) באונאת

דברים הכתוב מדבר ,אתה אומר באונאת דברים ,או אינו אלא

באונאת ממון? ,כשהוא אומר "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או
קנה מיד עמיתך ,אל תונו איש את אחיו" (שם) הרי אונאת ממון

אמור ,הא מה אני מקיים "לא תונו איש את עמיתו" באונאת
דברים ,הא כיצד? אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים ,אס היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשי

אבותיך ,אם היה הר ובא ללמוד תורה ,אל יאמר לו פה שאכל
נבילות וטריפות שקצים ורמשים יבא ללמד תורה שנאמרה
מפי הגבורה?; אם היו יסורים באים עליז ,אם היו חולאים
באים עליו ,או שהיה מקבר את בניו — אל יאמר לו כדרך
שאמרו לו זזביריו לאיוב "הלא יראתך כסלתך תקותך ותום

דרכך ,זכור נא מי הוא נקי אבד" (איוב יד׳) .נכלומר היה לך

לירא מהקב״ה וזה היה בטחונך ותום דרכך היא תקווזך "זכור
נא מי ר«וא נקי ואבד" אם היית נקי לא היית אובד .תוספות).

שהרי הדבר מסתר ללב« וכל דבר המסור ללב ,נאמר בו "ויראת
מאלקיך".

אמר ר׳ יוחנן משום ר״ש בן יוחאי גדול אונאת דברים
מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלקיך (ויקרא כ״ה) חה
לא נאמר בו ויראת מאלקיך ,ור׳ אלעזר אמר זה בגופו וזה
בממונו ,ר׳ שמואל בר נחמני אמר זה ניתן להשבון תה לא ניתן

להשבון( .בבא מציעא נ״ח).

כאן הראו לנו חז״ל תזמר הענין של "אונאת דברים" יותר מ״אונאת
ממוך .כשחברו מרגיש מדבורו אי־ נעימות וצער ,שעל זה נאמר "ויראת
מאלקיך" .והנה על דברי ר׳ אלעזר האומר "זה בגופו וזה בממונו",
הקשו התום׳ מזה שאמרו חז״ל "הגוזל מחברו שור .פרוטה כאילו גוזל נשמתו"
(ב״ק קי״ט) !וגזל העני חייב עליו מיתה בידי שמים] ונראה שדעת התום׳
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המאור שבתורת

בקושיתם כי רגשות האדם מפותחים מאד" ולפעמים כשגוזלים מכונו אף שוד"
פרוטה מתעוררים כלבו כמה הדגשים של צער ג״כ ,נמצא שאין חילוק של
צער בין גופו לממונו ן
אבל מוכרחים אנו לומר בדעת ר׳ אלעזר כי חילוק גדול יש בין
הצער שמצער את חבירו על ידי אונאת דברים בגופו להצער שנסתעף
להאדם כשנגזל ממנו ממונו ,אחרי שהיסוד של צערו הוא ענין של ממון,
אף שגורם לו עוד צער גדול מזה ,אבל ההדגשים של האדם מפותחים יותר
כשהם באים נגד גופו ואישיותו מהזולת ,אבל בהפסד ממון ,אף שהצער
הגסתעף מזה הוא גדול ,לפי דמיונו של האדם ,אבל כיון שהיסוד של הצער
בא מעגין שהוא חוץ מגופו ,רק בממונו ,יש בזה כדי לעמעם במקצת את
הצער.
ונביא בזה דוגמא מענין אחר :כי כשאדם יחידי מביא קרבן מנחה,
כתוב" :ויצק עליה שמן וגחן עליה לבונה ,והביאה אל בגי אהרן מכהנים

וקמץ משם מלא קומצו מסלתה ומשמנה על כל לבונתה והקטיר הכהן את
אזכרתה המזבחה ,כו׳ והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי

ה׳ (ויקרא ב׳) וכשהיחיד המביא קרבן מנחה הוא כהן כתיב" :וכל מנחת כהן
כליל תהיה לא תאכל" (ויקרא

ו׳),

והרמב״ם במורה נבוכים נתן טעם לזה

שמנחת כהן נשרפת כליל ואינה נאכלת וז״ל" :בעבור שכל כהן מקריב
קרבנו הוא בעצמו ואם יקריב מנחה ויאכלנה הוא בעצמו כאילו לא הקריב
דבר כו׳ ולכך ישרפו את כולה" ,עכ״ל.
רואים אנו מזה עד כמה משתנים ההרגשים של האדם ,כי כשהכהן

מקבל קרבן מנחה מאיש אחר הוא אוכל את הנותרת מהמנחה ,כנאמר

"הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים" ,וזה מפני שאכילת הכהן את הנותרת

מהמנחה בקדושה וטהרת הרוח משפיעה אכילתו על מעלת המנדב את המנחה,
אבל כשהתנדב הכהן מעצמו להביא קרבן מנחה ,אף כי מפותחים בו רגשות
של קדושה וטהרה ,ובודאי יאבל את הנותרת ממנחתו בתכלית הקדושה
ורוממות הנפש ,אבל התורה ירדה לסוף דעת האדם ,כי הרגשה זו שהנותרת
מן המנחה היא של עצמו ומהונו יוכל לבא להרגשה כאילו לא הקריב קרבן

U

כלל ,ולזאת ישרפו את כולה.

רואים אנו מזה עד כמה גובר החוש על ההרגשה הפנימית של האדם«

וכן הוא בנדון שלפנינו ,אחרי שהחוש שיש להאדים שאבד דבר שחוץ ממנו,
כמו ממונו ,ע״י הזולת גורם להחליש בעומק הנפש את הצער שמסתעף מזה.
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כבא מציעא

קמג

ולזה בא ר׳ אלעזר לחלק בין אונאת דברים לאונאת ממון ש״זה בגופו וזה
בממונו" ,אף שבהרגשתו המצונית נדמה לו להאדם כי צערו מאבדן ממונו
הוא לא פחות מצערו בנוגע לגופו ,אבל זה רק באופן דמיוני ואין האמת כן.
והגה מהדוגמאות שנתנו לגו חז״ל על עניני אונאת דברים וחובת

האדם להזהר מגרימת צער לזולתו בדבורו ,יוצא לנו חידוש גדול ,כי אף שיש
למצוא בהדבור איזו ניחוש וספוק רוחני להמדובר ,למשל ,כשיאמר לגר,
שלפי מושגי חז״ל הוא גר צדק ממש — "זכור מעשה אבותיך" ,שבאמת יש
לו לשמוח שזכה לאשר נצחי ולחיים טובים נצחיים כאלה ,ותמיד הוא
שש ושמח בברכה ״והבדילנו מן התועים״ ,או שיאמר לבעל תשובה —

"זכור מעשיך הראשונים" ,אף שהוא בעצמו חייב לחשוב בזה ,כי זהו אחד
מעיקרי התשובה (עיקר השמונה עשר לרבנו יונה) "כי פשעי אני .יודע

וחטאתי נגדי תמיד" ,ומצדו הוא מאושר במצבו הנוכחי שזכה להיות בעל

תשובה אמתי ,אבל לפי יסודות המוסר והמאור שבתורה ,בנוגע לעניני בין
אדם לחברו ,יתכן כי גם אם בנוגע להמדובר עצמו אין בזה משום עלבון
וצער ,ואדרבה :הוא שמח מאד במצבו ובעניניו ,אבל על הזולת להיות זהיר
בתכלית הזהירות מלפגוע בגר ובבעל התשובה במצבים כאלה ,ונחשב בזה

לאונאת דברים ומצער את חברו צער גדול ביותר שעליו נאמר ביחוד "ויראת
מאלקך" ,כי הרי הדבר מסור ללב ,ובפירוש רש״י" :הוי ירא מן היודע
מחשבות אם לטובה אם לרעה" ,כי כשאומר לגר "זכור מעשה אבותיך" או
לבעל תשובה" ,זכור מעשיך הראשונים" ,יוכל להיות שמחשבתו בזה להזכירו
את מצבו הירוד בעבר ומעשיו הרעים מחייו הקודמים ,אפילו אם הגר או
הבעל תשובה בעצמם מרגישים בזה את גודל שמחתם ,בהזכירם את העבר
שלהם לעומת חייהם הנוכחי ,ועל כגון זה אמרו "והרי הדבר מסור ללב וכל
דבר המסור ללב נאמר "ויראת מאלקך" ,כי הקב״ה יודע מחשבות ובוחן
כליות ולב והוא יודע שדעתו לצערו בזה שמזכירו את חיי העבר של הגר
או הבעל תשובה.
והגה מה שאמרו חז״ל שכל דבר המסור ללב נאמר בו "ויראת
מאלקך" ו״גדולה אונאת דברים מאונאת ממון ,שזה נאמר בו ויראת כו׳",

קשה דלכאורה בחטא כזה שנאמר בו "ויראת כו׳" המובן הוא כי החטא מצד

עצמו הוא חמור יותר באיכות הרע שבו ,אבל באמת אנו רואים בכמה ענינים
גדולים ונוראים הנוגעים ליסודי התורה כמו "איש אמו ואביו תיראו ואת
שבתותי תשמרו" ,אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם"" ,לא
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תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך"׳ "ולא תשבעו כשמי לשקר
ווזללת את שם אלקיך" (קדושים) ובכולם נאמר רק "אני ה" ,ואילו על מצות
"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" נאמר "ויראת מאלקיך אני ה׳" .והרי כל
אחד יוכל להבין כי החטא שבהעדר קיום המצוד׳ של "מפני שיבה תקום"
איננו גדול מצד עצמו כמו החטאים המובאים לעיל ,שלא נאמר בהם "ויראת
מאלקיך"׳ וכן החטא של "ולפני עור לא תתן מכשול" וב״אוגאת דברים"
שנאמר בהם "ויראת מאלקיך אני ה׳" ,אבל חז״ל הראו לנו בזה יסוד גדול
שכל דבר המסור ללב נאמר "ויראת מאלקיך׳ אף שעצם החטא לכאורה
איננו גדול לפי דעת האדם .כמו החטאים הגדולים הנוגעים ליסודי האמונה,
כנ״ל .ועלינו להבין ענין זה של "דבר המסור ללב" ,שאף שלכאורה הוא ענין
צדדי מעצם החטא ,יש בזה להכריע את הכף לרעה והתורה ראתה צורך
להביא התראה מיוחדה משמים על זה ״ויראת מאלקיך״ 1
והנה המהרש״א מסביר ענין זה וז״ל :ויש לפרש מדכתיב בו "ויראת",
והוא דבר המסור לבוחן לבבות לבד ,הוי לו גדול מאונאת ממון ,דהוי לו
דבר המסור להכיר גם לבריות ,דזה השוה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לאי
.

)אוצר החכמה|

השוה כבוד עבד לכמזיקונו כדאמרינן בפרק מרובה (ב״ק ע״ט) דמהאי טעמא

החמירה תורה בגנב יותר מגזלן .עכ״ל.
דברי המהרש״א סובבים על מאמר חז״ל זה :שאלו תלמידיו את ר׳
יוחנן בן זכאי ,מפני מה החמירה התורה יותר בגנב מן הגזלן ,שהגנב משלם

תשלומי כפל ותשלומי ד׳ וה׳ ,והגזלן כתיב בו ״והשיב את הגזלה ? אמר להן:
זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו ,כביכול עשה
עין של מעלה כאילו אינו רואה ואוזן של מעלה כאילו אינה שומעת ,שנאמר

"ויאמרו לא יראה קה ולא יבין אלקי יעקב" (תהלים צ״ד) (שם).
חז״ל מבחינים כאן בין גנב וגזלן בנוגע להשואתם כבוד עבד לכבוד
קונו ,ומה מפליאה עמקותם זו  1הגנב העובר על רצון ה׳ ,שצוה לא לגנוב,

עושה את מעשהו בסתר ומורא הענש עליו מצד אנשים ,ובאותה שעה הוא
"לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו" .ומכירן שהוא מראה אותות כבוד לעבד

יותר מקונו ,יש בזה משום עלבון ופחיתות הכבוד לקונו ,מה שאין כן
אצל הגזלן ,שאם אמנם עבירתו חמורה היא לא פחות — ואולי יותר —

מזו של הגנב ,אבל עומד לטובתו העדר השיווי בין כבוד העבד לכבוד קונו.
מה מפליא הוא גם הביטוי של "כביכל עשה עינו של מעלה כאילו
אינו רואה" ,בין כל עוברי עברות הגנב ביחוד איננו מרגיש את העין הרואה
המאור שבתורה  -ד (ב״ק ,ב״מ ,ב״ב ,סנהדרין) נלסין ,יעקב משה בן שמואל
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כבא מציעא

קמח

הכל של כביכל ,כאילו אינו רוצה להאמין שיש עין הרואה אותו בקלקלתו.
תא חזי עד כמה מתחשבים במרום גם עם רגשותיו של האדם הפחות
שבפחותים ובזוי שבבזויים .כמו הגנב והגזלן .דבר זה משמש עדות נאמנה
לחביבות האדם שנברא בצלם אלקים .ועד כמה גדולתו של כל איש היא
אין סופית בהיקפה .כי הרי מצד עצם המעשה הגזלן מושחת יותר במעשיו.

כי הוא מטיל אימה גדולה על האנשים ומעמיד בסכנה את כל רואיו ,ואיננו
שם לבו לירוא מה׳ ,הרואה מעשיו ,כדברי דוד המלך! "אלקים! זדים קמו
עלי_ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם" (תהלים פ״ו) ואילו הגנב
^וצדהחכמה!
איננו גורם צער ופחד להמין האנושי ,ובכל זאת הוא גרוע מהגזלן ,כי
ממעשה הגזלן והנהגתו בזמן העבירה — ואף שהוא מעיז פניו נגד ה׳
ואנשים — לא נראה במעשיו הרגשה של כפירה במציאות ה׳ .אבל הגנב
העושה את מעשיו הרעים של גניבה בסתר ,כדי שבני אדם לא יראו אותו
בשעה שמתעסק בגנבתול^ואים בזה מעשה של כפירה במציאות ה׳ ,כאילו
אין מי שרואה את מעשיו הרעים ,ולכן עונשו גדול יותר.
וזהו שאמרו חז״ל! "אמר ר׳ יצחק כל העובר עבירה בסתר כאילו

דוחק רגלי השכינה ,שנאמר "השמים כסאי והארץ הדום רגלי" (ישעי׳ ס״ו)
(קידושין ל״א) .אחרי שהקב״ה מלוא כל הארץ כבודו ולכן מי שעובד עבירה
בסתר ,כאילו באותו מקום סתר אין שכינתו שם ,נחשב לו כאילו "דוחק
רגלי שכינה".

ובאופן זה מבאר לגו המהרש״א החילוק של "אונאת דברים" ,שעל זה
נאמר "ויראת מאלקיך" ,לבין "אונאת ממון" כי באונאת ממון אין שום הסתר
והכל יכולים לראות אונאתו ,אבל באונאת דברים יש בזה ,מבחינות שונות,
חשבונות גדולים ,כפי שנתבאר לפנינו בראש מאמרנו זה ,וזהו דבר המסור

ללב ,וע״ז נאמר "ויראת מאלקיך" ,וכן בכל הענינים שנאמר בהם ויראת
כו׳ כמו "מפני שיבה תקום" "ולפני עור לא תתן מכשול" אחרי שהענינים

מסורים ללב ,ויש חשש בהם שימצא בהם הרגשה של "עושה עין של מעלה
אינו רואה" ,ומעין כפירה במציאות ה׳ .וזהו דבר כללי המקיף את כל יסודות
האמונה וקיום כל התורה כולה.
רואים אנו מזה עד כמה העמיקו חז״ל לחדור לעומק הרגשת
האדם ,עד ששכלו של האדם רחוק מלהרגישם ,ובכל זאת חוב גדול על
האדם להמציאם ולהרגיש את כבוד חברו ,אף בדברים רגילים ,ולהמנע
מדבורים שעלול שתצא מזה הרגשה רחוקה של בזיון לחברו וייענש על זה
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חמאור שכתורה

קטו

באונאת דברים ,ולא עוד אלא שאסור להמציא אונאת דברים של בזיון וצער

גם לעצמו ,כמו שאסור לגרום לחברו ,וזהו מצד "אדם קרוב אצל עצמו",
וחידוש זה אנו רואים מחז״ל זה ז "מאי דכתיב "וגר לא תונה ולא תלחצנו

כי גרים הייתם" (שמות כ״ב) תנא :ר׳ נתן אומר מום שבך אל תאמר
לחברך [דכיון דגרים הייתם גנאי הוא לכם להזכיר שם גירות] והיינו דאמרי
אינשי דזקיף לו זקיפא בדיותקיה לא נימא לו לחבריה זקיף בגיתא[ .וברש״י:

מי שיש לו תלוי במשפחתו לא יאמר לעבדו או לבן־ביתו תלה לי דג זה,

שכל שם תליה גנאי הוא לו ].וזהו המובן "מום שבך אל תאמר לחברך" כי

כשתאמר לחברך אז יתעורר בקרבך המום שלך ,ואסור לאדם לצער את
עצמו כנ״ל.

וכבר ביארנו הענין של "ואהבת לרעך כמוך" ,כי צורת האהבה ,לפי
דעת ורוח התורה ,החיוב הוא על האדם לעצמו ,ומזה המציאה התורה כי גם

את חברו הוא חייב לאהוב כמו שמחוייב הוא לאהוב את עצמו (מדברי אדמו״ר
זצ״ל מסלבודקה) כי אם לא כן אין להבין מה שאמרו "מום שבך" אל תאמר

Q

לחברך" ,דאם זהו באופן פשוט מה החדוש "מום שבך" ,וכי מום שאצל אחרים

מותר לאמר לחברו ן אבל לפי שנתבאר דאגתם של חז״ל היא לא רק בעד
חברו כי אם גם לעצמו אסור לגרום צער ,כשיזכיר מומו לאחרים.
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קמז

אהבת הבריות לפי השקפת חז״ל
"תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני חבירו
ברבים כאילו שופך דמים .א״ל :שפיר קאמרת ,דזחינא לו
דאזיל סומקא ואתא חיורא כו׳.
הבא על אשת,איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא,
אבל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה״ב .ואמר מר

זוטרא בר מובאת אמר רב וכו׳ :נוח לו לאדם שיפיל עצמו
לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,מנ״ל? מתמר,
דכתיב "היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה" וכו׳ (בראשית ל״ח).
וכתב ר״ח ח״ל :גרסינן היא מוצת בלא אל״ף ,כמו "ויצת
אש בציון" (איכה די) ,והוא לשון שריפה ,נר״ל שהיתה קרובה
לאש כבר ,ובכל זאת לא שלחה ליהודה זולת ברמו (ענף יוסף)

ב״מ נ״ח—נ״ם)
עלינו להסביר העונש הנורא של מלבין פני חברו ברבים ,שאין לו
חלק לעולם הבא ,ואילו באיסור "אשת איש" ,שמיתתו בחנק ,יש לו חלק

לעוה״ב ,אע״ג שאיסור אשת איש חמיר ,שהרי עליו יהרג ואל יעבור ,מה
שאין כן במלבין פגי חברו ,שאמרו "נוח לו שיפיל עצמו לכבשן האש" אבל
איננו מחוייב למסור נפשו למיתה .וזה לפי שבאשת איש יצרו תקפו ש״מים
גנובים ימתקו״ ,מה שאין כן במלבין פני חברו אין יצרו תוקפו כל כף —
ועובר ,לכך חמיר ואין לו הלק לעוה״ב (עין יעקב).
והנה ידוע מה שאמרו חז״ל "חביב אדם שנברא בצלם אלקים"
ו״חביבים ישראל שנקראו בנים למקום" (אבות פ״ג) ,וכן! ר״ע אומר "ואהבת

לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה ,בן עזאי אומר "זה ספר תולדות אדם
ביום ברוא אלקים אדם בדמות אלקים עשה אותו" ,כלל גדול בתורה"
(ילקוט בראשית) .ותוכן דברי שניהם אחד הוא ,כי הטעם של מצות "ואהבת
לרעך כמוך" ,הוא משום שכל בני האדם נבראו בצלם אלקים ובדמותו ואב
אחד לכולם ,ועל ידי ידיעה זו ממילא יקיימו את "ואהבת את ה׳ אלקיד".

ובזה צפון הביאור של מאמר חז״ל הבא" :מעשה בגוי אחד שבא
המאור שבתורה  -ד (ב״ק ,ב״מ ,ב״ב ,סנהדרין) [לסין ,יעקב משה בן שמואל ניסן הכהן] עמוד מס 147
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קטח

המאור שהתורה

לפני שמאי׳ אמר לו גיירני על מבת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד
על רגל אחת ,דחפו באמת הבנין שבידו .בא לפני הלל׳ אמר לו  1מאי דעלך
סבי לחברך לא תעביד — זו היא כל התורה כולה .ואידך — פירושא הוא,
זיל גמור (שבת ל״א).
דברי הלל אלה מתאימים לדעת ר׳ עקיבא ש״ואהבת לרעך כמוך" זח
כלל גדול בחורה ,וזה מפני;אה^וזששניהם נבראו בצלם אלקים .ודבר זה צריך
לשמש יסוד נאמן לאהבת חברו ,ואידך פירושא הוא ,זיל גמור" כלומר שעליו
לפתח ולשכלל את צלם האלקים בקרבו ,על ידי הלמוד והקיום של תרי״ג
מצוות שבתורה ,שהן רמ״ח מצוות עשה ושס״ה מצוות לא תעשה ,כנגד רמ״ח
איברים ושס״ה גידים של גוף האדם.
J1234567

ואכן אנו מוצאים דבר זה מפורש בילקוט בראשית ,וזה לשונו " 1בן
עזאי אומר "זה ספר תולדות אדם" כלל גדול בתורה ,שלא תאמר הואיל

ונתבזיתי יתבזה חברי עמי ,הואיל ונתקלקלתי יתקלקל חברי עמי ,אם אתה
עושה כך — למי אתה מבזה ? "בדמות אלקים עשה אותו עכ״ל.
מכאן שדעת ר״ע ובן עזאי אחת היא אלא שהאחרון מוסר לנו פירוש

מדוייק ומפורט על הרעיון של "זה ספר תולדות אדם" ,משום ש״בדמות

אלקים עשה אותו" ,מה שמחייב את "ואהבת לרעך כמוך" ,ו״חביב אדם שנברא
בצלם אלקים".
ובהתאם לזה היא גם כוונת המדרש ,המובא בהקדמת "עין יעקב"׳

וזה לשונו" :בן זומא אומר ,מצינו כולל יותר ,והוא "שמע ישראל ה׳ אלקינו

ה׳ אחד" ,כי הלא זהו היסוד לכל דברי תורתנו ,והכל כלול ב״ה׳ אחד".
ובזה יובן מאמר חז״ל הבא" :אמר רב ,גדולה הכנסת אורחים מקבלת

פני השכינה ,דכתיב "ויאמר :ה׳ אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור

מעל עבדך״ (בראשית י״ח) .אמר ר׳ אליעזר :בוא וראה שלא כמידת הקב״ה
מדת בשר ודם :מדת בשר ודם אין הקטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבוא

אצלך ,ואילו בהקב״ה כתיב ויאמר :ה׳ וכו׳ אל נא תעבור מעל עבדך" (שבת
קכ״ז) חה לפי ביאורנו לעיל כי ענין הכנסת אורחים וחיבובם ,מוכיחים את רגש

החסד של האדם לחבריו ,שנבראו כמוהו בצלם אלקים ,ובזה גם שם שמים

מתקדש על ידיו .וכן הוא מה שאמרו חז״ל "גדולה הכנסת אורחים יותר
מהשכמת בית המדרש" וזה מפני שבהשכמת בית המדרש אנו נותנים כבוד

לתורה ,ואילו בהכנסת אורחים אנו נותנים כבוד לשכינה עצמה ,מצד "חביב
אדם שנברא בצלם אלקים".
המאור שבתורה  -ד (ב״ק ,ב״מ ,ב״ב ,סנהדרין) [לסיו ,יעקב
משה בן שמואל ניסן הכהן] עמוד מס  148הודפס ע״י תכנת אוצר החכ<

בגא מציעא

קטט

־'^־מכל האמור לעיל יוצא שבמושג "צלם אלקים" ,צפונה וכלולה גם
אחבת הבריות וגם אהבת ה׳ ולהפך ן ואדם שחסרה לו אהבת הבריות ,חסרה
לו גם אהבת ה׳ ולהיפך ,וזהו המובן של "ישראל גוי אחד בארץ׳ /היינו
שהוא אהד במציאות ממש ובצורתו התכליתית .ושומה עלינו לצייר בדמיוננו
את ישראל כאיש אחד המורכב מאברים שונים ,ובשהסרה לאיזה אדם מישראל
אהבת חברו ,מתערער אצלו היסוד של "ישראל גוי אחד בארץ".
ובדומה לזה ענין "כל ישראל ערבים זה בזה" ,שהלא אין ישראל גוי
אחד רק מצד ההבדל שבינו ובין הגוים האחרים ,אלא גם מצד עצמו ואיכותו
וצלם האלקים שבו המאחד ומאגד את כל בגי ישראל השונים ,ממש כאילו
היה ישראל אדם אחד המורכב מאיברים לאין ספור ,ומטעם זה שומה על כל

אדם מישראל לשוות לנגד עיניו תמיד ולקבוע דבר זה בהכרתו ,שעל כל
מה שהוא עושה בחייו הוא אחראי לא רק לעצמו ולאישיותו אלא גם לכל
ישראל ,בכלל ובפרט ,ולבריאה כולה.
ומן הראוי לבאר כאן ענין "כל ישראל ערבים זה בזה" ,שאינו רק
מידת חסידות יתירה ,שאין לה אחיזה ממשית בחיים הרגילים ,אלא אדרבה

הוא מתווה חלק נכבד ויסודי בחיי כל פרט מישראל ,ואם האדם אינו מתנהג
לפיו הוא בכלל "מגלה פנים בתורה שלא כהלכה שאין לו חלק לעולם הבא".
וכדברי רבינו יונה ב״שערי תשובה"" :וכן העוזב דבר אחד מדברי התורה

ולא יודה עליו ,הנה זה מגלה פגים בתורה ,כגון האומר מה הועילו לגו
לומדי התורה ,אם חכמו חכמו לנפשם ולא נחלה לנו בשכרם ,והנה כחש במה
שכתוב בתורה "ונשאתי לבל המקום בעבורם" (בראשית י״ח).

אתה למד מכאן שאדם מישראל שאינו מודה שהיחיד הלומד תורה
זכותו מגינה על הכלל ,גם אם אדם זה מכבד ומחבב את התורה כשלעצמה

ומבין תועלתה למין האנושי הוא בכלל מגלה פנים בתורה שאין לו חלק

לעולם הבא ,כי הלא אינו מבין את כוונת הדברים "כל ישראל ערבים זה בזה".
ובזה יובנו לגו דברי חז״ל אלת" :כשחלה ר״א נכנסו תלמידיו לבקרו,
אמדו לו ,רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי עוה״ב ,אמר להם,
הזהרו בכבוד חבריכם ,וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם מתפללים וכו׳

ובשביל כך תזכו לחיי העוה״ב (ברכות ב״ח) .ולכאורה הדברים תמוהים,
כי אמנם ענין "כשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם מתפללים" מפורשה
וידועה ,שהלא על ידי התפילה האדם נעשה דבק בה׳ וזוכה בה לחיי העוה״ב,
אבל מה ענין ״הזהרו בכבוד חבריכם״ אצל חיי העוה״ב ? אולם לפי ביאורנו
המאור שבתורה ־ ד (ב״ק ,ב״מ ,ב״ב ,סנהדרין) [לסין ,יעקב משה בן שמואל ניסן הכהן] עמוד מס  149הודפס ע״י תכנת אוצר וזחכו

המאור שכתורה

קב

לעיל ניחא /כי הלא בכבוד הבריות כלול גם כבוד ה /מצד חביב אדם שנברא
בצלם אלקים" ,ומפני זה כשהאדם מכבד את "צלם אלקים" ממילא נעשה
דבק בעוה״ב ,וזהו טעם דברי חז״ל "המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם

הבא" שהלא בהפסידו את אור "צלם אלקים" ,ממילא הפסיד וקלקל את אורו
של העולם הבא.
וב״נתיבות עולם" למהר״ל מפראג /מביא מאמר חז״ל זה ן /׳תניא,
אמר ר׳ אלעזר ,בוא וראה כמת גדול כוחה של בושר /,שהרי סייע הקב״ה את

בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו״ (גיטין ,ג״ז) .ומפרש :בדבר זה
רמז כי אין דבר שהוא גורם לפעול בעולם כמו הבושה /כי הלא הכל יודעים

עד כמה גדולה היתה קדושתו של בית המקדש ,שנבנה לפי צו עליון "ועשו
לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כ״ה) ,ועל ידיו השרה הקב״ה את שכינתו
בתוך כל אחד מישראל ,ובכל זאת גרם חטא הבושת להחריבו כליל ,וזה מפני•.

שהאדם הוא "צלם אלקים* ומחמת הבושה נתקלקל צלם זה שנתממש בקדשי

הקדשים של בית הבחירה ז וכה אמרו חז״לז "שני דברים נבראו בשתי

ידיו :בית המקדש ,שנאמר "מקדש ה׳ כוננו ידיך וכו /והאדם נברא גם כן
בשתי ידיו ,דכתיב "ותשת עלי כפיכה" (מדרש תהלים) .מכאן שחשיבות

האדם דומה בכל לחשיבות בית המקדש ,ולא יפלא איפוא שבזיון חנם של
האדם ,גרם לחורבן בית המקדש ,לפי מושגי מרום הנאלצים[ ,עיין במאמרנו

"אחריות האדם על מהלך החיים" ב״המאור שבתורה" חלק ג על מסכת
גיטין עמוד ר״ם ].ובזה מבוארים דברי חז״ל שבראש מאמרנו זה.

המאור שבתורה  -ד (ב״ק ,ב״מ ,ב״ב ,סנהדייו) [לסין ,יעקב משה בן שמואל ניסן הכהן] עמוד מס  150הודפס ע״י תכנת אוצי תחכ1

כל ישראל ערכים זה כזה
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עם ישראל הוא גוי אחד בארץ ,אחד במציאות ממש ובצורתו התכליתית.
ושומה עלינו לצייר בדמיוננו את ישראל כאיש אחד המורכב מאיברים שוגים,
וכשחסירה לאיזה אדם מישראל אהבת חבירו ,זה מערער את כל הציור
והיסוד של ",ישראל גוי אחד בארץ".
(אוצר החכמה!

ובזה יובנו לנו דברי חז״ל אלה" :כשחלה ר״א נכנסו תלמידיו לבקרו,
אמרו לו ,רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי העוה״ב ,אמר להם,
היזהרו בכבוד חביריכם ,וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם מתפללים
וכר ,ובשביל כך תזכו לחיי העוה״ב" (ברכות כ״ח) .והדברים תמוהים,
אמנם עצתו ׳"כשאתם מתפללים ,דעו לפני מי אתם מתפללים" מפורשה
ובהירה ,שהלא על ידי התפילה האדם נעשה דבק בה׳ וזוכה בה לחיי
העוה״ב ,אבל מה ענין "היזהרו בכבוד חביריכם" אצל חיי עוה״בו אולם
“ "3לפי ביאורנו לעיל ניחא ,כי הלא בכבוד הבריות כלול גם כבוד ה׳ באופן
נצחי ,מצד "חביב אדם שנברא בצלם אלהים" ,ובגין כך הואיל שהאדם
מכבד את "צלם אלהים" ממילא נעשה דבק בעוה״ב ,וזהו טעם דברי חז״ל
"המלבין פגי חבירו אין לו חלק לעוה״ב" ,שהלא בהפסידו את אור "צלם
אלהים" ,ממילא הפסיד וקלקל את אורו של העולם הבא .ועיין ב״נתיבות
עולם" למהר״ל מפראג ,המביא מאמר חז״ל זה" :תניא ,אמר ר׳ אליעזר,
בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה ,שהרי סייע הקב״ה את בר קמצא
והחריב את ביתו ושרף את היכלו" (גיטין ,ג״ז) ,ומפרש בדבר זה רמז,
כי אין דבר שהוא גורם לפעול בעולם כמו הבושה ,כי הלא הכל יודעים
עד כמה גדולה היתד .קדושתו של בית המקדש ,שנבנה לפי צו עליון "ועשו
לי מקדש ושכנתי בתוכם" ושעל ידיו השרה הקב״ה את שכינתו בתוך
כל אחד ואחד מישראל ,ובכל זאת גרם חטא הבושה להחריבו כליל ,בגין
שהאדם הוא "צלם אלהים" ,ומחמת הבושה נתקלקל צלם זה שגתממש
בקדשי הקדשים של בית הבחירה ,ומדרש זה מסייע לביאורנו" :שני דברים
נבראו בשתי ידיו :בית המקדש דכתיב "מקדש ה׳ כוננו ידיך" וכר ,והאדם
■נברא ג״כ בשתי ידיו ,דכתיב "ותשת עלי כפיכה"" מכאן שחשיבות האדם
דומה בכל לחשיבות בית המקדש ,ולא יפלא איפוא שבזיון חינם של האדם.גדם לחורבן בית המקדש ,לפי מושגי מרום הנאצלים.

לפי הסברתנו לעיל אפשר לנו לקבל מושג נכון על ענין "כל ישראל
•ערבים זה בזה" ,שהלא אין ישראל גוי אחד רק מצד ההבדל שבינו ובין

אורח לחיים [לסין ,יעקב משה בן שמואל ניסן הכהן] ( )1עמוד מס  307הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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אורח

לחיים

ואלה יעמדו על הברכה :הרבנים הגאונים ראשי ישיבת «ר׳ יצחק
אלחנן" ומנהליה; וביהוד ידידי ראש הישיבה וראש ההנהלה ,הגאון ,אוצר
תורה ומדע מוה״ר שמואל ד״ר בעלקין שליט״א ,שהודות להכרתו והבנתו
הגדולה במהותה של הרבצת תורה וקיום ישיבה ,ומסירות נפשו הגדולה,
נתגדלה ונתרוממה הישיבה בכמות ואיכות ,וזה כשבע שנים שאגי זכיתי
|אה״ח !1234567
להימצא בקרבתם בתור משגיח־רוחני של הישיבה המפוארה הזאת,

ושחורות להיהם האדיב השורר בין כולבו ,נתאפשרה השפעתנו הרוחנית
על תלמידי הישיבה ,ותודה לה׳ התלמידים מתפתחים בגדלות התורה,
במוסר ,ויראת שמים באופן נעלה:

ורעיתי הרבנית הכבודה והיקרה שהיא עוזרתי ,בת גדולים וטובים •
מיקירי ירושלים עיה״ק ,מרת שרה דינה תחי׳ ,בת המופלג בתו״י מוה״ר
צבי ד,לוי זצ״ל:
ובגי-היקר כבוד הרב מוה״ר ר׳ ישראל מאיר נ״י ,רב בנויארק ,ורעיתו
הכבודה מרת מלכד ,ובניהם נכדי שיחי׳ לברכה:
וחתני כבני הרב הג׳ מור",ר אביגדור הכה! מילער נ״י ,מנהל־רוחני
|אוצר החלמה]

במתיבתא «ר׳ חיים בערלין" בברוקלין ,נ .י .ורב באיסט־פלעדבוש ,מלפנים
הרב בטשעלסי מאם ,ורעיתו הכבודה זו בתי מרת חנה עמיל ובניהם נכדי
שיחי׳ לברכה :יבורכו כולם מה׳ הטוב.
כעתירת יעקב

משח חכחן לןןסין

משגיח־רוחני בישיבת «ר׳ יצחק אלחנן" בנויארק,
מלפנים רב בקהלות גירטיגולי ,ניישטאט—סונינד ,ל־?»
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«וצר החכמה^^שתוחחמקחוערמתיסוחרזוזחררעקכרישיראוז^עראו^קתטחמךזרטוץגן^ר
ההונאה שטוטזכסףסעשריםוארכעןזכסףד׳סדעשלישדמקחשמחותגחתדאטהיזןמ'תר
רהחוירכלחיום אמרו יגיח ו?ורטרסזןכמקימט חזדו^רכרי חכמ אחרחחקחואחדחשכר
יש^ץאוגאחבשםשא1גאתז^ןדיזטכךאונאחחעדר’חורח אימ אין ליער אונאה טי
כמהתוזא
 5שחוט^קךיויףעדהע^וכמרעהאולותןדימעוחיאו^^יפהשאטתמ׳
ם<חםריוח^^ס^ת^ר^ע״»מת״»סי^י^ד-חודח^^ה
סכפריסעדקרבישכתותואםתיחמכירחאפח7אחרשניםסשרחדשסבןמ4ממטואן
ההוגאח
^ rwbאתרעומתיטתגח^סעשרשע ואיטחושש שאטז < Mנפש רעת •
ארכעיוכסףוהטענה שתי כטף וההוראה שוח פרוטה חסש פרוט ותחן חחודאח שותפחס
האשהמתקדשתנשוחפדוטהוחנחנה^החקדששוףפרוטהטעלוחמזעאשוחפרוט
תייבתזכריווהטז^אתחכתשוח^טחונשכעחיודיכטאהדיואפ^זעדי•
חמשחהומשץהןהאוב^תרומח^ושגמ^ןרשלרטאוהחדתותפכוריםטוסיףחזסש
חפ1דחכמ1ערכעיוטעשרשסשממוס״ףסדיוהופש הפורח את:,,חקרשז״מוסיףתזמש
וחנהנהשוחפרוטחמןחהיץשותסזס׳ףחוסשהמז^אתתכרושוחפרוטחונטכע^סמדף
זאדבריסשאןתזןאוגאחהק^דיסוחשטתתוחק^ק1תוחח?ךשותאץבוזן
חומשי
תשחטיב^ולאתשהמיארפפהוחמשחישומדחנםאיטעשגעטשאשכראטסשלט
ישמעין א* קרשיס שחיינ^כאחריווקישכ^אונאחשאיןחייככאחריותןאןכחןאונאוז
ליקורק אי אףתמוכרספרגמסחומת^חאיוכחואוגאח אמרו ז4רא
 Vכשסשאונאתכמקתוממבר כך אונאה כרכריטדאיאסר^ככמת~חפץזהתזואאט
תתחליקתאסחיחכןתשוכה^איאמר^זזמרמעשיךחראשוכםאסהיחקנדיםראיאסר
תזכזרמעשוזאסז^״שנוגר^תאנח ו^אתחהעט כעריסחייתס כאדץמיגרים;\^אץ
מערכיןפידוז^/דותחרשיםבחרשיסואץתרידזזסרהדשיסמשמסכאמתמיןהת^^עמ
קשחכדרמפנישמשכיתואיןסקרכץשמרייץטץאכ^טתןזתשמדיוסישנתערכלוסיסכש
 *5דאימכרטכחטת^אא&ק הוריקן ו^א^יעראעפשמוריעושאיט ^אז4מיתט מימום שע
>:אה״ח :1234567
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טפטשמרעיוץ דכא אגדו וחכממתירץודאיפחותאתתשעך ותכמאו וכודדטוכוראיכור אוג
חנריסץרכריאבאשאו^וחכמטחירץוסוריסחכאש^איכור^יחםטרהשאט^אכטכ

 30עיןואץספרכסץ^אאתחאדסו^אאתחכחמתוד^אאתהס^ים' ר?/
(*
מחמ^יהר^רשסק^ף ׳׳■U׳ ן*■*
הזתכקונתאתחכסףוכו■
חזתכקעה אתתכסף אצדיח רשמתה דטביהטתך הכסף קונה א!/הזתככי^ותגמאי סבר
ומכןטמומאסכרכלדותוםכררומבאדתטיבחויטימאסספאד^/חערכהויטראוקגי^ה
^^’"7כמאםקטתזסברסספארחריףתויטיכעאדחנאד^אתתףהויפיראוקע^סזטרא
& למיכעאאטיכאשיכי^חתומסחבדאמדקחפהנהשתקזנחאתתכםףאאמרתכשד^ט
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■אוצר החכמה !^7ד^עש^ותחטקחועימוך מותרד^חףרערכהישיראח^תגראו^קדוכוהודדזרטוץגןג^ור
תהוכאהשמונהכסחמעשריםוארכעךזכסףדסדעשלישדמקחשמתווך דוד אמחזןמיתר
דחחזירבלחיים אמרויטח ד?ורטרפוןבמקומט חזרו דרכיי הכמ אחדהדןקחואחדהמוכו
ישד?ץ אונאה כשם שאונאההחדיוטכךאונאח תערריחזדח אש אץדתנר אונאה מי
כמהתהא
שהיטדעךתיףעלהע^כמרעהאו ^ותץדימעוהן אותן^ימהשאוטתמ י
 sשחו
סלעחסרהודאיחאכחאונאהדמאוראו ארגעה אטרזתאסר^רעדדיהודחאו אדכעה
צזנדיוטתשבי^וט^ונוה^ינר• "“עדמת^מומר^החדרככרניןעדכדישי^ח^^י
כבירים עךערכישכתומואסחיח מכירה אפת חי>חרשגיטעשרחדשמקכחהסמט ואון
חחונאח
ד^ש^ו^אתרעומתוטתגח^מעשרשעואיטהזשששאיטז^/נפשרעח
ארכעוז פסף והטענה שתן כטף וההודאה שזח פרוטה חמש פרוט וחתן חחודאח שווזפוזט
האמחמתקדשתכשוהפדוטחוחנהנח^חחקרששוףפריטחמקךזממז״גאשוחפדוט
חייבדהכריזזהטז^את חסרושוח^יטה ונשבעחיוזדבט אחריו אפחדסדי •
הסשהחומשץהןהאזב^תרוסחזתדומתסעשרש^דםאיוהחדחוחככוריםמזסיףחוסש
חפ1דחכמטערכעיוסעןטדשפש7תמוסיףעדיוחזמש ואורה את>,ח?/דשוי!משיףחומש
ותנחנמשוחפרזמחמןחהקךשותטז^ףתוסשהמז^אתחכדושוחפרוטתושומ^סוס׳ף
הזמש ׳ ףיורכריסשאן חהןאעאח העבדים והשטריתוהקרקעןתוחחקדשותאץבהן
תש^מיכפדודאו/ש^מיארכמוזוחמשתשומרחנםאיטגשגעטשאשכראונוסשדכז
רשמעזןאזקדשיסשח”כסףחריותןישכקאוגאחשאץחייככאחריודקאיוכחןאוגאוז
אזהודתאואףתמו3ר&סרגיעזהזסת^תאץכחואונאחאמרןז4דאאמדו^אא^/1ו•
כשסשאונאהכמיןחומביברכדאונאחכדכהסד?}יאסר^נכמהחפץוהוחואאוט
רמחליקחאסחיחכןתשוכח^איאמד^חמרמע^שיךחראשוכטאסהיהקנדיסלאיאמד
ץ־־"־־אץ
מעדכץפידותכפידותחדש״סגחרששואןעדירזזמרהדשיםמשטסכאמתם׳ןחונירו^ערכ
קשחס“רמפטשמשכןחואןוסערכץשמרייץכ׳ץאכ^טתןמשמדיוסישס/ערכלוסיספש
דאימכךטכחטה^אאסקהוריעןז^אד^עראעפשטוד״עושאיט^אז^טוהטמקוסשנ
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כבפריסעדערםשכתותואםחיחטכירהאפחלאחרשפםעשרחדשמקבדהסמטואון
ההונאה
ל^ש^^אתרעופתוטתגח^מעשרשעואיטחושששאטז^אנפשרעח
ארכעה^והטענחשת!כהףתהחודאחשוחפדוטחחסש£רוטותחןחחזדאחמ(חפהס
האשוזפתקדשתבשוחפרוטח והנהנה פן החקרששוף (#יוטה פעלזחמועאשוח פריט
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זהגחנוזשוחפרזמהמןהח?ךשותסזסץ>חוסשהמז^אתהכדושוחפרוטהוגטכע^סמףף
חומש׳ ףודבריסש»*ןחיזןאונאחהעבריםזהשטדותזחק^שתוחהכךשותאץסזן
תשתפיכפדודאתשדזמיארכמוזוחסשחשופרחנסאיטגשבעטשאשכראיטסשד□!
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ץ^~אץ
מערכץפירותכפירותחרשיםכהרשיסואץערירהמרחדשיםכישגיםכאמתםיןחוז^ולערכ
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חוכרת ה׳

הפרדס

אמורים במשא על תאדם אבל על גבי בהמה
לא יביא כלל שלא יעשה כדרך שהוא עושה
בחול׳ א״ב בל האיסור משום הדרך שעושה
בתול ואין איסור של שביתת בהמתו ביחט,
וכן הוא בהגהות רמ״א אחה רמ״ו ג׳ #אבל
ביחט אין אדם מצווה על שביתת בהמתו
ביחט" ,ובן הוא בס׳ תצ״ה ג /ועיק במג״א.
אמנם זו במחלוקת תלוי׳ ,עיין בביאור ה־
גר״א על אחה רפ״ו וסי׳ תצ״ה שסובר שכן
ישנה שביתת בהמתו ביחט .אבל כולם מסכי"
מים ששיטת הרמב״ם היא שאין שביתת
בהמתו ביחט .לזה לא שייך צער ב״ח על יחט,
א״כ לפי האור שמח תהי׳ קשה על הרמב״ם
שמביא הטעם גבי יחט "משום צער בעלי
היים התירו" ,הלא לא שייך צער בעלי היים
גבי יחט לפי שאין מצות שביתה ומנוחה.
וזה יהי׳ קשה ללמוד שצער בעלי חיים
שהרמב״ם מזכיר גבי יחט כונתו היא לאיסור
צער בעלי חיים מדרבנן ,לפי שהרמב״ם בפי 
רוש המשנה לביצה פ׳ג על המשנה "בכור
שנפל לבור" וכר הוא מעיר "ולפיכך אם נפל
לגור ולא נפל בו מום אין מותר להעלותו מן
הבור ,לפי שאינו ראוי לאכילה ,אע״פ שאצלינו
צער בעלי היים דאוריתא׳ הרי מפורש הוא
שצער בעלי חיים הנזכר גבי י חט כוגתו הוא
לצער בעלי חיים דאורייתא ,ולזה מוכרחים
לומר שהצער בעלי חיים גבי שבת וגבי יחט
הוא אותה הבונה הנזכרת בב׳מ גבי טעינה
^ופריקה ואולי זו היא דאית הכ׳מ ג״כ ,וצע׳ג.

תמכו

בעזרת וזורה
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שגה ל״ה

S1

חרב זלפן חלח אורי
לום אגג׳לס,

קןןלי41

סימן מ״ח

אונאת דברים
המשנה ברורה כתב בשם הפמ״ג בסי׳ תרז,
הל׳ה ס״ק י״ג :אך בין אדם להכירו ,גנב
וגזל וכדומה ,אע׳ם שמחל לו והשיב את הגזי-
לה ,מ״מ מתודה ביוהכ״ם לעולם ,דמ״מ בין
אדם למקום חטא׳ אבל אם הקניט חבירו
בדברים ,או עני המהפך בחררה ,י״ל כה״ג כיון
שביקש מחילה מחבירו והתודה ביחב אחד
א״צ להתודות ביחב שני .ובשער הציון שם
הוסיף :ואפשר אף ביוה׳ב אחד א׳צ להתודות
כיון שכבר פייס אותו ,־־ ׳י גץ1.ז£
לכאורה ,דברים אלה קשים להבינם .הלא
אם הקניט את חבירו עבר על ל׳ת מפורשת
בתורה :לא תונו איש את עמיתו (ויקרא כ״ה)
והמשנה וכן הגט׳ בב״מ דף נ״ח ע״ב ,לא
רק שדימו את הלאו הזה לאונאת מטון אלא
שהפליגו בגדל האיסור של אונאת דברים
ואמרו שם :א״ר יוחנן משום ר״ש בן יוחאי
גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר
בו ויראת מאלקיך וזה לא נאמר בו ויראת
מאלקיך .ור׳ אלעזר אומר זה בגופו וזה
בממונו .רבי שמואל בר נחמני אומר זה ניתן
להישבון תה לא ניתן להישבון .והרמב״ם
הביא את כל זה להלכה בהל׳ מכירה ,פי״ד.
לפי״ז י׳ל כי כמו שהעובר על אונאת ממון
הריהו חוטא גם למקום כן גם העובר על
אונאת דברים הנו חוטא למקום .ואם באונאת
ממון חייב החוטא להתודות אף אחרי שהחזיר
את המילה ופייס את חבירו מפני שיש באונאה
זו צד של הטא למקום ,למה לא יהא החוטא
באונאת דברים חייב להתודות ,הרי גם הוא
חטא למקום ז ומאין הוציא הפמ״ג את דינו
כי הייב להתודות רק פעם אחת .ועוד יותר
קשה להבין את דבריו של המ׳ב שאינו חייב
כלל להתודות .ויותר מכל דברי הגט׳ הנ״ל
קשים דברי רשב״ג שאמר כי אונאת דברים
לא ניתנה להישביז? ואם בדבריו איך יכולים
לשוב בתשובה על חטא כזהו

22

חוברת ה,

הפרדס

שנה ל״ה

שורש המצור ,ידוע כי הוא דבר שהשכל מעיד
ואם לא נכתב דין הוא שיכתב שאין ראוי
להיות ב״א זוכין דרך שקר ותרמית ,אלא כ*א
יזכה בעמלו במה שיחננו אלקים בעולמו באמת
וביושר .ולכאו״א יש בדבר הזה תועלת ,כי
כמו שהוא לא יונה אחרים גם אחרים לא יונו
אותו .ובמצור ,של״ח בדין אונאת דברים:
שורש מצוה ז׳ ידוע כי הוא לתת שלום בין
הבריות וגדול השלום שהברכה מצויה בו
וקשה המחלוקת ,כמה קללות וכמה תקלות
תלויות בה ,עכ״ל .נראה מדבריו כי הטעם של
הל״ת של אונאת ממון היא מעשית וטעם הל״ת
של אונאת ממון היא יותר יסודית ועיקרית
בחיי בני אדם .והתשובה צריכה באמת להיות
דומה לחטא בבחינת מדה כנגד מדה.
והמסקנא לפי*ז פשוטה מאד .לבקש סליחה
אחת בפה ואחת בלב ,וכן לסלוח באופן כזה
לא מעלה ולא מוריד .העיקר הוא שהמבקש
סליחה יצטער באמת ויחליט החלטה מליאה
וגמורה שלא יקניט יותר את חבירו .עד כדי
כך שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה
החטא לעולם (כמ״ש הרמב״ם בפ״ב מהל׳
תשובה) וכן הסולח צריך לסלוח בלב שלם.
אז יחזרו לאהב אחד את השני וישרור שלום
ביניהם .ואז החטא כאילו לא הי׳ ואין החוטא
צריך להתודות ובזה יובנו דברי רשב״ג כי
חטא זה לא ניתן להישבון .כי יותר קל להשיב
את הגזילה מלבקש סליחה בחרטה גמורה
ולמחול מחילה גמורה כי זהו הדבר המסור
ללב וכבר צווח הנביא ירמי׳ עקב הלב מכל
ואנוש הוא מי ידענו אני ה׳ וגו׳ .וזהו ההבדל
העיקרי בין' אונאת ממון לאונאת דברים .את
הממון יש להחזיר בידים ויותר קל לעשות את
המעשה של ההשבה ממה שיש לבקש סליחה
וכן למחול בלב שלם .בממון יש לקיים את
ההשבה אפילו אם הגזלן והנגזל עדיין קצת
כועסים אחד על השני .בדברים אם הם עדיין
כועסים אין אפילו התחלת תשובה ולכן אם
באמת הם מוחלים זה לזה אז זדונות נעשות
כזכיות והחטא בטל מן העולם וכאילו לא הי׳,
ולמה להם להתודות .אבל בממון מפני שבדרך
כלל יש עדיין טינא בלבותיהם זע״ז יש חיוב

ומצאתי סמוכין לדברי המ״ב ברמב״ם פ״א
מהל׳ תשובה הל״א .אהרי שמנה שם הרמב״ם
עבירות שבין אדם למקום הוא אומרן וכן
החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם
לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה
ן 'ושוב מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאת
האדם .רואים אנו כי הרמב״ם לא הזכיר כאן
אונאת דברים .ומשמע שאינו חייב להתודות
ובפ״ב הל״ט שם« אפילו לא הקניט את חבירו
אלא בדברים צריך לפייסו ולפגע בו עד שימ־
חול לו .גם כאן לא הזכיר הרמב״ם הדין של
וידוי.
ובעצם הדבר נ״ל כך .אמנם מי שמקניט
את חבירו בדברים הריהו עובר על ל״ת של
לא תונו ,ול״ת זו חמורה יותר מהל״ת של
אונאת ממון .אבל ,קיים הבדל גדול בין שתי
העבירות האלה .מי שגנב וגזל עשה מעשה
רע .כשהוא בא לשוב בתשובה עליו לתקן את
המעוות ולהחזיר את הממון שגזל ,ואחרי זאת
לבקש סליחה מאת הנגזל .ואע״ם שזהו לאו
הניתק לעשה מ״מ החזרת הגזילה והסליחה
אין בכהן לעקר לגמרי את המעשה שכבר
נעשה שיהא כאילו לא הי׳ .ומפני שבאותו
המעשה חטא נגד המקום עליו להתודות
לפניו(.ואם ישוב בתשובה שלימה לפני המקום
אז זדונות נעשות לו כזכיות והמעשה כאילו
לא היה).
באונאת דברים המצב שונה לגמרי .דיבור
איננו כמעשה ולכן אינו לוקה על ל״ת זו.
כאשר המקניט מתחרט ושב בתשובה ומבקש
סליחה בא דיבור ומבטל דיבור והאונאה כאילו
מעולם לא נאמרה .נמצא כי הסליחה נמצאת
בידי זה שהוא הקניט ולא בידי המקום ולכן
אין החוטא צריך להתודות .ובזה חולקים
הפמ״ג והמ״ב .הפמ״ג סובר כי פעם אחת כן
צריך להתודות כי כשחטא הרי חטא גם למקום.
והמ״ב סובר כי אם איננו חייב להתודות ביו״כ
שגי למה יתודה ביו״כ הראשון ,הרי החטא
כבר עבר ובטל מן העולם.
ויש להוסיף כי המוחל צריך למחול בלב
שלם ובלי שום הסתיגיות .ואם איננו סולח
סליחה גמורה אין זו סליחה והחטא נשאר
כשהי׳ ,ואולי מפ״ז הרבו חז׳ל בדברים על להתודות ,ואה״נ אם גם הם ימחלו זל״ז אז
חומרתה של עבירה זו כי בני אדם ,עפ״י רוב ,אולי זדונות נעשות כזכיות ויספיק להם וידוי
אומרים בפיהם שהם סולחים ולבם בל עמם .אחד ,כי איך יתודה אדם על זכיות.
הדונוך במצוה של״ז בדין אונאת ממון כותב 1

הפרדס  -לה הפרדס עמוד מס  220הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ספר

ואהבת לרעך
בו נכללו מדיני המצוות שבין אדם לחברו,

מדברי חז״ל באגדה וממדע הפסיכולוגיה
על מידות טובות

הרב י .יעקב ניומן

המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה
של ההסתדרות הציונית העולמית
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לא להלבין בני חברו

המקור:
הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא (ויקרא יט יז).
ולא תונו איש את עמיתו (ויקרא כה יז).

סהמ״צ ל״ת ו; יד ,דעות ו ,ו; החינוך ו־מ שלח.

מדיני המצוה
ו.

אסור להכלים את זולתו אפילו כשאין אחר נוכח.
אפילו כשמוכיחו כפי מצות התורה ,אסור לביישו.

.3

אדם שאינו מסוגל לדבר ברכות ,אל יוכיח את חבירו בכלל,

.4

אם הוא מבייש את חברו ברבים עוונו עוד יותר חמור.
אל יקרא את חברו בשם שהוא בוש ממנו ,ואל יספר בפניו דבר

.2

.5

.6
.7

.3

.9

שהוא בוש ממנו ,אפילו כשאחרים אינם מבינים שיש בסיפור זה
משום בושה לאחד מהשומעים.
אסור לבייש אפילו את הקטן.

אם הוא הכלים את זולתו ,חלה עליו החובה לבקש מחילתו
ויפציר בו עד שיקבל את סליחתו.
הנושה בחברו ויודע שאין לו לשלם את חובו אסור לעבור לפניו
שלא יכלימו ואעפ״י שאינו תובעו.
אפילו עושה מעשה טוב ועל ידי זה באה בושה לחברו אסור מר
עוקבא היה נותן לעני באופן שלא ידע מי הוא (כתובות סא ב).
מכל מקום נראה שיותר טוב לתת צדקה לעני ואפילו כשהוא

.10

נותן מיד ליד מאשר שלא לתת כלל.
אדם שאין ביכולתו לתת לצדקה ונותן כדי שלא יתבייש ,אסור
לתבוע ממנו ולגבות ממנו צדקה.

.11

אסור לשאול את הרב מענין לענין ,אלא מתוך אותו ענין שהוא

.12

עסוק בו ,כדי שרבו לא יתבייש אם אין בידו התשובה הנכונה.
אם שאל תלמיד את רבו ולא ידע להשיב ,אל ישאל בנוכחותו
חכם אחר.

מצוות התורה שבין אדם לחבירו
.13

.14

97

לפי דעת הרבה פוסקים אסור לאדם לבייש את עצמו .יש נוטים
להקל ,אם הוא מבייש את עצמו לצורך ממון (ועיין ביד ,חובל

ומזיק ב יא).
במיוחד אסור לאדם לבייש את אשתו שהרי הוא מצווה עליה
לכבדה ולהוקירה .ובן אסור לבייש את בניו ■אפילו הקטנים ,בי
א״א לדעת איך ילד קטן מרגיש בצערה של בושה .אפילו בדי
לחנכם ולהדריכם ,אסור לביישם בפני אחרים אלא ידבר עליהם
בכבוד בינו ובינם .אין להדריך שני בנים ביחד בדברים קשים
אלא אם כן עשו יחד את העבירה שעליה הוא מוכיחם.

.15

.16

הרב עם תלמידו והאב עם בנו ,ישתמשו בדברים רכים ונעימים
לייסרם ולחנכם .אך כשרואים שאין תועלת מדברי נעם ,יגיב
ביתר חריפות אך לא בכעס ולא במרירות.
המבנה שם רע לחברו הוא בכלל מלבין פני חברו ואסור אפילו

אם המבוייש רגיל באותו בינוי ,ואין פניו מלבינות (ערכין טז ב

רש״י שם).
גם בכינוי שאינו של גנאי כדאי להיזהר.

המבייש את חברו הרי הוא גם מצערו שהמתבייש מצטער בכך
ולכן יש בכך גם איסור של הונאת דברים (חפץ חיים סעיף קטן יד
.17

בפתיחה).
אסור לבייש שוכן עפר ולדבר בגנותו.

מדברי חז״ל
.1

.2

בן עזאי אומר אל תהי בז לבל אדם (אבות ד ג).
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו
ברבים .מנ״ל? מתמר .דבתיב "היא מוצאת והיא שלחה אל

חמיה (בראשית לח כה; רש״י מפרש אף על פי שהיו מוציאין
אותה לשרפה לא אמרה להם :׳ליהודה נבעלתי׳ אלא שלחה לו
"למי שאלה לו אנכי הרה" ואם יודה מעצמו יודה) .לפי במה
פוסקים הרי איסור זה של הלבנת פנים בגדר ׳יהרג ולא יעבור׳

במו עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים (פסחים ל א; ב״מ נט
א).
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תני תנא קמיה דרנב״י :המלבין פני חברו ברבי□ כאילו שופך
דמים .אמר לו :שפיר קא אמרת ,דחזינא ליה דאזל סומקא ואתי
חיוורא (יפה אמרת שרואים אם אדם נבלם מסתלקת האדמימות

מפניו ובא הלבן) (שם נח ב).
א״ל אביי לרב דימי ,במערבא במאי זהירי ,א״ל באחוורי אפי.
ואר״י חנינא הכול יורדי□ לגהינום חוץ משלושה .הכל ס״ד?
אלא אימא כל היורדין לגיהנם עולי□ חוץ משלושה שיורדים
ואינם עולים ואלו הן הבא על אשת איש ,המלבין פני חברו
ברבים ,והמכנה שם רע לחברו ,מכנה היינו מלבין ? אע״ג דדש
.4

.5

.6

.7

.8

ביה בשמיה (שם).
אמר רבה בר בר חנה א״ר יוחנן :נוח לאדם שיבא על ספק אשת
איש ואל ילבין פני חברו ברבים (שם).
״ולא תונו״ :ת״ר כשהוא אומר "וכי תמכרו ממכר לעמיתך אל
תונו" (ויקרא כה יד) הרי אונאת ממון אמור ,הא מה אני מקיים
"ולא תונו איש את עמיתו"? אונאת דברי□ (שם).
״ולא תשא עליו חטא״ :יכול יוכיחנו אפילו כשמשתני□ פניו מפני
הבושה ת״ל "ולא תשא עליו חטא" (ערכין טז ב).
הוכח תוכיח ,א״ר אילעא משום ר׳ אלעזר בר׳ שמעון ,כשם
שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לאמר דבר שאינו

נשמע שנאמר "הוכח תוכיח" ,הוכח למי שמקבל (יבמות סה ב).
אמר רב לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו .שמתוך שדמעתה
מצויה אונאתה קרובה (ב״מ נט א).
ואמר רב חסדא כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה (שם).

.9

אמר ר׳ אליעזר :הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה (שם).

.10

א״ר יוחנן משום רשב״י :גדול אונאת דברים מאונאת ממון .שזה
נאמר בו "ויראת מאלהיך" וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך .וא״ר
אלעזר זה בגופו וזה בממונו .רבי שמואל בר נחמן אמר זה ניתן
להישבון וזה לא ניתן להישבון (שם נח ב).

.11

המלבין פני חברו ברבים אף על פי שיש בידו תורה ומעשים

טובים אין לו חלק בעולם הבא (אבות ג טו; סנהדרין צט א).
.12

מעשה ברבן גמליאל שאמר השכימו לי שבעה לעלייה (לעבר

מצוות התורה שבץ אדם לחבירו
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את השנה) .השכים ומצא שמונה .אמר מי הוא שעלה שלא
ברשות ירד .עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא וכו׳ ולא שמואל
הקטן היה אלא אינש אחרינא ומחמת ביסופא (שלא לבייש את
.13

מי שבאמת עלה שלא ברשות) הוא דעבד.
יתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום .אמר מי שאכל שום יצא.
עמד ר׳ חייא ויצא ,עמדו כולן ויצאו( .אף שר׳ חייא לא אכל שום)

ורבי חייא מהיכא גמיר? מרבי מאיר דתנינא מעשה באשה אחת
שבאה לבית מדרשו של ר׳ מאיר .אמרה לו :רבי אחד מכם
קדשני בביאה עמד ר״מ וכתב לה גט כריתות ונתן לה .עמדו,
כתבו כולם ונתנו לה (סנהדרין יא א).
4ו .א״ר יהודה כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו (שבת
קיט ב).

מטעמי המעוה
שרש המצוה ידוע לפי שהבושת צער גדול לבריות אין גדולה

ממנו .ועל כן מנענו האל מלצער בריותיו כל כך כי אפשר להוכיחם
ביחוד ולא יתבייש החוטא כל כך (החינוך ו־מ).
גדול השלום שבו הברכה מצויה בעולם וקשה המחלוקת כמה
קללות וכמה תקלות תלויות בה (החינוך שלח).

צער נפשו של אדם שבא לו מעלבון ,מזילזול בכבודו ,גדול פי כמה
מצער הגוף וכאב האיברים .מי שמוכן לגרום לצער של הלבנת פגים,
הרי שנפשו היא פגועה עד שאינו מבחין בין חיים למות בין טוב לרע.
לא בכדי הישוו החכמים את עבירת ההכלמה לשפיכת דמים ,כי

הלבנת הפנים גורמת לשפיכות דמים של הנפגע .לא רק איסורי תורה
חמורים בהלבנת פנים ,אלא גם גזילת צלם אלקים (עיין בתפארת

ישראל על המשנה באבות ג יא) של הנפגע וגם של■הפוגע!
לפעמים היצר הרע נותן צורה של מצוה להבלמה — מצוה לבייש

אותו! ולא היא .הוא אינו אלא חוטא בנפשו ובנשמתו.

(בן נחמה).
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2דו

הונאת דברים

המקור:
ולא תונו איש את עמיתו (ויקרא כה יז)
סהמ״ע ל״ת רנא; יד ,מכירה יב ,יד; חינוך שלח.

מדיני המעוה
א .״ולא תונו איש את עמיתו״ :בהונאת דברים הכתוב מדבר שאילו

בהונאת ממון כבר נאמר "וכי תמכרו ממכר" וגו׳ "אל תונו"

ב.

ג.

ד.

(ספרא שם).
אם קונים מבקשים תבואה אל יגיד להם ללכת לפלוני כאשר
יודע שפלוני לא מכר תבואה לעולם ואומר כך בכוונה להתל
דרך בזיון (ב "מ נח ב).
אל ישאל את המוכר בכמה חפץ זה ,כשאינו רועה לקנות ,ואם
נשאל שאלה בדבר חוכמה והוא יודע באחד שאינו מסוגל
לענות ,אל יאמר לו מה תשיב בדבר זה או מה דעתך בדבר זה

(שם).
אסור לחרף ולבייש את האדם בדברי גנאי ואפילו אם זו אמת,
שיש בזה משום הונאת דברים ,תוספת על איסור לשון הרע או
הלבנת פנים.

ה .המקלל לאדם בפניו יש בזה משום הונאת דברים מלבד איסור
קללה.
ו.

דין הונאה שייך גם בקטנים שאסור להכאיבם .אפילו לחנכם

בדברי תורה ומוסר אסור לעערם יותר מדי .גם הורים כלפי
ילדיהם אל יתנהגו בכעס ובחומרה יתירה.
ז.

יש להזהר שלא לכנות שם רע לחברו אע״פ שרגיל באותו כינוי
והוא לא מתבייש מזה.

ח .כשם שאסור לצער בדברים ,כך שייך איסור הונאה במראה פנים
רעים לחברו או שהוא מהתל בו בחיוכים וברמזים אחרים.
ט.

אם בא אדם רשע ומתחיל להרשיע ולצער את חברו בדברים

רעים ,הכי רצוי הוא להשאירו ואם אי אפשר לו לעזב אותו
ישתדל שלא להתקוטט ולחרף .ואם המצב מכריחו להשיב על

מצוות התורה שבין אדם לחבירו
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דבריו רצוי להשיב לו דרך נעימות ,ובלי כעס ,וינצל עצמו אל
השומעים מחרופיו וישליך המשא על המחרף .זו היא דרך

הטובים שבבני אדם.
יש ללמוד שמותר לנו לענות לכסיל בשם שהתירה התורה הבא
במחתרת להקדים ולהורגו .כי לא נתחייב תאדם לסבול נזקים
מיד חברו ויש לו האפשרות להנצל ממנו ,וכמו כן גם מדבריו
אשר מלאים מרמה וריב ,אם הוא יכול להציל עצמו ממנו.
אומנם ישנם בני אדם שעולים בחסידותם ולא רוצים להכניס
עצמם להשיב חורפיהם דבר ,פן יגבר עליהם הכעס .ועליהם

אמרו חז״ל הנעלבין ואינם עולבין שומעין חרפתם ואינם משיבין

י.

עליהם הכתוב אומר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" (שופטים
ה לא; שבת פח ב) (מדברי החינוך שלח).
אסור לגרום צער לאדם אפילו בדרך בדיחה ואפילו אם הוא

מתנצל אחרי זה ואומר שהוא רק היתל בו.
יא .חשוב מאד להזהיר ילדים לא לגרום פחד והלם לחבריהם כשהם

משחקים ,כי זה יכול לגרום הרבה צער.
יב .אסור לאדם לגרום צער לחברו ע״י שמבשר לו בשורה רעה
בצחוק ,כגון שביתו נשרף וכדומה ואפילו אם אח״ב הוא מתנצל.
יג .יש אומרים שאם אדם צועק על חברו הרי זה כאילו שמרים את

ידו עליו ,שנחשב כרשע.
יד .אם אדם מראה לחברו דבר מה שקנה והוא שמח בו ,רצוי
שישבח את החפץ (עיין כתובות יז א).
טו .כשחברו קנה דבר מה ,לא יגיד לו שיכול היה לקנות יותר זול

במקום אחר ,אפילו אם זו אמת.
טז .כשם שרצוי שלא להעליב או לצער בדברים כך בעצם מצוה
לעודד בדברים ולהוסיף קורת־רוח בכל אופן שאפשר .כי כשם
שהיא מצוה להחזיק את האדם בחיים ולהציל אותו מסכנת גופו
כך אסור לגרום צער או הלם אפילו אם זה רק לפי שעה.

מדברי חז״ל
א .כל הצועק מהונאת דברים ,נענה מיד ,שנאמר" :כי אני ה׳"
(ויקרא כה יז; ב״מ נט א).
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ב.
ג.

ואהבת לרעך

כל השערים ננעלים חוץ משערי הונאה (שם).
אם היה בעל תשובה אל יאמר לו :זכור מעשיך הראשונים ,ואם
הוא בן גרים אל יאמר לו :זכור מעשה אבותיך.

ד.

היו יסורים או חלאים באים עליו אל יאמר לו כדרך שאמרו
חבריו לאיוב" :הלא יראתך כסלתך ,תקוותך ותום דרכיך .זכר נא

מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו" (איוב ד ו־ז ,ספרא ,בהר ,ד).
גדולה הונאת דברים מהונאת ממון שזה (הונאת ממון) ניתן
להשבון ,וזה אינו ניתן להשבון ,זה בממונו ,וזה בגופו ,וזה נאמר
בו" ,ויראת מאלהיך" (ויקרא כה יז) וזה לא נאמר בו (ב״מ נח ב).
ה .ולמה נאמר בהונאת דברים "ויראת מאלוהיך" לפי שהדבר מסור
ללב .שיכול לאמר לטובה נתכוונתי וכיוצא לפיכך נאמר בו

״ויראת מאלהיך״ :היודע מחשבות אם לטובה אם להונאה (ב״מ

ו.

ורש״י שם).
לעולם יהא אדם זהיר בהונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה
הונאתה קרובה (שם).

מטעמי המצוה
לא להונות הוא כדי לתת שלום בין הבריות :וגדול השלום שבו

הברכה מצויה בעולם .וקשה המחלוקת במה קללות וכמה תקלות
תלויות בה (החינוך שלח).

אונאת דברים — כמו הלבנת פנים — גורמת לצער רב ולכאב
ואין דבר הפוגע בנפש האדם כמו אונאה .זאת ועוד :אונאת דברים
גורמת ,מבלי כוונה ,לשנאה ,משטמה ולמחלוקת ,שתוצאותיה מי

ישור .אונאת דברים — אפילו יותר מאונאת ממון ,מוליכה את
האדם לכוון הפוך מ״ואהבת לרעך כמוך".
יתר על בן .אם יגרום אדם לחברו צער וכאב — הוא לא יוכל
לתקן זאת .בי גם אם יפייסו בדברים ,הוא לא ימחה את רושם הכאב.

(בן נחמה)

מצוות התורה שבין אדם לחבירו
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מצות הדביקות

המקור:
"את ה׳ אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע"
(דברים י כ).
ספר המצוות עשה ח; יד ,דעות ו; החינוך תלד.

מדיני המעוה
ו.

וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה והכתיב "כי ה׳ אלהיך אש
אוכלה הוא" (דברים ד כד) אלא הדבק בתלמידי חכמים ,העושה
פרקמטיא לת״דז והמהנה ת״ח מנכסיו מעלה עליו הכתוב באילו

.2

.3

מדבק בשכינה (כתובות קיא ב).
טבעו של אדם להיות נמשך אחר דיעות ומעשי החברה שבה
הוא חי :לפיכך ישתדל האדם להתחבר לצדיקים ולתלמידי
חכמים.
העיקר הוא ללמוד ממעשי הצדיקים ויראי שמים ,ולקבל

.4

הוראותיהם והדרכותיהם ברוח התורה.
ישתדל אדם להשיא בתו לתלמיד חכם ואת בנו לבת תלמיד
חכם כדי להבטיח שגם הם ימצאו בסביבה טובה וילמדו

.5

ממעשיהם.
עושה אדם מסיבה יזמין אליה גם תלמידי חכמים ויראי שמים.
בכלל כדאי לקיים יחסים חברתיים — וגם מסחריים — עם

.6

תלמידי חכמים.
יש לכבד את הצדיקים ויכובד גם הוא עליהם .הכיבוד צריך לא

להיות רק בפניהם ,אלא גם בהעדרם וידבר בשבחם בכל עת.

מדברי חז״ל
.1

״יוסי בן יועזר איש צררה אומר :יהי ביתך בית ועד לחכמים ,והוי
מתאבק בעפר רגליהם ,והוי שותה בצמא את דבריהם" (אבות א

ד).

ו־חצ

ודרשת

אמור — בענין לאו דמקיף רניקף

חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה ,והיה כעץ ,וכו׳ ,מה
אילן אית ביה שרשין ,ראית ביה קליפין ,ואית ביה
מוחא ,ואית בה ענפין ,ואית ביה טרפין ,ואית ביה
פרחין ,ואית בהי איבא וכר ,אוף מלין דאורייתא אית
בהו פשטא דקרא ,דרשא רמז דקא רמיז חכמתא,
גימטריאות ,רזין טמירין ,רזין סתימין אלין על אלין,
וכר ,לא תשחית עצה רא ת״ח וכר.
וגם האוהחה״ק פי׳ הפסוקים הנ״ל ע״ד הילקוט הנ״ל
דמיירי בתינוק המתחיל לדבר בשנה הרביעית ,ובן
חמש למקרא ,והוסיף שלכן נסמך פרשת לא תאכלו
על הדם שלא יאכל לשם גשמיות ,ולא תנחשו שלא
תהיו בזה כנחש הקדמוני שעפר לחמו ,ולא תעוננו
שלא תבאו להיות כענן כלה עכתו״ד ולדרכינו אפשר
להוסיף עפ״י דרכו ,שמיד אח״כ כתיב לא תקיפו פאת
ראשכם ,דהיינו שלא ללכת בדרכי הגוים כדי שנהיה
מובדלים מהם (עיין באבן עזרא שפי׳ דכן הוא טעם
האיסור) ,וזהו המצוה הראשונה שמחנכים את הילד
כדי שיתעביד לאילנא רברבי ,ת״ח גדול בתורה ויר״ש,
הרי הוא שמחת התחלת התורה להילד ,לכן בדין הוא
שיהי׳ במשתה ושמחה כיום שמחת תורה .ורשב״י
דנהיר כל עלמא באורייתא ,כמבואר בזוה״ק ח״א דף
קנו .וזכה שבנו ר״א בר״ש יהי׳ גדול כמותו ממש,
כדאיתא בסוכה דף מה :אם שנים הם אני ובני הס,
וכן פי׳ הר״ח שם הא דעיילי בבר פ׳ הצדיקים העולין
בג״ע בבניהן שהי׳ הוא צדיק ובנו צדיק כמותו ,כגון
ר״ש ובנו ר״א עב" .וכן פי׳ הערוך ערך בר הנדפס
בצד הדף בסוכה שם .וי״א שלכן נקבע לג׳ בעומר
ליום שמחה ,היפך ז׳ אדר שנקבע ליום צום ,כי כשמת
משה נשתכחו הלכות ,אבל כשמת רשב״י לא הי׳ שום
העדר לעולם ,כי הניח בן כמותו ממש( .עיין ספר
דף רסז׳ בשם שו״ת מים חיים).
טעמי המנהגים
’
׳?ה״ח ■?”*567
ןי״ל דלכן ביום זה שמתחילין לחנך את הבן במצוה
הראשונה השייכת לו שהוא פיאות הראש ,והוא
התחלת עבודת הקודש שלו היפך ע״ז ,והוא
התכשרותו לתלמוד תורה אחר שנות הערלה כנ״ל,
עושים את החלאקע דוקא אצל ציון הרשב״י ,שיהא
לסימן טוב ,כמו שמושכין את המלכים על המעיין,
כאן מספרין אותו על הציון ,שגם הוא ילך בדרכי
אבותיו ,ויזכה אביו שיהי׳ לו בן כמותו כמו שזכה
רשב״י .והוא מרומז בפסוק ,לא תקיפו פאת ראשיכם,
ולא תשחית את פאת זקנך שאם תקפיד במצות פיאות
הראש ,תזכה שלא ישחת פאת (מה שהשאירו) הזקנים,
ותהי׳ כמותם ממש כרשב״י ובנו והבן( .פ׳את
ר׳אשיכם ו׳לא ת׳שחית ר״ת פרות שהפירות יהיו דומין
לשורשן וגם רמז למש״כ לעיל וערלתם את ערלתו את
פריו וכו׳) .וזכות התנא רשב״י יעמוד לנו ,ובזמן קריב
נפיק מגלותא כתפילתו ,יהא רעותך עם עמך ישראל
לעלם ופורקן ימינך אחזי לעמך בבית מקדשך בב״א.

* * *

וחקרת
?5יא.ר׳■

פרשת בהר־כחוהותי תש״נ: :
בענק אונאת דברים
כתיב ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלקיך כי
אני ה׳ אלקיכם (כ״ה י״ז) ,ודרשו חז״ל
בב״מ דף נח :כשהוא אומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך
או קנה מיד עמיתיך הרי אונאת ממון אמור הא מה
אני מקיים לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים,
ואח״כ מביאה הגמ׳ שש דוגמאות של אונאת דברים
ואלו הם :האומר לבעל תשובה זכור מעשיך
הראשונים ,האומר לבן גרים זכור מעשה אבותיך ,גר
שבא ללמוד תורה אל יאמר פה שאכל נו״ט ילמוד
תורה ,חולה או בעל יסורין או מקבר את בניו אל
יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב הלא יראתך
כסלתך מי הוא נקי ואבד וכו׳ ,אם היו תמרים
מבקשים תבואה ממנו לא יאמר להם לכו אצל פלוני
שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר לעולם ,ולא
יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים ע״כ תוכן
הסוגיא שם.
י< י*י?7י^
ולפלא שהרמב״ם כשהביא את הדברים בפי״ד
מהל׳ מכירה הל׳ יב־יד הוסיף עוד ציור
אחד שאינו מובא בגמ׳ שם וז״ל שם בהל׳ י״ד,
נשאלה שאלה על דבר חכמה לא יאמר למי שאינו
יודע אותה חכמה מה תשיב בדבר זה או מה דעתך
בדבר זה וכן כל כיוצא בדברים הללו עכ״ל .וכתב שם
הרב המגיד זה אינו מבואר אבל יש ללמוד דבר מדבר
ופשוט הוא עכ״ל .ולכאו׳ למה לו להרמב״ם להביא
עוד דוגמא אחת ולא הסתפק בדוגמאות הש״ס ובפרט
שגם חז״ל האריכו בשש דוגמאות שלכאו׳ מהם ג״כ
אפשר ללמוד שכן הוא הדין בכל כיוצא בהן .הכסף
משנה שם על הדין רחמרין מבקשים תבואה פי׳ בשני
אופנים ,או שהוא מתכוין לבייש את הבעל הבית ,א״נ
שמתכוין לבייש את החמרים שישאלו תבואה מאותו
בעה״ב והלה אומר להם וכי מוכר תבואה אני שבאתם
אלי לשאול ,ונמצאו מתביישים ,ולכאו׳ למה לא תי׳
בפשיטות שהוא גורם להם ללכת בכדי ונמצא שהם
מאונים בזה ,אלא שבזה י״ל שדייק הכסף משנה
מלישנא דגמרא והוא יודע שלא מכר תבואה לעולם,
והול״ל שהוא יודע שעכשיו אין לו תבואה אפי׳ אם
בדרך כלל הוא כן מוכר תבואה ואז הם ג״כ הולכים
בכדי ,אע״כ צ״ל שכוונת הגמ׳ שהוא רוצה לביישם
שילכו ויכלמו מכעה״ב( .אבל לדינא גם בציור שלנו
פשוט הוא שאסור לעשות כן דלא גרע מלפני עור לא
תתן מכשול שנותן לו עצה שאינה הוגנת לו).
עךך י״ל שהכסף משנה ביאר את הרמב״ם לשיטתו
שכתב בספר המצות לא תעשה רנ״א וז״ל,
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ודרשת

בהר — בענין אונאת דברים

הזהירנו מהזנות קצתנו את קצתנו בדברים והוא
שנאמר לו מאמרים יכעיסוהו ויבהילוהו ולא יוכל
לעמוד מפני שיתבייש מהם וכו׳ עכ״ל .דהיינו שס״ל
להרמב״ם שאיסור אונאת דברים הוא דוקא בדבר שעל
ידו יתבייש חבירו ,ונראה שהוא מרומז ג״כ במדרש
רבה ריש פרשת בהר דאיתא שם לא תונו וכו׳ הה״ד
מות וחיים ביד הלשון פירוש שכמו שתנא התנא לפני
ר׳ נחמן בר יצחק (ב״מ דף נח ):כל המלבין פני חבירו
כאילו שופך דמים וא״ל רנב״י שפיר קא אמרת דחזינא
ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא יוצא שיש בזה מות
ביד הלשון אם הוא מאנה את חבירו באונאת דברים,
ושפיר דרש המדרש לא תונו הדא הוא דכתיב מות
וחיים ביד הלשון ,שאם הוא מדבר כהוגן וכל שכן אם
הוא בלשון רכה כדכתיב (משלי כ״ה) ולשון רכה
תשבר גרם עיין גיטין סח ,:וכ״ש כשהוא מראה לו
פנים שוחקות ומראה לו שיניו כדכתיב ולבן שינים
מחלב ודרש ר׳ יוחנן בכתובות דף קיא :טוב המלבין
שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שאז הוא מחייהו
ממש ,וזה חיים ביד הלשון ,ותראו עד היכן הדברים
מגיעים שביום חם שנראה כאילו שהוציא הקב״ה את
החמה מנרתיקה ,ומאות אנשים מסתובבים ברחוב
מזיעים מן החום הגדול ,ואיש אחד עומד שם עם חלב
קר ומגיש לכל עובר ושב כוס חלב להחיות אותו
במים קרים לנפש עיפה ,ולידו עומד אחד ורק מחייך
לכל אחד אמרו חז״ל שהאחרון גדול מן הראשון,
וטעם הדבר צ״ל שאחרי שתיית החלב הנאתו חולפת
ועוברת ,משא״כ החיוך הלבבי הרי הוא חיים ממש
כנ״ל שהוא היפוך אונאת דברים וזה שאמר הכתוב
מות וחיים ביד הלשון.
ןילךלא דמסתפינא מהמגיד משנה שכתב שציורו
האחרון של הרמב״ם אינו מבואר הייתי
אומר שמבואר ומבואר הוא ,ולא בב״מ שם אלא
בשבת דף ג :דאיתא שם בעי מיניה רב מרבי הטעינו
חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ מהו ,עקירת גופו
כעקירת חפץ ממקומו דמי ומחייב ,או לא ,א״ל חייב
ואינו דומה לידו ,פי׳ ידו דמתני׳ שם דף ב .פשט העני
את ידו לפנים ונתן בעה״ב לתוכו והוציאו העני העני
פטור ולא אמרינן דעקירת ידו הוי עקירה ,אבל עקירת
גופו שפיר הוי עקירה ,והגמ׳ מחלקת שם בין גופו
לידו דגופו נייח וידו לא נייח עיי״ש .ואח״כ א״ל ר׳
חייא לרב בר פחתי (בן גדולים) לא אמינא לך כי קאי
רבי בהאי מסכתא לא תשייליה במסכתא אחריתי
דלמא לאו אדעתיה ,דאי לאו דרבי גברא רבה הוא
כספתיה דמשני לך שינויא דלאו שינויא ע״כ.
ולכאו׳ יש לתמוה כמה דברים ראשית כל הלא
גמרא ערוכה היא בקידושין דף ל .עה״פ
ושננתם לבניך שיהו דברי תורה מחודדים בפיך שאם
ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור
לו מיד ,ועוד איתא בשבת דף קיר .איזהו ת״ח שממנין
אותו פרנס על הציבור ,זה ששואלין אותו דבר הלכה
בכל מקום ואומר ,ואפי׳ במסכת כלה ,וא״כ מה הוא
טענתו של ר׳ חייא לרב שאסור לשאול במסכתא

».

וחקרת

רצט

—אחרת הלא רבי בודאי קיים בעצמו מצות ושננתם ואיך
יצא מזה בושה לו ,וביותר הלא הוא הי׳ גברא רבה
ומה זה שאמר לו אי לאו דגברא רבה הוא משמע
שגברא רבה מותר לשאול וא״כ לא עשה רבה כלום
שלא כהוגן ,ועוד יש לדייק מש״ב דאמר לך שינויא
דלא שינויא לכאו׳ הול״ל שיפסוק הלכה שלא כדין
וצ״ב.
ונקדים את דברי החת״ס שהק׳ על המשנה באבות
פ״ה מ״ז שבעה דברים בחכם וכו׳ ,ואחד
מהם הוא שאינו נבהל להשיב ופי׳ הרבינו יונה שאינו
ממהר להוציא דבר מפיו עד שידע בבירור וכו׳,
והרמב״ם פי׳ אדרבה שאינו מפחד ומיד הוא משיב
בדברים המוטעים וכו׳ ,והק׳ החת״ס שא״כ לעולם
הוא גולם אם הוא משיב מיד הרי הוא גולם של
הרבינו יונה ,ואם אינו משיב מיד הרי הוא גולם של
הרמב״ם ,ותי׳ החת״ס שיש כאן שני דינים שר״י מיירי
במי ששם לילות כימים ומעיין בלימודו בש״ס ,ועל
כל גמ׳ שהוא לומד הוא מתבונן במתינות כל השאלות
בעולם שאפשר לתרצם מגמ׳ זו ,ואח״כ ביום כשבא
מישהו ושאלתו בידו הרי הוא עונהו מיד ואינו נבהל
מלהשיבו כי הוא כבר למד בלילה ,והכניס החת״ס
ברמז את הדבר בתוך הפסוקים כחצים ביד גבור כן
בני הנעורים ,שהוא יכול לענות מיד כחץ כי זה פירותיו
של מי שהוא ער בלילה ועוסק בתורה כנ״ל ,בני
הנעורים בלילה ,ואשרי הגבר אשר מלא את אשפתו
מהם שמלא את ראשו בכל התורה כולה ,ולא יבושו
כי ידברו את אויבים בשער בשערים המצוינים בהלכה
שלא יבוש ויבהל אלא יענה מיד עכתו״ד .ומתחזקת
בזה קושייתינו דהלא ברור שגם רבי היה בקי בכל
התורה כולה ואיזה עול עשה רב ששאלוהו במסכת
אחרת ,והגע עצמך היום מי לא הולך לרב הפוסק בכל
מקום שהוא ,ושואלים אותו אחד בהלכות נדה ,והשני
בהלכות שבת ,והשלישי ברבית ,והרביעי אם הוא חייב
לצום בט׳ באב ,והרב יענה את כולם אתכם הסליחה
שהיום אני עוסק במסכת זבחים ואיני יכול לענות
לכם ,אתמהה.
אמנם החת״ס בעצמו בחידושיו למסכת שבת האיר
לנו את הדרך ,ותי׳ שלעולם ברור שמותר
לשאול רב בכל הלכה בכל התורה כולה ואין לחוש
שמה יתבייש עי״ז ,כי ברור הוא שהוא בקי בכל חדרי
התורה ,אבל כאן החילוק הוא שרב ידע ממתני׳ דידו
אבל לא הזכיר אותו בשאלתו ,אלא שאל סתם אם
עקירת גופו הוי כעקירת החפץ או לא ,בלי להסביר
מקום ספיקתו אם הוא דומה ליד או לא ,וא״כ כל רב
הי׳ עונה כדין שעקירת גופו הוי כעקירת החפץ ,ואז
הי׳ רב שואלו והתנן ידו של עני וכו׳ ועל זה הי׳
מתבייש רבי כאילו שהוא שכח משנה מפורשת ,והי׳
מתרץ את דיבורו דשאני ידו מגופו וכו׳ ,והיו חושבין
שהוא שינויא דחיקא לתרץ את דבריו ,אבל רבי הי'
גברא רבה ובס״ד ידע בדיוק גם את מקום ספיקו של
רב ,ובעצמו א״ל שעקירת גופו הוי עקירה ואינו דומה

לידו דמתני׳ ,אבל רב לא הי׳ לו לסמוך על זה אלא
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בהר — בענין אונאת דברים

הי׳ לו לפרט בדיוק את שאלתו שלא יבא לשנויא
דלאו שינויא ,אבל לא שיפסוק שלא כדין ,כי זה
לעולם לא יהי׳ כי הדברים מחודדים אצל רבי אלא
יתרץ את עצמו וכו׳ ופשוט.
!כינו לדין שאסור לשאול לאדם דבר אפי׳ אם הוא
יודע התשובה כי הוא למד כל הענין אא״כ
הוא אומר לו בל מקורותיו וספקותיו שמא יביישנו,
וא״כ כל שכן שאסור לשואלו אם הוא לא למד דבר
זה מעולם ,כי בזה ודאי יביישנו שאינו יכול להשיב,
וזה מקורו של הרמב״ם הנ״ל ,נשאלה שאלה על דבר
חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותו חכמה מה
תשיב בדבר זה או מה דעתך בדבר זה שהוא כל שכן
מדברי ר׳ חייא לרב ,ובאמת דבר מצוי הוא מאד
באנשים הבאים לשאול שאלותיהם למוראי הוראות
ואחרי ששומעים הפסק מתחילים להוציא בקיאותם
לפרש שאלתם שלא שאלו דבר פשוט כביעתא
בכותחא וכו׳ ,וצריכים להזהר בזה ,ואדרבה יש להם
לברר הכל לפני הפסק כדי שלא לבייש את הרב
ויעבור על איסור דאונאת דברים ,ואע״ס שפסק
הרמב״ם כן בהל׳ ת״ת כבר בפ״ד הל׳ ו׳ י״ל שחזר
עוד פעם כאן והוסיף ציורו להדגיש שהאיסור הוא כל
דבר שיוצא ממנו בושה להזולת זה הוא אונאת דברים,
אבל צער אחרת כגון שהולך ללא תועלת וכו׳ אינו
נכללת באיסור אונאת דברים אלא בלפני עור כנ״ל,
וא״כ יש כאן עוד מקור להכס״מ בפירושו של הדין
דחמרים המבקשים תבואה ודו״ק.
אח״כ מצאתי שהאור שמח ג״כ ציין מראה מקום
לדברי הרמב״ם והוא במס׳ ב״ב דף פא:
בענין המח׳ בין ר״מ ורבנן בקנה שני אילנות בתוך
שדה של חבירו ,דרבנן ס״ל שמביא ביכורים ואינו
קורא ,ור״מ ס״ל דמביא וקורא ,ושאל ר״ש בן אליקיס
לד׳ אלעזר מ״ט דר "מ ומ״ט דרבנן א״ל דבר
שהראשונים לא אמרו בו טעם תשאלני בביהמ״ד כדי
לביישני עיי״ש .וגם הגר״ח קניבסקי שליט״א בספרו
קרית מלך ציין כמה מקורות אחד הוא בחולין דף ו.
שדרשו עה״פ (במשלי כ״ג א׳ ב׳) ושמת סכין בלועיך
אם בעל נפש אתה ,אם יודע תלמיד ברבו שיודע
להחזיר לו טעם ישאל ואי לאו ישתוק ,ופירש״י שם
שלא יביישנו ,ועיין עוד במו״ק דף ה .רבי ינאי הוה
ליה ההוא תלמידא דכל יומא הוה מקשה ליה בשבתא
דריגלא לא הוה מקשה ליה ,קרי עליה ושם דרך אראנו
בישע אלקים ,ופידש״י שם משום דאתו כולי עלמא
לפירקא ואי מקשי ליה ולא הוה מצי לפרוקי הוה
מכסיף ,וכעין זה בפסחים דף קי שאיתזיק רבא
בר ליואי משום דאותבן בפירקא ופי׳ הרשב״ם שם
שהקשה בשעת הדרשה ובייש אותו ברבים ,שדרכו
הי׳ להקשות ברבים ולכן איתזיק עיי״ש .וכל המקורות
האלו כולם מדברים בענין שמתבייש המאונה ע"י
המאנה.
ןעייין במרדכי בב״מ פרק הזהב אות ש״ו (הובאו
דבריו בחו׳׳מ סוף סי׳ א׳ בב״י ובב״חןשכתב
שהעובר על הלאו הזה של לא תונו באונאת דברים

וחקרת

מלקין אותו שהרי עבר על לאו גמור ,והק׳ החידושי
אנשי שם שם שהוא לאו שאין בו מעשה ותי׳
שאפשר במכות מרדות קאמר ,אבל עכ״פ מכות מרדות
יש ,ולפי הרמב״ם בכמה מקומות (עיין בהל׳ חמץ
ומצה פ״ו הל׳ יב ועוד) מכין אותו עד שתצא נפשו,
ומשמע שאפי׳ כבר עבר את העבירה עיי״ש .ואכ״מ
להאריך ,וא״כ כמה צריכים להזהר בדבר זה ולשקול
כל דבר ולא יהא נבהל להשיב דיבורים כאלו ,ואפי׳
אם אין בו מלקות כבר כתב החינוך במצוה זו של
אונאת דברים מצוה של״ח וז״ל ,וכמה מלקיות מבלי
רצועה של עגל יש ביד האדון המצוה על זה יתברך
ויתעלה עכ״ל ה׳ ישמרנו.
והטור כתב בסוף סי׳ א׳ דחו״מ בשם רב שרירא
גאון שהמבייש בדברים מנדין אותו עד
שיפייסנו כראוי ולפי כבודו ,וכתב הרא״ש ומסתברא
דיותר הוא בושת של דברים מבושת של חבלה שאין
דבר גדול כלשון הרע ודיבה שאדם מוציא על חבירו
עכ״ל .ואיתא בזוה״ק פרשת פקודי דף ת :דמי שהוא
בנדוי נטירו דמאריה אסתלק מיניה עיי״ש ,ז״א שאין
הקב״ה שומרהו ח״ו ,ובזה יש ליישב קושיית
המפרשים שהק׳ שטרם כילה לדבר מענינא דשמיטה
כתוב וכי תמכרו לא תונו וגו׳ דמיירי בדיני אונאה,
ואח"כ חזר לענינא דשמיטה באמרו וכי תאמרו מה
נאכל בשנה השביעית וגו׳ ,וצויתי את ברכתי וגו׳,
הלא מן הראוי הי׳ שיסיים בתחלה פרשת וכי תאמרו
ואח׳׳כ יכתוב פרשת אונאה והוא פלאי.

איכרא דלפי דברינו אתי שפיר ,שמי שעובר אלאו
דלא תונו הרי הוא בנדוי ,ומנודה אין לו
שמירה מהקב״ה ,וכתב רש״י בפרשת נשא עה״פ
יברכך ה׳ וישמרך שמי שיש לו ממון בלי שמירתו של
הקב״ה אין לו מזה כלום כי באים לסטים ונוטלים ממנו
הכל ,יוצא שהמאנה את חבירו יעני מכל נכסיו רח״ל,
ואמרו חז״ל בקדושין דף כ .בא וראה כמה קשה
אבקה של שביעית אדם נושא ונותן כפירות שביעית
לסוף מוכר את מטלטליו וכו׳ ,ושדותיו ,ואת ביתו,
ואת בתו ,ולוה בריבית ,ובסוף מוכר אותם הרי שיש
צד השוה בין פרשת שמיטה לאונאה ולכן כתוב פרשת
אונאה באמצע ופשוט .ועוד י״ל ע״ד מה שאמרו חז״ל
בשבת דף לג .דבעון שמיטה גלות בא לעולם וכידוע
שגם אנחנו בגלות בעונותינו הרבים משום שנאת חנם
שהוא האב לתולדתה אונאת דברים ,יוצאת עוד פעם
שהעונשים שוים ולכן הם כתובים בפרשה חדא.
אמנם דבר ברור הוא מה דאיתא בתוספתא דסוטה
שמדה טובה מרובה הוא ממדת פרעניות
חמש מאות פעמים ,ואם ע״י אונאת דברים באה כל
הדברים הנ״ל ,כל שכן שע״י דברים יפים שלמען אחי
ורעי אדברה נא ,שאפי׳ הדיבור שהוא קשה יהי׳ נא
לשון רכה ,אז נזכה לשלום בך ,שהקב״ה ששמו שלום
ישכין שכינתו בתוכינו[ ,עיין בזוה״ק פרשת אחרי מות
דף נט :כעין זה] במהרה בימינו אמן ואמן.
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צדדים ,ולא הזכיר סך הנדן ,לא יקבל שום פרוטה
מהשדכנות עכ״ל.
ה) ובנד״ד יש לצדד שהשדכן הראשון לא
עשה כלום ,ולא חשב לעשות
כלום ,רק ענה לשאלת שכנו מי הוא בחור טוב
בישיבתו ,וא״צ התראה כלל ,כי מעולם לא חשב
לעשות כלום והוא מודה שלא היה לו כוונה
להמשיך שאין זה נאה ונהוג לבחורים להתעסק
בזה ,ולכן מעיקר הדין נלענ״ד דלא מגיע לשמעון
המציע כלום ,אלא ששמעתי שנוהגים היום שפיר
ליתן שליש למציע לשני הצדדים ושישית
כשמציע לצד אחד ועיין בערוה״ש חו״מ שם סעי׳
י״ב שכתב שאין דינים קבועים בשדכנות ואזלינן
בתר המנהג וצ״ע אם גם בכה״ג נהגו כן ,ולא
מצאתי כתוב המנהג הזה ,ויש לברר אצל גדולי
המורים המובהקים אם באמת כן נוהגים שאפילו
מציע שם בעלמא בלי הזכרת פרטים ונדן נותנים
לו שישית ,וכל שלא נתברר שכן נוהגים א״א
להוציא מהשדכן שכרו ,ועל צד היותר טוב ,טוב
להתפשר עם המציע וליתן לו ג״כ קצת דמים
להפיס דעתו על אף שמעיקר הדין נלענ״ד כמו
שכתבתי ,והשי״ת יצילני משגיאות.

 )1ואסיים בדברים נפלאים שכתב הכרם
שלמה שם באות י״א בשם ספר
פחד יצחק בתיבת זיווג וז״ל ,מצוה להתעסק
בהם ,ולשדך זכרים ונקבות ,בכל צריך סרסור,
והתורה ניתנה ע״י סרסור ,וכתוב בספר גבעת
שאול שהשדכן הראשון היה הקב״ה עכ״ל .ויה״ר
שהזיווג יעלה יפה ,והקשר יהיה קשר של קיימא,
ויזכו לבנות בנין עדי עד וכט״ס.

כעתירת ידידו
אהרן יודא הלוי גרוסמן

פעיה״ק ירושלים תובב״א

נ.3,

שו״ר בשו״ת בצל החכמה ח״ג סי׳ י׳
שדייק מהערוה״ש הנ״ל דלא בעינן

 10/ר
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שידבר המתחיל בענין הנדן ,וכתב עוד שבזמנינו
הרבה פעמים מקפידים הצדדים שהשדכן לא ידע
כל הפרטים שהתנו ביניהם ,ובמיוחד מקפידים
שלא ידע הסכום שעל כל צד ליתן ,והביא עוד
שגם השב יעקב בשו״ת חו״מ סי׳ י״ג לא הזכיר
שעל המתחיל לדבר מענין הנדן ,איברא דכ״ז
דלא כהחוקי דרך שהביא הפ״ת באה״ע סי׳ נ׳
ס״ק ט״ז דאינו שדכן רק כשדיבר מסך הנדן,
והבצל החכמה הביא רק ממה "שלא הזכירו",
ואינו מוכרח כ״כ נגד דברים מפורשים ,ואדרבה
הו״ל להערוה״ש לכתוב בהדיא חידוש זה שהוא
נגד הפוסקים המובאים בשו״ע ,ולכן עדיין צריך
בירור.

סימן י׳
בענק לא תטור ואונאת דברים
חו״מ סי׳ רכ״ח סעי׳ א׳

יום ז״ך לחורש ניסן שנח תש״ם לפ״ק
טע״ב אחי אהובי כנפשי הרה״ג ר׳ זאב הלוי
שליט״א

שלומו ישגה מאד ויתברך לנצח
נתמלא הבית אורה וו תורה בהגעת מכתבו,
ושימחתני בפעלו שזכיתי שלמד
מספרי ודו״ח תליתאה פרשת אמור תשנ״ח בענין
נקימה ונטירה ,והקשה סתירה בדברי החינוך,
והעלה שע״כ במש״ב החינוך במצוה רמ״א אינו
אלא מעלה שיש לשאוף אליה ,אבל לענ״ד ח״ו
לומר כן ,אלא בדאורייתות עסקינן ,שכל בחור בן
י״ג וכל בת י״ב שנים חייבות בהם ,ובקשר
להסתירה הלא שערי תירוצים לא ננעלו ,ואפשר
שיחתי.

א) בשרשי מצות לא תקום ולא תטור (מצות
רמ״א ורמ״ב) כתב החינוך וז״ל
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ודרשת

חו״מ  -סימן י  -לא תטוי

שידע האדם ויתן אל לבו ,כי כל אשר יקרהו
מטוב ועד רע הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם
ברוך הוא ,ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה
דבר כלתי רצון השם ברוך הוא ,על כן כשיצערהו
או יכאיבהו אדם ידע בנפשו כי עונותיו גרמו,
והשי״ת גזר עליו בכך ,ולא ישית מחשבתו לנקום
ממנו כי הוא אינו סיבת רעתו ,כי העוון הוא
המסבב ,ומי שנוטר בלבו שהרע לו אחד
מישראל ,ואפילו זוכר בלבו שהרע לו אחד ,עובר
בלאו דאורייתא דלא תטור ,כי הוא צריך לדעת
שהשני לא הרע לו כלל ,והקב״ה עשה לו כן,
והמרע הוא רק מקלו של הקב״ה( ,ומה שהוא
חטא זה ענין שלו עם הקב״ה שמגלגלין חוב ע״י
חייב ויקבל עונשו מהשי״ת) אבל הוא לא עשה
לו כלום ,רק עוונותיו גרמו לו את כל הצער,
ועליו רק לחזור בתשובה ותו לא ושלום על
ישראל ,זה מה שיוצא מהחינוך שם.
ב) והקשה ידידי מלשון החינוך במצוה
של״ח שפתח באיסור אונאת
דברים ,שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו
ויצערוהו ואין בו כח להעזר מהם ,וסיים בזה״ל,
ואולם "לפי הדומה" אין במשמע שאם בא
ישראל אחד והרשיע לצער חבירו בדברים רעים
שלא יענהו השומע ,שא"א להיות האדם כאבן
שאין לו הופכין" ,ועוד שיהיה בשתיקתו
במודה על החירופין" ,ובאמת לא תצוה התורה
להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכיו,
אבל תצוה אותנו שנתרחק מן המדה הזאת ושלא
נתחיל להתקוטט ולחרף בני אדם ,ובכן ינצל אדם
מכל זה ,כי מי שאינו בעל קטטה לא יחרפהו בני
אדם זולתי השוטים הגמורים ,ואין לתת לב על
השוטים עכ״ל.

 )5והמשיך החינוך שם וז״ל ,ואם אולי
יכריחנו מחרף בני אדם להשיב
על דבריו ,ראוי לחכם שישיב לו דרך סלסול
ונעימות ,ולא יכעס הרבה ,כי כעס בחיק כסילים

וחקרת

רעט

ינוח" ,וינצל עצמו אל השומעים טחירופיו",-
וישליך המשא על המחרף ,זהו דרך הטובים
שבבני אדם ,ויש לנו ללמוד דבר זה שמותר לנו
לענות כסיל "לפי הדומה" ,מאשר התירה התורה
הבא במחתרת להקדים ולהורגו ,שאין ספק "שלא
נתחייב האדם לסבול הנזקין מיד חבירו" ,כי ״״
יש לו רשות להנצל מידו ,וכמו״ב מדברי פיהו
אשר מלא מרמות ותוך בכל דבר שהוא יכול
להנצל ממנו ,וסיים החינוך וז״ל ,ואולם יש כת
מבני אדם שעולה חסידותם כ״כ ,שלא רצו
להכניס עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר,
פן יגבר עליהם הכעס ,ויתפשטו בענק יותר מדי,
ועליהם אמרו ז״ל בשבת דף פח ,:הנעלבים ואינם
עולבים שומעים חרפתם ואינם מגיבים עליהם
הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

עכ״ל עיי״ש.
ד) וקשה שאם הוא עונה למחרפיו ,הרי הוא
אומר שהוא חושב שמחרפיו
ציערוהו ,והלא האמת אינו כן ,כי הקב״ה עשה
כן ,ולמה לו לענות ולהשיב ,יותר טוב שישב
כאבן דומם ויקבל יסוריו מאהבה ,וידע שהקב״ה
גזר עליו בכך ועוונותיו גרמו לו ,ע״כ קושיית
ידידי ,אבל אחר העיון נראה דלק״מ ,ונקדים שני
פסוקים במשלי כ״ו הסותרים זא״ז לכאר( ,ד׳ -
וה׳) דכתיב אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם
אתה ,וכתיב ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם
בעיניו ,וראה מה שאמרו בב״מ דף פד .שענה ר״א
בר״ש לאותה מטרוניתא שלא להוציא לעז על
בניהם עיי״ש ,וכל מפרשי הנ״ך (רש״י ,והמצודות
דוד ,והרלב״ג) כתבו כעין דברי החינוך שמותר
ומצוה לענות כשיש תועלת ,שלא יחשוב הכסיל
שהוא חכם וצודק באולתו ,כמו״כ בנד״ד ,כשיש
לו תועלת שלא יחשבו השומעים שצדק מדבר
המחרף ,מותר לענות בחכמה ובנעימות וזה רק
"לפי הדומה" ,כמו שכתב ושנה החינוך ,שנדמה
כאילו המחרף מחרפו ,וע״ע באה״ע סי׳ ב׳ סעי׳
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חו״מ  -סימן י  -לא תטור

ד׳ שכתב המחבר וז״ל ,כל שקורין לו ממזר
ושותק ,או נתין ושותק ,או חלל ושותק ,או עבד
ושותק ,חוששין לו ולמשפחתו ואין נושאין מהם
אא״כ בודקים וכר( ,וע״ע בפי״ט איסורי ביאה
הל׳ כ״ב בראב״ד שם ותמצא נחת הו״ד ברמ״א
שם) ,ולכן בכה״ג בודאי חייב להשיב ולענות כמו
שעשה ר״א בר״ש וק״ל,

דז> ולכן אדם המאמין ,והוא חי ע״פ כללי
החובת הלבבות ,וחירפהו חבירו
ברבים ,אם חבירו שוטה ,אין לתת לבו ע״ז
כמש״ב החינוך עצמו (אם לא שיש לו הידק,).
ואם הוא רשע שמרשיע (עיין בחו״מ סי׳ רכ״ח
סעי׳ א׳ ברמ״א ,דאין אנו מצווים על אונאת
דברים אלא ליראי השם ,ומי שמאנה את עצמו
מותר להוניהו ,וע״ע בסמ״א שם סק״ד מה
שהאריך בזה ולא אאריך) ,והוא עולה בחסידות
ומפחד שיגבר עליו כעסו ג״כ לא יענהו( ,ושוב
מסתבר שאם קוראהו ממזר נתין עבד או חלל,
יאמר בחוזק שקר אתה דובר כדי שלא יהא
שתיקתו כהודאה ,וכמדומני שראיתי כן מפורש
וצריך חיפוש ,ונראה פשוט שגם על חסיד לעשות
כן) ,ואם הוא עדיין לא זכה להיות מכת החסידים,
יענהו דרך סלסול ונעימות בלא הרבה כעס
(מסתבר דכוונתה חינוך הוא כהגרי״ס כעס הפנים
ולא כעס הלב) ,וינצל את עצמו ,ויאמר למחרפהו
(או לפחות יחשוב בלבו) אני אוהב אותך אהבת
נפש ,ואני דן אותך לכף זכות ,ואין בי שום שנאה
בלב ,ואינני מכוין לשם נקימה או נטירה ח״ו,
וידעתי שעוונותי גרמו לי הצער הזה ,ורק לצורך
השתדלות שאינו מועיל אבל מוכרח ,הנני משיבך
ששקר אתה דובר ,ואדרבה בזה שאתה צועק
ועובר איסורים רבים ,משמע שיש בך המומים
האלו ,כי חז״ל אמרו לנו שכל הפוסל במומו
פוסל ,וידעו השומעים שאסור להם להאמין
דבריו ,כי אם הוא חשוד לחרף הוא חשוד לשקר,
ודי בזה כנלענ״ד פשוט וברור.

וחקרת

ו) ושאר דבריו שכתב כולם אהובים וכולם
ברורים ,שיש לבעל דין לחשוב
שבאמת אולי הוא טועה ,שהרי אפילו רב כהנא
ורב אסי בנדרים דף כה :הדין אמר שבועתא דהכי
אמר רב ,והדין אמר שבועתא דהכי אמר רב ,ואם
האמוראים הקדושים היו יכולים להשבע שהצדק
עמם על אף שבודאי א״א לומר שרב אמר
כשניהם ,כ״ש כשיש לאדם תביעה ממונית שנפשו
מחמדתו בודאי יש לו לתלות שהוא הטועה,
שהוא משוחד לדעתו ,והביא סמוכים מסנהדרין
דף ז .היוצא מב״ד יש לו לזמר זמירות שהוציאו
הדיינים הגזילה מידו ,ואדם שומע מה שהוא
רוצה לשמוע כדמבואר בגיטין דף מה .במעשה
רב עיליש ע״ס השיחות מוסר מאמר כ״ז תשמ״ו,
דפח״ח ,ושפתים ישק ,ויישר כחכם.
 )Tומה שהק׳ ידידי מגואל הדם ,הלא לא תקום
ולא תטור כתיב ,ורצה לתרץ שירדה
תורה לסוף דעתו וכו׳ לענ״ד גם בזה שגה ,ראשית
כל דהו״ל לרבינו רש״י לפרש כן כמו שפירש
בפרשת יפת תואר בפרשת כי תצא ,דלא דיברה
תורה אלא כנגד יצר הרע ,והוא מהספרי שם
עיי״ש ,ולא מצינו כן בפרשת גואל הדם ,ועוד
דלא מיבעיא לרש״י בסנהדרין דף מה ,:וכן
להרמב״ן בשם י״א בהוספותיו לסה״ט מצוה י״ג,
דס״ל "דטצוה" על הגואל הדם להרוג את הרוצח
שיצא מערי מקלט ,פשיטא דאין בזה משום נקמה
אלא זה מצות ה׳ ,אלא אפילו לשאר הראשונים
דס״ל דרק ברוצח במזיד יש מצוה ,ובשוגג רשות,
יש לדייק בלשון "גואל" הדם" ,דנוקם" הדם לא
כתיב כאן ,אלא "גואל" הדם ,והא ראי׳ שכשאין
גואל ב״ד מעמידין לו גואל כדי לקיים "מצות
גואל הדם" (כלשון הרמ״ה בסנהדרין) והרי בזה
אין כי יחם לבבו ,אלא כך הוא רצון ה׳ ,שגואל
הדם יגאל דמי קרובו ,ואולי הוא כדי שהרוצחים
יפחדו מגואלי הדם ולא יבואו לידי רציחה אפילו
בשוגג( ,ומה שהשמיט הרמב״ם דין זה כתב האבן
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האזל משום דס״ל שהוא רק אליבא דריה״ג
שמצוה על גואל הדם להרוג הרוצח ,והלכתא
כר״ע שהוא רשות ,ולכן לא שייך דין זה שב״ד
מעמירין) ,והדברים ארוכים ,ועכ״פ אפילו אם
תאמר שלגואל הדם מותר לנקום ולנטור אין לך
אלא מקום זה שהתירה התורה בהדיא מאיזה טעם
שאינו ידוע לנו ,אבל אין ללמוד משם למקום
אחר ,כי לעולם אין אדם יכול להרע לחבירו אם
לא נגזר עליו רעה זו מחמת עונותיו ,ורק כסיל
שחסר לו בעיקרי האמונה לא יבין זאת ,ואין זה
מדרגה באמונה ובטחון אלא מ״ע דאורייתא
כנלענ״ד.

וחקרת

רפא

מלאה האח דעה את ה׳ ,שאם היו מתבוננים קצת
לדעת שה׳ עשה ועושה ויעשה לכל המעשים,
כמה יפה היה עולמינו ,ויתן ה׳ שנזכה לזה ,והיה
ה׳ למלך על כל האח בביאת גוה״צ בב״א.
כעחירח אחיך אוהבך בלות

אהרן יודא הלוי

םימץ י״א

תשובה שניה בענק הנ״ל
יום ב׳ לסדר אמור ואמרת חש״ם לפ״ק

 )Hהארכתי כי יש כאן דברים העומדים
ברומו של עולם ואנשים
מזלזלים בהם ,ואספר לו מעשה נפלא ,שביקשוני
לדרוש בישיבת אור החיים כאן בירושלים עיה״ק
לפתיחה ליום עיון בעניני בין אדם לחבירו,
ודרשתי דרשה זו ,ואחרי שבוע בא אלי איזה
אברך ירושלמי ,וא״ל שהוא רוצה לספר לי דבר,
והוא שבאותו יום במקרה (אותיות רק מה׳) עבר
דרך הישיבה הנ״ל ,וראה דרשן אשכנזי שדורש,
ומרוב סקרנותו נכנם לשמוע ,והדברים השפיעו
עליו כ״כ ,עד שביטל הזמנה שהזמין אידה שכן
לדין תורה ,והחליט שעונותיו גרמו וכו׳ ,בינו
זאת! אבל עדיין לא גמרתי לספר ,כי בחודש
׳'-מנחם אב שעבר עלינו לטובה ,מו״ח יצא
ל״דאטש״ע" לכמה ימים ,וביקש ממני למלא
מקומו בשיעורו בישיבת שער השמים ,וגם שם
בסוף השיעור מסרתי להם דרשה זו ,וגם סיפרתי
להם את המעשה עם אותו אברך שביטל דין תורה
וכו׳ ,ואחרי השיעור בא אלי אחד משומעי
השיעור ,וא״ל" ,אתה יכול לספר עוד סיפור ,כי
גם עלי השפעת ,והנני הולך כעת תיכף ומיד
לבטל דין תורה שיש לי נגד שותפי בעסקי ,כי
החלטתי שהכל מן השמים ,ועתותיו גרמו וכו׳,
עכ״ד .וכמה צריכים אנו את מאמר הכתוב כי

מע״ב אחי אהובי כנפשי הרה״ג ר׳ זאב הלוי
שליט״א
למרבה המשרה ולשלום אין קץ לו ולכל אשר לו.

את מכתבו לוחות שניות קבלתי לנכון ,ואקדים
שקבלתי מרבותי שלא לענות פעמיים
באותו ענין ,ומעולם לא אמרתי קבלו דעתי,
והלואי שהייתי יכול לומר שטעיתי ואתה צודק,
אבל מה אעשה שאהבת האמת מונעת ממני
הדבר ,ורק מחמת שראיתי שלא ירד ידידי לסוף
דעתי ,וחשב שכוונתי אחרת ממה שכיוונתי ,לכן
יצאתי מגדרי ,ועוד שהאהבה מקלקלת את
השורה...
א) יפה הביא ממרן החת״ס באה״ע סי׳ י״ז
ד״ה והאמנם אחרי שהביא בשם
החינוך טעם למצוה כתב וז״ל ,והאמנם כי אין
לסמוך על טעמא דקרא ,כי נעו ,מעגלותיה לא
תדע ,דאפילו מאן דדריש טעמא דקרא היינו טעם
המקובל לחז״ל ,אבל טעם שהמציאו חכמים אחר
התלמוד  -אין לבנות עליו עכ״ל ,וחוץ ממה
שדבריו הקדושים אינם מוסכמים בכל רבותינו
האחרונים ,שהרי רבינו התשובה מאהבה תלמיד
הנו״ב אסר לאשה להתקשט בפאה נכרית משום
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ווי

ספר יראים עמוד היראה סימן מ״ט ל לא

J,

העמודים

סימן נ׳יא (א) למדנו וכו׳ כי1כ ה׳ ח״א

שבכתב ה' חומשי תורה ושע״פ ש״ס והיינו הו׳ נגד
הצדקה נמי שש זה מסוגל כדאיחא כפ״ק דכ״ב הנותן
כאונאת דברים לכתוב עמיתו ובאונאת ממון כתי׳
צדקה לעני מתברך כשש כרכות והניתן צדקה ותפייסו
אחיו דרשו כאונאת דברים מלת עמיתו עם שאתך
מתברך בי״א ביכו׳ כך גי׳ מקצת ספרי׳ נמצא ה׳ כנגד
כתורה וכמציח אבל לבעל
,
הפיוס ו׳ נגד הצדקה הרי
הו׳ לפי שהם נמשכו׳ משם רו צדקה ואין מצווה להחיותו ואמר רב *•המי עבירה מצוק לביישו ולהוכו
זהולגי׳דגר׳ הנותן צדקה שקולה צדקה כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו כדברים אבל מאחיו דכתיב
וכו׳ והמפייסו מתכיך עלינו מצות לתת שלישית השקל בשנה וגו׳  :גבי אונאת ממון לא
אימעע כעל עבירה אלא
בי״א א״ש כפירש״י הו׳ זה
גוי‘ כראמ׳ כאחיך דכתיב
שמושלהקב״ה כמו אני והו
סימן מ״ט
גבי רבי׳ ע"שוא״נ שהיי כ'
נמצא חסר ו' אחת ונראה
משום דאות הי במבטא נחי «^ןיךן הקרוש ברוך הוא להיות רחמנים שנאי התו׳ כר״פ הרבית כד״ה
בפרשות ראות אגבי רא ותאמץ אות לעכור וכו' וי״ל וא״ת והיכי
אין כה אלא ה' אכל אות ו׳
יש כה שני ויין והיינו וה״ו דייבבך ולא תקפץ ארת ירך מאחיך והאביון !ש״ר למימר רנזל הגוי
והשתא ניחא רנגד הלמיי ותניא בספרי ■יש תך ארבה מצטער אכה יתן אסור דאיצטרי׳ קרא למעוטי
מ־ינ °'” 5יל™ ה,א פירושי שר־ איסוץ ,לב מההר אדם כשר״ט כלא בישיחל נופיי! לא
"...אלא""™ .
ני™ לרחם שי״ "* ייי״-ב 1־•יי“™
ואונאה ורכית ־שרי כגוי
ה חומשי תורה משגח ו
סדרים תלמוד ש״ס הרי ועד* לאו ואזהרות הז^ת ידוו כתי הדוויים
דכתיב לנכרי השיך ואונאה
וה״ו נגד הצדקה נמי לפי ויחזיקו טובה לרמאין לא תקפיץ יש לך אדם נמי דכתיב עמיתך י ודרשי׳
שהנותן מתברך ו'בינות שפושט ידו וחוזר וקופץ מאח'ך האב’וז >ןמ לעיל עם שאתך כתו״מ
‘אח שתהיה ע״ש ולכאו׳ ק׳ דלעיל דרשי'
והמפייהו ־ מתברך בי״א תאמץ ואם תקפוץ שופך להיות
בינות כמנין הו׳ והיינו
עמי תו דנתי' באונאת דברי,
אביון כמותו
וה״ו עכ"ל וא״ל כי הנותן
עם שאתך בתור׳ לאפיקי
צדקה וגם מפייסו מתברך
מומר אכל אונאת ממון
סימן ג׳
משם זה וה״ו והוא גי׳ שם
מאיש את אחיו נפקא וכ״כ
ראות
בפרשת
והוא
ברוך
הקרוש
הרמב״ם כפי״ג מה׳ מכיר׳
אהו״ה ר״ת "את "השמים
"ואת"הארץ דכזכויז הצדקה
אנכי אחרי הי אלהיכם תלכו וגומר אלא דברפ״ב דככורות
אמרינן
כזו מקיים העולם וכן אנ״י ואמדינן בסוטה סוף פיק דרש ר׳ חמגיין כרבי
וה״ו גי׳ ע"ח מזל"א :
חגינגיה אהרי ה׳ אלהיכם ותלכו ובי איפשר
אדם ד־יהלך אהר שכינות והלא בבד נאמר
בי הי אלהיך אש אוכלה היא אל קנא אלא הלך אחר פ רותיו מה הקב״ה מלביש ערומים דכתיב
ויעש ה׳ אלהים לארם ולאשתו כחנות .עור וילב־ש׳ אף אתרה הלבש ערומים וכתיב גמי
בישעיות בי תראות ערום ומסירתו מה הקדוש ברוך דהוא קבר מתים דכותיב ויקבור אוותר
בגיא אף אתה קבור מהים מה הקדוש כ״דה מנחם אבלים דכתיב ויהי אחרי טית אברהם
ויברך אלהים את יצחק בגו מת בירכו ברכת אבירים אף אתה גחם אבלים מה הקדוש ב־׳ה
מבקר חולים דבותיב וירא אליו ה׳ באילוני ממרא לבקרו מחולי המילות אף אתה תבקר
חולים ואמריגן כבבא מציעא תגי רב יוסף והודעת להם זה ביות חייהם אות חדרך זו
נטילות חפרים אשר ילכו זרה ביקיר חותים ברה זו קבורת את המעשה זח הדין אשר יעשון זה

נראה מדשינה

לו

צלה

לפגים משורת הדין :

סימן כ״א
דןןןקיך הקכ״ה בפי בהר סיגי לא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך אגי ה׳ ותניא בת״ב ומייתי
רה בפרק הזהב באונאת דברים הכתוב מדבר אתה אומד באונאת דברים או אינו אלא
באונאת ממון כשהוא אומר לא תונו איש את אחיו ה,־יי אונאת ממון אמור הא מה אני מקיים לא
ותינו איש את עמיתו באונאת דברים כיצד אם היה בעד* חשובות תא יאמר <תו זבור
שאבד־ 1נבילות וטריפות ילטד חירות
מעשיך הראשונים ואם היה בןנרים לא יאמר פרה
שניתנות מפי הגבורה ואם היו יפורק באין עליו או שהיה מאבד בניו לא יאמר לו כדרך
וכשם שיש אונאות בדברים כך יש אונאת
שאמרו חביריו לאיוב הלא יראתך כסלתך
בענין רע שמראות פנים רעים שמסור ל<4ב כד־חניא רבי יהודה אומר לא יתלה עיניו על^
המקה בשעה שאין לו דמים שהוא דבר המסור ללב וכל דבר המשור ללב נאמר בו ויראת ותניא
בפרק הזהב לא תונו א־ש את עמיתו עם שאתך בתורת ובמצות לא הוגהו י (א) תימינו שלא

הזהירה תורה אונאה אלא על ידי יראי אלהים י

אבל אם הוא עבריה במזיד אפיד*ו על דבר
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ווי

ספר יראים

עמוד היראה סימן ג״ב ג״ג

העמודים

מט

אמרינן אליכא דאמימר אי סכר כר״ל דריש לעמיתך
הגוזל כתיא ע״ש אכל התו׳ כל הפועלים דף ל׳ז
ע׳ב כד״ה אלא וכו׳ כת' ת״ל וא"ת למ״ר גזל גוי
אתה מחזיר אונאה ואי אתה מחזיר אונאה לנוי ע״ש
ומ״מ משמע דלא ממעטינן מעמיתך אלא גוי ולא
מותי מאי עביר לקרא דוחשב עם קונהו וכו׳ ול״ל
דלל יקיא מיידי כשירם תקיפא על עצמם דא״כ
מומר ועוד שהרי כת׳ רכינו כסימן ע״ז והביאו
היכי קאמר קרא דיצא ביובל
השח ג עשין קש כ והטור
י״ר סימן רנ״א דעכריין אחד יכול להונותו בדבריכם י והיינו ^דאמרינן וכו' ע״ש משמע דל־1
לה האי
אין מצוה להחיותו ולהלוותו בשוף פי־ק הקירא ארה המגילה
האי מאן דשנו דאפילו למ״ד גזל גוי מותר
דכתיב וחי אחיך עמך שומענירה שרי לבווייה בנימ״ל ושי׳ץ פי׳ גייפא ה"׳ד כזמן שירינו "תקיפא
וכיון שעכר במזיריצאמכלל שטייא פ״א נערה שמתא לדאמרינן במ״ק שנדה אבל אם ידם חקיל על
אחיה והביא ראיה לדבר רב יהיררה מאן רסני שומענירה ואטרינן נטי עצמם לכ"ע אשיר וכ״כ
ע״ש א״כ מאחיו נמי משת' מאן דעבר אדרבגן שרא ליוה למיקרו לירה הלמ״ה כחי' לסנשדרין
למעט בעל עבירה אלא
דף נ״ז וז״ל וישראל בגוי
כיון דרבי קרא לכל אבדת עבריינא ־ והיינו דאטר במדרש אכש והונחת מותר דלא תעשוק את רעך
יא
אחיך להחזיר לו אבדתו אותך מנין שאתה רשאי להונותו ת״ל עמיתו • כתיב ולא גוי
וה״ה רביה כמ״ש רכינו שש ואם הונה אותו הרי הוא עבריין היתינו אתך נתיב ואכלת את כל ..ל
דהוי כעין,גזל כ־יאמיינן בתורה ובמצות • וצריך ליזוהר באונאת דברים אשי ה׳ אלהיך נותן לך
כל הרכית ל״ל למכיזכ לאו דאטר רב חסדא כל השערים נגעלו חוץ משערי ורוקא שמסורים כירך
בגזל ולאו ברכית ע״ש • אונאה שנאמר הנה ה׳ נצב על תוטת ניתנך כדאיתא בכ״ק ע״ש והרב|
ה״נ אונאת ממון הוי כגזל ובידו אנך ־ ואמר רבי יוחנן גדולה >הונאת שער אפרים סימן ב׳ כחכ
ואקוד למומר כדאמרינן דבריכם מאונאוה טמון שזה נאמר בו ויראת בשם <־כ א׳ דמ״ש רש״י
דגזל הגוי מותי היינו
נמי התם ל״ל לאו כגזל
וזה לא נאמר בו ויראת :
ולאו באונאהומהא שמעינן
כזמן שהש מסירים בידינו
ונוי והק' עליו דא״ב ל״ל
נ מי הגזל הגוי מותר רהא
מיעוט׳ דרעך ולא גוי
רכית ואונאה שרו בגוי
הב״ה שלא להונות גר צדק  tsSח״ל מואכלח את כל העמי׳
ואס גזל הגוי אסור מדאורי' הזהיר
אימא דצייך לאו בגזל
בדברים ולא בממון דבתיב בפרשת וכו׳ דחותר כזמן שהם
לגזל הגוי ורבית ואונאה
מסורי׳ בירך ע״ש • וכבר
ואלה המשפטים וגר לא תינה ולא תלחץ ונם
נמי לא ילפינן מיניה דמה
כתבתי דמדברי החוש'
לנחל שבן אסור אפילו לגוי הזהיר בפרשת קדושים תהיו וכי יגור אחככש והרמ״ה מוכח כהדיא דגזל
אלא ודאי דגזל הגוי מותר גר בארצכם לא תונו אותו ־ באזרח מכם יהיה הגוי אינו מותר אלא
וכ׳״ב יבינו בסימן קכ״ר לכם וגומר ובנר צדק הכתוב מדבר ־ תניא כזמן שהם מסירי' כידינו
ושמעינן  .דגזל הגוי שרי
ובלא״ה ק׳ לר״ע דאיסי
וכו׳ רק שלא יהא חלול ה' בבכורות פרק עד כמה מנין לגר שמקבל עליו
מוחשב עם קינהו דמשמע
תקיפא
כ-בר וכ״כ כסימן רנ״ה דברי תורה חוץ טיבר אחד שאין מקבלין אותו אפילו בידינו
וז״ל־ שגונב ממון ונפשות ת״ל ובי יגור אתכם גר ונוטר כאזרח מכם מרקאמר דיצא כיובל מאי
הוחיו לבני’גויס וכו'.ממון יתוה לכם מה אזרח שקיבל עליו דברי תוררה עכיד לקרא דואכלת א/:
יכתיב ראה ויחי גויס אף גר שקיבל עריו דברי חוררה מבאן אמרו כל העמים אלא ודאי ס" ל
הותר ממונם וכו׳ כראיתא
דדוקא כשעת מלחמה
כל שיר שנגח את הפרה נר שקיבל עד^יו כמי רברי תורוה חוץ מדבר לז' עממים חותר וה״נ למד
ע״ש ומשמע אפילו כזמן אחד אק מקכלק אותו רבי יום ,בר רבי נזל הגוי מותר איצטרי׳
שידם חקיל על עצמם יהודה אומר אפילו דקדוק אחד מדברי סיפרים רעך למשלי כל הככושי׳
מותריכ״כ התו' כמציעא ובד^ ט־ סתם האמור בתורה בנר צדק הכתוב חחת ידך והרדב״ז ח״ל
דף ש״א בד״ה לעבור וכו׳
סימן י־״ה כת׳ דהנך
יז״ל וא״ת והיכי ס״ד מדבר עד שיפרש לך והכתוב גר תושב חוץ תנאי דפרק המקכל דחברי
למימר רגזל הגוי אשור מגר נבילה • ותגיא ,בפרק הזהב רבי אליעזר דגזל הנכרי מותר מפקי
דאיצטרי׳קיא למעוטי הלא הגרוד" אומר בג׳ מקומות הזהירה תורה על־ 4להניקראי דר"עויבהונא
לרישא אחי״ת וכו' ע"שוכבי•
בישראל גופיה לא ידענא והנד י ובכלל לא חינה יש אונאה ממק ויש
גזל אלא מרבית ואונאה
כתב התו' כל הפועלים
אונארת דברים ונפרשגו לפנים בעמוד הדינין :
וכו׳ וי״ל דהוה אסי־ינן
דתיא דר״ע מוקמי ליה
הינא דאיכא חלול ת'
גזל הנוי מיאכלת את כל
סימן ג״ג
העמים וכו' ע״ש הרי יס״ל
דמויה ראשו' ע״ש וה״כ
הכתוב בשני מקוטורה כפרשה א״ל קרא דרב הונא אכל
דרעך ממעט גזל גוי
ואלה המשפטים על לחיצת הנר
אי
אפילו בזמן שידם חקיל וכן
משמע מדבריהם כפרק דכתיב וגר לא תלחץ לחיצה זו איני יודע מה
היא אצל מדתניא בפרק והזהב הלוחצו עיבר בג׳ לאוק משום לא תלחצנו ונר ד״ו והלחץ
וגר בכליל ישראלי והוא למדתי דומיא דלא תהיה ל״ו כנושה
ולא תהיה לו כנו שרה
ופי׳ דלא יהיה לו כנושה למרנו בסוף איזהו נשר דאמרינז התם כי־אתא רב דימי אמר מנין לנושה בחבירו
שאסור
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כדק

,י—

ממן נ״ב

הזהיר

ווי

ספר יראים עמוד היראה סימן נ״ד ג־ה נ־ו

העמודים

מולא כחיה לא חענון כל אלמנה ויחוש וכה״ג אמרי,
אי ליכא חלול ה' אפילו ירם תקיפא על עצמה
כפ״ק דמ״ק מיהו כמקים אחר דרשי' להפך כמ״ש
מוחי :
בל עה"ש א״ח סימן תי־צ״ד עש״ב א״כ אין חי' בין
לעבור עליו כל
(א)
יתום ואלמנה לשאר כל אדם אלא דר׳י׳י ילין> שאר כל
לאוין • ותימא
י
אדם מרלא כתיב לא תענו
דכמלכיתא בפרש' משפטי׳
חמרינן אין לי אלא אלמנה ■שאסור לעבור לפניו ת״ל לא תהיה ד־יו כנושה וד״ע ס״ל שדבר הכתוב
ויתום שאר כל אדם מנין למדנו פי׳ הלחיצה שילך עה הנר לפנים משורת הדין :כהווה וכן פירש״י כחומש
בלע ועיין כסמ״ג לאוין
ת״ל לא תענון דברי רבי
ל וע״ש בה׳ דיכא דחיי
ישמעאל רע״א אלמנת
סימן נ״ד
ז״ל
ויתום שדרכן לענית בהם
המשפטים
ואלה
בפרשה
הבהוב
הכתוב מדבר ע״ש ־
סימן נ׳יו גא) יכול
ישמע לו
1
ונראה דרכי ישמעאל יליף
כל אלמנה ויתום לא חענון ’
מרלא כתיב לא תענו ול פי׳ לא יענה אותבם לא בהונאה ממון ול־^יה וכו' בל א״מ פרכי׳ טעמא
ונו
לא תענון בנוי׳ן א״נ
בדבריכם רעים ורבר זה אפילו בישראל אסור
ולמה הוצרך להזהיר עליהם ־ (א) אלא לעכור עליהן בשני לאוין

סימן ניד

אלא

הזהיר

סימז נ׳׳ה
צורינו בפרשה ואלה מסעי לא תחניפו את הארץ ותניא בסיפרי הרי זו אזהרה
*צלה
לחנפיבם והריני מפרש פי' חנופה שהזהיר הכתיב כר־ ,השומע דבר עוולה ואומר יפה
הויא או אפילו שותק ואינו מוחה מרתיך יראה אלא מתוך רשעות לבבו נקרא חנף כדהגן
בסוטה בפרק ואילו נאמרין אגריפם ■אחינו אתה באותה שעה נתחייבו שנואי ישראל כיליירת
שהחניפו לאנד־יפס ואפילו בשתיקה נקרא חנף בראמרינן בקידושין בפרק בתרא דאמר ליה רב
יהודה לרב נחמן השתא דאתי מר לישתעי מר מה דיניה דלא לימרו ליחנפו רבנן אהדדי פי׳
אי שתיקנא ־ והאומר לרע טוב נקרא חנף דא״ר אלעזר כל אויבם שיש לו הניפה אפילו
עוברין שבמעי אימן מקללין אוהו שנאמר אומר לרשע צדיק אתה יקבוהו עיזיבם יועטוהו
לאומיכם • אבל המשליכם לרשע ומראה עצמו כאילו אוהבו מחטת יראתו אינו חנף בדאיהא בפ׳
הניזקין שואלין בשלומן מפני דרבי שלום ואפילו בשוק ואמרינן בפי ואילו נאטרין בסוטה דרש רב
יהודה בר מערבא לאמימר ר■ שמעון בן פוי אומר מותר להחניף לרשעים בעולם הזה שנא׳ ולא
יאמר עור לנבל עור נדיב ולכילי לא יאמר שוע מכלל שבעולם הזה שרי י ר״ל אמר טחכא
כראות פני אלהים ותרצני למדנו שמותר להחניף לרשעים מחמד פחד אבל שלא מחמר פחר נקרא
הנף י שמאחר שאין מי שגורם להחניף הרשע כי אם רשע לבבו ושנאת ישר והטוב ויזהר נתרכש
מן החנופה שכן עונשה מרובה דא״ר כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה שנאמר כי עדת חנף
גלמור וכתיב ואבי שכולה וגלמודה ואמר רב הסדא וא״ר ירמיה בר אבא ארבע כיתות אק מקבלות פני
שכינה כת לצים כת חנפים כת שקרים כת מספרי לשון הרע כת חנפים מנין שנאי כי לא לפניו
חנף יבא וטוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה והמחניף נקרא מטמא ארץ ועובר לא תחניפו
ולא תטמאו וגורם לשכינה להסתלק מישראל דכתיב ולא החניפו וסמיך ליה ולא תטמאו את הארץ
אשר אתם יושבים בה אשר אני ה׳ שובן בתוכה וצורנו ישכין כיבינו תה טתרה :

סימן נ״ו
^•ןיףן הקב״ה ליראה את יולריו ולכבדם • מורא דכתיב בפי קדושי׳ תהיו איש אמו ואביו תיראו • כיבוד
דכתיב בי׳ הדיברות בבד את אביך ואת אמך וחניא בקידושין בפ״ק אי זהו כיבוד ואי זהו מורא
מורא לא יעמוד במקומו ולא ישב במקומו ולא סותר דבריו ולא מכריעו י כיבוד מאכילו ומשקהו מכניסו
ומוציאו י איבעיא להו משל מי ומסקגא אמרי לי רבנן לר׳ ירמיה בר אבא משל אב והא דחניא נאמר כבד אוז
אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה' מהונך מה להלן בחסרון כיס כולי ומפרש ליה החם לביטול מלאכה פי׳
שצריך שיתבטל ממלאבתו ויכבדנו • ותניא מכבדו בחייו ובמותו במוחו כיצד היה אומר דבר שטועה לא
יאמר כך אמר אבא אד־יא יאמר כך אמר אבא טדי הריני בפרח משכבו והגי מילי ברתיך
י״ב חודש מיכן ואילך אוי זכרוני לחיי הע״הב בחייו ביצר נשמע בדבר אביו למקים לא יאמר שלחוני
בשביל עצמי פטרוני בשביל עצמי אלא יאמר בשביל אבא רב יוסף כד שטע קל כרעא דאימיה אמר איקיכש
מקמי שבינה דאתיא ואין שיעור לכיבוד ומורא אלא בל הזהיר והזריז הרי זה משובח ־ ואם אביו רשע מאתר
מכל מצוות האמורות בתורה פטור מטוראו וכיבודו בדאמרינן הניח להם פרד׳ או טליה חייבין להחזיר מפני
כבוד אביהן ־ ומקשינן הגי מי מיחייבי בבכור אביהן קרי כן ונשיא בעמיך לא האור בעושה מעשה עמך
ומשני כשעשה תשובה פי' מן הרבית י ופי' תשובת רבית מפורש בסנהדרין בפ״ק דאפי׳ לגוי אינו מלוה ברביח
ואם אביו אומר לו לעכור מצור ,אינו רשאי כדהניא ביבמות בפ״ק יכול א׳יל אביו היטמא או א״ל אל תחזיר
(א׳ יכול ישמע לו ת״ל איש אמו ואביו היראו וסמיך ליה את שבתתי תשמרו כולכם חייבין בכביי־י
ובל

ויען
<ניהא לא יאבדו שנים כאחד יהא׳ ישאר .גם אין
ראיה ממ״ש מהר״מ מינן סי׳ קיג והרב תנא כש׳
מש״ל פטו״ב מהל' מעה׳ק ה״ז לענין קלקל אחייג
חכרו בין גדול לקטן עיין כס׳ מיער לכ״ח הי׳
כ״ג אות ל׳ וההיא משום זה אלי ואנוהו הקנאה
לפניו במלית ;
—— י
יח המרתי ואתבונן כמי שמצער לחברו
כהכעסית וקנטוריס אן חכרו
* איש חם לא תלי ולא מרגיש אם יש לו עונש מן
השמים על זה או לא  .ובתחילת ההשקפה אני
אמיהי כחפזי רמוין מכה או׳א לאחר מיתה ופטור
כריני ארס וחייב בר״ש נראה ראיה ובשר המת
אינו מרגיש אך יש לוחית רמשים יעביד קלנא
בחיוב כאו״א היא דחייב בד״ש אך כעלמא לא •
ומעטן ל״ע לק'מ ונסתפק הרב יו מלאכי אית
שס׳ז היכא דלא עבר איסירא ועמדו על דבריו
בס׳ ארעא דישראלאוח ה׳ וכס׳ אמי יוסף כליקיטיו
מההיא נמי אין ראיה והנתינה קפיר רחמנא
וגלי קרא שאני ומשעת נתינה קא עכר .
ולכאורה יש להביא ראיה ממ׳ש כמכחית
‘*“דס״ר כחשב לעלות דגים והעלה
נמי חנוק דנחלקי יכה ויבא אי בקר מחשכה
אזלי׳ אי כתר מעשה ועיין להרמב׳ם בפ׳ב ישבת
ולהראכ״ד בהשגותיו ובמ״ש הרב ראש דיר ס׳ וינש
דז״ל ע’כ כין רכה ליכא וכתב ראליכא דכ׳ע אם
לא נתקיים מחשכתו כלל ולא העלה דגים אלת
תטק לכד אי פטור ופירש ענין מניית ייסף
ומכרוהו לעכו ונעשה מלך יע״ש יגש חזה אל תנת
יון מלוחות והא מיהא אחרים היואים והשומעים
שחקו בקלון של זה ומחשבתו יצא לפיעל קצת ואין
לו דמות עם מחלוקת זה דרכה ורכא :
וחזה היית לד׳ יונה כשערי חשובה דף כ״ט
ע ר יהוכא כייסף לחק ס' נצכים יוח״ש
כי המוכר שקר אפי' שאין כו להרע כלל ואין
ספסר לזולתו עליו אמ,־ שלמה יפיח כזבים עד
שקר ריכיאחו להעיד שקר כאחיי ולענות כו ס־ה
יע'ש הנא לי יהי רזה התם מאי רקמיה אינו
מרגיש זס יכיאחי לעשותו לארם שמרגיש ומקפיד
ומצער לחברו ועושה לו הלכנת פנים וש׳ר אלא
רזו אזהרס אך אס חייב עונש לא שמענו עדיין
סיכא ומטין לכיוחו ולצערו וחבט איט מרגיש
כלל והיה אפשר להביא ראיה ממ׳ש מהי־״ש הלוי
?ל ח״מ סי' פ״א יהיכארגנב ע'מ להחזיר יאסור
אס לא ידעו הבעלים ולא נצטערו ופטור עיין
כסה׳ק ברך א״א ס׳ בראשית ובקונט' אברהם את
ידו דרוש ג׳ לתשו׳ הכא נמי נימא דוטותא ופטור
אלא רלהי־כ משככית יעקב רק״פ וכתב כי האי
חילוקא תלה דלא ירע אטש כלל דאי ידעו אחרים
אפי' והבעלים לא ידעו נראה רעכר על לא תנטט
עיין עליו וכתב מרנא ככנה׳ג סי' ת׳ן הגה׳ט
אית ס׳ מתשי׳ רש״ל דאם אנשים שהיו אצל המריבה
מרגישים שטיק להוציא שש רע צריך לסטל הדין
ע'כ  .ומדין החוטא לחברו שלא בפניו ואפי׳ לא
שמע כלל ולא ירע רחייב לשאול ממנו מחילה אין
ראיס דחכרך חכיא אית ליה יסיף סיף מעוקר
לידע אלא דמינה תוכיח כלאו ולא תקלל חרש היכא
רהוא כמשמעו אף דאיט שומע קייב עיין ח״מ
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אברהם

ח׳ט

סי ,ת״ך סעיף לז וכהא נמי איכא (למיתי דמעות:":
דיוריעו לו בקול רם הרכה או ברמיזא • ונראה
דהיכא ולא ירע אם חברו איט מיגיש דאז חייב
מירי והוי דכא על •אשתו במחשבת והיא אשה
זדה דאז כעי כפיה ועשה מעשה כטנקו ליהטת
מהעבירה ועיין להגאון מין זקני כס׳ חק״ל יו״ר
ח׳א שי׳ קכ״א מה שדחה להרב צמח צדק סי'
ס״ט רנסתפק במי שאכל ספק אישור ושוב טרע
לו שהוא הקר דהכיא ממ״ש בקדושין דפ״א אשם
הפיס דהא התם ודאי איסור ולכך בעי כפיה,
ושוב הביא ראיות אחיות שם ודוק •ובדין מבייש
את הישן <$מת יוקא כזה י״א דהוא פטור עיין.
בח״מ סי' ת״ך סעיף ל״ה ועיין כנס״ג הנס״ט אית
ג״ל וממהיא יתש׳ כעיבדא רקצב דאמר דהמנהג
להטתו ונענש אין ראיה רהא עכ״פ סכל המכה
ומי מפיג צערו • לכל הדברות מכק לייצנים לא
נפיק ראיט מקכלפני שכינה ואפי׳ נגזר עליו ע׳
שנה לטובה יאבד טוכס סרכה כאומרם זל ומי
פתי יכנס כזה ובכן שומר נפשו ירחק מהם ועליו
יייתבא ברכת טוב :

יט מחוסר
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ידיעתי כאתי לבית הספק בכל

מולי דרבנן ראמייו פטור כדיני
אדם וחייב כי״ש אי אתימי דתפס מיניס משכנגרו
דחייב לו כר׳ש אי מפקינן מיניה כיון רכדיני
ארם פטור או אין כ״ר ניקקין לו להוציאו מידו.
והאיר ה' את עיני ומצאתי לסיב קנא דאורייתא
ז״ל כספיו הנורא מש״ל כחל׳ מלוח ולוה פי״א
ה״ז רכחב וז״ל וכ״ת היי היורשים חייבים בר״ש
לשלם חוב אביהם אף ממטלטלי! וכרמיכח בפרק
מי שהיה נשוי בעוברא דקטינא והישב״א הוסיף
לומי רכיפיןליורשים עלמטה זו לשלם אף ממטלטלין
הא ליתא משים רכל דבר שאינו חייב בר״ש לא
מהגי תפיסה וכמ״ש הימב״ן כאומר מנה לי בידך
והלה אומר איני יודע רפטור מר״א וחייב בר״ש
דאי חפש כעדים לא מהט וכן גבי אבק רבית
דקיל יככא לצאת י״ש חייב להחזיר כתבו הראשו׳
ראי תפש מפקינן מיניה וט׳ ומכאן ק״ל למה
ש־שום מכרוני דאיכא מאן יסכר דמי שחייב כר׳ש
יתפיסה מהני דה א הכא אמרי׳ !־תפישה רלאחר
מיתה לא מהני אף שהיתומים חייכים בד״ש ולס׳
הישכ״א רטפין ליררשין אמאי לא תועיל תפיסה
אי משום דליכא שעבוד נכסים א״כ ברטת קצוצה
דליכא שעטר נכסים ואין ב״ר יוררין לנכסיו ונמ׳ש
הריבש סי' ש״ה משם הי־שב״א נימא דלא קועיל
חפיסה וזה לא אמרו אדם מעולם זת״ר הא קמן
רכמחליקת הוא שטי אי חפיסה מהני כחייב כד״ש
או לא י והרב המגי׳ה בא לצי׳ון מ״ש הי־כ תנא
מני׳ר טפיה בפכ״א מהל׳ מו״ל שם וחזינא התם
הלכה א׳ רהביא מרש״י והראכ״ר דתפיסס מחני
יע״ש •
א ס כי עז נתקשיתי ברכיי הרכ תנא ז״ל
במ׳ש שם בפי״א אחז דמ׳ש הריב״ש
הוא אפי /לרעת הרשב״א יס״ל רחייב לפי־וע כירי
שמיה אפ’ה צא מהני תפיסתו מילא הביא הייבש
דברי הישב״א כיה משמע רדיט הוא אפי׳ אליבא
דהישכ״א ראל״ה סי״ל להביא דלס׳ הישכ״א הדין
משתנה רהא כל יומא ויומא שמעתתיה בעומים
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זה

חפץ חיים

שם ס״ד .ה״ה אם מספר על אומן וכו׳ עיין
כלל ב׳ בבמ״ח סקי״ד דאסור לומר על
חייט שאינו טוב.
שם .כגון לומר על הרב שבעיר .עיין כלל
ח׳ ס״ד.
ו׳ ס״ד .בהגה״ה .אבל אם הוא מכיר את
רוע וכר .עיין לקמן סעיף זה ובבמ״ח
סק״ט ובכלל ט׳ ס״ד ובבמ״ח סקי״ג ובפתיחה
לאוין בבמ״ח סק״ו.
ס״ג .ולפעמים שייך איסור לשה״ר
כלל
אפילו על קטן כגון לספר גנותו של
יתום קטן שמגדלין אותו אחרים בתוך ביתם
דעי״ז יוכל להסבב שיגרשו אותו וכו׳ עיי״ש
ובבמ״ח שם סק״ה כתב ח״ל :מח שציירתי
ביתום ולא בשאר קטן משום דאין מצוי שיבוא
היזק או שאר דבר המיצר לקטן ע״י מה
שמספרין גנותו ואה״ג אם הוא רואה שע״י
דיבורו יסובב לו ריעותא דינו כיתום עכ״ל.
ומשמע מזה דאם רואה שלא יבוא לקטן שום
נזק או ריעותא מותר לספר עליו לשה״ר ,ויש
להקשות דהלא בכלל ג׳ ס״ו ובבמ״ח שם סק״ז
כתב דאסור לספר גנות אפילו אם לא יגיע
שום נזק עיי״ש והח״ח בעצמו בח״ב כלל ז׳
בבמ״ח סק״ב באיסור הרכילות על קטן כתב,
שקטן ,פשוט שגם הוא בכלל עמך .ולפי״ז מ״ש
כאן דאסור לספר על קטן לה״ר דוקא היכא
שיבוא לו צער או נזק וכיו״ב ,צ״ע .וכתבתי
שאלה זו לידידי הרה״ג הצדיק ר׳ שמואל
הומינער שליט״א והשיב לי ח״ל :מש״כ בענין
לשה״ר על קטן ,יש לומר דהח״ח בכלל ח׳ ס״ג
סמך על דברי החינוך מצור .של״ח שכתב לענין
אונ״ד ואפי׳ בקטנים ראוי ליזהר (א״ח ,דר״ל
מדכתב רק ראוי ליזהר הרי דמעיקר הדין אין על
קטן לאו דאונ״ד וא״כ ה״ה לאו דלשה״ר ולכן
כתב הח״ח שאסור רק בגוונא דיגיע לו נזק וכר).
אך מה שהקשה מדברי הח״ח בח״ב כלל ז׳ סק״ב
זה קשה קצת ,אבל בפנים שם ,הרי משוה אותו
לגמרי למש״ב בלה״ר ,וצ״ל דכונתו גם בבמ״ח
הוא ,כשיבוא מזה קצת חיזק לקטן .אך לענין
דינא גם דברי החינוך צריך בירור ,למה יצא
לחלק בין גדול לקטן (א״ה ,דר״ל דהרי החנוך

כלל

ח׳

ה ש ולחך

סג

לגבי קטן כתב רק דראוי ליזהר) .ובמנ״ח (שם)
חולק בזה על החינוך ואומר דלאו דלא תונו
קאי גם על קטן ובעבד המלך פרשת בהר
מתבאר מזה בעזה״י .שוב התבוננתי ,דגם
המנ״ח יודה לדין הח״ח דעל קטן היכא דלא
יגיע לו היזק וצער אין בזה איסור לשה״ר,
דבשלמא על גדול אף שלא יגיע לו שום היזק
וצער הוי לה״ר עצם דבר הגנאי שדיבר על
איש ישראל וזה אסרה התורה לדבר רע על
איש ישראל ,אבל על קטן לא שייך זה ,דהלא
הקטן הוא עוד פטור מכל המצוות ורק
מחוייבים לחנכו ,וא״כ אין על הקטן בזה שום
רע וגנאי ,וזה ברור בס״ד ,רק לפעמים יוכל
להסתבב מזה לה״ר על אביו ואמו ,שיחשבו
שאביו אשם בזה שלא השגיח לחנכו כראוי,
ועיין בכלל ד׳ דהוי לה״ר על אדם אם מספר
במעשה קרוביו .עכ״ל במכתבו.
ח׳ ס״ט וכ״ש שאסור לבזות את דברי
תורתו ,וכתב בספר קצה המטח שעל
המטה אפרים בסימן תר״ו ,סק״י :ח״ל :ומזה
יש ללמד דצריך ליזהר מאד ג״כ מלדבר עתק
על הספרים כמו שמביא הגאון החיד״א ז״ל
בשה״ג מע״ם ח״ב ,שאחד מחכמי המערב קרא
בספר בענין אחד ולא ערב לו ודיבר עליו סרה,
ובלילה בא לחנקו עד שבכה ושאל מחילה
וקיבל שלא לזלזל בשום מחבר ,וכן האריך
שם להזהיר שלא לדבר סרה ושום זלזול נגד
מחבר ,וגדולים צדיקים במיתתן וכן הביא שם
באות ל׳ :ושמעתי מפום רבנן קדישי שקבלו
מאבותיהם שהרב הלבוש ז״ל בג״ע העניש
לרב גדול על שהתרים כנגדו בלמדו דבריו
בלבוש( .א״ח ,ואנכי הולך רכיל מגלה סוד,
כי הרב הגדול הזה היה הפר״ה והענישוהו
שלא למדו ספרו מ׳ שנה ,על שקרא לבעל
הלבושים בשם חייט .כמ״ש בספר תולדות
הצריז״ם זצ״ל דף קי״ג) ועיין בתשובת ח״ס
בהשמטות סי׳ ר״ה ובמבוא שבריש ם׳ האשכול
אות י״ז וכן בתשובת דבר״ח בחיו״ד סי׳ ק״ה.
והנה מספרים מהגאון מהר״ם שי״ק זצ״ל שעמד
בכל עיוה״ב לבקש מחילה מן הספרים אולי
פגע בכבוד אחד מהם וכן היה מנהגו של הגה״ק

כלל
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זריחת השני
דבמרובה דרשינן מעל חמור ,שור ושה ,חד למעוטי עבדים וחד למעוטי קרקעות".

וכ״ה בהדיא בפי׳ המשניות להרמב״ם ,שבועות פ״ו מ״ה" ,כשתתבונן בפסוקי
התורה תמצא כי הדברים שנזכרו ודן בהם בשבועה ,או בתשלומי כפל וד׳ וה׳
ונזכרו בהו דיני השומרים ,הם חמור ושור ושה וכל בהמה ושלמה וכסף וכלים,
יוצא מכל הפסוקים הללו בהמה וכלים וכסף וכל אלה בסוג דבר המטלטל וגופו ממון
כך כל דבר שהוא תחת כלל זה והוא דבר המטלטל וגופו ממון חלים עליו אותם
הדינים ,יצאו קרקעות מפני שאינם דבר המטלטל וכו׳ והשטרות לפי שאין גופו

ממון" (לפי תרגומו של הר״י קאפח).
נח ,ב ,משנה .כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים ,לא^אמר לו ככמה
חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה ,אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

הראשונים ,אם הוא בן גרים וכו׳.
הרמב״ם ,ה׳ מכירה פי״ד הי״ב והי״ג ,מביא כל מקרי האונאה בדברים שנמנו

במשנה ואף מוסיף עליהם ממקום אחר ,ולא מביא את המקרה שלא יאמר לו בכמה
חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה ,ותמהו מפרשים על שהשמיט הלכה זו (עיין אוצר
מפרשי התלמוד ,ב״מ ח״ג עט׳ קיט ,ב) ,וביותר יש לתמוה שהרי הרמב״ם בפירוש

המשניות ,ב״מ ,שם ,כן מביא גם את המקרה של עמידה על המקח לשוא.

ונראה לי ,כי את המקרה של עמידה על המקח ללא רצון ליקה ,הרמב״ם ,מסווג
וכולל באונאה במקח וממכר .לפי הגדרת הר״ח בפירושו פסחים קיב ,ב ,עמידת
סרק על המקח "מפחית ה מ קח בעיני בעליו" ,וכדברי המאירי ,ב״מ
נח ,א" ,שאסור להונות את חברו ולגרום לו פסידא בדבריו והוא שאמר ,לא יאמר

לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה ,שהרי מתוך שהוא בוש לומר שאינו רוצה
ליקה משפיל לו מקהו לומר שאינו שוד ,כל כך ואחרים שומעים ונמצא גורם לו

פסידא".
לפי זה הרמב״ם בהי״ב ,כדלעיל ,באמרו" ,כשם שהוניה במקח וממכר" ,הרי
כלל בכך מקרי אונאה בדברים בדרך של מקח וממכר שיש בו משום הפסד ממון

לצד אחד ,ולאחר מיכן מוגה מקרי האונאה בדברים גרידא שנעשו שלא בדרך מקח

וממכר.

נח ,ב .ת״ר ,לא תונו איש את עמיתו (ויקרא כה ,יז) ,באונאת דברים הכתוב
מדבר.
גנמוקי יוסף על הריא״ף מביא "ואמר במדרי^ייצם הונה עצמך מותר אתה
להויהו שזה איוו קרוי עמיתד".
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הרמ״א בהגהותיו ,שו״ע חו״מ סי׳ רכ״ח סעי׳ א /מביא דברי הנמו״י בשינוי לשון,

״ומי שמאנה את עצמו מותר להוניהו״.
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בבאר הגולה:,שם ,ציין שפירושו ,דאם הונה אותך גם אתה מותרלהוניהו.

״ • כעין ״עם נבר תתבר ועם עקש תתפל״ — שמואל-ב ,כב ,כז ; t: .ז
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אולם הסמ״ע פירש דר״ל מי שמזלזל בכבוד עצמו גם אחרים מותרים להוגה״ו
ז
: ::
•
ולזלזל בכבודו< .

ונראה לי ,כי יש להעדיף את הגירסה ואת הפירוש של הטמ״ע ,כי הנמוקי יוסף

עצמו במס׳ ב״ק ,ריש פ״ג ד״ה אמאי פטור ,מסיק בעקבות ־הרא״שוהמהרי״ח,
כי הא דאמרינן "המשנה ובא אחר ושינה בו פטור" ,ב״ק כד ,ב"’,גבי אדם דבן דעת
הוא לא אמרינן הכי" .היינו אדם יש לו דעת לרסן עצמו ותגובתו על דברי הזולת.
ועיין זריחת שני ,ב״ק ,ח״א ,עט׳ .115-114

< גם לפירושו של הסמ״ע יש להעיר ממס׳ תענית טו ,ב ,דאינו דומה מתבייש מעצמו

למתבייש מאחרים.
י :׳,׳•ק• .ד׳ גג ז ף:׳
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נט ,א .מנ״ל מתמר ,דכתיב (בראשית לח ,כה) ,היא מוצאת והיא שלחה »ל הטית.
ושם בתוד״ה דכתיב היא מוצת ,בלא אל״ף ,כמן (איכה ד ,יא) ויצת אש בציון,
;:ו ,ר

שהיתה קרובה לאש כבר וכו׳.

.......

היינו שיש.לפרש את המלה מוצאת כאילו היתה כתובה ללא אל״ף.
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וכן פירש בעל הטורים ,בראשית ,שם" ,היא מוצאת קרי חסר אלף".
ודרש זה הוא עפ״י הא דאיתא במס׳ סוטה י ,ב ,היא מוצאת ,היא מיתוצאת

מיבעי.
כלומר ,לפי דקדוק הלשון היה צריך לכתוב היא מיתוצאת ,לשון הוצאה 'בעל
כרחה (רש״י ,שם) ,והא דשינה הכתוב למוצאת עם "אלף" אילמת ,בא לרמוז
לפירוש מוצאת ,נמצאת על סף שריפתה מלשון ויצת אש\

ובספר הנר (שבכת״י) להרב זכריה אגמתי ,ב״מ ,שם ,איתא "ויש מפרש מוצאת
י > ! ■>
; ,י
מלשון ויצת אש״•
ואילו בהערוך ערך "צת" ,הגירסה שבסוגיתנו היא :א ל תקרי מוצאת ,אלא מוצת.
באוצר הגאונים ,כתובות סז ,ב ,בלקוטי פירוש'רבינו חננאל ,מביא'דברי הערוך,
הריטב״א כתובות ,רש״י לב״ר פ׳ פ״ח ,מדרש שכל טוב — שבכולם הגרסה היא

a

אל תקרי מוצאת ,אלא מוצת.
אולם תוס? כתובות סז ,ב ,ד״ה דכתיב היא מוצאת מציין" ,רבינו חננאל גריס

•« <r -״*  . t,מוצאת בלא אלף׳/

וכן בדקדוקי סופרים ,ב״מ ,שם ,אות ו ,ציין ,כי בכת״י ר׳ א׳ וב׳ הגירסה היא
מוצאת בלי אלף וכ״ה בכתובות כת״י.

אמנם יש כמה פעמים בש״ס שינויי גירסאות בעיקר במלאות וחסרות שבמלים
בפסוקים כפי שהם מובאים בגמרא בהשוואה למה שמופיע בספר תורה — ועיין

פסחים קיז ,א ,תוד״ה שעומדים; מגילה כב ,א ,תוד״ה אין מתחילין; נדה לג ,א,
תוד״ה והנושא ,ובגליון הש״ס לרעק״א ,שבת נה ,ב ציין המקומות שבגמרא או

בראשונים בהם המלה מופיעה לא בצורתה שבספר התורה והמלה מוצאת שבספר
בראשית לא נמצאת שם ,מכאן שאין כאן שינוי ,אלא אל תקרי מוצאת אלא מוצת

וכפי פי׳ הר״ח שהובא באוצה״ג כדלעיל.

ועיין עוד חידושי מהר״ץ חיות ,שבת נה ,ב ,וביד מלאכי סי׳ רפ״ג.

נט ,א .אמר רב חננא כריה דרב אידי מאי דכתיב ,ולא תונו איש את עמיתו (ויקרא
כה ,יז) ,עם שאתך בתורה ובמצוות אל תונהג

הרמב״ם ,הטור והשו״ע לא מביאים דברים אלה להלכה .רק הרמ״א בהגהתו לשו״ע
**
חו״מ סי׳ רכ״ח סעי׳ א׳ ,מביאם להלכה בשם ״וי״א«,

ולפי הרמב״ם ודכוותיה הדיוק מהמלה "עמיתו" בא לרבות את אשתו ,וכפירוש
הריטב״א ,הובא בשיטה מקובצת ב״מ ,שם" ,עם שאתך אל תונה פירוש אשתך",
או כפירושו של רבינו יונתן ,הובא בשטמ״ק ,שם" ,שאתך בתורה במצות ,כלומר או
במצות ,אעפ״י שאינו חכם אל תונהו וכיון דמבני ישראל הוא".

נט ,א ,רש״י ד״ה כדדרש רבא ,וכו׳ שהיוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב
לאשתו על מנת שאם ימות שתהא מגורשת מעכשיו ולא תיזקק ליבם וכו׳.
ושם בתוד״ה נוח לו לאדם וכו׳ .וקשה לר״ת דאם כן אין זה כל*היוצא ,אלא
דוקא שיש להם אחין ואין להם בנים ,מיהו בקונטרס לאו דוקא נקט יבם אלא שלא
תתעגן ,וכ״ה בתוד״ה כל היוצא וכו׳ — כתובות ט ,ב.

כנראה רש״י העדיף את הטעם שלא תיזקק ליבם ,כי יותר שכיח שחייל יהרג
במלחמה וידעו על כך מאשר יעלם ולא ידעו אם הוא מת או חי ואשתו תתעגן.
ולגופו של ענין ,רש״י במס׳ שבת נו ,א ,מביא שני הטעמים גם יחד וכ״ה ברש״י
ד״ה שבקש ,וכו׳ גט שהיה בעלה שולח לה מן המלחמה שמא יטיח לא תיזקק ליבום,
או שמא יהרג ואין מעיד עליו ותתעגן אשתו ,או שמא יהא שבל וכו׳.

גם במס׳ שבת רש״י מקדים החשש מפני צורך בייבום לחשש של עיגון.
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בשיטה מקובצת ,שם ,הביא בשם הר״וז" ,ויש־אומרים ,כי יחכם מחכמי !מדר
נתנמנם י במדרש וראה בחלום שהיו חולקים החכמים י על י ר׳ אלעזר וא
ר׳ אלעזר וכו׳ .אמת המים • תוכיח 1וכל העניו 'יוכו׳* והחלומות' שוא ידברו וק׳
אחרי רבים להטות" ,עיי״ש .וכה״ג הר״ח ,חגיגה ה ,א" ,ויש מי שאומר כי ענין ר
ראה דברים הללו" .וראה רמב״ם ,ה׳ יסודי התורה'פ״ט ה״ד.

נט ,ב .עמד רכי יהושע על רגליו ואמר ,לא כשמים היא (דברים ל ,יב) וכו׳ tf׳’.
כתבת כהר פיני כתורה ,אחרי רכים להטות (שמות כגלב).־ ׳•״ it :» .►:׳־׳•;* x

ומה שאמר רבי ,יהושע לרבי אליעזר בן הוךקנס;!אמר רבן גמליאל לרביןיהוי
שחלק על הרבים (ראש השנה כה,יא ,במשנה) ,אלא שרבי יהושע קיבל עליו ה

משא״כ רבי אליעזר בן הורקנם.

r .׳•;vu c

!:׳s «..-.-׳׳׳r׳ •«:;;:תתחברי• ה י  1r.׳;; ?$;tm,׳

■:תמיri׳;

-ת

:5- : *4׳ ;■

.ס ,א ,משנה .וכו׳ כאמת אמיו;; .
ושם בגמרא ,אמר,רבי אלעזר עדא אמרה כל באמת אמרו הלכה היא.,.,,..
במשבי״ר ובכת״י מינכן ,וכן בכ״י ה׳ ור׳ ,א׳״וב׳ ובמשניות נאפולי ,ובירושי
■י >•«
mw-Hti
.׳׳! י■ , ...
וברי״ף וברא״ש ליתא למלה ״אמרו״ (דקדוקי סופרים ,שם). .... ..... . .
וכן ליתא ,ל״אמרו".בנוסה המשנה כפי שהובאה בהמאירי (ב״מ נט ,א ,ענו׳ 19
ובמס׳ שבת צב ,ב ,במשנה ,איתא באמת אמרו ,ואילו בגמרא שם ,תגא.רל בא
הלכה'היא.
.
,
י■
וכ״ה בירושלמי ,שבת פ״א ה״ג ,במשנה ,באמת אמרו ,ובגמרא אמר ר״א כל מ
ששנינו באמת ,וכ״ה בירושלמי כלאים פ״ב ה״א במשנה איתא באמת אמרו ,וב
1 1 ;;>< , ; .׳, is .,r :־;  ... ■ Iי
 , .י■ ז"
;,.׳׳!
שם אמר ר״א כל מקום ששנו באמת ,וכ״ה בספק הכללים ,בהליכות עולם ,שע;
(עט׳ נד ,א) וכן כל באמת אמרו הלכה היא ,ואילו בכללי הגמרא למוהר״י ק

ש״מ כל היכא דתני באמת הלכה היא.

וה״ר יונתן הובא בשטמ״ק על אתר מסכם כל באמת הלכה ,הואיל שב

נשבע שכן הוא ,להודיענו בא שהלכה כמותו ואין לגמגם בדבר.
מכל האמור .מסתבר ,כי הכלל .הוא" ״כל .באמת״ ך«רי וו הלכהi ,
..

"ואמרו" מרכיב בכלל.

. .

,

*« ••י

־,

► 14.י•'

U

■

;

•

־״׳■ ■;;.זיז !»*; kt.ii'ii c*. ndcp'3 cirri .x

,

* י

;:s

ם ,א .רכא אייתו ליה חמרא מחנותא ,מזגיה טעמיה( לא הוה כפים ,שדריה ילה
א״ל אכיי והא אגן תגן ולא לתגר אע״פ שהודיעו,׳ א״ל טזגא דירי מיו-־מ יריע
ולכאורה קשה והרי במשנה יש הבחנה׳ בין י חנות ׳'שבהודעה סגי ' ,״לא י
בחנות אלא א״כ מודיעו" ,ובקי•חגר" ,לאי^מכרנו יוכו׳ 1לתגר ־אע״ס'שהולכו•
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קמב

חפץ

הלכות לשון הרע כלל ז

חיים

מקור החיים

בחזקת כשר גמור לעת עתה ,דהחשוד על לאו דלשון הרע חשוד ילשקר ולהחליף
ולהוסיף ומה בכך שהם תרי אפילו הרבה יותר קשר רשעים אין מן המנין ,אלא אפילו
אם הוא דבר שאין נעשין רשעים על ידי סיפורם אם האמת אתם אפילו הכי < 0אסור
כאר מים חיים

בכלל ד׳ סעיף ג׳ ובדברים שבין אדם לחבירו יוחנן בן קרח יפה עשה כדין אך קלקל במה שלא
באופן שאין תועלת מזה על להבא וכהאי גוונא חשש לדבריו לשמור את עצמו ואת אנשיו ממנו,
וכנ״ל בכלל ה׳ בס״א ושארי מקומות ,ייידאם היה והרי שם במעשה דגדליה <ח>רבים אמרו לו
תועלת מזה על להבא כדי לקנא לאמת ולעזור שמחשבת ישמעאל להרגו כמו שמפורש בקרא
לאשר אשם לו אין נעשין רשעים על ידי סיפורם ושם לא היו רשעים במה שהרכילו על ישמעאל
וכמו שנבאר אי״ה דין זה לקמן בכלל י׳ בפרטיו דאדרבה מצוה רבה קיימו בזה כמו שמפורש
שצריכים לזה.
בספרא ובח״ם בסימן תכ״ו דעל זה כתיב לא
(ו) אסור לקבל דבריהם .אראה לבאר דין זה תעמוד על דם רעך ,אפילו הכי במה שלא קיבלן,
בעזה״י לענין לשון הרע וגם לענין רכילות כדי כדין עשה .ואף דשם המעשה היה ברכילות,
שלא אצטרך לכפול הדברים בחלק השני בבאר מסתמא בלשון הרע גם כן דינא הכי דזיל בתר
מים חיים ,וראיה לזה שאסור להאמין אפילו טעמא ,דמסתמא טעם הדבר הוא כמו שכתבנו
משנים ויותר ממ״ש בגמרא נדה (דף ס״א ע״א) בפנים דאין חל עליהם י>°שם עדות כי אם בבית
שם בענינא דגדליה מתוך שהיה לו לחוש לעצת דין אבל חוץ לבית דין הוא סיפור בעלמא ואם
יוחנן בן קרח וכו׳ ושם אמר רבא האי לישנא כן הוא הדין בלשון הרע וכן פירש הראב״ע
בישא אף על גב ולקבולי לא מיבעי למיחש פשטא דפסוקא דלא תהיה אחרי רבים לרעות
מיבעי משמע דבמה שלא רצה גדליה לקבל דברי ע״ש*.
* הגה״ה .וכן מוכח כח״מ סימן ע״ה סכ״ג בהגה״ה שכתב אבל אם אין העד לפנינו להעיד לא מיקרי טענת
ברי מה שאמר ששמע מפי אחרים [פי׳ ואינו יכול להשביע לחבירו אפילו היסתן ומשמע מלשון זה דאפילו אם
שמע משנים גם כן אינו טענת ברי וכן הוא להדיא בטור סעיף ל״ג וגם הי״א הנזכר שם בהגה״ה אינו חולק בזה
כדמסיק שם בש״ך ס״ק פ״ב ואחר כך מצאתי בספר ברית אברהם בחלק אהע״ז בסימן ס׳ שגם הוא זכר ראיה זו
רעל ידי אחרים אפילו שנים לא מיקרי ברי והא דתנן ביבמות (דף פ״ז ע״ב) ניסת שלא ברשות מותרת לחזור לו
ופי׳ ע״ז שם רש״י ושארי פוסקים רעל ידי ב׳ עדים שאמרו לה מת בעלה ניסת מעצמה ואינה צריכה להיתר בית
דין אלמא דמיקרי ברי על פי אחדים עיין בתשובות האחרונים [והוא בספר כ״א בסימן ס׳ הנ״ל] שכתב דאפשר
דכונת המשנה רק דאינה צריכה לרשות בית דין שיתירוה לינשא אבל על כל פנים צריך שיתקבל מתחלה דברי
העדים בבית דין ואפילו אם תמצא לומר דכונת המשנה להתירה לינשא תיכף כמ״ש שם בשם הרד״ך גם כן יש
טעם לחלק בזה כמו שכתב שם בס׳ כ״א בסי׳ ס׳ הנ״ל בסוף אות א׳ ובתחלת אות ו׳ עי״ש .ואולם באמת אין אנו
צריכין לכל זה דאפילו אם נאמר דבעלמא מיקרי ברי אפילו אם לא ראה בעצמו רק ששמע מאתרים היינו בדבר
שאין דרך האדם לשקר או להוסיף דברים כגון לומר לאשה שמת בעלה וכהאי גונא מה שאין כן בעניני לשון
הרע ורכילות אנו רואין בעונותינו הרבים שנעשה הדבר כהפקר ומצוי לשקר בזה או על כל פנים להחליף ולגזם
את הענין ואינו מקפיד בעת סיפורו שלא לשנות כלל מכמו שהוא באמת ,וידוע הוא דבענינים אלו יוכל להשתנות
הענין מהיפוך להיפוך אף בשינוי תיבה אחת ,וגם מצוי כמה פעמים שאלו שנים המספרים לא ראו בעצמם רק

נתיב חיים
ד .לשקר ולהחליף .שכיון שמחפש להטיל מום בחברו ייש לומר שאינו חש לשקר וכו׳ .וד־ז לכאורה שייך אף במי
שמספר לשה״ר לפי תומו ,אף שבודאי אינו נקרא בן עולה ממש מ־מ זה גופא שמספר רע על חברו בשיחתו הוא מפני

שביל י חיים
(ז) דאם היה תועלת מזה .וה־ה אם טועים בענין
התועלת או שסיפרו לשה־ר ללא משים.
(ח) רבים אמרו לו .אמנם נראה לומר שאם רבים
אמרו לו (או אפילו שנים לפי הענין ,ומדת
נאמנותם) שראו דבר גנאי ,עד שאצל השומע לא
ראה מקום להסתפק בדבר (היינו באופן שאינם
חשודים לשקר בזה ,ושאין לטעות בפירוש
העובדות) אז מותר לקבל כדין נאמן בבי תרי
דלקמן ס־ז (ביתר ביאור עיין לקמן נת־ח

י״א ובזר״ח שם).
והא דגדליה בן אחיקם שאני ,ששעת מלחמה
ומריבה היתה ,ובאופן זה אין לסמוך אף על דיבור
של הרבים ואף כשאומרים שיודעים הדבר בבירור
(במו שם שאמרו הידוע תדע) .ובזה מיושבת קצת
פליאה גדולה ,איך יתכן שגדליה לא חשש כלל
לדיבורם אף בענין של פיקוח נפש.
(ט) שם עדות כי אם בב״ד .עיין מה שכתבנו לעיל
בסוף שב״ח הסמוך.

חפץ

הלכות לשק הרע כלל ז

חיים

קמג

מקור החיים

לקבל דבריהם <ו> ולהאמינם בהחלטה ,דאין חל שם עדות אפילו על שנים ויותר אלא
בבית־דין אבל  pnלבית־דין לא דאפילו אם יאמרו שקר אינם נקראים עירי שקר כי
אם מוציא שם רע בעלמא (וכדאיתא בסמ״ק ל״ת רל״ה) ,וכל זה להחליט ,אבל
לחוש מותר אפילו אם לא שמע רק מאחד וכנ״ל.
ד .והוא הדין אם יצא <ח)הקול על אחד שעשה מעשה או שדיבר דבר שלא כראוי
על־פי התורה בין שהוא איסור חמור ובין שהוא איסור קל אפילו הכי אסור לקבלו
באר מים חיים

(ז) ולהאמינם בהחלטה .ואין להקשות על זה הראוי דהיינו בבית דין שנאמנים בדבריהם
ממ״ש שם בפסחים (קי״ג ע״ב) אלא דאיכא סהדי בהחלטה כן הוא מהימן ליה ,ואין כוונת הגמרא
העביד איסורא כולי עלמא נמי מיסני סני ליה ,כדברי שני אנשים סתם .וגם מדברי ר׳ יונה בשערי
דשם הכוונה שנתחזק עדותם בבית דין .אבל אם תשובה מוכח כמ״ש דכבי תרי היינו כדברי שני
לא נתחזק עדותם בבית דין אף שלבסוף אפשר עדים שכתב במאמר ר״כ ואמרו רבותינו כי המעיד
שיהא יוכל להתברר דבריהם בבית דין ,על כל יחידי על חברו בדבר עבירה מלקין אותו מכות
פנים לעת עתה הם גריעי מאחד שראה בעצמו מרדות כו׳ אך יוכל לגלות הדבר בהצנע לרבו
שמותר לשנאותו ,דלכל הפחות יודע בעצמו ולאיש סודו אם ידע כי יאמינו דבריו כדברי שני
שהדבר אמת ,מה שאין כן בזה לעת עתה הוא עדים הרי שדקדק ר׳ יונה וכתב כדברי שני עדים
כמו שכתבנו וברור בעזה״י ועיין לקמן מה
נחשב כקול בעלמא וכנ״ל.
ואין להקשות על זה מהא דאיתא בגמרא הנ״ל שכתבתי בדינא דמהימן ליה כבי תרי.
מהו למימרא ליה לרביה למסנייה ומסקינן אי (ח) קול .ממ״ש בנדה (ס״א) הנהו בני גלילא
מהימן ליה לרביה כבי תרי לימא ליה ואי לא לא דנפק עלייהו קלא דקטול נפשא אתו לקמיה דר׳
לימא ליה ,ומשמע דרבו יהא מותר לו לשנוא טרפון א״ל לטמרינן מר וכו׳ אי אטמרינכו הא
לאותו פלוני מטעם זה ואמאי והלא גם זה הוא אמור רבנן האי לישנא בישא אף על גב דלקבולי
איסור דאורייתא לשנוא לאחר מסתם ישראל לא מיבעי למיחש ליה מיבעי הרי דגם בקול איתא
בחנם ,ועל מי שהדין מחייב שלא להאמין האי דינא דאיסור קבלת לשון הרע.
ואין להקשות על זה ממה שכתוב בסנהדרין
להחליט רק לחוש גם כן אסור לשנוא אותו מן
התורה וכמו שכתבנו לעיל בכלל ו׳ סי״א והוא (ל״א) בההוא תלמידא דנפק עליה קלא דגלי
מתשובות מהרי״ק ואם כן אפילו אם תלמידו מילתא דאיתמר בבי מדרשא בתר עשרין ותרתין
מהימן לרבו כבי תרי מאי הוי והלא אפילו אם שנין אפקיה ר׳ אמי ואכרה עליו ואמר דין גלי
תרי סיפרו לנו גם כן אסור להאמינם ולשנוא אותו רזיא ,הרי דעל קלא דנפק עליו הוציאוהו
כיון דאיסור קבלת לשון הרע הוא אפילו משנים ,מביהמ״ר וכ״ש שמותר להאמין בלבד ,עי׳ בגירסת
דזה אינו ,דכוונת הגמרא אי מהימן ליה כבי תרי הרי״ף והרא״ש דלא גרסי דנפק עליה קלא רק
היינו כדברי שני עדים שמעידים דבריהם במקום דאפיק וכו׳ משמע דדבר ברור היה ,ואף ברמב״ם
שמעו מאחר ואף על פי כן מספרים הדבר סתם כאלו ראו בעצמם "ע״כ בוודאי אסור להאמין אפילו לשנים ויותר
רק לחוש בלבד מותר.

נתיב חיים
שאין טבעיו מתוקנים ,ולכן אינו מקפיד על כבוד חברו בזה .וכמו כן יש לומר שאינו מקפיד שלא לשקר בענין זה.
ה .קול על אחד .אף קלא דלא פסיק כדלקמן בהג״ה על במ־ח י׳.

שבילי חיים
(י) בהג־ה .ע״ב בודאי אסור להאמין .מבואר בדברי
רבנו שלולי כל הסברות דכאן היה מותר להאמין
ללשה־ר ע־פ טענת ברי של שנים ,ולכאורה תימה איך
תועיל טענת ברי כנגד איסור התורה דלא תשא שמע
שיא .אלא ודאי כמו שכתבנו לעיל בשב״ח ב׳ ,ולקמן
נ ז״ח י״ר בענין דברים הניכרים שכל שהדבר מאומת
ומבורר אצל השומע אין כאן נשיאת שמע שוא ,וה״ה
בטענה ברי אם היה הדבר מתיישב אצל השומע

באמת (מצד עצם הדבר ולא מצד שנוטה לקבל
לשה־ח.
[ונראה דאיז־ן■ גיסא שאפילו שמע דבר גנות משני עדים
שנתקבלה עדותם בבית דין ,כגון בדיני ממונות ,והוא מכיר היטב
לבעל דבר שאינו ראוי לאותו מעשה ,כיון שאין בהעדאת שני
עדים בירור גמור אלא גזרת התורה להקים דבר על פיהם (עיין
רמב״ם הלי סנהדרין פ׳ כ־ד סוף הלי אי) ,אסור לו להאמין לאותו
דבר גנות משום נשיאת שמע שוא ,בנלע־ד].

קמד

חפץ

הלכות לשון הרע כלל ז

חיים

מקור החיים

להאמינו בהחלטה רק לחוש עד שיתברר הדבר ,ועל אחת כמה וכמה שיזהר מאוד
באר מים חיים

פכ״ב מהל׳ סנהדרין בדין זה משמע גם כן דאיירי
בדבר ידוע ,ונ״ל דאף לפי גרסתנו כוונת הגמרא
בזה דנתברר אחר כך לד׳ אמי שהוא גילה את
הדבר והא דנקט הגמרא דנפק עליה קלא
להשמיענו דמשום דנפק עליה קלא בבי מדרשא
דהוא גילה את הדבר אם כן ידעו הכל מעולה הזו
והיה חילול השם בדבר ולכך הוכרח ר׳ אמי
להרחיקו מביהמ״ד וגם כדי שיתרחקו כל
התלמידים עוד ממדה רעה הזו וכענין שמצינו
במשה רבנו ע״ה דעל מה שאמר אם את כל דגי
הים וכו׳ אף שהוא עון חמור חיסך עליו הכתוב
משום שהיה בצינעה אבל של מי מריבה שהיתה
בגלוי לא חיסך עליו הכתוב וכפירוש רש״י בם׳
בהעלותך.
ואין להקשות על דברינו ממ״ש בסוף פ׳
הקורא את המגילה האי מאן דסני שומעניה שרי
לבזויי בגימל ושין ועי׳ ברש״י שם גייפא שטיא
ושם מוסרת או בן שפחה בן גיורת ואם כדברינו
שאסור להאמין ולקבל אפילו כששמע מהרבה
אנשים או שקול יוצא וכמ״ש בסעיף ג׳ וד׳
(וממילא הוא הדין דאסור לשנוא אותו וכמו
שכתבתי בכלל ו׳ בס׳ י״א דכיון שאסור לקבל
אסור לשנוא אותו עבור זה וגם אסור לבזותו לא
ביוש גדול ולא ביוש קטן ע״ש) אם כן האיך
התירה הכא הגמרא לסמוך על הקול ולבזותו
בידים ,דנראה פשוט דסני שומעניה מקרי מי
שיוצאות עליו שמועות רעות שעובר עבירות כמה
פעמים ,פעם יוצא עליו קול שעשה כך ופעם כך
עד שעל ידי זה נתחזק בעיר לחשוד על העבירות
הללו ובודאי כל אנשי העיר לא יטעו תמיד ,לכן
שרי להסכים ולהחליטו לרע ולבזותו אפילו מי
שאינו מכירו בעצם ,מה שאין כן אם במקרה
נשמע על אדם שעשה דבר שלא כהוגן ולא נתחזק
עד עתה לזה אפילו שמע זה מהרבה אנשים אסור
לסמוך על זה ולשנוא אותו וכ״ש לדבר עליו לשון
הרע ולבזותו .וראה שכל דברינו אלה כלל רש״י
במלותיו הקצרות שז״ל במגילה (כ״ה ע״ב) ד״ה
דסני שומעניה שיוצאות עליו שמועות רעות
ושנואות שהוא נואף ,הרי שלא כתב שיצא עליו
שמועה רעה רק שיוצאות וכו׳ משמע דדרך אדם

זה מפני מעשיו הרעים לצאת עליו לא>כמה שמועות
רעות ,וכענין זה פירש רש״י בקדושין <דף פ״א)
ד״ה מלקין על לא טובה השמועה וז״ל מי שיצא
עליו קול שהוא עובר עבירות ,ולא כתב מי שיצא
קול עליו שעבר עבירה ,משמע ג״כ כמו שכתבתי
דדוקא בענין זה אוחזין הקול לממשות קצת ינ)אבל
בלאו הכי לא וכמ״ש למעלה.
וכמ״ש מוכח גם כן בשו״ע אבן העזר סימן
קע״ח סעיף כ׳ וז״ל אשת איש שטוענת על איש
שהוא רודף אחריה והוא מכחיש אין להאמינה כדי
לייסרו וכו׳ ואם הוא מוחזק בעיניהם לחשוד על
העריות וכו׳ וידחוהו בשתי ידים וכמו שאמרו
רז״ל מלקין על לא טובה השמועה עכ״ל .הרי
שלא כתב בשו״ע ואם נשמע בעיר שהוא חשוד
על העריות סתם אלא ואם הוא מוחזק בעיניהם
וכו׳ ומשמע כמו שכתבנו למעלה ,וכן ביו״ד
בסימן של״ד סמ״ב וז״ל ואי סני שומעניה כגון
שמתעסק בספרי אפיקורסים וכו׳ או שחביריו
מתביישים מחמת שמועתו וכו׳ הרי שלא כתב
שנתביישו ,וכן שאר לשונות הכל לשון הוה ולא
לשון עבר ,להורות שכמה פעמים נשמע עליו
שעבר על זה ,וכענין שאמרו בסנהדרין י״ז התם
כתיב ויתנבאו הכא כתיב מתנבאים שעדיין
מתנבאים הן .וכן משמע גם כן בסמ״ג לאוין
שכתב גם כן האי מימרא האי מאן דסני שומעניה
וכתב על זה שיצא עליו שם רע בודאי ,ומוכח
שכונת הסמ״ג דודאי על קול בעלמא אין לסמוך
שיהא מותר לבזותו כדמשמע מגמרא דנדה הנ״ל
וגם מכתובות (כ״ו ע״ב) בגמרא ואתא עד אחד
ואסקיניה משמע גם כן דקול גרע מעד אחד כמו
שפירש״י שם וא״כ כיון דאמרינן בפסחים (קי״ג
ע״ב) במעשה דטוביה דעל דברי עד אחד אין
לסמוך כלל חוץ מלענין שבועת ממון כל שכן על
קול בעלמא על כן הוסיף הסמ״ג תיבת בוודאי
ופי׳ שנתברר על ידי כמה דברים מכוערים שרואין
בו תמיד והוא כעין דברים הניכרים לענין זה או
שנשמע עליו תמיד וכנ״ל לפירוש רש״י .וכן אין
להקשות על דברינו ממ״ש במו״ק (בדף ט״ז)
ברבי שדרש ואמר שדברי תורה יהיה בסתר נפק
ר׳ חייא ודרש בשוקא שמע רבי ואיקפד ונזף עי״ז

שבילי חיים
(יא) כמה שמועות רעות .וכן כתב עוד רש־י
במו־ק דף י״ז ע־א .על האי צורבא מרבנן דהוי סני
שומעניה ח״ל שיוצאים עליו שמועות רעות.

(יב) אבל בלאו הבי לא .ואף ששם וכן בכל הני

דלעיל ודלקמן מדובר לעשות מעשה ,אם למלקות אם
לשמתא אם לאונאת דברים ,ואם בן אין ראיה גמורה
שאסור האמנת הלב בעלמא ע־י קול של פעם אחת,
מ־מ כבר הוכיח רבנו לאיסור מהא דהני בני גלילא,
חוץ ממה שהדבר פשוט מסברא.

k

חפץ

הלכות לשון הרע כלל ז

חיים

קמה

מקור החיים

אם רוצה לספר את הדבר לאחרים (ט>שלא יכוין להעביר הקול ולגלותו יותר וכמו
שביארנו לעיל בכלל ב׳ סעיף ג׳ עיין שם היטב.
וכל זה שדיברנו הוא בסתם איש ישראל ,אבל אם ס נתחזק מכבר בלאו הכי
ה.
לאדם רשע מפני שנתפרסם עליו כמה פעמים שעבר בשאט נפש על איסורין הידועין
לכל ישראל שהוא אסור כניאוף וכיוצא בזה ,על איש כזה מותר לקבל לשון הרע.
באר מים חיים

לר׳ חייא התם נמי איירי שנתברר לרבי ששמועתו אחר שלא נתחזק עד עתה גם כן נראה דמותר
הוא אמת או דמותר להאמין משום דמילתא להאמין עליו ,אחרי דיצא מכלל עמיתך .וראיה
דעבידא לאיגלויי לא משקרי אינשי יניכדאמרינן לזה ממה שביארנו לעיל בסק״ח המימרא האי מאן
בר״ה (כ״ב ע״ב).
רסני שומעניה וכו׳ שהתירו רז״ל בכה״ג אפילו
(ט) שלא יכוין להעביר הקול וכד .ולא לחרפו ולבזותו י°י>ועל כרחך שאיננו בכלל עמיתך
שייך על זה היתירא מטעם שכבר נתפרסם הדבר כמו שכתב בעל ספר יראים במצוה ו׳ ןבד״א ק״פן
באפי תלתא דכבר ביררנו לעיל בכלל ב׳ בשם וכמו שנפסק בח״מ בדין אונאת דברים בסימן
הרמב״ם דכיון שהוא י’ד>נתכוין לגלות הדבר רכ״ח בשם הנמ״י ,וה״ה לספר עליו תועבותיו
שלא בפניו <םז)וכמש״כ לעיל בכלל ד׳ ,יייוכל שכן
יותר אסור.
(י) נתחזק וכד כמה פעמים וכד .ובדבר שמוחזק לקבל עליו לשון הרע לבד שמותר .ואף על פי
לנו עד עתה שנתפקר בזה ,ובא אחד וסיפר שעבר שיש לדחות דלענין קבלת לשון הרע י'ח>לא נזכר
עתה עוד הפעם על זה ,ודאי דמותר להאמין ,בתורה עמיתך מכל מקום לא מסתבראיי“ילהחמיר
אחרי דנתחזק עד עתה בעבירה זו .ואפילו באיסור במקבל יותר ממספר*.
* הגה״ה .ואם נשמע עליו רק פעם אחת שעבר עבירה של ניאוף וכי״ב מאיסורין המפורסמין לכל ,אף שהיה
קלא דלא פסיק דהיינו יום ומחצה לעזו עליו כל העיר ,וגם אין לו אויבים בעיר שנוכל לומר עליהם שהם הוציאו

שבילי חיים
(יג> בדאמרינן בר־ה .היינו שע״א שהלך לחו־ל
נאמן לומר שקידשו החדש בארץ ישראל [אע־פ ששם
בלאו הכי עד אחד נאמן היכא דלא איתוזזק איסורא אלא שלא
סמכו ע־ז לבד לולי שהיא מילתא דעבידא לאיגלויי משום הומרא
דמועדות כדאיתא בטו-א ,ואילו כאן איסורא דאורייתא איכא
לא תשא שמע שוא ,יש לומר שאיו הכי נמי לא ברירא ליה
לרבנו תירוץ זה ,ולבן בכל ספרו לא רמז להיתירא דמילתא
דעבידא לאיגלויי ,ונם כאן לא כתב ד״ז אלא כתירוץ שני ,ובדבר
פרטי לומר ששם היה שייך ד״ז ,אף שהלשון משמע קצת שהוא
כלל( .שוב ראיתי שרבט עצמו כ־כ לקמן ח־ב בלל טי במ״וז ל־ו
עי־ש).
ועיין בזר״ח שביארט עוד מה שיש לדון בראיה זו מגמרא
דדה ,ובעוד ראיה מגמרא דבכורות ל״ו].
ועב־פ לא שייך עבידא לאיגלויי אלא בדבר
שאפשר לברר שקרותו בקל כגון על עובדות
פשוטות (וגם זה רק כשלא יוכל לתרץ עצמו) אבל
לשה־ר על פירוש עובדות וכש״ב על דעות כמעט
לא שייך ע״ז עבידא לאיגלויי ,וביארנו כ״ז בזר״ח.
ומכל זה נראה שלמעשה אין לסמוך על מילתא
דעבידא לאיגלויי אלא א־כ עי-ז היה הדבר מבורר
ומאומת אצל השומע באופן שמהוה ד־ז כעין
דברים הניכרים שעל ידם מותר לקבל כדלקמן בס־י
ובשב־ח שם ,בגון בדבר שטווח־ להתגלות ואם יתפס
בשקר ינקטו לו ע־ז ,ועיין עוד מזה בזר־ח.
(יד) נתבוין לגלות הדבר .ומ־מ יש לומר שאם
הוא דבר מפורסם ממש מותר אף אם מתכוין
לפרסם הקול ,לכל הפחות בדבר שאין בו הזכרת
גנות רק סיבה להזיק ,ובאופן שאיט מקרב ההיזק

להדיא ,וכמש־כ שם.
(פזו) וע־ב שאיננו בכלל עמיתך .היינו לענין אונאת
דברים .וה־ה לענין סיפור לשה״ר שלא בפניו
וקבלתו ,כדמפרש והולך.
(פזז) וכמשיב לעיל בכלל ד .,הוא בסעיף ר ,ע־פ
דברי רבט יונה שכתב במאמר רי״ט שמומר לדבר
אחד יצא מן הכלל לגבי אונאת דברים ,וה״ה לגבי
סיפור לשה״ר שמותר להודיע תועבותיו ולשפוך
בוז עליו.
[וא־כ קשה ,ביק שבדברי די מבואר היתר לספר עליו לשה־ר
למה הוצרך רבנו להביא לפני זה דברי היראים והנמו״י שלא
כתבו דבריהם אלא לגבי אונאת דברים  -ונראה שכיון שרבט
בא לכלול בדבריו היתר אונאת דברים וסיפור לשה־ר על אחד
שאיננו מכירו כמומר רק מוחזק לרשע על ידי שמועות רעות,
ובמו שכתב במקוה״ח ,וד־ז אי אפשר ללמוד מדברי ר־י ,לכן
רצה ללמוד זאת מדבריהם .ועיין בזר־וז מה שהערט על לימוד
זה ,לאחר שביארנו ענין אונאת דברים לאחד שאינו ירא הי].
(יז> ובל שבן לקבל עליו .שאם הותר להזיקו על
ידי ספור לשה־ר ,כש־כ שמותר לקבל עליו
לשה״ר ,כי דבר זה נחשב פחות היזק.
(יח> לא נזכר בתורה עמיתך .כאן משמע שלגבי
סיפור לשה״ר דרשינן דרשה גמורה עמך וממעטינן
את המומר ,וממילא ה־ה לגבי מהבל לשה־ר .ועיין
לעיל כלל ד־ ס־ז במ־ח ס״ק ל־ב ובלל ו־ ס״י
בהג״ה שמשמע שלגבי סיפור וקבלת לשה״ר לא
יצא מן הכלל לגמרי .ועי־ש בשב״ח וזר־ח מה
שכתבט בזה.
(יט) להחמיר במקבל יותר .ומה שהביא רבנו לעיל
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ואם אחד בא אצלו ומספר לו את עניניו ובתוך סיפורו סיפר לו איזה דבר
ו.
שהוא גנות לעצמו ולחבירו ,אינו מוהר להאמינו ירק יעל עצמו לא) ולא על חבירו.
באר טים חיים

(יא) ולא על חבירו .וראיה לזה ממה דאמרינן

בכתובות (כ״ג ע״ב) אני וחברתי טמאה נאמנת על

הקול [דאל״ה לא מתחשב קלא דלא פסיק וכההיא דיבמות כ״ה ע״א] צ״ע אם וה הרלל סני שומעניה שיהא מותר
לבזותו עבור זה ,או אפילו לקבל דבר זה ולהחליט בלב שהיא אמת ,ואין ראיה מיבמות כ״ה הנ״ל דשם הוא
מדרבנן בעלמא כמבואר בפוסקים .ולכאורה מדברי רש״י הנ״ל במגילה משמע שאין זה בכלל סני שומעניה
דאל״ה לוקמיה אפילו בשמועה אחת רעה אך שהיא קלא דלא פסיק .אך מדברי הרמב״ם פרק כ״ד מהלכות
סנהדרין הלכה ה׳ לכאורה לא משמע כן דז״ל שם וכן יש לב״ד וכו׳ להלקות (בזמן שהיה מלקות נוהג ולא בזמן
הזה) אדם ששמועתו רעה והעם מרננים עליו שהוא עובר על העריות והוא שיהא קול שאינו פוסק כמו שביארנו
ולא יהא לו אויבים ידועים שמוציאים עליו את הקול [פי׳ ראם יש לו אויבים אמרינן מסתמא שהם הוציאו הקול
כן מוכח ביבמות כ״ה בגמרא וכן פסקו האחרונים באה״ע בסי׳ י״א עיי״ש] וכן מבזין את זה ששמועתו רעה
ומחרפין את יולדתו בפניו עכ״ל הרי דמתיר הרמב״ם לבזות אותו מחמת קלא דלא פסיק לבד ,ומשמע מסתימת
לשונו לכאורה דאפילו רק על פעם אחת מותר ,אך אם כן יקשה מאוד שהרמב״ם סותר את דברי עצמו שבפרק ו
מהלכות ריעות שכתב שם בענין תוכחה הרואה חבירו שחטא וכו׳ אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים
ומפרסמין חטאו ומחרפין אותו עד שיחזור למוטב וכו׳ עיי״ש ואם כן בענינינו אמאי מתיר הרמב״ם לבזותו
יוכיחנו מתחלה ,ובוודאי לא סיירי הרמב״ם בדין זה דלבזותו רוקא בבית דין דנתרץ על זה דלבית דין כדי לגדור
גדר שאני כי ידוע דדין זה של הרמב״ם הוא מהמימרא האי מאן רסני שומעניה והאי מימרא איירי בכל אדם כמו
בשאר מימרות דלעיל מזה עיי״ש בגמרא ,אלא וודאי אנו מוכרחים לומר דכוונת הרמב״ם שרינון העיר הוא שהוא
עובר תמיד על העריות לא שעבר פעם אחת לבד ,וכן משמע לישנא דהרמב״ם למי שמדייק בו ,ומסתמא רינון
כזה אינו יוצא בבת אחת רק פעם אחר פעם לפי עניני הכיעור שרואין בו תמיד ואם כן לא פליג עם רש״י וכאשר
פירשנו למעלה דברי רש״י .ואם כן תוסר גם כן הקושיא שהקשינו עליו בענין הוכחה דכיון שנשמע עליו תמיד
בעיר ענינים מכוערין כאלו עד שנתחזק על ידי זה בעיר לאדם רשע תו לא הוי בכלל עמיתך ואין אנו מחוייבין
להוכיחו דהוכח תוכיח את עמיתך כתיב [ועיין לקמן בענין זה במה שנכתוב בביאור דברי הר׳ יונה שבשיטה
מקובצת שלא יהא סותר דברי עצמו שבשערי תשובה] וממילא דמותר גם כן לבזותו דלא תונו איש את עמיתו
כתיב ,ואשר לא שת לבו לדבר ה׳ מותר להכלימו במעלליו ולהודיע תועבותיו ולשפוך בוז עליו וכמו שכתב ד
יונה בשערי תשובה במאמר רי״ט עיי״ש ,ובח״מ בסי׳ רכ״ח בהגה״ה דלא נצטוינו על אונאת דברים אלא ליראי
השם והכוונה לסתם איש ישראל ,וגם מטעם אחר אין מחוייב להוכיחו לאיש כזה דכיון דרינון יוצא תמיד עליו
בעיר והוא שונה באולתו ואינו חושש לזה הוא בכלל הלצים שאין אנו מחוייבין להוכיחם כמו שכתוב אל תוכח
לץ פן וכו׳ ולכן התיר הרמב״ם לבזות אותו ולחרף יולדתו בפניו עד שיחזור למוטב והוא כעין שכתב שם בפ״ו
מהלכות ריעות .ומה שלא השיג מהרי״ק בשורש קפ״ח על הרודפין את הנחשד ר׳ אהרן דלא נחשד כי אם פעם
אחת ואם כן בענין זה לא נקרא קלא דלא פסיק ,דעדיפא השיג עליהם דהתם אויבים אפקוהו לקלא ולא נחשב
לקול כלל .ודע עוד דלא נקרא קלא דלא פסיק כי אם בקול שהרבים מסכימים עליו ,אבל אם ידוע לנו שרק אחד
הוציא את הקול מתחלה ועל ידו נשתרבב זה הקול בעיר אין מונח עליו עזם קלא דלא פסיק ,ובוודאי אסור
לסמוך על הקול הזה חס ושלום ולבזותו מחמת זה ,כי זה נקרא קול ושוברו עמו ,וכן כתב מהרי״ק בשורש קפ״ד
והעתקתי לקמן את כל התשובה .וה״ה לענין לקבולי או לשנוא אותו אפילו אם האחד הראשון שהוציא הקול
עליו הוא עד כשר וכל שכן אם המוציא הקול הוא מאנשי ריבו ,ואפילו הוא דר עתה בעיר אחרת ושם אין לו
שום אויב ,וגם בעיר זו נשמע הקול עליו ,אפילו הכי אין שום ממש בקול זה לשום דבר אפילו הוא עתה קלא
דלא פסיק כיון דידוע לנו שבראשונה אפקוהו אויבים ומשם נשתרבב הקול לכאן .ודע דבל אלו הדברים שהארכנו
הוא אפילו שלא להפסידו בענין ממון ,אבל מה שיהיה נוגע בענין ממון פשיטא ופשיטא דאין שום קול מועיל
לזה אם לא על פי שנים עדים וכדמוכח בכתובות (דף ל״ו ע״ב) בגמרא דנפק עלה קלא דזנאי וכו׳ וכן נפסק

נתיב חיים
ו .רק על עצמו[ .וב־ז לגבי להאמינו .אבל ללכת לכתחילה לשמוע אדם המדבר על עצמו יש להסתפק אם מותר לדעת היד
הקטנה שאיסור התורה לא להכניס גנות ישראל בלבו — אף על אמת (עיין היטב בזה בלל ו■ במ־ח (כד) ושם ס־א בשב־ח א'
ובזר־ח) .ומסתברא שגם לדעת יד הקטנה איסור התורה רוקא שלא להצטרף לשמועת גנות שאחד משמיע על חברו ,אבל בעניננו
איסורא ליכא .ומ־מ ודאי ממדות הטובות הוא שלא יסובב שיתגלה לו גנות חברו].
ז .על עצמו( .ואע־פ שכלל הוא ביתו אין אדם משים עצמו רשע ואינו נאנק בלל ,מ־מ פשוט הדבר שהני מילי לגבי עדות
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ועתה נתחיל לבאר בעזרת ה׳ דין קבלת לשון הרע מאיש שהוא מהימן כבי
ז.
תרי ,או ממסית לפי תומו ,או אם יש לו על הסיפור ההוא דברים הניכרים שהוא
אמת ,ואף שברוב הדינים הם שוין ,אף־על־פי־כן חלקתי אותם כל אחד ואחד
בסעיפין בפני עצמן ,מפני שיש פרטים אחדים שמשתנה כל אחד בדינו מחבירו ,וגם
שלא יתערבבו עיני הקורא מפני רובי הענפים שמתפשטים מכל אחד ואחד .וזה
החלי בעזרת החונן לאדם דעת .איסור קבלת לשון הרע הוא אפילו אם שמע מאיש
שהוא מהימן ליה "כדברי שני עדים ,ומה שכתבנו לעיל בכלל ד׳ סעיף ה׳ דמותר
לגלות הענין בהצנע לרבו ולאיש סודו אם ידע אשר יאמין דבריו כדברי שני עדים,
ומותר לרבו לקבל דבר זה ולשנוא אותו ולהתרחק מחברתו עד אשר יודע לו ששב
מדרכו הרעה ,היינו שם שהוא דבר אשר לפי האמת מותר לספר בגנותו עבור זה אם
לא עשה תשובה כיון שעבר במזיד על עון דבר המפורסם בישראל שהוא אסור
שאין לתלות עליו עוד שום זכות (כגון (יכ) במעשה דטוביה בפסחים (קי״ג) שהוא
באר מים חיים

עצמה ואינה נאמנת על חברתה וע״ש בגמרא
דאיירי דליכא עדים דנשבית ומשום הכי אינה
נאמנת רק על עצמה יכ)ולא על חברתה דעומדת
בחזקת טהרה ,והכי נמי בענינינו כל סתם איש
מישראל עומד ’כא>בחזקת כשר והגון ואינו נאמן
המספר רק על עצמו ולא עליו.
(יב) במעשה דטוביה .עיין לעיל בכלל זה בבאר
מים חיים ס״ק ז׳ ובפסחים קי״ג ע״ב בגמרא.
ומש״ב וכיוצא בזה פי׳ גם בבין אדם לחבירו

בדבר המפורסם לכל.
ואם הוא דבר שאין מפורסם איסורו בישראל
רק שבאמת על פי התורה עשה עולה בזה לחבירו,
וכונת המספר הוא רק כדי לקנא לאמת ולעזור
לאשר אשם לו ,אף דאין בזה משום לשון הרע
להמספר כמו שכתב ר׳ יונה בשערי תשובה
במאמר רכ״א ועל פי הפרטים שנבאר לקמן בכלל
י׳ ,וגם השומע מותר להאמינו בעצם המעשה כיון
דהמספר לו מהימן ליה כבי תרי ,מכל מקום כיון

בטור אבן העזר סימן קע״ז .ודע דלענין ש״ץ משמע במ״א סי׳ נ״ג סק״ז (עי׳ במחה״ש ובפמ״ג סקכ״ט)
דמסלקינן עבור קלא דל׳־פ ואפשר דהוא משום כבוד הציבור ועי׳ בח״ס חא״ח סי״א.

נתיב חיים
בדאיתא ברש־י יבמות ב־ה ע״ב ,אבל להאמינו בלב בעלמא ודאי מותר .ונראה ראם הוא דבר גנות שראוי לשנא ע־פ זה ,שמותר
לשנאותו ע״פ הודאתו].
ח .בדברי שני עדים .הגדרת נאמן כב״ת עיין לקמן נת״ח י״א.

שבילי חיים
בכלל וי ס״א דברי הרמב״ם שחמור עונש המקבל
מן המספר עי־ש ובנת־ח אין ענינו לבאן ,ופשוט.
אמנם יש לעיי! ביון שלגבי סיפור עצמו אינו מותר
אלא לתועלת ,כי לא יצא ממש מן הכלל לגבי לאו
דלא תלך רכיל כדלעיל כלל ד־ ס״ז ובשב־דו שם,
א־ב מהיכי תיתי להאמין עליו שפרק עול בעבירה
אחרת שלא הוחזק לעבור עליה ולא נחשד עליה
והרי מומר לדבר אחד לא הוי מומר לכל התורה
כולה ,וכן נפסק ביו״ד ס׳ קי־ט סעי■ ז ,-ועיין יו״ד
ס־ ב• ש״ך ס״ק כי וביאור הגר־א ס־ק י־ז .ואף אם
נימא שאיתרע קצת חזקת כשרותו לשאר ענינים
הרי איסור קבלת לשה־ר אינו מותנה בחזקת
כשרות כמו שנכתוב לקמן שב־דו כ״א עי־ש ,וגם
רבנו עצמו כתב לעיל כלל וי ס־י בהג״ה שאסור מן
התורה להאמין על מומר לתאבון שנעשה מומר
להכעיס (ועי״ש בשב־ח י״ד מה שיישבנו בכונת

רבנו) .ובענין דנן יש לומר כיון שהתורה רוצה
בהתרחקות מהמומר וגם אינו רחוק לפרוק עול
בעבירה אחרת ,לכן אינו נחשב שמע שוא להאמין
עליו שהתפקר בעני! חדש במש־כ לעיל כלל ר
שב״ח י־ד .ומ־מ מנליה לרבנו לחדש דבר כזה,
וצ״ע סובא.
(כ) ולא על חברתה[ .אע־פ שמהיכי תיתי שנאמינה על
חברתה ,ביק שאינה אלא עד אחד ,וע־א פסול ,עי־ש בתוס׳
שכתבו אשמעינן ברייתא דלא מהימנא אחברתא היבא דליכא
עדים .פירוש ,מכיון שגם על עצמה אומרת טמאה יש כאן מין
בירור שאינה משקרת גם על חברתה וס־ד שנחשוש על חברתה
לא להתירה ,קמ־ל .וה״ה כאן החידוש שלא נאמר שמכיון
שסיפר גם על עצמו יהיה זה בירור שאינו משקר על חברו ,אלא
חברו בחזקת בשרות קאי ,ועיין לקמן בסמוך].
(כא) בחזקת כשר והגון .תימה ,למה לא כתב רבנו
ד״ז בריש כלל ו׳ שבכל סיפור לשה־ר האיסור

/^ZL
קונץ אגרות

קצב

ובגטין פ״ח א׳ עבדו ז׳ בתי דינין ע״ז ואלו הן ירבעם
בו׳ ,ובד״ה ב׳ ל״ו כ״א ,עד רצתה הארץ את שבתותיה,
וברש״י שם מאתים ומ״ג משמלך ירבעם ,פשוט להם דבזמן
דע״ז שולטת לא שמרו שמיטה ,וירבעם בכלל זה ,ומבואר
שרוב ישראל בזה דביחידים לא מקרי לא שבתה ,וכן כל
עונש הכלל נידון אחר רובו ,וביומא ט׳ ב׳ מקדש ראשון
מפני מה חרב מפגי שהיו בו עכו״ט ג״ע ש״ד ,וכתיב עמום
ב׳ ואיש ואביו וגו׳ ועל בגדים וגו׳ ,והשיב להם בפשעי

/c׳&

קובץ אגדות
מאת
מרן בעל

חזון

איע׳

חלק

זללה״דז

7c

ובסופו נ לוה קצת

ישראל והיינו רובו.

רי.
אסור לעשות כן.

באגרות ברן הגרח״ק  mגראדזקכבקי
אל מדן זעללח־ח

רשום על שער החוברת "זכר למצות הקהל* שהופיע בשנת תש״ה.

ריא.
צריך להתחזק בלימוד התורה בשביל להרבות זכיות לכלל
*"*הרט וזה טוב מתענית וכיו״ב ,וכמובן ע״מ לעשות .ר״ל
דקדוק בשמירת לא תעשה .שזה יותר רגיל שאדם דש
בעקביו .וביחוד בין אדם לחברו_ .והרי צריך ליזהר שלא
לגרום צער__לחברו בדיבור קל ,אף לרגע ,ויש בזה ל״ת
דאורייתא כדאמרו ס״פ הזהב.
S<SZS<VS<V

ו״ל ע״י

הרב ש .גריינימן

קסה.
שמות כ״א ט״ז וגנב איש גו׳ --------נראה דמכלל

האיסור הזה ,הכובש אחיו לצערו ,דבל שכבשו ואינו מניחו

שונות

לחפש ,הרי הוא גוזלו --------ואמרו בם׳ מרובה פא ב׳
הרואה את חברו תועה כר.

עלי ,ולוא ידע לתרום מזה שנתן לא היה נותן ,וגם אני

ואפי׳ אם הכובשו לצערו ,אין בו איסור ה״לאו" דגנבת
נפש ,מ״מ יש ללמדו מאיסור הזה ,ע״ד שאנו למדין איסור

המקיל בכבוד הבריות ,ממה שחסה התורה על כבוד הבריות.
שכל מצות התורה וחקיה ,נתנו ללמד מהן מלבד פרטי מצותן,

את חפץ ד׳ מאתנו בהנהגתנו ,במעשה ובמחשבה ובסידור
המושכלות ,בכל המושג אצלנו ע״פ האדמה ,ומזה למדו חז״ל
את תורת המדות ,אם כי לא נתיחד להם דיבור מיוחד ,אבל
הן מעיקר כללות התורה הק׳.

קעה

לא הייתי מסכים לזה .גם מן הדין אי אפשר לשנות מדעת
הנותנים ,וכולם סמכו שכל נדבתם נכנס לבנין המקוה ,וכן
כתבתי שהוא ע״מ שלא לקבל פרס.
הישובים שהוא שכר כנגד הפסד ,לא ישביע את הנותנים.
ועצתי שלא ליקח כלום ,ותהיו בטוחים שלא תפסידו ,ונאמן
הוא בעל הגמולות שישוב וימלא חסרונכם.
והנני חותם ברכה ושלו׳.

אי״ש

ואם כי הכובש את חברו. ,עובר באל תונו דאונאת

דברים ,ועשה דואהבת לרעך ,מ״מ יוצא לנו מזה דיש בו גם
איסור גניבת נפש.

קסו.
רב שלומים,
אין כאן תובע מצד הגבאים ,אבל הענין נוגע לעדינות
•־"■״״ "יי י "1יייימי תאומה מהמדורר .ולוא ידעתי לא

קסז.
בע״ה אור ליום ב׳ ד׳ טבת התרס״ו קאסאווא
שלוכט״ס לב׳ הרה״ג -------מו״ה -------נ״י עכב״ב יחיו.
אחדשה״ט
מכתבו האחרון הגיעני היום ,רב תודות להם על דנותם
אותי לכף זכות ,אחרי תתם אותי בכף מאזנים ,לשקול חובותי
וזכיותי------- .

1

פרק שלישי

ב א מציעא

תוספתא

רבי יהודה בן בתירא אומר הסוס^והטיטום והסייף במלחמה אין
כשם שאונאה במקח ל) כך אונאה בדברים .ועוד מרובה אונאת דברים מאונאת ממון.
באונאת ממון אומר מקרא כה) אל תונו איש את אחיו .ובאונאת דברים הוא אומר (ש«
ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך — ויראת ממי שפוקד על אלו:
יד היו חמרין מבקשין יין ושמן .לא יאמר להן לכו אצל פלוני ,והוא לא מכר יין
ושמן מעולם .היו חלאין באין עליו ויסורין באין עליו וקובר את בניו ,לא יאמר
לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב (איוב י) הלא יראתך בסלתך וגר .לא) זכור אתה אין
כתיב כאן  -אלא זכור נא וגר .ר׳ יהודה אומר אף לא יתלה את עיניו ויאמר
לו בכמה חפץ זה -גוהוא אין רוצה ליקח .ראה גר שבא ללמוד תורה ,לא יאמר ראו
מי שבא ללמוד  -פה שאכל נבלות וטרפות שקצין ורמשין .וכן הוא אומר (=״א י)
ויען איש משם ויאמר ומי אביהם ,וכי יש אב לתורה ? ולא כבר נאמר <משלי ל) מה
~ שמו ומה שם בנו כי תדע׳ ואומר <שם יט> בית והון נחלת אבות י ומה׳ אשה משכלת:
חלופי גרסאות

נש) נני׳יע :ר״• ג! נתירה אומר הטוש

וחטיטוג.

וכברייתא בגמרא הנירהא

״וחטישום* .נ)

נני״ע;

במקת וממכר.

נא) נני׳־עג הלא

יראתך כסלתך ויוקוחך ותם דרכיך .זכר נא מי הוא נקי ואבד ואיפה ישריט נכחדו וראה .גר שבא הלמוד תורד .וכי׳.

באורים
כתוב (איוב מ״ב) ,ויאמר ה׳ אל אניפז התימני חרה אפי

<דף נ״ה עיב) "הני הכיני ליה" וזיווגס הביב עליו כדי
להרבות במחירם :והטיטום .בברייתא בגמרא הגירהה

בך" (אך בכי״ע התיבות הללו אינן) :והוא אין רוצה ליקח.
אחרי ששאלו כבר ככמה
ואחרי כן הוא אין רוצה
ירד מחיר ממכרו בעיני
המוכר שאיש אחר לא

"וחשישוס" ובכי״ע "וחשישוב" .והוא תריס או הנן:
במלחמה .בתוך המלחמה (רש״י) :כך אונאה בדברים.
עמיתו ויראת מא־ל-ה-יך" .ומקרא
שנאמר ״ולא תונו איש
זה נאמר באונאת דברים שאץ שוכתס ודעתם מסור להכיר
אלא ללבו של המדבר שיודע אם להקניט הוא מתכוין או
לשובה לפיכך נאמר "ויראת׳ הוה ירא מן היודע מחשבות אס
הן לטובה או לאונאה :מרובה אונאת דברים מאונאת
ממון .שהחמיר בה יותר מאונאת ממון שהזהיר והפחיד עליו
כאמור בקרא "ויראת" .ועוד שאונאת דברים הוא צער הנוף
ואונאת ממון ניתן להישכון ,אבל אונאת דברים לא• ניתנה
להישבון .שאע״ם שמרצהו אחר כך בדברים ,אין זה מרפא
את צערו על ידי שהקניטו אז :יד הלא יראתך כסלתך.
"כסלתך" הוא לשון בטחון כמו "שמתי זהב כסלי" (איוב ל״א)
כלומר היה לך לירא מהקב״ה ואז היה זה בשחונך" .זכר
נא מי הוא נקי ואבד אם היית נקי לא היית אובד (תוססת
בגמרא כמםכתין דף נ״ח ע״ב) :זכור אתה אין כתיב
כאן אלא זכור נא .כלומר בקרא כתוב "זכר נא מי הוא
נקי אבד" ואין נא אלא לשון בקשה (רש״י שמות יא) הלא לא דבר
אליו אליפז התימני הדברים האלה בלשון מופר "זכר אתה",
אלא בלשון בקשה שישים בעצמו הענין הזה אל לבו והוא
אמר לו כן מפני שהיה משיח דברים בלפי מעלה בכל זאת

הפן זה והוא אמר לו
ליקח ,המוכר מצטער
אחרים ולפעמים גס
יקחנו מאחר י שהוא

מחיר מקהו
פן על ידו
מפסיד את
מהפך בו:

ויען איש משם ויאמר ומי אביהם .אחרי האמור שם
בקרא -ויאמר העם איש אל רעהו מה זה היה לכן קיש
הגם שאול•בנביאים* ? כתוב שם "ויען איש משס ויאמר ומי
אביהם"" .כלומר ומי הוא אביהם של חבל הנביאים אשר שאול ניבא
בתוכם וכי יש אב לתורה וכי נבואה ירושה ? אלא בל הרוצה
ליטול את השם יביא וייטול .והקב״ה המלמד הנביאים האלה
חכמה בינה ודעת והשרה עליהם מרוח קדשו הוא האציל גם

/

על שאול רוח ה׳ :מה שמו ומה שם בנו כי תדע.
בילקוט משלי דריש שס על מקרא זה הכי ״מה שמו — ה׳
ומה שם בנו— בני בכורי ישראל" ואחרי כן נאמר בכתוב
שם "כל אמרת א־ל־׳וה צרופה מגן הוא לכל החוסים בו.
כל הבא להסות כה׳ ובאמרת ה׳ הצרופה ,ראוי הוא שתשרה
עליו שכינה :בית והון נחלת אבות ומה׳ אשד .משכלת.
אך בית והון ינחלו האבות לבניהם ,ואינם יכולים להנחיל
להם האשה המשכלת החכמה כי מאת השם היא (אבן עזרא
בפירושו לשפר משלי) על דרך דרשת חכמים על המקרא
"ראה חיים עם האשה אשר אהבת" (קהלת ט׳) למוד אומנת
שתהיה /
גג ץץ

<r״f/

(_ז!ף 'V/?/׳(

A׳'׳)•

ץ כ

מצפה שמואל נ והוא אינו רוצה ליי,ח .פי* גת .מכייס סהרי^ה׳דבר מסור ;לב ולפי התוה׳ כאי גהמר  ;5למפלה גבי אונאת
דברים וסי׳ רש״י שה;

י ומת׳ אצה משכלת .בתורה מסתמי ופי׳ מנילה .י :ומיידי נא; לאו•,טא בגירנא ופי׳

כתיבות ל׳:

,
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חזון יחזקאל <תוספתא> ־ נזיקין א :אברמסקי ,יחזקאל ( )1{)1עמוד מס 238הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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רעח

חזקוני

r.

(כ) וגר לא תונה ,סמכו לזובח ,לומר לך אעפ״י שאני קץ בעבודת כוכבים אוהב
אני את הגר שפירש ממנה .לא תלחצנו ,לעשות מלאכתך ,153ולפי שאינם יודעין
בעניני הארץ דבר קל הוא להונותם הזהיר עליהם הכתוב.
(כא) בל אלמנה ויתום ,שום אלמנה ויתום ,דוגמא :לא תעשה כל מלאכה,154
וכל תמונת  .153הזכיר הגר שאין לו כח ,ואחר כך הזכיר היתום והאלמנה שהם ישראלים
שאין להם כח .לא תענדן ,מצור .זו כתובה בלשון רבים ,מה שאין כן בכל הדינין
הכתובים בפרשה זו ,לפי שכולם פושעים בם " ,אפילו אותו שאינו מקניטו שהרי הם
רואין עלבונם ואינם מוחים ,ולכך הזכיר העונש בלשון רבים :וחרה אפי והרגתי
אתכם וגו׳.156
(כב) אם ענה תענה אותו ,פרש״י :גזם ולא פירש עונשו ,כלומר לא פירש
עונשו 157כשישתוק העני ,אבל והיה :אם יצעק אלי שמוע אשמע ,והיו נשיכם158
וגו׳ .כי אם צעוק יצעק ,דילמא שמא « הוא ראוי ויצעק אלי שמו ע אשמע .צעוק יצער"
על היתום הוא מדבר שדרכו להיות קטן ואין בן דעת להראות עלבונו כמו האלמנה,
אך דין האלמנה כן .שמרע אשמע צעקתו ,שהרי מן הדין* לוקה המענה .נשיכם
אלמנות ובניכם יתומים ,מדד .כנגד מדר59,י.
(כד) אם כשף ,הזכיר כאן מצוה זו לפי שעניים וגר ויתום ואלמנה שוים בה .לא
תהיה לו כנושה ,י״מ 160לשון שכחה ,כמו :כי נשני  161אלהים ,פירוש לא תהיה
לו כמי שנשר .הוא הלואתו ושכחה זמן ארוך ,כדי לדחוק אותו* ולקחת ממנו רבית.
לא תשיכען עליו נשך ,להרהיב לו זמנו חמש בשש* .לא תשימון בל׳ רבים שהלוה
והמלוח .והערב והעדים עוברים על לאו לא תשימון .16°
(כה) אם הבול תחבול ,ע״י שליה ב״ד ,כדכתיב  :162בחוץ תעמוד וגו׳ ,אבל אתה
לא תבא לביתו לעבוט עבוטו ,וזהו :לא תהיה לו כנושה .תשיבנו לו ,וא״ת א״כ
לא יפרע הלוה לעולם חובו בעוד שהמלוה מחזיר לו שמלתו ,אלא י״ל דלא מיירי
אלא כשנטלו שליח ב״ד שלא בשעת הלואר ,.ונתנו למלוח ,ואינו מצוות להחזירו
ללוד .רק שלשים יום ,163שכן הוא זמנו של ב״ד ,ואחר שלשים יום הוא מורשה
למוכרו .תשיבנו לו ,קאי אל החבול ,שהוא לשון זכר .161
 153רשב״ם.
 155שם ד ,פי׳ שום תמונה.
 154לעיל כ ,י .פי׳ שום מלאכה.
 156פסוק כג.
 158פסוק כג .עיין
" 157כלומר לא פירש עונשו" ,בס״ש ליתא.
 159רשב״ם.
ריב״א שמביא הפירוש בשם רבינו.
 161בראשית
 160הבכור שור.
 162דברים כד ,יא.
מא ,נא .וכן בבכור שור.
 163בבא מציעא קיג׳ א :רשב״ג
 164ראב״ע.
אומר וכו׳.

שכולם פושעים בם,
זה ינחמנו).
כי משפט הרואים העינוי והחרישו כמשפט
דילמא
המענה (ראב״ע ,מקור הפירוש).
שמא וכו׳ ,דזה ״כי״ כמו דילמא ,וה״ק:
שמא אם הוא ראוי להנצל ראם יצעק אלי
שמוע אשמע צעקתו ,ואם אינו ראוי לא
אשמע ,ומשום הכי כתב "כי" (בכור שור).
שהרי מן הדין וכו,׳ כי עינה אותם ,ולפיכך

אין צריך לכתוב כי חנון אני (עיין להלן
כדי
סוף פסוק כו כי כן הכוונה).
לדחוק אותו ,ואומר לו ללוד .כמה ימים
החזקת בשלי ודוחק אותו מאד (בכור שור).
חמש בשש ,ללות לו חמש בשש לזמן קצוב
(שם) .ולשון רבינו "להרחיב לו זמנו",
נראה פי' :להקל מעליו דוחק הזמן.

שצב

/׳</׳£

חזקוני

(לג) וכי יגור אוגד גר ,בא ואמר לו גר אני יכול יקבלנו ,ת״ל :אתך ,במוחזק
לך ך :כאזרח מכם ,מה~אזרח שקבל עליו כל דברי התורה אף גר כן ,מכאן אמרו:
גר שקבל עליו כל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו ,ר׳ יוסי ב״ר יהודה
אומר אפילו דבר קטן מדקדוקי סופרים .77כי גרים הייתם כארץ מצרים ,פרש״י:
מום שבך אל תאמר לחברך .ובמצרים עבדו ישראל עבודת כוכבים ,כדכתיב בסוף
יהושע :והסירו את אלהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים .78
(לה) ובמשורה ,כמו :ומים במשורה תשתה  ,79היא שם מדת לח .8°
(לז) ושמרתם את כל חוקותיי ,שנאו בשביל שכללם עכשיו.

כ (א) וידבר ה /התחיל בלשון זה לפי שיש מכאן ואילך חיוב נפש.
(ב) כאבן ,מלמד  81שאין כולם רוגמים רק אם לא ימות באחת.
(ג) ואני אתן את פני ,כשעבר בלא עדים והתראה .82
(ח) ושמרתם את הוקרתי ,חזר בו ,למעלה  83הזהיר בחוקות עריות וחוקות כלאים,
וכאן בחוקות עבודת כוכבים.
(ט) כי איש אישי אוצר יקלל את אכה ,אדלעיל קאי :ושמרתם את כל חוקותי 84
וגר ,כלומר דין הוא שתקיימו את מצותי שהרי איש כי יקלל את אביו ואת אמו וגו׳,
וכיון שיש עונש במזלזל אביו ואמו כל שכן שיש לי דין עליכם לשמור מצותי שאגי
אביכם •מלככם בוראכם * .את אכיר ,ולא אבי אביו .ואת אמו ,ולא אם אמו י■ .8אביך
ואמו קלל ,סמך קללה לאביו וסמך קללה לאמו ,לחייבו על זה בלא זה .85אכיד ואמו
קלל ,שנית בשביל :דמיו בו *.
(י) ואיש אשר ינאף ,חוזר על כל העריות שבפרשת אחרי ופורט את דינם כאן,
רובן בפירוש ומקצתן בגזרה שוה חוץ מערות אשת אל אחותה  .86מות יומת הנואף
והנואפת ,עונש שמענו אזהרה מניין ,ת״ל :לא תנאף .87
(יא) אצר ישכב את איצת אכיר ,בין שהיא אמו בין שאינה אמו ,אמו שאינה
אשת אביו מניין  ,88נאמר כאן בעונש :ערות אביו גלה ,ונאמר להלן באזהרה :ערות
אביך לא תגלה ,89מה באזהרה עשה הכתוב אמו שאינה אשת אביו כאמו שהיא
אשת אביו ,כדדרשינן :90ערות אמך ,89להביא אמו שאינה אשת אביו* ,אף כאן
בעונש עשה ,הכתוב את אמו שאינה אשת אביו כאמו שהיא אשת אביו  .91את אשת
 77ספרא כאן 78 .יהושע בד ,יד 79 .יחזקאל ד ,יא .פרק קבין תודה ,ד — .מרשב״ם.
 81בספרא כאן" :באבן ,מלמד שאם
 80בכ״י :״היא שם סתם מדת לח בלשון לעז״.
 82בראב״ע" :את פני באיש ההוא ,אם היה בסתר".
מת באבן אחת יצא״.
 84כן גם בכ״י (והכוונה לדלעיל יט ,לז) .ויותר נראה שהכוונה
 83לעיל יט ,לז.
 85ספרא
לפסוק ח הסמוך לכאן .אלא שלפי זה יש להסיר מלת ״כל״ דלא כתיב שם.
 86שלא הזכיר כלל עונש שתי אחיות .ועיין ראב״ע פסוק יט שמרמז לסוד בזה,
כאן.
 88״מניין״ ,בס״ש מוסיפים:
 87שמות כ ,יד — .מכילתא שם.
ועיין ריב״א.
 91בס״ש
 90סנהדרין נד ,א.
 89לעיל יח ,ז.
״ת״ל לא תנאף״ ,והנבון כדבכ״י.
נשתרבבה כאן פסקא שלימה שמקומה בפסוק יז להלן ,והיא הובאה גם שם (ד״ה ואיש
אשר יקח את אחותו) ולכן השמטנו אותה מכאן.
מלככם בוראכם ,בבכור
הפירוש) :יוצרכם בוראכם.

שור (מקור
דמיו בו,

מה שדמו נשפך ,בו הפשיעה (בכור שור).
אמו שאינה אשת אביו ,ואיזו היא ,אנוסת

*}If

דברים כג כי תצא

תקעז

לא הוצרכו בעלי קריין לצאת ממחנה ישראל ,ולא לירד מחוץ למחבת לצאת שמת
חוץ אך כל אהד הופר ברשותו ומכסה.
(טו) מתהלך כקרכ מחנך ,הוא הארון שעשה משת שהיה יוצא עמהם למלחמה .81
(טז) לא תכניה עבד אל אדוניו ,נסמכה כאן לפי שמנהג הוא בלכתם למלחמה
פעמים שיברח למחניהם עבד שאינו ישראל .82
(יז) כמקום אשר יבחר ,במקום שפרנסתו יוצאת .לא תוננו ,כמו שהזהיר באונאת
גר .83
(יח) לא תהיה קדשה ,נסמכה כאן בעבור העבד‘ 8שדבר למעלה.
(יט) לא תכיא אתנן זונה ,סמך זונה לקדימה .אתנן ,לשון מתנה שנתנו לה
חזונים אחריה ,והאל״ף נוספת ,כמו :אזרוע  ,83אסוך “ ,8אתמול .87
(כ) לא תשיך לאחיך ,למעלה דבר בעני וגר  ,88וכאן באחיך ,ואפילו עשיר .נסמכה
כאן לפי שהזכיר עבד נכרי לומר לך אף על פי שכתוב בו לא תוננו  89יש לך רשות
שתשיך לו.90
[ (91כא) לנכרי ונשיך ,כל האומות קרויות נכרים גבי ישראל ,כדכתיב :ונכרים
באו שעריו גם אתת כאחד מהם ,92ובפלגש בגבעה :לא נסור אל עיר נכרי אשר
לא מערי ישראל הנה ,93ובתפלת שלמה :וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל
הוא.]91.94
(כב) כי תדור נדר ,סמכו כאן לפי שהזכיר באתנן זונה :לכל נדר .93והיה; בך
חטא ,עונש.96
(כד) מוצא שפתיך תשמור ,מה שנדרת שלא לעשות .ועשית ,מה שאמרת לעשות,
ובלבד שיהיה הדבר לשם ה׳ אלהיך.
(כד) כאשר נדרת ,נדבה ,לא כפארך שום בריח לנדור אלא מדעתך נדבת.
(כה) כי תכא ככרם רעך ,נסמכה כאן לומר לך כי בשלך שייך נדר ,ובשל אחרים
שייך לומר לא תקח  .97ואכלת ענבים כנפשך ,כנפשו של פועל ,מה נפשך אם חסמת
פטור אף פועל אם חסמת פטור’ .כל מצוד ,ומצות* בפני עצמה היא ,והסמיכות על
פי הדרשה ,כדאמר רב יוסף :98אפילו למאן דלא דריש סמוכין בכל התורה כולה,
במשנה תורה קא דריש .הזכיר שלא לגזול ענבים וחרמש בקמה ,ולקחת אשת והיתה
לו וגם לאחר ויצאה מרשותו ,והלוקה אשה שישמח בה ולא יהא עסוק לצאת בצבא,
וחבילת ריחים ורכב ,עושק וגם גונב נפש ,וכן בנגע צרעת שאם לא ישמרו משפטיה
 85ירמי׳
 84ראב״ע.
 83ויקרא יט ,לג.
 82ראב״ע.
 81רש׳י לעיל י ,א.
 88ויקרא כה ,לו.
 87שמואל־א ד ,ז.
 86מלכים־ב ד ,ב.
לב ,כא.
[ ]91ע״פ
" 90שתשיך לו״ ,בס״ש :״לטול ממנו שכר הלואר,״.
 89פסוק יז.
 94מלכים־א ח .מא.
 93שופטים יט ,יב.
 92עבדי׳ יא.
כ״י ,ובס״ש חסר.
 97ראב״ע.
 96ראב״ע.
 95פסוק יט.
 98יבמות ד ,א.

קרי וכו"׳.

פטור,

בבא מציעא פח ,ב.

יאכל

(מאירי).

כל מצות ומצור,

כלומר כמו שהרשות ביד בעל הבית שלא

הנזכרת מכאן ואילך בפרשת זו יש לה טעם

לאכול אף פועל אם חסמת פטור ,ר״ל
שהרשות ביד בעל הבית להתנות עליו שלא

מדוע נסמכה לשלפניה ,כמו שמפרש והולך.
— כלומר" :כל מצוה עומדת בפני עצמה

ח״

p^ic
ח"

הלכות יום כפור♦
כלל קמג♦ רק עשי־ת 1ערנ יו־כ:
<א) באהבח ה׳ אח עטו כטרחו כי חפץ חסר הוא ולא יחפוץ במוח הטח כי אם
ב׳טובו טררכיו וחיה לא לצרכו ולהנאתו כי אם יצדק מה יחן לו כי אם להטיב לו באחריתו
™!לכן לא יום ולא יומים טסת? ומעסה לתשובת רשעים אלא הרחיב לנו את הזמן ותיכףבתחילת השנה והחורש נפתחים־כל השערים :שערי חשובה ,שערי מחילה וסליחה .והם
פתוחים ועוטרים ער זטן נעילת שערים ביוה״ב .והכרת יוצא טלפניו שובו בנים שובבים
ארפא משובותיכם .ומי לא יירא ויפחד בשמעו קול שופר מכריז ואוטר עורו ישנים
משנתכם קום קרא אל אלהיך כי חנון ורחום הוא .וגדול רעת מי שלא שב ואינו רואה
להרבות בתורה ומע״ט בימים האלו מכל.ימות השנה כי אנחנו הלואי שנהיה מן הבינוגים
אשר משפטם תלוי עד יור״ב .וכל זמן שהאדם חי אין הקכ״ה נוהג בטדחו להטות כלפי
חפר לניגונים ר״ל אם היה הכף שקול עושה חסד ולוקח עון א׳ מן הכף או שנוטל זכות
משלו ונותן לכף השניה שטרה זאת אעז נוהג אלא לאחר מוחו שאי אפשר לארם עוד
לעשות איזה זכות אכל בחייו אומר הקב״ה הרי הפתח פתוח ובירך לזכות באיזה טצוה
ואחה מתעצל בעצמך ומתחייב בנפשך .לס צריך כל ארם לפחד על עצמו שיתאמץ
בחשובה על העבר ולהרבות מצות ומע״ט בכדי שיהיה טהור וזך לפני בוא יום הקדוש הזה
כמשיב לפני ה' תטהרו ואל יאמר ארם הלא בכל יום אני מניח תפילין וציצית ומברך
ומתפלל וא״כ וראי שכף של זכיות יכריע מי שאין לו לב אומר ק כי צריך לחשוב ג״כ כמה
חבילות עבירות האדם עושה בכל יום בדברים בטלים ולה״ר וכל דבורים אסורים וכן בכל
האברים (והארכתי כבר בזה בהקדמת חיבורי זכרו תורת משה וראוי לכל אדם שיק«אט מנשי״ת).
ובאמת בטעות הזה טעו הרבה בני אדם שחושבים שאין צריך לשוב רק מעבירות חמורות
יע״ז ג״ע ש4ר וחילול שבח וכיוצא בו ווה שקר מוחלט כי יש עונות שאדם רש בעקביו שהם
חמורים מג׳ עבירות הנ״ל הנך רואה מה שאז״ל בחומר לה״ר שהוא קשה מע״ז נ״ע ש״ר
ודרשו זה מן הפסוק וזהו*עבירה השכיח ומצויה מאור בבני ארם כמו שהעירו על זה חז״ל

(ר״ל היכן נמצא רק אש בבית

כולן בלה״ר וראה כהו של לה״ר ער שהאומר נורא בי פלניא
פלוני ששם מבשלים תמיד) זהו אבק של לריר והנה הטעם שחמור מג׳ עכירות החמורות'הוא
שזה אוחז במעשה הנחש הקדמוני שדבר לה״ר על הקכ״ה ואמר לחור .מן האילן הזה אכל
וברא העולם וע״ז פיתה אותה ושכב עמה (כאז״ל המיל בה זוהמא) הרי ג ,/וגרם מיתה
לכל העולם הרי ש״ר ,והטה את לב אדה״ר וחור .לכפור אף שתיכף עשו תשובה הגונה
מ״ט גרם כל זה .ראה כהו של לה״ר ער היכן מגיע .וק יש חבילות חבילות עבירות שבני אדם
רגילין נהם אשר רבו מלספר כמו שבועות שקר ושוא וזהו רגיל אפי׳ כשמספר איזה שקר
לחבירו או שמוכר הפץ לחבירו נשבע כה יעזרני ה׳ והרי נשבע בשם זעק שבועה הוקשה
לע״ז וחמור ממנו כרכח״ב כי לא ינקה אח אשר ישא שטו לשוא .מקלל עצמו או חנירו
בשם שאומר זאלל מיך אדער זאלל דיך גאטט שטראפען וכ״ז אין חילוק בין שיאמר בלה״ק
או בכל לשון .מברך או מזכיר השם לבטלה וכ״ש כל החפלות וברכות אם יעיין בנפשו
בעו״ה הכל הוא בלא כוונה רק נעשה טבע שבבר רגיל פיו ולשוט להתפלל ולבי!*?3^-
פני הכירו ,מתכבד בקלון הכירו ,מצער א׳ מישראל בין ברברים בין במעשה שנאמר לא
רךתונר־וגו׳ וזה קאי על אונאות דברים רבאונאות מטון כתיב וכי תמכרו וגז׳ לא תונו1־ואם
מצער אלמנה או יתום חייבטיתה בידישמי^שגא׳ כל אלמנהויתום לא תענק וגו׳ .מלוה
בריבית כלא היתר עסקא או זקוקים וכל א׳ וא׳ מורה לעצמו איזה חתירים ואינן wjלין
לטורים איך להתיר וטכ״ש הסוחרים עם החלפנים כמעט א״א פלא נגיעת איסור רעית
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רA

חיי חלדי

סימן ק׳

תובן התשובה
א .בענין מה שאמרו חז״ל דפחות מבן עשרים אין
מענישים בבית דין של מעלה  -אפילו בקטן שאינו
ראוי לעונש ,י״ל דעכ״ם יש פגם כשעובר עבירה -
גדולי הצדיקים עשו תשובה גם על מה שחטאו
בימי קטנותם ממש.

ב .קטן שהכה את אביו או עבר שאר עבירות
בקטנותו ,טוב לו שיקבל ע״ע איזה דבר לתשובה
ולכפרה אע״פ שעבר קודם שנעשה בר עונשין -
ולענין תשלומי נזק וגזל ,אם הדבר בעין כשיגדל
ודאי צריך להחזירו  -ואם אינו בעין הגם שאינו
מחוייב ,יש לו לשלם לפנים משורת הדין.
ג .בענין מש״כ באוה״ח הק׳ דבשעה שהשטן
מקטרג יש מקום שיחול העונש ח״ו ,הגם שעדיין
הי׳ השי״ת מאריך אף  -בענין חיוב מגולגל הקודם,
השם יצילני.

ד .בענין הקושיא בכפרת הכהן גדול ביוה״ב על
ב״ב ,דלכאורה כיון שאין הכהן גדול נושא רק
נערה בתולה ולא בוגרת ,הלא עדיין אינה בת
עונשין בידי שמים ולא צריכה כפרה ביוה״כ.

ה .בענין לפרש הגמרא במעשה דחנה  -טעם למה
לא הסכימה חנה לקבל בן גדול יותר מהראשון.

☆

☆

☆

חושן משפט

רנג

תשובה נראה פשוט דבאמת אין שום מחלוקת
בזה ,דכו״ע מודים דאם עשה דבר
שחבירו מצטער בזה ,יש בזה איסור ל״ת של לא
תונו השני הנאמר על אונאת דברים ,וגם עובר על
ואהבת לרעך כמוך ,אפילו באופן שהוא בעצמו לא
הי׳ מצטער.

א) הנה הברייתא שהביא הדעת זקנים מקירו
הוא בתורת נהנים (פרשת קדושים פרק
ד׳ הי״ב) ח״ל ואהבת לרעך כמוך ר״ע אומר זה כלל
גדול בתורה ,בן עזאי אומר זה הפר תולדות אדם זה
כלל גדול מזה ,ובדעת זקנים (פרשת בראשית על
הפסוק זה ספר תולדות אדם) כתב לפרש דבן מאי
קאי אסיפא דקרא ,דכתיב בדמות אלהים עשה אותו,
דמקרא דר״ע לא שמעינן אלא דעלך סני לחברך לא
תעביד ,ובא בן מאי ואמר שאף אם הוא אינו חושש
לכבוד יש לו לחוש לכבוד הבירו ,לפי שרואה דמות
חבירו ואינו רואה דמות עצמו ,ולזה אמר שמקרא זה
כולל יותר ממקרא דואהבת לרעך כמוך.
ב) אמנם נראה פשוט דאין מחלוקת בזה בעיקר
ההלכה ,רק למשמעות דורשין ,דר״ע
לומד כל זה מהפסוק של ואהבת לרעך כמוך,
דהפירוש כמוך היינו דכמו שהוא לא רוצה שינערו
אותו במה שהוא מצער א״ע ,הגס שלהמצער אי;
צער בזה ,כן אסור לו לצער את הבירו בדבר שחבירו
מצטער בו ,חהו הפירוש מה דעלך סני ,שאתה אינך
רוצה שיעשו לך דבר שאינו כרצונך ,כ; לחברך לא

סימן ק׳
בענין האיסור לצער את חבירו ובעגין אי
יש חיוב לפייס את חבירה בדבר שחבירו
אינו יודע בלל שעשה לו

שאלה

לכבוד הרה״ג וכו׳ שליט״א אחדשה״ט

מכתבכם הגיע לנכון בזמנו והמברך
יתברך בכפלים ברוחניות וגשמיות ,ועתה באתי
בענין מה שכתב מע״כ דיש מי שרצה לדייק
מהדעת זקנים פרשת בראשית (ה׳  -ד׳) דנחלקו ר׳
עקיבא ובן עזאי אי מותר לצער את חבירו באופן
שהוא בעצמו לא הי׳ מצטער בזה ,וכיון דהלכה כר׳
עקיבא מחבירו נמצא דאין איסור בזה.

תעביד מה שאינו כרצונו ,וע״ז בא בן מאי ואמר
שמהפסוק ואהבת עכ״פ אינו מפורש כ״כ פירוש
הנ״ל ,וע״כ למד מהפסוק בדמות אלקיס עשה אותו.

ג) וראיתי עוד בעשירית האפה מהגה״ק
מקאמרנא זי״ע שכתב לפרש התורת
כהניס מה שבן מאי בא להוסיף ,ח״ל אחר שתזכה
לזכך חומרך לשכל זך אז תדע שכל ישרא׳ הם גוף
אחד באחדות אמד אס אדס כאב לו איזה אבר
מרגיש כל הגוף ,וזהו שאמר בן מאי זה ספר תולדות
אדם וגו׳ שכל הנבראים הם בן אדם אחד וסם
בשורשן שורש אחד עיי״ש ,ועכ״פ זה פשוט דאי; בזה
מחלוקת להלכה ,ועוד הרי בלא" ה אסור לצער את
חבירו מהלאו דלא תונו איש את עמיתו שדרשו חז״ל

^hn rJl
חייהלוי

רבד

סימן ק״א

דקאי על אונאת דברים ,ויש שסוברים שנס יש איסור
מן התורה של נער בעני חיים אפינו באדם ,וכמו
שכתבנו דבריהם בחיי הלוי (ח״א סי׳ ח׳ אות ה׳ -
ובסי׳ קט״ו אות א׳ וב׳) ,וע״ע מה שהוספנו בזה
(בח״ב סי׳ פ״ו אות ז׳).
_____
ד)

ומה

ששאל מע״כ אס אחד עשה אהה דבר
לחבירו שלא ניחא לי׳ אבל למעשה לא

נודע לחבירו אי יש עליו חיוב לפייסו ,הנה בחפץ

חיים (כלל ד׳ סעי׳ י" ב) כתב בשם רבינו יונה בשערי
תשובה (מאמר ר״ז) שצריך לבקש מחילה מהאדם

שהוא דיבר עליו לשון הרע ,ומחדש רבינו יונה (שם)
דאפילו אם האדם עדיין אינו יודע מזה שהוא דיבר
עליו צריך להודיעו כדי שיוכל לבקש ממנו מחילה,
ולכאור׳ צ״ע הסברא דהלא מצער את חבירו במה
שמודיעו ,ומה שהביא מעלתו בשם ר׳ ישרא׳ סאלנע

ז״ל גם אני שמעתי שהרה״ג הצדיק ר׳ ישרא׳
סאלנאע ז״ל לא הבי; את זאת ,דלכאורה בזה שב ואל
תעשה עדיף.

ה)

אכן

לענ״ד נראה דהחפן חיים בבאר מים

חיים (שם ס״ק מ״ח) כבר העיר קצת
בזה ומתוך דבריו נלמד די" ל דמיירי באופן שבאמת
כבר גרס צער והיזק למבירו ,וממילא הנם שעכשיו
עדיין אינו יודע מזה יכול בניקל להתוודע ,וע״כ
מוטב שהוא יגלה לו בעצמו ולא ימתין שיתוודע
מאיליו ובזה יהי׳ לו כפרה ,ובזה מדוייק הלשון
שכתב ואפילו אם מבירו אינו יודע עדיין כלל מזה
דמשמע דאח״כ יתוודע לו ,ויש עדיין לעיין בזה,
ועכ״פ באופן שלא גרס ע״י דיבורו שום התק
להבירו מסתבר דאין מן הנכון לגלות לו כדי שלא

יצטער בזה ,וע״ע בחפ־ חיים (שם) דגם יש עניו
לסבב שלא יגיע היזק מתוך דיבורו ,כגון לילך למי
שהוא סיפר לו ולומר לו שטעה בדבריו וכדומה

חושן משפט
תובן התשובה

א .בדברי התורת כהנים שמביא מחלוקת ר״ע ובן
עזאי

ב .ולהלכה כו״ע מורי דאסור לצער את חבירו,
אפילו בדבר שהוא עצמו לא הי׳ מצטער בו.

ג .בענין מש״כ הגה״ק מקאמרנא זי״ע שכל ישרא׳
הם גוף אחד באחדות אחד ,ואם אדם כאב לו איזה
אבר ל״ע מרגיש כל הגוף  -בענין הלאו דלא תונו

איש את עמיתו  -יש סוברים שגם יש איסור מן
התורה של צער בעלי חיים אפילו באדם.
ד .בחפץ חיים הביא מרבינו יונה שצריך לבקש
מחילה מהאדם שהוא דיבר עליו לשון הרע ,אפילו
אם האדם עדיין אינו יודע מזה.

ה .ומסתבר דהיינו דוקא באופן שבאמת כבר גרם
צער והיזק לחבירו  -גם יש עליו לסבב שלא יגיע
היזק מתוך דיבורו  -וגם צריך לבקש סליחה מאת
הבורא ברוך הוא.

☆

☆

☆

סימן ק" א
הוספות ותיקונים לחיי הלוי ח״א וח״ב

חלק יו״ד ואה״ע וחו״מ
א) [בח״ב סי׳ ל״ז חות ב׳] כתבנו בענין מין
רפואה הנעשה ממה שמוציא
הדבורה ,ונקרא מזון מנכות ,ונסתפקנו אי גם זה
הוא בכלל היתר אכילת דבש עיי״ש ,ושוב ראיתי עוד

עיי״ש ,ופשוט שבזה אין נ״מ אי נתוודע לחבירו
או לא ,וכן בין אס נודע לחבירו וכבר פייס לו

אריכות דברים בזה בספר חוקת ישרא׳ מהרב ברחל
שליט״א ,ונדפס בספרו מקור הברכה ,וראיתי שכתב

ובי; לו נודע נו ,צריך עכ״פ נבקש פליחה מאת

כמה וכמה צדדי היתר ,ולמעשה העלה להחמיר עד

הבורא ברוך הוא.

שיתברר הדבר היעב עיי״ש ,ומחותני הרה״ג ר׳ יודא
ליב ליכטער שליע״א ,הראה לי בקוב־ צפונות שהביא

והשי״ת יצילנו משגיאות
וינחני במעגלי צדק למען שמו

ויכוח שהי׳ בין הגדולים שבאר־ ישרא׳ ,לענין היתר
אכינת השעוה עיי״ש ,ובעיקר היתר הדבש שכתבנו
(שם אות א׳) מגמרא בכורות (ז ):ראיתי עוד אריכות

r
חיי הלוי

סימן

בזה בספר רביד הזהב (פרשת שמות) בפסוק זבת
תניב ודבש עיי״ש.

ב) [שם סוף אות ג׳] בענק אכילת איסור שנא
כדרך הנאתן דמבואר ביו״ד (סי׳ קנ״ה
ס״ג) דמותר לצורך רפואה אפילו לחולה שאין בו

סכנה ,וע״ז כתבנו דיש שמשתמשין בהיתר זה אפילו
באופן שאינם בגדר חולה ,והנה הגדר מה נקרא
חולה ,לכאור׳ הרי הוא לפי המבואר בהלכות שבת
(סי׳ שכ״ח) דאס נפל למשכב ,או עכ״פ שהוא באופן
שמרגיש כבדות בכל גופו עיי״ש ברמ״א ,דבזה מותר
נאכול רפואות בשבת ,וע״כ התירו גם לאכול דבר
איסור שלא כדרך הנאתן ,אבל אדס שאינו בגדר זה
לכאור׳ גם בימות החול אסור לו ליקח רפואה שיש
בזה חשש איסור הגס שאוכלו שלא כדרך הנאתן,
וכמדומה שהעולם אין מדקדקין בזה ,ואפילו אות;
המדקדקין באכילת וויעמינן שנא לאוכלן בלי הכשר,
אעפ״כ כשהרופא כותב לו רעצעפט של רפואה אינו
משים לב כלל אי יש בזה דבר איסור ,והנה אס יש לו
השש של חולי בחלל הגוף ,ודאי אי! מה לפקפק ,אולס

נמצא גס שהרופא נותן רפואות על דברים שבודאי
אינו בגדר חולי הכולל כל הגוף ,ושוב מצאתי בספר
מנחת שלמה (סוף סי׳ י״א) שנסתפק בזה וכתב
שיתכן לומר דאינו דומה לרפואה בשבת ,דהיינו שכיון
שאוכלו לצורך רפואה לא גזרו שלא כדרך הנאתן,
ולמעשה סיים בצ״ע עיי״ש.

ג) [בח״א סי׳ נ״ז] בענק עבילת כלי כשנדבק
עליו נייר ,כתבנו שם לחלק בין אס
הנייר מכסה רוב הכלי או רק מקצת הכלי ,דברוב
הכלי נקרא חציצה הגם שאינו מקפיד עליו עיי״ש,
אכן יפה העירני הרה״ג ר׳ וואלף בער לערנער
שליט״א דומ״ץ בעלז במאנטריא׳ דלמעשה בכלים

האלו אפילו באופו שהנייר מכסה כמעע כל הכלי,
הלא אינו מכסה רק מבחוץ ,והכלי נחשב ביחד
הפנים והחוץ ,וממילא הלא אינו רק מיעוט הכלי,
אכן באופן שיכולין להסירו בקל ,כתבנו שם דמבואר
בפוסקים דלכתחילה ים להחמיר להסיר גם חציצה
מעוטת שאינו מקפיד עיי״ש.

ד)

[בח״ב

סי׳ ס״ט אות ה׳] כתבנו דאס כרך
המזוזה מראשה נסופה ,נראה מדברי

חושן משפט
הפוסקים דיש להכשירו -בדיעבד ,אכן אם כרך
המזוזה מלמעלה למטה או להיפך ,כתב בשו״ע הרב
(סי׳ ל״ב קונט״א ס״ק ט״ו) דפסול ,והעירני ידידי
הרה״ג ר׳ ישעי׳ קופמאן שליט״א ,דבשו״ע הרב שם
אינו מבואר רק כשקבע המזוזה מלמעלה למטה ,אבל
להיפך דהיינו מלמטה למעלה י״ל דכשר ,אונם ראיתי

בחובת הדר (פרק ט׳ ס״ק ט׳ וס״ק כ״ה) שכתב
דנראה דגם בזה פסול משום דסכ״ס מקצת אותיות
הס בהיפך עיי״ש.

ה) [בד! "ב סי׳ ע׳ אות א׳] כתבנו בענק שיטת
הגר״א דאין לכרוך המזוזה במי^/
וכדומה ,כדי שלא יהא חציצה בין המזוזה בין המזוזה"“

למזוזות הבית ,ועיי״ש מה שכתבנו לתמוה בזה,
והעירני הרה״ג ר׳ ישכר דוב איינהאר! שליע״א
מלומדי הכולל בשיכון סקווירא יע״א ,דבמקדש מעע
(סי׳ רפ״ט ס״ק א׳) מבאר דגם לשיטת הגר״א אינו
חוצץ רק הנייר ,אבל השפופרת אינה חציצה כיק
שמהדקין אותה במסמרים ,נעשה כגוף אחד עם

מזוזת הבית עיי״ש.

ו) [בח״א סי׳ צ״ב] כתבנו כמה עניניס בענק
כבוד הספרים ,והעירני הרב ר׳ יוסף
גאנדמינצער שליט״א משגיח של הכולל אברכים
דשיכון סקווירא יע״א ,דראוי לעורר את נבב
האנשים שאינם שמיס על לב להזהר בכבוד הספרים,

ומשימים הכלי ששתו בו קאווע לתוך ארון הספרים,
וכמה פעמים נשפך ממנו על הספרים ,וכן יש•
שמצניעיס את בגדיהם (וועש) לאחר המקוה ,בתיר
ארו; הספרים ,ואפילו הקאלשע; מצניעק שם ,א^
לאותו בושה ,ויש לדבר הרבה בזה ,ולעורר את
האנשים להיות עליהם מורא מקדש מעט ,ושלא לזלזל

בכבוד הספרים ,ומכש״כ הבימה והארון הקודש,
צריכין להזהר בכבודם ובקדושת;.
וציין הרב הנ״ל למש״כ בספה״ק משנת חכמים
(אות ר"י) ח״ל עוד צריך לנהוג כבוד בתשמישי
קדושה ,כיון ששרתה הקדושה וההארה עליונה בהם,
והיינו טעמא דתשמישי קדושה צריכין גנחה ,וזהו טעם
לכבוד ס״ת שצריך לכבדו ולקום מפניו ולהלבישו במפה
יפה כמו שאדם חייב לכבד לאביו ולהלבישו וכו׳,
ומפאת בחינה זו צריך לנהוג כביד בכל כתב מרובע

סובב

הולך ע״ד הנשר הגדול גדול הכנפים  .אחד מן הרחחי׳ם••
זיע״א שקרשוהו שמיס  .בספר יד החזקה שעשה ןלתויה
מי כמוהו מורה רובץ כין המשפטי׳ס ־ וכמעט שעכיתי
א זנים •
חמה שהשיגה ידי ברפיון ירים  .קובץ על ייד עוללות הבציר שירי שיריים  .קצת
ישימות וזכרונות אחת למעלה ושכע למטה והעלם כנתיים • נשא לבבנו אל
כפיס  ,קשוב קרחס ציון ותכנה חומות ירושלים  .כיום ההוא יהיה אור החמס
שבעתים  .אכי״ר

הרמבים

פי המדבר  ,קט! המחבר .והוא

הצעיר

פאלאגיי

חיים

סט

כאמת

אמרו ס׳ לא ימנע טוב להולכים בתמים " האנשים האלה שלחים.
האחים המבורכים וירידים פלייטי הנאהבים והנעימים  .שם האחד
הי יו מכחד
אוהבי הי״ו אוהב את החכמים • ושם השני
על גביהן
עצמים ־ והשלישי הכי נככד עתיר פומבי עולה
וחסד והרחמים  ,אשר נחנו בעי! יפה מחן דמים  ,למיעכד נייחא למר
אביהם איש צדיק חמים  .הגכיר החהימ המרוכ 6ביסורי! סי'
כ״ע כי״ג נהי־י כחל קדומים -.הנה שכרם אתם יכלו
ימיהם כטוב ושנותיהם בנעימים • עד כי יכא שילה ויכנה ביהמ״ק
מכון לשבחך עולמים  .אכי״ר

אברהם

כריפה

חיים
יצחק פוליטי

נדפס

יי15

פה אזמיר

k.

ת״מ אדונינו המלך שולט!
בדפוס של כסיר

’"יא

עהדור

אהרן י א ישע

עזיו יר׳ה וחמיא

די

שיגורה

שנת אשר גדלו המלך לפיג

וחבריו העי" א

חיים

תר דעות ות״ת

כייקר וצריך הארס לסכין צורכי כרונית כתו יע״ש
כתו כן יש לומר כאן וההפרש דכזה״ז הכני! .יהיה
למוקש וכוחן קדמו! לא היה לא טוב ולא רע ודויק
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יצר לאדם לעולם כחייו ראיתי לסר
הי"
תשני! חכמים כאות ע״ר רכחכ
וז״ל וככר פרשו חז׳ל רמה שצוה לכנו החכם כשעת
מיתה על שמעי ולא קרד אח שיבתו לשכתו של
רוד שלא רצה שיהיה לו נענש כעכורו לעוהיבדטב
ליה לשתעי עבר ליה חותר טוב שיקכל עונשו
כעוח״ז אם חקכ״ה יסכים על ירו תמס שיקפל
העונש לעוה״ב שהוא חמור מחד ולכך שלמה לא
שלח כו יד ער שראה דמן השמים הכשילו אותו
וחייבוהו וסלילה לרור להיות נוקם ונוטר רודאי הוא
היה קבלן יסכל סזקו וחרפתו ובידו היח יכולת
לסנקם והוא היה שותק ולכך הנה שניו איתי אות
לטיבה דנפתחו דלתות ההיכל דא״ל כחייך איני עושה
אבל כחיי כנך אעשה על אות לטוכה דנעשה לו
כדלתות ההיכל אחר מותו עכיר דפח״ח וכפי רכריו
של הרב ז "ל יצא ,לנו רזה שלא עשה לו דין כחייו
של דוד לאו משום דנשכע לו אלא ראם היה רוצה
לא היה נשכע או על יר אחי כעורו בחי־ים דור
היה מתנקם ממנו אלא דטיכותא בא חצר עצמו
שלא רצה להענישו'כחיו על פניו כ״א הניחו אחרי
מותו של דור רכנו שלתה יעשה כו משפט כרי שלא
יהיה לו עונש לעוה״ב ולכן מה נאמנו דברי יכינו
שכתב ולא יצר לאדם לעולם כחייו כלומר אף אם
ראוי ליקרו ולעכשו לא יעשהו כחייו כי אם אתרי
מותו יצרה שיעכישר אותו כעני! דוד עם שמעי .
ויתכן לרמוז עור בפי׳ בחייו דקאי לשכנגדו
דכחייו המיוחדים לו לחיים נצחיים שהוא
י
עוה״כ שם לא יצר לו אלא יעשה כו משפט הנא
ויקהל את דינו כעוה״ז כי הכל הכל וחייו אינן חיים
ולא יהיס נוטל חייו מן סעוה׳ב וק״ל
יזוך שם בהלכס זו עמ״ש כסה׳ק חקק״ל ח״ב
דקכ״ר עיג

*

סןית
׳

כ»ץ

הפיק רצריך שיחנהג התיק חיים כיד סי'
ח׳ל
להחחכר לצדיקים עיין כמאמי הזוה׳ק
וכקס״ק נפש חיים מע' ד' כקיר

ך",א

מעט״ר אכא מארי נר׳יו

ה׳ז לאם

לאו יוכיחנו פעם ב' וג' וכן תמיד

חייב להוכיחו וכו' שא נא עיניך
וראה כזוה׳ק ס׳ קרישים רפיה ע’כ ורפ׳ו ע״א
רמכואר שם רחיוכ מצית הוכח קונית את עחיחך
היא עד ג' פעמים וקא דייש הוכח דהיינו הוכחת
כשחי כיני לכיני חיכית כין אחיו ימיחמיו אח עמיחך
כגלוי לעיני ככל ויליף לה רכך היא דרכו של מקים
כ״ה דכקר חלת זימני אי מקכל יאות ואס צאו
שריה ליס מאיית למעכד רעותיה ילא יחקיף כיה
כגוונא דא אצטייך לאוכחה לחכייה ועל דא הוכח
וכו׳ מכאן והלאה ישבוק ליה ויעביד רעותיה ע״כ
ואילו כש״ק דילן כערכין אמרינן תוכיח אפי׳ מאש
פעמים ועד הכאה ונזיפה ול׳ יכינו יורה כתתילס

ומלך

כמימר קרישי! של הזיס״ק ועיין להרה ראש דוני
וכספי־ו מחזיק ביכה א׳ח סי׳ חייו דהביא לשון
הזוה׳ק רס׳ נח וציי ע״כ ועמיש מזיס כס׳ מעיל
ח׳א דיניו ע״ג
ילך בק׳יז עיין בסה׳ק לב חיים ח״א
סי' דע׳ ר עיג ודי ועיין כזוחיק
ס׳ פנחס דרמ׳ס ע׳בדתלו בת׳ח לעני! גילוי סראש
יע׳ש
חוקית החיים דקל׳א ע״ג

ה׳ח לא

t’D

ה ,ב

ח׳ה

חקקיל ח׳א דכ״ג ע’א

הלכות ת־ת
סדר משנס ומשנה כסף

רפ״א
ה״ב א׳ב

ללמוד תורה לכנו עיין בינת מ״ל ח״א

דצ״א ע׳א
למס נצטוה עיין למי! כ״מ ז״ל
לענין כן כתו ועיין מיש בעניותי
בסויה מערכי לב ח׳ב כס־ף תירוש בקד ולעני
כ! ן' כנו אי כשר לערות עיין כח'מ סי׳ ל״ר ועיין
לרכינו כפרק ו' מסלי עיז ה״ה וכמעש״ר שם■ •
ולענין זרעו עד כמה יהיה עיין ק״ס רע*ו:ע’ד
וכקוג׳ גנזי חיים מה שרשמתי כעזר משרי ועוין
רשיי ס' קדושים רכתב זרע פסול מניף ק יל מזרעו
והיינו משמעית המי רמזיעו ופשוט
מ׳ש יכינו כך היא קייב ללמד לכן כנו של
והודעתם לכניך ולככי כניך וכתב מין ככ'מ
רהה״נ לכן כן בנו ולא ה'מ למכתה והודעתם לזרעך
דהו׳א כנוח ככלל וכוי יע״ש על זה ראיתי לסי־כ
נזר הקדש כפי' לכ״ר ק׳ וירא פרין סי׳ ב׳ שכתב
וז’ל ותשים ראפשי־ לומר רניני ולנכרי רקאמי ל׳ד
אלא לעילם לדורותיו כי כלשקהוה מצינו כהמשך
הדורות כמו והודעתם לכניך ולבני כנין וכו׳ עכ׳ל
נראה חרס־ יו רס״ל כסי מרן וארי־כא ניאס עדיפא
מינה דהחייוב הוא לעד לעולם יותר ממה שכתב
מרן דני־אה שאינו אלא יוקא לבן בן בנו ולא עוד
ועיין צהרב בארות המים וליקר רבני סאתיונים יע״ש

ועי

ה״ח

׳כ

בין שהיה וקן חיים לראש ד’ו ע״א

אחד

מכני מפוי שביקש לעשות
ה’|
3
מלמר אפילו אתר מבני
חצר אין יכולין שכניו למחות בידו וכן מלמד תיטקות
וכו' הנה דין זה הוציאו יבינו ממאי דגי־סי׳ כביה
פ' לא יחמיר דכ״א ע’א אמיר יוסף ומודה ר״ס
כמקרי רררקי רלא חצי תעכב ופיישיי וחודה ריס
דאמר לעיל בר מבואה יאיקי י־חייא וכו׳ ראיק
ליה כי־שכ״ג מודה היא כחקי־י דרדקי דל'מ מעכה
לבר מכואה מללמר גם הוא התינוקית שסתוך כך
יזהרו זה מזה דאמר מר קנאת סופיים חיכה סכמס
יע״ש והדבר קשה כיון שיין זה נאמר לרעת ר׳ה
דק־ל רכי־ מביאה אכר ממאה דחכי־יה ימצי מעכס
לכן מידה הוא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב אבל
אכן קי׳ל כר״ה כדריי דאמר התם וילא מצי מעכה
ובמו שפקקו קרייף וסליא״ה והקוה' שם ושאי הפו^

I

^ריכן

יחד כל רבני דורו כבוד ועוז היו לו מעניקים"

ידו רמה בפלפולים עצומים ועמוקים"
ליוצא פרח ויצץ ציץ כשושנת העמקים"
י & 0יני ועוקר הרי הרים גבוהים וחזקים"

 §=.פיו פתח ויוציא נוזלים מסלעים מצוקים"
משכימין רבנן לפתחו יום יום כי לו היו זקוקים"
|| שמו נודע בדבריו שהיו שבעתים מזוקקים"

 p-אור גדול היה במרוקו משלח ברקים"

p.

שם משפחתו מאיימראן בנן של צדיקים"

חי לנצח בתורתו וצדקתו בהיר הוא בשחקים"

־B

זכותו תגן על כל אשר תורתו לאור מפיקים"
קדוש ישראל יגן על בניו העשוקים"

.צ®

יצא לאור ע״י הגברת הנכבדת מרת

גראסייא

אלמנת צדיק תמים מר

דוד

 gj.מאיימראן ז״ל ממשפחת המחבר זיע״א ,למנוחת בעלה הנד ובנה מבעלה הראשון,
מר יצחק מאמן ז״ל ,שמת במלחמה על המולדת ,יהי זכרו ברוך.
שנת הוד והדר

לבש״ת

בכסלו

נדפס

?צ5

■צ®

ה׳מפךת

למדעץקיהדות

פעיה״ק ירושלים תובב״א
שנת תשל״ב לפ״ק

■ *L־

<-ד־

יי".

הספריה

היי משה
:והיינו בש״דז ומתני׳ בש״ש והא דפרכי׳ על רשב״ל
•ממתגי׳ לאו משום דר״י מפליג בין נתרמה ללא נתרמה
■במתני׳ ,דמתני׳ דוקא בש״ש היא ,אלא דלרשב״ל פרכי׳
.מינה במכ״ש והירוש׳ מקמי דמייתי פלוגתא דר״י
ורשב״ל הוא דהוא מוקי לה בש״ה .וצ״ע.
־_ ־
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יי -- -
י".
־שם.,תינח עד שלא נתרמה וכר ,וקשה דקא״ל מאי
"יידה■ קא״ל וליכא למי׳ דאיהו נמי הוד .ס״ל דתק׳
:חכמים ,אלא דס״ד דלא שייך תקנה אלא לר״ש דאית
■ליה שבועה בהקדש בעלמא היכא דחייב באחריות
יתקון נמי היכא דליכא אחריות ,אבל-לרבנן דלית להו
גלל שום שבועה בהקדש מן התורה לא תקון ביה
.רבנן הא ליתא דהא בהדיא קא׳ אלא אמר ר״א ואי׳
דר״י 'ט״ל דמעיק׳ אין הגזברין תורמין אלא על תנאי
•שאם ישבעו שלוהין שאז בני העיר עשו מאמצי כחן
.אז מזכים להם חלקם בקופות ואם לאו אין מזכין להם
!נשאר עליהם חוב לשלם והוו קדשים שחייב באחריותם
‘ שאין הגזברים מזכים להם אלא על תנאי זה ,ולה,כי
מייתי מברייתא דתורמין על הגבוה דברייתא אורחא
לפ׳ טפי־ וגם נחתא לפ׳ דין דתרומה ולא קתני דאין
.גזברין מזכים להם אלא על תנאי ,אבל מתני׳ לאו
אורחה לפ/וגם לא נחתא לדין זה אלא לדין השבועה.
־י * ■

־שם שבועה זו ונשבעים שאינם ברשותם ולא פשעו-
שאם פשעו ישלמו מתקנת חז״ל ,וא״ת א״כ מאי
•פריך לקמן משוכר לשמור הזרעים הא מחייבינן להו
בפשיעה ,ודוהק לו׳ דלשמואל הוא דפריך ,וי״ל דדוקא
במילתא דשכיחא הוא דתקון רבנן אבל פרה ותינוק
אינה אלא מזמן לזמן קרוב למאה שנה ובכי הא
אוקמוה אדין תורה ,ובהד,יא דלעי׳ דף מ״ז ע״א גבי
מעות אסכרה ומפרה ותינוק הוא מזרעים דעומר
דשביעית דפריך א״נ מעיקרא לא שייך חששא דזלזול
הכא דדוקא התם בשקל מצוד ,דאחריני היא ולא קפיד
־עלה כ״כ .ומה גם שעכ״פ המצוד ,מתקיימת שהרי
תורמין אאבוד אלא שההקדש נפסד ,אבל פרה וזרעים
מצוה דרמיא אכל הצבור וגם השומר מלל ואם יפשע
המצוד ,מתבטלת לגמרי ובפרט בעומר דשביעיית
דנעקרת לגמרי בהא לא היישי׳ לפשיעה .א" נ מזרעים
פריך דמחובר לקרקע כקרקע ולא תקון בהקדש אלא
במטלטלים ,דכה",ג בהדיוט הוד ,מחייב השוו הקדש
להדיוט ,אבל קרקע דגם בהדיוט לא מחייב לא תקון
.רבנן בהקדש ,אכן אין נר׳ כן מדברי הרמב״ם שלא
הילק בזה .וק״ל ונר׳ דלעיל גמי הומ״ל בשקנו מידו
אלא דעדיפא מינה משני ,דד,א דקנה לא נזכר כלל
אפי׳ ברמז ,והכא דלא מצי לאוקומה כדלעי׳ מוקי לה
בשקנו מידו .ואי׳ דהכא אין קפידא אי מוקי לה בשקנו
משום דברייתא הכא לא נחתא אלא לדין שבת לבד,אבל דקנו מילתא דפשי׳ דחייב ,והא דנקט לה גבי
הקדש ולא גבי הדיוט משום דאורחא דמילתא דד,יו
שוכרים לשמור דברים אלו ולהכי לא נחית הכא לפלוני
בין קנו ללא קנו דלא נהית אלא לדין שבת אבל מתני׳
דלעי׳ דאיירי בדין חיוב בני העיר ושומרים אם איתא
דבקנו איירי הול״ל בהדיא ולפלוני בין קנו ללא קנו
ודוחק וא׳ עיקר.

קט

ע״ב תוס׳ ד׳׳ה אם הוא בן גרים וכר ,ולפ״ז ברייתא
־? :ג ' ' דלקמן ־קתני יתרי בבי דמתני׳ בלא
.זו אף זו והדר תני תרי בבי חדשים דידה בלא זו אף זו
ג״כ דהר,יא דהיו יסורין באין עליו רבותא .היא דהו״א
דשפיר למימר הכי כדי שלא יתרעם על המקום גם כדי
שיפשפש במעשיו וישוב ,קמ״ל דאסור לו׳ לו שודאי
מפני רשעו אירע לו כן דאי׳ יסורין של אהבה הם
אלא שיאמר לו שיפשפש במעשיו שמא עשה דבר
שאינו הגון כדאמרי׳ בברכות בהא דר״ה דתקיפו ליה
דני דחמרא ,א״נ ההיא דפר ,שאכל נבלות ג״כ לא זו
אף זו היא אף שאינו מטין להונותו אלא ליעצו עצה
טובה שא״א לו שיוכל ללמוד כי כל אותם דברים
מטמטמים לבו של אדם וכמז״ל בפסוק ונטמתם בם,
אי נמי מייעצו לסגף עצמו להתיש .הגוף שנבנה
מהאיסור ואז יכנס ללמוד קמ״ל דלא ואסור לו׳ לו
באותו לשון ודע דבן גרים דנקט מתני׳ רבותא הוא
אף שאביו ואבי אביו גר שאין לו צער כ״כ במה
שמגנהו באביו הא׳ שהיה גוי ,וכ״ש אם הוא עצמו גר
ומגנהו במעשה אביו הגוי ,אבל אם מגנו במעשיו הא׳
שעשה כשהיה גוי אינו גנאי ,וכמ״׳ש מהרש״א.
תום׳ ד״ד ,חוץ מג׳ ,והשתא ניחא וכר ,פי׳ ניחא טפי
וגם לפי׳ א׳ ניחא דלא מני אלא עבי׳ פרטית
אבל מינים הוא כופר בכל התורה ופשיטא דיורד.
בא״ד דמשפט רשעי וכר ,וניחא דפריך אר״י מגליה
־ ־ הא ממה דדרש והא דבר יפשוט הוא דכיון
דמלבין שוד ,לודאי א״א כדר״ח פשיטא־ דס׳ א״א
קיל מיניה ואדרבא על ר״ח דמשוה מלבין בהדי א״א
ודאי הול״ל מנלן ואף דבמתני׳ איתא א״ל חלק וכדקא׳
ר״ח מ״מ על ר״י לא שייך לשאול כלל ,אלא ודאי
משום דלר״ח איכא למימר איפכא דבא על א״א לעולם
נידון בגהינם ומלבין יב״ח ,ואח״כ שרוי בלא טובה
וא״כ א״א חמיר וגם ספיקה אי׳ שיהא חמור או יהיה
שוד ,בהדי מלבין להכי.
דף נ״ט ע״א

גמ׳ ,ולא עוד אלא וכר ,דייק מנאספו ע״ד מ״ש בחגיגה
בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבים
אסופות וכר .ונקט נגעים ואהלות עמ״ש ביומא דף
כ״ב דאפרעו מיניה במעשה דב״ש דששה חדשים
נצטרע נעמן לא ברור בכתב יד----------------
נצטרע נעמן לא ברור בכתב יד----------------
נצטרע נעמן לא ברור בכתב יד----------------
שם ,ויש לו חלק וכר ,ויתכן דהיינו בבא עליה באונס
ולא אסרו דומיא דמעשה דב״ש דאמרי' בכתובות
דף ט׳ דאונם הואי ,והא דמשוינן להו לעיל בהדי מלבין
היינו אם אסרו כדאמרי׳ בחגיגה הבא על א״א ואסרה
נטרד והלך לו ,ופריך לה התם בהדי מתני׳ דקתני
הוליד ממזר אין וכו׳ ומשני כאן באונס כאן ברצון.
א״נ הכא במת דנתכפר ולעי׳ בלא מת ,והם ג״כ
על ספק א״א קאמרי אלא דמדין ודאי דעבירתו חמורה
משם מוכהי לספק והשיבם דהודאי עשתה לו תורה
תקנה במיתה ,ומלבין לית ליה תקנה ,וממי׳ ד",ה ספק

ח י י משה
וכ״כ מהרש״א ,אבל א״ל דספק דנקט לרבותא דקי״ל
דספק עבי׳ המור מודאי דהיינו לענין תשובה שהספק
אינו מתחרט ממנו כודאי ,אבל לדינא דשמא פשיטא
דודאי חמור.
דכתיב היא מוצאת ,הוק״ל דילמא מהיות טוב
וכו׳ ,ואם לא הודה היא מכלימתו ,ותי׳ דלאו
מגוף המעשה דייק אלא מדכתי׳ מוצאת דמאי קמ״ל׳
אלא ע״ב הכתוב גילה לנו כוונתה שאף אם לא היה
מודה היא רוצה להשרף ,ועוד משמע קרובה כ״כ
שאם לא היה מודה לא היה לה שהות לשלוח לו עוד,
ביני ביני פלא היו מניחים אותה לשלוח לו אלא בעוד
שיש שהות .ועיין במ״ש בברכות.
חתכו וכו׳ ,והכי תנן פי׳ והי״ט דר״א דמדמי נתן
חול בין החוליות לנתן חול בין טפילא לתנור,
כמ״ש הר״ש ז״ל.
המכעיסים אותי וכו׳ .ונר׳ דהיינו דכתיב לא יהיה
לך אלהים אחרים על פני .יראה כי אין הפרגוד
ננעל בזה ולפני אתה עושה כן וממהר ליפרע.
עם שאתך בתורה לאפוקי רשע ,ע״ד ונשיא
בעמך ,וכמ״ש בח״מ.
ע״ב גט׳ מ״ש מאנה דכתי׳ עיין הרמב״ם פי״ד דמכי׳
הלכה ט״ו ,עיין ריט״ץ סי׳ ק״ץ ודבריו דחוקים
מאד ויותר נר׳ ע״פ דה״ק כיון דבגר פי׳ בהדיא אונאת
ממון מדברים ולא כתב בשניהם סתם אונאה ונוקי חד
בדברים וחד בממון כמו ביש׳ ש״מ דכונת הכתוב לו׳
דדוקא באלו שהם מפו׳ הוא דמוקמי׳ חד בדברים וחד
בממון אבל באותם הסתומים מוקמי׳ להו בממון ודבריו
והא דלא מנה וגר לא תלחץד וכי יגור אתכם גר לא
תונו אותו ,אי׳ לו׳ דאה״ג אלא דלא נחית למנות אלא
לאוין חדשים ולא לאוין כפולים ולא תונו איש את
אחיו ולא תונו את עמיתו חדשים הם והא ביש׳ חד
בדברים וחד בממון ואלו בגר שניהם בדברים ושניהם
בממון וכן לא תונו ולא תלחצנו חדשים בגר מה שאין
ביש׳ אבל לא תלחץ ולא תונו אותו שכפולים הם בגר
שכבר כתיב וגר לא תונה ולא תלחצנו לא מנאם
והרי רמזם במש׳ וכפל בשני הדברים בפי׳ לא תונו
ולא תלחץ ואינם אלא שמנה למעלה ,וה״ק בין בלאוין
דלא תונו ולא תלחצנו דלעיל בין כשכפל הלאוין בגר
כפלם בפי׳ ולא נחית בשום דוכתא לו׳ בשניהם אונאה
סתם ואלו ביש׳ כתב סתם אונאה לכך עובר בגר על
של זה בזה אך מלבד שהדברים דחוקים וכמעט אין
להם הבנה ,ולא עוד דהרי ביש׳ לאו דאונאת ממון
מפורש וכי תמכרו ממכר וכו׳ אל תונו ,ועוד שבהלכות
עבדים פ״ח דין י״א מנה ג׳ לאוין בעבד ולא מנה לאו
דאל תונו איש את אחיו וכמדומה לי שאין זה אלא
בדרך אסמכתא לרז״ל ע״ד שאמרו במנחות כל שאינו
מניח תפילין עובר בח׳ עשה וכל כהן שאינו מברך
עובר בג׳ עשה ,והרמב״ם ז״ל כתב בה' נשיאות כפים
אעפ״י שביטל מ״ע אחת הרי הוא כעובר בג׳ עשה.

ד״ה

ד״ה
שם

שם,

אלמא דלאו ממש היא ,ה״נ מה שמנה הרמב״ם ג' לאוין

חדשים בגר אינו אלא בדרך אסמכתא ,אבל חשבונם
האמיתי הוא בה׳ עבדים ששם מנה לאו דיש׳ ולאו דגר
המחודש בו ולאו דעבד המחודש בו ולאוין כפולים
שבהם לא נחת למנות הכא והתם ,וע״ש בחינוך וצע״ג.

דף ס׳
רש״י

ד״ה מפני וכו׳ ,וכן אצ״ל וכו׳ ,פי׳ דומיא דהר
חלוקא דקשה בכך דדוקא נקט והשתא
הא דקתני ואצ״ל חדשים מ״מ גמרי׳ מינה חידושא
לדיוקא דישנים בחדשים שפיר דמי ,כיון דישנים מעולים;
מהם וגם דמיהם יקרים שרי לערבם ,ואמדינן דעתיה
דמה שאמר חדשים לא מפני הישון אלא מפני שהם
בזול והוא רוצה יותר במרובה מבמועט ולא דמי לדלעי׳
דף מ״ה ע״ב גבי ארנקי דהתם שאני דפי׳ הקפיד,
ועוד דהתם ודאי כיון שהחדשים והישנים כולם זוזי א׳
והישנים טובים מהם א״כ אמאי קא״ל חדשים ש״מ•
דכוונתו לישנם וקפידא הוי ,אבל כאן שהחדשים בזול
אמרי׳ לכך א״ל חדשים כדי שיתן לו הרבה לכן שרי
לערב ישנים בחדשים.
שם ,אמר רב ובין הגיתות שנו ,תימא ,דודאי אם נהגו׳
גם שלא בין הגיתות לא מבטלי מנהגא דידעי
ומחלי כדלעי׳ ,וכן משט׳ מדברי הטור ,וא״כ מאי קמ״ל
רב שהמנהג כן הוא כיון דלא נ״מ לדינא ,וי״ל דקמ״ל
כיון שנהגו להטיל בין הגיתות אם א׳ לא הטיל בין
הגיתות אינו יכול להטיל אותה מדה אח״כ .דלא תימא
ליכא קפידא במילתא .וכ״כ בש״מ בשם הראב״ד.
ועיין הרמב״ם פי״ח דמכי׳ דין ה׳ וכמ״ש מר״ן ז״ל,
וי״ל דקמ״ל דלאו דוקא ביין קשה ברך התירו בדבר
הנטעם ,אלא גם במים ביין שרי ,ומ״ש שכל דבר
הניכר טעמו מרגיש הלוקח וכו׳ .פי׳ אפי׳ מים ביין
ולפיכך מותר לערב אותו ,ואין כאן יתור ,ע״ן בל״מ.
שם גט׳ ,וכ״ת מאי נותן לו וכו /דקא מודעי ליה
וכו׳ ,והיינו דתני נותן לו דהיינו לקונה,
א״כ ליתני בהדיא אין מערבין וכו׳ ,אלא א״כ הודיעו
כדקתני סיפא.
שם ,כל באמת וכו׳ ,אי׳ דאנן ס״ד דבאמת אינה הלכה
מדקא׳ באמת אמרו ותלי לה באחריני ,ולא קא׳
באמת החזן רואה היכן תינוקות קוראים וכו׳ ,משמע
אינהו אמור ולדידן דלא ס״ל ,דאל״כ אמאי תלי באמרו
שהרי כל הנך ,שהרי כל הנך דיני דתני נמי ראשונים
אמרום ,אלא לו׳ לדידן לא ס״ל ,השתא דאשכחן כאן
מילתא בטעמא וליכא גמגום בה ואעפ״ב קתני באמת
מוכרח דה״ק דדברים אמתיים ■ם ואין בהם גמגום
ומוסמכים מהכל בלי מחלוקות והיינו באמת אמרו
שכלם אמרו כן והוא דרך הלימוד.

פרק איזהו נשך
גט׳ ,מכלל דאורייתא דנשך ותרבית חדא וכו׳ ,בדרבנן
נמי נשך ותרבית חדא היא ,וא״א לזה בלא זה,
והא דקרי לרבית דרבנן בסיפא בשם תרבית ולא בשם
נשך כרבית דאורייתא ,משום דעיקר מה שאסרוהו
חכמים הוא מפני שדומה לרבית דאורייתא במה שממונו
מתרבה כהתם ,אבל משום נשך לא הוו אסרי ליה
דאין חבירו מצטער ומתחסר בזה כיון שהוא דרך מקח
וממכר ,ועוד שיכול המקבל מעות לקנותו מיד בעת
הזול ולהניחו עד שעת היוקר וימסרנו לו נמצא אין
ממונו מתחסר שהרי ל׳ דינרים שהוא חייב לו יכול
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במעקה ולפי המרדני
1

(א)

.אינו

״״״_
H1uעקה •

ךע״ן יש להסתפק • מחייבי! משמע דמיעוטא מנהו  :ג
ברייתא בפ׳ק דסונה דף ג׳ ע״א  :ר
י
שם די! נ* מימרא דרגא ומודה
אלפאי ונו׳ נפי״א דחולי!דףקל*ז
זאע׳ג דאמר ר׳ חנינא מסזרא (שא>
דליחגהו להני כללי ופ-רש׳י להגי נללי
דאמר רנא ונו׳ אפשר שרגינו מפר/
,
ילא קאיאלא לקלת תרים שאמר ר«)

זקוק לו :

חייבים במעקה שנאמר בי יפיל הנופל ממנן לא תלה
מבתי בנסיות ובתי מדרשות ה לפי שאינם עשוים יאנמ”ל? ”ם

תרייתא
דן> נ״א פ״א *פירוש ולא לחונו  :ז שם

לךוףןק :

■וק [ה] למעקה ח שנאמר בי יפרל הנופל [ו] ממנו:
{]טפחים בדי שלא יפול ממנו הנופל ז ן^-זך להיות הס«״ג

"פרי ”מה מקו? ת1הית.נ’ו׳’

•

ו”אתפול •

צית  ™Vלעבי '^ל יא ™tyD

1

ויש להראנ׳י שם נהש״תפי•
אחר נזה ז ,כ׳ הנ’מ ופשוט הוא מ
שם ושם נסנרי ופשוט הואט שם ר״ג

שגא׳ילא תשים דמים !״׳ “?מא נרמנ־אם״נ ”ש’/למ»כ
וחסיד בפיה דברנות יף ליג ע*כ
ומנרייתא ר׳ ניז! אומר מני! שלא
יגדל חדס בלב רע ונו׳ נפ׳ק רנ״ה דר
נ׳הרמניסנפי׳דמהלאבנ
חצית עשה של דנריכס לנקר חולי8
(מנואר ני״ד סימן של׳ה) ולגשם
ם (מיואר שם נסימן שם),-

בגון שהיתה לו באר
וימות
^וישיכשול בה ארם
,
.
חוליא גבוה י׳ טפחים או יתופעל
בומים חייב לעשות חו י
ין ר  I,בו מים
שלא יפול בה אדם וימות:
. ,
מת מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר אנל
ך!!] ואם לא הפיך והניח המכשולות המביאים לידי
יללות האורחים ולהתעסק ננל צרכי
!שה יא ועובר בלא תשים דמים
הקנורה ונו׳ ואילו ה! ג׳ח שנגופו שאין
הרבה
להם שיעיר אע*פ שנל מצות אלו
חידושי רעק״א

רחייבה התורה בשביל הדד להיות מצות ה׳ נגר עיניו בביאתו
ר׳ אמות כו׳ .שאז אינו בית תשמיש ואינו ראוי לדירה :ד של
פלו ממנו מת לי שהבית הוא של א׳ או של שנים  :ה לפי
:זה מפני שבית הכנסת אין שוס גגך שייך בו כלל דא» ש\
הל׳ שלימין סי׳ יא :סליק
יפלו מר״ה ע״ג הגג ■ ז אינו זקוק למעקה  .פי׳ ול״ת שיעשה
רבי שותפי נינהו פשינוא ראק עליהן לעשות מעקה לרה״ר
חכמת שיסה
:מנו'ולא לתוכו הא בלה״נ יכול הב״ת לומר אי לא היה ביתי סימן תכו םעין> א׳ שר!אהאת סרירו
'־'!למלאות במקום מתונפפר נד להשוי׳י ממטהלי”ה ■י ל־«,י־””
"ש ביר דמפרש במאי פליגי  :י ואחד כל דבר כו׳ .בספרי דיו בזיו! להמציל אז ממית להציצי
בסי׳ תכ״ו כ׳ הרמב״ס בהל׳ אבל בפי״דמצות עשה מדבריהם ^ל^ס^ל^^^יל^

סימן תכו ם’א מעקה לגגו .ג״ג
ומכרן אקנ׳ו לפשיח מעקה .ואס
אחר פושה המעקה מכרן הפושה על
עשיית מעקה  .רמנ״ס פי׳א מהל'
ברנית .ואם פישה מעקה ע״י 9ו«צ

אז אינו מחיוב להצילו נגופז אש הוי
לנות
לו נדון או טרחא יתרה דהיא זקן או
נאבדה קיי׳יל והתעלמת פעמים שאתה מתעלס נמו שדרשו חז׳ל נגון זק! ואינו לפיב א*נ ה’נ ממשנת גופו פטור כה״ג
נ להצילו בשבר מנח דפר-ן דאי נגופו מוהשובותו נפקא דילמ׳ לכן ננרן לא תעמוד אף על אינו לפ״ב א׳ו אף מלאו דלא תעמוד
זני ר'פ משוס פגם משפחה ונו׳ וקשה אעו משוס פגם משפחה ימות זה והלא המשפחה עצמם מחויבים להצילו בגופם ובממונם
■ על דם רען ונו׳ נן נלפפנ״ד ננו! וברור ודוק היטב מיהו צ’ע מפרש׳י נ׳קד״ק ד״ה ניקור חולים וקבורה שנתב וזה״ל קבורה
ובן הוא ש׳־ס מפורש בב״מ דף למ’ד ומכש׳ב נתיי׳ דחייב דאינא פ'נ וציע טונא בעת ודרק :

זהב

שהקשה הםמ*ע ל׳ל קרא דודאי ה׳א דחייב נמו בקונה הקרקע פס הבור שבהונו דחייב אפ״ג דאי לאיברה;
לקית מה
הניר מ־יי מנשיו היא שלו ה׳ה גמי דחיינלסלק היו יק הנאע׳י נפילה לקרקע שלו דהא בהבל שלו וחבטה שלו ניזק הנופל
קמ״ל דפטור :באן מביא סמ״ע נשסד׳מ נשם הרמב״ס חיוב הלויית תלמיד לרב פד נמה ומביא בשם ליקוטי חהר״ש האידנא
מחלו ע״ז ויש לילד עמו או עם תכירו עד השער עוד שם נסמ׳עלפי שאי:׳ עשוייה לדירה ואפי' המחייבים בנית נקר מודיע
בא! שכה׳ב אין גגין שייך נו כלל נו׳ וכפי׳ (ינפרש׳י) בראשית הגז ענ״ל ותירץ נזהדל״ת חמיש נסמון דנשל שותפי! חייב
ופירש דשאיי התם דמ״מ אפשר לפסוק על השותפין שיסלקו ההיזק משא״ב ברה׳ר כדאיתא בפ׳ ח״ה בסופו דנני רה״ר מאן

היטב
אינו בית תשמיש ואינו ראוי לדירת .שם[ :ג] שותפים .ובשותןז עובד כוכבים פפק במהרש״ל פי״א רתולין
סי׳ ב׳ וחייב ע״ש אמנם לפי מה שפסק הרמ״א בי״ד סי׳ רפ״ו ש״א בהג״ה ויפטור במזוזה אפשר דת״ס
־מעקה ונפי טעם המרדכי ספ״ק דע״ז יש להסתפק .ש״ך [ :ד] נדירה .אפילו המחייבים בית הבקר ובים

ז-קוניח כתיססחינס עשויים נדירה ע״ש־

I׳—  Iי

1

ועשיית מעקה לגגו .ובו י׳ סעיפיג
וכתב הכ״מ שס על דברי הרמב״ס אע״ג
דבספרי מרבינן להגי מקרא דחייביס א א א נא] מצות עשה א] לעשות אדם
שנא׳ ועשית מעקה לגגך ב והוא שיד
במעקה וכן כתובהסמ״ג מ״מתנאי יש
אבל בית אוצרות ובית הבק
בדבר לפנין אס מחריבים המה במזוזה
ופוסק הרמב״שכמ׳יד דפטוריס המה ב נ כל בית ג [ב] שאין בו ד׳ אמות ע
במזוזה וס״ל דה״ה לענין מעקה רלא ג ד [ב] בית ד (ב) של שני [ג] שותפים
אלא בנופל איייב למה נאמר גגך למי,
מקרי ביתך וס״לדבספרי דמחייביאתיא
[ד

 -ט

בתנא דס״ל דגם במזוזה חייב ולית
הלכתא כוותיה עכ״ל בקיצור ואס כן
תימא על המחבר שבהל׳ מזוזה בי״ד
ר״ם רפ״וסתס וכ׳דרפת בקר ולולין ובית
אוצרות שמן ויין חייבים במזוזה וכדעת
הרי״ןז והרא״ש ודלא כהרמב״ס וכמ״ש שס
וכאן במעק׳ סתס המחבר וכתב דאין
מ״ב במעקה ודין מעקה נלמד מדין מזוזה
וכמ״ש ונראה דהרמב״ס [דהמחב׳]
הכריע וס״ל רלענין מעקה כיון דאין
דרך בני אדם להיות להן בית תשמיש
ע״נדבית הבקר ובית האוצר ובית
העצים מ״ה אןז אס לפעמים יקרהדידור
שם אדם מ״מ אין יוצאים ונכנסים כ״כ שם למיחש שיפוג משם להצטרך מעקה
"כ במזו!4
וביציאתו בזה פסק דהדר שס צריך לקבוע מזוזה באותו פתח וק״ל  :י שאין בו
שנישותפין כו׳ .פי׳ אע״גדכתיב לגגךמ״מ מדתלה התורה טעם המעקה משוס חשש ד
שאינם עשויה לדירה ואפילו המחייבים בית בקר ובית אוצרות במעקה וכנ״ל מ״מ מודים
הבאים מעבר ליס היא וכן פירש״י בפ׳ ראשית הגז :ו ר״ה גבוה כף .פי׳ ויש לחוש
.מעקהע״ג גגו מלמטה למעלה עד שיהא י׳ טפחים גבוהמר״ה דכיון דבני ר״ה קדירא
ח שנאמר כי יפול הנופל ממנו .פי׳ ודרז״ל ממנו ולא לתוכו וק״ק ל״ל מיעוטא ת
מכ״ש שהיה נחבט וניזק או מת מנפילתו מגבהות ר״ה לארז ובדוחק י״ל דה״א^דהיו י
וג
ט מי׳ טפחים  .משמע מכל סביבו והיינו דלא כסמ״ג ודלא כהראב״ד
מרבה כל הני מדכתי׳ ולא תשים דמים בביתך :יא ועבר בלא תשים דמים וז״ל דע

ד ת היתה ו ד״ח גבוה מגגו ז אינו ז
ה ו [ג] גובה המעקה אין פחות ט מי׳
המחיצה חזקה בדי שישען אדם עליו
ו ח [ד] כל המניח גגו בלא מעקה ביטל
־ בביתך:
ז[ה] ט אחד הגג י ואחד בלדבר ש^* ר•,
(י או בור) בחצירו בין שיש בדמים
לעשות לה כיסוי כדי
ח כ וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפ
יפה [ו] שנאמר השמד לד ושמור נפי
-------------ש3נה-ביטל מצות

מופה והטעם כיון דילפיכן הצלת גופו מוהשבותו לו זנו׳ נמ׳ש נש’פ ובסמי׳ע ג'נ א״כ כיון דמטעס השבת אברה הוא נמון
וא״ל נהי דמהשנת אנדה פעור מ*ס גופו שאני מנח הפסוקדלא תעמוד על דם רען מחיוב להציל! דא׳נמנ״ל להש׳ס דחי'
•עור נא־נו לפ*כ וראי׳ ברורה לזה ממה דאמרינן בסנהדרין דע׳ ה ע״א דפרין אלא למ׳ד פנוי׳ היתה מאי נולי האי ומו
ת*ו מיני דאיכא פגם פטורי! דילפיגן מפסוק והתעלמת שפעמי׳ אחה מתעלס ואין בזה משוס והשבור 1,או משוס לא תסמר
דאינו לפ*
בגון בזקן ואינו לפ״ב קמ״ל דאפ׳ה חיינענ׳ל א*נ משמעדאף קבורה חייב

טורי

,

סימןתכח (סי׳ ה׳) שאין בעינו זבינס מלחמה כ׳ בסמ״ע היינו מצוה להורידן ולסבב להם המיתה ונ״נ התום' כמדומה שיש
באן ס*ם ובספרי טורי זהב ני׳ד סימן קנ״ח בחנתי שהנ׳יפי׳ בשם התום׳ הא דאמרינן לא מעלין ולא מורידי! פירוש:
<ח£ו7
שאין מצוה להורידן וכתבתי שם דבזה אשהמיטתיה תלמוד ערון־דמנואר דאיסור יש בדבר [ :נסמ׳ע] כתב עיין בשבע יהודי;
^'|ףירן .שנתג מה חשובה למינים עד נאן לשונו .רצה לומר שנתב שה מה שאמרו טיב שנענו״ס הרוג פירושו שמדה טונה י
׳ י^נענוים שהירגין החייב ואין נהם כצלהנל נד נמו בדיני ישראל שאומרים שמא טרפה הרג נן הש״ב חנסאחד לאפיפיור
 1ח f 8יםן תכז (ס׳ד) שנאמר ני יפול הנופל ממנו נו׳ נפ׳ הפרה דף נ״א ילפינן ממנו ולא לתוכו ושם מדמה לה לדי! בור ומ׳‘נ

,

ע

-־

?מכו [א] שישכור .כש״הש״ך דמה ששמה השמ״ע ע 5המחבר והרמ״א כלא הביאו הדין דאס י:
ממון שחייב לשכם כבר נשבו הרמ״אבי״ד ש״ה רנ״ב בהג״ה ב-ש

' 2--- -

.

באר

המרדני וע״ש כב״י סכ״ב מ";■

בשם מהרי״ו עכ״ל;
[א]
1
ר״ם רפ״ופששי-ח/
ביו״ד ר״ש
רגבי מזוזה עיו״ד
על המחבר י,־-,
תימא "
דירה .״
••
תכז  J־•
 Cו׳ש ייפח י־זי ■ילולין וכיח אלרו-י
כמן ויין חייבים במזוזה וכרעש הרי״ח !•י-"-

דאיכן

F -צ

י

־־ ־^2

ספר

°יץ

<5׳

חקרי לב
(הלק

1W

י־)3

ייג ]•3ץץ^
״™4g׳—-~5.

כת שבועות ,

ונימוקים על איזה מהכתות  ,בפלפול עצוה והברה ישרה',
פס בקיאות נפלא בכל הפוכקים ראשונים ואחרונים זלס״ה.
•

הכינו וגם חקרו

הגאון רבינו הגדול  pEWלציץ

מרנא ורבנא רבן של כל בני הגולה הרב
יוסף? ן-ןץי זלה״ה וזיע״א-
מוהר״י

רפאל

־|ן>

גקש־ס

וגדול המזנה את הרבים הוא הגביר המרומם על כל שבח וחהלה השר הגדול החכם השלם
והכולל נדיב נדיבת
.........................................צרה ותוגה ,
נ׳יי ינצרהו אל עליון מכל
ויבלה ימיו בעוב ושנותיו בנעימים ,
תמ״א אם הבנים שמחה וצהלה ,וזרעם
וגברתו המעשירה רבת המעלות סי׳

נדיכת במכ״ר  HlPCOסיימאן

שולמא^ף־*
לברנה שמעון ואליהו ה״י יהיו דגן ויפרחו ע"ג מרומי כל ההצלחות,
והבנוי 1בנותיו חכה ורחל ףעץ1ןא מב״י יהיו לאלפי רבבה ברבות השובה,

כם

ובחיק יראי אלקי׳ם ינחנו t
ברכות יעשה גבר מכס בעז ותעצומות פאר כמדות אשכול השלימות החכם השלם רצ״ו

י' פ'לאלו ףן*עי

הי״ו יוסיף ה׳ לו שנות חיים ושלותהשקע ,וזרעו לברכה משה
עפיר נופך כפיר ה״י גם הוא יגדל והיה שמו כשם הגדולים וחי לעולם בריא אולם ,

שלוניק׳
תקמ"ז-תרל״ה

&

בח׳ ’5םי ש׳ התיל״ה ליצ>׳׳ בא סייין חכם לב אשרכת* ^קים מכמהבלבו לפר״ג
ז

■אוצר וזוזכמה,

־

חקרי לב  -יב (שבועות) [חזן ,רפאל יוסף בן חיים] עמוד מס  1הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

?Mg

המרי

שברעות

לא יועיל למחנים כי אס שיועיל נהם ויה ,,ש״ץ נכונים וא״כ
לא שיין לכלול בנ״ש ;ה שלא יהי' ש״ך במקום סכור כי היכי
דליפול הנ״ש נצל זה דהוי פיו ולנו שין וע״כ רפיה בידיה
כה׳יג א׳ סל הנ״שאולאולא הם להאריך בביאור שפר! זס אי
סל כנ״ש זה או לא כיון ד«כ״פ אין ההימר הנוי נזה דכנר
המיר נשופי מגיעה אסל ומה גס לנס אי היה טעה זה עיקר
לא הוה נפק׳ל מיל' לשאילמו אי מל הנ״ם או לא כי אם אי
__.שרי_למנוהווהרי בידסנמנומו נין אם ימול הכ״ש עליו או לא
וע"כ לא מש להאריך כנ״ל ברור בישוב דבריו.

ולפ׳יז

*

ל״מ מידי נדפח הרב דחנאי דינו כעיקר הכד'והשבועה
ואי הוי החכאי בביטול מצו' דנא חג דלמ״ש הא נ׳וו
מידי ,ומיהו נ״לכאיה דהנאי כעיקר הנדר ממ״ש כל גדולי
הפוסקים דהאומר הריני נ״ש שלא אעשה יינר פ' דהוי נדר בלשון
שבוע׳ ולא הוי כדר כמו שמבואר 3כמ׳ משו' מגיולי הפוקקיס
והדני קש'שאין הנשק שבוע׳ בעיקר הנדר כי אס בתנאי ואין
זה עכין לנדר בנשק שבוע׳ וכבר חמה ע״זהר״מאלש־׳ןבחשו׳
סימן ק״ג והרימ״נו במ"א סי׳ ג״ן והצ״ע דברי הפוסקים ,אכן
לדידי אמרי הממי׳ האל״ק דהס הקשו כ״ז דפשיגילהישם בהנן
משבוק דנשבעע׳ית בביטול מצו׳ דמל׳ וע״כ ק״ל שפיר אך למה
שביארתי בשם כמה מגדולי מפוקקים דק״לדלא חלה מינה דכל
גדולי מפוקקים שכמנו כן ה״ט דק״ל דגם בקנא ,הוי כעיקר
הנדר ועיכ לא מל אי אפקיה בלשי! שנוע־ וגם כאימי בענין
כדר שאין נו ממש שכמנו הליש הנוי והרב גויר בחי״ד סי׳ כ״ו
כלל ב׳דמנאי דינו כנדר ע״ש שהאריך להוכיח כן ואף שיש
חולקים ע״ז מ״מ נקטינן דעת קלח פוסקים דק״ל דמנאי דינו
כעיקר הנדר וי״ל אף החונקים נדבר שאין נו ממש בנשבע ע״ח
בביטול מטה_עדו מהטעמים שכהנחי וה״זראיה גדולה לדק זה
r
.
ואוצר החכמה!
וכחמור
נ״ל ראיה ממ״ש המוס'בםנועוחדכ״וד"ה)מיעטדמידי
דליתיה בלאו והן וד״ע שקולים הס גם נתיק' שם בדף
ז״ך ד״האנא כחנו דגם נפנות אח הידוע דהוי ש״ש שקולים הס
מ״ש ,ולדבריהם צ״ל דגם נשבע על דבר שאין נידו לקיים כגון
פלא אישן ג׳ ימים או לא אוכל כל פירווז עולם דהוי ש״ש כמ״ש
בשבועות דכ״ט שקולים הם עם ד״מ והרי דעה הראשונים
לשבוע'שמלה בדבר נמנע אף נחנאי לא חל והוי ש״ש ואי בביטול
מצוה כה״ג סלה ש״ע דגלע טפי לענק ש״ש דבר נמנע מביטול
מנו' וא’כ היקשי מנ״ל דנשנע לנטל מצו׳ הוי ש״ש אימא דוקא
בדבר נמנע דגרע ומ״כאימא דקראיאף בדבר מצו'כמיני אנא
ודאי דבר נמנע עם ביטול ונצו' שקולים הם וא״כ כיון שנסבו לוב
מראשו'במל׳ בחנתי נמנע דנא מלה השבוע׳ ה׳ נ במל׳ במראי
דגיטול מצו׳:
שיה־' לעמן דיכא בנשבע ע״ח דביטיל מלו' אף על גב
 1כפשט דברי בה"ח והרי"ף ז״ל ומשו' הרשנ״א שהבאתי
יומר כרמים דנא חלה ונס דכמעט רוב פוקקיס תכי ס״ל מ'מ
מיד• ספק נא נפיק כיון דהלאנ״ח והר"ע אנישי׳ך ומרימ״ט
והפ״ע וכרמד״ב פשיט להו דחל ומה גס דדעת כ״י והרא״ש
וקטור ולבינו •רופסדק״ל דגם בתל׳ בתנאי נמנע דחלה כמ״ש
לעיל עכ' ש דקי ל הכי בהלה בתנאי דניטול־מצו'וא״כ מקפק
נקטינן להחמיר אך בהצטרף ספק אחר עם זה הקפק נ״ל ברור
דנקטיין להקלכנ״ל,נס נ״ל כאיא מהחוק' והרא״ם דס״לדנשנע
ומל׳ בחכמי דביטול מצו' דחל' השבוע' ממ״ם המיס' ומוקפי
מאיים בכתובות בריש פרק המדיר נד״ה רנא ו ז״ל וא״ת ולוקי
בג! ן שתלינהו למזונותיה בהשמיש המיטה דאמר יאקר הנאת
תשמישן עלי אם אזונן ע״ש ואם אימא דכל למלה בתנא• ביטול
מצו' סוי כעיקר הנדר א״כ ק״ב כיון שתלי בתנאי בגד שיעבוד
<מי צא חל הנדר אלא ודאי דק״ל דחל' והיינו דהמוק׳והרא״ש
כבר ביארתי לעיל דק"לשנס בהל׳ במנחי נמנע דחל הנד׳ומכ״ש
בפנאי דניטול מצו' ושעבוד ומיהו לשיטת שאר הפיקקים אמי

יו^ןך

(לאיך

דת

ע״א

ל

לב

שפיר טפי דמה״ט לא הירצו בהכי דק״ל דאם כי מלי בתנא•
דשענוד נא חל' וזה נריל לדעת שאר הראשונים שלא נכגשו כלל
מקושייה ההוקי דהיינו הרמב׳ין והרשנ׳א והרא״ה והריטב״א
והר״ן עיין ב־ידושס שםודוק,

דף ל׳

ע׳יא

Q3׳ מני רב יוסף בצדק משפיט עממך וכו' נרקינן בב״מ דנ״ני
אמר ר״ח בר אידי מאי דכתיב לא מונו איש אח עממו
עם שאמך במור׳ ובמצוי אל מוננו והביאוה הרי"ף והרא״ש
בפסקיו וכהב הנמק״י שאינו מוזהר בלאו דאונהס דברים כי אס
בירא שמיס ואמרינן נמי במדרש שאס אונה אח עצמך מומר
אמה להונהווכו׳ וכ"כ הרמ״ה מקיצי ז׳ל ע״כ ונם הקמ״גבל״ת
סי׳קע״א והרח"ס בק׳יראיס ק־׳נ״א והג״ע בפי״ד מהל׳מכיר׳כ״מ
 *701להרמב״ס שם והטור וש״ע שהשמיטו הן
מימרא דר״ח הלזו ולא ידעתי נמה וגם על
מור"ס במפה שם בקי' רכ״ח ק״א שכתב וי״א דאין מצווי ן על
אונאת דברים אלא ליראי ה' קשה שכ״כ בשם י״א כל מימרא
מוקרמת בלי חולק ואי נרגם מהר״מ והטור והש׳יע שהשמיטוה
אין זה כלאי להביא׳ בשם ׳“א נגד מימרא מוקכמח שהביאוה
הכי״ף וקיעמו והנה ראיתי בחידושי הכיטב״א לתך קוגי־א
באק״ז שכתב עם שעמך בהול ומצוה אל היכיהו פירוש אשתך
ע״כ הרי דקי׳ל דעמיהו לרבו” אשתו שקטטת מצרה ודעתם
קלה הו“א דלישסרי קמ״ל  ,ועפ׳יי דבריו אחי שפיר דברי
מור״ם שכמב להמיר אונאת דברים כל שאינו ירא ה' בשם י״א
כיון דלהריטב״א אין לנו בו שום מיעוט ובהכי נ׳יק על הטור
והש״ע על דבר השמיט׳ שכבר הביאו אידך דרב דאמל לעולם
יהא אדם זהיר באונאת אשהו דקמיך להן מימרא דכ״מולפירו'
הריטב"א דא ודא חדא היא אכן להר״מ קשה שהשמיט ג״כ
מילמיה דרב ועיין בפי ט״ו מהל׳ אישות הי"נו ומ״ש הנ־ימ שם
וגס מים בדעת הטור ז״ל והש׳יע הוא דוחק כ־ ע״כ נ״ל שהם
קמכו לעת שהביאו הברייתא דמני אס הי׳ בעל חשבה לא
יאמר לו זכור מעשיך הראשונים כו' הידוק מינה דאינו אס
עדיין הוא רשע יכול לומר לו עבריינא וכ"ח א״כ ל׳ח בר אילי
מאי קמ״ל הרי מפולש בברייתא כן הא ל׳ייק דר׳יח פירוש עמיחו
בא נאשמועינן וכן מטין דברי ר״ח כמבוחר ,
 Q3כאימי .נהב״ס בקי' רכ״ח שהביא דברי ק' החכמה בשם
לבו דעמיתו מיעט רשע והקש' הלב דה׳יכ ממור אונאת
ממון דנא הותר כלל ובהן קיגיין אמרי׳ דג־ול אינאס דברים
כו' ופ״כ הכריח דעמיכו לא מיעט אלא מי שאינו מנווה על
התור׳ ומצות מםא"כ ישראל אפילו רשע ושוב הדר ביה ממ״ש
אס הי' בעל חשב' כנרא׳ דברשע שרי ע״ש סלי שהקכימי ג״כ
דנאו זה אינו כי אס ליראי ה׳ לבד ולעיקר קישייחו חמיה
אני דמאי ק״ל דאה״כ דאוכאת ממון סמור מאונאת דברים
בצד זה ואפי״ה משיב השיק לצדדים שחמור אונאה דברים משל
ממון ובכמה דוכמי מצינו חומר בזו מבזו ומומר בזו מבזו
כידוע שהם לא אמרו כן אלא להפליג על חומר עון אונאת
דברים,
האמור תמהני ניהחינוך בקי' שמ״א שאחר שכתב ענין
אונאת דברים קייס וז״ל ואולם לפי הדומה אין במשמע
שאס נא אמד והחרדל להרשיע לצער את חבירו בדבריו הרעים
שלא יענהו שומע שאי אפשר להיות האדם כאבן דומם ושיהיה
שחק כמודה על סחרופין שלא לוחה חור' להיות כאבן שתק
למחרפיו כמו נמנרכיו אבל מלוונו שלא נתחיל להמקיטט
ולחרף ואס אילי יכריחנו מחרף בני אדם להשיב ישיב דרך
קלקול ונעימות כו' דש ללמוד זה מאשר המיר׳ מחור׳ הנא
במחתרת

~י
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חברי

שבועות

דר"

במחהרח להקדים לסורגו וכמו כן ינצל מדברי פיהו כו׳ אח״ד
ע״ש ואממהא מס כל החרדה הזאה והרי אמרו דכל שאינו
גמור' ומלוח אינו מלווה והאי רשע הוא לעבר בלא חוט ואף
אי ס"ל כהר־עב״א הרי בבר׳יחא מהבאר דלרשע שרי לסוניהו
..ומל הכל קש' דנרא' שלא לאה המדרש שהביאוהו הנ״י והרא״ם
~ והסמ״נוהנ״מ אם הונה אוסך מניין שאה׳ רשאי להוניהוח״ל
עמימו הלי לך דינו ברור וגם בראיה שהביא איכא למפרן
דבא במחמרח חידוש הוא ולא גמרינן מיניה וחו דההס הוי
פקוח נפש ואין לן דבר שעומד בפני פקוח נפש ולהכי שרי
אגל באונאה דברים אה״נ לאסיר כי ע״ב דברי הרב צ״ע אללי,

ודרך

לא

לבר

מן דין ק״ל בדברי הפוסקים ׳ שתבינו דכי אמרו מי
שאתן בחור׳ ומלות דהיינו וי׳ו לחלק ובמד מינייהו קגי
דא״כ למ״ל מיעוט דעמיתו והרי כנר נתבאר לעיל דעה סר״ע
והסמי׳ג והחינוך דמי שחטא למקום שרי לן להכותו ולחרפו
ולביישו ולקללו ולדבריהם מינש בחירוף דגלי לן עמיתו אבל
בלאו דהכאח והלבנה וקללה דלא גלי לן מניל וכ״ה דיליף
מלאו דאונא׳ דברים הכי ידוע דחירוף קיל מסלננס וקללת
והכאה ואין למדין ממנו כי ע״כ ע״כ דלהא לא לרין רביי
דסבר' הוא דכי הקפיד  fopעל כבוד הברתה היינו כשעושץ
ממש' השם וגלא״ס לא כדכהיב כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו כי
ע״ב הדבר מוכרם חד מהרי או דכי גלי עמיתו באונא׳סיינו לדבויי
חכם דלאו ירא שמיס או דמיעט ירא ה׳ ואינו מכס ומדבריהם
אין נר׳כן אלא דאי מחא י״ל דבי התירו הכא' וחירוף וביוש
וקלל׳ ברשע היינו בדי להפרישו או שישוב נתשונ׳עלידםאגל
בלא“ה כולהו אסירי ולהכי גלי באונאת דברים דנכ״ג שרי,

אגב חזות קש׳ הוגד לי למור״ם •p׳ רכ״ח ס״א שכחב
י ומי שמאנה אח עלמו מוהר להוניחו וע״ש בלביש
וסע׳יע בפי' דבריו וכנרא' שספר מונוע׳ נזדמן לו
בדברי' סנ"יב ונם בד״מ הביא דברי סנ״י בנוסח ar
ובקשרי הנ״י ) שלפנינו כתוב אם הונה אה עלמך
גס לא ראה לשון המדרש כדמותו חרא״ם וסקמ"ג והנ״ע כנוקח
זה ולפ"ז לא שיין פירוש הרב שם כלל וצ״י,
לגמגם בעיקר דברי הראשונים אלו שהעלו מהן קוגייא
דאינו מלווה על אונאה דברים ברשע שעבר עביר' ולכאורה
עדיף מינם יש ללמוד שגס ליראי שמיס אינו מלוה אם אינו
ח״ס שהרי אמרו מי שאמך בתור' ועלווה אל חוניהו והנראה
דק״ל דבחד מינייהו קגי דאם הוא חכם אף שאינו ירא ה׳ אסיר
לתוניהו וכן ביראי ה' אף שאינו חכם  ,וש״ר כן בבירור
באסיפה זקנים להן קונייא שכתב בשם הר״ר יהונתן וז״ל עם
שאמן במור׳ ובמלות כלומר או במלוה אע״פ שאינו חכם אל
מוניהו כיון דמבני ישראל הם ע“כ  ,הרי נרא' דס״ל דוי״ו
לחלק היא הגם שקיום לשונו מגומגם דלנועס זה גם רשע
ישראל מיקרי כמ׳יש אע"פ שחנוא ישראל הוא מ״מ נרא' לדבריו
דחכם ולאו ירא שמים וירא שמיס ואינו חכם כולהו מוזהר
עליהם ולא נהנוענו כ׳א רשע עם הארץ ומעת׳ ק״ק לכל הפוק׳
שלא ביארו דלחכס גם אם אינו ירא שמים דאקור להוניסו ׳

דהגם

ראיתי לתנא דבי אליהו הביאו הילקו׳ בפי קדושים
בפ' הוכח מוכיח אח עמיהן שדרשו לעס שעמן
גמלות אהה מוכיח ואי אתה מוכיח לרשע שישנאן ע״כ ,הנה
נכא' דעמיחו אין במשמע כי אם ירא ה׳ ולא חכם הפן מ״ש
בקוגיין לעס שאתן במור׳ ומלות כי ע״כ הי׳ נ״ל דאה״ג דעמימו
אין במשמע כי אם יי א שמים ומ״ש לעס שאתן במור' ומלוה
הוי בדרן לא זו אף זו דקמס קרא בחכם ירא
דאין בור ירא חטא והתורה הס
שמים איירי
תבלין לילר הרע וה״ק מי שאתן בחור' מלבד המלות או אפי׳
גמלות לבד ולפ״ז ל״ק ממ״ש בדברי הפוקקיס ז״ל אלא שכל זה
הוא דוחק בעיני דא׳׳כ למאי הלכתא הזכירו מי שאמך בחורה
כיון דלא נפק״ל נס מידי ונם ההכרח שהבאתי מבריית׳ דחנא
דני אליהו שדרשו נעמימן מי שאהן נמלו׳ לבד נר׳דלא מכרע׳
דסהם ע״כלא לוחה מור׳ להוכיח לחכם שהרי אמרו חברא״ל
המראה ועיקר מלות הוכחה להודיעו שעובר הוא על המורה
א״נ להפרישו מאיקור נרנוי דברים ולמכס כבר הואיודע וגם
כבר אמרו אם ראיס ת״ח שעבר עביר' אל מהרהר אחריו דודאי
מש׳ משוב׳ א״נ שאין החווה למכס שימעא סילו׳ עליו הכתוב
להוכיחו וההווה שחוטא עם הארץ וא״כ אין נאמר בסוכח
מוכיח את עמיתך שר"ל מי שאמן בחור' הוכיחו כי ע״כ דריש
ליס לירא שמיס ולמעט רשע ואס״נ דאס ימלא חכם שחנוא
שחייב להוכיחו ללד זה אבל באונאת דברים מנ״ל דכי הזהיר
סכתוב היינו אף לעם הארץ נימא דדוקא לח״ח וירא ה׳סקפיד
וגם לעס שנר' מדברי הפוסקים דבחד מינייהו סגי א׳׳כ נ״מ
שגס חכם דסט שומעניס אסור להוכיחו ותדר כי קושיין
לספוסקיס דמסתמיו׳ דבריהם נר׳ לספן :

ויהנ״ל

(•יש

ואולם־

לב

נט

א^א.דאכהי ק״ל בדברי הפיק׳ ממ״ש נענילחין ד’ל תני
רב יוקף בצדק השפוט עמיהן עם שאמן בחורה
ומלוה השתדל לדונו יפה רב עולא היה לי' דינא קמיס דר״ס
שלח ליה רב •וסף עולא חברי! עמית נתור׳ומצוח אמר מאי שלח
ל/לסנופי ליה סדר אמר למשריה תגרים ברישא אי נמי לשודא
דדייני ע״כ ופסקו קר"ע נפכ׳יא מה' סנהדרין והטור וסש״ע
ח״מ ס־׳ט״ו שת״ח שבא לדין מקדימין דינו והיינו מסן סוגייא
הרי נר׳ דעמיחו חכם וירא שמים הוי דאע״ג שהפוסקים שם
לא הזכירו שיה־׳ ירא שמים נמי לאו משוס דס״לדבחד מינייסו
קגי דא״כ הו׳יל להזכיר שגם ירא שמים ורשע שיקדים היראה׳
ומדבריהם נר' שאין קדימה אלא לחכם כי ע״ב נר' דסהסמבס
ירא שמים הוי דאי לאו אשא הכלי וגם בקתס אף באינו חכם
כל ישראל בחזק׳ כשרים הם עד שיודע לך שהוא רשע וכ״ג
מעיקר הקוגיא דשלח ליה עולא חברין עמית בחור׳ועצות נרא׳
דבעי חרתי ,
שיש לדמות דאה״ב דבחד מינייהו קגי להקדים וכי
אילטרין רב יוקף היינו שנס בעל דינו הי' בחזקת
כשר וע׳׳כ סולרן להודיעו דגבי עולא אית ביה מרמי לטינומא
וא׳׳כ מיסחבר שיקדים לבע״ד אמרים לסמי מדא מקמי הרי וע׳יש
בפרש״י ז ״ל בד׳יס א״נ לשודא דלייני מ״ע כל זה הוא דוחק
וגס מדברי הפוקקיס אין נר׳ כן וגס פשטיה דקרא בחד גברא
משמע ואי ס״ל דבעינן שיהי' חכם וצדיק ניחא אבל אי במד
מינייהו קגי חכם ורשע עם הארץ וצדיק היכי נפקי מרווייסו
מעמיתו כ׳ ע״כ ק״ט לכל הפוסקים בדי; אונאת דברים שכתבו
דבירא שמים סגי וזו מנין והרי אידי ואידי עמיתו כתיב ומי־
גיל' רז זה דהכא סגי במד מנייתו והתם בעינן מרמי ולבל
הדברות עוד אמרת ק״ל בענין זה ממ״ש בבכורות די״ג וכי
ממכרו ממכר לעמיהן או קנה מיד עמיהן מיד עמיהן במשיכה
הא מיד גוי בכסף ואמרו עוד שם לעמיתן במשיכה הא לגו•
בכסף לעעיחן נכקף ולגוי במשיכה לעמיתך אמה מחזיר אונא׳
ולא לגוי ואמרינן נמי סד לגוי ומד להקדש סר׳ דכולה הן
קוגייא מוד' דעמיחן אינו ממעט כי אם גוי או ,הקדש נם
בתוספתא דפיי דב״ק פסקה סר״ע בפ״ז מס' נזיל׳ ה״ז איתא
דגוזל את הנוי וכפר ונשבע אינו חייב מומם דכהיב וכחש
בעמיתו גס בפ׳ אמרי מות כתי' ואל אשת עמיתך לא חתן
שכבתך והס בי לא להזכיר דעל אשת רשע אינו מוזהר באופן
דמכל אילין מוכח דעמימו אינו ממעט כי אם גוי וקש' למ״ש
נסיניין גני אונאה דברים ובשבועות גבי דין עם שאמןבחור׳
ובמצות וכן קש׳ לתנא דבי אליהו דמיעט לרשע שאינו חייב
להוכיחו מדכתיב עמיהן וכן להמדרש דמני אם הונס אח עצמך
רשאי אתה לסוניסו דכחיב עמימו ואנחנו לא נדע מס נשמט
אלו מאלו ,
נכון בישוב דבריהם אלו הוא דסכל מלוי מעניינית
דקרא
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דקנא וזזה׳ אמה מי״ג מידות דבר הלמד מעניינו דאילו משמעות
עמיתו אינו אלא רעהו שיש לו ניעות ואמוה עמו וע״כ גבי
גזל שמקור לנל אדם וכן עבירת אשת איש ומקח וממכר כי
כתיב בהו עמיתו היינו למעש גוי שאין לו ריעות נו כלל כיון
שדברים אלומקוריןלכל ורשע עסרשע דכוותיח עמיתו קרינן
מש6״כ גני עלות הוכחה שברור שלא ניתן לרשע להוכיח שחרי
כתינהתקוששו וקדשו ודרשו קשונו עצמן ואח׳יך קשינו אמרים
ואין יוכיח את אמרים ויוכלו לומר לו טול קירה מבין עינין כי
ע״כ ע״כ בצדיק משתעי קרא וא״כ כי כתיב כיה עמיתו רשע
כמי מתמעט דחאהנן ואל מהחבר לרשע וא״כ לגבי צדיק רשע
נמי כגוי חשיב דלאו רעהו הוי וכן באונאת דברים דפשיטלחו
דלרשע מותר להוניהו כמו שהותר לביישו ולקללו דעדיף מיניה
וע״כ פשיט להו דלגבי חירוף בכ״ג שרי ע״כ דרשו עמיתו דבלדיק
משהעי קרא דרשע לגבי דידיה לאו רעהו הוי וכן מ״ק במדרש
דאש הוכה אה עצמן רשאי אמה להוניהו דכיון דמצערו בודאי
דלאו רמהו חשיב וכן גבי דין דבדיין משחעי קרא דלגב׳ דידי'
עם הארץ אפי׳ ירא שמיס לאו רעהו הוי דמה ריעות מוצא
בו כל שאינו מכס ו נר הפליגו רז״ל בגנות עם הארץ
ונריחוקו החבר ממנו ולהכי נם ינא שמים רם הארץ נתמעט
מיניה דלאו רעהו הוי מ"ני׳ילדגני גזל ושבוע׳וכן גבי אונאה
ואשם איש פהי׳קברא לומר שגס בגוי יתחייב דמומש «ל השביע'
לשקר היא ומ״ל אם נשבע לגוי או ישנאל ו באונאה דהוי
כגזל ומרי איכא מ״ד דנזל הנוי אקור וכן באשת איש דעכ״פ
איסור קעביד נהני כי כתיב עמיתו למעט גוי שאין לנו ריעות
עמו כצל ותפקח מועט תפקח אבל בהוכחה שהגוי אינו מצווה
נ $כל סתור' וגם במה שמלוו' אינו מקבל תוכחה א״כ כי
כתי' ממיתו ע״כ למעט רקע הוי וכן באונאת דברים שאין
קברה שיהי׳ אקור לצערו וא״כ ע״כ כי איצטרין קרא למעט
סייגו לרשע ו׳-ן גני י  ,דלמעט ט* לא צריך למ״ד גזל הנוי שרי
ונס קי״ל לאס אתם יכול לזבומרבין בדינינו בין בדיניסם זכהו
וגם למעט רשע שיה ׳ מותר להעביר עליו הדין אין קברה
ואי להקדים לצדיק מנא ידע דה׳ יראה ’לבב ומכן כמי וכשיהיו
בע״ד עומדים לפנין יהיו נעינין כרשעים ומ״כ הכריחו
דלהקדים לת״ח סי• זהו סנ״ל בישוב עני[ זה אלא דעכ"פק״ק
נמ״ש גבי אונאת דברים עם שאתן במורי ומצית דכיון דעכין
התור' אינו מעל׳ ומוריד א״כ לפאי הזכירוהו וצי׳ י וגס דברי
הריטב״א שפירש נה״דר״ל אשתן הוא תימה בעיני מכל מה
שנתבאר וצ״ע ,
^!2«567ו

דף ל״ב
ftjj׳ דתניא משביע עד אחד פטור ור״ח נ׳יר שמעון מחייב
ואוקמוה דקמפלגי בדבר הגורס לממון אי כממון דמי ,
ובעיקר מחלוקותס כתבתי במ״א ונעכין זס ק״ל טובא( ,לא
יכולנו להעתיק ערוב •הטשטיש חע״ד ,ועיין להגאון ז״ל בקי
״ חק״לח׳מ ח״א קי׳ י״ד) ,

דףדל״גע־׳א

שבועית סייד כתב מפני שאם קלס הנתבע והודה יהי׳ פטור אף
שיבואו אחייב וכו' ואי אמרת דאין עדות בצי תשובת נתבע
לתובע ת״ל דבשעת העדות יודה הנתבע לטענת התובע וצא
הי"ללמיתלי הטעם ד,מ׳ שהי׳ בידו להודות לטפי סו״ל לומר
נמה שבידו להודות יעדיף טפי גם דגני הר״ע שכתב מפני שאם
קדם נרא' להקדימה על' צד המקרה הוא ולהריב״ש הקדימה
הכרחית חי'ויש קעד לזה ג"כ ממ״ש א״ד השתא מתא לא אודי
דמנ״מ כיון דעכ״ע בעינן תביעת תובע ותשובת נתבע וביון
דאפשר דיודס א״כ אין כאן כי אס גונם לממון לבד אכן אם
אין צורן למשובח נתבע אתי שפיר ודוחק לומר לאיירי הגא שזה
השביעם אחל שעמד בב״ל וכפר השביע לעדים שיעידו דמעתה
אין כונן עוד לחשובה נתבע דא׳יב כ״מ שאם כשבע קולם שעמד
בנייד וכפר הא פשיט להו דפטור דבל כי האי חו׳יל למפרקים
לפרש ולא לקחום דמשמע דא”ריבכ׳יג כי ע״כ יש לילדון מכת
זח דבקנק גסהרינ״ש מוד׳ דיש לקבל העדים בלי תשובת הנתבע
דהרי טעם הריב"ש הוי דאטרוחי ב״ד בכדי הוא ואילו בקכק
לאאטרוחיב״ד בכדי הוא שאס יעידו קודם טענת תונעוחשובת
נתבע יתחייב בקנק ואילו אילטרין תש ,בת נתבע קודם יודה
ויפטר ואין לב״ד להוציא מזה וליסן לזה וגדול׳ מזו יש ל׳ לדו ן
דבקנק מקבלין העלות שלא בפני בע״ד דאי מצרכינן שיהיה
הבע"ד שם אולי יודה ויפטר ובמקום הפקד כה״ג לא הקנו
שיהי׳הבמ״ד שם ואף למ״ד דהוי מד״ת י״ל לא אקרה תור'כסייג
דאם יהי׳ הבע״ד שם יפטר מהחיוב .שיעידו העדים דומה לזה
כחב הטו' ח״מ קי׳ ק״מ דהמחזיק יכול להביא השוכרים שיעידו
שהחזיק אף שאין כאן גיערע אע״ג דהוי שלא בפני בע״ד דאס
יעידו כשיבא המערער יהיו כינעיס בעדות ומקבלים שלא בפניו
ודון מינה ואוקי באתרין ומ״מ לרין ישוב עדין לדין ודוק ,
ס
או דילמא השתא מיחא לא אולי קשה דבב״ק לק״ה אקיק
הש׳ק דנזל חמץ ועבר עליו הפקח דקי׳יל אומללו הרי
שלן לפנין וכפר ונשבע חייב אע״ג שאין כאן ממוןלכיון דאינו
אי מגנב מי• ב אף דנשע׳ שכפר ישנו בידו משיב ממין וכן נגנב
וכפר דש״ק הוא עליו דכיון דנבפי' זו נראה מאחריות גניבה
חייב פקקו סר״מ נפ״ח מה' שביעות אף דקי״ל דגורם לממון
לאו בממון דמי וא״כ הכא דעכ׳פ השהא דלא אודי ליה קמפקדי
ליה איך יפטר במה שהיה בידו להודות דהוי כיצינא בארעא
וגייורא בשמי שמיא ואין לחלק בין עלות לפקרון דתביעת
ממון בעדות מפקדון ילפי  ,לחבג"שלקמי בדל״ד וייתר שיין
לחייב בעדות דבעיקר בעיןבפקדון פשיט לן  7פטור כמ"שהתו'
כאן והנ״ל דלישב זה כתב הר״מ בפ׳יט מה׳ שבועות ת״ד משביע
ע״ק פטיר מפד שאס קדם הנתבע והודה יפטר אף שיבואו
מדים אח״כ וא״כ נמצא דהעדיס לא חייבו זה בעדות :לב״ד
אלא עלותן עם כפירת הנתבע וכו׳ נראה שהרב מפרש כן
בצדדי הבעיא מי נימא דנעינן שיכפר דבר שעלותן לב״ד הוא
המחייב א״ד השתא מיהא לא אודי והכוונה לאף שיכפרו דבר
שעדותם עם כפירת ,נתבע הוא דמחייב כיק דעכ״פ כבר רפר
הנתבע מייב־ן ולפי פיכוש זה ל״ק אכן *בפרש'׳ ,אין נראה
שהבין כן צדדי הבעיא ולדבריו י״ל דאה״ר דאיפשיט בעין
מדברי כבה דהתס דנ״ק אלא שלא רצו לפשוט הבעיא מדברי
האימוראים כמ״ש חתו׳ בנדרים דל״ו שם,

לדי

ע״א

מאי כיון יחילו מודה מפטר מכאן לבי מהסם
למ״ק הכיג״ש בת׳ קי׳ רל״ד דאין לקבל העדות

איכא ביכייהו עידי קנק ופרש״י דר״א ור״ע ק״ל כמאן
דדריש ריבויי ומיעוטי אלא דר"ע פטר אפ״ה בעדות
דכחיב מאלה ומ״ד דקכק גס בפקדק פטור היינו כמאן דדריש

קודם שישיב הנםבע לטענם התובע דאולי •ודם לי׳ואטרוחיבי

כללי ופרטי וק׳ דכיון דכ״ע פטרי בקרקע גבי פקדו; לגבי

דינאבכדי לא מטרקינן ופסקו חש״ע מ"מ קי׳ כ״ח ע״ש דא״כ
בקוגייןמנ״מ נמאידאילו מודה מפטר גס הר״מ בפ״ט מה׳

קרנן דכתיב מכל א״כ ם‘מ דלגבי קרבן כעין הפרט דיינינן
ומיכה שגס בקנק סטור בקרבן פקדון וכ״ש בעדות דאתי מיניה
וא״כ

ב3מר$*$

[UP
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דוקרי ע* יד הלכות שמעות סימן רלו
הר׳ ממריו הוא לס״ל לתצת״ר חלא ממיתי או דש״ל
יהי' 0יל אץ ל' עסן גהס שנס גל' הגו יי1ןי הי• הר־ץ
משנע לנטל את החמה דאין שבועתו פגועה לא נאמרה
לב

אלא משנע לנטל את הממה שחייב נביטולה חלשות
וע״כ משנע למלל את חנירו אללה בלי סם דליכיתלקות
אף לאסיר לקלל נליטם הואיל ולא לאי לאו נשנעלנטל
את החנוה ארמן ניה או מרל לנתקלכ את תכירו גלי שם
דהוי התר גחו׳ואס״ה חייב להיות סנועווו להרע לאחרים
והנד הראשון לא יתכן שהרי קיי״ל נסנע לנטל תנות
עשה דהוי נ&נע לנטל את הממה ואס לצל הל הייתה
כונחו תס אנכי למחאוס שנא תכרי לגזירה שהרי כתג שם
הטור גופיה דנאללה כלי טס איסורא חיהא איכא והשונו
דאיסודא דקאמר היינו מדאורייתא דנארא לא הוזכר טס
דסשטיה חסחע אף נלי שם חונח ממאי לצתג שם הרץ
זח רן הנ״י דהיינו טעחא לאיסורא חיהא איכא חשו7 ,ע״כ
ל״ס רבנן עליה דר׳ מאיר אלא לפוטרו תן המלקו׳ אכל
לענץ איסורא תיהא מזלו ופשוט דאיסורא דחורייתא
•אאחר וכ’כ הרא״ה כש׳ החינוך דאישורא מיהא אינא
זין מצאתי הדנר נפירושא אתתר לתוהר״א אזיכיי נס׳
החולים שכתב דקללה בלי שם לנר חורה אסיר ונ’נ השיך
טם וא*כ לברי הרחבים באו בדקדוק גמור ואלרכא אס
היה כותב את השם הייתה הקפידה מוצאה מאום לנוח
#
להרי זה ?שפת .יתך כיון דאפילו כלי טס אשיר
■אוצר החכמה,
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המתצר ראיתי כל מה שהשיב לח״ש
בסי' לברי הרחב ם לס ל נחי שגס
בהרעת אתרים בלי ב״ת לא הלה ומבואר כלנרי טנ’נ
חדכרי הר״ן שכבר ניארתי שמדברי הרין בחידושיו יש
לדון כן והרי כל לנרי הרין הס לדעת הרמב״ס לכתב
דס׳ל להרשות נידו כולל שני לנויס שהוא נישות עצמו
להרע לעצמו חטאיכ בהרעת אתרי׳ונסשט הנרייתאללקתן
זכולל נתי שהוא חותר כו׳ וכיון דכחכ להרשות כילו ואין
ברשות פשעיה דרשאי כשלו ואינו רשאי ולא שהוא חותר
או אסור א״כ חינה נשמע לגס הרעת אחרים בלי ג״מ
לא חלה ועול כיון שכתב דטלל שני לנריס ע״כ דנל חד
באפי גפטיה חהגי לפטור דאי לא תרתי לחיל הרי כיון
להוי נ* ת גריל הא סשיטלן לפטור כלתני רישא וצ״ת
א״כ ברישא גני הרעת עצמו אי שגי כאיזה צל לרשות
משני סוגי' אלו כלדייקינן נפרעת אחריס נ״ח לאס רשאי
נשלו אף כחקוס איסור כגון להמית חלה וזה אינו דב״מ
ני איכא לא חלה עכ’פ הא ל״ק׳ דכיון דדייקינן דקראי
בדבר הרשו׳ משני סוגים אלו כתיני ומהיט בלח או כרעת
אחרים בלי נ״ת פטור א*כ כי רבי הרעת עצתו דחשי־כ
שהרווח בידו •ע״כ דחשיב הרשות נידו מכל ב׳הצדדי׳אלו
דנל״ה כבר פטרו הכתוב בכל חל חהס ולפ״ז ח״ש איזהו
הרעת אחרים פירושו לשייכי ניס שגי הדברים שאינו
רשות ואסור אכה את פ׳ ואה’נ לנחל חינייהוסגי לסטור
אא״כ איסוא כיון סהר״ן סשיט ליה הכי בלעת הרחב־ס
אץ חלונותיו עליו כי אס להר״ן שלא .כתנתי דרך זה
בלברי הר״מ כי אס מפני לנרי הר״ן אלו לנר׳ שהבין כן
נלעתו *
כי כן שוב אשוב לכל דיוקיו בדרך שכתבתי
HifTt
דת״ש דכל כי האי חידושא הו״ל לאשחיעגו
ל״ח חילי שכבר ניארחי שכנר רמזו נדנריו ואילו
היה כותב להדייא לא היה יכול להעתיק לשון הט״ס
דהיינו הכאה דענ״ס איכא נ’מ וכיון שנתב כל הנשנע
להרע לאחרים וגס כתב לקללו שחס בלי שס חינה נטמע
שגס בלי ב״מ לא חלה גס ח״ש למת״ש מפני שהוא מצום
מוכח דבלי נ״מ חלה ל״תשי״ל ללמעט הרעת עצמו לאע״ס
מאשור אינה ממה מפורשת כלברי הר״ן הוא שכתב כן י
ומ״ס ליישב הדיוקים שכתבתי בדגרי מרמנ״ס החווים
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החרדים והס ך הנה ש׳ החרדים לא ראיתי מיתי או*
לנרי הש״ך אע־פ שכתב כן אם לרין יש חטי׳ לני"
לליתנ*הו כאזהרת מקלל נל' שם או כינוי איסור חזרה
מנין דבלי ריכוי או הלמ’ח לא יחנן וככר כחכתי כתהום
אחר כשם הרמ״ה דבל אישור סתם שלא נודע לנו אס הוא
ל־ת או דרבנן דאי היה ל״ח לא הוה שתיק הש״ם מנ*5
מקרא ריבוי לאיסור זה ודוק תינה ואוקי נאתייו והרי חצי
שיעור לי׳י דליתיה באזהרה ואסיר חד״ת אמרו גיותא
גס׳ נתרא הטעם הואיל וחזי לאיצטרוסי תניייתא נפליל
מריבוי כל אבל נלא״ה הוה תודה לר’ל וכ״ן לעת הרילט
נא״הע שיתן מ״ג לפ״ה ע’א שנתכ ת״ל למלל תהלל אי
לא הוי אלא קללה ממ״ט ונשם או בכינוי אבל איסור תורה
אינא להוי נכלל ארור תקלה אביו ואתו ע״כ הרי נראה
לנאמר דלא כתיב ביה ארור אפי* איסור תירה ליכא ונית
להרית־ט איירי בביזוי כלי קללה אנל ?ללה כלי שם
אה״ג שגס נאחר אסיר ד״ת חלנל דלפי הניאה בנדוו
הרב קללה נתי איכא ועול ששם נע״דכחכ וו״ל דנתמלל
שלא נ&ס מיפסיל מטוס דהוי נכלל ארור ת?לל אביו וגס
אמר החיפוש מצאתי שנדנריו כתב התשנ״ן מז״ג שימו
קצ״ב ו*1ל הבן המקלה כמד אביו אע״פ שלא ?ללו כשם
ארור הא מסי הגמר‘לכתיב ארור מקלה אניו ע*ש נראס
דקללה כלי• שם לעצמו ולאנדליבא איסור תורה *
יש לי להניא ראיה לאסיר מליח תמ’ס החוש׳
כמ’ק דייל ד״ה מהו וז*ל להא נידוי־ דחי
לאו דמקלל חנירו כו׳ משמע לאסיר מל״תגם כלי שם
להרי נידוי גס בל• טס כממאר בסי״ד שי׳ סל״ל אלא
לעכ*פ ק״ק לכתנו דאי לאו דעכ״פלאו לינא אלא איסור
גריל ובעיקר לניי החוש‘ אלו קשה לי להא נידוי בלי
חטא ליכא דעל כ״ד דברים שמנדץ כולם על חטא הס
והרי אפי׳ כנשיא לא הוזהרנו כי אס כעושה מעשה עמך
כת״ש ככ״מ דס’כ גס ראיתי לחראנ״ת ח״א סי׳ יויד שכתב
שספק נידוי להקל לעובר בלאו דמקלל חצידץ נראה ג״כ
דש״ל לאסיר ד״ת כהתוס׳ וגם בדבריו קשה ללאו בלי סס
מהי תיתי ע״כ דבר זה צא״ת אי אסיר ל״ח בלי שם אך
מצד אחר היה נראה לאסיר .דברי חזרה נלאו המ.זלל
בלי שם ל&רי אונאת 7בריס~בלאו לכתיב לא S9

אך

כת ש מ ת דנ״ח ומקלל מי שם לא נפיק מכלל הונאת
לנרים אלא שקשה להתוס׳ והראג״ח לת״ל משום אונאת
לברים ללאו גמור הוי כבירור כי ע״כיש לילדון לאונאת
דברים ליתיה ני אס כפניו למצערו בדבריו הרעים אגל
ש$א כפניו לית לן כה ואילו קללה אפי׳שלא כפניו כלכתיב
לא מקלל חרש כי ע״נ אכתי רפייא בידי מקלל כלי שם
אי אשיר ל״ת ומיהו כל ולש לא נצרכה אלא לג״ת לדין
אבל תה שהטיב ננאן על לנרי בחוגת זה לקללה בלי שם
אסיר ל״ח הוא שלא בעיון שהרי כל לכרי ליישב דברי
הר״ס לדברי הר״ן וכל לברי הר״ן שם הם דהשיט ליה
לשמעה חלה גס על איסור תורה כל שאינו מפורש וא'כ
מללא בלי טס כי נמי אשיר ל״ת לנ״ע אינו מפורט ככתוב
איסורו ושבועה חלה ותו מאי ק’ל על לנרי •
לאחי לידןדגרי הרמב״ם אלו ק״ל במה ששייס

להלאיל

ברץ הדעת אתרים וירילי לנקי משוס שוא

למאי יר׳לי פשוט הוא כיון דאינאנ״ת הו״ל נטבע למול
המצוה דלקי והו וכי גרע נ׳*ת לאית ביה הרעת אתרים
מכ’מ גריל וי״ל לס״ד דב״מ ה״ט דלא ליפקע מצוה ע״י
מנועחו וא״ככחצוה התלוי באחרים לאץ אחר תענג
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חקרי ע* י״ר הלבות שבועות סימן ילו

לב

המראת ספר ור״י ס״ל דממה התראה ונגר' !.
־כ מזה שם ונכנס בדוחק לישב זה צג״ש ויע״ק דאין

והרב דחה דבריו והכרית צגירסאורן דגרסי ר״י תזיי קייינך
ונא קיימו ור״ל' נטלו ולא בטלו ולר״י דס׳ל התיאת ספן

ס״סנ ממ״ש ד״י דלאו שמה החרא׳ יזרק ליס נחי
רי כה״ג התראת ולאי הוי וכי פטרינן ליה היינו;
עת איסור מתרינן כיה וזה לא הזכיר ר״י ותו לר״ל
תייג נכה״ג והרי לאו שעת איסור הוי ותו די־י׳ל
י החי״את ספה לאו צזתה התראה ותו דלא הול״ל
אלא דהוי התראת  poo ,כדאמר נדוכאי אחריני
> .שס גירוש׳ כמקומות שזכרנו
ע’נ ני׳ל דגהא פליגי דר״י ס״ל דהנישכע לאכול
ככר היוס אין שייך להתרות נו כי אש "׳מר
היינו כרגע אחרון שקודם איו נו עון כל שנידו
׳הגע עצמך דלאכולהככך כעי רגע צריך להתרות*
ארגיע לאס מתיה בו באותו רגע אס ירצה לקבל ;
לו שהזר ,לאכול ולא ניתן ההתראה אלא.
ז
^גג למזיד ואס מתרץ כעת & אין נידו לקייס
אלו החרו גו אחר שענר הלאו וכי אמדת שית<־1
ס ■השיעור שצריך לאכול הככר אינו שעת האיסור’
זראה נעת האיסור כעינן וכל שלא התחיל הרגע
נור אכילת ככר לא התחיל עדיין שעת האיסור
זי לאכילת עילה וכיוצא דגשעה שהניח הנבילה
אכול הרי התחיל לעכור הלאו וכי מתרינן ניה
התחיל לאכול כידו שלא לאכול שיעיר כזית ואינו
־.ס סי״ל דמי׳דץ כעת שלקח הנבילה נידו לאכול
גאה העטה לעכור הלאו מטא״כ כנשבע לאכול
'ו כשב ואי׳ח ותחילת רגע שיעיר אכילת ככר דהו
האישור בעינן לאתהיי ליה ושיעור התיאה כציר
כיעור אכיל׳ככר דאףאם הככר גדול כל שלא אכלו
יינ דל׳ד לשלא אוכל ככר זו שכתב הרחנ״ס נע״ל<
ות ה״ט דחייב באכילת כזית כמו שהכריח הרג
מש״ל כפייה מה־ שבועית הי״ג ע״׳ש t.
ראית בשיטת הריטכ״א לשבועות שכ״צ כשם
הר א״ה וכיון שכן ס״ל לר״י דלא לקי אף
ס ספק שמה התראה הרי כה״ג לא שייך ל־תי־וי 1
איסור דלא אפשר ור״ל חולק וסנירא ליה דנשנע:
ני^־ידו לקיים ולאכול מיד השיב נמי עת
ר .נע-יין התראה וני פטרינן ליה ה״ט להוי לאו
דו מעשה ואמרו דאיכא נינייהו טרפו או זרקו לים
י־וי ר תיאר! ודאי גס לר״ל דס״ל לאו שמה התראה
דנעי התראה נעת האיסור הרי כה״ג פטור ולר־׳ל
או שאין נו מעשה חייב שהרי יש כה מעשה והא;
ר״ל דלמ״ל לטעם דהוי לאו שאין בו מעשה ת״ל.
החייאת ספק ואיהו ס״ל לאו שמה התראה די״ל
וחד מינייהו נקיט וכירק ושרף לשני הטעמים חייב _
התראת ודאי הוי ולאו שיש בו מעשה ולמ״ש החכם'
יחזו שדברי התום׳ כזרק ליס דהוי התראת ודאי
'ז׳ דברי הירוש׳ אלא דנש״ס דידן חולק כזה להירוש
לא נחלק ר’י נזה דכעי התראה כגמר הלאו שגם!
נשבע אס-התרו אכול הככר ואס לאו תעבור בלאו
הוי וכי פטרינן ליה דהוי לאו שאין נו מעשה :
דהוי התראת ספק ולדידן נשרף ק^ק ליס הנכר
?טור דהוי לאו שאין נו מעשה כיון שאין המעש!
לאו ולר״ל דלאו שאין נו מעשה לקי וכי פטרינן:
דהוי התראת ספק נה״ג דהוי התראת ודאי לקי
לקי אחר שעבר היום דלדידיה איןהמעשה מועיל!*
. .
* כי אס דליהוי התראה
□/
ראיתי בחידושי הרמנ״ן לסוכות דט״ו גני
סיימו ולא קיימו דלגירשח רש'י ו־"יס״ל
<*ולא ביטלו ור״ל ס״ל קיימו ולא קיימו ולכ״ע מתר
עה שעבר הלאו דכשעין בייייל עשה לאו מעת איסורו

שמה התראה ה״נ מחיץ בשעה שעובר הלאו אס לא
יקיים העשה ואף דהוי ספק חשיב התראה אך לדיל דס״ל
ל *ו שמה אחרתהצ״ל למקרין בו נעת ניטול העשה ול״ד
למ״טבדנ״ח דשכועות אכליה לאיסוריה והדר אצליה
לתנאיה צלונחא דר״י ור״ל כהאראח ספק אי הוי התראה
או לא דש*מ דהתדאה נעת האיסור דשאני הכא דהכתוב
נתקו לעשה ועיקר הלאו בביטול העשה ישוב המה ע״ז מהך
ירושלמי שהבאתי דמשמע מיהא דהתי־אה נעת האיסור
בעינן כדברי רש״י ז״ל והצריך עיון שיטתו ישוב הכריח
חש"ס דינן שחולק בזה להירושלתי ע*ם  kוחתוך דבריייו
יראה דתדמי שמעה שאוכל ככר היום וזרק ליס ללאו רלא
חקח האס ושחט את האס דה״נ חלות הלאו ליתיה כי אס
כסוף היום שהרי כשאכל בטוף היום לא עב־ שבועתי
וחלות עשה דנל היוצא מפי! יעשה חל מיד שהרי אס אכל
מיד אחר שנשבע קייס העשה וע’כ כששרף וזרק ליס
דחשיב ניטל לגמרי העשה שכבי חל מטור דכיון דש״ל
התראת ספק לש״ה ואין בידינו להתרות נו הזהר שתאכל
האם דאס לאו חלקה ממצא לפ״ז שאנו מתרץ בו לעת
האיסור דהא ס״ל התראת ספק נש״ה ני ע״נ 'אין שייך
להחיות.כי אס בסוף היום ואין אדס יכול לכויןינזה
כמ’ש רש*י נדל׳א דש3וע:ת נד״ה התראת וני זרק ושיף
קודם הוף היום לאו שעת התראה סוי שהרי כיון דלש״ה
חין שייך להתרות כי אם כסוף היי־ס וכי מהרה נעתי
זריקה ושריפה אץ ההתראה כי אס מצד ניטול העשה
דמנטל בזריקה ושרישה דילא״ה לא היה שעת ההתראה
וא״ב איך יחול ההתראה כסיף היום נשעה /שאין גידי
לקיים והוי צתתרה אחר עבירת הלאו וא'צ הו״ל מתרה
נעת ביטול העשה מ5א״נ לר״ל דשתה התראה שאין
ההתראה מצד ניטול העשה צי אם מצד ניטול הלאו דלזל
בסוף היום וכי זרק ושרף קודם אין ההתראה כי אס
לסוף היום וכיון שאין נידו לקי מכת ההמראה שכנר
התרו נו קודם זריקה וע״כ ק״ל לשיטתו אס לא שהכריח
דש״ם דילן חולק כזה להירו׳זהו הנ״ל כפי׳הירוש׳ לרעת
הרמנ״ן דבלא״ה לא אשכחנא פתרי ואס באתי לבאר איך
4
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יש ליישב דברי התו׳דהתו׳ להצא אפשר
דש ל צגירסח הו־מכ״ן הלזו ולדידיה למיידי
התראת &פ׳ לש״ה כיון דס״ל בטלו ולא נטלו ההתראה
נטעת ביטול העשה היא הפך הירוש׳ כמו שהכריח הרב
דש״ס לילן חולק בזה עס היר׳ש־ואע״ג דמהתו׳דמכות שס
מוכיח דהוו גרסי כגירסת רש״י נ״ל דתו׳ אחרים נינהו
שארי ראיתי שם להריטנ״א בחדושיו שהניא ה־ש״י ונתב
שכל רבותינו בעלי החוש׳ דחו גירשת י־ש״י וגרשי להפך
דר״ל דש״ל לש״ה ס״ל בטלו ולא בטנו דהיינו כגירפת
הרי״ף והרמנ״ן ושאר ראשונים ע״ש אך מ״ש התו׳בדבור
ומיהו הא נמי חשיב התראת ספק צו׳ הס דברי תימה
לכל הפירושים דאי גרסי כגרסת רש״י הרי מ״ד לש’ה ס״ל
קיימו ולא קיימו ולא חצי סבר נטלי ולא בכי׳לו דא־ל לח
יצוייר מלקות נלאו הניתק לעשה וא״כ תאי ק״ל ותו
דהיכי תלו זרק לים בהחראת ספק לת״ד בטלו והרי כה״ג
התראת ולאי ונטלו בידים * גס מ״ש ראיה דשכר כנסיה
הוי התראת ס׳ליתיה שם צלל ואדרבא הרמכ״ן והריטנ״א
נחידושס כתבו להדייא דשני־ כנפיו־ חשיב ביטלו לת״ד
ביטלו וכ״נ שם כש״ס דתשכון וגזל משכחת להו ניטלו
דשרף המשכון או הגזל כפרש״י והתו׳ בדי״ן שם וזרת
ליס למי ממש לשרף ננר׳בירוש׳וא* גייס כגידס׳הרמבין
נתי הרי מוכרת לדעתו דצה״ג לקי ותשיב התראה גס •למ״ל

------נטלי י

.

!ראייתי

חקרי עג י־ד הלסת שסיעות סימן רלו »י לב
בספר קרית הלך רב טהבץ כדבריהם
וראי־תי
ונערי היח׳דנעו התראה נעת השבועה.
ומלכד מ״ש הרב  orלזה ק״ל דכדכ״ח דשטעות אמרינן
דאכליה לתנאיה חייב הכליה לאיסוריה והדר .אנליה
לתנאיה •נפלוג תא דר״י ור׳ל נר' דהתראה לאו בעת שנשכע
הוי ובדוחק י״ל דס״ל דלמ״ד כלאו הניתק לעשה נטלו
ולא כפלו דהיינו ר׳יוחנן הה״ט הוא דס״ל לאו שאין כוי
מעשה אץ לוקיו׳דמינה.שמעי' דלא לקי כי אס ככיטול'
האיסור בידים וה״נ כל״ח נייד כשאין נו מעשה הרי לא
ביטלו כידיס ורי׳ל דס׳יל קיימו ולא קיימו ש״ח דל״נ ביטול'
3ידיס וה״נ כל״ת גדיד כל שלא קייס כעין לאו שאכ"ת .
לקי וע״כ תירצו דהתני׳ סטר לגמרי אף בורק ליס ואי
כ״ל לש״ה דהיינו «כר״ל ומינה דחני קיימו ולא קיימו
כי ע״כ ע*נ דה תני׳
הרי כה״ג התראת ודאי הוי *
ס״ל שמה התראה דהיינו נטלו ולא כטלו ולהכי בזרק
ליס סטור דחשיכ כהתראת הסק צמ״ד אינה התראה כיון
דס״ל נטלו ולא נטלו ואין זה ניטול הלאו כידיס שאין
הזריקה איסור הלאו ומביא ראיה מסוגייא למכות דשכר
כיסיה לא השיב ביטול הלאו כי אס דנתקו הכתוב לעשה
דהוי העשה נמקוס הלאואנל כלא״ה כעין נ״ד דאין זה.
לאו הניתק לעשה בעינן ניטול הלאו ממש ועכ*פ לנריה®
צ״ע *
ק״ל לשיטת הרי־ף והרמב״ס •והרמכ״ן דגרסי
ן^י
בדבר• ר״י קיימו ולא קיימו וקי״ל כוותיה
דנלא קיימו חיע כגון כלאו דלא חקח אס מתה מאיליה
חייב ואיך יצוייר והרי ר״י ס״ל לאו שאכ״ת אץ לוקין
עליו וקי״ל הכי וא״כ היכי לקי נלי מעשה וי״ל דמעשה
נעכירת הלאו דהיינו שלקח האס חשיב שפיר מעשה ולר׳י
כשעת הלאו הוא דמתרינן כיה כמכואר לשיטתם ואע״ג
דעיקר חיוכו כלא קייס העשה * ומכאן ראיה לשיטת
הרמכ״ס לדעת הלח״ת כידעוני דשימת עצס כפיו דחשיב
מעשה אע”גשאץ עיקר החיוב כי אס אח״כבעת שידבר
ואותה שעה אץ כו מעשה ורש״י שחולק עליו כזה שס
לטיטחיה .דהכא אזיל דת״ד קיימו ולא קיימו ש"ל לשאב״מ
לקי אי נמי שאני לאו הניתק לעשה דגלי כיה קרא
שעשה תיקון הלאו וכל שלא תיקן בחיוכיי׳קאי דמעיקרא
דהוי לאו שיש בו מעמה *-ומ״מ לענץ דינא אף ע״ג
טהרמב״ן הכיא הירוש׳כסתס כנר׳ דס״ל נוותיה דהנטכמ
שאוכל ככר זה היום לדידן דקי״לדפטור דהוי לשאכ״ת
נזרק ליס או שרף חייכדחשיב מעשה הפך דברי התום'
והפך ראיית הש״ס שהכאת• לעיל לדכויהס הפך היחש‘
אנו אץ לנו אלא דכרי התו׳ טי״ל דאה״ג דכצד זה גס
הרהכ״ן לא ס’ל כיח׳מהכרח סוגיין שהבאתי ותינה נ״ל
גנשכעלכטל מצוה בתנאי עתיד כגון לא אניח תפילין אס
•אוכל היוס שהעליתי כמקום אחר דני אכל עכר על ש״ט
לא לקי עלה על אכילתו דאין מתרץ ני אס על עיקר לאו
דס״ש ולא על תנאי דש׳ש ננ”ל 4

סימן ע
לחקור דקי״ל בשבועת ביטוי להכא דוקא בלא
אוכל ואכל לקי איל נשכע שאונל ולא -אכל לא
לקי דהוי לאו&אכ“מ -ואיןלוקץ עליו כמ״ש הרמנ״ם ז״ל■
גפ״ד -מהלכות שטעות ה״ך עי׳ש אס נשבע שלא לדבר
דבר ה׳ או שלא לדני עס פ׳ וענר שבועתו אי דיבור
».
תשיב מעשה ולקי א״ד לא חשיב מעשה ולא לקי

והואיל

דאתי .לידן ענין זה דלאו .שאין בו מעשה
חין לוקץ עליו דמה ט שטעה שאוכל
!לא אכל לא לקי ואכלתי ולא אכלתי דלקי שאני דתייה

ז

קרא לשוא לשוא ב׳ פעמים כמבואר כשבועות ד״ג ודכי׳א
ובייש תמורה אמרתי אספרה מאי דק״ל בדכרי הר״ה ז״ל
בפ״ד מה׳סבועות ה״ך שבועה שאוכל כו׳ ומפני מה לוקה.
כו׳מפני שמעת שבועתו לשקר נשבע אכל אס נשבע וכו׳
ואיזמהה דחלי הניא כדלא תניא דכהני סוגיי העלו הטע'
דבאכלתי ולא אכלתי לכד רבייה קרא לשוא לשיא כמ״ש
רגא בפי׳רבתה מה שוא לשעב׳אףשקר לשעכ׳תשא״כ א־כל
ולא אוכל דהוי להבא ואלו רכינו כתב טעס אחר דמע'שט'
כו׳ ולטעם הרב קש׳ אכחי אכלתי ולא אכלתי לשאכ״ת
וכ״ח',דס״ל .דעקימת פיו הוי מעשה א״כ תיקש* למ״ל ר״י
ריבוי דלשוא לשוא ותו שמדכרי הרג נדוכתי אחריני נרא׳
דעקימח פיו לאו העשה * והנ״ל כישוב דבריו והן קדר
אני אביא אותה שאתרו כסנהדרין דס״ה נכי פלוגת׳דר
ור״ל דלר״י ידעוני ליתיה כקרבן-הואיל ואוב וידעו
כלאו א׳נאמרו ולר״ל לפי שאץ בו העשה והקשו ור״י►^
דכפיפת קומתו הוי העשה לרכנןועק״פ לא הוי מעש׳ח
רכא שאני מגדףהואיל וישגו כלב׳" התיב ר״ז יצאו עד
זותמץשאץ בהם העשה אמר רכא שאני עדייזוהמץהוה
וישנן כקול וקול ל׳־״י לאו מעשה הוא והא אחחר חסנ
כקול והנהיגה כקול ר״י אמר חייב דעקימת פיו ה
מעשה כו׳ אלא אמר רכא שאני עדים זוההין הואי
וישנס בדאייה ועיין בפירושה כפרש״י והתוש׳ שם

שס להרי״ף נה׳דגרים נהך סוגייא הואיל
!ראיתי
וישנס כאיה במקום בראיה וכתב דכיזדץ
סיריקא אטתבטו כהו כולהו נוסחי דאית -דגרשי באס ואיה
דגרסי כאו ושאילו עלה לר׳האיי והשיב לגנוסקי ההתינתץ
ליתיה כי א-ס הואיל שישנם באיה ואית דגרסי" כאץ
וחרוייהו חד טעהא נינהו כי איה ואין בלשון אחחית
טניה׳טעס א׳הן ופירש כה הרי״ף דה״ק לכי חשיב ל׳י
עקימת פה מעש׳היינו כדכוד דכל האותיות זולת האותיות
אח"הע שהנו האותיות הגרון דבהני ליה כיה כהו הקצת
שפחיסדליהוי מעשה והביא ראיה הן המדרש שאמר דכל
האותיות אדס קופץ פיו בעת טמוציאס משא״כ אותיוץ
אח״הע וכיון שיכול להעיד כאיה כגון שהעיד  -הו^■
ושאלנו לב ׳כך אתה מעיל כמו שהעיד חכירך והשיב
דחשיכ עדות גמור הד״ת וכה״ג איך בו העשה שאין
בדבורו הקצת שפתיס לפיכך אעפ״י שהעידכהקצ׳שפתים
אינה ששובה מעשה אח’ד והרז״ה 'בהשגותיו כתב מרסי •
שישנם כראיה כפרש״י ולא כאיה כגירסת הרי״ף והרמב״ן
תמה עליו איך חלק על נוסח הישיט׳ועל ר׳האיי'דאילו
ראה רש״י גירשתם היה חוזר כו אלא שספרים .משובשים
גרמו לו לפ* כן ושם כתב שהראכ״ל תהה על גירשת רש"*
ופירושו והעלה .עיקר כגירשת הרי״ף עיש .והוקשה לו
שס דא״כ חסמה בקול היני מחייב ר״י והרי'אפשר לחהום
כקול לאותיות אח׳הע ותי׳דה״ח לענץ קרנן ,דכתיב כיה
עשה למעט דיכור שאין כו העשה לעולם דניון .ךעיקד
אדכור הוא דמחייכינן ליה לעולם מיעט הכתוב דיבור
שישעק״ס לדבור שאץ ט עקי׳פ דבעינן תורה א׳לעושה
אבל חסימה לנכי מלקות כלדחיכא הקצת שפתים-ולא
עשו דבור שיש .ט מעשה זוטא'כדבור שאנ*מ כללדחיוביס
דהאי לאו דבור הוא לעולס ובכה״ג לא כוי-ע׳קר-׳מנללקות
את־׳ד נר׳מדגריו דס״ל דקרבן ומלקות דין'יא׳ להס־שגס
כמלקות כעי׳תורה אחת לעושה אלא שנשכיהס -כי 'אאריץ.
הואיל היינו כלאו דלא שייך כיה •מעשה גמור) -כי אנ1
מעשיח זוטא דהיינו עק״פ'כל׳ג כעי -תורה ‘אסע לפטור
גס שדבר בעק״ס כעין עדות ץלא שייך ביהמעש; גמור
אבל בחוסם דשייך ביה ס#שה גמור'כגון שיחסם; .והנהיג
•בידיו בכי האי לא אמרייהואיל אלא אס חסם בהול אס .היה
עמ״ס דריווו ״,ז-,״

ומןח יא י״ד הלכות שבועית סימן רלו »י לב
ץר והטעם דלי מניח למימר גסבצה״ג הואיל נחצינו
;זרים גס כשעשה מעשה גמור ואין סכרה ליו לי ע*כ
קמי׳היעוט דחויה אחת ללאו •שאין נו העשה גמור
נין מדוח וכיוצא וניח דהחוסס אח הפיה והנהיג
«
;וחיות אחה״ע פטור ונשאר אותיות חייג

ולא

דק״ל דהיכי קייס הרי״ף גירשת הואיל
וי«ס נאין והרי• אוח נו ן היא כלשון ולא
רון וראיתי להרהנ״ן שכחג טס דהקיצ ח טפחים ליחיה
אס ניזוחיוח ניה׳ף שהם נשסתיס נר׳ דלא תשיל ריי
קיצת שפחיס כי אס כאותיות נומ״ף טהס כשסוויס לנד
וע״גשהיה נרא׳ לדחות דלאו למעט גיכ״ק ודטלניר!
שסר״ן אחי אלא דכיון דנקיט הט׳ס האצת שפתיס כקיט
 !.היא כומיף שהם נשפתיס אבל המ״ש הרי״ף לקיים
רס ^זץ נר׳סהרב נדוקא קיט בומ״ף דחשע העשה
קצה שפתים נר׳לכלולהבי חשי 3ליה העשה משא״כבכל'
זר האותיות אנל ראיתי כקידושי הר״ן לסנהדרין לדס־׳ה'
העלה לשיטת הרי״ף דלמסקכא לר״י כל האוחי־ת השעי
עשה זולת כאותיות אחה״ע ויש להכריח כדבריו תדברי
רי’ף שהניא ראיה לפירושו מהמדרש דכל האוחיו׳אדם
־פץ את פיו להזציאס אכל ה׳א לא ולדעת הר״ן א״ש
ה׳יז ל*ד אלא רוצ׳לות־מקוס הוצא הה׳א דהיינו אשה׳ע
יל לדעת הרמנ׳ן הרי ככל האותיות אינו קיפץ פיו כי
ס בטה״ף גט מדברי הראל׳ד הובאו דנ׳־יו בשיטת מ
צלאל לנ״ה גני תוסס כקול שהקשה כקושיית הרמכ“ןזיל
אמאי גני חוסם כקול לא פטרתן ליה כיון שאפש׳לחסום
קול בלי עק’פ ותירץ כמ׳ש בפסחים דקי״ג נזהא דר!ורא
ך הן נוהת דגמלא דא דא פז׳ ובכולהו איא נ״ו עק־פ
עשייה מחייבת; ונכולהולית נהו אותיות נומ״ף ואפ׳ה
שיט ליה דחשיב מעשה גס כסיף דבריו כתב שם אותיוון
יואיל וישנס באיה שהס אותיות הגרון וכיון טהר״ן
הראלי פשיט להו נדיעה זו דכל עק׳יק הזי העשה
ולח נאוחיזח אח*הע ודברי היחבין שנר׳חולק נזה אינו
:וכרח דאע״ג יככל הני נמסית כו׳מצו לומר מאי דבעו
לי ^ח שפתים דהיינו בוח״ף כו׳ואלו באחה׳ע לנד
א י^7ר י׳ ל דהרב מסופק נזה אי נומ״ף דוקא חשיג
־קגח שפתים א״ד אחהיע לנד לא חשיב העשה וכי שני
־ישנו נאי י׳ל לצד ראשון דלרנוחא נקיט שגס באחה״ע
יצית גיה שוס העשה ישנו וע’כ צידד עוד דכולהו ע״י
יחרים וישב הוא אי והיינו כצד נ׳ כך י״ל בדוחק דלא
*
לאפושי כמחלוקת אית לן להינקט הכי
'3ארז ראיתי חולק מ־יעה זו נין הרין והרמכ״ן
דלהר״ן כי תחלקתן הואיל וישנו באיה ה״ד
גבי קרץ דכתיב ביה תורה אחת אבל גני הלקות אף
אפשר באיה אס עשה האיסור נשאר אותיות חייב
הרח בין הלקות וקרבן דין א׳ להס בצד זה ומדברי
ראנ״ד שם שהבאתי התבאר דס״ל הכי דמלקוון וקרבן אם
8נט באיה פטויץ גם ראיתי להרג נמקיי נסנהדריןסד״ת
הגיא מ״ש ר״ל שם דאף אני כחוהו בשר בעלות חד״ת
תב ?נעלים זוהמין אס אמי איה או אין ובמצאו זוחמיו
יעץ כדאמר <־נא שאני עד״ז הואיל וישנס באיה כלו1
אין נהס הקצת שפתים ש־רי אותיות אלו הס מאותיו*
גרץ שאין נהם הקשת ששחים שים נהם העשה ומדבריו
 1נדון דס ל כתו הי״ן דתלני אחהיע כל אלתיו׳חסיני
י גס מיניי הריי ן ,חיגאס בחידושיו לשבועות דף
.ש ■.ביאהךסוגייא שם יי ל ומדאמרי׳ נסנהדריושאני
מא ל ו שנם באיה דסהעח מינה יטממא דאיתיה
ה-א*תיה נאה :הקצת ססחים הוי חמסה יו׳וכתב
מ«־ו־»ת
־"
* •***• *יייויגח אחכ״ע על
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שאר אותיות -משיני מעשה וחן האמור תתנאר דגירהחנו

לסנהדרין שנדפס תחדש תקרע שהכריח מירסת הרי״ף
היא העיקר י
ייאיתי לנעל הת־־ותית שער סיב ח״א סי׳ ה'
מתבאר דגם הרב אזיל כשיטת סרי׳ף וזה נ*ל
ג״כ שהוא דעת הרחבים שכתב נה״ך מה׳ עדות ה*ד
העיד ■הא׳ ואמר הב׳ אף אני כמוהו או שאמר הןוכיוצ׳
נזה פו׳ סכל עד שאמר אתר עדות חנירו הן כו׳ •ואץ

לעדים זוממין ק׳ שדין זה אינו שייך בהלכות אלו כי א©
נהי שגגות ושם כבר ביאר האיסורץ שחי עץ על שגגחם
ותו איך קשר דין זה בדין אני כמוהו ועיק דתלי חנייא
נדלא חנייא שעימר הטעם נעד״ז שאינו חייב על זדונו
כ<־ת ואע“ג דנסוגיץ אתיו בברייתא דעדיס זותתץאינו
בשגגה דלית בהו מעשה הלא המעיין בעיקר ברייתא דת״פ
נס׳ ויקרא שטעם זה נאמרלס״ד אבל אח* ך רעה שפל
שאץ זדונו כרה גס נתעש׳פטור ופי אצטריך מיעו׳ועשה
היינו למגדף שחייב על זדונו כרת וכך הס דברי הרב ברי•
ה' שגגות ע״ש ».וזה נ״ל שכיוון הכ’מ כח*ש ועוד שאין
טעם שאין להם שגגה תלוי כשאין להם מעשה כר עם
שסתם דבריו תיבה דנלא״ה דבריו תמוהים אך לח״ש הנס
נכון שהרב לחד מסוגיץ למאי דגרים כהרייף דאין הוי
כאף אני כמוהו ולפי שיש גרסאות אחרות נס־גייא זו
להורות לנו דגריס כן הביא דין השגגה דעד״ז לא תשיב
מעטה מה״ט דסגי כשיאמר הן לאע״ג דאין צורך לטעם
זה נקיט כאן טעם זה לגלויי רישא דגי־יס כהרי״ף והיה
מקום לפיש בדברי הר״מ בתים ואין לעד*ז שגגה לעניו
חיוב קאמר סיזיינץ נס בשוגג וכעץ מ״ש התו׳ מזנהלרץ
דס״ה בד״ה יצאו אלא שאץ הטעם צודק שהרי הטעם
הוי כיון דלא כעי התראה וזה נ״ל ■שהבין הכ״ה כדבריו
וע״כ כיזב לרש טיעאתיו לעיל ולי נר׳ דלעניץ קרבו
קאמר ימ״מ מבואר התוך דבריו מריס כרביתיו הרי״ף
והריבית זיל וגם מסתמא בודאי שאינו חולק לרבותיו ?
הנא׳ר הנה מקום ליישב דברי הר״ת בפ״ס
רע״פ
מה׳ע״ז ה״י שפתנ׳דצודר ונשב' לע"ז לקי וחת'
הראב״ד דנסנהדרץ אסיק הש׳ס דכי לקי היינו לר׳ יאודה
דסיל לאו שא3״מ לוקה אבל אנן דקי״ל דאינו לוקה היל
היכי לקי ונדחקו הרגה ליישב לזה הרב התאירי בשיטה
כחיבת יד והחינוך סי׳ ס״ח והדי״הו בחשו׳ ו׳ והציצו ז״ל
והלחיה ושאר רבני אתרוגים ויש להשיב ברבדיה® ואץ לי
להאריך אך למ׳ם ירי דצדק בדינו דלר׳־י כל עק״ס הוי
מעשה בחוסם כל שאינו באחה״ע ונודר ונטבע נטרו ליתיה
באחה״ע לכד כי ע’כ ע״כ דכי אסיק השים בסנהדרין
דס’ג דכי לקי היינו לר׳ יאודה היינו נריל דס*ל עק־ש

י
 .דכיון די־א לא ידעינן ע ».-׳,י  vק
או כר ל איץ לנו ליחס דס״ל כריי כל שאפשר לפרש ד<ף«ז
גם לר׳ל והיינו דס״ל כרי יאודה דאתר לאו שאץ גו
מעשה לקי והא פשיט ליה דאי ר?א שיל כר״י פכי
אחרה למילתיס ואץ בזה דוחק דדכוותט אהיה ממורד
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חקרי «« י׳ד הלכות שבועות סימן דלו » לב
דתנן «ס דלקי ואוקחוה דמיזני׳ ר״י היא ונדחקו שה
דמחני׳מ״ל כר״י נחדאוהליג עליה בחדא ולשי' הרי״ף
ודעימיה מ״ק .והדי חמ.ר ליתיה נאחה״ע דצ״ל הרי זו
חחח וו וצר' יוחנן לכ״ע אחי דעק״פ וגס לסתות התו'
קשה דלישני סארי ממר מדימרייאחעביד מעטה וטהקטו
התום׳ ותירצו ■דאה״ג דהוה יכיל לשנויי אליניה דר׳־י
אלא דנלא״ה שני שפיר וכה״ג צ’ל לשיטת הרי״ף ומינה
נמי להךסוגייא נימא הלי k
מזי ל״ק מ״ש הרב מי״ג דע״ז ה־ט דהעושה׳
אע״פי שלא ענדה
־י ׳* "■
אחר
■ י׳
זלעצהוע״י
•r
— •
מ
לקי והקשה הלח״ט שם דהיגי לקי הרי לאו שאין נו מעשה
הוי ע״ם ולמ״ם ל״ק דקי״ל עק״ 9הוי מעשה וכהני נמי
ל'ק מ״ש הרב כ'5כ דע  fה’נ נלאו דאל חפנו דאס
עשה העשה לקי ותמה הרב דינא דחיי לאוין י״ד דלאו
זה הוא כראיה ודנו!־ ומהשנה וככולהו לית נהו מעשה
ואיך יצוייר מעשה נלאו זה ע״ש ולמ״ש ל״ק דקריאת
ספריהם עקיס איכא והוי מעסה גס כפ״א מה׳ איסורי
הונח ה״א כתב דחק דים כעל מוס למונח לקי והקשה
ל״א
ה״ניל״ק
זלמ״ם ה*נ
נשי׳ ש״ו דאין* לקי דהוי לשאנ״מ זלמי־ם
החינון שי׳
דעק״ס הוי מעטה כאופן דמכל אילץ ים להכריח כדעת
_הרנ עגל עק״פ הוי מעסה ולקי זולת באחירע[אר ראיתי
לו נס״ימה׳■ דיעות ה״נז נלא,י דמלנין מי הנידו דלא
לקי וע״< הטעם הוי דהוי לטאנ״מ אע״ג דאיכא עק״5
וגס טס נפ״י נלאו דהולך רכיל כתב דלא לקי וע״כ חה״ט
דהוי לאו שאנ״ח אע״ג דאיכא עק׳־פ ויש לדחות דמלנץ
«ני מנירו לא לקי דאפטר שלא יקפיד הכירו ואין זה
עוכר אס לא הקפיד על דבריו יא״ג האיסור תלוי כדעת
®מגדו <כן בהולך רכיל משעה ששמע ערי תכיר ו ודעתו
למיד לצטכנגדו עכר הלאו והרי נאותה שעה אץ נו
העשה־והוי כמ״שנהך סוגייא שאני מגדף הואיל וישנו

וכזה

___ —--------נל< 3לוהדבכלהחור/מחפכהרעהאיןהק״גה מצרפה
|יףק
למעשה ומגדף שאני דהו' כע"‘ וגס כלאו
י
דתלנץ ק׳דקי״ל התראת יספק שמה התראה וא״נ ככיקפיל
ענר האיסור למפרע כי ע״כנר׳דעהו דעקיס לאו מעשה
הוי גס גפי״א מה׳ע״ו נלאו ־דמעונן והוכר הנר דנדכול
בלי מעשה לא לקי ושס כלאו דשז׳אל באוב וידעוני כתב
דנני מעטה לא לקי גס נפ״ד מה׳ תמורה נלאו למשנה
את אקדשיס כתג דלא לקי וע״כ דה״טדהזי לאו שאלת
גס כפ׳ט מה׳פמטהנלאו דחוכע חוב שעבר עליו שביעית
לא כחג דלקי גס נפ״א מה* מלוה ולוה נלאו דתונע חוב
ואץלז לא כתב דלקי גס נפי“ד מה׳מכירה נלאו דאוגאת
דנייס לא כתב דלקי גס גפ׳׳י מה׳סנהדרץ נלאו דלא תענ'
על ■ריב לנטות ל ת כחג דלקי גס בפ״ך שס נלאו דלא תטה
משקט לא כת 3נו מלקות גס נפ״“יו תה׳ סנהדרין דגל
לאו שאץ נו מעסה לא לקי חוץ מנשבע ומהר ומקלל והיי
הני איח נהו עק’< 5וא״כ לאו שיש נו מעשה נינהו גס
בפ״א מה■׳ חמורה כחג דתמר אע׳ס שאין נו מעשה לקי
מהי ■הקבלה וכן נשנע ומקלל ע״ש מכל אלין נר׳ דש* ל
דעק״ע לאו מעשה ני ע "כ ערי הרב צריכים ישוב *

_______ _

חן

אמה שזה קשה ענ״פ לשיטת הרי״ף ודעיתיה
דלר״י עק״ס הוי מעשה הלנד עור גאח״הע
®הרי גשניעותידב״א וכתמורה ד״ג אמר ר׳ יוחנן משוס ר׳
יוסי הגלילי דכל ל״תסאין נו העשה לא לקי חון מנשבע
וממד ומחלל והרי לר״י נשבע וההר ומקלל לאו שיש נהם
יי-יזי׳  w.^-1רו רדיי
־ ״_ _ .....

ט

יוסי הגלילי הוא דאמו לה דס־ל עק״ע לא הוי־ מעשה
אבל ר׳ יוחנן גופיה הנך נמי לאו שיש בהו העשה נינהו
עכ״ל  %ועפ״י עריו היה מקום ליישב ערי הר״מ אלו
דפ״ד דטנועית ממה שתמהנו עליו לעיל ד8״ל דאכן ק־י״ל
כי־״י ונשבע לאו שיש בו מעשה הוי דעק*פ וע״כ דר״י
דאתר כאוכל ולא אכל דלא לקי ה״ט דהתגן עק״פ נתי
ליכא שאץ נעת שבוטחו מוס איסור •כיון סכייו לקיים
והאיסור הוא בסיף היום שלא אכלה ואין כאן העשה
אף דעק״ס והן הס דברי הר״מ אנא שאץ נר׳ כן דער
הרג מת״ש כפי״ח הה׳' סנהדרין ובס״א הה׳ מהורה דהה
"
לשאלה כינהו ע״ט
קט׳כתירוץ הראב״ד׳ הלוו שהרי כמכות דני,8
הקשו לר׳ יוחנן דאהר לשאלת אינו לוקה
מדתני ר׳יאודה דלקי ותירצו דסכר כר׳יזסי הגלילי דאתי־
כל ל״ר! שאץ נו מעשה אינו לוקה חוק מנשנ^>
ומקלל ע״ט ש״מ דר׳ יוחנן ס״ל כר׳ יוסי ודוחןך1ו»
דמאי דס״ל כר׳ יוסי היינו כחדא דלאו שאלה אינו צוקי
יפליג עליה במאי דס״ל דעה*פ לאו תעשה וכי מן דיי
שזה פשוט ככל הט״ם שאין אמורא יכול לחלוק על התג
וא״כ אי ר' יוסי ס’ל עק״ס לאו העשה היכי חולק ר׳יוחנ
דגני ר׳ יוחנן לא נאמר נו תנא הוא והציג כהו .שהארי
בספר יד מלאכי סי׳תקנ״ב וע״יק לעריו האי ק״ל לר׳ויר!
בסנהדרין הדתניא יצאו עד fלסי שאין בהס מעשה לר'
דסיל עץ ס הוי העשה ומגדף שאני שישנו כלב נימא ה•
מני רני יוסי היא וכ״ת דק״ל מעיקר הדין דקיימא ל
נהגי דפטירי מקרנו וע״כ מה״ט דהוי לאו שזין מ מעש
הא ל*א שהרי הוי אץ זדונם כרת וכל שאץ זדונו כת
סטור כלתני כספרא דהך ברייתא דתורח כהניס "
ראיתי ש® להרמנ״א רל שכתב על עי
הראב״ד ואין תרוצו מחוור דא״כ אמתי א
לתנא לא תיתני ממר הול״ל לא תיתני חד מתני דהא אי
נהו מעשה דעק״ס ואס אפילו לר' יומי אאחר א’כ מ‘
ממר ואי משוס לתמר אתי מיניה מעשה׳ולח?ש -בתו׳א•
אץ קושייא לר׳ יוחנן מהנך דר״י דעק׳ס דממר וחוס
ומנהיג אתי מינייהו מעשה משא*כ בנטנע ומל^ °
נתוס׳ בו׳ וק״ל נעריו דמאי ק״ל משיטת הו!-,״ __ע
הראב״לגרים להרי״ף דלדידיה גל דליתיה באסה״ע 77
מעשה ואי רני יוסי סבירא ציה דעקימת שה לא חש■
מעשה וממר כיון דאתי מיניה מעשה חייב אי אפשר צ
כן נדעת ר׳ יוחנן ונס שמדבריו תוכח שהוא עשה עיה
שיטת החום׳ נגד רבותיו רל שכחנו דליתיה להאי גירש
דתוס׳ ואלו ראה לא הוו חלקי והוא ראה כודאי ע
רבותיו וכל כי הא' אץ בידו לחלוק כסתם כלי הכרע.
נגד הגירסא הוו * ואח זה תמהני להרב הנמקי עסי־
תסס עיקר גירסת הרי׳יף ושיטתו ואילו נס' השוכר א
הפועלים גבי חוסם כקול כתג הטע® -דהוי מעשה כי
מעוריה אחעכיד העשה כמו מחר וזהו כשיטת התו<

והנה

לומר דכי אתר ר״י היע היינו א
אלא'למאי ע
1ו שהניא לוה ראיה מפרשי* רל *
לגני מלקות

אלא

שגס בזה לא ידעת* מאי קח׳ל שזה פש

בכולי הוגייא דהא אמר ריי חייב וסן דק
לר״ל מתמר אך קמייתא ק״ע * ואף גס זאת דאי!

להר״י ן׳ מיגאש בשבועות ז!ב*א שהקשה קוש״יאהראב,
הלזו ותירץ דעמ״ס הוי תעעה זוטא ולא מעשי
אמרי׳ כל ל״ת שאץ בו העשה תינו לופה הי

חקרי

י־ד הלכות שבועות סימן רלו

ומנהיג
 » >.ריח׳יוא טררי ר״י בחוסם ומנהיג

למלקות
כת׳-ק

ד<קי ןם״מ דעק״פ הוי מעשה גס ,לחלקות וגס

™יא ד*הדייו דס'ה מוכי'
עיין זה שהרי הקשו חחוסס " כ ע נ נ צ ,צ שע
;; י  Jנמהי 1והרי3״ס ז״צ דס׳־ל ליישב לוה שגם
שיטת הרי״ף כשחירצו שאני מגדף שישנו בקול פירושו
:עק*פ גרע מכפיסת ?ומיזו דע?"? ,עי?ל?דנ2י'1ו<"£^2

מי בדבורייה! אתעביד מעשה והדר שני רבת הואיל
ישנס באיה' הכובה דכי השיב עק״ס -עס הטעם דבדבור
י־ביד מעשה היינו בשאר אותיות אבל באחה״ע שאין כאן
אפ^»שה זוטא צא מהני נחי אידך הטעם דבדנו׳עביד
־ע|"1טעם זה הוא קלוש ובעי׳ביה צירוף למעש׳ זוטא
;עין עק’פ והנא כיון שישנו באיה נכ״ג לא חשיב מעשה
נמצא לפי האמת דעק״ס לא הוי מעשה כי אס הינא
•בדבורי־ עביד העשה ותו ל״ק עליהם מידי ובוה
תיישבודברי הרמבי׳ס דפ״ל דשבועוון ע׳־פ דברי תו
;ר״יו׳תיגאש שכתב לטעם ר' יוחנן דס״ל באוכל ולא

אכל דלא לקי דהוי לאושאנ״ח אע״ג דהא רבייה קרא
דמ״ח או בשבועת שקר
n«.״
ר־ייוו בש״ש
דדי היינו
גי רני
דד״\ -7דני
שבע למלקות דס״ל
:א מעשה זוטא אבל
אוכל ולא איל דליכא' מעשה כלל לא רבייה והן דברי
הר" ם ז ל י
דאכתי ק׳בדנרי הי־״ח דאי ס״ל דעק״פ גריל
 .לא השיב מעשה וכן היכא דבדבוריה עבי ל
■מי^ה כעד״ז דלא שייך ביה עק״ס לא חשיב מעשה מנ״ל
לנצירוף שניהם חשיב מעשה וי״ל דס״ל דכל חל מכני
חשיב מעשה .זוטא ובצירוף שניהם הו״ל מעשה רנה ולקי
וכן צ״ל למ״ש בלעתהרשב״א והנמק"יטהר״י ן׳ מיגאש .י
א״ק דא״כ לשיטתם היכי נתב בפי״ח מה׳סנהדרין כל
ל״תטאב״ח אינו לוקה חוץ מנשבע וממר והרי ממר הוי
מעש^וגס כיון לפסק נר״י הא אמרר"ילא תיתני מחר
וע | זשה זה בדברי הרב כיון דר״י אתר לא תתני ממר
י?יכ’ ר,ני ליה איהו וה״ה בפי״ג מה׳שכירוח כתג דלקת
ממר באגב ע״ש וכבר תמהו עניו דב־יש ה׳המורה כתב
•להדייא דלשאנ"ת הוי אלא דלקי מפי השמועה »,
ליישב לזה הוא שהרב הוקשה לו בהך סוגיא
דתחורה דכיון דר״י קאמי־ לא .תיתני
ממר היכי תני ליה איהו גופיה שהרי הך ברייתא דרבי
וסי שהובאה בשבועות ומכוח ותמורה ר׳ יוחנן הוא
קאתר לה משחיה דר׳ יוסי וכולהו שאר אמוראי דהיינו
י אידי ורב עמרם ות יצחק מר׳יוהנן נחירי לה ובכולהו
י סוגיי תכי בהדייהו ממי וכיון דר״י אמר לא תתני
<1־ א״כ חינה דר״י כי אמר לה להגי אמוראי לא תני
י חמר והיכי גרסינן בה חמר ואין לומר דהני אמוראי
גי עליה דר״י בלי טעם דכלכי האי הוי׳ל לפרש בש״ם
׳ הגי אמוראי והו ישס בד״ד הקשו למאי דבעו
׳ דרינ״ח אפיטורא קאי למ״ש והרי מחר לקי מאום
בוריה עניי מעשה ומאי ק״ל אימצדריב״ח לא תני
מר כדברי ר״י ואע״ג למתגי׳ דריש תמורה קחני
הא ל"ח שי״ל חחני׳רבך'יאודה היא דם’ל לשאכ״ת
כתו שתירצו שס בד־״ג ׳לרב דאמר לשא<'מ אינו לוקה
דממר ושנו הא $ני רליהיא וכן גב״מ ד״ץ ואי
חולק לר׳ייחנן ותני המר הו״ל למיהב טעסלמק
יהגו טעם-לנשבע ונ^קלל ואדרבא כמקום לימוד
הביא דברי ר״י עד והדר כי קושיין ,
ע״כ נ״ל שהרב הפרש שהנה יאיתי הך ברייתא
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שאין בהם מעשה זה הכלל כל לאו שאנ״ת אינו
חוד מן הממר והנשבע והמקלל כו' ולכאורה קשה •רישא-
לסיפא דרישא תני דמתר.לא לקי וסיפא תני דלקי כי
ע*כ צ״ל ברישא דליתיה ■במתר ואס באנו לקיים הגירסא
צ״ל לרישא איירי במשנה את הקדשים דשם אינו לוקה
כיון דלא שייך הטעם דבדבוריה עביד מעשה וכ״כ הרב
בסוף ה׳תמורה וא״כ י״ל דהתנא לתני לפני ר׳יוחנן הך
ברייתא תני ברישא דממר אינו לוקה וחינה דל א הוה תני
בסיפא כי אסחיז חן הנשבע ומקלל וע־כ את׳ל לא•
א״נ אפשר
תיתני■ ממר דאינו לוקה משוס דבדבוריה
דהתנא צא הוה חני כי אס כל לשאב״מ אינו לוקה חוץ מן
הנשבע ומחלל ולפ״ז נכלל בכלל לרישא ממר דאינו לוקה
וע״כ א״ל 'לא תיתני מחר ר״ל בכלל דרישא בהני שאץ
לוקקמשוס דבדבוריהעביד מעשה
סעד למ״ש נפרש״י שכתב בד״ה לא■ התני תמר
וז״ל בכלל שאר לאוין שאין בהס מעשה ע״כ
דאלו לפשט הסוגייא לא הו״ל לומר אלא בהדי נשבע
ומקלל וא״כ מינה דגרסי׳ ליה ■בהדי נשבע וממר ומאי
לגרסינן ההר בהדי נשבע ומקלל היינו כר״י "דוקא וזהו
דבש״ס הביאו לחלוקת ממר דברי ר״י למעט דלאידך תנא
ממר לא לקי ואי ק״ל כיון דממר לר״י השיב לאו שים בו
מעשה מטוס דבדיבוריה עביד מעשה היכי שייך לחתני חוץ.
מתמר והרי מחר לאו שיש בו מעשה ואין זה יוצ׳מהכלל
הא ל״ק דענ״ה לאו שאנ״חחשיב שהרי לא עשה שוס
מעטה וכי חשיב ליה ר״י מטעם לבדבוריה עביי מעשה
דלקי היינו שכך קבל למתי לקי מה״ט ובלי הקבלה לא
הוו סובר ר״י דלקי וכיון שכן ה״ז כנשבע ומקלל וזהו ■
שכתב הר׳לחמר לשאנ״ח ולקי מפי השמועה דהיינו כטעם.
ל״י דבדיבוריה עביד מעשה דבלי הקבלה לא הוה לקי
ולמד כן דאי רבי יוסי ס״ל מסברא לממר חשיב לאו שיש
בו העשה לא הו׳ל למיתגי בהדי נשבע ומקלל להנהו לאו
שאב״מ כינהו ולקי מריבוי הכתוב כי ע״כ ע*כ שממר ג״כ
לקי מפי הקבלה ודוק
ק״ל דא״ב הו״ל למיתני לר’י חוסם ומנהיג
דס״ל לר״י דלקי וע״כ חה״ט הוי י״ל דהא
אמרי' אין למדין הן הכללות אפי׳נמקו׳טנאמר בהן חון
וכה״ג כתבן בתוסינטבועו׳ בד״ה חוץ חן הנשבע טס נדכ״א
ע״ט והא דנקיט ל״י חמר ולא חוסם ומנהיג לממד
איצטריך ליהדר״י ס״ל לשאב״מ אין לוקין וש״ל הלכה
כשתם משנה ואלו חתני׳דליש תמורה קחני לחמי לקי
וק׳לל״י לאחר לאו טאנ״ח אין לוקין ונסכי ל״ק על הר״ע
בפ״א לתמורה דאחר&כתב דחתר אעפ״י דה־וילשאב״נג
לקי חסי הקבלה כתב למה לקי בממר והרי הוי לאו
הניתק לעשה כו׳והדבר קשה כיון לממר לקי חפי הקבלה
אע״ג דהוי לאו שאב״מ חינה נמי דלקי אעפ״י להוי לאן
זקשו כן כדברי הרג
ד״ד הקשו
דבתמורה
הניתק לעשה ואע״ג
הרג
------------------.
ע״ש א״כ ע״כדהש״סש״ל דמתל דלקי לאו מפי הקבלה
אלא דחשיב לאו• שיש בו מעשה אך לדברי הרב קש׳וכבר
חמה על זה הלח״ח בפי״ג תה' שכירות  sאך למ״ש ל״ה
להקבלה היה דכל לאו שבדבורו עביל מעשה לקי •עליו
ומינה למחר וחוסם ותנהיג ומקלים תרומה לביכורים
בכולהו לקי וא־כ אי ממר הוי צ או הניתק לעשה
לקי ויתקיים הקבל׳בשאר לאיי ואין לומר דהקבלה היי!
•לחמר יצקה דא׳־כ חוסם ומקדים תרומה מלל דלהי וע״כ
-------- .A1---------- UL *U
■יי״יר <ן׳3ל-י״י►
 1זלעשס
הניתק
ק״ל־לש״ס בהמי דלא לילקי דהוי לאו
שפיר
ולח״ש נמי יתיישב שסירדלשיטת הר״יןיתיגאשוהנמה׳־י
והרשב״א והל־מ ד כיון לעק״ם גריל וכן נדביליה עניד
מעשה גליל לא חשיב מעשה כל מד באפי נפטרה
תטיב מעשה א״כ תו מנ״ל דבצירוף ב׳ עביד מעש?
יתי
ילעיל בבב בסבתי ישוב לזה אד לק״ק
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דיינים ־סימן פ
^זמ׳מה*זמיצזד%« 5או יזמה״גסי׳ליומהומהטדר
ס ק כ’א אלא מוכיח שיש לחלק ר -

מתיושף ;•

אשד עיני ביר דואות לסאמתיא אי להוסיף יעיייזיבחידושי
מהרייפלורינטין זיל על הדמב*ם.הובאו בשו׳ס׳העיל שמואל
עיומה׳תיתרמז י-יר ובשלטי הגבויים בם'יש נוחלי! על
שיקבל
המרו־מ כתוב שם שלרש י  1ל אין לה קצבה אלא
ולרעת דית זיל היא י ב מטת שחס שליש מכות שכתורה
ויש חילוק בין דבר שאי אפש־ לתקן שאז מלקין לו י ג וכין
דכי שאיפשר לתקן שמלקי! אותו ער שאצא נפשי יכו'יעש
ועיין בע׳ זה בורר ראמרי' שם• על חשוד על העריות מן*
בכתפיה והיינו מדרבנן וכמיש המשב ש בין נס נרעס מחרת
״  ...מ׳תקג ג וננתקי יוסף שש ועיין משב ׳ן ת ג סי׳ניא •

עי

> דף ליד ע’ב שיאה א״י מלאה דבתיגת אמת המז ®!י
־ ומ/ניבעייזבהר״בביתדזרחימסימןא׳:
פ י שם שיטהייט ראיעפ׳פ שירו! רי! אמת וכו׳אהמז הריין
לזכאי וס' ניב עיי! מהשהק-באפארת שמואל ומהרי*
אלמירה ז ל מזיו ושיו סי' מ ח ולא נהייא תירנצו ועיין3.ית.
מר סי׳א' ומהר ח אבולעפייא זיל 3ש' ע! חיים דף קי ח ע״ג
. ... Aת־פרי.אומה<.ב דףקליי וקלה...........:
! עיין כנה נ סיק נ׳ שהניא דברי התוס׳ רע ק רנתיא
ולצאוז־א
>ומערקרוב לזה כתג הרשביא וט׳יעיש •
>  ..דף .לה עא■ שיטה.מיה שהעם פרוצימלט׳נ״ב כת3
היינו
'רלאמיתזי
זזדגרי-ארשביא ז׳ל ני־אה כוכיי התיס׳דשנת
הסמ"עוהכיאו הש ך זיל דאף שאין כל העם .פרוצים
קצת
בעיניהם
יראה
׳לין מרומה ממשמי שיצא נאמיתו אם
אלא יחיד מהם יטלין לעבנש-אותו היחיד ולקנסו וכו'והק'
פרי
מחרש
מרפש
ראיתי
;למאות ואערמות ועיי; 33ח שיג
עליוהךיכ רנר משה זיל נח׳ב סי׳א׳דמגמ׳פ׳נגמר הרין לאו
האימא ח' 3רף קניר שהאי,ין כזה יעים:
•וזונח הכי אלא דוקא שיהיו נל הננס פיוציס ,ותי׳דנפקא
ר ־׳ שס עגשיטהנ׳ה והנתי׳הריןוט'נ"ב ועיין כתוכן'
ליה ליסמיעמהא ריב הונ-א יקזירה ופי׳ רש יי זג שהיה א'
דהאניש ’רתירצו דביי־ות שמק \עיין נתוס' וקידושין
שהיה יגיל ומ׳וחהריא גאטיניוז״ל כס נסי' «׳ כתב דמהגמ'
דף ס’ 3ע צובהאולץ רף מיו ע' 3ו;דאא :־דסמט על מיש כאן
למד כן ודבריו אמת וצדק ונפקא מינה דנן ש השמיע אפי*
<־מ.רש דגימת שכיה וציל וחשיג נמי ח'כ כמש המהגר ז״ל
*.חירלכדהיינו די־גיל אכל בלא יגיל והוחזקלא אגל כשכל
לפיי; עור תירוץ אחר שם גקירושי! מרכןזיב בבר לדורותיכם
_..העם עי־וציס אז יטלין לתקן ולהעניש אפי׳למי שלא הוחזק
וכן משמע מדברי הסמיע הכיאס הכהיג*
משמע ככל עני! אעג יליכאמימחין יעיש™ .:־ “־
שמעי איטה'ר' לכן נ ל וט' ניב עיין חידושי .הר"♦
ן!
. 3מי שבא על אחות אשתו והיא היתה אשת איש וכאשר
שיטהמ-׳זרכלשאד
שקזי
;
.י
זילסי׳מ׳יח.•-
אלמגרה
.
"
.נתקבצו ממוני העיר על הדבר נא הנואף מאליו ביכה
ודלי שכיח אפי' מילות וט׳ ניב עיי! בפי יעז יזייםיףק*ד
ומתחרט על המעשה שעשה נאומיו שיצרו גבי עליו בהייחז
J״ hודבריאפשונרם הם גם מה שהק׳על הייבלח"מ ל״ק מיוי
.שכוי.וגזרו עליו שיהיה בנידוי ששה ימים וגס שיעש׳הפסקו'
וכמבואר מאיליו ועיי! גמרולי תרומה רף שמיא ע’א,ן
יתעניית ושיכרע רבעיות מכסף כהני! חנק וכן עשה שיב אין
ן׳ י :יףלהע’נ שימה ן׳גסלמיש הרי״ף בו' ניב לפיהתקנה
לערער עור עליו ולמוסרו למלכות ואעי׳אס היה כרין לקצן
שמנוי! אומו עד שיפייס,לבעל ליבו נס העיי' מקבלים
לו אבי טין שכבר יצא ,מביך זכאי אין יטלין לחזור ולהעגישו
־ •.:א ותם ל  .עיז כנמה •גזרו שיתפי יס מאריקים זיל:
תקין אחר והוא מיש
יוקר וס״מ ימלין לומר לו שיעשה
.שפשיטה ליא דהאקיילכללאו שאין נו .,מעשיי יט׳
fl
מהרלניחז״ל שילך לב־ת הכמת ויעמוד בשעה שהסיח בהיבט
לאו
לרכל
ס
לאפשרדהמרדכי
לומר
הייתי
סכור
ניב
ואז כפני רבים יבקש מחילה מהאל יה'ומחייתי ואוזר זה
ראוי שיזהרו בכבודו ויחזקוהו בחזקת כשיות ככיאשונ׳ויהיט
שאיפשר לעכור עליו במעש' ואפשר לעכור בלא מעשה לוקה
אע’פ שעבר כלא מעשה וכמ’ש הרב המגיד זיל כפו ג מהלט׳
בשי לעדות נכל ישראל בית דוד סי' ב' מח'מ דבי משה <j’r
מישפושע ומורד נמלטת שלו א©
עי׳א׳ופי'נ׳3- ,-
שטרות גבי חסמה כקול לוקה שכתב הרמנים זיל א’כ הוא
שואלי ן,,גערו המלטת ויחרוהו מותי למוסרו והיה נשאר
קרי! הכאגיו! ש*ש5הכמעשה,דהיינו .עי מקח וממכר לוקה
אע פ שעבר כלא מעשה אן ק ררבי־י הרב המגי' זיל תמוהןס
עניריתשא' מוחזק .בהם בטן עוסק בזיופין או שאר דברי®
ומרגיי הרמבס בפא מה חמן לא משמע טותיה אלא רוקא
שיש בהם סמה ,פשיטא שמוסיין איתי ומןהראוי למסזי
כמהריא
דשעשה מעשה לוקה וכשעבר כלא מעש׳לא לקי ועיי!
אוחז אפי׳לא יחדוהו ביון שהוא נמו רודף לשאר ישראל ע*«
הארכתי
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שלום רב לתלמידי הבח׳ המשכיל המופלא הר״ר הרש שי׳.
כבר הודעתיו שהגיעני נועם מכתבו ועתה אשיבהו מה שתמה על הבנת המג״א סי׳ תר״ו דהקורא לחברו ממזר לוקה על
שחשדו שעבר על לא יבוא ממזר בקהל ה׳ ותמה מעלתו א״כ המבייש רווק מאי איכא למימר ועוד איך אפשר שיקרא לו
ממזר ולא יפגע בכבוד אבותיו ג״כ ומה לי ממזר או ממזר בן ממזר ומפני כן חשב מעלתו שמ״ש תוס׳ בקידושי׳ כ״ח
ע״א שלוקה מפני שחשד לחברו שעבר בלאו רצונם חברו אבי המתבייש שעבר לכל הפחות בלאו שבא על הערוה ואפי׳
חייבי כריתות נמי קאי עכ״פ בלאו אלו תוכן דבריו.
r

הנה כמדומה לי שכן הבין דבריהם מהר״י מטראני בקידושין שם שהקשה הא אפשר שנשאת עפ״י ב״ד ששמעה בבעלה
שמת ועוד אמר לו אכלת חלב ה״נ דלקי והעלה הוא דלקי מלאו דלא תלך רכיל הרי מבואר דפי׳ ז״ל בכוונת התוס׳ כמו
שפי׳ מעלתו ולפ״ז צריכי׳ לומר בשהמתבייש נשוי לוקה שמונים שהרי חשד אבותיו בבא על הערוה ואת זה שבא בקהל
ישראל וזה דוחק .וגם ראיתי ביש״ש פ"ח דב״ק סי׳ מ״ד בשם ליקוטים ת״ל י״מ עבד הוא רוצה להביאו לכלל ארור
כנען לפיכך יהא בנידוי ,ממזר הוא רוצה להביאו לידי מלקו׳ דלא יבוא ממזר בקהל ה׳ לפיכך יהא במלקות עכ״ל ואינהו
הוו בקיאי בתוס׳ טפי ולדדהו שומעין וכוונתו מבואר שאפי׳ הוא רווק עכ״פ רוצה הוא להביא עליו מלקות מ׳ לכשישא
אשה אבל על אבותיו כבר כ׳ מהרש״ל שם מלתא בטעמא בסי׳ מ״ו דיכול לומר לאו אדעתי רק להקניטך וכ׳ שם לחלק
בין ההיא לההוא דפ״ק דסנהדרי׳ ט׳ ע״ב תו׳ ד״ה עירי האב וכו׳ משום דלא הי׳ להם מריבה עם א׳ מהם לומר עליך הי׳
כוונתינו ביותר .עוד כ׳ טעם אחר דאאבותיו יכול לדחות אאמך נתכוונתי ואם יבוא משום אמו יאמר על אביך וזיל הכא
קא מדחי באופן שאין כאן פגם על שום משפחה ידועה משא״ב באומר בן ממזר ,ומ״ש הר״י מטראני א״כ אכלת חלב
נמי האמת כ״כ מהרש״ל שם סי׳ מ״ד וז״ל לאו רוקא ממזר דינו במלקות אלא כל הוצאת ש״ר שהוא בלאו עכ״ל .ולולי
דבריו ז״ל הייתי אומר באומר לו אכלת חלב אפשר שכבר עשה תשובה וכן אבותיו של ממזר אפשר שהי׳ באונס או
עשה תשובה משא״ב מה שהוציא עליו על עצמו שם ממזר הוא פגם מתדבק וחושדו שעתיד לעבור על לאו דלא יבוא
בכל שעה לכשישא אשה.

והנה המלקות נוהגי׳ לפדותו בממון וכ׳ במהרי״ו סך מ׳ זהו׳ וכ״כ רמ״א בח״מ סס״י ב׳ ובנימוקי מו״ה מנחם מירזבורג
כ׳ בדיני בשת שלו בסוף הספר דין מאן דמתקנס מנה בב״ד סופג מ׳ מאתים סופג שמנים על כל מנה ומנה ארבעים וכבר
עמד בזה בד״מ סי׳ ב׳ וע״ש בסמ״ע ולפע״ד שאין כאן מחלוקו׳ רק אקדים כי מנה הוא מאה דינרים שהוא מאה
צוואנציג״ר שהוא שיעור כתובת אלמנה כמבואר בנחלת שבעה ובסוף ספר תשוב׳ חוט השני ובתחלת חו״י והארכתי
בחשבון הזה במקום אחר שעולה הסך הנ״ל לג׳ זהו׳ כ׳ צל והוא קרוב לארבעים זהו׳ של מהרי״ו אלא דמהרי״ו מיירי
במי שעיקור חיובו מלקות ארבעים כמו בעובדא דירי׳ דר׳ זימלין עם מו״ה זעליגמן ואם רצה לפדות המלקות בממון
משום דממון קיל לי׳ אז מחמרי׳ עליו שיתן רוקא מ׳ זהו׳ ומו״ה מנחם מירזבורג מיירי מי שעיקור חיובו ממון וממונו
חביב עליו מגופו ורוצה ללקות יותר מלשלם ממון אז מחמרי׳ עליו שאם רק חייב מנה שהוא ל״ג זהו׳ כ׳ צ״ל מ״מ
ילקה ארבעים וכל זה שלא יהיה חוטא נשכר ועיי׳ בכתו׳ ל״ב ע״א מסתפק הש״ס אי ממונא לקולא או לחומרא ויע״ש
בתו׳ ד״ה ואי ממונא קולא הוא וכו׳ ע״ש.
וביש״ש פ״ח דב״ק סי׳ מ״ט כ׳ שמצא בשם הגדולים לפדות המלקות בה׳ זהו׳ רייני״ס ומנהג הלכה אפי׳ בע״כ של
המתבייש עכ״ל ולא ידעתי אם ט״ס הוא וצ״ל במ׳ זהו׳ או לא כי אותו ספר שלפני הוגה בגליון מהגאון מהר״י פיק
זצ״ל ועל זה לא הגי׳ כלום ואולי ס״ל למהרש״ל ז״ל ז־מ׳ זהו׳ נגד מ׳ מלקות כל מקום ומקום לפי מטבע שלו ובפולין
סגי במ׳ זהו׳ פולניש והזהובי׳ שבזמנו שהי׳ מהישנים הי׳ החצי מזה׳ של עכשיו והי׳ כל א׳ א׳ משמיני׳ שבזהוב
רייני״ש ונמצא ה׳ זהו׳ רייני״ש הם מ׳ פולניש ,אח״ז מצאתי מהרש״ל בתשובה סי׳ ק״א כתב שמנה זהו׳ ושחבריו
חלוקי׳ וסוברי׳ מ׳ זהו׳ מפני שמצאו כ׳ שמנים זהו׳ וחשבו שהוא על ב״פ מלקיות ולא היא כי צ״ל שמנה ולא שמני׳
ע״ש א״כ ט״ס הוא ביש״ש וצ״ל ח׳ במקום ה׳ ואולי הוא מ׳ ג׳ פ״צ.

שבתי וראיתי כי דברי מהר״מ מירזבורג מתפרשי׳ כפשוטי׳ ועולי׳ כהוגן עם שיעורו של מהרי״ו ז״ל כי כל שיעוריהם
הי׳ אז במטבע של רייך שקורין קונפענסיאנס מינץ שכל דינר שקורין צוואנציג״ר יש בו כ״ר צל וה׳ דינרי׳ מהם עולים
ב׳ זהו׳ שקורין פיער אונד צוואנציג גולדען פוס והיודע קצת בטיב חשבון המטבעות ידע זה נמצא כי מנה הוא ממש מ׳
זהובים.

והקורא לחברו ממזר בן ממזר חייב ב׳ פעמים מלקות א׳ משום כבוד אבותיו וא׳ מפני כבוד עצמו וראיתי במהרש״ל סי׳
מ״ט קורא תגר על שרגילי׳ לחלק הקנס לבני ישיבה וכדומה והוא ז״ל גוזר על כל הרואה ספרו שיאמר להמתבייש
שהממון שלו הוא לעשות מה שירצה ע״ש ואמנם במהרי״ו סס״י קמ״ז פסק שיתן מ׳ זהו׳ לצדקה וכ׳ שם שר׳ זעליגמן
המתבייש יברור מה לעשות בהם ונ״ל שאין כאן מחלוקות דודאי בפוגע בכבוד עצמו של המתבייש הרי הממון של
המתבייש אפי׳ למשתי בי׳ שיכרא שפיר דמי כמהרש״ל אמנם בכבוד אבותיו לא יאכל הלה וחדי בבזיון אבותיו אלא כי
היכי דלהוי כפרה להמבייש יחלק הממון לצדקה בעבור נשמת שוכני עפר ז״ל ומ״מ טובת הנאה להבן שהוא גואל הדם
שלהם ומזה מיירי להדי׳ במהרי״ו למעיין שם.
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עוד מבואר דהפוגע בכבוד שוכני עפר צריך גם תעניות עם המלקות או הפדיון כמבואר במרדכי פ׳ החובל סי׳ ק״ה ק״ו
מהא דהושחרו שיניו מפני התענית ועיי׳ גם בשלטי גבורים פ׳ הזהב דף צ״ד ע״ב וצ״ה ע״א וצל״ע קצת מהמדרש
דמייתי שם שאמר הקב״ה למרע״ה שקרא לבני אבות תרבות אנשים חטאים ע״ש וקשה לי הא לפי המהרש״ל הנ״ל
דמצי למדתי לאמך נתכוונתי ואם יתבע ביקרי׳ דאמי׳ יאמר לאביך נתכוונתי א״כ מכ״ש דהא מרע״ה יכול להתנצל
ולומר לאבותיהם של אלו נתכוונתי שהם דור הראשון של מדבר שמתו שבאמת פשטות כוונתו עליהם הי׳ כמבואר
בקרא להדי׳ ואפ״ה נענש מפני שעכ״פ הי׳ משמע שעל כל אבותיהם אפילו האבות הראשונים נמי נתכוון מכ״ש הבא
וצ״ע.

אחרי כל האמור תבנא לדינ|א ה״ה הר״ר איצק שקרא להר״ר משה ממזר בן ממזר לפי דברי מעלתו הי׳ זה אחרי שהחם
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לבבו והר״ר משה התחיל במריבה ולפי דברי מו״ה ליזר נ״י הר״ר משה לא טוב עשה בעמיו שהתחיל לחרחר ריב ומדון
בין ר׳ איצק ור׳ זוסיל ואמר שעשה זה ע״ד שחוק והיתול כמתלהלה היורה זיקים חיצים ומות ויאמר הלא משחק אני
וחרחור ריב אפי׳ ע״ד שחוק לאו מלתא זוטרתי היא ואין שלום יוצא מתוך מריבה ולפע״ד אי הי׳ קורא לו רשע בן רשע
הי׳ הדין עם ר׳ איצק דקורין לרשיע בר צדיקא רשיע בר רשיעא אבל מ״מ ממזר בן ממזר שהוא פגם משפחה אין לו
רשות לקרותו כמבואר במהרש״ל סס״י מ״ו הנ״ל ומ״מ אין דינו חמור כל כך ,ואעתיק לו לשון הרא״ש ז״ל כלל ק״א
סס״י א׳ ח״ל הבנתי אחרי דברי מהר״מ ז״ל שמתחלה כשב׳ לקרובי אלכסנדרי הכהן דינא ז־גמ׳ הקורא לחברו ממזר לא
ידע כן(הט^א)שהתחיל לחרף תחלה ואלו ידע לא נשתדל בדבר וכו׳ נמצא מתוך דבריו מוכיח שאין פשעו כמו שאם
קראוהו ממזר ואותו לא חרפו תחלה ואזדא לה תקנת חז״ל שקנסוהו ללקות וכו׳ אך ישומו ב״ד לעג הוריו שקראו ממזר
וגם הפגם של לעז שהוציא עליו תחלה וגם ישקלו סרחון המתחיל ,עודף על המשיב למי שימצא יותר יתקן וגם אם
יבררו שיש תקנות קבועות בעיר על דברי חירופי׳ יש לו לילך אחר התקנה ולא אחר דינא ז־גמ׳ ושלום אשר בהר״י ז״ל
עכ״ל ורמזו ברמ״א סי׳ ת״כ סעי׳ מ״א ע״ש+ .במ״ש וראיתי במהרי״ל /צ״ל מהרש״ל /סימן מ״ט קורא תגר על
שרגילים לחלק הקנס לבני הישיבה ע׳ שו״ת הגאונים שערי תשובה שער ו׳ סימן י״ט ח״ל ואותו קנס יהי׳ לבעלי תורה,
ע׳ מהרש״א ח״א קידושין נ״ט רכל קנסות בזה״ז לת״ח+.

משה״ק סופר מפפד״מ.
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שלום רב לתלמידי הבה׳ המשכיל המופלא הר״ר הרש שי׳.

כבר הודעתיו שהגיעני נועם מכתבו ועתה אשיבהו מה שתמה על הבנת המג״א סי׳ תר״ו דהקורא לחברו ממזר
לוקה על שחשדו שעבר על לא יבוא ממזר בקהל ה׳ ותמה מעלתו א״כ המבייש רווק מאי איכא למימר ועוד איך
אפשר שיקרא לו ממזר ולא יפגע בכבוד אבותיו ג״כ ומה לי ממזר או ממזר בן ממזר ומפני כן חשב מעלתו שמ״ש
תוס׳ בקידושי׳ כ״ח ע״א שלוקה מפני שחשד לחברו שעבר בלאו רצונם חברו אבי המתבייש שעבר לכל הפחות
בלאו שבא על הערוה ואפי׳ חייבי כריתות נמי קאי עכ״פ בלאו אלו תוכן דבריו.
הנה כמדומה לי שכן הבין דבריהם מהר״י מטראני בקידושין שם שהקשה הא אפשר שנשאת עפ״י ב״ד ששמעה
בבעלה שמת ועוד אמר לו אכלת חלב ה״נ דלקי והעלה הוא דלקי מלאו דלא תלך רכיל הרי מבואר דפי׳ ז״ל בכוונת
התוס׳ כמו שפי׳ מעלתו ולפ״ז צריכי׳ לומר בשהמתבייש נשוי לוקה שמונים שהרי חשד אבותיו בבא על הערוה
ואת זה שבא בקהל ישראל וזה דוחק .וגם ראיתי ביש״ש פ״ח דב״ק סי׳ מ״ד בשם ליקוטים וז״ל י״מ עבד הוא רוצה
להביאו לכלל ארור כנען לפיכך יהא בנידוי ,ממזר הוא רוצה להביאו לידי מלקו׳ דלא יבוא ממזר בקהל ה׳ לפיכך
יהא במלקות עכ״ל ואינהו הוו בקיאי בתוס׳ טפי ולדדהו שומעין וכוונתו מבואר שאפי׳ הוא רווק עכ״פ רוצה הוא
להביא עליו מלקות מ׳ לכשישא אשה אבל על אבותיו כבר כ׳ מהרש״ל שם מלתא בטעמא בסי׳ מ״ו דיכול לומר
לאו אדעתי רק להקניטך וכ׳ שם לחלק בין ההיא לההוא דפ״ק דסנהדרי׳ ט׳ ע״ב תו׳ ד״ה עירי האב וכו׳ משום דלא
הי׳ להם מריבה עם א׳ מהם לומר עליך הי׳ כוונתינו ביותר .עוד כ׳ טעם אחר דאאבותיו יכול לדחות אאמך
נתכוונתי ואם יבוא משום אמו יאמר על אביך וזיל הכא קא מדחי באופן שאין כאן פגם על שום משפחה ידועה
משא״כ באומר בן ממזר ,ומ״ש הר״י מטראני א״כ אכלת חלב נמי האמת כ״כ מהרש״ל שם סי' מ״ד וז״ל לאו דוקא
ממזר דינו במלקות אלא כל הוצאת ש״ר שהוא בלאו עכ״ל .ולולי דבריו ז״ל הייתי אומר באומר לו אכלת חלב
אפשר שכבר עשה תשובה וכן אבותיו של ממזר אפשר שהי׳ באונס או עשה תשובה משא״ב מה שהוציא עליו על
עצמו שם ממזר הוא פגם מתדבק וחושדו שעתיד לעבור על לאו דלא יבוא בכל שעה לכשישא אשה.
והנה המלקות נוהגי׳ לפדותו בממון וכ׳ במהרי״ו סך מ׳ זהו׳ וכ״כ רמ״א בח״מ סס״י ב׳ ובנימוקי מו״ה מנחם
מירזבורג כ׳ בדיני בשת שלו בסוף הספר דין מאן דמתקנס מנה בב״ד סופג מ׳ מאתים סופג שמנים על כל מנה ומנה
ארבעים וכבר עמד בזה בד״מ סי׳ ב׳ וע״ש בסמ״ע ולפע״ד שאין כאן מחלוקו׳ רק אקדים כי מנה הוא מאה דינרים
שהוא מאה צוואנציג״ר שהוא שיעור כתובת אלמנה כמבואר בנחלת שבעה ובסוף ספר תשוב׳ חוט השני ובתחלת
חו״י והארכתי בחשבון הזה במקום אחר שעולה הסך הנ״ל לג׳ זהו׳ כ׳ צל והוא קרוב לארבעים זהו׳ של מהרי״ו
אלא דמהרי״ו מיירי במי שעיקור חיובו מלקות ארבעים כמו בעובדא דירי׳ דר׳ זימלין עם מו״ה זעליגמן ואם רצה
לפדות המלקות בממון משום דממון קיל לי׳ אז מחמרי׳ עליו שיתן דוקא מ׳ זהו׳ ומו״ה מנחם מירזבורג מיירי מי
שעיקור חיובו ממון וממונו חביב עליו מגופו ורוצה ללקות יותר מלשלם ממון אז מחמרי׳ עליו שאם רק חייב מנה
שהוא ל״ג זהו׳ כ׳ צ״ל מ״מ ילקה ארבעים וכל זה שלא יהיה חוטא נשכר ועיי׳ בכתו׳ ל״ב ע״א מסתפק הש״ס אי
ממונא לקולא או לחומרא ויע״ש בתו׳ ד״ה ואי ממונא קולא הוא וכו׳ ע״ש.

וביש״ש פ״ח דב״ק סי׳ מ״ט כ׳ שמצא בשם הגדולים לפדות המלקות בה׳ זהו׳ רייני״ס ומנהג הלכה אפי׳ בע״כ של
המתבייש עכ״ל ולא ידעתי אם ט״ס הוא וצ״ל במ׳ זהו׳ או לא כי אותו ספר שלפני הוגה בגליון מהגאון מהר״י פיק
זצ״ל ועל זה לא הגי׳ כלום ואולי ס״ל למהרש״ל ז״ל ז־מ׳ זהו׳ נגד מ׳ מלקות כל מקום ומקום לפי מטבע שלו
ובפולין סגי במ׳ זהו׳ פולניש והזהובי׳ שבזמנו שהי׳ מהישנים הי׳ החצי מזה׳ של עכשיו והי׳ כל א׳ א׳ משמיני׳
שבזהוב רייני״ש ונמצא ה׳ זהו׳ רייני״ש הם מ׳ פולניש ,אח״ז מצאתי מהרש״ל בתשובה סי׳ ק״א כתב שמנה זהו׳
ושחבריו חלוקי׳ וסוברי׳ מ׳ זהו׳ מפני שמצאו כ׳ שמנים זהו׳ וחשבו שהוא על ב״פ מלקיות ולא היא כי צ״ל שמנה
ולא שמני׳ ע״ש א״כ ט״ס הוא ביש״ש וצ״ל ח׳ במקום ה׳ ואולי הוא מ׳ ג׳ פ״צ.
שבתי וראיתי כי דברי מהר״מ מירזבורג מתפרשי׳ כפשוטי׳ ועולי׳ כהוגן עם שיעורו של מהרי״ו ז״ל כי כל
שיעוריהם הי׳ אז במטבע של רייך שקורין קונפענסיאנס מינץ שכל דינר שקורין צוואנציג״ר יש בו כ״ד צל וה׳
דינרי׳ מהם עולים ב׳ זהו׳ שקורין פיער אונד צוואנציג גולדען פוס והיודע קצת בטיב חשבון המטבעות ידע זה
נמצא כי מנה הוא ממש מ׳ זהובים.

והקורא לחברו ממזר בן ממזר חייב ב׳ פעמים מלקות א׳ משום כבוד אבותיו וא׳ מפני כבוד עצמו וראיתי
במהרש״ל סי׳ מ״ט קורא תגר על שרגילי׳ לחלק הקנס לבני ישיבה וכדומה והוא ז״ל גוזר על כל הרואה ספרו
שיאמר להמתבייש שהממון שלו הוא לעשות מה שירצה ע״ש ואמנם במהרי״ו סס״י קמ״ז פסק שיתן מ׳ זהו׳
לצדקה וכ׳ שם שר׳ זעליגמן המתבייש יברור מה לעשות בהם ונ״ל שאין כאן מחלוקות דודאי בפוגע בכבוד עצמו
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של המתבייש הרי הממון של המתבייש אפי׳ למשתי בי׳ שיברא שפיר דמי כמהרש״ל אמנם בכבוד אבותיו לא
יאכל הלה וחדי בבזיון אבותיו אלא כי היכי דלהוי כפרה להמבייש יחלק הממון לצדקה בעבור נשמת שוכני עפר
ז״ל ומ״מ טובת הנאה להבן שהוא גואל הדם שלהם ומזה מיירי להדי׳ במהרי״ו למעיין שם.

עוד מבואר דהפוגע בכבוד שוכני עפר צריך גם תעניות עם המלקות או הפדיון כמבואר במרדכי פ׳ החובל סי׳ ק״ה
ק״ו מהא דהושחרו שיניו מפני התענית ועיי׳ גם בשלטי גבורים פ׳ הזהב דף צ״ד ע״ב וצ״ה ע״א וצל״ע קצת
מהמדרש דמייתי שם שאמר הקב״ה למרע״ה שקרא לבני אבות תרבות אנשים חטאים ע״ש וקשה לי הא לפי
המהרש״ל הנ״ל דמצי למדחי לאמך נתכוונתי ואם יתבע ביקרי׳ דאמי׳ יאמר לאביך נתכוונתי א״כ מכ״ש דהא
מרע״ה יכול להתנצל ולומר לאבותיהם של אלו נתכוונתי שהם דור הראשון של מדבר שמתו שבאמת פשטות
כוונתו עליהם הי׳ כמבואר בקרא להדי׳ ואפ״ה נענש מפני שעכ״פ הי׳ משמע שעל כל אבותיהם אפילו האבות
הראשונים נמי נתכוון מכ״ש הכא וצ״ע.

אחרי כל האמור תבנא לדיננא ה״ה הר״ר איצק שקרא להר״ר משה ממזר בן ממזר לפי דברי מעלתו הי׳ זה אחרי
שהחם לבבו והר״ר משה התחיל במריבה ולפי דברי מו״ה ליזר נ״י הר״ר משה לא טוב עשה בעמיו שהתחיל
לחרחר ריב ומדון בין ר׳ איצק ור׳ זוסיל ואמר שעשה זה ע״ד שחוק והיתול כמתלהלה היורה זיקים חיצים ומות
ויאמר הלא משחק אני וחרחור ריב אפי׳ ע״ד שחוק לאו מלתא זוטרתי היא ואין שלום יוצא מתוך מריבה ולפע״ד
אי הי׳ קורא לו רשע בן רשע הי׳ הדין עם ר׳ איצק דקורין לרשיע בר צדיקא רשיע בר רשיעא אבל מ״מ ממזר בן
ממזר שהוא פגם משפחה אין לו רשות לקרותו כמבואר במהרש״ל סס״י מ״ו הנ״ל ומ״מ אין דינו חמור כל כך,
ואעתיק לו לשון הרא״ש ז״ל כלל ק״א סס״י א׳ ת״ל הבנתי אחרי דברי מהר״מ ז״ל שמתחלה כשב׳ לקרובי
אלכסנדרי הכהן דינא דגמ׳ הקורא לחברו ממזר לא ידע כן הבריא שהתחיל לחרף תחלה ואלו ידע לא נשתדל בדבר
וכו׳ נמצא מתוך דבריו מוכיח שאין פשעו כמו שאם קראוהו ממזר ואותו לא חרפו תחלה ואזדא לה תקנת חז״ל
שקנסוהו ללקות וכו׳ אך ישומו ב״ד לעג הוריו שקראו ממזר וגם הפגם של לעז שהוציא עליו תחלה וגם ישקלו
סרחון המתחיל ,עודף על המשיב למי שימצא יותר יתקן וגם אם יבררו שיש תקנות קבועות בעיר על דברי חירופי׳
יש לו לילך אחר התקנה ולא אחר דינא דגמ׳ ושלום אשר בהר״י ז״ל עכ״ל ורמזו ברמ״א סי׳ ת״כ סעי׳ מ״א ע״ש.
+במ״ש וראיתי במהרי״ל /צ״ל מהרש״ל /סימן מ״ט קורא תגר על שרגילים לחלק הקנס לבני הישיבה ע׳ שו״ת
הגאונים שערי תשובה שער ו׳ סימן י״ט וז״ל ואותו קנס יהי׳ לבעלי תורה ,ע׳ מהרש״א ח״א קידושין נ״ט רכל
קנסות בזה״ז לת״ח.+

משה״ק סופר מפפד״מ.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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התם

ב ם פרק איזהו נשך

סופר

-ברא

אהל למאי דק־״ל דר״ק ענתה בדייני; וליכא מלקיר ,בריבית טעמה שהרשב״א כ׳ דמלשין יוצאה בדייני ,משמע שאין יורדץ
ולא נכפלי הלאוין אלא לקיברו בי; יכעיס גמורים א״כ ה״נ לנכס" הלח שכיפין איחו לקיים מ״ע של וחי אחיך ונב״ק
נימא ק ולא תיקשי א״כ דלי״ל לרעב’ס הן־ דיבה א’נ ביאר ייתר דקרא דוחי בא להקל עליו ולהקנית לו
נם לא הגזול אצעריך לגיפי' ולא לכיבש ש״ש ירמב״ס כ׳ את הריבית דחי לאו דקנאי לח שייך לציותו וחי אחיך עמך
שהכובש ש״ש עובי נמי משים לא תגזול עי׳ יו״צ הנ״ל:
שהרי שלי היא מחזיר אע״כ שהתירה הקנה לי הריבית כמי
קלא איל; בבגדו .ערא״ש וכל המפרש,׳ יהנלע״ד שאמר ר״י חס אין בע״ח קינה משכין צדקה מנין ימש-־ה אין
דלכאורה ק׳ כיון שאיני אלא מאנה חברו שמיני הבנים חייבי׳ להחזיר דהאי קרא מידה לני בקנאו ורק מ״ע
לו ר,לא איל; במר דתכלת ובאינאה גופי' לא כהי' יציאת של וחי ולא נצטיי הבנים ע״כ.נמצא לפי דברי הנ׳ל מ״ד
•”•מצריה א״כ מ״ש בהך אונאה דנתי׳ בי׳ י״מ ולא דמי לקרבי ר״ק אינה יוצאה בדייני׳ ולא דרש יחי אחיך המיר טפי דנהי
דגים דלקמן דמלבד שמביא חברי לאכילת איסיי עיר כשלא היבטי אי״צ להחזיר כלל מ״מ כשהלה היבטי ב״ד יורדי;
בה אונאה יתירה דק־״ל המוכר לחברי ! ',fדאויי׳ אעפ״י לנכסיו להיצית תת של חברו מידי שהרי להך מיד לא הקנתו
שאכל ושבע צריך להחזיר לי מעיר!" דה״ל כאלו לא אכל לו תירה יהדי היא כשיחד דכשהיבעו ייררין לנכסיו ומיציאין
כלל וה״נ גבי קרבי דגים והיא אונאת גדילה משא״ב בקלא מחני וגס כשמת מחיייבי׳ הבנים להחזיר כשתיבפי בחייו
אילן הלא עכ״פ חברו יוצא יד* ציצית דלא יהי׳ אלא לבן ימה ויכין רשע וילבש צדיק כשלא היבעי בחייו ימש״ה כ׳ רש״י ב*ר
שביעל מצות הכלת פעור מזה שהרי נייח לקניה הכלת ומה כיפין איתי פי׳ ויורדץ לנכסי? והח״ש הא למשני רבה בהנחל
לו לעש! ת יותר נמצא שאי; כאן אלא כשארי אינאת ממי; וק׳ לדידי' אזהר רחמנא יהייני משים דרמי ב׳ת אמר זאת אימרת
דכא באינאה לא כתיב י״מ ולתרץ זה צ״ל דמילהא יתייא ר״י כרשות ליקח לכ״ע אמר הכי דמסתמא מיידי בשחויעו
מביר שבבנדי שהוא ליבש למצות ציצית תלה קלא אילן להטעית ומהאי לא יחזרו הבנים ולא היה לרבת שים .דחי׳ לחדחי זה
שלא יבואו לבדיק דיש בדיקה אס הוא הכלת או קלא איל; אלא לימד דאתי׳ בריתה כהך תנא דר״ק ייצאה בדיינים מומי
כמבואר פ׳ התכלת ע״כ הלה בבגד של עצמו כדי להטעיה אחיך ילעימת זה קנאו לגמרי שלח יחזרו הבנים אבל למ״ד
את הבריות ומש״ה חייב מפי ולזה היקשה לתו׳ א״כ אינו ר״ק אינה יוצאה בדיינים לא יתיישב הבריתא אלא אס נאמר
יוצא י״ח הכלה שהיי היא ידע שאי; !ה תכלת וביעל בשאע רשות יורש כרשות לוקח דמי .ובזה י״ל כמי ק' ני׳ת חרש”
נפש מ״ט של תכלת ופשיעא שהקב״ה יפרע ממני וע״ז תי' דביק צ״ד ב׳ דמפרש הבריהא משים ר" ,כרשות לוקחדלא
לחייב משעת תלי׳ .שוב הראו לי שלזה רמז במהימשי׳׳ף כרבא ותי׳ ני״ת משים דמרא דשמעתא היא ר׳ ■יחנן יס״ל
ואילי כיון למה שכתבתי:
ר״ק אינה 'יצאה בד״ניןיהק׳ מ״לא׳'כ הא גס הבוהק איני ידיב
והילך ר״ק  .פירס״י וניפץ אותו ב״ר אם תיבטו להחזיר ולהנ״׳ל א״ש דבתיבעו חייב האב להחזיר יגס הבנים
בחייו עט"ז הי׳ קס״א יבח״ח סי׳ ט' הוציא לולי דר״י כרשית ליקח .וביה ניחא מה שהק׳ פ״י לקק
מלשון רש״י דהה לא תובעו איני חייב לשלם וכבר מהי לי׳ מאה דפריך זהני בכבוד אביהם מי מחייבי דלמא איירי שלקח רבי׳
עיכלי בכנה״ג ועי׳ בקצה״ח שה שדחה כל דברי ע״ז בעוב בשיגג ולפי הנ"ל א״ש דמסתמא מיירי שהובעו וא"כ למ״ד
טעם מיהו מ״ש כנה״ג דרש״י כ' תובעו משוס אויחא דמילתא כל מה דא״ר ל״ת אי טביד לא מהני לא משני הש״ס נדרי
צל״ע הא בש״ע שס פסק דיין שלקח שוחד חייב להחזיר אס ה״ה דאביהם נמי לא חייב להחזיר אדרבא הס •אביהם יחזירו
תיבמי וג' סמ׳ע ולא דמי לריבי׳ לחייב להחזיר אפי' בלא אלא דהש"ס קאי למ״ד מהני ולא נתית למימר הניחת ילס״ד
תביעה שא”ה דכתיב קרא וחי אחיך עמך א״כ מביתר דבתיבעו .׳! מהט מת א <ח למימר מ״<יס דבלת ה פ .י מבריתא
לא הלי׳ כלל בריבית קציצה ועיקר רבותא דר״ק הוא בצריך אחרת ומסיק תנאי היא מ״מ דברי הש״ם לקמן לא אזלי
להחזיר אפי׳ לא תובעו ואיך פרש״י ההיפך אס תובעו .והנה אלא אי אמרי׳ אי מביר מהני ול הי׳ בתמירה דבעב־רה
עי' המורה בעי ש״ם למימר דאיכא ביניהו דאב" ירבא ר״ק בשיגג כ״ע מידים דלא מהני משים דאי היה ידע לא הות
לאביי דנל מה דא״ר ל״ת מהני ר״ק אינה יוצאה בדייני; קונה ילא מקנה יא״כ ע״כ מיידי במזיד ושפיר הק׳ הני ככביד
ולרבא דלא מהני יוצאה בדייני; ודחי הש״ם מפליגתא דאב" אביהם מי חייבי. .יבפירכא שני׳ מברייתא מחזידקהו״מ לשניי׳
ורנא אי זיזא מחזיר או גלימא מחזיר ומסיק בקראי פליגא בשתיבעו אלא א"כ ע״כ צ״ל אי טביד לא מהני והדר היקשי
כבשמעתין וא״כ ק׳ אחי׳ דשמעחין דפשיטא להו דרבא ס״ל בריתא קמייהא וע״כ היצרך לשנוי׳ הנחי היא ולעולם כנ״ל.
ר״ק אינה יוצאה בדיינין הא הש״ס דחי מהא דגלימא-מחזיר ילפ"ז לקמן ס״ב ב׳ומאי ניסו ר״ק וכר״א הומ"ללכ״פיבשתיבעו
דאביי ס״ל ר״ק ייצאה וה״ה לרבא עכנלע״ד דהיה ק'לרשיי אלא משים דהל׳כר״א אמר הכי ומזה ראי׳להפיסק־׳דמביאי' ראי'
קו׳ זו ועוד איך אמר רבא ע׳׳כ ר״ק הא לרבא גם ר״ק משם דהל׳ כר״א ויש דיחיס־לריס אמרי הכי ילדדהו לא ם’ל ילפי
הנ״ל דהומ"ל בשתיבעי ומדאמר׳ כר״א ש"מ ס״ל כן:
אינה ייצאה בדייני; מש״ה פרש״י כשהובעו וס׳־ל לרש"’ דלמ״ד
אמד מגופי׳ דקרא שמיעא לי׳ .יל״ד עיבא אהיקא־
אי עביר לא מהני נמצא מה שהליהנותן להמליה ברציטהטוב ל"
רבא אי אניפי' דקרא דמ״הי ר׳ יצחק רה־יני בנשך
ומקנה לו הריבית זה הקגין לא מהני מירי יכשיתבעהו צריך
להחזירו לי וכן מזה הטעם צריך הדיי; להחזיר השיחד נתן כי׳ א״כ מה הוסיף הרי נס ר״י הוציא מה הקרא ורש׳י
כשהובטי שהקנין שהקנה לו הבע״ד אח השיחד לא מתני הרגיש בזת ואמר מניפי' דקלא משמע בהדי׳ ר״ל שמפורש
ולזה לא צריך קרא וחי אחיך עמך יאפי' למ״ד ר״ק אינה ייתר טפי ממה שדרש ד' יצחק יזה עיקיר חסר והל״ל בהדא
יוצאה בדייני; וילפי׳ לי׳ מקרא לחיים ניתן ילא להשבין מ’מ שמיעא לי׳ ואי קאי אראב״א דאיני צריך לאתי" קרא דהירה
קרא לא אתי' אלא שהקב״ה לא נהני למ׳ע של השבי; כמי דמגיפי׳ דקרא דנביאי' שמיעה לי' אתמהה הלא טוב יותר
בגזל דאיכא מ״ע והשיב ומינתיק הלאו ואפי׳ לא יתבעני מ״ע לאתוי׳ מקרא דתורה ועיר אמאי קרי להאי ניפי' דקרא יותר
עליי להשיב אבל הכא לא כי לחיים ולמורא ניחן ולא להשבי; מהאי קרא דתורת •יצ״ע לכאירה והנלע״ד רזה הכריח לריב׳״ן
אבל לא פקעה תביעתי של זה כיי; שלא קנאו דהרי לא לימד דלמירא ניתן לצאת י״ש ורציני דודא' לא רמיזת כולי
מהני וא״כ ח״ש דאמר רבא ילימא מחזיר לכש־חבעט זה האי בקרא דלמירה ניתן ולא להשבין דכמה פעמים נאמר
ל ואמר נמי הכא ע״כ ר״ק שיכיפי ב״ד נשיתבעני משח״כ אבק נתירה ויראת מאלק־ך אך עיקר סמיכתו אקרא דר״י .יהי'
' ריבית דאפי׳ יתבענו לח •חזיר לי אע״ג דבעלמא גם באי' לא יחי' למיתה ניתן ולא להשבון דבתו• קטלא לא קטלינן
דרבנן לא מהני כדאמר ר׳ יוסף פ' הכיתי מ״מ הנא מיעקרא אלא ראב״ת בא להיסיף דנה• דלא ניתן להשבון מ״ח
{ הכי אתקין כיין שמרצוני נתנו לי .יראה ידקדק בלשין רש״י למירא ניתן לצאת י״ש יחזיר דוה לא נשמע מקרא דר״י ואתא
’ שאמר שב״ד כיפץ ולא אמר לשון הש״ס יוצאה בדייני; והיינו רבא למימר דגם זה דמיזייב לשלם ל־״ש נפקא מגופי' לקרא
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בפ״ה מה״ס דלשס מטאר דאפילו איכא עדיס אין גובין הנזק דהוי קנס לדעת אותו קצבה ול״נ לא״א ז״ל שאין לךגוביינא גדולה מזו כו׳ כ״ז כתב בפסקי! כה סוף
הרמב״ס ’  201קצת מהגאונים זו היא דברי רכינו שראה למקצת גאונים פרק דב"ק :ומ״ש שאין לך גוביינא גדולה מזו וכו׳ לח למה שהוסיף הראב״ד בלבד
שכתבו כן
““ ואינו מדברי הראב״ד עיין בהרא״ש סוף פרק קמא דקמא  :קאי אלא גם למה שנתב רב אלפס שהרי בריש פרק החובל כתב על דברי רב
 J^'Olול"נ.לא״א הרא"ש’ ופו׳ נ״כ ספ"ק דקמא ובפרק החובל וכ"נ הסמ״ג אלפס יאיפשר שתקנת הגאונים היא אבל חדינא דתלמודא לח משמע הכי דאם
כן אין לך גוביינא גדולה מזו וכו׳:
בעשה (דף קמ״ז ע״ב) על שם
ר"י ובהגהת מיימונית פ"ה דה״ם בשם של אונם ומפתה טנדינן ליה עד שיתן אותה קצבה ובן כתבו (יא.י 1ר 2שרירא גאון כתב לא מצינו
בתלמוד לנדותו אנח עד
ר״ת וטעם השגה זו היא מהסוגיא דפרק קצת מהגאונים ולא גהירא לא’א שאין לך גוביינא גדולה מזו
דמסהלק היזיקא וסמכו חכמים החחרוניס
הדיינים דקס״ד התם דלרבנן דרבי יוסי
:
מ״מ דמשמתינן ליה כי דלגקטינן בכובסיה עד דשבק לגלימיה
וראשי ישיבות כי ראו נזק גדונ משוס דאין
דבשבועה דרבנן לא נחתינן לנכסיה
עד
אלא
לנדותו
»
בתלמיד
מצינו
לא
כתב
נאון
שרירא
ורב
(יא)
דנין דיני קנסות ועשי תקנה לנדות החוגג
משמתינן ליה לעולם עד דליתיב ליה
ופרכינן עלה האי דליגקטיה בכובסיה וכו׳ דמסלק הזיקו וסמכו הכטים האחרונים וראשי ישיבות כי ראו נו׳ ־ עד חין מתירין עד שיקרבו נאותו
כלומר לית לך מיחת לנכסיה עדיף מהאי נזק גדול משום שאין דנין דיני קנסות ועשו תקנה לנדות החובל שיעור הכל בפסקי הרא״ש פרק החובל
וחתוך כך חוור בתלמוד ואומר אלא עד שיפייס הנחבל בקרוב כי אין דרך לדקדק ולומר כך וכך עיין נמה שכתבתי בסיחן כ״ו בשם בעל
התרומות וכדברי המרדכי ס"פ המניח :
משמתינן ליה עד זמן וכו' ואס בן לרב קצבנו עליך לתת כך וכך וגם לזה קצבנו ליטול כך וכך כי זה
(ינ) 21ן על המבייש בדברים דקי״נ
אלפס והראב״ד נחי איכא נאקשויי הכי
היה דיני קנסות אלא משערים בלבם שיעור קרוב ואין מגלין אותו
י שהוא פטור נתב רב שרירא
דאין לך גוביינא גדונה מזו וכו' :
 J^'Olורב שרירא גאון כתב לא ומנדין לחובל עד שיפייס לנחבל ורואין עד כמה מגיע לתת לו גאון שמנדין אותו עד שיפייסנו כראוי לפי
מצינו בתלמוד וכו' פי׳ אם קרוב לאשר בלבם והנחבל אינו רוצה לקבל אומרין לו אין כבודו כן כתב הרא״ש בשמו בפרק החובל
לא מצינו בתלמוד שהיו מנדין כדי לשלם בנו כח לנדותו יותר מכאן ומתירין אותו ואם רחוק ממה שהיה אהא דקאמר התם (צא  ):זאת אומרת
ביישו בדברים פטור ומ״ש רבינו בשם
ההיזק פלא זאת מצאנו באותה סוגיא בלבבם אין מתירין אותו עד שיקרבו לאותו שיעור ( :י«) וכן על
הרא״ש ומסתברח דיותר הוא בושת דברים
דמדברת באין גובין קנס בבבל ספ״ק דקמ'
וס״פ אלו נעלות ובין כך ובין כך משמתינן המבייש בדברים דקי״ל שהוא פטור כתב רב שרירא גאון שטנדין מבושת של חבלה כו' שם ועיין במה שכתב
ומסתברא
דל
א״א
וכתב
כבודו
לפי
כראוי
שיפייסנו
עד
אותו
רבינו בסוף סימן כ״ז והוא מדברי הרמב״ס
ליה עד דחטלק היזיקא מדרבי נתן וכו'
ומדלח קחמר התם דמשמתינן ליה עד דיותר הוא בושת של דברים מבושת של חבלה שאין דבר גדול בסוף הנכ1ת_סנהדדי^המרדכי כתב בס'
דחשלס היזיקא אלמא דלאו דינא הכי כלשון הרע ודיבה שאדם מוציא על חבירו( :יג) ירושלמי המבייש ׳הזהב־שהמאנהאת חבירו בדברים מלקין
חיתו מפני שעבר על לאו דנח תוט איש
אלא דמ"מ סמכו לנדות החובל וכו' אע״פ את הזקן נותן לו בושתו שלם חד בר נש ני איפקר לרבי יודא
את עמיתו ותמהני עליו דהא קיימא נן
שאינו מן הדין אלא כדי לעשות גדר
בר חנינא אתא עובדא קמיה דר״ל וקנסוהו ליטרא דדהבא :
(שבועות כא ),:נל לחו שאין בו מעשה אין
ותקנה ונראה דהאלפם והראב״ד גמי לאו
מדינא קאמרי דמנדין אלא תקנתח וכמ״ש ( 2א)
על פי שאין דנין בחוצה לארץ דיני נפשות ודיני נוקין עליו חון מנשבע ומימר ומקלל את
' מכות ולא קנסות אם רואין בית דין שצורך שעה חבירו בשם_וחיסשר דמכת מרדות מדרבנן
רב שרירא ועיין .בקרא"ש סרתגן הח1בנ
׳כתב המרדכי פ׳ הזהב המאנהךמלחז3ידרז
1קאמר\:ג)^ושלסי המבייש חת
הוא
בושתו שלם
הזקן נותן לו
על לאו דלא ׳-
בדברים חלקין אותו שעבר 1ל
_____ _
תונו עכ״ל ופשוט הוא דמכת מרדות מדרבנן קאמר ואף בתלמודא פרק גערה חד בר נש איפקר לר' יודא בר חניגא ונו' כתבוהו הרי"ף והרא"ש בפרק החובל 1נ״נ
הרמב״ס !״ל ני בפ' מהל' ת"ת וכבר נתבאר בטור י״ד סי׳ רמ"ג:
שנתפתתה ופרק שני נזירים קאמר מאי לוקה נמי דקאמר מכות מרדות מדרבנן
שאין דנין בחון לארן דיני נפשות ודיני מכות ולא קנסות אם
וכן בפ' ר״ג ביבמות ובדוכתי טובא ובפרק הנחגקין הכובש את נבואתו לוקה פי' >P( 2
רואים ב״ד שצורך שעה שהעם פרוצים בעבירות דנין נין
“
התום' לוקה מכת מרדות קאמר ע״ש ואף ראבי״ה היה מלקה לבני אדם שקנו פת
בשבת ואין ספקדלאו מלקות ממש קאמר ואפשר נמי דההיא דמאנה את חבירוודקנו מיתה בין ממון בין כל מיני עונש בפרק נגמר הדין (דף חז) ובפרק החשה רבה
פת בשבת כונתו נוחר שמנקים אותם במספר ארבעים זכר נמלקות דאורייתא כמו תניח ח"ר חניעזר בן יעקב שמעתי שב״ד מכין ועונשין שלא מן הדין ולא לעבור
שחנו עושי! נעיה״כ וזה נרמה יותר נפי הלשון גם נפי מה שנהגו בעובר על על ד״ת אלא לעשות סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על הסום נימי יונים
בשבת והביאוהו לב״ד וסקלוהו לא מפני שהדין כך אנא שהשעה צריכה לכך ושוב
לאו מן התודה • ר
( 2א ).אזז״ £שאין דנין בח׳יל וכו׳ צוייאלר פרק האשה רבה ופרק נגמר מעשה בחחד שהטיח את אשתו תחת התאנה והביאוהו לנ״ד והלקוהו לא מפני
“.
עוד שהדין כך אלא שהשעה צריכה לכך  .ופירש״י שמעתי .מרבותי שב״ד מותרי! להיות
ואמרו עוד
וכולי ואמרו
ועונשין וכולי
מכין ועונשין
דין מכין
שנית דין
שמעתי שנית
הדין אר״א שמעתי
הדין
מכין מנקות ועונשין עונש מיתה שלא מן התורה ולא שיתטונו לעבור על ד״ת
לשם
לבוד מלבם חיוב מיתה למי שאינו חייב אלח מפני צורך השעה לעשות סייג וגדר  .לח מפני שראוי לכך' דשנות בעלמא הואימדרבנן אלא שהשעה צריכה לכך מפני
שהיו פרוצים בעבירות שהיו רואין לחנן של ישראל שהיונים הם גוזרים עליהם גזירות והיו מצות בזויות בעיניהם  :הטיח .בא עליה  :תחת התאנה  .מקום גלוי:
וכתב נ״י בפרק ד׳ מיתות אהא דגרסיגן התם אימרתא בת טלי בת כהן שזיגתה הוה חקפה חמח בר טוביה חבילי זמורות ושרפה אמר רב יוסף בתרתי טעה .
טעה א בדרב מתנא וטעה בדתניח ובחת אל הכהנים ■הלויס ואל השופט חשר יהיה בימים ההם בזמן שיש כהן יש משפט בזמן שאין כהן אין משפע  .נ כתבו המפישיס
ה"ה דהו״נז למימר דטעה באחריתי דממוך בעינן וחיהו לא סמיך ומי קשיא והא קי״ל דב"ד מכין ועונשין שנח חן הדי) ס' י״ל דהתם סנהדרין גדולה היו ורב
גוברייהו אבל ב״ד דעלמח לא  .ואע"ג דחמרי' ברפי׳ב ג דנדה (יג ):רב הונא קן ידא מאדם אחד שהיה רגיל להטת את חנירו ואמרינן בפרק זה בורר אי קטל נפשח
ליכהיוה לעיניה (א] היינו לעונשו בקצת מה שחייבה עליו תורה כגון שיכהו עיני ההורג שנתחייב מיתה וכיוצא בזו אבל לחייט לגמרי כדין תורה לח עכ"ל (») :
וכתב

את

דרכי משה
( )1נם האשר׳י כתב דאפשר ותקנות הגאונים הוא לנרותו עד שיפייסו אבל אינו מדינא והביא ג׳ב דברי רב שרירא ולכן נראה דמאחר שאין חולק בדבר הכי נקטינן וכיב הרטבים פ׳ר
מהלכות סנהדרין וזיל המרוכי סוף פרק השולח ע׳ג ור׳ב אמר דהא דאין דנין דיני קנסות בבבל היינו דיני הקנסות הכתובים אבל קנסות שבאו חכמים לקנוס מעצמן בנון ע׳י תקנתם
קונסין בבבל וכתב עוד ודיני קנסות שאין נובין בבבל שמעתי בשם ר'׳ מאברייא שיש לדונם על פי ז' טובי העיר ובן קבל הוא מרבותיו עכ׳ל וע׳ל סימן כ׳ו מדין זה נם בסימן שאחר סימן זה:
ב (א) ולא נראה כן מדברי הפוסקים אלא שכל שהוא לצורך שעה ולעשות נדר שרי ד אע׳ג דמדברי הטור סי' א' משמע דטש׳ה לא נ׳ל דברי דראב׳ד דמנדין לו עד שיחן לאותו
קצבה משום שאין לדון ממש כמו דין התורה אלא קרוב לדין תורה כדברי רב שרירא וכפירש׳י ם'מ יש לחלק דהתם היה טנהג הישיבות כך תמיר אע׳ג דתקנה היא מ׳ם
כיון

פרישה

דרישה

הקובעים והנוטעים מהמורות פעמים להקל מדיני התלמוד ופעמים להחמיר נדי לעשות סייג סלעים הם קנס גמור  :ול׳ב לא׳א בו' נלע׳ד דלא קאי אלא איברי הראנ׳ו שכתב שגזנדין
•כוי הרי לפנינו שהסכים לדברי הרי׳ף שמשמתיגן עד שיפייס ואין זה מקלי לינקטי׳ בכובסיה נו'  .ציה עד שיתן אומה קצבה משמס שסובר כן מנס יינא משא׳ב הרי־ף שלא כתב אצא עד ואפיים
גם רניט בא׳ע סי' קע׳ז הביא שם דברי הרי ף והגאונים סתם וצת הזכיר שהרא׳ש סולק .לחבריה כו' שג' וה אפשר לפרשו ער שימן קרוב לשיעור הטק וכמ׳ש בשם לב שריר' גאון ובהא
לכן נ׳ל פשוט דהרא׳ש איט חולק אלא על הראב׳ד .דהראנ׳ד ע'כ ס׳ל למדינא מנדין ליה מורה הרא׳ש וכדמ׳זמע מל׳ לבינו שהניא דברי ריש גחון אמר דברי הרא׳ש ווהו רלא ננ׳י
(וס׳ל דלא מקרי גוביינא כיון שאין יורדין לנכסיו ממש) מוכתב מנדין אותו עד שיתן אותה ועד״ר  :שאין לן גוביינא כו' אע׳ג שהראנ׳ד לא כוכיי שמתא אלא נידוי והראב׳ד ס׳ל (וכמש׳ר
קצבה משמע שמפרטינן כן כפי׳ בשעת הנידוי ואומרים הרי הוא בנידוי עד שיתן קצבה וו( .ואי נשמו ני׳ר סימן שצ׳ד) ששמתא ונידוי מרי מילי נינכו ושמתא חמור יומר מנידוי .מ'מ משמע
תקנה) [ומתקנת] הגאונים לא היה צריך פרוט אלא ינדו אותו סתם וכשיתן הקצנה יתירו שם מדברי וביט דחדא היא וכן משמע נמי מדברי הרמנ׳ס שמניא דברי ונינו שם ע׳ש :
לו .ועוד דאי מתקנת הגאונים לא הוה ליה לנדות לית אצא עד שיפייס ליה יהיה הפיוס רלנקטיה ננונסי' נו' אוחזו בביציו כמלויין נו עד שיתן טלית שעליו כל דבר התלוי במחובר
במה שיהיה ולפחות כשיתן לו קרוב אל הקצבה הראוי לתת הו'צ לשרויי הנידוי שצו אף שלא קרי ליה כונסי' רש׳י בפ' הדיינים ( :יא) אלא עד דמסלק היוקא .פי' נשההיוק עדיין בעין
נמנה עי פרוטה אחרונה ונמ׳ש רב שיירא ועוד דלא שיין לומר שצגדורי מלתא מקנו שימן כל ומזיק כגון כלב רם ובור ומוכר שדיהו צענו׳ס במצר ישיאצ אבל נא משום תשצומין קנם ועי'
הקצנה שהרי כנר נתן נזק וצער ובשת ובנתינת שלשתן איכא גור דודאי תו לא יהיו פרוצים דרישה  :וסמכו חכמים האחרונים ר׳ל אלא חכמים אחרונים וראשי ישיבות מחי שיאו
לעשות כן אצא צאו ש מ דס׳ל דמדינא מנדין ליה ולהני ראוי לגסת ממנונל הקצנה שחייבי
שהנוק גדול נו' עשו תקנה וסמיכה :כי ■אין דרן לדקדק כלומר איט מן הראוי:
על זה לנד השיג הרא׳ש וכתב דא'כ אין לן גוביינא גדולה מזו .אבל הרי׳ף שכתב מנדינן (יב) עד שיפייסנו נו' הכל לפי המבייש והמתבייש עי' מ׳ש לקמן סי׳ ת׳ן( :יג) חד נר נש
ליה עד שיפייס כו' שפיר מצי למימי דמתקנה קאמר ולא מלינא וס׳ל כמ׳ש רב שיירא גאון
איפקר .ל' פוקד ר׳ל החציף ס׳א אקפיד נוציית כלומר הכעיס :
דמנדין ציה עד שיתן בקרוב אל השיעור הראוי לימן  .ומפני שכנר היה אפשר לטעות בדברי ם ',ב (א) אף ע'פ שאין ונין נח׳ל י'נ נו' כמבואר בסימן שקודם וה  :אס רואים ב׳י
כוי פי' אפילו ביד דעלמא אם רואים שהוא צורן שעה דנין מיתה ומלקות
עח׳ן זנ׳ן
 j׳עי״׳-נ  wז^מגטג  wwייזינח נננעעע! עכווכנץ
ף u !!! ww
למי
דיני קנסות בנבל היינו שאין מוציאי] מידם בידים שאין יולדין לנכסים נמו נשמר דיני ממוטת
אבל מה שמשמתינן אותו לא מחשב גבייה ומ׳ש ונד יהיב שיעור נו׳ כייט לומר עד שיתן לו כל הראוי לו עד פרוטה אחרונה וכדעת הלאנ׳ד לכן הוצרך הרא׳ש לכתוב על הרי׳ף ואפשר שתקנת
הגאונים כו׳ כלומר אס כיו נוהגים המנהג מוינא ודאי לא ס׳ל וצא שמיע לידהייט לינקטי' בכובסיה .אן אפשר שכמנהג ההיא היהמכח תקנה שתקנו הס לגדור מלתא בעלמאולסייג.
ומ׳ש כד יכיב שיעור נו' ר׳ל קרוב אל השיעור .ולכן האריך הרא׳ש והביא דברי הגאונים ודברי רב שרירא שדבריהם מבואר שהיו נוהגים לנדות מתקנה ולגדור מלתא וקאמרי עד שיפייס
נמה שיוכל הן בממון הן בדנריס ושני נ'פ א'צ לימן לו אלא קרוב לכדי נוקו  .ומש׳ר ונ'כ קצת מהגאונים אינם אותם גאונים שכוניר כרא׳ש נפיק החובל שהם ודאי דלא נכראנ׳ו
מ״ל אלא איזה מגאונים מצא רניט שכתבו נהדיא כדברי כראב׳ד יו׳ק כן נראה לי • וע׳ע בחידושים :
סי' ב (א) אם רואין נ׳ד כו' דנין נין כו'  .לכאורה היה נראה לדייק דמדלא כ׳ר הורגין ומכין ועונשין נל מיני עונש (וכל' הרמכ׳ס שנסמוך) משמע דמיירי רנינו כשעושין הנ׳ד ע'פ הדין
ומש׳ה כתב ג'נ סתם ב׳ד אע'פ דנעי' דווקא קבלוהו או גדול כדור וכמ׳ש הרי׳ף משוס דודאי לדון שלא כדין נטרה הוא ובעינן קבלוהו או גדול הדור אבל כשדנק דין תודה
אפילו דייני דעלמא ולא קבלום עצייהו שפיר מצי למיענד כפי רצונם למגדר מלמא  .וכן משמע לכאורה ממשיר ונראה שאפילו אין נו' שהיה מתחייב נו' נשעה שהיו דנין נו' דצישניה
משמע דמיירי כשדנין אותו בדין שאס היו עדים גמורים נדבר היה נאמת חייב מיתה בזמן שהיו דנין ד'נ ואריש הסימן קאי וה׳ק ל'מ שסתם נ׳ד יכולין לדון מימה נש׳ל על פי עדים
גמורים

חרושי הגהות
תוקעממש ועיין ר׳ן ופרישה :בד לישנאדנמרא הוא בב׳ט (קא  ):ושבועות (מא  ):ופירש' ,הרי זה כאוהז בביצים התלויים בועד שיתן הטלית שעליו :בה ספ׳קדב׳ק
בו ואיפקר לשון פוקר כלומר החציף פי' אדר איקפד בדלית כלומר הכעיס (פרישה)  :בז פרק ו' מהלכות ת׳ת בצ׳ל :
ב א כלומר דבמתני' שסתנן מצות הנשרפין שמדליק פתילה ונותנו לתוך פיו איהו סבר פתילה כמשמעה ולכן הקיף בחבילי זמורות משום ברור לו מיתה יפה בי היבי דלשרוף
לעגל כדאיתא בגמרא שם אבל באמת טעה בדרב מתנה דאמר שם דפתילה דמתני' היינו פתילה של אבר  :כ וכתבו המפרשים בצ׳ל והוא מדברי הנ׳י עד עכ׳ל :ג מן המוקדם
היה יכול להביא מסנהדרין (נח •) ושם עיקר הרבדים כ■ שם מבואר על מה ולמה חתך ידו משא׳ב בנדה הביאו רק סתם ודרך אגב ואפשר שכוונתו משום דבנדה מוכת שעשה בן
מדינא
נציל :

ב

הגהות דרישה ופרישה
ד בד׳ט הארוך כתוב באן וב׳ב הרשכ׳א הביאו הב׳י וכו׳ הרי דס׳ל דהנ׳י ורשב׳א חולקין אהדדי והב׳י כתב לחרווייהו ולא בתכם בלשק פלוגתא :
בדרישה

ספר

104

)2

)3

הלכה

כדי להסתיר את הסוד משונאך :אל תגלה אותו אך לאוהבך
(אם לא בחנת הרבה פעמים את נאמנותו לך) ,פן ייהפך האוהב
להיות שונאך ,ויגלה את סודך (יוס״א);
אל תגלה בשורה טובה (או אפילו אליהו או מלאך) שמבשרים
לך בחלום ,אך לאשתך :שמא תגלה זאת לאחרים ,והרי אין
רגילים לעשות גיסים בגלוי (םח״א שפו).

נז .אובאת־דברים בכלל
א) אסור לצער וכל־שכן לבזות אדם כדיבורים המבהילים או המכעיסים
אותו שאין ביכולתו להתגונן כפניהם .זהו איסור מן־התורה (בין
משום איסור לשון־הרע — ראה סימן ז ובין מפני ,):שנאמר (ויקרא
כה,יז) :״ולא תונו איש את עמיתו״ (השייך על אונאת דברים ;
ב״ט נח ,ב; ראה סימן מ).
ב) שורש המצווה (סהח״י) :להשליט שלום בין הבריות ,וגדול השלום
שבו הברכה מצויה בעולם ,וכדי שלא להכאיב שום אדם.
) אמר ר' יוחנן משום ר״ש בן יוחאי (ב״מ נח ,ב)" :גדול אונאת דברים
מאונאת ממון״ ,משום:
 )1״שזה (באונאת־דברים) נאמר בו (ויקרא כה ,יז), :ויראת
מאלוהיך׳ ,וזה (אונאת־ממון) לא נאמר בו ,ויראת מאלוהיך׳ ";
" )2זה (אונאת־דברים) בגופו ,וזה (אונאת־ממון) בממונו" (רבי
אלעזר שם);
" )3זה (אונאת־ממון) ניתן להישבון ,וזה (אונאת־דברים) לא ניתן
להישבון" (רבי שמואל בר נחמני שם).
ד) אונאה היא עבירה כל־כך חמורה עד שארז״ל (ב״מ נט ,א):
 )1״אמר רב חסדא :בל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה (ז.א.
חוץ למי שצועק על אונאת דברים; — רש״י) ,שנאמר (עמוס
ז .ז), :הנה ה׳ ניצב על חומת אנך ,ובידו אנך׳ " (כי תמיד
רואה אותם עד שיפרע המקום מהם; רש״י);
" )2א״ר אלעזר :הכל (פרש״י :על כל עבירות ):ניפרע בידי שליח
חוץ מאונאה ,שנאמר (עמום ז ,ז) ,ובידו (פרש״י :לא מסרה
לשליח) אנך׳ " (שהוא תמיד אצלו ומשמש בה; רש״י);
 )3א״ר אבוה :״ג׳ אין הפרגוד (פרש״י :המחיצה שבין שכינה לצבא
מרום) ננעל בפניהם (פרש״י :אין נפסקת ראייתן מן המקום,
אלא תמיד רואה אותם עד שייפרע מהם) :אונאה ,וגזל,
ועבודה זרה; אונאה דכתיב ,ובידו אנך׳ (שם)".
ה) מן הראוי להיזהר שבדיבורך אפילו לא יירמז חרוך לבני־אדם:
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כי התורה הקפידה הרכה כאונאת־הדכרים ,לפי שהיא קשה כל־כך
ללב הכריות עד שהרבה כני־אדם מקפידים יותר עליה מעל אונאת■
ממון (סהח״י).
ו) אן 5שאין חיוב מלקות על אונאת־דברים (כמו על כל איסור לאו
שאין בו מעשה) ,ככל־־זאת על כל צער שאתה גורם לאדם אחר,
תיענש כידי שמיים ,שנאמר (קוהלת יא ,ט)" :יביאך האלהים
כמשפט" (שם יב ,יד)" :על כל נעלם'׳ (סח״א צ).
ז) אמר רב (ב״מ נט ,א)" :לעולם יהא אדם זהיר באונאת-אשתו
(פרש״י :שלא לצערה בדברים) ,שמתוך שדימעתה מצוייה ,אונאתה
קרובה" (פרש״י :פורענות ממהרת לבוא).
ח) אמר ר׳ יצחק (יומא פז ,א) :״כל המקניט את הכירו ,אפילו כדברים :
צריך לפייסו ,שנאמר (משלי ו ,א—ג) ,כני אם ערבת לרעך ,תקעת
לזר כפיך; נוקשת כאמרי־פיך ,נלכדת באמרי־פיך .עשה זאת אפוא
כני והינצל כי כאת בכך־רעך ,לך התרפס ורהב רעיך׳"

נח .אונאת־דברים לדוגמא
א)

אסור לגרום צער לאדם כדכרי־עלכון ,אפילו אתה מדכר עמו שלא
כפני אחרים; (ואם אתה עושה כן לשם תוכחה ,ראה סימן קכד).
לכן ,למשל:
 )1אל תזכיר את חסרונותיו (בחכמה או במישלח־ידו);
 )2אל תזכיר את מעשיו שאינם נעימים לו (ובפרט אם חזר בתשובה
[ב״ט נח ,ב] .בדומה לזה ארז״ל [מידרש משלי ז] :״אל תאמר:
אתמול עם־הארץ והיום קבי!");
 )3אל תזכיר מעשים רעים שיל אבותיו או שום פגם כמישפחתו;
 )4אל תתעלל (או אל תנהג גסות ):כעני (אפילו ברמיזה) באופן
שהתנהגותך מזכירה חולשתו;
 )5אל תשאל למחיר הסחורה (או השירות) :כשעה שאין לך כסך
(ר׳ יהודה; ב״מ נח ,ב) ,או כאשר אין בדעתך לקנות (יש
בהתנהגות זו גם משום גניבת דעת־הבריות; סימן סח).
 )6אל תייעץ לאדם לקנות מיצרכים מסויימים בחנות (אם אתה
יודע שאין מוכרים שם מיצרכים אלה);
 )7אל תפגע כריגשות פלוני (כמו שחבריו של איוב ציערו אותו
כאשר באו עליו ייסורין באומרם" :הלא יראתך כסלתך תקוותך
ותום דרכיך; זכור נא מי הוא נקי אבד״; איוב ד ,ו—ז;
ב״מ נח ,ב);
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הלכה

)8

אל תשלח מישהו למקום שאתה^ודע שהלה מפחד ללכת שמה,
צער (םח״א קמט);
כי כזה אתה גורם

)9

לקטנים יותר ממה שיש צורך כדי שיקהו
אל תכאיב
מופר (אם תקל עליהם שלא לצער אותם בעניינים אלה ,תמצא
חיים וברכה וכבוד; — סהח״י);^♦1

 )10תיזהר כפרט שלא לצער אשתך אפילו כדיבורים שאין מצערים
אנשים ,כי הם עלולים לצער אותה כמו שהדגיש רב (ב״מ נט ,א):
"כי מתוך שדימעתה מצוייה ,אונאתה קרוכה";
 )11אל תחזיק כירך ממון (אם יש לך) שאתה חייב לשלם; ואין
הבדל:
(א) על מה .אתה חייב לשלם (לאו דווקא שכר פועל או פקיד,
אלא גם חשבון אחר);
(ב) באיזה אופן אתה מאחר לשלם :כין דרך רמאות וכין דרך
דחיה (למשל ,לאמור לאדם :לך ושוב !״ או "המתן עד
השבוע הבא!").
אם אתה עושה כן ,הרי אתה עובר גם על איסור תורה של ״לא
תעשוק״ (רמב״ם; סהח״י רכח) .55

 )12אל תדחק כמי שלווה ממך כסך שישלם לך עכשיו — אם אתה
יודע שאין לו עכשיו כמה לשלם (ואפילו אין לעבור לפניו אם
על־ידי כך יוכל לחשוב שאתה בא לתבוע שישלם — והרי אין
לו) ,זה גם אסור משום (שמות כב ,כד)" :לא תהיה לו כנושה
(סחר״ד);
 )13אל תכזה או תצער ג ר ,למשל משום העבר שלו (כעניין שארז״ל
[ב״מ נח ,ב] ״אל יאמר לו, :זכור מעשה אבותיך׳ " או אם בא
גר ללמוד תורה :״אל יאמר לו, :פה שאכל נבלות ...בא ללמוד
תורה׳ " :וכן (סיפרא) :״שלא תאמר לו, :אמש היית עובד
עבודה זרה ,ועכשיו ניכנסת תחת כנפי השכינה").
אם אתה מצער את הגר ,הרי אתה מוסיך לעבור על אזהרות
ואיסורי תורה הבאים:
(א) (שמות כב ,כ)" :וגר לא תונה ולא תלחצנו ,בי גרים הייתם
כארץ מצרים";
(כ) (ויקרא יט ,לג)" :וכי יגור אתך גר כארצכם ,לא תונו
אותו";
(ג) (ויקרא יט ,לד)" :באזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם,
ואהכת לו במוך ,כי גרים הייתם כארץ מצרים";
(ד) (דברים י ,יט)" :ואהבת את הגר ,כי גרים הייתם בארץ
מצרים י"

5י י׳•
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הערה :הטעם מדוע הוזהרנו על כבוד הגר יותר מעל כבוד
ישראל פשוט (סהח״י):
א ).כי דרך הרשעים לבזות יותר את מי שאין לו עוזר;
כ ).כי עניין אונאה קרובה יותר אליו מלסתם ישראל (כי יותר
מצוי שיש תובעים עלבונו של ישראל);
כ)

ג ).כדי שהגר לא יחזור לסורו (מתוך הכעס על הבזיונות).
כדי להסתלק מאונאת־דכרים ,ולא לצער מישהו( ,יוס״א) ,לפיכך
למשל:
 )1אל תבקש גמילות־חסד (כין הלוואה ,מתנה או שום חסד) ממי
שאתה יודע שלא יעשה זאת כרצון ,אלא שמתכייש להשיב פניך
ריקם;
( )2אחרי שאתה ואדם אחר נתפייסתם מקטטה ):אל תתחיל שוב
לפרש סיכות הקטטה" :אתה עשית כך וכך ,ולכן עשיתי כך
וכך" וכדומה ,כי על־ידי שאתה מותח כיקורת על התנהגות של
פלוני ,שוב יתבייש ,ותעורר המריכה (ואין לזה שום תועלת);
 )3אל תפציר כאדם לגלות לך עניין שהוא רוצה להסתיר ממך

(יוס״א);
)4

אל תנסה לקרוא אפילו רק קצת ממיכתב שנישלח לאדם אחר

(בלי רשותו; אולי יקפיד בליבו ורק מתבייש מלכסות את הכתב
כדי שלא תתבייש);
)5

אל תזכיר (ולא כל־שכן שלא תשבח) את שם שונאו של אדם
בפניו;

 )6אל תפסיק למי שרוצה לספר לך מה שככר שמעת (כדי להזכיר
שכבר שמעת זה ממנו) ,אלא שתוק!
(א) אולי יחדש בו דבר שלא ידעת;
(ב) אולי יש לו הנאה כשהוא מספר העניין.

נט .הליצנות
א) הוזהרנו על הליצנות ,שנאמר:
( )1משלי יד ,כא)" :כז לרעהו :חוטא״;
( )2משלי יא ,יב)" :כז לרעהו :חסר לב";
( )3משלי ד ,ג)" :אל תהי כז לכל אדם ,ואל תהי מפליג לכל דכר
שאין לך אדם שאין לו שעה ,ואין לך דכר שאין לו מקום";
 )4אמר רב נחמן (סנהדר׳ סג ,ב) :״כל ליצנותא (= ליצנות)
אסירא (= אסורה) חוץ מליצנותא דעכודה זרה דשריא"

(שמותרת).

פי׳ הטור

משפטים

להשען על אחר כדרן החולים אלא על משענתו .והרמב״ן כתב וכ״ל
כפשטי׳ שאם ילן אפי׳ על משענתו כדרן החולים ונקה המכה ודנר
הכתיב נהיוה כי' המוכים שנפלו למשכב לא ילכו נחון עד שתתי׳ המכה
ויצאו מידי פכנה שאס פשע אחר כן ומת בחולשתו לא ימות זה ומיהו
דוקא שהלן בחוץ כדכתיב והתהלן בחון אבל אס בביתו הלן על משענתו
לא נקה המכה :רק שבתו יתן ורפא ירפא• ולא אמר רפואותיו
יה! לימר פיתן השכר לרופאים וכס ירפאוהו ולא יוכל לתבוע שיתנו לו
השכי ו־עשה בו דברים אחרים רק ירפא בו על כל פנים .ורבותינו דרשו
מורפא ירכא מכאן שנהנה רשות לרופא לרפאות ולא אמרינן רחמנא
מחי והיא משי ומקשינן פשיטא דמלא העמוד על דם רען נפק׳ שאס
יראה חבירו טובע בנהר או לשטים באים עליו שחייב להצילו ולא אמרינן
רחמנא אייתי' עליה והוא מציל לי׳ ומפרשי׳ מכאן שנית; רשות לרפאות
ילא חיישינן שמא יהרגנו על ידי סס או משקה שיתן לו .וי״מ שניתן
רשות לרופא לקבל שכר על רפואתו( :ב) ובי יכה איש את עבדו.
בעבד כנעני הכתוב מדבר שאע״פ שהוא שבט מוסר ואינו מקל יד ישמור
שלא יכה בו אפילו עבדו כנעני מכה רבה שימות בו( :כא) אך אכם
יום או יזמים• דרשו רבותינו ז*ל יוס שהוא כיומים שצרין שיחי׳ מעת
לעת .והרמב״ן כתב על דרן כפשט אס ביוס ההוא ואפילו כיוס המחרת
יעמיד ויקים על רגליו לא יוקם( :כב) כאשר ישית עליו בעל האשד..
בא למעט האשה דדוקא כאשר ישית עליו הבעל יתן ולא כאשר תשית
עליו האשה כי אין לה חלק בוולדות .ור׳ אברהם פי׳ כאשר ישית עליו
בעל האשה או יה; בפלילים כלומר או יתפשר עמו לפי רצונו או יתן על
פ־ ב״ד .והרמב״ן פי׳ שבא להשמיענו אע״פ שאין בוולדות היזק ניכר כי
מי יודע שיצליחו ואין עליו תשלומי ממון אעפ״כ נשים עליו עונש והוא
כמו קנם ואמר שיתן העונש בכל אשר ישית עליו בעל האשה שהוא חפץ
ביולדיו וחשיביס הס אצלו ויהן זה בפלילים שלא ישית עליו עונש יותר

מכדי דמיהם( .כי) ובי יפה איש את עין עבדו• בעבד כנעני הכתוב
מדבר .וה״ה לכל כ״ד ראשי אברים ופרט באלו בשביל שראה חס את
ערות אביו והיפר בשיניו( :כט) וגם בעליויומת• מיתה בידי שמים.
וכתב הרמב״ן ולא ידעתי דעת אונקלום שתרגם יתקטל אולי רוצה לומר
ראוי הוא שיכרג אלא שיש לו כופר .אי נמי רוצה לומר שאמר הכתוב
שיהרג כי יבא יומו או במלחמה ירד ויספה לומר שחייב מיתה בידי שמיס
■לא •מות כדרן העולם על מטתו? (ל) אם כופר יושת עליו• בשביל
שהיא כפרה כמו כקרב; ואין מכריחין אותו לבא לב״ד לחייבו בכן ואפי׳
אם נתחייב אי; ממשכנין אוהו בכן לכן אמר בלשון אס( :לא) או בן יגח
או ברת יגח • לחייב על הקטנים ולפי הפשט צרין פסוק לחייב על
הקטנים לפי ששור ההורג אדם היא רעה כרבה כדוב שכול והי׳ מוטל על
בעליו לשומרו אבל כשהמית קטנים אינו רע כל כן והייתי סבור שלא
יהא בעליו חייב לשומרו מזה על כן בא לומר שגם מ<ה חייב לשומרו:
(לג) או כי יכרו־! איש בר .חסר ולית אחרינא וטעמא דמלתא
:יאפי׳ אינו כורה בור גמור אלא מצא בור עמוק ט׳ טפחים והשלימו לי׳
חייב כדדרשינן להביא כורה אחר כורה שאחרון חייב ־ ,
כב (ב) אם זרחה השמש עליו דמים לו• לפי הפשט
כשבא בלילה
היא בא על דעת להיוג בעל הבית שאינו ירא משוס אדם ולמחר ישכים
י־ביח על זו אי; לו דמים ומותר לבעל הבית להורגו דמי שבא להורגן
השכם להורגו ואם זרחה השמש עליו שהאיר היום ודאי לא בא להרוג ויש
לו דמים אס יהרגנו בעל הבית( :ו) כי יתן איש• אל רעהו כסף או
כלים לשמור • פרשה ראשינה בשימר הנס לכן מזכיר בה כסף או כלים

על התורה
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שדרן אדם לשומרם בחנם ושנייה בשומר שכר ולכן מזכיר בה חמור או
שור או שה שדרן למוסרם לרועה לשומרםבשכר( :יב) אם טרוףיטרף.
פי׳ באונם יביא עדים שנטרפה באונם ונפטר וה״ה אס נשבה־ או מת
יביא עדים ויפטר וכשטוען שנטרף אס אין עדים ישבע ויפטר ששניהם
דינם שוה ונפטר בעדים ואס אק עדים נשבע ונפטר אלא הזכיר עדים
בטרפה לפי שדבר הכתוב בהווה שדרן להיות בו עדים שהרועה יקרא
עליו מלא רועים כאשר יבוא הארי לטרוף אבל המיתה והשבירה הוא
בבית לכן לא הזכיר להם עדים .ור׳ אברהם פי׳ יביא עד שיביא קצת
מן הטרפה כגון שתי כרעים או בדל אזן להיות לו לעד שנטרף( :טו)
מהר ימהרנו לו לאשה• פי׳ הרמב״ן ישלח לה סבלונות כלי כסף וכלי

זהב ובגדים לצרכי החופה והנישואין והוא מגזרת מהרה חושה לפי שהוא
דבר הראשון הנמהר בנישואין כי החתן ממהר ומקדים לשלוח לפניו המנחה
ההוא ואחרי כן עושה חופה .ואמר בלשון הזה ולא אמר שיקחנה לו לאשה
כי אין מצוה עליו שישאנה אלא אס ירצה ואס לא ירצה לישאנה ישלח
מוהר כי פסלה בעיני הבחורים ויצטרן אביה להרבות לה מתן והס לא
יתנו לה לכן ראוי שיתן לה הוא .ואמרו רבותינו שמוהר המפתה קצוב
חמשיס כסף כמו האונס אין ביניהם אלא שהאונס לא יוכל לשלח׳ כל
ימיו ומפתה תלוי גס בו אס ירצא לישא אותה והטעם לפי שדרן הבחורים
לפתות בנות גדולים על כן לא יהא חוטא נשכר שישאנה בעל כרהה ומ״ט
גס היא חטאת שנתפתית לו לכן לא החמירה עליו שישאנה בעל כ־חו
ודי לו בקנס הלכן כל אחד מהם מעכב אבל האונס דרן בני הגדולים
לאנוס בנות הקטנים הלכן קנסו הכתוב להיות לו לאשה בעל כרחו אס
הרצה ומ״מ היא ואביה יכולין לעכב שאינו נכון שישאנה בעל כורחם
ויעשה עמס שתים רעות וגס לפעמים שתהי׳ נכבד׳ ממנו על כן משפט
הישר שיהיו הנישואין בידם ולא בידו שלא יהיו בנות ישראל הפקר לבעלי
זרוע .ודין שניהם אינו אלא בנערה ולא בבוגרות כדכתיב בהדיא באונם
נערה והכא לא הוצרן נערה למעט בוגרות דפשיט' שהוא פטור כהרי
אין קנסה לאביה אלא לעצמה והרי מדעתה עשה אבל באונם היצרן
למעט בוגרות שלא תאמר ישלם לה הקנס כיו! שאנסה בעל כרחה אלא
שגזירת הכתוב היא שפטור והטעם כי בעמדה על דעתה השמור עצמה
מ! אונם( :יו) מכשפה לא תחיה• בשאר חייבי מיתות כתיב מות
יומת שאינו אלא מצות עשה להורגם ובכאן הזהירה הורה לא תחיה שהוא
בלאו שלא נחיה אותה כלל והטעם שהיא טמאת השם רבת המהומה
שהרשעים נפתים אחריה תמיד וכן החמיר במיתה המסית לומר לא
תחמול ולא תכסה עליו וברוצח ולא הקחו כופר לנפש רוצח הכל לפי
גודל החטא ולא פי' הכתוב מיתתה לומר שאס היא העשה בכשפיה שלא
יוכלו להמיתה ימיתוה בכל מיתה שיוכלו( :יט) זובח לאלהיס .פההות
הלמ"ד מורה עלהאלהיס הידועים שמזהיר עליהם במקום אחר :יהרם.
פי' במיתה ב״ד .ואמר בזה הלשון מפני שזבח לחרם דכהיב שקץ השקצנו
כי חרס הוא ואמר יהי' חרס כמוהו ואפשר שכולל הזובח והנזבח הכל
יהי' חרס רומז לאיסור תקרובת ע״ז בהנאה .וכחב הרמב״ן והנכון
פתחית הלמ״ד שהם מלאכי מעלה ונקראין אלהים בהרבה מקומות ואומר
בלתי לה׳ לבדו שהרבה יחשבו לעשות רצון הקב״ה במה שזובחיס למלאכיו

שיהיו הם אמצעיים להפיק להם רצון השם מאתו וכאלו הס זובחים לאל
ולמשרתיו לכן אמר בלתי לה'( :כ) כי גרים הייתם בארץ מצרים.
פי׳ הרמב״ן לא הוכשרו• כל הגרים בעבור היותינו גרים בארץ מצרים.
והנכון בעיני שהזהיר לא תונו את הגר שתחשוב כי אין לו מציל זכור בי
גרים הייתם בארץ מצרים והצלתי אחכם משם כי אני רואה דמעיב העשוקים
אשר אין לכס כח ואצילנו מידן וכן אלמנה ויתום לא תענון כי אשמע
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משפטים

צעקתם כי כל אלה אינם בוטחים בנפשם ועלי יבטחו ועלי מוטל להצילם
ובמקום אחר פי' יותר ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם פי׳
אתם ידעתם את נפש הגר שנפשו שפלה ובכל עת צועק אל השם כאשר
צעקתם אלי והושעתי אתכם( :כא) כל אלמנה ויתום לא תענון.
אפ־׳ היא עשירה כי נפשה שפלה ודמעתה מצוי׳ ואמר לשון רבים ופי׳
ר' אברהם כי עונש הרואה שמענין אותה ושותק כעונש המענה( :כב)
אם ענה תענה אותו • על כל יחיד מכם( :בג) והיו נשיכם אלמנות.

על התורה

הקשרים כדי שיפול המשא בארץ( :יא) תשמטנה ונמשתה • פירש״י
תשמטנה מזריעה וחרישה ונטשתה מלזבל ולקשקש .והקשה הרמנ״ן דכל
שאר ענודות חוץ מזריעה וחרישה אינו אלא מדרבנן ופי׳ שחוזר על
פסוק שלפניו שש שנים תזרע ואספתו ונשנה השביעית תשמטנה מלזרוע
ונטשתה מלאסוף אלא תעזבנה ואכלו אביוני עמן .ור׳ אברהם פי׳

תשמטנה שמוט כל בעל משה ידו ונמשתה שלא תזרע( :יג) ובכל אשר
אמרתי אליכבש תשמרו .פירש״י ליתן אזהרה על כל מצות עשה.
והקשה הרמב״ן דהשמר דעשה עשה א״כ לא הוסיף אלא עשה .ולפי
הפשט זה הפסוק נקשר עם סופו פי׳ כל האזהרות שאמרתי אליכם
מאלהיס אחרים תשמרו מאד שלא תעבדום ולא תשתחוו להס ותחריטו
הזובח להם ולא תעשו פסל וכל תמונה ועוד השמרו שלא תזכירו שם
אלהיס אחרים שלא להזכיר כמוש אלהי מואב וכיוצא בהם לכוונתם לגנאי:
ולא ישמע על פיך.־ אפי׳ בלא זכר אלהותו לא ישמע בפי עובדיו על

בעינש האלמנה וצעקתה :ובניכם יתומים .בעונש היתום .ואין זה
כשאר חייבי מיתות בידי שמיס שנאמר בהם ומהו נו כי יחללוהו על כן
לא מנוהו בסנהדרין עם אלו שבמיתה אלא עונשו שיהרג במלחמה או
בחרב אויב :אם ענה תענה אותו  .פי׳ רש״י גזם ולא פירש עונשו
והא דכתיב בתרי׳ והרגתי אתכם וגו׳ זהו עונשו של הצועק אבל עונש
על מי שאינו צועק לא פי' כלום .והרמב״ן כתב ואינו נכון ופי׳ הוא כי
במקום אם יצעק אלי מש אשמע צעקתו וכפל הלשון לחזק הענין לומר פין כענין שאמרו רבותינו לא יעשה שותפות עם הגוי כדי שלא יש3צ
כ־ מש בצעקה כל דהו אשמע צעקתו והטעם אתה לוחצו נעבור שאין
לו בשם ע״ז .ויתכן שיהיה לא תזכירו יוצא לא תזכיר אותו לעובדיו לאמר
לו עיזרים הנה נענה יותר מכל כי •שאר אנשים יטרחו לבקש עוזרים ואולי
לו באלהין עשה עמי חסד( :טז) חב הקציר .כתב הרמנ״ן כיק שלא
לא ימצאו תה בצעקתו בלבד נושע בה׳ וינקום ממן :ל (בו) ושמעתי כי
הזכירם עדיק ולא ציוה נהם לא היה לו להזכירם בשם הידוע אלא ראוי
הנון אני .שלא תאמר לא אחבול שמלת הצדיק אבל שאינו של צדיק
שיאמר תחלה ועשית חג הקציר ביכורי מעשין כאשר אמר במשנה י תורה
אחבול על כן אמר כי חנון אני ושומע אפי׳ צעקת שאינו הגון כל מי
ועשית חג שבועות ואולי בעבור שאמר שלש רגלים תחוג לי בשנה ופירש
שמתחנן אל־ .וי״מ והיה כי יצעק אלי להתפלל לפני על הטובה שעשית
חג המצות תשמור בחדש האביב חזר ואמר והאחר השמור שיהיה חג הקציר
לי כענין שנאמר ושכב בשמלתו וברכן ושמעתי הפלתו כי חנון אני ן בכורי מעשין והשלישי אמר תשמור שיהיה חג האסיף בצאת השנה והנה
ואברכן( :כד) אלהיכש לא תקלל .אזהרה שלא יקלל הדיק אע״פ
כולם על שם מעשיו מן השדה לתת נהם הודאה לשם שהוא שומר חוקות
שח־־בו בדין :ונשיא בעמך לא תאור • שלא יאור המלך אס הענישו
הקציר ומוציא לחם מן הארץ ומשביע נפש שוקקה וזה טעם אל פני
במשפט ולאו דוקא מלן אלא הה״נ כל נעל שררה אפי׳ אינו מצד המלכות
האדק ה׳ המפרנס לעבדיו ונוטלים פרם מלפניו יבואו אליו לראות מה
כגון ראש סנהדרין ששררתו מצד מעלת התורה( :כח) מלאתך • כתב
יצוום( :כ) הנה אנכי שולח מלאך .פירש״י כאן נתבשרו שעתידק
הי־מב״ן מצינו מלאה גבי זרע פ; תקדש המלאה הזרע וכתיב כמי כמלאה
לחטוא ושכינה אומרת לא אעלה בקרבן .אע׳׳פ שלא נתקיימה הגזרה
הזאת כי משה בקש עליה רחמים ואמר אס אין פנין הולכים אל תעלנו
מן היקב והיינו תירוש ויצהר דכתיב והשקו היקבים תירוש ויצהר ונראה
שפירו' השדה והכרם נקרא תבואה נעבור שמניאין אותם כאחד אל
מזה ונתרצה לו הקב״ה ואמר לו גם את הדבר הזה אשר דברה אעשה
הבתים ונקרא ג״כ אסיף דכתיב וחג האסיף ולכן נקראין מלאה כי לאסוף
מ״מ לאחר מיתתו נתקיימה ששלח להם מלאן וזהו שאמר הכתוב ויהי
קיבוץ
הדבר וקיניצו נקרא מילוי דכתיב אשר יקרא עליו מלא רועים פי׳
בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו ושאל לו
נר
הגרנות
רועים .ועוד יתכן שנקראים מלאה בכינוי לברכה שממלאים
יהושע מה אדוני מדבר אל עבדו ולא צוה אותו דבר שנגלה בעבורו רק
וה־קביס תירוש ויצהר :ודמעך .פי' תירוש ויצהר מלשון שדומי! לדמעת
אמר לו של נעלן ולא אמר לו למה בא אבל' היתה המראה להודיעו כי
הע־ן כשיורד טפק טפק .ור׳ אברהם פי מלאתן הוא תירוש שמרוב
מעתה יהיה מלאן שלוח לפניהם נצבא בבואם למלחמה וזהו שאמר לו
לחותו יתמלא ממנו הכלי מיד ודמען הוא היצהר שיורד מעט טיפין
עתה באתי אני הוא שבאתי בימי משה רנן ודחני ולא רצה שאלן עמו:
(כד) לא תשתחוה לאלהיהם .הזהירה על ע״ז כמה פעמים אע'׳פ
טיפין :לא תאתר• דרשו רבותינו ז״ל שלא לשנות הסדר .ולפי הפשט
בא להזהיר שלא לאכול ממנו קודם שיתקן אותו פי׳ לא תאחר מליתן
שהמקראות מיותרות ועשתה ק מפני חומר שבה כמו שאומר לעבדו
תרומותיו ומעשרותיו אלא תתנם קודם שתאכל ממנו וסמן לו בכור בכין
זכור תמיד ולא תשכח העיקר הגדול שצויתין שהכל תלוי בו .ויתק שהזהיר
שדומה לו כמו שזה ראשית התבואה כן הוא ראשיה פרי הבטן( :ל)
ני׳ הדברות שלא יעשה ע״ז ויענדנה ועתה מזהיר עלע״ז שמצאה עשר׳
מעבודת הגויס שבארץ ישראל שלא יעבדוה אלא יעקרוה מהאק :ולא
ואנשי קידש• לכן הזכיר קדושה כי עד עתה דבר במשפטים ועתה
כשבא להתחיל באיסור המאכלים פתח ואנשי קודש ראוי הוא שיאכל האדם
העשרת כמעשיה□ .היא אזהרה שלא ללכת בחוקי הגויס כמו דרכי
מה שיחיה בו שאין האיסור במאכלים רק הטהרה בנפש שיאכל דברים
האמורי .ונראה יותר לפרש שמזהיר על ע״ז שלא יעבדנה כדרכה ואפי׳
נקי־ם שלח יולידו עובי וגסות לנפש לכן אמר ואנשי קדש תהיון לי כלומר
בעבודה שאינה דרן כבוד כי מתחלה אמר לא תעבדם והיינו עבודה שיעשה
אני חפץ שתהיו אנשי קדש נעבור שתהיו שלי ראויים לדבקה בה׳ שאני
עבד לאדוניו לכבדו וחזר ואמר אפי׳ דבר שאינה עבודה אלא בזיון כגון
קדוש ולא תגעלי נפשותיכם בדברים המתועבים:
פוער עצמו לפעור אם נהגו לעשות  pלא תעשנו כלל( :כה) ועבדתם

כג (ב) לא תענה על ריב • פי׳ על מריבה שבאה לפנין
לנטותו אחרי רבים להטות
משפט .י״מ לא תענה על רע לנטות אלא אחרי רבים להטות כענק
מה שאנו אומרים הלכה כרבים( :ה) וחדלת מעזוב לו• פי' חדל לן
מעזוב לו המשא לבדו אלא עזוב תעזוב עמו שתסייעהו לפרק או להתיר

אות ה׳ אלהיב□ • כתב הרמנ״ן בעבור שרוב עובדי ע״ז מכירים כי
השם הנכבד הוא אלהי האלהיס ואין דעתם נע״ז רק שיחשבו כי בעבודה
ההיא תהי להם הצלחה כגק עובדי השמש כדי שימציא להם ממשלה בתבואה
והירח במעיינות וכיוצא בהם בכל צבא השמים על ק אמר הכתוב כי

בעבודת הקב״ה לבדו תהי׳ לה׳ הצלחה ועקירת ע״ז לא הזיק אבל תוסיף
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קדושים

■ פיהיה הפפתן והצמר פזור זה כס זה דא״כ לא היה צרין להתיר כלאים
יצית ומיהו ננכל אחד פוע טווי ונוז הוי כלאים אפי׳ אינו נגד כגון
;ולע חוטין וכופה מה! חגורה .ולבדים שאינו אלא שוע איכן אסורין מן
;ורה אלא מדרננן אסרו אותו אע״ג דליכא אלא חדא או שוע או טווי
נח( :כ) ואיש כי ישכב את אשה .סמן זה לכלאים לפי פפכינה
דומה לכלאים חפפי כסהפפחה :והיא שפחה נחרפת .פי׳ מיוכדת
מ מזומנת וי״מ מלשון זנולן כס חרף נפפו פי׳ מסר נפפו כן פפחה
־פת משורה לאיש .והרמב״ן פי' מלשון כאשר הייתי בימי חרפי נימי
ירי שקורא לימי הנכוריס ימי חורף פהס ראשית הימים כמו החורף

יא ראשיה הפנה וימי הזקנה כנגד ימי הקיץ ופי׳ הכתוב שפחה נכרה
יש כי הפילגש שהיא משרתת את האיש נקראת נכרה כי גס משרת
־ס נקרא נכרו והכנין שאינה אשתו לגמרי אבל נתן לה קדושין והיא לו

;רה משמשת .ור׳ אברהם כתב שהוא מלשון חרפה בעבור היותה שפחה

ברשות אחר ואיננה מאורשה :בקורת תהיה♦ פי' רש״י
’א
כל  5ד לנקר הדבר שלא לחייבה מיתה .י וי״ל מפני שדומה לאשת
ש אולי יטעו בה לחייבה מיתה לכן מזהיר הכתיב לבקר כל הכנין
שון לא יבקר הכהן .וי״מ לשון בקר שמלקין אותה נרצוכה של בקר.
־מנ״ן פי' לשון הפקר כי בכל מקום במשנה הבקר במקום הפקר ופי׳
סוק אכ׳׳פ שהיא נחרפת לאיש לא תהיה לו לאשה כי בקרת תהיה לו
מר מופקרת תחשב אצלו ולא יומתו כמשפט הנואף והנואפת כאשת
 . 1ויעמ כמו פילגש מלשון בנות מלכים בקרותין .וכתב ר׳ אברהם
קרותין אינו לשון פילגש אלא לשו! יקר פי' בנות מלכים היקרות יהיו
; לשפחות :כי לא חופשה• להיות לו לאשה גמורה אבל יביא כליה
אפס בעבור שהיא נחרפת לו( :כג) ונטעתם כל ,-עץ מאכר•1
־,שהזכיר זרע השדה וזרע האשה שהוא כזרע הארץ הזכיר גס הנטוע:
•לתם ערלתו• פירש״י ואטמתם אטימתו שיהא אטוס ונסגר מליהנות
נו .וכתב הרמב״ן והזכיר הכתוב (אטימה) בפרי הבא תון ג׳ שנים
שלא עשה כן בשאר איסורי הנאה כי ביאת הפרי בתחלתו נקרא
־מה כמו שנאמר פתח הסמדר ולכן אמר ג׳ שנים יהיה לכס ערלים
לו הפירות סגורים באילנות לא הוציאו פרח ולא פתחו סמדר .וטעם
:יה‘ לכבד השם מראשית כל תבואתו מפרי העץ ותבואה הכרס ולא
:ל מהם עד שנביא כל פרי שנה אחת הילולים לשם ואין הפרי נתון
־או^^דיבו לשם לפי שהוא מועט ואין האילן נותן נתון פריו טעם

ריח טוב בתון ג' שנים ורובן לא יוציאו פירות כלל עד השנה הרביעית
־ נמתין לכולם ולא נטעום מהם עד שנביא כל פריו הראשון קודש
והמציה הזאת דומה למצות בכורים .ואמת הדבר כי הפרי בהחלת
כת האילנות רב הלקות דבק מאוד מזיק לגוף ואיננו טוב לאכילה כדג
; לו קשקשת והמאכלים הנאסרים בתורה הס רעים גס לגוף .והרב
בזה טעם במורה הנבוכים כטעמו ברוב המצות כי היה לחרטומים
:שפים בזמן ההוא מיני כשוף שעושין אותו בעת נטיעה האילנות
:בו כי בהם ימהר האילן להביא פרי קודם זמנו הידוע כמנהג העולם
או יקריבו הפרי אל פני ע״ז שעשו בשמה הכישוף ולכן ציותה הורה
שיר כפרי הבא קודם ג׳ שנים שלא יבואו לעשות כמעשים הרעים
י כי רוב האילנות יביאו פירות בשנה רביעית ונאכל אותו לפני השם
ן אוכלס לפני ע״ז( :כו) לא תאכלו על הדם • פי׳ רש״י להרבה
 :הוא נדרש וכו׳ והא דכהב בשאול הנה העם חוטאים לאכול על
שהיו עוברים בא׳ מאלו הלאוין .והרמב״ן כתב ועל דרן הפשט
מין הכשוף כי הוא דבר למד מעניינו והיו שופכים הדס ומאספיס
־ בגומא והשדים מתקבצים שם כפי דעתם ואוכלים על שלחנם והגש

V

על התורה

נח

להם עתידות וכאשר היו ישראל עם שאול במחנה היו מתפקדים מאוד
מן הפלשתים ולא היה שאול עושה דבר זולתי שאלת אורים ותומיס כמו
שנאמר נקרבה הלום אל האלהיס והעם היו שואלים בשדים או בכשפים
לדעת דרכם ומעשיהם ואוכלים הדס לעשות כמעשה ההוא ולכן אמר
הכתוב ויגידו לשאול לאמור הנה העם חוטאים לד' לאכול על הדס ויאמר
בגדתם הנה השם עשה לכס תשועה גדולה היום ואתם שואלים ללא
אלהיס בגידה היא זאת  .וסמן לא תאכלו על הדס לשלש שנים ערלים
לומר כשם שאסור לאכול הפרי עד שנה החמישית כן אסור לאכול מן
הבשר עד שנזרק הדס על המזבח אס הוא במקום קרוב :לא תנחשו.
לשון נסיוןכמו נחשתי ויברכני שמנסין נצורות ובמקלות ובמעשים ובתנועות:
ולא חעונגו♦ כתב ר׳ אברהם יש אומר מלשון עונה שיחשוב בלבו דבר
ויטה אזנו לשמוע מה יענה המדבר ואין זה לפי הדקדוק והנכון בעיני
לשון ענן שמסתכלים בעננים ובדמותם ובתנועתם( :כז) לא תקיפו
פארה ראשכם • כתב ר׳ אברהם שלא לעשות כמעשה הגויס להיות
מובדלים מהם ואחר ששער ראש והזקן לתפארת נברא אין ראוי להשחיתם:
(כט) אל תחלל את בתך להונותה • מה שפירש״י במוסר את בתו
פנויה שלא לשם אישות כתב הרמב״ן דווקא במוסר אותה למי שאין לו
אישות בה כגון לגוי ועבד וחייבי כריתות וחייבי מיתות ב״ד שזה דוקא
הוא זנות אבל אס מסרה לכשר שלא לשם אישות לא היא זונה דליכא
מ״ד הבא על הפנויה שלא לשם אישות שעשאה זונה אלא ר״א ולית
•הלכתאכוותיה :ולא תזנה הארץ• מה שדורש בספרי ולא תזנה הארץ
אבל מזנים הס הפירות כתב הרמנ״ן דרן הגדה לדרוש ממלת הארץ מדלא
כתיב ולא יזנו אנשי הארץ אבל עיקר הכתוב בא ללאו שני בפני עצמו
ובעל הלכות מנאו בחשבו! הלאווין והוא אזהרה לאיש הזונה ולבתו עצמה
שלא תמסור עצמה שלא לשם אישות שתחלה מזהיר על האב שלא למסרה
לשם זנות בשביל שהיא ברשותו כשהיא קטנה למוסרה לחופה ואחר כן
מזהיר גס הזוניס בעצמם האיש והאשה( :ל) את שבתותי תשמורו.
סמן לומלאה הארץ זמה זהו שאמר סקבא דשהא ריגלא וכן בשבתות
כשאוכלק ושותק דכתיב זנות יין ותירוש יקח לב .וסמן אחר את שבתותי
אל תפנו אל האונות לומר שאינו עונה בשבת .וכתב הרמב״ן הזהיר כמה
פעמים בהורה על השבת כמו.שהזהיר גס כ! הרבה על ע״ז שהשבת שקולה
כנגד כל המצות בי מי שאינו משמר את השבת מכחיש במעשה בראשית.
ור׳ אברהם כתב טעם את שבתותי בעבור המת שאין אבילות בשבת
וטעם את מקדשי תיראו בעבור הכהן הגדול שלא יהא כשאר אבלים וכן
אזהרה על כל אנשי המקדש( :לא) אל תפנו אל האובות• כתב ר׳
אברהם אל תפנו לידע האומנות ואל תבקשו לשאול בהם כשאול ומלת
אובות מלשון וכאובות חדשים כי הם עיקר זאת האומנות וידעונימגזרת.
דעת שמבקש לדעת עתידות  .וכתב :לטמאה בהם • לומר שהנפש
הפונה להם ותבקש אותם טמאה היא ואיננה דבקה בשם .וטעם :אני
ד׳ אלהיכם• שלא תבקשו כי אס השם לבדו( :לב) ויראת מאלהיך
אני ה׳• כתב ר׳ אברהם הזהיר להדר את הזקן ואמר אני ד׳ שיכול
להענישן בימי זקנתן אס אינן מהדרו .וי׳'מ אני ד׳ שמכבד זקנים שנאמר

ונגד זקניו כבוד( :לג) וכי יגור אתך גר♦ סמכו אחר הידור הזקן
לומר כשם שאני מצוה אותן להדר הזקן מפני שהוא תש כח כן אני מצון
על הגר שלא להונותו מפני שהוא בארצן והוא תש כח .וי״נז לכן סמכו
וכי יגור אתן למפני שיבה תקום לומר אפי׳ זקן ארמאי .וכתב אני ד׳
וכי יגור אתן גר לומר שכל המטה דינו של גר כאלו מטה דינושלהקב״ה:
(לה) לא תעשו עול במשפט .כתב ר' אברהם חוזר על הגר כטעם
ושפטתם צדק בין אש ובין אחיו ובין גרו:
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אבל בעניותי תמיה אני על עצמי דלכאורה לרגע כמימריה לא ראה שר התורה ז״ל
דברי תרגום יונתן בן עוזיאל לשופטים שם ,שתרגם" :ויפתח וגו׳ בן אשה
זונה ,והוא בר איתתא פונדקיתא" ,והיינו מוכרת מזונות ,וכתרגם נמי גבי הכתוב
בספר יהושע (ב' א׳) ועיין שם ברש״י ,ולפי זה מה שאמרו לו אחיו שלא ינחל
אתם ,שלא כדין עשו ועיין במצודות שם.

אחר כותבי זאת ראיתי שהרד״ק ז״ל (שופטים שם) האריך מאוד בזה ,והביא
מתוספתא לתרגום שם שפירש בן אשה זונה היינו שכך היה מנהגם שלא
תסוב נחלה משבט לשבט ואז לא היה יכול אדם לשאת אשה שלא משבטו ,ואם
היתה אשה אוהבת אדם שלא משבטה היתה יוצאת מבית אביה בלא ירושה ,והיו
האנשים קורים זה פונדקיתא ,שאוהבת אדם שלא משבטה ,וכן היה לאמו של יפתח,
"והוסיף הרד״ק ז״ל" :וידמה כי הצריכו כל זה למתרגם לפי שאמרו לו לא תנחל
"בבית אבינו וכו׳ ולפי פירושנו דיפתח בן פלגש היה שלא בכתובה ושלא בקידושין
והיתה מיוחדת לו ,והיא כמו זונה ,יהיה פירוש הפסוק לא תנחל וגו׳ לפי שהיה בן
פלגש וזהו בן אשה אחרת ולפיכך אמרו שלא ינחל עמהם ושלא כדין היו מגרשים
אותו כי בן הפלגש יורש כמו אמרו ז״ל [עיין יבמות כ״ב] וכן אמר להם יפתח
ותגרשוני מבית אבי ,כלומר שעשיתם עמדי שלא כדין" עכ״ל .ועוד עיין שם
בביאור דברי תרגום יונתן ע״ש.

ואם כן יש מן התימה על הגאון פנים יפות ז״ל שלא ראה לדברי הרד״ק ז״ל
הללו ,ולדבריו לא קשיא מידי ונתישבו דברי הרא״ם ז״ל ודוק[ .ו׳ מנחם אב
תשמ״ב].

סימן טז.

בענין גדר אונאת דברים
ויקרא (י״ט ל״ג)" :וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו" ,ופירש רש״י ז״ל:
"אונאת דברים ,לא תאמר לו אמש היית עובד עבודה זרה ועכשיו אתה בא
ללמוד תורה שנתנה מפי הגבורה".

וראיתי לגאון חיד״א ז״ל בספרו נחל קדומים (פרשת קדושים אות י״א) שהביא
דברי חד מן קמאי מר ניהו הקדוש רבי שלמה אנסתרוק ז״ל הי״ד ואשר
כה כתב" :אין כוונת רש״י שיאמר לו דרך בזיון ,כי אין זה בכלל הונאה רק בזוי
והקנטה ,אבל הבונה שלא תאמר בשפת חלקות ,כמה נאים מעשיך ואשריך שאמש
היית עובד עבודה זרה ועתה באת לחסות תחת כנפי השכינה ,והוא חושב שכוונתך
רצויה לכבדו ולהגדילו אבל אתה כוונתך להזכירו מעשיו הראשונים הרעים ואין
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הונאה גדולה מזו" עכ״ל[ .רבינו שלמה אנסתרוק ז״ל היה בזמן רבותינו הריטב״א
והר״ן בשנת קי״ט לאלף השישי כדככתב הגאון חיד״א שם בנחל קדומים (פרשת
בא אות א') ,ולא ידעתי מדוע בספרו שם הגדולים (חלק הגדולים מערכת ש׳ אות
כ״ח) לא כתב זאת והיא ידיעה חשובה ונצרכת ,וכבר ראיתי כזאת שהגאון חיד״א
ז״ל בשאר ספריו מביא פרטים על גדולי ישראל וספריהם מה שלא הזכיר בספרו
שם הגדולים].

ומדברי רבינו שלמה אנסתרוגעזךל נראה דהבין שגדר אונאת דברים היינו בגנבת
דעת שמדבר עמו בשפת חלקות ובקרבו ישים ארבו ומתכוון להזכירו
מעשיו הרעים ,אבל דברי הקנטה ובזיון אינם נכללים בלאו דאונאת דברים ,ועם
שאיני כדאי כלל מכל מקום פשט דברי רש״י ז״ל דאכן אומר הוא זאת דרך הקנטה
ובזיון ,ועיין בדברי רש״י שמות (כ״ב כ׳) ,כי גדר אונאת דברים הוא כל דבור
שמכאיב ומצער את השני וכאשר כתוב להדיא בספר החינוך (מצוה שמ״א)" :לא
תונו ובו׳ כלומר שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו" ובו' ,דשורש
תיבת לא תונו הוא מלשון והאכלתי בשר מוניך (ישעיה מ״ט כ״ו) דהיינו מצעריך,
ועיין רש״י שם ,וכאשר כתב גם החסיד רבינו יונה ז״ל בספרו שערי תשובה שער
(ג׳ אות כ״ד) ובאגרת התשובה שלו (אות ל״א) ,וכבר הארכתי בזה בס״ד בחיבורי
ברית יעקב (סימן ט״ו דקמ״ז ע״א) ,והבאתי שכן ביארו עוד הרבה ראשונים
כמלאכים עיין שם וצרף לכאן.
ובזה עלו דברי רש״י יפה וכפשוטן ,ונעלם ממני מדוע הגאון חיד״א ז״ל הביא
דברי רבינו שלמה אנסתרוק בשתיקה ולא הרגיש עליו בזה וכאשר כתבנו
בס״ד[ .י״ז מרחשון תש״נ].
5553

סימן יז.

בענין חדש נוהג בכל מקום
ויקרא (כ״ג פסוק ט׳ ואילך)" :וידבר ה׳ אל משה לאמר דבר אל בני ישראל
ואמרת אליהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם קצירה
והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן והניף את העומר לפני ה׳' וגו׳ ולחם
וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה" וגו׳.

ותגן במסכת ערלה (פ״ג מ״ט)" :החדש אסור מן התורה בכל מקום ,והערלה הלכה,
והכלאים מדברי סופרים" ,ופירש הרמב״ס ז״ל" :החדש אסור מן התורה בכל
מקום ואמרו השי״ת ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו ולא נתן זה תלוי בארץ ,אבל
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טעם

ודעת

פרשת קדושים

קכא

של זקן שקנה חכמה וראה כבר ההבלים שבעולם ,ובהתבוננות זו יכיר
וידע שכדאי לו לאדם להשקיע עצמו רק בתורה ובמצוות.

לא תונו אתו

(יט ,לג)

רש״י מפרש אונאת דברים ,לא תאמר לו אמש היית עובד ע״ז ועכשיו

אתה בא ללמוד תורה שניתנה מפי הגבורה.
המהרש״א תמה הלוא בב״מ (נח ):נקיט אונאת דברים אם היה בן

גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך והיינו מפני שהוא בן גוי מזלזל בו,

אבל משמע שאם אומר לו גופא זכור מעשיך הראשונים ,לא נקרא מאנה
לו ,שאדרבה בזה עדיף מישראל כשר שבא לחסות תחת כנפי השכינה,
ולא דמי לבעל תשובה שאומר לו זכור מעשיך הראשונים שעבר עבירה
אוצר חחנמהן

י

ומזכיר^לו ,דבגר שעבר עבירה כשהוא גוי לא נקרא אונאת דברים ,ולכן
בב״מ נקיט בבן גר דוקא.

ותמוהין דברי המהרש״א דהרי רש״י אינו מפרש כאץ שאם אמר לגר
היית עכו״ם זו אונאת דברים ,אלא כשאומר לו שאתה בא עכשיו ללמוד

תורה הקדושה בפה שעבד ע״ז ,בזה מגנה תלמודו מפני מעשיו בהיותו
עכו״ם ,וזו אונאת דברים.

ונראה פשוט שגם בבעל תשובה עיקר האסור לביישו להודיע על

חטאיו כשאינם ידועים ,או לגנותו לומר שהוא בעל תשובה ,אבל כשאינו
מצערו והבעל תשובה אינו מרגיש צער בדבריו אלא להיפך דבר שבח הוא
לו ששב בתשובה ,פשיטא דלא נקרא אונאת דברים.

איפת צדק והין יהיה לכם

(יט ,לו)

בב״מ (מט) הין צדק ,והלוא הין בכלל איפה היה ,אלא לומר לך
שיהא הן שלך וצדק ולאו שלך צדק ,שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב,

ומפרש רש״י שכשמדבר הן או לאו יקיים דבריו ויצדיק אותם.
ונראה שמסיים והין צדק יהיה לכם ,שמידה זו ששומר מוצא שפתיו
תהפוך להיות קנינו ,והיינו שלא ירגיש בהנהגה זו כמעלה ,אלא תהיה

טבועה בו עד שלא יראה בהנהגתו מעלה להתנשא בה .וכן ראו אצל א״א
זצ״ל שהיה הן שלו ולאו שלו צדק ולא ראה בכך אפילו מעלה רק זה היה

עצמותו.
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טעמא

רלר

כא) הי׳ אומר בבית שלא לתפור בגדים
אפי׳ מבגדים ישנים (דהיינו לשנות כגון להאריך
או לקצר) בין המצרים אבל לתקן בגדים ישנים
התיר (ועי׳ סי׳ תקנ״א ס״ז ובמ״ב שם סקמ״ח
ובשע״ת שם בשם עמודי שמים).
כב) למינקת שאם לא תאכל אין לה
להאכיל לתינוק התיר לאכל ביו״ב (ועי׳ בה״ל
סי׳ תרי״ז ד״ה עוברות) (ויש בזה פרטים,
ולמעשה__מובן שצריך שאלת חכם).
כג) אין נשים חייבות לשמוע פרשת זכור
(ודלא כתשו׳ בנין ציון החדשות סימן ח׳).
—כד) הקפיד מאד על הנקודות השחורות
שעל התפוחי זהב ואשכליות שהם ביצי תולעי׳
והיו מסנגין עבורו המיץ שסחטו מאשכליות
ע״י בגד (ועי׳ רמ׳׳א יו״ד סי׳ פ״ד סוף סעיף
ו׳ ועי׳ בהקדמת ס׳ זכרון שאול ח״א).
כה) שני בצים שנתבשלו ונמצא דם בא׳
מהן השני׳ מותרת ,אבל את הכלי צריך להכשיר
אפי׳ היו ג׳ בצים ובא׳ הי׳ דם (וכן מבואר
בחזו״א יו״ד סי׳ כ״ו).
כו) פתחו הרבה בצים בכלי א׳ והחלמונים
היו שלמים ונמצא דם בא׳ יוציא כל החלמונים
הכשרים וכל הנמשך עמהם מותר והשאר יזרוק
(וכ״ה בחכמ״א כלל כ״ט סי׳ ו׳ ועי׳ יו״ך סי׳
ס״ו ס״ד).
כז) נזהר מאד בגילוי (ועי׳ מעשה רב
סי׳ צ״ה) והקפיד גם על טה״א ולב״ן מגולה
ואמר שאם יש על החלב קרום שלם מלמעלה
אין לחוש לגילוי שאלו הנחש הי׳ מנקר הי׳
ניכר בקרום.
כח) אוכלין שתחת המטח אף שבביתו
הקפידו שלא לאכול צוה ליתנם לעניים ואמר
שאין לאבדם כמן שמדינא מותרים (עי׳ מ״ב
סי׳ ד׳ סקי״ד ובפ״ת יו״ד סי׳ קט׳׳ז סק״ד ה׳
ובכתר ראש סי׳ ם׳).
כט) הקפיד מאד שלא יעברו בין ב׳ נשים
ושאשה לא תעבור בין ב׳ אגשים ,ולאחת
שאמרה שקשה לה ליזהר בזה אמר לה וכי
לתוך האש היית נכנסת (ועי׳ פסחים קי״א א׳
והוריות י״ג ב׳).
ל) לא הקפיד לתפור בגדים עליו בעודו
לבוש (ועי׳ בברייתא דחופת אליהו רבה שנדפס
|אוצר החכמה!

בסוף ראשית חכמה שער ג׳ דקשה לפרנסה,
ובמחזור ויטרי סוף מס׳ כלה אי׳ דקשה לשכחה
אא״כ נותן קיסם לתוך פיו).
לא) כשיש ב׳ שמות לאדם א׳ ונותנין
לאחר על שמו רק שם א׳ אין זה כלל השם
הראשון דב׳ שמות הוא שם א׳ ארוך (ועיין
אה״ע סי׳ קכ״ט סל״ב וסי׳ ל״ח סל״גאגם הי׳
מייעץ לא לתת שם משונה קצת כדי שלא
יתבייש כשיגדל.
לב) חתן וחותנו אם יש לאחד שני שמות
ולהשגי שם אחד מהם אין זה נקרא כלל
שמותיהן שוות אך אם בפי אנשים נקרא זה
[שיש לו שני שמות) באותו שם בלבד שיש
לאידו זה נקרא שמותיהן שוות (וכעין זה כתבו
אחרונים ז״ל).
לג) ע״ד שידוך שאמה של המדוברת היתד.
חולת רוח זמן מה ונתרפאה אמר שאם זה קרה
אחר שהולידה את הבת אין לחוש כלל.
לד) מותר לסרוק זקנו ופאותיו אע״ג
שנתלשין שערות (כהחת״ס בפ״ת יו״ד סימן
קפ״א סק״ג ודלא כרעק״א שהחמיר בזה).
לה) עיקר מעלת קדיש הוא דוקא כשהבן
אומר ולא אחר (ועי׳ רמ״א יו״ד סי׳ שע״ו
ס״ד).
לו) יעץ וזירז לקנות קרקע בא״י משום
ישוב א״י וגם הוא בעצמו קנה קרקע (ועיין
ב״ק פ׳ א׳ ועי׳ רות זוטא פ״ד סי׳ ה׳).
לז) הי׳ מזהיר בביתו לא לשפוך משקה
תרומה לתוך הכיור רק בחוץ ע״ג קרקע (כנראה
חשש לבזיון תרומה ועי׳ בחזו״א דמאי סימן
ט״ו סק״א ד״ה וע״ד ועי׳ בקונטרס סדר הפרשת
תרו׳׳מ).
לח) כשהביאו דבר החייב במעשר הי׳
מצור .לעשר מיד שלא להשהות דבר שאינו
מתוקן בביתו (ועי׳ גדה ט״ו ב׳ וברמב״ם פ״י
ממעשר ה״י ובתום׳ קדושין כ״ו ב׳ ד״ה מעשה
וב״מ י״א א׳ ד״ה עישור ובר״ש מע״ש פ״ה
מ״ט).
לט) הי׳ נוהג כשהי׳ שולח לא׳ ב׳ וג׳
פעמים ולא מצאוהו לא הי׳ שולח יותר (ועי׳
חולין צ״ה ב׳ ום״א נתבו לו לאכול ונכנסו
אנשים והפריעו כמה פעמים ושוב לא רצה

טעמא דקרא קנייבסקי ,שמריהו יוסף חיי□ בן ישראל יעקב עמוד מס
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^ר־ץ

יד דוד
חידושי מסכת בבא מציעא

מאת
הגאון רבי

יוסף דוד זינצהיים

זצ״ל

מופיע לראשונה מעצם כתב יד המחבר

נערך והוכן לדפוס
ע "ר

הרב אברהם קבלקין

t
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קיב

יד דוד

א״כ הוה ההנאה בערך החיוב ,ובתירוץ השני תירצו
דהתם ההנאה גדולה שסבורים שהוא שואל ,ולכן
הוה הנאה בערך החיוב ,ולפי מ״ש מתורץ מה שהקשה
בגדולי תרומה דף קכ״א [שער כ״ו ח״ד] ,וע״ש
ובמהר״א ששון סימן ע״ג תוך התשובה.
דף נח ,ב .לא תונו איים את עמיתו באונאת דברים
הכתוב מדבר .שנות חיים קל״ח [פרשת אמור] ,מנחת
בכורים מ׳ ע״ד[ ,במסכתין].

בל המלבין פני הכירו .עין יוסף פ׳[ ,ויגש דרוש
שלישי].
תוספות ר״ה הא מה אני מקיים לא תונו באונאת
דברים .מנחת בכורים מ׳ ע״ד [שם].

 :תוספות ר״ה אם הוא בן גרים .מנחת בכורים מ״א
ע״א [שם] .רצוף אהבה.
תוספות ד״ה זה בגופו וזה כממונו .מנחת בכורים
מ׳ ע״ד [שם] ,וראיתי לו שם שהקשה בשם עין
יוסף ,דהכא קאמר הגמרא גדול אונאת דברים ,משמע
דצערא דגופא עדיף טפי ,ואלו בברכות סא ,ב אמר
רבי אליעזר יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו,
ויש לך שגופו חביב מממונו .ולע״ד נראה דבזיון
עדיפא טפי מצערא דגופא דהוי כאלו הרגו תמיד,
ונגד הבזיון וודאי כל אדם מקפיד עליו יותר מן״הממון.
אף לא יתלה עיניו על המקה .לא ידעתי מה אונאת
דברים יש בזה ,דבשלמא בהמרים שאמר להם לכו אצל
פלוני ,א״כ הוא מאנה את התמרים כשיבואו אצל
זה ולא ימצאו תבואה ,א״כ ידעו שהוא מהתל בהם,
וכ״כ בכסף משנה ,או שהוא בושה לאיש לשלח החמרי׳
 Iלו ,וכ״נ מדברי רש״י כמ״ש הב״ח ,אבל לתלות עיניו

במקח מה בושה יש למוכר והרי אינו יודע שזה אין
לו מעות.

\

\

אימת איש כו׳ ויש לו חלק
דף גט ,א• ה=א
לעולם הבא .עיין סוטה דף ד ,ב תוס׳ ד״ה היא
תצודנו ,פרי חדש במים חיים [בסוגיין] י״ג ע״א.
עם שאתך בתורה ובמצות אל תוגתו .רש״י כתב
עמיתך עם אתהה ולכאורא נראה דבא למעט מי
שאינו מקיים תורה או מצות שאינו בכלל אונאת
דברים ,וכ״כ רמ״א בסימן רכ״ח בשם י״א ,דאין
מצווין על אונאת דברים אלא ליראי שמים והוא
מנמק״י .ובודאי הדבר קשה ,דהא אפילו פושעי ישראל
מלאי׳ מצות כרימון .והנה בעלי הפשט מקצתם פירשו
עמיתו חברו ,כמו שפירש הרד״ק ,ויש שפירש עמיתו
מבני עמו ,וכן ראיתי בכפר הפרחון כ״י שהי' בזמן
ר״י הלוי בעל הכוזרי ונתוכח עמו פה אל פה ,והנה
אם נאמר עמיתו הוא חברו בא למעט חבר גוי דאינו

בכלל לאו דאונאת דברים אע״ג דהוא בכלל איסור
גניבת דעת ,ולהמפרשים עמיתך מבני עמו ,בא למעט
המיני׳ והאפקורסי׳ ושפרשו מדרכי צבור ,אע״ג שהם
מבני עמו אינם בכלל אונאת דברים ,ועיין בב״ח
ובמנחת בכורים ,ועיין סמ״ע ,ובשיטה מקובצת הביא
פרושים אחרים ,ע״ש.
הבל נפרע בידי שליה כו׳ .המפרשים הקשו דמשמע
דטוב יותר אלו הי׳ ע״י שליח ,והרי אדרבה מוכח
מהפסוק כי ע״י הקב״ה טוב יותר ,כדכתיב לא ישא
לפשעכם ,ובפרק חלק איתא פרעה שחירף בעצמו
נפרע ממנו הקב״ה בעצמו ,סנחריב [שחירף] ע״י
שליח נפרע ממנו הקב״ה ע״י שליח ,ופירש רש״י
כי־ ע״י עצמו אין בזיון גדול כל כך כמו ע״י שליח,
ולכך נפרע ממנו הקב״ה בעצמו ,הרי דע״י הקב״ה
טוב יותר .ויש אומרים כי אונאה כיון דהוה כמו
דברים המסורים ללב ונאמר בו ויראת מאלקיך ,לכך
צריך הקב״ה ליפרע ממנו בעצמו ,ומלבד שיש ץ
1
להקשות דגם במשקולת וברבית אמרינן כן לקמן בר״פ
איזהו נשך דהוה דברים המסורים ללב ,אף גם וודאי)
אי אפשר שיהי׳ השליה נפרע אם לא יהי׳ נגזר דינו
מהקב״ה בעצמו ,וכי יש רשות לשליח לפרע ,וכיון
שהקב״ה גוזר דינו א״כ הרי יכול לפרע אה״כ ע״י
שליח .והנכון כמו שכתב בשיטה מקובצת בשם רבינו
יהונתן דע״י הקב״ה בעצמו נפרע תיכף בלי עיכוב,
אבל כשהוא ע״י שליח מתארך הזמן לפעמים עד
שיפרע ממנו ע״ש ,ולהכי סמך הך מאמר לכל השערי׳
ננעלו חוץ משערי אונאה ,דמשמע שהקב״ה שומע
תיכף לצעקת אונאה ,וא״כ נפרע תיכף ,ועיין משכנות
יעקב קנ״ד ע״א [פרשת בהר] ,פרי האדמה ח״ג
*[במכלתין] דף ע״ה.
תוספות ד״ה נוה לו לאדם .עיין מהרשד״ם חלק אבן
העזר סימן מ״ה תוך התשובה ,נחפה בכסף דף נ״ג,
[האו״ח סי׳ ו׳] ,עין יוסף דף פ׳ [ויגש דרוש שלישי],
שו״ת מהרח״ש סימן מ״ב ,עיין כתובות ט ,ב תוס׳
ד״ה כל היוצא.
_ תופפות ר״ה דפתיפ היא מוצת כר .זו היא גירסת
ר״ח שכתבו התוספות בכתובות ,וכבר כתב הריטב״א
דבכל הספרים שלנו כתיב מוצאת באלף ,ובערוך
ערך צת הביא הנוסחא אל תקרא מוצאת אלא מוצת
ואפשר זו היא גירסת ר״ח ,וכ״כ במנחת שי ,וע״ש.

תופפות ד״ח ואל דמעתי אל תחרש .רצוף אהבה.
ה״ה חתכו חוליות .עיין בחזון נחום פ״ה דכלים,
ומה שכתבתי שם בבאור דברי התוספות.
דף נט ,ב .מה לכם אצל רפי אליעזר .משכנות
יעקב רכ״ד ע״ב ע״ג[ ,קונטרס צניף מלוכה].
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בבא מציעא ס,א

אין אנו משגיחין ככת קול .ערובין ו ,ב תום׳ ד״ה
כאן לאחר בת קול.

ונמנו עליו וכרכוהו .עיין מה שכתב הנמק״י בשם
הרמב״ן טעם למה ברכוהו ,והדברים מבוארים מקצת
יותר בריב״ש סימן קע״ג ,ועיין בחוות יאיר בהשמטות
דף רנ״ט [בסוף הספר] ,ומה שכתבתי בסוף פ״ק
דיבמות מזה ,ועיין במסכת נידה דף ז ,ב תוס׳ ד״ה
שמותי הוא.
ת״ר המאנה את הנך כר .עיין ברמב״ם פי״ד
דהלכות מכירה דדבריו תמוהי׳ כאשר האריך הרב
המגיד ולחם משנה ,ועיין בארוכה בשו״ת מהרי״ט
צהלון סימן ק״ל ,עדות ביעקב סימן קי״ז מן הרב
המחבר ומהר״י חנון(,שנות חיים קמ״א)[פרשת בהר],
מרכבת המשנה ח״ג פ״א דעבדים הי״א.
תוספות ד״ה זה תנור של עכנאי .עיין בערוך ערך
חכן ובערך עכן ,ושם מבואר דעכן שם נחש וחנן
ג״כ שם נחש ,וא״כ לשני הגירסאות ניחא מה שאמר
הגמרא שהקיפו הלכות כעכנאי זו ,ולהגורסי׳ חכינאי
צ״ל שהקיפוהו הלכות כחכינאי ,והא דכתבו התוספות
דהוא שם האיש ,אפשר משום דבסיפא דהך מתניתין
על תנור אחר אמרו וזו היא תנורו של בן דיגאי
והוא וודאי שם האומן ,כמו שפירש שם הר״ש ,וא״כ
דוחק לומר דפירוש הרישא אינו כן ,ומ״מ אמר הגמרא
מאי עכנאי ,דמאי איכפת לן בזה מאי הי׳ שם של
האומן ,לכן פירשו שהקיפו הלכות ,ושמא גרים ,ואגב
דנקט ברישא שם האומן נקט נמי בסיפא שם האומן,
ועיין במהרש״ל וברצוף אהבה וזרע יצחק.

תוספות ד״ה לא כשמים היא .עיין שינות חיים
נ״ז ע״ד [פרשת שמות] ,מקום שמואל בחדושי י״ד
כ״ה ע״ב [סי׳ ר״מ] ,רצוף אהבה ,ועיין מ״ש במסכת
ערובין.
תוספות ד״ה מבית אכי אכא וד״ח חוץ משערי
אונאה ,הכל דבור אחד ,ועיין עין יוסף ,ועיין על
התוספות ורש״י מנחת בכורים.

דף ס ,א .אין מערכין שמרי יין ביין אכל נותן לו
את שמריו .עיין מגילת ספר לאוין [ק״ע] דף פ״ט
ע״ד צ /קרית מלך רב ח״א דף ר״ת[ ,מכירה פי״ח
הל׳ ח׳—ט׳].

ת״ר אין צ״ל חדשות מארבע .עיין בנדרים סז ,א
תום׳ ד״ה למה לי למתני ,ועיין ברי״ף.

רב אהא כריה דרב איקא אמר הא מני ר׳ אהא היא.
לכאורא יש לפרש כי רב אחא ברי׳ דר״א חולק על

קיג

רב נחמן דאמר דמתניתין דוקא בין הגיתות שנו ,אלא
מתניתין מיירי אף שלא בין הגיתות ,דכיון דדבר
הנטעם הוא ס״ל למתניתין דמותר בכל ענין ,אמנם
אי אפשר לומר [כן] ,חדא דאי לרש״י דסבר דרך
בקשה לעולם אסור ,קשה למה התיר דוקא קשה ברך,
כיון דטועמי׳ אותו הכל יהי׳ מותר ,ואף לדעת
החולקים על רש״י וסוברי׳ באמת דרך בקשה פשיטא
דמותר ,עכ״פ קשה למה מי שנתערב לו מים ביין
לא ימכרנו ,אלא וודאי צ״ל דמתניתין פליגי על רב
אחא ,או דמתניתין מיירי במקום שאין נוהגין לטעום,
ועפ״ז ניחא הא דהוצרך רב נחמן לומר בין הגיתות
שנו ולא מוקי בכל ענין וכרב אחא ,משום דקשה
ליה כמ״ש ,והא דקאמר הא מני רבי אחא היא ,קאי
£1ל מנהג שלנו שנוהגין לערב ,דהא מני רבי אחא
היא ,וכן מבואר ברי״ף וברא״ש ,ועיין בעין יוסף
ובקרית מלך רב ח״א דף ר״ח ע״א[ ,מכירה פי״ח
הל׳ ח׳—ט׳].

והא אנן תנן ולא לתגר .וכתב רש״י דהוא עובר
משום לפני עיוור .רש״י כתב כן לפי סברת המקשה,
דיכול למכור היין מזוג כמו שהוא עכשיו ,וא״כ
בוודאי לא יטריח בו החנווני לתקנו ולעשות בו יין
עוד כדי שלא יהי׳ נרגש ,ועוד הרי עכ״פ מוכרו ובכל
שהוא מים שיש בו איכא רמאות ,אבל וודאי להא
לא חיישינן אף לסברת המקשה שיעשה רמאות ,וא״כ
אסור למכור לו מים או יין כמו שאמר רבא אין
לדבר סוף ,ורבא השיב כיון דטועמין אותו א״כ לא
יקחנו שום אדם רק בחזקת מזוג ,ולהא שיערב בו
עוד יין לא חיישינן ,דא״כ אין לדבר סוף ,ועיין
בבשמים ראש סימן שט״ו דהביא ראי׳ מדברי רש״י
דלא שייך כאן לפני עיוור ,וכוונתו למ״ש רש״י
בסוף ,דא״כ אין לדבר סוף ,דלמכור לו מים או יין
וודאי לא שייך לפני עיוור ,ורק בה״א דהוה סבר
דבע״ב מוכרח למכרו כמו שהוא עכשיו והוא וודאי
רמאות ,וא״כ בזה וודאי שייך לפני עיוור דזה הוה
כוודאי ,כמ״ש ,והמגיה בכסא דהרסנא הקשה על
הרא״ש שם דדברי רש״י הם לנגדו ,ולפי מ״ש ניחא.
מזגא דידי מידע יריע .סנהדרין יד ,ב תום׳ ד״ה
אל יחסר המזג.
דף ס ,ב .דההוא עבדא סבא כו׳ .רש״י דחה דאי
אפשר לומר דעבד עברי הוה דהא אין עבד עברי נוהג
באותו זמן ,ובלא״ה הוה מצי למדתי דאם עבד עברי
הי׳ איך אמר יהי׳ עניים בני ביתך וכ״כ בשיטה
מקובצת .ואפשר דמשום הכי לא דחי רש״י בזה דאם
הי׳ עבד עברי י״ל דמכרוהו ב״ד הוה בגנבתו ,ולכן
אמר יהי׳ עניים בני ביתך עניים הגונים.
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ג׳ ואשר שאל כי שמע דאין להעלות שם לבנו כי אם משמות אשר מאברהם אבינו ע״ה ואילך ורצית לדעת שרשן של
דברים.

תשובה שמענה ואתה דע לך כי שמועה זו הנה היא כתובה על ספר שו״ת הרב המבי״ט ז״ל בח״א סימן רע״ו ושם כתוב
דהנקרא בשם יפת וכיוצא בו מאשר קדמו לאברהם אינו נכלל בשם מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו .והרב ז״ל
קא פסיק ותני ומדכתב סתם נראה דמפי עצמו אמרה דאלו היה הדבר מרז״ל או שקבל כך מרבותיו שקבלו מרבותיהם
לא הוה שתיק לכתוב סתם .ואם הכי הוא קושטא דמילתא דהיא סברת עצמו .הדבר קשה שיאמר כך בלי סמך מרז״ל או
קבלת הגאונים .והעולם נהגו הפך הרב ז״ל כי יש בני אדם נקראים אדם .נח .יפת .מהללאל .ואלה שמות קדמו לאברהם
אבינו עליו השלום .והנה שם כתב הרב המבי״ט ז״ל לה״ר אליעזר דאין שמו כשם אליעזר עבד אברהם דהיה ארור ולא
מסקינן בשמיהו אלא שמו הטוב על שם אליעזר בן משה רבינו ע״ה עכ״ד .וכונתו מבוארת דהגם דבשם אליעזר יש
אליעזר עבד אברהם אין לחוש כיון דשם צדיק נקרא כך וכ״ב התוס׳ בכמה דוכתי.
וראיתי למהר״ם איסרלאס בתשובותיו סימן מ״א גבי בן משומד שעולה לס״ת שכתבו ספר החסידים ומהרא״י בתרומת
הדשן שעולה בשם אבי אביו וכתב הרב וז״ל נראה דבודאי ספר החסידים ומהרא״י שכתבו לקוראו בשם אבי אביו לאו
דוקא לדינא כתבו אלא לעצה טובה קאמרי לבן שלא יעלה בשם אביו כדי שיתבייש אביו ויהיה לו כפרה קצת כמו
שמצינו בחזקיה שגירר עצמות אביו אבל לא מטעם שם רשעים ירקב דלא שייך בכה״ג דאע״ג דאיתא סוף פרק א״ל
הממונה דלא מסקי בשמיהו היינו דלא אקרי אחר על שמם אבל שלא להזכיר הרשע עצמו לא מצינו שהרי התורה
והנביאים וכל התלמוד מלאים מזה בהזכירן שם הרשעים שעברו ולא גרע שם הרשע משם ע״ז עצמה שנאמר בה לא
ישמע על פיך .ומ״מ מותר להזכירה בכל שם שאינו לשבח אלא לגנאי אם קורין לה בית גליא קורין לה בית כריא וה״ה
אם היה שמה כן שלא לשבח מותר להזכירה באותו שם כדאיתא במרדכי פ״א דע״ז ובהגמי״י פ״ה דע״ז .ועוד דלא
שייך לא מסקי׳ בשמיהו אלא בשם שלא מצינו באיש אחר חוץ מאותו רשע אבל שם המשותף לרבים הנקראים כן אין
לחוש לזו וכמ״ש בהדיא התוס׳ פרק בתרא דכתובות ופרק א״ל הממונה מכל זה נראה דאין לחוש בהזכרת שמו עכ״ל.

ומ״ש דלא מסקינן בשמיהו היינו דלא יקרי אחר על שמם אבל שלא להזכיר שם הרשע לא מצינו לכאורה קשה דלא זכר
מ״ש התוס׳ במגילה דף כ״ג ע״א בההיא דאמרינן א״ל יעקב מינאה לרב יהודה הני ששה דיה״ב כנגד מי וז״ל אמר
יעקב מצעה גרסינן שאם היה מין לא היה מזכירו יעקב דהא כתיב ושם רשעים ירקב עכ״ל .הרי דהתוס׳ כתבו בפירוש
דאין להזכיר שם הרשע ומכח זה מחקו מ״ש בש״ס יעקב מינאה וכתבו דגרסינן יעקב מצעה שאם היה מין אין להזכירו
דכתיב ושם רשעים ירקב וזה כנגד היסוד שכתב הרב ז״ל .ומה שהביא ראיה מן התורה והנביאים וכל התלמוד דמזכירין
שם הרשעים אינה ראיה דהרי אמרו בסנהדרין דף ס״ג ע״ב אמר רבי יוחנן כל ע״ז הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה
וכי היכי דהתורה הזכירה שמות הרשעים יהא שרי לן להזכירם .ומה שהתורה הזכירה שמות ע״ז יש בו סוד וה״נ
הזכירה הרשעים .ומ״ש הרב ז״ל דמזכירין שם גנאי אינו ענין למאי רקמן ואמאי אצטריך הרב לומר זה .ומ״ש דבשם
המשותף לרבים לא שייך לא מסקינן בשמיהו כמ״ש התו׳ ביומא וכתובות וכ״כ בשבת דף י״ב .קשה עליו דזהו לקרוא
שם לאחר בשם הרשע בזה כתבו התוס׳ ראם צדיק נקרא בשם זה שרי .אבל אי אמרת דאין להזכיר שם הרשע מה יועיל
דבשם זה נקרא צדיק הלא הוא מזכיר לרשע עצמו ואסור וכמו שכתבו התוס׳ שהבאתי דל״ג יעקב מינאה הגם דשם
יעקב משותף לרבים .ותו ק״ק על הרב דהו״ל להזכיר מ״ש בספר חסידים סימן קצ״א וז״ל יהודי שהמיר והלך לעע״ז
מכנין לו שם שנאמר כמוהם יהיו עושיהם כמוהם יש לכנות לו כגון אם שמו אברהם נקרא אפרם וכן כיוצא בזה עכ״ל.
הרי דגם לקרות שם רשע יש ליזהר לכנות שמו כמו בע״ז.
אמנם לכאורה יש להעיר דבספר חסידים עצמו כתב סימן תשצ״א וז״ל מי שאביו מומר אין קורין לס״ת בשם אביו
שנאמר אביה היא מחללת וכו׳ יקראו לו על שם אבי אביו אבל אם היה אביו ואבי אביו^א יקרא לו אלא על שם דיי
שהוא רביעי לו שהוא זקנו הרביעי עכ״ל .והכא אתי הרב עלה מטעם אביה היא מחללת דמשמע משום בזיון הבן שהוא
מתבזה בהזכרת אביו מומר על דרך שמתבזה ומתחלל האב בעון בתו .ולפי דבריו בסימן קצ״א הול״ל דאין להזכיר
שמו כמות שהוא אלא לכנות כמו אברם אפרם ואם יכנה הוא בזיון גדול לבנו .והיה נראה לומר דרצה ללמדנו דאפילו
בלא כנוי יש לו בזיון על דרך את אביה היא מחללת .אבל אין זה מן הישוב כל כך .ויותר נראה לומר דהכא שמזכיר
משום סימנא בעלמא אינו צריך לכנות שם אביו והם דברי הרב מהר״ם פאדוב״ה בתשו׳ סימן פ״ז כמו שיראה המעיין.
ולפי זה יש להרגיש על הרב מהרמא״י בתשובה הנז׳ תרתי חרא דטעמא טעים דמ״ש בספר חסידים והרב תרומת הדשן
היינו טעמא שיהיה קצת כפרה לאביו וכו׳ והרי ספר חסידים עצמו פירש טעמו משום את אביה היא מחללת ונראה
פשוט שכונתו כדאמרן .ותו דאמאי לא כתב דלסימנא בעלמא אין לחוש כמ״ש הרב מהר״ם פאדוב״ה כמדובר.

ועל הרב מהר״ם פאדוב״ה יש לדקדק במ״ש בתשובה הנז׳ שישנו בנותן טעם למ״ש רזה הוא לסימנא בעלמא וז״ל
אשר אמרו פרק אמר להם הממונה ושם רשעים ירקב וכו׳ היינו שלא לקרא לבן שם של רשע או לקלל הרשע בזוכרו
אותו כאומרם ז״ל המזכיר צדיק ואינו מברכו רשע ואינו מקללו עובר בעשה וכו׳ אבל ליחס הבן ולהזכירו בן פלוני

אביו לסימנא בעלמא מאלה לא דברו הלא ככה מצינו ברשע בן רשע גם בצדיק בן רשע כחזקיהו בן אחז וכו׳ ואפילו
הכי נתיחסו בניהם אחריהם לסימנא עכ״ל .דהראיה דמייתי מקראי אינה ראיה דהא הכתובים מזכירים שמות הרשעים
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סנחריב נבוכדנצר ודומיהן המון רשעים רבים אף שאינו ליחס וכמ״ש מהרמא״י אך כבר כתבנו דהוי כמו שמזכיר שמות
הע״ז וכל דבר שהוזכר בכתוב שרי להזכירו כדאמרן .וממ״ש מהר״ם מפאדוב״ה הצריך לקלל הרשע בזכירתו ואם לאו
עובר בעשה והם דברי רז״ל בב״ר פ׳ מ״ט ובאסתר רבתי ע״פ אשר הגלה נבוכדנצר ושאר דוכתי .יש להרגיש על
מהרמא״י שכתב שאין לחוש אלא שלא לקרוא שם בשם רשעים .ומ״ש סוף פרק א״ל הממונה מאי ושם רשעים ירקב
דלא מסקינן בשמיהו הכונה כמ״ש מהרש״א באגדתיה שם דקשיא ליה אומרו ושם רשעים דהול״ל ורשעים ירקב והיינו
דקאמר מאי ושם ומשני דנקט ושם ללמד דלא מסקינן בשמייהו אבל ודאי דאין להזכיר הרשעים עצמם וסברא הוא דאם
שם הרשעים לקרוא לאחר אסור כ״ש דאין להזכירם אם לא יקללם כמשז״ל או יכנה שמם כמ״ש בספר חסידים סימן
קצ״א כמ״ש לעיל וכן מוכח ממ״ש הרדב״ז בתשובה דפוס ויניציא סימן שע״ו ח״ל ויפה עשה שלא הזכיר שם אביו
שאם היה מזכיר שמו של מומרות אין ראוי להזכירו ושם רשעים ירקב ואם מזכיר השם שהיה לאביו ביהדותו הוי
כשינוי השם עכ״ל .הרי דבשם עצמו של מומרות להזכיר אותו למומר כתב דאינו ראוי להזכירו ושם רשעים ירקב .אלא
דיש להרגיש דהול״ל ואם מזכיר שם שהיה לאביו ביהדותו איכא נמי דהוי כשינוי השם כלומר כי אז הוו תרתי דאין
להזכיר שם רשע ועוד דהוי כשינוי השם .אבל ממ״ש הוי כשינוי השם משמע דאין בו אלא טעם זה .ונראה דמחלק הרב
דכשהשם הוא טוב שהוא שם יהודי אין לחוש גם שהוא רשע ומומר ומדברי התוספות שהבאתי לעיל שכתבו דל״ג
יעקב מינאה מוכח שאין חילוק דאף בשם יעקב אין להזכירו .ואפשר דהרדב״ז סובר דלא כתבו התוס׳ כן אלא דגם
כשהיה מין הכי קרא שמו יעקב אז כתבו התוס׳ דאין להזכירו בשם יעקב אלא לכנות שמו כמ״ש בספר החסידים
וכאמור .אבל מומר ששינה שמו כשם גוים שרי להזכיר שם יהדות ובכה״ג לא כתבו התוס׳ .א״נ סבר הרב כשהוא ליחס
וסימנא בעלמא לית לן בה כמ״ש מהר״ם מפאדוב״ה וכמדובר .ומיהו לענין דינא בנדון הרדב״ז עמ״ש האחרונים
והזכירום הרב כנה״ג א״ה סימן קכ״ט והרב יד אהרן ע״ש.
וראיתי להרב הגדול מהר״ר יוסף דוד ז״ל בספרו צמח דוד דף קס״ב סוף ע״א שהביא דברי התו׳ ז״ל דמגילה הנז׳ וכתב
והוא תימה דודאי לא אמרו שם רשעים ירקב אלא לענין דלא מסקינן בשמיהו שלא יקרא אדם שם לבנו כשם רשע אבל
מי שנעשה רשע ומין דאין לו לקרותו בשם הטוב שיש לו שהעלה לו אביו זו לא שמענו עכ״ל .ונעלם ממנו דברי ספר
חסידים סימן קצ״א הנז׳ שכתב שמכנין שמו כגון אברהם אפרם .גם רז״ל אמרו שהמזכירו ואינו מקללו עובר בעשה
כמש״ל ומהש״ם דקאמר לא מסקינן בשמיהו אין ראיה דבא לישב מ״ש ושם רשעים כמ״ש הרב מהרש״א בחידושי
אגדות וכמש״ל.

אך יש להעיר על התוס׳ דבחולין דף פ״ד ע״א אמרו א״ל יעקב מינאה לרבא קי״ל חיה בכלל בהמה וכו׳ ואמאי שם לא
מחקו הגירסא וכתבו דמצעה גרסינן כמ״ש במגילה .ותו דבע״ז ריש דף י״ז כתבו התוס׳ וז״ל ויעקב איש כפר סכניא
שמו צ״ל דאין זה יעקב מינאה דפרק אין מעמידין דף כ״ח דרמא סמא לרבי אבהו דודאי אותו רשע לא האריך ימים כל
כך אלא נראה דההוא הוא שבא לרפאת את בן דמא שם דף ז״ך אבל יעקב מינאה דר׳ אבהו יכול להיות שהוא אותו
דפרק כיסוי הדם דף פ״ד גבי רבא עכ״ל .הרי מוכח מדברי התוס׳ הללו דמקיימין הגירסא בש״ס יעקב מינאה ויעקב
איש כפר סכניא והוא הפך מ״ש התוס׳ במגילה דלא גרסינן יעקב מינאה אלא מצעה .הן אמת דכתב רבינו בצלאל דתוס׳
דע״ז הם מרבינו פרץ כמו שכתבנו במקומות אחרים משמו.

וחזה הוית בספר פרי מגדים א״ח בחלק משבצות זהב סימן קל״ט שכתב וז״ל אם אביו ואבי אביו מומרים י״ל דאין
לקרותו בשם אבי אביו דכה״ג אפשר בגט פסול דבני בנים כבנים לא למעלה מזה מקרא תחת אבותיך יהיו בניך עיין
תוס׳ פסחים גבי בר אחוה וצ״ע עכ״ל .ונעלם ממנו דברי ספר החסידים סימן תשצ״א שהבאתי לעיל שכתב דאם אביו
ואבי אביו מומרים שיקרא לו על שם הרביעי הפך דבריו .ומ״ש מהר״ם מפאדובה דלא יקרא ע״ש אבי אבי אביו וכו׳
הרב מיירי כשאביו לחוד מומר .ואין הכי נמי דאם הם אביו ואבי אביו מודה לספר החסידים ולא הויא תיובתיה .ומ״ש
הרב משבצות זהב דבני בנים הרי הם כבנים לא למעלה ורמז לתוס׳ ריש פסחים הי״ל להביא מרז״ל בכמה דוכתי דבני
בנים הרי הם כבנים דהיינו מ״ש התוס׳ התם דאבא אפשר על אבי אביו ע״ש וזה מפורש יותר בכמה מאמרי רז״ל .והו״ל
להביא ממ״ש רז״ל עד כאן רחמי האב על הבן כמו שהביא מהר״ם מפאדוב״ה עיין שם.

נחזור לדברי הרב המבי״ט דאתינן עליה .ודע שאני בעניי כבר כתבתי קצת על דבריו בקונטריס ועד לחכמים דף ד׳ ושם
הבאתי תשובה לחד מקמיא בשו״ת בשמים ראש סימן ק״ץ שכתב דשם נאה יכול לקרות על שמו אבל שם כעור או
שאין לו הוראה נעימה אין ראוי לקרות ובהגה שם הקשה דעשו יש לו הוראה נעימה כמ״ש במדרש וכן הוא ודאי שהרי
יצחק ורבקה קראוהו כן .ואני הפעוט כתבתי שם דבב״ר אמרו עשו הא שוא שבראתי וכו׳ אתון קריתון לחזירתכון שם.
ומוכח דעשו יש לו פתרון רע .וגם נראה שהעולם קראוהו כן וכו׳ ע״ש באורך .ואפרש שיחותי דכונת הרב המשיב
בשו״ת בשמים ראש היינו דבעינן שהשם יהיה לו הוראה נעימה ודאי כמו ישמעאל .אבל עשו אע״ג דיש לפותרו לטובה
נעשה ונגמר לטובה .וכן מ״ש ברבה פרשת שלח עשו עושה רצון עושיו ולצד זה נתרצו יצחק ורבקה בשם עשו
שקראוהו העולם כשנולד .מ״מ יש לו פתרון רע הא שוא כמ״ש בב״ר ומשום הכי אין לקרות על שמו .ואחר זמן רב
ראיתי בתנחומא פרשת שמות שאמרו עשו עושה רצון עושיו ושם בתנחומא אמרו אביו ואמו קראו לו שם שנאמר
ויקראו שמו עשו .ולכאורה דמ״ש בב״ר אתון קריתון וכו׳ נראה דהעולם קראוהו .ויש לדחות.
ואתה תחזה כי שם בקונטריס ועד לחכמים חקרתי לפי דברי הרב המבי״ט איך משה רבינו ע״ה קרא שם בנו אליעזר
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כיון דאליעזר עבד אברהם היה ארור ותירצתי בדברי הרב המשיב הנז׳ .והן עתה ראיתי בספר צמח דוד להרב הנז׳ שם
דף קס״ב דחקר חקירה זו ותריץ יתיב במ״ש בב״ר פ׳ ל״ז רבי יוסי אומר הראשונים על ידי שהיו מכירין יחוסיהם היו
מוציאין שמן לשם המאורע .אבל אנו שאין אנו מכירין יחוסינו אנו מוציאין לשם אבותינו .ואם כן מאחר דקמאי נהוג
שלא היו קוראים לשם אבותיהם אלא על שם המאורע תו לא קשה על משה רבינו דקרא לבנו אליעזר דקראו על שם
המאורע כדכתיב ומאי איכפת אי נקרא גם כן עבד אברהם אליעזר עש״ב .ואגב ראתה עיני להרב יפה תואר שכתב שם
על מ״ש אמר ר׳ יוסי בן חלפתא נביא גדול היה עבר שהוציא לשם המאורע וכו׳ וז״ל הא דקאמר ר׳ יוסי בן חלפתא
נביא גדול היה עבר בשטת רשב״ג אמרה דאלו לרבי יוסי אפשר דלאו בנבואה הוה וכו׳ אבל זה אי אפשר דבסדר עולם
תני א״ר יוסי נביא גדול היה עבר וכו׳ נראה דלאו רבי יוסי בן חלפתא לחוד הוא אלא סתם רבי יוסי ס״ל הכי עכ״ל
ובכמה דפוסים במדרש כתוב רבי יוסי בן חלפתא .והרב יפה תואר אגב שטפיה כתב כן דסתם רבי יוסי הוא בן חלפתא
כידוע.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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עקלקוט

משלי ו ז

כשלג .וידים שובבות דם נקי ’3יחולו על ראש יואב .לב חירש
מעוזיה .רגלים מטהרות מנתזי .ומשלח מדנים מפרעה ׳־וינגע ה׳ את
פרעה’ .ירכי אלעזר בן פרת אמר כלם בעשו הן אמורות עהבי יחנן
קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו .עינים רמות '5וישא עיניו
וירא את הנשים .לשון שקר שהיה צד את הבריות בפיו .רגלים
ממהרות שרץ אחר יעקב להרגו .ידים שופכות ׳'כי עיף אנכי וכתיב
’ייעיפה נפשי להורגים .לב חורש 5־’ויאמר עשו בלבו .יפיח כזבים
שכפר בתווית המתים® .הנה אנכי הולך למות .ומשלח מדנים בין
ישמעאל ליצחק פאיקרבו ימי אבל אבי וילך עשו אל ישמעאל .ד״א
שש הנה שנא ה׳ אלו הן עבורת אלילים וגלוי עריות ושפיכות דמים
ולשו! הרע וזקן נואף ומחנף חברו (ברבים)[ .בדברים] ,והאומר_דבר
בשם טי_שלא אמרנ_שהוא מביא ?ללה לעולם ' ,אבל־זזאומר־דגר'
בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר ®3ותאמר אסתר למלך בשם
מרדכי :נצור בני מצות אביך ואל תטוש תורת אמך’® .שנו
רבותינו אבותינו הראשונים הפרישו תרומה ומעשר ,אברהם הפריש
תי־וטה גדולה שנאמר 39הרימותי ידי אל ה׳ ואין הרפה אלא תרומה
שנאמר פהוהרמותם מטנו תרומת ה׳ .יצחק הפריש מעשר שני
שנאמר ®'וימצא בשנה ההיא מאה שערים ,א״ר אבא בר כהנא
והלא אין הברכה מצויה לא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי ,ולמה
מדדו בשביל לעשרו .יעקב הפריש מעשר ראשון שנאמר ®יוכל אשר
תתן לי עשר אעשרנו לך :
בהתהלכך תנחה אותך .זה יעקב שהיה מתעסק בתורה כשיצא
מבית אביו ולא הניחתו .בשכבך תשמר עליך אימתי
"9ויקה מאבני המקום והיה שוכב והיא משמרתו .והקיצות היא תשיחך
09וייקץ יעקב משנתה כשיעמדו הכל לדין היא סנגוריא שלו ומלמדת
עליו זכות (כתוב לעיל בפסוק וכל חפציך לא ישוו בה ברמז תחקל״ד):
כי נר טצוה ותורה אור .צא׳'ר יוחנן שלש מתנות נתן הקב״ה לישראל
וכלם לא נתנם אלא על ירי יסורין אלו הם  .חורה וארץ ישראל
והעולם הבא ,תורה טנא לן שנאמר *"אשרי הגבר אשר תיסרנו יה
ומתורתך תלמדנו .ארץ ישראל מנא לן דכתיב צבכי כאשר ייסר
איש את בנו ה' אלהיך טיסרך וכתיב בתריה כי ה׳ אלהיך מביאך
אל ארץ טובה .עולם הבא מנין דכתיב כי נר מצוה ותורה אור
ודרך חיים תוכחות מוסר .צ’את זו דרש רבי מנחם ברבי יוסי תלה
הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור לומר לך מה נר אינו מאיר
אלא לפי שעה אף טצוה אינה מנינה אלא לפי שעה ,ואת התורה
באור לומר לך מד ,אור כנין לעולם אך .התורה מנינה לעולם ,ואומר
בהתהלכך תנהה אותך בעולם הזה ,בשכבך תשמור עליך זה יום
המיתה ,והקיצות היא תשיחך לעתיד לבא ,משל לאדם שהיה מהלך
באישון לילה ואפלה ומתירא מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים
ומן החיה רעה ומן הלסטים ואינו יורע באיזו דרך מהלך  ,נזדמנה
לו אבוקה של אור ניצול ט; הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים ,
ועדין הוא ירא מן החיה רעה ומן הלסטים ועדין אינו יודע באיזו
דרך מהלך ,כיון שעלה עמוד השחר ניצול מחיה רעה ומן הלסטים ,
ועדין אינו יודע באיזה דרך מהלך הגיע לפרשת דרכים ניצול מכלם,
מאי פרשת דרכים ,זה תלמיד חכם ויום המיתה .ד״א זה תלמיד חכם
ויראת חטא .ד״א זה תלמיד חכם דמלקא ליה שטעתתא אליבא
דהלכתא  .ד״א עבירה מכבה טצוה ואי! עבירה מכבה תורה שנאמר
צימים רבים לא יובלו לכבות את האהבה ,אמר רב יוסף דרש לה
רבי מנחם בר׳ יוסי להאי קרא כסיני ואלמלא דרשוה דואג ואחיתופל
הכי לא רדוף בתר דוד דכתיב צהאלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי אין
מציל ,מאי דרוש צוולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך ,והם
אינם יודעים שעבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה הורה .צזאטר
בר קפרא הנפש והתורה נמשלו בנר ,נפש דכתיב צחנר ה׳ נשמת
אדם  ,תורה דכתיב כי נר מצור .ותורה אור  ,אמר הקב״ה נרי
בידך ונרך בידי אם אתה משמר את שלי אף אני אשמור את
שלך ,אמר רבי ישמעאל משל למה הדבר דומה לשני בני
אדם אחד היה לו כרם בגליל ובו׳ (כתוב לעיל ברמז תרע״ה
ובסוף הספר) :
תתמלט כי בעד אשה זונה עד ככר לחם .צטתנו רבנן איזהו
ערות ראשונה זו עדות סתירה ,עדות אחרונה זו
1
עדות טומאה ,וכמה עדות סתירה ,כדי טומאה בדי ביאה כדי העראה
כרי הקפת דקל דברי ר׳ ישמעאל ,ר״י אומר כדי מזינת הכום ,ר'
יהושע אומר כדי לשתותו ,בן עזאי אומד כדי לצלות ביצה רבי
עקיבא אומר כדי לגטעה ,רבי יהודה בן בתירא אומר כדי לגמוע

שמעוני

ג׳ ביצים זו אחר זו ,ראב״ע אומר כדי לקשור גרדי ניטא ,אבא
חנן בן פנחס אומר כדי שתושיט ידה לתוך פיה ליטול קיסם ,פליטו
אומר כדי שתושיט ידה לסל ליטול ככר ואע׳ים שאין ראיה לרבר
זכר לדבר כי בעד אשה זונה עד ככר לחם? .דרש רב עוירא זמנין
אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה ררבי אסי כל
האוכל לחם בלא נטילת ירים כאלו בא על אשה זונה שנאמר כי
בעד אשה זונה ונו' ,אמר רבא האי בעד אשה זונה ער ככר לחם
עד ככר לחם בעד אשה זונה טיבעי ליה ,אלא אמר רבא כל הבא
על אשה זונה לסוף מבקש לחם ואינו מוצא"? .א״ר אלעזר מי גרם
שיכשל בזונה ע״י שאכל ככרה שאינו מעושר שלא נטלה חלה:
ואשת איש נפש יקרה תצוד .א״ר חייא בר אבא א״ר יונתן כל
אדם שיש בו גסות הרוח .לסוף נכשל באשת איש שנאמר
ואשת וגו' ,אמר רבא נפש יקרה גבוהה מיבעי ליה ,אלא אמר רב
כל הבא על אשת איש אפילו למד תורה שכתוב בה יקרה היא
מפנינים טכ״ג שנכנס לפני ולפנים היא תצורנו לדינה של גיהנם .
 ,היחתה איש אש בחיקו וכו' (כתוב בתהלים ברמז תרע"ז):
לא יבוזו לגנב כי יגנוב’? .אע״ם דכתיב ?יחולק עם ננב שונא
נפשו ,אבל המתגנב על חברו והולך ושונה פרקו אע״ם שנקרא
גנב זוכה לעצמו שנאמר לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי
ירעב ,ונמצא ישלם שבעתים את כל הון ביתו יתן ,ואין שבעתים
אלא דברי תורה שנאמר ?האמרות ה׳ אטרות טהורות כסף צרוף
בעליל לארץ מזוקק שבעתים .דבר אחר לא יבוזו לגנב כי יגנוב .
1ג1׳ .אם ראית עם  .הארץ שהשחית עצמו על רברייתורה אל תאמר
א0ב15ע,£קארץ ופעפ״חגקלטהצלטלא נפשו כי ירעב ואץ ירעב'
אלא תורה שנאמר ?'לא רעב ללחם ולא צמא למים :
את כל הו! ביתו יתן .זה עם הארץ שמאחר שלמד תורה חזר
לקלקולו והקב״ה משלימו לי״ר מדורי גיהנם ,ישלם שבעתים
זה הדיין שמשעה שנתמנה על הצבור ואינו רן דין אמת לאמיתו
הקב׳יה משלימו לי״ד מדורי גיהנם ,ולא עוד אלא שמוריד עטו כל
בניו וממונו שנאמר את כל הון ביתו יחן :נואף אשה חסר לב,
?'ארשב״ל זה הלמד תורה לפרקים שנאמר ?חכי נעים כי תשמרם
בבטנך יכונו יחדו על שפתיך:
תתמט ?1רבי מגחטא בשם רבי תנחום בר חייא ורבי מני בשם
רבי יוסי בן זביד נואף אשד ,חסר לב כל המקבל
י
עליו שררה בשביל ליהנות ממנה אינו אלא כנואף הזה שהוא נהנה
מגופה של אשה ,משחית נפשו הוא יעשנה כמשה שאמר ?ועתה
אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא ,כיהושע שאמר אבי ה׳ ,בי ולא
בהם ,כדוד שאמר 3תהי נא ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה.
רבי טנחטא בר יעקב מייתי לה מ; הדא ’אל תצא לריב מהר לרב
כתיב לעולם אל תהי רץ אחר השררה למה פ! מה תעשה באחריתך
בהבלים אותך רעך ,למחר באים ושואלים לך שאלות מה אתה;
משיבם ,ר׳ זעירא טייתי לה מן הדא ילא תשא ,אם בשבועת שוא
הכתוב טרבר הרי בבר אמור הולא תשבעו בשמי לשקר ,ומה ת״ל
לא תשא ,שלא תקבל עליך שררה ואין אתה ראוי לשררה ,אמר
רבי אבהו אני נקראתי קדוש ואתה נקראת קדוש הא אם אין בך
כל הטדות שיש בי לא תקבל עליך שררה .נואף אשה חסר לב
הקב״ה מסיר חכמה מלבו ואין הכמה אלא תורה שנאמר 'מחכיטת
פתי ,ולא עוד אלא שמשנין זיו פניו ,וכשבא ליום הדין אין הקב״ה
מוחל לו אלא מתמלא עליו חמה שנאמר ולא יחמול ביום נקם:
ץ אמור לחכמה אחותי את’ .א״ר יוחנן אם ברור לך הדבר כאחותך
שהיא אסורה לך אטרהו ואם לאו אל תאמרהו (כתוב
ברמז שט״ו) .ייאמר רב חסרא אין התורה נקנית אלא בסיטנין
דכתיב 0הציבי לך ציונים עשה ציונים לתורה ,רבי אלעזר אומר
מהכא אמור לחכמה אחותי את ומודע עשה מודיעין לחכמה' .הבא
על אחותו בחלום יצפה לחבטה שנאמר אמור לחכמה אחותי את ז
וארא בפתאים"' .אלו השבטים דא״ר לוי בערביא קורין לינוקא
פתיא .אבינה בבנים נער חסר לב זה יוסף הוא היה אומר
על אחיו לשון הרע יש חסר לב גדול מזה .והנה אשה לקראתו זו
אשתו של פוטיפר .שית זונה ליוסף .ונצורת לב לבעלה .הומיה
היא וסוררת בוכה היא וטעיתא .בביתה לא ישכנו רגליה פעם בחוץ
פעם ברחובות ואצל כל פנה תארוב שאלה ואמרה חטיתון ליוסף,
והחזיקה בו ונשקה לו שנאמר '3ותתפשהו בבגדו .העזה פניה ותאמר
לו שכבה עמי :כי אין האיש בביתו הלך .אמר עולא עמון ומואב
שיבבי בישי דירושלים (כתוב בישעיה ברמז רע״ז) :כי רבים חללים
הפילה
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לא דיו שהיא גוי־ם לו ,אלא לו ולביתי ילממיני ,ימנאמר את בל הון ביתי יתן :
[לב] (בט! גואה אשה הסי־לב .אבי־ ר׳ זבדא מהי הבר לב ,שהמקים מפיר הבמה
 1מלבו ואין הבמה אלא תירה ,היך מה דתימא  .תירת ה׳ תמימה
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מן א״ל בן אדה שהוא הדיוש כל המאמר עד סיני נמנה נה נכ״י רימי ובדפיש תיגרמה איג עיניה וויניציא
ואח׳יכבכל הדטניס המשכל המאמר ונשאר רק תהייה :כתיב כריה :נ• ':עד הביקר מכאן אמרי אשרי אדה
כמעמיד לו הלמיד שמבקש עליו רתמיה ,אשר הוא ביתי מיק רק כאשר תראה לפניני נשמש מאמר גדיל
בדפיה ,ועיין במדרש רות רנה ס׳יו נפהיק ליני הלילה ר״מ הוה יתיב ודרש בהדי; מדרשא דשבריא והיה
אלישע רבה ט׳  .ועיין ירישלמי הגיגה פ״ב ,וקה״ר פ״ז פשיק ה׳ יבתיש׳ הגיגה ש״ו ע״א ( :כו) ואני
עומד ברירה נהפקילא שלך ליוה הדין .נדכיש תיגהנה בגזירה בהפיקלא שלך .בנ״י רומי בסיפלא שלו
בשעית ואין הפק שהמלה ״כגזירה״ ניהף מאה מעתיק אי״-לכרש מלה שפקילה  ,והוראת המלה היא עונש
הגוף למיתת נ״ד עיי; פשקהא' דר״כ ויהי נשלה 'מערה קש״ב( :בי) לא עוזי לגנב ט׳ אש ראית עם הארץ.
מינא בילקזש רמז תתקל״ש כמאמר המתחיל ד״א לא יביזי לגנב יחסר הציון "מדרש" והנה ראיתי במרדכי
ב*מ הפ״ג שי׳ רצ״ג הביא וז״ל :המפקיד ס״ת אצל חבירו 0׳ פי׳ רב יהודה גאין מ׳ ושמא •השעה
יי יגניב למלא נפשו כי ירעב ,שאין לבוית מי
לגנב כי
לא י3
קרא לא
הדי; ירא
על הדי!
משלי ייל
י —-יי-ליו» לגנב
יגוזו
---------דאיהא במשיה
כגינב דברי תירה ימעתיקי ,מהפר המקציעות עכ״ל^אילה אין וכר מזה במדרש משלי ,ועיין ׳לקיש משלי
שם שהביא מאמר אהד מתיהפתא דפ׳ מריבה (הוא ב״ק פ״ו) המתגנב על מכירו והיל,־ ושינה פרקו אע״פ
שנקרא גנב זוכה לעצמו אבל גס זה איננו כלשין נעל המקצועות ,ונס עיין במכילתא משפשים ©ף פי נ.
ודברי המרדני מובא גס במר; ב״י ח"מ ה׳ פקדו; היף סי' רצ"ב( :כח) ד'א ונמצא ישלם שבעתים זה הדיין.
מכאן עד שנאמר את כל הו; ביתו יתן חשר בדפים וויניציא ואח״ס בכל הדפוסים שהשמיע המדפיס מן הק
ביתו יתן עד הון ביתו יתן השני ונמצא לנכון בדפיה היגרמה נם בילקונו( :בט) נואף אשה הסר לב א ר
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אוצרך הכסה!

אור אליהו ___________מדרש משלי עם פירוש וורד״ל (כ״י)

שהוא אוכל על קברו של רבך ,באותה שעה פרם ר׳ מאיר טליתו על קברו של
רבו ,והיה משביע האש ,ואומר לעי הלילה והיה בבוקר אם יגאלך טוב יגאל ואם
לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי ה׳ שכבי עד הבקר (רות ג יג> ,לעי הלילה בעולם
הזה שכולה לילה ,והיה בבוקר לעולם הבא שכולו אור ,אם עאלך טוב יגאל ,זה
^קב״ה ,דכתיב ביה טוב ה׳ לכל ורחמיו על כל מעשיו (תהלים קמה ט) ,ואם לא
יחפוץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי ה׳ ,כיון שהזכיר עליה שמו של הקב״ה נכבה
האש ,מכאן אמרו חכמים אשרי איש שהוא מעמיד תלמידים שמבקשים עליו
רחמים:

ל .לא יבוזו לגנב מ ענוב .אם ראית עם הארץ שהשחית עצמו בדברי חורה
אל תבזהו ,ואל תאמר לו אתמול עם הארץ והיום חבר ,למה ,למלא נפשו כי
ירעב ,אין רעב אלא תורה ,שנאמר לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע
[את] דברי ה׳ (עמום ח יא) :ד״א לא יבוזו לגנב וגו׳ .אם ראית גנב רשע שחזר
מרשעו ועשה תשובה אל תבוזו לו ,למה ,למלא נפשו כי ירעב ,מה כתיב אחריו

לא .ונמצא ישלם שבעתים .זה עם הארץ שלמד תורה וחזר לקלקולו הראשון,
הקדוש ברוך הוא משלימו לארבעה עשר מרורי של גיהנם ,לא דיו שהוא גורם
לו ,אלא לו ולביתו ולממוגו ,שנאמר את כל הון ביתו יתן :דבר אחר ונמצא ישלם
שבעתים .זה הדיין שנתמנה על הצבור ,אם אינו דן באמת ומוציא את הדין לאמתו
הקב״ה משלימו לארבעה עשר מדורי של גיהנם ,לא דיו שהוא גורם לו ,אלא לו
ולביתו ולממונו ,שנאמר את כל הון ביתו יתן:
לב .נואף אשה חסד לב .אמר ר׳ זבדא מהו חסר לב ,שהמקום מסיר חכמה
מלבו ואין חכמה אלא תורה ,היך מה דתימא .תורת ה׳ תמימה וגו׳ מחכימת פתי

פירוש הרד״ל
ל .שהשחית עצמו על ד״ת .שמסר נפשו על ד״ת ,ואין מבורר לשון זה למה תפסוהו כאן.
ואיפשר צ״ל הרעיב עצמו על ד״ת וכמ״ש ט ירעב ועי׳ לקמן פמ״ו פל״ב ובפי׳ הרד״ל.

אולי ע״ש הכתוב בפסוק ל״ב כאן שהוא כהמשך לזה עי׳ רש״י .ואל תאמר כו׳ והיום חבר.
המשילו לגנב שגונב שאינו שלו כך ד״ת אין ראוין לו .ועי׳ בתוספתא דב״ק פ״ז נ—] שמבאר

במתגנב ללמוד ומפרש שם כל הפסוק עפ״י דרשא זו ע״ש.
לא .שמאחר שלמד תורה חזר לקלקולו ,דרש ונמצא אס נמצא בידו עדיין מעשיו הראשונים,
שחוזר לקלקולו (המפרש) .לי״ד מדורי גיהנם .ששבע מדורי גיהנס כפולים הן כמ״ש הגר״א
בחיטריו ככ׳׳מ .ועי' מש״ל פל״א [סכ״א אוי״ד] (כמ״ש הגר״א בכ״מ שהן רמיזין בהבהב
בפ׳ ז׳ וכמו בקדושה ז׳ וו׳ מנשקות כן אצלם ,כת״י ב׳).

ישורון  -ז :ישורון«קבצים וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל ;>>{!} עמוד מס
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■ משלי ה ו

זמן שאדם רואה אותה נראית לו (יד) כחדשה  ,כך יהיו דברי תורה
כחדשים :דדיה ירווך בכל עת .שלא תאמרו אשתקד שטענו
אותה ,שנאמר ׳"1אל תבוז כי זקנה אמך ,ואם אמרתם כך אף אני
יכול לומר לכם למה אתם קוראים את שמע פעמים ביום למה
אתם מתפללים שלשה פעמים ביום שמא אתם מחדשים דבר אם
געלתם ברברי תורה אף אני איני שומע תפלתכם שנאמר לטטםיר אזנו
 ,טשטוע תורה גם תפלתו תועבה:
,
תתקלח מר״ל מהגי באורייתא סגי הוה נפיק ליה לבר טתהומא
בשבתא והוא לא ידע לקיים מה שנאמר באהבתה
השגה תמיר .ר׳ אלעזר בן שמעון הוה טהני באורייתא מניין הוה
גולתיה שריעא מיניה *וחכינא מזדהרא לה ,א״ל תלמידיו רבי הא
גולתך שריעא אמר לון לית ההיא רשיעתא מזדהרא לה .טאד״א
דדיה ירווך בני מוטב לך לחבוק דדיה של תורה שמביאה אותך לידי
זכות טלחבוק חיק נכריה שמביאתך לידי חובה  ,ואל תאמר אין
הקב״ה רואה מה אני עושה ,תלמוד לומר כי נכח עיני ה' דרכי
איש מכאן אמרו חכמים דע מה למעלה טטך עין רואה ואזן שומעת.
עוונותיו ילכדונו את הרשע ,מה אדם פורם מצורה ולוכד דגים מן
הים כך העונות פורסים מצורה לחוטא ללכדו ,מה האשה הזאת
אין נזכרין עונותיה אלא בשעת חבליה ,כך אין נזכרים לאדם עונותיו
אלא כשבא לחבלי שאול לכך נאמר ובחבלי חטאתו יתמך :
הוא ימות באין מוכר וברוב אולחו ישגה  .מנא״ר אמי לא מת דואג
עד ששכח תלמודו שנאמר הוא ימות באין מוסר .א״ר יוחנן
מטלשה מלאכי חבלה נזדמגו לו לדואג  ,אחד ששכח תלמודו ,ואהד
י^יורף נשמתו ,ואחד שפזר עפרו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות,
,ידר יוחנן דואג ואחיתופל לא ראו זה את זה ,דואג בימי שאול
ואחיתופל בימי דור .ד״א לא רצה לשגות בדברי מוסר עכשו וברוב
אולתו ישגה :
ו בני אם ערבת לרעך .טגא״ר יצחק כל הטקניט חברו ברבים
צריך לפייסו שנאמר בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך
נוקשת באמרי פיך וגו׳ עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף
רעך לך התרפס ורהב רעיך  ,אם ממון יש לו בידך התר לו פסת יד
ואם לאו הרבה עליו רעים  .אמר רב חסדא צריך לפייסו בשלש
חבורות של שלשה שלשה בני אדם שנא׳ 0יישור על אנשים ויאמר
חטאתי וישר הערתי ולא שוה לי ,ואם מת אמר רב יוסף מביא
עשרה בני אדם ומעמידן על קברו י ואומר חטאתי לאלהי ישראל
ולפלוני זה שפשעתי לו .טהר״א בני אם ערבת לרעך .זה יהודה
שנאמר ’0אנכי אערבנו ,נוקשת באמרי פיך “'ויבא יהודה ואחיו
ביתה יוסף ,עשה זאת אפוא בגי וגו׳ ורהב רעיך "0רגש אליו יהודה
לפייסו .ר״א בני אם ערבת לרעך .בתלמיד חכם הכתוב מדבר ,
בשעה שהזקן מתמנה אומר לו הקב״ה עד שלא נתמנית לא היית
נתפס על הצבור עכשו שנתמנית נעשית ערב על הצבור .ד״א אם
ערבת לרעך זה הקב״ה שנאמר ט’-רעך ורע אביך אל תעזוב' ,זה
דורי וזה רעי ,ומה תעשה הזהר שלא תאמר על טמא טהור ועל
טהור טמא ותתחייב באמרי פיך שנאמר נוקשת באמרי פיך ,ומה
תעשה ,עסוק בדברי תורה עשה (לך) זאת אפוא ,ואין זאת אלא הורה
שנאמר נאוואת התורה אשר שם משה .לך התרפס עשה לך רב
—מדייש עליך כעפר והמליכהו עליך שנאמר ורהב רעך ואי; רהב אלא
למלכות שנאמר ננאזכיר רהב ובבל ,אם עשית כן הנצל כצבי מיד .
ר״א תקעת לזר כפיך שעבדת ע״א תידון בגיהנם כמותה ,מה ע״א
נדונית בגיהנם אף אתה .ר״א אלו ישראל בשעה שעמדו על הר
סיני אמר להם הקב״ה בגי אם אני נותן לכם את התורה תנו לי
ערבים שיקיימוה ,א״ל שמים וארץ ,א״ל הרי הם טתבטלי; אלא
חנו לי את בניכם אם אינכם מקיימים אותה שאני גוזלם מכם
שנאמר נגותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני ,באותה שעה
קבלו עליהם ישראל ,ומנין שנקראו בנים שנאמר נדבני בכורי ישראל
שבכרו מעשים טובים לפני הקב״ה בסיני .תקעת לזר כפיך ששכחת
את התורה שנתתי בכף ימיני אני דן אתכם ליום הדין על אשר
אמרתם נהכל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע ,ומשם הוא חופם; הדא
הוא דבתיב נוקשת באמרי פיך .ד״א נלכדתם באמרי פיכם אמר
להם הואיל וצערתם נפשכם בשעבוד האומות הכפר זה על זה אלא
לכו והביאו אבות העולם שעסקו בזאת ויצילו אתכם מדינה של
גיהנם שנאמר עשה זאת אפוא בני והנצל ,ומשיבי; אבות העולם
הואיל ונתפשתם במצודת יום הדין אין לכם אלא לישב ולהתעסק
בתורה שנאמר אל תתן שנה לעיניך וגו׳ על העון .ר״א אל תתן
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שנה טלישב בתענית שהתענית סמוכה לתשובה שנאמר "וקרעו
לבבכם ואל בגדיכם ,ואם עשית כן כי הנון ורחום הוא ,וכל כך
למה  ,כרי להנצל מדינה של גיהנם  ,ועליה מפורש בקבלה על ידי
שלמה תנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש ,כדי שלא תעשו קש באש
 ,של גיהנם ,מפני שכחה של תשובה מגעת עד כסא הכבוד :
לך אל נמלה עצל וגו׳ אשר אין לה קצין” .ר׳ שמעון בן חלפתא
עסקן בדברים הוה אמר איזיל ואיחוי היכי איתא להא מילתא ,
אזל בתקופת תמוז פרש נליטא אקינא ™דשומשטני ונפק חד טינייהו
אתנח ביה סיטגא  ,אמר להו נפל טולא  ,נפקו כלהו לברא דלי
גולט־ה נפל שמשא נפול עליה וקטלוה  ,אמר הני ודאי לית להו
מלכא דאי אית להו מלכא נטהרמנא הוו נקיטי ,אמר ליה רב אחא
בריה דרבא לרבא ודילמא מלכא אית להו וטלכא הוה בהרייהו ,אי
נכי מהורמנא דטלכא עבוד ,אי נמי בין טלכא לטלכא הוה כדכתיב
0ביטים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה ,אלא סמיך
אהימנותא דשלמה0 .אמה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה ,רבנן
אמרי; הנמלה זו שלשה בתים יש לה ואינה כונסת בעליון מפני
הדלף ולא בתחתון מפני הטינא אלא באמצע  ,והיא הולכת ומכנסת
בקיץ כל מה שמוצאה חטים ושעורים ועדשים ,וא״ר הנחומא ואינה
חיה אלא ששה חדשים וכל מאכלה אינה אלא חטה ומחצה ,ולמה
כונסת כל אלו שאומרת שמא יגזור הקב״ה עלי חיים ויהא לי מהיכן
לאכול .אמר ר' שטעון בן יוחאי מעשה היה ומצאו בחור שלה
שלש מאות כור ,לפיכך אמר שלטה התקן לך מצות בעולם הוה
לעולם הבא .מהו ראה דרכיה והכם ,ראה דרך ארץ שבה שהיא
בורחת מן הגזל .א״ר שמעון בן חלפתא מעשה בנטלה אחת שהפילה
חטה אחת והיו כלם באות ומריחות בה ולא היתה אחת מהן נוטלת
אותה באתה אותה שהיחה שלה ונטלה אותה ,אע״פ (כן) שאין לה
לא שופט ולא שוטר שנאמר אשר אין לה קצין שוטר ומושל ,אתם
שמניתם לכם שופטים ושוטרים על אחת כמה וכמה ,הוי פנשופטים
ושוטרים .ר׳ שמעון בן אלעזר אומר עלוב הוא האדם הזה שצריך
ללמוד מן הנמלה ,אלו למד ועשה עלוב היה אלא שצריך ללמוד
מדרכיה ולא למד וכו׳ (כתוב ביהושע ברמז ל״ב) :
,
לך אל נטלה עצל0 .גא׳'ר יהושע בן פדייה עתידין הרשעים לומר
לפני הקב״ה הניחנו ונעשה תשובה  ,והקב״ה משיבם שוטים
שבעולם עולם שהייתם בו דומה לערב שבת והעולם הזה דומה
לשבת אם אין אדם מכין מערב שבת מה יאכל בשבת ,וכן הוא
דומה לים וליבשה אם אינו לוקח מן היבשה אין לו מה לאכול בים,
וכן הוא דומה לימות החמה ולימות הגשמים אם אינו חורש וזורע
וקוצר בימות החמה מה יאכל בימות הגשמים ,ועוד היה לו ללמוד
מן הנמלה שנאמר לך אל נמלה עצל .ר״א הנמלה הזו אין לה לא
שוטר ולא מושל אלא בחכמתה עושה הבל ואתם לא למדתם טמנה
טעצלותיכם וטפשותיכם ולא עשיתם תשובה ,לפיכך אמר שלמה עד
מתי עצל תשכב :ער מתי עצל תשכב0 .יאמר רב אסור לישן ביום
יותר משינת הסום ,וכמה שינת הסום שתין נשמי ,אמר אביי
שנתית דטר כדרב ,ודרב כרבי ,ורבי כדוד ,וחד כסוסיא  ,וסוסיא
שתי; נשמי ,אביי הוה נאים כטיעל מפומבדיתא לבי כובי קרי עליה
ר׳ יוסף עד מתי עצל תשכב'° .מעט שנות כדי שתקום למשנתך ,
מעט תנומות כדי שתקום לתפלתך ,מעט חבוק ירים לשבב זה
תשמיש המטה .ובא כמהלך ראשך ,זה מלך המשיח שעתיד לעבור
בראש ישראל שנאמר ’0ויעבור מלכם לפניהם וגו' :אדם בליעל
איש און וגו׳ .זה בעל לשו; הרע שקשה כעבודת אלילים  ,רבי אומר
כשפיכות דמים  ,ולא עור אלא ששלטה קללו שנאמר קורץ בעיניו
וגו׳ תהפוכות כלבו וגו׳ על כן פתאום יבא אידו:
שש הנה שנא ה׳ ושבע תועבת נפשו עינים רמות לשון שקר .
’°א״ר אליעזר בר׳ יוסי הגלילי אלו שבעה דברים בסוטה הם
אמורי; ,עינים רמות שהיא סוטה אחר בעלה ותולה עיניה באחר
שנאמר 00ומשקרות עינים .לשו; שקר שהיא נואפת ואומרת לבעלה
ממך אני מעוברת .וירים שופכות דם נקי .שהנואף כך הוא נכנם
על מנת לחטוא ולהרוג אם יתפש .לב חורש מחשבות און שאינם
חורשים בכל שעה אלא במחשבות או; .רגלים ממהרות לרוץ לרעה
שה! מטהרות לעשות תאותן .יפיח כזבים ער שקר שאם יתפסו הם
נשבעים ואומרים לא אלא מסיח הייתי עמה .ומשלח מדנים בין
אחים שכל ישראל אחים הם והנואף אשת חברו בעלה שומע ושונאו
ואינו יכול לראותו0 .טא״ר יוחנן וכלם לקו בצרעת ,עינים רמות
’ושפח ה׳ קרקר בנות ציון .לשון שקר עאוהנה מרים מצורעת
כשלג
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°
סג מדרש  :סד סונה נו:
סב דברים ט!
נח דשומשמני נמלים  :נט הרמנא רשות  :ס שופטים יו ונא  :פא דנרים רנה :
נו יואל נ  :נו חולין נו:
סח מדרש :סו מינה נ  :סו תנחומא  :פח ישעיה ג :סט ויק״ר  :ע ישעיה נ :עא נמדנר יג:

זית רענן

(יר) כחדשה! נעגל שנולד שאבויו כפופים :

יעלזו חכידים
ו זע־׳ יש באותו מעשה מקים חשדא ויחשדיהו כעבירה אל יתוש ואל ימנע טיב

אלה ינקה את עצמו אם יוכל או ימיזול להחושדים שכן חצינו כאותו חסיד
שעדה ריבה ולמלון השכיבח תחת מי־גלוחיו והשכים ושבל ולא חש לחשרא
והרן לכף זכוה המקים ידין חוקו לכף זכות  :יס ירעת» כבירור כאדם אם
תנקה עצמך לעניו לא יהמ כך מוטב שלא תנקה עצמך לפניו כי התה לא

תועיל והוא נמצא מוהיף על חטא שחושדך גס כ־כרי שקד רק תאמר
התנצליתך לאיש טוב וישר אשר יהיה לך מעיר לעוור לנקות חיתך ־ .כתי׳ לכ
יודע מרח נפשו ■מגיר שפעמים אין לו לאדם להגיד צערו לאחי־ים אלא יסגור
כלבו כגון לאנשים שאין תיששים בצערו למה יגיד להם אלא יגיד למי שיש לו
חלק בצערו ויעתיר עליו או ינחמנו או יתקנהו כעצת טובה ו \'ז נאחר

דאגה כלב איש ישתנה לאח־ים וכתי' ובשמחתו לא יחע־כ זר ר״ל מי שאינו
שמת כשמחתי לא יכפ־ ט.יכ שמחתו [ומה גם כזמן הזה כי הן כעון רכה

רעת השנאת חנם כאין שנאה כלב כי בפיו שלו' ידבר וכקר־כי ישים אורכו
ויש שמראה לפנים במצטער כצ״ת חכירו ובלכו יאמר נן ירכה והוא שמח
לאיד הנה כי כן אין להגיר צערו ושמחתו כ״א לאש־ יודע כבירור שהוא

נאמן כאהבתו ומצטער בצרתו ישמח בשמחתו כי כתפר.־ לאיש המקנא לו
ושמח לאידו ומצטער על הרוחתו הרי עיכי־ על לפני עיר לא התן מכשול
מלכד מה שגורם לו שיהא איד כפיו וידבר א' כפה וא' כלב הכה כי כן לא
_ \nrSnלגוף טיב אלא שתיקה [יא ק] ;|[תר י־איק כזה את א׳ וקבל די מ
הו נתפייס עמו אין לו לסער אח״כ כח3י־ת אנשים לפני אוחי האיש גופ י

דעוכדא שכזהו פו״כ וקבל דינו או נתפייס עמו רחשיב כמכזיהו

אחי־ת

1

פעם

יירה]] מי שכיזה היז תכירו כסת־ או עשת שים עבירה כהת־

ומע ש־ם ה־ם ולא יצא ה־־כי לחיץ יש לקנסי ולים־ו ככת־־ :אם א׳
הזמין אנשים לביתו וטעה השליח והזמין את את־ שלא היה מן הק־ואים לא
יודיענו שק־יהתו היהה כטעות שלא לביישו ולא להחליש רעתו ו וי מקבל
את כל האדם כשבר כניס יפית  :אם ראובן גנב וגיל לשמעון ועשה חשובה
צשמעון A A
.
A Mr־* ץ
צכיישו וגם מפני תקנת
ריי-ג *-.שצא
צגצות עצ ראובן
והש־כ הת הגדלה הין
השכים שלה יתח־טו מלשוב מפני הנושה ומיהו אף אם יכול רהובן להשיב
הה הגניבה הו הגיל כלי שיודע שהוא הוא הגנב צא יעשה כן כי מצות על
ראובן שיודיע לבעלים שהוא היה הגנב כיי שלה יהיו אח־־ים נחשדים ונמלה
הוא חייב על עון החש־א [ועל כגון זה אמרו כל העישה רבי־ ענייה
ומתבייש מוחלק לו ע״נ עיניתיו ומוטב לא־ס שיתבייש כעוה״ו ואל יתבייש
u
כעי ת" ב כפני אלפי רבבות מחנית קרישים ולפיט צעדת חגיה ו
ג־ול בתורתן
' 7עי׳ תרימ אם ראובן הוציא שם רע על שמעין וכקש מחילה

רזר׳ל

משמעין

יעלזו חסידים
׳/-׳ן

׳׳וו׳-ן

*|-M

פר
ן?ןע "'./ר

מדינת הים אין לראובן מחילה עולמית כי לא יוכל לתקן
ק מועיל לו המחילה שתעשה קצת מחמאתו ויקל עונשו:
מי ששואלין אוחו על אדם אם הוא אמיד ואם הוא נאמן והוא יודע בו שהוא
איש רע ורמאי ואומר עליו שהיא טוב יישר ונאמן ועל אמונתו הלוהו ;או
הפקידו בידו וכפר וגזל הרי האומר לרע טוב חשוב כאילו הוא עצמו גזל
[;ועבר על לא תעשוק את רעך ולא תגזול ועל מ־כר שקר תרחק ועל לפני

עוד לא תחן מכשיל ועל לא תעמוד על רש רעך ועל ואהבת
וכהי נמי שאומר על אש־ נראה בעיניו רע כי רע היא קשת מאד דלמיחש

לרעך כמיך

פעי שמא עיני הטעתו והיא איש טוב לפי האמת ואפי'

אם הוא כרוק

ומנוסת שהיה גזלן שמא הרהר תשיבה ועזב ישע דרכו ועתה לא יעשה עולה
ולא ידבר כזב ומה לו לחוב בדמו של זה ולמיפסק לתיות־ה ימת גם דאי אחי
לידי גילוי שהוא דבר רע עליו נפיק חוי־כא ואש שלהבת המחלוקת עולה

הנה כי כן הטוב טוב שלא לדבר על תכירו מטוב עד רע והבא לימלך
עמו יאמר לו המלך כקונך ועשה מה שלכך חפץ כי לא אדע מה יולד יום

ואם אומר לך טוב הוא מי יודע אפ שיאכל גם אכול את כספך ח״ו ויהיה
לך ת־עומת עלי לכן לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ואם תאמי שמצות

יש כ־כר להגיד על אדם יש־ו לפי מה שהוא אדם אם נפשך חשקה להתרסק
מן הכיעור ולהיות מחשב הפס־ שיכיל לכא ע״י המצות כנגר ,שכרו הנח
למציה זו אפשר שתעשה ע"י אח־ים [גא״ה]  :מי שמדבר רע על כני ארם
אל תאמן בו שגם עליך ידבר רק הרב יכול לומר לתלמידו ראו מעשיו של זה
כמה מקולקלים השמרו מעשית כזאת ודע שכל המדבר רע על כני ארס
תוכל לחישדו כאותו רע שמ־כר על אחדים שהרי אמרו כל הפוסל פסול
ובמומו פוסל כי הלב של הפיהל לא יוכל לחשוב מום לחבייו אלא כמה שמצוי

בו'ואדם שח־כר טובה על חבירו אף מת״ש מלמדים עליו זכית לפני הקב״ת
ואם מ־כר רעה על חכירו אף מה״ש מ־כרים רעה עליו לפני הקב" ה כד״א

ישוב עמלו כרהשו :מי שא ן לו כ״א עין א' אל יזכיר לו אדם על שום דבר
עין א' שלא יתבייש כמ״ש מי שנתלה אי ממשפחתו אל יאמרו כפניו תלה
חפץ זה  :מי שלומד בנגעים הו כענין שחין לא יהא רוקק דכתי' כי דכר ה'
כזה יכן אס יראה כני א־ס מכוערים ובעלי נגעים אל ירוק כי הב־יאים
והחיליס תלויס ליד היוצר ומעשה ידיו הם כולם לכן לא יתכן לרוק על

שים ארס ולכך תרגום של ואביה ירוק ירק בפניה הוא ואביה מנזף נזף בה
שלא יתכן לרוק חפי עצ כקו בכעס או הגעי־ה :לא יאמר הדס לח יהא
שמי יהודי או לא ההיה כן אבי הם העשה זאת או אס לא אעשה כי נמצא
עושה עצמו נכרי או ממזר ודבר רע אפי' על תנאי אין לאמרו :חיש אחד

צו ה

בעזר צור לבכי

ספר

יפה ללב היד
לבכי

וחלקי  ,עי־ך לחש חוקי  ,הלא קצי׳ר חטי׳ם  ,על

הטהור מקצת

אה׳״ע ח'מ
1

ה^!לחן

שנים מן השיטי׳ם ,

סופרים עם לכבי א שיחה ויחפש

חויס מן היפה שחידשו

רוחי מירי אשו׳ר ברחטי׳ם  ,ואתייא מכינייא  ,קצח שקצא וטרייא  ,כי חנני

אלהים חיקי

לב צי לבב מסתפ׳ק כמועט מכמועטים  ,מעשה נסים רחמים

פשוטים ׳ ויקרא כהם שמי
טוב דא מלאך

חקקי
זקן

חיי□

לב

 ,יצחק פאלאג׳י

פוס

ממלל רביבן □רוצים

לב

1

ויושב ביסיכה

הי״ו ב׳ן אכ ר״מ ורב

חיים רו׳ח אפינו רכינו שבגולה סבאדמשפטיס
של מעלה ששם עלו שבטים  ,לך אלהא אכהתי

מחודא ומשבח אנא כי אלהי אבי בעזרי

ה׳

עוזי ומגיני בו בטח

לכ״י

ונעירת״י ויעלוז לבי ומשירי אשורנו שלח אורך ואמתך במשפט

האורים ויאר לנו אהרו חג בעבותים !

גרפס

פה אזמיר יע'א

חמ״א המלך

יטולטן חמיך

שנח נכין

יר׳ח ותת׳א

לב’י אשיר״ה

לפ״ג

כיפוש השותפים כס״י אברהם פוגטרימולי ויעקב פולי העי׳א

יפה

דיס מ&י׳ צרעד סי'רבח

לאיש כמון מותר דלא גרע ממ״ש בי״ר שי׳ רל'כ
סי״ר י
 3והיא מציה גרולס יותר מהצדקה הלא בי׳ר
סי׳ רמ״ט ס״ו כתב ז’ל חי מעלית יש כצרקס
זו למעלה מזה מעלה הגדולה וכו' המחזיק יכו׳
וניחן לי מחנה או.סלואס וכו׳ היי דהלואה גופה
היא צדקה שמנו אותת ככלל המעלית שיש כצדקה
וא״ב כאן סכי היל״ל מ׳ע להלויח וכו׳ והיא מציה
גדולה שאין למעלה ממנה כמעלות מצית הצדקה
וז״ל הרמב״ם כסה״מ מציה קצ״ו הוא שציונו להלוות
לעני לסקל לו מענייו ולהיחיב לי וזה מצות היזהר
חזקה ויוחד מחיייכח מכל מצית צדקה וכי׳ יע״ש
וארין ועמ״ש בסה״ק אניח הראש ח׳ב דע׳א ע׳ג

ג

ד

1

א

ס״ט כל ־חזקה־ שאין עמה
W
0
טענה אינה חזקה כיצר וכו*
’
נ״ב עמ״ש הרדב׳ו ז’ל בחשו׳ הישניח ונ״מ בדפוס
אשכנז בח״ר סי׳ י׳א ד׳ד ע’ב *
סל׳א כהגה אדם שהחזיק
p'O
במצית ונו׳ .נ׳פ עיק מ״ש
’
סידכ״ז ז״ל כחשו׳• הישנות שנ’מ כדפוס אשכנז
כח'ד שם סי׳ י׳א ר״ד ע״ב ומו״ה בש;נה’ג תא’ת
סי׳ קנ׳ג כהגהב״י אות י״ח והיז״א ת*ג סי׳ ז׳
וסי׳ ח׳
 JOp 10*0א ס׳א ולבטח להם כיהכ״נ וכו׳
עיין כא״ח סי׳ ק*ן ס״א וכסה״ק
יפה ללב ח׳א שם איא
ס’ג בהגה וכן בנין ביהכ״נ גובין לפי ממון
מהי׳"ם פארווס נ*כ עיין בבאה״ט כא״ח
סי׳ ק״ן ס־’א;ובס׳ עיני דור רפ׳ג ע״ג,
 }0*0ק^ה א ס׳ן שכן וקייב שכן קורם
עמ׳ש חגאון אממו״ר בס׳
’
רו*ח אוח ו׳ ובהת״ק יפס ללב ח״ג כי״ר סימן
רנ׳א איה ט*ז ’
כהגה ויש מי שחולק נ’ב עמ’ש יכינו אכי
סחעויס כס׳ יאה חיים ח׳א כס׳ בא
 Jסס׳ג השכיר כיחו לאחר ואח״ך מכיה וכו*
אק השוכר וני׳ זח נראה הפך ממש׳ל כס׳ס
ובסס״ב וממ״ש מו׳ה כנה׳ג .לקמן כסי׳ רס׳״ח
בהנהב״י או״ה יע׳ש אם מיידי כאן רהשוכי רד
ככית ומשוס רלא לאפושי פלוגחא צ׳ל רמיירי הכא
דצא דר השוכר בתוכה משו׳ה כנגרו זכה
ס׳ג עיב י׳ט האחרון של
}0*0
חג ועי׳ט סי־אשק ש'פ נ׳ב
עמ׳ש כסה״ק יפה ללב ח״ג בי׳רסי׳ ט’ז אות
ב׳ וג׳:
 }0*0רן א סכ׳א וכל האחרונים חלקו עליו
לו׳ שהוא משחעבר והבי נקיטינן
כסש׳״ל סי' ס׳ ס״ב ואפי' לס׳ הרמב׳ס •ז״ל הרי
כחכ הרדב׳ז כחשו׳ ח׳ה סי׳ כ״א ר״ן וז׳ל ואפי'
לפי רביין שאם אין שם קנין לא מסחעבד מאן
צימא לן רלא היה מקיים אנפשיה שאריח ישראל
לא יעשו עולה ולא ידברו כיב ולא ימצא .כפיהם
לשון חימיה יע׳ש וכן הכריח מז״ס חק״ל ז״ל
כח״ג לי״ר סס’י פ' דל״ר ע’ג .ד.כ’ע שפסקו
הפיסקי׳ שמשום שלא יש קנין יכיל לחזזר חדכירו
עכ׳ז אסיר משום מחיסי־י אמנה והכיא חנא
דמסייע ליה שכ׳ב היכ*ח כח״מ סי׳ של׳גיע׳ש
וס״ה ברין זה דחייבברבי שאינו קטב שהוא דבר
המסור ללב ודובי אמה כלבבו רלא יכול לחזור
בו והן עוזר למ׳ש יבינו אבי העזרי רוח אפינו
כספי רוח קייס כחי״ר סי׳ ינ׳א אוח י’ג
01 }0*0־ 1א ס’ה יזהר שלא לכנות שם
רע לחבייואע׳פ וכו׳ הכ״א
’
בב״מ דנ״ח ע״ב בג'■תיוי׳דין לגהינס ואין עולין
אחה היא המכנה שם רע לחכייו אע״ג רדש כיס
כשמיה ע׳ש וכ״א כיוהי פ׳ משפטים רקכ׳ב ע’א
חאנא ישראל אקיון קרש ובגק דאינק קרש אסיר
ליס צאיניש למקיי צחכריה בשמא דגנאי ולא
צננאס שמא לחבריה ועינשיס סגי יע״ש
כ

קמט א

ב

וקיוכו עני קוים לעניים וכו׳ מכאן ני־אס
ריש לפשוט מ״ש יב אד״א כס׳ מגן גכוריס
למציעא יס׳ה ע״ד אמ״ש כגמ׳ שם רע׳א ע״א
עניין ועניי עיין עניין קורמין וז״ל ני׳רקיובו
עשיר ועני רעלמא שסישיח בידו להקדים קרובו
העשיר רסא קיוכו כעצמו ואיהי ניפיה אס ציין
לסם •אין אומרים לושיליס אותם לעני ואני חוכך
לומר שאומיים לו להקדים קיוכו העשיר א״ד ז״ל
ומדיוק דברי מרן כאן שכחב וקי־וכו עני קודם
לעניים אחדים ולא כחכ וקיובי סתם ני׳ שדוקא
ני קיוש הוא עני הוא שקודם לעניים אחרים אכל
עשיר לא " וקרוכו דקאמי לאו דוקא שהוא קיוב
®היל לערות אלא אפי׳ שהוא כשר לעדוח קידם
לעניים אחרים שסם זיים וראיה ממ׳ש ס<־כ סר״ר
דיכ״ר ע״ר כדין שהקרובים קירמין לשכנים של
וזיל אע״ג רכחיב טיב שכן קרוב מאח רחוק י*ל
דשאני סכא דכחיב ומכש״־ן לא חחעצס יע״ש
שנלמד מיס דאפילו שהיא אח רחוק כשי לערות
הוא בכלל ומכשיך ל״ת וקודם אפי' לשכן קרוב
כ״ש לאחיים הרחוקים יותר וכמ״ש כסה’ק יפה
ח״ג כי׳ד הי׳ רנ״א אות ט״ז וע׳ע שם כאו׳ט
דע״א ע’ב ’
ועניי עירו קודמים לעניי עיר אחית כאן
השמיט מוי־״ס כתנת מ״ש כי״ר סי׳ רנ״א
ס״ג לפתוח הים לו לציין כריך ימז כדרכו ככ״מ
זעמ״ש כסה״ק יפה ללב ח’ג בי״ר שם אות ט׳
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ללב היד

ואפילו עשיר שציין להלוות מציה וכי׳ נ״כ
עמ״ש כסס״ק יפת ללב ח״ג בי״ד שם אות
ט׳ דע׳א ע״ר ודע׳ב ע׳א ואילך5
סי״ר אלמנה כין שהיא עצים וכו׳ והטעם ע׳
מ״ש סרכ מוסר״י אכיכנאל ז״ל כפ׳ כי תצא

דשפ״סע״א’•

סכ״ך מוציאין מידה וכו׳ נ״כ עיין כהיב יך

|
אהרן כחאס״ע ס״כ כסי׳ צ״ג בסגס׳ט אות
י״כ . 5
 tp fS'Oא ס׳א מציה על סיוישיס לפיוע
חיכ אביהם ונופין וכו׳ והטע׳
’
משים רהמח יש לו צעי־ אם חייב לאדם ואק
כניו פורעים חובו כמ׳ש סו״ס מריש חלפיות
ענן> סקסית המת דקכ״ט ע׳במשס סס׳ח ומשום
מצית ככור אביכם מככרו כמותו הוא בכלל ,זה
כמ*ש-כסס’ק יפה ללב ח״נ״בי״ר סי׳ ר״מ אות

ב’ד’
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קצט א

ויקרא
1

רבה

פרש

מצטרא סזכירןפי׳נע'קרוזד וכן בלשון יון ויר' לידק״לאומרבירלשון
כדא ג■ 3ש נעיכץ וכ ים יד ללשון אלא לז' לך סס יד ממית' אף

י

ו

ססקור ללבכדאמרססם ומשמע טפי לאוקסי כאונאת ממון שאין
הסתאכ׳מכיר נו אבל אונאת דברי'קרי סביר בעלבוני ועי"ל דה*ל nfaifn

ובר סירא מתיז שהרמז לסנער
סגי־לת ונצויס ולס״ק ניד
לשון כי ל ז יעשה זה בלשון לכדס
אלא בבג כלי ספה ולכ״א כיד לשון
שפי'נמקים סלשו} שהוא כולל כל
נל׳ ספה אופי' נכח לשון שאעזו' לוס
אף שהיא לבדה לא תעשם המי
זר״יור׳מ״אסתרצי שרמז לאכילת
טנל או מעושי ילה ׳ק ניד לשון
שהתיקון והקלקו' תלוי כיד שהיא
תוציא ספעשר !בעצל יסיס מית
באכילת הלשין ימ״תי עיבדאדטני

W

twoap

דנרים קמור מממ!ןמש!ם דוה כגופו וזה בממונו הס ניסן לסעני) יזה לא
ניתן לסישנוןכדאמר הקם וצסכיבע׳ לאוקמד עניין באונאת ממון דסד

לשון ממיתה !הכח  P?Dדי־ס’! צקריוד סכין סנקחים ניד !ה״ק מות וחיים
אאר בדנר הנקח ניד נמצא 3לםי 1דכי סיכ׳ דבקרווד ואכין פוע מכאן
וקייס מבאן שמשתמשים נסם לקיי
כאדם ופרנסתו ופעמים יש נפס מיצטרא (מרקד ותבין )מזכירין מות מכאן וחיים מכאן בר סירא
מואש וכין נסכין ומ«יתיןונממוד אמר היתה לפניו גחלת ונפח בה ובערה רקק בה וכמת אכיר
יאננינר שממית כן שלשו! פעמים

ישכו־-סית ופעמים ישנו קי ם
וכדא׳נפ׳הנז' ובעי ה" נלישני' דנעי
מ״פבלישניס ופרש״י רבעי חיי
נלישניהשיעקק נעורה שבאיבנז
ט) מי ס פיח למחזיקים נש ודנעי
מייסנלישניה שיספר לפ׳ר כפא
דקעיצ סליתאי:

קיט
90

!<I

ר״י היה ככר טבו׳ כלו עד שלא עישרו מות ביד לשון עישרו
ואכלו חיים ביד לשון א״רחייא בר אבא היתה לפניו כלכלות
של תאנים אכלה עד שלא עשרה מות ביר לשון עישר׳ואכלה
חייסבידלשוןארשב״גלטבי עבדי׳ פוקזביןלי צדו (מאכל;)

רנות'טפי:
הה*ר והנס יי׳ נצבכו׳משוס
דדעק המדרש לפי ?ל קונו.
איש את אחיו באונאת דברים כדפי'
לעיל מ״מי סיעקא מהנך קראי
לחומר עין זהדלא מימא אונאת
דניים לאו מלתא היא דליזסקעלס
קרא ולפי ס״ש לעיל דם״ל דאונאת

טבא מן שוקא נפק זבן ליה לישן איל פוק זבון לי צדו בישא מן
שוקא :פק זבן ליה לישן איל לה הוא דין דבר אנא א״ל צדו
טבא את זבן לי לישן וכד אנא א*ל צדו בישא את זבן לי לישן
איל מינה טבתא ומינה בישתא כד הוה טבלית טב מיניות
וכד ביש לית ביש מיניה ר׳ עשה סעודה לתלמידיו ותביא
לפניהם לשונות רכים ולשונות קשין התחיר־יו בוררין ארת

דכייסממורהטפי מאונאת מטון
ולהכיסוקיאלתינו קמא באונאת
דברים א׳ם דסש״ה מ״ת׳ הנך קראי
לומר דאינאת דניים חמיראטפי
ואונאת זו דדרשינן מחומת אנך
אונאת דברים משפע נדפרש’,
בפ׳הזהב :
על שורא דאוניעא על חוסה של

הרכים ומניחין את הקשי׳ איל דעו מה אתם עושין כשם שאתם
בוררין את הרכין ומניחין את הקשין כך יהיה לשונכם רך אלו

אינאסכלו׳שעו ן אונאה גדול

לאלו לפיכך משה מזהיר את ישראל וכי תמכרו ממכר; .
וכיתמכרוממכרהה״ר 0והנהה׳גצב על־1
ב ך״א
חומת אנך עלשוראדאוניתא (קומת אונאת)
ובידו אנך כבעל חוב שעומד ושטרו בידו ודכוותיה ויקם מלך
חדש כבעל חוב ושטרו בידו ודכוותיה ייויאמר ה׳ י^י מה אתה
רואה עמום ואו׳ אנךזהסנהדריגדולהשל יש׳שהי׳מניןאנ״ך

באומר ויי־ עומד ליפרע מזה !דרים
קומת אנך לשון אונאה ודריש ונידו
אנד לם’ 1י!,נומ יםסתמ ’®3”3ה עמת׳ו
שת!פה שטר חוב בידו האונאס
כקופה שטרו בידו ליפרע מקונו
ומה שדרש אנך תניין שלא באנך

’3יי

פנדרש׳בג דקאמרכד סוס טב
’לא -ה׳ס שמקו
ראבזיז מדל״ת ’כ1
ליס טב מיניה כי' דלפ״ז סער צי
צריך להזכיר עודאנך :
דקאתר ביד לשון כח לומיי שעיקר
ודמותה לקם מלך חדש בלו' כ׳
כח הקיים יהמ!ת כלש<ן טפי משאר ויאמר ה־ הנני שם אנך אר־׳י בר סימון היורה הזו אין מעמידות
סיני דנצב על הוסע
מילי דאית נהו מית וחיים בי כשהיא אלא אנאכה (בדילה) כך אמר הב״ה אנככם אני בייסורין
אנך דרשי שנצב לרין ליפי־ע ס’נ
קונהליתטב מינה כו׳ ומ״תי בעה״ז אבל לעתיד לבא לא אוסיף עוד עבור לו ר״י בן אלעזר ויקסמלך חדש עיין סתעורריתו
כנגדישיאליש״ל במ״ך לאו סלך
טובדאדסעודהר׳דלפ״ז סתי־צים ור טביומיבש ר ירמיה בכל עונות כתיב נושא עון וכאן כתיב
הדשמייש אלא שנתחדש; גזרותיו
דקאמר יד לרמוז דבי היפי
לא אוסיף עור עבור לו :
זדרישהכאזיקם על ק;קע1ררוע
דסיירין הלשונות ניד לקהת סיכה
ולהניח הקשה כמו כן •והיו נלשין
וזה שנקוב נמסרים !דכוומס ויאמר
ג ראיתי
"'טייסיה׳ג כילקיט ידכיהה צלפא
להיית רכים «1ו לאלו (איכא נפק!ת'
'3יןןמ־ למי■ דלקרגים עקולס הח«ש ’המות לנעל הלשון עצמו דנעי חיי דען רב כבעל חוב שעומד ושטרן בידו ה"פדס״ש פתסקאי׳ לקילר סיינז
בלישניוזכי' בנו'ונכי־ שירא החיים וסמית לדלתו שע"׳ הלש ן יעיל קטטה סיוע 1מעקו״ס ומתעורר כנגדו <ס מ!שהמלכי<ת סנרמדס נצלם הם
מוכנים ליפרע מעונו ר ישיאל :
אז־שיסשליסביןהאנשים יזה ענין ־,גחלת שסמפחנה ינעיינה!הרזקק
בה •המיז ופןיאם התו־ליקת הנער -דכי-׳ ניגן ועיי דברי שלים ישקיט ריב זו הנהדר׳ גדילה כלומר שיאה סי׳נצבלדיןעל ישראל כעומד לפני
ולי־' ינאי החיים והמות לנעל הלשון עצמו אלא שהיא ע’ ,אכילה זלאע׳י
סנהדרין למשפטואע"גדחומחאנך ובידו אנך היינו אונאה ישטר
דביר וכפי מאמר רשכ״גהק׳ ס •קמיע בין לבעל הלשון נין לזולתו ולוה כדלעילמשהיףסלשון הבין שנרמז נהם ?לסנהדרין שהם כמנין אנ"ן־כמז
אמר כד טב לית טב מינה בי׳ שכילל כל הטיבות בין לעצמו ונין לזולתו ולפי שהורה מקל שקרכישיקד יי'על תרו מפני שא!ף הלשון וא״תומיהזקיקנו
דברי רני יקצה עיד שמלכד המחלוקת יש ליזהר ם היה דבורו נכחת ורכות לב'שחיבר כן ולא שאמראנךעלסאכך שראה ממש (׳“לדמשיסדהי־אהו
זעי״זיש־ג חיים יפהפך בהפך כי דנר עצב •עלהאן״כיא למי־ליקת (מיתה מרמיהכיכ׳מי־אימדה״נו וסנהיוצרגובי כי' והנס קורא לר״ב באש כו׳
אך לא ידענא נין ר' ינאי לר' ח״א ושתא לאו כי הדו׳ נא אלא כל חד אמרם ולא נשאל עליהם מס אתה רואה עמיה קשה הבא דקאפר ליס סכי דאי
לחלתיס נדובקיהיבעל המדרש קבין דברי כלסכלשינס :
למימי הנני שם אנך כו' המ״ל ליה מבלי שישאלהו פת היא רואה וישוב אלך
לית טב מיני׳ ואע’פ שאין זה ענין לצדו הכאאוכישא דהיינו מאכל
ולמכי די״ש יישבזה העי'לעמןאח' רמיובאנך דהיינוהנהד':
אלא אנאכה כך אמי• סק״בס מנככר אני כ '1ס"גבע׳וכ׳ל יס“פדקפ'
שמין דלשון איקי־י טב וביש הביא לשומת לצד! טבא ובישא בשקוף השם :
לפיכך משהמזהיראתישרלכו׳פי׳דאלתינואישאמאקיודכעי׳נסיפ׳׳
השתא אנך בדיל כפי׳הספי־שים אלא דקאמר דאקא למימ' שכמו
סייר׳ באונאת דברים ובדרך שאמי 3פ' הזהב גב• לא קיט איש שקיום היורה ע״י הבדיל שמאיכין ושפין א!תה מבפני׳הנקר׳אישטאבייא“דו
ארן עמיתו כאונאת דברים הכתוב מדבר כיצד אס היה בטל קשינס לא בלע״ז כ׳ לולי זה ישחת נרשמ׳באש י כתשמיש היורה כן "׳ מתקן אע ישראל
’אמי־ ל 1זכור מעשיך סראשינים אם היה בן נרים לא יאמר לו זכור מעשה ע’י׳סיריו כבדיל בדישלא ׳פהדי בעולם בעונם ויהיו קיימים לעמיד יסוזרין
אבותיך אס היה גר יבא ללמודתורה לא יאמר לו פס שאכל נבילות יטרפות לפ' אנך זה בפי׳ ז ה ולא כפי' אנך הראשונים משים לא אוקיף עוד עבורלו
שקצים !רמשים יבא ללמוד קורה שיצקה מפי השנינה אם היו ׳®רין באים דלא בעי לפי שיחן «׳ אנך כינו וכין ישראל שלא יעבור עיד אליהם בס״ש
עליו או שהיה מקבר את גניו לא יאמר לו כדרך שאסר חכיריז לאיוב הלא קצת מהמפרשים כי חלילה ל"' מעשית זאת דא״ב אנדה מקימינו ח״ז דלא
’ראתך כתלמך זבו' נא מי הוא נקי אבד אם סין רמי־ים מבקשים תבוא' לא דמי לפני«’ חלקם לא ייסיף להניט' שהוא מאמר הכותים לא מאמי־ הנביא
יאמר לתם לנו אצל פליני ויודע שלא מכר מעילם כז'ץ1אע״ג דאל תינו אים ח״ו ולא ק״ל לפי שלא יעמר לו כדי־״י !להבי בעי לס'ליס לשנת שלא יוסיף
את אדןיי בתי תמכרו ממכר לעמיתך כתיב מצי מפ' דאי כן דמך׳וני תמכרו עודלהיית עיבר ימתעב עליס׳ולפישמשי״׳האכך אם הוא כפי׳סא׳לא ימשך
ממכר לעמיתך או קנס סיד עמיתך מתפרש באנפי נפשי'והיינו כפי ט 31יק רע הוצרך לפישסו׳י־מז ?להיסודי׳ נעה״! שזו סבת המחילה לעמיד!
שמדרש שהביא רש״י בפי'תממש זבי תמכרו יהיה ממכר לעמיתך וכן קנה בכל עומק כעיב משא עקקימאדסא כשמעה ש1א כעיבכילאינקס
יהיה מיד עסיתךא’נ כדרש' רב חייא בריס דר׳אדא דלקמן והדר קאחר אל
יי'וע״קדכייש שבועת הדיינין תני כל עבירות שבתורה כאשר
קונו איש את אחיו ב״ד ואונאת ממון לדידי׳אתיא מלא תונו איש עמית! א״ק בהן ונקה וכאן נאמר לא ינקת וש״ק הכא דכא! כתיב לא א סיף ע!ד עסו*
כיין דחי לאונאת ממין יחד לאינאת דנרי׳מח לאוקומי קמא באינאק ממון לו וי"לדאין פ״׳נישאעזןמזרל וסילח אלא כדפי׳הרמב״ן 3פ'תשא מלשין
ומניין באונאת יביים ב9תיא דפר'תוסב שאונאת דנרים י־בוקא טפי ילסכי אניעשיתי ׳אני אשא ונקה לא ינקה ופיקד עין אכ<מ על כניס פי' לנשיאות
מהקבר דתניינא דאתא לי־בזיי מיקוקם כדברים ועוד כיו ן דקסא כתיב גני גס 3פ׳ שלח לך כמד שבאו' "'איך אכרם ורב חסד נישאעיןכו׳לאנקם
וכי קמביו מסיר מסתיר טפי לאוקימי נאונאעממין כפשט׳' וי׳ל דמכיון רק אייבית אפים שלא ימיתם כאיש אחד גם נעל העקדה נשנ״ר דקדק
דבקביין בסיב יייאת חאלקיךולא בקמא משסע דקנ״ן מ״ר׳ באונאת ממון סדלי׳ק מוחל עון ופשע א!קי1ח אלא משא שהיא הסדה שבס משא אע
נימיי טפי שהי• סטע׳זה אחרנפ׳הח' גמל אונאת דברים מאונאת ממון החוטא מזמן לומן לא שיחחול (יסלח רקשיתקין עד זיין אחר וכ״״ש
סזהנא'בן ויראת וזה לאבא' ב1ויראקו<אי מדרשלש״ל למימ׳דאונאק וביום פקדי !פקדתי ירן כתב גבי יכאש־־נשאת לעם הזה !השתא לא
תרים ׳היש חמור מאונאת ממין ועוד דףראקמאלקיך משמע על דבר ק' מענין לא ינקה דשבועוע דפהוא בשביס מ״רי כי בכל עכירות
הסתור
שנקודת

יפה תאר ־ ויקרא :יפה ,שמואל בן יצחק«שאר ספרי חז״ל;» { }2עמוד מס  241הודפס ע״י הכנת אדצר החכמה
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ש״עחו״ט ,ביאור הגי״א

והמכר קייס ורק יכול לתבוע חוכאתו וכמ״ש
באה״ג בשס הרמבץ  .אך לפמ״ש רביכו
בשס הרמבץ יכול לחזור לבקש אונאתו או
יחזיר במקח הרי כמ״ש בתום׳ שם ולא כמ״ש
בש״ע כאן לכאורה .ואולי יש לחלק בין
רצה דר״י הנשיא וכמ״ש במשנה מי שהועל
עליו ידו עהע״ל .ומשמע שהברירה ביד
הלוקח או המוכר שנתאנה אס רצה א׳ל
מן לי מעות אונאה ואם רצה אומר בעל
מקחי .ובין דין דרבא וקנה ומחזיר אונאה
וג״כ בדרך רצה אך דאין הברירה ביד המתאנה
רק דנותן הברירה לשכנגדו ולומר לו החזר
לי אונאתי או בעל המקח וצ״ע בישוב דברי

\םי׳ רכ״ח ס״א ברמ׳״א .ר״א שאי!

\

I

I

מצווין
על אונאות דברים אלא ליראי השס כו׳
עכ״ל .ביאוה״ג סק״א עבה״ג~ כו׳ וכמ״ש
ספ״ג דמגילה ופ״ג דשבת מאן דעבר עי״ש
ברי כו׳ עכ״ל :מבואר הכל ברי פ׳ הזהב
וה״ל לרביע דל ג״כ להביא דברי הרץ מגילה
שם שט ה״מ לאינש דעלמא אבל צורבא
מרבנן לא אלא כסהו כלילה וכמ׳ש פ׳ ואלו
מגלחין ט׳ ואולי י״ל דנכלל בדברי הרי שר
כמו שמצינו במרק (י״ע) בר״י שנדה לתלמיד

דסני שומעני׳ עיי״ש :
י -----
המוצא מציאה
במקוס שישראל
מצויס חייב להכריז שלא נתייאשו הבעלים
ואפי׳ העיר מחצה כו׳ או ח) אפי׳ רובה
עכו״ס והוא מצאה במקום שרוב העוברים
שם ישראל כו׳ אבל אס רוב העיר עכרס
או ה) אפי׳ רובה ישראל ומצאה במקום
שרוב העוברים שם עכרס אינו חייב אפי׳
אס ידע שמישראל נפל עכ׳ל .ביאוה״ג
סק״ח וז״ל שם ת״ש המוצא מעות בבכ׳נ
כו׳ ש״מ ט׳ עכ״ל :ר״ל דאי׳ בגמ׳ (ב״מ
נדד א׳) ת״ש המוצא בבכ״נ ט׳ הרי אלו
שלו ש״מ אפי׳ ברוב ישראל נמי .הב״ע
בבכ״נ דידן דיתבי בהון עכרם עכ״ל .ושם
(ב׳) בשוקא דבי דייסא מצא כאן ארנקי מהו
א׳ל הרי אלו שלו .ולערד יש לחקור
ולהבין במה שרשם הגר״א דל בכאן :מ׳

• סי׳ רנ״ט ם״ג .כיצד

טז

ישראל

31

זו ובסק״ע ד״ה או אפי׳ רובה ישראל רשם
ודל עבה״ג ושם איתא בגמ׳ מצא כאן ארנקי
מהו מדאמר בלשון כאן משמע דבכל העיר
הי׳ רובה ישראל רק בשוק רוב העוברין
עכו״ס עמל .ולכאורה הלא בסק״ח ברובה
עט״ס אין שייכות לגמ׳ שם אלא דראיית
הגמ׳ דיתבי בהון עט״ס שייך לדין שרובה
ישראל וכמ״ש באה״ג סק״ח שציין לדין
שרובה ישראל מגמ׳ הנ״ל ובדין הרמ״א
באה״ג סק״ז ברובה עכו״ס ציין עובדא דד׳
זוזי דציירי בסדינא כו׳ .ונ״ל בזה דהגר״א
דל כוון בציונו בסק״ח על תיבות או אפי'
ובפק״ע על תיבות אפי׳ רובה ישראל .ובזה
א״ש דאשמעינן מקור הדין דחילוק מקומות
בדרך כלל כמו בגמ׳ הנ״ל בכ׳נ ובמד״ר
דידן דיתבי בהון עט״ס הרי דאין תלוי
בהעיר רק במקום שמצוין שם ומש״ה הביא
תחלה מקורו מהא דת״ש המוצא ב ב כ" נ והיא
תחלה וקודם בגמ׳ שם דרצה לפשוע בעיא
דהלכה כרשב״א ומורה לדעת דא״צ דוקא
בין העיר בין המקום שמצא שם ממין א׳
אלא דעיקר הוא המקום שמצא ואח״כ בדין
רובה ישראל ורוב המוכרים עכדם וזה
בפרע דין דעובריס שם דבאמת ראי׳ קלישתא
הוא מגמ׳ דיתבי בהון עכדם דישיבת
קביעותם שם אבל מנין לנו דגם רוב עוברים
שם מקרי מצוין כמש׳ש דיתבי בהון הביא
מקורו מגמ( ,שם ב׳) מצא כאן ארנקי מהו
בשוקא דבי דייסא דמשמע כאן שרוב
העוברים עט״ס ולכאורה הא י״ל דמיירי
אף ברוב ישראל ולחה לא פריך בגמ׳ להיפך
ש׳מ דהלכה כרשב״א אפי׳ ברוב ישראל וי״ל
דחזינן מעובדא דלעיל בההוא גברא דחשכח
ד׳ זוזי ט׳ אתא לקמי׳ דרב יהודה ח׳ל זיל
אכריז ופריך ש״מ אין הלכה כרשב״א אפי׳
ברוב עט״ם ומשני שאני נהר בירן דישראל
סכרו וישראל כ־יו לא מייאש א״כ עכ״פ
ברוב ישראל ודאי דאין הלנה נרשב״א וצריך

להכריז לדעת ר״י לא יתכן לומר בשוקא
דבי דייסא דר״י קבל דברי שמואל דהרי
אלו שלו וא״ש ג׳כ מה שלא הביא הגר״א
דל מקור לדין שרובה עט״ס ורוב העיברים

ישראל דה״א שלו מכא דד׳ די

;.ט

תולדות

"־'"ישמח

כמו מיחס" וגזה טע׳ שלא ניבו ולא נתעורר עתלוקח
עליו היא גופי סיגס שאינו צריך לנרכה רק שאמר לו

הנרכוח מסורות נידן לברך לאחרים כמו שפימ״י משום
יידע ברוס״ק ריסיה על יעקב ערעור מעשו ויצשרך לגרכה
שהיא גמקום משיחה כמו שהיה לרין שלעת מפני מחלוקחו
של אדוני׳ כי שמן המשחה לא היה לחם דסיה צריך
להעשוח ע״י משה דוקא כמו שנחגאר גכריחוח ובהוריות
רשמן של משה לא כלמה ומענו נמשחו גכל הדורוה
והוא קייס נס לעתיד ונגיח שני שנגנז לא חיה משיחה"
אחר כתני זאת ראיתי נתרנוס יובחן שם בפסוק ויהי
אחרי מוח אנרהס וז״ל ומן גגלל דלא הוי אנרהס צגי
לנרכא ית ישמעאל בגין כן לא גרן יח יצחק דאין הוא
מגרך יח יצחק ולא לישמעאל הוי צעיר לי׳ דנבא עמל
ושמחתי וע״ע בדברי התרגום יונתן לא מתיישב דקשה
וכי משוס זס יפסיד יצחק הביכה" זלע״ש א׳יש דמון
דלא ברכו לא היה צריך לברכה ודו״ק ,וחנה רצח יצחק
לברך למשי דסיה סבור דממלא מקומו ניראה דהרי
היה מראה עצמו לצדיק לפניו בשאלות כיצד מעשרין
את המלח ואת התבן אף דמאוחן שאלות ידע שהוא
בור מ״ע היה סבור דממלא מקומו ביראת ולו יאתח
המלוכה שהוא הבכור אף שאינו ממלא מקומו בחכמה
כמבואר בהלכות מלכים לסגי בעמלא מקומו ביראה
ומקורו ממסכת כחובות (דף ק״ג ע״ג) שם גמליאל בני
נשיא וכו׳ ע״ש דמסיק נהי דאינו ממלא מקום אבותיו
בחכמה ביראת חעא ממלא מקום אבותיו הוי" ומ״מ צריך
ברכת כי היא בעקום משיחה דהרי הברכה מאח סי היה
נמסר בידיו משוס שיעקב גדול ממנו גס בחכמה" אבל
רבקה ידעה האמת דעשו הוא'רשע ואינו ראוי לירע
מערת המלוכה דמון דאינו ממלא מקומו ביראה כ״ע
עולי דאינו ראוי ומכ״ש שהוא ישע גמור ואיב יעקב
היא היורש ומיע צריך לברכת שהיא במקום המשיחה
'**'מפני מחלקומו של עשו שיערער מליו במו בשלמה שהיה
ראוי ע״פ נתן הנביא ולא אדוני׳ ואעפיב היה צריך
למשיחה מפני המחלוקת דלכאורה קשה למס לי׳ לחגמ׳
לסרן שנמשח שלמה מפני המחלוקת נימא הא דנמשח
שלטה חיינו משוס שהיה לדוד הלבה בכים ומאן מפיס
איזה מסן יירש המלוכה" א״ו צ״ל דהיה שלמה נברר ע*פ
הנביא ולא שייך צוער מאן מפיס ואעפי״כ היה צריך
להמשח מפני המחלוקת ה״נ גס כאן סיס צריך יעקב
לברכה במקום משיחת מפני ערעורו של עשו ונתברך
באמת ולא במעות כי השעות היה בשעות כמבואר
בדברינו למעלה ע״ש״ועפ״ז יתבאר הודי (הובא למעלה)
ולפי שהיה כמשחקים הסכים הקניה ואמר קומי שיים
משחו טגן שרים אלו מיכאל וגבריאל משחו מנן וכתבו
שהבכורה ליעקב ע״כ והוא תמוה" וע״פ מיש איש דמאחר
שקנה הבכורה הרי לו ראוי׳ עעית המלוכה שהיא נמקים
המשיחה ע״כ לוס.למלאכיו שיסבנו שיברך יצחחליעמב
]אוצר החכמה׳

’
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וישערהו שלא יקללו והיינו משמו עגן וכן היה על יד*
מלאכים כמבואר בתרגום יונתן בפי ויבא לי יין וישת
ע״ש׳ וכן מבואר במדרש רבת ם׳ ס״ה נשעה שאמר יצחק
ליעקב גשה נא ואטושך נשפכו מי© על שוקיו והיה לבו
רפה כשעוס וזימן לו חקב״ה שני מלאכים אחד בימינו
ע״ש ,ובודאי דהיו מיכאל וגבריאל אוהבי ישראל וחיינו
משחו מנן דבעח שמנינו עליו יחיה המשיחה וכתבו סנטרה
ליעקב דזה יחיה נמר חקנין של הבכורה שיחול מליו
עשרת המלוכה" כי הברכה ההיא חיה ממש משיחה כי
חיה מסור בידו מאברהם הברכה של סקב״ח עצמו והנן.

ולאתאן

עלה דחאי סוגי׳ דכחובוח (דף ק״ג) נימא
י בה מילחא דאיחא החס דקאמר רני שמעון
בני חכם גמליאל בני נשיא ופריך מאי קאמי ומשני
ה״ק אע״ם ששמעון בני חכם נמליאל בני נשיא א׳ר לוי
צריכא למימר (פרש״י דרבן גמליאל הבכור הוי נשיא)
א״ל ר״ש ברבי צריכא לך ולמשלעחן טא* קשי׳ לי׳ הא
קרא קאמר ואת המלוכה נתן ליהורם כי הוא הבכור
ההוא ממלא מקום אבותיו הוי (ופרש״י כלומר א״ן
באחיו חשוב ממנו אבל כאן הרי אחיו חכם טענו) ורבי
מ״ש עביר חכי נחי דאינו ממלא עקום אבותיו בחכמה
ביראה ממלא עקום אבותיו הוי ע״כ׳ וקשי' לן על ר״ש
ברבי דקאער ללוי צריכא לך ולעשלעמך דאין זח אלא
אונאת דברים והלא מבואר בש׳ הזהב דבאונאת דברים
עובר בלאו כמו באונאת טמון׳ וניל דר״ש ברני השיב
בדבריו אלו ללוי השעם דלריכא לעימר משוס שהוא חכם

יק

שלא חיה יכול
ביותר וכדעסיק חצרס ע״ש פרש״י
להשיב לו כן בפירוש ולומר משוס שאני חכם ביותר
דכתיב יהללוך זר ולא פיך ואין זס עדרך מנות לזה
השיב לו נדרך רמז להבין התירוץ מחוך דבריו ,ולזה
חיה עוכלח לומר לו כדברים האלו הגס שיש בהן אונאת
דברים בכה״ג שרי" נחקרים דבחשוב׳ צ״צ סי׳ כ״ג מבואר
דאף דאזלינן נחר רונא <רמ לענין חשובת חיישינן גס
למיעוש ולא אזלינן נחר יובא וצריכה לעשות תשונה
על זס ג״כ דסעא העובר הוא ממזר ע״ש" ואני הוספתי
נופך על דבריו דחיקונו של הולד כשעכש־רין אותו זהו
קלקולו לענין חומרת החשובה דמון דמן הדין לא
עחזקינן ליי בממזר ויבא בקהל ושמא באמת ממזר הוא
ויתערב מעזרים בישראל על ידה וחנן" אך על עיקרא
דמילתא שהניא חצ״צ דלענין חשובה לאעסני רוב לא
הביא ראיס רק מחא דחחעירח התורה על ספק יותר
מודאי עבירה ע״ש אבל אין ראיה לרוב דרוב הוא בודאי
והנן" אבל נ-ל להניא ראיה לחצ׳ל ממסכת רק (ע״אע״ב)
דמקשח הש״ס גופיי במלים מודה בקנס הוא ופירשו
תחוס׳ דחא קיי״ל פלגא כיזקא קנקא׳ ומשני הגמרא
קסבר טפיא כפרס ולכאורה קשה מה בכך הלא מ״«
סחם שוורים בחזקת שימור קיימי ולא הוי רק קנס
ולמ״ש סצ״צ א״ש דחא דסתס שוורים היינו כמו רוב
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ישמח

תולדות

גחמות וכו׳ ולענין כפרה ותשובה לא מחני רוב והוי
מן סדין א‘ לא פערו הכתוב כנלע״ד ודו״ק ,וחנה
נמהרי״ק שורש קכיז הוכיח מחא דנ״ק דף כ״ח עיא
דשור מס שעלה על חבירו להרגו דאס בעל התחתון
רחף לעליון מעל התחתון כדי לחליל שורו ומת העליון
דחייב אם חיה יכול לשמעו מיש ,ראם א ,גזלאחחנירו
ובדומה ועמד חבירו וחליל שלו באומן שעשה ה״זק גדול
לזה שרלח לגוזלו וחיה יכול לחליל שלו בענין שלא יהיה
חהיזק חייב לשלם ע״כ וכתבתי שיש לדחות דהחס נעל
חשור העליון ליז עשה מעשה רשע ומשע כלל רק שהתורה
חייבו על נזקי ממונו הואיל ולא שמרה מ״ט מש״ז אינו
יוצא משאר שוורים של ישראל שמוזהרין עליו שלאלחזיקו
ומבש״כ בשור חס דקיי״ל פע קנסא יסחם שוורים
בחזקת שימור קיימי משא״ב בר ישראל שעושה בזדון
אשר לא כדת ומנירו נא להוליא בלעו מפיו אפשר
דא״ל לדקדק לשמרו בשעת חללה מן חחי זק רכל איזה
חללה שנזדמן לו יעשה* דאיהו דאפסיד אנפשי׳ במה
שעשח אשר לא כדת ,וכאשר עשה כן ימשח לו וחוא
גרס למלמו וכמו שאמרו רז״ל במקום אחר חוא עשה
שלא כהוגן לקי עשו בו שלא כחוגן וכל חמשנח ונא
אחר ושינח בו פעור כנ״ל נכון נק״ד׳ ועפי״ז ל״ק על
ר״ש ברבי דאף באונאת דברים חוי כמו אונאת ממון,
מ״מ הלא אונאת מטון ג״כ אס היא דרך חללה וגרס
למלמו שרי וח״נ דכווח׳ דחא לוי גרס לעלמו שהיה
מהרהר ואומר על רבו רבינו חק׳ שאמר דברים שאינם
לריכין והס אן למותר וכדי בזיון לערכו וחיה ר״ש לרין
לקיים כיבוד אביו וכבוד רבו ולתרץ דבריו בגאוה היא
לאו כמו שמבואר בהקדמת הקמ״ג לכך חיה לריך להשיב
לו האמת בדיך רמז אף שברמז ההוא יחיה בו אונאת
דבריס הוא גרס למלמו והרמז הוא כך דחא ידוע דלוי
איעלע על שהגיס דעתו כלפי מעלה וחעיח דבלים
(תענית דף כ״ס) והשיב לו לפי מעשיך שנענשת עליו
וכפי שיטתך דמותר להתגאות יש לי חילוץ לומר לן
__דצריבללמימר/ורילתפימאברמיזא ידחק והבן .ץ
ףףיףן את ריח בגדיו ,במדרש ב״ר אלו יוסי משיתא
ויקום איש ליידות ע״ש ,וע׳ ביפ״ש דדריש א״ח
ריח בגדיו אלא ריח בוגדיו כמו שדרשו ר ז״ל פ*א דיני
ממונות מכיל וק״ל על זה דא״כ העיקר חסר סן הספר
דחאל מקרי חנ״ל ליתא כלל במדרש ,וגס הא״ת הנ״ל
גופי׳ עעמא בעי דמחית לשנות הקריאה ,והחל בזח
עפ״י המדרש הנעלם (הובא בעקדה בריש שער זי)
דאורייתא איח לה לבוש וגופא ונשמחא וכו׳ ע״ש ,ה״נ
כמו שיש בבל א׳ מישראל בחינות אלו ח״נ בכללות ישראל
יש נתינות שונות דיש שחס בבחינת נשמה בהכללות ויש
שהם רק גופא ,ויש שחס רק בבחינת לביש דהכללית הוא
שיעול קומה כנודע ומלאתי און לי בראש מאמר לנאות
לסרמ״ע_.דחמשח שמוח יש לכללות ישראינאברהם• ,צחק,
^וצרהחכמהי

משה

יעקב ,ישראל ,ישורון ,נגד חמשה בחינות ,נהש ,רוח,
נשמח ,חיה• ,חידה" עכ״ד דברי פה קדוש׳ והחל דהא
יחידה עדיין לא זכו אלי׳ שוס אדם כנודע׳ וא״כ החמשה
שמוח חס כן ,אברהם גגימי רמ״ח נגד הנוף שהוא רט״ח
אברים ,ילחק שהוא לשון לחוק ושמחה נגד הנפש דעיקל

השמחה בנפש כמו יכתיב שמח נפש עברך ,יעקב נגד
רוח כמו דכחיב ותחי רוח יעקב* ישראל נגד הנשמה
שהיא מעולם הבריאה ,עולם תכקא למעלה מעולם
המלאכים וחיינו כי שרית עם אלקיס והיינו ישראל והבן,
’שורן נגד בחינת חיה שהיא מאלילות חיינו מאטא עילאה
ששם פועל הגילוי׳ ושם מ״ן שערי נינה והיינו ישר
נו״ן והבן ,והנח בחינת הלביש אינו נמנה ,ויש להם שם
בפ׳ע והוא עברי שהוא רק מתלבש בלבוש מנרי וכמו
שכתוב כ• תקנת עבד עברי ופירושו עבד שהוא מנרי
ועיין ברש״י וכתבו המפרשים הא דלא כתיב עבד •שלאל
ונפרש ג״כ ענד שהוא ישראל ,ופיישו דאי במברוחו
בגנבותו הא עבר על לאו דלא תגנוב ואי במוכר עלמו
עבר על מה ששמע כי לי בני ישראל עבדים וכו׳ ואין
שייך לקרותו ישראל ע״כ וחיינו א״ח בגדיו ר״ל שלא
תוכל לקלוח בגדיו כי איזה ריח יש לנגדים אלא א״כ
בוגדיו ד׳ל ריח בוגדיו הריח והיינו בגדיו שחן בחינת
הלביש של יעקב וחנן ,וא״כ אתי דברי המדרש שפיר נ״ב
בלא א״ח ,וזהו דברי חמד״ר וירח את ריח בגדיו אלו
יוסי משיתא ויקום וכו׳ דהא קודם שעשו חשובה לא
חיו יותר מבחינת הלבוש וכנ״ל והגן ,ועפ״י דבלי המדרש
הנ״ל יתבאר הפקוק (תחלים ק״ב) אך הוא צורי וישועתי
משגבי לא אמוע רבה ,אך הוא לולי ר״ל מקוי‘ שאנחנו
חלקו וישועתי ר״ל שהבא לעתי מסייעין לו ולא זו אלא
נס זו שאס אינו הולך נדרך הישר חפץ חקר הוא יה׳
לבל ידח ממנו נדח ואס מנו לא ימוע חרבם כמו יוקי
משיחא לא די שהכעסתי לבוראי פעם א׳ וכו׳ והיינו
משגבי לא אמונו לבה וסבן.
לא^ף ראה ריח בני כריח שדה וגו׳ פי׳ רש״י וזהו
חקל הפוחין כך דישו רז״ל ,ורל בסקרים
להבין מאמר רז״ל (שבת דף פ״ח ע״א) על הפ׳ כמפוח
בעצי חימר למס נמשלו ישראל לתפוח מס התפוח פריו
קודם לעליו כך ישראל הקדימו נפשה לנשמע וע״ש
בתוקפת בחזכיל מס שפירשתי מאמרם ז״ל מרכות רף
נ״ז ע״א) אפילו פושעי ישראל טלאים מצות כרימון ,כי
יש הפרש ניןמעש״עשל צדיקים ונין מעש״ע שלרשעים
כי מעש״ע של צדיקים סס במחשבה זנה וצלולה בלתי
לח׳ לבדו לא כן הרשמים דאף אם עושים «ע5ףנו הוא
רק להנאתן ולעובשן ובשביל איזה מועלת וכדומה והקליפה
עיקר יותר מגוף הפרי וזולת חפקולח והקליפה לא היו
עושים סמעש״ס ההם והרי זה דומה לרימון דכי שקל*
לנץ דרימונא שהיא השומר לפרי מיית דימונא בדאיתא
ל״ו ע״ג) כ״כ מעשיהם סעוביס של הרשעים
בברכות
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פונה יחש■״ ימן שפי א» נלא סא ונצי• יס ■ri
י» י־לי׳ ״־" אן ולא ־צ• ל־־קגו הן למווא דכס־נ
אינעיס דנאפח ליש (,ל״ש ונס ל׳ש להוד לא ״!,
לפ-נקנו והאנני נסננו ושולה אס שננהג יושוניוסו

נשניו ושני•
 Q JQ 1Xיכנו וגו׳ .בגמרא ל״י פחח בכבוד סחורה
וכו׳ (נזח״ל לא מצאת /כ״א נמסכת מכות
דף כ״ג אימא בזה״ל אמר ר3א כמה נופשאי שאר אינשי
דקיימו מקמי ס״ח ולא קיימו מקמי נכלא ינא) ראילו
גמולה כשי 3אר3ע*ס יכנו ואמי לבכן ובצרי חרא .דש
,להקשות גזה מובא דאין יליף מזה חשיבות החכמים ובי
מרפמס עשו ח״ו הלא קבלו כן ממשה ואף שהוא בע״פ
והס עם מורחס בלבם מ״מ משוס דין זה אין לנו להחשיבם
יומר עשית וכי משוס דקבלה בידם לשנות חיבה א׳
סס חשובים יומר מסית והנ״ל בזה ונפרש גסכןילפותא
דיליף הסיס (שם במכומ^דאין לוקין רק ל״נו שנאמר

או שנא׳א והנס אונקצג האונס«ו אינאיס •וסוהיא
זמן הלימוד של 3ע״פ כמנואר בדגלי רז״ל ומיץ שקדמה
סי׳ א׳ סעיף א׳ אף דעגל על לאו
סמ״ג ובט״ז
סכחוג דכל הלאוין כמו3ץ ש״מ <ד3ע״פ> הוא העיקר
וא״כ ממילא דהמ״ח משובץ נופי דהס הלוחומ שלמורה
3עיפ דחקוק על לוח לבבי ועפי״ז מגץ מאמרם לוחות
ושבר• לוחות מונחים שארון אן דש לדחות די״ל כטעם
אחר המבואר בעמם של ל״נו מלקות משוס י״ג שנים
דהוא נר עונשין ומשלשץ שליש מלפניו וכו׳ ולכן בשמי׳
שמין משום דהיא בר עונשין מכי אן לפי״ז קשה למה
כתיב ארבעים ומחא דכחיב ארבעים ובצרי חדא לא •מכן
רק לנועם זה דאלבעיס יום דבע״ם וממילא מוכחדמ״ח

יוי״י

חשובין יומר מסית ודוק כי נכון הוא בס״ד.
במספר ארבעים מספר הסמוך לארבעים שהוא משולל
סבנה מאד דאדרבא במספר קפידא משמע שלא ׳פחותז^וך* את אשר עשה לן עמלק בפרקי לריא (פרק
ולא יותר ולבה הוא להבין דברי חכמים וחירומס והנ״ל^חז^^מ״ד) סובא בקמר מערת שלטה פלש׳ זו כתיב
בזח עפ״י מ״ש ביער״ד מ״ב דפוס ווין דף נ״ז ע״ב טעם זכור את יום השבת לקדשו וכתיב זכור אש אשר סשה
נכון מאד על הא דכהיב בתורה ארבעים יכנו ואתו לן עמלק הא כיצר אלא זה זכריהו לקדשו ולטנגו וזה
רבנן ובצרי חדא עפ״י המבואר במדרש ארבעים יכנו זכרהו להוממו ולאברו וכי וסנ״ל בזה דסא בס׳ החינון
נגד ארבעים יום שהיה משה בחר לקבל סחורה והוא בפלש׳ זו מצוח חר״ר במצות למחות זרעו של עמלק כתיב
עובר המולה וחנה לפי דעת דע בז׳בסיון נמנה סחורה וז״ל וזאת מן המצוה המועלת על הצבור וכענין שאמרו
למחרת עלה משח בהר דהיינו ח׳ סיון ובי״ו בתמוז כלה רז״ל שלש עציה נלעוו ישראל וכו׳ ובאמת כי גס על
.מ׳ יום דני״ז בתמוז בהשכמה ירד ונשמבדו הלוחות כל יחיד וכו׳ ובא לידו א׳ מזרע עמלק וכו׳ וסנה בהגהת
בעוה״ר צא וחשוב כ״ג דסיון זי״ו רממוז סד ל״נו אן מהמשנה למלך כתב עיין לטיל סי* מכ״ה וכוונתו כמו
באמת הא ותורה נחנה גז׳ משוס יום א׳ סיסיף משה דשם במצות סריגת שנעה עממין כתב ועובר על זה
מרמתו והסבים קב״ה ע״י אבל זולת זה סיס לאו׳ לימן ובא לידו א׳ מחם וט׳מיי״ש 1ר״ל דס״ס באן נעי הוי
בששה בסידן וחיו ארבעים יום שלימות ולבך בחורה הדן בן כן הוא כונה סט״לאבל נסרטב״ס בהלכות מלכים
שהיה קודם הוספת משה מדעתו סיס מ׳ יום לכן כתיב פ״ח הלכה ד׳ כתב ע״ע להחרים ז׳ ממעין ובו׳ וכל שבא
מ׳ יכנו אבל לבנן תלמידי עשה שהסכים כי בז׳ ימנו לידו א׳ מחן ובהלכה ס׳ שם כתב וכן מ״ע לאבד זבי
מורה והסכים המקום לא היה משה בסר רק ליע ימים עמלק וכו׳ ולא כתב כלל וכל מי שבא לידו א׳ מהן וכו׳
לכן בצר לי׳ חרא וסבן עב״ל וע״ז קשה הא מ״מ כתיב נראה ברור דמחלק בין מחיית מטלק ובין סיינה 2
ויהי משה בסר ארבעים יום וכו' וכן ארבעים יום לחם עממץ וסדן עמו דבשלמא ז׳ עממין דכתיב בסו לא
לא אכלתי וצ״ל דבאמח הא ביום שניתנה התורה היה מחיה כל נשמה ופירושו שלא נחי׳ א׳ מהן כע״ש סיא״ס
בחל (אן דלא נחשב רק מכין) שניתן חמורה שבע״ס בסי׳ תקכ״ח ור״ל רעל כל נשעה ונשמה בפ״ע קאי
שהוא העיקר ועפי״ז •בא מ״ש על נכון וסנה לפי״ז הלאו דלא תחיה משא״ב העשה דעחיס דלא הוי מכוס
שפיר דקשח במספר למס ואין לו מובן אלא ר״ל במספר רק למחות זכרו של עמלק וא״כ כ״כ דלא נוכל למימח
מכוין נגד ארבעים והיינו כעין אסמכתא שארבעים חנ״ל זכרו לא הוי העלוה כלל להרוג וראיס ברורה לדבר דסח
נסענו על ארבעים יום וזה דבלי סגעלא במספר הסמון שם בהלכה ד׳ דקדק סיעב״ם וכתב וכל עי שבא נידו
■
לארבעים ר*ל ססמון לארבעים אחרים דהיינו ארבעים א׳ וכו׳ עובר בל״ת קשה יפתח בעשה ומסיים
יום ואס כן ממילא למה שהוסיף משה הוא ל״נד והעיקר וראוי היה לומר עובר נמשה דהמרם וכו׳ וננ״ת וכו׳
גזמ עש? יתחיס מ?2ע נ
יס\גי
מקבלה לרין להיות השורש בחוס״ק דסיספח משה כמיג
ןכן  ,cpw״" pyס מין יאמח רסא ללא ולא על א׳ מסן וכמו שנאמר החים בל פי? וכו וזה
מזר
י
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ישרי

1אוצר החכמה]

(י) הסכמה

אות ה זח

אס הסכימו שלא יוישה שוס
שושט לשחוט כ׳א שוחט הקהל

ושחט אחי שחיטתו פסולה רבעו ירוחם •ומהרד׳ך זל
וחשו' היא׳ש בכלל ז" הביאו מק כ״י ־כייר סל א׳
ועיין כנלג שם הגהב׳י אוח ע״ז ועיין מטה יוקף
לא י׳ר סי׳ח ועיין שי״ג יו״ד סימן א' סקל״ב ועיין

פרי סאדמה לג דמיג ועיין הריכ׳ש ז׳ל היי לק:

הגעלת

בלים אחי הציפוי בבדיל שנחלקו
<ח)
היא״ס זיל וחכמי דורו כמבואר
בת׳ סימן מיג עיקלהרב לב שמח סי׳ א' שהכייח
כס׳ הדא״ס ז׳ל דאין ציין הגעלה ועיין כנלגולג
א"ח סימן קנ״ב.

הבראה

בתה מ עיין פרי האדמה לג
(ע)
דלג רפה עה״ק קו‘ לא נהגו
להכרית כחה״מוע״ש לענין פורים ועיין מזבח אדמה
ד׳ס דאין קורעין ואין מברין כחי ה קוק מאביו ואמו

אות

.עש,

ז

(א)

חתיכה

של איסור שנחעי-בה
בשתים של היתר מי

זוכה בחתיכה זאת שהותרה ביוב עיין למורי הגאון
זיל בי׳ד ח׳א' סי' צ״א שעמר כזה ועור לו א׳ח
המלוכה רב אחי ר׳ אליעזר הגדול זל כייר ח׳ב סי׳
ה' ועיין שם בהשמטות' אות כ' היהיה שהביא תלמידו •
הי־כ מה־יד מורתן זל ברכיים נכיחים צמבק:

אלתה ()6חיל□ האב לכנו ללמדו אומנות
ולהשיאו אשה כראיתא
בקידושין דנ״ט הדכי קמוה צמה השמיטוהו הפיס'
זל עיין למורי הרב לב מכין זל דיז ע״ג וד׳ שעמד

1יב
חלם

הנם׳ דאין׳ 0אב יבול להשביע לבניו(ד)
מימ יכיל למור־עלילים' צללס כ«■
דא״א להשביע לנולדים ושים ־חל על n״ pהבאים
כמיש הראש זיל בכלל ל והכת שיש לגדיל העיר
יש לאב על בניי עיין להגאון סורי ז׳ל כחלל חת
ח׳ב סי' ל״ר דלו ע’ב :

חותם

מטבע כסף אי חשיב חיתם להתיר
(ה>
עיין בעי חיי חי״ר ולהגאון אדוני
אבי ו״ל כחלל לק חי״ר ח׳א סי' ר״ב (אלן הא״ת
ל׳ט עיין בל בית אהין ז׳ל «למ אית ח' לי’ר :
הקורא לתב־ו ממזר בן ממזר קופג
שמונים ואם הקרים ואמר אבין
ממזי וגס אתה ממזר איני סופג אלא מ‘ רביון רחביו
ממד־ נם זרעו כמוהו כיב מהי׳י ן* מיגאש זל בקי׳
צ״ד הו’ר במשכמין ה־ועים הני׳מ אות ח׳ סלו ־
ואלן הא״ח לט מזה יש לרון ראם ק־או ראובן
לשמעון בן יזמז־ ובא רעהו הלוי וקראו ממזר אי
סופג הארבעים מאחר דלפי דכי־י ראובן ככר היא
מתור ואם אמרו הוא פטור וצ״י ועיין מעיל לא
דקכ׳א ע"ג נתב לב לא דרכ״ר ע״ר :

(ז) חולה שמצטער היבה אשר הקיפוהו צרות
רעית ויבוק מכלות עיניס ומדיבות
אך בשיו עליו יכאב וטוב מותי מחייו תיי צער אי
מוחי להתפלל עליו שימות לכאורה כיאה מההיא
דאמקא ריבי בפיק הנישא דקיר ע״א־ סמות־ וי״ל
דש אני החס יחתתוניס מבקשים אס רבי ומעכבים
מיתתו וגס רצריק גמור כמוהו לא היה ציין ליקורים

כיב לכפית אשמית אכל באיניש דעלמאמי יה יעיב

כיה (אה'.ן הא׳ח ס׳ט עיין כחשו' בכין ציון הנד’מ

על לבו לגשת בהדי כבשי ת־חמנא ועיין ליב אחאי
גאון מע׳ כמהיח״ף גלו כקפרו הנימ חקקי לב לא
סי׳ ן׳ ד'ץ ע'ג וד' :

ק מי שהכה לחב־ו וקיאו ממזר פטור
(כ)
י משוס כי יחם לבבו כ״כ •מהראניח
ז״ל כתיב סי׳ עיז כשה קשו מהי־״מ ועיין בסה׳ק
נדיב לב ח׳א ססי׳ קי׳ג דרכיה ע׳א (אלן סיט עיין
לחם רב סי' בין ועייל באה׳ע איח ך :

(ח) הר□ הכתוב בהסכמות אי העובר עליהם
אס היא מוח־ם עיין תשכ׳ץ לב סי"
ך׳ הייב׳ש סי׳ צ״ט הרין כת' סי' -לה ואם חייבים
לנהוג בו כרין מנודה עיין להישב׳א סי' הי־צ״ו
הדרכז לב בח' סי' תשמיד הישב׳ש סי' יציב
משפיק לב סי' עיו ועיין קהלת יעקב יקציב ע״ב
ודבריו צ" ע ועיין מה־"י אדרכי קי׳ זן יהרשר׳ם יד
סי׳ רכ׳ה (אהין הא׳ח לט בפי־טי דינים אלו גלייה
אררעיה עט״ר מרן הגאון המחב־ מין זקניזצוק״ל
ונהורא עמיה שיי והי־חיב .הדבור בחלל מ״ב להגאין
ר' אכהו זל כחי״ר סי׳כ“הרת׳ב רלב עיניך תי־אנה
כל הכתיב לח ים מלך ירושלים זיל וירוה צמאונך :

כסי' קכיה שעמד נם הוא בענין זה ועיין׳ בס׳ הון
יוסףסי׳ ד׳ שהאריך בזה :

הירל5

חירלפין

האונד לחברו אני איני ממזר עיין
(נ)
למהר״מ אלשקאר זיל כסי כ״א
—
—
דהוי כאלו אמי־ בפי׳ כמון ועיין למהי״י הלוי זיל
בסי' מיח שכתב ריכול לקק דבוריה ־ ומינה למי
שכותב לחכם שכנגדו אני איני דן מש׳ הכייס ועיין
מדכא אכוכא ז״ל בחלל ח״מ חיא סי"
לגאון
ק׳ ן די^^נ׳ב שכחב ראם כקב לו המוסק הלכתא
כלי ט«^חהיכן חויה ייצאה הוי כמחשיבו לקטיל
ואס כחב כן אף לס׳ מהי׳מ אלשקאר
קני
ז״ל ^•יעטיר עיש וראויים הרביים למי שאמים

(אה׳ן הא׳ח סיט עיין להרב מהראנ׳ח ?ל כלא סי׳
קי׳א שכתב דהוי כאומר בפי' ועיין כל כן יוחאי
דקכ׳ח עיג ולענין מי פקויא לחברו כממזר עיין
כל פסקים וכתבים קי' קצ״ה וקי׳ רנ׳ז ועיין הררביז
סחדשית סי׳ קצ ב שכתב כן ולא זכי־ לד צתסיא״י
זיל ועיין כס׳ קהלת יעקב כלשון כ״א דקלא ע׳ג
ועור ,לו כל נאות יעקב -דכ״ג ע״ב ועיין לה!־כ
מולד חיר״א זיל כת׳ פחח עיגים על יומא דכיא
וכל מדבר קדמות אלת ך׳ אות י’ט ועיין בל בית
אהרן הנ’מ דמ״ב ע׳ב :

חותם

מי ששלח לחכי' תיך תיבה אחת
(מ)
בשי וגבינה וחתימה ניתנה בחותם
אחר היכי לרייט דייני להאי תנא להתיר הגבינה
ולאסור הכשי עיין כסי שמן המשחה סי' גיל משם
הרב מסלי אסא זל שעלה ונסתפק כזה ועיין כסלק
נדיב לב ח׳א סי יו״ר מיש בזה רב אחאי גאק
מהי־׳י הלוי ני־"ו ומה שהשבתי ע״ר שם

(י)

חזקה
י

למאי רקי״ל רסיגיל למול כניו של
איש אחר ריש לי חזקה כמ״ש הרב

זכור לאכרהם ?ל כאות חזקה ע״ש אם מת האב
ואשתו ילדה אח־י מותו אין צסמסזיק שים זכות דאין
כאן תורת מכירי כהונה אף אם הוא אפוטתפוס
היתום
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ישר® יעקב

עיי

מיכין פ־כ

שאלתיו מהו ׳ל רפידיסאי׳לרפדיס שמה כתנאי ראיא דעיליס
[[,! 'T3* 3ך
שמה ריס שרפו ידיהם מחית זכה׳א לא הפנו אנות אל נניס
י
מרפיון ידים פ'כ
־דנם הוא ידע דרפידיס שמה ושואל דמה טפסייש נשס זה ומת הייתה תש!•
ואיל
דפיריס שמה ומהרי׳ט דיצה כ' דק’ל דנני הו’ לפיל ויחנו נרעיריס ודיי
או' ויבא פתלק וילחם פס ישר' תי׳ גיפידיס פ'נ יתירה פיק ז־הליל ויבא פמלק נרפידים
וילחם משיה דריששפמלק כדיק נשמא כמ׳ש פי חלק כי מטו־לנוני אמרי׳ קום נ ה כי מטו
־מלי אמרי מרי לחד מפקי מפלת' כך פמלק דרש רפיריס רפיון ירים וע’ז נטח לילחס גישר'
א'נ קשיא ליה דקורס כתיבויק^א למקים מסה פלפון שאמר מיש ה׳גקרננו ופלזג
הפון נא פמלק כמים משל לארס שככו מורכב השליכו לכלב ואיה ויבא פמלק נמקה ומרינה
מ'ל השיבו רפידים שמה כלוי גפוד כשמה י־עיריס נא עמלק ועל פ זן חלול שנת גא
במו שאמר פרק כל כתני וגם ר׳יקשיאליה רוע א במסה מיל 1תי׳ שחו' רפודיספית
שרפו ידיהם מת׳ת פ'כ ;

ב«

עי־כץ פב
נחתסג׳ד אלאפל ציה ממאי דלמאראכחי לא נתמלאה
ש" ד ".עלא
קאתס אלא אדיש אמר קרא וינסו אוחי זה עשר פפמים
עיז בתתם גיד ע כ יואיל אימא תי ofשעתה נתמלאה סאחס פ ’ק שהכתו* מורה שעל
חוקר אמנה נפנשו רבתי' כי כל האנשים הדואים את כבודי :ומהרי'ס פ* שלח כי שהיו
ראוי ן אחיינשאמיו נשלחה אנשים ציענש פל חוסי אמונתם והמתין פד סוכם נליה שמפען
שליה גויס פ*כ •״.
אד*ל  .מיד זאת תהיה חיית המצורע יזו היא תורחו של מוציא‘שיר
פ״נ כינמיל דק'ל דהל׳ל זאת חקת המצזיע כמיש קוף מנאות זאת
מתוייח לפילה זעדש׳כי שס׳דתקא גלל ומי* דאעקיה נצי חורהכמ׳ש יחביח מאי תקנתיה־&ל
מספדי ליה יפסוק בתורה מפס הכי אימי־ וזאת ‘תורת צימוז שתקנתו הנייא לפסוק

סי• ז

בתלמיד תזרמפיכ

'3

*

פניו משתטת תיל וצ׳ת־פליו חטא ופייש׳ישלא ילכין פניו
*Yl'. *1Qלל
בינים ע*כ וא*צ דמנ׳ל־דאינו אסור רק ברכים ו מדבריי
טדמיב פיו דדיפות דאם עניו משתנות אפי׳ בינו לבינו אסור ובתיל כ' כתמ 'ש סי' י'א
־דהוי פנוהשלאיצשמהשלא הוכיחו בפני שמו'ואמאיקריה ענוה ש׳ל־דלמא משוס איסור
׳נמנע'מלהוכיחו מוכח ראינו יזסור רק לפני רניס וצא היה כס יק ר׳ה וחייא ב׳ר והיה יכול
להזכירו והיי ענוה ש׳ל פ'כ •
היכן תוכחה רב אמר עד הכאה ושמויאמר פר קצלה־זיייא על
£3י' ^*א
נזיפה <למ*י פדנדפה הכתייהכאה וקללה משוס תביכותיה
דיאוגמןמסד דוד נפשיה טפי פ׳ כ י וני התו׳ למיד קללה הכחי' הכאה ויל כימשני אגב
'׳חכינותיה ריונחן פ’כ וא׳ל מאחר יהיחה למקש! קניה זו מה הק׳ למיל נזיפה הא י׳ל
משנסחנינוחיה וני־'א כ׳דלמ׳רקללה צקיל מהנחה יסליק חדדרגא מיזמת חנימריא
«שא'כ למיד נזיפה ק׳ל דתרי דרגיצא סלקינן ותזיק דמשזס מנינוחיה סלקינן תרי דייגי,
הד<נ פי כלה ומק* עלץ דרג עלי הלנסכר׳י מ' נסי ן*ש שתכרל׳ ערמה נת1
{הגה

2

' ~.........$
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חדרשי

שרק ד׳ ה'

אמר יצא לחולין ולעיל אמר דהוה ביטול מקח לכך קאמר
ג
דבאמח הא יאמי יה,ה ביש,ל V
פליג ר״ל וזה תלוי בפלוגשא דפליג מ ,שמוא ,וכדכתבח

לחוליa׳
J&V
למ״ד*לרי’3ך W
לחוליןי ט׳מים'
ייהי״הילאיצאכימב
T״ט׳ ילא
למשוח
בתן_ ,£ד

ב״מ

הל״ל בקיצור דחדק דמחוור אפיה אלא דהש״ם טפה באה
לשרץ מאי דקאמרו תום׳ דהא אדרבא המתבייש געשה אדום
לכך קאמרה דאזיל סימהא כלומר לעלמא וק״ל :
בדיר ,חוץ מג׳ שיורד׳ ואין עולי׳ אין לפרש יאק עולי׳ לעולם
ט׳ אלא ה״פ חוץ מג׳ כו' יש מהן ט׳ ייש שעולין
לאחר י״ב חודש ט׳ .יבזה מדוקדק היטב במאי דמחריך
בלישניה וקאמר שיורדין ואין פולק וה״ל לעימר בקיצור חוץ
מג׳ אלא דה״ק דיורדין ואין פולין מיד ובזה הס שוים אבל
בעלייתם איש בהי חילוק וק״ל:
דף ניט ע״ב בתום' ד״ה מבית אבי אבא ט׳ פד מבית
יוד חוץ כו׳ הכל דביר אחד הוא וק״ל:

^^^הנל ט׳ ולמ״ר ט׳ ילא לחולין ט׳ ובזה ידוקדק שפיר
מא• ךאמר ל״י ילא לחולין דבר חורה וגם ר״ל אמר אף
נו' משמע דפליגי נמי ביציאה לחולין דאל״כ למאי קאמר ר
הא דליאה לחולין וק״ל:
בד״ר ,והאמר ר״י מ׳ ולא הי׳ יטל לתרץ כו׳ רא״כ כו
אבל לר״י אתי׳ לי׳ שפיר .ובזה יתפרש היטב מיד
דוקרת מחלה במילתא דר״ל ואמר חילימא ט' בהא לימא
איוהו נשך פרק חמישי.
ר״ל נו׳ קודם שדקדק במילתא דר״י וה״ל להקדים שחלה
מילתא דר״י אלא משום דממילשא דר״ל דיקדה על מילשא דף ס׳ ע״ב במתני׳ הגה חזינן דהתנא קורא לרבית דאורייתא
בשם נשך ולרבית דרבנן קורא בשם
דר״י .ואי חימא באמש מנ״ל הא דלמא באמש לר״י לא הוה
אפי' מדרבנן ולא דקדק באמש שפיר במאי דאמר אי בכרי רבית ואפשר לישן טפס בזה ולומר דודאי מה דאסרה השורה
אונאה בהא לימא ר״ל דא״כ.גס לר״י לא א״ש אלא דמיירי ליקח לבית משכירו הטעם הוא משום דטשך לחבירו אבל לא
בישר מכדי אונאה ומדרבק ט״ז קאמרו ועור אי ביטול מקח משום דמרבה את ממוט רק הואיל דעשה דבר אשר לא
מ׳ ובזה יתפרש נמי היטב מאי דהביאה הש״ם מילשא דר' כדש נגד שכירו הרי הוא עובר על אותו מעשה רע בלאו
וגס על רבוי ממוט הואיל רבא לו אותו ממק ע״י
ירמי׳ ראמר אקרקעות וחרורי' משמי׳ דר״י כו׳ ולכאורה ה״ל דנשך
יל׳_ .המעשר רע שעשה נגד חבירו וע כ הוא עובר על שני לאוק
דחמילתא דר'
לפי* דבריהם א״ש דממילתא
מר״י אבל nV
להקשות בקיצור ייר*י
־”נקטה המשני׳ הלאו דנשך ואף דאק נשך בלי שרבית אפ״ה
ירמי׳ מדקדק טל מילשא דר׳ יונה ודק:
נ״ח ע״א בנם׳ ר״י אמר הא מני ר״ש היא הו׳ התינח נקטה נשך אשר הוא הטטם למשי דחסרה התורה אבל ברבית
מ׳ אלא א״ר אלעזר מ׳ הנה בירושלמי דרבנן רשם באמת איט נושך את חבירו הואיל שנפשה דרך
מצאתי שהגירסא הפוכה דר״א שיק ר״ש היא ור״י תירץ מקח וממכר וחכמים אסרו אותו עבור דנראה קצת כמו
תקנת תכמים ושם מצאו לר״ש גס תירוץ נטן על קושי׳ רבית הואיל דנתרבה ממוט ע״י כך לכך סנה התנא אותו
דהח־נ׳ כו׳ שתירץ רלכך נשבעין כדי דלא נחשדנהו לפושעים בשם רבית ולא בשם נשך דהרי באמת אינו נושך את מבירז
וק ל.
ועיין במסכת שקלי׳ אשר נדפסה מחדש בק״ק ורנקפורט
דמיין טס פירוש מן חכם אחד אשר טרח טצמו מאד בפירושו בנמרא אלא אמר רבא אי אתה מוצא כו׳ ולא חלקן הכתיב
אלא לעטר מליו בשני לאוין .פירוש דשאלתי הוה
ובכאן שגה ברואה ושלח ידו להגי׳ וקבעה טעותי׳ בש״ס ולאו
למה חילקן הכתוב דכתב בכסף לשון נשך ובאוכל לשון רטת
שפיר עביד ורוק:
בתום׳ ד״ה נשבעים לגזברין כו׳ וקשה דהוה׳זו ואצ״ל זו ט׳ לומר דטובר בהלואת כסף טל חרי לאוין דהיינו נשך ורטש
הנה אף שבכמה מקומות מצ*ט דדברי חז״ל בזו ואצ״ל ואאוכל ג״כ טל חרי לאוק האלו אבל אי הוה כתיב את
זו מ״מ באחר חד א״א לדבר בזו ואצ״ל זו וגס בלא זו אף כספך לא תתן לו בנשך ובנשך לא תתן אכלך ה״א ראיט
וו ט הכא לפרש" ,דפל הגטי הוה זו ואצל״ז ופל העתיד עיבר בהלואת כסף כ״א לאו אחד וכן בהלואת אוכל ואי
תימא דמ״מ הוה ידעינן דעובר אתרי לאוין אפי' בהלוא' אחד
לגטת יהי׳ לא זו ט' משא״כ לפירוש התוס׳ וק״ל:
בד״ה לשמור הזרעים וא״ת כו׳ וכ״ת איט אסור כ״א לבצור מהן דאל״כ לכתוב את כספך ואכלך לא תתן לו בנשך זה
הא אס עבר ובצר שרי לאכול ט׳ הנה ודאי דלא קשה איט דאי הוה כחוב כן דהיינו דהוה כולל הרוווי' בהדדי ה״א
גס על זה דמ״מ הרי הוא אמר להדיוט לבצור ותהיה אמר דאי מלוה שגי דבריס האלו לאדם אחד אינו טובר כ״א לאו
גס לנטה חה איט דודאי הרבה דברים מציט דאמרי׳ לפשות אחד או ה״א דאינו עובר אלאו כ״א דוקא באשר מלוה
להדיוט והם מותרי׳ לנטה למשות אבל כל דבר שאמר לאכול תרוויי׳ בהדדי אבל בהלואת אחד מהן איט טובר אלאו כלל
להדיוט אמר להקריב נ״כ לגטה מן מאי דכתיב ממשקה הואיל דלא הוה כתוב כ״א לאו א׳ אשניהם בהדדי לכך הוצרך
ישראל וק״ל .אבל ק״ק מ״מ טמא דאף דאמר לשמור לצורך לחלק ביניהם ולכתוב את כספך כו׳ ובנשך לא תתן חכלך
הדיוט מותר לשמור לגבוה וא״כ אותו דבר הנשמר לנטה אבל לעולם דאינו עובר כ״א לאו א' בהלואת אחד מהן לכך
מיתר באמת ג״כ לאטל להדיוט ראינו אמר לאכול להדיוט הוצרך לכתוב ב' לשונית בכל א' לישנא בפני עצמו לומר
כ״א דבר הנשמר בטמר הדיוט משא״כ דבר הנשמר לגטה דמל כל הלואח א׳ מהן עובר מל ב' לאוק לאו דנשך ולאו
דנשמר בהיתר וא״כ קישיתס ליתא ודוק:
דתרטת .והנה רבא הכא אג״ש דבסמוך סמיך או על דרשת
כו׳
בטחון
ע״ב בתום' ד״ה הלא יראתך כסלחך פי׳ לשון
רבינא ודוק הוטב .והנה כתבתי זאת משום דמדברי תזס׳
א״ש
וכזה
ט׳
ותום דרכיך היא חקיתיך זכור
וקושיתס ותירוצם בד״ה למה חלקן ט׳ לא משמע רמפרשי*
דאמרה נ׳ רבריס בש״ס אם הי׳ יסוריס כו׳ אס היו חלאים
כן ואני למ״ד כשבתי:
ט' או שהי׳ ט׳ כנגד נ׳ דברים הכתובים במקרא הלזה
עוד בש״ס ה״ר כו׳ נשך באוכל מגק כו' וז״ל רש״י ז״צ
דהייט א׳ הלא יראתך ט׳ ב׳ יתקוחיך ט' ג' זכור נא כו׳
ת״ל לא תשיך לאחיך נשך אוכל ס' ומיהא ש״מ מיהא
חשא״כ אס נפרש כסלתך לשק סכלות מ״כ לית כאן כ״א דשייך לשון נשך באוכל ע״כ הנה רביס וכן שלמים תמהו מל
ב׳ דברים וק*ל:
רש" ,ז׳ל על כתיבתו זאת באשר לא הניח הדבר על פשוטו
בדיר ,זה בגופו וזה בממוט והא דאמריגן ט' היינו משוס דאע״פ דנכמב לישנא דנשך אצל הלוה מ״מ ילפיק מלוה מיט׳
דפעמים כו׳ ובזה מדוקדק היטב דקאמר זה בגופו
מ״ש דבסמוך ונראה דאק זה קישי' כלל דרש״י ראה ודאי
וזה במעוט וה״ל למימר זה בגופו וזה לאו בגופו רעל זה
אנחט <מדיינים ילאי בגופי היא אבל למאי יכתט הם ז״ל שפיר דנאמר בסמוך מה נשך האמור בלוה לא שלקח ט
לא יי ל לימי ק דלאי בגופו הוא דהלא הרבה פעמים מציט בין בכסף טן באוכצ בק בנשך בין ברביש ט' ובאמת לא
נכתב בלוה בפירוש רבית רק דילפינן אותו בא״א עק ואף
דהוה מופו אבל במאי דאמר זה בממוט ודאי דקישטא קאמר
אחר דהש״ס לא קדריש א״א ענק רק בנשך האמור בכסף אפ״ה
____z
 1Aבה
י"\ ".״ל
ייזי מופו
 nmנמי
מצילו דהוה
ואס מליט
כממיט ואס
ולעולם הוה כממיט
צרימא לומר דסטרא לה דדרשיגן נ״כ הכי מנשך האמור
דמ״ח הוה געי כממונו וק״ל:
אצל האוכל רה דקיצרה בדברים דאי אמרת רלא ררשיק P
כד ה דאדל סומקא כו׳ ומה שמאדים בתחלה לפי שהדמים
.ידמים מנשך האמור חצל אוכל ורטת באוכל אצל הלוה יל?7ן נמי
דקאמר דאזיל סומקא
מח6ספי ל5מח־ יבזה
מ״ש ממלוה לא א״ש דברי הש״ס דאמרה מה ליס לא
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חמדה

על התורה
כולל חדושים ופלפוליפם על סדר הפרשיוו־ת
שבתוה״ה ולפעמים יתבארו בו מאמרי חכז״ל
דרך דרוש כמו שיראה דהמעיין
חלה חמישי כולל ספר דברים
כל אלה חברתי יחד טחדושי אער חנני העי״ת ברוב

רחמיו עלי הצעיר באלפי יהודה
&

ברח״י ז״ל

דוואהרט

פיאצקי
יצ״ו

מאיר דן רפאל

מילידי הוטנא מלפנים אבד״ק

ובעת אבד׳יק
פלך לאטזא.

אסטראב

הגה־ג המחבר זצ״ל נפטר ו׳ ניסן תדפ״ח נעיר ווארשא,
שנת

חרצ״ה

לם*ק.

יצ״ו

? pר«נ

כלי

®רשת תצא

סס׳ בזה״ל לפטנ״ד לכאו׳ דין חדש דה״ר אם
אינו דרך כדון להמציל אז מחויב להללו אבל
אם הוי הצלה דרך נדון צהמשניר אם א״י
לשטר אחדים להצילו אז אינו מחיוב להל לו
מופו אם הוי בזיון כו׳ דאין לומר נהי
דמהשבת אבידה פטיר מ״מ גופו שאני מכח
הפסוק ולא חטמוד ע״ד רטך מחויב צהצילו
דא״כ מנ״ל להש״ס דמחויב להצילו בשכר
דמקשינן טל הא דאמרי׳ נגח׳ מניין לרואה
את חבירו שטובע בנהר דמחויב להצילו ת*ל
ל״ח ט״ר רטך והא מהנא נפקא מהתם
נפקא אבירת גופי מניין ת״ל והשביתו לו אי
מהחם ה״מ בנפשי׳ אבל מיטרח לאנורי לא
קמ״ל מבואר מזה מצד ל״ת ע״ד רטך ליכא
חיוב יןתר מהשבת אבירה דאל״כ אחאי לא
ח׳ הגח׳ דנפ״ח נזקן ואינו לפ״כ א״ו דגם
גופי א״ח להציל וכתב ע״ו רב אחז דו״א
כלים כי מלבד שאינו שייך כלל אינו לפ״כ
דהרי אף לטנין השבח אבירה דממונא אמרו
כל שבשלו מחזיר בשל חבירו נחי מחזיר
ומפורש אחרו בסיעה ה״ד חסיד שיטה כגון
דקא טבעא איתתא בנהרא ואמר לאי אורח
ארטא לאצילה ולאסחכולי בה א״ד הרב המשיג
ובא רמהו וחקרו דאדרנהמד׳ הנח׳ דסוטה
הוא ראי׳ מדקרי לי׳ רק חסיד שיטה יאמאי
לא קרי לי׳ רשע דטינר על לאו דל״ח ע״ד
רטך א״ו דאס הוא באמת אינו לפי כבודו
אינו טיבר בלאי כמו בממון דא״ח להשיב אס

אינו לם״נ רק דהש״ס מחדש רזה אינו
בגרר אינו לפ״כ והאריכו בזה טל טמודי הפלס
ונקשת בזה חו״ד

ול?1zנ״ך*

אין הדבר צריך חשובה כלב
דברור הובר דאחרי דמגלה לן

הש״ם דה״ר חסיד שיטה כנין שראה אשת
מונעת בנהר וא״ר להצילה א״כ מבואר מזה
דבד״ג לא יתכן כלל גדר אינו לפי כבידו
זחמילא אם איני מציל הוא רשע ועובר על
ל״ת ט״ד רמך ואם אמרו חז״ל בפק״ג כל
הזריז הר״ז משובח ומי' ברמב״ם ז״ל פ״ב
פה׳ שבת ה״ג וביתר ביאיר בפיה״מ שבת
וקכ״חט״ב דטיש־ן רק ע״י גדולי ישראל
 Cוחכמיהם ממש !יאשתמיט לי׳ זאת למרנא

חמדה

כפז

הכ״מ בפ״ב משבת שם והסיב ד׳ הרמנ״ס
ז״ל גדולי ישראל וחכמיהם לטינה אחרת ורו״ק
כי קצרני] ולא אשחמיט אדם לומר דאס אינו
לפ״כ של הגדול הזה להציל בעצמו טבור
החולה לא יהי׳ צריך לחלל את השבת וברור
בעיני שהש״ס נקט לדוגמא הדבר היותר
אפשרי לומר נזקן וא נו לפ'כ בהצלת גופו
של חבירו וקרי לי׳ חסיד שיטה ומנה ילפינן
שאין באפשרות סוג זה כלל כהצלת חבירו
שיהי׳ בגדר אינו לפי כבודו וכל הטורח הזה
למגן הן אמת כי לכאי׳ אמרתי דא״ר מהסוגי׳
נגד הג׳ מיהרש״ק ז״ל ואדרבה אס נדקדק
בלשון הגת׳ ה״ד חסיד שוטה כגון דקא
טבעה איתחא בנהרא ואמר לאו אורח ארטא
לאצילה דלכאו׳ הך ואמר מייתר גם י׳תיר
הלשון ולאו אורח ארעא והי״ל בפשיטות וא״ר
להצילה לכן נראה דאדרנה מכאן ראי׳ לדברי
הג׳ מוהרש״ק ז״ל שטליו בעצמו אם הוא
חסיד מפורסם בתכלית הפרישות א״ח להצילה
אבל אם אמר ימירה כן להטולם שאין לאיש
להציל אשה מחשש הסתכלות הר״ז חסיד שיטה
וא״כ ראי׳ מזה לך׳ הג׳ מוהרש״ק ז״ל אך
לקישטא דמילתא ז״א ובריר הדבר דפי׳ הנח׳
נראה להיפך ממש דאין הפי׳ דאינו רוצה
להצילה כלל אלא שאמר לאו אורח ארעא
להסתכל ורוצה לעשות פעילית שיציל איחה
בלא הסחכליח גהשגיך מקידם בגד ט״פ
זכיו״ב יט״ז אמרי׳ דהוי חסיד שיטה דכלל
הוא דהזריז הר״ז משובח וע״י שרוצה לטשוש
סטולה שלא יסתכל בה תוכל לטכיע בנהר
ומיירי רק הסוני׳ לענין זריזות וכח״ש החים׳
שם בשם הירושלמי שחושש גס לנזיון תפילין
וה״נ חישש גס לאיסור הסחכליח באשה יעי״ז
חיכל למוח כסיבת ההתרשלות אמנם אס
איני רוצה להציל אותה כלל נוראי עובר על
הלאו וטשל דאין בזה גדר אינו לפי כבודו
בלל [ועי׳ נח׳ בש״ר סי׳ קי״ח שהעתיק
לשין הגת׳ בשינוי חמה שהוא לפנינו יט־״ש
ובאמת יש להסתפק במי שמכיר בטצמו שלא
יהי׳ יכול להצילה נלי תאוה אס חייב להצילה
כיון דבאסרי׳ דג״ע אמרי׳ יהרג וא״י ה״ס
ראסור להציל את חנירו בזה שו״ר שכבר

I

*

!11

&

קפו
I

1

כלי

פרשת תצא

שלא ימירו שקר וכח״ש הרמב״ן ז״ל בם׳ כן
סרח לק מועיל קרא וזוממין אע״ג רחייבחו
סקילה ח״ח הם אינם נגדר חליי אך כל זה
ווקא לר״י רס׳ל רכל הנסקלין נחלין אבל
להלכה דקיי״ל דאינו נחלה אלא מגוף ועיבד
ע״ז ל״צ לחטט ט״ז כיון דאינו נכלל כאשר
זמם לעשות לאחיו כיון דלא חשכח׳ל אלא
לאח״ח אחיו ועי׳ בסנהדרין רמ״ו ע״א לטנין

סרח לר״א ר תראה שיש מקום לפירוש שלנו
דספרי לעגין ט״ז ודו״ק :

ובליקר פלוגחת ר״א וחכמים אם כל
הנסקלין נתלין הנה רש״י ז״ל
בפירושו פה״ח כאן סתם לן כר״א וברמב״ן
ז״ל המה עליו ועי' במירחי שכחב שרש״י ז״ל
בפירושו טה״ח דרכו לפרש אף שלא אליבא
דהלכתא אס הדיש קרוב יותר לפרש המקראות
אמנם כבר העירו האחרונים מ״ש רש׳י בחס׳

ב״ח
שם דהיא ובנו באי טל נעה״מ ביוהכ״ס
ופירש״י ז״ל שהוא בסקילה וכל הנסקלין
גתלין נראהדרש״י ז״לס״ל להלכה כן דכל הנס׳
נתלין וראיתי לחי שכחב דרש"׳ ז״ל הוכח
דפ״ג ע״ב גני טוניא דר״א בר״ש דאמרי׳

ן

מכח קישיח החום ,בסיעה ד״ח ט״ב דאמאי
הי' סקילה אלא חנק יטי״ש בתים׳ שכתב
דלרש״י ז״ל שפירש משוס דכל הנסקלין נחלין
א׳ש דהוי החיתה מעין סקילה ומטתה י״ל
דלכן היכרח רש״י ז״ל לומר דראב״ש ס״ל דכל

הנסקלין נחלי! א״ר ולענ״ד א״ז הכר ט רבלא״ה
י״ל אף א'נ דאינו נתלה אלא מגדף ועובר
ע״ז מ״מ מחלל שבת נפרהסי׳ דהוי כטובר
ט״ז י״ל ג״כ רנחלה ומעתה לפמ״ש החב״ש
דגם מחלל יוהכ״ס בפרהסי׳ דינו כעיבד ע״ז
וחטחה נראה דראב״ש דמסתמא כי״ש ס״ל
דמקלקל בחמרה חייב א״כ הבא על נעה״ח
ביוה״כ היי מחלל יוה״כ מצר חובל וא״כ
דינו כעובד ט״ז א״כ י״ל דנחלה אס הוא
בפרהסי׳ אע״ג דחלד יוהכ״ם ליכא ח״מ
אלא כרת מ״מ כיון ד,יכא חיוב סקילה מצד

נמה מ שוב אם נסקל נתלה מצר דבפרהסי׳

היי כעובד ט״ז דנחלה דלפי הלכה רקיי״ל
דנסקלין אינו נחלין אלא ביוגדף ועובד ע״ז
בלבד א״כ זה שנחלה איני מצר הסקילה

חמדה

אלא חצר שעיבר ע״ו א״כ שפיר י״ל דאת
אינו נסקל מצר ט״י מ״מ ני,לה ני״»,מ
דטנין חל'׳ אינו עונש אלא בושה משוס שכפר
בעיקר אנו מבייש־ן אותו וחולין אוחו איומ
שטית טל טן א״כ ה״ה זה שמחלל יוהכ״ש

eft

בסרהסי׳ בעבירה שחייב טלי׳ סקילה כי"
דנסקל הוא נתלה מצר ח לל יוה׳כ יל״ל לומר
דס״ל דכל הנסקלין נחלין ויש להסביר הדברים

ביותר רר״א כר׳ש לשיטתו בסנהדרין דט״ד
ט״א דמחלל שבח ניחן להצילו בנפשי משוס
דילפינן חילל חע״ז נראה דס״ל דשבת דמי׳
לגמרי לט״ז א״כ ה״ה נראה דה״ה לעני!
תלי׳ ג״כ רומה לט׳י וא״כ נראה דלפ״ד
הפוסקים דנם מחלל יוה־כ דינו כעובר ע׳ן <
גס מחלל יוה״כ ניחן להצילו בנפשי דהרי
לעני! להצילו בנפשו גם בחיי״כ ניחן להצילו
בנפשו וכיון דאחרי׳ דפנס גבוה תמיר מפגם
הריינו נראה פשוט רגם מחלל ייה״כ גיחו
להצילו בנפשו ושפיר י״ל דאע״ג ראם טבר
אין ח״מ נ״ר מ״מ היכא דחייב סקילה מל

עבירה זו שוב חייב תלי' מצר יוהכ״ס ויש
לדחות וכתבנו רק להעיר לבב המעי׳ אמנם
האמת יורה דרכי שנראה רעת רש״י ז״ל דס״ל
דהלכה כר״א בזה וכן מבואר מדה״ק בסנהדרין
דל״ה ע״א ד״ה חלק להם בתי דנים שכ׳ להדי׳
דכל הנסקלין נחלץ אע״ג דהתם לכ״ענחלין*
נראה משום דהכא ס״ל להלכה ואם אמנם
כי לטיל נפ׳ פנחס אות ג׳ כתבתי לת׳ קצת

דעת רש״י ז״ל בזה ועיי״ש מ״מ פשטות הד
מורה ברש״י ז״ל כמ״ש :

^שם כ'נ א׳) לא תראה וגי׳וההטלמח ונו׳
ואם לא קרוב וגו׳ והשבתו לו,אעתיק
בזה מ״ש בימי חויפי לח״א השייך לכאן וז״ל
שם ,יקרחך השנתי בשטה שלא היתי מופנה
כלל נאשר נס כ״ח חרט מה שעבר טלי
בימים האלה כר אמנם מפני שבקשת ממ«
טור הפטם לכתוב לך ט״ר אמרתי למלאות
(א)

0

מבקשך וזה יצא ראשונה :
 twלחי״ד במה שנחיוכיזו הרבנים

בדברי הג׳ המינהק חוהרש״ק זצ״ל
מבראד שב׳ בהגהותיו לח״ח רפים לבוב הי׳
חכ״ו על הא ררואה חבירו טובע דים כו<ד

קפח
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ישב טל ממכה זו בת׳ פנ״י חאה״ע סי׳ ח״ד
שהניא דנרי הנח׳ הדל והמיר נזה דיהי׳
אסור להציל מכת אבזרי׳ דג״ט אך כ״כ הבית
יעקב נת׳ ומיתר ג״ע לצירך הצלת ישראל
ודוקא נהאי והעלה נלנו טינא ואסרו חז״ל
אפי׳ להסתכל היינו משים שגרם בעצמו אנל
היכא דאוגסין אח מכירו להרוג והוא יכולה
להציל אותו מ״י נעילה מותרת למסור נפשה

יעי׳ נח׳ נוב” מהוו״ת תאה״ע סי׳ קנ״א
\ ׳ שאסור ומאסתר א״ר והי׳ להצלת כלל
אפי׳
/;/אל ובחר",א העריתי ויש לעי׳
באישורי! שאיני נגור ג״ע ונם במאכלות
אסורות יהי׳ אסור להציל החולה במקום פר’,ג
לם״מ שהסבירו הפוסקים ומנין הצלה נמקים
םק״נ הוא משים שליחות של החולה והיא
חותר להציל עצמו ככל איסירין שבתורה ואנן
שליחותי׳ קעבוינן א״כ באיסורי! שלא שייך
שליחות כנין בזה נהנה וזה מתחייב ל״ש לומר
ייהי׳ מותר במקים סכנה והערות׳ נזה בהא
יטונרה שהריחה ופי׳ רש״י דשג הס בסכנה
יב ■"ן שם נשם הרמב״ן ז״ל אי משים סכנת
מוגר היתה מית־ת לאכול כיון ועוכר אינה
בכלל נפש להנ״ל אפי׳ בשביל גוול אסיר
לאכול להציל אח תיירו כיין ול״ש בזה שליחית
איני חותר להציל במקום פק״ג ימונרי כל
הראשונים הנ״ל מניאר להיפךוצ״ל ולאו
משום שליחות החולה אלא ומועל טל כל
י&כאל המצוה מצו עצמם להציל את ישראל

I

אופן שיכלו ואפי׳ אס יעברו עי״ז כל
אטורי חורה לבו כג׳ טביריח ואין מחרפאי!
בהם ואם כל התירה נוחה מפני הצלת איש
ישראל א״כ מכש״כ וכביו אום פרטי נוחה
נזה משני הצלתו של ישראל יל״ש בזה גור
ואינו לפי כבירי] :
(כ) אמנם כ״ז כתבנו בהנחה המוסכמת
מהג׳ מוהרש״ק ז״ל והשבת
נופו לא עריך מהשבח ממינו וכמי ובהשבת
מחינו איט מחויב כ״א כשהוא לפי כבווו
ה״ה בהשבת גיסי אמנם לענ״ו צריכה רבה
ואס אמנש ני ראיתי בקומץ למנחה להג׳
בטל מנסת חינך ז״ל שכ׳ לחרש ומאבד
מצעו לדעת איז חייבת להצילו כסו בהשבת

חמדה

ממונו וא״ח להחזיר לו אם מאבוו מדטמו
זה״ר זו ואל*כ למה לת׳ הגח׳ וצריך קרא
ול״ת ע״ו רטך לזה שאס רוצה לטבוע נמים
ומצד השנת ממינו א׳ח להצילו לכן צריך קרא
ול׳ח ע־ו רעך א״ו וגס לפי האמת א״ח
להצילו אמנם באמת לא ראה וברי ובינו
הגדיל מוהר״ח מריטענבערנ ז״ל בת׳ סי׳
ל״ט הובא דבריו בס׳ רביו הזהב שכ׳ נזה״ל
ותמרי׳ בפ׳ בן םי״מ דע־נ ע״א דיליך מקרא
והרואה את חבירי טיבע כנהר וחייב
להצילו ולמיטרת ולאיכר אגור ,ודבר ששיט
אפי׳ ציח אלתצילינו שמצילו וחיזר ומיציא
ממנו מה שהוציא עכ״ל הזהב הרי מבואר
מדברי רביגו ז״ל שפש ט לי׳ וחייב להצילו
וזה לא עלה ט״ד כלל שלא יהי׳ חייב
להצילו כשאינו ריצה בהצלה אלא שכתב ואף
השכר אח״כ צריך הגטבע לשלם אע׳גשהי׳
הצלה בע״כ וידי׳ וטעם הדבר נראה פשוט
דאין לומוח גופי לממוני ואדם בעת׳ב טל
ממינו ויכיל לעשות בהן מה שירצס
אמנם על ניסו ונפשו אין ארם בעלים עליהם
ל׳ח רצינו ולכן פשיעא לנח׳ דנם בלא קרא
ולא תוכל להתעלס חייב כהשבה אפי׳ אם
היא אינו רוצה בכך ואדרבה שעוד טעם אם
מאבד עצמו לרעת שחייבין אנו להצילו מצר
מצית הצלת נפשות מליו זה מצר לאפרישי
מאיסירא איסור הגדיל ומאבד עלמי לופת

שיש לטשית כל מינו השתדלות שלא 'CD
איסיר החמור הזה ומעתה נראה דנמ
דלענין זה אין לדמות גיפי לחמינו דבממוט
אמרי׳ והתירה מחלת לז מפני שאיני כבודו
והפקירה את ממין הבטלים משא״כ בגופו
ל״ש זה וכקו דקיי״ל דבמקים איסירא אין
חכמה וא״ח כש״כ דנמקים פק״נ ימוד
דלפמ״ש דבמאנד עצמו לדעת ניסף על
מצית הצלה מצית אפרושא מאיסורא א״ב
במאבד עצמי לדעת יהי׳ נידאי מחויב גט
הזקן שאינו לפי כבודו להצילו מצד דלאפרישי
ואיט לפי
מאיסולא אין קולא בזקן
כבידי ומי שנטבע באונם טמא דא״ש
להצילו זה לא יתכן כלל ואין לוטוס גיטו

לייסיט בענין זה:
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שדר

להגאון בטל כרכי יוסף ז״ל חאו״ח
סי׳ שיא א״ו הובא שם מעשה
ממרה אחת שרצתה לאבד עצמה לדעת
ישתתה הם המוח ביום ש״ק והי׳ שם איש
חכם שידע לכתוב קמיע וע״י הקמיע פעל
שתקיא את הסם וכתב בבבת הקמיע ותיכף
הקיאה והי׳ מחלוקת בין חכמי הדור אס יפה
עשה לחלל את השבת והחכם הנ״ל השיב

דפק״ג דוחה שבח עי״ש בברכ״י שמגמגם
רק מבוס דברי הרמב׳ם ז״ל ברפיאה שע״י
סגולה א״ד שבח במקים פק״ג עי״ש מה
דשו״נו בזה ויש אתנו אריכות דברים בזה
ויבואר כמק״א אי״ה עכ*פ מיפשט פשיטא
לי׳ דגם במאבד עצמו לרעת מחייבין להצילו
ודוחין שבח בשבילו יע״כ דס״ל כדאמרן דאין
לדמות אבידת גופי לממונו לעגין זה כיון
דאין אדם בעלים על גופו ונשמתו ולכן
פשיטא לי׳ דמהללין עליו את השבח ג״כ
דא״ר דס״ל דבאמת כיין שמאבד עצמו לרעת
ליכא חייב להצילו מצר פק״נ רק דכל חיוב
הצלה משום לאפרושא מאיסורא דמאבד
עצמו לרעת 6״כ נראה פשוט דאין מחללין
על ו אח השבת דהרי אין אומרים לאים חטא
בשביל שיזכה חיירך היכא דפשע וא'כ ל״ש
נזה להתיר חילול שכת במלאכת כתיבה וע״כ
דפשיטא לי׳ כדאמרן דגם מאבר עצמי לרעת
יש ט חייב הצלה משוס פק״ג ודוחה שבת ,
הן אמת כי הג׳ בעל רביד הזהב אחרי
שהביא 'דברי מוהר״ח מריטענבטרג ז״ל
דאפי׳ כצית אל תציליגי חייב להצילי כתב
בזה״ל ואע״ג דבאבידת ממון כה״ג הוי אבירה
מדעת דכחיב לפני אשר תאבד ממנו ח״מ
גיסי שאני דודאי מחמת שיעמוס דאפי׳
בממון חייב להציל ונפ״ח דאסידוע שאם
אח׳ו שי עמום ושלט בעצמו אינו בכלל מאבר
עלמי לדעת ע״כ מבואר מדבריו דבמאבד
עצמו לדעת אין כאין חיוב הצלה אך הא
דכחב המר״ם חר״ב דחייב להצילו היינו משום
דאמרי׳ וודאי מחמת שיעומום אך באמת
דבריו דל סחורין מו״ב דהרי אח״כ כתב
דגש״ח למי שאחזו שיעמיס ואיבד עצמו לרעת
חינו בכלל מאבד עצמו לדעת מכיאר

חמדה

קפט

דסחמא לא מחזקינן בשישמום וא״כ איך
כתב בדעת המהר״ם מר״ב דלכן חייב להצילו
משוס דאמרי׳ דודאי מחמת שיעמוס הוא
ובאמת כ״כ הגאונים בעל זכרון יוסף
ומיהר״ש מאמסטערדס ז״ל להוכיח ממשנה
ערוכה רמס׳ מטין דס״ו ט׳ א מעשה בבריא
אחד שאמר כתבי גט לאשתי ועלה לראש הגג
ונפל וחת אמר רשר״גאם מעצמו נפל הריו
גט רסתס מאבד טצמי לדעת אין חחזיקין

אותי למשוגע דאל־כ אמאי זה גט ואס אחרו
חז״ל להקל כן באיסור יבמה לשוק א״כ מנש״כ
דאין לחוש להצילו ובפרט להחזיקו לודאי
משוגע כמ’ש הרב זיל לכן נראה מיקר בדטת
מוהר״ח ר״ב דל כמש׳כ דם’ל דאפי׳ בודאי
מאבד טצמו לרעת חייב ן להצילו ואין לדחות
גיסו וממונו לעמן זה :
דוה פשוט וברור דאפי׳ א״נ
(ג)
׳ דגם באכידת גופו אס עימד

וציח שאינו רוצה בהצלה שאין חיוב להצילו
משום פק״ג רק מצר לאסרושא מאיסירא
ונפ״ח דאין מחללין עליו את השבת ואיד
בשבילי שאר איסורין מ״ח כזה בודאי חליק
גופו מממונו דבחמינו אם השליך מעותיי לים
נהי דאח״כ מתחרט ע״ז ורוצה בכל מאמצי
טחו להשיט אליו מ״ח אין המוציא חייב
להשיב לו כיון דאבידה מדעת היא ליכא
מצות השבת אבידה משא*כ באבידח גופו
אם טבע בים חדעחו ועתה חוזר ט ועשם
חשוכה וריצה להציל א״ע וכן נשתה סם המות
ועתה חוזר בו ורוצה לחיות בוראי דיש חייב
להצלה משום פק״ג לכ׳ע ובזה א״ש דברי
הברכ״י בפשיטות די״ל דמיירי בכה״גדטתס
הנערה הי׳ רוצית בהצלה וכ״נ מסיסיר
המעשה וכיון שכן נהי דהיא בעצמה גרמם
מיתתה מ״מ כיון דעתה חוזרת בה ורוצח
לחיות חייבין כהצלה דידה ורוחה פק״ג אש
השבת וככר ישב טל מדוכה זו חורי מאורן
של ישראל הגאון מקיטנא זצללה״ה בס׳ ישיטוס
ישראל סי׳ כ״א וביאר בארוכה שזה חלוק
פק״ג מאונס דאינם ילפינן מנערה ל״ת דבר
זזה דוקא היכא דהיא לא הביא בעצמו
את האונס עליו אבל אם הניא בעצמו אח

קג

כלי

פרשת תצא

האונס מליו א״ז בנדר אינם אבל בפק״ג אינו

 pראפי׳ הביא מצדי פ׳י חיל' ע״י שאכל
מרים רפים וקשים מחללי! שנח פנירו ואין
הליו ושל המחללין שים טינש אדרבה מלוה
קטבדי וה״ר לוה חהא דמבואר בסנהדרין
דפ״ב פ׳ב דהחותר מחתרח בשבח ונפל
סליו הגל אפי׳ נשבח ואין לך סושפ ייתר
מזה כי שחיים רפיח פשה שחילל שבת
במחתרת ירצה לגנוב ממון חבירי והרי לגבי
אונם קיי״ל רלא מיקרי אונם כל שטבר
׳ במזיד אפי׳ איסור דרבנן כדאמרי׳ בפרק
ידיפת הנוימחה גבי סמ׳ל ואע״ג רסמ״ל לרפת
דוה״פאינו אלא מדרבנן ל׳ח אינם ואולי
בחילל שבת לצורך פר,״נ אע׳ג שטבר טל
מבירות חמירות והביא טלמו לירי כך
מחלל ן את השבת והטעם דבפק״ג ילפיגן
מוחי בהם ולבך כללא היא רכל פק״נ רוחה
כל איסירין שבחירה אך שהביא פצחו לידי כך
אמנם באמת יש לפקפק בראי׳ זו לפמ׳ש לטיל
בפ׳בלק־אוח ד׳ כאר־כית לחלק בין אינם דסמ״ל
לשאר אינם רהחס אמרו רבנן דלריך לחוש
בסח׳ל טל נרה א*כ לא נוכל לומר דהוי בגדר
אונס משא’כ אם בפלס הוא כאותו דבר

אינם שפיר י״ל דהיי אונס אט׳ג דאסיר היי לי

לפשות הדבר מחמח איסור אחר כיין שבאיסור
זה הוא אונס פי׳ש שכ׳ באריכות לברר
הדברים ות׳ טפ״ז קישית חורי הב׳ וליל
כישיטות ישראל סי׳ ט׳ב סק׳ב ואכמ״ל א״כ
( י״נ ששיר י׳ל דאט׳ג דטבר טל חילל שבח

ח״מ הרי לא סיכן טצמו למיתה ולא רצה למות
ואדרבה אס סינן טצמו לחית ואין לו דמים
באמת אין מפקחין פליו אח הגל ואם כי חזה אין
ראי׳ להיפך לימר דבכה׳ג כיון דסיכן פצמו
אץ חחללין עליו את השבת ז״א רהתם שאני

«־*'
«■

ביין דמח־רחו זו התראתו ונתח יב מיתה
עפ׳י חורה והוי גברא קשילא משפה שבא
במתחרת ולכן אין חחללין עליו את השבת
דהוי כננח״ר למיתה וכבר ביאר דבר זה
מירי ז׳ל בהשמטות לספרו הנ׳ל סי׳ כ״ז
עי״ש באריכית אמנם מזה דמפקחין עליו
אס הגל היכא ריש לו דמים א׳ר רה״ה אס
סיק בטצתי מחללן עליו את השבת דייל

חמדה

9

כיון דנכנם לזה אין מחללין את השבת ורוקא
אס צא סיכן עצמי אע׳ג דטנר על איסורים
וגרס לירי כך חחללין טליו את השבח כיץ
דלטנין מיתה הוי אינם משא״כ מי שנכנס
ברצון לסכנה י״ל דא׳ח להצילו ואין מחללין
טליו אח השבת אמנם אפ״פ שאץ ראי׳ זו
מוכרטת מ״מ האחת כן הוא דכפק׳ב אס הביא
עצמו לירי כך אם השתא רוצה בהצלה
בידאי חייבי! להצילו ורוחה אח השבת וכל
איסירין שבחירה משא־כ בממונו אינו כן
הרי מיכרח דאין לדחות ממון לגופו בזה
וא'כ ה״ה לטנין זקן ואינו לפי כבודו אין
בכל
לממונו ורו״ק היטב
לדחות גופו

5

זה :
(י) וראיתי ,כרמ״ה ז״ל בסנהדרין שם
בהא דאמרי׳ בגמרא דהו״א
דאינו מחייג לחיטרח לאנורי כתב בזה״ל
ומסתברא לן דהיכא דטרח ואגר אמרי
ואצילי שקיל מני׳ דע״נ ל׳ח רחמנא אלא
לאצולי
למטרת ולהדורי בחר אמרי אבל
בממוני לא מראמרי׳ אי מהתם ה'מ בנפשי׳
אבל חיטרח לאמרי לא קמ״ל ילא אמרי׳
אבל בממינא לא קמ׳ל טכ״צ מבואר חוכרי
הרמ״ה ז״ל רא’צ להציל את חבירו בממונו וזה
צע׳ג אללי שלא יצטרך ליתן כלל משמינו שלא
לעכור טל לאו ועשה הן אמת דזה שהתחיל *
לומר דאח’כ צריך להחזיר לו מה שהוציא
זה מסתבר דאס יש להנטבע ממון בודאי
דאינו מחויב להצילו בממון שלו וכ״כ המר״ם
מר׳ב ז׳ל בת׳ שהטחקני למעלה וכ'כ הרא׳ש
ז״ל פי״ש אמנס זאת נראה ברור ופשוט
דאפי׳ אס יורע שהנטבע הוא עני ולא יהי׳
לו לשלם בשים פגים חייב הוא להצילו בחמוט
משים הלאו ועשה כנ׳ל יא׳כ אכתי איכא
חי לק בזה רכתיב ל׳ת ע*? רעך משיס העשה
דיהשבת לו דמרנינן אבירת גיפו הרי לא
מדיף חאביוח ממינו שא׳צ להפסיד מכיסו
להזיב אבירה משח״נ מצר ל׳ת ע׳ר רטך
חייב ליתן מממונו להצילו ואולי י״ל רהרמ׳ה
ז׳ל ס״ל כדעת הפוסקים דבלאי דהיא בשוא״ש
דינו כעש :יל׳צ לפזר אלאח־משוא׳כ שפיר
מקשינן בגט׳ רצפה לי ע־א דל״ח ט״ר רעך ג

כלי

פרשת וזדא

ח״ל מיהשבות לי כיון דמרמגן מזה אמדת
גופו ממילא ירטינן דחוחש מהונו מחייב לפזר
טל אמדת גופי של חמרו אס אין לחמרי
להציל את עצמו רכזה ידעינן מסברא דאין
לדחות גיף לממון כיון דלהציל ממון של חמדו
אא׳ל שיפסיד ממינו דמה מזיח משא״כ באמות
גופו של חמרו מחייב לבזבז חומש כמו רכל מ״ע
וכיון רהלאו היא ג״כ בשוא״ת אין נפ״מ בין
לאי לעשה אך לפי״ז כיון ראמרי׳ לענ ן ממון
אע׳ג ובאמות ממינו אינו מחייב להפסיד

יליד יין

מאמות ממוט מ״מ
משלו ואמות מפי
אמרי׳ מסברא כיון והוא מ׳ע דל״ש בי׳ ממין
חייב להפסיד מממונו כמו בכל מ״ע לבד
אס יש לחבירי לשלם א״כ ה״ה לענין איט
לפי כבודי אין לרמות טפו לחמינו כיין שהיא
מ״ע רלא כתיב בי׳ ממונא ל״ש שהוא אינו
לפי כבידו כיון דהיא עושה זאת משוס מלות
השי״ת ולא להציל חמין חבירי וכמ״ש הרמב״ן
ז״ל ילאו דלא תרצח הוא מהלאוין שמן אדם
למקום ואס ר להריג ארס שנברא בצלם אלקים
כן ה״ה להציצו הוא ח׳ע שבין ארס למקים
וא״ש בזה כל ענ ן אינו לפי כבידו וז״ב
ואמת לענ״ד" שי״ר די״ל ביאור דברי הרמ״ה
ז״ל באופן אחר דהרח״ה ס״ל דבאמת העשת
והלאו דל״ת ע״ד רעך המה רק לחייב את
גופו להציל אבל אין בכלל זה שמחייב להפסיד
ממוני לקיים מצות אלי יטעמא דמילתא לפ״ח
דמבואר בסה״ח להרמב״ס ז״ל ל״ת רצ״זדגס
אס יכול להציל ממין חמרו ואינו מלילו טיבר
בלאו דל״ת ע״ר רעך ומקרו משאלחות
דר״א גאון ועח״ג בזה כספרי חמדת ישראל
חלק הלאוין אות ע״ז עי״ש וא״כ ממילא
כמקים שא״א להציל אח חבירו אם לא
שיפסיד מממוני ל״ש לאו זה כיון דהפסר ממין
הוא ג״כ ככלל זה א״כ א׳א לחייב אותו בלאו
דל׳ת ע״ד רעך להציל אח חמרו אפי׳
נגיפו כמקים שהוא מינרח עי״ז להפסיד
ממינו אמנם ז״בדז״ד דשיש לחבירו ממון
ויכול להחזיר לו עביר הוצאות שייציא זה עמר
הצלתו אז שפיר אמרי׳ דמנח לאו זה אין מיעל
לגליו הוצאת הממון אמנם אס חבירי הנצרך

חמדה

קצא

הצלה פשיטא דחייב להציל מכח המ״ע
והלאוין דצרקה דאין לרקה גדולה מזו להחיותו
ולהצילו בממוני יברור הרנר דאס א נו מצילו
מחמת הפסד ממין עובר בלאיין דצרקה דלא
תקפי!׳ ידך ולא תאמץ ובעשה דצדקה והוא
ק״י ממלות פדיון שבוים רהטעס שהמצות
מוטלת על הציבור משום דהמה נכלל סננה
א״כ מכש״כ זה שנטבע בנהר וא׳א להצילו
כ״א ברוב הוצא ת בודאי דחייביס להצילו
בכל חמין שבעולם ואם אחרי חז׳ל בשמים
דאין פורים אותם יותר מנדי דמיהם מפני
חיקן העולם הנא ל׳ש זה ובודאי א״ל דבר
שעומד כפני פק״נ של ישראל ודברים אלו
ממארין ברמב״ם ז״ל פ״ח מה׳ מתנת עניים
פי׳ש היטב ועיקר הונחת הרמ״ה ז״ל מהסיני׳
דהלאו הזה דל׳ת ע״ד רעך אינו במקום
שצרי׳ להיציא ממין ופשיטא רח״רי דיש להנטכע
מעות שישלם עמר הצלה אבל באין לי הרי חייב
להצילו מחמת מצית צדקה שמיטל עליי להחיותו
ולפרנסי ורא הא ברורא ומילתא בענין זה :

(ה) והנך ,הג׳ מיחרש־ק ז״ל העיר הערה
עצומה מהא דחבואר בסנהדרין
דע״ה ע״א דפריך בגמ׳ בהאי עיכדא דהעלת
לבו טינא ואמרו חכמים אל תספר עמו
נשלמא למ״ד א׳א היתה א״ש אלא למ״ד
פנוי׳ ה תה מה כולי האי ות׳ ר״ם משוס פגם
משפחה וברש״י ז״ל שהי׳ משפחת של האשת
משין בדבר יקשת מה בנך כיון דגם המשפחה
מחויבין להצילו אף שמבזין את עצמי וע״כ
דבמקוס מיון ליכא חייב הצלה יא״כ ה״ה
בזקן ואינו לפי כמרו והיא קישי׳ עצימה בפרש
לפ’מ שביארנו לעיל דאפי אס גירס עצמו
לוה  fo'fiחיוב הצלה כמ״ש הברכ״י ומירי הג*
ז״ל וכ״נ מדברי מוהר״מ מרוטב׳ הנ״ל וא״כ
קשה טובא אמאי לא התירי לו חכמים לדבר
עמה משוס פנס משפחה הן אמת דהרמב״ם
זיל פ׳ה מ־סיה״ה הביא רק טעמא דר״א נ״ר
איקא כדי שלא יהי׳ בנות ישראל פרוצות
בעריות נראה דס״ל דאין הלכה כר״ם אך א״ר
מזה רי״ל באמת מורה הרמנ״ס ז׳ל לטעמי
דר״ם אך משים דלר״ם אס בני משפחה

קצב

כלי

®רעת תצא

אמנם לר״א נרי דר״א אסיר בהחלט ולכן הביא
הרמב״ם ז״ל את טעם רר״א ברי דר״ח אמנם
מירושלמי יש לה״ר ולא ס״ל לטטמא דר״פ
דחוששין מש ס פגם משפחה דהנה בירושלמי
סופי״ר דשנת מניאר ג״כ טיברא זו דהי׳
תר בר נש בימי ר״א ורמים איתחא ונסתכן
ושאלי לי׳ והורה ג״כ ננ״ל ופליני שם ר״י
בר אידי ור״י ב־נ חד אמר א״א כיתה וחד
אמר פנוי׳ היחה ומקשינן למ״ד פנוי׳ היתה
והא הוה עוד טובדא כזו והתיר ר״א וע״כ
דחילק בין פניי׳ לא״א ותרצינן בירושלמי
דלעולם אם היחה פנוי׳ בשעה שנותן עיניו בה
חותר תמיד אך הא דאסר ר״א אפי׳ בפנוי׳
היינו שהיחה א״א כנעה שנתן עיניו בה
פי״ש וא״כ מבואר מד׳ הירישלמי דלא חייש
כנל לטעם דפנם משפחה ולכן ס״ל דבנוחן
מיניו בה כשהיתה פנוי׳ תמיד מותרת דאל״ב
הו״ל לת׳ כאן וכאן בפנוי׳ והנא מחלו המשפחה
על כביום ונטובדא אחרת לא מחלו טל בכורם
וע״כ כנ״ל ולכאו׳ עלה ברעתי ומירושלמי
א״ר וירושלמי לשיטתו וס״ל בפ״ח דמם׳
תרומות כסיף הפרק ומחייב אום להכניס
טצמו אפי׳ בספק סכנה להציל את חבירו
ומובא בנ״י וכסמ׳ט בת״מ סי׳ חכ״ר וא״כ
חכש״נ דנם ביזיון צריכין להציל אח חבירו
ול״ש נזה גדר ואינו לפי כבידי משא״ב להלכה
דלא קיי״ל בזה כירישלמי וכנראה מש׳ס דילן
סנהדרין דע׳ג וא״כ י״ל דה״ה משוס בזיון
א״צ להציל ,אמנם בעיקר דברי הירושלמי הנ״ל
הי׳ לי פלפול וח״ח של הלכה עם כבוד יר״נ הרב
סנאי! מוהר״ח הטלער שיחי׳ ויען כי ראיתי
שכבר הדפיס הדברים בספרו ביאיר על סה״ח
אשר העתיק מלשין ערבי ל״ח רצ״ז והעתיק
שם מ״ש לי נענין זה לזאת אמרתי לרשום
בזה מה שהשבתי ע״ד בקצירת אומר הנה תו״ד
הרב הנ״ל שטפמ״ש בחי׳ הר״ן ז״ל בסנהדרין
סס לח׳ קושית החום׳ והקשו דלמה לי קרא
דל״ת ט״ר רעך דמחויב להציל את תכירו
ס״ל מדמצוה להציל את הנרדף בנפש של
הרוצח הלא נשמט דמכש״כ דחייב להצילי בלא
רציחת נפש אחת ותי׳ הר״ן ז״ל דאי מהתם
לא נשחט אלא במי שברור לו שרוצה להרגו

חמדה

וכן שברור לו שיטבע בנהר אם הוא לא יצילן
אבל באס יכיל להיות שבלא״ה ינצל ממות בז?
לא נשמט מהתם וצריך קרא דל״ח ט״ר
רטך יטי״ש וא״כ איני מוכרח מגח׳ דילן דלא
כירושלמי די״ל וגס ש׳ס דילן מווה ראם ברור לו
שאס הוא לא יצילו נהרג חבירומחוי׳ להכניסעלמו
אף נספק סב׳ להציל את תכירו אבל בספק אס
תיירו צריך הצלה דירי׳ נוראי א’צ להכניס עצמו
בספק סכנה א״ו ,אמ;ם לענ״ר וחי׳ הר״ן ז״ל
יחנן רק א״ג דא״צ להכניס עצמו נספק סכנה
להציל אח חבירו ואפי׳ אס בריר הדבר שבלא
הצלתו נהרג דהרי מרנרי הירישנמי מבואר
דאס נהרג בבירור בלא הצלתו מחויב להכניס
טצמי בספק סכנה להצלת תכירו אע׳ג ראם
יסתכן הות לא יציל את חבירו נ״כ ויהרגו
שניהם מ״מ חייב להכניס עצמו בספק סננה
להציל את תבירו מספק כמבואר הלשון

3

בירושלמי דאמר רשב״ל טד דאנא קטיל אני
מיתקטיל יעיי׳ש היטב וא'כ א'נ 1נמ׳ דלן
ג״כ ס*ל כן ראם חבירו וראי בסכנה בלא
הצלתו מחויב היא להכניס טצמו לסכנה
אף אם ספק אם יציל את תכירו עי״ז ויכול
להיות ששניהן יהי׳ נהרגין א״כ אכתי קשה
דלמ״ל קרא דל״ח מ״ד רעך אס הוא נספק
סכנה להצילו בלי סכנה לגמרי להמציל דהרי
זה ק״ו מזה דרודף כקשיות התום׳ א״ו דהר״ן
ס״ל רגח׳ דילן לא ס׳ל הא דירישלמי ואף
אס חב־רו ודאי בסכנה א״צ להצילו אלא
כשהוא לא נכנס לסכנה והא רחצוה להציל
אח נפש הנרצח כנפשו של הרודף היינו רק
אם המציל אינו בסכנה כלל וא״כ שפיר י״ל
דלא נשמט חיוב הצלה אלא נוראי פק״נ ולא

בספק פק־נ משא״כ א״נ דנודאי פק״נ מחייב
הוא להצילו אף בהרגתו מספק שמא יציל אח
תכירו א״כ מכש״ב שעכ״ס נלמד מזה דבספק
פק״נ חייב להצילו אס הוא אינו בגרר סכנה
כלל וא״כ גס לפ״ד הר״ן ז״ל מוכרח דש״ם
דילן לא ס׳ל דיכא וירושלמי ובאמת הרב הנ״ל
רצה לפרש דברי הגהות מיימני שהוא הראשון
שהניא דברי הירושלמי הג״ל שרוקאאס נזה
שיכניס טצמו לספק סכנה יציל  phחבירו
בנודר חייב להכניס טצמו לספק סכנה אכל
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 01הצצת חבירו היא ספק א״צ לה :רם טצמו
לספק סכנה אך המעי׳ בירושלמי בשנים יראה
מפורש להיפך אמנם בעיקר סירושא לירושלמי
שמבואר שם בזה״ל דאמר רשב״ל טר ואנא
קטל א נא מתקטל אנא איויל כו׳ לי׳ בחיילא
אזל פייסינהו נו׳ ולמדו הראשינים הפירוש
דחיילא הייני בנח יבזרוע ומזה למדו שצריך
להכניס עצמו כספק סננה להציל את חבירו
אמנם מה שק׳ לש״ז דהרי סיים הירושלמי ראזל
פייסינהו מלבר זה באחת קשה כיון דר״ל חשש
מקודם שיהרג הרוצח
מתקטל
שהוא
א״כ איך אמר אח'כ אוזיל ומשיזיב לי׳ בכח
ובזרוע וגס עירך הדין קשה כאמת שיה׳ מחויב
להכניס עצמו בספק סננה בסשק הצלח חבירו
ומה שהניא שם הרב הנ״ל בשם החו״י מהא דבן
סטירא כבר הארכנו סה נס׳ חמדת ישראל
בחלק העשין עיי״ש היטב באריכיח טנין זה
לכן לילא פי׳ הראשינים הי׳ נראה פי׳ הרב
יננ״ל דכיינת ר״ל כיון דעד אנא קטל יכול
להיות שאני מתקטיל ח״ו א״כ חוטב שאיזיל
ואישיזב לי׳ בחילת וביאיר חיילא הוא ממין כמו
חיל הזה ועשה כאמת כן ופייס אותם בממון
ולפ״ו נסתר לגמרי הונחת הפוסקים מירושלמי
הנ״ל דמתיייב להכניס עצמו כססה סננה להציל
אח חבירו ואין כאן סתירה מירושלמי לבבלי
בענ ן זה זנסתרי דברינו מ׳ש לעיל רהירושלחי
לשיטתו דלא ח״ש לפגם משפחה אמנם הש״ס
דילן ס״ל להיפך ולהנ״ל נראה רר׳א כרי דר״א
חילק באמת על ר״פ וס׳ל דמשוס פגם משפחה
לא הוי אסרינן לי׳ לדבר עמה כקושית הג׳
מהרש״ק ויל יהרמב״ם ז״ל נ״כ פסק כן מטעם
דנראה מבואר דלא חשו לזה דירישלמי אמנם
אפי׳ לר״ש דס׳ל דחייש נן לפגם משפחה

נראה דמודה ג״כ דל״ש זקן ואיני לפי כבודו
בהצלת חבירו והבדל גדול יש בין אס הבזיון
היא רק לפי שעה בזמן הצלתו דאז בידאי אין
לתיש לשוס נזיין להציל אח חבירו מן הסכנה
אמנסז״ר בזיוני שאינו נמשך אחר ההצלה
אמנם פנס משפחה דיהי׳ הבזיון לנל המשפחה
אחר ההצלה יישיחו נהס שהי׳ טיברא כזאח
במשפחתם והיכא דבזיין נמשך אחרי מצות הצלה
סה ס׳ל לר״ם וא’ח להציל את חבירו וכ״ב

חמדה

הצג

כיו״ב לעיל בס׳ קרישים יות א׳ לטכין ערול״ת
דטימאת כהנים באבידה כיון דביטל העשה
דק־ושים תהי׳ נמשכת נם אחר המצוה אינו נדת׳
מפני העשה דהשבת אבירה אע״ג רהיא א׳ש
בכל והוא סברא נכונה למעי׳ היטב ,וננ״ר
יש להסביר עוד כאופן אחר כיון דהרנר נוגע
לפגם כל המשפחה הרנה קטנים שאינו מועל
עליהם מצות הצלה וכשיגדלו יהי׳ משין לזאת
אסרו חכמים כן נראה בדעת ר״פ :

מס
(י) ובאמת לענין דינא כל האריכות
למותר אחרי שהג׳ מהרש״ק
ז׳ל בעצמו מזכיר מדברי הנח׳ ב״ח ד״ל רמגיאר
התם בפי׳ הקרא את הדרך אשר ילכו בה
אח הדרך זי נח״ח אשר זה בק״ח בה זה קבורה
ומקשינן כגח׳ הא קבירה היינו גח״ח ולמה
צריך קרא דכה יחרצינן לא נצרכה אלא לזקן
ואינו לפי כבודו הרי מביאר דנם קבורת המת
אינו נפטר זקן ואינו לפי כבודו מכש״כ להציל
אדם ממית יבאמת נרא׳ האדצריך ק-א דקבורה
אע׳ג דאיכא עול״ח דקבורת המת ביומו וא״נ
מהכ״ת שזקן ואיט לפי כבודו יפטור בזה ילכאז׳
טלה בדעתי משום דאיבעי׳ בגת׳ אי קבירה
משים בזיוני או משוס כפרה ואמרי׳ בנמ׳ אי
בזיוני לא מהגי אם אמר לא ניחא לי בקבורה
.שוסדנא יניל לבזות קרוביו משא״ב אם

הוא משום כפרה מצי לימר לא ניחא לי
בקבורה ומעתה הו׳א דבזקן ואינו לפי כבודו
לא יהי׳ מחייב דאי משוס בזיוני הרי הוא אינו
מחויב לבזות עצמו בשביל קרוביו של המת
ואי משום כפרה י״ל כיון דהוי עשה קלהדא״א
ל״ב ליחא לעשה כלל ולנן א ט דוחה כבירי
של חכם ולכן צריך קרא לרבות זקן ואינו לפי
כבודו דחחויב בקנירה ,לפ׳ז לפי האמת דזקן
ואיט לפי כבודו חייב נקטרח המת ממילא
ידנגינן ראם רואה את אחד טובע בנהר
מחויב להצילי דהרי אם לא יצילו ימיח
ויהי׳ מיטל עליו לקברו דנזה לא יסטור משים
זקן ואינו לפי כבודו וא״כ בודאי דחייבהנשא

להצילי כל  1ימית  ,אמנם לאחר העיון ניל
דבאמח נקבורת מלוה ל״צ קרא כלל בזקן
זאיט לפי כבודו כיין דאינא לאו ועשה כג״ל
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דפרכינן בגמ׳ מי הוי הפקר כה״ג וצ׳ע
לטנ״דדהחס כיון דר״י לא הפקיר לעניים לחיד
שפיר אמרי׳ דאם אינו הפקר לכל א ני הפקר
כלל כיין דאין בו תורת צדקה משא׳כ במפקירי
לעניים לחור שפיר י׳ל כיון דיש בז תורת
צדקה ומחויב ליהן להם בחירת צדקה א״כ
אס זכה נו עני לא מפקינן מיני׳ ונראה
שדעת הר*ש ז״ל דאפי׳ א’נ דיש בו חיוב
ליחן מכח צדקה הוא רק מצוה דרמי׳ עלי׳
אבל אין העניים יכולין לזטת בהן בע״כ
כיון דבאמח אין ני תורת הפקר ואכתי הוא
שלו וברשותו רק דמחו־כ לית;ו לעניים אכל
נע'כ אין יכול ליטול ממנו אמנם פשטית
רברי הר״ש דל מירה שאין עליו חייב כלל
ליתגז לעניים שדר בס׳ נפש חי׳ חאה׳ע
סי׳ ט״ז הביא בשם מורי מאירן של ישראל
הגאון מקיטנא זצללה״ה שכ׳ לחדש דגהי
דלב״ה אינו הפקר עד שיהי׳ הפקר לכל ה״ד
שיהי׳ בחירת הפקר שיפטור ממעשר אבל
מ’מ מהגי בתורת יאוש ופליגי רק לענין
מעשר ומורי הגאון המחבר דל השיב עליו
מדמקשינן בגמ׳עלר״י בר׳י ומי הוי הפקר
כה׳ג מבואר דגם בחירת יאוש ל’מ דאל’כ
מה קשי׳ הא שיב לא יהי׳ חשש נזל כיין
דנתיחשו הבעלים ודרך פלפיל נראה לת׳ דברי
מורי דל דהנה ענצ״ל דמורי דל כדל כשיטת
הנתה״מ דביאוש בעינן דיקא אתי׳ לרשות זוכה
לכ״ע דאל״כ גס מצד יאוש צריך לפטור מן
התעשר וז'פ ומעתה י׳ל דהנה לכאו׳ קשה
בעינדא דר״י בר״י שנראה חהסוגי׳ שלא הי׳
אלאקנין מעות וכיון דקיי״ל מטות אינו
קינות טכ'פ מדרבנן לכ׳עא׳כ איך הי׳ מהני
הפקירו של ר״י בר״י כיין ועדיין לא הי׳
שלו אמנם נראה דהנה הלידה דל כתב דאע׳ג
דיזש״ל אמרו מעיח אינו קינוח אין הפי׳ דאין
הקנין חל כלל אלא רהמיכר יכיל לחזור
אמנם כל זמן שאינו חוזר הוי הקנין קנין
אך מדרבנן ומעתה נראה דאם אחד קונה

מחבירו דבר נקנין מטיח ומפקירו
כיון דאז בשטה שהפקירו הוי
מהני הפקירו ועתה הוא הפקר
וברשותו דל לוקח שוב אין המוכר

הוי הפקר
שלו והי׳
ואינו שלו
יכיל לחזור
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הצה

בו ושפיר הפקיר ר״י ביי ומעתה י׳ל דזה
קישיח הגט׳ ומי הוי הפקר כה׳ג הא כיון
דאין הפקר לכל אינו הפקר וא׳כ נהי דהוי
יאוש מ״ח כיין וביאוש בעינן אתי׳ לרשות
זוכה א'כ כ״ז שלאבא לרשות זוכה היה
עדיין בישותו של ר׳י בר״י שוב יכיל המוכר
לחזור נו מהמכירה ויהי׳ עדיין חשש גזל אם
יחזר בו המוכר דבטל היאיש של ריי נר״י

ובאמת לכאי׳ יש להכריח שנן הוא פרושא
דשמעחא דאליכ יקשה טובא למה הי׳ צריך
רינר״י לעשות הערמה להפקיר לכלס ולומר
לו שאינו מפקיר לו הא הי׳ לו עצה בפשיטות
לומר כל מי שיזכה נו לבד מאיש הזה יהי׳
שלו במחנה וממילא לא יהי׳ איסיר גזל
ולחה צריך הי׳ להפקיר איו כנ״ל דבמתנה
כיון דלא יצא מרשיתו עד דאתא לרשות זוכה
הרי ניר המוכר לחזור בי ישיב בטל מחנחו
ויהי׳ חשש גזל מצד המוכר אמנם יש לומר
קלת בשנדקיק בלשון החום׳ שכ׳ בזה׳ל
אפקרה שלא יעברו טל לא חגזיל ולכאי׳ למה
לא כתב בפשיעות מחשש איסיר גזל לכן נראה
דבאמת חלד איסור גזל הי׳ לו עצה להקנות
במתנה אמנם כיון דמתנה לא קני׳ עד
דאתא לידו א’כ הליקחו ע״מ לגזול יעביר
בלא תגזול במחשבה ובמעשה איסור כיון
דלא קנה אותו טרם שזכה בו א״כ הוי
הגבהה ט״מ לגזלו והו־ גזלן במחשבה ובמעשה
ועובר על לא חגזיל משא׳כ כשמפקירו ה״ה
הפקר ואינו גזל כלל וצ׳ע בכל זה שוב הראו
לי שכבר הרגיש בזה הפנ׳י דל לפרש דברי
הגח׳ כדאמרן דחשש משום גזל בטח הזכי׳
אלא שלא הרגיש בלשון התום׳ שנראה כן

אמנם

מדבריהם:

בעיקר דברי מורי דל שהפקר
לעניים מהני מצד יאיש לכאי׳ צ״ט
הסכר הדברים ואילי כוונתו כדברינו דס״ל

ג״כ דחייב ליחן לעניים בחירת צדקה עכ׳ם
וא״כ שיב מתיאש מני׳ ושפיר י״ל דהוי׳ יאוש
ובזה ממילא ל״ק מדברי הגמ׳ הניל כיון
דר״י נר״י לא הפקיר לעניים בלחוד ושיב
א״ח ליחן בתורת לרקה ושפיר י״ל דגם
יאיש ל״ח ובעיקר הדבר שכחנני דהפק׳לטנ״ם

קצד

כלי

פרשת תצא

וככר הכריחו הסיסקים בהא דא־בעי׳ בגט׳
אי קנורה משים בזיוני או משום כפרה היינו
קבירה לגמרי לכסיתי נטפר למעלה ג״כ
ולרעת הר״ח ז׳ל מה״ת פגי בקטרה בארון
ועי׳ ח׳ש בזה בכלי חמדה פ' ח" שרה אות
ב׳ בת׳ להרב חאלטינא ז״ל ובדברי הרביד

הזהב בפרשתינו בקרא דכי קבור תקברנו
מה שהאריך בזה והא רלריך קרא רבה בזקןואינו
לפי כבידי היינו אפי׳ אם יש קיברים אחרים
ואיני מת מציה דרק הוא בגדר גחיח לכל
אחר מישראל שיעסקו עם המת וע׳ז ילפינן
מקרא דבה דגם זקן ואינו לפי כבודו ללוות
המת הזה ולהתעסק בקבורתו מ'מ חייב והטעם
גזה וזקן ואיני לפי כבודו אינו פטור אלא
במקיס אנשים חיים שיטלין למחול טל
כבודם אימחויבי׳ הם מפניכבירו של זקן למחול
טל כבודם לכן בעדית יבאבידה איני מחויב
זקן ואינו לפי כבודו אבל בניגע לגמ׳רן של
אמת דקבורח המת כיון רהמת חפשי ופטור
חן הכבוד לכבד אח הזקן אז הזקן מחויב באינו
לשי כבודו ג״כ וממילא ילפינן דה״ה להצלת
נפש מישראל כיון דאינו יכול למחיל טל
הצלתי ואינו רשאי למחול לזאת ל״ש בזה
לפטור זקן ואיני לפי כבודו ויש לעי׳ בתוכו׳
שם ר״ה אלא לזקן ואלפ״כ דנראה לכאו׳ דקשיחם
דהי׳ ס׳ל דכבוד זקן דומה למת מלוה ועי־ש,
אמנם נראה דלתרוצס חודים לסברתיני דהפירש
דאמרינן מבה לזקן ואינו לפי כבודו היינו
אפי׳ אס אינו מ״מ ורו״ק היטב בכ״ז:

וראיתי

בדבריך שכתבת לפרש הא דקרי
לי׳ הנח׳ חסיד שועה כגון שראה
שאשה טבעה בנהרא ואמר לאו אורח ארעא
לאצילא דהנה הרמב׳ם ׳'ל והר׳ח דל פליגי
נזקן ואינו לפי כבידי דפטיר מהשבת אבירה
אי רשאי להחמיר טל עצמו לעשות לפנים
משוה׳ד דהרמב׳ם דל ס״ל דרשאי להחמיר
ע״ע אמנם הרא׳ש דל נסגיון כתב כזה׳ל וירא׳
לי כיין שפטרה התורה את הזקן שאין לו לזלזל
נכבידו א סיר הוא לגבי דידי׳ שמולזל
נכביד התירה במקים שאין חיוב משוס ספק
ממין חנירו אה הוא מחויב ט לא יזלזל בספק

חמדה

איסור והחכם שבא לעשים

לפנים חשוה״ד

יוותר מממוני ויעשה כמו שעשה רשכ״י
אבל אין לו רשות לזלזל בכבודי עכ״ל מבואר
מדברי הרא״ש דל דרק משום ספק ממון
של חבירו אסיר לזלזל בעצמו איל בפק״ג
מודה הרא״ש דל דאס רוצה לעשות לפנים
משוה׳ד וראי יכיל לעשות יזה גרר חשיר
אמיתי שעישה לפנים משוה״ר א'כ זה שאימר
שאינו לפי כבידי להציל אשה ואם אינו
מצילה הר״ז חסיד שיטה כיון יחסיר צריך
לקיים לפנים משיה״ר והכא כ״ע ס״ל דצריך
לקיים לפנים חשיה׳ר וראי׳ להג׳ מוהרש״ק
ז״ל א״ר והנה הפי׳ נכון הוא דמשו״ה קרי
לי׳ חסיד שועה רגרר חסיד אמיתי שעושה
לפנים משוה׳ד י אמנם סיף כל סיף כיון

דנקרא חסיד שוטה בוראי מחויב חדינא
להציל דל״ה בגרר אינו לפי כבידי וכמשיב
בריש דברינו ואין מן הצורך להאריך יותר
בזה
( ),אטב□ מפני שראיתי שנסחבכת בביאור
עובדא דר״י כר׳י שהביא הרא״ש
דל ומביארת שם בסיגי׳ אמרתי להעתיק
לך בזה את אשר כתבתי בחי׳ על משניות
מס׳ פאהפ׳ו מ״א ודל שם ב״ש אומרים

הפקר לעניים הפקר כי' עי' ברע״ב דל מי
שהפקיר לעניים דין הפקר ופטור מן המעשר
כו׳ לכאו׳ יל׳ד בלשון הרע״ב דל שכתב דין
הפקר יש לו נראה דגם ב״ש מידים דאינו הפקר
בעצם אלאדקהפק׳יש לו ונלע״רבזהרבאמת גם
לביחהיללחייב ליתנו לעניי׳כ וןדהפקירו לפניי׳
מחויב ליחן להם מצר בפיך זו לדקה וראי׳ לזה
מנדרים ד*ז ע״אראיבעי׳ בגח׳ אי יש יד להפק׳
הפק׳הייגו לדקהא״א הפקר הוי נין לעניים ובין
לעשירים עכ'פ מבואר מדברי הגח' דלענ״ם
לחוד הוי בגדר צדקה א'כ נראה פשוט
דבהפקר לעניים גסלב״ה מחויב ליתנס לערים
בתורת צדקה אלא דפליגי אם תורת הפקר
מליו ומדוקדק בזה לשון הרע״ב ז׳ל דפלגתי׳
רק אס דין הפקר עליו יפטור חן המעשר
אמנם בר״ש ז״ל כחב להיפך דלב״ה אין
הם ,ר ואפי׳ זכה בו עני לא עשה כלום
וה״ר מב״מ ד׳ל גבי עוברא דר״י נר יוסי
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הלכות או :אה ומקח משת

שמו אל לבס שהמבוי שתוף זיבולי! נף רטט' לענב עליו
מלפתו׳ וופל אותו הבית לראובן ורוצה ראובן לבטל החלוקה
שאומר שכיון שבני הטטי יכולין לענב עליז אפי׳ ירון א שמעון
דרך בתוך חצירו אי איפשרבוליבנם עמו דרך פתח אחד הדין
 .עם ראובן כיון שאין לו יציאה לצאת משם התלוקהנמלה מעיקר׳*.

רכה
א

אסור להונות ברברים ולגנוב דעת הבריות
ולרמות במקח וממכר ובו ף סעיפים ♦

בשם שיש אונאה בטקחוט^ר ועוני בלאוכמ״ש בך יש
אונאה נדברים שעובר בם עליהס נלאו דבתיב לא תוג!

איש אוז עמיתו ויראת טאלהיך ואחז״ל באונאת דברים הכתוב
מדבר אתה אוטר באונאת דברים או אינו אלא באונאת טמון
בשמו׳ אושר ובי תמכרו בו׳ לעמיתך  Wקנה טיד עטיתי׳אלתונו
וגומר הרי אונאות מטון אטור הא טה אני טקיים לא תונו איש
את עמיתו באונאת דברים ומה הס אונאות דברים יתבאר בסעיף
ר* נע*ה מידולה אונאת דברים מאונאות מטון שזה נאמר נו
וירא׳ טאלהיך תה לא נא׳ מ ויראת טאלתיך וטעטא שזה
גיתן לתשט! וזה לא ניתן לחשבון ועוד שזח בגופו וזד! במטוגו
והצועק על אונאת דברים נענה מירשכן אחז׳ל שבל השערים
נבעלו פי' כל שערי תפלת גגעלו חוץ משערי אונאה כלומר
הצועק על אונאת דברים אין השער נינעל בפניו אלא שטוע
ישטע הש״י צעקתי מיד שנא׳ הנה ח׳ נצב על חוטית אנך
ונידו אנך פי׳ לשון אונאה מדכתיב בידו אנך משמע שה׳
גצב עלית ושומע .מיד ולוקח בידו ומשלם לו עונשי ׳מיד י״א
שאין טצווין על אונאת דברים אלא על מי שהוא ירא אלהיש
שנאמר לא תונו איש את עמיתו ופי' עמיתי עס שאתך בתורת
ונטצות אל תומתו אבל .אס אינו ירא אלהיס הרי הוא מאנה
את עצמו ומותר להונותו ג"ב♦ ,
ב וביותר צריך ליזהר כאונאת הנר בין בגופו בין בטמונו לפי
שהוזהרנו עליו נבטה מקומות וגר •לא תונו ונו/
ג וצריך אדם ליזהר שלא להונות אשתו .שדמעתה טצוייח
ושערי דמעות לא ננעלו -ועונש אונאתה קרובה לבא שנא׳
ואל דטעתי אל תחרש שאינו לשון תפלת אלא לשון כך1היא
טי1ןך שאל תחרש לדמעת המתאנה מפני ששער זה לא ננעל,
ף וביצר היא אונאת דברים לא יאמר לו בנטה אתה רוצת
הפץ והוא איגו רוצת לקנותו היו דוטרין טנקשין לקנות
תבואת זה לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו
למכוד ואם היה חבירו בעל חשובה לא יאמר לו זכור מעשך

הראשונים היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך אש
היו יסורין באין על חבירו לא יאמר לו כדרך שאמרו ווביריו
לאיוב הלא יראתך כסלתך זכור נא מי הוא נקי אבד אם
גשאלת שאלה על דבר חנטה לא יאמר לטי שאינו יורע אותת
הבטת טה חשיב בדבר זה רכן כל ביוצא בדברים אלו ואל
יאטר אדם טי יודע אם נתכוונתי לרעת שלכך נא׳ באן ויראת
טאלהיך שהוא יודע המחשבות כלומר דנר זה מסור ללב
וכל דבר הטטור ללב נאשר ט ויראת טאלהיך י
דז ויזהר אדם שלא לבנות שם לחבירו נדי לביישו אפילו
!שהוא רגיל באותו בינוי ואין מתבייש כ״כ כיון שכוונתו
״ לביישו אסור «
ן .אסור לרמות בני ארם בטקח וממכר או לגנוב דעת אפילו
אינו סרטה אותו בטמון שיעור..האונאה בגון אם יש מוס
נמקווו אפי׳ איגו מוכרו לו ביוקר צריך להודיע ללוקח שיש
בו מום זה ואף אם הוא גוי לא •מטר לו בשר נבילה בחזקת
שהיא שחוטה ואף לגנוב דעת הבריות כדברים כגון שמראה
לו •שעושה דבר בשבילו ואינו עושה אמר כיצד לא יסרהב
שיסעודעטו והוא יורע שאינו סועד ולא ירבה לו בתקרובו׳ והוא
יודע שאינו מקבל'לא יפתח חביות פתוחים לחנווני וזה סובר
שפתחם בשבילו אלא צריך להודיע שלא פתחם בשבילו ורוקא
כה״ג דלא איבעי ליה לאסוקי אדעתית שפחתם בכר וסטר
הוא שפחת׳ בשבילו אבל אס הוא דבר דאיבעי ליה לאטוקי
אדעתיה שאינו עושה □שכיל! ואיהו ממעה את עצמו שסובר
שעושה בשבילו לכמרו כגון שפגע בחבירו בדרך וסבור זו!
שיצא לקרתו לכבודו א"צ להודיעו דאיהו דאטעי אגפשיה ♦
ך ולאיאטרלוסוך שטןטפך זה והוא ריקןולא ילך לבית האבל
ובידו כלי ריקן וסובר האכל שהוא סלא ורוצה לחברותו ואס
הוא עושת כדי לכבדו שיחו ממרין כן שסכבדו מותר «’
ולא •מכור לו עוד של נהמת מתה מאליה בחזקת שהיא
ךן
שחוטה שאין עור המתה חזקת כשחוטה ולא ישלח לו
חבית של יי; ושמן צף על פיוומעמא טשוש שיש לחוש שישבור

סימן רברז ־ קג

1ת שהבלשמן ויזמן עליו אורחים שיבטח'שיש לו שטן הרבה
לצרכן ונמצא מתבייש *
 qאין מפרנסי! לא את האדם  .ולא את הבהמה ולא את הבלים
אדם מון לצבוע עבד זקן-העושר למכור נדי שיהא נראה
כמזור « בהמת להשקותה טי מנין שטנפרוין אותה וזוקפין
שערותיה בדי שתראה שמינה וכן אין מקרדין־ ולא טקרצפץ
אותה כדי לזקוף שערותיה * ובלים בגון כלים ישנים לצבוע
אותם בדי שיראו כתרשים ואין השבח שמשכיחה בצבע בסו
העילוי שמעלה אותה בדמים אבל חדשים טוהר לצבעם כדי
ליפותם דבלאו הבי הם חרשים וטוטם ואין נופחים בקרביים
כרי שיראו שטנים ורחבים ולא שורין הבשר בטי׳ ברי שיראה
לבן ושטן ובל כיוצא בזה t
 1אין מערבי׳ •מעט פירות רעים בהרבה־ פירות יפים בר•
למוכרם טלם בחזקת יפים לפי שאינם ניכרים אפי׳ חדשים
בחדשים ואצ״ל חדשים בישנים שהישנים טובים יותר לאכילת
ואפילו ישנים אסור לערב עם חדשים דאע״פ שהם טובים יותר
לאכילה ולא עור אלא אפילו הישנים ביוקר מהחדשים אמר
לערב בחדשים רשטא זה שקונה חדשים רוצה ליישנם והישנים
1
אעם ראוים ליישן
יא יין ביין התירו לערב קשה ברך בין הגיתית דאע׳׳פ דהרך
יוהד טוב לשתות מהקשה וגם דמיו יקרים אפ״ה מותר
מפנישכשנותן מעט קשה ברך הוא משביחו ומתקיים יותר
בשמערט בין הגתות אבל שלא בין הגתית לא ואם היה טעמו
ניכר מותר לערב בבל מקום שכל ,דבר הניכר טעמו מרגיש
הלוקח ■ואין כאן אונאה לפיכך מותר לערבו ויין רך לעולם מתר
לערבו בקשה שהרי משביחו k
יב אין מערכין מים ביין וטי שנתערב טי׳ ביינו לא ימכרנו
בחנות אא״ב הודיעו לקונה  .ולא ימכרנו לתגר אף על פי
שמודיעו שמא ,ירטה מ אחרים ותות ליה חוא כמו מסייע לאיסור
ואין להק/זות אם כן אפי׳ מים לבדן לא •מביו לו שמא יערבם
ביין דלא חשו חכמים אלא בזמן שאני מוכר לו דבר העשוי
עכשיו 4
לרמות בו במו שהוא
ע ובמקום שנהגו לערב מים ביין נין הגתות מותר לערב
 .כשיעור שדרכם לערב ,
«ך במקום שנהגו שבל טי שקונה דבר טועמו תחלה מותר
יערבבו לעולם דודא?הלוקח■ טעמו תחלה אבל אם אין
הכל טועטין לא רשטא יקדזנוי אחד ולא יטעמנו «
אין מערכין שטרי יין ביין אפי׳ אם קנה טמנו ב׳ חביוון
של יין אין מערכין שמרי חביות זה בשל זה לפי ששטר•
חבית זה טקלקלין חבית אחר אבל אם קנה ממנו חבית של
יין חמדת בכך וכך כשבא למרור יטל לערב השמרים עם היין
ומוכר לו הכל ביחד שכן דרך הקונה חבית יין קונה אותו עם
השמרים שבתוט 4
טן התגר נוטל אפילו מק׳ גרנות ונותן למקום אחד או ±זטש
גתות ונותן לתוך חבית אחד שכיון שהוא תגר הבל
יורעין שלא גדלו בולם בשלו ובחזקה זו קוני׳ טמנו ובלבר שלא
ימין לקנות הרוב ממקום הטוב כדי שיצ׳ עליו קול שהו׳ קונת
הבל טשקום טוב ואח״ב קונה גם ממקום הרע ומערבו עטו .
<ן מותר לברור הפסולת מתוך הגריסין ומן הקטנית בדי שיראו
יפו׳ ויוכל למוכרם ביוקר יותר מאחרים שזהו דבר הנראה
לעינים ויוכל הלוקח לראות ולהבין כמה שוות יותר בשביל
שהוציא מהם הפסולת •וטוב הוא לעלמה בדטיהם בדי שלא
יצטרך לטוץח ולבוררם ובלבד שלא יברור העליונים ויניח
הפסולות בתחתונים שהרי מרמה בזה את הלוקח שיסבור
שהתחתונים .יפים בעליונים 4
«ךן מותר לחנווני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות בדי להרגילם
שיקנו ממנו ויכול לטבור בזול יותר מהשער שיקנו מטנו
ואין בגי השוק יבולי! לעכב עליו דאדרבה תכא עליו ברבת
שמוזיל את השער וע״ל סיטן קג״ו סעיף ה׳ 4
יט המוגר לחבירו סתם שטן או יין אע״פ שיורע בו המוכר
שהוא מזוקק אסור לערב בו שמרים אפי׳ כל שהוא וכן
הדין בנל חפירות

4

ך חטוכד להכירו שמן מזוקק אינו מקבל עליו שמרים אם
י ימצאו בשולי 7החבית מכר לו שטן □תם מקבל עליו לוג
ומחצה שמרים לבל מאה לוג אם ימצאו בשוליו ומקבל עליו עור
שמן העכור העולה למעלה על פני השטן יותר על השמרים
הידועים כאותו מקום בר’א כשנתן לו טעות בתשרי שהשמן
עכור והרי קנאו עם השמרים המעורבים נעבטחו ולוקח ממנו
השטן בניסן שכבר שקעו שקטו ונחו השמרים בשולי היריע'
גמדה של תשרי שהי׳ גדולה שדרך לעשותה ספני •אותו תשמן

ו

׳

 -יי •׳» □ awארץ ובחוצה לאר׳ ובו ו׳ סעיפים:א גודל שבר מצות הדיינים העוסקי׳ במשפט ככר ידוע ומפורסם
נ*ינגי צריך להאריך כו דלא לדרש' קאתינא אך אגיד לך
את הרשום ככתב אמת מקום מקור מוצא הריני׳ וטעמם וסברת׳
להגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש מעמך כי אם עשות משפט
וכבר ארז״ל אין העונ^ז מתקיים אלא על הדין ועל האמת ועל
השלום ודרשוהו מכמה פסוקי׳ מפורסמי' אין צורך להביא׳ אך
דבר א׳ ידאה לי לחדש ע״ד צחות הירש שאפשר לומר שזהו
מה שרמזת התורה ג״כ בתחלת בריאת העולם חתחתין מיד אחר
הגלות .הארץ שהיתה ראויה לישוב הב״ח והאדם « אמר ה׳ יתב׳
תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע למי :הו והאי דשא מיותר
הוא שהיה לו לומר תדשא האר' עשבים מזריעי זרע למיניהם רכיון
שכתיב למיניהם לא היה צריך לכתוב מלת דשא ליכנס בדוחקו
של רש״י שפי׳ על דשא עשב לא דשא לשון עשב בו׳ כמו שהוא
בפירושו « אלא יראה לי שרמזה לנו התורה כשהדשא הארץ דש״א
שהוא ר״ת די״ן שלום אמת הוא העשב המזריע לנו זרע השלום
למינו הגפן יוזן פריו והאר׳ תתן יבולה וגו׳ « והוא מה שסיים
והזר לכתוב פעם שנית וירא אלהים כי טוב אע״פ שכבר נאמר
ביום הזה כי טוב פעם אחת ייחד לזה שנית כי טוב בפני עצמו
לומר כי הוא הטוב הנטו׳ שהעולם קיים עליו נ"ל « ואע״פ שאין
עיקר מצות הדיינים אלא בזמן שהיו מומחין ראלהים כתיב בפ׳
משפטים גבי דיינים ואין אלהים אלא מומחין כענין שני והייתם
כאלהים יודעי טוב ורע וגומר ש״מ שהיודעים נקראו אלהים סתם
ואגן הדיוטו׳ אנן כרילפינן בכמה מקומות בגם' מקראי דהאידנא
ליכא סמיכה מ״מ נהגוקדמונינו ואנו אחריהם בזמן הזה לרון כל
הדינים שיתבארו בע״ה בתורת שליחותייהו ו קמאי משום תקין העולם
כדי שלא ילך כל אחד בשרירות לבו ויעשה הישר בעיניו לומר
מי אדון ידין אותו ולא יוכל העולם להתקיים אבל מ״ם כל דיין
המתעסק בהם שכרו אתו ופעלתו לפניו אפי׳ בזמן הזה כמו שנתבאר
לפי׳ בל הקודם לדון ולשבר מלתעות רשעים להוצוא בלעו וגזילתו
מפיו הרי זה זריז ונשכר ביי לנעול דלת בפני עושי עולה ולפי
דלא עבדינן שליחותיהו אלא משום תקו! העולם לא עבדינן
שליחותיהו אלא בדברים המצויין תמיד ויש בהם ג״ב חסרון כיס
אכל דברים שאינם מצויין תמיד אע’פ שיש בהם חסרון כים .או
דברים שאין בהם חסרון ביס אע״פ שהן מצויין תמיד אין לנו עסק
עטהם ואין דנין אותם אם לא לצורך גדול ומגדר מילתא כפי
דאות עיני חכמי הדור כמו שיתבאר בע״ה * וע״ע הכללים הללו
דנין כזמן הזה הוראות והלואות כגון שתיכע אותו בעדי הלואח
שהלוה לו בפניהם או שהודה לו בפניהם וכן כתובת אשת וירוש ת
ומתנות ומזיק או .גוזל ממון הכירו וכן אדם שהזיק בהמת חבירו
הוא מצוי ודנין אותו ובן מי שגנב מגבין ממנו הקרן שבל אלו
הם מצויץ תדיר ונם יש בהן חסרון כים שגס מתנות בכלל חסרון
כים יחשבו דאי לא הוד ,ל ה הנאה מיניה לא חוה יהיב ליה מתנה .
ך אבל אדם שהזיק אדם נזק בגופו עד שנפחת בממונו אם היה
רוצה למכור את עצמו בעבד עברי הוא דבר שאינו מצויאע״פ
שיש בו חסרון כיס איןדנין אותו נזק וכל שכן צער ובשת שאין
דנין דהא לית בהו חסרון כים וכן פגם וכופר אין דגין דלא שכיח
אבל ריפוי ושבתרכין שיש בהן חסרון כיס ומצויין שהרבה פעמים
אדם מכה את חבירו מכת פצעוכה״ג בלי נזק אלא שנופל למשכב
ושונו! ממלאכתו וצריך ריפוי לכן רנין אותו אפילו במקום שיש
נזק שאינו מצוי .
י ובן־ שורשהזיק אדם איגו מצוי ואין דנין אותו אבל אדםשהזיק
 Jשור ובז• שור שהזיק שור או שאר ±זון של חבירו מצוי הוא
»רנין אותו בד״א שהזיק בשן ורגל ותולדותיהן בין שור שהזיק
לבהמה כגון שנתחנך בה בין שהזיק אוכלין שחייב עליהם נזק שלם
נגוז שאכל פירות שדרבו לאכול וכיוצא באלו מצוי הו׳ ודנין אותו
אבל אם הזיק בקרן ותולדותיו אין דנין א תו שאם תם הוא ק׳ ל
פלגא □קא קנסא ואין■ דנין דיני קנסות כמו שיתב׳ בסמוך ואם
מועד אין מועד בזמן הזה שאינו נעשה מועד אלא בפני מוטחין
וסטוכין ראלהים כתיב בתורה ועוד כיון דמגניחות ותמות לא
מייתינן ליה לבי דיגאמשזם שאיןדנין ייני קנסות היב• יבא לידי
מועד  .כל קנם אין דנין אותו בזמן הזה שאין קגם אלאע״י מומחיו
גסמוכין בין מהשקנסה התירה כגון המשים יותר ממה שהזיק או
זזמשלם פחות .מטה שהזיק כגון חצי נזק אין גובין אותו חו׳ טחצי
נזק דצי־ורות יהלבה גטירי לה דממון הוא וגובין אותו לפיכך מי
■שגנב או גזל גובין ממנו הקרן ולא הכפל והחומש בין קנס שקנסו
הנמים כתוקע לחבירו וכופר־ לחבית וכיוצא בהן א ן גובין אותו
בזמן הזה..
ד דיני גרמי אינן־ בקנסו׳ בגון עדים שהעידו שקד והוציאו ממון
עם פיה׳ והוזמו ואי איפשר להחזיר אע״ג שלא עשאוהו כידי*
ממש חייבים לשלם וגובי! איתר בזמן הזה :ובן דין המסור אף
ע"פ שלא• עשה מעשה בידים אלא בפיוורמיא קצת .לקנסות ם״מ
גובין אותו משום תיקון העולם
די ובל אלו שאמרנו שאין דנין אותו בזמן הזה־ אם תפש הניזק
דבר־ מה־ שהוא של מזק כשיעור מה שראוי לו לטול
תפש כעדים לא מפקינן סוגיה ואם תפש יותר מכרי נזקו שמין לן

׳""י ,ה״י״י־ :מיהו אם סי הניזק לב״ד קורם שתפש
יאמר תשומו לי הנזקמידכדי שאדע כמה ישלי לתפיש אם £כל
א ן נזקקי! לו כלל שזה הוא דיני קנסו' ממש ששמץ כרי לגבות
אבל אם תפש שמין ואושרי׳ לו כך ובך תחזיר אם תפש יותר
ולא קוד׳ שתפש דהוי כמי ששמי! לו מה שית! לו ואם בא הניזק
לב ׳ד ואמר לא תשומו לי בלום אלא קבלו עדותי שאס אתפוש
משלו היום או לטח׳ שלא יוציאנו מידי אין ב״ד נזקקה לו להבל
עדותו דמון דאין מבין דיני קנסו׳ בבבל אין נזקקי! גם כן לקבל
עדותו כלל אעפ״י שאין בו עתה הוצאת ממון ט "מ הא לבסו«
אם יתפוס יבא לידי בך אבל אם תפש הניזק ותבעו המזיק לב״ד
אומרים לניזק שיבי׳עדים אם יראה לבי׳ דין שבדין תפש אומרים
למזיק אין אנו דנין לך קנס אלא אם תרצה לפרות טהשתפש
משלך תן לו כך וכך ממון י אם תפש יותר אוסרים לניזק החזר
המותר ואם לא הביא עדים שראוי לזכו׳ בהם בדין אומרים לו
להחזיר לו כל מה שתפש ויפה כח הניזק בזמן הזה מטה שהית
בזמן המומחין וממומן שבזמן שהיו מומחץ אם בא המזיק לב״ך
והודה על חיוב קנסו היו פוטריז אותו דמויה בקנס פטור דכתיב
אשר ירשיעו! אלקים ולא שהורה מעצמו ובזמן הזה אם יבא
ויודה אין פוטרין אותו דלא מהני הודאה לפטור אותו אלא כשיור׳
בפני ב״ד מומחי! וסמונין והם הנקראים אלהים בתורה ובזמן הזוז
דליכאמומחין וסמוכין אין הודאתו בפניהם הודאה וה״ל כמורה חוץ
לב״ד בזמן ב״ד שלא נפטר בכך דהודא׳ דומי׳ ז־הדשעה בעינן
דהיינו בפני ב״ד דאשר ירשיעון אלהים כתיב דהיינו בפני ב״ר
בין הודה קודם תפישה בין הורה אחר תפישה ,
ן ואעי׳פ שאין נזקקי! לניזק לא לשום הנזק ולא לקבל עדותו כמו
שאמרנו מ״מ נהגו קדמונינו וראשי ישיבות בי ראו היזק וחורבת
גדולו; יוצאת במה שאין דנין דיני קנסות ועשו תקנה לנדות המזיק
ער שיפייס בעל דינו אבל אין מדקיקין עליו לומר כך וכך קצבנו
עליך לתת לו וגם לזה קצבנו ליטול בך וכך כי זה היה דיני קנסות
ממש אלא משערין בלבם שיעור קרוב ואיןמגלין אותו ומנדין המזי׳
ער שיפייס לניזק ורואין עד במה מגיע מה שרוצה לית! לו אם הוא
קרוב לאשר בלבם והניז׳ אינו רוצה לקבל אומרים לו אי! בנו כת
לנדותו יותר מכן ומתיריןלו את נידויו ואם הוא רחוק ממה ששיערו
בלב׳ אי! מתירי! אותו עד שיקרב לאותו שיעור  :ובשמשערין
צריכין לשער כל מה שמניע לו מדין תורה בגון כפל בגנב וד׳ וה׳
בטובת ומוכר וכה״ג הכל צריכין לשער במו שיתב׳לקמןסימןשמ״ט
בע״ה וכן המבייש את קמרי בדברים אע״פ שאין דנין אותו'SET־‘■־־■
שנתבאר לעיל סעיף ב׳ ועוד דהא ק״ל שהוא פטור ממלקות מפני
שהיא לאו שאין בו מעשה כמו שיתבאר בסמוך מ״מ מנדי! את
המבייש עד שיפייסנו כראוי לפי כבודו דיותר הוא בשת דברי׳מבשת
של חבל׳ שאין דבר גרול מלשוז הרע ודבר שאדם מיציא על חביתי
וקונסין אותו ומבין אותי מבת סדרות שעבר על לאי דלא תינו איש
את עמיתו אע״פ שהוא לאו שאין בו מעשה שאין לק־ין־־עלזנרטו
תרןנו!רז״ל" להכותו מכת מרדות אי שיפדה עצמו בממון לפי ראות
עיניה׳והכל לפי העניןלפי המבייש והמתבייש וכבר הסכימו האחרונים
הגדולים שבדורנו למגדר מלתא שפריוןהמלקות היא בעד ל״ט זהובים
ולאו סדינ י .אלא לפי צורך שעה ולפי ראות הדיינים אס הוציא שם
רע על חבירו מחויב שיתן סך ממון כ&נין המכות שנתחייב יתר
על כל העונשין והפיוסים שצריך לעשות למתבייש והמבייש ת״ת
דינו מבואר בלבוש עטרת זהב סימן רמ״ג סעיף ז׳ :

ב

ב״ר מכין ועונשין לצורך שעה ובו סעיף אחד L

א אע״פ שאמרנו שאיןרנין בזמן הזה דיני נפשות ולא דיני מכות
ולא דיני קנסות אם רואי!הב״ד שצורך שעה הוא שהעם פרוצים
בעבירות קבלו רבותינו ז״ל דמשום תיקון וישוב העולם או לעשות
חזוק לקיום התורה מנין בין מיתה בין ממון בין כל מיני עונשין
ולמדו׳ מקראי דעזרא דכתיב הן למות הן לשרושי הן לענש נכסי!
ולאסורין וגומר ואם הוא אלם חובטין אותו ע״י ע״א ואומיים לו
עשה מה שישראל אומרים לך ובלבד שיהיו כל מעשיהם לשם
שמים ולא לכל הדיינים ניתן הרשית הזה אלא דוקא לגדול
שבדורו או טובי העיר שהטחוס רבים עליהם ואפילו אין בדבר
עדות גמורה שהיה מתחייב על פיהם בדין בזמן שהיו דגין ריגי
נפשות אלא שיש רגלים לדבר וקלא דלא פסיק ואימרנא דמיכח
שנראה להם שיש צורך שעה בכך לדונו בכך אפילו על פי עדים
קרובים או עד מפי עד ובהיג הרשות בידם בדי לעשות סייג לתורת
שכיון שרואין שפרצו העם ברבר יש להם לנדור ולחזק הדבר כפי
מה שיראה להם הכל הוראת שעה ולא שיקבעו הלכה לדורות
יכן יש להם להלקות אדם ששמועתו רעה והעם מרננים אחריו
שהוא עובר על העריות ויבתיב גבי בגי עלי אל בני כי לא טובה
השמועה וביון דבתיב אל בגי לאו יש כאן מדברי הקבלת וטלקין
אותו עליו כי לא טובה השמועה והוא שיהיה קול שאינו פוסק
ולא יהיו לו אויבים שמוציאין עליו רבה רעה וכן מבזי ן את
מי ששמועתו רעה וממין את יולריו בפניו כדי שיוביחוהו ובן יש
להם רשות להפקי׳ ממון שיש לו בעלי׳ ולא בד■ בירחי׳ ובל רכושו
יחדם והכל בפי מה שרואין לגדור פרצת הד ר ולקנוס אילה ולנדות'
ולהחרימו ולקללו ולהכותו ולתלו* שערו ולאוסרו בבית האסור ׳
ולהשביעו
S3

a

מסלוז ישרים
כולל כל עניני מוסד ויראת ה׳
חכרו הגאון המפורסם ,החסיד ,המקובל חאלקי,

רבינו משה חיים לוזנאסו

זגללה־ה

ונלוח עליו
ספרו

דרך קץ החיים
ונוספו עליהם:

אגרת הרמכ״ן ,אגרת הגר״א,
ואגרת המוסר להגאון אור ישראל מסלנט זצללה״ה

עיונים
כשמוש חכמים ,כדכוק ודקדוק הכרים,

כשכת תחכמגי ישיכת חכרון כנסת ישראל
" pי

יחזקאל בלא״א מדדי ורבי יעקב חיים זג״ל סדנא
יוצא לאור כמהדורה חדשה עם הוספות ותיקונים
ע״י מוסד "השכל,׳
להוצאת ספרי הלכה ומוסר שק״י ,,ישיכת חכרון"
קיה״ק ירושלים תוככ״א תשמ״ז

פב

מסלת ישרים

על עצמו לאכול ממנו .אם ישאר לו בו איזה בית מיחוש

ואפילו חששא קטנה ,ודאי שלא יקל ,ואם יקל לא יהיה
נחשב אלא לשוטה גמור .אך איסור המאכל כבר בארנו שהוא

ארם ממש ללב ונפש .א״ב מי איפוא יהיה המיקל במקום

חששא של איסור אם בעל טבל הוא .ועל דבר זה נאמר
(משלי כג> ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה.

ונדבר עתה על החטאים המצויים הנולדים מחברת בני האדם

וקיבוצם .כגון הונאת דברים .הלבנת הפנים .הכשלת

העור בעצה .רכילות .שנאה .ונקימה .שבועות .דבר שקר.
וחילול השם .כי מי יאמר נקיתי מהם טהרתי מאשמה בם
כי ענפיהם רבים ודקים עד מאד אשר הדזהר בם טורח גדול.
הונאת הדברים בכללה הוא לדבר בפני חברו לבד שיבוש

ממנו .כ״ש האמירה בפני רבים שיבוש בו או לעשות
לו מעשה שיגרום לו שיבוש .והוא מה שאמרו בם׳ הזהב

<דף נח) אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

הראשונים וכו׳ אם היו חלאים באים עליו לא יאמר לו
כדרך שאמרו חבריו לאיוב (איוב ד ז> זכר נא טי הוא נקי
אבד וכו׳ .אם היו המרים מבקשים הימנו תבואה לא יאמר

להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר

תבואה מימיו .וכבר אמרו ז״ל (ב׳מ שם> גדול אונאת דברים

מאונאת ממון וכו׳ .וכ״ש אם הוא ברבים שבהדיא שנינו
(אבות 0־ 0המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב.

עיונים
הונאת הדברים הוא וכו׳.

נראה מדעת רבינו כי הלבנת פנים הוא בכלל

הלאו של »לא תונו* .אבל הרמב-ם בהל׳ ריעות מנה הלבנת פנים ללאו מיוחד
מ«לא תשא עליו חנזא ,-והונאת דברים מנה ללאו מיוחד בפי-ד מהל׳ מכירה,

ומשמע דס-ל דאיסור דהוגאת דברים אין עקרו משום הכלמה ,אלא משום

1ער.

נקיות

פג

ואמר רב חסדא (3״מ נט א) כל השערים ננעלו חוץ משערי

אונאה .ואמר ר״א (שם> הכל הקב״ה נפרע על ידי שליח חוץ
טאונאה .ואמרו (מם) ג׳ אין הפרגוד ננעל בפניהם וא׳ מהם

אונאה .ואפי׳ לדבר מצוה אמר הכתוב (ויקרא יט> הוכח תוכיח

את עמיתך .ואמרו ז״ל (ערכיו םז> יכול אפילו פניו משתנות ת״ל
ולא תשא עליו חטא .מכל אלה המאמרים תראה עד היכן

מתפשטים ענפי האזהרה הזאת וכמה עונשה קשה.
כענין נתינת העצה שנינו בתורת כהנים (ויקרא ים יו) ולפני עור
לא תתן מכשול לפני סומא בדבר .אמר ליה בת פלוני

מהו לכהונה אל תאמר לו כשרה והיא אינה אלא פסולה.
היה נוטל בך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו וכו׳.

ואל תאמר לו מכור שדך וקח לך חמור ואתה עוקף עליו
ונוטלה ממנו .שמא תאמר עצה יפה אני נותן לו .הרי הדבר

מסור ללב שנאמר ויראת מאלהיך .נמצינו למדים שבין בדבר
שיכול להיות נוגע בו .בין בדבר שאינו נוגע בו כלל .חייב
אדם להעמיד את הבא להתיעץ בו על האטת הזך והברור.
ותראה שעמדה תורה על סוף דעתם של רמאים דלאו

בשופטני עסקינן שייעצו עצה שרעתה מפורסמת

ונגלית .אלא בחכמים להרע אשר יתנו עצה לחבריהם שלפי
הנגלה בה יש בה מן הריוח אל חכירו באמת .אך סוף הענין

אינו לטובתו של הכירו כי אם לרעתו ולהנאתו של המיעץ.
ע״כ אמרו שמא תאמר עצה יפה וכו׳ והרי הדבר מסור

ללב וכו .,וכמה נכשלים בני האדם באלה החטאים יום יום
בהיותם קרואים והולכים לתוקף חמדת הבצע .וכבר התבאר
גידל עונשה בכתוב (דבתס כז> ארור משגה עור בדרך .אך

זאת היא חובת האדם הישר כאשר יבא איש להתיעץ
בו ייעצהו העצה שהיה הוא נוטל לעצמו ממש מבלי שישקיף
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ח״א או״ח וי״ד
נלקט ונסדר מכתבי מר זקני ,עדינו העצני .גברא רבא ,מגדולי גאוני
ארם צובה .מעין המתגבר .זהב ורב פנינים מחבר .פסקים חזקים ,בראיות
ועדים צודקים .מבעלי התלמוד מוכתרים ,ברורים ומאירים כספירים .פה
מפיק מרגליות ,עצה ותושיות ,ופלפול סוגיות בגבורת אריות .פשט ספקות
והשיג עמוקות .טייל בפרד״ס התורה ונהנה מזיוה והדרה .אכל ושבע מפריה
ומדבש יערה .הסביר מאמרי חז״ל ונראו יפים ופשוטים .ופתר אגדותיהם
הקשות שהבל בהן מתלבטים .רמז בתורה רמזים יפים ודקים ,ונעץ סופה
בתחלתה בכמה דרכים ונימוקים מתוקים .דרש מקראות כמין חומר וכמו
חלאים .ואזן ותקן משלים נחמדים ונפלאים ,בקשות ותפלות ,ושירים ותהלות,
בלוית נגינות ,מקוריות ומכיתות ,שכלם מתאימות ,יפר׳ ונעימות.
ובחדרי הסוד נכנם לפגי ולפנים׳ ותוציא סגולות ופנינים ,הגאון האמיתי סיני
ועוקר הרים ,וקשתו קשת גבורים ,חושף תעלומות ורזים ,וגבהו כגובה ארזים,
הוא המאור הגדול המקובל האלקי כקש״ת מרדכי עבאדי ,זכר צדיק
וחסיד וקדוש לברכה .ותורתו תאיר עינינו כנרות המערכה.
ספריו נודעים בשערים" :מעין מים" נוזל מים חיים וקרים ,שני חלקים
לשון תזוה״ק בוחרים .ו״חן מרדכי" לסודות נסתרים" .מליץ נעים" .נחמד
כנטע שעשועים ,וערב מאוד לאזני השומעים" .ווכוח נעים" להשיב נדחים
ותועים ,ולעשותם עם האמונה תמימי דעים.
ברכות וטובות ותודות מרובות ,לבני דודתי ,בת המחבר ,רבקה
הכשרה בנשים ,בני הצדיק משה עיני הלוי מ״כ במחיצת קדושים .האחים
המהוללים ,נדיבים גדולים ורבי פעלים ,מר עזרא ויעקב וגבריאל ,יברכם
וישמרם האל .שזכו להוציא ספר זה מהונם ,וידם נטויה לחפש אחר כתבי מר
זקנם ,לסדרם ,לשכללם ולהזריח שמשם בהדר גאונם ,להגות בהם החכמים
ולהגדיל ששונם .הם ומשפחותיהם ,יבלו בטוב ימיהם ,חיי אושר נעימים,
עושר וכבוד ואורך ימים.
נאום הגולה ממולדת ,כצפור נודדת מקנה והושמה בכלוב ,מתורה
ומטעמים דל ועלוב ,זנב לשועלים ,׳הצעיר מטלוב" .בן אברהם צדיק
שומר אמונים ,בן המחבר "מעין גנים" .יעלזו חסידים בנחל עדנים ,וזכות
אבות תעמוד לבנים.
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יורה דעה סי׳ ט״ו ט״ז

סעיף ד׳ ולא ידעתי מקום הספק דאם דמשום
דמ״מ עתה א״א לו להתיר נדרו עד שיתיר
תחילה שבועה מה בכך דמ״מ אפשר להביא
הדבר להיתירו ,ואף כי פשוט הוא מ״מ יש
ראייה מגמ׳ סוף פ׳ הגודר מן הירק דס״ד
ע״א דמקשה בש״ס על הא דאמר רבא שאני
קונמות דהוי דבר שיש לו מתירין .והרי תרומה
דג״כ מני למשאל עלה ועולה בק״א וקשה
דכי שאל עליה מאי הוי דמ״מ נשארה באסור
טבל .דכה״ג אמר בש״ם עירובין דס״ג על
מה דס״ל לסומכוס אין מערבין לישראל
בתרומה .וה״ה כאן ועכ״ל דר״ל דמצי למשאל
•עלה ולהפריש עליה ממקום אחר (משא״כ
שם כבי עירוב מיירי בשבת דא״א לעשר)
■ש״מ דאע״ג דלא מישתרי להדייא ע״י התרה
רק ע״י פעולה אחרת עכ״ז מיקרי דבר שיש
לו מתירין .ואין לומר א״כ הו״ל לש״ס לתרץ
בנדרים שאין לו תבואה אחרת להפריש על
סאה שנפלה .י״ל דס״ל זה לדוחק .ובלה״נ
הוה מצי לאוקמא בתרומה דחבריה או שאין
■תרומה זו נתרמה מחולין אלו רק מחולין
אחרים שכבר נאכלו ,ואי משום דטריחה ליה
מילתא להניח להתיר נדרו שני פעמים,
לא מצאתי שטורח מוציא דבר מדין דבר שיש
לו מתירין .והרי בפרק הזהב בראש הפרק
■מוכח דמעשר שני מיקרי דבר שיש לו מחירין,
מפני דמצי להעלוחו לירושלים .וכן כתב הר״ש
בפ״ב דביכורים משנה ב׳ ודלא כהרע״ב שם
׳דודאי גמ׳ הנ״ל תיובתא כ״ש שאין טורח
מעט של התרת נדר מוציאו מדבר שיש לו
מתירין ,והאריכות בזה אך למותר.

׳המדיר חברו מנכסיו ורוצה ליהנות אותו.
נ״ל שיכול ליהנות אותו על ידי
תחבולה שיחטוף ממנו איזה מצוה כמבואר
•בחו״מ סי' שפ״ב דחייב ליתן לו יו״ד זהובים,
ובזה לא מקרי מהנהו דבין אי הוי יו״ד
׳זהובים מדינא או מקגסא ,לא מקרי מהנהו,
כיון שהוא חטף המצדה בלתי ידיעתו .ועיין
■בנדרים פרק אין בין המודר דף ל״ו ע״ב
••ראייה לדברינו יפו״ש ודו״ק.

גנים
סי׳ ט״ז

שאלה

מה היא כדר כנוי שם לחבירו אכ
בכל כוונא אסור אי איכא מדי דשרי.

תשובה ג״ל דאם בכינויו ההוא יש אחריב
שקורין אותם כך ולא לשם כנאי,
מותר לכנות לחבירו הכם כי כונהו לכנותו
דמ״מ השם שקורהו בו אינו גנאי .וראייה
לדברי מדאמרינן במו״ק פרק אלו מגלחין דף
י״ו שוב פעם אחת כזר רבי שלא ישנו לתלמידים
בשוק וכו' שמע רבי אקפיד ,אתא ר״ח
לאחחזויי ליה א״ל עייא מי קורא לך בחוץ
ידע דנקט מילתא בדעתיה ,נהג נזיפוחא
בנפשיה תלתין יומין ,ופירש״י ע״א כך כינה
שמו של רבי חייא לשון גנאי ראה מי קורא
לך כלומר צא מכאן עכ״ל.
ויש לתמוה טובא על רבינו הקדוש כשמו
כן הוא איך יצאת זאת מלפניו לכנות שם
גנאי לרבי חייא .כי הכם שהוא קטן ממנו
ולמד אצלו מ״מ לא דבקטן ממנו מותר לכנות
לו שם גנאי וחלילה להאמין ולהעלות זה על
הדעת דאטו מי שהוא גדול אשתרויי אשתרי
ליה לבזות בני אדם הקטנים ממנו .ואם רצה
להראות לו פנים זועפות די לומר לו ראה
מי קורא מבחוץ .אלא הוא הדבר אשר דברתי
דאם אחרים קורין בשם זה הגם כי כוונתו
לגנותו מ״מ אין זה בכלל מכנה שם לחבירו
כיון דאחרים קורין להם כן בלי שם גנאי,
וה״נ בשם עייא מצאנו בנחמיה י״א שם איש
שקורין לו כן .וא״כ אין זה שם גנאי כנ״ל.

(הכה ולכאור׳ שם עייא הנזכר בנחמי׳ י״א פסוק
ל״א הוא שם מקום לא שם איש ויגיד עליו
רעו מגביע מכמ״ש ועיא ובית אל ובנותיה.
וכן מובן מדברי הרב מצודת דוד ז״ל עי״ש
וצל״ת (נאום התלמיד יאודה בכמהר״ן עטויה).
ולקו״ד דברי רבינו קיימים גם אם עיא שם
עיר והיו מכנים שם רבי חייא ע״ש העיר.
יצחק דיין ע״כ).
וגדולה מזאת נראה מפרש״י פרק עשרה
יוחסין דף ע׳ גבי ההוא גברא דמנהרדעא דקרי
ליה לרבי יהודה בר׳ יחזקאל יהודה■ שוויסקאל

מעין

יורה דעה סי׳ ח״י

גנים

ושמתיה רב יהודה כתב רש״י וז״ל :בר ומר״ן בסי׳ צ״ט :בלווה שאמר יש עלי בע״ו
שוויסקאל שם גנאי גרגרן אוכל שוויסק צלי .כותיים ,ואם יקמו ב״ח ישראל יהא בשביה
כדאמר בפסחים באימו׳ פסח מצרים מא
אמרינן ליה שלם לישראל וכשישבו אותו כ
רבינו
לימה לן דלאו שויסקי עבדינהו בשם
ישראל חייבין לפדותו .וה״ג י״ל ,יפדה עצמו
הלוי עכ״ל.
וכשירצה השבאי לתתה בדמיה ,כל ישרא
דמשמעות
לאו
דאי
מדבריו
נראה
מחוייבים לפדותה אם אין לבעל .ופשוט בעיני
יהודה
רב
שמתיה
הוה
לא
גרגרן
שוויסקאל
לדעת מרן ,שנראה מדבריו בס״ד שאינו רשא
הרב.
לכבוד
דמנדין
שמתיה
פירש״י
דהתם
לפדותה ביותר מכדי דמיה;
דבלאו
אלמא
גרגרן
דשוויסקל
לפרש
ומדהוצרך
מיהו מספקא לי ,לדעת האומרים דרשא׳
הכי לא הוה מקרי מבזה ח״ח אע״ג דהיפך לפדותה ביותר מכדי דמיה ,האמנם מיובא
לו שמו .ואגב גררא ומהתם נראה לדקדק ליכא ,וזה הבעל שהוא שבוי עם אשתו,
דאי קרי לח׳ בשמו לא מקרי מבזה ת״ח ,לו לפדותה ביותר מכדי דמיה ,אך אין בידו
דאל״כ למה הוצרך לפרש דשוויסקאל גרגרן נפדות עצמו ג״כ .היכי לידיינו ־ ׳*> להא
וכלומר דמשום הכי שמתיה .תיפוק ליה דינא ? אם נאמר כיון דרשאי לפדולג־יותר
דמחייב שמתיה על דקרי ליה יהודה בלא שם מכדי דמיה ,א״כ הרי עומדת לפדות ,ואינו
רב ולא חכם .אלא ודאי דזה לא מקרי בזוי יכול לפדות עצמו להנימנה ,כיון דהוא הגורם
לה שלא תפדה .או״ד כיון דאינו מחוייב
מתקנת חכמים ,א״כ השתא ליכא מיובא
עליה ,רק עד שיתרצה השבאי ,וכיון דלא
?  fluר חץ*
׳ חי' מ״י
.
נתרצה ,מעתה הוי כאילו אינה שבויה ,ויפדה
_ wY
עצמו ויניחכה ,עד שהצבור יפדיה; וגם בזה
בדין פדיון שבויים
מסחברא לי ,כיון דליכא חיובא עליה ,הואו
ומתחלק לעשרה סעיפים.
קודם .וכשיהיה מעות ביד הקהל יפדוה; אך
א) כתב מר״ן ביו״ד סי׳ רנ״ב :איש ואשתו מספק״ל ,אם אין ביד הקהל מעות רק מעט,
שבויים ,אשתו קודמת לו; וב״ד עורדים ואם יצטרפו עם מה שמחוייב הבעל ,יהיו
לנכסיו ופודין אותה; ואפילו עומד וצווח אל
ראויים לפדותה ,אך שבזה לא יהיה מה
תפדוה מנכסי ,אין שומעין לו .ע״כ :ויש שנשאר ביד הבעל יספיק לפדיון עצמו ,מי
לחקור ,היכא דאין השבאי רוצה ליקח כדי
קודם ?
דמיה ,רק יותר מכדי דמיה ,בשביל שהיא
ונ״ל דזה תלוי בפלוגתא :דלדעת מר"
יפ״ת ,ולבעלה יניחנו לפדות בכדי דמיו ,מאי ?
דאין רשאין לפדות ביותר מכדי דמיה ,משוד
דמיה
אי אמרינן כיון דהשבאי אינו רוצה כדי
דלא ליגרבי וגם בעל אינו יכול ,א״כ־ ה"
לפדות
פקע חיוביה דבעל השתא ,וממילא יכול
|איכו
אפי׳ שהוא לא נתן רק כדי דמיה,
דלא
דילמא,
עצמו ,ולהניח אשתו בשביה; או
טעמא דלא ליגרבו .דהרי עכשיו גאו בו
יתרצה
ימים,
מגיהים ליה ,דשמא אחר איזי
פדיון היא .וא״כ הבעל קודם ,ויכול לפדוג
השבאי ליתנה בכדי דמיה ,כשיראה שלא יחנו
עצמו אף ביותר מכדי דמיו .ואע״ג דיתכ
לו יותר; ומיסחברא לי דרשאי לפדות עצמו,
שיתרצה השבאי בכדי דמיה ,ושוב אין בין
דאין דוחין נפש מפני נפש ,וכ״ש ב׳ נפשות ,ולא ביד הציבור לפדותה ,שהרי הצבור אי
בשביל שמא יהא תקון לנפש האחת .הגע
להם אפי׳ בכדי דמיה ,מ״מ אין דוחין הצל
עצמך ,איש שנשבה ,ורוצה לפדות עצמו ,מי
נפשות של עכשיו ,על ספק הצלת נפשות ג
אמרינן לא תפרוק נפשך כדי שאם חשבא
אחר זמן :ובפרט שיתכן ,בעת רצוי השבא
אשתך תוכל לפדותה ? ! אף דיש לחלק ,מ״מ משמייא ממציא להו מעות לפדותה .א5
כיון דאין בידו לפדותה עכשיו ,הוי כאילו לא
לדעת הסוברים ,דרשאי לפדותה ביותר מכי
ישבית .וכדמות ראיה לזה מ״ש הרווד״ם

ויזמין.

י•'

ספר

מעיני הישועה
חלק רביעי

על טסכת כבא מציעא
פרק הזהב
כולל
חרושים ביאורים ובירורים
בגמרא פירש״י ותוספות
ובשיטות ראשונים וגדולי אחרונים

חובר מאתי

יצחס מונדרוביץ
בלא״א מו״ה משה ז״ל ,מלודז

שנת תשמ״ט לפ״ק

/ty/r

״p’j3 yj?1

מעיני

דף נ״ח ע״א ,ע״ב

יותר ממאי שחייבתו תורה רשאי ,ואין תנאו סותר
למאי שכתוב בתורה ,משו״ה התנאי שהתנה בשעת
משיכה הוי תנאי גמור ואין צריך קנין ,אבל בהקדשות
וקרקעות דהתורה מימייה מדיני שמירה ,א״כ כל
תנאים שמחייבים שמירתו הם נגד התורה ,והוי
מתנה על מה שכתוב בתורה ,וחיובו שמחייב עצמו
הוא רק לממון ,ואין לומר אם לא יתקיים התנאי תהא
השמירה בטילה ומשיכתו לשומר בטילה ,כי כאן אי
אפשר לעשות תנאי ,רק מעשה המשיכה קיימת.

וניחא

בזה מה שראיתי בפנ״י שכתב דכשהגמ׳
מקשה אי הכי רישא דקתני אין אחריות
שבת עליו ,הכ״נ דלהפסיד שכרו ומי אית לי׳ שכר
שבת ,למה לא משני דלעולם איירי להפסיד שכרו,
והכי קאמר שאין אחריות שבת עליו לענין שאם נגנבו
בשבת אינו מפסיד שכירתו מימים הקודמים ,היינו
משום דהכא בשכיר יום כל יומא ויומא שכירות בפני
עצמו הוא ,ואף אם הי׳ אחריות שבת עליו לא היה לו
להפסיד שכרו של ימים הקודמים ,ע"ש .לכאורה לפי
תי׳ הראב״ד לקמן צד .הלא בתחילת התנאי בשעת
המשיכה קבל עליו להתחייב אם לא ישמור אף בשבת
בהבלעה ,ואם לא יתקיים התנאי משיכתו בטילה
ומפסיד שכרו אף מימי החול כיון דאינו שומר כלל,
ולמה כתב הפנ״י ואף אם הי׳ אחריות שבת עליו לא
היה לו להפסיד שכרו ,וע״כ כמו שכתבנו ,דאינו יכול
לעשות .תנאים כיון שהוא נגד התורה שפטרה אותו
מדיני שמירה ,א״כ אין חילוק בין אחריות שבת עליו
או לא ,אינו מפסיד שכרו מימות החול.

נח :הא מה אני מקיים

לא תונו באונאת
דברים ,הא כיצד אם הי׳ בעל תשובה אל
יאמר לו זכור מעשיך הראשונים כר .הנה כל הני
דחשיב כאן הוא מטעם מבייש את חבירו ,ופרש״י הוי
ירא מן היודע מחשבות אם לטובה אם לאונאה ,היינו
להתבייש ,וכן אם היו חמרים כו׳ ויודע בו שלא מכר
לעולם ,פי׳ הוא מהתל בו ומביישו ,וכן לתלות עיניו
במקח בשעה שאין לו דמים ,פי׳ הר״ח שנמצאת
מפחית המקח בעיני בעליו ע"ש ,הפי׳ ומראה לבעליו
שאינו יודע בטיב סחורתו ומביישו ,וזה מה שר׳

הישועה

קנג

אלעזר אמר זה בגופו ,שמביישו ,ור״ש בר נחמני אמר
דזה לא ניתן להשבון דאף שמפייסו לא ניתן להשבון
הבושה שביישו ,כמו דאמרינן כתובות עד :תנו רבנן
הלכה אצל חכם והתירה מקודשת ,אצל רופא וריפא
אותה אינה מקודשת ,מה בין חכם לרופא ,חכם עוקר
את הנדר מעיקרו ורופא אינו מרפא אלא מכאן
ולהבא ,ופרש״י מכאן ולהבא ,אבל עד עכשיו היו
עלי׳ ,נמצא שבשעת תנאי הקדושין הטעתו ע״ש ,א״כ
אף שמפייסו לא ניתן להשבון הבושה שביישו ,וגם
להמפורשיס שביארו שבהיו עלי׳ מומין גם עכשיו
נמאסת היא על בעלה ,א״כ גם כאן אף לאחר
שפייסו ,אי אפשר שיעבור כולו מבלי השאיר איזו
בושה פנימית בהמתבייש ,ועי׳ בפרש״י בראשית ג־ז
בשם המדרש עלה תאנה כו׳ ומפני מה לא נתפרסם
הע־ן שאין הקב״ה חפץ להונות לברי׳ שלא יכלימוהו,
ויאמרו זה שלקה העולם על ידו ,ע״ש.

ואפשר

עוד לומר פי׳ אל יאמר לו זכור מעשיך
הראשונים שצריך לעשות תשובה דוקא
כמו דאמרינן יומא פ״ו היכא דמי בעל תשובה כו׳
מחוי ר״י באותו פרק ובאותו מקום כר .כנראה
דברייתא מלמדינו דאם יזדמנו לבעל תשובה מעשיו
הראשונים שעבר עליהם שיגבר יצרו ולא יעבור
אליהם ,אבל יכול לעשות תשובה אפילו לא באותו
פרק ובאותו מקום ,ולא צריך שיחזור עליהם ושיתגבר
יצרו ,ואולי זה עוון שיגרה ביצרו.

נח :אם היה

גר ובא ללמוד תורה כו׳ אפשר
לפי״מ דאמרינן שבת לא .ת״ר מעשה
בנכרי אחד כו׳ אמר כמה תורות יש לכם כו׳ שבכתב
אני מאמינך כו׳ גיירני ע״מ שתלמדנו תורה שבכתב
כו׳ בא לפני הלל גייריה כו׳ ופירש״י דלא דמיא הא
דגר שבא להתגייר חוץ מדבר אחד אין מקבלי[ אותו,
דשאני הכא שלא היה כופר בתורה שבע״פ אלא שלא
היה מאמין שהיא מפי הגבורה ,והלל היה בטוח
שאחר שילמדנו יסמוך עליו .יתכן הפי׳ שאם בא גר
ללמוד תורה ,תורה אחת ,רק תורה שבכתב ,אל
ידחה אותו כדברי ב״ש ,דמי שלא האמין באל חי ,איך
יצויר שיבא היום או מחר להאמין בחורה שבע״פ

קנד

מעיני

דף נ״ח ע״ב ,דף נ״ט ע״א

שהוא מפי הגבורה דבאמת זה היה סברת שמאי שלא

הישועה

באונאת דברים משמע שהוא יותר חמור ,דאפשר
דאינו חמור ,אלא משום שהוא דבר המסור ללב

קבלו ,והו״ל כמו שרוצה להתגייר חוץ מדבר אחד דאין
מקבלין אותו ,לזה אמרה הברייתא ,דזה הוי אונאה

כדאמרינן לעיל בסמוך כל דבר המסור ללב נאמר בו

לגר שהרי מעשה רב יוכיח מגר שבא לפני הלל וקבלו

ויראת כו׳ משו״ה ס״ל לר׳ אלעזר זה בגופו וזה

ובסוף האמין גם בתורה שבע״ם.

בממונו ,אבל לכאורה ישנם אנשים שממונם חביבים
עליהם יותר מגופם ,דמשום הכי נאמר בכל נפשך
ובכל מאדך משו״ה ס״ל לרשב״ג דחמור אונאת

נח :אם היו יסוריץ באין עליו כו׳ אל יאמר לו
כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב הלא יראתך
כסלתך כו׳ זכור נא מי הוא נקי אבד ,פי׳ דבקרא

דברים מאונאת ממון דזה ניתן להשבון וזה לא ניתן
להשבון ,ור׳ אלעזר אפשר כיון דדריש לקמן הכל נפרע

כתיב לא תונו כו׳ ויראתך מאלקיך כו׳ ותאמר לו אם

בידי שליח חוץ מאונאה שנאמר ובידו אנך ,ובפי׳ רד״ק

יסורין באין עליו כמו• על איוב ,דיסורין בגופו היו ,זה

הביא דברי המדרש על חומת אנך על שורא דאוניתא

מפני שנאמר ויראת מאלקיך ,ואתה לא יראת
מהקב״ה ,אם היית נקי לא היית אובד ,היה לך לירא

ובידו אנך כבעל חוב ושטרו בידו ועומד לגבותו מבעל

מהקב״ה וזה היה בטחונך ,אלא אם אתה רוצה
להוכיחו אל תאמר לו בלשון זה שאמרו חבריו לאיוב,

דיתכן ,אם הקב״ה נותן יסורים לאדם הוא מרחם
עליו ,ואפשר שזה המדוכא ביסורין הוא ירא ד׳
והקב״ה יסרו מאהבה ,ובתוד״ה הלא יראתך כו׳,
וסוף פ׳ הנחנקין יש לפרש כמו כן לשון בטחון ולא
לשון סכלות כמו דאמר לי׳ שטן לאברהם אדרבה לפי
שהיית ירא ד׳ פגעה בך מדת הדין ,יתכן דחסרון הוא
דמשתמע לתרי אנפי סכלות וכסילות ,וזה נקרא

אונאת דברים ,אף שכוונתו רצוייה ,אבל דבריו אינם

רצויס ,שיש בהם כדי להונות אח השומע ,דמשתמע
לשון בטחון כמו אם שמתי זהב כסלי .א״כ מותר
להוכיחו שאינו ירא ד׳ ,דלא עביד דיינא בלי דינא ,שכן

חובו ,ע״ש ,וכיון דאונאת דברים הוי שמביישו והוי
אביזרייהו דשפיכת דמים א״כ משלם הוא עפ״י

מעשיהם בגופו ר"ל.

נח:

תוד״ה חוץ מג׳ כו׳ אין לפרש דאין עולין
לעולם כו׳ אלא הכי פירושו כל היורדין

עולין מיד ואין אור של גיהנס שולט בהן ,והמפורשים
תמהו א״כ למה יורדין ,ובהקדמת ספר חרדים כתב

ע״ז ,אל תטעה שאינו שולט בו כלל ,שאם כן אתה

נותן יד לפושעים שעל דבר זה ישענו ,אך פי׳ כי כמו
שישלוט האור במזבח הזהב בשרפו ולא יתכהו

ויאבדו ,כן בנפשות החטאים ישלוט האש לנקותם ולא
לכלותם ולאבדם ח״ו ע״ש.

אמרו רבנן לרב הונא על דתקיפו לי׳ בני דחמרא לעיין
מר במיליה כו׳ ומי ח שיד הקב" ה ,ברכות ה :אלא

דף נט.

דאונאה דמשתמע נמי לשון כסילות ,ונראה כאלו
אומר לו להיפך כמו שאמר השטן לאברהם אבינו,

שמואל בר נחמני אמר ר׳ יונתן כל האומר דוד חטא

היה לך להיות ירא ד׳ שהרי הוא מדקדק עם חסידיו.

אינו אלא טועה כו׳ אלא מה אני מקיים מה שאמר

נוח לו לאדם שיבא על ספק א״א ואל
ילבין פני חבירו ברבים כו׳ .בשבת נו .א״ל

נתן הנביא מדוע בזית כו׳ שבקש לעשות ולא עשה כו׳
נח :אמר ר׳ יוחנן משום רשב״י גדול
אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו
ויראת מאלקיך וזה לא נאמר בו כו׳ ור׳ אלעזר אומר

זה בגופו וזה בממונו ,רבי שמואל בר נחמיני אומר זה

דכל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו
כו׳ ומקשה תוס׳ הלא הגט חל אם לא ישוב בסוף
המלחמה ,ואמרינן בגמ׳ מה היא באותן הימים ר׳

יהודה ס״ל הר היא כא״א לכל דבריה וא״כ לר׳

ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון .ונראה בפלוגתתם

יהודה היתה א״א גמורה בשעה שבקש לעשות וגס
לר׳ יוסי חטא דוד בשעה שבקש לעשות ,דאינה

דמנ״ל לר׳ יוחנן משום דנאמר בו ויראת מאלקיך

מגורשת ודאי ,ולמה קרי לי׳ ספק א״א ,ותי׳ ר״ת דכל

מעיני

הישועה

דף נ״ט ע״א

היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו הי׳
מגרשה בלי שום תנאי ,והא דקרי לי׳ ספר ,א״א לפי
שהיו מגרשין בצנעה כדי שלא יהיו קופצין כו׳ לכך
קרי להו ספק א״א כר .לכאורה אם כולן היו עושין
כן ,אפילו ספק א״א לא הוי ,א״כ לא חטא כלל ומדוע
אמר לו הנביא מדוע בזית כר ,ומפי׳ תום׳ משמע דכל
היוצא למלחמת בית דוד הי׳ עושה כן .ונראה דבשבת
נו .פירש״י דהיו שולחין גט מן המלחמה ,פי׳ אחר
שרואה •מקום סכנה ,ניחא ,א״כ לא ידע דוד אם כבר
שלח לה גט ,ובכל זאת מחשבתו היה לעבירה ,משו״ה
קרי לי׳ ספק א״א ,דשמא כן שלח לה גט .ומה שכתב
ר״ת שהיו מגרשין בצנעה כדי שלא יהיו קופצין כר
לכאורה הלא סבת הגירושין היה כיון שהלכו
למלחמה ולא רצו שתזקק ליבום או כפירש״י שלא
ישארו עגונות ,הלא יותר טוב להם שיתנו גט על תנאי,
ואולי כיון דגט על תנאי צריך להיות אצל בי״ד שיודעים
דיני תנאים א״כ יתפרסם הדבר ,ואם לא יבואו לביתו
תיכף אחר המלחמה יהא קופצין הרבה על נשותיהן,
ובאמת הוא חי ,ורוצה להחזיר את אשתו ,משו״ה לא
גירשו בפרהסי׳ אלא בצנעה ,ויותר טוב להם גט בלי
תנאי בצנעה מלעשות גט על תנאי בפרהסי׳.

וכתבו ,ולכל הפירושים קשה דאפילו בא על א״א
ודאי טוב ממלבין מדקאמר דוד הבא על
א״א מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא אבל מלבין
כר ,ונראה דלעיל ילפינן מלא תונו איש את עמיתו
דבאונאת דברים הכתוב מדבר ,וראי׳ מדכתיב ויראת
מאלקיך כו׳ ואונאת דברים היינו הלבנת פנים,
דמבייש את חבירו ,והוי ירא מן היודע מחשבות אם
לטובה אם לאונאה ,ור׳ יוחנן הביא ראי׳ מדוד,
מדדרש רבא ובצלעי כר ולא עוד אלא אפילו בשמה

שעוסקים בנגעים ואהלות כר הבא על א״א מיתתו
במאי ,ואני אומר להם כר ויש להם חלק לעולם הבא
אבל המלבין כר אין לו חלק לעולם הבא ,לכאורה
למה שאלו אותו על א״א הלא דינו כתוב בתורה ,ומה
זה שאמר דוד ולא עוד כר וע״כ שדוד קבל לפני
הקב״ה כיון שהם שואלים אותי דינו של א״א וגם
בשעה שלומדים נגעים ואהלות ג״כ שואלים אותי דין
א״א ,ודאי לבייש אותי באין ,משו״ה היה עונה להם

קנה

דין א״א והוסיף דדין הלבנת פגים חמור אפילו מזה,
א״כ ר׳ יוחנן להשמיענו בא דדוד ג״כ למד דלא תונו
על אונאת דברים קאי ,וכיון דבאו לביישו ולהלבין
פניו ,אף דשאלו אותו על א״א והם ידעו דלא חטא
בא״א ,דכל היוצא למלחמת בית דוד כר ,אלא דשאלו
אותו דין א״א לביישו על ספק א״א ,א״כ מתור־ן
קושיית התום׳ ,דר׳ יוחנן לא בא להשמיענו איזה

איסור חמור ,דדוד כבר אמר דין זה ומה מחדש ר׳
יוחנן ,אלא להביא ראי׳ דגם דוד למד דלא תונו קאי על
אונאת דברים.

נט .אמר ר״י משוס רשב״י נוח לו לאדם שיפיל
עצמו לכבשן אש ואל ילבין פני חבירו
ברבים ,מנ״ל מתמר דכתיב היא מוצת והיא שלחה אל
חמיה כר ופי׳ בתום׳ ד״ה דכתיב כר ולא שלחה לו

אלא ברמז ,אס לא הי׳ מודה לא היתה מפרסמו,
ע״כ .לכאורה איך אפשר לחשוב שיהודה לא יודה לה
על חותמו ופתילו ומטה ,אף שרמזה לו את זה ברמז,
ואפשר דבמכות כג :איתא בשלשה מקומות הופיע
רוה״ק ,בבית דינו של שם דאמר צדקה ממני כר,
דבאמת התנהגו בלי רוה״ק בתמר שלא כדין ,דהלא
אי אפשר לגמור הדי! רק עפ״י שנים עדים ,ובי״ד של
שם הצילו את תמר דאמרה לאיש אשר אלה לו אנכי
הרה ,וזה באמת הוי רק אומדנא ,דאי אפשר מן
הסימנים האלו לדון על אמיתת הדבר ,דהרי אפילו
נאמר סימנין דאורייתא מכל מקום בכלים חיישינן
לשאלה ,וגם אפילו נאמר דכלים הוי באמת דיהודה,
בכל זאת הלא הוי רק אומדנא דמוכח ,דהלא יכול
להיות דכי היכי דאזיל הוא לגבה כך אינש אחרינא
אזיל לגבה ומאיש אחר הרה ,ואם הי׳ יהודה רוצה לא
הי׳ יכול להודות צדקה ממני ,א״כ ראיית התום׳ היא
על ההודאה צדקה ממגי ולא על הודאת הסימנין
שנתן לה.

וראיתי

מקשין האיך מוכח מכאן שמוטב שיפיל
את עצמו לכבשן האש כר הלא היא

בעצמה שלחה אל חמיה ומה לה לעשות עוד ,ואי משום
שלא אמרה בפירוש ממך ,הלא כולם היו רואים
החותם של יהודה ,והיא אמרה לאיש כר אני הרה.

קנו

מעיני

הישועה

דף נ״ם ע״א

וגם קשה האיך היה יהודה יכול לומר צדקה ממני
דלמא עדיין היתה מעוברת מאיש אחר ,ומה שהבאנו
לעיל הגמ׳ במכות שהופיע רוח הקודש בבית דינו של
שם דאמר צדקה ממני ,אבל אין יהודה היה יכול
לומר צדקה ממני דלמא זנתה מקודם ובאמת הרה
מאיש אחר .וראיתי בספר משך חכמה שעמד על מה
שהמגידיס היו אומרים זנתה תמר כלתך וגם הנה
הרה לזנונים ,דאמרי׳ ביבמות לה .אשה זונה מתהפכת
ומזנה כדי שלא תתעבר וכש״כ שאינה עושה פעולה
להתעבר ,ותמר היתה בתולה ,כי ער ועונן שמשו שלא
כדרכה כדאיתא ביבמות לד :ויהודה שבא עליה
הרגיש בזה ובתולה אינה מתעברת מביאה ראשונה,
משו״ה אמרו המגידים זנתה כמה פעמים ויתכן עוד
תחת ער ועונן ,אבל תמר מיעכה באצבע ע"ש .ואף
שבמשך חכמה כתב הענין בקצור נמרץ אבל ברור
שזה כוונתו .א״כ כששלחה הסימנים ואמרה הכר נא,
זה היה רק ברמז כמוש״כ תום׳ ,ועיקר הוא שעי״ז
יזכור יהודה שהיתה בתולה ,שלא רצתה לביישו ,א״כ
יהודה כשאמר צדקה ממני ידע בבירור שלא נתעברה
מאיש אחר ,וראי׳ גם שמוטב שיפיל את עצמו לכבשן
האש ואל ילבין כר.
ויש לעי׳ אס יאמר לו עכו״ס לך והלבן פניו של
פלוני ואס לאו אהרגך ,לא מצינו שעל זה יהרג
— ועל יעבור ,ולא שייך בזה לומר מה חזית כו׳ ומאי
שנא דלמדינן מתמר דנוח לו לאדם להפיל עצמו כו׳
.".ואל ילבין כר הלא הלבנת פנים לא הוי בכלל הדברים
שיהרג ואל יעבור ,וקשה לומר דלמדינן מתמר שאסור
להציל עצמו בהלבנת פנים של חבירו ,ואף שאינו נכנס
בגדר יהרג ואל יעבור ,לכאורה אם אפשר שהי׳ לתמר
שני עדים שידעו מהלך העובדה כמו שתמר ידעה,
הלא מותר היה לתמר להביאם להעיד ,ומוכרחים היו
להעיד ,והפכו הדין לטובת תמר אף שהלבינו פני
יהודה ,ולמה אסור זה לתמר.
ובסוטה י :תוד״ה נוח לו לאדם כר תמהו אמאי
לא חשיב הא דנוח לו לאדם שיפיל
עצמו לתוך כבשן האש ואל .ילבין■ כר בין הג׳ דברים
שיהרג ואל יעבור ותי׳ דעבירת הלבנת פנים אינה

מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורשות
מ״ש .נראה מדבריהם דהלבנת פנים אינה מטעמא
דאביזרייהו דשפיכת דמים וחייב למסור עצמו למיתה
כמו על שפיכת דמים ,אלא משוס חומר העבירה שאין
מולין מגיהנס לעולם ,דהלא חושב גם המכנה שם
לחבירו שאין לו כבר הלבנת פנים ,אלא כיון שהמכנה
שם לחבירו להכלימו מתכוון ,א״כ אינו עולה מגיהנס
למולם חמיר הענין מאד ,דאי נאמר דהלבנת פנים
מטעם אביזרייהו דרציחה למה בכתובות סז :מצינו
דמר עוקבא ברח לההוא אתונא דהוי גרופה נורא
הוי קא מיקליין כרעיה כו׳ אמרה לי׳ דביתהו שקול
כרעיך כר .ומאי כולי האי דאמר מר זוטרא כר נוח לו
לאדם מנלן מתמר כו׳ הלא לכאורה אף בשפיכת
דמים הוא דוקא היכי שאונסין אותו לעשות מעשה,
אלא ע״כ משום דאין לו חלק לעולם הבא ,ואין חילוק
בין עושין ממשה או לאו ,משו״ה הביא הגמ׳ מתמר.

הנה פי׳ התום׳ שכתבו שהיתה קרובה לאש ,הפי׳
זה כתבו תוס׳ בכתובות סז :בשם הר״ח ,ומה
דדחקי להתוס׳ להביא פי׳ זה דמוצת בלא אלף כמו
ויצת אש בציון ,אלא הכוונה כמו דשם הקב״ה בעצמו
הוצת אש בציון ,כמו כן תמר הציתה עצמה והיתה
קרובה לאש ,מכאן ראי׳ דנוח לו לאדם שיפיל עצמו
לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,לכאורה
לתמר דין בן נח היה ובמשנה למלך הל׳ יסודי התורה
הביא מחלוקת הפוסקים איך הדין בבן נח ,דהלא אך
את דמכם כר לישראל נאמרה דלא נשנית בסיני ,א" כ
נלמוד דלישראל מותר לעשות זה ,דאף דנאמר
דהמלבין פני חבירו הוי כאלו שופך דמים ,הלא

בשפיכת דמים עצמו אמרינן איפכא מה חזית ,וצריכין
לומר דמימרא זו היא לפי" מ שאמר רבי אפרים
מקשאה שהביא רש״י בפרשת וישב דבתו של שם
היתה ודנו אותה בדיני ישראל דהלא יצאה לשריפה
כבת כהן ,א" כ אפשר ללמוד דאף בישראל צריכים
לעשות כן מפני קדוש השם.
והרמב״ן הביא פירש״י שהביא מברייתא דבתו
של שם היתה ,וכתב ואני לא ידעתי

הדיו זה ,שבת כהן אינה חייבת שריפה אלא בזנות
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קט

קוגרהחכמ^

מס זיקת הבעל ארוסה או נשואה כמו שמפורש
בסנהדרין אבל בת כהן שומרת יבם שזינתה אינה
במיתה כלל ,ובין בת ישראל ובין בת כהן אינה אלא
בלאו גרידא וא״ת שהיה היבום נוהג בבן נח ,והוי
להס בכלל א״א ואזהרה שלהן הוא מיתתן ,הלא הס
אמרו שיהודה התחיל במצות יבום תחילה ,וכן מוכח
בסנהדרין שאין יבמה בבן נח חייבת כלל עיי״ש.
ומפורשים תי׳ שמהמבול ואילך גדרו עצמן מן
העריות ,וגזרו מל הזנות .ובע״ז לו :אמרו דהזנות
בי״ד של שס גזרו עליו ,ואעפ״י שהביאו ראי׳ מהא
דהוציאוה ותישרף נראה שלא נתחדשה אז הגזירה,
שא״כ לא היתה חייבת מיתה ,שקודם הגזירה זינתה,
ולהיותה בת כהן גזר עליה שריפה ,לא מפני שהדין
כך ,אלא לפי שחללה כבוד בית אביה שהיה כה״ג ,גזר
עליה שריפה.

נט .אמר ר׳ חנינא בריה דרב אידי לא תונו
איש את עמיתו ,עם שאתך בתורה ובמצות
אל תונהו כר ,ובשבועות ל ,תני רב יוסף בצדק
תשפ^ עמיתך ,מם שאתך בחורה ובמצות השתדל
לדונו יפה כו׳ ופירש״י למישריה בתיגריה ,אם באו
שגי דינים לפניך ואחד מהם של תלמידי חכמים הוי
פוסק אותו תחילה ,ופטור אותו מלפניך ,מ" כ חזינן
דעמיתו משמע דוקא תלמיד חכם ,ומגמ׳ דידן משמע
דעמיתו קאי אכל ישראל שומר תורה ומצוה ,וראיתי
למהרש״א ז" ל שם שממד על זה ,וכתב לגבי דיין
שנקרא אלהיס ע" ש חשיבותו לא הר׳ ל למקרי לבעל
דין עמיתו אלא בת״ח עם שאתך כו׳ וכדמסיק למשרי
לי׳ תגרא ברישא ,ע" ש .לפי" ז ניחא לעיל כד .דמר
זוטרא חסידא אמר ש" מ האי הוא כפתי׳ ואודי ,אף
דביזה אותו על הספק ,דלא היה לו ידיעה ברורה
שגנב ,רק ראה שנגב ידי׳ בגלימא דחבריה ,בכל זאת
לא עשה מעשה עמך ,דלא יפה לבר בי רב שהוא
תלמיד( ,עי׳ עירובין עד .אמר לי׳ ר" א בר בי רב,
ובחגיגה ה .בר בי רב דחד יומא) לנגב בגלימא
דחבריה והוי אינו עושה מעשה עמך ,וכן לעיל מח:
דלרבא מילט לייטינן לי׳ דאינו עושה מעשה עמך,
דכתיב שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב,
ואף דהוי איסור דרבנן ,דהאי ולא תשקרו איש

בעמיתו ,מוקי הגמ׳ ב״ק קה :לאזהרה כשנשבע
לשקר בפקדון ,והקרא מדבר שקר תרחק מוקי לי׳
הגמ׳ שבועות ל :אזהרה לדיין לכמה דברים ,ואזהרה
לתלמיד היושב לפני רבו בדין ,ואזהרה לעד ואזהרה
לבעלי דינין ,מ" ש .והקרא שארית ישראל לא ימשו
עולה ולא ידברו כזב ,נוגע לשקר שאינו כולל דררא
דממונא .ומה דדרשינן לעיל מט .מקרא הין צדק כו׳
לומר לך שיהא הן שלך צדק ,אמר אביי ההוא שלא
ידבר אחד בפה ואחד בלב פירש״י הן שלך כלומר
כשאתה מדבר הן או לאו קיים דבריך והצדק אותם,
שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב בשעה שהוא אומר
הדבור לא יהא בדעתו לשנות לאחר זמן כו׳ ,ואף
דהרמב״ס פ״ה מהל׳ דעות הל׳ יג כתב דרך ת״ח
להיות מו״מ באמונה אומר על הן הן ועל לאו לאו כו׳
אבל המג" ח מצוה רנ״ט נכתב דאין כוונת הרמב״ם
דקאי דוקא את" ח ,אלא כוונתו דת" ח צריך להיות
מדקדק ביותר ,ע" ש שכתב .דדרשא זו מה" ת .ואולי
לפי" מ שאמר אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד
בלב ,ופירש״י בשעה שהוא אומר הדבור לא יהא
בדעתו לשנות כו׳ ,אבל באם בשעה שאמר הדבור לא
היה בדעתו לשגות ,אלא נשתנה השער לאחר זמן,
והוא חוזר בו לפי שינוי השער אין כאן חסרון אמנה,
לזה כתב הרמב״ס אבל דרך ת" ח להיות מו״מ
באמונה אומר על הן הן ועל לאו לאו.
וערד אפשר לומר דמה מר זוטרא חסידא ביזה את
הבר בי רב ,דהנמוק״י הביא בשם המדרש
דמי שמאנה את עצמו ,היינו שמזלזל בכבוד עצמו גם
אחרים מותרים לזלזל בכבודו .וכן פסק הרמ״א חו״מ
סי׳ רכ״ח .ועי׳ ב" ק פו :גבי ערום דפריך ערום בר
בושת הוא ,ופירש״י כיון שאינו מקפיד בעצמו לילך
ערום בפני בני אדם לא הוי בר בושת ,ובר בי רב
דנגיב בגלימא דחברי׳ ולא בוש אינו בר בושת וכן
משמע לקמן סב .דאיתא דבדבר המסוים חייבין
הבנים להחזיר מפני כבוד אביהם ופריך והני מפני
כבוד אביהם מי מחייבי קרי כאן ונשיא בעמך לא
תאור בעושה מעשה עמך ,ומשני בעשה תשובה.
ופריך אי עשה תשובה מאי בעי גביה ,ובתוד״ה אי
עשה תשובה כו׳ כתבו דגם למ״ד רבית קצוצה אינה
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•"יוצאה בדיינין פריך שפיר ,דמכל מקום היה לו להחזיר
משוס לעז ובושת ,וכיון דלא חשש גם בניו אין להם
לחוש לכבודו ע" ש.

לנהוג בו כבוד הוי רק משוס מראית עין ,כי מי יבחן
אס אביו רשע או לא ,ויאמרו בן לא יכבד אב .ומטעם
זה כתב הרמ״א יור״ד סי׳ ר״מ סעי׳ ז׳ דאם האב
ע״ה והבן ת״ח מחויב לקום משום מראית עין שלא

ואגב אפשר לומר דמה שדייקו בתום׳ דגם למ״ד
רבית קצוצה אינה יוצאה בדיינין פריך שפיר,
כוונתם ,דהאי כבוד אינו אלא מפני הבריות ולא תלוי
כלל בחיובא מצד הדין להחזיר ,וכל זמן שתקלה זו

ידעו שאביו ע" ה .לפי" ז לא קשה דגמ׳ פריך ממ״נ
דאין חייב לכבדו ,כיון דכל כבודו של אב שלא יאמרו
זה של גזל פלוני ונזכר בה לקלון כפירש״י ,א״כ בידוע
זה אין כאן מראית טין דהלא נודע שהוא רשע ,ואס
לא ידעו אין כאן העדר כבוד אביהם דהא לא ידעו

תחת ידו שעמה עבד איסורא אע״ג שעכשיו מדינא
אינו מחויב להחזיר מכל מקום אין כבודו בכך ,לא
קשה קושיית מפרשים על העו״ז חו״מ סי׳ ט׳ ס״ק
א׳ ,על מה שכתב המחבר שצריך ליזהר שלא ליקח
.־שוחד ואם לקחו צריך להחזירו כשיתבענו הנותן כתב
וז״ל כתב הסמ״ע אבל בלי תביעה אין צריך להחזיר
ולא דמי לרבית דכתיב בי׳ וחי אחיך עליך להחזיר לו
כדי לחיות אשתמיעתי׳ דברי רש״י פ׳ איזהו נשך סא:
וז״ל רבית קצוצה וכופין אותו להחזיר אס תבעו
בחיים ע" כ הרי דגם רבית בעי תביעה והא קמל" ן
דיוצא בדיינין כשיתבענו ע" ש .ותמהו עליו דהגמ׳
פריך והני מפני כבוד אביהם חייבין להחזיר כו׳ אי
עשה תשובה מאי בעי גבי׳ ,פי׳ הלא היה לו להחזיר
את הדבר המסוים ,ומה קושיא דלמא איה״נ שעשה
תשובה ,ומכל מקום לא היה צריךלהחזיר משוס דהלה
לא תבעו ,ולא היה מליו חיוב להחזיר ,אפילו לצאת ידי
שמים .אבל לפי׳ התוס׳ דהכבוד אינו אלא מפני
הבריות ,ולא תלוי כלל בחיובא מצד הדין להחזיר גס
רש״י יפרש כפי׳ התום׳ מאי בעי גבי׳ כיון דלא חשש
גם בניו אין להם לחוש לכבודו ,וס״ל להטו״ז דדוקא
היכא דהרבית היה מעות כיון דלהוצאה ניתנו וכל
זמן שלא תבע ברשות מלוה הס ,ולא היכא דרבית
היה חפן מסוים ,ובכלל במעות לא שייך דבר מסוים.
ובסברת התום׳ דכבוד אינו אלא מפני הבריות ,תי׳
היערות דבש קושיית הב״י והטו״ז על
הרמב״ס דס״ל אפילו אס אביו רשע חייב לכבדו מגמ׳
כאן דפריך והני בכבוד אביהם מי מחייבי קרי כאן
ונשיא בעמך לא תאור ומשני בעושה מעשה ממך ,הרי
שפירש דאינס חייבים בכבוד אביהם אס גזל ,דרשע
הוא ,ותי׳ דגם הרמב״ס דס״ל דאס אביו רשע צריך

שגזל .וזה הטעם גס כן דחזקי׳ גירר עצמות אביו
במעה של חבלים וקשה לשיטת הרמב״ם הא חייב
בכבוד אב רשע וקיימל״ן מכבדו בחייו מכבדו במותו.
ולפי הנ״ל ניחא דבהכי לא שייך מראית עין דהכל ידעו
שהוא רשע ,ולא צריך לכבדו.
נט .רש״י חתכו חוליות כו׳ ,ראיתי לשיטה
שכתב רש״י פי׳ תנור העשוי חוליות
ומצרפו בכבשן כמשפט כלי חרש ,ואח" כ צירף
החוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ,ר״א מטהר שאין
זה כעין כלי חרס אלא כעין כלי גללים ,וחכמים
מט מאין דאזלינן בתר חוליות שהן מחרם ,ולא נהירא
דהא בכל הספרים גרסינן חתכו כו׳ לכן נראה כו׳
דהכי פירושו ,כשהיו רוצין לטהרן כשנטמאו ,היו
חותכין אותו חתיכות פחותות מד׳ טפחים ,וקאמר
הכא דאם חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא

כו׳ ע" ש.
ריש לעי׳ דאף דמרש״י הכא לא משמע דמיירי
בנעמאו ורוצה לטהרן ,הלא בברכות
יט .פי׳ וז״ל חתכו חוליות תנור של חרם שהוא עשוי
ככלי ומטלטל ,ותחילת ברייתו מן העיט ומצרפו
בכבשן כשאר קדירות ,ואס נטמא הצריכה הכתוב
נתיצה ,ואס נתצו בענין זה שחתכו סביב סביב
כחוליות עגולות (ואע״ג דכתיב יותץ מרבינן בתו״כ
דכשחותכו חתיכות פחות מד׳ טפחים בגובהו דטהור
דתניא תנור וכירים יות׳ן טמאים הם ,אם שלם טמא
אס שחתכו טהור) וחזר וחברו בטיט של חול בין
חוליא לחוליא ר״א מטהר שאין עוד ככלי חרס ,שלא
נשרף בכבשן וחכמים מטמאין ע" ש ,חזינן מפרש״י
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שהוא נלמד חק״ו דאניו דאית פיק דקידוסין ונתבו חר״ן זל שס ני היכי
לויש לצויש :וכו׳ • בספר החרדים דף ח׳ז כתב חל
כשיחטא
דלא הביא דין האב כאן לא הביא נסנן דין הרב וכתבם במקומ׳חנ ש
ס'פ ו׳דיבמות אמרו כסס סמציה לומר דבר הנשמע
שהם למדין זה מזה כאמור ואין כאן שוס תפיסה עליו בזה • ולח ש מר ן
שנאחר הוכח תוכיח כך חצוה סלא לומד דבר שאינו נשמע שנאמד אל
דפסק וכו' ׳ ע״ן להר לת ול_1עסמ*ש מר"ועוד הבל תיישב ודיין•
תוכח לן סן ישנאך וכתב בנימוקי •וסף דהקשו המפרסיס דהא אמרו
את יובילו תחילה לא
’9נ דערכיס דחצות הוכח תוכיח ו כשיחטא איש ל^4יש לא ישטמנו וישתוק י" .מוכיח
ידבל לו קשות •
עד שיכנו והתירוץ הנכון נלמד
כמו שנאמר ברשעים ולא דבר אבשלום את
תדכתב אחר זה במה דברים אמורים
מדברי הרמ׳כס יל פו מהלכות
בדברים שבין אדם ליזבידו וכו'
דיעות דמצו' הוכח תוכיח היא נחלקת
אמנון מאום׳ למרעוער טוב כי שנא אבשלום
משמעלהד׳א דכולא הך תלתאבבין
לשתים חד במי שחטא לו חבירו דמצוה
את אמנון >יא מצור“ .עליו להודיעו ולומר לו
אדס להכירו איירי ואם כן ק ק
עליו סלא יסטמנו בלבו כמידת
דתשמע דבפעם ראשונה לא ידבר
הרשעים אלא יאתר לו מדוע עשית
לבה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר"
קשות ומכאן ואילך הותר אף להכלימו
לי כן ובהא מצוה לשתוק אס יודע
פלוני שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך ואס
וזה אינו דלא הותר כלל זולתי בחילי
בו שלא יקבל רק ימחול כלבו ועל וה
חזר ובקש ממנו למחול לו צריך למחול• ולא
דשמיא כמו שכתב רבינו להדיא
אמר שלמה אל תוכח לץ • ומצוה
לקמיה אבל בדברי שחים וכו' ומבואר
שנית בהוכח תוכיח הרואה חבירו
יהא המוחל אכזרי שנאמר ויתפלל אברהס
היא דכוונת רבינו שבתחילת הדברים
סמטא או שהולך כדרך לא טובה
ובהא חייב להוכיחו אפי' מאה העמיס אלהאלהים :ז הרוגיה חברו שחטא w
לא ידבר אליו קשות כי אס רנות
עד שיכהו •
ובתוך הענין אף אס ידבר איוה
שהלך בדרך לא טובה מצור .להחזירו למוטב
דיבור קשה לפי צורך הענין לא יזיק
את חבירו שחטא
הרואה
ולהודיעו שהו׳ חוטא על עצמו במעשיו הרע;
שלא יכלם כל כד מאחר שדבר עתו
וכו• הקשה הרב
לחם תשנה זל דכנחרא אחרו אין לי
תחילה רכות אבל הה״נ דלא הותר
שנ׳הוכח תוכיח את עמיתך־המוכיח את חברו
אלא רב לתלמיד תלמיד לרב מנין
מעולם להכלימו להדיא חלילה
בין בדברים שבינו לבינו בין בדבריס שבינו
תלמוד לומר תוכיח מכל מקום ואם
כנל"עד • ועיין להרב לחם משנה
כן למת לא הזכיר רבינו דאפילו
לבין המקוסצריך להוכיחו בינו לבין עצמו _ ___שהניח דברי רביגי בצ"ע:
תלמיד לרב עד כאן ואחרי המחילה
וו חידת~חסידות• נראה
הרי
ולרבר לו בנחת ובלשון רכה ויודיענו שיהינו
לא קשיא מידי שכבר ביארו בפ׳ה
דכוונתו דחצד התוכחה
?<6ומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי העולס
דהלכות תלמוד תורה כי שם ביתו
אינו חייב מקרא דהונח תוכיח כיון
וזל ראה רבו עובר על דברי הורס
דאיט לפי כבודו ופעמים שאתה
הבא• אם קבל ממנו מוטב ואס לאו יוכיחנו
אומר לו לתדתנו רבינו כך וכך ותה
מתעלם כתיב א׳ נמי אם יודע שאינו
דם
^
4
חייב
המיד
וכן
ושלישיה
שנייה
פעם
שלא חש להזכירו גס כאן מקרא
מקבל כדק*ל במידי דאינו חפורם
דהוכח תוכיח הדבר ברור דכיון
בפסוק אכן שלא לבא לידי שנאת
להוכיחו עד שיכהו החוטא ויאמר לו ^יני
דאופן התוכחה של התלמיד לרב
חנם ח״ו אם מחל לו חידת חסידות
שומע• וכל שאפשר בירו למחות ואינו מוחה
רעהו
אינה כאשר ידבר איש אל
היא ות"ע ברכה:
לו
שאפשר־׳
כיון
ההוטאיס
בעון
נתפש,
הוא
שהוא
פרה

למחות בחם :ח המוכיח את חברו :תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו חט>ן

כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו ופניו משתנורת תלמוד לומר ;לא תשא עליו חטא • מכאן שאסור לארם
להבלים את ישראל וכל שכן ברבים • אף על פי שהמכלים את חברו אינו לוקה עליו עון גדול הוא • כך אמרו
חכמים המלבין פני חבירו ברבים ^יץ לו חלק לעולם הבא • לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו

ברבים בין גדול בין קטן ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו • במחץ

דברים אמורים בדברים שבין ארס לחברו אבל בדברי שמים אס לא חזר כו בסתר מכלימין אותו ברבים
ומפרסמין חט^ייהיו ומחרפיץ אוהו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב כמו שעשו כל הנביאיס

בישראל :ט מי שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו כלום מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר
או שהיתר .דעתו משובשת ומחל לו בלבו ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זו מידת חסידות ולא הקפידה תורה

אלא על המשטם׳ :י חייב אדם לחזהו־ ביתומיץ ואלמנות מפני שנפשן שפלה למאד ורוח□ נמוכה אף על
פי שהן בעלי ממון • *אפילו אלמנהו של מלך ויתומיו מוזהרין אנו עליהן שנאמר בל אלמנה ויתום לא

וזענון • והיאך נוהגין עמהן לא ידבר אליהם אלא רכות ולא ינהוג כהן אלא □נהג כבוד ולא יכאיב נופס
בעבודה ולבס בדברים קשים ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו • כל המקניטן או מכעיסן או הכאיב לבן

או רדה בהן או אבד ממונן הרי זה עובר כלא תעשה וכל שכן המכה אותם או הטקללן • ולאו זה אף על פי

שאין לוקין עליו הרי עגשו מפורש בהורה וחרה אפי והרגתי אתכם כחרב כריה כרותה להן ממי שאמר
והיה העולם שכל ומן שהם צועקים מחמס הס נענים שנאמר כי אם צעק יצעק אלי שמע <4שמעצעקתו •
כד׳א
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תנו לה מפרי ידיה
ויהללוה בשקרים מקשיה
(משלי לא)
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קובץ זכרון

לעילוי נשמת

הרבנית הצדקנית

מרת רחל טולידאגו ע״ה
נלב״ע כ׳ אייר התשנ״ג

יו״ל ק״י בני המשפחה

קיץ תשנ״ג

/

מפרי ידיה
גאו׳ חלוק הונו .כ^ואל יצל! מרשות
יצרי ,ומהיכ״ת בשליהו״י שאינו כן- ,
נ׳ הרי יליף דין שליחות יד הצריכה
ין שואל מדעה ,ובגוונא שצריכה חסרון
.יל שע״י החסרון הופקע עתה מרשות
גמרי ,ומסברא דהרי יסוד השמירה
ת נאמנות בעלים להשומר וכשליתא,
:ע הדין שומר מעיקרו ,ושוב דמי׳ לדין
,ה מרשותו לגמרי ,ושפיר יליף בגמ׳ -
יא לכל דין שואל של״מ שתשיב גזלן
י׳־׳ז נפקע מדין שואל] ורמב״ן קאי רק
י אצ״רו דאוי באמת מהיכ״ת לחייב
; מרשות בעלים לגמרי ,דלמ״ד זה הרי

גס כרשות שומר שייכ& גנעה יע״כ י} !,ם
שלימות יד חייב ,ולאו מדינא דשואל ,וכשיליף
בגמ׳ הרי יליף דין הפשוט בשליחו״י והיינו מה
שצריך חסרון ,ודא שפיר שייך למילף מינה וא״ש
ד׳ רמב״ן ,ודו״ק היטב.
[1י״ל שלמאן דקי״ל להלכה דלא בעי חסרון,
א״כ השליחו״י הוא דין מחודש
בשומרים ,ובאמת אפשר א״כ שאפילו אם הוא
לא נפקע מהבעלים ,בכ״ז חייב מדין שליחו״י
האמורה בתורה ,וע״כ מהיכ״ת לחייב כשלא
יצאה לגמרי מרשות בעלים  -לא כן למ״ד דבעי
חסרון שהוא שווה לשאר השומרים  -וע״ז מיירי
הרמב״ן ,וברור].

! jג

הקבנת פנים
הרב שלו□ מרצבך

סדין איסור הלבנת פנים
א .ערכין ט״ז ע״ב ,מנין לרואה בחבירו דבר
מגונה שחייב להוכיחו וכו׳ יכול
אפי׳ פניו משמנים ח״ל לא חשא עליו חטא,
ופירש״י ופניו משתנים שיוכיחנו ברבים להלבין
פניו עכ״ל ,וכ״כ רש״י עה״ת עה״ס דלא תשא
עליו חטא וכ׳ הח״ח בפתיחה בלאוין אוח י״ד
דאפשר דרש״י לא סליג על הר״מ והסמ״ג ושאר
ראשונים שכ׳ דאפי׳ בינו לבין עצמו עובר בלאו
זה כשפניו משמנים רק נקט מילתא דפסיקא
דברבים הדרך שממיד משתנים פניו אפי׳ אם לא
דיבר לו קשות אבל אס דיבר עמו קשוח עד
שנתבייש עי״ז אפי׳ בינו לבין עצמו עובר בלאו
זה וכ״מ מלשון הברייתא דנקטה רק משתנים
פניו ומשמע דמיירי בכל אופן עכ״ד.

אולם בגליון מהרש״א שם כ׳ ע״ד רש״י
דכוונחו ברבים דווקא דכשמוכיחו עד
נזיפה והכאה בודאי ילבינו פניו ,וא״כ בע״כ
דבמקום תוכחה אין איסור להלבין פניו בינו לבין
עצמו עכ״ד ,וכן מבואר ממש״כ החינוך במ׳
ר״מ שלא לבייש אחד מישראל וזה העון יקראו
חז״ל מלבין פני חבירו ברבים וכו׳ ,שורש המצוה
ידוע לפי שהבושה צער גדול לבריות אין גדול
ממנו ע״כ מנענו הקל מלצער בריותיו כ״כ כי
אפשר להוכיחו ביחוד ולא יתבייש החוטא כ״כ
וכו׳ ,ועובר עלי׳ והלבין פני חבירו ברבים במזיד
וכו׳ עבר על מצות מלך עכ״ל ,והרי להדיא דלאו
זה הוא רק במלבין פני חבירו ברבים.
והנה החינוך פחח שלא לבייש אחד מישראל
ובודאי כוונתו ברבים כמבואר בדבריו
וא״כ צ״ב מדוע כ׳ בסתמא שלא לבייש ויתכן
לומר שעצם הלאו אינו על מה שמביישו ברבים,

ובאמת פניו משתנות גם בינו לבין עצמו
כשמדבר עמו קשות ,אלא דכיון דחיוב תוכחה
כולל גס לדבר קשות ואשר עי״ז בודאי ילבינו
פניו ע״כ אין מלבין פני חבירו בכלל הלאו אלא
ברבים ,וא״כ האיסור הוא על עצם הבושה ורק
דלא הזהירה תורה בלאו זה כשמביישו בינו לבין
עצמו[ ,ואכן יש איסור לבייש שלא במקום תוכחה
אפי׳ בינו לבין עצמו מצד הלאו דלא תונו ועי׳
לק׳ באות ג׳].
ב .ולכאן' י״ל בד׳ רש״י והחינוך דמה
שמביישו בינו לבין עצמו אי״ז
בגדר פניו משתנים דהא איתא בב״מ דנ״ח
דהמלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים
משוס דאזיל סומקא ואתי חוורא ,ומשמע דזה
דווקא ברבים ,אולם מהא דפריך שם מכנה היינו
מלבין משמע דגם בינו לבין עצמו ה״ז כאילו
שופך דמים[ ,ומה שנקטו מלבין פני חבירו
ברבים משום דברבים פניו משתנות תמיד] וא״כ
גס מה שאמרו דמלבין פני חבירו ברבים
מהיורדים לגיהנום ואין עולין אי״ז ברבים
דווקא ,ולכן פריך מכנה היינו מלבין ,ואכן לגבי
הא דאיתא בדנ״ט דהמלבין פני חבירו ברבים אין
לו חלק לעוה״ב משמע בר״מ בפ״ו מהל׳ דעות
ה״ח דזה ברבים דווקא וצ״ע.

ו3מש״כ הר״מ שם המוכיח אח חבירו תחלה
לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו,
הק׳ הלח״מ דמשמע כשמוכיח תחלה לא ידבר
קשות אבל בסוף ידבר קשוח ויכלימנו ,והרי
הר״מ כ׳ אח״כ בד״א בדברים שבין אדם לחבירו
אבל בדברי שמיס אם לא חזר בו בסתר מכלימין
אותו ברבים וכו׳ ,ומשמע דבדברים שכין אדם

לחבירו אפי' לא חזר בו נסתר אץ מכלימין אותו
ויש מי שב׳ לתרץ דנה׳ ,דמכלימץ אומו מגל לא
ברבים ואי״ז במשמע ד׳ הר״מ ,ועוד דמנין לו
חילוק זה אם לא שנאמר מכח הסברא ,ועדיין
צ״ע עכ״ד ,ולכאו׳ לא יתכן כלל לומר כן דהרי
' לד׳ הר״מ הא דאיתא בברייתא יכול אפי׳ פניו
משתנים מיירי אפי׳ בינו לבין עצמו ,וע״ז ילפי׳
׳מלא תשא עליו חטא דאסור ,וכ״נ מד׳ שו״ע
‘7,הרב שהעתיק ד׳ הר״מ והשמיט תיבת תחלה
־'ומשמע דס״ל דתחלה ל״ד ,ולפי״ז צ״ל דבמוכיחו
;עד כדי הכאה אין פניו משתנים כ״ז שאין מדבר
עמו קשות [ודלא כמש״ב הגרש״א הנ״ל בד׳
רש״י] וכן מסתבר דכיון שאינו חושש לדברי
המוכיח אין לו בושה אפי׳ כשיוכיחו הרבה
פעמים וצ״ע.
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י -אמנם החינוך במ׳ רל״ט הביא דרשת התו״כ
יכול מוכיחו ופניו משתנות וכו׳ ואח״כ
׳ ד
כ׳ וזה מלמד שבתחלת התוכחה שראוי להוכיח
בסתר ובלשון רכה וכו׳ ואץ ספק שאם לא חזר
בו בכך שמכלימין החוטא ברבים ומפרסמין
חטאו ומחרפין אותו עד שיחזור למוטב עכ״ל,
ומבואר מד׳ החינוך דהא דדרשי׳ מלא תשא עליו
חטא דאסור להכלימו קאי רק לגבי תחילת
התוכחה [וצ״ל דאין סברא שאסרה תורה לביישו
במקום תוכחה כיון שמביישו לתועלתו שיחזור
למוטב וע״כ מוקמינן קרא דלא תשא עליו חטא
לתחילת התוכחה בלבד] ואף דמלשון החינוך בכר
ר״מ משמע קצת דהלאו נאמר לגבי דברים שבין
אדם לחבירו דבזה אסור לביישו ברבים אפי׳
כשהוכיחו ולא חזר בו ןוכ״כ הלח״מ בהל׳ דעות
שם לד׳ הר״מ] צ״ל דכוונתו שם דפשטי׳ דקרא
דמשמע דאסור לביישו ברבים בכל אופן מיירי
בדברים שבין אדם לחבירו אולם דרשי׳ הך קרא
גם לגבי דברי שמיס דאסור לביישו ברבים
כתחילת התוכחה [ומש״כ המנח״ח בכר ר״מ
עמש״כ הר׳׳מ והחינוך בדברים שבין אדם

לחבירו דהיינו דווקא אה > fלו דאסור לביישו
אלא ימחול לו וכו׳ יש לדקדק כן מלשון הר״מ
שם בה״ו שכ׳ המוכיח את חבירו בין בדברים
שבינו לבינו בין בדברים שכינו לבין המקום וכו׳
ומשמע דאם חטא לאיש אחר ה״ז בכלל דברים
שבינו לבין המקום].

ג .ה ל" מ שם כ׳ כך אמרו חכמים יכול אתה
מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא
תשא עליו חטא מכאן שאסור לאדם להכלים את
ישראל וכ״ש ברבים עכ״ל ,וצ״ע דהנה יש ללמוד
דאסור לבייש מלאו דלא תונו איש את עמיתו
דבהונאת דברים הכתוב מדבר וכדאיתא בב״מ
שם ,וא״כ במקום הוכחה בלבד צריך קרא דולא
תשא עליו חטא לאסור לבייש את החוטא[ ,וכ״כ
הח״ח בפתיחה שם דבודאי המבייש עוכר ג״כ
על ולא תונו וכתבה תורה לא תשא עליו חטא
סמוך לדין תוכחה ללמדנו דאפי׳ במקום תוכחה
אסור לבייש] ומדוע כ׳ הר״מ דזה המקור
שאסור להכלים את ישראל.

והנה הח״ח שם כ׳ דלאו דלא תונו הוא גס
באופן שאין המצטער מתבייש עי״ז אלא
צער בעלמא כדאיתא שם לא יתלה עיניו וכו׳
וכיו״ב ,ולאו דלא תשא עיקרו על שלא לבייש אלא
דהמבייש עובר ג״כ על לאו דלא תונו שהמתבייש
מצטער עכ״ד ,ויש להעיר ע״ז מלשון החינוך
הנ״ל שכ׳ לפי שהבושת צער גדול לבריות אין
גדול ממנו ע״כ מנענו הקל מלצער בריותיו כ״כ
עכ״ל ,ומשמע דאין האיסור על הבושה עצמה
אלא על מה שמצערו בזה [ולפי״ז מה שאינו
עובר בלאו זה אלא כשפניו משתנים הוא שיעור
בעלמא דאז צער הבושה גדול מאד] ,ואף דאיתא
שם דמלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים
משוס דאזיל סומקא ואתי חוורא ,יתכן דלכן
הלבנת פנים הוי כרציחה אבל גדר האיסור אינו
מצד ההלבנת פנים גופא אלא מצד הצער[ ,ועי׳
בשע״ת שער השלישי פיסקא קל״ט שכ׳ דהלבנת

פנים הוא אבק רציחה !!■יניו יתורו ונש מראה
האודם והשנית כי צער ההלבנה מר ממוח
ולפי״ז גס מצד הצער הוי כרציחה אולם בגמ׳
;•ן׳
לא נזכר טעם זה].

ולפי״ז מיושב ד׳ הר״מ דאף דלולי שכתבה
תורה ולא תשא עליו חטא הי׳ איסור,
הלבנת פנים נלמד מלא תונו ,מ״מלאחר שאשרה
תורה צער דהלבנת פנים בלאו בפנ״ע אי״ז בכלל
לאו ללא תונו' כיון שיש י בזה ישם אחר ולפי״ז
נמצא דהמבייש אינו עובר’ בלא-תונו ,ועי׳,
בקונטרש איזהו תרבית המצורף לחי׳ מהריט״ץ
ע״פ איזהו נשך הנדמ״ח שי׳ י״ב שק״א [ולכאו׳
ישלהוכיחדעובר בלאו דלא תונו מהא דמייתי
מענין הלבנת פנים בסוגי׳ דהונאת דברים ויש
לדחות דאף אס אינו עובר בלאו דלא תונו ה״ז
בכלל הונאת דברים].

ד .הלמכ״ן עה״ת ויקרא י״ט י״ז כ׳ עפ״י
התרגום דולא תשא ,עליו חטא
היינו שיהי׳ עליך אשם כאשר יחטא ולא הוכחת
אותו וכ״כ רבינו יונה בשע״ת שער הראשון
פיסקא נ׳ [ועיי״ש עוד ברמב״ן ורשב״ס] ונראה
דס״ל דא״צ קרא לאשור להוכיח כשפניו משתנים
ולכן פי׳ דמיירי על מצות תוכחה[ ,ואכן י״ל
דפי׳ כן מפני שכך משמעות הפש׳ הוכח תוכיח
את עמיתך ולא תשא עליו חטא אס לא תוכיחנו
אך עכ״פינראה דלא פליגי לענין דינא אם מותר
לבייש חבירו במקום הוכחה אלא דס״ל דא״צ
קרא לאסור וכנ״ל].

וכאמת צ״ע לדעת התו״כ והברייתא דערכין
מדוע צריך קרא לאישור והרי מסברא
א״א להוכיח כשחבירו מתבייש עי״ז דמנ״ל
להתיר לצער חבירו לצורך קיום מצות תוכחה
ולד׳ הגרש״א דכשחוזר ומוכיחו כמה פעמים
פניו משתנים א״ש דהא חזינן דהתירה תורה ד״ז
ולכן ס״ד דמותר אפי׳ להלבין פניו ברבים אבל

אס נימא דאין פניו משתנים כ״ז שאין מדבר
עמו קשות וכנ״ל לכאו' לא מצינו דמותר לצער
חבירו במקום תוכחה וא״כ צ״ע מדוע צריך קרא
לאסור > כשפניו .משתנים ולפימש״כ הר״מ
והחינוך הנ״ל דכשלא חזר בו מותר לביישו ברבים
עד .שיחזור למוטב ניחא דס״ד דבתחילת התוכחה
ג״כ מותר.
וייי׳ז^א ;,י־'!■.
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אם -ב״נ' • מוזהר ’ על הונאות ממון
והלבנות פנים וכהא דאיתא בב״מ
דנ״ט דנוה לו לאדם שיפיל וכו׳
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א .כשו״ה שבו״י ח״ב סי׳(קס״ו)כ׳ שאין
עכו״ם מוזהר על הונאה ואף
דנצטוה על הגזל משוסידהונאה דרך מו״מ
ואינה בכלל גזל וכדאיתא בר״פ איזהו נשך דצריך
לאו בהונאה ולא ילפי׳ לה מגזל ,וכ״מ בסנהדרין
נ״ז ע״א לגבי כיוצא בה דגזל מה היא וקאמר
הש״ס בכובש ש״ש או בפמש״ס ולא קאמר
כיו״ב בהונאה ובע״כ דחינו מוזהר ע״ז עכ״ד,
וכ׳ ? ע״ז  .בגליוני הש״ש ב״מ ע׳ ע״ב
דאשתמיטתי׳ ד׳ התו׳ שם שצידדו דעכו״ם
;•£׳;'ךז ד ׳ מוזהר על הונאה.

וכאמת מד׳ החוש׳ מבואר דמסכרא ל״א
דמוזהריס על ריבית כמו שהוזהרו על
הגזל כיון דריבית לא אתי מגזל ,אלא שכ׳ דכי
היכי דדרשי׳ דב״נ מוזהרים על הגזל מכל עץ
הגן ולא גזל ה״ה לריבית ואונאה ,ולכאו׳ יש
לחלק דריבית דמדעתי׳ יהיב גם לאחר שנאסר
אי״ז .בכלל גזל משא״כ בהונאה דהוי בכלל גזל,
וכמבואר בטור חו׳׳מ רסי׳ רכ״ז ,אולם מד׳ התו׳
משמע דגם בהונאה אינם מוזהרים משברא אלא
מקרא דמכל עץ הגן ,והטעם צ״ל דגם בישראל
אי״ז בכלל לאו דלא תגזול אלא שיש בזה דין גזל
וא״כ צריך קרא לאשור הונאה בב״נ ,ולפי"!

רכו
נמצא דלפי״מ שצידדו המו׳ דב״נ לא הוזהרו על
הריבית והיינו דלא דרשי ,מכל עץ הגן לאפוקי
ריביח ה״ה דלא הוזהרו על אונאה.
והנה לפי״ד המוס׳ צ״ל בהא דלא קאמר
בסנהד׳ דכיו״ב באונאה משוס דזה אינו
נקרא גזל ואף דבישראל הוי בכלל גזל היינו שיש
בזה דיני גזילה אבל אינו נקרא בשם גזל ,ולפי״ז
יל״ד במש״כ בשו״ח שבו״י ח״א סי ,קס״ד דב״נ
אינו מוזהר על הלבנת פנים ואע״ג דהמלבין פני
חבירו ברבים כאילו שופך דמים כדאימא בב״מ
נ״ח [וב״נ הוזהר על שפ״ד] מ״מ לא הוי שפ״ד
ממש כדי לחייב עלי ,ב״נ ,וראי ,לזה מהא דאיהא
 בסנהדרין נ״ז ע״א כיו״ב דשפ״ד לא חניא ואסאיתא איכא כיו״ב דהיינו הלבנת פנים ובע״כ
דעכו״ס אינו מוזהר ע״ז עכ״ד ,ולהנ״ל יתכן
דעכו״ס מוזהר ע״ז אלא דאין בזה שם שפ״ד,
ומ״מ נראה כד ,השבו״י דהרי גס בישראל
שמוזהר ע״ז א״צ למסור נפשו שלא להלבין פני
חבירו [ועי ,לק ,],וא״ב אין לזה דין שפ״ד
וממילא גס ב״נ אינו מוזהר ע״ז כיון דאי״ז בכלל
שפ״ד !ולכאו׳ יש לדחות דבשפ״ד גופא דצריך
למסור נפשו אי״ז מצד חומר העבירה אלא
מסברא דמאי חזית וזה ל״ש בהלבנת פנים ,אולם
לפי״מ שיתבאר באות ג ,דיש בזה גס דין יהרג
ואל יעבור מצד חומר העבירה כמו ע״ז וג״ע
שפיר מוכח דבהלבנת פנים ליכא דין שפ״ד].

ב .והנה בב״מ דנ״ט ע״א איתא דנות לו
לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל
ילבין פני חבירו ברבים מנ״ל מתמר וכר ,וכ׳
התורה תמימה בראשית ל״ח באות כ״ט דהלשון
נוח משמע דאי״ז מצד הדין אלא מדרך המדות
והמוסר האנושי ומי שאינו עושה כן אינו נקרא
רשע רק שאינו בעל מדות נכונות עכ״ד ,ובאמת
משמע כן בר״מ שלא הביא ד״ז ,אולם בתר
סוטה י׳ ע״ב מוכח לבאר דפליגי ע״ז שהק׳
מדוע לא חשיב הלבנת פנים בהדי ג׳ עבירות

מפרי ידיה

שאין עומדים בפני פיקו״נ ,ותי׳ דעבירה הלבנת
פנים אינה מפורשת בתורה ולא נקט אלא
עבירות המפורשות עכ״ד ,ואס נימא דאין חיוב
מצד הדין למסור נפשו ע״ז אין קושי ,כלל,
ובע״כ דהתר ס״ל דיש דין יהרג ואל יעבור
בהלבנת פנים.

אמנם בגליון מהרש״א שם כ ,עי ,במס ,ע״ז
כ״ז ע״ב בתר סוף ד״ה יכול ,והיינו
דהוקשה לו [ע״ד התר דנות לו לאדם וכר דינא
קאמר ולא דרך מוסר בעלמא] איך מותר למסור
נפשו ע״ז כיון דאינו מחוייב מצד הדין ,ולכן ציין
לד׳ התר בע״ז שכ׳ דאס רצה להחמיר ע״ע
אפי ,בשאר מצות רשאי[ ,ולדעתו כוונת התר
דאף דאינו חייב למסור נפשו ע״ז יש להקשות
דהו״ל למיחשב בהדי ג׳ עבירות כיון דראוי
לעשות כן] ולפי"! יל״ע לד ,הר״מ בפ״ה מהל,
יסוה״ת ה״ד דכל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג
ונהרג ולא עבר ה״ז מתחייב בנפשו ,דא״כ אסור
למסור נפשו כשאינו מחוייב מצד הדין ,ואיך
אמרו דנות לו לאדם שיפיל וכר ,ושמא י״ל דד"!
ג״כ ילפי׳ מתמר דאין איסור למסור נפשו ע״ז.

והנה התר שם כ ,דנות לו לאדם שיפיל וכר
כדאמר בס ,הזהב כל היורדין לגיהנום
עולין\זוץ מג ,וחד מינייהו המלבין פני חבירו
ברבים ואומר נמי נוח לו לאדם שיבערל ספק
א״א ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מדוד
עכ״ל ובפשוטו דבריהם סתומים דמה נוסף ע״י
שתי מימרות אלו בביאור הגמ׳ שם ונראה
דכוונתס לבאר הא דנקטו שיפיל א״ע לכבשן
האש ולא למסור עצמו למיתה דהרי בודאי לכבשן
האש ל״ד וע״ז כ׳ דהא דנות לו לאדם שיפיל
וכר מפני שהמלבין פני חבירו ברבים יורד
לגיהנוס ואינו עולה וע״כ נקטו לכבשן האש
דעדיף להשרף בעוה״ז מאש הגיהנום בעוה״ב
[ואח״כ כ׳ תי׳ אחר דכשס שאמרו נוח לו לאדם
שיבעול ספק א״א וכר ואף דנית לו לאדם אפי,

איסור הלבנת פנית

•רכז

א״א ודאי וכדאיתא בב״מ נ״ט ע״א וצ״ל דנקט
הכי משום דבח שבע ספק א״א הויא וכמש״כ
המו׳ שם ועד״ז אמרו דנוח לו לאדם שיפיל א״ע
לכבשן האש כמו אצל חמר דהי׳ לה נוח להשרף
ולא להלבין פנים] ולפי״ז משמע מד׳ החו׳ כד׳
הגרש״א דלא ס״ל דהוי חיוב גמור דא״כ אי״ז
ענין להא דיורד לגיהנוס ובלא״ה ג״כ הדין
דיהרג ואל יעבור.

ע״ז וג״ע וכבר עמד בזה הנצי״ב במרומי שדה
בסוטה שם די״ל דהוי בכלל אביזרייהו דשפ״ד
וכ׳ דהחו׳ לטעמייהו בע״ז כ״ז ע״ב דליכא דין
יהרג ואל יעבור באביזרייהו דע״ז וג״ע ואכן
לפימשנ״ח בלא״ה ניחא דלד׳ התו׳ דאין בזה
חיוב מצד הדין לא אתינן עלה משוס דהוי אבק
רציחה אלא משוס דעדיף ליהרג מלהיות יורד

ג .כשע״ח שער השלישי פיסקא קל״ט כ׳
והנה אבק הרציחה הלבנח פנים
וכו׳ ע״כ ארז״ל לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,ולא אמרו כן
בשאר עבירות חמורוח אכן דימו אבק הרציחה
אל הרציחה וכמו שאמרו כי יהרג ולא ירצח,
ודומה לזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש ולא
ילבין פני חבירו ברבים עכ״ל ,ומבואר מדבריו
דס״ל דיש חיוב מצד הדין למסור נפשו ע״ז,
וד״ז מוכח לפי״מ שהביא לשון הגמ׳ לעולם יפיל
וכו׳ [דלא כגי׳ הספרים שלנו נוח לו לאדם שיפיל
וכו׳] ,ועוד מבואר בדבריו דאי״ז דין בפנ״ע
בהלבנח פנים אלא דזה בכלל הדין דיהרג ואל
יעבור דשפ״ד ,דהלבנח פנים הוא אבק רציחה
וע״כ דינו כרציחה[ ,ולפי״ז חוינן דאף דיסוד
הדין דיהרג ואל יעבור בשפ״ד הוא מסברא
דמאי חזיה ,מ״מ יש בזה ג״כ דין יהרג ואל
יעבור מצד חומר העבירה כמו בע״ז וג״ע
דאל״כ לא יועיל הא דהלבנח פנים הוי אבק
רציחה דהרי מ״מ ל״ש בזה סברא דמאי חזיה,
וצ״ל דלאחר דילפי׳ ג״ע מרציחה בהיקשא ילפי׳
רציחה מג״ע שיש בזה דין יהרג ואל יעבור מצד
חומר העבירה ,ונפק״מ באופן דל״ש סברא
דמאי חזית].

וימכן דלד׳ רבינו יונה ב״נ מוזהר על הלבנת
פנים ,דהרי עיקר ד״ז שדינו כרציחה
ילפי׳ מתמר ,ויש לדחוח דחמר קיימה כל התורה
כמו האבות ולדירה ה״ז כמו לאחר מ״ת דהלבנת
פנים בכלל רציחה משא״כ בב״נ.

ונלאה דלדעת רבינו יונה אין קושי׳ כלל מהא
דלא חשיב הלבנת פנים בהדי ג׳
עבירות דהרי הלבנת פנים הוא בכלל שפ״ד וכמו
שלא מנו אביזרייהו דע״ז וג״ע מפני שהם בכלל

ד .הפל״ל בדרוש שני כ׳ [בד״ה ודע
דמשמע] דהא דב״נ אינו מצווה
על קידוה״ש היינו דווקא בע״ז וג״ע אבל
בשפ״ד יהרג ואל יעבור כיון דלאו מקרא נסקא
אלא מסברא דמאי חזיה ,ולענין זה אין חילוק בין
ישראל ל3״נ ונחלק עם המהר״ש יפה שלא כ״כ,
[ועי׳ בתו׳ סנהדרין ע״ד ע״ב ד״ה ב״נ] וצ״ע
דהא ילפי׳ מתמר דצריך למסור נפשו אפי׳ על
הלבנת פנים וכ״ש דמחוייב ב״נ למסור נפשו על
שפ״ד דהרי הלבנת פנים היא רק אבק רציחה
ולא יתכן דזה חמור מרציחה ממש[ ,והא דאיתא
בדנ״ט דמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק
לעוה״ב וברוצח לא אמרו שאין לו חלק לעוה״ב.
ביאר רבינו יונה שם בפיסקא קמ״א שמלבין פנ
חבירו איננו מכיר גודל חטאו ואין נפשו מרה ל
על עונו כמו הרוצח וע״כ הוא רחוק מן המשובי
עכ״ד] ,ובשלמא לד׳ הר״מ דאין חיוב כל
למסור נפשו על הלבנת פנים אלא דגוח לו לאדנ
מדרך המוסר א״כ בודאי ה״ה ברציחה ,אל!
דמ״מ יל״ד אס ברציחה מחוייב למסור נפשו
אבל לד׳ רבינו יונה דיש חיוב מצד הדין למסו
נפשו על הלבנת פנים וילפי׳ לה מתמר א״כ כ"
ברציחה ,ואכן י״ל שהנידון של הפר״ד והמהר"

יפה הוא לד׳ הר״מ ,ולד׳ רבינו יוגה פשיטא
דגם ב״ג יהרג ואל יעבור בשפ״ד ,אולם אס
גימא דחמר קיימה כל המורה כמו האבות
וכנ״ל ,א״כ גס לד׳ רבינו יונה יל״ד אם ב״ג
מחוייב למסור נפשו על שפ״ד.
וכ6מח מסחבר דב״ג אינו מוזהר על הלבנח
פנים גס לד׳ רבינו יונה ,דהרי אפי׳
בישראל דהלבנח פנים הוי אבק רציחה אי״ז נכלל
בלאו דלא מרצח אלא לאו בפנ״ע ,וא״כ אף שיש
לזה דין רציחה בישראל אי״ז בכלל מה שהוזהרו
ב״נ על שפ״ד [וע״ד שנחבאר באוח א׳ לגבי
הונאה] ,ובע״כ צ״ל דחמר קיימה כל החורה
וכנ״ל.

ה .הפנ״י בב״מ דנ״ח כ׳ אהא דמלבין פני
חנירו ברבים כאילו שופך דמים
דלאו שקולים הס אלא שיש בכלל ד״ז ענין
דשפ״ד כיון דאזיל סומקא ואחי חיורא ואכן
הלבנח פנים חמור משפ״ד דהא איחא בפ״ג
דאבות דאין לו חלק לעוה״ב משא״כ בשפ״ד
והטעם מבואר במוי״ט שם דילסי׳ לה מדכחיב
כי דבר ה׳ בזה והיינו אדם שנברא בצלם אלוקים
עכ״ד ,ולפי״ז נראה דהא דנוח לו לאדם שיפיל
וכו׳ אי״ז משוס דהוי אבק רציחה אלא מפני
שהיא עבירה חמורה יותר משאר עבירות מצד
החלק של דבר ה׳ בזה !ולא מצד ענין שפ״ד
שבו] וכ״ה להדיא בפנ״י בדנ״ט שב׳ דנוח לו
לאדם שיפיל וכו' אינו חיוב מצד הדין אלא
שהתירו חכמים לעשות ד״ז משוס דעון זה חמור
מכל העבירות כיון שאין לו חלק לעוה״ב עיי״ש.
ולכאו׳ צ״ע מדוע בשפ״ד ל״א דאין לו חלק
לעוה״ב משום דהוי בכלל כי דבר ה׳ בזה ,דאין
לך ביזוי גדול מזה שהורגו ומסלקו מהעולם
ועכ״ם לא עדיף מהלבנח פנים.

ויש ליישב לפימש״כ רש״י עה״ח בס״פ יתרו
והרי דברים ק״ו ומה אבנים הללו שאין

בהם דעת להקפי0ל בזיונן אמרה תורה הואיל
ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון חבירך
שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו עאכו״כ
עכ״ל ,ומשמע מלשון "חבירך שהוא בדמות
יוצרך" דעיקר מה שאסרה תורה לבזות חבירו
מפני שעי״ז מבזה את יוצרו ,וע״ד מש״כ רש״י
עה״פ כי קללת אלוקים תלוי  -דברים כ״א כ״ג
 זלזולו של מלך הוא שאדם עשוי בדמות דיוקנווישראל הס בניו משל לשני אחים וכו׳ וכ״כ בס׳
אור יחזקאל אלול עמ׳ ל״ה [וע״ע ב״ר כ״ד ז׳
א״ר תנחומא וכו׳] ולפי״ז צ״ל במש״כ רש״י
דמקפיד על בזיונו הוא סיבה להחמיר בבזיון
חבירו יותר מאבנים שאין בהם דעת להקפיד על
בזיונן דאף דהאיסור בשניהם מצד שמבזה כבוד
שמים מ׳׳מ באדם שמקפיד על בזיונו הביזוי כלפי
שמים גדול יותר וא״כ יתכן לומר דמה״ט חמור
מלבין פנים מרציחה דמלבין בכלל כי דבר ה׳ בזה
משא״כ ברציחה כיון שהוא חי ומקפיד על בזיונו
ועדיין צ״ת.
והנה פשוט דלגבי אונאת דברים מהני מחילה
שלא יעבור איסור כשאר עבירות שבין
אדם לחבירו אבל בהלבנת פנים צ״ע דהא הוי
בכלל כי דבר ה׳ בזה וא״כ ה״ז בכלל מצוות שבין
'אדם למקום ואפשר דאפי׳ אם יתן רשות לחכירו
להלבין פניו אסור אולם לפימשנ״ת באות ג׳ דאין
האיסור על הבושה עצמה אלא על מה שמצערו
בזה א״כ ה״ז כמו איסור הונאת דברים כיון שלא
אסרה תורה הבזיון אלא הצער ואכן לגבי הא
דאין לו חלק לעוה״ב משוס דהוי בכלל כי דבר
ה׳ בזה בודאי לא מהני מחילה .ולד׳ רבינו יונה
הנ״ל באות ד׳ דלא הוי בכלל כי דבר ה׳ בזה
מהני מחילה גס לגבי הא דאין לו חלק לעוה״ב
דכיון שלא אסרה הורה בכה״ג אין סיבה שיפסיד
חלקו בעוה״ב.
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שאלה על מי שקרא לחבירו עבד ששנו בבריתא הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי ממזר סופג את הארבעים רשע יורד
עמו לחייו יש מי שהורה דדוקא כשקרא אותו עבד כנעני דאי לאו הכי היה יכול להשמט ולומר כי לעבד עברי
נתכוון ומביאים ראיה מלשון רש״י ז״ל שכתב עבד כנעני וכן הר״ן ז״ל תפס לשון רש״י ז״ל ואין הוראה זו נכונה כי
מה שכתב רש״י ז״ל הוה פי׳ כי כשקרא אותו עבד סתם משמעותו הוא עבד כנעני משום דהדר מסיק גמרא אהא
דקאמר עד היכן גלגול שבועה עד שיאמר לו השבע לי שלא נמכרת לי בעבד דלא קאמר אלא בעבד עברי בפי׳
משמע שאם לא אמר בפי׳ עבד עברי אלא עבד סתם משמעותיה עבד כנעני ולהכי פי׳ רש״י זה עבד משמעותו הוא
כנעני וכמו שכתבו כל הפוסקים הקורא לחבירו עבד מנדין אותו ואם לא היו מנדין אותו אלא כשקרא עבד כנעני
היו כותבים הקורא לחבירו עבד כנעני אלא כמו שהבריתא שנה סתם עבד שיהא בנידוי משמע דעבד סתם הוא
כנעני .וכן משמע מדתני בבריתא ממזר סופג את המ׳ ופי׳ ר״ת דעבד יהא בנידוי משום דכתי׳ ארור כנען וממזר
סופג את המ׳ משום דממזר הוא בלאו דלא יבא ממזר וכו׳ ויש חיוב מלקות ואם בעבד סתם בלא כנעני יכול לומ׳
לעבד עברי נתכוונתי גם בממזר סתם יכול לומר לממזר דרבנן נתכוונתי דאיכא טובא ממזר דרבנן דאינו סופג מ׳
וכן ממה ששנה בבריתא רשע יורד עמו לחייו היה יכול להשמט לומר רשע בדינו קאמר כמו שכתו׳ וצדיק אל
תהרוג דמשתעי במאן דיצא מב״ד זכאי ואמר א׳ יש לי ללמד עליו חובה שלא יחזירנו לב״ד ת״ל וצדיק אל תהרוג
וזה שנצטדק בבית דין כי לא אצדיק רשע כי אם יצא מידך זכאי יש לי שלוחים הרבה להמיתו וכו׳ כמו שפי׳ רש״י
ז״ל הרי שקורא הרשע צדיק שנצטדק בדינו וכן יקרא רשע מי שנתחייב בדינו אעפ״י שלא היה רשע וכמו שכתוב
והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע דהיינו צדיק ורשע לאותו דבר כמו שפי׳ רבינו ישעיה מטראני ז״ל על
צדיקים גמורים ורשעים גמורי׳ של ג׳ ספרים הנפתחי׳ בראש השנה דצדיקים שזכיותיהם מרובים מעונותיה׳ כיון
שהם מתחייבים בדין ואפי׳ מפני עביר׳ קלה שעשו לגבי דין זה רשעים מיקרו וכן פי׳ הרמב״ן ז״ל בשער הגמול גם
כן .ואם מי שקורא לחבירו עבד היה יכול להישמט ולומר כי על עבד עברי נתכוון גם הקור׳ לחבירו רשע יכול
להישמט ולומר כי על מה שיצא באיזה זמן רשע בדינו נתכוון אפי במה שחייבוהו ב״ד לשלם קראו רשע .וכן מי
שקרא לחבירו בן השפחה אעפ״י שאביו הוא כשר הבן הולך אחר האם כדכתיב האשה וילדיה וכו׳ וחייב עונש
יותר שמזלזל בו ובאמו שנראה שהוא עבד ואמו שפחה כי כשקראו עבד אע״פ שנראה שהוא בן שפחה כיון שלא
הזכיר אמו שהיא שפחה אפשר שהוא עבד עתה שלא נשתחרר ואמו היתה שפחה כשנולד זה ואחר כך נשתחררה
אבל כשקראו בן שפחה כיון שהזכיר שפחה משמע שפחה כנענית בלי שחרור כמו עבד וכיון שקראו בן השפחה
ר״ל שהיה בנה בהיותה שפחה בלי שחרור ומצינו כמה פעמים במקרא ועבדי׳ ושפחות ואתונות וגמלים ובמלכים
וצאן ובקר ועבדים ושפחות ובירמיה לעבדים ולשפחות כל אלו השפחות הם כנעניות בפרט של אברהם אבינו ע״ה
כי לא היה אז ע״ע א״כ סתם עבד ושפח׳ הם כנענים ומה שכתוב שפחה מצרית הוא ללמוד שלא היתה כנענית אבל
דינם שוה ולא מצינו במקרא שפחה אלא כנענית אבל בעברית כתוב וכי ימכור איש את בתו לאמה והכנענית נקראת
אמה ושפחה ויצא מכל זה כי סתם עבד או שפח׳ הם כנעני׳ ואינו יכול להשמט בעבד עברי .ומלבד כל זה אי אפשר
להשמט ולומר לעבד עברי שהוא ידוע לכל אפי׳ לעמי ארץ כי אין עבד עברי נוהג בזמן הזה משנתבטלו היובלות
כדילפינן בגמר׳ מדכתי׳ כי טוב לו עמך .ואעפ״י שהארכתי בראיות שאינו יכול להשמט ולומר לע״ע נתכוונתי עכ״ז
יש לי ללמד איזה זכות על זה שקר׳ לחבירו בן השפחה שאם היתה כוונתו לקרותו עבד היה לו לקוראו עבד ולא בן
השפחה וכיון שכן לא נתכוון אלא לפגום את אמו וחשב כי בנה לא היה עבד ולא ידע כי הוולד הולך אחר האם
דלאו כ״ע דיני גמירי ואפי׳ היה קצת לומד אולי לא למד זה הענין שהוולד הולך אחר האם דלאו כ״ע דינא גמירי
ושכח וידע שאביו היה כשר אלא שטעה ונכבש בשפחה ועל זה לא קראו עבד אלא בן השפחה גם כל החירופין
הולכים אחר לשון בני אדם כמו הנדרים והשבועות וכשקור׳ א׳ לחבירו בן רשע או בן זונה או לאשה בת זונה הוא
ידוע כי על אביו לבד הוא שאמר וזהו צדיק בן רשע וכן בן או בת זונה הבת היא כשרה וכן זה שקרא את חבירו בן
שפחה חשב שהיה הוא כשר כיון שאביו כשר ולא חירף אותו אלא את אמו והברייתא שאומרת הקורא לחבירו עבד
יהא בנידוי היא כשקורא אותו כך־בפניו שהוא מצטע׳ בשם רע שקרא עליו אבל כשקורא ש״ר על אביו או על אמו
אביו ואמו שלא נאמר בפניהם אינם מצטערים כל כך כששמעו הש״ר וגם כי האד׳ מצטער על חירופי אביו ואמו
מפני זה לא יהיה חייב נידוי המחרף כיון שלא ביישו בפניו כמי שבייש את הישן שחייב בדמי בושת אם מת בתוך
שינתו ולא הקיץ ולא הרגיש בזה שאין גובין בושת זה וכו׳ שנראה כשאינו מרגיש המתבייש בבושת שאינו חייב
המבייש וזהו בבושת בפועל אבל בוש׳ דברי׳ כבר כתב הרמב״ם ז״ל כי כל בושת דברים אינו חייב אלא אם הוא
חכם שקצבו חכמים ליטרי״ן על מי שמביישו בדברים וא״כ אמו של זה אם מת׳ לא היה חייב המבייש׳ מעו׳ אפי׳
על בושת שהוא בפועל וכ״ש בבוש׳ דברים שאפילו בפניו שמרגיש בבושת אינו חייב אלא על חכם ולא קנסו
חכמי׳ עונש לכל אדם בבושת דברים כי אם באלו הג׳ השנויים בבריית׳ עבד ממזר רשע ודוקא כשאומר לחבירו
עבד או ממזר או רשע וכו׳ ואם לא קרא לחבירו אלא לאמו כנ״ד לא נצטערה על דבר זה אם מתה היא ואפי׳ היא
בחיים וכשתשמע תצטער דוקא בבושת שחייב ממון יתחייב לא בבושת דברים דבשלשה דברים אלו דוקא קנסו
חכמים ולא בדברי׳ אחרי׳ ואפי׳ בשלשה דברים אלו כיון שהם דברים לא קנסו אלא כשאומר לו בפניו כמו
שכתבתי דדוקא במבזק ת״ח החמירו אפי׳ שלא בפניו משום כבוד התורה נאם המבי״ט.
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שאלה באתי להשכיל בינה לנמהרי לב העולבים ואע׳ נעלבים מחרפים ומשיבים מהעברים חוטאי׳ לנפשם לא נחה
דעתם לחרף את הנעלבים עצמם אלא גם לאבותם ואפי׳ לאחר מיתה שהם נוחי נפש מצערי׳ בקבר אשר יש צדיקים
אשר מגיע אליה׳ כמעש׳ הרשעי׳ ומהם מצדיקים עליהם הדין לומר אשר הם סומכים על האי מימרא דרב אשי פ״ד
מיתות כמאן קרינא רשיעא בר רשיעא ואפי׳ לרשיעא בר צדיקא כי האי תנא דתניא היה ר׳ מאיר אומר מה ת״ל את
אביה היא מחלל׳ שאם היו נוהגים בו קודש נוהגים בו חול וכו׳ ובשעת כעסם אינם זוכרים לא רבינא ולא רב אשי
ואינם מבחינים בין בן צדיק ובין בן רשע גם מימרא זו אינה כפשטה ולא נאמרה על כל צדיק שבנו רשע כי היו
פוגמי׳ באבו׳ הקדושים כי יעקב אבינו לבדו הוא שהיתה מטתו שלמה ובכמה צדיקים אחרים אלא שיש הפרש בין
צדיק לצדיק האל יתברך נקרא צדיק ה׳ בכל דרכיו נח איש צדיק יוסף על מכרם בכסף צדיק וכל ישראל נקראו
צדיקים ועמך כולם צדיקים ואין צדקתם שוה וכתיב בסדום אולי יש חמשים צדיקים בתוך העיר ולא נמצאו עשרה
למלט כל העיר אלא לוט ובנותיו נחשבו צדיקים למלט נפשם וכתוב על אבימלך הגוי גם צדיק תהרוג וכתיב ונקי
וצדיק אל תהרוג ואינו צדיק אלא נקי ממיתה ובדברי רז״ל צדיק ורע לו שאינו גמור צדיק וטוב לו גמור צדיקים
גמורי׳ נכתבים לחיים והם שזכיותיו מרובים אפי׳ יש להם עונות הרבה נקראים גמורים אגב רשעים גמורי׳ וא״כ
צריך לבאר על איזה צדיק הוא שאמר רב אשי דקרי׳ רשע בן רשע שאין סברא לומר שעל כל צדיק הוא שמותר
לומר רשע בן רשע שהרי כמה גדולים קדמונים ואחרונים צדיקים שתל האל יתב׳ מן תתקע״ד דורות ביניה׳ ותחת
חטה יצא חוח כמו מר׳ חב״ת ורגמ״ה חלילה לאלו מרשע ויהיו כרשע אויבים אלא שצריך לומר כי רשע בן צדיק
היינו צדיק רוב זכייות אפי׳ בזכו׳ א׳ ומיעוט עונות אפי׳ הרבה ובכיוצא בזה הוא שאמר אפי׳ לרשיעא בר צדיקא
אבל צדיקים כאלו שהזכרתי אין בהם נפתל ועיקש גם בת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת אשר ממנה
נלמד ענין זה הוא מדבר בכהן הדיוט ואע״פ שנוהגים בו חול וביזיון אינם קוראים אותו רשע ועל זה אמר רב אשי
כמאן קרינא וכו׳ אע״פ שעל כהן אפי׳ הדיוט אינם קורין אותו רשע אלא נוהגים בו חול וביזיון היינו להיותו כהן די
לו שינהגו בו חול שלא יעלה ראשון לס״ת ולא יקח מנה יפה ראשון כו׳ אבל איניש ישראל בעלמא דממילא הוא
חול קרינא ליה רשע עוד אני אומר כי אפילו לצדיק כזה לא הותר לקראו רשע אלא בזמן רשעת בנו ומאריך
ברשעתו אבל אח׳ שפי׳ שמא חזר בתשובה כמו ת״ח שעבר ביום אל תהרהר אחריו בלילה שעשה תשובה והכא
שמא ואפי׳ לו עצמו לא קרינא רשע כ״ש באביו הצדיק וכ״ש אם ודאי עשה תשובה שאין מזכירין לו עוונות
ראשונים ועון הוא למי שמביישו ומי שקורא לאביו רשע בעבורו יורדין עמו לחייו וכן הוא משמעות הכתוב את
אביה היא מחללת בזמן שהיא מחללת את אביה שלא כתב את אביה חללה וכן נראה מיהושע בן יהוצדק הכהן
הגדול שנאמר עליו שהיה לבוש בגדים צואים דמיון שהיה ביזיון לכבודו שבניו נשאו נשי׳ נכריות או פסולות
לכהונה כמו שתרגם יב״ע נשיין דלא כשרן לכהונתא ונאמר עליו הסירו הבגדים הצואים מעליו וכו׳ והלבש אותך
מחלצות ותרגם ויפיק נשין דלא כשרן מביתיה ואמר חזי דאעדתי מינך חובוך וכו׳ הרי שאחר שהוציאו הנשים
נסתלק מאביהם חרפה וביזה ואפי׳ בזמן שהיו עליו הבגדים הצואים לא נאמר עליו גנות אחר ח״ו אדרבה נעשה לו
נס שניצל מן כבשן האש כמו שכתוב הלא זה אוד מוצל מאש הרי מיהושע למדנו ב׳ דברים שעל צדיק כיוצא בו לא
נאמרה מימרא דרב אשי וגם אפילו על צדיק שנאמר עליו מימרא דרב אשי לא נאמרה אלא בזמן הרשע לא אח״כ
כמו שכתבתי עוד אני אומר כי על צדיק במעשים טובים נאמר זה ולא על חכם אשר מסתמא גם הוא צדיק בשביל
כבוד תורתו לא הותר ליחס אליו שום רשע וראיה מסוף מגילה דאמר רב הונא בר מנוח משמי׳ דרב אחא בריה דרב
איקא שרי ליה לישראל למימר ליה לגוי כו׳ והאי דסנו שומעניה שרי ליה לבזויי בגימ״ל /בג׳ /ושי״ן /וש׳ /פי׳ בן
גויה בן שפחה וכתב הי׳ פרץ ז״ל ומיהו הני מילי באיניש דעלמא אבל צורבא מדרבנן לא אלא כסהו בלילה
וכדמוכח פרק אלו מגלחין ע״כ ואם בת״ח גופיה דסנו שומעניה אמרי׳ דלא שרי לבזויי בגימ״ל /בג׳ /ושי״ן /וש׳/
כ״ש בת״ח שיש לו בן שהרשיע דלא שרינן ליה לאיניש לומר רשע בן רשע וכן משמע מדברי הרי״ף ז״ל שהביא
מימרא דרב אשי גבי האי מימרא דרב אחא דמאי דפרשינן בגימ״ל ושי״ן הכי נמי ברשיעא וכ״ש היא כדפי׳ עוד אני
אומר שמימרא של רב אשי לא נאמרה אלא באביו בחיים לא לאחר מיתה לפגום נפש צדיק בקבר שאסור לספר
אחר מטתן של ת״ח .נמצא לפי זה כי זאת המימרא של רב אשי אינה אלא בצדיק דעלמא רוב זכיות ומיעוט עונות
לא הצדיק תמים שנא׳ עליו אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא גם לא נאמר דשרי אלא בזמן שהבן אדוק
ברשעתו עדיין אבל כשאינו כך וכ״ש אם ידוע שחזר בתשובה אסור להזכיר לו מעשיו הראשונים וכ״ש להרשיע
את הצדיק אביו וחייב עונש גם לא נאמר דשרי לקרא רשיעא וכו׳ אלא על צדיק במעשים טובים ברוב זכיות לא
בצדיק כזה ות״ח כמו שכתבתי למעלה וחייב נידוי שמבזה את החכם גם לא נאמר דשרי למקרי וכו׳ כי אם בחיי
אביו הצדיק שאינו צדיק תמים אבל אחרי מות צדיק זה אסור למקרייה רשע בעבור בנו הרשע כמו שכתבתי וחייב
עונש ואם הוא ת״ח חייב נידוי משום מבזה ת״ח אפי׳ לאחר מותו וגדר הרשע שמות׳ לקרא גם לאביו הוא ברשע
ידוע ומפורסם ברשעו ואוחז ברשעותיו ואינו תלוי בדעת הקורא תגר עליו שגזל נכסיו או שעבר איזו עבירה
והקורא אותו רשע יורד עמו עד לחייו גם אין שום התנצלו׳ לקורא רשע למי שאינו ראוי לקוראו רשע או לקורא גם
לאביו הצדיק רשע שיאמר שהוא חשב שהיה מותר לקרותו רשע על מה שהרשיע עמו לדעתו כי אדם מוע׳ לעולם
בין בשוגג וכו׳ לענין נזקין וכן לענין קללה או לענין חירוף שיש בו ג״כ משום אל תונו איש את עמיתו אין לו
התנצלות לומר שחשב שהיה מותר שלא היה לו לישא חרפה על קרובו עד שידע בודאי שכן הוא וכמו שחכם א׳
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נאמן לומר שחרף אותו ע״ה א׳ ויכול לנדותו כן הוא נאמן לומר שביזה וחרף את אביו כדמוכח מההיא עובדא דרב
יהודה בר יחזקאל דההוא גברא דאמר מאן יהודה בר שויסקאל עוד אפשר לפרש ההיא דרב אשי כמאן קרינא וכו׳
דדיקא כמאן קרינא וכו׳ דלא קאי אלא אב״ד שיכולים לחרף את הרשע לו ולאביו וב״ד יודעים מי אביהם אם
יכולים לחרף אותו ע״ד הדרכים הכתובים למעלה וכן נראה מהרמב״ם ז״ל פ׳ כ״ד מה׳ סנהדרין וכן יש לב״ד וכו׳
להלקות אדם ששמועתו רעה וכו׳ ומבזין ומחרפין את יולדתו וראוי לבתי דינין שבדור להשגיח על המאריכין
לשונם לדבר סרה על ת״ח ליסרם לכבוד התורה ולומדיה כי אין כבוד אלא לחכמי׳ כמ״ש כבו׳ חכמים ינחלו
בביאת משיחנו במהרה בימינו אמן המבי״ט.

גם כי כתבו אנשי מצרים וז״ל לכן בבעו מינייכו רבנן אל תשמעו דברי כת אח׳ ולא תשיבו על דבריהם וכ״ש
מלכתוב פסק עד שתשמעו דברי כת שנייה פן תהיו ח״ו סיב׳ להחריב העיר הזאת ויהיו דברי חכמים כחוכא
ואיטלולא ח״ו כי פני הדור כחלמיש עז קשה וירימו יד בתורת משה ח״ו ע״כ לא מפני זה נניח מלכתוב על
הצועקים שם לחכמים ואינם נענים וגם מה שכתבנו לא היה לכת הא׳ אלא לב״ד החכמים יצ״ו הוא שכתבנו
וכוונתם שלא נכתוב כלל ולא נשמע צעקת דלים להודיע צעקתם ושהם ידונו על נפשם מה שיראה להם כי כיוצא
בזה כתבנו להם בריב זה שבין השר הכהן והאחים החכמים יצ״ו ולא היה ישר בעיניהם שנכתוב כלל בזה הענין
לכבוד הכהן ואנחנו חייבים ג״כ מכאן והלאה לשמוע צעקת הצועקים ולהודיע לרבים צערם בפרט לחכמי העיר
שישמעו צעקתם וידונו בניהם דין תורה או יפשרו ביניהם כפי מה שיראה להם וגם בענין הנזכר אנחנו חוזרים
וכותבים שיתקבצו החכמים יצ״ו שוים לשתי הכתות וישמעו כל טענותיהם וידונו ביניהם כי להם נאה ולא לנו
שהם יודעים פרטי העניני׳ שביניהם בדררא דממונא שיסתלקו מלשמוע הצועק ואומר פלו׳ גוזל אותי מפני
שטוענים שיראום מלהטפל בנכסי המלך זו אינה טענה כי גם המל׳ יר״ה אינו רוצה שיגזלו העמילי״ש זה את זה
ואם הם אינם כדאים לכך ישמעו טענותיהם ויכתבו לנו ואנחנו נדין אפ״י טענותיהם כמו שיראו לנו מן השמים וגם
כי ידענו תי״ל לחלוחית התורה קיימת ביני׳ כמו שכתבו הם ואנחנו מרבים ומגידים שבחם כי הם בקיאים גם בגופי
הלכות תקופות וכו׳ ועכ״ז גם הם בענותנותם משפילים עצמם וחולקים לנו כבוד והם רגילים לשאול ממנו כמה
שאלות בדיני התורה אשר אם יש בניה׳ מחלוק׳ או שהם מסתפקי׳ בהם לחיותינו בארץ יש׳ דאוירה מחכים דומי׳
ממה שאמרו פ״ק דחולין ופ׳ מקום שנהגו אבל מא״י לבבל לא כיון דאנן כייפינן להו עבדי׳ כוותיהו וכתב רש״י
ז״ל דאנן כייפי׳ לבני א״י דאינהו סמיכי ובבל לא סמיכי ומפני שרפה ידם מליגזור עליה׳ אנחנו סומכי׳ את ידם
וגוזרי׳ על שתי הכתות הלז שיבררו ב׳ חכמי׳ והם יבררו שלישי ביניה׳ לדון ביניה׳ ויצא הדין לאמתו ואם לא ירצה
א׳ מן הכתות נכתוב עליו סרבנות ונודיע לכל קהלות הקודש בפרט לקושטנטינ״ה אשר יש להם יד ושם להכריח׳
על כך נאם המבי״ט.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שם דאסור לקצור ולבצור אף הפקר ,די״ל דמה שאסרה
תורה [ויקרא כ״ה ,ח׳] בצירה וקצירה היינו דוקא בשלו,
ועיין בספר אמרי בינה שהניח דבריהם בצ״ע ,ונ״ל פשוט
שכונתם משום דכתיב בקצירה [שם] את ספיח קצירך לא
תקצור ,וספיח היינו הפקר ,ומוכח דאסור קצירה בהפקר,
וכיון דבצירה בכלל קצירה ,ממילא ילפינן שגם בצירה
אסורה בהפקר .וע״ש ברש״י שפירש הפסוק באופן אחר ,אך
י״ל דהתוס׳ לא ס״ל כרש״י הנ״ל ,אלא מפרשים הכתוב
כפשוטו.
בא"ד .וי״ל שלא היה מוחה וכר .וכה״ג ל״ח משומר,
ושפיר הוי משקה ישראל ,וממילא מותר לקרבן.

נ״ח ע״ב פרש״י ד״ה לזווגן .נאה למלאת עם חבירתה
בזהב .ד״ל שיש לו כלי מזהב ,וקובע בו
מרגליות.
בא "ד .מן היחידית .ר״ל מן זו שאינה דומה לחבירתה.
תלד"ה הא .דכל היכא וכר .הוקשה להם דנימא דתרוייהו
באונאת ממון ,וכפל קרא כדי לחייב בב׳ לאוין,
ותירצו דכל היכא וכר ,כדאמרינן בפסחים כ״ד ע״ב.
תלד"ה הלא .פירוש לשון בטחון .ר״ל דמילת כסלתך
פירושה בטחונך.

בא"ד .וכמו אשר יקוט כסלו .ר״ל אשר יכרת מבטחו,
ומיירי שם בחנף ,ע״ש.
בא "ד .כלומר וכר ותום דרכיך היא תקותך .ר״ל דפירוש
תקותך ותום דרכיך היינו ותום דרכיך היא תקותך.
כלומר אילו היו דרכיך תמים לפני ה׳ אז זה היה לך לתקוה
־ולבטחון שלא תיענש.
בא "ד .וסוף פרק וכר ולא לשון סכלות .התם אמרינן
דכשהלך אברהם לשחוט את יצחק א״ל השטן
הלא יראתך כסלתך ,ולכאורה ה״פ ,שא״ל מה שאתה ירא
את ה׳ ולכן שוחט בנך הוא סכלות ,וע״ז אומרים דלאו הכי
הוא ,אלא התם ג״כ הוי לשון בטחון ולא לשון סכלות.

בא"ד .כלומר מה שאתה ירא וכר .כלומר אם כדבריך
שיראת ה׳ הוא דבר טוב א״כ היה לך להיות מזה
בטחון ,שלא יאונה אליך רעה ,והרי בפועל אתה מפסיד
בדבר ,שאתה שוחט בנך ,וא״כ מזה תלמד שאינך צריך
לירא מה׳ (ח״ו) .ועיין עוד בעין יהוסף.

תוד״ה זה בגופו .כאילו גזל נשמתו .כיון שבפרוטה זו
יכל לקנות אוכל ולהשיב את נפשו ,וא״כ איך
אמרינן הכא דאונאת ממון ל״ח אונאת נפשות .ומתרצים
היינו משום וכו׳ ,ר״ל אבל כשלא מיירי בכה״ג ל״ה כגוזל
נשמתו( .ועיין בעין יהוסף).

תוד״ה חוץ .דהא אמרינן בסמוך וכר .להלן נ״ט ע״א.
בא "ד .ק״ו ממזבח הזהב .ומה מזבח הזהב שאין עליו
אלא כעובי דינר זהב לא שלטה בו האור ,פושעי
ישראל שמלאים מצות כרימון על אחת כמה וכמה.
בא "ד .ק״ו מסלמנדרא (מין לטאה) .ומה סלמנדרא
שתולדת אש היא (חיה הנבראת מן האור
כשבוערין במקום אחד אש שבע שנים) הסך מדמה אין אור
שולטת בו ,ת״ח שכל גופן אש על אחת כמה וכמה.

בא"ד .דאמר בסמוך .נ״ט ע״א.
בא"ד .א״נ מלבין נמי וכר .ומה דקאמר שיורדין ואין
עולין ,היינו שאין עולין לגן עדן ,אבל עכ״פ
עולים מגיהנם לאחר י״ב חודש ,ונשארין בלא טובה ובלא
רעה ,ואילו בא על א״א לאחר י״ב חודש עולין לג״ע.

בא "ד .דגיהנם כלה והם אינם כלים .ר״ל דנידונים
לעולם ,אפילו אחרי שיכלה גיהנם .וע״ש
במהרש״א בחידושי אגדות שנתקשה בזה ,דכיון שגיהנם
כלה א״כ איך ייענשו ,והניח בצ״ע.
בא״ד .קרקפתא (פירוש ראש) וכו׳ ואח״ב גופן ונשמתן
נשרפת .לפנינו שם כתוב גופן כלה ונשמתן
נשרפת.

בא"ד .דלא מסיק ליה וכו׳ .דאברהם אבינו מעלה כל
היהודים מגיהנם ,ומכיר שהם יהודים ע״י שרואה
שמהולים ,אבל מי שבא על הכותית אינו מכירו שהוא
יהודי ,כי עורלתו נמשכת ונראה לו כגוי.
נ״ט ע״א גמרא .דכתיב העם המכעיסים וכו׳ .והוסיפו
המדפיסים וגר ,והיינו דבהמשך הפסוק
מפורש דמיירי בע״ז.

פלש "י ד״ה שמעה תפילתי .אבל אל תחרש יש לשנותו
וכו׳ .לכאורה קשה דנהי דאפשר לשנותו ,עכ״פ
אינו מוכרח לשנותו ,ומנ״ל הכא לשנותו ,ועיין תוד״ה ואל
דמעתי ויתיישב לך.
פלש״י ד״ה חתכו .מצרפו בכבשן .אולי צ״ל שצרפו
בכבשן.
תוד״ה נוח לו .נקט הכי וכו׳ .הוקשה להם למה נקט ספק
ולא אפילו ודאי ,ותירצו משום דבת שבע ספק
אשת איש הויא ,וא״כ ל״ש ללמוד ממנה אלא על ספק ,אבל
על ודאי ל״ש ללמוד ממנה.

בא"ד .ופירש בקונטרס וכר .ר״ל דלכן בת שבע הויא
ספק.
בא"ד .ע״מ שאם ימות יגרשנה .ר״ל תהא מגורשת
למפרע מעת כתיבת הגט.
בא"ד .אלא דוקא שיש להם אחין וכו׳ .אבל מי שיש
להם בנים או שאין להם אחים אין צריכים לכתוב
גט.

בא "ד .אלא שלא תתעגן .ר״ל שאם יפול בשבי ולא
יחזור בסוף המלחמה תהיה מותרת ע״י הגט,
ולכן גם כשל״ש יבום כותב גט.
בא"ד .אינו אלא טועה .כיון שכל היוצא למלחמת בית
דוד כותב גט לאשתו ,וממילא נתן אוריה גט לבת
שבע.

בא "ד,

אמאי וכו׳ ומיהו יש לדחות וכר .דבאמצע
המלחמה חזר אוריה לביתו ,ושוב חזר למלחמה

ומת (עיין ש״ב י״א פסוק ו׳־י״ז) ,והקשו התוס׳ דכיון שחזר
א״כ כבר בטל הגט ,שהרי חזר( ,ולפ״ז צ״ל דכשחזר
למלחמה כתב גט נוסף) ,ותירצו דהתנאי היה אם לא יחזור
בסוף המלחמה ,וכיון שחזר למלחמה ומת ,א״כ שפיר בטל
הגט.
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קצה,

מבין

דף נ״ט ע״א

בא״ד( .דתניא) נדתנן] וכו׳ מה היא באותן הימים .ר״ל
מי שבעלה נתן לה גט וא״ל הרי זה גיטך אם מתי
מחולי זה .וע״ז אמרינן מה היא באותן הימים ,ר״ל בין
נתינת הגט למיתה ,לר׳ יהודה הרי היא כאשת איש ,ואם
זינתה באותן ימים נהרגת ,ולריו״ס הויא ספק אשת איש
באותן הימים ,וא״ב בין לד׳ יהודה בין לריו״ס עשה דוד
איסור ,כיון שבא עליה בין הנתינה למיתה ,ואיך אמרינן
התם דכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה.
בא״ד .וכ״ת דהתם וכו׳ דמוקי לה בגט׳ [ע״ג ע״ב] וכר.
ר״ל דהתם מיידי שא "ל ה״ז גיטך שעה אחת
קודם מיתתי ,ולא אמר שהגט יחול מעכשיו ,ולכן ס״ל לד׳
יהודה דלבינתיים הויא אשת איש גמורה ,וריו״ס ס״ל דכל
רגע אמרינן שמא עכשיו ימות ,ולכן הוי גט ספק( ,ואע״ג
דאח״ב ראינו שחי ,ריו״ס ס״ל אין ברירה ,רש״י שם ,ועיין
גיטין כ״ה ע״ב) ,אבל במלחמת בית דוד היו כותבין שאם
ימות הגט יחול מהיום ,ובכה״ג חל הגט משעת נתינה
לכו״ע ,ולכן לא חטא דוד.
*Z
בא"ד .הא קתני בהדיא בתוספתא [גיטין פ״ה ה״ד]
מהיום אם מתי וכו׳ .וחזינן דאף במפרש שיחול
הגט מהיום אפ״ה ד״י ס״ל שבאותן ימים שבין הנתינה
למיתה הויא כאשת איש לכל דבר ,וא״כ ל״ש לומר
דמחלוקת ר״י וריו״ס הוי דוקא באומר שיחול הגט סמוך
למיתה( .ולהלן בסמוך יפרשו הגט׳ בגיטין).

בא"ד .דאדלעיל מיניה [ע״ב ע״א] קאי .דהתם בדף ע״ב
ע״א קתני זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה וכו׳,
וע״ז קתני בדף ע״ג ע״א מה היא באותן ימים ,ר״ל זו שא"ל
זה גיטך מהיום אם מתי ,ומוכח דל״ש לפרש המשנה רדף
ע״ג ע״א דמיירי באומר ה״ז גיטך שעה אחת סמוך למיתתי,
שהרי קאי אדלעיל מינה ,דמיירי באומר ה״ז גיטך מהיום.
בא"ד .והא דאמר בגמרא וכו׳ לרחק הגירושין (כמו)
[כמה] שיוכל וכו׳ שיחולו גירושין מחיים.
^י״ל ,וכמ״ש בגליון ,וכן הוא בדפוס ראשון) .ר״ל דאף
®אמר מהיום אם מתי ,כונתו שיחול מחיים רגע אחד סמוך

למיתה ,דכיון דאמר אם מתי ,חזינן שאינו רוצה לגרשה עד
שימות .ובגיטין שם (ע״ג ע״ב ד״ה אמר) מפורש יותר ,דמה
שאמר "מהיום" מפרשינן שכונתו "מחיים" סמוך למיתה.
וא״כ הדרא קושיתם לדוכתא ,למה לא חטא דוד.

בא"ד .ומפרש ר״ת וכו׳ לכך קרו להו (בתום׳ בשבת
ובגיטין שם ובכתובות ט׳ ע״ב כתוב קרי לה,
ור״ל קרי הכא לבת שבע) ספק א״א .ר״ל דבאמת היו
גירושין גמורים ,ולכך לא חטא דוד ,ומה דאמר נוח לו
לאדם שיבא על ספק א״א ,והיינו משום רבת שבע היתה
ספק א״א ,היינו משום שהיו מגרשין בצנעה והעולם סבורים
שהיא א״א ,והיינו רדוד ודאי ידע שמגרשים ,ולגביו הויא
מותרת גמורה ,ולכן אמרינן התם רדוד לא חטא כלל ,אלא
דכיון שהיו מגרשים בצנעה היו סבורים העולם שהיא א״א,
ולגבי זה קרי לה ספק א״א( .ונראה דה״פ ,שאלו שהיו
מחרפים את דוד היו סבורים שהיא א״א ,ולהם אמר דוד
שהמלבין פני חבירו ברבים גרוע ממעשהו בבת שבע,
ולגביהם קרי לה ספק א״א .אלא שאינו מובן עדיין,
דלגביהם הם סברו דהויא א״א גמורה ,ודוד עצמו ידע

שמועה

בודאי שגירשה( ,דאם דוד הסתפק א״כ איך אמרינן רכל
האומר דוד חטא אינו אלא טועה ,הרי עשה ספק איסור,
וכעין שהקשו לעיל ואפילו לר׳ יוסי וכו׳) ,וספק א״א מאן
דכר שמיה .וצ״ל שכונתם דהעולם סברו דהויא ספק א״א,
דידעו שעכ״פ יש מעט שמגרשים בצינעא ,וסברו שגם דוד
הסתפק אם נתגרשה או לא ,ודוק .ועיין עוד בעין יהוסף).

בא"ד .ולכל הפירושים קשה וכו׳ מדקאמר דוד וכו׳ .ר״ל
דאע״ג רבת שבע הויא ספק א״א ,עכ״פ כיון
שמתשובתו של דוד אפשר ללמוד דאף בועל א״א ודאי טוב
ממלבין ,הול״ל אף א״א ודאי.
ת1ד״ה ולא עוד .וגם אין עניינם לא״א .ר״ל שאינם
עוסקים בהלכות דשייכי לא״א ,כגון הלכות
קידושין וכי״ב ,דאז אפשר שבאמת רוצים לדעת הדין הבא
על א״א מיתתו במה ,אלא עוסקים בהלכות שאינם שייכים
לא״א ,ואפ״ה שואלים אותו הבא על א״א מיתתו במה,
וניכר מזה שכונתם לביישו.

בא"ד .בשעה.שעוסקין בד׳ מיתות ב״ד .דאז שייך
לשאול הבא על א״א מיתתו במה ,דשייך למה
שלומדים( ,דאילו כשעוסקים בענינים אחרים אינו ענין
לשאול הלכות בועל א״א) ,והאמת שכונתם לביישו( .כן
נ״ל .ובספר אמרי בינה פירש דכיון שעוסקים בד׳ מיתות
ב״ד א״כ ודאי שכבר יודעים מה דינו של בועל א״א .ואינו
מובן).

תוד״ה דכתיב .בלא אל״ף .ר״ל והוי לשון הצתה ,ולא
לשון יציאה( .ועיין עין יהוסף).
תרד"ה ואל דמעתי .שמע אל בכיי וכו׳ .כמו שהתחיל
ואמר שמעה תפילתי ,ה״נ הול״ל שמע אל בכיי,
וע״כ שזה אינו לשון בקשה ,אלא לשון עתיד ,בטוח אני
שלא תחרש.
תרד"ה חתכו .שהטפלה סביב וכו׳ .טפלה היינו הטיט
המונח מסביב.

בא "ד .ומשום וכו׳ מטהר ר״א .דכיון דיש חול בין
החוליות זה מונע מהטפילה לחבר את החוליות,
והוי ככלי שבור שאינו נטמא.
בא "ד .והכי תנן וכו׳ פחות מד״ט טהור .ר״ל שאם בכל
חוליא יש פחות מד׳ טפחים אז הוא טהור,
דחשיב שבור.

בא"ד .משיסיקנו לאפות בו סופגנין .דאחרי שיסיקנו
פעם אחת לאפות בו סופגנין אז יתחבר טוב
הטיט לתנור ויהיה כלי גמור ויקבל טומאה.
בא"ד ,הרחיק את הטפילה ונתן חול וכו׳ .ר״ל שהרחיק
את הטפילה (הטיט) קצת מהתנור ,וברווח שבין
התנור לטפילה הניח חול או צרור (אבנים קטנות) ,והטפילה
הניח ע״ג החול ,בזה אמרינן דכיון שאין הטפילה סמוכה
לתנור ,לכן חשוב שבור ,והנדה והטהורה אופות בו ,והוא
טהור ,דלא נטמא ע״י הנדה ,כיון שחשוב כשבור וכנ״ל.

וביאור דבריהם שכתבו והכי תנן וכו׳ ,לכאורה כוונתם
לומר דמהתם מוכח דע״י שנתן חול בין החוליות
טהור ,ותמוה ,שהרי התם אתיא ככ״ע ,ורבנן ג״כ מודים בה,
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מפר "מצרף" לד' ברכיח חנקדן נמצא קטע גדול מדברי רבינו לקוח מ״ספר

המצות שחיבר" .זוהי הידיעה היחידה שהגיעח אלינו עד עכשיו על קיומו של ספר

מצות של רבינו .ואף על פי שאין לנו רשות לפקפק בשום סקור בלי יסוד הרי לא
למותר הוא להעלות אף השערה שמא מקום יחיד זה משובש .וצריך לומר :בסם׳

המצות ,כלומר ב ס פ ו ר ה מ צ ו ת 1ורצה לומד שרב ניסים אמד את דבריו במקום

שדיבר על המצוות .ואם השערה זאת נכונה—הרי אפשר שדבריו אלה היו כתובים

בראש התשובה שאנו עסוקים בה ,במקום שדיבר על המצוות השכליות ,והסביר אף

את מצוות החסד (הצדק) שיש בה חלקים שכליים וחלקים שמעיים .ולאחר מיכן
דיבר על חשיבות המצווה ועל שכרה .*1

הקטע הנ״ל נכתב ערבית ,ולשון התרגום מוכר יפה בנוסח שאצל ר׳ ברכיה .ועוד

S

אין אנו יודעים אם כל הקטע כולו הוא משל רבינו או רק חלק ממנו ,היינו עד

סוף המובאה מתנחומא .כי קשה לכאורה שרבינו הביא דברי החכם ("מבחר הפנינים"
עיין הערה  )22לסיוע לדבריו ולא הביא הרבה ממקורות חז״ל על הצדקה .ועוד

נראה שאף באמצע הדברים חסר בתרגום ממה שהיה במקור .בעניין "ואהבת לרעך

כמוך" מצאנו מובאה אחת מדברי רבינו שאיננה כאן (עיין עמ׳ 360ג) וקשה לומר
שהמובאה הנ״ל לקוחה ממקום אחד ,שהרי כאשר רבינו דיבר על "ואהבת לרעך
כמוך" הכיצד לא הביא את דברי חז״ל במחלוקתם של ר׳ עקיבא ובן עזאי בזה שהם

עיקר גדול בהבנת הציווי הזה ז על כל פגים צירפתי כאן את הקטע מספר "מצרף*.

שער הצדקי ה .א"ר ניסים גאון ע"ה בספר המצות שחיבר כי

הצדק מתחלק לב׳ חלקי׳ האחד בתוכינו והשני בברינו .והצדק שבתוכיגו הוא בשני

דרכים האחד מן התורה והשני נשרש מן הנפש .הצדק שהוא מן התודה הוא מן
המשפטי׳ שנצטוו לגזור על בעלי דינין ובכן יתחלק האחד מן התורה .חבירו «• וכולם

מעמדם על שורש מן התורה .והצדק הנראה בברינו מתחלק עוד לשני חלקים והאחד
הוא ממולדו של אדם שנברא כך .והשני מיושר שמתיישדים בני אדם במדותיהם
ובמאזניד״ם .כמו שאמ׳ חכמינו ז״ל* הכל כמנהג המדינה .הנשרש מן הנפש הוא

ברייתו והוא צדק הלב שהוא נושא ונותן לתוכו .לאהוב אוהביו .ולשנוא את שונאיו
כדכתיב כמים 4הפנים לפנים כן לב האדם לאדם .ואנו חייבים לרדוף כל ענייני

.1
.*1

.2
.*2

.3

קיצור מה ראינו אף בתרגום ספר המפתח ,לעיל עם׳  28הערה
ועיין לעיל עט׳ .158
ספר מצרף לר׳ ברכיה הנקדן מהדו׳ גאללאנץ (=ג׳) ,לאנדאן תרס״ב ,עט׳ ע.130—1
ההעתקה מגומגמת בכסה מקומות ולשון המקור נראית מתונת.
לנכון העיר ג׳ עס׳  346שהפיסקא שלאתר מיכן "הנשרש מן הנפש" עד "לאדם" שייכת
לכאן .וכך אף תירגם שם עמ׳ .268
 4משלי כז יס.
משגה ב״ס פג א ועוד .כלומר מסגהגות שנוהג האדם ע״פ מנהג מקומו.
.1
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פרק רביעי
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הצדק שהזכרנו לעשות אות׳ ונגיע אותם לרצון השם ב״ד .הצדיק ית׳ שאין לסביר

לא עולה ולא שכחה ולא משוא סבי׳ כרכתי׳ כי  8כל דרכיו משפט .והנה כפל הפסוק
צדק  8צדק תרדוף לחזק הדבר .ומצאנו הרבה מצות מסעיפי הצדק• על דרך ואהבת ז

לרעך כמוך .כשם שהאדם אוהב את נפשו ורוצה  8לראר בטובתו כך ירצה לאהוב
את הבירו .וכשם שירצה שינצל גופו מהיזק כך ירצה לחבירו .כי בזמן שיהיה לבביגו
שלם על זה הדרך באהבת דיעינו כנפשינו לשמוח בשמחתם ולהיות מיצר בצרתם.
ולא נחוש להנאותינו בזמן שיש להם הפסד .גם לא נחוש על הססדינו בזמן שנוכל
לסלקם מן ההפסד אלא נהיה להם חבירים אז נזכה לעולם הזה ולעולם הבא .בהיותינו

עבדי׳ לבוראינו לעבדו בלב שלם יחד .כאשר מתחברים כל איברי הגוף ומסייעי׳
זה את זה במשא דבר שינשא על כתיפיו ומיקל על הגוף ועל הכתף כן נהיה כולנו
חבירי' זה לזה ותהיה נפשינו כנפש

אחת

בגויות

רבות.

ובכך יתקנו

נפשיגך ומעשינו .ועל דרך זה מצאנו אוריה שלא רצה לנוח בביתו להתעדן לפי שהיה
יודע עצמו (ו) יגיעת ישראל במלחמה .כמו שאומר והשיב לדוד באמרו לו הלא’
מדרך אתה בא (ו) מדוע לא ירדת אל ביתך והשיב אדוני יואב ועבדי אדוני על פגי

השדה הוני׳ ואני אבא אל ביתי לאכול ולשתות חייך וחיי נפשך אם אעשה את הדבר
הזה .ועל דרך זה גרס ב י ר ו ש ל מ י 10האי טבח דמחתך בשרא ומחתך לידיה תהדר
ידא ותימחי לידא ,לכך אמר הכתוב ואהבת לרעך כמוך .ובתנחומא  11הפותח פתח

להכירו חייב לכבדו יותר מאביו ואמו שהרי אליהו ואלישע לא ההיו אבותיהם והחיו

אושפיזם .והנה מדה של צדק ממנו יסתעפו מדות רחמים וחניג׳ והקדוש ברוך הוא
חלק אותם לעבדי 12הצדיקי׳ כאשר ידעת ביוסף הצדיק שנאמר כי 15נכמרו רחמיו.

והנה שלמה עליו השלח ציוה על הרחמים ועל החנינה שנאמר הצל  14לקוחים למות.

התרפית ביום צרה צר כחכה .וממעלת המדה הזאת אצל הבורא יתברך שהוא מתנהג
עם ברואיו שנאמר ורחמיו  15על כל מעשיו .והנה אמר הנביא הולך  18צדק׳ לפי

שרבו מדותיו כי גם הצריכות מסתעפות ממנה ,ואין מדה זו אובדת עם אריכות
הזמו ,על דרך שאמר החכם שלח 17לחמך על פני המים כי ברוב ימים תמצאנו .ואמר
החכם 18מי שזורע החסד ימצאנו ויקצור תבואתו ,והוא שאמר נותן’ 1לרש אין

מחסור .וגם פזר 20נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד .ומה נאמר במדה החשובה הזאת
.5
.6
.8
.10
.11
.12
.16

.18

.19

דברים לב ד .ומשנת אבות סוף פ״ד.
 .7ויקרא ים יה.
דברים טז כ.
 .9שמואל ב יא י—יא.
תיקון ג׳ בכה״י :ורועה.
נדרים פ״ט ה״ד .״בירושלמי״ אינו לשון ר״ג אלא של המתרגם .במקור היה כתוב :סי׳
אלתלמוד אלשאמי ז
שמות אות טז עייז שם.
 .15תהלים קמה ט.
 .14משלי כד יא ,י.
 .13בראשית מג ל.
לעבדיו.
 .17קהלת יא א.
ישעיה לג טו ,לשון רבים.
עיין אף משלי יא יה :וזורע צדקה שכר אמת ובתרגום שם ,ושם פסוק כד (ועיין הושע
י יב :זרעו לכם לצדקה קצרו לסי הסד).
 .20תהלים קיב ט.
משלי כה כז.
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ספר מגלת סתרים

שהיא הלואה על הקדוש ברוד הוא כמו שנאמר (חור)  21מלוה ח׳ חונן דל .ואמר

החכם עושה הסד  22למי שאינו ראוי לו .למי שראוי לו יהיה במקומו .ולמי שאינו

ראוי לו תהא אתה ראוי לעשותו .והנה האיש הנלבב לא יצא מגבול הצדק לא בדיבור
ולא במעשה .על דרך מאזני» צדק איפת צדק אבני צדק

וחיו

צדק .וכן חולד 24צדק

ודובר מישרי׳ כי גדולה  Mאונאת דברים מאונאת ממון .כי יוכלו להשיב הגזילה ולא
יוכלו להשיב את הדברים.

21
22
23
24
.25

תקון ג׳ משלי ים יז.
מבחר הפנינים שער מחסד ,ועדיך לומר :ע ש ח חסד למי [שראוי לו ולמי] שאינו וכו׳
לפנינו בלשון אחר במקצת.
ויקרא יש לו .תחל :אבני צדק איפת צדק.
ישעיח לג מו .וצ״ל :הולד צדקות .ולעיל לנכון.
בבא מציעא נח ע״ב :גדול אונאת דברים וכו׳ ר׳ שמואל בר נחמני אמר זה ניתן לחישבון
וכר.
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)/

מגן אברהם

תוספתא □מ

נ״לדר\פ שאמר חפץ

ובמטבעות של נחשת חיה כעציאין

זה אינו שוה אלא סלע ואני מוכרה לך

בשויהן• עד מתי מותר להחזיר ככדכין

ה שקצץ עמו•

בשתים א!נלו עליו אונאה

עד כדי שיראה לשלחני

ובכפרים קר

זכור נא וגומ׳ פי'שבקשו ממנו מחילה
עץ לפי שדברו לו שלא כהוגן לק לא \
ץ
ויאחר יייי
י״י• *:יי יי*"*•
**"יי■ *י<־׳
ומי
יייי״י כך
אדם *1לחברו
יאמר
אביהם כלל פי ,ומי אביהם של כל
מביאים שאתה חתמה הגס שאול
בנביאים :י* ומה שם בכו • במשלי
קאי אדלעיל מיניה מי עליי שמיס וירד
^גלזמרשעלה לקבל התורה וע׳ז קאמר
מה שמו ומהשם בנו כלומר שאין לו
אב ולא ק שכל הרוצה ליטול את השם שתיהן בשווייהן או שתיהן באמונרת
יב אשה משכלת קאי על מחשב עטו שבר המור שבר החמר שכד
יבא וימול:
הפונדק ולא יהא מחשב עטו שכרו מפנו
התורה  * \jוסאה בדיבר וט
,.ף /pr .״|  uvyvשנוטל שכרו סמנו רבי יהודה אומרספר
ע
פי׳שהחדשים יקרי׳ יותר מן הישנים
אפ*ה לא יערב חדשים בישנים אפי׳ תורה בהמה ומרגליות אין להן אונאה *
דשת^ הן^ רןצה ספר חורה ספני .שאין לו רמים בהמרת
רוצה לתןכרס
לסנס ןליתנס באוצר ע ',בגמרא י~ .׳ מרגליות מפני שרוצה לוווגן אמרו לו

עיבי שבתות שכן דרך חשוק להזיית
עומד בעיירות מערב שבת לעיב שברת
האונאה ארבעה כסף והטענה שתי כסף
במה דברים אמורים כזמן שט?ר לו סתם
אנל אס  Hקצץ עטו אין נלום אחר
הקציצה" הנושא ונוחןכאטונה והאומר
לחבירו על מגת שאין לך עלי אונאה אין
לו עליו אונאה לא יהאסיכרלא את היפה
בשוויהולאאת הרעה באמונה אלגי* או

המשכימין

והל א כל דבר רוצה חומו רבי יהורר־ז כן

בחירה אומר הסוס והטיטוס והסייף
כמלחמה אין להן אונאה :כשם שאונאה
כמקח כך אונאה בדברים ועור מרובה הונאות דברים מאונאת מטון באונאותממון
עבןותן
אומר לא תונו איש את אחיוובאונאות דברים הוא אומר ולא הונו איש
ויראת טאלהיך ויתי.ת ממי שפוקד על אן^ " היו חמרין מבקשין יין ושמן לא יאמר
להן לכו אצל פלוני והוא לא'מנר יין ושמן מעולם היו חלאין כאין עליו ויסורין באין
עליו וקובר את בניו לא יאמר לו נדרך שאמרו חביריו לאיוב הלא יראתך כסלהך וגו׳
זכור אתה אין כתיב כאן ט אלא וכור נא וגומר " רבי יהודה אומר אף לא יתלות
אתעיניוויאמדלובכמההפץזהוהוא אינורוצהליקח* ראהגישבאללטורתורה
לא יאסרראומי שבא ללמוד פד ,שאכל נבלות וטרפית שקצין ורמשין וכן הוזי&
אוטרויען איש גמגם ויאמר * ומאביהם וכי יש אב לתורה והלא צבי נאמר מה שמו.
יא ומה שם בנו כי תדע ואומר בית והון נהלח אבות ומה' ’ב אשה משכלת "

אין מערכין פירות כפירות ואפי׳ חרשים בחדשים וישמיסבישינים ואין צריך לומר
הרשים בישינים משיגים בחדשים אפי 1יגסאה בדינר וסאהבדער וטריסוותל^.
יערבם וימכרם מאהכדיגי ’ אק מערכין ייןחרש בחרש וישןבישן ואין צרייך לוטרי
הדש^ישן וישן כהדש ולא קשה ברך ור׳ יהורא סחיר קשה ברך מפגי שהוא משבחו וגן

היח

מגן אברהם <תוספתא> תוספתא .תצ״ב עמוד מס  44הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

הקדמה
בהוצאת המדרש הזה השתמשתי בשני כתבי יד הנמצאים עתה בבית עקד
הספרים של בית מדרש הרבנים (זשואיש טהעאלאגיקאל סעטינארי) בעיר נויארק
והם (א) כ״י משנת תתקי״ג למנין שטרות (ח״ה שנת השס״א לבה״ע ושנת  1001למגעם)
שהיה מלפנים בקבצת ספרים עבריים של הרב ד״ר מהרש״ז שעכטער נ״ע שצינתי

בשם כי״ש (ב) כ״י משנת תתקמ״ג לשטרות (וז״ה שנת השצ״א לבה״ע ושנת

1631

למנעם) שהיה מלפנים בקבצת ספרים של החכם ד׳־ר אלחנן נתן אדלר בלונדון

שצינת* בשם כי״א ,בכי״ש יש דפים אחדים חסרים בראשית הסדר ומלאתי את
הריקנות מתמונת הדפים האלה אשר קבלתי מבית עקד הספרים של הבריטיש

מוזיאם .השנוים בין כ״י האלה אינם רבים ולרוב אינם רבי הערך.

הוצאתי מיוסדת

על כי״ש .יש אשר השתמשתי בגירסאות כי״א לתקן שגיאות או להטיב אח הקריאה.

אך לרוב נוסח כי״ש יותר טוב מנוסח כי״א.

כל השנוים וחלופי נירסאות נרשמים

בהערותי.
מקור המדרש הגדול לספר ויקרא היותר חשוב בכפות ובאיכות הוא מדרש

התנאים הנודע בשם ספרא דבי רב או סתם ספרא או בשם תורת כהנים .מספר
מאמרי הספרא המובאים בטה״ג רב הוא והשנוים הנמצאים שם רבים הם .ובכן
יצטרך איזה חכם מחכמי ישראל שישתדל להוציא מחדש הוצאה חדשה של הספרא

להשתמש בגירסאות הנמצאות בטה״ג .ציוני דפי הספרא הנמצאים בהערותי הם
לפי הוצאת הספרא של רא״ה ווייס .רק במקומות מועטים השתמשתי בהוצאת

אחרות.

מקור אחר חשוב מאד באופן מדעי הוא התלמוד בבלי .יש כאן שנוים משנוים

שונים .כאשר אגמר את מלאכתי להוציא לאור את מה״ג על כל התורה מקוה אני

אם יעזרני השם להדפיס את כל השנוים האלה בעצמם כעין הוספה לדקדוקי סופרים
של דנ״נ ראבינאוויטש.
מקור אחר חשוב מאד בעניני הלכה הוא המשנה תורה של הרטב׳ם .לפעמים

יביא בעמה״ג את דברי הרמב״ט ברשימת תבן או ת״ר כאלו הם דברי המשנה או
ברייתא .יש אשר שיביא את דברי הרמב״ם במכאן אמרו כמו שיביאו אח דברי
המשנה במדרשי התנאים .לרוב ישתמש בעטה״ג בדברי הרמב״ם לתת לנו אח
תמצית ההלכה אחרי שקלה וטריה ארוכה או לתת לנו אחה הלכה פסוקה.
'1
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כ*ה ט׳ו-כ׳דז י׳ז

ליובל ,מופלנ מיובל מנין ,ת״ל לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט השנים
תמעיט מקנתו (קי*ב> .במספר שני תבואת יסכר לך צריך שיאכל הלוקח

שתי תבואות בשאר השנים ,ואחר כך יגאל .לפיכך אין שנת שדפון או ירקון
או שביעית עולה לו מן המנין .נרה או הבירה עולה לו מן המנין (קי׳ג) .רבי
 5אליעזר אומר מכרה לו בראשית השנה מלאה סירות ,וגאלה אחרי שתי שנים,
יכול יאמר לו הניחה לפני מלאה פירות כדרך שהנחתיה לפניך מלאה פירוח,
ת׳ל כי מספר תבואת הוא מכר לך .פעמים שאתה אוכל טמנה שלש תבואות

׳ בשחי שנים <קי'ד> .ומנין שאינו מחשב עטו אלא לפי שתי שנים בלבד שנאמר

"""במספר עני□ לא במספר תבואות <קטיו> .מכרה בשנת היובל עצמה אינו

 10נמכרת וחוזרין הדמים (קט*ז> .מנין מכרה שנה אחת לפני היובל שיהא הלוקח

אוכל שנה שניה אחר היובל ,ת’ל ימי תבואת (קי׳ז) .מנין מכר נקעים טלאים

מים ,או סלעים שאינן ראויין לזריעה ,שיהא פודה בפחות משתי שנים ,חיל
במספר שני תבואת יצאו אלו שאינן ראויין לתבואה ,ואם לא נאלה חוזרת
ביובל (קי׳ח) .אבל מכר אילנות ,אין נגאלין בפחות משתי שנים ,שהרי ראוין

 16לתבואה .ואם

לא גאלן אינן חוזרין ביובל ,שנאמר

שב לאחזתו ולא

לאילנות <קי׳ט>.

י״ז

ולא תונו איש את עמיתו

זו אוניית דברים .אתה אומר

באוניית דברים הכתוב מדבר או אינו אלא באונאת טמון .כשהוא אוסר וכי
תמכרו ממכר לעמיתך הרי אוניית ממון אמורה .הא מה אני מקיים ולא תונו
 20איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר (ק'כ> .הא כיצד היה בעל תשובה
לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,אם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה

אבותיך (קכ’א) .אם היה גר ובא ללמוד תורה לא יאמר פה שאכל נבלות

וטרפות שקצים ורמשים יבוא וילמד תורה שנתנה מפי הגבורה (קכ'ב> .היו
(קי׳ב) ספרא מם.
וקי׳ס רטב׳ם מם ה׳י .וטכי׳א הוספתי נרה או הבירה עולה לו סן הטנין .ועי‘ ספרא מם.
וקי׳ד) ספרא מם ,ועי׳ ערכין כיט ע׳ב.
< >r’opרסבים מם פ'י הייא.
(קטיו> רסב׳ם מם ה׳ו ,ועי׳ ערכין כ׳ט ע'ב.
<קי’ט> רסב׳ם מם הלכה י׳ד.
(קי־ה) מס פ’י הי׳ג.
<p׳ >rרפב־ם מם פי־א הייז.
<ק׳כ> ספרא מם בבא טציעא ג*ח עיב ,ועיי רטב׳ם הלכות מכירה פי׳ד הי׳ג
וקכ׳א) ספרא מם .ועי׳ תוספתא בבא טציעא פינ הכיח (דף מע’ה>.
(קכ'ב> ספרא מם ,עי׳ תוספתא מם ועי׳ ב*ט מם וע׳ע רטכ׳ם מם,

ויקרא [מדרש הגדול .תר״ץ]{ }8עמוד מס  629הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כ״מ_מ

|אוצר הקבס הן

בהר

625

הלאים באים עליו ייסורין באין עליו או שהיה מקבר את בניו ,לא יאמר לז

כדרך שאמרו לו חבריו של איוב הלא יראתך כסלתך (איוב ד׳ ר ).זכר נא
מי הוא נקי אבד <שם ז .)/אם היו המרים מבקשים תבואה לא יאמר להם לכו
אצל מלוני שמוכר תבואה ,והוא יודע בו שאינו מוכר תבואה לעולם <קכ’ס.

»

רבי יהודה אוסר אף לא יתלה עיניו על המקח ויאמר בכסה חפץ זה והא אינו
רוצה ליקה .שמא יאמר עצה טובה אני נותן לך .והרי הדבר מסור ללב וכל

דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך (ויקרא י״ט י״ד( ).קכ״ד> .אמר
רבי יוחנן משום רבי שטעון בן יוחאי גדולה אונאת דברים יותר מאונאת ממון,

שזו נאמר בו ויראת טאלהיך ,חו לא נאמר בו ויראת מאלהיך (קכ״ה> .רבי
 10אלעזר אופר זה בגופו וזה בממונו .רבי שמואל בר נחמני אוסר זה ניתן להישבון,

חה לא ניתן להישבון (קכ״ו> .אמר רבי חנינה בריה דרב אידי מאי ולא תונו
איש את עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו ,אמר רב חסדא בל

השערים ננעלו חוץ משערי אונאה שנאמר ,והנה ה׳ נצב על חומת אנך (עמוס
ז׳ ז’ .).אמר רב אלעזד הכל על ידי שליח חוץ טאונאה ,שנאמר ובידו אנך

( 15שם) .אטד רבי אבהוא שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהן ,ואלו הן הונאה ,נזל,
וע״ז ,הונאה דכתיב והנה ה' נצב על חומת אנך ושם) ,מל דבתיב חמס ושד
ישמע בה על פני חסיד חלי ומכה (ירמיה ו׳ ז׳ ,).עץ דכתיב העם הסכעסיס

כי אני ה׳ אלהיכם

אתי על פני תמיד (ישעיה ס״ה נ׳< ).קכ״ז>‘

ממהר אני להיפרע על ידי אונאה <קב״ח> .מיכן אסרו כל הצועק מאונאת

 20דברים נענה מיד (קכ״ט> .אפלו נשאלה שאלה של דבר חכמה לא יאמר למי
שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב בדבר זה או מה דעתך בדבר זה ,שזו אונאת
דברים היא (ק״ל) .רב דיטי מנהרדעא איתי גרוגרות בספינתא למחוזא .אתא

לקמיה דריש גלותא ,איתחזי ,לקטיה דרבא לא איתחזי .אמר ליה ריש נלותא

לראבא פוק חזי אי צורבא מדרבנן הוא גקיט ליה שוקא .אמר ליה ראבא לרב
 25אדא בר אהבה פוק תהי ליה בקנקניה .נפק בעא סניה פיל שבלע קפיפה
(קני□ ספרא מם עי׳ תוספתא מם,
<קכ׳ו> 3כא סציעא מס.
גקכ׳ה) בבא סציעא מם ,ועי׳ תוספתא מס,
וקב'ח> ספרא מם .עי׳ ויקרא רבה פכ* 1ס’ה.
וקב*)) בבא טציעא נ׳ט עיא.
<ק’ל> מם הלבד ,י׳ג.
<קכ’ט> רסב׳ם מס פרק י׳ד הלכה י׳ה.

<קכ'ד> ספרא מם עי׳ תוספתא מם.
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הגדול

כ״ה י״ז-ב״ה י״ת ,י״ט

מצרית והקיאה דרך הרעי מהוא ,ככלי גללים דמיא ולא מקבלי טומאה או
דלטא כבלי עץ דמיא ומקבלת טומאה ,לא הואי בידיה .אמר ליה מר ניהו
ראבא .טפח ליה בסנדליה אמר ליה בין דילי לראבא דרגי דרגי .לא נקט

ליה שוקא .פסוד גרוגרות דיליה .אתא לקמיה דרב יוסף .אטד ליה .קא חזי

6

מר מאי עבדו בי .אמר ליה מאן דלא שהייא לאוניתא דפלכא ,דאדום ,לא
לישהייה לאוניתך דבתיב על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבגו על

שרפו עצמות מלך אדום לשיר (עמוס ב׳ א׳ .).נח גפשיה דרב אדא בר אהבה.
רב יוסף אמר אני ענשתיה דלטתיה .רב דימי דנהרדעא אמר אני ענשתיה דטרא
י■ ו1רוןו1ס!וז®

עובדא אנא .אביי אמר אנא ענשתיה ,דכי הוא משכח להו לרבנן ,אמר ליה
1
1

 10אדמגרדישחו גרמי בי אביי תו אכולו שמיגא מראבא .ראבא אמר אנא ענשתיד,

דכי הוא אתי לגבי טבאחא הוה אמר להו אנא שקילנא בסרא מקמי שמעיא
דראבא ,דאנא עדיפנא מניה .רב נחמן בר יצחק אמר אנא ענשתיה .ומסתברא
י 1אה״ח 4567ג12י
דרב נחמן בר יצחק ענשתיה .דרב נחמן בר יצחק ריש כלה דראבא הוה וכל

יומא מקמי דניעול לכלה מהדר שמעתה בהדי דרב אדא בר אהבה והדר עילי
 15למתיבתא .ההוא יומא נפק רב אדא לבראי פגעו ביה רב פפא ורב הונה בריה
דרב יהושע .אמרו ניטר לן מר הני שמעתאתא דבסופיה דמעשר בהמה היכי
אמרינהו ראבא .אמר להו הכי אמר ראבא .אדהכי והכי נגה ולא אתי .אמרו

ליה רבנן לרב נחמן בר עחק קום דנגה לן ואמאי יתיב מר .אמר להו יתיבנא
ונטראנא ערסיה

דרב

אידא

בר

אהבה.

חליפא

דרב

ערסיה

אידא

בר

 20אהבה (קל״א> .הא לפי שגדול עונשה של אונאת דברים לכך נאמר בה אני
ה' אלהיבם אני ממהר ליפרע (קל״ב>.

י״ח ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם
וישבתם על
ליתן שטירה ועשייה לחקיס ושמירה ועשייה למשפטים.
הארץ

ולא גולין.

לבטח

ולא מופחדין.

י’ט ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע

שיהיה אדם אוכל

הרבה ושבע דברי רבי יהודה .רבי שטעון בן גמליאל אומר אף היא אינה

סימן ברכה .אם כן למה נאמר לשבע שיהא אובל ולא גוסה <קל״ג> .דבי אומר
0

(קל’א> בבא בתרא כיב עיא.
<קליב> עי׳ קידועין ל״ב עיב ורעי על התורה כאן.
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<קל'נ> ספרא עם.

מכון תורת האדם לאדס
מאור חיים  ,>4/69צפת
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ב עץ ק ר
מגדולי־גדולים בדורו ומראשי גולת אריאל היה

הספד
חכמי דורו ראו בו מאור גדול ועם שקיעת המאורוו

רבינו משה גלאנטי הזקן זלה״ה ,ריש מתא וריש

בצפת ,כאשר מרן ה״בית יוסף" נסתלק בשנת של״ו

בית־דינא רצפת ,אשר חי ופעל בה בשנות הש׳ ,המאה

ורבינו משה מטראני (המבי״ט) בשנת ש״מ ,ענדו כל

הרביעית לאלף הנוכחי .אחד מארזי הלבנון אדירי

שרי התורה שבעיר את כתר הרבנות לראשו של רבינו

התורה שפיארו את הפרדס התורני הגדול שנשתל

שהפך מני אז לכתובת מרכזית ממנה דרשו דבר ה׳ זו

בבירת הגליל העליון ,מענקי ההלכה ועמודי התווך
שלה אשר כל בית ישראל נשען עליהם והולך לאורם,

הלכה ואליה הריצו שאלות לאלפים מכל קצוי תבל,

ואחד מגורי האר״י הקדוש זלה״ה אשר האצילו מהודם

על צפת ,עיר המטרופולין לתורת הסוד והרז.

צאצאי

אחת

לתל תלפיות.

כל חכמי דורו הרכינו ראש לעומת פסקיו של רבינו
וענדום כעטרה לראשם ,התייחסו לדבריו כל דברי

ספרד

האורים וכהלכה פסוקה מסיני .בערוב ימיו ,כשאחד

שהתגוררה ברומי ,עיר מולדתו ,נמנה רבינו .הוא
נולד בשנת ש׳ ,בערך ,לאביו רבי מרדכי אנגיל ,אחד

המתדיינים לפניו שהיה בר־אורין בקש לערער אחר

על

ממשפחות

ממגורשי

פסק דינו ודרש להוכיח לו על סמך מה חיבו ,כותב

מנכבדי היהודים בעיר אשר ליפי נפשו העדינה ולטוהר

רבינו במרירות רבה..." :אחר גמר דין בשלשה ואחר

מדותיו התרומיות יצאו מוניטין אף בין הגוים ושרי

השבועות שמשביעין יסתור כל אחד הדין חלילה וחס

המלוכה ,ולגודל חיבתו קראו לו" :גלאנטי אומו"

יעשה תורתנו פלסתר ? משום דהאי ת״ח הוא ישתנה

(בעל מדות יפות) ,על שהכל קראו לו :גלנטי ,כמסופר

עליו סדרי בראשית לאסוף שבעים זקנים שיחזירוהו

ב״יד אהרן" לה׳ גיטין מפי רבה של איזמיר מהר״ש

לראות בדינו ,מה שלא נעשה מעולם שלא שמענו ולא

ד,לוי ,חתן הג״ר יהונתן גלאנטי בנו של רבינו .עוד

ראינו הנעשה כזה? כי בימי חרפי ואני לבדי ת״ל

בילדותו נלוה רבינו ועלה עם אביו לחונן עפרה של

בכמה דינים חלקנו עם גדולי ההוראה והכריעו כוותי...

ארץ ישראל ,משאת נפשם ולהסתפח בנחלת ה׳ .הם

והנה בבית אמתחתי כתיבת הרב כמהר״ר דוד אבי ן׳

התיישבו בצפת ,ורבינו אשר מיום עמדו על דעתו

זמרה זלה״ה ...פעם אחד עם גדול מהמורים ופעם א׳

הצטיין והפליא כל רואיו בשקידתו על חדרי תורה —

החכם השלם הכריע כמהר״ר ן׳ וירגה ז״ל ושניהם

צורף ליעיבתו של מרן רבי יוסף קארו בעל ה״בית

באמת הכריעו כמוני הצעיר! והשתא דקשישנא חזרנא

יוסף" ולמד בצוותא עם גדולי עולם ,עם הכפירים

לדרדקי ?....ומי יתן והייתי בערך ימי בחרותי ....ולא

והאריות עליהם העיד בעל "ראשית חכמה" בספרו

הי׳ סובלים בהאי זילותא דבי דינא ...ומי יתן שהייתי

(שער האהבה פ״ו) :הרואה חכמי ישראל מברך ברוך

חושך עצמי מדין זה ומדינים אחרים כי קצתי בחיי
כי איני יכול לסבול (שו״ת צא .).הוא מוסיף ומחוה

שחלק מחכמתו ליראיו ,וכבר ראינו פה צפת
שבגליל העליון חכמים שהיה ראוי לברך עליהם

דעתו "כי בעיני בדורנו זה אסור לאדם להטפל לדון

ברכה זו! אחיו של רבינו ,מגדולי המקובלים בצפת

כי אין הדור מקבלים מרותא" ומספר גם כי "כבר

ושמו רבי אברהם גלאנטי ,קיבל תורה בנגלה מפיו

ראינו כמה פעמים השתדלתי להקים דגל התורה שיחזרו

ולמד את תורת הנסתר בישיבת הר״ם קורדויארו,

עטרה ליושנה ולית סייעתא דשמיא להקים י״ב נשיאי

בעקבות שיטתו חיבר את ספרו הנודע "קול נגידים"

ישראל כבראשונה שלשה בכל חודש ולא עלה כי יבואו

שנדפס בויגיציה שנת שמ״ט ע״י הרמ״ע מפאנו ,והוא

אשר פיזר מאוצרותיו הון תועפות לבניית חצר הציון

של התנא רשב״י במירון.

לידי חרפה כזו " ...

למערער אחר שקרא תגר על רבינו שפסק כדעת

הרמב״ם דיש חזקה במקום להיזק ראיה לעומת דברי

כפי שרבינו מספר בתשובותיו (סי׳ קכ״ד) ,הסמיכו

הרי״ף והרא״ש דאין חזקה ,בעוד שרבו ה״בית יוסף"

רבו ה״בית יוסף" לדון ולהתעסק בדיני גיטין וקדושין,
בהיותו בן עשרים ושתים .בהורמנא של רבו היה

קבע בהקדמתו לספרו כי בכל מקום שהרי״ף והרא״ש

מסכימים לדעה אחת בטלה סברת הרמב״ם לסברתם,

מרביץ תורה לעדרים ,רוכש לעצמו תלמידים נאמנים,

נענה רבינו (שו״ת נ ).לכבודם של הרמב״ם והב״י

הר״י ף מיגאש שלא קבל את דברי רבו הרי״ף וכן

חלק מהגהותיו־חידושיו לשו״ע חו״מ בספר "ברך משה"

מסכימים לדבריו הרמב״ן ,הרמ״ה והריב״ש הכותב
בנידון זה "אנו אין לנו אלא דברי בן עמרם ...שהוא

(ליוורנו ,תקס״ט) ,הכולל חלק משו״ת נכדו הרב המג״ן.

כמו כן נדפסו מרבינו :דרשות מספר ב״דברי מרדכי"

במקרה

(ליוורנו ,תר״ך) לאביו הג״ר מרדכי גלאנטי :ספר

נוסף ,כשחכם אחד בקש בקהלה אחת לשנות את צורת

תוכחת מוסר ״משל ומליצה״ (לבוב ,תק״ן)! ביאור

כתיבת תיבת "דנפשיכי" שנהגו לכתבה ביו״ד אחת

"ויפרש משה" על ספר "בחינות עולם" לרבי ידעיה

בעוד שמרן הב״י פסק בשו״ע לכתוב בשני יודי״ן

הפניני ,שהופיע במספר רב של מהדורות (וינה ,חקנ״א,

בניגוד לדעת ראשונים רבים וביניהם המרדכי שחושש

תקס״ד! פרסבורג ,תרמ״ו! ועוד).

מארי דאתרא ופשט המנהג בכל הגלילות".

"דמשמע שיש לאדם שתי נפשות" ,סיפר רבינו (שו״ת

שלשה בנים ,חכמים וגדולי תורה ,היו לו לרבינו:

ו :).מעיר אני בתורת עדות כי בחייו של הרב מורנו
;זלה״ה היינו כותבים ביו״ד א׳ כל הסופרים ,ואמרתי לו

הג״ר ידידיה ,מהדיר ספרי אביו ומחבר "חידושי
גלאנטי״ למסכתות הש״ס — האחד! הג״ר אברהם —

אדוני הסופרים מעידים שכן כתבו מעולם וכבוד תורתו
כתנ^ספרו להיפך והוא בדפוס ,ואמר אם נהגו כן אין

השני! הג״ר יהונתן ,ממלא מקומו של רבינו אחר

לש. ^/״ והוא חוזר על סיפור זה גם בתשובה אחרת
(שו״ת קכד..." :).אמרתי לו אדוני אינ&"כותבים שום

גט בעיר הזאת כי אם ביו״ד אחד  ...ואמר  :הם שלא
להזכיר ,יעשו כמו שנוהגים שלא להוציא לעז על
גיסיו הראשונים; ואנו עושים פה הפך ממה שכתב
בשלחן ערוך!"

פטירתו כראש רבני צפת — השלישי! בנו של הג״ר
יהונתן היה רבה של ירושלים הג״ר משהגלאנטי הידוע

בשם "הרב המג״ן" ,מחבר ספר "אלף המגן" וחתנו של
מהר״ם ן׳ חביב ,ועליו יחד עם הפרנס הירושלמי רבי

אהרן פארדו ,מספר החיד״א ב״שם הגדולים" כי קרו
למופלא בדור בחלמיה על הרב והפרנס "נחית כצאן
עמך ביד משה ואהרן".

ספר תשובותיו של רבינו הופיע פעם אחת ויחידה

עשרות ,עשרות בשנים זכתה צפת העיר הקדושה

בויניציה בשנת שס״ח ,בהוצאת בנו הג״ר ידידיה.

להבהיק מזיו אור תורתו של רבינו שהאריך ימים על
׳ממלכתו והגיע לזקנה ושיבה מופלגת .בהיותו קרוב

הג״ר ידידיה בהקדמתו ,לא זכה לראות אור הדפום.
חיבורים' אחרים של רבינו הם" :קהלת יעקב" ,באור

לגיל מאה שנה ,נסתלק דבינו בשנת שע״ב בערך
בשם טוב .כשאורו המאיר בוקע וזורח למרחקים ,מעבר

מגלת קהלת ע״פ זהר ותיקונים (צפת ,של״ח)! "סוד

לגבולות של זמנים ומדינות ,מדור לדור .כיום ,כעבור

החלק השני של ספר תשובותיו ,אודותיו מספר בנו

המלבוש" "מאמר לחתן" ,ששובצו בתוך פירוש מגלת

למעלה משלש מאות וחמשים שנה מהופעת ספר

רות ע״ד הנסתר לרבי עובדיה מברטנורא (ויניציה,

תשובותיו של רבינו לראשונה ,הננו זוכים שוב

שמ״ה) " 1מפתח הזהר" ,מראה מקום לכל פסוקי התנ״ך

להתחמם לאורו במהדורת הפאר הנוכחית שהועידה לנו

הנדרשים בזהר (ויניציה ,שכ״ו) — מהם נשקפת גדלותו

ההשגחה העליונה .ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו
ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו!

ובקיאותו בכל מכמני הקבלה ,הרז והסוד כאחד
מר^׳יו המובהקים של האריז״ל .נוסף לזה הופיעו

אהרן סורסקי

שאלות ותשובות הר״מ גאלנטי
חלק ראשון
בעזרת אל עלת העלות וסבת הסבות  :אתחיל לכתוב שאלות ותשובו
וזה החילי :בעזרת צור מחוללי:
א שאלה ילמדנו רבינו ראובן היו לו שני
בנים משתי נשים שם האחד שמעון
ושם השני לוי ובא ראובן ונתן לשמעון בנו
במתנה גמורה חצי חצר שלו עם חצי הבתים אשר
בתוך החצר וכתב לו ראובן על זה שטר מתנה
כשמחל שמעון בנו כתוב׳ בנין דכרין ונפטרו
ראובן ואשתו אמו של שמעון■ לבית עולמם
וחלי״ש ועתה בא לוי ומערער ותובע שרוצה
לחלוק בקרקעות אביו החצי לו והחצי לאחיו

שמעון כדין היורשים ושמעון טוען שחצי החצר
הוא שלו שנתן לו אביו בחיים חייתו ושטר מתנה
בידו ואם ירצה אחיו לוי לחלוק עמו יחלוק בחצי
החצר הנשאר רביע אחד לכל אחד מהם ולוי
מעכב שאומר שחצי החצר לו וחצי לאחיו ילמדנו
דבינו הדין עם מי ושכרו כפול ומכופל מן
השמים:

תשובה זו אינה צריכה לפנים כי היא מבוארת
מעצמה והדבר פשוט שכיון שנתן
במתנת בריא חצי החצר הרי הוא ככל איש נכרי
שמה שנתן נתן ואין לאח האחר חלק כלל כי
אם חצי מהחלק השני והגע עצמך שהיה נותן
לו כל החצר בחייו במתנת בריא לא היה יכול
לטעון שום דבר שהאב יכול לתת ולחלק כל
ממונו בתורת מתנה ומה שאינו אדם רשאי הוא
להוריש מי שאינו ראוי להוריש ולא לעקור
הירושה מן היורש אעפ״י שהוא דבר שבממון
אין התנאי מועיל בה בין שצוה כשהוא בריא
בין שכיב מרע בין על פה בין בכתב והענין
הוא שאומר איש פלוני בני לא ירש עם אחיו
בני בכורי לא יטול פי שנים או אמר על איש

נכרי פלוני ירשני אין דבריו קיימין אעפ״י שהוא
דררא דממונא לא אמרינן דבר שבממון קיים כמו

שכתב הרמב״ם ז״ל פ״ו לפי שנאמר בו
נחלות והיתר .לבני ישראל לחקת משפט
שחוקה זו לא נשתנה ואין התנאי מועי׳
ולמה אינו שוה לענין דינא לפי דאפייה I

, 1

נ
ירושה אבל דבר של מתנה ובפרט נ
כדין וכשורה אעפ״י שנתן הכל לבן אחד מ
מתנה כיון שנתנו מחיים והרי משנה שלמה־׳
בפרק יש נוחלין מי שהניח בנים גדולים וק
נשאו הגדולים לאחר מיתת אביהם ישאו הק
ואחר כך יחלקו הנכסים ואם נשאו הגדולים
אביהם אינם יכולין הקטנים לומר אנו נוע
כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להם אלא
שנתן להם אביהם בחייהם נתן-וחולקים הגג
והרמב״ם בפ״ט פסק כן והטור סי׳ רפ״ו
חולק בזה כי אם מוסכם מכל הפוסקים שכל
שנתן האב לבן אחד בחייו במתנת בריא אין <

מאחיו טענה עמו וכי פה בנדון דידן מ
שבחייו נתן לו חצי חצר במתנת בריא מה
לאח האחר לטעון כנגדו ובפרט שויתר דין כת
בנין דכרין ומחל חלקו אשר היה מגיע לו שהי
כתובת אמו יותר על השנית וכשיש דינר יו
משתי הכתובות כל אחד יוריש כתוב|^ מו ז!
המרבה ואחד הממעיט יען יש לקיים ירושת הח
בדינר ההוא הנשאר כל אח יורש כתובת >
והאח הזה ויתר ומחל כתובת אמו בשביל מר,
זו ומה שעשה עשוי שיכול לוותר תנאי כתו
אמו שכל תנאי שבממון קיים ואין צריך להארי
באופן שהאח שנתן לו אביו חצי החצר בח
מתנתו מתנה ואין לאח השני חלק בו וזה נו!
■חלקו מחצי האחר נמצא ביד האחד שלשה חלק
בחצר והאח השני רביע זהו פשוטן של דבר
בלי אריכות נאם הצעיר:

משה גאלגטי

ר

שאלות ותשובות

הר״מ גאלנטי

שאלד .ז

שימנע הרבית וההפסדות לשרים מעליהם כנזכר
והשליח יסבב במדינות לדפוק על פתחי שערי
נדיבי עם בני ישראל מבלתי קהת חלק השליח
לעצמו לא מעט ולא הרבה כי אם פיזור אנשי
ביתו בצמצום והלך השליח ועשה שליחותו כראוי
ביראת שמים עד מקום שנגעה ידו והיה שולח
להם ראשון ראשון כדי להקל העול מעל צוארם

היה מוותר חלק הנהוג כמו שנוהגים לתת לשלוחי׳
וללב׳ בחנם הוא אדעת׳ כמו שחביריו עומדין בצע׳
בבית הסוהר גם הוא יגלה ממקום למקום אבל אם
היה יודע שהם יצאו משם גם כן יצא בשכר שיתנו
לו וחייבים להשלים עמו או שלא לתבוע ממנו
שום חסרון מהחדשות או יטול שכרו כמנהג וזה
פשוט ומבואר ואין מקום להסתפק בדיו זה ולא
להאריך והנלע״ד כתבתי הצעיר:
משה גאלנטי

1והשארית הביאו בידו ובא ומצאם שהפרו ברית
וחק ולא ישבו בבית האסורים כי אם מעט מזער
ולסיבה שלא רצו להתעכב בבית האסורים גרמו ד
ראובן עם הארץ חירף וגידף לשמעון
הפסדות רבות לשרים ולמשטינים והכפילו הרבית ח
ת״ח דברים לא ניתנו להכתב כאשר
ולקחו ברבית מחדש ועתה טוען השליח שמאחר
שהם לא עמדו בתנאם שהוא גם כן אינו רוצה יגידו אנשי אמת זאת ועוד גדולה מזאת שחירף
ליכנס בחובות החדשות אשר לקחו ולא ברבית וגידף לכל משפחתו ואלו דבריו יותר שוד .מנעלי
אשר פרעו והכפילו מיום צאתו ועד זמן בואו או 'מכל משפחתו פעם אחת ושנים ושלש בפני קהל
שיפרעו לו השליש או הרביע שכל מה שגבה ועדה ומשפחת שמעון היו כולם חכמים גדולים
כמנהג השלוחים האחרים יורנו רבינו על הכל מצד אביו ומצד אמו כי כן יודעים כל יושבי עירו
מה משפט האיש הזה אם חייב שמתא ואי לא
ושכרו כפול ומכופל מן השמים:
תשובה איני רואה מקום להסתפק בדין זה כי ציית לדינא אם יש רשות לשמעון למוסרו כי
הוא ברור ומובן מעצמו כל תנאי יש לאל ידו לעשות משפט בראובן אלא כי שמעון
שבממון קיים וכל תנאים שמתנים השותפים זה את האלהים ירא ואינו רוצה לצאת ממחיצתו עד
עם זה קיימים וכיון שהתנו שלא להרבות בהוצאו׳ אשר יגידו אוט׳ רבני ישראל ויש חשש בדבר
שיתעכבו בבית הסוהר עד חזרת השליח או עד דילמא נפיק מינה חורבא לכן אליכם מורי צדק
שישלח מעות ואז יצאו מבית הסוהר וכיון שלא יוציאו לאור משפט אמת ושכרכם כפול מן
קיימו תנאם יד השליח על העליונה יחזור דינו
השמים:
כמו שליח סתם שחייבים לו כמו מנהג העיר תשובה ידוע ומפורסם לשון הרמב״ם ז״ל ואזלו
לשיטתו כל הפוסקים וז״ל עון גדול
לשלוחים סתם שעל מנהג העיר סומכים כמו שב׳
הרמב״ם ז״ל זה עיקר גדול בדיו בכל דברי משא הוא לבזות את החכם כי לא חרבה ירושלם עד
ומתן הולכין אחר אותו מקום ואחר מנהגו או שבזו בה ת״ח שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי
האלהים ובוזים את דבריו ומתעתעים בנביאיו
שליש או רביע כיון שלא קיימו תנאם:
איברא אם כפאום או אנסום לצאת מבית הסוה׳ כלומר ברזים מלמדי דבריו וכן זה שאמרה תורה
ולא בא מידם לצאת מעצמם כדי שלא אם בחקותי תמאסו הכונה מלמדי התורה תמאסו
יסבלו צער בית האסורים אז אין להם אשם וגם וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא
כן חזר הדין שהם יצאו לרווחה לעמוד בביתם והרי הוא בכלל כי דבר ה׳ בזה אע״פ כן אם באו
בהשקט ובשלוה והעני השליח סובב סובב מעיר עדים שבזהו אפילו בדברים חייב נידוי ומנדין
לעיר וממדינה למדינה בים וביבשה שם נפשו אותו ב״ד ברבים וקונסין אותו ליטרא זהב בכל
בכפו אז אץ ראוי לשום אותו בשום מיני חסרונות מקום להחכם והמבזה את החכם אפילו לאחר
חדשות מיום שגלה ממקומו עד חזרתו לשלום מיתה מנדין אותו ב״ד והם מתירים אותו כשיחזור
•אם לא ירצו בזה שורת הדין מחייב שיתנו לו בתשובה אבל אם היה החכם חי אין מנדין אותו
:מנהג השלוחים כמו שביארנו ואין לשליה עמהם עד שיראה אותו את החכם ואם רצה החכם למחול
תרעומת כיון שנאנסו לצאת אבל מכל מקום לא ולא נדהו הרשות בידו וכתב עוד וכן החכם עצמו
פסיד זכותו שלעולם אומדין דעת השליח אם מנדה לכבודו לעם האח שהפקיר בו ואין צריך

שאלה

שאלות ותשובות

שאלה ח

לא עדים ולא התראה ות״ח שנידה לכבוד עצמו
איו הרב חייב לנהוג בו נידוי אבל כל העם
חייבים לנהוג בו דין מנודה עכ״ל הרמב״ם ז״ל
וכתבו ההגהות מימוניות הני מילי כשנדה לכבודו
אבל אם נדהו לכבוד שמים אפילו הרב ינהוג בו

דין מנודה כמו שמצינו בפרקא קמא דסוטה
אשפיזכניה דרב דאמר ליה רב כהנא אנא מפיקג'
רב מאונך עיין שם:
והנה בשאלה לא גלה אם הבזוי שבזה הוא
שהוכיחו בדבר שמים או שנגע בכבוד
תורתו ובכל עניו חייבים ב״ד לנדותו אלא שצריך
עדים לגבי ב״ד אבל הוא בעצמו אם נדהו הוא
בנידוי ואין צריך עדים כלל גם כן לכבודו מנודה
לעם לכבוד שמים מנודה גם כן לרב וכתב ה״ר
חסדאי חכם שבזהו עם הארץ לרב אינו מנודה
אבל לכולי עלמא מנודה הוא אע״פ שגדולים ממנו
ודברי הרמב״ם סתומים שלא גלה כי אם לכל
העם ולא כתב לשאר כל אדם והגם כי הריב״ש
כתב בתשובה שאינו מנודה לרב ר״ל לגדול ממנו
אבל מנודה הוא לשאר העם שכמותו ולמטה ממנו
יהיה מה שיהיה בהבנת לשון הרמב״ם בנדון דידן
חייב נידוי משני צדדיו הצד האחד שבזה וחירף
להחכם שהוא בחיים חייתו והשנית שבזה את
החכמים שנפטרו וכבר כתבנו שהמבזה את החכם
אחר מותו חייב נידוי וב״ד מנדין אותו וכשיחזור
בתשובה מתירים אותו אבל לת״ח שהוא בחיים

חייתו אין מתירים אותו עד שירצהו :באופן
שהאיש הזה חייב נדוי הן במה שנגע בכבוד
החכם החי נר״ו הן במה שנגע בכבוד משפחתו
אחרי מותם וכלם היו ת״ח וחייבים ב״ד להתרות
בו שיקבל עונשו שיותר תועלת לו ולנשמתו
דתכסיף בהאי עלמא ולא בעלמא דאתי ויקבל
עונשו שהוא בר נידוי אם ישמע ואם יחדל ואי
לא ציית דינא יותר לשמעון לאותו האיש בקללתו
ואל ימסרנו ליפרע ממנו עונשו ולכן מוטב לו
שידברו על לבו שיכנע לבבו ושב ורפא לו הנלע״ד
J

כתבתי וחתמתי שמי הצעיר:
משה גאלנטי
ט שאלה ראובן מת ונפלה אשתו ליבום לפני
שמעון ושמעון היה חפץ לקיים מצות
יבום כדין התורה ואחר כך הסיתוהו שישבע לתת

הר״מ גאלנטי

לה חליצה ונשבע וחלץ אותה ושמעון היורש
לקבל ירושת אחיו וכשגבתה היבמה כתוג
טענה על קצת חפצים שנתנום לה במתנה n
סך המתנות סכום רב על פי דבורה ומתנות ו
טוענת שנתנום לה בזמן נשואיה עם ראובן יו!
מורנו אם זוכה בדין שהמתנות שנתנו לה בו
הנשואין הם ליבמה הנזכרת או לאו ושכרו כ3
מן השמים:
תשובה מעולם לא שמענו היות האשד ,ב?
נשואיה עם בעלה ושלחו סבלונו
ומתנות שתהיו לאשר ,כשתבא לגבות כתובת
מלבד כתובתה שמנהג העולם ופשו. /רו
המדינות כמו שכתב הרמב״ם זלה״ה פ״ז מהלכו
מתנה שבזמן שישא אדם אשה משלחים לו רי<#
ומיודעיו מעות כדי שיתחזק בהם על ד,הוצאו
שמוציא באשתו ואוכלים ושותים עם החתן נקראי
1

שושבינים ואינה מתנה גמורה שהדברים ידועיב
שלא שלח זה עשרה דינרים בשביל שיאכל וישתה
ולא שלח אלא בדעתו היה שאם ישא הוא שיחזור
וישלח לו כמו ששלח ואם לא שלח תובעו בדין
ובלבד שיהיו עם כמה תנאים שכתב שם הרמב״ם
ז״ל ואין להאריך וכתב בסוף הפרק השולח
לחבירו כדי יין וכדי שמן ופירות בעת הנישואין
אין גובין בב״ד מפגי שהיא גמילות חסדים לא
נאמרו דיני שושבינות אלא במעות בלבד עכ״ל
הרב זלה״ה :ולפי לשונו לא שלל כי אם דבר
אכילה ושמן ופירות אבל מיני תכשיטין זהב
וכסף נראה שיש לו דין מעות ואע״ם שחזר ואמר
לא נאמר שושבינות אלא במעות בלבד נרמה
משולל כל שאר דברים ולענין הדין נראה^צקא
פירות ומיני אכילה הוא גמילות חסדים .כל
שאר מילי כמו מעות לא שייך בי׳ גמ״ח ובין הכי
ובין הכי הכל לבעל ומה לה לאשה באלו הסבלונו׳
שאמדן דעת שכולם שולחים דורונות מפני הוצאת
הבעל לעשות חופתו ואין לאשר ,באלו הדברים
כלום וכל זמן שהבעל רוצה למוכרם אינה יכולה
לעכב כי לא שלחו כי אם אדעתא דבעל כי מה
לה לאשה במתנות וכן מצינו על מי שנותן בנדרי׳

פרק אחרון גרסינן התם המודד הנאה מחברו
,הוא רוצה לתת לבתו מעות אומר לה המעות
הללו נתונים לך במתנה ובלבד שלא יהא לבעליך
!.רשות בהם אלא מה שאת נותנת לתוך פיך ונחלקו

ב

שאלות ותשובות

שאלה לא ,לב

א שיטריחוהו בלילות לעמוד ממטתו ולפתוח לו
יים' המשנה זה עושה לו פותחת וזה עושה לו

תחת פירשו הרמב״ם
ור שלא יכנס שום
:מרא אמר בשלמא
׳מור מימיו אלא ב״ה

והטור זה עושה לו מפתח
אחר שלא מדעת חבירו
בעל הבור עושה מפתח
למה ליה אמר רבי אלעזר

משום חשד אשתו וזה הטעם כתבו הרמב״ם:
נה בנדון דידן מכרה אלמנת לוי כל מה שקנה
בעלה מראובן ליהודה מה מכר ראשון
ני כל זכות שיש לו כל מה שקיר ,בעלה מראובן

ודה הוא במקום ראובן וכשם שאם ראובן היה
־תה יכולה לעכב מלשאוב מים מעלות
ם
חר ער בא השמש להיות־^פתח הבור פתוח
דאי התנאי הוא לאפוקי ב/ילה שאין ראוי

p

א בלילה לשאוב משום כמה דברים דשייכים

ילה ולא ביום אכן ביום כל היום יש לו רשות
אוב בלי עיכוב כך גם כן אותו זכות יש
;ודה וכבר נשתעבד המקום ההוא כל היום

■זיר .פתוח ואם תרצה ללכת לכפרים או לצאת

יץ אם היא חוששת שיגנבו תניח אחד במקומה
חזרתה פוק הזי מה שכתב רשב״ם בפירוש
שנה שביארנו שעל מנת כן חלקו או קנו ולא
מריחוהו בלילות לעמוד ממטתו ולפתוח לו אבל
היום משועבד להיות פתוח ליטול מימיו ולא
ל לומר יש לי ללכת לעסקי או לכפרים אם
תרצה תניח אחד במקומך:

ה בפירוש נדון דידן כיון שכתוב בשטר המכר
התנאי בפירוש מעלות השחר עד בא ד.שמ׳מקו מלהיות פתוח כל היום כיון
בת
סתעבד לראשון ואם היא יראה מגנבה תסכימה

נרי יהודה שיבנה כותל להוצאתו הכל ומפ-יז
מז־ותיו שהיה ראוי ליתן חלקה כיון שהיא
ד .יכולה לעכב וזה פשוט ואין להאריך והנלע״ד
כתבתי וה׳ יצילנו משגיאות אמן :הצעיר
משה גאלנטי

שאלה גט שנכתב ביום ונתן בין השמשות

או בלילה או נכתב ביום ונחתם
השמשות ונתן בלילה ובעלה בעיר מהו מי
־נן מאחר שאין זיווגם עולה יפה הויא ליה
הדחק פן אם יתעכב הדבר יתחרט למחר או

הר״מ גאלנטי

נאמר מאחר שהוא והיא בעיר אין זה שעת הדחק
ומחר יתן אם יחפץ .יורנו מורנו ורבינו ויאיר לנו
באור תורתו ושכרו כפול ומכופל מן השמים:
תשובול אין ראוי להכניס עצמנו בפלוגתא

דטורי רמאי בין הרמב״ם והרא״ש
שלדעת הרמב״ם פסול אע״פ שעסוקים באותו ענין
וטעם הרמב״ם זלה״ה שפוסל בגיטין ולא בשטרות
כשעסוקים באותו ענין משום דשטרות בקלא
דאינשי תליא מלתא כיון דמזומנין לחתום אית
ליה קלא כאלו חתמו אבל בגיטין דאיכא למיחש
משום בת אחותו חיישינן שמא תחפה על זנות
דאותו יום וגם לפירות איכא למיחש דאע״ג
דעסוקין באותו עגין קלא אית ליה מכל מקום
לית להו ללקוחות לאימנועי מלקנות דהא יש
לבעל סירות עד שעת נתינה ומשום הכי חיישינן
שתטרוף מלקוחות שלקחו ביום הנתינה פירות
שלקטן הבעל או שלוחו בליל החתימה שנתן לה
הגט זהו טעמו של הרמב״ם ז״ל לפסול והוא טעם
לשבח דוק ותמצא כי כן הדבר .עם כל זה הרא״ש
והרשב״א חולקים עליו ואזלו לשיטה אחרת שם
בגמרא ואמרו שדין השטרות והגיטין כשעסוקין
וכו׳ כשרים ואין להאריך לפרש טעמם וכיון
?־פלוגתא דרבוותא הוא אין לשום ראשנו בין
הרים הגבוהים וכיון שבעלה בעיר ראוי לכתוב
גט אחר כשר לכולי עלמא בלי פקפוק וטענה שאין
זווגם עולה יפה אינו נקרא ח״ו שעת הדחק כדי
להכשירו כיון דאפשר לכתוב עוד אחר ודי בזה
בלי אריכות :הצעיר
משה גאלנטי

לג

שאלה מי שרגיל להתלוצץ על בני אדם

ולהוציא להם שמות כשמות הפלילי׳
של הישמעאלים שי״ך צאלק איל דין ולאחרים
שי״ך שאקיף אם הוא חייב נדוי עד שובו מדרכיו
אם לאו יורנו מורנו ורבינו כדת מה לעשות
)■יאיר עינינו באור תורתו ושכרו כפול מן השמים :

תשובה דבר זה אינו ממנין הארבעה ועשרים
דברים שמנדין אותו עד שישוב בתשוב׳
ולא מצינו כי אם הקורא לחבירו עבד חייב נדוי
הקורא לחבירו ממזר יורד עמו לחייו אבל ליצנות
כזה לא מצינו אבל הוא נמנה מכלל כת הליצנים
שאינה מקבלת פני שכינה והמתלוצץ נופל בגיהנם

שאלות ותשובות

שאלה לג

וראוי לכל ירא שמים לגעור בו ולביישו ברבים
ואם לא ישמע ויחדל מכין אותו מכת מרדות
שעובר על דברי נביאים וחכמים ועתה אל
תתלוצצו וגורם שיסלק שכינה מישראל ובפרט
ליצנותא כזה לקרוא שמות הבעלים שמות
דמסאבותא ומסלק שם הקדושה ממנו וכבר כשהו׳
עושה פעם או פעמים מקרב הכסילים הוא ואין לו
כל כך אשם אבל מי שרגיל בכך ואזיל לשיטותיה
מכנה שם רע לחבירו והא לא יהיה לו חלק לעולם
הבא ואם אחר התראה אחת או שתים חוזר על
קיאו אז יש רשות לבית דין לנדותו כפי צורך
השעה כיון שבכוונה מכווין לעבור על דברי תורה
ואם ישמע ויתחרט וישוב מדרכו ורפא לו :נאם

משה גאלנטי

'

לד שאלה ראובן היה לו שטר חוב על שמעון
מסך מעות ופרע לו שמעון בחייו
רוב החוב ונשאר לו סך מעות ובא לתבוע מיורשי
שמעון שארית השטר חוב לפני ב״ד ואמרו לראובן
אין ב״ד נזקקין לנכסי יתומים קטנים לכוף אותם
לפרוע חוב אביהם כיון שעבר זמן השטר חוב
ומת ראובן ובאים יורשי ראובן ליפרע מיורשי
שמעון יורנו מורנו אם יכולים יורשי ראובן לגבות
מיורשי שמעון שכבר גדלו אם לאו ושכרו כפול
ומכופל מן השמים:
תשובה תנן התם פרק כל הנשבעים גבי וכן
היתומים לא יפרעו אלא בשבועה
אוקימנא וכן היתומים מן היתומים לא יפרעי אלא
בשבועה רב ושמואל דאמרי לא שנא אלא שמת
מלוה בחיי לוה אבל מת לוה בחיי מ,לוה כבר
נתחייב מלוה לבני לוה שבועה ואין אדם מוריש
שבועה לבניו שלחוה קמיה דר׳ אלעזר שלה להו

יורשין נשבעין שבועת היורשין ונוטלין ומסקנא
דמלתא החם מאן דעבד כרב ושמואל עבד ומאן
דעבד כר׳ אלעזר עבד וכתבו הרי״ף והרא״ש ז״ל
דבהא מילתא קי״ל כרב ושמואל והכי דיינינן
דאין אדם מוריש שבועה לבניו וכמו שכתב
הרמב״ם זלה״ה פי״ז מהלכות מלוה ולוה וז״ל
לפיכך שטר חוב של יתומים הבאים ליפרע מן
היתומים שמת אביהם בחיי מלוה אין קורעים

הר״מ גאקנטי

/j

וכן כתבו הפוסקים כלם דעבד כרבי אלעזר עבי
ולא מהדרינן :ובעל הטורים הוסיף על דב5
הרמב״ם שאם בא לידי ב״ד יש להם לקורעו כיו
שמן הדין אין דנין בו לכתחלה והרמ״ה כת!
אפילו אי אתא לידי דיינא אחרינא מגבו בי!
מאי דעבד עבד עכ״ל ובודאי שחולק עם הטו!
שאין לב״ד לקורעו דאם כן שקורעים אותו אין
בא לפני הדיין פעם אחרת וכבר נקרע ולשו
הרמב״ם ז״ל אין בו הכרח אם סובר כבעל הטוו
והרא״ש שקורעים או כהרמ״ה שלשון הרמב״ב

סתום שטר חוב היוצא שמא הוא עדיין ביד יורש,
המלוה או לשון היוצא הוא שיצא כבר ליד ב״ד
כי
ואין קורעים אותו והשתא לא נחתינן
אם בנדון דידן:
ובמה שביארנו נבא להשיב השאלה ידוע

ה,יא

שאם עדיין הוא יורש קטן אפי׳ הי׳ בשטר
כל נאמנות שבעולם כשם שאביהם לא היה יכול
לגבות כלום כל זמן שהיורש קטן כך אחר שמת
אין היורש יכול לגבות כלום מן היורש קטן אבל
אחר שהגדיל כמו שכתוב בשאלה אם יש נאמנות
בשטר כמו שנוהגים בכל השטרות שהאמין לוה
למלוה עליו ועל באי כחו נשבעים היורשים ונוטלי׳
שהרי אם היה אביהם בחיים חייתו לא היה צריך
לישבע אלא ללוה ולא ליורשים ואם האמין גם
לבני המלוה נוטלים בלא שבועה וכבר האריכו
בזה כל הפוסקים הרמב״ם והטור סימן ק״ח:
והנה השטר שמוציאין היורשין מתחת ירם
מאביהן בנ״ד על היורשים שהגדילו ודאי
׳ע!נכתב כמנהג השטרות אף על פי שהשואל -לא
גלה שום דבר סמך דעתו על מנהג ^־;י־ות
כך
שהאמין הלוה למלוה עליו ועל יורשו

היא נשבעים היורשים שבועה שלא פקדנו אבא
כו׳ וגובים חובם :ואם באולי לא יש נאמנות כלל
בשטר חוזר הדין למה שביארנו שהוא מחלוקת
בגמרא אם קיימא לן כרב ושמואל ואין ארם
מוריש וכו' או כר' אלעזר וכבר ביארנו שסברת

הרמב״ם והטור ושאר הפוסקים שאין גובין ואין
קורעין אותו שמא יבא אי זה דיין ויוציא ואין
מוציאין מידם ונשתנה דין זה מכל דיני הגמרא
לענין אין אדם מיריש שבועה לבניו שהרי הפוגם
;1ת שטרו ומת יורשיו נשבעין ונוטלים ובמה
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בלב אלא חייב להוכיחו אלא שהרמב״ם ז’ל סבירא ליה שבכלל לאו והראיש דאפי׳ הדמים אינו חייב להחזיר וכן הטור בסי׳ די׳א נתן
זה גם כן דברים שבינו לבין חבירו שאסור גם כן לשנאתו בלב פל טעם לדבר משום דבן הבן בא מכח אבי אביו ומכאן מוכח בהדיא■
כך .וראיה לזה שהרי נעשה דכוכח תוכיח וגו׳ דכתיב בתרי׳ סבירא דאפינו ב"ח לא גבי בכה״ג דהא לעני; חזרת הדמים אינו אלא כב״ח ׳',
ליה להרמביס ז’ל שהכל בכלל שהרי כתב שם וזה לשונו כשיחטא ואפי׳ אי אמרינן דב׳ח גובה מ; הראוי מ'מ הכא אינו גובה מעעס ;
איש לאיש לא ישטמנו וישתוק וכו׳ עד אלא מצוה עליו להודיעו וכו׳ דא׳ל מכח אבוה דאבא קא אתינא כדמוכח שם בתו שפות בהדיא
שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך ואחר כך כתב הרואה את חבירו דכתבו שם נשם ר׳י נ״ר מאיר דפירש דהאי מימרא דבן שמכר וכו׳
שחטא או שהולך בדרך לא טובה מצוה נהחזירו למוטב שנאמר הוכח לא לעניין מכר איירי דודאי המכר אינו מכר מעעס דאין אדם
תוכיח את עמיתך וגו׳ .וכן מבואר בהדיא בדבריו בסדר המצות מקנה דשב״ל אלא לענין חזרת המעות איירי וכו׳ והקשו התוספות
שכתב וז׳ל • מצוה רבה היא שצונו להוכיח החוטא וכו׳ עד ונכנס וא״ת אכתי מאי פריך ולימדו אביך זבין וכו׳ דלמא היינו טעמא
בצווי זה שנוכיח קצתינו לקצחינו כשיחטא איש ממנו לאיש ולא נטור משום דאין ב*ח נוטל בראוי כו׳ עד ושמא י״ל דוקא כתובת אכה
בלבבנו ולא כחשוב -לו עין אבל נצטוינו להוכיחו במאמר וכו׳ ואם אבל ב״ח נוטל בראוי וכולי ר׳ל ולכך קאמר שפיר ולימרו אביך
כן נימא כמי דהוא הדין בלאו דלא תשנא נכלל גס כן הדברים זבין ונו׳ ואפ•׳ המעות אין צריך להחזיר מטעם דמצי אמר אנא
מכח אבוה דאבא קא אתינא וכן הוא בהגהות אשר״י שם דבכה׳ג
אדם* ...
שבין אדם לחבירו אבל עיקרא דלאו איירי בדברים שבין אדם
למקום דהא העשה חוזר על הלאו  .ואס כן לפי דברים אלו^עברוס אין לח גובה ממנו אלא שבמקיס שלא מצי למימר אנא מכח56
הנהו תלתא סבי אלאו ואעשה שידעו בתלמיד חכם זה ח׳ו דסני  cאבו
אבוה דאבא קא אתינא כגון היכי שנפלו לו נכסים לאחר מיתה
שומעניה (נטרו השנאה בלב ולא הוכיחוהו על פניו ואס תאמר מאבי אמו שאחיו מן האב אינן יכולין לירש כי אם מכחו כתב
שהוכיחו אותו על פניו ולא קבל תוכחתם אם כן היה להם לביישו בשם ר׳י שמסופק בדבר אי לח גובה מן הראוי או לא וקרל
ולפרסם קלונו ברבים כי היה בכח ולאל ידם לעשות זאת כמו משמע בהדיא ממתניתין דנפל הבית עליו ועל אביו ומת וכו׳ יורשי
שהעידו בעצמם שהיה תחת שבטס כמו שכתב הרמב״ם ז״ל בפרק האב אומרים הבן מת ראשון ואח’כ מת האב ולח אומר האב מת
הנז׳ במה דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו אבל בדברי ראשון וכו׳ ואמרינן בגמרא מאי לאו יורשי בני וכו׳ .מבואר משם׳:•;.
שמיס אס לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמין חטאו בהדיא דאין ב״ח גובה בכה״ג וכן פסק הטור סוף סי׳ ק’ד אלא
ומחי־פין אותו בפניו ומקללים אותו עד שיחזור למוטב כמו שעשו שכתב שם דהוי מטעם דאין לח גובה מן הראוי מ'מ עכ’פ מוסנם
כל הנביאים בישראל עכיל • ונראה לי דיצא זה להרב רבי משה מהכל שאין לח גובה מכה״ג או מטעם דמצי אמר אנא מכח אבוה
בר מיימון זכר צדיק לברכה מן הברייתא דערכין שהבאתי לעיל דאבא קא אתינא או מטעם דאין לח גובה מן הראוי • לבד זה א
דקתני יכול לא יכנו ולא יסטרנו ולא יקללנו וכולי ובה יתאמת מה מצאתי שהלי בטור ח״מ בסי׳ ק״ז כתב וז׳ל כתוב בספר התרומות
שכתבתי למעלה שגם הרב רבי משה בר מיימון ז״ל מודה לפירוש שער מ״ג לוה שכתב בשטרו דאקני ומת ולא הניח נכסים ואח׳כ £
רש׳י והכי הוה להו למעבד להנהו תלתי הבי לא להכות׳ בקולמוס מתו מוריפיו וירשו בניו מכח אביהם כתב הרא״ש פלח גובה מאותן
לשונם בסתר ולא עוד דא’כ הוה קיימי אפי׳ בארור חיו דלפי נכסים מהא דגרסינן במי שמת בן הבן מוציא מיד הלקוחות וזה
דעתי שזה עיקר כוונת הכתוב האומר ארור מכה רעהו בסחר שקשה בדיני ממונות וכו׳ ואיכא מ״ד דלא גבי מבן כלוה מידי
ואעיג דחכמינו ז׳ל דרשו פסוק זה על לשון הרע מ’מ בנדון דידן דכיון כהן ראוין לא זכה בהן ב״ח וכן כתב הרמב״ן וכו׳ עיש,.־ ■
כולה( איתנהו ביה .א’כ מכל הלין טעמי לא יאומן שנפלו הני ואשתומם על כמראה אם יצאו דברים אלו מפי הראיש
תלתא סבי גאוני עולם באקס כזה ובאם שח׳ו שגו ברואה פקו בבכורות סוף פרק יש בכור כתב הראיש ממש בהפוך זה וז״ל כס׳ר
פליליה א״כ אי; אנו מחוייבים לשמוע אליהם ולקבל גזירתם ודבריהם ושמעינן מיניה הא דתנן במתניתין ולא האפה בכתובתה ה״ה לח •
כאלו ולא כיוצא ואפי׳ יהושע בן נון אמרה לא צייתי׳ ליה .וא״כ דלא גבי ראוי וכו׳ ודלא כרבינו אפרים שכתב הא דתנן ולא הא;}& ■;
החכם מהר״ר רפאל צוי״דאל כל אותן החומרות שהחמיר על עצמו בכתובתה בנלן מקולי כתובה שנו וכן ר׳ח ז׳ל כתב דמכפקא.
הן חומרות כמשמעו ולא מן דינא כי אפי׳ למיחש לא מבעי רק על* ליה מילתא וצ״ע דמשנה שלמה היא בפרק מי שמת דאין לח נועל
משמרתו משמרת כתר התירה וכסא ההוראות יעמוד כמקדם ? 7/בראוי כבמוחזק דחנן נפל הבית עליו ועל אביו וכו׳ יורשי האב
ושלום על חכמי ישראל ואדון השלום ישים במנוחתם משמרת חיים * אומרים הבן מת ראשון ואחר כך מת האב וכו׳ ואמרינן מאן יורשי ר
וברכה ושלום .אני הוא המדבר באמת ובמשפט ובצדק׳ילכבוד ה׳  £כבן בנים דאמרי במקום אב קאמינא אלמא לח לא גבי ראוים ז
ותורתו הקדושה מאיר הקטן בן מהר״ר גדליה זצ״ל חתן המ״לך הגאון  rואך על פי דכתב לה דאקני עכ״ל  .הרי לך מבואר בהדיא
דהרח״ש ס׳ל דהיני דמת הבן ואחר כך מת האב לא גבי לח מנכסי
מהררי״ץ כה׳ץ זלה״ה :
שאלה יד תתגדל על כל ויתרומם כסאך למעלה אהובי ממותני האב משום דס׳ל דאין לח גובה מן הראי'  :האמנה דברי
ר״ג ר’מ האלוף המרומם מוהר״ר אברהם יצ״וולכל הראיש אלו לפי הנראה הס נגד סוגיא דשמעתין דסוף פרק'מי
אשר לו שלום .אודות מה ששאל ממני לח לעיין בדינא דראובן שמת דשם משמע בהדיא רכפמוקי לה מאן יורשי בני לא הוי טעם
השיא אח בתו בעוד יעקב אביו קיים ונתן לחתנו פטר שחייב דמחניתי; משוס דאין ב״ח גובה מן הראוי כסברת הרא״ש דבכורות
לבתו ולחתנו אלף זהובים ואלו אלף זהובים מחוייבים יורשיו לשלם אלא הטעם הוי משום דמצי אמר אנא מכח אבוה דאבא קא
אך הברירה תהא ביד היורשים שאם ירצו לתת לחתנו חצי חלק אתינא דהא מסיק הגמרא שם ואי ס׳ד לא מצי אמר מכח אמה
זכר בכל דבר הן ראוי הן מוחזק יהיו נפטרים מן החוב הנ׳ל והנה דאבא קא אתינא כי מת הבן ואחר כך מת האב מאי הוי וכו׳ וכן
מת ראובן בחיי יעקב אביו ואח״כ מת יעקב אביו והחתן תובע חצי בשינויא דמשני לא וכו׳ ואדרבא משם יש להוכיח דס״ל להגמרא
ח״ז גס בירושת יעקב כי אמר שהם ראויים לגבי ראובן חמיו והרי דב׳׳ח גובה מן הראוי דאם לא כן מנל״ן להגמרא דטעמא דמתניחץ
כתב לו במוחזק ובראוי והיורשים משיבים בהאי ירושה ליח לך מידי משום דמכח אבוה דאבא קאתינא נימא דטעמא דמתניתין משוס
כי אנו יורשים אבי אבינו והיא תשובת מהר״ש לורו״א זצ״ל סי׳ דאין ב״חגובהמן הראוי וכן יש להקשות על דברי הטור ח׳ההיף,
מ״ט ותשובת מהרר״י כ״ץ מקראקא סי׳ א׳ ותשובת הגאונים הנ״ל סימן ק׳ד שנמשך אחרי דברי הרא״ש אביו הנזכרים ומפרש טעם
מתנגדים זה לזה מהר״ש מחייב היורשים ומהרר״י מזכה היורשים דמחניתין דנפל הבית עליו ועל אביו וכו׳ מטעם דאין ב״ח גובה מן
ומכ״ח כתב שנראה לך דברי מהר״ש ורבים אשר אתך אך קמו הראוי( .ישוב על דננלי הלא״ש שלא יהו כשוחרי[ אהדדי ע״ס סוגיית
הגמרא דפרק מי שמח וסרק יש בכור לפיסח התוספות) :
קצת אנשים אשר גס המה חכמים בעיניהם ואומרים שאין להכריע
נין תשובת הגאונים הנ״ל וממילא מוקמינן הממון בחזקת יורשים  .אלא נ״ל פצ׳ל ע'כ שהרא״ש דפרק יש בכור מיירי בראוי בכגון
נכיסי אבוה דאבא ואין ה״נ דס״ל דהוי מטעם דמצי אמר
ובקש כ״ת ממני לחוות דעתי בנדון זה והנה לאפם פנאי אודיע
 bibמכח אבוה דאבא קא אתינא דבראוי כזה מיירי שם מתניחין
למעכ׳ת דעתי בקצרה  .ואומר :
תשובה מאחר שהוסכם מהמפרשים ומהפוסקים דההוא מימרא וגמרא דסרק יש בכור גבי בכור כדאיתא התם בהדיא וכמו שנבאר
דאיתא בפרק מי שמת דף קנ׳ח כן שמכר בנכסי אביו לקמן ולכך כתב הרא׳ש שם דאין ב״ח גובה מאותו ראוי ואין ר׳ל
בחיי אביו ומת בנו מוציא מיד הלקוחות שהלכתא ססוקא היא מטעם מטעם ראוי אלא מטעם דמצי אמר אנא מכח אטה דאבא קא
דאמר התם דמצי אמר אנא מכח אטה דאבא קאהינא וכתבו התוס ,אתינא והיינו ממש כשיטת סוגיא דשמעתין דסוף פרק מי שמת
וכשיטת
■* nרי"יחידרז

ד ר•  Sמייהז-דר• דת .

חרושי הלכות מהגאו{מהרםש־-ף)על מסבת בבא מציעא עם הגהות
ן משמע ואפשר דמתני' בכל אופן משמע דאין לו אונאה .אבל הא ל״ק דלמא
ביטול מקנו יש להן והא דצריך להוסיף רק מדבריהם היינו לעמן חילול דערכך
■מע דאין זה לימוד רק ר,ירון דצא תקשי ציה ערכך לימודא דר״ל משיב צו ערכך
כל דט  :גט' ומ"ד אקרקעוש ט' כדשמואל דאמר שמואל וט' .לפי איבעית
מון וכן לאינעית אימא נ׳ י״ל מ״ד אקרקעות אבל הקדישות אפילו פחות מכדי
ונס כאן נוכל לימר דכ״ע אית להו דשמואל ופציגי נלכהחלה וכן איתא בתמורה
הך סיניא מן וקמיפלני בדשמואל וט' איבעית אימא וט' איבעית וכי' הכל
•' ירמיה ונס כאן יש לפרש באמת ק רק רש״י מפרשו אר״ל ור״י וט׳ נם

מר הגמרא ומר לית ליה דשמיאל :גט' במאי קמיפלני ט׳ .ודאי די״ל בביטול
!ני רק אי פציני בדפמואל או טלי עלמא סבירא ליה דשמואל :גט' שחללו אין
אי כ״ע סבירא ליה דשמואל הא דקאמר ר״י ניטול מקח יש להן ע״כ לכתחלה
קלת לדקדק אמאי מהפך לישני הארקאמר רבי יונה אליבא דר״י ניטול מקח
ני בלכתחלה וצריך לטשף מדבריהם הייני בדיעבד ואפשר לומר דהכי קאמר
־שמואל ואיבעית אימא לר׳ ירמיה פליגי בלכתחלה כו׳ וביטול מקח אין להם אבל
יש להם משמע לעולם בדיעבד וא״כ לר׳ יונה ליכא לאוקמי אלא בדשמואל פליני
יה דשמואל ואיפיך ואפשר דלא משמע ליה לפרש צריך להוסיף בדיעבד או לפירוש
שירא או ע״כ ביאיבעיח אימא דכ״ע אית ליה דשמואל לק״מ [דהוצרך להפך]
י בדיעבד איירי] מ״ט דר״ל דצריך להוסיף ד״ת כיון דס״ל דשמיאל ובשיטיא
א קשה דאמאי מהפך נימא ביטול מקח לכר,חלה] לא אסיק אדעתיה לכהחלה
ט' איגעיה אימא לעולם בכדי אונאה ט׳ ובדר״ח קמיפלני .לפי״ז קשה ברייתא
ץ שה׳ הכא פרה זו תחת סרה זו ט' פרה זו בה׳ פלעיס וט' והא אפילי פחות
ה ילפי^זדאורייתא דצריך להשלים אחיו הוא דנכדי אינאה קנה ומחזיר אונאה
יב אפילו פחות מכדי אונאה חוזר דא״ל חילוק בין לכתחלה ודיעבד
ילה
ריית ™ .אפילו פחית מכדי אונאה ועיין ובדוחק נחלק בין אם דעתו לחלל

לפי' התום' נלכתחלה ודיעבד וערכך אפילו כל דהו משמע יעיין :ברש״י בד״ה
אפילו !’כמחצה הלכך צאפקועי ט' .לא נתחוור לי שפיר אס דעת רש״י בלכתחלה
פי' התיש' וכפירושו בתמורה בהדיא וכתבו שם התום׳ דע״כ צ״ל הכי דלכהחלה
;יתר בעשה דבר שמותר [שדעתו לחלל נשוה] ודיענד פירושו שנר,טין לחללו על
כפשוטו א״כ הך דביטול מקח יש להן ע״כ לכתחלה קאמר והיאך קאמר אונאה
היאך הנותר לרמות הקדש לכתחלה או היאך ישבור ר׳ ירמיה אף ביטול מקח אין
;לה וע ׳ש דעכ״ס נראה אם צריך להוסיף מד״ת אינו מחולל נגד טלו בע״ב אבל
ש״י הכא נראה יותר דמפרש כפשוטו והיאך יפורש בדיעבד כ״ע ס״ל דשמואל
ז״צ להישיף אדמים ובלכתחצה פליני ר״י ס״ל יצא לחולין כשיעשה דמים [אס
חלה שיצא לחולין צריך שיעשה דמים מן התורה] ע״ש בתום׳ תמורה כ״ז ע״א
תום׳ בד״ה יצא לחולין וט' .לכאורה הול״ל בקצרה וקמ״ל דכננדו יצא לחולין
:ן דהוי ביטול מקח ולא יהיה חילול אף כננדו אס לא שיחלל ונותן הדמים הכל
עמא ;!נתאנה יכול לחזור בו משוס שיכול לבא לידי הפסד אבל אס אנה להקדש
ה להו לאסוקי וה״ט משום דבהדיוט המאנה ט׳] אבל שלא תימא כיון שהוא יכול
אין כאן פדיון ומזה הטעם יכול נ״כ המתאנה לחזור בו ולז״א משוס דבהדיוט
הקדש ;המתאנה לא היה יטל לבא לידי הפסד וט׳ שאנה הקדש וט׳ ר״ל המתאנה
!חזור שאין לו הפסד והוא לא מבקש לחזור דמסתמא היה דעתו לחלל שוה בשיה
הקד;! ואי משוס דאי הוי ידע שצריך להוסיף לא היה מחלל ועדיין הוי מקח טעות
ך להוסיף ואפילו הקדש בטעות וט' ועיין אבל מר״ל גופיה דקאמר וצריך להוסיף
בעי נאוטחי דאפילו הקדש בטעות ט׳] דלמא אם ירצה להיות מחולל טלו לאפיקי
בר א"צ להוסיף [מדאורייתא] ואפ״ה מחולל הכל ועיין ובתמורה מפרשים לר״ל
ן כשיעשהו דמים  :בתום' בד״ה ומר סבר ט' שדבר זה אסיר לעשות וא״צ
5א מדרבנן וט׳ .יש לדקדק לפי״ז קשה ברייתא דלעיל פרה זו בת׳ סלעים ט'
 5תום׳ דבנתטין לחללו על דצר מועט א״צ להשלים דכבר כתבו בד״ה והאמר
איירי רישא דצריך להשלים ומדרבנן היא דר״י ס״ל אינאה אין להם
אף
י!י ™י י לר״ל דס״ל א״צ להוסיף אלא מדרבנן [אף בביטול מקח וע״כ דרישא
יזח וניפא אף מדרבנן א״צ להשלים] ועיין ועוד מאי דוחקיה דתוס׳ לומר דצריך
.דרבנן מיהו זה י״ל דסברא נטנה היא שלא יזלזל במזיד בהקדש ונם לתירוצא
קמיפלגי ור״ל אית ליה דשמואל דמחוללת ואפ״ה צריך להוסיף מדרבק .ויש מגיהי;

יס אפילו מדרבנן :בסה״ד אבל במזיד ט׳ .ולכן אי אפשר לפרש לכתחלה כפשוטו:
•א מיתיבי רבית ט׳ .ולא מסתבר ליה לומר והתם פירושו אם הוא נתאנה מן
׳צ הקי־ש להחזיר צו האונאה אבל הוא להקדש אפילו פחות מכדי אונאה חיזר דמאין
ד דומיא דרבית דלא [משכחת] שפיר שיתן לו הקדש רבית יעל מה מחולל:
ימר בהדיוט מבהקדש ארנית .לא מיושב שפיר מאי תומרא הוא זה שלחבירו אינו
 ,ולהקדש נותן רנית ובאונאה קרי זה קולא להדיוט איט טתן פחות מכדי אונאה

;פילו פחות מכדי אונאת חוזר ועיין :גט׳ כדתניא המקבל צפפק .צ״ל כדתנן
יא בהדיא בשקצים :גט׳ מנא הני מילי דת״ר על כל דבר פשע וכו׳ .צריך לישן
חורה כד מעיינת בקראי הו״ל להגמרא לאתויי פסוק דמביא אח״כ דכי יתן איש
 :ביה ישלם שנים ובזה פליגי מ״ד במרובה לחד איירי בגנב עצמו ולחד כטוען
אבל סיפא דקרא דעל כל דבר פשע לכ״ע איירי בטיען טענת גנב ולמ״ד (כטוען
[ ).בגנב] ע״כ ליכא שבועה ברישא דקרא משא״כ סיפא דקרא ונקרב בעה״ב
על כל דבר פשע ט' [והו״ל צאתויי את״כ לעניו שבועה מהא רעל כל דבר פשע]
רש״י בד״ה על כל דבר פשע סיפא דקרא ט׳ .ר״ל על כל דבר פשע דטא סיפא
שתפי כטוען ט׳ ועיין נרש״י ברי״ף :בתום׳ נד״ה בשלמא בהדיוט זה חימר
וכו׳ בצ״ל .ומהר״ש נכנס לדוחק לפרש ותו לא לא תני יותר זה חימר בהקדש

תום' בד״ה לספק לו סלתות וכי׳ אי יצא השער וט' אי דלא יצא השער ונם אין
משמג :דאי יצא השער שפיר מחולל ההקדש אף דאין לו דכיש לו דמי ומיט אין
יתנה זו נם התום' במנחות פרק שתי מדות דף צ' ד״ה מארבע ועמדה ט׳ לא
; רק תימה היכי דמי אי דיש צו שלשה שיחללו עליה; אפילו בהדיוט שרי וט׳ :
יצא השער של לקופות וט' .לכאורה מי דחקם לזה ולעשות גזירה דלמא אתיא
בהדיוט ובמנחות לא הזכירו זה בתירוצם רק כפשוטו דלא יצא השער כלל וע"ש.
)אן תרתי צטיטתא דרך מקח וממכר וגם יצא השער כמו באבני בנין שהגזבר עצמו
אבנים מוכחא מלתא וט׳ וז״ל מהר"ש יצ״ו ט' ע״ש :בתום׳ בד״ה ש״ח איט
׳ נראה דה״ה אינו משלם ט׳ .ודעת רש״י במתני' לא משמע ק  .ויש קצת להקשות
ך אס פטור אף מפשיעת א׳כ למה לי מיעוטא בש״ח ומה ש״ש פטור מפשיעת כ״ש
ש״ח וכ״ת משטעה שאיט ברשותי וט׳ (י) :
.

טו

 FHנח ע״א גמרא א״ה רישא דקתני אין אחריות שנת עליו ה״ג ולהפסיד שכרו וט׳.
א׳ל כמו דאס היה שכיר חודש וט׳ לפיכך אחריות שבת עליו להפסיד
׳
י
שכרו מכל וכל ה*נ טמא אין אחריות שבת עליו להפסיד שכח מכל וכל ז״א דרישא דשכיר
יום טא ודאי דצא מפסיד למפרע שכירות דכל יומא ויומא זימנא טא ושכירות משתלמת
בו ביום אף דקי״ל שטחת אינה משתלמת אלא בסוף ולהט בסיפא דשכיר טדש ושבת טא
שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף ואחריות שנת עליו אס לא שמח כראוי מפסיד הכל אבל

הכא שכירות ליומא טא וק״ל :גט׳ אמר ר״ש בשקט מידו .הא דלא משני בקושיא דלעיל
קט מידו והכא כדי שלא יזלזלו המרדכי כתב נשם מהר״ס ז״ל דיטל להיות דר״ש ור״י קיימי
נמי אקמייתא ופליגי אדר״א דמפרש טעמא משוס שלא יזלזלו בהקדש ונ״מ בזמן טה לגבאי
צדקה היכא דלא קין וט' [דאיתמעט ג״כ מלשמור וצא לחלק בדאיתא בפרק מרובה דף צ״ג.
רלא מיחייב מתקנה דשלא יזלזלו צר״ש ור״י] ולא משמע ק דר״י גופיה משני לעיל שיטיא
אחריתא וגס הם לא אמרו רק אש״ש אינו משלם ולולי דבריו היה אפשר לפרש דלעיל טי
קנין דברים על השבועה וז״א שקונה ממט אס לא אשבע אשלם נס דוחק לומר דא״כ אמאי
נשבטין לגזברי! ומה לו בהדי גזבר כיון דאינו נשבע אהקדישית ולא קט מידו רק מיד
בעלים ועיין .ושיטיא דלעיל לא משני הכא דע״כ בהקדישות איירי כדמקשה ורמינט מ׳
ש״מ דחייב בהקדישות י״ל דלא תיקנו רק לישבע אבל למה ישלם וז״א דגם לעיל אם נודע
שפשע משלם ואס צא ישבע משלם (נ) :נס א״ל לעיל אפשיעה תיקנו שלא יזלזלו דה״נ לוקמי
בפשיעה כמ״ש התיש׳ לעיל בד״ה ש״ח איט נשבע וט' מיט לפירש״י דאפשיעת מטיב
כדמשמע מפירושי לעיל וכן נשמעתי! בד״ה טשא שכר וט' ע״כ הכא לאו בפשיעה קאיירי
ומקשת שפיר דמשום שלא יזלזלו לא עשו רק שבועה שלא פשעו דמן הדי! ש״ח אינו נשבע
אפשיעה הקט משוס שלא יזלזלו שישבע או ישלם אפשיעה כדין טרה .עד שמצאתי בהמאור
שכתב ורמינט השוכר את הפועלים וט׳ מזרעים קפריך אקרקעוה דמחונר לקרקע כקרקע
ולא כדברי רניט שלמה ז״ל דמפרש אהקדישות ע״כ לפי״ז ניחא שפיר דטצרך לשטיי דקט
מידו ולא מקשה באמת מהקדש דידע שיטיח דלעיל שלא יזלזלו ומיושב נמי נזה מה שמקשין
דלמא הכא לא בפרה של הקדש איירי רק מי שנולדה לו פרה אדומה בעדרו ושכר פועל

לשומרה וט׳ :ברש״י בד״ה הנא נטשא שכר וט׳ כדי ליטול שכרן נשבעין שאינו ברשותן
וט׳ .ולא קאמר כדי ליטול שכרן נשבעין שלא פשעו וכן מלשון המקש! והא נגנבה וט׳
וש״ש בגניבת ואבידה מיטיב וט׳ הקשי בלא״ה עדיין אף שאינו בישיש דלמא פשע ויפסיד
שכרו [אע״כ דנאמת נשבע פלא פשע] ועיין :בתום׳ בד״ה נשבעין וט' פיחש אוט שנאבד
משליח אחר שתרמו וט' .ות״ה דט״מ לטכיח מתורמין על האטד דתנן בראשונה וכן כתבו

נאמת בכתובות :בסה״ד ואין משמע ק בשמעתין .לכאורה מדנשבעין לבני העיר לגזברי!
ט״ל לאשתנועי ושם כתבו מדשוקלין אחרים תחתיהן דא״ל למצדה א״כ גס ברישא משנתרמה
התרומה טל״ל ובני העיר שוקלי! ע״ש :בתום׳ בד״ה דתנן טרמין ט' ותימה ט' .דא״ל
משום דצמא נשבעין לגזברי! ר״ל במעמד גזברי! ולא [אצטריך לאוקמי] נטשא שכר כדלעיל
לכך מייתי הא דטרמין וט' דכיין דחייב באחריותן למת לי מעמד גזברי! כי היכי וט׳ הא
אינט חייבי! באחריותן ובסיפא דנשבעין לבני עיר ולא במעמד גזברי! משוס דבעליס שיקלין

אחרים תחתיהן יעיין :בתום' בד״ה אמר ר״י ט׳ אי נמי כיון כו׳ .לפי״ז דוקא כשואל
ולא כשומר שכר  :בתום' בד״ה לשמור וט' את ענני נזיריך לא תבצור וט׳ כצ״ל :
ע״ב גמרא דאימעט מבעמיש וכיחש .ואע״ג דכנר אימעט משביעה אצטריך מיעוטא
לאשם היכא דקפן ונשבע דטי מרבינן מבה' וכיחש וחוט אצטריך למיכתניה לרבות קדשים

שחייב באחריותן :גט׳ ועד כמה .אבל בקרקע דאימעוט צא פריך דמסתמא לגמרי נתמעט
[למ"ד אף ביטול מקח אין להם] :גט׳ עד כדי דמיהן .דהכי מסתבר כשיי; של אוט זיווגו.
ואס נתאנה המיכר צ"ע בפוסקיס  Itגט׳ שזה נאמר בו וירחת מאצהיך .יטעט דאמרינן־
"בסמוך הכל נפרע בידי שליח חון מאינאה שנאמר ובידו אנך וא״כ צחך לירא מהשם נ״ה
עצמו וצפי שחביב אדס שנברא בצלם אלהיס וזה מאנט נדבחם דאזיל שמקא וט׳ :
ברש״י בד״ה איפכא מסתברא וט' ועוד וט׳ .כסל לשוט טרה ע״ז כלפי לייא דאיפכא
הול״ל ועוד איפכא מסתברא הסברא בהיפך וא״ל דלמא שטיב באחריותן חייב דהדייט טא
כסברא האמטת ולא יהיה רק חדא קושיא ז״א שהיאך יביא ראיה לסתור בטפך גם דעדיין
ב׳ קושיות הם אחד דחייב באחריותן לא מקרי כ״כ בת' ואת״ל מיקרי בה׳ עדיין הסברא

בהיפך :בתים' בד״ת אס טא בן גרים וט׳ .סמט דבריהם בברייתא אבל במתני' שיש
לכל אחד ליטד בפני עצט דגר יליף טגר לא טנה וט' ובעל חשובה נלמד מעמיט אבל

ברייתא דיליף הכל מעמיט לא אצטריך לב' בנות :בתום׳ בד״ה הלא יראתך וכו׳ יש
לפרש כמו כן לשק בסטן ולא לשון סכלות דאמר ליה וט' .לשון סכלות ודאי יתכן שם רק
אם נפרשו מלשון בטחון ודאי לא אמר השט! אליו שאיט ירא רק אדרבה אמר ליה מת שאתה
ירא היה לך לטור ,בטטנך שלא תפסיד ונהפוך טא וא״כ שוא עבוד אלהיס אבל הכא נשמעתין
היה לך לירא מהקב״ה :בתום׳ נד"ה חון מג' ט' דהא אמרינן בסמוך הבא על א״א וט'
וטלט כשלא עשו תשובה וכו׳ .ובעשרה מאמרות משני [בזה דאפשר דאין טלק לעולם בלא
עשו תשובה ובסמוך י״ל] דה״ק דוד הבא על א״א מיתש בחנק וכל המומתין משדי! ויש
להם חלק לטה״ב ואפילו מי שאינו נידון דליכא עדים והתראה וכה״ג כיון דדיניה במיתה

חמירא ליה ויטב אנפשיה ומידכר לשוב אב. 5המלבק דליכא ביה מיתה סיל ליה ולא יטב
דעתיה_.לשוב1אין לו חלק לטה״ב .ועיין בחגיגה על פשק מעוות לא יוכל לתקון זה הבא
על א״א אע״ג שנא הולידה כיון דאשרהעל בעלה וט' ע״ש נפי' רש״י ומהר״ל בספר נתיב
עולם היק דגיהנס טא קידם עיה״ב דאין ניהנס לעתיד לבא ט' ע״ש :

דף

נין יז׳־-א

גמרא היא מוצת ט' .מקשי! דלמא שאני התם דלא היתה הצצה יותר •
ע"י הלבנת פנים וסברה ממנ״פ אס ירצה לטדות יודה אף ע״י הרמז

הכר נא למי וט׳ ואס לא ירצה לשדות אף כי תאמר ליטדה נבעלתי הלבין פניו וטא יכשר
ולא תנצל אבל לעולם טכא שיש בה הצלה ע״י הלבנה איט טיב שיהריש ולהשליך עצמי לכבשן
האש  :גט׳ אונאתה קרונה דאמר ר״א וס׳ כנ״ל להגיה יק״ל :גם׳ כל השערים ננעלו
חון משערי אונאה וט' .ע״כ איירי לאחר החורבן ושאר שעט חסלה ננעלו וקרא דעמום
אייר קדם חורבן דד' נתנבאו נפרק א' טשע ישעיה עמוס מיכה שנתיס צפני הרעש ולעיל
דמייתי מקרא רדוד אל דמעתי אל תחרש ניחא דלמה צא התפלל ג״כ ראה דמעתי אלו
טה אפשר שיוננגלו ט״ל להתפלל עליו .ומכאן קשה לי קצת על תפלתנו מכמש דמעה
הכמש דמעותיט וט' :גם׳ ואמר ר״י לעולם יהא אדם זטר בתבואה ט' .מסדר כל
לעולם יהא זהיר בהדדי וקרא דמייהי [חלב חטים מ׳■] אמרי אינשי [כד מישלס שערי] מי

כטועט חטין וטרה לו בשעורין :גם' שנאמר ולאברס היטיב בעטרה .לכאורה אין ראיה
מהתם דע״י שאמר אחותי היא וטא יפת מראה טהה נתנו לו רק חיתי מט תיתי מציט
הטבה לאיש בשביל אשש :ברש״י בד״ה שמט ט׳ אם קרעוני לא מצאו דם  .דקדק מלת
דמו דקאי אאותן אנשים ולק טכרח לפרשו ולא מצאו דם [ולא פירש דלאטה שותת דם]:
בתום׳ בד״ה טח לו וכו׳ וכ״ת דהתס בלא אמר מעכשיו דמוקי ט' .יטעמא דר״י דמגורשת
ואינה מגורשת ומייש אשם תלוי דכל שעה טא בפפק שמא עתה הער ,שסמוך לשתה וכי צא

באור
־ש אחיי לקחו ולא משלער( :י) אס מיגחו דאי אשמעה שאינו כרשזתן א״נ פאי הקשי תוש׳ אמאי
זיני ס;!לס דהוי רבותא סש• דוה לא שייך אנא גני שנוטה שלא סשע ומיקי :סטיי־א דש׳ח צענין
־נו בד1יתו אך עדיין אינו מדוקדק לשוי מנ:״נ .ואילי טונמו דאי צריך מימועא לשבועה דשאינו

ברשוי> ואמאי לא מצי לפילף נס זה מש״ש וכ״נ דכ׳א דניא סיעסיה רק מחשלוסין א*נ מנ״ל באמש דסעזל
מששיעה ואי משוס דמשתמא מיעסיה מכל מתוב נפרשה א*כ בודאי גס משבועה :איט כרשומי אימעס ש״ש
ולמה לי מיפזעא כב״ח ( :נ) פדיק י״ל דלא סקני לשלש רק לישנע והיינו דנשנע שטפה שאינה ברשותו
ינעו
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מיית לא אמרי׳ מברר למפרע שא״א היהה [דס״ל אין ברירה] כטרש״י שם :בא״ך מגרשי!
לגמרי בלא שוס תנאי וט' .מכאן תיקן ר״י מפארי"! בענין גט שכ״מ שמתנין בלי תנאי
ועושק קישור בקנס וכי׳ כ״כ מהר״ם יצ״ו סוף גיטין :בא״ד לכך קרי ליה ספק א״א.
לכאורה דוד לא חטא כלל מאימה רק בעיני העס היה נראה כא״א :בא״ד ולכל הפירושים
קשה ס׳ ממאמר דוד .דאיט קאמר ודאי א״א טיב ממלבין לכאורה אפשר לומר דלרנותא
קאמר מדאי א״א פשיטא דטח לו כיון דמיתתי בחנק וסר עיט וחטאתו הטפר וכל ישראל
יש להן חלק לעיה״ב אאלו הן הנשרפין והנחנקין והנהרגין קאי אלא אפילו ספק א״א שלא
נמסרו לב״ד מ״מ עונשו של הנק שהיה ראוי לו בעוה״ז אותו עונש יש לו לעוה״ב שאין
סברא לעונשו יותר ויהיה גרע ספק מודאי ודוד לפי דבריהם השיב להס [שאמרו לו] הבא

 .על א״א מיתתי במאי יאמר להס בחנק ויש לי זס'  Iבתום' בד״ה חתט חוליות וט' והכי
^תנןט׳ .חפשרכפשוטו דאייתי ראיה דצאטמא פ$טיט מאמשוסדנחתךלחוליות וליכא•

תורת כלי עליו ונתן חול דנקט ר״ל לחברו שבר אל שבר לז״א אס לא נתן הול לכ״ע אף
שנחתך תירה כלי עליו שהטפילה מחברתו ט׳ והא ראיה אס מרחו בטיט טמא אף שנחתך
וכן הרחיק את הטפילה טעמא דהרחיק הא לא״ה טמא רק פלוגהייהו משיס דהחול מפריק.
ומ״ש קהני חול וט׳ לומר דמ״ש חול מטיט וצמה יחשב פירוד או מביאין ראיה דחול מפריד
מש״ה ר״א מטהר וכן נהרהיק את הטפילה מש״ה סמר ומדמי חול בין חוליא לחוליא לחול
בין הטפילה לתנור להדדי ושלא תימא א״כ מ״ש ההס לכ״ע טמר והנא פליגי לז״א התס
קחני חול דומיא דצרור וט׳ :מ״ב גמרא חרוב יוכיח ט' .מהר״ש יצ״ו האריך באגדה זו
הרוצה יע״ש ואני שמעתי דרך דרוש חרו״ב ר״ל ר׳ חנינא בן דוסא שהיה מופלג יוכיח ע״ש
וחנינא בני די לו בקבחרובי״ן .נעקר ממקומו שהיה שם ובא לו לכאן .אמת המיס ר״א
ב! ערך כמעיין המתגבר יוכיח וכו' .חזרו לאחריהם ומדו לדבריו .ותלמידי טתלי ביהמ״ד
יוטחו הטו לדבריו .נער וט' .לא מדו לדבריו משוס כבודו ט׳ .וצא זקפו לעמוד על
דבריהם הראשונים וכו' ועדיין מטין וט' .בת קיל הליט הנביא מן השמים וכ״ז דרש

סל לאו זה וצריך להתרות בו משים לאו דבתרבית וכו' רק אחר דיצפינן גז״ש צ״ל הא
דחלקן משוס ב' לאיי! ומ״מ אלו ישנו נשך בלא תרבית ותרבית בלא נשך [והגז״ש מורה דגם
בכסף עובר משוס תרבית בגוונא דליבא נשך וכן באוכל נשך טכא דליכא הרבית] לא טה

קשה לערבינט [כיון דשני מיני איסורים הס] יעיין :ברש״י בד״ה לרבית דאורייתא וט׳
כדכתיב מרבה הונו בנשך ובתרבית .פירש מהר״ס ז״ל דרש״י מפרש טן לשון כסף דוקא
דלא שייך ביה ריבוי אלא דרך הלואה דלא שייך בה מקח ולכן מייהי הפשוק משלי סי' כ׳ח
ויותר נראה דראייתי מדכתיב מרבה טנו בנשך ונשך ע״כ בהלואה טא כדכתיב את כספך

לא תת! לי בנשך וכתיב ביה מרבית :ויתורא דאל תקח מאתו נשך והרבית עיי! במ׳ש
בהלכה שאח"! :ברש״י בד״ה ה״ל לא השיך וט׳ .לשון מהר״ס ז״ל משמע מפירושו דהא
דקאמר בברייתא אח״ז אי! לי אצא בליה במלוה מניין וט' לא קאמר זה אלא בשביל רבית
כסף אבל נשך באוכל שמעינן שפיר אפילו במלוה בלא מ״ש אלא מדכתיב נשך אוכל בליה
א״כ שמעינן דשייך לשין נשך באוכל א״כ ה״ה במלוה וטיט מ״ש רש״י ומיט ש״מ וט׳.
ר״ל כיון דשמעינן דשייך לשון נשך באוכל א״כ ה״ה דבמלוה טי נמי נשך באוכל ודיוקא
דרש״י מדהתחיל תנא דנרייתא בקרא דכתיב גבי מלוה את כספך לא תת! לו בנשך וקאמר
נשך באוכל מניין ר״ל גבי מלוה ומייהי קרא דנשך אוכל דכתיב גבי לוה ולא קאמר עלה
אין לי אלא גבי לוה וט' כדאמר בתר הכי גבי רנית בכסף א״כ משמע דמהאי קראדנשך
אוכל דנבי לוה שמעינן נמי גבי מלוה ע״כ .ואח״ב כתב בטס׳ ד״ה אם אינו ענין ט׳

[נע״א וכאשר יעתיקנו נסמוך בדבור הנ״ל] :בתום' בד״ה למה חלקן ט' ובמשך לא התן
אכלך יי״ל וכי׳ כצ״ל :בתום׳ בד״ה נשך באוכל וא״ה וט׳ .לפי מ״ש בסמוך כד״ה אס
איט עני! וט' אי! כ״כ קושיא דתרוייט [נשך בכסף ואוכל] מלא השיך נלמד ונשך אוכל
לגז״ש אתיא [לחייב גס במצוה] בין רבית [כסף] ובין נשך [אוכל] ורבית כסף בליה גופיה
מאוחר בפסיק וק״ל נ

דף סא ע״א גמרא מה נשך האמור בלוה ט׳ .א״ל למה לי ובמרבית לא התן במלוה
נלמד מלוה וכן לא לכטב נשך יתיר בליה (ם) ונילף ממלוה וכן ברבינא
רחוק :גט' לקה העולם ט׳ .אפשר לפרש שליש העוצם בחטי; ושליש העולם בשעודין -
בסמוך למה לי נ׳ נשך בליה נצמיד הכל ממלוה דכ״ז נראה בעיני פשוט דלאי קישיא היא
ונו' :גט׳ בצק שבידי אשה הפח כצ״ל וכ״ה בעריך :גט׳ אך גדול וט' ע״ד שאמרו כ״מ
דאי לאו קאי בציה לא יעשה הגז״ש שיעבור המטה על אותו הלאו ולהמשיך ולגרור לאו מחד
שנתנו חכמים עיניהם ט' או מיתה או עיני ונשרף הליש הטין מ' כמ״ש לעיל לא נקראו
ישראל דלים אצא על עסקי הביאה וט׳ וזה מהתביאה חשיבין ראשון לאדן חטה ושעורה
על אידך רק אהני גז״ש לפרש דלאו דוקא אוכל ה״ה כל דבר וכן לגלויי דלאו דנשך קאי
ואק תנינא זית שמן ט׳ ואף ר״ג היה וט' לסוף מת זו מיתה  :ברש״י בד״ה בין מלא
אתרבית וט׳ וכל לאו קאי על אי" :גם׳ רנינא אמר וכו׳ .דוחק דרבינא לפרש הברייתא
לחסר ט' .אף דגם ביום ראשי! של ר׳ת לדידן ליכא נפילת אפיס משוס ספיקא אפשר
באלו לא נאמר ואי משוס סמינית נשך ותרבית דלמא ס״ל כרבנן דריה״ג [שהביאו תיספית
בימיהם עדיין לא היה תיקון זה .ולולי פירש״י מה אפשר לפרש שהיא סברה שהחידש
בד״ה קרי ביה] והתום' מהרצו [דהכא אף רבנן לא פליגי] וראיתי בספר ת״ח שמדמטפך
העבר מלא וב׳ ימים ר"ח ובאמת היה חסר רק כ״ט יום והיה רק יום אחד ר״ח [ומעתה
סוג יא דברייתא דהול״ל מקודם מניין לרבות כ״ד שנאמר כל דבר אשר ישך ואח״כ אין לי
ביום ל״א] רק לישנא דהאי יומא ריש ירחא מה לא משמע כן :ברש״י בד״ה מבית אבי
אבא וט' .בפ״ק דסנהדרין ובמריות אמרינן דבבל עדיפא דריש גלותא מזכרים דבית דוד
ונשיאים מנקיטת וא’כ לא מדוקדק יפה מבית אבי אבא יעיין :בתום׳ בד״ה זמ תנורו
ט׳ .מהר״ש יצ״ו משבש כאן ונראה פשוט שר״ל יש גורסין כאן במקיסעכנאי חכנאילפי
שמצאו כן בירושלמי ותכן ג״כ פירושו נחש ולכך אמרו שהקיפו דברים כחכנאי זו וכן בפסיקתא
כאריסה של מכנא זו מבא בערוך וכן עיין ברמב״ן פ' דברים פסוק והעייס וט׳ מביא
הכנא מתחלף בעכנא ובשבת פרק במה טומני; דף מי׳ט אימא ר׳ ימנתן בן עכנאי [במקום
חכינאי] ודו״ק כתבו ושמא וכי' לפי שלא מציני בתלמוד בשוס מקים חכנאי לשון נחש רק
עכנא פתח פיך וכו׳ וחכגאי בכ״מ שס אדם במשנה ר' חנינא בן חכינאי ובגמרא דכתובות
ר׳ חכינאי ויטל להיות שמטון ירושלמי מא של אדס ששמו חכינאי אבל גמרא דידן שקאמר
מאי חכנאי אמר ר״י וט' בהכרח גרסינן עכנאי( .כאן חסד שורת אחת מהספר של המחבר

כי נמחק תוך הכתב)  :בתום' בד״ה לא בשמים כי' .לכאורה רךשיא חדא מתרצה
חברתה [דר״י מא דקאמר אין משגיחין] וצ״ל שקישיא הראשונה היא אדידן דקי״ל נב״ה
משום בת קול ומסקנא דשמעתין הכי ונשאר ברוב מנ״ל הלכה דלא נר״א אף שיצאה בת
קול כמותו וכ״כ מהר״ש :בתום׳ נד״ה וקרע ט' אי! להוכיח ט' .עיין בר״ן כי יש
מפרשים וברטט שהחרימוט וחרס חמור מנידוי וא״ג לא נפשט מידי :בתום׳ בד״ה מבית
אבי אבא ט׳ חין משערי אונאה ט׳ הכל דטר אחד :בא״ד ושמא מבית ר״ג וט׳ .ר״ל
ר״ג הזקן ור״ג אחיה דנשמעתין הוא ר״ג השני ור״ש בן ר' גמליאל הזקן הוא היה מעשרה
הרוגי מלטת ובנו ר״ג עיין פ״ק דשבת ובחנם מחקו לזה באיזה דפיסיס:

דף ש ן{״א גמרא הא מני רבי אחא הוא .ר״ל האידנא אבל לא מתני' דא״כ אף רך
בקשה יהיה מותר ועוד דקאמר מפני ־משביחו :גט' הא אמרת רישא אין
1
מערבין כ"לל .דייק כ״לל [ר״ל דעיקר קושיט משמע משוס דאין מערבין כ״לל] ואי בלא

כלל לא קשה מנ״ל לדייק כלל [דהא במתני׳ לא תני מלת כלל] יעיין ־• ברש״י בד״ה מפני
שמשביחו וט' ישנים בחדשים שפיר דמי .וא״כ הו״מ למימי ג״כ ברישא באמת [אמרו
ישנים בחדשים מותר] וט' נס אי; סברא דהא איכא דניחא ליה לישנן ודוחק לומר דמעט
איט מזיק בחדשים ומצי לישנן ועיי! נאשר״י ורי״ף וגירסתן הוא בנמ׳ בהיפיך :בתום' בד״ה
יבא ט' ונראה דרבא מוקי מזיגה דהאי קרא ביין השרוני .אבל כ״ע לא ס״ל כרבא ומדקי
להאי קרא אף בשאר יי; ומזיגת על חד הרין ועיין בתים' מסכת שבת פרק המוציא יין :

<״ב ברש״י בד"ה זבין קנה אותי ט' דענד עבדי אסיר ט׳ שאי! היובל טהג .אבל מדקאמר
רבא ויהיו עניים בני ט׳ איט מוכרח דלאו ישראל טה [דלא היה עני כ״כ] וק״ל:
ברש״י בד״ה ויטו עניים ט׳ .משנה היא .ונקיט לשון המשנה דאל׳יט הול"ל בני ביתי:

סליק פרק הזהב

איזהו נשך פרק חמישי
גמרא יתסברא דאיכא נשך וט׳ ותו הרבית ט' .א״ל אס הלוט שידור בחצירו וטא
נברא דעביד למיגר וצא קיימא לאנרא או קיימא לאנרא ולא עביר נברא למיגר
דיש נשך בלא הרבית ותרבית בלא נשך יעיין (ל) :גם' ולא חלקן הכתוב וט' נראה דרבא
למסקנת הה״ר דבסמוך שיש גז״ש דלאו דקאי באיכל קאי אכסף ובכסף קאי אאוכל א״כ
ט״ל לכללינט נלאו אחד יבשלמא אי לאו דקאי באוכל לא קאי אכסף וכן בהיפך אינו קשה
שההורה יכלול כל שס״ה לאוין בלאי אחד נס קושיה למה חלקן איט תלוי במה דכתב לשון
נשך ותרנית דאף אם בלשון אחד מ״מ למה הלקו בב' לטין כמ״ש התום' בד״ה צמה חלקן
ואף שלישנא דגמרא דבסמיך אלא אס אינו ענין לנשך כסף תנט ענין ליבית ולא קאמר
כסל נשך כסף מורה עוד צאו אחד משמע קצת דתלוי בשינוי לשין יכן משמעית רש״י ועובר
על מפני שנושך ועל שמרבה ממינו מ״מ לא משמע שתלוי מידי בזה ולכך קאמר נסמוך
אק לי אלא נשך בסף יט' דאי משים דחלקן אין בכך כלום דרצה התורה שבאוכל יעבור

אלאבלוה וט׳ דהא כל דבר אשר ישך בלוה כתיב וילסינן במלוה מהך נז״ש אלאה"קת״ר
את כספך ט' קשה ליה להתנא דטל״ל את כספך וט׳ ואת אכלך וט׳ [ולמה הפטק באמצע
וסמך בנשך ובמרבית] לז"א אלו אמר כן [הייתי אומר] אין לי וט' והייתי צ"ל ת״ל נשך
אוכל ורבית נכסף מנ״ל וט' עד מ״ש אך עתה [דסמך בנשך ובמרבית באמצע] גז״ש לא
צריך ומקשה [תנא דברייתא] א״כ השתא דאית לן קרא א"כ באמת גז״ש למה לי צז״א
ומניין לרבות כל דבר וכו׳ [ת״ל נשך כל דבר ט' וזה בלוה כתיב יאצטריך גז״ש למילף
במליה] :גט׳ מה לסנן שכן שלא מדעתו תאמר ברבית דמדעט .אין פירושו שלא מדעה
דבסמוך מה לאונאה שכן שלא מדעת [היינו הא דקאמר מה לאונאה שכן לא ידע] רביה

הוטח כי' :גם' אלא לא לכתיב רחמנא לאו בגזל ט' .אי ס״ל אין אונאה לפרוטות אצטריך
לאו לפרוטות דלא יליף מאונאה דגזל קחשיב בה' פריטיח הן ט׳ .ובלא״ה פחית משטת טי

מחילה  :גט׳ והיה' מהנך .אמאי לא ילפינן גזל מעושק שכר שכיר :בתום' בד״ה אס
אינו ענין וט׳ והיינו דקאמר בסמיך מה לוה וט'[ .לשון מהר״ס] משוס דפשטא דטגיא
דשמעתין משמע דלא יליף מהני קרא דגני לוה אלא נשך באוכל ורבית בכסף אבל רבית
באוכל לא כתיב גבי לוה אלא ילפינן ממליה א״כ מהו זה דקאמר בסמיך מה לוה לא חלקת
בין באוכל מ' דמשמע דכל הדברים כטביס גבי לוה ואע״ג דרש״י הרגיש בדקדוק זה
ולכך פירש דהשתא דשמעינן מלא השיך בין כסף בין אוכל אייתר ט' דר״ל דנשך אוכל
אתיא נמי לרבית איכל וא׳יכ רבית אוכל כתיב נמי גבי לוה וא״כ גסלפירש״י א״ש מה
ליה לא חילקת וט׳ דהכל כתיב בליה מ״מ ’■קשה לפירושו דהשתא נשך אוכל אתי לרבית
אוכל וזה סותר רישא דברייתא נשך באוכל מניין ה״ל נשך אוכל דמוקי נשך איכל לנשך באוכל
ולא לרבית באוכל וצ״ל לפירש״י דהתנא טר בו מזה בסוף דבריו וילין! הרוייהו נשך בין
באוכל בין בכסף מלא השיך ונשך אוכל ונשך כסף הרוייט אתיא לחייב את הלוה אלאו דרנית
וזה נראה דוחק לומר דהתנא חוזר ממה שאמר בתחלת דבריו לכן פירשו הטם' דלמסקנא
של תנא יליף נשך בין באוכל בין בכסף מלא תשיך ויליף ג״כ ברבית בין בכסף ובאוכל מחד
נשך באס איט עני! ונשך דכטב גבי איכל צגז״ש והשתא רישא דברייהא דקאמר התנא
נשך נאיכל מניין ה״ל נשך אוכל י״ל דנשך בין בכסף ובאוכל ילפינן מלא השיך בלוה ומכשך
דכתיב גבי אכל בלוה ילפינן מניה בגז״ש במלוה והא דקאמר ה״ל נשך אוכל איט ר״ל
דמניהיצפינן ליה [גבי ליהרקדר״ל ת״לנשךלגז״ש] ועולה הכל כהוגן הא דקאמר בסמוך
מה לוה לא טלקת וכו' דמשמע דהכל כתיב גבי לוה וגס הא דקאמר לעיל ת״ל נשך אכל
הכל א״ש וטיט מה דסיימ ו התוה ,והיינו דק6מר בסמוך וט' דהכל כתיב בליה וכי קאמר
נשך אכל ט׳ שר״ל כאלו אמרו לפירושם אתי הכל שטר ע״כ ודבריו אלו סותרי! דבריו
הראשונים פירושו ברש״י (נ) וק״ל אבל דברים אלו יותר נטניס ממ״ש מהר״ש ברש״י יז״ל
מהר"ש ברש״י נד״ה ת"ל לא השיך יט' הכי משמע ליה השתא דנלא גז״ש דלקמן יליף
הכא נשך באוכל מציה מלוה דכיון דאשכח; דשייך נשך באכל אית לן לטמר נשך דכתיב
במלוה ג״כ אאכל משהטי אבל למאי דמסיק רנית בכסף מניין ת״ל וט׳ אסאיט עניןוט׳
מה״ט נשך אכל נט אתיא באס אט ענין גרביה אכל כפי' רש״י לקמן וא״כ ע״כ דלא
גמרינן מלוה מלוה משוס דשייך נשך באכל דא״כ לא אצטריך צמיכתב נמי נשך אכל בלוה
לרבית אכל כיון דאשכחן לשון רבית נאכל במלוה ומש״ה טצרך לומר דלא גמריק לוה ממלוה
ולא מטה מלוה מלשון השייך רק מגז״ש דצא טלקת וט׳ והכל כתיב בליה יכמ״ש טס׳ כיק
דגז״ש מופנה משני צדדין וטלה גז״ש כתיב בליה אצטריך הכל בלוה כמ״ש הטס׳ וט׳ ודו״ק

ט״כ :ובספר ת״ח הקשה לפי׳ רש״י בד״ה הנט ענק לרבית כסף לרבינא דבמצוה נופיה
כתיב הכל א״כ נשך כסף ונשך אוכל דכתיב בליה למה צי ניצף לוה ממלוה בגז״ש מהמאה
לא חילקת וכתב לכן נראה כפי׳ הטס' דמנשך כסף לטדיה ילפינן רבית כסף ואכל דנשך
קמייתא אטלט קא אכסף ואכל וכל דבר אשר ישך והשתא ניחא דנהי דלא איצטריכא
ציה משיס רבית כסף ואוכל דמצינו לנמלף ממלות מ״מ איצטריכא ליה [גבי אה] משוס כל
דבר אשר ישך לאשמעינן דבעציס ואבנים נמי עיבר בב' לאין ולא טמא דבכסף ואכל
לטדיה עובר נב׳ לאין דכל דבר צא כתיב במציה ע״כ ודבריו אנס בעיני כלל כמ״ש לעיל

ב א ר ר
וכמו שפי׳ רש״י גני מכפין ליטיל שכח וכן חירן כספר פני יסובע( :ל) אף דגלא קיימא להגרא לא הוי
אלא אנק רנית כמי שפסק הרי״ף והרא״ש לקמן דף ה״ה י׳ל דהיינו למסקנא דליכא תרניה נלא נשך ולהכי
פסק שס דזה אינו אסיד כמי כסייס כרא׳ש כה הטפס דאינו אסור כל זמן שזה איני חסר אבל למאי דנפי
לאשכוחי הדנית כלא נשך ולאוסרו פשיטה דמשכהה נכי כ״ג ז (ם) •ה איני קושיא רק לפירש״י לקמן נד״ה
ת׳? דנשך כסף את• לרכיה כסף ונשך אוכל לרדיה אוכל ולזה קשה ל״ל נשך אוכל על רכית אוכל נילף ממלוה
דכתיב כיה כמרניה אכלך אכל לזי׳ השוס׳ כי״ה אס איד הדן דטיהר כילפותא מסלמא נשך .דכסף ואוכל

לכלל ופרט אה׳ ואיצטריך תר• נשך לגז״ש שיהיה מופנה מג׳ צדדים ומחד נשך דגני כסף ילפיק נאא״ס
לרנית ככף ואוכל  ;"toאנטריך נשר יתור משיה רנית כסף דלא כהיכ במלוה וכן מאי דנקיט כלשונו נתחלש
דכריו ל״ל וכמרכית לא תתן כי׳ כיינו נמי לסירש״י דלדידיה לה קשה מאת כספך לא חתן לו כנשך דאצטריך
נשך לגז״ש משא״כ לפי׳ ההיס׳ כ״ה דהו״מ להרשות אתחלה כפסוק מנשך כסף כיין דכגז״ש הוא סתרי נשך
דגני לוה ־( .נ) דמשסע שם דהא דקאמר התנא כתי הכי אין לי אלא כליה לא קא׳ אלא אדנית כסף אכל מך
שאוכל בלא גז״ש שמעיק דסייי לשק ישן אף שכנר פירש׳י בד״ה ה״ל דכא דקאמר פגכו פני אמרינן נסי

מוזר״ם מינץ סי׳ ע״ה
HV

מודעת

זאת לכל האדן איך שבא לפגי צעקת ה״ה
ר״ג מה״ר אליהו שי ,על מקצת אינשי
אפיקו קלא בישא של לעז ופגם על אשתו החשוכה (ההגונה מרת
ריינ׳שתי׳ איך שלפני שכע שנין נשכעתעל ההאותה שלא היה לה
יותר מק׳ זהו׳ לבד ספרים ומשלשלים ויתר עניינים שאין צריכים
לכלול תוך הולאה " וכאשר נשאה עתה בקייב ההיא מרת ריין לר״ג
מהר״ר אליה מסתמא כתי׳ לו לנלוניו כפליים בערך מאתיים זהו׳
או יותר ומחמת זה הוציאו לישנא בישא על האשה הנ״ל באמרם שלא
כשבעת כדינא וכראוי כפעם ההי״זה קשה לשמוע ולפגום בת ישראל
במילתא לליתה ביה טעם או סברא או נדנוד של לעז.כי ידוע וגלוי
לכל שבתור ו׳ שנים או ז׳ יכול אלם להעשיר או צהעני ח״ו גם לפי
הנהגת העולם • כי ברכת הבית ע רובה ויכול אלם לקמץ מעיסתו
!עישיר בסייעתה לשמיא ולית לין צריו פנים מ״מ כ ון לאתה

'מ/ימא

בה עילת א ואבא בקצרה להראות מקוש  :איתא בפרק
חזקת;הבתים איתמר אחל מן האחים שהית נושא ונותן בתוך הכית
והיו אונות ותנוחת יוצאים על שמו ואמר שלי הן וכו׳ רב אמר עליו
צהזשא ראייה ט׳ ושמואל אומר על האשים להביא ראייה ט/ואמר
ר3ססדא ל״ש שעליו להביא ראייה אלא שאין חולקים בעיסתן אבל
חולקים בעיסתן איתור מעיסחרקומץ ועל האחין להביא ראייה
ופרשב״ם וז״ל ל״ש מ׳ אצא שאין חולקים בשום לבר בעוצם אפי׳
בעיסתן היצכך מאין לזה כלום בלא אתיו עכ״ל ש״מ לתלי /ההריות
בלבר מועש דקימץ מעישתו ואע״ג ללא שען אכן טענינן לי׳כלאית'
כתוש׳ ובמרלט להימנינן ליה בעינו וע״ש לא מחלק שם אם הוא
זמן רב שחולק בעיסתן או זמן קצרה זכו׳ וכן לא מחלק אם הממון
סאמר שהוא שלו המעש הוא אם רב שיכול להחיס אוחו ממוןבקיעזץ
מעישתה מ״ע מהימן ומוציאים הממון מחזקת האב כלמשעע לשון
רשב״ם וז״ל דכיון ללא נודע מעולם מאיזה צד יש לו ממון בלא
אחיו שאין חולקים בשום דבר בעולם מ׳ מאין לזה כלום בלא אחיו
עכ׳ל משמע אם היה לו כלום אפי׳ ש״ד בעולם תלינןמה א״כ עכ״ש
זת״ו הכא עובלא דידן לאותה ק׳ זהו׳ הולאת הוא ממון חשוב ויש
;די להחיח טובא • ועוד היו לה ה־בה עניינים של א היה ככלל
הודאת כדלעיל ולא היה לה טיפול " וכן היו כמה שנים שנעש׳הודא׳

ריב לכנוס כזה אלם כשר ונערו בתו רמתי׳ הגדולים rריש גלוותא
בהנהוגברי והוציאו נכזיפה ופסקו שאק להשיב ב״ל על ככה וקבעו
מ מסערות בגדרו" באלות ובקללות ואנכי ח״מ היה סניף עס
רמתי׳ בגזירהי לעפויי גברא בעת ההיא ־ והשומע צי ית׳ וכוונתו

על הדן ועל האמת והשמם כר משש טרו :משה לוי עינן:
י׳״יז

אי׳י־'־

//״/

M-

/

תס/

אחל"

שיש להרויח כהן כהנה וכחנה וככל וכפליים לפי אוק־ זמן הודאח *
ואין להרהר אן לגמגם כגל אחריה אע״ג דרגכחא נ*י
נדפסקהאלפסי  :ורשב״ס דהגיא נמח ה ופליגא רכה רב
ששח אליל דראייה בטאי רבה אמי• בעדים ורב ששח אמר בקיום
שטרות ש״ע שצריך ראייה זא״ק כלל דדווקא היכא שאין לו שום ממון
כעולם כלי אחיו בזה פציגירב ושמואל וסבר רב עציו להביא לאייה
וגזה פצעי רנה ורב ששת ראייתן במאי אבל היכא דחילק מעיסחה
א״צשום ראייה כדאמר רבחסדאלישוכו׳ כדלעיל כלזהכהנתי׳
לרווחה דמלת׳ כי אין לפגום או לפסול בר ישראל במ״ג אם לא אמו
עדים ואמרו דההיא שעתה דאשתבע ה״ל יותר מהודאת מון שאמת
ההיא שעתה דאישתכע ה״ליוחר כידי או ברשותי והוא ידע ואם
לאוהניאע״ג שנתעשר אח״כ אטרינן דילמא מציאה אשכחיה ב
כדאית׳ ב״פ הכותב נכי רכיימר וחסא דאטר חדא דידעינה בי׳ כססא
*דלאאמיד כו׳ ומק׳ התו׳ ואגודה דילמא מציאה אשכחיה כדאמרי'
נכי עמרם צבע פרק הנקקין ומתרצים מיצחא דלא שכיחה צא טענינן
ליתמי-משמעהא איהויקאיס וטען מהימנינ׳ ליה וכן איתא נמי
כתו׳ פר ,איזהו נשך בדיבור ואתיא מריה ויהיב סימניה ע״ש אך
במרדכי פרק הכותב נעי מקשי׳ ומפרץ בע״אוז״ל וא״תואמאיצא
אמרי׳ מציא׳ אשכסי כדאמרינן בהניזקין גבי ממרס צבעי׳מ״ל
שאני החם נזל כי האי תציפו ליכ׳ למיחש כףע״ש /לכן סובןומורג׳
לכל כוונית המדברים מוצאי דייה ןעה־דצצעורי קא ממוני ולפגום
כבוד האשת החשוכה הנ״ל והמצורעים אליה עם יתר כוונה רעועו,
וגרועות וקל להבין מחשבות הרעה :ואמינא על הני מוציאים זיכה
שהם עוברים כמה לאוין לא תלך רכיל אל חוצדוגומר וגדול אונאת
דברים מאונאת ממון שזה בגופו כו׳ וזה ניחן להישבון כו׳ מלקינן על
לאו זה כדאי׳ כמרדכי פרק הזהב וכן הרי הן בכלל חבירו וכן הר
זה מוציא שם רע אשר לא ניחן למחילה וכל עונשים גלויי׳ ׳ידו עים
ונאמר יכרת ה׳ שפתי חלקות לשון מדברת גדולות ובאתי לפ רט עוד
י ,חיוב הני דאפיקי צישנא נישא דכיון דביישו מרת ריינא הרבנית כאלו
־ ביישה הרב בעלה ר״ג הנ״ל נדאמרינן בריש פרק מציאת האשה
י אשתו כגופו ואיתאצמי בחשובה רב מתתיא גאון ז״ל כיון שלא הגיע
בה החון בושת קל הוא ויפייס בעל האשה בתעניות ויבקשו ממנה
ומבעלה מחילה כו׳ ש״ט מאן דמניש אשה בעולת בעל גס חייב
לפייס אח האיש א״כ מאן דבייש הרבני׳נאלו בייש בעלה ר״ג מהר״ר
הנ״ל וידוע מאן דמבייש ח״ת חייב ליחן ליטרא דדהיא עם שאר
פיוסים הנמשך לזה לק אמינא אי לדידי צייתי הני מוציאי דיבה
יתישו לעצמם ויעשו כאשר כתב מהר״ס ז״ל המחרף יש לחוש לעצמו
ויסגף לעצמו בתעניות ובממון ובמלקות אוצי יש חקוה ויכפר כי
מאד גדול עון ועונש לשלוח יל בבני ישראל כו׳עכ״ל ואם לא ישמעו
לי עתיד ליתנו הדין אך מכאן ואילך יזהר כל איש ואשה שלא לעשות
כדיי הזה להוציא לעז על האשת החשוכה הנ״ל מחמת הודאות
שעשתה לפני כמה שנים קדמונים כדלעיל ואס יעמוד שום אלם
ויערער ההוא לעז בקריצות או ברמיזות כדי לפגום כבוד האשת
הנ״ל׳או להקליש כבוד׳ ישחמב לשונו עז טיכו  rוחצה יו כל האלה
הנתונה בחוויה עשה איש האנסים ויהיה בנחש ומובדל מכל בני
יש״אל ואם יאע• המערעוי שרצה לברר האי ל*; ז ולהשיב י״ל על
:כה גס על זה ראוי לנזיפה ונע רו ביה כל גר וכה יש*אל בסזקת
:שחת כנאיתא בטור ח״ה וכן כה״ג ידענת עובדא דניכו בעלי

מהרים שיק

•>
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מעוד ,ס׳א סtow :

והקשו הא חיוב שכת קדים וחי' השמ׳ק דאסילו ככהיג כל שנחר
מששה אסילו קום החיוג סטור ג’כ של אוחו מ«שה דהיינו של
גמר המסשה וא״כ קשה מאי חי׳ נסנהדרין סיג ש׳ב רננן קמי׳
דרכ חסדאי דהחיוכ מיתה היא מל המראה וחיוג ממון של כגמר
הא מ’מ גס ככהיג ששור לדמת כשמיק הניל כאמת הרמכ׳ם שיג
שיג ממיכה דין א׳ לא כ׳ כן וכן דשת החום׳ שם ככיק דיה כמאן
אכל להשמ׳ק קשה ואפשר דאינך מיד רכא וריש ואכיי כאמת שליגי
מלי׳ דר׳ח ורכנן דאמרי׳ קמי׳ כן וציט .וכאמת לטניד נראה דהנך
אוקימחות שם כסנהדרין וכשרש אוקימתא דריש דמוקי לה כמשתה
ודיה גם הוא מודה דמשכחח לה גם כגוונא אחרינא דר׳ח ורכא
ואכיי אלא דקשיא לי' איך סתם אלו נשרוח יש להם קנס לכך סיל
דמתני׳ דאילו נשרוח אמסתה דקרא דכחיכ מוקדם נקרא קאי
ולסייז רישא דאילו נערות חיינים הסי' למולם חייכין וסיסא דאלו
סשורין הכוונה למולם פיוורין ונזה מיושב קו׳ המהרש׳א נתוססות
כסנהדרין שם דיה כמסותה שרמז שם המהרשיא טל כקו׳ שהקשה
כניאור כתוש׳ ריש אלו נמרות דלמה הוצרכו התוס׳ להאריך דאי רישא
ריש דנרייחא דוחק לאוקמי סיסא דמתניתן כריש דמחניתן תיסוק לי׳
דסיסא גוסא שכיח כמסותה דאליכ מאי אריא כתו אחותו נמי ששור
לריס ולהכיל איש דגם ריס מודה להנך אוקימחא אחרינא אלא שרצה
ליישב איך ססקא למלתא לחייב לכך מוקי כמסותה אכל הסיסא
דססקא למילחא לסטור ליק כלל דדוקא כתו ססקא לטולם לסטור
אכל אחותו משכחת חיוב כאינך אוקימתא ולכך הוכרח חוס׳ להקשות
דדוחק לאוקמי רישא דמתני׳ כריש רכרייתא וסיסא כריש דמחני׳
כן נראה למנ״ד :

מצרה □כ
היא להרמכ״ם• ולהרמב״ן הוא מצור .נ״ז והיא מצות
ל״ת על הב״ד להרמב׳ם ל״ת ל •ב ולהרמב״ן ל״ת כ״ה

הביר נוהרין שלא לחיות מכשף ומכשסה ולרשת כשור ביו׳ד
גס אוב וידעוני ושאר מיני מכשסים ככלל כקרא שנאמר
מכשסה לא תחי׳ וכי כרמכים סיד מסנהדרין דין ג׳ כל מחייכי
מיתות ניד שלא המיתו אותם כניד נשלו מיש ולא שכרו טל מצות

עלתרי־גטצות

כט

ב) מ״ע זו הוא רק סל הכ״ד ונמניח הקשה למה לא נאמר
דלאחר שדנו אוחו כיד וחייכי׳ מיתה היא מצות לית סל
כל יחיד ויחיד אמנם לסניד שהתורה לא נחנה רשות ליחידים להרוג
שום אדם דווקא כמקום המשסט שמס כרשע שסייז יוכלו לכוא כמה
תקלות וגם לטנין קין מצאנו שצוח וכי׳ כל מוצאי יהרגוני ונתן
הקכ״ה לו אות לכלתי הכוח אותו כל מוצאו ולסיכך המצוה רק סל
ככיד וככר כתכתי לעיל כמצוה מיז דנם המצוה ונטרת הרע הוא
רק על הניד:
ג) ולכאורה נראה לי דכאמת הלאו הוה קאי ג'כ על כל
האדם היינו שאסור לכל אדם לסייע ולהחזיק
ולתמוך את המכשף שזה נקרא כתורה וחי אחיך עמך שאנו מצווים
לתומכו כמו שנאמר ותחיינה את הילדים ודרשו חז״ל שהיו מססקיס
להם מיס ומזון וכן אמרו נגר תושב אנו מצווין להחיותו והיינו ליתן
לו צדקה ולדעתי הי׳ נראה שזה שהזהירה לנו התורה מכשסה לא
תחי׳ שאסור לתמכס ולסעדם ולעשות להם גמ׳ח וא״כ שסיר הי׳
אזהרה זו סל כל אדם כן הי׳ נראה לי אלא שלא ראיתי נשום סוסק
שכ׳ כן והטעם שלא שירשו כן נ״ל משוס דכתיכ סמוך לזה כל שוכב
«ס נהמה מות יומת מסמיכות הזה נמי ידעינן דמכשסה בסקילה
א״כ אזהרה טל המיתה הוא שייך רק ככ׳ד מ’מ כיל מצד הקיו
יש ללמוד ג’כ דאסור לכל אדם ליתן להם צדקה ולהחיותם ולסעדם
וכיוצא נזה  .ועסייז יש ליישב הטור ניו׳ד סי׳ קשיש שכ׳ שגס אוב
וירטוני הוא ככלל מכשף וככ׳י הקשה ש׳ז דמאי נימ כזה ולהניל
איש דנ'מ דיש איסור לאו להחיותם ולא לסשוח שמהם גמילת
חסד וצדקה :

מצוה ס״ג וס״ד
והם ל״ת ל״ג ול״ד להרמב׳ם .ולהרמב״ן הוא מצוד .נ״ח
ונ׳ט ול״ת כ״ט צל׳

אוהלה שלא להונות גר צדק נדברים ושוב נאמר וגר לא חלחן
הוא ל״ת ליד שלא ללחצו כאונאת ממון והסמיג כמנין
קס׳ב וקמ״ג מנה ג'כ ב׳ אזהרות א׳ לאונאת דכרים וא׳ לממון
אלא שהניא לאו לאונאת רכרים ממקרא הזה ולאו דאונאת ממון
מקרא דנאמר נס׳ תרושיס דכתיכ כי יגור אחד גר לא תונו אותו

ססק הרמב״ס סיב מסוה/־רין דין ד׳ ואסור לביד לחוס פל ההרוג
לאמור מהתועלת יש ולמצוא התרשלות ופ״ונאמרלא תחוס ופיי״ש
ולכונ״ד שיש חילוק הרנה בין זה לוה שהרי כלא״ה איכא עוד ל*ת
על הדיינים שלא יגורו מחני איש אסי' נוחלין ממונו אפילו שורסין
גדישו כמבואר בחו׳מ רסי׳ י׳ב והחילוק בין לית לעשה דבמ״ע
קייימיל באו׳ח סי׳ חרנ״ו דא'צ לבזבו כל ממונו אלא לסי שיפורא
והוא עד שליש אבל בל׳ח קיימיל דצריך ליחן כל אשר לו ולא יעבור
כדאי׳ נמי ניו״ד סי׳ קנ׳ז ספי׳ א' ול׳ת שאין בו מעשה מסוחק
הסלמ׳ג שם אי דינו כעשה ולכך צריך ל׳ת מיוחדת על הדיין שלא
ירא מחני איש אפילו שורף את גדישו אחילו לוקח ממונו לא ירא
ממנו מיהו היינו דווקא לאחר שנזקק לדונם כמבואר בחוימ רסי׳
י״ב וכתומים שם אות נ׳ וכן מצר הלאו השני שיש מל הריין דלא
תחוס עיניך היינו דווקא אם חס על הרוצח אבל אם עושה מצר
יראה שיזיקו אותו ומריין'.לא נזקק לדינו אז ליכא לאו לא משום לא תגורו
ולא משום לא תחוס ולכך נאמר כאן לאו שלישי למנין כישוף דאסילו הוא
ירא ממנו שיויקנו כדרך המכשסים ואפילו לא נזקק לדינו מחויב להזדקק
ולכך נאמר מכשסה לא חחי׳ אחי׳ צריך לבזבז ממונו כמו שביאר בס׳ גור
ארי׳ דכישוף שהוא נגד עבעי העולם ורבות הבוק ולכך החמירה
התורה על הדיין בזה ,ובזה איש דאזהרה סל הדיין שלא ימנע עצמו
לדון הן לדונו והן אס כבר נדון שיתאמן להורגו והמנחת חינוך
עמד בזה דקודם הדין מדוע יש לית ולפלד נכון כמ’ש  .ועוד
יש נ’מ דשאר חייבי מיחות אם ממתין להורגו משוס דאיכא צורך
רבים בו וכמין שאמרו סנהדרין ח״ע ממתינן עד הרגל בכה״ג בוודאי
לית בי׳ משום לא תחוס משאיכ כמכשף דכתיב בלשון לא חחי׳ נראה
בכהיג אסור להשהותו דכישוף חמור כדלעיל ועסי׳ז מיושב נמי מה
שהקשה המעיי״ח לדעת התוס׳ בשבת דף ע׳ דגם במשה ולאו איכ״ל
דבר שהי׳ נכלל וגו׳ על הכלל כולו יצא דנימא גם כאן דלאו
דמכשסה סל הכלל כולו יצא מל כל חייבי מיתות ולהנ׳ל א*ש דא'כ
ליל לאו דלא תחוס  .ונלא״ה נראה דלא שייך כאן יצא מן ככלל
שעדיין לא נאמר צלל מיתה גבי מכשף וגם מחייבי מיחות אין
עניינים אחד אחי׳ במחוייבים סקילה יש מהם שאינם נתלים ויש
שלאחר סקילה נתלין כמו שאמרו בל הנסקלין נחלין ודווקא מגדף
ועובד פ׳ו וסמיכת יד מצינו דק במסיח וכן מכשף כמו שביאר
הרמב׳ן בחומש שהוא רבות החומאה וא׳א ללמוד אחד מחברו שכל
אחו מנין ומנין בח׳ט :
♦

 /IV VJUJ VJIבקרח בם־ זו נח תלחצנו וגם וגר ולא תלחץ קאי
ללאווי יתירא על הנוגש גר בממון שחייב לו דאצל ישראל הוא סובר
משוס לא מהי׳ לו כנושה ואצל גר הוא עובר עוד משוס הני לאוי
כשם דאמרי' לענין אונאה אע״ג שמוזהר עליו בישראל דכחיב לא
תונו איש ממיחו כתב רחמנא עוד הוכחה אצל גרים הנך תרי לאיי
באונאות ממון ובאונאת דברים ה״ב לעני! לאו לא תהי׳ לו כנושה
ובמנ׳ח הקשה באמת למה לא נמנה לענין גר לאו בס״ע אס נוגש
את הגר על ממונו וכן הקשה במעיי’ח ונראה לענ״ד להסביר הדברים
דהתורה הזהירה לנו שלא להונות הגר בדברים וביאר החינוך הסברא
שהתורה ירדה למדות הכריות כי נפש הגר הוא מוכנע ומשועבדת
וכל דבר אונאה הוא כואב לו יותר ויותר מבר ישראל ולכך הזהירה
התורה לנו בלאו מיוחד משום דכאיב לו נוסי וכן באונאת
ממון ג*כ ירדה התורה שכגר תולה אונאות ממין לא
משום שהמאנה אותו יורד על ממונו אלא משוס דהוא גר והוא
כהסקר אצל אחרים שרשאין לפשות עמו מה שרוצין וכואב לו חסי
מנשאר ישראל ולכאורה מצר הסברא קשה אמאי עובר באונאת ממון
בלאו בס׳ע משום דכואב לו חסי הרי אין הישראל מכוון לוה '־כל
איסורי תורה דבר שאינו מתכוון מותר וצ׳ל דהכתוב מחשיב זה
לססיק רישא שהקב׳ה יודע רוחו של כל ארם ווה ג׳ל מכוון בלשון
הקרא וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר דהיינו שאתם יכולים
לידע זה כאלו אתם מתכוונים נכך כמו כל פסיק רישא ובזה גיל
ליישב מה דקשה לי למה באמת נמנה זה לב׳ לאורן אונאת דברים
ואונאת ממון דהכל ענין אחד ולהנ״ל א״ש דזה הוסיף כלאו דאונאת
ממון אע׳ג דאינו מכוון ומאונאת ממון בוודאי ליכא למילף אונאת
דברים דאונאת ממון כחד צר גדול יותר משום יש לך ארס שממונו
חביב עליו יותר ולכך נמנו תרוויי׳ לל״ת וא״ב ממילא מיושב קו׳
המעיי״ח והמלח הלל דנבי נוגש לגר ליכא לממנה ללאו בס׳ע דהרי
כיון דכבר נמנה יאסי׳ בלא נתכוון סובר הה* ד בנוגש דהכל ערן
אחד והרמב׳ם וכלמכ״ן בשורש ח׳ והחינוך במצוה ז' כ׳ ררבר
שהוא מנין אחד לא נמנה לב׳ .ומ׳ש הסמ׳ג כלל דילסי׳ אונאת
ממון מקרא דס׳ קדושים כי יגור אתכם גר קשה עליו מתו’כ
דמבואר שם דקאי מל אונאת דברים ונראה דהסמ׳ג סובר דפיקר
קרא נראה דקאי פל אונאת ממון דכתיב בו כי יגור אתך גר
בארצך רמשמע דכוא מצד שהוא יושב עמו בארץ ויש לו משא ומחן
סמו והיינו אונאת ממון ומדכתיב אותו משמע די אי על גוסו והיינו
אונאח דברים ולכך כיון דרק מיחורא ראוי יליף אבל סשטות
המקרא
ץ

חידושי

המהר״ם שיק
על מסכת בבא מציעא
!?•?Zj
מאת

רבינו הגדול גאון ישראל

מרו רבי משה שיק זצ״ל
אבדק״ק הוסט

יו״ל לראשונה מעצם כתי״ק

עם מראי מקומות ציונים והערות
על-ידי

הרב יוסף יהודה ריינר

הרב אשר אנשיל קליין
הרב צבי שאול בוק

הרב מנחם מנדל ווייס

כולל מתיבתא מהר״ם שיק ־"׳'־'
.
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בבא

מציעא

התום׳ דבענבי נזירך וכו׳ דהיינו ענבים ששמר לא תבצור
אפילו ע״י [שי]שנה ,ועל כרחך דהיינו משום דאסור
אפילו לאכילה זה נראה מבואר כוונת התום׳ ,אבל עיין
ברמב״ן בחומש פ׳ בהר שחולק על זה וסובר דהא
דמשומר אסור הוא רק מדרבנן משום קנם ,ופי׳ ענבי
נזירך אינו ענבים ששמר אלא דכרם בשביעית נקרא
כרם נזיר[ .א]
תוד״ה לשמור וכו׳ הא כתיב ממשקה ישראל וכו׳
משמע דאסור אם ליקט מן המשומר וכו׳,
בספר מנחת חינוך פרשת משפטים מצוה [פ״ד] כתב
תירוץ נכון ,דעיקר איסור הוא רק משום ושבתה דלד׳
הארץ ומלואה והשי״ת צוה שתשבות הארץ ,וזה תינה
אם קצר לעצמו אבל אם קצר למצוה לשם השם בודאי
מוהר ואינו שייך לשם משום ממשקה ישראל ,ולא קשה
קושי׳ התיוס׳ ,והוספתי עוד דלכאורה י״ל אפילו אם
הי׳ בכלל איסור גם •בצה״ג ,מ״מ י״ל דהעשה דשתי
הלחם או דהעומר ידחה ,וחפ״ג דאינו בעידנא ,הרי כ׳
סמג״א באו״ח סי׳ תמ״ו [סק״ב] בשם השבלי לקט
דעשה דרבים לא צריך בעידנא ,וא״ת מאי אולמא האי
עשה מהאי עשה ,רק [י״ל] דעשה דעומר או דלחם הוי
עשה דרבים דמוציא רבים ידי חובתם ושפיר דחה עפה
דשביתה דאסור לשמור ,דניהו דכולם חייבים [בעשה
דשמירה] ,אבל [מ״מ] אינו מוציא רבים דכל אחד ואחד
חייב כמו חמץ כמ״ש סמג״א.
:
;/־ .מיהו גוף הקושיא ל״ק דע׳׳כ לא שמענו דדחה ,רק
[ב] ודאי עשה ,אבל כאן עדיין ספק שמא ימצא
להקריב בלי שמירה ,והוי רק ספק מצוה ואינו דוחס
עבירה ודאית ׳ואין ספק מוציא מידי ודאי ,ואם כן
“ למימר דמצד עשה דוחה לא תעשה לא שייך כאן,
;מ^מוכאךלענין שומרי ספיחים דההירה־ לשמור .שפיר
איכא למימר כיון דפמירהן היא רק כדי שיחי׳ מצוי
תבואה לעומר ושתי הלחם ואינו מתכוונים לשמור ,הוי
כדבר שאינו מתכוון לאיסורו .ודבר שאינו מתכוון מותר
בכל התורה כולה,־ וע״ז .יש לפקפק.דדבר שאינו מהטון
נקרי דרקא"אם רוצה לעשות מלאכה אחרת’ ,אבל כל
שרוצה לעשות אוהו מלאכה לא מקרי דבר שאינו מתטן
אלא מלאכה שאין צריך לגופא עח ,וזה אסור בכל התורה
אלא לר״ש דפטור בשבת ,ואם כן עדיין אינו .מתורץ.
ונלע״ד־ דאנו מחוייבים מה״ת להשתדל במקום שיש
קצת י חשש -שיתבטל' מאתנו מ״ע אמת
שנתאמץ ונעשה כל מה דאפשר שלא' יבא ביטל' מ״ע זו,
׳"
...
עוז .עיין מחצית השקל או״ח סי׳ שט״ז ס״ק י״ב ,ובשו״ת
 .. ,.־.
רעק״א סי׳ ח׳ מש״ב בדינים אלו.
עט :.עיין מ״מ שהקשה דהא מקרא ומסוגיית הגם׳ משמע
דיש ,לאווין מיוחדי! לאונאת ממון ולאווין מיוחדת לאונאת
דברים ואמאי .עירבם .הרמב״ם ,והלח״׳מ הקשה דלפי״בגם

נח,

ב

קכה

לא מבעיא מקרא את מוקותי תפמורו אלא מצד יראת
וכבוד ה׳ מחוייבים לעשות האפשר פלא יבא ביטול
מצוה לידינו ,ואם כן אפילו אם הוא רק ספק שיתבטל
סמצוס אפ״ה הוא מ״ע לשכור שומרים שלא יתבטל
המצות עומר ושתי הלחם כנ״ל( .חבור המצוות פ״ל).

דף נ״ח ע״ב גמ׳ הא מה אני מקיים לא תונו איש
את עמיתו באונאת דברים ,הנה גדול
אונאת דברים מאונאת ממון וגם העונש של אונאת
דברים למעלה מאונאת ממון ,ובח״מ סי׳ רכ״ח סעיף א׳
הביא רמ״א דמי שאינו נוהג כשורה במצות ומע״ט
אינו חייב עליו משום אונאת דברים משום דכתיב
עמיתך עם פאתך בתורה ובמצות ,ואע״ג דכתיבגבי
מקח וממכר נמי עמיתך ,באמת זה דרשינן למעט גוי
וכיוצא ,ולי באמת קשיא מן תוכחה דשם נמי כתיב
הוכח תוכיח את.עמיתך[ ,והאפילו הכי אמרינן דמחויב
להוכיח אפילו בעל עבירה ואנשי רשע ,וכן צריך לעיין
בכמה מקומות דכתיב עמיתך ,ובינה לעתים [דרוש ס״ח
דף פ״ד ד״ה ולא תונו] כ׳ (אע״ג שאין משיבין על
הדרוש כתבתי כאן) וז״ל ואמר אע״ג דהוא ואתה שווים
אפ״ה אי אתה רשאי ל[הו]נותו בדברים כי כתיב
ויראת מאלקיך( .חבור המצוות של״ט).
דף נ״ט ע״ב ת״ר המאנה את סגר עובר בג׳ לאוין
וכו׳ ,עיין בלשון הרמב״ם פי״ד מס׳
מכירה דין ט״ו ט״ז ,שעל כרמך הי׳ לו גירפא אחרת,
ודבריו תמוהין טובא כמ״ש הה׳׳מ והלח״ם ,ועיין ישוב
לדבריו במנין המצות אפר לי בעזה״י [וז״ל].
והנה הרמב״ס פי״ד ממכירה דין ט״ו כ׳ דבין מאנה
 ...בדברים ובין בממק עובר בג׳ לאווין ,דגם טא^ס
בדברים עובר משום לאווי דממון ומאנה בממון ..עובר
משום לאווידרברים’,והמפרשים הקשו עט עליו דאין זה
מובן וגס הוא נגד סוגיא [דהכא] ,ובאמת גוף  .הגמרא
ג׳׳כ קשה [ד]קאמר דמשום וגר לא תלחץ עובר באונאת
ממון פ ,ולשון לא תלהץ  .משמע דוחק שדחקו ונגשו,
[ו]הרי אונאה הוי .דווקא אם לא ידע ,דבלא״ה אינה
מאנה אותו [דהא] ידע ומחל ..ואי לא ידע .מאי לחי5.ה
שייך_,ונהי.דאיכא למימר״דבסוף כשיודע לו שאנה׳אותו
יכאב לבו ויסבור שפושה לו כן בעבור שהוא גר ,ואפשר
דמש״ה שינה’הכתוב ואתם ידעתם את נפש הגר שאתה
יודע' שבסופו; יכאב .לבו ,והקרא דגר לא תלחץ לא בא
רק • לברר הלאו דגר לא ־תלחצנו משום דהוי כפסיק רישא.
בישראל ליחייב בכל אחד אתרווייהו.
פ .כ״מ מפירש״י שפי׳ הלוחצו דוחקו דהיינו בממון ,וכ״כ
הרמב״ם הנ״ל ,וכ״מ במכילתא; ;לא תלחצנו־ בממון ,מיהא
הרשב״ם עה״ת פי׳ דלחיצה קאי על עבודה ,וכן הביא דיש״ם
"■"#מ ,.-
בשם הראב״ד.

ג:

כנ״ל־ ולכך אינו ־במניךל״ת,־־מ״מ גוף £שון הרמב״ם ' ומה־ •בקשה• על הרמב״ס־דלאמנה־הלארדפ׳־יקדופיס
י •-׳ תמוה כמו שהקשו הכ״נג והל״מ• .״W :׳ ?׳.ש^דלא-׳מונו־אותוינראהדסובר׳^ת״ם ש»־דמפרש
ונראה :לע״ד ־דלכאורה קשה לי אמאי ־לא כתוב כי■ יגור'בארצכם במוחזק לך ■ללמד שאפילו אינו־יודע
' ......־באונאת־־הגר־־ויראת־מאלקיך ־כמו דכתיב בבירור ׳שנתגייר אלא הוא כך :מוחזק :אפי׳ אם לא
באונאת ־’הראל שפי׳ כן'בת״כ ורש״י בחומש שיוכל אדם נתגיירולרק:אבותיו::אפי״ה־ אית בי׳ ־לאוין ׳'דגר וכיון
לומר פלס .כיוון לעשות .הרע בהוא .דבר המסור ,ללב ,שהקרא־בא רק לברריענין לאוי דגר אינו• נמנה בפ״ע.
(חבודהמצוות-ס״ד).
ונראה'.דכפ״י..ה,נ״ 3מיושב'שאפילו אם באמת׳לישראל
.. :׳••: •::ה.דד •׳:־- ".
לא .כיוון“ע.3האונאה1 ,מ״מ .הרי .כבר גילה לן קרא
באונאתיפמון"לגבי הגר אפילו אינו מכוון עובר דמשבו דף נד 7׳א גמרא תניא נמי הכי ר׳ ־יהודה אומר
כפסיק"רישא .וממילא 'לא5..ריך לכתוב'.ויראת .מאלקיך -,ז: 1:■:־וכר אבל מערב של אמש בשל:אמש'וכר;
דאפילו אס..הוא אינרמכוון מ״מ להגר הוא כאב שסובר מכאן לכאורה קשה לרב פפא דס״ל לעיל דף מ״ם [ע״ב]
שמכוון סהפא' ,וממילא .מחויב באונאת‘דברים .אפילו דלר׳ יהודהדאסור־ לו ־לערב ־שמריםלבשמן' ׳והריז־כאן
אינו.מכוון וזה'.ילפינןמאונאת ממון ,וזה כוונת הרמב״ס מבואר [ד]ביומי׳ שרי כן הקשה teיהושע ■בשמעתין,
הנ״ל שכיזן דשני לאוין ’נכתבו לא תונו  .ולא תלחצנו' .בחד ותירץ דחילוק -יש ־.בין ־ ׳יין י לשמן :וכן מבואר בש״מ
קרא. ,ומסייא כי גרים הייתם בא .ללמדנו 'שגם.באונאת בשמפתין פב,־ ובלא״ה לפיל •תיירי :במוכר שמן׳ מזוקק
דברים .עובר.אפילו 'אינו מכוון וזה ללמוד מאונאת ממון ,לחבירו כדאיהאלעיל דף מ״ס ע״א בלשון המשנה; נהי
ובאונאת ממון עובר.גם .משוםאונאת"דבריים אפילו אם .דבוודאי לא מיירי ׳במפרש ומתנה שיהי>-דווקא מזוקק
נודע" 'לו'כלל עדי לבסוף" £אז' ;אפשר שכבר דאז לכ״ע ׳ אין מערבין ,אלא י מיירי במוכר סתם ,אבל
הממ*ן'
נתייקר_צדבר-.ולא 'אנה .כלל בגזל’. ,מ״מ הוא עובר דלבו [מ״מ] מיירי שמכר בשעה שהי׳ מזוקק ולכך ס״ל לר׳
כואב מפום'אונאת .דברים ,וא״ש דברי הרמב״ם שכ׳ יהודה דאין ממרבין ,־אבל כאן מיירי שמכר לו בשעה
דבאונאת ממון דגר חייב משום אונאת דברים דהיינו שלא הי׳ מזוקק עדיין שהרי מוקי רישא וסיפא ־בין
שלבו כואב לו ,ובהיפך באונאת דברים אפילו לא כוון הגיחות וסתמא דמילתא אז אינו .מזוקק ,ולכך לכולי
להונות אותו עובר■ משום אונאת דברים דמוכח דאפילו פלמא מערבין ואינו אסור אלא לערב של אמש בשל
היום.
בלא כוונה עובר.

דף ס׳ ע״ב מתני׳ איזהו נשך ואיזהו תרבית וכר,
מבואר בשמעתין דנשך ותרבית חדא
מילתא נינהו ,אמנם הרמב״ן בפירושו בפרשת בהר [כ״ה,
ל״ו] ביאר שנשך היינו אם אינו קובע לזמן מיועד דווקא,
שאם רוצה להניח המעות בידו כמה פנים הוא מניחו
בידו אלא שיתן לו בכל שבוע ושבוע סך ידוע זה עולה
לבסוף להרבה ונקרא נשך ,אבל בלוה לזמן ידוע נקרא
תרבית עיי״ש שביאר יותר והוא נגד סוגיא דשמעתין
[דמבואר דחדא מילתא נינהו].
ונראה (דמודה הרמב״ן) דגם מה שכתב הרמב״ן
שנקרא תרבית מודה הוא שנקרא גם כן נשך,
אלא דסבירא ליה דיש ב׳ מיני נשך ,דהרי באידך קרא

דפרשת כי תצא [כ״ג ,כ] כתיב■ נשך.אוכל ,ובאוכל כבר
כתב הרמב״ן[.בפ׳ בהר] שאין לדרך להלוות רק לזמן
ידוע ,ולהרמב״ן זה תרבית נקרא ,ועל כרחך דמודה
הרמב״ן דגם אפילו בלוה לזמן נקרא נשך וכדסבירא
ליה למתני׳ וסוגיא דשמעתין ,אלא [כדי] ליישב קושיית
התום׳ בד״ה למה דמכל מקום קשה למה נקט הקרא
נשך בכסף ומרבית באוכל ,על זה ביאר הרמב״ן דבאוכל
אורמא דמילתא דלא הוי נושך כולי האי כמו בכסף,
אבל בגוף הדבר בוודאי מודה דגם התרבית שהוא לזמן,
מקרי נשך והא ראי׳ מקרא רפרפת כי תצא.
אלא דעל המקשן לעיל ותסברא קפה דלמא באמת
סובר המקשן [הראשון] כסברה הרמב״ן דאיכא
תרבית בלא נשך ואף על גב דנשך בלא הרבית לא

פא .וכ״כ החינוך מצוה ס״ג באונאת הגר ,דהאונאה בגר
קרובה יותר מבישראל כיון דאין לו גואלים שיתבעו עלבונו,
וראה מש״כ רבנו בזה במצוד ,ס״ד.

פב .וכ״כ הביאור הגר״א סי׳ רכ״זז סק״ו ,והאחרונים הסבירו
דאדרבה שמרי יין מועילים ליין שלא יתחמץ ,וע׳ רא״ש פרק
המפקיד סי׳ י״ז .שהשוה שמרי יין ושמן ,וכ״פ הטור סי׳ רכ״ח.

שיל״ת ,בעזה״י ר״פ איזהו נשך .. ...
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כמ״ש ההוספות אלא דהוה קשה מסירת חכמים דהוה בהיפך א״כ מי הכריחו לאביי
למימר דר״מ דמחמיר במיתה ולא גבי לאו הא לר״מ ניחא בלאו הכי ולא הל״ל אלא
לחכמים דמקילי בתרומת מעשר היינו משוה דאין נראה להם לקנים חומש ועיקר חסר
מ; הספר אלא דע״כ רב ששת ידע נמי הנך סירות לר״מ להחמיר באכילה עפי מבפדיון
אלא דהוה נראה לו דחוקה הך סברא כיון דחכמיס ס״ל בהיפך זה ולמאי דמוהיב ליה
משני ליה רב יוסף שפיר דע״כ הך סברא לחלק לר״« ולהחמיר באכילה עפי מכפדיון
אינה דחוקה ומייתי ליה מהך ברייתא דסיעון ואביי קאמר דבלאו הכי לא שפיר קא מותיב
רב ששת דאיכא סברא פשוטה וליכא מאן דפליג עלה למימר לר״מ להחמיר בדמאי של
תרומת מעשר כודאי משוס דאית ביה מיתה ולאו בקולא וחומרא דדמאי הלי עעמא ועוד
אני אוסיף בזה דודאי ניחא ליה לרב ששת הך סברא לחכמים דהחמירו בפדיון ובאכילה
הקילו כקושית ר״א וכי עשו חכמים חיזוק כו׳ דלא היה להם לקנוס בשל דמאי כמ״ש
אלא לתירוצו דשמואל דר״מ מחמיר באכילה ומיקל בפדיון קשה ליה לרב ששת דדחוקה
הוא דסברת חכמים הפוכה מזה ולכך לא חשו רב יוסף ואביי למנקע כדבריהם אלא
סברת ר״מ דרב יוסף קאמר דע״כ אינה דחוקה כדמוכח מברייתא דהממירו ר״מ באכילה
ואביי נמי קאמר דהך סברא לחלק בין מיתה ולאו לר״מ אינה דחוקה דסברא חשובה
היא זהו הנראה לי מכוונת דבריהם ליישבם על נכון ודו״ק :
ך״ה נ!י במשנה שומר חנם אינו נשבע כו׳ כתב מהרש״ל לאו דוקא קאמר וה״ה שאינו
משלם אם פשע כו׳ עכ״ל סתם דבריו ולאו מפיו אנו חיין שזו היא דעת התום'
1

לקמן וכן דעת הרי״ף בתשובה אבל הראב״ד והרמב״ן חולקין בזה כמ״ש הרא״ש ע״ש :

דה נז תוס' בד״ה אמר רב נחמן נו׳ ומפרש בגמ׳ עד כדי דמיהם מדקאמר אף משמע
כו׳ עכ״ל ולמאי דמה בעי למימר דביעול מקח אין להן דהיינו לעולם לא הוה
ס״ל נמי דההם עד כדי דמיהם ומימרא דאמימר היא שס יק"ל :בד״ד! ומ״ס אפי'
לכהחלה תימה דבש׳ המקדיש כו׳ לכהחלה מי אמר כו׳ עכ״ל ולא ניחא להו למימר דהך
סוגיא דההס כלישנא קמא דהנא יק״ל :ע״ב בד״ה בשלמא בהדיוט זה חומר ותו לא כו׳
בהקדש זה חומר בהמיה כו׳ ול״ג והו לח שהרי אף כו׳ עכ״ל נראה מלשונם דגבי חומר
בהקדש ל״נ והו לא אבל גבי חומר בהדיוט גרסינן ליה שפיר ואפשר לקיים שם ותו לא
וה״ק בשלמא השתא דתני חומר בהדיוט מבהקדש והו לא דלא תני יותר דלא תני חומר
בהקדש כו׳ ניחא שזהו חידוש שהדיוט חמור אבל אי תני נמי חומר בהקדש בהמיה מה
חידוש הוא זה שהקדש חמור יק"ל :בד״ה לספק סלהות כו' לא יצא השער כלל אסור
דלמא אתי לאחלופי בהדיוט ולכך נקט כו׳ עכ״ל פי׳ דבהדיוט כה״ג אפילו ביצא שער של
לקוטות אסור לפסוק עם בעה״ב אפי׳ באומר לתת לאיש אחר דחשיב כאלו הוא מקבל ממנו
כמ״ש התום׳ גבי הלואה אע״ג דהכא דרך מקח וממכר הוא אסור מיהת מדרבנן ולהכי
אס לא יצא השער כלל אסיר אפי' להקדש משום דאתי למחלף לעשות כך בהדיוט אבל ביצא
שער של לקוטות אע״ג דבהדיוט אסור שרי בהקדש אפי׳ לפסוק עם הבעה״ב בשער לקומות
 .ולא אתי למחלף בהדיוט דהרואה יאמר דפסק בשער לקוטות ללקיטות דשרי אף בהדיוט
ולעיל שכתבו ואי דלא יצא השער וגס אין לו על מה מחלל כו׳ ולא הקשה לה ו כי הנא
דלמא אתי לאחלופי בהדיוט היינו משוס דלעיל איירי שהגזבר עצמו פוסק עמו ומוכחא
מלתא שהם של הקדש וכיון דהוי דרך מקח וממכר שרי ולגבי אבנים דבעינן הרי מוכחא
מלהא היינו משוס דהוי דרך הלואה ולא ניחא להו לפרש הכי נמי הנא שהגזבר נוהנס
לנחתום ושרי אפי׳ בלא יצא השער כלל דמוכחא מלתא שהם של הקדש ושרי דרך מקח וממכר
דסתמא כיין דהמהנדב עדיין לא הקדישם לא באו ליד הגזבר עדיין ודו״ק :
דת נדן בד״ה נשבעין לגזברים כו׳ תורמי! על האבוד כו׳ פי׳ אוהו שנאבד משליח אחר
שתרמו נו׳ עכ״ל ומעל הגבוי מוכיח לה וק"ל :בד״ה לשמור הזרעים כו' הא
1
אפי' מן ההפקר אסור לבצור כו׳ עכ״ל וא״כ ע״כ הא דאתה בוצר מן המופקר היינו אם
עבר ובצר דשרי לאכול ולא מהמשומר יק״ל :ע״ב בד״ה אם הוא בן כו׳ היינו זו אף
זו דאפי' מעשה אבותיו כו' עכ״ל במהניתין ברישא דברייתא דמיירי תרוייהו בענין מעשים
ה״ל שפיר לא זו אף זו דאפילו מעשה אבותיו כו' אבל בסיפא דברייתא לקני גר בתר בן
גרים מיירי בענין אחר ודו״ק :
ח״א דת נח ע״ב אם היה בן גרים נו' אם היה גר כו׳ • עיין בזה דגלי המוס׳ ומה שכתבנו
בזה בחידושי הלכומ מיהו ק״ק בזה דמ״מ ה״ל למימני בולה בגר ולמימני
ברישא היה גר אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם היה בן נו' ונראה לומר דנגר אין כאן אונאה
שיאמר לו זכור מעשיך הראשונים דמה״ט הוא עדיף טפי אפילו מישראל כשר שפירש ממעשיו
הראשונים ונא לחסומ מחמ כנפי השכינה ויצא הפסדו בשכרו זה משא״נ בבעל משובה שכנר נצעוה
וחטא וכן בן גרים הוא לא בא להחגייר רק אביו אבל דבר זה אונאה לו :היה גר ונא ללמוד מורה
אל יאמר פה שאכל נבילות ט' ולא נקט שאכל שאר איסירין משום דהני גריעי ספי שאכל דבר שהנפש
קצה בהם דמה"ט אמרינו נפ״ג דהוריות דאוכל נבילה וטריפה ט' סממו מין הוא משא״כ באוכל
שאר איסורין ודו״ק :הלא יראמך כסלחך מקומך ומום וגו' לפי' המוספות וי״ו ומום דרכיך
אינו מיושב וצריך לסרס המקרא ומום דרכיך מקומך ונראה לפרש דודאי היה איוב מוחזק ומפורסם
לכל לירא ולמם בדרכיו אלא שא״ל חבריו שלא היית ירא לשייש רק לקבל פיס ויהיה כסלמך מלשון
מזל כמו כוכבי השמים וכסיליהם ע״ש כסיל וכימה וא״ל ראינו טחה בך ני יראתך שהיינו ירא בשביל

ט׳ ־ שנאמר נו ויראת מאלהין מ׳ ירחה דבלאו הני מעמי דלקמן דזה בגופו ט' וזה נ
ל5ישנון ט׳ קאמר הכא דגדול אונאת דברים מדנמיב נו ויראת מאלה? ויש לפרש מדכח
ויציאת והוה דבר המסור לבוחן לבבית לנד ה״ל גדול מאונאת ממון דה״ל דבר המשור להג
לבליעת דזה השוה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השוה כבוד ט׳ כדאמרינן נפרק מרובה
החממיה מורה בגנב יומר מבגזלן יק״ל :א״ל שפיר קאמרת דאזיל סימקא כו׳ פירשו המיס׳ ש
במחלה לפי שהדמים מתאספים לברוח ט׳ גנכ״ל ולא ניחא להו כפשמיה דהאדמומית שהיה 1
בפני חרם אזיל והולך יממלנן פניו דא״כ אלישנא דמתני׳ דפ״ג דאבומ דמני המלבין פני חב
המ״ל נ#י הכי דמ״ה קרי מלבין אלא דהכא מדמדמה ציה לשופך דמים קאמר שהדס מחאסן
כמו שלמזאסף לברוח ע״י שפיכת דם ולשון אזיל שהולך וממאסף לברוח ודו"ק :במאי זה
באחוורי 'אפי ט׳ פדיפא ה״ל למנקס למזהר אפילו במכנה שם רע ודש בשמיה כדמסיק די
מג׳ שיורדי! ואין עולין אבל נקט דזהירי נאמוורי אפי שאין ריב העולם נזהלין פו בכל י
וק"ל  :דדש ביה בשמיה פרש"י ואין פניו ממלנטת מ״מ זה להכלימו נמטון עכ״ל והוא די
שיהא זה נענש כ״נ על כוונתו כיון שאין חנירו נכלם ולולי פירושו היה נראה דנקט המכנה
דה״ל כעיציח/ש״ר אף אם אין חנירו מתבייש מיהו הרמנ״ם נפ"ג מהלטח משינה לא 0
המכנה סמס מ״ש וק״ל :
/

ל ת נט ע*ב בד״ה זה תנורו ט׳ ,וחנן זה נחש ושמא בעל התנור ט׳ עכ״ל
דה״ל לקרותו תגור חנן שהקיפו עליו דברים כחנן מזה דקדקו שבעל
י
שהיה עושה אותן בענין זה היה נקרא שמו חננאי ור״ל וזהו תנור של חכנאי שז
מלאכת איש ששמו ,חכנאי והיה נקרא׳ שמו ע״ש שהקיש דברים על תנורו כחנן'

בד״ה לא בשמים ץ\א ט׳והדאמרס״ק דיבמות דהלכה כב״ה ט׳ התם דייק נ
לא בשמים היא ט׳/משמע דבשום מקום אין משגיחי! עכ״ל י דבריהם קשיא

לסיפא דמהחלה כתבו ,/ליישב הא דהלכה כב״ה משום דיצאה ב״ק דמצי אתיא כמ
לא בשמים היא ושוב לקבו בסוף דבריהם דמדקאמר לא בשמים היא סוהר הך
כב״ה משום דיצאה בת קול דבשוס מקום אין משגיחין בב״ק ואפשר לומר דמעי
באו ליישב אלא לדידן דאיר/ן הלכה כב״ה משום דיצאה בת קול והכא לא ס״ל כר״א
הוא אבל לר״י דאמר לא ממים היא ודאי דאין משגיחי! כלל בב״ק כדקאמר התו
דס״ל דהלכה כב״ה משוס דה /רובא וק״ל :בד״ה מבית אבי אבא סי׳ וכו׳ והן נ
חוץ משערי אונאה לפי ט׳ כצ״ל הד"א :
ח״א לה נט ע״א ט״ד ובצלעי שמחו ט׳ פירוש הכתובים לפי דרשה זו ע״י צלפי שי
הספק שמחד ונאספו על שחמאתי בדבר נכים הנהרגים במלחמת
׳
י
ונהרג אוריה פמהס ואנכי לא ידעתי/שנהרג פמהם ונשאתי אשתו קודם שנהרג דה״ל
למפרע ואמר בחנפי לפגי וגו׳ שאתרו דרך לעגה הבא על א״א כו' ועלי חרקו שינית
בזה היה עלי ואפשר שאמר שפוסקים 'בנגעים כו׳ והיה להם ליזהר בלשונם הרע פלי
באים על לשון הרע כדאמרינן בערכין /אגב דנקט נגעים נקט נמי אהלות דנכל מקוו
בהדדי כדאמרינן כלך אצל נגפים ואהלות/ואמר אדני כמה וגו׳ אמר כן דרך משובה

השינה נפשי וגו' הגס שהייתי חייב מיממ/הגוף דהבא על א״א מיתתו בחנק הנה גפ
נצלח משואיהס ממושך ומדינה של גיהנס שנמחיינו הס על הלבנות פני ומתיישב נזה דג
למימר דהבא על א״א הוה מג׳ שיורדין ואין פולין ממש והכא לא קאמר דיש לו חלק ן
במיתתו בחנק כדאמרינן פרק נ״ה דמימת ב״ד/היא כפרתו והשתא נמי שפיר קאמר נו!
שיבא על ספק א״א כו׳ דהיינו אפילו באינו נהרג נב״ד דומיא דמעשה דוד אבל ודאי •א"
נדון בב״ד אינו טוב ממלבין דמרוייהו יורדין ואי /עולין והמיס' פי' נע״א מ״ש  :מתל
היא מוצאת בו׳ עיין בזה בחידושי אגדות דפ״ק ?סוטה :אל תונו איש וגו' • פס של
ובמצות נראה לפרש מדשינה כאן באונאת דברים לכתוב עמיתו ובאונאת ממון כתיב
באונאת דברים מלת עמיתו פס שאמך בתורה ומצות אבל לנפל עבירה מצוה לבייש ולה
אבל מאחיו דבמיב גבי אונאת ממון לא אימעס בעל עבירה/אלא עונד כוכבים כדאמרינן נא
גבי ריבית ודו"ק :מיום שנחרב בהמ״ק ננעלו כו׳ שחס תפלתי כו׳ ־ והוא מבואר בפני!
בארץ אויביהם והתפללו אליך דרך ארצם כי שם פתוח היה שער שמים מקום מפלה ן
כפרש״י נפי ויצא ומשנחרב המקום ההוא ננעל השפר אשר שם דוגמת מלך ב״ו שכועס
חצירו בפני עבדיו ונפי מפלה ורחמים מרובים לפני המקום שיפתח מנעול השפר
נראה לפרש דבכ״מ שחס בשי״ן הוא לשון פתיחה וצא לשון שתיקה במו שתום העין דבל
ויסתום וינוב ט' דפ״ב דע"ז (ס״ט) והכא נמי איכא לפרושי הכי׳ שאמר גס כי אזעק ואשו
אין אני נענה בשועה וזעקה בעלמא אך שמס ופתח השער הוא תפלתי לאל ומדקאמר ד
שמעינן מיניה דננפל השער של תפלה ודו״ק ־ ואמר אע״פ ששערי מפלה ננעלו שפר
כו' ואל דמעתי אל מחרש וגו׳ פי׳ פרש״י הוא דחוק ונראה לפרש שסמך אסיפא דקר!
דמעתי אל מחרש כי גר וגו' שנתן טעם למה אין אני נענה בתפלה כמו בדמעה גג
בארץ נכריה כמו גרים הייתם באין מצרים וגו' וע״כ כי גל אנכי עמך ששערי חצר מ
ממני וא״א לי לבא בנקל לפניו בתפלתי וצרומי מרובים כי תושב אני ככל אנותי שהם
בחצר ממ"ה בא״י ולא כן אני גר בארן נכריה אבל תושב אני כבל אבותי כשבא להיות
באו לי צרותי כמו באנומי כמ״ש בפרק חלק במש״כ וישב .אינו אלא לשון צער :
יעקב וגו' ויבא יוסף את דנתם וישב ישראל בארן וגו' ויקרבו ימי ישראל וגו' וישב יג
וישב יהודה וגו׳ כמבואר בב״ר כשישראל מבקשים לישב בשלוה בעוה״ז נא השטן ומקטו
בל ההולך בעצת אשתו נופל נגיהנם שנאמר רק וגו' פירוש הכתוב לא היה כאחאב
כדאמרינן בחלק קלות שעשה אמאב כחמורות שפשה ירבעם כו' אשר התמכר לגיה;
שהוא א' מג' מלכים שאין להם חלק לפוה״ב וזה ע״י אשר הסתה וגו' וק"ל .־ כל הג
חון משערי אונאה כו' אף אם נאמר דלמדין מן הכללות במקום שנאמר בו חון אין י
דאער לפיל שערי דמעה לא ננעלו דהיינו אונאה היינו דמעה דממוך שאדם קיבל פ{
לידי דמעה כדאמרינן לפיל יהא זהיר באונאת אשמו דממיך שדמעתה כו׳ ובדפרש״י לקמן
מבית אבי אבא מבית דוד כו׳ חון משערי אונאה כו' וקרובה להוריד דמעה פכ״ל ויליף

הנה ה׳ נצנעל חומת אנך ט׳ ד״מ כששער העיר ננעל אין רואה ממון העיר לחוצה

מהר״ם

חכמת שלמה

רף  K'J? Uרש׳י' ד׳ה טעשר דטאי וט'  .וי׳ל שנחתום תות לקת כברות גצ׳ל  :תיס' ד׳ד .לא
1
התירו וט' נמר בלבו לקנות קנה מעשר ובו׳ צ׳ל ונתחייב״במעשר וכן הוא
1
נפרק הספינה
רש׳י נד״ה עומר מתירן כו׳ מפרש עעמא הש׳ד :
^'א רש״י ר׳ה ר' יונה ורבי ירמיה וט' אלא רני יונה אהקדשות ורבי ירמיה אקרקעות
דף
תום׳ נד׳ה אמר רב נחמן כו׳ דאין אונאה עד פלגא כו׳ נ״נ ולא עד נכלל
ישוה מאה לאו דוקא אלא מעט יותר עיין נאשר״י:
1
ובו׳ כצ׳ל  :תום' ד׳ה אמר רב נחמן וט׳ ותירץ ר׳ת וכו' אבל מפלגא ואילך מקרי
 □'J7רש׳י נד"ה שהרי דבר בו׳ כצ"ל  :תום' בד״ה מון מג׳ בו׳ ולא מבתקר
נימול טקח ויש להם ונו' עיין באשר׳י דנתב קצת בענין אחר  :ד׳ד ,יצא לחולין ובו׳ עד אינו יבול לף
מכיר ליה •
ולא הריר
וליז
:
לבא לידי הפסד כשידע הטחלל שאינה ונו' פי׳ לשון אונאה • ?!' 22ד״ה בשלטא בהדיום וח חוטר
פי׳ זה חידוש כצ׳ל  :רש״י ד׳ה באבני בנין וכו' אלא שליח בעלטא הוא בצ׳ל •
גט׳ שגידי ל
נצ׳ל •
 H'Vגט' שאתך מזורה ובמצות אל חונ'
אך כו׳ כצ״ל וכן ברש״’ :רש׳י נד״ה מנית אני אבא מנית אני המשפחה
דף נח '$/א תים' ד׳ה נשנעי! לגונרים ובו׳ עד בפ' בחרא דבתונות וט' פי׳ אותו שנאבד
טשליח וט'  .פי' וטתורטין על הגבוי אייתי ולא מרישא דתורטין על האטד וטוקי
1
שהיה עושה שמו כן נ׳ב וצ׳ל הא דקאמר הנא אמר רב יהוד
בתום' :תום׳ נד׳ה זהו תנורו
האי דשוקל את שקלו טיירי בשליח ורש׳י דפירש התם דטעתיד לגבות טניא ראיה נם לפירושו היה
שהקיפו דנרים נעכנאי היינו משום שעיקר שמו חכנאי על שה נעל התנור וחכמיה קראו ת
יטל לפרש דטרישא דתורטין על האבוד דטיירי לפי פירושו בשליח טיירי אלא שלא רצה לפרש הא'
משוס שהקיפוהו נו' דוגמא לאו ר׳מ שמו אלא ר׳ נהוראי שמו ודו׳ק :
דשוקל שקלו בשליח ואבד טילו אלא כפשוטו ששוקל שקלו בעד חנירו הטודר מטנו  :ד*ד! לשמור
הזרעים ובו׳ ודרשינן את ענבי נזיריך לא תנצור בצ׳ל  :בא־ד אטור לבצור דנצירה תולדה דקצירה ”' :5,ע״ב גט׳ דאיתריט מלה׳ ובחש כצ׳ל  :שם אם היו חלאים באין נצ׳ל  :הו
משלשה שיודייט וכו' עד אינם נידונים יותר טי׳ב חדש אלא אחר י׳ב חדש לא היין ולא נידוני! ושרוים בלא טובה ובלא רעה וניחא השתא דלא חשיב מינים וט׳ שאותן נידוני! לדורי דו
בפ׳ק דר״ת וט' בצ׳ל :
נט ק״א ד׳ה התנו חוליות ובו׳ והבי תנן במסכת בלים חתנו לוזחבו בו' .יש להקשות טח טביאי! התום׳ ראיה מטתני' וו והא הא מתני' איירי שהרחיק הטפלה לטסה מסביב לתנור
או חול שם ולבך טה טורים חבטיט לר׳א דסהור דבהא טתניתין ליבא מאן דפלינ ופלונתא דר׳א וחכמים מיתניא שם בתר הכי ואיירי שלא הרחיק הטפלה למטה אלא הניו
בין החוליות ועיי; שם בפירוש רבינו שטשון וצ׳ל דתתום׳ טביאין ראיה דדוקא חול יבש דוטיא יצרור טהור בשנת! בטקים שהרחיק הטפלה ובזה ד׳ה טורים דטתור אבל כשהחול אינו יבש ו
גט' אשכוזיח ד' נתן לאליהו א׳ל מאי עביר קוב׳ה בהר,יא שעתא א׳ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני אטרו אותו היום הביאו וט' נצ״ל
*' -1יטי םיפ פשא'׳כ’ע אפ’' לר'א !
°י'£ה יי'•’15
לא רשמים היא והא דאטר פ׳ס דיבמות ובו' .לא לר' יהושע טפשי! התום' ראם בן לא טשני מידי רחא לרבי יהושע אין משניחין ברה הול בבל אופז ידהחיח רהיה ה•—י' •"■•י ""-י היררי

דף נו ט׳א

דף מ ל׳א

לף גט

מתני׳ שומר חנם אינו נשנע כו׳ נ״ב לאו דוקא קאמר הוא הדין שאינו
וכן שומר שכר טא הדין שאינו נשבע שלא הזיק בידים או שעדיין הוא

1

ע״ב

כו׳

למי ינ ט'

ע*ב

י!

הזהב פרק רביעי בבא מעיעא

חרוש׳ הלבות

לה וכן לחכמים איכא שוס סברא דמקילי הנא ומחמרי לעיל בפדיון אלא

I
1,

ללודא מלפרש כי היא יותר פשוטה ובהכי ניחא לשיטתי׳ כיון דהא דלא הוה
מא/מוסיף חומש בתרומת מעשר ט׳ ובפדיון לא מחמיר דדוקא באכילה כו׳
ספות אלא דהוה קשה מסברת חכמים דהוה בהיפך א״כ מי הכריחו לאביי
י״מ דמחמיר במיתה ולא גני לאו הא לר״מ ניחא בלאו הכי ולא הל״ל אלא
|\.דמקילי בתרומת מעשר היינו משוס דאין נראה להס לקנים חומש ועיקר חסר
 •.אלא דע״כ/ב ששת ידע נמי הנך סברות לר״מ להחמיר באכילה טפי מבפדיון

I

1

וה נראה לו דחוקה הך סברא כיון דחכמים ס״ל בהיפך זה ולמאי דמותיב ליה
;יה רב יוסף שפיר דע״כ הך סברא לחלק לר״מ ולהחמיר באכילה טפי מבפדיון
חוקה ומייתי ליה מהך ברייתא דסיטון ואביי קאמר דבלאו הכי לא שפיר קא מותיב
ת דאיכא סברא פשוטה וליכא מאן דפליג עלה למימר לר״מ להחמיר בדמאי של
מעשר כודאי משום דאית ביה מיתה ולאו בקולא וחומרא דדמאי תלי טעמא ועוד
סיף בזה דודאי ניחא ליה לרב ששת הך סברא לחכמים דהחמירו בפדיון ובאכילה
כקושית ר״א וכי עשו חכמים חיזוק כו׳ דלא היה להם לקנוס בשל דמאי כמ״ש
!ירוצו דשמואל דר״מ מחמיר באכילה ומיקל בפדיון קשה ליה לרב ששת דדחוקה
!:ברת חכמים הפוכה מזה ולכך לא חשו רב יוסף ואביי למנקט כדבריהם אלא
ר״מ דרב יוסף קאמר דע״כ/אינה דחוקה כדמוכח מברייתא דהחמירו ר״מ באכילה
:מי קאמר דהך סברא לחלק בין מיתה ולאו לר״מ אינה דחוקה דסברא חשובה
היא זהו הנראה לי מקומו דבריהם ליישבם על נכון ודו״ק :
ן במשנה שומר חנם אינו נשבע כו׳ כתב מהרש״ל לאו דוקא קאמר וה״ה שאינו
משלם אס פשע כו׳ עכ״ל סתם דבריו ולאו מפיו אנו חיין שזו היא דעת התוס׳
כן דעת הרי״ף בתשובה אבל הנזב״ד והרמב״ן חולקין בזה כמ״ש הרא״ש ע״ש :

ץ חוש׳ בד״ה אמר רב נחמן כו׳ צופרש בגמ' עד כדי דמיהם מדקאמר אף משמע
כו׳ עכ״ל ולמאי דמה בעי למימר דביטול מקח אין להן דהיינו לעולם לא הוה
!י דהה י**) כדי דמיהם ומימרא 'דאמימר היא שם וק"ל :בד״ד! ומ״ס אפי'
 :תימה ו?5י המקדים ט' לכהחלה מי אמר כו׳ עכ״ל ולא ניחא להו למימר דהן

־ההם כלישנא קמא דהכא וק״ל t'V :בד״ה בשלמא בהדיוט זה חומר ותו לא ט'
זה חומר בהמיה כו׳ ול״ג ותו לחשהרי אף ט׳ עכ״ל נראה מלשונם דגבי חומר
! ל״ג והו לא אבל גבי חומר בהדיוט גלסינן ליה שפיר ואפשר לקיים שם ותו לא
שלמא השתא דתני חומר בהדיוט מבהקדש והו לא דלא תני יותר דלא תני חומר
כו' ניחא שזהו חידוש שהדיוט חמור אבל ,אי תני נמי חומר בהקדש בהמיה מה
הוא זה שהקדש חמור וק"ל :בד״ה לספק סלהות כו׳ לא יצא השער כלל אסור
אתי לאחלופי בהדיוט ולכך נקט ט׳ עכ״ל פי/דבהדיוט כה״ג אפילו ביצאשער של
אסור לפסוק עם בעה״ב אפי׳ באומר לתת לאי /אחר דחשיב כאלו הוא מקבל ממנו
החוש׳ גבי הלואה אע״ג דהכא דרך מקח וממכר הוא אסורמיהת מדרבנן ולהט
צא השער כלל אשור אפי׳ להקדש משום דאתי למ/לף לעשות כך בהדיוט אבל ביצא

’לקוביות אע״ג דבהדיוט אסור שרי בהקדם אפי׳ לפקוק עם הבעה״ב בשער לקוטות
י למחלף בהדיוט דהרואה יאמר דפסק בשער לקומות ללקוטות דשרי אף בהדיוט
ככתבו ואי דלא יצא השער וגם אין לו על מה מחלל ט׳ ולא הקשה לה ו כיהצא
/הי לאחלופי בהדיוט היינו משוס דלעיל איירי שהגזמז עצמו פוסק עמו ומוכחא
הס של הקדש וכיון דהוי דרך מקח וממכר שרי ולגבי 'אבנים דבעינן הרי מוכחא
:יינו משוס דהוי דרך הלואה ולא ניחא להו לפרש הכי 8מי הכא שהגזבר נוהנס
ושרי אפי׳ בלא יצא השער כלל דמוכחא מלהא שהם של הקדש ,ושרי דרך מקח וממכר
דשהמא כיון דהמתנדב עדיין לא הקדישם לא באו ליד הגזבר׳עדיין ודו״ק :
ח בד״ה כשבעין לגזברים כו׳ תורמין על האבוד ט׳ סי׳ אוחו שנאבד משליח אחר
שת^/׳ עכ״ל ומעל הגבוי מוכיח לה וק״ל :בד״ה לשמור הזרעים ט׳ הא
|ןההפנ^&ור לבצור כו׳עכ״ל וא״כע״ס הא דאתה בוצר מ| המופקר היינו אם
:צר דשרי לאכול ולא מהמשומר וק״ל :י^״ר בד״ה אם הוא בן ט׳ היינו זו אף
י' מעשה אבותיו כו' עכ״ל במתניתין ברישא דברייתא דמיירי הרוייהו בענין מעשים
יר לא זו אף זו דאפילו מעשה אבותיו כו' אבל בסיפא דברייתא׳ ,דתני גר בחר בן
גרים מיירי בענין אחר ודו״ק :
 Iה נח ע״ב אם היה כן גלים ט׳  06היה גל ט׳ • מיין נזה דגלי המס׳ ומה שכמכנו
נזה בחידושי הלטה מיהו ק״ק נזה דמ״מ ה״ל למימני כולה נגל ולמימני
 Iיה נל אל יאמל לו זכול מעשיך הראשונים אס היה נן כו' ונלאה לומל דנגל /אין כאן אונאה
1לו זכול מעשיך הלאשוניס דמה״ט הוא מדיף טפי אפילו מישלאל כשל שפורש ממעשיו
ם ונא לחסות מחת כנפי השכינה ויצא הפכלו בשכרו זה משא״כ ננעל משונה/כבר נצמוה

 Iן כן גלים הוא לא נא להמנייל לק אניו אכל דנר זה אונאה לו :היה גל ונא לנקוד מולה
 Iי פה שאכל ננילות כו' ולא נקט שאכל שאל איסורין משוס דהני גליפי מפי שאכל דבר שהנפש
 Iדמה״ט אמרינו נפ״ג להוריות דאוכל ננילה וטריפה ט' סממו מין הוא משא״טנאוכל
' Iלין ודו״ק :הלא יראחך כסלחך מקומך וחוס ונו' לפי' המוספות וי״ו ומום /דרכיך
 Iשב וצריך לסרס המקרא ומום דרכיך מקומך ונלאה לפרש לודאי היה איוב מוחזק ומפורסם
 Iולמס בדרכיי אלא שא״ל מכליו שלא היית ירא לש״ש לק לקנל פיס ויהיה כסלמך מגפון
 Iכוכבי השמים וכסיליהם ע"ש כסיל וכימה וא״ל לאינו פתה בך כי ילאמך שהייס ירא בשסיל

כסלמך ומזלו שהיה טוב הוא מקומך ותום דרכיך 'הכל היה פ״ש מזלן ולוב הפונה שהיה לך ולא
לש״ש זכול נא מי הוא נקי לאנהים כמ״ש והייתם נקיים מה׳ ונו׳ ואבד אבל אחה לא היית נקי
מה׳ כי כל מעשיך לא היו לק ’כסלמך ולרוב הטובה וע״כ היית אבד וק״ל :גדול אונאת דבלים
ט' ־ שנאמר בו ויראת מאלהיך מ׳ ילאה דכלאו הני טעמי דלקמן דזה בנופו כו׳ וזה לא ניתן
להישנון כו׳ קאמל הכא דנדול אונאת דבלים מדכמיב נו וילאת מאלה־ך ויש לפלש מדכמיב ביה
ויראת והוה דבל המטר לבוחן לבבות לבד ה״ל גדול מאונאת ממון דה״ל דבר המסור להכיר נס
לבריות דזה השוה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השוה כבוד ט׳ כדאמלינן בפלק מלונה דמה״ט
החמירה מולה בגנב יותר מבנזלן וק״ל :א״ל שפיר קאמרת דאז־ל סומקא כו׳ פירשו המוס׳ שמאדים
במחלה לפי שהדמים מתאספים לברוח ט׳ עכ״ל ולא ניחא להוכפפטיה דהאדמומיח שהיה פס כבל
בפני אדם אזיל והולך ומתלנן פניו ד6״נ אלישנא דמתני׳ דפ״ג דאבות דמני המלבין פני חנירו ט׳
המ״ל נמי הבי דמ״ה קרי מלבין אלא דהכא מדמדמה ליה לשופך דמים קאמר שהדם מחאסף לברוח
כמו שמתאסף לברוח ע״י שפיכת דם ולשון אזיל שהילך וממאסף לברוח ודו״ק :במאי זהירי א״ל
באחוורי אפי כו' עדיפא ה״ל למנקט למזהר אפילו במבנה שם רע ודש בשמיה כדמסיק דה״ל נמי
מג' שיורדי! ואין עולין אבל נקט דזהירי באחוורי אפי שאין רוב העולם נזהרין פו בכל יום ע״ש
וק“ל :דדש ביה בשמיה פלש״י ואין פניו ממלנטמ מ״מ זה להכלימו נחטון עכ״ל והוא דחוק קצת
שיהא זה נענש כ״כ על כוונתו כיין שאין חנירו נכלם ולולי פירושו היה נראה דנקע המכנה שם לע
דה״ל כמוציא ש״ר אף אם אין מבילו מתבייש מיהו הרמב״ס בפ״ג מהלטת משונה לא כתב אלא
המכנה סתם ע"ש וק״ל :

דת נט ע״ב בד״ה זה תנורו ט׳ ,וחנן זה נחש ושמא בעל התנור ט׳ עכ״ל ומשום
דה״ל לקרותו תנור חנן שהקיפו עליו דברים כחנן מזה דקדקו שבעל התנור
י
שהיה עושה אוהו בענין זה היה נקרא שמו חננאי ור״ל וזהו תנור של חכנאי שזה תנור
מלאכת איש ששמו חכנאי והיה נקרא׳ שמו ע"ש שהקיפו דברים על תנורו כחנן' וק״ל :
בד״ד ,לא בשמים היא כו׳ והדאמר פ״ק דיבמות דהלכה כב״ה ט׳ התס דייק מדקאמר
לא בשמים היא נו׳ משמע דבשום מקום אין משגיחין עכ״ל י דבריהם קשיא מרישא
לסיפא דמהחלה כתבו ליישב הא דהלכה כב״ה משום דיצאה ב״ק דמצי אתיא כמ״ד הנא
לא בשמים היא ושוב כתבו בסוף דבריהם דמדקאמר לא בשמים היא סותר הך דהלכה
כב״ה משום דיצאה בת קול דבשוס מקום אין משגיחין בב״ק ואפשר לומר דמעיקרא לא
באו ליישב אלא לדידן דאית לן הלכה כב״ה משוס דיצאה בת קול והנא לא ש״ל כר״א דשמותי
הוא אבל לר״י דאמר לא בשמים היא ודאי דאין משגיחין כלל בב״ק כדקאמר התם ואפשר
דס״ל דהלכה כב״ה משום דהוו רובא וק״ל :בד״ה מבית אבי אבא סי׳ וכו׳ והן מבית דוד
חוץ משערי אונאה לפי כו׳ כצ״ל הד״א :
ה״א דה נט ע״א מ״ד ובצלעי שמחו כו׳ פירוש הכתובים לפי דרשה זו פ״י צלפי שחטאתי מן
1

*

השפק שמחו ונאספו על שחטאתי בדבר נכים הנהרגים במלחמת בני ממון

ונהרג אוריה עמהם ואנכי לא ידעתי שנהרג עמהם ונשאתי אשתו קודם שנהרג דה״ל ספק א״א
למפרע ואמר בחנפי לעני ונו' שאמרו דרך לענה הבא על א״א ט' ועלי סרקו שינימו שכוונחס
בזה היה עלי ואפשר שאמר שעוסקים בנגעים כו׳ והיה להם ליזהר בלשונם הרע מלי שהנגעים
באים על לשון הרע כדאמרינן בערכין ואגב דנקט נגעים נקט נמי אהלות דבכל מקום הוזכרו
בהדדי כדאמלינן כלך אצל נגעים ואהלות ואמר אדני כמה ונו׳ אמר כן דרך תשובה להם ואמר
השיבה נפשי ונו׳ הגס שהייתי חייב מיתת הנוף דהנא על א״א מיתתו בחנק הנה נפשי ונשמתי
נצלח משואיהם מחושך ומדינה של ניהנם שנתחייבו הס על הלבנות פני ומתיישב נזה דשפיר איכא
למימר דהבא מל א״א הוה מג' שיורדין ואין פולין ממש והכא לא קאמר דיש לו חלק עוה״ב אלא
במיתתו בחנק כדאמרינן פרק ג״ה דמיתי! ב״ד היא כפרתו והשתא גמי שפיר קאמר נוח לו לאדם
שיבא על ספק א״א כו׳ דהיינו אפילו באינו נהרג בנ״ד דומיא דמעשה דוד אבל ודאי ■א״א אס אינו
נדון בב״ד אינו טוב ממלבין דתרוייהו יורדין ואין פולין והמיס' פי' נע״א ע"ש :מתמר דכתיב
היא מוצאת כו׳ עיין בזה בחידושי אגדות דפ״ק דסוטה :אל מוט איש ונו׳ ■ עם שאתך בתורה
ובמצות נראה לפרש מדשינה כאן באונאת דברים לכתוב עמיתו ובאונאת ממון כתיב אחיו דרשו
באונאת דברים מלת עמיתו מם שאתך במורה ומצות אבל לבעל מבירה מצו© לבייש ולהוני בדברים
אבל מאחיו דכמיב גבי אונאת ממון לא אימעט בעל סבירה אלא טובד כוכבים כדאמרינן באחיך דכחיב
גבי ריבית ודו״ק :מיום שנחרב נהמ״ק ננעלו מ' שתם מפלחי כו׳ • והוא מבואר בענין שלמה אף
בארן אויביהם והתפללו אליך דרך ארצם כי שם פתוח היה שפר שמים מקום מפלה לעלות כו'
כפרש"י בפ' ויצא ומשנחרב המקום ההוא ננעל השעל אשל שם דוגמת מלך נ״ו שכועס ונועל שער
חצירו בפני עבדיו ובפי מפלה ורחמים מרובים לפני המקום שיפתח מנעול השער ההוא ומזה
נראה לפרש דבכ״מ שמם בשי״ן הוא לשון פתיחה ולא לשון סתימה כמו שחום הפין דנלעס וישתוס
ויסתום ויגוב כו' דפ"ב דע״ז (ס״ט) והכא נמי איכא לפרושי הכי שאמר גס כי אזעק ואשוע על צרותי
אין אני נמנה בשועה וזעקה בעלמא אך שתם ופתח השער הוא תפלתי לאל ומדקאמר דנפי פתיחה
שמעינן מיניה דננעל השער של תפלה ודו"ק • ואמר אע״פ ששערי מסלה ננעלו שערי דמעה לא
כו' ואל דמעתי אל מחרש וגו' עי׳ פרש״י הוא דחוק ונראה לפרש שסמך אסיפא דקלא שאמר ואל
דמעתי אל מחרש כי גר וגו׳ שנתן טעם למה אין אני נענה בתפלה כמו בדמעה גר נאמר הדל
בארץ נכריה כמו גרים הייתם בארן מצרים וגו' וע״כ כי גר אנכי עמך ששערי חצר ממ״ה נפולים
ממני וא״א לי לבא בנקל לפניו נתפלתי וצרותי מרובים כי מושב אני ככל אבותי שהם היו רגילים
בחצר ממ״ה בא״י ולא כן אני גר בארן נכריה אבל מושב אני ככל אנומי כשבא להיות יושב בשלוה
באו לי צרותי כמו באבומי כמ״ש בפרק חלק כמש״כ וישב .אינו אלא 'לשון צער שנאמר יישב
יעקב וגו׳ ויבא יוסף את דבמס וישב ישראל בארץ וגו׳ ויקרבו ימי ישראל וגו' וישב ישראל בשטים
וישב יהודה וגו' כמבואר נב״ר כשישראל מבקשים לישב בשלוה נסוה״ז נא השטן ומקטרג ט' פ״ש:
כל ההולך בטצת אשמו נופל נגיהנם שנאמר רק וגו' פירוש הכתוב לא היה כאחאב בגודל הפוך
כדאמרינן בחלק קלות שעשה אחאב כחמורות שעשה ירבעם ט' אשר הממכר לגיהנס פ״י עוט
שהוא א' מג׳ מלכים שאין להם חלק לפוה"ב וזה מ״י אשר הסתה וגו׳ וק"ל  :כל השערים ננעלו
כזוץ משמרי אונאה כו' אף אם נאמר דלמדין מן הכללות במקום שנאמר בו חון אין זה סותר הא
דאמל לעיל שטרי דמעה לא ננעלו דהיינו אונאה היינו דמעה דממוך שאדם קיבל פ{ אונאתו יבא
לידי דממה כדאמרינן לפיל יהא זהיר באונאת אשמו דממוך שדמעתה כו׳ וכדפרש״י לקמן גבי מקובלני
מבית אבי אנא מבית דוד כו' חוץ משערי אונאה כו׳ וקרובה להוריד דמעה עכ״ל ויליף לה מדכמיב
הנה ה׳ גצב על מומת אנך ט' ד״מ כששער העיר ננעל אין רואה ממוך הפיר לחוצה לה ני השער

מהר״ם

‘ K'J,רש״י' ד׳ה מכשר דטאי ונו׳  .וי׳ל שנחתום הוה לקח נכרות כצ׳ל  :תום׳ ד׳ח לא
התירו ונו' נמר בלבו לקנות קנה מעשר וט' צ׳ל ונתחייב במעשר וכן הוא
בפרק הספינה :
? K'Jרש׳י ד׳ה ר' יונה ורבי ירמיה ונו' אלא רבי יונה אהקדשות ורבי ירמיה אקרקעות
ונו׳ נצ׳ל ! תום' ד׳ה אמר רב נחמן ונו׳ ותירץ ר׳ת ונו׳ אבל טפלנא ואילך מקרי
 rויש להם ונו׳ עיין באשר׳י דכתב קצת בענין אחר  :ד׳ה יצא לחולין ונו׳ עד אינו יכול
ע*ב ד״ה בשלמא בהדיום וה חומר
הפסד כשידע המחלל שאינה וכי' פי' לשי

 1אינאה •

זה חידוש כצ׳ל  :רש׳י ד׳ה באבני בנין וכו׳ אלא שליח בעלמא הוא כזי׳ל •

ואגדות מהרש״א

חכמת שלמה

דף

נו ט׳א
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מ

דף

נח

דף גט

מתני׳ שומר חנם אינו נשבע כו׳ נ״ב לאו דוקא קאמר הוא הדין שאינו משלם אס ששע
וכן שומר שכר הוא הדין שאינו נשבע שלא הזיק בידים או שעדיין הוא אצלו ווו׳ין:

ע״ב רש׳י נד״ה עומר מתירן כו׳ מפרש טעמא הס׳ד :
 H'Vתום׳ נד׳ה אמר רג נחמן נו׳ דאין אונאה עד סלנא כו׳ נ׳ב ולא עד נכלל וזנן נמאתים
ושוה מאה לאו דוקא אלא מעט יותר עיי! נאשר״י:
^׳ב רש׳י נד״ה שהרי דנר נו׳ כצ״ל :תום׳ נו״ה מון מג׳ נו׳ ולא מנשקר ליה ט׳ נ״נ
ולא מניר ליה:

תונ' י*מי יכ כי' כצ'ל :ע״ב גט׳ שגידי אשה תפח תנא
 K'Vגט' ש^תו נתייה ונמ!ות
ונן
אך נו׳ כצ״ל וכן נרש״י :רש׳י נד״ה מנית אני אנא מנית אני המשפחה כו׳ נצ׳ל 1:
נמוס' :תום׳ נד׳ה זהו תנורו נו׳ שהיה עושה שמו נן ג״נ וצ״ל הא דקאמר הנא אמר רב יהורם אמר שמואל
שהקיפו דברים נעננאי היינו משוס שעיקר שמו חננאי על שם נעל התנור וחכמים קראו תנור של עננאי
משוס שהקיפוהו נו׳ דוגמא לאו ר׳נו שמו אלא ר׳ נהוראי שמו ודו״ק :

יז׳א תום' ד׳ה נשבעין לנוכרים ונו׳ עד נפי בחרא דכתונות ונו' פי' אותו שנאבד
משליח ובו'  .פי׳ וטתורטין על הגבוי אייתי ולא מרישא דתורמין על האבוד וטוקי
ל את שקלו מיידי בשליח ודש" דפירש התם דטעתיד לגבות מביא ראיה גם לפירושו היה
 1דטרישא דתורמין על האבוד דטיירי לפי פירושו בשליח סיירי אלא שלא רצה לפרש האי
קלו בשליח ואבד מידו אלא נפשומו ששוקל שקלו בעד חנירו הסודר מטנו :ד״ה לשמור
י׳ ודרשינן את ענני נויריד לא תנצור נצ׳ל  :בא׳ד אסור לבצור דבצירה תולדה דסצירה בצ׳ל :לזיר ורו׳ ד״יחרר, ,״>-1

,״. u

...

דך ס

חרושי הלכות

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

מפסיק אנל נצב על החומה רואה לחון ואין השפר הננעל מפסיקו מלראות חוצה וק״ל :ג' אין
הפרגוד נו׳ הנא איירי אף כזמן שנהמ״ק קיים שהשער מדיין לא היה ננעל אך הפרגוד שהוא
מחיצות וילון נפלמא נגד הפתח לצניעות נעלמא היה ננעל ואמר דמפני ג' אלו לא היה ננעל
ומ״ה גבי אונאה לא יליף ליה מונצב מל חומת וגו׳ שכתבנו לעיל דהשפר אינו ננעל בפני אונאה
ודמעה בזמן שאין בהמ״ק קיים אלא יליף לה הנא מתיבת אנך פלא היה הפרגוד ננעל אף בזמן
שבהמ"ק קייס  :לעולם יהא אדם זהיר במבואה נמוך ביתו נו' ר״ל לפרנסת ביתו דאפילו בשפת
בצורת שאסיר לאדם לאצור מטאתו נדאמרינן בת' הספינה מיהא נדי הוצאתו לשנה שרי כדפי'
רשנ"ם שם וק״ל :אלא מל עסקי מבואה שנאמר וידל ישראל וגו' ופרש״י וידל ישראל לעיל מיניה
כתיב ייפלו וישחיתו את יבול וגו' פנ״ל אבל קשה דבהאי קרא נתיב נמי ולא ישאירו מחיה בישראל
ופה ושור וחמור ואימא דמש״ה קראם דלים ונראה לפרש דמשמע ליה וידל ישראל אקרא דלקמיה
נסמוך קאי שנאמר ני הס ומקניהם יעלו וגו' ייבאו בארץ לשחתה שבאו מס מקניהם לשחת התבואה
כפרש״י שם ופלה קאי וידל ישראל והוא מבואר ני שאר דברים אינן הכרחיים כ״נ לאדם כמו
הלחם והחטאה ולכך לא קראם דלים אלא מל פסקי חסרון התבואה וק"ל :אין הברכה מצויה
נו' שנאמר ולאנרם היטיב בעבורה דלפי פשוטו הוא מקרא חסר וכאלו אמר ולאברס היעיב פרפה
בעבורה כפרש״י בחומש ולכך דרשו היטיב מי שנידו הטונה והברכה שהוא הש״י היטיב לו בעבורה וק״ל:
ע״ב חרוב זה יוכיח כו׳ אמת המיס יוכיח כו׳ כותלי 3ה״מ יוכיחו כו׳ יראה נזה כלפי מה שאמרו
בס' קמא דחגיגה דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות כו' מה נטיעה זו
סרה ורבה אף דברי תורה פרה ורבה בעלי אסופות אלו מ״ח שיושביו ופוסקין בתורה הללו מטהרין
והללו מטמאי! שמא יאתר היאך אני לומד מורה מעכשיו ת״ל כולם נמט מרופה אחד נו׳ אמרן
מפי אדון כל המעשים ט׳ אף אתה עשה אזנך כאפרכסת לשמוע וקנה לך לב מבין כו' העולה
מדבריהם אלו דדברי המטמאין והמטהרין כולם דברי אלהיס חיים הם דאיכא צד לטמא וצד
לסהר אלא שהתורה נמנה למטה להכריע ע״ס הרוב דנמיב אחרי רבים להטות וע״כ סיים קנה לך
לב מנין לשמוט כו׳ שאין לאדם להכריע בלי נטיית והכרעת הלב אך ישקול הדבר בדעתו לפי
הבנתו ושכלו סרס שיטה לאחד מן הצדדים ופ״כ א״ל ר״א אף שאתם הרבים להכריע הנה אמרו
בתנאי אחרי וגו' הרבים כנטיעה זו שהיא פרה ורבה והוא ד״מ שיש לו לב מבין לפרות ולרבות
נמנמה אבל הכרעת הרבים שלכם נגדי היא כגטיעת החרוב שאין בו פריה ומניה רק לע' שנה׳
הוא עושה פירות ודבריכס עקורים הס כחרוב הזה שאינו עושה הרבה פירות וא״ל אין מביאין
ראיה מן החרוב כ׳ אפשר שעקירתו הוראתו הוא בהיפוך לפי שאתה מהמועס ואין לך פריה
ורניה בחכמה ובדעת וא״ל אמת המים יוכיח כו' לפי שאמר להם כפי התשובה שהשיב להם שיש
בכם הרנה אשר להם לב להבין להודות לדברי אבל מפני הגאוה ני כל אחד מכם מתבייש לחזור
מדבריו אשר כנר היה עמו הרבים ופ״פ מה שאמרו נפ״ק דמענית למה נמשלו ד״ת למיס לומר
לך מה מים מניחין מקום גנוה נו׳ וע״נ א״ל הנה אמת המים יוכיח שהוא הולך באמת כפי דרך
המורה ממקום גבוה לנמוך אבל אמת המים הזה יחזור לילך לאחוריו למקום■ גבוה כמו שאמם
עושים לילך בדרך המורה לאחוריו אחרי גאווחכס וא״ל אין מביאי! כו' שאפשר שהוראת חזרתו
עליך שאתה המעוות ואין לילך אחריך כמו שאין האמה הולכת נדרכה רק לאחור וא״ל כותלי
בה״מ כו' הוא ני מהידוע ני הבתי מדרשות הוא דבר הכרחי לחורה כמ״ש בלעם דכולן חזרו
לקללה חון מנכ״ב ובתי מדרשות וע״כ אמר להם לפי דעת הרבים הנפולה והדחייה שלכם שאינה
רק בדרך הקנטור ונצוח שאינו אמיתי ראוי שגם הנמי מדרשות אין נהם צורן והכרח וראוי ליפול
וא״ל אס מ״ח מנצחין כו׳ כי הנצוח אמיתי נאמר לפי דעת אמיתת הלב של בעל הנצוח וע'כ אתם
מה טנכס כי הבמי מדרשות יעמדו ללמוד נהם מורה להכריע לפי דעת הרבים ואמר ועדיין
מטין כו׳ אפשר שאמר כן כי בכל דור ודור יש הלומדים בדרך הנצוח י וקנטור כמו שחשב ר״א
עליהם ויש לומדים לפי הגצוח האמיתי כדעת ר״י ושאמר לא בשמים היא נו' ואין משגיחי! בב״ק
כו׳ הוא כפי מה שאמרו לא ניתנה התורה למלאכי השרת וע״כ אין להכריע רק העוסק בה ושאמרו
מנין שמשתמשי! בב"ק ט' הוא בדבר שאינו נגד המורה וכמ״ש המיס' ושאמר ג״כ נצחוני בני
נצחוני בני בלשון כפל אמר כן על נ' הצדדין הן המטמאין הן המסהרין שכ״א היה בידו משונות
ונצחון לדבריו :א״ל רבי עקיבא אני אלך כו׳ מה עשה רע״ק לנש שחורים כו' 'היינו שהודיע לו
דרך כבוד וע"כ לבש שחורים כו' כאלו הס מנודים ממנו כו' וז״ש כמדומה לי נו' לא שהם נידו
והבדילו אותך אלא כאלו הס מנודים ומובדלים ממך ואמר שלקה העולם שליש בזיתים כו' כי ג'
אלו הם עקרי חיי נפש אדם כמ״ש בפ׳ הספינה ונפ' א״נ ולא לקה אלא שליש מהם שהוא המיטוט
ע"ש שגס הוא היה המיעוט ורבים חולקין עליו וק"ל  :ההוא יומא ריש ירחא ט' פרש"'
סבורה הימה שיהא החודש חסר וקבוע ביום ל׳ ולא יפול כו' ע״ש ואפשר זה בזמנם שהיו מקדשין
ע״פ הראייה ולא היו מחזיקי! ר״ח גס ביום ל׳ נמלא אלא ביום ל״א אבל אנו נוהגים גס נמלא
לנהוג ר״ח גם ביום ל' וק״ק לפירושו דההוא יומא ריש ירחא הוה משמע שהיה באמת מ״ח נו
ביום ונראה לפרש בהפך דההוא יומא ביום ל׳ ריש ירחא הוה ואחלף לה בין מלא לחסר שהימה
סבורה דמלא יהיה .ויהיה למחר ביום ל״א גס כן ר״ח ולא יפול והחודש חסר היה וביום ל״א
נפל על פניו ודו״ק :

דת ס בפרש״י בד״ה מפני שמשביחו כו׳ אבל ישנים בחדשים שפיר דמי עכ״ל הרי״ף
והרא״ש חולקין בזה דאף ישנים בחדשים אסור מפני שהקונה חדשים רוצה
1
לישנן וק״ל :סליק פרק הזהב
ח׳א ךה  qע״ב חזי דאנא קשיש מאביך נו' משום הידור זקנים כדאמרינן פ״ק דקדושין
ר״י הוה קאיס מקמי סבי דארמאי ולכן נקט אשקיין מיא דאפילו שימוש
׳
י
קל כזה שאין נו סורח והיה אפשר לו לעשות לא ירצה נו משוס מצות הידור זקנים וק״ל :

סליק פרק הזהב

דף
1

פרק איזהו נשך
בד״ה ת״ל לא משיך כו׳ ומקרא זה בלוה נאמר נו׳ ומיהו שמעת מינה מיהא
לשון נשך באוכל עכ״ל הכי משמע ליה השתא דקאמר אין לי אלא נשך
כו׳ נשך באוכל מנין ת״ל ט׳ דבלאו ג״ש דלקמן יליףהכאנשך באוכל מלוה מן לוה
דאשכחן דשייך נשך באוכל אית לן למימר נמי נשך דכתיב במלוה נמי באוכל משתני
למאי דמסיק רבית בכסף מנין ת״ל נשך כסף אא״ע לנשך כסף שהרי כבר נאמר לא
כו׳ עכ״ל מה״ט נשך אוכל נמי אייתי באא״ע לרנית אוכל כפרש״י לקמן וא״כ ע"
נמרינן מלוהאמלוה משוס ושייך לשון נשך באוכל דא״כלאאצעריך למכתב נמי גשן
כלוה לרבית אוכל כיון דאשכחן לשון רבית באוכל במלוה ומש״ה הוצרך למימר דלא ג
לוה ממלוה ולא מלוה מלוה מלשון השייך אלא מג״ש דלא חלקת ט׳ והכל כתיב בלוה ו
התיש' דכיון דהג״ש מופנית מב׳ צדדים וכולה ג״ש כתיב בלוה אצעריך למכתב הכל
וכמ״ש התום׳ והייט דקאמר בסמוך מה לוה לא חלקת כו׳ ודו״ק :
דה סא תוספות בד״ה קרי ביה כספך כו׳ ור״ש סבר קבל בשמאל כשר כו׳
אונחן דלאחריו ולא אולקח דלפניו כו' והיינו נמי עעמא דרבי שמעו;
י
כצ״ל ר״ל דהיינו עעמא דר״ש דילמוד התום מן המפורש ולא'משמע ליה פשעיה
דקאי אולקח וק״ל :בד״ה אלא לאו דגזל ט׳ .לפי הגהת מהרש״ל הא כבר
מהרש״ל על הגהתו שמצא בספרים שהוא דחוק אך מה שהקשה אף לפי טסחא
התום' שלפנינו והא בלאו דלא הגזול גופיה עבדים ממועעיס מכלל ופרע וכלל
הגוזל אין כאן מקום קושיא דודאי הכי ממעטינן התם עבדים מכלל ופרט וכלל ד
עבדים לקרקעות היינו למאי דמסיק הכא דלאו דלא הגזול אינו מיותר ואחא ב
לכובש ש״ש אבל למאי דמקשה הלמודא הכא ל״ל לאו דלא הגזול הקשו התום׳ ומאי
דאימר מיתורא דלא תגזול נרבה עבדים ולא נמעטי׳ מכלל ופרט וכלל וכתבו
טעמא לרבויי טפי עבדים מקרקעות היינו משום והא וקרקע אינה נגזלת מכלל
וכלל ליכא טעמא לרבנן דפליגי אדר״א מן המקרא דכלל ופרט וכלל אלא מה״ט
לזוזה■ ממקומה אבל עבדים דניידי איכא לרבויי הכא אע״ג דבדוכתא אחריתא
הוקשו לקרקעות הכא מריבויא דלא תגזול ירבה גם בעבדים ומפקי ליה מהיקשא;
לקרקעות וה״נ אמרי׳ בפרק השואל לר״מ לענין שבועה ומדמינן שם שבועה
דנשבעין על העבדים ואין נשבעין על הקרקעות וע״ש ותו לא מידי :בד"!
לאו דגזל ל״ל לכובש שכר שכיר וא״ת ולוקמיה כו' והא קרקע אינה כו׳
כצ״ל :בד״ה לעבור עליו בב׳ לאוין וא״ת ולוקמא בגזל גופיה ולעבור עליו ב;
וי״ל משום דלא לקי אלאו דגזל משוס דניתק לעשה אבל כו׳ עכ״ל [מה שמקשי
קאמר בגמרא ולוקמא ברבית ואונאה ולעבור עליו בב׳ לאוין הא אין לוקין נ
דרבית ואונאה כמ״ש הרמב״ס וכמ״ש הטור גבי אונאה גס כובש שכר שכ
חייב לשלם אין כאן קושיא לדברי התום׳ דאע״ג דקי״ל ברבית כמ״ד לקמן
בדיינים וכן באונאה מחזיר אונאה בדיינים וכן בכובש שכר שכיר אין זה מק
לעשה וכמו שמוכח מדבריהם דלעיל בד״ה אמרי ה״נ כו׳ תדע דאמרינן בפ״ק
לר״מ לוקה ומשלם וחכ״א כל המשלם אינו לוקה משוס כדי רשעתו ולדבריך ל;
לילקי משוס וניתק לעשה וה״נ כל הני לאוין אע״ג דמשלמי אינן מקרי ניתק לו
מגזל דמצינן בכמה דוכתי דקרי ליה ניתק לעשה לפי משמעות הכתוב והשיב חח
ולגופיה אצטריך לגזל גופיה שיהיה ניתק לעשה ולא קאי אלאו דלא הגזול דמוק
לכובש שכר שכיר בא״א ענין ובמשקולות נמי ופריך ל״ל היינו משום דה״ל גז
לפי מאי דס״ד מעיקרא וגזל ניתק לעשה ולא דמיא לכובש ש״ש דלא אתא לין
מעליא הוא דאתא לידיה כדאמרי׳ בם׳ המקבל ומיהו מה שהקשו והא לאו דל!
ניתק לעשת כמו לאו דלא הגזול דכתיב את העושק אשר עשק צ״ע ויש ליישב
כיון והעשה בלשון עושק והלאו בלשון אחר דהיינו לא תגזול ובאא״ע לגזל אה
ש״ש לא מיקרי לאו נימק לעשה ודו"ק :בא"ד וא״ת והיכי ס״ו כו' הלא בישר
לא ידענא גזל אלא מרבית ט׳ עכ״ל ק״ק דאימא דאי לא הוה כתיב רעך למ
עובדי כוכבים לא הוה מוקמינן קרא ולא הגזול לכובש שכר שכיר אלא לנזילה ג

עובד כוכבים דלא אהיא מריבית ואונאה ויש ליישב ווו״ין ׳• ^"ב בו״ה שתולה
בבגדו כו׳ אע״ג דעובר על מצות ציציה מ״מ כו׳ עכ״ל בכל אינך ניחא להו שהו
או גוזל את חבירו כגון בשרצים שהוא מערב בהם טמאים ומכשיל את חבירו ו

חכמת שלמה
 □'V Dרש׳י

נד׳ה מזקפתא קירצוף ט׳ נ׳ב לשון אין מקרצפין הבהמה נמסכת ניצה:

סליק הזהב פרק רביעי

ואגדות מהרש״א

דף

H'J? 0

מהר״ם
גט' צדיק מצדה נחלק ויבא אחר תהתיו נצ׳ל :

איזהו נשך פרק חמישי

איזהו נשך פרק חמישי

רש׳י ד׳ה לרבית דאורייתא דרך הלואה משמע נדכתיב מרבה הונו ונו׳  .ופסוק הוא
כ׳ח וצריך לומר דרש' ,מפרש דהון הוא לשון כסף דוקא ולא שייך ביה ריבוי נ׳א
בד׳ה לרבית נו' כנשך ובתרבית כצ׳ל ונ׳ב כך הוא הפסוק במשלי  :בד׳ה אין לי כו׳ באוכל מנין
נו׳ הד*א :
דלא שייך ביה טקח :ד״ה ת׳ל לא תשיך לאחיך נשך אוכל ומקיא וה בלוה נאמר ונו' ו
מינה ונו׳  .מדברי רש׳י משמע דאיהו מפרש דהא דקאמר בברייתא אחר זה אין לי אלא
 N'Vתום׳ בד׳ה אלא לאו נו' והא קרקע אינה נגזלת נו׳ נ״ב פירוש ועומד נתימה ובמקצת
דף 0
ספרים כתוב וי׳ל וט׳ס הוא אכן יש ל״שב בדוחק שה׳ק וי׳ל מאחר דאין כאן מקים
1
מנין וכו' לא קאטר וה אלא בשביל רבית כסף אבל נשך באוכל שמעינן שפיר אפילו בטלו
למעוטי קרקעות שהרי אינה נגזלת ולעולם לא תוכל למעט עבדים ני אם בתוך קרקעות וממילא היכא דלא
שור ,אלא טדנתיב נשך אוכל בלוח אם כן שמעינן דשייך לשון נשך באוכל ואם כ! ה׳ה נ
נובל למעוטי קרקעות ישארו עבדים נכלל שאר גזל נמו מטלטלין ואף שאינו גבי אונאה שאני התם שנתמעטו
מה שכתוב ברש׳י ומיהו ש'מ ונו' ר׳ל ביון דשטעינן דשייך נשך באוכל אם כן ה׳ה דנטו
נשך באוכל ודיוקא דרש׳י טדהתחיל תנא דברייתא בקרא דנתיב גבי מלוה את כספך לא ת
ע״ב רש׳י נד״ה אפילו נו׳ דאורייתא היא יכין נו׳ הי׳א :תום' נד-ה שתולה
נכלל קרקעות
קלא אילן נו׳ ואע״ג דעונר נו׳ נ׳ב רנתה התימה בדיבור זה ני מה בנך שעובר על מצות ציצית וכי משוס זה וט' וקאטר נשך באוכל מנין ר׳ל גבי מלוה וטייתי קרא דנשך אוכל דנתיב נבי לוה ולא קא
כן משמע דמהאי ׳קרא דנשן
בכסף אס
לי אלא בלוח נטלוה מנין נדאמר בחר הכי גני רבית
■
1
לוה שמעינן נמי גבי מלוה אבל בנימוקי יוסף כתב דהשתא נטי אגורה שוה דלקמן סמוך וע׳ש  :תום' ד׳ה מאה בדנקא עד ונראה בפירוש ריב׳ן דפירש ק' מעות בשתות כנה וט׳ .פי׳ דמנו
דינרים בסף שהן כ׳ה סלעים דסלע הוא ארבעה דינרים ודינר הוא שש מעות נמצא שששית המנה שהן כ׳ה סלעים הוא ארבעה סלעים שהוא ששית טכ׳ד סלעים ועוד סלע הנותר שהוא ד' דינו
מעות נמצא שהששית הוא ד׳ מעות ואם כן הדנקא מהני שהוא כ׳ה סלעים הוא ר' סלעים וד' מעות  :בא״ד א' נמי ק' איסרים בשתות דינר והב ונו'  .פירוש שהדינר והב הוא כ׳ה דינר' כסף
—י "‘,י ‘.ית מ׳ד נמצא שד,ששית מהדינר זהב הוא ד' דינרי כסף טכ׳ר דיניי כסף ועוד ששית טהדינר הנותר דהיינו טעה וכל מעה ד' איסרים נמצא שהדינר כסף הוא נ׳ד איסרים

א

ייי׳יו:

צא

חדושי אגדות

74:

יש בערכק פרק שלישי ערכין

שהזא משלח מדנים ונו ,יותר מעל נולן שנאמר המצורע ולא נתיב צרוע ע׳׳ש המוציא ש״ר ונתיב
בההוא קרא בלה״ר ושבע תועבת נפשו ני הוא תועבת נפשו של אותו איש דאין זה אלא תנונה
רפה שאין לו הנאה בדבר כמ״ש אס ישוך הנחש בלא לחש ונו׳ נדלעיל משא״ב שש עבירות שזנר
שיש לו הנאה מהם וע״כ אמר כאן דז׳ מיני נגעים הנאמרים יבואו נפי עונש עבירה מז׳ עבירות
והתחיל בקשה שבכולן שהיא לה״ר מדנתיב אותו אצמית שיבא לידי מצורע מוחלע ובעי צנפרה תגלחת
וצפרים הב׳ על ש״ד דנתיב אל ינרת מבית יואב זב ומצורע ונו׳ והוא נגע הנתק שהוא בראש או
בזקן דנתיב בדשא דהאי קרא יחולו על ראש יואב הג׳ ועל שבועת שוא שנאמר ויאמר נממן הואל
י^רמשום נזל לא הוה דא״כ לא הוה בצרעת בנופו ובנוף בניו לפי המדה אלא בממונו כדלקמן
?®הכהן ופנו ונו׳ אבל בשביל השבועה באה בנופו ובנוף בניו והיינו נגע הבהרת נדנתיב ויצא
מלפניו מצורע כשלג והוא סימן לבהרת עזה כשלג סד׳ על נ״ע דנתיב וינגע ה׳ את בית פרמה וגו׳
הוא ננע שאת ונקש לה בלשון רבים שיש לה תולדות שע״נ נתיב בה ספחת הה׳ על נסות הרוח
דנתיב ובחזקתו גנה לבו עד להשחית נדאמרי׳ נפ״ק דסוסה נל המתגאה נאילו עובד פ״ז דנתיב
פן תשחיתון והוא נגע הגבחת שזרחה במצחו ואמר לשון זרחה נמ״ש נחמה עמוקה מן הצל הו׳
על הגזל דסומאת בגדים יבואו בשביל נזילה שבאו לו שגס הבית יממא בנגע אם בנה בגזילתו
והוצרך להוציא כליו ובגדיו מבחוץ שלא ישמאו נדנתיב ופנו את הבית גו׳ ואמר הוא ננס נו׳ יבא
הכהן ט׳ דלא הל״ל וצוה הכהן ופנו גו׳ אלא ופגו הבית בשרם יבא הכהן לראות גו׳ הז׳ על צרת
עין נאה נגעי בתים דהיינו מי שמיחד ביחו לו ואינו מניח העני לבא לביתו רק שמייחד ביתו לעצמו

ודו״ק:

שם

מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה נו׳ ־ מפורש כל הסוגיא בזבחים פרק תשיעי :

?!״ב מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב גו׳ • ר״ל דשאר שמאים כגון זב ושמא מת לא

מהרש׳

כו׳ עכ״ל כצ״ל ר״ל נמי דבתר קללה כתיב
וי״ל דלא דריש לי׳ קרא דויטל שאול את החנית נו׳ כו׳
אמאי לא דריש ליה ועוד דא״כ אמאי לא משני תלמודל
הכתיב הכאה כו׳ ויש לעיין בזה גבי קללה דמייח
אמך גו׳ אמאי לא מייתי הקרא שהביא ’כבר שא
אלא זלזול מה שנעשה כבר וקללה דקאמר ממש הוא

וק״ל  :שם כי פליגי בהנאה דדביתהו כו׳ מנ״ל
צער וביוש אשתו כצער דידי׳ הא אמרי׳ דחייב א
שם רינ״ח אמר מהכא וילך למסעיו כו׳ • רש״י ה!
וקרא חגיותיו בשם מסעיו לפי שאין חניי׳ בלא מסע י
דלמסעיו משמע אפילו באקראי ולא כן חניי׳ דמשו

דשמעתין :שם ומאומנות אבותיו כו׳ ואמר מר אימי
אחר אמו בן אשה אלמנה הוא לאשמועינן דבאומנת׳
אב מפורש בקרא ממסה נפתלי ואבותיו דנקש מצי
למה דתניא כו׳ כל שעברו עליו מ׳ יום כו׳ • נראה ז
יסורין וקאמר כל שעברו מ׳ יום בלא יסוריה כו׳
לעמוד והיה מחסד אלהים למרק עונות מעש במעט
עליו גס יסורין כאלו יפשפש במעשיו בכל מ׳ יום כ
יסורים באים יפשפש במעשיו ושיעור המ׳ יום ע׳
יצירת האדם הוא בעון וימי יצירה שהן מ׳ יום

יץ ^"א

נשתלחו חוץ לג׳ מחנות כמו המצורע וק״ל :שם שאמרה תורה שתי צפרים כו׳ ־ גם בכאן
אלמלי בא הקב״ה עם אברהם כו׳
ר״ל הזב וזבה מביאים קרבן למהרתן מה נשתנה המצורע דבלאו קרבנו ב׳ כבשים מביא ב׳ ן״ה
לפי פששיה דקרא ואת אבותיכם לא
י
צפדס א׳ לשחישה וא׳ לשילוח וקאמר אמר הקב״ה כו׳ לפיכך יביא קרבן פשפוש כמ״ש לעיל מות '
מצרים כמפורש בקרא דבתרי׳ ויזעקו אבותיכם אל
וחיים ביד לשון דבעי חיי בלישניה דבעי מיית בלישני׳ וע״כ ב׳ צפרים צפור א׳ השחושה לרמוז על פשפוש
גו׳ אבל מדסתס בהאי קרא אבותיכם דרשוהו גה
לשון הרע שיבשלו וצפור החיה רמז על פשפוש התורה שזו תקנתו והוא ענין ען ארז ואזוב כדאמרינן
להם צדקות ה׳ הוא ולא מן הדין וק״ל :שם וניחוח
לעיל אס ע״ה הוא ישפיל דעתו שנאמר וסלף בה שבר ברוח וק״ל :שם לא תשנא גו' יכול לא
מעמיד עליהם פרנס עז ואם הדור נוחין זה ל
כו׳ ־ איסור הכאה וקללה לחבירו מפורש בתורה אלא דהכא לענין תוכחה קאמר והאי קרא
איפכא דאחר
פרנס
בנחת ומ״ד דור לפי
*®תשנא גז׳ גני תוכחה כתיב ולכך קאמר יכול לא יכנו ולא יקללנו אפי' גבי תוכחה דבכלל לא
דדורשיו קאי אדור שהם כולם דורשי ה׳ אלא אפ
תשנא גו׳ הוא וקאמר ת׳^-בלבצו ט׳-סנאס-שבלב כי׳ ודרו תוכחה אין זה שגאה בלב כמ״ש הוכח
שכינוי דורשיו קאי אפרנסיס שהם דורשי סוב
,לחכם ויאהבך וק״\0שם יכול אפי׳ פניו משתנים ת״ל ולא תשא עליו חשא • לכאורה לפי פשוטו
שם מ״ד בראשית ממלכת יהויקיס ובראשית מג
יש לפרש בהיפך הוכח תוכיח גם בהכאה וקללה כדמסיק הכא ולא תשא עליו חשא על הכאתו
מלכי אלא בקש הקב״ה כו׳ • הכי איתא הסוגיא פ׳ פ
וקללתו אלא דכיוו דכתיב הוכח תוכיח ומצוה להוכיחו לא אצשריך למכתב שלא ישא עליו חשא אלא
לאשמועיק שלא ילבין פניו ברבים והייט בדברים שבין אדם לחבירו אבל נמילי דשמיא מוכיחו גם
ברבים כמו שעשו הנביאים לכל ישראל והכי מפורש נת״כע״ש וק״ל :שם א״לוטול קיסם מבין עיניך
א״ל טול ט׳• מפורש פ״ק דב״ב ע"ש  :שם אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח .פרש״י שיודע להוכיח
דדך כבוד שלא כו׳ ע״ש ־ ולפי זה הך דאר״י כו׳ שהרבה פעמים לקה רני עקיבא כו׳ וכ״ש שהוסיף בי
אהבה כו׳ אינה ראיה לכאן כלל אלא אדלעיל קאי אמקבל תוכחה כמו ר׳ עקיבא שקיבל תוכחה ועי״ל
דה״ס מי שיודע להוכיח דהיינו שיודע שאין להוכיח אלא את המקבל תוכחה וצא הלן שאינו מקבל
תוכחה ולפי זה שפיר מייתי ראיה מר׳ עקיבא ומהאי קרא דאל תוכח גו׳ וכה״ג מייתי לה מהאי

פרק המוכר
דףל2? ,
דף לא
י

m • '0

" Jנמה קשה אנקה ש( שניעיוו
^"ב חולש מעותיו ללישכה כו׳ ־ פל
דמפרש התם לישנא דפוריא וג
שייך הכא ועי׳ ברמב״ם פ״א י

הה לב ע״ב

אפשר בא דוד ולא עשו סכות כז'
שמואל ושאול ולא עשו סכות
י
קרא ביבמות ס״פ הבע״י ועיין בחדושינו שם :שם תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה• פירש״י שלא
רצה להוכיחו שלא ישנאנו עכ״ל והתוספות פירשו ענוה שלא לשמה פי׳ משום גאוה כו׳ שלא לש״ש
שרודים במלחמה ולא אפשר להם לעשות כולם כ
לא
אלא לקנות שם עכ״ל ולא שייך זה לתוכחה לשמה נס עובדא דמייתי מרב הונא וחייא בר רב
הסוכה אבל דוד בסוף ימיו היה לו מנוחה מ
לאו
שייך לזה כלל דרב הונא ודאי לא עשה ק משוס נאוה גם לסרש״י ק"ק הא דלא א״ל בפניו
עשה סכות כזה לכל ישראל אלא מקיש ט׳ וק״ל
מפורש נ
משום שלא ישנאנו הוא דהא הכה אותו אלא שהיה חש עליו דלא ליכסף בפני שמואל ן־ול״ל־ץ ואגין זכותא עלייהו כי סוכה כו׳ ־
עזרא וסיעתו בעו רחמי על יצרא דע״ז ובטל
לפרש דה״ס דאיזה עדיפא אס תוכחה לשמה שיוכיח חבירו גס אס מביישו או ענוה  155Fלשמה
עדיפא דהיינו שלא יוכיחו כדי שלא יתנייש והשתא מייתי שפיר מרב הונא שלא רצה לאומרו
קאמר דתגין עלייהו האי זכותא דתפלת רחמים
וקאמר דיהושע נמי היה לו ל
בתוכחה לחייא גר רב בפגי שמואל כדי שלא ליכסד> דהייט ענוה שלא לשמה וק״ל):שם למ׳ —7זו שמגינה
עד הכאה דכתיב להכותו ולמ״ד עד קללה כו׳ ־ צ״ע למ״ד עד הכאה ניחא דמצינו שהוכיח
עשה כן ולכך נפחת לו היו״ד שהוסיף לו משה
קודם
יונתן את אביו קודם שבא להכותו כדכתיב ויען יהונתן גו׳ ולמה יומת מה עשה אבל
מרגלים בזכותא ד5
מצינו
לא
נזיפה דהייט ויחר שאול ביהונתן וקודם קללה גמי שא״ל לנשתך ולבישת ערות אמך
הה לג ^"א מלמד שהחזירן ירמיה מ׳ וכי
ובקללה
בנזיפה
שהוכיחו יונתן וי״ל דמשמע להו דאי צא הוה מוכיחו מקודם לא היה נא עליו
בספר מלכים הביא דרש זה ע
י
וק״ל :שם ולמ״ד פד נזיפה הא כתיב הכאה וקללה כו׳ • ר״ל בהר הכי כתיב קללה והכאה
מוכח ספי ותלמודא נמי אפשר שסמך ע״ז וק׳
ומשני שאני התם דאנב חביטתי׳ כו׳ מהר נפשיה שפי ויש לדקדק דא״כ פד נזיפה נמי ליכא
כפרש״י כמו חציו ומשמע ליה דעל יאמיה ניבא

*

<e

־־י

•עמודי ש ל מ דה
שדהוא
ביאורי המהרש״ל על הסמ״ג

מצות לא תעשה -
אשרי האיש ירא את יי במצותיו חפץ מאד
כי מבורכיו

ירשו ארץ ,הם העומדים על הפקו״דים ,לגדור גדר ולעמוד בפרץ ,פרצות
בני עם אלהי העבדים הם היהודים ,העומדים בבית יי בלילות במרץ׳ להיותם

אל דבר השם חרדים ,הלא המה אלופי התורה היודעים לטהר טומאת שרץ ,והדברים עתיקים

ועל אדני הפז מיוסדים ,ובכל דור ודור העמיד האל לעמו תופשי התורה אשר בזכותם יגוצלו
מכיליון וחרץ ,כאשר בקרב שנים העם היושבים בחשך ראו אור גדול אשר כל יודעי התורה
אשר בדור זה מתורתו ולמודו המה מלומדים ,הוא הגשר הגדול גדול הכנתים

מהר״ר שלמה לוריא זצ״ל

בן כבוד

הרב ר׳ יחיאל זלה״ה

אשר ביתו היה כבית פרץ ,באשר אמרו
■מאן מלבי רבנן והוא העמיד הרבה תלמידים ,נוסף על זה אשר שם נפש בכפו להביא לחמו לחם אבירים
אשר בשמי ערץ ,לחבר

ספרים רבים משוננים ומחודדים ובפרס הספר הוה אשד

לשונו הרץ ,לדבר

דברים עמוקים ישבר סלעים יפרק הרים הן הגה ההרים הגדולים רבותינו הקדומים הנכבדים ,ובפרס על

הרב רבינו אייזיק שטיין

הקשר .לשאול כאשר כל אדם יוכל לראות בעין הקורץ ,על כן שמתי פני

כחלמיש לסבול כל טורה ומשא עול הדפוס להוציא

לכן אתם אתי עם יי השוכנים בכל

לאור

תעלומות החכמה כסעד המסעד כל הנסרים,

אי ואי נפשכם יירץ,

לזכות נפשכם ע״י הבור הלזה ואל תחושו

על הקגיגים הנפסדים ,ובזכות זה תזכו לחזיר למקום איתן מושביכם ויקויים בגו כי מבורכיו יירשו ארץ,

כתפלת עבדכם ,הצעיר

דמן הבריא אפר כירה פיכן לכם ולכל צרכיכם

אליא בן לאמא מהר״ר משד ,שליט״א לואנץ

יז״א מפראנקפדרט דמיין

במצותי היתה זאת.

פה בסיליאה הגדולה המהוללה:
ותהי התחלתו יום ג׳ ו׳ חשון שגת רמה קר״גי ביי'

כי״ר בדפוס האומן קונראד וואלקולך יצ״ו ובביתו

דעתה נדפס מחדש בהגה״ה מדוייקת (כמבואר בשער השני)
ועם הגהות הגאון ר׳ העשיל

ירושלים תשכ״א
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דיושר :בי זהו תכלית המאושר :בא אחריו המאור הגדול אשר האיר עיני הגולה :וממימי
תורתו דלה דלה לגו וישק צאנגו הוא הגאון

מוהר״ר שלמה לוריא זצ״ל בן כבוד הרב ר׳ יחיאל ז״ל
זפירש לגו דברי הרב הגאון מהר״מ מקוצי זלה״ה העמיק שאלה :והגביה למעלה :עלה שמים

במיטב שכלו ובטוב השגתו :וירד מים ועד ים בחכמתו :ולא זו שעשה ביאור לעמת מחברתו:
אלא אף זו עשה בן עם רם כי הרחיב דתו :בהביאו פירושי המגדול עוז :להיות למגן ולעוז:

מכל טעות ושגיאה :גם כל גירסא ■וגירסא מחשכה.יגיה :כאילה הייתה מחדש בריאה :גם

פסקי דינין והגהות מיימוניות :והכל צריכים למרי חיטייה ודימיתים לחמי מנית :גט פסקי

:הטורים _על מקומם יבאו בשלום :לא ראיתי ביאורים כהנה ואין על עפר משלם .וקראתי שמם
ןאה«ח ]12 34567

עמודי שלמה
בי החמיר הזה להם דומה :העמוד הימני הם המצות עשד אשה באים מצר (צ״ל "המצות עשד.
אשר באים מצר״ המל״ה) הימין אשר שם משבן היצר הטוב :כעשב השדה בגן רטוב ,ולי

נחנו לעשותם  :כי נפשו אותה ויעש אותם ,קראתי שמו יכין  :כי הוא העושה המצות ולהם

את עצמו מכין :ועמוד השמאלי הם המצות לא תעשה ולפרוש מהם :כי לא דברה תורה אלא

כנגד היצר הרע אשר תמיד יתאוה להם :והוא השוכן בשמאל כידוע
קראתי שמו בועז ,כי בו עז לכן נתן לנו הקב״ה עמוד השמאלי אשר

כי

קשה הוא ועז ,לכן

גם בו יהי עז וקשה נגד

היצה״ר פן יחטיא אותו :ויטמא בחייו במו במותו :ומטעם זה שמתי שמות הביאורים',בשמות

המובחרים ויקרים :שמם נאה להם והם נאים לשמם :כי לא נמר מעמם  :והנה ־ לא נתתי
לעיני תנומה :ובחצות לילה אקומה :נא בעיר התעוררות רב להעתיקם כמשפט להביאם
לבית הדפוס לזכות'הרבים להיות בידם למשמרת :ולא תהי האמת נעדרת :ויקדים בנו
ושפת אמת תכון לעד כאשר בספר הזוהר נאמרת ,כוננת לא נאמר אלא תכון :ויהיה השם שלם

וכסאו יכון אש וב״ב אכי״ר כ״ע המעתיק האחוז בחבלי הבלי הזמן עבדכם הצעיר והזעיר דמן
חבריא אליא בן לאמ״א מוהר״ר משה שליט״א (זצ״ל) לואנץ יזיי״א :ואל יהי־ לבם לפוקה:

בראותכם בוקה ומבוקה ומבולקה :בטעיות ושגיאות הדפום :כי מי יבא אחרי את אשר כבר

עשוהו :וכאשר הקדמתי בהקדמתי לשערי דורא כי הבעל דפוס לא מבני־ישראל הוא :וביום
השבת יערכוהו :על כן נחפש בכל בדיקי וסדקי הספר להדפיס לוח הטעיות באחרונה :באם

יזכינו שוכן מעונה•.

• מר,שגיאות אשר פהד הוא בודאי נקיה הוצאד ,זו שלפנינו:
א) דגם על הוצאתו הוא מעיד כעצמו שלא היו כאלה ,וכך הם דבריו בגמר י הדפסת ספרו :הנה כבר

•יעדנו בהקדמתנו לעשות לוח דיסעויות והנה מצאנו ראינו כי עלה כולו כהוגן ת״ל ומעם מזעיר סעויות
שנפלו בתוכה כגון לפעמים סעו בין מ׳ ור״ו והוא מעות המצוי בעבור כ׳ בכתב לועז הנד דומה לר׳־י
ואין ביניהם אלא כחום השערה ,ומאחר שלא מצאנו מעויות מזולת זה א״כ מה לנו לאבד ממונו של ישראל•
ולהוציא זוזי בכדי ללא יועיל.

ב) הוצאה זו שלפנינו הועתקה מדפוס קאפוסט תקס״ז אשר שגיאותיהם דבי מספור (עד להחסרת
קטעים שלנדם) .וכמו כן משום מד .השמיסו את הגהותיו ,נז קלא ישוער ללומדי ומתעמקי התורה.
ועתה בע״ה בהוצאה זו שלפנינו ,שהיא השלישית במנין הוצאתי ספרו של המהרש״ל,

אחר עמל ועבודה ,תוקן והוחזר הכל על מקומו בשלום ,בהידור ובהגה״ה משר ידאה הלומד

(לא תקננו בעצם׳ דבריואף הנר׳ פשוט ,כ״א הוספנו הערה בסוגרים בשבו המל״ה).
וזכות המחברים יעמוד לנו ויכונן מעשינו

החותמים מפיה לישועה בב״א

המביאים לבית הדפום
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הקדמת ר׳ אליא מל שם (בן מהר״ר משה) מלראנץ " (בסיליאד .ש׳גט)
שומר מצרה שומר נפשו
וילפת שמשן את שני עמודי התוך אשר הבית בית ישראל נשען עליהם באמת ובתמים.
לעבוד את מלכיהם בורא עולמים ,כל הלילות וכל הימים" הלא המה עמודי ויסודי
העולם ,אשר עליהם נשענו שמים וארץ וכל יצורי עולם בולם ,למקטנם ועד גדולם :ובהם ומהם
הושתת■ אבן שהיד -הן הנד .המצות הנכתבים בתזישיד -הם המאורות אשר הושמו ברקיע
השמים מאת אלוהים חיים להאיר על הארץ nr־ עפרות תבל .לראות בנועם יי ושם יקה
שכרו ונחלת הבל .ולהבדיל בין היום ובין הלילך -היום הוא היום שכולו ארוך .ומשדי עפנו
עתים והטוב הצפון לקדוש וברוך .הלילה היא אפלה גדולת עוברי בעמק הבכא ומשמיעי קול
יללת את המאור הגדול הן הנה מצות לא תעשה לממשלת הימם ,כי בשמור נפשו לבלתי
יעבור את פי נורא ואיום ,הנה פעולתו אחו ושכרו לפניו .וחסדו צפונה לבניו .שכן כתוב
ועושה חסד לאלפים לאוהביו ולשומרי מצותיו .וכבר ידוע מלת שמירה ואותותיו נוסף על זה
מקיימי מאור המצות עשה אשר הוא לממשלת היום והלילד -כי ינצל מאתון נורא יקידתא
אשר אשו לא תכלה ,גם יזכה בם לישב בצל נורא עלילה ,וראיה לדברי מהמקרא .שאין לו
הכרע את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן שנראה מזה כי גם ימשול ביום כמו
בלילה וחשך ואפל .רק שאיט עיקר אלא נעשה תפל :גם יוכיח ראות העין כי המאור הקטן
נראה ברקיע השמים בעת היום נכון .יודע טעמו כל תחד .ותוכן .וכאשר הם המאורות
והעמודים עמודי שטים וארץ וכל אשר שסד -היטיב לנו אלהים לחתם על ידי משה עניו
מכל אשר על פני האדמה  :ולבלתי ירופפו עמודי השמים ויתמוטט העולם .הודיע לו המצות
וטעמיהן על כל נעלם .באשר היה עם יי בהר ארבעים יום וארבעים לילד -לחם לא אכל
ומים לא שתה ותנומה לא נתן לעיניו ולא בצער דק בחדוה וגילה .ומסרם לו בעל פה.
והוא.מסרם ליהושע ויהושע לזקמב וזקנים לנביאים וכל צופה :וכאשר הגבירו תוקף ועת
חצרות :חיצי נזק צרורות :אמרו עת לעשות ליי באשר עדין יש לאל ידינו בכח :ובפועל
לפעל חבור אחד לכלול כל מצות התורה פן תשכח :וחברו בדרך קצרה סדרי המשנה כאשר
הם מסודרים :מפז ומפגינים יקרים :ומשם גתאשרו אח״ב לחבר התלמוד :כי לולי זה היינו
גלמוד :מטעמי התורה ופירושיהן :נסתר ונגליהן :ומשם זכו כל אחד לחבר ולעשות ספרים
אין קץ ולהרחיב גבול התורה« לא ישנו טעמיה רק כאשד מסיני נאמרה :ואם לפעמים ירחיבו
פיהם בפלפול וסברא :בכל זה הכל הולך אל מקום אחד כי גוף המצוד ,לא תשתנה :מכל
המצות אחת מהגה :וכאשר כבר ביארו בהקדמתם :איש איש על דגלו באותותם« וכאשר
האריך הרב ר׳ משת מקוצי בהקדמתו כאשר יראה וישכיל :כל יודע ספר 'ונכון ומשכיל ?
והנה כאשר קצרה יד המשיג מהכיל עמקי דברי הגאונים :כי שכליהם באור הנברא בששת
ימים הראשונים :ובפרט באשר ידוע כי הרב ר״מ מקוצי היה אדם גדול בתורה ובכל מדע s
נכלכל והימן ודרדע :ודבריו עסוקים :כי בא בנקמת הצורים ובנקיקים :לחפש דברי צדק
• על גדולתו לא לנו להבין מלים■ אמד מגדולי דורו היד -שימש כמורה הוראה למי דורו ,בחור ר3
«ב-ד בכמה קהילות זזשובות ,ומפורסם הוא עד היום בקדושתו וגדלותו וידוע בחבוריו הנפלאים— :

הכלל יופי על קהלת« רנת דודי על שיר השירים (נדפס יהד עם העמודי־שלמה) :אדרת אליהו
על הזהר; קיצור הסמ״ג :ועוד הרבה ספרים וכן הרבה ספרים עוד נשארו בכת״י.
גם בהגהותיו שלפנינו מראה הוא את עמקותו וגדלותו.
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ביאורי

מצות ל״ת
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\\

המצוה

j

המהרש״ל

ג

אמחשבד ,מ״מ לא יוצא מידי פשוטו כל אחד לפי עניינו ונשמע

קיום מן לא יהיה לך .ונשמע שתוף מע״פ ושוב חזר הספר
ומפרש דלא נימא מאחר שעיקר המקרא בא לאזהרת מחשבה:
א״כ למה נצריך לדחוק ולומר דמלת על פני לחוד בא לשיתוף

ן

מאחר שבבר נשמע להדיא שהוא במיתה שהרי רישא דקרא

אמר זובח לאלהים יחרם ועליו קאי בלתי לה׳ לבדו .על זה

?

כתב הספר המקרא ההוא בא לעונש וכר .כלומר לפי שצריכין
אנו על פני לאזהרה שע״כ מוכרחים אנו להוציא אזהרה מזה

המקרא רעל פני ואח״ב מביא הספר דברי ר״ת לתרץ לפי מה

הראשונה שלא לעלות במחשבה שיש שום אלוה זולתי

ה׳

שנאמר שיתוף בתורה ולא מצינו כאן שנענשו עליה :וחסידי

שנאמר לא יהיה לך אלהים אחרים על פני .ותניא במכילתא

דעת מתרצין איך שמקשרין דברי ר״ת בהא דלעיל .ואומרים
שזולת זה לא קשה ומרבים דברים בהבליהם שהרי ר״ת הקשה
על הגמרא בפרק ד״מ אלמא דכפשוטו הוא והספר בא ללמוד

פגי דורש במדרש כפשוטו שאסור לשתף ש״ש וד״א.

ממט דין זה שאינו אסור אלא דרך אלהות אורגות .וגם יש
תועלת לדברי הספר לחזק דבריו שבא לאזהרה ולא תימא

לפי שנאמר לא תעשה לך פסל העשוי כבר מניין שלא יקיים
תלמוד לומר לא יהיה לך ואין מקרא יוצא מידי פשוטו ומלשון

על

ובפרק ד׳ מיתות שאמר שם שכל המשתף שם שמים וד״א
נעקר מן העולם שנאמר בלתי לה ׳לבדו המקרא ההוא בא

לעונש תה לאזהרה :ואמר דבינו יעקב שמה שכתוב כי דברנו

שחד מקרא בא לשיתוף דרך אלהות ואדנות :ואידך מקרא
בא לרבויי אפי׳ שיתוף שאינו דרך אלהות ואדנות ע״ז מביא

בה׳ ובך וכן הרב לה׳ ולגדעון אין זה שיתוף של אלהות

ר״ת שאין בו איסור כי אם אלהות ואדטת:
ב שלא לחלל את השם י״מ למה תלה עיקר עון החילול

טועים במצוד ,הראשונה וא״כ מה יאמרו באחרונה

במלת השם יותר משאר עבירות ולמה לא אמר

והנד ,רובא דרובא אומרים שהמחשבה הוא הדרש
ועיקר המצוד ,ופשוט׳ זהו השיתוף והקיום ולא יכולתי לעמוד

לא תחללו אותי ונ״ל שהוא ית׳ לא קפיר אלא אמעלת ישראל

ואדנות :כך נוסח המצוד ,שלא תוסיף עליו ולא תגרע ממנה ־.

רבים

שלא יצא עליהם שום דופי וקלון כי הם תלויין בשמו יתברך

-על דעתם .כי איך יעלה על הדעת שיאמר ד,ספ׳ המצוד,

וזהו מה שתקנו בתפלת ר״ה ושמיט קראת בשמך ויש להם

ראיה מן

סעד מן המקרא ומה תעשה לשמך הגדול בדאיתא בירושלמי

הסימנין שכתב בהן וז״ל אסרה בו התורה הקיום והשיתוף

ובפרט השרידים אשר ה׳ קורא א״כ כשהם אינן נזהרין
במעשיהם ומחללין את גאון תפארת כביכול כאלו א״ח שם

ואף לפי אותן ספרים לק״מ וד,״פ בודאי עיקר המקרא בא

הקדוש •שהם מקדשין ממנו והבן .שנאמר שובו בנים שובבים

הראשונה ואינו בלל ממנין המצות ומה שמביאין

ע״ב :והגד ,ראיתי בספרים מדוייקים שלא הוזכר אלא מחשב׳

לאזהרה במשמעות כל המקרא כמו שנפרש אלא שאף הקיום --וכו׳ .פירש״י למדת שיש עבירות שמתכפר בתשובה לבדה:
והשיתוף נאסרה בו ומ״ד ,קאמר אסרה בו תורה כו׳ ולא אמר
שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם ופירש״י הא למדת שיש
שלא לקיום ולשתוף אי אזהרה לקיום ולשיתוןי־אלא בודאי

עבירה שצריכה יסורין ומסתבר הקל לקל והחמור לחמור:

בכתב שהוסר על מניין

ויסורין ממרקין כאן לא אמר מכפרין במו בי״ב לפי שנתמרק

המצות של הרמב״ם ושל הסמ״ג שאינו מונה שם קיום ושיתוף

כח הגוף מכה היסורין :וגנלה באזני אמר ה׳ פירש״י אמר

אלא מונה המחשבה לבד ת״ל הרמב״ם בסימנים שלו מצוד,

הקב״ה באזני אם יכופר העון הזה עד תמותון למדת שיש

הראשונה ממצות ל״ת שלא לעלות במחשבה שיש שום אלוה

עבירה שאין לה כפרד ,אלא במיתה ע״כ .ואני אומר אף מכת

כתוב בהלכות מדע כל המעלה על דעתו שיש שום אלוה אחר

סברא מוקמינן אחילול השם דאי אשאר עבירות חמודות
'מה היה צריך הנביא לומר ונגלה באזני נגלה באזני דבר

בדפיו־׳:

וכן איתא במיימון וכן

זולתי ה׳ שנאמר לא יהיה לך אלקים אחרים על פני .ובספרו

חוץ מזה עובר בל״ת שנאמר לא יהיה לך א״א ע״פ וכתב

חידוש מה שרוב העולם אינן נזהרין בו ואינן חוששין לכלוה
בע״ב הוא הלול השם שרוב העולם נבשלין בו וסוברין מאחר

כמ״ש הנביא העם המכעיסים אותי ע״פ ועתר ,אבאר דעת הספר
ז־בודאי משמעות כל המקרא מדבר במחשבה תהו לשון לך

שאינן עושין שום עבירה מתרי״ג מצות א״ב אין בו חשש
עון ע״ז אמר הנביא אם יכופר העון כלומר שבני אדם עושין

כלומר הגלוי לך לבד דהיינו מחשבה וע״פ נמי משמע מחשבה

מדי יום יום והרי היא לפניכם עד תמותון .שהרי אין דרך

במו שפירש המפרש שהוא מלא כל העולם ואין הסתר מלפניו

הטבה וכו׳ פירש״י להזהיר

להביא לו מעותיו

ומזהיר נגד המחשבה אבל מ״מ אי לא הוה כתוב אלא לא יהיה

וכשהוא מאחר לפרוע יהיו סבורין העולם שהוא גזלן ולמידין

לך אלד,ים אחרים .ותו לא .לא היינו מוקמינן המקרא אלא

ממגו להיות מזלזל בגזל .ואומר אני אף שבודאי הת״זז כותב
על פנקסו ואינו בא לכלל גזל בלל מ״מ הם סוברים כמו

שהרי כתוב לא יהיה דמשמע הויד ,וממשות והיינו קיום
ולשון לך כמו ברשותך כמו לא יראה לך חמץ אלא שמלת על
סגי אינו מיושב דלמה לו להזכיר כאן על פני וכן אי לא

שאחרים אין כותבין כך הוא איט כותב והת״ח טרוד בגירטא
וישבח מן הלב ולכן יש בו חשדא ונקרא ח״ה .שרי מרי
לפלגיא מלשון זד ,משמע ג״כ שאדם גדול הוא לפיכך אין צריך
לומר בהדיא ת״ח דאי הוה אדם קל לא היו אומרים עליו

מפרשים המקרא אלא בשיתוף דהשתא נופל שפיר לישנא

שרי לי׳ מרי׳ לפלוני וכף וק״ל .מהלכה זו וכו׳ לאו דוקא
מזו אלא משלשתן :כל המחלל ש״ש בסתר י״מ זה על כל עון

המפרש עליו ע״פ כלומר בעוד שאני מצוי וכבודי מלא עולם

 .לקיום לחוד שזהו נמי משמעותו של המקרא והוד ,עדיף מיניה

הוה כתוב אלא לא יהיה אלהים אחרים על פני לא היינו

•רעל פני כלומר לשתף עמדי אלא שלשון לך אינו מיושב

על הלוקח

וערן קאי לפי שעושה עבירה בסתר והקב״ה מעגשו והעולם

כלל אם לא שיורה על המחשבה כמו שפירש ומ״ה סובר
תספר שעיקרו בא לאזהרת המחשבה וזהו שמונה בכלל

אינם יודעים מעשיו הרעים וסוברין ח״ו שאין גמול ועונש

חשבון ד,לאדן רק שאמר בספ׳ ותניא במכילתא כלומר מאחר
שלשון לא יהיה טפל שפיר על הקיום א״ב אין המקרא יוצא

אלא הכל במערכת המזל וזהו ח״ה שלו ואין לשונו מוכח
כך משום דהל״ל העושה עבירה בסתר וכו׳ ולא כל המחלל.
כי כל המחלל משמע שהעבירה גופה היא החילול אלא נראה

מידי פשוטו ואף שמגוף המקרא שמעת בהכרח דקפיד קרא

עמודי שלמה  -לא תעשה נלוריא ,שלמה בן יחיאל (מהרש״ל)) י נמוד מס  4הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ביאורי

ד

הל׳ יסודי התורה

דאח״ה קאי דוקא וכ״מ מתר דמסכת קדושין בד״ה איו מקיפין
בח״ה שקאי על ה״ה ממש וכ׳׳מ בפירוש אברבנל שאם עושה

ה״ה בסתר וכ״ש בגלוי בו׳ כדי שיתקדש שמו ברבים .אחד
שוגג וכד כתב הרמב״ם ה״ו שמשוח שוגג למזיד אלא קאי

המהרש״ל

שכר רק שלא ינסה ודוק ותירץ שם חוץ מזו וכו׳ .י״מ חישוק.

לי׳ משום דכתיב עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר ומתרצי
דעשר תעשר אין ראיה כל כך דלמא דברה תורה כלשון בני
אדם כר״ל דפליג עליה ואני אומר דלא צריכין לכל זאת דד,ספד

על נסרעץ ממנו'בגלוי וכן במזיד אברבנאל כתב אפשר שהוא

בא לומר מאיזה טעם התירה התורה כאן גסיון וליתן בשביל

ע״ד שגגת תלמוד עולה זדון .ואין מקיפין בי״ס ל״ג ואיו

שתתעשר אלא משום דאין שייך כאן שום נסיון דמה נאמר

מקיפין בח״ה בי בגמרא -מוקי להד לישנא הא דאמר דאין אם לא יהיה הדבר מתחרטין דבודאי הקב״ד .מעשרו ומקיים
מקיפין לשון עיוני היא כמו אין מקיפין בבועי כלומר שאם  .הבטחתו כמו שאמר ובחנוני נא .הרי זה צדיק גמור וכו׳ וא״ל
שהותר בכלל מעשר דמעשר לחוד וצדקה לחוד שהרי למעשר
היתד ,שקולה מכרעת כמו שמסיק הספר ובפ״ק דקדושין
יש לו קצבה וצדקה אין ליה קצבה:
*וכד וא״כ ממילא אין כתוב בספר אין מקיפין דאי כתוב אין
סקיפין ופירושו יהיה כחד לישנא דאין מקיפין כחגוני אלא
ה_יכ1ל_ לא יפרטגו פירש״י מכה כלאחר יד וז״ל רש״י יכול
,אה«ח

נפרעין ממנו מיד ואח״ב בא לפרש לשון השני א״כ מהו שאמר

לא יכנו על דברי תוכחה ת״ל בלבבן• בשנאה שבלב

אח״ב ובפרק בו׳ שהרי עדיין לא הוזכר פירש הראשון כלל

כו׳ .אבל מותר להכותו על דברי תוכחה שאסור לשנאותו

ואם תפס לשון שני ובא לפרש מאי אין מקיפין א״כ ג׳ לא

שנאה גמורה שהיא מן הלב אכן בסמ״ק מפרש דאיירי באד□

היה לומר ובפ״ק דקדושין אלא בפ״ק דקדושין אמרינן אין
מקיפין בח״ה שאם היו עונותיו כד .מחצה על מחצה פירש

רשע ע״כ פירש״י והמקרא לא מיידי באדם רשע :אמנם אם

אע״פ שרב חסד מטה כלפי חסד מ״ם מאחר שת״ה הוא בכלל

ראה באדם דבר עבירה וכו׳ .משמע שע״ב דיבר באדם כשד
דמדהזהיר הכתוב שלא לשנאתו בלב ולהראות לו פנים יפות

ואלו ואלו דברי א״ח .מותר לשנאותו מה שאמר בעשין דסצוד.

מברעת וי״מ ממה נפשך אי חמור ה״ה משאר עבירות ומכריע
לזכיות שכנגדו א״כ אינו מע״מ .ואם שוה בשוה למה מכרעת

לשנאותו לק״מ כי שני הלשונות בגמרא רב אמר מותר ומדקדק

וקושיא של הבל היא שאף ששווה בעונש ם״מ שנוא׳ היא

מפסוק של תודה כי תראה חמור וגו׳ .ורנב״י אפר אפילו

בעיני המקום שאינו רוצה להכריע זכות שכגגדה וכו מצינו

מצוד ,ומביא מדברי קבלה יראת ה׳ שנאת דע שהוא מצוד,

לעניין תפילין אע״פ שאין עונשו אלא עשה מ״מ מכרעת.

ומד ,שהזכיר הספר פה מותר זהו על פסוק של כי תראה

וכך שנו חכמים ליום הדין אם היה זהיר במצות תפלין כף

דלא מוכח מניה מצוה רק מותר והאמת שהספר לא בא כאן

זכות מכרעת ואם פשע בהן כף חובה מכרעת:

ג

אלא להתיר הלאו דלא תשנא וגו׳ .אבל בעשיים בא לשם

ובספרי דורש מכאן כו׳ כי אין מפורש להדיא בקרא
^יציהחנמח^ תעשון כד וגד שקאי אף אאבן אחת אלא

שהוא רשע ובעבור זה הזכיר בעשיים זד ,הפסוק של קבלת

אסתם מזבח קאי דמשמע כולו כאחת דומיא דושברתם את

כדי להורות שהוא מצוה ולקמן במצות פריקה נמי בעבור

מצבותם רק

בעניני המצות שמצור ,לאהוב את רעהו ולשנוא את אדם

שבספרי דורש אפילו אבן אחת .ועוד נראה ___ שהתחיל פסוק של כי תראה .וגו׳ כתב מותר ודוק נ״ל:

דעיקר המקרא לא תעשון וגד לא קאי אמה שלפניו כ״א אמקרא

ו וכן

לא יכנה אדם ש״ר לחבירו שהוא בוש ממנו פירוש

שלאחריו כי אם אל המקום אשר יבחר וגד .ואזהרה שלא

לאפוקי כינוי שאין בו שום ביוש וקלח אבל לא

להקטיר אף לשמים בכ״מ וכן פירש״י בחומש אלא שבספרי

בא לאפוקי כשאינו מתבייש בו דמותר דהא בגמרא מקשה

דורש סמוכות וקאי על מה שלפניו .שמות המקודשים פירוש

היינו מלבין ומתרץ דדש ביה פירש״י היינו דהורגל כבר בכך

שאינו נמחקין אלו הן :אל אלד,ים אלהיכם אהיה אשר אהיה.

שמכנים אותו כן ואין פניו מתלבנות ומ״מ זה להכלימו נתכוין

אלף דלת יוד הא .שדי צבאות הרי אלו אץ נמחקין ואלו הן

אלמא דלא בעינן שתתבייש:

נמתקין הגדול הגבור והנורא והאדיר והחזק והאמיץ והעיזוז

ח ואע״ם שפירש״י וכו' פי׳ וא״כ למד ,צריך כל לרבות

חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ואמת :מכלל זה למדנו פירוש

אלמנה ש״מ כו׳ ומשני שאתא לברית כרית' א״ב

מה״ג ולבן מביא הספר ה״ג לכאן כי מן הברייתא דפר׳ ב״א

אע״פ שפירש״י שד",ה בכל אדם אלא שדבר הכתוב בהווה לפי

לא יכול לדקדק דילמא ה״ה יריעה בטעות ונקט ידות לרבותא

שהן תשושי כח אלמא שמדבר המקרא בתשושי כח דווקא ולפי

דיגוד ויגנוז אבל ה״ג דכתב לא קדיש כולי גליון דידי׳

זה לא הזהיר המקרא באלמנת מלך שאינה מתשושי בח ע״כ.

דייק שפיר ודוק .שאמרו חכמים שאינו מקודש וכו׳ .קשה דלמא

כתב הספר ומ״מ אומר אני וכו׳ .פירוש וחולק על רש״י ז־מאהר

התם דווקא נתכון לכתוב יהודה הוא דאינו קדוש אבל סתם

שמצינו שהקב״ה כרת לד,ם יותר משאר ב״א אלמא דתלוי

הוא חמור יותר :וי״ל מדאמרו שאף בהעברת קולמוס אינו

בא״מ ויתומו ולא בתשישי כח ודוק .עשה וכו׳ צרכיו כל

דאל״כ למה לא יהא מחני הכא לכתוב יהודה אף בהעברת

ט מנין

עסקיו וכן במיימון:
שלא יאמר הדיח וה״ד ,שבכלל לאו זד ,שאיש אחר

קולמוס ודוק .והביא ראיה ר״א ממיץ וכו׳ מביא ראיה אפי׳
על יריעה בטעות שקדוש כולה גיליון דידיה ולפי שלא

קמא כי ההיא מגדומתא דאתא לקמיה דרב .המוציא ש״ר על

מקודש דכיון א״כ ממילא שמעינן דסתם נמי לא עדיף יותר

אל יאמר לו הדיח עשה לך ש״כ כדאמר בחגיזל
עצים ואבנים פי׳ ארץ אוכלת יושביה ותלוי ביושב הארץ

האמינו לירמיה שמפי הגבורה נאמרה א״כ היה נראה בעיניהם
כטעות דאין לך טעות גדול מזה ואע״פ כן קצף השם עליהם

אבל מד ,שאמרו ערים גדולות ובצורות אינו ש״ד וק״ל .כאל־

נראה בעיני לפי שהגוילין נשרפו והאותיות פורחות כדאיתא
בע״ז ולד,כי נמי לא קדעיגן על ב׳ שמות ודוק .ואם באת

כפר בעיקר וזהו גרוע יותר מע״ז וק״ל .והמקבלו נענש כח
דעל ידו נגמר לשח הרע ודוק .בי״ם איתא אלא ביה פלנהר
והגיהו ע״ם הג״מ וטעות בידם כי כך לשח הגמרא ה״ד

דד,יה להם לקרוע אפילו לפי דעתם .חייב לקרוע ב׳ קריעות

להקשות למה נעשה קריעה על האותיות שפרחו ושבו למעלה

לישנא בישא כגח דאמרי אינשי נורא בי׳ פלניא ומקשה גילוי
מילתא בעלמא הוא פירש רש״י שמגלה לאותן המבקשין אור
לבא לבית פלניא ומתרץ דאפיקא בלשח בישא דאמר ה*כי

ד ?ישר בשביל שתתעשר וא״ל דאיירי בגומרה בלבו כו׳
כדלקמן דזה ל<צ קרא ובכל המצות ידעינן דיש להם

משתכח נורא אלא בי׳ פלניא וע״כ משמע שכל הדברים ׳תל׳־ח

בקדושתן דמ״מ נעשה קריעה על הפרדתן .וכן אלישע קרע
בגדיו על הפרדת אליהו מאתו:

באלא וא״כ קשה למד ,כתב הספד דשכיחי בשרא וכוורי מאחד,
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ביאורי

מצות ל״ת

שאמד אלא בהדיא אלא בספר לא כתב אלא לפי שדרכו
קמוס.לשון הגמרא לפי הענין כדי שיקבל הבנתו וכן דרכו

בכמה מקומות כמ״ש בהקדמה והנד '0x2 ,תלוי ד״לי״ב באלא
והוא מפרש המאמר בענין אחר שאמר להדיא דשכיהי בישרא
ומורי ול״צ לאלא ודו״ק .פירוש אל יספר בטובתו מפני שונאיו

כו׳ פי׳ דהכא לאפוקי מדשמואל שפי׳ אל יספר בטובתו של

המהרש״ל

ה

משמע אפי׳ ת״ח דהייט בפרהסיא דאי לאו בפרהסיא אין חילוק
בין ת״ח לאחר ,ומאי מרבה בלשנא דבל המעביר ומשני
כשמפייסין ליה מפייס .פי׳ אע״פ שהא דאמרי׳ כל המעביר
איירי אפי׳ בלא פיוס בלישנא דהמעביר כו׳ .מ״מ הא דקאמר
כל המעביר ומרבה אפי׳ בת״ח איט מרבד ,אלא כשמפייסין

חברו יותר מדאי דמתוך שמונה ומספר מדותיו אי אפשר
שלא יבא לידי גנותו וכן איתא בה״ג במימון בטובתו של

אותו אפי׳ בריצוי קל שמחוייב להיות מפוייס .וכתב ר״מ כף
פי׳ מה שאמר ר״י כל ת״ת וכו׳ וכמו שמתרץ לד,גם׳ דנקם ליה
בליבי׳ הייט דווקא ת״ח שביזהו בפרהסיא אבל כשאינה

תלפ?ד_מחוייב לספר בשבחו של רבו ואין בו קנאה .לאו אמור

בפרהסיא א״ה לינקוט בליבי׳ .וצריך להעביר משום מדות
חסידות אפי בלא פיוס כלל .ושאר כ״א וכו׳ .לפום ריהטא

הדברים פירש כל הדברים שאני אומר באוד .׳מ שהוא ביחידי
יהיו לפניך בלאו אמור עד שארשה אותך לדבר והיינו דכתיב

משמע דווקא שאר בני אדם שאינם ת״ח וקשה הא מעשה

חבית אבל בטובת של רבו לית לן בה דהכל יודעים שכל

אחריו דבר אל ב״י וא״ל מדבר דאדרבה מותר לאומר׳ א״ל

שסתרה בו לאו אסור דהא,אינו דאי אפשר לומר ולפרש לאו

דההוא חסידא היד ,ת״ח דסתם חסיד ר״י ב״א וכן דוד ע״ה
וכי לא היו ת״ח ע״ב נראה דהאי ושאר ב״א הוא כמו ושאר
נקמות וכולל ת״ח ואינו ת״ח וקאי אתחילת מצרה דמה שאפרט

אמור שבאמת התרה בו שלא לומר שהרי אמר לו מיד דבר
אל ב״י אלא כך א״ל ה׳ הדברים הם בלאו אמור זולת כאן

דלא תקום ולא תטור בממון הוא דכתיב אבל שאר נקמות
אינו בלאו כגון מי שאינו ת״ח שאיט צריך לנקום אפילו

שאני מרשה אותך ודו״ק .אשמרה דרבי מחטוא בלשוני פי׳
פעם ראשונה לא שלת ר״א יותר מן הפסוק אמרתי וגו׳ ואח״כ

בפרהסיא וכן ת״ח בצנעא ומ״ט אין בו לאו אם טקם בפרט

חזר מ״ע וכתב אלא איך אעשה שמצער אותי גניבא חזר ושלח
לו אע״פ שרשע כעדי כף .לית ביה משום ל״ב פירש״י המגלה

אותו .שלא יתכוין להעביר הקול כו׳ לאפוקי מד,ג״ה אשיר״י

שפי׳ אה׳ שכתב שם שמותר לאומרו אפי׳ לאותו שאמרו עליו
^כך כתב שלא יתכוין אפי׳ להעביד הקול וכ״ש לאותו

מאח׳ שאינו מפייסו ומ״מ מ״ח הוא שאין לנקום כלל אפי׳
לינקט בליביה .אבל בפרהסיא ות״ה אסור לימחול אפילו בדרך
מ״ח כדמשמע להדיא ברמב״ם פ׳ ז׳ דד״לכו׳ דעף וי״מ הלא
לדוד ע״ד ,חרפוד״ו וביזהו בפרהסיא ולמה לא היה מתנקם.
ואפשר דמלך בפרהסיא כשאר ת״ח שלא בפרהסיא מאחר
שהכל מרגישיז במלך שהוא תקיף ומושל ויש יכולת בידו

שאמרו עליו .וכ״ש לפי התו׳ דעירובין הוא דאסור שהחמירו

לנקום רק שהוא משום חסידות מונע עצמו ולית ביה משים
בזיון תורה ובזיון מלכות א״נ דוד בעצמו לא היה מצי לנקום

נורא איכא ביה פלניא כו׳ .דאיכא למשמע שלא אמרו משוס

ואפשר דנקט בליבי׳ ומעשה דשב״ג יוכיח עליו ומ״מ מביא ראי׳

לי״ב אבל דברי קיגטור על חברו אפילו בפניו אית ביה משום
לי״ב .מי שמגלה כף ואמר דין גלי רזיא ל״א ומכריז עליו

שמ״ח הוא שהרי יכול לד,נקם ממנו מיד משום אימת מלכות
א״נ מה שאמר דוד אם גמלתי וגף .אשאר אנשים וזקנים

דין ג״ר .וא״ל דלמא איירי שהיה מתכוין להעביר הקול כר.
דלישנא דגילויא כו׳ אינו משמע אלא גילוי בעלמא.

שצערוהו בימיו קאי וק״ל.

יותר .וכתבו הא דאמרינן לית בי׳ משום לי״ב דווקא כה״ג

י שהיה לו לחוש לעצת יוחנן כר פי׳ שהזהיר אותו ואמר
אני אהרוג אותו ולא הניחו גדליה ואמר שקר
אתה דובר עליו ולא רצה להאמין כלל ולהשמר ממנו והיה לו

יג ובפרק שתי הלחם אמרי׳ שעובר בשני לאוין.
השמד איט בא ללאו זד ,אלא שלא יקלל את
עצמו כדלקמן בסי׳ רי״ב דלשון שמור איט בא כלל ללאו זד.

ומלז'7

רק שהוא מתחייב בנפשו וכל פן הכתובין כאן הן הב׳ לאוין
שהם נכוות תחילה פירש״י דקות ודקות להכוות תחילה מכולם

לומר לא תר,רגט אלא נשמור ממגו את עצמנו ודו״ק .דברים
ניכרים פי׳ שלא עשה את רגליו כדלקמן .והא דאמרי׳ אלמלא
לא קיבל דוד לה״ר לא נחלק מלכותו לעולם פליגי ד,ך תרי

שיחת ילדים וקלות ראש .כל השוכח מתלמודו וכו׳ מכאן

רעד ,גדולה היא עד מאוד פי׳ שדומה למעשה סדום

גלמוד דדבר אחד שקול כנגד כל התורה כולוג
יד עשה בה מעשה פי׳ כגון שהיתר ,מכוסה והוא גילה אותה.

אהדדי כדאיתא לשם להדיא ודו״ק.

יא

מ״מ

יב כל

וק״ל.
הנוטר לאחד מישראל ,מדקדקים העולם אמאי שינה

הספר וכתב בלאו דנקימה כל הנוקם על חברו ונראה
דלק״ם רגבי נקימה אי לאו שהוא חבירו אינו מוכח שעשה
משום דקמה .דשמא אף בל״ה לא היה משאילו ולשום התנצלות
שאיט משאילו הוא דאמר הכי .אבל נטירה שמשאילו אלא

שטטר הדברים בלבו אין חילוק בין חבירו לאחר .וה״נ מיושב
מה שמקשין העולם הלא נקימה בכלל נטירה ועדיף מיני׳

זלמאי כתבי׳ אלא די״ל אי לאו דכתביה ה״א אפי׳ בחבירו
א״ה דשמא כשאינו רוצה להשאילו אף שהוא חברו .ובעבור.
התנצלות הוא תולה בנקימה לא הוה עובר קמ״ל דאם כן חייב
שלא יפלה כלל בנקימה מאחר שהוא חבירו דדוק -נקם בליבי׳
פירש״י אם בא א׳ לנקום בקו המשפט ישתוק וכשיבא לו

ונראה בעיני שהוא דרך משל :ולא בדברים אחרים פירש״י

טו ואפילו מקדים פי׳ אפי׳הקדים עצמו או החשיך בדי שלא
לחבר עם התועים והם פגעו בו לפי תומו אף
על פי כן אסור אבל העיקר אפי׳ מקדים פי׳ שצריך להקדים

לילך לאושפיזא אע״פ שלעולם ילך .אדם בכי טוב כף אם
הוא בלילה צריך להקדים מעלות השחר וכן אם היו באין
בלילה ופגע בם יחשוך וילך עוד כו׳ וכן עיקר.
טז וזה הכלל וכו׳ פירש אע״פ שאלקים לא תקלל אצטריך
שלא יקלל הדיין כדלקמן במצוד ,דנ״ו מ״מ יש לט

דין אזהרה כאן הואיל ויש כאן עונש מב״ד וכן איתא בגם׳

בפ׳ אלו הן הלוקין .אבימי מהגרוניא משמיד ,דרבא אמר ח״כ
א״צ אזהרה שהרי פסח ומילד ,ענוש כרת אף על פי שלא הזהיר
אם כן ממילא הוי כרת כמו אזהרה .ולסמך ל״ת מילתא בעלמא
לוקחין אזהרה ממקום אחר והכל כדי למנותן בלאוין ולמלאות
שס״ה לאוין .אבל אי לא היינו יכולין למצוא לו לאו אפי׳

להתפייס יתפייס וימחול לגמרי .ומקשה שם והא אמר רבא
כל המעביר על סדותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו׳ .א״ל
מאי מקשה דלמא איירי שלא ביזהו בפרהסיא דמ״ח להעביר

בגילוי מילתא לא הי׳ נמנה כמו פסח ומילה ודו״ק היטב
וכן לקמן ובכמה מקומות .יכה יוסי את יוסי פירש״י לפי

כו׳ כפ״ש המפר לקמן לדעת ר״מ או איידי במי שאינו ת״ח
שאין צריך לנקום מפגי כבוד התורה .י״ל מדאמר כל המעביר

שיש בו ד׳ אותיות וגם הוא כמנין אלקים .והשני אומר אף
אני כף בגמרא שט אף אני במותו שמעתי כשר בד״מ ובד״ן
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ביאורי

הל׳ ע״א וחקות עמ״ם

מדאודיתא ומעלה הוא דעבוד רבנן ממונות מנפשות והבא
אוקמי אדאורייתא .שאם היו העדים רבים שאם נמצא השלישי
אד הרביעי פסול בולן פסולין שנאמר ע״ם שנים עדים או ע״ם
שלשה עדים וגו׳ .אבל מפי הגוי בו׳ דאל״ב נתמלאו כל בגדי;

קריעו׳ .ואין לך בבל הרוגי ב״ד בף שמעתי מפרשי׳ משום
דהקילו אצלו לענין עדות לומר א״א כמוהו שמעתי משא״ב
בשאר מב״ד וטעות הוא בידם שהרי הסמיכה דאורייתא הוא
ועוד דמדאורייתא כשר אף בשא׳ ד״ן כדפי׳ .עוד נסמוך נמי
על המסית שיש לו חומרא אחרת מה שא״כ בכל חייבי מב״ד

שהרי מכמינין עליו עדים כדלקמן אלא עיקר הטעם כדפירש־י
בחומש ז״ל דמך בראשך ואין אגו נענשים במיתתך וד.״פ מה
שאנו נזקקים להוציא ב״ה בפי׳ אל יהא לנו עונש בדבר
אלא מיתר■ גרמה זאת ודוק .כל תוך כ״ד כו׳ והטעם מפרש
ר״ת דאם בא רבו לפניו מחויב בודאי להקביל פני רבו לומר

שלום ע״ד ודלמא יהיה עסק במקח וממכר ומצי לחזור ממה
שדבר ואם יתן שלום לא יובל אח״כ לחזור לכך תיקנו דלזה

לא יהיה הפסק אי נמי דלמא חבירו יבא אליו ויתן לו שלום
ואם לא ישום לו שלום עובר על המקרא גזילת העני בבתיכם.

לכן תיקנו שלא יהא הפסק בג״ד אלו.ץ־18ני ששתיהן כפרו
בעיקר אף שפירש לעיל שכוב״ע הוא מע״ז מ״מ מאחר שכמה
עובדים ע״ז כופרים בעיקר לא חילקו ביניהם וק״ל.
יז שנאמר זובח לאלקים יזזרם פי׳ בקונטרים כל אלהים
במשמע מדלא כתיב עובד לאלקים בזביחה ופיר׳
התום׳ <בד׳ סו) לשם מה צריך רש״י ליחן הטעם מדלא כתיב

עובד כו׳ .לאשסעינן דבדלא כדרכו איירי והלא בלא״ה אתה
הא כבר כתיב איכה יעבדו
מוכרח לומד כן דאל״ב קרא ל״ק2
ואוצר תתנמה|
א״ב ומכל שכן זביחד .דהוי עובד פני׳ הוה בכלל איכה יעבדו
ומתרצין לא לעולם דווקא בבדרכה ובא ללמדך דאפי' בכדרכה
א״ח אלא בעבודת פנים לכן פירש״י מילא כתיב בו׳ .אף כל
עבודה שהוא מיוחד בו׳ פי׳ כי כך המדד .כל היוצא מן הכלל

ה מ ה ד ש"ל

שנראה כמנשק לע״ז וכן הוא בהדיא בגט׳:
כ אף על פי שלא עשאה וכו׳ בס״א אינה וג״ל לגרוס הכי־
אף על פי שלא עשאה בעצמו ופי׳ בידו ולכן כתב-
הספר לקמן העושה ע״ז בידו כו׳ דמשסע דעד כאן  .לא דבר
בידו ולכן לוקה ב׳ אם עשאה בידו לעצמו ו pאיתא בהדי*
במיימון.
כא שנאמר אלקי מסכה לא תעשו וא״ת הא כתיב לכם
דמשמע לכם ולא לאחרים ויש לומר דהכי

משמע לא תעשו לאחרים ולא אחרים לכם וכן פירש״י בפ״ק
דקידושין אבל לא תעשה לך פסל לא משמע  pמשום שלך
קודם וא״כ לא תוכל לדרוש לא תעשה לאחרים שהרי עדיק
לא נכתב פסל ודו״ק.
כב דאמר סמי׳ עינא פירוש שמואל אמר כן לר״י ומדמוקי

ש״ם דצורו4

בה״ג דווקא בדרקון ולא בצורת אדם
אדם שרי ומ״ם ראיה ברורה אין כאן לדקדק מן ה״ג דבלאו
הכי איכא לאוקמא בצורה של כל הגוף אלא בוודאי אינו אלא
קבלה לה״ג דבדרקון הוי עובדא או לרבותא נקט ה״ג דרקון
ומ״מ דעת מורי ר״י הא דלא נקט ה״ג בצלם כל הגוף דל*

שכיח בלל להיות בטבעת וק״ל בצורת דרקק ואף דאמר בסמוך
שאין איסר בדרקון אלא במוצא אבל בעשיה אין בו איטר
לפי שאינה במדור העליון ועוד קולא אחרת הי׳ה שם דאחרים
עשו לו הטבעת התם מיירי שהצורה היתד .בולטת ומשום
חשד גמרא פ׳ כד.״צ מבעת שיש עליו חותם שהוא צורת

אדם בו׳ דע שכ״מ שהזהיר הספר צ״א זהו פרצוף לבדו ו pהו*
שם ד׳ מ״ג .ואסור להניח וכח ע״כ מי שיש לו מבעת בצלם

נכון לסתום עין צלם דאין לך מום גדול מזה סמ״ק :בד"*
בעושה ה״פ בד״א שיש איסור בכו״ם היינו באיסר עשיר .לפי
שהם אתו בשמים אבל במוצא ומשום חשש ע״ז אין דרך
לעבדה כמו חמה ולבנה וכן הוא בגט׳ א״ג קאי על מה שאמר
למעלה אסור לעשות דמות חסה כו׳ דוקא אותו שבמדור

וכו׳ חד לע״ז שד״ע כהשתחואה בכף גרסי׳ וכגון גיפוף ונישוק

העליון דהיינו בשמים אבל דרקון לא היינו דווקא בעושה

כי השתחואה גופה ילפיגן מאיכה יעבדו הגוים וחד לע״ז שאין

שאין איסר בעשייתו אבל במוצא ומשום חשש ע״ז אסר אף
דירקון כו׳ :ושניהם ע״פ הלכה דירקון ענין נחש ולפי שהו*
נחש בריח בשמים הגדול ומושל במזלות להכי יש בו חשד

ד״ע בכך וקשה  pjjsלשתוק מזביחה וקיטור כי אפילו
השתחואה שאינו דומה כל כך לעבודה חייב אפילו באין ד״ע
וק״ו אביחה וקטירד .וי״ל דאי לא הוי כתיב זובח ה״א אף

גיפוף ונישוק היה חיי׳ אף באין ד״ע ודומה קצת להשתחואה
לכך כתב בתחילה זובח דאפי׳ בהשתחואה גופה לא משמע
אם  pלדון בעצמו בא וגיפוף ונישוק א״ח מיתה באין ד״ע
בכך רק שחייב לאו.
יח לא תעבדם אחר הכל בגמרא ד׳ כו ואחת לחלק .פ׳י מה
השתחואה שהוא מעשה עצמו וחייב עליה בעצמה אף
כל עבודה חייב על כל א׳ וא׳ בפגי עצמה .אנדרטי פי׳ צלם
דמות מלך בבל.
יט אמנם בירושלמי דכלאים וכו׳ מ״מ לקמן בהלכות שבת

מרדכי פ׳ כה״צ .יש לו ציצין פירש סנפירין ל״א שערות
רש״י .צורות בהמה חיה ועוף מותר אע״פ שגם הם אתו
במרום בכסא הכבוד מ״מ ארבעתן גוף אחד שור ואדם ואריה
ונשר וחד פרצוף לא מציגו זולת האדם גמרא פ׳ כד.״צ ד׳ ם״ז.
כג לרבנן דר״ש פי׳ ולאפוקי דר״ש דסובד שם דמיתתן

בחנק.
כה ודרשינן בחלק מ׳ פי׳ מלשון עוד מדקדק כלומר כגון
שהיתר ,וכ״ה במשנה:
כו שהמסית שהסית בין בלשון רבים ט׳ לאפוקי גבי מדיה

צ״ל נלך ונעבוד שכן אמרה תורה גבי מדיח

בע״ב המסקנא שהלבה כרב .לפני ע״ז כו׳ בס״א

נלך ונעבוד א״א וגו' וכ״ם הרמב״ם בפי׳ המשניות ה״ג בפנים
נלך ונעבוד אלך ואעבוד וכ״ה ברמב״ם וה״ה לך עבוד אלא
שאין מן הלשון וק״ל .חוץ מזו כו׳ לפי שנאמר לא תחמול ולא
תכסה עליו ופי׳ רש״י לשם המוסת מביא שנים י״מ למה
צריך שנים יבא אחד ויצטרף עמו וטעות הוא שצריך להקת
עדות מכוונת וק״ל .אמוד לי מד .שאמרת לי ביחוד פירקו

ופירש״י שם דרך יושבי כרכים להתנהג בגדול׳ לחכי נקט
כרכים א״ב משמע אף בכרכים שעשויק הפרצופות לנוי אפי׳
הכי אסור מפני שנראה כמנשק ח״ל תו׳ האלפסי ונראה לר״ש
דל״ג לפגי ע״ז דבלא״ה אסור  piבסמ״ק סי׳ ס״ד ונראה בעיני
שכצ״ל מעיק המושך בפני ע״ז לא ישחה וישתה מפני שנראה
כמקתחוה לעכו״ם פרצוף המקלח לא יניח פיו ע״ם וישת׳ מפני

תאמר לי עכשיו ביחוד שאיו כאן איש אתנו רש״י :ומה בק
מסית למדיח וכו׳ פירוש אימתי יש לו דין מטית שמכמינים
עליו ושאר דיני מסית ואימתי נקרא מדיח שאק מכמינין
ושצריך לומר בלשון רבים ושאר דינין כשמסית יחידים יקו
לו דין מטית הרבה לא נקרא מסית אלא מדיח ויש בו ריף
מדיח .כ״ד .במיימון ואפשר טעם שהחמירה תורה גבי מסית

אינה ויש רוצים מקיימים הגירם׳ ואומרים מה שגרם הספר
דלפני ע״ז היינו בכרכים שדרכן לנוי אבל בכפרים אף בלא
ע״ז אסר מאחר שאין דרכן לנוי ושיבוש הוא כי זה לשון
הגמר׳ פרצוף המקלח מים בכרכים לא יניח פיו על פי׳ מפני
שנראה כמנשק לע״ז וכ״כ האשרי ולא הוזכר שם לפני ע״ז

עמודי שלמה  -לא תעשה [לוריא ,שלמה בן יחיאל (מהרש״ל)] עמוד מס  7הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ןאוצרהחכמה;

ביאורי

מצות ל״ת

האסוד ועי״ל דהכא הכי קאמר דמי קא יהבי והא פייסין אותו

עד שיאמר רוצה אגיא״כ לא עברו על לאו דלא תחמוד כיון
דחזד דשקלי בעל כרהייהו ולא היו חוששין אם מפייסו גסלינן
עכ״ל תו׳ א״כ ע״כ הרמב״ם סבר כתירוץ השני פי׳ אונקלוס

קיא

המהרש״ל

גם בזה יש עשה ולא תעשה שלא לחוס טלגטת את הקנס,

קסה

הזהירה

התורה בפ׳ קדושים לא תעמוד על

דם

ריעד

יש כאן שני לאוין כדבר זד .ט׳ פי׳ לאו דלח
תחוס ולא תעמוד .אמנם ט׳ כלומר שניתן להציל בגפשו לא

מ' פירוש *ל תתאוה ומה שלא ת״א נמי לא תחמוד לא תרוג

ילפיגן מלא תעמוד אלא מדהוקש כר ומלא תחוס לא יליף

נ״ד דפשיטא ליה שהימור הוא ל׳ ריגוג בל׳ ארמי והא

דמוקי לה בממון כדלעיל .מדהוקש רוצח לנערה המאורסה

דמתרגמינן אנחמך למראה מרגג קמ״ל שעץ הדעת שאכל

ט׳ .והרי בא ללמד ונמצא לסד וק׳ל• חוץ מן הבהמה פי׳

’
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a

ממנו אדם הראשע אחרוג היה שהוא הגמד ודו״ק.
קנט כתוב בם׳ תצא כן תעשה לכל אבדת *חיך כו׳.

קם לא

הרודף אמריה לרבעה( .עיקרי הדת גרסינן).
קסו

תרצח עוד .הקב״ה בדברות ראשונות ואחרונות ט׳ ואם

רעה הרמח בזדון מ׳ ס״א כתב משה כל ההורג נפש
מישראל עובד בלא תעשה שנ׳ לא תרצח מפי השמוע׳ למדנו

קסז

הזהירה
לא

התורה שלא לעבוד ושלא לזרוע בגופו של

קרקע במקום שגתערפה שם העגלה.
תשים דמים בביתך לא לעניין מעקה בלבד דבר

הכתוב כר.
כתוב בפרשת קדושים ולפני עור לא תתן מכשול.

שהוא מיתת סייף בין ההורג חבירו בסייף בין ששורף אותו

קסח

באש מימתין אותו בסייף ומצוה ביד גואל הדם להמיתו שנ׳
גואל הדם ימית הרוצח וכל הראוי לירושה הוא גואל הדם

ושנינו עוד בתוספתא דמסכת כלאים כר לא
מצאתי זה אלא במסכת ע״ז בפרק בתרי ובפסחים פרק כל

שלא רצה גואל הדם או שלא יוכל להמיתו או שאין לו גואל

שעה .שאסור להושיט דבר איסור למשומדים כר .מכאן שלא

הדם ב״ד ממיתי! אותו בסייף אף שהרג את בנו אם היה

למכור סריסות למשומדים וק״ל.

לנהרג

p

הרי זה הורג אביו וקיט מפני שהוא גואל הדם

קסט כתוב בפרשה תצא לא תראה חמוד אחיך או שורו כר.

 anאין לו בן אין אחד (נ״ל אח) מאביו עושה לו גואל הדם

להמית את אביו אלא ב״ד ממיתין אותו אחד הזכר ואחד

הלכות אונאות

הנקיבה בגואל הדם .ע״כ פנים בס״א זו מיתת סייף ט׳ פי׳

דלא תימא כאשר עשה

p

יעשה לו ומה שילפינן רוצח בסייף

זהו סתם רוצח שסמיתין בסייף( .נ״ל פי' לאפוקי עדי ,זוממין)

קע וכי תמכרו ממכר ט׳ .ותניא בתורת מזנים באונאת ממון
ט׳ פי׳ דל״ת שאסור להונות אותו

מחמת

אם זרחה השמש עליו דמים לו כלו׳ דם יש לו וזהו הנפש

המקק איך שקנה אותו ביוקר אי להונות המוס• שמכר בזול

וא״כ ההורגו הוא הורג נפש כך משמע לשון המחבר .וכן

שוה שש בחמש ונתאנה המוסר פירש והוא שתות מקח או

שוד .שש בשבע פירוש ונתאנה הלוקח בשתות מקח הרי זד

פי׳ רש״י בחומש.

קסא מוזהרין
קסב הזהירה

ב״ד שלא ליקח כופר כר.
תורה שלא ליקח כופר להציל מגלות הרוצח

אונאה .וורשכ״י פירוש קשרי משי בל״א קנויפפ״א .אי לאו
דאוגיתו כר• כך לשון הגמרא אמר רב חסדא מכר לו שור.
חפש בשש והוקרו ועמדו על שמונה אז נתאנה לוקח לוקח

כר.
קסג רוצח שהרג בזדון כר שעברו ועשו שאין ממיתי' אותו

יכול לחזור בו ולא מוכר משום דא״ל אי לאו דאוניתן לא

ט׳ פי׳ דלא תימא דלא בעי סנהדרין אלא במילתא
דצדיך עיון ודינא וכדי למצוא לו זטת דכתיב ושפטו העדה

הוי מצית הדרא בך השתא דאוגיתן מצית הדדית ביך .פי׳

רש״י בתמיה בשביל שאינהני וייפו חכמים את כחי לחזור

והצילו העדר -אבל מי שהרג להדיא בזדון והתראה ואץ לו

בי אם ארצה ונתנו ידי על העליונה תחזיר בך גם אתר.

שום טענה לפטור לא בעי ב״ד קמ-ל ודוק .ואעפ״ב חייבין ב״ד

כשהוקרו לבסוף ותהי ידך גם על העליונה אם כן מציע חוטא

להכותו (לחסותו) כר פי׳ בשנים מהן וק״ל .והוא שהרג בפני

נשכר .וכן סובר רב חסדא בסרק הספינה מי שהוטל עליו פי׳

ב״ד כר שהם נעשים עדים ודייני ,כדאי׳ במכות .מכאן שאומדין
מקום המכה וכח ההכאה'כר פי׳ מאחר דחזינן דבעי אומדנא

האונאה ומזה מלבד מביא תניא כוותיד .כו׳ .כך לשת הגמרא

תניא כוותיה ררב אואנה פחות משתות נקנה מקח יותר על

למוכה ולמכה דהיינו אט ומקום .ה״ה נמי דבעי אומדגא
לכח המכה והמוכה וק״ל .בשלשה ענייני ממון מדבר כר.

שתות ביטול מקח שתות קנה ומחזיר אונאה דברי רבי גחן
רבי יהודא הנשיא אומר יד מוכר על העליונה כר .וזה וזה

כל זאת בתר ה״ז האחרון כר פי׳ אפילו אין בו כדי להמית

בכדי שיראה לתגר ולקרובו ע״כ הברייתא .קנה בעל כרחו

אלא אם זרקוהו תשעה אבנים .חייב האחרון וק״ל בבדיקות

בשתות לרבא פי׳ רבא בודאי סכר דרבי נתן בע״ב קאמרי
ובהא פליגי רבי יהודה ורבי נתן אבל לא תימא דרבי נתן

שחורים הה״ג חקירות באיזה יום ובאיזה שעה כר .ודיני
בדיקה וחקירה לקמן לפני אלתי הרוחות נקט אלהי הרוחות

נמי רצה קאמר וביתר על שתות פליגי דהא רבא מוקי־
מתניתין דקא סבר רצה ברבי יהודא הנשיא ולא ברבי נתן

שג׳ ותצא הרוח.
קסד הזהירה תורה שלא לחום על הרודף כר ולא תחוס

משום דמתניתין קתני רצה ורבי נתן לא קתני רצה והיינו
דרב גופיה מודה דרבי נתן פליגא עליה וסמך על המשנה
דקסבר רצה ואינו מביא ראייה מפלוגתא דתנאי אלא מגוף

ולא הוכחשו בחקירות כר בדיקות

פי׳ בגדים לכנים או

עיניך לרבנן כר רוב ענייו זה כפול לקמן .ה״ג

הברייתא דקתגי בכדי שיראה מ׳ .כל מה שפירש הוא להדי*
נקרא .מל בי גזל הוא ליד .מטיסה ואין מעכיר להיקרא מטיסה כן רב
או פעט כל שהוא וסד ,שאסרו

הגזל הוא

ש־פ

הייגו

לעניו שאוליכגי

אמריו למן* .אבל איסורא קא עביד אפילו סמות משוד .סרוסה ועיין
ברכות פר• גמ ,מפס ש״ם גזל

סחווו פש-ם היד .מד מוציא קוסמו

בר .ואם תיטיב שאת פדע שכלך להשכיל בין תבין פשם לפה כתב

רש־י לא גתמתם (וא-ל נחמם — הפ-ל) נזר דינם אלא על הגזל ובפסוק

בתוספות .ומהרא״ש לא הבין הפשט .דלא קאי אמתניתין כרי
דברייתא בפגי עצמה היא שיקרי' בעיניו אין לו עליו אונאה

פירוש רבי יהודא דווקא בשתות טו״ר .מכור לי אל בסלע
כו' פירוש אפילו ביתר על שףות שאמר אין לך עלי אונאה
כו׳ דחוה כאלו אמר שימחול לו אבל כשאמר ע״מ שאין בו
אונאה הרי מתנה על מה שכתוב בתורה וק״ל :רב נחמן
דבתראח הוא פירוש נגד ר׳ יוחנן אלפס אמנם גרסיגן בירוע,,

כתיב זומם.
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ביאורי

קיב

הלכות אונאות

המהרש"ל

כר חוזר על ביטול מקח דקרקעות דלעיל אמנם גר׳ בירושלמי

וכן ברמב״ם אינו וכן בטור ח״ם וכן בסמ״ג אינו .ומה שאמר

בו׳ .צאשר״י פרק הזהב מפורש יותר דף קמ״ט ע״ב .וה״פ
דר׳ יוחנן לא קאמר ביטול מקח אלא בפלוגתא והלכתא כוותיה•

הספר מחמת אורך הזמן הוא מלשון הרמב״ם והטו״ר גפי
מביאו .וכתב מחמת המים ואיפשר דהיא היא דמחמת המי׳
לא היד .יכול למוכרו ונשתהו בעניין זה בידו ונתקלקל והוא

כל זה מוכח מתו׳ ואשירי :כשהוקר המקח כו׳ ומסיק בירוש׳
להדיא מסייע לר״ל דאמר למקזז קרקע אין לו אונאה .ומשני

שלא היה יכול להודיעו כמו שמסיק הספר אח״ס הרי זד•

ר׳ יוחנן מורה כמופלג שיש לו אונאה .ומתניתק דקתני אין

מחזיר לו בר .כסדום׳ בעיני שלא נהגו האידג׳ דין זד .וטעם

אונאה לקרקעות באיג׳ מופלג .והא דכתב איירי בהוקרו כו׳.
בשוה מאתיים במנה שיש להם כו׳ פירוש לפי שאין דדך

לדבר דטריפד .שכתב אם נודע כר .והקונה סתם על הספק

הוא קנה אבל מ״מ נראה דווק׳ טריפה התלוי בבדיקת הריאה

לטעות כל בך אבל פחות מפלגא דרך למכור ביוקר והיינו

אפי׳ טרפות הבטן אבל שאר הטרפו׳ כגון אם נמצאת מחם

דקאמר שוה בל כסף כלומר על פלגא ומ״מ ג״ל ה״ה אפילו

בריאה או שבירה ובה״ג ויכול לברר שמקודם היתר -חוזר

מכר בזול נמי הוא דרך למוכרה בזול כמו לרמב״ם ולרי״ף

כן נ״ל .אע״פ שאינן יפות בו׳ .האי אע״פ דקאמר הוא מלשון

דאסרו אין אונאה לעולם בקרקעות אין חילוק בין מוכר ללוקח

הרמב״ם וד.״פ כשמוכר לו יפות ונמצאו יפות שביפות א״כ

ה״נ לר״ת ודוק .לפי גירסת ר״ת וה״ג כו׳ זד .לשון הגמרא

לא יאמר המוכר לא מכרתי לך אלא יפות ואלו אינם אלא

לא אמרן דשתות קנה ומחזיר אונאה אלא דלא אמר נפלוג

יפות שביפות וח רעים ונמצאו רעים שברעות אפ״ה לא יוכל

בשום׳ דב״ד אבל אמר גו׳ .לאפוקי גייסה אחרים לא אמרן

אחד מהן לחזור הכל בכלל יפות והכל •בכלל רעות וכן פירו׳

.ביתר משתות ביטל מקח אלא דלא אמך־כו׳..אבל אמר נפלוג

הר״ן אבל רש״י פי׳ בעניין אחר דלא יבול לחזור בהן אם

בשומא דבי דינא מברן קיים כר .כן,איאא»להדיא בתוספות.

הוקרו אם הוזלו ולא מצי לוקח לומר אני ליפות נתכוונתי

ואפי׳ שכר טרקלין גדול בדיג׳ כר .זזש-למ5ת הרי״ף והרמב״ם

לקנות והא דאמיג׳ רעים משום דרע רע יאמר הקונה או
שיאמר המוכר אני חוזר אני לרעות נתכוונתי למכור והא

בר שפוסקי׳ בקרקע אפילו בפלגא אק.יל3ם ביטול מקח ודוק
והוא ל׳ הרמב״ם ממש ע״ש ובטו״ר ^ב להדיא על דין זה

דאמינא יפות משום דטוב

ולר״ת עד פלגא וק״ל :הנושא ומאן ■באמונה פירוש ר״ח

שחמתות פי׳ אדומות על שום שהתט׳ מאדים :אכתפיה דגברא

ואמר כך וכך כו׳ לשון הגמרא הנושא •ונותן באמונה פירוש
רש״י שהאמינו שימכרנו כמו שיכול אק לו עלל אנאה הרקת

שוורא פי׳ רשב״ם על הכתף של האדם מדלג כלומר מזלו

גרם חטא של בעל היק כדנפקא לן לקמן מדכתיב זע» כי היין

ההפסד למשלחו .וקשה דאין שיק לשון אונאה על זה ועוד

בוגד גבר יהיו ולא ינוד.

אי שליח לא קיבל עליו אחריות פשיטא ש.*1ריוח וההפסד
למשלח ואי קיבל השליח עליו אחריות א״כ יש לו עליו

ללוקח מזלך קא גרים .והתוספות הקשו כמה קושיות וכתבו

טוב יאמר

המוכר קסל״ן כו׳

הילכך פטור פוכר דא״ל מוכר

ונראה לר״ת לפרש חמרא אכתפי׳ דגברא שזור כלומר היק
ביק שנושאו בכתיפר מתקלקל כו׳ .והיינו בפי׳ המחבר וג־מ

אונאה .ונראה דנושא ונותן באמונה היינו שהאמינו בכמה
קנה ונותן לו כך ויותר מעם .והשתא שיק שפיר אין לו עליו

נדנו׳ המשא וק״ל.
שלא היה
______
היכא _

אונאה .ואין משתכר פעמים בבצים כר פליגי בה רב ושמואל

כ״ז בע״ד ובדף נ״ה בע״ב כתב שגזל הגוי אסור ובד' נ״ח

חד אפר על חד תרי .וחד אמר מתגר לתגר .והספר תפס

בע״א כתב שגם גניבתו אסור וגם לקמן בד׳ קנ״א בע״א כתב

פירוש השני אבל על חד תרי פשיטא ליה דלא .דזהו חידוש

שאסור להטעותו מפני חילול השם ובד׳ ז׳ בע״ב כתב שנגיב׳

דשתליודיותר משתות ק״ו שלא שרי ליה עד פלגא ודוק!

גוי אסור מפני חילול השם .בין בדין פלך כו׳ פירש״י דיבא

י׳ דעתו של גוי לעי׳ בדף

פעמים־בביצים ג״ל משום דבביצים אינם צורך חיי נפש בל

דמלכותא דינא אפ״ה אין חייב עליו .ואין צריך לומר אם בא

בך וגם טורח מרובה וריוח מועט הוא לעני המחזר בעיירות

ב״ח וטרפה בו׳ דל״ת שלא התנה אלא במאי שתלוי -במכר

לקנות ביצים ולכך התירו לו להשתכר יותר משתות .מכאן

כגון נמצאת גזילר .וכל כה״ג אבל בא ב״ח ומרפה ה״א דהוי

אתה למד שכל הלוקח כו׳ .כתב הראב״ד א״א דין זה אמת

כאילו פרע את חובו וק״ל .זא״כ מדבר שלא באחריות .פי׳

הוא .אלא שאין מכאן ראייה לפי שהזרע בשאינד .ראויה לצמוח

שהתנה שלא יהא עליו אחריות אבל בסתמא אמרינן לעולם

דבר ידוע הוא שנרקב בעמידתו בקרקע ואינו בר המשכה

אחריות ט״ם הוא וק״ל .ושמעון אינו יכול לילך כו׳ .א״כ

בשאר מקחות אלא שהדי דין אמת ולמ״ד שמשלם

שעדים קרובים לשמעון ואינם קרובים לראובן תו׳ .אבל אם

דמי ההוצאה :אף זה יכול לתובעו הוצאת ההולכה להוליכה

בא בעל חוב בו׳ עד שמעון בו׳ .כלו׳ אף חצי דמי הקרקע
המגיע לחלק ראובן לירושה מאביו יקב צריך שמעון לחזור לו

בכאן ע״כ והמחבר סבר בי הדברים ק״ו ומד .לזריעה שאינו
מחזירי לו כלום אינו מנכה לו כלל מן הדמים אפילו כדמי

ולא מיבעיא החצי השנייה .המגיע לחלק ראובן לירוש׳ מאביו

מה שאין

p

מותו מקום .וב״ש שאין זה יכול לומר לו החזיר לי ממכרי

יעקב צריך לחזור לו ולא מבעי׳ חצייה השנייה המגיע לחלק

עצי׳ ביון שאינו יכול לקיים ממכרו ע״י טורח כ״ש כאן דאינו

שמעון בירושה מאביו יעקב שצריך לד .להחזיר לראובן דמי

מנכה לו כלל .ומה שכתב הר״א ז״ל ולמ״ד שמשלם דמי

אותו החלק דהא מחמת שמעון טרפד .הב״ח הואיל והוא ירושה

ההוצאה בו׳ .לא קיימא לן כלל כוותיה דודאי אינו משלם

מיעקב כך נ״ל הלשק דבכל הדמים והוא מלשון המיימוני

ההוצאה ע״כ עד שיחזירו כר .מה שאמר עד שמחזירו ולא

בסו׳ פרק י״ט מהלכות מכירה והיינו לפי שמתו דגרס ב״ח
של יעקב אביהן ומפרש ראובן ושמעו׳ אחים ושנים ירשו

אחר וא״ב היכא שמצא בו מום צריך להחזירו לידו מאחר
שאין צרק טיפול והוצאה על החזרה אבל מה שאמר אח״ב
דאם התליע או נפסד בו׳ אחר שהודיעו נ״ל טעות הוא ממ״ג

הקרקע מיעקב אביהם א״כ אק כאן חידוש בדמי חלקו של

אמר עד שהודיעו היינו משום דאיירי שלא הוליכו למקום

אם הוא דבר שאין צריך טיפול והוצא׳ א״כ מאחר שהודיעו
למד .אינו מחזירו ומאחר שאינו מחזירו א״כ הוא ברשות
הלוקה כדפי' .ואם הוא דבר שצריך טיפול והוצאה וסבי!

בהודיעוהו לחוד אפילו נגנב נמי .אלא ע״ב טעות סופר הוא

שמעון שצריך להחזיר 'לראובן במה שקיבל אחריות והרי אמר
בכל הדמים פירש אף דמי חלקו של ראוה צריך להחזיר לו

שמעון אבל לפי פירש״י שמפרש שראיבן ירש השדה לבדה

יעקב ושמעון אינו אחיו של ראובן אק צריך לחלק
בעניינים אלו.
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ביאורי

המהרש״ל

מצות ל״ת

r

קעא בפרשת בהד אל תוט איש את עמיתו וגו׳ .ה״ג השואל
דבר הפטה לא שהוא ידע בודאי שאיט יודע
כו׳ גייפא שטיא פירוש בערוך טאף והוא ע״ד טאף אשר.
מסר לב וק״ל:
קעב קעג בפרשת משפטים כתוב וגר לא תוגת ולא תלחצנו
כד .אף בזץרים בב׳ לאוין בו׳ .פי׳ לכל
מפזזות .אבל לפי האמת עובר ג׳ לאוין כדלקמן .ומשום וגר
לא תוט :דכתיב בפרשת קדושים וכי יגור אתכם גר בארצכם

לא תוט וגו׳ :כולל כל הלאוק יחד כו׳ לשון הברייתא בפרק
הזהב :ת״ר המאנה עובר בג׳ לאוין והלוחצו עובר בב׳ לאוין

קיג

וברי״ף ובאשירי ומ״מ ג״ל ליישב כי לאו דווקא קאמר אלא
מוגר .תחלת הלאוין וה״ר .לכולהו כי לעיל גמי אמר כל הכדמ»

שכר שכיר עובר בד' שמות ובתוספות ראיתי שכתוב סתם

עובר עליו והיינו כמו שפי׳.
־**s
קפב כתוב בפרשת תצא כי תבא בכרם רעיך כו׳ ואל כלי׳
לא תתן כד:

קפג כתוב בפרש׳ תצא כי תבא במקת רעיך כד :וחרמש

לא תניף כד.
קפד

לא

החסום שור בדישו כד .לפריקה ולחסימה ׳וה״ה
לטעיג׳ אע״פ שכתב שור וחמוד :חד לשום דרשא

ופריך מ״ש מאנה דעובר בג׳ לאוין וגר לא תוט .וכי יגור
אתך גר לא תוט איש את עמיתו וגר בכלל עמיתך הוא.

איתא .ותדע שכן הוא דהא בפרק ב׳ דמציעא עביר צריכות׳
לכתוב טעינה ולא לכתוב פריקה ובד״ג״ה מיימוני מביא להדיא

לחזצו נפי כתוב וגר לא תלחצט וגר לא תלחץ ולא תהיה לו

טעינה וכן לקמן בד׳ קנא ודוק .ה״ג מציט בפרק קמא דתמורה

כנושה .אלא אמד ואמד זד .כג׳ לאוין .וכך כוונת הספר המאנה

ובמסכת שבועות ריש פרק ג׳ דאמר רב אידי בר אבין אמר

הגד לעולם עובר בב׳ לאוין בודאי אפילו לפי פשוטו בהכרח.

רב עמרם אמר ר' יצחק ר׳ יהודה אמר כד .מסגי שבדיבורו

דהא הוא בכלל ישראל והכתוב הוסיף עליו תרי לא תונו ונוקי

נעש׳ מעשה כו׳ מאחר דרב אידי בר אבין הכל נכפל לקמן.

■מד בממון וחד בדברים דומיא דגבי ישראל .דכתיב נמי תרי
לא תוט כר׳ .ואה״ב מסיק ומה שאמר בפרק הזהב בו׳ כלומר
כוונת התלמוד שעובר בג׳ לאוין היינו שכולל כל הב׳ לא תונו

וזד .לשון הגמרא אמר ר׳ יוחנן משום רבי יוסי הגלילי כל

דכתיב גביה :ומוקי בין בממון בין בדברים ואף שאין הכרח
אה מ״ם סברת התלמוד מאחד דכתיב הך תרי לא תוט בחד

לישגא ומצאנו להדיא שהכתוב החמיר בגרי׳ לכפל בלאוין
ואע״פ שהוא בכלל ישראל :מ״מ כתב גבי אונאה ולחיצה תרי

לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל
את חבירו בשם .וא״ר יוחנן לתנא לא תיהני מימר בכלל לאו

שאין בו מעשה כי יש בו מעשה בד .וקשה שא״כ דעת הספר

שעקימה שפתיו אין בו מעשה אלא דבדיבוריה עיבד מעשה
א״כ לעיל בתחילת לאוין סי׳ ל״א ע״ד כתב הטדר בשמו
והמקיים בשמו לוקה והלא גם שם איט מעשר .אלא עקימת

לאדין בהדיא להוסיף עליו בלאוין .א״ב נאמד נמי ז־הך תדי

שפתיו לחוד וא״כ למה לוקה כי אפילו טדר לאכול ואיט

לא תוט דכתיבי בגר באו לריבויי לאוין ולא נוקי חד בממון

מקיים איט לוקה משום לאו שאין בו מעשה אי לאו שמרביגן

וחד בדברים וכעין סברא זו כתב להדיא בפרק י״ד ממכירה
רק שהוא משנה כל הפוסקים וגם פירוש לחיצה קאי אאוגאת

גבי נתבע מלא ינקה כ׳ לעיל בסימן דל״ת וא״כ גבי ע״ז

ממון ודבריו תמוהים מאוד ואיט כפי הסוגיא כלל.
קעד ובאחיכם בני ישראל איש באחיו וגו׳.

קעה כתוב בפרשת בתר כי עבדי הם כד.
קעו כתוב בפרשת בהר וכי ימוך כו׳ לא תעבוד בו עבודת

עבד.
1
ץ קעז עבד עבדי הנמכר לגוי אם רודהו הגוי בסרך הרי ישראל

מצווין למוגעו כד.

קעח

כל

המשלח עבדו ואמתו העבריה ריקם בצאתו מאתו
עובר בל״ת כד:

קעט בפרשת משפטים אשר לא יעדה והפדה לעם נכרי כד.

אלא באמה מפני שיש לו ליעד לבט כד פירוש
דל״ת מאחר שהותר לו ליעדה לבנו הותר גמי למכור וק״ל:
קפ כתוב בפרשת תצא לא תסגיר עבד אל אדוניו כד.
קפא הזהירה תורה פרשת קדושים לא תלין פעולת שכיר

מנא לן .ועוד הלא בהדיא בפרק ד׳ מיתות אמרינן שנודר
בשמו והמקיים אינו לוקה אלא לר׳ יהודה שסבר שלאו שיש

בו מעשה לוקין עליו וז״ל הגט׳ בפ״ד מיתות ד׳ ס״ו אמר
רב דימי אר״א על כולן המגפף והמנש׳ כד :כל הנאמרי׳
במתגיתין לוקה חוץ מהטדר בשמו והמקיים בשמו :מ״ש
הטדר כו׳ שאינו לוקה משום דהוי לאו שאין בן מעשה ה״ג

לאו שבכללות הוא כולו משתמע בח דקרא .אלא כי אתא רבין
בר״א על' כולן אינו לוקה חוץ מהטדר כד :ומ״ש ד>נ דאינו
לוקה דהוי לא שבכללות .הגודר גמי הוי לאו שאין בו מעשר.
ההוא כר׳ יהודה דאמר לאו שאין בו מעשה לוקה כד .ואמת
שכבר השיג הראב״ד על הרמב״ם כנ״ל ואיני יודע מד .שבא
המגדול עוז ליישבו ואומר להד״ם שלא נאמר ‘בגמרא מהסיפא

הטדר בשמו אתיא כר׳ יהודה ולכן ג״ל שאי אפשר ליישב
שהר״ם סבר אף שרבין מוקי כר׳ יורא והלכה אינה כר״י
אלא כר׳ יוחנן שלאו שאין בו מעשר .לוקין עליו :וגם הביאו

אתך עד בוקר כד :דקיימא לן בשמואל בדיני

הר״ם בפרק י״ח דהלכות סנדהרין מ״מ הוא סבר שכ״ע מורו

וחולק הרי״ף והרמב״ם והרא״ש .יצא בלילה טבה כל הלילה

בזד .מאחר שד,גמר׳ מביא ברייתא על הטדר כד .תטא ושם
אלקי׳ אחרים לא תזכירו כד .עד ד״א לא ישמע על פיך אזהרה

בד .אע״ם שלשם במשנה כתב בהדיא גובה כל הלילה וכל
חיום ותלמודא פריך מיני׳ לרב ומשני תנאי היא .וא״כ מאחר

שהלכה דשמואל א״ב גובה כל היום אבל הספר תפס אליבא
דרב רכסה גאונים סברי סרב ובתחילה השמיע לנו רגבי שכיר
דשעות שהלכה כשמואל א״ב ממילא נשמע לענין שכיד חודש
ודוק .משום ביומו תתן שכרו ומשום כד .פי׳ והרי חובת הגוף
טהג בכל מקוםוא״ב למה נאמר בארצך אלא להורות אבהמה
במו גבי סירוס כלב לעיל סי׳ ק״מ ואע״ם שזה המקרא בארצך
כד פיר׳ בארצך לא נאמר אצל המקרא דלא תלין אלא גבי

לא תעשוק וק״ל .ה״ג איט מדבר בשכיר יום מ״ם שכיר יום
למוד :ל״ג לילה כו׳ עובד משום בל תלין כד :ס״א משום
ביומו תתן שכרו .אבל בגירסת פנים איתא להדיא בגמרא

למדיח בד :ולעיל בלאוין הבאתי התוספות שכתבן בעבור
זה אמד ד״א כדי שלא יהיה הנודר בכלל לא ישמע שהוא לאו

הניתן לאזהרת מיתת ב״ד וא״כ ש״מ דס״ל לסתם ברייתא.
דלוקה דאי איט לוקה משום לאו שאין בו מעשה א״ב מנ״ט
וק״ל אבל אין לתרץ משום חומרי דע״ז .שהרי הוא ככופר
בכל התורה כו׳ .וק״ל דא״ב למה בתב הרמאים שטגפף ומנשק

איבו לוקה וק״ל .אלא סבר כרבין במגפף אינו לוקה ובטדד
כד לוקה אבל לא מטעמיה דאתי כר״י אלא הטעם משום

דבדיבוריה ג״כ עביר מעשה מאחר שהוא טדר בשמה הוי
כסו שעשאה אלוה כי נאמר בשמו תשבע ק״ל ואתיא אליב׳
דכ״ע וסמיך על הברייתא שמוכיח !להדיא שלוקה כדברי
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ספר

עמודי שלמה
שדהוא

ביאורי המהרש״ל על הסמ״ג
מצות עשה
וזכרתם את כל מצות ה׳ ועשיתם אותם
הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם :בעשותך
חן הגה המצות אשר יש בהן קום עשה׳ הלא
יקומו ויעזרוך בעת צוקה וצרה ,גם ימליצו בעדך בעת
כי פארך ,ברמ״ח מצות עשה כמנין איברך ,ולהיות כי
הטוב ירד מאת אלקים חיים ,על ראש אישי האלהי,

וזקים ומשפטים־ ישרים ואמרי נועם,
המה מזרם וממטר לך למגן ולמחסה,
שוב נשמתך ליוצרה ,ולקדוש ישראל
מלאה הארץ דעה כמים ,כאשר השמן
המופלג בדורו ,עלי תבל שם אורו

הוא הגאון מהר״ר שלמה לוריא
בן כבוד הרב רבי יחיאל ז״ל באשר שם אזנים לתורה
זצ״ל

בפירושו על הסמ״ג ומורד ,גם הוא יורה כאשר יראד ,כל אדם בעץ שכלו ,וכבוד אומר כולו ,על כן
שמנו נפשינו בכפינו להדפיס גם ביאורי העשיין בעזרת צורינו וגואלינו ,וכבד כתבנו בהקדמה
ללאוין כל תוכן הדברים בדרך ישרה ,על כן תפשנו כעת בדרך קצרה ,כי משם יראה כל אדם תועלת
הספר הזה ,אשר לא יצא מתזזת יד גאון הנ״ל דבר שאינו מתוקן ורזה ,וזכותו וזכות כל הקדושים אשר
בארץ יגינו וימליצו בעדתו לראות בבגץ ציון ושכינת אל לתזה ,ונאמר הנה אלהינו זה ,כע׳ המתפלל
ודורש בשלום עם ה׳ כי ענות עני לא בזר:,

א ל י א*

בן

לא מא
פה בסיליאה

מוהר״ד משה שליט״א

לואץ

הגדולה והמהוללה

בדפוס האומן קונראד וואלדקולך יצ״ו ובביתו

ועתה נדפם מחדש בהגה״ה מתייקת

ועם קונטרס הגהות הגאון ר׳ העשיל

ירושלים

תשכ"ב

זי״ע

ביאורי

מצות עשה

המהרש״ל

ג

הוזכר בפ׳ א״מ ורבא בפרק ר״י ולכן טפל הלשון ורבא גופיה.
ורבא כו׳ פי׳ שסוברים שבצנעא אפי׳ ע״ז יעבר נר! צוד.
הקב״ה לעשות לו המשה זכרונו׳ בכל יום .פי׳ כי עיקר האהבה

היא ע״י חמשה חלוקים שתים ע״י מורא של עה״ז והעה״ב

׳וכן שתים של קבלת שכר דאח״ב האהבה שבלב שהיא חמשית
וק״ל .תורת יי בפיך כתוב אצל תפילין ודרשו גמי מן המותר

בפיך שבשבילו תזכו ליכנס לארץ כו׳ .שג׳ וראו כל עמי

הארץ כי שם יי נקרא עליך וגו׳ ודרשו רז״ל אילו תפילין
שבראש וק״ל :כאילו מעיד עדות שקר כו׳ פירש״י לשון נקיי׳

הראשונה כו׳ עד בהר סיני כו׳ .ע״ד הדרש כמו שכתוב בהג״ה

עכ״ל ובנימוקי דהרי״ף פי׳ כמשמעו ע״ש .ושניהם אין להם

סמ״ק וי״ל לפי שמצינו שגבי יציאת מצרים היה נראה הקב״ה

ערבים י״מ דקאי על הפרושי׳ כפשוטו שהרי״ף והר״ת אין

כמו גיבור דבתיב יי איש מלחמה ובשעת מתן תורה היה נראה

להם ערבות ואין הלשון מחוור ע״כ אני אומר שקאי על שני־

כזקן מלא חכמה וכדי שלא יאמרו המינים ב׳ רשויות הן לכך

הבקתות אותן שמקילין בפי׳ אחד ותופסי׳ פי׳ שני אין להם

אמר אנכי יי אלקיך וגו׳ .והנראה בעינינו שלא יאמרו המיני׳

ערבות .בחלומות היהודים ובחלומות הגוים כו׳ פי׳ שלא נמצא

בודאי כבר נסתלק אלוה זה שהוציאנו מארץ מצרי׳ ובא אלוה

כמותו פות׳ חלומות וק״ל .עשה לו הפה למאכל ודבור פי׳•

אחר ונתן להם את התורה דאל״ב מתחילה היה לו ליתן להם

שעש׳ כלי א׳ לאכילה ולדיבור ולא עשה כלים לאכילה בפני

לקבל עבודתו ואח״ב ראוי להוציאם אלא אותו שהוציאם לא

עצמה אלא להודיע מעלת האדם שלא יאכל כבהמה אלא כדי

חפץ ליתן להם התורה ולא בקש רק שיזבחו לו כמו

לחזק השכל שהוא רוח המדברי כדי לעסוק בתורה ודו״ק.

שנאמר בהד יא נלכה ונזבחה וגו׳ .ע״כ מכחיש אותה ואמר

טחול שוחק פי׳ שמחה שמשמחת האדם ל״א ל׳ טחינה שטוחן

אנכי כו׳ ודו״ק .וע״ד הקבלה אות׳ ו׳ שנתן התורה והיא ת״ת

המאכל וק״ל .עם המרה השחורה אף שלא מציט שני מרות

ישראל וזהו סוד יי אלהיך וכן היה מוציאם ממצרים ע״י מדד,

אלא ר״ל שיש בצד שמאל מין מרה וק״ל.

זו וזהו וירא ישראל בסוד מוציא אסירים בכושרות והבן.

ד מ״ע ליראה את יי הנכבד והנורא .לכך נקרא מצד כבודר

ב מ״ע להאמין כו׳ .פי׳ צריך שניהם אמוג׳ וקבלה כי אמונה
ע״ד התולדה שמגודל בה כל ימיו מנעוריו .ומ״מ אף

שאינו נוקם בבני אדם שאין יראים מפניו .וע״כ
נקרא הנכבד ולבן הזכיר הספר פסוק ליראה וגו׳ והרצון לירא

בלבו הקבלה שהוא המופת על הראייה כמו שמביא

מפניו אף שאינו נוקם וכן הוא מרבה תלמיד חכם אף שאין•
בידם להתנקם וק״ל .הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי כו׳ כולהר

שנשתקע באמונת שמים .אין יוצא בה ידי חובתו אלא כששמע
וקבל

אח״כ דברי רבינו סעדי׳ .וכך כתב בעל הנצחון שאין אדם

מדה כנגד מדה לפי שעב׳ הוא בנידוי דהיינו בארור דכתיב

יוצא באמונה אלא אם כן למד ספר מדע ומ״מ קשה לסמוך

ארור כנען וגו׳ .וממזר הוא בלאו דלא יבא דהיינו חיוב מלקות.

על המום׳ לבד אם לא שיהא אמוג׳ תקוע בלבו מן התורה .ואז

וכשמשים או,תו רשע יורד עמו לחייו לפי שנאמר וחי אחיך

מספיק הראייה אף שיש ספרים הרבה וסייע לזה שמע ישראל

עמך ולא רשע לכך נפרעי׳ ממנו מדה כנגד מרה וק״ל .ומתיר

וגו׳ שאמרו בני יעקב לאביהם כדאית׳ בגמ׳ וגם לבני יעקב

לו מיד אם ירצה .פי׳ המנודה לאפוקי אם לא חש בדבר וק״ל.

היה בודאי האמונה ע״ר התולדה מנעוריהם אלא שהיה מסופק

אע״פ שמפרש בגבולין פיר׳ רש״י ולא בירושלים לפי שהיו

בם שלא ידע אם היה מופת להם .מספיק לפי דעתם לכך אמרו

מזכירין בבית המקדש כו׳ .ובלשון עג׳ אפי׳ בבית המקדש־

לו שמע ישראל כשם שאין בלבד כו׳ וק״ל .וצריך שיאריך

נמי לא ובל״א מפרש שאגבולין קאי ובלשון עוגה דווק׳ אין

^לת כו׳ .פי׳ ולא יחטוף בח׳ דהיינו ז׳ שמים וארץ ומה

להם חלק לע״ה .אבל בלה״ק אינו נענש כ״כ ע״ש וד,ספ׳ תפס

שאינו מאריך לפי שאין יכול להשיג וחס ושלום יבא לידי

לשון אחר:

מינות והבן! ואם לא יוכל להסתיר הרי שניהם נלאים כו׳

ה מ״ע לקדש שמו .הגדול אבל בפרהסיא שיש שם עשרה

פי׳ אמר ליה שכל אחד עושה מה שירצה וגם השני יודע מה

מישראל כו׳ .נקט עשרה משום דציווי ונקדשתי בתוך

שזה עושה ומה שאין אחד מחיה מתים כהרף עיין היינו משום

פירש בעשרה דאתיא תוך תוך כדאיתא בברכות פ״ג דף כ״א

שאין מסתיר דבר מחבירו ונותן לו ידיעה וחולק לו כבוד

ע״ב( .דברי הבעתיק).
ו מ״ע לשמוע מכל נביא שיהיה בכל דור כו׳.
ז מ״ע ללכת בדרכיו כו׳ ואומר אחרי יי אלהיכם תלכו .אבל~ י

ומ״ה אין אחד סותר מה שחבירו עושה ואינם מוכרחי׳ אחד
מחבירו רק שלקח רשות מחבירו לכך קאמר הרי שניהם
גלאים שיהא צריך לחלוק כל פעם כבוד ושאילות לחבירו.

ג ואהבת את יי

עיקר המקרא בא שצריך לילך אחר דברי חכמים '

אלהיך בכל לבבך וכו׳ .אלא מיראת המלך

ולשמוע מהם דברי הלכה כדלקמן בהפוך הדף בע״ב .שאכל

ואמר בתחילה מורא ואח״ב קבלת שכר כי כן הדרך

ושתה ועשה משפט וצדקה כו׳ .שני פעמים העיד עליו המקרא
שעשה דין ומשפט ואז טוב לו כלומר שזו העיקר ומה שמסיים
הפסוק הלא הדעת אותי קאי אתרוייהו שהרי הכל פסוק אחד

מורא וק״ל .ועוד האהבה קרובה לבא מחמת קבלת שכר אבל

היא יייק•_______
_ ___ ____ -—----------ח מ״ע להדבק בחכמים כו׳.
ט מצוה ואהבת לרעך כמוך כו׳ יראת יי שנאת רע ומה שט

מתוך המורא בא אח״ב לקבלת שכר ואח״ב לאהבה והמשל
מן הנער שאין יודע בתחילה מאומה ושום תגמול אלא מחמת

ד,אהב׳ רחוקה לבא מן המורא לפי שהיא דעות הפוכות הירא׳
והאהבה .שבראו מטיפה סרוחה כו׳ .ק״ק מה טובה היא זו
אלא ר״ל הוא כמו אע״פ כלומר אע״פ שבראו מטיפה סרוחה

למעלה (פיר׳ בלאו דלא תשנא) מותר ל״ק כי שניהם

עשה לו כל טובות האילו וק״ל .עשה לו נקבי עינים להביט

בגמרא רב אמר ומותר ומדקדק מפסוק של תורה כי תראה

'ולראות פי׳ היא כפילת החושים חד ע״ד ההכרח וחד ע״ד
החסד וחנינה וכן בכולם דלקמן וק״ל .ולא כרבי ישמעאל כי׳.

חמור שונאך וגומ׳ ורב נחמן בר יצחק אמר אפילו מצוד ,ומביא
דברי קבל׳ יראת יי שנאת רע שהוא משמע מצוד .ומה שהזכיר

ס״א ר׳ ישמעאל ורבא שחולקין וכן נ״ל כי רבי ישמעאל

הספר מותר זהו על הפסוק של כי תראה וגו׳ דלא מוכח מיני׳

.

ביאורי

ד

הל׳ עבודת

הבורא יתברך

המהרש״ל

מצוד ,רק מותר ובעבור זה הזכיר עכשיו זה הפסוק של קבלת
בדי להודיע שהוא מצור .וכן לקמן במצות פריקה בעבור

חמורי׳ שרובם אינם מכווני׳ להעמיד גירסת׳ ולומר שמועה
מפי רבן לאחר זמן הילכך עיקר שכרן המרוצה .ואגרא דדרשד,

שהתחיל לפסוק של כי תראה וגו׳ כתב שהוא מותר .ודוק.
(אמר המעתיק דברי פי חכם חן וראוים לאומר׳ .זולת שעדיין

פי׳ שדורשין בשבת קודם הרגל .ואגרא דשמעתא סברא כף.

עומד בתימה שהרב המחבר

כתב למעלה מותר ומביא גם

הפסוק יראת יי שנאת רע וז״ל סיו׳ המצוד ,דלא תשנא ובן

פי׳ שהוא יגע וטרח ומחשב להבין טעמו של דבר .ומשמיע
קולם כו׳ כל זה נאמר בירושלמי וכן מהוי״ם לא הזכיר׳ והספר

כתוב יראת יי שנא׳ רע .על כן נ״ל מאחר דידו׳ שהקפיד׳

מוסיף ע״ד הפסוק ערוכה בכל ושמורה וממנו דרש בפ׳ כיצד,
מעברין שלא ללמוד בלחיש׳ כי אם ערוכה ברמ״ח איברי של

התורה על שנאת הלב שישנא חבירו ולא יאמר לו ועל כן

אדם כלומר שמניע ומשמיע קולו כו׳ ע״כ הוסיף הספר ואינו

למעלה דקאי אשנאת הלב קאמר דמותו־ לשנאותו בלב והכא

שוכח וכולל יחד מה שנאמר בירושלמי ובגט׳ שלנו .ולפי זד,

מיירי שישג׳ אותו בגלוי ויתקוטט עמו על זה אולי ישוב

הוא מיותר מה שכתב אחריה כל ד,משמי׳ קולו וכן בספר

מדרכו הרעה וכן מוכח מקרא שהביא ובמתקוממיך אתקוטט.
וכן הפסוק דיראת יי משמע הכי כי בודאי אם ישנ׳ הרשע
בלבבו לא יור׳ בזה שהוא ירא יי אבל כשיתקוטט עמו על זה

מתייק אינו ואמת שהרמב״ם הזכירו לפי שלא הזכיר בתהילה
ומשמיע קולו כו׳ .ע״כ הוסיף זה להשמיע קולו והא דלהשמיע
קולו לא נאמר בירושלמי אלא היא מפרק א״מ לכן שינה

מור׳ שהוא חרד לדבר יי ושוקד על דברו לא ירא מפני איש

הרמב״ם הלשון וכתב תלמודו מתקיי׳ כלישנ׳ דגמ׳ בסוגי׳

שהרי מתקוטט עם זה הרשע עבור רשעתו .ולד,כי למעלה

דהתם שכתב ג״כ על כמה עניינים בהאי לישנא ותלמיד טועה

שהביא גם המקרא דיראת יי שנאת רע רצונו מאחר שמצינו

הגיה מלבו בפנים כמו שכתוב ברמב״ם .ובם׳ הדר אמר לנו

שמצור ,להתקוטט עמו א״ב אפילו לא יתקוטט עמו מ״מ מותר

מורי כו׳ פיר׳ כשהיינו לומדים לפני רבינו פ׳ הדר אז אמ׳
לנו כו׳ וק״ל .המשמש בכתרו של תורה כר .פי׳ אפי׳ הרב

י ואהבתם

לשנאותו בלב ודו״ק.

בתלמידו ואיירי בעבודת שימוש ממש

אבל שאר שימוש

את הגר הרי יש בגר שתי מצות כו׳ פי׳ ואהבת
לרעיך כמוך ואהבת לו במוך .אבל ואהבתם כר.

מחוייב הרב שלא למנוע מן התלמוד שנ׳ למס מרעהו חסד

שהוא במשנה תורה ואינה מצוד ,בפני עצמה וק״ל חוץ מלעניין

וק״ל .ארנונות פי׳ מסים ובערוך בערך ארנון פי׳ בע״א :מכאן

מלקות שלוקה אפי׳ על לאו שבמשנה תורה ומה שהביא הפסוק
של ואהבת וגוי׳ משום שנא׳ בו הגר להדיא א״נ לאשמעינן

לת״ח שבני עירו מצווין כו׳ הספר מביא ראיה מדכתוב אחד
אומז" ועשית והיינו שלא צוד ,אלא על משה רבינו .וכתוב

דל״ת ואהבת׳ את הגר אפי׳ יו,תר מכמוך לכך כתב שבמקום

אחד אומר ועשו דהיינו כל ישראל אלא בע״ב צ״ל שעם הארץ

אחר מפרשו ואהבת לו כמוך ודו״ק.
יא הוכיח תוכיח את עמיתך כו׳ מוטב שיד,ו שוגגין ואל יהו

יעשה מלאכת ת״ח כך נראה פשוטו וע״ד הדרש נ״ל שמבי׳

הזידין בו׳ וכתב האשירי בפ׳ ד,מבי׳ בשם בעל
ד,עיטר דווקא מידי דיש לה רמז מן התורה כגון מידי דאתי
!מדרשה כמו תו׳ י״ב וכר",ג אבל מידי דכתיב בהדיא באורייתא

ראייה כמו שע״ה עשו הארון כך צריכין לעשות מלאב׳ ת״ח
לפי שת״ח דומ׳ לארון שהי׳ של עץ מה עץ אחד מגדל חבירו

יג מפני

כך ת״ח וק״ל.
שיבה תקום כר .הסמ״ק והאשיר״י מפרשי׳ שיבה

מחינן וכתב עוד והוא דידעינן בוודאי דהם ימאנו אבל אי

כשהוא ע׳ שנים .איסי בן יהודה אומר כר .וז״ל

לא ידעינן מחוייבי׳ למחהת בידם ע״ב ע״ש כי אף במזידין

הגמרא ת״ר מפני שיבה תקום יכול אפילו מפני זקן אשמאי
ח״ל זקן ואין זקן אלא חכם שג׳ אספה לו שבעים איש מזקני

את

ישראל .רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקג׳ חכמ׳

צריך לשתוק כו׳ ומה שאמרי׳ הוכח תוכיה מאד ,פעמים היינו
היכא שמקבל

תוכחה

רק שחזר לסורו

ואינו

כובש

יצרו אבל מי שבועט בתוכחה ואינו מקבלה עליו נאמד אל

תוכח לץ פן ישנאך ומה שאמרינן שיעור תוכחה עד הכאה
וכו׳ .היינו בפעם הראשון צריך אתה להוכיחו כ״כ עד שירצה
<-
לד,כר ואח״ב אל תוכיח אותו כלל וק״ל.

שנ׳ יי קנני ראשית דרכו איסי בן יהודה אומר מפגי שיבה
תקום אפילו כל שיבה במשמע רבי יוסי הגלילי היינו ת״ק

א״ב יניק וחכים ת״ק סבר יניק וחכים לא ר׳ יוסי הגלילי

אומר אפי׳ יניק וחכי׳ :מ״ט דר׳ יוסי הגלילי אמר לך אי ס״ד

■יב מ״ע ללמד בנו תורה ומצות כר .איתת׳ דמקריא פי׳
שמטרחת לה להביא בניה לבית הספר ללמוד מקרא

מ״ש דפלגינהו ו־חמנ׳ דד,אי לאו והאי לאו האי ש״מ אפי׳

•ומשנה רש״י ונטרא ליה לגברא כר .פי׳ שנותנת רשות לבעלה

יניק וחכים וה״ק קרא מפני שיבה תקום והדרת תקום והדרת

כדקאמר ת״ק א״כ נכתוב רחמנא מפני שיבה תקום והדר׳

לילך וללמוד תורה רש״י .ויצאו בני הנביאי׳ ת״י ותלמידי

פני זקן שקנה חכמה -אפי׳ יניק וחכים ופי׳ בקת׳ מדקפיד

נביאים כו׳ דאל״ב ל״ל קרא וא״ל שבא לומר שיהא דברי׳

קרא אחכמה ש״מ דזקן לאו אשמאי אלא בעינן חכמה בהדיא

משונני׳ בפיך א״ר יכתוב ושננתם לחוד .לבניך ל״ל אלא ע״כ

דליכא למימר ר׳ יוסי גמי אזקן אשמאי פליג וקאמר דלא

בא לתלמידי׳ וא״ל א״ב ולמדתם את בניכם ל״ל תירץ בגט׳

בעינן חכמה דא״כ היינו איסי בן יהודה פ״ה ועוד מוסיף ר״י
דליכא למימר נמי דודאי פליג עליה ר׳ יוסי ואמר זקן אשמאי

וה״ה על תורה שבע״ם נמי קאי ונראין הדברים דווקא בתורה

נמי ואיסי בן יהודה פליג עליה ואמר אפי׳ סבא דארמאי דהא

למעוטי בנותיכם כר .ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כו׳

שבע״פ בטו״ר איתא להיפך על כן ראוי ללמוד בחנם הן תורה

כל שיבה במשמע קאמר הא לא אשכחן בשר דוכתא דזקן גוי

שבכתב הן תורה שבע״פ וק״ל .שהתלמוד שלנו מספיק לכולן

צריך לכבדו .ועוד דלקמן אמר ר׳ יוחנן הוה קאים מקמי סבי

זכתב׳ תו׳ .על זה סומכין לומר פרשת תמיד שהוא מקרא
ואיזהו מקומן משנה ור״י הוא תלמוד .המנבל עצמו כו׳ :פירש

דארמאי ותלי טעמא בכמה הרפתקי דעדו עלייה,ו ולא קאמר
משום דס״ל כאיסי וא״ת כיון דשיבה נמי בעי שיבה וחכמה

רש״י ששואל לרבו כל הספיקות אעפ״י שיש בהן שחביריו
מלעיגין עליו כר .ה״ג אחרי ה׳ ילכו כאריה ישאג כר .פי׳

כדפי׳ בקו׳ א״כ לר׳ יוסי הגלילי דמרבה אפילו יניק וחכים
שיבה דכתב 1חמנ׳ למה לי כיון דאפילו יניק וחכים כ״ש

לשון מהר״ו ודייק מסיפא דקרא דכתיב ויחרדו בנים מים.

שיבה וחכים דמי גרע אם הוא זקן בהדי חכים ונראה לר״י

ומאחר שהוא מצוד ,א״כ שרי אפי׳ בשבת .ואגרא דפרקא
ריהטא נראה שהיה כל שבת ושבת ודורש ג״כ דינים ודברים

דודאי יניק וחכים צריך שיהא הוא מופלג ולכד איצטריך
שיבה אע״ם שאינו מופלג דכך לי זקן שאינו מופלג כמו יני?

ביאורי
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זחכים שהוא מופלג א״כ לפי זה אם היו שוים בחכמה היניק
והזקן כגון שהיו שניהם מופלגים צריך שיעמוד היניק מפגי

ואדרבה טעות גדול הוא שאם היה ר״ע דורש אבד

הזקן דגבי היניק צריך שיהא מופלג וגבי זקן אינו צריך עכ״ל

ואח״ב תאבדון א״ב הוי ס״ל כר׳ יוסי בר יהודה דהיינו לרדוף

יד מ״ע לאבד ע״ז כד .אבד ואח״ב תאבדון זה אינו בגמרא

תו׳ .וממילא לאיסי בן יהודה דאמר כל שיבה במשמע וסבר

אחריה׳ ואח״ב לחלק א״י ואח״ב לשרוף ולא מציגו דסבר כך

גמי יניק וחכים אין צריך יניק וחכים לכבד זקן וחכים שהרי

אלא ר״י בר יהודה ומגלן דהא לדרוש שצריך לשרש אחריה

לא תלוי מעלו׳ החכמה בזקנה ודוק היטב .איסי בן יהודה

אלא ע״כ ר״ע לא דריש ליה אבד ואח״ב תאבדון כר״י לכך

אומר כל שיבה כד .כתב האשירי וז״ל וכיון דס״ל דאיסי בן

בא הכתוב לשרש אחריה וכן פ׳ התו׳ להדיא.
טו מ״ע להרוג את עיר הנדחת כד.

הגלילי ומרבה יניק וחכים דאל״ב והדרת פני זקן ל״ל לפי מה

יו מ״ע שישוב החוטא מחטאו כד .כי מטא שליח צבורא לאבל

שסבר אפילו זקן אשמאי וכן הלכה .ומה שהקשה כאן מהרא״ש

אנחנו חטאנו קם אכרעי׳ כד .ומכאן אני אומר שראוי
לעמוד בוידוי אל ארך .אפים שאומרים בב״ה' כי אומרי׳ בו

וחכים דילמ׳ תרוייהו באו אקנה וחד בא לזקן אשמאי וחד

חטאנו לך אדון וכן ראיתי נוהגי׳ .רגלי חסידיו ישמור פי׳

ר״י עכ״ל וטעות הוא בידו לפי שהו׳ הבין שהמקרא בא לר״י

כשהוא מאריך קצת מעשיו בחסידות שוב ישמור רגליו מכל
רע וממילא אנו שומעין כשעברו רוב שנותיו או שבא לידו

יהודה כל שיבה במשמע ע״ב ס״ל זקן זה שקנה חכמה כר״י

בביאורין וז״ל וק׳ מגליה דלאיסי בא הכתוב לרבות יניק

בא ללמדיגו שזקן אשמאי צריך לכבד זקן חכם כמו שמוקי

להזהיר היניק וחכים לכבד זקן וחכים וליתא דמקרא לא איירי

דבר עבירה כד .שוב ישמרו רגליו וק״ל• .בדרך שאדם רוצה
לילך כד .מן התורה דכתיב לא תלך עמהם ואח״ב כתיב קום

שיהא מופלג וממילא שמעינן מדקפיד קרא אחכמה שכששניהם

לך אתם מן הנביאים דכתיב אנכי מלמדך להועיל מן הכתובים

בזה אלא הפירוש הוא כמו שכתבו התו׳ דיניק וחכים צריך
שוין צריך היניק לכבד הזקן אבל אין עיק׳ הפסו׳ בא לזה ואז

אם ללצים הוא יליץ .כי שב אפי׳ ממנו פי׳ אף ששב אפי

לא קשה מידי ודו״ק .כל שיבה פי׳ אפי׳ בור גמור חוץ מרשע

ממנו לחוד אפ״ה -ארפא משובותיב׳ כלו׳ מכל העולם וק״ל.

שמותר להסתיר תו׳ .שני חומשין פי׳ בקו׳ שני חומשים של

ונאמר כעם בחוק כסילים כד .ולפי שהכעס באה לאדם ביום

רבנן ובצרי לחו חד בו׳ ומה שהזכיר פי׳ זה של חכמים יותר

התענית ע״כ יזהר התענית ביותר וכ״ב ר׳ יונה :והיא כתובה
לרבים וזה נוסחה אנא אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב

מכל הפירושים כלומר שת״ח עשו להם טובה דהתורה אמרה

בוראי שבראתני וגדלתני וזנתני ויפרנסתני וכלכלתני עד היום

ספר ותו׳ מפרשים שתחלים נחלק לה׳ חומשי׳ כמו תורה .ואתו

ארבעים יכנו והם בצרי לחו חד לכך ראוי לעמוד בפניהם

הזה ואנכי באיולתי גמלתיך הרעה והכעסתיך במעללי הרעים

וק״ל .שאין תורה עומדת כד :כשעוסק בתורה וקאי קמי

ומידי יום יום הרע בעיניך עשיתי וחטאתי לפניך אנא אב

תורה עצמה ותימא שמביא בספר דין דליתא דהא לייט עליה

הרחמים הנני קורע לפניך את לבי באנחתי ובמסתרים תבכה

אביי בתראה .אלא אפי׳ עוסק בתורה צריך לעמוד .וכ״כ הטור

נפשי ואבקש אני את רחמיך וחסדיך כעני בפתח לעזרני לשוב

להדיא דליתא דין זה וכן הרי״ף והרמב״ם ושום מחבר לא

בתשובה שלימה לפניך ושמרה זאת לעולם ליצר מחשבות

הזכירו וגם לישג׳ דמ״מ שכתב הספר אינו מיושב כל כך

לבב עבדיך והכן לבבי אליך לאהבה וליראה את שמך הגדול

לכך נראה שמזה מביא הספר הראיה דמסקינן התם מפני

ולהיות לפניך עבד נאמן כל הימים ותנקום ותרחם את ציון

לומדי׳ עומדין מפני הס״ת,לא כ״ש והספר לא היה כתב רק

ותבנה חומות ירושלים ונדחי ישראל תכנם וצמח דוד עבדך

תלמיד טועה הגיהו וכן הר״ן הקשה על הא דמכות כדאמרי׳

• אמר המעתיק ואני בער ולא אדע למה לא הביא פירוש רש״י שפי.

בדאמרי׳ בפ״ק דקידושין ותו לא מידי וסמך על זאת ושום
'נ• שלש דגלים ור.פ׳ רגלי חסידיו בשהוא מתנהג ב׳ פעמין

כמה טפשא כד .והכא דאמרי׳ ק״ו דמשמע איפכא אלא בודאי

רגלי׳

התורה עדיף ואלמלא לומדי׳ היתד .כרוכה ומונחת כו׳ והיינו
כפי׳ שפירשתי .לימין רבו הרי זה בור פירש״י אפי׳ בדרך

בחסידיו ישמור אותו הקב״ה .והנה לא מצאנו בפי׳ רש״י איך ידוייק
ממנו רוב שנותיו .והנה אף אני אענה חלקי ואומר דבעל המאמר

ארץ אינו בקי .בשעה שעוסקים במלאכתן כ׳ היינו כשעוסקין

סמיך אסיפא דקרא .והנה זה מצאנו פעמי׳ רבות בתלמוד כי ההוא

במלאכה עצמו אבל עוסקים במלאכת אחרים אז אין רשאין

דריב״ל דלעיל לעולם ירוץ  :אדם בו׳ .שג׳ אחרי ה׳ תלכו והנה לא

ממש תו׳ והרא״ש .האומר שור זה הקדש כד מסיק שם אומדין

יתייק מזה שירוץ דהלא הליכה כתיב אלא סמיך אסיפא דקר׳ דבתיב

כמה אדם רוצה כד .פי׳ אומדין אותו אדם כמה רוצה ליתן

ויחרדו בנים מים שהרד הוא ענין מהירות ורוצה כדכתיב חרד אל

בשור זה לעולת נדבה אע״פ שאינו חייב קרבן ואיירי באדם
שמקדיש כל נכסיו והיו בהן קרבנות עולות ורצה לפדותה

דברו והנה כמו־כן אילו החכמים האומרים כשעברו רוב שנותיו .או
שבא לידו כו׳ סומכי׳ אסיפא דקרא דכתיב כי לא בכח יגבר איש וה״ק

היאך יכול לפדות קרבנות עולות אומדין כמת אדם רוצה ליתן

רגלי חסידיו ישמר הקב״ה לא כן הרשעים שהם בחשך ידמו ואימתי

בשור זה לעולת נדבה שהוא אינו ב״ב ביוקר כמו עולות חובה

ישמר הקב״ה רגלי חסידיו כשהם חסידים רוב שנותיהם עד שהגיעו

וק״ל :עוד שם שאין ת״ח כד הרא״ש כתב והרי״ף לא הביא

ימי הירידה וכלה כחם וזהו כי לא בכח יגבר איש כלומר כשלא בכחו

זה אלמא דלית הילכתא כוותיה .פי׳ רשאי חייב ותימא מאחר

יגבר שאפס כהו ועדיין חסיד הוא אז הקב״ה ישמור רגליו והאומר

שהטעם שלא יהא כבודו מרובה כד א״ב אינו רשאי ממש וכן

או שבא לידו דבר עבירה כו׳ .דריש הכי רגלי חסידיו ישמור ורשעים

כל המפרשי׳ לא הזכירו זה ואפי׳ הרמב״ם לא כתב כאן אלא

כחשו ידמו כי לא בכח יגבר איש הרצון הרשע מרא׳ תגבורות כחו
לעשות מה שלבו חפץ וחוטף וגוזל בכח וזהו כי לא בכח יגבר איש

אינו רשאין ולעיל כתב גבי בעלי אומניות אין חייבין אלמא
ממש קאמר אינו יכול וכתבו התו׳ דווקא התלמידים הדרין

אלא איזהו גיבור הכובש את יצרו וה״ג כי לא בכח הוא פירוש על
חסידיו כשהוא חסיד שלא בכח יגבר אלא בשכלו כובש את יצרו ואולם

בבית הרב אבל אחרים אפי׳ ק׳ פעמים חייבין ואפי׳ אותם
התלמידים אם באופנים .חדשות חייבין לעמוד והרי״ץ כתב

מה שאמר פעם ראשונה ושנייה הוא בעבור דכתיב חסידו וקרינן חסידיו

בשמם שדווק׳ מיירי בבית המדר׳ אבל בחוץ לא כדי שלא

שההוראת כתיב מורה כחסיד אחד והקרי מורה על שנים הא כיצד חסיד

ירא׳ כמזלזל.

אחד שעשה שתי חסידות והאל וראינו נפלאות מתורתו.

ביאורי
הלכות רציחה
עה כל

מצות עשר.

ההורג בשגגה גולה כו .,משפט אחד כר פ׳ אילו
הגולין .לעבד ולגר תושב .פירו׳ גר תושב שהרגו

ישראל או גר תושב שהרג גר תושב אבל גר תושב שהרג
ישראל אינו גולה .כדאי׳ בגמרא להדיא כך אומרי׳ חכמים

המהרש״ל

מא

טפחים וכן במיימו׳ ע״ש .בספר מצות ל״ת דהיינו לעיל
דברים הרבה עוד מדין זה לעיל שמא יבלע עלוקה פי׳
תולעת קטנה המצוייר .במים וכשנתלת בבשר מוצצת דם

שיהיה נפוחה מלואה והיא נקראת נימא בגמרא ע״ש .והחלב
והציר והדבש כו׳ :ותימא לי הרי לא הזכירו במשנה רק אילו
ג׳ משקין מים יין וחלב ותו לו והאם׳ שהרמב״ם פי׳ לשם

• פי‘ לשם אומרים דווקא כה״ג הוי גר תושב .הרי זה נהרג
עליו כר .המזבח קולט שהרי נאמר בהורג בזדון מעם מזבחי
תקחגו למות .מכלל שההורג בשגגה קולטו מזבח ואם הרגו

משקים אין בהם משום גילוי שהציר והמוריים והחומץ והשמן

שם גואל הדם הרי זה נהרג עליו כמי שהרגו בתוך מקלטו

והדבש ר׳ אומר בדבש מודים חכמים לר״ש כשראו אותו

ואין קולט אלא גגו של בית עולמים בלבד .ואינו קולט אלא

כהן ועבודה בידו אבל זר או כהן ואינו עובד או עובד ולא
היה על גגו אלא סמוך למזבח או אחזו בקרנותיו אינו נקלט.

וכל מי שקלט המזבח אין מניחין אותו שם אלא מוסרי׳ לו

במשגה שנתבאר מן התלמוד שאף הדב׳ והציר הוו בכלל
הגילוי ולא מצאתי ואדרבה בירושלמי להיפך מצאתי חמשה

נוקר ומסתמא הלכה כרבנן .מתחת אוזן הכלי וישתה כו׳ זה
אינו מן הירושלמי אלא מפ״ק דחולין דקא פריך תלמודא
הא קא חזי ליה ומשני ליה כדי שיחזור לחורו אבל הספר
תפס שיטת הירושלמי לחומרא דלא בעינן כולי האי אלא

שומרים ומגלין לעיר מקלטו בד״א במחוייב גלות אבל מי

כדי שיצא הנחש מאוזן הכלי וישתה ותו שהטעם מפורש

שברח מן המלך שלא יהרגנו בדין המלכו׳ או מב״ד שלא

בירושלמי משום דכחוט השערה הוא ואינו נראה ושפיפון

 .יהרגוהו בהוראת שעה וברח למזבח ונסמך לו אפי׳ היה

שמו ונתנה רשות לקרקע להפקע לפניו וכן בתו׳ ואל תשגיח

ז»יי>־י זה ניצול ואין לוקחין מעל המזבח אלא א״כ נתחייב

במהרא״ש .אלא לחתול בלבד פירש״י שלא מזיק לו הארס

.מיו״ז ב״ד בעדות גמורה והתראה .כדרך שקצבים עושים כל
י ־ שימות בהולכה בר .כך לשון הגט׳ קצב כו׳ תני חדא מלפניו

לפי שהוא אוכל חיויא כדאיתא בע״פ רש״י .ולא נשתנה
משאר צלי פי׳ שנפל חתיכות חתיכות ע״ש .מחזירו לימינו

חייב מאחוריו פטור .ותני חדא מאחוריו פטור ותני חדא
בון מלפניו בין מלאחוריו פטור .ל״ק כאן בירידה שלפניו

שמאלו.

ועלייה שלאחריו כאן בעלייה שלפניו וירידה שלאחריו כא{
.בירידה שלפניז ושלאחריו כאן בעלייה שלפניו ושלאחריו ע״כ

פא מ*ע פריקה וטעינה כו׳ .וטוען עמו כמו כו׳ .כפול לעיל
ושם כתבתי שהאשיר״י פליג בע״ב .הבהמה וחיה

פי׳ כדי שיוכל ישראל לאחוז בימינו מיד בחרב החגור על

ופרש״י כל דרך עלייה חייב וכל דרך ירידה פטור כו׳ ומ״מ

לפריקה וטעינה זה לא נא׳ במשנה אלא לפריקה ובהאי לישג׳

נראה מ״ש הרמב״ם והספר אינה נגד ד.גמ׳ וה״ק כל שימות
שהוא ירידה מאחריו

מביאה הספר לעיל בלאוין מ׳׳מ הוכחתי לשם שה״ה לטעינה
כו׳}.בדי לכוף את יצרו פי׳ בשונא שלא־דיבר־עמו ג׳ ימים־

ובירידה חייב אפ״ה בשעת הגבהה פטור משום דהוי עלייה

ולא מחמת עבירה כשונא דקרא וכן משמע בתו^/זם ימדו־

מלפניו וכל שימות בחזרה אף ע״פ שהוא הגבהה לאחריו

שמים פי׳ הוא דבר שאין אפשר וק״ל~’ .

בהולכה שהוא

הגבהה מלפניו

אף

דפטור מ״מ בשעת ירידה מחייב דהוי ירידה מלפניו ודו״ק
היטב.

ונשמטה שליבה מתחת

רגליו אף שבגמרא

מפיק

להדיא שחייב ומרבה מקרא מ״מ המדקדק בסוגיא יראה
דלא קאי במסקנא לחייב גבי שליבה אלא דלא מיהדק שאינו
מלא הנקב להיות תחובה בו כ״כ יפה א״כ עוט׳ לישבר
וירידה יש כאן וחייב או שמותלע השליבה ועומד לישבר והוי
^*1דה וכן משמע בתו׳ .ואחד מרובה בגדים כר :כגון

הלכות מקח וממכר
פב מ״ע לדון בדיני מקח וממכר כר .מ״מ הלכה כר׳ יוחנן
כר .ומ״ה לעגין קדוש׳ בכור דהיינו כשמוברין

הפרה לגוי כדי להפקיע הולד מבכורה צריך שימשוך הגוי

מיושאיהו ואילך שבימיו נגנז צלוחית של שמן המשחה ,אחד

לחומרא כדלקמן ומהרא״י האריך בתשובתו .או בשטר או
בחזקה .והשטרות שכותבין עתה אינה אלא לראייה ואין

• העובד ואחד שעבד ע״כ הוא חד דבגמ׳ דריש תלתא קראי

הקרקע נקנית על ידו טור ח״מ סימ׳ קצ״א .מדין ערב כה״ג

נאמר בכ״ג חד למשוח וחד למרובה בגדים וחד למי שעבר

איתא לעיל בדין קידושין .כיצד בשטר כתב לה על הנייר

ממשיחותו פירו׳ שנעשה כ״ג לשעה כשאירע קרי או פסול

על החרס כר .והתו׳ מפרשין דהאי ברייתא דקדושין אתיא

או

■לכ״ג בי״כ ועתר .חזר הראשון לכנו וזה עבר מגדולתו וא״כ

כר״א דאמר עידי מסירה כרתי לכך כשר אפי׳ על גבי חרס

ע״כ הספר ה״ק בין בכהן שעובד עתה עבודת פנים בי״כ בין
שעבד כבר פעם אחת ועכשיו אינו עובד וק״ל.

כו׳ .וההיא דכתובות אתיא כר״מ דאמר עידי חתימה כרתי
כר .ומאחר שיוכל להזדייף א״ב פסול ע״ג חרם ואף שר״א
לא הכשיר אלא בגיטין אבל בשטרות לא ה״מ בשטרות

עו מ״ז להפריש ערי מקלט .ועדיין לא נכבשו מעולם כו׳
ומזה כתב הרמב״ם ראיי׳ למשיח שיבא בבי״א.

מ״ע

הרודף אחר חבירו להורגו כר .כדברי ר׳ יהודה כו׳
עז
ואני אומר שאין זו ראיה ורש״י מפרש בפיר׳
החומש כל הקרוב לפשט אף שאינו מן הלכה וק״ל.
עח מ״־ע הרוג שנמצא נופל לארץ כו׳ ממקום שנעשה חלל
מצוארו פי׳ לשון ומדדו אל החלל כלו׳ במקום
שגעשה חלל .ואין המומין פוסלין בה .לפי שגא׳ בפרה אדומה
אשר אין בה מום בה מום פוסל ולא בעגלה ערופה.

עם מ״ע •שיעשה אדם מעקה לגגו.

פי׳ גובהו בבור

ג׳

טםח?ם כו׳ .בס״ת בור פי׳ שעומד בר״ה גבוה ג׳
!בביתו פי׳ שיעמוד הבור בביתו או בחצירו עושה לה מעקה

העומדין לראייה אבל זה שאינו עשוי אלא לקנות בו לפי שעה

כמו הגט אעפ״י שהשטר יכול להועיל לראייה אח״ב מ״מ
עיקרו אינו לראייה תוס׳ פ״ק דקידושין דף ט׳ וכן בכתובות.
ומ״ה ל״ק הא דכתובות איך יכול לחתום אחרס שמא יכתוב

עליו שטר מכר ודו״ק ומסר לו המפתח כר .וכן דעת הרא״ש
דלא קני במסירת המפתח לבד לאפוקי רשב״ם .ותיחוד
ותפתח ותקנה העיקר לעיל .שאין יכול שמעון לומר לראובן
טול קרקע זו במעות כר פי׳ אע״פ שהוציא המעות ולית
ליה חדא זוזי ואפ״ה צריך לדחוק ולמכור את שלו ולהחזיר
לו המעות ול״ד למוכר שור לחבירו ונמצא נגחן בריש מוכר

את הפירות כתבו התום׳ שזה לא דומה לשור עחן שהתם

מורה

נבוכים
 .חלק שלישי פרק ט׳א
יצרו עליו ולא יוכל•
פרק שנים וארבעים

לז

שאעיר עליו ,והוא שאע״פ שגבר
לסבול ולכוף את יצרו ,צריך שייחדנה במקום נסתר,
אשר כלל אותם הכלל השביעי ,והם דיני
והוא אמרו אל תוך ביתך ,ואין מותר לו שילחצנה
ממונות אשר ספרנום בקצת ספר המשפטים.
במלחמה׳ במו שבארו שם׳ ואין מותר לבועלה פעם וקצת ספר קניין וסבתם מבוארת .ווה שהם שיעור
שניה׳ עד שינוח אבלה ותשקוט דאגתה׳ ואין מונעין אותה משפטי יושר בעסקים הנהוני׳ בין כני אדם בהכרח,
מהתאבל ומן הבכי ,ולא מהמנע מן הרחיצה ,כמו שכתוב ושיעורו העוסקים זה את זה ,להועיל כל אחד את חבירו(א).
ובכתה את אביה ואת אמה׳ .כי לבעלי האבל מנוחה לא שיכוין האחד משני העוסקים לרבות חלקו בכל
בבכיה ,ועוררם אבלם עד שיחלשו כוחות הגופנים מסבול ושיהיה הוא המרדה מכל צד .תחלת זה שלא יהיה שום
המקרה ההוא הנפשי .כמו שלבעלי השמחה מנוחה במיני אונאה במכר (ג) ,אלא הריוח • הנהוג הידוע ( ,0והניח
השחוק .ומפני זה חמלה התורה עליה ,ושם הרשות בידה בהם תנאים שיתקיים בהם המכר (י) .והזהיר אפילו
מכל זה עד שתלאה מן הבכי ומן האבל .וכבר ידעת מאונאת דברים כמו שנודע ^(ה)• ואחר כך דין ארבעה
שהוא בעלה בגיותה׳ וכן כל השלשים יום תחזיק בתורתה שומרים .ואפני היושר בו מבואר ,והוא ששומר חנבס,
בפרהסיא ,ואפי׳ בע־ז ולא יחלקו עליה באמונה עד הזמן שאין תועלת לו כלל בזה העניין ,ואמנם הוא גומל חסד(
^זהוא ,ועם זה אם לא ישיבנה אל חקי התורה לא תמכר הוא פטור מן הכל ,וכל נזק שיארע הוא מביס בעל
,לא יעבד בה .הנה שמרה התורה קרבת המשגל ואע״פ הממון  ,0ושואל ,שהתועלת כולה שלו ובעל הממון הוא
שהיא בקצת מרי ,ר״ל היותה אז גויה׳ ועם זה אמר ,לא הגומל אותו חייב בכל (״>׳ וכל הנזקים המתחדשים הוא
תתעמר בה תחת אשר עניתה .הנה התבאר מה שבאלה מכיס השומר ,אבל נושא שכר ,והשוכר׳ כל אחד
המצות מן המרות הטובות ,והתבארו סכות כל מצות ־משניהם רצוני לומר .השומר ובעל הממון ,משתתפים
בתועלת (ם) ,ולזה נחלקו הנזקים בין שניהם .מה שיבא
זה הספר:

המצוות

מנזק

שי למורה
המגונה הזה משוס שידע תוקף יצרם של אנשי הצבא הרחוקים
מביתם ,ואס לא יתירו לו; ישאנה באיסור; וידוע דעבירה
גוררת עבירה ,עד שיפרוק מעליו עול מלכות שמיס לגמר?
ולח הותר דבר זה אלא במלחמה ,שדעת אנשי הצבא צריכה
להיות אל פני המלחמה ,ולא יטרידס שוס דבר .ומטעם זה
_^ותר להס במלחמה לאכול נבלות וטרפות וכתלי דחזירי למלא
׳1אות נפשס ,ולא יהרהרו בהם ,ויתנו לבס למלחמה .ולפיכך
הושבו בתחילת המלחמה מי שארס או נשא אשה חדשה ,או
נטע כרס או בנה ביה ,מפני שבני אדם הללו יהיו דעתם
ולבס תמיד על אלו הדברים שהניחו אחריהם ,ולא יפנו
לבס למלחמה:

פרק שנים וארבעים

המוכר

והקונה יהיו מהנים ונהנים בשויה( .ב) המוכר
w
לא יאנה את הלוקח ,ולא הלוקח את המוכר.
במדינה .ובזמן הש״ס אמרו המשתכר אל ישתכר יותר
משתות ,והכל לפי הסחורה ,ולפי כמותה ואיכותה ,וכפי מנהג
כמו אונאת שתות קנה ומחזיר
המקום בסחורה ההיא.
אונאה? פחות משתות ,מחילה ,יותר על שהות ,בטל מקח,
או שרצונו לומר תנאי הקניניס שבהם יתקיים המקח שלא
יוכל כל אחד לחזור בו ,כמו קניני משיכה או כסף ושאר

(ג)

(ד)

מיני הקנינים שתקנו חז״ל או שנהגו בהם בני המדינה.
(ה) בש״ס (ב״מ נ״ח ב׳) והביאו רבינו בפי״ד .ממכירה
(הי״ב) וז״ל כשם שהונאה במקח וממכר ,כך יש •הונייה
בדברים שנאמר ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך
אני ד' ,זה הוניית דברים .כילד ,היה בעל תשובה
לא יאמרו לו זכור מעשיך הראשונים ,ואם היה בן גרים לא
יאחר זכור מעשה אבותיך וכו' ע״ש .וגדולה אונאת דברים
מאונאת ממון ,שזה בגופו וזה בממונו .זה ניתן להשבון וזה
לא ניתן להשבון (שם)( .ו) לחצירו ,שקבל מליו שמירת פקדונו
אס אירע שנגנב או נאבד החפץ שקבל
בלי תשלום שכר.
עליו לשמרו ,וכש״כ אס אירע אונס כגון שנשברה או מתה,
או■ נטלו ליסטים מזוין ,אבל אס פשע ולא שמרו כראוי ,גס
חון
שומר .חנם חייב ,אחרי שקבל עליו לשמרו.
ממתה מחמת מלאכה ,דלא לאוקמי בכילתא שאילתיה ,וכ״כ
אס בעליו עמו במלאכתו ג״כ פטור ,כמ״ש הראב״ע דאם
בעליו אין עמו יכול לטעון על השואל שהכביד על בהמתו
שלם ישלם ,אבל אס בעליו עמי ורואה בעצמו איך נשבר
או מת לא ישלם ,זהו טעם הכתוב .אכן דין שאילה בבעלים
כפי הקבלה ,לא יתיישב בזה .עיין במ״ש בחלק העשין (עשה
שומר שכר הוא בא על שכרו ,והמפקיד
רמ״ד) ע״ש.
מצא מי שקבל עליו שמירתו ,וכן השוכר נהנה שהשיג
הבהמה או החפץ המבוקש לו ,והמשכיר בא מל שכרו.

(ז)

(ח)

(ט)

ביומו
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סדר

מזרחי

כאילו אמר שנים של תבואות שפירושו שתי שנים הראויות לתבואה וזהו ששנינו
בס׳ המוכר שדהו היתה בנה של שדסין של ירקון של שביעית אינה עילה מן המנין
והא דקאמר איט מותר לגאול לימר לך דאסורא נמי איכא אם יגאל קודם שתשהה
שתי שנים ביד הלוקח שכך דקדקו כגמרא בהדיא אינו גואל לא קתני אלא אינו מותר
לגאול ם״מ איסור נמי איכא ולפי זה יהיה סירוש המקראות הללו כן וכי תמכרו
ממכר מטלטלי! הנתנין מיד ליד אל תונו איש את אחיו וכי תרצו לגאול את
הקרקעות המכורות לא תגאלו אלא אס שהו ביד הלוקח שתי שנים .אחר היובל
ושיהיו שתי שנים של תבואות ולא של שדסין או של ירקון או של שביעית ואותן
השתי שניס שצריך לשהות ביד הלוק׳ בין סמוך ליובל שעבר דהיינו מיד אחר
היובל בין מופלג כגון אם קנה אותה הלוקח אחר עשר שנים מהיובל או אחר ב׳
שנים דכתיב לפי רוב השנים כדתניא בהורת כהניס מופלג מן היובל מניין ת׳ל

תרבה

מקנתו תמכרנה ביותר תמעיט מקנהו תמעיט
לפי רוב השנים ט׳  :טז
בדמיה  .משוס דמתרבה מקנחו משמע שירבה קניותיו ומתמעיט מקנתו משמע שימעיט
קניותיו סירש תרבה מקנתו חמכרנה ביותר וממעיט מקנתו תמעיט בדמיה כאילו
אמר תרבה דמי מקנתו ותמעיט דמי מקנתו ומה שאמר גבי חרבה מקנתו תמכרנה
ביוקר ולא תרבה בדמיה דומיא דתמעיט מקנתו שפירש אותו תמעיט בדמיה נ״ל
< סני שלא נחשוב שפי׳ ירבה וימעיט דמיה! יותר מכדי שוויין אבל מתמכרנה

ביוקר אינו משמע יותר מכ7י שוויו אלא שוויו רב ־.
הוגו כאן הזהיר על אונאת דברים שלא יקניט כו׳ .בתורת נהנים דאס
יז
לא כן תרתי למה לי הרי כבר נאמד אל תונו איש את אחיו וכן שנינו
בת״כ יכול זו אוניית ממון כשהוא אומר אל תונו הרי איניית ממון אמורה הא מה
אני מקיים ולא תונו זו אוניית דברים כיצד אם היה בעל תשובה לא יאמר לו
זכור מעשיך הראשונים ואם היה בן גרים לא .יאמר לו זכור מה היו מעשה אבותך
 /חלאיס באים עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו לו לאיו׳ חבריו הלא יראתך כסלתך
חקותך ותם דרכיך ראה חמרים מבקשים יין מבקשים תבואה לא יאמר להם לכו

ולא

לשבתם

סל הארץ לבטח
•7יח
(אצל סלוני והוא לא מכל ייז ולא חטיז
שבטין שמטה ישראל גולין כו׳ .ופי׳ ועשית׳ את חקותי ואת משפטי תשמרו בחקות
ומשפטים של שמטה הכתוב מדבר דאה לא כן מת ענין זה לכאן :

ונתנה

האין פריה וישבתם לבטח אליה שלא תדאגו משנת בצורת  .דאי
יט
שלא תדאגו מגלות מה עגין זה אצל ונתנה הארץ פריה ועוד תרתי
למה לי הרי כבר אמור וישבתם טל הארץ לבטח  :ואכלתם לשובע אף בתיך
המעים תהא הברכה .דאל״כ למה לי הרי כבר כת׳ ונתג׳ הארץ פריה ואם כן הרי
השיבע נמצאת הלכך עכ״ל שבשובע המעיים קמיירי שאוכל קימעא והיא מתברך
במעיו ושבע ומה שפירש קרא דוישבחם לבטח עליה קודם ואכלתם לשובט הוא כדי
ולהודיע ההפרש שבין וישבתם על הארץ לבטח ובין וישבתם לבטח עליה וכשפי׳
הראשון שלא יהו גולין פי׳ מ־ד השני שלא ידאגו מבצורת :
כ ללא נאכוף אל הבית  .דאסיפה זו היא מפנין כניסה אל הבית כמו אשר
ימצא בשדה ולא יאסף הביתה לא מעניו קבוץ שיקבצו כל תבואתה
המפוזרת אל מקום אחד כמו ויאספו אליו כל בני לוי דאין הקבוץ מועיל באכילתם
עד שיאמרו הן לא נאסוף את תבואתנו ומה נאכל והאי אסיפה באסיפה שיהיה בבית
לקיום הוא דקאמרי דאי אע״ס שאינו לקיום למת לא הכניסו והלא לא נאסר להם
להכניס אלא אסיפה של קיום כדכתי׳ את ספיח קצירך לא תקצור כדרך הקיצרין

בהר כה

שקיצרין לקיו׳ כמו שפירש שם רש״י ז״ל אבל שלא כדרך הקו5
אלא שחכמים גזרו עליהם ואסרוס כדתניא בת״כ אמר ר׳ פו
הספיחי׳ שיהו אסורין בשביעית וחכמים אומרי׳ אין הסשיחי׳ א
מדברי סופרים :את תבואתנו כגון יין ושירות האילן וספיחין ה
יין וסירות האילן נופל בהן תבואתנו אף בשנת השמטה מס
תבואה של שנה זו לחביאה שבכל שנה ושנה שבכל שנת ופנה
אבל בזרעי' שאינן באי[ בכל שנה ושנה אלא מן הזרעים שזו!
תבואתנו בהם אינו אלא מן הספיחים שצמחו מן הזרע שנפל בש
אין לפרש ולא נאסוף את הבואתינו הנהוגה בכל שנה ושנת דממ
נזרע אנו שומעי! שלא נאסוף את תבואתינו הנהוגה בכל שנה
אין אנו זורעין מה אנו אוספין אלא עכ׳ל מאי תבואתנו אלו הס:
שאפי׳ אותן אין אנו יכילין לאסוף לקיום כדרך האוסף בכל שני
וחכמים לא קמיפלגי אלא דח־מים סברי לא נאסוף לקיום כדרך

ושנה אלא כדרך ההפקר בלבד ורבי עקיבא סבר לא נאסוף כלל ל
בא לשלש הפני׳ לקצת הששית מניסן ועד ר״ה ולשביעי:
בשמינית במרחשין ויקצרו בניסן  .דמקצת ששית

שמיני׳ הרי כאן שלש שאע״ש שאינן אלא שתי שני׳ שלמו׳ מעה

על

השי
של ששית חושבה שנה וכן מקצת׳ של שמיני׳ :כב
הסוכות של תשיעית שהוא עת בא תבואתה של שמינית בתוך י
היו בשדה בגרנות ובתשרי הוא עת האסיף לבי׳  .תימה א״כ לי
לשלש השנים לקצת הששית מניסן ועד ר״ה ולשביעית ולשמיניו
במרחשון ויקצרו בניכן היה לו לו׳ שיזרעו בשמיני׳ במרחשון וי
של תשיעית נמצא שהשלש שנים הס מקצתו של ששית ושל
וליכא למימר אף על פי שהאסיפה תבואת השמינית בבית !
תשיעית מכל מקום אכילת תבואתה של שמינית הוא מניסן
תבואתה שנמצא שהשלש שנים שאוכלין מן הישן של שנה ששי
אלא מתבואת הששית הוא מניסן של ששית עד ניסן של שמי
כבר יש להם לאכול מן החדש אע׳יס שאי; מכניסין איתה בבית
כן למה אמר הכתו' ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשי
תאכלו ישן דמשמע שאוכלין מן הישן של ששית עד השנה
שמפני ששאלת מה נאכל אינה אלא מד ניסן של שמינית שה
ואילך כבר יש להם לאכול ממה שקצרו בניכן לפיכך הוצרך
שאמר וצוית• את כרכתי לכס בשנה הששית ועשת את ה:
מניסן של ששית עד ניסן של שמינית ומה שאמר הכתוב א
השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעי
מבעיא לשלש השני׳ שמניס׳ של ששית עד ניסן של שמיני׳ אלא
שהוא תחלת תשיעית יספיק הישן שתאכלו ממנו כמו בכל
מן הישן עד חג הסוכות של שנה הבאה שכל ימי הקיץ התבואה
שהוא עת האסיף אוסף אותה אל הבית ואז מתחיל
ומקרא זה נאמר בשאר השמטות כלן .אבל בשמטה השביעית
שתי שני׳ רצופו׳ בטלין מעבודת קרקע צריך לומר אי
הששית שתספיק לד׳ שני׳ במקום הג׳ שניס של פאר השמש

גור אריה
ויעבוד ויבא חנירו ויגאול אותו וגה אין לומר שדעתי על שנה אתת שיהיה נו קצירה ואכילה שאין זה דומה למכיר׳ כי כל מניר' מתוק במקחז ומן מה ודבר כזה שהוא
שהחזיק במקחו כי כל מוקה יש לה כמשך זמן וכיין שאין לו כשדה רק אכילת תנואה לא נקרא שהחזיק נשדה ולא דמי לבית שכל דירה יש לה המשך זמן אפי׳ יוה
שנמשך חזקתו יוה אחו אבל שדה שאיני דרכו רק שנהנה ממנו לא נקרא שהחזיק נפחות משתי שנים שאז החזיק נו ונניח לאחר שנה אין רשאי לגאול כיון שהוחזק דירתו
מצאנו כי שנה נקרא דירה לעני! יושבי עיר שאש ישי נעיר י׳ב חודש נחשב מיישני העיר ואין לו כח להוציא האדם מדירתו אחי שהחזיק נה ואין נחשה לי די
טז תרבה מקנחו תמכרנה ביוקר  .תמעיט מקנחו תמעיט נדמיה  .פירש האי הרנה מקנתו אין ר׳ל שהוא מדנה בקנין אצא שמוכר אותה ניזקר ומה ששנה כלשון לומר
כתב תמעיט בדמיה כדי לפרש שהאי תרנה קאי אמוכר לא כמו תמעיט דודאי תמעיט קאי על הלוקח דכתיב אחריו כי מספר שני תבואת מוכר לך מ״מ חרבה 1
הכתוב כך שהזכיר ככתוב למעלה למוכר לא חזנו ולא ימכור ביוקר ועליו יאמר ככסוב לפי רוב השניה שאם הרנה שנים עד היובל ימכור ביוקר וכן הזהיר הכתוב את הלז
בדמים ויאמר שאסמעע שנים עד היובל ימעוט בדמים אבל ב' הכתובים למוכר אי שניסה ללוקח לא צריך ועוד שהוא בכלל לפי רוב כשנים חרבה מקנתו א’כ בלשון זה כ
שנים עד היובל ימכור ביוקר ואם אין כ'כ כרבה שנים לא ימכור ביוקר ולמה צריך למכתב ולשי מעט השנים תמעיט מקנתו אלא חרבה מקנתו איירי כמוכר תמעיט מקנתו
פירש חקחנו בזול שאין זה ברשות הלוקח שיקח אותה בזול אבל הוא ממעט בדמיה דהיינו שאין פוסק׳ על השדה כרנה מעות וזהו תמעיט בדמיה אבל מכירה שייך כאשר
השדה אע׳ג שלא נמכר השדה אבל לא יבא לשון לקיחה על פיסוק דמיה רק על גמר הענין וזה ידוע  :יח שבעון שמטה ישראל גולים  .טעם זה מפרש הכתוב אז חרצה
ימי השמה תשבות שהארץ ראוי לה השמיטה מנד התורה ואה לא ישמיטו הארץ תקיא־ אותם כדי שתשמע הארץ :יט שלא תדאגו'משנת בצורת  ,דאי שלא תדאגו
אל ונתנה הארץ פריה וגומר  :אף בחון המעיים יהא ברכה  .דאל״כ כיון שהארץ חתן פריה בודאי ידעינן שיאכלו לשובע  :כ ולא נאסף אל הניס י שאין פירש לשון 1
יחד וכי באסיפה חליא מילתא בהכנסה לבית הליא מילתא חלא שכך יאמר אס לא נכניס לבית ינקת התבואה אס כן מה נאכל :כב עי חג הסוכות וכו׳  .אע׳ג דלעיל פ
התבואה לשלש השנים לקצת הששיח ולשביעית ולקצת השמינית עד ניסן וכאן פי' עד □וכוח של שנה תשיעית א״כ כל השמינית יאכלו ישן דודא' לעיל כתיב יעש :את הי
נקרא שתעשה התבואה רק עד זמן קצירה שאז אפשר לאכול מן החדש אבל אין לומי שתעשה את התבואה לכל כשמינית כיון שקוצרי; תבואה חדשה אוזרת בניהן כ׳ החנזא)
לאכילת בני אדם עד התבואה כשנייה לכך אמר שתעשה לקצת ששינית עד ניסן שאז יקצרו תבואה חדשה אבל כאן שאמר הכתוב ואבלתס מן כתבואה ישן שתאכלו מן התבואה

שפתי חיטים

נהיה מן השדה אתה צריך לבער מן הב־ת כשם שנאמר בשביעית כך נאמר ביובל »
בת״כ לא שיהיה פירושו מן השליה יאכלו ולא מן הבית שמה שתבא מן השדה ביומו
אתה אוכל ולא מה שצברת ממי-/ ,ת שהרי מהקשא דבהמה לחיה כלה לחיה
מן השדה כלה לבהמתך מן הבית משמע שהוא אוכל אף מן הצביר בבית כל זמן
שלא כצה לחיה מן השדה וא״כ פכ״ל דפי׳ מן השדה תאכלו ט״י השדה אתה אוכל
מן הצבור בבית ומשני שיש לומר שאין ללמוד משמשה ליובל הוכרח לומר כשם
שנאמר בשבימיח כך נאמר ביובל כלומר שדין שניהם אחד הוא וכן כתב גבי ולא
תבצרו את נזיריה את המנכים המשומרים כשם שנאמרבשביפית כך נאמר ביובל
לומר שדין שניהם אחד הוא וכיון שפירש בשביעית מנכי נזיריך צ׳ל שגם מה שאמר
ביונל ולא תבצרו את נזיריה בענבים המשומרים קמיירי :לרבות המוכר שדהו
וממד בנו וגאלה שחוזרת לאביו ביובל  .דכתיב ובא גואלו הקרוב אליו ותניא
הקרוב קרוב קודם דהיינו בנו דקרוב מכולהו והד״א כיון דבנו במקום אביו
הוא ושבתם איש אל אחוזתו קרינן ביה קא משמע לן קרא דתשובו איש אל
אחוזתו ,ללמד שחוז רת לאביו

אל

תונו זו אונאת ממון  .דתמכרו וקנה בממון קמיירי אבל בח״כ אמרו
יד
יכול זו אונאת דברים כשהוא אומר ולא תונו איש את עמיתו הרי אונאת
דברים אמורה הא מת אני מקיים אל תונו איש את אחיו זו אונאת ממון ולא
ידעתי מי הכרית׳ לזה אחר שהענין מורה מליו שהוא בממון ואם הם חוששים
שמא יחשוב חושב שמאמר אל תונו היא אזהרת בפני עצמה ואינה דבקה פס הקודם
ף,
לה ויהיה פירושו לפי המדרש שדרשו בו וכי תמכרו ממכר יהיה לעמיתך וכן קנה
יהיה מיד עמיתך ואחר כך הזהיר אל תונו איש את אחיו בדברים'אם כן מנא
ליה לומר שאזהרה זו היא באונאת ממון והאחרת באונאת דברים ולא ההיפך
׳•9
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ככה יהיה רבוי מהפר
מחר היוכ^וא מספר
שעברו
מהפר
עד היובל מהפר רב

השני׳ הנשארות מד היובל ומימושן שאם מספר“ה׳^
רב יהיה מהפר השנים הנשארות פד היובל מכפר ממט ואש
אחר היובל הוא מהפר מעש יהיה מהפר השנים הנשארות
אי נמי ה״ק כמהפר השנים הנשארות שאחר היובל שק

הנשארות פד היובל תקנה מאת עמיתך  :ורבותינו דרשו מכאן שהמוכר שדהו
אינו מוהר לגאול פחות משתי שניה  .פירוש האי קרא דבמספר השנים איני דבק
עם המקרא הבא אחריו שהוא לפי רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מפוש השנים
תמעיט מקנתו כפי פשוטו של מקרא שבהחלה אמר דרך כלל ואחר כך פרט ואמר
לפי רוב השנים תרבה מקנהו וגומר 'ולא שהוא דבק פה אל תונו דלעיל מיניה
דההוא מיירי בדבר הנקנה מיד ליד כדמשמע מאו קנה מיד עמיתיך וזה מיירי
בקרקעות כדמשמע משני תבואות ימכר לך אלא מילהא באנפי נפשה היא ולפיכך
אמרו אין אונאה בקרקעות שאין זה דבק עם אל תונו דאל תונו אדלפיל מיניה
קאי או קנה מיד עמיתך דהיינו דבר הנקנה מיד ליד אל תונו לאפוקי קרקעות
וקרא דבמכפר השנים פד שני תבואות ימכור לך בגואל קמיירי שאם בא לגאול
אינו מותר לגאול לפתו׳ משתי שנים כדתנן בערכין בפרק המוכר שדהו המוכר שדהו
בשפת היובל פירוש בזמן שהיובל נוהג אינו מותר לגאול לפחות משתי שנים כמספר
שני תבואות ימכר לך וסרש׳י אבל לאחר שתי שנים אס בא לפדות פודה בטל
כרחו של לוקח ונוחן לו לפי מה שמכר׳ כדכתיב וחשב את שני ממכרו שמחשב כמה
שנים עברו משמכרה פד היובל ומחלק הדמים לפי השני׳ כגון אם מכרה קודם
היובל עשר שנים בעם׳ לטרין נמצא שמכר פירות של כל שנה ושנה בליטרא אחת
שהרי סתם מכירה אינה אלא פד היובל הלכך אם שהתה ביד הלוקח ה׳ שנים ואחר
כך בא המוכר לגאלה מנכה לו הלוקח ה׳ לימרין ליטרא לכל שנה שאכלת שנאמר
במהפר שני תבואות ימכור לך שתי שנים הראויין לתבואה השהה ביד הלוקח ואפילו
יש באותן שני שנים ג׳ תבואות כגון שנמכרה לו בקמותיה דהיינו אותה תבואה
העומד בה בשפת קנייה ושתי תבואות בשתי שני׳ שהיא בידו דשני אינו יוצא מידי
פשוטו פד שנדרוש בו שתי תבואות ולא שלש שאפ״ם שרז״ל דורשין אותו שתים
היינו משוס דשנים תרתי משמע למיעוט רבים שנים אבל לעילם שני מלשון שנים הוא
כאילו
אריה

יב תוספות דמיה ככקד׳  .בת'כ כאחרון אהרון נתפס כיצד לקח בשירות שביעית נשר אלו ואלו מתנערים בשביעית שדין שניעית עליכם לקח נבשר דגים כדגים נתפש ויצא כנשר לקח בדגים
שמן כשמן נחפש ויצאו כדגים שהאחרון אחרון נתפש וכשרי עצמו אשור והא דקאסר כאן שחוששים דמיה שירות האחרון כמו ששניני בת׳כ וא׳ס כיון דמרבינן דת ושהים דמים אימא
יישיה תופש הכל שאם לקח נפירות בשר יהיה תופש הבשר ואם לקח בבשר דגים יהיה הכל שביעית וי׳ל דשם דמים לא שייך רק מה שכוא דמיו ואין שני דמים לדנר אחד לכך כאחרון נתשס
בקדושת שביעית אבל שיהיה שני דמים לשירות שביעית נא  :ע׳י כשדה כו׳  .לא מן השדה ממש דכא מותר להכניס לבית דהא הקיש ככתוב בכמה לחיה כדלעיל כל זמן שהחיה אוכלת מן כשדה
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ונאמר כי מ 1השדה תאכלו תבואתה פירושו ע׳י השדה תבואתה כמו גבי שביעית :יג ובא בנו וגאלה .ולא אמרינן דכיון דהוא גואל ממכר אביו במקזס אביו קאי ואין השדה יוצא מן כבן ביובל סמ׳ל:
יד אל הונו זו אונאת ממון  .שי׳ כיון דהמוך אל וכי תמכר ממכר א’כ נאונאוח ממון איירי אבל בת'כ יליף ליה דנאונאת ממון מדבר דאי באונאת דברים כרי כתיב ולא תונו איש אש עמיתו"
כו׳ והקשה כרא׳ם למה הוצרכו ללמוד מזה דודאי כיון דשמיב וכי תמכרו ממכר אל תונו בודאי באונאת מטון איירי ואין זה קשיא דבת׳כ מביא שפיר שפי שהרי לא תוכל לדחוק ולומר
שמא אע׳ג שהעני; מדבר ממקח וממכר שמא קרא איירי באונאות דברים ולכך נת'כ דלא בעי ללמוד רק הדין שיש אונאה בממון מייתי ששיר דאי קרא באונאות דברים היי כתיב כבר אונאות
דברים ואם אתה אומר דקרא דלקמן איירי באזנאוס ממון מה בכך סוף סוף יש אונאה בממון מה שרצינו לצמוד אבל אם באנו נפרש איזה קרא מדבר באונאות ממון צריך בודאי להביא ראיה כיון
שכאן מדבר כל הממן דמקה וממכר א'כ בודאי מדבר ג&ונאות ממ1ן|:טו * ffכמה שניהעד היובל כי׳ .אנ׳ג דגקרא כתיב במהפר שנים אחר היובל ונא כתיב""בטספר שנים היובל אפשר שהשניה עד
היובל אפשר שהם שיל שדפון ולא יהיו נ׳ תבואות ולא שייך בזה מכירה ידיע וכיה אומר הקונה לקחתי שיהיו שני׳ של תבוא׳ ואה היה שדפון באותן שנים מוען אניסנו לכך אמר הכתוב שתהא כמכירה צפי
השנים שאחר היובל דהשתא כיון שלא קנה צפי השנים שמד כיובל לא יוכל לומר שהיה דעתו על שני תבואה ומה שאמר ככתוב במשפר שני תבואות משום כמדרש שדרשו ורבותינו דרשו וכו׳ :
איני רשאי לגאול בפחית מב׳ שנים .בפ' יש בערכין ואין דרך רש׳י ז׳ל להניא מדר׳ שהוא רחוק מפשופו מאוד לפרש במשפר נ׳ תבואת ימכר לך שאל ימכור-גפחוש משתי שנים דקרא לא איירי
אלא באונאה ונראם לי כי פירש הכתוב במשפר נ׳ תבואת ימכור לך כלומר המוכר שדה לאחר ימכור אותו לפי שני תבואת כלא אונאה ומדכתיכ לפי שני תנואת אם כן מקונה דעתי הוא על שני
תבואת ולפיכך המוכר שדה לחנירו אין רשאי לגאול אותי בפתוח משתי שנים כי תתלה שקנה איתו כים דעתו לכנו׳ ממנו שני תבואת ואין שנים נפחות משתים ולפיכך אין רשאי לגאול אותו
וכבית כוי איפכא שהקונה נית דעתו ענ דירה ואפילו יזם אחד נקיא שדר כה ולכך רשאי לגאול שוך שנה ודבר וה לא יתכן-נשרה שאין דעסו על שעה אח׳ כי אה לא כן לפעמיה יחרוש ויזרע
ויעבוד

שפתי חכמים
משנה שלאחר כיובל ליונל לכך נאמר יובל היא שנת הממשי׳ דוקא שנה וו ולא יוסר ואין צרין
'׳' "..............
להוסיף משנה שלאחריה  :גוריה  .כשם שב׳ ■ וא״ת יייייי

•ןריזד •wis

ייי•

סדר

g

מזרחי

מוצאו שיהרגט ואין צריך לא עדים ולא התראה ולא בית דין אבל עדיין
יצא הודיענו מיתתו מה היא אם בסייף דומיא דלא תחיה כל נשמה כרבי ישמעאל
או בסקילה ”דומיא דאם בהמה אם איש לא יחיה כדרבי עקיבא :
יומת .וכמוהו כל אדם אשר יחרס מן האדם לא יפדה  :אבל שאר
יט
עבודות כגון המכב׳ והמרבץ והמגפף והמנש׳ אינו במית׳© .י׳ כשאין
דרך עבודתם בכך אבל אס היה דרך עבודתם בכך כגון הפוער לפעור והזור׳ אבן
צמרקוליס חייב מיתה מה שאין כן זביחה וניסוך ושאר כל עבודות שבפנים שאף

יחלם

י כי

גריס הייתם אם
אס לא היה דרך עבודתן בכך חייבין עליהס « אה 7:
י הוניתו אף הוא יכול להונות׳ ולומר לך אף אתה “מגלזס באת  ,וזה אינו נופ׳ רק
באונאת דברים ולא בגזלת ממון ולכן יהיה כי גריס הייתם שב אל לא הונו לבדו
כאילו אמר וגר לא תונה כי יאמר גס אתה גר היית במצרים אבל אין לפרש כי
גרים הייתם מפני שהייתם גרים כמו לא תתעב אדומי כי אחיך הוא שפירושו מפני
שהוא אחיך .כי אין גרותש׳ סבה שלא תוננו ולא תלחצנו .כמו שאחוזתב׳ סבה שלא

אם

פי׳ ענשו כמו
ענה תענה אותוהרי זה מקרא קצר גזם ולא
תתעבנו :בב
לכן כל הורג קין כו' ,סי׳ אלו היה כתוב אם ענה תענה אותו אם צעוק יצעק אלי
כו׳ היה כלו דבור אחד שאם תענה אותו הנה אם יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו
אבל עכשיו שכתוב כי אם צפוק יצעק אלי שמלת כי היא נתינת פעם לדבור
הקידה פכ׳ל שהדבור הראשון הוא דבור חסר ומקר׳ קצר וכאילו אמר אם ענה
תענה אוהו שופך ללקות עליו ונתן טעם בזת ואמר מפני שאס צעוק יצעק אלי
שמוע אשמע צעקתו .וחרה אפי וגו׳ וכמוהו לכן כל הורג קין מקרא קצר הוא וכאילו
אמר לכן כל הורג קין אעשה לו כך וכך עונש כי לא יתכן שיהיה דבק עם שבעתי׳
יוקס מפני שזה מור׳ על נקמת הבל מקין לא מל נקמת קין מהורגו כמבואר בדבי י
למך לנשיו ועוד שאין זה תשובה למאמר והיה כל מוצאי יהרגני דאדרבה הוא סבת
כל מוצאו יהרגהו מאחר שלא יוקם פד סוף שבעה דורות .והרמב״ן ז״ל כתב ואיננו
נכון כי קשה בעיניו שיהיה ממקר׳ קצר בחסרון גדול כזה שאינו בכח המאמר
כלל והוכרח לפרש לכן כל הורג קין שבעתים יוקם כל אשר יהרוג את קין שבעתים
ממני כי אעני׳ ההורג אותו שבע על חטאתו ועניין למך לנשיו הוא דבר לא הוזכר
בכתוב בביאור ולכן הוסיף לומר גס העד שהביא לא יעיד כן וזה רחוק מאד שיזכיר
הכתוב במאמר למך לנשיו לשין שבעתים •יוקם קין שאינו מלשון שבעתיס יוקם הכתוב
למעלה ועוד מה יעשה בפסוק ויאמר דוד כל מכה יבוסי ויגע בצנור שקצר הכתוב
ולא פי׳ מה יעשה לו וכאילו אמר כל מכה יבוסי ויגע בצנור אעשנו כאש ושר כמו
שפירש בדברי הימים כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לרא׳ ולשר שזה החסרון אינו
בכח המאמר כלל ועוד למה הוקשה בעיניו זה יותר ממת שפי׳ בפסוק אני ה׳

שכשהוא אומר אצל קיום מצות הוא כאלו אמר אני ה׳ נאמן לשלם שכר טוב וכשהוא
אומר אצל עונש הוא כאילו אמר אני ה׳ נאמן ליפרע ואס ישיב בזת שמנהג לשון
הקדש הוא לומר הגזים או ההבטחה בלשון אני ופירושו אני הוא שמנהגי תמיד
לשלם שכר טוב למקיימי מצותי או אני הוא שמנהגי ליפרע מעוברי רצוני ואין זה
צריך להיות בכח המאמר נשיב גם אנחנו בזה שמנהג לשין הקד׳ הוא לומד הגזום
וההבטחה בלשון אם תעשה כך שכאשר לא יבא אחריו דבור דבק עמו יהיה פירושו

מי>טים סב

אס תעשה כך אעשה כך אס לטובה כ:ט כל מכה יבוסי שפירושו אם תעשה כך
שתכה היבוסי אעשה כך שתהיה לראש׳ ולש׳ ואם לרעה כמו כל הורג קין שפירושו
אס תעשה כך שתהרוג את קין אעשה כך שאביא עליך עונש כך וכך ולא פי׳ ענשו
וכן אם פנה תפנה אותו אם תעשה כך שתענה האלמנה או היתום אעשה כך
שאפנישד בעבורם ולא פירש ענשו כאן ונתפרש אחר זה באס צעוק יצעק אלי :
כי חלץ משלשה וזה אחד מהם? והשנים האחרים ואס מזבח אבנים ~תפשהרלי
י ואם תקריב מנחת בכורי׳ .ובמכיל׳ ר׳ ישמעאל אומר כל אס ואם שבתורה
רשו׳ חוץ מזה ועוד שנים אם תקריב מנח׳ בכורי׳ חובה אתה אומ׳ חובה או אינו אלא
רשו׳ ת״ל תקריב את מנח׳ בכורי׳ חוב׳ וצא רשו׳ כיוצא בו אם כסף תלו׳ חובה אתה אומ׳
חובה או אינו אלא רשות ת״ל והעבט תעביטנו חובה ולא רשות וכבר פירשתי
בפסוק ואם מזבח אבנים למה לא מנה בכללם גם כן ואם יהיה היובל ואס כופר

יושת עליו  :עטי וכותי עמי קודם .במכילתא וכגון שהכותי בנשך דאל״כ למה
לי קרא וכי תפלה על דעתך שישוה הכותי לישראל וכן כתב הרמב״ס בהלכות
מלוה ולוה מצוה להקדים הלואות ישראל בחנם להלואות כותי ברבית אבל אכתי
איכא לאקשויי למה לי קרא ת׳ל מנבלה דאמר קרא לגר אשר בשעריך תתננה
ואכלה או מכור לנכרי ודרז״ל בפרק כל שעה ובפרק כל הבשר דלרבי מאיר נפקא
ליה מאו דכתיב גבי או מכור לנכרי להקדים נתינה דגר למכירה דכותי ולר׳ יהודה
לא צריך קרא סברא הוא זה אתה מצווה להחיותו כ"ש ישראל עם כותי וצ״ע :
וזה משמעו אם כסף תלוה את עמי תלוהו לא לכותי .הוסיף מלת תלוהו מפני שלא
יפיל בלשון לומר ולא לכותי אם לא שיקדים מלה מורה על העשה וזהו
אומרם בכל מקום לאו הבא מכלל עשה :

כל

לשון חבלה איט משכון בשעת הלואה אלא שממשכנין את הלוה כשמגיע.
בה
זמן ואיני פורע .ולפיכך כתב אחריו עד בא השמש תשיבנו לו אבל משכנו
בשע׳ הלואחו אינו חייב להחזי׳ לו כדתניא בפ׳ המקבל המלו׳ את חבירו אינו רשאי למשכנו
ואס משכנו חייב להחזיר לו ואם לא החזיר לו עובר בכל השמות הללו בד״א שמשכנו שלא
בשעת הלואתו אבל משכנו בשעת הלוואתו אינו חייב להחזיר לו ופרש״י דקרא בחובלו
לאחר הלואה כתיב אבל היכא דאתיי׳ ניהליה לאו חובלו הוא :עד בא השמש תשיבנו
לו כל היום תשיבנו לועד בא השמש וכבא השמש תחזור ותטלנ׳ עד שיבא הבקר של
מחר .מפני שהמובן ממאמר עד בא השמש תשיבנו לו הוא שכל היום פד בא השמש יהא
בידך ואז תשיבנו לו ואין הדבר כן שהרי בכסות יום הכתוב מדבר שצריך אותו ביום ולא
בלילה צדתני רב שזבי בפ׳ המקבל עד בא השמש תשיבנו לו זו כסות לילה ופי׳
רבא זו כסות העשויה למשכן בלילה' לפיכך הוצרך לפרש המקרא הזה כל" היזם
תשיבנו לו עד בא השמש שפירושו כל היום יהיה מושב לו עד עת שקיעת החמה
ובעת שקיעת החמת תחזור ותטלנה ויהיה בידך כל הלילה עד הבקר של מחר
שבלילה אין העני צריך בו ואם תאמר מה תועלת למלוה מהמשכין הזה מאחר שאינו

יכול ל נחזיק בו אלא בלילה כבר אמר זה ר״מ וכי מאחר שמחזירין למה ממשכנין
מעיקרא ומשני שלא תהא שביעית משמיטתו ושלא יעשה מטלטלין אצל בניו ופרש״י
שלא תהא שביעית משמיטתו דנהוי משכונו בידו והמלוה על המשכון אינו משמט
דמדמשכניה קנייה וכי מהדר ליה פקדון גביה ושלא יעשה מטלטלין אצל בניו שלא
ימות

/גור

אריה _^^/ס

£

כא ה״ה לכל אדה  .כמכילתא והכי איתא כתם כל אלמנה זיהום לא תענו; ונראה לי לפרש דהכי פירושו מדכתיב כל אלמנה ויתום צא תענו; וצא כתיב צא תענו; יתום ואלמנה דהוי כמו כצל
ופרע ־לא תענו! כלל אלמנה ויתום פרע ואין ככלל אצא מה שנפרע אכל עכשיו דכתיכ לא תענו! בסוף הזי פרטוכצל ומרנה הכל אצא דקשה לי למה הניח דכרי ר׳ עקיבא דהלצס
כמותו נגד חנירז דשכירא ליס כיסום ואלמנה דנר ככתונ שמנוי לענותן לכך מוכיר עליו כיושר ולא שדנר הכתונ נכוה  .ואפשר כי רש׳י מפרש דכין לר' ישמעאל זני; לר' פזינא אין חילוק

כסר
ספר

מיי החסד
אנא נפשאי כתביו! יחנית על 1המכילתא
הילקוט תלו
,יעל
,
המאמרים;׳ חציכי לן ציוני©
י
וה מגילות ככל
וקצת פירושים זעיר שם זעיר שם חלכתי אחרי הקוצר׳ים •
כי לא לחכמים לתם כ״א פת שעורים  .וכדיק כשמיה
יצאו מי'© חיים ני מרא׳ש שורזם .ר״ת מ* ׳מכילתא ׳ילקוט
אלו קשרים * וחיים וחח׳ר עשית עמדי למען חפר שמי
כמכין חיים עם לאותיותיו שמא גרים י ולהשלים השם
ע׳ב כהו׳ר ישרים • ויוצא אחיון ותהי אחריתה חיי®
מהחפורים אשר חכני ח׳ עשות שפרים .כמספרם שכעים
ושתים ורוכן נודע כשערים ’ בעזרתו ית' ארור אדירים
ותחונה עינינו .כנין כית קדשינו .ונקריב שם עולה

צל

פרים ,ממני יצאו הרכרים • לחטו״ל.
הצעיר

פי!

חיים פ^אג׳י ס'ע
יע״א
אזמיר

תמ׳א המלך שלמן עכרול דומידיר״ה ותמ״א

כיפות של חיים אכרהם

די שיגורה הי׳״ו

ו)72

מ״י החסד  -א (על המכילתא) [פאלאגיי ,חיים בן יעקב] עמוד מס  1הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מ״י

ס׳ משפטים

מחסד

קלא

<2לא יהיו ישראל אומרים הואיל ואנו עצמים על ע״ז  .נראה
דהכונח דכתיג ואשר כארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ
לא תשתחוה להם ול״ת א״כ גס ובערת הרע יחיה ג״כ מתחת לארץ
ת״ל על ההרים ונו׳ ואותיותיה היינו ר״ל כרקדוקיה כי אוהדת
לחור והכיעור לחור • ומ״ש על הגלויות ולא על הנסתיות • ומזה
יתכן לומר להפך כזכותו של יעקב על מה שעררו עליו על ני ויטמון
אותם תחת האלה כדי ללמד להם הרין הלזה והנסתרות אין להם
חיוב לשיש אחריהן ועיין ברברי החזקוני שהניא הז״י דנ״ט ע״א
פרשה זח ומנין שאם המיתו שהוא יכול להונך  .חיינו כיאתמר
לעיל פיג דגרול הנגנב מהגנב ולפי פי' השי
שם והיינו ע־ס עקש תתפתל והכל בהונאת דכרים וגנבת דעת .
וכפי׳ ואתה מדבר מילין כנגדו זה תוספת הלשון איתיח במשמעות
דר״ל דבתוך הדברים אתה מדבר בתוכן כמתלהלה יורה זיקים והיינו
כדברי מהרש״א שהביא הרב נלק רהאונאח היא כאלו בא לשבחו
ובתוך שבחו גנותו ועיין שיי דלט סע״א רלא נהייא ציה •

חביכין

הגרים יעיין עיני כל ח/פ״ר רמס' גרים ה״ג מ״ש
י במאמר זח ומ״ש הל דלט רע״ג דהרי ישראל נקראו
כניס ולא הגרים וסיים יי״ל סתם יע״ש ע״ש מ״ש י והמאמר דזח
יאמר לס׳ אני  .הכי איתא במר״ר ס׳ נשא פ״ח אך בארר״ן פל״ו
ובמדרש ש״ט תי׳־״ז״ז ובסוף מס' גרים וכתנא דב״א סא׳״ר פל אינו
בחני דוכתי בנוסחא חדא ויש שינוי בהם ועיין בס' כיכת מל״ח
ח״א דרוש ט״ז ובס' עמודי חיים עמוד תורת סעיף קט״ו  .ובהאי
לישנא דאל יתערב בי חטא פי' הל רלט בג׳ דרבים והיינו לפי
הקדמת הרמב״ס רמי משוכח יותר מי שמזגו טוב מעיקרו או ינופה
את יצרו הרע וחב' כיתות אלו הנא ויתכן עור דלא יסתמו יצרו על
דרך שפירשו ולרשע אמר אלהים מה לו לספר חוקי וט׳ עיין בספר
שמחת הרגל ח״ב יע״ש .
צא תעטן הר׳ גור אריח וה״ד הזי ,כקב על דרך הרב ז״ר
"יהשי ה״ר הז״י ודחאם מבח מה שהקשה כדקיט סוף ע״ג
על הרא״ס ס׳ מטות מיניה וביה סו״ס תצא ומכמה צ׳ רל בס״ס
איבריך המקרא למנקט תחילה הפועל ואח״ב חרטי אשר יפיל בו
יע״ש והזאת וכזאת נכר עמד כקפרו אחלי יאודה דה״ן ע״ר ועור
לו

ת״ל
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ש״י

®wm

חחסר

לו שם ס' שומטים דלג ע״ג כמסיק .אשר סנה נית אשר נטע כרם
ועיין מלץ .ס״ז " ובמאמר.וכשנהרגו ר״ש ..וריש א״ל רע״ק לתלמידיו
ממ״ש הרב .כן פרה צור ל נח ד״ח ע״צ •
יורע .על מה נהרג .הקשח הזי ר״ס ע״כ וני <ו עבל״ד
ותי' אם היה כעקהיור או מכני הרעה יע׳״ש ואפ״ל
עוד דלא אחשכיה גופיה .לצדיק אלא לפרקם על איזה חטא קירב
המיתה נדי שידעו העולם וילמדו מוסר אך קשה דרע*ק תלה מפני
הרעה ואילו ר״ש תלה משום נל אלמנה ויתום ל״ת .ופלגן •כהרייהו
ומעיקרא השנים היו יוצאים ליהרג דלנך תלה מפני הרעה ושמא
מפני הרעה היתה המיתה אך מה שבא .בדרן הריגה היה כלישנא
דקרא והתוה״מ סוף אות קע״ט ישב כלאחר יד קושייא זו רכליגי
בזה ר״ש ורע׳״ק יע״ש .
דברים ק״ו אס כשהיחיד צועק וכו׳ כשהרכים צועקים
1
עאכ״ו י וזה רמוז כניסת נשמת כ״ח שועת עניים אתה
תשמע דהם רכים מק״ו מצעקת הדל אגו למדים רכרבים עאכ״ו
תקשיב ותושיע ולכך נקט תחילה תשמע לבר ושוב לרמוז עאכ״ו נקט
" תקשיב ותישיע • וכמאמר ממהר אני ליפיע ע* שהוא צועק עיין
ספרי חיים ס׳ תצא פסקא רע״ח *
#אכ״ל שתאריכון ימים כעוה״ז .ותראו לכס בנים ובצי בנים ותזכו
.לחיי .חעוס׳ב  .נראה רכנגר אברהם דכן בנו גרם לקרב
ה' שנים קורם חנה .הנא כי זרע ברוכי וצאצאי במעותיו כלס צדיקים
א׳ב תאריכו ימים יתיאולכס בניס ובני בנים וגם בעוה״בדמעצישין
את האב כשהבנים אינן .טובים הנס יהיה לכם «ח״ר מהם כזה וכבא
א״נ טמא.ברמז לא יגעו לר^ק אותיות קרי ולא ילדו לבהלה \נים
משחיתים כי זרע.כרוני עי רמשיאן המוך לפרקן ובזה .תראו 'לכם
בנים וכני בנים מטון למאי דאיתא לעיל פ״ג בפסוק ־אם אחרת
יקח לו והודעתם לכלר אמתי .זנאי ליאות את בני בניך .כזמן..שאח.ה
משיא ־בציו קטנים ע״ב והיינו הטנה במאמר זח ורוק והגאון
התוס״מ כאות קע״ח כיאר דיש בישראל ג׳ מדרגות א׳ עבדים כללות
האומה רעונדים כפי פשטי סתורה ועליהם הוא כריתת כרית ב'
מדרגה .ייתר •משרתים בכבוד דעוברים כפנימיות ותוכיות וכשכל טוב
ועבירת הלב והמחשבה וכנגדם הוא ועושים רצונו של מקום חג׳
יותר למעלה אוהכים והם הנכנסים כפררס נדבק כחם כהשגחה

הלא

פרטית
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;

ט״י

ס׳ משפטים

והחסד

קבל

פרטית ושומרם תמיד ולג׳ מדרגות חללו משיגים הגרים זת״ר כקיצור
ואפשר דזח הטעם דנקראו המלאכים משרתי עליון דחם .כסדרגח
ב׳ וגדולים צדיקים יותר ממלה״ש רהם אהובי עליון ווה יהיה כ״ה
כמזמור קת" ו קרוב ח' לכל קוראיו נגד עכדים אם כעכרים עינינו
לן תלויות ער שתחוננו כעיני עכרים  Vידארוניהם * רצון יראיויעשה ואת
שועתם ישמע;ויושיעם נגד המשרתים.שומר ה' את .כל אוהביו נגד
אוחכיס דשומר אותם •
פרשה זט עמי קודם  .עיין כס' שמע אכרהם סי ,ז״ך ועיין
מלה'ק ס״ז .
^ייף קורמין לעניי עירך עניי עירך קורמין לעניי עיי אחרת
עיין כסה-ח סי׳ שכ״ר כמה החמיר כעונש הנותן לרחוקים
י
ולא לקרוביו ועיין כסה״ק צדקה לחיים אות תרל״ו ואות תק׳ד
ותלת ושם על עניי אז ועניי עירך מי .קודמין •
אין 'לו חלק כמי שפקד על הרבית * כל׳ הזח נקטו בזוה׳ק על
’ המדבר בכיה״כ ושנים אחוזים כי אין לו אמנה בה׳ יתברך
והשרה שכינתו שם ושה׳ צוה על כך כ״א משה שכתב כמ״ש כגת׳

את
ב ת

העבוט כבא השמש כסות .יום בלילה וכסות ל*לס וכו׳ עיין
ספרי חיים ס׳ תצא פסקארע״ז•
לפי .הטעם לשארו  .הדבר יוצא דבבית
כמאתים וכו׳
10
בין רחבה לקצרה חיכא דיכול לדור וככלים
מכלים שונים מזהב לכסף ומכסף לגחשת וכיוצא יטל לכופר והיינו
כרין מסדרין לבע׳ח ♦ ומכור חציה .רנתב הז ,ניע״שזח לא היה צריך
לאומרו דפשיטא.דלא.יקכםה כל גופו ומזה יקה מוסר חבעס״ב רלא
זחן לאורח שהוא ארוך קומה קולג׳ה קצרה ובפרט בחורף וזהוא
וכיסתו כולו ומבשריך ל״ת דפיא שמלתו לשארו ’
כראתי את עולמי•י •מה ־שפירש התוה׳מסוף אות
קפ״ז מהמחזיר גשמות לפגרים מחים כיע״ש הן
חם דברי הסנחומא בזה וכמ׳ש בס׳ . S
■
«
 OWtל״ת למה נאמר וכו׳ דרזש .רעק״א • עיין לסיב הלבות
 .קטנות ח״א סי׳ . fpוצארב שמחת יאורה נאג׳אר ז״ל
ד״ו ע״א וב׳ ובמ״ש מלר.הכא רק״ך ע "ר וקכ״א ע״א י

וברחמים
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ואח"״וז

5234547

טי באר
כולל שו־ח על חלק ירד

פעגינים שוגים .בהלכות עמומות להלכה ולמעשה ,אשר השבתי
לריפקים על מתחי

אני הצעיר יצחק אייוק שור האמ״ס באהארעשט

בעהפיס תפארת אדם  .חולדות יצחק  .הולדות אדם .באר
יצחק .ש ח יצחק  .חקות הדיינים .בית יצחק  .הוספות
הרא״ש  .שרת הרא״ש  .אכל אם  .משמיעי ישועה .תפאדת
ישיאל .עטרת הרא׳ש  .אשכולת יצחק .
ו״ל נכדו ותלמידו
בחיב המופלג מנוע היתום מיה׳
של אותו צדיק הגאון אמיתי רשכבה״ג סדנא ורמא

מאיר שור

אהרן משהטויבש
אבד״ק יאט בעהט״ס שרת תעיר ומרני ראם•
וציקלה׳ה

לעטכערג
בהוצאות ונד.שנתח וזוב וני' היי■׳' יעקב עהרענפרייז ג״י

שנת

תרומה

טובים נ«!ג

יפ׳ק

M asetcr
Yerlag des Jacob Ehrenpreis

חיים ראהאטק נ״י
בדפז& ’^ל י>'*
Diuck von Cb. Rohatyn, Lemberg 1391
Rachdruck verboten
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מי

nw

מי לסבא ומיץ בנז״ב ומעתה י״ל אס התקינן נדרס
למפרע א׳צ אחר שפפמואוחן סשטסאז ט ברר למפרע
לאותן שטמל לח סי׳ פריס עש״ס לא מלס כולה
ואמנם סא קיי״ל אין כרירס אלא למ״ע ס' הוי וכאן
מי רימותא לאס נעלם שלס לא מי ביטול הלל טון
לטפל לפני אחר וסדמב״ס דעיירי בביטל לפני שכיסם
א״כ אינם בטילה ודו׳יק •
וסנט ידלו סלוש״ת כלונ״ח .

חומק אייויק סור אבד״ק ניקארזלעס

עאעב

שפרע ועמנו נפל לא יחזיר שלא מגנם ממט מט ונ״«
שלא יצטרך לפרש יחזור מדם כע״ש בל״ס בז»ן עי" ש
וסנט ידלו סלוש״ת נלזנ״ח .
וצ״ע .

מתק אייזק *עיר אבל״ק בייסאדב׳זוס

<ץז«ע״כמ זנב ג ,סאזיט חרמ״ג
רב שלום וכט״ס לכבוי סרב סמוסלג
סמריף ושנון סחס״שי״ל ט׳ כש״ת מות׳
נפתלי פערשאמיץ נ״י בק׳ טארט .

וז׳טומזע״א שטס בענין סנ״ל

להבור סרב סנ״ל

ג ,תתרס«ת מכתבו סשגתי סיום ט" ומ״ש כ״ת לסשג על
מ״ש לאין ראיס משם אברהם אבא ימן
ט במס סאיש אף שנשתקע לא סוי נשתקע לגמרי שהרי
אס יטא לביסכינ לקרוס כתורם יקראו כשם סראשץ
אבל לא  pבשם האשם והביא כ״ת דברי ( tx*0לאף
בשם סאשס לא נשתקע לנערי מחמת כשיארע שמברכין
אומס ככיסכ״ג בסי שבירך או שמתפללים בפלס בחליית ת
מזטרין שס ימדת עכ״ד .לענ״ר לא צדקו דבריו לבשם
האיש שקורץ אותו לתורה ועולה בו רואין סכל שהוא
סאיש ואתחזק בוס סשם אבל בשם שמברטן במי שבירך
אינו מוכח על עי סקורא סטין ומי יודע (איזס אשס
מברכץ .ומ״ש כ״ת לפסק בשם שבינא מחמת שחותמת
באות ע״ס לנסיף בלשץ אשכנז אולי נחשב זס לאות פ,
עכ״ל .סנס כבר ידוע דעת הח״ת שהיכא שיש ס׳ אם
לכתוב א׳ אי ע׳ בשם לע״ז שטתבץ א׳ משוס לכל
שמות לשון חרמם זלע״ז ספרר ואשכנז כוחבין אל״ף
בסוף פיי״ן כעזרת נשים זבמ״ג כתב יש שקורץ מינמשא
ט׳ אך מל סרוב נשמע כמו סברת סגול וא״כ אפשר
שיש לכתוב בעיי״ן לנטף סינעשע אך נאמת מציינו
שמות מסיא וענויא ודומיהן שג״כ נשמע במבטא כמו
הברת סגו״ל וכן טצא יענעא ולזמיסן ואץ חזששין לכתוב
בעיי״ן ואודות השליש שאינו יודע ואיט מטר כי האשת
סנינא היא אשת איננאן אט מסג בעטן כזה שקולם
סידור טס אני מקנן עשרה מישראל ואכריז נפניסס
שזו סאשס אשת האיש והוי מוחזק עיין נמס* נ״ב לף
קמ״ב מ״ב א״ל שמואל לר״ח בגיתאה עייתי (י בי
פשרס ואימור לך באפייהו המזנה לעוכר קנס ופירש
רשב״ם לפרפועי עילתא וכ״כ בשרת ש״י ל״ג וכ״ת ינהוג
ג״כ כמו כן :
בעולי חשנתג .כמס׳ ב״ב דף י״ח מ״ב בגמרא מצא
גס אשס ט׳ קתט מיסת ט ,קשס
אמאי לא תי׳ למיידי שידוע שסיא מטרשת אך לא״י אם
כבר פרע הכתובה מצרך לגבות הכתובה כדן לס״ג
ואץ ע״כ לגינה כתובה וקאמר בברייתא ראם הבעל
מולה שלא נתן כחובתה יחזיר לאשה לאף לאין זה גס
שלס נחזור לה לראי׳ אבל אם אינו מולה אלא שסומן

אחדע״ה • מכתבו סשגתי ט׳ וע״ל שאלתו מחור א׳
 pמשרים מנס שסרגיז לראובן והלך ראו£
וסכה אותו מכת למי סזס ונמס בפני  topועלה במעת
התפלה במקהלות עם ופלך סבחור וקיבל עליו לפט דיט
סכו״ם על סכאותו ובזיונו ושאלו לסבמור לעם הלך לסט
ערכאות וסתצצל לאמור מחמת שראהשסקסל שתקו ע״ז
שסכס אותו ע״כ פלס טל רעתו »ס אם ילך צפני:
דיט ישראל לא יפעול כלום ויעשו מזס צחוק ע״כ סלך
לפט ערכאות כד שלא יוסיפו להתל ט ולהכות אותו.
ושאל כ״ת אותי אס סדן עמו או לאחסנם במס שהרגיז
הבחור לראובן ילוע שמשת בעיק שיהיה מופו עיין
בס׳ החובל לצ״א ובש״ע ח״מ סי׳ תכ״א וככר אמרו
ששאלו לפכ0סו סבושת א״ל סשכל ושאלו מט השכל.
א״ל הבושת והיינו כי הרגשת אלם ברבר .המבייש הוא
שלימות שכלו ובל פרי השכל ותולדותיו שיגיע למלת.
הששת •ועיין בח־ט המשולש בחלק רניעי סנססחלשו״ת
תשב״ן כסי* ל״ה שהאריך בזס ובשו״ח מבודח סגרשוט
סי׳ מ״ר סובא בק״א לסעקנס סי׳ ו׳ .כתב דאין חייב על
הטשת כ״א במחטין לבייש ובת״ס נמס׳ סנסדרץ לכ״ח
כתב למס דאמרו ■ הסינור לועו של ישראל באילי סוטר
לועו של סקב״ה שסמכה חטרו הכה ופצוע ■איט רק
מוט אבל סמציישו חמור יותר למבייש הנשמה .לבטשת
וקללה מרגשת טשעה .שהוא אצילס ססשטנס ולכך סוי
כסער לועו של סשבינס ואף שסמבייש בדברים אינו בר
תשלומיך עון גדול הוא ונקרא מוטס רשע וגס רוח ובל
המלבין פני אדם .כשר מישראל בלנרים אין לו מלק (עזס״ב
עלן בש״ע ח״ע סימן מ״ב סל״מ^טס בש״ע ח״מ סי׳
ת״כת״א איתא אסור לאים לסכות את סטרו זסנגכס־
מובר בלאו ט׳ וסמרים יי כו׳ אע״ש שלא סכהו נקרא
רשע ויש חרם סקלמזטס באדם המכס למטרו ועיין
ברמב״ס ס״ה מס׳ חובל ומזיק שכתב וז״ל אטר לאדם
לחבול בץ בעצמו בין במטרו ט׳ אלא כל סמכה ארם
כשר מישראל בין קטן בין גלול בין איש נין אשס דרך
בזיון ס״ז מוכר בלית ט׳ וכל סמגביס את ידו מל מטרו
אף שלא הבט ס״ז רשע וכ״כ סרמב״ם בחט״ז מהלכות
סנהדרין .אולם בש״ע ח״ע פי׳ ת״נ סי״ג הביא בש״ת
שם בא׳ שחירף את חטרו בשם רע וחזר זסוהכט אף
שעבר אלאו וצריך כפרס מ״מ אין עליו לין רשע כלל
ואיט משלס אלא נזק וצער וריטי ושבת וא״ג מ״י י>ס
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טי

עדחעבעג

באר

טנ

^קי/מדיינים בדיני ישראל בוראי הים צריף ראובן לשלם
גדול ומיין בש״ך שם! וארב מ״י ביין שראובן סכה את
מ״ל וצשייםו.עעחם אבאר אם יש משסט חטא מל הבחור הבחור סנ״ל בניסנ״נ לפני מקהלות עם ואין מומס בידושלא הלך לפני דייני ישראל והלך לפני ערכאות : .הנה ומישש שגס אס ילך צפני דייני ישראל לא יפעיל כצום
במס:׳ גיטין בפ״ג ובס׳ הגוזל במרא אי׳ עובדא דשלח וכיון דגדול בישיזז וצמרו ואין אדם נתפס על צערו וע״ב
מר עוקבא לר״א בני ארס העומדים עלי שלח לי׳ ר״א אין לדוט בדין מסור כלל וראובן שחצף להכות אח
אמרתי אשמרה דרכי לסי מחסום בעוד רשע לנגדי וב׳ חבירו לפני קהל ועדה בשעתסתפצס זלזל בכבוד כיסכ״י
שססרי״ף שמעינן מיני׳ דאתי׳ במקום צע» אסור למסיר ובכבוד השכינה לודאי קדמה ואתיא לשמוע אל הרסס
 .בר ישראל ביד כותי בין בגופו בין במעוט וברמב״ס ואל התפלה ובכבול התורם שכתב נס לא יוסיף סן יוסיף
ס׳ חובל ומזיק ס״ח כתב ואסיר למסיר ב״י כו׳ אפילו ודאי גדול עוט מנשוא ועיין בפסקי מסרא״י סימן י׳
סיס רשע ובעל עבירות ואפי׳ היה מיצר לו ומצערו וכל ומה שהביא כ״ת דברהש״ך מ״ש דברי סד״מ שסקשה
המוסר ישראל ביד כוחי בין בגופו בין בממונו אין לו ע״ד מוהר״ס ומ״ש השל קו׳ הד״מ ותסס כ״ת ע״ד
חלש לעופ״ב וב״א בש״ע ח״מ סי ,שס״ח ס״ע וביש״ש פ׳ הש״ך כבר קדמו בשו״ת זרע אברהם חש״ע משר י״ב
מוזל בחרא סי׳ נ׳ כתבדלא כיש טורים בעוסירכשיש
וי״ג ויש להאריך בזה יעוד חזון למועד:
לסם מחלוקת מס ב״א מתיריס סם את צר שלהם למסור ב׳זוילי מפנתכ • ליישב דברי סמבי״ט בטענת עצרן
אותם שכנגדם ובתס״ד סי׳ ש״ר וסובא בהגהת רמ״א
משום ר "ל אגב דקנם ומכרת דאי׳
מ״מ סי׳ ד׳ כתב ג״כ שאסור לתסוס מ״י פנו״ס ובש״ע בר״ש אלא דביון רכיל למפולת לא הוי עביר דאתי ועיין
ח״מסי׳ כ״ו ס״א איתא שאפי׳ דבר המותר למימבד כי״ב ואמנם אי ליתא לדשעואל מכירות שטרות דאורייתא
רנא לנפשיס אסור לדון לפני דייני מכו״ם אפילו בדין ל״ש רנא דפבי״ס ועוד י״ל דאין זה רק מדרכם ואזלינן
שדנו בדייני ישראל ואפילו נתרצו ב׳ בע״ד לרן בפניהם לחומרא בקדושין כמו בקידש במשיכה מיץ במ״ל ומיושב
וסל סבא לרון לחני עכז״ס ס״ז רשע וכאילו חרף וגדף קו׳ התוס׳ דאין כאן ד״ג טון יפקרו חז״ל ומיושב קו׳
והריס יד בתורת משה רבינו ע״ס ־ ויש כת גיד ב״ר
התום׳ ממע״ש ודז״ק:
לנדותו ולהחרימו מד שיסלק יד סעבו״ס מטל מבירו
וסנט ידירו הדוש״ת באה״ר
ומיץ ברש״י בחומש בס׳ משפטים שהמביא רני י־שראל
לחני דייני עט״ס מחלל אח ד" ומיקר שם מ״ז להחשיבה
תנתק אייזיק ׳פור אבל״ק . wiKpw
ומיין במש׳ בימין דאי׳ ר״ט אומר כ״מ שאתה מוציא
אוגריא׳ של גויס אעפ״י שדיניהם כל״י אי אמה רשאי
ודפוכח עג
לסזקק (סם שנאמר ואלס המשפטים אשר תשים לשלהם
ולא צפני גויס ובאו״ח סי׳ כ״ר בשב דאצז הלך בערכאות
ישאו סריס שלום ובמס למעלת יייל
סרב המופלג סחס״ש סופר מטר י״ד
שוב "אין מקקין לו בד״י והטעם משוס קנס ובשו״ת אבן
כש״ת מות׳ זאב (!‘ימעדכויפ ני׳ בק׳
שוהם סי׳ נ״ט ובסי׳ ס״א כתב שהוא משום מיגדר
מילתא ובמוט המשולש שבסוף ס׳ סחשב״ן ח״ד •סימן
באקוי:
ס״ו דח״ז כתב בזס׳יל ואף אם אחר שרט בערכאות לא
ייעט וצא שמענו דבריהם• אס לט להם בדינינו או אתר׳פ״וז מכתבו השגתי ט׳ ומ״ל שאלתו באחר שהלך
למדס״י וקיבל עמבירו שטרות סייט נדרקישע
להיפוך צרך לכזף אותם מס׳ לססור הרן ולמזור וללון
~
בל״י וגם אם ידענו שדנו לסם בדינינו מ״מ צריטס לאזין להחליפם ובא רוח פערס וגלים מסים ושמפו כל
למזור ולדון בד״י ולטשית תשו׳ על מעלם אשר מעלו החפצים ובתוכם היה גם סלאזין ושאל כ״ש אותי אס
ובטור סי׳ ס״ח כתב דסחס מרפאות מקבלין שומדא• נקרא פושע וגם אם לשטרות יש להן דן שוער עכ״ר
זבשו״ת מוסרי״ס בשורש קנ״ד כתב בזס״ל והנס יש כאז וסנה בש״ע ח״מ סי׳ ש״א ס״אאיתא לשטרות אין להם
כמם חטאות ואשמות ראשונה -סלא שאלו רן ישראל רן ארבעה שומרים ועיין •בעור״ם סי׳ ס״ו ושם נסית
וסריב״ש בסי׳ ק״ב ומוהר״א ששק סי׳ צ״ד וסימן קנ״ח הביא בס״י דגבאי מביסכ״נ שאסף מסות מאנשי ביסב״נ
כתבו לנדות ההולך בעש״ג ולכל המחזיקים ביל הסולר שלו לצורך קמחא דססחא לעניים והמעות סיס באנקנאטין
ועיון במוסרי״ק בסי׳ קס״ח אולם גרמב״ם בסוף סל׳ שטר קיר״ה הגבאי 'יש לו רן שומר וחייב ודוקס
סנסדרין כתב היתס יד המכרים תקיפה ־ובע״ו אלס וא״י כשססמסים נכנסו בערבות על הסך המעות שיש ביד
לסוציא ממונו בר״י יתבעט לד״י תחולה אם לא דצס הגבאים דבה״נ ואס לא נכנסו בערטת סטור הגבאי כיק
לבוא טמל רשות מב״ר ומציל בדיני מל״ס מיד בע״ד של״א שמור לי וש״ב בסידור דרך חייה עפ״ג פסק דאין
וכ״כ העור בת״מ בסי׳ כ״ו ובאו״ת בסי׳ ד׳ כתב דאם סודן בכור בבאנקנאמין משום דאין ®ח נשמרות
סבמ״ד אלס יכול לכוסו מ״י טט״ה אף קודם שירד לרן וכ״כ במ״מ אולם ש״ב בשו״ת חסר לאברהם מיו״ד משו׳
ישראל וגם משמט טריב״ש בסי׳ קנו״ז זמשו״ת ס״מ ח״ב צ״ה הוכיח דנאנקנאטען אין לו רן שטר והוי גו®
סי׳ נ״ו דאי ציכא רנא בארעא והוא צרך לרון בערכאות ממון ובשו״ת ח׳־ס מיו״ד תשו׳ קל״ד כתב גס כן
סטור מטדוי וסרמ״א בסי שפ״ח כתב י״א אלס המוכס שבאנקנאמען המס ככסף גמור ועיין באבני מילואים
ממנירו יכול לקבול לפני ;וים אע״ג תרם .למכס סיזק סי׳ כ״ח ובשז״ח סש״מ חיו״ד סי׳ נ״ה ובשו״ת שאיפת
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מסכת מציעא

מאי אין לסם אונאה יגב• הקרשו׳עכ״ל יל״ת דקאן

דכייא

כתבו דרווקא הבא רסוא הפך דין התולה דקיל אחיי רבי׳לסטוין

אכולה!  '«bpnnאלא הקקישות לבי והא דעני תנא חואדא'|משג׳חיןהא לאו הבי משגיחי} וכסוף דבריהם בתכן
אין לסם אונאה לצירי} קתני והא כדאית׳' והא כדאיתיה לעבדים רכשו' מקום אין משניחין ןלא 1קש״א היא ד לדידן אית לן והלכה
(קרקעות זשסיות הוי פייושו א׳} להם אונאה אבל לנכי הקדשות כב״חמשוס ד׳צתא ב*ק אבל לייאיתלהו לי? דאין משגיחין
אי) להסוקאונאהוק״ל•
נב*ק כלל וסתם כב״השאני משוסרהון רובאומש״ת הלכה
 n*"K3יצא לחולין וכו'ולמ״ר ברין לעשות לו דמי' כ״ת׳הן וכן משמע מרבדי התום' שס ביבמות דף יד דכתכו דליז
דני תודח ונו'יצא לחולין כנגד סמעות אית ליס דאין תשגיחין ע*שןאח’כ יאיתיכמהיש׳א שפי'כן
וכו' עכ׳ל סתוש' לא יצו לכיש כפייש׳ דפליג׳ נפי' ערכן לחר אכל יש מ׳ שתירק דהתס ביבמות איכא תרו לישני חי ילא עשז
אסר כל שיווין וחד אמר כל דהו משום רס״ס ק׳ למ״ר דבר תורה ב*ש כדבריהם אלא ברברי כ׳ה מאחי שיצא הב*ח וחד אית ליה
אי) ת;י יצא לחולין עדיין לא יצא לחולין לוס כתבו ייצא לחולין רעשו בדבייהם אעפי שיצא הכ״ק משום ראית גתו כיי דאין
חשגיחין בכ״ק כלל ולתום' מתחלה תייצו דלמ״י רלא עשו
 .כנגד המעות וכי' וק* 1־
עב 4מףא מתיב׳ יפית ואונאה וכו' י״ל כיון לתני להו כדבריהם אלא חזרן לדבי׳ ב* ה משוס רהוו רובא ודווקא הכא
בחרא משסע דרינס שוה והמתיק תירק לו דהכ׳ק הפך אחרי רכיס מש*ה אין משגיחי) ומשום יקש״א לע*ר
יאפ׳ה לא אלימא סמתף' וק״ל •
דאפ<׳ אחי הב״ק עשו כדבריהם ולא חשו לב״קלוה כתבן
תוס׳ בד״ה כשלסא כהדיוט וכו' פי' מה חידוש וכו' וכשאמר יי אין משגיחין בב״ק סי״נו לעולם משום דמצינו יפעם
ול*ג תו לא !כו׳עכ״ל ע״ן מה שפירש כזה
א' יצחס כ״ק הפך דין חורה ודוק־
מהיש״א והוא דוחק וביאה לכיש יהתוס' לא ניס׳ דתו לא tH 0׳  WVגמרא ת״י את כספך וכו׳ אין ל׳ אלא
דאשון וס*פכשלחא חומי בהדיוט הוי חידוש אכל כהקיש מה
נשך ככסף נשך באוכל ובו'אין
1
חידוש יש על תי1ב התיש חמור וק*ל •
להקפות דתא אחרי לעיל רנשך ותרבית חרא מילתאהיא וא״כ
 n**73לספק סלתות וכו' ראל*ב אמא׳ הדי ביה ממאי וכו' מאיקאמראין לי אלא נשך ככסף וכן'דהבוונה דלעולם היינו
עכ*ל י״ל דלוקמא דאוזפיה ק' בק״ן וכגון שחילל נשך והיען חיכית אלא מיזשה יחנל״ןדנכסף איכא תיי לאווי
על שוה פיוטה מילא אוקי הכי משמע יאפי'יש ריוח ו׳לותא ונגשן תיי לאוו׳ רילהא דליכאאלא לאו א'ככל '6וכן משמע
 • •<p<3וחס שכתבו עוד ולכן נקט ועמדה וכו' י״ל דכשלמא
מפייש׳ ורוק •
של
אי יצא השער סל לקוטית ניחא דקאמד ועמדו דעי עתה היה
ריצ^״י 3ד*ךן לריכית דאורייתא וכו׳ יכתיב מיכה הונו
ומ״ש
ד' ועתה עמר בג' יאס לא יצא השער כלל מאי ועמד!
וכו' עכ*ל כוונתו דמקאמר מיכה הונו
*4כ וכן בווו׳ וכו' היק להסרלוקמא נזוז׳ כי האינ״נא לוה כנשך וכו' משמע רנזשעה שכח ן ממונו מתיבה וזה לא שייך אלא
כתבו יוה אסור מ ן התורה דרווקא ריךמקח ׳ממכר שיי אבל בסלואה א’נ מלח חון היא ממון והוא דיך הלואה ואית דגיס׳
דרן סלואה אםןר ולוה לא תירצו ייצא שעי לקוט!ת ואף דכחריוט
מלוה הונן ווה אינו דכקרא כמשלי כחיי חיבק הונו זק״ל•
אסור גב׳ הקרש מקילינן ורוק ־
□ '311ר״ךן נשדבאת־ל מנין יא״ת תחלה וכו׳ ויל משוס
וכו' עכ״ל הק' בס' גידולי תיומה וזל וק'
כשבעין לגזברי)
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לף לד!
וכו׳דה׳ל״ואצ״ל אליכיהי דמיוני תו 5 !•6׳ &א כלוה כמליה מנין ומפיק ליה מנשך
זו וכו' עב* ל י*ל אע״ג דבעלסא פעמים אמרי' כן כאן אי אפשר כג״ש וכעי יון מנין ליכות כל דבר אשיישך !פי התום עצמם
ל1מי כן יעל הגבוי הוי  11ועל העתיד לגבות היא לא וו אח זו דהדג״ש היא מופיס משוס ראייתי חד נשך ללותונשךכל רכר
וק״ל •
אחא לנ!מןמי נסד כמלות אא׳ע ללוה וכו' והשעת כיון יג״ש לא
הכל יויייס לגהינם וכו׳ הכל ס״ר וכו׳ורא« אמאאלאבאא״ע וריבוי רכל דכי כמיב בהר״אח״כ תחלה
גמלא
דד״יז סיים חוק מג'וכו'ןא״כ הא רמקשס ,ק!״ל לאח!״ מנין לרכוח רל דכי ואח״ך חין לי אלא כלוה כי
כן הו*ל להקשות יותר קוש״א גדולה ימשסע דסכל •ורדים ואלו קיכידמ״ח׳ רעייייאנהדאוכל מהאימינליא ולי אכשי■ למתי
אין ’וידים 1וה א* ח ויל דודא' לא סיימו "דכי׳ י׳ס אלא כשאמר דכעי נשך יאוהל יינין אירא דאת כסכך לא תתן לו כנשך קאי
הכל •ורדים לנהינס הוק' לו וכי סכל •ודרים וכן' וק״ל :
וה’י1חאי נסך דמ״תי מעיחיא כהא• קרא לא אשכחן אלא ככסף
גדול אונאת דברים וכו׳וס נית ן להשבון ווהלא ניתן ומניל שהוא ג״ר כאוכל •ע״כ צייך להשיב ל! מנשך אוכל כאופן
להשבק וכו'אע*גיאח*כ מיניה! ם*ם סאירהוס היה שהשאלה היא על כרי הפסוק אח כספך ובתר הכי בעי אייכית
ואין לו תקנה מס שנבטעי ~~7Tpuey
רסיעא עכ״ל <י 0*.ולסוס ריהטארשחעתא הכי פירשתי בתחלת
היייון והתום' לא ס״ל הכי ודוק •
ליס״י  3ד’ה שהי• דבר החסוי ללב ולפיכך וכו' הא!
טהרי ליתן טעם וכו' עב׳ל  f<3לאפוקי לן* 0״א זז״א גמלא יבינא אמר לא נשך ובו׳קרי
ילא תפיש רהו׳ טעה לחה אסר כל אלו משוס דהוי דבר המסור
ביה הכי את כספך וכן
י
ללב לזה אינו דגקיא לכן כתיב האי טעמא לוס פ׳ דהוי טעם לדעח»רכינא נמי צ״ל יאצסי־יך לומר נסך יהילא לךר!ש כאא*ע
למה נאמר ויראת <ק*ל •
לנשך חנה! ענין ליבית דאל׳ב ריבית כלוה נקיא ליכא וה ת
דלא ילין• מחלוהאלא במאי יכתיב ביס וריבית לתנוכי בו
 fגמלא אס הלכה נחות׳ חיוב זה
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וק־ל.
י
יוכיח וכ'1אמת המיס יוכיחו
 '13/כתלי ג* ס יוכיחו וכו' ק’ק למס לא עשה אלא האותות האלו * Qjxאיל! לא נאמי זכי' וק׳ דאיך מתיישב הברייתא לעי
דכי׳! יקהני אין לי וכו׳ דמשמע דחשמעו׳הפסוק אינו
׳”
ולא דבר אחי ועוד מס סחירה הזאת שכייכוהו וכי כל מה
מפליג על דבי א' מביכים אותו ואח? לאיתי בם'תורת ח״ס אלא כן ואיך מפיס רבינא דגישמע קרווייהו וכאן אין לוחי אילו
שנת□ נזה יכייס נחסרי׳וגס ע״ן כעז מה שכתב משם הימב״ן לא נאמר דהא לישנא יקיא חפים וקאמראין ליכשלחא רישא
דכי״תא דתני את כספד אפשי !ni־ אילו לא נאמד חבל בסיוחא
 piכתב מהיאנ״ח כע׳ בהי סיני ע״ש •
O1M 3ד’ה לא בשמים היא ובו׳שאני הבא שבא לחלוק
דבר״תא אי אעשי לוחי ודוק ’
על רביי תורה וכו׳ רכשוס מקום אין רש״י לליל ריבית בכסח מנין וכו׳ ובסופו נאמי בל
דבר אשר ישך <כ«' עכ״ל כל ההפישי׳הק'
«ש4יחין «גב״ל לכאויס דבריהם סותרים זס את וס דתחלה
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אח הדין .ולזה אמר שלא תחשוב שלא ישפיע בצמחים
אם תזרע בשביעית ,ולז״א כי בודאי אף שאני קורא
אוחו שבת לה׳ .מ״מ לא יהיה שינוי טבע .והראיה שהרי
אח ספיח קצירך לא תקצור .שהרי הספיח אני משפיע
בו .רק אני מזהירן שלא תקצור .ולזה חזר ואמר את
ספיח קצירך כו׳ שבח שבתון יהיה לאה .שאע״פ שהארץ
היא המגדלת ,לא תחשוב שאינה בכלל שביתה ,מ״מ
שנת שבתון יהיה לארץ:

(ו) והיונה שבח הארץ לכס לאכלה ,וחזר ופרט
לך כו׳ .ולבהמתך כו׳ ,תהיה כל
תבואתה לאכול .יראה כמ״ש כ״פ ,שהמאכל בה קדושה
מספיק שתשפיע בכל ששת ימי השמיטה ,כי שבת האק
לכם לאכלה .שכל המאכל של כל שני השבוע תהיה בו
קדושה נמשכת משבת הארץ .ולהיות שכל מי שמקודש
יותר ,מסוגל יותר לקבל קדושה לכן פרט לך ,תשפיע
קדושה פי מדרגתך .ולעבדך כו׳ ולבהמתך ולחיה אשר
בארצך ,שהיא בבחינת הארציית ,תהיה כל תבואתה
לאכול ,אכילה בעלמא ,או שהוא כדי לאכול הבהמה
והחיה ותתעלה ע׳י האדם:
(ח) וספרת לך שבע שבתת שנים כו׳ .הוא עפ״י
האמור לעיל שקדושת שביעית תשפיע
לכל שני שבוע עד שיהיו כולם שוים בקדושה ,כמו ששח
ימי המעשה שיונקים מקדושת שבת ,ולז״א וספרת לך
שבע שבתות שנים שבע פעמים ,ולבסוף יוחזר הכל אל
אחת שיהיו כולם שוים בקדושה וזהו והיו לך ימי שבע
שבתות השנים ,לשון רבים ,יהיו תשע וארבעים שנה
כלולים בשנה אמת .ולהיות שכל שביעים מקודשים,
ולפעמים הקדושה אמר היקף השביעי כמו שמיני עצרת,
ולזה אמר והעברת שופר תרועה כו׳ ,אחר השביעים
שמקודש ג״כ .ואולם בעשור לחודש אף שאינו מכלל
השביעים ,הרי גם העשירים בחינת קדושה להם ,ומה
גם ביוה״כ לעצמו קדוש ,ואלמלי שמרו יובל אחד כהוגן
לא היו גולים ,לכן רמז ביוה״כ לפי שמוכן לכפרה,
תעבירו שופר בכל ארצכם ,ולזה בא הכפל והעברת
שופר תרועה בחודש השביעי ,ומזה תזכו לשופר של
משיח שיעבור בכל ארצכם:

כהר

העומר
(יד) [פיסקא א׳ מ״ר] וכי תמכרו ממכר לעמיתך,
הה״ד מות וחיים ביד
לשון ,א״ר ינאי היה ככר טבול .אכלו עד שלא עישרו
מות ביד לשון ,פישרו ואכלו חיים ביד לשון ,א״ר חייא
בר אבא היתה לפניו כלכלה של תאנים ,אכלה עד שלא
עישרה מות ביד לשון ,עישרה ואכלה חיים ביד לשון,
ומדייק ביפה תואר ,מה חילוק בין משל כככר טבול לבין
משל הכלכלה של חאנים ,י״ל דקמ״ל אפילו תרומת
פירות דרבנן יש נ״כ דין זה באכל שאינו מעושר מות
ביד לשון:

??// fi׳»£

"

[פיסקא ב׳ מ״ר שם] ד״א וכי תמכרו ממכר לעמיתך.
כה״ד והנה ה׳ נצב על
חומת אנך ,על שורא דאוניתא ,פירש ביפ״ת סל חומת
של אונאה ,כלומר שעון אונאה גדול כחומה ,וה׳ עומד
ליפרע מזה ,ומוקי לה באונאת דברים ,ותמה היפ״ח
דטפי איכא לאוקמי קרא דאל תונו איש את אחיו
באונאת ממון כפשטיה דקרא .ופשוט שאין טונח
המדרש לאפוקי קרא מפשטיה דמיירי באונאת ממון.
רק דרך המדרש לרשום אחחלח ענינא ,והוא וודאי
מדלא כתיב אונאת ממון .הוה מוקי קרא דלא תונו
איש את עמיתו באונאת ממון אבל השתא באונאת ממון
כתיב לא תונו איש אח אחיו ,א״כ ממילא ולא תונו איש
את עמיתו באונאת דברים .וא״כ להמשיך הענין ירמוז
לפי דברי חז״ל ב״מ (מ״ט ב׳) דאונאה מותר לחזור עד
כוי שיראה לתגר או לקרובו ,וא״כ ימשך שאם נתאנה
ויראה לתגר אס שוס .א״כ אם התגר דעתו קרובה
למאנה יאמר לו ששוה המקח ,וא״כ שיב לא יחזור .ואף
אם יחזור אחר שיתברר לו שנתאנה ,כרי כבר מבר שיפור
בכדי שיראה ,ולזה בא להזהיר התגר שלא יאנהו לומר
ששוה כדי שלא יוכל לחזור ,שזה הוא אונאת דברים,
ויראת מאלהיך .שאם תוכל להטעות הבריות ששוה
באמת לפי דעתך ,ויראת מאלהיך שמכיר מחשבתך
לרמות למברך ולהפסידו ,לכן אני כ׳ אלהיכם ,הן
המאנה הן היועץ אני נפרע משניכם ,וא״כ לא תעשה
טובה למוכר במה שאתה משיא עצה ללוקח שלא יחזור,
כי שניכם גורמים בנזקי! של לוקח ,ועתיד אני ליפרע
מפניכם ,והממשך בא על נכון ,גם אתה גורס אונאה

ריזז

מלא

למתאנה ,ועונש למאנה ,כי אלו חזר המתאנה ,יפטר
המאנה מעונש ,וא״כ אונאת דברים ימשך מאונאת
ממון:
[שם] ר׳ יצחק בן אלעזר ורב טגיומי בשם ר׳
ירמיה ,בכל עונות כתיב נושא עון
וכאן כתיב לא אוסיף עוד עבור לו .ותמה ביפ״ת דהא
בשבועת שוא כתיב כי לא ינקה ה׳ כו׳ ,ונדחק ,ויראה
לפרש ,עפ״י מה שדרשו חז״ל ר״ה (י״ז א׳) כל המעביר
על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו ,שנאמר נושא עון
ועובר על פשע ,למי נושא עון למי שעובר על פשע ,א״ר
אחא בר חנינא אליה וקין בה ,לשארית נחלתו ולא
לכל נחלתו ,למי שמשים עצמו כשיריים ,נמצא לפי״ז בכל
עבירוח שייך נושא עק לפי שעובר על פשע ,היינו
שמעביר על מידותיו ומשים עצמו כשיריים ,אבל באונאת
דברים ,שאין זה אלא מנאוה וגודל לבב ,א״כ לא אהני
ליה מה שמעביר על מידותיו לגבי אחרים ,לפי שחטא
במכפר ,כמו בהרג כהן גדול שלא היה לו כפרה במיתה
הכהן לפי שחטא במכפר ,ואם כן כיון שהוא בעצמו
חטא בזה שחירף אח מבירו ,א״כ אפילו שעובר על
מידותיו אין לו כפרה במה שטבעו לעבור על מידותיו,
כיון שבזה עצמו חטא ,ואס מרצה אח חבירו פשיטא
שמחול לו ,רק בהעברה על מידותיו לגבי אחרים אין
לו תיקק ,אבל מה דכתיב לא ינקה מ״מ הא מעבירין
ממנו כל פשעיו ,ומובן שפיר:
ומובן מה שמסיים בפיסקא ג׳ שכתב ומכולם לא
מתם אלא נגזל ,הה״ד הנה הכיתי כפי על
בצעך .לפיכך משה מזהיר את 'ישראל וכי תמכרו ממכר,
וכתב כיפ״יז דבעל אגדה זו פליג אדלעיל דפי׳ אל תונו
איש את אחיו באונאת דברים ,,ומפרש ליה באונאת
ממון ,ולפמ״ש לא קשה מידי ,דע״י אונאת ממון שאינה
לחבירו בממון ,ומנירו יעצו לסי דרכו ,הוה אונאת
דברים ,ועבירה גוררת עבירה ,כתיב והכיתי כפי על
בצען־ נ

[שם פיסקא ד) הה״ד ויעשו בני ישראל ככל אשר
צוה כ׳ את משה כן

מנו לדגליהם ,ואהרן היק הים ,ר׳ יהושע בר נחמיה

בתר

העומר
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בו' ,כיון שבא ליחסן ,הונו אותו ואמרו לו אחה מייחסנו
עד שאתה בא לייחסנו לך ויחם את בניך ,אלעזר בנך
למי הוא נשוא ,לבתו של פוטיאל ,הה״ד ואלעזר בן
אהרן לקח לו מבנות סוטיאל ,כיון שראה הקנ״ה שהן
מזלזלין בו התחיל מייחסו ,הה״ד פינחס בן אלעזר ב!
אהק הכהן כו' ,לפיכך הקדים הקב״ה כבודו של אהרן
למשה ,הה״ד ואלה חולדות אהרן ומשה כו׳ ,לפיכך
משה מזהיר את ישראל וכי תמכרו ממכר .והקשה ניפ״ת
דהא בס׳ הנשרפין (פב ב) קאמר שמפני שהיו השבטים
מבזין את פינחס ,הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי
אמו עגלים לע״ג ,והרג נשיא שבע מישראל ,בא הכתוב
ויחסו אחר אהרן ,ועו״ר ,דמצות הדגלים היתה בשנה
הב׳ ליציאת מצרים ,ומאמר פינחס בן אלעזר כן אהרן
הכהן היה אחר מעשה זמרי ,שהיה בערבות מואב,
והיאך התחיל מיחסו אז ,כנגד מה שהיו מזלזלי! בו
בזמן הדגלים שקדם לזה כמה שנים .ודחק ע״ש ,ונראה
דודאי בתחילה (היו) מזלזלי! בשעת דגלים ,ואמרו לך
וייחם את בניך ,וזה מוכיח המדרש ממה שהקדים אהרן
להשקיט הזלזול ,וא״כ אהרן לא פגם הייחוס במה
שנתחתן עם בנוח פוטיאל ,אך בהמשך הימים חשנו כי
גרם לו זה הקנאה שלא כהוגן בהיות שורשו מבנות
פוטיאל ,אף שאהרן לא פגם בזה יחוסו ,מ״מ נקבע בו
מדת הקנאה ואכזריות מחמת שורש ייחוסו ,וכענין
שאמרו חז״ל מד שלשה ■דורות לא פסקה זוהמא
מאבותינו ,אברהם יצא ממנו ישמעאל כו׳ ,אף שהזוווג
היה הנון מאוד ,ואחד היה אברהם ,נמשך לזרעו פגם
וזוהמא מצד שורפו ,יחסו הכתוב אחר אהק שלא כיה
מצד זוהמת שרפו ,רק קנאי בן קנאי כו׳:

[פס פיסקא ו׳] ד״א וכי תמכרו ממכר .רבי חייא
נריה דר׳ אדא דיפו
אמר ,וכי תמכרו עתידים אתסיכו׳ עד על דברת שבועת
אלהיס על שום וידבר אלהים אח כל הדברים האלה.
שבועת אלהיס על שוס לא תשא ,ונתב היפ״ת וצ״ע
אמאי אמר כפה• שאמר בסיני ,ולא סתם כל מצות שצונו
ה׳ כו׳ ,ועוד שסותר עצמו במה שאמר ועל דברת ע״ג
וידבר אלהים את כל הדברים כאלה ,דלפ״ז כולל כל
עשרת הדברות .ויראה לפי שבע״ג ימסור נפשו ואל
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ודהרהדירן ויקרים ,מאירים בספירים ,האיר ברקאי עד שבחב־ץ היא מרית
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ספר שחיבר רביגו הגדול רבץ של

פיה כמוהרר מאיר

בה הגולה "י
שי׳יד׳ א-ד ור״מ ינהג נשיאתו נק" י קראקא

וק״ק ללבליץ ומימם יצא אוח לעולם המאוד הגדול אשר לביב הלכו לאורו
מזוקק זיהוקיודגורא יצא מפיו פה קדוש יאמר דבר זה וכששמעו קולו יוצא
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אהובים וברורים ,ואליו נתאכפו העדרים מעדרי צאן קרישים ־כד קמו
ממתיבתא ונפצי גליכייהו הוי מבכי אכקייהו לשמשא אבק לשון .מדברה
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גדולות הראה לנו באספקלדי׳ שבלו הזך והבהיר ויובא דעלמא ־יכם ככולם
היי מריצים אליי אגדותיהם כשאלות והיטיב לשואליו דבר דבור קל אופניו
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וגמרא שם הספר מנהיר עיר הכמש בחלבה• כמבשזר כהקדמת
בנו הגאון כיה-״ר גדלי׳ אשד עשה על ככה:
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רימן שכעט הכה הנמצאים בין העברים  ,ובכככינים יתפשו אותם ם! התורים  ,־•־פפע אותו שנית
יי-דיה .ומושט דפכנו בדי לבוה כלאבתט נטוע׳יט ונעשה ־.כ ״ ,־•.... •:
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בלב אלא חייב להוכיחו אלא שהרמב״ם ז׳ל סבירא ליה שבכלל לאו והרא׳ש דאפי׳ הדמים אינו חייב להחזיר וכן הטור בסי׳ די׳א נתן
זה גס כן דברים שבינו לבין חבירו שאסור גס כן לשנאתו בלב על טעם לדבר משום דבן סבן בא מכח אבי אביו ומכאן מוכח בהדיא
כך .וראיה לזה שהרי בעשה דהוכח תוכיח וגו׳ דכתיב בתרי׳ סבירא דאפילו ב״ח לא גבי בכה״ג דהא לעני; חורת הדמים אינו אלא כב״ח
ליה להרמב׳יס ז’ל שהכל בכלל שהרי כתב שס וזה לשונו כשיחטא ואפי׳ אי אמרינן דב׳ח גובה מן הראוי מ*מ הכא אינו גובה מטעם
איש לאיש לא ישטמנו וישתוק וכו׳ עד אלא מצוה עליו להודיעו וכו׳ דא׳ל מכח אבוה דאבא קא אתינא כדמוכח שם בתוספות בהדיא
שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך ואחר כך כתב הרואה את חבירו דכתבו שם בשם ר'י ב״ר מאיר דפירש דהאי מימרא דבן שמכר וכו׳
שחטא או שהולך בדרך לא טובה מצוה נהחזירו למוטב שנאמר הוכח לא לעניין מכר איירי דודאי המכר אינו מכר מעעס דאין אדם
תוכיח את עמיתך וגו׳ .וכן מבואר בהדיא בדבריו בסדר המצות מקנה דשב״ל אלא לענין חזרת המעות איירי וכו׳ והקשו התוספות
שכתב וז׳ל • מצוה רבה היא שצונו להוכיח החוטא וכו׳ עד ונכנס וא״ת אכתי מאי פריך ולימרו אביך זבין וכו׳ דלמא היינו טעעא
בצווי זה שנוכיח קצתינו לקצתינו כשיחטא איש ממנו לאיש ולא נטור משום דאין ב׳ח נוטל בראוי כו׳ עד ושמא י״ל דוקא כתובת אכה
בלבבנו ולא כחשוב -לו עון אגל נצטוינו להוכיחו במאמר וכו׳ ואם אבל לח נוטל בראוי וכולי ר׳ל ולכך קאמר שפיר ולימרו אביך
כן נימא כמי דהוא הדין בלאו דלא תשנא נכלל גם כן הדברים זבין וכו׳ ואם•׳ המעות אין צריך להחזיר מטעם ומצי אמר אנא
שבין אדם לחבירו אבל עיקרא דלאו איירי בדברים שבי; ,אדם* מכח אבוה דאבא קא אתינא וכן הוא בהגהות אשר״י שם דבכה׳ג
למקום דהא העשה חוזר על הלאו  .ואס cכן לפי דברים אלו^נברו^ אין ב’ח גובה ממנו אלא שבמקים שלא מצי למימר אנא מכח
שנפלו לו נכסים לאחר מיתה
היכי שנפלו
כגון היכי
הנהו תלחא סבי אלאו ואעשה שידעו בת למיד חכם זה ח׳ו דסני) אבוה דאבא קא אתינא כגון
שומעניה זנטרו השנאה בלב ולא הוכיחוהו על פניו ואם תאמר מאבי אמו שאחיו מן האב אינן יכולין לירש כי אם מכחו כתב
שהוכיחו אותו על פניו ולא קבל תוכחתם אם כן היה להם לביישו בשם ר’י שמסופק בדבר אי ב׳ח גובה מן הראוי או לא וכן
ומת וכו׳ יורשי י,
ולפרסם קלונו ברבים כי היה בכח ולאל ידם לעשות זאת כמו משמע בהדיא ממתניתין דנפל הבית עליו ועל אביו
שהעידו בעצמם שהיה תחת שבטס כמו שכתב הרמב״ם ז״ל בפרק האב אומרים הבן מת ראשון ואח’כ מת האב וב׳ח אומר האב מת
הנז׳ במה דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו אבל בדברי ראשון וכו׳ ואמרינן בגמרא מאי לאו יורשי בני וכו׳ .מבואר משם
שמיס אס לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמין חטאו בהדיא דאין ב״ח גובה בכה״ג וכן פסק הטור סוף סי׳ ק’ד אלא
ומחרפין אותו בפניו ומקללים אוחו עד שיחזור למוטב כמו שעשו שכתב שם דהוי מטעם דאין ב*ח גובה מן הראוי מ*מ עכ’פ מופנם
כל הנביאים בישראל עכ׳ל  .ונראה לי דיצא זה להרב רבי משה מהכל שאין ב’ח גובה מכה״ג או מטעם דמצי אמר אנא מכה אביה
בר מיימון זכר צדיק לברכה מן הברייתא דמרכין שהבאתי לעיל דאבא קא אתינא או מטעם דאין ב״ח גובה מן הראוי • לבד זה
דקתני יכול לא יכנו ולא יסטרנו ולא יקללנו ובולי ובה יתאמת מה מצאתי שהב״י בטור ח״מ בסי׳ ק״ז כתב וז׳ל כתוב בספר התרומות
שכתבתי למעלה שגס הרב רבי משה בר מיימו; ז״ל מודה לפירוש שער מ״ג לוה שכתב בשטרו דאקני ומת ולא הניח נכסים ואח״כ/ן י
רש׳י והכי הוה להו למעבד להנהו חלתי הבי לא להכות׳ בקולמוס מתו מוריש •ו וירשו בניו מכח אביהם כתב הרא״ש שב׳ח גובה מאותן .
לשונם בסתר ולא עוד דא’כ הוה קיימי אפי׳ בארור ח״ו דלפי נכסים מהא דגרסינן במי שמח בן הבן מוציא מיד הלקוחות וזה
דעתי שזה עיקר כוונת הכתוב האומר ארור מכה רעהו בסתר שקשה בדיני ממונות וכו׳ ואיכא מ״ד דלא גבי מבן כלוה מידי .
ואע׳ג דחכמינו ז׳ל דרשו פסוק זה על לקון הרע מ’מ בנדון דידן דכיון שהן ראוין לא זכה בהן ב״ח וכן כתב הרמכ״ן וכו׳ ע׳ש,.־ •
כולהי איתנהו ביה .א״כ מכל הלין טעמי לא יאומן שנפלו הני ואשתומם על המראה אם יצאו דברים אלו מפי הרא’פ שהרי.
תלתא סבי גאוני עולם באשם כזה ובאם שח׳ו שגו ברואה פקו בבכורות סוף פרק יש בכור כתב הראיש ממש בהפוך זה וז״ל כס
במתניתין ולאהאשה בכתובתה ה״ה ג׳ח •,
פליליה א״כ אין אנו מחוייבים לשמוע אליהם ולקבל גזירתם ודבריהם ושמעינן מיניה הא דתנן
כאלו ולא כיוצא ואפי׳ יהושע בן נון אמרה לא צייתי׳ ליה .וא״כ דלא גבי ראוי וכו׳ ודלא כרבינו אפרים ככתב הא דהנן ולא הא;א £ה י
י
החכם מהר״ר רפאל צוי״דאל כל אותן החומרות שהחמיר על עצמו בכתובתה בכלן מקולי כתובה שנו וכן ר’ח ז׳ל כתב דמכפקא.
הן חומרות כמשמעו ולא מן דינא כיי אפי׳ למיחש לא מבעי רק על* ליה מילתא וצ״ע דמשנה שלמה היא בפרק מי שמת דאין ב’ח נועל
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 pבראוי כבמוחזק דתנן נפל הבית עליו ועל אביו וכו׳ יורשי האב
משמרתו משמרת כתר התירה וכסא ההוראות יעמוד כמקדם
ושלום על חכמי ישראל ואדון השלום ישים במנוחתם משמרת חייס * אומרים הבן מת ראשון ואחר כך מת האב וכו' ואמרינן מאן יורשי | :
וברכה ושלום .אני הוא המדבר באמת ובמשפט ובצדק^ילכבוד ה׳ » כבן בנים דאמרי במקום אב קאמינא אלמא ביח לא גבי ראוים ם
ותורתו הקדושה מאיר הקטן בן מהר״ר גדליה זצ׳ל חחןהמ’לךהגאון °ואך על פי דכתב לה דאקני עכ״ל  .הרי לך מבואר בהדיא
דהרא״ש ס׳ל דהיכי דמת הבן ואחר כך מת האב לא גבי ב׳ח מנכסי,
מהררי״ץ כה’ץ זלה״ה :

שאלה יד

תתגדל על כל (יתרומם כסאך למעלה אהובי ממותני
ר׳ג ר’מ האלוף המרומם מוהר״ר אברהם יצ׳ו ולכל
אשר לו שלום .אודות מה ששאל ממני כ״ת לעיין בדינא דראובן
השיא את בתו בעוד יעקב אביו קיים ונתן לחתנו פטר שחייב
לבתו ולחתנו אלף זהובים ואלו אלף זהובים מחוייבים יורשיו לשלם
אך הברירה תהא ביד היורשים שאם ירצו לתת לחתנו חצי חלק
זכר בכל דבר הן ראוי סן מוחזק יהיו נפטרים מן החוב הנ׳ל והנה
מת ראובן בחיי יעקב אביו ואח״כ מת יעקב אביו והחת; תובע חצי
ח״ז גס בירושת יעקב כי אמר שהם ראויים לגבי ראובן חמיו והרי
כתב לו במוחזק ובראוי והיורשים משיבים בהאי ירושה לית לך מידי
כי אנו יורשים אבי אבינו והיא תשובת מהר״ש לורי״א זצ״ל סי׳
מ״ט ותשובת מהרר״י כ׳״ן מקראקא סי׳ א׳ ותשובת הגאונים הנ״ל
מתנגדים זה לזה מהר״ש מחייב היורשים ומהרר״י מזכה היורשים
ומכ״ת כתב שנראה לך דברי מהר״ש ורבים אשר אתך אך קמו
קצת אנשים אשר גם המה חכמים בעיניהם ואומרים שאין להכריע
נין תשובת הגאונים הנ״ל וממילא מוקמינן הממון בחזקת יורשים .
ובקש כ״ת ממני לחוות דעתי בנדון זה והנה לאפם פנאי אודיע
למעכ׳ת דעתי בקצרה  .ואומר :

תשובה

מאחר שהוסכם מהמפרשים ומהפוסקים דההוא מימרא
דאיחא בפרק מי שמת דף קנ'ח בן שמכר בנכסי אביו
בחיי אביו ומת בנו מוציא מיד הלקוחות שהלכחא ססוקא היא מטעם
דאמר התם דמצי אמר אנא מכח אטה דאבא קאהיגא וכתבו התוס׳

האמנה

דברי
האב משום דס׳ל דאי; ב׳ח גובה מן הראוי :
הרא׳ש אלו לפי הנראה הס נגד סוגיא דשמעתין דסוף פרק מי
שמת דשם משמע בהדיא דכפמוקי לה מאן יורשי בני לא הוי טעם
דמתניתי; משים דאין ב״ח גובה מן הראוי כסברת הרא״ש דבכורות
אלא הטעם הוי משום דמצי אמר אנא מכח אבוה דאבא קא
אתינא דהא מסיק הגמרא שם ואי ס׳ד לא מצי אמר מכח אבוס
דאבא קא אתינא כי מת הבן ואחר כך מת האב מאי הוי וכו׳ וכן
בשינויא דמשני לא וכי׳ ואדרבא משם יש להוכיח דס״ל להגמרא
דב״ח גובה מן הראוי דאם לא כן מנל״ן להגמרא דטעמא דמתניחין
משום דמכח אבוה דאבא קאתינא נימא דטעמא דמתגיתין משום
דאין ב״חגובהמן הראוי וכן יש להקשות על דברי הטור ח׳ההוף.
סימן ק׳ד שנמשך אחרי דברי הרא׳ש אביו הנזכרים ומפרש טעם
דמחניתין דנפל הבית עליו ועל אביו וכו׳ מטעם דאין ב״ח גובה מן
הראוי ( .ישוג על דננרי הרא״ש שלא יהו כסוחרי! אהדדי ע״ש סוגיית
הגמרא דכרק מי שמת ושרק יש נכור לפיסח החוספוח) :

אלא

נ״ל פצ׳ל ע’כ שהרא׳ש דפרק יש בכור מיירי בראוי בכגון
נכסי אבוה דאבא ואין ה״נ דס״ל דהוי מטעם דמצי אמר
אנא מכת אבוה דאבא קא אתינא דבראוי כזה מיירי שם מתניחין
וגמרא דפרק יש בכור גבי בכור כדאיתא התם בהדיא וכמו שנבאר
לקמן ולכך כתב הרא׳ש שם דאין ב״ח גובה מאותו ראוי ואין ר׳ל
מטעם ראוי אלא מטעם דמצי אמר אנא מכח אטה דאנא קא
אתינא והיינו ממש כשיטת סוגיא דשמעתין דסוף פרק מי שמת
וכשיטת
י-י-ידרז ד ד• י 1מ יי ה ד ר ר• ר ח .
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שאלה קא קב קנ קד

לובלין

זיל ה׳ה וכו' :
___ איש בריתך הטרוד מאיי כן מהר״ר גדלי״ה זלה״ה ונו' —< :
יי עמך נטר החיל האלוף המרומם והנעלה
פרי יפה תואר קרא ה׳ לפמך אהוט ר׳ג יר״ננ
I
מעלה מפלה  .בשם ותתלה  .ר"מ ור״ג מי
אבריך פלפלא חריפתא כמהריר שמואל יצ׳ו ולנל I
/
| זיהקינד סנ"ל ולכל המסתופפים נצלו שלום • הגיעוני וכריך
המסתופפים בצלך שלום:
הנוכחי מוביג כתני זה פטר את אשתו בגט כשד ומה נדרשתי מסך על דבר הגבינות והחמאה הנעשית מחלב צאן ש
מסתפקת בענין כתיבת הכינוי קרויק .כנה הסכמט בהן מעשה שבחורף שעבר היו אותן צאן לערך נ׳ מאות עו
לטתנו מאחד שנתב בית שגם היהודים קורץ אותו אפילו בפניו בחצר גדול או גינה מוקף נדד ובאו לתוכו זאבים והמיתו ונס
בכינוי זם ואיני מקפיד כיא על הנערים שאינם בני גילו ונם כמה וכמה צא; מהם והשתא יש לדון אם .גם כן כצאן הנש
שאלתי אותו ואמר כי אינו לא שום גנאי כלל אלא שנקרא בשם שלא היה ניכר בהם שוס פצע ומכה כולן אסורות מדין
זה בהיותו בכור לאביו בן רך ומעונג וקרהו אוהו בלשו; פולני״ש דרוסות .וא*כ הגבינות והחמאה שנעשית מחלב! כול; אסורוי
תרנגול קט; שהוא בלשון פוליין קיריק .והואיל ואינו כס גנאי אם יש לצדד להתיר כל אותן הצאן כלא היה ניכר בהן שוי
יש לכתבו כי לאו בהקפדא תניח מלתא כי׳אם נגינות כי מנהג ?1ה ומכה מטעם כאותו היקף או חצר שעמדו כצאן בתוכו בתו
נשתרבב ממת שנמצא בסדרי נימין ישנים שמומר .כעשה תשובה שבאו בתוכן הזאבים היה היקף גדול ורחב מחזיק ד' או ה׳
ובא לגרש אין כוהכין בו כל שום וחניכה כמו שכותבים לשאר צאן וא־נ יש לתלות שכל הצאן הנשארות ברחו ונמלטו מן
מוסרים משום דגנאי הוא דהוי כאלו אומרים לו זכור מעשיך ולא השיגו אותן • ונסתפק מעלתך במה ככתב הטור י"■
כראשיגיס .ובר מדי; נמצא בשם מהדי״ל שכתר בשם מכר״ר זיק נ׳ז נשם הרשב״א וז׳ל בדיא כשכנש בכלוב מלא עוף או בד
כנח משש על הכינויים אפילו לכתחלה משום דמנא בהגהות מרדני של בהמה שהיא להם מקוש צר שאין דרך לברוח מפניו א
שצו דאפילו שמות דלא צריך למכתב המכונה כתב אות; וטי .וגם שנכנס למקים שהבהמות רועות שם אפילו שמענום צווחות והו
כתבנו קיריק וצא קויק׳ו שהוי׳ו כנוספת בסוף אינה מעצמות שם אין מוששי; שאנו אומרים ברחו מפניו ולא השיגם עכ׳ל וי
ככינוי נ׳א נן הוא הלשין של פולנייש כשקורי; אוחו בפניו ומדבריה הביי ומדמפלגיגן בין מקום צר למקום רחב כתבוהו הסד.
לשון נוכח מוסיפי[ וי״ו לבסוף והראיה כשמזכירין אותו שנא בפניו התרומה ומשמע מדבריהם שכל מקום שאינו צר ביותר אלא
אין מזנירין אותו בשה קוי־ק׳ו כ״א קור׳ק והרכה כמות של עטים לברוח קצת מפניו חשיב «קום רחב אבל מדברי הרשב";
נמצא כיוצא בו כגון מציק מצק״ו ודומיה; .גם לא כתבנו לא ע׳ ונא רבינו משמע דמקום רחב היינו בקעה וכיוצא בה אבל ב
יו׳ד בין רי"ש לקו״ף אחרונה משוס שכל שמית כיוצא נחנו אין אנו גדולים לא ומיהו יש לדחות ולומר דאודחא דמלתא נקש ו־
נוהגים נכתוב שום אותיות המורים על הנקודה בסוף כך הוא מקובל עכ׳ל הב״י וכתבת דנראה לך שהרשב״א דוקא קאמרי כ־
בידי נפרט במדינות הללו .וכל שכן קורי״ק לא כיה שייך לכתוב כלל אורחת דמילתא  .דא'כ נתת דבריך לשיעורים דלא נדע א•
במשמעות שם זה  .ומה שרצית לדמות ענין זה לקיצור ה;ה אינו צר ואיזה מקום רחב וכוי ולא כמו שכת־ כב׳י דהרשב׳א
פני; לזה דהתס הוא בהפוך נותב עיקר השם במילואו ואין צריך קאמר .וסיימת דבריך זז״ל ואי׳ב איני ׳יכול לשקול דעתי
אחר הסמ”ג וס״ה או אחר הרשביא עכ״ל :
לכתוב כקיציר ממנו .נם מה שרצה כ"ת לדמותו למרי"ל ומירו״ש
לא ידעתי מה כננין זס לז~ ( .ישוג על חני הגהה דב׳ע מכור איה פי׳
והנה אשיב בקצרה דמתוך דבריך משמע שבא
ולסתור דברי הב׳י ולהכריח שהרשב״א דו•
קכ״ה שעי׳ י׳ד ושעי׳ ה׳ז שלא יהיו כסויזרץ אהדדי) ומה שהקשית התרי
הגהות של ש׳ע אהדדי בסימן קכ׳ח סעיף י׳ד והעיף ט״ז ההו׳ אץ קאמר מנח הטענה שמעני דא’כ נתת דבריך ,לשיעורים  .א
מדרכי ועסקי בספר ש״ע כי הוא ספד חתום מחובר מחלקים רבים הסמ״ג וס״ה אתה מודה לדברי הב׳י שהם ס״ל שכל מקום
והרבה פעמיה מה שיצדק נפרד לא יצדק מחובר ובאמת כעתה ביותר אלא שיפולי; לברוח קצת מפניו השיב מקום רחב
אין ספריי וכלי תשמישי בידי גם ההדר גיעין שלי נשרף לי בעו"ה .שאתי מסופק אם לילך חח׳ יהם או חח׳ דב׳ י הר׳׳ב א •
אבל לכוס ריהטא נראה דלא קשה כלל שההגה שיל סעיף ייד כל דבריך והלא הטענה שטענת על דברי הישב״א שד
המועתקת מהרב המגיד משנה פיג איירי ששה כעצה משתנה בין דאה לא כ; נתת דבריך לשיעורים זאת הטענה עצמה יש
כיהודים ועכו״ה להבדיל כמו שנמצא זה הרבה פעמיה וכמדומה לי כל דברי הסמ״ג ושיה ולמה לא יקשה לך קושיא זאת ד:
שהמגיד משני כותב זה בשם הרמב״ן וז״ל ישראל שנחוץ לאק ששמותיהם לשיעורים גם עציה׳ .ועוד דלא שייך לומר שיש מחלוקת
בישראל ויש שמות אחדים בשה העטים צריך למכתב אנא פלוני כסמיג ושיה ונין דברי הרשנ׳א באופן שנספק לומר ר
דמתקדי פלוני וכו׳ וכן בשמות העיירות משתנה השה קצת ט! יהודים שכדי כלל דברי ההמיג והדשביא כונס הועתקו ונלקחו
לנכרים וכותנין על שם הנכרים דמתקריא כמו שנוהניה בקראקיא וכ״ב הרשניא עצמו בתורת כבית הארוך וזיל והא דאת
לכתוב קאזמ״ר דמתקריא קאזמיד״ו ודוק שמסיים בהגהה זו אבל שתיק ואינהו מקרקרין נראה דוקא כשהן במקום נר
אה מניינה כמעט אחד אין כותבין דק שה ישראל כמו שנתבאר לברוח ׳מפניו אבל היכי דעאל בינייהו והן רועות במד
לעיל סי׳ קכיח העיף נ׳ דאיירי ממש בכיוצא נזה שכתבתי .אבל מם לברוח ממני אפי׳ איהו שחיק ואינהו מקרקרין ליח להו דמר
שכתב בסעיף טיז הוא מועתק מרבדי תיה סימן רציה לא איידי הוא דמקרקרי ואוסר רדף אחריהן ונא השינן ובן מצא:
קורי; שם העצם שלו כך אלא שמכנים אותו כך וקורץ אותו התרומות ז״ל עניל  .וא*כ אי אפשר לימד שהרשב״א
בשם הכינוי לבדו והיהודים מזכירי; שם המובהק עם שם הכינוי דברי ה״ה .וגה בדברי הרכב׳א שהניא הטור שהם ד
בהפד תיה הקצר שנתב הב׳י על זה דמשמע מדבריו
כמבואר שם בתיה ולכך פסק שאין צריך לטחט שלא כדברי ת'
היינו בקעה וכיוצ׳ בה ולא בית וחצר נדוניה( .הכישה י
ומה ששאלת נהודיעך הנכה למעשה' נמלי
7?7
דנרי הרכנ״׳א גדין דריכת זחגיב) יש לטעון על דברי הב"
כ״ם בע> שלה •
אהו׳ נשו; שאילתך אינו מפירש ומדוקדק ני הדברים לדקדק מסוף דברי כרשב״א שכתב אבל ארי ש;
ניכרים שכתבת ברב הנחיצה ואם כוונת השאלה היה שהבהמות רועות שם ונו' דמשמע הא חצר גדול מר
שנסתשקח אה היה העד בדוק לה קודם שקנתה עצמה בו ונמצא אדרבא דוק מתחנת דבריו שכתב נד׳א :שנכנס נכצו
פליז דם אם יש להקל נזה כדין כתמים .אז פשוט הוא בעיני בדיר של נהמה שהוא לכם מקום צר שאי; דדך לבד
שאי; לדמות עד שקנתה בו לכתה הנמצא  .נם הסברא נותנת שהעד דמשמע דדוקא כלוב ודיר הה מקום צר שאי; דרך
היה בדוק לה מקוד׳ שנעמיד אוהו בשתה עדים שדרכן להיות הא חצר גדולה לא מקרי מקום צד ויש להם שם מ־;
בדוקים לנל אבה הבודק' עצמה .ומה שכתבת שיש לך הרכס מעות
משמע מרבדיו שבספר ת ה הארוך ",תנתי ׳׳־
לרצות הלא זה פעלי ומעשה ידי חמיד ישער" פתוחים להשיב לכל ’” Hjכדי לעמוד על מוכן הענין אעתיק נ'נ לש
ואה הכה חתול 6׳ מה; השאר תרנגוליס מוד
שואלי דבר כיד ה' הטובה עלי דק שעתה לבי בל עמדי מדוב
הטרדות בשבת השרפה אשר שרף ה' וכלי תשמישי אינם בידי במקום שיבולים לברוח ואם הם במקום נר וקטן כ
ואפסיק ואומד שלום מארון העולם והשלום  .כה דברי אהובך מכיל וכיוצא בזה הן ממש דברי ככמיג • והתיעוד ,
נאמן דורש שלומך כל הימים הטרוד מאיר כן מהד״ר נדלי״ה אחד שכתב שאם נמצא חתול גלול של תרנגולים
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אונקטם
חברך במנץ עניעללתאתבין לף:נ" לפום סגיות שגיאותסגי זביגוהי ולפום זעירות
שניא תזעיר זבינוחי ארי מניןעללתא הוא'מזבץילך :ת ולא תונון גבר י_ת חבריה
והרחל מאלהך ארי אנא ייאלהבוח ימותעבחךת ק;טירתדיני תטחן PW
ספרא

התורה והמצור.

אונאה הדיוט לתגר אין לו איגאה:
לג (י) מנין למוכר שדהו בשנת היובל
אינו מותר לגאול פחות משתי שנים
ת״ל שנים תקנה מאת עמיתך  .אחר
היובל סמוך ליובל .מופלג מן היובל מנין
ת״ל לפי רוב השנים תרבה .מקנתו ולפי
מעט השנים תמעיט מקנתו ,שני תבואות
לא שנת שדפון ולא שנת ירקון ולא
שביעית עולה לו מן המנין  .נרה או
הובירה עלה לו מן המנין ,ר ,אלעזר
אומר מכרה לו לפני ר״ה והיא מלאה
פירות יכול יאמר לו הניחה לפני מלאה לד
פירות כדרך שהנחתיה לפניך מלאה פירות
ת״ל כי מספר תבואות הוא מוכר לך פעמים
שאתה אוכל ממנה שלש תבואות
לשתי שנים:
(פרק ד) לד (א) ולא תונו איש את
עמיתו זו אונאת דברים.
יבול זה אונאת ממון .כשהוא אומר אל
תונו איש את אחיו הרי אונאת ממון אמורה.
הא מה אני מקיים ולא תונו איש את
עמיתו הרי אונאת דברים ( .ב) כיצד .
אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זבור
מעשיך הראשונים מה היו .ואם היה בן
לא יאמר לו זכור מה היו מעשה
גרים __ _
___
אבותיך כיצד היו חליים באים עליו יסררין
באים עליו היה קובר את בניו לא יאמר
לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב הלא יראתך
בסלתך תקותך ותום דרכיך זכור נא מי
הוא נקי אבד ואיפה ישרים נבחרו .ראה
המרים מבקשים תבואה מבקשיט יין לא
יאמר להם לבו אצל פלוני .והוא לא מבר
ועשיתם את חקותי ואת משפטי
חטה מימיו .ר׳ יהודה אומר אף לא יתלה
תשמרו .ובם׳ אחרי תפס אח מכתמי תעט
עיניו על המקח ולא יאמר בבמה חפץ זה
והוא אינו רוצה ליקה .וא׳ת עצה טובה ואש חקישי תשמרו ואח״כ אמר ושמרתם את חקות;
אני מוסר לו והרי הדבר מסור ללב נאמר זאת משפעי  .כאן דבר לפי הרגיל שהחוקים רגיל
בו ויראת טאלקיך .כל דבר שהוא מסור לעשות לא לשמור בלב כי א ן להם מעם והמשפשיס
ישמרו בלבבות כי השכל מחייבם וקשה לעשותם .
ללב נאמר בו ויראת טאלקיך ן
(ג) ועשיתם את חקותי ואת משפטי ובכ״ז הוסיף ועשיתס לישן עשי׳ לשניהם .ושם דבר
תשמרו ועשיתם אותם ליתן שטירה מצד שנין החוקים והמפפמים .החוקים ניתנו להשלים
ועשי׳ לחוקים ושמירה ועשי׳ למשפטים :הנפש ועקר ענינה ההשכלה והמשפמיס ניתנו להשלים
חיי הגוף ועיקר׳ העשי׳ ,בכ״ז הוסיף ושמרתם ליס,
וישבתם
דוקא שנים הראוים לתבואה לא שני שלפון ושנתהמססס
[ומ״ש ר״א מנרה לו לפני ר״ה והיא מלאה שירות
גרים בגמרא שם ת״ל במספר שני חטאות ור״ל
שמזה נראה שאזלינן בתר השנים לא בתר התטאזת
וברמב״ם שי״א מה׳ שמישה ה״ו מביא שנא׳ על שי
השנים לא לפי החטאות שהוא הכתוב אצל ער,ליש
שדה אחוזה ולמד דה״ה למוכר ,ולגי' סחו׳כ שנאמר
הי מספר חטאות הוא מוכר לך  tנראה שמש' שהגם
שהוא מוען שמכר לך מהפר תבואות והרי יש ג׳
תבואות אין שענחו שענה שכבר נצשוה  picבמספר
שני תבואות ימכר לא במספר תבואות]:
ולא תונו איש את עמיתו אזהרה זו
נבר כתובה ,ומיותר על אונאת דברים זק
תיב״ע  .כי מ״ש הראב׳ע שאל חינו הא׳ אזהרה
למוכר ,והב׳ היא אזהרה ללוקח א״ל שעם  ,דה״א
בתחלה וכי תמכרו או קנה אל תונו .וכל פשר,א זז
מיבאח בב״מ (דף נח ע״ב) ופי׳ החוס׳ שמ״ש אם הי׳
בן גרים מוסיף שאף מעשה אבותיו לא ׳זכר .וכן
י״ל שמוסיף באס היו חלייס נאים עליו כל נאמר
שבזה יעוררהו לחשובה דהא ראינו בחבריו של איוב
שכתוב ובשלשת ריעיו חרה אפו .ומ״ש בברכות
(דף ה ע״ב) בר״ה דחקיפו לי׳ ארבע מאה דני
דחמרא וכו׳ שא׳ל רבנן מי חשיד קוב״ה דעניד
דינא בלא דינא .כבר פי' התוס׳ שם שהיו וודעיס
שלא יהיב שבישא לאריסא #.ובדברי ר׳ יהודה גרם
בגמ׳ לא יתלה עיניו על המר,ח בשעת שאין לו דמים
משמע אף שרוצה לקנוש ,וכן בפסחים (דף קיג)
צוה כן ריב״י את רבי ,אולם י״ל שזה דוקא בת״ח
כרבי דהוה חילול השם אם לוקח בלא דמים כמ״ש
ביומא (דף פו) כגון אנא דשקילנא בשרא מט שבחא
ולא יהיבנא דמי לאלתר .ומ״ש שהרי הדבר מסיר
ללב כבר התבאר פ׳ קדושים ס׳ לה :

לה

לה

שמירה לשניהם  ,זכמ״ש (בס׳ קלד) עי׳ מ״ש שם ,ובס' קרחים אמר שמירה ועשי׳ על שניהם כמ״ש בספרא
(שם כל) שצריך לעשות שניהם במעשה ובעיון במחשבת ובפועל:
7שבתם

ויקרא יט קדשים

8«J

ה

ז 5ןן וירארן מאלהיך אך .יתד :,ס רביעי מהן ממיבריס לג וכי־
יגוראתןזגך־בארצכם ל 8תונו אתו :לי באזרח מטו
מלה לכם דגר  1דגר אתכם ואהבת ל בטוף כי-גרים
הליתסבארץמצריםאני יתה אלר,יכם:להלא-תעשועול
(w

רש״י
מ ויראה מאלהיך( :לג) לא חוט.אונאת דברים ט לא תאמר לו אמש הייה עובד ע״א ועכשיו אהה בא ללמוד חורה
שנתנה משי הגבורה ( :לד) כי גרים הייחס .מוס שבך אל תאמר לחברך :אני ה׳אלהיכם  .אלהיך ואלהיו אני:
(לה) לא תעשו עול במשפט .אס לדין הרי כבר נאמר לא תעשו עול במשפט ומהו משפט השנוי כאן היל

ד

שפתי חכמים

התורה וחמצוה

דהא בפרשת בהר כתיב לא תונו שמדבר כאונאת ממון כאיסי) הוה קאי מקמי סבי דארמאי  .וההידור שלא
דשם מיני גמי<ח יממכי יא'כ לא תיט ימיכ כא 1מיבי ישב במקומו רק לזקן ח״ח  .ורשב׳א למד פה דרוש
מוסרי .שגס הזקן עצמו מחויב במצוה •ו לקום מפני שיבה שלו .ולהדר פני זקנתו .במעשים נאים
ומשובחים כמ״ש אשרי זקגחינו וכו׳ .וכמ״ש עטרת תפארת שיבה אס בדרך צדקה תמצא .וכמו שנצטוו
אחרים לירא מאלקיס ובל יעצמו עיניהם מלכבדו ,כן גס הוא ירא ה׳ היודע תעלומות לב ולא יטריח של
הצבור לקוס מפניו בכל עת כי בזה מפיל הדר הזקנה ומשפיל כבוד השיבה ולא ימצא חן ושכל סוג
________________ __ ___בעיני אלתיס ואדס ______________________ __________ :

פא

וכי יגור אתך גר בארצכם  ,היל״ל בקיצור לא הונו את הנר וגם כבר בארחי (סדר אחרי ס,

פה) שיש הבדל בין הגר אתך ובין הגר בתוככם  .שהגר בתוככם הוא שנתגייר מכבר והגר אתך
הוא המתגייר עתה  ,וא׳כ מדבר פה במחגייר עתה  ,וכן ה״א ויב״ע וארי יתגייר עמכון גיורא  ,ולמה
פחח בלשון יחיד וכי יגור אתך  .ואח״כ חופם לפון רבים בארצכם  ,פי׳ חז״ל עומובא ביבמות דף מז)
כמ״ש וכי יגור אתך מורה שמתגייר אתך בפניך שבזה ידעת שהוא גר .ובמ״ש בארצכם מורה שהתגייר
בארצכם הגס שלא בפניך ,והוא אס מוחזק אל כלל ישראל לגר ע״י שבאו עדים ואומרים שמענו
שנתגייר בב״ד של פלוני( .רש׳י פי׳ בד״א עיי״ש) והנה יש לטעות שרק בא״י מקבצים גרים (עפ״י הפעם
שכתבו התום׳ שם ד״ה אין) בח׳ל מנין ת״ל אחכם ( ,כצ״ל גס מ״ש בגמ' הדא מאתך וחדא מעמך צ״ל וחדא
מהחכם וכן הגי ,הגאון מהרא״ו) .ר״ל שהלא אמר שנית כאזרח מכס יהי׳ לכס הגר הגר אתכם שהוא
מיותר ללמד שתנא־ בארצכם אינו מעכב .רק שבארץ צריך להביא ראי׳ כי שם כתוב אתך בארצכם לשון
יחיד ורבים  ,שצריך שיהי׳גודע בגרותו ליחיד הרואה או ע״י עדים  .ובח״ל .כתוב אתכם בל״ר שא״צ עדים

וזה דעת ר״י:
*לא תונו אותו פי׳ כאונאת דברים וכן פי׳ במכלתא (משפטים) מש׳׳ש וגר לא חונה .ובב״ת
(דף נע) המאנה את הגר עובר בג׳ לאוין וכו'  .ומכל אלה המקומות מבואר דאונאה בדברים
ולחיצה בממון עיי״ש וזה כרמב״ס (פי״ד מה׳ מכירה הט״ו) ,ובב״מ (שם) אמר ר׳ אליעזר הגדול שהזהירה
התורה בל״ו מקומור בגר  ,ואמרי לה במ״ו מקומות  ,נ״ל שהסופר ל״ו מקומות  .חשב כ״מ שהזהירט על
הגר והס כ׳ו מקומות  .וכל מ״ע ומל״ח שכלל הגר עס ב״י .והם עשרה מקומית סה״כ ל״ו .וההיפר
מ״ו מקומות חושב נם עשרה מקומות שנכלל הגר עם ב״י בעונשים כרת או חטאת  ,והם  .מקומות שנזהרנו
על הגר  .א] תורה אחת וכו׳ לגר (כמות יב מט) .ב] וגר לא חונה  ,ג] ולא תלחצנו (שם כב ב).

פב

 ]7וינפש בן אמתך והגר (כג יב)  ,ה] וגר לא הלחן (שם שם ט) ,ו] לעני ולגר תעזב (ויקרא יט יוד).
 frוכי יגור אתך גר (יט לג)  ,ח] כאזרח וכו׳ הגר וכו׳ (שם לד) ,ע] לעני ולגר תעזב (כג כב),
יןד| משפט וכו׳ כגר כאזרח (כד כב) ,יא] והחזקת בו גר ותושב (כה יי) ,יב] חוקהא׳וט׳ ולגר
(במדבר ט׳ יד)  ,יג] חוקה וכו׳ ולגר (טו טו) ,יד] חורה א ,וכו׳ ולגר (שם מז) ,טו] ואהבתם את הגר
(דברים י' יט) ,טז] ובא הלוי והגר (יל כט) ,יז] ושמחת וכו׳ והגר (עז יא) ,יח] ושממת וכו׳ והגר
(שם יד) ,יט] לא חעשק וט׳ או מגרך (כד יט) ,כ] לא חטה משפט גר (שסח) ,כא] לגר יה'
(שם יס)  ,כב] לגר יהי׳ (שם כא) ,כג] ושמחת וכו׳ והגר (כו יא) ,כד] ונחת ללוי ולגר (שם יב) t

כג] ארור מטה
ח | וכי יגור אחך

(׳יקרא טז כט) ,
/עשה הסח (במד׳

משפט גר (כז יט) ,כ ]1הקהל וכו׳ וגרך (לא יב)—מקומות שהוזהרו כמ״ע וצ״ת.
גר (שמוח יב מח)  ,ב] לא העשה הל מלאכה וה׳ יגרך (כ׳ י׳) ,ג] העני וכו׳ והבר
ד] והגר אשר יצוד (יז יג)  ,ה] הגר אשר יקריב (כב יח)  ,ו] וכי יגור אחכם גל
ס יד) ז] וכי יגור וט׳ ועשה אשה (טו יד)  ,ק] והיתה לב״י ולגר (יט '׳) ,ט] לב״>

_

אונקלוס
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גיוראבארלכון לאתונון יתיה :לי מציבא מנכון יד\לב1ן גיורא דיתגי״ר .עסנין
וחרחים <יד ,ברתך ארי חרץ הויתון בארעא דמצרים אנא ;י אלהכין« :־ לא חמנחן
התורה והמצור!

ספרא
(פרק ח) פא (א) בא ואמר גר אני יכל
יקפלו ת׳ל אתך במודוזק לך.
את שבאו עדים מנין ת׳ל בארצכם  .אין
לי אלא בארץ בח״ל מנין ת״ל אתכם
בכ׳מ שאתם  .א׳ב למה נאמר בארצכם
אלא בארץ צריך להביא ראיה ובח״ל א״צ
(ב) לא תונו אותו
להביא ראיה :
שלא תאמר לו אמש היית עובד עברם
והיום נכנסת תחת כנפי השכינה
(ג) כאזרח מה אזרח שקבל עליו את
כל דברי התורה אף גר שקבל עליו
כל דברי התורה מיכן אמרו גר שקבל
עליו כל דברי התורה חוץ מד׳א אין
מקבלים אותו .ר׳ יוסי בר״י אומר אפי׳
דביר קטן מדקדוקי סופרים ( .ד) יהיה לכם
הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כשם
שנאמר לישראל ואהבת לרעך כמוך כך
נאמר לגרים ואהבת לו כמוך  .כי גרים
הייתם בארץ מצרים דעו מנפשם של
גרים שאף אתם הייתם גרים בארץ מצרים:
פד (ה) לא תעשו עול במשפט אם לדין
כבר הדין אמור א״ב למה נאמר לא
תעשו עול במשפט במדה ובמשורה .
מלמד שהמודד נקרא דיין שאם שקר
במרה קרוי עול שגאוי ומשוקץ חרם
ותועבה וגורם לחמשה דברים מטמא את
הארץ ומחלל את השם ומסלק השכינה
ומפיל ישראל בחרב ומגלה אותםמארצם:

פב

פג

ולנר זט׳ מרי מקלס (לה סו)• ,י׳] ל״ח כל מלאכס
וכו׳ וגרך (דברים ה יד)—ועשרה מקומות שנכללו
בעונשים הס  ,א] ונכרתה וט׳ בגר (שמות יס יס4
ב] בשחוסי חון (ויקרא יז ת) ,נ] בדם (שם יוד),
ד] בנבלה (שס סו) ,ה] ולא תעשו מכל התועבות
וכו׳ והגר (יח כו) ,ו] במולך (כף ב) ,ז] במברך

השם (כד פז) ,ח] ונסלח וכו׳ ולגר (במדבר סו
ט) ,ט] לענין חמאת עכו״ס (שם כס) ,יוד] במגדף
(שס ל׳) ולא השיב ואוהב גר שאינו אזהרה לנו*):
פג כאזרח מכם יהיה לכם הנר .אאל״ש שקא
על דברי תורה ומצות שישוה בס עם האזרח
שזה כבר נאמר כ״ס( .כמ״ש בסדר ויקרא סי׳ קצא).
וכן ח״ל שמוסב על ואהבת לו כמוך שהרי זה
מבואר דלשון ואהבת לו כמוך שוה עם לשון ואהבח
לרעך כמוך .וזה שכיון (במשנה ד) כשם שנאמר
לישראל וכו׳ כך נאמר לגרים ואהבת וכו׳  ,ר׳ל וא'נ
מ״ש כאזרח מכס ע״כ הוא הציוי שצריך שיהי׳
כאזרח מכס בעת שגר אתכם היינו בעת שמתגייר.
(שכבר בארתי ש׳ אמרי סי׳ עה שכ'מ שנאמר הגר
אחכס מדבר בעת הגירות) .ר״ל שיקנל עליו כל
דברי התורה ואז ואהבת לו כמוך .וריב״י מוסיף
שיקבל אף כל דקדוקי סופרים שאגו מוזהרים עליהם
נלאו דלא תסור כמ״ש בשבת (דף כג) .וכ״ז מובא
בבכורות (דף ;או) ומ״ש כי גרים וכו׳ דעו מנפשם
של גרים  .כיון על הפסוק ואתם ידעתם את נפש

הגר כי גרים הייתם בא׳׳מ .וכיון בזה על הסוד
שמביא בסבא דמשפטים (דף צט) כיון דאזהר על
גיורא נקק מלה מנרחקה ואמר והחם ידעתם את נפש
הגר וכו׳ וז׳ש דעו מנפשם של גרים והמ״י:
לא תעשו עול במשפט  .שם משפנו בא בעצם וראשונה על עיון הדיינים בין סענות הבע׳״ן
בדברי ריבות בין דין לדין והחלטת הצודק והבלתי צודק בדיני ממונות .אולם בהשאלה יבא על
כל חק ותכונה וסדר המיוחד לאיזה דבר .כמו והקמות את המשכן כמשפטו .ושאל לו במשפס האורים.
אולם דרך חז״ל להשקיף בכל מס או פעל .על עקר שרשו וראשית הנחתו בלשון ולהשיב את המלוח
הנעתקים מעקר הוראתם בדרך שאלה או מליצה אל מחצבת בור נקרתם ואל הוראתם העצמי .וידגי
לרוב  .מה דגים שביס וכו' (ברכות כף ב״ב קיח) .עלה זית טרף בפיה  .אמרה יוגה יהיו מזונותי
מרורים כזית וכו״ (עירובין יח) מלשון טרף ומזון( .זחלתי מן חמת זוחלי עפר (עירובין סג) תעכסנה
מלשון נמש (שבת עב יומא מ) והעברת שופר תרועה דרך העברתו בעינן (ר״ה כז .לד) וכדומה
הרבה) .וכן בכ'מ שבא מלת משפט על תכונה או סדר והנהנה  .יחתרו להשיבו אל הוראתו העקריי׳
משפט ממש  .כי למה תפס לשון בלחי עצמי .כמ״ש כירושלמי שבח (הרק ב״ס ה״ו) במשפס האוטם וט
יש משפט לאוטם  .ושם (ם׳ הבונה ה׳ג) והקמות את המשכן כמשפטו וכי יש משפס לעצים אלא קרע
שזכה להנתן בצפון וט'  .וביבמות (דף מו) אר״י גר צריך שלשה משפס כתיב ני׳ משפס א׳ יהיה לכס
[ובחולין דף קל  .וזה יהיה משפט הכהנים מלמד שהמחנות דין]  .וכן מ״ש כאן לא תעשו עול במשפט פי׳
משפם ממש  .אמנם הלא על הדין כבר הזהיר (בפסוק טו) רק ר״ל במשפש של המדוח והמשקולות שגם ft
קמי משפט שע״י הכרעת רעתו יקוב הדין חלק של כל אחד • ומ׳ש שאס  •ycבהדה נקרא מול  .דכמ׳ג
לא
•) דיני גר אינו נוהג בזמה״ז j
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דרכי משה
[ו־כ״ח] ,א .כתב נ״י פרק הזהב רצ״ו ע״ב למדנו שלא הזהירה תורה על אונאת דברים
אלא ירא השם ואמרינן במדרש אם הונה את עצמו מותר אתה להוניהו שזה אינו קרוי
עמיתך וכו׳ ,כתב המרדכי פרק הזהב ע״א על מי שהיה עליו עדים שאינה את חבירו
בדברים שראבי״ה צווה להלקות אותו שהרי עבר על לאו גמור עכ״ל .ונראה לאו מלקות
ממש קאמר דהא לאו שאין בו ממש [מעשה] אין לוקין עליו אלא מלקות דרבנן דהיינו
מכת מרדות קאמר ,וכ״ב הסמ״ג ריש מצות ל״ת דאין לוקין מוציא שם רע אע״ג דעוון
גדול הוא וכן כתבו התום׳ ורש״י בפרק נערה שנתפתתה (מח ):מיהו במוציא ש״ר על
בתולת בת ישראל שלא מצא לה בתולים פליגי שם אי לוקין אי לא וע״ש.

»»

ב .נראה דמוציא ש״ר על חבירו הוא בכלל לא תונו ,אמנם הסמ״ג כתב במצות לא
תלך רכיל שהוא בכלל רכילות ,ובכתובות פרק נערה שנתפתתה (מו ):פליגי בה תנאים
ר״א אומר אזהרת מוציא ש״ר הוא בכלל לא תלך רכיל ,רבי נתן אומר אזהרתו מונשמרת
מכל דבר רע.

מנורת המאור
[סימן מז]:
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יש דברים אחרים אשר הם נכללים באונאת דברים ,לפי שהם דברים המסורים ללב,
שיכו~5המדבר~להטעות לבני אדם ולומר ,שאין כונתו להקלות לחברו ודעתו להקלותו
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_ולשבר לבת וכל דבר המסור ללבו של אדם ואינו נגלה לבן אדם ,להזהירו ולהענישו
עליו ,נאמר בו ׳ויראת מאלהיך.

כדגרסינן במסכת מציעא פרק הזהב (נח ):תנו רבנן ולא תונו איש את עמיתו באונאת
דברים הכתוב מדבר .אתה אומר באונאת דברים או אינו אלא באונאת ממון ,כשהוא
אומר אל תונו הרי אונאת ממון אמור ,הא מה אני מקים ולא תונו איש את עמיתו,
באונאת דברים הכתוב מדבר .הא כיצד ,היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך
הראשונים ,היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך ,אם היה גב ובא ללמד תורה
לא יאמר לו פה שאכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים ילמד תורה שנתנה מפי הגבורה,
היו חלאין באין עליו או יסורין באין עליו או שהיה מקבר את בניו ,לא יאמר לו כמו
שאמרו חבריו לאיוב הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך זכר נא מי הוא נקי אבד
ואיפה ישרים נכחדו .אם היו המרים מבקשין תבואה ,לא יאמר להם לכו אצל פלוני
שמוכר תבואה ,ויודע בו שלא מכר תבואה מעולם .רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו
על המקח בשעה שאין לו דמים ,שהרי הדבר מסור ללב ונאמר בו ׳ויראת מאלהיך.
אמר רבי יוחנן משום רבן שמעון בן גמליאל גדול אונאת דברים מאונאת ממון ,שזה
נאמר בו ׳ויראת מאלהיך׳ וזה לא נאמר בו ׳ויראת מאלהיך׳ רבי אלעזר אומר זה בגופו
וזה בממונו .ורבי שמואל בר נחמני אמר זה נתן להשבסן וזה לא נתן להשבון:
וגרסינן נמי במסכת יומא ,פרק בא לו כהן גדול (עא ):תנו רבנן מעשה בכהן גדול אחד
שיצא מבית המקדש ,הוו אזלי כלי עלמא בתריה .כיון דחזינהו לשמעיה ואבטליון,
שבקו לדידיה ואזלו בתרייהו .לסוף אתו שמעיה ואבטליון לאיפטורי מניה ,אמרו ליה
ייתי בר אהרן לשלם .אמר להו ייתון בני עממין לשלם ,אמרו ליה ייתון בני עממין
לשלם ,דעבדין עסבדא דאהרן ,ולא ייתי בר אהרן לשלם ,דלא עביר עובדא דאהרן.
למדנו גם כן מכאן כמה גדול אונאת דברים ,שהיה אומר להם דרך גנאי שהיו בני גרים,
וכפי האמת ,על זה היה גדול כבודם ,שבאו לחסות תחת כנפי השכינה וגמרו תורה
ברבים ,כדגרסינן במסכת גטין ,פרק הנזקין (נז ,ב) ,ובפרק חלק (סנהדרין צו ,ב) תנא
נעמן ,גר תושב היה ,נבוזראדן ,גר צרר היה ,מבני בניו של המן ,למדו תורה ברבים
בבני ברק ,מבני בניו של ססרא ,למדו תורה בירושלם ,מבני בניו של סנחריב ,למדו
תורה ברבים ומאן נינהו ,שמעיה ואבטליון.
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צדיקים יבאו נו
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מנחת ירושלים
Q
1

?c

חלק ראשון
הנקרא

==^

1

a

מנחה חריכה

b

והוא כילל האדות וחידושים כגפ׳ת וביאורי סוגיות וענינים שונים ובוללים
השייכים ומסתעפים על כל

...... .מסכת סוטה —
וערבה לה׳ מנחת יהודה וירזשלם (מלאכי גי)
נאמר בעולת בהמה אשר ,ריח ניחוח ובו' ובמנחה אימה דיה.ניחוח לומר לך
אחד המרב ד,ואחד הממעיט ומלבד שיכוון לב■ לשמיב
משנה פיח מנחות (ק־י עיא) ומדיר פ־ ,ייקרא.
יר־שלסי סימה פ״ה הל' ני מה הים הזה בין נל נדול לנל גדול :ליס קטנים כך בי; כד
ודיבור דקדוקיה ואותותיה של תורד .עמיל.

אשר הבינותי בעניי בעזר צורי וקובי
זעירא דמן חברי״יא׳ ממרתא דשופרייא

פנחס עפשטיין
ין לד,ירי אדאמו״ר הרב הגאון הצדיק המפורסם רב'
ואמי החשיבה מנב״ה מרת

?י־זסרתר

ישעיהו

ע״ה.

1צ’

מנחה

פרק סןטה ראש?

לשקרנית כדרך מי שמעיז פני ארס גחל ואשתיחם כשעה
חרא עד שחששתי ומצאתי במהר״ם שיף ־ככתובות דף־ס״ז
שככר הרגיש כזה וז״ל מה י שהקשיחי בתירושט בהזהב
דילמא סברא שיכשיר אפ״ל קלת ,כי למה שלחה ע״י אחר

חריכה

חשיב לה■ בהדי הנך-ג׳ עבירות דיהרג ואל יעטר וז״פ
ואין• להאריך ומאג דאמרינן ׳ הצלת ,תמר ושני■ בניה אן
האור אפשר ג״כ לפרשו י דלפעמיס ע״י צערו• ייסורים

■ תפיל• גם את ישני'בניה וצע״ג:

וכרנו1הו״ל לומר כפניו ואין החי יטל להכחיש את החי
וכי׳ יע״ש ,אכן לחשוש הח״ש .דרילמא באמת זינתה־עם
אחר ואותה הקדישה היא בעינים היתה •אחרת ובמחיר

יט׳׳"ואל' *לבין פני ,מטרו ברבים
לאדם
רחב״ם פ״ו מהל׳ ׳דעות דין ח' ,ליתא שם הכי אלא

ומה

כסף נתנה לתמר ,ע״ש וא״כ אין 1ה הכחשה כלל ,ואולי
י״ל דעפ״י הסברא דאמרינן בכמ״ק בש״ס שזוכות שונאות
זו את זו אף שמפרכסית זא״ז ,ח״כ לא חיישינן לשאלה

שהביא• הא דהמלביך פני 'תכירו ברבים אז׳ל •חלפ״ב
אבל לא האי דיך דלוח לו לאדם וט' ',וספייתא למש*כ
מקורס דאין זה אלא היתר ומדת חסידות אבל לא

אחת לחכרתה ולענין מכירה ומתנה ■בלא״ה היכיחי
הראשונים והאחרונים דלא חיישינן לה והדברים עתיקים:

 ■ .מדינא וחייובא:
•צדקה ממני מנא ידע ילח^בת קול *יאמרה ממני
יצאות כבישים,־ עיין פרש״י שפירש מנא • ירע
שממני היא מעוברת שמא אף אחרים באו עליה וט׳ יע״ש
וכן מפורש במטח שם דקאמר מגא ידע דילמא טי היכי
דאזל איהו לגבה אזל נמי איגש אחרינא לגבה אלא רשיב
שם פריך על זה רבא ממאי רילמא יהודה טון רחשיב
ירתי ויומי ואיתרמי רחזיגן מחזקינן דלא חזינן לא מחזקינן
ומסקינן אלא גמרא:

שם

שמציין כאן' בעין משפצו על הא דאמרינן כוי! לו

שם

אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור וכו׳ יש
;™"ולעיין כהא דאמרינן כערכין (רף ז׳) האשה שיוצאה
ליהרג אין ממתינין לה וט׳ ובנה' ואימא ה״נ אמר 'ר״א
וט׳ ומתו גס שניהם לרכות ׳אח •הולד יע״ש מדוע לא
ילפינן מכאן שמפורש בתורה .דילאח לשריפה מעוברת,
וא׳ל משוס דזינחה ולא שייך הסברא ־דממונא' דצצגל,
הלא הפסוק ומתו גס שניהם ג״כ מיירי בזטת ,ואפשר
דהתם עכ*פ אפילו מאחר שייך להבעל ,ועיין כ״ק מ״ג
כוונת התיס׳ כאן בר״ה יצאת ב’ק וט' בשלהי
אך
ע״א ובתום׳ ד״ה אפילי יע״ש ולא באחי אלא להעיר,
מס׳ מכות'מסיק דהט גמירו לה ,ועיין שם במהרש״א
לפי מה שכחי הרמב״ן טל החומש שהזכרתי לעיל דיהודה ׳ ובהגהות אוצר בלים (הנדפס בעין יעקב דפוס ווילנא)
דנה מדין מלטת וא״כ י״ל דאין מכאן ראיה דדיך מלך
להגאון ר״י פיק זצ״ל עיי״ש ותמצא ביאור הדברים:
שאני והרוגי מלטת נכסיהן למלך ועוד בכמה דינים
בחחשי למס׳ חכות כתוב אללי נזה הלשון
מחולקים גס י״ל בהאי כללא דאין למירין מקודם מ״ת
ראיתי בס׳ אחר ששמח במציאותו ראיה
שהארכתי בזה במק״א ,אך כאן למדין כמה דינין ויש מפורשת מכאן לפסק הרמב״מ פ״ג מהל׳ יטם דחיישינן
לעיין נזה וקצרתי:
כמו דזינתה עם זה כך זיכתה טס אחר עיין מחבר סי'
חן האור ,הנה נשמע מכל הסוציא דהאי ותשרף קנ״ו ובשיטת הב״ח שם)■ דהרי כאן שניהם מורים ואפ״ה
היתה לשריפה ממש שריפת כל הגיף וכמו שמבואר תיישינן ע״כ ראיה זו כבר קדמו רביט הגאון זצ׳ל
ברמכ״ן ורשב״ס וכל הראשונים ,אך מה תמוהים לפ״ז בביאורו לס׳ קנ״ו ס״ק כ״ט וט׳ ראיה מ״ם פ״ק
דעת רביט יהודא החסיד שמביאו בעל הטורים על התורה דחולין ממכה אביו ואמו וט׳ ודילמא וכו׳ ועור ראיה
שם שפי' רלא דן אותה יהודה בשריפה אלא שישרפו לה ממכות כ׳ג■ב' ,מנא ידעה וט׳ ואע״ג דוחי שסדחיה
רושם בין פניה לסימן שהיא זונה יע״ש ,ויעיין בשו״ת הוא עכ״ל הזהב ועוד הארכתי בזה להשיג על הם׳
הרא״ש כלל י״חסי׳ י״ג ובשי״ת הרשב׳אבזה ,דהלא הנ״ל בכ״ר אין כאן מקימו ,וכן כמדומה ראיתי להיערות
מטאר מסוגיא איפכא ,וכן מוכח מרלמדו דטח לו לאדם להפיל דבש שכ׳׳כ להקשיח בכאן וביותר קשה דרכא בעצמו
עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ולפירוש אמר שם ביבמות ס״ט ע״ב' דדיקא דיושודה מיניה ולא
ריה״ח אין ראיה כלל טון דלא היתה שריפה ממש ,ואפשר תשודה מעלמא ולא״ד אפילו חשודה מעלמא נמי בתר
דגם להפיל עצמו לחיך כבשן האש דקאמר ר\יס נמי דידי׳ שדינן ■ליה .א״כ למה צריך שם במכות לפרוך
בחד אבר ולא לשרף בטלו ,והכי משמע בכתובות ס״ו מטעם דחשיב -ירחי ויומי הא לשיטתו בלא״ה א״צ לחוש
במעשה דמר מגקבא דטיילי לההיא אתונה דהוה לזה וע״כ ראיה לפסק הרמב״׳ס וכלישנא קמא דרבא
ברופא טרא היי קא מיקליין כרעיה • ימר עוקבא וט׳ וה״ג אפשר טון שהיתה יוצונת מונה ע״< חשד לה,
יע״ש וק״ל ,אך לפי פירושי יתיישב קישית התום׳ דלא 'אמנם-לפמש>ט כאן העיון יעקב דלכך לא רצה לתרן

הה

ודנה

ש□

דחשוב

מנחה

פרלו סלטה ראשון

י יכיל •לתבוע הפרעין:

 cבאכסנאות ובחי משקאות לאלה
מלים ידיהם ואין מברכים עיין בשי״ת
ובשו״ת ביתי יצחק שמעלקיס באור״ח
שי׳ כ״ט יעי״ש:
1כתס שהיתה מכהו חמה שנולד כשהוא
רש״י ,עיין במהרש״א ז״ל שהרגיש
;א דחמרינן פ׳ התכלת (דף מ׳ד)
במילה שבנשרו נת־שבה דעתו וכו׳
מהול שצריך להטיף ממני דם ברית
דיך להטיף וכו׳ מ״מ שמח שלא היה
:קיים בי בקום ועשה עכ״ל ,והנה
ימ״ד אי; צריך להטיף מ״מ אס
; למ״ד צריך להטיף הוא מדאורייתא
מלית מילה גם מחללי; עלה שכת
ואף שאי; מברכין בשעת הטפה

!"ז ובשי״ע ס׳ רס״ה שם מטעמא
 rשם ובאה׳ג שם ,וא״ה למ״ד אין
זיוב אבל מ״מ אם רצה מקיים מציה,
! מרמת בשבת והקב״ה ממלא שניתיהן
ם כדאמרינן גבי משה רבינו ע״ה,
ח״ז או שהוא בעצמו כשהגדיל הטיף
יוקר מה שהעירו דהלא מצית מילה
 ,ולפי הנ׳־ל ניחא ,אך כמובן אי;

ודש דבר מעתה ,גס זה אי; לימר דחף
 1מ״מ לעני; פסח יתרומה היי ערל
:מות ע״א להיפך דאמר לאתייא נולד

 cיש ליישב קלת עפ״י חקירת הט״ז
ף סק״ט באס נילד מהיל יאח״כ מכת
העור למעלה ולא נראה כל העטרה
זיך העור באיזמל וכי׳ דמ״מ החיוב
ההורה א״דדשאני הכא דמה״ת אין
ולדה ולא מה שנמשך אח״כ אבל אס
פשיטא לי שאח״כ אס נמשך העור
כיון שלא נמול שוס פעם כראוי עדיין
■י דנולד מהול קלת ,ואף שלשון מכתם
'י ,מ״מ י״ל כאופן הראשון דאח״כ
והיה צריך לחתוך וע״כ שמח מאד
:קו״ע ,ולא בשוע׳־ח ,אלא שהשאג״א
נובא בפ״ת שם ומה״ח א״ל למולו
בית הלוי חלק שני ס׳ מ״ז אות ד׳
מילה נמשכת על האדם כל ימי חייו

חר^ה

וכמו בציצית למ״ד כלי קיפסא חייבין בציצית וכי׳ כמו
כן במילה ס״ל להטור דמלבד דמעשה עלמה של המילה
דהיינו חתיכת הערלה דהוי מציה עוד זאת נמשכת היא
לעולם דס״ל דהמלוה הוי על ישראל שיהי׳ נימולים יעש״ה,
ופלא שלא העיר דעל פי סברתי יתיישב היטב בהא דשמח
דוד במלית מילה אע״פ שהוא לא טשאה ,וגס כבר
נחתכה מכבר ,אך עפ״י מש״כ הבית הלוי א״ש מאד
וקצרתי:
1ב מצאתי שכוונתי לדעת אדם קדמאה ה״ה בשו״ת
מהר״ח אור זרוע בסי' י״א שכתב באמת כן
דהמצוה היא שיתי' נימול והביא ראיה מגח׳ דמנחות הנ״ל.
דאס לא היה מצות המילה אלא העשייה ,למה שמח עליה
יותר מראשי וזרועו וכל גופו שקיים בהם מלות תפילין
וציצית וכמה ניצית אלא מילה היא מצוה בכל עת כתפילין
המינחין בראשו וציצית בבגדו עכ״ל ,והוה בהעלם עין
מהבית הלוי ז״ל .ועוד יש מה להעיר אלא שאין כאן
המקים לקבל אריך וד׳ שנותינו יאריך:
ומבטל מלא הרועים בהגהותיו ליבמות דף ע״א
שהקשה מעצמו כזה דמשכהת לה לר״א דס״ל
נילד כשהוא מהול א״צ להטיף ממנו דם ברית ,אך אס
אח״כ נמשכה ערלתו ודאי דלריך למולו מדאורייתא עיין
לקמן דע״ב א' בתום׳ ד״ה מדבריהם ,וא״כ משכחת לה
בקטן שנולד כשהוא מהיל ונמשכה ערלתו אח" עשיית
הפסח קודם זמן אכילה עכ״ל ,נעלם ממנו דברי דוד
הט״ז ז״ל ודברי השאג״א סי׳ נ״ה הנ״ל( ,ויל״ע בספר
צריך לנר ובנהורא דשרגא) ועכ״פ סטייתה למש״כ דהדין
הכי הוא שצריך לחתוך ולמולו מדאורייתא עיד הפעם אבל
בלא זה הוא ערל ואסור באכילת הפסח ותרומה:

ש

ש□

ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מתמר ,עיין
בתום' ד״ה יכו' הא דלא חשיב ליה בהדי ג׳ עבירות
וכו' משוס דעבירות הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה
יע״ש ואפשר עוד לדייק מדקאמר טח לו לאדם ולא
קאמר בלשין חיוב ע״כ דחיוב ליכא ,והתם איכא חיוב
למסור עצמו על שלש עבירות אלו ,וא״כ לא דמי כלל
הדדי ,ועיין כתובית ס״ז במעשה דמר עוקבא ויל״ע,
גס יש לומר ,דזה בכלל שפיכת רמים כמו דאמרינן המלבין
פני חבירו ברבים כאלו שופך דמים ,וכן ראיתי בטיק
יעקב שכתב להסביר כן הא דנות לו לאדם ,משום דסברא
הוא מי ימר דדמא דידך סומק טפי יע״ש ולא כתב
להעיר מקושית התום' ז״ל ,ועיין בפני יהושע בב״מ שם

דף נ״ט שהאריך בענין זה אי חייב למסור נפשו וכנראה
לא הזכיר בדברי התום׳ דכאן עיי״ש וקצרתי וכן מצאתי
לבעל

>חה

פר?

סןי£ךן

ראשון

חריכה

נא

לבעל עיון יעקב שכחב בחידושיו לב״מ שם דנ״ט וז״ל והרי כשתחשוב שנותיו של שם תמלא שכבר מת,ז והתם
במם׳ סוטה משמע הכי דמסיק דאמרה לו יתומה אני
מיחחו בחנק ויש לו חלק לעוה״ב אע״ג דא״א חמיר שהרי
•הרג ואל יעביר משא׳ב במלבין רק שאמרינין בסמוך נח י פנוי׳ אני ? ונ״ל בבית אביה קרי נמי לאחר מיתח אביה,
עונשם וכן כתבו התום׳ בקדושין (ה׳ ע״א) בד׳ה על מנת וכי׳
שיפיל עצמו ולא שיהא מחויב להרוג עצמו
דא׳א לעוה״ב אינו חמיר כ״כ לפי שבא״א מיס גנובים וי״ל דבית אביה קרויס כל יוצאי חלציו של אביה אע״ג
ימתקו וכו׳ אח״ד אמנם לא זכר דברי החום׳ דשמעתין שמת כדכתיב גבי חמר שבי אלמנה בית אביך אע״פ שמת
דס״ל איפכא ועיין בש״ת לרבינו יונה ז״ל :ומצאתי כמה אביה כדמוכחי קראי עכ״ל ,ובסוכה (כ״ד ע״ב) פירשו
הערות שכתבתי לעיל ובמה שיבואר לקמן לרבותינו בעלי ייתר״כדאשכחן גבי ממר שהיתה בתו של שם' וכו׳ יע״ש:
התוספות ז״ל וטובה צפרנן של ראשונים ,ויען כי חביבים
צדקה ממני ,פי׳ כתרגומו ממני הרה ותימה
דאדרבה זנות גדול הוא לזנות מתמיה וי״ל שכך
טלי ומל כל ישראל מחזיקי התורה דבריהם של חכמי צרפת
ז״ל ע״כ אעתיק דה״ק ,בפ׳ וישב בפ׳ ותאמר אס תהן היו דרכן כי כאשר לא הי׳ אחים למת היה הקרוב יותר
ערבון ,י״מ שבא עליה בקדושין וכן מפרשים מה תתן לי מייבס וכו׳ ובשעה שאמר יהודה צדקה ממני אמר לו
הקב״ה אתה הצלח ארבע נפשות וכו׳ (יל״ע דלא הביאו
כי •תבוא אלי כלומר במה הקדשני ויאמר אנכי אשלח גדי
עזים וכו׳ פי' טבעתך שאתה חיתם בה וקדשה בטבעת כ״ז משמה דגמרא ואליבי׳ דרב אשי) ד״א לדקה ממני
ותימה להר' משה וכי מה הועילו הקדושין הרי צריכין עדים ממני היא הרה ובקדושין באתי עליה כדפרישית לעיל ולא
בזנות ,וקשה להרב משה הרי אי; קדושין תופסין בכלתו,
ואפי' שניהם מודים ,וי״ל דמסתמא אדם חשוב כיהודה לא

מ״מ

ובד״ה

היה יוצא לדרך בלא שנים רעהו ואחר עמו וכו' ,וא״ת
אכתי האיך הועילו הקדו&ין והלא לא מסר לה הטבעת אלא

בתורת משכון ואמרינן בקדושין דבמשכון אינה מקודשת,
ד״ל שהקנה לה הטבעת באותה שעה לגמרי ,אמנס לאחר
מכן התנה עמה שאס שולח גדי עזים שתחזור לו הטבעת
כנ״ל ,וכן כדברים האלה כתיב בחדושי הריב״א על התורה
שקדשה במשכון ובפני שני עדים אלא דהמשכון שמסר לה

תחת הגדי לא היה רק שתתרצה וכדי שלא יעשה בב״ז,
קדשה אחרי כן בכסף וכו׳ לפני שני עדים את״ד ,ולפי
דברי התום׳ ניחא שלא היה נזל בידה שלא קיימה את
התנאי ,משוס שבאמת הקנה לה לגמרי וע״כ לא נתבטל
הדבר בביטול התנאי שבא אח'כ ,וז״ס ,ועיין בקדושין
(ח׳ ע״ב) ובתום' שם ובריטב״א וחוס׳ רי״ד ורמב״ן
שם ובשו״ע אהע״ז סי׳ כ״ט סעיף ו׳ ברמ״א ובאב״מ
שם ס״ק י״א וק״ל וקצרתי :

ובפסוק

זנתה תמר כלתך ,כתבו .דלמה הוצרך לומר
אח״כ וגס הנה הרה לזנונים (והיא הערת
המפרשים שאזכור לקמן) ושמא י״ל שלא היה דנין באותה

פרק בזנות בלא הריון ד״א שלא היו דנין אלא כשמזנה
לשני בני אדם טכ׳ל וכוונת דבריהם הוא כיון דאין אשה
מתעברת מב״ר ע״כ משני .בנ״א היא וצע״ק :
1בד״ה הוציאוה וחשרף אמר אפרים וכו' בתו של שם
היתה וכו׳ ותימה שלא הי׳ עדים והתראה בדבר,
ותירץ הר״י מארץ ישראל דדור פרוץ היה לכך חייבוה כדי
לעשות סייג לתורה וכו׳ ומיהו קשיא כיון דבתו של שם
היחה א״כ מאי האי דכתיב לעיל שבי אלמנה בית אבין

ולפי מאי דמסיק במס׳ סוטה יתומה אני ופרש״י וקדושין
בנך אינן קדושין ניחא כי אפי׳ ממאנת בו עתה ונמצא שלא
היחה כלתו ולהא ניחא נמי דברי המפרשים ולא יסף
עוד לדעתה לא פסק מלבוא עליה ,ונ׳ל דהך שיטה אתיא
כמ״ד אפילו בנה מורכב על כתפה יכילה למאן ,ד״א
צדקה ממני אפי׳ אם היתה מעוברה לא ■ נהחייבה כדין
בת כהן דב״ד של שם גזרו דוקא על עכו״ס הבא על בת
ישראל ולא על ישראל הבא על ב״י וכו' עכ״ל וכן ׳בריב״א
שם הקשה כה״ג ותירץ ג״כ כה״ג יעש״ה :
' QOהכר נא אר״ח בר חנינא בהכר בישר לאביו בהכר
בהכר בשרהו וכו' עיין בחוה״ק שהביא בשם החמרת
שלמה חאהע״ז סי׳ ל״א שהוכיח מכאן מדאמר יהודה לדקה

ממני ע״י הכרתו החפצים וכן יעקב בהכרתו כתונת
בנו החליט בטרוף יוסף משמע מזה דלא חיישינן לשאלה
ומכירה ע״ש והנ״ל דזה רמזה לו בהכר נא דאין לך לומר
דמזונה אחרת קבלתי החפצים דא״כ איך אמרת לאביך
הכר נא הכתונת בנך שיהא מוכח מזה שטרוף יוסף עיי״ש :
וכה״ג כתב בעיון יעקב במאי דאמרינן לקמן דאמרה
ליה בבקשה ממך הכר פני בוראך ואל תעלים
עינך ממני ,פירוש דאף שיש בידו לומר שאיני מכיר
הסימנים בט׳ע מ״מ דבר המסור ללב נאמר בו ויראת
מאלקיך לה״ק אל תעלס עינך ממני לומר לדקה ממני
עכ״ל ,וכ״כ כן המהרש״א אכן יקשה לפי״ז מאי דקא
יליף מכאן ר״ש ב״י דנוח לו לאדם וכו׳ מתמר ,הלא שמא
יראתה שיכחוש הסימנין ויכול להכחיש לה ולכך לא יהי׳

לה תועלת כלל מהלבנת הפנים,

□ך

אדרבה יחזיקו אותה

לשקרנית

מנחת

חו״ט

הב״י על חרמ׳יח וטעמו דר״י מיג״ש דבכחאכה מוכר ג״כ
אין בו לין אונאה משום דקתס בעמ״ב דמוכר כליו מפני
דחקו הוא יעו״ש וע׳ ב״ב מ״ז ובישב״ס שם ל״ה דכל
דמזנין וע׳ לעיל סעי׳ ט׳ .ובש״ג ב״ע שס חולק על המרה
דנכתאנה מוכל יש לו אונאה וכ״ה לעה נימו״י והוס׳
ב״מ כ״א ל״ה והתני :סעי׳ כ״ 1ועכו״ם אין לו אונאת
ע׳ ברש״ש בכורות י״ג שדיקדק מלשק הנמ׳ שס לעכו׳יס
אימעט רק מחזרת אונאה אבל לכתחלה אקור דלא גרע
מגניבת דעת ותמה על סש״נג שסתם יעו״ש וע׳ בקמ״ע
לקמן שי׳ רל״א משמע ללא כהיש״ש הנ״ל וע׳ בש״ע הרב
ה׳ אונאה קעי׳ י״א כתב ג״כ לאקור לבתחלה להטעות
הפכו״ס בשיוי המקח יעו״ש וזה נוטה לדעת הרש״ש:
סעי׳ ל״ו הקבלן יש לו אונאה .ע׳ שט״מ ב״מ נ״ו
בשס ריטב״א רקבולת מלאכה ושכירות פועל לית בהו
אונאה ללאו ממכר כינהו ולכאורה פליג על דין לש״ע
כאן שכובע מרמנ״ס ואפשר דריטב״א מיירי בקטלה כגון
לרעות בהמתו וכדומה דלוקא בבגד לארוג קובר רמב״ס
דיש אונאה להוי כעין מכירה שהוא כוחן לו למר והוא
מחזיר לו בגד כמ״ש מהרי״ט קי׳ מ״ט וכ״ר מראייתו של
ריטב״א לדינו הנ״ל מהא דטול דינר והעבירני דא״ל ליתן
לו מטעם השטאה אבל אונאה ליכא ושם בקבלנות כה״ג
סיא משא״כ לארוג בגד  :שם חתל לעולם הרמב״ס מקיים
כדין המוכר .וכלאה (נזה דבאיחלמי לי׳ זבינא כזביכתי׳
תו אינו יכול לחזור בו דנהי דאין דק־ להראות הבגד
שעשו לו בקבולת אבל עכ״ם באיתרמי לו קבולח כזה
וראה שהוא ביוקר או בזול יותר ולא תנע ודאי ממל
כמו שהדין תמיד במוכר ונר יש ׳י ב״מ כ״א וכן כתב להדיא
בדו״ע וכתב לגס בשכירות דלעיל קעי׳ ל״ס הדין כןוכ״כ
דבדבר שאץ במינו שינוי וכן בנשחכה הקער דאין מוכר
יכול לחזור ט ה״ה בקבולת ושכירות וכן מצאתי בחשו׳

מהר״ם בר ברון קי׳ תשמ״ט שכתב דבשכר לו שופר יטעק
אונאה עד דמיתרמי לי׳ מלאכה דכוחי׳ יעו״ש וצ״ע על
המחבר שהשמיט לקוו הלמב״ם ז״ל דאיכא למישמע מיני׳

סי׳ רכ״ח

טובא •

סעי׳ א׳ תה לא ניחן לחשבון ע׳ חשד
מהר״ס גל ברוך קי׳ תשפ״ה דעל אונאת
דברים חייבים מלקות כיון דלא ניתן להקבון אך ר״ת מקופק
נדבר דכיון דכתיב בו ויראת מאלקיך למורא ניתן ולא
למלקות יעו״ש ובחיכוך מ״ע של״אכתב דאין לוקין דהו״ל
לשאב״מ יעו״ש וקו״ר במרדכי פ׳ הזהב כתב ג״כ דלוקין
על אונאת דברים ובמא״ש הקשה דהוי׳ל לשאנ״מ ותיק
דמכות מרדות קאמר יעו״ש ונתקף מהר״ס הג״ל מוכח

פתים
הימה אם זה שכחן לו המעות בעיר אמאי אינו שואל
את פיו מאי היה דעתו והאיך יעכב ממון חגילו על
קפק וצ״ע עכ״ל רעו״ש בריטב״א שגירקחו 3גמ׳ היה
אימור מתנה הוא דיהיב לי׳ וכ״ה נילקת חוק׳ ב״ב ע״ח
ואימור לשק קפק היא אבל לפנינו 3נמ׳ וריף ליהא למ לח
אימול וכ״מ ברמנ״ס פ״ד ממלוה וא״כ יש לומר דהוי ו דאי

וע׳ בטור סעי׳ א׳ משמע דגורס אימור :שם בהג״ה
ובמקום שרגילין למנוח כו׳ .ולדידן שנוהנין למנות אחת
אחת לעולם הוי בכדי שהדעת טועה חוק׳ ב״מ ק׳ג
וליטב״א שם והגמי״י פ״ד ממלוה :סעי׳ ג׳ אבל אם
נשתמש בו ע' תשו׳ מהר״ם בר ברוך קי׳ תע״ט במעשה
שתבע ראובן משמעון שנתן לו ציפוי זהב לעשות לק״ת
והביא לו הציפוי בלילה ושילם לו ובבוקר ראה שנתן כשף
תמורת הזהב שנתן לו ופקק מהר״ס כיק שכבר כתן ראובן
הציפוי על עמודים וכבר עברו כמה יורם וזמנים ולא
עירער הוי מחילת יעו״ש ולכאורה היא דין פשוט בנשתמש
במקח ולמה לו למהר״ס לצרף מה שעברו כמה עתים וימים
ולא עירער וגס לא הזכיר כלל מדין כשחמש במקח רק
מקנרא קאתי עלה ונראה הטעם דדיו כשחמש היא רק
לעכין מקח טעות אבל שם שס נזילה מ«ש היא שנתן
לו זהב לעשות ציפוי וגנט ונתן כשף בזה אץ השימוש
גרידא שמחל רק בצירוף שעברו כמה זמנים ולא עירער
כנלע״ד ואם נשתמש במקצת המקח תו אינו יכול לחזור
אף במה שלא נשתמש אבל במכר לו מאח כור חטין כל
כור במקח קצוב אזי אץ המקח בטל רק במה שנשתמש

כ״כ בחשו׳ בי״ש הו ׳מ קי׳ ק״ב וע׳ תשו׳ מהרי״א הלוי
ח״א קי׳ ..כתב להיפוך ודבריו צ״ע :סעי׳ ד׳ המפחיתו
מדמיו איסור צ״ע דנקינו איסור הא אפילו בפחות מזה

כל שהוא מוס חוזי :סעי׳ ה ,וקלקלו קצת ע׳ בפרישה
דדוקא קלקול מעט אבל בקלקול מרובה יכיל שמעון לבטל
המקח אף אס ינכה לו יעי״ש ובהגמ״ר פ״ק דכחוטח קי׳
רצ״ב שהובא בחג״ה כאן ובד״מ ש״ק א׳ משמע דכל שאינו
צריך לקחום הכותל באופן שיהיו פכים חדשות אף אם
נתקלקל הרבה לא יוכל לבטל המקח ובסגמר' שם מרמז
להגמ׳ שבת קי״ב בכיקב כמ״ז וקתמו וכו׳ דקאמר פכים
חדשות באו לכאן ו«שם יש ללמוד דאס נתקלקל הרבה כדי
ביטול אף אס חזר ותיקנו אח״כ כיק דלא היה ראוי
מתחילה לתשמישו הוי פנים חדשות וע׳ חוק׳ פקחים ל׳
ד״ה התורה וע' לקית סי׳ שי״ב קעי׳ י״ז ובמקור הדין
בטור שס בשם הרא״ש :סעי׳ ו׳ כל שהקכימו עליו ע׳
נ״מ אה״ע קי׳ ל״ט כתב דאפילו קנה ע״י שליח לא נתבטל
המקח ביום כל דהו רק יום שהסכימו עליו בני המדינה

להדיא דמלחוק דאו׳ לוקה ו?5מ 1:סעי׳ ד1׳ לא ימכור־ ול״ד לדין אונאה דלעיל קי׳ רכ״ז יעו״ש :סעי׳ י״א תוך
ג׳ ימים ע׳ בנה״ע ק״ק ד׳ שמיישב דברי הרינ״ש שבקצה״ח
לו עור של בהמה מתה ע׳ ט״ז לעיל ר״ק קצ״ה
דכיון דהיה בלשון תנאי כל שאינו ממש בלשון התנאי
״ט סעי׳ א׳ בהג״ה אבל אם ידוע שהמוכר
לא עירבן ואס ידוע שהמוכר עירבן אפי׳ חוזר עלי׳ משום מום יעו״ש ומוכח דקובר דבחכאי אזלינן
פחות מרובע אינו מקבל ע׳ בבאה״ג וכ״מ ברשב״ם ב״ב בתר הלשון ולא בתרהכונה אבל בחשו׳ חוח יאיר קי׳ פ׳
האריך דבכל תנאים אזלינן בתר הכונה ולא דייקינן בלישנא
צ״ד ד״ה נותן:
והביא מדלעיל קו״ק ק״א יעוד מכ״ד וע׳ לעיל קי׳ ע״ב
סעי׳ ו׳ שאין ברתיחה שו״פ ע׳ במנ״ח
מ״ע רנ״ח כתב דכקאין בו שו״פ אשור ובש״ך ק״ק כ״ז ובש״ך לקמן קי׳ ש״ח קיק ב' וב״ש אה׳ע
עדץ ק״ש כמו 3נ״ל פמשו׳׳פ אנל לאו ליכא יעו״ש ובמכח״ה קי׳ ל״ח ק״ק מיד ובמקנה בקונ״א שם ובנה״מ לעיל קו״ק
אישחמיטתי׳ דבלי הב״ח שכתב להדיא דאיכא לאו גמור קפ״ב ודוק :סעי׳ י״ח בהגה כשבע שא״י מזח ונפטר
בעדות אפילו בפמשו״פ דאל״ב בלא״ה איכא לאו דלא ונראה דאס הלוקח מוחזק במעות א״ל לשלם לו דהא
הגזול וכ״ח דעת החינוך שם אבל בקמ״ג הובא במכ״ח ל״ש לומר בזה כל שנולד הקפק בישומו עליו להביא ראי׳
שם חולק וקובר דנם לאו דמדות ליכא בפחות משוה דהא אין חזקה לזה הטבעת דדלמא נם מעיקרא היה כן
וע׳ קמ״ע ק״ק ל״ה ונקצה״ח לעיל קי׳ רכ״ד ישחר בע״ז
פרוטה :סעי׳ י״ח שהחבל מתקצר ומה״ט נראה דאין
לכבש החבל במים משוס דמתקצר ע״י הכעוס ע׳ תענית לעיל קו״ס ע״ה דמוכח ק שחיה ממעשה במטבעות מזיופות
ואפ״ה אינו יכול לתובעו דהו״ל כא״י אם נהחייבתי לן
כ״ט ותוק׳ ד״ה קצרי:
יעו״ש ונמשו׳ מ»י קי׳ קע״א פקק דממוכר מחויב לישבע
הי' ריל״ב סעי׳ ב> ע׳ קמ״ע ס״ק ח׳ בשם י״׳י
דאם בא הנותן אמ״כ ואמר טעיתי חיוב ודאי שחיו יפות ובטענת קפק לא פטר נפשי׳ דהו״ל
w
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 itא* §f 4־
שו״ת מנחת שלמה סימן ז ד״ה ומדי דברי

ומדי דברי בענין פקו״נ דוחה שבת הנני להעיר במ״ש בגמ׳ ב״מ נ״ט ע״א ובעוד מקומות בש״ס" :נוח לו לאדם
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנ״ל מתמר דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה".
ובמס׳ סוטה דף י׳ ע״ב כתבו התום׳ בד״ה נוח "ונראה האי דלא חשיב ליה בהדי ג׳ עבירות שאין עומדים בפני
פקו״נ ע״ז וג״ע ושפ״ד ,משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורסמות"
עכ״ל .והפרי חדש בהגהות מים חיים על הרמב״ם כתב בהל׳ יסודי התורה פ״ה ה״ב אהא דכתב הרמב״ם שבשלש
עבירות יהרג ואל יעבור דה״ה נמי הלבנת פנים ומביא שם דברי התום׳ הנ״ל שבמס׳ סוטה ואף שהמאירי כתב
במס׳ ברכות מ״ג ע״ב אהך מימרא דנוה לו לאדם שהוא "דרך צחות" וכנראה שסובר שהן דברי אגדה ואין למדין
הלכה מאגדה [ומצינן כעי״ז בשלהי מס׳ ב״ק דא״ר יוחנן "כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו
ממנו" ואפי״ה מותר להציל עצמו בממונם של אחרים ואין רואין אותו כהורג את הרבים להצלת עצמו] ,אולם
דבריו הם לא כהתוס׳ הנ״ל .ועיין גם בשע״ת לרבנו יונה שכתב בשער ג אות קל״ט" :והנה אבק הרציחה הלבנת
פנים  -וכמו שאמרו כי יהרג ולא ירצח דומה לזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חבירו ברבים" ,וגם
עיי״ש בפנ״י בב״מ שמסתפק אם הוא רק היתר או חיוב גמור למסור נפשו להריגולומעתה אף שאין להעלות כלל
על הדעת שיהא מותר להרוג את הרודף להלבין פני חבירו כמו שמותר להרוג את הרודף אחר חבירו להרגו .אבל
מ״מ צ״ע מ״ט לא יהא מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים ,ולכאורה הוא קל וחומר ומה אם מותר לחלל
שבת כדי להציל אדם ממיתה כ״ש דשרי להציל מהלבנת פנים דחמור יותר משריפת ג׳ נפשות בכבשן האש ,וגם
ק״ו הוא מיהודה שההלבנת פנים היתה רק לומר עליו שנתכוין לבוא על גויה פנויה אשר רק בבי״ד של חשמונאי
גזרו על זה איסור ,וכ״ש במי שרודף אחר חבירו לבזותו ולהלבין פניו ברבים בעלילות של שקרים וכזבים ,הן אמנם
שלולא דברי התום׳ ורבנו יונה הי׳ אפשר לומר דשאני התם שאף אם היתה אומרת בפירוש שממנו נבעלה וגם היו
בידיה חותמת ופתילים אפי״ה לא היתה נאמנת (עדיין צ״ע בדבר) אם הוא היה מכחישה אלא שאף על פי כן יכולה
היתה לחשוב שתציל עצמה מפני שלא יוכל להעיז כנגדה אם היא תאמר כן בפירוש ,רק בכגון דא אמרינן דמוטב
שתפיל עצמה וכו׳ כיון שאין זה ברור שהיתה מצלת עצמה ע״י ההלבנת פנים (שוב ראיתי שהמהר״ם שיף תמה
כעי״ז על הגט׳ בב״מ עיי״ש) אבל כיון שהראשונים לא פירשו כן משמע שאם היתה אומרת בפירוש שנבעלה
לאותו צדיק היתה נאמנת ומצלת בכך ג׳ נפשות ואעפ״י כן לא רצתה לגלות ,וכיון דלבד מהמאירי פירשו כולם את
הגט׳ כפשוטה צ״ע מה טעם לא יהא מותר לחלל שבת להציל אדם מהלבנת פנים של אמת וכ״ש של שקר וכזב.
[כעי״ז ראיתי להגאון מוהר״ש קלוגר ז״ל שכתב בסוף חו״מ שאפי׳ אם רואה את חבירו טובע בים אין אדם חייב
לבזות את עצמו להצילו וכתב "וראיה ברורה לזה מהא דאמרינן בסנהדרין דף ע״ה ע״א אלא למ״ד פנויה היתה
מאי כולי האי ומשני רב פפא משום פגם משפחה .וקשה אטו משום פגם משפחה ימות זה  -כן נלפענ״ד נכון
וברור" עכ״ל ,והיינו כמו שרואים מתמר דבזיון חשיב כמיתה ,אולם דבריו תמוהים מאד ואי אפשר כלל להשוות
בזיון של עצמו להלבנת פנים של אחרים ,ועיין בכלי חמדה פר׳ תצא שהרבה להשיב ע״ז].

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שו׳׳ת מנחת שלמה סימן ז ד׳׳ה ברם צ״ע

ברם צ״ע הלא פשוט הוא שיכולים ודאי לתבוע מאדם גדול וחשוב על גניבת ממון וכדומה וגם העדים חייבים ודאי
להעיד על כך ואם ימנעו מלהעיד משום חששא דהלבנת פנים עוברים ודאי בלאו של אם לא יגיד וגו׳ אע״ג דאין
לך הלבנת פנים גדולה מזו ,וגם גומרין דינו של בן טובים למיתה אף אם ע״י זה איכא זילותא טובא והלבנת פנים
לכל המשפחה ,ואין לומר דשאני התם שיהודה היה רק דיין ולע /ולא /בעל דין ,דגם בזה נלענ״ד שאם אחד תובע
את חבירו שגנב ממנו חפץ והנתבע יודע שהחפץ נמצא בביתו של זה שהוא דן אותו דשפיר מותר להצטדק
ולהראות להם שהחפץ הוא אצל הדיין אע״ג שע״י זה ודאי ילבין פניו ברבים ,ולכאורה י״ל דעובדא דתמר שאני
מפני שהיא עצמה גרמה לכך בזה שעשתה מעשה להכשילו ולכן גרע טפי ,אבל מפשטות דברי הגט׳ והראשונים
לא משמע הכי ,וכיון שכן צ״ע הלא ברור הדבר שאם היתה יכולה תמר להציל עצמה ממיתה ע״י חילול שבת ודאי
שהיתה חייבת לעשות כן ואילו ע״י הלבנת פנים אמרינן דמוטב להפיל עצמה לכבשן האש ,ואפי״ה מעולם לא
שמענו שיהא מותר לחלל שבת להציל אדם מהלבנת פנים ,ונראה דכיון שחז״ל קורין את טענתה של תמר בשם
הלבנת פנים צריכים ודאי לומר שמצד הדין הי׳ אסור לתמר לגלות הדבר ולהלבין פניו ,ולפיכך אמרינן דאף
שהיתה יכולה להציל עצמה בכך אפי״ה מוטב שתמות ולא להלבין פנים שלא כדין ,אבל במי שמחויב בדבר שפיר
אמרינן יקוב הדין את ההר ואין לחוש כלל להלבנת פנים דידיה ושל משפחתו כיון דדינא הכי ,רק צריכים עדיין
למצוא טעם למה הי׳ אסור לתמר לגלות את האמת ולהציל עצמה בכך ,וגם עדיין צ״ע דמ״מ יהא מותר לחלל שבת
ולהציל אדם מהלבנת פנים שלא כדין.
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שו״ת מנחת שלמה סימן ז ד״ה ונראה דהנה

י•

ונראה דהנה מי שהוא עשיר מופלג ונפלה בשבת אש ברכושו אע״ג שכבוי הוא רק מלאכה שאינה צריכה לגופה
אפי״ה אסור לכבות אע״ג שצערו גדול עד מאד בראותו אש אוכלת ושורפת לעיניו את כל רכושו ויהפך מעשיר
מופלג לעני המחזיר על הפתחים וגם יש מקום לחשוש לנגישות והלבנת פנים שלא כדין מבעלי חובות ,וגם אפשר
שיחלה האיש מרוב צער וימות ,ועיין גם במ״ש הגאון והאדר״ת ז״ל בקונטרס עובר אורח סי׳ שלד לענין הצלת
כתבי יד וז״ל" :וקצת י״ל דהו״ל ספק סכנת נפשות למי שעמל ויגע בהם כל ימיו ויוכל לבוא לידי חולי מעגמת
נפש רח״ל וכמו ששמעתי על הגאון ר״א חרל״פ ז״ל שהי׳ אבד״ק ביאליסטוק שקרה אסון לכתבי קודש שלו ולא
האריך ימים מעגמת נפש לא עלינו" ואפי״ה אסור לכבות ,אע״ג דמצינן להרא״ש שכתב בריש פרק שמונה שרצים
במי שפרעוש עומד על בשרו בשבת ונושכו "מותר ליקחנו ולהשליכו מעליו דאינו כמתכוין לצודו אלא כמתעסק
שלא ישכנו ואין בו משום איסור טלטול מידי דהוה אקוף ברה״ר דשרינן בפרק כירה לטלטלו ולהוליכו פחות פחות
מד׳ אמות" ,ואפי״ה בהפסד מרובה של ממון אע״ג שהכאב והצער הוא גדול פי כמה והיה מסכים שיקטעו לו ידו
אם ע״י זה ינצל רכושו ואפי״ה אסור ,והיינו משום דצער הגוף ממש שאני וכהני תלת דפטור ומותר צידת צבי ונחש
ומפיס מורסא ,וכן בכבוי גחלת מסופקני במ״ש בשבת מ״ב ע״א שמותר לכבות גחלת ברה״ר בשביל שלא יזוקו בה
רבים ,דאפשר דהוא משום דברה״ר כיון דשכיחי בי׳ רבים ההיזק יותר מצוי ,אבל אין זה דוקא מפני שרבים יוזקו
בה בזה אחר זה אלא גם בכה״ג שהגחלת אינה יכולה להזיק אלא לאדם אחד בלבד ולא יותר ג״כ מותר ,וכן נראה
גם מהרא״ש הנ״ל ,וא״כ מ״ש מכבוי שריפה דאסור אפי׳ של רבים אע״פ שכולם יצטערו וע״כ דנזק הגוף שאני,
אבל בזה שנותן אל לבו ומצטער הרבה אין מתחשבין כלל משום דחשיב כאילו הוא ממית עצמו ולא האש ,וכיון
שכן אפשר דה״ה נמי הלבנת פנים אע״ג שצערו גדול מאד ,מ״מ מסתבר דהצער של שריפת כל רכושו או כל כתבי
ידו אשר עמל ויגע עליהם כל ימי חייו הוא הרבה יותר גדול מהלבנת פנים .ולכן נראה דאסור לעבור גם על שבות
דרבנן כדי למנוע הלבנת פנים מעצמו או מאחרים אע״ג שהוא גם מציל בכך את המלבין מעוון חמור שאין לו חלק
לעוה״ב ,והא דשרי שריפת ג׳ נפשות למנוע הלבנת פנים היינו דכמו שמבואר באחרונים שאסור לאדם להציל עצמו
ממיתה ע״י קטיעת אבר של חבירו שלא ברשות ,וגם יש ס״ד דאסור להציל עצמו בממון חבירו ,כמו״כ אסור
להציל עצמו ע״י הלבנת פנים של אחרים שלא כדין ,אבל כמו שהרודף להפסיד ממון חבירו או אפי׳ לקטוע אבר
אסור לחלל שבת כדי להצילו כך גם בהלבנת פנים ,והיינו משום דאף אם אסור להציל עצמו באיסור גזל או הלבנת
פנים מ״מ כדי למנוע אחרים מזה אין שום היתר לעבור עבירה ,ורק משום פקו״ג ממש אמרה תורה שמותר לחלל
שבת ולהרוג את הרודף אפי׳ בשבת .ולדעת הכפות תמרים ביומא פ״ב שסובר דשרי לקלקל אבר של חבירו להציל
עצמו ממיתה ,נראה דה״ה נמי דשרי להלבין פנים ,כדי שלא יהרג ,אבל כל זה דוקא כשהעכו״ם בפירוש אונסים
אותו להלבין ואומרים שאם לאו יהרגוהו ,אבל אם העכו״ם רוצים להרגו אלא שהוא עצמו מצא דרך של הצלה ע״י
הלבנת פנים שלא כדין אפשר דיהרג ואל ילבין ,וכמו״ש דמוטב שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו
ברבים ,אולם בהתבונני נראה דעדיין יש מקום לדון שיהא מותר לעבור אדרבנן אפילו בקום ועשה להנצל או
להציל אחרים מהלבנת פנים ,וכמו״ש בגמ׳ ברכות י״ט ע״ב דגדול כבוד הבריות שדוחה לאו דלא תסור ,ועיין
בשבועות דף ל׳ ע״ב לענין צורבא מרבנן דידע בסהדותא וזילא בי׳ מילתא שכתבו שם בתוס׳ אהא דאמרו שם
שלענין איסורא אין חכמה וגו׳ דלפיכך אין חוששין בזה לגדול כבוד הבריות שדוחה ל״ת שבתורה בשב ואל
תעשה ,משום דאין בזה גנאי כל כך עיי״ש ,ולפי״ז בהלבנת פנים ברבים דאיכא צער ובזיון טובא יש לדון גם לענין
דאורייתא בשב ואל תעשה וכ״ש בדרבנן אפילו בקום ועשה ,ועיין גם בשו״ע או״ח סי׳ י״ג ראם נודע לו בשבת
כשהוא בכרמלית שהטלית שעליו פסול לא יסירנו מעליו עד שיגיע לביתו דגדול כבוד הבריות אע״ג שהוא עובר
אתרי דרבנן חרא שנושא משא בכרמלית וגם על זה שהוא לבוש בבגד של ד׳ כנפות בלא ציצית ,ועיין גם באו״ח
סי׳ של״ט לענין חופה בשבת דשרי משום ביוש חתן וכלה ,וגם סברא הוא דכמו שמותר לטלטל בשבת קיסם שהוא
מוקצה לחצוץ בו שיניו בכה״ג שלא היה יכול להכין קיסם מאתמול כמבואר בסי׳ שכ״ב משום טעמא דגדול כבוד
הבריות הוא הדין נמי דשרי לעבור אדרבנן אפי׳ בקום ועשה כדי למנוע הלבנת פנים מעצמו או מאחרים ,דאפשר
שזה דומה למי שרוצה לבזות אדם ולפשוט מעליו בגדיו בשוק שהוא גנאי גדול דלכאורה נראה דהוי בכלל כבוד
הבריות שדוחה לאו דאורייתא בשב ואל תעשה ודרבנן אפי׳ בקום ועשה וה״נ בהלבנת פנים ,והדבר צריך הכרע.
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מסלת ישרים

על עצטו לאכול ממנו .אם ישאר לו בו איזה בית מיחוש

ואפילו חששא קטנה ,ודאי שלא יקל ,ואם יקל לא יהיה
נחשב אלא לשוטה גמור .אך איסור המאכל כבר בארנו שהוא
ארס ממש ללב ונפש .א״כ מי איפוא יהיה המיקל במקום

הששא של איסור אם כעל טכל הוא .ועל דבר זה נאמר
(משלי כג> ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה.
ונדבר עתה על החטאים המצויים הנולדים מחברת בני האדם

וקיבוצם .כגון הונאת דברים .הלבנת הפנים .הכשלת

העור בעצה .רכילות .שנאה .ונקימה .שבועות .דבר שקר.
וחילול השט .כי מי יאמר נקיתי מהם טהרתי מאשמה בם

כי ענפיהם רבים ודקים עד מאד אשר הרזהר בם טורח גדול.
הונאת הדברים בכללה הוא לדבר בפני חברו לבד שיבוש

ממנו .כ״ש האמירה בפני רבים שיבוש בו או לעשות
לו מעשה שיגרום לו שיבוש .והוא מה שאמרו בם׳ הזהב

<דף נח> אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

הראשונים וכו׳ אם היו חלאים באים עליו לא יאמר לו

כדרך שאמרו חבריו לאיוב (איוב ד ז> זכר נא מי הוא נקי
אבד וכו׳ .אם היו המרים מבקשים הימנו תבואה לא יאמר
להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר

תבואה מימיו .וכבר אמרו ז״ל (ב״מ מ >0גדול אונאת דברים
מאונאת ממון וכו׳ .וכ״ש אם הוא ברבים שבהדיא שנינו

(אבות ם-ג> המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב.

עיונים
הונאת הדברים הוא וכו׳.

נראה מדעת רביגו כי הלבנת סנים ד-וא בכלל

הלאו מל »לא תונו .-אבל הרמב״ם בהל׳ דיעות מנר .הלבנת מנים ללאו מיוחד

מ,לא תמא עליו חטא♦ ,והונאת דברים מנה ללאו מיוחד בםי-ד מהל׳ מכירה,
ומממע דס-ל דאיסור דהונאת דברים אין עקרו ממום הכלמה ,אלא ממום

זער•

פג
ואמר רב חסדא (נ״מ נט א) כל השערים ננעלו חוץ טשערי
אונאה .ואמר ר״א (שנס הכל הקב״ה נפרע על ידי שליח חוץ

טאונאה .ואמרו (שם> ג׳ אין הפרגוד ננעל בפניהם וא׳ מהם
אונאה .ואפי׳ לדבר טצוה אמר הכתוב (ויקרא יס> הוכח תוכיח
את עמיתך .ואמרו ז״ל (ערכין טו> יכול אפילו פניו משתנות ת״ל
ולא תשא עליו חטא .מכל אלה המאמרים תראה עד היכן
מתפשטים ענפי האזהרה הזאת וכמה עונשה קשה.

כענין נתינת העצה שנינו בתורת כהנים (ויקרא יט יד) ולפני עור

לא תתן מכשול לפני סומא בדבר .אמר ליה בת פלוני
מהו לכהונה אל תאמר לו כשרה והיא אינה אלא פסולה.

היה נוטל בך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו וכו׳.
ואל תאמר לו מכור שדך וקח לך חמור ואתרי עוקף עליו
ונוטלה ממנו .שמא תאמר עצה יפה אני נותן לו .הרי הדבר
ממור ללב שנאמר ויראת מאלהיך .נמצינו למדים שבין בדבר

שיכול להיות נוגע בו .בין בדבר שאינו נוגע בו כלל .חייב
אדם להעמיד את הבא להתיעץ בו על האטת הזך והברור.

ותראה שעמדה תורה על סוף דעתם של רמאים דלאו
בשופטני עסקינן שייעצו עצה שרעתה מפורסמת

ונגלית .אלא בחכמים להרע אשר יתנו עצה לחבריהם שלפי
הנגלה בה יש בה מן הריוח אל חבירו באמת .אך סוף הענין

אינו לטובתו של חבירו כי אם לרעתו ולהנאתו של המיעץ.
ע״כ אמרו שמא תאמר עצה יפה וכו׳ והרי הדבר מסור

ללב וכו׳ .וכמה נכשלים בני האדם באלה החטאים יום יום

בהיותם קרואים והולכים לתוקף חמדת הבצע .וכבר התבאר
נידל עונשה בכתוב (דברים כז> ארור משגה עור בדרך .אך
זאת היא חובת הא~ם הישר כאשר יבא איש להתייעץ

בו ייעצהו העצה שהיה הוא נוטל לעצמו ממש מבלי שישקיף
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b

וצוידו fit h

לכיכן רואים מה סהס רומי© צמשצ
יעז נ אס •ן למן נאמו נתורה כני א אין  0ונו'

 fibל/׳ית על ר'ח ולהזהיר עציה •צא יעני ז עלי•
מ׳ מנן העי• הכתוב נניאאקיצהס מקיכאחיעס נעזן
דומה לן כעי •אמי הוסר? על ר ח כן הוא נמי צ8ל
 &Jצכסצמב/הלהולמיתאנעןאפז לעי בעת עלי וי אינן
עמון «יוא מן1יין ונניא •>i>S9
♦ ימו ב וכודק־ן  ipjfiעעמי• עז' זיל •מנין
עיין נדי«׳ת יאן /ל ע' •וגטיג
הןימה ד^ור>

.

’f

 kיעז י' לכיכך עת אכעיס הד אפוני•  liffoאד•
•י דעותיו  '13והוא מקכמ ד8וטה ע'ק דן ל
>יעצכ{?פםאזרחזיןןכעןתז כוי ורש* ע ,אחר כס
<עחשכ סגשד מנון ענוד •כרה זיעד עבירה עגני
•כעדה
לפז ן להודיע •הן •דרכי•  b!«5זי#ר• ן«יז ללכת
בק כז'יראי יבינו «ג*קן כדנריו ^ו«יצאעד
3יפ •הנמזג ולן דומי• תהל 5ן«מא וכולה «pt׳ty
וכלול וככול אי לאו דאמדימו מן? אנן לא •מדינן נ•!
>ן •לו! ל«י3ןעאיו «א זי */להודיע ••ן קדיעי• .
»גיס וישרי• וחייג א־ס להנהיג עין ע>מו ולהד ע! מ
אזליו •1׳ נחו ד«ן

^״נ

בן בנו כר® לי כשזש דקודס לכן ר,נר! דנקה נ; כנו והוי!

•דין לכן כן כנו ולולי ׳נאיודכי מכי לנינו הכדול כיינו
יבולי• לומר לכן כן כנו הוידומיא דנן לחכי! 7נל.ל
ד קשה להעיד אלא דלגי נ! נקט עניין ,עניי עין כווצי

לאנא לככיה דמי לככרא כאננעקא נקידא כתג ד.כ'&
ואכשל לדעת ד גב לדן כנו חייב והבעיר לו מצמד וכיב

נקראת

דגר גדול •לאו׳ לגעוש מלין עד!  5(0יע!« עעס אחלת
ע3

«נ’ל וכייןגעה^דג
מה להטיל אימה  (,מ«! < •yניתן ין על כנינו א• היה
סרג כ ורונה לנעז• עציהן כדי •ימולו למומכיימ ענמו
•עניה!) פסוא עיכס נו'גע יא’ דאןלכ דן ק׳כאמר • a
סל סכי «ח »3הוה ממכר מין מאן על! ל יעי נ איעה כ»נו
•קר• סוני fa
< 8׳אעי( •כמיס הלאם וני• גל סטעב כאלו •ונד fa
*ל מ "ס התג ד ככאו• לעיל  pוהוא מקכע ועוד
אמדו חול בל המכניס לנו כאלו כזכד כעיקר שנאמר ויס
ל "?5י&עיזת מ׳  ifיהכאוה לנו«אדעתינן זומיא כמים
ואס

ג' מוך כאות לנש וכשהוא כעל כאוס כבד כעיקר וסכעס
הואכאצז עעזלעי סעס םככמי שכך אומנותו יל יגה׳י
סיום אמד לו בן והיו• אומר לן כך עד •אזמיל! לך
מנוי מ £ועזר יהכאוה היא כהתערס אכל הגעה הוא
ולעתים ודומה לוה •עד נעז ועור אמד ח'כל המבכר
ליין הרע כאלי ככד נכיקר •נאמד אשר אמרו ללש׳ נ*

•גניי שפזינו •תנו מי •וזן לגו זאנגר לתת «ק! יען
•הדג אמי אח׳זלג׳ לשין הרע «;«*/y-אומרו והמקבל!

היכות הר.
< /רמז  aבעש •חי י •ד ס ללחי •ת  tbאור•
•ך חיינלנמי גן כנו שנאמר והיימת• לגנן כ! ,ק׳ק
דנתי דיזזהירעל כנו אמאייזזד להזכירו ואולי «לדאככ
 p,גנו נקש אומו עוד צומי לדיכוי •אוהדות יויה ייוקל

פער

נ’א

קודש
דמו כ׳וכן את? מובא ככל מקיש
למעשה כ; ונכד עי כאנק זל מהו וכן ויוכ; נכון
אכלי ולי ני סהכ1נה היא כמיס נע'כ <זצ היו לבניו כשי;,

מנוה ותלמוד קול? אס ובגו נמכ;ס ליעשזתע׳ אחרים
ל® יעסיק תלמודו ואס לאו י« ?5המכוק ויחזור לתלי;,דו

ע'נ וכתב הרב נעלהכאון  j’snpjלה״נו לוין כשלא
ל,ןי קי® שלא יפהיק תלמודו אגל י אב כבל צעד יעסיק
תלמודו מ • והנא הרמנס כבא מייני כשלא למד מליין

®Pמשלא למדו אנין חייב ללמד את מנמו כשיכיר
כן׳ לזא זק אתה מונא כגל מקז׳שהתלימזד ץ7ב (יעשם
בל ומר וכן •מה מ1בא דכ«ציו נמד כדיין !! cבכוגלומד

מג• !,יהתלעו־ קולס צמעכהויןלצ’מ

ר0

ז

ז היס מנהג המדינה ליקח מנמל הקיבות
•ני• הוי סייןס״ו מהצגות נדרים
יש לה •גי •ס לקלי .תורה אכל •ינה
יג

מז

 W g,M, rעל וני •לאזי
j׳ ד^ד tjs t7g
לנעיו עליו וק דנע׳ •׳ •מר נא י יעו* יוגא על
•’•עזן«l»'op«j

המנזה ונקא בנו דנר1ו כרעא ד אבו ה בתנה4בכ וכן

כגני האיש מעני שלא ננקטוית עו ליל לא ן ׳6

לה •כר ק נת ד נירו •למי ולאמו! העז?ה הכוה שאינו

מיזזיינ נ 5ניןיא הדיו• נרא? לאדינא הוא כלוע ויש
ל'«נ ינוקעוסה אותו ליוכיא ולכהלדנד׳ אגרו נקיא

«ןד<• אכל בש׳נ׳» ל^ש או יו

ל 1גכל ומ/את׳ ה; /ני

ג* ק דן כאע׳ג יני ודני היי• הוו שקלי ואזל' כחורחא
•סחיק׳ לצדדי סייגי• ה«ה קא מגנ-ע ן*ןיל לכי יאודה
ק קנובאיןעייסז א’ליני ליט זן' ע׳ ק!א ןה עמראה
אדונה לבנינו !עראי ואינו חום• לתנאיה סהת//׳הושיג
וממי ?י •היא א’ל  5א' שמא א יאודה נן קנוסא ׳תלמידי
*!••כל מעשיו לסס סמי• מען לכניה חזייה ח נ אי
|או  Sיאודה  pקנ«אאח 4זיי}ינהו לשכן ככול' רועיונא

פי• ,נלועי גירוי היי מס שכצננו בגירוש ואח'כ מאתי
הזן לי בעיק הקולא רסנכ אומי כל הליגה ליטול את הכם
‘מול ור בפיק ד -מה קיש •הק כת״ק וכן היין וקטור
כ #'• ,עסק נר&נכ יעו" ן פס כל

ב

מכניסים התינוקית להק למד ככן05כנןן£כע
5
<,י נק ? pיכני ,כונו כו וכצ3כק עתו^ת ין
ן אמי בל המכגז חת צנו כחות מגן שכר־ן חחנין וחינו
מגיעו א ל חכרו לגין אחיין ואין מכיעין א;ק! ותין״הו
איתנה! ®ולים ולמיד אי כצג׳ ת א׳ אח הא יכחיש כא דגלי

’י& ,כ’צ' לכיייש; יקלח מכנימין אותו כק כש ןכתמ
יייזיגכ ׳ככי לי כתור® (צא ירד עמו נת ין והיען דיתק

נמכנק
^”ס’5

 pקצזס שנ כ למקרא היינו לכלכל ןגי1
כ5״ל וקשה למה לא הרכי«ו התופי לר קטינא

הנוכ  •0לז® יל •יומר ס1נ להקשות מחסרה ותו כדרכי
יגא א' נ א •חילוקי נ:כחת;ת ןיתו קשי ןי.מה לח ?■שיג!

מה

ז־ורסבס
 .9ס»:־יב הגמ׳

כבר קח ל!ק יל דקי/׳ס שמא רנן

לתש;,-עי רימת  ftדספי כפחות מגוננים  pjpל !ק ׳מהריק
היכיח ליתר לא נן חמשה שלמים יען דרננןנמ תומי׳

לח״ס דני מלין יתלונן ינא גת? כהי;.ה מכל "גי דמלף
/כהן מלן קודש ע& וני הנד׳ ".נרי,ה ד■ גחנו כתל
כהונה מכי סלה יסורו 7חג'נ נמה הנחו והיי כפ דכי

ג רח תי לי כ׳ח דגתג מגמד; ?.‘/יק
כ;; ׳ע,רר ,-י)
כה לנו *ושמע יסיחל עד סיקיה כגן 1או כנן r 3נל נכי

מנכיס ימל/כו סהכיח היק די תא ודחי 7ככוק דכי סריס
י^ורו מיידי נכ/.ר כהוגה •נכי גן הניאו ג כ ו״ו^מי/ונץ

מדין ואחר כן סוויכו לוכי מ;מ־ ת ג׳קית יי -נ6 ,’/

 54נןקו״יח ר,חד שיש כסניי נגיקיה הללו והוח לכיון

סתמיה תודה נ׳ מגג <מ;כו נ'ש דגי סדי□ יסודו ועכשיו

ק־נחנן חמש גקקיח ידינו כץני' ר וחין *נ׳ נדיגין

דיתיילי נכתי כי?|,יי ׳יי/ח כמי שיי כיי׳נה קיא מתיר ץ
א״ל ער"; יש לדקדק דאס מייל' 'נכתר נהיגה חם כן

ל־יה שנדחק קקריק דק״נו כנן חמס ןיו 3אחר ד־יףנן
הם דני׳ התוכיפזת ע נ היב גג  ?! pה מכויקתנהמה
לאי כן ק מהו ftpft׳ השמיט רג* ?ני  ■ipסתריה ׳>!׳.׳ קלן
דגד־כ יאיכא מגמד א' דנייק טעי מניק 7כ' הנו מיי

כשאמר חתר כן ו) .ממגל 'ת־יח קורם גכ ג ני ,והגי הע׳

•סג יקדה קיא מפנינים -מהלא הניח מו־ הג' ויאמר כן

מק י דייק' אחד גייס וצא דייק וחי 7,דייק ונח גייק

ממור ת״מ^קודה לכ’ג ע׳ה פנחס ני שיו יסורו ומדקי! ת'

ו1ע’ד נראה דהדק כיני' ר יראה ככרו?־ כסדר כנסעי׳
כי.מ כמה סכ/כ לפיכך אץ ראוי להובינ ח;מד 1£א געל

תורה ני סנ״ס פהס נהנים יסיירו ש'ס שממזר  p pק «<}
צכ״ג ע״ה שהל׳ מי נתלה כמי קטן כגדול ואין לומר דת©

ירחה קה־ד לק־וין ולדקדק כנגד הא אמר מהיר לקרות

דנתככי שריה יסורו היינו דוקאתח שאינו ממזל רכן

דמינו דניים ט:־ מניה וכנגד דדייק אקר ולדקדק וכן

נמי דכת־ניקיה היא מכניניה היינו 7׳קאת״ח סחיכן

אומר ל קי־ ן זוניכ' את <קט; קלקר למלק׳חחי שהוא מניר
צק־׳ת ולזק־ק וכת :סכת; היבמהרייק ומימילא משמע

י סמוי ונע כן מגאתי
אמרו חכמיה כל הפגנה לתלמיד שאינן
פלק רביעי

הג ן כאילו זרק אכן למרקזליש שנאמר

או ל» דייק ר,רי כממרות
דצא מ/תנינן החי דלא גדים
אלא
3ש pit 1א'ן אנו נריכין לדרג קי הך6דכ יגל ןג/מה אני« .ן כנרול אגן כעדגמה כן נותן גכש< ככור א ן
 .תודה ;;קמי כנ;ד חכמים ינחלו כז׳ /.נ'ל שתאווש
נעל□ קעי;י הדג זה
ז יכן מלמד תיגיקו׳סנא חכר! ופתח כיר ,ללמוד כזורק אכן למדקוליס יכן דתלמיי מר אינו מכיר טובת
רכן
רב; נג־מו ק־לתו ןיאמרן לול כדוכתא אתיינא כל העושה
תיניקית ככידו כדי סיגואז תינוק  pאחריה לן
א! כדי ש'נ!או מתינוקות כלוה אגל זק חינו יכול לממן' שוב? למי «איכו מכירה קאילו זורק אלן למרק׳ליס וטעם
ויאריר
כידו שנאת ס חרק למען נדקו יגדי תווס
כ׳ ק ל דהוי כשיטא ו־השתא ומה נבאר פומנות ק ל כן
וכל סכן נד׳ית ימי' קס״לוכמו ככתב לנינו היו מהלכות

לתא־וס כאילו עי כד ע'א !פן יכעוכד עז הוא לפי שאינו
מכיר ככנוד ק;נו וה׳קשה ני לתה המשילו סה’3ה כגדול

י

אכן כמרגמס יותר משאר עז ( 1כ״ע

שכנים יגל היה סם נמכוי אחד מכני אוי•] ולא ס חו כן

ר»ז ב׳ • י •'
הדמ״ה סדק דמעי
לשון
כיגד מלמיין' הרב יושג תת לה כראש יתלמיר־ן תוקעי©

מרח] אחר כנגדו אי סחי] אתית כנגדו אינו •כגל למונעו
ולימי לו אתה פוסק חיי זא3י מיק סננימנוי ■איחר אינם

צפרי!כן׳ ניאפונה היה הרניזפכ וקלקידים נגומדין

א! סהיתה  coמרחק א :חנות אן רחיי 3ונא תנןו ועסה

יכולים למונעו ואפי לה-שיג דהחיחפסואאעל שקל הוא

מקודם חרבן נית סכי נהגו הכל צלעד לתלמידים והם

’(שכיס כו'ריש כ״ג ומגילה אמד לכי אנה! מנין לי כ
•שלא יושנ על גכ מיטה וישנה לתלמידין על 4נ קרקמ

ממדינה אחרי /וחינו ני׳/ן עמכם מנת המלך עכזאינס
יכולים למת1ת לי משאץ כן כשאר אומניות ונמו פגתב

שנאמייאתה פה עמוד עמדי עו' תר מימות מסה לא סין

ך סס משוס יגדיל תורק ויאדיר מ'מ גתנתי והו לעג'ר

למדים תודה אלא מעומד משאת יכן גמליאל היוקן ירר
ח,־צי לעולה ןהיו למדין התולה מיושב הקשי} הי’כ ל’מ

ריק

כ< כני בתריה נכתרו יןיאל כוז עיי; כמדרש

רא’א צומי כן שמתיחינה הרנ יושג והתלמידים כומו״ן

רנה סכך גמדכר פ’! ש’ת "אותה הכתר? גדול)

יממירת לני ארחו משמע  0כרץ ס יהיו הרב והתלמיד*

*' י׳■ היי הוא אומי ני מלכיה ’מלוכו י.ק:ס הר נ' א ׳ע

שוש ועוד מאין ראה ר' ננריקא שהרב יושב רהד*

 Vי י!ל יחיד תיתי שינא כחית מכולם ע'ם ול׳ג סקכשם
כיח היחיל פאתק אומר סכ׳ית הוא לכל ישראל שלא יקי

נכריתא סת; אמי ותייק סד' ראה שאמי שה נגמליכתיכ
אחד אומר 1אשנ נהר ארנעיס יוה זארנעיס לילה וכתוכ

חכ’נ נ?י כ'כ יכ'מ שהיא למסמחה מיוחדת וק ל ועיק

■א אומד אנוכי עמדתי

1—1

כהר אסר רב עומר ולומד יוככ

מ?יש ל':ת קלוי גל א ח ס׳ יו משה אנין שהשיג כן

ושונה וי אינו מכיש ככז רסי אלא נממן ולומד כםל1מד

ך כ־/וה כתורה לאכשמז היא כו׳ עיין פיק קסא

מפי הקנ״ק קיק נקמייה ויוסג הוא ושונה לתלמידים אס
כן מנינו כשאומר הנייתא הין למידים מעומד ^ל

נתת'’-ות לן ז וכתיסכו׳
כ ג כשלשק התריס נכתי! ישר^ גג'סמא תאמר
יחתס הסתרים גדולים מכתי תורה הרי הוא
אזמר ני מנכיס ימנוכו זי«כ) יחקק׳ נדק ני סרים יפזרו

הת ;מרי/שכימיתודהגד ולמשניכה פו 1ככר נתב כדג

שהתלמידים היו מעומד והרב יושבע״ב תורן .דבריו קל
דא׳א לפרש כן ישונה קאי לתלמידים דהכתוכ זה מיידי
נש־יה כשמים גשם לא קיז לו תלמידים <ע’כ ישז גל
.נשמד שפסיק וה אלא רבי הוניאו מתאי דא־תאע נמ’ק לב

- A

הרנ׳יס
לתה לא  :r:ן5ם כשעפרה בל

ציב דנינים הלבי,ת

יש ג’כ קידות קי! 3:גשילת הכבד וכחיסתו זב; !/:כנינו

ית׳ ר 1צו רבי דתנו ולא קנן וכת׳יש נג<; אי סבא דיינו

זנוכתכהדפמזלדוכתן כתלמיד ומה כלי■ השכר '7

הצבת אבי הת:ן ולא תני ,ואי ליפא לץיל !ליתיב ;כדגת

ק;ס;ת ונר חנונה וקקדאמנילה נוי ,כ; הין כאותו היס
ובן כנגדה בליל ככח וגק׳שו' בל א'נהק׳מ׳ !כאלת

דרכים ופק״שם:דח אחריהם כך ערשה יי',דלר' כיין
שיהיו נול :בכית א'יען דהטמםהוא ?די שיתירו!{

רנ׳ת 'ינ שינינו לק נקית כה לכיש אלא ייתם כחי; ;:ץ

הת׳ס' '51ש הת-ש מי ”׳.י דקהלעי כ' אינן דייק

כתודה וכן ג׳יב לד ,כי .נפדב נכ נים בכו־ כבה בלק הזי-׳ ן

נגד

כי׳

דרלנדי שימתינו כ :כד שישלים תנין עבדה ות'ס

גדתה שהנשים עטויות מיץ בת; ?'ת

טיח צהלה־ כי כ־בה נד' כשיודע ו־יכיחי רבנן תען

וכיון נקדש רח  5כמנזו־ שכד ט' דן• שעב ושם גדים
נר סכת וכקן שקיים הגיש' נדב ליק זל על לנינו ע* ש

אנל תכביד ,לא ובל׳ ל׳ נעי-ין התעלה דיש כ׳ ד מהלכו׳

רסן

ת בלי• ,
הלמה

א'

□‘יי

□■27

והוק׳־תיהפ

ופדיון הכן

י וכיאה ן! שמניתי□ לח נתנו נ! חכמים נ ’:ועי׳ן
נש'חדרים כיה תלית התלויות כידי כיי נ׳ד דף

כימי פצוש עפו כ; ,אדם ט עיץ כלרש!ת

לז ע׳יב שכקג כספית התוכי עיץ נהלני שעמד נקוב)

קד; זל דרס ע׳ כ' ואתחנן זכש

אחד כל רכינו ומיתר ללקט הכיאות כתככייס לא נאכר

כיב ניד!־ הבקמות :שאד נפש היה חז־ן קן
'.האדם כ ':וא ? לב איזן דנינז בזק נש' ה ס׳י ד׳

אנא השחתה כתער עכ*ל וכתב היכי׳ כי קפ״א משם נ,׳ זל
שכיב סיב ר ישעיה וכן פכץ כמ’ג ע׳יש ובן מגדת׳ ליכ)
•׳כדק ג' מיניש ע״ש זק׳ חץ ישיכו כל הני אבלי יכרני

מסבות נזיות ב’מ כל  fipmאיס אןור ממין כ׳ח:
0יק ’’אי לתז יא עי שנשכו עקרבא :נתש מותר ללחוש

כל לאיות שהביאו התופי רפא הבטעזת שעל קיאנן

־ כלתקיס ?::יכה כל התירו לו כדי שלא

 upחן במסכדיס כעין תעל כדאיות נבונות ץ"םוכקב

תטיף דעתי כל 1ת״ש כמנין התנית כי ל״ה א 1שיאמר

הדני כ׳ קפ’ח כ?ד שהראש ב׳ב והכי עוד יאתר ,נוספות

«״ ס קום סבל-:נ־' שינוח א;2ר אפשר דהתס דהי.י״תא

על  51ע׳ש ובן □מ׳יק ובן בתיי‘ זשק «יקי עיש ושמעת?

אש־י וינק נ יל ח ל; בדי שלא תטיף דעתו;

ר״ז

שהדיטבאזל בשיפתו לשבועות העיד שנגע'נזיר ושב

יכ סלושש על כמפה ?ן'וק’כ ?כ'מ ול :עיין בפי

העשב :ככתב רביב!  ifוזל והלוחש על ההאה
ובצבי בדקיקה נפי שיש כזה בזוי לה׳ והוא הי קן מת'ש

מראיות אליבא דרסי זל י

רמז

«; נדירה ושריטה אחת היא כוי וכתב הן־כ כ״ע

וכ׳נת ר כו א׳ נמי דלא תתגודך! תשמע לא רללן
קאי על מת אצא לחודיה קאי והייני נעז ע'כ וקשה להא

נ*| א־א - j,f!0בלל ה כ! פרי ן בתודה כל כלומר ואץ צג
ח ק לכה כ וגלש ר' כ4*5מ '5תפונה ואלו פקין כהן

כהדיאאמרו ביכמותכ״ק דף >ג כאי צא חתג!ד־ו קכעי

"ל’} לכיס נ ־• !:בישרים בתורה כו ומ’ש הרע’מ להשיב

ליה לגופי ד אמר ל ח תנא לא תעש! חבורה על מת כווע׳יכ

ע‘ <P’;1p -ש״א •*ילימתא  fi/ppi inמשמע דאב׳ שאינן

נראה דכ!«ת' לאפוקי מהלב הלפוק נדול/ת זלדקנה שני

יוקקגמיהשי׳י .מיפי'רבי ז :ש□ דווקא כר;קקע’ש

הכא;ד ,לב׳ תמת ן'ע'כ אמד דה□ תמה אחד ובא קנכל

” Jש הינ? וצ גי הנינאאמר דחפי אץ כתיבות הללו

לחז:ק ולב נענין המפות  >3מ'ה }עש

ם^ש וגס סין כנינס נגע ו«כה .אכ״האסזר דצ-ב׳ויקיא
א! מפס טיס '!:מתון הענן עמיתי נכן ולוה הפי• חיש
מ״ת אבי שאלג  5’1בז ? cמאי אפי ומ׳יס בהר מרכה?

הלמת

ר*,.׳ יכה

3שס האל אפרש כל תש1בה אשי לפני פ' משוכה

לפסוק כריבל ויי לגבי רכורח כ»עכ לכי ר,ריכל היה

פרק

י׳־ס והין הנכס כתלמיד כמקים; ערג וגלש הלב מפוגיא

• ה חטאתי פזיתי פבעתי כ;' יותא דן< ל’ו ויש

י< יייעי׳ת סש! מסה אני לומר ■משופדפיקל סדכיר מיס

ל‘קנת דיקדוק־ס והואיל דנוגע׳ס י^ת צענץ סנד«

כסק כרב ורח וככק

השהיסט ועיין נר נחי' בס' כד הקמח אות דו

נה־ה“יין ד=5עיקר היין ע’ב

א רמז א' וידוי זה מ*ע כ־נ־ מתןדין סוהר אנלן

פותייה^חסו□ שהוא דגר כאיסור וייחומרא והנה הר}ף 51
נ^יקחלקכתב ס־גיאדל יייעיתהטומאה ע׳ס יגקב

רבן

ב׳ שעיו־ המשתלחכו׳ומ׳ם קל’□ זלכשיף לשונו
בנ’נלא דייקינן לא כאחריגי ד1מיא דהנך-זק׳ל

הישבא זג נס:ךא שבזבזת ג'חילזקין יש להגן מיתר
וים בטל לסגן ?קמיע כד איתמח• נברא ׳קמיע והלוחם

רט

ב' ומק כן הקלוק ומה הן החמורות כו' כנועות
בוא ושקר רף כל כי שאיןכה 5כרת הדי כן מן

פג המכה זהבי כצג יק־קס .אסיר אבל נרוקקה  i'aהמפה

הממירות ובו׳ מיין כב' <׳ מה' שבועות דכתב ר רקטעס

ז '.א ביה מלקא סכי  1חין ל< תלק לעזה' בהג׳ל ולכי דברי

מש! יאיכא כה חילול היכמקזדש וכזה יש חומר כשנועה

יטנוpתייחילוקץ לכד ורוק;
פלק ’ ב רמז נ כל מל*ת בו' וכל מ״ע שהיא מומן

ץנחמורות ׳סורין מפערי ן ובחילול ה קיטעק

גז(ז ?'1ש היוס ואכילת מנש כליל פסק
יאכינת הפסח ו;ח שת! והקזל !,שממה סהנשיס חייבות

ה ק דקדיסין בל מ פ שהזמן נדמא נפיס פטורות זה.ץ׳
סז ;מ!ד ו:צנ היא והלא מנ!ה שמתה והקזל ימ״ע שהזמן
 &1*,ונש ;ft'3ת ע נ ו?י׳  *fpftתנא וסייר נמרי

רבז

עונו כד שימות עיץ ם□
,נ' כזמן שאין לה קיים «ס’« הל׳ס לדעת  5ע״ן
בשימתכדיטנא זלמה מלק דאנועות סהקשס צג

הקו'5׳ת ןה«יכ דיש הכיש מעכשיו לכשלה קייס שהי •
או סעיר היושתלח ונא נכי כולי האי ו^ מתיא כן מד^
זמהיא דא ישמעאל כגון כזמן הוה וכמ’ס «5לס ליפ׳#
Mt"--------------------

־

הרפבס
יכי ;:ואגש־ שדיך'! גן י.ר,טלו «אי הליקא

מדנד י6

מכניים כחגהוהיפידי• רכאר ימות הכנה מנריין מריה
כו ינל כחילול ה' תא נה ויה מנכרי□ כניס והינירין

שנהג כזמן כיי; נ'ס קייס וכו'

יי אעכז כהתשונה תנכית כוי ניני ענן■ אי®
רט
קל מ" ע שיין נ? גרר ,סו' tfn 4מו ®'מת ניד נ׳ש
נמל״ת יען דכמ׳ע לוין נהס מיקמ גיד ונפניס לחזיש

שליש והמיתה עמוקת נו'וגתנ י.דנ נעג ימ רן קי .כ

5לתלמייינז נל יחי כנותו נגני ננמו ונינו׳כייושנמז

אע,ין יה לכייתית יתית׳ת נ׳ל נו' יעש

יש ננטולכ כרת מילה וקינן נסף ועיין נשית מקרימט
 0א"" ל ח ין ס' ע'כ (< /<'/חמיו׳ לא משיגנ׳ד חיצוקי

ועדינינו

נקט גשץ גמור גניחה שנתמכו נרי כיוושוי'.-זג •ריק

נב

ימו כ'ומה היא החנינה כו׳ ויע  7כליו •ורק
י׳כלימית שלא יסיג נזה הייני לעונג שנגמל ונא

,כעדה הפורק עול דיוינו מתכפר קד י 01המיתה ויש נ!מ'
דיניתאקמ׳ל ׳־אכיינע' וליק יום היק » חילולה אין

נאמי מ! 1אלריני לממשק ■ייני נו' מ'כ הרה□ והרנה

 .נ.ק בתצונ׳ולא לה ולא ניסויי ,אלה עד יוכ המיתי .ומ״תי
לה מרכתיג אס ’גוער וגוי ופי רש׳ זל דילין לה מהמם

י״-ל יני א ייני מיי' מיו כי כי איר ין• שהוי קנה  1חיק
?לא באמי עוד אסור יושיענו נמצבנ׳ לני שזי' ני שנכסי

?׳ש עכירות שלן להב ככרה קנה נמיתהוח׳ת וההיכל!
?.ירק מזל לרענן ומג׳ל רקחילול  '0קהי ומי ממילת לנס

ימיי למקשה ילינו

רכז

ומסח לגס השיג קכירה ולה לאתי' נמ׳ש נכמ׳ה׳ד קינול

.

■

נ ונדן לכרס אתהיוטאסנאער אנאחטאהכם
בז? חטיה ניוצה נו וח ת יוה ■ה'5משי .רנ נו

.סש 9אנא דשקילנא בשיה פו' ולי נ דנן מוכח מל קקוים

אהיי ?ל נסע ש י השתא ימסה אמרו והיה ואו׳ שלא
לבייטו זאעב׳ כן ניטו נ' 5נמל המענה ענען <ןה פכ!ט

דגחילוצ ה'

יי י6נח ביול לשם סיתודה נינים נו'נד'או

דמ״רי כאכילה ושמיה בייתי יכן אס'

והנה הרג גשר

סש!ן ושמחה אכול ושתה כי מחן נס׳ת הרי

רנ>ז

■שמיקה קשה סיסורין
*?’ירי ודוק יקשה שמעה נראה
פקרי ח"ה :50א קשה כריך מיתה ונייתזת ימיתית נ'ד

כמכירות שנין ארם לחנירו נו'גניי׳ ,נמהי־ימם
■ _
ח ^5ק 'ז ין• ל מיי דכתג דרכי ננק נוינני נחיא

?.אינם כ׳ג חמודים נה׳ק דין כיסוח ,ונבג מנקונות

כדנייהרנמ ימיי ייוקיס אחייס ’ימס ועיין נם' יעני.,
ע'לם ין ? ׳ ק נ יפצקל מה נן־כמ נוה זנדץ דלעיל מוח

דין ל״ג אר אלמלא גגיויז להניןיק מיסאל ועזריה הוו
<לחי צבלמא-היי סיפ׳רין קשי® ממי״תה ואולי נוכל לחלק

ר3י

*???•'"'8יין יסיר ,שמיס או ין הס קלים מסיתה לפי שה׳
היא כעל הרחמים ומיחס על כליותיו ניסויין שינולין
לסוגלס אבל ניסור׳} של נשר  071אין קככה ליום ונחמו

מייקיו כל ובירושלמי פ יה כתכו מנין אחי ׳$
תיי כתני כנמיתינו ודקיק נעל ע ,זל כגיין
<w3

העי נ ל'לן נכנסו והיס ךחה יכייו עיש והנח קטויזל

ונמ ש נגע שם צענין אחר לא שאני לן כין הנאה ש• לה
,קגכ 5להכאה «אין לה קנבה !הנא כיס/רין רני סיס לו

•י

.סיעןנהיג אי! נ ששתק נ דון ביהויין מי היי שהיסוד)
הם קצץ או חכ:ר סק-אן יש חילוק אחד כין מיתה שמיס

.

חליקת מיינתי חגיו זכאי כו' 81קו כיזכיר ריש הכרק

שסזדוק

*^ 8חליקי.ת אים מ 3מיינה עוד כס ואס נמנאו זכיות?
■ גנ4ד מיגיתיו אפר מכין בליני ואילן מעבירין לן כל

”נ׳,ת’’ י*8ז 1יא&ין לפי נה’נ נחפה יאשז• בכנר נמחלו

כ י ויה מכפר גו' וקשה שגפיי החסנה דיומא פ זכ כקם

יג כי כסה אי ם ש?.,ג ?pts 1למי" שז'.י נע3ק זעפה
<1שיכ? «גפיק לו מיי וכשהזיד נלאי משוני׳ י׳’לכ,יה

1־’ 3כ’1י היי יוא אןחך שככר נמחל הגי וכן עד סובן
כו והמנין דכסעישה מג! ה אחד מכנה ענינה אחר ת’כ
•

.

מכער ובשגג בכית •מימת ניד נמה שחייב י!טאת או
כ ד משינה קולה וי? וימדין ממיקין אן ונשימות נגמר׳

השם כריך המיתה יכמ״ש ד כיה וכתב <גכ ן!כז כשאין

מנויה כיה אכל מסן הקנויה גני

ידעת ני

בשניי המשתלח סי' ’ז;כי'|,על ’■ל””מכסו שכתביו
התחלת שבועות עסי'ל וניע'
שם

אעפי שהתשונהכו' עכר אדם מל נייתיתונולי
ויסורין הנאים גומיין צו הגביה כ:׳.וכ ,מ׳ש

אנ< המהלל א־ השם חינו מתנכר לי כפיה נעורה עד
”’6׳ת ע"כנימה שר כתג בדני' הירושלמי הנו ערק >ש
: »£ש.גד«ל גי׳ זזת ומיתות כיד במזיד

המשוכה > 1יז

«1א מחנה על מחצה הכל מנוה סכנה ענינה כו׳

ונינו

אשסודא׳ והניח אשמו וחטא נו׳וכשהןירגגית !p׳pp

כפיתו שנהמר אם יכוסו נו וא“כעכא נזה שהא נחינול

יעקב זל ורוק

-------

י”? י' לניכן ברין כל אלם שיראה מנסו כל
הסנה כילק כאילן קנין קייג ןחנין זנאי וכן כל
’3’3 .ל®*. !*?,,-האי זיניז .חייב וכו׳ וקנס ע׳ט השמיט

י ין יח ירי׳ בר אנא אמי יכני הי׳ באו.ת«ז עגה <ו בלעם

,ןננר ארס «ל מ’ע שאין כה בית ועשה תמנה
על נ׳יק שאין ני כית יסיתת
היאגין לו כי׳כנר אדם

י'יזנקנ?גיין לילך לובו׳ אולי כיון למ’ש נמין

־

ןנ:ה נקרא וזהי קנסו יכולני להשיג נמ״« נס' מסק כ׳א

לנירי אד? ימ״ן מיש המיס

 9לא ינק למחול צו סניא סודה סל נ' כני ארם

)ol’c

כולם לקום בלילה ני ימים חלו נהתכלל

נב ה נדני' תחנוני .וננינישין מד ;יא ר הי׳ס
< ין ניירן כ׳ק ד^ה דן סיג וכן הטור כ) תקפי א נתנ1
ייל׳קים הי־קימיתמ״ס דבריה; ונראה לככ!ק כו>נכ
מדיתקי שם תנאי נו' ומתודה עלבס נטטות נראה שהרי
;ליביי הנל כייך להקודוח מימים  1kי6ינ לכי נ־ נ;עי

אני ארע ייטאתי נגיי תמיד ואולי יל שיווע נינו ננינו
^ל י® כו' הראיה הוו מ׳ס ניכויו •

רכז

י ־!^י ק האין להס חלק למולס ינא כו'ושנתנו

*זיתקם נאי] החיי® ומגיס כגע'דהיינו מטיל
אימה על בניכוי גלח לשיש ענק זע ניחוקרל כ*׳ ג־נ ונס

מעורם י’י!יחו גנקינם ועיי מי דק !:לולגשי נמנו חימתם

ומוראם נארק מגולם נקיים הייתם :

” • ׳

יס! :א

~

הרכבם
זא העזש? עשירות ניד רמה כיכויקי® נין שעש'

לכלקי תחי^ו תל כן 5מר יז אזי י צהן גמעי(.ל/ת ^>5

קלות כין סע:ה חמורות חין לן חנק לע׳ה וזהו

מקכילין א/תס דבתר •לאדאו נוהג נבעל תשובה ידן׳

הנקרא מבלה *נים נתוית מוני ש*עין מבחן ;ניצה פניו
זלאנוש מד׳תונזתייזיפכ קפייתמסדק למ« לאמנה

כוש לחזור לפורו ע'כ מקבלי אזת• חור כעדסע׳א דרא!?ן
נוהג חשוכה וכו• לחזור ל«!רו מקנלין אותו א'ד עסו

גה הנלה ענז כתודה ולא ידעתי אץ נעלה ממיני הרכוס
אבל א׳ קשיא פא קשיח  S1כקב דחגל• גנ׳׳כיינ; העושה

דכדייום כפתי
צה 8כ׳שת גניה מקכלין אותם נעדהפ’ ובפומבי דימדה

עבירות מד רמה וכגע אפרו קייב! ממה ת'ח א; ממה

לפדמכה מהוה הגופה מעל •נ׳ ן דאין מי׳נליןאזי/האנ&

ומן

התום' בז יהשעס הוא  ®•'<pפנינת דעת הבריות ואזל!

תלמיד הכס נכניחגילו
:0ף

עכירות סבירה •עגלן ע* נ זה קוד? די0

הב' כ! הרשעים <?ג׳.שעיס ;המומרים זניןגא

לשיטת• רכל חיגא יאמח יאמר חזרו לשור• .כסת•

בהם שחזה כתשו׳ כין כגלוי בין במפמוניית

כגלוי נוהגים דברי חכירות ומקבלין אותה מרי 4ונ□

מק־ליס א! תם שנאמד &:מ כנים שזכניה אע6י שעדיין

רעת הבריוק הוא 1אה מרו לכורם כנדהכיא שאינה גונ&

•כ ולא כגלוי מקבלי• אייתו

ימתהנייותאו מקבציןא1ת• דודא׳ אס יע*ו־5זכ»

בתפזכה ונראה שהר• מערש בעי רש׳י סחויו כה• אל
כתשוכה (אין יזיל  piכין כע• א' לכעס ב' אלא ככל ג״נא

יקימוה וגן <ד שבי מזה הסעה הוא א׳דעשו דנריי•

שוב :הוא שהדי כפתר

א’ן מקבלי• מבג־ שהגו לני• וע’ה קבי• כגדיס סישוכו

מ<עש*• •יעי• ויסכנעד• 1,׳ והי« '•!/ר«ן וחולו אל
קורו לסור• *ומיס מעני •אק פניו •ידיחו•! כעע• א'

• .חזר כתשו כה ילא ממתי*׳• •ע• כ' אס עודו סח1יק

כותל מקכלין אות• דמאמרדנתעגמו כ כ נתסוב׳סאך
כבנמא החזיקו בה אין להדיחן אה מזרז אבללאעשז

דני' מנימת אלא •בריויא אין מקבצין אות• לאכןל
יכ<תי מיו עז שי ן עבירות ומשעין לעת הכליות הא
קמן ד כל עעמא •וא ללכת א 9התשובה כלב או לא זדזק

זו 0זל נשמד מ«י וי מיני מ'פ יהוכד
כע״א אין מקנל’} אזתל "י כ’פ קגת יניח למ*ש כסמוך'
זנויניתלקוקיש״ת מוייז«זל«לי ק^גתאמאי לא

כש מחת! וחזי לפזר! ר* אז צא יקבלו ובכעס אמקכלז

דיכא מיירי א0

אץ שי&) 1ל סתוש בבל וה ולא •יר• כלו• עכ׳ז נר'
יסב יעיל כהים וחזרו יל •אה הבין כד כיי התוה' הי•
לו לפי• דני זה דמיירי נעז• ב'  •11דבר גנרין כיאור

גקשא’ד ««י  160יכריי• נמממוניות מקכצ׳ן אוק•

למשמעות חזרו דל כת;; *’בלאכיאר דדברי• ••שוטי•

לא ’3יל• אלא ויא •ני ס׳ל ופוס נ« תלקה קי«ז ממיזנל
זלועזי ילשין ע;נמיתע«מ«;ו לן; ער .לעד לעול•

"יקכלץ א’תס צא ככמש א׳ולא כפעם נ' ואדיכא
,אתאלאנוק־ פיר!שא וסתום ה<ןשז קופי’ת• יאאונה וכי

כערהשיא אין מקכלין אותי זיאדכיןעשו דגרימי כשתל
 16כגלוי ו!88ק פונז עניה «ובכיפ כישו י לא׳ד יא•!)
ור•< ,י יג דע׳ אוכב־י מדדי• זערייא ל8ץ מרד ז4או•
כמו זילך יוכבכדרן לבו;

סי

* ’ צא "וכג למוות תשובה ועור משמעות סל«ין מןמ«
כן אףסיס כלשון תיי מבזעיות עכו כדי לשלן קועייא

זכי ע שלא יוכל לעסות תשובת היה לו לכי• כמירו•

עז׳ •י,,

ע’ד דכדיס מענביןיאת קתפובס
יאומי אמי* ואיו כ כו׳עיין כ 8איגי/עול•

ר^ ע׳ם לעמד על כל מ’• ידם ל״מ יע0

ר«ג1

•זוס יאתיא יכדיסגע •פיר-והו עונת התופ׳זנזה

 Jזמהע׳רנדי•עז המקבל •וחד לס«ותל'ןכר
•הדכרישלז רגליי עזי׳מולןמר בירונמז•

נסתלקה קושיית מנדייכל יהקוה דסנן תי׳ קושיי יודא

•לוקח ווחד לחור הנא פ״ע  piמכ רז ןתנירז זמהלן,

מתרינת חכייתס ונימא רכיל• שמזרז נת«ו'אין מקבל••
אותם עולמית כלומד אעם א' מקבצי® אותם זמ׳ש עול•

עדבדזזס דזקן שאכ נל העינזק •״< סן מה האינן
ע’נ נר׳ מה <5יהרב כ’מ זיל׳י עיקיזכן סוא כפי נע*

8הזלו היינו שחזר! כתשוב•  •’ps’a p'pאיו מקבליה
א׳ת! עולמית רעל •דנה׳ דמקכלים א!ת• מעם א אכל

אלו סן •:ס־יעין
?C5

במ׳ני לג אומר כטור •רגלים ליכד יע0

^זהמתבנל מץלזן קניי ז כוי אלא ערן מ״«

׳אם חזיז למים שופ אין מקכליס אותה מני אמיתי לזע

<חמתז כז׳ זחכיח נזזי וכע' בני הכיר דן כ’יי

רשי מדפתס כמקים

כתבו באופן אתר זזלנתכידת ,כקלזן חכיד כי •א דוג
הונ/נ׳«א מלא על כתעו זכארבחנאכר חנילאי (לקאג

יהתוס סבינו וה דבן מוברש

בדני*

שגריץ פחם; הזן ל '.שמיי® !שבקיא כמשימות הבמ׳
משמע דלעולם ועולמים^! לבוס זמן וכמו •אמדו כמש׳
עז דן> ק ט ת־־ם של אדריצנוס קיסר כי א/א יב דמי
־אמר קרקע פלא עכר אד® מעולם כ׳ ר;י כתולה שלא

ממנו איל א• רגילת צישא נזירך נשא וא® לאו מיתכנדס
בקל׳.ן קברי לא נוח לי זעז ר •0 %קרי שמתכבד כקצין

מבי• הוא כג׳א שנתב רנין/ואולי מבאו ר נגזם מריס

נאבדה בוי הרי כפירוש מה פאערנו יעוד מקבהנמ׳ס

ן*ה

אד' פשו יכדיהה נמטמניותב) שבכי עשו דכרי מבירות

•יהיה וקודם סיסי• ידע ען' /ה6גת הדאכי
עליז עיין *<3ק דמס נדס דן יז כתוס ד ההבל כיט

מבירות כמשמוניות מק־-לין אותן פעם נ' ותייק דאי
-משי׳קא לאקןיאדא"נהיה לו צ1מחורו נהן במטמזניות

0מי 3ומדברי התוס׳ ; 00דאז דעולכורם  0 6/האי

-אץכמטמ<נ'ות יאמז׳ לא כתב! סתיט יה׳ק אה עבו

ימקבלין אותת ע’נ קפ/לי מהילי יעשו מס לי חורז דהרי

ים’ פ׳ כיון שאנן יזא’®

אותו משים הבועה בפניו לא

כ^יכעב׳י ח^יי

\־

\

יראתי על פניכם

ץI -

רמזה שמא תאמר זסצא קקכ׳ה’זיע כל סס

דמו ליד ככדק יהא כדק! ,מדכרי יכע! גלאי
{ןענען כ<ש !אץ «ל סינפוס! ולא גיור עליג
4דיגא כ!
דאין ®0

וצא סי שמושכו לא׳מכ׳הדרכיס  pu utעעכמו ומדעת•

««ת

לאיזה pi

שייעץ עץ כ?רפ נעל עעקיד• כ מןי

ה

הרבב£5
ד^רין ככלות ן נדנד׳ מל••*<!«!5

1ז5ק כמפני נל י8ואל מ1כי 5ברא לני ארי נדן א' אם

דמז 4׳ ® pj׳חון לעי עונ1ת אהיו לן למונע! JP

גי/׳דה גא

בדיו נר אבא ואמר מנביאים גא נקננא! לימית המביא
ואס כשמואל יאמר אין נין הכוהו נ״מוא הי• שיח אצא

( pp.p *cn •f}p׳ע׳נ< PC״; jחעא לא «מענ<A7U« 1

יענוד מלניות נלכד ע'כ מה אתי צרב ג'ת נר לי עיקר

^«אל מלכניו נגלו כל אעלימית ? f<1ידע מירי! ונהיגת

יכן נד'ממפנת נל ישראל יעש !תיא־ וכ״נו יכול ן

בעונש Picpfi
ומה שמנע חת י ®« k-jב;ד בגבולו וה
<לנ ולל! בעונש וניין כעיקרי • מד ענב מישוב it r1!p
רמז  '1נועקונענה מיד בנא׳ והי? 8ר« יקראן 'w
ff

■להארין כדכוד קטן מהקזס כמכת פ במח אשי ,דן כיב

י '<ר<ז
fj

בתשונאמנא׳ כי •?•ז ה׳ כ1

היי

קשה ומולל ק;ד 8פנזעק נענב  pjמשמעותהע
 JIדיקלה קודה ק־:את כנדיק עונה! אעל •חלתן איני

בקופי הוא דנימי שמואל היה ימשליס וכה ייינ א ב

נותן צ! בד גיתעלל שהקליק מתאזה לתכילתן 8ל פי’

אין קאמי אין לן תעזהז יהא' ל׳יל יהיה הכל כנוי ולו?

ממדיה כי קולן ?גג ומראך נאי,ק ?1ש נזעק ונצ ?4פנותן

רש

כמוה! אל מלמה מעיה כין מ שן’מי קע/הו וכאה;ה

י

ה' זחט4 $מ!ר הוא לומד לבעל תפונה זנו
*(?גבין מה' כל ומן וקל כלי! נבלל סונ״ת 'p

לרז (□יוכו מרזי'

ירו*1י• זכ׳ק ננ/י ן3קא קזמיא ניקא ותאי אין כין ל;קא
1תז ק'ק אמיי •ק1כ לא הקש! האי קושיא נכלכ׳ת ו 
אין עזמדין דן ל'ז י?ת<תינו עד בנא !ת! ק  0בא דאי!

3א תונז אי• את ממיתו ב׳ כזהב דן
ד'מ הא מה אני «קיי« ל 8תונו כמונות ונרי• דבל ייבא

בקבו דהא' •ין נין צאו דוקאדא’כ ליכא «על’4א דנתי

יאיכא למייר* ללמינן ולא מוקמינן שלח;י יתירי ןל'נ

דלאז רוק א’כ הא דקקני דגלי ויין נ* לין לימות המשיא

1לא כאזכאית ממון קןון הכתו כ דקאמל ליאת עאלמין

»’נ בימואל *יבא ואולי •ל דא• י.מ (יהא׳ אין כין לאל
יוקא הוא בדני נהי• ננג לזמן ענד נ ן מן סיד יפדא3

ייבאת עאלהיך לא באמי ג׳ א? כדבי הממזר צלב נמז

הקיבא *להאזמ1תכגזן כ׳ה וכיובאכן אבל דני fSio

א זכאית דברים  ip'sכ4מ' לי א1מ' אן לא יקל• עיניו כל
<מןח כשעה שאין צו דמים שהדי מדגל ע#ור לצג וכל

שיה אפילו נזק •יי יסראל תקיעא על העכוס כנו ן כלי

1ק!«יא ל'תא דע1כלח ןה מכתוב רמיירי ב«ונאת דני’•

ר

כנוי נ״ל דכא אין כין נאו דוקא זלכאורה זל דכינלן

יירצו דלאו רוקח אכל ק' דאימ' כשאמר שמואל אי)

לו שאלתו וריק ’•

ן

ק' •סננה קגתועאין כין העזביז לימוק המשיא כו׳אג׳ג
דממת א ליכא ירושלים 1נ'ב  !biלימות המשיא יריק הכיל

זיין ראוי •יה לפרש! זכוה

ידנר ר,מביר ללב נאמר ויראת מאצהין ע'כ וכן < >0־f#

>ל כפ* החומש כ'נהי שיני (באונאת ממון לא •יין דכי
המשור צלכמזוא דנר ידוע לכל א'כ הדימונית זלא

גט

ייריו ודוק י
«זא ינקום נתויב ועכיתאת אוינין כו' הא
אינו מדוקדק דתא«׳

תונו איש אק מאית! יכאונאת דברי• הכתוב עדני ודוק
cis? -

זחבא גמור הוא לומד לנעל תשונה □לאו להזכיר'"/

דכדי ועינייני הדומי• גו' הכל איור  1נ4מ׳ סאן
יזקין ליה זקיפה כדיותאלא לימא ליה לחנייה וקין
גניתא וצל « f®1ל הזמירה קאי למי.שתלו כמשמיזקז
'!כעז ם?'5א הרג נ’מ זלר׳ולר* קאי לאחיי• המנוי• ליש

«ל’כ

דמכ׳ש כואימרהוא שלא מתכוין לקיק

בוי אין כין דזקא מדל0

תחת קודם  '53וכבדת

את אוינין

>»

רמז

י׳ אס'בראשוני שמא תאמר •דיני לומד תירי

בפנילו •אהיה «>««•» ע' ק!ג• יין דן

כ

ל

ועזד אחיכמלוקיז « pמאד זצא במגד מכלותיז עז נ ן

ך6מ

רן יט :
ה' כל הפוסק כתורה כלי לקבל שכל א! כדי שלא
** *'JJליי עירענית כו׳ היו פינק פלח גשמי ,וכל

אשיר כ פ אתר ראיכא חששת שמנוין לכרת אותז ולוה
א’ש המשל עש ?קודש מוס שנן אל תאמר לתנין ןדוק

גה לא ליראה כו' קז עובקנח לשמה זח׳ת
•ע1כק
לעולם י*«וק אדם בתורה ואלשלא ל*מי5ממתון 1מ'

0׳כינתהבע' מאן יזקין ליה כו' בלומר רקוד• מזה

וכדברי יכינו 8ל •מתון 6צא לשמה ביינו גקנל גכג «
פלא תניע *ליז ע!ר*נותנתיי«כח קוהית הת׳ב שהקהו

גניתא מביין לבזות לחתי שיהיה תלוי כמשכהתו למבוהל

בכמה מקומות אה בנימת < היה קורא דן יז י׳ה ונל

<שתי כיי &לא יאמדל! מיל קווה מכין כינין כוי ור'

בעושי פלא ל8מק נוח לו שלא נכיא וכן בעמים כיק

 ,5Hשמשפחת! מ! 0אין כה אשור אן שמא דלי  bצא ל׳מא
__ ליה קשריה כלא למד ועיין נע'יד מה'מנייה ד

מקום פנהג! זעיין כהאן זל ובתעניות #׳ק לן  iר׳ה וכל

ג;מ' מוס שק־ אל תאמי לחברן  piזי כשאומר וקין לי

<*ח

ימו כ' העה’כ אין □וגן וגויה כו׳ עיין כמס'
 w 0<3היה ק-ייח כמוהרי׳ ן'חנ«כ זל מ׳־ש מפס

ה5חה זל כזה :

•עזכק נקודה פצא למתק תודת! נעשיק לז נס המות
זהן תירנז אלא לשמה היינו כדי #יקיא זיבכדהו ושלא
ביינן לק<תי (לקפה להכירו נבוכות וע״<
לשמה

■ועיין נמהרים אלכלדק נס ימגית ל5ק עלנ חמישי ודי®
•יק פימי זר&ית׳ להייטנא פ' כא לז שהשיכ נ4י *ת«3ן'

ז אזיז קשח־ם כל ק;כ'אז כלן לא נ?נכאו אלא
לימית המשיח אכל היגו"הב עין לא יאת? נו 'קמ

לן מ נ  inלא זכה נש נמות פ כשהוא לחתגדל זנהקגלר

*$כ כ ה והל'מ ולהקש! דננאן פשק כר'ח״א כר אנא

וכדאמרינן

כיק היל קורא גוח לו שנר,כנה שליית! על

< mשאחר  8J1 •1כע נתרא ע״ה מלכי® ה</נ לד&מואל

.כני( ז?א דחמרינן 3in»i »»8מן חרב כתורה זנמנית א)5

 pppfl'tifכדמותה ע מדת לד  Pjהמשנה נע^

שלח לשמו כו' בתה כמעושק מיירה עב'ל
גגכזתלס

3

><aV))/cר־0ז

־ *-רכב©
*גדייייג <>*׳*«< </יז' witולדי 9 93

מואגד! •גיא מוי• אינה וק’ל ולש גע5צה גדין׳גן־יק^

• 3p3( 610גע■  fpדיז •ל כקב •«ינו אצאב״יו וצו•

בנו (גתוהקנוניס ובפיבא סגדוצ> וכן כאד החלוקות מן
•נ8מג מיריוא ככל יען שדיך בתנא לשנות דני וחלו;/

כספים א'א »5אס זנן  '93ג'כ נמלוס על המגנון י5נה
 6pj«9ן! >ג• ו«מעתי מ•'• מיי• •נתי יזית ק קלגס

ובן מה פלא עירבן ועמאן יחד מניאת כנו זנתו הקעני©

למכ •3גר' ונמ״ש היבי לל «ס*י אשד  if jjoהיה ק נל
זסיאש כ«תקיו !•’• אגרי® יאשלנאו היה עושה ב«יה

ועניי !סכחתו ומשאי אן שקעי עבי זסיתי אוא מהני
יידן ביד! רנן זכמ׳יי מרב מאיית עיניס אזל ,בעי ©זיז

כיניהס לכאת ׳דייניה®
♦נ מגא כצי ב־ן מ«תמ« נין יצא ירקבו ולא

חלץ!  i'piועיין ב’5ח עא׳ עייובין בהי® זל על עאיעןן

רכן

יתירס כברייתא א• בחמין אס בגונן  '5161יגיל
לומד כבת בולל כל מיני מסייפי דויל בתל פכעא •הוא

רמז )נ מצא לגדות בוס וצגיות מ זי ן  P1לי <ן

ןזח

עיזוי׳

מיסלישי ול סו• ששמו ב׳דנושי לוה

למ©4

•לא ייקג וכל דיי «ppj( 6וי• צו מיז •סעס כצי גי״פי/
כחמין וניגז יאור ונא בתכאר ככלי □דיל וע/פית

כ -בירמנז  '53במשנה ואגדות מזק ל J«5
מליו לזין את בי; אותי  9 9ויבינו בז כב סהוא מ«!7

ז«אר מתבו׳א• ריק  ripלנחושת •י כולי גגר<ז אילאו
ייג וצא יקראו ג' כי • ואב’ נע’א ורי if ,כתג
דסו
להסן הונח נ«יי י* רכז  •?1אנל נ' •ע ,כיני

סין•• וימות נס׳ יכינו ’•ונתן  ifסהני אה״ה וסא* גג
במימן •׳• ביונ אני הבווסין באבדות מזון ימוץ •»
מלבות

עיניינים אץ קורץ וציון  hoהוא קגת מכימג• זק״ל
?4ז

>ו מג* עגליס ופיית׳© של רעי מעיל כו וי׳ רב'
במי •מפן• רג׳ יל מר« ו פי; מי א הוא מנעלי

הרנין וזייייל בריאה יאמר כין <ריי יי 3׳ אחר והניאו
מ י זנוילינסי ^>3יי׳ ואולי שהגג• יזו• מ’& היג

כיי כימי ותיבול סיבוכי ל' מ• !וימיי ’• '3מיס מיו,
«נשפ 3קשניס כיוי/ל מרמי ומחק ער1כי יומר מהנדול'

ננשת כוי נק״ק למה מתנא לא הקדיג <נת לדעז'

<ר

■במדי ממקד! יק שנתו ויק ויבא ירעא

דמו פ' החובל נחניוז בין• מככזרי• נו'•מיו
בסי מתה ^!ר© כו׳-סנאמי יק שנתו «תןמען:מ כתכ”רנינו פ5זא  '99יד ליד דכי מניתן מיי (יק

 *«vהיג? #יענקרין באסבה ומן מכלי מינק כדיגין

מזון רב כעדי פוכקן מעכל' רמי

זלמי

ומק

זל רמז א' •חונל בחנית כו' נזין מעד יאוי <30

<’ר«

 .מגתז׳סם
ימו *אינו ד!מה מזיק חביין בגופו לנזקי ממון

מ

<מז יגמיומא •לי מי• יביונא כ! במר’• W/»J
מיני כדגורו אלא נרנר׳ סצוס
ימיין יאיבו

בוי עד *ינקב מן הנחבל וימחו ל לו 019t 9399
גסיזזכל זק' 9ב’3ב מעצמות ביובה 3עכו«’גז ••גוזלו

כי כינד היי עויין כין! ?דה ואמר גמין1אומאני סוגי
כדי 8לא ייאליהו ^אנ!מ מען נ־ט וס׳י 93׳ it 1563

ג• בן בדיך-לרכותו ( 51695מ׳מיול לו מינו ••ונל<ן

8י״ר

מנ ויות דן נ'נ

כמפנק 0יש כ רן מי'י מדורי גכז

M

ממקצל זגזלן הוא מויין במעונו לכד ואולי מיירי
גיית הסירות ודופק ( א״מ סק«ן אע«ר לומר •מת•

ואן שסדורה •יא לו יאמר נא ומרת ענו• •יא ומי ץ מ*י

נמ'«י< הטכס <שו 0געואדכובאיכתס גזלן f935 6(9

ית׳ס כתב עור אוייסן מעעז ! 1ואומד ניימה «ו אני

מזויין ווי מחמת נגח כלא ירנח אותו מניח !4לי «לנן
לא נקט יבינו התמגנכו ני •■בולו דומיא דממוגל •1

יין איני ימכי>  50קרי יכן י' ימזנ׳כמירק ניני מחמת
קישיא שסין5י ליי' זל יוגי כ׳ע או סנתארח אכל •מעון

ואיו־ אצל יאונן אני מתארי יצא ימריח גז ינתארא אגלו
ונראה הבס ,יכינו  ifלא קשה קומית סתום׳ כל 5lf93

,אירס ס1כמסי׳אחימר כג מס ששיא  9 3מרי' בגנורי
•דיי} ׳ראיתי לירג יכה מראה 3וק הרואה דן מ* 6יסייב

ייו נ אתר «ל ר,ו8ימ התוס'ימי
גוד  11.סיכוא •לוס ניןאי 3לאכייז

כת5
ואוייף וברע לאביר!ןה ע9לי מ) מותר זג׳ג ה תומכו'

 egיע :׳ראיתי ל«5נ מאירת עיניספכתכמכק נין כ’5
ל£ז ר&י ול ומ׳ש 5ע’י שיאןיעש

ונתנ רמז נכוןאל״ץ יין

לועד איני יודע נינו־יהין או4כי31

p'j

למ/ד כיייא ’«’*«•

דעזזכ אכצמניאת ב« ?זאינו $מון «'ונראס

סז'ש רבינו כוי המוגה ובל כן שאינו מומן "ל

סז ליין אשיו.והה מנן ששה ©נים ומעלה מניאתו גמכמו
©וח חורחא דמילתא שחייב לזון את כניו עד ישי מני•
ןנ'ר ב עין אותי אגל אה’נ אם אין לן לו׳נן יעי מ״וין
(?*..

93990 ti.9A.h9 111 '33.0*2) ©PW

•מקלל■ >» Fnt

דנז

■

ץ

גא ועוד יש מכד• בין כזק׳ כובו לנזקי מעון!

כוי •ויוה קייב '•3ן בריס בו׳ ג<)גמ •רומי

©מי

•ת עיני קט« ידי מ’מ מאת? ןנגזר כז .ידיב ואין
להקזזת הש<א כ«אזקר מ״מ מביו חייב נ'ס נ«ת• •חיי

יען מדין התנא לנק/ס תלי □נ׳ ין ^•®’o?3

*"ס* יק’ל

גיס
'

הלנות רואגד•
דמו <ו'כל •הורג נגס מ’8ייול יני <נ••*
נ,ק* ינקה ומגי  931969צמד !», jמיתת ס־ין ©׳

גהאא■ |צמיסת <t>w׳ oננסיק/כי יכה אי• אין
•כדו כו .ונתב מ• רנאל והיי סיס נגלל מכס אי • ועת גו
ן«רכמ זל  399 3 9מסמנילת• □ן מנ «7ופעחתו נכלל

’$כ

דימית איש •י •אס *«0

למזג ומנין מק הוא •דין גנאמר מין י•
<חךר 3ן■ ק8 6ר<רך3 ■9 ,,׳ "ן-ן י• סאד• אן

•• •1י»ר •י •ת דמכם לנגסיתיכה הרחב ’• pהוי!

©ההויבמכ׳רו ^ן1וזדגבכ ר • «?’jוסן דנ>

og

ןי!וס-לו?ה  1Mדך? מייך קרי! ( 1i stpifiiדריפ «יף

א!ז אחין דניזנאת מאזן הכתוב •נדבר זעמו
נו.מ וכ<* רש׳ בשי ככר( אחין י;.צ וביש וגד כהנאת

המכאעיץ ביל׳אג’ל שרפת מ9בפ׳כ נז';כי

דבד 5ולא תונו דיש אז ממית; ונר □כלל ממיין י!.־!
ולשי לשי דעי לוחכו רוחק סד!חק! צתש/ע חייכו ניחא ד לת

סגמבילתא מעיק לה ניוא־כ ל? וקם עליו יעש
באנן יד מבאן בעשערק היד עיין בשיאםול <’

מייתי האי קיא לפי שקייל׳ באונאת ממון ורדי נ ,יק :ח
לר' קעק ואבוא דצברבת! דמייתי-בא׳ ניחש הכר נ4מ'

j׳> י

מ־

ןנאמד א »-יקות בה מבאן סיהמדין ינקום

‘נ? איפאתעיד; ש;;ע מ׳ש ע :רש׳
gj#

שכ־׳בוה כ׳ כל

«ן«ה צמה לא מ״ת׳ הא• קרא ע"גלרשיקוה העיקר

מפעי שיש' אפר י;;:ר; כה ייעש

''$ף

0איקא1

זשידבקייס ק־היזל

דמן ח בהורג נב־ות דל* הי; •:כ כדים מ'ועיין

־בשיק יח מהנבותברהדנץ
 35$כאל; רק לבג י;; רה בשלע ,-מ;יןק א;לק אתהי לכיזע
הלנית □נירה
ד .רי׳ז יי וצץ קרקע נקנה כשי;.ת מש’כ כ!׳
וק ל למה השמיע  5רין ואש'• נרן ל; כשכן ע’ה

g״p

ר$ן

יח בי!לה ק־ניה דנריס מה!נאת ממי; כ;'וזה

בממונו וזה כנ;נ; כזיןק׳קדכקנת מק;מ!•־;
ןוהנמ נד'דיותר קכינהבון מהמת ,.כמו הכא וכנ:נ'

כרכזת כ’ל דק ל’ה אד ארעזי בדולה תיננית מ;הנלקה
מ״ט זה כ3ו^ו ווה  1311^3וכן נכ"ק דשרהררק ;״־׳■ ;

פיחזירג• ל; קרה י אי תא כש’ק דקידושין מתל קמח flin

ד' ע;כ מס עדות ,ב׳לנעשורי הוא !אחר מנעלעין להוד!-

®סייגאיסי בבלה! קיק לנד מאשה גי' משמיה דיבא

שאין אדסקד1נ5ןנל ממונו והואיל ואתאליק כאי קרה
דכפ׳יק אזלו אר ששת אגרי ,דתערית' גדק//־נר'י.•.׳.־ ־ך.

*5ב ימי א א( שהי׳ליך כלי; לשית המלח] כן׳ןבבליייז,

•ברורה סן הקענית והנס כת'ע הל> ן׳חכיב נמי.מ' יתוקן
'^י ל;קר כייי אן׳ שהוא ק׳־וב למ׳יס מזהרימז דק'ש

ג! מין כ;' והביא? כדזשה לם ק״ק יכש
נ«בראחיי! ;^כהליכהכ;רב״ווסדערי ה5נמ

"{יאה דדןקאקתני כיון דל,הרין קולן מנכר פהוא כלן

אגדא רתענית'בדקת'וכן בנס רל גדי ניקילוסכרן

<קלנ

משלם גדין ייהטא לפיקא ׳כדקה לתענית ;:ן כיci.

י ז?דבח דנינז פי-כמיט; נדאהידלא דוקא אחרין
נשולחנו הטהור נקה לפון הברייתא
}■fjj

ימן ס :הקרקעות !העברי• «' עייןבב5אש!ל

קרנה מאד מן הדהיעא והנדקה וב?אמ' ב:?.מ' בדירה

יק ד׳ גא^ בדיך עדים ל כרי ן קניית; ב!'־ב5אש

תעלת מן הנדקה 1נ«קןמות כי־ניס נ; דנקולס י.ם
כמו כ'ט דן כ׳ג ;נשכחים דן ב'ב תניא ר אליעזר י}.י־(ל

נ נוי רן
fg

אכל לעולם דהפיקא הוא העיקר וגן כתענית ונטרן

,
*
היע«■ יי’ -
 , 1 $י<ז יג ה״׳י’ •קני; המור* שאם קנס לענק! כ״עו'
תכיר; בו' !קקכלין □;׳ ק׳ל הא דאמרן כב׳יק

אומר אש נאמר ככל נשפך• למה נאמר ככל מאודן לומד

לן א 5יש לך א־ס שגוש! הכיש עלי; ממונן לבן נאמי
בנלבששן ואם ים.צן אדם שממונו הניב עלי; מג;נ; לכן

’ דכ'מ המגביה מניאק להכירן דצקנ׳אמן לומר למימי
’;1תי זט? « הטור ב' אכש זהדן זעיין $מהר6דס ’•צ פי

עליה• ממונם כידוע !אותם שממונם הבינ כליהם

קו’• סשתב בכרי; המוריש *5י:ה ׳היראה ועיין נכיר■

מב׳עס מנס קושט׳□ ןדיאיל ;ראגת ה' מן הד בי י®

ק«’י יקל  4ועיי] נ”האנן □> קי; דן ע’ב לעש
ןנז& \ ימו ח' מי שמכר הניד! א; כדה! כ!׳ הראש כי

יקקריס בוגדן לזמר שבגל ביונא יהיה אוהב קת י«׳
שם

'

יזיינו4׳מי!היקרה לד,ניר;';התנה עלי; ן;ט1׳

ר*!ן -

*אא 5כז קכ׳יב
♦א מנר והענק <*יהין ני מהנס /בו׳סדאש כ/ק’*ת

gfg

WY

נאמר נבל מ ח דן זני לזמר די □1כעולם בושם הביב

ומ*« ר וברי הוא אומי בהוני יד׳ לברי ס ויראי!
?ארסין לעי נ הדבר מטור ללב ב '1וננמ אדי

עזה הלשון ^דזל הונאת דברים !מאיגאת מגוון בז"

ני,מד בו ויראת מאלכין ווה לא

ט ויראת מגטין

ימז ח׳ ובפ« •הוניה כפירות ובנהמת כך יס יין

.וק’ק לאימא שמו גרן לומד ;ירקת לעי שהוא ד נר כמהיל

הזנאיז *ממגען? א תצג סרבל קמ;3כס במפף

ללב עמ׳ש׳לנינן

0ה*ה 00
$ז1א משבע בנהמה דלא ער)
?$המיק סלע חכיה ליישר! בז'יעיין במה^שדם

’* '9 >9תבדלעזצס מאד ותמה •ן׳ אין יוק הרב
גגי במראי{! ונגד כל הנ« לנוןך 5ואשפר דלא נתב קרב
יס’׳»ר לעילם אלא נשיגא לן המנונע מנחושת בקב) ק»מ׳
'ןמן זי לעולם אכל דין במררלנו אינו אלא בח;$ן ;.דעק

!54ף

הכדק ו?ל הנזעק מתזנית רנדיס נענה מיי
שנאמר כי ציני ס בב'מ ע׳ ד;,הב הניא;

מקרא

^חדינא י 1עהד‘'• בל השערים גנעל< 0י!,ק משערי
ץזונאה שנאע' הנה ה' ניגמל חומתאנן וניד; אנך כ;’

 1שמאצר׳ נזמדן לו מדרש אחל ןק;אראיה הן התי-ריץ
1י/גייק דיוק נפץ במ״ 8ננ?גליג ?8גי' תכלה לא! נעילת
•.שעיים לגמל’ אלאשטרין זמן קנך; כדי סיכנה; ולא כן

—י— y.וביין נקאב ?נ* <j’pgpa 3מן נ*? )
<’יד רמז מ ן  bהמאנה את ס4י 5ק ב״מ׳ץ ני!
נדבר'• עז!י נ( '4איק ןן׳ מס
קק׳ על י'  .מתפללים 1זה! !נעלים יניין יתיחת •שער ;יש טורח
|ב;תח? <בל פערי דמעה הן כתרמ;מ ,וה;צין נבמן
?יסיא־הזקית  piעאבל•  itיעיין ב*'ק מק׳ 4נליןז
ובערב ל׳־ס יל וצי קשה לי׳ דב* לוח» אןנאת ממון למס
היממה ו?הונאב נדןק וסר«נס כפי רהמצא הבי• &W1
«זנמ לא מ5ינ י' לא!’] גסלןחנז ה 4שקוכיר ועד ובי
^רא ןע״ן כ?',תש!בהט
$י<5
מז1ד לעעיתץ  nf toי!’י M״ yאל
וייו
;
ה .
«

^עלי .ד\ועק ושער!

הונאה לא לקק א׳ע כ•אן אנן

י

כסו
ולא  swsמ יריס׳יןקיל
 t&feiהצי £ינ’<
אתאקיי ןיכהזנצ!ת ממון הכתוב יודברוכמן
.
מקוש
שאומרין
מכאן
כס
ימות
אזל
קי׳איל ונאמר
בגת וכת א לשי כפי בכלל אחין הוא וכיש ובר בהנאת
המעה עיין בה^אשזלכרפת משבעים כפ׳ ;כי
ד כי'ס ולא ילונו ’׳’ 0קת ממימי וגל ככלל עמיהן הוא

)jp'Ac

i'Q

יכז איש את עבד; :3כט מ״ה עצ לש״׳  ifשכתב גס כן כ#
שבמכילתא מפיק לה מוארב מ וקס עליו'<ע$

שם

באק יד מכאן&משעלין היד עיין כעלאם1ל

סיית’ האי קלח לשי במייל׳ כאזנח׳ת ממון ולמ ברוחק גא
לר' קשה ואכלא לצנלסתו למייתי האי ניחא אבל וגת׳

קשה צמה לא ע״תי" האי קרא ע״כל לשי קיא הי-קל

י מפיפי כש׳ אשל ימיות ?ק ■יעש

$׳'י

ונפי רש׳ רפי לוחנו לוקק ב;׳; "קו לתב/עחזשו ניחאדלא

יזמו שקיים ה"היזל

במעחיההולגנעשית ולא קיו "ם עליסמ׳ןעיין

כעלק ימ מהצעות ?נהלני/
כשם מאלג תן לנו עזרה כשצמת עוטה אנרא אתחי לעתיה

’הלכות

□כידה

רען

"ח

בלולה הוניהדיכליס מהונאת קמי; כו׳ וזה

כממונו וזה בגופו בז'!ק'ק דבק־ ;:,מקואות
תהןק' נד ,דיותל חביכהגק׳ מהחמין כמו השא ובמס׳

ואין קרקע כקי-יש בכאות מש’? פו׳

ברכות ?"ד לף לה אי אלעזר ברוצה תעניתמ; קישוי;

דין ואתי נתן ל; י,בסן> ע״ק
שיחזירנו ל; קנה יאיתא בפ"קידקידובין מתני קמא אלא

מ״ק זה בגו גן ווה כממונו ובן כפ״ק דשנהרר׳ן ;הכינו
ר' תיב מה׳עדוין פ׳רכעמלי הוא ואתל מנעלבין להורגו

$מיל 3אישי’בכלהו קנק לכל י מאישה מי' משמיה ללבא
ביתיך כו' והביאו הלכה לה ק'־ן יעש

שאין אדם קרוב ח?ל ממונו והואיל ואיו א לידן האי קשה

ב למן י'
יק'ל למההשמיק ר

§יק

|;כ

דבפ״ק אמרו אלי ששת אברא לתענית' נלקי-ע>לנל׳לנב׳־קה

׳למז אאישהולין כליו לבית ה״לחן'כז׳ובבליית'

גדולה חן התענית והנה כמ’ש הלי ן"חביב במאמ' יקקן

נזכר  !,,mbוכ"כ הליבה סי ק גיז ותדברי ה5כמ
<יאעדלוקא קתני ביון דאמליו קולן מנכר שהוא שלן

«ו ואפשר לועי עול אן ש?5א קלוב למין! מ;הלןכח דמ'&

<קרכ

משלם נלין ריה^וא לפיקא וצדקה לתענית וכן בול6
אבל לעולם להערקא ה!ח העיקר וכן התענית ובבין

במזה הקרקעות והעברים  '13עייןגהדאשזל

הרכה מאי מן היהיטא !הנלקה וגקאמ' כאומ' גדונזן

הימן 15
רען ל' נאין ברין עלים ל$יק קנייתו כי' הייאש

תעלת מן הנדסה ובמקומות אקרים נל' לשיונים ףס
במו פ'«דןס'נ וכעסחיט דן כ' 4תניא ריהליעזר ר.י74ול

מרעלי יכינו שהשמיטו כליה ללא ;7קא אחרי!
בכו לתכן הטהור נקע לשקי הברייתא •

ערן

א;מר אם נאמר בכל נפשן למה נאמר בכל מאודן לו>יי

סימן קש 1

.

יבהורו מקנת המול? שאס קנה ל?במז •במעו׳

לך אס יש לן אדם בגופו חביב עליו ממונו לבן 5א?גל

 .קנילו גז' ומקבלין □;׳ ק"ליהא לאתרו גפ״ק

סביב עלי; מגופו ל?ו

בבל נפשן ואס יש לן ארס בממונן
נ אמר ככל ק ת דן ונל לומר ררועה^ולם גופם חגיה

!i $0

שממונם חביב עליהם

רמז

 1ש*«י סייגביה,מציאהוגיתי וכמ*9
ק«’ה שכתב הכלת המנריס

לחב׳רו'דאין נאמן לומר לעבמי

fp •jjpp

ן״ק ;עיין

סאינה יחיד אה ועיין ג?}’מן
קפ״ה וקל ג ועיין במת^זן ע) ק'יו דף עב זעש

3’$

מ!4פס מ□ מועטים ?הואיל שאהבת ה' מן הדביוס
היקליס הזנדן לומר שככל גמנא יהיה אוהב את ה

רמז ח' מי שמגר הטל! א!' שדהו כו׳ הראש הן
עורמזג׳-מיצהיקנה לתכת־ן והתנה מנוג זכי׳

מאנהין לכי בהרכר מקור ללב בו' ונ4מ א?י
□ןה הלשון גד;ל הונאת דברים מאונאת ממון ש!ה
נאמד בו ויראת מאלהיץ וזה לא נאמד ב; ויראת מלמיך

?א

מבד והקנה כפיר\< ל< מ־;ןת ב! הדאש שיק׳ח

רמז ח' <כ«ם שהומה בגירות וכבהמה כן יק לין
הונאה כמטבען ת ל* יז £הרגל המועפם כמשנה

שהוא ממנע בבהמה ללא :.ר' •-גא ש ה ה שס

ך□?

עליהם ממונם' כידוע ואותם

שט

הראש ס' קס״ב

ך^ן

אגלא לתענית' נלקת' וכו כים  55בדי שיקבלן בען

ע השזדק סלע ה&ר«! לתכרן ם׳ עיין גמהזיסלס

 ?3ע'ם:תב דלעיולם

ותמה

ן-כ• איך

כטקהלב

גני גמלתיך עגד על הנו רבוותא ואפשר רלא כתב היא
דשזזל לעולם אלא כשיצא לן המטיע מנחושת בתהי יןימ

ומ׳יש ל והרי הוא א?מ'בהונייק דברים ויי^

(רן־ץ ד$ומ £מה׳ערן (5מר ,י^

םמא רנל הבס׳!,

נלב כמ'׳ 5רבינו

גפיה

הפרק וכל הצועק מהונית דבלים נענה מיד

בןאמרעי אני ה׳ בב'מ  '3הזהב הגיאו מקי?•
אחרינא בר חברא על המערים נגעל,ס חוק משעף
הונאה ככר,מ׳ הנה ה׳ «ב כל קומת אנך וכידן הנן »

ושמא לר׳ינזמרן לו מדרש אתל ןק;:זלקיה הן התולה
ןל׳ דייק די/ק ניכון כימ׳יש כנענים בערי עכלה לאן נעיל?

מא1ןר לעולם אכל דין גמקדלנו אע׳אלא במוכר ורוק
( ועיי }.כה5כ גני מס? ה!ב גינון נ׳ה ),

תא ק

כל המי/נהאת ה4י כין גממ׳ן כין
?*$״  .,,לגוז ט 1
ברכיים עובר ני' לאוין .ב':הנה ה'ה הק על י

מתפללים וזק! ננעלים דבריך פתיה? השער ויש טולה

קישזתייזקזיג ופן הניכלש ן! $עיין ב<״  '!<pמבלי ס
זכיןדב ל׳& •ל ! 5jקשה לי•׳ ר^ ל?מ« אונאת ממון למיז

אל לא משיב ר׳ לאוין בהלויזצז הב' שהזבילוהל <נ’
<?;?•־; עזער לעמיתיך א; קגהע-ל ה?יתך אלתו'־? א*ם

הזכרים לגמי׳ אלח בצליך ןמן קנת בלי שיענה!
בערי דמעה ושערי ’ הונאה ראלקה ו? כ היאך א;(

לכותמש

אבל שעלי רקעה הן פתוחות והוליך נכי»

הלמעה (ההונא?ןדןק והלהבה כשי לבחלאקביא שו§

ק־אזעיין בה'תשוב? פי

vi

n

\

מעיל שמואל פלורנטין,חיים שמואל בן יעקב עמוד מס 284הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

)

י

מעין החכמה

ש רות

’בכסף יקנו במספר 10שני תבואות יחשבו

יאמר דבר זה דא״כ מ״פ הש״ם מהזהב קונה את
הכסף דשפיר י״ל דמיירי בקטן חליפי׳ ומשוס
דדהנא פילא אין לו דין ממבע ולפי הכ״ל
נ״ל ליישב דלפמ״ש דעת ר״ח שהחילוק שנין
כלי לפירי הוא דבתורת ק׳ם כלי א’צ ש׳ס
ופירי צרין ש״פ וכן נחליפי חפץ בחפץ דצריך
שומא בפירי ל’מ שומא וא״כ ל׳ק ק' התוס' דאין
’
יחלוק ר’כ על רב ולוי אדרבה תרזוייהו כוותי׳ ס״ל
דאע״ג דמטבע אינו כלי מ״מ ל*ש בה העעס דשי?
בפירי כיק שאין מטבע פחות מש’פ וגס שזמתו ידוע ומש״ה מטבע ע״ח ומ״ד אק עושה משום דעבידא דבטלה והדר הו ל כפירי שאס תפסל אפשר
שלא יהי׳ ש״ם וגס אין שומתו ידוע והשת׳ פריך המתני׳ דהזהב וע״פ הא דאמרי׳ בר״פדרבי בילדותו הי' שונה הכסף קונה את הזהב דדהבא דחשיב
הוי טיבעא וכספא פירא וקני פירא לסנעא ובזקטתו שנה איפכא משום דכספ׳ חריףטבעא ודהב׳ פירא ולפ״ז ה״ס דהמקשה הוי ס׳ל דמתני׳
סיירי בחליפי׳ מדקתני קונה ולא תני מחייב והוי ס״ל דע’כ דהבא טכעא וסש״ה קונה דמטבע ע ׳ת והכסף אינו קונה דהוי פירא ושייך כי׳ יוקרא
וזולא כדאית׳ בסוגי׳ דלעיל וכיון דשייך בי׳ יוקרא הולא שייך בי' כל מה דשייך בפירי שאפשר שלא יהי׳ בו ש״פ וגס שוסתו איכה שומא גמירה
יסש׳ה א״ק את הזהב אבל איפכא א״ל דדהבא פירא מש״ה קונה דפיריעח וכספאטבעא ומטבע אינו ע״ח דזה ודאי אין מקום לומר דפירי ע״ח ומטבע
לא ע״ח כיק שהטעם דמטבע לא ע״ח משוס דצורת עביד׳דבטלה והוי כפירי א״ו שהוא איפכא דמטבעע״ח דלא אמרי'צורת׳ עביד׳ דבטלה ופירי לא
ע׳ח ואז ניחא כל המשנה לדעת המקשה דמיירי בחליפי' ודהב' טבעא וכספא פירא ומתוק ק' הרמב׳ן על הגאק כיון דהשת׳ ם״ל למקשה דדהבא
טבעא ומתק לא בדמי׳ ותני מחייב והפך מסברת המקשה רק כדסנר בזקנותו דדהבא פירא וכספא טבעא וכיון דמיירי בקני׳ דמי' כירא קני
^.טבעא ועז״ק ה*נ מסתברא מדתני סיפ׳ וכו׳ אא״ב בדמי' הייט דדהבא פירא וכו' ולא כסברת המקשה שהי' סובר איפכא א״אא בחליפי׳ תרווייהו

ש נים הנותרות ער שנת היובל “ולצמיתות לא יעזבו
שנת גאולה תתנו לארץ ולמעצבה “לא תשכובו
שבתם איש אל משפחתו ואיש אל אחוזתו תשובו ♦
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ט אהדדי כיק דנכסף נמי שיין דבר זה שא״צ שומא וגס איט בפחות מש״כ אך עז יש לדחות דלמא בכספא כיון דשם פירא עליו דינו כשאר
פירי ששייך בהו יוקרא חולא ומש״ה אינו ע’ח ולהכי מייתי ועוד תני׳ וכו' כיצד מכר לו וכו׳ ובזה ל״ש לומר כיון דלכסף איית לי' דין פירי הרי
הוא כשאר פירי שהרי אפי' כפירי עצמן מהט שוה נשוה דא״צ שומא כמ׳ש לסברת ר״ת וא״כ ע״ב א״ל דדהבא סבעא וכספא פירי ומתני׳ מיירי
בחליפי' א״ו דדהבא פירא וכספ׳ טבעא ומתני' סיירי בקט׳ דמי׳ ומיושב היטב שיטת הגאון2 .לשון המקרא (דברי׳ ה׳) והכוונה כאן שייטיב אדם

את אשר ידבר וכמ״ד דברי' יש בהן מחוסרי אמנה בפרק הזהב שם .

.

׳

3אל לערבו .זה אזהרה לאונאת ממק למוכר וללוקח ואין לוקי' עליו משוס שניתן להשבון כ״כ הרמב״ם ב״פ י״ב מ״ה מכירה ובספר החיטך

כתב בשם הרמב״ן שאפילו באותן הדנרי׳ שאין בהן דין אונאה כמו קרקעות ועבדי' ושטרו' היינו דין חזרת אונאה אבל מ״מ המאנה עובר
בלאו דלא תוט ונ׳ל שנא לתרץ בזה ק' התוס׳ כר’פ א’נ דף ס"א אהא דקאמר ל״ל לאו בגזל דיליף מרבית ואונאה דדלמא איצטדין דל״ש באונאה
ולא תירצו כלום ולסברת הרמב״ן ניחא שגס המה הם באזהרת אונאה רק שאינן בחזרה ופריך שפיר ל’ל לאו דגזל והי' נראה דלסברת הרמב״ן
מ״ל שאינן בתורת השבק לוקי׳ על אונאתן וצ״ע עוד כתב הרב הנ״ל דין דיותר משתות בטל המקח ישגס המאנה יכול לחזור בו היינו כשהמתאנה
הובע אונאתו אבל אם איט תובע אונאתו א״י לחאור בו והר"אש בפ•' הספינה הביא שני דיעות לזה שדעת הרי״ף הוא כץ אבל דעת הר' יונה
שכ׳ז שהמתאנה יכול לחזור גס המאנה יכול לחזור אפי' אין המתאנה תובע אונאתו וע״פ דעת הריף אמרתי לפרש הא דאמרי' במתני' דמעילה דף
כ״א נתן לשליח ב׳ פרוטות וא״ל לן והבא לי אתרוג והלן והביא לו באחת אתרוג ובאחת רימון שניהם מעלו רי״א בעה״ב לא מעל שיכול לומר לו
אתרוג גדול הייתי מבקש וכו' ועוד תכן נבא אחת נתן לי דינר זהב וא״ללך והנא לי חלוק והביא לו בשלשה חלוק ובשלשה ־טלית וכו' וכולה בבא כמו
'מא דרישא וטובא צריך לדקדק דמה חידש נסיפ׳ יותר מכרישא ובחידושי* לכתובות דמיירי שההוספה נעשה ע״י אונאה וטעות שנתאנה המוכר והנה
א״א שגס המאנה יכול לחזור כ״ז שהמתאנה לא קיי' המקח אית לן למימר בנדון זה דאייתי שוה ו' ב״ג אס קנה השליח מישראל שלא ימעול המשלח
ע״פ המבואר בב״מ דף נ' בהא 'דנתנה לבלן מעל שכ״ז שיכיל המוציא מעות הקדש לחזור מהמקח לא מעל וא״כ בביטול מקח שנתאנה המוכר דין
הוא דלעולם קוזר וכיון שגם המאנה יכול לחזור לא כתקיי' המקח ולא מעל המשלח אך א״א שאין המאנה יכול לחזור אלא כשהמתאכה תובע
^טאתי א״ש דהוי כנתקיי' המקח שאין הדבר תלוי במאנה שהוא מוציא מעות הקדש לחולי׳ ולפ״ז ניחא דמבבא דאתרויג ורימון ה״א התם בדין הוא
' על בעה״ב שאין אונאה לפרוטות כדאית׳ ב״ס הזהב ונתקיי׳ המקח אבל כשהאונאה יותר ממעה כסף לא מעל בעה״ב כיון שלא כתקיי׳ המקס
שים המאנה יכול לחזור וקמ״ל דאפ״ה מעל משוס שהדין שכ״ז שאין המתאנה תובע אוכאתו המאנה א״י לחזור ובחיבורי עצי בשמים סי׳ ק״ג הארכתי
ליישב בזה השיטיי' שבסוגי' זו בכתובות ובמעילה ואכמ״ל.

4תזהר יותר .לשון המקרא (קהלת י׳ב) ויותר מהמה בני הזהר3 .לשון המקר' (משלי י״ב) וזהו אזהרה דלא תונו איש את עמיתו דמוקמי׳
ילה בב’מ דף נ״ח באונאת דברי' ומאוד הפליט בעונשו יותר מבאונאת ממק שבדברי' נאמר בו ויראת מאלקיך ועוד שזה בגופו וזה בממוט 6 -לשק
הסקר׳ (זכרי' יב) שמטעמי' הנ״ל יהי' יותר נזהר לדקור בלשוט חרב חדה ומה שיש לדקדק בשתי אזהרת האלו שנצטוו בתוספ' אזהר׳ על הגרי׳
מטאר לעיל באזהרות שנאמרו בסדר משפטי'( .דתהלי' ל״ב) לשונן כתער מלוטש ( שם ל"ד) נצור לשונן מרע8 .לשק המקרא (ישעי' כ״ט) ובב״ם
שס אמרי' במערבא במאי זהילי באחוורי אפי שכל המלבק פני חבירו כאלו שוכך דמי׳ דאזיל סומקא ואתי חיורא.

’שדלת בכסף יקנו .לשק המקרא (ירמי׳ ל״א)10 .זהו מ״ע דבכל אק אחוזתכם גאולה תתנו לארץ שבשנת היובל ישיב אחוזת כל איש
איש מיד הקונה לאשר קנהו מאתו אשר לו אחוזת הארץ ובכלל מצוה זו דין שדה אחוזה שאין מותר לגאול פחות משתי שנים ולאחר שתי שני' יכיל
לגאול המוכר מיד הלוקח לסי חשטן הדסי'אשר קנה מסט עד שנת היובל11 .זהו אזהרת והארץ לא תמכר לצמיתות ובסי' רכ״ז מברש הרמב״ם
פלא למטר בא״י מכירה קיימת והרמנ״ן כי׳ דבריו שלא יאמר בפי' כרני מוכרה לך לעולם אפי' אחר היובל אבל השיג עליו והקשה־ כמה קושיות
ונתחלה הטלק בעד נעל • כהלכות שלא מכה לאו זה משוס שחושבו לשלילה וטעם לזה שאמר ובכל אק אחוזתכם גאולה תתנו כדי שלא תמכר האק
,לצמיתות ואינה אמד' כלל..והביא■ נ7רושלמ< דדמאי דמשמע שהלאו קאי למוכר אחוז' לנכרי שמכירתו היא לצמיתות ולדבריו המוכר שזה לחניה כתנאי
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החכמה

דוקא דלפסקנא לא מיירי הסוטא דנני העיר ששלרזי שקליהם
שם גג«' חטא דיי בן כתירא אומר אף המוכר סוס וסייף
כו׳ ועיין ה’ח שהקשה על המום׳ דלעיל שהוכיחו מכאן
בשיש לא ידעתי מי הכריחו ליה דהא אף דנימא דמיירי בשיש ע״כ
ציל דמועיל קטן אף על השביעה דהא לפיז יהיה צריך לומר עכ'פ
דבקרקעות הא דה׳ן להן אונאה הוא רק עד פלגא משוס יאל’כ לא
שייך הא דאמר ר*׳ אף המוכר סום כו' וא״כ קשה דהא הכא בהא•
דהשבועה הוא על נאנסו (ונס נראה קצת כסיתר א־ע במ״ש שס
דריי בן בתירא בודאי אין להן אונאה כלל רהאהטע□ הוא משום
בסיקסיז למרץ דברי הרמבים בפ׳יג דשקליס ישם כתב דלמסקגא
חי' נפש יכל אשר לאיש יתן בעד נפשי א’כ קשה גיב האיך שייך
מיידי נשים וע״ש ודוק) וגס מ״ם שם דלשיטות התום׳ הא דשיח
אינו נשבע הוא מטעם דכיזן דאף מפשיעה פטור א'כ למה לי׳
לומר לישנא דאף יעים שנשאר בקושי' יעיין קיקיון דיונה שהרגיש
לישבע וא'כ כיון יקנו מידו להתחייב בפשיע׳ סתילא חייב לישבע
ניב בזה ועיש מה שמחין ואףשדבריו דחוקי׳ קצת מ'מ ע'כ ציל
:ןלתרן דברי התים' 1ק ל :
במחיה דבריו ליתס ג'כ דלסיז יהי' קשה למה א*צ לישבע לשיטות
( 'Olfבדיה אם הוא בן גרים כו' היינו זו אף זו דאפי' מעשהת
התום' מכיס על שאיט ברשותו ומסתימת דברי התום' נראה יס’ל
אבותיו אין לו להזכיר ועיין פהרסיא מיש בזה וכוונתו
דנודאי א'צ לישבע שבועה שאינו ברשותו ומדאוריית׳ נראה דלכ״ע
דלפיו קשה למה נקם אחיב בברייתא גר דהא הוי כיש ועיי מתרץ
א’צ לישנע עיז (ידעת השיך בזה שרוצת לופר אליבא דהראניר
ננשלמא במתני׳ וברישא דברייתא (ונחסר ואיו בדפוס וציל
דגם מדאורייתא צריך לישבע עין נראה דהוא דעת יחיד ומה גם
שהוא לא כתב זאת ג'כ בהחלט ועכ’פ דעת התום׳ נראה דאיט  7כמיש) דנקט בשניהם לענין שלא להזכיר לי מעשיו הראשוני' איש
אבל סיפא דברייאא דנקט לעני! שלא ירצה ללמוד לו תורה דייל
כ]) וע'כ צ’ל דהטעם הוא בפשיטות דהתורה פטרה בהנךמשביע'
דזאת אינו מטעם שזכד לו מעשים הראשוני' וייל דבגר לא שייך
וכסו דחוינן דא' 5לי&בעבהנך נמוד' במקצת ובעיאוכמו דצריכין
בלל להזכיר לו מעשיו הראשוני' וכמים הפניי והמהוש״א בחידושי
ואפיה
אט לומר ע’כ אליבא רהרמבים רסיל רחייב בפשיעה
אגדות והוא רק שמתסת וה אינו רוצח ללמוד לו תורה 'ע״ן בפניי f
אמרינן דמשכועה פטרה התורה כן ייל ג יכ אליבא דהתום' וכבר
זכמהרשיא שם וקטיל דאפי׳ זאת אסור לומר לו ועיין קיקיון דיונם
שריל גיר
הרגשתי לעיל נזם גנמיזה בעלמא על מרן בעל פניי
פכרא זו אליבא דגטום׳ אחר שכתבתי כיו עלה בדעתי דייל דם׳ ל
בהא דוו חף זו על הא דנקט בעל
שכתב דאין ספי׳ של התום׳
תשונה מקודסרק דהי' קשה לסם למה לא נקט גד גופא דהא מביא
לבעל החיתים זיל ראם נימא דסיירי בשים אין ראי׳ מזה דמהני
ראי' מפסזק על גר עצמו ועיז כתבו דמוסיף אגר עצמו גיכ בן
קנין בש״ח על השבועה ומשוס דייל רבאמת בשיח אם קיבל בקני}
ודלא כיש מניני׳ יכליז אף וו קאי על בעל תשובה ועיש
גרים
רק על השבועה לא מהני אבל בש״ש כיון דע יקר הקנין הוא על
ונראה דכוונתו שלא בדברי המהי־שיא ולא ידעתי מה הועיל בזוז
המיו-ש שיהי׳ קייב לשלם בנגגבו או ■נאבדו ממילא תל הקני! על
יהא עכיז יהי' קשה קושית הטהרסיא על הברייתא עכ'פ דלמס
ולא שייך תו קטן
השבועה ג'כ דאם טען שנאנס צריך לישבע
נקט את'כ גר כיון דהוי כיס וע'כ צילכתירוצודהממרשיאואיכ
דברים עיז ודוק ומעמה יש לתרץ ג'כ מיש דלשיטות התום' איש
יותר ים לסו ש בפשיטות כדברי המהרשיא דקאי על הא דנעל
וי״ל דכוונסו ג’כ לוה דכיון דלשיטות התום׳ עכ'פ אין מועיל הך
קני} לחור על השבועה דהא אף אם האמת כן שפשע פטור וע'כ
תשובה דהוי לא זו אף זו ומה נס מראה מדבריו דקאי דברי
דקאי על
נראה
ובאמת
הטתני׳
על
תום'
ליל והעיקר הקנין הוא שיתחייב בפשיעה וא״כ ממילא חל הקטן
וכמו שנראה מדיבור הקודם לזה בדיה הא מה אני
הברייתא
ג’כ על השבועה שאם יטעין שלא פשע שיצריך לישבע עיו ואין
מקיים לא תונו רקאי על הגמ׳ וע'כ ציל דהריבור השט דכאן קאי
כוונתו כלל דלההוס' הפטור מהשבועה הוא רק מחטת וה ובליז
םי׳ אמרינן דצריך ליסבע רק יהנוונה הוא דלהתוס׳ עכיפ אין
על הברייתא וכן נראה מדברי המהר־ם שיף שכתב םמכו דבריהם
לחייב שבועה עיז״אס לא כשקיבל בקטן על גוף החיוב מן הפשיעה
על הברייתא ונראה דפוונהו הוא ט כ דמדינור כראשון נראה
דזאת קאי על הברייתא ועיין עוד שם במסרים שיף שכתב אכל
וממילא כשקיבל קטן עיו שפיר תל הקטן על השבועה ג'כ וכמיש
במתני' שים לכל א׳ לימוד בפני עצמו דגר יליף מוגר אל תונו כו׳
ואף דלשונו מגומגם קצת אף לפיו מ’מ הדבר נכון עכ’פ מצד
עצמו וייל ילא דקדוק בלשונו כ'כ והעיקר כוונתו עכיפ הוא כמ’ש
ובעל תשובה כלמוד מעמיתו אבל ברייתא ריליף הכל מעמיתו לא
איצטרך לב' בבות עכיל ולא ידעתי מה קאמר דהא כמו דנקט
ועיש בתומיס מים עוד בזה דקיון דקייל בעינן כליו של קונה וא'כ
בררייחא הלימוד רק מעמיתך כך לא נקט במתני' דק הלימוד
האיך יועיל הקטן לאחר שנתרמה מרות׳ דמי נתן לו כליו של הקדש
מוגר לא תונו ועיין ת״ח שכתב להדיא דהא דנקט במתני׳ הראי'
ואי דבני העיר הקנהו הסידר להקדש א״כ היל הקדש ואיך ינמן
מוגר קאי על כל הא דמנן במתני׳ ועיש (ועיש שנראה מדבריו
בשליח והרי מועיל בהקדש והריטביא והמרדני אפשר סיל כסיד
דבגר גרע מבעל תשיבה ודלא בהפניי והמהרשיא כנ׳ל אבל מצר
דאף בשאול יכול לעשות קים וא'כ יכיל להיות דבט העיר משא״ל
להקדש סודר וא־כ לית בי' מעיל' ועיש עוד מזה ועכיפ מכל דבריו
הסברא נראה כדברי׳) ועיינתי בהרייף בחידושי אגדית שנראה
שמתרץ קושיה המהרש״א באופן אחר ודבריו ליתס כנראה למעיין
בזה נראה דאה הבט העיר עשהו הקנין בשביל הקדש מהט לעני;
שם והעיקר הוא כתירוצו דהמהרשיא וק״ל :
גוף החיוב עכ'פ וזה הוא קלא כדברי המהר״ס שיף שנראה שדבריו
!קן□׳ נדים חוץ מג' שיורדים ואין עולי; אין לפרש דאיןעולין
דהקנין סודר של הבני העיר אין מועיל להקדש ובמיש שם אך יייל
לע־לס כו' ולפמיש השטמיק ייל דהכא כוונת הגט׳ הוא
דגם המהריס שיף לא כתב זאת רק להיייא וכמו שנראה מדבריו
דאין עולין לעולם והא דקאמר לקמן דהכא על אשת איש יש לו v
ש 0למעיין ויש לי אריכות דברים בדברי התומים הניל ובמיש
חלק לעילם הבא מיידי כשלא עשה פירוק והכא מיידי כשעשה
עוד בזה ואין להאריך ביותר בדבר שאינו נוגע ב'כ לשקלי' וטריא
סירות שהוליד ממזר ועודייל דלקמן מיידי בשנידן מימות ביל
כיו עיינתי בקצות החושן בסי' הניל בסוף
ןידן אתר שכח בתי
ומיתתו כפרה ועיש בשטמיק שהוכיח קמדנקם הא דהבא על אשת
האי׳ שכתב לפשיטות כשם התומי׳ דבשיש מהט הקטן אף לשבועה
איש בחדא מחתא עם הא דמצבן פני תכירו ברבים וע'כ צ׳ל דאף
ומתמה עיו דמה חילוק יש ונראה דכוונתו ג'כ ל דברי ההומים
בהבא על אשת איש דמיירי הכא אין לו חלק לעולם הבא אחר
שהבאתי דמזה מוכיח רוקא ילספקנא מיידי רק בשיש נרא' רמחלק
$זה 1’3׳^ Pלש״ש ועין מתמה כמו שהקשת׳ ולפמ׳ש איש ודוק
שצתבתי זאת עיינתי 3מ הי ים שיף ונראה שמתרץ ג״ב 3דדך
היטכ בכל זה :
ny׳M7jv*»5
שכתבתי וכן מצאתי בתורת חיים כגח' לקמן דף ניט שמתרץ
להדיא כן ועיי! סהרשיא בחידושי אגדית ודוק :
באיך והא דחשיב מלבן אעיג דהני לי׳ נמס' אבית כו' ועיין
בדיה אסר דיי בשקנו מידו ואיה כו' חיל דככא דפטור
פ '•":מה שהקשה בזה ולא קשה מידי בפשיטות חדא דהא
אפי׳ משמעה לא משעבד נפשו בלא קטן ועיין שיך
מדברי ריח ג יש אינו מוכרח ז את דהא י*ל דכו-ונתו הוא רק דאין
נסי׳םיוסיקקכיט שכתב לתרן באופן אחר ועיין אורי'בסי׳
עולי! מיד וכמו דצריכין אנו לפרש לשיטיה התום׳ על הא דהבא
הניל סיק ק'מ שנתב דלדעת הרטבים דסיל דחייב בפשיעה אף
ואדרבא מדבריו
על אשת איש דכוגנמו הוא רק דאין עולץ מיד
בשיח א'כ תוינן דיש בו דין שומרים קצתע״ה צ״ל כתירוצו דהש״ך
ייל דיש לו אף הלק לעולסהגא רק דהשום׳ מחלק כן אליבא דאמת
יש לתרץ להרמבים בפשיטות דייל ים יל כתי'
6בלנאממ
דחזינן סגנו׳ לקמן דהמלנן אין לו חלק לעה״ב דע'כ ציל דכוונת
דהריטב״א והכשע־ק דהכא גבי הקדש לא מהני בלא קנין משוס
דלא שייך בההוא הגאה דמהימןלי' יאפשר דהתומים אזיל לשיטתי',
ועוד דלפי סברת התום'
ריח □יא דבהא דמלבן אין עולה כלל
בשירן הפני'
בהירץ הראשון נראה דאין לחלק כלל כסברתם
ס״ק סיו דהרמביס ם*ל ג״כ דהקושיא הוא רק
שנתב בתותים
ונראה דכיון דאמרינן דאין לו חלק לעה״ב מסתמא אין עולין כלל
מודעים ולא מיהי׳ זאת בהקדש קלל  .א "כ ע'כ ציל כתירוצו דהשיך
מהגיהנם יא״כ ממילא נשמע ואח ממשנה דאבות ואפשר לומר
ודוח
דואת הוא ג־כ כוונת הפני' ,במיש ויש לייבב אבל באמת לסמים
[7יב גס' ער כמה אמר אמימר עד כדי דמיהן יעיין מהרים
בראשונה לא קשה מידי בפשיטות ובגיף קושית המוס' הלזה לפי
שיף שכתב ואם נתאנה המוכר ציע בפסקי' ולא יךעתי
מה שנראה מדברי השטמ״ק יש לתרץ בפשיטות כי נראה מדבריו
&קומו בפתקים כי אף דנראה מכמה פיסקי׳ הראשוני' שפסקו בזה
להא דקאמר כלהיורדים לגיהנים עולים הפי׳ הוא דעוליןרק לאתר
צר יי וצמו שמניא כראיש והרייף אבל עזה נא כתבו :־
••ו
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בבא מציעא פרה ד

.ה דאין עולין לאחר י״ב חודש רק סגידינין
לפיו אין לינקיטהך דסושעי ישראל בגילם
בהא דקאמר כל היורדים לג' עולים אבל
לא משמע נדצרע מכמה טעמים ואיו להאריך
ביבר ודוק {
א גט׳ אסר רב שנא בר בזנא בו׳ נוח לו לאדם
פיסיל עצמו בו׳ מ<לן ממסד כו' ועיין מהרים
נשם העולם דהאיך לפד פכאן דנוחלאדם האייל
.ול להציל א״ע ממיתה בזה אין צריר להפיל איע רק
י המר י״ל דסברה בדעתה ממיג אם ירצה להודות יודה
ששלחם אליו הסמני׳ ואס לא ירצה להודות א״ב אף אם
ם בהירש שאמצו נתעברה יכול להכחיש לה ומפיל׳ לא מהי׳
ניצלה ממיתה אףנוה שמתבייש אומו ועיש שנשאר בקושי׳ולפעניד
בראה למרץ צפשיסות דסא ע״ב ציל דאס האמת הוא שמימדס
במעברה אינם חייבת מימם ונמו יחויגן אליבא דאעת כשאמרה
הבר <א והודה למרי׳ שממנו נתעברה לא הי׳ מגיע לה מימא
(ועיין אור □חיים שם טעמו של דבי ועיין פניי בכתובות דף 0־1
ע״ב) יא*כ לפיו אם היתם אומרת דק שמיסודה נתעברה אף שהוא
הי׳ הכחיש אותה לא ו^י׳ מחויבת מיתה ומשום דטספק אין להרוג
אותה ובכל מקו 0מצינין צאין לא־יב מיתה בלא עדים ומה לי
דליכא עדים על נוף הזטת או דליכא עדים עמי נתעברה ובזה
האמרה רק בסמס ככר גא ולא אמרה בפילם שהוא מיהודה היתה
חייבת מימה אם יהודה צא יאמר בעצמו שואת הוא מפנו בי פזה
האמרה לאיש אשר אלה לו לא הי' מוכח שטענה שהוא מיהודה כי
בזה לא הי׳ הסי' כ*צ וכמו שכחנו הספור׳ וגם י״ל שואת לא הוי
עב'פ טענת ברילפטיר אותה ממיתה ודוק וא״צ יל-ף הנ«׳ שפיו*
מכאן דטח לו לאדם בו׳ ולפענ״ד היא פסיט וברור כמ״ש וכן צראה
ג׳כ מדברי רשיי שנתב אעיס שהי׳ מוציא’! אומה לשריפה לא
אמרה לסם ליהויס נגעלתי אלא שלחה לו לעי שאלה לו אנכי סרה
ואם יודה אוא כעצמו יולה וצראה לכדיא צמיש שהיא לא טענה
בפירש שמיסודה נתעברה בכדי לפטור איע בטענת ברי זו רק
סלחה אליו ברמז בעלע׳ למיפאלה לו והמתינה עד שיודה בעצמו
ואלו לא הי׳ מידה הימה נהרגת וכן נראה להדיא ג״כ מדבי♦
רשיי בברכות דף מ״ג ע״ב ועיש ששם מפורש הדבר ביותר קצת
כמיש ועיש ודוק אחר זס עיינתי בהפלאם בכתובות דף ם״ז ע״ב
שארגיש שם על רש״י באיש לא גילתה הדבר יהא אף היתה אומיא
«פירש עליז ה*' יצול להכחישה דאין בסמני' אלויראי' כ״ב והוא
ג״כ כקישית עהר״ם סיף ס?יל וע״ש שמאפא זה יוצהלפרש פי'
אחר בדברי הגמ׳ וילא כפסיק ילפמ״ש צא קשה מידי אחר שכחבתי
גל זה עיינתי במהד״ם שיף בכתובות סס שמרחק א״ע לתרץ קושי'
» ולפסים אים בפשיטות וע״ש פה שמדקדק עוד דדילמא אם לא
וצגיש שכתב דבסברא
«3׳ מודה עיי הרמז היתה אמרה בפירש
אוץ־וגה שנתב שם איש והוא דוחק כנראה למעיק ומה גם דייל
•דמה ששלמה הסמני' יכול להתוודע הדבר ומן הסחם ראו עול
אנשים אצלם אבל הוא יקמק הליש דסא כיני לנינו יצול לסייח
קהיחס נשרפה ועיין במוס' בדה רנתיב היא מוצאת ועיין בפניי
ובהסלאס שם ודוא בצל  01י.
!™׳.?""-י?*
3נמ׳ מגלן מתמר וכתיב היא מוצאת בו׳ועיין פכיי ש5ת<
דפזה יש לעילף דמלבן אין לו חלק לעסיב משוסדאל״ג
קשה הא סאבי עצמו לדעת הוא עין גדול שאיןלותלקלעהיג
ואלה אמרינן ימוסב שיפיל עצמו לתוך כבשן האש וע־כ ציל
דואת מוי עבירה ביותר ממאבר איע לדעת והשתא דאמרינו
שמומר לעשות כן מן הדין לא הוי תו מאבד איע לדעת ואף דילפי
ואת מח מר מ*מ קשי' תפר גופא היעא עביה סכי וע״ס ולפעניי
3מח כ דבריו ליחס ילדצריודהעיקרמלי׳ אי העבירה גדולה
♦ומר מן המאבד עצמו ליעת או לאו א״נ קשס על גי ף התורה
דלסה יצוה סיהדג ואל יעבור נגיע וסיר הא מזינן דהכא על אשת

ילא אמרינן בהם ♦ה» ואל יעבור
דסיל לאף באומןהעכירות
----------------בפרשת ״1..
ועיין "י.-
עיע «״«
רשאי להחמירר עיע
שני׳ שמפלפל
דרכים בדריש
שיומפלפל נ״כ אי אמרינן ואת בבני נח יע־ש שכחב
באריכות בוהיוו
לחד סברא דאדרנה ייל בבני נח לכע ישאי לעשות כן וכן צריכיו
אנו לומר ע’צ אף לשיטתו יטיל יכוה אמרינן יכרג ואל יעביר
דהא בני נח אינן מצוין כלל על קידוש השם ולא אסיינן בהם כלל
יהרג ואל יעבור ולכמה פוסקי׳ היין בני נח עד שקיבלו המירה
(ועיין בפרשת דרכים שם ובדרוש הראשון יייק) ועזכ צ’ל דחמר
החמירה עיע ושברה כדעת הפו׳ דנני נח רשאי ג״נלכחמי׳
ע,ע אף ’דגר שאיט « 1הי’ 1יא,כ לס"* ממילא אי! ראי׳ כלל וייל
דאף בישראל אין לעשות פן מן היין (לתלי יק נייעית הפוסקים
הנלאירשאי להחמיר ע״ע שיאבד א״ע אף ביבר שאינו מן הדי!)
ועיקר ראי׳ «ט׳ הוא יחזינן שהיא עבירה גדולה אבל לא על flu
הדין ויש לי עוד אריכות דבריה בכל זה יאק כאן מקומו :אמר
ומן רב שכתבתי ואת מצאתי ביינ״ש כתשובה קע׳א באמה״ד
שמה וז״ל ומס שאמרא שהגאונים וכרשב־א ו*ל כתבו שהעובר על
החרמות והשביעית הוא בכלל לא ינקה והיינו כעובד ע’ז דכתיב
בה ולא ידבק בידך מאומה מן מסרה ע’כ אם הפליגו להגדיל
העון ההוא כסו שעשאו חז״ל שאמרו שבבל העכירות שבתורה
נאמר בהם ונקה וכאן לא ינקה וכן שנפרעץ ממנו ומכל העולם
לא אסרן בו שיהרג ואל ועבור כמו באותן נ׳ עבירות ווה לא עלס
על דעת שום אדסילאמשבאינש אלא שירך הנמים להפליג
בהנדלל! העונות כדי שישמור האדם טהכשיל בהם אסרו חכמים
כל המספרלהיר מגדיל עיטת כנגד פלש עבירות ע״ז וג׳ע ושיר
וכו׳ וכן נמשכת נדרים יצא ר’ע ודרש כל שאינו מנקר אח החולה
כאלו שופך דמיסונפרק ר״א דאורג אמרו הקויע בגדו נחמתו וכו׳
היאסר אדם באלי וכיוצא בהן יהרג ואל
יהי' בעיניך כעובר
יעבור הא לינא לסימר עכ״ל ונראה להדיא כדברינו שכתבתי :

איש יש לו חלק לעהיב וכן ייל גבי שיי דיש לו חלק לעהיב והמאבד
את עצמו לרעש אין לו חלק לעהיב וע'כ צ״ל דלא תלי׳ בזה כלל
וכן תזינן גיא ’על אנא על א״א וסיד הזרגין אומו בכ״ד ועל הסלב!
את חנירו ברבים סאף שגרע לענין חלק לעה״ב עכ״פ אין עונשין
אותו בביר עיי ואיכ נראה להדיא האת לא מלי׳ בום כלל ועל
ניידת המורה אין להקשית כלל (ואף דעל ט״ש לכיציח מהמורה
גופא יש למין קצת מימ ע״כ 5יל כמים מטעם השני ועוד משאר
סעמיס שאכתוב בסמוך) ועוד חמי׳ לי דבריו ביותי שנראה
"* מדבריו שמרינא ♦יל שיאבד א״ע לדעת ואל ילבין פני מבירו ברבי'
ובמו דאמרינן גגי הנך דיסרג ואל יעמר וזאת אין הדעת סובלזא
כלל ימה גם מלישנא יגע׳ דקאטר רק מוטב ומסתימת הפיהקיס
גדאהלסיפך ועוד קשה הא עוז אין לט לימור כלל מחסר דהא
ויל ושא הימה מחמרת על עצמה וצפי דמזינן דאינא צמה פוסקי׳

t
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דלג

ך/ןס׳

כדה טח לו לאדם שיבא ט' ולבל מיי קשה יאפי׳ בא
על א־א ודאי כו' ועיין קיקיון דיהס מ־ש לתרץ קושיה

החום'נדברים דחוקים ועיינתי נהריסב״א ודל אפראיילהן
מיתתו נחנק גו׳ ואע״ג דאמרינן פלשה יוררין לגיכנם ואין עוצץ
גו' כמם ודאי א־א ודוד הרגיש שבשבילו $י' אוערין לו השיב•
שהבא על א יא מיתתו בחנק אבל הפא ספקא״א יש לוחלקלעה־ב
ודוד נא על ספק א״א הוי שכל החולךמ׳עציל ולפיזלא קשהקושית
©סיס׳ בפשיטות משוסדעלודאיא׳א איןראי׳עהאידמד בלץ
רקעלססקא״ו) ועיין ת״ח ומהר״סשיף במה שמשרצי© קושיא
ושא ג׳כ קצת כדברים
התום׳ ודברי שניהם הסה בסגנון אתר
שכתבתי רק שדברי מבוארים עוד ביותר ועיש־ ועיין מהרשיא
בחידושי אגדו® : pm
ך/ן0׳ דיה ולא עוד אלא בשעה שעוסקים ס׳ צלו׳ לא מינעי'
כו' ועיק ססרש״א במיזזשי אגדות ובהרייף סס שכתנז
לתרץ בפשיטות יומר קצת ועיין פרסת דרכים ידוש י״ב ושא כיף
ליח ע״א שלי נו * 5בוה בדרך דיוש :
בגם אמררבמנינא ברי' דר״א נו' עם שאחןבמור׳ ובמצימ
אל תוניהו ועיין גיי שנתב דמפמע דקאי רק ל  Orספת
ובן שא בשטמיק כאן כיעא
ומהרטבים והטור נראם בסיפך
הרסנים ועיין כחימ סי׳ רניח שנתב שני המעות סנ׳ל ועייןצניא
בסי׳ סניל שנשאר נציע לענין אונאת ממון בנסיג ועייןגסצישיא
בחירושי אגדוח מוס ויש לי אריכות דברים ביה ואניס
השערים ננעלו וזוץ משערי
נגע׳ אמר רב סיסדא כל הפערים
אונאש נו׳ ועיין ח״ח שכתב דאיןלפרש שהמס •איו לנעלי©
לגמרי רק שצריך אדה לאפוסי׳ ברחמים הרבה ולמין דעתו בכל
לבז עד שיפתחו חשערים ואינו נענה מיי כשיתפלל ובוהנענה
מיד ועיש באריכות קצת והגש אף שנראה שדבריו נכונים ה! מצד
הסברא הן ממשמעות הגע׳ וססוסקיסאך דלפ־ו קשה על הא ל אמר
ד״א מיום שנחרב בסמיק ננעלו פערי המפל׳ ואעיפששעריאמ&ל'
ננעלו שעדי הדמעות לא ננעלו .רלפיויסי' צריכין &ט לומר גיל
סה־רשדסם נשמע סינף ומשמעו׳ הנס׳ בזה לא משמע כן משים
ו־לפין לא יהי׳ שייך הראו׳ על זה מהפסוק ואפשו לומר יהתס
הפירש היא משיטו דהשערים ננעלו וצריולאפושי׳5רחמ>׳6יפאחו
לו שערי תפלה ולאו כל איסזוכה לוה וצדיךשיהייצדיק במעשיי יאס
לאו איט נתקבל תפלתו ושערי דמעות לא ננעלו ונעצה בת 0חף
מי שאיט צדיק גמור אכל עמיה לא נ׳כ כמארה במיסציעק
מהנאת דברים ונסו דילפינין ע״זמהקדא דזהנענה מיז־ שנאמר
כנה ד׳ נצב פו׳ ובידו אנך דססמע שהיא בידו לעסה מיד וכו
מצאתי להדיא אחיו בסמיע ובפרישה סימן דכיח שצתיב ללסוד
מוה דנענם מיד (ועיין דמבים בא׳ י״ר מה׳ מכירה סיף הקר?
שכתוב וכל הצועק מכוניית דברים נענה מיד שנאמר כי אני 1׳ ז
ולא
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מעין

בבא מציעא פרק ד

ולא מנתי דיק מה דסא לא מצייןעל וה דרש זה כג«׳ כלל וצ׳ע)
וכן נראה גיא מדברי סשסס״ק הכאתי דכריו לקמן כסמוך דמפסוק
וה נראה יטה נפרע סיד ררלא כנראה מדבריו דמאמח דסשער
הזם פתוח נענה מיד משוה רמוה רהשער פתוח אינו ראיס כלל
ונמו שאנחיב כםסוךאח*ו עיינתי היטב נמ״א גמא שכתוב בסיף
הדינור ש& וזיל ו& ן משצע קצת לעיל דקאסר שתאוך שדמעתה
מצוי'אונאתה קרונה סי׳ הפירעניו׳ ממהרת לבא כיון דגם שערי
דמעות עתוחין הן ונכנסים מיד עכיל ונראה מדבריו שמפרש בהא
דשערי דמעות ממוחין גיא כן שנענה עיו מיי וצבר כתנת•
דמלישנא דגת׳ לא נראה גן מאום רעיו ליכא ראיה גלל מהפסוק
והעיקר הוא צמיש דלוה צריך רחמים ואסדים גלולים שמשמע
תהילתו ולאו אל אלם 1ו?ה לכך ובדמעות יגול אף איש בינוני
לסעול שאשמע צעקתו אבל אינו נענה עכיו תיכף נמו גני אונאה
אתר שכתבתי ואא עיינתי במהרשיא בחידושי אגדות וויל חון
משערי אונאה צו׳ אף אס נאמר ולמיין תן הכללות במקום שנאפו,
אין אין ים סומר הא לאפר לעיל שערי ומעם לא ננעלו דהיינו
אונאה היינו דמעה לעמזןשאדס קובל על אונאתו יבא לילי דמעה
בדאסרינן לעיל יהי׳ זהיר באונאת אשתו יתמוך שלסעתה נו׳
וכיאיישא לקמן גבי מקובלני מצית אבי אבא מביא לוד כו׳ חין
משערי אונאה צו' וקרובה להוריו ומעה עביל וילין! לה מרנמיב

&נם ו׳ צלב על תימת אנך «׳ דרך משל צששער העיר נבעל אין
רואה מתיך העיר חוצה לס ציהשער&סהיק אבל נצב על החותה
רואת לסין ואין צשער הצנעל ספ&יק מלראות חוצה עגיל ונראה
מיצריו ממפרש להא דשערי ומעות ואא ושערי אונאה הוא חי
ולפערד העיקר הוא כמיש לעיל אף דפונרי רשיי לקמן נראה
קצת כן אין ראי׳תדא דמדבייאתוש׳ שם • צראה לצויא נאיסך
ועיש בתוס' שכמנו ונאנס רחק בן דהא וריש לעיל ריס במויא
מיכאיב הנם ד׳ נגב כו׳ ונראה מדבריהם אמה להייא רואת הוא
מסעם אאר ולא מסעם שקרוב להוריו ומעות זבן הוא צהליא
גסריטניא «5ה הבאתי דבריו לקמן ועול •יל יאף לנראה מיצרי
רש״י שמה מפעם שקרוב להוריד לטעות הוא רק לפרש המם יבר*
הגמ׳יקאמרה צךפקוצלצי מביא אבי אבא דקאירקעלמו
לשיטות ושייואתישטה י ובאמת פסוק וה מצסד׳נצבאינו
כתועבהצילים והוא בעמוה ומשיה צריו רשיילארש למאמת
סצער הלב הוא וקרוב להורי ר דמעות ובסרט צבי-אשא שדמעתה
לגצוי ונהו דאמרינן בגס׳ לעיל לעולה יהי׳ ארם והיר באונאמ
־אשמו המתיו שמיעתה מצוי׳ מ׳ (ונראה והוא ביג מטעם וה דיש
בה שניהם דיש מ אונאה ויש בה נ׳ה הא ירמעתה מצוי׳ ומשיה
צריך ליוצר בה ביותר בי יש מ♦ ארס שאץ מקצידין נ? על אונא"
ומלאי דהיכא יהאיש הלוה שחטאנצנדו מחל לו הקניה מחל לו
ב״כ וכמו יתויצן דהעיקר התשובה שבק ארם לחבית הוא יק
לפייסו *א? באיש אף שמאנה ביברי׳ דל שאינו קפדן כיב ושמילא
אינו נענש אבל באשה שדמעתה מצוי׳ וססממה מחמת צער הלב
סוא וקרובה להוריד למעות מיכף מורידה דמעות מיו ויש ליחש
ביותר שיענם עיו) ואיש מסעם  01הא דקאמרה כן מקובלני מבית
אבי אבא דקאי על דוד המלך עיה ששערי למעוא לא ננעלו ומכיש
בזה דאיכא תרתי אבל אליבא יאמת ייל דסיל לרשיי ביב יהעיקר
הראי׳ על הא לשערי אונאה הוא יק מפסיק לעמוס אדא דכן הוא
להדיא בגט׳ ובקזשית המוס׳ והריטביא וכן נראה קצת מן הסברא
ל’כ יהא אוינן ־זים כמה .בני אד 0שאין בטבעם להוריד דמעות
צלל ואיכ יהי׳ נימא לפיו דעיו לא קאי הפסוק יעמוס וגימא לוס
לא נענה כלל ואת היא דבר שאץ סלעת סובלות ועיכ צ יל צמיש
אתיו עיינתי בטור בהי' יניח יייל שס והצועק על אונאת לברים
נענה מיי ויופר צריך ליזהר באונאת הגר כו׳ וגס צריך ליזהר
באונאת אשתי שמשיו שדמעתה מצוי' עונש אונאתה קרובם לבא
עניל הטור וכתב בפרישה עיז צם צריך ליוהד באונאת אשתו כי׳
®י׳צריןליזהר מציט כאונאמה יותר מנשאר אונאת ואיומי לכתיב
(ונראה להייאדטצרש ניב
לפני זה באונאת גר קאי עכיל
צמיש לעיל לבאשה סמטת דדמעתס מלוית ניב צריך ליזהר
ביותר) ולפיו נראם להליא לספיר מתפרשים יברי ישיי לקסןכמיש
ובגוף קישית התסרשיא סאדקאמר רק חון משערי אונאה יש
לתרץ בפשיטות אדא דייל יציץ יאיצו צימ לענק דינא עכ״פ בוס
ה' 5ו״י’ דמעות צנעלי ציה או לאי אין ליקיק כ’כ וכוונתי רק
לסיסיף על דברי ריא רריא לא אפי רק על שער♦ דמעות והוא
יליף עיוגיה ועוד אפשר לומר דרית פליג באמת בוס על ריא
מה שהרציש הטהרים שיף על הא דאנו
ובום יש למין גיב קצת
אוסרץ במפלמינו מכניסי דמעה הכניסה דמעתינו ונראה יאנו
צריכין להתפלל עיו שיכניסו דמעתינו ומגמ׳ דכאן נראה שעי ו
,אין צריכין להתפלל כלל ילפמיס איש דייל דביון דנראה מדרית
ילאסילסאדריא משיה קבעו בתפלה ע־ו ניב ורוק ועיין מה
""־ שאכתוב בסמוך ולקט ן בעיב עוד מוס :
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שם בגת' אמר ריא מכל נפי ע בירי שליח אין סאונאה שנאת'
וב-יו אנךועייןמיח שהקשה דמהכא משמע דהיב׳ דהקביה
פרע נעצמו קשה טפי תעי׳ שליש ובס' חלק תניא פרעה שחירף
בעצמו נפרע הקביה בעצמו כו' סנחריג שחירף עיי שליח כר
ופירשיי ש 3בעצמו לא סי' טזי' נ'כ לכך הקניה פרע בעצמו 1לא
מתבייש כ־פ דאינו דופ 0ממנייסמן הגדול מסטע רעיי סלינו גרע
טפי ואי משוס וכמסת מדונה מ’מ עיי הקניה העונש יותר
(ולכאורה דבייס מגופגפי׳ קצת נוה שכתב ואי עשוס
מרובה
צהבושת ממנה בו׳ ונראה בכוונתו דרוצה לסתור פי.יש'י דשם
יתפרש להיפך דכיין דפרעה חירף בעצמו גרע ספי מתמת שהעיז
9ניו לכן נתפרע נ׳ה עיי הקניה :עצמו אבל סנחריב סלא תירס
בעצמו אינו נענש נ׳ה דק עיי שלית ובפיש אחיכ להייא לפרש
התם פן יע־ו מביא ראי׳ מכאן דלא כפירשיי שה משוסדמהכא
<ראה להיפך דעי י הקבים בעצמו גרע טפי ואף שואת היא האמס
לעיי שליח הניוש מרובם מימ עיי הקניה עכ’פ העונש מיונה
והעונש גרע מהניוש ועיש היטב בחית ומראה נפיש) ועיש במה
שהרגיש עוי על פירש” ישם באריכות קצת והנה אף שנראה סגוף
דבריו נבוני׳ במה שמ3יפ שמס להיפך ,,נכן הוא נ נ נם10ש*א
נאידוש• אגדית  05אבל מכאן אין סתירה עניפ על פי־ הקי׳ דשם
כי דל השטמיק הצל עי♦ שליח וכו׳ כלומר שאין הנקם ה נעשית אלא
עיי שליח וכיון שנעשית עיי שליח פעמים שהשליש הוש רתוק ואיט
יכול לאנקס סיר כלאמדינן נגע׳ דנרקות שיש מלאך שאינו יכול
לילך כל העולם אלא 3נ׳ או בד׳ טיסות ועומד לפוש נץ כל א׳ וא׳
צדחטרינן אליהו ני׳וצו׳ אינפעמיס שהיא שליח להנקה מהרנה
מי שנאמר לו
צני אדם חס לסוף סעולנז והוא הולך ומקדים
ראשון ראשון כלומר מל ראשון ראשון ועל א חרון אחי ין ובין כך
ארעניות שוהה לבוא אבל בשערי אונאה הקניה בכנייו ונעצמו
הפורעניות ממכרת לצוא לפי סביגע אחד הוא רן כל העולה
עכיל בשס הר׳ יהונתן ואיכ לפי* שפיר ייל אף כפהיק דפתס
רעיי שליח גרע ספי והא יאסיינן בכאן יהקביה פייע גני אונאה •
צעצמו הוא רק מחמת ייליף מהפסוק שבאונאה נענה מיד וכטיש
לעיל כסה פעמים ועיו קאסד ריא גיכ דכיון דחוינן מכקראגיב
א'נ ממילא נראה דנפרע מיד ומשום
דכקניס פר?נ עיו בעצמי
רעיי שלית לא יוכל להיות מיצף אכל ואת יוכל להיות עכיס דעיי
אך דכבר כתבתי דבליו
שליח גרע אפי כן יש לתרץ דברי רשיי
נראה ביושר לפרש התם נהידך יסתפת שהעי! פיעס פניו וחירף
בעצמו נפרע ניב עיי הקניה כעצמו אבל סנתיב שלא העי! פניו
צעצמו נפרע ג'כ עיי שליח ועיין מהרשיא ככידושי אניות שכתב
עור מילחא רפכתבר ביותר דכיון שלא חירף כעצמו רק תיי שלית
'ייל אין שליח לדבר עבירה וי*ל יברי הרב ודברי כתלמוד ט'
ונראה מדבריו דשם דאאוינן אין שליח לדבר עבירה אף גבי בני
צא ועיין פרשת דרצים נדרוש שגי׳ דף 1׳ עמוד ד׳ שספלפל_נ!ה
3״יהחנט5
( l*\03אי) ל האיון 3ץסר ייץק -
ך/ן(£׳ דיה אא;ו חוליא ונח} חול ני} חיליא לחוליא צו׳ פד הוף
הדיבור ועיין מהרים מלובלין ומכרים שיף מה שכמט
בזה ועיין בהריטביא ושטמיק שהאריכו בוס ואבית:
 V‘2מוס׳ד*פ1ה מנור של עבנאי יש דגרצנו׳ ועיין טהרשיא
שכתב יהי׳ ק6ה לסתום׳ רסא ♦ם לינקים טנור חנן ומשיה
*
נתבו ושפא בעהית שהי׳ עי6ה שמו  pיציל דהא דקאפר מאי
חכנא׳ ואסר רב יהודה אסר שאואל שהקיפו דניים צו׳ הכוונה הוא
דמשיס וה קראוהו כך אבל באמת דבריו דחוקים מאודחדא דהאץ•
שייך להקשו׳ עיש איס לסה קראוהו נךהא סצינא צמה שמות שהתה
בלא טעם וכן היא עיפהריב ועוד יהא (נצינא 5נמ׳ צמה פעמים
 0Sוה ושם ליכא למימר אעמא דג«' ינאן ועיינתי נמהרים שיף
ונראה פתחת' זה לא נראה בעיניו ג'כ דנריהמהרשיא ועיש שנתב
לתרץ באופן אחר ודבריו סתומים צדרכו וניל בכוונתו דנחחילה
כתב המום' דיש צורסין חכנא* במקום עצנאי מחפת שמצאו צן
נהירושלסיוחבןגיו  tomנת& ולכך אמרו סהקיט דלריס כו׳
וחכנאי מתחלף בעצנ&י וכסו שהניא שם בשטהרמנין ואחיצ
נתבו ושמא צעל המציר צו׳ וכוונתם ומהירושלמי אי) ראי' וייל
דכיון דלא מצינא בגמ' נשים תקום שיקרא לנחש תכנאי רק עכנאי
♦יל דכווגת
פתח פיך יחכנאי מציצא בכל 6קיס בגס׳ שם אדם
אירישלפי הוא ג'צ על שם אדם שכך הי׳ שמו סל נעל המצור ומשום
דבירומלמי לא נקט אהיש מאי חכנאי צר׳ ונקע רק בסתם אטר של
קננאיאבל בנמ' רידןדנקטאח־צ מאיכז' אמר דיי מטים סהקיפו
בו' איכ ביותר יש לגרום צפשוטו עהנאי .דמצינא שם וה להריא
בגת׳ על נחש מלגרום חצנאי ולימא למחמת דנמחלף נקט כן כ{
נראה לפעניד בכוונתו ואף שחטי שם שורה אחת כמי שנרשם סם
ט’מ לדעתי ודאי דכוונמוהי' לוה שכחבתי ועיש ורוק אחיז עיינתי
נמהרשיל ו כקיקיון דיונה שכתבו לפרש ינרי החום׳ באופני׳ אחרי׳
־ ^------־י
1נ0ת'נ

הודפס ע״י תכנת אוצר החדרורז

מעין

בבא מציעא פרק ד

יצמאיב 1נרי שניה' יחוקי'  *rtWולפס יש לפרעדברי  wהר"ם שיף

המהבפאיטות*ומרו0מעייןעחר :
□3ט׳ אמר להם אס הלכה כמותי חריג ♦ה יוכיח כו' ועיין
גמהי־ש־א בחידושי אגדית ובמסרים שיף ובת־סמאן
מיש בזייכל רבייה' מס יון דרך דרוש ועיין סטמיק מ״ס בוהודל
אס הגיה כסותי חרוב ובו׳  01הענק המפורש נשמיע׳ וו כמן אמת
סמים תניח וכיוצא נהם שהם כמו אותות ומופתי' וים מי שתומר
<י הקבע מראה גנון אל הדברים עיי הצדיקים בירך מפלה
ויש אומר כי
ונקסה י1פי שאימן נניאים ואין והרחוק סן הדעת
מכם מיבמימדרשנתנמנם במחדש וראה בחלום שהי׳ יזילקים
סיזכסי׳ 1ל ר׳א רא״ל ר׳א למס אתה חולקים עלי אמת הסי' תוכיח
יכלסענין וכירי מתרים כנגדו וכי צתצה בת קיל סן השמים ויזמר
^*י לא בשמיר הוא ומפני סה לא פירש ני דברי חלומית הס מפני
שהי׳ בידם החליטו' קרובי' לנביא׳ אכל נסמכו נזה הענין והשלימו'
שזא ירטו קיימו אחרי רבים להטות ר׳א ויל ונראה בכוונתו דאף
ימצ<ט נמה מקומית בגמ׳ דיש נסמ ך על החלום וכן כשקינן
נסדיא לערן נידהו בחלום יצריך התרה ועיין ביו״ד סי׳ שליד הוא
רק דמום יש ליאיש לחומרא אבל הנא דמן הדיןייל אחרי רבים
להפיח איל אף שהחלים הוא להיפר אין לסמיך עליו וכן מצינו
נ״כ דאין מוציאי! ממ&ימזלום יעמו ראיתא נ '5זה טרר נא׳ שהי'
מצטער על מעוח מאשי שני שהניח לו אניו ט' וכן מצינו נסניוקין
גגי ההוא אפוטריפס דהוי נשבניחא רריע דאין משגיתין בחלוס
<גד הדין ולכאויסי? הבא בפשיטית אף כלא הך טעמת ראתרי
רבים לפטיש יהא ר׳א הי׳ מטהר וחכמים מטפאין וא’כ לקולא
 jnrזג־כ אין ליחישלחלום אגל באמת ייל דנקט מילתא דמסתבר
בייתי־ דהכא דהמה הוים רכים ג״כ ודאי דייל חלומית שוא ידברו
ועיין כתשב־ן ־חל? שני תשונה קכ״ח שכתב גיכ לחלק נין היכא
ו־היא לתומרא או לאי ועיש שנתב ע׳ז מילתא בטעטא ומכאן יש
«יאי׳ גינ לדבריי ועיש ורוק ולשי&ה וו לכאורה ייל דלא קשה קושמ,
שסוס׳ בדיה לא בשמים הוא בפשיטות וי׳ל דהיכא דיצא בת קול
להדיא וראי דיש להשניא עליו אבל באמת יהי' קשה לפ׳ז על הא
דאמרינן בכל מקים ר*י הוא דאמר אין משגיחין בבת קול הא
ועיין עוד שם נשטמיק
מכאן אין ראי׳ כללליש ליישב קצת ודוק
מיש אחיו חיל הרב ר'ינ גאון זיל שם ואירע שנעור ריא מניסים
ומופתים ולא נתאמתו אצל חכמים שכבר קרס בכדומה לוה ע'«
אסרו אין מביאין ראי׳ מן החרוב דו׳ דיל שאין בזה לכר יוצא
ממנהג הטבע ואמנם מ״ש יצא בת קול ראיתי ט שתי משובות
סאחת שגת קול לא אסרס הלכה במותו בר5ר מ אמנם בא הקול
סתום יאאשר שכיון בכל מקים וולת 1ה כדומה לו שאין הלבה כמותו
ויהי׳ דברי בת קול אמיתי בוס והב׳ שהכוונה ביה לנצזות את
בחכמים אס וה מקול יעתיקום ממה שקיבל בידם אס לאו וכס׳ש
כי מנקה ז" אלהיכס אמכם וגו' ומורה בוס אמיתות קנלמם ואסל
דיי לא בשמים הוא לסי שתורת ד' תמימה וכבר נתנה לנו בסיני
 $־ ייעני פלא ישינס ממג׳ דבר ולא נשאר צמורתינו לא דבי סיחר
♦ס  ew/tfולא שום ספק פדי שנצטרך בו למופת מן השמים וכל מקו׳
סתפצא צמלמוד וריי הוא יאמר אין משניאין בבת קול והו עיקרי
עכ׳ל ונראה בכוונתו רבתחילה רצה לארן בפשיטות הא דחוינן
דהלכ׳ כביה מחמת דיצא ביק ואח  1מתרץ באופן אתר והוא כסכר׳
מת ש־ בחירן הראשון ובאג אחיה רואת נראה העיקר יס:וס דלפי
תירץ הראשון שלו יהי׳ נשאר ה?ושי׳ על מה ראמרינן בכל מקים
דיי הוא יאמר אין סשגיחין בכיק הא מוס אין ראי׳ צלל וע׳כ צ״ל
כמירן השני רםבית ריי הוא דבצל מקום ייל כן וכן נראה לפעג־י
ל העיקר כשיטה השני׳ משוס דעל השיטה ראשונה יש לפקפק טיכא
ועיריהי׳ קשה על עסרקאמו־ איז־כ
תואמה שהרגשתי לעיל
אשכחי׳ ר־ג.לאליהו איל מה עבר 5ו' א׳ל קא חייך בר׳ ואין להאריך
ביותר ודוק!
ויל השנ1מ'ק
3מ׳ לא שבקי' לי׳ לריא למנפל על אפי'
חצויה,׳ מילתא האיך אפשר שלא חוח ממצו כל -0ו 0ומכאן
מטא ראי׳ רביצו שאסור להפםיק בשיחה וכדברים אחרים שאינם
יציל בכיונמו נהימה
של חפלה נין חפלה לנפילת אפים עכיל
מפסקת מפוינת אפילחו נשאר דברים ושוב חם הי׳ טפל לא הי׳
מפלתו נשמעת וכן הוא להדיח גביי בא־יז סי' קליא גסס תלמידי
הרשביא וק־ל :
נגמ' ההוא יומא ריש ירחא הוי ואיזליף לה בין מלא לתשר
ופ״־ש־י ששכורה שיסי׳ החדש חסר יקטע ניוסל׳ ילא נפל
צו' והי' מלא ולא נקבע עד יום ליא ולא מהרה בו כיוס ל׳ ינפל
על פניו יעיין מהרים שיף שנסב דאף דביום ל׳ ליכא לדיון :נ לא
אפיי־ משים ספיקא אפשר בימי.*.ם עדיין לא הי׳ תיקין וק יכת ־
ללילי פיישיי הי' אפשר לפרש שהיא ם-רה שהיי החירש מלא יב־
’מים הוא ריח וא־כ ביום ל׳א סגרה שג־כ לא יפיל על פניו ונחמת

החכמה

רלד

הי׳ חסי והי׳ ר־ח ר? ביום ל' "את הי׳ ביום ל׳א וא’צ לפי! ספיר
ייל דגם בימיהם לא הי׳ נפילת אפים ביום ל׳ אף אס הי׳ נ״נח
לא סנסע כן
ואתיכ כחב דלישנא ימציא יוסח ריש ירחא היי
וכוונתו דלס־ז דנימא רואת הי׳ ב־וס ל׳א א'כ אליבא דאמת שהיה
חסד והיה אתמול ריח לא שייך לומר ריש ירחא הוי וע*כ ציל
כפהיק וציל דלפהיק שייך שפיר דריש ירחא הוי ואף דהיה ביום ל׳
והיום מלא משום דכיון דעכ־פ הוי ריח סספיקא שפיר שייך ליסר
דישררחא הוי ועיינתי במהרשיא בחידושי אגיוש "’ל ריס ירחא
צי׳ סיתז־י שכורה היתהכו׳ יאפשר שוה בומנם שהי' סקדשין ע*פ
הראי' ולא הי׳ מחויקין ריח נס ביום ל׳ במלא (ולדעתי נס וה
מיותר) אלא ביום רא אכל אנוטסגין גם במלא 'לנהוו ריח גס
ביום ל' וקיק לפירושו דההוא יומא ריש ירחא היי משמע שהיה
באמת ריח בו ביום ונראה לערש בה־פך דההיא יומא ל' ריש ירחא
הוי ואחליף לס בין מלא לחסר שהיחה סבורה דמלא יהי׳  .ויהי׳
למחר ביום ליא נ'נ ריח ולא יפיל והחדש חפר היה וביום לא
נפל ע 5פניו עכ ל והנה היראה יראה שהמה מחולקים מקצה על
קצה סהמהר׳ים שיף לא רצה לפים כפירושודהמהרש״א מחמת דלא
ומחמת זה מפרש ביותר
ניחא לי' לפיו האי יומא ריש ירחא הוי
כפי׳ הקי׳ והמהרשיא כתב בהיפך דאין לפרס כפיהיק מחמת זה
והנה בנוף הרבי שהשיג המהרשיא על פיס־ק ייל דהוא מטעם
כשבר דניים צ׳ לא הי' אצלם ריח כלל יכסיש להדיא אבל לפי מה
לנראה מהמהריס שיף ייל דבאמ׳ מיי ריח אצלם אף ביום ל׳ מחמת
ספק ר? דעכיו היו נופלים על פניהם גמה שמרחק המהרש־א לומר
דקאי על יום שעבר הוא
דהא וקאמר האי יומא ריש ירחא מי
דוחק גדול בנראה לעין כל עיב נראה לי דברי המהריס סיף
לעיקר וריק אך לס  1קשה דלמה באמת אין אני ניפליס עיס בחם
ל׳ היכא דהוא מלא דהא עיקר דין שאין אנו טפלים ע'פ בריח
יבשבת ויויט נלמד מכאן וכמיש סשטמיק להדיא וזיל ההוא יומא
ריש ירתא הוי מצאן נלמוד שאין נופלים על פניכם בריח ובשבת
זיייט וא'כ כיון דנזריכן דביוס ל׳ נפל על פניו א’כ שפיר אין לט
ואפשר לומר דכיון
לאי׳ עין ואדרבה נראה מכאן להדיא בהיפן
דחוינן עלס דסיכא דהוא יומא יפגרא וימי הרצון אין לנפיל ע’פ
מפיר יש לני נח להוסיף א qבשאר ימים וכמו דחוינן דאין נוהלין
<ג'פ גס נשאר ימים יזיז ריח ושבת וירט וכפים הנא דהוא מסעם
ספיקא ליומא ודאי ייל דיש כח ביד מאונים והפי׳ לתקן כן ויש לי
עור ארינות דברים בכל 0נ’ל אךשאיןלהאריך ביותר נדבר שאיני
נוגע לגוף הסיגיא דידן ודוק :
(Q)f׳ בדיה לא בשמים והא דאמ<־ פיק דיבמות כו׳ עד ס*
הדיבור ועיין מהרים מלובלין ומהרשיא ומסרים שיף
ופיי מיש לפרש בדברי התום׳ ודברי כולם המה בסנטן אחד רק
שהפיי רוצה לברר הדברים ביותר קצח אך מפשטות דברי החים'
נראה ביותר לפרש כיכרי כמס־רשיס הניל ואין להאריך בדבר
ודוק:
ל/לס׳ צריה וקרע בגדיו וחלץ מנעליו אין להוכיח מכאן כן'
ואיב לפ“ו א״ש בפשיטות
ועיין ניי שכחב דמוחרס הי׳
וליל לאי׳ מכאן למנודה וכיה נ־כ במסרים שיף ועיי ,בריביש סי׳
 ------קעיג באריכות מוה ועיין בסטמיק כאן זקיל:
Dlfl׳ דיה מבית אבי אבא פיהיק מבית דוד צו׳ לפי שצער הלב
כו׳ ובחנם דחק כן צו׳ ושמא מבית ריג היחס מקובלת
בו׳ ועיין פיי שכחב דלרשי׳ ייל דהתם קאי נמי אדוד ולא ידעתי
דהא ואח לא
מה הועיל צוה ז׳הא סוף סיף נשאר קושית התום׳
נלמוד כלל מהך דתהילים רק מהא דעמום וא’כ אף דנימא דהתם
אאי באמת על דוד סכא ודאי דאין לומר כן ועיין נהריטביא שדחה
ניב פהיק מחמת זה ו ויל פירש'׳ אינו נראה דמאי דאמרינן לעיל
3ערי דמעה לא ננעלו לא מיירי בשאר אונא׳ ואי דקאמר מטח אט
אכא משם אין הוכחה דהיינו דוד אלא רשביג הזקן שנהג ולא למר
כל כך ואינו מ״כר בחלמוד כי אם מעט ובדיה נמי אמרינן יאמר
רשבע כך מקובלני מבית אבי אבא כו׳ אלא נראה דמחמת אנך
נ 5ןא לי׳ נדאמר ריח לעיל עכיל בשם תום' ונרא׳ להדיא מדבריו
ועיקר קישית התוס' הוא רק מוהשואת לא נלמוד כלל מהך ידור
וכמיש (ולישנא והחום' שלפנינו המה מגימנמים קצת לפמיש ודוק)
ולפמ־ש לעיל בע״א לתרץ דברי רש״י מקושי׳ וו א’כ לפי דברי
הפיי דברי רשיי בדורי׳ ביותר דלא תיקשה חו עליו כלל בזה משים
דכץן דהי׳ לרשיי הוכרח לומר דהך דאמרה מקובלני קאי על דוד
ומשום דלא מצינו כשום מקום שיהי׳ קאי על בית ר 'ג שפיר צריך
רשיי לפרש דהך דאמרה מקובלני קאי על הא דשערי רמעית לא
ננעלו וכמיש לעיל ועמיש ודוק ועיין מכרים שיף'מה שמדקדק על
פי היק מפיק וסנהדרין ומהוריו דאמרינן דכבל עדיפא דרים גנות׳
סיכוים דבית דוד ונשיאים מנק בי' וא כ לא מדוקדק יפה מבית
אבי אבא והיא ריקדק קלוש מאוד סכמה טעמי׳ ואין להאריך בדבר
בגמרא
;pn,

זה השער לה׳ צדיקים יבואו בד
\

על מסכת
בבא מציעא
ספר

מעייני החכמה
לרבינו הגאון מרן אריה ליב צינץ זללה״ה
אב״ד פלאצק ,מח״ס גרש ירחים ,אילת אהבים ,ועוד.
ספר

דברי חיים
לרביגו הגאון מרן חיים הלברשטאם זללה״ה
אב״ד דק״ק צאנז והגליל
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עיה״ק ירושלים תובב״א

שנת תשג״א לפ״ק

י

ך*.

ו־מ

מעיני

בבא פעיעא

8הדוו« בתרא

פרק רביעי

החכמה
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מרדכי כנ״ל דס״ל לענק תשלומי! מתנה אפי׳ כדברים רק על כרמ״א לפוקה להרוג אותו בחרב אך אם אורי׳ חייב מדינא מיתה שהיה
מורד במלכות אזי שפיר י״ל שהתנאי היה אם יארע צו מיתה מקריית
שהעתיקו בסימן ש״א קשה עליו:
ובאמת קשה לי לדעת רש״י ב״ק (דף ע״ט .ד״ה תקק) שסובר לכן אמרו דוד הבא על א״א שאינו בתואר מלך א״כ לא.קאי,התנאי
דבשומרק לא מתחייב בלא משינה א״כ תקשי בס״ד דלא שימיתנו בידים נדי לקחת אשתו ע״ש באורך ..והנה רמזו בזה שני
מיירי בקנו מידו א״נ איך חייב בתינוק וזרעים בשמירה הא לא דברים מאמר שמיתתו בנונה לא קאי התנאי על זה ואפי׳ היה מורד
משך הזרעים שהרי הם ממוברק דבשלמא מל מה שמיעטה התורה במלכות מ״מ לא קאי התנאי על הורגו בכינה לקחת את אשתו.
דק שמירה בקרקעות י״ל שמכר לו בשדהו גפנים טעונות ונשאר והנה סברא נפסדת של שונאי נפש דוד איתא ברבה (פ׳ ל״ב)
שומר עליהם גס נ״מ לפנק כפירה והודאה ושבועת עד אחד משא״כ תאבד דוברי כזב שהתירו גלוי עריות שאמרו וכי יש אישות לדוד
בזרעים ותינוק לא שייכא משיכה כלל ואם כן בלא״ה צריך לאוקמי כלא מורד במלכות הוא וחשוב נמת ועכשיו התיר קונעתו (פי׳
בקנו מידי ובס״ד ע״כ ס״ל דלא בעינן משיכה בשומרק וא״כ א״ש אשתו) ע״ש .נמצא סברתם היה שמורד נמלטת הוא כמת ובאמת
.דברי המרדני די״ל היכא דשייך משינה א״צ קנין ומתנה ש״א איירי סברא נפסדת היא דהא איתא באהלות (פ״ק) דאדם אינו מסמא עד
שתצא נפשו אפילו גוסס ומגוייד זוקק ניבום ופוער מן כיבים א״כ
ע״י משיכה כדין שימרק וא״ש:
§7 .
(קעו) רף נ״ח ע״ב גמרא ה״ק קדשים שחייב באחריותן חייב כ״ש דמורד במלכות אינו חשיב כמת והנה במקום שהיה להנעים
דאיתרבו מבה׳ וכיחש .וקשה לי כיון לדוד אמרו שמורד במלכות אק לוי אישות אבל עכשיו שהוא למיב
דכאן ס״ל לר״ש מקרא יתירא אם כן מנ״ל דס״ל לר״ש בכל דוכתי לדוד באו לומר בשעה שעוסקין באהלות דכל שלא הומת משיב כחי.
דבר הגורם לממון כממון דמי כדמשמע בב״ק (דף ע״א) ובפסחים א״כ כ״ש דמורד במלכות חשיב חי וא״נ אק לדוד התנצלות שכיין
(דף ה׳ ע״ב) פרק■ הניחא למ״ד דבר הגורם לממון כממון דמי אבל שמרד אין לו חיים דמדק אהלות מוכח דכ״ז שהוא חי כחי יחשב
למ״ד לאו כממון דמי למה חייב בביעור כשחייב באחריות ומשני א״כ אפי׳ אורי׳ מורד במלכות אין זו מוציאו מידי עבירה כיון
שאני הנא דכתיב לא ימצא א״כ מוכח אע״ג דגלי קרא בחמץ לא שהרגו בכוונה לקחת אשתו ובאו לחוב לדוד אפילי יאמר שיהיה ני
ילפינן מיניה בעלמא וא״כ מנ״ל דס״ל לר״ש בעלמא דהלמכמ״ד דין מלך לכן אמר כשפוסקי! באהלות משם למידין לחרף את דוד:
דשאני הכא דגלי וכיחש וכן כתם בפסחים משמע דאי לאו דהדרא (קפ) בגמרא אמר ר %הונא מ״ד צא תונו איש את עמיתו עם
בעינא לא הוה צריך לא ימצא לר׳ שמעון וקשה מנ״ל הא אליבא
שאתך בתורה ובמצות ,וקשה דהנא משמע דעמיחו
דידן לא ילפינן -מחנק^משום דאמרינן דוקא בחמץ גלי קרא א״כ כולל כל איש ישראל ובריש שביעת כעדות דדייק מבצדק תשפוט
־־־־
י״ל נמי דוקא להא גלי קרא וצ״ע —:עמיתיך עם שאתך בתורה ובמצות השתדל לדונו יפה משמע דקאי
(קעז) במשנה אם הוא בן גרים נו׳ .שנאמר וגר נ*א תונו .וקשה דוקא את״ח ואפשר בת״ח איכא אזכרה נוספת אפילו ראה שעבר
מנ״ל דאזהרה זו אבן גרים דילמא בן גרים ישראל עבירה ביום אל מהרהר אחריו שמא עשה תשובה ודחוק .ואפשר
מעליא הוא וכך אזהרה קאי אגר גופיה כמו דאיתא לקמן (דף צימר דשם דרים בצדק תשפוט על הדיין שמסתמא הוא ת״ח א״כ
נ״ט ספ״ב) כמה אזהרות שהזהירה התורה נגר ,ואפשר דדייק שפיר עם שאתך דומה לדיין היינו ת״ח אבל כאן קאי אכלל ישראל.
מסיום הכתוב כי גרים הייתם בארן מצרים ומפרש לקמן מום שבך כולם עמו בתורה ובמצות שאינו מדבר בת״ח בפרטות ככן סבירח
ליה דמיירי בכל אדם:
אל תאמר לחברך וכך אזכרה לדורות נאמרה אס כן משמע דקאי
אבן גרים .ובזה ניחא מה שדייקו החום׳ דלא זו אף זו קחני דלפמ״ש (קפא) בגמרא שערי דמעות לא ננעלו .שנאמר שמפה תפלתי ה׳
 .וגו׳ דמעתי אל תחרש .עיין פרש״י ותום׳ ומכרש״א
א״ש דקמ״ל דבבן גרים אינא אזהרה דוגר לא תונו ואפשר שכוונת
התום׳ על הברייתא דלא נקט הך אזכרה דוגר לא תונו א״כ בבן ולענ״ד הפירוש פשוט כי על התפילה ביקש שתשמע ושועה פתאזין
נרים אינה רבותא נוספת .דמלא תונו איש את עמיתו נפקא ליה אבל הדמעה פשוט לו שתשמע רק שאל יחרש אבל באה היא לפניו
וליכא בבן גרים רבותא אחריתא דוגר .לא תונו משא׳׳כ במתני׳ משא״כ כתפילה אם אינה מקובצת נדמית מלבוא לפניו ית׳ אבל
קמ״ל דין אחר דבבן גרים שייכא נמי אזהרה דוגר לא תונו ,ובככי דמעה ־ודאי באה לפניו רק ביקש שלא .יחרש רק ימהר .להנקס אבל
,
ניחא רשימות מהופכים בתוס׳דכוונת התום׳ על.הברייתא דלקמן על שיראה דמעתו לא כיה״צריך תפילה כלל,ואם כן 1$ר שפירש
"המקוק' סתם שמעה ..תפלתו :אינו'בכלל זה פערי דמעה,שלעולם
_ בחר הכי
__ גרים
. .... .................דתני ב!
בגמרא זה ניתן להישבק '.וקשה א״כ ילקה על אונאת דברים כיון  :׳ לא היה צריך בקשה שיראה לפניו כי .בודאי אין י ,הפרגוד :ננעל בפני
............
שערי ,דמעות,:
י שלא ניתן להישבקיבשלמא.אונאת ממון י״ל.דנית!.לכישבון: :
'
(קפב) דף נ״ם ע״ב בתוספות ד״ה לא בשמים היא והא דאמר
, ,
 ' ; .פ״ק דיבמות דכלכה כב״ה משים
.
י' ",־ ׳mW
דיצתה ב״ק כו׳ פכ*ל .אפשר לומר כי כבר .אמר .במדרש שהכל נמסר
(קמח) דף ג״ט ע״א גמרא אמר רבה כו׳ נוח לו לאדם פיבא ביד ב״ד של מכה כמו שאמרו לאל גומר .פלי בחונה שנבעלה בג׳
מל ספק אשת איש ואל ילבין פני שנים ויים אחד אין בתולי׳ חוזרי! נמלכו ב״ד לעבר כשנה בתיל-
חבירו ברבים כו׳ .והקשו התום׳ דמאי דמייתי מדוד מוכח אפי׳ חוזרין א״כ הכל מסור ביד ב״דשל מעה לפסוק כבת קול לפי מה'
וודאי אשת איש .ונראה לפי מש״כ הרמב״ם (בפ״ג מהלכות תשובה) שנראה וא״כ כיון שכתיב אחרי רבים'להטות והחכמים לא חזרו
במלבין פני חבירו כרגיל בכם אין נו חלק לעה״ב וא״כ י״ל דכ״ק מדעתן הרי נמנו ורבו נם בזו שלא לפסוק כב״ק וקאי גם כל זה
'' אם יזדמן לאדם להלבק פני״חבירו אפי׳ פעם א׳ יותר גרע,.מספק  .אחרי רבים להטות משא״כ התם דב״ה הו״ל רובא״וב״ש'מחדדי טפי
א״א דעבירה גוררת עבירה .ואם יורגל בכך אק לו חלק לעכ״ב מ״מ לענין.לפסוק נגד הב״ק צא היה מועיל לחדוד דב״ש פאק בזה
ואם כן במלבין איכא ספק שמא יורגל בכך לכן אמר דוד לשונאיו  -רק הסכמה לילך אחרי רוב דעות שלא להרבות מחלוקת בישראל
שהיו רגילק בכך שחמור .יותר.מודאי א״א וא״כ מלבין שאירע לו .כי בחידוד כל אחד יכול לומר שידו רב לו אבל הסכמה ע״פ הריב
פעם אמת יש ספק שמא יורגל בכך ולא יהיה לו חלק לעה״ב ואם כן צידקת שפיר .בכל אופן ,.ועפי״ז ,אפשר ליישב .מה שסיימו כתוספות
ספק א״א קיל מיני׳ אבל ודאי א״א חמור ממלבק פעם .א׳ דשמא : ,דר״י משמע :דס״ל אק מפגיחין בב״ק בכל פנק והקשו מהרפ״ל B
י3ז לא יורגל בכך .ואקראי בעלמא ליכא איסירא כמו א״א דמלבין .ודאי י ומהרש״א הא לעיל,.כתבו התום׳ כטעם לפי שהיא נגד כרוב ולפמ״ש '־״
אינו אלא מספיקא שמא .יורגל ודמע לספק א״א כמו בתמר שכיה .ניחא דכאן.נימנו ורבו .לפסוק נגד הב״ק מיהו .זה .לא מוכח,רק
מדלא חזרו חכמים'מדעתם ע״פכב״ק אבל ר׳'יהושע שאמר מפי
,.
גם כן פעם א/
— (קעט) בתוספות ד״ה ולא עוד אלא בשעה .שעוסקים בנגעים ,,עצמו אק משגיחי! טרם ששמע אם חכמים רוצים לכמנות.לרוב..שלא ...״
ואהלות .פנק נגעים כבר כתבתי בדרושים .'.לפסוק כב״ק משמע דס״ל דאין מפגיחין כלל .ב5״ק' אף" אס
־
י  ,וענק אהלות .יראה ג״ב ©פבטדע בדרושים דכנט מל תנאי לאי היה * רבו .עליו .ובאמת קשה שכב״ק סותר .עצמו לפמ״ש התום׳
 Saאלא אם ימות.אב{ לא שים3צ הריגתו בידים פע״י״זה־ תהיה זאת ^( .דף.ו׳״ע״1)3רדא שמותילממלמידי שממי ,אם כן כיו! שהלכה כרדא
־
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גם מבלעדי כל השפלה מכוונה ,ובבחינה זו דומה הוא לעבד ,ועובר
עליו על לא תרדה בו בפרך כל שהוא לוחצו ,להראב״ד הנ״ל ,ושוב
במה שהוא נכנע ונשפל מכבר ,כשהוא מאנהו בממון הוא מוסיף לו
הכנעה ושפלות ועל זה הוא שעובר גם בלאו דאונאת דברים).
אמנם מה שהבאנו לעיל מהשערי תשובה והארחות צדיקים,
שלכאורה הוא אותו הדבר ,יש בו מ״מ שינוי לשון ,והיינו שבשערי תשובה
נאמר" :ואם אימתו עליהם ,או שהם בושים להחל דברו כו׳ " ,ואילו
בארחות צדיקים ,שם ,לא נאמר אלא" :יראים להשיב פניך כו׳ " ,ולא
נזכר שהוא גם בבושים להשיב את פניו .והחילוק הוא אולי בהאמור,
דאם סגי לעבירת לא תרדה בו בפרך מה שהוא לא מרצון אלא מהכרח,
הנה גם כשהוא מחמת בושת הוא כך ,ואולם אם הוא מחמת שהוא בבחינת
עבד אינו אלא כשהוא מחמת הטלת אימה ולא מחמת בושה.
לכאו׳ אפשר להוסיף נופך ,בהשוואה זו של מי שהוא מוטל תחת
אימה לעבד ,והוא עפמש״ב המהר״ל ז״ל ,נתיבות עולם ,סוף נתיב הכעס,
בא״ד ,וז״ל" :ראוי שיהי׳ האדם מנהיג את הציבור מבלי שיתפעלו אשר
תחתיו כו"׳ ,ע״ש באורך להבנת עומק דבריו ,ולענ״ד י״ל דהמכוון
כך הוא ,שצורת האדם הנכונה היא היותו פועל ולא נפעל ,והענין מתרחב
בהבנת מעלת האדם בהתגברות על הטבע וירידתו בהתפעלות ע״י
הטבע ,והוא מבחינת הוי דומה לו ,והיינו להיות מעין יוצר ולא נוצר,
ואכהמ״ל ,ובחינת העבד היא שהוא לא פועל אלא נפעל ,כלי תשמיש
וחומר המשומש ונפעל כרצונו של האדון .בבחינה זו היא השוואת
המוטל תחת אימת בשר ודם לעבד ,שהמוטל תחת אימה ועושה דברים
מחמת אימה נפעל הוא ולא פועל ,והדברים דקים ויסודיים גם לענינים
אחרים.
הרמב״ם כתב" :אסור לאדם לנהוג בשררה על הציבור כו׳ וכל
פרנס המטיל אימה יתרה על הציבור שלא לשם שמים נענש כר׳ וכן
אסור לו לנהוג בהן קלות ראש אע״פ שהן עמי הארץ ,ולא יפסיע על ראשי
עם קודש ,אע״פ שהן הדיוטות ושפלים בני אברהם יצחק ויעקב הם כר "
(סנהדרין פכ״ה ה״א־ב) ,ולכאורה יש לעיין בזה אם גם האיסור לנהוג
קלות ראש בציבור הוא מאותו לתא דלנהוג שררה דרך הטלת אימה
(ועי׳ המאירי סנהדרין שם ,שכתב בחדא מחתא הא דלא יפסיעו על
ראשי עם קודש ולא יטילו אימה יתרה) ,וכמו דהטלת אימה הוי מלתא
דאונאת דברים הכי נמי קלות ראש בציבור הוי לתא דאונאת דברים,
דשניהם הטלת אימה וקלות ראש יש בהם משום גרם הרגשת הכנעה
ושפלות אצל הציבור .אך אולי יש לומר דלנהוג קלות ראש אין בו לתא
דאונאת דברים דאינו דומה להטלת אימה׳ והוא רק מדין מה שהובא
היא על הדיין לסבול את הציבור באשר ישא האומן את היונק ,מה שאי
אפשר כשהוא נוהג בהם קלות ראש .ולכאו׳ ניהוג קלות ראש הוא
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מחמת גרם הכנעה ושפלות אצל הציבור ובכלל הטלת אימה ואונאת דברים.

מדי זה יש גם לעיין בהא דמטיל אימה על הציבור ,שהוא מלתא
דאונאת דברים ,אם הוא מחמת צער הכניעה והשפלות שהוא גורם לכל
יחיד ויחיד ,והחטא שלו הוא מפני היחיד גרידא ,או שהוא איסור נוסף
ומיוחד לאונאת דברים של ציבור תור ציבור ,וכמבואר בכ״מ שציבור
הוא לא ■רק קיבוץ של יחידים אלא גם מציאות מיוחדה כשלעצמה (עי׳
ספרי "מצוות המוסר" ,מאמר "רשות הציבור" ,והרבה כבר דנו בזה
אחרונים ,בחילוק; שבין שותפות לציבור והדברים נתעמקו ונתרחבו בספריו
של הגאון הרגוצבי ,ועי׳ סיכום דברים בספר "מפענח צפונות" ,פרק א
סי׳ י־יג) ,ויש ,איפוא ,איסור אונאת דברים על הכנעת והשפלת הרוח
הציבורי( .ואפילו לגבי היחידים שאין להם צער מאימתו).
ואם צדקנו ,דהוא גם איסור נוסף על הכנעת והשפלת הרוח הציבור,
תור ציבור ,וכאיסור אונאת דברים הוא ,איפוא ,איסור של עלבון הציבור,
יתכן שהוא גם בבחינת המבזה את החכם ואת הגדול ,שכן מצינו ש״כל
ציבור וציבור במקומן כגאונים לכל ישראל שתיקנו כמה תקנו תכו"׳
(שו״ת הרשב״א חלק א סי׳ תשכ״ט); עי׳ שו״ת מהרשד״ם יו״ד סי׳ קכח,
בא״ד" :מה שעושים הקהל או ראשי הקהל הוא מאושר ומקיים עליהם
כדבר הנגזר מפי בי״ד הגדול" ,ועי׳ עוד שו״ת מהרשד״ם חו״מ סי׳ תמז,
ועוד ברו״א כמבואר בדברינו בפרק ״יחיד וציבור״ עט׳  408ואילך.
אמנם בפשוטו יש לחלק ,כי מבזה תלמיד חכם הוא מפני בזיון התורה,
ואילו מה שציבור דינו כגאון ■וכבית דין אינו אלא בכחו לתקנות
ומכח קבלת הרבים (ועי׳ ב״ב ח ב ,ויו״ד סי׳ רמג סע״ו ואילך ,וחו״מ סי׳
תב ,וכנה״ג חו״מ שם לטור אותיות לו־לח .ועי׳ בית יוסף יו״ד סי׳
שלד ד״ה כתב הראב״ד ,בא״ד" :ות״ח שמחזיק במחלוקת נגד הרבים
הוא בכלל המבזה את החכם" ,ואמנם ברבים שהם ג״כ ת״ח שאני,
ואכהמ״ל ,ונוגע לגדרים המבוארים להלן בפרק "יחיד וציבור" הנ״ל.

**
*

בחינות שונות של אונאת דברים
אונאת דברים היא לא רק דרך העלבה על גנאי וכיעור ,אם
בעניני דרך ארץ ועניני גוף ואם בעניני הנפש (עי׳ ערוך השלחן חו״מ
סי׳ רכח ,סע״ב ,מש״ב! "יש באונאת דברים שני מיני אונאות ,האחת
אונאה במסחר כו׳ והשני׳ אונאה בעניני הנפש כו׳ ") ,אלא גם דרך
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שלילת מעלתו של אדם בתורה והכמה ,כל שהשלילה היא דרך העלבה,
להפחית כבודו ולהורידו מגדולתו.
הלכה זו ,שהמעליב את חברו בחסרון תורה וחכמה הוא בכלל הלאו
של אונאת דברים ,לא בפירוש נשנית במשנה ובגמרא( .עי׳ בבא מציעא
סח ב) ,אולם בדברי הפוסקים נתפרשה ,ואמרו" :נשאלה שאלה על דבר
חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב בדבר זה,
או מה דעתך בדבר זה" (רמב״ם מכירה פי״ד הי״ד ,וע״ש מגיד משנה
שכתב" :זה אינו מבואר ,אבל יש ללמוד דבר מדבר ופשוט הוא",
ואם כי פשוט הוא הנה לא הביאה הטור להלכה זו בחו״מ סי׳ רכח ,ואמנם
הביאה המחבר בשו״ע שם סע״ד ,ועי׳ באר הגולה שהורה מקום להרמב״ם
פרק
ומגיד משנה הנ״ל ,ובאור שמח על הרמב״ם שם כתב:
הספינה (דף פא) א״ל דבר שהראשונים לא אמרו בו טעם תשאלנו בבית
היו ,.רש כדי לביישני") ,ויש שכתבו הלכה זו שהוא בש״היו שואלין בעניני
הלכה אל יאמר למי שיודע בו שאינו יודע ,מה אתה אומר בזו ,כו׳"
(המאירי על המשנה בבא מציעא סוף הזהב ,והגה המאירי כתב בפירוש
"בעניני הלכה" ,ואילו הרמב״ם בפירוש אותה המשנה כתב" :או ישאל
לאיש שאינו חכם באלה החכמות שיפרש לו כדי לביישו ויאמר הייתי
ס-ויר שהוא חכם") ,והשואל בדרך זו עובר בלאו דלא תונו איש את
עמיתו (משמעות הרמב״ם ושאר ראשונים לכלול זה בין שאר ההלכות
שנשנו שם כדוגמאות על עבירת הלאו ,והסמ״ג מל״ת קעא כתב מפורש):
"ובכלל לאו זה השואל דבר חכמה למי שאינו יודע אותה חכמה").

אגב ,משמעות הראשונים היא שהאמור הוא בששואל למי שהוא
יודע בו בודאי שאינו יודע באותה חכמה ,או באותה הלכה ,שע״ב לביישו
נתכוין (וכמש״ב הרמב״ם בפירוש המשנה הנ״ל) ,דאילו לא הי׳ יודע
בודאי שאינו חכם ואינו יודע אותה הלכה ויתכן דסבור הי׳ דיוכל להשיב
לו אינו עובר ,ואע״ג דהי׳ צריך גם לחשוש שמא אינו יודע ויתבייש.
(כאן נגענו בשאלת ספיקא דאורייתא לחומרא ,והיינו הספק שמא יתבייש,
וגם בשאלת מה שחיוב הבושת דעלמא הוא במתכוין דוקא ,אלא שלא
עת האסף פה .ועי׳ להלן בדברינו על ענין בחינת חכם ושוחט בהוראה
ובשחיטה ,ועניני בחינות סתם ,מה שנוגע לגרם עלבון ואונאת דברים 1
גם תבוא להלן שורת עניני גרם בושת לרב ,חבר ותלמיד ,במשא ומתן
של תורה ,וגדרי זלזול בפלפולא דאורייתא שבין החכמים והתלמידים).

הנה מצאנו דברים שלא נמנו כאונאת דברים ממש אלא כעניני
גרם של חלישות דעת ,ולכאורה יש להסתפק אם גם אלה מלתא דאונאת
דברים ,או שהוא סוג בפני עצמו ,ולא מפני המיון והצער של האיש
שהחלישו את דעתו ,אלא מפני החלשת הדעת ,דגם זה הוא ענין של
איסור ,ואם כי אינו מסוג אונאת דברים .ניתי דוגמאות ונחזי.
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איתא בגמרא :קא בעי מיני׳ רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך
לו רבו מאי ,אמר לי׳ ,חסדא חסדא ,לא צריכנא לך׳ את צריכת לי.
עד ארבעין שנין איקפדו אהדדי ולא עיילו לגבי הדדי ,יתיב רב חסדא
ארבעין תעניתי משום דחליש דעתי׳ דרב הונא כו׳ (בבא מציעא לג א).
יתכן ,דבמה שאמר לו רב חסדא לרב הונא תלמיד וצריך לו רבו
מאי ,לא הי׳ בו כלל משום עלבון לרב הונא ,וכדרך שכתב קדמון "תלמיד
וצריך לו רבו מהו ,כלומר ,תלמיד חריף שרבו נהנה ממנו ,ומשאלות
,התלמיד ומחקריו מוסיף הרב חכמה כדאמרינן כו׳ ומתלמידי יותר מכולם
כו"׳ (בשטמ״ק ב״מ לג א מהר״ח ז״ל) שכך הוא דרכו של עולם ,ואף
אם נפרש שהוא צריך לו מפני "ששמע שמועות שיש בידו מפי אחרים"
(ו־ש״י ב״מ שם) ,אכתי אין זה לומר שהוא גדול מרבו ,שכן לא של
התלמיד הן השמועות אלא ששמען מפי אחרים והרב שמען מפיו ,אלא
שעכ״ם כיון שבא רב חסדא לומר בזה דאולי כה״ג אין רבו קודם לאביו
לענין השבת אבידה ופדיון שבויים (ע״ש במשנה וגמרא) ,הוי זה חלישות
דעת לרב הונא שהוא מורידו ממדרגתו בכבוד ומפקיעו מדיני הרב
בקדימה לאב ,אך אולי גס זה ,אף כי אינו אונאת דברים ממש ,מלתא
דאונאת דברים עכ״פ הוי.
עוד מצאנו :מר זוטרא ברי׳ דרב גחמן הוי קאזיל מסיכרא לבי
מחוזא ,ורבא ורב ספרא הוו קא אתו לסיכרא ,פגעו אהדדי ,הוא סבר
לאפי׳ הוא דקא אתו ,אמר להו ,למה להו לרבנן דטרוח ואתו כולי האי,
א״ל רב ספרא אנן לא הוי ידעינן דקא אתי מר׳ אי הוי ידעינן טפי הוי
טרחינן ,א״ל רבא מאי טעמא אמרת לי׳ הכי דאחלישתי׳ לדעתי׳ כו׳
(חולין צד ב).

אף כאן הרי אין בו משום פגיעה בכבוד ,רק שלילה ,והיינו לומר
שזה שהלכו לשם לא משום כבודו הוא שעשו כך דלא ידעו כלל שהוא
הולך לשם ,ואם כי אמר לו שאילו ידעו היו הולכים לקראתו עוד יותר
אכתי הי׳ מקום לחלישות דעת ,ואולי גם זה אף שאינו אונאת דברים
ממש מ״מ אף חלישות הדעת מאביזרייהו דאונאת דברים היא.
והגה דוגמא מדברי ראשונים" :אחד הוצרך ליקח עצה להשיא את
בתו והזמין את הנכבדים לעלייתו ליטול עצה מהם ,ושלח אחר אחד
וטעה השליח וקרא אחר ,ולא רצה לומר לו ,לא אמרתי לקרא לך ,לפי
שאותו ראה הנכבדים עמו בעלי׳ ,שלא יחלוש דעתו כו׳" (ספר חסידים
תרכ״ט) .אף בזו נסתפק אם חלישות הדעת של הבא לשם בטעות מסוג
אונאת דברים הוי או לאו( .ועי׳ ספר חסידים שם השוואתו להא דסנהדרין
יא א בעובדא דשמואל הקטן שרבן גמליאל אמר להזמין שבעה לעלייתו
לעיבור ,ובא האחד שלא בהזמנה ,ואמר רבן גמליאל דזה שבא שלא
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ברשות ירד ,ושמואל הקטן ,כדי להציל את אותו הבא שלא בהזמנה
מכיסופא׳ — ולרש״י שם הוא מהלבנת פנים — אמר אני הוא שעליתי
שלא ברשות ,ועל זה אפשר לגרום הלבנת פנים משא״ב הא דשאלת עצה
הנ״ל שהוא בא בהזמנה אלא שההזמנה בטעות היתה ,ונהי דאם ישאלנו
תהא לו חלישות דעת אבל הלבנה לא תהי׳ לו .ב״אדיר במרום" להרמח״ל
ז״ל הגדיר את הבושת בזה״ל" :הבושה היא התחלשות הנשמה",
וכהגדרתנו הנ״ל).
***
יא.

אונאת דברים שלא ע״י דיבור
(וענפים של אונאת דברים)

אונאה ,אם בלאו ממש ואם רק באיסור ,תתכן גם שלא בדברים,
כאשר יתבאר לפנינו באופנים הבאים:
א .בהטעאת מי שהוא על ידי רושם מטעה בהסתכלות וכדומה.
ב .בגרם צער למי שהוא על ידי הבטת פנים רעים.
ג .בגרם צער על ידי הסתכלות (יתכן גם ע״י שמיעה) בקלקולו
של איש.
ד .בגרם מתיחות רוח אם על ידי הסתכלות או שמיעה ,ואם רק
על ידי נוכחיות.
ה .בהדגשת חסרונו של איש על ידי הדגשת מעלת עצמו וטוב
הנהגתו( .מגדר מתכבד בקלון חברו).
א .הטעאה דרן־ הסתכלות כיצד ? — איתא בגמרא בסוגיא דאונאת
דברים (בבא מציעא נח ב) ,ר׳ יהודה אומר׳ אף לא יתלה עיניו על
המקח בשעה שאין לו דמים ,והיינו שעל ידי מה שהלוקח תולה עיניו
במקח המוכר מתאנה ,ונמצא הלוקח מטריחו ומצערו שחשב למכור ולא
מכר" (המאירי ב״מ שם ,וע״ש ב׳ דרכים בפירושו) ,ועובר על ולא תונו
איש את עמיתו (דהסוגיא הרי איירי בלאו ממש) ,ויש במשמעות הדברים
דת״ק נמי סבר בזה כר׳ יהודה (לכאו׳ כף נראה מהפוסקים ,ועי׳ בפירושו
של הר״י פרלא לספר המצות דרס״ג מ״ע כח ,בא״ד, :׳וגם שלא בדברים
כו׳ וס״ל דגם ת״ק לא פליג עלי"׳) ,וסתמא דגמרא היא׳ ואל תעמוד
על המקח בשעה שאין לד דמים (פסחים קיב ב ,ועי׳ מש״כ רשב״ם
שם ,וז״ל" :אל תעמוד על המקזז כו׳ ונמצא מפסידו חינם שלא יקחנו
אחר מאחר שאתה מהפך בו" ,וז״ל מהרש״א פסחים שם "ואל תעמוד
כו׳ כה״ג אמרינן בסו״ם הזהב אל יתלה כו׳ ומשום איסור אונאה נגעו
בו שם ,ויש לחלק" ,ועי׳ תו"עפות ראם ,על יראים השלם סי׳ קם אות ד.,
ומש״כ בחילוק זה).
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ב .בגרם צער על ידי פנים רעים — יש שלמדו זה מהא דלא
יתלה עיניו על המקח ,ד״כשם שאונאה בדברים כך אונאה בעין רע,
שמראה פנים רעים" (יראים סי׳ נא ,ויראים השלם סי׳ קם ,ועי׳ תועפות
ראם שם בתיקון הלשון לפי גירסת הנדפס .ועי׳ בהר״י פרלא לסה״ט
דרס״ג מ״ע כח׳ בא״ד" :וגם שלא בדברים אלא שמראה לו פנים רעים
וכיו״ב דס״ל להרבה ראשונים דהו״ל בכלל אזהרה זו" ,ואי כונתו דהרבה
ראשונים ס״ל כהיראים בהא דפנים רעים לא ידענא לע״ע היכן הם
הראשונים הרבים שאמרו כך).
ואמנם לכאורה הדברים צריכים הסבר ,דהיאך אנו למדים מהא
דיש אונאת דברים בלוקח המטעה את המוכר בתליית עינים ,שהוא
כמשקר לו למוכר לסמוך עליו ולא לבקש קונים אחרים ,להא דמראה
לו פנים רעים ,דאינו משום הטעאה אלא משום גרם קושי רוח ועצבון.
אכן לדברינו לעיל (אות ה׳ דרך ב) דאונאה לאו דוקא בדרך תרמית
ועקיפין אלא גם כל גרם צער בכלל ,נמצא דאין אנו צריכים לראי׳ על
תכונת הדבר לדמות מילתא למילתא — צער הבא ע״י פנים רעים לצער
הבא מטעותו של המוכר שסמך על תליית עיניו של לוקח — שהוא
בכלל אונאת דברים ,דכאמור כל צער בכלל ,ואין הראי׳ אלא לזה שגם
בלי פעולה של דיבור הוא בכלל האיסור והלאו ,ולזה שפיר סגי לן
בראי׳ מהא דלא יתלה עיניו על המקח ,דחזינן דגם בלי דיבור הוא בלאו זה.
הערה :הגה מצינו לענין צדקה שהנותן בפנים זעומים לא יצא
ידי חובתו (עי׳ ב״ב ט ב והמפייסו ,ואדר״ג פי״ג בסופו שאמרו :והוי
מקבל את כל האדם בספ״י ,כיצד ,מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות
טובות שבעולם ופניו זעומות כו׳ כאילו לא נתן לו כלום כו׳) ,וכן מה

שאמרו לענין כיבוד אב ,שיש מאכיל לאביו פסיוני וטורדן מן העולם,
(קדושין לא א) ,והיינו שמאכילו בצרות עין (ערש״י ועו״מ שם) וצ״ע
אם להיראים יעבור בכה״ג גם על אונאת דברים ,שמראה פנים רעים.

אכן מדי עייננו בלשון הגמרא׳ בסוגיא דאונאת דברים ,נמצא
דהוכחתנו דלעיל מהא דלא יתלה עיניו על המקח לאונאה דרך הסתכלות
גרידא ללא דברים ,בשינויי לשונות היא תלוי׳.
בגמרא דילן ,לא נאמר אלא "לא יתלה עיניו על המקח" ותו לא,
ולפי זה שפיר מוכיח היראים דגם בלי דברים ורק בפנים רעים עובר
באונאת דברים .אבל בתוספתא ב״מ הלשון הוא" :לא יתלה עיניו ויאמר
בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח" (תוספתא סופ״ג דב״מ) ,ומשמעותו
י״ל שהיא דלא סגי בתליית עינים לחוד אלא בעי נמי דברים ,והיינו
שיאמר לו בכמה חפץ זה ,ולפי״ז הוכחת היראים למראה לו פנים רעים
אזדא לה.
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יב.

אונאת דברים באשתו
אונאת אשתו
בבא מציעא ,הזהב ,גט א — אמר רב ,לעולם יהא אדם זהיר
באונאת אשתו ,שמתוך שדמעתה מצוי׳ אונאתה קרובה .א״ר אלעזר,
מיום שנחרב בית המקדש נגעלו שערי תפלה כו׳ ואע״פ ששערי תפלה
עעלו שערי דמעות לא ננעלו כר <״ש.

אונאת דכרים של הגעל פועלת על האשח יותר
מאונאת -הריה של אחרים
נתיבות עולם למהר״ל מפראג׳ ח״ב ,נתיב אהבת רע ,ד״ה ויש

דברים כר ובגמרא אמר רב לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך
שדמעתה מצוי׳ אונאתה קרובה (בבא מציעא נט א) פי׳ שיהי׳ נזהר
באשתו דוקא ,כי אשתו מפני שהבעל מושל עלי׳ דמעתה מצוי' ביותר,
כי אונאת אדם אחר אינו מקבל כ״ב התפעלות ,אבל האשד .בעבור
שהיא תחת ממשלת האדם ,ואם עושה לה או«&ת דברים דמעתה מצוי׳.
אבל עבד עברי אינו מקבל התפעלות בטבע ואפילו היא אמה עברי׳
אין דמעתה מצוי׳ מחמת כי היא מקבלת עלי׳ שיעבוד אדון שלה מעצמת
אבל האשד .שהיא תחת ממשלת בעלה ועם זה היא חשובה בעצמה ,אם
יש לד .אונאה מן בעלה היא גתפעלת ביותר לכך דמעתה מצוי׳".

עונש דמעה
כתובות סב ב גמרא :כי הא דרב רחומי הוה שכיח קמי׳ דרבא
במחוזא הוד .רגיל דהוה אתי לביתי׳ כל מעלי יומא דכפורי ,יומא
חד משכתי׳ שמעתא ,הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי ,לא
אתא ,חלש דעתה אחית דמעתה מעינה ,הוה יתיב באיגרא אפחית
איגרא מתותי׳ ונח נפשי׳ ע״מ

המאסף :בטעמא דמילתא ,דחומר אונאת אשתו ,יש לחקור :א .אם
הדמעות אינן סיבה המחייבת לחומר העוון ,אלא הוכחה על מהותה
של האשד ,דזד .שדמעתה מצוי׳ מורה שכושלת היא ותשושת כח,
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הנפגעת וסובלת מאונאת דברים יותר מאחרים .ב .שהצער שיש ע״י
דמעות הוא סיבת חומר העוון ונמצא דהדמעות כסיבה המחייבת בזה,
והגורם לדמעות ענשו יותר גדול .ג .אין בדמעות משום עוון מחודש
כשלעצמו ,אלא שהוא מעוון האונאה ,בי מהדמעות יוצאת אונאת
דברים יותר גדולה וענשה יותר מרובד-
אם כהגדרתגו הראשונה ,שאין הדמעות אלא י כהוכחה על תשות
כחה של האשד" הי׳ השכל מחייב דלאו דוקא באשה כך הוא ,אלא
דבאשה יש לגו הוכחה מצד הדמעות ,אבל אה״ג דלו נכיר תשות כח
זו ונמיכות רוח במי שהוא אחר ,עוון אונאת דברים שנגרום לזה ג״כ
יהא חמור ביותר .דוגמא לזה מציגו בלאו דאלמגה ויתום לא תענון
(משפטים כב! בא) ,דאמרו במכילתא שם :אין לי אלא אלמנה ויתום,
שאר כל אדם מניין ,ת״ל לא תענון ,דברי ר״י .ר״ע אומר ,אלמנה
ויתום שדרכן ליענות ,שדיבר הכתוב בהווה ,ע״כ .ועי׳ במפרשים שי״ל
דלא פליגי אלא במשמעות דורשין ,ואה״ג דכל מי שדעתו שפלה עליו
כמו באלמנה ויתום הרי הוא בכלל זה .ועי׳ רש״י בחומש שם .הכי

נמי בעניננו ,דנקטו אשה דכך הוא בהווה שדמעתה מצוי׳ ,אבל אה״ג
דהו״ד ,בכל מי שהוא כושל ונתץ בקל לדמעות .אמנם דרך זו נסתרת
ממשמעות הסוגיא ,דנראה דהדגשה מיוחדה היא על אשתו ,ואפילו
אשד ,לא כל אשה ג־כלל ,אלא אשתו דוקא ,וכמבואר להלן בדברינו,
ואי כהנ״ל למה דוקא

אשתו.

.

אמנם גם כהגדרתנו השני׳ ,שהדמעות הן כסיבה המחייבת ג״כ
אינו מסתבר ,ואינה מרהיטת הסוגיא המדברת על חומר עוון אונאת
דברים ,ולא על חומר צער בכי .זולת זד" הגה יש מקום לומד דאדרבה
הדמעות הן סיבה להקל את חטאו ,דהרי ידוע הוא שהדמעות משיגות
את הצער ,וכמה דברים נאמרו בחז״ל מכח הדמעות להקל את הצער
ולהשיגו ,ואף אינשי הכי אמרי ,ואכהמ״ל.
מצאנו ,שכן הוא ,שהדמעות מסיגות את הצער ,גם להלכה
למעשה ,והוא מה שנפסק ברמ״א ,ד״מי שיש לו עונג אם יבכה כדי
שילך הצער מלבו ,מותר לבכות בשבת" (או״ח ,סי׳ רשח ,סע״ב),
ומקורו מהאגדה על רבי עקיבא שמצאוהו בוכה בשבת ואמר להם כי
עונג הוא לו (ברמ״א שם מהאגור בשם שבלי הלקט) .ולענ״ד ,אף מי
שחולק וסובר דאין ראי׳ מעובדא דרבי עקיבא להתיר בכי בשבת,
אם לא כעין דר״ע דהיו דמעות של דבקות ותפלח לא חלק על
עצם הדבר דדמעות מפיגות את הצער ,דזו מציאות היא שאין להכחישה,
אלא דסברתו היא דנהי שלסוף מגיע הוא ע״י הבכי להפגת צערו ,אבל
אכתי עד שהוא מגיע להפגה אדרבה צעדו תוקף עליו ,וממילא אין

a
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היתר בשבת( .אמבם המשבצות שם הביא מתא״ר דתלוי באם הוא
,יודע שע״י דמעות ילך צעדו שרי' .חד .לא כפש״ב).
ולפי״ז ,איפוא ,מה הוא החומר ׳באונאת אשתו בזה שדמעתה
מצוי׳ ,דהרי אדרבה ,לאידך גיסא מסתברא ,דכיון דדמעתה מצוי׳
מפיגה היא צערה בדמעות ,ואונאתה מתמעטת.

ומדי עמדנו בזה ,לולא דמסתפינא ,הייתי אומר ,דחומר העוון
של הבאה לדמעות הוא מה שהוא יוצא מסוג צער של מחשבה ודבר
שבלב לסוג צער הנראה לעינים ודבר שבגוף .אמנם אכתי אין הגורם
לדמעות אלא גורם ע״י דברים גרידא ולא ע״י מעשה ,והוי רק בושת
דברים ,אבל מ״פ לגבי עונש שמים חילוק יש בין צער שאינו אלא
בלב לצער שהוא נראה לעינינו בהאי צערא דבבי ודמעות.
ואם כי אינו אלא מענין לענין באותו ענין ,אמרתי לא שלא
מן השורה הוא להעיר כי גם בעצם הגדרת הבושת כדבר שאין בו
משום חבלה שבגוף ,זקוקים אנו לבירורים .רואים אנו כי חילוק יש
בין אם הבושת באה רק ע״י דברים לבושת הבאה עם חבלת הגוף,
אם כי בעצם הבושת הרי אין חילוק אצל המבוייש אם הוא ע״י מעשה
או ע״י דברים .אלא ע״כ שבאמת מצד תוצאת הבושת אצל המבוייש,
בנוגע לצערו ולמולה על גופו ,אין חילוק בין בושת שע״י מעשה
לבושת דברים ,אלא דהחילוק הוא בנוגע לחיוב הממון של המבייש,
דבל שאינו ע״י מעשה אין מחייבים ממון.

ותנה בהגדרת הבושת הובא בשטמ״ק בבא קמא ,החובל ,צב א,
משם הראב״ד ,בזה״ל, :הבושת במו חולי הוא ,שהוריקו פניו ,ונעכר
דמו ,וכל אבריו נתרופפו ,ולבו דואג ,ואמרו בכמה אדם רוצה לסבול
זה החולי כר " ,הרי דהבושת נערך כחולי שבגוף ,וכי נאמר שכשהבושת
באה שלא ע״י מעשה חבלה ,אלא ע״י אונאת דברים אינו כחולי
שבגוף ,וכי לא יתכן שהבושת שע״י דברים יש בה יותר מהורקת
הפנים ,ועיבור חדם ,והתרופפות האברים ,ודאגת הלב ,ממה שהוא
בבושת הבאה ע״י חבלה ז ובשהאונאת דברים היא ברבים ,שהיא
נגדרת בהלבנת פנים ,הרי כללוה בכלל שפיכת דמים ,עד שבאנו
בה לשאלת יהרג ואל יעבור( .עי׳ תוספות סוטה ,י ב ד״ה נוח לו
לאדם זכו׳ בא״ד; :ונראה האי דלא חשיב לי׳ בהדי ג׳ עברות שאי'
עומדים בפני סקו״נ כו׳ משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת
בתודה ,ולא נקט אלא עבירות המפורשות") .ולפי״ז י״ל דבאמת גם
אונאת דברים וכדו׳ הוי כחבלה בגוף מה שנוגע למתאנה ולמבוייש,
אלא כיון דסו״ס מה שנוגע למאגר .ולמבייש אינו ע״י מעשה אלא ע״י
דברים ,לכן אינו באותו חיוב של בושת ע״י מעשה ,בבושת דתבלת
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והאמור יהא לנו במין חומר לסוגיה הגמרא בהחובל ,בחילוק
שנאמר שם בין חבלה לבושה בנוגע לגבי עצמו ,והיינו מה דאמד שם
רבא (צא א) לא קשיא ,כאן בחבלה ,כאן בבושה ,והקשו בגמרא ,והא
מהני׳ בבושת הוא וקהני החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי כו׳ הכי
קאמר ,לא מיבעיא בושת דאדם רשאי לבייש את עצמו אלא אפילו
חבלה דאין אדם רשאי לחבל בעצמו וכו׳ וע״ש דבמסקנא נאמר שם:
אלא תנאי היא ,דאיכא למ״ד אין אדם רשאי לחבל בעצמו ,ואיכא
פ״ד אדם רשאי לחבל בעצמו כר .והעירו באחרונים ,דלפי המסקנא
באמת אץ חילוק בין חבלה לבושת ,ולמ״ד אסור לו לאדם לחבל
בעצמו הו״ה דאס,־י־ לו לבייש את עצמו ,ולמ״ד דמותר לו לחבל בעצמו
כש״כ דמותר לו לבייש את עצמו( .עי׳ הר״י פרלא בביאוריו לסה״ט

דרס״ג ,מל״ת מח).
ולהנ״ל הי׳ אפשר לומר דההו״א והמסקנא בהא הוא דפליגו,
דלההו״א גדרו של חובל הוא מה שעושה שינוי הנראה לעינים וחסרון
בגוף ,אבל הבושת שאין' בה שינוי וחסרון הנראה אינו בכלל חובל,
ואם כי אסור לחבול בעצמו לבייש את עצמו אדם רשאי .אבל למסקנא
אמרינן דחובל אינו משום שינוי וחסרון בגוף אלא כל שהגוף נפגע
על ידו בכלל חובל הוא ,ולכן גם הבושת בכלל חובל הוא ,וכהגדרת
הראב״ד בשטמ״ק הנ״ל ,שהבושת חולי הגוף הוא ,ולכן נהי דלעגין
חיוב ממון יש חילוק בין אם מביישו ע״י חבלה למביישו בושת דברים,
אבל הרי זהו רק בנוגע לאחרים דעל חיובא דממון דייגינן ,משא״כ
בחובל בעצמו ומבייש את עצמו שאין השאלה על חיוב ממון ,אין
חילוק בין חובל בעצמו ,ומבייש את עצמו ,דאינו רשאי ,ואה״ג דגם
בושת דברים לא יהא רשאי לגרום לעצמו דלגבי עצמו עיקר האיסור
התוצאה ללא חילוק בסיבת הבושת אם הוא מעשה או ע״י דברים.
והנראה לי הוא כהגדרתנו האחרונה ,והיינו ,דהדמעות הן
הגורמות את חומר העוון וענשו ,אבל לא מפני תוספות צער שבבכי,
אלא מפני אונאת הדברים והזילותא שישנם בבכי! בכי ודמעות יש
בהם משום הרגשה של הנמכת הדעת והשפלת כבוד האדם! הבלגה
והתאפקות יש בהן מן הגדלות ,ואילו בכי ודמעות יש בהן מקטנותו
של אדם (אין המדובר ,כמובן ,על דמעות של דביקות ,אבילות וכדו׳,

אף לא על דמעות של שמחה) ,שהנהו נראה אז כחסר אונים ואובד
עצות( .מרגלא בסומא דאינשי! הוא בכה כמו ילד קט.0
ודברי רש״י בסוגיא הנ״ל הולמים את ההגדרה יפה ,וז״ל!
"פורענות אונאתה ממהרת לבוא" ,והיא ההדגשה כי הפורענות היא לא
על צער הדמעות אלא על ה״אונאה" שבהן ,וכאמור( .לפי״ז מה שאמרו
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שם דשערי דמעות לא ננעלו ואח״כ אמרו דשערי אוגאה לא ננעלו,
דברים מקבילים הם ,דדמעות ואונאה היינו הך .אמנם הקבלת שערי
דמעות לשערי_ תפלה צריבה ביאור ,אלא שאכהמ״ל).
והנה לעיל העירונו ,כי משמעות הסוגיא היא לא שהדמעות הן
רק לסימן על תשות רוח של האשה ,דא״ה למה דוקא באשתו ,והרי
אף באונאת דברים לכל אשה הי׳ צריך להיות בחוימר זד -והנה מה
שהדברים אמורים דוקא באשתו יהי׳ לנו כמין חומר לתוספות ביאור
בהגדרה הנ״ל ,שחומר העוון הוא בהזילותא הנולדת מהדמעות ,וכאמור
שהבובה מרגיש השפלה והנמכת רוח.

ונסתייע בזה בהגדרה בחיוב בושת בחבלה ,שנאמרה בספר
דברות משה ,לבבא קמא ,ח״ב ,סי׳ נט ,ענף ב ,שבתוך שאר הגדרותיו
על בושת נאמר דיתכן ש״החיוב הוא משום שנחשב כתשמיש להמבייש

בהמתבייש ,וכנהנה המבייש בזה שביישו וגתקררה דעתו בזה ,וכדאשכחן
בשבת דף קה ,בקורע בחמתו ,שנחשב מתקן ,משום דקעביד נחת רוח
ליצרו בו׳ דקעביד נחת רוח ליצרו במה שבייש לחברו כו׳ " ע״ש באורך.

ולפי״ז יש לומר דהזילותא שיש לאשת מבעלה יתרה היא על
הזילותא שיש לה מאיש אחר ,כי מאחר שיש בזה משום השתמשות
בכבודה ,הרי כשהוא ע״י בעלה היא נפגעת בזה יותר ,שכן כשהוא
ע״י בעלה הוא גדר השתמשות מתורת אדנות ובעלות ,שהוא מושל
בה מגדר והוא ימשל בה ,והיא משועבדת להשמע לו ולעשות תמיד
רצונו ,כמבואר בכ״מ .יש ,איפוא ,בזילותא זו הבאה לאשה כאונאת
דברים מצד בעלה ,ועד לשי בכי ודמעות ,הרגשה מיוחדה של נחיתות
רוח ושפלות ,ולכן זה יותר חמור.
דוגמא לזה מציגו בסנהדרין (סו א) בהא דאמרו שם דמחרש
גרידא לא מציגו למילף מקלל אביו שאינו נשיא או דיין ,משום דמה
לחרש שכן חרשותו גרמה לו ,ופרש״י! "חרשותו גרמה לו ,מתוך
שהוא שפל הזהיר עליו הכתוב שלא תבזהו ולא תצערהו מפני שנותן
צרתו על לבו ומיצר על שפלותו" ,והכי נמי באשה שהאוגאת דברים
כשהיא באה מצד בעלה גורמת לה לתת לב על נחיתותה לגבי הבעל
ולהיות מצירה על שפלותה.

וכבר הבאנו לעיל מהמהר״ל מפראג ,נתיבות עולם ח״ב ,נתיב
הרע ,דמה שהזהירו על אונאת אשתו ,באשתו דרקא אמרו ,כי דוקא
מאונאה הבאה לו מבעלה היא מתפעלת ביותר ,באשר עם חשיבותה
לעצמה היא תחת ממשלתו ,וע״ש באורך.
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שאלה זו ,אם דנין אנו מצד הצער שהוא בתקפו בשעת הבכי,
או מצד ההקלה וההפגה הבאה מתוך זה ,מעין דוגמא מצאנו לה
בדלהלן«

סוכה ,הישן ,כה ב — ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב ,אבל
חייב בסוכה ,מהו דתימא הואיל ואמר רבא (ע״ש הגירסא וההגהות —
חנזאסף) ,מצטער פטור מן הסוכה ,האי נמי מצטער הוא ,קמ״ל הני
מילי צערא דממילא ,אבל הכא איהו דקא מצטער נפשי׳ איבעי לי׳
ליתובי דעתי׳ ,ע״ש.
וכתב חרא" ־זז בסוכה שם ,כלל ז ,וז״ל בא״ד" :האי נמי מצטער
הוא בישיבת הסוג־ יותר מבישיבת הבית ,דאבל חפץ הוא להיות
מתבודד ויושב במקום צער ואפילה ,כדי להיות טרוד בצערו קמ״ל

בו׳ ".

אמנם המהרי״ק דעת אחרת לו ,והוא שכתב בשורש קעח (עי׳
לשונו בב״ח או״ח סי׳ תר״מ — הנזאסף) ח״ל" :ויש לתמוה על זה (היינו,
על מה שהובא משם הר״א ממי״ץ דאין מצטער פטור מהסוכה אא״כ
שהוא ניצל מהצער לכשיצא מהסוכה — המאסף) ,דהא גרסינן בפרק
הישן ,אמר רבי אבא בר זבדא כו׳ ולפי דברי הר״א ממי״ץ ,מאי
איריא משום דאיבעי לי׳ ליתובי דעתי׳ ,תיפוק לי׳ דבצאתו מהסוכה
לא יחשך כאבו ולא ינצל מן הצער ,דדוחק גדול הוא לומר שישיבת
הסוכה תרבה עליו צער אבלו ,ואדרבה הסברא היא בהיפך עכ״ל.
וכתב על זה הב״ח דאישתמיטתי׳ למהרי״ק מש״כ בזה הרא״ש הנ״ל,
וכן צויין במגן אברהם שם סק״י דהרא״ש ומהרי״ק חלוקים הם בזה.
ולכאו׳ סברת המחלוקת הולכת למה שאמרנו לעיל בענין הפגת
הצער ע״י ריבוי הצער שבבכי ,והיינו בודאי דגם להרא״ש לא אמרינן
דע״י יציאתו מהסוכה ימעט צערו ,אלא דיותר נוח לו בזה משום דאז
יוכל להרבות בצערו ללא מפריעים ,וסבר המהרי״ק דכיון דלא ילך
לו הצער ע״י יציאתו מהסוכה אין לפטור אותו מישיבת הסוכה לשיטת
הר״א ממי״ץ ובא להוכיח מזה דתו״א לפטור אותו דלא כהר״א ממי״ץ.
אמנם סברת הרא״ש היא דכיון דביציאתו נוח לו לאבל שיוכל להרבות
בצערו ,נמצא דישיבת הבית יותר נוחה לו מישיבת הסוכה ויש לפטרו
משום מצטער ,ולא נידון בזה לפי ריבוי הצער אחרי יציאתו אלא
לפי רגש הנוחיות של האבל ,ומצד זה הרי אין כאן תשבו כעין תדורו,
דבישיבת הבית כך הוא דרכו שבשעת אבלו יכול הוא למלא רצונו
באבלות ואילו בסוכה אינו יכול ,וזהו פטורו ,אי לאו משום דאמרינן
איבעי לי׳ ליתובי דעתי׳.

שום תשים עליך היא בגדר כבוד הבריות וכדמשמע משמעתין דברכות
דמייתי הא דמדלגין היינו על גבי ארונות לענין דיחוי דכבוד הבריות
ובכבוד הבריות כבר אמרנו דאינו ענין של קיום מצור ,בפעולה אלא דהוא כה

חשיבותו והביבותו של כבוד הבריות ואף דבמלך מקיים מצוד ,בכיבודו

מ״ם נדר המצוד ,היא לא הפעולה אלא התוצאה לכבוד הבריות וכנ״ל ובזה
דאין הפעולה מעצם קיום המצוד ,ממילא שלילתה לא הוי בגדר לאו דעלמא.
יבעייני בספר הנ״ל בסי׳ י״ד נתעוררה אצלי עוד הערה לפמ״ש לעיל

והוא במה שחקר שם בשם חותנו ז״ל היכא דאירע לו עשה ולא תעשה
באופו דשיכא בי׳ דחי׳ אלא דע״י בזבוז יותר מחומש לא יצטרך לעבור על
הלאו אי מיקרי אפשר לקיים שניהם ולא דחי ורצה להוכיח מהרשב״א
ר״פ האשד ,רבד ,דכתב שם וז״ל כהן אצל מת מצוה כשאין אחרים רוציס

לקבור אלא בשכר שאין אתה מחייב את הכהן לשכור ושלא יטמא אלא מטמא
הוא ואין צריך לשכור וכו' ע״כ הרי דמבואר מדבריו דלא מיקרי אפשר לקיים
שניהם אלא ד,יבא דר,מצור ,מחיבתו ע״ש ולפמ״ש הגה אפשר דאין ראי׳ משם

דאפשר דהיכא דהעשה דוחה,מטעם קיומה ע״י האדם שפיר נימא דלא תדחה
היכא שיכול לשכור דשאלת הדחי׳ היא בפעולות האדם ואפשרות השכירה היא

אצל האדם ומיקרי אפשר לקיים שניהם משא״ב במת מצוד ,כבר אמרנו דמה
דמת מצוד ,דוחה משום כבוד הבריות הוא אינו משום קיום המצור( ,ועיין

פני יהושע בשמעתין בברכות י״ט שהעיר דבאמת מניין לן למילף מד,א

דולאחותו לענין כבוד הבריות דלדחי איסורא דד,א שאני התם דמקיים

מצוד ,ע״י קבורת המת משא״ב בכבוד הבריות גרידא היכא דאין בו משום
קיום מצוד ),של האדם ד,מקבר את המ״מ אלא דהוא משום שהתורה חסה על
כבוד הבריות וכיון דלא מעשה המצוד ,שלו הוא הדוחה אלא טובת כבוד
העולם כלו אין אתה מצרף את אפשרות השכירה שלו למשוי אפשר לקיים
שניהם ובכלל הרי במ׳׳מ לא נגדר בגדרי הדחי׳ דעלמא דהא לפי הגמרא,

בנזיר שם דחי אפילו קדושות טובא מה דלא הוי שיכא בגדר דחי׳ דעלמא.
y (Jto

ואחרי ביאור הסוגיא לפי היסוד הנ״ל בכבוד הבריות ודמיונו להא
דפיקו״ג הי׳ נראה לי למצוא לו סמוכין מד,א דפיקו״נ דהנה התום׳(ביומא)

ד״י ע״ב ד״ד ,נוח לו לאדם כתבו וז״ל בא״ד ונראה האי דלא חשיב לי׳
בהדי ג׳ עבירות שאין עומדים בפני פיקוח נפש עכו״ם וגילוי עריות

׳,

ושפיכת דמים משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ולא נקט
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אלא עבירות המפורשות ע״כ והשע״ת ש״ג מנה הלבנת פנים באבק
רציחה,

ועיין ריטב״א מכות די״א .ע״ב .דבנעשה בן גרושה יבן חליצה

ואמרינן פתה כהונה משום דצעד בזיונו כצער מיתה־ .ובדרך זו דבר יפה אמר
הפמ״ג בקונטרסו מתן שכרן של מצוות ליישב מה שהרבה נתקשו בדברי
הרמב״ם פ״ו מדעות ה״ח לענין הלבנת פנים ת״ל לפיכך צריך ליזהר שלא

לבייש חברו בין קטן בין גדול ע״ש וכתב שם הפמ״ג דהוא מכברא ־.בי'
שהורג בן יומו חייב ה״ד .לבייש דכרוצח הוא ע״ש והנה לפמ״ש התוכי׳
בשבועות שם דכבוד הבריות דדחי הוא דוקא בבזיון גדול וכמו הא דכלאים

דפושטו בשוק והנה אפשר דבבזיון גדול כגון זה שיש בו מהלבנת פנים אף
דלא יליף דלדחי מפקו״ג מ״מ היכא דכבוד הבריות דוחה אפשר דגדר הדיחוי

הוא כמו גדר הדיחוי בפקו"נ והרבה אפשר להאריך בזה ואכה״מ.

ומענין לענין בהלבנת פנים הנה נראה לי להעיר דבר לחידודא בהא
דממוני המצוות נראה דאזהרתה היא מהוכה תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו
חטא והנה ברמב״ם דעות פ״ח ובסמ״ג נראה דדינא הוא דבעבירות של ב־ן

אדם למקום אם לא הועילה לו התוכחה בצינעא יכול אפילו לבזותו ביבים

(ועיין דד״ח על הסמ״ג) ולכאו׳ למה לא קפדינן אהלבנת פנים דה" כאיבוד

נשמה לפהתו״ס דסוטה הנ״ל אם העבירה אינה מג' עבירות דיהרג עליהן וגם
אין עונשה במיתה ונראה לי ע״פ היראים סי׳ ל״ז וז״ל בא״ד וצריך הר־כיה

להוכיח במקום שלא יתבייש חבירו וכו׳ אבל אם לא תוכל להפרישו מן
האיסור אא״כ תבישני יש לך רשות לביישו ולהוכיחו כי אין חכמה •אין עצה

ואין תבונה לנגד ד׳ כל מקום שיש חלול ד׳ אין חולקין כבוד לרב ע״ש •הנה
נראה מדבריו דהיכא דאין התוכחה מועילה לו נכנס בגדר חילול ד' •הנה
מצינו בסנהדרין ע״ד ע״ב כי אתי רבין אמר אפילו שלא בשעת גזירת

מלכות לא אמרו אלא בצינעא אבל בפרהסיא אפילו מצוה קלה יהדג זאל
יעבור ונתבאר במפרשים דהוא משום חילול ד' וא״כ זהו מאי דאררינן
דמכלימין אותו אפילו ברבים ודוקא בעבירות שבין אדם למקים ורשום

דהוא נכנם בגדר חילול ד׳ ואינו מגדר עונש אלא דבעל העבירה עצמו מוטל
בחיוב זה וממילא גם אחרים מטילין עליי.

יכדאיירינן בהאי ענינא כדאי להעיר מה דלעצם דינא לכאי׳ ־א מציגו

דלה-כה היא מה שכת׳ התום' הנ״ל ביימא דהיבנת פנים הוא ב־יזי־ג יאל
יעביר ומשום דהוי ברציחה ונראה לי פשוט דה־א משים דטעמא דרציהה היא
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דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי וכפרש״י דלעיל כיון דסו״ס איכא כאן

איבוד נשמה וזה לא שייך בהלבנת פנים דהא ליכא איבוד בשמה דחברו׳

ואע״ג דצערו הוא מאביזריהו דרציחה ואותו גדר נ״ל ג״כ בהא דאמרינן
אין חכמה ואין עצה ואין תבונה וחייב לפשוט הכלאים בשוק ואע״ם שיש לו

הלבנת פנים ואע״ג דכלאים הוא מהדברים דיעבור ואל יהרג עליהם דהנה אי
מעמא דיעבור ואל יהרג הי׳ מחמת צער המיתה אפשר דלא הוי מחייב נמי
לסבול צער הלבנת פנים ובדאיתא בחינוך שזהו הצער הכי גדול בעולם
אבל כיון דטעמא משום וחי בהם והוא משום חביבות נשמת ישראל א״כ לא

שיכא זה בהלבנת פנים.

הציבור ומינוי הציבור
גטין לו׳ ע״א ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית והתקין הלל דלא

משמטא אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי היא וכו׳ בזמן שאי אתה משמט

קרקע אי אתה משמט כספים ותקינו רבנן דתשמט וכו׳ ומי איכא מידי
דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו רבנן דתשמט ■אמר אביי שב ואל
תעשה הוא רבא אמר הפקר בי״ד הי׳ הפקר דאמר ר״י מניין שהפקר בי״ד

הי׳ הפקר שנאמר וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים
יחרם כל רכושו והוא יבדל מהקהל הגולה ר״א אמר מהבא אלה הנחלות אשר

נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות וגו׳ וכי מה ענין ראשים אצל
אבות לומר לך מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין

את העם כל מה שירצו והנה רש״י והנ״י והרשב״א פירשו דרבא קאי נמי
אקושיא קמייתא דאפילו לרבנן דשמיטה בזה״ז דאורייתא נמי אין בפרוזבול
משום עקירת דבר מן התורה ביון דהפקר בי״ד הפקר אולם התום׳ והרי״ף

והרא״ש כתבו דקאי רק אבתרייתא והיינו לתרץ דאי שביעית בזמן הזה לא
גר״גא מדאורייתא מ״מ ביד חכמים הוא להפקיע את החוב מטעם הפקר בי״ד

הפקר ואפשר דהיכא דבעיגן לזכות לאחריני שאיני ואמנם האריכו האחרונים
לבאר דתליא בב׳ לשונות הגמרא בהילפותא דהפקר בי״ד הפקר דאי הילפותא

היא מהא דבל אשד לא יבוא לשלשת הימים וכו׳ יחרם כל רכושו אין לנו אלא
דיש בידם להפקיע את בעלותו אולם אי הילפותא היא מהא דהוקשו ראשים

לאבות ודמיא לנחלה ע״ב דיש בכחם לא רק להפקיע מהבעלים אלא גם לזכות
לאחריני.
ובשורש העניו נ״ל להקדים מה דאיפליגו בו רברבתא אי הפקר בי״ד
הוא דוקא בבי״ד או אף בממוני הקהל וז״ל המרדכי ב״ב ד״ח ע״ב בא״ד וטובי
העיר הוו כחבר עיר וכל כמיני׳ ופי׳ ר״ם הטעם דטובי העיר הוו בעירם למה

שהובררו כמו גדולי הדור בכל מקום שגדולי הדור הפקרם הי׳ הפקר בכל
מקום דמיגדר מילתא ותקנתא כך טובי העיר הי׳ הפקרם הפקר ע״ש וכן איתא

במרדכי אלו מציאות דכ״ב ע״א ח״ל וגם מפני תקנת הקהלות צריך שמעון
להחזיר האבדה לראובן אפילו אם נתייאש ראובן דהפקר בי״ד הפקר שנאמר

וכל אשר לא יבוא וכו׳ וליכא למימר דוקא בדורות של שמאי והלל או של ר״ג

שהרי אמרו חכמים למה לא נתפרשו שמותן של שבעים זקנים וכו׳ לומר לך
יפתח בדורו כשמואל בדורו ומי שנתמנה פרנס על הציבור כאביר שבאבירים

181

קונטרס שער הספקות

שעט

לעג על עושה מצוה ,ואונאת דברים
הלועג על התלהבותו של עושה מצוה ,ועושה המצוה עצמו אע׳׳פ
שבלבו מבזה הוא את הלועג עליו ,מ״מ בפני אנשים מתבייש הוא ומצטער
ע״י הלעג ,מה הדין בנוגע לאונאת דברים ,אם נימא דנוסף על החטא של
מבזה עושה מצוה ,הוא גם עובר על הלאו דאונאת דברים ,או דהכא שאני,
ואין איסור אונאת דברים לאו אלא באונאת דברים של השפלה משא״ב
הכא דאע״ג דעושה המצוה מתבייש ומצטער בפני אחרים אבל סו״ס
השפלה אינו מרגיש בלבו( .עי׳ ״מצות השלום״ עמ׳ .)210

החלשת דעת חברו בלימודו ,ואונאת דברים
הלומד עם חבר שלו ,והוא עולה הרבה על חברו בתפיסה ובהבנה עד
שהלה מרגיש חלישות הדעת (עי׳ "מצוות השלום" בשאלת חלישות דעת
ואונאת דברים) ,אי נימא דמוטב שיפסיק לימודו אתו כדי למנוע מאונאת
דברים (ואונאת דברים הרי אינה תלוי בדברים ויתכן שיעברו על אונאת
דברים גם ע״י פנים רעים וכדו׳ ,וע״י שאלת דבר תורה כשהלה אינו יודע
להשיב ,כמבואר ברמב״ם מכירה פי״ד הי״ד ,ועי׳ "מצוות השלום" עמ׳
231־ ,)241או אולי כיון דאינו מתכוין כלל לבזותו ,אדרבה לטובתו הוא
מתכוין ,אינו בכלל אונאת דברים (אף בבושת דחבלה הרי תנאי הוא עד
שיתכוין — ב״ק כז:א).

המגלה את חליו לחברו ביום א׳ לחליו
וגורם קצת חולי וצער לחברו
ברכות יב:ב — ואמר רבה בר חיננא משמי׳ דרב כל שאפשר לו לבקש
רחמים על חברו ואינו מבקש נקרא חוטא ,שנאמר :גם אנכי חלילה לי
מחטא לד׳ מחדול להתפלל בעדכם (שמואל א:יב) ,אמר רבא ,אם ת״ח
הוא (הג׳ הב״ח :וצריך לרחמים) צריך שיחלה עצמו עליו ,מ״ט אילימא
משום דכתיב :ואין חולה מכם עלי וגו׳ (שם כב) דילמא מלך שאני ,אלא
מהכא ,ואני בחלותם לבוש וגו׳ (תהלים לה).

תלמיד חכם חולה המגלה לחברו תלמיד חכם על חליו ביום הראשון
לחליו ,שבכגון זה נאמר יומא קדמא דחליש לא תגלו לאינש דלא ליתרע
מזלי׳ (נדרים מ:א) ,וחברו המבקרו נחלה עליו ,כאמור ,וכן כשהמבקרו
הוא בן גילו ונוטל א׳ מששים בחליו ,ונמצא חולה זה גורם לחברו קצת
חולי וצער שלא כדין ,האם החולה נתבע על זה ,או כיון דהא דלא תגלו
אינו אלא משום דלא ליתרע מזלי׳ הרי אין זה אלא לטובת עצמו ,ומה
שיתכן שגרם רעה לעצמו אינו נוגע כלל חיוב בביקור חולים של חברו ולא
שייך שהיא נתבע על זה ,אפילו מצד המוסר ובדיני שמים.

//3a/
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מחילה — רבית דברים
ראובן הרע לשמעון ,או פגע בכבודו ,ונתחייב לפייסו ולבקש הימנו
מחילה .בינתיים נצטרך שמעון לכסף וקבל הלואה מראובן ,ובקבלו את
ההלואה מחל לראובן על זה שחטא כנגדו .מה הדין בנוגע לרבית דברים,
אי נימא כיון דכונת שמעון היתה למחול לו מחמת הכרת טובת ההלואה
(אגב ,עוד דברים לנו בשאלת הכרת טובה עבור הלואה ורבית דברים,
אלא שאכהמ״ל) ,בכלל רבית דברים הוא ,או כיון דבאמת חובה היא על
שמעון למחול לראובן ,ואם כי אכזרי לא נקרא עד שבקש הימנו מחילה
ג״פ ,אבל הרי מהראוי שימחול לו כבר בפעם א׳ שוב לא הוי רבית דברים,
(דוגמת ענין כופין אותו עד שיאמר רוצה אני שכידוע הוא מפני דאומדנא
היא דבפנימיות נפשו הישראל רוצה בקיום מצותו ית׳) ,ונהי דהגרם הי׳
מצד קבלת הלואה סו״ס עכשיו יש כאן רצון של מצוה להתפייס ולגמול
חסד ע״י מחילה.

ואפילו נימא דגדרה של מחילה זו היא לא סילוק ,בגדר דלא איכפת
לי׳ מה שאירע לו מצד ראובן ,אלא דהוי ממש כעשיית טובה וחסד
לראובן באופן חיובי ,סו״ס דרך מצוה יש כאן ,כאמור ,והגרם של קבלת
ההלואה אינו מגרע את הרצון שבפנימיות הלב של ישראל.

עכ״פ לעצם המחילה הרי אין זה נוגע ,ואפילו נימא שהיתה בזה רבית
דברים ,עכ״פ אסור לו לשמעון להחזיק שנאה בלב והמחילב מושכת
וקיימת ומה שהי׳ בזה משום רבית דברים מתחילה אין זה מגרע במחילה
הקיימת בלבו בהווה ולעתיד.

המעליב צדיק שאינו מרגיש בעלבונו
המעליב צדיק גדול שמרוב דביקותו בעליונים אינו מרגיש בעלבון (עי׳
״מצוות השלום״ עמ׳ 169־ 173על המדרגות השונות בזה) חיובו מה הוא?
אם היתה כאן בושת דחבלה לכאו׳ פשוט הוא דמחוייב .מה שנוגע לקנס
של מבזה תלמיד חכם (עי׳ טוש״ע יו״ד סי׳ רמז סע״ד) ,וכן לנידוי ע״י בי״ד
כדין המבזה ת״ח (שם ,וסי׳ שלד סע״ז) ,אדרבה בזה כש״כ הוא שיתחייב
קנס ונידוי .אכן ,מה שיש לחקור הוא בנוגע לקנס על העלבון הפרטי (עי׳
רמ״א חו״מ סי׳ תכא סעי״ג ,ובספר ״מצוות השלום עמי  ,)174אולי י״ל
דהוא מבחינת מזיק בדברים (עי׳ ״מצוות השלום״ עמ׳ 294־ ,)254וממילא
כיון דזה הנעלב אינו מרגיש בעלבונו ,מה לי אם הוא מחמת קדושה או
מחמת סיבה אחרת ,סו״ס המעליב לא הכאיבו ולא ציערו ,ואינו חייב.

;מעות ראי
בירורי וחידושי הלבות והערות לעניני
ארבעה חלקי טוד-ושלחן־ערוך ומפרשיהם

מאת

הרב ר׳ אברהם יצחק הבחן קוק

זצ״ל

הוצאת מוסד הרב קוק * ירושלים תש־ל
האגודה להוצאת ספרי הראי־־ה קוק ז־ל

בעה״י

הערות לנח חפץ חיים

־

בפתיחה סי׳ ה׳ לאוין ועובר נמי כו׳ בלאו דהשמר

תשנא א״א בלבבך כר .עי׳ בבמ״ח .ולע״ד לא נהירא

כו׳ שהוא אזהרה לגסי הרוח .אמנם ו״א כ״א כשעיקר

כלל ,דשנאת הלב דוקא בלב היא ,א״ב אם זה שונא

הכיפור הוא לשם גסות הרוח ,וגם רבנו יונה בשע״ת

לו בלב עובר הוא על לאו זה ,ומה שמדבר עליו אינו

סי׳ קע״ד לא כ׳  pכ״א על לשה״ר של ליצנות,
שהמתלוצץ מחברו על הרוב מתגאה הוא ומכיר בעצמו

מוסיף כלל לענין לאו דל״ת בלבבך .ואם הי׳ מעשה

מעלות שאינן בחברו ,וע״כ מלעיג הוא עליהם .אבל
לגזור אומר בכל לשה״ר ,אינו נראה כלל ,דהרבה

רעות בסתר להעשות ע״י מעשה ,ובפרט דלא דרשינן

?.ים ימצא לשה״ר שאיננו כלל לשון גאוה כ״א

מעמא דקרא לדרוש כיון שטעם איסור שנאת הלב

גנות חברו לתומו ,או דבר שמפסיד לו במשאו ומתנו,

הוא מפני שא״י להשמר ממנו וה״נ כל דבסתר .נוסף

וכונתו ריוח עצמו .והי׳ לו לומר עכ״ם ולפעמים עובר

לזה שאין הטעם שוה ,דבלה״ר כירן שמדבר לזולתו
אפשר עכ״פ שיודע לו ,ואינו דומה לשנאה שבלב,

בלב ,כדכתיב ורם לבבך ושכחת את ד׳ אלהיך ,א״ב

מכש״כ שא״צ לכל זה ,כיון שעל המעשיות יש איסורים

נמי על לאו דהשמר .גם י״ל כיון דעיקר גאוה היא
כיון שבלבו מתגאה על חברו כבר הוא עובר על זה

אחרים אין לנו להרבות בלאוים לאין צורך והכרח.

הלאו ,ושוב אינו מוסיף איסור במת שהוא מספר

ודברי הרמב״ם בסהמ״צ ,שמ׳ שאם הראה בגלוי אינו

לה״ר ע״י גאוהו .אלא די״ל דעובר מ״מ כיון שהוא

עובר שוב בל״ת ,צ״ע דלכאורה מדבריו בה׳ דעות

מחויב לעקור מלבו מרה רעה זו ,וע״י דבורו עוד

ובדברי חז״ל בגם׳ וספרא ל״מ הכי ,רק שעל דבר

שבגלוי עצמו אינו עובר ,אבל אפי׳ הודיע בגלוי מ״מ

הוא מוסיף אומץ בה ,א״כ עובר.

-

שבסתר בכלל ל״ת את אחיך ,איך יאמר הרמב״ם

בפ״ו מה׳ דעות שאין בו מעשה ,הרי אפשר כמה

סי׳ וי״ו .ועובר נמי בלאו דלא תחללו את שם קדשי.

על אותה השנאה שבלב לעולם עובר .ואם כשלא

ממשמעות לשונו ,וממש״ב בבאר מים חיים ,נראה

שאפילו תהי׳ לו הנאה מזה בריוח ממון מ״מ הוא
עובר על ל״ת דל״ת את שם קדשי .ולע״ד לא גהירא,

יודיענו ע״י חירוף וכיו״ב יעבור ,ראח״ב לא יעבור,
א״ב המחרף שונאו ישתכר שלא יעבור עוד בלאו זה,
גם מנ״ל כל זד" אלא לע״ד הרמב״ם אמר בזה רק

דהרמב״ם ז״ל לא אמר כ״א על מי שמכעיס ועובר

טעם שכלי על הקפידה בלב ,אבל לדיגא אה״ג דכל

עבירה שלא לתיאבון ,אבל כל שיש בה תאוה ,ואפי׳

שהיא בלב עובר ,שאע״ם שגם הכהו וכיו״ב מ״מ גם

הימוד ממון ,או כל מין הנאה ,ואפי׳ ריוח של טורח
*"*ל ,ג״כ אינו בכלל להכעיס ואינו בכלל ל״ת ,דמה

בלב הוא שונאו ,וכונת הברייתא בפשוטה נראה שאם
הכהו בלבד ולא שגאו כלל בלב אינו עובר ,דמלא

סברא יש לחלק בין הנאה אחרת להנאת ממון ,סוף

תשנא בלבד הו״א כל שעושה פעולה של שנאה אע״ג

סוף אין כונתו להכעיס את בוראו .ומה שהביא ראי׳

דלא שנא בלב .אך י״ל דהרמב״ם ס״ל דל״ת לא

מדב׳ הר״מ לעיל ל״ת בשמי לשקר כ׳ וחללת א״ש

משמע כלל הכאה ,א״כ ל״ל בלבבך ,א״ו לומר דכיון

על

שאינה מוסתרת בלב אינו עובר ,אבל לשון דיכול

כפירת ממון ,לענ״ד ל״ת בשמי קאי על כל שבועת

לא יכנו כו׳ לא משמע הכי ,וצ״ע .אבל לנ״ד אינו

אלהיך

מפגי

שאין

הנאה

בזה,

אע״פ שקאי

שקר ,בין של ממון בין שאינה של ממון ,אפי׳ על

נוגע כלל ,דעכ״פ הוספת לאו ודאי אין כאן כיון שאין

עמוד של נחשת צהוב שהוא של זהב וכיו״ב ,ולא

זה דבר שבלב כלל ,ואיך נוסיף על מה שאמרה

תשקרו איש בעמיתו הוא דקאי על כפירת ממון דוקא,

תורה.

וכ״מ בסהמ״צ בל״ת רמ״ט ,א״כ מצד השבועה שא״ב

סי׳ ח׳ ט׳ .ולפעמים עובר נמי על לאו דל״ת ולא

הנאה קאמר וחללת ,אבל במתכוין להנאתו אינו בכלל

תטור כו׳ .הנה בגם׳ יומא כ״ג מפורש ,דדוקא בדבר -J

זה כלל.
סי׳ ז׳ .ולפעמים עובר גמי המספר בלאו דלא

שבממון ,א״כ אין לנו להוסיף שעל דבר זולת ממון

עובר ג״כ בזה ,ואם שהחינוך לא הזכיר ,דבריו ז״ל

'י

צח

הערות לם׳ חפץ חיים
ו

צ״ע באמת ,וכבר תמה עליו במנ״ח אבל לדינא איך

עד היכן כחד ,של נקימה ,דהיינו להורות שאפי׳ במניעת

אפשר לעקור סוגיא ערוכה .ונראה שהרמב״ם והתנוך
הי׳ כונתם שלא לפרסם דבר של פרצה ,כיון שעב״ם

טובה יש נקימה ,ובש״ם שבא לתורות שאינה כ״א

המדד ,אינה

הגונה ומביאה לתקלות רבות בעולם.

בממון ,אמר :איזוהי נקימה .ומדברי הרא״ם נראה
מפורש שהאיסור דוקא על המגיעה של ממון ,ואולי

והדבר מוכח מאד ,שהרי אם הי׳ איסור תורה על

מפני שידעה תורה נפשות עם ד׳ ,שבדבר שבממון
נח לד,זהר ,לכן הזהירה תורה ,אבל בדברים אחרים,

דאיסור ב״א בממון .ובדברי ד,מאירי מוכח ,דדוקא
מממון לממון ,אבל בצער הגוף וכיו״ב אפי׳ בממון

שהדבר קשה מאד ,אולי ע״ז לא באה האזהרה ,גם

דבר שבגופו איך הותר לת״ח לנקום ולטור ,א״ו אין

אינו עובר ,כיון שהוא אינו נוקם ממנו בממון ,דמאחר
שלמדנו מדבר הלמד מענינו א״ב כולו בממון קאי

זה המכשול מצוי טובא .אבל בדברים אחרים יש ע״ז

איסור מד״ק :אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו כו׳,
אבל מד",ת צ״ע בכ״ז.

ולא בדברים אחרים .ולכאורה כן נראה ממאי דאמרי׳

סי׳ יו״ד בבמ״ח ולאו זה אינו שייך כ״א בפניו,

בעלמא אין לו עליו אלא תרעומת ,והיכי מותר ,א״ו
כיון שהלה אינו עושה בממון ל״ל בה .ונראה ג״כ

דאין מקבלין עדות כ״א בפני בע״ד .צ״ע דמ״מ אם
קבלו הלא י״א דדין עדות עליהם ,כמבואר באריכות
בח״מ

ה׳ עדות,

א״כ לפי השיטות

המובאות

הלא

דנטירה אינה ב״א בגונא דאמרי׳ בגט׳ ,שבשעה
שעושה לו טובת אומר בפניו איני כמותך ,אבל

עובר .ודבר זה תליא בפלוגתא דרבוותא .וצריך עיון

בלב לבדו לא מצאנו איסור ,אלא שהתורה אסרה

לפ״ד הפוסקים ,דכשהלה שותק נעשה רשע בהודאתו,

המעשים כדי שלא יבא עי״ז בלב ,אבל בלב לבד

גם

אם כן

תועיל

עדותו אם לא

יכחיש,

וצ״ע.

א״א לאסור מפני יצר האדם שהוא רע מנעוריו ,ולחלק

נלע״ד דלדידן ,דאין לנו ב״ד מד",ת ורק שליחותייהו

בין לשעת ללאח״ב ,כמ״ש הרהמ״ח שי׳ ,איך תתן

קא עבדינן ,א״כ גם דין קבלת עדות ליכא מד",ת,

תורה דברי׳ לשיעורין מה נקרא לפי שעה ומה אח״כ.

א״כ האיסור הוי רק דרבנן בזר",ז .רק ד״ז עצמו תלוי
בשי׳ הפוסקים אם שליחותייהו קא עבדינן הוי מד",ת

ד,חנוך והרהמ״ח שי׳ ,שעל דברים אחרים ג״כ שייך,

או מדרבנן .גם בעיקר הדין אם בעי׳ סמוכין לשאר
מילי ,דתלי בענין עירוב פרשיות ,עי׳ רפ״ק דסנהדרין

דוקא בכה״ג ואין עוד .והנה הקורא לחברו רשע יורד
עמו לחייו ,פי׳ תום׳ בס״פ איזהו נשך :רשאי לשרוף

וריש ח״מ.

סי׳ י״א .שעובד ברבים על לאו דל״ת אחרי רבים

שליש תבואתו ,הרי כאן נקימה מגוף לממון .אלא

לרעות .באמת כ״ה בר״י בשע״ת .אך דברי רבנו ז״ל

ולשון התו״ב :עד היכן כחד ,של נטירה נראה כדברי
אבל בגס׳ דיומא העתיקו :איזו היא נקימה ,משמע

די״ל דעיקר נקימה האסורה היא על מניעת טובה ו־וא

צ״ע מאד ,שהרי בגמ׳ ובמכילתא דרשינן עיקר קרא

על רעו״ אלא  1לפ־«' צ״ע □ובא סוגיא דיומא הנ״ל,
דמאי מקשה אכל ת״ח שאינו נוקם כו׳ מל״ת ולא

לד״נ שיהיו נוטים ע״פ שנים דוקא לחובה ולא ע״פ
אחד ,א״כ מנ״ל להוסיף ,ועיקר קרא נראה דבהכי

תטור ,אימא שם במניעת טובה קאמרי׳ ,אלא לע״ד
דבאמת על רעה ג״ב איכא לא תקום ול״ת ,וקאמר

ודאי בדיינין ,ואולי גם רבנו יונה לא כיון כ״א

משום רבותא דסיפא ,דאפי׳ במת שמונע ממנו טובה

לאסמכתא בעלמא ,וצע״ג.

עובר ,כש׳׳כ בעושה רעה .וניחא בזה מה דבת״ב אי׳

משתעי ,שהרי סמיך לי׳ אחרי רבים להטות ,דקאי

שצב

הרב
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אברהם בן חיים

שליט "א

כולל "אור יצחק"

שע״י ישיבת "חברת אהבת שלום"

האם אפשר לעכב על השכנים מלגדל תרנגולים

שאלה
באחת

לו איני יכול לישן מקול הנכנסים והיוצאים -

השכונות החרדיות בפרברי ירושלים

היינו בני אדם נכרים זולת בני החצר ע״כ .ומאידך

תובב״א ,הי׳ אחד מהתושבים הדר

כתב הרמב״ם [פ״ו מהל׳ שכנים הי״ב] וז״ל,

בקומת חצר חובב תרנגולים לצורך ביצים או

אבל אינן יכולין למחות בידו ולומר לו אין אגו

לשעשוע ילדים ,ובאחד מן הימים הלך אותו

יכולים לישן מקול הפטיש או מקול הרחים שהרי

חובבן והביא תרנגולים לבנין וגידלם בלול

החזיק לעשות כן ע״כ .ופירשו המגיד משנה שם

שבחצירו ,ועתה בא לפני אחד מדיירי הבנין

וז״ל ,ומתוך מה שכתב המחבר "שהרי החזיק

וטענתו בפיו ,שאשתו מתעוררת באמצע הלילה

לעשות כץ" נראה לי שהוא סובר דהני מילי איירי

מקול קורא של התרנגול ,וכשהיא מקיצה משנתה

כשהחזיק ,אבל אם בהתחלה הוא בא למחות בו

אינה יכולה להרדם בחזרה ,והוא מבקש לתבוע

יכול לעכב עליו ,וסבר זה המחבר ,לפי שהוקשה

מהבנין ,האם
משכינו שיסלקי את תרנגולותיו.
<
ואוצר חוזכסה'
ןאה״ח 1234567טענתו צודקת ע״פ ההלכה או לא.

לו מה טעם אין טענתו טענה בקול הפטיש ,והלא

תשובה

יותר מונע השינה מקול הנכנסין והיוצאין ע״ב.
וכתב הב״י [סי׳ קנו דף קח ,].שכן כתב רבינו

ירוחם [נתיב לא ח״ו] ,שמה שאינו יכול למחות
ולומר איני יכול לישן מקול הפטיש ומקול

א .האם השכנים יכולים למחות על רעשים
וקולות

איתא

במשנה [ב״ב כ ]:חנות שבחצר ,יכול
למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן

מקול הנכנסין ומקול היוצאים .אבל עושה כלים

בביתו ,ויוצא ומוכר בתוך השוק ,ואינו יכול
למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול
הפטיש ולא מקול הרחים .ובביאור החילוק בין

הרחים ,היינו דווקא כשהחזיק לעשות כן ,אבל
אם לא החזיק בזה ,ורוצה לעשות מלאכה זו

בביתו ,מעכבין עליו .וכ״ב הסמ״ג [עשה פב].

אולם דעת התוס׳ שם נכא .ד״ה וגרדי] ,שלעולם
אינו יכול למחות על קול הפטיש והרחים אפי׳
שלא הוחזק על זה מתחלה .וכן דעת הנמוק״י,

הרמב״ן ,הרשב״א ,הריטב״א והר״י מיגש
בחידושיהם שם ,שלעולם אין למחות על טענת

קול הנכנסים ויוצאים שניהן למחות על זה לבין

קול ורעש שעושה אדם בביתו ובחצירו ,ומה

קול הפטיש והרחים שלא ניתן למחות על זה,

שיכול למחות על חנות שבחצר אינו משום "קול"

נחלקו הראשונים ,מחד פיויש״י שם [כא .ד״ה

אלא משום "ריבוי הדרך" ,ומה שאומר לו "איני

סיפא] ,ששאני קול הנכנסים ויוצאים שזה בא
מחמת אחרים ,ולכן הוא מעכב על ידו בזה .וכ״ב
המרדכי שם [או׳ תקיב] וז״ל ,יכול למחות ולומר

יכול לישן מקול הנכנסים ומקול היוצאים" קול
לאו דווקא ,ולישנא דעלמא קאמר ,כן כתבו

הראשונים הנזכרים.

מקבציאל ־ לא [שנה כא] חברת אהבת שלום עמוד מס 390הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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יכול לעכב את אחרים מלהזיק לו .וממילא יוצא,
שספק החזו״א הנזכר ,כשהחולה בעצמו מניח
קול רעש בביתו ,האם יש בידו לעכב את אחרים
מלעשות כן ,ה״ז תלוי ועומד במחלוקת מרן
והרמ״א הנזכרים ,לפי מרן יכול לעכב עליו ,ולפי
הרמ״א אינו יכול לעכב עליו ,וכאמור.

על צער בעלי חיים דחסרים דעת ונפש המשכלת
לסבול ,משא״כ זה האדם איבעיא לי׳ ליתובי׳
דעתי׳ ולקבל מאהבה את אשר יארע לו ,וכמו
שאמרו בגמ׳ [סוכה כה ]:אבל חייב בסוכה
דאיבעי לי׳ ליתובי דעתי׳ .והחיד״א שם תמה
עליו מתשובת הרשב״א [ח״א סי׳ רנב] דסבירא
לי׳ שיש פריקה וטעינה באדם .ואני תמה ,האיך
סלקא דעתי׳ דמותר לצער אדם ,ואפי׳ למ״ד
צעב״ח לאו דאורייתא פשיטא דאסור ,דהא אסור
להונות אדם אפי׳ בדברים ,והמעיין בחוות יאיר
יראה דלא קאי שם אלא לענין צער עצמו אם
מותר לכהן להכנס לבית שיש בו מת מפני צער
הקור שאינו יכול לסובלו ,אבל זה פשיטא שאסור
לצער את חבירו מהתורה .אולם אם הוא מקפיד
על עצמו שלא יפסיד מצוה קלה כבחמורה ,הוי
בכלל מצות גמילות חסדים להקיצו משנתו כדי
לזכותו במצוה ,או אם הוא נרדם בפשיעה שהי׳
לו להזהר שלא תחטפנו שינה ,אף שעכשיו אנוס
הוא מ״מ תחלתו בפשיעה ואין עליו פטור של
אונס ,ולכך מצוה להקיצו בכה״ג כדי שלא יעבור
על דברי חכמים עכת״ד.
אולם דא עקא יש לדון טובא על איסור אונאה
בצער הגוף בעלמא ,דעד השתא לימדונו
חכמים על אונאת דברים כשגורמים צער לאחרים
ע״י דיבורים מעליבים ,וכמו שמוכח במשנה
הנזכרת ,שגדר איסור דה הוא רק ב״דכרים"
בלבד ,שהרי מפרטת שם המשנה "לא יאמר לו
בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ,אם הי׳
בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים,
אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה
אבותיך" .וכ״כ הרמב״ם בספה״מ [ל״ת רנא]
"הוא שהזהירנו מהונות קצתנו את קצתנו
בדברים ,והוא שנאמר לו מאמרים שיכאיבוהו
ויכעיסוהו ולא יוכל לעמוד מפני שיתבייש מהם".
וכ״כ החינוך [מצוה שלח] וז״ל ,שלא להונות

וביטול שנתו צער הוא לו ,דכיון שמן הדין אין

אחד מישראל בדברים ,כלומר שלא נאמר

ו .יש להודות איסור לשכנים מצד אונאת
דכרים כשהם גוזלים שינה לאחרים
והנה עד עתה לא דיברנו אלא מדיני נזקי שכנים
בזכות העיכוב והמחאה ע״פ כללי
ההלכה .אולם בלאו הכי יש לאסור מן התורה
לגזול לאחרים שינה אפי׳ ע״י גרמא בעלמא,
וכגון שהוא מניח תרנגולים בחצירו סמוך לבית
שכינו ,דהרי זה בכלל איסור "לא תונו איש את
עמיתו״ ומפורש במשנה [ב״מ נח" ]:כשם שיש
אונאה במקח וממכר כך יש אונאה בדברים".
וכן כתב הגאון מסאטמאר ר׳ אליעזר דוד
גרינוולד ז״ל בשו״ת קרן לדוד [חאו״ח סי׳ יח]
בנידון שבא לפניו ,במי שהוא ישן בדמן קיום
מצוה מדרבנן כתפלה והדלקת נר חנוכה וכיוצא,
האם חבירו מחוייב להקיצו כדי שלא יפסיד את
מצותו ,או לאו .ומסיק שם ,שאין חובה להקיץ
את חבירו כדי שיקיים מצוה מדרבנן ,וזאת לפי
מה שכתב הנתיבות [ח״מ סי׳ רלד סק״ג] דשגגת
איסור דרבנן לא צריך כפרה משום שאיסור דרבנן
אינו אלא איסור גברא ואונס רחמנא פטרי׳ .ואף
שכתב הש״ך ןח״מ סי׳ כא סק״ג] דאונס רחמנא
פטרי׳ אמרינן אבל אונס רחמנא חייבי׳ לא
אמרינן ,כי אונסא דיינינן לי׳ כמאן דלא עביד
ולא כמאן דעביד .מ״מ כיון דאנוס הוא לא חל
עליו חיוב תקנת חכמים ולא עבר בלא תסור,
ולכך אין עליו חיוב תוכחה להקיצו מן השינה,
ואפשר דאיסורא נמי איכא לצערו ולהקיצו
משנתו כשלא איכפת לי׳ אם יתבטל מהמצוה,

צריך להקיצו ,איסורא נמי איכא לצער את ישראל
בביטול שינה .וראיתי בס׳ ברכי יוסף [יו״ד סי׳
שעב או׳ ב] שהביא מתשובת חוות יאיר [סי׳
קצא] שכתב ,דודאי יש לומר דהקפידה התורה

לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח
להעזר מהם וכו׳ ,מדיני המצוה ,שלא להכאיב
הבריות בשום דבר ולא לביישם ,והפליגו בדבר
עד שאמרו שלא יתלה עיניו על המקח בשעה

מקבציאל  -לא [שנה כא] :חברת אהבת שלום { }10עמוד מס 398הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

האם אפשר לעכב על השכנים מלגדל תרנגולים  /הרב אברהם בן חיים

שאין לו דמים ,וראוי להזהר שאפי׳ ברמז דבריו
לא יהי׳ נשמע חירוף לבני אדם ,כי התורה
הקפידה הרבה באונאת דברים וכו׳ ,ומי שעובר
על זה והכאיב את חבירו בדברים באותן שפירשו
חז״ל בבעל תשובה וכיוצא ,עבר על לאו זה
אבל אין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה עכ״ל.
אך מצינו תנא דמסייע לדבריו בספר חקרי לב
[חיו״ד ח״ג סי׳ פ׳ דף סד] ,שדן שם על
שאלה שהובאה לפניו ,בשליח ציבור שכעס על
אחד ממתפללי ביהכ״נ ,ונשבע שלא להזכירו
בברכת "מי שבירך" ,כי נהוג באותו מקום,
שהעולה לתורה כולל בברכת מי שבירך לקצת
יחידי הקהל אחיו ורעיו כפי רצון העולה .והרב
דן שם בכמה פרטי הלכות הקשורות לאותו
מעשה ,ומכללם כתב וז״ל ,אכן מצד אחר יש
»~.לדון בשבועה זו ,דאיכא בה ביטול מצוה ,דכתיב
לא תונו איש את עמיתו ,ותניא בתורת כהנים
ואיתי׳ בבבא מציעא [נח ]:דבאונאת דברים
מעשיך
הכתוב מדבר ,וכגון שאומר לו
הראשונים ,ועיקר הלאו הוי שלא לצער את חבירו
בדברים רעים או לחרפו ,וא״כ בנידון דידן
דכשאינו מזכירו ב״מי שבירך" ומחשיבו לבזוי,
וכאילו הוא מופרש מעדת ישראל ,הרי מצערו
בשבועתו וקאי בלא תונו .וכי תימא אנו אין לנו
אלא אונאת דברים שע״י דבריו מצערו ,אבל
כעין נידון דידן שמצערו בלי דיבור ,שעל ידי
שתיקתו הוא מצטער ,מנלן דקאי בלאו זה ,הא
ליתא ,שהרי אמרו בב״מ שם ,ר׳ יהודה אומר,
אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו
דמים ,ודבר זה מצוי להיות בלי דברים ,ואם
תאמר שבאמת הוא לא עובר אא״כ דיבר על
המקח לקנותו ,זה אינו ,כי אין לנו גילוי בכתוב
שיהי׳ האונאה ב״דברים" לבד ,דכתיב בסתמא
"לא תונו" ,ומנלן לדחוקי נפשין לומר דלא יתלה
עיניו על המקח היינו דווקא שנושא ונותן בדברים
על המקח ,ואי משום שאמרו באונאת "דברים"
הכתוב מדבר ,הא לא מכרעא ,דיש לומר דנקיט
הכי משום שעל הרוב אינו בנמצא שיצער חבירו
כי אם בדברים ,ודברו חכמים בהווה .וכן ראיתי
בבירור בס׳ יראים [סי נא] שכתב ,וכשם שיש
‘1234547
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אונאה בדברים כך יש אונאה בענין רע שמראה
לחבירו פנים רעות ,וכדתני רב יהודה ,אף לא
יתלה עיניו על המקח .גם בס׳ החינוך [סי׳ שלח]
כתב ,מדיני המצוה הזהירונו שלא להכאיב את
הבריות בשום דבר ולא לביישם ,והפליגו בדבר
עד שאמרו שלא יתלה עיניו על המקח ,וראוי
להזהר שאף ברמז דבריו לא יהי׳ נשמע חירוף
לבני אדם ע״ש .וכי תימא ,כיון דאונאה שלא
ע״י דברים לא למדנו כי אם מדברי רבי יהודה,
ורבנן לא מנו לדין זה של ר׳ יהודה ,בע״כ לומר
דפליגי ,דלרבנן אונאה בדברים בעינן ,ורבנן ור״י
הלכה כרבנן ,גם זה אינו ,שהרי הרא״ם החינוך
והסמ״ג [ל״ת סי׳ קעח] והטור והשו״ע [ח״מ
סי׳ רכח] פסקו בהא כוותי׳ דר׳ יהודה ,וא״כ על
כרחך סבירא להו דרבנן ור״י לא פליגי ,והא
דלא מנו רבנן להא דר״י ,כי באונאת דברים דברו
ולא בדבר אחר ,אבל לדין מודו לר״י ,הן אמת
שראיתי להרמב״ם [פי״ד מהל׳ מכירה הי״ד],
שהשמיט מילתי׳ דרבי יהודה ,ואי ס״ל כוותי׳
לא הי׳ משמיטו .ומ״מ לפי דבריו אין לנו בירור
בדעת רבנן אי פליגי עלי׳ דד״י ביסוד דין אונאה
אם היא שייכת גם בלא דברים ,דלעולם איכא
למימר דלכו״ע איכא אונאה בלא דברים ,וכי
פליגי היינו דס״ל שאין בצער זה כדאי דליקו
עלי׳ בלאו עכת״ד.
וכ״כ נכדו הגר״ח פאלאג׳י ז״ל בספרו תוכחת
חיים נפרשת מקץ] ,שאיסור אונאת
דברים אינו רק כשמצער לחבירו בקום ועשה,
אלא אפי׳ אם יבוא הצער בלתי שום מעשה כלל,
ובנדון דידן ששולח מכתב לחברו ,וחברו שקבלו
אינו משיבו לאלתר ,עם כל זה כל שחברו מצטער
מסיבתו הוי איסור גמור ,וכמו שהכריע כן זקני
הרב הגדול בספר חקרי לב וכו׳ ,וא״כ אם מונע
שלא להשיבו תשובה לאלתר על האגרות
והכתבים ששולח לו חברו ,אין ספק כי הוא
איסור גמור ,שהרי הוא מצער לחברו ,והגם

שהוא בשב ואל תעשה הוא איסור גמור עכת״ד.
והביאו בס׳ ברית יעקב להגרי״ח סופר שליט״א
[סי׳ טז] ,ועוד הביא שם את תשובת רבינו גרשום
מאור הגולה ז״ל בתשובתו שבספר מחזור ויטרי
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[סי׳ קכה] ,שדן שם בכהן שנשתמד ועשה תשובה
אם ראוי לישא כפיו ,ובתוך דבריו כתב וז״ל,
כיון ששב בתשובה ,קבלו המקום ומסכים על
ידו בברכתו ,הלכך אין לנו ראי׳ לא מן המקרא
ולא מן המשנה לפוסלו ,אלא יש לסייע מן
המקרא ומן המשנה שלא לפוסלו ,דכתיב לא
תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר,
כיצד אם הי׳ בעל תשובה לא יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים ,ואם תאמר לא יעלה לדוכן
ולא יקרא בתורה תחילה ,אין לך אונאה גדולה
מזו ע״ב .הרי שגם בלא אמירת דברי גנאי איכא
איסורא מן התורה .אולם אין משם ראי׳ גמורה,
כי יתכן שבעצם ההוראה שנאמר לו שלא יעלה
לדוכן איכא בזה אונאת דברים.
והנה אף שיש לדחות ולפלפל בראיות של
החקרי לב הנזכר ,וכמו שהאריך לנכון
בס׳ ברית יעקב שם .מ״מ נראה לומר ,ששפתיו
ברור מללו ,דאם בדברים אסרה התורה שלא
לצער את הזולת ,ק״ו הוא שיש איסור לצעדו
במעשים ,וסברא דאורייתא היא ,אמנם הי׳ אפשר
לומר ,שמה שקבעו חכמינו זכרונם לברכה את
האיסור של אונאה רק על דברים ,וכן מבואר
בפוסקים ראשונים ואחרונים ,זאת משום שעיקר
הלאו נאמר על דברים דומיא דאונאת ממון
דמיירי בדברים על פסיקת הדמים ,אולם מזה
יש להבין דבר מתוך דבר ,שבכל צער שמצער
את חבירו בכל צד ואופן שיהי׳ בין במעשה ובין
בדיבור ובין בשתיקה איכא איסורא של "לאו"
מן התורה.
כסיכום ההלכה
חובה עליו לסלק את תרנגולותיו מתרי טעמי,
מחד יש עליו איסור תורה שלא להונות
את עמיתו בדברים מביישים או במעשים
מצערים ,ובכל יום ויום שהשכנים מצטערים
מקולות התרנגולים הרי הוא עובר ב״לאו" גמור
מן התורה ,ולדעת המרדכי [ב״מ סי׳ שו] לוקין
על לאו זה .וכ״כ בספר הראב״ן [סו״פ הזהב].
אולם הב״י [ח״מ סו״ס א] סבירא לי׳ שאין על
זה מלקות אלא רק מכת מרדות מדרבנן ,כיון

מקבציאל  /אוהב משפט
שזהו לאו שאין בו מעשה .ומאידך שכניו יכולים
לעכב עליו ממשפט התורה בדיני נזקי שכנים,
וכדלהלן:
א .לפי מרץ השו״ע [סי׳ קנו ס״ב] ,יש לשכנים
זכות למחות על קולות ורעשים שאינם
שכיחים ומקובלים באותו מקום ,ובודאי הוא
שבעיירות ובשכונות בזמנינו היום לא רגילים
לגדל תרנגולים (חוץ מן הכפרים והמושבים שיש
בהם רפתות ולולים ,וכל הנכנס לדור שם מחל
וקיבל עליו מעיקרא את כל נזקי הבעלי חיים
השכיחים שם) .ואפי׳ לשיטת הרמ״א שם ,שאין
זכות למחות על קול רעש גדול אפי׳ שאינו רגיל
באותו מקום ,מ״מ בנידון דידן בפשטות מנהג
המדינה הוא ע״פ חוק תרבות הדיור שלא לגדל
תרנגולים או עיזים בחצרות הבתים שבשכונות
ובעיירות ,וממילא דינא דמלכותא דינא ,וגם יש
לומר ,שעל מנת כן באו לדור מתחלה עפ״י מנהג
המקום בצורת הדיור ,וכמו שכתב הרי״ף [ריש
פ׳ השוכר את הפועלים] בשם הירושלמי ,אמר
רבי״הושעיא ,זאת אומרת מנהג מבטל הלכה.
ב• זאת ועוד יש זכות מחאה אליבא דכולי
עלמא על כל דבר שמפריע את המנוחה
בשעות הלילה המיועדות לשינה ,וזאת לפי מה
שכתב הריב״ש בתשובה [סי׳ קצו] ,שקול רעש
שאי אפשר לסובלו ,וכגון במקום חולי או חוסר
שינה ,לכו״ע אפשר למחות עליו .ואפי׳ אם
מתחלה הוחזק השכן בקולותיו בעת שהיו שכניו
שלמים בבריאותם ,ואח״כ הם נעשו חולים
מצינים ופחים או בעת לידה או זקנה ,יש בידם
להפסיקו ולסלקו מחזקתו ,כי אין חזקה על נזקים
גדולים ,וכמו שכתב הנתיבות בחידושים שם.
אולם אין ביד החולה למחות על רעשים
שמקובלים באותו מקום ,וכגון בתוספת בני׳
להגדלת הדירה ,או בשמחות של מצוה בשעות
הערב המוקדמות ,וכמו שכתב החזו״א [ב״ב סי׳
יג סקי״א] .וביותר מזה כתב בפתחי חושן [אונאה
פט״ו סק״ג] ,שאע״פ שמנהג המדינה אוסר
לעשות רעשים גדולים לאחר השעה אחת עשרה
בלילה ,מ״מ דרך השכנים למחול אחד לשני
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בעת שמחות משפחתיות מיוחדות כגון בשבע

לא ישמע לפסק הדיינים ,יש ביד הדיינים לנדותו

ברכות וכדו׳ שנמשך עד אמצע הלילה.

על סירובו.

אולם

אם בעל התרנגולים אינו מסלק את

ועל

בזהירות יתירה שלא לצער את שכניו בכל

תרנגולותיו מחצירו ,אסור לשכניו להרוג

או לשחוט את תרנגולותיו אם הם מיועדות

כל אחד ואחד מוטלת חובה גדולה להזהר

צד ואיפז שיחי׳,

לביצים או לצורך אחר ,אבל אם אותם תרנגולות

וכמו שמפורש בגמ׳ ןב״מ נח]:
א "ר יוחנן משום רשב״י ,גדול אונאת דברים

מיועדות לשחיטה בזמן הקרוב ,מותר לשוחטם

מאונאת ממון ,שזה נאמר בו ויראת מאלקיך,

שחיטה כשרה בעל כורחו של בעליהם אם הן

וזה לא נאמר בו ויראת מאלוקיך .ור׳ אלעזר

מפריעות לשכנים את מנוחתם בלילה ,וזאת לאחר

אומר ,זה בגופו וזה בממונו .רבי שמואל בר

שיתרו בבעלים ג׳ התראות בפני עדים ,ולאחר

נחמני אומר ,זה ניתן להשבון וזה לא ניתן

השחיטה יניחו את הבשר לבעליהם ,וכתב

להשבון .ומפורש עוד בגמ׳ [שבת לא ].דעלך

המהרש״ל [פ״ב דב״ק סי׳ כו] "ונראה לי ,שאפי׳

סני לחברך לא תעביד  -זו היא כל התורה כולה.

אם עומדות לפיטום ולא למכירה ביום השוק

ועוד שנינו במשנה [אבות פ״ג מ״י] "כל שרוח

הקרוב ,מ״מ מאחר דסוף סוף קיימי לשחיטה

הבריות נוחה הימנו ־ רוח המקום נוחה הימנו,

ולא לרווח מיוחד ,ג״כ מותר לשוחטם" .אך מ״מ

וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו  -אין רוח

יש ביד השכנים לתובעו לדין תורה ,ואם הוא

המקום נוחה הימנו".

ססס
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?שה למשה״ק החום׳ דקי״ל כ'מ שפג׳
רסכ״ג אימת הייגו דוקא כשאינו
כופק אמורא כשיים הלכת £ננעל פלזגתיה דרשנ״ג .
לא כן ־הנ,6שפום? ר׳ אלא כ׳י־״אנגל הכללנדאמרו
כעליהנלליסככמה עניינים לכוס? הש״ם או אמור׳
אלי׳ נגל הכלל ועיין י״מ □י׳ ש״« אי האי כללא
נאמר דוקא כמשנה או אף בנרריית׳ והאריך והביא
מ"ש הרמב”ן פ׳ י״ן וכפ׳ הכותב דהך כללא לאו
דוקא הוא וליחיה אף כמשנה יע"ש וכ״כ קרשכ״א־
כתי׳ לגיטץ לנ1״ןג׳ משם הרמנ״ן והרי״ף דהך כללא
לאו דוקא אף כמשנה אס לא לאיכא טעמא למכהבר
וכ״כ עו"ש דק״ו נ' משס הרמנ״ן והריייף וב״כ נשייך
ח"מ □י׳ קעייא □ק"טושכ״כ הרא״ש כפ' ג״פ לעת
כרי"ףדוק׳כינא דמסחכר טעמיה ולמ"שעו"ש הי״מ
.למ״ש ה"שךשס לדע׳התוס׳וכת׳ היג כי אמיתו׳כוונח
התום׳ הוא על מתגיתין כו׳דכיון ששנה כן כמשנה
מכת זה רצה לפשוק כרשנ״ג דנרייתא מאתר שנשנה
במשנה יע״ש וע״ד זה נר' לע״ד ליישב ההיא למס׳
בכורות דליל ע״א דמן' לר׳ יוחנן ומי מכפקא
ליה אי הלנה כרשכ״ג והא רנ"בח אר"י כ״מ ששנה
רשב״ג נמשנתינז נו'דמאי מקשה אימא כמשנתינו
שאמי ולא נכרייתא די״ל אמת דהתס איכליגו
כברייתא אמנה כיון דהתס כמשנה קחני לכרי
דשנ״ג פסקינן כרשנ"ג לברייתא * ועיין מגן גנז׳
בתי׳ מליעא דס"ז ע״ג ע"ד התום' דרש״ט פי'
נוונתסככי דנ״מ ששנה רשב״ג במשנתינו אףדבבריית'
ששמא איפכא מינה הלכתא כמותו דאין הלכה נסתם
ברייתא אי מתניתין □תמא דלא נודתיה לרשנ״ב
וכברייתא מייתי למילת'ה דרשב״ג אין הלכה כמותו
ולעולם אי מתניחין נמי תצינן לאוקמי כוותיה
לרשב״ג וברייתא מייתי למילתיה דרשב״ג הלכה
כמותו והנא מציגן לפרושי מתני׳ כרשכ"ג ע"כי »

כללי הלמד
לא יהא אלא כל היכא דנקט כגנן 'לשון
שלילה לא יהא אלא כתי כל פונות
שאתה כונה לא יהו אלא לרך ימין דנקט ל׳ שלילה
ולא קאמר יהיו דרך ימין כל' חיוב כת׳ הר׳ כאר
שנעלמ״ב .ג׳ שהוא מפרש כל היכא דנקט מ האי
לישנא הטעם מפני שאותו הדין אינו נחיוכ לעולם
אלא לפעמים הוא משתנה כפי הענין הילכך לא נקט
כלשון חיוג להוה משמע דלעזלס הדין כךומשו״ה
לא נקט כלשון .תיוב כל פונות כו׳ יהיו דרך ימין
מפני שאין כל הפניות ד״י אלא לפעמים צריך לפנות
דרך שמאל יע״ש
לאדכ"עכת'כדינא דחיילאזץ קצ״ג ג׳
למי ש כסנהדרין דכ ה כ' לא דכ״ע לא
מקשינן הכאה לכללה כת' ו״ל אץ להוכיח דהלכה
כן דלא מקשינן מדקאמר דנ״ע ומסיק דהוי הלנה
הפך דמקשי'אף דקאמר דכ״ע לא מקשינן
כאפיקי מר"פ ע׳ גופי הלכות סי' רמ״ג
יע׳יש וליש כתי׳והרא״ש פ״ק דנתו' לדי־ו״ד
א'דכין׳ ו“צ־ ור״ח פי׳ לקי״ל דר״ן דאמר כתו'
לרבנן אף לאמרי' כ׳'מ ששגה רשנ״ג נמשגתיט הלכה

רכה

כמותו הכא לית הלכתא כחיזיה דאחרי׳כפ״קל?53ר/
לאכוקי מדרשביל ולאו ראיה דטוכא איכא גתצמנז
לאפי?' י?’״ל מותיה 3גיטיו לאכוזי מר״י לאו!,
וגע׳ כזהב ים .הרג^
ומנו של טר
עליי^ ובני
שטר מוכית עליו
,רמי
לאו מאין כי מעשה אין ל י קין פלי ,י
וכת׳ הראייה כס׳ כחינוך פי' פ״ח דל*4
ב׳ בנשבע בשם ע"ו וז״ל והעובר עליה ונשבע נע*.
וכל כנבראים שיאמינו בה הכופרים י ח״כ מלט"
ואעפ״י שאץ נו מעשה מיוב תומר ע״והואעלץ
אך ק" ל דח״כ דיש לחלק בעץ ע״ו דהוי פגם גנוה
דחף ?בעלמא לא שנ״מ אץ לוהץ כע"זשאני א»5
כשהקשה שס בגת ׳ סנהדרין דע״ד א' וכי עינו*
עונשיו
הן כיין ומסיק מסבר עת מאי מקשה ליתא לע5 |1
אעמ״ה ושאני ע יו להמיר טכי ודוחק לומר דהי!^3
לו לתרץ הכי אלא דרצה לאשמועינן דכאתתדלו
לרשכ"י עמ״ה או אפשר דמ"ש עמ״ה מתרץ הלו‘׳
בנדון העומד נו דהיינו כעע״י וע״ו קאמר לנטן‘
ועב/
*
דא בע"ז עת"ה משוס הומרא לע״י
ל"ק פ"ש הי־מכ״ס כ״ג דע״ז ה״ט דהעושה ע?
לעצמו ע״י אחר אעפ״י שלא ענדה לוקהוכק׳הרל
לת״מ דהיכי לקי הרי לאו םכ"מ הוי \ע״ש ולמ״ש

,6

ליק למ"ש־1עוד היא״ה שם

כ״ט די״ט צ׳ ז״ל שלא נעשה צלפי'
כוי ואץ הכיש כין שיעשה כילו או יצוה לע&ול
שנאמר לא תעשה לך פסל זהו לעת הדמכ״ם ותתיל
אניעילהרמכ״ם שכתב שאין הפרש כץ שיעשה בידו
או יצוה לעשות שהרי מצוה משלח הוא זקי״ל משלס
ולכאורה י״ל אמאי לא הן'
»
פטור עכ״ל
ג״כ מטעם דהוי לאו שאין נו מעשה וכמו פהק׳<ה3
לח"ס ז״ל אס לא דלדידיה אינה קושיא לאייל cfeb
תו־מרא דע״ז אמרו דלקי אף שלא נעשה מעשהו&ס
מה״ט ל״ק ממשלח דעלמא דסכא שאני דמשום מגבי
ע״ז אמרו אף שהוא משלח ואפשר נמי דס״ל להרס״כז
בדעת רמכ"סדמ"ש לאו שאנ״ת אין לוקין עליו המול
דלא שייך מ מעשה כלל אבל כלאו דשיץ־נו טעם?•'
לוקין אף כשאיס ב"ס וכח"ש ה״ה פי"ג מכ״ש והמ£ן
פ"ל תה' תלו"ל ומשו״ה לא הק' עליו כמ״ש ומקל
מ"שבנ"י ת״מ סן ׳ א ס״ק י״ב למ״ש סמרלכי כל•?
הזהב שכתאנה את חגרו כדכריס מלקץ אותו מפגיש
שעבר על לאו דלא תונו איש את עמיתי ותמ&$
עליו דהא קי״ל לאו שאץ נו מעשה אץ לוקץעליזי
חון מנשבע ומימי ומקלל את תכירו בשם
אמנם לפי מ״ש ה״ה והר' מל״מ ?בלאי דשייץ,נ<ל
מעשה לו קץ עליו אף שאין בו מעשה ובלאו דהאג^ץ
הוי לאו לשייך נו מעשה דס״ל כדעהם דלוקץ על>/
אף כשאין כי מעשה כן דעת ג״ג דכמרדכי ו’,גי

־D3DS

עדיין ק״ל למ"שעזד הרא״ה
רכ״ה בניאו דאל תפנו דלאז וה
במחשבה ודבור וכתב ו״ל ועובר עליה ופנה אאר:
ע"ז כדרך שהוא עושה בה מעשה נוקה עכ״ל
אמאי לא החמיר בכאן משים חותרת ע״ו אף
עשה מעשה
<־כש לא
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עיינו בלאו שאי אפשר בו מעשם א א דבור האין
הדיבור קרוי מעשה אבל חםימ 3כיון" שישנו בעשה
גמור אף בחסימה נעול הגי^-משה ולת־ןה וכ״ג
הרב מלית פ״ד אמלוה ה*ו יע״ש זא״כ כיון דנל
הני שייך בהם מעשה אף מעכשיו אץ בו מעשה
לוקץ ונתב עוד בק״י דכ״כ התום׳ ו*ל בפי׳ נמס׳
נזיר די״ז ע״א בהגהה והוא שכתבו לענין מי שנדר
בנזיר בעוד! בבית הקברות דמשיב שהייתו מעשה
דכתבו ז״ל ולאו האי כלאו שאין ביו מעשה נמה
ממקבל נזירות דלאו שיש בז מעשה כאא נמה שאינו
*וצא משם כשנודר בנזיר עכ״ל ראיתי נס' עושה
מלוס דנ“א ע"ג שהביא מ״ש בס' הלא יצחק ירנן
דהתזס׳ סארי אהדדי ממי׳ש הס עלאם שם בנזיר
די"ז למ6ש דמ״ג דמשמע דשהיה לא אשיב מעשה
דאי חשיב מעשה למה לי שיסייע כד* שיהיה בו מעש'
וצ׳יע דסתרי אהדדי 1בט״ד כאב ואולי נאתר דהאי
סוגייא אזלא צר׳ *אודה דס"ל לאש״ב לזקין עליז
והוא דוחק יע״ש * ולע״ד נר' ?א דדמ״ג הס דברי
התום' וההיא דד' טו״ב אינו מדברי החום׳ אלא
מהגהה שהוא מאחרים ושוב חזי הוית בשי׳ ברך 0ש'ה
הנ״מ בחי׳ נזיר דמ״ג לת״ש בגמ׳ כגון שנכנס בשידה
תינה * ובא חברו ופרע מעליו אח המעזיבה י׳יל
למה נקנו ובא חברו הול״ל ונא הוא ופרע את
המעזיבה שהרי כתבו התום׳ וצ״ל דהוא מסייע
להסיר המעזיבה ואילולי התיש' ,היינו אומרים
דלעולס לא סייע הוא ולא כלום אלא משזס דשהא
סם כדי השתחואה מש׳יה לוקה משוס ביאה וטימאה
אלא דניאה לא מסתבר׳ דלילקי משוס לא יבא שהר*
כשנכנס בהיתר נכנס וההיא דאמרינן לעיל די׳יז שאס
שהא שם לוקה לא משוס לא יבא אלא משוס לא
יטמא שע״י השהיה קדינן ביה שפיר לא יטמא אבל
לא יניא לא שייך לוער אחר שמכירו פרע והוא לא
סייע זמש״ה הוצרכו התום' לומר שהוא □ייע שעי׳י
הסיוע עובר משוס לא יבא זא״כ הדרא קושייא
דהול״ל ובא הוא ופרע המעזיבה וא״ל דאה"ג דהי״ל
לו׳  pאלא אגב דנקט לעיל די״ו ונא חברו ופרע
דהתס דזקא דפרע חברו דאס הוא פרע ל״ל שהיה
לז״ל משוס מסייע להסיר המעזיבה אגב זה נקט הכי
יבמי עכ״ל נמצא דהתם הוי לענין לא יטמא אז
ע״י השהיה אבל ?כ' שהוא לענץלא יבא לא מסתבך׳
^ליל|י מש1ס לא יבא שהר* כשנכנס נהתרנכנס ולא
שיין עא יבא אלא בסיוע ומש״ה כתב התזס׳ וצ״ל
שסייע ונקט נגמ׳ ונא חברו וסייע דרך אגב ונמצא
לדעת התוס' התם נדי״ז זמ״ג סוים שהיה היויא
ולפיי׳ז דשהיה חשיב תעשה נר׳
»
כמעשה
ליישב מאי דאיכא להקשות למ״ש התום' בנדרים ד״ד
ע"ב 'ד״ה למה לי הקישה אבל לעיל גבי בל תאחר
לא כריך לאין עונשין מן הדין דיש לדקדק דהא
קי״ל לאו שאץ בי מעשה אץ לזקין .וש״נ מאי
עונשא איכא -
לפי האמור לשהייתז חשיב מעשה
ונזשהא נדרו להביא קרננז אז נדרו
חשילמיעשה וק״ל אך ורק לכאורה נראה דלדעת
הדא״ש ז"ל שהיה לא השיב מעשה דכת'הרא״ש שם
בנדרי׳ד”ל ע״א ד״ה כי פליגי לענץמלקו׳אס התרז

אמנם

ןאוצר_החכסה4

•

בו .לצאת זלאיצא ואליבא דמ״ד לאו שאץ3ו מעש?
לוקץ.עליו ע״כ תוכח דס״ל דשהיהלא חשיבמעש"'־'
דאל"כ איך קאמר אליבא דת״ד לאשניימלוקץ הא^‘
אחי ככולהו דהא אית ביה .מעשהדשהייחו מיקרי
»
מעשה.אלא לאג דס"ל דלא תיקרי מעשה

ועל

מ"שכרב קהלת יעקב לדעת הימכ"לז
מת׳יש בה' אבל דשהיה הוי קום
נראה לעי׳ד מת"ש עוד מו־מב״ס בה׳ שכירות ,כמש״ל•
לכאורה יש להנץ ממ״ש עוד הרמב״ס גה״א מהל׳.
?נלאים ה״ג ז"ל אסור לקיים כלאי זרעים בשדהו ואס ■
קוים אינו לוקה וכת' בכ*ת דפהק כחצמיס כז';.
דמקייס שלא ע׳י מעכה אינו לוקה ותקיים ע״י
מעשה לוקה ייע״ש דנר׳דשהיה לא סוי מעשה ולכאו׳ ־
קשה מת״ש בה׳ הבל אף דלכאורהי״ל דהחם בה'
חבלאיכא קצת מעשה מה שנכצס לאוהל המת דמו{
דא השהיה חשיב מעשה ובההיא .דשצירות איכ<
למימר דקושטא דתילתא קאתר דהרי חייב ;לשלם י;
ואה״ג דהו״ל .לומר מ,טעס דאין נו מעשה וקוסטיא.
...
דמילת׳ קאמר
לאו שאץ בו מעשה אץ לוקץ עליו כאב; •י?
?הייה נפי׳יג מהלכות שכירות דהא דאמרי* י
לאו שאץ נו מעשה אץ' ליקץ עליו היינו נלאו םא;5
אפשר נו מעשה אלא דבור שאץ הדבור קרוי מעשמ
אבל חסימה כיון שישנה במעשה גמור אף בחסימה
י
בקול הויא כמעשה ענ׳יל־
נמצא דבלאו שישנו געלאא כמעשה אי איארמ>
עובר בלאו אעי׳פי שלא עשה תעשה חייב1כ״כ ה'
ימ״ל פ״ד מהי׳ מלוה ה״ו גני עדים 'החתומיס על
שטר שיש נו רבית שלדקץ ואעפ״י שאינן חתומיןמיהא
דנת' ה״ה כשחזתתיס על השטר הוי מעשה וכיון ;
שישנו במעשה לוקין אף כשאין בז תעשה יע"ש* .
ולפי"! יש לישב מה שסק׳ הר' לח״מ בפ״ג מ^׳<ז
הי׳ט לת״ש הרמנ״ס העו׳ע״ז לעצמו אעפ״י שלא עשם
בידוכו' לוקה שנא' לא תעשה לך פסל » הקשה ז״ל
ד׳אתאי לוקה היכא דעשאוה אחדים הא לאו שאץ
בו מעשה ואץ לזקץ עליז נמ״ש רבי' פט״ז מהלכות’׳
והשתא ניחא ־דזה לא
»
סנהדרין כז׳ יע״ש
מיקרי לאו שאץ בו מעשה דהא * toבמעשה ולאו
שאין נו מעשה היינו שאי אפשרנו מעשה כלל אלא
דבור אין הדבור קרוי תעשה אבל נעי׳ז כיץ שיסןגי
במעשה כשעשאה נעצמו אף נעשאה ע״י חבר! לוק6
כמו בחסימה י• זעיץ מ׳ישמרן ב״י ח״מ ס*׳ א׳ עשם
המרדני היינו מכת מרדות מדרבנן דאלז מלקות לא
לקי כיון דהוי לאו שאין בו מעשה ♦ דא״ל דילמא
ס״ללהתרדכי כמ״ש ה"הזהר׳ מ״ל ז״ל ואונאהניזן
שישנן כמעשה אף שעכשיו אץ בו מעשה לוקץ עליו
יזלא הוי מ״מ מדבריהם אלא מלקית גמזרזעפי״זנר'
לישב מה שהק׳ מרן כ״ת ז׳יל היו״ד מה' כלאים ה'
ל״א למ"ש סרמב״ס המלביש את חכרו כלאים אס היה
הלובש מזיד הלובש לוקה והמלביש עובר משו׳ולפני
עור לא חתןמכשול ומיהו הא ל״ק למה לדקה הלזב'
אעפי׳ישלא עשה מעשה שאדם אחר הלבישו דאיכא -
למימי־ שא״א לאחר להלבישו אא״כ *זמין ה לתא
עצמו ויצדר גופו זה חשיב מעשה ולפי מ׳יש ה״ה
לינא

עסה  pci׳

למא
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מראית

העין

מסכת גרים

ח׳ .גר שמת והגיח בן או בת שנתגיירו עמו
נכסיו ועבדיו בני הורין אם היו העבדים
פקחין קונין במשיכה מפני שאמרו נכפים
שאין להם אחריות נקנים במשיכה ושיש להם
אחריות נקנים בחזקה:
ט׳ .ר׳ אליעזר אומר לא בחזקה בלבד אלא
שאפילו היה מטייל בתוך שדהו ובא
אחר ואמר שדה שלי שדה שלו וחכ״א לא
קנה עד שיחזיק:
י׳ .זה בא מן הדרום וזה בא מן הצפון זה
זכה במקום הלוכו וזה זכה במקום
הלוכו דברי ר׳ אליעזר וחכ״א לא קנה עד
שיחזיק:

י״א .היתה עליו כתובת אשה וב״ח ואמרה
האשד ,אלו שלי ואלו של כתובתי
זכתה אלו לכתובתי ואלו שלי לא זכתה אלא
כתובתה:
י״ב.

וכן ב״ח שאמר אלו שלי ואלו חובי
זכה .אלו חובי ואלו שלי אין לו אלא
חובו:

י״ג .היו לו עבדים רועים בצאן ובא אחד
ואמר העבדים הללו והצאן שלפניהם
שלי הרי אלו שלו ואם העבדים פקחין
אומרים אנו בני חורין והצאן שלפנינו שלנו
הרי אלו בני חורין והצאן שלהם:

פרק ד׳
א׳ .וגר לא תונה ולא תלחצנו לא תוננו
בדברים ולא תלחצנו בממון לא תאמר

לו אמש היית עובד בל קודם נבו ועד עכשיו
חזירך בין שיניך ואתה עומד ומדבר עמי

פררדט על מסכת גרים מהדורא כתרא

הלכה ח? אם היו העבדים פקחין קונים
במשיכה .כן הוא בנסחא חדשה
ועמ״ש הרב נחלת יעקב לפי נסחא ישנה והגיה
כמה הגהות:
הלכה ט׳ .היה מטייל בתוך שדהו ובא אחר
ואמר שדה שלי וכו׳ .לכאורה נראה
דהכי פירושה היה מטייל אחד בתוך שדה הגר
ולא כיוין לקנות בהלוך שהוא חזקה לר׳ אליעזר
ובא אחר ואמר שדה שלי שאני כיונתי לקנות
בהלוך שדה שלו דקנה בהלוך שכיוין לקנות ועיין
בתוספות פ׳ חזקת דף נ״ד ע״א ד״ה אדעתא
דהזכירו הסוגיות דשייכי לזה ואני אמרתי בחפזי
וצריך להתיישב:
הלכה י׳׳ג בנסחא חדשה הלשון מתוקן הטב
והיו עיניך רואות:
פרק ד׳

הלכה א׳ .בנסחא החדשה הלשון מתוקן כמ״ש
במכילתא לא יאמרו לו אמש היית
עובד וכר .וכתב הרב שבות יהודה גר״ו מכאן

תשובה למ״ש הרב שלטה אסתרור ,הביאו נחל
קדומים פ׳ קדושים שאינו ר״ל שיאמר לו דרך
בזיון והקנטה אלא ר״ל שיאמר לו בשפת חלקות
כמה נאים מעשיך אשריך שאמש היית וכו׳ עכ״ל.
והגם שיאמר האומר דאם הרב שלמה פירש כן
הוא בלשון רש״י פ׳ קדושים .ורש״י פ׳ משפטים
לא כתב דברי המכילתא שם .וסבר הרב שלמה
דרש״י שהוא מדקדק פשט לשון המקרא הוא
סובר כן .מ״מ האמת יורה דרכו דמאחר דלשון
המכילתא כן פר׳ משפטים .גם בונת רש״י פ׳
קדושים כן:
ולכל הדברות דברי הרב שלמה הנזכר הם אמת
דגם אם אומר לו כמה נאים מעשיך יש
בו הונאה ואסור .שוב ראיתי דלשון רש״י ז״ל
פר׳ קדושים הם דברי הת״כ .ויש מקום לומר
שיאמר הרב שלמה הגז׳ שהוא מפרש דברי ת״כ
ורש״י כפירושו .הגם דלשון המכילתא מורה
להפך .הן אמת דגם לשון הפסיקתא פ׳ קדושים
נוטה לדברי המכילתא:

ד,ראית

מסכת גרים

ומנין שאם הוניתו הוא יכול לומר לך כי
גרים הייתם בארץ מצרים מכאן היה ר׳ נתן
אומר מום שבך אל תאמר להכירך:
כ .,ר׳ אליעזר בן יעקב אומר גר לפי
שסורו רע הזהיר עליו הכתוב הרבה
שנא׳ וגר לא תלהץ וגר לא תונה ולא
תלהצנו ואתם ידעתם את נפש הגר הא לפי
פירוש על מסכת

ומנין שאם הוניתו וכר .הרא"ם ז״ל כתב
פרשת משפטים עמ״ש רש״י ז״ל אם
הוניתו אף הוא יכול להונותך ולומר לך אף
אתה מגרים באת וז״ל וזה אינו נופל רק באונאת
דברים ולא בגזלת ממון ולכן יהיה כי גרים הייתם
שב אל לא תונו לבדו כאלו אמר וגר לא תונה כי
יאמר גם אתה היית גר במצרי׳ עכ״ל .וחזיתיה
לרב חביב״א מר גיהו רבא הרם שכות יהודה
נר״ו שכת' על דברי הרא״ם הללו וצ״ע מה ייענה
במקרא שכתוב אחר זה וגר לא תלחץ וכו' כי
גרים הייתם בארץ מצרים וכן פירש״י שם ואתם
ידעתם כמה קשה לו כשלוחצים אותו עכ״ל .ולי
ההדיוט דברי הרא״ש ז״ל ברורים דרש״י פ׳
משפטים כתב וגר לא תונה אונאת דברים ולא
תלחצנו בגזלת ממון כי גרים הייתם אם הוניתו
אף הוא יכול להונותך ולומר מגרים באת מום
שבך וכו׳ והרי רש״י ז״ל עצמו פירש לא תונה
אונאת דברים ולא תלחצנו ממון וכשבא לפרש
כי גרים הייתם פירש אם הוניתו ומאי אית ליה
עם הרא״ם הרי רש״י גופיה פירש כי גרים על
הונאת דברים .וכן דייק לשון הברייתא שלנו
והכי משמע מלשון המכילתא .והנה לא תונה
היינו שמזכיר לו מומו ועל זה א״ש כי גרים
הייתם דזה שאתה אומר לו בשביל מום הוא מומך
כי גרים הייתם .אבל לא תלחצנו הוא שאתה גוזלו
ממון ועל זה לא יכון כי גרים מום שבך .ולא רצו
רז״ל לומר ולפרש כי גרים הייתם שהבונה הוא
מום שבך וגם לומר כמה קשה לו לגר כשלוחצים
אותו דאין זה יושר ומשמעות הכתוב לומר
דארכבה אתרי רכשי ולכך רז״ל ורש״י פירשו

העי

קבו

שהורו רע הזהירה עליו התורה במקומות
הרבה:
ג .,חביבין הגרים שבכל מקום טכנן
בישראל שנאמר ואתה ישראל עבדי
יעקב וכו׳ נאמרה אהבה בישראל שנאמו
אהבתי אתכם וגו׳ ונאמרה אהבה בגר
שנאמר ואוהב גר וגו׳ ונאמר כי לי בני
ים מהדורא כתרא

כי גרים הייתם דקאי אגר לא תונה דוקא .והרא״ב
ז״ל לפרש דברי רש״י ז״ל ודקדוק דבריו בא:
ומה שתמה דהכתוב אחר זה וגר לא תלחץ וכו׳
כי גרים הייתם .אחרי המחילה מכת״ר זהו
סייעתא לרא״ם ז״ל שהם דברי רש״י ורז״ל דהתס
כתי' וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר
כי גרים הייתם והתם ודאי צודק פירוש רש׳־-י
ז״ל ואתם ידעתם כמה קשה לגר כשלוחצים אותו
כי גרים הייתם וכן רש״י כתבו על את נפש הגר
והכא א״ש וזה עד דמה שנאמר למעלה וגר לא
תונה כי גרים הייתם קאי להונאה בדברים כמו
שכתב הרא״ם ז״ל והם דברים פשוטים ולא היד.
צורך לאריכות:

הלכה כ׳ .לפי שסורו רע .הרב נחלת יעקב
הביא פירושים ולא זכר פירוש רש״י
ז״ל בקידושין דף פ״ב ופרוש רש״י סוף הוריות.
ועמ״ש הרב שבות יהודה נר״ו ומה שכתבתי אני
עני בשער יוסף שם:
הלכה ג /חכיכין גרים שלא מל אברהם אע״ה
לא בן עשרים וכו׳ והיינו
דאתמר בי מדרשא בבראשי׳ רבה על פסוק
התהלך לפני והיה תמים וימול בן מ״ח אלא שלא
לנעול דלת בפני הגרים .ופירש הרב מתנות
כהונה לכן נימול בן צ״ט שנה שיראו זקנים שאין
מצות מילה מחלשת כח האדם שהרי זה היה
כמעט שבטל מן העולם ונימול והבחורים ישאו
ק״׳ו בעצמם עכ״ל .ואין דבריו מחוורים דהגס
דאברהם אבינו היה בן צ״ט שנה היה האדם
הגדול בענקים ורב כח מאד מאד כמבואר בשילתי

י

מר קשישא

טרח—יאררד

טרח .מילתא דאתיא בק״ו טרח וכתב לה
קרא .פסחים דף יח ,ב ודף עז ,ב ,יומא
דף מג ,א ,יבמות דף כב ,ב ע״ש ,קידושין דף ד,
א ע״ש ,סוטה דף כט ,א ,ב״מ דף צד ,ב (וצ״ע
שם דמקשה אלא ג״ש למה לי) ,סנהדרין דף מ ,ב
— ע״ש בחכמת שלמה ,ודף מא ,א ,זבחים דף כב,
א ודף פב ,ב ,חולין דף קיח ,ב ,שבת דף קלא ,ב.
עיין ב״ק דף כז ,א ,ובר״ן נדרים דף ג ,א ,דה״ה
בהיקש .ובתום׳ שבת דף קלא ,ב [ד״ה אי] דה״ה
מילתא דאתיא במה הצד ,משא״כ כשנוכל למילף
להדיא חדא מאידך .וע״ע שם דף כח ,ב בתום׳
ןד״ה ור״י] דהתם כתבו תירוץ זה .ונ״ל דבק״ו
להדיא אין לומר כך ,דא״ב בטל והלא דין הוא.

טריפה

אם יולדת .עיין חולין דף נז ,ב,
ובזבחים דף קטז ,א .ועע״ש אם חיה.

יארוד נאלא .כך קרי ר׳ אבהו לר׳ זירא
בסנהדרין דף נט ,ב על דאבעיא
;
מיניה ירדה לו דמות חמור מן השמים .וזה ר׳
זירא מורגל בש״ס באבעיות משונות .וז״ל רש״י:
תנין שוטה וכו׳ ומספיד תמיד ,וכל תנין שבמקרא
מתרגמינן ירודין .וצ״ע על רש״י ,אם ס"ל פי׳
יארוד תנין ופי׳ נאלא שוטה מלשון נואלנו ואויל,
מה ענין מספיד לכאן ומה ענינו .ועוד קשה על ר׳
אבהו גופיה ,מה לו לזלזל לר׳ זירא חנם .לכן אני
אומר בדרך אפשר ,דגם לרש״י היה קשה זה ומשני
לה במיתוק לשונו ,והענין הוא ,שר׳ אבהו היה
מעונג ומפונק מנוער ,כבגמ׳ דכתובות דף סב ,א
דאיפחית בי באני מתותיה ואיתרמי ליה עמודא
סליק ואסקינהו ר׳ יוחנן וכו׳ והוו סמכי ליה רב
אמי ורב אסי ,ע״ש פי׳ רש״י ,והיה נשוא פנים
וגדול בי קיסר כמ״ש בחגיגה [יד ,א] ,ובכתובות
[יז ,א] דמשרין ליה אמהתא דבי קיסר רבא דעמיה
וכו׳ ולכן לא היה בכחו להעמיק בהלכה והיה דורש
אגדתא כבמס׳ סוטה [דף מ ,א] משל מוכר סדקית.
והארכנו בדרוש הספד על אחד מהגדולים במדרש
[ב״ר סב ,ג] שר׳ אבהו כד דמיך אחזו ליה תליסר

נהרי אפרסמון וכו׳ ואמר ואני אמרת^לריק יגעתי
וגו׳ [ישעיה מט ,ד] ,ר״ל תענוגי עוהז׳ז שקיבל,
יע״ש בקונטרסים [ר׳ לעיל בספרנו עמ׳ יא]( .ונ״ל
ע״י שהושחרו שיניו מפני תעניותיו ,ולכן שרו לו

tH

כשסמכוהו לא כחל ולא שרק יולא פירכום ויעלת
חן ,כתובות דף יו ,א ,כי היה שחור וכחוש,
והשבח היה הפלגת תורתו ,כמ״ש אילת אהבים
ויעלת חן [משלי ה ,יט] .וצ״ע במ״ש ערך רבי.
ועיין ערך בושני) .ור׳ זירא היה מופלג בחסידות,
כבסוף כתובות [דף קיב ,א שנקט במצרא] ועלה
לארץ ישראל ,ובב״מ פ׳ הפועלים [דף פה ,א] שצם
ש׳ תעניתים אחר שעלה לא״י( ,עיין חולין דף יח,
ב ,וצ״ע שם לרוב חסידותו .ובם"ק דסנהדרין [יד,
א] שלא היה רוצה לקבל הסמיכה ,וע״ע ר״ה דף כ,
ב)  ,ובדק נפשיה בתנורא אם ישלוט בו אש של
גיהנום [ב״מ פה ,א] ,ולכן היה תמיד בצער ויגון,
כדרך המסגפין והחסידים שעוונותיהם לנגדם
תמיד ולא נמצא שחוק ושמחה בהם ,כמ״ש [נדרים
דף נ ,ב] יומא דמחייך בה רבי וכו׳ .ורב אבהו
חשבו לחסידות של שטות ,כדעת שלמים וכן רבים
מהאחרונים ,וגם בגמ׳ תענית דף יא ,א פליגו תנאי
דנקרא חוטא ,וכ״ש ת״ח מפני שממעט במלאכת
שמים ,כי ע״י מיעוט כחו דמו וחלבו מתמעטים גם
כחות הנפש הזכרון והחריפות וירבו השגיאות
והדמיונות והטעותים .לכן על ששאל ר׳ זירא דבר
שאינו קרי ליה רב אבא תנין ,כפי׳ רש״י מספיד
תמיד .וי״ל ג״כ שמדמה ליה לתנין ע״ש עצבונו,
כמ״ש על החרבות [ירמיה ט ,י] מעון הנים ,ותנים
בהיכלי עונג [ישעיה יג ,כב] .וה״נ יתכן על אשר
מתאכזר על גופו ,וכמ״ש [איכה ד ,ג] גם תנין
חלצו שד ,וכמ״ש רז״ל [נדרים י ,א] על מ״ש
אשר חטא על הנפש [במדבר ו ,יא] ,וכמ״ש
[הרמב״ם] בשמונת פרקיו [פ״ד] ,וס״ל לר׳ אבהו
שהוא חסידות של שטות שיצא שכרו בהפסדו
בשכלו ותבונתו על שבא בשאלה כזו .ונמצאנו
למדין שמ״ש יארוד נאלא חלילה אינו קנטור
וגנאי ,אדרבה מורה חסידותו ופרישותו וכוונתו
עכ״פ/לשם שמים ,רק שמ״מ ר׳ אבהו לא הסכים
עמו .כך אפשר לומר כוונת ר׳ אבהו ופי׳ רש״י,
ואם שגיתי ה׳ הטוב יכפר.
ואפשר שע׳׳כ קרי ליה רב אסי לר׳ זיוא פתיא
אוכמא — במס׳ ע״ז דף טז ,ב ע״ש פי׳ רש״י.
ומצאתי ראיה למ״ש בפירוש יאדוד ופי׳ רש״י,
מגט׳ דנדה דף כג ,א — עד כאן הביאו רבי
ירמיה לר׳ זירא לידי גיחוך ולא גחיך. .־׳  .זד;׳;"
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מרומי

סוטה

הקודם מכל טומאה * .ותו דגם להישוב אינו מבואר מאי■סל,
שהרי כבר ביאר המלאך יין ושכר אל תשת  -וכל אשר .יצא
מגפן היין לא תאכל ,ולא נשאר אלא משרת ,ומאי כל טמא.
אלא נראה באשר מנות  .הסתפק במאמר המלאך לאשה
בראשונה וכל טומאה לא תאכל ,אם פירושו היוצא מיין•;,או
משמעו שתאכל חולין בטהרה ולא שנטמאו .והמלאך השיב
ופי׳ כל אשר יצא מגפן לא תאכל ,ומכ״מ הזהיר ואל תאכל
כל טמא ,מובן שמשמעו לאפוקי מאכלים שנטמאו .אבל
הגמ׳ מקשה מאי כל טמא ,דמשמעו שהוא בעצם טמא מעצמו
ולא שנטמא ,וא״כ היינו שקצים ובהמה טמאה ,ושפיר מקשה
אטו עד כה דברים טמאים קאכלה ,ותו מאי כל ,בשלמא
מתחילה כשאמר כל טומאה ,רצה המלאך לכלול גם מאכלים
טמאים וגם אשר יצא מגפן היין ,אבל השתא שביאר כל אשר
יצא מגפן היין ,ולא נשאר באזהרה זו אלא מאכלים טמאים,
א״כ מאי כל .ומשני דמכ״מ נכלל בזה דברים האסורים לנזיר
והיינו משרת ,אבל עיקר האזהרה הוא על מאכלים טמאים,
משו״ה ניחא האי כל ,וניחא ג״כ הא דכתיב טמא בעצם,
אבל עיקר האזהרה ודאי קאי על מאכלים שנטמאו ג״כ:
דף י׳ א׳ .חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכולן
לקו בהן כו׳ צדקיהו בעיניו דכתיב ואת עיני
צדקיהו עור .ותבת עיני מיותר ,אלא שהיה לו סגלה

----------- —-----נפ-לאה בעוניו___________:,שם ע״ב .נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש
כר .וכתבו התום׳ ונראה האי דלא השיב
ליה בהדי ג׳ עבירות שאין עומדין בפני פקוח נפש כר.
ונראה שהוא בכלל אביזרייהו דשפיכת דמים דאזיל סומקא
ואתי חיוורא ,והתום׳ לטעמייהו בע״ז דף כ״ז ב׳ דאביזרייהו
סי׳
דהני תלתא אין הדין כן ,וכבר הארכנו בזה
— ____מ״אבס״ד________ :
שם .ולא יסף עוד לדעתה כו׳ כיון שידעה שוב נא'
פסק ממנה .ועדיין אינו מדוקדק ,דא״כ הכי מיבעי
לומר ולא יסף עוד מלדעתה .ונראה דמכ״מ נכלל ולא
יסף עוד כמשמעו שלא הוסיף ,אבל בכוונה אחרת ,שהרי
לא מצינו שם ידיעה על תשמיש המטה אנא באדם הראשון
שתי פעמים וגם אצל קין ,והכוונה בזה דפי׳ וידע שהודיעה
בזה שבועלה לשם אישות ,שכך היה דין בן נח ,שאדם
פוגע באשה ובועלה לשם אישות ונעשית בזה אשת איש,
כמוש״כ הרמב״ם ריש הל׳ אישות .וכיון שפירש ממנה הוי
גירושין ,וכמוש״כ הרמב״ם פ״ט מהל׳ מלכים .ומשו״ה
כשפירש אדם מחוה ק״ל שנה ,הוצרך אח״כ עוד פעם
לדעת אותה לשם קדושין .וכן קין כשבעל ראשונה לשם
קדושין .משא״כ שארי ביאות שאדם בא על אשתו לא
צריכא ידיעה .והנה כאן לא בא יהודא על תמר לשם
קנין אישות ,ולכאורה היה נצרך להבא לקדשה ולכנוס
לשם אישות .אבל אחר שהיה בתורת יבוס והקמת שם,
כיון שבא עליה אפילו בשוגג ובאונס קנאה .וזהו דקאמר
הכתוב ולא יסף עוד לדעתה היינו בתורת אישות ,אלא
בביאה זו היתה לו לאשה .והנה גם באלקנה כתיב וידע
אלקנה את חנה אשתו (שמואל א׳ א׳ י״ע) ,אבל אין
במשמעות שהודיעה לשם אישות ,אלא שהודיעה שבועל

אותה לשם הולדת אדם גדול וקדוש ,כדי שתהא הכנה
בשעת ביאה לזה:
דף י״א ב׳ .אמר ר״ש ב״נ אר״י שהיו מחליפין מלאכת
_ _________אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים .דאילו
* א״ה ,הדברים צריכים ביאור ,עי׳ בגני׳ שם.

שדה
מש״ה .בפסוק ׳.הקודם בפרך ,אפילו .למ״ד דהיינו בפריכה,
זהו עבודה קשה שמפרך הגוף .אבל כאן דכתיב בעבודה
קשה ,ע׳׳כ דפי׳ בפרך היינו שהיו מחליפין .וזהו שכתב
רש״י ה״ג בעבודה קשה ארשב״ג כו׳ ,אבל דרשת רשב";
קאי רק־על האמור בפרך .ומיהו למ״ד .בפרך בפה רך,
הכא ודאי היינו בפריכה מדכתיב וימררו ,דאי לא ,היה
אפשר לומר דעבודה קשה היה ג״כ בפה רך: :

דף י״ב ב׳.

פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא.
ופירש״י זו שאכילתה דברים טמאים והתינוק

טועם בחלבה כל מה שתאכל■ .מבואר שאין חלב כותית
אסור אלא משום• מאכלה .ובזה מתיישב קושית הרשב״א
והר״ן בפרק שני דע״ז ,מהא דאי׳ ביבמות דף קי״ד דיונק
כותית הוי כיונק שקץ אם לא משום סכנה ,ושם בע״ז
חנן מניקה כותית בנה של ישראלית ברשותה .ולפירש״י
ניחא ,דכשמאכלה כשר אין בחלבה שום איסור ,וביבמות
מיירי שאוכלת דברים טמאים .ובאמת הכי מבואר בתנמומא

פ׳ שמות ,לפרש .הא ■דתנן בע״ז ברשותה מהו ברשותה
אוכלת מיד ישראל\ ולא כפסק הגהת רמ״א יו״ד סי׳ פ״א
,כפשיטות הרשב״א והר״ן ז״ל .ומכ״מ פירש״י אינו כלשון
המדרש שם ,דאי׳ בזה״ל והרי מותר היה להניק שכך
שנינו אבל נכרית מניקה בנה של ישראלית ברשותה ,מהו
ברשותה אולכת מתחת ידיה ומניקתו ,אמר הקב״ה עתיד
פה של צדיק זה לדבר עמי למחר יהיו המצריות אומרות
זה שמדבר עם השכינה אני הנקתיו ,לפיכך פסל את דדיהן.
ור״ל דאי משום מאכל טמא ,לא היה שייך אז שגם בנות
ישראל אכלו הכל אלא מטעם אמר .ורש״י ז״ל מדקדק
לשון הגמ׳ דבר טמח ,דאי כמוש״כ המדרש הכי מיבעי
יינק מטמא ,אלא ע״כ הטעם משום המאכל ,ובנות ישראל
הכשרות כבר נזהרו מלאכול שקצים ורמשים וכדומה:
דף י״ג ב׳ .קיים זה כל מה שכתוב בזה .עי׳ פירש״י
בשם המכילתא .ומכ״מ קשה לי מאי אולמא
דיוסף הצדיק בזה יותר משארי צדיקים .ומלשון פסיקתא
דשבועות נראה דפי׳ הקים מה שכתוב בזה ,פי׳ דבמה שזן
ופרנס וכלכל את ישראל הקים התורה בישראל:

דף י״ד א׳ .וממאי דמשום דחסה הוא דילמא כי היכי
דלא תימחק מגילה .הנה לשיטת הרמב״ם
סל׳ סוטה פרק ג׳ הל׳ י׳ י״ג שכתב הסדר כך ,מוחק
ואח״כ מקדש המנחה ומניח על ידה ומשקה ,אינו מובן כלל
קושית סש״ס .ותו מש״כ סרמב״ם דכ^ .זנק שהמנחה
על ידיה אוחז הכהן את סמים נגד פניה ,לא נתבאר
מנלן ,סן בקרא כתיב וביד הכהן יהיו מי המרים סמאררים
אחר ונתן על כפיה דמשמע הכי ,אבל עדיין לא שמענו
שכל משך שהמנחה על כפיה הכי הוא .ונראה דלמד
הרמב״ם ז״ל מסוגיין ,דס״ד דיקריב ואח׳׳כ משקה ,וא״כ
אפשר שמחק ג״כ אחר הקרבה ,וכ״ה באמת בירושלמי
והובא בתום׳ להלן דף י״ט א׳ ד״ה ואחר ,דלכו״ע המחיקה
נעשית קרוב לההשקאה ,ושפיר מקשה סגמ׳ .ומשני דס״ל
משקה ואמ״כ מקריב ,ודלא כפירש״י דאחר השקאה היו
מניחין את המנחה על ידיה ,דלמאי עשו כן ,ולא נרמז
בשום מקום שיהיו משהין אחר ההשקאה .אלא ה״ק אחר
שמשקה תחלה אי אפשר לומר שנותן על כפיה ואח״כ
מוחק ,דא״כ א״א' לאחוז באותה שעת המחיקה נגד פניה,
וכתיב וביד הכהן יהיו וגו׳ ,אלא דמוחק תחלה ואח״כ
נותן על ידה והכהן אוחז המים עד שישקה .והכי מוכח
לקמן דף כ׳ א׳ ,דתנן התם נמחקה המגילה ואמרה טמאה

אני

ספר

מצות התוכחה
ונלוה אליו בסוף הספר חיבור מיוחד הנקרא

מאור התוכחה
על הלכות תוכחה שהוצאתי מתוך הספר מצות התוכחה

המחבר :הרב מאיר הכהן קפלן
בן הרב הגאון הצדיק והסדוש אאמו״ר יהושע הכהן קפלן הי״ד אב-ד דשוווינישיק
ווידוקלע (ליטא> ובעל המחבר ספרי מעיני הישועה ועבודת הקודש ועוד כמה חיבורים
וקונטרסים על שו-ע או״ח והלכות נדה
׳

יצא לאור לראשונה בירושלים שנת תשי״א

ועתה יו״ל עם הוספות
ירושלים ת״ו תשנ״ד

מצות

יב

התוכחה

פרק ב
חייבים להוכיחו שוב

עוד פירוש בכתוב ולא תשנא הוכח תוכיח וכו׳ מצאנו בזוהר

"תוכחת השפעה* ולא תוכחת מוסר ,ואימתי זקוקים אנו לציווי

הקדוש פרשת קדושים ואלו הם דבריו שם" :כגוונא דא

אחת ולא

איצטריך לי׳ לאוכוחי׳ לחברי׳ בקדמיתא בסתרא ,לבתר בין

קיבל תוכחה על זה בא ריבוי של תוכיח לחזור ולהוכיחו גם

לי׳ ויעבוד

קרה

עבירה

מקרה שעבר על

הנוסף של תוכיח,

באם

אחרת

הוכיחו אותו על

עבירה

רחימוי ,לבתר באיתגלייא,

והלאה ישבוק

מכאן

רעותי׳ ,וע*ד כתיב הוכח תוכיח ,הוכח בסתרא דלא יגדע לי׳
אחרי שידעינן שאינו מקבל תוכחה ,פן ואולי יקבל עלי׳ סוף

בר נש ,תוכיח בין חברוי ורחימוי ,את עמיתך באיתגלייא ,וע״ד

לא כתיב בקדמיתא תוכיח אלא הוכח ,תו הוכח אי איר,ו בר

כל סוף לשוב מאולתו ששגה בה.

נש דיכסוף לא יימא ולא יוכח לי' אפילו בסתרא ,אלא יימא
כמאן דאשתעי

קמי׳

במלין אוחרנין

מלין

ובגו אינון

ידכר

בספר עשירית האיפה מבורר יותר הפירוש של הוכח אפילו

מאן דעבד ההוא חובא הוא כך וכך ,ובגין דאיהו ידע בגרמי׳
מאה פעמים בדוגמא בולטת איך יתואר תוכחה מאה
פעמים על עבירה אחת ,וז״ל" :ת״ל הוכח תוכיח אם ראית

חברך שגזל לאחד ולא השיב לו עדיין תוכיחו אפילו מאה
פעמים

עד שישיבנו

סיכום!

והעשירית

ההבדל

לו,

דלשאר

בין

הרמב׳ץ

עבירות
והר״ן

לא

צריך קרא'.

לבין

האיפה הוא ,כי לפי הרמב״ן והר״ן

המהרש״ל
הוכח אפילו

וישתבק מההוא חובא ,וע״ד הוכח

ואם לאו תוכיח,

ולבתר

את עמיתך באיתגליא מכאן והלאה ולא תשא עליו חטא ,ד״א

ולא תשא עליו חטא דד,א כיון דבר נש אוכח לחברי׳ ואזדמן
לאוכוחא לי׳ באיתגלייא לא יסלק

קמי׳

דעביד

ההוא חובא

דאסור לי׳ ודאי ,אלא יימא סתם ולא יסלק עלוי׳ בר,הוא חובא
באיתגליא ולא ירשי׳ עלוי׳ חובא דקוב״ה חם על יקרא דב*נ

מאה פעמים הבונה תוכחה חדשה על עבירה חדשה אבל על

אפי׳ בחייביא*.
העבירה הישנה אם הוכיחו ולא קיבל הוי מסרב וזקוקין לריבוי

של תוכיח.

להמהרש״ל מכוון אפי׳ מאה פעמים היינו היכא

דרכי התוכחה

שמקבל תוכחה רק שחוזר לסורו ואינו כובש את יצרו כלום׳

על העבירה הישנה ואינו מסרב להמוכיח ואם מסרב זקוקין
לריבוי דתוכיח ,ולפי העה״א לא משכחת העניו של תוכחה
אפילו מאה פעמים כי אם בעבירה אחת שבידו לתקנה ועדייו
לא

תיקן אבל על שאר עבירות בין אותה העבירה שעבר

עלי׳ פעם אחת וחזר ושנה בה בין אם עבר על עבירה חדשה
חוזר

הדין

של הוכח

תוכיח

ואין

אנחנו

זקוקים

לריבוים

מיוחדים

לפי

הזוהר

הקדוש:

להוכיח

"בתחלה

לו

בצנעא ,ואם לא שב יוכיחנו אח*כ בין חבריו ואוהביו,

ואח*כ בפרהסיא ,ואם כל תחבולותיו אלו לא הועילו יעזוב
לו לנפשו ויניחנו למלאות תאותו.

וכל זה יצא לו מהכתוב

"הוכח* "תוכיח* «את עמיתך* "ולא תשא עליו חטא* "הוכח*
בסתר

בין חביריו

"תוכיח*

ואוהביו

"את

עמיתך*

בגלוי

ובפרהסיא ,מכאן ואילך פטור אתה מלהוכיחו ולא תשא על
חטא חבירך חטא ,על כל פנים שמעינן מהזוהר שכל הכתוב

מדובר בעבירה אחת ודרכי התוכחה איך להחזירו למוטב ועד

היכן חייבים להוכיחו.
גם החזקוני מפרש את הלאו ולא תשנא והמצור ,של הוכח
תוכיח שבאה אחרי הלאו ולא תשא עליו חטא שבא אחרי

עוד פירוש בכתוב ,הוכח היינו אם העברית ביישן לא יגיד

המצוד ,של תוכחה .במפרשים זה את זה ונגררים אחד אחרי

לו תוכחה אפילו בסתר

אלא ידבר עמו

כמו

שכונתו

חבירו כי ז*ל" :לא תשנא את אחיך בלבבך אם שמעת שהעור,

לשוחח אתו בענין אחר ובתוך דבריו יזכיר לו שמי שנכשל

לך לא תהי׳ נוטר לו שנאה מסותרת בלבבך אלא הוכח תוכיח

בעבירה פלונית ענשו כך וכך .וממילא תביא לו הידיעה לידי

אותו מדוע עשית לי כך וכך ,ושמא מתוך כך יתברר הדבר

תשובה בידעו בנפשו שנכשל בזה וענשו גדול .ואם לא שב

כי הכל שקר ולא נתכוון למה שאתה סבור או יתקן את מה

מזה יוכיחנו בלשון נוכח ,ואם גם זה לא השפיע עליו יוכיחנו

חטא לחושדו בדבר

בפרהסיא ,ואם לא שב יעזבנו לנפשו .ולמדנו זה מלשון הוכח

שאינו וכר ,מסוף דברי החזקוני נשמע שמצות התוכחה מלווה

בלשון נסתר ואם לאו תוכיח בלשון נוכח ,דבר אחר" :ולא

שהעור,

לך

ומתוך כך לא

תשא

עליו

מלפני׳ ומאחרי׳ בשתי אזהרות — ,אחת להסיר שנאת הלב
ע״י הויכוח ושנית להסיר החשד שחשדת בו אלמלא לא היית
מתוכח

אתו,

היינו מלבד

שהעברית

מצווה

באזהרה

של

"והייתם נקים מה' ומישראל* שהוא יתרץ מעשיו החשודים,

גם אנו מצווין לד,תוכח אתו בכדי שאנחנו נסיר

את חשדנו

תשא עליו חטא* אפילו
שלא

שב על ידי תוכחה

החטא במפורש

שכל

הזדמן להוכיח לו בפרהסיא

בצנעא מכל מקום

יזהר

משום

מלגלות

בפניו אלא יאמר סתם בפניו ברבים שידעו

מי שעושה

כך

וכך נעשה

רשע

וכדומה,

ולמה

הזהירות משום שקוב*ה חם על כבוד בני אדם אפילו

ממנו.

כל
בזמן

שהם עבריינים.

פרק

ג

כיצד מוכיחים
הואיל

וקיומה של מצות תוכחה תלוי כר,דאגה איך שיחדרו

בגמרא ערכין ט*ז ע-ב מבואר היטב דרכי התורה הכלליים

לשוב

בתוכחה! והראשונים מפרשי הגמרא ובספרי ההלכה

דברי המוכיח בלב העבריין ,וישמע לד,מוכיח

מן דרכו הרעה או שיתקן מעשהו המגונה שעשה ,וגם המוכיח
עלול להכשל באיסור תורה אם יביישנו שלא לצורך בתוכחתו
משום כך התוו לנו קוים ודרכים בגמרא וראשונים שמלמדין
אותנו המומחיות שיש בהגישה להוכיח להעבריין.

וחיבוריהן על

מנין המצות

הבהירו

לנו יותר

לבאר

את

האמצעים והגבולים לפי דרכי התורה בקיום מצות התוכחה,
וז-ל

הגמרא

שם,:

מנין לרואה

בחברו

דבר מגונה שחייב

להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח וכו׳ יכול ה!פליו פניו משתנים
ח*ל

פרק ג

מצות

ת״ל לא תשא עליו חטא וכו׳ (פניו משתנים שיוכיוזנו ברבים

התוכחה
ויודיענו שאינו אומר לו אלא לטובתו

יג
כדי שדבריו יתקבלו

להלבין פניו — פירש״י) תניא אר׳ טרפון תמה אני אם יש

אצל העבריין ,ב) צריך להזהר שלא ־־’ביישו אפילו כשמוכיחו

בדור הזה שיכול להוכיח אפילו אם אמר לו טול קיסם מבין

בינו לבין עצמו לכך לא ידבר אליו קשות עד שיכלימנו ,ג>

שיניך אמר לו טול אתה קורה מבין עיניך (קיסם ,כלומר עון

שיזהר מלביישו ברבים משמע אם אי אפשר לו למוכיח לדבר

גדול שבידך

רכות ,או שכבר אמר לו בלשון רכה ולא קבל ממנו ,יזהר

קטן שבידך זה ,יכול לומר לו טול

אתה

עון

הלכך אין יכולין להוכיח שכולן חוטאין פירש״י) אמר

אלעזר

בן

רבי

בדור הזה שיודע להוכיח

עזרי׳ תמיהני אם יש

לביישו

שלא

עכ״פ

ברבים

אם

לא

לאחוז

נאלץ

שיהי׳

באמצעים כאלו כמבואר לקמן ברמב״ם שם.

(שיודע להוכיח דרך כבוד שלא יהא פניו משתנין פירש״י).

ה״ל היראים
מפורטת

הקדוש

וכן מצינו בזוהר

דרכי

פרשה

התוכחה,

הגון

בעמוד היראה סימן לז:

יוכיחנו

בחברו

בדרך

"הרואה דבר

ישרה

שאינו
בפרשת

שנאמר

ד״ה לא תשנא ,רעיא מהימנא :לא תשנא את

קדושים הוכח תוכיח את עמיתך וכו׳ צריך המוכיח להוכיח

דא

במקום שלא יתביש חברו דתניא בערכין יכול תהא מוכיחו

ליה

אע״פ שפניו משתנות ת״ל לא תשא עליו חטא פי׳ תוכיחנו

ובגין דלא יתענש איהו דהא בקוב״ה כתיב כי את אשר יאהב

במקום

ובו׳",

ה׳ יוכיח וכיון דקוב״ה עביד ואוכח למאן דרחים ליה יוליף

עוד שם ביראים" :ואם ברור למוכיח שלא יקבלו ממנו טוב

קדושים
אחיך בלבבך

לאוכחא

הוכח .תוכיח את

לההוא דחטי

עמיתך וכו׳

ולמחזי ליה

פקודא יז

סגיא דרחים

רחימו

בר גש מההוא אורחא ויוכח לחברי׳ וכו׳ כגוונא דאאיצטריך

לי׳

לשתוק

הנח

להם

יהי׳

לישראל

המוכיח

וכו׳ ועל

להוכיח

רחימוי

בנעימות ונחת כדי שיקבל דבריו כדאיתא בשבת בפרק שני

באיתגלייא מכאן ולד,לאה ישבוק לי׳ ויעבוד רעותי׳,

עשרתן ערבתן הדליקו את הנר ואמר רבה בר בר חנה צריך

לאוכוחי'

לבתר

לו

שלא

ישתנו

פניו ואל

לך חטא לביישו

לחברי׳

בקדמיתא

בסתרא

לבתר בין

וע״ד כתיב הוכח תוכיח ,הוכח בסתרא דלא ינדע לי׳ בר נש,

תוכיח בין חברי׳ ורחימוי ,את עמיתך באיתגלייא ,וע״ד

למימרינהו בניחותא כי היכי דלקיבלו מיני׳".

לא

כתיב בקדמייתא תוכיח אלא הוכח ,תו הוכח ,אי איהו ב*נ

מדברי היראים שמעינן תרתי ,א)

דיכסוף לא יימא לי׳ ולא יוכח לי׳ אפילו בסתרא ,אלא יימא
קמי׳ כמאן דאישתעי במילין אוחרנין ובגו אינון מילין ידכר

מאן דעביד ההוא חובא הוא כך וכך ,ובגין דאיהו ידע בגרמי'
מההוא חובא ,וע״ד

שלא

יתבייש

היינו

שצריך להוכיחו

בצנעא,

ב)

שצריך

במקום
להוכיחו

בנעימות ונחת כדי שיתקבלו דבריו ,ומכלל דבריו שמעינן

שמצד האיסור

לביש רשאי המוכיח

אם

לדבר אתו קשות

לאו תוכיח ,ולבתר

אינו מוכיחו ברבים ,כי כל עיקר האיסור שלא לביש חבירו

עליו חטא,

הוא בפני רבים וזהו חידוש ,מפני שמן הזוהר הקדוש שהבאנו

ד״א ולא תשא עליו חטא דהא כיון דב״נ אוכח לחברי׳ ואזדמן

לעיל וכן מהרמב״ם הנ״ל ומלשון החינוך מצוד ,רמ״ג האמר

וישתבק

את עמיתך

לאוכוחא׳

באיתגלייא מכאן

לי׳

באיתגלייא

הוכח ואם

ולד,לאה לא

לא

יסלק

תשא

קמי׳

בד,הוא

חובא

באיתגלייא ולא ירשי׳ עלוי חובא ,דקוב״ה חס על יקרא דבר

שם:

"שראוי להוכיח בסתר

שלא יתביש"

מבואר

ובלשון רכה

מדבריהם

ודברי

שהאיסור

לא

נחת

כדי

לבייש

את

נש אפילו בחייביא* ,למדים אנו מדברי הזוהר הקדוש שצריך

חברו בתוכחה שייך גם בצנעא.

המוכיח לחפש תחבולות איך לגשת לקיום מצות תוכחה ,א)

והסמ״ג במצוד ,יא כתב" :המוכיח חברו בין בדברים שבינו

מתחלה יוכיחנו בסתר ,ובסתר גם כן אסורלפרש את החטא

לבין עצמו ובין

—

בדברים שבינו לבין

קונו צריך

ביישן

להוכיחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחת ובלשון רכה ויודיעו

יוכיח לו באופן שישתמע שאינו יודע כלל שהוא חטא ,אלא

הבא

בביטוים די,גורמים לידי בזיון ,ב) ואם העברית הוא

שאינו אומר לו כי אם לטובתו ולהביאו לחיי העולם

שמי

שבזה יתקבלו דבריו יותר וכמו שאמרו רבותינו ז״ל (בפרק

שעושה עבירה כזו הוא עברית( ,לרב או לאב מכסין יותר

ב*מ שבת דף ל״ד) על שלשה דברים שצריך אדם לומר בתוך

יוכיחנו

כדוגמא שמוכיחין

החטא שאמרים

לרב או

שאמרים

לאב

לו

להם רק כך כתוב בתורה ,מכל מקום

הוי

ביתו ערב שבת עם חשיכה עישרתם עירבתם הדליקו

את

תלמיד לרב בהעלמת ידיעתו בזמן שמוכיח

הנר וצריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלו מיני׳ וכו׳

להעבריין) ,ג) ויראה לו חיבה ואהבה כדי שהחוטא ידע שהוא

ואם ברור לו למוכיח שלא יקבלו ממנו והעוברין שוגגין טוב

מוכיחו מתוך אהבה יתרה ,ד) ואם גם זה לא הועיל יוכיחנו

לו לשתוק וכו׳ אבל אם העוברין מזידין וכו׳ הלעיטהו לרשע

יוכיחנו

וימות ואני אומר שאין זו כי אם עצה טובה כי אף במזידין

דוגמאן לתוכחת

שוב

בסתר

אבל

יפרש

לו חטאו,

ה)

ואם

לאו

באיתגלייא ברבים ,ואם כל זה לא הועיל להשיבו מדרכו הרעה
יעזוב לו לנפשו ויעביד כרצונו.

צריך לשתוק וכו׳)".

וזה לשון

הסמ״ק סימן

קיב" :להוכיח

את

עמיתו

דכתיב

הוכח תוכיח את עמיתך ודרשו רבותינו הרואה

וזה לשון הרמב״ם בפ״ו מהלכות דעות הל׳ ז׳" :המוכיח
את חברו בין בדברים שבינו לבינו ,בין בדברים שבינו

חבירו

עובר על דברי תורה או שוגג ־או מזיד וכו׳ ובעבירות שבסתר

צריך להוכיחו בסתר ובנחת כדי שיקבלו ממנו וכו׳".

לבין המקום צריך להוכיחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחת

ובלשון

רכה ויודיעו שאינו

לחיי העוה״ב אם קיבל

אומר לו אלא לטובתו

ממנו מוטב ואם

שני׳ ושלישית וכו׳ ,המוכיח

את חברו

להביאו

לאו יוכיחנו

תחלה לא

פעם

התוכחה שראוי להוכיח בסתר ובלשון רכה ודברי נחת

ידבר לו

כדי שלא יתבייש וכו׳ וגם יש להתיישב כל בעל נפש ולהשגיח

קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו חטא ,כך אמרו

חכמים יכול אתה מוכיחנו ופניו משתנות ת״ל ולא

וכן הוא דעת החינוך במצוד ,רמ״ג:

"וזה

מלמד

שבתחלת

תשא עליו

חטא ,מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן ברבים,

הרבה בענינים אלה ולראות

אם יהי׳ תועלת בדברים

אל

החוטא וכו׳".
וכדברי היראים מוכח מלשון רש״י ורבינו גרשום

בערכין

אע״פ שהמכלים את חברו אינו לוקה עליו עון גדול הוא כך

ט״ז ע״ב וז״ל רש״י שם" :ופניו משתנים שיוכיחנו

פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם

ברבים להלבין פניו" ,וז״ל רבינו נרשום שם" :יכול אפילו

אמרו חכמים המלבין

הבא" ,מהרמב״ם משמע שלשה דברים ,א) ידבר אליו בנחת

פניו משתנים של מתוכח כגון שמוכיחו בפני רבים".

אין

פרק ג

מצות
אין

אנו מתכוונים לשלול מהם את תכסיסי התוכחה להוכיחו

התוכחה

בדברים קשים וגם להכריחו בעל כרחו שיפרוש מן העבירה

כדי שלא יתחלל שם שמים.

בלשון רכה ודברי נחת ולהודיעו שאינו אומר לו אלא
לטובתו ,בודאי גם רש״י ורבינו גרשום והיראים מודים בזה,

אולם אזהרת התורה היוצא מתוך הלאו של ולא תשא עליו

אבל

מדברי הרמב״ם בהל׳ דעות פרק יוד הל׳ ז׳" :הרואה

שהלך

חבירו שחטא או

חטא לפי הרמב״ם שלא ידבר לו קשות עד שיכלימנו ואומר

לא טובה

בדרך

וכו׳

משמע

וכל שכן ברבים משמע שברבים יש איסור נוסף משאין כן

שהוא פירש את הגמרא בערכין בתוכחה אחרי העבירה לא

לדידהו אין עוברים על הלאו כי אם כשמוכיחים בפני רבים.

כהסמ״ק הנ״ל.

ח״ל
כנראה

השער אפרים שו״ת שאלה ס״ה בתוד״ש" :אף שמדברי
הרמב״ם משמע לכאורה שדבריו הם נגד סוגיא (דערכין

היראים

מדברי

שאינו

סובר

בעל

כמו

העיטור

שמביאו הרשב״א בחידושיו למסכת ביצה דף ל׳ וכן

ט״ז ע״ב) דבברייתא משמע שמקשה יכול אפילו פניו משתנים

ת״ל ולא תשא עליו חטא דמשמע אפילו לאחר כמה תוכחות
הרא*ש בביצה שם דדוקא בדבר שאינו מפורש בתורה אמרינן

מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידין אבל במה שמפורש בתורה

"מחינן להו וענשינן להו עד דפרש״י ואולי באופן שברור לנו
שלא יקבל כלשון היראים אמרינן טוב

לו לשתוק משיעשה

יותר להכעיס ,וזהו לכולי עלמא מפני שחיישינן להכשלה שלא

נכשל בהלאו

של

לפני

עור

והלעיטהו לרשע אינו שייך

כמבואר

בדברינו

אלא כשנכשל

על

הס״ח

ממילא אבל לא

לא תשא עליו חטא שאסור להכלימו
בעבירות

איירי

שבין

דבעבירות שבין

לחבירו,

אדם

למקום כתב הרמב״ם שמותר לבייש אותו ברבים אחר שהוכיחו

לבינו לבין עצמו תחלה ,ואם כן ע״כ הרמב״ם סובר שהברייתא

איירי בעבירות שבין אדם לחבירו — ,והרמב״ם כתב המוכיח
את חבירו תחלה לא יכלימנו וכו׳ מכאן שאסור להכלימו את
ישראל

להכשילו בידים...

אדם

ברבים

וכמ״ש

רש״י,

וכ״ש ברבים וזה איירי

בדברים שבין אדם

לחבירו

וכמ״ש אחר כך בד״א בדברים שבין אדם לחבירו וכו' ומשמע
מדבריו שדווקא תחלה
הוכחנו מן הרמב״ם

והשו״ע שבאפרושי מאיסורא נוהג גם

בדורותינו מצות תוכחה ,ולא עוד אלא שאין חייבין
להשתמש באמצעי השפעה לדבר עם העבריים דברי נחת ,אלא

בעל כרחו מפרישין אותו מן העבירה ,אולם אפשר
ראיתנו מכלאים — כי שם הוא מטעם חילול

לדחות

השם בעברו

בפרהסיא אבל על עבירה שבצנעה אפשר לומר שאף במקום

הפרשה מאיסור חייבים בראש וראשונה להשפיע עליו בדברי
נחת עד שיפרוש מן האיסור ואם לא שמע אליו הרשות ביד
המוכיח לקורעו את בגד השעטנז ו״קורע מעליו מיד" אינו
אלא ברואה כלאים על חברו בשוק ,ובסמ״ק סימן קי״ב מפורש

דבעובר עבירה ובכדי להפרישו ממנה צריכים להוכיחו בסתר

התוכחות יכלימנו

(אבל

לשון תחלה

לא

שמותר

מתוך

אבל

יכלימנו
להכלים

דבריו

בסוף שלא

דאל״ב

אותו

הענין

מתיישב

קבל

למה

כתב

דמ״ש אבל

אם לא קיבל עליו תוכחה מותר להכלימו אח״כ) היינו דווקא

לבינו ולבין עצמו מותר להכלים אותו אבל לא ברבים ,והכא
דייקא לישנא דהרמב״ם שמסיים מכאן אמרו שאסור להכלים
ישראל וכ״ש ברבים ,מוכח ממ״ש וכ״ש ברבים דמ״ש תחלה

עד

שיכלימנו לא

הוא" :המוכיח

את

איירי

ברבים,

והמשך

הרמב״ם כך

לשון

לא ידבר עמו

חבירו תחלה

קשות עד

שיכלימנו אפילו בינו לבין עצמו ,לאפוקי בסוף אם לא יקבל

התוכחה מותר להכלים אותו

לבין

בינו

עצמו,

אבל

ברבים

לעולם ,אסור והיינו בדברים שבינו לבין חבית ,אבל בדברים

ובנחת עד שיקבל ויפרוש מעצמו מן העבירה (יעוין ברמב״ם

שבינו למקום יכול להכלימו ולביישו

ברבים".

פ״ו מדעות ח״ה מפורש שבדברי שמים אם לא חזר בו בסתר

מכלימין אותו ברבים ומפרסמין חטאו ומחרפים אותו בפניו

ונראה שדעת רש״י גם כן כהרמב״ם שרש״י פירש בגמרא

ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב ,מסתבר שהרמב״ם

אינו מכוין לחילול השם על ידי העבריין אלא אדרבה

אנו

מבזין אותו ומחרפין ומפרסמים חטאו ברבים וכל שכן לקרוע
מעליו

האיסור

בודאי

שחייבים

על

זה),

וז״ל

בסימן קי״ב:

ת״ל

לא

תשא

"שיוכיחנו

חטא,

עליו

ברבים

להלבין פניו" דמשמע דווקא ברבים אסור להכלימו אבל לבינו

לבין

אף שילבין

עצמו

לרש״י לפרש

כן,

פניו

מותר להכלימו ,ומה

לפי שהוקשה

לו

איך

אמר

שהוכרח

דאם

פניו

"להוכיח את עמיתו דכתיב (ויקרא יט) הוכח תוכיח את עמיתך

משתנים אסור להוכיחו משום לא תשא עליו חטא ,הלא לפני

ודרשו רבותינו הרואה חבירו עובר על דברי תורה או שוגג

זה אמר הוכיחו ולא קיבל ממנו מניין שיחזור ויוכיחו אפילו

או מזיד וספק אם יקבל

תוכחתו אם

חייב

הכי

לאו אפילו

להוכיחו וכו׳ ובעבירות שבסתר צריך להוכיחו בסתר ובנחת
כדי שיקבל

ממנו

יתחלל

שם

דברים,

חדא,

ובעבירה

שמים".
שפירש

מדברי

גלויה צריך להוכיחו

הסמ״ק

הגמרא בערכין

הללו

מיד שלא

שמענו

"הרואה

דבר

שלשה
מגונה

כמה פעמים ,ואיך יתחיל להוכיחו
יעבור על

לא תשא

פניו ותבייש

עליו חטא,

בתוכחתו

כי

פן ישתנה ,פניו,

ואז

וגם אפשר שבוודאי ילבין

כמה פעמים כי שיעור התוכחה הוא

עד הכאה ,או עד נזיפה ,ובוודאי מוכרח שילבין פני החוטא
בתוכחות

רבות כאלה

עד

שיכה

את

המוכיח ,לכך פירש״י

בחברו" היינו שהוא רואה אותו זה עתה שהוא עובר על דברי

דהיינו שלא יוכיח אותו ברבים להלבין פניו ,ומשום הכי כתב

תורה ,שנית ,דגם על עבריין בשעת עבירה שומה עלינו להזהר

בינו לבין עצמו מותר אף אם ילבין פניו ,וודאי הברייתא איירי

מלביישו ,דבערכין שם נאמר "ולא תשא עליו חטא" היינו דלא

בדברים שבין אדם לחבירו דבדברים שבין אדם למקום

תביישנו בשעת תוכחה דאפשר היה לומר שכתוב זה נאמר

כל המקראות מלאים מזה שהוכיחו הנביאים ברבים את ישראל,

רק על תוכחה אחרי העבירה ,אבל אם מצאו בשעת קלקלתו

והיו מחרפים אותם הן ליחידים הן לרבים וכמ״ש הרמב״ם",

איננו עמיתו שהוזהרנו עליו מן "ולא תשא עליו חטא" "ולא

וז״ל ספר ארוחת המלך על הרמב״ם הל׳ דעות" :תחלה וכו׳

תונה איש את עמיתו" קמ״ל הסמ״ק דבכל אופן עובר על "ולא

משמע דבסוף יכלימנו ,ולקמן שכתב אבל בדברי שמים וכו׳

ידי

דבביך אדם לחבירו אפילו לא חזר בו אין מכלימין אותו וי״מ

השפעה בדברי נחת ,ושלישית ,דיש הבדל בין עושה עבירה

דבאדם לחבירו יכלימנו בסוף בינו לבינו ,אבל בדברי שמים

תשא עליו חטא"

כיון שיש

תקוה שישוב

מחטאו על

הלא

בצנעא לעושה עבירה בפרהסיא ,דבצנעא מוטל עליו כל גדרי

בלא חזר מכלימין

התוכחה לקיימם להשפיע עליו בדברי נחת ושלא לביישו ,אבל

ועבמג״א סימן קנ״ו ,נראה להדיא דאפילו באדם לחבירו בלא

בפרהסיא צריך להוכיחו מיד כלומר מותר לביישו ולתוקפו

חזר בו ב׳ או ג׳ פעמים מכלימין אותו ברבים".

אותו

אפילו

ברבים

(לח״ם

וסיים

צ״ע)

פ,־ק ג

מצות
וז״ל

התוכחה

ספר ברית משה בביאורו על סמ״ג :נראה מלשון הפמ״ג

בזה המהרי״ק בשורש קכ״ט הביאו א״ר ופר״ח באו״ח תר״ז,

שלא

— אם בא על פנויה באונם או בשעת עילופה מקרי בין אדם

לביישו כו׳ וכדעת הרמב״ם ,ולא כרש״י שפירש שלא להלבין

לחבירו עד שירצה חבירו ,וברצונה מקרי בין אדם למקום,

בינו לבין

שאפילו שמוכיחו

עצמו ג״כ

מוזהר

שהסמ״ג

כי דברי הרב ודברי התלמיד וכו׳ ויש להסתפק אי מ״ש בשעת

והרמב״ם מחולקים בדין הלבנה כי הרמב״ם שהזכיר המוכיח

עילופה הטעם והבשילה בעבירה ה״ה בשוגג נמי ,א״ד הטעם

חבירו

פני

ברבים

בשעת

תוכחה,

ולכאורה נראה

שאין רואה) בין

לחבירו תחלה וכו׳ משמע שסובר דווקא מתחלה מוזהר שלא

שמביישה אבל

לביישו גם בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל אם לא חזר בו

מקרי ויש לו עבירות עצמו מלבד הלאו של לפני

באמת שרי להכלימו בסתר,

המלה "בתחלה"

משמע

משאין כן הסמ״ג שלא העתיק

שהוא

שבדברים

סובר

שבין

אדם

לחבירו אפילו אם לא חזר בו מ״מ אסור להכלימו אפילו בסתר,

מה שכתב המעשה רוקח

אבל

דז״ל" :ומבואר הוא דכוונת

ודעתי נוחה

בלא״ה (כגון

מדי׳

כל שאין

א״צ לפייסו מדיני אדם,

הענין לא יזיק שלא יכלים כ״כ

רכות

אבל

ה״ה

נמי

דלא

עניני

עוה״ז

לחבירו על ידו אפילו אין שליח לדבר

עבירה חייב

בדיני

שמים ,וא״ב א״ש דברי כלי יקר ודברי מהרי״ק אין סותרין

וכו׳".

לפי צורך

מאחר שדיבר עמו בתחלה

הותר מעולם

עור

אבל מדיני שמים כל שיש תקלה

רבינו הרמב״ם שבתחלת הדברים לא ידבר אליו קשות כי אם
רכות ,ובתוך הענין אף אם ידבר איזה דיבור קשה

מזיק

לחבירו

אדם למקום

וכו׳

לפי

הנוסח שבידנו הנעתק ע״י הפרי חדש מהמוהרי״ק שורש

להדיא",

להכלימו

יוצא שהדוגמא

ק״כ

מבא

שהביא

על

הפנויה

באונם

ואם כן סובר הרמב״ם כהסמ״ג ,ולהלכה נראה דיש להוכיח

או בשעת עילופה נקרא בין אדם לחבירו ולכן צריך לפרט

מהשו״ע חו״מ סימן ת״כ סעיף ל״ט כרבינו הסמ״ג והרמב״ם,

את החטא לשיטת הרמב״ם בהלכות תשובה פ״ב ה״ה שרק
שבין אדם לחבירו צריך

מדכתב המחבר וז״ל" :וכל המלבין פני אדם כשר מישראל

בעבירות

בדברים אין לו חלק לעולם הבא ,ומדהשמיט תיבת ,ברבים"

מבקש מחילה מחבירו ,אבל ברצונה מקרי בין אדם למקום

צריך

ואינו

מוכח דפסק כמו שכתבנו"".

לפרסם וגם איסור

שהוא

לפרסם ולהודיע

יש

בדבר,

שייך

ואין

זה

לענינו ,א .בספר עבודת המלך נאמר שם" :מה שכתב הרמב״ם
מ״ל ספר תיבת גומא (בעל הפרמ״ג ז״ל) בחקירה ה׳ בתוד״ש:

הולך בדרך לא טובה ,כוונתו בדבר דליכא איסורא דאורייתא

(כמבואר בתום׳ ברכות ל״א ע״ב) ואפשר לומר עוד שכוונתו
והנה בהלכה ז׳ כתב שבינו למקום ,ובהלכה ח' כתב בדברי

לדעות נפסדות ע״י פ״ז מה׳ תשובה ה״ג וכבר

זה

שמים מכלימין אותו ,ועוד איך יצויר בין אדם לחבירו

עמדו

על

עוד".

ויש לעיין

ולא יהיה בו חלק גבוה ,עפר״ח סימן תר״ז ,גם מ״ש בדברי

שמים

מכלימין

ברבים

כדרך

שעשו

נביאי

והרי

ישראל,

ב...

והרהמ״ח (החינוך) בדברים

הוכיחו ברבים על עבירות שבין אדם לחבירו יותר מעבירות

שבין אדם למקום ,כמו שמצינו שהוכיחו על איפות ומידות

שקרים וגזל ורציחה וכדומה ואביון בעבור נעלים מתי יעבור

החדש וכו׳ הרבה

מזה ,ועוד לא שבקת חיי לכל ברית

כי

יגזלנו כל ממון הצדיק ולא יתבע לדין להכלימו ברבים ,אם

שנאמר

לא

ממון

לחבירו ואין
או

שאני ,אבל

בו דין שמים

הנראה,

כלל

כמו

בינו לבין עצמו ,אז

ביזה אותו

דודאי

המונע

וז״ל מנחת חינוך במצוד .ר״מ" :ונ״ל דמה שחילק הרמב״ם

דווקא

אם

איש

חוטא לחבירו

לאנשים

חוטא

רואה שחבירו

אדם

אחרים

אדם

טובה מחבירו

זה

בין

יש

ברבים אין

לא לבייש,

על עבירות

אלא

שבין אדם

הבע״ד

לחבירו

ומכלי

יקר

פרשת

וספרי הנביאים מלאים

בעצמו אסור להכלימו ומוטב שימחול אבל אם

מכלימין ברבים כדרך שעשו נביאי ישראל ,ומהו הנקרא בין
לחבירו

נראה

דמותר

ג״ב

להכלימו אם אינו חוזר כי הנביאים ע״ה הוכיחו בפרהסיא גם

אינו מקבל בצנעה".

בגופו

אין

לחבירו

לביישו

דמוטב

שימחול על החטא כמבואר שם בדברי הרמב״ם ,אבל אם אדם

אבל בדברי שמים אע״פ (שהוא) ב״א לחבירו אם לא חזר בו

מקרי

לחבירו

להכלימו ובין דברים שבין אדם למקום ב״ה דמכלימין היינו

חוטא לאחרים נראה בעיני

ב״א למקום,

שבין אדם

דאסור

בבא קמא צ״א

וז״ל

ע״א:

לע״ד דמותר ג״כ להכלימו אם
בשיטה

המאירי המובא

"ואף שאר

העם

אע״פ

מקובצת

שהמביישם

כי אדה״ר חטא רק להד׳ הקריב

בדברים פטור עון גדול הוא וכבר אמרו כל המלבין פני חברו

שור קרן א' במצחו זקוף למעלה משא״ב לדורות חטא בין

ברבים אין לו חלק לעוה״ב ומ״מ גדולי המחברים הרמב״ם

בין אדם לחבירו מקרי כל ישראל ערבים

הל׳ חובל ומזיק פ״ג הל׳ ז׳ פירשוה באדם כשר ,ויראה לי

וירא והנה איל אחר וכו׳

אדם למקום —

וחוטא אחד יאבד טובה רבה לכן כפרתו איל בעל

קרניים

וכו׳ א״כ משמע כ״ש אם פיתה לחבירו וכו׳ או עשו בשותפות
וכו׳ שאחרים

למדים

ממנו

הוה

בין אדם

לחבירו,

בכוונתם שאם הלבינו לכוונת תוכחת כדי
מתוך בשתו רעה שלו

שיתבייש ויעזוב

רשאי ותבא עליו ברכה והכל תלוי

בכוונת הלב והרי נאמר ויראת מאלקיך".

ומיושב

פ ר ק ד
שיעורי תוכחה בנוגע לשיטת האלפס.
מכל

אין לי אלא הרב לתלמיד תלמיד לרב מנין תלמוד לומר תוכיח

מקום הואיל שהטריח להביא כל מאמרי התוכחה נראה

מ״מ ,גרסינן בפרק במה בהמה יוצאה כל שאפשר לו למחות

דעת רבינו

האלפס

ז״ל בעניני

תוכחה לא נתבררה,

שכיון לפסוק ולהכריע ,אם מוציאים הכרעה להלכה מהשמטתו

באנשי ביתו

איזה דין כל שכן מטרחתו לקבץ כל מאמרי התוכחה במקום

ולא מיחה נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו ולא מיחד.

אחד בפרק אלו מציאות — עלינו להתמצא לשם מה הביא

נתפס על כל העולם כלו אמר רב פפא והני דבי ריש גלותא

ובאיזה אופן הציג את הענינים.לפנינו .וז״ל שם" :הוכח תוכיח

תשנא את

ולא מיחד .נתפס

מיתפסי אכולי

עלמא,

גרסינן

על אנשי

בערכין

ביתו

ת״ר

לא

באנשי עירו

אחיך

מאור

הלכות תוכחה

אם נתברר שאין התוכחה תביא תועלת כבר

סעיף

חייב

סעיף

אתו

עד

ופטור מן הדין להוכיח יש אומרים שלפנים משורת

הדין

מתפרץ

נגדו

הגבול

של

חילול

השם

אם

היינו

וגידופים.

בחירופים
ע

להתוכח

להמשיך

התוכחה
העבריין

(היראים והסט׳ק)

יש אומרים שעוברים על הלאו דולא תשנא

אם

בלב

תרעומת

מחזיק

ואינו מתוכח אתו

ע־ם

,

שלום.

לידי

שיבואו

(סברת עצמו מתוך ביאור ראשונים)

סעיף

יד

סעיף

טו

סעיף

טן

סעיף

ין

ויש אומרים שאף בעבירות שבין אדם למקום שייך תוכחה גם כדי שלא יבשלו באיסור שנאת הלב כגון
אם עבר עבירה שמותר לשנאותו עלי׳ ואז יותר החיוב להוכיחו ולהחזירו למוטב דאם לא הכי ישאר עם
השנאה בלב וזי־ ™י

לפני

(סכר" עצמו מחוך ביאור ראשונים)

תיכזזה׳

ויש אומרים שאחרי שפניו נתלבנו היינו אם רואים שהעבריין פניו משתנות מפני התוכחה זוהי סימן שכבר

קיבל התוכחה ואסור

להמשיך

אחרי כן להוכיחו אם מפני שמביישו אח*כ בחנם ואם

כמה

מפני

תקלות

שעלול לצאת מזה,

(קרבן אהרן חו'נ קדושים סימן ח׳)
יש אומרים שטן התורה חייב המוכיח לקשט עצמו

לפני שהוא

ולקשט אחרים.

הולך להוכיח

(קרנן אהרן חו'כ קדושים סימן
מתחלקים דרכי התוכחה לשלושה.

לפי הזוהר

בפרהסיא ובזה

בראשונה

ואח־כ בין

להוכיחו בצנעא,

מסתיים חיובו היינו אם כל זה לא הועיל יעזוב את העבריין

fn
ואח׳־כ

אוהביו.

לנפשו.

I

(זהר שרשת קדושים)

סעיף יךן

ואם העבריין ביישן לא יוכיחנו בגלוי פנים אפילו בינו לבין עצמו רק יגלגל שיחה

אתו על ענינים אחרים

ובתוך שיחתו יזכיר לו שמי שנכשל בעבירה פלונית ענשו כך וכך ,ומובן אם זה לא הואיל יוכיחנו בגלוי

בפרהסיא,

ואח־כ

(ווהר שרשת קדושים)

סימן ג
כיצד

סעיף א

לדעת כמה ראשונים

מוכיחים

אסור לבייש להעבריין אפילו כשמוכיחו בינו לבין עצמו מלבד שהוא

אליו רכות ויאמר לו שהוא מתכוון לטובתו ואם
עליו

ביישו

אפילו בינו

לבין

עצמו

עובר

חייב

לדבר

ולא

תשא

על

חטא,

(רטנ׳ם פ׳ו מריעות ד’.ו .וטמ״ג במצור .י*א והחינוך נטדוז! רם״)1

סעיף

ב

סעיף

ג

סעיף

ך

סעיף

ה

ויש מהראשונים הסוברים שאין א־סור לבייש להעבריין

מן התורה

בתכסיסי

ולא על

התוכחה

דלקבלו

היכי

זה כוונה התורה

בהלאו של

חטא

אף שהם

וכן רש״י שם והיראים בעמוד היראה סימן ליז)

אומרים שמה שאומר הרמב״ם דבדברים שבין אדם לחבירו אין להכלימו

לא

יתואר

כי

אם

במונע

להכלימו ברבים

כמו

נביאי ישראל שהוכיחו ברבים על איפות ומידות שקרים.

(חיבת גיסא בחקירה
יש

כי

מיני׳,

טובה מחבירו או ביזה אותו בינו לבין עצמו .אבל במקרה של גזילה ורמאות מותר
שעשו

מודים

להרמב־ם

להוכיחו בלשון רכה וכו׳ כמאמרו של רבה בר בר חנה צריך למימרינהו בניחותא

(יבינו גרשום בפירושו בערכין פ״ז ע״ב

יש

ולא

רק ברבים
תשא עליו

אבל בינו לבין עצמו

מותר

לביישו

אומרים שבדברים שבין אדם לחבירו

אחרים הרואים שאחד פגע בחבירו מותרים

שאין להכלימו היינו הבעל

דבר

שנפגע

ד.׳)
מוטב

שימחול,

אבל

להכלימו

(מנחת חינוך מציה ר׳ט נניאורז על הרמנ׳ם והחינוך)
בדברים
ולחרפו

שבין אדם למקום אם לאחזר בו על ידי תוכחה בצנעה

ובדברים

רכים מותר

אח״כ

להכלימו

בדברים קשים,

(רמב״ם
צ״א ע״א מובא בשטמ״ק),

פ״ו

מהל׳ דעות ה־ז

וסמ״ג במצוה ר וחינוך מצוה ר״מוהמאירי

ב״ק

מצוד .עצמיית ,ואפשר שהיא מצדה שבין אדם למקום ,א״ב ממילא פשוט

הוא שע״י מה שמכלימו אינו" מגרע בקיום המצוה של הוכהה.
והנה זה־ פשוט ,דאם מצות הוכח תוכיח בחטאים שבין אדם למקום
לא הוי משום לתא דעמיתו ,ה״נ במצות הוכיח תוכיח על חטאים שבין
אדם לחבירו ,אלא דהחילוק הוא שבזה מותר להכלימו ובזה אסור להכלימו

משום ולא תשא עליו חטא ,וא״כ לכאורה לפי״ז לא יהא מקום לספיקו של
המנ״ה .באוכל נבילות להכעיס ומחלל שבת ועכו״ם אם מחויב להוכיחו

ולא מיבעי בחטאים אלו שהן בין אדם למקום ,דמצות ההוכחה אינה תלוי'
כלל בזה ,אס הוא בכלל רעך או לא ,אלא אף בהוכחה על חטאים שבין
אדם לחבירו שהתורה הקפידה שם על הלבנת פני החוטא אין המצוה

מוגדרת בגדדי אחיך ורעך ,דאינה כלל בגדרי מצוות בין אדם לחבירו,
אלא דר,יא אזהרה מיוחדת שלא להלבין פניו בעת ההוכחה.

אכן מה שנראה מהגמרא ,ערכין ,שם" דפניו משתנות הוי גריעותא

בקיום המצוה של הוכחה דאמר תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח,

נראה דהוא בדרך זה ,דהנה ודאי הוא דאפילו נימא דעצם מצות ההוכחה
אינה כלל משום לתא דעמיתך ואינה בגדרי מצוות שבאל״ח ,מ״מ נכללים

בה גם מצות והשבות ולא תעמוד ,וכמ״ש שם המנ״ח .וא״כ היכא שמוכיחו
ופניו משתנית גדיעותא הוא בקיום מצוות והשבות ובהלא תעמוד ,וזהו
מה שאמד תמיד,ני אם יש בדוד הזה שיודע להוכיח.

בענץ לה״ד ,רכילות ומגלה סוד
סנהדרין ל״א :ת״ר מניין דכשיצא לא יאמר הריני מזכה וחבירי מחייבין,

אבל מה אעשה שחברי רבו עלי ,ת״ל לא תלך רכיל בעמיך ואמר הולך רכיל
מגלה ס־ד ההוא תלמידא דנפיק עי׳ קלא דגלי מילתא דאיתמר בבי מדרשא

בתר עשדין ותרתין שנין אפקי ר׳ אמי מבי מדרשא אמר דין גליא רזא ,ע״כ.
והנה ברמב״ם (הלבות סנהדרין כ״ב ח״ז) הובא הדין כמות שהוא

בגמרא וכן הוא ברי״ף ,אכן רש״י הוסיף שם וז״ל :ודבר לה״ר הי' ,נראה

איפוא מרש״י דמגלד ,סוד לחוד אין בו משום לה״ר או לא תלך רכיל,

בענין לה״ר ,רכילות ומגלה סוד
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וכשיטת רש״י מבואר גם בר״י בשע״ת ש״ג אות רכ״ה וז״ל :וחייב האדם
להסתיר הסוד אשר יגלה אליו חבירו דרך כתר אע״פ שאין בגילוי הסוד

ההוא ענין רכילות ,כי יש בגילוי הסוד ההוא נזק לבעליו וסיבה להפר
מחשבתו וכו' ,ע״ב.

ולמעיין שם בשע״ת ימצא מבואר דלשיטתו

אין

בגילוי

סוד משום רכילות מצד עצמה.

ונ״ל דמקור

המחלוקת

היא

בעצם הילפותא דלה״ר ,דהנד .איתא

בירושלמי (פ״א דפאה) אזהרה ללה״ר מניין ,ת״ל ונשמרת מכל דבר רע.
אמר רבי ישמעאל לא תלך רכיל בעמך זו רכילות לה״ר ,תני ר׳ נהמי׳
שלא ההא כרוכל הזה מטעין דבריו של זה לזה ושל זה לזה ,והפ׳־מ גרס

וז״ל :זו רכילות ,לה״ר מניין ,תני ר׳ נהמי' דשניהם כללו באזהרה זו
שלא ההא כרוכל הזה שהולך מבית לבית ותהא מטעין דבריו של ׳ל״ז וזהו
רכילות אלא דכשהוא מטעין דבריו של זה לזה אומר ג״כ לה״ד על זל״ז

ועל זל״ז ,ע״ב .הזינו דאיפליגו אי לה״ר יש לה אזהרה מיוחדה אז דהיא
נכללה באיסור רכילות .והרמב״ן בפירושו על התורה כתב בפירוש דבעינן

אזהרה מיוחדה ללה״ר וז״ל בפ׳ תצא על הפסוק זכור וכו׳ בא״ד! ואיך

יתכן שלה״ר שהוא שקול כשפ״ד לא יהי' בו בתורה לא תעשה גמור

אי

לאו הבא מכלל עשה ,אבל בכתוב זה אזהרה גדולה בו וכו׳ וזוהי מכייל

תרי״ג מצוות ושכחה בעל ההלכות וכל המונים המצוות אחריו ,ע״ב.
ונ״ל דהנפ״נו ,אי יש ללה״ר אזהרה מיוהדה או דנכללת ברכילות היא

פשוט ,דהנה ברכילות ודאי דאינו תלוי באם הדברים המה דברים של גנות
או לא (והובא בה״ח דרכילות הוי אפילו בדברים שמי שמספר עליו לא

הי' מתבייש בזה פלל) ,אלא דהעיקר הוא במה שגורם לחבירו א־זה עני־
•מנוגע לו לרעה ושעושה מחלוקת בין אנשים וכדומה .והנה אי ילפינן לד",ר
מאזהרה דרכילית ממילא גם בלה״ר אין הטעם משום שמגנה אותו .אייא
משום דעי׳י הגנות גורם לו רעה ,משא״ב אי ילפינן לה״ר מאזהרה מיוהדת

הוי טעמא מש־יב הגנות דהוי דיבור של גנוה .ובאמת תבין כך בהמשך
הרמב״ן הנ״ל ,ייכשתדייק שם.
ולפהנ״ל נראה דתהא נפקותא גם לענין מגלה סוד דאי לה״ד ידעינן
מילפוהא דרכילות והוי טעמא משום שגורם לו רעה ,א״כ גם מגלה סוד
שע״י דיבורו גורם לי רעה ג״כ נכלל בלה״ר ,וזוהי •מיטת הרמב״ם והרי״ף.

משא״ב רש"* יסביר דלה״ר היא מילפותא מיוחדה וטעמא משוט דיבור
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מ  1ו ו ת

המוסר

גילוי בהמשפט על האדם שישפוט אותו לזכות ,ה״נ הבא שזולת סד .דאמריגן

אין אדם משים .עצמו רשע עוד יש דין של בצדק תשפוט עמיתך ,סשא״ב
אי הוי משום גמ״ח לחבירו כיון דאומר על עצמו שהוא רשע לא איכפת,
לי׳ וליבא חיוב גמ״ח.

ובזה נפשוט ג״כ את שאלתנו הנ״ל ,אם ע״י הדיון לכף זכות נסתלק

מעליו גם איסור קבלת לה״ר ,דהנה אי הבצדק תשפוט הוי בגדר משפט על
חבירו לשפטו לזכות הוי אמרינן כיון דדן אותו לכף זכות לא עבר על

הלא תשא שמע שוא של איסור לה״ר ,דהא סו״ם איסור שמיעת לה״ר אינו
אלא משום גרם נזק לחבירו ,אבל אם דן אותו לכף זכות מאי איכפת לי אם
הוא מאמין בעצם הסיפור או לא ,דהא ע״י הדיון לכף זכות הוי ממש

כשומע טוב על חבירו ולא לה״ר ,אבל מכיון שנתבאר שהבצדק תשפוט
אינו אלא גדר של גמ״ח בנוגע להנהגה ,אבל במה שנוגע להאמתת המאורע
הוא נשאר לפי גדרי הספיקות דעלמא ושיקול הדעת ,א״כ הרי אף אחרי

הדיון לכף זכות קאי בלא תשא שמע שוא ,דמה שדן לזכות בנוגע להנהגה
זה לא מעלה ,דאדרבה ,גם איסור קבלת לה״ר לא נחית לענין ההנהגה
למה שנוגע לו ,דהא למיחש מיבעי ,ובמה הוא האיסור של שמע שוא ,הריהו

בקבלת השמע שוא ,ובזה הרי אינו מסלק את השמע שוא ע״י הבצדק
תשפוט.

ערכין מ״ז:

יכול אפילו פניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו הטא,

ע״ש .והנה לכאורה יש להסתפק אם היכא דפניו משתנות ג״כ קיים מצות
תוכחה ,אלא דהוא נושא עליו גם חטא של אונאת דברים ונמצא רעשה

מצור .וגם עבירה בחרא זימנא,

או דנימא דהלבנת הפנים מיגרע גרע

כעצם המצוד" רכל עיקר מצות הוכח תוכיח הוא משום גדר גמ״ח לחבירו.
•כמו שבצד השלילי יש ענין של לפני עור ושלא להשיא עצה שאינה
הוגנת ,ה״נ יש בהצד החיובי מצוד ,של הוכיח שהיא בגדר השאת עצה
כהיא הוגנת והיא משום טובת חבירו,

אבל אם בבת אחת עם זה הוא
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בעני! תוכחה

מלבין פניו .שבדברי חז״ל נמשל לשפ״ד .הרי אין בזה משום גמ״ה ולא
עלתה בידו מצות הוכיח תוכיח כלל.

וז״ל המנ״ח מצוד .רל״ט:

ונ״ל דחיוב התוכחה היא חוץ מעשה זו

עוד מתחייב אלא תעשה דלא תעמוד על דם רעך ,דלא גרע מטובע בנהר

וכו׳ וגם והשבות לו וכו' ,דהוא אבידת נפשו וגופו .,ר״ל ,בודאי חייב
להחזירו למוטב ולהצילו .ולכאורה אם אכל נבילות להכעיס ומחלל שבת

ועכו״ם שמבואר גבי אבידה ובשאר דוכתא דאינו בכלל אחיו וכו׳ .אפשר
דאינו הייב להוכיחו ג״כ דאינו בכלל רעהו וכו' ,ע״ש.
והנה לפהמנ״ח הנ״ל נראה דעצם מצות הוכחד .נגדרת בגדרי אחיך
ורעד כמו בשאר דיני בין אדם לחבירו ,כאבידה וכדו',

דאי אינו רעך

אין עליו כלל המצור .של הוכחה ,כמו שאין עליו מצוד .לעשות אתו גמ״ד.

אחרים .ולפי״ז הי׳ נראה לי דהיכא דהלבין פניו לא עלתה בידו כלל מצות
הוכחה .ואמנם לכאורה אף מוכח הוא

מלשון הגמרא

שם דאמר

ר״א

ב״ע תמיהני אם יש־ בדור הזה שיודע להוכיח ,ופרש״י דרך כבוד ,ע״ש.
ונראה שם אין ההוכחה דרך כבוד הוי כאינו יודע את האופן של קיום

המצוד..
אולם באמת דבר זה אינו ,דהנה חזינן דבדברים שבין אדם למקום
אם לא הזר בו בסתר מכלימין אותו אפילו בגלוי ומפרסמין חטאו ומחרפין

ימבזין אותו .כמבואר ברמב״ם פ״ו מדעות ,ועיין הטעם במפרשים שהוא
משום דא־ן בו משום אונאת דברים ,שנאמר ולא תונו איש אה עמיתו.

ופי׳ חז״ל .ב״מ נ״ט ,עמיתו עם שאתך בתורה ומצוות.

והנה לפהנ״ל

הרי יקשה ממ'׳נ דאם אינו עמיתו לענין אונאת דברים גם לענין תוכהד .א־נ־
בכלל עמיתו

עמיתו לענין תוכחה למד .לא יהא קרוי עמיתו

ואם הוי

גם לענין אונאת דברים.

ועוד יקשה דנימא דאין כאן המציאות של קיום

גרע בהגמ״ח שהוא עושה

לו ע״י

ההוכחה .אלא ע״ב דיש לנו ללמודמזה שני דברים :א .שמצור,

ההוכחה

מחויב לטובת הבירו ושהן

תלויות

המצוד ,דכיון

אינה מוגדרת

דמכלימו הרי מיגרע
כלל במצוות שהאדם

באם הבירו הוא בכלל אחיך או עמיתך (ומה שכתב רש״י סנהדרין ע״ב זה־

רק לענין גר ותושב

שאינו בכלל);

ב.

שאף במכלימו

מקיים המצוד,

ושניהם הא בהא תליא .דכיון דמצות ההוכחה אינו מוגדרת בהכללים ליי

אחיך ועמיתך .ע״כ שאין זה משום גדר גמ״ה וטובה לחבירו ,אלא דה־־

אונאת דברים
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דרך אגב ,נראה לי שיסוד זה יהל לנו אור על ענין שכרכרו עליז
כמד^גדרתו ,והיינו דין טוען ונטען בממון ,שפשוט הוא שאין התובע
צריך לוותר על תביעתו ,ואף שבתביעתו הוא גורם בושת לנתבע ,ויש
להבין וכי היאך רשאי הוא לעבור על לאו דאונאת דברים ולא לוותר
על ממונו כדי שלא לעבור על הלאו( .עי׳ שערי תשובה ,שער ג׳ אות
ר&א מש״כ "ודע כי בדברים שבין אדם לחברו ,כמו גזל ועושק ונזק וצער
ובושת ואונאת דברים ,יכול לספר הדברים לבני אדם כר*) ,ותיבוז היכא
דהוא מעיד לטובת איש אחר יש לומר דכיון דהוא בא להציל עשוק מיד
עושקו ,הרי למצוה נתכוין ואינו בכלל אונאת דברים ,אבל כל שהוא
התובע עצמו ,הרי כשהוא מבייש את הנתבע לא לשם מצוד ,הוא מכוין
אלא להוצאת ממונו ,ולמה לא גימא דחייב לבזבז כל ממונו ולא לעבור
על הלאו דאונאת דברים ,אם לא שנימא דגם בתובע לעצמו אם כי לא
למצוד ,מכוין אלא להוצאת ממונו מ״מ הרי להצלה הוא בא ,והדיבר להצלת
ממונו ,ולכן לא הוי בכלל האיסור של אונאת דברים (וללא עת האסף בזה
באריכות רק אציץ אי איזה מקומות לעיון ,והוא בחפץ חיים איסורי לה״ר
כלל יוד ,ואיסורי רכילות כלל ט ,ואור הישר ,וזה השער ,לשערי תשובה
הנ״ל ושערי תשובה שם סי׳ רכח).
אכן להאמור בדברינו ,דאין אונאת דברים אלא בעלבון של השפלה
ונחות דרגא כללית ,משא*כ כשאומר שעשה מעשה עבירה של גזילה
וגניבה וכדו׳ ,יש לומר דאף כי בודאי הוא מביישו אבל כיון שאינו
אלא מצד תביעת ממונו לא הוי אלא כאומר שעשה עבירה בארעי ,ולא
הוי אונאת דברים של השפלה אלא כשהוא מתאר את האיש בתואר
של רשע וכדו׳ (וכמו שיבוא ההסבר בארוכה להלן אות ה׳ דרך א׳
ע״ש) ,ואינו בלאו דלא תונו שנאמר שיבזבז ממונו ויוותר על תביעתו
בשביל לאו ,ואי משום שהוא מביישו ,זה אינו בלאו כמו כל בושת חבלה
וכדו׳ שאינו בלאו אלא בתורת מזיק ,והכא שהוא תבע את ממונו רשאי
גם להזיקו׳ מדין עביד אינש דינא לנפשי׳ ,וכמה שאמרו מאה פנדי בפנדא
למתיי׳ (ב*ק כז ב) .והיוצא מהדברים ,דאין אונאת דברים נעשית כלאו
שיש בו מעשה ,מכח המעשה דבושת דנזקין ,כיון דשני ענינים נפרדים
הם.

3

אונאת דברים והלאו דולא תשא עליו חטא
קרא נאמר :הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא (ויקר*
קדושים יט!יז) ואמרו בגמרא :יכול יוכיחנו אפילו כשמשתנים פניו מפני
מצוות השלום אפשטיין ,יוסף דוד הלוי עמוד מס 213מח־פס ע״י תכגת אוצר מחכמה

192

מצוות השלום

הבושה ,ת״ל ולא תשא עליו חטא (ערכין טז ב) ,וכן אמת בספרא :יכול
אפילו אתה מוכיחו ופניו משתנים ת״ל ולא תשא עליו חטא.
חמשה דרכים נאמרו בהגדרתו של הלאו:

ז 4שהוא לאו למניעת תוכחה׳ וחיינו ש״הוזהרנו בזה שלא נשא
חטא בחטא חברינו בהמגענו מחוכיח אותם ,ואס איש אחד יחטא׳ בהגלות
נגלות חטאו ,כל העדה יענשו עליו אם לא יוכיחוהו" (שערי תשובה" שער
ג אות עב" וע״ע שערי תשובה שם אות נט" וב״זה השער" שם" דיש והוא
גם חייב להחזיק במחלוקת עד עושי רע כדי שלא לעבור על הלאו דולא
תשא עליז חטא)" ונמצא דמי שאינו מקיים מזנות תוכחה לא רק שמבטל
מצות עשה אלא גם עובר בחיוב על לא תעשה של ולא תשא עליו חטא
(עי׳ באורך בפי׳ חר״י פרלא לםה״מ דרס״ג" מ״ע כח ,שכן הוא גם
לתראב״ע והרמב״ן׳ ושיסוד נאמן לו בתרגום אוגקלום).
 aשבאזהרה זו" של ולא תשא עליו חטא" למדנו גם שיעור ומדה
בקיום מצות תוכחה ,והיינו" שאם "מוכיחו ופניו משתנים כבר קיבל לי׳
התוכחה ,ואי מוסיף ומוכיחו קא מלבין פניו ונושא עליו חטא" (רבנו
הלל על הספרא ,קדושים שם ,ובערך כלשונו הוא גם בקרבן אהרן על
הספרא שם ,ועי׳ ווי העמודים ליראים סי׳ לז ועו״מ שהביאו כהג״ל מהקרבן
אהרן ,ולהנ״ל לאו יחידאה הוא ,ומקורו בקדמונים).

לשיטה זו ,מה שאמרו ,שכיון שכבר קיבל את התוכחה ,כל שמוסיף
ומוכיח הרי הוא בלא תשא עליו חטא ,לכאורה אינו מבורר ,אם המכוון
הוא שעובר על לאו מיוחד של ולא תשא ,או שהוא רק עובר על הלאו
הכללי של אונאת דברים והלבנת פגים.
ב שהוא תנאי באופן קיום המצוד ,של תוכחה ,והוא לכאורה גם
פשוטו של מקרא ,והיינו שאין קיום המצוד ,אלא דרך אהבה וריעות שרק
בזה ישפיע על זה שהוא בא להוכיחו ,דאילו דרך אונאת דברים והלבנת
פנים לא יישמע לו ולא יקבל דבריו( .לכאורה ,יפה עולה בזה סוגית הגמרא
בערכין שם ,דאחרי הא דלא תשא עליו חטא המשיכו בהא דאם יש בדור
הזה מי שמקבל תוכחה ,ובאם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח ע״ש:
ועי׳ בנועם דבריו של בעל הכתב והקבלה קדושים שם ,ועוד ממפרשי
המקרא).
הערה :נאה להביא בזה לשון הזוהר" רעיא מהימנא ,קדושים שם,
בא״ד" :אי איהו מ־ נש דיכסוף ,לא יימא לי׳ ולא יוכיח לי׳ אפילו
בסתרא ,אלא יימא קמי׳ כמאן דמשתעי במלין אוזרנין ,ובגו אינון מלין
ידבר מאן דעבד ההוא חובא הוא כך וכך ,בגין דאיהו ידע בגרמי׳ וישתביק
מצוות השלום אפשטיין ,יוסף דוד הלוי עמוד מס 214הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה
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מההוא הובא כד "”.הרי לגו דקיום המצוד ,משתנה לפי דרכו של איש
ואיש ,ואם ■הוא בר נש דיכסוף אפילו בסתר לא יוכיחנו במישרין אלא
בעקיפין׳ באופן "דאיהו ידע מגרמי" ,ועי׳ רמב״ם פי׳ המשנה ,שלהי הזהב,
בענין אונאת דברים .מש״ב" :או יספר סיפורים שיש בהם דופי והרפה
לחברו כו׳" .הדי שזהירות רבה צריכה גם בעקיפין לכלכל הדברים
בהשכל ודעת שלא יבוא לאונאת דברים.
הערה :אולי יש מקום לומר ,דגם לשיטת הסוברים דולא תשא
עליו חטא הוא לאו למי שמבטל מצות תוכחה ,הוא לא רק בשאינו מוכיח
כלל ,אלא גם במוביח אלא שהוא דרך אונאת דברים והלבנת פנים ,והוא
משום דבכה״ג אינו מקיים את המצוד ,של תוכחה ובמילא הוא גם בלאו
דולא תשא עליו חטא .אמנם פשוטם של דברים הוא ,דהלאו הוא על מי
שאינו מוכיח כלל ,אבל אינו הכרח.

ד .ויש מי שלמד מזה אזהרה כללית למכלים את חברו ,ואמר!
"מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל ,וכל שכן ברבים כר ,לפיכך
צריך אדם להזהר שלא יבייש חברו ברבים" (רמב״ם דעות פ״ו ה״ח,
והנה לשון הרמב״ם מוכיח על עצמו ,דמש״ב בסו״ד "שלא יבייש חברו
ברבים" הוא לא משום דהלאו הוא דוקא לזה שהוא ברבים ,אלא דברבים
צריך זהירות יתרה לחומר העון ,ועי׳ ספר המצות שלו ,מצוד ,שג,
שכתב" :הזהיר שלא לבייש קצתנו את קצתנו ,וזהו הנקרא מלבין פני
חברו כו׳ ולא תשא עליו חטא" ,הרי שלא הזכיר כלל "ברבים" ,וכן הוא
בחרדים ,מל״ת פ״ד ,אות כז ,שכתב משם הרמב״ם בזה״ל" :שלא להלבין
פני חברו אפילו כשמוכיהו כר ולא תשא עליו חטא" ,ולא הזכיר כלל
"ברבים" ,ועי׳ להלן מהברית משה על הסמ״ג מל״ת ו ,ואכהמ״ל).

ה .אמנם יש מהראשונים שנראה מדבריהם ,שאין אזהרת ולא
תשא עליו חטא לאו אלא להלבנה ברבים ,ולא בינו לבין עצמו (רש״י
ערכין יז ב כתב" :שיוכיחנו ברבים להלבין פניו" ,וברבנו גרשם
כתב" :כגון שמוכיחו ברבים" ,ועי׳ זוהר הרקיע להרשב״ץ ,אזהרות
ל״ת כ ,בא״ד" :לא תשא גו׳ להוכיחו ברבים כדי לביישו" ,וביראים
השלם סי׳ קצה ,כתב" :ולא תשא עליו חטא ,להוכיחו ברבים ולביישו,
וזה הוא פשוט כו׳ ״ — עי׳ ביראים הנדפס סי׳ לז דלא איתפרש "ברבים"
ואם כי כך היא המשמעות — ולכאורה ,לא באו לומר דהוא דוקא דרך
תוכחה ברבים׳ דכש״ב הוא שלא דרך תוכחה)" ,וזה העון יקראו חז״ל
מלבין פני חברו ברבים ,והלאו על זד ,הוא" (החינוך מצוה דמ« עי׳
ברית משה על הסמ״ג מל״ת ו ,מש״כ דלרש״י ,רבנו גרשם ,סמ״ק ויראים,
והחינוך דוקא למלבין ברבים הוא הלאו ,והביא מהדד״ח דבזוהר הרקיע
אין בירור ,ונו״ג בשיטת הרמב״ם והסמ״ג בזה אם יש חילוק ביניהם,
מצוות השלום אפשטיין ,יוסף דוד הלוי עמוז־ מס 215הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ותמה שם על המנחת חינוך שלא עמד על החילוק בין הרמב״ם והחינוך
מה ,ועי׳ בארובה בפי׳ הר״י פרלא לםה״מ דרס״ג מ״ע כה׳ ול״ת נו־נז).
אבל יש שרצו לומר ,דגם הפוסקים שכתבו דבמלבין ברבים הוא
הלאו דולא תשא עליו חטא ,רק לחומר הדברים כתבוהו ושכל שכן הוא
משלא ברבים׳ אבל באמת גם בינו לבין עצמו שייך שישתנו פניו ויעבור
על הלאו (וז״ל חפץ חיים בפתיחה ,בא״ד" :האפשר דרש״י לא פליג אהרמב״ם
רק נקיט מילתא דפסיקא דברבים הדרך שתמיד משתנים פניו בו׳ "א
ובן מוכח לשון הברייתא ,דלא נקטה רק אם משתנים פניו ,משמע בבל
אופן שמשתנים פניו ,אפילו בינו לבין עצמו" (חפץ חיים ,בפתיחה שם
סעי״ד ,וכתב דכן משמע מהסמ״ג ושאר ראשונים) ,וכן הוא להלכה,
דאיתא בשו״ע" :וכל המלבין פני אדם כשר מישראל בדברים אין לו
חלק לעוה״ב" (שו״ע חו״מ סי׳ תב סעל״ט)" ,ומדלא כתב תבת ברבים
מוכח דפסק כמו שכתבנו" (ברית משה שם) ,ואמנם חומר הוא בהלבנה
כשהיא ברבים בזה שלא רק שעובר על הלאו אלא שגם אין לו חלק
לעוה״ב (כמבואר בסוגיא דשילהי הזהב ,ועי׳ ברית משה שם ועו״מ
מהנ״ל).

לשיטת הסוברים דהלאו דולא תשא עליו חטא הוא לא תנאי באופן
קיום מצות תוכחה ,אלא שהוא לאו מחודש למבייש ומלבין ,אולי מקום
בזה לומר כי מוכרחת היא ההגדרה מעצם ההלכה ,והוא מה שיש מי שפירש
ד״במה דברים אמורים ,בדברים שבין אדם לחברו ,אבל בדברי שמים
אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ׳ברבים ,ומפרסמין חטאו ,ומחרפין
אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב ,במו שעשו כל הנביאים
בישראל" (רמב״ם דעות פ״ו ה״ח).
והנד" אם תנאי הוא בקיום מצות תוכחה שלא יביישנו ולא ילבין
את פניו ,והיינו דכשיש בתוכחתו הכלמה אין זו מצות תוכחה ,א״כ מאי
שנא בין אדם לחברו לדברי שמים (ומה גם לפמש״ב מרבנו הלל ,וקרבן
אהרן ,דכשנתבייש מהתובחה הרי לאות הוא שכבר קיבל את •התוכחה ולכן
לא יוסיף להוכיחו ולביישו ,מאי שנא בין אדם לחברו ובין אדם למקום).
אולם אם ולא תשא עליו חטא הו׳א לאו נוסף על איסור ההכלמה,
שפיר יש לחלק בין אדם לחברו לדברי שמים ,דבבין אדם לחברו י״ל
דכל שלא יתוקן העול שעשה לו חברו ע״י ההכלמה (דאילו יתוקן הרי
הוא בכלל זה שאמרו ,דעביד אינש דינא לנפשי׳ ,דיכול לתבוע את שלו
ואפיא יבייש ויכלים את חברו ,וכמבואר בשערי תשובה ,שער ג׳ אות
רכא ,ועו״מ ,ונתבאר בהמשך דברינו ,בסוף פרק "אונאת דברים כלאו"),
"מוטב שימחול על החטא" (עי׳ חינוך מצוה רלט) ,משא״ב בדברי שמים
שלא הוא הבעל דבר לוותר ולמחול ,וחובה עליו אפילו לבייש ולהכלים מכח
מצוות השלום אפשטיין ,יוסף דוד 1
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מצות תוכחה( .ועי׳ מנחת חינוך מצוה רלט■ ,מש״ב דכמו״ב הוא "אם
רואה שחברו חוטא לאנשים אחרים׳ !נראה דמותר ג״ב להכלימו אם אינו
חוזר ,כי הנביאים ע״ה הוכיחו בפרהסיא גם על עבירות שבין אדם
לחברו" ,ולעג״ד ,מה שנוגע בחוטא לאחרים׳ אי כשאפשר להציל ממונם
והדומה הרי מבואר כי בזה בכל גווני מותר ומצור .היא להצילם ,ולא
חיישינן לזה שיהא להם בושת ,ועי׳ בחפץ חיים׳ הל׳ לה״ר כלל יוד סע״א,
והאריך העמיק בזה בספר "נתיבות שמואל" ,נתיב ט ,ועוד דכל שהוא
לאחרים׳ אף בשאין אפשרות להציל ,הרי לא שייך שיוותר וימתול עבור
האחרים ,וכיון שזמן האחרים מוותרים ומוחלים ממילא יש עליו להוכיח
גם דרך הכלמה ,ע״פ המבואר בכ״מ דבכל באלח״ב יש גם בין אדם
למקום).
הערה :כל ימי נתקשיתי בהוכחת הרמב״ם דבדברי שמים מכלימין
גם סרבים׳ מהא דהגביאים עשו כך ,ולענ״ד הרי יש לומר דהא הנביאים
דרך כלל הוכיחו לא ליחיד אלא לרבים ,והסברא היא דדק בעלבון
ליחיד בתוך הרבים יש בו הלבנה ,משא״ב לרבים בתוך הרבים ,והא לן
דוגמא מהא דסנהדרין ,במעשה דעכן דאמר הקב״ה חטא ישראל ,ולא
פרט מי הוא ,ותא דאמר שכני׳ לעזרא ,אנחנו מעלנו באלקנו ונושב נשים
נכריות ,שאע׳יפ שהוא לא נשא נכרית ,כלל גם את עצמו ,וכ״ז למנוע
הלבנת פנים ,דכשהעלבון הוא על הרבים אין הלבנת ואמנם התוכחה
לרבים בפני הרבים יש בה משום דילטוריא (וזה יבואר בחיבורנו במיוחד)
אבל אינו עגין והוכחה להכלמת היחיד ברבים.

אכן ,אם ולא תשא עליו חטא הוא איסור הכלמה ,יש להבין מה
שהאיסור ׳הוא גם בעופר עבירה׳ ובאיסור הכלמה דאונאת דברים יש
שאמרה "דאין מצווין על אונאת דברים אלא ליראי ד׳" (רמ״א חו״מ
סי׳ רמז סע״א) ,ומשום דקרא לא תונו איש את עמיתו כתיב ,והוא מי
שהוא עמך בתורה ובמצות (סמ״ע שם סק״ג ,ועי׳ מש״כ שם הב״ח
משם ספר החכמה ,וביראים השלם סי׳ קם׳ ובנדפם סי׳ גא ,כתב בפירוש
"שלא הזהיר הכתוב באונאת דברים אלא ליראי ד׳ ,אבל אם עבריין במזיד
הוא אפילו בדבר אחד ,ולא עשה תשובת רשאי להונותו בדברים"),
ולכאורה לשון "את עמיתך" דכתיב גבי הוכח תוכיח אכולא קרא קאי ,וגם
הא ת־לא תשא עליו חטא הוא דוקא בעמיתו ,ומאי שנא בין הכלמה דלא
תונו להכלמה דולא תשא׳ אחרי דשניהם גדר אחד להת
אך העניו מיושב מעצמו׳ והוא משום דאם גימא שהוא יוצא
מכלל עמיתך ומותר לבזותו ,א״כ גם לענין הוכחה היאך יצוייר בזה
חיוב תוכחה ,דהא הוכח תוכיח לעמיתך כתיב ,ואדרבה עיקרו של "עמיתך"
אצל תוכחה כתיב ,ולא אצל ולא תשא עליו חטא• ,וכיון שאינו בכלל
עמיתך למה חייב בתוכחתו ,וע״כ שאתה מדבר במי שעדיין לא יצא
מכלל עמיתך ,ומה שאינו יוצא מכלל עמיתך אף שעבר עבירה במזיד,
מצוות השלום אפשטיין ,יוסף דוד הלוי עמוד מס 217הח־סס ע״י הכנת אוצר החכמה

196

פגודת השלום

נאמרו בו שונות׳ ואכהמ״ל (עי׳ חפץ חיים׳ איסורי לד",ר ,כלל יוד ,סק״ל,
שאחרי שהביא מקורות דגם עמיתך האמור במצות תוכחה נדרש לעם
שאתך בתורה ומצות כתב "והנה כ״ז כתבנו בענין שבין אדם למקום,
אבל בעניגים שבין אדם לחברו ,אף שהוא מתנהג בהם שלא כדין כ״ם
מהוייבין אנו להוכיחו דאינו יוצא מכלל עמיתך כו׳ שרק היצר מעוור את
עיניו כו׳ איך נוציא לאומר מותר הזה מכלל עמיתך כו׳" ,ועי׳ ספר
מצות הלבבות׳ הלכות הלבנת פנים׳ סקי״ב ,בא״ד" :דעל מ״ע שבין
אדם לחברו יש כמה התנצלות בו׳ " ,ובמכתב אלי מידידי הגאון הר״מ
דטלז ,מהר״מ גיפטר שליט״א ,דן בעומק הענק של הגדרת עמיתך בנוגע
לתוכחה׳ ועוד ידובר מזה בחיבורנו אי״ה) ,וא״כ הו״ה לענין להכלימו,
דאע״ג דעבר עבירה במזיד ועל זה אתה בא להוכיחו ,אכתי אתה עומד
באזהרה דולא תשא עליו חטא שלא לבזותו.
לאלה הסוברים •דלאו דולא תשא עליו חטא הוא לאו למבייש את
חברו בדברים ,ולמלבין פנים ,יש לעמוד על החילוק שבין הלאו דולא
תשא עליו חטא והלאו דלא תונו איש את עמיתו ,ומה שנאמר בו הוא:

החילוק הוא בדרך העלבון היאך הוא בא ,והיינו ד״אם עשאה
דרך תוכחה בכלל ולא תשא עליו חטא ,ואם עשאה דרך בזיון ,שמזכיר
לו מעשיו הראשונים אשר שב מהם ,הוא בכלל ולא תונו איש את עמיתו׳
שפירשוהו חז״ל באונאת דברים" (תשב״ץ ב״מגן אבות" ,פרק ג משגה יא,
ועי׳ בפי׳ הר״י פרלא לסה״ט דרס״ג ,ח״ב ,מל״ת נו־נז ,בא״ד" :דבמקום
תוכחה על חטא לא שייך לאו דלא תונו כלל ,דכיון דאינו מתבוין אלא
לטובתו להחזירו למוטב ,אין זה בכלל הונאת דברים כלל" ,והסביר בזה
שיטת הרס״ג דאין הלאו דולא תשא אלא במקום תוכחה׳ ע״ש).
ב .עוד חילקו "דלאו דלא תונו וגר עיקרו קאי אפילו אם המצטער
איגו מתבייש עי״ז ,רק צער בעלמא בו׳ ,והלאו דלא תשא גו׳ עיקר הלאו
נאמר רק על שלא לבייש ,ובודאי המבייש עובר גם על ולא תונו ,שהמתבייש
מצטער ג״כ׳ והא דכתבה התורה להלאו דלא תשא עליו חטא כדי למסמכי׳
לדין תוכחה ,להורותנו דאפילו במקום תוכחה אסור לבייש" (חפץ חיים,
פתיחה ,סעי״ד ,בבאר מים חיים שם ,וע״ש בדוגמאות עי׳ בפי׳ הר״י
פרלא לסה״ם דרס״ג מ״ע כח ,בא״ד" :והא דאיצטריך קרא דלא תונו
כו׳ בראה דמהך קרא שמעינן נמי אזהרה למצער חברו בלא הלבנת
פגים ,כמבואר בספרא ,ובפרק הזהב שם ,וברמב״ם פי״ד מהל׳ מכירה,
ושאר ראשונים") ,ואולם למאן דסובר דולא תשא אינו אלא לדרך תוכחה,
גימא דאין בו משום לא תונו ,דנהי דחברו מתבייש ומצטער׳ אבל כיון
דהוא ,היינו המוכיח ,לא ביוון לביישו ולצערו ,ועל התוכחה הוא בא׳
אינו בלא תונו (כנ״ל מהר״י פרלא).
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לדהקב׳השוסאותכשחלהכדי שיאמר לו ;שאלוהאותות  .הלאואיןטשגיחין בבת קול מהר״ם ן׳ הביב  1ftבקונשרי׳
יינן אלא על שיצאו ממצחם • והרב בעל ע׳מו׳לכאג
־
נפלת .תמרים'רף י*ב
שהומ׳לו לרבינו ו׳ל בכל דברי משה דקאמר ..והן לא
ך
ועיין במהריללז״ל •
יאמינו לי ולא ישמעו .לקולי ובשא״צהקב׳ה ווה לך האות
.?,/ח׳גסייקי׳ו *“’־ •־׳ '■־׳׳  "-י־
לא הבין משה כונתוי׳ת שבמעמד הרסיני יתאמת להם
אמונתו ולוה אמר משה והן לא יאמינו שאפי׳ שלפי שעה
יאמינו מ'מ להבא לא יאמינו ואפשר <מי• שאף  -לפי שעה
לא ישכנעו לקולי ולוה א׳ל הקב״ה למהששאלת שלא יאמינו.
|
ו
בך מיד על פי האותות יאמינו בך ולמה ששאל שלהבא לא .ן—׳ד
יאמיט כבר פירש לו הקלה מנתו במ׳ש ווה לך האות ולא
הוצרך הכתוב להזכירו שכבר הומרו מתחלה וממילא מובן
שינ1ה’ Vלא יכעוס אלא על דבר גדול ונו'
לף י׳ב
נונתהקלהונתבשזה הדרך הוא יותר נכון מהדוחקיס
נ׳בהרפהחבי׳נוי׳ל בבנלג בלשונות הרמב׳ס
הקשה דרבי׳ ויל נתבבפ׳ב וכן הכועס' מלה רעה וינמוד
גדולים שנאמרו בדברי רבעו ו*ל  *.ואני אומר שהדרך
הוה הוא רחוק יותר מכל הדרכים דהא מ״ש שהוקשה לו .עצמו שלא לכעוס ותפיצו על דבר שראוי לכעוס עניו ואס
רנה להשיל אימה וט' הרי שכתב שלא יכעוס כלל • וניחא
הכפל איני יודע מה יענה לכפל השי״ת שלל .למשה אחר
מאותות והן לא יאמינו ילך ולא ישחעולקולהאות הראשון
ליה רמ״ש בלבמיירי שהדבר שכועסעליו־איצו דבר גדול
אצא דבר מהבני העולם שאין ראוי 'לכעוס עליו אבל הפא
מפי דבריו פיחש־לא יאמינו היינו להבא אס  pאיך ב
סייח ברבר גדול שראוי לכעוס עליו * ותמו׳ דבריו
בנתינת האותו׳א׳ל הנוי׳ת אם לא יאמינו לך דהיינו א« כה
ועוד
להבא הא באותות אלו לא יש אמנה כי אס לפי שעה
שהרי כתב שם רביט 1׳ל וילמד עצמו שלא יכעוס אפילו על
דבר שראוי לכעוס עליו הרי שכתב שאפילועל דבר שראוי
דאס איתא דפפל לא ישמעו לי קאי לפי שעה שאפי' לפי
שעה לא ישמעו לומר שהשם נראה אליו איך אמר השי״ת׳ לכעוס עליו שלא יכעוס י עור תיק לאפשר לאיד׳גיס׳
אחר האותותלמען יאמינו כי ה' נראה אליך הא מה שאמ׳ .שאפילו על דבר גדול איט ראוי לכעוס אלא רווק י למירמי
משה והן לא יאמינו קאי לאמנה דלהבא ואיך-א׳ל השי׳ח אימתא שיראה עצמו כועס והוא איט כוצסזמ״שכאן •ונא
למען יאמיט זלמען ישמעו לקולך הוה .ליה לומר שהיא .עעוסהכי קאמרולאיראה עצתו כועסאנאעלן־בר גדול
אמנה לפי שעה  .-ולזה אפשר לישב עוד  .דוחקים אבל יכעוס באמת אפילו עצ ובה בדול• י• גסטהחיכא
אחחס שישבדבריזכמושיראההמעיין ועור יש לדקדק .למשדי ביה נרגא רמלבד רמלשון לאייכעוס אלא על דבר
בדברי רבעו ן'ל שכפי דבריו נראה שמשה לבינו ע ה שאל גדול לא משתעלא יראה עצמו מלבר זה לאמשמפכן •מ
מדברי רביט ו״ל שכתב לפיכך צור חבמים הראשונו' שיהא
גהוגן שעל פי יהאמת יש בלבבו דופי ,והורה לו הקל׳ה
ארס שסברעותיוכדרך האמצעיתכרי שיהא שלם בנופו
וא׳אשאלו האותות,אינן אלא ער שיצאו ממצח׳אבל :האמנה
כיצד לא יהיה.בעל חמה טח לכעוס ולא כתת שאינו מרגיש
האמיתית יהיהבמממד הר סיני ומדברי לבותינו ז״ל נרא-
ששאל שלאכהוגןכמ׳ש והן לא יאמינו לי שהרי אמרו בע' חלא בטני לא יכלוס אלא על דבר גדול וכן לא יתאוה אלא
לדבריםשהגוףצריךבהםיע״בהרי מלשון והנראה להריא
$זורק אמר ד׳ל־החושש בכשחס לוקה בנופו שנאמר והן
רמ׳שלא כעוס אלא על דבר גדול אלא דכשהוא דבר גדול
לאיאמינוליוגלואקמיקלה רמהימני ישראל א׳להן
יכעוסממש רומיא ראינ׳ שכתב שלא יתאוה לשוס דבר אלא
מאמינים ובנראאמיניס ואתה אה סופך להאמין הם
מאמיני׳ויאמן העסע׳כהרי דמשה שלאבהוגן שאל ונענש •יתאוה לדבר שהגוף צריך בהם 1ק באינך * עוד .כתב
דכפ׳ב אי ירי באיש,שהרגיל עצמו במרת י הכעס •ורוצה
ואילו מדברי דביטז׳ל שאלכהוגז והודהלו השי׳ת ויש לישב
עיין בספל מקראי קיש דף ק״ו ע׳ב ובספר מעק גנים .דף להתרחק ממט צריו־ילהתרחק עד קצה אחרון דסה אפילו
על דבר גדול אינו ראוי לכעוס זהכא מייחבארסשלא
• ע״ח ע׳ב
הורגל במדתהכע^ז שיכול לכעוס עלרבר גדול • גסות
אינו שהרי כתב לפיכך צוו חכמים להתרחק חן הכעס ער
■שינהוג עצמו שלא ירגיש עצמואפילנלרבחסהמכפיכי,
הרי שכתב שאפילו לדברים המכעיסי׳לא ירגיש ואילו הקא
מ» י״א ינ׳ב שיסה  '1זבן אס יאמר לט הנביא !* *to
נ׳בשטתחייסדףאעדובספרמקראי קדש ,כתב ולאכמת .שאינו,מרגישאלא 3טני ואי משוס בא לא
אירייא דמ״ש שלאי ירגיש אפילו לדברים המכעיסים היפו
דףקל׳סע׳א
׳ «יסה  .כ׳ס ס־׳א נשאר מצוות וכו׳ " נ ב פרי הארן '-לומר דכיון דארס וה הרגיל עצמו במלת הכעס כדי ל6א
‘למדת בטנית שיגעוס על דבר גדול צחךשירחי׳מן הפלס• דף כ״ה ע׳ג לינא לחיי ח״א דף כ״ח ע׳ב
 .ער נדי שלא יהגישאפילו לדברים המכעיסיסיובוה יבוא
למדה בנונית וה .אינו שהרי כתבזיש רעות כאמיר לרלאד'
לנהוג בבטטתאלא יתרחק מן הקצה' אל הקצה וכן הכעס
דף יוד -ע׳דשיטהח׳יוצ׳ע ׳ צ״כ לש הרבבעלשיח מרה רעה ע*כ הרי נראה להדיא דסיל לרביט ז'ל דבנולה
י :. .ז׳ל דמאי דקי״צכב״ה לאו משוס בת קול כי אם הלב ובכעשאסור לנהוג בבנונית מוקחזדלש רבעו ויל
משוס אחרי רבים ואנן קי״לכר׳י דאיךמשגחין בבת קול יער שינהי׳עצמו שלא ירגישעצמו אפילרלדברי׳המכעיסי'
אחר המחילה מסוגיא דלק ליבמות ומפיק דערכין דף ו׳ י היייטשלא״יכענס כלל אפילו בדבי הגדןל;;הואוי י לכעוס
«אלב נראהדהלכר ,כביה משום בת קול כמו שיראה המעיין עליותהס(תרלמ’שכאןכפ*אולאמותשאיט ,מרגיש אלא
כנוני סוף?נל טוף שדברי רביט ז׳ל לע׳ד־ציע ;
וצ׳ע זעיק בס' עץ החיים דף ק״ס ע״ל ועיין בס' חידושי
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»י^ • ^נסיטהל׳מלפעךצוו חכמיםמאד.מאדהוי•
שפלחמוכן׳ ־״׳ נבמ׳ךבגשון זהקשה
<למ«לה נת׳בגובה לב־וכשימזור •לדרך האמצעית ילך כת
כל ימין יראה שורן■ האמצעית הוא הטובה ונר׳ לפרש כי
מ׳ש למעלה ויחזור לדרך האמצעית הוא בענין המלבושי
שצריך שיהיו בדרך האמצעי׳ לאבלויי סחנו ולא מלבושי׳
נאים כיותר אבל לעמן שיהיה רוחו בקרבו תמיר שפל
ועניתשפל חח לפגי המקו׳ב׳ה טה צדך שיהא עוקצה
*גזרון כמו שאמר דודהמלך עליו השלום ולבי חלל בקרבי

בסף משנה  .־
דו> י׳ב

' ■frגייטהיג׳ ותמהני שלא הזניח יבינו י וכו"י• ׳

 Jלבולי נראה לומר ומדברי רציטיז׳לשכתבכלי
לפתותו מבשבי' כבודו פתח גואה שהזכיר דין הגת וכונתו'
שיום פתח החניות ואודועי ליה שבשביל נכויופתח 1$ ,
לפתותו גניבת רעת מקרי מכלל שאם אינו לפתותו אנא׳
שבשביצגבודו פתח־ דתייט כלילהראותלבחח ׳ שאברר
חביב עליו מותר הזה איטי לפתואו אלא לפתות לבני אדם
שיאמרו שחביב עליו האורח כלל וציין בס׳ • דתשקאליעז׳
ןדימ״א וברשצפ־ גירהנשה ובספר לחם חמורל אותפת'
...
זעיקבס׳ לח׳מ
'
•
 0$׳בסמשימותר־אםלאחסמחלולחריוהרא׳ש ן צ שרשי
^לדסאומרלובשבילךפנ»אי־אסזר'אבלבססם ■מואר

*הו׳א׳-מז׳לטלדאפילובסתסאשורונראהדרביט ז צ
^צממת^ףל^ם^6וי^^ט־שמןבכלי
לפתותומשמערכגשאואלפתותונאבמפרשבת בסתם

דעות

:פרק ג ד ה

הפך ממי י* וכפי.והתשובה מוצאתלמתשהק׳המב^;
יראליהו-ז-לדףפ׳הע'בוז"לאמנםתקמת •אכילת שוסלא.
ידעתי למה לא הזחרהבשו ׳א מהלכותי,ועס היותה בכלל.
עשר תקנות עזרא והתימא דרכונו הקרוש ,רמז עליה בבי
מקומות בפ׳ר דנדריס הנודר מאוכל שום אסור בישראל
ובכותיםיובפ'קונםייי.ן,קונסשוס.שאיני.כוועםעד שתהא
שבת אינו אסור אלא עד לילשבת ואףאס נאמר שלא הית' ■
בנוסחתו אכילמשוס בתוך תקנות עזרא למה לא הזכיר..
דיני המשניותהנזכחתבה' נדחס לא בפ״ט דשייך שם נדר;
עשובתי שבת ולאבפ׳י גבי כל אותם שנדיר עד זמן פלוני>
׳והדבר תמוה אצלי לרביט ז’ל
מ’ש אתי שפיר דהתקנה שיאכלו שום בכל
ע*ש היה כדי להרבות את הזה! מפני ש
ששבעם היה קר או שמאכלס היו משונים .ממאכלנו אבל.
ממנינו זה שנשתנו השבעים והשוס מזיק לט למן כתב כאן י
לא יאכל מהם מ אס-מעטמזער בימות הגשמים וכל עיקר) .
בימות החמה מפני־שתזיק אס pיפהעשהשלאכזני׳ שו«ז
דין מאותם המשניות שאס בזנין הזה נדר מאוכלי שום או•
שנדרשלאאופל-שוס עד לילי שבת אין גדרו בלו' שבזמטט.
זה לא יש מי־שאוכלאפילו׳פעסאתת בחרש כלל לישב הכל.
אבל מה שיש לתמוהעליז ■הוא להקו׳השכיתזשהקש׳מההי’,
מתני•׳ קונס שום שאיני אוכל עד שתהא שבת השמיטה " י
אחר המחילה ל׳ק־ולא מידי־דאדמקש' על רביט ז׳ל דאמאי,
השמיש האי דינא^שיוסתקשי ליהדהשמיסחשא ?ההיא,
מתני׳ דקאמר רי׳א קונס יין שאיני טועם עדשיהא הפסי.$
נתכוון זה אלא עד לילי הפסח ולאמציט; כאותו פר<
שכתב כןרבי׳לו ו״ל ואדרבא כתב הפך וז*ל בדין ז׳ האושר
עצמו־בדבר עד הפסח וכו׳ ואס אמר עד שיהיה הפסחהח>

ובפי

לא

*זו׳וממצאתי להרביאאבלבדצח ,מילגוסי׳ ו$ח בהנה־

פרק שלישי
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ע׳ב שיטה ל׳המהלך מ־רךזה נקרא חוטא וני*
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■ ®*ה רביעי

י״ג

ע*כ שיסה א* והעדשים והאולויס והיירי?

לאיאכלמהסנלל " .לבזיש לתמוה על רבים
;>׳ל1איךפסכדהעדשיםוהארדללאיאכל־מהסכלל •היי
,
*מחנן בע’כיצר מנתין אסר ר״י הרגיל .בעדשיסאחלז
;לפלשים יום מונע חלאיסמתוךביחו ע'כ הח• $ייא י
?-הרגילות בדברים אלו אעםאמת בחדשמומחולאי׳ואי׳ך

שדעתו במ׳ש הרן ז׳ל ולענין הלצה בחבהרמב׳ן ז״ל דליס
הלכתא לא כאבא ולא סברא דרבנן פליגי עליהו .דע׳ב לא
מססילןתנאלאנתכחזהאלאבמלתאדמוכחכדקתניסיפ,
באיו מסדבין ומכי הודו ליה רבנן לח׳בר ר״י אתאי אימן
השתא והוסיף אפילו בנודר עד שיהא הפסח שאעפ״י׳
שמשמע שיצא תולין בדבר להקל ואתאבחהוהזסי׳דאפימ
בשוסרליתיהאלאחקנתעזיאאפשינמידאבאפלי׳עליבר׳ו
מיהו רבנן ודאי לית ליהו לא כמר ולא כמר וכו׳ אלמ׳קונס
יץ שאיני טועם ער שיהא:הפסח לרבנןעד שיצא הוא
עכ*ל ואין ספק שהו דעת רבינו ז׳ל ומ׳ה סתם וכת׳האול
עצמו בדבר עד שיהיה הפסח הרי זהאסז׳עד-סיצאוהייגו
•כרבנן׳דאפי׳ בייןאפר-עצמועד שיצאזדלאצר״י ומכ״ש
דלאכבראדאיתליה ואפילו לתקנתעזרא אומדין ארז
< מ׳ל ברור ותמהני על מרן ז*ל איך לא הורגשמכל זה ופני
הדברים ולא גילהילנו מקור דין זהו^ע

פ

יבערניטז״לשאיןלאנוצמהסנללוכןנמיקשה לחלופת

פרק חמישי

שומין שזח־אחר מעשרה תקנות שתקן עזרא הוא שיאצל
שוס גבלשבתכדי להרבות את'הורע ולא מלקביזימויז

שרפואת והנהגת מלכות בבל שבה היו חכמי הגת' משונה
משאר הארצו׳כדאשכקבספ״קדמ״ק שרפואת הדג לשתות
עליו מים ובשאר הארצות ררך רפואה שלא לשחות מיס
עי׳ש והכא נמי דיפוזתא; שמזמן התלמוד עד זמן 'רבינוז׳ל
גשתנהסבעהעולס־וה>הסבעסקראושמאבלסהץ ח

ומע׳עש^נלט ולפיכ׳אק להקשז׳על רביטז״לאעאי כתב

בסרמשנה
»

דף י״ר
־

• זי

,

■
ע״ג שימה ב׳ וסובר רבינו שהטעם הוא וסי׳ י•
נ׳בוהרןרלכת׳שםדצועמאהוימשוםדבתחיל*

הלילה וכסוף הליצעינשיסהולבו׳בשנק ויתןז־עתו על״ת׳
מזעם
ב
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־הלבות

 .דעות

§רק * ו

ו
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וסצכ׳רבינו ילנראהיליעקר ולפיסעס רבינו ולאתי
טע> -־ מ ה שהשיבה אימא שנום שהטעם שכניה יפיפין
מכל שי• ;.יכו מספר עמה לא בתחנת הצילה כשהוא שבע
דאשתמיטמיניהלשון והשלרטיטז נועיייש •מיש
ן;;י.ך י זיה כונו• מורע הבא מן המוסדי! ויהיה חולה בכל
שישה  3ה מכי קבל מזטבי^נ• ינחו יוכ׳-״ט׳עעם שניה
כבריו וכשהוא כסוף הליני יהיו חלשייביות׳אבל נפי טעם
• •זשנישית׳וכי * •לב עייזיכסכד־צח׳לן שהרעה
הדן ;׳ל לא שייך טעם זה לשכניה יפיפין מפני שבהחלת
איך לא הזכיר רביט ז׳לחכילי תלמיד ניב ועוד הקשה
עליהן
הלילה וכסוכה נשים הוצכותבפיק ויתן דעתו
מהסוגי ׳דאצו מציאות ניחנה דמקיבת הוט־מ־דריש-הכי׳־ז
וכטעם זה חייו מספיק כשיהיו בגיהיכפין אלא שיהיו
כניה ?,יקים • הן אמת שהרן ז׳ל יש לו על מה לסמוך
ימחה פעמים •ובערכין דרשי מתיבת תוכיח *• ודר ירי
להגה׳ מיי-וישכזבו-בפ׳אלו טצ־אות׳זובח תוכיח אני ימרה
ניתן שעם שלא יתן על הגשים העוברות בשוק ממה שאמר׳
פעמים כתב רת*ס אע׳ג דמרביק התם מ אוכיח !בתלמיד
®יהי וגמרתי לו מהטעם ואמר לי נדי שלא אתן את עיני
צרב במקבצו פירוש ששוכח זמפקינן מי למכרו כשאין
באשה אחרת ונמצאו בניו באיסלידי ממורות הרי נראה
מקבצו שקוניסהם ויבואו שניהם •עכ־ל ובודאי שטנק
שמה ש :א היה משפד עמה בתחל ז הלינה ובסופה היינו
לומד רדבו ככעסיאחת ולפחרנל ר־ט בצמהכעאים שוי׳
מכמא שלא יתן עיניו באפה אחרת ולדעת רביט ז׳ל קשה
ונ׳ל לד עת רביט ;׳ל ש תשובת בתחלת הלילה היינו למה  .הס ונמנאפפ׳ •הירלא פליגי הסוג׳ אות דמ׳ש לאלו מציאו'
אבינו תלמיד לדבמיירי לפעסחהד משללדלשרר הינשי
ששאלו הס מפני ההבניה יפיפין ביותר ואגב שאמר׳להם
דעלמא תפילו מאה פעמים והייני ההיא □וגיא דערכין •
מעם לשכניה יכפין בי ותר אמרה נהם גס ק שמגלה טפח
חבל אכ-־זי קט? רבחצו מדתו ז תמרו רמאיביד-הוכר משה'
זכו׳ כדי ללמדנו גם כן שבשעת תשמיש כדיך שיגלה טפח
אפיי אחה■ פעמיים ואילו בערכין המרו וחי ■ צק טוני ח'
ושי .אמי שכפרו שד כדי שנא יבואו הכנים לידי ממזרות
יתירה הוה שמרי י הוכח ח?א וימצא • נכי נראה לזמר
כ? נריך לדחוק לדברי רכייו׳ל
חף שהית קצת דוחק ולעולם תיבת הוכח לש אשמע אלא
דסס׳ז ע־אשישהי׳ב אפשר דתנא והדר מפרש וכן׳ •
נ׳ב והרבכעללח׳חז־ל כתב ולא יצא מבושם
חדה זמנה ונתיש כערכין ומ׳ש ששלו מצירו ז הובי הבינו
דקאי לידי ו שלת יהיו מבושמות משוס דבידיו לא תוכחא
מאה פעמים ה״טמכמקפיק •אירה ושינת רנא׳ הכי
אזיל הוכח תפילו מאה• פעמיים אשמע הי תורש דתושיי ו,ה
מנתא דהוי משום זיעא והוי חשדא וזה דוחק ־ • ולי נר'
מי ירי בשאר כלאלסישזהוצשטהצ ־וב תנאי' נדב מניין
לומר גס ק על צד הדוחק דיש לדקדק בלשון רביט ז׳ל
ת׳ל הוכיח מ׳ת כלו׳ טון שאלו חומריה כאתיבה הוכית
שכתב אבל אם משח בשרו בבושם כדי להעביר את הזוהמא
מותר ומן הגת'לא משמע שהוא כדי צהלביראת הזוהמא
גלי לן שתיבת הוכח הוא צואה ־כעמים □שרר מ לדם ה״ה
מלא כך אמרו אבל בגופו ויעא מעבדא ליה דמשמע שרעי'
תלעירלרב פכ6מ^יששויסיאם ויש^ שנידם ווה ידו* ין
׳בלשון הגמיועודאסאלתא לאת אה יעלו שכהוה־ל להרי •
שעושה אותו בשביל תענוג שאשטניש הוא אפילו הכי מות׳
דהשבתשיבטשנוחהלהדייא דגותיבתהשב נבל כפקח
משוס דהריח שיש בו לא נשאר בנופו שהזיעה מעבי׳הריח
עד שיצא לשו־ אבל מדברי רביט ז״ל נראה שאם יש לו
אפי׳לומאה פעתיסיתשיבסילליינק ולחורבתו •• לכן
זוה-נא בבשרו כדי ;העבירו חותר ואם לאו אסיר אפינו
אבשר נותר שטנת הגהות היייט נומי רהסוגיאו׳לא כליגי
לעמן תלמיד לרב אנא וההיא דללו מציאוי׳ליירי בתלמיד
דזיעאתעכרא • והכרתה שמה שהוכרח רכיט דל לוח׳
כן היינו דדדיקא ליה' לומר כתו שמשמע מפשט דברי הגת'
לרב בפעם אחד אפלל דלכארבל-שרם מאה פעמים ושוני ■
והא עד שיעבירנו הזיעא הא יש לו ריח ויבוא לידי חשדא
•ערכק מייח בישארכלאדס אכלל ילאלחידלרבכעסרחד.
לזה הוכרח לומר זיעא מעברת ליה דקאי לבשם כלו׳הבשם
ובמשמעות דוירשין אלילי אבל ללגין דייניה שתי הכיגיאר
מעביר את הזיעא היינו הזוהמא שיש לו על נופו או שהיה
שוותהם'זעייןבס ,אלר' אפרים סי''ש׳ה
.
בלביוהמצאתי' כתוב •חיני יורע אל
דיאחד
גורס בגמ' אבל בגופי תעברא ליה זיעא אם כן נמצ׳כשלא
לא
יש זוהמא על בשרו אשור לצאת מבישס לשוק ולפי זה
אי מקדושי׳שכתב על 'לשון הסמ׳ג עשין
יו זר
י׳א שהביא לשוןהחאסו׳ל שהביא הגהות מייה־
יצא מבושם לשוק דהייט אפילו על בשרו ומיידי בסתם
בני אדם שלא יש עליהם זוהמא ואחר כך כתב דאס הוא
בקיצור וכתב שכונתוכח׳ש הנ׳י והריסב א ז׳ל והוא ממ׳ש
באלו מציאות הוכח מהם פלאים אשמע היינו לומר כרס
כדי להעכיר את הזוהמא שיש לו תותר והכריח כן נמי
חת׳ש בבריתא ואם שמש ת׳ח הוא טחו בכותל ואמאי ה
הוכיחו על דבר אחד וקפל חהטישהייב לחזור■ ולה-״ק
על דבר אמך וקיומה פימזיסעל מאה-עכרות ושונית
הוצתו לסחות אותו בכותל יטחנו בבשר ־׳יעא מעברא
ליהאלא ודאי שזה אינו פוה לכל אדם שיש חי שהוא מזוהם
ערכין אייריכשהוכיחו על ער׳אחד ולא קבל אמנו דני ין
מצילו מאה פעמים כיל אותו
שחייב לחזור ולהוכיחו
בבשרו ויש שאינו מזור '.כדי שיחתי יטחנו על בשרו ולפיב׳
דבר לזה אצטרי' תוכיח לומר שחייב לחיזור מהיוכייז אפיי׳
אמרו מלתא פסיקתא דיסהנז בכותל כנ׳ל
מאה פעמים על דבר אאד ־ן הוא תלמיד .לרב כהוא דימה־
לזה דשקולים הם תלמיד לרב מזו אדם איד כצייני מקבל
י
אפילו תאה פעמיים זהינראה לפרש כדבריו אף' שדבריו
רףס׳ז ע׳ב שיסה ל׳ב הרואה חברו !שחטא וט' ~
הגומגי׳ קצת אך זה ראיתי בהגהות מזימ׳וז׳ל באל־ מצירו'
נ׳ב גינת ורדיס חא׳חיכלל ב׳ סי' ט׳ו מגלתס׳רף
וכו׳ עכ'נ ונראה לפרש בהא דאמרי ־ ביבמות כשם ש״ציה
נ׳ע׳אוע׳ב
לומר דבר הנשמע וכו׳ וכתבהריסב׳א ז״ל בשיטתו וז׳ל כך
כיסה ל׳ג המוכיח את חבירו בין בדברים וט • נ׳ב
מנוה פלא לומר פירוש לרבו אבל לחברו עד הבאה • והא
שפר אפרים סי׳ ס׳ה הקראי קדש דף ק׳ז ע׳א
דאמרי' בשבת אפילו הכי לוכיחנה התם בפלא הוכיח׳כלל
שיפה ל׳ד וידבר לו ממת ובלשון רכה וכו׳ •נ במת
אלא שמכיר בהם שלא ישמעו כי אולי ישמעו ועוד דכדי
 .ז׳ללא הגיד לנו מקור מוצא דין זה ונראה שהוא
בלא יהא להם פתחון פה אבל אדר שהוכיחם כעס אח־ לא
הדאת' רבה בר רב קנא בפ׳בתה מדלקיין גבי מתני׳דשלש' שמעז ומכיר בהם שלא ישמעו עוד מצוה1'. ,שלא לומר להס
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צלום עב׳ ל וכן כת־הצ׳י וז'נ דבר הנשמע למי שמקבל מצוה ?ף לו
נב שחר התחינה רבהשנח במתכזיןכ ז׳ביזשס
7כ !׳כ :ושח •נ/יח שפינומחהפעגוים חב;נחי שתינו
;. ,.paשת ו הונה שנש ;.הוכיח והק' המפרשים מתח בלג דאבות גבי הו  crשאין נהם הנק כ ישם ע נא ' טכד
המתכבד בקנון חברו כי חסהמנבייכני הבת וג .־;מי ככ׳ג
ד׳ -נ׳! עד ה.ההה crביחיד הכל רבים נת והשיש דשב 1
נוכ-חכט מר ־  aש;ח הוכיחם נש.ח,ח שהיה משי בהם מהי תשובה שש זב כן רי-יט ז ש בבצל אותם נאי ן נה ם חנק
לעת בה !.עניו מרן .׳לרמנין לוזה ועי׳ש ני'ש
שנש ישמעו 1מ ;!ם דחוני ישמעו הו משים שנש יהיה ;הם
שיטה  •.ג' וכשק רבינוכר׳תמשים דפשיטא דאין ה.שה
 JV1-5פ .היה חייב להוכיחם כפחות כעס אחת עכ׳ל
 .כבן עזה! ונוי י לב ונראה.ררביט הז,:בר
וביה נ^שר דברי הגהותוהוא שהוקשה ט הוכח הוכיח
חכינו משה פעמים וביבמות חמרינן שחוב על ההדס שנח לל תרתי קשת נששא יהיה הלכה כבן עוהי חוה .דבן <:זתי
הוה בתרח טפי מריה ור׳י וקי"נ ;יהין הנכה כבתרחי  1עוד
נגמר דבר ששיט נשמע ושט הוש במקבנו צמה נח נהוכי ׳
שפילו משה פעמים הרי קבל נמה נרי ך נהוכיחן פעם דר׳א ור׳י הס רבי׳נגבי בן עזהי לב׳עס נ ותוכהידוזקיעד
טיפח ו זו נא מידי וריא ור׳י מי׳י יתופחה הוי ט?״ • מ
החרש ולה ני חש ניה נומר דממה פעמים היינו על עברה
חחזנכיכךתירןדמישמחה פעמים שמקבלו ושיט מטיפה נהם דר׳ח ולי בהדה שיטה קיימי ומון שי;] הין
חומר שיני רונה נפמוע נך הלה תוכח ואח׳כ הימר ששכח הנפת כבן ע;חי נגבי רה ולי חתנך •זרי שעמי חס נ ן לה
התישחה שהוכיח חותו אבלאסאמרלו חיני רונה נהמוע נשחרנןכיתםנכשוקהשכהשר׳יננבי לחרשמותי הוא
ותהייה נן כלנה החריתי דרג ושמואל הלכ׳כרב בא י .:ירי
לך היינו חיש בתי יבמות ע כ מנש שי • ואחר המחינה הין
בושתו; מזה בדברי הגהות ונש יש לפרש בדבריו כפי לפסוק כרי׳הכלל כונית מק ז׳ל * ולעיקר קושיה>־:מ׳ג
פשוטן של דברים וכמ ש • ולעיקר קו י הרב בעל נח'מ לנדמה שפסק רביט זיל כלה לגבי לי הייט דלה דייק
קראכוותיהדהא אליבא דלי הקשינן והא הכהה וקללה
ז .כ; רבינו זיל ראיתי בספר שער חפרים « 3דרבי נו
ז׳נ ס נ דהשוגיאות פניכן ההדדי ופשק כההיא סוגיה כתיבא ואעיג רשנינן תשטיי דחי קי לה ם:יכינ וכן מוכרחי‘
דערכין וניכה למינף מינה תלמיד נרב ותשמיד .רב נפקה אנו לוינקלדעת שמואל רס׳ל דע־ הלנה הא הכאהכתיבא
ליה מדברי קבלה מיהונתן ושאול ולכן לא כתבה רביט 1״ל ומוכרחי 6אט לוחרכדמשנינן בשמי והגב יב־בות' וכמ׳ש
<ה וב זבו ב ה ת׳ת ובה,כוש ממרים נהוחת שדבר זה איט התום׳ ז׳ל ומ׳ה פסקינן כרב רתיכחה ער השתה רדייק
.
מן התורה אלה מדברי קבלה
• קרא טותיה ולא כשמואל ולי
נראה בדרך זה והוא דדווקא לרב דייק
המחילה רבה אח לומר דהשוגיאות ועוד
פ לי בי אהדדי דהא מי שדרש תו״ייאפי’
מותי ולא כשמויז ולי דהה מה דבעינן
תלמיד לרב הוא יבא שהוא אמורא וההיא דערכין היא למילף מקרא דשאול ויהונתן הוא עד היכן שיעור .זי; .ה
בריתה ואיך הפשר לומר דרבא פליגאבריתא >)אע'כ לוח׳ וילפינן מיהונתן שהוכיח לשתול ע :שקשף וכת ש רלי ויל
רהט תרי סוגיחו׳ לה פליגי וכי תיתא ררבא ס׳ל נההיא  .אס כן נדעת שמואל ולי רש׳ל עד קללה או עד טיפה ליכא
בחשה !תשיבם אתא לרבות לגינתו ולחורבתו ומוכרח ילפותא כלל מיהוג זן דהה יהוג ק לא משי נו שהוכיח את
שאול קודם הטיפה והקללה נמו שנרמה מפשט הכתובים
דההיה בחתאש׳לדהשב אפי נו מהא פעמים משמע ראי
לש שימה השי לביב זו ולחורבתו מהיכ׳נפקא ובודאי רפליג
רמה שחרה חף שחוג וקלל חת יהונתן היינו שהיה מבקש
עינה ו ;ואנה כדי .להציג את דור מן המו ז שנן כתוב נעיל
הההיאבריתז ־ערכין אסכן נפל פיתחבבירא״דאסנחת'
דהני ביברי שותפניגי אם כן איך אפשדלזמר דרביט ז׳ל
ויאמר שאוש אג יהונתן מדוע לא בא בן ישי ויען יהונתן
נשאל נש 1דוד מעמדי ואחר זה אומר ויחר אף שאול ויוזל.
דחהשוניאזוהארביטז׳לבפי׳אמה נזלה פשק ההיא
לו בן נעו ז המרדותהרי רמה שירה אף שמיל "וקללאת
ברי שא ־תשיבם נגינתו ולחורבתו ומוכרח רש׳ל דהוב' נמי
משמע שפינו מהא פעמיש ותוכיח ל זלמיד לרב אם כן י יהונ תן נא היה על שהוכיחו ^א על מה שהיה מבק נהציל
הדרש קיש' הרב בעל לח׳מ ז׳ל דאמהי השמיש הא דתנמי׳ את דוד ואחר שהוכיחו עש מה שקצף ואמר לווה ’י ומ  rמה
לרב דנדעתו מוב־ח לדרוש דרשאזו מתיבת תוכיח יתירה עשה חז ויט .את החנית ניהכיתו אם כן נמשי ־קראי דייקי
ונ׳ע ־ הבל כפי זה אפשר לומר דרכינו ז׳ל דחה סוגי‘ שפיר אליבא דרב ולה פסק כרב לנכי דלי וני •תיחיהשל
מרכין מקמעסוגית אלו מציאות ותלמיד לרב סמך עת ש .דאתי ת להני נימא ינפו תא אליבא דדב דתונ״ה עד הנאה
בהית׳תבמ׳שלמדתנורביטכישם ביתודמייח בדיני
דחה תם ליכא ראי ה דשאני ה זס דבשעה שהוכיחו יהונתן
ח' וכאן בה‘ דעות דמי ירי בשא־ בני אדם לא הביא כי אס לשאול וישל את החנית להכות ,אבל לעונה ראם היה גוער
הדרשא ומאה פעמים ועיין בכופר עדות ביהוסף ח׳ב סי'  .אותו בטיפה או היה מקלנו לא היה מוכיחו יותר ולוה
!בשי מקראי קדשדףק׳זע׳א • ומ׳ששסמלדבריהרב נראה ברור לע׳ד דהילפיזא היא יומה שמשיט שאח ,שניז»
בעל שער אפרים וליתא דמיתורא דתוכיח לחדט הוכהה או זו׳וקללו על שבקש עי לה ו זואנ׳ה להציל מת דוד לא היית
תלמיד לרב ואיד א ודיר ־מתורת מרע׳ה לא למדט אחר לו •ליהוג׳ ;ן •להוכיחו הו דודאי איר שגע' <־ו־ו במיפייקללו
ריחי לה לא הבנתי כוסי דהרב בעל שער אפרים *1ל בא ודאי שיכהו משת מו* :׳‘ד אין מרצין לאדם כשעת כ ינסן
לישב דעירבינו ז׳ל יכתב דס״ל בההיא סוגיא דערכין וכיין
ואם דתוכי׳ה ער נזיפה או ע־ קללה לא היה לו ליהונתן
שכן תלמיד לרב ליכא יתורא דני לח מיניה שחייב התלמיד להוכיחו את שאול באותה שעה בעידן רחי־א רידאי שיכהן
להובי ׳לרב לוה כת׳ ירכינו ז׳ל נפק׳ליה האי דינא מדכרי
חכ:1וותימדי׳זיי.ןההוכיהאתשאולהאותה שעה ;•מע
קבלה ולא מתורת מרע׳הכנ׳ל ועיין בחפר פני שליוה מינה ד זוכתה שיעורה היא עד הכי*ה כנ׳ל ועיין כה׳:ח'מ
מ׳החשסהריפב׳הז׳לכי׳שכס ,עדותביהוסחר׳ב סי7כ ובסישער אפרי סי׳ה׳ה ובם "שנות חיים -׳ fתיט ע׳ב וכס*
שישה  6 .המע ח את חברו תחלה לא ידבר לו קשות :
פרי הארזדספ׳ו ע'יא
לב שטת חיים דף קלח ע״ג
כתרי ;ה ראה ראיתי למרב ההר׳ש
^נ״זי ז׳ל בשכר 1־ 3שבא י־ף קן'א ע׳ב
שעמד על לשח רכייו ז׳ל וכתב דאכילו דגימא דרבי הוא
יחיד לגבי רב ושמואל פסק כוותיה משוס -הוא איסור
תירק
■:
י
ר

ואחד

י

כסף משנה
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הלכות
תירה והלך אחר הממויר עי״ש ולא ראה נמה ז״ל חת ׳כן
תמוהים דבריה לעיל דא’כ במאי נוקיס האי נלנ׳דיהיב נן
חלימדאדירן רב ושמואל הלכה כרב באיסורי רב ור׳י
הלכה כר׳י מאמר דצדעת׳ כי פליגי רב ושמואל חו רב ור׳י
פסקינן כתאן דחחהיר בחיסור תוהה וכמאן דמקל נאיסו ׳
דרבנן • ועוד ראיתי שם שכת ׳אי נמי י*ל רהרחלס ן״ל
סובר דהלכה כרב ואע׳ג דר י יוחנן רבו הוא ואין הנכה
כתלמיד כפני הרב הרי כתב הרן דדווקא כשנחנקו כניס
כפנים עכ׳ל * ואמר המחילה רכה דבריו תמוהים איני
יודע היכא מצא שרב תלמיד ר׳ יוחנן הוה ואדרבא מצינו
שרב גדול מר יוחנן הוה דבבמהדונתי אהרינןרב תנא
הוא ופליג וכרי יוחנן לא מצינו כן ואעפ׳י כן ר י לא הוה
משיב ליה לרב לתנא וכמ׳ש מרן ו׳ל בפ׳ב .מה' ע׳ז ועיין
כפי ראשית הגז והביאו מרן ו'ל בהקדמה דהוה אמר רבי
יוחנן דהוו נפקין זקוקין דנורא חפומיהדרב למוחי ׳רר׳י
ולא הוה ידע תאי קאמרי וכן אמרינן התם שהיה נותב
ר׳י לרב קדם רבינו שבבבל ואיך חפשר שרב תלמיד ר׳י
הוה סוף כל סוףשדברי׳צל׳ע ועיין עור שם בדף קי״ב ע״ב
מיש על זה • ונחרב חהר׳י הכהן ז׳ל מ׳ך וז׳ל עיין בפ׳ז
מה׳ אישות דין י׳ב מ׳ש המגיד ועפ׳י מ׳ש שם יש ללמוד
סעם נכון למה שפס׳רכינו ז׳ל כאן כרב ונראה לי שטעמו
עד הכאה ונא כר״י
סלרבינוזילשפסקכרבדאמר
דאת־ עד נזיפא משוס דרב ושמואל כלהו פליגי עליה דר״י
לומר דאחר נזיפא לא נפטרי מתוכחה והו״ל ר׳י לגבי רב
ושמואל ולית הלכתא כוותיה לנבייהו והשתא הוי פלונתא
ורב ושמואל וקי׳ל דהלכתא כרב לגבי שמואל׳ וכי חיחא
גימא נמי דשמואל ור״י פליגי ?ליה דרבדלא בעינן הכאת
והו׳ל רב יחידאה לגבייהו וי״ל דאע׳ג דכלהו אפלינו לומ'
דלא בעינן הכאה ח׳מ לא תצטרכי לדחות סברת רב מפום
רר״י דאמד עד נזיפה משום נזיפה מפטרהאדס להוכיח
ושמואל ס׳ל דאינו נפטר על ידי טיפה אנא על ידי קללה
זכי דן דלר׳י נפטר ממצותתוכמה על ידי נזיפה וצשמין! לא
ו־טראלאעי קלל׳איקמצשרפין לומרדהזן שרי לגבי
רב דהאל׳ית להו רפשור מתוכחה מחד נועמא וכיון דלאו
מחד טעמאפטרי ליה לא הוו שמואל ור*יתת לנבידרב
ולא הוי רב י חיראה לגביי הו מה שחי ן כן ר׳י לגבי רב
ושמואל דהוי מר לנבייהו דאיהו סכר דבנזיפה לחור נפט'
מתוכחה ואינהו פניני וס׳ל דלא נפס׳ע׳י נזיפה ודלמהג'
ר׳י רב ושמואל הלכתא כרב עכ׳ל
"
גויסה ד׳ואסכןדלמהכאר׳ידקאיכוותיהונו׳
ניב תימה דאדרכא אית לן למפסק כר״י ואע״ג
דאתי כבן עזאי משוס דקי׳ל רב ור׳י הלכהנר׳י רככל
מקום אין אנו חוששין לדברי התנאים במקום האמוראים
שהרי כשפוסק האמורא כתנא יחידאה כנגד רבים אצן.
בוסקיס כאותו אמורא אע׳ג דפוהק כיחיד במקום רבים
ועוד דכפי זה כי היכי דדחי רכינו ן'ל דברי ר י משו דאתי
בבן עזאי הו׳ל לדחות נס דברי רב מפום דאתי כר׳א ואין
הלכה כר׳א לגבי דר׳י וכמו שהקשה הרב בעל למ״מ ז׳ל •
וח״ש מפסים לחומרא מדיף בכל מידי דס‘ אמת הוא אילו
<יה ס אבל כאן הא קי׳ל כריי לגבי רב ואין כאן ס' ע*נ
0׳ךלהרבמהר׳יהכהן'1ל

פרק שביעי
י

י7ץי

דףי״ו ע׳א שיסהל״ד אכל בעלי לה״ר וכו׳ * נ׳בהנה
בעל הל״הר הוא החמ׳לאחרי׳בגנו׳איזה אד'והמשל בזה
דאוב׳סיפ׳לשמעק רע הן לוי והנה ראובן נקר׳בעל ל׳הר
ימנם אס יבוא שמעון ויסכ' ללוי מה ששש עליו חן ראובן

• דעות

פרק

ז

ז

הנה כפי וה שמעון נקרא רכיל ולהרמב״ס ז״ל ראובן קשה
מן שמעון נפי שהוש התחיג בפיפי'הגנות הזה והות יסוד
החטא ה.ה והוא הנקרא נעל נה׳ר הבג שמעת לעפ י
שהוא רכיל עונשו מוע׳רתונשרחובןיעןכינח היה הוא
המדבר לה׳ר ומנית שכבי סיפח ראובן חושב בדעת ני קין
לו אשם חם יסכרהו לנוי עצמו כיון שקיננו מגנה ירשתו
לאמתם כדרך שעפה ראובן • אבני הרחב׳ד ז׳ל סובר
כי קשה הנח עונשו של שמעון שהוא החמי ’שהוזב בראשוני
בדבוייהרמב׳ס יותר מענשו של ראובן שהוא בעל ה;ה׳ר
כשמעון
מהכר שניה ברבת הרמב׳ס ונתן טעסלפי
שהוא הרכיל הנה הוא שניש חיש הבנים ששומע מרחוב ן
והולך ומשפה ללוי וע״י כן הורג שתי נפשות ני הולך נוי
והורילראוכן על נסי פ׳ עליו רע ואח כ באין קרובי ראובן
והורגים ללוי חבל השני שהוא ראובן בעל נהיר אינ׳נו
תליתאי רק חניין כנו' שכל דברי סיפוח אינינו אנא ממנו
אל נוי ואינו הורג רק את מציגו כי נרם ש• קצוף על יו לוי
ויהרגנו ואף אס נאמר שיבואו קרוביו עצמן של ראובן
ויהרגו ללוי אין זה חטא נראובן כי □uוב עשי גוחג הדס
כפי הדין ימית הרוצח כי לא מכני שער לה’ ר הותר דמו
שיהרגו לוי אבל נאמר כי גרס מיתה לעצמו ככ׳ז מה שאין
ק בשמעון שכשיגרוסמיתתראובן ולוי דם שניהם תלויה
כצומח בי הוא גרס מיתתם על חנם כי מה נגע לו בזה
אס יספר ראובן רע על לוי זח*נהורג שתי נפשות נקרא
ובעל כסף מפנה ז׳ל שפירש תליתאי שהורג שלשה לא יכה
בית נדקרו׳הלשון כי תליתאי תרגומו של שלישי אכל שלש’
נתך לתרגם תלתא ומה גס כי נודע כי בהרבה מקומות
נקרא נה׳ר לשון תליתאי לפי שנשמע מזה אה ע׳י אמצע*
זלה׳ה
ע כ ח׳ך בתוך כתבי קדוש להרב כמהר׳ש רטאל
משס הרב המקובל האלהי מראביותהרח׳וז׳ל ועיץ
בתשובות הרדב׳ן ז׳ל החדשות ח״א בלשט׳הרמב׳ס סי׳י׳א
ובס׳דינא דמיי מ א רף ז ע׳א ובס׳ משכבות יעקב דך קמ׳א
עיר
שיטה מיאוהמקבלויותרחהאומח •נ׳ב לא מצאתי
דבר זה ואולי ל! ילמד משאול ודואג שדואג שהיה ממת
נטרד חן העולם הוא לבדו ושאול בקבנו נהרג הוא ונ׳בניג
הרב החבייב ז׳ל בכנה׳ג • ולי אין נראה ראיה הכאן
שמה שנטררמן העול׳הרבה דברים נאמרו כו עיק נח׳ל
ועוד דא׳כמי שנאמר עליו קם־ .מכולם שמצינו שטב עיר
הנהנים נהרגו שמנים וחמשה איש • לק ל פשר שלפר
ממהשאמחבשכתרףנ׳ואמדר״יאסד רב אלמלא נא
קבל דוד לה׳ר לא נחנקה מלכות בית דוד ו לא עבדז ישרן!
עז ולא גיליט מארצנו הרי שבשביל שקבלו דוד צא וראה
ומדחזינן
כמה מאורעות רעות בא על ן וד ועל ישראל
שתלו אחו בחד שקבלו ולא תלו בציכישאחח ש׳יז כההקבלו
יותרמהארוחכנ׳לעייןבס׳דינאדחייייאדףז‘ ע׳ב
שינה מ׳ב וכל המספר בסובת מרו יכ' • נ׳ב ודברי
הגהות מיימ* אש דת דף כ*ג ע׳א פת הארן רף
פיו ע׳א

בסף מעגה .
רף י״ו

ע׳א שיסה י׳ב ודעת רבינז ייהשאמוו ג י לה״ר
הורגת לא אמח על החילות וכו׳ • נ׳ב ווה

חיסא הוא דהא ילפינן מדואג שע׳י שאמי לשאול שאחימל*
נתן לדוד לחם וחרב גלית נהרגו ר ,דואג שאמח ובלול
שקבלו זנוב עיר מהנים שנאמר עליו ואבנר כן ט -ורבעו
ז׳ל מב לעיל נכי רכיל צא ולמד מה אירע לדואג האדומי
חשמ׳רסיל דהייט רכיל היינו ליהראלאשישד׳מינילהיר

/

הלבות

חשובה
ניג ושממי עליז

מושך נעולשו מוצה במן דלעיל :
הל
דמאי ואפשר לקאמר בודחי שכן הוא שהרי בסוף
חילה הטארביט וללשון המשנה בצורה 5ו וכל המפר
בריתו של א״א והניח ערלתו או שמשכה רועה י שישבו
הור־ושע״ס אין לן « Wנע׳נך
1׳ל לעע המושך בערלתו היינו ההיא מתני דאבות אלא
ד,ש לגשגס קצת דאמאי לא כתב לעיל החפר בריתו וכתב
מןשדערלחו אלא ונקש מושך עורלתו וכל שכן הניח
ערלתו •
מה שישלתמו׳ הוא על הרב בעל לח״מ ול
W
שכת׳ לתת שעם לרטט למה לתן הפרא בין
עברות לעברות וכתב דכל אותם שהוזכרו בבריתא סוב׳
רבעו שעל  1kעברות קלות לא היה אומר הברית׳שיורדי'
ואינם עולים ואין אותה חומרא שאין להם חלקלעה״ב
כחומרא זו שהזכירו כאן ולכך לא מנאו רבעו ז״ל ככל׳ כל
הני שהם חמורות ומזה הטע׳עצמו לא מנה כאן מפר נרי'
אעפ״י שהוזכר שם בברית׳בפ׳ חל >'א בסו׳הלימיצה כתבו
המפרבריתאין לי חלק לעה״ב ובודאי שאין עונש האמור
™־־־^ישס כאלו החמורות ע כ ••

לחמהני

פרק ג

שהרי רטנו ז'ל בכלל המשוח׳ מנה

שואך עזרלתוושס בהלכות מילה
כתב ג?ז כן שהמפר בריתו של ח״א הוא מושך ערלתו וצ״ע
וראיתי בס׳מקראיקורש בפ״ו מה׳ע״ז דףקי"גע׳א שתת'
לרטט זי ל ראיך מנה בכלל הכריתות מושך ערלתו והא
וכרת דרבנן מי
מושך ערלתו הוא דרבנן
איכא והתו' בפי הערל כתבו רמשוך בכרת היינו דלא חל
כלל אכל לרבי ט רל שכתב מושך ערלתו קשה עי״ש ועיין
ז״ל משם המובן
בפ״חמה׳אלומ״שרטט המחבר
ועיין בדברי רטט המחבר ז״ל בהי מילה פ'א
שיעה  .ל״האבלקשהוכז׳זי״לדבפ׳חל׳ונז׳מ״שר׳חנע'
אפש׳דעדי'מר״י'וריב״ל וכוינ׳ב וכל דבריו דברי תימ'
מה שהקש׳ דאמאי לא מנה מגלה פנים בתורה הרי מנאו
רטנו להדיאוז״ל העושה עברה ביד רמה כיהויקי׳וכז'
וזהו הנקרא מגלה פנים הרי להדיא שהזכיר רבינו ז׳ל
מגלה פנים אלא דבגת׳ אמרו כגון מנשה בן חוקיה שהיה
דורש אגרות של דופי ואפשר שבמקום מנשה היה גורש
יהויקיס ומצאתיו בירושלמי דפאה פ׳א שאמרו מגל׳פניס
שבתורה והו שעוב׳עלדברי תורה בפרהשי׳כנון יהזיקיס
וחבריו עי״ש •
צ׳ע לכאן כתב דפסיכרי חנינא ורב רמגל׳
פטם בתורה היינו מבזה תלמיד חכם
והלא הוא ז״ל כתב בפ׳ג מה' ת״ת על ח׳ש רטנו ז״ל וכל
המבזה את הת״ח אין לו חלק לעה״ב והרי הוא בכלל כי
דבר ה־ בזה כתב הוא 1״ל רב ור' מטנא אפיקורוס זה ה
המטה ת״ח ומ״ש והרי הוא בכלל זט ׳ שס בברית' כי דבר
ה' טה זה אפיקורוס ע״כ הרי להדיאמשמעדס׳ל דדעת
רביט !׳ל לפסוק והמבזה את החכם הרי זה אפיקורוס
וכאן כת להפך וצ׳ע  -ועור צ״ע דפליג דירי ה אד ידי 'לכאן
כתב דאע״גררב ור״י הלכיכר״י כיון דרימנעאפליג עליה
דר׳י אפשר דעדיףמר״י וריב׳ל כיין דאיכא רב בהריה
ואילו בפי׳א מהי ע fנתב להפך וז׳ל על מ״ש רבינו ז״ל
הלוחש על המנה כתב הוא ז״לדאפילואת״לדרב ורבי

ועוד

חניגא עליגי עלייהו הו״ל למפסיכריב׳ל ורייומנן לגבייהו
ואיךכתבדאפשר רעדיף מר״י וריב׳לוצ״ע ולזהאפש׳
 35A;-----כדוחק ועי יו מהלי קלוי ול סי' צ"דרף מ״ז ע*א שיטה ד' ולא ידעתי וכוי  :נ*ב ראיתי
להרב מהר״ש יצחק ז׳ל בספר נאמן שמואל סי'
ל״א שחמה הרבה על לשון זה וז״ל ואנכי לא ידעתי מה

כיון בזה אס הוא להגדי׳הקושי׳שלא מציט רק שאעו מארי׳. -
ימים חרר נחוטא שהאריך ימים שלא נתכב' בקלון חברו
אבל שאין לו חלק לעה״ב מלל מאי קושיא דלמת הא והא
איתיה מי שנתכבד בקלון חברו שאינו מאריך ימים ואין '
לוחלקלעה׳בואסכונתו להבין רמשם למר רטנו שאין
לו חלק לעה״ב אין משם ראיה שהרי מציגו כמה רברי׳וט'
ע'כ
המחילה רבה איט יודע מה עלה על ...
דעתו להקשות כן על רטנו המחבר '
ז״ל שהרי כוגת נ־ביט המחבר ז״ל היא ברורה שכונתו ל
צהקשו לרביט ז״נ דמנ״ל שהקזר׳לחברו בכינוייו והמתכבד ’
בקלון חברו אין לו חלק לעה״בשלא מציגו-בשוס ' מקום ,
רמז לומר בב' דברים אלו שאין לו חלק לעה״־ב זולת זה
מצאנו לב׳ גרוני הדור שהאריכו ימים על שלאקראו ל .
לחבריהם בכינויים ולא נתכבדו בקלון חבריהם אסכן
אין להם חלק לעה״במנ״ל לרטט ז׳ל וכיון שכן כזכתו שוב
אין להקשותדרלמא אינו מאריך ימיסוגסאין לו חלכן
לעה״ב מפט שאינו מאריך ימים  :ועוד כתב שס ועוד
מה הוקשה לו על דברי רבעו ז״ל היי גו קורא לחברו ב
בכינוייו ולא רק דרביט היפך הסדר דר׳ח קאמר תחלה
•המלבין ואמר כך המכנה ורטט נקט תחלה המכנה ואח'
כך המלבין זכונתו בזה מבוארת דתלמודא הכי קאמר
היינו מלבין היינו מכנה משוס דבכלל מלטן דקאמ׳תחל*
נכנס גם כן מכנה אבל ככלל מכנה אינו נכנס מלבין ואם
כן פשטיה דתלחודא היא דמכנה שם דלא דש ביה הוי
בכללמלטן ומכנה דדש ביה לא הוי בכלל מלבין ואס כן
רטנו ז׳ל שבא לפרש דברי התלמוד לכן הפך הסדר ועש'
ג׳ חלוקות הממה שס והוא בלא דש ביה והקורא לחברו
בביטייו דהייט דש ב יה ומצאנו מקום לדין זה דהקורא
לחברו בכינוי י ו,והמלט ן פני חברו רהי ינז שחר ,מיני
הנבנות עכ״ל •
בזה לא הבנתי מה הבין בכוג׳ דברי רטנו־
ז׳ל שהקש'לו כן ובודאי שמה שהבין
בדברי רבינו המחבר ז״ל היינו לומר רהוקשה לו על דברי
רטט ז׳ל דאיך כתב המכנה שם לחברו והקורא לחברו
בכינוייו הא שני שחות אלו שם אחר הס דכיון דאמרינן
דהמכנה שם לחברו אינו המכניהראשון כיון דאמרו אפי'
דש ביה אס כן הייט המכנה היינו קורא לחברו בכיטיין
ואס כן אמאי כתב רטנו ז״ל לשניהם לא הוה ליה לוח' כי
אס המכנה שס לחברו ותו לא מי די  :ואני אומר שחס•
כן הוא כונתו משתי׳ מרן ז״ל לזה ואפשר שהמכנה הוא
המכנה הראשון ומשם למד רטט לקורא לחברו׳ בכינוייו
בה״ה דהא כיון דאט אומרי 'דמני קו ׳מרן ז׳ל הוא דהמכג'
אינו המכנה הראשון אס כן היינו המכנה היינו הקורא
אס כן כשנאמר שהמכנה הוא המכנה הראשון נמצישהקור
לחברו בכינוייו היינו דש ביה אס כן למאי אצטרי׳לזמר
דהקזרא לחברו בכינוייו למד בה״התיפוקליה דהקורא
"
לחברו בכינוייו היינו דש בשמיה שאמרו בגמ׳
ועוד אפילו לפי דעתו שהבין כן בדעת רטנו המחבר ז״ל
מה שהקשה עליו דרטט היפך הסדר לא קשי' מלי לע׳ד
דהא טן אס נאמר מתחלה המכנה ואחר כך המלבין בין
אס נאמר המלבין ואחרכך המכנה אית לןלאקשויי ד
דמכנה היינו מלבין ואמאי אצטרי׳לרביני זי׳ללאשמועינן
דהמכנה אין לו חלק לעה״ב הא כיון פהשמיעט דהמלטן
אין לו חלק לעה״ב מכנה בכלל אס  pמאי אהטא לן היפו'
הסדר וכיון שכן קו׳ מרן ז׳ל במקומה עומד׳רהייט המכג'
היינו הקורא לחברו ולמה ליה ליבינו >״ל לכתיב שניהם-
לא הוה ליה לומר כי אם מכנה ומלבין לבר ומוכר׳ דהאי
״• ——מכטז —
■ל
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הלבות

חשובת פרק גדה

«מה היינו דש ביה למכנה הראשון נכנס מלל מלבין
ועוד אס כן הוא כונתו'נמצא שרבינו ז״ל הקשה ב׳ קושיו
הפניות רבתמלה הקשה דמנ״ל לרכינו ז״ל שהקור׳ לחברו
בניטיי! אין לו חלק לעה״ב נראה דס׳ל דהקורא לחברו
בכינוייו אינו רש בשמיה שאמרו בגמ ‘<מח'כ הקש׳דהמכג*
והקורא שוים הס •• ועוד לאס זה הוא כונתז הוה ליה
לומר ועור יש לדקדק על רבעו רהא לקושיא הראשונה לא
תי׳ כלום כדי שיאמר ויש לדקדק
מ״ס נוראות נפלאתי מדעתו הרחבה איך
!CXJ
מלאו לבז לומר כן על הרמב״ס שהו׳מעתי׳
?׳ברי התלמוד ולדבריו הניח יבינו דין התלמו׳שהזא דש
בשמיה ונקט-מהשה״ה עי׳ש ונוראות נפלאתי עליו דהא
בין דש בשמיה כבר כתבו רטט ז׳ל במ״ש המכנה שס ולא
כתב שם רע כמ״ש בגמ׳ וכמו שכתב רבעו המחב׳ז׳ל לעי׳
ונראה שכתב כן לרבות הא ידש ביה שכבר אין נראה
בעיניו שם רע ואפילו הכי אסור הרי שדין הגמי הביאו
יבינו ז״ל והקורא לחברו בכינוייו למד רבינו ז'נ בה״ה
■לרש ביה • גס מ׳ש ואס נאמר רמ׳ש וי״ל היינו וי״ל
שהוא תי׳ למה שהקשה לעיל מלבר מה שהקשינו קשה עול
אומרו ואפשר שמשמעות תלה באפשרות דבר שהאמת כן
שנן הוקשה לתלמוד מכנה היינו מלבין שנכנס מכנ׳ראשון
גם שני כל שלא דש ביה בכלל מלבין  :גס בזה לא הבנתי
בונחו דאיך הביא ראיה מח׳ש בגמ׳ מכנה היינו מלבין
והיינו המכנה הראשון וגס שני שלא דש ביה שנכנס בכלל
מלבין לומר שהמכנה היינו בודאי יצוכנה הראשון א
אדרבא מכאן נכאה שהמכנה אינו המכנה הראשון כי אם
תפני ולזה כתב רביט המחבר ז״ל ואפ י 'כלומר שמיש בנמ'
מכנה היינו מלבין ומשני דהמכנה אצטריךאע׳ג דדש
בשמיה משמע שהמכנ׳אינו מניה הראשון ואפש׳שמשמעו'
המכנה היען הראשון אלא כיון רהוא מיותר דכבר נכנס
בכלל מלבין אט אומרים דאתאלאשמועען מכנה רמשון
וגס שני־היכא דרש בשמיה זמ״ה כתב ואפשר סוף כל סוף
שדבריו צל״ע • הן אמת שדברי לבינו המייבר ז״ל אינם
מובנים אצלי בין אס נאמ׳שהוא תי בין אם נאמ' שהוי קו'
דבריו מטמגמים אצלי וצ׳ע
שהקשה רביט המחבר ז״ל והמתכבד
«K
בקלון חברומנ״ללרבעו ז״ל דאין לו
מלק לעה״ב דאיתי בס׳ פ״א ח״ב בחיבו' שכתב בבראשית
ובה דף א׳ ער ובירושלמי פ׳ אין דורשין וכן הוא שם
אמר ר י בר לניינא כל המתכבד בקלון חברו אין־לו חליו
לעה׳ב בכבודן של מקום עאכ״וע״כ •־ וכפי זה צריך
להתישיההיא דר ,נחוניא שאמ'מימי לא נתכבדתי בקלון
מברי רמאי רבותיה כיון דאין לו חלק לעה׳ב • וי "ל דשני
מיני המתכבד בקלון חברו יש אחד שכתב רבעו ז״ל לקמן
בפי׳ד המתכבד כקלון חכרו אומר בלבו שאינו חנוא לפי
שאק חברו עומד שס ולא ביישו אלא ערך מעשיו הטובים
וחכמתו למזל מעשה חברו ובסוג ה הוא שאמרו שאין לו
מלק לעה״ב והסוג השני הוא מיש בנמ׳ דרב הונא דרי
מריא אכתפיה אתא רב קנא וקא דריש מיניה א׳לאי
ודגילת דדרית במאתיך דרי אי לאו אתיקורי אנא כזילות'
וידך לא ניחא לי וסוג זה הוא שאמר ר' נחוניא שלא ה
יהתכבד בקלון חברו כמ׳ש בגמ׳ ורבעו ז״ל שלא בירר זה
סגיד אטה שכתב בסוף פ״ד וברור

פרק רביעי• ,
<ף מ״ז

ע״א שיסה כ׳ו והאומר אחטא ואשוב ובכלל זה
מז׳ " ג״3עיין בפי‘המשנה לרבעו ז׳לי

כ»

ובה' אהבת עולם רף ע״ג ובספר מקראי קרש רף ק׳ ע׳ה
ובספר ישרש יעקב7זףמ*א ובספ׳שנות חיים דף קיה ע’ג
ובקונטריס תוס׳ יוס הכפורים רף כ״ה ‘ע״ד

שיטה

כ״ט והמבזה רבותיו וכו׳ :

ניבובבריתא

שהביא הרי׳ף ז״ל מנו אבותיו וכתב הרב בעל
לח’מ ז״ל דסובר רביט ז״ל רהני תרתי חדא נינהו ראם לא
כןפשלןהוחדא י ולי נראה שאין לגרם בברית׳ אבותיו
רהאכפי טעם רבעו 1״ל במטה רבותיו לא שייך במטה
אבותיו שרביט ז״ל כת׳ הטעישרבר זה גורס לטורדו כגחזי
וטמן שנטרד לא ימצא מלמד ומורה לו דרך האמת הא
טעם זה לא שיי‘ באביו דהא כשאנו חומרי המטה אבותיו
נועלים לו דרכי התשובה מוכרח דמיירי בסתם אפילו
שיהיו עמי הארץ אס.כ| מאיזה טעס נוכל לו' שמעלים
ממנו דרכי התשוב׳הא טעם רבותיו לא שיי׳באבותיו אס
יש טעם אחר באטתיו לשינעלו לו דרכי התשובה אמאי לא
כתבו רבעו ז״ל אלא ודאי שאין גורסיןבבריתא אבותיו
ואפשר
שאין עון זה סוג לשינעלו לו דרכי התשובה
לומר שכל הרואה לזה שהוא מבזה אבותיו לא ימצא לו
מלמד שתורה לו דרך האמת שיאמרו שכשם שמבזה אנן
אבותיו כך יבזה את רבותיו נמצא שכלה חרא מלתא היא
ובכלל רבותיו איתיה כלל

כסף משנה
ג׳ב

דףמ’ז עיג שיסה א'שהדבר יש לו רגלים וכו* ד
עיין מהשפיר׳הרב בעל לח'מ ז״ל ואני שמעתי
משם הרב הגדול כמהר״ר אהרן לפפא ז״ל בעל בט אהרן
שפירושו שהחכם שלקח שוחד ישלו תלמיד לפניו ומזנ׳הת׳
החייב בשביל הפוחד התלמיד רואה שדן אותו לזכות
כשיבוא אחר זמן דין זה לפני תלמידו דן אותו כמו שראה
נמצא שעון זה יש לו
מרבו וכן על זה הדרך •
רגלים כלומר עד סוף כל הדורות ולפיכך אין לו תשובת
ע״כ ■ ולי נראה שפי י כמ״ש ח״ל שדיין הלוקח שוחד
סוף שדעתו מטרפת עליו ומטמא אח הסתור ומטה׳ אש'
הטמא ומזכה את החייב ומחייב את הזכיזי נמצ׳ שעון זה
אין לו תיקון רנהי שישלו תקון על עצומו של חסאדהיינו
שניחן להשבון אבל במה שמטמא אל! הטהור זט־ איןל1
תיקן וז׳ש שהדכ׳יש לו רגלייכלז׳ני מרע' אל רעה יצא ננ'צ

פרה חמישי
ע״א שיסה ט' שמא תאמר והלאהקב׳ה יוד«
דף מ’ח
ונז' * ניב ראיתי להעתיק כאן מה
שמצאתי כתוב הויכוח שהיה לו למהריי בי רב ז״ל עם
מהרלנ״ח ז״ל ואף שבאו דבריה'ברמן מ״מ יש ללמוד קצת
מדבריהם וו״ל בהיותי בב״ה בצפת תוב״ב והייתי מערש
לשון הרמב״ס ז״ל בה׳ תשונה לאותה הקו׳ שמא תאמר
והל ׳ הקב׳ה יודע ואני פרשתי קו׳הרמב״ם ז״ל בקו׳ובתי'
והבאתי כמה פ י מנביאים וכתובי 'שמורים על זאת הקוש"
ותשובת הרמב״ם ז״ל בעצמה קצת מהם מאותו הפישאמר
הסבי'למה תאמ׳יעקב ותדבר ישר> 1וכמקויאמרמהשאגו"
הנביא דרשו את ה׳ בהמצאו וגם בתפלת חנה אל תרבו
תדברו וכו׳ וחכסר׳לוין׳מביב היה שם בבה״ב ודרש
לשבח הבאה במנחה ואמר שהקו׳שהקש פ' ולא השיב’ אגן
אשיב ולא הכין הקושי׳שחשב שקוש׳זו של הרמב׳ס ז״ל היא
היא מ׳ש במדרש על נורא עליל׳על בגי אדם שהי' מתרעם
המקרר איך כתוב בתור׳צי ביום אכלך ממט מות שמות
והתימומה קרמה אלף שניסלבריאת העולם וכתייאד©
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השמטות
לד שינה ג׳ ואסור לנסותו יחרמואי זנו'
לבדינאדמיילא דף ד׳ לד

דף כ״ז
שיטה

חלבוח דעות פ־ה
ןף טין

לא שישה ת״ב ומהן דמי המקח ויו׳ " לב
מגלת סער בחלק להזין דףאילג

פרק שישי
ןף יין

לא שישה נ׳ אפי׳ אלמנתו של מלך זכו׳ ־• לב
מגלת ספר בחלק נאזין דף לעב

בסף משנה
ץ״ מ fע׳ג שיטה ט' וכתב רבעו כן מרתנייא ונו' ז
לב מגלת סער בחל׳לאויןדף נ׳ לד

פרק שביעי
דף ל! לב שיסה לו והוא שלא יתכוין להעביר הקול
זכו‘ • נ׳ביינא לחיידףמ׳ע׳א
שיטה כואעפ׳י שאינו לוקה וכו׳ :לבדינא דחיי לא
דף טי לג

הלבוחודחכ׳מפ׳ג
דף י׳ח לא שיסה ד׳ ירושלמי פ׳ אלו עיברין וט׳ ג נ׳ב
לש!ן למודים חלא 7ףלדלא

פרק חמישי
?ףכ״א

לא שיסה ל׳ה וכשימות ובו קורע ונוי ז
לב בתי כהונה חלק בית המדרש דף נ לא

בבר משנת
רף לא

לא שיטה לו אבל קשה דהתס תשלוט'
נ ב עדות בי הוסף לב 7ף קי׳ח לא

הלכות ע׳זפ־ב
דף לה לא ניטה מ׳ד וכל הנפנה אחריה וכו'  :לב
דינאדחיילא וףיודלג
דף לן לא שיטה ך ולאו !ה אעלי שהוא גורס וכן״:
נ׳ברעהדחיי לחרףי׳א לד
שיכה לח וכן ההפיקורוסין ונו'  :ניב הרדב״זזיל
בתשו החדשות לה בלשונות הרמב׳ס סי'לה
לב שיעה ל ויברך אותו כשס מן השחות וכו' • ניב
דינא דחיי לחרף י׳בע׳ג

בסף משנה
דף לה לד שיטה לו וא׳ת הא אמריי עלה וכן׳ ’• לב
דינא דחיי לא דף י׳ח לג

דף לח
שיטה

שיטה

לא שיטה לי חמניות הענין צריכין ב״ד וכו׳
לבדינאדחיילח דף לי לד
כ׳אואהורה של עבודות אלו וכו׳ • לב טנא
רחיילחרףי׳ו לג
לא שיטה ד׳ העובד לז מאהבה זכו׳ • נ׳ב
ודברי הראב״ד והלנו לשון למודים דף ל׳ ע?
ינראו כאחד חדי עבודז׳וט׳ :לב ערותביהוס׳
לב רף קי יא ל 
י׳ב המגפף לו וכוי ־ לבדינא דחיי לא דף

לא לא
לב שיטת ב׳העוש׳לז לעצמו וטי • לב ודברי הראב׳ד
והלח לשון למודים חי׳דרףל'לב
שיסה ח׳ וכן העושה לז ביט לאחרים וכו׳ ־ לבדינא
דמיי לא דף לגלג
שיטה לן אלא צורת הארס בלבד וכו׳ * לב דיכא דחיי
לא דף לד לא

בסף משנה
דף לן לב שיטה לה וא״ת אחאי לא חני מקבל ומולק
ונוי  :לבדינאדחיי ח׳א רף י׳טלא
דף לח לא שיטה כ ח ואיני מבין דבריו וכו׳ ־ '.לב
עדות ביהוסף לב דףקי’א לב
שיטת לל ואין וו השגה וטי •• לב דינא דחיי לא לס
כ' לא
לד פיסה לח הרמ״ך כתב שקשה על האומרים וכו׳ «
לב די נארח י י קיא דף לח לג

פרק רביעי
7ףל לא שישה י״ד וישבו שס ממונם אבר ונו׳ • לק
עדותביהוסף לב דף קי״בלא

פרס חמי שי
ביאור פרק ;ה עיין בשי דינא דחיי לא מדף ל! לא
עדרףל׳לג
דף לא לב שיסה מ׳ הנודר בשם לז וכו׳ •לב ודברי
הלח לשון למודים מי״ד רף ל'לא

פרק שישי
ביאור פ׳ זה עיין בספר דינא דחי' מדף לב לב ער רף
לו לב
דף ל׳ב לא שישה ה' העוש ה אוב ודו׳ * נ״כ ודברי

הלח והללמלשון לחורים חי*ד דף מ׳לגורף
מ׳א לא
שיסה לזואהזרהשלה׳וכו׳  :לב ודברי מרן זיללשון
למורי׳ מייד רף מ׳אלג

פרק שביעי
ביאור פרק !ה עיין בם' דיכא דחיי לא דף כ׳ו לא ורן׳

ליו לא ולב
דף ל׳ד לא שיטה א* צלמי לו וכו׳ י לב מגלת ספר
בחלק לאויןדף ו״לא
שיעה י׳ג לז ומשמשיה וכו' ‘ ניב מגלת הפר חלק
לאויןרף לדלג
'i
פרק

mna

לשרן ז ♦ תשני

► >$הרב אלימלך וינטר
רחובות

בעניו הלבנת פנים

א

112345
־
?3ה״ח *7

יתא במסכת ב״מ (נ״ח .ע״ב) :תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני
חברו ברבים כאילו שופך דמים .דאזיל סומקא ואתי חוורא ,אמר ר׳ יוחנן משום
רשב״י נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים מנא לן

מתמר וכר.

מקורו של איסור זה בתורה מחא דאיתא במסכת ערכין (ט״ז .ע״ב)" :הוכח תוכיח
יכול אפילו פניו משתנין ,תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא" .הרמב״ם (דעות פ״ו.
ח) כתב .המוכיח לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו .שנא׳ ולא תשא עליו חטא .מכאן

שאסור להכלים את ישראל וכל שכן ברבים .כך אמרו חכמים "המלבין פני חברו
ברבים אין לו חלק לעולם הבא".
מבואר בדברי הרמב״ם שהאיסור להלבין פני חברו הוא אפילו בינו לבין עצמו

וכ״ש ברבים .וברש״י עה״ת (ויקרא י״ט .יז> ובערכין שם ד״ה ופניו ,כתב "ופניו
משתנים" דהיינו אם מוכיחו ברבים .בפתיחה לספר חפץ חיים (באר מים חיים
סקי״ד) כתב דאפשר שרש״י אינו חולק על הרמב״ם רק נקט מילתא דפסיקא דברבים
הדרך שתמיד משתנים פניו אפילו אם לא דיבר אתו קשות .אבל אם דיבר אותו
קשות עד שעי״ז נתבייש .אפילו בינו לבין עצמו עובר בלאו זה .וכן מוכח לשון
הברייתא דלא נקטה רק אם משתנים פניו .משמע דבכל אופן שמשתנין פניו אפילו

בינו לבין עצמו עובר בלאו זה.
עוד הוסיף ה״חפץ חיים בזה״ל:
ודע דלאו דלא תונו איש את עמיתו עיקרו קאי אפילו אם המצטער אינו מתבייש,

רק צער בעלמא ,כמו שכתוב שם בגמרא לא יתלה עיניו וכו׳ .והלאו דלא תשא עליו

חטא .עיקר הלאו נאמר רק שלא לבייש ,ובוודאי המבייש עובר גם על בלאו דלא
תונו שהמתבייש מצטער גם כן.
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מרפא לשון ז ♦ תשנד
נמצאנו למדים שהמכלים חברו עובר בשני לאווין ,לא תשא עליו חטא ,ולא תרנו

איש את עמיתו.

והנה התוססות במסכת סוטה (י׳ ,ע״ב) כתבו" :ונראה האי דלא חשיב ליה בהדיה

r׳

עבירות שעומדים בפני פקוח נפש ,משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת
בתורה ,ולא נקט אלא עבירות המפורשות".

בשו״ת בנין ציון (סימן קע״ב) הבין שהתוספות סוברים שאיסור הלבנת פנים הוא
ממש כחומר ג׳ עבירות שדינם יהרג ואל יעבור ,ומה שכתבו דהלבנת פנים אינה
מפורשת בתורה כוונתם לומר שהלאו שלא תשא עליו חטא אינו מורה כ״כ מפורש
על הלבנת פנים ,ולא נקטו אלא עבירות מפורשות ,וצריך להסביר דהיינו משום
שפשט הפסוק כמו שכתב הרמב״ם (סהמ״צ ש״ג) שלא תשא החטא עליו בלבבך

ותזכרהו.
וקצת קשה לדברי הח״ח דלעיל שהמכלים חברו עובר משום לא תונו .מדוע אין

זה מפורש בתורה ,הא ודאי כל מבייש חברו גם מצערו ומפורש בתורה לא תנו איש

את עמיתו.
הנצי״ב במרומי שדה (סוטה י׳ ע״ב) כתב הסבר אחר בדברי התוספות וז״ל.
ונראה שהוא בכלל אביזרייהו דשפיכות דמים ,דאזיל חוורא ואתי סומקא ,והתוספות

לטעמייהו (בע״ז כז ):דאביזרייהו דהני תלתא אין הדין כן.

לסי פירוש זה הכוונה בדברי התוספות שהלבנת פנים אינה מפורשת בתורה היינו
שלא מפורש בתורה שזה רציחה ממש ,אלא זה נחשב כאביזרייהו דרציחה ,והתוספות
סוברים שעל אביזרייהו של ג׳ עבירות אין דין של יהרג ואל יעבור ,פירוש זה חולק
על ה״בנין ציוך דלעיל שהתוספות סוברים שהלבנת פנים ביהרג ואל יעבור .ועוד

יש לפרש ,שיתכן שהתוספות סוברים שעל אביזרייהו של ג׳ עבירות יהרג ואל
יעבור וכדברי הרמב״ן ב״תורת האדם" (דף י״א) ,והר״ן (פרק כל שעה ,ובן סורר
ומורה) ורמ״א (יו״ד קנ״ז ,א) ,וכוונתם שהלאו של לא תשא עליו חטא ,או לא תונו
איש את עמיתו ,אינו מפורש בחורה כלל בלאו של רציחה ,אלא חכמים דימו זאת
לרציחה ,ובזה כו״ע מודים שאין בזה דין של יהרג ואל יעבור ,כמו שכתב בשו״ת
נוב״י (תנינא אבה״ע ק״נ) דאיסור מדרבנן באביזרייהו של שלש עבירות אין דין של

יהרג ואל יעבור ,ויעויין בפ״ת יו״ד קנ״ז ,סקי״ב.
בשערי תשובה לרבנו יונה (שער ג ,אוח קלט) ובפירושו למסכת אבות (פ״ג ,יא)
כתב בזה״ל :והנה אבק רציחה הלבנת פנים כי פניו יחורו ועל כן אמרו רבותינו ז״ל

לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים .ולא אמרו כן בשאר
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מרפא לשק ז ♦ תשגר

עברות חמורות ,אכן דמו אבק הרציחה אל הרציחה ,וכמו שאמרו כי יהרג ואל
ירצח ,ודומה לזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים ,ולמדו
זה מענין תמר וכר.
בשו״ת בנין ציון (סימן קע״ב) כתב שלפי דברי רבנו יונה מיושבת קושיית

התוספות מדוע לא מנו הלבנת פנים בהדי ג׳ עבירות ,שהרי אין זו עבירה נוספת
שדינה יהרג ואל יעבור ,אלא עבירה זו נחשבת לאבק רציחה ,וגם בשאר עבירות
דעבודה זרה וגילוי עריות לא קחשיב אבק דידהו בהדי ג ,עבירות.
הרמב״ם לא הביא כלל להלכה שצריך להפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני

חברו ברבים ,וכתב בנחל אשכול (ח״ב  )118שסובר שלא אמרו כן בדרך חיוב .אלא
בדרך מוסר ,להשמיענו חומר הלבנת פנים עד שנוח לאדם להפיל עצמו לכבשן האש
ואל ילבין פני חברו ברבים ,וכן כתב המאירי במסכת סוטה (י" ):דרך הערה הוא
שאמרו יפיל עצמו לכבשן האש" ,וכן כתב במסכת סנהדרין (י״א .ע״ב) "מדרך

המוסר שלא להלבין וכר" .ובמסכת ברכות (מ״ג ,ע״ב) כתב דהיא "דרך צחות".
יוצא איפוא לנחל אשכול ,שהרמב״ם סובר שאין חיוב להפיל עצמו לכבשן האש,
א״כ לשיטת הרמב״ם שסובר שבמקום שאמרו יעבור ואל יהרג אסור למסור נפשו,

גם בהלבנת פנים כן הוא ,ומה שתמר מסרה נפשה ,היינו משום דבני נח רשאים
להחמיר כמבואר במשנה למלך (יסוה״ת ס״ה ,ד).
בפרי חדש על הרמב״ם בהגהות מים חיים (יסוה״ת ס״ה ,ב) חולק על הנחל

אשכול ,אהא דכתב הרמב״ם בשלוש עבירות יהרג ואל יעבור כתב דה״ה נמי הלבנת

פנים והביא דברי התום ,במסכת סוטה הנ״ל.
בספר "מנחת שלמה" להגרש״ז אוירבך שליט״א (סימן ז׳,ד) מקשה להני שיטות

דסברי דחיוב גמור להפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים ,צ״ע מאי
טעמא אסור לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים ,ולכאורה הוא קל וחומר ,ומה אם
מותר לחלל שבת כדי להציל אדם ממיתה ,ב״ש להציל מהלבנת פנים דחמור יותר
משריסת ג ,נפשות בכבשן האש ,וא״כ מי שרודף אחר חברו לבזותו ולהלבין פניו
ברבים בעלילות של שקרים וכזבים ,יהא מותר לחלל שבת להצילו ,וזה לא שמענו.

ותירץ דבאמת אסור לעבור גם על שבות דרבנן כדי למנוע הלבנת פנים מעצמו
או מאחרים ,אע״ג שהוא מציל בכך גם את המלבין מעוון חמור שאין לו חלק
לעוה״ב ,והא דשרי שריפת ג׳ נפשות למנוע הלבנת פנים ,היינו כמו שמבואר
באחרונים שאסור לאדם להציל עצמו ממיתה ע״י קטיעת אבר של חברו שלא

ברשות ,וגם יש ס״ד דאסור להציל עצמו בממון חברו ,כמו כן אסור להציל עצמו
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ממיתה ע״י קטיעת אבר של חברו שלא ברשות ,וגם יש ס״ד דאסור להציל עצמו ע״י
הלבנת פנים של אחרים ,אבל כמו שהרודף להפסיד ממון חברו או אפילו לקטוע

אבר אסור לחלל שבת כדי להצילו כך גם בהלבנת פנים ,והיינו משום דאף אם אסור
להציל עצמו באיסור גזל או הלבנת פנים ,מ״מ כדי למנוע אחרים מזה אין שום היתר
לעבור עבירה ,ורק משום פקו״נ ממש אמרה תורה שמותר לחלל שבת ולהרוג את

הרודף אפילו בשבת .ולדעת הכפות תמרים ביומא פ״ב שסובר דשרי לקלקל אבר
של חברו להציל עצמו ממיתה ,נראה דשרי נמי להלבין כדי שלא יהרג .אבל כל זה

דוקא כשהעכו״ם בפירוש אונסים אותו להלבין ואומרים שאם לאו יהרגוהו .אבל אם
העכו״ם רוצים להרגו ,אלא שהוא עצמו מצא דרך של הצלה ע״י הלבנת פנים שלא

כדין אפשר דיהרג ולא ילבין ,וכמו״ש דמוטב שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין
פני חברו ברבים עכ״ד.

והנה במסכת ע״ז (כ״ח ,ע״ב) איתא ,נפק מר שמואל ודרש עין שמרדה מותר
לכוחלא בשבת ,מאי טעמא ,דשוריינא דעיינא באובנתא דליבא תלו [מאור העין

מעורין ואוחזין בטרפשי הלב ,רש״י] מתוך דברי רש״י מתבאר שטעם ההיתר משום

סכנת נפשות .וכן הוא ברמב״ם (שבת פ״ב ,ד) ובשו״ע או״ח (שכ״ח ,יז).

התום׳ בסוכה (כ״ו .ע״א ד״א אפילו) כתבו בשם ר״ת שאף על סכנת אבר אחד
בלבד מחללים שבת ,וכך יוצא גם מדברי התום׳ בע״ז שם שפירשו "דשורייני
דעיינא באבנתא דליבא תלו" כלומר ראיית העין תלויה בהבנת הלב ,ולא כרש״י
שראיית העין קשורה ואחוזה בלב ,וכן תוס׳ הרא״ש במסכת סוכה שם כתב שעל
סכנת אבר מחללים שבת ,ובחדושי המאירי לע״ז אחר שהביא דברי רש״י כותב

שאין הדברים נראים ,אלא אפילו על סכנת אבר מחללים ,ולא אמרו שוריינא דעיינא
בליבא תלו אלא לומר שהפסד סכנת אבר לבוא ,מיהו באור זרוע (הל׳ יוהכ״ם ריש
פרק ג׳) הביא בשם ר״ת בזה הלשון :ואפילו אבוד אחד מאבריו אני קורא סכנה
דמחללין עליו את השבת ,כדאמרינן גבי מכה של חלל אע״ם שרוב אינם מתים ,וכן
עוברות המריחות אנו רואים שאינן מתות והתירו להאכילן ,אלא דקלקול הגוף או
חסרון אבר ועובר ,סכנה היא ,וצא ולמד מחיה ועוברה וממקיז דם ונצטננו דהתירו
לעשות מדורה אפילו בימות החמה ,אע״פ שהחולה אינו סובר למות בכך ,ע״כ.

לפי הבנת ה״אור זרוע" בשיטת ר״ת כל ההיתר הסכנת אבר משום שיש אפשרות
להגיע לידי סכנת נפשות והקלו בזה מספק ,אך לדעת התוס׳ והמאירי אין הטעם

משום שיש אפשרות להגיע לידי סכנת נפשות והקלו בזה מספק ,אלא ההיתר הוא
משום אבוד האבר בלבד ,וסברתם היא כשם שיש דין פקו״נ בסכנה כללית לכל הגוף
משום "וחי בהם" ,כך יש דין על כל אבר מאברי הגוף שיחיה עם קיום המצוות ,וגם
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זה נכלל בהיתר של "וחי בהם,׳.
לדברי המנחת שלמה דלעיל דמי שרודף להלבין פני חברו אין כל היתר לחלל

שבת להצילו משום שרק בפקו״ג ממש אמרה תורה שמותר לחלל שבת ,ולא ברודף
לקטוע אבר חברו ,וכן גם בהלבנת פנים,־דברים אלו עדיין לא מעלים ארוכה לשיטת
התום׳ והמאירי הסוברים שגם עבור מניעת אבוד אבר מחללים שבת ,א״כ גם הרודף
להלבין פני חברו יהיה מותר לחלל שבח כדי למנוע הלבנתו ברבים ,דלא גרע
מאבוד אבר אחד וצ״ע.

48
מרפא לשון ־ ז קובץ בעניני שמירת הלשון עמוד מס 48הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

לא יזכה למעלת הצדיקים הטהורים אשר מימיהם לא עשו עבירה,
כאשר אי אפשר לשני אנשים משרתי המלך ,האחד נאמן מיום היותו
לא נמצא בו ערות דבר והשני קשר עליו והכעיסו ומרד בו ואחר כן
נכנע אליו והכיר חטאו ,כמו שמעי בן גירא בבואו מתנפל לפני דוד
המלך ע״ה ,כידוע אע״פ שימחול לו המלך לא תהיה מעלתו בעיניו

כמעלת עבדו הנאמן ,השכל יורנו כי מנשה בן חזקיה עשה תשובה
אשר כמוה לא עשה איש והפליג נפשו בעינוי בעבודת האל כל ימיו,
ולא הגיע למעלת מרע״ה ולא למעלת דוד מלך ישראל אשר היה
מנעוריו ירא אלהים ,ומה שארז״ל במקום שבע״ת עומדין כו׳ אמרתם
אמת כו׳ כי יש בעלי תשובה אשר לבם נכון כלב הצדיקים ,בתחילתם
ישרים היו ושגו ,או נזדמן להם עבירה וגבר עליהם היצר ,ואחרי כן
שבו לקדמותם ולישרם ונכפלה צדקתם ועבודתם בעבור החטא אשר
עשו ,אלה הם הנכבדים מהצדיקים ,כי צדקתם כפלים מצדקת הצדיק
אשר לא חטא ,על אלה יש לומר במקום שבע״ת עומדין אין צדיקים
גמורים יכולים לעמוד .וראה במנורת המאור לר״י אלנקאווה ח״ג
(נוירק תרצ״א) פרק התשובה ע׳ ע ,ובעקידת יצחק לר״י ערמאה
נצבים שער המאה ,וע״ע באספקלריא המאירה לזהר וירא (בדה״ס
י״ב ד) מה שהביא מם׳ אהבת השם.
טו .שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב כו׳ .ע׳ זהר ויקרא
כ״א א דא הוא מאריה דתשובה קודם הוה רחוק והשתא איהו קרוב,
שם מצורע נ״ד א ,ושם אחרי ע״ו ב ,ורע״מ בהר ק״ט רע״א.

טז .אריב״ל זה וין המשומר כענכיו כו׳ .ע׳ מהנ״ע תולדות
י"“
קל״ה ב אר״י יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית אלו דברים
עתיקים שלא נגלו לאדם מיום שנברא העולם ועתידים להגלות לצדיקים

עליו ונכשל בעבירה ההיא יכרתו ימיו וימות בנעוריו כו׳ ואץ נפשו
בהכרת אבל יהיה לו חלק לעוה״ב כו׳ אשר עם החטא החמור ההוא
יהיו עונותיו מרובין מזכיותיו כו׳ היא נכרתה מחיי עולם הנשמות

כו׳ ויש כרת חמור שנכרב גופו ונפשו והוא הנאמר בו כי דבר ה׳
בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת כו׳ שלא תחיה נפשו בתחיית המתים
ואין לה חלק בעוה״ב כו׳ הכתוב הזה במגדף וער3ד־־זדה-כגו_ע22״ש _
ובשער הגמול שבס״ס תורת האדם באריכותW \k .׳ y\l7Aץזי*/
כא .והמבזה את המועדות .ברש״י חולו של סועד ,ובל״ש י׳ק
־׳
כ׳ שהוכרח לפרש כן מדנקט ה מ בז ה ולא נקט המחלל אלמא
שאינו מדבר מיום טוב עצמו אלא מחולו של מועד דהואיל ואינם ץך
חמורים כיו״ט אינו חושש לשומרם ונוהג בהם מנהג חול ,ויותר נכון
דרש״י לטעמיה דס״ל דמלאכה בחוה״מ אסור מן התורה כדפי׳ ברפ״ב
דחגיגה כו׳ ולכן פי׳ נמי אהא דאמר רב ששת בם׳ אלו הן הלוקין׳כל (0
המבזה את המועדות כאלו עובד ע״ז דכתיב אלהי מסכה לא תעשה
וסמיך ליה את חג המצות תשמור ופרש״י את המועדות חולו של מועד/ ,
את חג המצות תשמור מפרש בחגיגה אם בראשון ושביעי הרי כבר
אמור הא לא בא להזהיר אלא על חולו של מועד שאסור בעשיית
מלאכה ,וכ״ם רשב״ם בפ׳ ע״פ וכבר חולקים עליו התום׳ בם׳ אין
דורשין וכ׳ דהא ליתא דאיסור מלאכה בחוה״ט מדרבנן הוי ,ולפי
דבריהם הא דאמר רב ששת כל המבזה אר המועדות היינו יו״ט עצמו,
וכן נראה מרמב״ם פ״ו מהל׳ יו״ט מדקבע הך מימרא בדיני הכיבוד
והעונג של יו״ט עצמו ,ואפשר לומר דלפ״ד הא דאר״א המודעי והמבזה
את המועדות איירי נמי ביו״ט עצמו אבל בחוה״מ אינו ראוי לענוש
חמור כזה שלא יהיה לו חלק לעוה״ב מאחר שאין בו איסור מלאכה
_אלא מדרבנן ולא אשכחן בשום איסור דרבנן עונש חמור כזה.

לעתיד לבוא וזו היא השתיה כר ,בתקו״ז תכ״ח (ע״ב ב) יינא דאורייתא ■
סתים וחוזים דלא ייעול נוכראה תמן ודא יין המשומר בענביו מששת
כב .והמלבין פני תכירו כרכיב .בב״ש כ׳ בכפר־ פ׳ שלח
ימי בראשית ,ובזהר חדש ויצא (כ״ח רע״ב) מעסיס רמוני זהו יינה) וכן ברי״ף וברא״ש ליתיה ,שיב עיינתי בפירש״י דמם׳ אבות שכ׳
של תורה וזהו יין המשומר כו׳ והם הדברים העתידים להגלות לצדיקים המלבין פני חבירו ברבים לא כתיב התם במלתיה דר״א המודעי בחלק
לעתיד לבוא ,וראה זהר וישב קצ״ב א הבשילו אשכלותיה ענבים כר ',ולא ידענא היכי מפיק לה כקרא עכ״ל .ול״נ דשפיר מפיק לה מקרא
ויקרא ד׳ ע״א שתו ושכרו דודים כר ,שם י״ב ב כי טובים דודיך מיין כי דבר ה׳ בזה דכשם שצוה הקב״ה על קדשים ומועדות כך צוה ג״כ
כר ,שמיני ל״ט ב וחכך כיין הטוב כר ,אמור צ״ג סע״ב מקראי קודש שלא להלבין פני חבירו ברבים כדכתיב הוכח תוכיח את עמיתך
זמינין אינון כר ,רע״מ שם ק׳ רע״א ויבא לו יין כר ובפנחס רל״ו א ולא תשא עליו חטא ,ותניא בתו״ב ומייתי לה בם׳ יש בערכין הוכח
תוכיח יכול את מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא ,ואם
צדיק יסוד ביה סר׳ד דאיהו יי״ן המשומר בענביו כר.
יז .ואם תאמר גן הוא עדן כר .ע׳ זהר חוקת קפ״ב סע״ב הקפידה תורה שלא לבייש אדם במקום תוכחה ק״ו שלא במקום
ואי תיסא מאן עדן תתאה אלא דא עדן דאקרי חכמה תתאה ודא תוכחה .ועוד שהרי שופך דם האדם באדם כו׳ ואמרינן בם׳ הזהב כל
המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמים דאזיל סומקא ואתי חיוורא
קיימא על גן דבארעא כר.
הלכך שפיר קרינן עליו כי דבר ה׳ בזה ,ובר מן דין י״ל דבכלל אפיקורס
יח .ואת מצותי הפיר זה המשיר כרית כשר כר הכרת
הוא דאית ביה אפקירותא בעלמא למ״ד לק׳ אפקורס היינו המבזה
כעוה״ז תכרת לעוה״כ .יעוין ברמב״ם הל׳ מילה פ״א ה״ב דהמפיר
ברית אינו חייב כרת עד שימות ערל א״כ אמרם הכרת בעוה״ז היינו את חבירו בפני ת״ח שהרי לא עדיף ת״ח מן רבים שאינם ת״ח ,ובפרט
י **"*,אחרי שימות ערל יכרת זרעו ע׳ שו״ת בן יהודה סי׳ צ׳ ,והנה מלשון שעל הרוב יש ברבים לכל הפחות ת״ח אהד ,והא דנקטו המלבין ולא
המאדים פני חבירו ברבים אע״ג שמתחילה פניו מאדימות ואח״כ
המשיר משמע שכבר היה בברית אך אח״כ הפיר אותו והיינו
מושך בערלתו וכן מבואר בירושלמי הכא בריש הפרק מפיר ברית מתלבנות ,שעיקר הרגשת הצער כשפניו מתלבנות.
בשר זה שהוא מושך לו ערלה ,וראה לעיל ל״ח ב אות כג־כד.
כג .וע׳ בזהר קדושים פ״ה א מאן דלייט לחבריה ואיהו קמיה
יט .הכרת כעוה״ז .ע׳ מוע״ק כ״ח א מת בחמשים שנה זו ואכסיף ליה כאלו אושיד דמיה ,וראה בשערי תשובה לרבינו יונה
היא מיתת כרת הוא וזרעו נכרת בין אלו שהיו לו קודם החטא בין שער ג׳ דעל עבירת הלבנת פנים יהרג ואל יעבור דזהו אבזרייהו
לאחר החטא ,ושיטת ריב״א (בתום׳ שם) דזהו רק בהנהו דכתיב בהו דשפיכת דמים כו׳ וע׳ בפירושו לאבות פ״ג מ״ה ,ובס׳ חסידים סי׳ נ״ד
ערירי ולא בשאר כריתות ואך בכרת שבנדה סובר דגם זרעו נכרת שב׳ איזו היא רציחה שאינה ניכרת לעינים והעונש גדול מאד והעבירה
ע׳ תוס׳ יבמות ב׳ ע״א ד״ה אשת אחיו משום דכתיב נדה היא וכתיב קלה וחמורה היא למעלה ,היא הבושה המבייש פני חבירו ברבים כו׳
ערירים יהיו וע׳ שיטת רבינו תם בתום׳ שבת שם ומש״ב בס׳ נפש שאלו היה הרגו היה מקבל המיתה כדי שלא יהי מתבייש ,וע׳ תקו״ז
תנ״ח (צ״ב ב) בושת איהו בתלת גוונין חוור וסומק וירוק באנפין כו׳
חיה סי׳ שכ״ד סס״ע י״ד.

כ .תכרת לעוה״ם .יעוץ ברמב״ם הל׳ תשובה פ״ח ה״א שב׳
שאותה הנפש שפירשה מן הגוף בעוה״ז אינה זוכה לחיי העוה״ב כי׳
משמע לכאורה שכל הל״ו כריתות עונשן שוה בהכרת מעוה״ב ,אמנם
הרסב״ן בפירושו עה״ת אחרי י״ח כ״ט בכריתות בתורה שלשה ענינים
האחד הנאמר בו ונכרת האיש ההוא ,השני הנאמר בהן ונכרתו הנפשות
העושות ונכרתה הנפש ההיא מלפני ,והשלישי הנאמר בהן הכרת תכרת
כו׳ כי האוכל חלב או דם והוא צדיק ורובו זכיות אבל גברה תאותו

ניצוצי זהר אות ג ,ובזהר חדש רות (ע״ט ג) המדור השני הוא נקרא
שחת שם דנין המלבין פני חבירו ברבים כו׳.

אחד.

כד .ואפי׳ אומר כל^חתורח' כולדרמךח׳כמים חוץ מפפו-
ע׳ תשובות הרמב״ם (ירושלם תרצ״ד) סי' מ״ו :שאלה על

עמידת בני אדם בעת קריאת עשר הדברות כו׳ ,וכבר ביארו שאין

הבדל בין מי שיכחיש התורה בכללה או יכחיש פסוק אחד ויאמר
משה מפי עצמו אמרו ,והיה מהמינים מי שמאמין שאין מן השמים

1

דף כט סוף ע״ב .וכה״ג בר׳ זירא דעלה לא״י וקרי
טעמא דקרא דרש ר״ש .יומא דף מב ,ב,
להו בבלאי טפשאי בנדרים דף מט ,ב .ועמ״ש ערך
יבמות דף כג ,א ,ע״ש בתי״ט
יארוד נאלא .ויש לתת לב על ר׳ ירמיה ור׳ זירא
בפ״ב מ״ה ,סוטה דף ח ,א .סוף פ״ג דקידושין
שקרו לחכמי בבל בבלאי טפשאי ,ובפרט ר׳ זירא
דף סח ,ב — (מבואר בכל מקום דר״ל דמפני
דדרש ר״ש טעמא ממילא אייתר טעמא דכתבה י שמצינו שהיה מופלג בחסידות .ואפשר כי היו
שונאים אותן מפני שנשארו בבבל ולא עלו לא״י
תורה ,וע״כ בא לרבות אע״פ שמצד הטעם היה
כמו שעשו הם ויזכו לאור תורה ולקדושה יותר.
ראוי למעט .ולא הבנתי במה מפקפק בית חבר דף
(כמ״ש ר״ל לרבה בר בר חנה ביומא דף ט ,ב
לח ,א על רש״י למה לא כתב שם קידושין כמ״ש
אלהא סנינא לכו ,ור״ל שנשבע באלהא שהוא
הר״ן ,וצל״ע בר׳־ן כי אינו בידי) .ע״ע תוס׳ סוטה
שונא את בני בבל ומפרש מפני שלא עלו כולם עם
יד ,א [ד״ה כדי]( .לכן לשוא* השיגו על הסמ״ע
עזרא לא״י .ורוב בעלי תורה שוגים ומפרשים
במ״ש ןבחו״מ] בסי׳ צ״ז ס׳יק כ״ב טעם על
שר״ל אמר שהאל שונאם ,וליתא רק כמ״ש ,והכי
איסור חבלת בגד אלמנה ,ועיין מ״ש בקונטרסים.
מוכח בתוס׳ מנחות ריש דף ק [ד״ה ששונאין]).
ומזה יתיישב מ״ש הרמב״ם בפי׳ המשנה סוף
וזה הוא שאמר ר׳ ירמיה משום דיתבי בארעא
פ״ט דב״מ טעם דאין ממשכנין אלמנה משום
דחשוכא וכו׳ .ומה שמצינו בשני מקומות ביומא
חשד ,אף דפסק שם בין עניה בין עשירה ודלא
דף סו ,ב ומנחות דף ק ,א ששונאים בני־ א״י את
כר״ש ,אלא ע״כ כמ״ש דלא קיי״ל כר״ש לדרוש
הבבליים ,לא ר״ל ח״ו את הת״ח שבבבל ,רק [את]
טעם ולחלק להקל ,ומ״מ דרשינן טעם על הכלל,
המון העם .ויתכן מפני שהם מזוהמין ומתנהגים
ולכן ס״ל לרמב״ם דאפילו בשעת הלואה אסור
שלא בנקיות ,משא״ב ת״ח שבבבל שהם מצויינים
כמ״ש פן יארע ביניהם קלקול ,כאשר השיגו
— כבשבת דף׳ קמה ,ב ,ובקידושין דף עב ,א
הראב״ד [בהל׳ מלוה ולוה פ״ג ה״א] .ועיין תי״ט
שדומים למלאכי השרת .ואפשר במנחות שם ,מפני
יבמות פ״ב מ״ה שהפליא להקשות על הרמב״ם
שאכלו אלכסנדריים בשר השעיר חי שהוא מיאוס
דלפעמים נקט טעמא דר״ש ופסק כוותיה) .ב״מ
מחמת דם וזוהמה אע״פ שהוא מותר ,קרי להו על
דף קטו ,א ,סנהדרין דף טז ,ב ודף כא ,א ,מנחות
שם בבליים .וע״ש תוס׳ [ד״ה ששונאין] דלכאורה
ד־י ב ,ב ,וגיטין דף מט ,ב ע״ש .וצ״ע לר״ש לא
אין [בכך] גנאי ,משא״ב שם ביומא ודאי מנהג אינו
יקח ולא יחלל [ויקרא כא] — עיין קידושין דף
הגון שהיו אלכסנדריים תולשין בשערו ביוה״כ,
עח ,א .ועיין קונטרסים כרך ד׳ דף רלא ,ב ,וכרך
[לכן קראום] בבליים מפני שנאה כפי׳ רש״י שם.
ו׳ דף נב ,ב.
וכן נ״ל דגר׳ בשבת דף קמה ,ב מפני כה בבליים
טפח ליה אבוה בסנדליה .מו״ק דף כה ,א ,ב״ק
מזוהמין כמו אינך שאלות שהן על בני בבל ,ולכך
דף לב ,ב.
השיב רב אסי על שאוכלים שקצים ורמשים ,ואיהו
[בנוסחתינו שם ובמס׳ שבת קיג ,ב רב אמי] הוא
טפשאי — בבלאי משום דיתבי בארעא
דהשוכא וכו׳ .פסחים דף לד ,ב .ולאו
דאמר בזבחים דף קיג ,ב האוכל מעפר דבבבל
כאילו אוכל שקצים ורמשים ,ות״ח דבבבל אש
הלצה הוא רק כפשטי׳ ,ור״ל שאינו מצד חסרון
תורה מעכל זוהמתן ,ור׳ יוחנן מפני כבוד ת״ח
שכלם ,וע״כ אוירא רא״י מחכים שהיא גבוהה
מכל הארצות .ע״ע יומא דף נז ,א ,זבחים דף ח
שבבבל אף כי היו תלמידיו בני בבל חלק על רב
ודף ס ,ב ,בכורות דף כה ,ב ,מנחות דף נב ,א.
אסי שם ,וגם על ר״ל ביומא דף ט ,יע״ש .אלא
דצ״ע רב אי גרי־•,׳ בשבת בבליים איך אמר ד״י שם
ובכל מקום ר׳ ירמיה הוא דקרי להו כך ,והיינו
דאמרינן בכתובות דף עה ,א כי סליק להתם קרי
מפני שלא עמדו על הר סיני ,וע״ב ר״ל הגוים,
לן בבלאי טפשאי .ומ״ש דלא הוה ידע מה קאמרו
וא״כ כל האומות נמי .ואפשר שמעולם לא איגייר
רבנ ,,לא ר״ל שלא הבין ,רק שלא ידע דברים
גיורא מינייהו ,כמ״ש בברכות [יז ,ב] גובאי
הידועים ושנונים .ואפשר שהוא מ״ש בעירובין
טפשאי ,ודוק ,עי״ש פירש״י.

טרח—יארוד

 -קיג -

׳<> L

זרח .מילתא דאתיא בק״ו טרח וכתב לה

כשסמכוהו לא כחל ולא שרק ו|

קרא .פסחים דף יח ,ב ודף עז ,ב ,יומא
1מג ,א ,יבמות דף כב ,ב ע״ש ,קידושין דף ד,
נ״ש ,סוטה דף כט ,א ,ב״מ דף צד ,ב (וצ״ע
1דמקשה אלא ג״ש למה לי) ,סנהדרין דף מ ,ב

הי1

1ע״ש בחכמת שלמה ,ודף מא ,א ,זבחים דף כב,

ודף פב ,ב ,חולין דף קיח ,ב ,שבת דף קלא ,ב.
ל|ב״ק דף כז ,א ,ובר״ן נדרים דף ג ,א ,דה״ה
!מקש .ובתום׳ שבת דף קלא ,ב [ד״ה אי] דה״ה

1

מילתא דאתיא במה הצד ,משא״כ כשנוכל למילף
(הדיא חדא מאידך .וע״ע שם דף כח ,ב בתוס׳
י״ה ור״י־י דחתם כתבו תירוץ זה .ונ״ל דבק "ו
|להדיא אין לומר כך ,דא״כ בטל והלא דין הוא.

טריפה

אם יולדת .עיין חולי! רף נז ,ב,
ובזבחיס דף קטז ,א .ועע״ש אם חיה.

||'ארוד נאלא.

כך קרי ר׳ אבהו לר׳ זירא

בסנהדרין דף נט ,ב על דאבעיא
5מיניה ירדה לו דמות חמור מן השמים .וזה ר׳
1זירא מורגל בש״ס בארעיות משונות .ת״ל רש״י:

תנין שוטה דרו׳ ומספיד תמיד ,וכל תנין שבמקרא
מתרגמינן ירודין .וצ״ע על רש״י ,אם ס״ל פי׳
יארוד תנין ופי׳ נאלא שוטה מלשון נואלנו ואויל,
מה ענין מספיד לכאן ומה ענינו .ועוד קשה על ר׳
אבהו גופיה ,מה לו לזלזל לר׳ זירא חנם .לכן אני
׳יומר בדרך אפשר ,דגם לרש״י היה קשה זה ומשני
?ה במיתוק לשונו ,והענין הוא ,שר׳ אבהו היה
מעונג ומפונק מנוער ,כבגמ׳ דכתובות דף סב ,א
דאיפחית בי באני מתותיה ואיתרמי ליה עמודא
סליק ואמי־יהו ר׳ יוחנן וכו׳ והוו סמכי ליה רב
אמי ורב אסי ,ע״ש פי׳ רש״י ,והיה נשוא פנים
וגדול בי קיסר כמ״ש בחגיגה [יד ,א] ,ובכתובות
[יז ,א] דייי״י־יז ליה אמהתא דבי קיסר רבא ׳־עמיה
וכו׳ ולכן לא היה בכחו להעמיק בהלכה והיה דורש
אגדתא כבמס׳ סוטה [דף מ ,א] משל מוכר סדקית.
והארכנו בדרוש הספד על אחד מהגדולים במדרש
[ב״ר סב ,ג] שר׳ אבהו כד דמיך אחזו ליה תליסר
נהרי אפרסמון וכו׳ ואמר ואני אמרתי לריק יגעתי
וגו׳ [ישעיה מט ,ד] ,ר״ל תענוגי עוה״ז שקיבל,
יע״ש בקונטרסים [ר׳ לעיל בספרנו עט׳ יא]( .ונ״ל
ע״י שהושחרו שיניו מפני תעניותיו ,ולכן שרו לו

חן ,כתובות דף יז ,א ,כי
והשבח היה הפלגת תורתו ,כנ|'
ויעלת חן [משלי ה ,יט] .וצ״ע■
ועיין ערך בושני) .ור׳ זירא היה|•

כבסוף כתובות [דף קיב ,א שני|
לארץ ישראל ,ובב״מ פ׳ הפועל?!
ש׳ תעניתים אחר שעלה לא״י|( ,
ב ,וצ״ע שם לרוב חסידותו .ובפ י
א] שלא היה רוצה לקבל הסמיכו
ב)  ,ובדק נפשיה בתנורא אם יי*
גיהנום [ב״מ פה ,א] ,ולכן היה 1
כדרך המסגפין והחסידים ש17
תמיד ולא נמצא שחוק ושמחה ב! ;׳
דף נ ,ב] יומא דמחייך בה רבי
חשבו לחסידות של שטות ,כדעת ג
מהאחרונים ,וגם בגמ׳ תענית דף י:
דנקרא חוטא ,וכ״ש ת״ח מפני <
שמים ,כי ע״י מיעוט כחו דמו וחי י
כחות הנפש הזכרון והחריפות
והדמיונות והטעותים .לכן על ש׳
שאינו קרי ליה רב אבא תנין ,כ
תמיד .וי״ל ג״כ שמדמה ליה לח'

1

כמ״ש על החרבות [ירמיה ט ,י] 1
בהיכלי עונג [ישעיה יג ,כב] .וה 1
מתאכזר על גופו ,וכמ״ש [איכן
חלצו שד ,וכמ״ש רז״ל [נדרים
אשר חטא על הנפש [במדבר
[הרמב״ם] בשמונת פרקיו [פ״ד],
שהוא חסידות של שטות שיצא
בשכלו ותבונתו על שבא בשאל
למדין שמ״ש יארוד נאלא חלי
וגנאי ,אדרבה מורה חסידותו וב
עכ״פ לשם שמים ,רק שמ״מ ר׳:
עמו .כך אפשר לומר כוונת ר׳ א
ואם שגיתי ה׳ הטוב יכפר.
ואפשר שע״כ קרי ליה רב אס׳
אוכמא — במס׳ ע״ז דף טז ,ב
י־יצאתי ראיה למ״ש רריררש יי
מגמ׳ דנדה דף כג ,א -
ירמיה לר׳ זירא לידי גיחוך ו?.,
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איל דאיכקקי׳מאיאחי לאשמעי׳דטאנשעעמדקמטבמתני׳משא״ט
כמעשר • זה ליח/חיל דזהו גופי׳ אמי לאישמעי׳דמחני׳חזמוידתחמה
קתני • וי’ל דקושי מוקש? הוא דלישנא דתתני' משמע מאי בא' ומאה
טא עצמו הזי ממרי!דתהפה ולעי האדכיזכתזלאמ<זה«1מדי,מזה
נימי ג ס כתרומה אלאנפתוה מזה הוא דהו0ה1תוי-משא'כ אם נפרש
דמעשר בטל כחכאזיה״ל א׳ומאה דתחמה ח1מח בעצמי וק׳ל:
שסגגש׳ וניתי מעשי winלי׳ ונצטרפיצמט׳ • ניפובליזלאהימ
למיפרן אמתניכן משוסדה'^דכפחותמ«'פאיןל 1תקג'
פ׳יישוס פדי׳ אבל לקקי' דאמר דאפי׳כפקזתןזשו"פפזריךלו<מ׳פוין
 lg^7rrrojשפירדגם במתני'אפשר בפןי'א<ןוק«'ל ן •י.
קנקעיב נגס' חכנההייינו מלבקק׳קדאתאילא משניפמכנס
מינו שלא בפניו דאינומגלים אזי» ־ זזסא"לדשלא'
כפניו לא יחשב לעבירה כ’נ מכי ן שאינו מכליס־יאותז זס ליטא דא'כ
יקשה כן גס נעיאוקימתא דהש״ש דמוקי דעכג ה מינו דרש ני׳ בשמי׳
ואין פניו מתלאות צעירש'׳ אמא׳ יעשב זכלעבירה כיב» ושמא י״ל
ואיקימתא דהש*ס שאני דאעיג דאין פנ« ממלבמת מימהואנכלס
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אהרן

בבא מציעא

לו

הדין כן !אפי נסנן תלת •.לנו מחלק התנא כיין דשם לאמי הטעם
«ש1ס ימא^מיקא אלא משום דהוא משני ■ ",והשתא ממילא
ממועט מן הלחוקיל :

דן סב עיא מס׳ כדאיר פנחס משמו׳ דרבא^פעשלתשזנההינ כו׳ -
א צדא כ אמאי הוצון הש״ס לדחוק זלשכית לעיל בחן הואדאטהוו
נמילא מחייג להחזיר ואיידי כו׳ • היל לתוקיםדחיירי כשעשה תשונ1
(דלפ ז א ש דיוקא דהתם דמיו א צ להחזיר אעי׳בשעשה אביהן ששונה
אכל אניהן הי צוין להחזיר כדי לצאת ידי שמיס)• זה כבר תירצו תיס׳
פ'ט7ב'ק(דצ"דע’ב)כד’ה האאטהן מ׳דא־כהליל איןמחזיוין
דהוה משמע'הא אביהן מחזיר לצאת ידי סמיסיימ/קס לשון תיינץ
לכחזיר תשמע מדינא דיוצאי נדיינן • (ועיש תא}׳ בדיכוי שאח״ז ולא
תהשס מידי לסוג יס השיס דנאן) • ואילולי דבריהם זיל נלע/דגס
כליזעיכחוכח דמדינא קאמר דאי סיד דמפניתשמת אביהן טא
וקאמר דבניו א'צ להחזיר יקשה אט! אם רצו בניו להחזיר כדי לזט׳את
אביהן להיות תשובתו שלימה קא חסוי להיהפכאעצהשלא יעשז כן •
דלמנ״מ קאחרינהו התנא • אבל אי מדינא קאמר איש דאשמעי' התנא
דאינו יוצא נדייטן ■ ונזה ניחא הא דפמן הס״ס אחיב עגולנין ומלוי
נריניתוקאמר גולניןמאי אעפיי סגנו איכא נו' אלא אימא נו׳
לא ידע מוס כלל-ז? 1ו71א< א< 0נכלל הנן שאינןעולין מהגהכם וקיל:
ולכאורה והנראה שפת יתר לקושייתו • (לדרכינו גיתא דלכאורה יקשה
דןנטעיא בגמ׳דרשרנאמ’ד1נצלעישעטט'ט׳ ־ נכתבבח׳א
ע1ד מאי פרין ממלזי בריבית היל לשנויי דהתס מיידי כשעשה תשוב'
דישפיא ברש‘ ,דיה מפני שמשביח כו'ו3ןאצ'לחדשיסנישיני'ד1קא
(ושס אינו עולה לא שינוייא דתוק׳וגס לאשינויאדידי)• לכן דייק
,כו׳ קיק קא אמרי׳ לקמן בברייתא אצ׳לאדשי ס מד'
המקשה גזלנין תאי אעפ“י שגנז איכא ס׳ • ועינצ׳לדה־ק גזלני!
ס' אלא אפי' חדשים.מג'ט' ופירש'♦ שם מעכישאמז דיצ&יישנן מ'
 ,bnניהו מלוי בריבית • והשתא עיב לאי כשעשו תפונה קמיירי דאליכ
וזה שעסק על הישיבות^ חצב ליישנן לפי^כז' • ואיכהאזךפי׳
לא הוי קרי להו התנא גזלנין אחר שעשו תשובה ו<ל
זיל כאן אנל ישינגס בחופים שפיר ומי• אימא זה שעסק על חדשים
שס בתום' לא מאי קום עשה בו ’ ומסיק דכילהו איתלהו דריא נ• '1
רוצה הוא ליישנן וכטדאי אין לו לערב יפיניס ואעיג דעדיפי מ׳מה״ז
לכאורה יקשה■ גס לפירושם ו“לדמ"ממאידמי׳זה לדל
יממן • האביון דייל נמידפלוגתייהזדר׳נממי׳ות״קבקומואהדורי
דומה ממש לכתם דחדשיס ?ן ביוקר מן ^ש&ם ואפ/האס!הלערנ
מקקעלהישיניס • 1והאילדכאןשאני.ל?כליתנ!ל«םד^םבשביל
פליגי א“ניילדאמרלךר׳יוחנן דנקומו אהדוה פליגיואיה! נסיק
ס׳ל (ומה גס דאיכא למימ׳נמי דניע אחין טותי׳דר׳יוחק וכערשיי) •
הנן* דמעוונט ישיני׳ -זה ציתא דא’נ גס&קמ^5צןטןן ן<ןדשיס
מה איל דת ס׳מפרשי דבוונ׳הש״ס אינו לדחות דברי המתח אלא כוונתו
הן מעוליס׳בדמיס מן ♦שיט' ככל יתנו לויוזיטם׳עאור^ן/דאית נהו
חדש:ס מעורנין־אלא וודאי ללא יחליפו לן1זן1£ישיניסבצתילועורטן כדי שלא תקשי לר״א האין שביק היק ועמד כר' נחמי' (ופשיעא אס
נאמר כפירשיי דכיע אתין כר׳יוחקיקשה צר״א טפי) • לכך מוקיהשיס
הכור הנך כמעירבין כחדשים איכגם כאן במימאכן• וגיכאילדגס
ואמר לן ריא דאיהו מוי,י דכ״ע אמין כוותי' !כפירושם זיל  -זה^ליתא
מי לויולה ליישנן לא איכפת לי' אס ישיט' א$ממ ׳•"ןלכן .כאן כפסק
על סדשיסמזתולעוב לו ישימם • תשא׳בהעם שפסק על ינמיסדמא דא״כ לא הי' צריך המדחה לדחי' זי כלל דהא גס אס נפרש דכיע אמן
ולאי ר-צא לסימן בזה מדאי גריעותא מא^יעמכממדשים ־ זה כר׳ יוחנן מ'« לא קשה לו״א מידי דהא איכא עוד תנא דמתני דגזלנין
ומל1י בריבית דקאי שמיי • ונלעידדהנז בליז יקשה להא דמשנקתנאי
חדשיםמוקרמדישיניסמניון
הןישיטסמניון
שיהא חדשים בוקר
ניתאדאיב היכימשכחת לי ..
____ _
היא ט' • מאי שינוייא הוא זההא כמה'פעמים פרין השיסיליהא
דישיניה אפשרלערב בתדטס ולא יתקצקלובתדאי תמצא לישיניס
כתנאי וכאן משני תנאי היא (’אע״ג ד זין זה קושיא'עצומה  .מ'מ
סרנה קונים יזתלאלתופים דגם מי שקונהחדשיסליישנן יקנה נפי
אגנגוואנתק)וציללפידהמקשה פריןלר׳יוחנןמחסני' דגזלנין
יפיניס לערב בהו • ,׳אלא וודאי .דליישגן אלא לערככה^פיניס משום
ומלוה בריבות ש' דהוא סתם מת.!:׳ ׳מצינו נר יוחנן דס״ל דהלכ׳נסתש
שיתקלקלו דלפיז שפיר משבחת לי'פעמים  wחדשים ניוקר אן
משנה כמפורש .כתה פעמים בשיס • וע״ז משני תנאי היא כלומר
הישיניס-זאיכ !ודאי קשה כנ״למגלעיד לפז דקש׳ בהא דקתני בברייתא
דאיכא נמי סתתא אחריתי דקאי ר' י1חנן כמתי׳והיינו תיקדר׳נחמי' •
מפני שאדם רוצה ליישנן • דל כא:רה הוא שפת יתר דלמה הוצין התנא
וכזקמצינו כמה פעמי׳ כפיס דסשני אליני׳דר׳ מתנן כן והשתא מתיק
לתת טעם לזה דחדשי׳ק ביוקר אס! איכא איזה נ'« לדינא בזה • דא״ל
דלק דמי אדם אמירים הוא דרוצין ליישנן וזה דאינו חצה ל*שק לכן  .גסקוש״פיהנילדלפ"זמדחה המקשה פפירדמל׳ל לליוחקלפרח
.דר׳ נחמי' פליג עם התיק בקומו אהדוריונשטל זהשביקהןסתמא
לא יערב לו • זה ליתא דמ’מ לא הוי צריןלעימרי:הו,חה פשיטא דלתי
ד4ןצניףמלויבריבית •אימא דהרוויימאתיןנר’אוכפי׳יתזס' ולא
שאינו רוצה ליישנן ,ישינים עדין לי׳מתדשים• זע*נ ללואשמעי׳התנא
סליגיסתמופ אהדדי כלל ואישזדוק :
סהדדוקאסיכאדנודע דומי כני אדם ק1ניןמ־שי 0ליישנןאזיאס
פסק עמו על חדשים אינו רע^י לערב לו ישינים • מש ס מודאי דעתו
קן ע׳א נרש״י דיה ה״נ לא קץ 1פליג אדרינ ט' • איל מניל דפליג
מא מסתמא כמו רוב מ• אדס ■ אכלכינא דציטטדעשיסיקוניןנני
אית׳דר׳נ מיירי בדק אנלכלא קן גס איה! מוד׳ף
זה אינו דא'כ אחאימצון ריב לשנות מיל אליבי׳דמניומי דמפני׳ל
אדם ליישנן אזי אפי׳פסק איהו על <ןושי׳ אפיה תותרלערב לו יפעים •
יוסי היא (א׳נדא׳ל קני מעכשיו) הלל מותני׳ מיירי«דלא ק • אלא
זלכןקאמר המניין מעני שאדם'חצהליישנן ■ .דנוונמו הוא מניון
מדאי דלל׳ג אין חילוק בין ק ללא קץ דכהלוואה לעולם לח קצי • וג'כ
פמדשיס הס ט^כחדאי מא מש ם שחב ב״א קונין אותן ליישנן •
איל כמים תוס' גדיה פירי מאי ש' דרנינא דאפיק פירי ע’כ לא מהאי
ומשיה לא יערב לו ישיניס •1 -השתא שעיר פידשיי כאן אבל ישיניס
טעעא דהא אית לי׳ ט' • מאי הוכחא טא זה אימא דהא דאמר וטנא
נמד»0'6פ1ןד«י דהיינו הינא דלא נודע וכמיש ודוק,:
כחם פירקן דמפכנתא בלא נכייתא בדינינו אק מחזידין ממלוה לל1ה
 osבתוס׳ ד׳כ ואציל קדשים כו' דבל מיצי עתיקאחעלי כר ?1׳ ■ •
#יינו לפי דהת׳מייוי דלא ק • זה ליתא דסא קאמרהתם והרי משכנת'
אים מונן י!אי בעי זיל נזה • ונלעיד לעי דהוקשה.
נלא נטיתא דכדיניהם מוציאין מלוה למלוח ט' • ונד ניהס וודאי אין
להז בעשפירשינוק אציל מדשיס ניש׳יניס נוקא • דלפיז אמאי מחלק
• •'1ל1קטןקץללאקץדלעזלםמוציאין1ק*לד
מנאביןפימת ליין דיקתני כאמין אמרו כיין התירו ס' %עדיפאה״ל
^•כ כמס' דיה והלכתא צריולמיקני׳מיני׳ט׳לימא דלזתיחנהבו' •
לחלק בדידי'גופי‘ ןכן הליל באי׳תאמחישיניס בחדשיס מותר ו«וי
קיק אימא דלאסגי בהא דיתנההלוה מטם דאחח׳לעיל
ממע ממילא 4ם טין דמותר לערב קשה ברך (דהא ק6ה עדין סק•
באתרא דלא מסלקי ביח גובה המיג! • ולכן לא עברי תקנתא זודיתנס
כמוישיניס רעדיפין מחדשים) י אלא וודאי זדקגיין בלבד הוא
הלוה משוס דאזי לא הוי כ’ח גיבה הימנו •יהיסשלא כמן ואחר יאמר
מתירו ונדקתני טעמא להדיא מפני שמשביחו •,אכל פירות דאין
הבית אנא אדעתא דהן ארעתא לויתי דהא אתרא דלא מסלקי הוא ולא
יסיניסמשגיח״ןאת חמדס־ם כשמערנן אסיר לערכנו• ואיה קאין
ידעתי פהך תנאי דהתנה הלוה עמו ייהא מסלקו • אנל השתא יתקינו
פירשיי יכן אצ״ל חדשיס טשיניס דקא ט' לכן כתבו ז ל דנל מיל♦
דצחן צמיקני׳ מיני' חו לא מצי הכיח למיחעין נזה דקנק אית ל«' קואל
עתיקא מעלי ני כו׳ כלומר דלכן נא תני במתני /כאמת אמרו אבל
טודע • מיל דקטייתם זלל הואילעולס
ישינים בחדשים שרי •.משוס דאי ה!י קהני נךסיא דבג^מילי עתיקא
י#נ•
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קדש

תהיה

מלס בשם הגאוני -ות׳ח  M toנסיב לה כוזחיה
דמ״כס
זו״י משמעותיה דקרא מוכח טפי.כווחיה «ן דרכי זיל

וט׳ה?
זבו׳ תלחוד לומד
לכל השירות:
בשים זסוכה דף מ׳ אבלבת״ב אי׳תיל היא• זנר׳דתרווייהו

בידוע וטעםהדבד בא דימן נל״פד נמר דידוע לשחטה
היא בתשובה מתא' והיובל ה״ס מסוכה עילאה ופשוט דא׳א

דוקא צריבי למההי׳חמעטינז שאס אחד כן לקח אי החליף

הדמים בדבר אחר אין קדוש אלא אחרון וחתהיה דרשינן

להסיג אלא מדרגה חתתא לעילא וז״ם מל יבא וכו' לולא

שהפרי לעולם נשאר באיסורו וכלתנן אחרון אחי־ון נתפס

4

כיום

בשביעית והפרי עצמו אסור :ם| השדה תאכלו עיי וכו'

הכפירים חתשמעשנ׳בי״הב
טאת והמבין יבין:
וט' לכאורה הוה עדיף טסי לשיחר איפכא שהרי בעשור

בשם שנאחר בשביעית ובו' ללא תימא להבא לא אסר ^א

לחדשכתי׳בריסא וא*כ הו׳לל ממשמע שנ׳בפשור לחדש איני

לאטל בעצמו כשכלה מן השדה אבל שרי בהנאה להאכיל

*וזע שהוא יה'כ ולתל כי״הב ונמו שהרגיב גס הר׳אס זיל

לבהמתו מסיה קאמר דליתא אלא שוה היובל לשביעית וט

ולש• ונר׳ דודא* יום מפורים אצטרין למכתב למשיה

סיני דהתס אסיר בתי להאכיל לבהמתו לנ״פל תלנהמתן

ללמד דעת תה נשתנה יום זה שצכח׳לתקיפה זו אעיג שהיובל

W1

קדוש מיד בר״ה לסי סמדתסשוהדי״הב בכינה וה'נ שנת

כמי שנקרא יובל גם הוא סודו בבינה
םיובל מלעיל
וגס סילוק העבדים .לקרא להם דיור תלוי ג״נ כאי׳ דכה

w

במספר

וכולי ושני איט יוצא וטלי
ילת’ה היג : P
הכרחו הוא דאליב הויללשתי בלשון נקבה:
מקנתו ובולי תמעיט וכולי בתבהד״אס ז׳ל מ׳ש רש/גבי

תרבה

תיבה מקנתו תחכרנה ביוקר ולא תרבה בדמיה דומיא
דתתעיע וכולי חסני שלא נחשוב דהוי פירושו סיחצר־נה

מלא כידוע • ונמצא מפאר בשבור לחדש לדרשה•
*ולס מן׳ הגאון הריאם ז״ל דהאעיב אין זה אלא אסמכתא

ביותר מבדי שווייס אבל מתמכרנה ביוקר לא משת •.,כן

מלמא דליכא למימי דאמא קרא לסב* שהרי תקיעת שוסר

ששיוייה רב פכ׳ל• ולעידן דסוף סוף איכא לעידק ולהקשו'

*כתה יאינה מלאכה ומאי׳בגמר׳בכמה דובתי ואפי׳תקיעה
לרשות בכל סבת מדאורייתא משרא סר• וא'כ עיקר קרא

איפכא אמאי לא נתב רכיט בי האי לישנא געי נכי תמעיט

חקנתי תמכרנה בזילדהיה עדיף טפי ומה ראה לשני' לכן

מעשיר לחדש לתאי אחא • ועיש תה שתיק • ולעידן דאי

נראה נליעד דרכינו דייק לישנא לקרא תרתי דיוקי לשמרי

לא נתיב אלא כי״הב היה אששר לומר לחיל בהתחיל קדושת

אהדדי דהדכתיב תרבה כמדבר לנוכח ותקנתו שלא לנובח •

*סיב יתקעו דהייט בתוספת הכס לתדש ׳"ח״ב להיסיף מן
סחורה כדאי׳ בראש השנה לנ״פל מדנתיב ועניתם וכולי

וה'נ תמעיט מקנתו מזה משמע שהצווי קאי על החוכר
ולא על הקונה • ואמנם ממאי דחסייס בה כי תספר

לחדש

תבואות הוא חוכר לך משמע איפבא דקרא תשתעי עש

לומר שלא תהא תקיפה אלא בעצומו של יוס לוקא :

הקונה ולדידיה קאמוהרהילבן לא פסיקאליה לריש*

!איש וט'לרטת את הניצע • אף על גב דינר כתיב
לעיל וקראתס דרור יפי׳שס רסיי לעבדים בין נרצע וט'

אמאן תרמייה ולבך מפרש חד הכי וחד הכי תרבה מקנתו

בגו׳

לחדש וכילי משיה אצטדיך לומר בעשור

תמכרנה ביוקר כלו' דמדבר עם המוכר ותמעיט תקנתו

יז׳ת אי לאו הן קרא יתירא ה*א דהיינו דוקא הנרצע

תמעיט בדמיה כלו'שמלבר עם הקינה שיתעיט בדחי'שיתן
לו ךתיסמועטיס י׳יל דנכיונה כתב כן להזהיר שניהם ג

ארק נדריה

(לא תונו וכו׳ולא ישיאנו עצה וט׳ משמע דר׳לנההיא

.וטלי כשם נ' בשביעית וכי'כתב זהרביטתשוסדס׳יא
דוקא כשביג׳ת הוא דמותר לבצור תן החיפקריס תשים

דאימר לו מכיר שדן וקח לך חמור וזה עוקף עליו ונוטלה

שעברו עליו שש שנים או י ותר השנרצע קמיל לאפי' אס

0

<גע בו יוכל מס און' אחר רציעתו יוצאז

הימנו יזהו לפי דרכו והנאתו של יועץ • והקשה בני בכורי
המשכיל וגט ן יעקב היי דהא מלפני עור ל״ת מכשיל נפק'

לכתיב נזיריך לאתבצור למשמע שפיר מל׳נזיריך מה שאת׳
הזרת בני אדם מהן הואללא תבצור אבל מה שהשקית

כתיש רשיי שס לא ת תן לו פצה שאינה הוגנת ל' לא תאמי

*בציד• אבלהנאדלאכתיב נויריןאלא נזיריה דילמא

לו מבור שדן יכו' יתיתי למה לי • ועוד הק׳ דמנ׳ל לרי&י

ה׳ק כל מה שהיא מפרשת ועזות כלומר כל הגדל בה היא

הךפירישא דלא איתמר הכי לא בת'כ ולא בשים לידן פ'

אושרתמלבצור ונימא דנה עד-־ף היובל תשב׳עית משיה

הזהב למפרשי ליה להן קיא דהכי אחרו בברייתא כיצד

*!אמר רש׳י דליתא שהרי בכל אלו הדינים פוה היובל

אס היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשיניס

לשביעית יעיב ה״נ היס המשותוי׳לא מבציר אבל המיסקיי׳

וכו• היו חלאיס באים עליו לא זאמ לו כתיש חכיריו לאיוב ■

תבצור• !לשח כתב דניוגת רש׳יהיא-דלא תימא דסדנתיב

ואיכרא דמס״ס <ה בברייתא הכי ואס תאמר עצה טובה
אני• מיסד לו הרי הדבר מסור ללב וכולי חית אין כוונת

«באאת נזיריה סתס בכל סירות מיירי תשיה חייתי כסס
כנאמי’ בשביעית וכו' כלומר דנילף מסס זתיירי כענבים 1

דכתיב ואת ענבינזירן ובו' *■ יעמו הסליחה לא ידענא מאי
קאמרדהבאנמיאעיג דלא כתיב* ענבים בהזיאתלכחיב
ולא מבצרו משתמע רל&ון בצירה לא שיין רק בענבים •
דמנדדעצכרמן בין הכא בין התכפנכיס לאו לוקא דה׳ה
י

ןאוצרהחכמה,
והרןל*רוו?ז
וארויו*

J

.

לכל

7

על מ׳ש במחלה אס
הברייתא לתיש רש'י הא לאקאי
היה בית וכו' וין אמת שדברי הברייתא צריכין ביתור
דבהנןמילי לא שייך עצה ת׳ת איך שיהיה פי' דברייתא
הרי לא איתמר בה כשירישי יאפי׳ •ונח שתהיה זאת יוונת

הכר״תאתיח היי' הי־אטנה כתקימה עומדת והשיטה׳ לו
--------r--------4
אה״ח :1234567
דבתרץליז
-----------
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^ -די

כהר פעי

קיד

דנסחלה צריך להכין אתימות כוונת הברייתא בד« לעתיד

דככנלהתן השדה כלה לבהמתך תן הבית • לאילו לאוספו

מתוכה פלדנריר&״י והיינו דאיכא לתימן דלכאורהלא

גס בע״-סב תותר מאק׳שהפקירו ולא נאסרו ספיחי שביעי"

ש״ך לשון הונאה בהנך •הילי דאתור רבנן ולסידושס טפי

אצא מדרבנן דלא כד״ע אלא כרבנן בת״כ *?V :וכו׳עד
תג הסוכות וכו' אף עליגכ מדבור דלעיל סיר״שי עד ניסן
של שביעית כלבד • י״ל להא והא איתא זימנין הכי וזימנין

סו״לל ולא תצעדו איים את ממיתו ומאי לא תונו ^א הענין
הוא שזה הרשע אומר לחטרו שהוא מל תשובה זכור

מעשיך הראשונים ונראית זה שלא הועילה לו תשובתו

הכי אם עושין רצונו ס׳ת ביותר שאז נתיב בהו ופתרו זרים
וכו' ומי נכר אנחכם ונולי והס יושבים לבטח בבתיהם

דאבתי הוא נחשב לרשע כעיני הנחו׳ היא חוור לסורו ווה
כותואמתלאה למדיו באתרו שכוונתו היתה להזכיר לו

על אותו זמן כתיב מד השגה התשיעית שהרי הס אינם

תעשיו לטובתו בדי שיתבייש ובזה תוחלץ לו כל עונותיו "

רואים החדש עד סינות של תשיעית שאו העבזיס מכניסי'

ועוד שזה דבר הצריך לב׳ת כדכתיב והשאת ,נגדי תמיד

אותו לבית אדוניהם וחיקאנתי דכתיב! עד בא תבואתה

אכל לפי האתת לא הימה כוונתו לכן אלא בדי שע״י הזבד׳

ולא כתיב עד אשר מחא •

סונותיו יתייאש חלעסות עוד תשובה בראותו שלא הועיל'

כיותר שאז יתיב בהו ואספת דגנךיכילי בעצמך ולא ע י

לו ,תשובתו שעדיק הוא נתאם בעיני הכריות • ובזה יחזור

זרים כמי שאמר י״זל ביר ושל" אז כתיב לשלש מניס דהיינו

חבידו להרע וי&א׳לבררהואצדיק ויהיה חשוב ספי בהיותו
לבדו ואין זה תנין לת׳שעל ולפני עור וכו׳דהתס כגון

עד ניסן של שמינית דמשס ואילך הרי הם הולכים לבתי

שהוא יועצו כהדיא לעשות דפר שאין יודע שהוא עבירה
?גון שא״ל שזה שומן והוא אוכלו והרי הוא חלב או הוא

ואס אינם עושים כ״נ רצונו

הגרטת ללוש ולזרות ויכולים להביא לבית יום יום מה

ובכל

ארן וכו'סתוךלת'שלאחריו
שכברנתייבש:
וכו׳הק' הר׳אס ז״ל מי מידיקו לס' כן דה״ית למיתר דקאי

00

עובר משוס לפני פור ל״ת תכשול • אבל כאן תיירי דאינו

לראש מרשה שנזכר בה גאולת שתי סגיס ובא ליתר כאן

יועצו לעשומתמר רע אלא לפי מחו נהצא שהוא תשיאו

• ולע״דן דרכינו הוכרת
שאין הלוקח יכול לעכב פיק
לש'כן דאילו ליתר שאין הלוקח יכול לעכב כשבא הוא

עצה דעה כדאתרן שע״ידזה מקנטז היא גורס שיחוול

עיני

לגאלה בכר למדני מקרא דלעיל והארץ לא תתכי לצתיתו'

על לפט עור ו&ו' שהח אין זה עור
לשורו ואז אינו
שיורע הוא שזו עבירה• אמנם ע״י דבריו הוי גרתא בנזיקין

בדפיר׳שי פלא יסאהלוקת כובשה ■ ותו למה לי ♦ א״וקאי

והוא יכול להתנצל ולותר שכיון לטובה להוטרלו עונותיו

אפרשה שלאחריה לומ׳שאף אס בא הקרוב לגאול לא יובל

גאל

כדלעיל ובאחת שאינה אלא הונאה שהאמת הוא שכוינחו

וכו'ואין הליקח וכו'כלומ׳שאין
הלוקח לעכב ג 1
חיוב לקרוב לגאול אלא אס ירצה והיינו דלא כתיב ויגאל

הוא דעובר על לאו זהדלא תינו י ובוה נתצאו דברי ר״שי

להוההשתעצווי אלא וגאל ופסקבןהרח״בס כמד רשות

מכוארין ד״הק שלא יקניט את תיירו ולא ישיאנו עי׳ז עצה

וק׳מל קרא שאס בא לגאיל אין• הלוקח יכול לעכב • ואי ן

שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יו עץ שבוה הוא לכדו

כוונתו ליתר שאין הלוקח יכול לעכבה לעצמו שזה ככר

יהיה צדיק • והן הן דבח_הבחיתא בת כ באשר ביארנו :

למדבר תקיא דלעיל וככל ארץ אחוותכס גאולה וכולי לפי

לבחנה ובולי שלא תדאגו וכולי ואכלתם לשובע אף

לפשוטו כדפירש רטנו אלא כאןר׳לדהלוקח אף עלפי

וכו' יש להבין למה הסן ושנה רטנו סדר הכתיב • וש׳בני

שהוא תוחזק בקרקע אינו יטל לעכב לקרוב הבא לגאל

ידידי סנז' לי דהוברח רש״י להקדים פי' של וישבתם לבטח

ולומר לו אק רצוני ליתנה לך אלא לקרוב אתר אלא הקרוב

וכו'משוס דאי הוה מס׳ קולם לכן ואכלתם לשובע ברכה

כי

כדי ׳שיחזור לסורו כדי להתכבד הוא בקלון חגירו ובכ׳הב

לתוך המעיים היה מקום להק' על דבריו חנ׳ל הא לפרושי
הכי דילתא קרא ה״ק ונמנה הארץ סריה ואכלתם לשובע

קרוב קורס ואין הלוקח יטללעבב עליי :לאיש

י יכו׳ גואל שיוכל וכו' אף על גב דלפי דרט דלעיל דססק
:מ׳ד רשות הוח׳ל הכא גואל שירצה לגאול • מ״ח סשטיה

משוס דזימנין דאף על פי שנתנה הארץ סריה ויש רוב
תבואות אפ״ה אין־אוכלין לשבע אלא מצתצמין לפי

דקרא דנתיב ט לא יהיה לו תשמע ליה טפי הכי דר׳ל ט
נא יהיה לי אותי הנואל שאתמו דהיינו ה יש לו לגאול אכל

שתתסחדין שתא לשנה הבא' לא יהא שובע כ״כ דככר כת*ש

<!א שייך ע "ם פשוטי לס' כי לא יהיה לו דר׳ל אינו רוצה

חילא דארעא כשנה זו " והילכךציייכים להצניע חתביאת

ובזה מיושב ת :שהי־גיש הר׳אס זל דק׳על דש״י חניה וכיה

שנה זו לשנה הבאה קמ״ל הכא ואכלתם לשובע כלי פחד
ימנ״ל ברכה במעיהם • איל השתא ?כבר פי' יבינו דהיינו

ונזה שלא פירשי הכא זה הנר כתו שפי י כס' נשא השים דגי
אק לו אחווה בארץ • וא׳ענ לראיתי בש׳ח שהק׳דמשנחת

פייוצא דוישבת׳לבטח עליה • והוכרח הוא לפרש בן משוס
לוישבתס לבטח קא׳ ארישיה דקי־א על עמן תניאה • ועול
דאי לבטח האויט׳כבא כתיב בקיא דלעיל " מעתה ואכלת'

לה מון שנחלטלו בית בבתי ערי חוחה והורישה לבני ע׳ש

לשובע תאי עבדינן ליה תוכרח הוא לפיש ביכה במעיס•
ונכון'( :לא נאסיףאלהכית כלומר להמיסי לקיום

□ין

ב

דנשכלה

באתת לק׳ת דהבא בשדה אהזה קיימי' ולא בבתי פרי יזומה

די

השיב לו מכאן וכו׳בת״כ אחרו כן כ׳פעמיס
יפשוט :
ה:א ולעיל בפ׳ועצא בדי גאולתו • ואין להק'דת דתי ל״ל

הי• פירשו שם אהךקרא רואם לא מצאה ידו אם אינו
2
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עני?

י A

משכה

מדור התשובות ח״ט

שיטח רש״י ורמב״ם ז״ל מידי דהוה למקדש בעידי פסולים

מדרבנן ,או מידי דהוה אמקדש במעוח שנקנה לו בקנין מעמד
שלשתן ,וכיון דאסבה״נ מדרבנן אינו נותן לה כלום ,וכל
דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ,וקדו״ז באבני מילואים שם דתה
דבריו וכתב דבאסה״נ דרבנן לא שייך לומר הפקר ב״ד הפקר
דאפילו באסה״נ דאורייתא לא הוי הפקר וכמ״ש הריב״ש
דאפילר אסה״נ דאורייתא איח ליה !כיה והובא בקצוה״ח סי׳
ח״ו ועוד דחה דברי הב״ש ע״ש.

ולפענ״ד פלא שהרי רש״י בסוגין דתיטי קורדנייתא כתב
להדיא בד״ה אפילו בתיטי וכו׳ ואע״ג דאתי איסור הנאת תמץ
דרבנן דשש ומפקע קידושי תורה ושרי א״א לעלמא הא
מתרצינן בכמה דוכחין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש
והפקר ב״ד הפקר והם הפקירו ממונו הרי דרש״י פי׳ להדיא
דהטעם משום הפקר ב״ד הפקר ,ודברי האב״מ צ״ע.

גם רבינו הב״י בכ״מ בס״ה מה״א כתב דבתרי דרבנן
להרמב״ם אינה מקודשת לדעת ה״ה אבל הוא !"ל תלק עליו
וס״ל דרק בחד דרבנן אינה מקודשת להרמב״ם ומיהו בב״י
סי׳ תמ״ג דלהרמב״ם אפילו בתרי דרבנן אינה מקודשת ,אלא
דבעניוחי מצאתי ברמב״ם בפיה״מ ריש ס׳ כל שעה כתב להדיא
דבתרי דרבנן נמי אין תוששין לקדושיו וצ״ע .גם הת״י סי׳
תמ״ג אות ו׳ יצא ליישב דברי הב״י וכתב דרש״י ורמב״ם
מודים דבתרי דרבנן תוששין לקידושין ופלא שלא הרגיש השר
בדברי רש״י הנ״ל ודברי הרמב״ם בסיה״מ.
עוד רגע אדבר מה שראיתי בחכ״ש א״ת הנ״ל שחמה על
הב״י והת״י והרמב״ן ז״ל שלא ראו דברי הירושלמי פ״ב
דפסתים ה״ד וכתב וז״ל ותמוה לי על הרמב״ן שהביא הב״י
והח״י דס״ל דתמן דרבנן ושעות דאורייתא אינה מקודשת וכו׳
א״כ מאי מייתי הירושלמי ראי׳ מחמן דרבנן כו׳ ,והדברים
כשגגה היוצאים מפי השליט שהרי באמת הרמבי׳ן במלחמות
שם פסתים הנ״ל מייתי דברי הירושלמי הנ״ל ובנה יסודו לפי
דברי הירושלמי גס הראב״ד בהשגות על הרי״ף שם הביא דברי
הנ״ל
הירושלמי וה׳ יעיר עיני.

סימן שבג
ט״ז סיון התשל״ט בנ״י יצו״א.
מע״ב האי צורב עוסק בחוקי חורב כו׳ כש״ת יהודה לביא
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האמנם פשוט דזה דוקא אם המגיד אומרו במסית לסי
תומו או שצריך לתועלת לו אבל אם המגיד מחכוין לבזותו ולכן
מפרסמו וכ״ש לפרסם בעחוניס שמתכוין לבזותו שבשביל תטא
זה נענש ועי״ז מתבייש תבירו פשוט דאסור לפרסמו וכ״כ
הרמב״ם מפורש בפ״ז מה׳ דעבתה״ה לאתר שפסק דמילחא
דמיתאמרא כו׳ ל״ב משום ל״ב“סיים והוא שלא יתכוין להעביר
הקול ולגלותו יותר ובהגהמ״י הביא בשם ירושלמי פ׳ זה בורר
דאם האומר מזהיר שלא לומר אפילו אמרו בפני רבים יש בו
משום לה״ר ע״ש .והכ״מ כתב דהרמב״ס לא הי׳ צריך לכתבו
דדוקא שאם יבא במקרה לדבר בענין הדבר שנאמר בפני תלחא
אינו אסור ע״ש .וכ״ש שאם ע״י הפרסום של הפס״ד יבא היזק
לתבירו הנאשם וכגון שיאבד הנאמנות וכיוצא בו ויהי׳ לו
הפסדים במסתר או בשדוכים ויזיק גם לבניו כבר יש בזה יותר
מלה״ר דיש בזה גם מקסת פרנסתו של תבירו ויורד לתיי בניו

ומשפחתו שזה ודאי איסור גמור .וכ״ש עוד המפרסם בעחונים
בכתב שגרע מאמירה בפה שדבור הבל יפצה פיהו ויש לו תקנה
בתשובה ופיוס לחבירו אבל ביוש בכתב חטאו תקוק ונשאר
לעולם ולכן ודאי כה״ג אסור לפרסם אם לא בהיתר מסי ב "ד
תשוב.
ומ״ש הרמב״ם פ״ב מה׳ תשובה דבע״ח צריך לפרסם
תטאיו שבין אדם לתבירו ובהשגות הראב״ד דכן עבירות
המפורסמות ומגולות אע״ס שאינן עם תבירו שכמו שנתפרסם
התטא כך צריך לפרסם התשובה ע״ש ובמגדל עוז ,והכ״מ
תולק בעבירות שבין אדם למקום שאין צריך לפרסם אבל עכ״פ
בין אדם לחבירו כ״ע ס״ל דמצוה לפרסם כמבואר בגמ׳ יומא
פ״ו ע״ב ,אבל פשוט דדא בורכא דדוקא הוא בעצמו שתטא
מותר לו לסרסם ומצוה הוא שעשה חשובה אבל אתרים ת״ו
ואדרבה כיון ששב הרי נעשה כאחיך ואסור לבזותו ואפילו לומר
לו זכור מעשיך הראשונים אסור וז״ל הרמב״ם פ״ז מה״ת ה״ת
ותטא גמור הוא לומר לבע״ת זכור מעשיך הראשונים או
להזכירן לפניו כדי לביישו או דברים וענינים הדומין כדי
להזכירו מה עשה הכל אסור ומוזהר עליו בכלל הוניית דברים
שהזהירה תורה עליה שנאמר לא תונו איש את עמיתו וז״ס.
ומיהו אם יש לו פס״ד ואין הבע״ד רוצה לקיימו וכיוצא בו

שראו ב״ד שצריך לפרסמו ודאי כן הוא להציל עשוק מעושקו
וכיוצא בו עד שיקבל עליו את הדין.

בכולל שערי תורה הי״ו ירושלים עיה״ק ח״ו.
ידידו דושה״ט מוקירו בלתי מכירו מברכו בלב ונפש

אחדשה״ט .ראשונה אבקש סליתה אולי לא תיארחיו
כראוי לו כי בבלתי מכירי קאמינא ויען ויאמר סלחתי .ובדבר
שאלתו אי מותר לפרסם סס״ד ברבים אי אין בזה משוס לה״ר

וגם אי מותר לפרסם שהעמידו אדם לד״ת ולפרסם בעתונים
שפלוני אלמוני עמד למשפט ונדון בשביל חטא זה וכדומה.
והנראה דהנה בגמ׳ ב״ב ל״ט כל מילתא דמיחאמרא באפי
תלחא ליח בה משום לישנא בישא ועיין רשב״ם שם ובגמ׳ ערכין
ט״ז אמר אביי דכל מילתא דעבידא לאיגלויי ל׳׳ב משום ליש נא
בישא והתיס׳ ב״ב פי׳ ל״ב משום ל״ב לאותו שאמרו ופסקה
הרי״ף פ׳ במה מדליקין והרמב״ם פ״ז מה׳ דעות ה״ה וא״כ
פס״ד נמי שנאמר בפני ב״ד ובעלי ;*ינים הרי נאמרה בפני
שלשה ול״ב משוס ל״ב.

מנשה הקטן

~עימןי־ש

5זיי־

בענין בהא דאסור לישראל להביא ישראל הכירו לדון
בערכאות
ח״י אלול התשל״ד בנ״י יצו״א.

כבוד מר׳ השופט של בית משפט בברונקם נ״י.

אדון נכבד.
הנני במכתב זה להבהיר לפני מע״כ כמה ענינים בנוגע לדיני
תוה״ק הנוגעים בדין ודברים בין אחינו בני ישראל כשיש להם
סכסוך זה עם זה בדיני ממונות וכיוצא בזה.
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יעקות ת1מ'ויא»ת ®הי■ ובחקיח׳
• ,ווי •את »יםת להם • wwלא •ירשת לה• סא^ת
אסורות לתם ננכדיאת העוצם סחכמי/ו •יובס <()4תס

דרוש ליסרר

'M

מתיייא אם שמא ׳שיכוני מכלסבאיהס
 Wהיאשונים  MVPאסוא־קנל •אין כו יאןא
<, .זל קי<? ליס לע דלכנו ונכון לה^ל כהכ& איחס אמנם

■
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מ*י י״ *!*יל ע?ית ®יתיז ?*’ס <אל תאמן ?עלץ־ עי
.יו• מוחן ^'ר הכ'ת א?זוןכ«£א ?מלי שמעתי בא®
 .בראשו?* שסוא  wלנשמת $ס<* אק&ק •תחת « $ממל

ומנו מ גו!צ כן1ד הבריק מהמלאך (א*של?י די?<*:ל1
ע׳ד שאמרן 4ןל גדולת תש?«<'1עת ער  <pה#ןם וראן
דתן אמת האדש ?!עיז אל ם« *1אמנם כהי*#חיריי *>j

אס יקט* מסוכתו נקדו »<ז• למעלתו מתר  wAי״מ

באמור אחון נמא מזלי •?« W>1ל •אמן fa/Wty
ב<ש  :אן י 5יומו למ’ק במ*'ט $ל ?ןןד< סיפורקומ•
•יזו? למעלת כו ומוכפא לו 8ל* יחטא וא’כ אין לך לגל•
ממעמתיאס ?מת שהניא יישא י תגיז^משוף ?ע׳ יל <ל
קלב ה ממיט תראסונים ב•'מ* *<?י בא אליך בעב הענן
שמויה אל העניות סה!א אשפקלריא שאינה מ4ילמ מגבול
יסמע העם מעין ןס אמר כאן אן שע /טל ויו הליכתו לא
?עסה כאליהו שסופו«ן חומר! רק ומגגו עליו ערין חומ«
עמו ון׳ מעלה גמלה למ$עה ויסת׳מיל מ/פו' קורה *אתא
?ותן צי יא כל תצוגת מ׳ה איגו אצא שאתה כותנת לי מק
בחיג כק לא ת?א ליי תוצ'כ!'«״,ומי?הי יק נילכש ותכונן
לדנרינ? שאין ראוי להיות ג?«י כאן וני ד?ריס ועניגיס לן

שהיא כי<כ 0י>לי7

 ifאלי׳ על הגשמיות ועב? בוא כתורה
יגנ׳ל סנסיון! ממלת סתורה גדולה ינ1לח להתץים נחומי
עמק!ס מחני וש ה אנו סרסורס ־ .ומ״ס• למכרים יייתם
לפרעה הסחעכדתם ונא ?נול וממעל אל חלל שירדתן
לןיכייס וכמ׳ימלעיל ן דן פ׳כ ע’ד ) וירדו נן' ומא מ'ס
למכרים עם תשכונה הקרושה וכמים יגאו כל •כאות ל
•ואיין מגיים אכל מג? לסיעה הסתעבדתס תורה למק
תהא לכס כלן׳ כמ*ש על מס היא בשמים נפעם מיו סורס
לו סכ״סשכונתו כאולקנל התויח « היתה כעצס ן?רא»־
ואי כ י׳-כמתו וןיעלמו .מרובת משלהם ותדע שכן שהי* קת*
•׳ אדונינו מת אוזר סמן ככל האיץ אנו מוליס פכקיאינן

כטוב סמך ואכממן נאק יותד מאנחנו שגשמים
©וך ?ל א'  'hiנעשה לן א1תכ להכין מה סרקדקגו &$
היווה כוכת חננה  11ונדייק מא' נעשה לן דסילל
אקנזהו אע?ס הא למ*סן ליזגם א׳&ורח נמק כעיר א׳ ולא
•ין מחשיכים אותו אדדכא חברו עליו מיגמליס סל כיא
?וקיא אח /הראה להם מעשה תוקפו זגמיתו ו?ןי3
י
חכמתו וגת״יראו ממנו ונמת יתרבו כ׳ אם
{מנשית טפלים לו וליתן לו מתקין
לקובהאסנט וגסה••
®ין ע״ח עם עימת
כולאן

גיס '#
.
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פתו* ופתקוא׳

1זחנ אסר רב השיא נל !w'0

ננעלים חוץ סש^ אונ^ה שג׳ חכה

ה׳סנב קל הוטח אנך ובי•־ ו אנך א'ר

היל

יפרק בירי שליח רוןץ מאו?אה שב ומדו איך
*לכ’ל
1
כל רנר פשע כי יחטא איש לאיש נכרת תאר
וכבדה א:נאת ישרים וכמה  wippרול נ:אי זוין
א^אעק  wסמ’פ כמפנס •׳ הזהב כשם £א;:תה כזקא
?.ממכר כן א!?אה כדברים מ׳ ובגת תי צא תונו אי! rr
•?.לתג  rfytyל?מ« 0כתןב מדכר אתה אותר נא;נאא
ד?יים א? איקן אצא כאונאת עמון כשהוא או' וכי תמ;מ
גי’ אמ^תימןון אמור הא עת אני מקיים מ' והניח! אשי
 ifבפירושיו ופ> באל תז? 1קמא מ ?!נאת ממון  xiפירשן
ב<$את רכרים **?! .אם צ כתב «ל ג־ס* <«ל אל תונו  11ל ,היאש ז
אונאת ממיןדתמכיו וקנס בעמק קמיילי אכל כת’כ אזי׳ עת  1לשי
?{’לי* אונאת רכל-ים ?שהוא או' ולא תינו איש את עזייזי זל אל תונ

וזיי אוסאת יכייט הא מה אני מקיים מ׳ ולח ידעתי מי ןן ח״נחת
הכריחם ל?ה אתר שהענין מויס פלי! שקוא במזון ואם הם השק
יוושסים .שמא יחשונ הושב שמאי אל תונו היא *pta twit
ןאינס רכמה $ם הקמ׳ק 1ים 9פי כעו שדישו וכי תזכרו
? '1יהיה לעמיתך או קנה עוד עעחן ואמ’כ הזהיי ל תונן

ברבדים א’כ מ'ל לו׳ שסאותרה היא כממון ולה בדברים

ושמא *ל «1שתא ראתו תרי קראי ועב״ל רתר כממק והר
?דברים ??תא לתו לערושי קרא ואל תונו יסמין כזקא
וממכר כמעון ואילן כימנינן ז*9הג גבי  x!pושכיר אזרן
?’« '1צ והאחרונים  »«5r»1עליו ונעניותי חין עציו שום

תפישה לחנה ס נעל ק’א זל כתב  inותימה דהיאן
לו׳ " אתר סהכתן׳ קוא מדני נמקא
יכול
וממכר !עלון אעל אל תוקן !עול צהה הוכרה! צו רמש!ש
דקרא אחרזגא באעאת ינריק זס כחוגאת ממון רמשמע ראי
לאן קיא אחרינא ס*א רוו אונאת יביים »פ דבר רלא
א?סי לכאו «9והאאס זל התחיל בקושי וס ואמר לא ידעתי
?1׳ ותיק ןה הןוזשי יזאתרון לע‘צ ברבר שקוא פשוט יע1כ
הקובי סא׳שתוא היאן אני יכול לז׳זיז ואמר ואם מ חושש*

1

 'pולא יאמר אך <ח6וכ תושב' ולןק ?*ל דה פ יכיל תני צו*
משוק דא ה איש אין אחי?
קא! אל ז״" ל,כי תעמן
לעמישך פקט-ז ?סאונאז היא לעעיתן
עיןתר לאחר
? • שהאונאה אסול^ לסל לא לאת לאור אלא לכל !חוורו?
& וא’כ קאו אי? אק אקא ט’א דקר* כ? ע היא וגוריו
ןכי תמנד 3מ!א לקעיו^* מ ! 0Wאמי אב תוכו  wאת זס
{דקרי® ^עןתלב כאועק «^*וי או׳  upכלכייס כשה!  tאו׳

אל תונו  ®pכהקרח גא* פקןא כרכר  piר« צא משת!,
כמן'ע ?לל א'כ קק?י& נא׳ דמאי דא׳כאן סוא 3עמ ן ןא ?
*לולי 4לא אמריןא ה״א דקמרי שכתוב עדכר כו' ויתיישה
או׳ איש את אחיו אכל ענ?-ן לז® קלא אחרינא ויש שני
?תןניס כאונאת כס^א נייקכמסןלא דקרא ללא ת ■?ו
{אן^ת דכדים כיון שצא 4נזכר ם 0עש!ן !קרא ראל ת!פ
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מאא!נאתמעזן סזן דש׳ויו לס תמכרו ואומי אש א/

יכרית «יש&י&ו«את ז»״מ «muo

י^רןרפריז
אחיו למעיטי הקדש *'
מי׳ .הניעו .לרקדין
(ל’!ןך דכריו  CT1KPואיני
 .דקדזץ ?;>& על הגאון 'ולולק ר רגלי ה4א«ן
?יוריק ורמ׳יז תמוהים וממי לע׳ר כינת'הגאון וסף,
דנתאצה כ ,ד?לי רש ,כקזשם ל£ףליז הוכר '<*<?׳
ממגען דס»;ן דקיא ת״ר' באוגאי/ממון וכי/כ אגל נ?/

אונאת לנריקרתעיר זכמר8ןדאונא«7מוףן/א6לד^י(
נראיתי /רזנע;'׳הר;ית ימהי טלא ׳•<’,0ןל
?נא1נאת־דכר.י0עיייי,אע;םינא וה.קו' ’« /וא/שפתי
סנאו{ קרוי עללו ולא :עץ,ב מקדשי הראשון כלנליכןא אל
קןע«7נ< רנרי הזאון סהס^נוחיס « t'Wא£א.
(*<חך
לל׳״ר  ,*,H3תלם «ן'ת זל רלע-ל).אדר ftjלכ^ז
&יץע/גוןנין המתהגב׳ אוסר /ולעי' 4אלל
אין! קי P

לי

הספיק להם זה מרהוכינו לת!כת מקלתאתרינח XM

ייזינ מפץלה מינך *למר מענינו אן הכריז להניא‘פ'
חיזר רהרכ&מטאש׳אתר הכונס דמשס למדנו tyj'fa

קיימת• ,א דהרי  ,pvד י שיש
.קנשיח ( /רמי .לא״טת
׳(הקשות'גכןיץא3,.ו הוא ראוי ר?י חלת ד
נאמד היה נשאר תוכר נםקקזאס סזא לכר הלמד מקנינו )' .קקרח מ היה הוני שקול אן ר׳דמ ארריג '/1רזק מילה,
ינאןני/ת רכהים הטווה ערקת כמזק ןןרילאיחיןושיא$א^׳
•■אין לזמר כן אלא ודאי דלה •מסיח ילה ת’כ מרניסלער■
( ycp.rPא"? מאי מיג-להקשו' !עזר-לתק קוכרח^ כי' ושע׳לז
,מענינו ולוה סקשת (א ירעזי נו דוראי ס.י י?י
לאקימו סאיץימ׳ו־רכר^
רא^ לאנקיא-אתויא
■מענינו;ומש ואס סס *»סס נו׳ מנתו ןא’ת דלחיויקרי
 p jipuupjמ^^רצהקלמר-.'»• .׳5׳אוצה «<מי^:ו
מה וני הלמד ; '1יהיה מקוס־לחושנ קיחסןכ לאזהרת Jpj
^מיצןו; ,קוכקו׳ככי• כיאך^ מרי הגאון זל א*נ ftipt
תמהלו סוא ■ענה מובס ומזוהסיקא לאן עם <«־• fe־לא
נוינמו סררס קנא רא'כ-במ<מי קדם'1א׳(א*כ היה pipp
1
■ ־.ה1/ן;,אן כ' קושיזיזי? • rpש! לשעזך
ממצי גוי ואיי'לאז

לו ראוהרה זו מינית כסנזד סאיש

א-,ראןת׳ אמתאי? לרש וכתב
pal
;ןןאונא^ או^רה^ לאת לל^ד ־*׳ לא זכיתי
ד^נו קכ״ם ז® לאי כונים יק לע>«ל-שאינו W
אלא (איז^.ש־...מלכר׳ תה■ י#קנס־>מן ערמא• 'רכל'התילא

;יבא ויגזן עם ישיה! חסדן מן קריתז דתיה שענן &P r J

יסאזיחן עם מל נטן־מתיה המק חולבות או?סנ^
יעלזל עליו וישימחו-מומש ׳■נקימיזומת אן מתא יתקייכ'לן

נלף %קלאק מזה ;,י ימקי .לן אחיד וקי סעוך ‘־אמין־ ונאמ

•נוי שכועס וקסכר אקא דאקזס {־ fewיכן כל ניונא נזה'
ל/ס  ptopתודה דלח י ייא לו  f.fe jp^ffiעס *’ bpו'א*כ

נגות .י?ל{ז)קז^5פזרם ולא עלה עז־ אופאגא אז
לס^ין,ה%ת|&.א גט<הי לאתץ• אזן־ף  cppזאם נונא(

א״א נאזבלת אל תמו־אושיאת אחין הוא נוכרים זא?/י»י

דע'כ שתענלעקן־עמןן/ענ'[
וכד הלמד עמלנו הא
?נזר וא‘; מאי חרא ואל קומטיירי נאמוןולח כככו1
רגלי אונאת יכלים הוא כקוד ישל!| סלא יחרקהו כזי ולוה• ,

יתייתי מתע;.יוקא א«ף כמסת מ״ש «ו rpממשה עמן*
 Wזתמץנז־מן הרןת ראש ' ■ifזח אקנא דאאין כולל

ת^ וקמיחן ני עם שאתן ניוטא■ וא®,׳ אינקויף אירן*
(כלול״תקל וראיק לרניודכנת' ?< אוקאת יכלים'יר£י
^.-שאתו «pa־ pונענות ורץ  ifק*ת פוקיךם עיין

אנג־יבי ס אתי 1עו הנין' ל« :הגאון  (fדא״ה סוך  ftpמ*ל'
לסימא ס ג ולזה תיק דלאזעף״מ־-יהלמד נו'מעיון מ &

 tp wp#זה ולמד ע} דאנ’*ןנ דאגלא ■ rjpכתיק אלא אד
<ןלא היא קלכר שקול ■ואומר אכל עקסו ריש  pאתי נא ן<
«' והםבנאמוקמי האכאוכאת ממון רעזכיי עעון כצלוה]

מ־קא ן^ןר סווהרקן ולא ברשע וכאונאת מעון חנ1שמ)־
ן;ןר':רל £דבריו ?אונאת רכייס היל אחיך *frc^ppi

ס^במ  ^jp<j»dממא אפיכא ימרקם נאנ קמיאז וכאן אאא '
p-p״  f3נתונאת ו?ריק ומזיא כאונאת• מאון ונפרט רא^י

אמת ןסברח ש<.תמקיו-ועמקי איג? ממפיק לנר! נמ״ש
אכל כתן עיש כ׳ לשרן ניחא לן צאמעיקי הא' ־קרא כממון
כמילה הל רהז רמיזרי «ץז וממסר והכיא ־ YWiiלז?
מתוקתמונס •א»נ נסביר ■ראתו* ננהל //ןש 3זה קנוי

מק■ •$1לוש נמש »ןול דמקון! דגנו!  fip <ppמן־וייק
מ^ני^יקיא עיילי כמעון זהוא־קיוכ למ*ק ה^אס׳ות״א

א? $$נקךתת ל ל וקור לאג /ליוקוכיו^ כתי0־' ברייתא
רא'תא)«ןנכפ׳ ולאתןנו איק את ;מית! אקלן'*tfcצול
וו$נאת מעון נשתוא אומי אלקומ איש אק ־א זי! ה«* ׳
אוג^עעון אעור ואייבא זח שהכיא■ ק*? הזח חשותי

קגין מולק שכיר זה תהיי «^3ן קנים ואעיר* 3א יןושנ 01.

*יז כניד מ׳ ואמרזל או נאמר  ?pipלא ^, piוי קנין אמם
ט׳ נא זה ולמד ע? זקרקי ולרע כ מד מינ^הרלנוכ׳ג הוא .י
דימא ומאחד שנהתמ ב' מסעעזעיה מי^עתזש/יא^א

שינות עי?5כ הקלי אתי מן 'תשניי ע*?־ יהדי fsti
דמיאמות תוסב הו^אאקנ א5לו ונ ■%רכגןקמ־עזירי א ע
אי לי ,יעה כתיב שניי ה’א רנקנ^קסןסכי^מיירייאענם,

«ה« שיש ני מסוק־ כח־זה ?ז־ גם נא; י״ו/כךראלוילא צ<
«ז<ב3אוגי»’איי• עיייי־^ כאמור ויש ־להפגין לליץ

י

והקוגל כשה/א.אומר זכי קמכירכו׳אל תונו הלי אזניק ־
ע^ו|א לאתווי «ןלא יאחיו לנד נמשמגועו pואי העגין ׳ןאק יןגנ? 5לזמר■ 'דאין זה דיוק רקקיקעו כן עי־ן .כש'ע
נענין זחר’יין;קלז.פלוח כקסןאחר נטא דקריו ללןען כה
ן'א’ק ןגו 'יק ^.ואאק הליקר ^זר כהלך ליתא-דל^חם אין

קליוקמנופיה רקראואקעקחוהשקרא ולכףקיון שכנר ישגני«לי.סדינז ־ תפשת■ מוי^ל תפק./,•■י סנ?ש ד?:ה
הטבלא נאירך ניייתא .יי כןקאנ;5לרכרי הרב שעיקר
1$י ?’א ימני י^ל׳קזרי׳ (':pin
«^א הי«|
הטעות סיס כא «המ׳ דוחק שיגיאהו וידעתי שערי רחיק
«ש< א'כ ®י• א^?י* <*'*=& י^סת מועט^-רמא תצגי ־ לא נמלו ןקג1ן לא יש לדחותו אכל מכל מיןום חקאר ח׳
ולכלת תמוהים כעץ
י
קטן ^ים־אכל קנוי קגין עגלסלאומז ־?אן סון׳ואו^ .׳

נ.
משכנות יעקב בן־נעים ,יעקב עמוד מס  325הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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•י^ין 9חלי

 nnjjjלעי וגנ*אי ני /המלן שלמת הי? עה0$א &
ליישב מס שהעשה על היאם זל  ibב'מ סי׳ין■
כתב«לוה י.ס חושש* בו׳נמז אין דעת ת'כ בן והלא ?סדייא
•נינו נרישא ד?יייתא מנין כשאתה מזכר•?'/הרי ?בירור
דת’כ נסיק לקיא בתיי  ,popכן (אין ל1ער יקבר סנאזן ז(
!הוי כמו י א ;ס אין לו' כו׳עכיתד (•יש טעית ה?יקי בתק•
ל?10ו ובמטוס יכלים ?’ל ממון) 1ע'הי וןסיתו לח •?יקי
להכינה וא ?ל יעלה ?*ן הגאון  (Fזיז רקאריכא מינכן
אתי לה הגאון יש"מת דלקעמיה א^לק כ דיייסרישיס
יקיא כמבוי לעמיתן כו׳ וא״נאין ה?רח לפקס האי אל

־>ז0־שר לו' מעולם סליס קרא קאו לאל תן» ואמנם
מיסמין לענק קיקעות ריי £נ כ •ה ואתא מיר.
לאפוקי קיקעוק עאוגאה והשתא .ממני ני? קחי אאונאט
וממשמעות עפיק לס יאף שגא' רעמכר יל ממלסלין המ
גןכס ממ<ן וממילא סס יונאים יא’ח אה ש ף סוף
משלטלץ !ס
ליסתוק מעי{ ועממבר ?למוד

אונו כממון *6כ סוף סוף מ’צ ;כמ’ס למעלה ומר סיס אק׳
לן׳ כדוחק דיחקס דעתו מרעת ח׳ נ«ןא וצ ו שיל ראי הוס
ק׳ל לגאון דת'כ לטעמיה אןיל קוף קוף לא סיס הכרח אכל
ס*ל לפרס אם ןותזתס ?ו?תו ולבאר צח דעי/י כסביח ת׳ק
א׳ל רבאז?אק ממון תיירי ואן! נאמן דססי? עליו יקרות
*ל״ין שאמיאק הן חוששים לא ס*ל להחריד כל החרד*
סזחת <קן הקשה ק ו־כ ?ל ראיס ר וקי המכין אינו נעשן
לא הונו מיל כא רחנן ?עכדים (סס$רוה כן'
אחר
עסלמא אי נע/־ ניחא ?דאמל כהזסכ מיר דקר קנקנם מיה

דת'כ סוי ספן שאם משנס ותמהנו pnf&fe

ל? ורןחק לו
אין עלה ע’ן רמת עליון לו׳ אעיקרא בדרן מתק^יג

אפתס משנס ואיכתמיטיה נריתא הןומוכ׳ לןן בן «*1שהביא
כל הן דענייס והטיות ? '1ממקום עכמן שלמר! כגת'
ל °היתה לי”תא  11היה מוכיח 7לא סלע! ישתק
קפוא ר)ונמתני קאער רזא אף המוכר ן*ת ס׳ ומדקאעל
אף תגמע ולא ?ציג את'ק!ןה ליו ותא דמילתאדכנר

?ייי  P7א יאן קקעוע בכלל אונאת אמנם צבי מהסם
7קוף היף נימא דממנר אתא למעומי שטרות ממכירע
עמיתן והנכון דררש/1וו היא אש«כתא מניקהדב׳צלז נאס
ןןןר כתב היב מהאשאזל קן לדקדק על רכל♦ הגאון
יפ&יפא לקיא דלקמן מיימ כלמנחת דניים דכ?ז
ןילאת כמו שימן נמבימא גדיל א1כאת נכייס שעשוי
ללב ט  p’fiדהא ויי/י כיייתא לא ס'ל הכי דאי נ כא’T
" ^־ייתא אמאן לא קסףח מנועיה יקרא רהליאת יכתב
עוד «כ*ק מעיקרא ררעא עילקא אתאי לא סכריח הת*כ
 דקרא דלקמן בא ^1דברים מכת יכתוב וייאת 1תיקיורים לס לעיש כב’ע לכל נפרע סניה פי שליח חוק
«א«אהעכ ונוראוח נפלאתוחראמאם קושיתנ
קושיא לא תיר־ז כלום יאמר רכהכית ת'כ לא רכיש ויראת
לרנד העקור צלב והרי בל סכיא יישא זו נת’כ נסהיא
ברייתא וא’כקוףםוף קיקקי למס לא הכריס מזס ועוס
קשה לעי סבלת! אין נתע״ס כמיק ררריש לה לאילן
רישא וקוף קוף נילף מי?ס יהא א נאה מפיע סיכה fo
פליח ג’כ היא אונאת דברוס !דוחק לן' דק״ל לרב זל רכבל

אונאה מיידי דהא הוא רבר סלמי מענינו שאמרו קורס זק
קל הסמלים ננעלו ס' ופרש? אונאת לכריס וכן שכיא סוא
?ל בס׳ אהבתעולס ןשעא רעתו }ל יאה'נ יזע כאונאת
דניים עכשו פנכל זר?נז אמנם אלו לא נא הא זה כמ“ידי
קחונחת ממון אענס ר?ר המסור צלב א’ןן לשבו בי אה
כרכרה אכל הא׳ ק'
וזדעזלן* קקושו 6זל רלא הנמה מזה דמה״אפסי
להןק׳ע•  p,nbלד רקח אחריתי ונסי רימה
סוכר כאי ירשחחגלהרןחת דוחס כקש והייתי או לאין
הכלח לזסריצמא קיא ^חירך דישא אתא ונכר מצה ברע/י
לסעמיס וק כלנרי סרג ולא נהלק כי העשן לשונו יוק

אמינו דמפולש עקוב •
( 3Xלן 5אני עני ניאותי ואת ה נ? "תא עמלקי מיעיד
ימאחר רןויש הכת• כקיק?ו' ולז עור אלח שעיקר
מכתוב תיא ?קיקעויממטלטלין אתו מן־ינוייא א*כ כי אמי
אל ת׳<• אייא* לא נימא דקאי גם אקדקקויז וצישב זס נניא
?® קושיא אתית שהקקה הי? זל על ת*כ כסאמין און לי אלא
קרקען׳ שימכור ויקנה לעמיתו מןלקלין תיל ממכר והקשי?
הוא זל יאמא' לא יליף לס מזר־כדחמי כגע' לענק אונאק
ע*כ והוא ?ל הקפה זס כ?י הנחתו שנסמס ממנו סיס?

דנרייתא דת’כ רא?רין מיד לרינח P״' ך?מ$לטלין P
להם אונאע אמנן סיב מל קיא הקשה עס שקקק“נו ותיק

קנז•

י

ותשבח או שנא׳כאופן אחר לקושיא רהןה ק'ר דום באונאת
ממוךסיין ל! &ר,ןא דני קמסור ללכ ימעור יחמר נפיק

יזורוק נכון ותיי 3קו?ר דירי? ה?י וקי תמכרו ממכה
לעס־תן יהיס או קנה ?’כ'והוא חד מןקח ׳?נקי מתחיל
דסיינן
ברין האונאה ואמר וכל מס 9ימא מ7
מלהלין אל תוןו

 36בכי עבר זמן שיראה צקנר דאין לי עליו חלא תיעומק
ישיבאעייןלא נקכןו<תי לא;;ס.ן כ! חובתי שנן סיה
קוס וא’ק לא היש הכלח אמנס מגש! שיש ק׳ פסוקי®
זקנרחנודנאןעיבר באוזון ינריסלמדנו ולאמיקיז

אכג□ אכתי ק׳ל רא’ס מהיכא נפקא ליס שןןרוי/
ינקעון משיק לסו סמןו?ך ואי יישא דקיא מ”יי
גמלתא אחריתי ןאנטיין צה?יא יןן מןןצטלק ימנוך
לעמית* תן סיכי מפיק לס לסטיות מלכי דסוא קרא אחיי?,
•אין לו עסק נןוף הפסוק וכסי סיס אפשר לומר במה שיק.
כיני• האחרונים רשעיות הוא אסמכתא כקתוב עיין נכ*מ

יקל מש,ר צל? אלא אונאת דניים והמעה «ו שפירשו
יקיים אלו דעט ?סת?תא לדורשן
םמ?ןשים
(סףו ןלך!רשן לןןאי ןסו' ר?ר עקור ללן fty 3א’ע רף

 1*6מיי7מסיה בסם האן עס סיס עיין לעמוד כוכיי סת'1
!נגע'  60כההיא 3ע«־ח ן3עו ר וירא אס שכירות יש לז
א&>ס שני שמסכימים ’לזה אכל אין וס מבצל ?ונתינו

0זעמ<קהמג?לפ'קלה«פיה * #1ק״אזעיק כ כ מ’«
 pPקקורקז לכל נכי*
<3יגיס (th^j

הלש ?ז שליח חק מאןגאס ם?' ובייו אנן

תמ’ש ^פ׳חצק תנא משמיה דייזנק פרעה
גפיע ע»נן פקקים

״’

 pp«.סנקריג סח רף עי

4י«««י היק ״' ®צ,ח^• )-bי״ס

משכנות יעקב בן־נעיס ,יעקב עמוד מס  326הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

*? T׳ **

סשכלת ’עקה

פ״שא סהר רסתקיח*
עוי אונאה לא <?עלי !א’כ ס;ד י&«> tj665.pואיש ד#ןן
,חז?אה נפרע חד משום אונאס ילכד וחי.משוס הנשרפות

היס ניוזי נ״כ זלנן היןכ'ק ( p jKpכרע מענו כעצמו
ן׳ רלק דן ?לס מתכייש כ כ ראינו ממת המתבייש מן הגדן< למתבייש
ןג״ד נרעה סן הקטן 0גי׳קכ?ו'וה? כמתי דהתס < pupjרע* שליח

דמ^ס ואויס
שאמרן כמפיצי /מאעה שהברק יע’?.ג.שיןןתמו כל שעלו
הרקיע וגס נקנשה אמרו שח׳/י נו הקנה גשעשסוכל
כמנשה כי לרוכ עונותיו עשם קיק,מקוננים ער שכת
סונקים בינו ונין י׳לדיגעיר מ אס ע;?ותינס ןע‘? •ipl
הכת שלאלן אדם נילוש?* וני׳ < עק לא לה משן מבדיל
ולמש עוד רול מיום שנחרב לה פקקת עען־ כיול בין
ישיאל לחביהס שבשמים ונכיץ?,.נעלו שערי חקילה ככק
המקט*ניס ןתס הס נגעי כני מים 'וע’ר מ-״ש קדמא כשש
כענק השעי ים •הצלו אקשי לו' ?Jji׳

כי־רן עי סוס יותר נ'1זי ותנא משמע דהוא ייתר סוב דהרי ניזוסית
ענמו נפוע 'אונסת <י^יס ונאמת קושיא ח ליממת היא כעיני וגס
הכה ? '1יגיצים י .יינו נהקשוא על אות! המא' ממ’א וכעת ?שמס
*מדעתי ןי׳מנס ל אורת נא כתי הקסיא דיותי עוכ ע׳
<י!נ הדהרי  1*0ס1ןש?ית?ת ישות למשחית לחבצאינו
מנייין כן טיב לרעמשאכל היול*ת ועדו כתוב סקנגו
נככיקיתכיבתאכרהסיעיהמל  orpככתוב כמ’ח וחין
לפקפק מס"ש נ'מפתחות לא נתנו כיד סלח וכן ממת
“^; .׳פימרו כל החלמת שותות עיי שליח וחי ל הקב ת כעכסו
ונד טעם היכר לשופע ושיגע כרכות ןא כ ? 0דיריקת
הכקכיס א' יחדרקא דק לאידך ויפלו כמ°ש כי מדקדק

3יכ? כדיני! ורחום וחנון ( ftpראיתי $ס' כע' א ע כת?
*מאמר והע*ר מיש זקנו מ' ס׳ אל נקנשן קןדקי סדתמז
כסיכעים יהיה עד כלה וער?  >3הן^ |ל ' 'ftgpותא ני א ח

סוהר גס ה' העךיל חטאזך  ipfaהוא תיסרך כעקן ומאן
השא אדם חיו נעתק ממנו קלס י^ריס והכל מושלין כן
נמשל כבהמות וי׳מנס  prpשלא ננעלו סעט קמעה אעי^ל
• דלשיגת־אמרן חכמי הותר שקדע^ת עוחי} ע»1ת הכתוכען
לרשמים  bwא*כ קרי י^עכיר קמקשדגי וע3וה צא נגעלו

למס' זה חנל לא ית"0כ מח ,חלק דא /איעכא מ}ל לעשוין
נמ*ס יתכאר יללות אונאת דקרים אספר
?$ננה
לדורשה לשכת ולגנאי  ?*ftiאאשי אע*ר אמת אמי ןס וכרן
לבונה ט וכס לוס החמיר קמקות  11לעשותז הוא נמנמו
כי השטח חן שהוא-מצאך אינו בוחן לקות נ׳ האציק
לביי ניחן לכות ולזה חוברכיז "מכוח ן! עי סאל*'ת כמש
דני המסגר לל□ א'ק ראם וההוא יאןעם ארי כמה מנות
סס מסויגת ללכ כגון רניא ועמידת וקן ןקיוקא בם שדרש;
^ל כן והיא יאי שיפלע הוא ?מכמן

ץ? .זכ:י כית<>הגבשר
גי״’ - .

ליסכ 1ה נשנייש? קשר המאמרים שיש  00ככ״א

ילפיוורה הם כלתי מחו קרים שתחילה הקיא חיית

 00ע מ בר סיריכוי ?גס שאתו ו<עכ אכיא מימית רק דאולאת אשית('
^נני! י)ן^«מוך -שדמעתה 1שוצ מימרת  6iמיום סחרב כיה ננעצו
שעי' תכי לה וחע ע ששערי תש׳ לה ננעלו שערי רמעה צא
נמגל^או* הכיא מימית רב כל ההולך בעקת אשת?«'
וסונמימית י׳ח בל ■השערים ננעלים חוק משערי אונאה
ואח /מיסגתליא הנ& נפיעכירי שליח קן « 3101אמ לי
אנהו ג אין הפרמר ננעל כו' זלכחורן חין סדר צמסניז
ץכאןי היה שינית כל ■ ??יני • החונאיז סמוקים .זה צוה ונא
0ין סיר לסומים כמו שילל רסיי ולצו יון־נ שעניאמ־מיא
אמורא וה הקיזו אחרת תאומי' זה דקאן הלא קויס^נרי
רנ סזכהיק נל׳א ואח כ חור לרב וחללן רכ חןזיא 1אח'ק
 •0$גם גב ן ?בכין .השענים אמנם הוי! קכיון בא1ר סקנ)'
• 4חמל<כ חנינת עם -פאתן יתער אח1ער יחין תשה נכלל
® -מי אינה קתורה ונקל• מ?1ת ל(ה הכיא דבלי רל דמל1ע$
אי׳י א במת הא?וה קדולה משום דמעה שאיח יפת הטכע
|א ? ל מ פת’«־כנלצ האיפור רק שהיא יותר קרונה משעם
^דמאהולכן אטא דברי אא ושעלי'דמעה לא מעלו בק?יי

4כל א^ ’יחי ״אונאת ואים ימשך מוס ?מיראתו אותא'
*ל ומעתה ‘עפת חפנת לע(כ אן רע לןאיהביא מימית רק
גל ההולךגעניז«׳ שלא .אמין אלא לטוב במילי ר שנר א־

הדמעה'5

•«<&תא־כיון סלמר(הו אונאין• האשת מ^ח
ו«ף אונאק אפס ממ1וה לוה הטא מא 5י אשיא צי

ני

אחי כיה ובוה נכין 1ע;ר שהועיל  pjpקבת עשוקי־ אקל
יאקיאו שמעתי את תפילתך שהית כ’ה יך 9ועכו לא הנה פ' עמעתי?
מועיל כי כני נגזרה לוייה -אך מה ס^ן הוא כי לחיתי את תפיע
אח^חן ע"׳ר רואת אני . j)f> .דקרי •'אומק כלן קחלתי ראיתי >p/

ק1מן קנית העילה גימעה .קי.ס .ע1עלת מתר רמעחן
אמ^5ם שצת^נו ואמר ישעיה בלע כעוס כן' ומחה 0׳
ןעע*יז (א׳ת יותר םוכ שיהיה יתעה נערם למ’ר חין קין ישעיה פ׳ .
הוגהו ל^עות המשיח קו לוא פלא ינטרקו עמעה כי חלפת ננע הי׳ו׳ .
'עמ /שמחרפים אותנו סעזנ?ו ה וחימ" מקנ? תפילתנו חן נגכחנו
יסיר .לפי שיהיה הכית קנוי ואז יאתחו שערי תקילס ואמי
ליס דכי אעשי שהם רכדי א"? .שאגמגיגז שעוננו ומניחים
ראיס מתורתנו ועד אמר ילמיתתגג לס אלדיבס בערס ילמיי\ג .
יאפין מ’ ואם לא תשמעו ה ג!'ותלד ' Wדמעה ןא'ת למס תנ 1לה
 'aוננעלו ס”חימוא לריבה כמי
אגבה ולח תתעלל bכי ן»כק 6
איה או' ואמית אליהם את הדנר 1זןס תררקה עיני רמעח
ג!' 1ל אחי שבסרס כ‘? ?שורות רעות מה.להם כנשגיה ז! שם ןר

שה כתם תא ישחק או יבכה לכשיגוה קח5ת שיח׳ לאס H1תלדנה לגי
'אמנם .צפי שתמר קודם זה ויאמר ה'אלי חג תתפלל כל למעה נו

אמי שיודיע להם העעם למי .ים י^ומו לא ישמע ואער
פס ת
'הנמס .הלא תדעו ט תין כאןחקנה אנ5ן והלאע ^קבמעח
אי שט־ גלול ^שנלח 2קר נרו להאירה «ובל.הע1מכ ליקכק התכוננו’

הקני] ימי והרי הוא לאילן נסי! נק^רין .דמעה וצךןח׳ וקרחן ס
התכוננו וקראן קן ומה כיין -לנשיא דוגת.חמנ,0נע1רר
'הדמעה 1נאן הטעם ני קול .נקי כו’^ הסציננ.עסגנ?,למ  00הני
קא״ש רול עקיש א׳ןכ׳ וחי ק אק עון תרופה חנס בדמעת קג(עי ט
גי שערי רמעה לא ?נעלו וכהא ככד״-ר׳ק בבצעד » ולא מ׳ יתן P

עלתה ארו קת מג ,יתן ריישי .מי^ן «כק*א מגעי .קוצן מקכי
’ןעיניך מדמעה קו׳ קי וםקן נ?;ס .ל?קולק ןקק ת מוקנלי  00.מנע
צלא^ ראעח קן’\ קי '. rip.תעש? ■תה^תלוקם )ןממך עור ק!צן נן

'עוצם ה?ין .ראיתי.כי ודמעתה על לח!ת !איןל«.5נחם,כו
ןנח1ור לעניו ט ן<^ןןמם סלא קנ^לו הפערי^ החל-0כאמגראינה מייד
ןעוא דא'  bגליח גי׳ 'בלו .ג1:ן ר^^ילת קנחל וי׳טז
שעל^פטל'עונות הto״ ,נ^^גן פס !ומע/י
*'\יקיריהם (« /לא ננעצו..שערי אזגא^.,9פןק^והיה^» עצ
ד
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לוט

'

ל&!יא

כקזמח-י<ק« ־
לכאורה * מסיס כקיזכס נופעה א’כ נתינת נא^יאנל

$איש «60ן דמעה מה ־העם ל" נתל* ^מי התעכצנל
<היע ל סציח תדע לך דנעונ1ת חאלק ,המקקינזסיןם
♦עונבים תותי לפי אנמקר כירק כ6ל«1ר  0,3 $36א’א נין
£י ?/ין מהוא למצאניס ציעת׳ אוקיות לנו  ?'piלא נמקר
,

ניד שציח ועזה הסעס {*כ צח ננעלו השמך ק
׳
 ?2שהקק*• מעמיר' וקן 'יקית יש לחצץ רבשצמא
האם לח כחמר חסוי 'צלב חלא כלאי בנו אדם
$מתנכל כקגיהס לא לאיתי־הוקן עונד והוא העעיס עיניז
נס הרפית משלן אמעות נטק׳ ואראה קני אדם

??מקטרגים וקנא מיום יורעיס כרשע! ני ככר עקת תעון
כעמל ולא■ נאמר מתור ללב יק כלתי בני אלק אכל
באונאת דברים תיקו בא לפועל וק צ ‘ווה הנה ת' נקב
זזומת אנך חף שעין וס והסם חומה נקנכה ומתיבת □רול
סי׳־נכנ עליו ואינו אע5י 0ע'נ< 1ןאקא?ירען /תומקלררש^
 hבלק י מקקות-נשעת אכינה וחי  ipfttoצקומא ויניף
לתמקאן זלכאורקפלת iff .־דא’ל  fiiדהא משמקתייז

קרא כעק מיירי אמנסויחש לז רהילל על אנך' <ל$
דאגב אורחיה למך« ומהתיק א  V$1אקשר ?־ (?$קוילק
ואמנם רב חקדא מיני ?תאקלל על הגנאית' וקאן ?ואי

מזן עצמ! 1עדיין ביין־ ישוב הין  ftעהמקוטן ט גלול
מיוד ע1ן 'סי1נאה (לפעמים רכל ירכר' איש בתמימות לכו
וימשכו עליו מחשפית ט ב/נתו לצרעיזע״כ גפיע הקכ’ק
כעצמו האמור וזה זימנת >ן?טא^ל פקין׳ בהפפיתנן
וימיה ‘יי עקב הלב מקל ואנוק הוא צין׳אני ה׳ חוקר לב קו׳ יינה
הן אמת שהעוקנה והבועה שייבא בצק יותר מכל
עקוב הלב •'
 ft#קו אט האבייס להיות!  ftאד מכני אדה כאקץר pj »3רי איתר
אצ1ש הוא בל 7יכאק ’1אצ< כי יתקנוהו קכוקק ועה.ו1א
ואנוס ה!א מי ייפנו !אאר האל!ת אל תירא קי אני ס"
חוקד.לכ ולתת ל א*ש כדרכיו ןא 6בונת! לרקה רפא תקוא
ומס מ?ת! לקובה נש ה' יתן הם!ב ! fopיל מ׳ש באפשרה
האחרת גדול‘הפקה כו' וק״ל וככר יק’ל»בש לן ר' או ק'

לרטסבקו קניףחלעכקדיוש משם ונכוה לפ׳ונפיק י)1דל
וט חמקרו האאור לאונאת מעון
בל (כו
להעיר ומחצר הוא ספת יתר וידוע ד1$ל אמנם
קמנל! «מנ<■ ו יע
? ftיי נ® י«יל ׳*י צע*שש3וא הטן דכ’«ן הין■£1
לעמיתך
י כליו אין בו דין אונאה א }5אס מכר 0בי«ןר עשוויס דמאני

rW

קנח

קהר.

 Pljk,,נמעקלתי .ודייך בימני ’*ש אונאה וצא• בכלים

•היינו דוקא מיי ? ift ptoחס !0מ  toשישול הס י פופ.
דין הממ?י לסלים 4הי י $וט תמכרו מ מידעמיחן
לרמון הדין דמ׳ליפין אין דין חונ*ה "א ל׳יך עמנר

ומיד ירמוז רע ,שליש אין נו ר׳ ן הונחת דחפי פחות לבא
,מה ?ימו סנאסנו צמעצח א 1קנס דהיינו שתות היינו דוקא
קיר עמיתך ויחל  ?1תרמוז המסיח קנה נ' וי! וחי מממשלה רצה
׳
לא בי קנח אקנס •ואותך וקד בד’ה קנה אקנה נמ$
ידמו! י'7ן אונאה אינו (והנחלת ?□ pifשקונה מזמובי.
עכמנ חנל חס יתוה  toפליק אעיי פחות והג בא ליע ן
סדין ה«זר דהיינו מיך ככסץ וצא בחליפין וי<מזק
דנסמוי׳ל נח׳□ נ!א’ו יחיו שס דעו שת/ת במ׳ש צעיצ דחפו
קחויז  omני נא’ דנשמואל נרעוו הב דהיינו עי שלית
ווה נהחמוי וא'ע כמחיר לרמת לרן חליפין !היינן צהק5
והבונה אין ריןוהנוהג אלח מאותן וצח במחיר דסי«
חליקין והאי כדינים והאי כרעיה 1דד’ה  ftצאפוקי ס'

מך רהונ6ח0.ל«.פח1ת משתות ,ויאמר דנם בכסף יש יין
pyg 3דק*ל,ו$וה נמוג ג*ב בת? $ר«« מ<ךא ופסולת
’א ,וכי תמנדועמבי לרעוו לדק אחר וניקרק תינת
תמכרו דסצ’צ וט חממי דעד עבש! מלכד כלשון
וחיר וכאן הוא או׳וט תמקמ 0ל רבח לרמח ר  pתסמכי,
נ' שותפים ע«{ן ק' עמי׳; מ בו׳ נ«כא 7צנס לוקח יש
בדוטה אבל לנט המוכרים לא יש אונאה אלת חכי פיועה

ז

ועיין כמ’ק סטור כה' אבירה כדין ממוכא אנידה
קותפין שאין  50שוס מרועה לכל א' ונקל ית ועיין פ'ק
דנ״זן דף קח בעירבינא כו׳ע %

 IKירמוז •גי תמכרו ממכר לרמוז סדק דאסשמו
• סמאי ביניהם  001סדכר בכך וכך,עכזיש בו וין חוגאק
ן/א וקי hwpןין כ'  hnישכן ף! אונאה ואמי תת□?
 .לן• וו שאינו לא ממכן א'
ןקא תונו איש את עמיתו וייאת •אלייך 5יאלל1צא תזנן
אלדיכס לצי הזכלכן לעת לול כפ  <1יכל ־.שע י חיש תת ׳
.נצעלו כו ואל 1ה יומון הע' נמ׳שזל 1ע 0זה פירשתי יןעית? ?.1
ע8לה !סכה ד׳ עיין לעיל©' ( ft'jלף לז) ונפ «פשי
צומי ובא לימון רצהיגת דאןגאק היא דת נמ!ס;ת שהשכל
• מולה עליס והא ראיס פנס ח*ה דנים בה נח צס1ה י שצא
יסעד ממ« גי אס נשכיל שכוהן היליית ווו הקרס׳ שנוי•
דום כשוליות גליך סיעסס הארס לכוכת מי  f.ijpע$יה#

תשמ&תיה י?)יריאמר וכי תמנלו דבר א .שיז«א יקיצי
הרצית.סעו (עעק הדני ט נעש;ת 1אחת מנל מכות ה
לאמץ׳ בל הטת חן קנה פיר ?מיתן לא אמי? .מבי מיז
אזהר• ללוקח ולה חין לו אונאק היינו' קשאינת  . hA&pלסיכת ני הסנצ !8יה עציהלח יפסנ, £דיך  .איוב ןחט>
ונה צילאת הרומסות והעונש׳ ואספר כקי־כ ימים «נוא
■ .א 0הלוקח אינטאואז יש לו אונאת ולוה צא •אער ׳»■%
לכע!ט !עלז לייתי ״1׳מ חי^  j«6וסטו תיית! וחת פכת׳תי
ולרמת ית והלמה רגם נעה הוליך כלי תשמיש לקי^יו
jijpca 1מכאתי קרעני ה כעל חן סוק ט־קא סיי־י-הש
אין בו דין הונאה יהיה מהכל־ מובן .ע$ען ־ ואחר <?׳
דו*}א בממגר י $תונו אצצ^סעיש' הלאן אין בבן בלוק ■ באקראי־ ןנ?אנ’ 3בחן סיסים .הסינה סיתלחק-מהאתתם
ודמי • לח?ז . rft)61:Sbהי בשק!< אהי&ל לו' קגלמז < מפינת »ראה וקנלת אליות) !4ת ! n 00 p,pע כי
• קפי׳דקזה המקרא סלו כלא? וחעס׳לת כס’א גיל*לצ , $כאןנחת דלליסע׳ קצים ו1תויה ו$ם ע  11,.נס רחמיות
מימון 1נ 0גא;ןתון דבריס שיין ןת דה&נצ ג״י עציס ל?|
• •• י .קמא צן^ ל &ף אן!' ב3טשא

־ *.
 . . - ,תנה תכיכן ברכיים
־ '?Vrjtfto
 ואמי וט (#ינדו ץ«יו 5ללש bjjו»«רפ כפ׳ שאתר x11pj ot 0זי 3ולן זע !נקיים
 • .יאלןיןתחביןן  wjjftjr־חין לן 9ן אונאז ךיני
׳ ’$ןא עי ^רנ|וכ  Wfr&p־■ .׳ י*' מספד□  Vmwמן■ ענה )צנמא
׳-h־'.W
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־

־ ככא־נאת ־:־־ :־:־  :ד־כ־ שאם לאונאת ממון חדי ככד אמד לא תונו איש את אחיו כיצד [א] אם
יד־ ־־ יכי־ מעש -־־אש־נ־ם אם הוא כן גרים לא יאמר לו פה שאכל נכילות וטריפות יבא וילמד תורה
.־ •:־;כירה אם דיי ייכורין באין עליו או היה מקבר כניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חכיריו לאיוב הלא יראתך
־•א ;ק• אכד .ובכלל לאו זה [ב] השואל דכר חכמה למי שאינו יודע אותה חכמה שזה דכר המסור ללב .ותניא
—־ה אומר אף לא יתלה עיניו על׳המקח כשעה שאין לו דמים שהוא דכר המסור ללב וכל דכר המסור ללב
־־ :-תניא כפרק הזהב (דף נ״ט) לא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך ,עם שאתך כתורה וכמצוות אל
א -זהיר הכתוב כאונאת דכרים אלא על יראי ה׳ ואמרינן כמדרש [ד] שאם הונה אותך אתה רשאי להונותו

משנת אברהם

סימן קע״א
י ־־;י איש את עמיתו דברים שהכירו
מתבייש ,בכלל של אל תונו
ב ־׳ בעל חשובה וכר .הדברים שברבינו בכאן הס
;־היראים סימן קפ (א) .וכנראה יש כאן חסרון
*־.תיקים וצריך להיות כמו שכתוב הרמב״ס הלכ׳ מכירה
־ :־ הי׳ בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים,
גרים לא יאמר לו זכור מעשי אבותיך ,הי' גר ובא
׳*
־; נא יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות יבא וילמוד
־יה מפי הגבורה ,אם היו ייסורין באין עליו וכר .ובספר
־ *נא :כמו שתזכור פעולת נעורתו ועשה תשובה מהם
הודה לאל שהעתיקך מן הדבר הפלוני אל זה הענין
־המקור לכל זה הוא בבמ״צ נ״ח :במשנה ובברייתא שם.
־ :לדקדק מאי היא ההונאה כשאומר לנעל תשובה תודה
'־ל שהעתיקך ,הלא מעלת בעלי תשובה יותר גדולה
;:־יקים גמורים ,ברכות ל״ד :ואס כן הרי זה משבח אותו
ה; ואין זה דומה לדדרש רבא בבמ״צ ובצלעי שמחו וכר,
־;שר אלו שאמרו מהע״שאמנע• מה שאמרו על דוד לא
;עשה תשובה אבל אם אומר לבעל תשובה תודה להשי״ת
־ וכו׳ הרי אומר בפס מלא שפלוני זה הוא בעל תשובה
* ;.מקום נראה דאזלינן בתר הבושה שזה הבעל תשובה
׳^-שמזכירים שהי׳ רשע בשעתו .והטעם שישראל עם

"שנים הם ,יבמות ע״ט ,וכל דבר שיש בו משוס דררא
דביוש מביישו.

לשאול למי שאינו יודע ,דבר חכמה
־ אפילו שלא בדברי תורה ,אסור
ןךאל דבר חכמה וכו׳ ,דבר זה אינו בגמ׳ אלא
בהרמב״ס מכירה ,י״ד-י״ד ,נשאלה שאלה על דבר

הכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה מה תשוב בדבר הזה או
מה דעתך בדבר הזה .וכתב הרב המגיד שם :זה אינו מבואר אבל
יש ללמוד דבר מדבר ופשוט הוא ,עכ״ל .אלא דאם לא סי׳ מבואר
בש״ס ,הי׳ הרמב״ם אומר ויראה לי ,וכנראה הוציא הרמב״ס דבר
זה מש״ם שבת ג :א״ל ר׳ חייא לרב בר פחתי לא אמינא לך כי קאי
רבי בהא מסכת — דאי לאו דרבי גברא רבה הוא כספתי׳ וכו׳,
כלומר הי׳ מתבייש ,הרי מפורש שדבר זה הוא בכלל ביוש הוא;
וראה שבת מ״ו :א״ר נחמן בר יצחק בריך רחמנא דלא כסיפיה רבא
לרב אויא וכן אמרו דרב פפא הי' מתפלל להנצל מכיסופא דשימי,
תענית ט :וכאלו הן בסרבה מקומות בש״ס ,הרי שזה בכלל ביוש
אם אינו יודע להשיב כראוי וכהוגן ,ואולי כתב כן הרב המגיד
משוס דמדנרי סרמב״ם משמע דלאו דוקא בדברי תורה אלא גם
השואל דבר חכמה חולונית למי שאינו יודע להשיב הרי זה בלא
תונו.

[ג] שלא הזהיר הכתוב וכו׳ .זה הוא לשון היראים הנ״ל באות
[א] אלא שהיראים הוסיף :אבל אם עבריין במזיד
הוא אפילו בדבר אחד ולא עשה תשובה רשאי להונותו בדברים.
והיינו דאמרינן במגילה ,כ״ס :האי מאן דסני שמעני׳ וכו׳.
[ד] שאם הונה אותך אתה רשאי להונותו וכו׳; ראה בחו״מ
סימן רכח ובסמ״ע שם ס״ק ד ,ואולי לא ראה בשעת
הכתיבה את דברי רבינו.

שיטת הספר חסידים
בדבר הבלגה על חירופין וגידופין
א) אולם כל הדברים הנ״ל הגם שהם לדינא ומקורם בגרר
ובראשונים אבל לפנים משורת הדין כתוב בספר
חסידים סימן קי״ח — הוצאה שלגו ,חלק א׳ דף ע״א — שצריך
אדם להבליג על כל מיני חירופין וגידופין; ומסתמך על מה דאיתא
במגילה כח .כי הא דמר זוטרא כי הוי סליק לפוריא אמר שרי לי׳
לכל מאן דמצערן .והספר חסידים שם כתב הרבה דברי מוסר בזה,

א

ך,ןא

חלק שני מתשובות המאור הגמל החכ׳השלם

סיני ועוקר הריס כמהר ר מאיר כר ו כן
הרב כמסר״ר שם טוב מלמד ולה "ה
הרועה אותי עי כה עודני להתחיל
ולהשלים החלק הראשון תספרי חלקי
מכל עמלי רן יזכני ויתן לי גס אתן,וה והוא יהיה בעורי
כל ימי צבאי לכל אכשל כדבר הלכה וירפאני רפואה
שלתה אמן כס מעתיר עבי כל יודעי ית ויין הצעיר
’ מאיר ככמוה״ר שה טוב מלתי ולה״ה
התחלת המלאכה ביוה ו' כ "ב לר״ח היון שנת
ותהי
'סוש׳־ע ה׳ את עמל את שארית ישראל

האלהים

ניפה שנית כאותיות המנוח

כה״ר בצלאל

־ליי

אישכנוי נ׳יע
ותהי השלמת המלאכה בשליש אחרון לח׳ חשון בשנת

<.מז־!ק«טו &י! העם משפט צד?_ל2ק
יקלי־-א

החת ממשלת אאנינו החלל שולטן סקי'□ יר"ה

בבית החכס גביר ותריהה כס״ר
_ נר" ן יאיר לעי אתן

בדפוס השותפים ה״ה יח' הת' כמה״ר |“ןיי 0אברהם
בכיר שבתי נחמה נד ו

׳ מחוקק היק' ומעולה כה',ר  *,**[^Oבכ״ר
זויה כלוי אישכנוי כ׳יי

■w
והואיל

משגם ודב סיפן

ו6י.א ליין ;:מא ?לתידמה 8מ’ןן כריכ״ס

הנא גסי׳ע״ז יליף יה״ה כשוהפי׳שכהב
י ־׳
מרטלזם -נלהל כשייכות לח״מ סי׳ תס״ב !ז״ל על מה
שאל על אות' ש«שא סלה מדעת האתרים וז״ל מיקיוק: #
לשון הטור ישא5י' ששניכם השוקעים בעיר אץ סנתב׳יפטר.
־אא' 2ידעינן וידע השוק' הב' כשהוליכו השוק' כא'לנקבע
לדין שכך כקב כסי׳ע״ז וז״ל אבל א□ מכרו בעיר ישמע׳ולא
נאמשהע דקאתי בעינן חדא שיהא בעיר ושני דשמ׳כשהלן’
אברו לדין •עם הנתב' ולא בא אכל אפי' שהיה בעיר חי לא■'
י ידע •אברו כשהלך לוין מכי למיתר איני ריצה במה שעשה
שותפי ואם לא באתי לשי שלא ידעתי אע"כי שאינו נראה-
הןמבשטא דגת' אלא שהכל תלוי אם ישנו בעיר אם לא-
שאם; ישנו בעיר מסתמא ידע דלאו כל כמיניה לומר דלא'
דע זאא-אינו כעיר.אז ■׳נאמץ לומר דלא ייע והין לנתבילומר*'
ייצגת כוי עז■ ־ומדברי העור נרא' דהרתי בעינן נו׳ יע״ש

לעי׳ ד דאי כ תקשי ליה על כריכיה מדידיה
HC’PI
אדידיה דהב' הצרי' תרתי אפי' כשותפים
י 7
זכמ“ש הרב ז״ל אכן כסי׳קע״ו לא הצריך רק
אם *®כו ,נעיד או לאו כפ ׳ש לשונו לא דכעינן דידע בודאי
זכמו-ישסוא פש׳טאיגמרא וגמיש כרשד״ס ז״ל וא"כ קשה'
מיניא ■וכיה ואלמלא דברי הרשד*ם כיינו מיישבים •דסתם
כעי^רתי משוס דלא הוו שותפי וכתם נסי׳קע"( השו׳לכוו

שותפי והוי כמוגייידגמד׳דלא מציין תרתי חנן למ״ש הרב-
לק׳והתימ׳גדול חיך לא הוקשה לגדולתו לכי שיטתו תה’’!
'שהקשינו שנתשויהסיא הביא ג* כ דינים שכתב הריכ“ככשי■
קעי׳ז .יע״ש ואין ?לא שתלנו ליאת 1א״כ אס ראובן זכ"היהס';
תביעתו על לוי שיר' לו חשבון ושישכע שבועת כשותפים
שהלן כתמיסיוביושר לבב חין לו לתבוע לו שבועה אתרק
שבועה לא׳שבועה למאה ואס על מציאות כחשבון צא יהיה!"
לשמעון ראיה שאינו נמו שנתן כחשבון לראובן בשיט ׳לדעת’
־הריב״ה ורבי□ כהולכים בשיטתו דיכול לתובעו מאחר שלא
היה נעיר אכן אינא רבוותא חולקים כמ״ש לקחן בגוי׳ד

'מחתת אלמנת לוי מחל ראובן ללוי קצת־מהזכז
^Q5f
הנובע להם לא מבעיא שעכשיו שלא היה בילו
הרשאה ייכול למחות אלא אפיי כיה נידו שטר הרשאת
׳שמעון אחיו יכול למחות וכמ״ש מוסרי״ק שם -תשובת
הרשכ״א ששנים שהלוו לאי נפטר א* כשותפים נינכו וכקב
יעוד בתשובה שאס מחל'האבל חלקו שיש ל 1באותו שטר
'אינו מחול אלא החלק שיש לו בז ואפי' מחללו הבל נפי׳
k
אע״פי שצתן לו הרשאה אין סלק חנרומחול בו׳יע״ש’
אכן'אס לוי •טוען שראובן תבעו בהרשאת שמעון על עסקי•
יש^הפות ׳וייצא היין’ בכך •ואצד עטר ההרשאה ובידי שמעזן•
שטר השותפות קייס וטוען ידאה לו יזשטן ואפי׳ראו׳חודם
לדברי לוי'שנהרשאה-ש' ירי עמו לדין ויצאמחויי׳אין מחמי;
׳-־הודאת ראובן •שום חיוב על שמעון כמ״ש סריבייה
אי ר^ ׳ דיש יכולת על לוי להחרים צל שמעון שלא'
נתן לו הרשמה וכמ״ש ש□ כריב'□ וז״ל
ויש.אומרים כיכא שלא היה נעיר שיחול לתובעו שיכול*
להחר-ים'צליו שלא יידע שירד שיתפו עמו לדיןכר׳ה"נבנ״ד
יש צו להתריס ,שלא נתן לו הרשאה אכן אעישיודה שמעון■

3

בב נג

צרק ־־•:י

פ״גימה'שותפים וכמו שהאריך בסברות הללורישי"ם
השייכות לח״ח סייקס" 3אכץ נהבהה באשרי בביתי שהיה
נשוי והיא במרדכי בפ׳הנז׳ז״ל אתר רב הוגה שגי אסים'אן
כ' שותפים שיש להם דין עם אחי מכני העיר" והלן אחד
מהם !הלך הנשאר ליון מעשיי קיימים^ כאילו עישאן שלית
אכל ישנו בעיר צריכים שניהם לנא הרי נראה נכי' כפך
מה שפי׳רש״י והנה הרשי" ס ז״ל כתב שם שליעהרש?
והנמשכים אחריו דנליתיה כמקא יכול לתובעו וצרי׳הגתבע
לחזור ונדון עמו והדעת ההגהה אינו צריך ועי ז הוא ז״ל
אותר המוציא מחבר! עליו הראיה יעי'ש -
לעיד י״ל על כרב זלה״ם יאחר ינראה דלל
והנה
הפוסקים אזלי כשיטה רש״י וליכא תרי פוסקים
דמסייעי למוחזק לא מצי למיהר קי'ל כמ״ש הרב עצמו
בכתה מקומות אלא שנאמר ליעת הרב שאחר יהחריני
הביא התשובה ההיא ולא תינק נראה דכך שנר כו' 1א״כ
אחר שהרשד״ס כתב שהמעי׳ה חי'כ אחר ששמעון לא היה
נעיר שתבע ראובן תה שעשה וקבל הוי עשוי אלא שאם
מאל יש לו למחות כמ״ש ואס יאתר ראובן שהיה אלם יוכל
לטעון לוי שהוא יוציא תמנו שכזה לא יבר ההגהה רק
על מי שירד עתו ליין וכמ"ש שם מבואר יע״ט
שנשאלנו על טענת-המזזנות הנה זה מקברר,מלשון
ולמס
השטי־ אשר עשזנשותפוהס עם לוי שאם כ תנו
שכלאחד משלשתם כהוצאות אשר יעשה יהיו עליז.ולן)
כשווי רק המרבה ירבה עליו והממעיט' ימעיט לו .כויתי
שההוצאות אשר יעשה כל א'הוא על עצמו .שחס יהיה התנאי
השום השותף השלישי כיה להם לפרש ולומר שבין^ניאם
יהיה תנאם הראשון קיים ונוה נתבטל מה שיש לומר
שלבני לוי היו-מקפידים לא לבבי עצמם שהם אחי׳ושותפים
שא" כ היה להם לפרש ות'ג שלא היה יל הם לפרש ולשים
תנאי שכל אחד יזון חשל עצמו אחי שלוי אינו הא עמהם
בודאי שמה שיזון לוי יהיה משל עצמו שאין לו ליזון מתפיס‘
השותפות רק אס התנה וכת״ש הו־שד״ס בתש ההם סיקסית
יע״ש הלא ודאי דעד עכשיו ג■ 3כסחים היו חרוצים ניזון
מתפיסת הבית ועכשיו חזרו בהם ומכני תנאם הגם שנתננז
דהוי שותפותם ■הראשון קיים תאחר שהוא תנאי שוה
לנלס ובם שאחר שעשו שותפות חדשה עם לוי לא ברע
תאם היו מחשבים כל אחד חלקו שצריך לקיום התנאי ונתיש
כיש״ך נח" א מייקלט וכת״ש וגם דבודחי בשותפות השני
קנין לקחו בס שלשהיס כדרך המשתתפים ככל שותפות
■זאפי^חר כלות כשותפות השני וימשך'שותפות כראשון
1pr3״

נין כשני אחים יראה  7יהיה .על התנאי הזה מטעמים אשך
'.כתבנו
■׳
העולה ,.לבין׳'לשני אחים 'שותפות העשרההכלל
שנים קיים זכל מה שהרויח ראובן הוא
לחצאין אכן י יטול לו ראובן שכך ,טרחו נתחל ותנאי המזונו׳• Sirנל אשר ירבה ירבה לו וכל.אשר ,יחסר יהמר'לן
«תנאם כשני וכל מה ש• כה ראובן חייה ■ביין אלי שמעון
למחות לה!צי,א היד לוי ?!חך שהוא מוחזק וסמעיה אנן
•אס תחללו אפי'מפני מלהקתו יכול לתובעו כמ״ש כנלע’ץ
גתנתי׳ינאס עני^יויע ית ודין תאיר בכמוהליר'p,״P
;’*׳■:ר./,‘■•,
< .למד.זל<ה ׳

 ,שייע ;?:יו*י ״■•טמו לדין .אס יוכל לומר שיש לו לתובעו'
ליין כי *שילו׳טכנויז־שלא ירע ידכם לטזענן ראובן ושכפי'
״ ־ • • •י < -צ 1-׳ ? -י
;*Zj־ -
איין יש;לו 7לשנות כודאי ייכול לתבוע שסכייהיה בעי׳היה
ראובן .שיו לו י את ר??םדמ?זא\ךפ’י
^אלה
כול&הנוע זנמ״ש זזהילפי׳פי׳רש׳י נשר׳כגהיבכתובז/נר׳מי!
׳  ..־■שי תשר הרשתכו,רנקה:הנז'.׳5ק^קדזשץ
י■
וכעדה וגם נדר לו ש' לראוכן סתקיש סן־ ניוני״א^זה לזון
שהיה־לשוי אאר ,ר״ה הני תרי אחי כו' עד ולא אהרן הלא
ולא איתיסיכמקא כ^ופיש״י וזיל ולא אפיו שיחוו'וידין
שנוימיר והקדושיךבכ׳בשנת כ“ו־לחיש ניסךה5.ס״י ליצירה
אלא דלא הוי השותף במוזא כשבא לדין כו' וכן פי' הריין
יכה עיר^ליסנטו נגמר ונעשה החיתון ,המנזרן'׳ם7ך.ע''י
שמעון נרי ו  .בנח הרשאתו אשך או־שתסנ^תו מאתי פ׳ת^ם
נחדושיו על ההלכות יע'ש וכן יד/נפי' מדכרי הרמב ס
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3נו פ׳לקבל קמשיןמכליאיש אשף יחפוץ לשמ׳ולעשות

 .ותנאים בעדם ננרחה

תשער ההרשאה '1ממרת ס'הנו '-עם

* .גמור הנאמד המשכיל כיו־ ראובן בריה לכבוך ג״ר יעקב
לי ' וקבל כ״ר ־שמעון הנו' קדושין;.מר' ראובן הנוי גער
• נ נ יי! ו מרת פ׳הנז׳־תכת הרשאתו אשר לו מתנה לקביקדושין
■ גערה כנראה תשער .ההרשאה וכן נדר סייר שמעון הנו' לתת

לס״ר ראובן מז׳ בער ניונייתא תעויז ■תלויים שע״ס גרושין
שלמים ומכשף ווכב סכום מאתים; גסים שלמים וחשתושי
■ערסא •!תלבושיס מ'אלפים וברכת ה' ג״ה ולהכניס לחוסה
,בע״ה עם נכדתו כנו' נעת הכורים בע"ה הכ״ר שילך שמה
הארוס הנן' $ענס לחופה לזחן׳חנז' כע״ה !-שימורו לשלום
בעיה הגה בעת חג הכסח הנייר לעשון1ו;ס^ איש ואשתו
נעים ולקבוע דירתה 5כ ע־ם נעלה ה"ר ראובן הנז' כל יתי
חייהם כי כן שעבדה וחייבה ס"ר שמעון הנו' מכח הישאתו
אשר הראה לנו וכן נתחייב ■.,ה״ר שמעון הנוי .לקיים התנאי
כזה ולשלם ולפרוע כל הניר הנו' כנז׳לומן כניסתם לחופה
גע ה ובכן-ה ר ל הנו'נתחייב בכל החיוכים הנו' וקב* קנין
ישיח בנקישת •ח; ן’’ע •ד ;.הליבה וע“דכל הנשבעים  .כאמת
ועייד ,הארוס הנוי? ולדעת הרבנים ה"ה; כרב ;נמהר״ר דוד ן•
נוזמימש -.נר״ר משחלוניקי;וסרב׳’.כחהר״ר ■שמואל לאניייו
גר׳ידמנכל זהרב כמהד״ר יעקב אבועלבייא נך״ו מת״י סכל
• :מוזגמ־הגאה׳שקנל מארוס הנוי לקיים ולאשר כל הכתוב
e ,
7..
לעיל .הכל כבזעול׳ מודעות•. :
לדעת הכל ‘ובפיסול עליהן לדעת  -ארשב״א זלה״ה
׳והכל כחומר וחווק כו׳ולא יפסל נו',ובסולר כו' כל לגר.
.שישתמע■.לתרו .אנכי סכל 'יהיה .נידון ,ומיכן .לתועלת
.הארוס הנוי •ויהא ידו בעליונה כוי וקנינן כוי והכל שריר
ןבריר וקיס  -ועדים כשרים חתומים .כשסך הנדר הלז ׳•

• נא ר' ־וקובע את .שמעון; .שיתגלו .המעות
^•ת, <' *■• ..תל ודים אשר .נתחייב :לתת לגי■ כששר ‘הנדר
ןאגחיו׳ שהוא נתחייב לו .בחוב גמור .-ובש״ח ,כ^ -תהשעה
לדר ושמעון .משיב־לו בי• תה שנדקהוא׳סיה בעבור המתקישת
{אמה, ,אתרו לי .לגדור הסך כהוא וכך עשיתי .ועתה אותיות
''שאין •להן ליתן נמות הסך ההוא אוש?ש .להן .ואינן רוצות
ליתףותה לוהלעשות והנה הנשים מנחישוד!•,ואומרות שאין.
 ,pi.לימן .וגס שלא אתרו.לוילנדור.הסךג .כהוא וחם זה.
ללר^וגתמייבזיתנס הוא <כמו שיש ?ידי ך'מעקה בייןע" ז,
ע<.'/. "#טוען ואומר -שמעון לר'־ שלסןות שהמתקדשת היא.
ך-..-במדינת הי 01תלך ותנשא אותה ואס" כ אתן לך,
בסך/אשר" נתחי ילתיור" אינו..מפוימא ;נדבר גא ומרת ?C
אחר שישאנה לא■ יתן ממאוחה ולא כעי למיול בהדיה
וגדינא;ודיינא.׳:שלס יתן לו ענייה וראיה .גדולה קהרי נתחייב•
«שנ» ;שסועה ,ג-דולק ,לאצסי־ם שלס,ף.שנה מקעת אשר ק^שה
לנ\.מי«גה;;לן ;לחופה לתן לו הסן ■כהוא אשך נתחייכן-
 •!jssסלןהפר;;’כרית השבועה;עד עתה .דמיני מאמין ■גן?

ד

'.77

; תש ; .׳ ת .־•

■■•■:::

)•;;••:,׳ri

היג

מדודים וכן שאר דברים והכי&,נודן גער.ראיה וז יל מעידים
אנחנו ,ח מ על אמת1,'.אמונ'שרזה1דה;ג3נינו ואאיללו שהוא
מושבע כדי .להשלים ולהכניס .בית כנ 1לחופה קוים חג
הפסח הב׳ ר והוא היה צייר קודם למכור הבתים וכל
כנכסים אשר יש לו פה .לקצן המעות לחתם לנכדתו
הנו ובעבור שקרה לו מקרה .כי לא טאור .הוא שהעליל
עליו השר פי ומגזים לו כאומרו שנער נתן לו אמון רב
וע ז^פחד ויחרד !חרדה גדולה אשי על כן בא זפה; בסחבא
מדר
למכור ולעשות מד
יכול בתכוף
ולא היה יכוב
כבית ונח
ונחבא בבית
נסתר ו,חכח
והיה נמתר
והיה
הצריך •למסור כעד האופה ומרוב פחדו ויראתו ללא
בעד כל- -׳
עמד כה כי אם ג׳יתי׳ וראה ראינו שאנויהוא ^נסיה מ£כ
מ^כר
שלא תהי
ע"פ.מראי'וכיי"שלא
גלמפ1ר’א״צ ראי’אעפ״יכ מקלשין
תהיה
מקלשין ע"פ־הראי'וכדי’
כאמת נעדרת ולהיות לראיה ולזכות כילי ראובן כתמו
וחתמנו שמותינו היום יוא ז' כ״א אדר השס״ה ליצירה
כוי עוד אנחנו ־ת״מ מעידים על אונסו שאם ח'ו כיה נלכר
כידי השר הנו׳ כיה נותן לו נגישות '■כמנהגו הרע כי 'ידוע
הוא באופן שהכרנו באונסו שאונס! אונס גמור ומה גס א״ל
נגישות וידוע הוא אמרם ז״ל אלמלא .נגדו® -לחנניה תישאל
ועזריה הוו הלחין לצלמא והכליאאת ולאונן תאיב כי אינו

יודע דכך רה הוא נתחייב,לו'גלכן יתנסיכוא לו ועו׳שהרל
אח״ב הלך' לו •כעיר האיא .שלא <ימ אז האר המעליל עליו'

ולמה לא עשה הסדרים האס אאר אותך 'ובמעון תשיב כי
לא ישב כי' אס גי • ימים אא זל׳א היה לו שהות לעשות מהי
שירצה וךאןבן'משיב שאם היה .ר.וצה גג' ימים הימי נותן
תכלית באא'שאומר ■וגם שהיה יכול להרשית מו׳רשה ואייה'
עבר .תק.הפר.ברית השבועה והוא״מכאן ולהכ׳חשודכשבועה
' הדין עם אי "־' " ־'
 77׳' ?
‘ ;
והנה ' ’לציאא מידי כל ספי;רצינו לחעתי׳שטר אשר הביא
״' ,בידו המורשה לדי לקדשה וז״ל בפנינו עדייא״ח

איך ,אני 'נו^נוא לובמתנה גמורה ד״א קרקע שיש לי־נחצרי
ואגבן מניתיו והראתיו מנוי יגמור והרשתא' שלמה ־'להיות
שליח שלי לללת ,ככל תקום'שירצה ולקבל קלושין .לי׳'לשת''
מחיש אשך‘ יחפזן ’בפניו ככני מקום שהוא קדושים גמורים
כוי עי'.וצל תנאי שיעשה עתו'שיהא שריר ומקובל עלי
כא־לו הייתי חגכי׳מגצתי ותכף שהגביר וקצי שלוחי שיקבל
הקלושין לי לאמי ׳מהאיש אשר יחפון בעיניו כנו'אהיה
מק! יש ת לו קדוקין גמורין צדתמשה *וישראל נו' יורנו
על .כ,ל’.פך<י/האאלה'הזאת' אס ראובן זה חייגלנולס תה
שניר' וגס אי עכר'השבועה ואל תשכינו ריקסידדלהשיננךעל
י;,,’'...".׳ .׳'כל .פרעי הקאלה .
השגבה ..י נשיג'על ראשון אי ,ונאמר דהנה מלאין׳
״ ־•׳ ;  J. .7.לאקץר'תתלה;הוא במה־ איש להסתה בלשון
מלשון £נךר נדר הזל־אשר נדר ונתחייב
שלור ניר

 *H Wl״••. ..:נוועןראוכך נד מה לבלתי תת שמעון הממון
ת־.;•..• ".אשר נתמ5י^סן^ו.אם ילך .לן ראובן ,לעג׳אשחשיהא שיריר ומקובל עליה ,כאילו'היתה'׳כעצמם נא( שבא
אט<אתן;.שם ..יכת<?> לגשיה« יערערו עליז ערעורים רבים
בשנןא ההרשאה *׳}אס היא תקיים תקיים (א® לאו מה
<י^רמוהל 3חסרון -המד-לבלתי• תנשא לן ;.ןיסיכ .לו ?קלון
<$ז9ף־ד וחרפה ,ו־צ ופא; קי נאמר לו לדבר '!דאי כי שמעון
■ו ׳' .י'.־ ;•־?"'■
;;7.׳ -;.איכחת לוי
',לארגסתו; ואמה,יאמרו• ;שאינן מפוייסות -■.בן ן ונוהג
;.׳.״גברידוע;הוא תה יקי״ל ייג *אל האנוד על
4$׳על^אלף רקות.:ולכן ■ירצה .יתן,׳ל« שמצמך מיו/י׳ס
'.סתחףונה כ7בךי.’.0עתיקין צגמרא
___
'תזשר.ים.זמפי תפרים יזמה .גןךל־נשתר/ינמ־־.,אשר נתאייב
?ישר^נתחי^ ,לו קוןם; לפתו ־ או שיתנס;צ;י 7שליש .או
ממו^ס ^נרא ימלשון סראש>ןלשר'כתול לשאר הנלשקנל
«י3.גוימ ,1ביקןנונות ,ואא^ם ילך ;לשין •להונה?;''מ׳איט אפ׳ויבן
קןתעון .הנ*י«ףושץ נו' בעך  ippjחבח'.ה^אאדאשר■ לו
^י,ב,#הען .עם;מי ?,ןצן»זעז;»זז ואומר שמה שעסהשנזעה
ל?  »?rאבוס ;ן5י׳ נעיר חשך הארומה ־■מצוייה ..קם שר ' אמנה לקבל קרושךן בעדה כנראה אשטד ’ חההךשאה^יכךנדר
^}*!בעש^שע^מסקא -לאכול .את שלו ונעבור זה .לא היה
>
שמעון לתת־ ;לראובן לעל נלונייא J p&F^4מי׳־גו;
זלשגניהו לח^ען׳מצגו^ם שילן^דז^^ל^^^; :+,
?מל;לילו-רלת?(ר,בית׳א׳אשר לארוס? ■ס?’1ולעשותו מעוק

•>

*י

&■ Wדדב W

^ <ע־י^־מיאןא שבן.עענדס ומיינה שמעון בהא הרשאתו
#שר׳בראה ;«י )מ זןש׳לצר׳ ?׳משמעיות בזה הלשין שיזקא
סקד. '&;5שקצל לעדה האימפמתיהדשאתלכדאמיך ליה מכת
ארשאיעו אכן.הנל׳ה'צא אצתאייביהוא׳לא מפא' ההרשאה הוא
 pfcיראה מלשו|.ניא' שמעין לתת לראובן כעד־ ניזנייתא
צנרא^דהוא' הואי הנולוימפאת׳עצמו לא מפאת ההרשאה וכן
יש לפרש דדוקא כ<ץ3אי שתבא לקבוע דירתה פה כל ימי
א;יכ'ס כי'כן" אייילא! ושאבדה מנח הרשאתו בו׳ נר׳דביכר
זהי הואי שאייבא י מצא הרשאתו לא מדר אשר ני׳לנדונייחא
(יש<לפרש הלשוןיהזא״כענין־אאר שמה שנירלתת״הו׳מפאת
כהז־שאה' והראיה מלשון :וצן יקאמר וצן נדר דנרא׳ יקאי
עלמה' י^אמצ/שיקבל קאשיךבעדה מכח הרשאאו וכן מכת
בסיף ?כרי החיוב והתנאי
אה'רשאה''כוי׳ן
שכן’ שעבדהואירבה“מכח הישאתו אשר אראה לנו אכל תאי
קשי''ביין־ על הנדר בין על ומן כניסתם
לכתיב'ומס ולש
לחופה .ביך על קציעת' לירתיסיפה כל ימי חייהסכו' ואאא
דחיכא"למימר/אכי"ואיכיא"למימר הכי יי כעל השער על
^תפאונה '.ו׳ה^וציא“ינשימעון־ עליז להביא ראיה ברורה דיו כל
לומה? שמע»’;זא*'4כוג1ת;,ה^ןר כך רק היא נפי׳ הישגי
וכבר ידוע־מ ש אוהרי׳ק בשרש ,ז' שנשהלשזן תלוי ומסופק
לד בעל ;השגורתתאיןונא־ואתי׳ כשהלשון «שמע •קצא
?דברייבעל‘השלור1.אפ>/-כ^וא;נרתוק אס בא להאקי׳צשתר

תה/שהוא'מסויייב בייץ'אומרים ־ יד בע’ה;על התחאונח
י^״ש כ״ש «’? שאפי" א^ו׳מואזק רק בא להוציא בלשון
■'׳■.ממיו5יך‘י
"”‘אפי׳נאמר;ישאין;לאיינ לשמעזן־המורשה שיפרע
 .הוא מהלשון* הלו הגס שאינו •מספיק ללי
. \ ,
שיבת .מ״ה מהלשון הכתוב ־ את" כ וז״ל וגן נתחייב שננעון
הנו' ,לקדים כיהןאי ;הזיז־ ולשלם־ולפרועינל^הנדר הנוי .כנו׳
לזתן..כניהתם לחופה ובק;ש?נעוןיהנז' נתחיי׳נכל-החיוכים
אצו' וקהל קגין 'ושבועה כ '1לודאי שהוא נתחייב בזה כעד
ההך הנו' כמו שיווה כל רואה לשון זה ולא יאלוק שוס
חולק־הן מפאת הלשון הן; מפאת סכנת הנתב וכמ״ש סרשב״א
?תשונה הניאה תוסרי״ק’נח״מ סי'ה"ב וז״ל ונתשו׳אחרת
כתב כל שמשמעותו גיכרלנ״י ממוך הנתב שהוא נן־יגי׳
אותו ואפי׳'ליכוי נח ?ל נעל כששר ובן אם דרכן של בני
אדם לכתוב'בן נענין.שיהא'יפוי'נא לנעל השטר .דנין'אותו
ואע“פי שאפשר'ליונו' לאשמעות אאר שיהא לגרעון .בעל
משטר כוי מלב בנ״ד -נמי נראה'י<ע יויו שמשמעותן נייר
לגיד שהוא נך ןדנין אותו ואבי' ליפוי .כת של בעל השטר
וניס מהטעס׳השני שכתב'שדרכן של מי אדם׳לצתוב' כן
מנין שיהא ים וי כת לו '&5נמג האא'האור שיה ולאי לזול
בהדה באשה בדינא׳ודיינא 51ן.י'ל יאוי מי מטכס סיתור
שאה הלשון הזה',גא לאייה''אנתי ה?ח הרשאאו ’הריי אנאר
שקלל קיושין‘ ,גזמה' 'מנת הרשיאתז וציר מה אניי געשה
!שעבדה ככל הנו׳ מכס.הרשאתו וא’? לתאייאצטאיך .למבתל
1כן,נתתייג*לקיים' כו’ולשלס 'ולפרוע £יר"כו׳ ־אם! הוא
לחייב 'אוקיי מבא הרשאתו הרי 'אמור כמ"ש׳ואס כוא נעבור
גטילתיהמצץ ושנועה' הרי אמור למטה ,י&ן .שמעון הנז*
^איילבכלהקיוט־א הנג׳וקבל'.קנין «ה כוי?ואם' כן
היויחייוב יתירא כדי צזיסחיילש&גון נעייהנ^יונבימוהירי״ק
בשיש .י-הארו^למעניהו ־לותרידכל -לישגאיתירא ■נשער
לט?ויי“אתא אע“הן"שלס' היה הלשון מוניזו כן teVs 4י

'יאמי' לאפוקד ת׳מונא'.ווה האייש'מהישייו ־ציה
לעפולי
לומר^אס לאאבא דאלאס הו'10מגי 'ליה/יילמא־אם
אתראה גו■ 'הרי דגי׳ול.האחרןגיס־הרב 'מאיל הלה מפה
גאושלס מלי ליש3א ‘■יתיירא׳ לטעיז» אתא׳ ואפי לאפו־ף
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ממונא והגם'»  oעליו ו״ל וייזי מהקשתי מקו»׳ אתר
דהרי הרב עצמו ז״ל• יח’א סי׳ ק״ב הביא קשונל!!הרש*5א
אשר כמבכה ומגר לנו את הילת להל נידושלישניימיר*
אלא אותם הכתובים נמלמוי וגם שם «יא מזוכ׳אחרת
מהישבייא שיראה שחולקת עליה וכקנתי אגי הקטן ליישב
שתי תשומת הרשםא מדידיה אליליה במ״ש לכל-כדרוש
לישני יתירי היינו כשאינו כי אס לישנאיתירא ולא תנאי
ומ״ש בתשובה האחרת היינו משו׳יתכאי
*
יתירה
הזה כמו שהוכחתי שם וגם כתבתי שם תה שהקשה חכם
חשוכאחיעל סריבייל מדיייה איידיה ששם נח״א מי׳הנ״ל
ירחה דפסק הריב״ל לבל נדרוש לישני יהירי כסבר׳הרשב״א
שכן העלה שם ובח״ג מתשובותיו כתב להפך וז׳יל וני
מעיינינן נו׳ יע״ש וחילקתי אני הקטן ליישב ינרי הרינ״ל
ילא תיקשי מ דידיה אלידיהידמ׳ש שם בסי' ק־ב הוא לבל
נדרוש' ליאני יתירי להעלות היין בטעם ההוא לבי אבל
אם מנועם אחר הוי הדין בן מאני הנועם יוה להיותו סנין»
כינו שהוא אוחו הנדון של חייג שהקשה ממנו אותו הח?ם
הביול למ״שבח״א כת' אכן ממי ש בח״בלכנו' קשיא לע״ד
הדידיה אדידיה ולשס; אין :להשיב התירוץ ההוא׳ שכתבתי
ש®'אלא שנאמר דאג• דבח״א נתב מה שכתב עב’!• .אין
לזמר דאין להביא' ראיס ממנוי אאר שמאיעצמו סוח׳זנרי!
כמו שאנו אומרים ינבל הפוסקים כשאנו הוציאי' בהםסברוו>
בופוכות אין להניא ראיה מהם דהוא• כשאין אנ> יודעים
אי אלו דברים אתרם בסוף־■ אכן כשברור לן• מה שאחר
תחל<ז'ומלש בחוף יש להביא ראיהל מדבריו כאחרוישצאסר
דבילדותו סבר כן זאח״ב־בזקנו'חזר מ בתדשאנויאומרים
כן אבי'בתנאים-והוא ברבי דאמרינן נס׳ הזהב דבילדזתז
סכר כן ’ ובזקנותו חזר׳ נהסיא דהזכב קונזנ את הנכזף כ־ו׳וכן
בתשובות כרא״ש חולקות על פסקיו אנחנו עושים עיקר
מפסקיו 1א’כ יש להכ>'ראיהמדברי כריב״ל מדבריו האארזני*
שהם ח״ש בח״ב וח״ג דנל לישנא יתירא ואפי' לא יכיה
תנאי אהרינזי דלטפויי אתא ואפי' להוציא מידי יזמזחוק
הגס דקז עליל מתשובת האשב-א אשר נתב וסגר לנו חת■
אדלת לכל נדדוש לישני ית־ירי‘והביא אשובה זאת מוהרי״ק
גח'מ סי' ס"ב דףע’א יע״ש ואין להשיב ליעתז היתירון
שכתמז לתרן על תאוצת־ הרשכ"א ייש לחלק• בין תנאי
נוסף ללשון נוסף זבן ’ pלהביא מיוע לחילוק זה שכתבתי
לעיל מתשובת כדש5זא אמרת שכתנה׳גשהרי״ק «רש סימן
ע" נ נמחו ישי ם אותי ת״ד יע״ש אלא שיאמר הריב״ל שאין
להקשות עליו מדבריי הרשנ׳־א דאאר דק' מיניה -וביה אין
להניא רחיהיממצו והוא• אזיל בשיאת מוהרי״ק שכת׳נשרגן
י
■ .י' :
•
י־ '־
:־
י י
 .י׳־וי,
גנ׳ד שהוא' תצאי וחיוב 'מיותר מכל .וכל כל״ע י
ן
יודו ולאי־יהיה-פוצס^פהדמצפצףלומז* ?התנאי
’
והחיוב הלז המיותר לא יבא• לחייב לשמעון שמה ייאי שכא
לחייבו* ואף למ״ש ריין משריס-נתיתמיצ ח״י יקלל גדול
גיויגו בכל תנאי שאים.מתנה עם חכרו אין לכלך אס׳לשון
הכתוב אלא’אחר מזונה כ׳ז׳י י«צ:מ״ד הוא^מכזא' דהכחנה
הוא שתתחייב ש$מגון במ הניר לשלש׳הוא זאין רתוק הוא
מכשנל -כי הוא זקנה ואפי' לא היה> כי־אס יקרזכה׳ מ׳צז*
ונהוג כזאייריצה לתה לה ממונו• כירך הקרובים אז "נאמר
שמשלה יש ־ בידו כגון הנז׳ ולפי'נתחייב
■ ,י ' /
הזאה נראה מבואר'לעיי׳דכגס•דלא הי$
1^71*121
הלקצן זכחיוב המי«>תר"הלו)ימ*«' ,מחמת
י ל;
הלשון‘הראשזךאשד כתבנו אשתהוא מסופק"כגס׳דקי״ל דין■
!3לאמ^1על התחאונה" כמ׳יש׳עכיז' אין לזא'5ה^ברל.
תל מאמר ^כתוב נשסד־הזי^ללסוך שאשתמע' "/לתרין
אכפיןושיסיה נדוךומ'ובן לתועלת"מארזא ויאא י|יז'3עלי>נם
כי' שגדולה מזאתיצתב מוהרייקיבאדא ס>' מ״ב וז׳לי ויא
ובשטרות ?לנו שנהגו לכתיב ?לא כאסאבתא ■ ודלא-נעמס>
זשטרי

^3

ן5ד

חיב

סי׳" כג

<?ןצורי מל לשוךא־סופ^יל^על׳הש^עלהעליזנה נן;5תג-
רי״ד ננ״י' חז'י ^ 60נומעירי^ 5*3ארמ3״ס גפי חזקת׳
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בי ,,1יי^י/על-שבדעת שקר ילבוצי'.שקר אפיו כוי על
העונד
ר"תפירש׳ .אפי
יעת׳ הרי
יק .יעת
ז?'-נ-הראב״ם• ובן,
•כ-כראב ם
.אפי׳ העובד
מאבל ר׳יתפירש׳
הרי״ף חבל

<1’ A
הרא־׳ש• _'וד1
*שוי יכ-״י א״א ־ »«'•• -־
נקיא •"*.י".
כארס־ vי* «■
 ר*. 1והבס.
עכ״ל
הרי' בה• במור ההוא ס«׳ ל״ר סתם ■כרעת ר״ש 1אב^ <K־
יי

לש® א׳• מרבותיו• ,ש^ר :כן בשסידבינז סעדיה׳הן• כתב!
לר״ן וליש&׳וצ*׳כ הרינ״ש־־במי׳ שמ"הבו׳ והנה הריב ש-שם
מיי •סהוא׳תפ׳ס בימזקלהימיש רבצו'מעדיה־ זבן; העלה יע ש:
ראיתי :ת׳ ש• היש*ליויב -בתאו׳ ש«5וו $הספר
והנס לא מצאתי נ;1סליזי חהכומקיס הנמצאים חתי שכח5
סי  5ה וז ל אמר הגיאו סב -סברות של רשיל
אטה ההם שכותבי אטה-פוסק־׳ הפל תיש רמותא חי לין וא 5
1ר״ת׳ וסלוגתייהו דכנף רניויזא לא מוי אלא' רוקא-לענין.
מהלמ&גינדש«חבמ־ידאההתאד לחייב-שתעון זה לשלם
איי נקרא; חשוד על השבועה א' לא אנללענין־עיות גלאנפיו•
י«ןוא לואר' דהאי -גברא לא גמד כלי האי זכח׳ש*
הגדר
שיין-שהוא פסול לעיות׳כ^׳ש הריכ״ש גסי' רס״ו שהרי)
הרינ״ה׳׳באי* ק״פ שימיקיקים!לשון א׳שטר 1דנים' ע'פ אותז
עבר על מרי' תור' וע״ו׳ יתורן! מה שי"לעל ®טור שבהל'
דקדו־ולא:אארי־׳האי גברא־ לא %ר'כלי האי והוא סבוישהדץ■
עדות סי' ל׳ י כת' בפשיטות בלי שוס מסלוקת שהעובר עןי
היה ב&§ .כך■ ותפני כץ כתב־ אותי׳ לשין זכ3יא' ראיו\/ד?ר
חלם שהחרימו הקהל יפסול לערות ובסי׳ צ''כ.גכי יין תשול
ילג״ש וד^יש להניא ראיי> ברורה זאת תתשובת הרשב"א־ז״ל
על• השבועה כתב פלוגתא• ירבוותא אלא דהוי קישטא דלוקא
.הביאה מזקרי״ק בח״מ סי׳ מ־־א ז״ל וכאב עוד על הי שטען
לענין חש וי על השבועה פליגי כו'אכל לענין פיסול לע־וע
על כאונת אשתו שהוא עם־ הארץ ולא הבין כשקרא החזן
כל אנפין שוין דהוי פסול לעיות עכ״ל וא״כ לפי זה הריב״ה
הנתונה והתנאים ושאלו להרא״ה והשיב ששזמעין לו והוא־
יעת אחרת אתו ולא יער! אביו סדא״ש אכן; יראה לומר
השיב שאיין שוהעין לו עג״ל וסנה נמקו'אתרי כתבתי מה שישי
לסק׳ברין זה על הרמייה זלה״נ/תדיליס אדירי’יע״ש שכאן  1להסכים דעתו-לדעת הראי׳ש־ אביו ז״ל לסכא סתם בלעדן:
סרא׳יש ור״ת והתם ,כתב פלובתייהו ירבוותא ולא חש לגלו';.
;’ -
’אין •להאהין עול
סברתו■ בסי' ■צייב■ יסקיך על מיש בסי; ל? -אלא; .זכני/
«’י■ מודה אוא־אף"הלתיא'שאסאמר ששומעין
ימיה
יצאו• טיגריס מפיו של כדש״ן ,ומי; .יחלוק; ע $׳•אבן; הלי!
לו• הוא כיכאשטען כן לא כני"י שאינוישזען'
• 1
ב^ד; כל•הנשבעים■ כתב;שר׳׳חפי' כפיי דשיי ?ע״שאבל קגן״>
נן וגא שהגה כלל הוי מבואר באיוב• כ '1וסנה אפיי שהוח
לעין שהרי מוסד?"קזשם .סי׳ ל"ר׳-הניא תשו׳ הר״ם ןוז״ל;
שליח יתמחו־ שנתחייב הוא תייג לשלם מכיסו וכדאמרינן‘גס'
כתוב כתשו /קר"ס; אם העירו יעלת שעבר ,על החרס נפסל
®אומ׳ניםיאטעו פועלים אהדדי הייכי ד׳מי בו' עי אי דאאציד
כו׳ עי ואפי' אס יאמר א5זבע ,לפעבר לא שנקינן לי®
ליה בעל הבית בתלתא זאזל איסראמר להו כארבעה־ אי
דסתכינן׳ אה"ג• ור״ח ור״ת■ ואפי ',לעיות מפסיל מההי׳שעתא•
דאמד להו שכרכם עלי נתיב להו בדידיה :דתניא השוכר
כו׳ וא"כ צריך :להתיישב כר’ת והנה שם מוהרי״ק תמה
את*הפועלכ1ץ והביאה לרי׳יף נסי וכן הרא״ש זיל צפסקי'
וכ״ב • על מי׳ש הפוסקים מנרות הפוכות בש® ר£ז ואין להביאן
.
וגן הרתב״ם בפ״ט מהי שבירות יע’ש.
הריב״ה■ נח״מ סי' של״< וזיל'ואס אמר לו בע״ה בג׳ והוא ׳ ראיה ממנו•אכן;.מה"•ג ■יש להביא ראיה לסכר כר״ת וכתב
ה״ה נפ״ב תה' •טוען.:שכן־ היא ׳־ש-נןת׳רנינו האיי וכזז׳גם■
שכרש בד׳ אה אמר־ להם־שברכא-עלי אתן לסם ד׳זתוזל
ונ^סל' מבעיה אה; שלהנהו"כו' ■ואיב '־ •wjjששמעון־ ■זה־ שה■ בהגהות •שכן היא■ שיטת• הגאונים ור״י סס"היע׳ס והנה^
מזהרי׳יק שסיכסי :כנז'׳ כתב  hi'5ותמהני על ההגהות בע?
היהי־שליזז' ׳ונתחייב כאאוד חייג' לשלם /אממינו יאס 'ישי
הנו‘שכתבו לפיכן אדה שעביי׳על•חרמות ש^ו; אשוד על.׳.
לחרשי,ת ,אותי.מתון כדיי הסך ההוא לודאי שתתחייב לתתו
השבועה* וגן הי' וזה־ הפך •מ״ש הפוסקים• בש^ג־׳יי כו'..וכתב; י
בעד הנדר נין מצי אה שהיהנה אות' שאשיאה לבעלי זל
רבינו בסי'הנו'• שרעת הרמב״ם כדעת רש׳י ובפ״ב מס';גווען-
דבלאו .הכי לא הים מפוייס ■ללוקמה לז'ויקרא שהמה אותה
בסך .ההוא׳ דהרי לא אמרה למורשה>סך דיה שילוד בעי' נראה מדברי הרמב׳יס להפך אלא סיעתו כדעת,ר’’תז וכ"כ?
הריני׳ש כסי' שמ״י•■ שרעת כרמב־ ס ברית ונראה ,דבריכם,
ניר  ipfלא'שאז היילו'ננגסיס>בצלוגת׳ דרנזותא שהביא
;.
•י".־ ,־׳ עב"-ל•
שסימאהרי״ק אש רעול מבעל.הבית יתר'לג'שאמר הבעל
על הרש״ך/נתיב סי׳ הנוי קשה אין תפס •
לצןיליח וכן חייבת היא לקיים תנאו אסיש לה“מכא הרשאת',.
■. : ,במושלם .שהרנןב-״ם סכה כרש״י ,שכתב שם סבר* י
אש׳ר/הרשית לשלעון זה שכתבה ,שכל תנאי שיעשה עמד*
•
רש״י יע"ש׳ואקי׳ב כתב וכ״י רו״ף וסיעכ^ש כדמאי!!
ש^הא־שדיד' וקיסיעליה׳ באילו עשאתהו היא ובודאי דהליד*
שת לכו יאראבא ירי •נפי' ספרמבלם :׳לא׳ אויל רק׳כשיטת׳
נצצמ בזה הלאוץי^ר* תצאי הוא ומאן פלג לן וכי :משוא■
ר״תכמז .שידא׳ מינרי׳ו מ-ב מה' •טוען י•■ ־ והנם.
יהריב״ש־ ז״ל לדיליה אליליה .למ״ש• :ליעת ׳
ק' לעיל
הרמס׳יס ווילזבסי' שמ״ל;על תה־שנסאל בראובן. .שק 95׳ קנקן־
של יין' משמעון 1.סכך ■ ובן׳ •המלה! ולא משן וולתי .שטוען.
שמעון• כי ׳נשבעה לו ראובן לפרוע׳ לו כל.מה>^עלה לומן-
תנ/כח פסקתי עג עמד שהרי המור^ה^שנק■ p75־vr׳ yפ• וראובן משיב ־א*ניבוכר והדינר ,ח?*«1בי:כד'.לא היה,,
ק בלס עליה כאיללאיתה היאיעיצמס' הפוסלךעכמ''ש זהיר^שי‘ בינינו לא קנץ,ולא מעות ושמעון אומר■ .ישבע.כ1׳ והשיב;
שלה-אייבה וגם נתאייבי־׳הו׳א וכמ״ש-ולהיויז׳שאיןיהלבדיםד כארוכה יע׳יש־־על •לא היא לללעת רש’? והרמביין ,וקרשיבא,
שייכ'4לנ״י כ״כ לא ■נאריך בהם על הכל במ׳ש״הרשידאי' דל לא נעשה׳ תשיל בשבועה־ הראשונה לפיישלעתס^ל שאין,
נעשה השוד כשכועת כיטוי לסבא משזס יבשע' שנשבע היה
׳' ז״ל^תשז' נזה י
■ ; •
ר«תו לקיים י ולאי אשיי -׳ שישבע עתה? בב״ד לשקר שבשעה
יי' שבא'בשאלה ־אם שמעון זה עבר על• שבועתי
שישבע תצא שמעה־ מפיו לשקר וג« לדעת ר״ת רל והרהב
ונעשה •חשוד■ על כשבועה־ הכא]זלסב' לזה־
ז’ל דאפי׳ נעובד כשמעת צינוזי להבא נעשה חשוד ונראים׳
אואל שהנה' ידוע ׳כמאלצקת אאר • נלליימזזס”עצאקינו^ביאה"
ד1דיהםאפי״ה בנלון־זה לא■ נעשה־חשולטפי׳ליכרי'התובע
שהרי אפשר קןעכר■הזתן׳לא היה נזכר מןפשכוע' וסי ■
סראב׳ם פו* יע"ש זחהאי כוצרך לת^טעס לסכר' סרמבים;
שמעת העיות■ ואחל שבועת’הפקדזן ושבועת שוא׳ וניסוי
דהרי לפי'סיס הוא ז״ל הכרעתו בסי• שי״א אאר שהביא;
וערש״יז׳ל יוקאיאדלתי׳ ולא אכלתי שכאעה'שגשב(ג מוציא
שקר מפיו אכל! אינו‘1מןכע אלא יאכל ועבר עליך ואלל אינך
תחלוקת אילין רבוותא '} sinל ולי נלאם להכריע

שלא

 ffrf W® •«,י&ן'־ נג "•־צדק;"«י8
שלא לאכול ויאלל מרי מא חייב מלקות ורשע הוא ופסול
אוא לעץות יסלשטע'אבל נשנע לאכול אי לפרוע ולא עשה
>5ןץ דא<ו לזייב מלקות ילא עביי מעאיאינו פסול לעדות
ולשצועא והא ילאקתני במתני' שנוע' ביטוי להבא כשלא
אוכל אכל משום רלא כסי ר,א ליה בכל שביעת ביטוי להבא
ובן נראה דעת הדמנ״ם ז ל שכתב כרי כ' מה' טוען תטען
שכל הפסול לעדות משו* עבירה כרי הוא חשוד על השבועי
ו3פ״י -אה׳ עדות כתב איזהו רשע כל שעבר עבירה שתיינים
גלליס מלקות זהו רשע ומהול לעיות שהרי התור׳כו' ע״כ
וא״ב לפי יא אין עצין לנדון של סי' שמייד מכרת הרהב"®
דהתם הוי* כשב אל תעשה ולא .עשה מעשה ואיה מו!דה מרמב״ס
ילא הוי חשוד והחילוק ההוא שחילק נישא לדעת ר"ת וא״כ
אי* הוצרך לתת הטעם ההוא לסבר' סרמב״ם והוקש' לו
 frrtpbדית והרמב׳ם ומה גס יהשו' מכרתם ולא הוי הכי
ואוצה ■הייתי לתרץ שנתן הטעם ההוא להיותו שוס לסברת
גיס שניהם ■אלא שעכ׳יז לא יתיישב שלפימ״ש שסכסי׳שי״א■
לא היה לו'להזכיר סכרת ׳הרחב״ס מעיקרא וכן ק׳ יבסי',
תקט״ו הריב״ש עצמו נתב וזיל וגם מפני שעבר על השבועה
שלח פרע' החוב,.שנשבע עליו לפורעו אינו חשוד על השבוע'
ליעי יש״י וארמב״ן והרש״כא הוי עד אבל לדע׳ר"  pוסרת"נם־
והרא׳יש הוי אש׳וי <!kעד’י״ל כי מי' שלא פרע החוג שנשבע ׳
לפורעו לא הוי חאוי ישימאילאהיז בייץ המעות'כו-יע״ש'
זס״ללומר החילוק '■הנו’ לדעת ’הרמיב״ם זכמ״ש !הנה• 'tcjj
גאי׳״הנר 1כ׳תב שהריגה אץ-האחרוניס מסכימי® לי«תרש>ג
./ז
־  '■>f -י'^ אגתכ להכריע מ*.ן• 5ג״ה.־.
יש לפ5ןפק עליו דא״כ אחר הכרעתו זאת אין כתב*
&וי
י !■ ,בסי׳ישמ“ר שכראיןילצרי ר״ת והרמב״ם ומדהזניר־
ר״ת יצרי שסבא שנראין דבריו אף בלתי הכרעה '
סכרין ר״ח
ת
זאת שלדעאל״ת אין חילוק כו' והנס ש© ג״י כתב שיעת
הרמב"ן וארש״בא׳היא צמבדת ו־ש"יןנ״כ הייה בפי ב'מה‘
טוען והנה ש© ה״ה' נתןטע® לדברי הרתב״ם דלא גרע שבוע'
גיטוי להבא ממשחק בקובייא שאסור'מדבריהם יע״ש ולפי
הטעם ה©1א אין לומר הכרעת הריג״ש שהנריע כמי' שי'א
והנה על מוהרי" ק אין לפקפק מה חזי לסמוך על מ״ש
לריב״ש בינרי מרמכ׳יס נסי' שמ״י ולא מתיך על מ© שכתב
נסי'שי" א שנאמר שמוהרי״קלא נחית אלא לומר דהרתבייס
לא אזיל בשיטת רש״י או גם לסמי' חד •דהרי"בש ינקתי
תרי דקאמי ישוים ר ת והרמב ם
על הרש׳יבא ק׳מדידיה אדיייה שהנה 3ל.כני■
uJr
רבוותא נתב' גשעז דאזיל בשיטת רשייי ז״ל
והצג יוזירי״ק ש© נסי' ל״י הניא תשו׳ •הרש"נא דנראה
<ה דאזיל ר״ת וז ל וכרן׳ ע«ד שה ואס יצא עליוקלא דלא
כחיק אין חוששי' לו אין מוסרים לו שנוע' ואין מוציאין
ממון בעדותו נו'עי והעובר על החרס שאמרת כגר הורגלו,
שאומרים בכלל החרם משניעין אנו ומחרימין• וכיין •שכן"
הרי זה כארס ושמעה ולפיכך ,העובר על גזירות,צבור
שגוזרי© בחר© חשוד כעובר על השבועה ועזי שהם ממיימין
<ו וכל העופר ארור הואוארור נו שבועה ניאיתא כשלהי■
שבועת■ העדות גז' הדי ינראה דאויל בתשובתן זאת בשיטת:
רית זיל ןאף אם ניחוק לזמר ■.תה שלאזציהאה יהת©-
גתשו' ■ההיאסיירי; בחרמות שלס#א שגוזדיסד הצבור שכמה’•
כעמים מזרים כן לא בחרמות אשר גוזרים לשעבר :וכמ"שי
הר’©• זנמ״ש זמכיניחוק ג״נ ליישב נחשו‘ סי'.:אלף וסל*
בתל וזלל .עוד השיב באחי שנשבע לפרוע לחברו .מנה לזאף
©! 'ועבד מזמן ולא פרעו יאפי' ליכא עדינו:שלא האריכו.
כגון שלא ׳זזה ידם מתוך ידג שיל מלוה אפ״ס אינו נפסלו
0.;£,גלמ' אנוס היה ולא איתרמו ליה זוזי וכטעמא יאמר,
כו' ’משמעמטע©יזה;אינונפסל הא .אס י דוע בעדי©.
® wlלי זוזי ולא'..פרע* תשמע ינכסל ואיך ולמה יתנו
׳© .פוסקים דהוא אזיל ונשיאת ו־ש״י יקסכא ?שמע בסדייא־

יאויל כשיטת ר“תז״ל שמי נישוק לחיין ימ׳׳ש ימ^ל
הוא כלהכא דןמיא דהשכועה שנשכע לא לנזעגר ג״ג נסלר'
ר"ת וכמ״ס הרי־מ כתשו' וכמי שיכא לקמן בס"דלוהגם,
שהוא מתוס ותני עכי׳ז נאמר הכי כיי ליישג עליו תמי׳ש
בתאו' למה שכתבו הפוסקי' בשמו ז״ל וכזה יש לרתוק כמי
ליישב סכא
דעל הריכ"ש ז״ל שנתב בס י' תקט"ו וז״ל
אחר שהביא סירות השתי כתות כתב ואפי'
לדעת האומר דהוי חשוד משוס שביעת בטוי להבאיש לומר
כי מי שלא פרע החוב שנשב' לפורעו לח הוי חשוד
ישמא לא היו בידו המעות בזמן הפרעון הוי אנוס אא״פ
אתו מהיי יההיא שעתא הוו זוזי ברשותי* יהכי אמרינן כו’
עי וכי'כ היש"בא ז יל כתשו' עכ״ל אין קושי יהניז מ"ש.
ראי' מדברי היש"בא נאמר דמיירי דוגמת מ״ש הוא יסוא
לפי סכית מאן יפשיל על העוכר •על שבועת ילסבא אכן.
למ״ש הרש״בא כתשו'ההיא לא יתיישב דהרי סתם ותני
ואולי היה כי ־י הרוב 'ש בתשובה הנ"ל מעין ע״ש הוא ז״ל,

איבר^

>
, .
:
ש°
 ...... /הארדכי בפיכל כצשכעין כסב שראבי״ה" וריב״א'
והנה
פסקו כרש״י נמצינו למלין שרשי'י והרהב״ן;
 :׳׳
זרבי״ה וריבי',א; ור״י ורי׳ח לסברת קצת פוסקיא וקצת*
אחרונים .ס"ל.ילא.פסיל ולדעת .ר"ת והרמב״ס יאזיל'
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ולדעת הגאונים .ורכינו האירי והי־א״ש
ת״ש סר" ת בתשו׳הנז' וגס הרשכ״א לסי תה שיראה תתשג‘.
זפשטיותא הגם שהאחרונים יכתבו יאזיל כשיטת "רשיי
ודחקנו׳ ליישב עליו עכ״ז אין פשטי של דברים כן והנה
על מור"ם כתב המרדני שם סברות הפוכות יע״ש ואחר
שמערכה מול תערכה חולקים הגאונים האלו מי יכני׳ראשו
נתון סלע המחלוקות פן ירוצו את גולגלתו על הכלבומן

«זמ ייתיש נתוני
זאת אותר יאחר דכנ"י יש הכי טעמים '.שכתב s
הריביש סא׳הוא כשב וא״ת בלא עשיית 'המעשה'
והוא בהכרעתו יגם ישמא לא היו לו זווי וא^וכן היה וכמי׳ש
הרשכ"א והדיב״ש עי שימצא עדים שהיו לו זוזי אן יהי©
חשוד על הכל לפי .מס שינא בס״ד והגס אין לפוטרו מטע'
ואולי שכח הומן וכמ׳ש סר״ן כה' ש© כפי כל הנשבעין
וז"ל .והקשה סרשבי״א שבועת העדות תאן תוכח ועבר עליה
במ<יי אפי׳איכא עדים קרובי© ללוה או למל ו ה ומתר ו
ניה דילמא אשקלי ולאו מזיי הוא ואי";צתודמ שהוי‘וידע
הוא ולא העיד אץ ארס נאמן לשוייס נפשי© רשיעא והעלה;
סינר בצ"ע ולוייי לא קשיא דבל שהיה עדות קרוב'.כ״כ^
יאי .אפשר לתלות כ ו שכחה לא אתרי' יילמא אשתלי׳ ו כ*8׳'.
אלו נערות כזייע׳ש וכמדומה שלא בא לידי'הריין תשובתו
זאת .של הרשכ"א אשר הניאה תוהרי״ק נח״ת ס?׳ ל׳יד^ז'׳^,
נתב הרשנ״א; כתשז'.על א' שהעידו עליו שעכר-על,שקועתו'$
זעוען שוגג הייתי* אינו נאמן להכשיר עצמו למסור לז.שנ(<ג'ז
שא’כ אין לך אשיי אפיינשכועת העדות ייכול הוא לטעון.
ש3אתי וסבור שגן היה וכיאמריגןנפ' אלו נערות ע7י©ך
זוממים ממעא תשלמי"מלקא לא לקו משום ילאו כני התראה;
ניגהו אתר רבא  .תדע ניתרי בהו מעיקרא .אתרי אשנןליין;
ע^׳ל-והנה אמת שלא למ״ש הר״ן 'להשי^קו׳סרשנ״איהאיצר
הוא שהרי כ הלן  opדכלשיש לתלו׳בשנחה קרינן מע?קו^
זכל״שאין,לנןל 5כו שכאה קרי •שאמי מעשה'׳כז'’ץ45־למ?',
שים באשו' הזאת ראיה תפרק אלת׳נעךות יך?;דהיא.רא.ים
למאור שהרי הוא אות י ש וגג הייתי שא״ג אאילך .חשוד אפייי
בשלוע?ז?©עמת~דיכול לשעון שלאתי וסכיא .ראיה ת?יאם'9 .
אלו נערות ואס איגו״נאמן איך אמר ך3א כיתרי בהז מעיקר?
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®ש«ן־ ׳דוב יסי׳ ׳נגי-

!ל5דלאעש׳איך מביא״יהריכ׳יא יצריו .במי׳ א' ללמק.י'11לי
ו5צחיצת כממיללא ׳אוכל להתיי$׳ולייש 3כל תהישלקדקנו
לא• כורצז בשאלה סאירוף והכיוש אשד בייש
(FOPI
י■ וארף״ר״את׳ישי^יכמי החירוף והבינש כ|־
׳ ■' ■
•'
יהיה כעונא׳אך בגמףהוך ובא׳־לג״ב שקצת עונשים מפורשי’"
כנימי וקי הדאוהר״י^מנתסזמרונמרקאשר כביאה הר' סרר׳יל
וי״ל ז״ל׳יי שהביא •אה מה ‘לחצן כפ״ק דקי׳ הקורא :למכרז
עבר'־ש־יהא בנד'ז*'-ממ5ר סופג את הרבעים רשע יורד עמו
לא>יו מרה־יכנגד •מריה נו׳על ממור רול׳להביאו לידי מלקו'
אלא'יבא ממזר בקהל ה לפיכך יהא במלקות  15׳והס .דברי
לוזוס׳שם’בגמר'וכן פי׳שם שאר העונשים כגין כאומ‘לחברו
נואף או פסול או נבל וכן.טובא יע'ש הגס שק׳לע״דתדידי,׳•
א^-י׳דיה ^הנה בהחלה כתב דין המשנה כמ״ש וכתב -דינים י
אתריסיואחי׳כ נתב האומר לחבר^ממזר או עבי או רשע לוק* ■
ל׳ נון היא יכתיב י ופי כסיל מתיתה לו כו' דהרי הוא ז

הפך חתה יחנן אשר כתב'הוא עצמו ישם ועוד דמה יתכן הוא־
מים חלה וכיו״ש הוא עצמו דברי י התוס' opמשא'"?-לפי
מ"-ש הכא והנה גצז הרמנ״ם והריב״ה כתבו• יכ^ורא לאברו ׳
עבד חייב נדוי כיתנן ■עייןבהריב׳׳ה״יגי״יעי'שלייל שאביא,׳
לגרי הרמכ"ם'שמנה׳ הכ״ד מייצי•׳ נדיי הרינדהגם יהם־ייגי:־'
מפות זקנסזת-לאיץבזמן“הזכ״צ"ל־סמון ואפי' בח"לכתב®"
זרכילפאק יין לפי־שיהעס׳׳פרוציי׳ס שיש לב״ד רשוידלעשו׳;

?>־"• Cj׳P

:.יצדק 5־?■>3

ריג^ C'?r

קטו

הי־-עזיפ גלנר שקיא ־’•1״’? OwBj’atי^9ה^לקזנ« א«

ש צ שוכני עפר .איצ 1היה עלות נלכר; או שכיתה ׳מודה .
היה לה ליקח מבין ולילו על קניו ולנקש"מאילם" מן המת
כדאיחא פרק בחרא  -ייומא -בו׳ייע"ש הרי  -שבתב הר״ם־
שלענין ביוש אפי׳ ממון יש לכ״י לקונסו -כקי .האכייש •
והמתבייש ואפי' שאין ב<י סמיך וכאייל וכן בניוש המתים
נעשות כה"ש ואפי׳ סיס ח״ו• ח״ו כן האתת תאחר שהיו
בעלי תשו׳ כיה מן הראוי לעשות כן ונואף ע״ז כתה מאדיר'
מנחם כני'זו’ל ומה •שאמרה על אביה של מרד! רישקא
שהמיר ונקבר בתועבה הרי יש כתבי' מרבותינו ,שעשה
תשובה ותת יאגדי לפי'.עברה על לא תונו .נו׳ אס היה
בעל תשז״אל יאמר לו .זטוךמעשיך הראשונים ,ודברה על
שוכני עפר ולכך תלך על קברו עם י׳ אנשים ותאמר נעניתי
לך והיתה חייכת תלקות אך .יטנא עגלי ליה כן׳ וכתה .
זהלה ׳.ככלאי :שנאמר שמ״ש הרמי";
שחשב בנלגי-יע״ש *
שהייתה חייכת מלקות־שהוא על־מ"מ^נמו שסר^מוהריל?
הזלע׳ס
באימי סי  Jfrעל מה שהקשה •.עלרהסריכי

שהמאנה את־מברו בדברים מלקין מ.«/תו; מפני .שעמי ^ל־לאו.י >
ילא תומ>איש את אהיתו דסאקי״ל כל לאו שאץ13מעש$
ונמ״ש’•הריל׳ס•בח״ה ׳’מי׳ ב׳ וז״ל■ אע־׳פי שאין ■ינים כא“ל> אץ לוקיך עליויחון מנשבע ומימך ומקלל את חברובשם -
ד^י• פפישות'וכיני מכות ולא קנסות -אס• ר ואים :נ״ד:כו> >:ואפשר דמלת הדרננן קאמך; <ו׳ והנא'יש און .מחשו'.זאמ
ממה שפר-״שיי^מה דתנן הקורא לאברו׳ 'ממור-־הופג אח
הוף לכר הבי ו אשך במתנה• ההוא 'יענישו לר׳ כפי אשך
הראכעים המו ׳ שינא לקמן-בס״י ,ואין .להקשות -דאחר
.
יראה להם כפי החירוף אשך־אירפו
וחייכה נדויאיך כתב הריר מנחם דהגס דהייתה חייבת
מה שאינאו בדברים הנה משנה ערוכה היא בפרק
ועל
הזהב יתנן כשם שאונאה במקס־וממכר-כך.אז5תהד מלקות.ד טבח לה יעביד שהרי ממ״ש ■רש״י על ההיא דתנן
"r
ביברים לא יאחר לוי יכו׳ אם־ כיס צעל-תשוכ"לא יאמר
הקורא לחברו ממגר דסופג אמהראבעיס פרש"י שהוא מ״ננ י
לז זכור מעשיך 4הראשונים• אס הואיבןינגוייס ־ לאר -יאמר לז> וניחא ליס־ הא מנדוי וכמו שייבא אלא שנתרץ;.לוה יימ״ש ;
זלזר מעקה אב1תיך ‘#אמר  hir־לאייהוגס־כומושם׳ בגמרא ׳  -רש״י הוא במ"ש אבל באשה יותה טוב לה ppjtב/ב5י«י ?
משחלקה גו׳ והנה,הרי.שכתכהרב.שאייכ׳מ.לקות>ה?ינו.ת-ת '.
הגריל *לומר "גדולה' "אונאת "דנדיא־׳^מאונאת.׳'• י־ ״
מ|ון*יע״ש ועם הן •דת׳נץק״ל' טובא;על נמא^דאיתא בפרק י כמ-ש וגם 1לילך עלקבר,;1במנץ .י׳ ,ווס;-נשק?ורים נסמוך .־
ס$א2לין אמר׳רב^ילר^ל לחטאה נלםטיותיהיידעכ1׳ופרש"< 7י■ וכמ"ש שס:הרב הנו'.וז"ל ומ״ 5שצריך לילך ע.ל;קבר {ינחר•"
ל$טאהבליסנויותיה׳יייע-לפי שהיית-לסעיס אתה בקי  ■ •-הימו.־דוקא כשהוא יקבור .בסמוך כגון־ כעיר ששייכים לה; •י . :
נאותים כלי הימנות לימטיית כו׳-׳יאחר אהיהבעל תשוב' ■ ושולחים שם מתיהם לקמר :אבל אס הוא קמר .כמרחקי׳לא >
לאה ‘1אינאו כיכרים׳להוכיר לו מעשיו׳ ׳סדאשוניס וצ׳יע■ -י אלא .דיו שישנת שס שליס־ויקח שני עיים.חן העיר שהקבר; י
; opוילך על קברו .ויבקש מחילה בשם המחרף נמצינו למדים
והביאו ההיא־ יתנן ומהי׳ דאמרינך בגמ' הרי■" ף בה׳ והר מ "ש
ז"^־ספאקים' וכין' הדינים ההם הביאם^הסמ״ג"׳כלאוין ■קע"״א« מכל .הכתוב .שהנ'ל.אשר במקום.ההוא חייבים •;•לקנוס; אח;
ראובן .חו• ממגף א 1,מלקות כפי המתבייש .והתבייש .וחייבים C
יעייש וכן הריבים בסי׳ רכ"ת מח״מ יע"ש .וכ"כ הרמכ״ס פ'
י'ד מא'מכירם -:יט'ין 'ווא׳־כשש".הוא יירא ה' שכן יכתוב•  :להכנתו מ״ת עלנמה שאינם! כדגרי׳וכ״ג בהט׳ש׳ירא ה■ כמ״ש זי'
ד מה׳שמירף תת אמתיו אס..ת’ח היי ?ילו&ואמךג
בנ^ס והובא שש להג ה 5׳ על-דכדי הדמביס' וז״ל תניא זלא'••'־ ועל
 ,;. ..ח.ייב’ נדוי..ויראה•’לילך.אח״ם לבקש מהםמחילתי׳ י
ת1נז'אישיאת׳עאיתרעם שאתך נתגרה ובמצות לא תונהז
למ^לר שלא' הזהיר 1אלתו ב כאונאת דברים אצא ירא ה״ואמר 4*-נעי\ךאס כנ>.׳קטרים,סמןכיס לעירו ,יאה -.לאג.-שישלמ 4׳
במלרש שאם ־*הונה'■׳ עצתו את ׳רשאי להונסו שאין קרוי ׳ שליח לבקש מהם מחיל׳ מגדו-י1.א^'?5שישב בניוי יומיא '
עמיתך  :כו' וכ״כ/הרג כ& 8צ"י עלי מ״ש הרייף ההיא ית-ץ'« דה׳יש ההר״ר תנאה ז״ל שתשב כנלוי וגס תלך לכקש מחיל',
בפ׳הזכב ■'יע׳יש/ומה .שאמר ׳׳לש׳׳שאכותיו’ ישיני עפר נשתמצא> מהמת במנין ויראם מיכריו דכד אפ^ שלח יהיה ת״ח ולא•
מהים לאנו״ם-ומאם' לישדמ5אלים׳יאף׳שלו הוגחשהיה ור׳ו כףי ידעתי מאנא מצח דין זה דדוקא המבזה את הת"ח ,אתר •
היאה 'אונאת דברי’כ"ס־של5י' •יאשר "הגידו לי שאכותיו של >'־׳•' מותו־ חייה נמהגמ״ש א® לא שנאמר .שלא־הפי ליץן תןךה '
ח׳ו ת  fרק תירבאת־ובס כיןא ■ כתם כן אלא מדין קנס לאחר שהייתה ,חייב' ,מלקות לסבא
 fnלא נשמע עליהסי־דכר
לומלי תורה ־ ו ה כמי׳ ׳'גיאליא' שאם כ«ם הדברים -פשיגואה .ל׳פעביי יש לל^ד :לקנוס, .מה שיראה בעיניהם;ולאיתתא ;׳
ופשיטה שחייב" ראובן נדןי׳!כמ״ש:שרמ“3סנפ״ו מהי '■ •p'-pי דוקא כתב כן ,אף .אם .אינו ת״אעכ"גצרין !,.יעברו עליז,
והביא דבריו הריב'ה בי״ד יהל שלידסיממי את הסכם אפי‘ ■ כמם ייסורים ומיני•.ענויים;.ןכח״ם הרש״ד® בףשו',השיי.כות
לאחר מותו כוי וכתב 'מזהרי״ק דנלמל־זמת״ש-כירושלמיפ"-׳ ליזל סי' קפ״ח וז״ל על אחת;כ״וכ’,ע^אי.€קרמ אשר שלא.,י
ס'מ '1כפ ׳ מיי שמת ו מגימרא י• די לן כז' *ואם :אצותיז :לא ׳היו • ■׳ יי• לשונך באיי׳ נע׳'הז ובחייס.בןג״הבשאשמת^4-’5קעל לשתיםץ’ 4
חכמים' היה'צריך'להוליך מצין עלי•' ׳קצריכס לנקש• מכת•-׳ :.וכמה .יסורים •ומיני .ענויים .צריך איענרו ,עליו להעביר  -׳'.
מאילה וכת"שיהמרדכי'בפי'‘׳האוכל אז •ל ’.וששאלת» על “לאה•  cחטאתו ולזכך נשמתו מ' יע׳יש ״• * ;וקנה אחרי ג'??.י .י.־ .,
שטענתה,יעל ראובן’■אמרית •לאינך! זנה לףלהתיאד עסזפקתו׳ כלב■ זאת בא כשואל לעירינו ופי' אירמז ,שראובן סיראץ. >4
ברא כמו זוגתך'•וחרפתני'׳•והשיב• לא היו• דבריה מעולם; -•.פעם!. .פעמים .שלש בפניו .וכפני! ער שבפעס^קשלישית א£אג>:
־
וטען עליה שכיתה מכ׳גה שוכני עאל והיא השיבה לא-סיר; .׳ :לו שמעון אי פחות למי אתה מארן /והשיבי
דברים מעולם נ”לעל דברי' קנטורי׳של׳ץ לאה לראובן חיל 4

« «.ץ
ממור בן מיה משפמס בזויה שלא נשאר

»

לא-.איש ,ל* •חשה ממשפחתך אשר לא נשתמרו והראה לו
באצבעותיו והוציא מנעלו לא ייענו אם להכות את
שמעון או לבזותו על הכל שהנה ראוכן בהיות! קטן למקונועי׳
למיו ■שמעון תורה כנודע לכל וגם העיד! בעירנו זקנים
גבירים ונכבדים אץ כל מאפסת שמעון היו אנשי היח9ו
דהאעלס ושא״י מעילם לא נשמע שוס פיסול במשפחתו לא
משומד לעכ"וש יז״י 'לא אשש זנות ושהיו בתוכם תת
ונשאלתי הה יינו
להנה פשוט הואי שאתר שראובן ו ה היה
פוטו■ מים לבזות אס שמעון שלח כפניו
ובפניו וכשאמא לו פאות למי אתה מבייש אשיבו וקראו
פחות כן פחות והנה למה שקראו ממור כבר כתבנו שסופג את
האויבים כתו דאנן בסי׳ק יקדושין והנה לדע' התוה‘ הוא
מלקות ממש אצן לכי׳ רש״י הוי מ* ה שכתב שה וז״ל הופג
את הארבעים קנסא מ’מ וניאא ליס הא מנחי בו׳ .
וכנה סוס :עוד ארבעים אחרים על שקראו בן הנדה מצד
הה שנוגע לו וארבע*׳ האריס מצד הנוגע לאמו שכבר היא
כארץ כחיים וכמ"ש ה"ה מהר״ר מנחם ממרוכורק וזי ל
המספר בגנותן של מתים סופג את כארבעים גיצד האומר
לחברו גן מנדה בן מזונה וסם מתים סופג שמונים כי היכי
דליחצל הגהינה נו" ועל מה שאתר לו ;כל אנשי משפחתו
נשתמדו הגה *56׳ שהיה כן האמת ח״ו וחזרו 3תש,ו' היה
עובר על במה לאוין .כ״ש שאינו כן כאמת כמו שהעידו ולפי
«ג״ש בשם סיב הר״ר תנחם כנז׳ היה חייב ארבעי' ,על ,כל
א״ואם היו גבם בני תורה חנמיס כודאי דחוץ חבל יהאהור
חייב ניד כמ*ש וכן תה שחירכו בהראות לו החמשיות יההיי'
מס לפי ראות סב ד ־ונן על מה שהוציא מנעלו ונ״ש שחייב
בכמה ובתה עונשים כאלו ראובן זה אחר שלמי־זהורה איוה
פעמים עם-גיסו זה שמעון שכל הלומד מחברו אמי' אות
א* חייב לנהוג בו כבוי זיזי שלא למי מאחיתופל אלא '3
מריס בלבי קראו רבו אלופו ומיודעו כדתנן במסכת אכות
מצורף לוה היותו שמעון בעל אחות ראובן שראוי ג״כ הצד
זה לנהוג בז נבוד בת’ש הר״ם ז’ל על אומרם ו"ל נתך כיינו
הבקשי^או אחותינו אתה מבקש יע״ש 1א’כ בודאי שחייב
לכל העונשים שכתבנו ולא בלבל הם רק שצריך לנמהיעינויי׳
ייסורים שאשמתו נדלה עד לשמים ח• כנים הדנרי׳ואוץ
ממה שיקבל דיניו כמי'ש צרי־ לשלוח שליח לקברי אנשי
משפחת שמעון כקדושים אשר כארץ הידועים אליו לשאול
מאילה זמרה ושב ורפא לו וגם מאת שמעון זה ונם צריך
המוחל שמעון וה שלא יהא חכורי שהרי אברכם אניגז ע״ה
התפלל על חכימלן ונאר"זל רק אחר שיעשה ויקבל דינו ר*
יתפייס אליו הגם שיש מקום לחלוק נו' הנראה לע־׳י
ביזבתי גאס ענד בל יודע דק ודין האיר גנמוה״רר
מלמד זל הה
• -

זי׳ נד.
* י *ורגו המורה על אודות הארס שהאדימו
ק״ק שיו ץ יע״ה עתה כשבעה שנים שלא
ללבוש שוס הין בגדי השי כיןגדול וכין קטן גס תכשינוין
כנץ כסף וזהב חנל כך הגלות שהיה בזמן כהוא ועתה יש
בתה שנים שקצת יאיוי הק יק ניטלו כחרס ובראה ראינו
גן הסכמנויכלנו יחדקגץ וגדול להתירו ולנשלו החרס ההוא
זלאעכית משסנו הבכורה וע׳יזתשובתך הרמתה תבא נא אלינו
אם נוכל להתירו .למולו שהפה שחסר הו" הפה שהתיר
שמזפב שנהיה בסתר ולא במזיד ושנמ״ס גס יורנו אם
יכולים להתיר הסכמתם זאת התירוה אם אותם ;עכרוה
הותרו תו לאו רק צריכים לעשות תשונה ואס הבי /ייסרו

י

־’

אוקם

1

«*ר.

סנ^דכד ה איט צייד לעניבה ולא למי
•נים וכיי שלא להשיג פני שואלי‘ יקה

תשובה

אשיב ואומר להגה תלתא דפשינוא היא להסס לא תוסר
החרס מסיבת שקצת יחידי הק”ק בטלוהו וכת״ש הר:יב*מ
נחי'א כללה' סי׳ לי׳טה“לשאלה על הארס אשי הארגמן,
כו' על ועברו כתה אנשים החרם ולא נענשו נראה לי שצריך
כתרה למשוס וה לא הותר החרס ואפי' שכתב הרא״ש ז׳ ל
כתשו' כאותם כחכמיס שקבלו עליהם ללכת יחי כא״י ועבר
אחי תסס שהשני פטור מן השבועה דאדעיזא דהכי נשבע
שיקיים חברו שבועתו וכשעבר חכרו שבועתו יצא ■ גם הוא
ממסורת השבועה אין הדין כך בחרם והלא כשעבר בן כרמי
החרס וחיאל בית האלי את החרם לא הותרו ישראל לשלול
או לבנות את יריחו והדברים הם ברורים שיש ט»ס נכון
לחלק כין שבועה לחרם וככר היו מעשים נשאלוניקי שנעשו

בחרם ועברו נמה אנשי׳ החרם והיו קצת אנשים עוענים
דאדעתא דהכי לא קבלו עליהם אותה ההסכמה ואותו
החרס שעברו כהה אנשים ולא ייסרו אותם ויהיו חועאימ
נשכרים ואפי׳ שאותם הדברים לא הזז הנדר מלתא ולא סייג
התור' אלא דברי מרשות מ״מ לא נמצא שום ,חכם בעל
הוראה שמלאו לבו על זה כיון שיש פנים לכאן ולכאףמי
יקל את ראשו בסס׳ חרם כת״ש הרש"בא ז״ל כתשו' שאלה
שנדוי הוא מדרבנן וחר® הו' מדאורייתא הל  'Pשיסתפק-
בו ,דנים להחמיר נספיק׳ דאורייתא למומרא ובמחילה
חל׳ת יאותס הטענות שכתב כבוד תורתך אין הנדון לומה 
• ■.׳;.־ •,כ»®
• -לראיה עכ"ל•
 ׳■•
• יש לפקפק ביברי הרג ז״ל יאיר כת״דלא
'־־■ ימי חרם .לשבועה והביא ראיה «עק ומחיאל ,
בו׳ דאין משם ראיה יאנא אמינא דלעזלם אימא לך די.$
לחרס לין השבועה כמי׳יש שם הרא"ש ז״ל ושאני התם לעבר,-
יחיל החרם דהוי תעוטא ימעוטא אבל אין כ'נ ואם יעברו ,
חציים וכמו שהיה בנדון אשר השיב עליו הי־א״ש יהיו בניס
והאחד עבר נאמר דהותרהחרס ומנא לן ראיה שלא הותח,
בחרס כמ״ש הרא״ש בדין השבועה המה שהרי כשעבר ענן־"
וחיאל לא הותרו ישראל בחרמות ההם כו' וכמקום אוזר .
הארכתי נהה שיש לשאת ולחת במה שכתבו הפוסקים.גדין
זהוכאן לא נאריך והנה המ’ש הרב זל״הה ילא ימי למ-״ש
הרא״ש שם כשבועה נר׳יספר לאפי׳שיעבר! חציים לא הותר.
האחרים בז'

לתה שנא נשאלה שניי שיהיו נהתר ירצו גל•
כאחי להתיר ההסכמיכואח ולא פורש אם הסינה
שעשו בעיה ההסכמה נתבטלה אז לאו והגם שזה אינו צריך
ביאור כי אחו־שנעש׳כעד הגלות בעונותינו אנז רזאייני בכל
מקום ונכל סיכם הגלות כולן וגדל על סכל בעיר הזאת
«ו*ו״ן כי נודע לנו גודל כגלות ושננל יוס[ויוס כולך וגדל ,
הגלות עד במאי מאיוא״ב יש לדעיאם יבוליס לכתי׳הסכמה
זאת כגם שיסכימו כלס וכנה האיר עינינו כי״שב"א ז״ל
בתשו׳ הביאה מזכרי״ק בי״ד סי׳רכ״ח עלה רע״א וז׳יל ונתב
עוד בתשובה אפרת דלפי טעם זה שנהגו להתיר יזקמי
צבור משוס דע״ד כן גודרים אפי'לא נטלה הסיכישבשבילם
תקנו והחרימו אס רצו להתיר מתירים ואפי׳ בתוך הזמן
שקבעו להמשך כתקנה שכרי הס כאילו התנו לעשות כך
נו‘ עד צדפנני שחרמים אלו כאילו יש נהם תנאי שיוכלו
להתיר כל זמן שירצו הם וכענין הפרת כבעל^תתש ענ״ל
הרי מבואר דהנה בהסכמה הזאת וחרם כזה כתי שנא בשאלה
יגראה דארם היה לכד אפי׳ לא נתבטלה הסיבה שבשבילם
הסכימו שהוא כגלות רק אדרבא מכגיידבר יו® כל שהסכימו
כל כצבורמ" י או רובם כמו שהארכתי במקומות אחריט
יוכלו להתיר החרם כזה ואפי׳ שעשו ל.מןןועדיין .לא
כלס  ppשקצבו ואפי׳ היה הארס a״ Vרבים זכמ״ש הר ן

■

■
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I

משפטי

קמד

הלרי

סימן טו

שליחת קונים מתחזים כמטרה להוריד מחיר דירה

סימן טו

שליחת קליינטים מתחזים
במטרה להוריד מחיר דירה או מכונית
שאלה :א .ראובן מעונין לקנות דירה מסוימת .מפיון שברצונו
להוריד את המחיר .מבקש משמעון שיתקשר אל המוכר
וישאל למחיר ויחווה את דעתו בפני המוכר כי זהו מחיר יקר מאוד.
ראובן מעונין שכמה חברים יעשו כך עד שהמוכר ישתכנע ויוריד
את המחיר .האם הדבר מותר.

ב .ראובן עוסק לעיתים בתווך מסחר מכוניות .שמעון שמעונין
לקנות רכב מסוים .ביקש מראובן ומעוד כמה "מבינים" לדבר עם
המוכר ולהציע לקנות את הרכב ב -סס.ס ש״ח פחות ממה
שהמוכר מבקש .ובשום אופן לא יותר מכך .זאת במטרה שהמוכר
יתייאש ויוריד את המחיר .האם מותר.

1 0

תשובה:
א.

בשני המקרים הדבר אסור מדין אונאת דברים .שכן יש בכך משום הטעית

המוכר .והצגת מצגת שוא ושקר שהמקח שלו אינו שווה את המחיר .במטרה
שיוריד את המחיר שלא ברצונו וכך יגרם לו ,הפסד

ב.

כספי( .אות א׳ ב׳)

וכן יש לאסור הדבר מפני שבמעשה זה הוא משכנע המוכר שראוי

להוריד את המחיר ,ובכך שמטעה את המוכר ,עובר משום "לפני עוור לא

תתן מכשול".

(אות ג׳)

ג .כתב בספר חובת הלבבות כי הגורם נזק ממוני להכירו ע״י דיבור .אין
עולה לו תשובה עד שיפייס הכירו בממון או בפיוס דברים( .אות ד׳)
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משפטי

סימן טי

הלוי

קמה

שליחת קונים מתחזים במטרה להוריד מחיר דירה

מקורות ונימוקים:

א.

במסכת בבא מציעא דף נח ע"ב איתא:

״תנו רבנן לא תונו איש את עמיתו (ויקרא ב״ה)  -באונאת דברים הכתוב
מדבר ",רבי יהודה אומר ,אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים,
שהרי הדבר מסור ללב ,וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך".

הרי שיש איסור לשאול על מחיר של דבר אם אין לו דמים ואינו יכול

לקנותו ,וכמו״ב כאן שאין צד שתהיה קניה כלשהיא כתוצאה משאלתו ,אלא
כוונתו בכך לגרום שהמוכר יוריד מהמחיר עבור חבירו.

'a
a

ואמנם אם יבא עם חבירו וישכנע להוריד את המחיר אין בכך כל פגם,
או שבאמת המוכר מבקש מחיר מופקע והחבר משכנע את המוכר שיקח מחיר
אמיתי מותר הדבר .אך כאן מציג את עצמו כמי שרוצה לקנות ,וגם מטעה

את המוכר בענין המחיר .וזהו אונאת דברים.

ב .כמאירי אוסר כענק כזה מפני שמוריד המחיר
שמתענק ואינו קונה ומפסיד את המוכר

ע״י

ומצאנו במאירי באופן כזה שע״י אונאת דברים גורם הפסד ממון למוכר.
ח״ל המאירי מסכת ב״מ דף נ״ח ע״א:

"אמר המאירי כשם שיש אונאה במקח וממכר כך יש אונאה כדברים.
ר״ל שאסור להונות את חברו ולגרום לו פסידא בדבריו .והוא שאמר :לא יאמר
לו בכמה חפץ זה .והוא אינו רוצה ליקה .שהרי מתוך שהוא בוש לומר שאינו
רוצה ליקה משפיל לו מקחו לומר שאינו שוה כל כך ,ואחרים שומעים ונמצא

גורם לו פסידא .ואפילו לא היה אדם שם ,מ״מ הוא מטריחו ומצערו שחשב

למכור ולא מכר".
ויש לדקדק בדעת המאירי כי אונאת דברים אסורה מב׳ טעמים :א׳ באופן
ששואל בפני אחרים ,מטעם שגורם הפסד ממון ע״י דבריו .משום "שמשפיל
מקחו" בפני האחרים .ב׳ כשאינו בפני אחרים" ,מ״מ מטריחו ומצערו שחשב

למכור ולא מכר ".ועכ״פ לעניננו הטעם א׳ זהו ממש נדון דידן שע״י דבריו
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i

משפטי

קמו

טיטן טו

הלוי

שליחת קונים מתחזים במטרה להוריד מחיר דירה

אם יתקבלו יגרום הפסד ממון למוכר .ואסור מדין אונאת דברים.

(ובלנ״ד עוד

אכתוב בנדון שאלה על מחיר כשאין בדעתו לקנות עתה ,שזה מקובל מאוד היום ששואלים

מחיר ולא קונים ,וגם המוכרים מודעים לכך .אם נחשב אונאת דברים)
<»?/׳  2ג׳מ־
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ג .איסור נוסף בנדון כשמשיא למוכר עצה שאינה הוגנת
*מפני עוור לא תתן מכשול,,
ולעג"ד יש בדבר איסור גם משום "לפני עיור לא תתן מכשול" ופרש״י עה״ת
שזהו במי שמשיא את חבירו עצה שאינה הוגנת ,כגון שאומר לו מכור חמורך,
ובדעתו שהוא יקנה אותו .והיינו שנותן עצה למי שאינו מבין ,שהוא כעיוור

ז^באותו ענין .ועצה זו תגרום לחבירו הפסד כספי,
אן

’׳

1׳^

וז״ל רש״י על ויקרא פ׳ י״ט פסוק י״ד:

״ולפני עור לא תתן מכשול < -ת״כ) לפני הסומא בדבר לא תתן עצה
שאינה הוגנת לו אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור ואתה עוקף עליו ונוטלה

הימנו.

ויראת מאלהיך  -לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם דעתו

של זה לטובה או לרעה ,ויכול להשמט ולומר לטובה נתכוונתי .לפיכך נאמר
בו ויראת מאל-היך המכיר מחשבותיך .וכן כל דבר המסור ללבו של אדם

העושהו ואין שאר הבריות מכירות בו נאמר בו ויראת מאל-היך ".ע״כ.
ורש״י עצמו דקדק שזהו הפירוש האמיתי ולא כפשוטו ,משום שכתוב
"ויראת מאל-היך" וזה שייך רק בדבר שאינו נראה כלפי חוץ ,רק בדבר המסור

ללב (כמו באונאת משקלות שכתוב ויראת מאלו׳) ולכן פירש שמדובר בנותן עצה
בדבר שאין הבריות מכירות בו.

וכ״ה ברמב״ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י״ב:
"וכן כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת ,או שחיזק ידי
עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני תאות לבו ,הרי זה עובר

בלא תעשה שנ׳ ולפני עור לא תתן מכשול .הבא ליטול ממך עצה ,תן לו

עצה ההוגנת לו ".ע״כ.
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I

משפטי

הל וי

סימן ®י

קמז

שליחת קונים מתחזים כמטרה להוריד מהיר דירה

וכמו כן כתב גם בספר המצוות מצרות ל״ת רצ״ט.
ולפ״ז ה״ה בנדון דידן .שנותן עצה למוכר שאין המקח שווה את המחיר

שמבקש ,ומציע לו שיוריד את המחיר כדי שיהיו קונים .הרי זה כעצה שאינה

הוגנת .ואם ישמע לו יתברר שהוא כעיור בדבר ששוכנע בעצה שאינה נכונה,
ועצה זו בשקר יסודה .ומטרתה רק להועיל לקונה מסוים שיקנה מתחת למחיר
האמיתי .ובכך יגרם הפסד למוכר.

ד .גורם נזק לממון חבירו ע״י דיבור אין עולה לו תשובה עד
שירצה את חבירו בממון או בפיוס
ובספר חובת הלבבות שער שביעי שער התשובה פרק ט׳ כתב" :מי שגרם
לאבד ממון חבירו ברכילותו ,אין עולה לר תשובה עד שירצה את חבירו אם
בממון אם בפיוס ובכניעה למחול לו ולנשוא חטאו ...ע״כ.

ומעתה יש לומר שאין הבדל בין אם הפסיד את חבירו ע״י רכילות ,ובין

שהפסידו ע״י דיבור של מצגת שקר .הכל ענין אחד שגורם בדיבור הפסד
ממון לחבירו .אע״פ שגרמא בנזקין פטור ,אבל כתב בחוה״ל הנ״ל שצריך
לפייס חבירו בממון או בדברים כדי שימחל לו.

❖

❖

❖
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משפטי שמואל שאלה קיט
הזנחתי לעי 'דהא דיש חלוק גץ רבו מןכהק צסאינו מובהק
הייני לענין ככור דקימא והריד אבל לעמן כ) י <חר ף כסי'
דאפילומיסהאיר עיניו במשנה אחת חייב נדד כשכיהו
כל שכן כשלמד לפני! וסייע תירה ייעיי בחייב לכבדו ולקו׳
מפניי ואס כוה 1חייב נדוי׳ ומכל מקים כחליקה זו לא
ארצה להאריך בה בו איות משיש ששייך  Uי ואין ארס ריאה
חיכה לעצמו אעפי שיש לי כתה ראיות ולשאתילתתבדבר
_ !-א--4-^--לבקיצר שבלו ועניות דעתי "
וצנא ______לחטא הרביעי אשר קראתי עליו ועל ארבע

׳™1־י^לא אשיכנו והיא שכזה לראשי הקהלית
בפומבי וכפו השייא למי קרא משומדים ולמי עמי הארצות
כבתובכשאלהינס ככתב הקהלות ין • ונאמר כי דבר
פשיט במה גדול אונאת דברים יהמקרט חכילו ואכיל!
כדכריס י דהא גיהק ככ'מ פר' הזהב בשס חיש אונאה
כמקחוממכרכךים אונאה בדברים לא יאמר לו בכמה
חפן 1ה והוא אינו,ריצה ל׳קח * אם היה כעל תשובה לא
יאמר לו זכור מע,שיך הראשונים וכןאס הוא כן גויס לא
יאמר לו וכ ר מעסה אבותיך !קמייתי בברייתא טיב׳סאס.
היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו פה שאכל נכליתוכי' *
 06היויקורין כאין עליו יכו'וכמה דברים דמ יתי התם

יי

זקאמר התם גדיל אונאת דברים לאונא׳ממון שוה נאמר
בז ויראת יוה לא נאמר בו ויראת יכו'נראה זה בגופי ווה
כממינו רביסתאל בד נקמני אומר זה נתן ל?&כ,3«{,
/
נתן לקשב׳ ן1פל אלו ד<קט פ&יטא דליכיתא נקטינהו
^דיש לטעון שאינו ממין לרעה אלא לטונה אן מפני כשכור
בכך אה אקור וכוחן לביתי דעאס לעקל או לעקלקלות וכן
תוכיח לסין רשיזל החס וכן מוכיח מהפסק דמייתי ויראת
מאלהיך וכו׳דהנילרבותאנקט כדפי /כס המחרף ומכוה.
לחביריבדכויס אשר אין עליהם התנצלות לומר לטיבה

ך

מ/טינתי כנדון דיין שחרף וגדף בפומבי לוקני הקהלות
 Jוראשיהסואכ״היה פליג יקיא מטלולזקן טיזקרכנחמך,
כמו דח״יתי כפרק קמא דקדושין נ’ש וקן ישראל!ככל סיבי
במשמע כדקאמרהחס ואפילו בזקן אשמאי ובל שנן מח נ*
הקהל תאשר ראוי .להחזיק על ידם כדי להנ׳צא עור בצרות
הכאות עלינז :סס משתדלים ככל עוג לגדור הפרצ׳ילהנילנן
מיד הג״סהקמיס עלינו כתוא מעמר וכמה היו חול חחויקי'
ידי ששי המציה כדי שלא להכשילן דמפניהס עומרי'ומפני
תח אין עומרי' כדחייתי ככק דקדושין ובחולין פאט ובכמה
דזכתי ׳הרי סגד׳ל כבודן מכבוד תת שמפניהם עיירים
זמפניתחאקשי׳לים כדי להחזיק על ידם לעשות המצוה
דמציוין<עו«רק הם בזה מפי סכה ואין להם כל כך הפסד
ומק ג כלשכן שראוי להחזיק חן וטונה וכל שכן שלא
לבזותם לאישי מעמד וגידיי פרן־ אשר מוציאים "הונס
זמממונס כעד הקהליתידאי כל המבזה ןי׳יזיףא׳תעת<ד
ליתןאת הדין  jוראוי ככל אלו לדין לפי סיב יש הי תבייש
מזק הנא מבושה זי לקהלזתדאעג דאנ׳יען נבק ה' החובל
דכיישו בדברים כט<ר היינו מממק אכל ביוש דנריס אין לו
מחילה לעולם בדקאייר התס גס כן ובמתנת נמשכ׳יומא
פ יה ומשם תראה כמה גמל עינם המקניס ח גירי יאכילו
כדכדיס שחייבלרצות! יאק לו מחילה ער דמפ״ש לבעל
דיניה דקא״י סייס בהד׳א ומה אאריך להביא הלשון ■
וכן כתב הימכס זל בהלכ ת חובל 1מויק וזל המבייש <6
שכירו כדברים אי שרקק על כגדי( פט ר קהתשלומין ויש

לכד לגדור ברבר ככלמק  0׳ככל זמן כפי שירא! עכל:
ונסמוך מוה כתבאעפי שהי כייס שאר העם בדברי' פטור
מןהתסלומיןעין גדל הוא ואיני מחרף וויגדףלעס אלא

רשע  0גוה יאמר י חיל כל המלבין כני תכירי יט׳ענ׳ל:
ועוד כתב כהלביח כיהדוין ביק נ׳י״ל יאס חרף עה
ענטקהדייניזנדבולכיהמחוףילכי זה סנתחרףעכזל
1הרילןםהם«הדי;המנ״ם בדברי□ להמכיים בטף לענק
הענש לפי ראוה עיני הדייי  0כפי תיקף !המעסה וכל סבן
נמה שקרא מסמרים שכל הסומע תצלנה אוחו סחלבל
סהינהנחכידזועונינדיל נדהזכחנו ד&פילידלא •אמר ל!
זכור מעשיך הראשונים חש כא אונאה ושכר לאו עליה ואף
על גב דאין מלקיןעצלא׳ סאין ב! מעשה י!כל מקום לא
גרעמאס!רדרבקדנ׳גדיןעל העיבר על דבריהם ודברי
תורה צר״כין חו ק יכל שכן ס׳חרף ׳יגנה בפומבי ובלס׳ן
כוה הודאי עיני גד«ל יק' סינר דכי ידיעהיא שיש חרס
תמיר ונמו' ירכינוגרסיןמאור הגזלה עלזה ויביא(סכלבו
ככלל שאר התקנית כגזר הוא !ל !פשיטא שאין להרהר
עציהםח*ו :ומילנו גדול כרכי אכר קאיר עין« הטלה
ונתנ כחטיבה עלוה !יב אה המרדב פ׳החוכל בהנהיתיג
ויל השיב ישי על אחד שחרף חירו והזכיר צ; סנטנע ב«י
הגמד ועמד א׳ותמל בס כי לאלהוניר שהרי נגור על וה
ולא הוכיר ועכשיו נידעשרבי/רשיןגור על זה שכל המזכי'
יהאבנדוי ויש א״מריס פהמחיףכנרוי סל וביני גרשק
גד!’פלמית :והסיב רסי כגורי גויות אינם מתטוניס
לענוש הסיגגיס שאינם יודעים כגורת אלא מקצצין כל
היודע'כה «כי'עד ואפילו אס באנו להאמיר עליז אין להטיל
עליו לק חומר סל התם גזרה ולא נדו♦ של גד׳ל שלס כיון
סלא ידע בו וכו* עד געוד אות' אני שאס יתברר סדק גרשון
נזר בנדוי עולם  bioלהזכיר גנאי זה לנעלי תשיבה ׳סתיו
למגנה כשם ר ג  ifאז מי מנדה לעולם וכו'ועוד האיון
וחציתי * ומכל יק ס נתברר מתשובה! סרביס נדסק
זל גור וכל כעןנר על גירת! וידע כה הר♦ היא מנודה בלי
ספק ■ ואם כןהא׳ס הזה אשר כנר ידע .כזה ביי• לג
ריח תירה וכל סכן ם כבי עתה נרפיכם ינידעלכל ואפילו
בפי הנסים שיש תו ס כזה וטלה! כיותרק דמו ונם הכי
דלא כעי התראה כדקאמר ניככת מכ ת :והרי כתב
הריבסזצבהלכותעדית שכל דבר ה׳דוע לרבים אקווו
ועבר אדם אחד ועסה העכירה בלחי התראה אה פסול
לעדות* ואעג דכחב דאין ליקין על זה היינו מלקות
דאירי׳תא דלאענסהתרה אלא אס ק הוהייס :אכל
פסיטא שב ר ואוי לנדור על כך דאל5לא ילקה שוס אדס
בזמן הזה דהרי אנה ייצא! המתר׳ןכז מצויים ומוכנים *
ובכיה מקומות מצירי נגירא שהענישו בלתי התראה כלל
וכל! מלא מוה על נלנדיתיז ואין צורך להאריך ט :והדי
גדולה «זזתקן י ת בתקרת•! שכל ה«ח«ןסס פס סבירו
וביישו לפיל נסים ׳עבדיה נאיניס כזה ומלה מ» שמפני
סאנה ימצאו עדים מ כמס בכל מקום יבכל שעהp« :
הביא לאיה ייכאן מהיי־זקזצ כשרס ק׳פאל ואף על גב
סלא היו עדים כדבר הלא החוב כתקמת קדמעיזת שרת
שלפיל יאנה יהיה א קרוב נאמנים להעיד שראו שקכהז
יכן קטן כדא תא התם ׳לכרם  00הטעם לפי סא־ן פנאי
להאזין כשרים פתאים לזה והה בדין ממה תלמיד חכס
וק* היא לפי הגלעד :ושד הביא ראיה זל סמקזס אסר
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כוכבים מותר לנוות ממט ברבית מעותיו של עובד טכביס שהיו מופקדים ביד ישראל
ית זה הכלל כל שהוא באחריות ישראל אסור באחריות עובדטנביס
אסור ללוות הימני
מותר פירוש לא ■דן אצלו כדי להלוותם אלא זה הנפקד שלח בהן יד מעצמו ואם לא
יפרעס הלוה יפטי הנפקד כיון דהאחריות על הנפקד הרי הן כאלו שלו ובס׳ המצות סי׳
תולה מעותיו בעובד טכביס כגון ראובן שאמר לשמעון היה שלוחי ולוה לי מעות מן העובד
טכבים והוא לקח משל עצמו ואומר משל עובד טכבים לקחם[ :דף סי ע״ב] המלוה את חבירו
 3לא ידור בחצירו חנם ולא ישטר ממנו בפחות .שיד מכאן פסק רש״י דנכייהא דבית אסירא ולא
> דמי למשכנתא דכרס דהתס זימנין דאיכא "קיום וק׳ לר״ת דבית נמי איכא שריפה ונפילה
ולכך אומר ר״ת דאין חילוק בין בית וחצר לבין שדה וכרם אבל הכא מיירי דלא הלוה על

ה מקח ולא שתות מעות אלא לגבי חד הוי
יד שוה ס׳ בנ״ח מ 1דהשתח גיכח
ביטול מקת ולגבי אידך הוי מחילה לעולה אזלינן בהר מקח הן לענין מחילה הן לענין ביטול
[ :דף נו ע״ב] ["מי כתיב ממכר לעולם] ראובן
מקח דמעי חינשי בדמי מקח ולא טעו<
שטען שה על שמעון השכרתי לך בית “יאגחצי זקוק לשנה ואיניתני ("ששוה) [כי שוה]
השכירות זקוק לשנה ולא הייתי יודע  .דיך זה פסוק מדבעי רבי זירא שכירות יש לו אונאה
או אין לו אונאה ממכר אמר רחמנא ולא שכירות או דלמא לא שנא א״ל ["אביי] מי כתיב
ממכר לעולם ממכר סתמא כתיב והא מכירה ביומיה הוא אלמא יש אונאה בשכירות וכתב
רבינו כריך ז״ל ואני אומר רהתס מיירי בשכירות מטלטלי ולא בשכירות מקרקעי ואין
משיבין .את הארי לאחר מיתה" ושמא יש [*וליתא ודכוותא נמי אמרינן ננ׳ק כשם שקרקע
לומר הא דהניא כשם שקרקע נקנית בכהף נקנה בכסף וכשער ’,־״[?« כן שכירות קרקע
M״י ( °־»)
־< ־־״ '־'־ •־'< '־־־•״ 2
רי״ז י»
דיי;ם ־'ה] :
בשטר ובחזקה כך שכירות ומוקמינן לה דוקא
[ בחנם] או בפחות וה ה בשדה וכרס
"חית הו ,רג,ת^.
נחנם
ומ;£כיר
בשכירות קרקע זה לענין חזרה דוקא אם השכיר לו בית ומשנתן לו כסף או שכתב לו עליית
ולקמן מיירי דהלוהו על השדה או על הכרס
ביתי מושכרת לך ומסר לו את ה-שטר&״שהחזיק בה-השינל״אין אחד מהם יכול לחזור וה״ה בית וחצר דכיון דאין יכול להשכיר חצרו לאיש אחר• כל מה שנותן לו המלוה ריוח
הוא והמיימוני פסק כרש״י פ״ד דהלטת מלוה דבית וחצר אסור ושדה וכרס מותר ולפירש״י
ט\שו עוד מצאתי ראובן טוען על שמעון אינייתני בדברים והביא עדים שאינה W
אסור ללמוד בספרים אפילו בנכייתא .הלכתא כלישנא קמא דאפילו הלוט ודר בחצירו צריך
דץ זה כשוק ממתני׳ דהנן גשם שיש אונאה במקח וממכר כך יש אונאה בדברים דת״ר לא
ץ הונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתיב מדבר ומשיה ;ה לא גיתז להשבון הלכך מלקים
להעלות לו שכר  .כתב רבינו שמשין שטו וצ״ע היאך מותר ללוה לעשות טובה למלוה אפילו
בדברים שהיה עושה בלא הלואה אפילו דברים שאין רגילות ליקח שכירות דהא ההא מיירי
 Jאותו שהרי עבר על לאו גמור[]'!,דף גא.ל^ן־שז בלוקח מבעל הבית ומי
אפילו בחצר דלא■ קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר צריך להעלות לו שכר וי״ל דדוקא
’ דה״ה 6ם נתאנה בעל הבית בקנינו אין לו אונחה מהאי טעמא דמאני תשמישי יקירי עליה .כ׳
רבינו אביהעזרי אס ידע הלוקח ושתק פד לאחר זמן ותבעו לדין לא הוה שתיקתו מחילה מילי דפרהסיא ואוושא מובא כגון לדור בחצירו ולתקוף בעבדו בע״כ אבל להשאילו כליו
מותר .ועי״ל דכל היכא דקודס ההלואה היו אוהבים זה לזה כ״כ שהיה משאיל חצר זה
[״] כדחזינא הכא בתלמודא גבי וורשכי וכיפי  Mשהרי רבא ורב חשדא לא פטרי משום
דידע אלא משוס דבעל הבית העשוי למכיר כליו היה אבל מפני שידע הלוקח כשלקח שנתאנה לזה אם היו צריכין מיתר להשאיל נס אחר ההלואה ומתני׳ בסתם בני אדם שאין רגילות
שיט עושים זה לזה אותה הנאה דומיא דהקדמת שלום דאסיר באיט רגיל .מיט בעישה
לא פטרוהו עכ״ל :שה שמעתי דכל מי שמקבל מי שפרע צריך לומר בפיו כן או פיסקין
לו כן ברבים ולא משמע כן ") בתוספתא דם׳ י׳ יוחסין על נאמן ("עלי) בעל המקח כו׳ שלא מדעת חבירו חייב ליתן לו שכר אפילו במקום שלא היה טהן אס לא הלוט דכיון
בד״א כשמקחו בידו ומפרש כיצד מקבל מי שפרע עומדים ב״ד ואומרים מי שפרע מדור המבול דעושה שלא ברשות נראה כעושה עבור מלוה שלו מספד א״ז :הלויני ודור בחצירי צריך
הו׳ ובתום׳ ה״ר לוי כתוב בשם ה״ר שלמה שאומרים לש״צ לעמוד על המגדל ולומר מי שפרע.
להעלות לו שכר השיב רבינו מאיר שטז וששאלת על הבחור שהלוה לך מעות ואתה נותן
לו הוצאה וטא חוזר עם בנך אם מהחלה היה התנאי ביניכם שילום לך מעות ואתה מתן
־ משם ר"ח דמילט לייטי ליה עי׳ פ׳ הספינה[ :דף נח ע״א] נושא שכר אינו משלם כו׳
לו הוצאה והוא יתזור עם בנך אע״פ שהיית נותן לו הטצאה בשכר שהיה חוזר עם בנך
ו .יי״נמי) ["בגמרא] הכי אמר רב ששת בשקנו מידו וכן א״ר יוחנן כתב רבינו מאיר
ית דרב ששת (ורב) ור״י קיימי [נמי] אקשיא קמייתא ופליגי אדר״א דמפרש טעמא [*ס״א נמצא הטצאה שאתה נותן לו אינו שכר המעות מ״מ כיון שהתנאי היה כך וט׳] אס
דינו,
מתחלה היה התנאי כך שילוה לך מעות אסיר כדאיהא פ׳ הרבית הלויני ודור בחצירי צריך
משוס שנח ־;1׳לי בהקדשות ונ״מ שט בזמן הזה לגבאי צדקה היכא דלא קיין להו ["לעניים]

*3

1

: sתוספתא שלפנינו ליתא בס יק כתוספתא דנ״מ איתא .אבל כיצד’ מקנל עומדים נ׳ד וכו׳ ליחיא גס שה) :

הדושי אנשי שם

שלטי הגבורים

< .שנע לה או לנפלה בפניו .דין זה פסוק מדשנן בני העיר ששלחו שקליהס ונגנבו או נאנדו אס
משנתרמה התרומה נשבעו לגזברים ואם לאו נשבע לבני העיר ובני העיר שוקלין שקצים תחרים תחתיהם
אלמא ביון שבני העיר חייבים לשלם שקלים מחרים נשבע השליח להם ה׳נ כיון שראובן חייב לישן ממון
אחר לאשתו לראובן נשבע השליח ולא לאשתו ע״כ( :ב) ראובן טען לשמעון מכרת לי סחורה פלונית ונמת
לי המפתח מ; החדר שהסתירה מונחת בו וסגרתי החדר במפתח נדי לקנית הסחורה כמשפט הסוחרים שקונין
בסגירת הסחורה ושמעון משיבו נמה קנית השחורה לא במעות ולא נמשיכה ואני רוצה לחזור ב׳ .דין זה
פשוט מדאמר רב פפא משמיה דרכה האי סיטומתא קנייה ומהקנא נאתרא ינהיג׳ דקני ממש קני ה נ כיון
ירגיל׳ הנותרין לקנות בכך בהסגר המפתח קנה ראובן ותו דאה החדר של שמעו; המוכר הוי מסירת המפתח
כאילו הקנה לו החדר לקנות הסחורה שהרי בית נקנה במסירת מפתח נדאמר רבי יהושע נ׳ל המוכר בית
לחכירו כיון שמסר לו המפתח קנה וכדין החדר כן אה הסגירה נתינה ( :ג) מעני! ששי ,חס ע ,השפחה
שהרגישה שלא יוכלו לאכול כל זמן שהוא חס וחתכה לו אוזנו כך דעתי נוטה שאם לא היה ערמה כיכר
אלא משיחין לסי תומו ולא כדי שתדגיש ותעשה מום אז הוא מותר ואם לדעת כן הפר כפניה שתעשה

[וכ*כ הכ׳ח] וכן ראשית דגנך חתן לו וממר מר חטה אחת פוטרם כל הנר׳ וכן נס'נ דגיטין שלחו מתם כמט
על אסור׳ כנאה כשר והא דאמר׳ פ׳ כל שעה אנא שאול אומר ונתן כתיב ואין נתינה פחות משוה פרוטה
סר"׳ משום דיליף בג׳ש דחטא חטא ממעילה דכתיב כיה ישלם ואין ששלומין פהוש משוה פרוטה ט׳נ כמרדכי
[ו] דהויא אונאה ט׳ הלכך מ?ר שוה נ״א נש׳ ונתאנה לוקח ס׳
של מהר׳י ליווא מפראג :
מעוש וני אזלת נשר מקח דהוא שוה נ׳א שתות של נ׳א הוא ח׳ ומחצה כיצד שתות של מ״ח הוא ח׳ ג'
מעות הס ו' חצאי מעות הרי ח׳ ומחצה  .והרי נתאנה חצי מעה יושר מל שתוש המקח ונטל מקח .וכי
אזלש נתר ששות מעות דהוא •׳ מעות הויא ט׳ פחות משתות ומחילה הוא וכן מכר 'שום ס' ננ״א ונתאנה
מוכר ט׳ מעות ואי אזלת נתר מקת דהוא ש׳ ש׳ מעוש הוי פחות משחות ומחילה היא .וני אזלש נשר שתות
מעות שחושיה הוי ח׳ ומחצה הויא ט׳ מעות הוי ניטול מקח :נ׳ס [ז] ותימה דהא קי״ל כל לאו• שאץ ט
מעשה אןן לוחיבעליו תין מנשנע ומימך ומקלל את הכירו נשה ואפשר דמכוש נורדות מדרכנן iyfnTT^p־
להקשות הא אמרינן פרק הזהב עד שיראה לתגר או לקרונו הוי שיעור אונאה יש לומר דהכא הכי פירושו
שמתחילה כשעת קניית המקח ידע שהטעהו אלא ששתק ואחר כך תבעו לדין דלא הוי מחילה כשתיקתו וכוי

טהר׳ם

ש׳׳י

נייית

[ט] הטי סי׳ רנ׳ט במ׳מ מניא ראני׳ה הנ׳ל וכשב עליו
קודם נכדי שיראה לתגר וכו׳ מהרי׳ח :
כך אז אי! הבכור נאכל ע" המום עד שיוולד לו מום אחד וכן שנינו סרק פשוק המוקדשים [5,
שהיא
מעשה נזכר שא רתלות זקן ונו׳ וראה הסדור ואמר מה טיט של זה א'ל ככור נטל סוגיות וצרם באונו
ותטה שם כל ש־וא לדעתו אסור שלא לדעתו מותר ונגמרא מפרש דשנא לדעתו היינו משיח לפי תומו וגרפי׳ כירושלמי הצורם אוזו ככור ואוכלו עליו נאמר לא תאכל כלוזומנה וששאלתם אס יש לסמוך אם
כיתה'הא־ תילכוה ־־?־איי ’היי־ י^'.׳' י׳’יק’^ .ליייי׳

 <?.ה־י’

“ ״a’ .

י ״’;״?'

שנב

׳,מתנובת

סימן קח

אזיל כאופן הראשון דחיוב שמירה איכא גס
בליכא חיוב תשלומין ,ולכן גס בהמנה להיות
ש״ח היינו דלא יתחייב בתשלומין אבל מצד
החיוב שמירה אין חיובו פחות ממי שלא
המנה להיוח ש״ח ,ולהכי מפסיד שכרו כשלא
שמרו כראוי.
והמחנ״א אזיל כאופן השני דכל השמירה
אינו אלא להיפטר מתשלומין
והיכא דאין חייב בחשלומין אינו חייב בשמירה
יחירמא ולהכי בהמנה להיוח ש״ח היינו ע״כ
דהמנה לשמור שמירה של ש״ח ולהכי בלא
שמר שמירה של שומר שכר אינו מפסיד

שכרו.

ב .והקשה הרה״ג ר׳ שלמה בלוי דאמאי
אינו מפסיד כל שומר שכר
אח שכר השמירה גם היכא דאיכא חשלומין,
דהלא לא שמר ,וי״ל דהיכא דמשלם חשיב
כאילו שמר כראוי כיון דהשיב דמי הפקדון
לבעלים ,ורק בהקדשות דפטור מחשלומין
פריך בגמ׳ דלפסיד אגרייהו.

C-

וכדאי׳ לקמן (צ״ט «״א) דא״ר אלעזר כשם
שתקנו משיכה בלקוחות כך תקנו משיכה

בשומרין ,והביאור בזה ,דהא דתקנו משיכה
במטלטין ולא במקרקעין גבי לקוחות ,משום
שלא יאמרו נשרפו חטיך בעליה ,ובקרקע
דלא שייך לזה לא חיקנו ,וה״נ י״ל לגבי
משיכה דשומרין ,דחיישינן דיאמר המפקיד
לשומר נשרפו חטיך בעליה ולכן הוצרך משיכה
בכדי להתחייב בשמירה ,אבל בקרקע דלא
שייך לא תיקנו משיכה וכן משמע בגמ׳ לקמן

(צ״ט ע״א וע״ >5ואפשר דקנין חזקה איכא
בשמירת קרקע ,אלא לא הזכירו להא משוס
דלא שכיח שמירה בקרקע ,וכ״כ הטור (הו״מ

שי׳ ט״ז) אבל המשכיר יכול לחזור בו עד
שימשוך השוכר במקום הראוי למשיכה או
שיעשה קנין אחר הקונה בלוקח ע״כ.

☆
(נ״ח ע״ב)

במתני* ,אם היה בעל תשובה
לא יאמר לו

זכור 1

מעשיך הראשונים ,אם הוא בן גרים לא יאמר

☆

לו זכור מעשה אבותיך ,ובגט׳ אם היה גר
ובא ללמוד תורה אל יאמר לו פה שאכל

השוכר אח הפועל לשמור אח חפרה

נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא ללמוד

לשמור את התינוק לשמור

תורה שנאמרה טפי הגבורה ,ובמהרש״א בח״א
מיהו ק״ק בזה דמ״מ ה״ל למיתני כולה בגר
ולמיתני ברישא היה גר אל יאמר לו זכור

דתקנו דאין השומרים מתחייבים בשמירה
אלא במשיכה כמו שחקנו משיכה בלקוחוח,

מעשיך הראשונים ,ונראה דמה״ט הוא עדיף
טסי אפילו מישראל כשר ,שפירש ממעשיו
הראשונים ,משא׳׳כ בעל משובה שנצטווה
וחטא ,וכן בן גרים ,הוא לא בא להתגייר
רק אביו ,אבל דבר זה אונאה לו עכמ״ד.

<שם)

את הזרעים וכו׳ והקשה במחנה אפריס (הלכות
שומרים שי׳ ז׳) דלשיטח רש״י (נ״ק ע״נו ע״א)

והרי הזרעים לא משך,

ואמאי נמחייב

בשמירתן.

דחקנו משיכה
ונראה ליישב דבמה
בלקוחות בהא תיקנו משיכה
בשומרין אבל בזרעים שהם קרקע דלא מיקנו
משיכה בלקוחוח ,לא חיקנו משיכה בשומרין,

ולפי• דברי המהרש״א צ״ב מה דאמר בגמ׳
אס בא ללמוד חורה אל יאמר לו פה
שאכל וכו׳ דהלא זהו כמו זכור מעשיך

מתנובת שדי  -בבא מציעא לפקוביץ ,יוסף שלמה הכהן עמוד מס 371הודפס ע״י תכנה אוצר החכמה

|.נוכת

נ״ט ןן״א

הראשונים וליתא לזה בגר שהוא עדיף טסי
מישראל כשר ,ועוד צ״ב מש״כ בסוף דבריו
דבבן גרים דאומר לו זכור מעשה אבוסיך
הרי זה אונאה דהוא לא המגייר רק אביו,
דמ״מ אביו עדיף טפי מישראל כשר דפירש

ממעשיו ,וכמו דבגר גופא אינו אונאה ,ה״נ
באומר לו זכור מעשה אבוסיך לא ליהוי אונאה.
ונראה לבאר דכשמתיימסים לכללות האדם
אין אונאה לגר במה דאומר זכור
מעשיך הראשונים כמוש״כ המהרש״א ,אבל
כשממייחסיס לפיו של הגר דלא שייך לומר
כלפי פיו דסירש ממעשיו הראשונים
דהפרישה ע״י האדם בכללות הוא ,ולא ע״י
הפה ,וליכא אלא להמסרון דפה שאכל נבילות
וטריפות ,ואע״ס דלא נצטווה מ״מ מאס
את פיו וכדאיחא לקמן (ס״א ע״ג) גבי שרצים
אע״ג דלא נפיש אגרייהו טפי מאיסי
למכלינהו ,וע״ע במהרש״א שכתב שהנפש
קצה בהם ,ובהעדר המעלה דפירש ממעשיו,

הרי זה אונאה.
והא דזכור מעשה אבותיך הוי אונאה
אע״פ דפירש ממעשיו ,י״ל דאביו
דאינו לפנינו שכוח הוא ,ורק ע״י דאמר

זכור מעשיך הראשונים נזכר הוא ,וכיון דאין
מזכיר שפירש ממעשיו הראשונים אין זכור
הפרישה ממעשיו הראשונים ,משא״כ בגר
גופא ,דהוא עומד לפנינו בגירוחו ,כשאומר
לו זכור מעשיך הראשונים ,הרי הוא כאומר
זכור מעשיך הראשונים שעתה פרוש הוא
מהם ,ולא הוי אונאה.

☆
ת״ט ע״א)

אמר ר׳ חלבו לעולם יהא אדם
זהיר בכבוד אשתו שאין

שדי

שנג

ברכה טצויה בתוך ביתו של ארם אלא
בשביל אשתו שנאטר ולאבדם הטיב בעבורה,

והיינו דאמר להו דבא לבני טחווא אוקירו

לנשייכו כי היכי דתתעתדו ע״כ .ובמהר״ם
שי״ף הקשה דמהיכן הראיה מאברס דהברכה
מצויה בשביל אשתו ,והלא התם איכא טעם
טבעי דסרעה היטיב לו בעבורה ,ובשפתי
חכמים עה״ת <נראשימ י״נ> הקשה עוד הלא
אברהם אבינו שונא מתנות היה ,כמו שמצינו
דלא רצה ממלך סדום מחוט ועד שרוך
נעל ,ומאי טעמא אמר הכא למען יטב לי
בעבורך .ועו״ק דמקרא דלאברס היטיב
בעבורה לאו ע״י דאוקיר לה היה ,אלא
בעבורה וגס בלא דאוקיר לה ,ומנא ליה
דבעי לאוקיר.

וי״ל דלכאורה אפשר היה למונעה מאיסור
ע״י דהיה מגרשה ,וכן הקשה במוס׳
(מגילה מ״ו ע״א> גבי אסתר אמאי לא גירשה
מרדכי ,ותירוצו לא שייך הכא יעוי״ש ,ושו״ר

דבחמ״ס וכתב סופר עה״ת כתבו באמת
שגירשה לשרה ,אכן אין כן פשטות הדברים
וצ״ב אמאי ,וי״ל דלגרשה בזיון הוא בעבורה
ולא רצה לבזותה וישם יהבו על ד׳ וכמו
שהיה באמת.

וכמהרש״א בח״א כתב דמקרא לכאורה
חסר דהיה לו לומר ולאברם
היטיב פרעה בעבורה ,ולכן דרשו היטיב מי
שבידו הטובה והברכה שהוא השי״ת ,בעבורה
עכ״ל ,ולפי״ז גם מה שאמר אברס למען
יטב לי קאי נמי על מי שבידו הטובה והברכה,
דאל״כ קשה נמי בזה אמאי לא קאמר למען
יטב לי פרעה בעבורך.
ולפי״ז דהברכה באה לו ממי שבידו
הברכה ,מוכח שפיר דהברכה
מצויה בביתו בשביל אשמו וזה היה משום

מתנובת שדי  -בבא מציעא לפקוביץ ,יוסף שלמה הכהן עמוד מס 372הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ה*5י«מ^

קי
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לא תענון אלמנה ויתום יזזשכול
לא תלקט ולא תעולל"יח) לעניי כלכול
מתק

נתונים בהם ,עכ״ל .וזהו שמיקה התורה לומר לא
יסורו ממנו.
אכל לפ״ז יהיה ללמוד דאם הטבעות סרו מן
הבדים ,אף שהבדים בעצמם נשארים באיזה
אופן אצל הארון ,יהיה הלאו דלא יסורו ממנו ,כיון
דעיקר הלאו הוא שהטבעות לא יסורו מעל הבדים.
ולפי מה שהביא בשם הרב החכם זק״ש שהגיה
לארון תחת לאדון ,ופי׳ שהכוונה לעשות שבעות
לא^׳לתת בו את העדות ,עכ״ל ,יהיה קשה דאין
זה מקומו בתוך מנין הלאווין .ואם אפשר להגיה
כמו שכתב ,אולי י״ל לפמש״כ לעיל דאם הסיר
השבעות מן הבדים זהו הלאו שנאמר בתורה ,דאילו
הסיר הוו הבדים יותר קרוב להארון ,ואולי זה אסור
דהמה צריכים להיות בתוך השבעות וזה הוי יותר
רחוק מן הארון ,אבל צ״ע בכל זה.
שז) כדיו .נראה דרמז להגמ׳ במכות כ״ב א׳.
וכביאור הריטב״א ז״ל שם את קושית
הגמ׳ וליחשוב נמי המסיר בדי ארון ,כגון שהסיר
בדי ארון לחרוש בהם ,וכל שעה שחורש בהם ואינו
מחזירן לארון עובר משום לא יסורו ממנו ,ואפילו
אינו נהנה בשוה פרושה ,עכ״ל.
*והנה הערוך לנר ז״ל על מכות מקשה על הרישב״א,
— מניין לו לומר דלא נגמר הלאו בעת שהסיר
הבדיס ,והרי משעשה כן ודאי לוקה אפילו החזיר
אח״כ ,וא״כ הלא לא בעת החרישה עבר על הלאו,
ולכן ביאר •דאיירי שהסיר בדי הארון ע״י המחרישה,
כשהיה הארון עם נושאיו סמוך לבית השומאה ובא
כהן וחרש והסיר הבדים ע״י החרישה ,עיי״ש .וי״ל
דכוונת רבינו ז״ל כאן לעצם הלאו דלא יסורו ממנו,
וכתב מסור לארון מחמדיו ,והביא הפסוק לא
אחריש בדיו לרמז הגמ׳ שיש מציאות להסרת הבדים
ע״י המחרישה.
ואולי י״ל עוד דהכוונה בהביאו פסוק זה ,להא
שכתוב בשמות ל״ה ל״ה כל מלאכת חורש,
ובבראשית ד׳ כ״ב כל חרש נחשת וברזל ,ובהושע י״ג
ב׳ מעשה חרשים ,ועוד בכ״מ ,ור״ל לא אחריש
שלא אשנה את מעשה הבדים איך שצריכים להיות,
כדי שיקוימו שני המקראות ,כדאי׳ ביומא ע״ב א׳
הא כיצד מתפרקין ואין נשמטין כו׳.

יט)כמדרשי על הדם כל יכול
אל תחטאו לה׳ לאכול:

ש״א יד ,לד

אזהרות

יז) שכול .במכילתא משפטים כ״ג כ״א תניא
ר׳ עקיבא אומר באלמנה ויתום שדרכם
לענות בהם ,שדיבר הכתוב בהווה כו׳ ,עיי״ש .וזה
רמוז במלת שכול ,ור״ל דלכן נאמר לאו זה בהם X
מפגי שהמה שכולים ,אבל באמת יש לאו זה גם Y
בשאר כל אדם .ועי׳ בהעמק •דבר פ׳ תצא כ״ד י״ז.
והגרי״פ פרלא ז״ל במנין הלאווין ל״ת פ—פ״א
מביא דעת רבים ,דר׳ עקיבא ס״ל באמת דדוקא
נקט קרא אלמנה ויתום ,וכן ס״ל רבים להלכה ,וגם
דעת הרמב״ם ז״ל כן הוא.
והנה המלה שכול שמתבאר מלשון אבוד ,לכאורה
מתאים יותר להטעם הראשון שאי׳ במכילתא
דר״ש בן יוחאי [יצא לאור בשנת תרס״ח] ,מפני
שהאשה קובלת על בעלה ,בן קובל לאביו ,אבל אלו
אין להם למי שיקבלו אלא לי לבד .וא״כ לפ״ז ביתום
מאם לבד אין הלאו הזה ,אולם במכילתא שם אי׳
דבר אחר כל אלמנה ויתום וגו׳ אחד יתום מאב
ואחד יתום מאם.
וכ״כ הרמב״ם ז״ל בפ״ו מהל׳ דעות הל״י ,כתב
הטעם מפני שנפשם שפלה מאד ורוחם
נמוכה אע״פ שהם בעלי ממון ,ואפילו אלמנתו של
מלך ויתומיו מוזהרים אנו עליהם שנא׳ כל אלמנה
ויתום וגו׳ ,ולא כתב הטעם מפני שאין להם למי
שיקבלו .לכן נראה פשוט מה שכתב שם דאפילו ליתום
מאם לבד ג״כ אסור לענותו — .והחינוך ז״ל כתב
הטעם הראשון של המכילתא ,לפי שאלו הם תשו כח
ואין להם מי שיטעון טענתם בכל נפש כמו שהיה
עושה איש האלמנה ואביהם של יתומים אם היה
קיים כו׳ ,עיי״ש .ולפ״ז חקר שם המנחת חינוך ז״ל
אם גר שנתגיירו בניו הקטנים עמו דכקטן שנולד
דמי ,מכ״מ אפשר שאינו עובר בנאו זה ,משום
דבאמת יש לו אב שיעמוד עבורו ,רק שלדיני התורה
אינו נחשב לו לאב כו׳ ,עיי״ש .וא״כ לטעמו של
החינוך ז״ל לא יהיה הלאו הזה ביתום מאם לבד.
[אף שחקירתו שנ המנחת חינוך ז״ל יש לחקור גם
לטעמו של הרמב״ם ז״נ] .והנה במכילתא דרשב״י
שהבאתי לעיל כתוב מפורש כדעת הרמב״ם ז״ל ,וא״כ
יהיה קשה על החינוך ז״ל .ועוד קשה ,כיון
שהמכילתא הביא מתחילה טעמו של החינוך ז״ל,
ואח״כ
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קיא

מתק אזהרות
ואח״כ כתב דבר אחר כל אלמנה נו׳ אחד יתום מאב כוונת רבינו ז״ל לזה ,יהי׳ רמוז בזה גם הגמ׳ בגיטין
ואחד יתום מאם ,עיי״ש ,ומוכח דהך ד״א פליג על י״ב א׳ לא תלקט לו לעני ,שהם בעצמם צריכים ללקוט
העעם הראשון ,דאילו להטעם ההוא הלא יש לו
ולא הבעה״ב עבורם.
להיתום מהאם מי שיהיה קובל עבורו ,היינו האב ,יט) כמדרשי .רש״י ז״ל בחולין קכ״א ב׳ בד״ה
וא״כ היה לו להחינוך ז״ל להזכיר חילוק זה.
וממתין כו׳ ,כדתניא מניין לאוכל
[ועוד נ״ל לדייק ,כיון שכתב הרמב״ם אע״פ שהן מבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה שנא׳
בעלי ממון ,מה יש להוסיף יותר במה שהיא לא תאכלו על הדם ,ואסמכתא בעלמא הוא ,עכ״ל.
אלמנתו של מלך .ולכן נ״ל כיון שאף שביתום ימן האם ובס׳ סביב ׳ליראיו על היראים ז״ל מביא מה שהרעישו
לבד יש הלאו הזה אף שיש לו אב ,וכן באלמנה איירי כבר על רש״י ,דדבריו המה נגד סוגיא דסנהדרין
באופן זה שיש לה בעל רק שהיא אלמנה חיה ,וכמו דף ס״ג א׳ על כולם אין לוקין עליהם משום דהוי
העונש שכתבה התורה בפ׳ משפעים והרגתי אתכם לאו שבכללות ,מכלל דאיסורא דאורייתא הוא .ותי׳
והיו נשיכם וגו׳ עפ״י דרשת חז״ל בב״מ דף ל״ח ב׳ בס׳ הנ״ל ,דרש״י ס״ל דמש״א על כולן אין לוקין
אלא כאלמנה ,עיי״ש .אבל התם הלא סו״ס הבעל משום לאו שבכללות ,קאי על שארי הדינים דיליף
רחוק ממנה ,ולכן הוסיפו אפילו אלמנתו של מלך ,בברייתא מקרא דלא תאכלו על הדם ,לא
.וכאמור בשמואל ב׳ כ׳ אצל דוד ותהיינה צררת וגו׳ תאכלו מן הבשר ועדיין הדם במזרק ,שאין מברין על
אלמנות חיות .אף שהיה דוד סמוך להן וידעו איפה הרוגי ב״ד ,סנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמין
הוא ,אבל כיון שלא היה לו כל קשר אתן נקראו כל היום ועוד ,אבל איסור זה לאכול מבהמה קודם
אלמנות ,ומפני שאין לה כל תקוה להנשא לאחר ,עי׳ שתצא נפשה א״צ ללאו שבכללות ,דבלא״ה אין לוקין,
כיון דאיסורו אינו אלא מדרבנן .ומביא שם בשם
פ״ב דסנהדרין].
והנה ראיתי דהמלה שכול אינה כמ״ש לעיל מל׳ התבו״ש ז״ל בסי׳ כ״ז ,שהביא מקור לדעת רש״י ז״ל,
אבוד ,אלא מל׳ ערירות ,והרגשת ערירות וכן בשם הכרתי ופליתי ז״ל שם ,ועי׳ בפמ״ג ז״ל
ביו״ד סי׳ כ״ז.
אפשר להיות גם כשחסר רק אחד מאלה שהיה רגיל
אתם ,כי סוף סוף מרגיש האדם איזה חסרון ולכן רבינו ז״ל במנין הלאוין כאן ,כתב כמדרשי
על הדם ,ור״ל מן המדרשות שעל הדם,
בחברתו וסביבתו ,ועפ״י האמור בישעי׳ מ״ז ע׳ שכל
ואלמן ,ובירמיה י״ח כ״א שכולות ואלמנות ועוד ,שהמה כול יכול ,שהוא לאו שבכללות ,וע״ז הביא
א״כ יש שכולות אף שאינן אלמנות ,ועיי״ש במפרשים ,הפסוק ולא תחטאו לה׳ לאכל .שדרשו בזבחים
שכולות מבניהם ואלמנות מבעליהם ,וא״כ מוכח ומובא ברש״י ז״ל בשמואל שם ,שהיו אוכלים מן הבשר
שאף שיש להם בעלים ,מכ״מ אפשר להיות נקראות ועדיין הדם במזרק .אבל הלאו שלא לאכול מבהמה
שכולות דסו״ס חסר להן מחברתן אתן .וא״כ לא קודם שתצא נפשה .אולי דס״ל כרש״י ז״ל ■דאינו
אלא מדרבנן.
יהיה כל קושיא על רבינו ז״ל מהמכילתא שהבאתי
לעיל ,דהמלה שכול שכתב רבינו ז״ל ,אפשר לפרש והנה כתב רבינו על הדרשות מפסוק זה דלא
גס על יתום מאס לבד אף שיש לו אב ,וכמ״ש.
תאכלו על הדם ,שהמה לאוויי שבכללות.
יח) לעניי בלבול .אם הכוונה של המלה ובהגהות מצפה איתן ז״ל בסנהדרין ס״ג א׳ מביא
כלכול ,דהיינו מזון ,מל׳ בשם הרשב״א והרמב״ן והראב״ן בסי׳ ל״ד ,דאפילו
וכלכלתי האמור ביוסף ועוד ,היה צריך לכתוב לעניים למ״ד דלוקין על לאו שבכללות ,מודה הכא דאינו
כלכול ,ור״ל שיהיה זה מזון לעניים[ .ואולי באמת לוקה■ ,לפי שכולל ברמז ענינים רבים משונים גרע
היה כתוב לעניים ,ומאיזה סבה נכתב לעניי ולא משאר לאו שבכללות ,ומוכח דדעת רבינו ז״ל לא כן.
לעניים] .ולכן אולי י״ל ,דהמלה כלכול הוא מל׳ שו״ר לבאר ,דמש״כ רבינו ז״ל הפסוק ולא תחטאו
ונלאיתי כלכל האמור בירמיה כ׳ ט׳ ,והוא מתבאר
וגו׳ ,דלפי הגמ׳ בזבחים שם שהיו אוכלים
סבלות ,שהוא כבר נלאה לסבול ,ויהי׳ כאן הכוונה מן הבשר קודם זריקת הדם ,ועל זה לוקין מכח
לעניי סבלות ,ולכן כתב לעניי מפני שהוא דבוק לאו אחר ,כמ״ש הרמב״ם בפי״א מהל׳ מעשה
לאחריו ,לעניים שהם סובלים .ואם באמת היתה הקרבנות הל״ד ,וכ״כ המאירי בסנהדרין ס״ג .וא״כ
כמדרשי
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גר לא תלחץ ולא תונה אונאת קס שיקים
ערל ותושב ושכיר לא יאכלו בפסחים
קז> דרו גדידות מעשות בהאנק אנוחים
כמשפטם בחרבות וברמחים:

השביעית לא תגוש לעבד לוה חפש
עם הבשר לא תאכל הנפש
 wומשים סלם רעוע קט) בבית נפש
קט*) והכלבים עזי נפש :

מ״א יח ,כח
מתק

קמא

ישעיה גו ,יא
אזהרות־

אלא שלא תתבזה■ ,דהא סתם אשה אין לה זקן ,ומ״ש קרא דויתגודדו הנאמר בעבודה של ע״ז,
לצמד דלאו דוקא על מת .וכן ביאר הגרי״פ
עי׳ קדושין ל״ז ב׳ ,ואינה עושה ׳משום נוי ויופי.
קו) שיחים .במשפטים כ״ב כ׳ כתוב תחילה לא ! פרלא ז״ל בל״ת כ״ט צ׳ ,וז״ל שם דכוונתו ללאו דלא
תתגודדו ,ור״ל לא תתגודדו בין בהאנק אנוחים
תונה ואח״כ ולא תלחצנו ,וע״כ
דהיינו כשימות מת דאז אסור בין ביד בין בכלי,
כפי׳ רש״י ז״ל שם דלא תונה היינו אונאת דברים,
ובין כמשפטם ■דהיינו להתגודד לע״ז ,והיינו בכלי
ולכן שינה רבינו ז״ל הסדר כדי להסמיך אונאת
(כדאי׳ במכות פ״ג) ,וגמרינן לה מדכתיב ויתגודדו
שיחים אצל הלאו דלא תונה .והנה רש״י ז״ל בב״מ
כמשפטם ■בחרבות ורמחים ,עיי״ש .ומסיק הרי
נ״ט ב׳ פירש הלוחצו ,דוחקו .ומוכח שאין הלאו
להדיא דס״ל להר״א הזקן ז״ל ,דהך קרא הוא
של לחיצה נאמר כלל באונאה .וכ׳ המ״מ ז״ל בפי״ד
אזהרה בין למת בין לע״ז ,עכ״ל.
מהל׳ מכירה הלט״ו דהוא הנכון בפשט הלשון .ועי׳
ואולי י״ל עוד בכוונת יבינו ז״ל במש״כ דרך
מש״כ בהעמק ■דבר ז״ל שם במשפטים כ״ג ט׳ עה״פ
בדידות כו׳ ,עפ״יי מה שמסתפק הערוך
ונר לא תלחץ ,שזה אזהרה יתרה לב״ד שלא יהיו
לנר ז״ל במכות דף כ״א א׳ ,בשרט ולא הוציא דם
לוחצים אותו אם הוא ראוי לעונש ,שלא ילחצנו
אם ג״כ חייב או לא ,אי אמרינן כיון דכתיב ויתגודדו
יותר מדאי מהראוי אם לא היה גר ,עיי״ש .וזה
כמשפטם עד שפך דם עליהם ,בעינן דוקא שיחבל
נכלל בכלל הדוחקו .וזה נאמר ביחוד על הגר .ויהי׳
ויוציא דם ,וכעת לא מצאתי הכרע ,אכן ממה
מיושב בזה מה שהקשה הגרי״פ פרלא ז״ל בל״ת
דאמרינן ביבמות י״ג ב׳ לא תתגודדו לא תעשו
פ״ג על כל המונים באונאת ישראל רק לאו אחד ,שכללו
חבורה על מת ,משמע דפשיטא להגמ׳ דאינו חייב
אונאת דברים עם לאו דאונאת ממון ,ורבינו ז״ל
ירק בחבורה ,וחבורה אינו רק בהוצאת דם ,כדאימרינן
כאחד מהם ,ובאונאת הגר מנו שני הלאווין לא
לענין חובל בשבת ולענין מכה אביו ,עכ״ל .וא״כ
קונה ולא תלחצנו ,ונשאר בצ״ע .ולפמש״כ י״ל,
זה ■כוונת רבעו ז״ל ,דרך גדידות היינו כדרך
דהלאו דלא תלחצנו הנאמר בגר ,נאמר ביחוד שלא
שעושים גרידות ,ואיך ,ומביא הפסוק כמשפטם
לדוחקו מה שלא נאמר בישראל ,ורק לא תהיה לו
בחרבות וברמחים עד שפך דם.
כנושה שהוא ענין ג״כ לחיצה ,נאמר בישרחל .והנה
ואולי י״ל ,דזהו הביאור מש״כ הספרי כאן בפ׳
הגרי״ם ז״ל תי׳ שם ג״כ כעין זה אבל לענין אחר,
ראה שהבאתי לעיל ,לא תתגודדו כדרך
ומש״כ רש״י דוחקו ,פי׳ דחיקת ממון ,שדוחקו על
שאחרים מתגודדין שנא׳ ויתגודדו כמשפטם בחרבות,
הפרעון שנתחייב לו .ובאמת אינו מוכרח לפרש כן,
והכוונה כדרך המתגודדין ,שמתגודדים עד שפך
ואפשר לפרש באיזה דחיקה שהיא שלא בפרעון כסף
דם ,ולכן כתוב כמשפטם ,דלא רק עכשיו עשו כן,
ג״כ ,ויהי׳ יותר מרווח התי׳ על רבינו ז״ל)____:
אלא תימיד "משפטם" היינו שמנהגם לעשות כן,
קז) דרך .זה לשון הספרי בפ׳ ראה י״ד א׳ ,עה״פ ורבינו ז״ל באמת כתב בלישנא דדרשת הספרי.
לא תתגודדו ,תליא לא תתגודדו כדרך ובמחזור הנ״ל כתוב גזירות ולא גדידות ,ואיני
שאחרים מתגודדים כענין שנאמר ויתגודדו כמשפטם
יודע הכוונה.
בחרבות ,עכ״ל .ועוי״ל למש״כ דרך גרידות ,שרמז קח) ומשים .אינו מדויק כ״כ ,ואולי צ״ל ולא
להא שכתבו התום׳ ביבמות י״ג ב׳ ד״ה שאמה
תשים.
שדוקא דרך שריטה אסור מה״ת כו׳ ,עיי״ש .ועי׳ והנה התום׳ בקדושין דף ("ר א׳ כתבו ,שאם היה
מש״כ לעיל אות ס״ה.
בדעתו לעשות מעקה ואח״כ נמלך מלעשות
אינו

ספר

נזר ישראל
והוא שם הבולל וממנו יפרד והיה לשני ראשים
שם האחד

נכוחים למבין
הוא הסובב בל חלקי החבור ונפרד לחלקים וסעיפים שמונים וששה במספר ממקורי מים היים וזורה
הקדושה שבכתב ושבע״פ מים התלמוד ומדרשים זוה״ק ספרא ספרי ופסקי הרמב״ם והטוש״ע הלכות
ואגדות ספרי מוסר ,ולבאר כל מדד ,נכונה בשכל וטוב טעם ודעת בדיני התורה והמצור ,והלכות
דרך ארץ שיעשה אותם האדם והי בהם בעוה״ז ובעוה"ב לצאת ידי שמים והבריות ,והרבה
הדושי תורה בהלכה ואגדה מאשר הנני השי״ת בטובו הגדול.

ושם השני

אטרות טהורות
יהושע

אשר הוחקו בספר אמרי שפר לדודי אחי אמי הרב המאוה״ג הצדיק ועניו כקש״ת ט׳
יעקב זצ״ל אבד״ק הארידעץ ,בהנהגות טובות ששים ושתים ועליהם בניתי בית זבול מבון לשבת
עולמים ועשיתי לו מטעמים סביב שימתקו להיך הקורא בספר ויונעם לו בהשכל וידוע מראשית
האמונה ועד אחרית• סדר העולם כקטון כגדול השוה לכל נפש מישראל.
חברתי אני הצעיר והדל מאלפי ישראל

הקטן ישראל בלא״א הרב הגאון המפורסם סיני ועוה״ר צדיק ועניו בבוד קש״ת
כו״ר שלמה  JTקב זצ"ל ר א ב י נ א ו ו י ק.
התנה ויושב בתוך עסי פה סט׳ לאפי פלך לאפזא בעהס״ם עין טשפט,מקור היים,וס׳ ישועות ישראל,אור ישראל

ווילנא
בד:

האלמנה והאחים ראם

תרס״ה.
המו״ל :הרב מאיר קליימן
רחוב עזרת תורה  ,12ת.ד5114 .

ירושלים  -תשמ״ר׳
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נכוחים

נזר ישראל

צדיק גמור איני בולע.צדיק ממנו בולע.או ע״י שוש מעשה
הטוב שגרס לו להנצל .כמ״ש (ב״ב י׳) בבנימין הצדיק
עיי״ש דיש קונה עולמו בשטה א׳ .וכמ״ש בגמ׳
(שבה קנ״ו) באבלט ושמואל .ועוד שש עיי״ש דהזכות
גרה לו .ועוד בגע׳ (סוטה כ׳) יש זכוה תולה כו׳.
אז בודאי הוא למעלה מן המזל .וכמ״ש אי; מזל

למנץ

לישראל וכפי׳ התום׳ שש .ולא יאונה לצדיק ח״ו שוס
רעה אף מבעל בחירה .וזה מצד הנהגת הנסיח.
וה״ז דומה לדין תופש בע״ח במקש״ח לאחרים.
ודין דאין שליח לדב״ע דהמעשה בטל .וה״ג אין
ביכולת האדס בעל *בחירה להרע לזה ולחוב אותו
שלא ברצון הקב״ה ודי בזה:

אמרות טהורות
ב) (ו) יץך)ף האדם שלא לצער שום איש אפילו לשונאו ותרגיל א״ע להיטיב
לבל אדם אפילו לשונאיך כמ״ש אוהב לפרוק ושונא לטעון כו׳ אף
שמצות פריקה כו׳ מ״ם יותר טוב לשבור את יצרו ולהשיב לשונאו יותר מלאהובו
ומכש״ב ליזהר מאוד (ן) מלצער יתום ו?< ;למנה כמ״ש כל אלמנה ויתום לא תענון
ומכש״ב (ח) שלא להכות איש ואפילו (ט) בהרמת יד להכות ■נקרא רשע :

נכוחים למבין
(ו) צער אדם.

מבואר

״

בנע׳ (ב״מ נ״ח) במשנה שש ובגנו׳
מונחת דברים
בעניני
בחרוכה.
ועונשם .וברמב״ש פי״ד מה׳ מכירה הי״ב .ובטוש״ע
מו״מ סי׳ רכ״ח עיי״ש  .וז״ל הגה״נו ברמב״ם שש
תניא ולא תונו איש את עמיתו .עם שאה־ בהורה
ובמצות אל תוניהו כו׳ .למדנו שלא הזהיר הכתוב
על אונאת דברים אלא בירא השש .ואי׳ במדרש
שאם הונה עצמו אהה רשאי להונהו שאין קרוי
עמיתך .וכ"א במגילה כ"ה ה״מ דשני שומעני׳ כ!׳.
וכ״א (בשבת מ׳) ה״מ דעבר אדרבנן שרי למיקרי
עבריינא עכ״ל וכ״כ בנ׳יי ב״מ נ״ח .ולכאורה
תמוה מהא דלא תשא עליו חטא אף שהוא במצות
תוכחה וכמ״ש בגמ( ,ערכין ט״ו) ורמב״ם מטעם
דהמלבין פני מבירו ברבים אין לו מלק לעוה״ב .וכמ״ש
בנמ׳ (ב״מ כ״ז) דאמרו לדהמע״ה הב״ע א״א מיתתו
במה א״ל בחנק אבל המלבין כו׳ .וכאן משמע דמותר
לצערו ומשמע אפי׳ ברבים .כמ״ש שרי לבזוי' שרי
למיקרי' .ודוחק לומר דמיירי שלא בפניו .ובר״ן
מגילה שם ה׳'מ לאינש דעלמא אבל ת״ח כסהו כלילה
כמ״ש פ׳ ואלו מגלחין כו׳ עכ״ל .הרי דמיירי בביוש
ובזיון ברבים  .וא״ש בדהמע״ה שלא הי׳ ראוי לביישו
ברבים וכמ״ש הר״ן בת״ח .וכמ״ש בגנו׳ (ברכות
י״ט) ה״ח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום
דודאי עשה תשיבה .משא״כ בחינש דעלמא .אמנם

לענין הלבנת פנים משמע מגמ׳ וכה״פ דאין חילוק.
וכמ״ש ולא תשא עליו חטא .ושלא תקשי מהא
דהגה״מ דמשמע דהותר אף ברבים וכמש״ל  .נלע״ד
עפמ״ש מכבר בגמ׳ ב״ק צ׳ במשנה שם מעשה
שפרע ראש החשה בשוק וחייבו רע״ק כו׳ .א נ לזו
אני ניתן .א״ל לא אמרה כלום המובל בעצמו כו׳
אמרים שחבלו בו חייבי; .ופריך ומשני הא בחבלה
הא בבושת עכ״ל .משמע דלא הפסידה קנס הבושת
ע״י שביישה את עצמה אח״כ שגלתה את ראשהמבאה״ע.
סי׳ קע״ז ס״ד ברמ״ח .שם .ובביאור הגר׳יא ז״ל
בזה״ל דאפי׳ בשתי בי"אות מ״מ לא הפסידה מה
שנתחייב לה כבר ע״י האונס .בשביל שנתרצית
אח״כ בביאה כני' לומר דלאו בת בושת היא כמ״ש
פ׳ החיבל צ׳ ב' כו׳ עכ״ל .והקשיתי לכאורה דהלא
מסתמא דגמ' שם משמע דאין חילוק .דאף דביישה
עצמה תחלה מ״מ לא הפסידה .ואף דמעשה הי׳
שגלתה ראשה אח״כ .מ״מ לפי הטעם בגמ׳ ומשנה

שם אין לחלק בזה  .וישבתי בע׳יה עפמ״ש 3גמ׳
לעיל (פ״ו) ביישו ערום חייב .ופריך ערום בר בושת
הוא .אר״פ דאתא זיקא ודלנהו למאני׳ .וכ' בתוד״ה
דאתא פי' אבל אס הוא דלנהו ומבירו דלנהו טפי
פטור .ובתום' שם ד״ה ערום פירש״י כיון דאינו
מקפיד לילך ערום בפני בנ״א מי הוה בר בישת
פלל .ופי' בתום׳ דעל המשנה דקתני המבייש את
הערים חייב לק״מ דפשיטח דערוס בר בושת ברוקק

נכוחים

נזר ישראל

לטבי;
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בו או סערו .אבל מלשון הברייתא ביישו ערום דאין חילוק .וז״ל הרמב״ס הלכות דיעות פ״ו ה״י חייב
משמע דמביישו בזה שמגלהו ומערימו כו׳ עכ״ל .להזהר ביתומים ואלמנות וכו׳ .והאץ נוהגים עמכם
ולפ״ז משמע דבדבר אחר ודאי חייב על הבושת לא ידבר עמהם אלא רכות .ולאינהוג בהם אלא מנהג
רק באותו דבר עצמו שבייש לעצמו פעור .ואך כבוד כו׳ .כל המקניען ומכעיסן עובר בל״ת כי׳.
להתוס׳ שם שכתבו או שמא אורחא דמלתא פו' ועונשו מפורש בתורה וחרה אפי כו' שכ״ז שהם צועקים
דמשמע דאך דדלינהו בעצמו כו׳ .מ׳׳מ י״ל דדוקא הם נענים שנאמר כי אם צעוק יצעוק אלי עכ״ל.
בהוסיך ודלינהו .טפי חייב מטעם דהוסיך .משא״כ ובחינוך מצוה ס״ה שנמנענו מלהכביד במעשה או
באותו בושת עצמו בלא הוספה משמע דפעור לדעת אפי׳ בדבור על היתומים ועל האלמנות שנאמר כל
התום' .וה״נ י״ל במשגה שם דוקא אס גלתה אלמנה ויתום כו׳ .אבל כל משאו ומתנו של אדם
ראשה אח״כ לא הפסידה.אבל באינה מקפדת וגלתה עמהס יהיה .בנחת בחסד ובחמלה .משורש הממה
ראשה תחלה הי׳ פעור .ע״כ .וה״נ ה״ש בענין כמ״ש בעני; הגר לכי שהם השי כח שאי; להם מי
הלבנת פנים באינש דעלמא שחטא .אין כאן בושת שיעעק עענותס בכל נפש .כמו שהיה עישה איש
באותן דבר עצמו שחטא .וג״כ מיירי בעשה בפרסום האלמנה ואביהם של יתומים אם היה קיים .ע״כ
ונודע לרבים :וז״ש שרי למקרי׳ עברייגא ר״ל כמשמעו הזהירנו תוה״ק לקנות מדת חסד ורחמים כו׳ .ונראה
שעבר אדרבנן .ולא לקרותו רשע סתם להיסיך לו זכותם בכל דבר יותר משהיינו עושים אם היה האב
בושת .שיש לטעות שעבר אדאורייתא מה שלא והבעל קיים עכ"ל .ולא הזכיר דה״ה בכל אדם כדפי׳
עשה .וכמ״ש בזוה״ק משפטים קכ״באר״יכ״מ רש״י ;״ל .ובאמת נראה ב;"מ דגדול צערם של יתום
דקרי לחברי׳ בשמא דלית בי׳ וגני לי׳ אתפס במה ואלמנה הרבה .כמ״ש לענין משכון בגמ׳ וטיש״ע
דלית בי' .דאר"ח אר״ח כ״מ דקרי לחברי' רשע .מקרא דלא תחבול בגד אלמנה .ועוד בחו״נג סי' ע״ו
נחתין לי׳ לגיהנם ונחתין ל ',לעלעיי .ר״ל כפי׳ שם לענקדי; קדימה .וז"לומקדימין דין היתום לדין אלמנה
ויורדין לו לחייו לייסר אותו בכ״מ יסורין ועונשין .ודין אלמנה לדין ת״ח כו׳ עכ"ל עי״ש .וברמב״ם שם
בר אינין חציפין דאורייתא דשרי לי׳ לאינש למקרי ג"כ מתחיל באזהרה ומסיים בל"ת  .ועוד דמאי; יצא
להו רשע .ועובדא שם בא׳ שקלל לחבירו חלך ר״י להרמב״ס דין דהנהגת כבוד עמהס ולדבר רכות דאין
א״ל .כרשע עבדת .אתי׳ לקמי׳ דר״י א״ל רשע לא מכזרש בתו־ה .ולגן בכ״ז נלע״ד לי,שב בחדח־מחתא .
קאמינא אלא כרשע דאמזי מלוי כרשע ולא אמינא :י דיש לנו בושת וצער בכונה .ויש בושת וצער בלא
דאיהו רשע כו׳ עיי״ש עכ״ל .הרי כמה שכתבתי \ .כונה .לבייש ולצער וכמ״ש בגמ) ב״ק ס״פ כיצד עי״ש.
וה״ה בסני שומעני׳ ר״ל דפרסם חטאו ברבים ישרי וכמו שאין חיוב תשלומין בבייש שלא בכיונה כלל אך
לבזוי׳ .משא״כ בעבר בסתר ולא נודע לרבים ודאי להזיק .כן בביישו בדברים דפטור מתשלומין ורק
דאין לביישו מטעם הלבנת פנים:
דעובר עבירה  .ג״כ דוקא בכינה לצערו ולביישו .
(ז) צער אלמנה ויתום
משא״כ בלא כוונה .ורק מחמת שלא נזהר ברוחו
ז״ל שלא הזכיר בצער כל אדם שום ל״ת ובדבריו עמו .נכשל מאליו שיצא מהם ביוש וצער
מה״ת רק באלמנה ויתום .ובפירש״י! להכירו שלא במתטק לא שייך בזה מדאינאת דברים.
משפעים איתא ה״ה לכל אדם אלא שדבר הכתוב בהוה דהל״ת דלא תונו הייני במכוין להונות ולצער חבירו.
לפי שהם תשישי כח ודבר מצוי לענותם עכ״ל  .וכ״ז בשאר כל אדם כיו; דאין כאן לעת דלא תונו .
ולכאורה תמוה דהלא בצער כל אדם ואונאת דברים ממילא דאי; פא; אזהרה וגדר .וכמ״ש בחירה מפורש
עובר בל״ת מה״ת דלא תונו .וכמ״ש בכל הסוגיא דרק האזהרה באונ״ד בטונה .וכמ״ש בט״ז יו״ד ס־׳
(ב״מ נ״ח) גדול אונאת דברים יותר מאונאת ממון .קי״ז לענין דבר המפורש בתורה שאין כה בהז״ל לאוסרו.
כל השערים ננעלו מוץ משערי אונאה .פירש״י הצועק ובפרט שנא הוזכר איסור דר5נ; בזה  .מש״ה סתמו
הרמב״ס ו:ה״פ .ורק כמיני דחסידות לקבל כל אדה
על אונ"ד אין השער ננעל בפניו .וכפי הנאמר בכל
הגמ' שם עונשו של אונ״ד בכל אדס בדומה לעונש בספ״י ופנים שוחקות ובשממה כמ״ש באבות  .ויבואר
המפורש בתורה בתום ואלמנה .ומה צריך באלמנה לקמן בס״ד .אמנם .ביתומים ואלמנות ע״כ מדהקפידה
ויתום  .ולפי פירש״י שה שדבר הכתוב בהוה משמע  .תורה מפורש ליחד הדבור בהם בפ״ע במה שהוזכר

בדבריו
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נזר ישראל

בשא־ כל אדם נער ואינאת דברים  .ועי דמזה נראה
כוונת ההורה נהזהר בהם הרבה מאד .ה; בדברים
הן בהנהגה עננהס לשמור עצמו ע״צ היותר שלא יבא
גס שנא במתכוון לענותם ולצערם .מפני שהם השי
כח ונמוכי רו־ כמ״ש רש״י זיל והחינוך .וז״ש הרמב״ס
חייב להזהר ביתימים ואלמנות בסתם  .ולא נתב
להזהר מלצערם .רק אח״כ כתב וכל המקניטן ומכעיסן
עובר בל״ת .יכינתו ז״ל שיזהר בדבריו והנהגתו עמהם
תמיד שיהיה בכבוד ורכות  .בכדי שלא יבוא כו׳ כמש״ל
והרחקה יתירה כזו שייך רק ביתום ואלמנה  .ולא
בשאר כל אדה .ומש״ה יש בהם דין קדימה בב״ד
לדון כמ״ש בחו״מ סי׳ ט״ו ובחכ״ש בחו״מ שם כתב
ליישב קושית הד״מ אהא דפסק העור בשם הרמב״ס
דאלמנה קודש לת״ח  .ובש״ם פרק בתרא ד כתובות
(ק״ה) מוכח ד אך לדין יתום ת״ח קודם .ותי' דע״כ
אי; חיוב להקדים דין יתום רק באה הוא התובע .דאז
כיון דאינו בר דעת לעמיד על נפשו .לכך אס יראה
שדוכזין אותו יהיה נפשו עגומה שיאבד מעותיו שיסבור
שאין הב״ד רוני; להזדקק לו .חבל באס היתום הנתבע
אין חיוב להקדימו .דבזה אין צער ליתום עכ״ל .ומ״ש
הרמב"ס והחניך בענין הכבוד ודברים רכים .דלכאורה
די בזה שיזה־ שלא ידבר קשות ולא יבזה אותם .חך
י״ל משוס הרחקה וכעין שש׳ הרמב״ם פ״ב מה״ר ה״ב
מי שהוא בעל ,מימה ירגיל עצמו בקנה אחרון עד
שאם הוכה וקילל לא ירגיש כלל .וילך בדרך זו זמן
מרובה עד שיתעקר החימה מלבו .וגבה לב ינהיג
עצמו שלא ירגיש בבזיון הרבה .עד שיעקור גובה הלב
ממנו ויחזור לדרך האמצעית שהוא דרך הטובה עכ״ל.
ובשאר כל אדם ג״כ יש להזהר שנא לדבר קשות רק
בנחת אך לא בדרך הרחקה כיתום ואלמנה .וחולי

משמעות הרמב״ס והחנוך דגם זה מה"ת .אך אינו
עוב־ בל״ת כ״א המקניטן ומכעיס; וצ״ע בזה ;
(ה) הכאת חנירו

מבואר

פ״ה
בגנו׳ (כתובות ל״ב סנהדרין
מכות ט׳) דעובר ולוקה בהכאת חבירו
שאי״ב שוה פ־וטה מקרא דלא יוסיף .וז״ל הרמב״ס
פ״ה מהל׳ חובל ומזיק כל המכה אדם מישראל בין גדול
בי! קט; כו׳ ד־ך בזיון ה״ז עובר בל״ח .שנאמר ארבעים
יכנו לא יוסיף כו' ק״ו למכה את הצדיק כו׳ עכ״ל.
וכ״ה ברמב״ס פט״ז מה״ס הי״ב וז״ל ואם הוסיף
־רציעה כו׳ .וה״ה לכל מכה את חבירו עובר בל״ת
ינוקה ק"ו לשאר כל אדם עכ״ל .ולכאורה הא קי״ל

למבין

דאין עונשין ואין מזהירין מן הדין .ואס באנו לומר
דבכה״ג אינו אלא גלוי מלתא .וכמ״ש בגמ' (סנהדרין
ע״ו) לשיטת אביי .וכ״פ הרמב״ס להלכה דמייב על
בתו .אמנם אינו מבואר אס דעתו כאביי לענין עינשין
מהדי; במקום גליי מלתא .או די״ל דסובר כרביא.
ובזה נם רבא דס״ל א״ע מן הדין גס במקום גלוי
מלתא .מ״מ בבתו חייב משוס גז"ש דהנה הנה.
אבל ראיה מגמ׳ (שס נ״ד) דאיתא וקמיפלגי בפלוגתא
דאביי ורבא עי״ש .והרמב״ס פ״ד מהל׳ שגגות ה״א
פסק דהבא על אביו חייב שתים .וזה כאביי שם מדי!
ק״ו מאחי אביו משוס דעונשין מה״ד במקום גל״מ.
אמנם זה אינו דברש״י שם ד״ה גלוי מלתא כ׳ דבת
בתו הקורבה שלה מכה בתו .וה״ד עונש מה״ד כגון
אחותך בת אביך או בת אמך כו׳ דזה קורבא בפ״ע
כו׳ עכ״ל .וה״נ אך דבאמת לא גרע זה שלא עשה
שים עבירה לחייב עלה מלקות מזה שנתחייב בעבירה
מלקות .אך כשנאמר הסברא כמ״ש בגמ' כיון שנקלה
ה״ה כאחיך .מ״מ אינו עדיך מבעל תשיבה מיראה
דזדונות נעשו לו כשגגות .וממילא שפיר הי״ל ק״ו ולא
גלוי מלתא  .ועוד תמוה לכאורה דלמה לנו הקרא
דלח יוסיך לחייב על המוסיך יותר מארבעים מסר
אמת מלקות  .הא בלא״ה עובר בבל תוסיף כמו בחמשה
טוטפות בתפילין וכיוצא בו ולוקה ג״כ בלאו דבל תוסיך.
כמ״ש בגמ׳ (עירובין צ״ו ור״ה כ״ח)  bibמעתה הישן
בשמיני בסוכה ילקה .פירש״י שהרי עובר על בל תוסיך
ע״כ .והא דאין לוקין על לאו שבכללות .כבר כתב
הרמב״ן בספהמ״צ שורש ט׳ לענק דלא תעשה מלאכה
בשבת דלא מיקרי לאו שבכללות אע״פ שהם פרטים
משונים .מ״מ כיון שאיסורן משם אחד .ולא דמי ללאו
דלא תאכלו על הדם שכולל דברים רבים שאי; ענינם
וטעם איסורן שוה עי״ש .אך י״ל דלא מקרי בל
תוסיך בכה״ג .כמ״ש בגמ׳ (ר״ה כ״ח) מנין לכהן שעולה
לדוכן כו׳ איסיך ברכה א׳ משני ת״ל לא תוסיפו .ומוקי
בגמ' הכא דחי מתרמי להו צבורא אחרינא הדר מברך
להו כולי יומא זימניה הוא עכ״ל .משמע דבמקום שאין
לומר רן אינו עובר .מטעם כמ״ש בגמ׳ שאני אומר
מצות א״ע עליה;  bibבזמנם .ואם נאמר דה״נ אם
נתחייב להיות סופג שמונים שפיר לוקה כפי האומד.
ממילא דמיקרי זמניה כמו בברכת כהנים  .אמנם י״ל
דלה יוסיך אתי לחייב מלקות במוסיך על האומד דאינו
לוקה משום בל תוסיף דעבר זמני׳ .ומלבד זה בלא״ה
י״ל עפמ״ש תוד״ה ומנא תימרא דנא שייך משום ב״ת

נחל

קדוטיס׳

קדיעים

ר״ס זפס עם הכולל:

טא•!-

שצא נשא דנל יסיו׳בעטליהקךה או״תפח סצסר

מ (י) מפגי שיכה תקום והדרת פני זקן׳ .וכו׳ לפי סברתו ישסו* מסן' עוד כסה שניס&ך
כלומר כשתראה אדם זקן מאד  .ההדיוה אומי דאין לסמוך על זה דסול owpo
מוסד והוא מילר מאד בעפידסו ואסס יושג נסנ׳ בש״ס ופוס׳ ואין להורו* קולות בדבר ג^ד
סקוס וסושיבהו במקומך .והדרש פני זקן שאס .עולם הנא סלוי בזה ואכמ״ל .ואפשר דלרמז זה
אונו זמן כל כך סהדר אותו ותאמר לו אש .מלכד כי והוא ממס׳ י״מ עוד נרמז בס״ס אשם
פרצה לשנס במקומי .רטנו אפרים ז״ל .ורז״ל בבסוליה יקח גימ ,מ״י ובא הרמז פעס׳ל במף
אמרו הביאו הרב פיר וקדש בס׳ חרדים סינוס לרמוז דגם באמרים הימי' עלום השיל

דהרמל לקום מפני שיבם •זוכה לירא את ה׳ הזה לא נשסג׳ הזמןדהגס דמם׳ הטף חלש מ״ע
 ,דכמיב מפני• שיבא סקום מלאם מאלהיך • :עסה הזקין היצה״ר ונתחזק בתוקף גדול .מש
מ (יא) וכייטר וט׳ לא מט אותו« .־P״* fממם לפני ן זה פי יסוד נקרא
מנאה דברים לא סאמר לי
למפה .ועוד לנו ציצים ופרחיה בזה בס״ד
אמש הייסממ״ז וכו* אין מנסו שיאמר לו לרך ( nר) או באדם אשר יפמא לו .פירש״י מם
בכזיס וכסב הרא״ס דאע״ג דמאשר
בזיון כי אין זה בכלל הונאה רק ביזוי והקנסה
אבל הפונה שלא סאמר בשפת הלקום כמה נאי' יספא לו דשק נפקא הא לא איריא דכה?
מעשיך ואשריך שאמש הייפמע״ז ופסה באס אקכאן ס״ב דפסחים דאפרו שם כסב בהאי
לחסום סחס כנפי.השכינס והוא חושב שכוונתן• וכסב בהאי ע״ש .ומקשים דמיו לא זכר דא׳
רצויה לכבדו ולהגדילו אבל מנסך להזכירו פ״פ מסיים בגמ' כסב בהאי וכסב בהאי וצריכי
מעשיו הראשונים הרעים ואין הונאה גדולה
פ״ש ובסירש״י ודוק:
_מזו .רבינושצמהאםתרו_קרלבפירו׳ כ״י :יכז (ה) ומיום כשמעי והלאה ירצה .הממם
כי מה שהקריב אדהיר באחד
tflpphv

עו ע5ת

כ (*) כי אס לשאט וט׳ ולאביו וגו׳ .בנזיר
(דף מ״ג ע״ב) נקמע ראשו של
אביו אינו מסמא וכחבו התוספות בכהן הדיזס
מיירי דמוסרליממא לאביו ולא בה? ונזיר .
ודבריהם צריכין ביאור דמה באו ללמדנו מקרא

בשבס היה ט ביום הו׳ סרח ושבם ראשונה לא
נסנ׳ לדמם אצלו וזה הי״ה ביום ח׳ לבריא׳ העול*
אמר הקב״ה כמו שאדה״ר הקריב ביום הה׳ כך
מיום הח׳ והלאה ירצה כי כל הנטו׳ נבראו ביום
א׳ אלא שסודרו בכ״י בדאי׳בב״ר נמצא שהית'
הקרבסו יום ח׳ לבריאסו .ר״א בפליכסו כ״י:

שכסוב .ואחד קדוש פירש למנת התוס' לאפשר
היה לפרש בכהן גדול ובא לצורך הדיו׳ דדרסינן
לאביו הוא דלא יטמא אבל מסמא למח מצרה
והייתי דורש לאביו שנס־ לא יממא אבל מסמא
למצוהאם הוא שלם דוקא .ולהכיכסבו הסוס׳
דבכהן הדיוס איירי ודוק ני קצרסי:

כה (ו) אותו ואת בנו לא סשממו .רש״י כתב
דאינו נוהג בזכרים ומותר
לשחום האב והבן .וכו נראה מפה דסרגס
אונקלוס וסורתא ושיסא לה ולברה .והיא שיפה
מחוורת בש״ס דאין מששין לזרע האב וכפ״ש
הרמב״ן ומה שהקשה חזקוני לק״מ ועיין בי״ד

ט (כ) באש השרף והכהן הגדול .רמז
ליהושע ק יהוצדק הכהן הגדול
מל שלא מימה בבניו שנשאו נשים נכריוס נענש
סמשלך לסור כבשן האש ובספרי פ׳ בלק דורשו
בענין אמר רבינו מהל״א מגרמיזא בלי:

(סימן מ״ז) ואחרונים :
ב  )0מועדי ל .פרש"־ ,עשה מועדות וסי
על גניוס שנעקרו ממקומן
למלוח לרגל וכו׳ לפום ריהסא משמע דיושבי
מ״ל חייבים לעלות לרגל והוא הפך הסיס׳ בייש

1

יג (נ) והוא אשס בבתולה יקח .והוא גימ׳ פסחים .אמנם יש לדחות ועיין מרכבת המשנה
י״מדבן י״ה לחופה.הכי דרוש למהר״א אלפאנדרי .פ״ד דר,דוש החדש ואץ
דורשי רשומות .ויפן הי ראיתי מי שכתב שזה כאן מקום להאריך  .והקדוש רבינו •שלמה
היה בזמנם שהיו בריאי׳ וחזקי' אבל עסה יטלי׳ אהתרי־ק ז״ל פירש בפסוק אשר מקראו אוסם
להפסק מוד.ומזה נמשך לנס משז״ל על בן נ׳ מקראי קדש אלה הס מועדי דהכונה שנמסר
בידכם

נחל קדומים ,נחל אשכול ,נחל שורק אזולאי ,חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה עמוד מס  80הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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!3S

ספר

נחלת בנימן
הלקראשון
חיבורגפל5בלולות מגדלים נאים • היכלותואולבורנ]

ותאים* מעשה ידי אומן מכחד הבנאים? ביאור על
כרעומצות^תבטעמיסמפולסיפי צפגת^זזטניד• ׳
ן1עלטןמ’=ךזךרוהרב הגדול רך כשנים ואכ;^פח3נמם’■׳
, ,ןטבח מגדול שז־ החכמה לחכם תעה ’ י Wמהור׳ר
יצחק #מן וואלף נרורי .פ־ה ע״ה אב׳רי דמדעת
/ל
כדק ואגפיה:
•.
זואת ליהודה? שכח מודה ־

״^r

הואניהואתיו של ה&אל מיילי׳יגנר• 1

חיוו כמרא׳ גכר ־ ודמי בחכמתי' לכי אלהין ויחכסמכל בניעבר־'
י קראש והנני' המעול'• חמו מאד נעלה כ׳שממר׳דימדהיצומקיק ו
ברלין אשר הויל הון יקר מכיסו • להוט' לאור אוני הןנמ׳ולהעמידז
?גל בסיסו ׳  .אתהה' תחייהו ותגדלנו כמכסיסו * אולן ימ*ם בימים'
ובשאמלזעושרוטבוד מלא עומסו* עד ביאת מריס ל עמים נסו:
'■.׳'•.׳

יי■

י

..׳י

׳'■

;י‘

•

•■׳

ואקרמהפליא ל״״י • עכד ל *עיי ׳א)ד■ ■Wניהו
כראם נגניי המרומם ■  •'pwp• ipdנ׳שכי׳יליסמןכתיזק׳קהצונישרודמ!
ףלהמהנךאשי הוציא נווליס סס"לע סלעין מי| ־ לונמלנני ד»ר< נצפוט שסוגי J
יאודימא^פייך אעה ה׳ לגדליה! מק”הו נכמרו • « snjנרא• <p«j
־יי
ונודו עוניא־נ הפיס ה' pדוד עמו:

י•

..־■׳

*

•

Vi־1

•י*.-:י5

-W..:

באמשטרדם^
!כדפוס מחותנו הנחמד• אשר הוקס ואשרהועמד? י
.רגיגל-וחמירבכית האלוף המפואר הנעים־ הרד ן
 .או3י פייבש בן לא־א הדר אהק וזלוי זצ׳לI' :
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171 1r
גר-אילן
טל טיב
לד*
***real -־׳ כר•**
פ3רמות ׳•*

ן

'"יי^יי״זן ־•יו

.

1ב

חסכסת הגאונים ממדינת פולק נחל יצו

־ הסכמות מ״ו הגאון הגרול המפורסם כוהדר יצחק אב׳ר דקיק פוזנן והגליל יצץ;

n3H

ראיתי קר*תי קונטריכי'כ’י של הרב הגדול מיה?'דבטמןוואלן> ר־מואביד דקיק לנצנירגואגעייאשר כבר ידעתזז בשם
ותהל? אשר ישלו שמן ששון מאביריו וע לוי לכו לב האריה וכהיום העיר ה'את רוחו ועלה ולחן ואיבר ותיקן &עס

לשבת לכלמנוה ומטה ואגב חורפאעת”לא־כרנא כי' כולאוויינא ט' תלה בדעתו בלולה לתקן את המסילה נדיקים ילכו בה וגם
הפושעים לא יכשלו בה כי ברור מללו במילי דאגדתא המושכים את לב האדם בכל מילה ומילה מיני תיניקה דברים גכזתיס-ישק שפתי'

ס1צתי6שזמעתיס תורעתיס והנה נהירנא ששימש לפט טשיבה בהווי'דאביי ויבא וזקוקים דטרא זכידולי אש ולהבהיובאיס מפיו
כאריפי דפומדיתא אבימי ועיפה והנה הגיע עת דודי' שיפונו מעיינותיו חובה כהלל נרבה זיתוקו מיליו כעם עופרת לשם ולתפארת
ככן הזרמנא נתונה מאתי להביאם לבית הדפוס וכל כהני מיל' מעלייותא נאמרו לקרות ונאמרו .לכתוב כה דברי החותם היזם יוס ג'
ביה אייר באמת לפ׳ק בהתוועדות פה עיר חדשה:

הצעיר יצחק באיא מהזליר אברהם זלה*ה חובה בקיק פוזנן והגליל יניו:

הסכמת הגאון מוחדר יודא אב-ד ודם דק־ק קאליש יצץ:

~,

'-

אלי אחד מה שרפים אביר הרועים נסע נאמנים בדו מגילה עפה בשלש עשרה נפה מנופה כל אמריה נרופה בכליל*
מכלל יפה כרף מיופה מקנתה מדברת כחרב שלופה לשביחי מעליא תורפא וקנתה מדברי כמיני עתיקה מדבש ולופת

זיעף

צופה מלאה על כל גדותיה הקדמות נאות יתד ביחד פרופה עליהו ברענן לתרופה א שר איזן וחיבר הרב הגדול המופלא פלא ונוראות

גמלא 55וד שמו כמהוריר נטמן וואלף נעהור׳ר אליעזר ריס ואכיד דקיק לננבורג ואגפי' חלקי אמרה נפשי אמריו אמרי שפר יוחקו
בעש ברזל ועופר' ליונר שמו בספר חפן לעל ירו ינלח מאל .טוב וסלח כיד המדבר בכבוד אכסניא של תורה פה בהתוועדות קודש

בית ,וועד לחכמי' עיר חדש היו'יום שנא' בו כי טוב פעמיי'כיה אייר אמת לפיק נאם יודא כלאיא מהוריד ניסן זנ׳ל הקונה בקיק ק!1יש:

הסכמת הגאון מוחדר יצחק אדר וריס■ דק״ק ליסא יצ*ו:
'

לנו גדול ממש? הרב הגדול לבינו משה בן מימון היה אחרון הגאונים כזמן וראשון במפלה ובספריו ?נחמדים מזהב ומפז
-הרבה טעמים ל%ח כמנות גילה • ובעל השניים השיג עליו בטייר בתוכחת מגילה ‘ ׳ וטעמו ונימוקו שהמנות' הס

כזירת המלן עילת העילת ־ והבאים אחריהם הלכו ננתיכת הרמביס למסילה הראיה בספר החיטן והרב ל' מנתה הבכלה ־ והנה
דאיתי קונטריסים כתיבת יד הרב הגמל מוהריר בטמן ר*מ ואגיד דקיק לנצכורג ואגפי' וכל הסמון ונראה עמז הולן גי־כ בדרכיהם

נותן טעם לכל מנוה ומצוה בדברים ישרים ונכוחים ע’פ משנה וברייתא ותלמודא ןאגדתא בפילפלא תריפתא ואחלי שראיתי שהלב
הגדול והמופלג בדורו מהר׳רינתק אניד ור'מ דקיקפוזנא והגליל ינ׳ו הסכים להביא הספר הניל להיות חקוק בעט בחל ועופרת

להיות לדורות למשמרת ודבריו אינם נריכיס חיווק בכן לאפושי גברא באתי על החתו 0בבחינה בהתוועדות פה עיר חדשה יום ג'
כיה יעים לחודש אייר אמת לפיק נאים הקטן ינחק בלאיא סיריי משה גרשון וניל חונה בקיק ליסא:

הסכמת שיב הדרשן הגדול והמופלא כוהדר יוסף נת דיינא רבא דק־ק פוזנן:

r

אתם טעמי ז וראו כי טוב ־ במטיכלאחליני ולדידיה בהטוב* הספר הנכבד והנחמד בפלפולאטבא וחד ־ אחד

 1המנהיג
•^טי׳אשר לומשפט
 -־! ־! ״״״>!■■״< !■*!"י ״•>״הגדונכמהור דחגיעזו־! pjjpjs[.ppj׳■ w/ui׳■״w
מכולה כפלים בתושיה אשר בהספר הזה טעמי המנות נותן טעם לשנת י בשכלזחונחי ובו הראה אתתפארת יקר צדולתו• על
ישראל הדלתואשרמן הראוי עושו גושו חושו י להביאו לבית הלעוס לזנות בו שלימים וכן רבים האומרים מייראנו סוב כט׳בהסכמת
אב׳ד ור־מ דקהלתיני פוזנן והגליל של פולק גדול ■
שר המסכים הגאון הגדול נ׳י פיה עיה הלב הגדול שלנו כמוהל׳ר

בגירס הסכמת שאר מאורת הגדולים הרבנים יצ׳ו ואני יחיד ״*™ P?J$2£Jלאפושי גברא קאתינא כה אמיל זעירא וקסינא
עליון יכוננה היום יום ב' אן טוב יעי׳ באייר
מעיר יוסף ב&'א הרב כמהור׳י שלמה ן־ל ללשן דיינא דקרי׳
ולמניינא:
ל׳ב ימים ו לספירה י אמ׳ת

הסכמת הרב הגדול כוהריר נחום אב־ד רקיק פילא יצץ:
המם לאתה עיט את כל יקר תפארת בנין נחמד • את אשל תיקן ואיזן וחקר עשה אזניים לתולה ודעת לימד • ובסוד

ן"?

ה׳ עמד הפליא עגה הגדיל לתושי' כפליים טעם לשבח לכל מנוה וענומוותה בסימא • מקודמעין החכמהותדושי
י
תולהממנכמסעעפיס• דברים עתיקים• ומתוקים וחריפים  :מאתו תנא תולהחדשה דלא איתמר ביעי יהושע בן נון דכוותי *

*

*א*

,12

Q

ומאן
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י0?1דב חרצוג ,יו־דיוגים

פח

נחלת בנימין
ן&נות תליא מילת׳יא׳כ רבא דאמר בפר׳הבא על יבמתו

<7ש 1טתלבהתי3מתני' למעוטי מאי והניפו נציע ואי סיד
{־מלאן אי של אימעזשי מכלל אייש .כדלעיל א מאי !לא
*
 •? !Afקמ״שביףדלרצאדסיל דיש זנותלבהמס ממעטינן במאי>ז 5־!קאמי התנא ■פווס למי שאינו איש למעוטי ביאת שד
י'' * ???.וכדומה ש'מ.7.אין!סכבא למעש את־אלו׳ מבלי היזתבכלל
3ןכנאי'ש לודאיהסבנללאישייכיאתןאזשר ככני אדם
'
ל׳.-״׳כ«3אין עלאשה .בהקיץ והמה מוגלהיןכגוף כבני אדם
מכי מסתבר אן כלזתילהלכהולא• למעשה רק פלפולא
בעלמא כתיכנא׳צי אין דרכי בחבורי זה^לפסזק פסקיס-ז
להיות אומר ומקיש לפסק הלכה בי דברים הנוגעים אל
 .הדינים יתדתי •לכשמקזש מיוחד ולא־ נאמל פה כי אם
מילתא דאתי' לדרשא :אבל מי י שרוצה לעמוד על הדבל
 :יעיי׳״כלבריהשיב ובודאליסכיס עמדי:

,

אשר לא עמדו מזלייהי על הר סיני לא שיין טעמא דלעיל
וצריןטעס אחר לשבח למה הזהיר התולה על אונאת גל
כזה מהיכי תיתי לאשור כיון דבאמת התיר ממונם והמה
■בכלל אם לא דנימאדהזאיל ומקנת גרים ממונן אסויכניל
יא'צ מי יודע ■ לחלק ביניהם מאחה מין הס גרים הבאים

לפנין זכזלסאסודין אכל דוחק הוא• דא'כ אס לקח ישי!:
מידי מממון הגר •לא יוציא כדייצן דכלספק הואקזלא
'לנתבע וטמאי גרוה לא עמד בסיני י והותר מעונו ולא וו
'בלבד נלין פי' אף גס מה ׳דאמרו דבותיט זיל־ חביבים
הגרים לפני הקיצהזלנאור' למה אוהב את גייס הלא הוא
יתבק שונא גזל והוא הציב גבולתעמיס למשפי בני ישראל
'־מספרשבעים שחס להיות כל אומה תת׳ של א' לממשלתו

והטיל גורלו' ונפלו ישראל בגורלו שנא חבלים נפלו לי ב
בנעעיס אן .נחלתי שפרה עלי • * וא'כ תשישא למיד ני^י כא
האזמה'גתס «סדאס
53P
'*& W’Pכ שי כגפ'^ת
ע!! מ6יי
י^ין מקכל הלנה ש(ב הג
5להיות &לי
כגול חלילה לאו כל במינייהו לצאת מתחת יד שר שלהם
ולברזל להם אדון אחר הואיל ובגורל קנה אותם להיות
לו לעס .והאומה הוא קיום השר:

»#ומ ן» מ־רמוו מעפשים וגר לא מונת ולמץזלחצנוז כי .גרים
; ודים□ מורץ כמים;.־. ..

!־!ביבים •

הגרים •שבכל מקום הוא מזהיר
.־■־<• ;• •י• עליהן וגר לאמוני ואהבתם את
הגר ואתם ידעתם'את נפש הגר ולכאור' תינח הא דניות'

גמורה אאונאידבדים כי הקנטוריאמטי' בבני אדסלאמ'
ה;  L*.לגר וכורמעשין משיה .הוהיכההתורה פעמים לבות• ־צי
:י.€;3.י גדול עונם מנשוא מד שנא׳ עלירהמלבין פני חבירו בלצי*

:;.‘J־

*. *t

$עסהתנמ
וכה&ן
נעים

אין לו חלק לעה:3’:כי שפןדמו בקרבו ;בבושה כמרקחת
מלב אן אזהרת אונא׳ממון צריןסעיס מהיכי תיתי שרי
'.־..׳ להגותו יותר מישראל דעלתא :יי :

ואמינא * ■ -רהייטיטעע' דנריןאזהרה יתירה אאונא*
הנד בממון רכבל■ ידעינן מאי דאמרו רזיל
יאה ויתר גויס ראה שלא קבלו התור' עמד והתיר ממונן
לישראל וטעם הדבר תבין ממה שכתבתי באר היטב לעע
במצוה ל?ו דישראל ׳בקבלתן התודה היה דין המציל מומו
שלי®ומשלוליתו ישל נהר דאי לאו קכלאן היה העולם
תוזל לתוהו עיי שטיפת ים האוקיינוס זתמן תציק המציל
מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר הרי זה שלו משיה התיל
ממונן לישראל' • :
.
סד׳א הואיל וזכיתי כממון זה הגר כגיותו
ולפ׳ז
השתא אף דנתגיי' אפיה ממוט מותר כי היכי
דלא לימרו בשכילקיום ממונו נתגייר משיה הוהיר' התור'
אפילו אאונאתו אונאת ממון הבא עיי משא ומתן דאסור
וכיש גזילה וגניבתממון שלו דאסור־ וכ'כ למה ואתם

ידעתם את נפש הגר כי רגליו׳ עמדו עמכם במישור
במעמד הר־סיני בשעת קבלת התולה זא*כ איננו בכלל
דין הלל המציל מזוטו של ים זכו'כי גס הוא היה ככלל
 .המצילין ולא ככלל המצולק:

זאף

׳דשני מיני גלים יש • יש גרים אשר מנן אינון
זיאותין מולייהו עמדו •יעל הר סיני כמבואר'

כמאמרו' מאכיח חיג ס’ח אן יש עוד גרים אשר לא עמדו
מזלייהו עלהר סיני והס אותן ממה שנתערבו ניצוצי סוב
ברע עיי מעשה הנחש והס הגרי' אשר מגיירים שלא לשיש

יבאוקדתוגרלא תוג׳ נכלל כל מין גרים ובאותן גרם

אילארדיאמרו זיל דחכיביסילפניו הגרים ה’א

וראי
דכעיכ מקבל' כביכול עד דמה׳ם מודיעין לו
:
מקצת אצות חמורות לדחוחו ואס אפיה לוב' לגייר שוב
'איא לדחותו מדרש דלא תשגר עבד אל אדוניו דדרשו כו
רזילבנוי מיגאממת שקיבל עליו שלא לעבוד עז יכול
יוציאוהו להושיבו לעיז תיל לא תסגיר עכד אל אדוניו.־
'א*צ פשיטאאם זה הגר היה תחלה עעיז ובא לחסות תחת

.

כנפי השכינה דאיא לדחותו מאוהרת האי קרא לא תסטי'
וגו׳יןא אפייהי' תחיל׳גר תושב המשמ׳מצו' ב*נ דהאי אכתי
הוא תחת יד שד שלו דתחיל' מסירתן תח' השרי׳הי׳בהיותן

נt

כענותן ז׳מצו'ובא השתא לקבל כל המצות ולהיות גר נדיך

*אפיה איא צדאןתו מדר;.ןהאו קל£
עב 7אל איוניי ל* 7'" !7ייייש ?אי
מחיל לאק שלא יסגירנו לחיל הואיל ואט

jDPילשיי לק^

בעבד

לא
ענד אל ׳

ממנותכהסגרתו לאדוניו משיה הפקיע התורהשיעבוד ־אחגח
דנו ראשון מעליו כדי להביא העבד כעול מצו' יותר מעה
;' .שהיה בו מקדם • א*כ היה קבלת גריס שרי מהאי קרא:
מאי דאמרו זיל דחכיביס גריס לפניו יתכדן-
אכן
זלהאי לישנא משמע דנית'לי׳מאד בבוא'לחסו'
1
.תאת כנפיו א'כ ל*מ לע׳ד הגורל קונה החלקים קשיא
כיוןדבגורל תלקה' ע'אומו׳ קנה כל .שר בני אומתו
ויציאתו מתחת יד שרו היל כגזל • אלא אפי' למיד דהגורל
מברר החלקים לאמי הוברר הדבר דוה חלקו זלהאימ׳ד
דסיל דהגורל מברר התלקי׳קייל דאפי׳לא אחזיק כי' קנ’
דהגורלמגררדדבר וההוא שלפלוני מק׳דסכעיןגילוי

מילתא בעלמא כמבואר במס׳ בבא בחרא דף קיו זברשיי
שם א'כ איכא למימר הואיל וגחם הללו באיס לחסות חח'
כנפות אל א'כ הוברר הדבר שהם ג'כ יחלק אל)'ה ממעל
והגורל רק מברר החלקי'לאמיר הובלר הדבר דדכר זה הי'

שיין לפלוני מקד׳זשלו הוא ואפי' לא אחזיק בי׳ קנה והיה
הכא אף דאלו גרים היו תחת יד איום שר ולא החזיק בהם
עדיין הקיבה אפיה קנה אות׳בגזרל דמברר החלקי'ואפי'
לא אחזק בהו קנאם דהוכרר הדבר דאלו שייכים לחלקי
יתברך משיה חביבים לי׳ הגרים:
זה ליתא דתמן נגע' אחריכן מאן דס־ל דהגורל
04
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•נחלת בנימין
מברר החלקים ואפי' לא אתזוק ט' סייט דהתס מייד
באתין או שותפק׳שרוני לחלות לטון דמוחזקין ועומדין
קולן נכלל הקרקע כבירור בעלמא דמתלקו סגי ח׳שא׳ב
הבא מלס תלק אלהים אותן האומות לשרים של מעלה לא
קיו אותן שרים מותזקין בהם ולא סגיבטחר נעלמ' ומאי
אהני צהו הגורלו' אלא ודאי הגורל קינה כאן לכיע ואיב
אותו השר שנעלו לו אלו הגרים תון בני אומתו בגורלו

קנה אותם לגמרי ואמזוק בהו זחירהדב'לקדמותו •דנלאה
קבלת גלים כגזל ולא עוד אלא-דקפיכין לפניו •יתברן
והוא שונא טל.. ....................:

ר

ז

* אנא לעניות דעתי דהיינו טעמא דבא«*
הק/ק מ!י! ואפיגא
כל עיקר הטלת הגורליהיה רק בעד• ישראל
״! 0x1-ע
שיי על יסיאל דהשריס של מעלה אמרו להקדו' בלון הוא לאו כל כמינן

)לברזי לן מעולה שבחלקים ועל לבר זה הטילו גולל למי
יהיה ישראל לנחל' ונפל הגולל לו-ותבר' יעקב תבל נחלתו
 : •».ומאז לא היה עול הטלת גורל על שאר האומזא לחלקם
בגירלטין שאל השלים רק כעי רצינו יתבדן חילקם
• ־־
> • * דהשת׳ככר היה לו יתבר׳תלקו ולא הי'•עוד נוגע בחלוקתן
ו קראי הכי דייק' לכתיב כהנחל עליון משמע שהוא הנחיל'
ברטט יתברן וכתי׳ חצלים נפלו לי בנעמים משמע דה*׳
הטלתגורל אלא הדבר כדכתיבנ' אישראל הפילו גורל
ואינן הנתיל עליון כפי רצונו יתברן וכיון דכן דהגזרל הי‘
רקלברר חלק .הק׳בה שפיר אמרינןדהטרל בירר חלק
הק׳בהבהגדס מאי דלאאחווק בהו עדייןוהיו תחת יד
י?י™? שאר השרים אפ׳הזכה כהו הקיבה כינן דקור' הטליהגורל
היה'הוא יתברן מוחזק בכל האומות אמטנן הגורל מברר'
החלק כנז' לעיל בשם לשי באתי׳או שותפין-והשת׳-צתברל
דגם אלו הגרים הם שייכי' לחלק אלוה ממעל ושאר השלי'
לא היו להו בהן תפיס' יד כי לא בגורל ניתן להם אלו ולכן
הק׳בהאוהבהגריםוהזהירעליהן כמה למהרו׳ואפייאותן
הגרם שנתגיירו שלא לשיש עכ׳פניצוצי קדושה יש בהן
 .וגם הס היו בכלל הגורל שנפל להק' פה ואינן נכלל ראה
•'»-
ד׳

..
וגויס

ויתר טיס:
הואיל ואתא לידן נימא ט' מילתא י * לדעת

בעלהמאמרותדגדסמזלייסועמדו על הר
?"■יסשציו
 ppipxtaסיני בשעת קבלת .התודה וגס להם ניתן חלקבתורה1
יאיז פח׳ מעתה גם לגרים היה מגיע חלק בארן אותן גרים דלא
®נה^ם היו בניארבעיס סנה בכניסת ישראל לארק באלו מזלייהז
" p 1״ Pהיה במעמד קבלת התורה והארק ניתן לאחוזה עבור קבל'
י התולה לדעת כמה מדרשי חיל על מקראי קודש ואן דוד
קמפרש ויתן להם ארגל גויס ועמל לאומי׳בעבור ישמוט
חקיו ותורותיו ינצרו ונ’.מ ראן הגר מביא טטרים וקולא
דהרינתי׳ ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשרתביא
מארנין אשר ה' אצהין נותן לך בזכותן ונות קפלת התור'

ואף הגד מכלל אצו ויטל .לומר על האדעה אשר נתת לט
לאלו היה שם כחלוקת אק גס הוא נטל חלק בגז' ואותן
גדם דהיו אז כשעת חלוקה כאמ׳נטלו תלק בארק משא־כ
אסגימאדהארק ניתן מתורת ירושת האטת״אז ודאי אין
לגייא ’"־וח• וחלק כא pאן איתן שהיי בשעת נניס׳האדק
דלן ולולען אתננה אמר ה' והיינו ד וקא ישראל הגס דגמי.
גם קטין זרען כי אבלה' ז שרה קיימו מבז׳יכמין להבין
נשמות לכל הגלים אשר״יתגיירו עד סוף ימותגליותינו
גלענמשיה חור והגיד ה' ליצחק וליעקב לזרעיד כדי להוצי׳
£ךאל 1רק ויעץ ?מיוחד היינו ישראל אבל לא הגרים

משא׳כ אם זכייה בארק הוי להו כשטל קבלת וזמורה א*צ
גס הס מקרס היו במעמד סר סיני ויש להם חלק בארן:
ו
* אמינא דלדעת■ בעל המאמח׳דגליסהיז  4כ
ושד
נ״איי אס
במעמל׳הל׳ סינינתיישב מאי לתמיל■ לעי
עמי לדעת בבמה דובתי לאין מצמר דאמרינן נגע' הואיל

,

1

> 1

« ,משנ 7x1x1

ומושבע ועומד ■מהר סיני אק שבוע ,טלה עב שבועה ולא מקד סינ1
אשתמיט שוס פוסק מכלל גל הפוסקים ,ליז ליק °ה כין ממה
ישראל דלגט' פייךמו%ע ועומר מהר סיטעשאיב גליס יזיצוקיס
דלא עמלו עלהר׳ציני לא שיין לגבי׳מו?פגמעומד מהר
סיני ואסנשב׳שלא לאכו׳חוירהשנוע׳תלהאכןהשת׳ללע'
׳ בעל המאמרו׳דגם הגלים ועכדי׳משוערןק מזלייהועממ
על הל סיני נתקרר! דעתי דמעתה גר ׳ואורח שרן הן
■׳•'
בדיןזה :ד *....;•' a
:

דאגתי קשיא הלא יש גרים דלא־עמדו מזלייהב
ואף
עלהר״היטוצ׳ל הואיל ואבנן.ניכלין לט
אחהועמט מזלייהועלהר סיני ואיזהו לא עמדו מזלייהג
מש׳ה סתמא אמרינן מושבע זעות מהרסיניולאמתלקזק
מידי ומלקות מספק לאמלקינן ועג>פ.היבאדסברא»
מושבע ועומר מהר סיני לגרוס לי"חיוב מלקות או חיוב
ממון ודאידבגריס לא מלקינן להו ומסעיקא נאמפקינן
מנייהו ממון דדילע' הצן גרים הם מאותן שלא עמלן
.
ז
גאלייהועלסרסיניJ :
אך * אפשר לומרדגס הגרים אן דלא עמדו על הי ספח אם
סיני אפ;ה בכניסתן לגירות מודיעין לו מסעד מ<ןנצ ני
’jif
ארי׳גמצות והוא מקכצןכי ©אלין אןען מקבFo'isw( 5
עלין והוא משיב הן הן דה׳ל שבועה דגקבסיני השבועה
הכי הוי הדיבור היה מחזיר ואומר לו כן וכן עונשין יש ב>“^
3ן וכן אזהרו׳מקבל את'עלין והוא אומר הן סן ולבן גס
הגר שמקבל כלציתד'ג מנו׳בקבלת הן ק דמקלי שטעהי

y

ואס את׳כנשצע עול על איזה מטה מסמט'שפיל אמדנן __ ____r
גבי׳ אין שטעה קלה על שטעה בי כבר נשבע על בצל} י
המט' בכניסתו לגירות :והא דאמחק בגע' למודיעין

מקנת מצו'קלות ומקצת מצו' ממורו׳־ איט ס«תלליד׳>
דמזדעין לו בל תרייג מטת רק לשיטתי הכי עירוסג
למודיעין לו דרך כלל תרייג מצות כלי דנדן לומר הן הן
שהוא קבלת שבוע רק כדי שלא יאמרהגר לא הייתייורת
1

1

ן

יאה״ וז !^34567

1

I

חומרהמנו ועונשין זה ל שבועהכטעות לכן מודיעין»
מקצת חמורות ועונשן ואומד' לו לא הודענזן רק מקצת
חמוח׳ומאזסבל וקיבל כל התמורות וצא מט למימרדהי/

..........................שבועה כטעות:
בל זה דוחק לעיקר חסר מן הספר דצא מנינו
אכן

בשום מקום דצרין הגר לקבל בשבועה או בהן
הן דהוי שבועה וכן כמה עניינים אשל היו צרינק להזכיר
לגר אלו היהנרין שבועה כגון להשביעו ע׳ד לט׳כי היכי
דלא להוי הפרה לשבועתייהו כדקאמרהגמר' כשבועות
דמשה השביע את ישראל עיר רבים כדי דלא ליהוי לה1
הפרהלשבועתייהו וכדומה הלנה דברים אלא ודאי הגד
נכנס לכרית זולת שבועה ואיב הדר הדבל לקדמותו
דבמקנת גרים היינו אומן שעמדו על הר סיני שיין 5מימ*
ט'מושבע ועומד מהר סיני לקולא ולחומדא אבל אותן
שלא עמדו על הר סיני ודאי דלא שיין גטיהו מושבע
ועומד מהר סיגיאיב כסתם גדם דלא ידעינן בהו אם
מולייהו עמדו על הר סיני או לא תמצא חילוקי' לטס לעי
שיטה וו כגון נקבע לבשל את העטה דאמרינן במסכת
שבועות
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נחלת
x

לעמיר אשמעה »ו הואיל וכבר «!  sמסיט וכן בגשנע
(^.""".קייס ולאקיים לעשיר דכל אלו החילוקים יתבשלו בגרי
'  ‘nאסנימא דממתקבלת גירדת אינו מקבל כשטעה•

* אכן לפו דגר סבא להתגייראינט מקכלסמצו׳בשטע׳
אם גי
 wo pjכמי שקנליה ישראל כסיני א*כ ולאי ליתאהאדאר׳יא׳ר
"^^^אסיגר שפנל ועלה הק היא כישראל לכלדנרדאם

אי" חור לשירו הרי הוא כישנאל עומר ואמאי כיק דלא נכנס

לכרית כשטעה דהרי ישראל מפא ^ cr’Xבסיני ע־ד
רכים כי הכי דלא להוי הערה לשטעתייהו דעשמעאי
לאו על לעת לבים היה הפרה לשמעתייהו  p^iמפול
תורהא׳כגרזהדלאנשבע כללאמאיא׳א לשמר לשירו
וכ׳ש דלייון כישראל מומר בשלעא ישראל מומר אן> על
עי שחטא ישראל הוא כיון דאין הפרה לשטעתהרשיגי
א׳א לפרוק עול משא׳ב גר דלית ליה שנועה מדוע למי

אבל

כישראלמימר:
עכ׳פהאינשיס הנאים מארצות אשר נפוצו

שסלמקי'אשר רשאי'למים הרע נפרהסי'
ודאי דק ישראל יש להם זלא דין גרים וצא מנעי׳ אלו אלא
אן> גס אותן אשר עדיין pהג^יסכל pישראל יש להם
ולא מנעי' אלו המשערין התורה אן גם אויקשאיק
משמרים כלל דת ישראל אפיה דין ישראל יעמר יש לק

פט

בניסן

נחשבו א׳ב אנן שיבה להגרים להיות אחיזת הגרים בתול
שנעפולא בתודה שבבתי וסיבת גלו'המלכח' ער נודע
מל כלי היות ישראל במנחם עד משלם וימניא למלא' קן
ארבע מאות שנה לכן סלביות משליעין לכן וגר לא
תלתן כי אתם ידעת׳ס את נפש הגר כסו ויודע בהם
אנשי סוכו' אתם גרמתם צרו' הגי כמה שנאחובתורה
«ע*ע וצא ככתב כי גרייס הייתה יק גירו' בעלמא היה
לכס במצרים מספר חני יחי גלותכס זעייין תתקנו לגב

סותר עיכס למלכיות ודבל זה הוא גרס לגל* היות כל
התור' בכתב לכן זכר לא יענה וליא תלתן (אמר מדרגתן
למפלה ממדרגתו:
דהנהו .עובדי דשלשה גרים  rxלהתגייר
 .מא! באסנת  rxכולן באו תחלה אל ^סנאי

וכיון דלא .רצה לקבלן הלכו להיצל מדוע הלכו סלן
תיזלה אל שמאי אצא היינו מסעמא דכתיבגא דאחיזת
הגרים הוא כתמה שבע’פ ושמאי הוא תורה  rxפ לק
מחדדינא טפי כי מצדי שלהוב' דאורייתא לק הלכו תמי
לעקור סחנבם וכיון שלא נתקבלו הלכו להילל וגס ר׳ע

•שהיה כן גדים כיה סוד תורה

S3

וישראל מומר שקידש אשה? קידושיו קידושין דאן
על פי שחטא דין ישראל יש לו וטעם הלבד דאין לאונסיס

כעוה&־ו

 pגרים פשיסאאם נימא דהסאינן התחתנין כי אם in

בזהא׳כ פשיטא די׳שראליים מעליא המה עד סוןכל
סדורות אלאאפילו ממאדגמבסתנק פם הפלילים את
בטתיהן נותנים לעמלים לנשים ואת נטתהערילים
לוקחיףלהם לנשים אע׳ה בבא זו מאי דטתנין בנותיהן
■ למרילים ודאידהבגים כשירי' לגוי ועבד הבא על בת
*שראל מלד כשרלכ׳ע אן>גסבבאהשביי' מאידלוקתין
בנות הערילי' להם לנשי' אסיה  pישראל יש להם לבניהם

,

פשיטא אליבא מאי דכתב התו' בפיק ק*מ מבמות דן>י*ו
ע׳בד׳ה נכרי שקידש וכולי דנין גוי הבא על בת ישראל
■ונקישראלהבא על הגוי'תמיד מלדכשר ומסתייע שם
*גמה משגיות יע׳שא׳כפשיטא דאזגסיסדק ישראלים
■ :כמורים יש להם דתעי' איכאנדא' ישראל אלא אפילו
למאידקי׳לדישראל הבא על מבדיתהולד כמוהאפילז
הכי אותן האונסים שלזקחין בנות העייליס והמה אח’כ
משמרין דת ישראל בצנעה ה׳ל הנשים גיזרות אףדלא

•

ח3ותן» :נפרעות מפם־כ :בלאלטהדתוסלאהחפןב

אזהרה

וו לאו דוקא על אצו אלא ה ה חל כל
אדם  pדיב הכתו׳בהוה דאלו רגילין
להיו'נלדפק ונעלק אכן העונש המפור בקרא דכתי׳קץ

כי יצעק וגוער וחרה אפי בכם והרגתי אתכם והיה
נשיכם אלמט ובניכם יתוחי׳דהד מרה כנגד מדה ותפח
כיתום ואלמנה שפיר הוי סרה כנגדמדה־ משא׳כ
במענה פאר בני אדם מדוע יהיה עונשו באלהדלאמי
מרה כנגד עדה ויותר יש להפליא טוביה תשא וזינגוד
מנגיד דכתיי והיה נשיכם אלמנות ובניע יתותיס ערכתי'
והרגתי אתכם איני יודע שנשיכס אלסטת ובניע' יתומים
אלא והיה נשיכם אלמנות חיות שלא יהיו פידי מיתה
ובניכם׳ יתומים שלא יניחן אזיק הב׳ד לירד לנכסי אביהן
לפישאין יודעין אם מתו אסנשט ואם הוא חטא אשתו

טבלו לשם גירות וטבילה בגידו׳מעכב הייטהיכא דאפש'
בטבילהבלי סכנה אבל היכא דלא אפשר נטנילה כגון

,
זלהביצך

הכא טבילה אינקמעככתוגיור' מעליא היא וישראל שנשא
גיורת לכיע בניהם ישיאליס עעליא המה וכפסקי דינים
שליהארכתיבזה בראיות ביורו' דהאונסים אן אות' אשר

דבל הבא מאיליו מכלל אזהרה זו דמ׳ש אס ־־מ
תענה כסי
מדה
אן התור׳פרטה דק׳אלן ל?ןךיע ררובי

«דס מעורכי'בין הגזים דין ישראלים יש להם לכל דבר
וכאן לא רציתי להארין רקבמילתאדאתי׳ לדישאלענק
• *ה דכתיכנא לעיל תחילת אמרינו אי שיין בברים דין
מושבע ועומד סהר סיני או צא;
*למיצתיומטה רקמן וגד לאתונה וגומי
הדיין
ט
כיידעתסכיגריסהייתסבאיןמצריסזגז'
ז1ענע'6ה4׳ והגה אוליען דעת המקובלים דנשסזת ישראל אחוזים
בתורה׳שככתבונשמן׳הגיייבתוחזשנע׳עואי לאו דיוטא
גרס להיות ישראל ;נגלות כאומות היסניתן הכצבכתב
כדרש דו‘( נעסוק אןגתזב לבס ריבי תודתי וכמו וי

נחלת בנימן [יצחק בנימין זאב וולף בן אליעזר ליפמאן

א
ובניו מה חטאו:
*הדבר נראה דכאעח עינך כל אדם הוא פד' <faa

מרה דבאלו,העינוי הוא בכפל האלמנ'ובעלה והיתו'ואביו
מש׳הכפל' התורה לאער אם ענה תענה אותו בי העיטי
באלה הוא כעל וטעם הדברמכואר בזוהר בסבא פרשת
משפטים דבעל שמת «ק דוחא באיתתא ולק היא תעיד
ויכרתו כי רוחו מקשק'כקרב'ותמי' למעת׳ על לחיי'
מאנה הנחם עטר כשכוש הרוח נמצא המפנה את האלמנ
גם הרמז מבעלה בכלל העינוי ותוספת עינוי כי היא

ווהדתו ומממרער׳כאומר' אלז הי׳בעליקייילא הגיעני בוק
זנוה נתעורר׳קרמז אשר בקדבה ונער גדול הוא לי' כי
אין בילז להושיעיט־ב או במעט הרי דצגלר ועיטי האלתג'
הוא צפל׳צער לידה ודילי':

כד א
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י־ו
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_ ג,

בכיסן
•.*Teaspoon
־"

י א/ר } i&Hלצעלי^^ ,ען יטק’איז%

&מאקעל
תדע גדול אצלר' שישי לז&ול^על  p*$xfcfכי גל אחל
תהיה מן הנעקיםז$נ| &3ין משאיב^ו יטה' לאלמצותין
היקר לינשא או לצא  Sib ffiSלשנ}נרתל לראשון ולהא
תשוב ׳!אלליים לי&לג צ/ע ואם נמצא ארגועללוא כמט^ו
<£/ענמ'1לכךמי? 5זב׳אלממא
מל באר היאב 3$
.י"' '  . .חאחז־3קא ללזי?עז^6דהרלצצד אלה
ב
«מ 0ל« לכ 16י צן  t&Mלא 'אעצון*,/זי}5נק הוא דככל
^נ' , • ..,.,ידעינן׳מללפירשאש׳/זלרעו לנו ולאנותיט
«^":ני,ג ,מכאן שהאכוימצטערי' בקצר ונוע׳יהדלנראה דידוע מיש
«ניש ,פעל המאמלו.ד^ווג^ל'«מ^ת^בי^ר בנתלןמיס

;?מלנתל כייהרא"עונהיללמיו נאל נזלפ^כוח^אצא! חלטו
♦כך.הרי"'דה^׳ כוא/חל ו?א1יק ,אשל ממלז ארל *השפ5נ
אל הבן ולכן כשאדס^הותס הנתללאטה;•' ־אז גורם שגנז
למעלה ,תקלקל''.טנ4ל"/א'א לירליד^׳הלונו כמו כן
האבות מצערים ביקכר׳כשמריעיס נכני׳לאו/הרע׳הבנים

־ '  .זאח ¥אפי■ בעינוי מועט' ראוי לחייבו- :
' ' Wbק^לחא׳דשאל רבי שמעון'לד'י לומישאונז
\ י •י ׳ מ.ל£על'חאנ?יג_לאמסוסדש־ל דאין מיתה ? ,
כלאחטא אלאאיצילו׳יש סיתטצ 6חטא אפיה שאל כהוגן י" ף י■
ח& ־ *דיש מימהכלא' חטא היינו איתה טבעית דטה &!*ד r
אף אס ,אין בער יחטא משפם 'מות אלה מת' בעטיו של ”<?Ai .
צקש אכל הריגה בעי אדם וכדומה נופל מן הגג זמת ׳י״אי^א
{-,א יזשא .אק ה(איצ עמק פנץ
חיה דויסתו מיתהבןן/דאי
וכבר המיתה טצעית מוכנת לאדם אז אף עצירה קלה

אמרת לאו בעלמא גורמת לו לפעמים מיתה"אמולה אף
כילי אלם דקרי השיבו רבי ישמעאל מימין לאבאאד׳ם
אצלן לדון ושהייתו עד שהיית עוטף טליתו ואמרה תזרה
אם ענה תענה אוחו הרי באזהרת לאו בעלמא תלה סיכת
הריגתו מאי דלא ניתן לאזהרת מיתת ב׳ד"וכ״ש לגרוס
מיתה חמורה כזה שינן להואיל והמית' בלאיה הכרתית מנר
עטיו של נחש־ מגבירה .כל דהו אפשל לגלוי לעצמו מיתה
 ' .י  ,מ"מולה אף עייאליס

להיטות ?5עניי

־ישראל*
אףלמעלה באמ׳/ולס קלקול לאיא לקבל השעע מלמעל'
כי אף לאתר מיתה האבולהם ביכור להשפעת שפע לכנים
והואיל וליתלהו אפוקי לית להו עיולי} ,זה וירעו לנז
י זלאצותינו מכאן שהאבות מנטערים צקבר /נערי דירלו

.
וכצעלי דבנוט:
,.
יזה המענהייתוס גורם רע? לו ולאבי היתום
(א־ב
׳ ' יי 'לגלים הפסק נמע וקלקול גחל הנובע ־
ז8לן נלדה jpל סלה ויהיה' כליכם ץת5איס ולא יניחום
הב״ד לירד לצלסי׳אביהן'כייהנאלח אכלבנו הזאדהאב
ינע£ה נחל צו/ע לזכות לייינאי חלציו זהוא קלקל כדבר
'זהיבענות היתום -ילקה במלה נגד מלה ליעשותנחל
איתן אשר לא יזרע לעשותיערי לבניו להוריש להם כלום
משלו ונהרו וצינזרו ,יחרב דבש ול^'באה נאזהרהזו
אדיבור בכפל כי אש עני? 'תעניא אותו 'משוס דהעינזי
גאלו הוא כפל ־ יאבל דרש מדרש 'רזיל כילקוט משפטים
'כיאסעניהתעניה אותו מגידי שאינו אי /עד שיענה
־וישנה ולא ידעתי טי£ס בדבר מש עבירה וו מכל עכירות
ג  .שבתורה דכפע׳היאשק חייב וכאן אינו חייב עד שי^ה :
*.לא דניקא' למאן לדרש מכפל ענה תענה
*י אם.
'דאינו אייבעד שיענה׳וישנה אפיה נ^ל לאף
י'
*”,Jfep

־ .;.אעינד'.מועט-חייבל 2האלהוצא התם כבר היה רבי
ששעון .ודג?ישמעאל יוצאין ל?רגא'ל רני שמעון לרבי
ישמעאל ינא ל5י'^איני (ודע עלימה נארגילול רבי ישמע1

אימין לאבא אדם אצלן לדון אועלוא׳לה ושהיית! עד
נזהיית גומר' כויסן או שהייתי צועל מצעלן או עד-שהיית
עוטף טליאן .ואמרה תורה אם $ענה תענה אותו אתל
עינוי מלונה.יאתד?עינדמועט איכמאן"ללריש מכפל
עגה תענה עלשיענה דשנה יציל "לאפילו ־הכי סיל לאף
אעיגד מועם 1איי׳ילאמצדאכפלבי אס ש׳ל דשיתם עינוי
משמע'א ;$עינד^זעט וכמעשה'/לש ואם כן אין אפשל
.להמירה התולה דבל בלית מה' שאיא^וס אדם צהינלל
ממט כדה%ב יקי' ישמעאל .לרט .שמעון לכן שיל לאילו
חייכירק על שיענה דשנה להו^עשה־/מר פעמים

׳ ממזת-ןא»«' ת<זפטים:אסנםך מלותאח עסיוגו':

כל ; ;

אס שבתורה רשותי חזן'משלשה שהם חובה
•:וזה א:ע מהן אם כס^ תלו? את עמי וגו ,־.
חובה -־ זט *דע למן ובקרצן *פמזן־׳ברן• לאמר אין
.־ביוני ה' להניח מעותי על קרן הצבי להלות לעני א שר אין
לו אחריות נכסים ואין' לו ממה לגבות ונוסף על זה הזסיר'
התעה לא תהיה לו כנושה־ «י שלבו נזקפו כזה אמור
באמת אין אעה מלה לפני כלום משלן ביאס משלו אתה
■ .
.בזתנולו:״ ־.י־
" '
•® ■bbXלעצמו הלב סאלשין יזיל את העני
ז^לך
י •עמך וגומר שירומה ■אל הכותב כל נכשיי נמס Wtoi
■ י•
לאחל מבניו שלאעשאו אלא אפוטרופוס• אומדן לעת הוא  s'rדעת

אלא יניח את כלהשא' ריקני׳נמצאאלק'בלאאד־בעיקמן האצפין

אצלו כן הואיתצרן העשיר את אחד היתק שהצית את
השאר ריקם והלא גס הס בניו אצא אפוטרופוס מינהו
לזון את הדלים וחלק הדלים אנלועזדף על חלקו וכולי
עכ׳ל ולבן אמרה התורה לאי תטה לוכנושה דבאמי״חלקו
צאתלווהאדישלס לן כדי להלותו עוד הפעם מאיה אס
אקלולא תטהלובנושה:
,
רשע מה הוא אומר הלא ;שייר הקיבה כי לו
אבל

־ הכסף ולו הזהב ואס שייר כל שמא וכה זה &עםהץמ9
נמתנה זאיןלעני אלי כלום אכל באמת הכל תלוי בלעת מסני
האב אס לשם מתנה גמורה נתן לו הכל או לאפוטרופוס ”®*1

מינוהו והכא ראוה התורה אומדן רעתו יתברך דמן
לאפוטרופוס מינוהו כנו' כן טא לשיטת האל&יך:
אצן ע1ד דרך ישר לפני איש בביאור מנוה זו וטע׳למט‘
זו אס כסף מלוה את עמי חז׳כה' בי מלו' ה׳ חונן דל
כביכול העלי'זחונןאתהעני<^דמ!ר*5זיתברך עד נ^מר
הקיבה כביט’עלענמו «כ' צזילאי׳מלו׳לנךאמריהתזרלא
מהי׳לוכטש׳לו׳לייק׳ט ציהלוחנייזל׳ לו משיה האיאס חוב'
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נרולת

«*י 3הד ס

יא׳ צ סלי ׳היא לאפוקי
,אינסיא ליועוטי סופה משט
מולטיס יא ועי״ןפם כפ*י»י«תזספו*<תימאלי מהראים
פלא השטח כדברי הרב פכתבכיא׳חא כייהילא היה סגי
ל•? לי 9יה אמר נלאית׳ כת״ב לפי סכא לרמז דבר« לרין•.
סתי שנים קדישותיכתב הרב כן כדי לסר׳לקיין
גם^
(,-■,פעמים שפיתה כריכה לעשותלארבע שכיס:
<ש דלפה בתיכ-נראס מדלא אתי יתלוש :ובו׳
^יר
שיה דס׳ל להרב יכליכי <«7ייה< מש ם דעל
;,השישי קשה לאי קנה מיל עמיתך הוא מיזתמנייןשאוחר
6צי/׳כ< לשין רב־ס •טבלסיזהזז אזהרה לתיכריללקת
ולינאלמימרדאזהרהעל המיני בלכיוקא יאמר תני
לש:ןרטסלפ־שפחח כלשיןרביס ומתיזניו לשין לכיס
יסגלאזי כרין לומר אצינא דכטיחא היבאהג׳הזהב
( דף  faונא ) מ*מ הא מס״ים לשקיחידאיש אתאחת
אלא ולאי לאתא לאסמעינן עול דרשה זכי׳:

תינושו 6יכ6יגמילק • אמיז! ללמד על ולא תינו
»ל
דכשתיך ד תיירי באונאת יכלים יכן ה:א בת״ב
’ ‘וככוק הזהב( יף נח ) לוה הכתיב תיירי כאינאתיכריס
וקרא יבסמין תיירי כאינאת לכייס יבתכוהתיסכיתשש
ינלסיכאדאיכאלמלמדרפינן ולא תיקמי בלאיייתיט
ע*ג>  -כת? הלא׳ס יכת’כ אחרו יכיל וו אזכאתלביים
כשהוא אומריצא תיט היי אינאיכיכריר אייייה הא מס
אנ־ מקיים אל תינו איש אחיי זג אגאת חמין ילאייעתימי
נכריחס לזה אחר שהענק מורת ליו שהוא נמתין יתיוכרו
וקנהכממקקמיילי ע׳כולינראה דלכךאמרו יצול וו
אונאתלכמס מש  0י אלו לא ה*ה אלא מקרא אחד ייתר
היקמהתכרא לאיקתיהבאונאת דברים יל  fכאנאת
תחזן אף עצנב דקייברו יקנה כחמין תיירי חשים יחמיר
כפי כלאמרי׳נפיקכנ״ל אתי לט מחנן ת ש! ס ר ני המעון
כן יוחאי כליל אונאתדנריםמאינאת המין ונו׳• והאריך
מס הרכה אבל השתא דכתיכי תלי קראי ועל בדחן
לאוקמייוד בממון וחד בלמים נמו שכתכו התיפפית
ע יףי;תי לאזקדוי קרא קמא כמתין הואיל נכעניינא
דממון כתיב קרא החרא כינוים הואיל ’ונתיב נכיה
(יראתתא ־'יין 1כמו שכתב הרכ|כםתיך וכזה ממיז נ•
בן מה שהקשה היא*ס יאיפיץ ■תנא זכהאי ממז אמיינן
פיק הנחנקין ( דף פי) לעגין לא תגמב יעיין כהה
שכתכתי כשו&תיתייוובפ׳קלזשין וכהנה הרבה כתלמוד
ויוה םהרא’ם הניא לאייה מתזשב וסטל אין חייה לגיון
לידן אט תחיהעל הראיס עד שהוא •מקשה על התירת
נהנים הי הכריחם עלזה הלא הוא דכי הלמדמענייני
ייתרה* ליס לתמוה דכקואקחא אחזנו היא אזמר כשהוא
אומי (לא תונו סלי אינאת דבלים אמורה תשמע להוא
יפיס ימיכרח דקלאוצא תינו תיירי בקנאת יכריס
*לעינך תזניח לאיקמי קרא ד אל תגנו כא :אתתמקאכל

קיא  bיענו אינו מובדת דת יעי במיווןואתלנךכטסק׳
’לא תינו אומר כתורת כהנים כשהיא אוי"׳ אל תינו סי«
אינאתמחזןאמורה וכי׳משמעלאל תזנז מוברח שהיא
*”יי כמתון וקיא דזלאייעכו אינו מוגדת למייט באינאת
קשי*ךאכדי2א1את1£לרך
דניים אלא מכח
_1זלמול וכסאמיונאאמרינן הרקקמא יקחפין ושב אל
ץ ; משפתתזבתה הבתה תיכלאי בנרצע הדי בכראמיי

#׳ואחל כן אוע? ; «#אצ ת<פתתו נהה ה:תזכמיני

יעקב

אי בהנרוהו ב״ד הרי כני אמור זבו},
חיא גו משנת בכורת ,רנה לימי שאפילו יפג
**S
סל בכיית צא יהיה ונ*ש רעב חתש ינדאיזר!
ע׳היעשכתאכית רעכסל בניית בא מקנחן רעבים
וסקנתןשכפים וכי׳ילהטן הפיריש של המסכה י*:ל וגם
איךש־יןזההפי־ שלשלאתיאט משנת כגוית על הפסוק
הפכתם לכסח עליה אכיע לפניך סיטא ממסכת
תמגית; דףיט)דאמרען החם ארבי ניויוןנהרא אנהיא
בצוותאתייכתא אמי־נתא כפנא .ופירש ו0ז ותוספת
כשאין תביא? בעיר אחי ויש הרכה כשאר ע״ריתאפשב
להניאמזה לזה יין יהי היעובגייתזלא תקרי לעב .
מדינתא אתייבתא שציין להוליך מעדינה למדינה אחרת
על ויי סיסים וחמויים בשנא רעב ורעה קשה תבצוית
לפי פאי אפשר להטשבשפעכ׳ב נמו בספ נות ועיין
פס עיי ח הי שאמרו כמצנהמקצתן יעניה מקנת עי<ר:ין
נאותה מלינה ומקנחן שבעין אפי לו כאות! מ יינה •
אכל יעה שלמה!תה קי־נ! שככל עי־רנת שבאותה המי נ«
ישכעכינטןלעב-יא בשמיטה מחייבה אחותילפיזה
רעב של כליה שאפיל; כמ^מת הקרונית אין תכיו׳ה
וכיין להביא ממייניתרחזקותזה־שתאאישדנרי הפסיק
ופירש היכוישפתכליטז פליהשאפילו חעירלעיראין
כליך להביא ולכן לשם היכ ׳•:זנה האין יטמייישכתס
לבטח עליהלסומתתישבתס לכסחקא׳ עלינחגההאין
ולא עלואכלחם לשבע וילה ה«כ:ןלפרש וישבתם לכסת
קייס ואכלתם לש:בע ייה הסעוש כפתר יפיח;
כחזן סיועים תהא כרכה לאל׳הפשיסאילא
אן4
יתשרלמתי יהא ניעה האר ן כריה אצא ברנה

אחרתהיא ;י שיאכל קיתעא והיא מתכרך במעיו:ra.

לשין

אףינקפינלתתרשב־ג כת'כ •
*ין<פירותסא'לןהאיפל««ין נפניעכחוזלא
נכון
נללובפיוית האילן היינו מפיס יה" ן תקרי
חביאהיכתיב יתכיאתהנוס ינ& התישגיתר“פחקון
הנחים (דף כח ) הביאי זה העסק ליאייה יע ין בה*ין!
דתעטת(דף<) בתנופות:

דוג הסיבות של תשיעית -הקשה הראיה אספן
<ר
היי ליה לתרס טי׳-לשלש השניס עקצתי של סשית
ונל&טעיתזכל שמ-ניתעלחג הסיכותשלתזיעל/ילמס
תירישרקעי ניפןמלשעיטתית-ריכואמתואט אשעיס־
ייתר לפכח כ׳ בניסן קיא זמן קציר שתריס יכס״ק קציר
חשיש יבתחין ימי כיבירי ענכלמתיה אתי כך כהו שכתבו
התיסע/תפלק •חוקתקבתיסליף כח)יאממנן נמי ס ף
בתיבית אתררבי«ה«?א אעררטמעסנבאים אחד•
ששיני לטתחמיויין חדש זעמן חיש ובלי פשתן חדס׳
כענרתחקמ׳לחשיכיתיאי .קמ*ל מבלוהמפתע יכל
הפיוית'החטים מת»לי! אתי טפן לפיכן על םאל<^
מה נאכל די רתזיבתלשלש השמם עדטסן לתא מישן
קותרלשלהם מיהתעהלאנליטיהו שעיייס ית*מ אין
?האכילתארסאלאמאגלכהמה כדאמלינן פ’כ לסופה
(יף יי>כיו6נה כשם שמעשיה מעשה בהמה כן קיכנס.
מאכל כהתה ואמריק נחי ריש פשחיס אמל ליס שע1ר«םג
נעשויפית אמל ליס כאומר לפ1ט<0ולת«וייס דנתיע
הנע רים והתבן לשיש״ס ולרכש לפיכך הכתיב מנשר.
 ftp#על תחתי׳ ופאר עילות האילן על תמה ת תשיעית s
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•חבור מיוסד־על ספר היראה להבינו יונהז־ל
ונדפס ספר היראה בפני עןימגכטו שגרפם.מכבר • רק כעת.נדפס
באותיות מרובעות ונחלק על אותיות להפרי»’בין ענק לענק'למען.
יבא דברי המחבר על אוחותם • אשר המחבר תקע אהלועלשלשה

חלקים י חלק ראשו! נקיא כנפי יונה יחלק שנינחפה בכסח
וחלק שלישי מצרף לכסף כאשר יחזו עיני מישרים לבאי שערים
בשער שלכל חלק על • מה המה הטבעו ובאותיותיו ידע המעיין אהיכא
קאי • והוא ספר נחמד כאשר יהולל ע״פ הגדולים במכתבי תהלה
שלהם • כל .אלה חוברו יחדו מאת הרב הג׳ חרב טוהר־ר יוסף
בטוהר־ר ישראל אשכנזי רב דק׳ק נאווא אלכסנדראווסקי;
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נחפה בכסף

העבירוה נאמרו כאלו כו׳ שאמי דוד אספר*פמו
הנה דור בניר «דתי ר״ל כשיספר העבירוה שהמה
כמו היינו מק בו׳ אז כמעט כל הדר בונדס ,אמרי
שהמה חמורוח וד״ל) • ומה שנראה לפע״ר בטונה זה
המאמר ששסש ולא מצא נקדים להבין מאחז״ל שאמרו
לא חרבה .ירושלים אלא משוס שהעמידו דבריהן על
דין חורה ופרש״י שהכניסו לפנים משורת הרקובים
מקשים על זה המאמר למה חרבה בזה ה&ך)הא
אמחז״ל שהיה להם שלשה עבירוח החמורות •  ,ור4הי
בספר ת״א בשם הגאון ר״ז זלה׳ה שאמר כל עוד
שהיה להסהמדה להעביר על מדוהס ולימס 'לפנים
משורה הדין אז הגס שהיה עבירוח חמורות בילס
מ״מ לא חרבה ירושלים דאמז״ל נושא עין ועובר על
פשע למי הוא' נושא עון למי שעובר על פשע ^ילו
שמעביר על מרוהיו י אכן כשהעמידו דבריהם על ד״ת
ולא רצו לעבור על מדוהס ליכנס לפנים משורה הדין
אז חרבה והיינו מחמת עבירות החמורות שהיה להם
עיי״ש ־ ואני הבער אמרתי בזה המאמר שהעמידו
דבריהם על ד״ת ר״ל כל מה שהיו עושים עבירות
היו מעמידים אותם על ד״ת היינו שהיו מוצאים היתר
למעשיהם והיו מתירים השרן בק״ן טעמים וכאשר
באו לזה .המדה אז חרבה ירושלים דכל עוד שלא
היה להם היתר על העבירוה עדיין הלה להם שמא
יעשו תשובה • משא״כ כשבאו לזה המדה שיש להם
היתר אז בוודאי לא יעשו חשובה ואז חרבה ירושלים •
ולפ״ז אמרתי שיובן בזה האופן המאמר פשפש ולא'
מצא יתלה בביטול הורה ר״ל לזאת לא מצאי עוז
לעצמו מחמת שביטל ד״ח למצוא היתר לעצמו אבל
 fלולא זאת אין סברא שלא ימצא בו פון דאין צדק
בארן אשר יעשה טוב ולא יחטא אי לזאת יסוריס
באים עליו וכמאמר הנביא על אמרם לא חטאו :
|»וצר Innatffl

ויזהר בלי להונות וזבירו לא בדברים ק״ו

בטטון בו׳ פן יתחלל שם שטים כי׳' יש להבין
לברי החסיד שבכאן  .עם דברי החסיד שבשע״ת חלק
ג׳ אות קי״ג וכמו שנדבר בזה ויל שם ת״ח שאינו
נוהג בצניעות חייב מיתה בידי שמים לש^9#חיק
אהבת הבריות מה״ת ועל זה אחז״ל משנאי■ אהבו
מות ט׳ ואחז״ל בזמן שאדם קורא ושונה מ* מו׳נ

עז

באמונה מה הבריות אומרים עליו אשרי לאביו ואמו
שגדלוהו ולמדוהו הורה אוי להם לבני אדם שלא למדו
תורה כו׳ ובזמן שאדם קורא ושונה מ׳ ואינו ט'נ
באמונה מה הבריות אומרים עליו אוי לפלוני שלמד
תורה כו' אפרי בני אדם פלא למדו הורה מ׳ עליו
הכתוב אומר ויחללו את שם קדשי באמור להם עם
ה׳ אלה ומארצו יצאו עכ״ל • שמענו מדברי החסיד
האלו כשת״ח אינו ט״נ באמונה הוא מחלל הפס
ועונשו מיתה ביד שמים כמ״ש בהחלת דבריויולכאורה
קשה והא שם באות ם״א כתב החסיד דהמחלל הפס
עונשו כרת וכרת חמור ממיתה בידי שמיס׳ כמ״ש
החסיד שם באות קכ״ד דכרה הוא מת קודם נ׳ שנה •
ובמיתה בידי שמים הוא מת קודם ם׳ כמתי מדבר •.
וא״כ איך כתב באות קי״ג דחלול השם מיתתו ביד
שמיס • עוד קשה דהא אונאה הוא בכלל גזל כמ״ש
החסיד שם באות כ״ג ועל גזל כל אדם חייב מיתה
וא״כ באונאה גבי ת״ח שאינו נו /למה נקט משוס
חלול השם והא אסור משוס גזל ומה יתרון בזה לס״ח
באונאתו אשר כל אדם חייב על הגזל כרת • ונלפע״ד
■הא שאמרו בת״ח שהוא מיתה בידי שמים כשאינו
נו /באמונה אץ הכוונה לענין אונאת ממון כנ״ל
■אלא לענץ אונאת דברים היינו שאינו עימד בדבורו
אשר אצל כל אדם אינו אלא מחוסר אמנה כמבואר
בח״מ סי׳ ר״ל • משא״כ בש״ח הוא בכלל חילול השם
וחייב מיסה בידי שמיס ואע׳ע לעל חלול השם עונשו
כרת החמור מ״מ זה החלול שאינו אלא גורס לחלול
לכן קל הוא בעונשו ואיט חייב אלא מיתה בידי
שמיס וכמו שהביא הכתוב ויחללו את שם קדשי באמור
להם עם ה׳ אלה ומארצו יצאו • והיינו שפ״י מעשיהם
הרעיס־נרמו לחלל השם שיאמרו עם ה׳ המה ולמה
מארצו יצאו ע״כ כב״י מבלתי יכולת ♦ וכמו כן ת״ח
שאינו עומד בדבורו הוא רק נורס חילול השס שע״י
מהחלל השם אבל הוא־עצמו אינו מחלל ולזאת בגרם
חילול כזה אינו אלא מיתה בירי שמיס ולא כרת משא״ב
בחלול הפס שהוא מחלל בעצמו כגון שמזכיר שס
שמים לבטלה או מזכיר בלא מורא כמ״ש החסיד שס "
עכ’פ לפ״ז יהיה קשה דברי החסיד כאן שכתב שיהיה
נזהר בלי להונות מבירו לא בדברים וק״ו בממון מם
כל אדם מאיזה אמונה שיהיה יהיה באמונה פן יתחלל
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ימס מ׳ עדיין אונאת ממק הוא גזל וגזל ממשו
ממש כל אדם וכן בחלול השם ס״י גיס הוא עונש
מל אדס ומה יהרקבת׳*ח;,ונלפע״ד דהאי חלול
השם שכתב החסיד כאן קאי על אונאח דברים • דהנה
לכאורה קשה דברי החסיד שנהב באונאה דברים
וק״ו לאונאה ממק והא החסיד הביא שם מאמז״ל
גדולה אונאה דברים מאונאת ממק שזה בטש וזה
בממונו א'כ איך כחב החסיד כאן באונאת דברים
וקץ לאונאה ממק הרי כאן ק׳ו מהופך מדברי חז״ל
שהביא שם •וע״כ צריכים אנו לומר שיש שני אופנים.
באונאה דבדס היינו־־^פךאחדבמה שמחרא־אה

חבירו זה נמי נקרא אונאה דברים וכזה שהוא מחרך
אוחו ויש לו צער ע״ז אמרו חז״ל דאונאח דברים
ממור מאונא־ז ממון דזה בגוש הייני □ה שמחרך
אוחו ממור לו-ממה שמפשיר אוהו ממק " משא״כ
כשמאנה אותו היינו שמטעה אוהו בדברים שאיט
מגיע לו מזה צער אז אונאה ממוןהייט כשמטעה
אוחו בממון חמור מאונאה דברים ובזה מיירי החסיד
באן י ואונאה דברים כאלו שאין בהם צפר דגוש
אס״ה שה חלול השם וחלול השם קאי על אונאה
דברים ■וא״הא״ג דבאונאח דברים בלא צער דטש
שה חילול וחייב מיחה א״כלמה אמרו חז״ל אונאה
דברים שישלו צער שחייב מיתה והא זה שה ק׳ו
מאונאס דברים שאין להם צער דטפו כנ״ל • על ק
נלפע״ד חילול השה בדברים שאין בהם צער דנופו
שכתב החסיד כאן קאי טל שארי אמונות אשר אצלם
חמור מישראל דבישראל איט חייב מיתה על אינאח
דברים בצער דגוש ואצלם חייב מיתה אפילו באונאה
דברים בלא צער דגופו וד״ל:
ךךן ואם ישמע מוציאי רבה על איש אל יאטין להם
כי שטא הם שונאיו אלא יעשה עצמו כמאמין

יאל יאמין • ולפט״ר יש להבין דברי החסיד לכאורה
מהרים דבריו ‘מה שכתב בשערי חשובה ח'נ אוח
לי״א וז׳לשזהרט מן השרה שלא לקבל לה״ר ואולי
•שאשא ודבר כזב *ואמר שלמה פ״ה מרע מקשיב
עצ מה שן שקר מזי) על לשון הווה * פירוש שחי כשת
מקבלות לה׳ר אחה איש מרע ובעל זדק כי הוא
ששד במרים ואוהב'פנס ואשם עלחבירו כו' וזדון
צבו השיאו ־להאמין כי הדברים מיס והכה השני

י

ר

א* 0£גס הוא מאזק ומקשיב ומאמין על לשק שוח
ט אחרי שלא ירחיק מדבר שקר  thימוש אס יקבל
נפשו כזב וימהר לקבל לה״ר טיי״ש "׳’®ד שם באוח
הסמוך כתב וז״ל ודע כי כאשר יודה השומע על לה״ר
אשן דש ומנוח ידיו עס המספר גם אס אין מאמי?
לדשיו רק לשמוע והראה אה נפשו כמקשיב ומאמי
לד«ץ !כני ב״א נס זה עוזר לרעה וגורס קלו
ומחזיק ידי המביא אח דבחו רעה על
 " rHfrואמר שלמה ע״ה רוח צשן תחולל גשס ופנים
נזעמים לשון סחר פי׳ כאשר רוח צשן תפזר העבים
ו#מע הגשם ק פנים נזעמים ימנעו נה״י כי בראות
אמגיד השומע זועפים יחדל קול המק נשם דברו בו׳
עכ״ל * הנה בזה שכתב ומחזיק ידי המביא דבש
ירעה שמעט בזה שמראה שמקשיב לדבריו משמע
אפי' שלא בפני אחר נחי הוה זה השעם רק במי
אדם חמור יותר אשר גורסלהשומטים לקבל הנה״ר • •
וא״כ אץ כתב החסיד כאן שיעשה עצמו כמאמן
ואס שבלס לא יאמן מ״מ יגיע מכשול להמהפר
לחזק ידו כנ׳ל והיה להחסיר לומר שלא יאמין דבריו
כלל אלא יגער בו כדי שלא יספר עוד מלש החסיד
שש פנים נזעמים לשון סתר * ונלפע״ד שיש חילוק בין
השומע מיחיד לשומע מרבים דהנה יחיד שרואה
דבר עבירה בחבירו אסור לו לגלות העק שראה דכל
עוד שמעיד היחיד מלקין אותו אך יכול לגלות לרבו
בהצנע ולאיש סודו אס יאמינו לו כדי שירחיקו אותו
מחמיתס מלש החסיד שם באוש רט״ו ובאות ר״כ
והא שמותר לו לגלות להם היינו בדי שירחיקו אוש
ואם הוא איש .שאין פחד אלהים לעד עיניו מצוה
ל6פר מטש למען תגעל נפשם של השומעים שנאמר .
תועבת צדיקים איש עול וכתיב יראת ה' שנאה
מלש החסיד שם באות רי״ח והיינו באיש המיחזק .
לחוטא אז הוא דמוהר לשטא אוחו בלבו משא״כ
בסתם אדם שאינו מוחזק לחוטא צריך לדון אוחו
לכך זטח שנאמר בצדק תששט עמיתך שמא 'עשה
חשבה עיין כל זה שם בחוה רי״ח ■ ובכל זה אפי׳ מזהם
אדם '#דך להרחיקו רק שלא לשטא אוחו בלט"
בזה מאמר חז׳ל כי הראה חמור שנאך
רו&ן בו׳ בשונא אינו ישראל הכשב מדכי • ובלויה
לאה לא נאמר בשנא ישראל • וכנון שלאה שובר
׳^רעביחד^
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מנירה שמומר לשטא בלט ׳ אכן לדברי המס?
שאפילו ראה שעבר מנירה אסור לכטא בסהם
ישראל דצריך לרון אותו לכף זכות שמשה תשובה •
דסחס ישראל בחזקת כשרוח וההורה דברה בסהם
ישראל " ע״כ לא מיי^ .הכהוב אלא בשונא אינו
ישראל) • והנה בססא^ראל כשראה שעברעביר^
שמוהר לספר לרבו ולאיש' סודו־ כדי שירחקו אוהו
כל זה נאמר ביחיד המספר אבל רבים שמספרים
אז יש הדין להרביס כמו ליחיד המספר לרבו או
לאיש סודו שמאמינים לו שהדין שמוהר לספר כדי
שירחיקו אוחו ,ולא לשנוא כנ״ל והרבים שמספרים
אשר המה ראויס להאמץ«לכם יותר מיחיד בוודאי
מוהר לשמוע כדי להרחיקו^כל זה שלא לשנוא
דשמא עשה השובה • ובזה יהיה שפיר דברי החסיר
כאן שכתב אל יאמין להס בלשון רבים אי לזאת כהב
יעשה עצמו כמאמין היינו כרי להרחיקו• ואל יאמין
היינו לשנוא אוחו כנ״ל • (אך בזה שכתב החסיד כאן
הטעם שאל יאמץ משוס שמא הס שונאיו לאיידעט
למה לא כחב הממס שכחב בש״ת שמא עשה
השובה • ויש כאן אייכה דבלים אך משוס שהחסיד
קיצר יש לט נמי לקצר וד״ל:
אף מתלמוד תורה אץ לד .שעור • יש להבין
*ברי החסיד מפ״י דברי חז״ל ונאריך בזה קצה •
דהנה בקדושין י׳ מ ,סלעי ר״ט ור״ע אי למוד
גדול או מעשה גדול• וקשה מהא שמוהר לפסוק מלמודו
ולעסוק במו״מ לפרנסה עצמו כמ״ש החסיד וכמ״ש
חז״ל גדול הנהנה מיגיע כפו ט׳ א״כ כ״ש שמוהר
להפסיק לדבר מצוה ולא יהיה מצוח בזויות יותר
ממצות הפרנסה וא״כ• מ״ט למ״ד לימול גלול • ואפשר
י״ל דווקא לפרנסה מוהר להפסיק משוס כל הורה
שאץ עמה מלאכה סופה בטלה• משא״ב בשארי
מצוח י״ל למוד גדול • אק זה יקשה לנו שכתב החסיד
 :י בשערי ■השובה חלק שלישי אוה יו״ר ח״ל הלא ידעת
י כי אמרו חז״ל כל העוסק בתורה בלבד דומה כמו
שאץ לו אלוה אע״פ שח״ה מגד כולם והמטה קלה
שכרה גדולה והפלא אשר לא ימד ולא י«ר הלא
תראה במצוה שלוח הקן שאץ בה טורח ולא פיזור
ממק נאמר למען ייטב לך והארכה ימיס ואחז״ל
ל יעקב אומר מ׳ והארכה ימיס ליום ןכולו ארוך

לן

כו׳עכ״ל• ודבריו לפע׳ד צריכים ביאור אחרי שבא
להוכיח שהמצה היא גדולה יותר מח״ת לחוד מהא
דגל העוסק בהולה לחוד' הייט שאיט עושה המטח
הוא דומה כמו שאץ לי אליה וא׳כ אינו מובן הא
שנהב אע״ס שאמרו ה״ת כנגד כולם • והא ת״ת
כנגד כולם ע״כ מיירי שלומד ועושה דאי אינו עושה
רק לומד לחוד אז אין ההורה נחשב .כלל • וא״כ
מחי אע״פ שאמרו ט׳ דקאמר החסיד • ולעמוד על
דבריו נלפע״ר להקדים להבץ שיטח התום׳ פס
בקדושין ואח״כ נבין שיטח החסיד איך הוא מפרש
שם כל השיטוח וממילא יהיו מומים לן כל דברי
החשיד • חה לשין התום׳ שם ד״ה לימוד גדול שמביא
לידי מעשה ט׳ חימא דבב״ק ד׳ י״ז ר׳ יוחנן ׳אמר
קייס אמרינן לימד לא אמרינן ופריך והא אמר מר
גדול ה״ח שהלימוד מביא לילי מעשה• ופילש״י מי
נהלה במי קטן נהלה בגדול וא״כ לר׳ יוחנן לאמרינן
קייס כ״ש לימד שאינו חשוב כ״כ אלמא מוכח ההם
מהנא דמעשה גדול עכ״ל• ור״ל א״כ למה אמרו
לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשה אחרי שהמעשה
גדול הל״ל מעשה גדול .ואמרהי לרשום מה שאינו
מובן לן בדברי ההוס' • (א) שההוס׳ מקשים לרש״י
מה שפירש מי נהלה במי כו׳ משמע דזולחפירש״י
הוה שפיר עדיין ,אינו מובן איך הוה שפיר זולה
פילש״י • (ב) מה פריך בב׳ק לי׳ יוחנן מלמוד גדול
הא רש״י כהב בקדושין הא דלמוד גדול היינו משוס
שיש בידו הלחי • א״כ לפ״ז ששיר קאמר ל׳ יוחנן
קייס אמרינן דאין זה אלא חדא ולימד שהוא תרתי
צאאמרינן־(וא״ל שזהו הושיה ר״ח שם דא״כ מה
יהיה הירוץ שלר׳ת שננ דחם לא למד לא שייך קיים וכל
.עוד שאמרינן קייס ע״כ למד גמי עיי״ש עדיין לפ״ז
יקשה לרש״י פכהב דלימוד גדול שיש בו הלחי והא
עדיין ע״כ מעשה נמי ישבו תרמי• (נ) לתירוץ החוכר
בקדושין הא דפריך הגמרא בב״ק לר׳ יוחנן מהא
דלימוד גדול היינו שמביא לילי מעשה וכל עוד
שלא למד לא שייך קיים וכיון שאומר קייס ע״כ למד
ולמה לימד לא אמרינן עיי״ש משמע שההוס׳ מהרצים
כן ללש״י ועדיין איטמובן דהאלרפ״ישכהבו ההוס׳
מי כאלה במי ע״כ מעשה עדיף עדיין הגוה פויס
ולא גדול • (ד) הנה זה י״ל לרש״י' בקדושין שישכילו
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הלכי  pסיר נקרא חס עיי״ש • ונרד שכתב החסיד בדברים שהאמורייס
וכל העושה אלה הוא נעדר הבמחון ובממון הוא .להתחיל מסכתא או להשיבו בנו לבית הספר בר״ח
בלב ובדכחיב במח בה׳ והייט בלב ולא בפיו וא״כ מ״מ אסור מחמת שהאחוריים היו מנחשים יום
קשיא להחשיד מארכקי מ״ל י ולכאורה י״ל לפי מה סלוני טוב להתחיל וכיוצא בזה שהיו האמורייס
שכחב שס הרמ״א גבי בית ותינוק ואשה אס הצליח אתוין בדמיון כזה אסור • ולזאת כתב החסיד כאן ואיו
אחר זה ג* פעמיס עיי״ש א״כ גבי ארנקי נמי נאמר לנו שום סימן אלא מה שאחו״ל שמשום סימן מוהר
אחרי שראו ג׳ פעמים שהורע כח המזל בזה שמשאיל אבל שארי דברים אסור ולא קשיא כלל ד?רי חז״ל
ארנקי והוא עד המזל להן לא משאלי אינשי • אכן
בזה הענין וד״ל ;
וכל שיש בירו להוכיח ואינו טוביה העבירה
עדיין לס״ז יקשה לנו למה אמרו חז״ל דווקא ביח J
בראשו ׳ואם הוכיח אז געשו הציל עכ״ל •
ותינוק ואשה בשלשה פעמים אין בו ניחוש רק סי׳
והלא כמו כו בארנקי וכן נאמר בכל דבר כשהוחזק דברי החסיד האלה קצרים וצריכים ביאור רחב
ג׳ פעמים חין בו משום ניחוש • עכ״פ תירק־ מספיק וצריכים אט להקדים דברי החסיד בש״ח חלק שלישי•
לא שמעט מכל אלו התירוצים ־ ומה שנראה לפע״ד אות קצ״ה ולבאר שם את דבריו ואז יובן לן ג״כ|>
לדברי החסיד שכתב בש״תאשר מעונן הוא מחוסר דבריו שכתב כאן וז״ל שס מי שיש בידו למחות ואיט
בממון והוא מעשה ארן כנען • וכאן כתב החסיד מוחה ואין בידו תוכחות על מעשה החטאים לא ישים
ואין לנו שוס סימן אלא מה שאמרו חז״ל בשני עין ולא יהי׳ להם לאיש מוכיח ט׳ ואחז״ל כל מי שיש
המאמרים האלו יעלה כל זה שפיר ולא יהיה שום־ בידו למחות ואיט מוחה נחסם על אנשי ביתו יש
קושיא בזה הענין* והיינו דכל עיקר איסור של ניחוש בידו למחות באנשי עירו ואיט מוחה נתפס טל אנשי
אינו אסור אלא בדברים שהאמוריים היו מנחשים עירו כו׳ שנאמר וכשלו איש באחיו ודרשו חז״ל איש
בהם כמ״ש כי הגוים אשר אהה יורשי אותם ט׳ שאין אחיו ואמרו כל ישראל ערבים 'זה בזה עכ״ל־ •
והיינו כל הנחמים שהאמוריים היו מנחשים אלו היו וכוונתו פשוט הא דנכשליס איש בעון אחיו הייט
ידועים לחז״ל אבל דברים שאין האמורייס היו עושים משוס דערביס זה בזה אבל כשמוכיח את חבירו
אין בהם משום ניחוש רק משום סימן הוא ולא ואינו מקבל אז את נפשו הציל מהערבות • ולכאורה
משוס ניחוש ומותר ואין בזה משוס מחוסר בטחון יתפרש בזה הכתוב הוכח הוכיח את עמיתך ולא
כי אינו במוח בהם משום מזל כמו האמורייס דאלו תשא עליו חטא ר״ל דכל עוד שלא• תוכיח אותו אז
הי׳ בהם משים מזל היו האמוריים מנחשים בהם • תהיה החמא של חבירך עליך ועל ראשך משא״כ
והנה מז״ל הגירו לע מהמעשים של האמורייס מק כשהוכיח אותו אז לא יהיה עליך• חטא זה ״ וקשה U
סחך נפל כו' וכיוצא בזה שחשבו' חז״ל משוס דרכי למה פירש החסיד בש״ת חלק ראשון אות נ׳ זה
האמורי ואלו הדברים המה חלויס במזל והעושה הכתוב באופן אחל עיי״ש שכתב וז״ל שבעל תשובה
אלה מחוסר בטחון כי הוא במוח במזל• משא״כ צריך להשיב רבים מעון משוס דכחיב הוכח תוכיח
בית ותינוק ואשה וארנקי ידעו חז״ל שהאמורייס לא את עמיתך ולא תשא עליו חטא למדט כי אם לא
היו מנחשים באלה כי אין אלו תלוי׳ במזל והמה רק יוכיחנו יענש על חטאיו ט׳ עק״ל • (עיי׳ בכנפי יונה
לסימן בעלמא ומותר " והנה חז״ל חשבו לנו דברים מה שכתבנו בזה) ועדיין מי הכריח להחסיר לפרש
שהאמורייס היו עושים אלו בוודאי אסור וגס חשבו שחטא זה הוא עונותיו אשר שב עליהם ישא כל עוד
לנו דברים שהאמוריי׳ לא היו עושים אלו בוודאי מנחל• שלא יוכיח ^הא שסיר י״ל שחטא זה קאי על העבירה
אך הדברים <א חשבו חז-״ל לא לאיסור ולא להיתר של חבילו לא ישא כל עוד שלא יוכיח כטל • והנלסע״ר
ע״כ יש לט .לילך בזה למומרא ולומר שהמה בכלל ההכרח של החסיד שפירש כן הוא כאשר נבין מהחלה
איסור אע״ס שחז״ל לא חשט אותם לאיסור מ״מ כיון דברי מז״ל שהביא החסיד בש״ת אוח קצ״ו כתיב
שלא חשבו אוחם בכלל היתר שסיר לט לאסור יאסי׳ והחוית תיו על מצחות האנשים ט' אמרה מדת הדין
בוודאי לא היו עושים עון
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נדו&ה ככסף
לפני הקב״ה אפ׳פ שהללו צדיקים הי׳ לסם למחות וכמו בה שבת אמדה שמחוייב להשתדל ולהשיבו כ&>
אמר הקב״הגלוי וידוע לפני אס היו מוחים לא היו יכלהו • ולפ׳ז י״ל הא שכל אמד חייב עבור מכירו
מקבלק • אמרה מרש הדין רבש״ע אס לפניך גלוי לא בשביל מה שחטא חבילו דעל מה שחטא מכירו
לפניהם מי גלוי מיד אמר הקב״ה וממקדשי שמלו • שפיר חמרו יהיה נטנש איש בחטאו רק החיוב שלו
ולכאורה איט מובן מה שהשיג הקב״ה אס היו מוחים בזה שאינו מוכיח אוחו בין על העבר ובין על מה
לא היו מקבלק והא כתיב הוכח תוכיח ואחז״ל אפי׳ שהוא עובר עתה ומטעם השבח אמדה כנ״ל * אכן
מאה פעמים נס אמז״ל עד כמה ההוכחה עד כדי לפ׳ז יש חילוק בין מה שרואה פחבירו טובר שהוא
הכאה אלמא אע״פ פאק מקבלין מ״מ הוא מחויב מחוייב למחות אוחו שלא יעשה אז אינו חייב מצד
להוכיח • גס מה שאמרה מדת הדין אס לפניך גלוי מ׳ ערבות לק כשאינו מוחה לו כלל אבל כשמוחה ואינו
למה להס זאת והא אפילו אס לפניהם נמי היה גלוי שומע לו ועושה העבירה מה יש לו לעשות לו יותר
מ׳מ היו מחויבים להוכיח והס לא מימו ולא הוכיחו • הא מיחה אותו ולא ציית לו• משא״כ בתוכחה‘על
גס זה המאחז״ל שאמרו מי שיש בידו לנוחות ואיט העבר אפי׳ מוכיח אוהו פטם אחת ולא ציית לו
מוחה באנשי בישו כו׳ ובבני עירו כו׳ למה לי אנשי עדיין הוא מחויב להוכיחו אפי׳ עד מאה פעמים
ביתו ובני עירו שהמה המש רשותו והא אפילו באלו אולי ישמע לו ויהיה בזה שסיר הקטרוג של מדת
שאינן ברשותו ולא ישמעו לו מ״מ הוא מחויב להוכיחם הדין שהיה להם למחות ולא קטרגו שהיה להם להוכיח
כלל • עוד יש להבין הענק של ערבים זה בזה הגס אותם דעל עבירות שעברו לא היה כ״כ קטרוג די״ל
שלפי המאמר כשישמע לו הוא דממויב למחות אבל שלא ידעו שעברו לכן לא הוכיחום אך קטרוגם היה
כשלא ישמע לו איט מחויב מצד ערבות וא״כ הוה שהיה להם למחות היינו על עבירות שהיו רואים
ערבים על התנאי ועיי' בח״מ סי׳ קכ״בז סעיף ח׳ שעוברים ולא מיחו אותם ע״ז השיב הקב׳ה שגלוי
דערבוש על מאי להרמב״ס לא הוה ערב עיי״ש • זה לפני שלא היו מקבלק ולא היי מועיל חוכחוחס ע״ז
לא קשיא מפום דנבי גבוה ליכא אסמכתא עי׳ ביו״ד קטרג לפני מי היה גלוי והיה להם למחות • בענק
סי׳ מ״ב סעיף יו״ד * אכן זה קפיא והא דין ערב המחאה כשרואה שעובר שהוא פטור במחאה בפעם
דווקא כשאין להלוה במה לשלם אבל כל עוד שיש אחת וכשלא׳ ציית לו מה לו לעשות י כשהחוטא
לו אז הערב פטור וא״כ איך שייך דין ערב גבי איט החת ידו לכוסו משא״כ באנשי ביתו■ או בני
החוטא אחרי שיש להחומא במה לשלס היינו לסבול עירו שהחת ידו שיכול לכסותם עד שלא יעשו ויסריפו
עונשו בעד חטאתו ולמה יהיו אחרים חייבים מצד מאסוריס אז לא יצא בזה שמיחה אותם עד שיכוך
הערבות• ומה שנלפע״דדהנה כשרואה בחבירו שעובר אותם וייסר׳ כמבואר בח״מ סי' תכ״א סעיף נ' 5רמ״א
עבירה מחויב למחות שלא יעשה העבירה מצד השבת עיי״ש * ושפיר כתב החסיד מי שיש בידו למחות באנשי
אמדה דאחז״ל לענק הצלח טסו של חבירו שהוא מחויב ביתו ט׳ היינו• כשרואה שעוברים העון תלוי בו ולא
בק׳ו מממון מה בהשבת אמדה של ממון חבירו הוא די לו במחאה לבד אחרי שהמה ת״י לכוסס ואח״כ
מחויב כ״ש בהשבת טפו וא״כ אס על השבת נופו הוא כתב על חטאים שלא ילטוש עין כו׳ היינו על עברות
חייב* כ״ש בהשבת נפש חמרו שהוא חייב וא״כ כשרואה שעברו כבר צריך להוכיחם אפי׳ מאה פעמים והוה
שחמיו עובר עבירה מחויב למחות אוהו כדי שלא כל אלו דקדוקים לא קשיא • אכן לפ״ז לא׳יהיה מובן
יאבד נפשו וא״כ כמו כן בעצין תוכחה הוא נמי מחויב לן דברי החסיד מה שכתב כאן וכל מי שיש בידו
מצד השבת אמדה שיוכיח אוחו שלא־ "היה נאבד להופיח ואיט מוכיח עבירה בראשו ואס הוכיח אז
נפשו ואי לזאת מחויב להוכיחו אפי׳ מאה פעמים בדין נפשו הציל במה מיירי החסיד אס עלתגברות שעברו
השבת אמדה השב תשיב ואחז״ל אפי׳ מאה פעמים הלא על עברות מכבר מחריב להוכיחם אפי׳ אס
מחויב להשיג לו שלא תהיה נאבד ממט וכל עוד הס אינם החח׳ ידו ולמה כתב כל מי שיש בידו
שהוכיח. .אוהו עד כדי יכלתי מה לו לעשות עול להוכיח דמשמע שהמה החת ידו דווקא ועוד עברוה
J1234567 rvjW
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נחפה בכסף
שעגלו כגר איך נתב וא• הוכיח אז נפשו הציל הלא
עדיין לא הציל אח כפפו עד שיוכיח ויוכיח אפי' עד
מאה פעמים ואס מיידי גמבלוח שרואה עכשיו שמובל
והוא צריך למחות שלא יעשה עדיין למה כתב ואס
הוכיח אז נפשו הציל עדיין כל עוד שהמה החח
ידו אז במה שהוכיח ומיחה אוהס לא יצא בהוכחה
זו אלא צריך לכפותם כג״ל " ונלפע״ד שי.ש עוד להבין
בענין הערבות שהוא מצד השבח האבידהכנ״ל עדיין
למה יהיו חייבים בהשבת האבידה להוכיח מל העבר
או על של עתה הלא כל עוד שהוא מאבד דבר
ומפקיר מדעת אז אינו מחויב להחזיר האבידה
זא״כ זה שחטא או חוטא שמפקיר נפשו למה יהיה
ממוייב בחזרת אבדתו וי״ל שיש חילוק בין אבילהמדעח
ובין העובר עבירה דבהשבח אבידה כל עוד שמאבר
לדעת חזינן שהפקיר ואז איט שלו לזאת אינו מחוייב
להחזירו משוש השבח אבידה • משא״כ בענק נפש
החוטאת ואס שבעת העבירה הפקיר נפשו בכל ■זה
־לא הפקיר אותה לגמרי ועול נפשו בכפו פע׳י
תשובה משוב נפשו אליו * וא״כ כל מול שאינו מוכיחו
הרי באותו עת המוכיח עובר בזה מל השבח
אבדתו אשר  .אז לא נקרא אבידה מדעת דהא כל
עוד שהיה מוכיח אוהו והוא היה שב לא היהה נפשו
אבודה שפיר חייב בהשבת אכידה כזו או כמו כן
במת שעושה העבירה כשהיה מומה אוחו פלא לעשות
לא היה פושה שפיר לא מקרי מפקיר נפשו אס לא
כשמוחה אוחו בפה שהוא עובר ואיט שומע לו או
שמוכיח אוחו על העבר כמה וכמה פעמים ואיט
שומע לו דאז שפיר אט רואים שהפקיר נפשו והוה
אבידה מדעת אז הוא סטור מלמחות לו ומלהוניחו
כדין גבי אבידה מדעת • ולזאת כתב החסיד בש״ת
אות קצ״ו וז״ל ואס הדבר גלוי וידוע ונבחן ונחקר
כי החוטא שונא מוסר ולא ישמע לקול מוריו ולמלמדיו
לא יטה אזנו טל זה נאמר אל תוכח לץ סן ישנאך
ואמרו כשם שמצוה לומר הנשמע כך מצויזשלא יאמר
דבר שאינו נשמע ואמרו מוטב־ יהיו שועין ואל יהיו
מזידין עכ*ל • והנה המאמר כך מצוה שלא יאמר
דבר שאיט נשמע לכאורה 'הוא סוהר הכתוב הוכח
תוכיח■ אפי' מאה פעמים אלמא אע״פקאיט שומע
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הוכחות אעפ״כ מחוייב להוכיחו ואי׳ך אמרו כל עוד
שאיט שומע מטה שלא יאמר • מזה הבין החסיד
מסתמא באיש חוטא כגלוי וידוע ונבחן ונחקר שאיט
שומע לקול מוריו על אוהו איש נאמר אל הוכח לן
וגס מטה שלא לאמר והייט מטעס כל עוד שאיט
שומע אט רואין שהפקיר נפשו לזאת פטור מהשבת
אבידה • אכן לפ״ז לא הל״ל מטה שלא לומר מה
זו מצוה ’זהל״ל דבר שלא נשמע לא יאמר • על כן
נראה לפע״ר דכווגת החסיל להודיע לט באיפשאיט
שומע לקול מוריו היינו בין שאיט שומע בהוכחות
על העבר ובין על העבירות שעושה עתה איט מקבל
מה שמוחה אוהו על שנים אלה הביא החסיד ראיה
על עבירות שעבר מהכתוב אל הוכח לן ולשון
תוכח הוא טל עבירות שעבר ועל עבירות שפושה
עתה והוא איש שאינו שומע למוריו הביא המאמר
כך מטה שלא יאמר והטעם לזה מאמר השני מוטב
יהיו שוגגין לזה לא מצי קא• אלא על עבירות שימשה
ולא על מה שעשה כבר ולכן מצוה שלא יאמר כלי
שיהיה שוגג וד״ל • עכ״ש שמענו איש אשר נבחן ונחנך
שאיט שומע .תוכחות אסור להוכיחו מ״ל שנאמר אל
הוכח לן רק כל עוד שלא נבחן ולא נחקר שאינו
שז,מע עדיין מחוייב להוכיחו אפי׳ מאה פעמים משוס
השבח אבילה ומדין ערבות כנ״ל • ובזה יהיה שפיר
כוונת־החסיד כאן שכחב וכל מ? שיש בילו להוכיח
ואינו מוכיח העבירה בראש; והאי בידו ר״ל שרשאי
להוכיחו כגק שלא נבחן ולא נחקר שאיט שומעמחוייב
להוכיחו ואס לא הוכיחו עבירה בראשו כלל ואס
הוכיחו אז נפשו הציל ר״ל ואס הוכיחו ובחן וחקר
שאיט שומע אז נפשו הציל והיינו הציל מערבות
כנ״ל • ומעתה שפיר לא פירש החסיר הכתוב הוכח
תוכיח ולא השא עליו חעא קאי על חטא הערבות
א״כ למה כתב הכתוב דוקא על עבירות שעברו
דקאמר הוכח הוכיח והא על עבירה שעושה עתה
נמי חייב למחות מדין ערב כנ״ל וכל עוד שאינו
מומה נתפס בעונו ועבירה בראשו • ועל זה התוכחה
לא שייך הוכח תוכיח דהא סגי בפעם אחת כמ״ש •
אע״כ לענין החטא של ערבות לא שייך כאן רק לא
הפא עליו חטא קאי על חטא של עטיו מ״ל ולא
שי?
בב
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שי? לזמר כל עוד שלא תוכיח תשא בזה חטא אמרי
שהוא מרץ השבת אבידה זפשיטא כל עול שאיט מקיים
השבח אבידה יש עליז חטא אע״כ דין חזנחה מטעם
השבח אבידה ונתב הזנח תזניח לאשמועינן שמחוייב
להוכיח בעבירות שעברז אפי׳ מאה פעמים
ולא סל בס״א ולא השא עליז חטא הייט חטא של
עצמו שאין התשובה שלמה עד שיוכיח אח אמרים
כמ׳ש החסיד וד״ל :
ן*ןי• ואיזהו יחוד סגור במפתח בו׳ וטוב ליזהר
אפי׳ בפתח פתוח לרה״ר משבת עם אשה אחת.

הנה בקדושין ד׳ פ״א א יהא דאס הפחח פתוח לר״ה
~ ליה ביה משוס יחוד וסירש״י למסחפי מפני אנשים
שמצויס לימס שס • אלמא לוקא באיט פתוח הוא
דיש איסור יחול אבל בפתוח ליכא איסור יחוד וס הוא
בשו״ע אה״ע סי׳ כ״ח סעיף .י׳ " וא״כ יש להבין
מנ׳ל להחסיד דגס אס הפתח פתוח לר״ה שיש ליזהר
משוס ימול • ונקדים להבין בברכות ל׳ ג׳ ה״ר מפני
שלשה דברים אין נכנסים לחורבה מפני חשד ומפני
מפולת ומפני מזיקין ומקשה מפני חשל תיפוק ליה
מפני מפולח (ופירש״י וז״ל כלומר למה לי ג׳ טעמים
לדבר א׳ הרי די באחת מהן אס לא בא ללמדך
שיש שעות שאין טעם הזה וצריך להניח בשביל זה
עכ״ל) • ותירץ הגמרא בחורבה חדתא (ר׳ל בחדחא
ליכא משוס מפולח) • ומקשה ותיפוק מפני מזיקין (ר״ל
אס בחדחא ליכא משוס מפולח מ״מ למה לי הטעם
 aמפני חשד סיפוק ליה משוס מזיקין• ותירץ בתרי
(ר״ל בתרי ליכא מזיקץ) ומקשה אי בתלי אז חשד
נמי ליכא ותירץ בחרי ופריצי (ר׳ל בתרי ופריצי
ליכא משוס מזיקין ומפני חשד עדיין איכא) ואח״כ
מקשה הגמרא מפני מפולת חיפוק ליה מפני חשד
ומזיקין • והקשה המהרש׳א למה לא פריך מפני חשד
לחוד כלפייך לעיל מיניה באינך אי משוס מפולח
אי משום מזיקין לחוד ויש ליישב עכ״ל ♦ וליישב קונית
המהיש״א נלפע״ד שיש עוד להבין בפרכא קמייחא
דפר? מפני חשד חיפוק ליה מפני מפולח * לכאורה
היה ליה למיפרך מהמוקדם על המאוחר מפני מפולח
תיפוק ליה מהני^חשד י וליישב כל זה נלפע״ד

דמקוס חשד איט אלא במקום שאסור משוס יחוד
ושניהם על משקל אחד ואין שוס חילוק ביניהם *ולס״ז
אט מוכרחים לומר הא דקחני בחורבה מפני חשד
ע״כ מיירי אפי' בחורבה פתוחה " והטעם בזה לבבית
מצוין אנשים לימם שם בפתוחה לכן אין שם משוס
יחול משא״ג בחורבה שאץ אנשים נכנסים לשם אסור
משוס חשד• אפי' בפחוחה • והנה הטעם דבחורבה
אין אנשים• נכנסים לשם ע״ה הוא משוס מפולת או
משוס מזיקין וטעם •אחר לא מצינו לזה ולס׳ז יהיה
שפיר קושיח הראשונה שמקשה תיפוק ליה מפני מפולת
לחול ולמה לי מפני חשד הייט דמפני מפולח אין
ליכנס לשם • ע״ז תירץ בחדתי אז משוס מפולת לחוד
לא היה אסור וע״ז מקשה עדיץ חיפוק ליה מפני
מזיקץ לחוד אין ליכנס לשם ומשני בחרי ופריצי אין
שם מזיקץ ולזאת צריך למימר משוס חשד אסור אפי׳
אס אץ שם מפולת או אס אץ שם מזיקין מ״מ
משוס חשד אסור בין בחורבה חדתי בין בתרי ופריצי
כנ״ל ואמ״כ מקשה• מפני מפולת סיפוק ליה מפני משד
ומזיקץ (ומיושב קושית המהרש״א) דלא מצי למפרך
חיפוק ליה מפני חשד לחוד דעדיץ בחשד לחוד לא
הוה ידעט מאיזה טעם אץ נמסים שם אנשים אי
מטעם מפולח אז בחורבה חדתי אץ,שם חשד דהא
במדתי נכנסים שם אנשים או מטעם מזיקץ ואז בתרי
וכשרי ליכא חשד מפני שהן הרי כשלי ומותר ליכנס
אבל משוס מפולח לא חיישינן אפי׳ בחורבה ישנה
לזאת פריך וסיפוק ליה מפני חשד ומזיקין ואז אט
נדע שאץ נכנסים לשם מפני מפולת ומש״ה אסור
מפני החשד וע״כ מפני מפולת נמי וממילא אפי׳
בחרי וכשרי יהיה אסור מפני מפולת ע״ז משני דאי
הוה נקט רק חשד ומזיקין עדיץ ה״א בתרי וכשרי
דליכא חשד ומזיקץ מוהר משוס מפולת והא לאסור
משום חשד הייט בחרי ופריצי דליכא מזיקין אבל
משום מפולח אינו אסור קמ״ל משום מפולח • וע״ז
מקשה א״כ לימא משוס חשד ומפולת •ואנו יודעים
בע״כ אסור משום מזיקין אפי׳ בחורבה חרתי .דאל״כ
למה אסור משוס חשד ע״ז משני בחורבה חדתי
ובתרי וכשרי ובמקומן דלנכא שס מפולת ולא חשד
ואסור משוס מזיקין * והנהלפ״ז אט מוכרחים לחלק
כין
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כמד כצי מחמה שמיוחד להם מה לי מד מיוחד
מה לי ׳ הרבה מיומדיס לק ובאיט מיוחד
היינו שאינן אלא שרופים למעלה ואיק מכורסם
נמי לא הוה הליין טון שאינן אצא סרוסיסלאהוה
כליין ואפי׳ עשרה נמי כמד חשיב ואינן ממילים *
אכל' בשמד כלי משרך סביב והוא בלק אז שסירכלי
הפרום על זה הכלי אע״ג שהכלי השני איט מכורך
סביכ מ״מ מצמרן לכלי שני כיון שהשני אינו כליין
ובבלי שאיט מיוחד לה והוא מבורך סביב ששיר
מסנילר' יונה בשני כלים ולהרמב״ס כל מודשאיט
מכורך שביב איט מצמרן לכלי שני כלל מענק שצם
השני יהיה מסרך סביב והוה שפיל הנירסא לפ׳ז
לר׳ יונה כמו שהביא הב״י " עכ*ס לפ״ז להרמב״ס
בענץ בשניהם מכורסם לעולם ולהרמב״ס כל עוד
 0שאיט מכורך לא הוה כלל אז ע״כ לא מציט לפרש
להנימב״ס הא דקאמר במפיק מורשא בשימם ר׳ יונה
וכמ״ש להמג״א דקמ״ל דפגי בחד כלי דעדיץ למה
ל?ה לומר בכובע ובמפיק מורשא לבר ולאשמועיק
מחד כלי סט והא בלא כלי כלל אין שוס ה״א שיהיה
מוהר אפי׳ שלא ביר * וא״כ ה״ל למנקט סתם וזחה
מראשוחיו והייט מסתמא החם הכר וממילא הוה
ידעט למיירי שלא כעד ראשו במו הברייתא אע״כ
מלנקט טבע היינו לאשמועינן למפיק מורשא לבר
מכר ודלא כהמג״א דאשמועינן בדאפיק דפט בחד
כלי אלא אשמועינן דאפיק לבר מכר היינו ע״כ כרי
לכולכן מעינן כחו״ב ומהוה קושית המג״א הא דנקט
דאפק מורשא וכנ״ל • ולפ״ז אדרבא יקשה על המג״א
איךמצילמימר דהרמב׳ס סובר כר' יונה דאשמומיגן
<מחד כלי סט והא זה לא שייך אלא לר׳ יונה
דש״ל דהכר נחשב לכלי שפיר י? מקט טבע לאשמומיק
דאסר4מורשא לבר הייני לבר מכר ולאשמועיק מחר
בלי סט * משא״ב להרמב״ס דאין הכר נחשב לכלי
א״כ מה לי דאפיק •לבר מהכר חו תחת הכר הלא
הכר איט מעלה ולא מוריד אע״כ הרמב״ם לאס״ל
כל .יונה " היוצא ממריט שיש מקום למרי הרמב׳ס.
אפי׳ באיןא״ע צריך כלי חו״כ והכי לא נחשב לכלי
כנ/וא״כ אפי־ כשמניח התפלץ שלא כ״ר וגם בסס
שלהם .איט נכון .להרמב״ס להניחם תחת העד
מראשותיו אפי' אס העד מטפל דהעד איט מועיל

סון שאיט מוכרך סביב התפלץ אסלאשיכרוךסביב
הכיס בהבצד ויניח שלא כ׳ל מ״ל • ובזה יהיה מובן
לן שפיר מרי החשיד כאן שכתב ואס מניחם אצל
מראשותיו יפרום סודר עליהם ויישן אצלם ־ כל אלה
הדברים המה מדויקים ומה שכתב ויישן אצלם הייט
דווקא אצלם ולאפוקי החח ראשו " וגס כתב שפיר
יפטם סולר הייט דאזיל* לשיטתו מאץ א״עבחד
כלי סגי " וגם ס״ל לפריסת סודר אפי' איט מטרך
סביב הוה כליומ״ל כנלפע״ר• ולפ״ז אלו החוששים
משוס כנסם ומניחים הכיס של תפלץ תמת מראשותיהם
תחת הבגד לאו שפיר עבדי לדעת הרמב״ס וכנ״ל:
אות יו״ר מלך לבית הכנסת :

שאלה

נשאלתי להולך לבהב״ג להתפלל
(י)
ואמרו לו שבא לכאן אורח עובר והוא
צריך להתראות עמו בעסק והאורח לא יתעכב עד
לאחר התפלה אם רשאי הוא לילך אצלו לאכפניא
שלו לדבר עמו וליק לו שלום כנהוג:
’

תשובה

,

י •

הב״י בסי׳פ״ט נתב ח? אמור לאדם
להקדים לפתח חסרו ליתן לו שלום
משוס דשמו של הקב״ה שלום • אבל מותר לומר לו
צפרא דמרא מב ואפי' זה איט מותר אלא כשהוצקי
לאיזה עסק* אבל אם אינו הולך אלא להקביל פניו
קורס התפלה אשי' זה הלשון אסור ט׳ עכ״ל * ועדיין
מ״ר לא נדע כיון שהולך לפתח האורח למר עמו
בעסקו אס הוא נקרא הולך לעסקיו.ומותר לילך
אצלו ולא יתן לו שטס רק יאמר לו צפרא מבא או
דלמא אס׳ .בלא נתינת שלום נמי אסור דדווקא
כשהולך לשם לעסקו ולאלחבירו אז הוא .דמותי•.
משא״כ כאן דהולך לחסרו דאי לאו מסרו לא היה
הולך לשס בזה נקרא הולך לקבל פני חסרו • ולכאורה
מלשון הב״י משמע שגס מ״י מותי■ שכתב אבל אס
איט הולך אלא לקבל פניו ט׳ משמע דווקא כשכל
עיקר הלוט רק לקבל פניו ולא לשום עסק אז .הוא
יאסור • משא׳כ מ״ד שהולך גס עבור עסקו אנ1״&
שיקבל ג״כ פניו מ״מ מותר בלא .נתינת שלום• ולעמוד .
על הענין נראה לסע״ד להקדים ולהבין את דברי
הב״י
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מצרף לכסף
הב״י שכחב אפול להקדים למתח חבירו לימן לו פו׳
משמע משניהם יחד הוא דאסוד והיאיה לזה שמסיק
הב״י כשנוגע חמלו מוהר לומר לו שלום וא״כ להקדים
לשחש חבירו בלא נתעה שלום ה״נ דמוחר דניבא
אלא חדא • ויא״נ למה כסב הב״י במקדים לפסח
חבירו אסור בצפרא עב והא אץ כאן גחיגח שלום
וע״כ במקדם לפתחו אפי׳ בלא נסיגת שלום אסור
וא״כ הדיוקים בב״י קשה אהדדי • עוד יש להבין
שכתב מתחלה משוס שמו של הקב״ה שלום לק אסור
במקדם לפתחו והא במקדם לפתחו אפי׳ בלא
הזכרת שמו של הקב״ה אסור והיינו אפי׳ בצפרא
טב אסור וע״כ צריכים לחלק דבצפרא טב כשהולך
לעסקיו מותר ובהזכרת שמו גס בזה אסור ־ מל
זה לא יהיה מובן לן בגמרא ברכות דקאמררב אסור
ליהן שלום קודם שיתפלל • ומקשה ליה רב ששח בין
הפרקים שואל כל וחירץ ר ,אבא •במשכיס לפתחו
והיינו הא דאסר רב מיירי במשכיס לפתחו משמע
דווקא בנתינת שלום הוא דאסור אבל בלא נתינת
שלום רק בצפרא טב מותר שאיט מזכיר שמו של
הקב״ה• א״כ מג״ל להב״י דבצפרא טבנמיאסור
להשקס לפתחו ואס נאמר דרב ל״ד קפיד על הנתינה
שלום אלא ■עיקר האיסור הוא להשכים לפתחו א״כ
אץ חילוק ומנ״ל להב״י לחלק • ולהבין אח זאת נקדים
מה שכתב בטור שיטת הגאונים ומה שיש■ להבין
בדבריהם ואז יהיה שפיר דברי הב״י בשו״ע " הגה
הב״י כתב בשם הר״י שכתבו דרבני פרומבינצי ס״ל
דאפי׳ במשבים לפתחו אינו אסור אלא כשמזכיר-לו:
שלום שהוא שמו של הקב׳יה • אבל מוהר לו לומר
צפרא דמרא טב כיון שאיט שמו של הקב״ה • ור'
יונה אמר אפי׳ בזה אסור במשכיס לפתחו אס לא
כשצריך לעסקיו • עוד כתב הב״י והר״י פירש שלום
כמו כריעה חבל בפה מותר לומר לו שלום כמו צפרא
ט 3וכריעה.נמי איט אסור אלא במשכיס לפתחו כו'
עיי״ש כל זה • והנה הב״י שכתב כאן בשו״ע דאסור
להקדים לפתחו ליחן לו שלום משום דשמו של הקלה
שלום הייט כדעת ר׳ פרומבינצי מ״ל ואח׳יכ שכתב
דצפרא טב נמי אסור הייט לחומרא כדעת ל יונה
מ״ל ואמ״ב שכתב דלכריעה אסורסייט כדעת הר״י
וכתב כל הדעות לחומרא ואנחט לא נדע בל עוד

י
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שכתב הב״י כחומרא של ר׳ יונה לאפור אפי׳ בצפרא
טב • א״כ לאיזה צורך כתב דעת ר׳ פרומבינצי שהמה
.מקילים נגר דעת ר׳ יונה» ואמרתי לפע״ד להבין
שיטת ר׳ פרומבינצי דס״ל דהאיסור הוא משוס שמו
של הקב״ה •" א״כ מאי מקשה לב ששח מבץ הפרקים
דשואל ומשיב והא במחניחץ בשואל לא נזכר שטס
רק שואל סתם ושפיר י״ל ששואל בשארי לשונות ולא
בלשון שלום בשמו של הקב״ה ואין לומר שקושיחו
משום דר׳ יהודה אמר ומשיב שלום לכל אדם מ״מ
הא י״ל שרב לא אמר אלא שאסור לשאול בשם אבל
להשיב רב נמי מודה שמותר • וכה״גהקשה הצל״ח
על קושית רב ששת מאי פריך מבין הפרקים הא
רב אמר הגוחן שלום לחבירו הוא דאסור משא״כ
במהניחץ דבץ הפרקים מפני הכבוד שפיל מותר•
וא״ל מהא דמשיב שטס לכל אדם הוא דפריך דהא
במשיב שפיר י״ל דרב מודה עיי״ש • ונלפע״ד שיש
עוד להבץ בדרב ששח למה מזכיר בקושיחו ומשיב
אשר עיקר קושיהו מהא דשואל למה ט להביא הא
דמשיב על כן נלפע״ד לומר דלר׳ פרומבינצי דס״ל
דהאיסור הוא מחמח שמו שג הקביה לזה שפיר
מקשה רב ששח ועיקר קושיא שלו מהא למשיב שלום
כיון שאסור להזכיר שמו של הקב״ה קודם שיתפלל
א״כ איך הוא רשאי להזכיר שמו ולשיב-שלוס וממילא
מחולץ קושיה הצל״ח נמי בזה • ועל זה תירץ ר׳ אבא
במשנים לפתחו והייט דהזכרח שלום אינו אסור אלא
דווקא במשכיס לפתחו אבל כשאינו משכים לפתחו
מוחר אפי׳ בשם כדמוכח מהא למשיב כנ״ל אבל בלא
שם כגון צפרא טב מיהר אפי׳ להשכים לפחמו כן.
הוא שיטח ר׳ פרומבינצי • והסברא בזה דכל עוד שהוא
משכיס לפתחו כדי לכבדו אז הוא מקרים כבוד חבירו
לכבוד המקום בהזכרה השם אשר עדיין לא הזכיר!!
שמו של הקב״ה לתפלה תחלה משא״כ כשאיט נושכים
לפתחו אלח פגע אח חבירו אז כשמזכיר כמו של
הקב״ה לא הוה אלא כמו שמזכיר שמו סתם קודם
שהתפלל כיון שלא הלך לכבד אה חבירו • ולפ״ז דווקא
בפגע' אח חבירו ולא הלך אצלו כלל אז הוא דמוהר
לומר לו שלום דהוה כמזכיר פלוס בלא חבירו כנ״ל
משא״כ כשהולך לחבירו אע״פ שצריך פס לעסקו מ״מ
כיון שהולך לחבירו ויצטרך לומר לו שלום אסור לומר
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לכסף
ציבור איו יוחר טוב אס שילד להתפלל עם הציבור
הקורס ואח״ב ילמוד או יכול ללמוד אחר קומו ויתפלל
מם ציבור השני:

לו שלום דבמקדיס לפתחו אסור לומר שלום בבל אפן
והיינואסי׳ כשהולך לעסקו שמה נמי ק הוא לשיטת
ד׳ פרומבינצי " אק עדיין הוקשה לי׳ יוגה
מדקאמר ר ,אבא במקדיס לפחמו משמע דפיקר איסור
הב* בסי׳ פ״ט פסק אפי׳ ללמוד אסיר
הוא בזה שמקדים לפחמו ומכבד אח חבידו בהקדמתו
משיגיע זמן חפלה והיינו מי שאיט
קודם כבוד המקום ואסור אפי׳ בצפרא טב• וקשה
למה אמר רב הגוחן שלום לחבירו והל״ל המקדים רגיל לילך לבהכ״ג דאיכא לחוש דלמא מיטרד ויעבור
לפחמו לחבירו והגה לימן שלום בלא מקדים לפחט זמן ק*ש ותפלה אבל אם רגיל לילך לבהכ*נ מותר
ע׳כ אין בו איסור כדמוכח מבין הפרקים ממקדים ואס לומד לאחרים אפי' איטרגיל לילך לבהלג מותר
לפחמו אסור אפי׳ בצפרא טב בלא שלום וכתירוץ ר שהשעה עוברה דזטח הרבים דבר גדול הוא סכ״ל •
אבא וקשה כג״ל למה קאמר רב אסור משוס שלום ויש להבין לפע״ד דהנה הטור כתב וז״ל ואפי׳ ללמוד
הל״ל אסור להקדים לפחמו כג״ל • ומחמת זה הקישיא פירש* שמסור משהגיע זמנה ור* מפרש דבריו דהייט
צריכים אט לומר דלרב להקדים לפתחו אסור אפי׳ דווקא שאיט רגיל לילך לבהכ״ג דאיכא למיחש דלמא
בצפרא טב " והא דקאמר הגותן שלום אסור היינו מיטרר ס' " וכתב הב* וז*ל אפי׳ ללמוד פירש* ט'
ע״כ קמ׳ל אפי׳ איט משנים לפתחו לכבדו רק שהוא מרכות ד׳ ה' הא דחני אבא מימין כל ימי הייתי
הולך לשם בשביל עסקיו אפ״ה אסור ליק לו שלום מצטער ט׳ על תפלתי שחהא סמוכה למטחי וכתבו
ממוח דשמו של הקב״ה שלום ור' אבא שפיר תירץ החום׳ לא ידעתי מנ״ל אבל יש ראיה דשרי ללמוד
במשכיס לפחמו והייט דמתניהין מיירי באיט משכים מקולס מלאמריגן לקמן ד׳ י*ז רב מקדים ומשי
ולרב דאוסר מיירי במשנים ובכל אופן אסור אפי׳ ידיו מברך ומתני פלקין וקרא ק׳ש כי ממא זמן
כשהולך לעסקו לשם * ואס הולך לקבל « rמר אשור ק״ש כו׳ ♦ והרא״ש כתב על דברי רש* וחמיה היח
אפי׳ בצפרא טב מ״ל ק מוכרחים אט לומר לתירוץ דר׳ מנ״ל הא יאפשר דמיירי באדם שאיט רגיל לילך לבהכ״ג
אבא י עכ״פ לר יוגה אסור להשכים לפתחו ולומר דאיכא למיחשדלמא מיטרד כו׳ ור' יונה כסב אפי'
לו צפרא טב אם לא כשהולך פס נמי לעסקו אז הוא לרש* אין לאסור אלא כשלומד לעצמו מפני שיכול
דמותר לומר לו צפרא טב " וי״ל דהב״י בשויע גקט להתפלל תחלה ולחזור וללמוד אח׳כאבל במי .שלומד
כלו דבריו לר׳ יוגה וכווגחו כך הוא אסור להקדים לאחרים ודאי מוסר כיון שהשעה עוברת וזנוח הרבים
לפהמחבירו ליק לו שלום ר״לכל עוד שהוא מקדים גדול ט׳ מכ׳ל עיי״ש • והנה הרא״ש לא הביא הא
לפחמו אפול ליק לו שלום לעולם ואין שום היתר דר׳ יונה משמע דלא ס״ל כר יוגה ור׳ יונה שלא
לזה אפי׳ כשהולך לשם בשביל מסקו נמי מ״מ אסור כתב סברת הרא״ש משמע דלא ס״ל לחלק בין רגיל
כיון* שהוא משכים לשם אבל בלא שלום .רק בצפרא לילך לבהכ״ג או לא • והטור שלא הביא סברת ר׳ יונה
טב מותר והייט צפרא ט 5דמותי דווקא בהולך נמי משמע נמי דלא ס׳״ל כל׳ יונה והחום׳ שנשאלו
לעסקו אגל בלא״ה אסור אפי׳ בצפרא טב וכדעת בחמיה סל רש* משמע דלא ס״ל לא סברת ר׳ יונה
יונה מ״ל• וא״כ בג״ד ליק לו שלום אסורלכ״ע ולא .סברת הרא״ש א״כ היה להב* לפסוק לחומרא
,ולומר לו צסרא טב כיון שהולך לשם לעסקו מותר כדעת פניהם ולא לחטס קולת שניהם ובפרט שהחום׳
•
 . ,ו  .י»
|אוצר התכמהן
לא בדל סבלת שניהם • ולהבין את זאת אמרתי
אפי׳ לר' יוגה כג״ל " :
להקדים להבין אח דבלי המהרש״א פס על דברי
עוד שאלה בהילוך לבהכ״ג:
החום׳ דהנה המהרש״ל הקשה על המוס׳ דלמא רש*
בהגיט זק ק ש ותפלה מיירי כו׳ וכתב המהרש״א.
נשאלתי הקדיס ממטהו ויש ציבור זה ודאי לא קשיא דמשמע להו לרש* איירי אף בלא
(יא)
שעומדים להחסלל ואמ״כיססלל נ״כ הגיע זק דאל״כ לא הוי למיחלי הדבר בסמוך נמטתו

תשובה

ר׳

שאלה
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איסור נדרים ואיסור לצער בדברים

הרב נפתלי וינברג
ישיבת נצח ישראל

בפרק נערה המאורסה דף עז :תנא רב
די מי אחוה דרב ספרא כל הנודר אע״פ שמקיימו
נקרא חוטא .אמר רב זביד מאי קרא וכי תחדל
לנדור לא יהיה בך חטא ובו׳ ושמואל בדף בב.
אמר אע״פ שמקיימו נקרא רשע והטור והמחבר
בשו״ע סימן רג מביאים את שניהם .ועי' ט״ז
דמסביר דאם יש פתח להתיר ואינו מתיר נקרא
רשע ואם לא מצא פתח נקרא חוטא כל זמן
שנדרו עליו.
ויש לחקור דחוץ ממה שבן אדם נקרא
חוטא ורשע ,האם יש איסור של אונאת דברים
באשה שנודרת נדרי עינוי נפש או בדברים שבינו
לבינה ובן אם בן אדם אוסר את נכסיו על חבירו
וכאלו נדרים שבן אדם נודר להפריד ולהרחיק
בינו לחבירו .ובדי לבאר נצטרך להבין הנדרים
החכמה:אונאת דברים.
;אוצרשל
.
בפרשת בהר פ׳ כ״ה פ׳ י״ז כתוב ודא תונו
איש את עמיתו וגו' .בפסוק י״ד לפני זה כתוב אל
תונו איש את אחיו .בספרא ובנם׳ בב״מ נ״ח:
כתוב דלא תונו איש את אחיו מדובר באונאת
ממון ולא תונו איש את עמיתו מדובר באונאה
דברים ויש לבאר בע״ה מה מהו אונאת דברים,
והקשר בין אונאת ממון לאונאת דברים .וז״ל
המשנה נח :כשם שאונאה במקח וממכר כך
אונאה בדברים .לא יאמר בבמה חפץ זה והוא
אינו רוצה ליקח .אם היה בעל תשובה לא יאמר
לו !כור מעשיך הראשונים אם הוא בן גרים לא
יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר "וגר לא
תונה ולא תלחצנו".
בגמרא יש הוספות ושינויים על המשנה
וגט מחלוקת תנאים בענין .במשנה יש שלשה
ציורים של אונאה .א) בכמה חפץ זה ב) בבעל
תשובה ג) בן גרים .וז״ל הברייתא ת״ר לא תונו
איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר וגו׳
הא כיצד אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים אם היה בן גרים אל יאמר לו
זכו׳־ מעשה אבותיך (הערה :וכאן התנא אינו
מזרי ר הפסוק "וגר לא תונה" וגוי כמו במשנה)
אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו פה
שאכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא
ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה .אם היו
יסורין באין עליו אם היו חלאים באים עליו או
שהיה מקבר את בניו אל יאמר לו כדרך שאמרו

לו חביריו לאיוב הלא יראתך בסלתך תקותך
ותום דרכיך זכר נא מי הוא נקי אבד .אם היה
חמרים מבקשין תבואה ממנו לא יאמר להם לכו
אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר
מעולם ר״י אומר אף לא יתלה עיניו על המקח
בשעה שאין לו דמים שהרי הדבר מסור ללב וכל
דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך ע״ב.
ויש להעיר ,דהת״ק בברייתא לא הזכיר
הפרט של ”בכמה חפץ זה" ורבי יהודה שחולק
עליו מזכיר הענין אבל בסגנון אחר דהיינו "לא
יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים”.
ועוד ,דהת״ק הוסיף ציור של תמרים מבקשים
תו&ה ולמה שינה רבי יהודה מלשון התנא
במשנה? ומהו הסבר המחלוקת?
וי״ל בפשטות דהסבר המחלוקת תלוי
בפשט של לא תונההת״ק סובר יש איסור לצער
את עמי תו אבל דוקא בדברים ובגלל זה כתוב בכל
הציורים של הת״ק "אל יאמר" וגם ציור של
החמרים שהוא "לפני עור" כלול בזה מפני שהוא
נותן עצה רעה ומצער דרך דיבורו .ורבי יהודה
סובר דאף דעיקר האיסור הוא לצער בדברים
אבל לצער בלי דברים ג״ב אסור ובאמת בפסוק
של "לא תונו איש את עמיתו" לא נזכר
"בדברים" ,ולפי זה מתורץ השינוי בלשון .דרבי
יהודה רצה להדגיש שגם בלי דיבור אסור ,לבן
אמר "לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו
דמים.״ ובמקום אחר בע״ה נבאר למה הת״ק
בברייתא לא הזכיר הפרט של ”בכמה חפץ" כמו
במשנה.
בפסק הלכה בעניןזה ,ז״ל הרמב״ם פ׳ י״ד
ממכירה ה׳ י״ב י״ג י״ד ,כשם שהונייה במקח
וממכר כך יש הונייה ברברים שנאמר ולא תונו
איש אה עמיתו ויראת מאלקיך אני ה׳ .זה הוניית
דברים .כיצד היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים .ואם היה בן גרים לא יאמר לו
זכור מעשה אבותיך היה גר ובא ללמוד תורה לא
יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות יבא וילמוד
תורה שניתנה מפי הגבורה .היו חלאים ויסורים
באין עליו או שהיה מקבר את בניו לא יאמר לו
כדרך שאמרו חביריו לאיוב הלא יראתך כסלתך
זכור נא מי הוא נקי אבד .היו לו חמרים מבקשין
תבואה לא יאמר להם לבו אצל פלוני והוא יודע
שלא מכר תבואה מעולם .נשאלת שאלה על דבר
חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה הכמה מה
תשיב בדרך זה או מה דעתך בדבר זה .וכן כל
כיוצא בדברים אלו עב״ל.
ומשמע מלשון הרמב״ם כשאמר בסוף ”וכן
כל כיוצא בדברים אלו” דהוא הביא כל הדרכים
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של אונאת דברים תוך הציורים האלו וקובע לגו
דבל מה שדומה להם אסור .אבל במקור של
הרמב״ם שהוא הגט׳ בם׳ הזהב הנ״ל ,כתוב ציור
לא יאמר בכמה חפץ זה ,וק הוא במשנה וגם
כתוב שם הציור של רבי יהודה "תליית עיניו של
המקח" והרמב״ם אינו מזכירם ,ולמה? ופליאה
על העין משפט במשנה בהזהב שמציין להרמב״ם
הנ״ל וברמב״ם אינו מוזכר בכלל.
אבל כשנעיין ברמב״ם בפ׳ י״ה ממכירה ה׳
א׳ כתוב וז״ל אסור לרמות את בני אדם במקח
וממכר•או לגנוב את דעתם .ואחד עובד כוכבים
ואחד ישראל שוים בדבר זה .היה יודע שיש
בממכרו מום יודיעו ללוקח ואפילו לגנוב דעת
הבריות בדברים אסור עכ״ל .ולמה כלל שם
הלכה של הערמה במקח וממכר ביחד עם גניבת
דעת? לכאורה מקום יותר מתאים הוא בפרק י׳ד
ממכירה הנ״ל.
ולהבין את הענין נעיין במאירי על המשנה
וז״ל אמר המאירי ,כשם שיש אונאה במקח
וממכר כך יש אונאה ברברים ,ר״ל שאסור
להונות את חבירו ולגרום לו פסידא בדבריו .והוא
שאמר לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה
ליקה ,שהרי מתוך שהוא בוש לומר שאינו רוצה
ליקה משפיל לו מקחו לומר שאינו שוה כל כך
ואחרים שומעים ונמצא גורם לו פסידא .ואפילו
לא היה אדם שם מכל מקום הוא מטריחו ומצערו
שהשב למכור ולא מבר .ואחר כן נתגלגל לאונאת
דברים שלא יביישהו בדבריווהוא שאמר אם היה
בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים.
ואם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך
שנאמר וגר לא תונה ,עכ״ל.
מבואר מדבריו דיש שני דינים באונאה עם
דברים .א) יש אונאת מקח וממכר בדברים דהוא
לגרום הפסד ממון בדברים .ב) יש אונאת דברים
שלא לבייש או לצער ידזדי בדברים.
ועכשיו נעיין בספרא בפרשת בהר פ׳ ד,
ובפירוש הראב״ד שם .וז״ל הספרא "ולא תונו
איש את עמיתו זו הונאת דברים וגו׳ כיצד אם היה
בעל תשובה וגו׳ כיצד היו חלאים באים עליו וגו׳
ראה המרים מבקשים תבואה וגו׳ רבי יהודה
אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ולא יאמר לו
בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה ואם תאמר
עצה טובה אני מוסר וכו ,נאמר בו ויראת ע״כ.
וז׳ל הראב״ד שם ,ר׳ יהודה אומר אף לא
יתלה עיניו על מקחו ויאמר לו בכמה חפץ זה
והוא אינו רוצה לקיח מפני שגונב דעתו שהוא
סבור שיש בדעתו לקנותו והוא אינו אלא מתלוצץ
בו והרי הוא כסך שמן מפך ריקן מפני שהוא גונב

דעת חבירו שזה סבור שמכבדו ואינו אלא
מתלוצץ בו ובתוספתא מפרש מפני שמשביח את
דעתו על דבר חנם וליצנות וגניבות דעת ע״ב.
הרי להראב״ד טעם האיסור לרבי יהודה הוא
משום גניבת דעת והוי אונאה בדברים ,ולא
אונאת דברים שהוא לבייש להבירו ,ובמו שפירש
המאירי במשנה .כלומר דיש אונאה של מקח
וממכר שהוא לגרום לשני הפסד ממון אבל
בדברים ,ולהראב״ד נכלל גניבת דעת בזה.
וההסבר ,יש לומר דכמו שאפשר להפסיד ממון או
חפץ של חבירו כמו״ב אפשר לגנוב דבר שאין בו
ממש (דבר רוחני) ממנו דהיינו דעתו .ובגלל זה
יש לו שם גניבת דעת ולא גזילת דעת דהוא בא
דרך הערמה כמו סתם גניבה דבאה בזמן שאין
אנשים שמים לב.
"ובזה נבין את הרמב״ם דכתב דין של גניבת
דעת עם הערמה במקח וממכר ולא ביחד עם
אונאת דברים שהיא לבייש לחבירו דהוא למד
כמו הראב״ד בפירושו לרבי יהודה .כלומר,
אונאת דברים לבייש ,הוא ענין אחד ואונאה של
מקח וממכר וגניבת דעת בכלל הוא ענין אחר.
ולפי הראב״ד יש לגו עוד מחלוקת בין הת״ק
לר״י .ראינו שבגט׳ המחלוקת היתה אם צריכים
לצער בדיבור דוקא או לאו דוקא וכאן המחלוקת
אם גניבת דעת כלולה באונאה או לא.
וז׳ל החינוך מצוה של״ח ,שלא נאמר
לישראל דברים שיכאינזהו ויצערוהו ואין בו כח
להעז ר מהם .וגו׳ .מדיני המצוה במה אזהרות
וכמה זירוזין שהזהירונו חז״ל בענין זה שלא
להבאיב את הבריות בשום דבר ולא לביישם
והפליגו בדבר עד שאמרו שלא יתלה עיניו על
המקח בשעה שאין לו דמים וכו׳ עב״ל .ומבואר
שיטתו בזה דהכל נכלל באיסור לצער חבירו.
ואינו מבדיל בפרטים רק לא להכאיב את הבריות
"בשום דבר" וכמו שיטת רבי יהודה בגמ׳ דהעיקר
הוא לא לצער ולאו דוקא בדברים דהביא את הדין
של תליית עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים
ולא הזכיר "דיבור" .ולפי זה נכלל גם כל מיני
נקמה ,לשון הרע והרבה לאווין אחרים וכן כתוב
בספר שמירת הלשון של החפץ חיים זצ״ל .וכן
פסק הרא״ם בספר היראים סי׳ ק״פ (נ״א)
ד אפי לו להראו ת פני ם רעי ם אסור.
ומה שכתוב בחינוך שלא נצער "ואיןבו כח
להעזר" ,יש לחקור ,האם כוונתו בזה דוקא ,והוא
גדר בהלכה של אונאת דברים ואם יש לו כח
להעזר אין איסור אונאה אפילו אם השני מנסה
ומכוון לביישו ,או דלמא לאו דוקא הוא ואין זה
גדר בהלנה ,אלא דהוא מתאר את המצב של
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המתבייש בדרך כלל ,אבל באמת אפילו אם יש לו
בח להעזר מ״מ אסור לשני לביישו .והפרט הזה
אינו נזכר ברמב״ם ביד החזקה ולא במאירי ולא
בשו״ע ,משמע דגם צער בל שהוא אסור ,בכל
אופן שיהיה.
ומצאתי בםה״מ של הרמב״ם ששם הוא
מבאר בדרך כלל את עצם המצוה ,וכתב על מצוה
רנ״א (אונאת דברים) וז״ל הזהירונו מהונות
קצתנו את קצתנו בדברים והוא שנאמר לו
מאמרים יכעיסוהו ויבהילוהו "ולא יובל לעמוד"
מפני שיתבייש מהם וכו' ,עכ״ל .מפשטות לשון זה
משמע דאם מחמת הבושה הוא לא כ״ב נבהל
והוא יבול לעמוד או שהוא בעל תקיף ולא איכפת
לו מה שאומרים לו אין איסור אונאה מן התורה,
וא״כ מסתבר לומר דהחינוך הוא כמו הרמב״ם
והתנאי שכתב הוא בדוקא .ומסתמא דזאת היא
כוונת התורה לכתוב מלת "אונאה" ,שוא מלשון
לא אבלתי ממנו באוני שהוא לשון אבל (רבינו
יונה ורד״ק) שהוא צער רב ,ויש לדקדק דבאיסור
אונאה לגר ועבד (מצוה רנ״ב ורנ״ה) לא כתוב
גדר של יכולת לעמוד או להעזר לא ברמב״ם ולא
בחינוך .ואולי י״ל טעם בזה ,דהם כ״כ רגישים
י "דבל צער מועט אצלם נחשב לצער רב ,ולכן לא
כתבו בזה שיעור ,אבל אצל סתם ישראל דהוא
אינו כ״כ רגיש ,נחוץ לכתוב השיעור של "לעמוד
או להעזר" דלהתחייב באונאה צריך הצער
להיות צער רב ,ולפי זה מוכרח לומר דהגר ועבד
יותר רגישים אפילו מבעל תשובה דאל״ב יש
סתירה מהמשנה והברייתא ,דבמשנה וברייתא
כתוב ציור דבעל תשובה ועליו כתוב השיעור של
"לא יוכל לעמוד" או״איןבוכח להעזר" .אבל כל
זה צ״ע להלכה ,דהא הרמב״ם אינו מזכיר
השיעור ביד החזקה ,וגם אינו מובא בשו״ע ,ואין
הכי נמי דבשביל צער כל שהוא כבר מתחייב
המצער משום אונאה ,אפילו בסתם ישראל.
ובאמת יש סברא לומר דתלוי באם יש לו
כח להעזר ,דבנזיקין בדרך כלל מתחשבים
בהניזק לדעת מה "הוא" מרגיש ומה ההפסד
שלו ,ולא מתחשבים בפעולת המזיק אם הוא רב
או מעט .ובהרבה מקומות בש״ס מסופר בעניני
צער בין אדם לחבירו ,ואחד כמעט לא עשה כלום
ולא התכוון לכלום ,ואעפ״ב אם עבור הדבר מועט
ההוא חלש דעתיה של האמורא או תנא ,נענש
הוא שגרם .וכן לעניני נזקי הגוף כתוב בפרשת כי
תצא 'ארבעים יכנו לא יוסיף פן יוסיף להכותו
על אלה מכה רבה" ובגמ׳ מכות בג .לומדים
דהמכות הראשונות צריבות להיות בכל כח
השליח בית דין .וא״כ אחרי האומד של בית דין או

מבת השלשים ותשע אפילו מכה קלה אסור
להוסיף .ובאמת בתרגום יונתן בן עוזיאל מפרש
וז״ל דלמא יוסיף למלקיה על תלתין ותשע אלין
מלקות "יתיר" ויסתכן ע״כ .כלומר ,דאפילו מכה
קלה אסור להוסיף .ולמה קוראים לה מכה
"רבה" ,משום "ויסתכן" .וכן מבואר בספורנווז״ל
מכה רבה שלא יוכל לסבלה עכ״ל ,הרי דאפילו
אם מעשה המזיק היה מעשה מועט אבל אם
לניזק התוצאה היא "רבה" ,נקראת מכה רבה.
ומשום זה תלויבאסישלניזקכח להעזר.
בסיכום ,יש אונאת דברים שהוא ענין
לבייש ויש אונאה בדברים שהוא לגרום הפסד
ממון לשני ,ויש מחלוקת בראשונים אם צריכים
דוקא "דברים" או לא .ונשארנו בספק אם חייבים
דוקא בצער רב או אפילו צער מועט.
ונחזור לענינינו(אם הנודר עובר משום לא
תונו איש את עמיתו) ,דלפי הדעה דהאיסור הוא
לצער ולאו דוקא בדברים נראה לומר דלא רק
אמירת הנדר בעצמה תהיה אסור משום אונאה
אלא אפילו כל זמן קיום הנדר אפשר דיש איסור
משום הצער שנגרם על ידי הנדר .ואם לפי
הדעה דדוקא בדברים עוברים על האיסור
מסתבר לומר דרק אמירת הנדר תהיה אסור
משום אונאה דעצם האמירה מצערת לשני אבל
עצם האיסור של הנדר שגורם הפרדה בין
האנשים יש להסתפק אם זה אסור משום אונאה
דהאיסור אינו בא מהנודר דהוא רק אומר את
המלים וחלות ואיסור הנדר באים מכח התורה
וכמושביאר מורי ורבי שליט״א בקונטרס שלו.
ועי׳ בחינוך שכתב במצוה זו שאסור גם
להונות לקטנים .ואע״פ שמלשון החינוך דכתב
׳ראוי להזהר שלא להכאיק' אי^עמשמע איסור
רק גדר "ראוי"(ואולי רק מדרבנ^ מ״מ המנחת
חינוך הבין מהחינוך דכוונתו דלקטנים אסור
מה״ת ממש ולשון "ראוי" הוא לאו דוקא .וא׳ב
אפשר להביא ראיה מהחינוך לשאלה זאת -
האם יש מצות הוכיח תוכיח את עמיתך על
קטנים? כלומר ,יש מצוה מדברי קבלה לחנך
קטנים מהפסוק חנוך לנער על פי דרכו .האם
האב חייב להדריך וליעץ את בניו גם מצד מצות
הוכחה? ונפקא מינה דיש מצוות שאין חיוב
חינוך עליהם בגון לפי שיטת ר״א ממיץ דחינוך
שייך רק על מ״ע ולא על ל״ת .או כמו שכתוב
בחיי אדם סי׳ ס״ו ס׳ י׳ בהלכות חינוך קטן דכל
דבר שאין בו איסור מצד עצמו אלא שהיום גורם
אין בו מצות חינוך ולפיכך מותר ליתן לתינוק
לאכול קודם קידוש .מ״מ מצד מצוה דהוכח
תוכיח חייב האב ללמד לבנו הקטן או אפילו
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לקטנים אחרים איר להתנהג על כל לא תעשה
וא״כ יש כמה מצות שעליהן אין חיוב חינוך אבל
מצות תוכחה ישנה.
וטעם לומר דאין מצות הוכחה בקטנים,
משום דכתיב הוכיח תוכיח את ’עמיתך"
ודורשים חז״ל בהרבה מקומות ,עמיתך  -עם
שאתך בתורה ובמצות וקטן לא בר מצוה הוא.
ואין ה״נ דלפי הכלל דמחוטר זמן אינו חשוב
חסרון מ,׳מ יש להביא ראיה מצד אחר לחזק
הדין.
בנמוקי יוסך בפרק הזהב וכן בספר יראים
על מצות אונאת דברים כתוב דעל עבריין במזיד

אין איסור אונאה דאינו בכלל "עמיתך" ,וכן
מובא ברמ״א בחו׳מ סי׳ רכה .ומסתמא גם
החינוך יסכים לזה .הרי דיש גדר של עמיתך -
עם שאתך בתורה ובמצות באונאה ובכל זאת
אומר החינוך דאונאת דברים שייך גם על קטנים
ואם הוא נחשב חלק מ״עמיתך" באונאה מסתבר
דהוא נחשב חלק מעמיתך בהוכחה ,אפילו שלא
הגיע לגיל מצוות .הרי דיש מצוה להוכיח חוץ
מהמצוהדלחנך.
(המאמר הזה הגיע לדפוס ברגע האחרון
ונדפס בלי הגהה ,ועם המחבר והקוראים
הסליחה).

התבונן נא שבכל הבנים כתיב כי ישאלך בנך לאמר לבד בהבן הרשע כתיב
והי׳ כי יאמרו אליכם בניכם ולא כתיב לאמר והוא עפ״י דרשת הספרי
ואתחנן אל ה׳ לאמר השיבני תשובה הרי שגדר "לאמו־" השיבני תשובה,
החכם ששואל מה העדות והתם ששואל מה זאת ,רצונם לדעת ולשמוע
תשובה כי אותה הם מבקשים ,לא כן הרשע ששאלתו מה העבודה הזאת לכם
יחפוץ
רק לועג על העבודה ואין רצונו בתשובה להוסיף דעה כי לא
____,
י
החכמה! הוא י
|אוצר
כסיל בתבונה ורצונו רק שיהי׳ הקושיא אלומה וחזקה כדי שיחי׳ הלעג
חזק ולכן לא כתיב כאן שאלה ,ולא לאמר( .מספר חיי המוסר).

צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה ,כמו שלא יכול האדם להכחיש ענין
הצמיחה בסענה כזה ,אני הסתכלתי על האילן יום שלם ולא ראיתי שום
צמיחה ,וא״כ אינני מאמין בצמיחת אילן הלא נשיב לו אומרים כי חלקי
הצמיחה כ״כ דקים עד שאי אפשר לראות עין בעין ,אלא סופו מוכיח על
תחילתו אם אנו רואין גדלות האילן ,א״כ בהכרח שצמח האילן ,כן אמה״ב
צדיק כתמר יפרח כמו שאי אפשר לראות צמיחת האילן כך אי אפשר לראות
הצמיחה  -הרוחנית בכל יום וכ״ש בכל שעה ,אלא סופו מוכיח על תחילתו
אם אנו רואין אח״ב שינוי גדול א״כ בהכרח שהשינוי התחיל לבא תיכף
כשהתחיל ללמוד ולעשות אלא שאז הי׳ הרושם דק מאד עד שאי אפשר
להרגיש ורק אח״כ כשנתקבץ רשימות הרבה אז הכל מכירין הרושם ,ועל
כן צריך האדם להוקיר גם רושם דק ,בלתי נראה( .מספר חיי המוסר).

בוקר ויודע ה׳ ,הבחינה אם הדבר הוא אמת לא בנגיעה עצמית  -אם יוכל
להניח הדבר על מחר( .ממוהרא״מ שימענאוויץ זצ״ל)
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נר-מלוה סימן יא-לאוץ ש^ין׳בהן סדיקורז
 MMארל לל נע? .מה׳ .מלל דין ה׳ כהוא הפך ממ׳ש נפי'
תו ואת בנוע׳ש והרג סקד!ש נעל אוריסיזתומים יצא16
לי־ט והניא מן’הימב .ולאו ומריעה שאג• דאיןזה ניתוקבתור
אלה סלני'.שהעש?1לצלנ ו/שליכין רכתי 3אחריו לחליה .ני(7ק
גמור  6?:.מעיקרא משמע (צמ*ש רש׳י הס נלאו רננלה !'אפילי
דלרנייופי .הגלל? ס;ינ .ליה לאו דננילה ניתוק לעשה אע׳ג
מעיקרא משמש'היינו .ו!קא בצילה שאינו כולל מ'אישור אחא■{
'אנל טריפה שכולל מ איפור  .אחר לא אשיג .ניתוק אנל לא
תפיג .איי נותיוק גמור'משני .שניתן להשבו; ומש׳ה ביזע דאיו
ליקי; עליו משום ,נלאים כיון'שאינו ליקה על השנחצטל וניתן
,להשנון !הניאו הרב לימודי השם.משמו נוצ׳ו ע׳ג והוא
;כפתור,1 .פוא !דפח׳ח ושימי'! וישיב ,זה אהני יא לן להשוות
'הדעויז"צי .היפי"ילא נימא .יהתיס' יומא מאולקין• עם תוש
ישנת ואולי! .ואילם געלמא איןילנו להקשות .מתים' ריומא
להתיפ׳ .לשאר .מסכתות ימוועת זאת יתוס' יומא ..שנידמו
אינו מרציתינו .נעלי  .'Dip'sשנעל' התלמוד אלאהה ממהר׳ס
זווטננוךק.זכמ'ש.הךנ' יך אהרן.א'וז סי' שכ'«' 1והרב יל<.
מלאכי .נבלל' הר,ופי דיפ׳ה □יךי'זוהרג צאוןעחיינו נסער.
•יופ/ד׳ה ודקט׳ו/ונשם הגדולים' ת׳א ריש ונ׳טינע׳ הנחננז
'פתח ע יניס _ח’א לע־א ע*נ לכו חזו ומה שתירצו התוס
ועוד דהוילא< שבכללות א נא לתיוק 1א'כ למה הוצרכו■
לטעמיא דניתזלהשנו; הפוק לי דאפיצולא :יתןלהשנון אינו
לוקה מטיפה והוי' לאו.שבכללות וי׳ל יומה שהוצרכו לטעמא
והשנון לומר לן דמפיב נבול ממש ונתיב נקרא נהיייא
אינו' נפטר מזהמלקית מטפמא'רהוי׳לאו ענב ללוח'דעד כאן
א אמוינן_אין ליקיןעללאו שבכללות אלא עכאותכ.הונריס<
שנכללו' נו ואינן מפורשים נכחת נהדייח אנל רנר למפורש
להדייא לא .הוי לאלשצכללות ולוקין עליו וכמ׳ש• התום' נפי
'צל שעה יכ׳ד ע׳א ו׳ה כאאין לוקין על לאו שנכללוחיכו
דולר כמפורש צהייא נקרא לא תגיב גאו סננללות וכ'כ עוד
כיומא דל׳ו .ו-ע׳ב ינ*כ ה׳ה ניעית רנינו נפ״א מק׳-א׳נ דין
ב״ךוכנר תוצא כצל זה נאכוכה לעיל יפי'ו׳ ומשם נארה וכיון
ויפשטו של מקרא קא מז^רעל הםנת רעהו ממש לא חשיב
או'.שנכלל'ותוהוס' אמינא דליקה שפיר קמיל דאין עליו חלקות<
וטעמאיגניהן להשנון ומכאן אתה רן וכל כני' השנויים?
־גספרי הלא מראש אין לנקי] עליכן מכני תיי טעמי ופרשת
אלה .הדברים'השנויים'נפפרי דרשוה מעל סכר הנועם
מחאשושמו הפרי דני רב 1רח'ת' ע״ו והוא ביאור נפלא על'’
מפרי מארג הגדול מהרד׳פולחקנת הקיצור לא הנאתי פירוש
כי הכפר מצוי לכל מנקה כתג הכנ׳הג נסי מ ני' כע׳ה כל
המעקה מחייתו של חנירו הרי היא נכלל מפיג גכול וכ'כ
הרג' פתיל הכלת נכי׳כנ״ל כר.נ מרן ננ׳י שם משם הישנ׳ת
דלא עשו תקנת כשניה אנא נמטלטליס אנל בקרקע -לא
אילנך מי :הפיג נבול רעהו וננה כותל נחצר חנירו כי' דינא
הוא ונעל החצר פותי כל ננינו ע "ש ויעויין נמ׳ל נכפ״ן
מה׳ גניבה ונמגילת ספר נלאוין הנ״ל

י

י■ עד שלגיה לכחש בםם!ן וקביח־ צ עה שלא לשבע

על •כפירת מבון

בחבית

ני .הרי ביארם רצינו נפי המצות כי' רמ׳ח רמ׳ט .
ונפי־א מה' שנועוח דין חי הת־נלאוין ר׳ס ימ׳א
'מגילת פא־ שם חינוך סי' רל׳ג רל׳ד וניפגש שבחומש כי
רכ״הרכ׳ו זוה׳ר ,כי' קצ׳ק רצ׳ו 3מ'4כי' קכ׳ס פתיל.
הכלת סי' ע׳ג קי׳ט צת׳ר כי' רנ׳ה י־ג׳ו טור חשן המשפט
ימן רצ־ך ספי יראים סימן רס״א .והא גך לשון .תינו□
שם 5נ1עת הפקיון כיצד .כל עי שיש ממון חנירו נידו נין;
פקדקנין תליה או שבולו או עשקו או מצלו אניריולא החזירה
וכיוצא ?זה ותנע ממנו ממון שישלו נייו יכפר נו ה'ז עונר
נל'ת5.נא' לא תכחשו זו אזהרה לכפירת ממון ואין לוקין■
יעל לאו זה ואה נשנע לו על שקי על ממק ,שכפר נו ה״ז
עגצר •נלאו אחרועלזה נאמר לא -תשקרו איש .נעמיתו זו■
אזהרה לענעעל כפירת .ממין .ושנועה .זו היא הנקייאת,
סנועת הפקריז ומה הוא חייג עלשניעא המקרי] ששקי־ גה..
משלם את .הקרן שכפר נו עם תוספת חומש ימקריג אשם•
ו־איניןשהיה מזי.ר נק שהיה שובב נו' ונפ׳ו דין ח' נקב
נשלע ?5ועת מקדון נתזיו אעס־י &ג;גע לש ;ר ו? ־.רובו5

עדיה'נסעת שנועי־״ו אינו ליקה אלא תניא אשאו נלבו

סהל1-

הכתוג מוצ^זו מכלל הייני’מלקות וחיינו אשם נין גזרון נין.
נשיונב כמו שביארנו נס'א ע'כ ונ*כ הסמ׳ב נלאוין ה«'ל אבל.
הרנ החינוך נפי' הג׳ל כתג ועובר עליו ושקר ונשנע כל הכפינה. .,

נמ/יר ליקה ואעפ׳י שאין׳ נו מעשה מחימר השנועסתיינהו^,
חורה מלקות ע'פ ואחריו נמסך הרב עיר מקלט נמנין
המצות'פי' רכ׳ח ע׳ש ותמוהים ונייהם והתורה לא חייגתי \
^א קרנן אשם לא מלקות וכמ׳ש הי־מנ׳ס והפמ״ג .י'

(*FPiO

אני להרג לח׳ם נפ׳ז -מהי •אלו ויןמ׳-.ועל״הדן

מ'ש רנינו שט הנשנע ׳שנועת■ הפקרון .ו\׳
־ ־ י •
?מזיר אעפ׳י שנשנע לשקר-והתת נו עדים נשעה ־שנועדו •ס ׳
אינו לוקה 'כו׳פתג יקשה רהך הוי לעעאנפ׳ סנועתיהפקרון
1ל'ז הזיו נשמעת הפקדון והתיו -נו אי מחייה מלקות •לתור
אד קרנן׳ליזול או שניהם ולא אפשיטא וכיון שכן אמאי מס-יב• ־-י*
רנינו להניאקרנןעל הפפק דנחניזו תולין־נעזרה יי׳לי ישסז
פשטוה מט־ייתא דקאימרה תאמר נשנועת הפקדו! שאינגלוקס׳
וע'כ' נהיחראה איירי דאי לא ליכא מלקית ואע׳ג דותו ■שם
פשיטות י זה ואמרו מאי “-אינו ליקה׳ אינו .נפטר בז' מ'מ כבת:
פשטוה ימלקיח לאורים נלא קרנן לא.פגי ונשאר'הספק אי
הוי קרנן לחוויה או קרכןעס מלקות ואין*( לקין על השפיקנת!
ולכן ־כתג רציפי קרנן לחודיה רע'כ נשניצדדיהפפק שנשארו
קרנן׳מייתי' ואין'להמלט חמנו־כי׳ע׳ש ולפ״ז יגול התימא
עוד על הרג החינוך שחיינו מלקות ו״מאי׳ל דס״ל דלפי
הדחייהדדחי'שם'רנ כהגא•צופיה נאומרומאיס איט-׳לוקה>
דאי׳גונפטר במלקות כלומר'אינונפטרנמלקות-־נלנר; :אלא
קרנן נימי מיייתי מזה'יש לפשוט יהא .והא. :ענדינץ ומשה
כתג הרב :האינוך' הלא ילוקהר •ונפ’פ• ניקרא כתג • שמניא
קרנן-ואולה' אין נזה-כדיישניעה מאחרדגא נאמר כן אלא׳
דרך דחייה נעלתא'ואין סייגי סלקדת מספק דהאקי׳ל אין
מלקין מספק דהא מלקות במקום׳ מיתה עומדת ושמאאפשר
לומר'וכיון ונאותה ויחיה• לא נאמיה נה בלשון :דינמא •■ס׳-ל
דלקישטא' ימילתאיקאמר הכיומנאתי אק לי ■מדברי הכ׳מ-ז׳ל
נרע'ר• מהי■ שנת שכתג לדעת וניט שטעמו משים ולאוחי
לה בירן דילמא כוי משמע דקו&טא דמילחאיהכי ־ הוי 'מ'
ויעוייןינלחס שם ונש׳-יד מלאכי סי' קל*!־ ונשי עץ• ווכ•~.
להרג לאון וזיד״א זלה׳ה נריש מעיכת כדלית יכנר הונאו׳
,
דבריהם-נספרי זס כללדיול ואכמ״ל
זרע ■ 'סהר? הגדול 'תנאידאורייתא  :כתנ ■נס׳ם הנהי*.
 . .ע׳ד■ דס׳ז ע׳א וז׳ל וראיתי עוד■־ להימאס נפ׳א
□י׳ומ׳ט שנתב הזהירנו מהשבע על נפיייממון המוטל עליו
והוא אמרו לא תשקרו איש בעמיתו ע'כ יהפמ׳ק הגיה ג"כ
אזהרה'זו נפיירמ׳א ואיכא לעיוני טונא ואזהרה זתילמיה
דתפיל מדכתיב ולא תשבעו נשמי לשקר והמגדיל סתימא
’תא נז־ס נת'כ והניאו הרחנ׳ם יהפמ׳ג סס'לא’ה£קרו-מה
'ת"ללפי שנא׳ונשנעיעל שקי עונש שמענו אוהיה מנין■ ת ל
לא תשקרו ע'כ ומשמע ולא מצאו מקוס לאזהיה -כי אס
<זהכאלחכ׳ל מלא תשבעו כו/בי אך ראיתי לכמ'ג ?לאוין הנ׳ל
'שכתג שנוע׳העדו׳אזהיתה נכלל לא תשנעו נשמי לשקר ולא
ידעתי למה נשתנה שנזעיהפקוון שלא נכללה אזהרתה נלא
חשנעז • ושטע׳קעיו׳ננללה אזהרתה והדבר צ׳ת עב'ל "ואנן
צעניותין נכר כחמו שליש יסוב נזה ימצאת כי י תדרשנו לעיל
פי יב יאה רצונך ליעת תראנו משם ודע עור דרני נס׳ה פי׳
■ הנ׳ל נחג שחי שנשנע לשקר על כפיר׳ממון עובר נב' לאויץ
ד/שוס לא תשבעו נשמי לשקר ’ומשום לא תשקרו כמו שנתנאר
נה' שטעות עכ'נ וכ'כ התיטךוהןו"הר נסי׳הנ׳ל יע׳ש ואנכי
איש-צעיר לעת כזאת נקשתיהו ולא־מצאתיסו •וראית• לה1כ
פ׳ד נוף הנ׳ל שבס הוא הניאו משפ רנינו וכחנ והיינורף־ת
נעונה המן שאז• עונר משים שניטה אגל א■ -לא ענה אמן
> .
אינו ע1נ<־ ני אם תשים לא .תשקרו כי׳יע׳ש

עו שלא ידרזוטות איש

אח אחיו במקה

.וממכר •י עז *שדא להוטות בדברים איש את
עמיתי  :עת שדא להוצח־ה ארת הגר ברברים
ענ 1שלא לה־טרתא־ת הגר במ־“?ח ומשכו■/

נר •מלוד ,הימן >אי לא* * י“'
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כל -ה! ,ד׳גיא־סרניט רפי״גתה׳מכירה ונפי״ר דין
י’נ והנאה .:ונש״ה כייי־׳ן עד רנ׳ג .כמ׳ג לחוין
ק׳ע ער קע׳ג מגילת.שפר  coחיגיך כיי ם'ג ם'י ש'מ
סמ׳א וגרפים שכזו.ץש'םי'ש*נ ס״ד של׳ז כל'חםמ*קםי'פ*נד
קכ׳נער׳א וו’ה־ .כייכ׳א מימ׳א קצ"דפתיל •:כלת סי׳ .י‘י
י"טע׳ג כת׳רמפיירנזחעד רש׳א טת׳ת כי רכ׳ז רנ׳ח פ׳יר
ג׳א נ׳ן' רנ׳ט ג• :והא ל־ לזין רניטנפייג !קשור למוכר או
לקונה לכתות אז חגי־! .שכה‘וני תמכרו ממכר לעמיתך או'
קנה .יויו עמיתך  ,אל תיט ואעפ׳י שהוא עובר נל׳תאינו
לוקהמפגי .שניתן להשטן וני! שהינה נמזי.־ נין שגא ידע שיש
נמברזה הוטיקאייג נשלרי.כןונפי*ךשם.כתנ כשה שיש הינעה
נמקה וממכר נ־ יש הוגייה נדס־ים שנא יוצא חוט איש את
עמתוטי/ה .הונאת דכי־ים יכינו היה נעל תשונה לא יאתר
לישטהמעשיך הראשונים ואם היה נן .ג־יס לא יאמר לו
זכור1ועשה..אמתין.היה גר ונא .נלמוד״תורה לא יאמר לו
עה £אכלננלות..וטרפית.ינא .יילמוד •תורה שניתנה מפי
'יענוךה.סיו.ישורי 1וחולאים נאים עליו אושהיה מקני■ נטו
לא■ יאמת לו.בר.־ך.שאמ־וחניריו לאיוב .הלא יראתך כפלתן
י זכור ,נא .מי המז נקי .אנד .כי'כל המאנה את היר נין במ מו ן
נין סגרים עיבר ננילאוין׳שנא׳וגרלא תונה זההיטית וגרים
ולא תלחצנן זה הוטיתמסון ׳.הא למדת שכל המאנה את
מהאובר .נג׳לאוין משגה .לא .תונו איש את עמיתיי ׳ומשוםt,
תינו אישי את אחיוךתשים וגר לא חננה וכן אש לווזנו והונהו
.נממק עובר נגילאוין .משים אל חוט'.איש את אחיו .ומעם
ולא ,קונו .איש את .עמייט ומשוס ולא תלחצנו • ומפני .מה
עובקנגר.על.לאו של.התייתרנדיםאףנאוניית.ממון  .׳'
.יע3לצו .שיל היניית ממון אף נהוניית  .וגרים תפני; שהוציא
הנתגנ את שגיה.ס3לשק הונייה אחס וכפל לאין נגר ננ'־
 ,כדניים גכירוש ,לא .ר,וט .ולא .חלת־ן גדולה?.וניית וגרים
׳קהונמת •ממון סז.ה ניתן להשטןתה לא ניתן זה .נממוטת־
עיפו והיי .הוא אומר נהוניית' וגייס ויראת • סאלהיך לפי
פהרנר.מםיר ללג האלמות כל דגר .שהוא משור ללב נאמר
גו ויראת מאלה־ך וכל הצועק מהי־ניית וגרים נענה מיו
שנא'מ אני ה' .ע׳כ״וע׳ל אית פ׳פ׳א תה .שכתנתי סם עזי
מעטן זהוכשג החינוך ז׳לנשי' הנ׳ל שאין לוק־ן עלהוניית
וכריס לפי שאין נו מעשה .גס על הינייתממון קיט לקה
• לפי שניתן להפלת י .יכה :ה׳ה נרעייג שם הה נהנאר נמכות
.די׳ו וכל המשלם איט לוקה.וה׳ז כגזל .ואגידה וכנציגה ע'כ
ועיין נמנילתיפפר לאוין.הנ*ל ופ׳ד ע'ו.מהשפלפלנחכמה'
•
;ענין זה .דע?ע נש'תנחת נכווים דמ׳א כע׳ג

.ואני .נעיגיי הנה הנאתי עט; זה גאיוכה לעיל כי' א'
ומשם נאר׳ה וכי תאנה נפשך לשנוא פיק זה
גמור משם ואכמ׳ל י ומ׳ש רענו כל המחנה את הגר עיבר
ע׳לאיין כו׳וגריויתחוהיס מאד מאד ובנך ה׳ה והלחיים שם
המה גאו נן תמהו על דני־ות  .קדשו והצריגוס עיון לכו
חוו .ויעיייונפ׳עון יהושף כשיטתו למגיעא וע׳ח ע׳ג שכתב
שיש חילופי טייסהות נג־ייתאוההס וחתי .להניא מן היש:נ
יניי רניט יע׳פויע״ע נס׳פרי האומה ח׳ג דל׳ו ע’ג ונש'
קי׳המ אשכנזי.נפ'ח.מק'ע5דיכ ד^ה.ע'נ שנשא ונתן גרגרי
ה׳ה והלח׳הוהגיא מן הישוב דגריירנינו לטחזו י אך מה
שיש עוד לאמוק על רטנו רנס׳ה פיירנ׳ג כתב וכנר נתבאר
בנערת .מציעא שהמאנה את הגר עונר משום לא תינו ומשום
גר לא אונה ; והלוחצו עונר משוס לא תלחצנו מוסף על
כאזהרה שהיא נכלל עם ישראל נאונאת ממון עכ׳ל• י •-
מדברות אלו גר׳דני; נמעיןונין בוגרים אינו עיבר אלא גג׳
לאוין ומלגו שזה כפך הברייתא יתציעא כדע׳ה דאשיקנא
כתם אחו זק ואיזה בג' יע׳ש גטו נה שהיא כפך ממ׳ס
*
גוזיטרו ועונר גג׳לאוין נין נממון נין גרגרים כנ׳ל' .

להשמ׳ג גשי/ע׳ג י שכתב האונה את הגר
(*fYfcO
אף בוגרים עובי־ ננילאוקמשוס ולא תונו
אישאת עמיתו ומשוס ונוקלא תוגה .והיונה אותו "נמלטן
עינר משום אל תיט איש .את אחיו.ומשים לא תונו י ומה
שאומרים גפ׳הזהג סונ׳ט שעובר נגילאויזמלל כל הלאוקיתד
יכ 1אם לוחצו בממון פכ׳ל ולא ידענא מאי אאר מר דהא
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נכי הזה5 :ס שניט המאנהאתהיר עובר בנ׳לאוין דג•־ לא
תונו אותו' ולא תונו איש את עמיתו וגר נכלל עמיתו היא
ואלוחצו נמי עובר נג׳ילא תלחצנו וגרי לא הלחין ולא ההיא
לו כטשא וגר.נכלל הוא כיי׳ע׳כ ־ וצכ״ז .צריך לומר דמ׳ש
השמ׳ג כולל כל הלאוין יחי היינו לאו ולא תוט איש .את עמיתי
האמור נישראל שכילל ג'כ לגר א'כ קשה ולחה מנאו היא
נחשנון השנים מאת־ שהוא סלל י ותו קשה .ונהאונה אותו
בממון מנה נחשנין השנים האחד אל תיני איש את אודו שהיא
כילל נ'כ להגר והכיסשוסלא תוליכאמור נגר וקשה דיה
נאמי־ .להונאת רנריה .זאמאי שסק לאו דנא תלחצנו .שהוא
מבואר יותר ומייתי זה וכעת לא מצאתי מענה ש,ינ מצאתי
להרפ׳ר דס׳י כע׳ג שנאמר על דבריו והצי־יכס עיון לכו
ח;ו ויע׳ע נמ׳ש שבסוף יףהנז׳יהן ליהונא לעילנכי׳זה כוף
אות ע׳נקחטמשם ויע׳עבאות שאתר.זה
פשלא לרתחדך לאדוניו עבר שברה ימח;ל

לאיי :פא שלא להונות את העבד הזת

־ ’"

שברח לארץ

ני תרי ביארם רנינו נפ׳חמה' עניים דין יוד
ך^,י
.ונכי המצות כיי רנ׳ו רנ׳ה □מ׳נלאיין ז׳ 'וק׳ף
וינא וחיי לאוין ז׳ חינוך שיי תקפ׳ג תקפ׳ג ונופים שנחומש
כי׳־תקכ״ח חקפ׳ט זיה׳ר כי' ב׳ך כ'ו פתיל תכלת כי' י*ר
יכ׳דכתר סי׳ירס׳ב רכ׳ג טי׳ר כ׳סי רם"ז ס' יראים כי'
רפ׳א והא לך לשיןירניט שם ענר שנרח מחיל לאיק אין
• מחזירין אוחו לעסות ועליו נאמר לא תסגיר ענד אל אדוניו
ואותר צרנו שיכתוב לו •גט'שחרור והוא יכתוב לו שטר חוב
נדנדו עי שתשיג ידוויתן לו-ואס לא רצה האדון לשחררו
מפקיעין ג׳ד .שיענודו מעליו וילך לו ענד זהשנרחלארק היי
הואי גרי צדק ועיפיף לו הכתוב אזהרה אחרת למישמאנה אותו
מפט שהוא שפל רוח יותר מן כגר וציה עליו הכתה שנא'
עמך ישג נקרנך נא' שעריך נטונלו צא תוניס זו הונאת
ונדים נמצאת למד ■שהמחנה׳ את הגר■ הזה עוכר בג' לאוין׳
משוס לא תונו איש את עמיתי ומשום וגר לא תעה ומשום
לא תוננו וכן עובר משים לא תלחצינו כמו ׳שנארט •בעטין'
הונאה גנפי׳ד מה׳ מכירה ).ענ׳ל הנה נא מ׳ש רבינו ענד
שגרת מח׳ל לתיק כוי עיין נכ'מ ועיי! מהשהקכהנ׳ה קרב
הקדוש מה.־ה*א זנה׳ה נם' הנהיר עק החיים פ׳ תצאדקכיה
סע'א ונם‘ מקראי קדש דקי׳ז ע'ג משם מין; זקט הרג
המוכמך זלה״ה ויע׳ע נספרו היקר ישרש יעקב נחלק באר
לח• סוקסיג מה שבחג לתיק משם הרג הגרול מהר׳ין׳
נ׳מיל וכן ראיתי מקשה להרג לש;ן ערומים יעיד כיג •והן
לו הונא נארוכה לעיל נפי' זה םוףאותכ'וישס ישנתי מה
שתמה הינ יצחק ירנן על תידוק ה־נ מוהר׳ה ן׳ גאחיל ואם
רצונן לדעת תראנו משם יכתג קרפ׳חנס' מיס חיים דל׳ו
ע׳גדהא דכתג רגיט ענד שנר׳מת־ל לארק אין חחזיריןכו'
מכתנר׳שאסהזר ויצא לחיל שינו לחזור ולהשתעבד ט ע'כ ורמז
אלהיס ונר ט שכ'כ ג'כ הייני ז נחושות נח״א בלשונית וקי׳ד
ע׳ג ט"פי ז׳ך ונתן טיב טעם ודעת בוגר לנו חזו_ ע'כ
רנינו ואומר לרגו שיכתוב לו גט שחרור ס'כתג
ו מיש
הרא׳ש נפ השיולחכי' מי נדמיירינשלאמנא בא׳י
תי שרוצה לקטחו ואילו מצא למה נזקקנו לשחררו נהי
שדרשו תנחים שהין להסגירו לאדוניו להוציאו צת׳ל מיהו
ילא יצא לחירות נמה שט־ח לא׳י הילנך אב יגול נחוכיו
;ימכרנו ואם לא יכתוב העבר שטר לאדון נכדי דמיו ושיחרינו
אנלאם ירצה להשתעני נא׳י לא שנקינן ליהשמאישתדלנו
בדברים וילך ׳אחריו והכי אחי־יני נכתיטת דק׳י שיכול למוכרו
לישראל אחר עכ׳ל והניאו רינ׳ט גנו נטי׳רס׳כי רס׳זוכהג
'.הנ׳י שס והר׳ןכתג ראם׳רצה להשתעבד נו נא׳י יכא' כו׳
.אקל הרמנ״ס נכ׳ח מה׳עליים כתג ואם לא רצה הארון
‘לשחררו מפקיעין ניד שענודר מעליו דלך ל’ נו' משמע ליה
אילתא כפשטא דלא תסגיר עני אג אדוניו היינו שאין חהזירין
אותו לענווה אפילו לא׳י ומיהו צריך נט שחרור ואין מפין
את רגו נכתוג לו ע׳כוגתנה-־ן ולפ׳ז צ׳ל דסא דאהרינן

־ נר פ׳לו־מ טיסן
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רמניה ד׳אענד כנעני של ישראל שנראתא’ל לא׳יע׳ה
 cxjכאובות ר־״ישיכ־ללמוכרו *63י ולא גרים לןההרמג״ם
זאי ךריס ל״ה מביש .נלין כפרית והאי זניניון לאו מנייה
'יעיין מה שעיים הרא׳ה • והרג צן־ל כת' ה;ז' חמ׳ה חמ׳ס
יירא על פירוש האא׳ס "ם הרג גחלת יעקב ז״ל
ממש לאחרים אלא לעצמי ־שיזכתינ פטר על ישיוע׳כ ועיין
שם השג ישיג על פירוש'הראיה ויעליין נספר תועפות
נאי־דנ׳ן סי׳ הנ׳ל מיס נזיז ימ' 6רנינועני 55י־א לארץ
רא׳ס אי/מיר דק״ט ע׳א וכהשמטות אשרכם לו צפוף פ’«
הרי הוא גר  .צדק והוסיף לןהפמוב אזהרה אוזרת למי שמאנה
אגורה צ אהלך ד׳ע ע*ד שנה הוא תאה על הראיס וכתב דנם'
הימי כו׳נדלצאלז למד שהמחנה את הנר אזה עובר בגי לאוין
כו׳והקשה הלת׳-ס רד׳ לאוין נינהדנ׳דנל גר צדק כמי׳ש הוא.
רגריהנח׳י איכס מוגנים יע׳ש ויע׳ע נסינני שמואל עדויל
לקס׳א עיא וחזי הוית להרג פתיל תכלת נשי' הנז' שפירש '
נספי־ר מהמגירה ( והן לו הונא לעיל גאות הקודחת )
הלאו הדילא אינני הנוסף □ו בי׳ינא מצא מענה גכלאהרס׳ח ׳ לקרא זה איירי נענד נוי .שברא מרבד מי מחיל לא׳י וקבל.
עליו ז׳מצות נניןנת ואסור לאינות נלנרים ענ׳ל והיינו'כפי,
־הס׳עק אדרים ע׳נהרוח׳ן ע׳ג הוקשה לו  pוהניחו נצ׳ע י
ראשון סל רש׳י נשם המתרגם ו־מוהים לנריו ישניק פירוש
והרג גרי האדמה ח'נ דל׳וע׳ד ה&־צס יו! על מהריז׳א
כל אכוסקים שהפקו כשי'
שלא /כישר דנרי הלחים שהקשה לי־נינו פ; והואיצה ליש.5
להקיו■ אה אזהיה הלזו ללא תסמר ניהל'אף בשפחה
ויעלי
ונרי רניניוה׳ק דהמאצ׳את ?צר הזה יש לו לאו טפף וצא
כנענית מי אמרינןענר אמר רחמנא ולא שפחה -
־ חוננו ושלש דגר הרי ד׳נו׳יע׳ש
אודילמיענל לאוז־וקא אלא ה׳ה שפחה ומאי לנקט קרא ענד
אני להרדנ׳ז 0י׳הנ'ל שהקשה נס .היא הא
וראיתי
לנר הכתיב' נהמה לדרכו שלאיש לעשות נרחי׳ה ואין לרכה
‘נופא ק;יא על ונרי רנינו וכחג לחרק ועגל
של אשה לנרוח רכל כלולה כתיג והנה מדנרי הכפרי נראה
אילי לכלל אחיה •שהרי עריין מחופר גט שחרור יאסור בנא
שאין השפחה נכלל ענל שאמרו שה נפי ראה והגיאו רש׳י
ישראל הילכך אפיק לא חינו איש את אחיו ועייל לא אונני
נפי׳התורהשס ת׳ל ואף לאמתך תעשה כןלהעגקלה .יכול
ומיש הרהנ׳ם שהוא גר יצדק לא&יקי שאינו גר תונצב אנל
בא• למימרא שהוא ני צרק נמור כיו; שעויין לא גחן נו האי ון • אף לרציעה תיל ואם אמור יאחר כעבד העני ולא אמה
ע'כ והניאו ג'כ ה׳ה נפ׳ג מה' ענדים לין י׳ג וכן אמרו
נהי שחרור אעפ׳י שמפקיעין כענירו ממני וזהו סנתיהימנים
בפ׳ק לקידושין רי £וט׳ו וכניאוהו התום' נה״פהיהטטל לכ׳ב
ביתני .שהיא שכל רוח נייתר מ! הגר נו׳ ואס צתב לו נע.
ע׳כויע׳ע נם' ספרא דני רג הנדפס מהדש נפי ראה לרכ׳ט
 .סחרור מהו שפלותו משאר גריס  :וכן משמעות הלשין שככל
ע׳א־ וכן יש להוכיח מן המקראות לאין השפחה נכלל ענד
ואס לא רצה האדון לשחררו מפקיעין נ׳ד שעבודומעליו‘ .
!עלהקאמר ענד זה שנרח לארק הרי הוא גר צדק והוסיף לץ
שהרי כשכא הכתוב להזכירם היא מזכיר אח שניהם ואס איהא
הכתוג אזהרה כו׳עפיל ־ ואחזה אנכי להפריח נמ;ח ול׳וע׳ג
ששפתה נכלל עני לישחוק קראי משאתה ומיכתב רחמנא
לתרוייהו ש׳חדענד להוד ושפחה'.להוד ואקזהנכלל זה וכמר'
שנתב דאפי׳תימא דהרטנ׳ס א".רי נענד דעדייןילא קנל W
שתראה בלמה מקיאות ונקיט תרוייהן ואעם קצהו היאהנע׳
שחרור ושמו שני׳ממ׳ש 5היא שכ-לון־ווז יותר מ! הגרים שייך
לך לך ואנר□ היטיב נעטרס ויהי לו צאן כו' ועניים ושפחות
שפיר למימר דכמאנה אוחו קענר על לא חינו -איש אא אחיו
נע' יירא וי קח אכימלך צאזק ונקר ועבדים ושפחות כו'נע'חייי
דאיזיו הואנמצות וכראיתא נהחונל וס’ח.ע’א (גני אאלהגן
שרה ויחן לו צאןונקר ועניים (שפחות נע'.ויצא ושפתות
התכהחי־נל כעני כנעני של אחרים חייג נפול; רני יאודה
ועניים נא' וישלח יעני ושכחה ונעשית הדניוח ענוך ואמתך
אומר אין לענריס נוסח כו׳מ׳ע ור׳יאמר קרא כי ינצו אנשים
יחדיו איש ואחיו ־ נמישישלו אאוהיצא ענד שאי! לו ,אחיה
משפטים אח עמו אז את אמתו את עין עבדו או את עין'
ורבנן אה-ו הוא.נחצות ע'כ  ).ולפ׳ז אי/ה החזה לישוב הרוני!
אמתו שן ענדו או שן אמתו א& ענוינח השיר או אמה ט'
(כאלה רנות בתורה ננניאיס ונתונים'ואם אמרתי אכפיה
ק׳נ׳ל אינו מ! היש׳וב ויעויין נס׳מרכנח המשנה אשכנזי נפי
מסול ירבון מכל אלין מוכאמדפרט לך ככתוב כלא' וא׳&׳ת
זה דס׳ה ע'נ שהאריך בישוב דנרי ורניגו דהנא ושנסוף
לאי[ זה נכלל )ה וכשאומר ענד ואינו מזכיר אס ה או שפחה
פייר מהמכירה ופלפל צהנמה יגל ינרי ה׳כוהנה׳ם ז״ל
נמו לא חאגיר עני אל אדוניו .הוי רוקא ענדולא שכה־ ואל
שהניחו שסדנרירניט נציע יע׳שו־ע׳ענס׳רינא וחיי נלאוין
הנ׳ל דףה׳ע"ג מיש ננננין זה וכחג הרב'החינוך נסי׳הנ״ג‘
תשינני מקרא דלא תצא כצאת הענדיס האמור נפ׳משפטיס
ופיש׳י כיציאת ענדיס כנעניים סיוצאין בסן ועין כו׳ קרי
ונוהגת מצוה /ושלא להשיג ענו אל אדוניו אפי נז׳הז"נזנרים
ונקמת שהכל מחהרין שלא להשינו אל אדוניו אחר שהוא
לשפחה נכלל ענדים היא דכהיב נש! ועי; עי; ענדו או עין
נורח אל הארק הנבחרת• ועובר על זה וחפשו והשיט אל
אמתי שן ענדו או שן אמתו מ׳ועלסניהס אמר קרא גני אמה
אדוניוענר על לאו זה • אנל לעי הדומה .שאין מחיוב
כענריה לא תצא נשןועין כצאת כעברים אלמא נכלל ענד
חלקות לפי שאין החיוג אלא שמחזירן לענרוח » ושמא לא
הוי נמי שפחהשהיקאף שפחה יוצאתנשן ועין כמדובר הנא
ואמרי אי משום הא לא איריא רהכא נא נח הכתוב ילא ללמד
יענוד נו אדוניו עוד ואין מלקין מספקע׳כ ונלאו רלא
שאין באמי העמיס יקעני כנעני כיוצא נש׳וע חנללאנחית
חוננו כתג ונוהג איש*ר זה £לא להונות העבר שניח [חאלוניו
לומר שנם נשפחיז כנענית נוהגת וין ושן ועין וזס־נמקומו
לה׳י נזכייה ונקמהנכל זמן ועוני־ על זה והאונה אותו נין
נדנריכגין נמחון ענרעל לאיזה ואין נו מלקוח מפני באפשי*
מוזכר לניהנח והנא לא נא לאפוקי אנא נאמה הענייה
.לעטר עליז מינלי עשייה מעשה עכ״ל
שאיט נוהגה נה כדנר האמור • ולכ׳ז ותנא לינ׳א רלא
(אנכי לאיאעחי גמה הוצרך לדאות אה עצמו ננחינא
תסגיר אינו טהג אלא נענד כנעני .דוקא ולא נשכחה כ׳ן
לעק׳דועי׳לנסי׳זס סיף אות פיו
טעם זה ולא כתג הטעה כפשוט ש:תי הוא עצמו
נאונאת הנר ינאתאת .אהד מישראל רנאינאה דניים איני
י
פב עילא ליעגודז יתום ואלמנת
לוקה לפי .שאין נו מעשה ונהונאת ממון אינו נוקה מפני
שניתן להשנוןוכמו שנתבאר נאות הקודמת ולמה שינה אלז
רנינו נסע׳ו מה' דעות ונספר המצית סי׳רנ׳ו
ביארו
ומן התימה על הרג החני :שהניא
טעמו כאן • .
כמ׳ג לאוין ח' דינא לחיי ומגילת ספר שה
לנרי החינוך הללונכוף נאויןז׳ולא העיר נזה נס לטעמיו
במ׳ק סימן פ׳ז פ׳ח חינוך סימן ס׳הזו׳הר סימן י׳ט פתיל
ריהיג' נלאו דלא יסגיר כאינ 1לוקה לפי כאין החיוב אלא
הכלת סימן ייג כת׳ר הי' רס׳ה ספר יראים פי’־'; והא לך
כשמהזירו לעגדוח כז׳איכא צמידק כיון כנכהוג קפיד שלא
לשין רנינושס חייב ארם למהר ניחומים ואלמנות מפני
יסגיר אוחו ניר רגו א'כ מיד כשהסבירו עיבר עליו ומה לנו
שנפשן שפלה למאור ורוחם נמוכה אע'פ שהן נעלי ממון
לבקש אס יענוד נו רמאסלאו וטסי עדיף הול׳ל יטעמו
אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מיזיהרין א׳נו עליהן שנאמר
שאינו ליקה לסי שאפשר לעמי עליו גלי מעשה כמ׳ש נלאו
 1לא תוננו ומשכחת לה כגון שמצוה לאחרים להיפסל ולהחזרו
כלאלמנה ויחוס לא תענו! כו' ולאו זה חע'פ שאיזלוקין
1לזה 'יל יי־ד מטיסה זה היה השליח חייג מלקוח דאי׳שליע
עליו עונשו מפורש בחורה כו' " והרמנ׳ןנהשגותיו לספר
ומשיה נקט טעמא את־ינא
המצות סיי הג׳ל כחנ כלידנרי רנינו שאפילו ?ודה לרעת
הימני□ שלאו שנכללות נא ימנו פרטיו אלא אחת חנל כאן
דרש׳י נעי׳סחורה פ׳וזצא פירש לא חבגיר ענר
אל חרונ״ו נתיגומו לא המסר ענד עממק ליד
נאמר שהוא לאו פרטי וימנו שתים סהרי חלקן הכתיינאומרן
אס ענה חענף אותו חה חירש חכמיה נצל מקים כיוצא

נר מצות □5מן יאלאוץ שאץ ב״ן מדקות
מגילת אביזר שם הלי; יעד רנינו באומרו שאם
היה כותב הכתוב נאי לכל ח' והחד אז ימנו
שתים אנלכשיצא א' מהם בלבו נלאו בפני עצמו עדיין לאו
שבכללות .הוא ולא יחנה כי אם לאחר כמ׳ש לעיל נלאו צ'ח
עב'ל ־ והרב לב .כמת דקכ׳א נתב על ונרי הרחנ׳ן והא
וכתב דזה מדרש חכמים בו' אינו אלא כשסכום א' מכרטין
הנכלליןנלאו שנכללות חזי הכתוב וזכר אור,י לבדו כלאו אחר
בו' והדמיק לזה כל שאור וכל ונש לא תקטירו שיש עוד
לאו אסר כפירוש נהה; לערר שנאמר לא חאפה חמין כו'
אבל כהן כאלמנה ייחוס אין בהן לאו פרטי לשוס אחר מהן
נפי׳לזמה שאמר כי אס ענה תענה אותו אע'פ ראותו קאמר
בלשון יתיר אין נו ימז לשום א' מהן נפי' כמילת אותו
ואימא לכל אי משניהם חוזרת ועדיין שניהם כלולים יחר
ושפי׳־ מקרי לאו שבכללות ללקוח על שניהם א' בלבד כשאר
כל לאו שבכללות תה אני צריך לומרעיע דרנו של הרמג׳ן
ולא לדעת הי־מנ׳ס ני כנר כתבתי לעיל נהימן ט׳ דקט׳ו
בני שאור ודבש שמנאיהרמנ״ס ללאו א׳נפייצ׳חשכשהפרטים
■ הם שנים כלבד נלאו הכולל אע'פ שנפרט א׳ מהן ללאו
בפני עצמו נמקוס אתר אינו נמנה שניהם אלא ללאו אתר
נלכד עכיל
 fJfiKlתחזה דמה שהזכיר■ מלקות נלאוזהאשכרהלישן
הוא וסרניה ושאור ורכש שהזכיר לעיל מזה
נקיט ואזיל והא נלאו זה אין נומלקות כמ״ש וכיני וטעמו
יתבאר .לקמן נפ׳ו • ואולם ח׳ש אע׳ב ומלת אותו בלשון
יחיד נאמר אין נו רמז לשוס א' מהן כו' תמוהים ונריו
בעיני יהא נסיע היה נוטל דנ׳נע׳ב אמרינןאוחוולאאותה
•יע׳ש הנא נמי אינא למימר הכי אותו ולא אותה וי׳ל כיון
שכלל גס האלמנה נלאו זה אין לנו לומר אותו ולא אותה
כדמוכח נפרק היה נוטל שם • הנה גסהרשנ׳-ן ז״ל נזו׳הר
 :בפימןהנ׳להניא ונרי:הרמנ׳ןהללו וכתב שאינו רוא׳ונריו
•כאן שהרי אמרו בסנהדריןדס׳ה ובכריתות דיג נעניןאוב
וידעוני ,שהן חלקין נחיתה ואין חלוקין נלאו וחלוקה ולאו
■ שמה הלוקה וחלוקה ומיתה לאו שמה חלוקה והנלמד מזה
; הוא שאס י אינן הלוקין נלאו אפילו הן נחלקין נעונש אינה
• חלוקה והימנין כתג זה להשיב על הרחבים ויל שחלק אוב
• וידעוני לשתי אזהרות מפני חלוקה ומיתה כמ״ש במלית
•□ימןט׳יע׳שעב׳ל • והנה הי־מנ׳ן נכוף כפי החצות בשבא
;להשליסהליה אזהרות שהקל מחשבונו של הימניים זיל כתג
• שיתום ואלמנה נמנה אותם לני אזהרות יע׳ש והיינו מ׳־ש
כאן שהם שהי אזהרות נם הסמיק נפי' הנ׳ל מנאן לשתי
•מצותיע׳ש  :אך הסמ׳ג נלאוין הנ׳ל מנה אלמנה ויחוס
למצוה א' ונתב הרב החני׳ב נספר דינאוחיי שם וז׳ליש
ל/מקו׳עיון על הסמיב שמדבריו בהקדמתו נר׳שראוי לחנותם
•לשתים כפי סברתו שכתננלחוין שנ״ח שכל שהאיטו׳מפורשין
גפ׳והן נ' במו׳כנון עמוני ומואבי נא ומבושל שאור ודבש זג
• וחרצן • אתנן זונה ומחיר בלב • פצוע וכא וכרות שפנה •
'גתים ורכב ראוי למנוהן ובסימני השפרנימזיו פי‘ח‘ נראה
’שהוא פוסח על שתי הסעיפים ולא ניירת ליה מילתה אם
־ראוי למנותם לשתים או נאוזנשכתב שם תיל שלא לענות
אלמנה ושלא לענות יתום שנאמר כל אלמנה* ויתום לא
תענון • ■ ומי שלט נוקפו למנותו נכי לאוין לא יחנה
■ כלא להונות ענדשנרח מחיל שנאמר לא חוננו ע'כ ל והן
• ל׳ו הובא לעיל נאות הקודמת ) אנל נלאו? קיף הסכימה
י דעתו למנות אלמנה ויתום למציה א' בכתב על אינאת הנר
והעני שנרת לאיי שהדעת מכרעת שהם שני לאויןולאנמנה
כל אלמנה ויתום כי אם כאזהרה א?ע'כ ותיתאוחאי שנא
י כל אלמנה ויתום העמוני ומואני ־ ונא וממשל י ושאור
׳ורכש * וזג וחרצן כי' שמנאן לשתים ואלמנה ויחוס מנה
למצוהא' כו' ע'כ וכן תמה על דנרי הכמ׳ב היב הנדול
חנא דאורייתא בסוף ספר הנהיר פישת דרכים □דפיה
:והניחם נחימא לכו חזו ועי׳ל נסימן יו׳ד אוח מיג מ׳ו
;ע־ו ק״א קכ״ח קנ׳ח קס׳דונפימן זה אוח פיח ק' קיט קטין
קי״ן קנ׳ו וכנר נא בארוכה כלל ןה לע'ל 5יתןו' לכוראו
עור כתב הרב התניע כס תיל ועוד שאפילו שיהיה דעת
הסמ׳ג ניעת הרמנ׳ס שהלאו שבכללות לא ימנו פי־טיו אליו
אתדכק׳ש בשורש טימן הראוי היה שיחנו כאן כל האלמנה
1יתוסי ללי שהרי חלקן הכתוב אס ענה העגה אוהו ונמו

ק״ג

נס' משמית מצוה להיז"הש אתי שכתנעלדנדי
וראיתי
הריונין שדבריו תמוהים שהרי הי־הנ׳ן ענמו
השיג על הרמנ׳ם נס'המצות במלית סימן ט'שמוה אוב
וידעוני לשתים מטעם שהלק□ הנתיב בעונש נו׳כנ׳ל והן הן
ונרי הרשני; נם' זויהר כנ׳ל • ואני מתפלא הפלא וכלא
שתמהו ’על ׳הרמנ׳ן כן ומי שיראה דניי הרמנ׳ן נפימן ט'
הקשה עלויב־י ־הרמניס שמנה אוב וידעוני לשתים מטכס
שחלקם הכתוב בעונש מסזביא וסנהדרין כנ׳ל ובסוף דבריו
כתב ואמנם אנחנו לפי ענייניט במצות אין לנו קפידה נ:ה
־ עכלל • ביאור לדבריו י שקושיא זאת הוא לדברי הרמב״ם
שכונר שאין למטת לשתים היכא שנאמרו שתיהן נצאו אחד
ולפי דבריו לא הי׳ל למנות אוב וידעוני לשתים דאס מפני
שחלקן הנתיב נחיתה חלוקה יתיאה לא ישתה חלוקה כו' •
אמנם לפי ,דעת הימב׳ן שכל שנא הדבר מכירש נמקרלו
נמנין לשתים אעפיי ששניהם נאמרו נלאו א' אין צורך לומר
שאוב וידעוני עמנין לני מפני' שחלוקין נמיהה שאפילו
שאמת  ,הוא וחלוקה ומיתה לאי שמה תליקה כה
כל זה נמנין לשתים מפני שאוב וידעוני מפורשןס נפכוק ,
ולפיכך מנאן הואי לשתים ניזשטנו ומסיישהקסה על הרמנ׳ם
בפי' רביו לפי דבריו כל הימנים הוא שהקשה הכי דלפי■
דברי הימנים שכונו־ יכל שהם נלאו א' לא ימנה פרטיו אלא
א' ומה שמנה אוב וידעוני לשתים מפני שחלקן הכתיב במיתה
איב הכא נמי הו׳ל לחלקן לני מטעם זה שהרי חלקן הכתוב
באומרואסענה תענה אותי וזה ברור נדנריהרמנ׳ן ז׳לכא
ולדעת הימנים נובל לומר דאע׳נרס׳לידחלוקה ומיתה שמה
חלוקה נכא)באלמנ? ויתום נא מיקרי חלוק' ושאני אוב וידעוני
ומעיקרא כתיב אל תפנו אליהאונות ואל הידעונים וחתיך
חזר וחלקן ואחר אישי או אשה כי יהיה נהם אוב או ידעוני
מות יומתו כו' ולא אמר אל תפני אל האובות ואל הידעונים
וא׳־שאואשה אשי יעשה אותו מות יזמתו אלא הזר ' וחלקן
בפירוש אוב וידעוני אנל הכא בחלוקת אלמנת ויתום אם היה
חוור ואומר כי אם עגה תענה את אלמנה אי את היתום היה
ו ומה ברומה לחלוקת אוב וידעוני אב ל כיון שלא פירש ואמר
פתס כי אס ענה תענה אוהו אין זו חלוקה שאס אתהאומר־
ז־מיקרי חלוקה יהיה חוזר על היתום ולא על האלמנה ואין
כן כונת '..המקרא אלא כונה המקרא הוא שחוזר נו
על היתום נין על האלמנה ועייל והוא הנכון דהא רכיל להרמנם
דחלוקה דמיתה שמה הלוקה היינו רוקא באוב וידעוני שעונשם
בידי מדם אבל באלמנה ויתום שעונשם נירי שחים לא הוי א
חלוקה ודומה לזה כתב הרשני־) נזוה׳ר במלית □יפי שס׳ה
שהימנ״ם אינו מחלק הלאוין לשנים אלא כשהם הליקין
בעונש נירי אום זה במלקות וזה נמיתה אנל אס חלוקין
בכית או נמיתה ביש אינו מונה אותם לשתים לפי שכולן הן
במלקות והבאתי דבריו נלאוין רי׳ט דקצ׳א עיי ע'נ ויע'ע
גמיש נלאוין ל׳ת ל'ט ר׳ה ר־ו ואגן בעניותין כנר כתבנו
חענין זה לעיל סי' ח‘ אות י'ג ייד וט׳ו ונפי' ט' אות י׳ד
;נסי' יוד אות ע׳ח ק' ונפי' זה אות ניב ס׳נו פיר קליד
קל'ו ונסי' זה אות ה‘ ו׳ ואם רצונך לדעת תראנו משם ויע׳ע
במגילת ככר לאוין ח׳

רנינו אעפי' שא״ 1לוקק על לאו זה הרי עונש
ומיש י
מפורש בתורה כו׳ הטעם שאיט לוקה פי‘ הרב
החינוך נסי׳הנ׳ל לפישאין העינוי דבר מ=וייםפי׳ דנרוניכר
כרי בהלקיח עליו כי לעולם יוכל המענה רשע לטעון בשקו•
כי מן הדין ענס או לטונחם והיחנרך שמו ויתעלה הוא
בוחן לנות וכליות תונע צערם והרי עונשו מפורש בתורה
והרגתי אתכם נחרב כי' בלומר מדה כנכד מרה שתהיינה
נשי המענים אלמנות ונניהס 'יתומים ילא ימצאו מרחם ח׳ו
שנמדה שאד□ גוורר לו ואם נקבה היא המענה המות ואישה
יסאאוזרת שתענהנניה נו' ואנא חזיתיה לרניגותנא דאורייתח
בנימוקיו על החינוך שבנוף ספר פ׳י שאחר שהניא ונרי הרוג
החינוך הללו כחג עור אפשר לומר לפי שלאו זה אפשר לעבור
עליו מבלי מעשה שהרי'אפילו נדבריםאיכא חשים לאחעטן
וכל לאו שאפשר לעבור עליומנל? מעשה אף כשעשה מעשה
אין לוקין עליווכמיש מר ניהו נופיה סי' שליט שמיהשינ׳ו
תקפיה־וסטעס ז? שכתב הרגהחינוך כאןאיט נח לי כלל
ע'נ וכעת לא *שמיעט מאי טנקאדלאניההליהלחרעעם

שיעורי ב״מ

הזהב

שעט

להשיגו בפחות ל״ה משלם הוי אונאה כיון
אה״חז.4.54ג:??.

בכלל עמיתך דאינו נוהג כאדם מן הישוב,

דשוב יש לו ברירה להשיגו בפחות ,אבל

ועכ״פ מבואר הכא דבעי עמיתך וכ״פ

בלדידי שוה לי הדבר לכשעצמו שוה לו

המרדכי והיראים מ״א דמי שאינו עמיתך

ונהי דאם הי׳ משיג בפחות למה לי׳ לשלם

אין איסור אונאת דברים ,אבל הרמב״ם

על חנם אבל עכ״פ כששילם שילם לא

והמחבר לא הביאו ד״ז והרמ״א הביאו

חוסר ברירה אלא מחמת ששוה לו
מחמת
אוצר החכמה!

וצ״ב אמאי ,ובמרדכי כ׳ דמאחר דמבואר

כן ,ודוק•

דגדול אונאת דברים מאונאת ממון ממילא
כ״ש דבאונאת ממון ליכא איסור למי

-------------־־ץ

רלה.

אר״י משום רשב״י גדול אונאת

שא ■ ני עמיתך ,אבל כל הפוסקים לא פסקו

דברים מאונאת ממון וכו׳ שזה ניתן

כן ,וצ״ב.

להשבון וזה לא ניתן להשבון,

וכתב

המרדכי דכיון דלא ניתן להשבון ממילא

והנה

בסוגיין

מבואר

דאונאת

ממון

לוקין עליו ,וכבר תמה הב״י בחו״מ סי״א

ואונאת דברים חדא דינא הוא

דהא הוא לאו שאב״מ וכ״כ בחינוך דאין

דכשם שאונאה במו״מ כך אונאה בדברים

לוקין לפי שהוא לאו שאב״מ ,ובחפץ חיים

וכו׳ ,ואמנם רוב עניני האונאת דברים

בסוף הפתיחה ללאוין כתב דאין ליקין לפי

שבסוגיין היינו שמביישו ,וכ״ה לשון הר״מ

דהוא לאו שבכללות ,וצ״ב אמאי הוי

בספר המצות מל״ת רנא ,וכ״כ רש״י בפי׳

כללות ,הא האיסור הוא אחד לא לצער

עה״ת שלא יקניטו וא״כ הרי צ״ב מה ענין

חבירו ,ומה שיש כל מיני סוגי צער הא אינו

זה לאונאת ממון ,ובהא דמבואר בסוגיין

עושהו לכמה סוגי איסורים.

דלא יעמוד על המקח ואין דעתו ליקח

ולכאו׳ מה הוא מביישו בזה ,וברשב״ם
הביאור בזה באות רלו בס״ד.

פסחים דקי״ב ב׳ מבואר דעיד״ז הוא

מפסידו ממון שלא יקנו אחרים אצלו,

1

׳

דלו .נ״ט א׳ ,עם שאתך בתורה ובמצות

וא״כ הריהו בכלל אונאת ממון ,ובהא דלא

אל תונהו ,פי׳ ריטב״א דהיינו אשתו,

ישלח המרים לקנות אצלו והוא לא מכר

אבל שאר הראשונים מפרשי לה כפשוטו,

מעולם מבואר בכס״מ פי״ד ממכירה מפני

וכתב הנמוק״י דמי שמונה עצמו מותר

שמבייש או את המוכר או את הקונים

לאונותו ,וביאר הסמ״ע בסי׳ רכה דאינו

ועכ״פ בעי שיהא שם איזה ביוש ,ובדרכי

,n
3יןר
שעורי ב״מ א שרייבר ,ישראל בונם בן פנחס { }1עמוד מס  383הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שיעורי• ב״מ

שפ

הזהב

נתיב בינה

משה סי׳ רכוז כתב דנראה דהמוציא ש״ר

חיוב וחייבו במה של״ה צריך להיות

על חבירו הוי בכלל אונאת דברים אבל

מחוייב זהו הגזילה שבזה ,וזהו מה ששולט

הסמ״ג מנאו ברכילות ע״ש ,וע״כ דמיירי

עליו ומחייבו במה שאינו מחוייב ,וה״נ

שלא בפניו ושלא בידיעתו דאל״כ פשיטא

באונאת דברים כ״ה במה שמצערו או

דהוא בכלל אונאת דברים ואין לך ביוש

שמביישו ועושה עמו כאשר הוא חפ^והרי

גדול מזה ,וע״כ דאינו יודע מזה ,וא״כ

הוא מוכרח מגופא דשמעתתא דבעי קרא

למה הוא בכלל האונאה ,ועי׳ מהרש״ם

דויראת מאלוקיך שלא יאמר מי יודע,

ח״ב סי׳ רי שכי דכל המצער את חבירו

ולכאו׳ הרי אינו מובן למייל קרא לזה ומה

עובר בלאו דאלמנה ויתום לא תענון ,ויל״ע

הוה ס״ד שיהא מותר כי אין מי שיודע,

אם הוא גם בכלל אונאת דברים.

ואטו בעי קרא שאסור לאכול חזיר כשאין
שום אדם רואה ומ״ש הכא ,אכן זהו

הביאור

בזה נראה בסייר ,דהנה ז״ב

הביאור דהאיסור הוא מעשה האלמות

דאונאה אין משמעותו רמאות

שבזה וממילא כששום אדם אינו יודע

שמרמהו והרי מקרא מלא דיבר הכתוב

כוונתו ואינו ניכר כלל האלמות שבזה

והאכלתי את מונייך את בשרם ושם

הו״א דאינו נחשב כלל מעשה אלמות ואינו

הכוונה למציקייך ועוד נאמר להונותם

אסור הגם שהלה מצטער ואהא קמ״ל

מאחוזתם ושם הכוונה לנשלם ,וגם אין

דסגי לן במה דבורא עולם ית״ש יודע.

לומר דהכוונה לצער גרידא דא״כ מה בין

אונאת ממון לאונאת דברים והכל ענין

ולפ״ז אפשר דהיינו נמי טעמי׳ דהמרדכי

אחד של צער ומה שייך לחלק בזה בעמיתך

דלוקה דלפ״ז אונאת דברים יש

וכיו״ב ,ואמנם המושג דאונאה הוא מעין

אופנים שאפשר לעשותם במעשה וגם

צער אבל צער דרך גזילה אלמות ושליטה,

דא״כ זה ואונאת ממון יסוד איסור א׳

כלומר ,שהמונה את חבירו היינו שהוא

להם וממילא גם כשעשהו שלא במעשה

רודה בו ושולט עליו ועושה עמו כרצונו

מ״מ ילקה לפי דלאו שאפשר לעשותו

זהו יסוד הגזילה

במעשה לוקה עליו גם כשעשהו שלא

שבאונאת ממון לפמש״נ בסייר כבר כמ״פ

במעשה כנודע השי׳ בזה ,ואמנם הפוסקים

בזה דעצם נטילת הממון אינה גזילה לפי

נקטו בדעתו דכוונתו למכת מרדות ,והיינו

דהוא חייב לו את זה ורק דמה שהטיל עליו

נמי כוונת הח״ח דהוי לאו שבכללות כי

ומתעלל בו,

והלא

שיעורי כ״מ

נתיב בינה

הזהב

שפא

לפ״ז הלאו כולל ענינים רבים ,כי יש

דהא דהקפיד ר״א עד שלקה העולם וכו׳

אלמות ורדיי׳ בממון ויש בצער ויש בביוש

לא הי׳ על עצם הדבר כ״א על מה ששרפו

ויש בהוצאת ש״ר והכל אופנים שונים

טהרותיו בפניו ,וצ״ב אמאי הי׳ איכפ״ל

ששורש האיסור בהם אחד הוא ,ולפ״ז

בזה טפי מבכל הענין ,וגם דבאמת צ״ב

נראה דדעת הפוסקים דאונאת ממון אסור

דאם הם אמרו מפי השמועה למה נחלק

במי שאמן עמיתך הגם דאונאת דברים

עליהם ,אלא דכיו״ב מצינו בשילהי פ״ק

שרי היינו משום דביסוד הדבר גם אונאת

דיבמות במעשה דיונתן אחיו של רבי דוסא

דברים הי׳ אסור למי שאינו עמיתך ורק

שהי׳ עמו ג׳ מאות תשובות בצרת הבת

דבדבר שאין מגיע לו אין שייך לומר

שהיא מותרת ולא קיבל טענתו של רבי

שבהימנעותו ממני הריני שולט עליו,׳
}™*•**7?:ע
וכאשר אינו בגדר עמיתך ואינו בר כבוד

דוסא שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא והעיד

וכו׳,

מותר לאונותו אבל ממונו הא הוא שלו,

דכשיצאו יצאו בג׳ פתחים ,וביארו תו׳ בפי׳

והר״מ והשו״ע ס״ל דאה״נ נתמעט רק

א׳ דכדי שלא ימצאוהו יחדיו ויצטרכו

עכו״ם ,והיינו נמי סברת הסמ״ע דמי

לקבוע הלכה כמותו ,ומה חששו הא

שמונה עצמו שרי והטעם כהנ״ל דממילא

מקובל מפי השמועה שאינו כן ,וממ״נ אם

השליטה עליו היא דבר שהוא לרוחו ואינו

אכן היו צריכים לקבוע כמותו מה טעם

נחשב שליטה ואונאה.

בזה להתעלם ולברוח ממנו אס אכן האמת

ואמאי,

וביותר

דהתם

מבואר

כוותיי.

רלז .ג״ס ב/

הנה במעשה דר״א וחכמים

מבואר ברמב״ן דהטעם דבירכוהו

הביאור

בזה נראה בס״ד ,דהא ודאי דאם

לפי שהחזיק במחלוקת יותר מדאי והוא

אדם יודע בבירור מוחלט על

הי׳ אומר מסברא והם אמרו מפי השמועה,

הלכה מסויימת שלא יתכן שיהא כך וברור
כשמש

וצל״ב אמאי באמת נחלק ר״א כ״כ אטו

לו

לית לי׳ אחרי רבים להטות ,אלא דבזה י״ל

כשאומרים לו בהיפך מפי השמועה הרי

דס״ל כב״ש דהא ר״א מתלמידי ב״ש הוא

ברור לו דשמועה זו אינה נכונה כי הרי לא

כדפירש״י בכמה דוכתי ואינהו הא ס״ל

יתכן שכ״ה ,ואמנם זה שייך רק בדרגה של

דאזלי׳ בתר רוב חכמה ולא בתר רוב

ר״א ודכוותי׳ כיון דבאנשים כמונו אם אכן

דיעות ,והנה בירו׳ רפ״ג דמוע״ק מבואר

נאמר בהיפך ש״מ שסברתינו אינה נכונה,

דהאמת

הוא

בהיפך

אזי
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ן

יג) ופעמים הרבה מצוי עוד לאו אחר והוא לפי מה שרגילין  hiבה פעמים
ות לחבירו במעשיו הראשונים או בפגם משפחה או במיעוט חכמתו בתורה או
1אכתו כל איש לפי ענינו אשר נאמר לו דברים אשר יכעיסוהו ויבהילוהו ולא
באר מים חיים
ריהם <לט)שהוא לאו גמור ועיין בספר המצות תשיב אתה בדבר הזה והוא יודע שאינו יודע
ם ח׳ ים)וברמב״ן שם .ודע דלאו זה שייך בין וכיוצא בזה עיי״ש.
ומ״ש אשר נאמר לו דברים אשר יכעיסוהו
יה״ר ובין ברכילות ואפי׳ על אמת ובין בפניו
שלא בפניו ולהמספר ,ואפשר דגם על המקבל ויבהילוהו הוא ממה שכתב הרמב״ם בספר המצות
־ לאו זה דאילו היה מראה פנים נזעמים במצוה רנ״א וזה לשונו הזהירנו מהתות קצתינו את
:ספר עבור זה להראותו שאינו רוצה בלשה״ר קצתינו והוא שנאמר לו דברים אשר יכעיסוהו
ויבהילוהו ולא יוכל לעמוד מפני שיתבייש מהם וכן
ממילא היה נשקע המחלוקת.
ופעמים הרבה וכו׳ במעשיו הראשונים או כתב בספר החינוך במצוה של״ח וז״ל שלא להונות
ם המשפחה וכו׳ .כדאיתא בב״מ (דף נ״ח לאחד מישראל בדברים כלומר שלא נאמר לישראל
) במשנה כשם שיש אונאה בממון כך יש דברים שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח להעזר
<ה בדברים וכו׳ היה בעל תשובה לא יאמר לו מהם וכו׳ וסיים החינוך ע״ז והעובר על זה והכאיב
־ מעשיך הראשונים וכו׳ לא יאמר לו זכור את ישראל באותן שפירשו ז״ל כנ״ל וכיוצא בהם
עה אבותיך וכו׳ ומה שכתבנו במיעוט חכמתו עובר על לאו ואין לוקין לפי שאין בו מעשה ,וכמה
דבאמת הא דנקט הגמרא בעל תשובה או מלקות בלי רצועה של עגל יש ע״ז ביד האדון
טי אבותיך לציור בעלמא נקט וה״ה לשאר המצוה ית׳ ויתעלה עכ״ל .ובאמת לאו של אונאת
■ים אשר יצער בזה את חבירו כדאיתא בח״מ דברים <טא)גדול מאונאת ממון כמ״ש בב״מ שם
׳ רכ״ח כגון אם נשאל שאלה לא יאמר לו מה עי״ש .ומ״ש בפנים וק״ו אם היה זה בפני אנשים

שבילי חיים
מבאן שאין מחזיקים במחלוקת דאמר רב כל המחזיק לפי שעה ולפי מצב דור המדבר (ועד לזה ,מה שאמרו
חלוקת עובר בלאו שנאמר ולא יהיה כקרח וכעדתו אחר כך בנ״י ־אתם המיתם את עם ה׳") ,וע־כ באופן זה
ויש לדייק מאי קאמר ר־ל "מכאן שאין מחזיקים־ ,וכדי למנוע שערוריה בעם ,מצוה איכא לבטל מחלוקת,
הדבר נלמד מדברי רב עצמו ומדברי הפסוק דלא כל שאינו מראה בזה שהצדק עם הצד החולק .ובכל ענין
 rכקרח ,ובמו שהוא עצמו מביא .ועוד מה שייך לומר ס״ק הזה עיין היטב שמה״ל שער הזכירה פ׳ י״ז.
שה היה עובר באיסור מחלוקת ,הרי דתן ואבירם הם (לט) שהוא לאו גמור .ועיין סמ״ק מצוה קל״ב שמנה
בעלי המחלוקת והקב־ה גילה שהגיע זמנם להענש לאו דלא יהיה כקרח וכתב שם שהוא אזהרה שלא
.יה נהג מדת חסידות במה שהלך בעצמו לבטל לערער על הכהונה ,ובכלל זה שלא יהיה בעל מחלוקת.
חלוקת ,ולא מצד הדין .ונראה לבאר שודאי משה וכן הביא החרדים פ■ כ־ר בשם גאון (כנראה הוא בה״ג
ה לפנים משורת הדין ,אלא שר־ל למד משם שנזצוה שראיתי מביאים שכך דעתו ,אבל ממנין מצוותיו שמנה
ז טובה למי שצודק בריבו להשתדל לבטל המחלוקת פסוק זה אין להביא ראיה ,דלמא ס״ל שהיא אזהרה שלא
בי שלום ,וכל בך למה בגלל עוצם קלקול המחלוקת ,לחלוק על הכהונה) ,ובשם רבי שלמה ן׳ גבירול ובשם
י רב אמר שהמחזיק במחלוקת באופן שעושה ריב הרשב׳־ץ.■ן (או באופן שצודק אבל יכול בקל לבטל המחלוקת (מ) וברמב״ן שם .והוא כתב שמה שאמרו שכתוב זה
־ימה כדי להשפיל הצד השני ,ואולי אין ללמוד זאת אזהרה שלא להחזיק במחלוקת הוא על דרך תוכחה,
; יהיה כקרח אח שסתמנו לאיסור בנת-ח ,וצ״ע) הרי אבל עיקר הכתוב במחלוקת הכהונה בלבד .והרמב״ם
עובר בלאו .ולפ״ז יתיישב חילוק הלשון בין ■אין עצמו כתב שם שאין כאן אזהרה כלל רק שלילה,
־קים במחלוקת־ ובין *המחזיק במחלוקת עובר שהתורה מודיעה שבעתיד לא יהיה עונש בליעה ושריפה
לחולק על הכהונה אלא עונש צרעת (ואף שבל״ת מ־ה
:ו־ ,כי מדובר על שני אופנים שונים כנ־ל ,כנלע־ד.
א״ת כיון שדתן ואבירם היו מוחזקים בעיני משה הביא בתוך דבריו לא יהיה כקרח אזהרה שלא להחזיק
זעים גמורים ,שהם היו ניצים וניצבים וליקטו המן במחלוקת ,הרי כתב בעצמו שהוא על דרך הדרש וכו׳
:ת וכפרו בנבואת משה ,וה׳ הכריז עליהם שהם עי״ש) ,וכן כתב המאירי בסנהדרין שדרך הערה אמרו
־ם רשעים א־כ מה שייך עוד כלפיהם מצוה לבטל (כדרך אסמכתא) שהמחזיק במחלוקת עובר בלאו .ועיין
:וקת ,הרי יצאו לגמרי מכלל עמיתך ,ועוד שמצוה עור בסוף מסכת ד״א זוטא פרק השלום מגודל מעלת
 1.גודל רשעותם לפי מה שהשחיתו כרם ישראל ,יש השלום ומגודל גנות המחלוקת.
־ שטעם ביטול המחלוקת אינו כדי לחוש על בעל (מא) גדול מאונאת ממון .ולכאורה משמעותא דקרא,
:לוקת (באופן כזה שיצא מן הכלל עב־פ) אלא עיקרו (ובפרט מדכתיב ויראת מאלקיך ודרשו ז״ל שהוא דבר
.יכין שלום במחנה ישראל ,והרי כאן אם גודל המסור ללב) ,וכן משמעות לשונות ודוגמאות חז־ל ,שאינו
ותם היה גלוי היטב למשה ,לא כן היה בעיני העם עובר אא־כ כיוון לצער את חברו .וכן משמע מדברי רבנו

חפץ

פתיחה ,לאוין
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מקור החיים

״I

ץ?

\C

יוכל להעזר מהם ^פילו אם היה הדבר בינו לב״ע עובר על לאו דלא תונו איש את
עמיתו דאיירי באונאת דברים כדאיתא בב״מ (דף נ״ח) וק״ו אם היה זה בפני אנשים.
ונמצא לפ״ז שהמגנה לחבירו בין ברכילות ובין בלשה״ר בפניו ובפני אחרים מלבד
שיש עליו לאו דלשה״ר ורכילות כמו שכתבנו לעיל עובר ג״כ בלאו זה.
(יד) ואם גינהו כ״כ בדברים הנ״ל וכיוצא בהם בפניו ובפני אחרים עד שנשתנה
פניו עי״ז עובר ג״כ על לאו דלא תשא עליו חטא שהזהירה התורה בזה שלא לבייש
את חבירו ישראל אפילו במקום התוכחה ובינו לב״ע דהיינו שלא לדבר אתו קשות
באר מים חיים
כן איתא להדיא בש״ת לר״י במאמר רי״ד עי״ש .ולהמספר בלבד י“״ורק בפניו.
ומ״ש בין בלשה״ר משום רכל אלו הדברים (יד) ואם גינהו וכו׳ עד שנשתנה פניו .היינו
שכתבתי באות זה <טב)הוא לשה״ר גמורה ג״כ מן שנתבייש ותפסתי לשון הגמרא דז״ל הגמרא )ץ
הדין לבד מהאיסור של אונאת דברים כמ״ש בש״ת בערכין (דף ט״ז ע״ב) הוכח תוכיח יכול אפילו ץ*,
במאמר הנ״ל וכן מוכח מהרמב״ם בפ״ז מהלכות משתנין פניו ת״ל ולא תשא עליו חטא .ומ״ש ובינו
ריעות הלכה א׳ ובהלכה ה׳ עי״ש שב׳ בין בגופו או לבין עצמו כן כתב הרמב״ם בפ״ו מהלכות ריעות ף'
בממונו או להצר לו וכו׳ וכמו שנבאר הכל איה״ש ה״ח וז״ל המוכיח וכו׳ לא ידבר לו קשות עד
לקמן בהלכות לשה״ר בכלל ה׳ .ומ״ש בין ברכילות שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו חטא וכו׳ מכאן
היינו שאומר לו בפניו ובפני מי שדיבר עליו מה שאסור לאדם להכלים את ישראל וכ״ש ברבים וכו׳ ־54
שאמר לו עליו מתחלה בינו לבין עצמו דמן הסתם כך אמרו חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו
מצטער על זה כי הטבע שאין החי יכול להכחיש חלק לעוה״ב וכו׳ ע״ש .ודע דרש״י פירש שם
בערכין ופניו משתנים דהיינו אם הוכיחו ברבים
את החי ואין בו כח להעזר מזה הצער וכנ״ל.
ודע דלאו זה שייך בד׳ אופנים הראשונים ואפשר דרש״י לא פליג אהרמב״ם רק נקט מלתא

שבילי
ממש״ב בכלל הי במ״ח י״א שאותו דיבור גנות שבפניו
היה אסור משום אונאת דברים לא שייך היתרא דאפי
תלתא שלא בפניו ,וכמו שפירשנו שם בזר״ח ס״ק ב׳.
אמנם בגט׳ דב״מ הביאו בין הדוגמאות לאיסור אונאה
"אל יאמר לו בדרך שאמרו לו חבריו לאיוב הלא יראתך
כסלתך ...זכור מי נקי אבד" ,והרי שם התבונו חבריו
לתועלת התוכחה ולא לצערו ,כדמוכחי קראי סובא .ועיין
באחרונים לחו״מ רכ״ח שפירשו שהם עשו כך מפני
שהטיח דברים כלפי מעלה (ומשמע שע־כ מותר היה
להונותו) .אמנם מתוך הפסוקים משמע שעוד לא הטיח
דברים ממש ,וגם לשון חז״ל משמע יותר שהיה בדבריהם
משום אונאת דברים .וע״כ היה מקום לומר שכל שאין
סיבה מספיקה לפי הענין לדבר קשות ונחשב הדבר
כפשיעה הוי בכלל איסור אונאה (ועפ״ז־'יתבאר באופן
מרווח׳מה שנענשה פנינה במיתת בניה על שציערה את
חנה בדיבוריה ,אף שאמרו ז״ל שלשה התכונו לשם
שמים■ ,ואחרי מהם פנינה שכונתה היתה שחנה תתפלל
על הבנים) .ומה שמשמע בדרך כלל ,וכן בדברי רבנו,
שאונאה היא בזדון ובכונה תחילה יש לומר מפני שע״פ
רוב דוקא כונה זו לצער היא הגורמת שיעור הצער עד
כדי שנבהל להשיב ,שהוא גדר האיסור תורה כמבואר
ברמב״ם[ .ואגב דאיירינן בענין זה נראה לומר בס-ד שאיסור
אונאה דרבי יהודה שאמר אף לא יתלה עיניו על המקח ולא
יאמר לו בבמה חפץ זה הוא ואינו רוצה ליקח וכו■ אינו אותו גדר
אונאה של צער שדיברנו עד כה ,חדא שמצוי שלא יביא צער
גדול למוכר ועוד שמשמע מהראשונים על התו־כ שהמדובר אף
כשהמוכר לא שם לבו להטעיה ,וכן משמע בברייתא דב־מ נ״ה
ע־ב ,ובן הוא להדיא בדברי רש־י שם ובדברי היראים ס׳ ק־פ

בפירוש דברי הברייתא הזו .אלא נראה שאונאת דברים מסוג זה
(שהוא דבר חידוש כדמשמע לשון ר״י "אף לא יתלה עיניו")
אינה בגדר "והאכלתי את מוניך־ היינו מצעדיך ,כשאר אונאת
דברים ,אלא היא בגדר חמס (וכמש־ב המפרשים) ,והיא
דומיא דאונאת ממון שענינה חמס דרך הטעיה (וי״ל
שע-ב סמך השו״ע לדין זה דיני גניבת דעת) ,אלא שזה
בממון דרך מקח וממכר וזה בדיבור ,ננלע״ד].
(מב) הוא לשה׳יר גמורה .בונת רבנו שלא מיבעיא אם
סיפר גנות אדם בפניו נחשב לשה״ר ,אלא אף המצער את
חברו בדיבור בפני אחרים ששומעים נחשב לשה״ר גמור,
אף שלא התכוין כלל להשמיע לאחרים .אמנם מה
שמביא שכ״ב בשע״ת לר״י ובדברי הרמב־ם צ־ע ,בי
בדבריהם לא הזכירו אלא שאותו דיבור שבפניו אסור
משום אונאה ,אם אמרו שלא בפניו הוי לשה״ר ,ואדרבא
היה מקום לפרש בדבריהם שבל שהדבר מתפרש באונאה
אינו יוצא להקרא לשה״ר (וסברא גדולה יש בענין) ועב״פ
אין ראיה מדבריהם .אמנם בשמה״ל פ׳ קרח הביא רבנו
ראיה חותכת לדבריו מגמרא יבמות ק״ה ע״ב (אבל ראיה
השניה יש לדחות כש״פ במקו־א) ,וע״ב נשאר לדיינא
שהמאנה את חברו בפני אחרים הוי בכלל לשה־ר (שוב
התבוננתי שאולי גם הראיה דיבמות אפשר לדחות
שהתכוין גם להשמיע לאחרים).
(בזב) ורק בפניו .אף שגם שלא בפניו שייך צער ובושת,
בגון מי שהוציא שם רע על חברו ופירסמו לרע ,מ״מ
סברת רבנו שאין זה דרך אונאת דברים ,אלא דוקא
לצערו פנים בפנים( .ולקמן בח־ב בלל ה■ במ״ח ז־ חידש
רבנו יותר וכתב שמסתברא שגנות שלא בפניו לא נחשב
צער הגוף ,לגבי היתר נקימה עי״ש).

נתיבות ־.פט׳ת

עמים

מטי

^•^׳ •אזחץםור^דסמו .ד׳׳י*«םרא״^והנרךטונע געשהקובה מלא תעמוד על דם רעך ואידכנעשהרוצחצלמל
על נער• המאורסה שגס נערה המאורסה טאחיבה להצילס
מחראו לסודם
t
» £(.א.נתו מהיקשא לרוצח ■ ומשיר היו שופך למים וחייב מימה כ«ננמ
למ״ש הרמב׳ס וו*ל כל היטל להציל באבר מאבריו ולא טרח בכך
ולא « rrכפך ה ז «ו6ך דמים וח ב פיהה .
 ,אלא הציל בנפשו של רודף והרגו ה׳ז שופך למים וחייב מיתה אבל
ען3ל
הרמג«ס בל הימ5,^5 5
על דם רעך וכןהרואה את חבירו טובע בנהר 5וו לסטים אין ב״ל ממיחין אותו ורבעו צא פייס (אין ב /ממיתי! אואו
כוונתו כחושיח התור ועיי! מ ש בסי׳ מם*נ ליישב ל»» ת״״■
; 7י * ^.״..1
.

לא תעמול על לס רעך כיין שיטל להציל באבר מאבריו ולא
ונראה לעת
טרח בכך אזהרתו מלא תעמוד על לס רעך *
רבינו שמיישב קושיא זו שהערנו בה לעיל ושלא נאמר להש׳ס
משנשילהברייאא ונלפיק לגמרי רק הברייתא ה״ק ?לא מעמיד
על לס רעך אצשריך להיכא שסי׳ ימל להציל בא' מאבריו ולא
סרח ה״ז פ?בר,על לא תעמוד על  07רעך וא׳כ מלאנסריך לא
בנפשו
לרודף שניתן להצילו
רעך ממילא נשמע
תעמוד על ידם
שניתוצה^במפו
ממינמנשמענרולס
"פמולענ^רעך
אם אקיטל להציל(׳ ו זה הקשו והא להכי טא ;אשא האי מבמיא
ציץלכדחמא וכו כלומר אי לא הוה אתי אלא להכי שפיר מצי
^צ.צילזבנפשו מ7אצפריןלא.תעמוד
על לס רעך אך מבע א ל ץנמילכדתניא וא כהיכימצילמילף
טינה מלא׳ .סר ך וע י תירצו אה נ לזה לא יציף מלאצטליך רק
האמתליליףמהיקשא והשתא איפכא שמעינן בברייתא אחרי
שנשמעמהיקשא שרוצח ניתן להצילו בנפשו אצטריך לא תעמוד
על לס רעך על הרודף אחרי הרולף  067יכול להצילו באתד
מאבריו הוא מו זהר בזה לטרוח ושלא להרגו וע /נאמר כמי לא
תעמול על לס רעך זזה״ש בגמרא אין ה /דאין הברייתוון
חלוקו׳ אלא מר אמר מלא ומר אמר חלא (ל״פ (אפשר שגם רבינן
ילפינן מלאתעמנל על t<7
.סובר דלפי האמתלאיכאהיקשא
רעך לרודף אחרחבירו נמ*ש או לסטים ר״ל אפ״לסטים ישראל
וכןהרמנ״השכתב הרואה רודף אקר אבירו להרגווט׳ ועבר
עצ ב׳ לאוין וט׳ ־ ומשיר כי כל טט<להציל וט׳ כי זה אינו
משמש כלטן ל ץא שהוא נתינת טעס רקמשמשב-שוןאיאו
בלשוןאלא הוא J5,ר טפי כלומר׳לתייב צה-ילו מלא תעמוד על
דסרעךדאתא ללמד שמאחובאלא־כלהיטל להציל וכר הרי
• זה טפך דעיסאבל אס אינו יכול אינו בכלל שופך ?.מים טמטע
 .כשביל זה אדרבה מוזהר על לא תעמול על לסמך נעיין «״ש
בס״דבןג״עסי׳ ה׳:

או שילע בעכרס או באנס שמא בא על מכירו ויכול לפייסו
 .ולא פייסו וכל כיוצא
ולהסיר מ 9שיצבו
,בנללמיירו
בדברים אלו העושה אוחס עובר על לא תעמול על לס רעך
הליואה רולן>׳אחר המרו להרגו או אחר ערוה לבועלה ויכול
להציל ולא הציל בטל מ*ע שהיא וקציתה און כפה ועיבר על ב׳
לאח על לא חחים עיניך ועל לא תעמול על לס רעך אע״פ
שא!,לקין על לאויןיאלו מפני שאין בהן מעשה חמורים הס-שכל
מלא ןכצ למ?יס BM
ר>״ 0כ 5העןל 0כןל ,עב .?.גרם,ק בסנה7ר,ן
 ,6״י^
עףע׳נע*את*ר ממן לרודף אפר חבירו להרגו שניחןלהצילו
לא תעמוד על לס רעך ומקטוהאלסכיהוא7א^
,האי^גכע5א ,j׳ 5כממי £מנ,ן לרו5ןה ל(ח מ2ימ שמ^
בנהראומי׳ גוררהווט׳ ה״ל לא תעמוד על לס רעך ומשנינן.
לה׳נאלא יליף מהיקשא דר׳ כי כאשר יקוס איש על רעהו ורצחו
־ נפש ו$י מה למדנו מחצתמעתה הרז נא ללמד ונמצא למד מקיש
׳רוצחלנערהמאורסה • מהנערה מאורסה ניחן להצילה בנפשו
«6ף רוצון נישן להצילו בנקש 4ונערה מאורסה מפא מלל כדהנא י
י; דבי ר׳ ישמעאל ואין מושיע לה הא י* מושיע לה בכל דבר שיטל
למשיע ע*כ וזהו תמוה האיך מחה הפרם בקושיא את הברייתא
• דתני בהליא מנין לרודף וט׳ ת*ל לא תעמול על דם רעך ואמת
י יעל הקושיא אין ה /ולשבש הברייתא ־ ונ״ללאין הש׳פמשבע
־  6tvrp&p6אך משני לאה7 /י*ל הכי לילא היקשאלל* אך על
היקשאדל׳ נמיאיכאלמפרך לולא הברייתא
ןשרמממ 5ל,ב ,ללממ ללת^
והיקשא דל׳ אמפ75ק(
מבירולהרגו שניח;
בנפשו ומאדהיקשאדרץ דיליף
להצילו בנפשו
שניתן■ להצילו
מכירו להרגו
® .לכתיב ואין מושיע לה  ,הא יש מושיע לה יש לדחות דלאוחובה
להצילה בנפט אלא רשות אם ירצה להצילה בנפשי אין על המציל
 *.דין מצעשופך דמים ואס אינו מצילה ומניח לפוגמה ניע אין
■ עליו עון־ומיבה שעדיין ?חי׳ וישוב מרשעתו  .שאין לך דברישעומד
־  Cp׳ן• יורידי ־זקני העיר את העגלה אל נחל איתןא«ר לא יעמד
בפני התשובה שנאמר תשב אנוש עד דכא ודורשי רשומות אמרו
גה ולא יזרע ונו' לא לעמד'ולא לזרוע בםקיי ׳ממדזגועת
*
דכא ל׳הלסכפירה אפה כלומר שיד עיזגיע וכןרוצמדיליף
חענלת שם המובאת על ההלל הנגעא i
עינה  7ןימינה ומעה דרשות להצילו בנפט ולא מונה אך לפי זה
.דאףלנימאשהוארטת וא«כזה הרודף דומה למי׳ ־שגוררתו ודל הדמב־״ם הנמל שנערפה מהעגלה אסור בזריעה
 :שהרימאלטת להרגו ואין לו דמים תמיד להיות חובה מלא
■ ועבודה לעולה־ שנא׳ אשר צא י עבל בה וצא יזרע וכל
תעמול על לס רעך ואיש בס׳ל *
ובזה נראה־ליישב דבלי העובד הס עמדה מופהשל קרקע כגון שחרש או חפר או זרע
חכמים .ומהוסס מיש מעתה ה׳ז בא ללמד ונמצא למל מאמת או נטע וכיוצא כאלו ה/ליקה ומושר לפרוק שה פשתן ללנקל
■מא מלמל וצמל להא יליףנמי נערה המאורסה מרוצח למה שס אבנים שזס כמו שארג שם בגד או תפרו שאינה מלאכה מוס
רוצח יהרג (לא יעבור אף נערההמאורססוט׳ ורש״י ותוספות ־הקרקע לכך נאמר לאיפבדולאיזדע מס זריעה בגופה של
כתמונמצאאףלמדננ״ש מ׳מ ?מסר מן הספר מלת אף ותו מה קרקע אף'כל העבודה שנאסרה שם אינה אצא כגופה של קרקע
• ■יאנס באריכות הלשוןכיק ?תרווייהז ילפי מהדדי כבל ההיקטון עכיד יתבאר לך מזה מסי שלא חשב רבינז לשני לאוין שנאמר צא
; שכתורה ומה ראו לנמר שנא טסי ללמד אלא שנמצא א!> למל ותו יעבד בה ולא יזרע מטם הנאמר לא יזרע לא אתי ללאו לחולי׳
למנר-לטן מעתה לקאמר אין לו הכרע ׳
ונראה להבי אזלא .רק ללמד ע ל לאו צא יעבד שאינה אלא בגופה של קרקע ומבואר
ומ״ש במקום
סומא לפמעתא מעתה כלומ׳אתרי שנתחדש לנו לצריה׳ תרווייהד בפרק עגלה ערופה בברייתא לףמ*ז ע*כ •
מברממא והיקפא דר׳ ומדברי שניהם נלמד ?חובה להציל הנרלף שנחערפס העגלה שם וצא כת ב לשין הרמב״ם הנמל שנערפה בו
מהמדף בנפט של חלף ה״ז,בא ללמד ונמצא למד כלוח׳ ?רוצח •עגלה משמע דאינו נאסרח אלא המקום ותו לא (לשון הרמבים
■  63 ■.ללמד על נערה מאירסס שגם מערה מאורסה חובה צהצילס משמע שנאסר כל הנחל אבל בירושלמי פרק ענלהערזפס איחא
שהקי היקש-הכתוב שק המדף אמר גערה המאורסה כדין רוצת ־ מקים גיסתה .ותפיסתה הרי אלז אסורים וכמס היא תפיסתה
" החלף ?,ברוצח הרודף הוא טכה מלא תעמול על דם רעך כן ר* 6אומר אני שתפיכמזה חמשיא אמה אך רבי» י«ל לש׳צ,בת׳ 1ק
; בנאיהסמאורפה חובה מהיקשא אך לקשה קוטת סש*ס והאי שם לאמר ל׳אמוש אך בתוספתא נריסלח׳יקארכעיה אמות •
להכי ל^סאוכו׳ וא״כברוצא גופי׳ איתי לא ילעינן הלכךצ«ל ואפשר להרמב״ס ורבינו סוברים אחרי שלא הוזכר בגמרא לילן
מצןי^מנעג־ה המאורסס מהיקשא עמלה לרשות וממילא כמה תפיסתה סבירא לי׳לרביע למסתמא אינו אסיר אלא מקום
עריכתה
□ך

עולם [פוש

:קב-מו^ו^] עמוד מס  99הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

נתיבות

סנז״ק

■
עשנחה ותג לא והןמב?םסוגר 'לקסתמא אשי כל הנקל ןכקב
הלמב׳ם׳אין לק עגילה ערופה נוהג אל'א ?%וכן בעבר היקדן
"ורפאה ד5ז«ן פזהאיצונויהך #שלובצשדהאיעינן .שיצאו א׳
^מנ* 7הגדול ^3ים’^ו^?זה״זליכא

הסין לא תשים ימים בביתך לא יעסיר אדם סולם רעוע בתש
ביתו׳ולאינרלכלברע בתוך ביתו':
«

.ח*ל

מ״מב״סאמלסגג ואחד כל דבר שיש בו סמה וראוי
שיכשל נו אלם וימות מון שהיתסלו באר או בור
בחצירו ביו שיש בו מים בין שאין בו מים חייב לעשות חוליא גלוה.
י״ט או לעשת לה כימי ך מי שלא יפיל בו אדם (ימות וק פל
מכש<צ שיש נו סכנת נפשת מיע להשית ולהשמר ממנו ולהזהר
במר יפה סנאמ׳השמר לך ושמור משך (אס לא הסיר והניח
המכשלות המייאים־לידי סבבה בסל מ״ע ועבר בלא תשים דמים
עכ״ל והובא בש*עח*מ סי׳'תכ׳־ז ־• ומשש ולא יגדל כלב רע
בפוך ביתו ובש*ע ח״מ סי׳ ת״ט אסור לגדל כלב רע אא״ב הוא
אפורבשלשלאותפלברזל נקשור בהם ובעיר הסמוכה לספר
מיתר לגדלן וקושרו ביום .ומתירו כלילהויי׳א דהשתאדאנוסרוין
,בין הנכרים ואומות ככל ענין.שרי ופתן חזי מאי עמא דבר מיסו
נראה אס הוא כלב רע שים לחוש שיזיק כ״א דאסור לגדלו אא״יכ
קשור בשלשלאות של ברזל :

הס״ח אזני עור לא התן מכשול אחרה זו בל דבר שארם
'מוזהר והוא עש באתתי דבר שזמו.יויע בנץ לאני
י
®טא גרברלא תתן־עצה שאינח הוגנת לו:

ודל

הרמב״ס כל המכשיל עור בדבר להשיאו עצה,שאינם
הוגנת צו או שחיזק ,ידי עוכרי עיירה שהוא עור־ואינו
־,ר&ס7רך'ס5ואפ««יתא1תלמ ה’>זעו?נ/ב.ל’ס.שנ^מר*ו«5י
’.עור לאתתן קפשולהבאליטוצ עצהמעמן תןילועצההוגנותלו
ואסזך ליסןעצהטובסלעכו׳׳סא׳ולעבדדשע י ואפילו'להשיאו
עצהשעשה דבר;מצוה י והוא עימד ברשע5אמר "ולא נתנסה
דניאל אלא .על שהשיא עצה לנבוכד כצר לתן צדקה :שנאמר להן
\.'f
ןמלכאמל? מפי

• 1

)!ץ.דלפ?«מ,המכא שנא׳ .כתורהלאמאיזההואומ׳פחס/ג׳מזו.
צ׳בע^בת״ש שונא שאמחו&ונאישראלולא שונא אי׳הוא״א 5ב?א:
נדאושוק׳&ה לן שונא יש׳מילשנא א*ה מי סבר׳אמכאדקר! ,קאי
אםונ׳למתגי׳קאיופירש״י שנאשאןורואשונ' דקראיקאי דמשתעי
מסט׳ קאי אהך
בפריקה כי הראה חמור שנאך רובן אשנא
תני׳ דלטעון ®א עכ$ל והשתא־יש לתמוה מאחר שרבינו פוסק«•
דצנ׳ח דאורייתא ע*כ שונא שנא׳ בתודה מן שנא ישראל ביןשונא
מא״ההוא ,מלא איהוא״כסאיך כתב השונא שנא'כתורסלא
דה״ק צאשונא לרם,
מישראל ואפשר לדחות ולפרש לשון רבעו
־■ילכד אלא אף בשלא ישראל והקדים זה לומר והאין יהי׳ לישראל
על הא#
ונא מישראל ׳־• -ועודי״ל דבע!'פ דסקי״נע׳ב
אמר רב■
• דקאמר הרואה דבר ערוס בתיירי צא יעיז בו יחיש
׳מואר-לשצואפושנא׳ כי הראה חמור שנאך רובץ תחת משאו מאי
שנא אלימא שונא עכו״סוהתניא שנא שאמרו שנא יש־אל ולא
שונא א״ה אלצופשיטא שונא ישראלומלשרי 'למסניי׳ והא כתיב
לא-חשנא את אאיך בלבבך וכו׳ אצא לאדכה״ג יכו' הרי בהדיא:
דרב כבר לשונא לקרא בשונא ישראל ולא בשנא א״ה וא׳ית הדרא
׳קיושיאלדוכש׳ א4א צב*ח דאורייתא מ "ל שונא ־ישראל מ*ל פונא י
א*ה י*ל דה״מ לשלוי ישראל בחנם עכו״ס בשכר כמ״ש התיס׳
זעכ*ד ונראה אע״נ דלא שרצוכןבנערא מ*מ מוכרז תירץ
יאה מכמקושת מכרש״א ע^־ד״ה ואי .לאייזאושיתאוט׳ ונראה
עוד לשרן זה מזצרמ ^דלא תיקשי' 7רב אדרב הא דאמר רב -

בע״פ לשונא לקרא נאונא ישראל ולא בשונא א״ה ומרק מפגין; ,
;
דף קכ״ח ע״ב אמר רב יהודה אמר רב בהמה 'שנפלה לאמת המי '
'מביא כרים וכסתותומניח׳ תחתיממק® והא קמבטל כלי מהימן• ■
• ומשני סברצב*ח דאורייתא ואתי "דאורייתא ודחי דרבנן'
ותו כתב הכ״מ ודל ועל מש״ר מצוהלטעון
ולפרוק עמו איכא
למידקדהא קרא דהמור שנאך כפךיקה מיירי כדכתיב רוכן תמת. -

ם

■ משאו ואללקרא לטעינה דהיינו קרא ׳דכתיב לאתראה קמור
באורחא משמע
׳אחיך או שרו טפלים בדרךדרמי טועניהו
מאמרינן בגמרא הא לא כתיב בי׳שונא1י*לדכיון-דמ<ינןדלגבי

פריקה השווה הכתיב שנא לאוהב אית לן למימר לה״ה לטעינה-
י שהוא כאוהב עכ*ל זמלתאדאצשכאטעמא ?מסתבר דשאני
מטאייצטעיגה לא' ,
פריקא דשייכאבי׳׳צב״ח דמה דאורייתא
•• השוה הכתוב שנאלאוהב כיון שראהועאנריעהירהוסתרה מוצא
לא תראה המיר אשך או,עורויגמליםבדיש והתעלמת
; ־ ־ ־ י V-
חיזר וה*זמציהלש'ולאי' :
י -טפס חקם תקים •עמי פי'איל 'tWiסעד בראותך.אלא

־
יו״ל

שלה

תלךותהייענודל

הרימב״ם מי שפצעבחיילווממאי ׳ ■rwSfcft׳'

־ ש ־ ־ משאה בין ששה עלי׳ מפא׳הראוי׳ לס בין שהי׳ ללי׳
ינתר ממשאה היו מלוה לפרוק אעלי׳זזו מ״ע ־שצא׳ עזב תעזוב
,עעננלאנפרוק ליטפנו נבהל וילך אלא יקיש עמ11ינןזור««מ^ן
משאו עליישנא׳ .הקם תקיט&טו זי מ״יג.6חרת;נאס הניחו נבהל
& 6פרק נלא טען עמו ביטל פצע ועבך'על מצות ל*ת .שנאצצא

ליישב זה '?רמב״ססוררדקראלא חראהשמור
י '■אקין או ישרו הוא אזהרה לסייע איתוילאמקול^עון

עמו ילייקא לה מקראדכתיב^חמוראחיך או שרוובקרא דפדיק׳
לא כתיב.אזשרווע.צ משזםדקראלא טראה אתחמוד אשך

או שורו וגז׳ מ״רי נפשקה וטעינה הלכך איצטפףלמבחפ שר
יחמור דאי מק כתיב ממור לחוזא כ״א ■דימקא חמור מצו® לצמלון

עמרמשוס דמה בהמה טמאה משא*כ שור דבהמה טמרסשא .
הראה קעור אמין 1ט׳ הפוגע בשנים א׳ מבן תחת משאנואקד ביה משום צב״ח טפי וכ״ש אס היה עליה יותר ממשאה לכ^תי/
.פורק מעלוו ולא מצא <י-שיטעון עמגמצוה לפרנק בתתלה״ממם .רקמנאאוחורו 7מ;'מ משסצערא /־ישראל אס .צא טען עובר.
צ״תואיי/שהכתבד&מנאשושלשדצנה״א-דשור .י'שיבלפאק?
לבית (אוז״ב  W3בד״א כשמו שגיסם שונאים או אוהביה אלל
אס היה א'שנת .וא-׳-צעהבעצגה לטעון .עם השנא תהלהעדי
מעליו משוס צב׳'ח אבל חמור לבהמה טמאה לית בס משם 5ב*ת
דבילית סקןמ
לכוף-אתיצרושרער'י «,ננ6םנאלטז1מ.לאמא׳׳ה הואאלא £׳לכך כתביחמנא קמור ישליממ׳שהרמב״ס
עיפגלאל׳ והאין יהי׳ילישראל שנא קישכאל י• וסכשוב״אומרילא
השנא.אהאח?ךבלמך אמרו שבמים .כגון שראהו ל«ו .שעיר

הטעם ללמדו מזת רחמנות שלא נתאכזר יאפ*ה קן טמא ^ן?ריך
לשלח ע״ע צריך לחלק בין; טמא לטהור,
דזה מסטראדדכשחא
וזה מסטרא ;משאבא והשתא לפיזי' ’לקרא לא תראה מיירי׳אין
בפריקה ובין בטעינה ולגבי פריקה'השווה הכתוב שוינא לאוהב
אית לן למימר׳דה״ס לטעינה ־ ונראם עוד דבש הרמב״ם'

(ההרה בוולא חזר  ciמצינה לשנאו . ’ ,עד&יעשה תשובה !׳as
(ןר/5לו 5אע'ע שעדיין לא עשהפשבה .אס מצאו נבקל במשאו'
מצום לטעון ולפרוק עמו ולא יניפגויננמפלמות שמא ישההכ^ייל
עמינוןי3מלידי סכנה נהסגרגהקפעה'.'.עלגפשנת ישראל כין
מוכרחים בגמרא דנם בטעינה אין לחלק בין שונא לאוהבשילק.
מאגזר-שהם נלניפ6לס.2גמ6מיגים בעיקר .לילי^י^חע^ע"אל״מ לר*שדס*ל7לא מסיימיש?ו
9ז5? .8א?גכאןגיי,אלי5ס סי אנינאנמהצאלשם  pw$06ע"כ&וין;jjb ,עסי ופריקה אלא אשלי ^בק' דסנרי-׳דאמ׳ימי
קראי מהינ^מר;לכתזנ רחמנא טע^יילא ■ בעי אשקף ואנא'/
^.םן6עני,א$35ברשעממטמימממג.
אמינא׳ןמס^עינםדלית ביה י:צב?מ(ל>עאפ*'כ שיבפרמףזלמש
:י?■';:.־
.

י

הלכתא כתבי׳ רחמנא •לזמר צאלתר נגקמימלין לנסותו.ולטעמו ולא הקלד לעשומק והמול
2”1 .הטעינה&שכר ואסנאמר• 7טקינה7זקאבאינו
מכר לו סחסאינו חוזר כ״בהע׳מעכ״ד דקדוק מרי הרמכ׳ס
• -׳ ••■־•.יזפיצ^בתונת א'בלםכיאצטריךרח«נמלכתזב והק״ע מוריסלכיחך דמוזר בו עז שנשתמש בו וה«*»עתפ^כן
5סו<'«««ס97ם כשעינה .אפיל? לשונא ־ < .אפשר בשס יש מ־ שאומר אבל הרמב״סחילקבזס והשמיע לא הרגיש
מפי׳ או־מלי^שיא כרמב׳סבאשר יכתבעלסס״עשכתב כלשון הרמב״ס וה״ה ובו׳ כאלו המכ״ם
מא משא <*’’ י,הינטעמא למל? 7ל51/ןשי  21Sוסש״עמוטס בזהוז״א • ועתקשבסמ״ל לדינאשאםהי*
סרמב״ם ואני באתי בעריו כתבלין בבשרא ומה שממת בגמרא .המקש בהקפה י״ל דמש״ה לא הקפיד הלוקח לנסותו מיז ולעולם
התם כתיב מחלין ב?רך זרמו מינהו ׳וטעונןהו כאורחת משמע צא מתיל ומלבד דעילי דסבראהואהביא ראה לוה ע״ש ודברי
טעסהסצדיצא •
.
כלומר זמשמע הכי ומשמע הכי בין שהמשא מוטל על הקרקע
שצדיך ל״עין ןב» ענבלי אינ« ועעוניהו ׳ • עליהן משמעישנריך
לפחת ולסעוןמדפשיב&ורצתמור כדכתיבג׳ ואפשר דר׳ש־לשעמי׳ 'ל?,זא אל תונו איש את עמיתו 'ויראת מאיהיראיןסרברפה
* אלא על אונאת דברים לא תינו איש את אחיי ביצר היה
מרי^שעע^קרא (צוהקאמי7.עמרמשמט״" מ5לי*
^כעל תשיבה לא יאבד לי זריך טעשיךהראשוטם או אם היא קנדים
אינהוועעונייהיעלזיהו ומשום צב מ
••־ לא יאמר לו פה שאבל  5בלות וטרפות יבא וילמיד תורה אמאיז

ר*.ע ביתמבדו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך ^5ל חינו איע
אתאודומק המוקו־ לחבירו קרקע *ועכראי בהמת או

יפורין באין עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב הלא
יראתך בסלתך זכור נא מי הוא נקי אנד ואש חוא התה איתך אתת
'רשאי לחומתו כי אינו קרוי זגסיתך :

שאו• משלטלין ונמצא נפקח מים שלא ירעבו סוזזידץ אפילו את•

במת שטם בי זה מתח טעית היא  ,אבל אם נשתמש בי אחר •'הרמב׳ס וש״עח״מ סי׳ רב ׳ח חשבו עוד מאונאת דברים
.
™,ד^מ&ראהנו סוס דלז מוזל ואינו יבול לחזיר:
•-״ לא יאמר בכמה אתה רוצה לקנות מפן זסוהוא
אינו רוצה לקנותן היי .תמרים מבקשים הביאה לא יאמר לכו אצל
'ןןי' $הרמב״ס-אסיר למוכר או לקיגף צהונוחאה חבירו שנא׳  .פלוני ן«א יודע שאין לו למכור אסנשאלסשאלהע״זקנמהלא
י זט תמכרו ממקר לעמיתך או קנה מלד עמיתך אל תונו יאמר למי שאינו יתע אותו חכמה מה תשיב במר זהזכן כיוצא
אע״פ שהיא עובר בל׳ת' אעולוקה מפני שניתן להשכין ובין שהונה בדברים אלו • הלא יראתך בפלתך פירשו בנןוס׳לשין בטחון
.במזיד גין שלא י7ע שיק במכר זה הצנייה .קייבלשלס וכמהתהא כמו שמתי זהב בסלי וכמו אשר יקוט כסלו וגו׳ כלומר הי׳ לךלירא
אונאהויהי/גדיבלהשיב' .שתות בשיהזט׳ .מצזהרי,ש«כר&וה מסקכ״הוזה היהבשחעךותום ,דרכיךהיא הקיתך זכור נא מיי
שש בשמש-אושיקש5ע בשש.או שיהחמשאקמ_ אושוהששמבגג1 .הוא נקי אבד אס היית נקי לא היית אובד וצו׳ ע״ש מ*מ דף נ״נז
 .ה״ז מנייהונקנה סמלןנו ימ»ב• המאנה לו^׳את המנייה ולהקזימי  ,ע״ביכמב הסמ״ע וחבריו של איוב שאמרו לובן מפני׳שסיה
ואיכה למידק שתפס זין האטי׳ מם איוב מעיה זבריס כלפי השגחת הש״י ומזותיו ' •-עוד יזהר
כילה למתאנה ים׳ ־
'/נמצא מוס׳במקח ולא מקם סאונאהבדמים ויש ליישב .משום• אזסשלאלמית שסרע למבירואע׳פ שהוארגילבאיתומנוי
דמיירי נמי לאונאת קרקע ואין אונאה גקרקע׳בדמים רקבמזם • אם כוונתו לביישו אסור
מר ׳• .-ומשירואם הוא הונה אוחו וכר
׳הללרהפס האונאה במום 7הוא מלתא פסיקאבין לקרקע כין מימ״א בפי׳ רכ״ח ס׳א העתיק לשק המדרשועו שמענה א״ע
לששלטלין ואף לזפת הפוסקים לסבלי זזזקאעל פלגא אבל יותר מותרצהוניהו • וז״להניי ואמר במדרש ־ אס הונה עצמן
•עפלגא בנון שמכר לו א׳ יותר משדס הוה אונאה מ׳נו ביקשאץ מיתר אתה להוניהו שזה אינוקמיעמיתך .ומגרש רבינוזר״ל
י אונאת קרקע מיטלטלין מים בזה להבי נקע ,מלתאזשייא אם אאזמאנה אותךגס אתה מיתר להוניהוועצמךזאמר במדרש
•לסרוויסו ־• אמנם עדיין קשהעלרבינו ש סמך זין אונאת ' ר-ל עצמו של זה שמחיר לו המדרש לחזור' וצהיניהו ועיקכסמ״ע
קרקע ללארזה ובגמרא דרשי מדכתיב מיז היינו דווקא מטלטלין שם שכתיב בזה הפל׳ ושמעתי מפרשים ופקפק עיז הפי׳ (ל״נ
•כטקטן מיל ליל לאפיקי ־קרקעות וכתבו התוס׳ ריש פרק 7 :אין לזוז מפי׳רבינו ומה שהקשה לסמ״ע דצשוןעצמו אינו משמע
כמוכר את הבית זהא זמין לקרקעות אונאה לאו משום זעביז קדסל״ל שמאנה אותך קושיא זו הואלפיגירסתהרמיא דגרס
אינש זזנין ארעא ביתר משוגא זהא אימעטי נ*כ עבזים ושטרית ומי שמאנ&^״ע .אבל לפי הגירסא שלפנינו בר׳י אין מילוק בין
׳ *צא שיין ב« ה״ע אצא דגזירתהכת-,ב• הוא ע4ש ולפיו היה ; ׳•עצמך בין אותך *היא היא ומה שהקפה בסמ!עזע 71גאיאריא
׳!אס־נמצא בו מוס אין בו אונאה ■ מה״טןימהרש״ל כת3
 .עצמו ואותן אפילי מיאנה לאחרים ג״כ מותר להינוים ליישב
5מ״«
^?אימעטוהני מזין
מאונאת דברים וגניבת ■ • צדעה רבעו זלרבותא קאמר המלרש 7ל׳« אם מאנה אחרים
לדעתובכלל גא חוניאיש את אחיו ®[*לאונאת ממוןלאאיצטרך למומר לסיניהו אצא אפילו אס מאנס אותך איןאחה מחייב להיות
;*כברכתיבוכי תמכרו ממכר*עמיתך או קנהוכו׳ולפיזיהיהלו מן הנ-עלביסואינם עולבים רק מתוספותחסומה ופרישות זאבל
t. . 1^.. .
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׳ לרבימלסמוך■ אונאת קרקע ללאו אל תולו איש אס עמיתי לקמן לא נלוינא להיות עובר בלאו 7לאס1ע ח6רשהסמ*ע7נ״לדר*ל
מסי׳ קע״א שם מקומו לדעת מהרש״ל אך זעת מהרש״ל צריכה שמזלזל בכבוד עצמו זנפשו^ל כזה לא הזסירס התורה יגס אמרי׳
כרלסמשלמאיאוג^תלבריעלא •אימעט להדיא מגזירת הכתוב מיתרים למניהי ולזלזל גמודו מש:סדכחן דאין דדך בני אדם
' שפיר ילפינן מאילך קרא בא א״ע תצוהו אנין אבל ,אונאת ארקע י .להונות אעם א*ע 'מ״ס אינו נקרא עמיתך שאיני בכלל הישוב
'׳ ק »5למה מיעטו הכתוב בארא ישי ממכרי וסדר רבי׳ הכתוב > והז׳א ע׳כנ׳ל דבר זה צריךמקול הדעת שלא ליתן *5פ לפריצי
ויש ליישב זה דלהפי אימעיט זאין אונאתו-שוה הדור להיות הת׳ח וכשרים י ולהטיל שמץ וזיפי על ת׳קונשרים
"לאונאת משלשלין מגזירתהכתוב זרייבההכתוב בקרא תנין ,שמאנה א״ע \  -ובלל ן 0נקוט בי7ך ותהא מרגלא בפומך כי
יזאא״ה^שיבזיאונאהולא גרע מאונאת 'דברים וגניבת זעתולפ״ז כל המלבין פני אדם כבר מישראל בדברים 'אין לן חלק לעו״הב
^י*ל זבנמצא בו מוס צאי.ימעיט מגזירתהכתיב־אלא דווקא
יזהו דדרש רבא מאי־דכתיב ובצלעי שמח! ונאספו קרעו ולא7מו
•
־
^אונא2נב2מיה .אימע1טסה7-עס .רבינוזם«ט ללא«בב _
אמר דוד לפני הקב׳ה וכך ב*מ 7ך ניט ע״א ע״ש .ערסינן שם
‘•«מש*ר אבל אש נשתמש בו אחר שראה המוס וכו׳ יכ״הלשון אמר רכב״ח אמר ר׳ יוחנן נוח לו לאדם שיבא על ספק א״א ואל
^יימךיסוזק^ןאגשיגי מנטה למלך זמשמע  .זאפילוראה ילבין פני מכירו ברבים ע״ש ברש״י וקנס׳ וקסקו התום׳ בקושיא
’.ם^כץשפקמוזרזאיצא מאיאדיא נשתאש 'אפילו■ ראסיופתק
דאפיצובא יעל א״א ודאי טייב ממלבין '.. .מ7קא»7 5ולהבאעל
,
דודאי־
’ ן אינמןזרזמעתס ',הדברים ק״י זהי׳ יכול לבדוק ולא בדק
א״א מיתמו בחנק רש לו,חלק לעו״הב אבל מלבין וכר ונ׳ל מקט
קפה^מ״ש ססמ׳ע בש״ע ח״מסי׳רל*נסק5י הכי־מ שום זזה המלבין יש ^.התנצלות לומר מטעם המדרש דעל
, .מזר
** ,ם &נל'אס נשתמש ומ׳וה״ה אם הי׳סזבר שהלוקח יכול להבחין
כזה לא הזהירה מנרה לזה נקע מפק א״א בלגמה כשם שאתה
מוזהר
,

!אוצר החכמה1־

r

נתיבות

1

םמ״ק

מוזהר p§®«,א״א בן אתה צריך ליזהר'ויותר מספק .מלבין ני
שמא עשהחשובה ,או שמא אויבים מפקילקלא בישלו לבזות
הכשרים שבישראל ו&וסל במומו כאשר בש׳ה הפירצה מצוי׳ וה׳
י •
ישמרנו מארמית פרין •

קעבר^

גרראתונוז ולא חלוענתיהיא שכאלקכל
עליו דברי תורה ואט־ לא תלחצנו בטמון ולא
■ל • .
י
תונהבדגרים :

עולם
הבוס והיא אינו צריך וא״ת לעצמי אני עושה סמר המסור ללב
נאמר ט ויראת וגו׳ • והגה רבינו נקע בפי׳ בפרךיישאדת״ה
!רמז לסיפא זת״ב במצח ,וגף אכל על הרמכ״ם קשה דשבק לריש׳
7ת'כ ונקט הסיפא ׳ חו כתב הרמב״ם וזי׳ל בד״אכעבד עברי
מפני שנפט שפלה במכירה ' אבל ישראל שלא נמכר מותר
להשתמש מ כעבד שהרי אינו עושה מלאכה זו אלא ברצונו
ומדעת עצמו עכ״ד • ונראה כוונתו כגון ששכח מהחלה לכך
בדברים שהם מיוחדים לעשות העבדים נאקן מיגליך אתריו כליו
לבית המרחץ וזכרם רבינו בסי׳ קע־־׳ו וע״ז קאי הרמב״ס אכל
י להעבידו בדברים אלו אם שכרו סתם לזמן אסור • ומ״מאפשר
דגם בשכרו סתם אוסר מטם דאפ״ה מה ברצונו ומדעתו שפועל
ימל למזור בו וזהו שדקדק הרמכ״ם מפני שנפט שפיצה במכירה
כלומר דאין יכול לחזור בו וצ״ע ויש להחמיר בזה וכן בעבוף!
שאין צריך לה שזכר הרמב׳ם יש בכלל ספק  wויש להחמיר :

ח״ל הרמב״ס כל המאנה אה הגר בין בממון ובין כדברים
עוכר בג׳ לאוין שנאמר וגר לא׳תונה זה אונאת דבריםולאחלמצון זה הבניית ממון הא למדת שכל המאנה את הגר
עוכר מ׳ לאוין משוס אל שונו איש את אשיו ומשוס ולא תונו איש
עמיתו ומשום ולא תלחצנו ומפני מה עובר בזה על לאו של סוגייה
דברים אף במניית מ מון ועל לאו של מנייה ממון אףבאונאת
דברים מפני שמציא הכחיש את שניהם בלשון מניית סתם וכפל  1YV12עבדי הם אשר היצאתי אותם מארץ טזירים ל־^ים^ו
אותם בסברת עבר מי׳ לא ינצרו בהכרזה לומרבאן
לאוין בגר בב׳ הדברים בפי׳ לא תונו ולא תלחץ •  ,ה״ה האריך • י
־ :
ישעבדלטכור•
*
להקשות על הרמב״ס מהלאוין הנמצאים בכתוב ומסונית הנדס
פרק הזהב דף נ״טע״ב ומסיים ובאמת דברי המחבר תמוהים
בעיני וצ״עעכ׳ד •• והלמ״מ כתב אבל יש להקשות על רבינו ודל הרמנ״ס א׳ המוכר עצמו או שמכרוהו ב״ד אינו נמכר
 .בפרהסיא על האקסמקח וצא בסימטא ע7רך:םהעבד<׳
קושיה אמרות מיני׳ ובי׳ דאס כדבריו דעוברי׳ על לאו של אונאת .
ממון באונאה דברים וכן בהפך נמי בישראל אמאי לאעבר נמכרי׳ שנא׳לא ימכרו ממכרת ענד אעו צמכריאלא בצנעא ודרך
כבוד עכ׳ד ומקומו בת׳כבפרסת בסר סיני ;
באוכאתממון אלא בלאו אחד שהיא אל תינו איש אה אחיו וכן
באונאת דברים אמאי לא עבר אלא בלא תונו איש עמיתו הי' לו
לעבור עלממין מפני דברי® יעל דברים מפני ממין' דימיא דגר ל\1״ו בי יסוך אחיך עטךהמכר? ■/לאתדננוד מ עמדת עבד
מי׳עכודה של גנאי שלא עעוללימנעליו ולא יחליץ ולא 
’
והניח קושיא זו בצ״ע ־ ונ״ל ליישב קושיא זו שהרי השוס׳ דף
 יוליך בדיואודיו לבית הטרח׳}’:
נ׳תרישע״ב כתבו ה״ל הא מה אני מקיים לאתונו באונאת
דבריה דכל-היכא דאיכא למדרש דרשינץ ולאמוקמיקבלאוי ^מ״ש^סי׳ קע״ד בשם הרמב׳ם ומה שיש־צהסתפק ולהממיר
יחידי • ; י אך קשה אס ק ה״ל למכתב בישראל בב׳ הדברים בפי׳
הוכתב הרמב״סז׳ל מלך שגזר
בשבירסתס .״
בגר
כמזש רחמנא בגר בשני לשונית ע^כ דרצה בזה לעבור
 .שכל מ! שלא יסן.המס הקצוב על כל,איש ואיש ישתעבד לזה שנתן
לשוננחה״א
!:שניהם חון לאו דידי׳ ואי הוה כתב רחמנא בשני
; המס על ידו ה״ז מותר להשתמש בו יותר מדאי \ אבל צא בעבד
דישראל
ובלאו
?כנר עובהבשגילאוין באונאת ממון כלאו דידי׳ י•
(אס אינו נוהג בטרה מותר להשתמש מ כעבד ע״כ ובהשגות
ישראל
וכן באונאת דברים בלאו ?ידי׳ ובלאו דים־אל שהוא בכלל
• א״א בחיי ראשי לא נאמרו י דברים הללי בגמרא לענין זה אלא
וזה מסיק בלשון הרמב״ם מ״ש מפני שהיציא הכתוב את שניהם שהיו אנשים מרעים מס המלך בשביל חבריהם .והי׳ המס עשרה
בלשון הוריה התם וכו׳ כלומר אתאי לא כתב בפי׳ בישראל אלא
דינרים• והיו ששים להם מלאכה שוה ע׳ו דינר ושאל אם היא
ע״כ דישראל דוקא עובר א׳ על כ״א ולא מוקמיק י צלאוי יחירי
הלוואה ויש בה משום רבית או לא • -ופשט לי׳ דלאו הלוואה היא.
אבל גר עובר על שניהם חוץ מסדי׳ דאי לא הוה כפל בגר השני
אלא זביני דמלנא היא  .דאית לי׳ רטת לזמני להז כעבדים עד
לאוין בשני לשינית ניהודהוהידצינן אונאת ממון ואונאת ערים
דפרעי עב׳ל וז״ל הלח׳מ לשק הגמרא פרק א״נ א״ל רב פפא
«״מ ס א דלאוי דכתיבי בישראל חד לאונאת ממק יחד לאונאת
לרב א חזי מר הני רבנן דימבי זוזי אכרנא ומפעבדי בהו טפי וכו׳
מרים סיתניהז נמי בגר דהוא בכלל ישראל כל חד בדידי׳ מיימ
■ ומשמע לכאורה דטעמא היה משים רבית אכל רבי נז נראה
אונאת דברים {ב׳צאיין ואונאת ממק מ׳ לאוץ ותמהני על
?•* ,אנו מפרשה אלא מקעס גזל דמשתעבד באלו שלא כדין וכן
ל<רמשנתימ ליישב הקושיאשני׳ שהקשה ע״ש ולאנאיתלי^שב־
הקוטא ראשונה והניחבצ״ע וזה ברור בס׳דאמנם קושיה ה׳ה • כתבו רבינו בה׳נזילהפ"ה־ומדקאמר טפי משמע לי׳ לרבינו זע
«7ה קמ״ל דהיו משתעבדים יותר מדאי ומה נזל אבל הר* £ז״ל
תבונית מ״ס מרחתי הער ומנוחה לא מצאאיוביומר יש לתלדוה
על הראב״ד שחיפש אחריו בניות בחורק וסדקץ וכאן לא 6שיג מפרשה בהשגות לענין רבית וטפי דקאמר י׳ל• אס הם נוהמים
 :בעיורם עשרה משתמשים בהם שוהפ״ו וזהסמשההוהרבית
 ,עליו כצום ומי יהן ידעתי ואמצאהו:
והתוספות כמט דלאגרסי טפי ור״ל שלסוף היו ממזירים לסם
איש ישראל באחיי לא תרדה בפרך ׳ לא לעביר אבד המעות שפרש בעבורם אלא,בשד שהמעו׳כידם ואינם פורעים
JJp
עברי בפרך בסו נצרים העבידו אח עי ישראל בפרך -להם כיו משתמשים בהם  .אבל הר״א ז״ל נראה.׳ שגורס טפי
שהיו סחדיפין עבודת נשיס לאנשים ועבודת אנשים לנשים עבודת ■וכדכהיבנא אע״ג דבסוף לטן השנה כתב דאיתלהו רטהלזבוס
 . jיום לעקודת לילה ו»׳ נ
כעבדי׳ עך דפיעי דמשמע ?לבסוף היי פורעים משת צ*צ דעד
ת״ל הרמב״סכלעבדעברי אסור לעמד בו כפרך ו^ויזו דפרעו •דה״ק עד שיפרש למלך יש ליםלטת למוכרם אבל אמר
שפרעו למלך אין להם רבות למוכרם  .אבל מ*מ הלוקח אותם
היש עבודת פרך זו עבודה שאין לה קצבה ועבודה שאק
מנכה המשת חמת עבודתם עפ״ל יהמ״ע כתב זו*ל ואני אומר
מכאן
צריך לה אלא מהי׳ מחשבתו  ,להעבידו בלב? שלא יבשל
חייו מיי עולה מנגלה ובנעלם אלא ה״ג פרק המילץ דף א״ז א׳יל
שהרי
שאבא
אמרו חכמיסשלא יאמר לו עדור תחת הגפנים עד
רב פפא צלבא חזי מר הכי דבי פפא בר אבא דיהני זוזי לאימט
אלעד
פלונית
לא להן לו קצבה אלא יאמר לו עדור עד שעה
מנרגייהו ומשתענדי עבידהאיהייהא כייפקיצריכיניטא
ואפי׳
לי
צריך
אין
' מקיס י5״? יכ 1זלא יאמר חפורמקוס  .91והוא
דחיריתאאוצלד א׳לאיכו השתאידשכיבא יצא אמרי לכו 0א
ושברשצא
לגאמר
לתמ^עו טס פל מעין או להצן לו' ואק צריך
מלתא הכי אמר רב ששת מהרקיהו  .דסני בטפסא דמלכא ממן
קצוב
דבר
אלא
לו
עושה
תעשה שנא לא תרדהיט בפרך הא איני
ומלכא אמר דלאיהבכרגא'משתעבד למאן דיהיג כרנא ש״כ
מחליפין
שהיו
בת״כתניאכפרך
שמאצמךלועב״ד• זגרסינזי
וההיא ודאי לא אפשר לפרושי אלא מטם עכידתא יתירסא דהא
לצילה
יום.
עבודת
לאנשים
נשים
•בנידה אנשים לנשים ועבוידת
איצריכאגיטאבעאמיני׳ בשלמאפרקא״ן שייךלפחשי
ועמדת לי« לעס ותניא לא ירדה ט כפרך לא יאמר לו החס
מתרימעמי קדאדמתניא לגבי רכים
כדקאמרמר
ועוד

T
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נתיבות -׳■
מס*מ

יי'

%

־ עורם ;

כב־ק

מכל יאסרדרבי שיכתיב'לו גט שהדת• :ויםיןוע עליו שמ׳ח בדג*
עד שישיגירויויתן לאדונו■; ' -

לא יעדה והפרה לעס ובדי  56יסשול למבדה מגדי

בה בי סבור איש את בהו לאמה ורעה בעיני ארומה
*I
שלא נשאוז הן בעיניו לטסה וליעדח לאשה  16רשאי א׳־קלגזבור
אי׳פי׳ בטח בח אם בא לבמר
אפילו 6ורם טליה,
בה בטו אבי'בגר בה ונערה *

ש

וזיל סרמב״ס ענדשברח מק״צלאק איןמס1ירי(אויןו
לעבדות ועליו נאמר .צא,תסגיר עבד אל אדונה ואומר
לרבו שיכתוב לו גש שחרור ויכתוב לו שט*ח בדמיו עד שתזץ
ח״ל הרמב׳ס אק האדון יכול למכור אמס העברי ולא לעמה
ימויתןלו ואסלארצהאלון לשחררו מפקיעיןב״לשיעבוס
לאיש אחר כין ר«ק בין קרוב ואם מכר וכאן לא עשה מעליו וילך לו עכ״׳ל ־  ,ובפרק השולס דף מ׳סע״אגרסינן
כלום שנאמר לעס נכרי לא ימשול למכרה בכלדו בה * הו מזב ההואעבדאדערקמח״ללארן אזל מארי׳ אנתרי׳ אתא לקמי׳
כרמב׳ס המקדש את נחו כש^יא קטנה ונתארמלה אדנהגרשה
דר׳ אמי אמר ליה נכתוב שטרא אמני׳ וכתב לי׳ נישא דחירותא
דאמר וכי׳ לא תסגיר
איני יכול 'למוכרה ששק אדףימל למכור אה בתו לשפתיה אתר ואילאמפקינאלן מדר׳אחיבר יאתי׳
כיצד מכרה לשפחות
אישית אכל מוכרה לשפחות אתר שפחות
עבד אל תדוניי בעבד שנרח מת״ל הכתוב מדבר • .ורש*י בפי*
החלה ויע 7אותה האלון וסת האדון או גירשה וחזרה לרב ק החב
התומב כת :ו! ■ל לא־&סוירעבלכתרגומי ד״ת אפיי עבד כנעני
1ה שהבכ״מעל
כשהיא קטנה הלי האב מוכרה פעה שני׳
של ישראל שברח מח״ל עכ-״ד י ומ״ש רש׳יי כתרגומו לא תמטיר
הרמב ר סכסי שיכול למדברה אתר שיע7ה האדקיגרשה מגמד׳
עבדעממק כלומר ישראל הנמכר לעכו״ס כן פי<׳ הרא*מ ליד
אמרו דת״ק דאית ליה' מוכרה לשפחות אחר שפחות .לדרש בגדו
ריבוני׳ דישחזיב לוחך מן קדם ריבוני׳ נמ״ש רש״יד״ת אפילו
דהיינו יעיד דאינו יכול למוכרה
כה כיה שפירש טליתו עלי׳
עבד כנעני היינו דר׳ אתי בר יאשי׳ וכחי המשנה למלך לקקה
וכרמביסדפכק למוכרה לשפחות אחר שפתוח האיך כתב לאחר
מנ״ל לרש־׳י לפרש התרמה; דלא כר׳ אתי בר יאשי' די״ל כוונת
יעוד יכול למוכרה וחיק זהרמב״ס ס׳ל פירש טליתו עלי׳ דהיינו
התרגום נמי כר״אבר יאשי׳ לא המסיר עבד עממין כלו«? עבד
דקדשה אקר והיינו כדפי׳ ר״ניבגמי־א ללחות בעיא דיעוד נשואין
זנ״לדרש״י הוכרת לזה מדקדוק
בנעננהנמכר לישראל •
עישהיכו׳י יבמ״ששםהכא ..בקיזושק"דעלמאקאיובו׳ והגה
להון ממראדא״ל נכתוב לי׳ שנורא אדמי' זכו׳ •יאילאעפקיקא
דעת רבינו אס נפרש עדיא שהוא נמשך אחר שעת הרמב״ם צ״ל
כתיב לי׳ נימת לחירותא מדר׳ אח• בר
ובו׳ ולא א״ל בקצרה
שיש תכרון והשמטה בדבריו וכצ׳ל לא רשאי האדון למכור אותה•
יאשי׳ע לכ יש צשרש׳הכתיב כסרגיחז ועבד כנעני הנמכר לישראל
אפילו שפורש טליקו עלי׳ האדון
אבל האב יכול למכור אוחה
שברח מוז׳ל אק לנו לאפקה ולזה א״ל נכתיב לי׳ ששרא א דמי׳
שיעדה מ״מ רשות לאש למישרה אחר סיעוד לדיקא אחר קידושין
ולא תפסיד ולהפחידו א״ל ואילאמפקינאלך מדר׳אמי.בר
דעלמא אין האב דשאי למוכרה * ומש״ר או פי׳ כנגדו כה וכו׳
יאשיי כלומר לע״ז נאמר קרא נא״צ לגט שחרור כיון מחזרה
הלומי• דהאב יכול למוכרה אפילו שפורה טליחו עלי* דהיינו
אפקה מיני׳ לנדעבודי׳ ותפסיד שלא יכתוב לך שסר אדמי׳ ועיק
שפחיתאחר אישות ופי׳בנדו בה לאו אאב אלא אלין אס כח לבגי7
בפרק לולב הגזול דף ל״ל ע״ג כתיס׳ ד יה ולדרוש להו כר״ע וכו׳
בה כמו אבי׳ וכו׳ וכדאית׳במכילתא-דבאדון מיירי קרא ונסתלקה
ומ״שהמשמלמלךוזל ומפשט השמועה נראה דע״כלאמוקי
והרמכ״ם מפרש דקאיאאבור״ל פלא ימכור.
קושיתהכ״מ •
ר׳ אחי האי קרא כעבד שברח מחיל אלא משום דלא משבח גוינא
סאב אה בתו .לשפחהיצעכו״ס זרש״י דל בפי׳ החומש לעם נכדי’ .
■אחרינא לאוקמא האיקרא ואס איתאדס ׳ל לאפשר ל׳אוקמא האי
לא ימשול למוכרה שאינו רשאי למוכרה לאתר לא האדון ולא
קרא בעבד ישראל הנמכר לנכרי מנ״ל דקרא אתא לעבד שברח
האב בבגדו בה אם צא לבגוד בה שלא קייסימצית יעוד ז.כן .אביס
מא״ל ואדרבה נראה מדצא צידד חלוקה זו ולמאה כמו שצידד
מאחר שבגד בהועכרה לזה ע*כ ואי אפשר לפרש כוונת רבינו.
לדעתם אס.נא בנאמר כינט׳ה בדבריו,ל והנראה יותר לתקן י חלוקות אחרות ודחאם משמע דס״ל לחלוקה זו אין צורך לצדדי!
דבליו ע״ד הי־עב״ס ־ ואפשר כוונת מינו .דה״ק לא רשאי האדון ולמיתה מפני שהיא מבוטלת מעצמה עכ״ל יאלי חמה פה קדוש
כלומר אחר היעוד יאמר דבר זה שתרגום אינקלס מפי ר״א ור׳ יהושע״תהא ריוטלח
לממד אותה אפילו שפירס טליתו עצי׳
מעצמה ואין ציורך צצדדה זלדחיתה זל״נ לודאי זס החלוקה א«ט
וגירשה ומכרה לו האב פעם שניי׳ אפילו שכבר קיים מצית יעוד
אך מס שלילד חלוקות אחרות כוונתו ללחות החלוקות אתרו®
נהעס׳ראשונה שמכרה לו אפ״ס לא ימכרנה האמן שאין רשאי

• האמן למוכרה לא לפני היעוד׳ ולא אחר היעוד שפירם טליהו
עלי׳ יאפשר שמפרש הכתוב שהאדון איןיכיל למכור לאלפני
היעוד ולא אסר היעוד זזה׳ש אפילו שפורס טליתו עלי׳ וקיים
«צוה יעוד אין רשאי למוכרה ומה שאמרו .בנמר׳ בפלוגהס דר*ע
ור״א משמע דאאב קאי י״ל דאית לי׳ לרביני דלא ימשול ובו׳ קאי
אכלהו בין אאדון בין אאב או אאדון למודי׳ כדאיהאבאכילסא
זפי׳כבגדו־בהאאדק או לפון שלית או לשון בגידה ע*ד שפירשו
ריא זר*ע אי קאי אאב ולפ״ז סליק פירוקא לשני קושית גדולות
למוכרה אלמנה ע״ש כה׳
שהקשס הלש*« על סרמב״ס דכתב
 .עבדיס <״ 7הלכה י״ג בפיסקא המקדש את בהו וכו׳ מסוגיא
דקידושין דף י’<ז ולפי מה דכתיבנא י’ל דהרמב״ס סובר דטוגיא
דקידושץ מה שאמרו שם והא אק אדם מוכר אש בפו לשפתות
אתר אישוש היינו אליבא דר״א וכנירסת ריס שס בחוספו׳ ד*ם
יא״א יש אנז למסירת אבל לפי המכילתא אאלחקאי ולאאאב
מלכן־פפק בתרלוייסו לחומרא שאין אדכימל למכיר אש בסו

לשפחות אחר אישות בסינית הש׳ס אףדהסעיאי׳ל דרהימא
אליבא די״א אבל פשטא לקרא משמע כמכילתא זאאדון.קא" לזה
מו4אלמנה לכסן גדול דהיינו
^ו1ון2החכנזה.1
 .צממראדחהיעדההאדוןהסקידושין:
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שלא נאמר דנם אלו החלוקות בכלל האזהרה דלא תסגיר והוס
לאו שבכלליח ולמאסאיל האי מלוקה דתרגוס יוכל 1ג*כ ?'אזהרה
זו וכ״ש הואדאס עבד כנעני הנמכר לישראל שברח מאדוניו הרי
הוא באזהרה כ״ש עבד עבריהנמכר לנכרי שברנז מאדוניו־שהוא
ונראה עול ליישב מה שהקשה המשנה למלך
כאזהרה זו ־
׳מנ״ל לרש״י לפרש התרנו® דלאכר״א בן יאפי׳ מיני׳ ובי׳ מדפי׳
■ התרגום עבד עממין ואי כוונתו כר״א בר יאשי׳ למה כתב עב?
עממק ה״ל למכתב עבד סחס וכייתעלה על הדעת דדוקא עבד
כנער שברת לא הסגיר אבל אתה תסגיר עכל עביי שבר®
מח״ל ע״כ במנתו שהוא ישראל הנמכר לנכרי וגס דברי הרמב״ם
■ממים למס דכתיבכא שהרי כתב ואס לא רצה וכו׳ הרי למדמ
שהדין דין אמת שא־ צ לשחררו ולא ליחןשמ״ת אדמיו אך משונן
לי״ל לקרא אחא כתרגומו לכך אומר לרבו שיכתוב ג« שחרור
וכי׳ (כאשר ממסי בפי" הסומא ולזה הביא הרא״ם הספרי ר״ל
דנם זה בכלל . :

3

פ״א

י* י

רדל-

לא הלק פעלת שכיר אתך עד מקד כי אם■ כייס• תרע
שכדי וכל הכובש'שבר שכיר כאלו הוא נוטל גשבתו
*,'Y
"
סמני!

הרמב״ס מ״ע ליקן שכריסשכיר בזמנו שנא׳ כיומו סתו

 S*pתבגיר עבד אל אדוניו אשד יסול אליך מעסארוניו
שכמו וגז״יוא® איחלו לאח״ז עובר בל״ת אנא' ילא סבא
סיבר נעכר שכתז מודל שלאנ״זייז*״ו^ת
■<ליו הממש ואין לזקק עליו סהריסוא שייכלשלס א׳ שערסאדס
וא׳

■
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אונאת דברים במקח וממכר
1

א .כשם שנאסרה אונאה בממון כך נאסרה אונאה בדברים וחמור
יותר איסור אונאת דברים מאונאת ממון .האונאה גדרה ניצול
חוסר ידיעת חבירו לקפחו או לצערו (א).
ב .חז״ל החמירו יותר באונאת דברים הגורמת צער לשני יותר
מאונאת ממון שהיא גורמת הפסד ממון לשני .והטעם שזה
חמור יותר ,משום דאונאה בממון ניתנת לתיקון ע״י החזרת
הממון אבל אונאה הגורמת צער לא ניתן לתקנה (ב).

(א)

ויקרא כ״ה י״ז וכי תמכרו ממכר וכו׳ לא תונו ,וזה באונאת ממון ועוד

כתבה תורה לא תונו איש את עמיתו ,וכתיב ביה ויראת מאלוקיך לסי שהם
!אוצר החכמה!

I

י י

דברים הנמסרים ללב אם כוונתו להונות ,ורעה זו גלויה רק לשמים ,ופירוש
לשון אונאה במקח ובדברים משום שהוא מנצל את חולשת חבירו וחוסר ידיעתו
הן במחיר הסחורה או בטיבה ,או בענינים אחרים שאינו בקי בהם ובסוף גורם

לו להצטער.
(ב)

שו״ע סימן רכ״ח סעיף א׳ ,והטעם דאמרינן באונאת דברים שלא ניתנה

להישבון אף רלכאורה אפשר לבקש מחבירו מחילה על שציערו ,ראיתי בספר
חזון יחזקאל על התוספתא כתב אף שמרצהו אח״כ בדברים אין זה מרפא את
צערו על ידי שהקניטו אז ,היינו אף דמחל לו חבירו המחילה הועילה שלא

יענש ע״י אבל הצער זה דבר שקיים ואין יכול למוחקו.
ואם לוקים על לאו דאונאת דברים ,בספר מעייני חוכמה כתב דלפי מה

שאמרה הגט׳ דלאו דאונאת דברים אינו ניתן להישבון א״כ ילקה על לאו זה,
והמרדכי ב״מ סימן ש״ו כתב דמלקין על אונאת דברים שהוא לאו גמור והדרכי
משה בסימן שלנו הביא אותו וכתב דאין כוונת המרדכי מלקות ממש דזה אין
בו מעשה אלא מלקות מדרבנן דהינו מכת מרדות ,ועיין בבית יוסף חו״מ סוף

סימן א׳ הביא דבר המרדכי הנ״ל ותמה כנ״ל וכתב כתי׳ הד״מ אבל כתב זה

בדרך "אפשר" דמדרבנן קאמר עיי״ש ועיין בב״ח שם ,ועיין עוד בשדה חמד
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ג.

איסור אונאת דברים לא רק כשאומר בפיו לחבירו דברים
שעי״ז יצטער חבירו מהם ,אלא גם בכתב או ברמז שייך
אונאת דברים .ולכן אסור לקונה להראות פנים רעות למוכר
או המוכר לקונה תה ג״כ בכלל אונאת דברים .וכן אם מרמז
בתנועות בידיו ובעיניו ועי״ז מתבייש חבירו הוא בכלל איסור
זה <ג).

ד.

קונה שנכנס לחנות ומתעניין לקנות סחורה או שואל על
מחירה והמוכר מתעלם ממנו ואינו עונה לו שתיקתו של
המוכר יש בה אונאת דברים (ד).

מערכת ל׳ אות י״ב מה שהאריך בזה( .ופשוט דאם אינהו בממון ועובר ג״כ

בלאו דאונאת דברים שגרם לו צער לא אומרים דיש בזה מעשה וילקה משום דגם זה
ניתן להפקיע ע״י השבת הממון דהוא סיבה לצער וזה עצמו בכלל ניתן להישבון
ודו״ק).

(ג)

בספר יראים מצוה ק״פ כתב כשם שאונאה בדברים כך אונאה בענין רע

שמראה פנים רעות וכן כתב הגרי״פ על הסמ״ג לרס״ג עשה כ״ח שאונאת

דברים גם שלא בדברים אלא שמראה לו פנים רעות סוברים הרבה ראשונים

שהוא בכלל אזהרת אונאת דברים ,והחינוך מצוה של״ח כתב וראוי להזהר
שאפילו ברמז דבריו לא יהיה נשמע חירוף לבני אדם כי התורה הקפידה הרבה
באונאת דברים לסי שהוא דבר קשה ללב הבריות ע״ש ,ובספר חובת השמירה

למרץ החפץ חיים זצ״ל פרק י״ד כתב וז״ל ונראה דגם בכתב או ברמז שייך
האיסור דאונאת דברים אם כוונתו לצערו וכמו לענין לשה״ר ורכילות עיי״ש.

(ד)

בספר חקרי לב יורה דעה ח״ג חקר על אונאת דברים ע״י שתיקה אם אסור

וע״ס מעשה שהיה בשליח ציבור שעשה מי שברך לכל אחד מהמתפללים ודילג
על אחד מהם בכוונה וכתב דיש בזה לא תונו ואף דזה ע״י שתיקה יש בזה
אונאת דברים ומה שחז״ל תפסו אונאת דברים בלשון דברים משום שכך מצוי

אבל גם בשתיקה יש איסור זה ,וסמך דבריו על מ״ש היראים הנ״ל דמראה לו
פנים רעות הוא בכלל אונאת דברים ש״מ שלא צריך דברים ,אלא דלכאורה יש

קצת חילוק דשם איכא קצת מעשה משא״ב בדרך שתיקה ,ועוד כתב להוכיח
ממ״ש בגמ׳ ב״מ דף נ״ח רבי יהודא אומר אף לא יתלה עיניו במקח בשעה
שאין לו דמים והיינו דעי״ז גורם צער למוכר שחושב שקונה ואף זה בכלל

אונאת דברים אף שהוא בדרך שתיקה ,ועיין בספר ברית יעקב סימן ט״ז
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הנכנס לחנות ומתעניין במחירים ושואל את המוכר על מחיר
הסחורה והוא אינו רוצה לקנות עובר באיסור אונאת דברים (ה).
וה״ה שהמוכר לא יציע סחורה לקונה כשאין רצונו למוכרה (ו4

(להגר״י סופר שליט״א) שנו״ג בדברי החקרי לב והביא דגם הגאון ר״ח פלאג׳י

כתב בספר תוכחת חיים דהמקבל מכתב מחבירו בבקשה שישיב לאלתר והוא

אינו משיבו הרי זה בכלל מצער את חבירו ודומה לאיסור לא תונו איש את
עמיתו דדרשוהו חז״ל לאונאת רבדים.

(ה)

שם סימן רכ״ח סעיף ד׳ ע״פ המשנה ב״מ דף נ״ח לא יאמר לו בכמה חפץ

זה והוא אינו רוצה ליקח וכו׳ והגט׳ מביאה הברייתא רבי יהודא אומר אף לא
יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים וכו׳ והנה יוצא מהמשנה שתלתה

האונאת דברים משום שאינו רוצה ליקח ,משמע אם רוצה ליקח רק אין לו

דמים אין איסור דחושב כשיזדמן לי דמים אבא לקנות ,אבל לפי מ״ש בברייתא
משמע אף שהוא רוצה ליקח מכיון שאין לו דמים אסור להתעניין במקח זה
ואם התעניין יש בזה איסור אונאת דברים ,והשו״ע תפס כלשון המשנה לאסור

כשאין רוצה ליקח ,וראיתי בספר חובת השמירה פרק י״ר בהגהה עמד על

הדקדוק הנ״ל דהשו״ע לא העתיק דברי רבי יהודא וכתב אפשר דסבירא ליה
דדין אחד הוא דכיון שאין לו מעות אינו רוצה ליקח ,ועור כתב אפשר דחכמים

חולקים על רבי יהודא וס״ל דאף דר״י ס״ל כשאין לו דמים הוי אונאת דברים
דשמא אם המוכר היה יודע לא היה מדבר עמו כלל חכמים חולקים ואומרים
דבזה אין אונאה היות וכשיזדמן לו דמים יקנה ורק כשאין רוצה ליקח הוי

אונאת דברים ופסק השו״ע כחכמים ,והוסיף דבתוספתא משמע דאין מחלוקת
בין חכמים לר״י וגם ר״י אייירי כשאין רוצה ליקח ,ומ״מ מפסחים דף קי״ב

משמע דמידה טובה לא לשאול כשאין בידו דמים דאיתא שם ג׳ דברים ציוה

רבי ישמעאל לרבי ואחד מהם אל תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמים,
והנה הרמב״ם בה׳ מכירה פי״ד הביא את המשנה והשמיט דין זה דלא יאמר

בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח והשמיט גם דינו של רבי יהודא הנ״ל
וצ״ע מדוע השמיטו( ,ועיין בספר אבני חושן מה שביארנו בדרך אפשר

להשמטת הרמב״ם) ועיין בספר ברית יעקב שהאריך למצא

מקור לדברי

הרמב״ם מדוע השמיט וכתב ע״פ הגמ׳ בפסחים דזה רק מידה טובה אומנם
בשאל ודיבר עם המוכר דהיה אונאת דברים אין משם ראיה והק״ל ודו״ק.
(ו)

בספר חסידים בסימן שי״א ותתרס״ט כתב שגם על המוכר יש איסור

להטעות הקונים עי״ש .ועוד שאם המוכר אינו מוכר את הסחורה יגרום לקונים

נתיב יושר איטה ,יהודה בן אהרן עמוד מס  283הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

נתיב

פרק לב

יושר

רלה

ויש ליזהר שלא ישאל הקונה על מחיר סחורה שאין רצונו
לקנותה כעת ואף שבדעתו לקנותה לאחר זמן רק בנתיים אין
בידו כסף ,ואם רוצה לקנות ויש לו כסף רק מתעניין בחנויות
לדעת מי יותר זול אין בזה איסור.

ו.

הבא לחנות להתעניין בסחורה והמוכר אין לו הסחורה
המבוקשת אסור לו לשלוח אותו לאחר שידוע לו שאין לו
סחורה זו למכור ,והוא הדין שכל אדם אסור להטעות חבירו
באופן הזה ש.

ז.

מדכתבה התורה באונאת דברים לא תונו "עמיתך" למדו שאין
איסור אונאת דברים רק על אחד שהוא ירא שמים וזהיר
במצות ,אבל מי שהופקר אצלו דבר שמפורסם בישראל
לאיסור אין עליו אונאת דברים (ח).

שיחשבו איך ישכנעו את המוכר למכור להם ויעברו בזה באיסור לא תחמוד.
דחוץ מאופן זה בסחורה העומדת לסחורה אין בזה לא תחמוד אבל באופן זה
יש ל״ת.

(ז)

שם שו״ע סעיף ד׳ היו חמרים מבקשים לקנות תבואה לא יאמר לכו אצל

פלוני והוא יודע שאין לו למכור וגם זה בכלל אונאת דברים ,ובגמ׳ דף נ״ח

מובא בזה הלשון אם היו חמרים מבקשים לקנות תבואה ממנו לא יאמר לכו

אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר תבואה מעולם ,ומלשון זה
משמע דלא מספיק שיודע שאין לו למכור אלא צריך לשלוח לאחד שלא מכר

תבואה מעולם ,והנה הרמב״ם פי״ד ממכירה הביא את הלשון כמו בגמ׳ שיודע
בו שלא מכר מעולם ,ועיין בכ״מ שם מבאר ב׳ פירושים למי היתה כוונת
המשלח לבייש האם לתמרים או לאותו אדם שנשלחו איליו( ,ובביאור דברי

הרמב״ס שהוצרך לזה עיין מ״ש באבני חושן בס״ד וכעת מצאתי חיזוק לדברי
שם ע״פ מ״ש המהרד״פ בחסדי דוד על התוספתא עי״ש ודו״ק ועיין עוד

ביראים מצוה ק"פ).

(ח)

בסימן רכ״ח סעיף א׳ הרמ״א מביא דין זה ובאה״ג ציין מקומו מגמ׳ ב״מ

דף ג״ט אמר ר״ח בדר״א מאי דכתיב לא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה

ובמצות אל תוניהו ,והב״ח הביא את המרדכי שדקדק מהמשנה שלנו בדף נ״ח

שכתבה כיצד היא אונאת דברים ,אם היה בעל תשובה לא יאמר זכור מעשיך
הראשונים וכו׳ שמע מינה רק בגלל שהוא בעל תשובה אסור לאנותו אבל אם
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רלו

נתיב

פרק לג

יושר

ח .בעל חנות שיש לו פועלים ומשרתים צריך ליזהר ביותר שלא
לבזותם ואם הקניט או ציער אותם עובר באונאת דברים (ט).

פרק לג
מקדו וממכר ע״י שליח
א .קימ״ל בכל התורה שלוחו של אדם כמותו והוא הדין לעניץ
מקח וממכר יש שליחות לכן יכול אדם למנות שליח למכור
לו סחורה או לקנות עבורו סחורה וכשהשליח מקנה או קונה
נקנה המקח מיד למשלח או לקונה (א).

אינו בעל תשובה מותר .ואף דאובאת ממון אסורה גם למי שאינו יראי שמים
בזה אונאת דברים יותר קלה (אלא דהב״ח סיים בצ״ע למעשה אם אונאת ממון
אסורה במי שאינו ירא שמים וכן שאר איסורים כגזל עיי״ש) וכתב החפץ חיים
בספר חובת השמירה פרק י״ר וז״ל מי שסר מדרך התורה אק עליו איסור
אונאת דברים וכו׳ ונראה דהיינו דוקא בדבר שמפורסם בישראל שזה אסור
ואצלו הופקר הדבר ,אבל סתם איש כל שהוא בכלל ישראל יש עליו איסור
אונאת דברים.
(ט) שם כתב הח״ח וז״ל ועל כן מי שיש לו משרתים או משרתת יזהר שלא
לבזותם ח״ו וכ״ש אם הם יתומים או אלמנה.
(א) שו״ע סימן קפ״ב סעיף א׳ ובלי שליחות נחשב כמכר דבר שאינו שלו ומכח
דין שליחות מה שנעשה ע״י השליחות כאילו נעשה על ידו ממש ,ואין השליח
צריך לקנין ועדים אלא בדברים נעשה שליח וכ״ש אם כתב לו להיות שליח
שלו.
וצריך המשלח ליזהר שלא יכריח את השליח לקבל את השליחות דבאנסו
לקבל השליחות כתב בשו״ת מוצל מאש סימן ל׳ דיש פוסקים דל״מ ואף שהרב
נחפה בכסף כתב דמהני רק לחומרא כתב כן וצריך ליזהר כשמבקש מבנו הגדול
לקנות עבורו והבן אינו רוצה לקבל את השליחות מפני הטירחא וכדומה כה״ג
לא יהיה לו דין שליח .ויהיה נפ״מ לכמה דברים ואכמ״ל.

ספר

רפב

חסידים

והתחינות יועילו לשאר דברים שיועילו לך ולזרעך מאותו הענין [ב] אבל דע שזה
הצער הבא עליך בשביל שהיית צופה בנשים וזימן לך מה שלא מצאה הן בעיניך
ובשביל התחינות ותעניות אפשר שתאהב בזאת ותצליחו מפני שסמכת על תעניות
ולא עסקת בכשפים.
שפח שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית
(צפני׳ ג׳ י״ג) [א] אם יש לאדם בן או בת לא יאמר כך וכך רוצים ליתן
שהייתי נותן בתי לאיש פלוני או בני לבת פלוני ,או _יאמר כך וכך רוצים לתת
לי בסחורה שלי ולא היו דברים מעולם.
שפט "כתיב (יחזקאל ט״ז ח׳) ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים אדם
שרוצה לקחת אשה ורוצים ליתנה לו צריך לעבור שם לראותה [א] וגם
היא תראה אותו שאם לא ישרה בעיניו לא יקחנה ואם יקחנה בלא ראות שמא ישנאנה
ויקוד ,ויתאוה למיתתה וכתיב (משלי ג׳ כ״ט) אל תחרוש על רעך רעה [ב] .ואין
להביא ראי׳ על יצחק אבינו שלא ראה אותה כי לא היה לו לצאת מארץ ישראל [ג].
והנה עתך עת דודים (יחזקאל שם) כשעומדת על פרקה אז יש לעשות נשואים כי
כשהאיש לוקח קטנה שאינה ראוי׳ לביאה ולהריון כאלו הוא בא בזנות עלי׳ כשאינה
יכולה להתעבר שאינה ראויה להריון ואמרו [ד] שמעכב את המשיח ואמרו [ה] כהן
לא יקח איילונית וכתיב (ויקרא כ״א ז׳) אשה זונה [וחללה] לא יקחו ואע״פ שלישראל
מותרת שאף אלו דברים שהתירה תורה ליתובי היצר ואע״פ שאינו טוב [ו] .ואמרו
חכמים [ז] על קטנה ירחמו מן השמים ולא תשמש במוך וכתיב (יחזקאל שם) והנה
עתך עת דודים בגימטריא העומדת על פירקה [ח] .דדים כתיב (א) בדדים ניכר
במסכת נדה [ט] .העוזבת אלוף נעוריה (משלי ב׳ י״ז) (ב) .וארחצך במים ואשטוף
פירוש

שפט

(א) ר״ל חסר וא״ו רמז שבדדים ניכר אם ראויה לנשואין.

(ב) מביא דאי׳ מזה הפסוק

מקור חשד
[ב] ע׳ ירושלמי ברכות פ״ד ה״ג ולואי שיתפלל אדם כל היום ,למה ,שאין תפלה מפסדת.
שפח[ .א] עיין לעיל סי׳ שי״א.
שפט[ .א] ע׳ קדושין
[ד] נדה י״ג ב.
ס״פ אמור שהביא על

[ג] ע׳ בראשית רבה פ׳ ס״ד.
[ב] ע־ יבמות ל״ז ב.
מ״א א.
[ו] ע׳ קדושין כ״א א ,וראה בם׳ אהבת יהונתן
(ה] יבמות ס״א סע״א.
לה״ב נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים והקשו בגט׳ הא ישראל אכלי כו׳

וכ׳ שהרמב״ם פסק דבמלחמה מותר לאכול נבילות אבל זהו ישראלים אבל לא כהנים כדאסר
להו יפת תואר כו׳ ,וע׳ סנהדרין נ״א א יכול אפי׳ היללה שבת כו׳ סד״א הואיל ואחמיר בהו
רחמנא בכהני דרבי בהו מצות יתירות תידון בשריפה וכו׳ ובם׳ מרגליות הים שם הבאתי מלקח
טוב להגרי״ע כו־יל שהוכיח דקדושת הכהונה מתפשטת על כל המצות ואפי׳ על מצות שבת
שאינה מצות כהונה ביחוד ואעפ״ב הו״א שחילול שבת של כהן עונשו חמור מחילול שבת של
ישראל ,ע׳ קדושין כ״א ב דאיבעי להו עבד עברי כהן מהו שימסור לו רבו שפחה כנענית דנימא
שאני כהנים דרבו בהו רחמנא מצות יתירות כו׳ ,וברש״י תמורה ד׳ ע״ב ד״ה ה״ג שאני כהנים
מבואר דכהנים לוקים אפי׳ על לאו שניתק לעשה מפאת קדושתם היתירה ואפי׳ כשהלאו הנל״ע
איננו לאו דכהונה כלל רק לאו דעלמא כעין לאו לא יוכל לשלחה כל ימיו .ועמש״ב במרגליות
[ח] בחס״ל שצ״ל בעומדת על פירקה .ולפ״ז חסר א
[ז] יבמות י״ב ב.
שם עוד בכעין זה.
לחשבון שאין מדקדקין בכך ע׳ ב״י הל׳ ר״ה סי׳ תקפ״ב ובשבה״ל ותניא רפי׳ הגדש״ס פס׳ ר״י
היה נותן בהם סימנים ,וע׳ שדי חמד כללים מערכת ג׳ אות מט .וראה אוה״ח וירא י״ח ל״ב
[ט] מ״ז א,
ושם תרומה פס׳ ואת המשכן תעשה עשר יריעות ,ובהגהותי להלן סי׳ תקס״ח.

ספר חסידים

תקמט

לא יקבל אז אותו שהלה חייב ושכח יתן כל החוב בלא תנאי לידו ויאמר לו אם
אני חייב לך יהא שלך (א) ואותו חבירו יאמר אם הם שלי אני מוחלם לך וימחלו
זה לזה ויחלוקו [ב] ומעשה בשנים (ב) שקנו במעות ספרים ומשאילין למי שהיה
צריך ללמוד בהם.
תתר0ח לא יאמר אדם לחבירו מכור לי יין שלשה הינין בפרוטרט מעט מעם
אם תתן לי בזול ונותן לו בזול וכשיקח חצי הין לא יאמר איני רוצה
יותר אע״פ שיכול לטעון והלא לא משכתי ולא נתתי לך מעות אלא כשהיית נותן
לי כלי מלא יין הייתי נותן לך פשוט בדיני שמים חייב לפי שזה יכול לומר בשביל
שנשענתי על דבריך שתקח הרבה מכרתי לך בזול .אבל אם אחרים באים לקנות
יכול לומר מה הפסד עשיתי לך הלא תוכל למכור .אע״ם שאמרו [א] מי שלקח מקח

׳

רע לא יגנה לו אבל לתקנתו יאמר לו חבירו מיד כדי שימכור אותו מיד.
תתר0ט כשם שאסור לעמוד על המקח בשעה שאין לו דמים [א] כך אסוד
להראות שרוצת למכור חפצו בשעה שאינו רוצה למכרו [כ] ואין לומר
לראובן תקנה ואין דעתו למכרו אלא יאמר כמה שוד .זה.
תתרע-עני שמכר הפץ לעשיר ואמר העשיר נשאל לראובן שהוא בקי לדעת כמה
שוד .ובא העני לראובן וא״ל תעשה חסד עמי אם שוה ששים אמור
שבעים יאמר לו לא אשקר בעבורך שאפי׳ עבור עצמי לא הייתי משקר .חכם אחד
היה עורך ספרים ושאלו לו מדברי תורה ולא רצה להשיב כי אמר שמא לא
אשוט אותם כדין אם אחשוב בדברי תורה נמצא שהייתי גוזל אחד וכתיב (קהלת

ג׳ י״ז) עת לכל חפץ.
תתרעא מי שיש לו פקדון משל אחרים כל תקנות שיוכל לעשות לתקנות אותם
תתרעב

שהפקידו לידו יעשה [א].
אם יכול אדם להתפרנס במה שיש בידו אל יהי יגע להעשיר לקחת

משל אחרים כי רוב בני אדם הלוקחים מבני אדם לא יצליחו .כי יש

פירוש
תתרסז (א) נראה שצ״ל ואם הם שלי (ו־׳-ל
שאיני חיים לך) אני מוחל לך ואותו
חבירו יאמר אם אינך חייב לי הם שלך ואם

מקור

(ב) ד״ל
אתה חייב לי אני מוחלם לך וכו׳.
שאירע אצלם מעשה כזו ששניהם שכהו וקנו
במעות אלו ספרים וכו׳.

חסד

[בן צ״ע דבדבר בעין לא ש»ך לשון מחילה ואף במעות כן וע׳ בחו״מ סי׳ ל״ב ובש״׳ך והגהות
חכ״צ שם ,וצ״ל שלשון מחילה לאו דוקא והכוונה מתנה ,וכ״ב במנחת קנאות לסוטה מ״ר .ב
ע״ד רש״י שם דמחיל כדמוכח בסוגיא שם ובאמת אף כשהפירות בעין זכר ,בהם כמבואר בחו״8
כי׳ ר״ט ויעוין בדו״פ שם וע״ם שמה שאמרו בש״ם דמחיל היינו דנתי במתנה ,וע׳ בחו״ה
סי׳ ס״ו (רמ״א).
תתרסח[ .א] ע׳ כתובות י״ז א.
[ב] שם שאם היו המרץ מבקשין תבואה לא יאמר להם
תתרסט[ .א] בבא מציעא נ״ח א.
לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר מעולם.

תתרעא[ .א] ע׳ בבא מציעא ל״ה א שהוא כמשיב אבידה לבעלים ,ויעוין בברכות י״ה ב אבוהו
דשמואל הוו קא מפקדו גביה זוזי דיתמי כו׳ עילאי ותתאי דידן ומאיי דיתמי ס־׳.

ספר חסידים

רמד

שי שני יהודים שמעו מלמד אחד שלמד לתלמידו תיבה בטעות ,אמר האחד לחבירו
אמור לו אתה אמרת ליה בטעות ,א״ל אם אתה יכול שלא תלבין פניו אמור
לו ואם לאו אל תשפוך דמו ,אמור לקרובו שיאמר לו ולא משמך שלא יתבייש [א], ,אל
ילך אדם לדבר עם מלמדי תנוקות בשעה שהוא מלמדם פן יבטלם בדבריו [ב] ,וכן
לשכור פועל של ישראל פן יבטלנו בדבריו [ג] .אל ישב אצל שכיר אפי׳ כשאין
שכיר עושה פעולה שמא יהיה לו בושת לומר אין לי פנאי .ואם רגיל ואין לו בושת
מפניו ואינו מבטלו אין בכך כלום .ירא שמים פגון חוני המעגל ואבא חלקיה (א) לא
היו מסיחים ואפי׳ שלום לא רצו להחזיר [ד].
שיא אל יפתה את בני אדם כך וכך רצו ליתן לו בסחורה [א] או שיאמר אני
קניתי בכך וכך ועל זה נאמר (צפני׳ ג׳ י״ג) שארית ישראל לא יעשו עולה
ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית ,ואל יתעה 5חפצים_ לקנות שיראת.
להם פנים כאומר למכור אותם חפצים שבידו..ואיו בלבו 1.הם_אונם קונים במקום
אחר כי סבורים שזה ימכור להם_[ב] ,וכתיב וויקרא כ״ד^ס_לא_פונו שהונהו
^ב3בבים_ [ג] וכתיב (זכרי׳ ח׳ ט״ז) דברו אמת איש אל רעהו.
שיב אם יבא לביתך אורה אל תשאל לו מדברי תורה אא״כ שתדע שידע להשיב
_ [א]׳ או תשאל לו בינו לבינך שלא יתבייש.
שיג חייב אדם ללמוד לבנותיו המצות כגון פסקי הלכות ,ומה שאמרו [א] שהמלמד
לאשה תורה כאלו מלמדה תיפלות זהו עומק תלמוד וטעמי המצות וסודי
ברית עולם

שיב.

פירוש

שי

אם יבוא אורח אל ישאל לו בדברי תורה
וכו והמאמר רז״ל הובא בספר שתי ידוה

(א) נראה שהוא ט״ם וצ״ל כגון אבא
חלקיה בן בנו של הוני המעגל וכו׳.

דף נ״ו מבואר דלא ישאל לו אם ידע ־'ללמור אלא

יתן לו לאכול קודם ועמ״ש בשם הגדולים ח״א דף פ״ו ע״ש ודוק.

שיג.

חייב אדם ללמד

לבנותיו המצות כגון

פסקי הלכות וכו׳

כן כתב תלמידו רבינו בעל

הסמ״ג

עשין י-ב והביאו מרן ב״י א״ה סימן מ״ז ובי״ד סי׳ש״ס ומור״ם בהגהה סי׳ רמ״ו ע״ש.
ואין זת מצד חיוב תלמוד תורה אלא מצד שידעו הדינים וכשהם בקיאות אינן צריכות עוד ללמוד וכן בימי

חזקיה היו

אשה

ותינוקות בקיאות

בדינים ועיין מ״ש אני בעניי

בספר הקטן ברכי יוסף א״ח סי׳ מיז

וי״ד סי׳ רמ״ו ודוק

מקור

חסד

אלא ב״ב אתוון דאורייתא ,ובהק׳ תקו״ז (א׳ ע״ב) לית לחם אלא אורייתא ,שם תליתאי (ק״מ
ע״ב) הנני ממטיר לכם לחם מן השמים בו׳ ,ובזהר חדש חוקת נ׳ ע״א לחם דא תושבע״פ ,שם

תצא נ״ח ד אם רעב שונאך האכילהו לחם דא היא אורייתא קדישא כר.
שי[ .א] ע׳ בבא בתרא כ״א סע״א דמותבינן דדייק ולא גרים ,שבשתא כיון דעל על וי״ל.
[ג] ע׳ ברכות ט״ז א הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל
[ב] ע׳ שבת קי״ט סע״ב.
ע׳
בעד",ב כי׳ ,ירושלמי דמאי פ״ז ה״ד מפני שהוא ממעט במלאכתו •של בעה״ב.
תענית כ״ג סע״א.
[ב] ע׳ בבא מציעא נ״ח ב אם היו תגרין מבקשין תבואה
שיא[ .א] ע׳ להלן סי׳ שפ״ח.
[ג] ע׳ בבא מציעא שם.
ממנו אל יאמר לכו אצל סלוני כר.
שיב[ .אן ע׳ חולין ו׳ ע״א אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם בין ,ואם לאו תבין
את אשר לפניך ושמת סכין בלועך כר.
שיג[ .א] סוטה כ׳ ע״א ,וע׳ פסחים צ״א סע״א.

[י]

תעד

כות תשובה

פיו ובזכרו תמיד כי ד׳ רואה מעשיו ובוחן כליותיו וצופה מחשבותיו ( 203שערי
תשובה לר״י שע״א אות כב).

וחטא גמור הוא לומר לבעל תשובה ,זכור מעשיך הראשונים!
או להזכירם לפניו כדי לביישו ,204או להזכיר דברים וענינים
בארי בשדה

 .203ובזכרו תמיד כי ד׳ רואה מעשיו ובוחן כליותיו וכו׳ .איך לא יתבייש מלעבור על
רצונו בפניו ,ויעוין בפי׳ הגר״א על משלי (טז ,י) שכתב :שהדרך לבעל תשובה לפרוש
מכאן להבא מהרע בהזדמן לידו ,שישים יראת ד׳ נגד פניו ,שהקב״ה מלא כה״כ ועומד
עליו ורואה מעשיו המגועלים ואיך לא לבוש מפניו לעבור על רצונו בפניו ממש.
אם מותר לומר לבע״ת זכור מעשיך הראשונים דרך אזהרה

שלא ישובו לעשות כמותם

 .204או להזכיר לפני "כדי לביישו" .המקור הוא במשנה (נח ):אם היה בע״ת לא
יאמר לו זכור מעשיך הראשונים וכו׳ .והרמב״ם מוסיף :להזכיר לפניו "כדי לביישו",
וכץ הוא לשון הרמב״ם בסה״מ ל״ת מצוה רנא :והוא שנאמר לו מאמרים יכעיסוהו

ויבהילוהו ולא יוכל לעמוד "מפני שיתבייש" וכו׳.
מקור דברי הרמב״ם שהאיסור הוא דוקא שמכוון בזה כדי לביישו ,י״ל עפ״י דאיכא
שם בב״מ :גדולה אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר ויראת מאלוקיך וזה לא נאמר
בו .פירש״י ולפי שהדבר מסור ללב שיכול לומר לטובה נתכוונתי וכיוצא בו ,לפיכך
נאמר בו הוי ירא מן היודע מחשבות( .ובסה״מ לרמב״ם שם הסמיך שם דברי הגמרא
הנ״ל להא ראם היה בעל תשובה).
ונראה שמדרשה זאת של ויראת מאלוקיך וכו׳ מבואר שאם באמת נתכויץ רק לטובה

אין איסור בדבר.
הטעם שאומר לבע״ת זכור מעשיך נקרא "אונאה"

בספר קרבן אהרן בביאור על הספרא פ׳ בהר פרשתא ג פ״ד ב כיצד אם היה בע״ת וכו׳,
הקשה ח״ל :קשה לי שדברים אלו חרופין וגידופין הם לא אונאת דברים ואיך קרא
להו אונאה ,ולזה נ״ל לפרש שאמרו זכור מעשיך הראשונים שהוא אומר לו זה בדרך
אזהרה ,וזה שהוא חוזר ממעשיו הראשונים הוא אומר לו זכור מעשיך הראשונים
כדי שלא תשוב לעשות כמו הם ,וכל כוונתו לחרפו בהם ובזה הוא "מאנה אותו".
ומזה מבואר שאם באמת מתכוון לומר לו רק שידע להזהר אין בזה איסור ,וכל זה
נלמד מזה שכתוב ויראת מאלוקיך וכו׳ שהוא אומר לטובה נתכוונתי ובלבו מתכוון
לביישו.
אין היתר אלא בדרך אזהרה וגם לא נתכוון בזה לביישו

לפי״ז יוצא שגם בדרך אזהרה אין היתר להזכיר לבע״ת מעשיו הראשונים אלא כשלא
נתכוון לביישו אלא לטובתו משום שזה זכות הוא לו ,ובלא דרך אזהרה אלא בדרך
גידוף אסור אפילו אם התכוון לטובתו משום שהוא זכות לו ,ולפי הנ״ל יתיישב
שפיר הטעם שהרמב״ם הביא הלכה זו לא הלכה בתשובה אלא הלכה באונאת דברים

פרק ז

תעה

הדומים להם כדי להזכירו מה עשה ,הכל אסור .ומוזהר עליו
בכלל הונית דברים שהזהירה תורה עליה ,שנאמר ׳7ולא תונו
איש את עמיתו" (ויקרא כה ,יז).
בארי בשדה

ולא רק לבע״ת אלא לכל אדם ,והרמב״ם בעצמו מביאה בהלכות מכירה פי״ד בכל
אדם בגר ובע״ת ועוד ,ולהנ״ל יתיישב שפיר שהרמב״ם הסמיך הלכה זו להא שבע״ת
דרכם להיות שפלים וכו׳ אם חרפו אותם וכו׳ שומעים ושמחים ויודעים שזה זכות
להם וכו׳ — לומר שאעפ״י שהבע״ת עצמם צריכים להיות שמחים בזה כי זכות גדולה
הוא להם מ״מ לאחרים זהו עוון גדול לומר בדרך של חרוף אפילו אם מתכוונים לטובתם
של הבע״ת שיהיה להם זכות בזה אם אומרים כץ בדרך גידוף ,ויעוין לעיל ציון .197
השוואה לאיסור עינוי אלמנה ויתומים שמותר לענותן בכדי להוליכן בדרך ישרה

לכאורה יש לעיין בזה מדברי הרמב״ם הלכות דעות פ״ו ה״י :חייב אדם ?תיזהר
ביתומים ובאלמנות מפני שנפשם שפלה למאוד וכו׳ ,וכל המקניטם וכו׳ הרי עונשו
מפורש בתורה וכו׳ בד״א בזמן שעינה אותם לצורך עצמו אבל עינה אותם הרב
כדי ללמדן תורה או להוליכן בדרך ישרה הרי״ז מותר .ויעוין ביראים השלם סימן
קפ״ב שעינוי זה מובנו אונאת ממון ואונאת דברים ואעפ״י שהן אסורות בכל ישראל
הזהיר הכתוב באלמנה ויתום לעבור עליו בשני לאוין ויעוץ שם בתועפות רא״ם.
ויעוין לעיל ברמב״ם פ״ד ה״ב שכתב :בזמן שמודיעים לו לאדם חטאיו "ומכלימין
אותו" חוזר בתשובה וכו׳ ,והמוכיח את חברו בדברים שב״א לחברו לא ידבר לו קשות
עד שיכלימנו שנאמר (ויקרא יט ,יז) "ולא תשא עליו חטא" ,בד״א בדברים שב״א
לחברו אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים .ויעו״ש בבארי
בשדה ציון 33־.34
הבדל בין לביישו כדי להחזירו בתשובה או לענותם
כדי להוליכם בדרן ישרה לבין להוסיף לו זכות

ופשוט שיש לחלק בין להכלימו כדי להחזירו בתשובה ,או לענות יתומים כדי
להדריכם ולהוליכם בדרך ישרה לבין נידון דידן שהוא רק כדי לזכותו להוסיף ®ת.
החדוש בזכור מעשין הראשונים ,שנקרא

מבייש ,שהרי העון נעקר מתחילתו וכאילו לא היה

עוד י״ל שהחידוש הוא שנקרא מבייש שהרי נעקר העון מעיקרו וכאילו לא חטא ומטעם
זה כתב הרמב״ם הלכה זו בפרק זה במעלות הבע״ת ,לומר שאעפ״י שעונותיו נעקרו
מעיקרם ומעלותיו גדולה מ״מ יש לו להתבייש ולהצטער על עונותיו שלעבר ,וממילא

מתבייש ונכלם בזכור מעשיך הראשונים ומצטער ,ואפשר שזהו העון שיגון ושמחה
משמשים אצלו בערבוביא כמבואר בפ״ה ציון  30שהשמחה היא על המעלות והיגון
הוא על העונות של העבר.

לרב י נו יוגה

ספר

היראה

u

לט

קלג .אחרי כן
(איוב ל׳ ,ד׳) ,מאכילים אותם גחלי רתמים בגיהנם.
ילך לעסקיו ,כי יפה דרך ארץ ולא יוכל אדם לעבוד הבורא אם לא יטרח
לבקש מזונותיו .וכן אמר דוד (תהלים קכ״ח ,א׳־ב׳)" :אשרי כל ירא ה׳
קלד .ויהיו
ההולך בדרכיו ,יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך".
קלו .ומחברת אנשים
קלה .וירחק מדבר שקר.
עסקיו באמונה.
קלז .וממושב לצים .ואם יצטרך לשבת עמהם ,פן ילעיגו
רעים
ויתלוצצו עליו ויראה כעושה עצמו חשוב ,אל יכנס לתוך דבריהם ואל
קלח .ויזהר בלי
ישיב להם כי אם בקוצר רוחו ויקום מיד שיוכל.
קלט .ואף עסקו עם
להונות חבירו לא בדברים ,קל וחומר בממון.
הכותי יהיה באמונה ,פן 'יתחלל שם שמים לתורת ישראל תתבזה על ידו.
קט .ואם ישמע מוציאי דבה על איש לא ישמע להם ולא יאמין להם,
כי שמא הם שונאיו ,אלא יעשה עצמו כמאמין ואל יאמיך__ קמא .ואם
יקללהו אדם או יחרפהו אל ישיב להם מאומה ויהיה נעלב ולא עולב.
מקור היראה
אבות פ״ב ,מ״ב! טוש״ע סימן קנ״ו,
סעיף א׳ .ועיין שם בבה״ל.

ק״ו בממון — שם ,ובחו״ט סימן רכ״ז .ודבר
פלא אנו רואים בדברי רבינו

וכן אטר דוד וכו׳ — עיין טור יו״ד סימן
רמ״ו ובש״ע בהג״ה סעיף
כ״א.
קלד) שבת ל״א ,א׳! טוש״ע או״ח שם.

כאן ,שאונאת ממון חמורה מאונאת דברים.
שכתב :ב״דברים ק״ו בממון" ,ובב״ט שם
איפכא תניא" :אמר רבי יוחנן משום רבי
שמעון בן יוחאי גדול אונאת דברים מאונאת

קלג)

קלה)

קלו)

יעויין שבועות
ריש

ל״א ,א׳.

תהלים :אבות פ״ג

מ״ד.

קלז) שם ן שם.
ואם יצטרך לשבת עמהם וכו׳ — פירושו,
דאם ילך מהם יתלוצצו עליו
ועי״ב יביאם לידי מכשול ,וגם יחשדוהו
למחזיק עצמו חשוב ויכשילם בחושד
בכשרים .ועיין לעיל אות נ״ט בדברי רבינו.
ובספר מוגה ע״ס דפוס ישן נושן וע״פ כת״י
איתא בשינוי לשון מנוסחתנו וכך נאמר שם:
"ואם יצטרך לשבת עמהם יזהר פן ילעיגו

ויתלוצצו עליו ויראה כעושה עצמו חשוב".
לפי זה צריך לפרש דעצה טובה קא משמע
לן ,שיראה כעושה עצמו חשוב כדי שלא
ילעיגו ויתלוצצו עליו.

קלח) כ״ט נ״ח ,ב׳ :טוש״ע חו״מ סימן
רכ״ח ,סעיף א׳.

ממון וכו"׳ ,וכן העתיק רבינו בשע״ת שער
ג׳ ,אות כ״ד .ומצור ,לישב.
קלט) חולין צ״ד ,א :,טוש״ע סי׳ רכ״ח,
סעיף ו׳.
קט) נדה ס״א ,א׳ ,ושם ברא״ש .והיא אסור
מן התורה .וכן כתב רבינו בשע״ת
אות רכ״ה והאריך בזה בספר "חפץ חיים"
בכלל ו׳ ,ושם בסעיף ב׳ חידש דאף על
שמיעה לבד יש איסור מן התורה אף
דבעת השמיעה אין בדעתו לקבל את הדבר,

כיון שמטה אזנו לשמוע .וזה דוקא אם יודע
בבירור שאין הדבר נוגע לו על להבא.
ועיי״ש מה שהאריך בזה.

אלא יעשה עצמו כמאמין בו׳ — היינו
מאי דאיתא בנדה שם" :אמר רבא האי
לישנא בישא אע״פ דלקבולי לא מבעי מיחש
ליה מבעי".
קטא) שבת פ״ח ב׳.

לח

ספר

היראה

לרב י נו יונה

הרגיל בפה אדם לצאת שלא בכוונה .וכן לברכת המצות .וכל מעשה
האדם אשר יעשה ,יעשה דברים לשם פועלם ולא מצות אנשים מלומדה,
קבו .ואחר גמר
קבה .ומאד יהיה צנוע באכילתו.
מנהג אבות.
קכז .ואחר כך ישתה מים או יין להשלים
סעודתו יברך ברכת המזון.
קכט .וטרם ילך
קנח .והכל לשם שמים.
מאה ברכות ביום.
לעסקיו ילמוד פסוק או הלכה ,לקיים מצות "והגית בו" (יהושע א׳ ,ח׳).
קל .ואותה שעה ילמוד בהגיון הלב ולהיות אזניו ועיניו פקוחות אל אשר
קלא .ואל יפסיק משנתו לדברים בטלים ,כי אף
מוציא בשפתיו.
לומר "מה נאה אילן זה"" ,מה נאה ניר זה" ,אשר יש בו דברי שבח
שמברכין עליהן "ברוך שככה לו בעולמו" ,הרי זה מתחייב בנפשו ,ק״ו
קלב .והשח בהם
לשיחת חולין ,אשר כל דברי עבירה תלוין בה.
עובר בלאו ועשה ,עשה — "ודברת בם" (דברים ר ,ד) לא בדברים אחרים,
ולאו הבא מכלל עשה עשה; ולאו — "כל הדברים יגעים לא יוכל איש
לדבר" (קהלת א׳ ,ח׳) .וכל שכן להפסיק מדברי תורה החייבין לעסוק בהם.
ועל המפסיקין נאמר" :הקוטפים מלוח עלי שיח ושורש רתמים לחמם"
מקור

הפליא חסדו עמו ונתן לו הפירות או הלחם
לועות מהם וציוהו על המצות ,ולא יעשה

האדם כאדם העושה דבר במנהג ומוציא
דברים מפיו בלא הגיון הלב .ועל דבר זה
חרה אף ה׳ בעמו ושלח לנו ביד ישעיה
ואמר! יען כי ניגש העם הזה וכו׳" .והאריך
עוד שם .וכבר כתבו הספה״ק דקודם כל
הברכות יכוון על מה הוא מברך ולפני מי
הוא מברך.

לשם פועלם — נדרים ס״ב ,א׳
קכה) טוש״ע סימן ק״ע.
קכז) מנחות מ״ג ,ב׳! טוש״ע סימןי מ״ו,
סעיף ג׳.
קכח) אבות ,עיין לעיל אות י״ד.

קכט) עיין לעיל אות קי״ד .לפי שכתב
רבינו דבחלוש יאכל מיד (לעיל
אות קט״ו) ,בא לומר דלאחר אכילתו ילמוד.
וזה אין לו המעלה של "ילכו מחיל אל חיל',
מ״מ חייב ללמוד מדין מצות ת״ת .ומש״ב
ילמוד וכו׳ ,עיין במג״א ובמ״ב סימן קנ״ה
(הראצ״ט^

!יראה
לקיים מצות — טוש״ע יור״ד סימן רמ״ו,

סעיף א׳.

קל) והטור או״ח סימן קנ״ה כתב עוד
וז״ל" :וקביעות העת צריך שיהא
קבוע ותקוע בענין שלא יעבירנו אף אם
הוא סבור להרויח הרבה".
קלא) אבות פ״ג ,מ״ז.
שטברכין עליהן — ברכות נ״ח ,ב׳! טוש״ע
או״ח ןסימן רכ״ה ,סעיף
יו״ד.
קלב) יומא י״ט ,ב׳ו רמ״א יור״ד סימן
רכ״ה ,סעיף יו״ד .ועיין מג״א סימן
קנ״ה ומ״ב דהיינו דברי גנאי וקלות ראש.
ופלא שלא הזכירו פרש״י שם דכתב! ".שיחת
הילדים וקלות ראש" .ואולי דהיינו הך.

מיהו אפילו סתם דברים שאינם הכרחיים,
כמו מחדשות הזמן ,איסורא מיהא איכא
משום מושב ליצים ,כמבואר להדיא בש״ע
סימן ש״ז ,סעיף ט״ז.
י״ב,
ועל הטפסיקין וכו׳ — חגיגה
ב׳ו

ע״ז נ׳• ב׳.

ספר

ל ר ב י נ ו יונה

היראה

סז

רנח .אל תגנה מקח חבירך בפניו ואל תשבחתו ,אלא שתוק ולא תכזב
רם .אל
"ט .אל תכנם לביתך פתאום ,וכל שכן לבית חברך.
ותחניף.
תיעץ אדם לפי דרכך ,אלא תן עצה טובה והוגנת לכל מי שיועץ אתך,
רסא .כללו של דבר :כל דבר המסור ללבך ,שאין
לכבוד הבורא.
אדם מבחין למה אתה מתכוין ,לטובה או לרעה ,נאמר בו" :ויראת
רסב .אל תקרא שום אדם בכנויו ,אפילי
מאלהיך" המכיר מחשבתך.
שלא בפניו ,אפילו לומר לאדם כדי שיוכל להכירו .אך דחק עצמך בענין
רסג .אל
אחר" :פלוני בן פלוני" או "מעיר פלונית" ,עד שיכירהו.
תקרא לשום אדם מישראל בשום דבר ניוול ,ואפילו לקטן אסור לקרותו
רסד .ואל תשבח שום גוי
מאוס דרך שחוק ,כי כולם נקיים וקדושים.
לא בחן ולא ביופי ולא במעשיו .וכשתראה גוי עושה טובה או נאמנות
או צדקה ,דאג ,כי חסד לאומים חטאת לישראל .ואל תדינם לכף זכות,
רסה .ואל תתן דיו לסופרי אומות
אם לא בפניהם מפני דרכי שלום.
העולם הכותבים שמות הטומאה ופסיליה ,כי אסור לסייע ידי עוברי עבירה.
מקור היראה
רנח) צריך ביאור ,דהלא מסקנת הגמרא
בכתובות י״ז ,א׳ ,דבמקח גם ב״ש
ס״ל דישבחנו ,שתהא דעתו מעורבת עם
הבריות ,וכן מתבאר שם בתום׳ .ע״ש.
יוצ״ב (הראצ״ט) .וי״ל דמקור דברי רבינו
ממה דילפינן מסוגיא דהתם דאם משבח
מקח רע של חבירו יש בזה משום "מדבר
שקר תרחק״ ,כמש״ב רבינו" :ולא תכזב
ותחניף" ,אלא דב״ה ס״ל דמשום שמחת
חתן וכלת התירו ,וכן משום דרכי שלום
ושלא יהיה הלוקח עצב ,כדאיתא בשיטה
וכן הוא בפ״י דכלה ,ולא שייך דרכי שלום
אלא כשהכירו שואלו ,לפיכך ישבחנו משום אם לא בפניהם — משמע דס״ל דכה״ג אינו
דרכי שלום ושלא יהא עצב ,או אפילו
אסור אלא מדרבנן.
אין שואלו אלא שלקח מקח רע והוא עצב! רפה) ועי׳ ביו״ד סימן קל״ט ,בסעי׳ ט״ו,
אבל רבינו איירי שאין חבירו שואלו ואינו
בהג״ה ,שכתב דאפילו למכור נכון
להחמיר .ועי' חז״א ע״ז סימן ב׳ ,ס״ק
עצב.
רנט) פסחים קי׳״ב ,א׳ ,שצור ,רע״ק ל״ד ,שהאריך בטעם האיסור .והנה רבינו
לר״י.
שכתב ע״ז הטעם משום מסייע ידי עוברי
רם) עי׳ סנהדרין ע״ו ,ב׳ ,וערש״י ויקרא עבירה ,קאי בשיטת רש״י ע״ז נ״ה א׳.
כ״ה ,י״ז ,וערש״י שם י״ט ,י״א ,בד״ה "דורכין" ,כדעת הג״ה ביור״ד סימן
ע״פ ולפני עור ,ומקורו מספרא .וכן הובא קנ״ו בשם יש אומרים ,בניגוד לשיטת הש״ך
שם שכתב דבמומר ונכרי לכ״ע אינו מוז־"*
בחנוך שם.

רסא) ב״ט נ*ח ,ב׳.
רסב) ב״ט שם! ובמגילה כ״ח ,א׳! טוש״ע
חו״מ סימן רכ״ח.
רפד) ע״ז כ׳ ,א׳ ,וילפינן מ״לא תחנם*.
ולא במעשיו — כצ״ל .והכי איתא במוש׳יע
יור״ד סי' קנ״א ,סעי׳ י״ד,
וטה״ד נפלה בספרים שכתוב בהם " :א ד א
במעשיו" (הראצ״ט).
וכשתראה וכו׳ — ב״ב י׳ ,ב׳ ,כדרשת ר״א
המודעי .ע״ש.
ואל תדינם וכו׳ — סברת רבינו היא ויליף
לה מ״לא תחנם" ,כג״ל.

סו

ספר

לרבינו יונה

היראה

רנה .ואל תרבה שיחה עמה ,אפילו עם אשתך .וזהו
שתתאוינה לך.
רבוי שיחה ,כאותו ששאל לברוריה" :באיזו דרך נלך ללוד" ,אמרה לו:
רגו .ולא יעיין בבגדי
"גלילי שוטה ,היה לך לומר באיזו ללוד".
צבע שלהן ואפילו שטוחין על הכותל .כללו של דבר :כל מה שיוכל'
האדם להתרחק מהן וממשאן ומתנן ודבורן יתרחק ,כי תמיד יצר הרע
בוער כאש להחטיא האדם ,לכן צריך האדם להיות כל שעה יועץ תחבולות
ר" .אל תשבח אדם בפני שונאו,
לעשות מלחמה עם יצר הרע.
שמתקנא בו ומתוך שבחו בא לידי גנותו .ואל תגנהו בפני אוהבו.
מקור היראה
שבהולך בין הנשים כתב "כדי שתתאוינה",
משמע שמתכוין לכך ,ואילו באינו מכוין לזד,
שרי ,ואילו ב״אל תשבח אשד ",לא כתב
הכי .מיהו החילוק ביניהם מובן שפיר,
ואכמ״ל .ולפ״ז נראה פשוט ,דאם אשד ,אינה
הולכת בצניעות כדת ,אף שהיא מכסה
ראשה וגם הולכת עם בתי שוקים (אגפלאות,
"גרבים" בשפה המדוברת) ,אלא שהיא הולכת

כפי המאד״ע החדשה ,כידוע שהמאד״ע
נוסדה על רוח הפריצות וההפקרות ,הרי
מלבד האיסור העצמי ,דהיינו האיסור לילך
בפריצות ,ומלבד הלאו דלפני עור ,עוברת
גמי על לא תחמד ,אפילו אינה מתכוונת לזה.
רנה) אבות פ״א ,מ״ה.
וזהו רבוי וכו׳ — עירובין נ״ג ,ב׳.

רנו) ע״ז כ׳ ,ב׳ :טוש״ע אה״ע סימן כ״א.
ורבינו השמיט הא דמבואר שם דדוקא
במכיר בעליהן אסור לעיין בבגדיהן ,ואפשר
דמשנת חסידים שנו כאן .וראיתי בפיר״וו

שם גירסא אחרת ,ולפיה בחדשים אסור אפילו
אינו מכיר את האשה .וממש״ב רבינו כאן:
משמע דראיה
"ולא יעיין",
מותרת .וא״ש דברי הרא״ש בכתובות י״ז׳
א׳ .אבל בערוה עצמה גם ראיה בעלמא
אסירה .ובקונטרס הסתכלות (כת״י) מבואר
זה באריכות.
כל מה שיוכל האדם להתרחק וכו׳ —
אבות דר׳ נתן פ״ב.
יצה״ר בוער כאש — קדושין ל׳ ,ב׳ .ויעויין
יבמות ס״ג ,ב׳! "כניצוץ
בעלמא

מבעיר".
רנז) ערכין ט״ז ,א׳« ב״ב קס״ד ,ב׳.
ושיטת רביגו כשיטת ד,ר״מ וסמ״ג
דדוקא בפני שונאו אסור .אבל לפי פרש״י
בערכין ורשב״ם בב״ב שם ,אפילו שלא
בפני שונאו נמי אסור ,ודוקא אם מרבה
לספר בשבחו ,וכן כתב הרי״ף בפ״ב דשבת.
וכולם כוונו ליישב דלא תקשי מהא דתנן

באבות" :הוא היה מונה שבחן" ,וכן בב״ק
מ׳ ,א" :משתבח ליה רבא לר״נ בדרב אחא
בר יעקב דאדם גדול הוא" .ושיטת רבינו
ור״מ צל״ע מההיא דבבא בתרא ד,ג״ל
דמובח משם דאפילו לא בפגי שונאו נמי
אסור .אבל ד,ר״מ בפירושו בפ״א דאבות
פירש הא דגער רבי על רבי שמעון ,בב״ב
קס״ד הנ״ל ,לפי שהיתר ,ברבים .וכן כתב

רבינו בשע״ת אות רכ״ו (רוב דברים
שבאות זו נתעורר אצלי לאחר העיון בספר
"הפץ חיים" כלל ט׳ ,עיי״ש כל פרטי
הדינים).
ואל תגנהו בפני אוהבו — נראה דרבינו
רבותא קאמר ,דבפני שונאו
פשיטא דאסור ,שהרי בודאי יקבל דבריו
ויעבור על לפני עור ,כמבואר בח״ח ,וגם
תגדל השנאה ,וכן בפני אדם שאינו שונאו
ואינו אוהבו ,אבל בפני אוהבו ,דגלוי וידוע
שאין אדם רואה חובה לעצמו ולאו הבו.
דאהבה מקלקלת השורה ,ולא יקבל גנותו,
ואין חבירו מתגנה ע״י לה״ר שלו — ,קמ״ל
דאפ״ה אסור.

רף נח ע׳ב תנו רבנן

(ויקרא כה)

הכתיכ טדבר

ג לא תווי איש את עמיתו באונאת דברים
אתדי

באי?את דב'ים או איני

לש״ש זטר נא מי הלא נקי לאלהים נמ״ש

אלא<»ה°:י’.־^7ץ\^יף^,ץ

כאונאת ממון כשהוא אומד («ם) וכי תמכרו ממכר לעמיתך אוקנה
אבד"
דרי אונאת ממון אמור הא מה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו באונאת
’"ברים הא כיצד אם היה כעל תשובה אל יאמר לו י זכור מעשיך הראשונים אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור
מעשה אבורדך אם הי׳ גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו (מי שלא האמין באל חי) [פה שאכל נבילות וטריפות
שקצים ורמשים] יבא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה אם היו יםורין באים עליו (או) אם היו חולאים באים
עליו או שהיה מקבר את בניו אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב (איוב י) הלא יראתך כסלתך תקותך
ותום דרכיך זכור גא מי הוא גקי אבד .אם היו המרים מבקשים תבואה ממנו לא יאמר להם לכו אצל פלוני
שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר מעולם .ר׳ יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על חמקת י -בשעה שאי;
מיד עמיתר

רה לנהלהך ולתי הטובה ונ1״נ היית

עיון יעקב

דזרי׳ף

שבקש הקב״ה לברוא את האדם ברא כת של מלאכי השרש אמר להם רצונכה נפשה אדם אמרי
א□ היה בן בריס כו׳ .פי׳ בשום׳ לא זו אף זו דאפילו מעשה אבותיו וצריך ליישב לפי
לפניו רבש״ע מה אנוש כי תזכרנו וכו׳ כיון שהגיע לדור המבול ואנשי דור הפלגה שמעשיהם
זה מה שחזר לומר ובא ללמוד שורה תישק ליה אפילו מעשה אבותיו הוזהר בו כ״ש
מקולקלים אמרו לפניו לא יפה אמרו ראשונים לפניך וכו׳ ואיתא בבראשית רבה ס״חאמת
במעשה עצמו ועוד שכבר הוזהר למעלה במעשה עצמו שלא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים.
אמר אל יברא דכולז שקר נמצא שזה שדבר שקר היה ראוי לעכב בבריאת האדם כמו אנשי
והפשל לומר דרנותא היא שאפי לזכור לו ממשים שעשה נימי גיותו שאינו כ״כ מגונה כמו
דור המבול ואינך לכך ראוי להיות עונשם פוה לפי שרצה לסתור כוונת הקב״ה שאמר נעשה
לזכור מעשים פפשה בהיותי ישראל מ״מ לח יזכירנו לומר פה שאכל נבילות ומדיפות והוי
אדם  :ע״מ שאין לכם פלי אלא פת וקטנית בלבד .עיקר ההוכחה הוא מדמה לאמר להם
רבותא יושר מלומר לבן גרים זכור ממשה אבותיי דהיינו מה שחטא לאחר שנתגייר ובגר
שאין נותן להם רק פת וקטניות בלבד דחי לחו הכי לק״מ דודאי גס בט לא עלה על דעתו
אומי לו פה שאכל נבילות קודם שנתגייר והוי לא זו אף זו בכל החלוקות :
לעשות להם העודה כסעודת שלמה בשעתו רק ליחן להם מזינות כמו שאר בני ביתו או
דרש
פועלים התריס ואינו חוזר כלל מדבריו הראשונים אלא משוס פצוה לאמר שלא יתן רק פת וקטניות זה הוי הוכחה גמורה דהוי חזרה ודברים אין בהם משוסמחוסרי אמנה.־
^ך אינו אלא באונאת ממון .ואף לר׳יא ור״׳ש נר נחמני דאמרי בסמוך דמצד הסברא גדול אונאת דבריה מאונאת ממון שזה בטפו ולא ניתן להשבון וזה בממונו וניתן להשבו; מ״מ נימא
שחמק זה מיירי בהונאת ממון וגם בו נאמר ויראת מאלהיך לה״ק כשהוא אומר וכו׳ :אל יאמר לו זכור ממשיך הראשונים .יאף לגרד במקום ,שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים

צם

הוה .,נר ובא ללמוד תורה .אבל לא קתמר גם בזה ‘זכור מעשה אבותיוט
כמורים יכילה לעמוד מ״מ תאמר ק כלומר שלא משה תשובה לפי חטאים גדולים שעשה בראשונה :י
גר שנתגייר כקטן שטלד דמי :.אליאמר כדרך שאמרו חביריו לאיוב • ולמ״ד שאיוב מאו״ה היה לא חטאו בזה כי לא תונו את עמיתו כתיב זלמ״ד מישראל היה לכן באמת אמר
ןי$

אם היה גר נר אל יאמר לו פה שאכל ט׳ • והא ללא אמר בגר אל יאמר
לו זכור מעשיך הראשונים • משום לזה אין אונאה • דאדרבה מה׳ט הוא
פליף נופי אפילו מישראל כשר שפירש ממעשיו הראשונים ובא לחסות תתת כנפי

יוסף
השכינה ויצא הפסדו בשכרו זו ; ונראה
פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ה'
ע״כ • רל שהיה קשה לרב השא דלסיפשומו שהני תיבות אשר נאת לחסות תחת
£זהו כוונת מ7ל_£ב1ת_ב&12של? 0״'
א/י־ תשא אשב1אבכלפפגל1_1צ}ל^נטו

הבונד ,היו לאלו שנתפרשו בתורה ולא שהחלו דבורם אמנם בטוב העיון נראה שכל אלו חטאו בהשחתת הקנון המדיני נדבר כזב  .דור המבול והשחתת הארץ ותמנה הארן חמה  .דור
הפלגה לאסיף עצמם לבדם במקום אמד פן נפון על פני כל הארץ .אנשי סדום ועמורה לכנות רגל מן השוק שלהם .מצריים לשעבד בנקישראל על לא חמסע^י וגפיו נפה

יו ♦ יעי

שמי 5ימיי הל

משחיתאמונת הגמא ומתן נה'והו מ5מיחי&’ט ששסלכו י)מ5יז להמממ נו

החפ^ו הזה לכל הון העולם הללא דבר חלול ונניב או ריק או דבר מת וחלל שבעטיי

אביו שנא
יותר מפת וקטניות
וא״כ לא יתרעמו על
האב שי רעו ש נו אסר
זאת בנתי ידיחת־־ ועל
דברי הבן לא «שכו
ככי׳ רש״י ואי׳ב יהי׳
נקי מה׳ ומישראל
ולעולם רבי יוחנן
סבירא ליה שאונאת
דברים יש בהט משיש
מהיתרי אלמנה אבל
לפי פי־ רש׳י לעיל
אחד רפה ואחל בלב
בשעה שהוא אומר
הדבור לא יהא בדעתו
לשנות א״כ בכאן לא
דבר הבן אחד בכת
ואחד בלב שהוא סבר
כשפסק להם מזונות
על פת וקטניות אבל
אביו גילה לו ר! זה
ולמ ר אותו שלא יעשה
כזה פעה אחרת אף
שהוא הובר גלב כמו
שהוא מדבר אטפ״ה
לא ידבר סתם אלא
יפרש שיהיה נקימה׳
 .ומישראל שלא יחשדו
אותו זוהו היה מרות
חסידות מרבי יוחנן
בן סתיא ובנו לא
חטא כלום כי פיו
ולנו היו פרם נסעת
שפסק להם מזונות
ודו "ק (.מט דת דוס!
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ויקרא כה בהר

ה׳\£

יז[ .לא ת1נו אי את ?ג??ית( .1א) הוזהרנו בזה (ב)

קצו

שלא

להונות את חבירו בדברים.
אוצרהחכסה!

נתיב מצותין•
איסורא נמי איכא ,דאפילו קרקושי זוזא נמי אסור ,ולא מבעיא מוכר דקאי בעשה,
דכתיב במספר שני תבואות ימכר לד ,אלא אפילו לוקח נמי קאי בעשה ,דבעינן
שנים תקנה וליכא .ונראה שהם שני מצות אחד למוכר ואחד ללוקח .ועיין בביאור
הגרי״ס (ח״ב ל״ת רנה).
(ב) שלא יגאל וכר .שתי שנים הם מעת לעת מיום המכירה ,וצריך שיאכל
הלוקח שתי תבואות בשתי שנים ואחר כך יגאל שנאמר שני תבואות ,לפיכך
אם היתה אחת משתי השנים שביעית או שנת שדפון או ירקון אינה עולה מן
המניו .הניחה הלוקח בורה שנה ואכלה שנה או אכלה שנה ונרה שנה ולא זרעה
הרי אלו עולין למנין .מכרה בשנת היובל עצמה אינה נמכרת והדמים חוזרין
לבעלים .מברה שנה אחת לפני היובל הרי הלוקח אוכל אותה שנה שניה אחר
ןאה»ח ז»4$גנ'1
היובל שנאמר שני תבואות (שמיטה ויובל פי״א).

(א) הוזהרנו וכר .םה״מ ל״ת רנ״א .ולשון הגמרא בבבא מציעא (דף נ״ח)
לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר ,אתה אומר באונאת דברים
או אינו אלא באונאת ממון ,כשהוא אומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד
עמיתך ,הרי אונאת ממון אמור ,הא מה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו באונאת
דברים.
(ב) שלא להונות וכר .כיצד הוא אונאת דברים לא יאמר בכמה אתה רוצה
ליתן חפץ זה והוא אינו רוצה לקנותו .היו המרים מבקשים לקנות תבואה לא
יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו למכור .אם היה חבירו בעל
תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים .אם היה בן גרים לא יאמר לו זכור
מעשה אבותיך .אם היו יסורים באים עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו
לאיוב הלא יראתך כסלתך זכר נא מי הוא נקי אבד .אם נשאלה שאלה על
דבר חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב בדבר זה .וכן כל
כיוצא בדברים אלו (חו״מ רכ״ח).
המצער את חבירו באיזה דבר שהוא הרי עובר על לא תונו .וגרסינן בחגיגה
(דף ה׳) ר׳ יוחנן כי מטי להאי קרא בכי ,כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט
על כל נעלם ,עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לו ,מאי על כל נעלם
אמר רב זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס בה ,ושמואל אמר זה הרק בפני
חבירו ונמאס .ופירש״י כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם,
אף על הנעלמות ממנו שעשה שוגג הוא מביאו במשפט ,על כל ,אפילו דבר
מועט במשמע ,ונמאס קצה דעת חבירו בדבר.
וצריך האדם שיזהר בזה תמיד לירוק שלא בפני שום אדם וידרוס אותו
תיכף שמא אחר כך יעבור אחד ויהיה נמאס בו ,וכתב מהרש״א דאף אם אי
אפשר לו בלא רקיקה היה אפשר להבליעה בכסותו כמו לגבי תפלה.
עבד המלך ־ ג (ויקרא) הומינר ,שמואל בן מרדכי זאב עמוד מס 388הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ויקרא כה בהר
יז .חלארנ

המלך

&8ל£יף $י א{י ה ,חלקיכם.

(א) נצטוינו

בזה לירא לפני השם יתברך.

נתיב מנותיו
ומזה ילמוד האדם שלא יעשה שום דבר מה שיכול חבירו להצטער מזד-
וכתב רבינו יונה בספר היראה אל תעשה שום דבר מאוס בפני חביריך ,ואם עשו
אחרים לפניד ונמאסת ,מחול להם ,ואל יכשלו על ידך ,ואם מצאת רוק מוטל,
הרם וסלקהו ,או כסהו ,ומחול לאשר עשה אותו ,פן יבוא אחר ויכשילנו שלא
ימחול עכ״ל .וכן כתב בספר חסידים סימן מ״ד.
ודע כי לא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהם צער לבריות,
אבל כל אחד צריך להזהר כפי מה שיראה ,כי הקב״ה יודע כל פסיעותיו וכל
רמיזותיו ,כי האדם יראה לעינים והוא יראה ללבב ,וכמה מעשים כתבו לנו
רבותינו ז״ל במדרשים ללמד על זה מוסר (חינוך מצוה של״ח).
צריך ליזהר באונאת אשתו לפי שדמעתה מצויה (חו״מ רכ״ח) .רוצה לומר
לפי שהאשה רכה בטבע ועל צער מעט היא בוכה והשי״ת מקפיד על הדמעות,
ואמרו על זה בגמרא אעפ״י ששערי תפלה ננעלו ,שערי דמעות לא ננעלו (סמ״ע).
אמר ר׳ יוחנן משום ר׳ שמעון בן יוחאי גדול אונאת דברים מאונאת ממון,
שזה נאמר בו ויראת מאלקיך ,וזה לא נאמר בו ויראת מאלקיך ,ור׳ אלעור אומר
זה בגופו וזה בממונו ,ר׳ שמואל בר נחמני אמר זה ניתן להישבון וזה לא ניתן
להישבון (ב״מ דף נ״ח).
אמר רב חסדא כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה ,שנאמר הנה ה׳ נצב
על תומת אנך ובידו אנך ,אמר ר׳ אלעזר הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה
שנאמר ובידו אנך ,אמר ר׳ אבהו שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל

ועבודה זרה (שם).
כתב בחינוך במצדה של״ח ונוהגת מצוד .זו בכל מקום ובכל זמן ובזכרים
ונקבות ,ואפילו בקטנים ראוי להזהר שלא להכאיבם בדברים יותר מדאי זולתי
במה שצריכים הרבה כדי שיקחו מוסר עכ״ל .משמע מדבריו דלצער קטן בדברים
ללא תועלת חינוך אין על זה איסור תורה רק ראוי להיזהר .ובמנחת הינוך כתב
ע״ז נלע״ד דלאו זה קאי על קטנים גם כן ,דמאי שנא אם הוא קטן ונכלם עיין
חו״מ ת״כ [דתייבין על בושתו] בודאי מוזהר עליו עכ״ל .עוד יש להביא ראיה
מדברי הרמב״ם שכתב בפרק כ״ו הלכות סנהדרין הלכה א׳ יראה לי שהמקלל
את הקטן הנכלם לוקה עכ״ל ,הרי דסבר דלאו לא תקלל קאי גם על קטן ,ואם
כן פשוט הוא דלאו לא תונו קאי גם על קטן.
(א) גצטויגו וכו׳ .וכפלו הכתוב וסמכו ללא תונו ,כדגרסינן בבבא מציעא
(דף נ״וז) אם היו המרים מבקשין תבואה ממנו לא יאמר להם לכו אצל פלוני
שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר מעולם ,ר׳ יהודה אומר אף לא יתלה
עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים שהרי הדבר מסור ללב וכל דבר המסור
ללב נאמר בו ויראת מאלקיך ,ופירש״י שהרי הדבר מסור ללב לפיכך נאמר
עבד המלך  -ג (ויקרא) הומינר ,שמואל בן מרדכי זאב עמוד מס 389הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

־זי)

1—3

»

עבד

ויקרא כה כהר

הפול )

קצז

יח .וןגקזימם את ח?|םי :ואת מ#פטי ה?זמרו
וע#י$ם אתם וי#ה$ם על הארץ ל^טח <א> גצטוינו
בזה והוזהרנו בזה על קיום כל התורה לעשות כל מה שנצטוינו

ולהיות נזהר מכל מה שהוזהרנו.

כג .ןהארץ לא המכר ?&$ףת ?י ?י הא.ךץ 5י
גרים ןת?^1ים א$ם ?מדי( :א) הוזהרנו בזה שלא למכור
נחלה בארץ ישראל לחלוטין.

נתיב מצוחיך
בו ויראת מאלקיר ,שהרי כל הדברים הללו אין טובתן ודעתן מסורה להכיר
אלא ללבו של עושה ,הוא יודע אם לעקל אם לעקלקלות ,ויכול הוא לומר לא
עשיתי כי אם לטובה הייתי סבור שיש לך תבואה למכור או הייתי חפץ לקנות
מקח זה ,וכל דבר המסור ללב של אדם נאמר בו הוי ירא מן היודע מחשבות
אם לטובה אם לאונאה.

(א) נצטוינו וכר .לשון תו״כ ועשיתם את חוקותי ואת משפטי תשמרו
ועשיתם אותם ,ליתן שמירה ועשייה לחוקים ,ושמירה ועשייה למשפטים ,וישבתם
על הארץ ולא גולים ,לבטח ולא מפוחדים .וכתב הרמב״ן :יזהיר בחוקים מפני
השמיטה והיובל הנזכרים ,לפי שהם מכלל החוקים .והמשפטים מפני דין חזרת
הממכרים והעבדים ביובל ,וההונאה .ואמר וישבתם על הארץ לבטח ,שבעון שמיטה
ויובל גולים וכר.

(א) הוזהרנו וכר .סה״מ ל״ת רכ״ז .וכתב הרמב״ן (שם) :לא נתברר לי
ענין המניעה הזאת ,שאין אדם חייב להזכיר בשעת ממכרו ולומר עד היובל אני
מוכר ,אבל כל הממכרים נעשים בסתם שדי מכורה לד ביתי קנויה לך והיובל
מחזיר המכר לבעליו בין בסתם בין במפרש לעולם כמו שאמרו יובל אפקעתא
דמלכא הוא ,וראיתי לרש״י בפירוש התורה שאמר שזה ליתן לאו על חזרת
שדות לבעלים ביובל ולא יהיה הלוקח כובשה ,ואין משמעות זה באזהרה הזאת
לפי שהיא על המוכר לא על הלוקח ,ואולי נפרש בו והארץ לא תהיה נמכרת
לד לצמיתות שתחזיק בה לעולם .ואפשר עוד שנאמר שהיא מניעה שלא יאמרו
בפירוש הריני מוכרה לד לעולם אפילו לאחר היובל ,ואעפ״י שאין זה מועיל,
דקיימא לן כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ,והיינו טעמא
דלקי משום דעבד אהורמנא דרחמנא ,כמו שהוא מוזכר בראשון של תמורה,
וכן כתב בחבורו הגדול שאם מכר לצמיתות שנירש עוברים בלא תעשה ואין
מעשיהן מועילין אלא תחזור השדה לבעליה ביובל עכ״ל של הרמב״ן.
עבד המלך ־ ג (ויקרא) הומינר ,שמואל בן מרדכי ואב עמוד מס 390תודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

עבד

ויקרא כה בהר

המלך

נתיב מצותיך
והרמב״ן כותב להקשות על דברי הרמב״ם ,והאחרונים מיישבים קושיותיו
בטוב טעם ומסיקים דכן הוא פירוש הפשוט בלאו זה דהוא אזהרה על המוכר
והלוקח שלא יהיה מוכר ולוקח השדה לצמיתות ,ואף שאין מעשיהם מועילים
והשדה חוזרת לבעליה ביובל וכמו שכתב הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל פרק י״א.
עוד כותב הרמב״ן (שם) נראה מדברי הירושלמי שהפסוק זה הוא מניעה שלא
נצמית הארץ ביד נכרים ולא נעזבנה להם בממכר מוחלט ,והענק כי כאשר נצטויגו
בגופותינו הנמכרים לנכרים שאין להם קנין הגוף בנו ,כמו שדרשו ואין הם קונים
מכם ,והוזהרנו מעבודת פרך שאמר לא ירדנו בפרך לעיניך ,ושנוציא אותם מידו
ביובל שנאמר ויצא ביובל הוא ובניו עמו ,ופירש טעם כל זה כי לי בגי ישראל
עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים .וכן הוזהרו בנחלת הארץ
אחרי צוותו חזרת הקרקעות ביובל שצוה על הלוקח להחזירם ,צוד .עוד על המוכר
שלא תמכר הארץ לצמיתות והוא למי שיחזיק בה ולא ינהוג בה דין יובל עמנו
הם הנכרים ,אבל נשמר שתהיה מכירתנו בה שתחזור אלינו על כל פנים ולא
נניח אותה בידם לעולם ,ונתן בה טעם כטעם הנזכר בגופות לפי שהארץ שלו
יתעלה ואנחנו כולנו גרים ותושבים עמו ולא יחפוץ להושיב בה אחרים זולתינו

רק בידינו תשאר ואלינו תחזור.

ובמשך חכמה כתב ויתכן לפי מה שפירש רש״י דקרא הסמוך ובכל ארץ
אחוזתכם גאולה תתנו לארץ ,שזה קאי על כל דיני הפרשה הסמוכה ,שבשדה
גואל המוכר בעל כרחו של לוקח לפי מספר שנים שעד יובל ,וכן קרובו גואל
בעל כרחו של לוקח ,ובית ערי חומה גואל עד שנתו בעל כרחו ,שגאולה היא
פדיה בדמים ,כן על זה נאמר הלאו ,שאם אין הלוקח רוצה להחזיר למוכר בגכיון
השנים שאכל אם בא לגאול ,ובבית אינו רוצה בתוך שנה להחזיר בדמי ממכרו
שמחזיר לו המוכר ,וכן בלוים ,על זה עובר הלוקח משום לא תמכר לצמיתות,
כיון שאינו רוצה להניח לגאול הממכר ,וזה נקרא לצמיתות ,שנחלט לו המכר ורק
ברצונו תלוי הדבר ,שאם ירצה ימכר לו ,וזה עובר הלוקח ,ובבתי ערי חומה
שאחרי שנה אינו יכול לגאול בעל כרחו כתוב וקם הבית לצמיתות ,כן נראה
לדעתי .עכ״ל.
איתא בתו״כ והארץ לא תמכר לצמיתות ,לחולטנית ,כי לי הארץ אל תרע
עיניך בה ,כי גרים ותושבים אתם ,אל תעשו עצמיכם עיקר וכן הוא אומר כי
גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו ,וכן דוד אומר כי גר אנכי עמך תושב
ככל אבותי ,אתם עמדי דיו לעבד שיהיה כרבו כשתהיו שלי הרי היא שלכם.

לחולטנית ,פירוש שיהיה בהחלט ללוקח שלא תשוב עוד לבעלים .אל תרע
עיניך בה שלא נתתי לך רשות למוכרה לחלוטין ,שאיננה שלך כי לי הארץ.
כי גרים ותושבים אתם ,אם תלכו בדרכי תהיו תושבים ואם לא חס ושלום תהיו
רק גרים לפי שעה כדכתיב ולא תקיא הארץ אתכם .אל תעשו עצמכם עיקר בארץ,
כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו ,היינו שלא יחשוב האדם שכיון שנכנס
בארץ הארץ היא שלו לחלוטין ובפרט כשנמשך כמה דורות שכל אחד ירש מאביו
עבד המלך  -ג (ויקרא) הומינר ,שמואל בן מרדכי זאב עמוד מס 391הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה
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מדע .הלכות דעות פרק

ו

המלו

רב ושמואל כן רב הו״ל יחיד נגד שמואל ור״י וראיתי
ה״ן .הרואה חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה מצוה
להחזירו למוטב ,חלק להו רבנו בתרתי כנראה
להרב דמש״א שם וישב הדברים ,מדפריך הגת׳ שם על
ר״י דס׳ל דעד נזיפה דהא כתיב הכאה וקללה ולמה לא
כוונתו במ״ש בדרך לא מוכה להא ואמרו בברכות ל״א
פריך גם על שמואל רס״ל עד קללה והא כתיב הכאה
מכאן לרואה בחבירו דבר שאיני הגון שצריך להוכיחו ועי׳
תו׳ שם דר״ל אע״ג דליכא
בקרא ופי׳ תו ,שם שהקשו כן
לא
בדרך
שהלך
או
שחטא
חבירו
הרואה
ץ
וב' התירוצים רחוקים ואי גס
איסורא דאוריתא ויליף לה מקרא
דחנה אולם רבנו הרי כללו טובה מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא נימא רקללה חמירא מהכאה הו״ל
במצוה דהוכח תוכיח ,וצ״ל כיון חוטא על עצמו במעשיו הרעים שנאמר הוכח למפרך ארב והא כתיב קללה.
דכבר ילפינן מחנה שוב הרי
תוכיח את עמיתך .המוכיח את חבירו בין
איכא גלוי מלחא שגס זה בגדר
פ״כ נראה לו לומר
בדברים שבינו לבינו .בין בדברים שבינו לבין
דרב ושמואל לא פליגי
הוכח תוכיח ,ועי׳ בערכין ט״ז
ב׳ מדרשא דהוכח מוכיח ברואה המקום .צריך להוכיחו בינו לבין עצמו .וידבר כלל בעלם הדין ותרויהו ס״ל
בחבירו רק דבר מגונה עי״ש לו בנחת ובלשון רכה ויודיעו שאינו אומר דמצות תוכחה הוא עד הגבול
ואפשר עוד לומר וכוונת רבנו לו אלא לטובתו להביאו לחיי העולם הבא .אם היותר אחרון ולא כר״י ררק עד
באמרו דרך לא מוכה לדעות קיבל ממנו מוטב ואם לאו יוכיחנו פעם שניה נזיפה .אלא דבהא פליגי דרב
ס״ל רהכאה חמורה מקללה /
נפסדות עי׳ פ’ז מה׳ תשובה ושלישית .וכן תמיד חייב אדם להוכיחו עד
ושמואל ס״ל רקללה חמורה ובאמת
ע’ז ויש
ה״ג וכבר ממדו
שיכהו החוטא ויאמר לו איני שומע .וכל
יש בכ״א חומרה מיוחדה והראי׳
לעיין עור.
המוכיח את חבירו כו׳ שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש מרכחבה תורה מכה אביו ומקלל
מחברי׳ לא אחי
צריך להוכיחו ביגו בעון אלו כיון שאפשר לו למחות בהם :הרי דחד
לבין עצמו זהו דרשתם ז״ל
וא*כ הרי רב ושמואל בחרא
המוכיח
שיעה לגבי ר״י דצריך להוכיח
בערכין  rpיכול אפילו פניו
•פד המרה האחרונה וזהו דלא כריי ולהכי לא פסק רבנו
משתנים ככרום ומי׳ פרשיי ז״ל ,וכן הביא רבנו לקמן
כוותי׳ דריי ,ובנוגע למחלוקת דרב ושמואל איזו חמורה,
בהית ,ועי׳ ביראים סי׳ ל״מ ובחדש סי׳ קצ״ה והוא דלא
פסק כרב עפ״י הכלל הידוע דהלכה כרב באיסורא.
כמו שפי׳ הרב בעל קרבן אהרן דהכונה דאם ראה שפניו
משתנים ונתבייש שוב א״צ להוכיחו ואפשר עוד דרבנו
מפרש הא דר״א בן מתיא שהבאנו לעיל דר*ל אם יש לך
יכלתי לעמר על טיבם של הדברים ח״ש דרב ושמואל
דבר אזי בינך לבינו אומרהו ר״ל רק בינו לבין עצמו ואל
תרויהו ס״ל דמחויב להוכיח עד הגבול האחרון אלא
דפליגי איזו חרה חמורה ,אי קללה אי הכאה ,והוא תמוה
תהא חומא בו.
דהא מתחילה קללו ליהונתן לבשתך ולבשת כו׳ ואעפ״כ
וידבר לו בנחת ובלשון רכה כו׳ עי׳ ביראים
סי׳ ל״ז ובחדש סי׳ רכ״ג כתב ומל המוכיח
הרי כתיב אחריו וימן יהונתן כו ,למה יומת מה עשה
מד ויעל עליו שאול את החנית להכותו ,ושוב לא הוכיחו ואי
להוכיח בנעימות ובנחת כדי שיתקבלו דבריו כדאמרינן
בשבת ל״ד א׳ וכן הוא בגימין ו' עשרחם ערבתם הדליקו
נימא דשמואל ס״ל דקללה חמורה א״כ לא הי׳ מחויב
את הנר .ואמר רבב״ח צריך למימרינהו בניחותא כי היכי
להוכיח עוד.
דלקבנו מיני׳ וכן העתיק גס הסמיג דבריו במי׳א.
בחשו׳ שער אפרים סי׳ ס״ה האריך טובא ולמדתי
ממנו ,שרוצה לומר דאף שהו׳ל לפסוק כר״י רעד
נזיפה היינו דוקא בבן לאביו שלא יוכיח לאביו יותר מכרי
אם קיבל מטנו מוטב ואם לאו יוכיחנו פעם
שניה ושלישית עי׳ ביראים שם דבתוכחה שניה
נזיפה והיינו כמו יהונתן שהוכיח לשאול משא*כ באדם אחר
ושלישית יכול להוכיחו ברבים דכיון דלא קיבל רשע הוא
יש לפסוק כרב דעד הכאה והוא מוקשה כמו שדחה בעצמו
את
ואינו מוזהר שלא לביישו ועי' בד״ר לקמן ה׳ח המוכיח
וסוף דבריו כיון דחזינן בגמ׳ דמשוס חניבותא יחירתא דהו״ל
חבירו תחילה ובמ״ש שם.
ליהונתן בדוד מסר נפשי' טפי והוא פד הכאה ,וא*כ
בדברים שבין אדם למקום דאין לך חביבות יתירה מאהבת
וכן חטיד חייב ארם להוכיחו ער שיכהו החוטא
1
ה׳ לכן פסק רבנו דצריך להוכיח מד הכאה ע״ש.
ויאמר לו איני שומע וכבר תמה הסמ״ג ע" ד
רבט שפסק כרב דעד הכאה ,נגד שמואל ור׳ יוחנן והוא
 *7**171הי׳ נראה לי באופן פשוט .דל״ש הכא כללא דרב
נגד כללא דהלכה כר״י נגד רב ושמואל ועי׳ תו׳ ר״ה
וריי הלכה כר׳י .דהרי ברור דגם לר״י יכן לשמואל
ל״ד ב׳ ד״ה לדידי ותי' בכ״מ משום דר״י כבן עזאי ואין
אס מוכיח יותר משיעור נזיפה וקללה ,מקיים מלות הוכח
הלכה כמותו דהוא תלמיד נגד ר״א ור״י בודאי תמוה
תוכיח ,אלא דלדידהו אינו מחויב עוד להכניס עצמו בזה,
אבל מ״ע של תוכחה ישנה גס ביותר משיעור זה  .והרי
כמ״ש הלח״מ דח״כ הו״ל למפסק כר׳ יהושע רעד קללה,
אמנם גס תירוצו של הלח״מ תמוה ביותר לומר דלא דייקי
חזינן דיהונתן משים חביבותי׳ דדוד הכניס עצמו להוכיח
קראי כוותי׳ ובשל״ה כתב דהיינו עעמא דרבנו משום דרב
את אביו עד הכאה ,ואי נימא דיותר משיעור נזיפה וקללה
ושמואל תרווייהו בחדא שיעתא ופליגי על ר״י לכך אין
אין עוד מצות תוכחה א״כ לא הי׳ יהונתן רשאי לומר
הלכה כר״י ,והוא פלא דהרי בכל מקום כך הוא.
לאביו דבר וכן לרבו ,דרק למלות תוכחה את רבו וג״כ
זה מצאתי למרן הגר״א ז״ל נסי׳ תר״ח סק״י כתב
בדרך כבור כמ״ש רבנו בפיה מה׳ ח״ת וכן בס׳ ממרים
ג״כ כהשל״ה וסייס ע״ז ועי׳ רי״ף פכ״ב דשבת,
וא״כ הרי כולהו מודו דאיכא מ״ע של תויחה עד הכאה/
ור״ל דגבי ככשים שסחען כדף קח״ה דפסק שם הרי״ף
אלא שאינו מחויב להכניס עצמו עד לכך ,ולרב אינו יוצא
ז״ל דלית הלכחא כר״י משום דרב ושמואל בחרא שיטחא
במ*ע של תוכחה מד הכאה /והרי הממרה מ״ע זו שלא
והו״ל ר״י יחיד ותמוה מובא דבשלמא שם ניחא שפיר דהא
חלינו שחזר הקב״ה מטובה חוץ מזו כדאמרינן בשבת להכי
ס״ל לר״י דכבשים שסחען לחימיהן חייב חמאת ורב ושמואל
פסק כרב ועי׳ הגמיי כאן שהביא ממדרש חנחומא תזריע
שרויהו ס״ל דלמימיהן שטור אבל אסור ,א״כ הו׳ל יחיד
דהחיוב הוא עד הכאה ,וכן הוא בזוה״ק ט׳ נח ועד כמה
לגביהו אבל כאן תמוה דהרי כשם דר״י הו״ל יחיד נגד
יזהר לי׳ עד דימחי לי׳ הא אקמוה חברייא וכ*כ במ״ר איכה
עה״ם

אשר

רמש״ר

ולא

ומש״ר

וראיתי

רמש״ר

מש*ר

וראה

עבודת

מדע .הלכות דעות

פץ

ר

המלך

ענשו שחטא בהתראה אין בכך כלום כו׳ וכאשר פירשתי למפלה
מה״פ ולא זכר הרום רגליו וזהו יסוד דברירבינו ונכון.
שחייב להוכיחו אפילו אינו מקבלו כו׳.
והנה ראיתי בסמ״קםי׳קי״ב שכתב ואפילו מאה פעמים
צריך להוכיחו ואס נזף בו אסור להוכיחו מכאן ואילך
וכן הביא בהגמ״י בשם היראים ובתדביא רבה פי״ח איתא
הוכח תוכיח את עמיתך לפמיחך שהוא אוהבך ושהוא
שנאמר אל תוכח לן והוא מגמ׳ דיבמות סיה ב׳ כשם
עמך בחורה ובמצות אתה חייב
שמצוה כו׳ כן מצוה על אדם
אותו ,אבל לרשע
שלא לאחר דבר שאינו נשמע • ח המוכיח את חבירו תחילה לא ידבר לו להוכיח
ר׳ אבא אומר חובה שג׳ אל קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו שהוא שונאך אין אתה חייב
להוכיח אותו.
תוכח כו׳ והוא נגד דברינו חטא .כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו
שכתבנו דלכו״ע עד הכאה רשאי ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא.
הטוכיח את תביר ו
להוכיח והוא בכלל חצות תוכחה,
מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל
תחלה לא ידבר לו
אבל הדברים נפלאים מאד דלפי״ז
איך אמרו בערכין דמשוס חביבותי׳ שכן ברבים .אע״פ שהמכלים את חבירו אינו קשות ער שיכליטו שנ' ולא
דדוד מסר נפשי' ,והרי איסור לוקה עליו עון גדול הוא .כך אמרו חכמים תשא עליו חטא כו׳ הנה מבואר
יש בדבר אחר נזיפה לכו״ע המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם מד״ר דרק תחלה אסור להכלימו
הבא .לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש ומשמע דשני* ושלישית מותר
ומכ״ש אצל אביו.
להכלימו וכמו שהבאנו לעיל
חבירו ברבים בין קטן בין גדול .ולא יקרא
בשם היראים ,ומי׳ לח״מ מה
אצלי דהסמ״ק קאי לו בשם שהוא בוש ממנו .ולא יספר לפניו דבר
שהקשה בדיר .והנראה ברור
התם אדלעיל מיני׳
שהרי כתב הרואה חבירו עובר שהוא בוש ממנו .במה דברים אמורים בדברים למעיין דמקור ד׳יר וביאורם
עדית כו* וספק אם יקבל תוכחתו שבין אדם לחבירו .אבל בדברי שמים אם כך הוא ,דהרי בסוגיא וערכין
אס (לאו אפי״ה חייב להוכיחו לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים מבואר הוכיחו ולא קיבל ממנו
מנין שיחזיר ויוכיחנו ת״ל תוכיח
כו* אך אם ברור לו שלא יקבל ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין
ח'מ יכול אפילו פניו משתנים
תוכחתו כו׳ ואם החוטא חזיד ומקללין אותו עד שיחזור למוטב כמו שעשו
תיל לא תשא מליו חטא ,הרי
וברור למוכיח שלא יקבל כו׳
אך הוא עובר על מצות הוכח כל הנביאים בישראל 5
מי שחטא עליו חבירו דאפילו בפעם שניה ושלישית לא
תוכיח (כח״ש כל הראשונים ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו כלום מפני יכלימנו ברבים כמ״ש רש״י ז״ל
שהבאנו) עד שינזוף בו החוטא שהיה החוטא הדיוט ביותר .או שהיתה ורגמ״ה דעל ברבים קאי וקשה
שהיו
ואפילו מאה פעמים צריך להוכיחו דעתו משובשת .ומחל לו בלבו ולא שטמו דהרי מצינו בנביאים
ואס נוף בו אפור להוכיחו מכאן ולא הוכיחו הרי זו מדת חסידות לא הקפידה מחרפין ומבזין כמש׳ר לקמן
והרי להדיא אמר בסוף נחמי׳
ואילך ,ובזה שפיר כיון דברור
תורה
ואריב עמס ואקללם ואכה מהם
לו שלא יקבל וגם נזף בו אסור
אנשים ואמרטם וצ״ל דהתס הרי הי׳ בדברי שמיס מותר
להוכיח משא״כ היכא דאינו ברור לו אז אין איסור להוכיח
להכלים גם ברבים אם לא חזר בו בסתר ,והא
גס אחר נזיפה ,ועדיין הוא בכלל תוכחה.
דילפינן דלא תשא עליו חטא דאסור להכלימו ברבים
אפילו בפעם שני׳ ושלישית זהו דוקא בדברים שבין
להריטב״א ז״ל בשיטתו ליבמות וז״ל כך מצוה
אדם לחבירו דאז אין מכלימין אותו ברבים לעולם וגס
שלא לאמר כו׳ פירוש לרבו אבל לחבירו עד
בינו לבין עצמו ידבר עמדו בתחלה בנחת ובלשון
הכאה והא דאמריגן בשבת אפי״ה לוכחינהו התם כשלא
רכה ,ואס לא קבל אז מותר לדבר עמדו קשוח בינו
הוכיחם כלל אלא שמכיר בהם שלא ישמעו כי אולי ישמעו,
לבין עצמו אבל לא ברבים .ועי׳ בתשובות שער אפרים
ומור דכדי שלא יהי׳ להם פתחון פה ,אבל אחר שהוכיחם
פעם אחת ולא שמעו ומכיר בהם שלא ישמעו עוד מצוה
ם,׳ ס״ה.
שלא לומר להם כלום מכ״ל הרי להדיא דדוקא שמכיר
לפיכך צריך ארם להזהר שלא לבייש הכירו
בהם שלא ישמעו והוא להריא כדברינו שכתבנו בדעת הסמ״ק
ברבים בין קטן בק גדול ,עי' ב״ק פ״י שיש לקטן
וכדברינו לעיל דיש מלות חוכחה גם אחר נזיפה ומי*
בשת דמכלמו לי׳ ומכלס וכבר העירו בזה .וסש״ר ולא יספר
בנמוקי יוסף ביבמות שם כתב באופנים אחרים לחלק בין יחיד
לפניו דבר שהוא בוש טמנו שם בב'מ נ״ט דזקיף לי׳ זקיפא
לרבים דניחיד מחויב עד הכאה ועוד דהתם שהי׳ מכיר
בדיותקי* כו׳ ועוד בכ״מ.
בהם שלא ישמעו ומשום דאולי ישמעו או שלא יהי׳ להם
פתחון פה הי׳ חייב להוכיחם לפחות פעם אחת עי״ש והוא
ג״כ כניל ,ולפי״ז דברינו קימין וברורים.
מי שחטא עליו חבירו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו
כלום כו* ומחל לו בלבו ולא שטסו ולא הוכיחו ה״ז
טרה חסידות .כנראה מקור הדברים במגלה כ״ח שרא לכל
כך מצאנו לשני גדולי הראשונים דס״ל ג״כ
מאן דצערן .אבל צע״ק מיומא כ״ג א׳ יאמר שם בצערא
כרבנו רעד הכאה יש מצות תוכחה ,וטש״ר וכל
דגופא לעולם דנקיט לי׳ בליבי׳ והא דאחר רבא כל המעביר
שאפשר בידו למוזה ואינו מוחה הוא נחפםבעוןאלו כיון
על מדותיו כו* דמפייסי לי׳ ומפייס מי״ש וקאמר דכל ח״ח
שאפשר לו לטחות בהם ,האריך רבנו בדבריו וכיון להא
ואמרו בשבועות ל״ס דהאי וכשלו איש כאחיו בעון אחיו
שאינו פושה כן אינו ת״ח .ואולי משוס זה הוסיף רבנו
ביש בידו למחות .ובאינו יכול למחות אס יש עליו מ״מ ח״ע
וכתב מפני שהי׳ החוטא הדיוט ביותר או שהיתה דעתו
דהוכח תוכיח אלא שאינו נתפס .נזה איכא פלוגתא דרנותא
משובשת דבכי האי גונא דוקא הוי מדת חסידות וכמו
ישיטח הסמיק במי״א דאין כאן שוס מ״ע ואדרבה נשוגגין
שעשה רב ביומא פ״ז דאזיל לפייסא לההוא טבחא שחטא
נתנו לנו חז״ל עצה טובה מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין
נגד רב פי״ש וכן אחרו בר״ז שם דכי הו״ל מלחא בהדי
אינש הוי חליף ותני לקחי׳ וממציא לי׳ כי היכי דניתי׳
ונמזידין חובה לשמוק וכן ביראים הישן אבל ביראים החדש
מבואר להדיא ,וה״ס בשוגגין אבל חזידין אעפ״י שאתה ערבה
וניפוק לי׳ מדעתי׳.
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זמירי דימה אהפקעין שביתת בהמה בשנת..דרינא הגי הזי׳
לרעת השיר' 'עצמי זל ראפיבנתס נמי הגי שי ראיס יכיל

.יידע אס אין לז כזלהנה בנר הזהיר קרא ראפ> כה״גנרלא
קלס־ן מכני שסגרו דע ואתם יי־תת? אתנפ^הגר כמק }►pp

לוגיתכה אפר רבייתא י^נ כנ’ד מיהן סל עלעז חזכת ביאור

לי כסליחמס איתי נת"׳ש רס׳י זל כעי החומש ולפיבן י^ך.

אשר הנה מתלקזר-א יי לן יאמרן רכס פ אץ נץ המגדר מזכת  ,ימבס זל למכזלז לי לאיי יתייי כגר לקנח דנחמרז נכי ישראל

וכבך

דהמפקיר ע״ד שלא יזע; « אחריה תשיגהפקר ואין אחדים

עס ייאמר נסתלקף «זן היסיד הקושייא תנייתא

סהק׳ מרן זקני של א״א הי' ׳

יכולים לזכות בן ואלי מן הירישלת*• ישביעית דלעי כתג/

מוכת להד ייא רכל בקנאם .קדמי אחרים לזכית מ
כיפ״ל יקנלע ד כיילייב בוכךי-רלת תלמיד;אהדדי הוא לית'

P1

קמ’1תא סהק'זלזבישראל היל לעביר על
 .וליץשויא■
 ,ממון מכני דבריס׳יעל דכריס מפני ממק דזמיא,

רדיקא כמידי דקפידקראכיה לשיפקירי איתי דגר בעגת ,,דגר זהניחהכב"־ענ״ל תי דים לתרץ דל״ד לגר יעלת' היכא

יגי

לא תינה
יגתיני בסי גניה לאי דהזנאיזדברים דהייני
כנין פיחתזיממן ביעורם הנה צריך שיאה ההפקר ההיא
הפקר נמיר• שאם .ילבן כי לזנות אסריסדקכז יכל בתה שלא  .דבהכרחאייהי בהונאת דברים דגשהיא איקר זלא תלחצנן

,ע^ה מכך אחל כנין שבלתת איסור בהמוז כשבת וכבזן

העקעקאימר חמץ כזמן איהוד!  <26הפקר בזה
י'שמיה.הבק׳י.7ןקקנלעיתיכתבתן י
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כן  .,סל שניית דברים אף בהזניית ממין יעל של העייתממזן
י ;•אף כהינייתרבריס■אמנם .כישראל רהלאז שלדברים אינן

קין

נאמ׳מבכז אלא מפח שקיר׳ יקרא דלא תזני איש אתעמיתג

לשין הרימכס נאלד מהלכזת מגירה

בל

דלהכי אפקיה תרווייהו בלשזן א׳לאשמיענו' דעיכיי כגל על

המאנה את אגר ®י' ומפניי מה עיכס כנר על לאנ-כז,
המפרשים אחזי'נעה קל דברי זלה׳ק זל הק׳קישיית

.,אתמר א" כ אס איתא דבישראל נמיאיתא להאי דינא רעל של

 .שניית ממון עוכר אף כסיניית דבריס זבן • להפר הרי
 ,ומעיקרא לאן של אזניית דברים בישראל תנ׳ל דאימאלקרא

מהלאוק הנמצאים כנתיבזממנייתהגע ומק וקנו שלא״א' ; דלא תזס איש את עמיתי אתא לאשמיעינן עילי ילחייב
הי הק' עלץ 'קזש״’ת' אחרית מניה זכייה' ,יש ילע"ד .נר,דש
.ליישב הבל ק קדם קושיית הה זלמן הכתיב׳ נ^ידאיפא

בחנייתממזן ר משקעי בז קרא כעי יפי המכרז ממכר כי אף
על סיניית דברים דזתייא דגר אן לעילם דהיניית רכך®

למיתר בה באשר הלא לאמזנקמישכל ראשין היאידבל היכא

לחודייהג בישראל לעילם דאינו מייכ יאע/דחאי חמיר' מהאי

יאיכא למדיש ירשי ולא .מזקמינן בלאן׳ יקירי כאשר כנ״ל

גזרת הכתיב יקיכא וגלי גלי  %ל דליתייב בהונייק ממיין 6ף
 .על הו גי ית דברי ם •ל’ב ,קרא דמדנקש קרא לשין תזני ולא

התא כגל גבי הא ית״ר לא.תז?ז.איש אק עמיתי בהונאת
דברים הכתוב מדכי אתה׳אימר ?קונאת דברים אז איני אלא

קמין

 .לישנא ולחיבה משמע האי'ואלא קרא 'רלאיתיס להונאת דבר/
 .אתא דק /ליקא דאק אי דייק^להאי דייקא הייני י

פשהזא יאומן וקי תמכרי ממכר הה הונאת
כהי נאת
מתון אמיר מה אני מקיים לא קי מ נו׳ נהי נאת רנריס וכו'

גריב' לאונן,חר נאמר,בלשי ן הימה דהייני הנייק לנרי•

פלש התזהשית ’יש זא׳כיקעתה יל דס״ל לגמכם י דקרא לובי

 ,זקד .כלשון לחיבה יטינז הוני ית ממין -ואשכחן רשינה קו^/

)«גזי.אתכס גר לא תזני ראיירי בהונאת דברים דגר לאו

’-נבייהו דאמר.זפז תמכרו ממבר ני-׳י^ינז הזלית ממזןיזככג

ללאוי יתיריהוא דאתא אלא אימנה לרישא אחריתי היא ואתא

גל ככלל הזה יק׳יל למיחר לי«א דלחינה רזמייא ריגרלא
תלהצ^ו ואקר .לישנא.דהזןייק הנאמר כהינ״ית דברי להביא

ללח הובא תמן כקרב הנמקי זל' יאתר לא תינן איש את

,את האמור בזה אף,על.זה אףגמ^שראל ראעיקד׳הינאת

קלוי עמיהן ין היא הגן בספרי© שלנו יפי מכזאר' דהיינו

גבי,ת לאז בפי אתמ׳זכלשין היני׳ידנימא תדאפקיהתרזז״אר
'בלשון הינייה סתם אשתיעי דעיכה על מעין אף על.לכרי וכן

כאס זה .בינאי לחבריה כרכר*) כתתיל׳הרי אתיז מיקר להזנאז
דביק שהרי היא עכר על לאן זה תחילה אב איני 3קלל עמיתך

,להפך כן/אלא תרז קראי היא דאתאמרז בזי (אפשר תרייייהז
נתיניית ממין נטרי ’•זתליוייהז בריבי לעביר בהוניית ממון

זק“לאנלמסאקאי יס׳ז״ע נא דגרסי פרט לשנה את עצמז
כי' יפי זל לטין ראיני נוהג כעבמז כדרך בני אדם אלא

,.כתלי דכרי.ם משוק ?.זכיית .ממין וקשים הימית דברים אן
אזניית רבדים בלחזדייהן כישראל מנ״ל דאתנה יראי מנ’«

לקינאי  titזא’פ
מטה חת עבמי ראינו נקרא עמיתך
ככר נר ככלל לא תינו איש את עמיתי היא וא*ב אם הזנה אק

נקיטת לישנא דהינייה ולא לישנא דלחיצק לא נפקא יהא
זלאי.לא אלייא ראשי מי לא ניכל בפירנכיה קמקלישנא

עבמז לגי הרמאי יהח>ע או את יפרז לפי גי ם' שלבי דכישכאל
מיתר להינאי הלה כי בן אמר קרא .עיר זנר לא תזני מכל מקים

דהזמיה כמז לישנא ולחיבה קא אדרבא לישנא דהינאה ש ם
שיין כזה דקיוני שמרמהז למכיר לי ייתר מכרי שיייייז מלישנא

וטעמא מעני שסיר! רענדאיתא כגמ׳־זקיינו דחיישינן דשמא

דלחי בה שמירה סליקת המתין הימני מדעת! עי דיחק שרוחקר
ומנערי מה שאין הענק ק אלאעירתיי• שתהנהן לי שלא

ואיגטרין לההיא ראיתא במריש ובסקיה המעושים זל ריש fp
פתיתי פריט להונבאק ענמן למיתר אתה להינאהז סזהאינז

יעז׳־ע•

מפל כן יחזיר לסיר! כלש קראם כל משפטים ידכייתא
לאי דגר לא תלחץ לא תיקמיליה נלאזי יתזלי דהרי אפשר
למדרשיה

לענק דחיקת תכיעת חוכ ממני אפי כמקים דכי So

אינו עוכר על לאי ילא תהיה לו כנושה כגון -כסתם שאינו

מדעתי כז'

וא ת

רבר5

תיקשי אשמעיזין דאיתא דלא תזמ

ראתא יהינ״ת לכרי• כלחירייהג
א<ש א.מ עמי^ ל?כי
בישראל תג'ל הא ודאי אשמעתין ל ק רסי׳ תלמירא יתכהת

'•"'ו

.ם

פיפן

יך .תפשת מרובה־לא תפסת לנמר דתיי שעובר על הוניית מהן

בישראל בזה דוקא אמרי דכגר יש חומרא 'תירא שעובי
ללאוי יתירי ׳'מישראל יי אכל כמה שאינן חייב בישראל לפי

לחידה יקבר אף כקניית דברים נ״כ שהוא לא הונאז בהן

שיכא תפלל עמיתו מנ״ל לזמר רשנר שחינו עושה מעשת ישר

מועט זאית לן לאזקמי חריבהזנ״ת ממון ותך בקניית דפרים

if

נרים כברייתא לב

שיהא עובר כלאיז ועור לא״כ לפי האמת היפי כתב הדמים

כלוחכז שלושה זבהי/מא וכנרשקהיתה גי הרב בהלכו'וה5אש
בפקקיז מיהו אף רבדכריהס זל הא איכא למדחי זק״ל מת

שעובר מקם ולא תונו איש את עמיתו משום רנד ככלל הרי

(לקושיית סזגיית קת' מהנר ודמכם

הרב כך נדי דאיהזיגזרשזנלע”? כיישוב'קשייתס ‘

>!ך

מזה נפיק רבני נמי דזקא כשעושה מעשה ישראל אכל
המהנה את ענתז שיבא מכלל עמיתו׳ אינו עוכר ועוד דא״נ

אכלי תי .דבריי זל עדיין כ״ת כמ״ש (מכני כו׳דכשלמא.

רש״לילהרמבם כן'כל כיחא"ל׳לילנחוכ דין המהנה את ענמז

גבי עיבר קהונייתידבריס א״ש לומר דעזכר יאף' בהוני ית

בישראל ובגר כיון לזה הפריחו להמכיאלאזי יתיריי' קשחו־ן

ממון מפני .דחזינן 'שהזכיא את לאז דהזניית מתון' כלשון׳

אסכם

הזמה סתם רה״ל למנקטכיה לישניא דלאיכה רזתיאיזגרלא

י *

קת

ו־מ

לקושיא קמית' של הראדביזל ירכה לתרקע*ר

הכ^יר'אך

כפוף דבריו פנה לדרך
 .שכתבתי אני
ך׳"
אתית וכתב אך אכלי דבריו׳ כשעדיין כ״ע'בו'כאשר יראה

תלחמי ואמר לישנא רהזניה כתם ליתן את האמור כזה איף
עז אך היכא דעזבר ,כהזניית ממון לתליה דעזב׳אףיבהזכיית

הר ואה'בדברי ז והיינו לשום דבקנאת'ממון'אפקיה קרא

רבדים אעפי שהיא לאי הוינאז בהן יהא' מנ״ל רמי אשכחן

כלשון לחיכהר,מיאשכחןדהאונאתיכרייסיאפקיה קרא לב

דהזניית דברים אפקיה קרא ג’פ כלשון' לחיכה כמו שנא' בגר

כלשון לחיכה דכי גא מדאכקיה׳ ללולאת'רבדיה להיאי לישנא
'י׳ ־ י' רלחיכהיניתן חאמור צזהאן על זה יעש

כהונייתממון לשון לחיכה דנימיא מד׳אפקיה להוניית דברים
בהאי לישנא רילחיכה ילאיאמר לשק הזניא התם' להבי הוא
ראתא ליתן את האמור כזה אף עזי■ אעפי לא' היזנהז במתק

אך
־

מ״ש אני 'ההדיזטיתזא דלע״ר נר דאין שום קושיא עי
דברי הרת בס מניה זכיה זולתי ׳ ק״ש ה״ה זל דרכיי

זכ״ת רמשי מי דחזיינן דשני קרח כחד מצייהז ילכיכן לחבריה

הרמכס מבוארים וזה־דמן הראוי־היה יכגד עוכר pvc3
לממון א׳הכתיכננר ע נמו (לא תלחצנו י וא׳ י הכתוב בישראל

׳,ר׳מ״להונאת ממון מהונאת דברים הא ’לאז מילתא היא בלל
רשנא ושנא דהונאת דברים חמיר ספי תהזנא' תמזן כד איתא

לא תוכי איש את י אחיז’דגר ככלל וכן בהונאת דברים ק

כגמ׳אי משוס שזה נתן להיצבזן זזה לא ניתן להישכזן זאי

שנים א׳וגרילא תונה/א׳לא תומי'אישייאת.עמיתו מנין לנל

משום' דזה כממונו (זל כגופי כו׳זא״כ איב' למידדזק יתס

לומר דעזיבריכשל זה על זה לכן פי רמבם ’ואמר ומפנימה

גבי הונ״ת דברים דחמיר הזהיר קרח עוד עליז זאת׳דבעזכר
במניית דכריס לחדד עזכר אף כהורית ■1ממון לך העוכר

עוכר על לאז של הונאתרכריסיאףיכהונאת תאזן רל הונאת
מתון שלי׳ישראל ועל לאוישל הוצאת ממון אף .להונאת דפרים

בהזניית מימון רקילא דעזכר אף בהזניית דברים לעולם רלא
ןמילתא כ״ע ואליך' נשאתי אתי עיני משב כשמים יגהק

דל הכתוב כישראל לפי לגל בכלל ישראל נמנא דהשני לאזיס

־קנמיאני נא מעט ימים כי‘ ידעתי מיץ' כלזלין חרין זקלין

הכתובים כישראליאל תוכו איש׳כז׳ולא תונו איש אתי עמיתו
מכטרפין לניהס להונאת ממון של נר והיוו נ׳וימכטרפין נ" פ

רמברכי עלה השותה מלא לונמיו בארק ישיס תהלה בי

שניהם ללאו דגר ד לא תלחכנו:שהוא ממון (הוו נ' גבי נר

טמדןר איש נע/י2י ככמהרר איכלהס׳די כוטזן ה׳יא׳ י
מהרב מהרי חנן זלהה ע׳ד׳הרמכם  hrהנע
אלדים' ראיתי עולים חן האירש ארשת שפתיו שפת אתת

ומפני מה עולים שניהם לכאן ולכאן ולא אמרי ריש שנים,
את שניהם' בלשון הונייה התם כו׳כלומר שלכן הזכיאו הכתוב.

תנזן לעד ד כרי פי קנס ישלם'זה סיני זה דודי זזה

נכי ישראל בלשון הונאה התם דמנטרף לשני ענינים להונאת

רעי אח לראש כמהר נרו על מי׳ש הדמ3ס 'פ״ד מה' קכירא
כל הקהנת חת הנר כז* ואת קולו' שמעתי מדכי אלי אימה

ממון והונאת דברים וגבי' גל כתבו כפי לא תונה לדברים.
ולא תלחכנו לממון לומר רלגבי נר קנטרכין שניהס של ישראל,

דעי דעתי הקכרה כלה זמטולאה ׳

לכר נכי גר אד דיריה והד כישראל לזא מפל שהוציא הכתוב

להונאת דברים של גר ושניהם 4״כ מנטרפין 'להונאת ממון,

קדם ראיתי לעמוד על דבריו 'ואח״ב אכתוב מ? 0אכלי
דזן
בכוונת הרקבה זל 'והנה זה יכא ראשונה ליישב דברי
ה״ה זל שהקשה מהלאויס הנמכאים' ככתוב וכתב' החכם השלם

של נר ביק שלא אונה הוא שם מש’תף (אלו הוה נתיב כפ'■4
כישראל לא תונה ולא"תלח־ן כמו בגרי או הוה כתיב גבי נר,
הכל כלשון הונאה כעז כישראל אז וראי לא היינו אומרים

גרו יקרא וכי יגור אתפס גל לא תזמדאיירי בהונאת דברים
דגר לאו ללאוי יקירי הואיראתא אלא אקנה לדרשא אחרית)

לעוכר כג׳אלא'כשנים א׳רידיהיזא׳שיהזא' ככלל ישראל אכל.

הוא יאתא והיינל למהנה את ענתו שכתבו ?תפרשי שמותר
להזנה היינו לישראל רוקא אכל כנר אסור ולוא ונר* לא תזנה'
מ'מ זק לאו דגר לאתלקלא מיוקמינן ליה ללאיי יתיר♦ יאפשר

השת' דגכי גר שנה הכתוב ובישראל אפקיה הפל בלשוןיהונאה
היינו כדי לשתפם יחד לגבי נרי בהונאק עמון וכהונאת

דברים הנה בזה
קתרא׳־כ זקנו זיל

־ נקתלקו השתי קושיית שתקשה
׳
אמנם י ליישב קנתסזגיי' הנמ׳ככר

לת־ישיה לענין דחיקת 'תביעת חוצי אפי 'כמקום דבישרחל

עלה על דעת'ע״נ הדוחק דצוזנת הגע'הכי הוא לרמכם זל

איני עובר על לאז רלא תהיה לז כמשה' כנזןיכסתה שאינו
יורע אס אין לו וכתב שבזה נשתלק׳קזשית הדאוב זל תנייתא

רלנכיינר עוכר כנ׳משוס' דמשיתתלןהב' הכתובים כישראל
ולכן עוכר כיג' כרכייים' וג' במתון.רמיעיק כי אמר המאנה.

ע״כ תולף לכייו ולי אני ההדיוט נר דאין לנו לזמר כן פיק
׳שלא מנינו זה תפירש כשום מקום עדיפות זה כנר■ מישראל

כנ׳והלוחנו בשנים דהזה ס״ד רה־ק משוס שיש לפלא/
לאזיס מיוחדים לזה קת פרין' ,ליה מאיי שנא פו' פלומר ל־יר!

«א״כ י ניבא בארעא וניורמכשמי שמיא דדיקאבתה שע/נר

ניחא שהכל שויס פגר הונאת דפרים
ע

וממון מראפקיה קרת

לקיטים

פיכן קיו .ריח

כלשון הזנחת אכל ציידן שאר,ה מחלקם צמת אי ,משום שיש

ישמעתא אי דניטאזדמיזנתא גלויי •מילתא כעלמאהיאמ׳איא

'לכל א' לאזין מיוחדי נכי ממק נת? איכא כדמפ׳ואזיל ומהדר

לתידקזבךטאן.מי1נתא;

הללו אלא קהטעסהאמזדרשניס שבישראל משתתפק צגר

אמר לשלוחו קודם" .שיגיע ל;7ה געשניותי .לאשתי כטל הוא
כטל כדאתרי בירושל׳ והרש .כתב בו' עד ומ״מ יש להחמיר כו'

מזה והמראלאא' זה .וא' זה .בג׳ כלומר לא מטעם פסוקים
כהזני׳ת ממון וכהזנאת דכר3ם <הנ? לאוי הנמכאיס איתו
לשוס ירשא הידועה אכלם ותיזהר נד׳ ד גי דכא אחרת .נזדמנה,

להימבם מאח? שאנו רואים שכתג ישי זל הג'מאי •שנא מאנה

ל״ל מירעאיאנוס מא.קיל-שח•

עכ״ל ואיכא למחק דמאי ק('0יא.האא;נטןיך ציה אמזדעא
,להיכארהאשת נתקבל המהנה .היו כהד הי1ם,וא״א לומי־
כצום ועוד אינא למידין כמ״ש זיפה ציון הר  wtoשהחומר

כו׳עד סוף הלשון הנמנא אצלנו ואולי צהרמכס ה.יהה,נרסהז

■כו' רלא ימנע מאי נרים בגת' שס,חי כמקצת ניהחאותדנרני.

כמ״ש הוא זל אג לוחנו נמי ננ׳ וצא .היה קא מקיש מאין

כנירסרקכם פו תה•' הניז קש'דהרי■ הבא האקקכטל ל! ככ>כל גט שאכתוב יהא כטל וכהא חפי רב נחמן יודה כתבוחר

כגר כשני הדברים כפלי לא .תינו ולא הלח־ן שנר

 .כתוס׳והראש וה’ה זל ואם נאמר יהל כשאי הנוסחאות ניטא

יש להתכונן במ״ש הרמנס .זל כסגף דכייו וככל

אבנם

כהדייא שכוון לותק שכנר יש שני לאוים להונאה רבנים

נופיה מיהא בטלים שהכוונה לומר דאב! קטלו הנע ממש לאז

דהיינו ונד לאתונה זלא הונו ובממון גי׳ב יש שלם לא

כ״כ ואס רנה לנרש כן חוזר ומגיש זכמ״ש .הייה זול משם רמבן

תלחצנו זלא תלח־ן והיינו הדרן שכתב ה״ה זל וביון שבן אתא?

• ןהרשכאאי/מהא טזיכאיכהן רהב' דהוי שכטלו קודם שנכעב

׳אנטריך לומר דשני לאוים הכתובים בישראל משהתבין לנר.

הגט ,אפי רב נחמן יודה דהוא'?ובוטל וכן ה״ה כפ הנז •עשועל היה איכא לקידק אין .כתב כשם תום׳ רס״ל כנוכחא

(עזר כלומר ועזדיטעס אחררכפלהלאויס בנר כשני הדברים '

רהרמבן וסיעתם .רכשהו,י .שפטל’ כפי לאינו מבוטל להרי

מי לא תונו(לא תלחץ וקאי למ״ש לעיל רעוכל בג'זלא לתאי,

•הת<ס'קסכר״ה4החןטרכזר ודבור ש׳כתכו להפך ותאי דתיכא
.:לתידק דמדברי הרתק נר יס״ל כפי רשבס /אלו ,ה״ה בת'

קשת על ה״ה זל שהקשה עלי הרקבה דלתה נדחק כז'

בל הנז משתן .להפך .כבר נתעורר.מ הרשך כהי הנו וצמ״ר
אץ אגו צריכין לקייוק הרשח כתשו' סי ו' דף כ"( והזא כהאי

טכ,וכעיו,נ.ל*ע אם לא שנאמר .כדוחק גדול דקוזניוו הוי כסו

' יהליק ’אמי דלתה ,עוכר .כשל זה על זה
אך

שהדי יש כאן שני לאוין היוקדים ה’ל להקשות שמאחר,
י י'
שהוא עצמו השני לאוין' הללו המיוחדים .לא הול; ולא תלחץ
מהלי לבקש דיך ’אחלה משקי שהוציא'הניוול 'את שניהם'

ככתב הר הנו ־משמע מדבריו דנם לרשבס חם תלם מודעת;
בדברא' ונמצא שקרן^ייה'מזיעתו :קולעאא״ב הכה;ה״ה זל

כלשון הונאה ? cמ״ש ה״ה זל דהרב כתב אונאת מתון כמקום

כתב שהלמכן כן״ל ראם אמר גט .שאני אכתוב ?הא קטל דהרי

הלןחני לפי שבאי כמכילתא 'לא תלחנקו' כממון דמאי ראיה

.הוא כטל הפך דברירשכס אלא רס״לדהיכא יתלה מודעקן

ערכך ערכא צריך י דהתם נתי יש לפ׳ דהיינו תטעה חוב .

.כדבר א' ונמצא שקרן כאותו‘ דבר דחפ״ה מ׳יעתז מזרעא
וילקולס דצריך ריזכיר י כתודעא טענת אונם שזל .ה״ק וכתב

אמנם

ראיתי להרמלם .זל כמנין המנוזת רבדים כלתי

מתישביס אצלי זל הזהירנו מהזנות הנר ברברים
והוא אמרו וגר לא תונה .ולשון המכילתא לא תזנק כדברים
זנצפליד האזהרה ואתר לאתונו אותו כז' משמע רזה ע״ך
שכתב ה׳ה זל וחי יחל תינו איש את עמיתו דגר ככלל ישראל

למכן' וזה אתת ואין כן בית מיחוש וכן.מתבאר כו/כףכתמ

מקצת מהמפרשים זל'שאפי תלה ימורעתו כרבי ונמלא אזימ
דבר אינו הירי קתורעא מתקיימת'בו' ,הרי מבואר דה״ה זל

צא כתב לכרי למכן אלא בק"ש

£

' '•

יאח״כ כתכ זל הזהירנו מהזנות נר ומהזיקז בעקת והוא

(עוף

אקח ’לא תלחצנו כמתון וככר התבאר כגת' מניעא שתמאנה

שיזבי כמודעא אונס ה.וא בעמן .שזה אותר כמודעא
שהוא נזחגז שלא כרצונו אבל אילו ,מבטל .המתנה כפי א כ
לבך כריך שיזכיר במורעא האונס-,יכיון רכל .עצעז רמתן

את הגר עוכר משו׳לא תינו איש את אחיו ומכוס ג? לא תונה

זהלוחצו עוכר משום לא תלחצנו עזםן>' יעל ההזהרזק שהוא

ככלל'עם ישראל דל אונאת קתו ן קב ל'סנה ק*ש דכתמון

ע,ני מש,ס גי לא

תונה קשה להלתה שהרי זה נאמר ,להונאת
יכלים ואיס׳ל כדרך ה״ה' הל״ל לא תלח־ן נס מיש והלוחצז

ע,כי מחים לא תלחננז הוא תפל מכלי 'מלח שכזה התחיל
ואמר והוא אמר לא תלחצנו כממדן את זה ראיתי ונתון אל
;
■
לכי יצחק חנן ' ־ י’" '־

סימן.

קייח

כענין תודעא ע״ר הפיסחים זל
גרסינן

בגת' פ׳ח״ה רף מ אמרי נהריעי כל קודעא דלא

אומר אני'והוא הנכון ויניכ/דל־שכם מה סהז,צקך

התודעא ה וא באופן שאומר שהוא אנוס א כ עשיהיה שהזכיר
□ו .אזנק ונמצא אותן 'האונס שאינו ולהד ף דהמורעא א׳נ<
מוךעא כיק שכל ענמו שזה מוסר המודעא הוי כשכיל האוג®
שאינו מבטל המתנת ׳}א אזקר שהוא אנוק א״ק הרי הוא אינן
אמס כרם כשהוי שאותר במודע' כל גט שאכתוב יאה כסל

ודאי,שהוא כטל ואין'צריך שיזכיר בעזדעא אונס ביק שזה
לא אתך מפני שאינן ;כרסנו אלא מפנו שאינו רוצה ;זה אפי
דשבם,וה5תכן יודה לכך כקב ה״ה שהרמבן מסכי עם הרעב•
_ל; ,בזה שכבא אפי הסמורים .וכמו שקיררנו לעיל

כתיכח אנן ידעינן צאו נכא יפלניא לאו תויעא

( .«££מ׳יש אין אנו קריקין לו׳שחזר בזה ה5מק !שהדן כתב
כפי ,ן"^ מע,,ך׳ □קי׳ק ןלקאנןין שנעלם מרבו הק

כז ע כ הגע' הנה כעי שמעיזתא איכא פלונתא ביני רבוותא

מה שנגלה לתלמי הריבש אלא עמ״ש (לק הריקש שחור מ
הרמכןהוא כרכר אחר דמעי קלייהיה סוב? גב ד גס כשבי טלו

היאמזדעא דמאי אי דניטא ודמיונה גלויי ת״לתא בעלמא היא

כין יסכם והראש כתו י שהביאו הרשך •זלח"א סי קז'יעש
ז־ידמכן בחידושיו נר דס׳ילכרשכם וכמו שהביא לשונו היש
מי א״ה סיי קל ד זי! ל ’כתכ הדמכן כח״ה הא דהקשינו בהאי

(;($ש ןךל 6בהרמבס ואחר כך חזר
גפ ,ך^-ץ שו]3זל
' בהשולח לתורות לריכט הרמכס ובק״ש
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לס־טים סימן:קיז.
זמירי דמה אהפקעת שמתת נהמה כשבת.,דדינא הכי טי׳

.תדעאס אקלז כז׳הנהכגר הזהיר קרא דאל כי$ג נר לא

לרעת הטורי פנמזזל לאפי כסתם נמיהכי .הוי דאינו יכול

קלסק מפני שסודו דע ואתם ידיעת? אתנפ>הגר כמה קשה

סל עליכו חוביג כיאור

לו נשלו חגיה אי ת! כת /רש’< ע כפי כחומש ולפיכך .הלך.

לזכות □ה אקר דכזזתא ת? כנ’כ grp

אפל הנה מתלקזר-א דילן דאמרן דכס״כ אן כץ המורל מוכת  .למכס זל לתניא לי לאיי ׳תירי בנר להנהן דנאקרו נכי'ישראל
דהמפקיר ע״ד שלא יוכו  isאחרים חשיכהפקר ואץ אחריס
יכולים  r>r$כן ואלן מן הירושלמי• ד־שניעית דלעי כתג/
מוכת להדיא רכל בה״נאכג קרמו אחרים לזכות כז זכו

וכבר

עס האמור נסתלקה מן היסוד הקושייא תניית^

!לקושייה

0הק' מרן זקני של א״א הי'
יןת'יתא שהק׳זלזכישראל הנל לעכור על

כדפ״ל והנלע'ד טי£וכ כזבךי• דלית תלמוד;אהדדי הוא M

 .ממון מפני רכריס׳ועל דכריס מפני ממון דומיא,

' רדוקא כמידי דקפיד קרא כיח לשיפקירו אותו דבר נעגמז

,.דגר והניחה כנ"-ע נ״ל תי די׳שלתרן דל״ד לגר וכשלת' היכא

כמן פיחי/זממן כיעורם הנה כרין -שיאן? ההפקר ההוא

דגתיכי כסי נכיה לאו דהזנאת דבלים דהיינו וגר לא תוכה

 הפקר <2זןר תאם־ ירכו  SPלזקת אסריסרקכו וכל כמה שלא•י הפקירו כאופן זה לא שתיגלהפק' הילכן הוכרפז שס לשיפקי;

 .דכהכרתאיירי בהונאת דברים וכשהוא אומר ולא תלחכנן

.הרי טנאת ממין אמיר מה אני■ מקיי ונר לא תונה בהונאת
 -לכרי ומגעו גיסכאלתרי קראי הללו $6ר קהם הוכיאו הפי

י כפני ג' דיראימו ליה ?(אכל נמייי יאין  mup ?1להפקיר/
מצר עכמו אלא^קת־ס ע־יילה כיל עכמו מ^יס/ר-אחך דרכי.

; .לאוי בישראל והזכיא הכתוב אמב' כלשץ הוטה סתם ?ל

עליה מכך אחד כגון שבלתת ;איסור בהמה כשכת וכגון

דלהכי אפקיה תרו וייהו כלשון א' לאש מיענו י דעוכל כנד על
...סל הוג״ת דברים אך כהזניית"ממק ועל של הונייתקמון

הפיןפי/אימר חמק כזמן להוד! אפו הפקר מה .גס כן
,־אךכהזנייתרכריכנאמנם כישראל דהילאו של דברים אינן׳ עמיההגקי׳ןךקקנלמ״ית^כתכק? ■

; נאמ׳בדככו אלא מכח היתוררקלא דצא תוכן איש את עמיתר

לשון הרמכס 5יך  pnxvמכירה.

כל

 :1אתמר א’כ אס איתא דבושראל נמי איתא להא* דיכא דעלישל

המאנה את אגר שדי ומפני מה שכה כגר על לא; מ!
המפרשים אתזו כעהעלדכר׳י עלה זל הקקוקיית

קהלאוק הנמכאיס ככלב ומסוגיית הנס ומק וקנו של א״א י
.היהק' עלץ 'קזש״ןי 7אחחתימניה וכיס יש ולע״ד .נר .דיש
.ליישב הכל ק קרם קושיית ה״ה זל מן הכתוכי מ^ידאפא

למיתר כת קאשר הלא לאשנה מושכל ראשון הוא רכל היכא

 .רלא ת7מ איש את עמית! אתא לאשמועינן עולי ולחייב
בהוניית קמון דמשתעי מ קרא כפי-ופי  rawממכר נו׳אף

על יןני?ת דברים דותייא?דנר 6ן לעולם דהוניית רכך®
 .לתזרים כישראל לשלם דאינו תייג ןאע/דתאי חמיר' מהאי

דאיכח למדרש ירשי ולא 'מוקמינן כלאוי יתירי כאשר ככ״ל

גזית הכי/זב והיכא דגלי גלי ואיל דל^חייב' כהו טית ממון אן>

התא כגת'גבי הא ית“ר לאתו;ן.אקאק עמיתו כהונאת

.עלהוגייתדברים יל■ /קרא דמרנקס קרא לשון תונו ולא

/־כריס הכתוב מדכי אתה׳אומר (■ pfwpדכרים או אינו fdfi

לישנא דלמיכב משמע האי ‘ואלא קרא ‘רלאיתונן להונאת ו־כר*

בהונאת ממק כשהוא יאומן וקי תמכרו ממכר הרי הונאת
,ממון אתור מה אני מקיים לא תונו כו' בהונאת דכריס !מ,

 ,אתא דהאןליתא דאק אי דייק^להאי ליןקא היינן י דוקא נכי
נר דב' לאוץ ,חד נאמר,כלשון הוניה דהיינו הניית דברי•

כלש התוספות 'יש 1א’כ'מעתה יל דס״ל להסבם י דקרא דוכי
ףגוד אמכם גרלא תומ דאיירי כה.ןנאת דברים דגר לאו

וקד .כלשון לחיכה דטינו טנייתממק -ואשכחן רשינהץ9ו
־'.נכייסו דאמר,ומ תמכרו ממכרנו-׳דהיינז טניית'ממון־וככד

ללאוי יתירי הוא ראתא אלא אומנה צדרשא אחרית'הוא כאתא

נד ,ככלל הזה וס'יל .למיתר לי&נא דלחינה • דזמייא לן4ר לא
תלחכ;ז ואמר ל«שנא דהו נייק הנאמר בהינ״ית רכרי להביא

רלח קזכאתק כהרכהנקקיזל' יאמר לא תונו איש את
עמיתו פריס להזנהאת ענק מסותר אתה לשנאה! שזה.אינו

.את האשד כזה אף,על,ןה אף ■נכי'ישראל דאעיקר׳הוכאת רבר^

ואיכטרין לההיא דאיתא כמדרש ופסקזה המפרשים זל ריש ל

גךי.ה לאו כפי אתמ׳זכלשון טטודנימא מדאצקיהתלוזייאר
'כלשון הומיה סתס אשתןעי דעוכדעל ממון אך על,דברי וכן

קרוי עמיהן  pהיא הגן כספרים שלנו ופי מבוארי דהיינו
שאס זהת־נאן לחבריה כרכיז כתתיל׳הריז אתל מותר להזנאו

,להפך כן/אלא תר! קראו טא דאתאמר! כו ואפשר תרמייהו

רכיק שהרז הוא עכר על לאן זה תתילה א״־כ אינו ככלל עמיתך

כסוגיית .ממון מ־ירי ‘•ותרווייט כריכי לעטר בהונייתממזן

וק״ל אכלמהאסאי וסלע נא דגרסי פרט להונה את עכסו

כי' ולי זל רכיון דאינו נוהג כעכש כדק בני אדם אלא

כתרי רבתם משוס הזניית .ממון ומשוס הוניית דברים לן
,אומית רכרים כלסודייהן בישראל מב״ל דאמנה ודאי מבמ

מכזה את עכמו דאינו נקרא ממאזן זע1תד להונאן ים וא*פ
ככר נר ככלל לא תונו איש את עמיתו הוא וא״כ אס הזנה את

נקיטת לישנא דהונייה ולא לי ישנא דלחינס לא נכקא י™
'ודאי ,לא אלייא דאטן חי לא נוכל שפיר גביה חמקלישלא

עכמז לגי הרמאי ןסמ*ע או את מגרז לפי גי ס' שלנו דבישכאל

דהונייה במו לישנא דלחיכה הא אדרבא לישנא דהזנאח ש ם
שיין ביהדהיונז שמרמה! למכור לז יותר מכדי ששית מלישנא

מיתר להזנאן הנה בי .בן אמר קרא .עוד וגר לא תונו מכל מקום

ועעמא מפני שסורז רעכדא^א בגת'מיינו דחיישזנן דשמא
ץןסר
גיץ ;זץ

 .הזנייתממון עובר אף כסוגיית דברים וכן לספן הרי
 ,ומעיקרא לאן של יומית דברים בישראל תנ״ל דאיתארקרא

מפני כך יחזור לסזרו כמי ש הראם כל משפטים ודכווי/א
לאו דגי לא תלס״ן לא מוקת׳י ליה נלאו' יתירי דהרי אפשר

למררשיה לענק דחיקת תלעת חוב סמנו אפי

במקום דכי So

דלתי כה שתורה שלוקח המתון סימנו מדעתו עי רוחק שדוחקר
ומנעחחהשאין הענין כן אלאעירתיה שמהנה! לזשלא

תיקש« אשמעתץ דאילא דלא תונו
מדעתו ם ,וא ת
איש את עמיתז להבי ה,א דאחא זהזניית דברי■ כלחורייהג

רלדטים.

סיכן :קת

זמידידימה אהפקעת שכיתת נהמה בשכת״ורינא הביטי׳
לרעת הטור' ענמז  ifקאפיכסתם' נמי הכי .הזי דאיח יכול
לזכות כה אגר דכזותא ת? כנ’ד מיה ,סל עליכן חיבת □יאור

תימאס אין לז כז׳הנהכגר הזהיר קרא דאל כה״ג נר לא.
^ Tpמ^’ ^•ייי׳ע ’אתם 'ימחא אתנפע-הנר כמה קשה
לו כשלוחצים אית! כלש דש׳י זל כל כחומש ולפיכך .ה^־.

אשר הנה מתלשד-א דילן יאמרן דכס״ע אץ נץ החודר מוכת למכס זל למצוא לו לאוי •תירי כנר להנהן דנאקרו גכי ישראל .

s

דהמפקיר ע״ד שלא יוכן  iאחריה חשיכהכקר ואין אתר*ס
יכולים לזמת כז ואלו מן הירושלתי■ ישכיעית דלפי כתב/
מוכת להד ייא דכל כה*נאגג קרמו אחריס לזכוק כז זכי
כדפ״ל והנלע׳ד כיי!0כ כ'ז’.פךג דלית תלמוד; אהדדי הוא לות'

' דרוקא כמידי וקפיד קרא כיה לנדהקירו אותן וכר נעגמז

הקוסייא תנייתא

עם הא שר נסתלקה מן היסוד
וכבר
’ .שהק'מרן זקנו של א״א הי
ולקושויא קמייתא שהק׳זל וכישראל ה?ל לעכור על

,ממון מעי דכייס׳ועל וכריס מפני ממון דותיא ,
דגר והניחהכצ״־ענ״ל תי דיש לתרץ דל״ד לגר וכשלת' היכא.,
דכתיכי כפי גכיה לאו דהזנאתיכייס דהיינו זני לא תונה

כמן פירזי/ז ממן כיעורם הנה כרין -שיאך; ההפקר ההוא
שלא
 wrכן,לזכות אסריסדיזכו וכל כמה
 .הפקר
דכהכיח א ישי בהונאת ובריס וכשהוא אותר ולא wnip .
הפקירו כאופן זה לא שמוניבפק' הילכן -הוגרכז שס לשיפקי;
הרי הונאת ממון אמור מת■ אני■ מקיי וגי צא תונה בהונאת,
י כפני ג' דיראימו ליה ק/אכל כמיל' יאין ?ביזוי «ןז להפקיר /וכרי ומצעו גיסי-אלתיי קראי הללו אשר קהס הוציאן הני -

מצד עצמו אלא ^קאדס נליילקציל עצמו מן“ויס/ר-אחר דרכי,
עליה מכך אתר כגון שמתת איסור כהמו* כשנת מכון

העקעקאיסגר חמק כזמן א-ה1ד 1אפו הפקר כזה .גס כן

׳ יזמיה.ה3ק'(/7קתנלעיתיכי/כת?

*X

י

לשון מיממהיך מהלכות מכורה •

לאויכישי־אל זהוציא הכתוב אתל כלשון הוגיה סתם }ל
ולהכי אפקיה תרוזייהז כלשון א׳לאשתיענו' דעוכני כגר על
סל מניית דברים אן> כהזניית ממין (על של הונייתממזן,.-.
־אף כהו כיי תמרים• אמנם כישראל דהילאו של דברים איני•.
י■ נאמ׳בוכאז אלא מכח היאור• יקרא ילא תוכן איש את עמיתי.

א״

אתמר כ אס איתא דבזשראל למי איתא להאידינא דעלי של
הונייתממזןעזכר אף כסזניית דמים וכן לחכן הרי .

ומפני מה שכ ■5כגר על לא/־מ,
3ל המאנה את הגר
הקקוקיית
זל
זללה
דכדי
על
אתזו'צע$
המפרשים
דקעיקרא לאן שלהזנייא דכרים בישראל מנל ראימארקרא ,
מהלאזק הנמצאים ככלב זמסוגיית הגת ומק זקנו .סל א״א" דלא תום .איש את עמיתי אתא לאשמועינן עוד' (לחייה ,
הי הק׳ <לין “קושייית ,אחחת מניה זכים יש זלע״וי .נר .דיש
.ליישב הכל הן קדה קושיית ה״ה זלמן הכתוכי מ^דאיכא
למיתר כה ?אשר הלא לאש נה מושכל ראשק הוא דכלהיכא
ראיכא למדרש ירשי ילא מוקמינן כלאוי יתירי כאשר ככ״ל

התא כגת' גכי ?א ית״ר לא.תז?ו איק את עמיתו בהונאת
/וכריס הכתוב מדכי אתה׳אומר ^נאת דברים אז אינו אלא
בהונאת ממק כשהוא'אותך וקי תמכרו ממכר הרו הונאת
,ממון'אמור מה אני מקיים לא תו מ פו׳ כהו נאת רנרים זכז'
כמ״ש התוספות זש וא׳כימעתה יל דס’ל לכמכם ידקרא דוכי

*גזי אתכם גר לא תונו דאיירי נ?ן;את רנדים דגר לאז
ללאו׳ יתירי הזא יאקא אלא אומנה לדרשא אחריתי הוא דאתא
ואיצטרין לההיא דאיתא כמדרש ופסקוה המפרשים זל ריש ס>

סהונייתממזן ד משקעי כו קרא כפיוט תמכרו ממכר כו׳אף
®על הוניית דברים דזתייא■-דגר אן לעולם רהוניית רכך
למוחין כישראל לעולם דאינז תייכ ןאעכ דהאי חמיר' מהאי .
גזיתהכת!כ והיכא דגלי גלי Yfaדליתייב כהורית ממ1ן אף
עלהוגיית דברים יל’כ .קרא דמדנקט קרא לשון תונו ולא

*לישנא דלחיצה משמע האי'ואלא יך־א 'רלאיתןס להונאת רכר
אתא מ/ליי/א .דאק א« דייק/ילהאי דיוקא היינן ־ רוקא נכי :

^גרד-ג'לאזץ,תג־נאזר,כלשון'הוניה דהיינו הניית יבר
וקד .כלשון לתיצהדטינז היליית מסון -ואשכחן רשיכהקרא,

גבייתו דאמר.וט תמכרו ממכרנו־׳דהיינו הזניית ממוןיוככג-.

נהככלל הזה וה׳יל למימר לישנא דלחינה דותייא רוגר לא
תלחצ;ז ואיור .לשנא.דהוגייה הנאמר כהיניית רכרי להכיא

רכ״ח קוכא תיק כקרב הנמקי זל יאתר לא תונו pfi irti

את האמור טה אף,על.זה אףינמיישראל ראעיקר׳הונאת

ממיתו פריס להוגהאת עצמן דמותי אתה להזנאקו שזה .אינו

ג^יה לאו כפי אתמזכלשזן יאר״וך־ניסא חראפקיה תרזוייאל

קייי עמיתך כך היא הגן בספרים שלנו ופי מבואר דהיינו
כאס זהגינאן להפריה כדכד! כימיל׳הרז אתה מותר להזנאז
דכיק שהרז ה1א עכר על לאז זה תחילה אב אינו כקלל עמיתך

כלשון הומיה סתם אששעי דעוכר על ממק אף על רכרי וכץ

רכר5.

להפך כן/אלאתר? קראו הוא יאתאמרו כויואפשא תרמייהג,
בהומיתמתזן ידיי י'•וחרוז ייהו צריפי לעכור בהונייתממזן

יק״לאכל.מסאקאי וסלע נא דגרסי פרט להונה את עצמי

כתרי .רבתם משוס הזניית .ממק ומשוס הוניית דברים לץ

כי'ועי זל יכיון ראינו נוהג כעצמו כרין בני אדם אלא

אוניית רכריס כלהודייהן כישראל מכ״ל דאמנה וראי מכע,
נקיטת לישנא רהונייה ולא לישנא ד לחיצה לא
ודאי,לא.ארייא ראשו חי לא נופל שפרנכיה קעקלישנא

מנזה את עצמו .דאינז נקרא עמיתך וש׳תר להזנאז יש זא*כ
ככר גר ככלל לא תונו איש את עמיתו הוא זא״כ אם הונה את

עצמו לגי הרמאי וסמ״ע או את חכרו לפי גי ס' שלנו דנישכאל
מותי להונאז הנה כי .כן אמי קרא.עזי וגי לא תונו מכל מקום

והומיה כתו לישנא ולחיצה הא אדרנא לישכלן דהזנאח ש ם
שיין כיה דהיוכז שמרמה! למכור לז יותר מכדי שמוית מלישנא

וטעמא מפס שסודי רעכדאיתא בגת' והיינו דחיישזנן ישמא

דלחי צה שקודה

מפני כך יחזור לסור! כמ׳ש הראם כל משפטים ודכוותא
לאי יגי לא תלסז .לא חוקמי ליה כלאוי יתזכי דהרי אפשר
לחדרשיה לענק דחיקת תביעתח«כ ממני אפי כמקום דכי שא

ומצערו מה שאין הענק ק אלאעירתייז שמה?הז

איח עיני על לאו ילא תהיה לז כנושה כגיץ■ נסתם פאיגז

הממן

מךעמ! עי דוחק שדוחקג

תיקשז אשמציזין דאימא דלא תזני
וא*ת
מדעתו
איש את עמיתז להכי ,Pא דאתא זהזניית וכלי• כלחורייהג
כישראל מנ’ל הא ודאי אשמעתין ל ק דשו תלמויא יתפסת

רקו&ים
מועטזאית לןילאזקמיחדיבהזצ"תממזן זחך כהזניית יכלים
ו׳ך מקשת מרזכהילא תפסת־ לזמר דמי שעזבל על הזניית ממן

למדיה דעזכר אף כהזניית דכריס נ״כ שהוא לא הזנאז כהן
זלקזשיית סוגיית הגת' עהנלדרקבם  ifגדיים כברייתא ג*פ
כלוחנו שלגם? זכקי/מא וככר שק הימי* גי הרב כהלכז׳והז׳אש

פימן

ו־מ

קלו■

כישראל כזה יוקא אתרי לכנר יש חותרא יתיר א שמכר

בלאוי י תירי מישראלי'אכל כמה שאינן מיג כישראל לפי
 ’bצא מכללי עידאז 'מכיל לומר דכגל שאינו עושה מעשה ישר
שיהא עוכר כלאו (עוד דא״כלפי האתת היכי כתב הרמכס
שעובר חסזס׳ ולא תזינו איש את עמיתו משוס דגר ככלל הרי

בכסקין מיה( אף לניכריהס זל הא איפא למדתי זק״ל ת״ת

מזה נפיק יכני נמי יוקא כשעושה מעשה ישיאל אכל
המהנה את ענת; שייצא מכלל עמיתו אינו עוכר יעוד דא״נ

אגלי תי .לכרי  1זל עייין ג*ת כתם ותכני כיו׳דכשלמא
גפי עוכר קהונייתידכריס' חם לוחייפזכל יאף' כהזני^ג
ממון מפנג יחזינן 'שהזגיא את לאן דהוניית ממק' כלשון

יס״לילהרמכס קיפל פיהא'ה''ל לכתוב דין המהנה את ענתן

הרב כך נ5לאיהן'גזישזנלע"?כיישזב'קושייתם י

הזמה סתם רה״ל למנ׳קעכיה לישניא ילחינה יותיאייונר לא'

תלהנגן זאתי לישנא רהוניה כחס לימן את האמור כזה <>ff
עז אך היכא ועוכל ,כהזנות ממון למוריה דעויכ׳אףיכהונ״ק
לכלים אעפי  frizלאי צז׳גאז כהן ישא' מנ״ל לאי"אשכחן
רהוניית יכלים אפקיה קיא גב כלשון למינה כתז שנא' בגר

כישראל זמר טון לוזה הכריחו להמכיא לאוי יי/יריי משחק

לקיש יא קמי ת׳ של הראיכיזל 'רנה לתרץ עיר
bibti
'!־י־• ׳>•  .שכתבתי אניה&יר אך כסוף דבריו פנה לדרך
אח לת וכקב אך אגלי דבריו'כשעדיין כ׳ע כו׳פאשר יראה
הרואה'בדבריו והיינו משום דבהזנאת מתון אפקיה קרא
בלשו ן לחיכה למי אשכחן דהאזנא-ז' יברייסי אפקיה קרא נ״כ
כלשון ללנה לכימאמלאפקיה י להזלאת' לברים להאי לישנא

בהונייתחמון לשון לחיכה וניחא מלאצקיס להזנייין דברים

"׳

בהאי לישנא ל׳לחיגה ולא'אתל לשקהו׳מא סתם' להט הואי'

אך
י}

י' דלחינהינירקהאנזור צזיה א^עלזה יעש

מ״לז אני ההליום הוא דלעיל נר לאין שוס קושיא ע{
לכלי הרמבס לוניהיוכיה זולתי ’ח*ש ה״ה זל דיכרי

יאתא ליתן את האמור כזה אף עזי• אעפי לא' ה1כהו בממון
וכ״ת רמשי מי דתזיינן ישני קרח כמל מצייהז ילפינן לחבריה
י ,למלל הונאת ממון מהונאת יכלים הא "לאו מילתא היא כלל

הרמבס מימארים מה־למן הראוי־היה דכגד 'עזבי .כשנים
לממון א׳הכתוכ ׳כנר ענמויולא תלחצנו וא' הכתו כ כישראל

לשנא ושנא דהזנאת יכלים ממיר טעי מהוינא' ממון כיאיתא

לא תונו איש את י אחיו כנרי' ככלל וכן בהונאת דברים ק

בגמ׳אי משום שזה נתן להישבזן וזה לא ניתן להישכזן tit

שנים א/נר״ילא תונה'וא׳לא תונו"אישייאת עמיתו מנין לנ;

וזה כגופו כו׳זא״ב איב' למי דליק «ת6
השוס' רזה
גבי הוניית יכלים דחמיל הזיהיי קיא עזי על*ו זאמדהעזכר

לומר לעוצר‘כשל זה על זה לכן פ׳י למכס ’ואמר ומפס ח ה

במניית לכלים למזל עוכל אף כהורית ''ממון אך העוכר

ללא

במניית מימון לקילא לעוכר אף במניית דבלים לעולם
זתילתא גלע״ואליף' נשאתי אתי עיני יושב כשמים י»ק

־הגתיאני נא מעט ימים ט‘ ידעתי מיץ כלזלין מיין וקלין
למכרט עלה השותה מלא לזנתיו בארק ישים תהלה כי

ממיני אי־ש געי תי ככמהרר איכלהסידי מטק הייא _
מהלב קהלי חנן זלהה ע׳דיהדמכם זל הנזל

אלחם

לאיתי עולים מן הארש ארשת שפתיו שפת אחת

תכון לעל דברי פי מכס שלם זה קיני זה דודי וזה

לעי אח לראש כמהר נדו על ח״ש הדמכס פ'ל מה' קכיר6
כל המהנה חת הגי ט׳ ואת קולו שמעתי מיכל אלי אמה
ןזן

דע' לעתי הקנרה כלה וממלאה ’
קדם לאיתי לעמול על דכלין'ואח״כ אכתיב מ? 0אנלי

עופי על לאז של הזטאתיכריסייאף כהונאת מאון רל הונאת
חאקשלי׳ישראל ועל לאו'של הוצאת ממון אף .כהונאת יבריק

רל הכתוב כישראל לפי דלי ככלל ישראל נמנא דהשני לאויס
הכתובים כישראליאל תלנו איש‘ ט׳ילא תונו א־ש אתי עמיתו
אנטיפין ש׳ניהס להונאת ממק של גר והזו נ׳ומנטיפין ג״כ

שניהם ללאו דגר דלא תלחננו;שה׳א ממון והוו ג' נכי גר
ומפני מה עולים שניהם לכאן ולצאן ולא אמרי ר!ש שנים

לכל גבי גראדידידיהוחריכישראיללזא מפני שהוציא הכתוב
את סנייהס'כלשון הונייה קתיס כו׳כלומר שלכך הו טאו הכתוב.
גבי ישראל כלשון׳ הוצאה שתם ימנטרף לשני ענינים להונאת
מתון והונאת דברים ונכי׳ גל כתכי כפי לא תונה 'לדברים.,

ולא תלחננו לממון לומר דלנבי גר מנטרפין"שמהם שלישראל,
להונאת דברים של גר ושניהם נ'כ מנטרפין ’להונאת ממון,

של גר פיק שלא ^ונה הוא שם משותף לאלו הוה כתיב כפיז

בכוונת הרמ׳כם זל ויכנה זה ינא ראשונה ליישב לכרי
ה״ה זל שהקשה תהלאוים הנמצאים'בכאזב וכתב החכם השלם

ניצראל לא תזנה זלא"תלח־ן כמו מי או הוה כתיב גבי נר,
הכל כלשין הונאה כמז כישראל אז ודאי לא היינו אומרים

גלו לקרא וט יגור אתכם גל לא תומדאיירי בהונאת דברים

לעזכר בג חלא'כשנים'א׳ריליה'זא׳שיהזא' ככלל ישראל אכל

דגי לאי ללאיי 'תירי הוא יאתא אלא אתנה לדרשא אחרית)
הוא יאתא והיית למהנה את ענתו שכתבי הקפישי שחותר
להזנהז היינו לישראל לוקא אכל כנר אסור ולוא וגל לא תינה

השת' דנכי גר שנה הכתוב וכישראל לופקיה הכל כלשון הונאה
היינו כדי לשתפם יקד לגל נרי ביהזנאק ממון וכהונאת
נקתלקו השתי קושיות שהקשס
'
’י
דקרים הנה בזה

ת’מ יק לאו דגר לא תלחאלא מוקמינן ליה ללא’ ,יתירי יאפשר

מהיא׳־כ זקנז זיל

ליישב קנת סוגיי' הגת'כפר

לחיי שיה לענין דחיקת 'תכיעת מוכ אפי 'כמקום יכישראל

עלה על רעתי ע״נ הדזחיק דצוזנת הגל הכי הוא לרמכס זל
רלגכיינר עוכר כנ׳משוס' דתשתתלןהכ' הכתובים כישראל

יורע אם אין לי וכתב שכזה נשתלק׳קושית הדאיב זל תנייתא

ולכן עוכר כייג' כרצי־־ס׳ זג' בממון ז־מעיק כי אמר המאנה.

ע״כ תזיף רבדיו ולי אני ההדיוט נר דאין לנו לומר כן כיון'
׳שלא מנינו זה מפירש כשום תקים עייפות זה כנר• מישראצ

כג׳זהלוחנו כשנים דהזה ש״ד רה־ק משזה שיש לכלא',

אינו עיכל על לאו דלא תהיה לו כנושה כגזן־כסתם שאינו

וא כ יגיכא כארעא וגיורא'בשמי שמיא דדיקא כתה שעזנל

אמנם

לאזיס׳מיוחדים לזה קא כרין .ליה מאי שנא כו׳ נלומי לדיר:
ניג^שהכלש/ים כנר הזכאי־.־ברים זממו :מראפקיה קדה

סימן קי! :קיח

לקוטים
סלשון הוצאה אסל לרידן שאתה תחלקם למת אי ,משום שיש
לכל א' לאוין ממחי׳ נכי ממון נס? א־כא כדמפ׳ואזיל (מהדר

׳שמעתא אי דניטאודמאנתא גלויי-חילתא כעלמאהיאכ'1איכא
לתיד-׳ק וכףטא ן.מי/נתא :ל״ל תירפא יאנוס והאק׳לשחס

תזה (אמר אלתא' זה .זא' זה בג' כלן תר לא מטעם פסוקים
הלל! אלא חדהטעס האמור רשמם שבישראל תסתתפק נגר

אמר לחל׳סי קידם ,שיגיע לת־ה געשנמתי .לאשתי כטל הוא
כטל כדאמרי בירושל׳ והרשכתככו׳ער ומ״מ יש להחמיר כו׳

כהזנאק מתק וכהונאת ו־כליס והנ? לאוי הכמנאיס איתן
לשוסירשא הידועה אצלם והיותר נרדגירסא אחרת נזדמנה,

עכ״ל ואיכא לתייקדמאי קו0ייא_האא:צטן:יך ליה אמזדעא
,להיכארהאשה וקקכל המתלה .היו בכיר היום,וא״א ל׳מי־

להרמכם מאתך כחנו רואים שכת□ לשי ול הג'מאי ישנא מאגם

ט׳עד סוף הלשון הנמצא אצלנז ואולי להרמכס היהה.גרסתז
כס״ש הוא ול או לוחצז נסי גג' ולא .היה קא מקרש מאין

יש להתכונן כמ״ש הרמנס .זל כסוף דבליו וכפל

אמנם

כלום ועוד איכא למידק כת״ס ויכה 5יון הר שאמר שהחומר
כי' דלא ימנע מאי גרים כגת' שס,אי כתקנת טסתאותדגרגי.
כגילה רמכם פו מל הגז קש׳דהריהבח האקמכקל לו כפזכל גט שאכתוב יהא כטל וכהא אפיי רב נחמן יור.ה כחנוחר

כגר כשני הדכריס כפי לא.קיק! ולא תלח־ן שנר

 .כתולוהראש וה״ה זל ואס נאחר יס׳יל כסאך הנוסחאות גיטא

בהדייא שטון לומר שכנר יש שני לאוים להונאת דכרים

גופיה מיהא כטלים שהכוונה לותר.ראפי קטלו הגע ממש לאן

דהיינו וגד לאתונה ולא תונן ובממון ג'כ יש שלס לח
•תלחצנו ולא תלח־ן והיינו הדרך שכתב ה״ה’ זל וכיון שכן התאי,

כ״כ ואם ר נה לגרש נו חוזר ומגיש זכמ״ס .ה״ה ז 3מש ס רמנן

׳אנטריך לומר דשני לאויס הצתוכיס כיקראל חשתתפין לגר

*4כ ן כעין נל*ע אס לא שנאמר כדוחק גדול וכוונתו הליכתן
ועוד כל1מר ועוד' טעם אחסדכפל הלאזיס כנר כשני הדכרים '
כפ’י לא תונז ולא תלח] וקאי למ״ש לעיל רעוכל בג׳זלא למאי,
’ דהליק ואמר דלתה .עוכר .כשל זה על זה.

אך

קשה על ה״ה זל שהקשה עליהרקכס ,דלתה נדחק כו'

 -ןהרשכ^או/מהא טוקאדכהך רהב' יהוו קכטלז קודם שנכתב

.הגט,אפי רב כחמץ יורם דהוא.מבוטל וכן ה״ה כפ' הנו •עש
ועל ה׳ה איכא לקידק אין .בתק כסס תום' רס״ל כנוכחא
יהריןכן וסיעתס .דבשה זך שבטלו .בפי דאינו תבוטל בהרי

.התוס׳קםכד*ה_.הקס.דבור ודבור ש׳כתכו להפך ותאו ראיכא
1למידק דת־ברי הרמק נר יה״ל כפי רשכס ואלו ק*ה כת׳
בפ׳ הנז משמן להפך ,ככר י נחעזררגז הרשך כקי קתולמ׳ר
אק,אנו כריכין לקירוק הרשח כתשו׳ ס! ז? דף.כ״ו והזא.כמאי

שהרי יש חאן שני לאוין מיוחדים ה’ל להקשות שמאחר.
י י
שהוא עצמך השני לאוין' הללו המיוחדים .לא ת!נ; ולא תלחץ
מה לי לכקש דרך 'אחרת מפני שהוליא הכתוב את שניהם'

כרכרא' ונמצא שקרןאןייה תורעתדמודעא-א׳׳כ הכה<ה זל

בלשק הונאה נס מ״ש ה״ה זצדהרב כתב אונאת ממון כמקום
הלןחני לכי שבא כמכילתא לא תלחנקן כממון דמאי באיה

כתכ שהלמכן ס’ל ראם אמר גט .שאני אכתזכ ?הןא קטל דהה
.הוא כטל הפך דברי .רשכס אלא רס״ל ■להיכא יתלה מודעת!

ערכך ערכא נייך י דההס נתי יש לע' דהיינו תכיעת חוכ ?

.כרכר א' ונמצא שקרן באות!' דבר דאפ״ה מויעתו מורעל!

ראיתי להרמכס .זיל □מנין המצוות דברים כלתי
5אםנם
מתישביס אצלי זיל הזהירנן מהזנות הגר .כיכרים
והוא אמרו וגר לא תונה ולשון המכילתא לאתונה כיכרים'

ולאולם רצריך ריזכיר ’ כתודעא טענת אוסש שזל .ה״ה 1ס?כ
רעכן' זזתיאמת ואין כן כ’ת מיחו^ זק תתכאר כו/כן-כתכו
מקצת מהתכרשים זל שאפי תלה מזר-עתו כיכר ונמלא אותו

ונכפלה־ האזהרה  wwלא.תונו אותו כו' משמע רזה ע״ך
שכתב ה'תיזל וחד רחל קונן איש .את עמיתו דגר ככלל ישראל

רכל אינו הרי המויעא מתקיימת'כו; הרי מתאר רה״ה ול

«אח״כ כתב זל הזהירנו מהומת גר וקהזיקו כמקת/הוא
אקח ’לא תלחצנו כמתון ונכר התנאי בגת' מגיעאשהמאנה
את הנר עוכר משו’לח תלח איש את אחין ומנום גי לא תונה
והלוחצ 1עוכר משום לא תלחצנו מוסף על ההזהיוק שהוא
ככלל עם ישראל רל אונאת מתץ ^ל 'הנה מ’ש .דכממק

ככתב הר הנז דמשמע מדבריו דגם לרשכם אס תלם מצרעתו

לא כתב לכרי למק אלא כמ“ש " י >
ן^ןך אומר אני'זמא הנטן ויניב .דרשכם מה שהזכון■
שיזכי כתודעא אונס ה.וא כענין .שזה אומר כמודעא
שהוא מתנו שלא כרג/נו אכל אינו ,תבטל ,המתנה כפי א כ

לכך צריך שיזכיר 'כמרעא האןנם,־כיון רכל .עצמז.למתן
המודעת הוא כאוכן שאותר שהואאנוס א״כ כשיהיה שהזכיר

עוכר משוס נר לא קונה קשה להלחה שהרי זה נאמר ,להונאת

כו .אונס ונמנא אותן האונס שאינו ולהר ofרהעודעא א;נ<
מת״עא^כיון סכל עצמו שזה מוסר המודעא ה;י.כשכיל הא ונע

ע”־י מ’°ס לא תלחנה הוא תפל קבלי ומלח שכזה התחיל

שאינו מכטל המתנה  6kאויןר שיתא לונוה א כ הרי ה.1א אינו
אנוס כרם כשהוי שאומר כמודע׳ כל נט שאכתוב יאה כסל
וראי"שהוא נטל ואין צריך שיזטר כמזרעא אונס מק שזיז

יכלים ואי ס׳ל כירך ה״ה’ הל״ל לא תלח־ן גם

מסי

והלוחנז

ואמי ’ה’א אמי לא תלחצנו כממון את ןה ראית' ונתון אל
י
י•• ׳.
לכי יצחק חנן

י'־.

סימן.

קיח

לא אמך מפני

,כרצונו אלא מפס שאינו רוצה וזה

כענין מודעא ע״ד הפיסחים זל
כנת' פ׳ח״ת רף מ' אמרי צהריעי כל תזדעא דלא

דשכס ,והרתכן יורה לכך כקב ה״ה שהלתכן מסכי עסהרמב®
.״ .כזה שכהא אפי הסמורים וכסו שביררנו לפיל

כתיכח אק' ידעינן צאונסא רפלניא לאו תן7עא
היא תויעא דמאי אי ינ-טא ולמתנה גלויי ידלו/א בעלמא היא

ןנפ<

מ׳יש אין אנו ^ריקין לו׳שחזר כזה הר,ףן ושהרן כתב
כפי מ״ש מעיקר׳ כק'ת ולהאמין שנעלם מרכז הלן

נו ע כ הגת' הנה כעי שחעתתא איכא פלוגתא כיני רכזותא

מה שנגלה לתלמי הר״כש אלא עמ׳ש ותש הריךש שחזר d
הדמכן הוא כרכר אחר דמעיקרייהיה סוכ? ג ב רגס כשכיטלו

גרסינן

כין יסכם והראש כמו שהניאו הרשך .זל ח'א הי ס? "יעש
והידמק כחיד׳שיו נר יס״לכרשכס וכחן שהביא לשונן הרב
מ• א ה

'0

קל י י!ל !כתב הדתכן כח״ה הא דהתשינו בהאי

נלי 7גיין ש״כיר שה,א אנ*,ס ןרלא נהרסנס^ ואחר כן חזר

□השולח להורות לרכרי הרמכס וכמ ש

ה

ס

וארע

ZL

8pw

עין
ו®׳

יל< כ«ז*  c*1א׳ ונו‘ מאסקס הר וזדשו «״ק דמנתוח
ין ס' ודן ו' מן המותר לישר‘ יקרינו נ««ם ולח מדני הי1סו׳
לישר* ולק היקשו ועומד זה ססערו הד' הר« הוא אסור
לאוכלו ואיך מותר לעומר וא־מ ימס ®גנוה מקדינין זלא
מנילפניעי יאסור למארו וצריך מן ®ספקי סדי חמח
גיישפ׳כלסקרנטת יןפ׳ג נל קרננוס כצבור נאי® מן
סחחוו«ןה»שןח1ץ«ן(זעומדו»זיהגח 0פאיגס נאים אלא
מן סאדשכמזנן התם והחס נגת' מפ־־פסעמא
סס חט׳ מן ההפקר משמע ט׳וציזןמזץ
1מ’ש
®הפקד אסר לכתח־לס ודס< דמן האטתו חפ<׳ נמענד * h®1
ומ׳ש לע ל הגל אתה מצר מהפקר לא בצירה בטנר דמלמא
וכןפי־ש'ינחו«« ולכןכתט וכיש מן המשומר ודוק דאל*כ
מיס'פתרו דנריו ודוק וקשיח לי סובא דמאי קושיא והא
מגומי יתזז אפל איפור שנת ומי א »ר □קילס וכיס סיפו'
קל ומאי קושיא ושת ראיתי כדיש פ׳ נל הקימות שתרצו חוע'
תי* סתיצו כאן וגס תינו זגועיס
 |HS1וי*צ סלם היה מוחה כוי נפיף פ'הגיח וסעצה אמדו
סהיו מגיחים ממי־י׳ משום מלי ןרופית שממצים
" מתקסולל דגם לאלו כיון שהיו מודיעי׳ למזמסלקק עצמן
תנא ק«יה דרי אע״ג :־מתמי לעניין הונאה מתניא
רכך ברייתא לעניין אש□ גזלות מ״מ מייתילס הכא
מט׳קדסי® דחילק ר’ sנין תייג נאידיוחס לאין חייב ואי מ*
מטם וגס ר־ם גס לעניין שנועה אמרה בותק נשמעות
אלא דהכא נקט אונאה דעיקי מחניי נאוגאה מיידי
מרשי דמייי־ו נכפר ונשבע והודה אז חייג ק •גן
יאל׳כ ליכא חיוג קיק וכן מנואדנניק וכן
®רפי מ׳ המפקיד וגהעאלוק׳דהא תנן נמתנל דהקדטת
אין בשמים עציהם ואיך שיין נסקרם ח וב «ךגן מאחד דאינו
מ»נ קרנן אם צא כפר ומגע נלדוי׳ל כמ״ש תום׳ נדים
®רובה דחי*"’ •יכא לנפגע עיי גלגול דחנן מקקיס בגפים
נוי צישנע עליהם והבא מיירי דמבע ע’י בלטל
גייס אליא פי׳ייך הילוך הראש מחיצהצא האליה
מגחך
מחי'לאחור ולא לפלס
צייאע״שיילייא להיען כגון חצבי צנהיאפי'
לל
יאיתא נסיכות פ’ סדואסוף נ׳ח געונרא
*ר׳מיא׳להמאמיבאחצכיטכדמזהסלימיס אולי לנהראסך
כגבידהיעי הבדים השמיים להיכן הולכים וטגת ההקשה
צהקשמז תרתי דודא מלש בלפי צייא וני קד* ,שסייג באחריותן
ק־־י ליס «י*א מחם ואיס חייג קת ציה מגהיחו ותו יאס נאת
צומי־ «ל גטה חייג מי הפך הדק וממס יגס קו*א ראשונה
ס-־ארהמרבהפך לכן פי׳ דם’י כל הדברים נראים הפך p
בראגמה בין בשביה אצא ינקה מלוח טנות
^ $**18לו והלא וכו׳ וק דאמאי לא השיגו לפית לשפיר
קאמירי׳לפישאקק׳ן לדמיהוי*צ יצא חשו
תגן להשיב ממק ס׳ת רגאי ריקי־ה היא הפנינים מיה לעמק
ימא ומקים קץ נשאר מטלטלים
כאה אמי אמימי עד כרי דמיהם לדעת ר״ת
עד
אפסי ואמימיי קאי לסתם מחמי ולדעת היי•
— ___ *gלי׳יאומאיב אפי“ לסיום צא קי*צ כותיה ועיין נהיי׳ף •
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כ«דא^אזמד וכי תמכרו מיאייהו^תהמץ וק׳יצ׳ל מנה
*תירא דקיאי יאעא למידתי כת’ס מוס' ייילמא אתא לעטר

עציזב' לאוקולעילם  mמ<הינילמטס דכתי׳מאויראת

*אלייך יסוי מר ®ינ«רצלב והממון לא
on־ האחת• צעק הוא וי ל המיר הייה* מטם דאםה^@
טיך צוייסזי דיה לל3

זנמע רדאקמטם דאזע גיל *ראה ^נעים ואומר~«מאט1
מ אס יראהו ה3לם לג'1
אס צא יראני לתני

וכך כיס מהלכן אמר כשהוא אומי וכיתמניז ממכר דסאי
קרח גהויא מיידי בממון אלו עי׳רויראח כיחמין <• j'xיראת
מ' גני האי קרא תזמון ועל כי תי הייתי מכרם ב ן וקרא יחל
מוט שני אתת לעמר עניו נגני לאוין הלא ויחי כיון רבתי׳.
ובי תמנרז ממכר ימיירי בממון וכבואא חות'לא תוט ויראת
נדניי® מיירי ופי ויראת היינו הטם דהוי רני־ המסור ללבי
כדלקמן ודוק ומה יתורץ קושי׳ החיט׳דהיא לומ׳יאתא נענו*
מני ליזוין יא’נ לימא יראת לעילנקרארממון כדיגצא
נטעהיהאי קרא שני דמייריגדגייס ופי־ויראת מש1כ דהו'
דבר כמסור ללב כיאמר׳הגאא אלא וראי מדאמ׳ויראח נקר',
•ני ש'מ דריוא לאו נהם עצמו לעניין דניים
מהמאה
יאמר לו זכור מעשיך ונו׳יסלוקיק
שייך נבל אלו ותו איל יכל מילא הוו זו אן זו רהב׳
בפח ראטטת התוס׳הקנפנט הן זו אבל השאר לא דגיו נכס
בלל ול’נ וזכור מעשיך מכמע שהין התמנה מועיל לארס
כילוסראס עוסתיו נתשונתו נמחקו איך אומד אזכור
מעמך אלא ודאי גמה שהימר לו זכור אעיג והוי נעל תשונה
והרמג״ס כתג גפא׳דס'חסונה דנקטנה לא יזכרו עוד וכן
בפיומזוכאומר לו  pהתנצל דלבזונתו או'בן עיר דאמר
דוד וחטאתי נגדי תמיד
אפה״הנןנריסלא יאמרלוזטר מענהאנותיך
J31
כאומד לו דמעגאאוות משחלס ממניה ואינו כן
"
דהא אגרהפגןסרחוחקיהנן אחז ואינו פוקד אלא כשאותזין
מעפאאנזתיו יהיא מחנצל אומרודצמעלחו הותר כן וזכור
מעשייאנוחיך ומעשיך ותראה כמה ים לך מאניך והוי הבי
תרתי זו אן זו כמים תום׳ ואשתה מחדש עור כנן גייס כבר
הוא כא׳ מישר' דכבד נחנייד אנל אס היה גי ועתה נא
ללמוד תודה לגתגי־ר ועדיקלא^צמד אלא להתגייר וללמוד
ואומר ט מה לך ולתויה פהסאכג כו' דאיתא גפ'סלק למי
יורה דעהט' לעתיק* מבדי© כמשה רגן פל נביאים והיא
דניון דלא למד עדיין «טצ ®מר כן קמ״ל ימנה שאט שדבר
יי׳ פנים אלפססופהאל פה דני ני והוא מיינצל דמפ«
כגור התורה אוי כ ן וכן דייק הרמוס זיל פיד דה׳ מכירה דנק®
צישנא דנרייחא אם 3א ללמוד חורהטןוגענייןאס היוימיין
מוי חידוש טפי דכן תיל חניריו לחיוב בהנחתם ימדיא דמות,
ק*'5ל דיש יפויקפל אמה ואפי׳ אינם טל אהגה הא מטת
לצעוד* ליס ואפשר דהיה מותר מסעס אחר כעניין רב הובא
יתקיפו ליס ד׳ מאה דגי יחמראואיל מיחש׳ד קנ'הדעציר
דיגא בלא ייבא כיאימא נפיק דנרסת אס היו חמייס הוי
חידוש מפי דעד עתה מיידי דאו׳ צו ינריטגע לו לעצם
ולגשר אבל כאןליכא אלא צער פסיעות ודי׳ מתיש עוד אף
צא יתלה דאינו אלא בשב ואל מעשה ומק והרמנס שם נמלט
על סדי ששטים ננרייקאומן החימאעל כפר סי׳רכית
טלאכטלפעל בדר הערס גנדייתי♦ והפנס וצא דק־ והי־ב
בנ'» פי' דשעהא דחמריס מטס נאש  ©’3ראותי למעוצס
צאמכראומשוסמושסתמריסשיניישס ניה ומעמי משוס
דר ל דכל הנו מעמיי&ו מטם טוש וסיאייה שהניא מרן®
איט יציכרח ואט עי׳ משום'צעיס של חמיים פ»זר«ס ריק®
והמעיין ינחר
אומר אף צא יחלה עיביו על 5מקת ט" הרמנה
עייר דה' מכירה צא מייחיהך דרי* משמע
סלכחה כרי* גזה אלא נת׳ק והטור ואילי כתבום®
דדי‘ מטזע דה' כייי מס ואין לי להכריע■
דבי המסור ללב  bהאי שהרעיחן טעם ו^3
בר׳ גידרש׳יננמד דצא ב8יע ד«אי שמתא® <$5
ר׳יהואמתן טעם לדבריו לאה צאימלס עיגיעל סמק®
8פרי מי דגר מיכד ולגן אביאן' אף וזאת א«מ יכל 3דגר^
זלע«צ
לן
$

עין יתוסף חזן ,יוסף בן אליהו עמוד מס  158הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

עין יהוסף פ
דלעיל למי מהאי טעמה מהו לכן פי׳ דהא שהדי קא י לכל הני
דלליל ומס י נרי חיק יאמ' למה אני כל הצי משוס דכח«* ףראי
והוי ינד החסוד יכל הדני■ החסוד וכו' והיה אספר יהס דנרי
דיי וה׳ק למה אני אומי יא ף לא יתלה עיניו מעני דנל טעמא
לדני יגעיל אינו אלא מ5וס דגר המסור וגס זה הוינכנג דנר
המסור וכו' ורפי‘ לא רצה נפי' זה דא'כ היילל כהרי רף זה
דני המסור ללב ובו׳ודוק אלא דלייו זה עדיי; ק* דהה הה'
וכל דגר המסור והוי כ אילו המ׳ םהן> דגר זה מסד־ לצו לכן .
נראה ינדקדק למה הו»־ך רס׳י לימ׳סהי־י דנר המסור ללב
וסמך מילת לפיכך עם שהרי וכו' אשי־ על כן
ולה כך
נרא ה דקשיא לרשי'דהאישהריניאה דהוי טעס למה אסיי כל
גני משוס דהוי מסור ללב ומאי טעי הוי זו והלא לא כחיב נקר'
טעחא ומסור ללב שנתן טעס זה לכן פי' דהאי שהיי ליתן
מעם למה נאמ' כיס יראה ומשו ־ דק&יה ליה רא’כ הי׳נל שהדי .
כתע ויראת דהוי דנר המסור צלב לכן פי' יהאי שהרי ליתן
«עס למס נאמר מ וידאת ולכן סמך ולפיכך <ומ' דהאי שהר*
ערר למאי יחני נר יי תא לנס ף ולפיכך ו׳הוניצאמת ויציב
הלא יראחך כסג׳ וכ(' פי* לשון בטחון וכו' וכן
ך!(□׳
ההיא ימו ף פ י^חנקיס יאיל שטן לאנרהס הלא
ידאחך כס/דמשמע שהות לשון כסיצגס  05פי* לשון נטחון
כמו שעירבו מה שאתה ירא מהקכיס היהלך נטחזנך דאע־ג
דלא תשחט את בכך אין אתה מפסיד בילוס דדי לך נמה שאתה
•דא חת ה' מנעוריך ועי עתהואעיג דמה צא תעשה ציוויו
0צ מקזס לא תפסיד כיצוס זהו נראה מנתם ומ״מ דחוק היא
והנכון כדברי התום'
והתם לא פרשי נזה כילום וצא תום'
דהשטן מסית לו דמה תועיל ניראחך אס היראה מועיל הלא
יראתך תה לך נטחן שלא תאונה אציך רעה ואני רואה שאתה
הולך לסחוט מך וא'כ הפסדת ואדרבא זכור מעתה והלאה
כי כל שהוא נקי אנד כן אתה וי ק
ק' יא*כ הכתוב כפיל דהיינו הלא יראתך נס'
ן{£׳£
לפי עי'זה והיינו תקותך ותוס ולמה לי תרתי
והיה אפשר צו»' והוא לשון כסילות והוללות וה’פ הלא יראתך
הימה נראה אחתיח אלא ייאה כסיצתיע׳ד חסיד מטה יאלו
היית חוס דרך זהו היהתקויזך יזטר נא מי הוא נקי אני אלא
ודאיה^ניאתהמדההלפניססאתהיראאתס' אתה אינך
מירא ה• אלא מן השפה ולחוץ ומה ניחא דאיט כעול וכן פי*
 .י־י משוס רשלי גורל אונאת דברי'
המס
ונו וק׳ דובי פציגא חמתני ,דחני כפס
ביש אונאת משמע רשנהס שויס ואדמה מרחלי דנריס נממוץ
משמע דערין> ממון מדברים וגדול דברים מממון ודוחק צ«מ׳
ותנא ומתני׳ לא נחית לאשמועי׳ אלא דים ג’כ אונאה בדני'1
אבל אס גדול אס צאו לאנחית ורשנ׳י אסמועז* דנדול דח'מ
השה דלא ה יצל כבס שיש רמשמע דממון גדול וי׳ל דיזנא
דחתני' אשמועי׳ דכשס שהטיל הכתוב לאו דלא חוט בממון כן
הטיל לאו נמרים דכתי׳ לא הונו איש את עמיתו ורשניי אמרו
ימרבתי* ויראת בדברים מכלל יחמיר טפי נמצא דתנא מידן
קאיאצאודלא תוט ןרשנ׳י דרים ויראת עייל דה׳קכשס שיש
מצדה צחמקדשתות איכא אונאהפחית משחות מחילה כן
בממון נדברים ים דניים דשייכי בהו אונאה ויש דלא שייכי וזהו
שסיים כיצד אס היה נעל תשונה פחות מהני דשנוייס במתני'
לא וצא שייך גדנריס כאלו אונאה נרחזינן דלא יתלה עיניו על
סמקח צא ס*ל לתה ועיין בדישיתי נפ' נהר סיני דרוש ראשון
נא#ר וידא׳וקשה
כאדכתינזהונפיטא/אמ
חקח מאתו
יהא ברני׳נמי כתיב אל
ותו ק' דאיך אח־ משוס שנא
וידאת מאלריך והוי בממון
ויראת והא ויראת מציךכדלעיצ ממס רהוי דבר המסור צלב
וכל דני המקור לצב נא«׳ וידאת וצא משוס מהוא גדול זיר'
דיונן דאיאס עיין <* מרובה שאלו את דיב״ן עפני מת התמיד'

י'

אמר

ד

עז

חורה נגנב ממר מהגזלן זה ה»ס ענד לכסחקוט ווה ל* ה»ה
ענר וכי־ונארתי חאמ׳זה יפה נספר הדרושים ולבז אמ'
רשני׳גדול אונא'רנדים משוס יכתי׳ וידאת דהויינר ימסוי
צלב כדלעיל רמתידא מחני-ו דאומ׳דאינו מטין לצערו ואינו
מתידאמה׳דיודע האמת והוי גדול מאונאת ממון דהשוה
עני נכמר קונו דמאנהו נפיסוס יאיב גס דסנ׳יס׳ל כחנא
דנרייתא דויראת נאמ׳משוס רני־ המסור ללב ומחניחא כתי
דאמ׳ויראת גני יניח רציה ומלוה פקליוטרי ניכית ומחידא
שלא לגלות סודם שצא ידעו חניייו ואינם מתייראים מהשיית
ובזה •ניחת טעמת יחמי מ»ס דנאמ׳ויראת דמאיגפקא מ
מינהדנאת ויראת אילאכאמ׳והא מל התודה נכללה נאמד
עונש ציגוניאךלפיהאיור ניחא :
בגופו וזה בממונו תנא! ני־אה יסיל לריא דגופו ע
ni
<3י'ף  Pמההיא ןניטיז פיק יאמ' גדולה תענית
נמואלו י׳א נופיה אמ׳ערכות פ’
מן הצדקה לזה
הרואה ונפסחי׳ע ק אס נאת' נכל נפשך צמה נאמ׳נכלמאי'
צ.מ'נך אס יש אדס אדם שגופו עיין ,וכו׳מסמע דשניהם ש
שויסותואיכא לתייקכמ® והמתן להשכיןויי'Hyjwn
טקט למחילה וקושיא ראשונה יתיישב כתיש תישיועיין נספר
הדרושים כ׳נהיס־ני שס ישנתי הכל נחרימת
מ בגופו וכו־נפי תירוצם איבא צמה־ק תרתי
ךןןסי
דא’כ דר יצא מייריהתס אלת באיש שא־-ן לו 1כ'
מאי כל הגמל שוהדקאמיצא הילל אלה הטול ותו יהתס מייתי
ג'כ ראייה מקיא דמתמס מי יאודה ופריך מאי ואות׳ ומשני
וכית־מאדוק־זצאיהינדמיאנל יהיב ימיצאקמ׳ל רההיה
ה
יחמס שגה פרוטה ונתן פרוטה נאלו ניטל נפשו ולינרי
התוס׳קשיא לאיך כתט דאין צו נקנות הא מו קמינן לה
דיהינימי ויש נישכ;ד1ק 1
מנא בל המלבין אגב דמייתי אונאת דנדיס ד
(,JJP
דהוי ענלננהשהית מלגט ימיינשו לכן הייתי
הךדהכא ת!ס' ראזיל סומקא ומס שמחיים כלומד דקשיא
לגו דאדרנא נשעת שמלניט מאריס לזיא ומס שתאדים וסכינו
יוריקלנהינסיזץמגודהיוריחצא אתרע׳ס
ושתק ודאי דאמ׳חוץ מלואלו הן הנא על א’א
ןכן״וכמןשכ^ארפי־יךליהוכיהכצ יורדקס׳ר דאיכא למדיח*
דסהו! הכל יורלק ואפי׳צדיקיס לעלות לרשעים הי׳ללמפדך
קישיא יותר חזקה ראיך תמי הכל יוריק חוץ מג' דאין יוררין
ואלו ק הנא על איא וכויאלז הג׳אקיודדין לגכינס וכי אפשר
לומר כן וצ״ל דהמקשה לא סיימו קמיה דנריריח אצא מיד
כשאמר הכל יורדי ןהיקשה הקושיח קודם שמוע מה שאמיוא לו
הן וטי א'נ ס*מו קמיה ה צא לעדיפא ציה להקשו' מריש רבדיו
והראשון ני־אה יוחרעיקי־
 niSSiTSשם רע ואע׳ב דדם בשמיה וק' רהת׳במגילה
פ׳מי העיר שאלו לי* זיי־א נמה הארכת
י«יס ןט' ולא קריתי צחנירי בחכינחו 'ואמ' לה נתיכתו ע’כ
ומאי רבותיה והלא אין צו חלק להעיב וי׳לוהחס ינ«
זירא לא היה מכוין לביישו ועכיז נכמר הלמישז תום' ח .ץ
מלונו אין לפרש דאין עילין לעולם פירוש לפירוש אין לער ש
הכל סרדין ועלין אחר ייב חדש חוץ מלדאק עולים לנטל •!־הא
מא על א’א עולה אחר י'נ חודש וצא היה לו למנוח' עם רג
ע 0ב,לס אך לעז מה 3הי דעי׳הכל יודדיז ועולים מיד
כירה רלא מצי למנות איא עם כולם דכולס עילין מיד ופשוט
ות־ש אגג מכנה כקיט לה <־ז//ו לא היה נקט מלבין לא הוגה
*דעיידמכנה הוי אעיג דדש נמשוס ןק״ל היינו מלבין שמעין
ומכנס היינו אעיג דדש וזהו בונת׳ וצא דקדקו היטב נ׳לסונס
דלא שייך כאן יכקס רשא אגב סיפא לכלי צורך ושוב ראיתי פ*
עו^ן פס,ן י3ארץ ;ה  -!nwכלשון מדוקדק

יהוסף חזן ,יוסף בן אליהו עמוד מס  159הודפס ע״< תכנת אוצר החכמה
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חלמודאקאפרלה
S’iH
 rf*1ונצלעי רא• a*,
$שיןוהוא צולע יוד סע’ה צא היהטלע על ירט ותו איך חמד
אומ׳ונח רמו רחנ הלך
ק •עו 1אלו היוקורעים אותו לו!
ומ’שרשיז'צהיינו(^<האמת ו־מערשתלמודא

□שעת

^'0קי'מומי’ואי׳לגגמי3בסי0מלל#ן
■ הרע וענ’ן היו מספרים לשי ן הרע והה&ו
היינו מסכת אהלו' דעצןקי נערן אהל סאת עכ״ולא נמנע׳ס
מלוע' כן והייט דאמד יצא פ*נ דשנת וה דיכן כשל למי שאינן
ודיין ועגנק מיו® המיתה *6ת פכוחהמהס ת*ל ואחריה®
.
*יו 1-לפיהם ידלו סלה מלוטש׳ עי׳ נאומן אחר
יצוח לו נאים ועורק'לר׳חיתניח «׳ מישאיזע
 ....מה ®יא צאותס הימיס לעימה שפרשי' סם צא קשס
מיייכשאמר מעכשיו אס מת כ'ע אורו .לפטור אס מת
למערעהיחה מגורשת ולכן אמי הס רהאו' דור חטא א'בי
אלא טועה ופלוגתייהו נאומר שעה א' אורם מיתאיתהא
<ויפא די* ®בר סעס א' איםשמת חייל גיסה וקורס לכן
ואא׳א׳א לכל ילריה ודי'יוסי שנר תשעת נתינה מספקאנן
אס׳ש^חע ■.ליא שמיכה למיתה׳ 1ס־ללרשי.רהחי תירוצה
דרנא יאמר ומ«יריבאו«ר מעת שאלי נעולללא קאי לךץ6א
מא5וד$נ»«סהםאםמתיאלא לילחאגאנעי נע*סהיא
דעוזיםאםהת;הו<כמעכשי( 1צכ/פטוך ולכן נתנו וכי
« Wא  h*»Wr»?nדלה 4אומר מעכשיו כעידו ש רשיי התא
ממלחמת ניתמד מיייי כמענשיו אי" אפשר לומר כן «נא
'התוספתא וכין ה*ןשו התם לפרקי מהתוספתא  .ודע והא

חום׳

,אתוס' אנו ניטרייהו-פתחו נל&ון מעכשיו וסיימו במהיוס
’משוס דס"לדממנשיווגמהיוס הכל דני אי וכן כ׳תנ ליס
כמד ר לייסשנתאי לתשובותיו לי* כ'נ • ...
^מקרלמי פאקע לוגתעי׳יסליסס דנמחגי' ‘Krt
1
 .גד $ע’נ דתני מהיום 'אס מתי ואח ל יתר מתגי'

מ׳ש

‘נדן ע׳ג מה היא נאותס הימים קאילממני'  ovtvriאס W
# ,הוטנאדס־יהס ?ואינו מוכרח■
 KfOlוהא יאאי ראו' לעת שחניט׳אוקשה לק£לע«יו
דאי תירק רנה רהחס ראתר מו' קאי לתאי דתני מס היא
נאזתם קמים ומאני' ימה ,היא נאואם הימים קאי .לתסיום
אם.מיא איך מקי רנה נאומך חעתואא מנין מהיום ופיר®
1סתס רר׳תבריס כדס־י רנה כרכי' תנלאל יג^ש נעשה נאו׳
,בכן והיק מתני; ׳ימהיוס נעשה נאו' מעת והאי יהמר מהיום
לתנג עוד ומדהים ר*ין
ייל מקיים ^אולהנט מחיים.
סכולס ט' ולפי שהיו מגישים נצינעה קת ליה ספק שלאהנל
יודעם דאוליזולאנתגישה וין' לעירוידטון ׳■?נולסטמנים
מאי צינעס שייף ותה וכ*םדהוי נעסס וקצא אית נהו וחויצא
ימנע אי טלס מתנין ליכא סעין ואי א*כא אינשי ולא כתני
,
׳מאי כל היוצא וצייוילרחלק _
•
,
 &D1י אך על ספי קשסטיןדאים דניים טפלים סלי
 ... . ,מלח ,יהא מעיקרא _כתנו נקנו הנימשמזרג׳ש
,הפק א’א היאה וכיון שכן מאי היקשו ויש ,ליישב דגריהם רד'«
'לא ?)כ״י?ד«רממיאי״אוה״המדוד\אלא 'סתם קאמד וכיון
!3°.היללמאלולאדם.שינאעל־ווא*,וא«ד*יסמךעל ינקי

1

דמ1

 CtffJאיא מוצאת נלא אלן לפוס דהסא ק׳
צספריסאיתא בחנןוצ’ל יכונת התוס׳ לומד
דלאקי־ינן מוצאת נהיגזת החנף אצא נקריחהכר׳באו׳מוצת
לשוןויצת דאלכהלצהיא ת .נח ח כניג ניישב רניי התום
פיך לא תונו היש את עמיתו ילמהצח תמי• תחיו כמי®
גט ממוין ואמר עם •אתך ט׳ לחשה,עי’ יחפל
לאשמועי יאפי' גר שחינו אח ו הוי נבלל צאו «ה
לאית׳נחורה ולכן חמר עמיתו אנל הל־וו נאל חוט חיש תא
אחיו לאו גר נכלל אותו אלחו ואוגאת ממון מר מקרא
אידינא כדלקמן ראמר יעונר נל צאוין נז/ריס .וג' בממון
וגני דברים מייתי לז חוט איש חת עמיתו דגר נכנל וגני ממון
לא מייתי אל תונו תיש את אחיו ודוק זה ונהגהות מיימון 06
למד מכאן דלמי שאינן ירא יי'מותי להונות לו ועיש
ומה שיש לדקדק מה נימי הרמלס פייר דה; מכירה לקמן
חמרשהואם עזורה׳נח^יס
לע יל□ יהח אדם זהיר בו' איכא למדיין מחי לעזצס ותו
.משופר תמה־ת לנא יזהר ואסלאן לח יזהךdm
.
#אחד פורענות .לנא מה נכ 1ולל יפעמים אידס מצער את
אשתו חיעתא לפייסה תח*נ לכן אמר לעולם ,אפי ע'«ן
לפייסה אח*כ מענישקהידה וינא הפורענות קודם שיא יסנה
■אפלתימה שפרסי כתן לע וכיון רשת נגס
תפלתי משמע ל#3ן ציווי שעל כל פגים ישמ׳יב
ויש לפרשו לשון .zipכמו אל תחרש איכחיש דהדאטן הן$
לע )1נקשה והעי הנמחה ולל די» כי«ןלמ’ש ’חוס׳וה״ע
דבריו שמעס לשנותו 'ולומר דל&וןנקשסאך אל תארס
'מדסינהזלא אמר .דאה דמעתי ש’מ ריסלסנוחו לשון בטחון
ומשוס שלא גמעה מברק ו סיל יכל לשו ן בזה טא לשון נטחנן
הוצי־ך לערש יגס תלדס משמע הכי ומשמע הכי וכח ן נפקא
#־שערי דמעה לא מעלו מיםנ 6קרא מרישא לסיפסוכן
•  • .ה*יתי מפרש דסייו קודס שראיתי נקום
’יג כליהסולך אאר עצת אשתו זק׳ ו האי מימרא
1
ידרג צא שייך כנח ואי מפיס יחמו־ ו־נ לעיל
#סר אדם כאונאת אשתו א*כ לעיל סמוך 'לו ס'לל 1יל י.לע$1
אגב דאמר דה תהי ארס כאונאת אשתו מייתי לה אלא ז־משום
יאמר .רב משום שדמעתה מצויה ’הוצרך 'לומר היק מצ^ו
ידמעתהמטיתזמייתי האדריח דחקי• שערי דמעה צ^
מעלו ואח׳ך מייתי הךראמר?דב בעטין אשהומה ניחא יהמ'
 .ואמרת טאו.
השערים ננעצים יחון 'מאונ' 'פרשי' כל השערים
^*y
של תפוצה ננעצו ואיכא למח־ק תרתיחיא ^??7יאמר בל מערים והוא פי’סל תעלה ותו רד 3חסדה חמר
'ננעצים ירשי פירש ננעצו וי׳ל יאמר של תפיצה דאל’כ.קשא
ילקמ^אמך** חוץ מג'הונאה וגול ועין ‘׳ואי ׳פליגי;היל^
ופלע‘.אנל השתה רקאמר על .תפלה כיגזא ’דדוקא סל מפלה
1ננעלו משום דילפי' הק־אבדר^א ח׳ש ננעלו כנו כיאארי*
לעיציננענוזאע׳גדתיוססרדננה ננעלו יעמוס 'מתנכא
‘על מימה מ’מ כיון שחטאו והניחו i'0ונסתלק׳ השכינ׳באע
כנר נחרב רש להא^ןב^ עוד ואי; כא| מקימי> ..,

שפעה

אמר

יהא
י

^יי’דקמייאי־א?א לא סמק ילכן מעיקרא נאט #למס כת®

ספק משמזדכןסיסלשספקואת׳כסקט ’דלמהנתספפין
^ומרוחק

a־

T3R

אדם זהיר נתנואק ‘0אגיב יאמר לעיל '.דרמיעתה
מצויה מייתי הא לאשהועי׳ דנזה 'ירחיק ארם לגא
,.
 ,לצערא

‘®תם חתט חוליות'׳פ׳הדמסכת יכלים ובמסכת
י .עדיות פיזואגנדמאאן עקמןדאילדטתו^ דר’.א
לר"אנךמקונלנידנית אני אנא כל השערים 'ננעלים חון
ימסער* אונייה מןט לה סכאארצריר ץממן יינר .רס׳יוחוס׳
י<יחליקי'3עייימ מ« 5־זאתנמאיפצעי ונמאי תלוי
’ממצוקות® 'מ־לדרס׳ימשנה?אהע*דכפרשה 'הראני
?’ל
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עין יהוסף «
|״ל גמסכת עדיות וקאקלמתני’ יצנגיל מיניה דחני הכי ו$ור
קצאמוזתך מנית האומן עי' דעין דעי) בעין טונצאש סלט
ועשה ט למודין על וירק סירקום בלע' /צמו ותמקיהם נ>5$
כעין שעזשין לאניות של יין כן עשה לתנור  01סל טיס לתלרו
וכותב ן עליו ועדיין הוא צוהור אם נלומא וסילק את לוויין
טהור אפי' אסהחויר)לו איו4כלוהוראם מרחו' נלוימ^נל
טומאה ואינו מ־יולהסיקנו סכגד הוסק <ל’/א ותיניאחינווה
כשחם־ אדפין אכל אס חתכו חוליות אוציוא ציזיליח הטלו^זן
חול ניןחוליא לחיליאאעיגצמרחו בצויט עציו סני? לקוק
תמוסיל לר*א ולזהור ביון ז־איגס מחונריס החולקת יחי
ז־החול מפסיק ננחיס וחכמים מנומאין וחוס' ,ס׳ל דהרקאי
לאתני' דלעיל מ*ניימודתנןחתט לרחנז פיווא מד'טמאים
טהור דבל תנוד גלול צשהוא פחות מד' ספחים אילו «קנצ
טומאה ואס מרחו בטיט טמא דחניו ואס ♦ש נין אמילוח
לחוליות חול אוביור טהורדמפס׳ק ועל /ה חני חתנו חוליות
ויצא סבא מנית האומן כן אלא אוא חתכו ומילא תזב! לא־יויק
ציזוס וכן מי* ר’ש ורבי' עובליא ודוק דלישי לעיי לתנא• צזצא
מחותך מנית אאומן ^אי לא תיל'ל חתכו אליות אלא כן
הוהליידלמיחני ואס נתןתלניןאוליא ריא מטהר ט י והשתא
חוס' היקשו למה כקל! תנא אול לין א' כוז אימתן ליאימנידוח
כסחים סנינלחמד ותירצו לא*כ אויה ד׳א אן׳ זמשוצו
עכנאיודאידלאנעי אא» פי׳עכנאי  Jb1אאי
מאי
משני ותו לא ידע אלמודאמאי עכנאי עלצן נר' מעי א"
!ומורתי או מני צמה קראו אותו עכנאי לתנור זה ומשכי שמיר
א׳נדאע/ישס נעל החגור היהעכנאי עכ׳ונעי שמיד
ומאי עכנאי מאי נפקא לן אי שמו כך דהוציך לומר זהו
’מנות' .מאותו האיש סנקיא עכנאי ומשני ג'כ שעיר לצאיהיס
™* ...־™ צורך לאומרו אלא אשוססמןיפו •
זהו אסרו כ a’« 5חכצאי וכן כירושלמי וכן בתג
יעל הערוך סתי'הגיס׳ ומשום 'דקשיאלהו
משלמאלגירסעמאי שייך לומד בהקיפו אך לגייס׳ חכנאי
מאי קאמר שהקיפו כנחש לזה כתט דחכן וה נחש ומה4הלרסה
מדרש יכן מצעו דאויל והכיתי העריך נעיך חב ן־תסי שאומות
הערוך ״'
•קעולסעושיןמתצגסכאריסאסל חכנאי ועי,
מעיך של נחש זא’כ שמיר קאמרלגייס' ואת מאי 'חכנאי
.שהקי׳דטאם כתנאי ולפי /ה כששואל מאי עבלאי היינו למס
'<ךתו לאותו חמר תנודו סל עכנאי וקשיא להו דא’כ והיה
עיש התנור לא ’היליל וזהו תנורו של עכנאיימילת סל עכצאי
משמע של־פלו׳לן־אדשמא נעל התנור 'העושה שמו כן והו
נ’נ טנת התום* ואין להקשות דא״כ היה מט «אי ?עי נגמ'
מאי עכנאי'אימא משוס ושמו של איש קרא 'כן דאין/ו 'קו'
דאעפ״ב פריך שמיר דמאי נפקא לן מעה אם לץר*'כן ומשלי
עיש המעשה קרו לו עכנאי אגל דאיתי כשיטת אשככזיי־פי׳
וקשיא צהו לאוס׳ דכיון דחכן הוא ני» איך קיו 'ציה חכנאי
.דרוכן.הו־ל*צ ומשנו דשמא סמו סל נעל החטדאיה חמאי ע’כ
זנאתילה מכבודו לא 'יאה דנדנרי חיל נקרא נחש חכנאי כמ’ש
לעיל והניאו הערוך ואעיג דאמרי ,כיומא ושם רשעים ירקב
רקוניתתעלהיכמייהו 'וצא וקרא בשמם ’זאיב איך קרולזה
;!מנאי וי’ל ילאושס 'העצם שלו הוא אלא אחר המעסה מןדא
:כן שמו ולא כיוונו לרעת אצת ע'ע6היךמו רנייס ט׳
זה יוכיתיהיהמסתפק 'נהניתי ע׳ד כל העולם
כולו טינת כו* וחי מי לי' ,לו כקב או־ונין 'א’נ
'יהיו מתשינסי מאותו חריג תלמידי ביה 1לבןג«ר סיוכיחמסיו
'מהיז טרודים למים ומוון ונספר ^הדרושיט הארכאי ?01
תוטמז* 'לא גשמים זהראמ' ט* לעוס רסטא ניאיס ׳ינרי
'התיש לסותמם תההדירי דמעיקיא כתט דדוקא הכת 'דינאח

מום,

*חרוב

$4הפך’דין תודסדקי׳ל אחרי מים להסו׳ הא דלא משגיחי ן
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הא'צאוהנימשכיאיןואח'כנפו^ יליא כאס און מנעיאיו
נאום מקום ולא קושיא ולא מידי דהתם מגמות; איכא תיי
ליסני חך ללא נ׳ש כמרקזם אלא&־ווי ניס איד «מע\ הלק
וחד אלוי יעשו' נ*ש .כרנתה^ז סל עצמם אע'ב ייצא סלק
משוס דיס ל ביל יאמר אין קשגיתין בניין בצל' והנה חוס*
תחי’ תרצו למ־ר דלא עשי אחר הלק כדניי סלהס צמה חדו
? )fו,עסו כלה יס־ל דדוקא הבא דאתא לק הסך אחיייביס
אנל החס יהוו יתא ע» כלה ומ״ם דקשיא נמיר התס דהפי׳
חחךיהנ^עשוכלנריאסשלעצתסצכן כמט דמיי הכי פיל
ד כשאמי* יי לא כשמם היא טיט לעולם ועיי ן צשיטח אוכגוי
שאיין׳כאופן אתי והיקשה א' מן התלמידים ילו דלפי
יאמרו יאין משגיחין נשום מקים היד אמי«׳ נגמ׳
מאי לא בסמים אר*י שכני נחנה תויה מסר פיני ט׳ רבתי'
#ף ינים משמע יוקא משים דנתי׳ אידי רבים הא לאו הכ<
משגיחין ואפנתי לו יה׳ק מינו אין משנ«חיןכיוןדמצינו במקום
א' ייצאת ?‘ין הפך יין תויה תו אין .יאוי להעיז! ט עיי
אין נביא רשאי לתיש דני מעתה כיאחא כריש ע*ק ומגילה
ונשנא
! 'Dlfקאאייךואמרנצחוצי כני והדאמ׳ נלובלאעג
יהתם פלוגתח היא מ*מ תוס' היקשו למ׳ד דמיהז
שנחרב לה אין שקוק
Qlflj׳ וקיע בניין וחלץ מנעליו אין להוכיח מכאן וצו ויה
מחלקין מנודה למחויס דמנויה אינו  .צריך אסל
מחירם כריך כל/ו והאי דריאהיינו גיכוהו כינוילחיס לכן
יק־ע בגדיו וחלץ ט' וכן נתב הרלי נייד סי* של׳י ובעי׳נעין
יעקג נשם הרמנן ול*נ דכיזן יהיה מעי הב׳ד הגיול ועשו לש׳ש
.סלא ירט מחלוקות ה6תידו עליו אה ידע ריח דנרו^  31ד
הגדולחמיר אפיוקנל עליו לקרועעל ומ*ש תו^ן .,דיצמא
לצעדיא נעלמא ענד ^ני ללדר׳א לצעזרי נמשיה• עני הב*
זאעיגדהס לא ניווט לקצי וסמא להענישם ענד הכי כאילו
 niiציה הכי ונ׳ל למיש נע'י בשם אימנן רלמה כרטהו ילא;
יחיה או‘ שכך שמע מרבותיו אצא כך נר' בעיני ע'כ וק' ?וונא
_ יאמרו גסוכהדאמ׳לא עצ«ו רמצולילא אמר דני־ שנא סמע
צאותא שאלות ששקלו לו
מבי אני אניז עם הלסר חו׳ן מ״עיי אונאא
1ןו□’
'הצל דטי חיוכן כ'תנ הרב אזטויזמיש משמעי
'משוס דנפקא לעיל מקיא דחהליס כו* מוכיח הזא נדבר
ירשי דאליכ מאי קאמר והס מנית דוד רמאי נפקא לן אס הוא
מנית דוד עניל יס׳ל דהאי דקאת׳ מנית חני אנא ה*יט מדור
'וכן ממיש וקרוב להוריד דמעות דמאי סיוטיה רדמעהלכאן
'והלא משוס דהר אונאה !שגי דנמניו למאמרו ליק ולא מידי
יהיה ראו״י לומד נפניו הראוי לכך אס לק יחזיר זא 1חם לא
'יחוור ינרטהו ולכן קרי ליה אוצאה ומרהוציךרשי׳לו' שקרוב
'להוריד דמעות ש מ רר׳ל על מים ירוד אל דמעתי אל תחרש
ךצכן0יק6וחוס*על1האך אשהנין לרשייוצי) לחוס' דהא
'מצעו דאע׳ג דלק הא ה1נר מחודש מגיח דור וצא תאמהס
לעמן הדק שכך־קנלו אומיי׳כן כשמציט נפיק רגרכות דא׳ל
־ישעיה צו למתך וכו' ואמר אזקיהו כך מקונלגי .חנית .אני
־ אנא ־אמי' חי־נ חיה מונחת נצוארו סל ׳הדס אל יתייאש מן
ארחמיס ומייתילה נגמ׳מקרא ייאוב יאמר אן יקטלנילו
'איסלהרי דאיוכאהרה יאא׳כך מקובלני וכן באזיעמוס אמרא
והקבלן וילש תו״ספעת׳ס נא ■כארוכה כעת צא מצאתיו
•
זיכמיומה ינא ביומא ____ __ 1
־המאנה אתהבדעונרב־ג' ט״ו־היאי יצא הוציר
»יך
אל תונו איש החיו השוס דהתס ? 'xכחיב
'דכתיג את אתיו א'נ 'התם מיידי •?אונאת ממו ן'לא 5לוחצ
’דהיינו שדותקו לתטע אונו כמיס מרשי׳ אבל ־הרחלם מיין
יהי
לט
<

יבמסס

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

עין

יהוסף

גר תכברהבתנדסמהנהאתהגלגממוןאונינדי׳עונרע'
ט' ומריו תמוהים מאד ונכר תמה עציו היה ז׳ל והניח הדבר
נציע וגס יד־נ נעל לחם חס .ס ללחמה עוד עציו /הגיתי
נצ׳עועלגבל  wpלט» הפך דברי מרייתא המפורשת
כאן נלז חונק וכת? דניים «לא נתגי1ג כעוס מקום לעי מה
שחששתי במכלתא ובספרא
ןףן^5עד ליישב עריו הוא תחילה לומר דלא היהנירשתו
* «רימ'כגירס׳ רפי'הברייתא הלאוין אצא כן
הים נחים' תיר המאנה את מר עובר נג’ לאוין והלוחצו גשת׳
מיש מאנה דנתי׳ ג' צויגו גמי כתיב ג* אצא החד זס ות׳ זה
מ׳עיכוכןהעתקהיה הנדייתא ומצא הרמנס כמכילתא
?ססגוגרלאתונה אותו ולא תלחצנו ינתונסס לאתונה
נרט־יס ולא תלחצנו כממון ואח*כ מפרש התם אונאת דברי®
זם’צרכשםשלא1דלא תזנה מייד* כאונאת דהיינו אונאת
דניים כן לא תלחצנו הח אונאת ממון ומר הצמד מעניינו
הוא ולכן לא מזכיר ארמנים צא תהיה לו מושה והתם לא
מיירינאזנאס אלא נמחקו על החוב וטיל לסימנים ילוחצו
בתני הברייתא היינו אונאת ממון ולא כמו ספרשיי וכיון דצא
נזכר בברייתא מה חלאוין וזה נאור דבריו כל ה«אנ׳ נין נרנרי•
בין כאונאת ממון עובר נג'כרתטנניייתא וכיחסלק ומי׳תי
ראייה צדנריו רכן הוא סנאי וגי־ לא תונה ואמרו נהכיכתא
דמיייינאוגתת דניים וצאתלתצט היינו אונאת; מתון ואמר
הא למדת שכל האונס את «ד עוכר ע׳ עיי כיון וסתם
ואמר לא תונה וכתב אח״כ לא תלחצנו דהייט ממון למדת
סמל א'יש ג' כמו שמנאד אח'כ כשיום ומעני שהוציא את
מיחס נל1מן אינאה וכפל נין כאונאת דברים ונין נחמוןוכמ׳ם
אך מס שנשאר להבין הוא
בעל לחם משנה והוא עמס
דמצינו לאו אידבדנריסלא מיאו וץ־מנס וכתוב ע' קרועים
מיגור אתכם גר כארצכם לא תונו ולאו אתי כממון ובר לא
תלתן הכת1נ כעי משפטים וכיון ®כ  1נעלנו ק ושיית קרב '0
דצמה דתק היבנו' ויל דהאי לאו לא אעשידמיידי צא בינרי'
וצא בחמין דהא כתיג את'כ כאדח מנם יהיה לכס ואצו מיירי
באונאת דנרים איך סל־ הגר התמור יעונר נ׳ לאמן נאזיח
דלית ציה אלא צאו אי אצא וראי דהאי קרא לאו כאונאת
דברים אצא מיידי לקבלו אס אמי• שהוא גי וניאיתא כתיו־ת
נהנים דאס נא כאיי צריך שיניא עיים ואם נחיל לא צריך
עדים תיש אחך וכחי* נאיצכס ינזה הזהיר צא תונו מה אלא
שראיתי/מכילתא שס דדרישליההאיאל תונו בדנריס עכיז
סיללהרמכסלית ליה הכיוגס קרא דוגי לא חלוק מיידי
לעיג מיניה
בעניין היק ודני הצמד מעניינו הוא יכתיב
נשואי צא תקתכו׳ וגי לא תלחץ והייני א;הרה לדיין ומס
 pin1קישיתהיה ונם קושיית לאס ח שנה ילמה לא אחר ד*
לאויןדאיןזוקוהיא דהנרייתתניג׳והוא יאמר י׳ ואם יש
להקשות הואדיזציא איויכלס א' מאלו ולזההשנתי כעי קו*5
זעתי וישמע חבסויוסוףלקתמאי דנתינוגרלא תונהכו' חום שהך א«כא למייק מא«
קאנעיראמי• מיד וגר לא תונה ותו לדברי רשי׳
יעי׳ מוס שכך משמע משוס דגנאי הוא לו ולאו משום
דאיכא איסודאומק״תמשחעדאיכא איסור ותו מאי האי
ראיתי
ונחכילתא
דאמייי אינשיאדה י היינו הא
ראית א הכי וגי לא תונה ביניים ומנין שאס הוניתו פגם הגר
יבול להונות לך שנאי בי גייס כי* «כא ן אמר <־נ  .מזו מוס
מך בו והשתא ניחא דנעי ימת טעם הוא זה ומשני דיכול
צהוכך שאתהיזייתעונהמיסמיאאיני<נ«־היית דאמרי
אינשיראעי אס אח־־ ליה הקיף כלת א כאילו ידעו ומותר
איבו ליד« 1אייב ויש ליישב דברי וישו וקיל .
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לתת יפוח וגחן רעות כס ו שפי'הראש וטעמו של יסי׳כ׳ל
ראי אפשר נערם כן דא כ גע׳הסוני־ חת הספינה הנן וע<ת
ונמצתות יפוח ר*;ר מוכי •עות וני צאו יעות לקח חוזר
ממירינדליכא פתוח ואינם נכייס בעין וכן פכק הימכ‘]/
פ׳י׳זדהימכייהלקעי מעה ’עסק חשדה גלו רחצינחי'
נזהאטרוצהולאנהקדוכמ׳ש היה פס יהוו כהות' מ/פ׳ן
זה אט רוצה וצא נאחר ובמי' סי־א׳ש יש ניישב והרחום בפי׳ת
דה'מכירה כתב ל־גנא ינקט תתל' ונעל כ'מ עי־ גס על
רנרי הרמנסכפיש׳י וכן פרש רכיגו עונדיא .כע«' המשג־ות
דף  Qרש׳י וכן חציל תוגיינישט* □קפה לז
דאיך חפשי דיש מיג :ק נק״ן גמטיס
כיו ן דנשניכס מסכתסכפי׳רהטה ימחל' דתני טין התירו
משמע״קא יין ולא דני אתר לכן חמ ה&תא מת ן טעמת
תנא דמתט׳חכני שמשביחו וכן מחי יתטלעיל אציל נוי ר<קא
דידימגיהה טעם א׳להס ולכן מי־שיי כן חתר חלוקה טין ובא
לעיל והברייתא דלקת ן לא קשה מירי לי־שיי דהתס תיירי
כמוכר חלשים לשנים אגל כשמוכר יסטסמוחר והאי דנתן
טעם משום ירוצה ציישנם אינו טעם למה שאחר כפעירב
ישנים נגמל תישי אינו יכול כמושמעי־פי היטב לק מן אגל
רב אלפס והראם אינסמערסיסכן לקמןננרייחא יתנאר
ע'י  ?Wמי שנתערג מים מינו ע״ל נגח' מה פאמר
הא מני ר'א היא 1ט'
ואין ציל חדשים לשנים וכו'הוק5הלהס דלערש*
ה '01
דפי׳נתיטי׳מתטיתינח חיטים אנל פאר מאיל
לזיא יהא אמרי' כל מיצי
יהא -מחט׳פא־ות קחני סתם
וכו׳וללנייזה ערושם חכרתת כרברירש ידאס עירב י»ים
נחיט^זרו דהא כשאר עירות לא שייך סעמא דציישנן
מנינן ואין דרך שאר עירות ציישינןדאדרנא מתעפשות
ואותם שה ס יפנים ונשארו יפים הם מעלו וישלדתות וים לערש
פירוש אחר ניגרי התוסיוהוקכה להס דצעזירשיי קשה ידני
מדאה לעין הוא ומותר יי־אסדהס לידס ומחל 7הא חתל'
ר' אחת כדלקמן דאחויי הדן דאמיריא ס־ל רנד מראה תותר
הה עמף מגייסי ן דלקמן לכן עיי דלאומ&יש מנשים יותר
דמתניימייריטלסימוס וטעמאיהכא הוא דמענו יותר
והמעיקינחר
אין צ ’ל וכו׳לדעת רשיי הלוקח התנה ליקח מזזקת
תיל
ישנים והמוכר רוצה לתת צו מזונם חדשים לזה
תניילןשהתדשי׳מאינע או משלש אינו יכול לעינ אנל אם
נקש מתנו מד שים לעי־נ ישנים שפיר דמי ומה שאמרחפני
דיל ימאי טעמא כשהתרשים נשלש אינו יטל והלא טונה היא
לו ואמ׳דאינו רוצה הלוקח נטייתו סל מוכר כזה מסט כהוא
שמשלו אלת תפני שנחצ׳ מי שרוצה ליישנן לכן נמבייס ביוקר
וכן נראה פשטא ילישנא דנרייתא אכל הריף 7ל הוצרך ליחוין
ולעיש יהיק איןצ׳לחדשות עומדות חג׳וישנית מי'וקא מזכן
מחדשות דאין מערלן אלא חפייחדשות מד וישנות מג׳זקאי
מונן מחרפת אין מערב ישנות מפני וטואלוגייסתו כגירנן
 .סלט דחוק קצת ואולי גיי־ם אתית היתה לו י
נאמת הלכה יהאהכא אינו צריך יהא תט טעם
כל
מספיק אלא ודאי דאס אינו עטין להכא אתא לכל
מקום יאמר נאמת
חא מט ייא היא לעיי ס־ע דורג אתא נייה דרב איקא
עליג ארג נחמן ומוקי מתט׳גין הגיחות ואמ־ראפי'
פלא נין הגיתוימיירי ואהי׳ני־יאדמתי׳כדנר מטעיוכן לקמן
בני לא יגור נריסי׳דאח ׳וגמי׳דיבור את ׳מאי חכמי® י׳איזא
דמתיר ניבי הניאה וכן מוכת צפון הא מט יקאי אמתני לא
אמאידנהיביהאייצאדלא פויונמבהגהאחטאכל הראי®
ז’לנחכ ייל והאזךנא דקת מערבי שלא ביןהגיתו׳סברי הר׳
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רבי יוסף חזן זלה״ה
בעל "עין יוסף" ו״עין יהוםף"

הערות על המזרחי דלהלן הם המשך ההערות שהדפסנר בגליון הקודם,
ושם כתבנו לתולדות הגאון המחבר זלה״ה ונוסיף כאן כמה פרטים:
ספר המזרחי עם ההערות הוא קטוע בראשו ובסופו ,מתחיל בדף י בפרשת
בראשית ומסיים בדף שה בפרשת כי תצא .ניחן לשער שבדפים שנאבדו היו
עוד הערות ,אמנם אלו שאגו מדפיסים הם כל ההערות ששרדו לפליטה.
במשך השנים נתגלגל הספר בידי בעלים שונים והגיע גם לאלג׳יר כניכר
מהכחיבות שבראש הספר ,וכנראה שנמצא בידי הגאון רבי יהודה עייאש
זלה״ה שהוסיף בו הערה אחת בסוף חומש ויקרא (בחוקוחי כז כט) הנדפס
להלן בחתימתו ע״ה יע״י ס״ט (עפר הארץ יהודה עייאש ס״ט) שכן הוא
דרך חתימתו בר״ח .וכן מביא הוא עצמו אח החידוש של הערה זו בספרו
"וזאת ליהודה" ח״ב דף כג.

הגאון רבי יהודה עייאש זלה״ה נולד באלג׳יר סמוך לשנת תס״ה ,שימש
בכתר הרבנות באלג׳יר כ״ח שנים וכל הגאונים חרדו מגודל מעלתו ומלאו
פיהם חהלחו ,הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ״ל במכתב מכנהו בתואר "הגאון
פאר הדור" ומהרי״ט אלגאזי ור״י חזן זלה״ה העידו עליו שהיה מעין דוגמא
של מעלה ,חסידא קדישא ,רב דומה למלאך ה׳ צב־אוח .והרחיד״א זלה״ה
בערך "בית יהודה" כותב :והיה שקדן גדול בתורה כנראה מרוב ספריו וכו׳.
בערוב ימיו עלה לארץ ישראל ,נלב״ע בראש השנה חקכ״א .חיבר ספרים:
"לחם יהודה" "בית יהודה" "בגי יהודה" "וזאת ליהודה" "שבט יהודה"
"עפרא דארעא" "קול יהודה" "פליטת בית יהודה" בכח״י "מטה יהודה".

בתחילת ספר דברים ישנה הערה שאין ידוע מי כתבה.

׳

הערות על המזרחי על התורה

ויקרא
(ויקרא א א) רש״י ד״ה מאהל מומד מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא שו׳ן לאהל.

(רא״ם) בת״כ וכו׳ ואם תאמר מאחר שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ מהאהל
אם כן כששכן הענן על המשכן ולא יכול משה לבא אל האהל מיראתו עד שקראו
השם לבא אל האהל כדאיחא במדרש רבי תנחומא האיך נשמע הקול אליו .ושמא
יש לומר שהמדרש הזה חולק עם המדרש שבת״ב שאמרו שהיה הקול נפסק ולא
היה יוצא חוץ לאהל אבל לפי המדרש שבת״כ צריך לומר וכו׳ .נ״ב ואפשר לומר
דלא חולק דהאי דקאמר מאהל מועד דמשמע דהיה הקול נפסק היינו מאחר
שהיה נכנם משה לפנים לא היה יוצא חוץ לאהל אכל קודם זאת היה יוצא
לטשה וכן משמע דלמה שפירש רש״י לעיל הקול הולך ומגיע לאזניו אעפ״י

4

(שיב)

יב

ל"? '£ה

---------------------------------------------------קובץ "בית אהרן וישראל׳ ,fו«רי <<x־ ^׳יר
< /1י׳^ייי &  s*Plגגי’?Sfi? ,,,

וכן שנינו בת״כ יכול זו אוניית ממון כשהוא אומר אל תונו הרי אוניית ממון
אמורה הא מה אני מקיים ולא תונו זו אוניית דברים .נ״׳ב וא״ת אימא לעבור
עליו בשני לאוין ובסוף פרק הזהב תירצו בתום׳ דהיבא דאיכא למדרש
דרשינן .ואני אומר דא״א לומר דתרי קראי בממון קא מיירי דהא התיב ויראת
ואמרינן שם דכל דבר המסור ללב נאמר ויראת ואי בממון אינו דבר המסור
ללב דעינינו רואות דלאנות התכוון .יוסף חזן ובזה ניחא דמוקי קרא אחריתי
בדברים דקאמר ויראת( .רא״ם) כיצד אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים ואם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מה היו מעשי אבותיך
וכו׳ נ״ב יש לעיין איך קרו להו אונאת .10ונ״ל דהאונאה היא^שאומר לו זכור
מעשיך וכו׳ אעפ״י שעשית תשובה ותחשוב העונות הראשונים עדיין לא
נמחלו כדי שתרבה לשוב בתשובה ונראה דמוכיח לו והוא כוון לחרפו .יוסף

_jrn
(בחוקותי כו ח> רש״י ד״ה ורדפו מכס מן החלשים שנכס ולא מן הגנוריס שנכס( .רא״ם)

בת״כ פירשו נ״ב פירוש כצ״ל.
<שם> רש״י ד״ה חמשה מאה ומאה רננה וכי כן הוא החשנון והלא לא היה צריך לומר
אלא ומאה מכס שני אלפים ירדוסו אלא אינו דומה מופנוין העושין אח המורה למרובים העושים

אח המורה( .רא״ם) וכו׳ בת״כ ויש לתמוה ראם כן באומות העולם דכחיב בהו
איכה ירדוף אחד מהם אלף ושנים יניסו רבבה היה לו לומר ושנים יניסו שני
אלפים נ״ב עיין בבעל קרבן אהרן( .רא״ם) אלא הוה ליה למימר שאינן דומין
מועטין הלוחמין למרובים הלוחמים שהרבים נעזרים זה מזה ומתרבה כחם דומיא
דכל טונא דמדלי אינש על כתפיה אינו אלא שליש משאו דליכא למימר דהתם
נמי איכא למימר אינו דומה מרובים העוברין על התורה למועטין חעוברין על
התורה שהרבים העוברין על התורה עונשן מרובה מהמועטין העוברין בה דזכות
’
’
י
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הרבים מרובה מזכות המועטין שמענו עונש הרבים מרובה מעונש המועטין לא
שמענו .נ״ב ויש לוטר דהתם ה״ק אחד ירדוף אלף ושנים לא ירדפו רבבה
אלא ינוסו מעצמם אבל לא ירדפו להם.
(שם כז כז> רש״י ד״ה ואס ננהמה הטמאה וגו׳ אין המקרא הזה מוסנ על הנכור שאין
לומר ננכור נהמה טמאה ופדה נמרכן וחמור אין זה שהרי אין פדיון סטר סמור אלא טלה
והוא מחנה לכהן ואינו להקדש אלא הכחונ מוסג מל ההקדש( .רא״ם) הכתוב בראש הפרשה
ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן ליי׳ כל אשר יתן ממנו ליי׳ יהיה קדש ומפני
שיקשה על פירושו זה ממה שכתוב שם ואם כל בהמה טמאה ולא היה צריך
לחזור לכתוב פה ואם בבהמה הטמאה הוכרח לתרץ בזה שהכתוב שלמעלה מיירי
בפדיון בהמה טהורה שהוממה וכאן דבר במקדיש בהמה טמאה לבדק הבית
וכו׳ .נ״ב וכן מבואר במציעא פ׳ הזהב דף נ״ד ואם בבהמה הטמאה וכו׳ מה
בהמה שתחילתה הקדש וכולה לשטים ומועלים בה ופריך ומשני דילמא לענין
חומש קאטרת וכרבי יהושע ב״ל דאמר הקדש ראשון מוסיף חומש על הקדש
שני אינו מוסיף חומש ע״[כ ויתבןארו דברי רש׳יי ז״ל.
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דהרי אומר לו דברי אמת ואינו סרמהו ולא הוי אונאה .וע״ז מתרץ שההונאה הוא שמראה
כאילו מתכוון לטובתו שירבה בתשובה ,ועיין מ״ש רבינו בספרו עין יהוסף על ב״מ דף נ״ח
שעמד ג״כ על הקושיא שהקשה בהערותיו שלפנינו וביאר כדבריו כאן ועוד הוסיף שם לבאר
מהו ההונאה בבן גרים שאוסר לו זכור מעשה אבותיך דהיינו שמראה בעצמו כאלו מתכוון
להראות מעלתו כלפי אבותיו .ע״ש.
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דדבר המסור לעין הוא וי״ל דשפיר מייתי כשאוחזין מעשה אבותיו והוא מתנצל
משום האם משום הכתיב ויראת משום אומרו דלמעלתו אומר כן דזוכר מעשה
דאינו גזל הנראה לעינים ואומר המאנה אם אבותיך ומעשיך ותראה כמה יש לך מאביך
לא יראנו לתגר כשיעור הרי טוב אם והוי הגי תרתי זו אף זו כמ״ש תוס׳ והשתא
יראנו אשלם לכן אמר ויראת שיהא ירא מה׳ מחדש עוד הבן גרים כבר הוא בא׳ מישראל
מעיקרא ולא יאנהו ויאמר חשבתי דכך היה דכבר נתגייר אבל אם היה גר ועתה בא
שוה לכן אמר כשהוא אומר וכי תמכרו ללמוד תורה להתגייר ועדיין לא למד אלא
ממכר דהאי קרא בהדיא מיירי בממון אלו להתגייר וללמוד ואומר לו מה לך ולתורה
פי׳ דויראת כדאמרן היל״ל יראת מ׳ גבי פה שאכל כו׳ דאיתא בפ׳ חלק למי יורה
האי קרא הממון ועל כרחי הייתי מפרש כן דעה כו׳ לעתיקי משדים במשה רבן של
וקרא האל תונו שני אתא לעבור עליו בשני נביאים וה״א דכיון דלא למד עדיין יכול
לאוין אלא ודאי כיון הכתיב וכי תמכרו לומד כן קמ״ל דמשה שאני שדבר יי׳ פנים
ממכר דמיירי בממון וכשהוא אומר לא תונו אל פנים ופה אל פה דבר בו והוא מתנצל
ויראת בדברים מיירי ופי׳ ויראת היינו משום דמפני כבוד התורה אומר כן וכן דייק
דהוי דבר המסור ללב כדלקמן ודוק ובזה הרמב״ם ז״ל פי״ד דה׳ מכירה דנקט לישנא
יתורץ קושי' התום׳ דא״א לומר דאתא דברייתא אם בא ללמוד תורה כו׳ |ובענין
לעבור בשני לאוין דא״ב לימא ויראת אם היו יסורין הוי חידוש טפי דכן א״ל
לעיל בקרא דממון כדי שלא נטעה דהאי חבריו לאיוב בתוכחתם וסד״א דמותר קמ״ל
קרא שני דמיירי בדברים ופי' ויראת משום דיש ייסורין של אהבה ואפילו אינם של
דהוא דבר המסור ללב כדאמרינן השתא אהבה הא מכוין לצעורי ליה ואפשר דהיה
אלא ודאי מדאמר ויראת בקרא שני ש״מ כ מותר מטעם אחר בענין רב הונא דתקיפו
’־1ליה ד ,מאה דני דחמרא וא״ל מי חשיד
דהוא לאו בפני עצמו לענין דברים•

לא יאמר לו זכור מעשיך וכו׳ יש לדקדק
מה הנאה שייך בכל אלו ותו א״ל דכל
הגי לא הוו זו אף זו דהב׳ בבות ראשונות
התום׳ ד,קנם בזו אף זו אבל השאר לא
דברו בהם כלל ול״נ דזכור מעשיך משמע
שאין התשובה מועיל לאדם כלום דאם
עונותיו בתשובתו נמחקו איך אומר לו
זכור מעשיך אלא ודאי דמה שאומר לו זכור
אע״ג דהוי בעל תשובה והרמב״ם כתב בפ״א
דה׳ תשובה דבתשובה לא יזכרו עוד וכן
בפ״ו שם והאומר לו כן מתנצל דלטובתו
אומר כן ע״ד דאמר דוד וחטאתי נגדי תמיד.
וכן אם היה בן גרים לא יאמר לו זכור
מעשה אבותיך כאומר לו דמעשה אבות
משתלם מהבנים ואינו כן דהא אברהם בן
תרח וחזקיה בן אחז ואינו פוקד אלא

קב״ה דעביד דינא בלא דינא כדאיתא בפ״ק
דברכות^אם היו חמרים הוי חידוש טפי דעד
עתה מיירי דאומר לו דבר דנוגע לו לעצם
ולבשר אבל כאן ליכא אלא צער פסיעות
ור״י מחדש עוד אם לא יתלה דאינו אלא
בשב ואל תעשה ודוק והרמב״ם שם נטלם
על סדר ששנויים בברייתא ומן התימא על
הטור סי׳ רכ״ד שלא נטלם על סדר ששנוים
בברייתא והפכם ולא דק והרב בכ״מ פי׳
דטעמא דחמרים )משום ביוש ב״ח דאומר
דמעולם לא מכר־יאו משום החמרים שיביישם
ב״ה וטעמו משום דר״ל דבל הני טעמייהו
משום ביוש והראיה שהביא מרש״י אינו
מוכרח ואני פי׳ משום צערם של חמרים
שחוזרים ריקם והמעיין יבחר.
ר״י אומר אף לא יתלה עיניו על המקח
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כו׳ ,הרמב״ם פי״ז־ .דה׳ מכירה לא מייתי
הד דר״י משמע דלית הלכתא כר״י בזה
אלא כת״ק והטור והרב״י כתבו הא דר״י
משמע דה׳ כר״י בזה ואין לי להכריע.
רש׳■'י שהרי דבר המסור ללב כו׳ האי
שהרי ליתן טעם וכו׳ נראה דרש״י
נשמר דלא נפרש דהאי שהרי הם דברי ר״י
הוא וקשה לדבריו למה לא יתלה
עוד עיניו על המקח ולכן אני אומר
אף וזאת אינו דבל הדברים דלעיל נמי
מהאי טעמא נינהו לכן פי׳ דהא שהרי
קאי לכל הני דלעיל והם דברי ת״ק דאמר
למה תני כל הני משום דכתיב ויראת והוי
דבר המסור דכל דבר המסור וכו׳ והיה
אפשר דהם דברי ר״י וה״ק למה אני אומר
דאף לא יתלה עיניו מפני דכל טעמא דרבי
דלעיל אינו אלא משום דבר המסור וגם זה
הוי בכלל דבר המסור וכו׳ ורש״י לא רצת
בפי׳ זה דא״כ היל״ל שהרי אף זה דבר
המסור ללב וכו׳ ודוק אלא דלדרך זה עדיין
קשה דהא אמר וכל דבר המסור והוי כאילו
אמר שאף דבר זה מסור ללב לכן נראה
ונדקדק למה הוצרך רש״י לומר שהרי דבר
המסור ללב ולפיכך וסמך מילת לפיכך
עם שהרי וכו׳ אשר על כן נראה דקשיא
לרש״י דהאי שהרי נראה דהוי טעם למה
אסר כל הני משום דהוי מסור ללב ומאי
טעמא הוי זו והלא לא כתיב בקרא טעמא
דמסור ללב שנתן עם זה לכן פי׳־ דהאי
שהרי ליתן טעם למה נאמר ביה יראה
ומשום דקשיא ליה דא״כ היל״ל שהרי כתיב
ויראת דהוי דבר המסור ללב לכן פי׳ דהאי
שהרי ליתן טעם למה נאמר בו ויראת ולכן
סמך ולפיכך לומר דהאי שהרי נגרר למאי
דתני ברייתא לבסוף ולפיכך וזהו נ״ל אמת
ויציב.
תוס׳ הלא יראתך כסלתך וכו׳ פי' לשון
בטחון וכו׳ וכן ההיא דסוף פ׳
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הנחנקים דא״ל שטן לאברהם הלא יראתך
כסלוזך דמשמע שהוא לשון כסיל גם שם
פי׳ לשון בטחון כמו שפירשו מה שאתה
ירא מהקב״ה היה לך בטחונך דאע״ג
דלא תשחט את בנך אין אתה מפסיד כלום
דדי לך כמה שאתה ירא את ה׳ מנעוריך
ועד עתה ואע״ג דבזה לא תעשה ציוויו
של מקום לא תפסיד כלום זהו נראה כונתס
ומ״מ דחוק הוא והתם לא פרש״י בזה כלום
ולא תום׳• והנכון בדברי תום׳ דהשטן מסית
לו דמה תועיל ביראתך אם וביראה מועיל
הלא יראתך היה לך בטחון שלא תאונה אליך
רעה נאני רואה שאתה הולך לשחוט בנך
וא״כ הפסדת ואדרבא זכור מעתה והלאה
כי כל שהוא נקי אבד כן אתה ודוק.
ומ״מ קשה דא״כ הכתוב כפול דהיינו הלא
יראתך ..בסלתך לפי פי׳ ז׳ה והיינו תקותך
׳ותום דרכיך ולמה לי תרתי והיה אפשר
לומר דהוא לשון כסילות והוללות וה״ם הלא
יראתך איננה יראה אמיתית אלא יראה
כסילית ע״ד חסיד שוטה דאלו היית תום
דרך זהו היה תקותך דזכור נא מי הוא
נקי אבד אלא ודאי אף כי אתה נ?ראה
לפנים שאתה ירא את ה׳ אתה אינך מיראי
ה׳ אלא מן השפה ולחוץ ובזה ניחא דאינו
כפול וכן פי׳ התם•
אמר ר״י משום רשב״י גדול אונאת דברים
וכו׳ וקשה דוכי פליגא אמתני׳ דתני
כשם שיש אונאת משמע דשניהם שוים
ואדרבא נ?דתלי דברים בממון דמשמע דעדיף
ממון מדברים וגדול דברים מממון ודוחק
לומר דתנא דמתני׳ לא נחית לאשמועינן
אלא דיש ג״כ אונאה בדברים אבל אם גדול
אם לאו לא נחית ורשב״י אשמועינן דגדול
דמ״מ קשה דלא היל״ל כשם שיש דמשמע
דממון גדול וי״ל דתנא דמתני׳ בא לאשמועי׳
דכשם שהטיל הכתוב לאו רלא תונו בממון
כן הטיל לאו בדברים דכתיב לא תונו איש
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את עמיתו ורשב״י אמר דמדכתיב ויראת
בדברים מכלל דחמיר טפי נמצא דתנא .דידן
קאי אלאו דלא תונו ורשב״י דריש ויראת
עי״ל דה״ק כשם שיש קצבה לממון דשתות
איכא אונאה פחות משתות מחילה כן
בממון בדברים יש דברים דשייכי בהו
אונאה ויש דלא שייכי וזהו שסיים כיצד
אם היה בעל תשובה פחות מהני דשנויים
במתני׳ לא ולא שייך בדברים כאלו אונאה
כדחזינן דלא יתלה עיניו על המקח לא
ס״ל לת״ק ועיין בדרשותי בפ׳ בהר סיני
דרוש ראשון הארכתי בזה ובסוגיא זאת•
שזה נאמר ויראת וקשה דהא ברבי׳ נמי
כתיב אל תקח מאתו ויראת מאלקיך והוי
בממון ותו קשה דאיך אמר משום שנא׳
ויראת והא ויראת הוצרך כדלעיל משום
דהוי דבר המסור ללב וכל דבר המסור ללב
נאמר ויראת ולא משום שהוא גדול וירא
דיובן דאיתא בב״ק פ׳ מרובה שאלו את
ריב" ז מפני מה החמירה תורה בגנב יותר
מבגיזלן זה השוה עבד לכבוד קונו וזה לא
השוה עבד וכו׳ ובארתי מאמר זה יפה בספר
הדרושים ולכן אמר רשב״י גדול אונאת
דברים משום דכתיב ויראת דהוי דבר המסור
ללב כדלעיל דמתירא מחבירו דאומר דאינו
מכוין לצערו ואינו מתירא מה׳ דיודע האמת
והוי גדול מאונאת ממון דהשוה עבד לכבוד
קונו דמאנהו בפרסום וא״כ גם רשב״י ס״ל
כתנא דברייתא דויראת נאמר משום דבר
המסור ללב ובזה ניחא נמי דאמר ויראת גבי
רבית דלוה ומלוה שקלי וטרי ברבית ומתירא
שלא לגלות סודם שלא ידעו חבריו ואינם
מתייראים מהשי״ת ובזה ניחא טעמא דאמר
משום דנאמר ויראת דמאי נפקא מינה דנא׳
ויראת או לא נאמר והא בכל התורה בכללה
נאמר עונש לעובר אך לפי האמור ניחא.
זה בגופו וזה בממונו מכאן נראה דס״ל
לר״א דגופו עדיף וכן מההיא דברכות
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פ״ק דאמר גדולה תענית מן הצדקה דזה
בגופו וזה בממונו ואלו ר״א גופיה אמר
בברכות פ׳ הרואה ובפסחים פ״ק אם נאמר
בכל נפשך למה נאמר בכל נ?אדך לומר
לך אם יש אדם שגופו עדיף וכו׳ משמע
דשניהם שוים ותו איכא למידק כמ״ש jn
ניתן להשבון וכו׳ דדברים נמי ניתנו_ למחילה
וקושיא ראשונה יתיישב כמ״ש תום׳ ועיין
בספר הדרושים ם׳ בהר סיני שם ישבתי
הכל באריכות.
תוס׳ זה בגופו וכו׳ לפי תירוצם איכא
למידק תרתי דא״כ דר״י לא מיירי
התם אלא באיש שאין לו וכ׳ מאי כל הגוזל
שוד .דקאמר לא היל״ל אלא הגוזל ותו
דהתם מייתי ג״כ ראיה מקרא דמחמס בני
יאודה ופריך מאי ואומר ומשני וכי תימא
דוקא לא יהיב דמי אבל יתיב דמי לא קמ״ל
דאפ״ה דחמם שור .פרוטה ונתן פרוטה כאלו
נוטל נפשו ולדברי התום׳ קשיא דאיך כתבו
דאין לו לקנות הא מוקמינן לה דיהיב דמי
ויש לישב ודוק.
תני תנא כל המלבין אגב דמייתי אונאת
דברים דהוי כהלבנה שהיא מלבנו
ומייבשו לכן מייתי הך דהכא תום׳ דאזיל
סומקא ומה שמאדים כלומר דקשיא להו
דאדרבא בשעת שמלבינו נזאדים לז״א ומה
שמאדים ופשוט•
הכל יורדין לגיהנם חוץ מג׳ ודאי דר״ח
לא אמר ע״כ ושתק ודאי דאמר חוץ מג׳
ואלו הן הבא על א״א וכו׳ וכיון שכן
אדפריך ליה וכי הכל יורדין ס״ד דאיכא
למידחי דשמא הכל יורדין ואפילו צדיקים
לעלות לרשעים הי״ל למפרך קושיא יותר
חזקה דאיך אמר הכל יורדין חוץ מג׳ דאין
יורדין ואלו הן הבא על א״א וכו׳ ואלו
הג׳ אין יורדין לגיהנם וכי אפשר לומר כן
וצ״ל דהמקשה לא סיימו קמיה דברי ר״ח
אלא מיד כשאמר הכל יורדין הקשה הקושי׳
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קודם ששמע מה שאמר ואלו הן וכו׳ א״נ
סיימו קמיה אלא דעדיפא ליה להקשות

ש״ת שכוחה מהם ת״ל ואחריהם בפיהם ירצו
סלה כנ״ל ותום׳ פי׳ באופן אחר•

מריש דבריו והראשון נראה יותר עיקרי
והמכנה שם רע ואע״ג דדש בשמיה וקשה
דהתם במגילת פ׳ בני העיר שאלו
לר׳ זירא במה הארכת ימים וכו׳ ולא קריתי
לחבירי בחכינתו ואמרי לה בחניכתו ע״כ
ומאי רבותיה והלא אין לו חלק לעה״ב וי״ל
דהתם רבי וירא לא היה מכוין לביישו ועכ״ז

תוס׳ נוח לו לאדם ועוד קשה לר״ת דתניא
בם׳ מי שאחזו מה היא באותם הימים
לפי מה שפרש״י לא קשה מידי כשאמר
מעכשו אם מת כ״ע מודו דפטור אם מת
למפרע היתד .מגורשת לכן אמר שם

נשמר מלביישו.
תום׳ חוץ מג׳ וכו׳ אין לו לפרש
דאין ׳עולין לעולם פירוש לפירוש
אין לפרש הכל יורדין ועולין אחר י״ב
חדש חוץ מג׳ דאין עולים לעולם דהא הבא
על א״א עולה אחר י״ב חודש ולא היה לו
למנותה עם הג׳ אלא עם כולם אך לפי מה

שתרצו דפי׳ הכל יורדין ועולים מיד ניחא
דלא מצי למנות א״א עם כולם דכולם עולין
מיד ופשוט ומ״ש אגב מכנה נקיט לה פי׳
אלו לא הוה נקיט מלבין לא הוה ידעי׳
דמכנה הוי אע״ג דדש משום דקי״ל היינו
מלבין שמעין דמכנה היינו אע״ג דדש
וזהו כונתם ולא דקדקו היטב בלשונם דלא
שייך כאן דנקט רישא אגב סיפא לבלי
צורך ושוב ראיתי פ׳ עושין פסין דבארו
זה ביותר בלשון מדוקדק•
דף נט מנ״ל תלמודא קאמר לה מ״ד ובצלעי
פי׳ לשון והוא צולע דוד
הע״ה לא היה צולע על ירכו ותו איך
אמר קרעו ואלו היו קורעים אותו לא היה
אומר ולא דמו דחלף הלך ומ״ש רש״י ז״ל
היינו לפי האמת דמפרש תלמודא.
בשעה שעושקים בנגעים דקי״ל נגעים באים
על לשון הרע ועכ״ז תיו מספרים
לשון הרע ואהלות היינו מסכת אהלות דעסקי
בענין אהל המת עכ״ז לא נמנעים מלומר

כן והיינו דאמר רבא פ״ב דשבת זה דרכן
כסל למו שאינן חרדין ועצביו מיום המיתה

דפלוגתייהו באומר שעה א׳ קודם מיתתי
תהא מגורשת דר״י סבר שעה א׳ קודם
שמת חייל גיטא וקודם לכן הוי א״א לכל
דבריה ור׳ יוסי סבר משעת נתינה מספקא
לן אם שעה זו היא סמוכה למיתה וס״ל
לרש״י דהאי תירוצא דרבה דאמר דמיירי
באומר מעת שאני בעולם לא קאי לרישא
דהתם דרתי מהיום אם מתי אלא מילתא

באנפי נפשיה היא דמהיום אם מתי הוי
כמעכשיו ולכ״ע פטור ולכן כתבו וכי תימא
דהתם מיירי דלא כאומר מעכשיו כפירוש
בית דוד מיירי
ובמלחמת
רש״י התם
כמעכשיו אי אפשר לומר כן מכח התוספתא
וכן הקשו התם לפרש״י מהתוספתא ודע
דהא דתוס׳ שנו בדבורייהו פתחו בלשון
מעכשיו וסיימו במהיום משום דס״ל דמעכשו
ובמהיום הכל דבר א׳ וכן כתב ה״ה כמהר״ר
חיים שבתאי בתשובותיו סי׳ כ״ב.
ומ״ש ומתני' דמי שאחזו מוכח פי׳ דבריהם
דבמתני׳ דהתם בדף ע״ב דתני מהיום אם
מתי ואח״כ דתני במתני׳ בדף ע״ג מה
היא באותם הימים קאי למתני׳ דמהיום אם
מתי זהו כוונת דבריהם ואינו מוכרח.
ומ״ש והא דאמר דאו׳ מעת שאני כו׳
הוקשה להם לפירושו דאי תירוץ
רבה דהתם דאמר באומר קאי למאי דתני
מה היא באותם הימים ומתני׳ דמה היא
באותם הימים קאי למהיום אם מתי איך

מוקי רבה באומר מעת והא תנן מהיום
ופירשו התם דר״ת גריס בדברי רבה כרבי׳
חננאל דגרים נעשה כאומר בכף וה״ק מתני'
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דמהיום נעשה כאומר מעת והאי דאמר  1דאיתא בתורה ולכן אמר עמיתו אבל הלאו
' באל תונו איש את אחיו לאו גר בכלל
מהיום ר״ל מחיים שיחול הגט מחיים.
כתבו עוד ומפרש ר״ת שכולם וכו׳ ולפי אותו הלאו ואונאת ממון בגר מקרא אחרינא
שהיו מגרשים בצינעה קרי ליה ספק כדלקמן דאמר דעובר בב׳ לאוין בדברים
שלא הכל יודעים דאולי זו לא נתגרשד .וג׳ בממון וגבי דברים מייתי לא תונו איש
וקשה לפירושו דכיון דכולם כותבים מאי את עמיתו דגר בכלל וגבי ממון לא מייתי
צינעה שייך בזה וכ״ש דהוי בעדים וקלא אל תונו איש את אחיו ודוק זה ובהגהות
אית להו ותו לא ימנע אי כולם כותבין מיימון שם למד מכאן דלמי שאינו ירא יי׳
ליכא ספק ואי איכא אינשי דלא כתבי מאי מותר להונות לו וע״ש.
כל היוצא וצריך לדחוק•
ומה שיש לדקדק בזה בדברי הרמב״ם פי״ד
ומ״ש אך לכל הפי׳ קשה כו׳ נראים דברים
דה׳ מכירה לקמן אפרשהו אם יגזור
טפלים בלי מלח דד,א מעיקרא כתבו ה׳ בחיים•
דנקט הכי משום דב״ש ספק א״א היתה וכיון לעולם יהא אדם יזהיר כו׳ איכא למידק
שכן מאי הקשו ויש ליישב דבריהם דר״י
מאי לעולם ותו משום דממהרת
לא הזכיר בדבריו שראייתו היה מדוד אלא לבא יזהר ואם לאו לא יזהר ואם יאחר
סתם קאמר וכיון שכן היל״ל נוח לו לאדם פורענות לבא מה בכך ונ״ל דפעמים אדם
שיבא על ודאי ואי ר״י סמך על דברי רבא מצער את אשתו אדעתא לפייסה אח״כ
דאמר דראייתו מדוד א״כ כיון דדוד הע״ה לכן אמר לעולם אפילו ע״מ לפייסה אח״כ
השיב להם כפי שיטתם דבא על א״א ממש מפני שממהרת ויבא הפורענות קודם
ועל כן אמר הבא על א״א מיתתו בחנק אם שיפייסנה•
לא עשה תשובה אבל המלבין כו׳ א״כ שמעה תפלתי מה שפרש״י כאן צ״ע דכיון
הוד .ליה למינקט ודאי א״א לא ספק ולכן
דשמעה תפלתי משמע לשון ציווי
מעיקרא כתבו דלמה נקט ספק משום דכן שעל כל פנים ישמע ויש לפרשו לשון
היה ב״ש ספק ואח״כ הקשו דלמה נקט ספק בקשה כמו אל תחרש א״כ מ״ש דהראשון
משום דב״ש היה ספק אדרבא היל "ל ודאי הוא לשון בקשה והשני הבטחה ונ״ל דרש״י
דכן הוא האמת דכן א״ל דוד להם וכ״ש כיון למ״ש תום׳ וה״ם .דבריו שמעה לשנותו
דהוה אשמו׳ טובא דאפילו על ודאי מלבין ולומר דלשון בקשה אך אל תחרש מדשינה
חמיר ודוק.
ולא אמר ראה דמעתי ש״מ דיש לשנותו
תוס׳ היא מוצאת בלא אלף לפום רהטא לשון בטחון ומשום שלא נטעה בדבריו
קשה דבכל הספרים איתא באלף וצ״ל דס״ל דכל לשון כזה הוא לשון בטחון הוצרך
דכוונת התום׳ לומר דלא קרינן מוצאת לפרש דגם תחרש משמע הכי ומשמע הכי
בהרגשת האלף אלא בקריאה נר׳ כאו׳ מוצת וכאן נפקא דשערי דמעה לא ננעלו מדשינה
לשון ויצת דאל״כ היל״ל היא מוצאת כנ״ל קרא מרישא לסיפא וכן הייתי מפרש דבריו
ל־יישב דברי התום׳.
קודם שראיתי בתום׳.
מ״ד לא תונו איש את עמיתו דלמה לא ואמר רב כל ההולך אחר עצת אשתו וק׳
אמר אחיו כמו שנאמר גבי ממון
דהאי מימרא דרב לא שייך הכא
דאפילו
ואמר עם שאתך כו׳ לאשמועינן
ואי משום דאמר רב לעיל יזהר אדם באונאת
גר שאינו אחיו הוי בכלל לאו זה אשתו א״כ לעיל סמוך לו היל״ל וי״ל

ככא
דלעולם אגב דאמר רב יזהר אדם באונאת
אשתו מייתי לה אלא משום דאמר רב
משום שדמעתה מצויה הוצרך לומר היכן
מצינו דדמעתה מצויה ומייתי הא דר״א
דאמר שערי דמעה לא ננעלו ואח״ב מייתי
הך דאמר רב בענין אשה ובזה ניחא דאמר
ואמר רב בוא״ו.
כל השערים ננעלים חוץ מאונאה פרש״י
כל השערים של תפילה ננעלו ואיכא
למידק תרתי חדא דר״א אמר כל השערים
והוא פי׳ של תפלה ותו דרב חסדא אמר
ננעלים ורש״י פירש ננעלו וי״ל דאמר של
תפילה דאל״ב קשה דלקמן אמרינן חוץ מג׳
אונאה וגזל וע״ז ואי פליגי היל״ל ופליגא
אבל השתא דקאמר על תפלה ניחא דדוקא
של תפלה ננעלו משום דילפינן מקרא
כדר״א וז״ש ננעלו כלומר כדאמרינן לעיל
דננעלו ואע״ג דמיום שחרב ב״ה ננעלו
ועמוס מתנבא על חורבנה מ״מ כיון שחטאו
והניחו צלם ונסתלקה השכינה כאילו כבר
נחרב ויש להאריך בזה עוד ואין כאן מקומו•
יהא אדם זהיר בתבואה כו׳ אגב דאמר
לעיל דדמעתה מצויה מייתי הא
לאשמועינן דבזה ירחיק אדם לבא לצערה.
תנן התם חתכו חוליות פ״ה דמסכת כלים
ובמסכת עדיות פ״ז ואגב דמסיק לקמן
דא״ל דביתהו דר״א לר״א כך מקובלני
מבית אבי אבא כל השערים ננעלים חוץ
משערי אונאה נקט לה הכא אך צריך להבין
דברי רש״י ותום' דנראה דחלוקים בפירוש
משנה זאת במאי פליגי ובמאי תלוי
מחלוקותם ונ"ל דרש״י פי׳ משנה זאת ע״ד
דפרשר■ הראב״ד ז״ל במסכת עדיות וקאי
למתני׳ דלעיל מיניה דתני הכי תנור שבא
מחותך מבית האומן פי׳ דפין דפין כעין
טובל אש שלנו ועשה בו למודין פי׳ זירין
שירקוש בלע״ז כמו וחשוקיהם כסף כעין
שעושין לחביות של יין כן עשה לתנור
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זה של טיט לחברו ונותנן עליו ועדיין הוא
טהור אם נטמא וסילק את למודין טהור
אפילו אם החזירן לו אח״כ טהור אם מרחו
בטיט מקבל טומאה ואינו צריך להסיקנו
שכבר הוסק ולז״א ותני אח״כ דזה כשחבר
הדפין אבל אם חתכו חוליות חוליות כחולית
הבור ונתן חול בין חוליא לחוליא אע״ג
דמרחו בטיט עליו סביב לחזק חומו ס״ל
לר״א דטהור כיון דאינם מחוברים החוליות
יחד דהחול מפסיק בנתים וחכמים מטמאין
ותום׳ ס״ל דהך קאי למתני׳ דלעיל מינייהו
דתגן חתכו לרחבו פחות מד׳ טפחים טהור
דכל תנור גדול כשהוא פחות מד׳ טפחים
אינו מקבל טומאה ואם מרחו בטיט טמא
דחברו ואם יש בין המירוח לחוליות חול
או צרור •טהור דמפסיק ועל זה תני חתכו
חוליות ולא שבא מבית האומן כן אלא
הוא חתכו ומילת חתכו מדויק לתום׳ וכן
פי׳ ר״ש ורבי' עובדיא ודוק דלרש״י דפי'
לתנור שבא מחותך מבית האומן קאי לא
היל״ל חתכו חוליות אלא כן הוד .ליה למיתני
ואם נתן חול בין חוליא ר״א מטהר כו׳
והשתא תוס׳ הקשו למה נקט תנא חול
בין חוליא כו׳ תיפוק ליה המירוח שטחים
סביב לתנור ותירצו דא״כ מודה ר״אכו׳ופש׳.
מאי עכנאי ודאי דלא בעי מאי פי׳ עכנאי
דא״כ מאי משני ותו לא ידע תלמודא
מאי עכנאי על כן נראה דבעי א' מתרתי
או בעי למה קראו אותו עכנאי לתנור זה
ומשני שפיר א״נ דאע״ג דשם בעל התנור
היה עכנאי עכ״ז בעי שפיר דמאי עכנאי
מאי נפקא לן אי שמו כך דהוצרך לומר
זהו תנורו מאותו האיש שנקרא עכנאי
ומשני ג״כ שפיר דלא היה צורך לאומרו
אלא משום שהקיפו•
תום׳ זהו תגורו כו׳ י״ג חכנאי וכן בירושלמי
וכן כתב בעל הערוך שתי הגרסאות
ומשוס דקשיא להו דבשלמא לגירסת עכנאי

נהיו ו ו^כלתנר

הלק ראשון מדרושים נחמדים כלו מחמדים כתור,ים מדבש ונופת ■צופים
אשתכחת ביה בלול במקרא בתלמוד בהגדות ובדרש רבה את הכל עשה יפה
בעתו כידי חדש בחדשו ומידי שבת בשבתו אשי־ אזן וחקר ותקן ודרש
בשער בת רבים הרב המובהק כמהר״ר ?□ף חזן נ״רו
בכמה״ר אליהו זלה’ה אשר אור תורתו 'האיר וזיח
פה אזמיר יע״א עץ חיים היא למחזיקים
ותומכיה מאשר:
*,

בה

תחת ממשלת אדונינו המלך שזלען

מחפר
ידום הוח ותנשא מלכות? 6כ?כ

באיזמיר
^ונת

f7nn

r
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במנ?תבעצ הדפוס ובביתו אברהם בכמהר ידידיה גבאי כףנחתזל״הה
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שהחוב הדגישו בזה שם וכתבו SF1ומה שסארינז
כתחילה לפי שהדמים מתאספים לברוח ע’כ ואץ

חטאתכס דעו איפו שאין בידכם עזן אשל חטא שהרי ועתה
א בי חומר לא אתם שלחתם כי אם האלהיס באופן בי לא מידכם

ונראה

היתה המכירה והטעם שאתרו ג הקבה מכריו כענמו &זמנ
ורעב 1פרנש על הנכור ולא על ידי שליח וזש ועתה שהייתי שר
ובריס על השובע ועל הרעב לא אתם שלחתם אותי כי אם
החכה שהוא מכריז כענמו תדעו שבן הוא שהרי וישימני לאכ

כפק שהרגישו זה ותירגז שמה שאת רוחה שמחרי׳היינז משום
שמתאספים הרמים לברוח כעין שמנינו הרובה לדלג דילוג
גדיל חוזר לאחור וכןהענין &נ קשת וכן היונה לזרוח אכן
חוזר ידו אחור•

לפיעה והיינו פרכה וכיש שהוא על הרעב ושובע ואם כן אתור
מעפה שלא אתם שלחתם אוחי ־ ואתר
וישפני לאב לפרעה יש לפרשו כשני פנים א‘שאתר להם

ר אמי 1ר אשי דאמיי תרוויהו כיון שאים נגרך לכליות כאילו
כדין כשני דינין כאש ובמים שנאתיהרככתאנוש לראשנו באנו
כאש וכמים עב שקשה מהיכן יליף שהננרך נדון כסחידינין

איבה שחיככלופרעה והואשפרעהראה שהיה
עכד ואין עכד שולם כמגרים יכן אתרן עכלי פרעה עבד
שלקחו רבו בעשרי'כשף תתשלנו עלינו מה עשה פרעה תחילה
עשאו לאב לפרעה וכיון שקבלו על פרעה לאב סי יוכל לומר
איני מקכלו לשלוט עליוואחל לארון לכל-כיתו ואח’כ ומושל
כבל ארק חגרי^ו !בזת סתם פיהם שלא יוכלו לומר עבד שלקחו
יכו כעשרים כסף תתשלנו עלינו שהוא עשה אות! מושל על
ביתי כ״ש לאחרים וכן היה .בסו שפירשתי נבי אחה תהיה על
קיר זל עד שפירשתי
ביתיועלפיךישקכלעמייעיש•
שם שידוע שעבד המלך יש לן מעלה על השרים שנכנס כלא
בר לפני המלך אך אין לו שררה כשר של מלך והשר יש לו שררת
על העם אך אין לו נדזלתתעכר שנכנס כלח כר אלאדוקא
כרשותאם<חןלןהסלךרשותיכנם לפניו ואם לאו לא ואמר
יוסף שנק לו פרעה מעלתתעכד ומעלת השרמעלתהעבד
וישתני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ;מעיתהשר ולמושל
ככל ארק תכריס <כן היה כמזשפירשתי שם ולכן אמר מהרו
ועלו אל אבי פי' כשם שאני קכלתי הגלית להיות לעבד נמכר
בסבר פגים יפות וכזההיתהלי עליה ששמני אלהים מושל
ככל ארק תנרים כן אתה עלית היא לגבך רדת אלי לקבל גזית
בין הכחדים זירידתך היינו העליה שמתגרים עלה יעלת זרעך
כאשר היס שקוגיאנז משם במעלה גדולה ונתקיים כנו ואחרי
כן יגאו כרכוש גדול שממון של בל העזלס אגר יסף כמכרים
והכל כא ליד ישראל כמשתוינגלו אתמכרים כן יזיגאנז
הקבס מנלזתתמרהזה תאפלהלאורת במהרה אביר:

ואיך כחן בשתי דינין ור^  ifפירש לראשנו להיות נושה כנן
כדמתרגתינן כנושה כרשיא ע*כ ורנה לפרש שחיירישלזה
מאחרים ויש לז בעלי חובות וכשרואה אותם פניו משתנות"
אך לפי מה שכתבו התוה׳זל שע) ההלכזן מתאספי הדמים
לכיזח תחילה ואחב חיוורי שנשפכו לתוךגופו כקיתון
ניחא שכיון שהוא נברך לכריות פניו משתנות ומלבין כבין
ונאספו דמיו בז וזהו כדון כאם ואחר כך שבורחים היינו מים
והיינו חמורא  &F1הרבכת אנוש לראשנו שע)שאדס ננק־ ווה
ננרך מחברו חברן רוככעלין ומחרפו ומגדפו ואפשר לראשנן
לרשיא לשין ראש ועושר או באנו בשתי רינין באש וכמי'כאסור

דרוש שרישי
לש«1םנק לחישח'1טתשס1ז?![כנ'יק כמן
!"1*740
וגו אפשר דבר שנגטער אותי נריח יבשל בו
דאסר רב בשביל משקל שתי סלעים מלתשהוסיף יעקב ליורף
נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למכרים וכן' מלא אסר רבי
•כנימן כר יפת רמז רמז לו שעילי לנאתסמנז כן שיכא מלפני
המלך בחמשה לכושי חלכותזתנו מרדכי דכתיב ומרדכי ינא
מלפני המלך וגז'על•
□בד ,־ כריך הארס לברוח מלהמתמלבק פני חכרו כרכים
מפני שהרי הוא כשופך רמים ובן אמרו כבבא מיי‘
תני .תנא קמיה דרכי יגחק כל המלבין פנ<
פרק הזהב
מכת כרכים כאילן שופך דמיס ח*ל שפיר קא אמית דאזיל
סזמקא זאתי ממורא ע'כ ואיבא למידק איך אחר שפיר קא
אמרת דאדל שיסקא ופז' והא חזינן איפכא שכשאחד מלבין
את חכרו נעשה ארוס ופניו משתנין לאדמימזקולא חתורא •

וסח,

אני סכין מה שאזל כברכזתפ״ץ

וזהו שאמר שופך רם באדם דמו ישפך כי בנלס ׳!היסעשה
את האדם שקשה שכבר אתי קיא ואך את דמכם
לנפשותכס אדרוש ואב למה חזר ואמר שופך דם הארס בארם

דמו ישכך ותו תאי בארם וח? מה סעס הזא זה כי בגלס י1הים •
אך לפי האמור יוכן היטב שהפשיק ענמו אמר מאי יתני

תנא קתיה דרב נחמן כר ינחק ונתן הטעם שאמר רב
נחמן  dFi hהאלהים לנח אחרשאמר לז ’אך אתימכס לנע
אדרוש מיד איש אחין אדרוש אתנפש הארס שהכינה לאוה
סזףדכרמידהרזנח אלא אף מיד איש אחיו שראה זח שבא
חכרו להורגו וכיד! להנילז ולא הנילו לוה גב אדרוש ו?ש תיר

איש אחיו אריו& את נפש האדם ולא זה סוף דבר אלא נם
המלבין פני חברו ברבים שהוא שופך דס האדם בארם ענמן
ששנשפך דמו כתוכו דמו ישפך ואמר השעם כיכנלס אלהיס-
עשה אתהארואתת נרמתלהשתנזיז פניו וגלסז דאזילהוסקא
זאתי חיזורא ׳ ונתלה מזו אמרו כמניעא פ הזהב כל
המרריןלגהינס פולין חוק מג'ואלן ק הבא עלאיא והמלבין
פני חכרו כרכים והמבנה שם רע לחברו ופריך מכנה היינו
מלבין ותשני אעג שרש כשמיה ומכאן קשיא לי להא דאיתא
בסוף מגילה שאלו תלמידיו את ר וירא כתאי הארכת ימים איל
זכו ולאקריתילחברי כחכינתי ואמרי לה בחניכתו על וקשה
דמאי רבותיה דר) והלא המכנה לחברו אעג שרש כשמיה אין
חלק לעהב ולפי תה שפרש• זל גבי ואמרי לת כחניכתו דהיינו
שם דופי ופן כחכינתז שם לגנאי לא מנינן לחלק ביניהם דהה*
והתם מבנה שם רע לגנאי ולרועי וא*כ מאי רבותיה דר׳זירא •
וגל דאין הכי נמי ומ’מ היה אזה ר שאעג דזהז שאתרו חוק
מגי שאין עזלק היינו כשלא עשו תשונה כת׳שהת׳ס'
כהוהב שאם עשה קשויה ודאי שעולה כשאר שפולין עכז היה
נוהר בזה מאד שתע1לם לא קרא לחברו זאשסועינן שזה היה

גרסה שהאריך ימים וכן כתב הריטבא/לשם סי'לד הביאן
כעז גבי ולא נשאתי כפיכלא ברכה הקשה יזל לאידענא מאי
מכירותיה דתאי ביכה חובה לכהן זדילתא היא גופא קמ’ל ד*א
בן שמוע שכל כהן המברך אותה מתברך ומאריך ימים עב

פרשת דגש דרוש שדישי
עלך

w, y״ pקרא רבי לר׳ ח״א ע«א לרופי מפני שעכר
על גזריע משתי שאינו איסור למי שאינן עושה כרחל

ורביוילאנוהר אסי׳מזה ™ Pןע״ן כ,/-שלחןיןש שנ’P
צריך לומר כשכתסי׳עחדאמד לבי מסי מימי לא עכרתי עצ
דע" חבל ,מדע אני בעצמי שאיני כתן אם אומרים לי חברי
ושם הקשת  if bשלא ידע מאי
מלה לדוכן אני עולה
איפור יש בדכי שעולת לרוכן אם לא סשוס ברכה לבטלה
שאמרה תורה לכהנים לכרך את ישראל ע״כ ואני תמית על
דבריו שאיך כתב  6שלאילעוהא בכחןפות סוף פב אסרו
כגסגכיסעלין מתרומה ליוחסין אמי מאן דאית ליה מעלין

מתרומה ליוחסין משוס דמרומת יש מיתת !ארס מרחיק ממנת
משיאותכפיס עשת ופלש'  ifדכמיב דבר אל אהרן וגו כת
תכרכו כתנים מפרפין ולא ישראל ולאו הפא סכל" עשת עשת
<אכ שפיר קאסר רפי יוסי מימי לא עכרתי וכוי עם שהיה עובר
ובאמת סקן־ם לזה הייתי מערק מירוק אחר
עשה ־
והוא שאמר רבי יוסי שא פי יאמרו לו תפריו לעלומלמכן הית
עולת עם שאפשר שלסמר״יעלת לסת אתל לוי ויאמרו עליו
שנעשה חלל כדאימא בפרקהנויקק בגטין לא יעלת כהן אחר
כתן או אחר לוי ממס פנס ופ 6שתית כא לירי פגם לא ה׳ה
חושש אך קשת לי לפי מירוק ראשון וכי משוס שלא לעכור עג
דעת חבריו היה עובר כעשה וכל שלא לביישם שלא עשת
כדבריהם היה עוכר על עשה אס כן חמורה היא שכל כך הית
חמורה □עיניו שהיה עיכל על עשה שלאלכיישם עם שאינן
מזו אמרו כהזהב אמר  hנח
וגדולה
משה כל כך •
לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבק פגי חברן ברבים
מנל מתמר שנאסר היא מובאת והיא שלחה אל חמיה וגו וכן

אבל ר« נפקא ליה מקרא לכתיב מוצאת כלא א׳לף ככל כאמור
נב־לינו למדין שממר אמית מוטב שאמות ואל אלבין פט
יהודה שתמלבין שופך דם הוא ותאי י״ימדדמך
סומק טפי כעוכדא דמרי דוראי בפסחים ואיל רכא מאי חזית
ררמך סומק ובו' כך אמרה מתר ויהודה אמר כן וכי שלא
להלבין את עצמי משרך וכי דמי סומק טפי ווה! שאמר לדעתי
דס האדם כאדם לסו ישפך כי כבלם אלהיס ונו'
שופך
לעיל פירשתי פירוש א' ובזה יש לפרש פירוש אחר
והוא שקרא לח אמא לאשמזעינן שלא ישטך דם נקי שכבר
אשסועינן זה אלא שאמר כעובדא רקח דוראי וטעמו של יבא
והוא שלפעמים חומלים לו לארס הרוב לפלוני ואס לאו נהרוג
אותן ל?א שופך דם הארס בעבור אדם להציל לעצמו חה אדם
!והאדם לאיכוללהנצל כטענה שאתר לי מרי דוראי ואס לאו
אתרוג אותך תפני כי בנלס אלהיס עשה אמהאדס כבלם אחד
אימא במנחוסא שאתר
ושןיםהסןמאיחןיתוכן'• ובן
יוסף דאתי רש בן לסכנת נחלה ירד יוסף שאס הרגוהו אתיו
אין כליה שבעולם מפיח ולסת אסר הוציאו כל איש מעלי אלא
כך  •wbמסף בלבו תוטב שאהרג ולא אנבייש את אחי בפני
המצריים ע'כ ותאמר זה פירשתי בדרוש שני 'piמ עדיין איבא
לעידק שלמת נכנס לסכנה גדולת לא יבייש אוחם ולא יזכור
להם המכילה אלא יאתר להם אני מסף אחיכם אשר אבדתם

אימא בכתזכותסי' כד וכן כסוטה סי b 1ח1ס בסצ׳עא כמכו
דכתיב היא סוצתבלא א“לף כמו ויצתאש בכיון שתיתה קרוכת
לאש ככר ולא שלחה לו אלא כרסן אם לא היה סודה לא הימה
מפרססיע עס וקישת טזפא שלא מנינו כשום ספר כלא א לן^

אלאמלאבא׳לף וראיתי בכתובות שפתך .הר׳טבא ?ל ? ifכי
ר  ifשהואחסי־ח״לף'ןתואמלםיןויצתאשבצמן ?לאתנינו
כ; ככל הספרים אלא לשנן •כיאה כמו שפירש רש' ifובז ורע
השיא לי שמיס ודאי שתם הרגישו שמנא לן מקרא שהיא היתת
יוצאה לישרף שלא לביישו דילסא אמרה כן שלא לכיים ארע

יהודה ואהב שאם יהודה לא יבלת הסוד שהיא מאסר כפירוש
מיהודה הוא לכן כתבו שהוא בלא א*לף ואם זתוכונקס לאו
היא קושיא שהרי כשוטה כפי' אמרו כן כגס והיא שלחת אל
חמיה ונ!'ותיתר ליה קימר כפי׳ואס' משוס  h pfiiכשס לשכז
נוח לו לארס שיפיל עצמו לכבשן האש וצו' הרי כבס כפירוש
אסרו שכיון שלא אסרה כפירוש מכלל דאדעמא דהכייצאת
לישרף אם לא יודה יהודה אכ תא* קא תשיא לה? ולעל תוס
ולאי לא נעלם מש לסוסה ותימל ליה מימר  hwהקשו דמג ל
דילמא שלחה אליו אם יודה ואס לאו מאמר כפירוש לכן כתב’
דתלמזדא סמך על מש כקרא היא מובאת דקרינן מוכת
והא*נף נחה אינה כרבשמכקריאה כאילן אינה !כאילו כתיב
היא מוצתשאלכהזה ליס להנקר הכירי בקתק והאל’ף בעתת
שאן הימה נרבשמ&א ודאי מיכמב מובאת בלא הרגשתחא׳לף

ם’ח שהוא לשון ויצע והוא עצמו בונתיח  ifשפי‘ שחסר א׳לף
שרוצה לומר חפר א׳לף בקריאתה ולעולם סל שהיא בא׳לף
'כספרים 'שלנו ובסוטה תלסודא הוא דכעי וחיסל ליה מימר

א1מ 1ויתן להם סימני שהרי הס אמר! שתלכו כשזקא של זונות
לבקשו וחם מעצמם יכינו והנבביס עליו יחשבו סהסף גנבוה!
לסטים ומכרוהו וליכאבזה ביוש ולאסכנת•

ו>ל שיוסף הוצרך להזכיר המכירה שאם לא מכיר המכירה
הס יחשב! שמבקש להפרע מהם ואפשר שיעשו עוד
אחרת לעקור את מסף לכן הוברך לתזכיר המכירה ולאתר
להס שאין טינא בלבו עליהם שהוא יודע שלא הס שלחן לו כקש
ועתה לא אמס שלחתם אומי הנה ביאסהאלחיס וגו'ואפה.
לבסוף שלחו לו לאמי אנא שא נא דבההוא פקדא הוו קיימי
ולכן שם אמר להם האמת אמס חשכעס עלי רעה והבא כמן
שכונת! להסיר מלבם שאין לו על׳ה׳משטמת כלל שהבל סאת.ה‘
הוברךלתזכירן עזל שהוצרך לתזכיר המכילה כדי שירע

כנימן מות !בזה מובטח מסף שלא יעשו עוד עסו רעה שכיון
שמרע כנימן במכירתו שהם מנחה! לא יוכלו למחר לעשות ל!
שוס רעה ולזמר שחם לא עשו שככר הס חשודים בדכי ןה
ולכן הוצרך לומר הוציאו כל איש מעלי שלא לביישם (לירד
לסכנת• אך ככתיב קשה שאמר ולא יבול יוסף להתאפק
ולא הזכיר ממאי ובדרוש שני פירשתי אומו ועוד יתבאר בתה
שיש להקשות דביון שאמר הוציאו כל איש וראי שיצאו ולמה
ולא עמד איש אחו כמן שאמר הוציאו כל איש מעלי
כריך
והרס חול פירש רשס תיו לפני מסף שרים רכים ונכבדים והיו
נ’כ שאינם שרים וכדאי בזמן לזמר לכו אתם כמן שתם שרים
לכן ויקרא תוציא? כל איש וכזה ולא עמד איש אפילו מהשרים
ונכין והזח  ifהאריך י ול*עד יאמר שבא הכתוב לומר
עד כתה לחק מסף עצמו מלהלכין פני אחיו שהרי ולא יכול
יזסף להתאפק ולהתחזק שלא לדכר עמהם זלנלזתסודם ןענ?
התאפק ויקרא הוציאו כל איש מעלי שמא תאחר האנשים כני
הכיתהמוציאים לאחרים נשארו בכית שפן דכר עמהם הוציא’
כל איש מעלי וא״כהם המוציאים עמדו בכית לכן אמר דעכז

התאפק עד שיצאו גס כן המוציאים לאחרים ( pfjלא עמד איש
אחו

פרשת ועש דרוש שריש
אח! כהתודע יוסף ׳1אחיו אפי מאותם שתיזבני ביתי לכן מיל
כש,גא ,וירק את קולן בבכי שלא היה יכול להתמן׳עוד ןהתיזזק
ן(ן;ר מלא' ,עד שיגא ,טלם שמיד שינאז ;יק אתקולו כבכי ־
ןרר״ך ד׳א ליק אתקולו כבכי כשם שיזסף לא פייס את
אחיו אלא כנכי כך אין הקבה גואל אתישראל &א
מתיך בכיה שנאמר כככי יבואן ובתחנונים אזכילס וגז וקשת
טובא שעדין לא פירש המדרש שום דרשת כתאי קיא שאמר
דבר אחר ותו איכא לתי־ק מת פיוס הוא זה לכנות לפניהם
אדרבא הם היה ראוי שיבכו לפניו לא יוסף ותו שבתחילה פירש

המדרש ויפול על נוארי בניסן אחי( ויבך (אחר נך ריש (יק
אתקזלו והוא קודם ובתחילה היה לו לפרש תאי קרא (הרש^ף
זל רנה להגיה ולזמר דהך דרשת אינה עלקראויקאתקזלז
אלא טס יש,כאן וכריך לזמר (יטל על מארי כמ«ן ויבך כשם
שלא פיס וכו' ותאריך זל ואתר המחילה אין זו הגהה יפת
מכסת טעמים חדא ראם כן קשה למדרש הוה למת דרש זה
גבי ו׳פול על מארי ולא בקרא ויק אתקדלו בבכי ששם מדק
יותר ותו שאיך אמר כשם אלא טיס אתאחיו והלא לא היה אלא
לבגיסן ועוד כיוס ות אכלכנימן מאי כעי ועור ההגהה ענמה
שככל הספרים אין בתוככן אלא גבי ויק את קול('
אשר על כן נראה לעד שיוכן במה  iitoעור שם ( ifiיק
את קולו כבכי ולא יכל( אחי( לעגותתותו ט נכחלו
מפניו אכא כהן כרדלס אותר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום
התוכחה כלעס חכם של גויס (לא יטל לעמוד בתוכחתאתזנו
(טי יוסף קטון של שכטים היה ועכ 1ולא יבלו אתיז נענות
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אוח! כי נכהלו מפניו כשיכא הקב ה להתיכח ע  8כלא ואחר
מישראל עאכו ע'כ ובזה המאמר קשה שלפי מה שדרם לא נגע
!לא פגעכפסוק זיתן את קולן בכט אלא דרשח! בפסוק ט
נבהלז מפניו ואם כן למס הייתי מקיא (יק אתקזלו וט ותו
אומרו יוסף קטנן שלישבטיס היה ומאי במלותיה של יוסף גט
אחיו אם קטן כשנים גדול בחכתה ובגרולה היה והכי פריך
התם כמגילה פ׳ק גבי מש יענלה בעירניה שגיל ליה ופריך
וכי מסף תעלת הזי לגבי אחין אלא לגט אביו אמר וישמחו
ישראל על רא ס המיטה היינן לאיורי אינש?תעלה בעידניה זכו'
זכפ״ק לחגיגת אמר ר א כד הוה תטי להאי קרא תות בט ולא
יפלו אחיו לענותאותו פי נבהלו מפניו ומתתוכחתשל ב׳ו כך
של הקב ה עא’כו והתם לא אמר יוסף קטנן של שבטים ותו
איכא למידק שמהתיכתתיש כאן כי נבהלו מיד והלא עדיין
לא הובחן כלל אלא אמר העור אבי חי וגו'ואפשר לומר לזה
שכיון שאתר אני יוסף ידעו שעתיר להי/וכח עמהם זלכן נבהלו
מפניו ולזה עשהק ז שפיר וכן פל אזר מדע במעשיו ויודע
שקראו לן לדין ועתיד לתחוכח בז ונבהל ועיי יתבאר בס״ד •
ול׳ער קשיא ליה אותרו זיתן את קולו כבכי לתת נק קילו
בבכי ולמה ככת לזה אתר דע שיוסף לבן נק ק ולן
לבכי לומר שהוא חטא לתם במהשהזניא רבה וגרס שחטא(
עסו ולכן בבה כמתחנן עליהם שלא יקנאו פיר ולא יבקשו
להרע אותו נמכא שבכה כאילו הוא החוטא אליהם ומתחנן
לפניהם אס כן קט:ן של שבטים מקרי ולכן עשה ק׳ו ומת ייסף
קטכן של שבטים כאותה שעה שבכת הוא לפניהם על חטאיע
שחטא להם ;לא יבקשו עוד להרע אות־ כאשר עשו כראשונה
ואמר להם < vfיוסף אחיכם חי אני ולא כמו שאמרתם שהוא
מתלא יכלו אחיו לענותאזה! כי נבהלו מפניו לכן בגת שלא

פא

הביאן קרא של ויק אתקזלן לא אמר קטנן של שבטים אבל
כהן ברדלס הביא קיא לויתן אתקולו כבכי לעשות ק ז שאין
בו פ׳רפא תקטנן שנ שכמיס להקמת (לכן אמר קרא (יק את
קולן בבכי וגו'ולא יכלו אחיו וגו' כדי שתוכל לעשות ק״ו

לכשיתזכח הקב°ה ע 6כו זלכן אסר אחר כך דבר אחר זיק את
קולז לתה בכה לא לעשות קו כמ״ש כהן בררלס אלאלזמי
כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלאכבט ולכן דרש לכסון
לזמר שאין בכי ות כבכי דכתיב גט כנימן שבכי דכתיב גט
כנימן היינו בכי של שמחה שלאה אתאחיו סאב ואס הידיד
לו או כמו שאזל שבכה על מארי! שראה שעתיד כיתהסקדש
להתרב שעתיד להיות כחלקז אבלבכישצאחיוהזאכטפל

ועחק

פיוסוכשם שיוסף פייס כך הקב°ה וכו •
במאמר של אנא כהן כלילס איכא למידק לבא אל
ביאורו א'אומרו אוי לנו מיום הדין אוי לנו סיום

הח1כחת דלפוס ליהפא היינו דין והיינו תוכחת ומאי האי
שאסר דין ותופחת וגם כן אוי אוי כפול זח! אומרו בלעם
חכם של גויס רלסה הוברך ליוסף זכלעס תסגי בחרא מנייה!
ולמה הוברך להביא מיוסף וכלעם ותו אומרו עם כל א‘ ואחד
מאינפקא מינה עם כל א וא׳או עם טלם ותו כשסיים אוכיחך
ואערכה לעיניך הערכה זאת מאי היא •
אך* לער יוכן יאיתא כשכתפי עקיבא בעז סי׳נ׳ם לעתיד
לבא יאמר הקכ ה לישראל לכו נא אגל אבותיכם ויוכיח!
אתכם והם ישיט אנל מי נלך אנל אברהם זכו'אלא יאמרה'
ומשיב הקבסה תואיל ותליתס בי אסיהמחטאיכס כשני כשלג
ילבינו( ופי' מאמר זח תחנאנו כרמש ח*ס של פסח בארוכה )
הריאות! היום הוא מסהיעכחת כמ׳ש לכו נא ונוכחה וקודם
לוה הוא מם הדין דהיינו מס שמת האדם ומקרין וחשטן
על כל מעשיו אם טוב ואסרעעשה לכן אמר אזי לכן י*וס
הדין הוא מם שמת שעל ברחו עתיד ליק די ן וחשבון וא*ת
ניחא ליום הרין כי אין סביל ששייך לומר אר אך יום תוכחת
שלעתיד לינא אוי ואבוי שהרי אנו נאסר יאמר ה' והוא ישיב
אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו לוה אסר אעלפן אוי
לנו מיום התזבחסשמייודעאס נוכה לפך שאפשר שלא כולם
יוכו לזה שיש טשעי ישראל שלא יזט לכך זכיובא ובזה ניחא
שלא אמר אוי לנו ביום הדין אלא סיום הדין ראי לא חוה אלא
מס הדין שייך לומר כמם היין אך כיון שהעונש מתחיל מאותו
היום ותלאה וישאחכיוסתוכחתכאמזר לכן אמר סיום הדין
ולא אתר ביום הדין שלא אות! יום כלבד יש אוי אלא מאותן
מבינו שהאדם ניבול בדינו בחרא
והנה
יום מתחיל:
התלתי או על ירי חכמתו כי רבת שיכול להכיל עכסו בסעמתין
או על ידי שהם רכים זהתיכע יחידוע> שהם רכים נובחים
ונגד שתים אלה אתר נגד חכם אמר בלעם עם אתונו קוק
כנו של ק’ו כשיבא בדין לפני ממס הקבה ונגד רבים אכל יחיד
אמרמסףשהיה יחיד והם הנתבעים רבים לבן אמר בלעם
חכם של אה וכו זיזסף קטנן של שכטים שהיה יחיד אנל רבים
לכשיכא הקב°ס להתוכח מחכם שבחכיייס ומקור החכמה וגם
יתוכח עם כל אחד ואחד לכדו עא״כז ־
ואמך אוכיחך ואערכה לעיניך נראה לפרש עם מה שא?!
כפרק חלק שא’ל אנטינינוס לרבי יכול אני לפטור
הגוף והנשקה ליום הדין כיבד הגוף אומהנשמת חטאת שהרי
ממס שפית ממני כאבן רוסס וכו׳והשיב לו רבי שאינן כן מקל
יטל

פרשת רגש דרוש שדישי
עוי ו£שחזב;׳זב6בא הפלך והטוען עזר אכל הנמלים
;העזר טןעןפ־ח אכלם זתקבה מעלת אותם פסח על היציר

;רן א;תם ;.־ cאוכיחך על מה חכלתהן התאנים ואח כ םשענ7
ואעהבה המשפט •לעיניך כאופן זה אפלת הפסה על העזר
)ל עס מ ז שאזל עני ועשיר ורשע בא(
קור
ואכלתם •
לדין וכו' כתיש תאמר זה בארוכהתיטב פ'(ישב עש נמגא הלל
תחייב העניים <אבח לעשירים י7סף לרשעים ;הם מקל זלנזעה
לעולס שחושבים להננל מיזם תלין עי טענתם  cbאוכיחך
(את על הייתי א; עשיר ובז‘ ;אערכה לעיניך אכיא לפניך א?
(יוהף < מהו שאמר אלה עשית והחרשתי
צלל
שהקצה מאריך אפיה ונכי •דיליה ימית הואיל שהחרשתי היזת
אהיה כמזן צשברקך ג׳אק לאס-להפניש לעניים ועשירים ;רש
שטעניזש כמנה לזא אי» כן הלא אוכיחך וכשתנא לטיגק'
טע$ה עצי היית ;אערכה לעיניך שלשת אלת •
 stufyבפירוש ה בת; כיפ נ? שהקו עגמו מגיד-הכיעב
;מסף עסה הק/יצגמו ;לכן ככה כמו שאה בן,מ
דיאלעזי כד מהתשילהתי קר-אכבין/ש זיתן אתקילו כבכי
שבכה כל כך ערכי-ז<שמעז -מי»ריםהבכי' זישתע כית פרעה
(לחיסבבה משים שייאמר <;םףאל אה•; אני יוסף זשקר דברתם
שאמרים וא־זחתתשאני-חי שמא כמ;כןשקרתם שאמלתם
׳שאכי חי והוא מת ? 6Fהעזר אבי חי גמז שאמרתם■ אודילתא
שגם זה שקה זלא־ יבלז־את‘; לענזתאית; ;ל;מר לא כי אלא חי
הזאולמה לא ענו איפייו זאתמשום שנכהל; מפני; וכי' רש* זל
מכני הכישה !נפקא ליה מדלא אתר כי נבהלו ממנו אלא כי
נכהלז מפני; ;על ;יה-עשת ק* ו שאס אני שקטקשל שבטים אכ-י
ועלן אחי לא יכל; לענותכשיכא מטס הקב ה להיסכחעמי מת
אעגס זכי יפקוד על חטאתי מהחשיבנו ;לכן ;יתןאתק;ל7
ככבי  tfiלמה ויתןאת׳קולו כבכי משוסויאתריוסף אל אחי;
וג ;'(לא יעל( אתי; לענזתאפילז על ענק אביו זמעתהכש אחיו
פיכמ יגל (את ;’לפז ידיהם מלעשות עמז רעה שהזכיר להם
■עינם מם הדין ואפילו סוא שלא חטא בכת *
ועוף  itשהם אמר; לן ;היה צראזתו כי אין הנער ;מת

יעקב אבינז לירדבשלשלאו׳של ברזל לקיים נזרתביתהביזריס
ולזה ראיתיבפק דשכתשהקשו התס'זל קושיא זאתדהא דרב
קונא סתם יתרגז שמי מ לא היה הגלית כל כך שמשי-ולד יגחק
התחיל הגליתיהיה נחשב להם גציתבהייחם כגרים וכו' ע מ־

ויתבאר; עיר דבריהם ותו קשה שקישיא זאת אפשר יכל
שכגשעי אותי גדיק יבשל כי איך יתירן קושיא זאת כת פ למן
רמז לז אי משים רמז וחימר ליה מיתר זלא יהיה קנאת ביניהם
ימה לו אגל חליפית ית; אעיקיא קושיא ליתא שכיזן שננטער
;ראה שאחיו העלוהו לגדילה כתנא שנם קנאתם אכרה ממה
שראו בעיניהם הן אתת שמנינו כשבא אכיז לברך לבנין א״ל
שים ימינך על ראש; שלא יהיה קנאה ביניהם משמע שחשש
לקנאה ילע תאי קאמל אאמראלאממההדר זיע־הניחא לעכין
חליפות שרמז רמז לו אך בג מאזת כסף מאי איכא למיתר ולזה
זל אוצי לאחר יי נתנן לו והס לא ידעי א כ כשלת בחליכו׳איכא
קנאה בכל עתשלוכשם כענק כתינתפהיס אך בתימתלשעת
יש קנאה ואחכ חלף עבר אכל לענין איך משני הקושיא ילתה
אמר• אלא היה א פשר לומר דיהק אלא לע׳לס לא נקן לבניקחמש
אליפות אלא השוה לכולם ולכן אמר לכולם נתן לאיש חליפות
וכניק בכלל אלא חמש דקאמר היינו רמז זלא נתן וזה דוחק
לאין המקרא יזגא תירי פשוטו בנתן לו ממש חמש חליפות
אלא למה חמש זלא פחיתולא יותר לוה אתר רמז רמז לו והררא
קושיא לרוכתיה • והנבון אגלי במה שים להקשזתדתאי
ראיה מייתי קרב והלא רבאמר אלישנהאדסכןמבנממפני'
םע> משקל שתי סלעים ירדו אכיתינו כגלות אך כאן המקשה
מקשת ליוסף איך שיכה לבנימן ואו לא היה גלות אריב' מעלה
גדולה היתהליזכף (לאחיו שבאו לפרעה כרום המעלות ומאי
אייתי מלב ילבן נראה שמעולם לא הקשה התקשה תמתשירדר
במגרים שעדיין גלות ליכא 'אלא הלק דבר שנגטער בואזתן
גדיק שבשביל משקל קנאוהז ומכרוהו יבשל בו ולכן רייק לי שני'

שאחר שמי«ת• דברי רב ימר ואתר והדר פבידאיהז תילתא
בבנימן כי היני למקנת! ביה אחותי והאריך כזה לומר שאין
 ipwpאלא לענין קנאה שיקנאו כבנימןכשסשויקנאןב;
ביר!• וחת אביו מנדת;  cFiהיתכן כי אמרתם לאבי •אחיו ותו לא זהו קושיתולזא אלא רמז רמז לו כשם שיעקב לאי
חשש לעשות ליוסף נתינת פסום שרמז לז שעתיד לעלו׳לגדולה
טריף טורן/יוצזף ועור אבי חי אש אני מסן כבבת עין יעקב
יזאר מאחיו ולכן שינת אותו ולא חשש לקכאתאתיז שידע שבל
?׳,פשר שאחיהם שי!םףיט״ט ;עזר אכי חי ;לא יכל( אחיזזגז' •
קנאתם לא יועיל שעל כל פנים יתקיים מעלתי תה שגורו לן חן
ובפה שפרש'זל ;לא יכל; אחי; מכני הבישה אפשר דדייק
השמים כמו כן חשף רמז רמז לו שעתיר זנו'ואילו הכתונת
מדקאמר ולא יכל; דמשמע שהיה להם לענזת אלת
ה«ה גורס שום רעת לכסוף כלי תקומה לא היה יוסף משום רמז
שלא יכל; מפני הבושה ;אל; תפניהיראהלאה^לצלאיבלואלא
י ולא עני אית; כי נבהל;ן •’מ הראשון נל י«תי *
לתת חמש .חליפית אלא שכיון שאדרבא לטובתו היה לכן נם
ו^ל ככתוב דמגינו רעש; הישע אמר יקרב! ימי אכל אכי
איהו לא מנע פגמו תגרמיז עס שיהיה בהה קנאה שייעכי לא
יוכלו לו עם בניתן ואילולי שהיה רמז כרכר היה חושש לנעי.
ואהרגה אתיעקבאחי שפי'אין ג ל בתיי אכי שגער
היא ל; אלא גש תיך האכלותאיני הורגי אלא יקרב; ימי אכל
שננטעד ואילו הביענתמרישיה לסיפיהרעה היתה ל; לא היה
מביא לבנימןרעהעל ראשו משוס רמז חך כיון שלטוביע יגא
(אז כשיעברו ימי אכל; אז ואהרגה את יעקב אחי ;זש שאין
היכר לכסיף ואיכארמז לכן לא חשש לקנאת ;דוק •
לירא תמני שהרי אני מסן ולא עש; הרשע שבקש להרוג אחין
על
;אפיל; עש; אמד יקרב; ימי ולא חין ימי אבלות ואיך יעלה
דנא הייתי אומר שההקשה הביןכדברי לב
ומקרבת
חי
אבי
דעתיכס להניקס אני מבס זח א׳א בש;ם גד שהרי העוד
שהבתזנתהזא שגרס הגלות זאלולי כן לא היה ■ל s
גל׳תכמו שהבינו התיש' זל בפה דשכתשלכן הקשו והא לקיים
וכיון שחי הוא איך אגער ל; כחית וזח כמתלהלה המרה זיקים
שהס לא חשש; לאביהם ולכן ולא יכל? אחי; ולכן ניחא שאחר
ועבדים יעני י׳זחם ירדו זלא משקל שני סלעים גרס ל ז א < Vl־.
שנקבל יעקב אמר( אנא שא נא לפשע אחיך וגו • שאינו כן שלא היה אלא גלגול בעלמא כמו שתרנו ביסס'מש
□';תה באתי למאמר שהגבתי בפתח דברי שיש להקשית אלא רמז רמז לו שבני דחל על ידי שיקנאו בהם עולים לגדולה
חלא דאיך אקל שזה גרם ;הלא אמר; ראוי היה ובן עתידלגאתמעך כןשע■ שקינא בו היין וכקש לתזרגן ינא .
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מלכ:יהתלךכה לבזש« גולמתזצעיין מסף לקרתו לירמזדה
,לא החד ת-זןרעזת שעברו על בניתן לומר ל 1שהשכלתם של
נ;י רחל היא הגבהתס (לק לח חשש לקנאתם ולעולם כתן לו
 cmחליפיתסשלותולק לא חפש כתי■ כשלש מחותבשף שנתן
לן מהאי טעמא :ל :ן נסכן לח חשש רבי בניתן בר יפת להשיב
ג□ על בלש מאות כסף שמהאי טעמאינזל ליתןלזבלמה
שהזה ס פץ (איי שק (אין .פגע רע אלא שלום •
ובזה י אבאר הנתיבים כק-נור שחמר ויאמר פרעה ער
לכולם נתן שבא( הכתיבים לתני־ כמת חיבה חיבב
פדעה ליוסף•• ער שאמר ליה שכל העיכובים שיש כד לומר שעל
ק יאמרו שלח לבא למכרים כזלס הוא הלקש אחד לאחד לפי

שולסדקן לאנשים גחלים שאם כקטון שבהם נמגאכו רות
תלהיס כ׳ש □תער □דולים (ק"( כאביהם (לכן אמר תחילה
והקול כשמע טתפרעהלאסר באז אחי מסף שיל מאי.לאמר
&א הכונההלא תיעא שנשמע שוס דבל מענין החכירה ח׳ו שאם ■
ק פרעה ידקאי׳תם להורגים אלא !סקול נשמע בית פרעה
לאתר רזק־א באו אחייזסף.ותן.לא לק ויטב הדבר וגו'ולק
ויאמר פרעה אל יוסף אמר אל אחיך .שאענשאיןרשותלאדם
חי לפשוטיד(נבאזגרותהתבואה:כי אס מסף זעל פיך ישקכל
עמי עכ^־תן להם רשות (ילבן באזכרות התבואה ויטענו א׳ז
כעירם כאטרמכלון שאת הוא תשואתעשו טענו מעכמיכס
את־בעירכס שאתם חשובים בעיני:כיוםף .ואמר ולכו בואו
ארכה כנקשה>.לל (לבוארכה בנק ובואו אלא שחל וכשם
שאתם כהליכה כשמחה מכטוב לבב הולכים מבתה דברים
שמכאת־ ליסףרמי ושלוט  .ובז כן בואו כשמחה בתופים
ובמחולות לק אמר ולבז בואו להש״ת כיאסלהליבה •שמא
תאמת ואק־-כניח לאבינו הקן ונבא ומה נס לנשינז וטפינו
לך; את' ןקת! את אביכם אף אם יסרהב וקחו א תש אויע ואת
בתיכם זב7אדאלי שלא על־סמך יוסף בלבר אתם באים אלא אלי
אתם באים  cfiובואו אלי אי נמי לא תאמרו• וכי אבינו שולט
בארץ כנען יבא למכרים לוה אמר ובואו אלי שאני מלכתי
בכיפת ואין זו ירידה אליו לבא אכלי שתא תאתרו ואיך נבא
ששם יש לנו תרעה לכאן לוה אמר (אתנה לכס מטוב ארץ
תכריס והיינוארץ גשן כפי' רש>זל שמא תאתרו ׳הרי אמת
כל המכפה לשלחן חכרו כמה חלאים באים עליו (אסכן אנו
נס כן נהיה נכרכים בכל עתלמלך לוה אמר אתן לכן אתאר ץ
נשן ואתם אבלו מעכמיכםאתתלב הארץ שכבר הרשתי לבם

בפעם הזאת ?אמר ואתה נותח זאקעשו פי'רם י ואתה ניתק
חפי לאמי להם וכו' וננ לישה הכתוב דלפי הנראימן ■כתובים
נימוס של חכריים היה שאין אדם משאר העם יובלו לרכיב על
העגלותזזלתפרעהאו אחד מהשרים הנכבדים אבל שאר כעם
איכס רשאים לרכוב על העגלות וכמדומה לי שק לאיתי
במפרשים?{ ובעתאיני זוכר תק־ם תושבז זהנהפדעהאחר
שאמי להם מה שאת׳אתר ליוסף איני כדיך להמתברוכל לאמר
כל פרטי הדברים שהרי ואתה נזהה על עמי לעשות בטוב
בעיניך שכן אח' ליה ועל פץ ישק כל עתי רק הנשא אגדל ממך
וכל מה שאתה עושה עמהם יטב בעיני אך בזאת שנימוס
של מכרים שאין ארס יכול לרכוב על העגלות כריךאנילומר
שתאמר להש זאת עשו הרשות נתונה בידכם ליקח עגלות
לטפיכס יננשיבס וזה בעבור כבור אביכם ו?ש ונשאתם לשון
נשיאותאתאכיבס ובאתם שירעו הכל שאני דן אתפס כאחד

פב

מן השדים ולוה ניחא שאמר זנשאאם וגם אינו מיויתד שכבל
אמד וקחו את אביכם אך כזה •שפירשתי יבא תיסב ועדיין
אפשר שיש לנו שם כלים קרבת ואיך נוכל לבא מיד וכריכי אנן
למחר עד שנאסוף הבל שהרי יעקב חזר הנהר אפילו על בלים
והיינו כל פכים קטנים ובזה פגע בשרו של עשו לכן את ומעב
שאביכם חושש על פכים קטנים אתם לא תעשו כן  f!kזעיכיפס
אל תחוס על כליכם שהדי כי טוב ארץ מכרים לבש הוא ולמת
תחוסו על פכים קטכ*ס זכי חי שנותנים לו כלי כסף וכלי ותכ
חושש על כלי חרם לכן אמר ויעשו ק כני ישראל שלא חששן

על כלת שבזולתפירוש זה משולל הכנה  ohויק לתם יוק>
עגלות על פי פרעה שאתר לשרים שאם נותן עגלות לאו
מדעתו הוא עושת אלא על פי פרעת עושה והמלך יכוללכטל
נימוסם ואחר כל המעלה הואתאמר לאחיו שהיום הרתמזלס
שמהיום הזה והלאה יסירו הבגדים הגואים מעליהם מלנוע®
הקנאה שיש בידם מש בקנאה שתי כישתא'שעל ידי הקנאש
נוקם נקמת! כענין אתי יוסף שכקשו להורג! זא' שקנא ס ילבב
אכל אינו עושה מעשה לכן לכולם נק לאיש שתי חצישת
שמלות לומר שלא יסכא בתם לא קנאה של כקמה ולא קנא®
שבלב הן הס השמיזבנימן אפשר שיפחד מהם על זאתשחכאום
הם לזה כקש כסף ונתן ה חליפזתלרסוז שבני רחל ה&פלקם
היא הגכהתם ואם יקנאוכזאררכא לטובתו בעט ן .מרדכי
כמו שפירשתי לעיל; מ־איתי שכתבהרמ°א ?ל שיוסף לקח אי#
כניתן לעבד לשעה ודין בני נח לשלם עשרת כרמיו לק נק
לו שלש מאותכסף • שערך העבד שלש-ס כקף ועשרה פעמים
שלשים הם שלש מאות ונכון הוא:

תם פרשת זיגש
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ויקרבו ימי ישראל למות כתיב כי גל אנכי עמך תושב
ככלאבותי יפי נרים אנחכזילפכיך ותושבים כבל

אבותינו עגל ימיט עלי ארץ ואין סקזס חלןאי כגילו של כזת5
אן כגילו של.אילן אלא כגילו שלוטף כשעה שהוא עף דבתיס
בגל עוכר (אין מקזה אין מי שיקוה שלא ימות הבל יודעים
ואומרים בפיהם שהם מתים אביהם אמר ואנכי הולך ערירי
ינחק את (אברככת לפני ה לפני מותי ואף יעקב אמר ושכבתי
פס אבותי אימתי כשעה שנטה למותעכל•
כ*<לת

אק ישראל גדולה היא עד מאד סכל הדד בת כסא

עין כמ*ש ישעיה וכל יאמר שק חליתי העם היושב
בת נשא עזן ובן אזל כל הדר בארן ישראל דומה כמי שיש לן
אלוה וכל הדר כח״ל רומה כמי שאין לו אלוה זפירשתי מאמר
זה לפיל היטב ודבר הלמד מענינו הוא כדאיתא ככתובות פ
שני דיינינזרות ונשאתני ממכרים וקברתניבקברתם
אמר קדנא דברים בגז י־דעהיה יעקב אבינו שגדיח גמור היה
ואי ייתים שבח׳ל חיים לחה הטריח את כניו שמא לא יזכה
למחילות כיונא בדבר אתה אמיר וישבע יוסף את כני ישראל
וגו אמר רבי חנינא דברים בנו יורע היה יזסף בענמו שנדיק
גמור ואם מתים שבח’ל חיים למה הטריח את אחיו ת פיסא
שמא לא יזכה למחילות עב והנה מאתר זת מרעיש ומרגיז
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לכ״ח שלא לשקר בשבועה . .ואף שאין בה" מעשה מ״מ מחומר השבועה חייבו
התורה מלקות .וכבר כתבת^־לעיל פ" יתרו תיקונו אבל יזהר החרם
מאוד כשיזכיר את השם יזדעזעו איבריו כי האל בשמים חי וקיים לער ואין קייס
כקיומו ע״כ בזכרו שמו הגדול על מעשנו ועל דבורנו ראוי וצוחויב לזכרו באימה
ביראה ברתת ובזיע ולא כמהתליס ומדברים בדבר קל ההווים והנפקדיס ואינם
נשארים בקיומם כמונו בני אדם ושאר דברי עולם השפל ע״כ ראוי להיות ירא
שמיס ויזהר שלא יוציא ש״ש לבעלה מפיו ואס שגג יאמר אחריה בשכמל״ו:
רכ"! £שלא ל־שבע על שקר שהוא שבועת ביטוי ומשירש שבועת שקר יוצא
שבועת ביטוי זה שהוציאו הכתוב בלאו מיוחד כלו׳ שנשבע לקיים דבר
ולא קיימו שהיא נקראת שבועת ביטוי והטעם הוא כמי שהשם ב״ה קייס ולא
ישתנה עדי עד כן שבועתו יהיה קיימת לעד ואין לו היתר כי אס בקיבת
שוס חידוש לנשבע כגון שיאמר אלו הייתי יודע דבר פלוני לא הייתי נשבע
מעולם שזהי כמין אונק משא״כ הנשבע על דעת אחרים קשה להתירו מכיון
דקלק דעתו מן הדבר ונתלה בדעה אחרים אין טענת אונק ושגגה מכיי אצלו
תהו שאחזיל הנשבע ע״ד אחרים אין לו הפרה חרץ בדבר מצוה כמבואר במקומו

(א״ה ומהר׳ ס כתב וז״ל כתב הערוך בערך שבע משם רב שר שלום ורב יה־דאי גאון שאם
נשבע בי׳ דברות או בק״ח אין לו התרה לעולם ולר״ת תקיעת כף במקום שבועה
ואין לה התרה לעולם ע״כ :

ר״ל

שלא לעשוק פ׳ שלא נחזיק במה שיהיה בידינו מזולתינו דרך אונק או
או דחייה ורמאות לומר לך ושוב כדי לקבב שישאר לתם מה שבידם מזולתם

וזה נקרא עושק ואע״פ שהעישק והגוזל .והגונב הכל ענין א׳ הוא עם היות
שהמעשה חלוק זה מזה כי כונת שלשתן שלא יקח אדם ממון מזולתו בשום צד
מ״מ באי לכי אזהרות רמת כדי לזכותינו במצות כמשז״ל רצה הקב״ה לזכות את
ישראל לפיכך הרבה להם תורת ומצות ר״להרבת מצות על קוטב אזהרת אחת
כמ״ש ודומה לו .והכה לאו זה הוא ניתק לעשת כצו׳ שישיב החמק אשר בכפיו

וירצה את חבירו על שהקניטו והכע־קו וכבר נודע גודל כח התשובה:

רל״א

שלא לגזול .מדאורייתא אינו חייב על לאו .דלא תגזול אלא כשגזל שית

פרוטה כי ההורה לא תתחייב אלא ביבר שהוא ממון ופחות משוה פרוטת
איני כקרא ממון מ״מ איקור דאורייתא הוא כמו חצי שיעור שאין לוקין עליו והוא
חקור מדאורייתא ומ״מ אף שגזל שוה פרוטה ומעלה אין לוקין עליו לפי שהוא
לאו הניתק לעשה דהשבה שנאמר והשיב אח הגזילה וגו׳ ואפי׳ ביטל עשת שבת
שהשליכה לים הגדול או ששרף אה המילה שאיכה כמכאח עוד מ״« אינו לוקה
לפי שהיא ניתן לתשלומין שישלם מה שהיתה שוה וכקמכו מצות אלו ללקט
שכחה ופאת להורות לאדם זה מה שהוא שלו אינו שלו כ״א לשעה קלה נתנו
לו הש״י אקר לזה הטעם נתחייב ליהן לעניים חלקם כ״ש רק״ר שיזהר האדם
במה ־שאינו שלו שלא ישים עיניו ולבו עליו:

רל״ב

שלא חל [,פעולת.שכיר ובהיות

שהש״י ב״ת חפץ בקיום תאדם אקר

ברא
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לז

■ברא ומזמין לכל אדם פרנסתו ביומו וגזירתו ’תגיד שפועל זה יאכל אותו
היום משכירוחי ואליו הוא נושא נפשו להתפרבק בו ומי שעובר ח״ו אז מלאך
הממונה על אוהו היום קובל לפכי ה׳ על זה שעבר ומדת הלילה יעורר עליו

ויבקר פנקסו ו־ענש עונש נפש ע״כ הזהירה ההורה בלשון כפול ביומו החן שכרו
ולא תבא עליו השמש ופי׳ חז״ל ששכיר יום גובה כל הלילה;*שכיר לילה גובה
כל היום (אח״י האר"’ ז״ל הזהיר מאד בזת כמ״ש לקמן בקיצור מאי";) ובק׳
חינוך קנון כתב עעס הדבר ששם ההורה גביל וזמן יום אחד,זלא יותר כי דרך
.בני אדם שיוכל להתענות לפעמים וקמך דבריו על .לישנא דקרא .שאמר ואליו

הוא נושא את נפשו והאר״י ז״ל לא היה מתפלל תפלת ערבית עד אשר שלם
תחלה לשכר שכיר .והטעם שהשכיר נשבע וניטל מפורש בגמרא''מניעם שבעה״ב

_

טרוד בפועליו ומהר״גג נתן טעם אחר מדהזכירה התורה לא תלין כי אליו הוא
נושא את נפשו ע״כ הקילו בו חז״ל לעני[ שבועה כדאיתא בח״מ סי׳ פ״ט שכיר
הבא לישבע אין מחמירין בו ואומרים לו אל תצטער את עצמך השבע וטול:
רל״נ שלא לקלל חרש .ולאו דוקא חרש ה״ה אפי' שאר אדם שלא בפניו שנא׳
לא תקלל חרש ופי׳ חז״ל נקט הכתוב חרש לא תקלל כדי ללמוד ק״ו
יומה חיש שאינו שומע והוא מקללו הזהירה התורה עליו ק״ו המקלל השומע
׳שנתקצף ונתבייש וכונה השי״ת ־ שלא ידבר שוס דבר רע על שוס אדם .ומכ״ש

g;•-

יישם

׳שלא להוציא קללת מפיו וחיששין לקללות כי אפי׳ קללת הדיוט תעשה
■והדביק בו את המארה והצער .וז״ש חז״ל ברית כריתה לשפתיס .ועוד דרשו רז״ל
דכקט חרש מת חרש בחיים יצאי תמת שאינו בידים ולוקין על זה אף שאין בו
׳מעשת (אח״י כבר בעניותי הארכתי בזה בדברים אחדים ויש מי שכתב שלא לקלל
כלל לשום נ5יא ויש נזה קוד ואכמ״ל מאי״ן)|:

׳רל״ד

שלא להכשיל סס שנאמר לפני עור כו׳ .קיפרא לפני סימא בדבר והיה
נוטל ממך עצת אל התן לו עצ< שאינה הוגגח לו והוא שנא׳ ולא יראה

>3ך ערות דבר והוא ערות דיבור והוא לאי שאין לוקין עליו שאין בו

,רל״ה

מעשת:

;
L

והעושה £
שלא לעול המשפט .כי המשפט לאלהיס הוא והוא שופט צדק
העול מכריע הכף וחידל טובת מעולם כי במשפט צדק יתקיים "שובבני

׳אדם וצריך מחין ויישוב הדעת
-ומפני חומר הדין שבחו הרבה

שלום שפטו בשעריכס
\
רל״ו שלא לכבד גדול בדין

הרבה כדי שלא יטעו כי תרבה דרכים יש
מי שיוכל להטיל פשרה ועניו נאמר אמה
איזהו מ־זפט שלום הוי אומר זה ביצוע:
ותטעם שלא ’שתמו טענות חבירו ומ״ת מושיבין

לדיינים
ומשפט  .ק

לת״ח ואומרים לע״ה שב ואס לא ישב אין חוששין בזת:
:רל״ז לעשות פשר בין בעלי דינין וכשם שהוא מוזהר שלא יטה אה הדין כך
הוא מזוהר שלא יטה את הפשרה לא׳ יותר מחבירו והא דהוכיא קרא
•׳לשון נצדק השפוט את עמיתך להורות אם העני יתחייב בדין יהן הדיין בשביל
:עכי כ״ש בדהע״ה ויהי דוד עושת משפט וצדקת משפט לזה וצדקה לזה וראיתי

■שש׳ קי׳ מהרש״ה שהיה דהע״ת מתיירא אולי יעשו קנוניא עשיר ועני כי היכי
שיוציאו

2_-
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שיוציאו מדהע״ה ממונו בדין כי מעולם לא נתחייב העני לעשיר כלום לזה התפלל
דוד המלך ע״ה עשיתי משפע וצדק בל תניחני לעשקי שלא יעשו עלי קנוניא;

רל״ח שלא לרגל בחבירו .זוהר פ׳ נשא באד״ר ריש פתח ואמר הולך
מגלה קוד ונאמן רוח מכקה דבר האי קרח קשיא כיון דאממר
אמאי הילך איש רכיל מבע״ל מאן הולך אלא מאי דלא אתיישב ברוחא
מהימנא היא מנה דשמע אזלה בגוויה כחזירא במיא דראמי ליה לבר

רכיל.
רכיל'
ולא
מ״ע

משום דרוחיה לית רוחא דקיומא אבל מאן דרוחיה רוחא דקיומא בית כתיב.
ונאמן רוח מכקה דבר ונכלל אבק ל״ה היא המשבח חבירו בפני שונאו שנא׳
מברך רעהו בקול וגו׳ ותיקון המספר לה׳ר וההולך רכיל ילוס מ״ח צומות.
ויבקש ממנו מחילה וילקה ויתענה מ ,יום לכל הפחות ויהודה כל ימיו יישוב
בחשובה שלימה ויהיה כל עקקיו במלות ובעקקי שלום בין כל אדם ונין איש
לאשתו (אח״י רגע אדבר במש״ל .פי׳ המפורשים פ׳ הולך רכיל שהפונה מי
שהוא רכיל מגלת אפי׳ קוד שהוא דבר חמור כל קבל דכא נאמן רוח לא מיבעיא
שקוד אינו מגלה ואפי׳ ענין שאינו קוד אלא מכקה דבר קען פרעי אשר כמעט־
אין בו משוס גלוי ומ״ש משבח חבירו בפני שונאי שנאמר מברך רעהו עמו
הקליחה דמברך רעהו היינו אורח שמשבח לבע״ה שעשה עמו עונות כמ״ש בקוף
ברכות וזה של משבח• חבירו הוא פ׳ג דערכין ובגמ׳ נאער קתם אל •יקפר

בטובה שא חב־רו אך הרמב״ס פי׳ בפני שונאו כמ״ש בת׳ דעות ובפי׳ המשנה.׳
פ״ד דאבות ונעלם מ״ש בפי׳ המשנה מכמה גדולים .ורשב״ם פירקו יותר מדי
ואכמ״ל־ מאי״ן):
• רל״ט שלא לעמוד על דם רעהו כשיוכל להלילו והוא אזהרת שלא ימנע מלהליל'
נפש מישראל בקככת המיתה והאבידה ויש לו יכולת להלילו ובכלל אזהרה.
זו שלא לכביש עדות גס שלא להלשין את חבירו •ומשראו בעיני השר ומעליל
עליו ולוקח ממונו וממית את רעהו ואת אשתו ובכיו ההלוים בו ועובר על מ״נג־
של ואהבת לרעך כמוך ותיקונו שיפרע לחבירו כל מה שהפקידו ויבקש ממנו
מחילה־ וילקה ויתענה יותר משנתיים ימים ויתורה כל ימי חייו כי כחשוב כאלו הרגו־
ואת אשתו ואת בכיו וחבירו וכמת עבירות עשת ע״כ ישבר רוחו־
ואס אין לו לשלם ירבה עליו רעים ויבקש עמנו ?וחילה וילמלם ויפרע לו או־
ליורשיו ואס יש לו מה לשלם אז א״ל כ״כ להרבות עליו מ״מ יבקש ממני מחילה?
בג׳ אנשים ויהודה וישוב כל ימיו ויתענה ש״א העניות כמכין אלהים במלואו־
עולת א״ש עם הכולל כי בעינו הגביר שילטכות אנהיס אחרים והחליש אלהיס׳
קדושים (אח׳י עירב כימה דברים ואכמ״ל .מאי״ן):

ר״מ שלא לשנוא אחיו בלבו .קפרא וז״ל לא אמרתי אלא שנאה שבלב אבלי
כשיראה לו שנאה וידע שהוא שונאו אינו עובר על זה אמנם היא עובר־
על לא תקום ולא תעור ועבר ג״כ על עקה של ואהבת לרעך כמוך והקובע:
שנאה בלבו על אחד מכל ישראל הכשרים עדר על לאו זה ואין לוקין עליו
לפי שאין בו .מעקה .אבל בשנאת הרשעים אין בו איקור אדרבה מלות .לשנאתם:

הנק'

לת
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שנא׳ הלא משנאיך ה׳ אשנא ובחקיממך אתקוטט וה״ד אחר שהוכיחו כמק
פעמים ולא רצה לחזור בו ולפיכך נקמכה למצות הוכח תוכיח את עמיתך:

רמ״א להוכיח את החוטא .הנועם בזה כדי שיהיה אהבה ואחיה וריעות בין
עם ה׳ אשר נישאים חותם המלך ממ״ה הקב״ה ונותנים בריח שלום זה
לזה כי קיד האהבה הוא .מורה יעל האחדות כי חושבן אהבה ואחד הישבן חך
וזהי 'שתקנו חז״ל בתפילת שחרית הבוחר בעמי ישראל באהבה בשביל שאוהבים
זה את זה וכשיש האחדות למטה הוא מורה על האחדות למעלת וזהו שמע
)ישראל ה״א ה״א יכמשז״ל ג׳ מעידין זה על זה .ומצד האהבה ראוי להכיחו

בקתר ובלשון רכה ובדברי נחת רוח שלא יתבייש כדאיתא בספרא הוכח חיכיח
אפי׳ ק׳ פעמים יכול מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא ודע אחיי
שבנסיון אני מדבר שאחד היה מוכיח חבירו ברבים ונתבייש חבירו ואותו חטא
בא לזרעי של מוכיח ההוא ת״ש ולא תשא עליו חטא פי׳ אותו חטא תשא עליך
ויש לכל בעל נפש להתיישב בזת הרבה לחשוב ולראותו אס יהיה תועלת בדבריו
אל החוטא שיוכיחנו יבטח בת׳ כי הוא יעזרנו בהילחמו עם שונאיו ואל ירך׳
לבבו ואל יירא כי השם הוא• השומר כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד .ואס
שוב החוטא מחטאו יהיה לו בזה שכר גדול .וכן מי שבידו להוכיחו ולהושיבו׳
ולא מיחת הוא נהסס על חטאו אבל מי שאינו חתר בו •אחר שהוכיחו אותו
כמה פעמים מכלימין החוטא ברבים ומפרסמין חטאו ומחרפין אוחו עד שיחזור-
למיטב .אבל אס יראה המוכיח שאין תועלת בתוכחתו או שהוא מתיירא ממנו
שמא יעמוד עליו ויהרגנו אינו חייב במצוה זו באיש כזה וז״ש רז״ל כשס שמצות
לומר דבר הנשמע כך .מטה לשתוק במקום שאין הדבר נשמע (אח״י גס כאן•
יש כמה חילוקים ועי׳ בר״ייא״ת קי׳ ר״ח מאי״ן):
רמ״ב לבייש לחבירו ברבים .ר״ל■ כשאתה רוצה להוכיח אותו הוכיח י אותו בלשון•
רכה ואמור לו שהוא עמיתך ובזה יהיה טוב לך ומרוצת כמ״ש שלמת
המע״ת הוכח לחכם ויאהבך ותרויח בזה שלא תשא עליך חטא חבירך מאחר ששב
כי כל אדם שלא חזר מחטאו אז כל ישראל נענשים ־ עליו ועמ״ש במצוה הקל״ה
ומשם תקהנו וז״ש שלא תשא עליו חטא .ובכלל זה הוא נלמד במכ״ש שלא לבייש־
שוס נברא ברבים *.ומי שעבר תיקונו לצום מ׳ יום וילקה בכל יום ויהודה כל
ימיו ויבקש ממנו מחילה ברבים ויתגלגל בחרולים ערום:

רמ״ג רמ״ד שלא לנקום ושלא לנטור .כי כל האדם ישים על לבו אה כל'
אשר יקרוהו מטוב ועד רע מיד האדם ומיד איש אחיו לא יהית
דבר בלתי 'רצונו ב״ת ע״כ כשיצערהו אוטכאיבהו אדם ידע בנפשי עונותיו גרמו
והשי״ת גזר עליו בכך ע״כ לא ישוב מחשבתו לבקיס ממנו כי הוא איבו סיבתי
רעתו רק הנבון הוא המקבב כמ״ש דהע״ה הניחו לו ויקלל כי ה׳ אמר לו קלל
תלה הענין ׳בחטאו ולא בשמעי בר גרא ועור יש תועלת רב בזת להשבית 'ריב:
ועוד מזה בהיות שנס בין האנשים יעשה לו להש״י שלום .ותא דאמר ר״י
משום ר״ש בן יהוצדק כל ת״ח שאינו בוקס ונוטר כנחש איבו ת״ח־

עי׳
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בש׳ הולך המיס באריכות שמחלק הא במילי דשמיא והורה |אמרה
תקום ולא תעור איירי נצערא שלא במיל• דשמיא ולזה הוא אומר

וכוכור מא*ש כזה שעשה ? כנחש
כנחש ר״ל האי ת״ח שאינו כוקס
הקדמוני שפגמה ביחודו של עולס אינו ח״ח ובשם שאירי הגאון מתר״ם
־מרגליות ז״ל מצאתי פי׳ הגמרא דחגיגה דאמרו כל מקום שנהנו הכמיס |יניהס
או מיתה או .,עוני עי׳ד הגמרא ישבת י אורך ימים בימינה למיימיני^ בה

שעישץם לשמה יש נהם אורך ימים ובשמאלה ר״ל שמשמאיל־ס שעוקקיס
בהורה שלא לשמה יש להם עושר וכבוד נמצא העושק בתורה לשמה זוכה
לאריכות ימים ע״כ נכחו לעניש המבזהו בקוצר ימים והמשמאילים זוכה לעושר
■וכבוד ואז בכוחו לענוש ג״כ בעניותא לז״א כל מקים שנהנו חכמים עיניהם או
•מיתה או עוני יהיה ת״ח מי שיהיה הן שלומד לש״ש או שלא לש״ש יש בידו
לעניש לפי מעשיו או מיתה או עיני וז״ש כל ת״ח שאינו ניקס וניער כנחש ר״ל

שאין לו כח לענוש כנחש שגרמה מיתה כך הוא אינו יכול לענוש במיתה רק
■בעוני מראה בזת שאינו ת-׳ח שלא עשק בתורה לשמה ושפתים ישק (אח״י ואני
־בעניותי פירשתי כל ת״ח שאינו נוקם ונוער כנחש שאין לו הכאה כך לא יהיה
שרך הנאה שיטיל קנש ויהיה לו בו חלק וכיוצא אינו ת״ח והוא חילול ת׳ גם
■שייך למש״ל שי׳ פ' אין שלום בעצמי פ׳ אשתו מפני חעאתי שאלו היה רצוי
כתיב ברצות ת׳ דרכי .איש גס אויביו ישלים אותו !דוק כי קצרתי מאי״ן):
למ״ה לאהוב כל איש מישראל .כלומר שנחמול על ישראל ועל ממוט כמו
שאדם חומל על עצמו וממונו .והא דאמרו חז״ל דעלך שני לחברך לא
תעביד והול״ל דעלך לחם וכו׳ אלא כדי להוציא מלב המינים המלעיגים על דברי
קדושת חז״ל שלא יאמרו •האיך אפשר להתקיים כלימה דרחיס לי אעביד
לחבראי לכך אמר מה דעלך קני וכו׳ ואר״ע זה כלל גדול בתורה ר״ל שהרבה
■מכוח שבתורה תלויים בכך וכלל הכל הוא שיתנהג עם חבירו כמו שהוא מתנהג
עם עלמי לשמור ממונו להרחיק ממנו כל נזק ואס ישפר עליו דברים ’שפרם
לשבח ויחוש על כבידו ולא יתכבד בקלונו כמשז״ל המתכבד בקלון של חבירואין
לו חלק לעולס הבא .והמתכהג עם חבירו דרך אהבת ואחוה ושלום ומבקש
׳יקוענהס ושמח בטובם עליו הכתוב אומר ישראל אשר בך אתפאר (אח״י וראב״ן

פי׳ כמוך וא״כ כבנך שאוהבו יותר ממנו מאי״ן):
רמ״ו שלא להרביע בהמה כלאים .פירושו שלא ירכיב הזכר על שום מין בתמה או
חית שאינו מינו .ואינו מתחייבת שיכניש כמכחולי בשפופרת אז ילקה:
רמ"' שלא לזרוע כלא״ס .הכה כלאי זרעים נוהגת בארץ ודוקא ע״י ישראל
בעלמו היא אשור .אבל ע״י ענו״ס מותר לומר לעכו״ס לזרוע לו כלאים.
:וכלאי האילנות דהיינו הרכבה האשורה נוהגת אףבח״ל וכ״ש בא״י כשיד הכלאים
האריכו המפרשים .ור׳ בחיי פי׳ דרך הפשע מפני שכל הדברים הנבראים בארץ

בין חי .ובין למוח יש לו כח ומזל למענה וכל א׳ נברא כמינו שלא להכחיש מעשהבראשית ובדרך הקבלה נקרא מצוה זו חקים שנאמר ישמרהס חת חקותי דרששמואל
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רט

שמואל ואמר .חוקיים שחקקתי כבר בי׳ ימי בראשים שנאמר בדשאים ובאילנוה.
למינהו והוא הטעם לאיסור שעטנז הובא בס׳ ה״ח בשם י״מ כי שעטנז ר!«ז
למדום שלמעלה המקטרגים לישראל והשי״ת הפריים והלובש שעטנז מחבר אומו
כוחות ומעיבה מפלה! של ישראל ואמרו הלובש שעטנז בהפלתו קנדלפו״ן הוא
המלאך הקושר כתרות לקונו אינו מקבל תפלתו עם שאר תפלות שנראה לו
כעע״ה שכוםן כח לרוח הטומאה יש שטן א׳ הממונה על הלטש של שעטנז אשר־
ע״ז אחז״ל שט״ן ע״ז ג״ז צורר גדול והוא מה״מ כאחז׳ל יורד ומחטיא ועולה.
ומשטין.כטל רשום ויורד ובוטל כשמה:
רמ״ט שלא לאכול ערלה .הנה מד״ח נשמע שאינו נוהג אלא בארץ
שנאמר כי מבואו אל הארץ ונטעתם .אבל הרמב״ס כתב שאיקור
ערלה בח״ל הל״מ (אח״י והוא מלמוד ערוך מאי״ן) .לקדש נטעי .רבעי .פי׳
חילולים שהבעלים יאכלוהו בירושלים והריצה לפדות פודהו כמו מעשר שני שהוא

 ...נפדה בכסף והכסף מעלה לירושלים והפודה לעצמו מוקיף חומש .מצאתי טעם
 2הגון בס׳ ה״ה בר־,א דחכמתא כדי לדחות אותה קליפה הנקראת ערכה כידוע
 לי״ח וחכמי הקבלה האריכו בזה שכל שלש שנים הראשונים כח הטומאה שולטתלץ'באילן ונקראו ערלים והנהנה מהפירות הנולדים מהכח ההוא כאילו נהנה מכה
הטומאה הנקראת ערלה כי הס חלקם וגורלם וצריך להסירו ולגרשם מכרם ה׳
\ צבאות ואחר הג׳ -שנים הל על האילן קדושה .ומהר״ם ז״ל כתב על פי רמז
התינוק בל'שנים הראשונים הוא ערל שפתים בשנה הרביעית אביו מקרש! לשמים
מוליכו לבית הספר הבל שאין בו חטא משס ואילך להוקיף לכס תבואתי בתורה
במשנה ובגמרא( .אח״י לא זכר שכ״כ לבינו עובדיא באבות .מאי״ן) :
5־

ר" ן שלא לאכול אכילה בן סו״מ הזהירנו התורה באכילה גסה כבן קו״מ והוא

עונש מיתה לפי שרוב חטאת האדם יעשו בסיבת ריבוי אכילה ושהיה כמו
~
ץ שכתוב וישמן ישורין ויבעט וכן שהבת עבית כשית ויטש וגו׳ ודרך כלל אמרו

|כ־ מיל’ כריסי זיני בישי כלומר מילוי הכיש יביאו בבי אדם לעשות חטאים רעים
 2שנאמר ובטן רשעים מחסר רצה לומר מי גרס שבטנו נעשה בטן רשעים באשר
מיו הוא בעיניו שתחסר אבל צדיק אוכל לשובע נפשו; וכן כתב שארי בספרו

מה שצוה לו רבו כקפררו ממנו וזכר לברכה קיש עצמך בשתי עניינים
בקדושת המאכל ובקדושת הביאה למעט בשתיהן ולהזהר מאד להרחיק אלף
ממה שניגע לאיסור והמקדש מאד בקדישתס .וחיובו סקילה (אח» וסי׳
ויקדש ב״ס .מאי״ן) :
שלא לנחש .ונכפלה במ״א שנאמר לא ימצא בך וגו׳ ומנחש .־ואמרו בקפרי
מכחש כגון האומר כפלה פתי מפי נפל מקלי מידי וכדומה לזה אשר מפני
מנע אח עצמו לעשות שוס מעשה .ובספרא אמלו לא תכחשו; כגון אנו
השים בחולדה ובעונות או בעתים עונת זו יפה לצאת או שיאמר לשוב מ /רכו
צבי הפסיקו או עורב צועק עובר על ראשו וכיוצא בהן הוא בכלג גאו זה

ס אזהרה זו שהם שגעון וסכלות גמורה ויכול לבא

מתוכו לכפירה ^שיחשוב

ספר

סימן נד

סימן נד

יראים

קסא
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[ קסב]

הזהירא) הכתוב בפרשת ואלה המשפטים

(שמות כ״ב

כ״א) כל אלמנה ויתרם לא

עמודי הארזים
דתפס אלו מפני הברית הכרותה להם שכל זמן שהם צועקים
א) הזהיר וכו׳ ודבר זה אפילו בישראל וכו׳ .הנה במכילתא
הם נענין וכו׳ ע״ש .ואני מסתפק אי ס״ל כדעת רש״י ,או
(פרשת משפטים) איתא על פסוק זה ,אין לי אלא
כשיטת רבינו דאין בלאו זה אזהרה על ישראל .ויותר נראה לי
אלמנה ויתום ,שאר כל אדם מנין ת״ל לא תענון דברי ר׳
דס״ל כשיטת רבינו ז״ל ,והוא דס״ל רכל תוספת אזהרה זו
ישמעאל ,ר׳ עקיבא אומר אלמנה ויתום שדרכן לענות בהם
אדרבה בשביל אהבת ה׳ עם ישראל ,ומשום שברית כרותה
דבר הכתוב ע״כ .ורבינו מפרש דר׳ ישמעאל ס״ל דגם שאר
להם שנענין משום הכי הפליג להזהיר עוד בהם ,כדי שיזהרו
ישראל איתרבו בכלל זה מדכתיב לא תענון ,ולר׳ עקיבא ם׳׳ל
ישראל בהם ולא יבואו ליענש .ומטעם זה אני אומר דס״ל
דדוקא אלמנה ויתום מפני שפלותם הרבה האזהרה בלאו זה.
להסמ״ג כשיטת רבינו לגמרי ,דעיקר העינוי היינו צער דברים
וע״כ לעבור בב׳ לאוין.
כמו הלבנת פנים ואונאת דברים וגם עינוי ממון וכיוצא וכבר
הוזהרנו בישראל ,וכלל הכל באלמנה ויתום בתוספת אזהרה זו
וס״ל לרבינו דעיקר העינוי היינו בדברים קשים כמו אונאת
לעבור בב׳ לאוין .וזה יבין המעיין ממש״כ הסמ״ג מפני הברית
דברים ,וכן לענותו בממונו מפני שפלותו כגון גזילה
הכרותה להם שכל זמן שצועקים נענין וכו׳ ,והרי בכל ענינים
ואונאת ממון .וכה״ג ביאר הרא״ה בספר החינוך (בסימ ז״ה).
אלו שייך הצעקה.
כתוב
ודבר זה הרי אנו מוזהרים לישראל שלא לעשותו ,וכג
באלמנה ויתום לעבור בהם בב׳ לאוין .דוגמא דגר דבאונאתו
וכבר ראיתי להרב מגילת ספר בחלק הלאוין שהעלה בדעת
עובר בג׳ לאוין מפני שפלותו .ולפי זה פסק רבינו כר׳ עקיבא.
הסמ״ג כמו שכתבתי .ואולם ראיתי להרב דינא דתיי
אבל מדברי רש״י בפירוש החומש נראה דמפרש פירוש אחר,
ז״ל שם דהאריך לבאר דעת הסמ״ג ,וכל דבריו צריך לי תלמוד,
דהרי הא דרש״י לאו בפירושא איתמר במכילתא וחלוקים
רהא דפליגי ר׳ ישמעאל ור׳ עקיבא ,היינו אי צריך ריבוי
רש״י ורבינו בפירושה ,ודעת רשב״ם כפירוש רש״י ,והסמ״ג
לישראל או לא ,דלר׳ ישמעאל צריך ריבוי ומרבה ליה מלא
כשיטת רבינו וכן עיקר ,וכן מתבאר מדברי החינוך והרמב״ם
תענון ,ולר׳ עקיבא אינו צריך דהוא הדין שאר כל אדם ,ולא
ז״ל בספר המצוות ,וכן כתב הרב מגילת ספר ודו״ק .ואולם
נקט קרא אלמנה ויתום לדוקא אלא נקט ההוה .וכן מתבאר
סמ״ק נראה דעתו כדעת רש״י ,וכתב דגם הסמ״ג ס״ל הכי.
מדברי הרא״ם ז״ל שכתב על דברי רש״י שכן איתא במכילתא.
וע״כ דמפרש כן בדברי ר׳ עקיבא .ובספר זה ינחמנו פירוש
וצריך לבאר דלשיטת רבינו ודעימיה ע״כ דר׳ ישמעאל ור׳
המכילתא ראיתי בשם גור אריה ,שפירש בהמכילתא על דרך
עקיבא פליגי בתרתי ,דלר׳ ישמעאל דהוא הדין בכל
שכתבנו לדעת רבינו ,דלר׳ ישמעאל הזהירה התורה גם על
אדם שהזהיר הכתוב ,ע״כ דאין לנו לאו אחר לענין זה ,ואי
שאר אדם ,ולר׳ עקיבא לא הזהירה תורה אלא על אלמנה ויתום
שהם תשושי כח ע״ש .ולדעת רבינו צריך לומר דלא הזהירה
עינוי זה היינו ביוש דברים והלבנה הרי הוזהרנו בישראל
כמקום אחר ,ואין לומר דלעבור גם בישראל בב׳ לאוין ,דהרי
תורה בלאו זה ג״כ כי אם באלמנה .ויתום לעבור עליהם בשני
לאוין ,דבלאו הכי גם בישראל אסור או אונאת דברים וכיוצא
ענש כאן כי צעק יצעק וגו׳ וזה לא מצינו בהלבנה ,ואפילו
או אונאת ממון וכיוצא.
באונאת דברים הוצרכו רז״ל בפרק הזהב ללמוד דהך דנענה

מיד מדברי קבלה ,וע״ב לומר דעינוי זה ענין אחר הוא וצריך

וראיתי להראב״ע בפירושו על התורה שדעתו כדעת רבינו,
דאלמנה ויתום דומין לגר ואין להם כת כישראל.
ולדבריו לא הזהיר בלאו זה לישראל .וזה נוטה לדעת רבינו
ז״ל .אלא דרשב״ם ז״ל בפירושו פירש כפירוש רש״י שדיבר

לומר דלר׳ ישמעאל היינו עינוי שלא לענותו בענין המכאיב לו,
וכעין שאמרו בעבד עברי שלא ירדנו בפרך שלא יאמר לו החם
לי כוס זה ואינו צריך .וגם רשב״ם פירש בפירושו דעינוי זה
כמו למען ענותו בסכלותם.

הכתוב בהוה ע"ש.

והסמ״ג הביא פירוש רש״י (בלאוין ח׳) ,וכתב דהוא אומר

וכן יראה דבמכילתא התם איתא ,דכשיצאו רשב״ג ור׳
ישמעאל בן אלישע ליהרג ,היה תמיה רשב״ג אם היה

קסב
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יראים

תענוןב> פירוש לא יענה אותם לא בהונאת ממון ולא בדברים רעים .ודבר זה אפילו
בישראל אסור ,ולמה הוצרך להזהיר עליהם אלא לעבור עליהןג> בשני לאוין.
עמודי הארזים
בשביל עונו ,ואמר לו ר׳ ישמעאל מימיך בא אדם אצלך לדין

אפילו פחות משוה פרוטה ,ובהלבנה כל שהוא וכן באונאת

או לשאלה ועכבתו עד שתהא כוסך שותה ונוטל סנדלך או
עוטף טליתך ,אמרה תורה אם ענה תענה אותו אפילו עינוי
מעט ואמר לו נחמתני ע״ש .ונפקא מינה רכל זה נכנס בכלל
עינוי ,וזה לא מצינו במקום אחר דהוזהרנו בו ,והיינו דר׳
ישמעאל ס״ל כשיטתיה .ואולם ר׳ עקיבא דס״ל דלאו זה בא
דוקא על יתומים ואלמנות ולעבור בב׳ לאוין ,הרי במקום אחר
לא הוזהרנו בישראל בעינוי כזה ,ע״כ ס״ל דפירוש עינוי היינו
לענותו באונאת דברים והלבנה וביוש וגזילת ואונאת ממונו
ועושק שלו וכיוצא ,ולעבור באלו בב׳ לאוין דכבר הוזהרנו
בישראל על כל זה .ומשום הכי איתא התם במכילתא דכשמתו
ר׳ ישמעאל ורשב״ג אמר ר״ע לתלמידיו רמתו על שלא יראו
הרעה העתידה לבא ,דס״ל דכיון דלא נמצא ברשב״ג אלא ענין
זה דהיה עוטף טליתו וממתין לאדם הבא אצלו אין זה עון
עינוי ,וכל שכן שאין איסור זה בכל אדם וכמ״ש ,וע״כ ס״ל
דהיינו מפני הרעה העתידה לבא .ובש״ס דילןא' איתא דאירע
לרשב״ג זה משום שזחה דעתו בעת הדרשה ,שמע מינה דלא
ס״ל כר׳ ישמעאל דהמכילתאב>.

דברים ,מפני שלבם שפל ונכנע בפחות משיעורו ,וכההיא דר׳
ישמעאל דאמרו התם וכמו שכתבתי לעיל.

ואמת דהרמב״ם ז״ל (פ״ו מהלכות דעות) נראה דעתו כדעת
רבינו דאין בלאו זה אזהרה על ישראל כלל .אלא
שמלבד דכתב דכא להזהיר על חסרון ממונם ולא ידבר להם
דברים קשים ,עוד הוסיף דאסור להכאיב גופם בעבודה וכו׳.
וצריך לומר דס״ל דגם להכאיב גופם בעבודה ,כבר הוזהרנו
בכל ישראל דאסור לעבוד בישראל אחיו שלא ברצונו ,כמו
שמתבאר בדבריו (פ״א מהלכות עבדים ה״ז) ודו״ק.
ב) לא תענון .איתא במכילתא אם ענה תענה אחד עינוי
מרובה ואחד עינוי מועט .דבר אחר רבי אומר אם ענה
תענה מגיד שאינו חייב עד שיענה וישנה ע״ש .והנה אעפ״י
דקיימא לן הלכה כרבי מחבירו ,מכל מקום איתא לקמן שם דר׳
ישמעאל ס״ל דאחד עינוי מועט ואחד עינוי מרובה ,ורשב״ג
הודה לו .ואעפ״י שכתבתי דר׳ עקיבא פליג עלייהו ,היינו דוקא
באופן העינוי ,אבל בכמות ושיעורו יש לומר דגם לר״ע חייב
בפחות משיעורו אפילו מועט .אלא די״ל דאי הכי אין צורך
לומר דאזהר קרא ביתום ואלמנה לעבור בב׳ לאוין ,די״ל
דלגופיה איצטריך לחייב באונאת ממון וגזל וכיוצא שלהם

ולשיטת רבינו כבר כתבתי דהא ליתא ,דהאמת דעל כל מה
שחייב בישראל חייב ביתום ואלמנה ,אלא שעובר
בשנים באלו .ואם כן איכא למימר דלא קיימא לן כת״ק ,אלא
כרבי דכפל הפסוק לומר דבעינן שישנה .ואם כן צריך תלמוד
אמאי לא פסקו הפוסקים כרבי ,ודוחק לומר דס״ל דדברה
תורה כלשון בני אדם ועיין תוס׳ ב״מ פ״ב (ל״א ע״ב) ודו״ק.
ובפ״ק דקידושין (דף כ״ב ע״א) איתא אם אמר יאמר עד
שיאמר וישנה ,וכתב מוהרי״ט בחידושיו דהאי תנא לא ס״ל
כמ״ד דברה תורה כלשון כני אדם ע״ש .וגם מצאתי דרבי ס״ל
דלא אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם ,כמ״ש בגיטין (דף
מ״א ע״ב) גבי והפדה לא נפדתה ועיין להמשנה למלך ז״ל
(פ״ו מהלכות דעות ה״ז) דהאריך בזה ודו״ק.
ואולם ראיתי להראב״ע בפירוש החומש ,דנראה מדבריו
דהאי תענה אתא לרבות למי שרואה אחר מענה יתום
ואלמנה ואינו מצילו ע״ש .וצריך תלמוד מנא ליה הא ,ושמא
מכפל הלשון ויתורו דריש כן ודו״ק.

ג) לעבור עליהן .דע דהרמב״ם ז״ל בספר המצוות (סימן
רנ״ו) והרא״ה בספר החינוך (סימן ס״ה> וסמ״ג
(לאוין ח׳) מנאום בלאו אחד ,מהשורש הט׳ לשרשי הרמב״ם
ז״ל שכל שאין לאו מיוחד לכל אחד אין למנותו כי אם בלאו
אחד .ואולם הרמב״ן ז״ל בהשגותיו לספר המצוות שם תמה
על דבריו ,דהרי הפרידם הכתוב בעונש כי אם ענה תענה אותו,
דכל אחד נמנה לעצמו .וכן מנאם סמ״ק (לאוין פ״ד ופ״ה) ע״ש.

והרב דינא דחיי ז״ל (בלאוין ח׳) תמה קושית הרמב״ן הלזו
על הסמ״ג והצריך עיון .ואין זה לדעתי הכרח ,דמלבד
דיש לומר כמו שכתב הראכ״ע בפירוש החומש על מ״ש כי אם
צעק יצעק שבא דוקא אל היתום ,דאעפ״י דכן הדין באלמנה
רק היתום יתכן שהוא קטן ולא ידע לדבר כמו האלמנה ע״ש.
ונפקא מינה שבא העונש בפרט לענין יתום כיון דהוא שפל
ואינו יודע להשיב חורפו דבר ,משא״כ האלמנה דהיא בעלת

א .כ״ה באבות דרבי נתן פל״ח .וע״ע במס■ שמחות פ״ח .וכתנא דבי אליהו רבה פ״ל .ובספר חסידים סימן ח־.

ב .וע״ע במשנת חכמים הל־ דעות סימן ז׳ .פתחי תשובה יו״ד סימן רמ״ב סק״ט ,שו״ת מהרש״ט ח״ב סימן ר״י ,ם■ פסקי תשובה סימן ר״ס .ובס ,מנחת סולת
על החינוך מצוה ס״ה.
ג .עיין מלא הרועים ח״ב ערך דברה תורה כלשון בני אדם אות כ״ה ,שכתב בדעת רבי דס״ל דברה תורה כלשון בני אדם .ודבריו צ״ע ,גם לא הביא שם הך
סוגיא דגיטין.
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עמודי
דיבור .ואעפ״י שגם האלמנה אם יענוה ותהא צועקת הרי היא
כיתום ,מכל מקום פירש ביתום מפני שפלותו .ועוד די״ל דבא
ללמדנו דבעינוי היתום יענש גם משום עינוי האלמנה ,ראם
הוא יתום מאב המענין אותו ,ואמו האלמנה תראה בעינוי בנה
ואין ידה מצלת גם היא תענה כבנה ,ואז חשיב כמענה לשניהם
בבת אחת ובא העונש להיות בניו יתומים ואשתו אלמנה.
ושו״ר אחר החיפוש בספר כלי יקר שפירש בכתובים אלו קרוב
למה שכתבתי.
ומה שתמה הרב דינא דתיי על הסמ״ג ז״ל ,דלפי שיטתו
דמנה שאור ודבש לשנים ועמוני ומואבי ונא ומבושל
לשנים ורחיים ורכב לשנים ,ומאי שנא אלמנה ויתום דמנאן

יראים

הסג

הארזים
אחד ע״ש .ולדעתי יש לחלק דשאני כולהו הנהו לאוי שאף
שבאו בלאו אחד מכל מקום מינן משונין זה מזה ,וגם עמוני
ומואבי הם ב׳ אומות ,ורחיים ורכב נמי שני מינין הם ,וגם
דכולהו ב׳ שמות הם ,משא״כ אלמנה ויתום דאעפ״י רב׳ שמוח
הם ,מכל מקום מין שניהם אחד דהם שפלים ותשושי כח,
ומחד טעמא אסר בהם העינוי .וגם דשם האיסור אחד דלא
יענה אותם ,וכיון שבאו בלאו אחד בכהאי גוונא מודה הסמ״ג
להרמב״ם .ואין הכי נמי ראם היו באין בשני לאוין אז היו
צריכין למנותן שנים ,אבל משום שבאו בלאו אחד והם ענין
אחד רצוני לומר העינוי ,והכל הוא שם אחד דהיינו איסור
העינוי ,אעפ״י שהגופים מוחלקים אין קפידא .ושוב מצאתי
סעד לדברי מדבריהסמ״ג (בלאוין ק״פ) עיין בדבריו שם ודו״ק,
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יראים

הנא
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סימן נא
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הזהיר הקב״הא> בהר סיני (ייקרא כ״ה י״ז> לא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך אני
ה׳ .ותניא בת״ב ומייתי לה בפרק הזהב (ב״מ נ״ח ע״ב) באונאת דברים הכתוב
מדבר ,אתה אומר באונאת דברים או אינו אלא באונאת ממון ,כשהוא אומר לא תונו
עמודי
א) הזהיר הקב״ה וכו׳ ותניא בתורת כהנים ומייתי לה בפרק
הזהב (דף נ״ח ע״ב) .הכי תנן התם כשם שיש
'אונאה במקח וממכר כך יש אונאה בדברים .ובש״ס מייתי
ברייתא דתו״ב דמייתי ליה מקרא דלא תונו איש את עמיתו.
וראיתי להרב ב״ח ז״ל בחו״מ (סימן רכ״ח) דמשום שאונאת
ממון כתוב בפירוש בכתוב וכי תמכרו או קנה אל
תונו .אבל אונאת דברים לא כתיב והוה אמינא דלא תמיר כל
כך ,להכי תנא כשם וכו׳ .ותמה הרב מנחתיבכורים בחי׳ לב״מ,
דהרי דרשו בתו״ב דכי תמכרו או קנה וכו׳ אתא לשיהיה
המכירה לישראל וכן הקניה מיד ישראל ,ואם כן אין אל תונו
נמשך לרישיה דקרא כי אם מילתא באפי נפשיה ,ואין מפורש
לאונאת ממון ע״ש.

ומלבד מה שיש לומר דאכתי ממה שבא בכתוב אחד דעדיף
מסמוכין ,מזה י״ל דחשיב וכי תמכרו ואו קנה לענין
אונאה .עוד בה דבהדיא איתא בפרק הזהב (דף נ״א ע״א)
מברייתא דכי תמכרו אל תונו אתא להזהיר את המוכר דלא
יונה ללוקח ,ואו קנה אתא להזהיר ללוקח שלא יונה למוכר,
ועביד צריכותא בש״ס דתרווייהו איצטריכו .שמע מינה
דלש״ם דילן נמשך אל תונו לרישיה דקרא ,דגם רישיה דקרא
באונאה משתעי קרא .ושמא התו״כ דריש קדימה במקח
וממכר לישראל ,ממה שהיה לו לכתוב וכי תמכרו ותקנו אל
תונו איש את אחיו.

הארזים
דהתם עיקר הדין .אלא דלפי מה שכתבתי יש לומר דלא פליגי,
דתנא דקדימה יליף כן מדכתיב וכי תמכרו לעמיתך או קנה
מעמיתך ,ואפילו הכי ס״ל דאתא לאונאה מפשטיה דקרא
דמיירי באונאה ,ושפיר יליף מוכר ולוקח מזה דהזכיר קרא
למוכר וללוקח ,אלא מדהוה ליה למיכתב וכי תמכרו ותקנו
מיד עמיתך אל תונו וכו׳ ,ושפיר הוה יליף דיני אונאה למעט
קרקע וכיוצא מתיבת מיד ,גם שכירות מתמכרו ומוכר ולוקח
דכתיב בהקיא ,ואפילו הכי כתיב וכי תמכרו ממכר לעמיתך,
מיניה יליף להקדים מכירה לישראל וממכירה יליף לקניה
דיהיה מעמיתך ,כן נראה לי ליישב .ועכ״ם נפקא מינה דלמ״ד
דאל תונו לאונאת ממון אתא ,ס״ל דרישיה דקרא לאונאת ממון
נמי אתא כמש״כ הרב ב״ח ,ודברי הרב מנחת בכורים צ״ע.
ועיין להרב משכנות יעקב פרשת בהר (דף קנ״ד) ודו״ק.

י״ל דפליגי הני ברייתות וש״ס דילן עם התו״ב ,דהרי
בש״ס דילן ממעט קרקעות ושטרות מדכתיב מיד

וממוצא דבר תמהני למש״ב הראב״ע בפירושו על התורה
בפסוק זה דאל תונו איש את עמיתו ,דאתא להזהיר
את המוכר והראשון לקונה ע״ש .וזה תימה דבש״ס ותו״כ
איתא דאתא לאונאת דברים ,ומוכר ולוקח יליף מפסוק ראשון
דכתיב וכי תמכרו או קנה דמפרשי ביה מוכר ולוקח בפירוש
כמ״ש בפרק הזהב .ואם נאמר דס״ל דהראשון לקונה והשני
אף למוכר מלבד אזהרת פסוק ראשון ולעבור עליו בב׳ לאוין,
מלבד רכל דאיכא למידרש לא מוקמינן בלאוי יתירי כמ״ש
תום׳ בפרק הזהב (דף נ״ח ע״ב) .עוד בה דמאי שנא מוכר דאית
ביה ב׳ לאוין .ואם נאמר דס״ל דפשטיה דקרא באונאת ממון
מיירי ,אבל חכמים מיתורא דקרא הוציאו הכתוב מפשוטו
ואוקמוה באונאת דברים ,וכה״ג מתבאר מדברי התוס׳ בפרק
הזהב (דף נ״ח ע״ב) דכתבו דכל דאיכא למידרש דרשינן ולא

עמיתך דבר הנמסר מיד ליד ,ואי האי מיד עמיתך אתא לקדימה

מוקמינן בלאוי יתירי .לענ״ד נראה דאונאת דברים פשטיה

אכתי מנ״ל מיעוטא לכל הני מילי .ואל תתמה על זה ,דהרי
במדרש איתא על פסוק וכי תמכרו דעתידין אתם לימכר ,וכתב
מהר״ש יפה ז״ל דפליג אש״ס דילן דאל תונו איש את אחיו
אתא לממון ,וס״ל להמדרש דאל תונו אתא לאונאת דברים.
וכמו כן יש לומר דס״ל להתו׳־כ דדריש ליה לקדימה .ואי
משום דבתר האי ברייתא תני אל תונו זו אונאת ממון ,לא קשה
די״ל דאף דפליג אהך דרשא אפילו הכי מתחיל מאל תונו

דקרא הוי ,וראיה ממ״ש בתו״כ בפסוק דאל תונו איש את אחיו
באונאת ממון הכתוב מדבר ,אתה אומר באונאת ממון או אינו
אלא באונאת דברים כשהוא אומר ולא תונו וכו׳ הרי אונאת
דברים אמור הא מה אני מקיים אל תונו באונאת ממון .שמע
מינה דמלבד דאונאת ממון נלמד מיתורא דקרא ,עוד דפשטיה
משמע באונאת דברים ,אלא אחר דאייתר לן קרא מוקמינן
לאונאת ממון.

ועוד

קבב
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איש את אחיו הרי אונאת ממון אמור ,הא מה אני מקייםב> לא תונו איש את עמיתו
באונאת דברים .כיצד אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,ואם
היה בן גרים לא יאמר פה שאכל נבילות וטרפות ילמד תורה שניתנה מפי הגבורה ,ואם

היה יסורין באין עליו או שהיה מאבד בניו ,לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב
הלא יראתך כסלתך .וכשם שישג> אונאה בדברים כך יש אונאה בענין רע ,שמראה פנים
עמודי הארזים
וכוונת דברי התום׳ הנ״ל נראה פשוטה ,דכיון דאונאת דברים
ואונאת ממון הוו פשטיה דקרא ,נוקמא שניהם
בדבר אחד ,או בדברים או בממון לעבור עליו בב׳ לאוין .על
זה כתבו דכוונת התנא רכל דאיכא למידרש דרשינן ולא
מוקמינן בלאוי יתירי .אלא דעכ״ם קשה לי ראם כן נימא
דשקולים הם ויבואו שניהם ,וע״ב שניהם בלאו אחד לא מצו
אתו כיון דאינם ענין אחד ,וע״ב לומר דבל חד קרא אתי
לענין אחד ומהאי טעמא רבי תרווייהו .ומכל מקום למה
שכתבתי מתבאר נמי דאונאת דברים נמי פשטיה דקרא הוי,
ובהאי גוונא ראיתי להרמ״ז ז״ל בפירושו על המשניות שכתב
כן .ואם כן אין לומר דהראב״ע ז״ל פירש הכתוב לפי פשוטו
כדרכו .סוף דבר שדבריו צריכין תלמוד.

ב) הא מה אני מקיים ולא תונו וכו׳ באונאת דברים .המרדכי
פרק הזהב כתב דמלקין אותו מפני שעבר על לא תונו,
והכנסת הגדולה (סימן רכ״ח) הביא דבריו ,ותמה עליו דאין
לוקין על לאו שאין בו מעשה ,ודחה מלומר דמכת מרדות
קאמר ע״ש .והתימה להרב ,דמרן בית יוסף חו״מ (סימן א׳)
תמה כן ,ויישב דמכת מרדות מדרבנן קאמר ,וכבר נרגש מזה
הרב חשק שלמה שם .אלא דהיותר תימה דהרב כנסת הגדולה
(סימן ר״ב) הביא דברי מרן בית יוסף הנ״ל .וכבר בדרוש
שדרשתי הקשיתי כהאי גוונא על דברי ראב״ן שכתב כדברי
המרדכי ,ואין לפרש בדבריו דמכת מרדות קאמר״>.

והרב חשק שלמה ז״ל שם עלה על דעתו ליישב דס״ל
להמרדכי ז״ל ,דכל לאו שאפשר על ידי מעשה לוקה
עליו גם בלי מעשה .אלא שכתב דחילוק זה אינו אמת כמ״ש
בקונטרס מיוחד על זה ע״ש .ושאריה ליה מאריה דהטיח
דברים לפני מי שגדול ,דכוונת הרב המגיד ללקות עליו היכא
דבדיבוריה איתעביד מיישה ,וכמו שכתבתי לעיל (סימן מ״ד
סעיף א׳) בזה ,ובזה סרו מהר כל מה שתמהו על דבריו .ולפי זה
אין בישובו מעלה ארוכה ,דאף אי נאמר דשייך היכא דיעצו
עצה רעה שהיא אונאה לו שזה מכלל אונאת דברים ,ליתא דזה
מכלל לפני עור כמ״ש רש״י פרשת קדושים עש״ב .ואם עומד
על המקח בשעה שאין לו דמים להראות כמו כאילו רוצה

לקנות כדי שיקפצו קונים לסחורה זו ויש לו מעין זו למכור,
אין זה חשוב בדיבוריה איתעביד מעשה דאין הדבר מוכרח
כמו חסמה בקול וכיוצא.

ואמת דראיתי לרש״י פרשת בהר (כ״ה י״ז) דאף במשיא עצה
שהיא הוגנת ליועץ ולא לחבירו עובר על לא תונו,
ולפי זה הרי איכא דברים ,ואפשר שמכח אותה עצה מוכר
החפץ ויקחהו הוא ונמצא בדיבוריה איתעביד מעשה .הנה
מלבד מה שכתבתי דלא מיקרי בדיבוריה איתעביד מעשה,
והוא הדין הכא דאי בעי ציית ליה ואי לא לא ציית ליה והו״ל
דבר שאין בו מעשה .עוד זאת אדרש דלפי מש״כ רש״י פרשת
קדושים בכהאי גוונא עבר על לפני עור לא תתן מכשול .ועיין
בספר שמע שלמה (עמוד ע״ז) ,ועיין תועפות ראם איזמיר
(פרשת בהר) בזה ,ואין להאריך בזה .ונפקא מינה דכהאי גוונא
עובר משום לפני עור ואין בו מלקות.

ועוד בה דלפי דברי הרב חשק שלמה ז״ל ,נראה דמדעובר
באונאה במעשה במקח וממכר ,הוא הדין דלקי באונאת
דברים בלי מעשה ע״ש .ואי זה חשב אין לזה הדמות לדברי
הרב המגיד ז״ל ,כיון דלאוין נפרדים הם לא תונו איש את אחיו
עם לא תונו איש את עמיתו .ואף אי נפרש דכוונתו על דרך
שכתבנו ,אכתי אין בדבריו הכרח וכמש״כ .ובקונטרס בית
מושב בספר קרית מלך רב ח״ב תירץ לדעת המרדכי על דרך
שכתבנו ע״ש ,ולמה שכתבתי אין בדבריו הכרח.
סוף דבר שהנכון ליישב דעת המרדכי כמו שכתב מרן בית
יוסף ז״ל דמכת מרדות קאמר ,וכמו שכתב גם כן הרב
חשק שלמה שם .ועיין בתשובת הר״מ מינץ (סימן ע״ה) ודו״ק,
ומה שכתבתי לעיל (סימן ל״ט סעיף ז׳) ודו״ק .ועיין בתשב״ץ
ח״א (סימן ג״ל) שחייב באונאת דברים נידוי ,וצריך תלמודב>.

ג) וכשם שיש וכו׳ כך יש אונאה בענין רע וכו׳ .הכי איתא
התם בברייתא ,וכן פסק סמ״ג (ל״ת קע״א)
והחינוך (סימן שמ״א) ע״ש .אלא שהרמב״ם (פי״ד מהל׳
מכירה) וטור ושו״ע ולבוש חו״מ (סימן רכ״ח) השמיטוהו.

א .וכ״ב בתשו׳ מהר״ם ב״ב סימן תשפה ,דמי שעבר על אונאת דברים בעדים מלקין אותו שהרי עבר על לאו גמור ע״ש .ומתבאר דס״ל דחייב מלקות מה״ת.
וע״ע בס׳ מנחת סולת מצוה ס״ג דף מ״ז ע״ב.
ב .עיין שו״ת חתם סופר חו״מ סוס״י קע״ו.
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קנג

עמודי הארזים
בא על דברי ת״ק ,דעד כאן דברו באונאה בדברים ובא לחדש
ועם שהרי״ף והרא״ש הביאו דברי ר׳ יהודה ,ע״כ לומר דס״ל
נדון אחד גם בלי דיבור ,ואין הכי נמי שגם רבנן מודו ,וכמ״ש
להטור דמה שהביאו האי טעמא דהוכרחו להביא סיפא
מורי הגאון מרן אבא נר״ו.
דברייתא משום דבר המסור ללב ,ומהאי טעמא השמיטו הטור
מהרמזים קיצור פסקי הרא״ש ז״ל ,וס״ל דאעפ״י שהביאו
אלא שעכ״ס לדעת רבינו וסיעתו צריך לומר דשנא דברי ר׳
דברי ר׳ יהודה ולא הכריעו כמאן קיי״ל ,היינו טעמא דידוע
יהודה ממאי דתנן במתניתין לא יאמר בכמה חפץ זה
הלכה כרבים ,וזה ברור בדעת הטור.
והוא אינו רוצה ליקח ,דהתם מיידי במדבר ור׳ יהודה מיידי
בלי דיבור .ומיהו קשה דטפי הו״ל לאשמועינן דגם בלי דיבור
ועם שראיתי להרב הגאון מה״ד מו״ר מרן אבא נר״ו בחקרי
אסור וכל שכן בדיבור .ובעיקר הברייתא לא קשה לי דלא נקט
לב ח״ג ליו״ד (סימן פ׳ דף ל״א ע״ג) דכתב דהטור
ת״ק נדון זה לא בדיבור ולא בשתיקה ,אלא למתניתין קשה אי
והשו״ע פסקו כר׳ יהודה ע״ש .כעת לא מצאתי שום דבר
איתא דמודה בזה טפי הו״ל לאשמועינן כמו שכתבתי.
מזה’> .ועכ״ם צ״ב דעת רבינו והסמ״ג והחינוך דפסקו דלא
כרבנן דרבים נינהו .וכבר ראיתי להרב מרן אבא נר״ו רתמה כן,
וכבר סבור הייתי לומר דמתניתין מיידי במי שיש לו דמים
וצידד לזה דס״ל דלא פליגי ,אלא דהת״ק נקט דינו בדברים
דוקא ולענין דינא כולם שוים לטובה .אלא דתמה דבפסחים
ואינו רוצה ליקח ,אבל בברייתא מיירי אפילו ברוצה
ליקח כל שאין לו דמים ,כיון שאינו מוכרה לו שאינו מאמינו,
(דף קי״ב ע״ב) איתא דר׳ ישמעאל ב״ר יוסי צוה לרבי אל
א״כ הו״ל דאינו רוצה ליקח ואפילו בעמידה אשמועינן דאסור.
תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמים ,ולמה לי תיפוק דכהאי
ומכל מקום אכתי דחיקא לי ,ומה גם דראיתי בתוספתא בפ״ג
גוונא איתיה בלאו מד״ת לרבינו וסמ״ג ,והעלה בצ״ע ,דאין
דגרסינן בדברי ר׳ יהודה אף לא יתלה עיניו על המקח ויאמר
לומר דהתם מיירי שמראה עצמו קונה בפני קונים אחרים כדי
בכמה חפץ זה והוא אין רוצה ליקח ע״ש .וכה״ג איתא להא דר׳
שיקפצו עליו לטובת המוכר להרבות בדמים ולהפסיד לקונה,
דליתא שאין לחלק כה"ג שהכל בלשון אחד ע"ש.
יהודה צספרי פרשת בהר ,וכה״ג הובאה ברייתא זו בפסיקתא
זוטא .ושמע מינה דהאי דר׳ יהודה מיירי באומר ודברים ,ולפי
והריני דן לפניו בקרקע ,דטפי הו״ל לדחות פירוש זה ,דאחר
זה ע״כ דבמתניתין סתם לן תנא כר׳ יהודה .וכן ראיתי להרב
דהעמדתו על המקח מפסיד לקונה ודאי שעובר
חסדי דוד ז״ל בפירושו על התוספתא שכתב כן ,וחזר בו ממה
בל״ת ,דמה לי הפסד דקונה או המוכר ,ומה גם דמוכר אינו
שכתב בספר שושנים לדוד דתרי מילי נינהו ע״ש.
אלא אחד ,ולגבי קונים נפישי גברידאפשר דמזיק לשנים ויותר
וכגון שותפין דשכיח בהכי .ולדידי עם שאיני כדאי נקיטנא
ולדעתי ע״כ דלרבינו וסמ״ג והרא״ה דשאני מתניתין
רשותא ליתובי מילתא לדעת רבינו וסיעתו ,דס״ל דהכא מיידי
מברייתא וכמו שכתב הרב בספר שושנים לדוד.
בתולה עצמו על המקח בשעה שאין לו קונים ,וזה מצטער
אלא דצ״ל לדעת רבינו וסיעתו דהש״ס שהביא גירסא בדברי
ר׳ יהודה דמיירי באין אומר ודברים היא עיקר ,והתוספתא
למוכרה והוא עומד שם כרוצה לקנות ואין לו דמים לקנות ,ואי
נדחוק קצת נפרש דמ״ש בשעה שאין לו דמים ר״ל שאין למקח
והספרי גירסא מוטעית היא ,ולעולם דס״ל כרבנן וכר״י דאין
דמיםי> וזה מצטער למוכרו וע״כ אסור ,אבל כשיש למקח
כאן מחלוקת ,וטובא איכא בש״ס כהאי גוונא וכמו שכתבתי
קונים וזה עומד שם ומראה עצמו לקונה ,אין כאן צער והכאבה
במקום אחר.
לחבירו כי אם גרמא בנזיקין ופטור מה״ת מאיסור וממון ,ומכל
מקום מדרבנן אסור וכצוואת רבי ישמעאל ב״ר יוסי לרבי.
ולדעתי זהו דעת הטור והשו״ע ולבוש דפסקו עיקר מתניתין
ולדעתי זה נלמד ממקומו ,מדתני להאי דינא הכא באונאת
דאסור בדיבור ,והשמיטו הך דר׳ יהודה דברייתא,
דברים שמע מינה דלא מיידי כמפסיד ממון לחבירו .וכה״ג הם
דס״ל דהעיקר בדעת ר׳ יהודה כגירסת הש״ס ,ואילו הדיבור
דברי החינוך ז״ל שכתב הזהירונו ז״ל שלא להכאיב את
בכמה חפץ זה ואינו רוצה ליקח היינו גם לרבנן כדתנן במתני׳.
הבריות וכו׳ עד שאמרו שלא יתלה וכו׳ ע״ש ,שמע מינה שענין
ולמה שכתבתי לעיל גם דעת הרא״ש כן ,למה שפסק הטור
האיסור אינו אלא שמצער ומכאיב את חבירו ,ולאו לענין
דלא כר׳ יהודה ופסק כסתמא דמתניתין .ושמא גם דעת הרי״ף
הפסד ממון קאי.

ועב"פ

למה שצידד מו״ר הגאון מרן אבא נר״ו דלא פליגי
רבנן עם ר׳ יהודה ,הנה ע״כ לומר דר׳ יהודה להוסיף

כן .והתימה להרב חסדי דוד ז״ל דחזר בו ממש״ב בספר

שושנים לדוד ,והכריע מהתוספתא דגם ר׳ יהודה בש״ס מיירי
באומר לו בכמה חפץ זה .איברא שיש לצדד בדעת הרא״ש
וטור ושו״ע ז״ל דס״ל דהעיקר כגירסת התוספתא והספרי,

ג .נראה שהחקרי לב נמשך בזה אחרי דברי מר זקינו בס׳ עין יהוסף על ב״מ שם .שכתב שהטור והשו״ע פסקו כר׳ יהודה .וכבר תמה עליו בס׳ שם חדש על
היראים כאן.
ד .עיין להרד״ק בשרשים שורש דם ודו״ק.

קנד
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רעים שמסור ללב ,כדתניא רבי יהודה אומר לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו

דמים ,שהוא דבר המסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת .ותניא בפרק הזהבי>
לא תונו איש את עמיתו ,עם שאתך בתורה ובמצות לא תונהו ,למדנו שלא הזהירה תורה
אונאה אלא ע״י יראי אלהים ,אבל אם הוא עבריין במזיד אפילו על דבר אחד יכול
להונותו בדברים .והיינו דאמרינן בסוף פרק הקורא את המגילה (כ״ה ע״ב) האי מאן דסנו
עמודי
ולפי זה סתם לן כר׳ יהודה ,ועל זה סמכו להשמיט דברי ר׳
יהודה .ומיהו מדעת רבינו והסמ״ג והחינוך אינו יוצא ידי
חובתו כמ״ש.
וראיתי להרמב״ם ז״ל שם דהשמיט דברי ר׳ יהודה וסתם
מתניתין בכמה חפץ זה .וכבר תמה על דבריו הגאון
מו״ר מרן אבא נר״ו שם והצריכו ישוב .ובאמת הדבר קשה עד
מאד ,ומה גם דהוסיף דברים שלא באו בש״ס .ובדוחק יש
ליישב קצת דס״ל כמש״כ הרב חסדי דוד ז״ל ,וכן צידדתי
בדעת הרא״ש וטור ושו״ע דהעיקר כגירסת התוספתא והספרי
בדברי ר׳ יהודה ,וכיון דיש סתם במתני׳ ומחלוקת בברייתא,
ס־׳ל דלא קיי״ל כהך סתמא וכמו שכתב הרב יבין שמועה
(בכלל רס״ב) משם הריטב״א ,דפעמים אפשר דקיי״ל
כמחלוקת דברייתא ויחיד ורבים הלכה כרבים ע״ש ,ודון מינה
ואכתי צ״ע.

הארזים
בפרק הזהב ,וסמ״ג (ל״ת קע״א) והגמ״י (פי״ד מהלכות y/
מכירה) והרמ״ה מקוצי כמש״כ הרב נמוקי יוסף ז״ל .גם ץ
בשיטה מקובצת משם רבינו יהונתן פירש כן דאו בתורה או
במצוות קאמר ע״ש.

ועיין למו״ר הגאון מרן אבא נר״ו שם שהפליא עצה הגדיל
תושיה לבאר דין זה אי בעינן ת״ח וירא שמים גם כן ,או
דילמא אפילו לת׳׳ח דסנו שומעניה אסור כאונאת דברים.
ונראה דהכל תלוי ביראת שמים ,דהרי רבינו המחבר הביא
ראיה ממ״ש במגילה מאן דסנו שומעניה שרי לבזוייה בגימ״ל
ושי״ן ,ומפרש גערה שמתא כדאמרינן במו״ק שנדה רב יהודה
למאן דסנו שומעניה וכו׳ ע״ש .והרי התם בההוא עובדא
בצורבא מרבנן הוה .כי ע״כ לדעת רבינו וסיעתו דמפרש דאו
או קאמר ,הכוונה לא מיבעיא בתורה מלבד המצוות שבלאו
הכי ליכול כלבא וכו׳ ,אלא דאף מצוות לבד סגי .ועם שיש
קצת מהדוחק לזה ,ע״כ לומר כן בדעת רבינו וסיעתו .וי״ל
דס״ל דלגבי מצוות צריך שיהיה מוחזק לנו בעמית במצוות ,י ,
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ונפקא מינה דעכ״פ לדעת הרמב״ם והטור והשו״ע ,לא
קיי״ל דאסור לעמוד על המקח בשעה שאין לו דמים,
וצידד מורי הגאון מרן אבא נר״ו דלאו דס״ל דדוקא בדברים
איכא אונאה ,אלא דס״ל דאין בצער זה כדאי לעבור עליו
בל״ת ,ואין הכי נמי דצער והכאבה לפי גדול בשיעורו מודו
כו״ע שאיתיה בלאו גם בלי דיבור .ויראה לי ראיה לזה ,שהרי
לפי דברי רבינו ז״ל האי שהרי הדבר מסור ללב הם דברי ר׳
יהודה ,ואע״ג דגם לת״ק צריך לן האי טעמא ,שהרי בכל
אונאת דברים אית ביה ויראת מהאי טעמא ,מכל מקום ר׳
יהודה מייתי ראיה דכיון דכל עיקר האיסור שלא לצער בדבר
המסור ללב .אם כן גם בלי דיבור אסור .ולפי זה גם להרמב״ם
וסיעתו צריך לומר דגם בלי דיבור אסור ,אלא שהשמיטוהו
דאין בזה כדאי לאסור בל״ת .ונפקא מינה דלכולי עלמא גם
בלי דיבור עובר בל״ת ודו״ק.
ד> ותניא בפרק הזהב וכו׳ .שם .ומפרש רבינו דעם שאתך
בתורה או במצוות קאמר ,ומשום הכי ממעטינן
רשע .דאי תימא בתורה ובמצוות ,אם כן גם ירא שמים שאינו
עמית בתורה שרי לאונותו בדברים .וכן דעת הנמוקי יוסף

ובת״ח אין צורך שיהיה מוחזק בצדיק ג״כ דסגי בתורתו ג
להחזיקו בודאי ,ודוקא כשהוחזק דסנו שומעניה שרי לבזותו■ , .
ומעין זה צידד הגאון מורי מרן אבא נר״ו שם (דף ל״ג) ע״ש .חן■
ונפקא מינה דבאינו ת״ח ואינו מוחזק לנו ביראי ה׳ ,אפשר.
דשרי לבזותו מסתמא ,דכיון דאינו בתורה ובמצוות .ג•
סתמו עם הארץ ורשע הוי ,וכבר הפליגו רז״ל בביזוי עם הארץ.
אלא שאכתי נראה דוחק דאדמפלגי כרשע ,ליפלגי אפילו '?ן'
'
בסתם אדם שמוחזק לנו שאינו בתורה ואינו מוחזק לנו בענין
מצוות דשרי .ועיין עוד שם להרב מרן אבא שהאריך ברוחב
מבינתו בזה ודו״ק.

וראיתי למוהר״ם מינץ ז״ל (סימן ע״ה) דפסק דבכלל עמיתו
נכללו הנשים ע״ש .ועם שזה נראה פשוט ,אלא
שראיתי להריטב״א בשיטה מקובצת לפרק הזהב דפירש
דמ״ש עם שאתך בתורה דר״ל אשתך ע״שה> .ולדבריו דוקא
אשתו דרבי קרא לאיסורא ,משא״כ שאר הנשים .ומיהו י״ל
דאשתו איצטריכא ליה דכיון דגייסי אהדדי והיא תחת בעלה

ה .והנה לפירוש הריטב״א דאתא לרבות אשתו ,צ״ב הלשון עם שאתך בתורה ובמצות ,וכבר ראיתי למי שנדחק כזה .ומצאתי בדקדוקי סופרים ב״מ שם אות
ז־ שהביא מש״ס כח״י הגירסא ,עם שאתך אל תונהו ,וליתא לתיבות "בתורה ובמצות" ע״ש .ולענ״ד ברור שזו היא גירסת הריטב״א ,ופירש עם שאתך ר״ל
אשתך.
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קנה

שומעניה שרי לבזוייה בגימ״ל ושי״ן ,פירוש גייפא שטייא ,פירוש אחר גערה שמתא,
כדאמרינן במו״ק (י״ז ע״א) שנדה רב יהודה מאן רסנו שומעניה .ואמרינן נמי (שבת מ׳
ע״א> מאן דעבר אדרבנן שרא ליה למיקרא ליה עבריינא .והיינו דאמר במדרשה> אם הונה
אותך מנין שאתה רשאי להונותו ת״ל עמיתו ,ואם הונה אותו הרי הוא עבריין ואינו אתך
בתורה ובמצוות .וצריך ליזהרי* באונאת דברים דאמר רב חסדא (ב״מ נ״ט ע״א) כל
עמודי הארזים
אחר שמותר מדברי תורה .וכי תימא דמלך שאני ,הרי גם אביה
ג״כ ,הוה ס״ד דלא הזהירה תורה ,וכל שכן שאר נשים דעלמא,
מלך היה ,וכן אמרו ומה מלך שאינה מלך כמותו וכו׳ ע״ש.
וכן נראה עיקר.
ודוחק לומר דלמלך אף מלך אסור ,וצריך ישוב.
ה> ואמרינן במדרש וכו׳ הונה אותך וכו׳ .כן היא הגירסא
גם צריך ישוב עוד לרבינו ושאר ראשונים ,שהביאו ראיה
הנכונה גם בדברי הרב נמוקי יוסף ז״ל ,וכמו
להתיר אונאת דברים למי שאינה אותו מהמדרש הנ״ל,
שהעלה הגאון מורי מרן אבא נר״ו שם .ועיין שם מה שהאריך
וכן החינוך שלמד כן מבא במחתרת ע״ש .והרי בפירוש אמרו
לתמוה על דברי החינוך ודו״ק .ושאר דברי רבינו ז״ל הם
במכילתא על פסוק (שמות כ״ב כ׳) כי גרים הייתם בארץ
מוסכמים מהש״ס ופוסקים שם ודו״ק.
מצרים שאם אונית את הגר אף הוא יכול לאונות אותך בגירות,
ועיין שם להרב נחלת יעקב ז״ל (פרשת משפטים) ,ובספר
ויש להרגיש לדברי רכינו המחבר ,דהו״ל לאתויי ראיה
מנחת ביכורים (דף מ״א) שיישב לקושייתו ,ועל מה לא הביאו
מההיא דיומא (דף ע״א ע״ב) בעובדא דשמעיה
ואבטליון עם הכהן גדול ,דקרא להו בני עממייא והויא אונאת
ראיה זו ודו״ק.
דברים ,די״ל בני בנימין שנקראו עמים כמ״ש הריטב״א
בחידושיו ,דהכהן גדול לא כיוון לבזותם כלל ,ואי נמי י״ל
ו) וצריך ליזהר וכו׳ דאמר רב חסדא וכו׳ .הכי איתא התם
דקראם בני גויים כיון שהיו גרים ,ולפי זה הויא אונאת דברים
(דף נ״ט ע״א) .ופירש רש״י הצועק על אונאת
דהדבר מסור ללב ,וכה"ג פירש רש״י שם דלא לייתי בר אהרן
דברים אין השער ננעל בפניו .וכה״ג אמרו ז״ל התם הכל נפרע
לשלם דלא עביר עובדא דאהרן שאוניתנו בדברים ע״ש.
ע״י שליח חוץ מאונאה ע״ש .ואני מסתפק אי חמיר עון זה ג״כ

ולזה שמעתי מתרצים דשמעיה ואבטליון לא מצינו שחזרו
לאונות לכהן גדול בדברים כי אם שקללו אותו ,ועם
שמזכירין לו דלא עביר עובדא דאהרן והרי ביישוהו ברבים,
ומינה דגם לאונאת דברים דשרי דהרי כה״ג קאי בלאו דלא
תשא עליו חטא ,י״ל דחמיר אונאת דברים כיון דהוי מסור ללב
ונאמר בו ויראת.

ובדברי הריטב״א צריך תלמוד שכתב דלא כיוון לבזותם,
דהרי אפילו הכי עבר אדברי תורה באיסור אונאת
דברים ,ומה בא לזכות לכהן גדול בזה דלא עכר על לא תשא
עליו חטא ועבר על לא תונו דחמיר כמו שכתבתי .ונראה דהאי
כהן גדול עם הארץ היה ולא ידע דלדבר כלשון כזה איכא
משום אונאת דברים .ע״כ י״ל דלא נזהר בזה דלא ידע

לאיזדהורי ,אבל במכווין לבזויי אפילו תימא דלא ידע דאיתיה
בל״ת ,אפילו הכי רשע במזיד הוא שהכל יודעין שאסור לבזות
לת״ח וכל שכן שני גדולי הדור ודו״ק.

ובהיותי בזה קשה לי לשיטת רבינו וסיעתו ,ממ״ש במדרש
פרשת בהר (פל״ג ה׳) על פסוק ויגפהו ה׳ על אביה
מלך יהודה דנתחייב מיתה בידי שמים משום שאינה לירבעם
בדברים ע״ש .וידוע דירבעם רשע גמור היה ,ולמה נתחייב

דנפרעין מהמאנה מיד ,או מאריכין כמדתו ארך אפים .ומדברי
רש״י דקדקתי דאין נפרעין מיד ,רגבי מ״ש דנפרע ע״י כביכול
יתברך שנאמר ובידו אנך ,פירש וז״ל תמיד הוא משתמש בה
עד שנפרע ע״ש .וגבי מ״ש שאין הפרגוד ננעל בפניו שנאמר
ובידו אנך ,כתב וז״ל תמיד הוא רואה אותם עד שנפרע ע״ש.
ומתיבת תמיד ועד־ שנפרע ,מתבאר היטב דאין העונש מיד
תיכף לצעקה ,והוא ברור.

ברם

ראיתי להר״מ (פי״ד מהלכות מכירה הי״ח) והסמ״ג

(לאוין קע״א) וטור ושו״ע ולבוש חו״מ (סימן רכ״ח).
שכתבו בפירוש דהצועק על אונאת דברים נענה מיד עש״ב.
ולדידי קשה לי לדעתם ,דאיתא התם לעולם יהא אדם זהיר
באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה עונש אונאתה קרובה
לבא .והרי לשיטתם דבכל אדם איתיה כהאי גוונא ,מאי רבותא

דאונאת אשתו .ועוד דאפילו לרב לא אמר אפילו באונאת
אשתו דהוי מיד ,אלא קרובה ולא רחוקה ,ואילו מיד לא הוי.
ואין לומר דפליגי רב חסדא ורב ,דמלבד דהש״ס לא קאמר
ופליגא ,עוד דהטור והשו״ע והלבוש פסקו הני תרי מימרי.
ואמת שהרמב״ם והסמ״ג ורבינו השמיטו הך דרב דיזהר
באונאת אשתו .ומה שכתב הרמב״ם (פט״ו מהלכות
אישות הי״ט) ,אין זה מסוג אונאת דברים וכמבואר ,והרואה

)

קנו

ספר

סימן נא

יראים

השערים ננעלו חוץ משערי אונאה ,שנאמר הנה ה׳ נצב על חומת אנך ובידו אנך .ואמר
ר׳ יוחנן (שם נ״ח ע״ב) גדולה אונאת דברים מאונאת ממון ,שזה נאמר בו ויראת וזה לא
נאמר בו ויראת:
עמודי הארזים
יראה דכתב הרמב״ם וכן צוו חכמים ז״ל ,ואילו אונאת דברים
מד״ת .ולפי זה יש לומר דכיון דס״ל דאונאת דברים לכל אדם
נענה מיד ,אין ספק שאשתו בכלל ,וכל שכן שיש בה שתים
אונאת דברים ומציאות דמעתה.
ומיהו האמת דדחיקא לי טובא למימר דפליגי ,ומה נענה
להטושו״ע ובעל הלבוש ז״ל .ונראה לומר דס״ל דאין
הכי נמי דהצועק על אונאת דברים נענה מיד ,מיהו גדלה
אונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצוייה אין צורך לצעקתה ,כן
נראה לי ליישב לדעת הטור וסיעתו .ואולם דעת הרמב״ם
ורבינו והסמ״ג דאין הפרש ביניהם ,ולכך לא הוכרחו להזהיר
באונאת אשתו בפרטות.

ונפקא מינה דלרש״י אפילו כצועק באונאת דברים אין נענה
מיד .ולהרמב״ם וסמ״ג וטור ושו״ע ולבוש ,דבצועק
נענה מיד ,אלא דגבי אונאת אשתו פליגי ,דלהטור ושו״ע
והלבוש אין צורך לצעקה ונענית מיד על ידי דמעה.
ולהרמב״ם ורבינו והסמ״ג דא ודא חדא היא .ולרש״י על ידי
הדמעה ממהרת להביא הפורענות .וצ״ל דלרבינו והסמ״ג
והר״מ מ״ש שמתוך שדמעתה מצוייה ,היינו רב דס״ל דאונאת
דברים אין נפרעין מיד ,משום הכי אהני ליה הדמעה ,משא״כ
לדידן אין בה שום תוספת משום הכי.

וראיתי להרב תורת חיים בחידושיו על מ״ש כל השערים
ננעלין ,דלאו שאין התפילות נכנסות כלל כיון שהם
סגורות ,דחלילה לומר כן ,אלא דצריך האדם לאפושי ברחמי
הרבה ולכווין דעתו בכל לבו עד שיפתחו השערים ,ואינו נענה
מיד אלא כאדם הדופק ע״ש .וכה״ג ראיתי להרב מעיל שמואל
בנימוקיו להרמב״ם (פי״ד מהלכות מכירה) ,וכן כתב בס׳ נ״מ
עדות ביהוסף שיטה לב״מ שם ע״ש .ודבריהם צ״ב ,דהרי
למדו הכי ממאי דכתיב גם כי אזעק ואשוע סתם תפילתי,
ונפ״מ דאפילו דאפושי ברחמים אין עונה ואין קשב .וכן נראה
דאמרו ז״ל דר״פ לא היה מתפלל ביום המעונן דכתיב גם כי
אזעק ואשוע סתם תפילתיי' ,ולשיטתם הרי באפושי ברחמי
שמוע ישמעו תפילתו ואמאי לא היה מתפלל ,ובודאי דמהאי
קרא נלמד דאין שומעין כלל .ולפי זה אין לומר דהתם מיירי
בלי כוונה ,דמלבד דהאמוראים מסתמא לא היו מתפללים בלי
כוונת הלב ,עוד בה דאי הכי בכל מקום ובכל זמן אין תפילתו

נשמעת ומה לי יום המעונן או אחר חורבן .ואעפ״י שלפי מ״ש
שאחר החורבן ננעלים שערי תפילה אף אם לא היה מעונן לא
היה נשמע ,ולמה תלו ר״פ ביום המעונן ,וכנראה דבאינו מעונן
נשמע תפילתו .י״ל דביום המעונן כל השערים ננעלין ואין שום
תפילה נשמעת בצד ואופן שאבאר מטעם כיסוי הענן שמכסה,
דע״כ מה שאנו מתפללין ותפילתינו נשמעת משחרב בית
המקדש ,אפשר שהשם ברחמיו פותח שערים בתבונה ע״ד
שאמרו במנשה בן חזקיהו ,ועיין להרב משכנות יעקב (דף
קכ״ד ע״ר) .אי נמי שהשכינה למטה בבתי כנסיות כמ״ש ז״ל
פ״ק רברכות (ו׳ ע״א) דאין תפילתו של אדם נשמעת אלא
בבית הכנסת ובית המדרש שהשכינה שם ע״ש ,וע״כ דמהאי
טעמא הוי כיון ששערי תפילה ננעלו בשמים ממעל.
ומלבד כל זה קשה לי להרב תורת חיים שסיים שם ,אבל
הצועק על אונאת דברים נענה מיד וכו׳ כמ״ש
הרמב״ם ז״ל וכו׳ ע״ש .והתימה דלא נרגש דרש״י חולק בזה
בסוגיא דלקמן על הרמב״ם .ומה שהכריח דנענה מיד משום
שהשערים פתוחין ,אחרי המחילה רבה אין זה הכרח ,דר״ל
דהכוונה היותם פתוחים לשמוע צעקתו מיד ,משא״ב להיותו
נענה להפרע מיד מנ״ל.

וראיתי להרב שם שהכריח כשיטת הרמב״ם ,מעובדא דר׳
אליעזר דקאמר אשכחתיה דנפל על אפיה אמרה ליה
קום קטלית לאחי ,אדהכי נפק שיפורא דנח נפשיה דרבן
גמליאל .ומדקאמר אדהכי שמע מינה דמיד תוך כדי דיבור
נפטר רבן גמליאל ,לפי ששערי אונאה לא ננעלו ע״ש שהאריך.
ועם שאיני כדאי לא מכרעא לענ״ד ,דאפילו תימא דהעיקר
כשיטת רש״י ז״ל ,שאני ר׳ אליעזר דעיקר נפילתו על פניו
להמיתו בנפילת אפים כי הוא אילנא דמותא ויש בו להמית
כידוע ליודעי חן ,ומשום האונאה לבד אין בו כדי להמית
תיכף .ותדע דכמה ימים הוה אותו מעשה והיה ר׳ אליעזר
מקפיד על אונאת דברים מר״ג ולא נענש רבן גמליאל ,וגם
אשתו לא היתה מניחו ליפול על פניו ,כנראה דבלי נפילת אפים
לא היתה מתפחדת .ואעפ״י שאמר לה מנא ידעת ,והשיבה כך
מקובלני וכו׳ חוץ משערי אונאה ,הרי דעיקר הדבר תלוי
באונאת דברים .ולמש״כ היה לה לתלות בנפילת אפים ,דלא
קשה דר״ל דאין הכי נמי דאחר החורבן נפילת אפים לא מעלה
ומוריד דננעלו שערי תפילה ,אלא דוקא יש להזהר משום

ו .מימרא זו בלשון שהביא רבינו ,לא מצאתי .ועיין ברכות ל״ב ב׳ רבא לא גזר תעניתא ביומא דעיבא משום שנאמר סכותה בענן לך מעבור תפלה .וע״ע
במדרש רבה איכה פ"ג אות ס׳ .ולפי״ז דברי רבינו כאן צ״ב.

ספר

סימן נא

יראים

יהנז

 .עמודי הארזים

אונאת דברים ראותם שערים פתוחים וכשמתפלל נענה: ,
וכשנופל על פניו להעניש על אונאת דברים נענה מיד .כיון
שנכנסת התפילה דרך שער השמים של אונאת דברים שעל זה

נפל על פניו ,וזה ברור .ויעויין במדרש רבה פרשת בהר מ״ש
שם משם ר״י אמר״א ורב טביומי בשם ר׳ ירמיה ומש״כ הר״ש
יפה ז״ל ,ומ״ש שם משם ר״י ב״ר סימון ודו״ק.

)

קנח
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סימן נב

סימן נב
[קעט]

הזהיר הקב״הא) שלא להונות גר צדק לא בדברים ולא בממון ,דכתיב בפרשת ואלה
המשפטים (שמות כ״ב כ׳) וגר לא תונה ולא תלחץ .וגם הזהיר בם׳ קדושים תהיו
(ויקרא י״ט ל״ג) וכי יגור אתכם גר בארצכם לא תונה אותו ,כאזרח מכם יהיה לכם וגו׳.
ובגר צדק הכתוב מדבר .תניא כככורותב> פרק עד כמה (ל׳ ע״ב) מנין לגר שמקבל עליו
דברי תורה חוץ מדבר אחד שאין מקבלין אותו ,ת״ל וכי יגור אתכם גר וגו׳ כאזרח מכם
עמודי הארזים

א) הזהיר וכו׳ לא בדברים ולא בממון .בפרק הזהב (דף נ״ט
ע״ב) איתא המאנה את הגר עובר בג׳ לאוין
והלוחצו בשנים .ומקשה מאי שנא מאנה דכתיבי ג׳ לאוין ,וגר
לא תונה ,וכי יגור וכו׳ לא תונו אותו ,ולא תונו איש את עמיתו.
וסובר רבינו דהמאנה את הגר ר״ל בין באונאת דברים ובין
באונאת ממון ,ובאונאת ממון עובר במקום ולא תונו איש את
עמיתו באל תונו איש את אחיו .ובגר קרא דוגר לא תונה ולא
תונו אותו כוללים ממון ודברים ,וכמו שכתב בסוף סימן זה.
וכתב דבעמוד דינין פירש דבר זה ,וחבל על דאבדין שלא זכינו
לאורו .ולא ס״ל כדעת הרמב״ם (פי״ד מהלכות מכירה) דמ״ש
והלוחצו ר״ל אונאת ממון ,וכבר תמהו על דבריו הריטב״א
לב״מ והרב המגיד והלחם משנה שם .ועיין להרב הגדול מר
זקני בספר עין יהוסף בחידושיו לב״מ שם ,ולהרב מרכבת
המשנה אשכנזי (פ״ח מהלכות עבדים) ,דנדחקו בישוב דבריו.
וענין לחיצה ס״ל לרבינו שהוא ענין אחר כמ״ש לקמן (סימן
ג״ן) בס״ד.

ואולם רש״י ס״ל דמה שאמרו המאנה את הגר ,באונאת
דברים לבד קאמר .וכה״ג הם דבריו בפירוש החומש
פרשת משפטים ופרשת קדושים .וגם רשב״ם בפירושו שם
הסכים כן ,והכריח דאי בממון הרי הוא בכלל כל ישראל באל
תונו איש את אחיו ,ובאונאת דברים איצטריך שיש בו ביזוי
גיותו משא׳׳כ בישראל ע״ש .וע״כ לומר דס״ל דמה שכתוב
ולא תונו אותו ,תוספת אזהרה בא ולא לעבור עליו ,דהרי
הוזהר מגר אל תונה .והדבר קשה דבהדיא אמרו בפרק הזהב
דבאונאת דברים עובר בג׳ לאוין ,ולדבריו אינו עובר כי אם
באחד ,דלגופיה איצטריך משום גיותו דלא אתי מאונאת
דברים דישראל שאין דומה לו כבזיון ,וס״ד דכהאי גוונא
דמבזה גיותו שפיר דמי ,והדבר צריך תלמוד.

עמיתו ומשום וגר לא תונה ,ובממון משום אל תונו איש את
אחיו ומשום לא תונו .ומ״ש בפרק הזהב שעובר בג׳ לאוין
כולל כל הלאוין יחד ,ודבריו צריך תלמוד.
וראיתי לרש״ל בביאורו על הסמ״ג שפירש שכוונתו שמה
שמוכרח אמיתי הוא דהני תרי קראי דגר לא תונה
ולא תונו אותו ,נוקי חד באונאת דברים וחד באונאת ממון,
וא״כ עובר באונאת דברים בב׳ לאוין ובאונאת ממון בב׳
לאוין ,אלא שרז״ל אמרו ג׳ וכללו כל הלאוין ,דהיינו הנהו תרי
לאוי עם אונאת ממון ועם אונאת דברים ואם כן נעשה ג׳ ע״ש.
ודבריו לדעתי הם אגב דוחקא ,ראם כן הי״ל לומר אבל רז״ל
בפרק הזהב אמרו עובר בג׳ ,והרי מדברי הסמ״ג נראה דמסכים
דברי הש״ס לדבריו ,וזה אינו.

והנראה לי ליישב ,דדעת הסמ״ג דהנהו תרי לאוי נוקי חד
באונאת דברים וחד באונאת ממון ,והו״ל תרי בכל
אונאה ,ואולם הש״ס אמר ג׳ דכלל כל הג׳ לאוין יחד ,ר״ל
דמ״ש בש״ס המאנה ר״ל בין אונאת דברים ובין אונאת ממון,
וכלל ב׳ האזהרות יחד ונקט ג׳ והו״ל ד׳ דלא נחית לזה ,אלא
דבא לסיים הנהו תרי לאוי הנוספים בב׳ האונאות ,מלבד הלאו
השייך בכל ישראל דהיינו לא תונו איש את עמיתו וחרא
מינייהו נקט ,וכוונתו להורות בו דבב׳ האונאות יש בגר שני
לאוין נוספין ,כנ״ל ג״כ אגב דוחקא להסכים לשון הסמ״ג ז״ל.
ועל כל פנים דעת הסמ״ג ז״ל מעין רעת רבינו ז״ל ,דמה
שאמרו המאנה ,ר״ל בין אונאת ממון בין אונאת דברים .ורש״ל
ז״ל ייחס דעת הסמ״ג לדעת הרמב״ם ז״ל ע״ש .ואין זה
כדעתי ,ועל המעיין הבחירה ואת הקרוב והקריב אליו.
והרא״ה ז״ל בספר החינוך (סימן ס״ג וס״ה) דבריו הם כדברי
הרמב״ם ז״ל ,ודי בזה .ועיין הריט״ץ ז״ל (סימן ק״צ) באורך.
ב>

וראיתי

לסמ״ג (לאוין קע״ב) דכתב דהמאנה את הגר
בדברים עובר בב׳ לאוין משום לא תונו איש את

ותניא

בפרק עד כמה (דף ל׳ ע״ב) ,ופסקו גם כן הסמ״ג
(לאוין קע״ב) ע״ש .והרמב״ם והטור השמיטוהו,
ולא ידעתי למה.
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קנט

יהיה לכם ,מה אזרח שקיבל עליו דברי תורה אף גר שקיבל עליו דברי תורה ,מכאן
אמרו גר שקיבל עליו כל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו .רבי יוסי בר ר׳
יהודה אומר אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים .וכל גר סתם האמור בתורה בגר צדק
הכתוב מדבר ,עד שיפרש לך הכתוב גר תושב חוץ מגר נבלה .ותניא בם׳ הזהב (ב״מ נ״ט
ע״ב) ר׳ אליעזר הגדול אומרג> בג׳ מקומות הזהירה תורה על הגר .ובכלל לא תונה יש
אונאת ממון ויש אונאת דברים ,ונפרשנו לפנים בעמוד הדינין:
עמודי הארזים
דהרמב״ם והטור ז״ל על זה סמכו ,שכבר פסקו דכשקבל אין
ודע דאעפ״י שרבינו הביא דבריר׳ יוסי ב״ר יהודה ,אך בודאי
דפוסק כת״ק דרבים נינהו ,וס״ל דדוקא בחוץ מדבר אחד
מדקדקין עליו ואין מרבין עליו והיינו כרבנן .אלא דעם שאיני
הוא דאין מקבלין אותו ,אבל על דקדוק דברי סופרים דהיינו
כדאי נראה לי שאין זה הכרח ,די״ל דבהא אפילו ר׳ יוסי ב״ר
מילי דרבנן כמו שפירש רש״י שם חומרא דרבנן מקבלין אותו.
יהודה מודה ,דלעולם אין מרבין עליו להורות חומרות עונות
וראיתי להרב חסדי דוד בפירושו על התוספתא (פ״ב דדמאי),
ועונשין שלהם ,וגם אין מדקדקין עליו לומר דקדוקי דברים
שפירש דר׳ יוסי ב״ר יהודה הקפיד על דקדוק אחד ,היינו
שמא יבהל בדעתו שהוא קשה לו ויטרד דעתו ויחזור ויטה
אפילו אינו דבר שלם ,ורבנן סכרי דלא מעכב אלא אם כן שייר
מדרך הטובה לרעתו ,וכמו שכתב הרמב״ם ז״ל (פי״ד מהלכות
דבר שלם ע״ש .ולדעתי לכל הפירושים לרבנן כל מילתא
איסורי ביאה) ע״ש .ואין הכי נמי שאם הוא התנה אפילו על
דרבנן חשיב להו דקדוק ודבר שאינו שלם ,דדוקא בדבר תורה
דבר אחד מדברי סופרים שלא יקבל לקיימה ,שאין שומעין לו
קפדינן ,ובזה רמז ר׳ יוסי ב״ר יהודה אפילו דקדוק אחד מדברי
ואין מתירין אותו .כי ע״כ אכתי פש גבן ללמד דעת הרמב״ם
סופרים ,דתרתי קאמר דאפילו דקדוק שאינו דבר שלם ואפילו
והטור על דבר השמיטה ,וצריך תלמוד*".
יהיה מדברי סופרים ,אפילו הכי קפדינן .ועוד די״ל דכל מילתא
דרבנן קרוי דקדוקי סופרים וכפירש״י ,וכמו שביארתי לעיל
(בסימן ל״א) באורך.
ג) ותניא בפרק הזהב ר״א אומר בג׳ מקומות וכו׳ .בש״ס
דלא
וס״ל
השמיטוהו
ודידן עריפא ,דהרי הרמב״ם והטור
התם גרסינן כל״ו מקומות ואמרי לה במ״ו.
מעכב אפילו דבר אחד ,וי״ל דגם לרבינו וסמ״ג
והמפרשים דחקו ונכנסו לחשוב מחשבות הנהו דוכתי שנאמרו
דמעכב היינו דוקא דבר שלם מד״ת ,משא״ב דקדוקי סופרים
בתורה אזהרות על הגר ,ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם.
דהיינו מילי דרבנן לא מעכבי ,ובזה קרבו ויאתיון דעות
ולגירסת רבינו קשה גם כן דטפי הוי  .שמא חשיב דוקא אזהרת
הפוסקים בקירוב ולא מרחוק לדיעה.
יא תונה ואידך ולא תונו,
אונאת הגר כפני עצמה והם ב׳ 1
ואמת שהרב חסדי דוד ז״ל שם כתב דמה שאמרו בש״ס ואין
י*ץ לארץ דכתיב לא
שי בעבד שברח מי
ואידך
מדקדקין עליו ,אתיא אליבא דרבנן .ולפי זה יש לומר
הלאוין ק״פ) ודו״ק.
תוננו ,דג ואגד הוי וכמו שכה..

א .מה שתמה רבינו על הרמב״ם והטור שהשמיטו הלכה זו ,הנה נכון שהטור השמיטו ,אבל הרמב״ר
בצפנת פענח על הרמב״ם שם ,ובביאור הלכה להמ״ב סוס״י ד״ש.

;קה בפי״ד מד•

־ כיאה ה״ח ע״ש .ועיין
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הזהיר הכתובא) בשני מקומות בם׳ ואלה המשפטים (שמות כ״ב כ׳) על לחיצת הגר
דכתיב וגר לא תלחץ .לחיצה זו איני יודע מה היא ,אבל מדתניא בפרק הזהב
<ב״מ נ״ט ע״ב> הלוחצו עובר בג׳ לאווין משום לא תלחצנו וגר לא תלחץ ולא תהיה לו
כנושה ,וגר בכלל ישראל הוא ,למדתי דומיא דלא תהיה לו כנשה ,ופירוש דלא יהיה לו
כנושה ,למדנו בסוף איזהו נשך (ע״ה ע״ב> דאמרינן התם כדאתא רב דימי אמר מניין
לנושה בחבירו שאסור לעבור לפניו ת״ל לא תהיה לו כנושה ,למדנו פירוש הלחיצה
שילך עם הגר לפנים משורת הדיןב>:
עמודי

א) הזהיר הכתוב וכו׳ .דעת רבינו דמ״ש לחיצה ,שאינה
בממון דוקא כי אם שלוחצו בכל דבר ,ומעין לא
תהיה לו כנושה דהיינו לחץ ודחק שמראה עצמו לבעל חוב
ויודע שאין לו לפורעו ויצטער .והסמיך לזה שיעשה עמו
לפנים משורת הדין ,דכיון דאעפ״י שהוא בע״ח ומדינא יש לו
לפורעו ,ולא מיבעיא דאינו רשאי אלא דאפילו לעבור לפניו
אסור ,נפקא מינה דצריך לעשות עמו לפנים משורת הדין שזה
משורש לפנים משורת הדין .וכהאי גוונא כתב סמ״ג (לאוין
קע״ב) ,והתימה לרש״ל בביאורו שייחס דעת סמ״ג לדעת
הרמב״ם ,והרי הרמב״ם פסק דקראי דלחיצה מיירי באונאת
ממון ע״ש.

ודע דרכינו לקמן בעמוד דינין (סימן רע״א) כתב דבכלל לא
תהיה לו כנושה דלא ישרתהו בשביל חובו ע״ש .עם
שיש לדון דבלאו הכי יאסור משום רבית ,י״ל דמיירי בשירות
קל דאינו שוה שוה פרוטה .וכה״ג פירש רשב״ם ז״ל בפירושו
לא תלחצנו מגזירת ואת הלחץ אשר מצרים לוחצים וכו׳ ע״ש.
ונפקא מינה דהוזהרנו שלא להשרת מהגר מפני גירותו.

הארזים
ויש ליישב דעת רבינו ורשב״ם ו״ל ממ׳׳ש במכילתא
והביאו רש״י בפירוש החומש ,ולא תלחצנו בממון .דאין
הכוונה דלא יגזול את ממונו כפירוש רש״י ,או אונאת ממון
כפירוש הרמב״ם והרא״ה ,דזה ככר הוזהרנו בכלל ישראל ולא
גרע זה ממנו ,אלא בא להזהיר על לחיצה דשייך בממון
שיעשה עמו לפנים משורת הדין או שלא להשרת ממנו.

ודברי הרמב״ם שם והרא״ה ,ככר כתבתי לעיל (סימן נ״ב>
דתמהו עליו .והאמת דלא היה להם גירסת רש״י ,אלא
המאנה עובר בב׳ והלוחצו בג׳ ,וגם בש״ם בסתם הי״ל הגירסא
ב׳ וג׳ וכמו שכתב הרב הגדול מר זקני בספר עין יהוסף .וכן
מבואר בדברי הראב״ד ז״ל הובאו דבריו בשיטה מקובצת
ע״ש .ודעת הראב״ד בדבריו שם כדעת רבינו ורשב״ם וסמ״ג
בפירוש לחיצה ,ולא מיירי בגזילה ואונאת ממון ודו״ק.
ב) לפנים משורת הדין .כן כתב ג״כ הסמ״ק (סימן פ״ח>.
וע״כ לומר דאע״ג דנצטווינו בישראל הוצרך
להזהיר על לפנים משורת הדין גם בגר ,ועדיף מישראל דקאי
בלא תעשה משא׳־כ בישראל דאינו אלא דרשא בעלמא.
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הזהיר א)

הכתוב בפרשת ואלה המשפטים

(שמות כ״ב כ״א)

כל אלמנה ויתום לא

עמודי הארזים

א) הזהיר וכו׳ ודבר זה אפילו בישראל וכו׳; הנה במכילתא
(פרשת משפטים) איתא על פסוק זה ,אין לי אלא
אלמנה ויתום .שאר כל אדם מנין ת״ל לא תענון דברי ר׳
ישמעאל ,ר׳ עקיבא אומר אלמנה ויתום שדרכן לענות בהם
דבר הכתוב ע״כ .ורבינו מפרש דר׳ ישמעאל ס״ל דגם שאר
ישראל איתרבו בכלל זה מדכתיב לא תענון ,ולר׳ עקיבא ס״ל
דדוקא אלמנה ויתום מפני שפלותם הרבה האזהרה כלאו זה,
וע״כ לעבור בב׳ לאוין.
וס״ל לרבינו דעיקר העינוי היינו בדברים קשים כמו אונאת
דברים ,וכן לענותו בממונו מפני שפלותו כגון גזילה
ואונאת ממון .וכה״ג ביאר הרא״ה בספר החינוך <בסימ :״ה).
כתוב
ודבר זה הרי אנו מוזהרים לישראל שלא לעשותו ,וכג
באלמנה ויתום לעבור בהם בב׳ לאוין .דוגמא דגר דבאונאתו
עובר בג׳ לאוין מפני שפלותו .ולפי זה פסק רבינו כר׳ עקיבא.

אבל מדברי רש״י בפירוש החומש נראה דמפרש פירוש אחר,
דהא דפליגי ר׳ ישמעאל ור׳ עקיבא ,היינו אי צריך ריבוי
לישראל או לא ,דלר׳ ישמעאל צריך ריבוי ומרבה ליה מלא
תענון ,ולר׳ עקיבא אינו צריך דהוא הדין שאר כל אדם ,ולא
נקט קרא אלמנה ויתום לדוקא אלא נקט ההוה .וכן מתבאר
מדברי הרא״ם ז״ל שכתב על דברירש״י שכן איתא במכילתא.
וע״כ דמפרש כן בדברי ר׳ עקיבא .ובספר זה ינחמנו פירוש
המכילתא ראיתי בשם גור אריה ,שפירש בהמכילתא על דרך
שכתבנו לדעת רבינו ,דלר׳ ישמעאל הזהירה התורה גם על
שאר אדם ,ולר׳ עקיבא לא הזהירה תורה אלא על אלמנה ויתום
שהם תשושי כח ע״ש .ולדעת רבינו צריך לומר דלא הזהירה
תורה בלאו זה ג״כ כי אם באלמנה .ויתום לעבור עליהם בשני
לאוין ,דבלאו הכי גם בישראל אסור או אונאת דברים וכיוצא
או אונאת ממון וכיוצא.

דתפס אלו מפני הברית הכרותה להם שכל זמן שהם צועקים
הם נענין וכו׳ ע״ש .ואני מסתפק אי ס״ל כדעת רש״י ,או
כשיטת רבינו דאין בלאו זה אזהרה על ישראל .ויותר נראה לי
דס״ל כשיטת רבינו ז״ל ,והוא דס״ל רכל תוססת אזהרה זו
אדרבה בשביל אהבת ה׳ עם ישראל ,ומשום שברית כרותה
להם שנענין משום הכי הפליג להזהיר עוד בהם ,כדי שיזהרו
ישראל בהם ולא יבואו ליענש .ומטעם זה אני אומר דס״ל
להסמ״ג כשיטת רבינו לגמרי ,דעיקר העינוי היינו צער דברים
כמו הלבנת פנים ואונאת דברים וגם עינוי ממון וכיוצא וכבר
הוזהרנו בישראל ,וכלל הכל באלמנה ויתום בתוספת אזהרה זו
לעבור בב׳ לאוין .וזה יבין המעיין ממש״כ הסמ״ג מפני הברית
הכרותה להם שכל זמן שצועקים נענין וכו׳ ,והרי בכל ענינים
אלו שייך הצעקה.
וכבר ראיתי להרב מגילת ספר בחלק הלאוין שהעלה בדעת
הסמ״ג כמו שכתבתי .ואולם ראיתי להרב דינא דחיי
ז״ל שם דהאריך לבאר דעת הסמ״ג ,וכל דבריו צריך לי תלמוד,
דהרי הא דרש״י לאו בפירושא איתמר במכילתא וחלוקים
רש״י ורבינו בפירושה ,ודעת רשב״ם כפירוש רש״י ,והסמ״ג
כשיטת רבינו וכן עיקר ,וכן מתבאר מדברי החינוך והרמב״ם
ז״ל כספר המצוות ,וכן כתב הרב מגילת ספר ודו״ק .ואולם
סמ״ק נראה דעתו כדעת רש״י ,וכתב דגם הסמ״ג ס״ל הכי.

וצריך לבאר דלשיטת רבינו ודעימיה ע״כ דר׳ ישמעאל ור׳
עקיבא פליגי בתרתי ,דלר׳ ישמעאל דהוא הדין בכל
אדם שהזהיר הכתוב ,ע״כ דאין לנו לאו אחר לענין זה ,ואי
עינוי זה היינו ביוש דברים והלבנה הרי הוזהרנו בישראל
במקום אחר ,ואין לומר דלעבור גם בישראל בב׳ לאוין ,דהרי
ענש כאן כי צעק יצעק וגו׳ וזה לא מצינו בהלבנה ,ואפילו
באונאת דברים הוצרכו רז״ל בפרק הזהב ללמוד דהך דנענה
מיד מדברי קבלה ,וע״ב לומר דעינוי זה ענין אחר הוא וצריך

וראיתי להראב״ע בפירושו על התורה שדעתו כדעת רבינו,
דאלמנה ויתום דומין לגר ואין להם כח כישראל.
ולדבריו לא הזהיר בלאו זה לישראל .וזה נוטה לדעת רבינו
ז״ל .אלא דרשב״ם ז״ל בפירושו פירש כפירוש רש״י שדיבר
הכתוב בהוה ע״ש.

לומר דלר׳ ישמעאל היינו עינוי שלא לענותו בענין המכאיב לו,
וכעין שאמרו בעבד עברי שלא ירדנו בפרך שלא יאמר לו החם
לי כוס זה ואינו צריך .וגם רשב״ם פירש בפירושו דעינוי זה
כמו למען ענותו בסכלותם.

וכן

והסמ״ג

הביא פירוש רש״י (בלאוין ח׳) ,וכתב דהוא אומר

יראה דבמכילתא התם איתא ,דכשיצאו רשב״ג ור׳
ישמעאל בן אלישע ליהרג ,היה תמיה רשב״ג אם היה
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תענוןב> פירוש לא יענה אותם לא בהונאת ממון ולא בדברים רעים .ודבר זה אפילו
בישראל אסור ,ולמה הוצרך להזהיר עליהם אלא לעבור עליהןג> בשני לאוין.
עמודי הארזים
בשביל עונו ,ואמר לו ר׳ ישמעאל מימיך בא אדם אצלך לדין

אפילו פחות משוה פרוטה ,ובהלבנה כל שהוא וכן באונאת

או לשאלה ועכבתו עד שתהא כוסך שותה ונוטל סנדלך או
עוטף טליתך ,אמרה תורה אם ענה תענה אותו אפילו עינוי
מעט ואמר לו נחמתני ע״ש .ונפקא מינה רכל זה נכנס בכלל
עינוי ,וזה לא מצינו במקום אחר דהוזהרנו בו ,והיינו דר׳
ישמעאל ס״ל כשיטתיה .ואולם ר׳ עקיבא דס״ל דלאו זה בא
דוקא על יתומים ואלמנות ולעבור בב׳ לאוין ,הרי במקום אחר
לא הוזהרנו בישראל בעינוי כזה ,ע״כ ס״ל דפירוש עינוי היינו
לענותו באונאת דברים והלבנה וביוש וגזילת ואונאת ממונו
ועושק שלו וכיוצא ,ולעבור באלו בב׳ לאוין דכבר הוזהרנו
בישראל על כל זה .ומשום הכי איתא התם במכילתא דכשמתו
ר׳ ישמעאל ורשב״ג אמר ר״ע לתלמידיו רמתו על שלא יראו
הרעה העתידה לבא ,דס׳׳ל דכיון דלא נמצא ברשב״ג אלא ענין
זה דהיה עוטף טליתו וממתין לאדם הבא אצלו אין זה עון
עינוי ,וכל שכן שאין איסור זה בכל אדם וכמ״ש ,וע״כ ס״ל
דהיינו מפני הרעה העתידה לבא .ובש״ס דילן א> איתא דאירע
לרשב״ג זה משום שזחה דעתו בעת הדרשה ,שמע מינה דלא
ס״ל כר׳ ישמעאל דהמכילתאב>.

דברים ,מפני שלבם שפל ונכנע בפחות משיעורו ,וכההיא דר׳
ישמעאל דאמרו התם וכמו שכתבתי לעיל.

ואמת דהרמב״ם ז״ל (פ״ו מהלכות דעות) נראה דעתו כדעת
רבינו דאין בלאו זה אזהרה על ישראל כלל .אלא
שמלבד דכתב יבא להזהיר על חסרון ממונם ולא ידבר להם
דברים קשים ,עוד הוסיף דאסור להכאיב גופם בעבודה וכו׳.
וצריך לומר דס״ל דגם להכאיב גופם בעבודה ,כבר הוזהרנו
בכל ישראל דאסור לעבוד בישראל אחיו שלא ברצונו ,כמו
שמתבאר בדבריו (פ״א מהלכות עבדים ה״ז) ודו״ק.
ב) לא תענון .איתא במכילתא אם ענה תענה אחד עינוי
מרובה ואחד עינוי מועט .דבר אחר רבי אומר אם ענה
תענה מגיד שאינו חייב עד שיענה וישנה ע״ש .והנה אעפ״י
דקיימא לן הלכה כרבי מחבירו ,מכל מקום איתא לקמן שם דר׳
ישמעאל ס״ל דאחד עינוי מועט ואחד עינוי מרובה ,ורשב״ג
הודה לו .ואעפ״י שכתבתי דר׳ עקיבא פליג עלייהו ,היינו דוקא
באופן העינוי ,אבל בכמות ושיעורו יש לומר דגם לר״ע חייב
בפחות משיעורו אפילו מועט .אלא די״ל דאי הכי אין צורך
לומר דאזהר קרא ביתום ואלמנה לעבור בב׳ לאוין ,די״ל
דלגופיה איצטריך לחייב באונאת ממון וגזל וכיוצא שלהם

ולשיטת רבינו כבר כתבתי דהא ליתא ,דהאמת דעל כל מה
שחייב בישראל חייב ביתום ואלמנה ,אלא שעובר
בשנים באלו .ואם כן איכא למימר דלא קיימא לן כת״ק ,אלא
כרבי דכפל הפסוק לומר דבעינן שישנה .ואם כן צריך תלמוד
אמאי לא פסקו הפוסקים כרבי ,ודוחק לומר דס״ל דדברה
תורה כלשון בני אדם ועיין תוס׳ ב״מ פ״ב (ל״א ע״ב) ודו״ק.
ובפ״ק דקידושין (דף כ״ב ע״א) איתא אם אמר יאמר עד
שיאמר וישנה ,וכתב מוהרי״ט בחידושיו דהאי תנא לא ס״ל
כמ״ד דברה תורה כלשון בני אדם ע״ש .וגם מצאתי דרבי ס״ל
דלא אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם ,כמ״ש בגיטין (דף
מ״א ע״ב) גבי והפדה לא נפדתה,׳ .ועיין להמשנה למלך ז״ל
(פ״ו מהלכות דעות ה״ז) דהאריך בזה ודו״ק.
ואולם ראיתי להראב״ע בפירוש החומש ,דנראה מדבריו
דהאי תענה אתא לרבות למי שרואה אחר מענה יתום
ואלמנה ואינו מצילו ע״ש .וצריך תלמוד מנא ליה הא ,ושמא
מכפל הלשון ויתורו דריש כן ודו״ק.

ג> לעבור עליהן .דע דהרמב״ם ז״ל בספר המצוות (סימן

רנ״ו) והרא״ה בספר החינוך (סימן ס״ה) וסמ״ג
(לאוין ח׳) מנאום בלאו אחד ,מהשורש הט׳ לשרשי הרמב״ם
ז״ל שכל שאין לאו מיוחד לכל אחד אין למנותו כי אם בלאו
אחד .ואולם הרמב״ן ז״ל בהשגותיו לספר המצוות שם תמה
על דבריו ,דהרי הפרידם הכתוב בעונש כי אם ענה תענה אותו,
רכל אחד נמנה לעצמו .וכן מנאם סמ׳׳ק (לאוין פ״ד ופ״ה) ע״ש.
והרב דינא דחיי ז״ל (בלאוין ח׳) תמה קושית הרמב״ן הלזו
על הסמ״ג והצריך עיון .ואין זה לדעתי הכרח ,דמלבד
דיש לומר כמו שכתב הראב״ע בפירוש החומש על מ״ש כי אם
צעק יצעק שבא דוקא אל היתום ,דאעפ״י רכן הדין באלמנה
רק היתום יתכן שהוא קטן ולא ידע לדבר כמו האלמנה ע״ש.
ונפקא מינה שבא העונש בפרט לענין יתום כיון דהוא שפל
ואינו יודע להשיב חורפו דבר ,משא״ב האלמנה דהיא בעלת

א .ב״ה באבות דרבי נתן פל״ח .וע״ע במס׳ שמחות פ״ח .וכתנא דבי אליהו רבה ס״ל ,וכספר חסידים סימן ח׳.

ב .וע״ע במשנת חכמים הל׳ דעות סימן ז׳ ,פתחי תשובה יו״ד סימן רמ״בסק״ט ,שו״תמהרש״ם ח״ב סימן ר״י ,ס׳ פסקי תשובה סימן ר״ס ,ובס׳ מנחת סולת
על החינוך מצוה ס״ה.
ג .עיין מלא הרועים ח״ב ערך דברה תורה כלשון בני אדם אותכ״ה .שכתב בדעת רבידס״ל דברה תורה כלשון בני אדם ,ודבריו צ״ע ,גם לא הביא שם הך
סוגיא דגיטין.

ספר

סימן נד

עמודי
דיבור ,ואעפ״י שגם האלמנה אם יענוה ותהא צועקת הרי היא
כיתום ,מכל מקום פירש ביתום מפני שפלותו .ועוד די״ל דבא
ללמדנו דבעינוי היתום יענש גם משום עינוי האלמנה ,ראם
הוא יתום מאב המענין אותו ,ואמו האלמנה תראה בעינוי בנה
ואין ידה מצלת גם היא תענה כבנה ,ואז חשיב כמענה לשניהם
בבת אחת ובא העונש להיות בניו יתומים ואשתו אלמנה.
ושו״ר אחר החיפוש בספר כלי יקר שפירש בכתובים אלו קרוב
למה שכתבתי.
ומה שתמה הרב דינא דחיי על הסמ״ג ז״ל ,דלפי שיטתו
דמנה שאור ודבש לשנים ועמוני ומואבי ונא ומבושל
לשנים ורחיים ורכב לשנים ,ומאי שנא אלמנה ויתום דמנאן

יראים

הסג

הארזים
אחד ע״ש .ולדעתי יש לחלק דשאני כולהו הנהו לאוי שאף
שבאו בלאו אחד מכל מקום מינן משונין זה מזה ,וגם עמוני
ומואבי הם ב׳ אומות ,ורחיים ורכב נמי שני מינין הם ,וגם
דכולהו ב׳ שמות הם ,משא״ב אלמנה ויתום דאעפ״י רב׳ שמות
הם ,מכל מקום מין שניהם אחד דהם שפלים ותשושי כח,
ומחד טעמא אסר בהם העינוי .וגם דשם האיסור אחד דלא
יענה אותם ,וכיון שבאו בלאו אחד בכהאי גוונא מודה הסמ״ג
להרמב״ם .ואין הכי נמי ראם היו באין בשני לאוין אז היו
צריכין למנותן שנים ,אבל משום שבאו בלאו אחד והם ענין
אחד רצוני לומר העינוי ,והכל הוא שם אחד דהיינו איסור
העינוי ,אעפ״י שהגופים מוחלקים אין קפידא .ושוב מצאתי
סעד לדברי מדברי הסמ״ג (בלאוין ק״פ) עיין בדבריו שם ודו״ק.
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מחולל וכמו שכתבי התום׳ לעיל נ״ה א׳ ד״ה טלית
לגבי ברייתא דפרה זו תחת פרה זו דרק בכה״ג יד
הקדש על העליונה אבל כי אמר טלית זו בחמש
סלעים כו׳ מחולל.
 finנ״ז ע״ב תוד״ה לספק תימה אי יצא השער.
משמע דביצא השער ניחא אף באין
לו בביתו וקשה דעל מה מתמלל .ואפשר דמחללו
אפרוטה והיכא דיצא השער לא מיחזי זילותא דהקדש
דנראה להדיא שעושים כן בשביל זה משא״כ בלא יצא
דהוה יותר זילותא.

בא״ד דחשיב כאילו מקבל מלוה עצמו כמו תן
מנה לפלוני ואקדש אני לך .יש
לעיין דהתם בקידושין ילפינן מדין ערב דשעבוד דחל
על האדם מכח ממון אינו צריך לקבלו אלא כשהוציא
הלה הממון על פיו נתחייב זה .וא״כ בריבית כה״ג
לא יאסר דצריך שיקבל הריבית לידו דלא אסרה תורה
אלא ריבית הבאה מיד לוה למלוה.
באבני בגין המסורות לגזבר ופירשו רש״י ותום׳
דהגזבר הלוה האבנים .ותמוה למי
שייכים האבנים עד שיבנו אם לא יצאו מרשות הנותן
א״כ הרי הנותן מקבל ריבית ואם שייכים להקדש
א״כ הרי הדרא קושיא לדוכתא דגזבר מעל כשהוציאם
ואם׳ נאמר שעדיק לא יצא מרשות הנותן וטעמא
דמותר משום שאין כאן ריבית מיד לוה למלוה
דהמלוה הוא הגזבר שהבעלים מסרו לו האבנים
לעפות בהם כרצונו עד שיקבעוהו בבנין .הקדש ,א״כ
אק זה היתר משום הקדש דהא בהדיוט כה״ג נמי
מותר.
דן 5נ״ח ע״א נשבעין לגזברין .התום׳ הביאו
משמעות רש״י • דנאבדה קודם
שנתרמה וקודם שבאו לדין נתרמה .ולכאורה אם הוא
שומר של הבעלים בשעת האבידה אמאי יתחייב
אח״כ להקדש ,וצ״ל דהוה שומר לתרוייהו כי הוא
ממון הקדש וגם הבעלים רוצים שישמור כי היכי
דלא ליפסדו כגון קודם שנתרמה ,ומי שיכול לגבות
גובה.

רש "י ד״ה אגריי׳ מיהא לפסיד והרי לא השלימו
מלאכתן .יש לעיין למש״כ התום׳ לעיל מ״ב א׳
וכן הוא בב״ק נ״ז וק״ט דש״ש חייב גם אי נגנבה
באונס זולת אונס דליסטים מזויין דפטור א״כ מאי

אור
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מקשה בגמ׳ הכא דלא נשלם אגרא הרי הם שמרו אלא
דנגנבה באונם .וביותר דבב״ק ק״ט משמע דס״ל
דגם רש״י מודה לזה .וי״ל דכך קיבלו על עצמן
שעל מנת כן נוטלין שכר שאם יגנב אפילו באונס
ישלמו ואם לא ישלמו לא יעלו שכר אלא דלישכא
דרש״י דכתב דלא השלימו מלאכתן משמע דהוא
חסרון במלאכתם דהיינו שלא שמרו כראוי.
רש״י ד״ה אלא לעולם שבועה זו ליפטר מן
התשלומין .בהכרח דתקנת חכמים לא כי׳ רק
לחייבו שבועה אלא מדרבנן חייב לשלם ,דלא שייך
חיוב שבועה בלא חיוב תשלומין דאם גם כשיודה
האמת יהי׳ פעור מה מחייבו לישבע .ולפ״ז יקשה
מאי מקשה בסמוך דהקדש ששכר פועל חייב דפשע
חייב לשלם ,הא אמרינן עכשיו דמדרבנן חייב,
ולראשונים דס״ל דבהדיוט קמיירי והקושי׳ משומר
זרעים שהשרישו דהו״ל בקרקע א״ש .ולרש״י י״ל
דאה״נ דלר״א דס״ל דאיכא תקנה ל״ק אלא האי
מ״ד פליג וס״ל דוקא קנו מידו .ולמ״ד דקנו מידו
ה״נ הו״מ למינקט לפיל דקנו מידו .שו״ר שכתבו
בשם המרדכי בשם מהר״ם דאפשר דר״ש ור״י קיימו
נמי אקיימתא ופליג אר״א.

ת! נ״ח ע״ב לא יאמר לו בכמה חפן זה והוא
אינו רוצה ליקח .בפשוטו נראה דהצער
בזה הוא שהמוכר הושב שהוא לא רצה לקנות .מפני
שאין החפץ שוה בעיניו ולאמיתו בלא״ה אינו רוצה
ליקח .אולם בפסחים קי״ב ב׳ פירש ^הרשב״א׳ידטעם
האיסור הוא משוס דמפסיד המוכר שאחר לא יקחנו
בזמן שהוא מהפך בו .וצ״ע דאין זה אונאת דברים
אלא שמפסידו ממון.

שנאמר וגר לא תונה .צ״ע למה צריך עוד קרא
הא לא גרע משאר ישראל .ואפשר דפובר
בשני לאוין .עוד י״ל דבגר אפ״פ שאינו פושה מעשה
עמך מוזהר עליו דלא נלמד מעמיתך .והנה התום׳
כתבו בד״ה אם הוא בן גרים ז״ל היינו זו אף זו
דאפילו מעשה אבותיו אין לו להזכיר .ולפ״ז להכי
בפי קרא דמיתורא נלמד ■דאפילו צער קטן ג״כ
מחוייב ואינו דק רק בגרים דלמד ישראל מגרים .וצ״ע
דכיון דאסרה .התורה לצער חבירו בדברים ולא נתנה
התורה בזה שיפור האיך היינו מתירים צער קטן
והלא אינו נמדד במשקולת .אלא דאין כונת ההוס׳
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דקרא דוגר לא תלחצנו אתי למילף אפילו צער קטן
אלא כונתם דהמשנה לא זו אף זו קחני.

דה נ״ט ע״א ואמר רב כל ההולך בעצת אשתו
נופל בגיהנם .נראה דסמך לה להא
דלעיל לעולם יהא זהיר באונאת אשתו ,ידאע״פ שלא
יצערה אבל לילך בעצתה לא ילך.

תוד״ה נ*ד! היו מגרשין לגמרי .הק׳ מהרמ״ש דא״כ
לא חטא כלל .וי״ל דדוד קאמר להו
אפי׳ לדבריכם דאיכא חטא נוח הא ממלבין ,ויותר נראה
דדוד עצמו לא ידע בשעת מעשה וע״כ הוה ספק
בעיניו וזהו דקאמר דבשעת מעשה שעשה מעשה
ספק כזה נוח ממלבין.

שנאמר רק לא הי׳ כאחאב וגוהר .וצ״ע דמשמע
דקאמר ההולך בעצת אשתו סתם נופל
בגיהנום והתם הרי הסיתה אותו לדבר עבירה ופשיטא
שנופל לגיהנום וזה אינו נוגע לאשתו דאם ילך
אמר מי שיסיתו לדבר עבירה יפול לגיהנום .ונראה
דקאי אמעשה דנבות דאיזבל הסיתהו והי׳ שם בזה
כעין היתר דהי׳ מורד במלכות.

מנ״ל״מתמר .הק׳ מהרמ״ש מאי ראי׳ דשמא
התם אס לא הי׳ מודה לא הייתה
ניצלת ולא היתה מרווחה בהלבנת פניו משא״כ אם
יכול להציל עצמו בהלבנת פנים .ונראה דהי׳ לה
ראי׳ שהי׳ בידה החותמת והפתילים והמטה ,וגם
שהי׳ ע״א רעהו העדולמי שידע שבא על זאת שיש
בידה דברים הללו ,ואפשר שקודם מ״ת הי׳ אפשר
לפסוק ע״פ ע״א וראיות מוכחות ,דהא על תמר לא
הי׳ עדים אלא ראיות■ ,ועוד דאם הי׳ מותר להלבין
הי׳ צריכה להלבינו ברבים דשמא יודה כשתלבינו
יותר מע״י רמז.
חוץ משערי אונאה שנאמר הנה ה׳ נצב על חומת
אנך .רש״י בעמוס והתרגום וכל
המפרשים שם פרשו שה׳ נצב על שורת הדין ובידו
משקולת של דין ,וצ״ע איך נלמד מכאן דין אונאת
דברים.

שאין מריבה מצוי׳ כר אלא על עסקי תבואה.
סמך הא להך דלעיל דע״י מריבה
באים לאנות אמד את הבירו.

אור

שלא נקראו ישראל דלים .והרי שזה צער ,ואסור
לו לצער אשתו וב״ב בזה שעושה אותם
דלים .וסמך לה לדלעיל שגם זה בכלל אונאה.

יהא זהיר בכבוד אשתו .סמך לדלעיל שאם לא
יכבדנה לא יהי׳ לו ־ברכה ולא יהי׳ לו
תבואה ויבא למריבה ועי״ז לאונאה.

תנן התם

חתכן חוליות .סמך זה לכאן דהי׳ בו
אונאה לר״א כדאמר בגמ׳.

דה ם׳ ע״א עדא אמרה בל באמת הלכה .צ״ב
מה ראי׳ מהכא .ורש״י כתב דכתב
בה טעם ועדייף צ״ב .ונראה דהא ר״א בברייתא
פליג דאפילו באינו משביחו מותר בדבר הנטעם ,ולא
הי׳ צ״ל באמת אמרו בזה דליכא מאן דפליג בזה
וע״כ משום דקמ״ל דכל באמת אמרו הלכה.
רבי אחא מתיר בדבר הנטעם פי׳ שרגילים לטעמו
ולא שטעמו ממש דא״כ היינו תירוץ
קמא דידע ומחיל וצ״ע אי ר״א פליג נמי אהיכא
דאמר לו שאין בו מים ,דהא מתני׳ מיירי באמר
לו יין קשה או רך וע״ז פליג ר״א ,וכן הוא בשו״ע
רכ״ח סי״ד מק׳ שנהגו כו׳ טועמו תחילה מותר לערב.
וצ״ע דבי״א כ׳ ואם הי׳ טעמו ניכר מותר כו׳ ולא
כ׳ דבעי שיהיו אנשי המקום טועמים .וצ״ל דסמך
אסעיף י״ד דלקמי׳ .ובפתחי תשובה שם כתב בשם
החו״י דדוקא במכר סתם מותר לערב דאם התנה
בפירוש על יין רך אסור לערב.
תוד״ה מאי •דאפ״ה אסור שלא ירמה בו
אחרים .צ״ע במאי איירינן אי בתגר
א״כ אמאי יהי׳ מותר דמ״ש מנתערב מים דאפילו
הודיעו אסור בתגר ואי בבעה״ב ■אמאי^הף׳א דיהי׳
אסור שהרי אינו עומד אצלו לסחורה.

מי שנתערב מים ביינו .הך לישנא משמע דוקא
דיעבד נתערב .וצ״ל דנקט הכי ■דכיון
דבעי להודיעו לא יעשה כן לכתחילה שהרי לא ירויח.
מיזגא דידי מידע ידעי .היינו דס״ל כר״א דכן הלכא,
וכן מוכח מדקאמר לקמן בע״ב מאן חכמים
ר״א דבדבר הנטעם שרי ,ובמקומו היו טועמים דהרי
הוא עצמו טעם קודם שקנה .וקושיית אביי הי׳
דלא ידע דמזגי׳ מידע ידיע ולכן גם ר״א מודה
דאסור.

י׳
שדט

fcUl W
ספר הליקוטים

תשובה פ״ז ה״ה—פ״ח ה״ה

לציון גואל ולשבי פשע ביעקב מאי טעמא ובא לציון גואל משום ולשבי פשע

בהגהות .למה שהקש:

ביעקב .מעתה נכון לומר דהרמב״ם היה לפניו בסוגיא דיומא פ״ו כנוסחת הע״י
והילקוט .דרך אגב לא אחדול מה דאיתא עוד שם בעין יעקב בזה״ל א״ר יונתן
גדולה תשובה שמקרבת גאולה לעולם שנאמר שמרו משפט ועשו צדקה כי
קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות עכ״ל .ואני בער ולא אדע פירושו ,דהיכא
מרמז בהך פסוקא מענ׳ין תשובה .בשלמא על הצדקה כמו שהעתקתי לעיל

מקושייתו שלא אמר הרב
פושעי ישראל דנין אותן
פרק שלישי ,ובודאי שמי
לומר שמה שכתב פרק
שדברי הרב כלם נכוחיב
מדרגות להשגות שונות ■

סוגיא דב״ב יו״ד אתי שפיר דצדקה כתיבא בהך פסוקא אכן ענין התשובה מאן
דכר שמה .שוב יגעתי ומצאתי ברי״ף שעמד על זה ותירוצו שכתב דחיקא
טובא ,דעכ״ם מנ״ל דתשובה מקרבת הגאולה דילמא דוקא עד דאיכא צדקה
(מהר״י פיק)
בהדה [וכדאיתא על האמת בב״ב הנ״ל]:
שם .ולענ״ד דברי רבינו הוא מגמ׳ דחלק צ״ז ב׳ פלוגת׳ דרב ושמואל
ופלוגת׳ דתנאי ר״א ורבי יהושע ,ועיין שם במהרש״א בח״א שמפרש ששניהם
מודין שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה וע״ש ,ולפענ״ד בודאי כשיבא זמן
הגאול׳ אף אם ח״ו לא ישובו דיו לאבל שיעמוד באבלו וע״ש בפירוש רש״י

אך אין הדבר תלוי אלא בתשובה להקדים זמן הגאולה ע״ד שאמרו לא זכו
בעתה זכו אחישנה וזהו שמדייק הגמרא ביומא (פו ):גדולה תשובה שמקרבת

דייקא את הגאולה ובא לציון גואל במהרה בימינו א״ס:

(ארבעה טורי אבן)

שם .ואינו ענין לכאן והל״ל מסנהדרין (צז ):וירושלמי ריש תענית:
(בני בנימין)

ה״ו .גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה כר .יומא (פו ).אמרינן
(בני בנימין)
גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד:
ותועבה כר .עיין שו״ט משלי פ׳ י״א ,תועבת ה׳ עקשי לב אר״י זה
שמקשה לבו מלעשות תשובה והקב״ה קורא אותו תועבה יעו״ש:

וכן אתה מוצא שבלשון שהקב״ה כו׳ .עיין פסיקתא פרשה י״ג (מובא בם׳
כד הקמח) גדולה כהה ש״ת שבטלה את השבועה ובטלה את הגזירה שר אם

יהי׳ כניהו בן יהויקים חותם וכתיב ביום ההוא כר ע״ש:

(נמוקי מהרא״י)

ונאמד ביכניה כר .בויקרא רבא פ״י ,ומדרש חזית פסקא שימני כחותם,
(מהר״ץ חיות)
ופסיקתא רבתי פרשה מ״ד גדולה תשובה וכו׳:

ה״ז .צועק ונענה כר .עיין שו״ט משלי (פט״ו) ע״פ רחוק כו׳ אלו שאינם
עושים תשובה כל עיקר ותפלת צדיקים ישמע בשעה שמתפללים עם הציבור,
פי׳ שחוזרים בתשובה .ובמדרש הובא בכד הקמח אות תשובה וז״ל ,בזמן
שישראל עושים תשובה מצוי להם ובזמן שאין עושים תשובה מה כתיב בצאנם
ובבקרם ילכו ולא ימצאו ,פעמים קרוב שנאמר קרוב ה׳ לכל קוראיו פעמים
אינו קרוב שנאמר רחוק מרשעים ישועה:

ז

(נמוקי מהרא״י)

ה״ה .בכלל הוניית דברים וכו׳ .פירוש שזה אומר לו אתמול היית וכו׳ ועתה
אתה טוב ומראה לו שאומרו לשבחו וכו׳ ,או יהיה פירושו שמא יחזור בו מן
התשובה מפני דבריו שמזכיר לו טעמי (התנאות) [ההנאות] שהיה נוהג וזה
נראה עיקר:

(רד״ע)

פרק ח
בעניני פרק זה ובפרט בענין הסעודה דלעתיד אם היא כפשטה כדברי
הראב״ד או היא משל לרוב השגה כדברי רבינו המה דברים עתיקין מחלוקת
ישנה כמה תנאי׳ ואמוראים בענין זה במדרש הנעלם בם׳ תולדות יצחק ובכמה

דוכתי ,וגם בענין ימות המשיח שמקשים דברי רבינו אהדדי שבפרק זה (ה״ז)
כתב דברי חכמים שכל הנביאים לא נבאו אלא לימות המשיח דמשמע שכל
הטובות והנחמות הכל יהי׳ לימות המשיח ובפרק שאח "ז גם בהלכות מלכים
(פי״ב) כתב כשמואל דאמר אין בין עוה״ז לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות,
ובלח״מ מיישב קצת ולבסוף עדיין הניח בצ״ע ,ולענ״ד היה אפשר לומר דאלו
ואלו דברי אלהים חיים דשמואל לטעמיה דאמר בחלק שם (צז ):דיו לאבל
שיעמוד באבלו כלומר כשיבוא זמן הגאולה יגאלו אפי׳ בלא תשובה וכשתהיה
הגאולה בדרך זה שלא יהי׳ ישראל זכאין אז אין בין עוה״ז לימות המשיח אלא
שיעבוד מלכיות אבל כשיהיה הגאולה ע״פ תשובה וזכות אז יהיו כל הטובות
ונחמות ,ועפ״ז יש■ ליישב כמה מאמרים בענין זה וגם דברי רבינו ,אבל יותר
נראה לומר שרבינו אינו רוצה להכריע בענינים אלו שהרי בפ׳ י״ב מהלכות
מלכים אחר שכתב דברי שמואל ושאר דברים כתב וכל אלו הדברים וכיוצא
I-............-

ישכחו דברי הרב הראשו
העונות ואח״ב תשיג כפי
זוכה לעולם ,ומה שהקש
שמי שעבר על שאר הע
אלא שלא כל כך כמו ב>
בשביל שאיני סובר ג״כ

מרגיש שיכרת ויהיה כ□
ה״ב .העוה״ב וכו׳ אין
קראו לה דרך משל לפו

והנה שיטת רבינו ז״ל
בלשונו ממש של רבינו
וזה שאמרו צדיקים
מצויין שם בלא עמל וכ
ראיה:

בראב״ד .שאלת על
למי שאומר אין תחיית
למד זה מדברי רבינו ד

אלא הבא אחר התחייד
כל אדם כפי דינו .ולפי
חידה ומשל כיון שהח
ולפיכך לא גמר אומר
שמעתי ולא אבין איך
הנשמות מתות אלא ו
מתים ונהפך כל יסוד ל
אי אפשר שיאמר שא׳
רבינו בקי בהם ובסוד
עליו דבר כזה .ודעתו
העולם הוא מדבר שה
וא״כ אין העונש והע
ממאורעי הגוף על כו
הפרק אבל בעולם הב
אם יהיו הדברים כפ?
מתים שעתיד הקב״ה
ועד סופו ,ואפילו לד
ארוכים ויהיו הדברי
שבחוהו על זה חכמ
וכבר העתיקו דבריו
לומר שאין דבריו אי

בראב״ד ,כתב ד
נחלקו וכו׳ ,אבל אנ
מדבר כל כך ודי ש:

בו כפי יכלתי אחרי
הר״א ז״ל כי לא יד

שם .השתי
עולם הבא לימות ד

הש1

ה״ד.

והחכמים קר

ה״ה.

הנקמה וכו׳.
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עין משפם
נר סצוה
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ערבי פסחים

פרק עשירי

פסחים

פפורת
הש־ס

שאין כל האצבמוס שווע .אבר תשמיש שלא יהא תשמיש זה טוב
לה כראשון ותזלזל בו :מלוה וגון! גדול .אס תרצה לעשות מצוה
ונם תשתכר בה שיגדל ממונך :אוכל פירוש ולא שכר  .הלוה
חבירך מעות על הקרקע לאכול פירות בנכייתא בזול שתנכה לו

ם •,א <ן»י פכ׳ 6מהלכהז
רשב״ם
אסור’ ניאה הלנה ’ שאין כל האצבפוש שוות .אבר תשמיש ומתוך שאין תשמישו של זה נוח
המג לאק קנו פיש־פ
אחיו נד׳ רס מדף •א לה כשל ראשון תשנא אותו :פצוה וגוך גדול .אם תרצה לעשות
נה
ומיש״ע אס'מ סימן
מצוה וגס תשתכר בה  :אוכל שירוש ולא שכר  .הלוה מעות
מדף ה :
דבר מועט מן הדמים והייט ריוח
לחבירך על קרקע לאטל פירות
סז נ עוש׳ע אחת נד׳
גדול וגס מצוה היא שיש צצוה שכר [ניה«].
בנכייתא בזול [שתנכה] לו דבר *שאין בל אצבעות שוות מצור .וגוף גדול
לס סעיף נח:
ריוח שצריך למעות ולסחורה :דלא
מועט מן הדמים במשכנתא דסורא אוכל פירות ולא שכר מצוד .וגוף טהור נושא
שיגג׳ בלא ק׳ש .שזה מנהג הארמאין:
(נ" !-.דף פז ):והייט ריוח גדול וגם אשד ,ולו בנים ארבעה דברים צוד .רבינו
איכא דאמרי אל תשב במטה ארמית
מצוה היא שיש לו ללוה שכר ריוח
שצריך למעות לסחורה :דלא היגני הקדוש את בניו אל תדור בשכנציב משום
ממש משום מעשה דרב פפא שהיתה
ניניה
כלא ק״ש .שזהו מנהג דארמאין :דליצני הוו ומשכו לך בליצנותא *ואל תשב
ארמית אחת חייבת לו מעות ונכנס [ועי :כניה
שטייס ני!
ואיד .על מנוה ארמית ממש משום על מטת ארמית איכא דאמרי דלא תיגני
מדי יום יום בביתה לגבות הימנה
המעשה :כ1נ6
יום אחד חנקה את בנה ונתנתו על שס וק מי.
מעשה דרב פפא שהיתה ארמית אחת בלא קרית שמע ואיכא דאמרי דלא תינסב
המטה וכשנכנס רב פפא אמרה לו שהניא רש'•
חייבת לו מעות ונכנס בביתה לגטת גיורתא ואיכא דאמרי ארמאית ממש ומשום
וושנ״ם]
שב עד שאביא מעותיך וכן עשה
הימנה חנקה את בנה ונתנתו על מעשר ,דרב פפא ואל תבריח עצמך מן המכס
כשבאתה אמרה המתה את בני וברח
המעה וכשנכנס רב פפא אמרה לו שב דילמא משבחו לך ושקלי מנך בל דאית לך
מןהמדינהטניוס׳ ניםן.שהצמחיםעולין
על הממה עד שאביא מעותיך וכן עשה ואל תעמוד בפני ד,שור בשעה שעולה מן
וגס לבו בהן ונוגח:בד*<ןולא.בטרסקל
כשבאתה אמרה לו המתה את בני וברח
לו מ; המדינה :לא פינסוב גיורסא .האגם מפני שהשטן מרקד בין קרניו אמר
שהוא אוכל בו :גיזהא (א) דשורא .
משוסדאמרינן גיורא עד עשרה דרי רבי שמואל בשור שחור וביומי ניסן *תני רב
*לחש על השיר שלא יעחט :אפשכא [ועי׳ יש׳•
סנהדרין מא:
ניסת 5נ.
דצלא .הישן על עור בבית העבדנין ו׳ה סנויניתא
לא תבזי ארמאה באפיה (סנהדרין צד :).אושעיא מרחיקין משור תם חמשים אמה
קודם שתגמר מלאכתו :שמימי דשפים• יכי׳ משמע
מפני שסשגון מרקד .לאו דווקא משור מועד כמלא עיניו תנא משמיה דרבי
נפי׳ שכתב
דשדא מילויה .אס רגיל לשפוך עליו
אלא משוגע כדמפרש לקמן :וביומי מאיר ריש תורא בדיקולא סק לאיגרא ושדי
הישנ׳ס הנא
מים חמים יותר מדאי על בשרו :פא! לשי! נערה]
ניסן .שהצמחים עולין וגס לבו ונוגח :דרגא מתותך אמר רב ניזהא דתורא הן הן
דמשוורלנוש״.ולביש לתו מקמי ח׳ יומי
ריש פורא כדיקולא .רבותא היא ניזהא דאריה זה זה ניזהא דגמלא דא דא
דאכתי לא מטי ח׳ יומי דאשלחינהו הנהו
אפילו כשראש השור בתוך הסל שהוא
ניזהא דארבא הילני הייא הילא וחילוק הוליא
כנים הדרי ואכתי איכא בהו חיותא
אוכל ט וטרוד באכילתו :שד* דרגא.
ואכלי ליה וקשין לדבר אחר :בהדי
פן יעלה אחריך :גיוסא דסורא .לחש אמר אביי עור דג ובום חמק וביצים וכנים
«<׳ס-על השור שלא יטחנו כך פירש רבינו לבנים בולן קשין לדבר אחר עור מאן דגני
שלשא .דהוה חד בעל דינך ותרי ליהוי
הגהות
ונראה בעיני שאיט לחש אלא גערה אמשבא דצלא דג שיבוטא ביומי ניסן בום
קודם
.
דאוריישא
ובנדה
סהדך:
הב־ח
שהחמירו על עצמן לישב ז׳ נקיים (א) רש'• ייה
שגוער ט בלשון הזה להבריחו מעליו שיורי כסא דהרסנא חמין המימי דחמימי
נ,הא.נ'נ ולשין
וטובלת ביום שפסק המעין אל תזקק
או כדי שיעשה מלאכה וכן כולךניוהא .משדרו עילויה ביצים מאן דמדרך אקליפים
:יהא הוא
באותו לילה הואיל והיום ראתה והוחזק הסיני נקיש׳
גערה :ניוהא דארנא  .כדי למושכה בינים לבנים מאן דמחוור לבושיה ולא נטיר
מעיין פתוח דילמא שפעה זיבה :שפא
בחבל ולהוליכה לנהר :אמר אביי מור ליה תמניא יומי והדר לבוש לה בריין הנך
הוא ׳'
שפחש  .ותחתיה חלל מלא מיס :י־
ודג נו׳ .לקמן מפרש להו ואזיל:משכא
הליוש
דללא  .הישן על העור קודם שתגמר בינים וקשין לדבר אחר אמר רב פפא ביתא
להתרים פ•
נ וייחלו
דאית ביה שונרא לא ניעול בה איניש בלא מפני מאי טעמא משום דשונרא המויק פ״ן
עבודתו צללא הואעבדןכדאמרי׳בב״ב
רש'׳ נפ׳ כיו
קטיל לחיויא ואכיל ליה ואית ביה בחיויא גרמי קטיני ואי יתיב לה גרמא נידון! וף
(דף ה) .ארבעה לצלא וארבעה לצללא:
מ׳א ע׳נ:
דחיויא אכרעיר ,לא נפיק ואסתכן ליה איכא דאמרי ביתא דלית ביה שונרא
סמים׳ שדא פליס • אס רגיל לשפוך
(מנדדלנ.איחאנר.נר« מים חמי! יותר מדאי על בשרו :פאן לא ניעול ביה איניש *בהברא מאי טעמא דילמא מיכריך ביה חרא ולא
ופ•׳ המפרש נחמן זנ׳א
נערוך ערן הנר מ״ש דסחוור לבושיה .ולטש להו מקמי ידע ומסתכן ג ,דברים צור ,ר' ישמעאל בר' יוסיאתדבך (מקיש סימן) אל
יומי
שמנת
מטו
לא
דאכתי
יומי
שמנה
תעש מום בעצמך מאי היא לא תיהוי לך דינא בהדי תלתא דחד הוי בעל
ועי׳ הוריות ע .יננריחי׳
ה :ונפירוש רש*• שם] שכיבסן הנהו כניס הדרי ואיכא בהו
דינך ותרי פחדי ?ואל תעמוד .על המקק בשעה שאי; לר רמים ,אשתך [נ'מ ימי ע׳ש]
חיותא וקשין לדבר אחר צרעת:
בהכרא .בחושך  :דחד הו• במל טבלה אל תזקק לה לילה הראשונה אמר רב ובנדה דאורייתא הואיל
דינך  .ותרי לסהדו עלך ויחלקו בין והוחזק מעין פתוח דילמא משכה זיבה שלשה דברים צוד ,רבי יוסי בר׳
שלשתן ומתוך שנאה שנחלקת עמה! יהודה את רבי אל תצא יחידי בלילה ואל תעמוד בפני הנר ערום ואל
יעשו עליך קטניא זו לתבוע ממך :תכנם למרחץ חדש שמא תפחת עד כמה אריב״ל ער י״ב הדש ואל תעמוד
מש׳ נלהנוה
סש׳ ל״א שי׳א ושס איהא אל הממוד מל הפקס  .לסחור בפני הנר ערום דתניא *העומד בפני הנר ערום הוי נכפה *"והמשמש מטחו
יו .ושש אמוא
והמוכר ישראל הוא ואין לך דמים
דמו בראעו
לאור הנר ד,ויין לו בנים נכפין ת״ר 3המשמש מטחו על מטה שתינוק ישן הרי יה מגינת
לקטת המקח ונמצא מפסידו חנם עליה אותו תינוק נכפה ולא אמרן אלא דלא הוי בר שתא אבל הוי בר שתא
שלא יקחט אחר מאחר שאחת מהפך
לית לן בה ולא אמרן אלא דגני להדי כרעיה אבל גני להדי רישיה לית לן בה
ט :בנדה דאורייסא .קודם שהחמירו
ולא אמרן אלא דלא מנח ידיה עילויה אבל מנח ידיה עילויה לית לן בה *אל [כרכות מע
על עצמן לישב שבעה נקיים ואפילו
יזיל•! (א].
רבינו חננאל רואות כל שבעה טובלות בליל תצא יחידי בלילה דתניא לא יצא יחידי בלילה לא בלילי רביעיות ולא בלילי
מצוד ,ונוף נרול
אוכל שמונה ומשמשות ואל תזקק באותו שבתות מפני שאגרת בת מחלת היא ושמונה עשרה רבוא של מלאבי חבלה
פירות ולו שנר.כלו'
י«ועדי הלילה הואיל והיום ראתה והוחזק יוצאין וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו מעיקרא הוו שביתי בולי
מזור ,וסןותלס ממנו
ם! השכר מזות והניף מעין פתוח דילמא שפעה זיבה יומאזמנא חדא פגעה ברבי חנינא בן רופא אמרה ליד ,אך לאו דמכרזן
נקי נושא אשיז ולו
דנתם בשעת תשמיש  :שמא שנשש .ותחתיה עלך ברקיע הזר,רו בחנינא ובתורתו סכנתיך אמר לה אי חעדבנא ברקיע
מים :ארבעה
חלל מלא מים :בגסמני  .אביי ולפי
אל
,יוה רבינו את בנו שגידלו רבה בר נחמני קרוי כן :גוזר אני עליך שלא תעבורי ביישוב לעולם אמרה ליה במטותא מינך שבק לי
תדור נשננציב רליצני
רווחא פורתא שבק לה לילי שבתות ולילי רביעיות ותו חדא זמנא פגעה ביה
נינתו דילמא משנו לך
נזייתא

יו:

מלית א י יעיי

ואל תשב נסםוו ארמית

באביי אמרה ליה אי לאו דמכרזי עלך ברקיע ד,זהרו בנחמני ובתורתו
חד ,סכנתיך א״ל אי חשיבנא ברקיע גוזרני עלייבי שלא תעבורי ביישוב לעולם הא קא חזינן דעברה אמרי הגי

משים מעשה ורב פפא
שהיה נושה נארטאי
ממת ונא לניתו לפרעו
וחיה לאותו ארטא׳ בן
יפה וירח מופל על המפה נדן שנכנס רב פפא אפר ליה שב על המפה

גזייתא

כיון

שישב על הספה  pvtני אתה הרגת את כני נו׳ איכא ואמרי אל תשב אל תיש! נלא קיש איכא דאמרי ל׳א הנסב ניורוז ואל

•W

תנריח עצסן סן המכס דאי משנויי ליה נירך שקלי לנוליה עסקך ואל תעטוד בפני השור ונו׳ נוהא דחורא ונו' :שלשה רנדים צוה ר׳ ישמעאל נר' יופי את רב אל תעש מום כעצמך סא' היא לא
לך רינא נהר׳ חלתא דחד הוי נעל דין ותר' נרניהו סהר׳ ואל תעמוד על הסקת נשעה שאין לך דמים שנמצאת מפחית הסקה בעיני נעליו אשתך סכלה אל ת;דקק לה לילה הראשון אשר יבא כנדה
דאורייתא שסובלת בתשלום שנעת ימים לראייתה הואיל והותיק מעין פתוח אנל בסופרת שנעה נקיים לא וכן עוד צוה ר' יוסי נר׳ יהודה אל תצא יחידי נלילה ואל תעמוד בפני הנר ערום ואל תננם
גמרחץ חדשת שפא תפחת העופר בפני הגר עוצם נכפת והמשמש מסריו לאור הנר הויק לו נניס נכפים  :תיר המשמש מסתו ותינוק קם! נר .ננפה.אנרח נת מחלת שנראת לר׳ הנינא ולאב" פשו™ היא :אפר ליח

חרושי הלכות

ערבי פסחים פרה עשירי פסחים

ח׳א דף קט ?5״ב ליל שמורים לילה משומר ונא מ ,תמויקין נו׳ .ליל שמורים ורישא דתא׳ קרא
פי' רש" נמימש שהית הקנ׳ה שומר ומצפת לקיים הנטתת! ט' והיינו וכתיב ניה
שמורים הוא לה' אבל סיפא דהא• קרא ונתיב נית שמורים לכל מ• ישראל קאמר הנא דהיינו משומר מן
המויקין נמ׳ש ולא ימן המשמית גו׳ ומדנמיג לדורוחס קאמר משומר 1נא נכל דור ודור ודו'ק :

ואגדות מהרש״א

יח

והבדלה שנק ליה לאכדלתא וקידושא מקדש אריפתא דכי ט' עכ״ל ע״ש וטא מפרש ומשייר
אוהו טס אחדואיט עושה בו קידוש ומניחו להגדלה ולפי דבריו אפילו הנדלה קידמת אפילו
לקידוש לילה הגס שאינני כדאי להכריע נזה מ״מ נ״ל לדקדק על דברי העור דמ״ש ולכן
הבדלה קודמת לקידוש דקידושא מצי לקדש אריפתא אבל הבדלה אחמרא תקיטזה איט
דאדרנה קידוש אסמטה אקרא ובעי לקידישא איין כואמרי' זכרט מל טין ואף לסי׳ רשב״ס
ולעיל דמצי לקדש אפת טינו דוקא נמקים שאי! יי! וה״נ מצי להבדיל בתפלה דעיקר הבדלה
בתפילה נתקן כדלעיל ועוד קשה דנפרקנ״מ דקאמר תלמודאדנרחטכהעדיף מקידושא
משוס דפרסימי כיסא עדיף אמא׳ צא קאמר טעמא משוס ומצי לקדש אריפתא כמ״ש הטור
גסמ״שהטור בעני! זה שס נר חטכה קורם להבדלה משוס ואפשר לאבדולי בתפלה עכ״ל
אמאי לא ניחא ליה בהבדלה מההוא טעמא גופיה דקאמר תלמודא דנר חנוכה עדיף מקידוש
משוס דפרסימי ניסא הוא ודו׳ק{? :־ב בד״ה ואין לו בנים ט' ומי שאי! לו תפילין ט׳
וציצית ננגח מיירי בשיש לו ט' עכ״ל לכאורה בציצית אוכרחו לכל זה דאס אין לובש נגד בת
ד׳ כנפות אינו חייב לעשות ציצית אבל תפילין וחובת הנוף נינט וודאי חייב לקטת לו תפילין
ולקיים מצות תפיצי! ויש ליישב קצת מטס ההיא ותפילין צריכין גוף נקי ט'כמ״ש בסוף
דבריהם טצרט לזה ודו״ק :בדיה ג' חייהן ט' דהכא לא מיירי אלא בהנך דטו תולדות
ט׳ דומי להנך נ' הקניה אוהבן ט' עכ״ל ק״ק לדבריהם מאי הולדות אדם שייך במי שאיט
משתכר טפי מהנט דההס ודו״ק :

דף קי  N'JZעשרה נו' אק נהם משום עגות כו'  .נראה לחח טעם נוה כ׳ העשר הוא יוצא
מנלל המספר ני הוא ננח א' דהיינו פ׳א עשרה ולא שיין טה ווגות ועוד ני עשירי הוא
קודש ננ׳ת ומצטרף לטינה ולא לרעה ודו׳ק  :שלום לעונה מצטרף ט' ,הוא מנואר נו' נ׳ פכנח הווסת
לפי שהם נח השנמח ונל שני רע ולכך לא נאמר ני טונ ניום ד' גם גיהנם גנרא ני1ם נ׳ ונל הימים
שאינן ומות הם נח הא׳ והמנוח הס נכת יום נ' וע״נ ניוס ד' מארת חסר כחינ וניחן רשות לתויקין נליל
ד' גס ני1ם 1׳ נתקלל אדם וארן וו׳ש לקמן נתר׳ קטלינן נד' מוקינן נו' משום דחר׳ הוא גוף השניות
אנל הד' איט רק נח השניות וע'פ מ׳ש נ' נרנוח נהנים שהן ס' אותיות התג ינק ננגד המויקין ואת וה
לעומת וה כ׳ רוחות הטומאה הם ם' כדלקמן עלו ניה ם' שירק נו׳ ונח׳ש פרק מי שאחוו דה׳ל לשלמה
ניעחותא מן האשמדאי אתר הנה מטתו שלשלמה ששים גטריס וט' מפחד כלילות והיינו פ׳ אותיות של
נרנח נהנים שהם מצילי! האדם מן התויקין הממוני! על הווגות כדאמרינן לקמן ואשמדאי תמונה על
הווגות והשתא לא פליג׳ הני אמוראי דאמר׳ חרוו״הו שלום שהוא םי1ס כל הג' נרכח נהנים ומשלים לס'
תינה ח'
אותיות לטונה מצטרף להציל מן התויקין שהוא חינה  '1מנרכה ג' ואיט מצטרף לרעת
אתריה אנל וישמרך ויחנך שאינן תשלימין נינת נהנים נתינוח ובאותיות מצטרף לרעה ורנה 1רנ יוסף
הוסיפו דגם נרכה נ' ויחנך שהיא כוללת רוב הנרנוח נתינות ובאותיות ג •נ לטונה מצטרף נו' ואנ"
ורבא הוסיפו דגם נרכה א' וישמרך שהיא מיעוטה נתינות ובאוחיוח כיון שהן מנלל הג' נרכות מס'
האותיות לטונה מצטרף נו' להציל מס' שידין אנל שנים שהם עיקר ומקור השטוח והמנוח יש נו סננה
אי משום חמקין אי משוס כישוף נמ׳ש רשנ׳ם וחום׳ ודו׳ק  :עד מאה וחד ופקע נו' אפי' למ׳ד די' יש
נו משום ווגוח ק' לית ניה משים מגות משוס דהוא כולל נל המספרים ננח הא' והוא מספר מעשר מן
התעשר קודש קדשים כתו חרותח תעשר שנותן לו• לנהן וק'ל :

ח׳א דף מיג ל[׳א ולא חיפוך ניויל׳ נו׳ •נראה לפרש שיעסוק אדם נננלה ולא •עסוק הרנה נדנריס
דתתוך וה ינא לניבול פה ונת׳ש לא נאוה לגנל שפח יתר ומדמה לה לננלה
דשם חד כוללן נבלה וניבול  :ותלמיד קטן נו׳• והא דאמרינן פרק חלק אין אדם מתקנא בתלמידו
כלל היינו דוקא בתלמיד שלו נמו תשה ניהושע דמ״ת׳ התם אנל הנא קאמר בתלמיד אחר
מתקנא האדם ואמר בתלמיד קטן של אתר אין לקנאות דומיא דגד קטן ונחש קטן משוס
נקמה י קבא מארעא נו׳• ע״ן פירש" !נפרשנ׳ס ונראה לפרשו כמשמעו קנא מארעא וע'פ מ׳ש פ׳
הנע" ורע ולא חונין נו׳ קפון תנין ארעא וט׳ ושם מפורש וק׳ל  :סוד נאה וגח׳ח נו׳ • ר׳ל
שאין הכל יודעי! לעשות מהן שנר לשתייה דלאכילה הן התמרים עומדין נדאתר ',פרק האשת והוי נמו
סוד להתעשר ע" תעשה שנר מהן וע" וה •ונל המתעשר מהן לעשות גמ׳ח י• גבייה נע׳ נו' עיין
פירש" ורשנ׳ס ול'נ לפרש דת׳ק דתטלעלין ומשתעבד׳ לנ׳ח לטרוף נם מלקוחות אם כתב להם מטלטלי!
אננ קרקע ח׳ת נסיה נע׳ לומן הפרעון ונקל יוכל הלוה להפסידן או להביאן ליד מי שא׳א לגנותן
ממט וק׳ל :תצא נאחוונו) נוי נו'■פירש" וושנ׳ס שאם תנוס תיכנס לביתך בראשונה עכ׳ל וק׳ק דאי
משוס סכנה עדיפא הל׳ל אל תצא בראשונה משום ועומד אל [מול] פני המלחמה הוא נסכגה ביותר כענין
שנאמר באוריה הנו את אורית אל מול פני המלחמה וגו' ותאי עצה אמרו לרך לבב ואם נל אתד יצא
נאתרוגה משוס ניסה מ׳ יצא בראשונה וד!'ק  :אל חרבה נננוח משום נו׳-נ׳ה בנל הספרים !בפירושים
אבל לפי הענין נראה דנרסי׳ בגגות ג׳ נמקוס נון דהיינו שלא חרבה מעשיך בגגות תקום מגולת נמעשת
שהיה ממש נווד ונח שנע דנתיב רוחצת על הגג וק׳ל :נ' תנריו עליהן נו׳ לא הוניר תאי מכריו עליהן
להעליוחא ואפשר וסמך אדצעיל גני ר׳ח נן ו!סא ומכריו עליתן הותרו בהן יק׳ל :בחיי רבנן קרישי
נו'.נמ'ש נ׳ת שאחת מוצא גדר ערות אחה מוצא קדושה <?'ל<' :״ב נ׳ הקנ׳ה שונאן נו׳ אלו ג׳ מדות
נונעין סן איש לחסרו אלא וקאמר נל האהוב למטה אהוב הוא נס למעלה ונה׳ג קאתר בג׳• שהקנ׳ה

נפתח נאל ונסיים כאל נו׳ .ע״ן פירש" ואקראי דפ' נלק נחטין ונראה
דף קיא
הדמיון נוה כ׳ הס חרתי אל גת׳ תחתצעיס כסיפור שניניה! וכן הגי תרח׳ לא
ולוה נראה דנפחח באל 1ם״ם באל קא■ אאין חתצעין נין נ׳ נ־א עם אלו שתניאין ליד• היוק ונישוף
שהתצוע נין אל מוציאם גו' עד מה פעל אל משתע׳ נמויקין וננשפיס דכחיג כתועפות ראם לו ודרשי׳ אלו
השדים וני לא נחש ביעקב ולא קסם ונו' הוא כישוף ונפתח נלא ופ״ם נלא קא׳ אאין מתתצעין שסיפור
המיצוע נין הגי חר• לא ההוא אתר ולא יעשה וגו' הגה נרך לקחתי ונו' 1ג'ג דאהא דתתמצעח להו אשה נדת
לאמ״תיחקנתאאלאדנפחח באל נו' וק׳לולימא הכי שופך נון על נדינים כו׳.דוחקלומר ואומר האי קרא
*"-׳1וזש נעלמא ואפשר דאומר נן שופך נון וגו׳ להחליש נח אותו רוח תאות ונונים גס תשמע דאות!
ונים מטנילתה נחים נא דלשון שפינה נופל טל המים ננ״מ ונרמו שופך נוו וגו׳ דהייט בשפיכת
מים שגרמו! נימי נו׳ו של ימי החג 1 :ה הישן נצל דקל יחידי נו׳ דרכן של דקלים להיות נג• שהוא עמקים
נדאמרינן פרק מקום שנהנו סימן לעמקים דקלים וגי צלמות היינו צל דקלים :

דף קיב ע׳א ליטא 1׳ קולות שאחר דוד על המיס כו'.דאלי  '1קולות קדושות שלו •תנרך נרוך הוא
וכנגדן נתקן טוס הקדוש נשנח 1׳ נרכות פדאמרינן פרק אין עומדין והם  '1קולות
נדינורן מנריחין הרוח רע שעל המיס ונס שלא נאמרו נל 1׳ קולות על המיס קאמר שאתר דוד ו
קולות על המים ע׳ש שקול הראשון חו׳ קולות נאמר קול ה׳ על המים וק׳ל :עושה הוא
דנר מועט נו׳ • מכאן תוכח נדגרי הטור א׳ח סימן רת׳ב דתך דפרק כל נתט ואפילו דנר
מועט ועושה לכבוד שנח הוי עונג א״ר׳ רוקא נת• שהשעה דחוקה לו דאהא מ״ח• ליה הנא וק׳ל :
הוי עו כגמר וקל כנשר ורן ,נו' .ארנט לשונות מחולקים קרוטס נעגינס תפורש נטור א״ח סי'
שונאן המדבר א׳ נפה נו׳ נוגעים נין איש לחסרו וקמ׳ל דנל שאינו נוח לבריות אינו נוח למקום:
א׳ עיש וע״ל דנקט ארנע לשונות של וירון אלו לפי שיש לאדם ד׳ מונעים מהניע אל חכליח השליחות
מצוה לשגאוחו ומשמע ליה ואיירי נמי ננהיג חדכחיב נסיפית וקרא שנאתי בלשון יחיד דאי
והוא תאחד העניות שאחו׳ל שמעטר אח האדם על דעת קונו .הב' הס האוינים רשעי ענו׳ס שרוצים
נדאינא סהד׳ נ׳ע נמי תסנו שנו ליה וק׳ל :הרחטנין נו׳ .פיבשנ׳ם יותר מדאי נו' ע״ש דודתי
להעטר ישראל על דת נכחה גוירוח • תג' הוא המול לפי תולדתו נדאמרינן נשנח מאן דנלננה נגב
חדות הרחמנות היא ממדות הטונות אלא ביותר תדאי קאתר וכן הרתחנין מציגו נח׳ח דאורייתא
תרחחא נו׳ יכן אניני דעת וודאי דיש לאדם להקפיד נדבר המאוס כדלעיל נפרקין אלא סוחר מדאי
יהא ומאן דנמאדיס גנר אשיר דחא ע׳ש• הד' המונע הגדול היצר הרע ויש לאדם לורו עצמו נגד ד׳
המחגנדיס אלו וו״ש הוי עו כגמר לשון הו• עו נופל נס שאין לו העוון והנח נדנר מה יחמוק עצמו •וח!
קאמר  :והחברין נו' .פי׳ כההיא ופיק דשנח תתת ננר׳ ולא תחת חנר נו' • ונפ' הנע" בגוי גבל
מהיכולת נידו וה״ט לגני מונע דעגיוח דאהא ת״ת• לה הנא כפירש" ורשנ׳ם ואתר קל נגשר לורו
נו' אלו תנריס והן כומרים בפרסיים כפירש העריך :צוה כנען אהט נו׳ לפי שגנור על בגין
להיות עבדים נמ׳ש ויהי ננען ענו למו וע׳פ מ׳ש לעיל והעבדים אוהסן וה את וה קאמר הנא ובניו
עצמו עד מולו הרע נשתיס ע׳ד דרך נשר נשתים !אמר רן נצט לורו עצתו נגד הרשעים לרון מפניהם
אהבו וה את וה ואהבו אח הגול ע'פ יחש מרבה עבדים מרבה גול ואהבו אח הומה מונה שפחות מרבת
נתקום שאפשר לקיים מצות ה' כמו שעשו שלוש• השמד נדור הגוירוח ואתר נסר נאר׳ הוא שיורו עצמו
ומה ושנאו אח אדוניכם נ׳ לנ׳א מבניו יש לו אדון לפי הנוירה שיהיו עבדים ואל תדברו אתת כת׳ש כנען
נגד יצר הרע נת׳ש איוהו גנור הטנש את יצרו ודו׳ק  :ליוחאי אנא ומוסרך נו׳ גם שכנר היה תנוש
ונמסר למלכות על דנר׳ תורה אפשר דניוס עליו למסרו נתלחא דגרע טפי והוא השע לו •ותר' תמת
נידו מאוני מרמה  '1 :דניים נאמרו נסוס נו׳ .ווש׳ה כ׳ נאה גאה סוס ורובנו ונו׳ דהיינו הסוס שרוחי
שהעגל ט' אלא שהוא חש נס עליו שלא יהא נתפס על כך והשיב לו ומי נסכנה לא התלמיד והלא העגל
גסה והמצרי שנקרא רהב ע׳ש גאוחו וכמ׳ש פרעה נתגאה נו' הקניה שהוא גאה על נאים רמת יהננית
אותן לוירקן למטת נים כדנתיב תהומות •כסיומו •רדו ונו' :ולא מצי תגרש נו׳ פי׳ דלא מצי קא׳ נגרושין:
ט' שהרי את כנר נתפס על כך ומה לך ננך על סכנה 6לי יק׳ל  :דשבשתא כיון דעל נו׳ פי׳ רש"
ורשנ׳ם נשהחיטק לומד תחדש נו׳ ולשון תדתא לא משמע כן ונפרק לא יתפור דאתרינן נת׳ג שנשחא
גמרא שאין שואלין ננלו״ס שנאמר חמים ונו׳ פרשנים תת׳ כוננים ונן פי׳ נערוך עיש ונבר
טון דעל על ולא אמר ניה נתדחא ולול׳ פירושם נראה לפרש הנא נתדתא נספר חיחא שאינו מונה
נחמו נוה נפ׳ד נורים נהתיא דכל המחמם עצמו וט׳ ע״ש  :היודע נתנרו שהוא גדול נו׳ בברייתא
נלל מעולם וק׳ל :ד' דעות נ!׳.פרשנ'ס שיהיו נניו קרוניס לחמורים הנקראים נניגרושח הלב נמסכת
דשנו חכמים הלומד מחסר! אפי' אות אחת צריך לנהוג נו כנוי נו׳ והנא הוסיף לומר  ',sfnלא למי מחט
נדרים עפ׳ל אנל א'נ יש לפרש שם נן מ• נרושח הלב ננושא נרזשה ואינו נראה שיהא וה נכלל ונרות׳
אלא שהוא יודע נו שהוא גדול ממנו נדבר אחד ח״ב לנהוג נו נטד שנאמר כל קנל י׳ רוח ׳תירא ביה
דהיינו שיש לו רוח ודבור אחו יתירה עליו ומפורש ביה הכבוד גני דריוש שנאמר ותלנא עשית להקמוחית
מכס הפושעים נו׳ ניקאמר החם אלא דהחם מ״ר׳ באשתו שנלנו לגרשה ווו׳ק[?:׳ב טצוח ונוף גדול
אלא
אוכל פירוח נו' רוצה לומר נמצוה גדולה שאוכל עירות נעולם הוה ולא שכר והקרן בעולם הוה
על כל מלכותיה וק׳ל [נדרים פיה ע׳ש] :הוא יוסף איש צרידא נו' נפ׳ הוציאו לו ל'נ איש צרידא אלא
גרס׳' הוא יוסף הבנלי ושאר נל השמות דאשיב הנא חשיב נחי החס ולא ׳דעגא למה היה לו !לאני!
שעומד לו לעולם הנא והיינו דגוף המצור .גדולה לאכול פירות נעולס הוה והקרן לעולם הנא ומצוה ונוף
כל השחוח הללו וכיוצא נוה נמשה ויתרו אתו כולהו לדרשה :
טהור נו׳ היינו גמי שנוף המצוה נטהרה בנושא אשת נו' וכדאמרינן יראת ה׳ טהורה וו הנושא אשה^-
'^י^ומד חורה ורש" פי׳ נענין אחר וק׳ל :שור שתור ניות׳ ניסן נו' דמול שור נימי א״ר הוא והיינו y
מיס'בו״ה צריך לנטג ט׳ ובלמו ממט ט'אלא ב' ובריס ט' טכ״ל ר״ל
*1י,י«ז ן נחקופח ניסן ועי׳ל ממש נימי ניסן שנלקה נו מול טלה ודעתו של שור ותה וגפה עלי' א! ׳»/
ובלא למו ממט כי הכא א״צ לעשותו רבו ואלו© אלא שצריך צגטג ט כבוו
לצמ״ו קודם בוא מולו שהוא נא״ר והוא עגין מעשה העגל כמפורש נתקוחו שתשנו נשנלקה במצרים מול *' ,
עו שמגיע ט׳ ומורן׳ למרור פרפרת הפת רמו במשנה ט' עכ״ל ר״ל
הראשון שהוא טלה ניחן נח למול שור שהוא אחריו באייר והוא שנין שור שתור שרמו נו על מעשה עני וק״ל :
שהומחרו בו פ;׳ שונאיהם של ישראל וו׳ש שהשטן מרתד ביו קרניי נמו במעשה העגל ijnAp'm
מונקט ליה למרור בהאי לישנא ומהא וקהט במתני' הניאו לפניו מצה ותזרת ט׳ אינו
הניאו
\חעמוד על המקת נשעה נו׳• כה׳גאמרינן נס'פ תותב אל ׳תלת אדם על המקת נשעה ט׳ ומשום רמוז כ״כ ואימא איזה שירצה יקוים אלא וא״א לומר שני שמות כא' וק״ל:
( איסור אונאה נגעו נו שם ויש לחלק  rnJiyנח מחצת גו' חלה אותה נאמה־ אולי־שווךמת־ליו נח ישמעאל• לפניו מצה לסי שעקרו השלחן ט' ומיו כשעוקרין מחזירי! ט' טכיל טצרט לזה לפי פירוש
~—אשוו עשו שהולידה־חתדח ושידין ועין נאמר נה ותת״ן מורח רות ונו׳ שהולידה רוחין וכת׳ג מצינו נאום ר״ח והביאו לפניו ורישא הייט הנאת השלחן ומסתמא המצה עליו אלא לפי שעקרו אותו
ק׳ל שנים שהיה בנידוי הוליד רוחין נו׳ נדאמרן בעישין פסין  :אי לאו דמנרו׳ נרקיעא הותרו נחנינא
ובתורתו ט׳ תרתי תיל• גנהו נחנינא היינו שהית נעל מעשים כמפורש נכמה דונת׳ ועוד !נתורחו ונן נוי שישאלו כולקמן ומיו כשעוקרין ומחזירי! ט' ר״ל ולא מניחין אותו שם עקור עו אחר
אע״פ שאין חרוסת מצוה וא״ת אמאי
גאל ישראל שהרי צ״ל בהגדה מצה זו ט׳ וק״ל:
צ׳ל ננחמס שהיה נ'נ נעל מעשים י.

דה מיד

בד״ר׳

בדיה

,I

דה מיג תום׳ ד״ה עשה שנתך ט׳ אס פוחת סוחמין נו' עכ״ל מיקר הקושיא מהא ואס
מוסיף מיסיסין לו ולא ניחא לט לאוקמא להוסיף נההוא דיר מועע דאמרינן
1
לעיל וחנא דני אליהו ומשמע וכל כמה ומוסיף מוסיפי! לו וק״ל  :בד־ה ומשייר מקידושא
ט' שמונע שתייתו נשניל הנדלה ט' קידוש לילה קודם נו׳ עכ״ל משמע להו וקידוש וטי
דאורייתא ודאי קודם להבדלה וס״ק ומשייר מקידושא דמה שמשייר אחר שעשה קידוש מניחו
להגדלה ואינו שותה נסעודתו בשביל כימו יום ואיסא קשיא לט שפיר מדאיצעריך לעיל למימר
וקידוש לילה קודם לטנוד יוס משמע אבל הנדלה אינה קודמת לכיטד יוס דהיינו שתייתו
כסעודה דאי הנדלה קודמת לכינוד חס לא טה אצטריך ליה למתני דקידוש לילה קודם
לממד יום דכ״ש טא מהבדלה ואהא תירצו דהא דאצטריך לעיל למתני דקידוש צילה קודם
לכינור יום ההוא מנוד יוס היינו קידוש יום וההוא דקידיש יום ודאי קודם להגדלה אנל כינור
טוס ממש דהיינו שתייתו נסעורה לא אצעריך ליה למתני התם דאפילו הנדלה קודמת לאותו
כינוד יום כדקאמר הכא ומשייר מקידושא לאכדלתא שמונע שתייתו כסעודתו אחר שקידש
ומניח מותרו להגדלה כך נראה לי נפשיעות לפרש דבריהם וצפי זה אפי׳ קידוש היום קודם
להבדלה לסי דרכה  Mאבל הטור אורח ידים סי' רצ״ג לא הבי! השמועה כך שכתב שם אהא
דאמרי׳ הנא ומשייר מקידושא להגדלה הלכך מאן דאית ליה חד כסא ולית ליה שיעור קידוש

בדיה

לא אתי חרוסת דרשות ט' עכ״ל ה״ה דה'׳מ להקשות כן אפילו לר“אבר צדוק ואמר מצות
בחרוסת וודאי איט אלא מצוה דרבנן ואתי דרבנן ומבטל מרור דטרייהא ור״א בר צדוק בזמן
הבית היה ואפילו במרור בזמן הזה דהוה נמי מרור ורבנן כדלקמן מ״מ לר״י דחלוקין
חביריו על הלל וס״ל ואורייתא מבטל ואורייתא יה״ת דרבנן מנטל דרבנן כדלקמן וק״ל :
ע־ב בד״ה זאת אומרת בו' ר״ל סבר ומחט' סתמא קתני ומיירי ט׳ עכ״ל טצרכו לכל זה
משום ומשמע לט דלר״ל נמי בעי ב' טיבולי! משוס הינרא ואל״ב תקשי ליה צ״ל תרי טיבולי
כלל ליעבד ההוא חד טיטל שאחר המנות וליכוון ומיין במרדכי :בד׳ה אכלן דמאי ט' יטעמ׳
והחמירו בודאי דרבנן וטבל דאורייתא מפיק ט' עכ״ל דאי בטבל מדאורייתא הוה יצא
מדאורייתא ידי מצה לא טו מחמירו ביה אפילו בודאי דרבנן טפי מנדמאי וק״ל :
בד״ה ב׳ מיני נשר כו׳ לכך נראה דתרווייט מבשלין כו' עכ״ל לכאורה חרוייט צולין הל״ל
צנן תימא ואפשר דאין לחוש לצלות! ביון ואינן באין חובה אלא לזכר בעלמא ולשון תבשילי!
הכי משמע לט דלא בעי לצלות! וק״ל :בד״ה אמר רב טנא ט' רב טנא סבר כר״ל ט' ואפי׳
אית ליה שאר ירקות ט' עכ״ל כצ״ל דהיינו שאי! לו לטרוח אחר שאר ירקות כמ״ש לעיל לר״ל
וע״כ ס״ל לרב טנא כר״ל דאל״ב היאך יברך בטיבול שני כיון שכנר יצא בטיבול ראשון ה״ל
ברכה לבעלה כמ״ש לקמן ודו"ק :
נד״ה

הרגי ראם [«) אנל העור או׳ח  .נ'נ ונראה סשונ דנני העור למ״ש הה׳׳מ והיא"ש יהקידוש ניוה א״א נפת ומעתה א׳ לאו יהנדלה קודמת לקידוש היום א״נ לענין קידוש לילה אף דאפשי לקדש נסת מ׳׳מ
ניון דיצערן ביום לקדש על ה״ן א׳כ תו ממילא קידוש לילה קודמת לקידוש ׳ . 01ואמנם כיון שהבדלה קודמת לקידוש היום מו בקידוש לילה ג״כ הנדלה קודמת משוס שאפשר לקדש נפת ואתי שפיר
י
דחרוייהועעמ׳ צדינא ומפתה ננ"ח דאי לאו דפירפומ׳ ויסאעדיף לי׳מ מה שיכולים לקרש נפת דע״ג ’צערך לקידוש היום ות 1קידוש לילה קודמת ואיצעריך לעעמא דפ"נ עדיף ומעתה .׳'ל ונהי ונקידוש מהני פ״נ
ה״ע משום ואפשר לקדש נפת ואף ויצעייך לקידוש היום מ־מ מתני הן דפ״נ עדיף כיון דהוי מצות בשעת! משא׳נ נהנדלס דא׳א נפת ומי ג׳׳נ מצוה נשפת! ס״ד ולא יועיל הן פ׳׳נ 'עדיף ומשי׳ה כתב העור הפעם
ואפשר לאבוול׳ בתפלה וכל דבריו נכונים ודו״ק :

מהר״ם
שזות והעי שהוא רביעית שתות א׳ טנ׳ד מליו שתות׳ שתות ודוק היטב  :בא׳ד פלנא של רבוע
הפנים' ר׳ל שינוע ועונים' ר1א עשר חוטשין ווה חומש יותר נפעא שדוא בערן מ׳ו הומשין וטבח של

גמרא דלנו הוא ׳'ג חומשי! וחב• ונשתפ-ר השליש מתגובה שננסרא שלנו יותר «ל חירתמלם׳ ער «ל״«
הרוחב שבירושלמי יתר על רוחב שעם׳ שלט ונם בא שהוא שקול ורו׳ק :

הדרן עלך ערבי פסחים וסליקא לר .ססכת פסחים:

תורת בהנים
אריה ע׳ פלאה ספרא דבי ת מקמי רב אליבא דליי יסדה התנא  ,העזו אלון אתחיל לפרש הכפר הקמס

הזה כל זיקזוק אות ואות ,ופירושי נקרא בשם עשירית האיפה אשר סברמי אנכי הצעיר מצעת 1לצ

&& ׳ שהה אייזיק יהודה יהיאל מלב עקל מוהרי אלכסנדר

זה קרבן אהרן ערירית האיפה

זללה״ה עקעארנא:

קרבן אהרן אשר

עלשםהרבהנאוןאצקיק׳משנעל
ירד וצלל כמים אדרים עמקי הים ,

והעצה

מרגטהא סבתא ונכנסתי אחריו לירד בעמקי ים עליון ורב פנינים  ,העצתי בעזר י״י צבאות אמן כל הארז אשר שם

הבדולח ואק השהם אבני שיש ממר מים עליונים ומים תחתונים י״י אחד ושמו אסב אות הוא בצבא דליה«

נדפס

ידידי אוהב דבוק מאת

במצות והוצאת

המופלג מהו׳ חיים

הגביר המפורסם

ובפיועת בניי הנעימים

דוד שארףנ״י ,

ה״ה

המופלג

בחבטה ותירה ,הירא

כבוד מהור״ר

אלכסנדר נ׳.

האברך

השלם

הירא המופלג כתורה

ה הסיד כבוד

מהוד״ר

אליעזר צבירי

החסיד

ובר

הרבני

לפיט והגית בו

יומם ולילה

בלעמבערג
יזס/׳^רך

* תורת כהנים <עשירית האיפה> ספרין ,יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדר עמוד מס  11הודפס ע״י תכנת אוצר החכמר

הקדמת המחבר
יצחק ג הו לה יחיאל בןלאאמיוהרבהגאוןהנלול
הצעיק המפורסם מה׳ א ל כ ס נ  7ר כן לא7וני א״ז מ(׳
יצחק א יי ז יק  pצבי  pהצליק מהו׳ אלכסנדר בן סרב
כגמל מהו׳ צ ב י חחן הרב בעל תוי״ט זללה״ה  ,בריר רחמנא טרא
לארעא ומרא לשעיא שחנק מחכמתו ליליאיו סכמת התולה הנעלמה
מעיני כל חי ומסר (גו שש מאות סללי משנה ראשונה תו רה שכע״פ
ומסר צנו שנש עשרה ממת שהתולה נללשח בהם נמצוא כל לברי חפץ
בהורה הקלושה ומזה הענק  foלבינו הקמש וחיבר ששה סלרי משנה
ואסף וקבץ מהמשניות ראשונות כל הצורך צצרכי שעה • ואסף כל מה
שחילשו חכמים במילות סתורה וכל ממצקותן שנעלו בזה החלק מסלקי
ההורה וברמז כולל כל ת״ר סלרי משניות הנ״ל ואחיב  foר' תייא
וי׳ אושעיא והוסיפו הלכות מה שקיבלו מרבינו הקלוש מת״ר סלרי
משניות הנ״ל ומחנק השני שי־גסיפו הראשונים בכח סברתן משלש
עשרה ממת הנ״נ והכל נרמוז במשנה שסילר רבינו הקלוש אלא שהם
ביארו ביותר כיאור איזה לברים הנריכין ביאור ינתר מרחב ומחלק
השני סנלרש במילות שנפלה המחלוקת יין הראשונים כל אסל לפי שרשו
וחכמתו במילות הקלושות בזת המחלוקת סתם לנו לבינו הקלוש נר״מ
ור׳ חייא נר׳ אושעיא כתמו אותו החלק אליבא לר ,נחמיה ואח׳כ בא
החגא אנקי רב ואסף וחיבר עכל ח״ר סלרים כל מה שנצטרך לבאר
פסוקי התורה וכל הלרשות המקובל מהר פיני לבאר ההורה אשר
כאמת כבר נרמוז ככנ במשנה לבי רבינו הקלוש אלא שלנאצר לעתינו
נגאה למצוא לכר חפץ  toהוא וקיבץ וכתב כל המקובל מהר סיני
לדרוש האותיות והתיבות כגנן הא לחנן בת״כ ויקרא אותה כשרת
בהשלכה ולא פסולה וזה מלאי מקובל מהר סיני והוא הספרא לתנא
בניהו  pיהוילע ואח״כ הוסיפו התנאים הראשונים בפילפונים והוקשו
על לרשות אלו כגון והנא לין הוא מה אס במקום וכו' שהוקשו למה נן
לרשהזאת וכל כיוצא כזה עמול עליהם בפפר הקלוש הזה
וכל לרשות המקובלת מהר סיני וכל הפילפולים
שהוסיפו על לרשות הנ״ל הכל קיבץ הרב התנא בזרועו
עוזו וסתם לן הספר הזה אליבא לר׳ יהולם וכן ספרי אליבא לר״ש
וזהו סלת הלברים בעניניס אלו וברוך ל׳ אשר לא הסיר חסלו מאת׳
על כל הרעות שעירו עלי נפשי לא מנע טובו מאתי אין ענב אלא
חורה חורת אמת הורה נשמה וכל יעי נשגללתי בין סצליקים וקלושים
לומדי חורה לשמה רנלפי ;התורה) החכמה חכמת אלמם ולמדתי
חורה מתוך הטירוף והעילעול והצער ומחק וענני והתאבקתיעפל
רגלי הצליקים ועל ראשם נזר ישראל מופת המר הרב האלקי לולי אקי
אבי רבינו צבי מזיליטשוב ז»ל וטעמתי מאורו טעמי התורה באור זרוע
לצדיק כפי שלמלני ברוב צלקתו ופרישתו לילך בלרכי תורה והחכמה
והעבודה ובערו כאש עצמותי לרלוף אחר כחכמה והעמלה זללבק
נפשי באל עולם בלייקה וחשיקה וחפיצה אשר זה לא יושג אלא אחר
היגיעה רכה באור ההורה והחכמה והמצות כמאמר הקלוש בעל קנס
חכמה וז״ל ועתה בני אם תהרהל בלבך לאער מתי אעלה נס אני
במלריגה זו עליונה והנה עמי מונעים רבים כעין מזג החלש שמא
מונע טבעי ואין תחבולה להפכו על תכלית המעלה ונם מונע עניות
המחייבים רליפת המזון והלבוש ותיקון הבית שהם עניינים הפרחים
בעמילת איש בזמן  :נס מונע הגלות בהיות אלם נמכר ומשעבלים
אוחו בעבולה קשה וכיוצא באלה ענינים רבים אבל זה אני כשבע לך
בני שכל המניעות האלו הס נמשכות אחר היצר הקשה הרע הלוחם
והמפתה אותך על שתמוא בלי חכמה ובלי לעת ובצי יליעות השם
ואתה מתלכלך כחומר ובלבנים על שלא יתנו לך חלק לעוה״ב אך אס
יש אלקים עמך ראוי לך שתחשוב כי החכמה מזון הנפש ואם תחסר
החכמה חכמה אמיתות תמות הנפש מיתה משונה ואם לא תחסר
החכמה אמיתות ממך אז תחיה כי עציה נאמר כי היא חיץ ואורך ימיך
וכאשר תחשוב כי באין הלחם שהוא מזון הנוף ימות הנוף כן ראוי
כשהאלם רעב אינו ראוי
סחמשוב על החכמה הזאת וראה והבן בני
שיאמר איני אוכל על שיביאו לי מטעמים משונים אבל ראוי שישמח
במה שהגיע לילו מן המזון לעתו כלי שיסור רעבתנוחז שהוא סיבת
המות ובהזלמן לו מטעמים הרבים ישבע מהם כלי סיפוקו כך תעשה
בני מן החכמה האמיתות אסתרמב ממנה (תצמא אציה לין הוא
שתשבע ממנה ותמה צמאוכן כפי הנמצא בכסך כלי צהציל נפשךמשאול

□הגי□

תו״ת

וה!f

מטה כי אחל המלבה ואתל הממעיט ובלבל שימון לבו לשמים
שישתלל המשתלל שמיל להעלות לבו אל החכמה ואז ישיננה סן החנמי'
ומן הספרים הקלושים זישחלל בכל ינס כפי יכלחו ואל יחשוב לומר אני
לבי צשמים וכל מה שאני עושה לשם שמים הוא והוא אינו מעיק
שיביאהו המעשה הר\א לילי חכמה האוהבת השם יתברך ואינו יו7ע
ני התלטול מביא לילי מעשה ואין מעשה מביא לילי תלטול ואינו משים
בלעתו שהמעשה קצ אפיצו לנערים כל שכן לבעלי השכל ותלמו ל אשר
בו חכמות חמת של 7׳ אלקים אמת קשה אפינו לזקנים כ״ש לב עלי
הלמיון השקרי וחושב כי מעשיהו מקובל מפני ליטר פיהו או מפני
למיון השקרי ש7מהו נבנו כי הוא מאוהבי השם כי אק מעשה טוב
על יליעות חכמת המעשה הגאא שרגא עושה ואז מקובל
בעולם
נפני השי״ת ולא כמצות אנשים מלומלה ולע בני שכל המונע עצמו
מזה ואינו משתלל כחכמה הזאת ללעח מעשהאלקים לעשותו כמשפטו
ואורו !אס נא כונה לפחות מקנחו לעני המניעה ההוא מצל היצר
הממית החיים ואלו בקשו למנוע ממך מזון גופךולא היית כובל אלא
ה*ת צועק להקב״ה ולבריות לפרנסך והיית מרח מעיר לעיר ואלו היה
לך באפשר לפרות כאויר היית פורח וכל זה לבקש מזונך לקיום הגוף
הנמשך אחר היצר כ’ש וק״ו לקיום הנפש ואלו יעזרו השם בזה הציור
השכלי לקבלו ולהאמינו ולהמשיך אחריו בכל יכולתך • לע שלא ימנעך
שום מונע הן עוני הן גלות ואפילו אם היית אסיר בבית האסירים לא
יטנעך מנבקש החכמה והבינה והלעת שמא מלך בשש קצו,ת ומי ר\א
השוטה העב נהגם שלא יהיה בורח מן המות בהכירו מהו ת המוח ונו'
ואחה בני אם חכם אחה ואוהב השם בכל לבבך שים לעחך אל השורש
אשר מטנו חצבת ולע כי מכסא הכבול נלקחת ומאור השכל נשפעת
ובצלם אצהים (למוחו נבראח ומשפע אמיתות מציאותו נמצאת ולא
לבטנה באת בהאי עלמא שפילה ומזהתשתלל להגות יום ולילה במורת
משה בחכמת אצקים ולקרא בספר הנביאים בתבונה ולשורר בלבלי
כתובים בלעה ולגרום במאמרי חז׳ל בעיון זך ושכלי ולהסחכל בחבורת
הצליקים העוסקים בשכל אלקי ושמצא כולם צועקים על חסרון החכנל
ופל פסיחות המעשים הנעשה בלתי חכמה והשכל ובעשוהך זאת שים
ליךצ7עתאת השסהנכבל והנורא וחקקה בלבך חקיקה שאק לה
מחיקה עכ״ל הפליאה של הקלוש בעל קנה חכמה ואתם אחיי עמלו
על לבריו הקלושים איך מעורר לנפש המשכלת לרדוף אחר החכמה
והתורה ומיום היותי על אלמתי אף שעברו עלי רעות רבות וצתת
לא שלותי ונא שקטתי ולא נחתי מלרדוף בכל יכולתי אחר אור התורה
לטעום ממחק אור ההורה מתוק האור לעינים מטעמי עמר מן אור
אלקי השופע בכל רגע על עוסקי התורה לשמה ולעשות המצות באור
ושמחה ולתקן נפשי לאור באור החיים לקנות חכמה מזון לנפש המשכלת
באור אילת אהבים ויעלת חן אשר לליס יתיך בכל עת בכל בחינה קטן
ונמל שם רגא ולעשות מחלצת באור המצות בתום לבבי באמת בלתי
חכמות ושכליות זרות וטעולי על היום הזה היה נפשי שוקקה לזכות

תורת כהלם

שהוא אחל מהשאלות
להשכיל בספר הקלוש
במלרש משלי בני ח*כ
ששואצין למעלה כמבואר
למה לא שנית וכו׳ שכל דיני ישראל שהם לנק מתוכו מא עכ״ל ע״ש
היטב אף שילעתי שלבי חסר הרבה מיותר השאלות המבוארין לשם כי
לא בינות אלם לי אלא כלי ריקם מחכמה ומיראה וכל לרכי בחזזת
מקולקלים אעפ״כ מה שביכולתי לעשות אעשה בכל כחי לשם פעלם
ואחר שנננוז ארון הקולש רבינו הקלוש אשר אין מקבלין תנחומין על
החי אשר עבר עלי אח״כ טילטולא רבא וצער ויגון בחזוזא ללילה רז

גילה לי שאזכה לשערי בינה ותיכף נזלמן לילי ס׳ הקלוש הזה תורת
כהלם אשר כל ימי הייתי מצטער לראותו כטמאר
בספ ר;חפל לאברהם ) גולל מעלות ספ ר הקלוש הזה
ודל ספר תורת כהני□ יש בו קע״ב פרקים כטעם עקיב

בעשרת הלברות י ומי שזוכה
חיבות שיש
ומתעסק בספר הזה יתברך כקע״ב כרכות כמנין פרשיותיו וחשוב עליו
כאלו קיים כל עשרת הלברוח והקב״ה בעצמו שומר אותו בכל עס ובכל
מקום עכ״ל • וכן בגמרא ברכות דרשו על ובניהו בן ימילע שלטל
ספרא לבי רב הו5ו הכה את הארי בתוך הבאר ונם חלק נפשי משם "
!מהמאמרים הנ״ל הית׳צמאה נפשי לחזות בנועסס׳הקמש הזה ולטעום
מאורו " וכש/ימן השי׳ת לילי הספר הנ״ל עמלתי לעיין ועגלדד על

לבלי
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הקדמת המחבר
מלי מש הממלקדמאחחיאיסי שמאת ons^rfo

י

י

י מכין מרי כספר הקדוש
שאינם נצרכים כלל
הנ-ל כמו שהתנצל מלמו כסיף גומת שאמר אסר מאייד מימןא
ועצה בלבי נחבר פירזש צס ונקי בקינור  pciצפי הצורך והסכרח אשר
יכלול כל ערי ראשונים כקיצור וזאת היא עבודתי עטנח מהנים
לדקדק מל אות וחיכה של ספר הקדוש הנ״ל שיהיה הכל מתוקן אשר
מינו הנ״ל מרוב סריפושו לא שת לט לזאת • ובמקנם שיש עמן נמל
בערי ראשונים וקשיות אלימות על איזה ברייתא מהספר הניל כתבתי
בקיצור נמק פירוש צס לתקן הכל וק בפיתשי רביט אם יש ט לבר

משפיק לקוצר דעתי כתבתי □קיצור כל עריו ואם יש ט ער שלא
נראה לקצר דעתי אבל נראה בעיני פירוש היותר טיווח אחזתיו ולא
אתנו ופביאותיו בטי הבשילה • ושלש שנים רצופות מם ולילה עסקתי
סספר הזה לדקדק בכל מריו ואהה הקורא הידד הנעים בקשתי צעיק
מל ערי בהשכל ולעיין בערי הראשונים• זבערי מיל אס המצא
רב
8מצא בידי איזה שכיאה תכין את נפשי לזכות כי במלאכתי אין לי
ולא ג3ר ולכן אסי ודעי עפר אגי סתת כפות מלינם בקשתי שמוסע

H

למן לעט זה׳צכף זמח ולחבב מד אלה הנאמרים צמת השם יתברך
באמת וגס שלפעמים מאהבת הקיצור ומסעם הכמוס כתבתי מדם
הנראים שהם לשח עילגים או בלתי הבנה בקשתי צעק היטב  .וטדאי

וקראתי שם םספר לשירית

יהיה נטנים מד כשחי נניז מ’^י
שמא מנחת עני הנותן נפשו כך אני לא
עשיתי בכאן אלא כעני זה המלקט ונותן נפשו לד׳ יתברך

האיפה

קר□ אהרן
וגס על שס
1
בענק הסכר י

עשירית האיפה שנלמדו
הזה נכללו במד ועוד
1

טעם אחר בלבי עצורה וזה סלקי אמרה נפשי סלקי חלק חורת אלהים
היים " י והוא אשר נתן מאוד אור על השמים ידריכני בנתיב תורתו
ונפוצות ימנה יקיגן

המשולה נמים ונפשי תהיה מוקה מ חי וקיים
לירושלים וינחמנו בנממות טובות כפלים

מד נפש נענה יצחק יהודה יחיאל
ממ'אלבכצדר זצוקללה״המקמארנא

:

בהרב המאור ממל

5

•4
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עשירית

תורת כהנים

האיפה

הטו

כקרא או דסיה לו לופר יסי® ('0מלת אוסס משמע מימת זמססברא אלא מירב אונסק לשון הסוס׳ ומיהו סיפא צמאי קאמר ברישא מומש
נמעט 7ליס תקל מעזיבה שהם גבוהים ו6יז הקטן מושל נו כגדוצ עונש שפענו ובסיפא צמר מנשבע על שקר דניון דלא מיירי אצא
ויבואו לידי הכנה אס הקט! יצטרך לעלות על האילן יהיה סכנה שלא לאחר שנזפה סרווייהו הוה לי׳ לעימר ונשבע על שקר עכ׳ל המם׳
יעיצו אופו ר׳ש סבר חלוקי אגוזים ג״כ אילק גנוה מאוד והוא חלוק ולדעתי כעניי׳ נראה דאם היה כחוב סד אזהרה מק לא סכומו
ויבואו לידי סכנה ־ ום*ק סבר בדליה
מת אמינא היק אזהיר רסמנא שלא
לעני
טהוכרץה*ל
שאינן
הכרי׳בין
בין
יבול
ולגר
ללוי
חאנים
שמאנפן מן ?דקל של
ינפשו וישבע היכא מוונמו לנחש
שפירוסס משובים ־ יבואו לידי הכנה סה עני מהוהר ובן ברית אף כולם מחוכרין ובני ברית לנערי למולם ואם באואח״כ עדים
מהקטן יעלה על האילן ללקוט תעזוב ־ הנח לפניהם והם יבובזו אפי׳ תשעים ותשעה סייב נאונסין ועני על לאו של
והגדול יפיל אוחו • אבל בחלוקי אומרים לחלק ואחד אומר לבזבז אפי׳ כריא אפי׳ ידיו שבועה אבל אם כשעם שרועה הים
אגסים שאהו חשוב כ׳ה הקטן לא
נמנחו לסודס אוז״כ אף דעונש חייב
יעלם ואס יעצה לא יהיה סכנה יפות לזה שומעי׳ שאמר כהלכה ־ יבול בדלית ובדקל
דנשבע על שקר בכל ענק משמע
ננלע׳ד ואם שגיתי ד׳ יכפר ( :ז) בן ת״לאותסאפי׳ תשעים ותשעה אומרים לבזבז וא׳ אבל אזהרה לא נדע ולפי שיסה זאס
מט נל דבר במחובר נמו שדרכו אומר לחלק אפי׳ זקן א י' חולה לזה שומעי' שאמר פלח וכסש בה מיוחל דסיה ט לומר
מהראיה לומר בדליתוברקללחלק ונשבע על שקר ופספס הימם בם
ניגדל • אבל אם כישר הרוס מת כהלכה:
ספירוחקודם שיבואו עניים ללקט ובשאר בל תפירות לבזבז אחר שריבההכתוב מיעט אבל השתא דנסיב לא חשקת דהיינל
אק לעטים זמת בקשים ובעכבדוה תיל קציר מה קציר מיוחד שהקטן מושל בו כגדול • אזהרוס שמעוט שקר מל ענק אף
ונ׳ז אם השיח הרזח קוד׳ שהפרישן
דכוונסו להודס אסיג מעיד לי׳ לא
גשם עניים אבל אם כבר הפרישן יצאו הדלית והדקל שאין הקטן מושל בהם בגדול •
תשבעו כשמי לסקר בכל פנקמשפע
לעטים מי זנו כסס עניים ענק ר״ש אומר חולקי אגוזים בדלית ובדקל ■ (ו) תעזוב
ומלאטשקת נפקאלן דבשנועוס
שספק וכו׳ ה׳ל העזוב הנס לפטהס לפניהם• הגה תבואה בקשה תלתן בעמדי• תמרים מכמרס ממון משתפי כמתיבאיס
משלך  :אט  '7אלהיכם אני עדה בסכברות • •ביל אפי׳ השירה אותן הייוח ת״לאוחם • מגמיסו ולמי זה נפרש וכסש נם
צדק איני מנה מנס אלאנפשוה הכרישם ואה״ב השירה אותן הרוח בשסשזט בהם כיינו הכחשה גמורה שכוונתו לנפש
כדק המורד במלמס שנאמר אל בך זט בעיציהם • מניין שספק לקט לקט ספק שכחה ואס*כ באו עט׳ ועונש לפנקאוגסין
חגזולדל כי צביכול דל כוא והנוזל
ואזהרה צא תכחשו ואסרכךכפיב
אש מגני כאלו גוזל למסה ישראל שבחה ספק פיאה פיאה ת״ל לעני ולגר תעזוב אותם
ונשבע על שקר מל עטן אף שהיה
וחייב מיתה ורבעו פירש ני דל הוא אני יי אלהיב׳ אני איני טבה מכם אלא נפשות שנאמר כוונסו למדום ובאפס מדם ועונש
שאס סגזול את העשיר אקלו מסרח אל תגזול דל בי דל הוא ואל תדכא עני בשער ובן לערן קק וחופש ואשם ואזהרה לא
כל כך נזה טס לו אפרים
פוצא הוא אומר בי יי יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש  :תשקרו ובזה יבוא לנכון הברייתא
כסם ונם לא חסרה לז שבהעצמוה
3עע© pwjo )553 3ה ה^יעו 2353c
כי כשאור עשיר נמו שהיה אבל אם
כהכסשה גמורה ואנףכג15וכדם
הגזול הדל «א בעצמו דל סה כי
צעדנו עונש אונפק אזהר׳ מנק ס*צ
אק לו מס ם אקרה אלאזסשגזלט א לא תגנובומהת״ל לפי שנאמר נרבה שנים ישלם לא תכחשו דהיינו ככחשה גמורה ג
ונשבע על שקר למדנו עונש דהודם
עמנו וזהו כי 7ל הוא גס נזם שיש לו
למדנו עונש אזהרה מניין ת״ללאתגנובו :
מעט הוא דל  0דל לשון ססרון «א
מטן מומש ואשם אזהרה עניז דילפא
(ב)לאתננובועלמנתלמקט• לאתנגובועלפנת
לא מחייב לאו כיון דמונסו מ׳בשעת
פ *ש בדברי רבינו מ׳ש הוא האמה:
אה קובעיהם נפש כנחליזגפשדוד לשלם תשלום• כפל ־ ולא על מנת לשלם תשלומי שבועה למדם ס״ל צא טשקלו והשר
ונזה מלך עליון יקבע א5שם כדין ארבעה וחמשה ־ בן בג בג אומר לא תגנוב אח שלך דהכאעפיש לפי פשטופדקרא וכחש
מאחר הגנב שלא תראה גונב( :ג> לא תכחשו מה בה היינו לבאו עדים אע״גדלענין
(א) לאחנגובו ת״׳ל לפי שנא׳ובחש בה למדנו עונש אזהרה מנץ ת״ל עונש באמם לא צריך קרא לאס tfs
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בגונב עמלן ולא תשקרו( :ד) איש בעמיתו אץ לי אלא איש באיש עדים אבלפשמזסהכסזב נקיט
בכתוב מדבר דבר הלמד מעניינו איש באשה מניין ת״ל בעמיתו מ״ם( :ה) לא תגנובו ובאמם ונפש בבז מצריך לדרשא פרע
למודם לאסד מן פאפק ודו״ק היסב
דקראידהכא למעלה ולטפה בממון
מדבר! (ב) לפקט לצער אש בעליו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא תשבעו ורביע העצים עיניו וים מ״ט בדבי׳ד
להקניטו ולנהר הנא למסדריהלי׳ ב שמי לשקר הא אם גנבת סופך לכחש סופך לשקר ובספרו ע׳ש( :ד) איש באיש הל׳ל
עיק ב״מ דףס’א לאהננובו דכתב סופך להישבע בשמי לשקר .־ (ו) לא השבעו בשמי ואפר בעמי® למוט אשה ( 5ה)
רחמנא לעס לי ליליףפריניס ואונא׳ לשקד מה ת״ל לפי שנא׳ לא תשא את שם יי אלהיך ריבוי ווק דרש אפר שהם עניניס
לשוא שיכול איןלי חייבים אלא על שם המיוחד בלבד נפרדים למס סברן זה בזה במין אלא
שהיי מחסרו ממון בנגינה נמו
ה״קצאסגמבו ויועיל לכס שלא
באונאה אלא להכא אחא לא תננובו מניין לרבות את כל הכינויים ת׳ל בשמי כל שם שיש
חכסשוולאסשקרו ולא תשבעו הא
כ״מ למקט והוא לא העשה גמור
וצל? מאוד לחמר סה פי לפעעיס לי( :סוחללת את שם ייאלהיך מלמד ששבועת אסננבס סופך לעבור על כל אלו
להיח
חולין
אתה
נעשה
וחללה
השפ׳ד״א
חילול
שוא
שכל אלו הם דברים מחוברים שאם
אדסימיקלמה ואומר שעושה לו
ולבהמה( :ח) וכן הוא אומר על בן אלה אכלה ארץ חפשה אשת סעשה את מלס וצם
טונה כדי שיפי׳נזסר מהיום בנכסץ
לשערם כראוי אבל כין כך ובין ק■ ויאשמו יושבי בה על בן הרו יושבי ארץ ונשא׳ אנוש עבר על הגניבה בא אזהרה על כל
עובר על לא מעשה וצריך לחכור מזער( :ט) לא תעשוק אה רעך יבול אפי׳ אמר אש אלו שכולם יבואו לידו« (ו> מבואר
מאה :ע׳ט לשלם נפל אע״פ ש' '55פלוני גבוה היא והוא אינו גבור איש פלוני חכם והוא שמלת שם מלל כל השפוט ■י («)
סיצולהשם כביכול שעו יס׳ נעשה
לפשות לו סובה לשלפו כפלים הכל אינו הכם איש פלוני עשיר והוא אינו עשיר ה״ל לא
חלל וריקן מלהשפיע הספעום סובו
אסור :בן בג מוסיף אף מלו שרואה
כיד פבירו אסור לגנוב אלא שבור הגזול ־ סה הגזל מיוחד שהוא של ממון אף עושק לבריותיו כי על כל מוצא פי ד׳ ’®ס
תלין
לא
־
שכיר
שכר
הכובש
זר,
ואיזה
ממון
של
דבר
שבעה נגלים אינק מיומק דעלמא :
את שיטו וטול את ש1ך מסחח ידו
פעולת שביר אתך ער בוקר• אין לי אלא שבר האדם ד׳א וכו' קדש ישראל לד' כל אוכציו
אבל אם הוא גברא אלטא עותר *
(ג) פ״ן ג״ק דף ק״ה וכחש בה שכר הבהמה והכלם מניין שבד הקרקעות מניין תיל יאשמו רעה פבא וכיו! שהם קדש
יראים כל הבהמוס להנוח מהם
לא
צעדנו עונש דכסיב בחיי׳ והשיב את
והפונם בשמעם נעשה ®לק נסם
המילה אצמא קמה ציה ברשוחיה
משער .וכשש עד דעניד השבה וזהו עונשיה  :אזהרה מנין פ*ל לא כי נסתלק עמנו צלס הקדושה( :מ) אלה הוא שמעם אכלה כארץ עד
קכמ»עא*צאו לעונש ככירה אף דלאאשחבע :צא לעונש שבועה ונשאור אנוש מזעיר מבואר ויבינו כסב כאן דברים פסוקים ע*ש(-ט>
מאי עונש דענשי׳ קרא להתחייב באונסי! משום שבועות שקר הוא אבל רכינו האריך כאן כחסקים רבים שיש מר׳ייס' זאס עד שנוח לו לפרש
ענין עסק הכובש מה שכילו ואינו מהנה להכירו וזה שאמר איש פלוני
אי לא אישתנע לא קמה לי׳ ברשוהיכומקשינן והא פדקתני סיפא
ונשבע על שקר וכו׳ למדנו עונש דכהיב בחרי׳ סופש ואשם ומדסיפא גבורחכס עשיר וא־צ שאני או אחר יעזור לו בנמר׳אובסכמ׳או ניסן
לו סמך לפרנס® ע״ש היסה וזה דוחק ולדעתי נראה כך צא תפשוק־
דאישחנע רישא ללא אישחבע-אערי אידי ואידי דאישסבע כאן שהודס
אס רעך שאמה עושק אח רעך שאינו ממהלך ש־מסרעך ופמין•
כאן שיאו עדים אמי עדים עונש שס״ב באונסין משעה כפירה •
העולם כשאדם רוצה לדבר באיזה אדם שאופיין איזה שבס או בחכמה
אוחי אודי עונש שריב נקר? וסועש ואשם דאצטייד כ׳ אזהרוה
ששו□ דעונשו אין שוס מהודה שייך חומש ואפס ובעדים לא שייך או כגמר׳או מממראין מן העופ׳שיאעראט תבס ולא מא אלאהדרך
שיעמר
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תורת כהל□

עשירית

■ _ -___ «.״ !,* -xייי »> חיח יחה וחתר חר»חו של זה אצצ איש

הראשון 6ינו עובר עג כפז
פעשוק :חנן הסט לא תבעו או שאין
וכצ זה
צו מעות .אינו עוכר עליו
דריש ממלת אתך דעשמע לרצונו ־-
(יא) ח? אתך וזה אק שכרו אלך
אנא אצל הסנווני( :יב) שכירות
אינה פשחצמס אלא צבמף ושניר
יום נובה כל הלילה ■־־גיי' הלינה
עובר על לא חלין ושמר נילה נובה
כל סיוש)עבר כיוס עזכר על ביו«
סס שכרו ילא סבא עניו השמש)?(:
ס׳לונש־אבעמך הייטעספפך
כולסלאסאור ־ .עהת׳למי־ש
מרמזי הסויה שוסע ושרחש נעצב
ואינו עלוב והוא מוי׳ בודאי ואוהביו
בצאת השמש בגבורתו וכללוס ישראל
השובים בכלל זה משא״ב רשעים
המסים מלוה לקללם ולפרשם הכי
מקרי ספי והס עפים מטמאי׳ כסס
לכל המגע( :י?) הכרס צרכינו ז״ל
לשרש מלס עמר שלא כפשעי׳ דאי
כפשסדש וכי לפכיפקת מוסר ליסן
מכשול אלא  isכרסך הוא דבר כולל
נץ טומא השכל בין טומא העין בכל
מה שאדם סומא צא מסן לו מכשול
ולא ספן לו עצה רמה :יששרביכהו
 sasונקיש שלשה מרי' לנפש ולנוף
ולממן) ודו׳ק והשאר מבואר:
(א)קשי׳לסז'ל לא
סעשו עול כמשפט כי
י
אין המשפט נושא ומקבל העול אלא
סטהט ועוד מ מלס עשיה לא יצדק
©3טייס הדק כי הפייה איט מעשה
כלל אלא עיקם המכל ולזה דרשי
לא מעשו לא משקט עצעיכם שש
טל משפע עם המשפע שאסם דנין
לאסיקטשם טל עליכם וזהכי
*קנה הואר הפול פד שיסואר בשם
של לשם העצס ועול צקרא מענה
מסיב כי מעב׳ ד׳ אצהיך כל עושה
מסקן אצה כל ששה של והתועבה
קרוי שוי לפני העקום וסרם ושנון
מסיב ולא מעבה ש־ת ומעב ני
מרם הוא הרי סד ין המעה את הדין
צמקלקל אס הזק לאסח את הדק
מיסוי יצרו פרע קנה שעו עול
שנסתלק מפנו עול עלטת שמים
שנוי נרגן מפריד אליף משוקץ כשקץ
סל שמונש שרצים מדם מוח יועת
סואבה מפך ׳תיל הנעלם שכל נאות
דשאצונכפפק ומעתה אס" מבינו
כעה עדריטת קדושת זוכה אדם הדן
דין אמס :נפש רוס נשעה חיה ימד׳
והיאך דיין הישע מרם לחעשם
דברים שלא לו לעצמו קנה שש של
אלא בסילוק שכינתו יסניך נורם
שמטמא את סאה אה ישראל

פיקד

האיפה

דר^יגך •

/C

פלכוח שמים ובכם שחנה לעצמו שנאב שונא לאביו שישמים

 wריטחוח«ך

ל

השולחני יה• עוב׳עליו ה״ל אהךלא ילין אהךלרצונך:
(יב) לא תלין פעולת שכיר ארך עד בוקר אין ל׳ אלא
שכיר יום שרוא גובה כל הלילה שכיר הלילה שניכה
כל היום מניין ה״ל ביומו החן שכרו( :ע) לא הקלל
דרש אין לי אלא הרש מנ״ןלרם׳ כל אדם ת״ל ונשיא
כעמךלא האיר א״כ למה נאש׳ חרש מה חרש מיותר
שהוא בחיים שא המת שאינו בחיים ■ (יר) ולפני עור
לא ההן מכשול לפני סומא ביבר בא אמי לך בת
איש פלוני מה היא לכהונה אל תאשר לו כשרה והיא
אינה אלא פסולה • היה טטל משך עצה אל התן לו
עצה שאינה הוגנת לו י אל תאשר לו צא בהשכמה
שיקפחוהו ליסטים • צא בצירים בשביל שישהיב •
אל תאמי• לו שבור אה שרך וקח לך חשור ואת עיקף
עליו וטפלה משט • שמא תאשר עצה שובה אני נותן
לו טדי הדבר שסורללב שנא׳ ויראת מאלהיך אני יי ■

פרה ד
לא תעשו עול במשפט בדץ מלטי שהדיין
המקלקל את הרין קרוי עול שטי משיקץ
הרם ותועבה וטרם לחמשה דברים מטמא את הארץ
ומחלל את השם ומסלק את השכינה ומפיל את
ישראל בחרב ומנלהאותו מארצו • (כ) לא תשא פני
דל שלא תאשר עני הוא זה הואיל ואני והעשיר הזה
חייבים לפרבסנו אוננו ונמצא מתפרנס בנקיות  .לכך
נאסר לא תשא פני דל( :ג) ולא תהדר פני גדול שלא
תאמר עשיר רוא זה בן גדולים היא זה לאאביישט
ואראה בבושתו עד כמה שאני מביישו לכך נאמר לא
תהדר פט גרול -־ (י) בצדק תשפוט עמיתך שלא יהי'
אחי מדבר כל צורכי וא׳ אתה אומר לו קצר בדבריך
שלא יהיה א׳ עומד וא׳ יושב אמר רבי יהודה שמעתי
שאם רצו להושיב את שניהם מושיבים ־ ואיזהו אמור
שלא יהיה אחד עומד וא' יושב ־ ד״א בצדק השפיט
עמיתך הר דן את כל האדם לכף זכות ( :ה) לא הלך
רכיל בעמך שלא הריה דך דברים לזה וקשה לזה ־
ד״א שלא תהיו^כרוכל שהוא מטעים דברים והילך :
(י) א״ר נחמיה כך תואמנהגן של ריינין בעלי הדין
עומדים לפניהם ושומעים את דבריהם ומוציאי׳אותם
לחוץ ונושאיה ונותנים בדבר ־ גסיו אה הדבר הזה
מכניסי׳ אוחם ־ מתל שבדיני׳ איטר איש פלוני אהה
זכאי איש פלוני אתה ת״ב ומניין שכשיצא אהר מן
הר"נים לא יאמר אני מזכה והכיר׳ מחייבים אבל מה

רשאי לשחוק עליה ת״ל לא תעמוד על דם רעך
ומנין אם ראית טובע כנהר או ליסטים באיס עליו או
חיה רעה באה עליו חייב אתה להצילו בנפשו ה״ל לא
העמוד על דם רעד • ומנין לרודוה אחה ח-תו רז-',-וי

הי&ך

הנלוחהינךהרצון וד*ל( :בגד)
הכל מבואר מה בקטן עצמי דן צנף
זכות וה׳ע עמיתך בתורה ועצרה ־•
(ה ו ז) מבואר( :ס) לא תעמוד
לא תשחזק מלומר עדות אס אחה
מדע עדוח ויהיה דם ריעך מלשון
עמון שמא דמים וזהו הדיש אינו
אצא סמיכות ועיקר לדרשא דאם
ראה טובע לא מעמוד אלא חזור על
כל הצדדים להצילו אפי׳ אם מצערך
לשטר פועלי׳ הכלל לא תעמוד אלא
חזור על כל צדדי הצלה בכל טפך
וממון :ומציק למדף שקר קרא
לדעיל ונערה דנית! להצילה מפשו
יליףעדכתיב ואין מושיע האיש
מושיע יושיע לה בכל מיני הצלזח
ורוצח יציף מנערה וק זכור וקרא
דא אסמכתא לא העמוד בעמידה
נ מוד ולהבין על דם רעך אס רעך
נעשה דם והווור עצמו למיתה אל
מעמוד בהבנת שלכך אם לייחס עליו
אלא הרגהו ־ ה*ל הונה מזניח אם
ראיס הברך שנזל לאחד ולא משב צו
עדיק חוכסו אפילו מאה פעמים מ ד
שיש־כט לו דלשאר עבירוח לא צי ך
קרא ( :ט) ׳נול להוכיח דעיקר
הוכחה שפעתי סאת סרב אור שבע'
היפים מלובלין דדיקדק האי מאן
דרסמץ לי' בני מתא לאו משום
דמעלי טפי אלא משוי דצא מוכח נהו
במיני דשמיא וליקחק מבינו ה;*צ
וני בפה מוכסין כמילי דאיעא נפה
נקט במיצי דשמיא שהוא דבי פשוט
דחונסה בעיני דשמיא הוא ואמר
רכינוהנ״ל שצדיק האמיתי הלומד
ועושה הצועד כדכיקתנדול באור
השנינה אותן מילי דשעיא שהוא
יהניך
האל
אומר צפני
הם בעצמן נעשים פוכסין להונס
ולעורר אח לב הרשע בתשובה נאומו
הצדיק שונאקלז בלבני דורו שאם
ע״י מיצי שמיא שלו
אינם חוזרי!
בתשובה הוא לוקח מהם הטוב בל
חלקם שיש להם בנן עדן ויש הלומד
ואינו עושה מדבר ואינו פקייס
כגולם אותו רחמיו לו בגי מחא ע׳כ
דבריו ושפתים ישק ור׳ טיפון מקונן
על דורו שאין בהם פדי״נה הנ״ל
שאינו ימל להונס כפדרינה פנ׳ל

ואינם חוזיין ור׳ עקיבא מדבר
מחוכמה פשוטה להוכסאחסבירו
בנחתובאהבה( :ייא) מבואר :

לאפרים

^^שללקבלחעהת א^ק<באהעבורהאםיש?דור™
ע 1.אך;שומת aימרר״י כן ג רי מעידני עלי שמים ואיץ שיותר מי׳ וה׳ פעמים לקה עקיבא על ידי לפני ד״ג שהייתי
תיזדע שתית מוסיף לי אהבה ( :י) לא תקום עד היק היא כוחה של נקימה אמר לו השאילני
ע'
ימהר
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עשירית

האיפה

תורת כהני□

עמו מני! בנמ׳פרידקרא למה צי אמר רב ששם 7אמרי שעמנו שנתגייר ו) 30וקסמה הן־זיר סבדול וקיטום שמים מימת הצת וכיבש ■ מתק מא
מ* 7של פלוני :ם? וכי יגול מכל מקים אף שאינו אתך במוסזלךצך העץ שמוסקיןבו את םמ7ס צסשוותב צא יעשה צדו א׳ ענה והשני קצר
עיין רש"י :בארצכם אין צי שעקבלין נרים אלא בארץ לקדושת האח וכיוצא נו מן הרמאות שלא יסחות נטהרה ורע למוכר ולא ימתוק שמע
ינרו0לנשינזזורל<ן7ושסןי0יהגיצ<7ן  :כת׳למניין ת׳ל הנר פגר מעט שרע נקונהאלאימסוקנמסון בפעם אחח שזה טוכ לשניהם :
(ז) צא שהפאזנים יקראו צדק אצא
אפכם וצא כסיב בארצכם משמע
בכל מקום שאתם אף כת? ומפרא אץ ל באח בח״ל מנייןה״ל אתכם ככ״ם שאתם א״ב אזהרה לנעלים שיצדיק את המאזנים
גרסינןס׳לגרוהושנוסיעסךעמו לטהגאטר בארצכם אלא בארץ צריך להביא ראייה יפה הקשריות איפה :צאושנןצ7ק
שלא י והק צדק שתקיים 7ב1רך GO :
אותו שלא
תונו אותו
לא תונו
\(ב) לא
וב׳ז
וררז״ל א׳?• לרריא ראייה
מל;מקום
ראייה ::
מקום סאחההוהגר כימ^ ובוז״ל א״צ להביא
אנרלימם ממונם לשכוח וציסר
אתכם נצרך מבואר לקמן ו7צא
מניה  :אצא בארץ צריך צהביא תאמר לו אמש הייח עובד עכו״םועכשיו נכנפתתחת לעעממי המינוס ׳ מכאן אפרו ממם
ראי׳ שבב* 7נסנייל שמא גבעוני כנפי השבעה(' :ג) באזרח מה אזרח שקיבל עליו את שאמר צלק את כמשקוצם ואם
ממל הוא ומשוס שבתא 7ארץ הוא בל דברי התורה אף גד שקיבל עליו בל דברי התורה האיפוה הסיפון עוכרי סנואה מקנס
לקאער קני ומשקר אבל בת'צ נאמן מיכן אמרו נר שקיבל עליו את כל דברי ההורה הוץ מן 0סצו7הא 1מוכרי צם מן העיפוש
ואין צריך  71sכשפת 7ם בר ם מדבר א' אין מקבלים אותו רבי יוכי בר׳ יהודה אומר רשנ״נא מיצוף לבעל סבים שאינו
ומביצה אצא נאמן ומזה מונת 7א'א אפי׳ דבר קטן מדקדוקי כופרים( :ד) והיה לבם הגר עוסק חמי 7בעילותיו פחפפשין
במכרם ונשצלין  :משקלותיו אבני
לגרוס כלל לעיל ?ממצת אסכ׳ערבס הגר אחכם ואהבת לו כמוך כשם שנאמר לישראל
המשקל מאזנים כפום צריך לקנס
חוצה לאח הרי אסכם משמע
מוחזק לך אם  pאף בת*ל בעינן ואהבת לרעך במוך בך נאמר לגרים ואהבת לו בפוך ולרסוץ בכל משקל אוי לנו עיוסהלין:
מוחזק אלאע׳כנרסינן כנירסת בי גרים הייתם בארץ מצרי׳דעו מנפשן של גריפשאף (מ) וחייב להכריע בעקום שמנהג
הנמרא ומק היטב :וחכמים סבירא אתם הייתם גרים בארץ מצרים( :ה) לא תעשו עול להכריע ובמקום שפנכג לשקול עין
לה בארצכם עיבעי לי׳ לאף באה במשפט אם לדין בבד הדין אמור א׳יבלמה נאמר לא בעין גוחן נרופין לאערקראאבן
פקבלק נרים 7ם*7א משוס פיבותא תעשו עול במשפט במרה ובמשורה מלמד שהמודד שנימה וצלק צלק משלד וסן לו אוי
דאק ישראל קמניילי והשתא נמי נקרא דיקשאס שיקר במיה קרוי עול שנאוי ומשוקץ ליו מיום סלק( :י) פי מלל כשעלו
יליכא היבומא איכא לקש שנחה
פי ברא אלם פי הזציא אסכ׳ מארץ
פאה קמ׳ל 7אף כאח מקיצין אבל הרב ותועבה וגורם להמשהדברים מטמא את הארץ
מצרים וסטושים עלו בני ישראל
ראי' בעי בכל מקום :י (ב) אמש ומהלל' אה השם ומסלק השביר ומפיל ישראל בהרב מארץ מצרים( :יא) מבואר לעיל:
וכו׳ הייט שלא יאמר צ! זטר מעמיד ומגלה אותם מארצם( :ו) במידה זו סירת הארץ
הראשונים אמש היימעעיז משוקץ במשקל זו טריטני ובמשורה זו זיר הגדול רש אומרי׳ פחצח י (א) ונלסצרינין
לדרוש :אל בצי
מאזני
ופעוב היאך אפשרמיכף לכנוס זו קוטיה קטנה ויש אוסרים זו המחוק :
אבני צדק צדק את ישראל ם7בר ה7בר על עשי׳העצום
פסת כנפי השכינה נךפירשרנינו צדק צד ק את המאזנים יפה ׳
וסמק ופירש כראשון של רבינו אינו המשקלות יפה ׳ איפת צדק צדק אח האיפות יפה ־ לאלתר אפור אל בני ישראל על
צפי האפס ע*ש ונצע'? שכך אומר
אזסרוס המצום לנר אל בני ישראל
לו אונאס לנריסאעש קוז׳שנהגיירס והין צרקצדק את ההין יפה ־ ר׳ יוסי בר׳ יתרה אומר
לשון זרוז עי 7ואחה פצוה במקום
פייםעונ7לכ 0'1ונם עכשיו אסר והלא ההקבבלל איפה היא שנא׳ ואיפת צדק א״ב לפה
שיש ססרזן כים ואל בני ישראל
שנתגיירם אין צד נדזצס כל כך נאמר ותן צדק יהיה לך לאו צדק והין צדק(:ה)יהיה האפר לשון עונש ואזסרס כל ום
®כנסם תחם מפי השנינה וצא על לך סנה לך אגררימים על כן• טיבן אמדו הסיטץמקנת בפסיקחא :ישראל מבואר לעיל :
מפי השכינה כימע מישראל כחיב את מידותיו אהת לל׳יום־כעל הבית אחת לי״ב חורש (ב) כל מיחס האמורה בבני נח הוא
על כנפי וסב! מאו :7ץ־לס כאזרס רבן שמעון בן גמליאל אומר חילוף הדברים• החנווני סייף  :עריות ישראל ננ!ן נערם
מכם יהיה לכם הנר שצריך שיהיה מקנה סירותיו פעמי׳ בשבת וממהר■ משקלות? פעם מאורסה דללילהו ליה לסו מיהם
בהנלם העצום כישראל גמור שקבל
בנערס אלא מעילה בעל וני!7ן
עליו כל מרי סורס וכל 7קמקי אהה בשבח ויקנח מאזנים על בל משקל ומשקל :
בסקילה כיש״אל על נעתם ישראל:
סופרים )7( :הנר אחכם בעוסזק (ט) אמד רבן שמעון בן גמליאל בד״א בלה אבל
(נ) כיצל הנא המולך היה עושין טש
לך שמקיים כל פצוה השם אז ואהבת
ביבש אינו צדץ יתיב להכריע לו טפח• היה שוקל לו נ17ל ולוקס מקצה קרעו ומסת
לו לפוך כי אף שבמצה לארץ מין
וא׳
בלה
לו
נותן
מעשרה
א׳
•
גירום״
לו
נותן
בעין
עין
לכהנים עובדי האש ואופן הנהנים
צריך להביא ראי׳ צענק07כרית
סב׳ ביבש ■י (י) אני יי אלתכם אשר הוצאתי אהבם מהנין בחזרה אה הבן לאביו אסר
ועמלם אבל לענק אהבה כמוך צריך
מארץ מצת׳ על תנאי כן־הוצאתיאתכם מארץמצרי׳ שנמסר נינם לסעבירו כאש ברשוחו
גהקם שנלנייר וקיבל כל העצות
על תנאי שתקבלו עליבם מצות מידות שבל המודה ואבי הבןבעצמו מעביר מו על האש
לאמרינן צי׳ איים* ראיה ?ישראל
במצות מדוח מודה ביציא׳ מצרים ובל הכופר במצות ברשום הנהנים ומעבירו ברגליו
אם ונאהב אוחו כישראל ורבקלכל
מצל זה לצ 7אחר בפוך השלהבת •
עילי יצפי עאתכם דבענן סזקה אף
כל
את
ושמרתם
(יא)
•־
מצרים
ביציאת
כופה
מיות
ואינו שורפו למולך כלה־ שכזרפין
ל7ם וחבילה ולוקףיטבדונעם לך :
שמירה
ליתן
אותם
ועשיתם
משפטי
בל
ואת
חוקות'
בניהם ובנונזיכס לשאר ע׳ז אלא
?עו מנפשו וכו׳ ואתסינעשם אס
אני
יי
אני
*
למשפטים
ועשייה
ושמירה
לחוקים
ועשיה
במולך היה העבי7ה בהעברה לבל
נפש הנר ידעםסל׳חימר ומיקום
נאמן לשלם שכר:
וע״כ נקראת עת ההוא מולך ע*ש
עיין סבא משפעים צ׳ם( :ה)העי77
ההולכה לפיכך הפושה עבו7ם זו
נקרא דק בדן וכפשפש נימ77ין
לפיו אחרת מוץ ממונך סבור :
ונקצבים כל העולמות והין סצינא
מכך-זכו היינו שלא למולך אצא לע׳ז
?קרדטסא והשאר פרשנו לעיל
והמשכילינק)(( :מדהשאאעס א ואל כני ישיאל תאמר •ואל בצי ישראל הדבר■ אפייה לא החן;הפבירפפסע 7קדא
אמוד אל בני ישראל דבר אל בני ישראל קפיל על העברה :חיל אשריהן
וחבל המוז7ת ואיןצ״יך לועד שעולל
לקפיד על כנתינה נס כן והשאר
בפ7הקםנה בי  wאינו עול אלא צי אה בני ישראל ואתה תצוה אל בני ישראל ר׳ יופי
מבואר עלנעיל (ע׳ פיו 7םנה7ר׳ן:
גזלן מב •אלאזועיזת ארץ שלא
יסלול לאחל כימות ססמה שהסבל איטר דברה תורה כלשון בני אדם בלשונות הרבה ( )7אם ירגמוהו בנ7אי יפוח אלא
אלו
גר
ישראל
אלו
'ישראל
להידרש
צריכים
ובולם
טוהיוטהנב׳ל  :נבראה הארץ
יבש וקצר ולאס? נימוח הנשמים
שהחנל ל» סריעני מאזנים של כסף הגרים הגר לרבות נשי הגרים ־ כישראל לרבות נשים לשק עם כארץ לריש שאין זה לשון
ועברים( :ב) א״כ למה נאמר איש איש להביא את ננאי אלא לשנח:רהוק מביש הסהיל׳

•(C

פו־שתא י

על הער?ת

האייזו׳
העריו׳
בדיני <,c
שידונו נד נ
האיטית u:י וגי
"
הגרים שבאו על <

מהסיטיץ

למולך טהת״ל לפי
__ ... ..............
העביר יהיה ח״ב ן
לא ימצא מעמד בטובתו משור\םםקםםים ’ העברה העברה לגזירה שוה מה העברה האמורה באז למולך אר
ומה הע^י^באש אף העבדה האמורה כאן באש • נמציתאתהאומר
ד^אשל^ך^(ד)»ת ומתכבד מניין אם איןכב״רכוז יפחשעםהארץמפייעיםאותו^ת״לעם

תורת כהניס <עשירית האיפה> ספרין ,יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדר עמוד מס  246תודפס ע״י תכנת אוצר החכנו

ערירית

תורת כהלם

האיפה

עיקר קרא לאונא׳ אחא 7 5*01קרא וכי תמכרו קרקעות ממכר אף
משצטלין לעעיסך שמכור א 5קנם הדר אדלפיל שנס הקטן נקקלקעו'
בין משלמלין יהיה עעעיחך 1אח’נ אמר קרא מיד עעיהך דבר הנקנה
סיד ליד דהיינו פסנשנק אל הונו איש הס אחיו אכל קרקעות אין נכס
מיד
אונאה זנאעת ;(נ(5פרש
מ,׳
פעישך מרשות עמיתך אף קרקעות כשהוא קונה לא חדרה קונה אלא פיר עמיתך ת״ל או
אצא דא״כמידלעהלי ( :בג)
מבואר הרבה פ׳ כש׳ס ־ -כנסם קנה מיד עמיתך אין לי אלא קרקעות שבהם דיבר
לצור בהם אנקת סימנים מזה מכר הכתוב
מנץ לרבות דבר המטלטל ת״ל ממבר
גוף הנייר ובאמת זם דבר פשוש אלא לרבות דכר המטלטל ־ מנין שאין אונאה לקרקעות
דקע״ל לים אונאה אף לדבר פועש ת״ל או קנה מיד אל תונו ־המפלטלי׳ישלהם אונייה
דסיינולפרוטת דסשסמוכרשסדות ואי; אונייה לקרקעות( :ב) ומנין שאין אוניה לעבדים
לבסס אין נושנק בעדו אלא מר ת״ל והתנחלתם אות׳ לבניכם אחריכם לרשת אהוזה •
מועט :גלד) יכול זו אונאת דברים מה אתהה אין להם אונייה אף עברים אין להם אונייה:
פירושאף אונאת מרים דמלהאל נג) מנץ שאין אוניה להקדשות ת״ל את אח ו לא
תונו כולל לכל מיני אונאת ונום
תוכל לטעום דמה לי׳ לאו שבכללות הקדש ■ מניין שאין אונייה לשטרות ת״ל ממכר מה
ואין לוקק עליו וכשהוא אומר אל ?המיוהד שטפו מכר וגופו לקה ־ יצאו שטרות שלא
חוט ושם אינו מוזכר מפניני כמון גופם מבר ולא טפס לקח לא מכר אלא הדאיו׳ שיש
על כרמך באונאת דניים סיירי  :בהם לפיכך המו כד שמרותיו לבשם יש לו הומיה :
הא פה אני מקיים אל תו־ (.באונאת (ד) אל תונו איש אתיו זו .אונייה ממון •בול זו אוניית
עמון בלבד אכל אל תונו איש את דברים ומשהוא אומר לא תונו איש את עמיתו הרי
עמיתו כולל בודאי לכל מיני אונאת
ודוק היטב ולא תצטרך לדוקקים של אוניית דברים אמור׳ ־ הא מה אני מקיים אל תונו איש
ה״ב כק“א זרא*םלץה ו)  ioזה ע"־־ את אתיו זו אונאת מם,ין ־׳ (ה) וכמה היא אונאה

קמג

נתאנה שחות כמו בכל אוגאח שדק למחול עד שחוח אף במטבע אז
סלע א׳ושנים אף שאין דרולקנות נעלם אלא מלי מאכל שא דסעקפיד
שלא נקנות דנרי מאכל אלא בשויי׳בלתי אונאה ונס אקדרן־ליצך לחניכי
אה ק סלע זה הייפקות לא יוכל להוציאה כלל והוי אמינא דלא מנול

אעפ״כ לא חילקו חכמים בין הרבה
למעט וס״ק סונר כספך לא חילקו

חכמים כמו במעט אק דרך למחול
נך כרנה לא פליג חכמים כננע׳ד
עיין נכרא וסוס׳ פרק הזהב( :ח)
מוסר להחזיר כסלע לשולחני ואם
שהה יומר ממל :ככפרים שאין שם
שולחני פד מ״ש שבאה למציאה
לסעודס שבס פיק גמרא פליגי אביי
ורבא אב" סבר גס נטליח הדק כך
דככפרים יש זע! יוהר ורנאסנר
בטלית מק חילוק נין כפר לכרןע«׳
לטליה כל אינש קים לי׳ בטי' פ׳ש
נגס׳ :ואם הים מכירה ונו׳ בנמרא
פריך היכא אי בכרנק הא אמרח
פד שיראה לשולהני ואי בכפרים ע
פרנישבשות וקולא ומחרקפני
קאפר ואם הפוכר חסיד שדרך
לגומר משלו נמסרה אף לאחר שנים
פשר חודש עדת ססידו׳ לקבל הימט
דאףדאם לא היה רוצה לקבלה ממט
בפרק הזהב שיטה תמורה והפשוט ארבעה ככף מעשרים 'וארבע ככף לבלע ושתות לא הי׳לו למחזיר פליו אלא סרפוע׳
מובן :אתד לוקח ואחד מוכר וכו׳ למקרו ־ עד מתי מותר לההזיר עד כדי שיראה לתגר בלב־ שהרי שהה מן הראוי נפסל
דכתיב וני תמכרו או קנה ועל או לבקי ־ הורה רבי טדפון בלוד האונייה שמונה אעפ*כ פדה חסידות לקבל מפנו
שניהם הוזהר אב הוט ואצטיך ככף לבלע ושליש׳ למקה ושמחו תגרי לוד אמר להם וליפן לו אטרח טונה ס עדה חסיד
חימייהו דאי כ׳ רחמנא סונר משים מוהר להחזיר כל היום אמרו עיר ,לנו ר׳ טרפון שלא יהיה לשוס אדם עליו הרפועת
ובוטח בהשס שלא יעזוב אק מסי דו
דקים לי׳ בזסנמי׳ כמה ככד ,כה בטקומיני וחזרו לדברי חכמים ( :ו) אה׳ לוקח ואה'
ובמזיד הוא מאנה אכל לוקח 7נא
עייןנע׳ודוק :וטחנהלע׳םוכו'
ק־ס לי׳ אימא לא מוהר באל הונו מוכר יש להם אונאה ובשם שיש אונאה להדיוט כך
בנפ׳דףנ״ב אפרר״פ האי מאן
זאי כתב לוקה הוי אעינא פשו' דקנה יש אונאה לתגר * ר׳ יהודה אומר אין לתגר אונאה דפוקים אזוזי מעמיד פצעו מלקבלה
הוזהר כבל הוט דאערי אינשי זבנית טי שהוטל עליו •דו על העליונה רצה אומד לו הן לי אף כדי שוי׳ משוס שמוצא בה פנס
וכמה תהיה מיקרי נפש רעה ופני עילי היא דסגי
קנית כלומר אם קנית חפץ מא נן טעיתייאואומרתןלימהשהוניהי:
קנק עצמי אבל עפות למצאה וזה הבלע חכירה ולא יהיה בה אונאה ר״מ אומר ארבע צ« כמו שלקחה אף שאינה «לכה
הוא זבנית קנית ויש נך קנין מתמיד איברות מאיבר לדינר ־ רבי יהודה אימר ארבע בניקל סלאיקחאוחה אלא נפש
טובה ולא רעה אעפ״כ יהיה הוא
וא״כ אסר שמא מרו ח בלקיחה פונדיונו' מפונריון לדינר ■״ ר״ש אומר שמונה
בדעת של נפש הוכה ס נפש כזבה
מזמר באל הונו שלא יונה לעוכר
דדי לו אכידתו שהוא מוכר ספן פונדיונות מב׳ פוגריונים לרינר ( :ה> עד מתי מותר כמותו יקחנה מענו אבל אי לא סני
דאפרי אינשי זמן אובד כלומר אם להחזיר בכרכים עד כדי שיראה לשולחני ׳ובכפרים כפו שלקחה אלא יצריך להפסיד
מכרת ספן אתה נפסד אבל מזכר עד ערבי שבתות שכן דרך השוק להיות עומד מענה אין זה נפש רפה :מסיע ליה
אימא לא הוזה' בבל תונו דאףשיטול בעיירות מעיב שבת לערב שבת ־ ואם היה מכירה לקזקיהו 7אפ־ מקיה בא לפורטה
יותר מנדי שוויי׳ אק אונאה אחר לאתר ׳"ב הדש מקבל ממנן ואיןלו עליו אלא הרעים' להחליף סלע הסירה בפרוט׳פודטה
נשוי' לפי חסרונה ולא ירעה את
שנא יספיק זה להחליף אבידתו ת׳ל ונותנת למעשר שני ואינו חושש שאינו אלא נפש
חנירו לפורטה ניפה בא לחללה
וכי ממכרו אל תונו :אק לתגר וכו׳
רעה
לחלל מעשר שני עלי׳ ממלל פני׳
בגמר׳ עוקמיכן כתנרספסר שלוקח
ומוכר מיד כמו בכרסם נדולי׳שלוקת סתורה ומלך 3ק אנשים חשובים מעשר שגי בדמי יפה כאלו הוא יפה ואערי׳דס״ק חזקיה אע״פ שכשבא
למכרם שקורי! איוירפרונזה אין לו אונאה משום דמידע ידע זבינתי׳ לפורסה בירושלים כפרוטה ציקח סעודת מעשר על כיחו יפרטנה
כמה שיה דהרי לא שהה כין קנייה למסרה ואזולי אוזיל נצי׳והא דזבנה בשוי׳ ולא ביפה כי אסור להונת לא חאטרשוה הוה כמו אסימון נסוצא
הס משום דאיסרעי לי׳ זבינתא אחריתי :מי שהוטל עליו פי שנתאנה ממטבעיח פסולת שאין טחלצין עליו מעשר זה לא אמרינן דהא באמה
בק מוכר סן לוקח ידן וכו׳ (:ז) מטבע היוצא תפיל הוא שותק ומוסר סלע שפה שמי שאיכה מקבלה כשוי׳ נקרא נפש הרעה א*כ שם משבע
ובעי כמה תחסר ואם מציאה לא ההא אונאה בחסרון זה ר׳ע אומר עלי׳ מטבע יוצאת ולא אסימון וחזקי׳ אשמופינן אף של תכירו מוזהר
זנו' ארבע איס־ות לסלע שים בואיבע דינר■■’ נמצא איסר לדינר שלא להוניח במ*ש לא קפדינן אלא שיהיה מטבע היוצאת אבל לא
ובדינר יש כ״ד איסרין הרי א׳ מכ״ד הוא אונאה־•פינדיות פינדיון הוא קפדנן אס מאנה אח מעשר שני והאי סלע כיון דיוצא בדמי שוי׳ ינגל
שני איסרקוטעתה לר׳ימדההוא אונאה א׳מי׳ב ולר׳ש שחות שבדינר ליחנה למעשי שני בדמי יפה ואסר כך פרסק למימרא דתזקיה סיר
יש י״ב פונדיות וה׳ים דברייח׳ סלע כפותת כמה יהיה פחיתחו להיות נו דטזצזלינן במעשר לצמצם דמי פדיונו ולא פצמצעין כל נך והאפר
אונאה ומפרש כד שיעור זה ועד ככלל הוה אונאה פחות מזה אק בו חזקיהו וכו׳ תאי אפש־לאדס לצמצם מעותיו ומוסיף מל לטיפדוט
אונאה והא דפליני גבי סלע דוק א מביס דסלע הטפחה אינו יוצא כלל ומתרציק פ״ק חזקים כשם שכשבא לפו־טה בירושלים לא יקבלוש
לקנות טענו שוס דבר לא עחיל ור׳ש לא מחלק כין סלע לשאר הימנו להדי' אלא בשוים ויש מי שמא נכש הרעם מזלזל בדמיה יותר
דבריסדדיני אונאה הוא שתות משום דאף דלא סגי המטבע בשוק אם מכדי פחמה כך כשבא למלל מחללה נשויה נדמים פתוחים מהיפה
ילך לשולחני יחליף לונש״ק כבר לאף לאם קנה טלית או פירו' ושאר ומאי ספה דאמר חזקים בקורת יפה כמו שיפה אינו משלל אלא נפי
דניים מה שיכול ליהנות בהם מוהל על אונאחו אבל מטבע אי אפשר שויס כך לא יהלל על זו אלא כפי שויה בדמין [דאין שלה ואשטועינן
ליהנות על שילולסוק לקנות מאיזה לב־ ואי א6ש~ בשוק להוציא אותו יוזקיה דהרי דלי לא מזלדליכן דאע״ג דתנן נותן למעשר שט חקא הי
זילוחא אשעועיק דעהסלל על עצע חכירה כפי מיה ולא אמריי .הא
אנא ע״י הפסד ואין דרך נקנו׳בשוק מאכלס או פי־ות ויפסיד לאמרי
נפש הרעה לא יקבלם עד שיזלזל יותר מכדי פההה וישעישכזא רע
אינשי שווי נכ־יסךוע'ס'לא יהיה יכול נ הוציא ׳ולא מהל ובאמת בהרבה ב ות׳לא יקבל פד שיזלזל הרנה א*ככר 6פינ' נחוש לנפש הרעה ידיתי
סלעים שד־ך לקנות בהם בנדים ושאר דברים לאין אלם עקפיל נל
מאי מטבע כאסימון שאינה יוצא קמ׳ל דאכןלא נחוש לנפש ה-ע׳אלא
כךאס נתאנה ונזה<!י׳ינול להוציא׳הואיל ואינו מקפילאם יתאנה יקנה
בהם ויוצאים להנאתו ובודאי ממל אלא דלא פציב חכמים בין סלע אהד פודה כשי שויה כפי מה שפחתה אבל תרי ייני לחלל עלי' מעש־ כדמי
סלע יפה צא פזצזילינן כך עולה משיטו׳ יש׳י ויש לחוכ׳ע״יז אפרי'
לשנים הכלל כוה ד־״ש סבר כפו בסיכה סלעים שיכול נקנות נהם
עמוד
מלבושים ונם שדרך לילך לסטני להחליף אק א דם מקפיד כל כך אס
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ותאהבהו אכבס נפש ויראה כל א׳פעל׳ מכירו ויכסה משתו ולא יטע"
עמו? עליסם אש תרצה( :ס) אלואמר  ifתונו איש הייתי מפרש
תונו אח איש אשה פניןת*ל את אח ו כל ישראל 6מי 0הס ככלל נס אשה את עצמו באפרו ששבירו עשה כפה דברי׳פטערי׳ואני נקי מסם ונזה
במל אסו׳אס לא אפר אנא לעילחךאק לי אלא הנר לסנר שמא נקרא אני נמל טמנו ומא ננדי נכלום ובאמת כל הנמל פחכירו שהוא
נעצמו נפשב לנמל מפחיתות סמרו שסובר בדעתו שסמרו הוא פחות
־' תמרו ועמיתו והסברא בזה מחמס ששניס׳הנרים ותיופפרנסת שניכם
טדאי ידע נאמנה שיצרו נמל היננו
חטי במשז ומסן זה ימג עוזס׳סלא
למנח תגר להדיוט מניןכדום שקנס רעה •־ (ט) אל הונו איש את אחיו אין לי אלא איש שהתוקף הוא ממט שסוא בעצמו
עשה ונתן כס ליצר יותרפתמרו
ספן לצורך עצמו אצל חנרדאף אם אשה מנ״ן ־ ואשר .את איש מניין ת״ל אח אחיו מ״ם •
אלא שהוא טועה אס עצמו ו«מו
יאנה אובן נא יקופח פרנסתו ע׳י איןלי אלא חגר לתגר תגרלהדיו׳ הדיוט לחנר הדיוט
אינו תא׳ ומה ססוכר שתכירו טוע׳
זה מנץ שאסור וק70וט שמוכר
מפץ נסגר שהוא 7בר מקרם ואינו להריו׳ מניין ת״ל אתאחיוט״ם • רבי •הורה אומר עצמו שהרי עשה כפה מעשי׳ באפ׳
מתמיד פנק שאסור להונפ אומו וכן תגר להדיוט יש לו הונייה הדיוט לתגר אק לו וענייה :זהו טעות שלו וזהו אל תונו לרש אח
הדוס לסדיוט מנין ח׳ל את אפיו (י) מניין למוכר שדהו כשנת היובל אינו מותר
עמיתו עסעפיתו שלא תיטעה
למשמע כל מי שיפול עליו שם אחוס לגאול פחות משתי שני׳ת״ל שנים תקנה מאת עמיתך עצמך עם עמיתו בפה שאת סוכר
ובזה פרכה הכל :ר׳ יסודה אופר אחר היובל פמוך ליובל ומיפלג מן היובל מנין ת״ל לפי שעעיתך עשה מעשי' לא לפי הנאו'
ואש כדעתך שלום בשליפות ונסננת
סנר להדזנו אסור למכות דה א אחיו רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מעוט השנים המעיט
תאמר לו
עס מכירך ועי״כ
הוא אכל הדוס להגר פין לו אונאה מקנתו • שני תבואות לא שנה שדפק ולא שנת ירקי) י
לפעמים טצפני לכך זמר מעשיך
לפי שמא בקי וידע ומחיל י (י) ע׳
רש׳יז״ל על התורה הכלל נזה אם ולא שביעית עולה לו מן המניין ־ נרה או הבירה עולה הראשונים ובאפה פה שאהה סונר
סכר שדהו בשעת היוכל אסו׳למוכר לו מן המניין ר׳ אלעזר אומי מכר׳לו לפני ראש השב׳ שקכירך הוא טועה עצמו זה נימשוך
לינאול קולם ששהסה אצל מומו כ׳ והיא מליאה פיתח • יכול יאמר לו הגיהה לפניי מליא׳ לך מחמת טעותך וזהו אל תונו איש
שכיס שנאמר במספר שני תבואת כדרך שהנחתיה לפניך מליאה ת״ל כי מספר הביאות אס עמיהו וכן נגרים כיוצא מ ויש
יפכר לך עיק רש״י וק הלוקח אסו׳ הוא מוכר לך ■ פעמים שאה׳ אוכל מסנה שלש כזש דבר עמוק כיחע מסבא
דמשה שים אס תיפקס עיני שכלך
להחזירה קודש ומן הנ״ל דמיב
הביאות לשתי שר: -
הבי! את מיינו וכן אם ראית סביך
במספ־־שכיסה-קנה ואפוד לתנות
שיכורי׳ וכו׳ אל הששוב סליל' שראוי
סל פחות משתי שנים ואסוי■ למוכר
ליכוריסכאלוכיסריכךעשם ואני
אפי׳ להראות מעות ללוקח ע׳ גע׳
נקי מזה ולא יעמרו עלי יסורים
עייוכין פ*ח :אחר משמע הינף
אשריה דהיינו ספוד ליובל * ה״ל לפי (א) ולא תונו איש את עמיתו זואונאת דברים יכיל כאלו ונם בזה אזהרה שלא לטעות
זה אונאת ממוןכשהיא אומי• אל תינו איש עצעך כחבירו אלא תאהבהו בלבך
רוב השנים שיתי עד היובל המנרנס
ביוקר ולפי מיעוט הפכרנה בזול את אתיו הרי אונאה ממין אמירה הא מה אני מקיים כבנה עיניך וחרכה רנה ספלה
וממילא משמע שעוכרין נין כמוך ולא תונו איש את עמיתו הרי אונאת דברים ■ (ב) ובקשה כעדו עד כאן פפרש דרך
דרש (אנן״כ מפרש לפשוטו כפו אל
ליובל שעבר כין מפנגפמנו כרנה כיצד אם היה בעל השובה לא יאמר לו זכור מעשיך
תונו איש אח אחיו דהוינו קנא הטע׳
מלת פבואת דייק לממש שידכו!
וכו׳דנפיש הראשונים מה היו ואם היה בן גרים לא יאמר לו זכור
וכיוצא • פכרה לפני ר״ה
לאחיך □ים תמרים וכו׳ נר׳ ימדה
עליו
באים
הליים
היו
כיצד
־
אביתיך
מעשה
היו
מה
שני תבואה שרם שהי׳ בו תבואת
מפרש אל תונו איש את עמיתו אל
א*כ לא 7cp־ pאלא אתיואח א*כ "כורים באים עליו היה קיבר אה בניו לא יאמי■ רו תינרוס לחנירד שיכעס את עצפו
וקונה
נס נהם יאשונה היה שנה של תבוא׳ כדרך שאמי־ו חביריו לאיוב הלא יראתך כסלהך בך שיחזיק אוהך לסוהר
אף שא נה שנה תמימה וכזה יאמר תק־ר׳ך ותם דרכיך • זכור נא מי הוא נקי אבי ואיפיא ופאופס אין בידך וכן לענין העבודה
לו ■הניסה לפני מליא׳־תא נכר אכלת ישרים נכחדו ראה המרים מבקשים תבואה מבקשים אוי גו לפי שהעול׳ משעין בו התעש׳
שחי שלים של תבואת :ש״ל כי מכפר *׳ לא יאמר להם לכו אצל פלוני ורוא לא מפר תטה מעשים הנוראית ולבך בל עטך למה
סמאתמאעוכרלך קראדנע־ל
זה מחיר וכו׳ ולב אין אלא כלמה
מימיו ר׳ יהודה או׳ אף לא יתלה עיניו על השקת ולא
אזמר שיהיה נידו שתי שנים וקרא יאמר לו בכמה חפ׳ן זה ותא אינו רוצה ליקה ■ וא״ת שתעשה בסדרי תדריך יוהר כצמצום
מאןמפיש ש־פעמיס באומן שתי
העשה בפני מכירך וכל זה באזהרות
מכיס עוכרלומספיהכואת וגא עיצה טיבה אר מוכר לו ודרי הדבר מביר ללב נאמר אל תונו וכל אלו כמרים מסוייים
משפר שנים ובזה יבא לנכון נש קרא בו ויראת מאלהיךבל דבר שהוא מכור ללב נאמר ללב כי נפעמים הוא ממין לטוב
דלעיל מיה נו לומר במספר שנים בו ויראת •י (ג) ועשיתם את הוקוהיי ואת משפטיי  1אופר אדסלחי י דו זה ר אפי מעשיך
יפכר ואמר במספר שניהבואת תשמרו ועשיתם אותם לי הן שמירה ועשייה לחוקים ׳ ואל תיטעה עצמך ועושה זה פנודל
ויראת מאלמך
דהיינו שו»כ -גו ;גיס של □בואש ושמירה ועש,,׳ למשפטים וישברם עלהאדין ולא אהבה ועל
דחליא בתבואת נ״נ ואם לא אמר
הרואה כליות ( :נ?5מו־ת ועשיתס
אלא במספר בני חטאת הייתי או׳ טלים ־ לבטח ולא מפיהרים ( :ר) ונהג׳ הארץ פריה
אותםמייתרלדרשא לעידרשאת
דדי בשתי שנים שג תבואת ת״ל כי ואבלה׳ לשובע שיהא אדם אוכל ה״ב׳ ושבע דברי
חוקתי ואס משפטי תשמי־ו ועשיתם
פספי תנוחת ולבתי הנים פל תבוא׳ ר׳ יתרה ’ לש״בג א מ׳ אף הי׳ איג׳ פי׳ ברכה א׳ב ליהן וכו׳ וכל הדב־ים נדיכין מקוד'
לא נצרך דבבי כתיב בני חמאת לטה נא׳ ואכלתם לשובע אוכל ולא גוסי • דבי את־ שפייה שלא יהיה כסם שמרים
אלא על כרסך בא ל יינות לפעמים ואבלת׳ לשובע שלא ירא דבר הכר משולחנו שלא /׳פסולת מ*ים הפוסלים מון מזנה
שלשה ואם נא אמר  656קרא בי יהיה עולה לו ־ וישבתם לבמת ולא מפוזרים ולא שאינה רצויה ואח*כ עשים כונה
מספי־סטאס טלאי סכל למהוס
טנוניר לעשת; נחת יוש לפניך ית'
מפיהדים
דסתם ממאה שנים לבך אצטיך
ויחתמם זכלזהנחקיסשפסבלהי
:
כן
נה
שנים
דאצטי־ך
בטספי• כני הבואס
ך־
טעם כנודע ובמשפטים שיש להס טפס כל דרו נימוס וחקי הטבע
 pISד {א) כני־ ב'.רנו < :ב) 6ס היה בעל כפינה וכז׳הוקשם הבל יעשה לרצקלפני האל יח׳והבן היטב :ילא נולי׳מפקום למקו׳בארן
יבינו כא דנר־ס סנו סירופ ן ונדיט!  00לא אוני׳ח אלא כל אסל על מקומו יבא בשלוס:לבסח וכו׳דע לך הנעים מלת בפס
דברי׳והוא בכלל לישבאביכא ומתיז שהוא אופי• צו זה זמראח ענעו
ביח שית חית אשד כמילוי שלו מורה על קדוש קדוש קדוש שתים כראש
כמשבח אוחו ששב מכס ואינו עושה לא כמעשיו הראשונים וצא כמעשי מיו לעורר קדושה דלחחא לעורר עצמו ולעשו׳עצמו ביס וממר אליו
אמתיו ובלנו מאנה אותו שכל כוונתו לוזרפו ופה שנראה לקוצר דעתי
ים׳ כטעם אפיי יושבי והן סצמן ביתך 1אח״כ נימשך כל טוב מארו
מיש אונאה אין בי אלא נון כטעשנזות אסור והבן יו! סמנוזי־ח סס יח׳ ואות טיח שיפעוס קדושתו יח׳ להוספה אור י־וע לצדיק וקדוש א׳
אונאה יונס על מי ששעה עצמו והובר שכ!א ”1ז טוב ודני־ מושלם
בראשו למעלה מקדושים בלחי החעו־־יש אלא קדוש בין מקדישיז
והוא טועה עצמו כזה לבזה יוכלל נם מי שאיכז משכיל מל 7רכיו ואינו
ובין »יז מקדיש-ן איניפויעשיזכוחמיוחו אפילו מרשעים וטמאים
פוקלם בפלס ושוב־■ שכב" הש־נ כשלימות ועל כולם בא אזהרה אל
כטעם חיה צ:ו!" השמאלי כני חח וכשהאדם מקדש עצמו ונקרא קדו6
תונו איש אח אחיו כין אם מנית לו חפץטוב אל חג ׳» לו למעות שהוא
אינו מפחד אפילו מה״רסויי אחוריים כי קדוש יאפי■ לו ובזסחבין
סוכר שחפץ זה שוה כךוכוא אינו שוה ונזה נרמס לו אונאה וספות וזהו אחיי אוצר הטוב כי קצרתי עיין קדושים מה שכתבתי( :ד) אוכל היב׳
אל ליונו איש אה אחיו בפה שהוא אסיו וסופך עצמו עליו שלא יטעה
וכו׳ ואכלת׳ והשבעו היה לו לומר לצחוח הלשין ומתרץ שאילו אמר
אוחו ומא מטעה אוהו וכמו שמוזהר שלא צהטעו' אח הכירו כוטוזהי
כך אין זה מנדר כרכה שלפעמים אדס אוכל מעט ישבע מחמה שיט
מרואה אם מכירו הולך נדרך הטוב והישר שלא ישעה את עצמו ט
לו איו□ פולי ונסתלק ממנו האות אכילה ואוכל מעט ושבע לק נשיב
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דכבר כתיב י*ספ׳ השט׳ אחר היובל ונרא׳דקמ״ל קרא דמחשבין
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האון אבל כשנעשה לו כהיתר ואינו רואה את האון אז ישמע ה׳

שיעור המקחשוה בכל השני׳ דהיינו שאס יש עד היובל ארבעים 1שנענש על המחשבה כמעשה וכיון שאמר הר גפ׳ קדושים הייה
שנה מחשבקחלק ארבעי׳לכל שנה אף שדבר ידוע ששנה ראשונ׳הוא 1תוכיח ואחז״ל אפי׳ מאה הרי שאסהיתה כוונתו לביישו ועבר מנה
שוה הרגה  wעשנה הארבעי׳ שהרי מקדיסהמעות ארנעיסשכה 1נענשנסעל המחשב׳והיינו דכ׳לא תשא עליו חט׳ שנעמעל המחשב׳
קודס אפ״ה^בץ השנה לפי ערך כל השנים בשוה דהייני חלק 1מחמת שכנר נעשה חטא שאינו מכיר בו ויש עוד טעם בזה כינפע׳
ארבעי׳לכלשנהונ״מכשגואל השדה לאחר עשרי׳ שנה מחזיר לו 1ראשונה ושני׳ כיון שעושה מצוהדמצוה בעידנאדעסק מגינה סן
חצי המעו׳ אף דאם היה חושבץ כל שנה לפי ערך שוויו הי׳ בעשרי׳ 1החטא וכ״ש כשעוסק בתורה אך זהו כשלא נעשה לו כהיתר אלא
כנה אחתני׳ פחות הרבה מחצי דמיה שנהן ואין בזה משוה רבית שיצרו תקפו אז ע״י התורה והס:וה נכנע יצרו הרע ויכול לכובשו
כיון שהוא דרך מקח כמ״ש בחידווינו בקידושין דף כ׳ והיינו דכהיב אבל כשנעש׳ לו כהיתר ואינו מכיר החטא שוב אץ מועיל לו התור׳
ואמצוה וע׳*ז אמד הכתוב ולרשע אמראלהים מה לך לספר חוקי
לפי רוב השנים שיחשוב לפי מספר השנים •
ויש לפרש מה מ׳ש בי״מ שס נשעה שעסקו בנגעי׳ ואהלות אומרי׳
ן5א הונו איש אה עמיתו וגו׳ • במתני׳ ב״מ דף נ״ח ע״ב ואס לדוד הבא על א״א מיתתו במה וכו׳ פירשאעפ" שעוסקין בתורה
היה בעל השובה אל יאמי לו זכור מעשיו הראשוני׳ וכו׳ ותורה מצלת מן החטא אלא שנעשה להם כבר כהיתר א״כ ראוי
ריך להבין הא דכתיג בהרי׳ ויראת מאלהיך וכל דבר המסור ללב שיעשו אף על המחשבה שכוונתם לבייש אותו ויש לפרש עוד מ 1ש
כתיב גי׳ ויראה מאלהיך ענינו הוא שבאמת כל בעל תשובה צריך ולא תשא עליו חטא מפני שאחי״לבמלבין פני חפירו שהוא נוטל
כמכור עונו כמ״ש להמע״ה כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי העיד ממנו את חטאיו ויורש חלקו והעונש שהי׳ ראוי לבוא על החוטא
שבר פרשנו זה במ ךם אחר כי הפשע הוא המרידה במניעה מצות הוא בא על המבייש המלבין פניו וז״ש ולא תשא עליו חטא שנושא
הש״י וכשם שאין סוף לגדולת הש״י כדכתיב ולגיולתו אין חקר כך ממנו החטא על עצמו וכן מצילו בלהע״ה לכתיב באחיתופל ויצז
אין סוף לעונש מרידתו אלא מחמה כי האדם ט ח ׳פינים מראות על ביתו זיחנק והוא העונש מ״שהבאעל א״א מיתתו במה
הין מכיר פשיעתו בעבור מניעת השגתו ולאחר חזרתו בתשובתו דהיינו בחנק וז״ש דהע״ה שבא על איא מיתתו בחנק ויש לו חלק
מכיר יום יום יותר חטאו וז״ש בלשון עתיד כי פשעי אני אדע פי׳ לעוה״ב אבל המלבין פני חנירו מיתתו בחנק וגס איןלוחלק
כל שאחזיר מידי יום ביומו אכיר יותר את הפשע ואמר וחטאת׳ 1לעוה״בככר כתבנו במקום אחר שזה שאמר דהע״ה רבו שונאי
נגני תמיד כי לאחר שידע כל יום ויום יותר על כל זה לא ידע וחנם עצמו מצמיתיןאויבי שקל אשר לא יזלת א אשי׳|ענינ כ־ מצעו
אמיתית מרידתו ויהי‘ תמיד כחטא שאינו מכיר נו וזהו וחטאתי ונגזלה דכתיב והשיב את הגזלה וע״ל זה צריך לחז ר בתשובה על
נגדי תמיד ויש לפרש בזה מ*ש דהע״ה אלהים אתה ידעת לאולתי לא תגזול וכן הוא בכל עבירות דמלבד שצריך נעשות תשוב׳ המשקל
ואשמות ,עמך לא נכחדו כמ״ש שאץ שום מלאכי מעלה העליונים לסגף את עצמו כסיעור הנאתו מן העביר׳ מ׳ימ עיקר התפוגה
מאה מכירים גדולת הש״י כמו שנאנו׳ ישית חושך סתרו הוא לבד הוא הוידוי והחרט׳ ועזיב׳ החט׳ והנה המבייש את הגזלווכן בשא׳
מכיר גדולתו והוא ס״ש הכתוב כ* נשגב שמו לבדו וכמוכן איןשום עבירו׳ אף שנטל ממנו העביר׳ ועבר על לא תגוול ופטור מתשובת
געל תשובה יכול להכיר חובת מרידתו אחמת איוולת וסכלות המשקל ח״ח צריךלהשי׳ את הגזל׳ אשר נזל וכן בטא׳ ענירו׳החרט
האדם ודש אלהיס אתה העת לאוו לאי שאין שוס אדם יכול ליד ע ועזיג׳ החט וז״ש אשר לא גזלתי אז אשי׳ פי׳ כיון שלק׳ ממנו העביר ׳
אוילתישלז אלא הש״י לבדו שהוא מכיר גדולתו ואמר ע״ז ואשמותי שהוא דוגמת הגזל מ״מ צריך להשיב שהיא עיקר התשובה החרטה
ממך לא נכחדו שאין סוף לאש מותי ודבר שאין סוף א״א להכיר ועזיבת החטא ועוד יש לפרש נזה בדרך דרוש כי הס היו מביישים
אלא הש״י שהוא־ אין סוף לבדו לפי זה יכול ומצר ה להוכיח א ז אותו -ואמרו מיתתו במה והיינו כיון שהי׳ בו חט  rבת שבע וחטא
את הבעל תשובה שלאישכח את אשר העוז לש״י אבל צריך ליזהר הריגת אורי׳ החיתי כמ״ש הכתוב את אשתו לקחת ואותו הרגת
חנק ורוצח מיתתי סייף אלא כיון
מאיד פלא יהיה בו תערובת מחשבו להלבין פני חבירו ואם יאמר בחרב בני עמון וא״א מיתתו
מי רואה את לבבי על זה נאמר ויראת מאלהיךויש לפרשמ״ש שהי׳ בלא התרא׳ בזה אחז״ל אעפ״י שארבע חיתו׳ נטלו דיןארנע
3פ׳ קדושי׳ הוכיח תוכיח את עמיתיך ולא תשא עליו חטא פי׳ מיתות לא בטלו וזהו שאמרו מיתתו במה אס תהי׳ מיתתו נענין
שיהי׳ הכוונ׳ותוכחתו רק להוכיח את חבירו ואז לא ישא עליו חטא חנק או סייף והנה נבר כתבנו נחידישי קידושין דףמ״ג דמ״ש
 aושת חבירז דקי״לבשוףפ״ק דנ״ק דאינו חייב על הבושת עד שם דאוריה הי׳ מורד במלכות מפני שלא נא לביתו לבוא אל אשמו
שיתכוון אבל אס יהיה בו תערובת חטא לחרף את חבירו אז תשא נמו שציוה לו דוד ואח &אמרו דבדנר מנוער וקול אסורה עליו כמו
עליו חטא ואמי בלשון חטא כדכתיב חטאו ישא האיש ההוא שהיא שפירש״י בכתובות דף ם׳ בד״המפנילא אסרוהו וכמו שפרשנו
עונש עבירה שהוא יענוש על תוכחתו מפני בושת חבירו והזהיר דבריו באה״ע סי׳י״א שהי׳ כיעור וקול היתה אסורה לאורי׳ולענור
כדאי׳ בסנהדרין בפ׳ נגמר
בכאן לא תונו שהוא אזהרה ובפי קדושים הזכיר העונש ויש לפרש על דברי תורה א״צ לשומע למלך
מפני שבאמת אין בזה אלא חטא מחשבה שהרי דבריו הם תוכחת הלקתהו שדנו אויבי דוד שהיתה אסורה לאורי׳ 1כןלדור כל שאסור*
מוסר ואין עונש על המחשבה כדאי׳ בש״פ קמא דקידושץ מקרא לבעל אסורה לבועל אבל טענת לוד הי׳ שלא הי׳לאורי׳ לחוש לקול
און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה׳ אלא שאמרו שם שאם עבר ושנה! משום שאמרו סוף פ׳ כיצד דלא נאסרו ע״י קול אלא היכא דליכא
געשית לו כהיתר נענש אף על המחשבה ופרשנו שם דהיינו לאמרי אויבים אבל היכא דאיכא אויביס אויבים דאפקי לקלא וזיו רבו
גע^נאזן אם ראיתי בלגי דהיינו נפעם ראשונה מני׳
מצמיסר אויבי שקר 5י שקי
שמניראת שונאי חנם כיון דאיכא אונים עצמו
1
סוא

פכים

פר#ת בהר

הוא המחרפים אותי ואמר ע״ז אשר לא נזלתי אז אשיג פי׳בשציוה
לאורי׳ לחזור לביתו כדין הי׳ כי לא נאסרה עליו ולאגזלה ממנו
ואקבזה חשש להתחייב על הריג׳אורי׳ כי היה ניורד<מלכו׳ ולפי
פשיסא יש לפרש שהוא מ״ש חז״למפני מה לא אסרוהו פי׳ התוס׳
על דוד ומשני משוס דמו כריתות הי׳ כותב לאשתו והס היו מחרפי׳
אותו שבת שבע אסור׳ לו והיינו דכתע ובצלעישסחו ונאספו דהיינו
בת שבע שהיתה ראוי לדוד כמ״שחז״לואמרו שאין־מועיל תשובתו
עד שיוציא את המילה מתחת ידו ועיז אמד שהוא שקר כי נאמת
כיקשכ׳נט כריתות הית׳פנוי׳ למפרע ואקמחיוב להשיב אשר לאגזל
לפיפשיט׳חקותי קאי־על מצו׳היובל דהיינו יחזרו׳השדו׳ושילרעבדי׳
שהם מידות וחוקי המלךיהברךכמושפידש״י במקומות רבות שחק
וקרא על דבר־שלא הי׳ ידוע מצד יהשכל וכיק שהם מצות מעשיות
כתיב תעשה ואת משפשי תשמרו?היינו •מצות אונאה במר׳מומצד
אונאה בדברים שהס מצד השכל שלא לצער לחבירו לא בגופו ולא
<ממונו וניון־שהס שב זאל תעשה אפ״ה אסרו חז״ל ישב ולא עבר
עבירה מהנין לז שכר כעושה סצוה ועוד •יבואר לקמן בס״ד נר*פ
בחוהתי :
עתנה האקפריה ואכלתם לשובע וגר 3ת״כ שיהא־אדס
אוכל הרבה ושבע ?ברי ר׳ יהודא רשביג אומר אך
היא אינה סימן ברכה א״כ למה נאמר ואכלתם לשובע אוכליולא
נוסי נראה פירושו מ״ש אך היאאינה סי׳ ברכה מפנישפירש״יבפ׳
בחוקתי ואכלתם לשובע אוכל קימעא והוא מתברך ב־מיעיו והכא
משמע דכתיב ונתנה האדן פרי׳ ואכלתם לשובע משמע שיהי׳פירות
מרובין שיאכלו וישבעו לכך אמר שבאמת ישבעו במעטאלא שאחדל
במגילה דךו׳ דאמר אביי־כינפקי מבי' מר וכו׳ נו״כ רווחא לבסומא
שכיה וכן כתב הרמ״א באיח סימן תרי״ב ס״ו ואס אכל מאכלים
מבושמים או מתובלים על אכילתו חייב דרווחא לבסומא שכיחא
ולא הוי אכילה נסה וזהו־הברכה שיהי׳ כפירות שוביסבעצמס עד
אכילה גסה
ולא יהי׳
שיאכלו אותם אך לאחר שביעה
מרזבסתיקת הפירות מהאינועמאאחז״ל הפסח נאכל על השובע
ומ״שזשצת׳לבטח עלי׳ כפול היינו שלא יצטרכו למלחמ׳ עסהאומו׳
ומיש אח״כ ושבתם לבטח עלי׳ היינו כענין שפ-רש״י לעיל בפ׳ מקץ
^זות מראה סימן הוא לימי שונעשהבריות נראות יפות זו לזו שאין
עין ברי׳ ציה בחברתה וכן אמרו יחדל כד ׳משלים שערימכדא נקיט
חגראואתייש עוד לפרש ע״ד ששמעתי 3שס7ודיהנאוןמוה׳
יעקב הלוי דל שפי׳ 3פ׳ ואכלת ושבעת וברכת את ה׳ אלהיך על
האקהטוב׳ אשר נחןלך ספני שאחדל אכול שליש •ושההשליש והנח
שליש שאס תכעס תעמוד על •מלואו ואיהא בנדריס7ך כ״בעולא
כי ססקי׳לארע׳דישרא וכו׳קא תמה ר׳יוחנןכתיב ונתן ה׳לך שס לב
רגז ישם בבבל נתיב א״ל ההיא שעת׳ לא פברגא ירדנ׳יזהיינו דאמר
ואכלת ושבע׳ שיכול לאכול כדי שביע׳ מפני שבטוח הוא שלא יבוא
לידי כעס בארץ הסובה ולא נח״ל שצריך להניח שליש כנ״לוכן יש
נפרש כאןואכלתסלחמכס לשובע שיאכלו כדישניע׳ משוהדוישבתם
לבטח עלי׳ ולא כעם ומחלוקת :

וצרתי

את ברכתי וגו׳ בת״כ וצזיתי את ברכתי לכם בשנה
השישית אקלי אלא בששית בחמישית וברביעית ובשלישת מניו
וכו׳ ת״ל ובשנה לכאורה אינו כמונןנקהכתוב שבשנה השישית לבד
יהיו כפלים לעצמו ולשביעית ולפי לוזן מ*כ הי׳ גדל בכל שנה חלק

יפות
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שישית יותר והי׳ נשארסןשנה ראשונה החלק השישית והיו אוכלין
אותו בשנה שניי׳כדי שישאר מתבואת הגדילה בשנה שניהשני חלקי
ששית וכןנכל השניסעד שכלתבואה הגדיל׳ בשנה ששית יהיה נשאר
לשנה השביעית והיינו דקאמר נת״כ משנה לחברתה ולכאורה הי׳
מן הראוי למעט לנס שזה דרך הטבע יותר ועוד כי בדרך הטבע
שנה ראשונה שהיתה אחר השמיטה מגדלת תבואה יותר כיון
שהית׳ השד׳ בורה בשני שביעית וגשנה שניי׳ איןסספיק כח האדמ׳
להוצי׳כ״כ כדאי׳ברי׳חזק׳הנהי׳דמטע׳זה היו נוהגי’6רז׳שדה שנה
זנהוביר שנה וכןבכל השני׳ולמה הוצרךלנס הזה שנשר ששי׳ שהשד*
•כחוש׳שכבר הוציא׳ פירו׳ חמש שני׳חוסיךתת כחה כפלי׳ ולכאור
הי׳ נרא׳ דאדרג׳ דהי׳ בזה מיעוט הנס משו׳שבכל שנה הי׳ מנהג׳*
לזרוע חצי ולהניחיחצי כדאי׳ בכה״ג בסוגי׳ שס ובשנה ששית הי׳
זורעין את -כל השדה אך שנזרע כבר בשנה חמישית והיתה כחושה
והי׳ הנס שתעשה הגואה כמו החצי שהיתה בור׳ בחמישית ובז׳יש
ליתן טעהעלשאמרה התורה גאיןשדה אחוזה נגאלת פחות משתי
שנים דהיינו שהלוקח יאכל התבואות של כל השדה חצי׳ בשנה זו
וחצי׳ בכנה־אחרת אלא לאמשמעכן מדברי הת״כ עוד הי׳ נראה
7הא ?הצורך להיות הברכה בשנה ששית דוקא היינו דוקא במוכר
את השד׳ דמיירי בי• בהאי פרשת׳ דחס רחמנא על המוכר שיכולין
הבעליסלגאול אח השד׳ בבלעת שירצו ואסהי׳ גדל בכל שנהחלק
ששית יותר אז אסלא יגאלו הגעליס בשנה שאחר השמיטה יפסידו
החלק של שנה השביעית מכ״ש אסיגאלו בהחלת שנה־ששית לשמיט׳
יפסידו כל התלקיסשלשנה שביעית ובענקזה-אמרה-ההורה שיצוה
את הברכה בשנה ששית .כפליס ולא יהי׳ לבעלים שוסהפסדעוד
נראה לפמ״שחז״ל ברפ׳יב ד3יצ׳ שמאי אומר מחד בשנתא לשבתך
אבל הילל מדה אחרת היתה לו שהי׳ אומר שרוו ה ,יום יום וק
עצינו במן שהי׳יורד מידי •יוסניומוולא הותירו וגיוסהששי ירד
כפלים לחם יומיס ואחדל הטעם כדישיהי׳ עיניהם תלויות בכל
•יוסמיחלות לשמים כמבואר במדרשות וכמו כןהי׳ מדת הילל לדורו׳
אבל זהו באישעני שהי׳ בזה תועלת שהי׳ עיניו תלויות בכל יום
לשמים להזמין לו מידת יום ביים אבל בעשיר שיש לו נכסים רבים
איןבזה הועלת ע״כ המובחר יותר כמדתשמאי־שיזכורשהשפע בא

מברכת יוס הגב• כנר׳ש בתחילת הפרשה 3פ׳ ושבתה הארץ שבת
לה׳ וכןי״ל בשנת י־שמיטה הי׳ החילוק הזה ניןעשיר לעני בי העני
הנהיגו ה׳ במדת הילל ובמידת המן שלא יהי׳ בו -מותר בכל שנה
והי׳ בו הועלת שעיניו סיחלות לה׳ בכל מנה ובשנה ששית היתה
הברכה בכפלים כמו בירידת המן והאיש העשיר שאין בו הועצת
הזה כנ״ל הי׳ ברכתו בכל שנה חלק ששית יותר כדאי׳ בת״כ
בשביל שנה שביעית שהיא
כדי שיזכור בכל שנה שסנרכה היא

שבת לה׳:

אתהתבואה לשלש השניםבמס׳ דך י״גלמדוחז״ל
דנתבואה בתרשליש מהאי קרא אל תקרא שלוש אלא
שליש־יש לפרש משום דקשה ליי דהרי בשנת השמינו׳ שהיתה סמוכה
ליובל הית׳ צריכ׳ להיות הברכי לארבע׳ שני׳ ולכי׳ לא הזכיר הכתוב
ברכה זו ונראה משוס דלפי מאידקי״ל ציוה״כ חייל יובל נמצא שהי׳
ריוח בין שמיטה ליובל שמור ימים שבק ר״ה ליה״כ והי׳ יכולין לחרוש
ולזרוע שיגדל שליש קודם יוהיכ של יובל כיון דאזלינן בתבוא׳ בתר
שליש לא הי׳ בו קדושת ינבל אבל אי נימא דאזלינן בתר לקיט׳ א״א
שיהי׳
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טשפכוים

שומעת לו היינו כמ״ש חרמב״ם בהלכו׳ נעל׳!
בחול׳ דאם הוא מפקיר׳ עצמה לזנות היא בכלל
או לא תחי׳ קדושה דלא כרבינו משלם אלא
יון שהוא במקרה ע״י פיתוי שדיבר על לבה:
זינו בכלל קדושה ועוד נראה דאם היא הפקיר׳
צמח איכא למימר כי חיכא דאפקרא עצמה:
האי אפקרא נמי לכ״ע כדאי׳ ביבמות דף ק״נו
נ אמר רב חולד ממזר מ״נו דאמרינן":
נדאפקרא נפשה לגבי ארוק אפקרא נפשת
עלמא א״כ ה״ב אין ראי׳ שהיתה בתולה דילמה
נר הפקירה עצמה כ״ש אם ינועון פתח פתיח
יצאתי ואף דכתב חרא״ח בכתובות דף ע׳ ע״ב
מדאורייתא אינו נאמן אם יעעון פתת פתוח
צאתי בשום דאיכא רובא דרוב נשים בתולות:
שאות בחזקת בתולה מ״מ כיון דהפקירה עצמה
יתר׳ לה רובא וחזקה ואמרינן כי היכא
הפקירה לחאי הפקירה ניני לעלמא משא״כ
שמעידין העדים שהי׳ ע״י פיתוי והשתדלות לא
מרינן מדאפקרא וכו׳ מיהא הא דכתיב 3פ׳!
ערה מאורקת אה הנער ,על דבר אשר לא
עקה בעיר משמע אפי׳ אין העדים יודעים
חי׳ ע״ פיתוי והשתדלות ומשמע ניני דאין נאמן
־מר פתח פתוח מצאתי דאל״ה ה״ל התראת
פק על שקילה שמא ינועון פתח פתוח מצאתי
ע״ג דאיתרע לה רובא מ״מ לגבי מיתה מוקמין
ה אחזקת כשירות שחיה׳ בתולה עד השתא
בל לגבי ממון להוציא הקנק ממנו דקי״ל דאין
ולכין בינמון אחר חרוב אא״כ איכא רובא
זזק׳ י״ל דאיתרע לח רובא אף דכתבו חתוק׳
קנהדרין גבי נשקלין בכשרפין דממיהח למיתה
 tאזליכן בתר רובא וכ״ש בתר חזקה שהיחח
תולה עד השתא דאם ניינא שהיהח בעולה איכא
מימר ניני שהיהה בעולת קודם שנתארקח וקי״ל
ננקה בחזקה בתולה ונמצאת בעולה הוי מקח
עוח נמצא פעור ממיתה לגמרי וע״כ אזלינן
תר חזקת ומינילא אפילו ממיתה לינית׳ אזלינן
תר חזקה שיחיה בסקילה ובזה נראה לפענ״ד
עעס הא דאינרינן בקידושין דף ע׳ ע״ב בבא
צי׳ עשרה אנשים וכו•׳ ר׳ אומר ראשון בשקילת
ולן בחנק ודרש ינקרא ומת האיש אשר שכב:
מה לבדו קשה לכאורה למה כתבה התורה
יעונו לבדו גבי אנושה כדכתיב ולנערה לא
עשה דבר ולא בראש הפרשה ומצא בעיר ינשום
נרישא דקרא איכא למימר כיון דכבר הפקיר׳
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עצמה לגבי ראשון אזלי חזקת כשרות שלח ויכולין
לומר האחרונים פתח פתוח מצאנו אבל באנוש׳
אזליכן בתר חזקת כשרות שלח ולא חיישינן
דאפקר׳ נפש׳ ונזה נראה לי העעס הא דאמרינן
בריש יבמות דף ע׳ וממאי דבאנוש׳ כתיב מעילויה
דקרא דכחוב ינחן וגו׳ הא דדקדק נאנוקח ולא
בזינתה מרצונה חיינו משום דבזינתה מרצונה
איכא לינימר כי חיכה דאפקרא לגני האי אפקרא
במי לגבי עלמא ולא הוי בתו ינאי דעתך אמו
מאכישת אבי׳ וכו׳ הא דנקיע דוקא אנושית אבי׳
ולא שזיכתה ברצונה חיינו משום דבזינהה ברצוב׳
איכא למימר דלאו אני׳ היא כי היכא דאפקרא
וכו׳ וכן הא דאמר שם ע״ב כיון דנתו נאיוסין
משכחת וכו׳ ולא אמר שזינתח מרצונה משוס
דברצונה איכא לינימר כי חיכא דאפקרא ולאו
בתו.
לא תחיה יש לפרש שינוי הלשון
לא תחיה ולא אמר מות יומת
כדכתיב בקרא דנתרא דאיתקש מכשפ׳ לשקיל׳
כדאיתא בריש יביווח מפני שדרך המכשפים
מעלימים עצמם לכישוף לבלתי המית אותם וצריך
לבקש תחבולות לבל יחיה כמו שמצינו בבלע®
שפרח באויר ע״י כישוף שלא ימותו אותו והוליד
פכחש אותו ע״י הצק וכן י״ל בהא דכתיב גבי
ז׳ עממין לא תחיה כל נשמה חיינו צריך לעשות
מלחמ׳ עמהם כדי להמיתם וכן יש לפרש בפקוק
אם בחמה אס איש לא יחיה לפי דכתיב נתחיל׳
תשמרו לכס עלות בחר ונגוע בקצהו דהיינו לא
זו אף זו והדר כתיב כל הנוגע בחר מות יומת
ולא אמר העונש על העלית בהר דאין עונשין
מן הדין אלא דחוא נכלל אס נחמת אס איש
לא יחיה דהיינו שאס עלה על ההר א״א לילך
אחריו לתפשו לשקלו וצריך לבקש תחבול׳ להמיתו
כדקי״ל דאם איני יכול להמיתו מנית׳ הכתובה
בה ממיתו במיתה אחרת.
לאלהים יחרס בלחי לח׳ לבדו .במכילתא
באותיותי׳ נחנה התורה שלא יהא ישראל
אומרים הואיל ואנו מצווין על חע״ז יחן כנושין
בבורות שיחין ומערות ת״ל על ההרים חרמים
ועל כל הגבעות הנשאות על הגלוי׳ ועל חנקתרף
י״ל מ״ש באותיות חיינו מפני שהניקוד של הלמ״ד
בקמץ מורח על חחשרון תה״א כאילו כתיב לתא
אלחי׳ דהיינו אלחי׳ תידועיס כפירש״י ואף שתחור׳
כתובה בלא נקודות מ״מ כשנתנה חתור׳ נאמרת
בכקודתי׳
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טשיט:
בנקודת" לתורות על האותיות חנקתרוח וזהו
שאמר באותיות נחנת התורה וענינו אלחיס
הידועים מצווי! ישראל לחרזרימ׳ ולא על חנקתרוח
והוא מ״ש תזיל בתולין דף מ׳ חסותנו לשם תריס
וכו׳ שלויבותו פקולה ורמינחו חשוחנו לשם הרים
וכו׳ הלי אלו זבחי מתים אמר אביי לא קשיה
הא דאמר לתר הא דאמר לגד׳ דהר ופי׳ הרב״ס
להר לשס רפואה כדאי׳ ב״׳ד קי׳ ד׳ ק״ה אע״ג
דיכול להיות כוונתו לכו״ס אין אנו מצווי! על
הנקתלות אף דכהיב בכרס למען תפוש ישראל
בלבם במחשבה כמעסה מ״מ אין ישראל מצווין
על הנקתרוח.
ריש לפרש מה שאמר לשון יחרס מפני חומר
תעביר׳ וכעכין סאחז״ל על שם חרס שנכנק
בכל רמ״ח איברי׳ וכן הוא בעובד עכו״ם שמטמא׳
כל רמ״ח איברים וכמ״ש חז״ל בפקוק וכי תשגו
ולא תעשו את כל חמצו׳ האלה זהו עכו״ם ששקול׳
כנגד כל המצות וכאילו עבר ע״כ רמ״ח (רע
כי זה כל תאדם לכך אמרו חז״ל בעכו״ס שפורש
(נמנה מיד מית כי כל המצות אף העובר על
מקצתם כיון שעודנה רזי במקצת איברים מועיל
החשובה להתפשט בכולה אבל בכרס כיון שלא
כשאר חיות בשום אבר מיתתה זהו תקנתה והוא
מרומז במה שאמרח התורה כל חרס אשר יחרס
מן האדם לא יפדה (נוח יומת הרמז בזה שאין
לו הקנה אלא במיתה אמנם יש בפקוק זח
מוקר השכל בונה שאמר בלתי לה׳ לבדו והוא
מן העיקרים אצלינו כי לח׳ לבדו ראוי להתפלל
ולא לזולתו והוא התפילה היא במקום העבודה
וכונו שחזביתח מיוחדת לה׳ לבדו וכמ״ש בברייתא
בחולין דף מ׳ חשוחט לשם מיכאל שר הגדול הרי
זה זבחי ונחים והוא ורש בקרבנות ריח ניחוח
לה׳ כן התפלה תהיה וניוחדת לסם ח׳ לבדו כי
חשי״ת הוא לבדו שומע תפלח כדכתיב שומע
חפלה עדיך כל בשר יבואו וכתיב הונגביחי לשבת
חמשפילי לראות גשמים וארץ וכתיב כי רם ח׳
ושפל יראה וכונו שהארכנו בזח בפ׳ יתרו כי
אין הפרש נגדו יתברך ובין רם יבין שפל כי הוא
שוח ומשוה קטן כגדול וכבר הזהירו חז״ל אף
שאין לנו רשות להזכיר בפח שם המיוחד כ״א
שם אלהיס באדנות תחיה כוונה מיוחדת לשמו
חמיוחד ופרשנו בזח מ״ש דחע״ח בתהילים נקי׳ ה׳
אמרי האזינה חי בינה חגיגי חקשיבח לקול שועי
מלכי ואלחי וגו׳ חיינו נינה חגיגי שהוא מחשבתו
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לח׳ לבדו אף שבקול שועי אני ונזכיר לשץ מלכי
ואלהי ונחשבתי אליך לבד שהוא שם המיוחד
ואונר ה׳ בוקר תשמע קולי היינו לעת הגאולה
שיחיה לנו רשות להזכיר שמו יתברך כמ״ש חז״ל
שיהיה הוא ושונו אחד הקריאה ככתובה ומ״ש
בלתי לח׳ לבדו וכן כתיב יהללו את שם ח׳ כי
נשגב שמו לבדו ענינו כמ״ש חז״ל בפסיק לעוש׳
נפלאות גדולות לבדו שאין בעל נק ונכיר בנקו
אלא ה׳ לבדו וכן הוא שם המיוחד אין מכיר
בו אלא הוא לבדו לכך אחז״ל בפקוק ראשון
צריך למקור נפשו לה׳ כי א״א לאדם לכווין
במחשבתו באחדות האמיתי בהיות אדם מורכבי
מחומר וצורת כ״א בונקירת נפשו לח׳ באמיתית
האחדות כולי הא ואולי וזהו שאמר רני עקיבא
לתלמידים בשעת מיתתו שהיה ונאריך באחד
ואמר כל ימי חייתי ונצטער על פקוק זה עכשיו
שבא לידי אקייוננח כי כל ימיו חי׳ מכוון באחד
למקור נפשו לח׳ באחדות האמיתי ולא עלה לו
הכוונה כראוי כדכתיב כי לא יראני אדם וחי
ורצה לכוון עצונו באחדות האמיתי בשעת יציאת
נשמתו בקידוש השם וכן היה שיצאה נשמתו באחד
וזהו דקאונר בלתי לח׳ לבדו שמחיו׳ האדם למקור
נפשו בכל כחו ועוצם אף כי א יא להשיגו שאין
מכיר בו אלא ח׳ לבדו מחויב אדם לעשות כפי
יכולתו.
לא תונח וגו׳ .ענין קמיכתו לפי שאמר
זובח לאלחיס יחרס דהיינו ’שראל עובד
עכו״ס אין לו תקנח אלא וניתח הזהיר על הונאת
הגר כמ״ש חז״ל בב*מ דף נ״ח ע״ב שלא יאמר
לו זכור מעשיך הראשונים כי אף שבישראל קשה
פרישתו ונונינות אין הדבר כן בגרים וכמ״ש חז״ל
בחולין דף י״ג ע״ב אין מינות באומות דכחיב
בכס חלקתי ולא באומות והטעם כי הגרים הס
באים ונחטוב שנתערב ברע בחטא עץ הדעת
טוב ורע וכמ״ש חז״ל מפני ונח הזהירה התורה
על הגר מפני שקורו רע וכונו שפרקנו נזה
בחידוקינו בקוף קידושין שהוא מוקר מן הרע
שנתערב נדעה והרמז לזה כי ג״ר ור״ע מקפרו
דעה עם הכולל שהוא האחד האמיתי המברר
כדכחיב וני יתן טהור ונטמא לא אחד וזח שאמר
אף שבמין הוזחיר להחרימו גופו וכ״ש ממונו
ונשא״ב בגר לא תונה אותו במעשיו הראשונים
ולא תחלצנו אוחו בממונו ואמר ע״ז כי גרים
חייתם נאר׳ן מצרים שחיו אדוקים ומשוקעים
מאוד

וגר

רמ

פנים

משפטים

מאוד בארץ מצרים ובירר הש״י אותם להבדילם
מעומאח מצרים וינעלם ויכשאם כל ימי עולם
למעלת קבלת התורה.
.
אלמנה ויתום לא תענון אם תעכח תעכח
וגו׳ במכילתא אחד עינוי מרובה ואחד
עינוי מועע ד״א ר״א אס ענת תענה מגיד שאינו
חייב עד שיענה וישנה אותו ויש לפרש משום
ולכאורה קשה מה שהקדים הכתוב אלמנה ליתום
הא קי״ל בח״מ קי׳ עו ק״ב מקדימין דין היתום
לדין אלמנה דכתיב שפעו יתום ריבו אלמנה
כתיב יתום לא ישפועו וריב אלמנה לא יבוא
אליהם פירש״י כיון שלא שפעו את היתום ממילא
חוזדח אלמנה לאחריה וחיינו מעעם שהיתום
־,ודם לאלמנת ועוד דקי״ל עועכין בשביל חיתומי׳
•לא בשביל אלמנה ונראה דהיינו דכחיב גבי
חוס לא ישפועו וגבי אלמנה כתיב וריב אלמב׳
־היינו טענה אלמנה כדכחיב דברי ריבות בשעריך
יובל חיתום הב״ד חס חעועניס בעצמם ולמת
:קדים הכתוב כאן אלמנה ליתום אלא שאחדל
זוי זהיר במצוה קלה שהעבירה גוררת עבירה
מן הקלח לחמורה וזהו שאמר אס יעבה את
)למנח שהוא עיבוי מועע קופו לענות עינוי
גרובה שהוא עינוי יתום וחיינו דכתיב בחורה
וס ענה תענה אוחו שמעינוי האלמנה יבא
ענות גס את היתום ומ״ש רבי אינו חייב עד
;יענה שני פעמים יש לפרש ענינו ע״ד שאחדל
מנחות דאגנר לי׳ רב קטינה למלאך מי ענשיתו
:ל עשת א״ל בעידן רוחחא עבשינן וחעעס בזת
י כל שב ואל תעשה אין עונשין מן השמים
מ״ש נק״פ במת בתמה במדת הוכח תוכיח
בשעת הזעם נענשו על שחיה לתם למחות ולא
יחו וכן הוא בעיבוי הדין כיון שהוא שב ואל
:עשה אין העונש אלא בשעת חרון אף והיינו
כתיב וחרי אפי אמנם חרון אף הוא במי שעבר
בירת ושנה שאחדל שנעשה לו כהיתר ועל העון
;זה שנעשה לו כהיתר מציבו בר״פ בצבים פן יש
כס וגומר והתברך בלבבו לאבנר שלום יהי׳ לי
:ו׳ כי בשרירות לבי אילך למען קפוח הרוה וגו׳
ירשנו שס שהוא פן יחשוב בלבו כיון שנעשה
י כהיתר דינו כשוגג כמו שפירש תתרגם בדין
אוקפא חטאי שלותא על זדונותא ואמר כי אז
:שן אף ח׳ וקנאתו באיש ההוא ומעעס זח
הדל בקוף פ״ק דקידושין דכשנעשה לו כהיתר
ננש על המחשבה כמעקה דהיינו שאף שאין
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עובש על המחשבה כמעקה מפני שאין עונש אלא
בקוס ועקת כנ״ל אבל כקנעקח לו כהיתר דכתיב
בו וחרה אפי כיון דחוי עידן רותחא נענש אף
על המחשבה וחייבו דאמר חכא אם ענה תענה
שאינו בענק אלא אס עבח חענח שיענח ויקנח
כיון שאין בו מעקח איבו נענש עד שעבר וקנח
קבעקה לו כהיתר ואז וחר׳ אפי ובשעת חרותח׳
דבין אפילו על עבירה שאין בו מעסה כנ״ל ובזה
א״ש מה ספירש״י שהוא מקרא קצר שלא פירק
עונשו חיינו משוס דבניטול מ״ע או לאו שאין נו
מעקה אעפ״י שאין נו עובש בעולם חזה אפ״ח
יש בו עובש בעולה״ב אס לא עקה תשובה כדאי׳
ביומא נד׳ חלוקי כפרח עבר על עשה ושב מוחלין
לו אבל לא עקה תשובה עונשו בעולם הבא אף
שאין עונש בעוח״ז בלא עידן רותחא וכיון שלא
(נציבו מפורק בתורה העונש שלאחר מיתה ע״כ לא
כתבה חתורח לא נרמז דאף קודם שחרה אפו
יענש בעולם הבא יכן י״ל גבי הורג קין כיון
קה־ה דינו בחריגה אלא שחקב״ח האריך לו מ״מ
לא חיה אזהרה שלא להרגו וחחרגו לא חיה
חייב מיתה אלא העונש בעוח״ב לכן לא פירש
הכתוב עובקו.
כקף הלוח את עמי .במכילתא ר׳ ישמאל
אומר אס זח חובה יכול רשות ת״ל העבט
חעביטבו נראה דאין כוונתו להלואח מועטת
להחיות נפשות ביתו לפי שעה דעליו א״צ הוכחה
דמחויב ליתן לו אפילו בחנם וכ״ש להלוות לו
אלא תכוונה הוא בהלואה מרובה לשאת ולתת
בו להרויח פרבקתו וק״ל דחא דכחיב נתן חתן
לו וחדר כתיב והעבט תעביטנו היינו נעבין זה
שאינו מחיוב ליתן לו בחנם בדרך צדקה מ״מ
מחיוב להלות לו נעבין שלא יהיה לו פקידא
והיינו דאמר העבט חעביטבו מקמע הלואה על
המשכון וכן פירש אנח״ע וכן משמע מדכתיב את
העני עמך שהעני קודם לעשיר (נשמע דמצות
הלוא׳ יש ג״כ בעשיר וכיון דבעשיר לא שייך
ביה מצות צדקה ע״כ מיירי בענין שבטוח שיפרע
ממנו וכן בעני מיירי בעניו שיכול לפרע ממנו
וכדאיתא במכילתא אם חבל החבול ר׳ ישמאל
אומר בא הכתיב ללמדך שתהא עושה מצות
ותהא נוטל את שלך חיינו שיעשה מצות ותלותו
בענין שיכול ליפרע ממנו ומטעם זח נרא׳ דלא
הזהירה חתורח על שאלת כלים וחפצים תדע
דהא כתב חרץ והביא חקמ״ע בקי׳ ע״ב הקואל
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קפר מחבירו פעור מן חאונקים משוס דאין כל
הנאה שלו דחמשאיל שפר מושח מצו! 6משמע
דבשאר חפצים אין בו הזהר׳ כמו נהלואת וחנועס
משום שחוא מתקלקל בתשמישו ולא הזהיר׳ חחור׳
אלא נחלואח שאין בו פשידא שיכול לגבות ממנו
'.יש עוד לפרש מפני שאחדל בפשור ,כי בגלל
הדבר חזה גלגל חוזר בעולם וכדאמר ר׳ ינאי
לנרתיה אקדם ריפת׳ לעני כי היכא דאיקדמי
לבנך אמרה מילנו קא לייעי לי אמר לח גלגל חוזר
בעולם א״כ כל צדקה וחלואח ניחן בחזרת הגמול
לדרותיו א״כ אין כ״כ עונת העני לבד בצדקה
או בהלואח כי כמו כן איתא בחזרה לדורות
ואס יאמר שראוי להיות העני נכנע אליו בעבור
חלואח שהוא נותן כעת להשתלם לאחר כמה
דורות התשובה ע״ז כי מי יאמר שהוא המלוח
אולי כבר נחנו אבותיו של העני לאבותיו של
העשיר בנדקח או נהלוה וגולגל הדבר לחיוס
הוא המשלם גמול אבותיו וחיינו אמר אם כשף
תלות את עמי מי יאמר שאתה המלוח את העני
שמא זה הדבר שאתה מלוה הוא עמך כבר מכמ׳
דורות והיינו דכתיב את העני עמך לכך לא תחי׳
לו כנושה להיות נכנע אליך לחיוח כעבד לוה
לאיש מלו׳ וכן לחשים עליו נשך כמ״ש חרמב״ן שם.
דמתאי נועמא לא כתיב בהאי קרא
אחיך כמו דכתיב בפרשה ראה כי
יחיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך פירש
יש״י אחיך קודם לעניי עירך משוס לפמ״ש לא
שייך שברא זו שלא להיות לו נכנע מחמ׳ שהוא
מחויב לו מדורות הראשונים לא שייך גבי אחיו
עוד י״ל מ״ש את העני עמך על דרך מה שאמרו
■יותר מה שבה״ב עושה לעני עני עושה לבעח״ב
וחענין הוא כי אף שאמרו אין מזל בישראל היינו
בצדיקים גמורים אבל דוקא כמ״ש חדל מזונא
לאו בזכותא חליא מילתא אלא במזלא וחענין
כי השפע הבא מן חשי״ח לכל ישראל העשיר
שהוא בעל מזל מוכן יותר לקבל חלקו וחלק
העניים ועליו מועל לתת לעניים חלקם וכן הוא
בשפע חכמת התורה שאמרו מתלמידיי יותר
מכולם שהוא מקבל חלק חהלמידי׳ ומשפיע לחם
עמ״ש נפ׳ ואברהם זקן בא ביונים ע״כ תקנו
חדל בתפילה שיתפללו ישראל על חכמת החור׳
.ועל ברכת השנים כי ע״י כולם נא השפע מלמעל׳
אלא שמקבל החכם והעשיר וכיון שקבלת העשיר
מן העני הוא בסחר שהוא בצדקה המובחרת

ונראה
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שאין הנותן יודע למי נותן ולא המקבל יודע ממי
מקבל משא״כ בנתינת העשיר לעני ע״כ אמרו
שהוא יותר צדקה מה.שנותן לעני וכן במעלת
החכמה והיינו שאמרו איזה חכם הלומד מכל
אדם והיינו חלקם ופרשנו בזה מ״ש שחע״ה על
דברת ב״א לברם אלחיס שחוג׳ המה לחם חענין
הוא שחחקד שעושים ב״א קצתם עס קצתם יברר
להם אלחיס שינינו שהמקום עושים חקד יותר
לנותנים ממה שעושים הנותנים למקבלים וכ*נ׳
הנותנים בלשון זכר בלשון הס והמקבלים בלשון
נקיבה המה ואמר שיבינו שהחקד שעושים חם
עם חמה הוא החסד שעושים חמה עם חס וזהו
שאמר אס כקף תלות את עמי אין זה חלואה
כי חלק העני הוא עמך ובדרך זה מובן שיותר
מצות באחיו מאחרים כי הדעת נותנת שהוא
מקבל חלק אחיו יותר מאדם אחר כבר כתבנו
למעלה קנרא נכונה גס באנשים אחרים ובין כך
ונין כן ראוי שלא לחיות לו כנושה לחכנע העני
אליו בין אחיו ובין אחרים מנחמים הנכונים
האמורים שנותן לעני משלו וזהו מ״ש הכתוב כי
ממך הכל ומידך נתנו לך ואס יאמר העשיר
כחי ועוצם ידי עשה לי החיל חזה ויתלו חסרון
העני מחוות עצלותו והתרשלותו בלי התאמצת
כבר הזהיר ע״ז הכתוב פן תאמר כחי ועוצם
ידי וגו׳ כי ח׳ אלהיך הנותן לך כח לעשות
חיל והוא מ״ש חדל תן לו משלו שאת׳ ושלך
שלו פי׳ כמו שהממון הוא שלו כך חכח והזהירות
ואומץ שלך חם שלו לולי עזרתו אין כסף ואין
כח לעשות חיל והש״י מאתו חכקף ומאתו ירב׳
עצמ׳ לאין אונים והרמז לדבר שהאותיות הקודמת
לכקף הס עני ואותיות שאחר הכסף חס אותיו׳
עצל לרמז שהכסף והעוצס הכל הוא מאה הש״י
ולולי עזרתו ח״ו יפג׳ לימין ואין עוזר ולשמאל
הש״י כי לי חכקף.
ואין סומך בשום צד ע״כ
במכילתא אס כסף תלו׳ את עמי כסף
בכסף אתה מלוהו ואי אתה מלו׳ פירו׳
בפירות ד״א כסף .בכסף אתה מלו׳ ואי אתה
מלו׳ כסף בפירות ופירות בכסף לכאורה כוונתו
פירות נפירוח היינו שלא להלוות סאת בסאה
שמא יתייקר מ״ש ואין אתה מלוהו כקף בפירו׳
היינו שלא לפסו׳ על חפירו׳ קודם שיצא השער
ומ״ש ופירוח בכסף וכקף בפירות חיינו חלואת
סאה בסא׳ נדרך מכר שעוש׳ לו חפירות בדמים
ולאחר זמן לוקח ממנו חפירות בעד אותן הדמים
אך

וערד

פסקי דיו  -ירושלים דיני ממונות ובירורי יהדות ה  "osד בעמוד קעד
[עמוד קעד] ביה״ד לעניני ממונות שע״י הרבנות הראשית לירושלים בהרכב הדיינים :הרב אברהם דב
לוין ,אב״ד; הרב שמואל ביבם; הרב ברוך שרגא.
פס״ד בתביעת החזר דמי שדכנות
־
נושא הדיזך
התובעת שילמה לנתבעת שהיא בעלת משרד לשידוכים דמי שדכנות עבור הכנסת שמה של התובעת
למעגל מבקשי השידוכים ,ועבור מסירת שמות של בחורים העונים למה שהתובעת מחפשת .כל זאת
לתקופה של שנה .התובעת אמנם קבלה רשימה של בחורים ,אך לטענתה הם לא ענו לדרישותיה ,ובמקום
להעזר ע״י הנתבעת היא התבזתה והתביישה .התובעת מבקשת להחזיר לה את הכסף ששילמה ,וכן פיצוי
על עגמת הנפש שנגרמה לה.
הנתבעת משיבה שכל כוונתה היתה לטובה ,וכי רשימת הבחורים שמסרה לתובעת ענו על דרישותיה,
ועכ״פ יכלה לברר את הדברים בטרם התבזתה.

כפשרה ,על הנתבעת להשאיר את התובעת ברשימת המשרד לתקופה נוספת של שנה ,ללא תשלום נוסף.
התובעת תמחול לנתבעת על עגמת הנפש שנגרמה לה.

השאלה לדיון:
גרם לחבירו צער ועגמת נפש ,האם חייב לפצותו על כך.

[עמוד קעה] תשובה:
בשו"ע חו"מ סי' ותכ סעי' לח :רקק בבגדיו או שביישו בדברים פטור ,ויש לבי״ד בכל מקום ובכל זמן
לגדור כפי מה שיראו .וי"א שמנדין אותו עד שיפייס המבוייש .מקור ההלכה הוא בגטי ב״מ נח ב .וכתב
רש"י עה״ת ויקרא כה יז שבכתוב לא תונו איש את עמיתו הזהיר על אונאת דברים שלא יקניט את חבירו
ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ .וכ״כ רבינו בחיי שם.

וכתב באגרות חזו"א סוף ח"א צריך להזהר שלא לגרום צער לחבירו בדיבור קל אף לרגע ,ויש בזה ל״ת
כדאמרינן סוף פרק הזהב .ומבואר מדברי החזו״א שאיסור אונאת דברים אינו רק באופן שמביישו בצורה
ישירה ,אלא גם כשגורם לו בושת אע"פ שלא ביישו בצורה ישירה .ואע״פ שגרמא בנזיקין פטור ,אבל
באונאת דברים שאיסורה משום לא תונו אין נפ״מ מין גרמא לנזק ישיר.
אמנם כשכוונת המבייש לטובה ,כתב בכסף הקדשים על השו״ע שם שהוא פטור מכלום ,שאין החיוב של
אונאת דברים אלא כשעל פי הבחנת השומעים יש בדברים ההם סגנון אונאת דברים ,ונתכוון האומרם כדי
לבייש .אבל כשהאומרם היה סבור שאין בדברים ההם בחינת בושת לפי השומעים ,או שהיה סבור שכפי
הנכון ראוי לו לומר דברים ההם וכוי ,נראה שפטור מכלום.

אלא שבגטי שבת נא ב משמע שגם אם לא נתכוין לצער חבירו צריך לפייסו ,שכן עשה לוי לרבא בר רב
הונא כשחלש דעתו כשקדמו חמורו בדרך ,אע״פ שהוא לא נתכוין כלל לצערו.
ובנידון דידן שלטענת התובעת נגרם לה בושה ובזיון בהצעות השידוכים שנתנה לה הנתבעת ,אילו היתה
כוונת הנתבעת לפגוע בתובעת ע"י השאת עצה שאינה הוגנת ,היה דינה כעוברת על לא תונו שלדעת י״א
בשו״ע מנדין אותו עד שיפייס המבוייש ,אבל מכיון שנראה בעליל שכוונת הנתבעת היתה לטובה ולא
נתכוונה כלל לבייש את התובעת ,אין לחייבה בכלום ,אלא שמ״מ ראוי לה לנתבעת שתפייס את התובעת
שנפגעה בגרמתה ,ע״י שמשיך לתת לה שירות לשנה נוספת ,והתובעת תמחול לה בלב שלם.
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המתחיל שמתוך שלא לשמה בא לשמה והקשו זיל יהא
אתרינן להעוסק בתצוה שלא לשמה נוח לז שלא נברא ות>
להתס איידי שעוסק כתורה שלא לשמה לקפח אתי /והנא
מיורי קעושה להתגבר ולקנות שם למחיר שלא לשמה בא
לשמה ואת אמרת לעביר'לשמה עדיפא ממצוה שלא לשתה
יעליפא קצת עכ ל *
והנה דברי כרב ז ל שכתב בזה ברורים ולאי למיש התוה'
דעליפא קצת קאי למצום שלח לשתה לאפ! קי אותה מצוה
אמנם מין
שלא לש מה כ ג  1ן לקנטר לאיס׳ ד ג מור •
ז׳ל לממיש רש /זיל לאמותינו עשו שלא לשמה סתמיו
לנעליהן לבא אל שפתיתם ולא למצוה נתנונו אלא שתתקל
זו מזו לנראה לרנ״בי תיירי במצות שלא לשמה ולקנתר
כו־לעלליגזא אלא ולאידכונת רש? זיל היינו שהם עקו
להסיר קנאתם מלבה וזה נקרא שלא לשמה ולא ת*ו שעשו
לקנתר ותמהני אמאי צא הכריח כן בטי רש* ז״ל שהרי

מההיא דלעולם יעשוק ומי נימא לעולם לעבירה לשמה
היא יותר ממצוה שלא לשמה ולכן לא הוצרך להשמיענו
דיעשוק אלא במצוה ש״ל לאפי׳ לגריעה טפי מיממתוך
מלא לשמי! בא לשמה אבל בעבירה לשמא פשיטא ליעמוק
מהרי כיון שהיא לשם מצוה במצוהעצמי• היא ותירץ ז'ל
דאין הקושיא לנר׳ משס לוקא מצוה ש״ל מראה לעבירה
לשמה קילה מיניה אצא מדקאמר העש דמצוה שלא לשת•
מה שיעשוק היינו משום למזה ימשך יתצוה לשמ!ז א'כ
ידיעת ההפכים שוה לגס בעבירה לשמה למחר יבא לעשו'
עבירה כיון ששעה שעם אישור ובולאיקילת ואין לומר
ח'כ מאי משני לשמן ומיק כמצוה כו׳ הלא אינם אפילו
מוין שהרי זי מביאה למצות רבות וזו לעבירות רנית ה יל
מאתר ללעוצס עבירס לשמה גלולה מיא לגבי מצזיז שלא
לשמה 14א כיון דכנגל זה  pלה גירעון יזו הביא לעבירה
לשמה עצמה וזו מביאה למצוה לשמה מכא הירגות הללו
אין נעשות שוות ועדיין לברי הרב זיל צריכין ביאו' שהרי
אפי׳ נימא יבהירגות הללו נעשות שוות מ’מ הרי מצוה
■'ל ימירה במעלתה שמצוה לעשוק בה כי סיני לנגיד ^לומר היינולהקגללכו; וסרב מי חיי דף קפ״ח הקשה זיל
בעי מיניה רב יאודה נריה
'!?.תשאיל בעבירה לשמה דלא יעסוק בה כי היכי ללא * מהא דאמרינן סיג לערכין
ביגריי נו' וצריך לומר דכזנת תרב זיל היינן לוחר למס
ירשביף תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הימנייהו עדיף
לשמה
מאמרו בש״ס שרן היינו עבירה לשמה כמצוה שלא
איל מי לא מזיית דענוה לשמה עייף דאתו־ מר וענוה
גדולה תכולס אם כן גס שלא לשמם עייף לאמרי) אתר
אלא לוקא בענין השכר אמנם להתעמק בגס ולאי ליעסוק
במצוה אפי שיל כאמור ז
סי־י יתעעס למתוף
רני לעולם יעסוק חלם כו'
אמנש «ה שהק־ אח‘כ הרב זיל לאניאי לא משני תש״ש
שלא לשמיז בא לשאח עליף עכי* שלא לשמה מתוכחה
דלעולס תרתי איתבהו ימאי ילא אמיינן גלולה
לשמה מכל tכן יעבירהלשעיז אס כן מאי משני אלא איתח
עביר* לשמה היינן בההיא ’יעל שלא נהנית מן הנעילה
כמצוס שלא לשמה* וחירן הרב אורח מישור לודאי אם
גלל ותה שאמת לעולם כוי היינו כההיא לתמי־ שנהנית
העבירה לשש מצרה היינו כמי ענוש ולאי לענות שלא לשת׳
לא עדיפא אנל אם העבירה לשם מציה °י'נו לשש מצו«
והאס עייף מצוה ש״למנןוס דכיון לטעמא טעם עבירה
אחתן קטנההימנשוענ!ס שלא לשמה וראי יענזס שלא
אתיא למיעבל אימורא אכל בכגון יעל שלא נהנית התם
ולאי עייף ממצוה שלא לשמה שהרי לא נהנית •
לשמה עייף קמב־אה לידי ענוה לשמה שהיא מצוה יותר
גש הק' כן לאמאי לא משני לההיא דלעולם יעסוק וכוי
גדולה מאותה מצוה שעושה בעשיית העבויהזאם כן התם
בתוכחה דאינהגל:לת במצות הענוה לכך ענוה שלא לשת׳
ו*5ינו בההיא לייעל לקרקע עולם היתה והניחם בלי ישוב
עייף מקאינ עבירה לשמה דהיינו לשם מצוה דענוה ולאי
מפורש
ולע״ד אחר המחילה תרמי ליתנגו שהרי תה שאמרו
לשויס הם למצוה שלא לשמה עדיד .
שלא נהנית לאז שלא נהנית ההיא שעתה ג ופי כלל
ולע״דאינו מחונר שהרי אפילו שיהיה עבירה לשמ׳היינו
שהרי א*א וכההיא שאמרו שאם אחר שנתנסה היה בועלה
לשם מצוה לומיא יאותה מצזה ’שלא לשמה אפילו
בשע' המראה אמרה היא הניחורן אין לה שוס דבר שהרי
הכי אינם שויס העבירה למצוה שלא לשמה שהרי תוכחה
נאנסה כתחלה ביאה ויצית תקוף לה אלא למ״ש היינו
שאין בה שום עבירה מנל מקום עבירה שלא לשתה למביא׳
על
ישותה הנאה אינו טובה לב אלא רעה וכת״ש בא נחש
לשמה עדיף אם כן עבירה לשמה אפילו יעדיף ממצות
תוכחה מכל מקום כיין ליש בה עבירה הוי נמי ענוה שלא
«ןו־ כויולהכי לא משני הש״ס יעל דלא נהנית אלא דהעובם
של הנאה היא רעה וכיון שכן כיין שקלה הנאת חותה
לשעה עדיף וגדולה תמנה ועול אם כן א;.אי לא משבי
קעהאיכ אם הקו' היא לאתיא למיגררא לאיסורא ומשני
הש״ס לההיא לגלולה עבירה לשמה היינו כשאינם שויש
הכי ק’יל א״כ היה אפיי בעל ובזה יתורץ ג״כ קושי שנית
*1א העבירה לשם מצוה אותה מצוה היא תהמצוה שעושה
שלא לשמה !לכך עייף העבירה לשמה מאיתהסאתיו
שכאב ייתרן כגון יעל רקיק' עולם כו׳ לעה לנו בזת כיין
יטועמת טעם ביאה אתיא למיסרך ולהכי פיש להוכיח
ילעולס יעסוק כו׳ לנראה ללא יעסוק בעבירה אפי לשתה
היינו כשהעבירה לשם מצוה אותו מצוה קיל תהמצוה שלא
לשמה אלא ודאי מילא מקני הכי נרמה ימ"ל ית״ש דלעולח
יעסוק כו' ימתוך שלא לקמה בא לשתה נראה ודאי אפי'
שבח ככת ען נחמד צו לטפי עליף מצוס קל מעבז כשת
דילמא אתי למימרך כמ״ש בכ> הסתופף כן' אלא לעדין קי
במצוה קלה ואע/שלא לשמה עייף מעבירה שלשם מצוה
בלולה הימנה ותקעה ימתין שלא לשמה בא לש׳־גת מקום
דאה כן אמאי קאתר כמצוה כ1׳ הלא אפ> נימת לעביר*
לשמה היא יותר גדולה מכל תקום לענץעצה אנחנו אין
הרגילות אס כן מתי משכי אלא א־מא גמצןהכו׳ ;
אנו יועציםאוחו אלא מיקח מצות אכ> שלא לשמר• ולא
קאמר
עגירה לשמה דלמא אפי למיסרךן/ל דאי הזה
בני חיי 1ל תירן להתם בערכין איירילענין
והרב
עבירה
גלולה מ ׳ נראה ולא• יבא לאשמועיבן לטפי יקת
חשיבותם והשכר ולכן אתרו גדול' עבירה
היינו
לתכונת
לשתה אמנם כשאמר כמצוס כוי אם נן 'ודאי
לשמה זהתם מיירי בחם שכיהס באיש לילו כאחד איזה
יוקא לאש^וקיבן לבשכר ש וין הס וכמ׳ש התונן' זיל לבור
מסם עדיף לקיים אחי משניהם וכת" ש הוי רן למצו׳קלה
וכורח
ד
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הלכות
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האדמה

צם

!בורח כו"יעש ולע״י זה התירוץ עצמו כיונתי ליעת קד!*
אמנם קשה לאס כן אמתי לא מקני הש״ה הכא לההיא
למראה יאפז בינו לבין עצמו אם פניו משתנים אסור
.מלולה עבירה לשמה תתצוה אלא לשמה היינו לעכין
והיינו כנ1ל לאמאי קרי ליה ענוהישלא לשמה לדרי הונא
אלם
התאבות והשכר אמכם ההיא לקאתר לעולש יעשוק
גימא לחשש רב הינא מסוס שלא תשא אלא ודאי ניוןדלא
כן היינו כשבאו לילו שניים כחמי לעייף שיעשה מבוא
היה שם אלח שמואל היה יכול להוכיחו והוי ענוה שלא
ולענ״י אינו מיזישב ילרש׳י כל שאינן
שלא לשמה אעע* שאין שכרה גלול כעבירה לשמה משום ־־ -לשמה ע”כ » ־
צרבים שרי שהרי כל שפניו משתנים קאמר הש״ס ובפרנן
בילתא אתי למשלן  tfcלולא• מוכרחים אנו ללחוק ילומי
רכונה הש״ה צמרן אלא אתא ממצוס שלא לשמה היינו
כל שיש אחרים בינו לנינו מקרי בפני רבים לכן נראה לי
לענין
משום לאי חמרינן גדולה כוי מסתמא דהיינו גם
ל&מ״ש לולא' toז״ל מאי יקאמרלהצבין פניו ברבי'היינו
הקדימה אבל אי אמרינן כמצוה הייני ולאי לעג ין השכר
אפי אחל לבד ביניהם ולעולם דאכז בינו לבינו אס פניו
והחשיבות מה שאין ק לענין הקלימה לי לאי מנוה שלא
עשתנים אסור אלח משו ם לאה פן בעלת הוכחה שהרי אכ!
לשמה יקליס כמו שכתבתילעיל אלא שהוא לחוק משל שהרי
בינו לב נו אפשר ישתנו פניל זקא־ בלא תשא לסכי b
היה יכול לומר  toלעולם לגלולה העבירה לשמה מכל
רש י ז "ל כל שהוא ברבים לעולם אסור לו לאי מלבין .פניו
מקום היינו לענין השכרכנז׳יל אכל לעצה טובה שיקת
וחץ הכי כמי לאפי בינו לבינו כשהוא עושה כדי להלבין
מצוה שלא לשתה יומי מהעבירה שלא לשמה שיקח מצוה
כניו במ"ש רבינו 1ל ולאי נמי לאסור והנא אף ע״ג דהיה
ברניס כיון שהיה לפני שמואל ׳מכל מקום כיון שהוא גורם
שלא לשתה יותר מן העבירה לשמה  bfiשיש בה שכר
לעצתו שקבל עליו לכני שמואל על שהיה מצערו אם כן
יותר *
מוכרח רב העא להשיב  bf?1הכי לא השיב שאס היה
יתוש׳ז״ל שם כערכין דף נז״ז כתבו ענ.ה שלא
לשמה  bהקונעריס שעושה עצמו עי ן ואינו * חשיב לח היה איסור לא תשא ואחר כך שלא בפניו סיפר
רוצה להוכיחו ואיכא ענוה אינה לשם שמים אלה כלי שלא
להכי קאמר להוי ענוה ש'ל
אמנה מה שהק׳ ק לפי  toשפי שאינן רוצה להוכיח
ישנאנו ו*מ ענוה שלא לשמה פז משוס גאוה או שיאמרו
עליו שהוא עניו ושפל ושומע חרפתו ואינו משיב ואינו
 .ואומר שהןא עניו בין  bSהתוס־שהוא כדי לקנות
שם הא תיהא עבירה היא ותאי ממפקא ליה לש״ס הי
לשם שמים אלא לקנות לו שם אבל מה שפירש הקזנטריס
מנייהו עליף ואס היינו יכולים לומר לתוכחה לשמי לשם
ולע״י כ״ל
שמיבע תוכחה הוי רקע גמור עכ"ל *
שתים היינו אפ> אס ישענו פניו אתי שפי -לאף על גב
להלין בעל רש> |לח7א שכיון שאינו עושה ח״ו להכע א
להוי לשה שמיס מכל מקים כיון לאיכא איסור בכליה אף
מה שאינו מוכיחו זוא משוס שלא ישנאנו ולאי ללא מקרי
על גב לכינתי לשמה מכל מקום עדיף ענוה אפילו שלא
רשע גמור מפני זה ועול לבשלמא לכי רש* אעי שפיר
לשמה אס כן מה שפי רש י שנמנעו להוכיח היינן אפילו
האי לקאמר הש״א אחר כן היכי למי תינתה לשמה ןעב>
בדין כלי שלא יכסיף מכל מקום הוא אינו עושה לקס
שלא לשתה כי הא לרב י־-ונא ותייא בר רב רוו ימבי קמי
סמים אלא כלי שלא ישנאנו ועל פי זה היה תתורץ קו שית
דשתואל א״ל חייא בר רב חזי מר למצער לי רב הונא קביל
הבני חיי שהקשה דהכא נראה לתוכחה אפי לשם שמיס
עליה ללא לצעורי בתר לנפיק א״ל הכי והכי עבילאיל
ענוה שלא לשמה עדיף והעם קאתר לעבירה לשמה הוי
אמאי לא אמרת לי באנכיה א ל חש לי ללכסיף זרעוה
כמצוה שלא לשמה די״ל דהכא בתוכחה שיש בה צד איסו'
דרב ע> כו׳ הרי להתס לכירשי אתי שפיר דהיינו ענוה
ללא תשא ולכן ענוה•קלא לשמה עדיף משום דענוה היא
שלא בא לעולם שהרי הוא עשה עצמו עניו לחא ליה כו'
גדולה מכל החסילוח שבעולת כדיליף לה
ואינו לשתה שהרי אם כן לא היל לספר גנותו שלא
התם תקייא לכתיב י-ן משח אותי לבשרעג וים ולא כאיב
בפניו אמנם  bSל*מ לענוה שלא לשמה היינו משפיל
חסידי הרי לענוה גלולה מש״ה בתוכחה אפ*לש״ש !ענוה
עצמו כלי שיקראו עניו הרי לא עשה שום ענו׳להשפיל
ש"ל עדיף ענוה ש״ל מהאתל שיש בעוכתה צל איסור אפ*
עצמו שיתק חירופו כו׳אלא דלוה צ״ל ל לעת ההוספות ז ל
שהוא עושה לש״ש ואינו יולע שחסור ואפי' זה ידוייק
ימה ששתק מה שקבל עליו לפני שמול שאמר שהיה מצער
מה שאתרו בתלמוד בענוה עצמה מי לש קא הודית ליה
אותו חיגר ורצה לקבל עליו שלא לצערו עול היינו לדיד}
בגדולה א"ב גם ש"ל נתי עדיפא די״ל מאי מדמי ענוה
בשומע חירופו ושותק ואס תאמר א"כהרי ענוה שלימה
לשתה לש יל אלא ולאי לצ״ל מלאת לא קא בעית לי כשאר
היה זו ששמע חירוכו ושתק מכל תקום ליל לתוספות
מצוה ש״ל אלא לוקא גבי ענוה משוס לגדולה א״כ אפילו
ימאחר שסיפר אחד כך גנותו שלא בפניו אף ע'ג לשתק
יסלא לשמה עליף נתי מתוכחה אפי' לשהשץים והכי נר’
אומה שעה מיקרי ענוה ש״ל
קצת ממ״ש הרב זצו בס' ישרש יעקב דענוה שלא לשמם
 QODSעדי ן ק שה לכל הפירושים אמאי קרי ענוה
היינו אפי׳ שלא רצה לביישו מיכה בתוכחה לשמם היינו
שלא לשמה ההיא דרב הובא שהרי יהיב
עעמא משום דלא ליכסיף כו' ואמרינן לע ל יכול אפילו
.
שביישו
ז הנה התו׳ ז״ל בתנו שם ומאן איכון נשים באהל שיה
משתנין פניי תלתול לומי־ ולא תשא עליו יזטא ונימא
רבקה רחל לאה יבכולהו כתיב אהל ומנשים וכר'
דמשוס לא השא כו' עבד רב הונא שלא להכסיפן ברבים
היינו לכתיב נשים והנה בדיבור זה נתווכתו בו ולע״י
ונראה לע׳ד דמה שפי  toמשתנין כניו שמוכיחו ברבים
כליל דק לי דבשלמא אי א מדינן מנשים באהל היינו •יתר
להלבין פניו היינו ודאי ד וקא כשעושה הוא כדי להלבין
מהם ניחא אכל אי אמרינן כמותן א״כ צ״ל דמנשי היינו
מה שאין כן הבא ברב הונא שאדרבא חייא בר רב הוא
מברכה שנתברכו נקים באהל .זהו מ״ש התו׳ ומנשים לא
אשר קבל עליו לפני כמוהל קאז ודאי אם היה משיב
הוי כס״י יותר מהם אלא כייסו דכתיב בנשים רצה לומר
למה היה מצערו לא ,הוי להלבין כיון שהוא גרם לעצתו
בברכה שיתברכו הם וכאלו אמרו היינו מאי ינעב
על ילי שאלתו
בנשים
(! HXהרב ספר ישיש יעקב דף קכ׳דאלרבא הכריס
או
א
בדברי רן}  ifלדוקא בפני רבים הוא יאסור
להלבין פניו וללא כסברת לבינו זל פ׳ו מהלכות יעולן

Jl-Hl
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פרי הלכות מפירה האדמה

לו

ויכולים לומד קים לכו כו' סכל התנאים הצרוכ> להיותם
מוחזקים איכא בניי תלא ני אינם באים לתקן לכר מחיש
שהדימויים ש הנס־גו כן  '1שנים א׳בלאהוו הרכז משנים
שכתבנו ישחני ההיא שכתב הראש אשמו שפז■ בפירוש שאין
ממה שהיה !־אדרבא היחידים הם באים עתה לשנות ולכך
בידם להחכים כי אם על פי עצת כולם יחד לכך צריךשיקבל
הזו רבים מוחזקים וגס תלוי בפלוגתא דיבוותא וגם שהוא
כו׳משא״כ כשהיה ירך כלל התם ולאי הוי רוב הוועד והיינו
קולם שיפרעו הקהל המס למלך שבאים לתקן מכאן והלאה
אח) במילת  fלאיכארוותא להאי וססילא להאי כל שכן
זעוי שהרי הנס גו כך ששה שנים ולא מיהו היחידים בעת
לרבים הם מוחזקים וכל שכן לפי מ״ש אבי התעודה הרב
ההסכמה אם כן אין כח ביים עתה למחות לבעל ההסכמי
מהי׳חא ז'ל שיש להסי־חכמה שאה יש ליחידים איזה מענ'
גם התנאי הל שצריך שיהיו היחידי כש!תף
הנז «
עש היעים חבת חלה ישלח היחיד מה שיתבעו ממנו ואתר
עם הרבים ולא כשהלכו לעיר אחרת גם בנ״ל הם בתוך
עך יעמלו לדין ובודאי שעשו כן כלי שיהיו הרניה מוחוקי'
גס אפילו במונח שאלי הל'
העיר היחידים הגו' «
לעילם אפ> בע:יןשמןהלין אינם מוחזקים לדבר זה הוכרח
4
בפ׳
מוחים
והיו
מהברוריס
כן
גם
הם
אנשים המוחים עתה
לעשות השכמה זו כל שכן שנראה מתוך  opbpשמנהגם'
מת״ש
ליקיק
יש
וכן
למחות
בידם
כח
מכל מקום אין
היה מועד הנו' לילך אחר־ החב  1לעולם 7אתר הרוב
הראש זיל כלל ו ס? יא וזיל קהל שבררו ברורים לתקן
גו מרים הדבר־ מה שיהיה
מקנות הקהל והחנו שלא נגמר קום דבר אס לא בהסכמת
כלל העולה מצל האמור שאין נח־ ביחילים עתה למחות
מלם ועול תקנו שאס לא יעשו כו’1אם ירצה א׳מהנתרים
ולעבור על הכוכזה מנו‘ממה מוכראי׳לקיים ולאשי•
לצאת ט ,שקבל עליו בל הנסכס מחבריו נו׳ והתרינו
כל התסכגה הנו' ואם יערערו מלבד שעוברים על חרם גש
הימים מ׳והנשאריס המכימו לעשות מקנוו4וכשע שהסכימו
ענוש •ענשו היחידים ושומע להא ישכון כשח ושאנן כן נד'
שהשכימו
היו קצתם חוץ ממקומם ורוצים לנעל ההשכמה
לעיל ?קלושה לפי מ ס שמשחתי כאשר ימשש הסומא בחרו'.
שלאי
מהחברי'
תשובה מה שעוענים .קצת
חבריהם כוי
יען ערכים ז1ו רנ ס הם ועל כל ר 1,ן יקין .תלי תלים של
קבלו עליהם בכעס הואת מה שהשכימו חבריהם חיני שענת
?לכות לוה כתל זי הנראה לעניות לעתי להלכה ולאלמעש*
מאחל בי קבלו עליה׳שיעמלו כו ולא לצאת עי שיקבלן כל
כי אם על פי הגאונים המה המורים לנו אחו היא דרך,
מה שיסכימו חבריהם הלכך אס השכימו הנשארים לדעגן
•ישרה על הלין ועל האמת נאים איש צעיר ביעת ובבינה
השנמתגז
אחת באלה לעת היוצאים אצלם זצריכיס לקיים
כלל  hpהצעיר מיוחס כפר שמואל ס*מ *
כו ע’כ
ולכאורה ייש מקום לעיעה למעות ולומר ייזקא משי'שקבלו
הנח רבעו  V1נקע כעדר השנויי
עליהם לעתוי כו' ולא לצאת עי שיקבלו כל מס שיסכימו
כבי־יתא אם היה נון נו' ואם היה נן'גר$
הא אס לא היה קבלה זו היו יכולים־ למחית כיון שהם
9יה גר ונא ללמוד היו יסורים כו' היו חמרים מ' וילעמי
לוח*
תבנרויים כו* ואין זה יעת ישרה שכרי מה שהצייכו
לתעולם לא מכר כי' עיין בהרב עין יהוסף נשיע' למציע'
כי
לבר
הכי היינו משוס שתחלת תנאם היה שלא_עמי־ שוס
רף נ*ט שתמה על העור דלאנקע סלרחבריתא והפמז
לקל
דאי
אם בהסכמת כולם יחי ולכך נעי׳נן שיקבלו כו‘
ט‘ ומרן־זיל כתב היו חמרים מ'אפשר ינתכוון לבייש
הכי ולאי נתררונא אזלינן אפ>שהה ג'כ תהברורים אם
לעהי־כ ימע לם לא מכר פוי וכן נראה מרשיי או איפשי
׳לא שהמיעוכן המוחים הגז' יהיו רוב פהיעת הפס לבהא
שנתכוון לבייש לחמלים שיודמ שאין לו שולחה אליו ואומר־
אם? בחרם אינו כלום ינתר רוב ממון אזלינן וכח״ש כפי!
להם וני מוכר תבואה אני מ" ומתבקשים ע״כ וכתב העין
האאש ז״ל כלל ז'ס?'יג יעש ואפ> ?זה עיין מ״ש התנא בס
יוסף זיל• יס״ל ל מרן יכל הענין חיינו מאום ביוש מהכר'*
משנס למלן ניע מהלכות גדלה ואכילה דיףאזעש
יכתב מיברי רשי אינו הכרח והוא זיל פירש משוס צער
אמנסבנחן דיין ליכא ואדרבא אחר הדרישה מחקירת
האמרים שחברים ריקם והמעיין ינחר על כאן מריו «
ידעגא בהון לאינם א פ?׳ מפורעי  0מס :גמוריס כל שכן אם
'מנהג העיר ללכת בהסכמה אחר הרוב לבזה אפילו אם
חיש לאין הירח מרכרירש? לעיר הו«|
באים לתקן מחיש ואפילו לבעל 1הסכמה׳ הנעשית מקלם
הכרח .גמור מלכתב רש? אעיג ליבול לומר
למוכה נתכוונתי דהייתי סבור שהיה לו תבואה נראם
נתרם יכולים הרוב לכיף את המיעולן• אב׳?• אס מוחים 3ע>
להקפירה של בעה״ב קפיל למתבייש שמשלם לא מכר ואינו
אס נעשית ההסכמה כולם יחי ונשאו ונתנו ביבר ועלחח
הסכמת הרוב הכי וכתישהכי הרב מהאשך ז׳ל בחב סימן
מוכר תבואה אמנה המור ול נקע והוא יורע׳שאין לו למכן'
הגם כי ראיתי פסק להמאור הגדול הר צ
קיע יעש ♦
יע־־ש ני׳אה לשינה לשון השיה יקאמר והוא יזיע שלא מכר
המופלא שבסנהדרין כחהאאא זיל שרצה -לומר מלון לידן
מעולם כו■ לייוקא יעעמא הוי משום חמרים לחוזר? ייקם
מראה בסייח שיש לסם הסכמה קל־זמה דיכוליס הוועד
זא״כ נ*מ אעיג להוא מוכר תבואה יל שיזל ,שאין לו עתס
ושולחם הוי הונאה לתמרים וכן ה־רא״ש ז״ליתב ויולע
מללי להתליע ולגמור כל מה שירצו רעב בעיניהם וכתה
שאין מוכר וה שתימ:תינת מעולם דהילל שלא מכר מעול•
הרב ו"ל הרי לשון זס מורה שהרשות נחונה לוועי הכללי
גענין המסים שיוכלו להוסיף ולגרוע ואם כן כולי עלמא
מ'מ רכינו ־דייק לברי הש'.ס לא מכר לעולם ונפקא1ויג£
לענין ליגא היכא שמכר :רק עתה אין לו ללא 'שייך ני אם
מולו ליבולים הרוב לטף את ההיעוע אס? בדאיכא רווח א
טרחת התמרים שחוזרים ריקם והתימא על הכיח .שהבית
להאי ופהילא להאי וציכא מיגלר מילתא כל שפן בנדון
דברי מרן ז"ל «*« דהכריח דהוי משום ביוש בעל הביאן
יידן לאיכא מיגדר מילתא עכ״ד -
ומעולם לא מכר או שיבייש לתמרים לומר' להם וכי מולר
ולעיר נראה י לאירבא מכח ההסכמה  nאם ארבע׳אנשים
מכואת אני ולא לייק ז״ל אמאי המור כתב ויזיע שאיולו־
 1kהיו מהוועד הכללי והוו מוחים בפז היה נראה
!דאיתי להיבמעיל שמואל בהגהותיו על יבינו דף• כינו על
יאק הרוג יכזלין לגוף את כמיעוע שהרי לשון המכאח’
מיש רנינו לפי שהיגר החמור ללב נאמר בו ויראת וכז*
גיחה שהוועד הכללי־יכולים להתליע הו׳ כיאה ולאי לוקא
בקשה ן״לא״כ היכיקאמר הש״ס גלול הונאת לברים «ו'
גל המעי הכללי ובהו שלייקנו החשו* סאא"שזיל כללו*
ג

ל ?א יעש יולאי שיכא שההסכמה היתר שיהיה מסכמת
כולם צריך שיקבלו מס שיעשו הרוב מכל מקום מהשע®
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פרי הלכות מפירה האדמה
זיזה נאמר מ ויראת בז׳ נימא משום להוא דני המשור
ללקאחר ויראת ולאי נישום שהוא חמור מממון ולע״ד י״ל
כתיש רנינו כפ? המשגה שי־אינו שהזהיר והמתיר כוי שהדי
כבד אגו יו רעים שהיא יתברך יזיע מחשטת ויפרע מהכוב׳
דעה אע״ג יבעה״ז אץ ביים להכריח מחשכתו ואס? הכי
גאמר ויראת כו׳ גם כי איי ה' כו ׳ וראי להכחיד ולהזהיר
ייתר מוכרח יחמור מהונאת ממון ומכאן ילפי נמי רכל
יבר המסיר ללב נאמר ויראת להזהיר »•
ויו ימייב בהעאר! הגד להמאנה אוי!ו או
באונאת ממון או כאונאת רבדים עובד גג
לאוין והקדים ואמר יגר לא תינה וו לברים ולא תלחצינו
ממון ובדברים עיבר מש?ם לא תונו איש אלע ומשוס אל
תינו איש את אחיו והשום וגר לא תינה ובממון משים אל
תונו איש א״א ומשום ל״ת איש א״ע ומשום ולא תלחצינו
וכתב יבינו ו״ל ימה שעובר בגי כדברים נמי משום לאו
דממון ובממון משום לברים משוס דהיציא שניהם לשין
הונא' סתם וכפל לאוין מ ל״ת ולא תלחץ והנה בש״ס יף
ג״ס ע'ב איתא להמהנאו ביברים עובר בג' משוס וגר לא
תונה ומשום וכי יגור כוי ל״ת אותו ומשום ל’ת איש א״ע
וההונא אוחו בממון עובד בני לא תלחץ ולא תלחצינו
ומשום לא תהיה לו מושא ני־אה יליחצו לאו ממון אלא
לומיא דצא תהיה לו כנושא וכפי רש״י זיל ג
ה’ה ז״ל הניא לשין רשי ולא תהיה לו כנישא
ותמה אמאי נקע רבינו באונאת תשץ לא תונו
ואל תונו ולא תלתצינו ובדברי לא תונה ולא תונו  V1תונו
והניחו בצ״ע והרב לח״מ ג’כ הרבה להשיב יעיש ועיין בא'
עין יהזהף שם ועיין בס׳ פרשת דרכי® דף ס״ו כי העת
נחוץ לא אוכל להאריך זולת אכתוב הנלעיר מראה ירביגו
?ל לא היה גויס בש״ס הלאוין בהייא רק דההונאז בדבר?
עובר בג' והבונאו בהמון בג 'מחם ביברי הר?ף ז״ל וכן
הרב המגיד ז’ל וא’כ ליעת יבינו זיל רהלוחצו היינו כונא "
ממון וכדפ? במכילתא א״ב מצינו בגר פסוק וגר לא תלחץ
ובם פ' לא תלחצנויאבל השלישי לא ניחא ליה לומר ל״ת לו
בנושא נמ״ש בגירסתיני משום דהר!ם קאי לענין למחקו
לבי וא״ב מוברח ש«א ל״ת איש את אחיואע״ג יקאינר
אודו וגר לאו■ אחיו הוא אמנם אתאי בגר בג’ ספי מישר!!
מוכרח שהוא מכפל הלאוין בין ביברים כץ בממון אם כן
לא תלחץ ולא תלחצינו תר וגד לא תונה ולא תונו אותו
חי ומלתצינו להוציא הכתוב איגאלן דברים ואונאת המון
שניהם לשון הזנאימתם ובגר כפל באונאה שתים לא רזונה'
ולא תונו אותו ובללדצ' שתים לח תלחן ולא תלחצינו לונן'
דעיבר ברברי* גס על לאו לממון ובממון גם על לאו לבר)
א’כ בממ׳ן הוי שתים סל ישר' ילאו ילא תלחצנו וברברים
הזי השתים של ישראל ו גס על לאו יגר לא תונה וכיון
?לאו ילא תלחצנו הוי עיקרו לממון מ׳ה ביברים נקנוינן
לאו ללא תונה עם שתים של ישרי! רהזי משוס הונא' ממון
ג*כ ובהונאת ממון נקסי' לאתזחלצינו שהוא עיקרו עם
שתים לישראל שהוי דברים בכלל ל׳ת איש א״ע  .נמצא
יביברים איבא חדי לא חונה ואל תונו איש א'ע ולאו רלא
תינו איש את אתיו שהוא בממון יבהזנאת ממון איכא
מרי לא תיזלצינו ולא תינו איש את אחיו ופסיק לא תונו
איש איע שהוא בהונאת לבר? ותמהני על האב קריתספר
שהביא גרסתינז .ולא נחית ליקב דבר• ויבינו יעיין מם
שאמר הי כ בעל שנות חיים יף קמ״ה שתיק ק!ש'
הלחם משכה אמאי בישר׳ 1נמי לא אחריכן דיעבור על לאו
שליברים בשל חמץ ועל ממון בשל רבדים עת״ש התישפ׳
?לא אמרינו לאו י יתירי סינא לאיכא למדרש ואם היינו
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אומרים לעבור בשניהם היינו אומרים דשניהם בממון בו’
יע״שולע״ד הנה היסוד הוא לכל הינא דאיכא למיריש כוי
וקי אחד דמוקמינן ליה להונאת דברים ניתא ריעבויז
כממון גם בשל לברים וכשל לברים גם בשל ממון־יומיא
יגר וזה כבר מפי יש ביברי רכינו בלוקא נגר רהוכפל בכי
כז' ועיין תיש בכופר תעיל שמואל בהגהות•! על רבינו
דף כינן ולבריו מעורבים !מגומגמים לעניד דגירסת רבעו
לחול וגייסה הש"ס לחוד!דבריו צריכים ישוב i
 Q2/DSקשה לי לפי מ"ש א״כ בה עבדים דין י״א
בגך ציק גבי עכר שברח לארץ ישראל שהוא
יותר שפל רוח דעובר נהי כעמך ישב לא תונינז זכו' וכתב
עובר בג' גר לא תונה ולא תונני ולא תוני איש את עמיתו
וגמלא תלחצנו דהילל ל״ת איש א״ח אס הוא כלי לעכור
על הונאת דברים בשל ממון כו' כמ״ש בה' מכירה וראיתי
מיש הלח״ת ז״ל שם בה' עבדים גם מ "ש הרב מהרח״א בס’
עץ חיים לף נ״יז ע׳ג ולא זכר שר לנרי ה׳לח״מ זל דהק'
לרנינו לפי מיש בה' חבילה דעובר בגי על של רחון בשל
יברים ועל של דברים כשל מהין א״כ אס נוקף כזה לאו
דלא תונס א’כ הילל ארבע עול הק' טליז׳ית תיש יב? וגם
עוב^ משוס לא תחלצנו במאי מיייי אי בהונאת דברים
אינו עובר בו ואם בממון אינו עובר משוס וגר לא תונה
זכוייע״ש »
ולעניי בי רבינו זיל קאמר לעולם ילזה נוסף לאו ללא
תוננו ישלש מגי הרי ד־ רק ירצה להשמיענו רעוכר משוס
הונאת לבדים לכהא איירי רביכו כת״ש אף הונאת לברים
כשלש ומשום הונאת ממון אתדזא״ה מיש תשו' ולא תחלצ'
הייני ולא תונו איש את אחיו לסמך במה שביאר שם שהוא
ולא תונו איש את אחיו כמ״ש בהייא זיל כמו שביארנו
בענין הונאה וכדברי הלח״ת ז’ל יש מ״ס וצ*ת ?עש ג
3רק ט״ו יין ג׳וכן המוכר בו' ונמצא במקת מום בו׳
שזה מקח נועות כוי עיין מ"ש הכנ״הג  ?pקל״ב
בהגהת הנוור אונגמ׳ו לענץ נתן גירוש? בתזקת של כסף
ונמצא נחשת או זהוב בחזקת זהב ונמצא פסול דלעזלם
חוזר אפ? אינו מכירו חייב להחליפו ויש לו להתרים על מי
שנומל ממונו שלא כדין אבל אם מוען בייא שאיני שלו
ישבע ויפאר והביא דברי רשל״ם ח'מ ש? ס׳ והישן חיב
קס"ו וכתב ז״ל לאס הלוקח מוחזק ממקום אחר אפילו
הנותן מוען בריא שאינו שלו ישבע הלוקח .יישלם לו מותן
,דת י הזהוב כו' «אפ? אם מת הנותן כו' ועיץ בשפר בני
חיי סי אלב הגהת ב? אות ג' לאפי מוען כבר אמרתי לך
תעיין במעותיך זעיינת והחזית לי והחלפתי והיה לך
להחזיר גס זה אס המקבל מוען בריא צריך הנותן לי שבע
שפרע לו מעות מובים או יפרע ואץ על התקבל  ftVחרם
מתם ואם המקבל אינו מוען ודאי אין לבעל המעית;אל(1
חים סתם שאינו יודע Vpו המעות נתן לו ואם תקבל
המעות מסר המעות לאחר אעס? שהוא נאמן אצלו הויל
מענת שמא ואין הנותן חייב שבועה • ועיין בכנ״הג חי מ
הראשין שי׳ע׳ה אות ל״ב ל״ג וכר! 3הכני חיי מאתר שאש
רואים נעניןבצים מוותרות אע״גדמן היין חייב להחליף
אפשר דגם התגרים אחר שלוקחים המעות כבר מחלו אם
יימצאו רעות אמנה כיון למעשים ככל יום למתרעמים יש
לעשות כמו שהיין נותן וחייב למחליף זעש  -ולע״דאפשר
בפתמית או לבנים היה ס״ד כן לומיא דבצים אכל גיתש׳
אז זהובים אין סכרש כלל וכל שכן למתרעים דויאי כתור'
יעשו !חייב להחליף ♦
ועיין מ״ב דין ?נ לכתב שם גם כן;
פרק
1

י
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תלכו ותציתו אש בציון ,מיד לקח כל אחד ואחד לפיד של אש
והציתו אש בציון הה״ד בל רעיה בגדו בה ,ע״כ.
הירא את ה׳ ישב בדד וידום ואדמה על
ראשו ועינוהי מטייפין הנה לא ינום
ולא ישן על הרע כפים לבנים שגלו מען
פתיחה איכא .ואם פסוק זה דפתח ה׳ את
שלחן אביהם ,ממרום שלח אש והרבה להשיב
אוצרו ויוצא את כלי זעמו לאו דוקא ,א״כ היכי
אפו ,וכך היא המדה שכל דבר אשר יבא
מוכח דלמטר איכא מפתח ולא נמסר לשליח
באש ע״י הקב״ה בעצמו בא יבא במשפט
מדכתיב 8יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב ,והרי
חזק וזרוע נטויה .ודבר זה מתורתו של
זה דומה לקרא דפתח ה׳ את אוצרו ויוצא את
הראב״ד ז״ל עלה בידינו ,אהא דאמרינן בפ״ק
כלי זעמו ואידי ואידי חד שיעורא .אלא ודאי
דתעניות 3א״ר יוחנן שלשה מפתחות בידו של
על כרחך לומר דאף לאחר תפלתו של דוד
הקב״ה שלא נמסרו לשליח ואלו הם של חיה
ושל גשמיכעושל תחיית המתים וכר .וכתבו .להורידן לארץ איכא אוצרות ואיכא פתיחה
ואינם נפתחים אלא ע״י הקב״ה בעצמו ,כאופן
החידושין 4דהקשה הראב״ד אמאי לא חשיב
שקושית הראב״ד במקומה עומדת ודברי הרב
נמי פורענותם של רשעים דכתיב 5פתח ה׳ את
הנזכר אינן מעלים ארוכה.
אוצרו ויוציא את כלי זעמו ועיין בתום׳6.
משום דאשכחן
והראכ״ד ז״ל תירץ
וראיתי למוהר״ש יפה ז״ל בב״ר שכתב וז״ל
פורענותן של רשעים ע״י שליח
ולי נראה להשיב דאין מפתח זה
דכתיב 9ויצא מלאך ה׳ ויך במחנה אשור וגו׳,
עתה ביד הקב״ה שכבר מסרו לשליח ,כדמשמע
והא דכתיב פתח ה׳ את אוצרו ,לכלותם קאמר,
בפ״ב דחגיגה  7דבתחלה היו כלי זעמו של
ואפשר שאין כלותם אלא ע״י הקב״ה כי אז
הקב״ה ברקיע עד שבא דוד ובקש רחמים
יהיה המשפט החזק ,ונ״ל לפי שאינם אלא
והורידן לארץ וכר ,וכיון דבא דוד והורידן
ליום הדין ואינו תמיד לא חשיב ליה ,עכ״ד.
לארץ משמע דליכא אוצר וליכא פתיחה ,עכ״ד.
והנה מ״ש הראב״ד ז״ל דלעתיד נפרע מהעו״ג
ותמהני שזה הרב גוזר דלאחר שהורידן דוד
ע״י עצמו ,אף שבדרך אפשר אמרה דבר ה׳
ליכא לא אוצרות ולא פתיחה לא ידעתי מנ״ל,
בפיהו אמת ,דאמרינן בספרי 10וז״ל לי נקם
דאימא דכי היכי דבשמים ממעל איכא אוצרות
פתח ה׳ את אוצרו ויוצא את כלי זעמו ,והלא
כפי דברי הרב ז״ל בזמנו דירמיה שכבר הוריד
דוד כלי הזעם לארץ ,לא אוצרות איכא ולא

ואיכא פתיחה ואינן נפתחים אלא ע״י הקב״ה

ושלם  11אמר הקב״ה אל תהיו סבורים שאפרע

בעצמו ,ה״נ בארץ מתחת איכא אוצרות ואיכא
פתיחה ואינן נפתחים אלא ע״י הקב״ה.
ומלכד זה דבריו תמוהים הם בעיני ,דהא
פסוק זה דפתח ה׳ את אוצרו ויוצא
את כלי זעמו הוא בירמיה שהתנבא על מפלתה
של בבל ,שהוא זמן רב אחר תפלתו של דוד

שהוריד כל הזעם לארץ ,וא״כ היכי קאמר

מכם ע״י שליח כשם שנפרעתי מפרעה ע״י
משה ומסנחריב ע״י מלאך ,אבל לעתיד אני
נפרע מכם שנאמר לי נקם ושלם ,ע״כ.
ואמרינן במדרש 12כימי צאתך מארץ מצרים
אראנו נפלאות 13אראה לבנים מה
שלא הראיתי לאבות ,במצרים כתיב 14נורא
תהלות עושה פלא וכאן כתיב אראנו נפלאות

פירוש הכותב לבעל עין יעקב תענית

. 11דברים לב,

.3

ב.

שם.
וישמע.

.4

.5ירמיה נ ,כה.
.7יב:

.8דברים כח ,יב.

.6שם ד״ה

.9מ״ב

יט ,לה.
לה.
ז ,טו.

.10

האזינו.

. 12ילקוט מיכה תקנט.

.13

מיכה

. 14שמות טו ,יא.
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וכו׳ .והקשה מוהרימ״ט בדרשותיו פר׳ בא
דרוש שני דהיכי קאמר דבמצרים כתיב עושה
פלא ^שון יחיד ,והלא כמה פלאי פלאים היו
במצרים ,ותירץ דלא חשיב פלא אלא מה
שנעשה ע״י הקב״ה בעצמו ,ובמצרים לא נעשה
ע״י הקב״ה אלא מכת בכורות ומש״ה קאמר
עושה פלא ,אבל לעתיד לבא כל הפעולות
שיעשה הקב״ה יהיו ע״י עצמו וז״ש אראנו
נפלאות ,ע״כ 15.נמצינו למדין דכשהמשפט
הוא ע״י הקב״ה אז הוא כלה ונחרצה ,לפי
שהוא בא במשפט חזק.
ולזה כיוונו רז״ל בב״ר פל״ט סי׳ (יח) [יב]

דרכים

והלא הכל יודעים כי האלהים בשמים אין עוד
מלבדו כתיב20.

אך לפי דרכנו יבא על נכק ,ונקדים עוד מ״ש
רש״י בפר׳ וארא 21,שכל מקום שנאמר
אני ה׳ כשהוא אמור אצל עונש הוא נאמן
ליפרע .והנה מפתח של תחית המתים שלא
נמסר לשליח ילפינן לה מדכתיב 22וידעתם כי
אני ה׳ בפתחי את קברותיכם ,ופרש״י 23אני
ה׳ אני ולא שליח ,וכמו שדרשו 24גבי מכת
בכורות דכתיב ביה 25אני ה׳ אני ולא שליח.
ובפרק הזהב 26א״ר אלעזר הכל נפרע ע״י
שליח חוץ מאונאה ,דכתיב 27הנה
ה׳ נצב על חומת אנך ובידו אנך ,ופרש״י
שכל העבירות נפרעין ע״י שליח ,חוץ מאונאת
דברים דכתיב ובידו אנך לא מסרה לשליח.

ומקללך
מברכיך
וז״ל ואברכה
אאר 16א״ר ירמיה החמיר הקב״ה בכבודו של
צדיק יותר מכבודו ,בכבודו כתיב 17כי מכבדי
אכבד ובוזי יקלו ,ע״י אחרים ,ובכבודו של
צדיק כתיב ומקללך אאר ,אנא ,ע״כ .ולפי
דברי הראב״ד ז״ל הדברים כפשטן שהחמיר
הקב״ה בכבודו של צדיק ,שהמזלזל בכבוד
הצדיק נפרע ממנו הקב״ה בעצמו שהוא עונש
חמור ,אבל המזלזל כנגד המקום נפרע ממנו
ע״י שליח שהעונש ההוא אינו כ״כ חזק.
ואל זה סובב הולך כוונת הפסוק 18ולא תונו
איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני
ה׳ .והנה רז״ל נתעוררו 19באומרו ויראת
מאלהיך ,שאין זו אזהרה על יראת ה׳ שהרי
כבר נאמר את ה׳ אלהיך תירא ,ואמרו דקרא

ננעלים חוץ משערי אונאה ,ופרש״י הצועק על
אונאת דברים אין השער ננעל בפניו .ואמרינן
יתו התם 26דעל אונאת דברים אין הפרגוד
ננעל בפניו ,ופרש״י פרגוד מחיצה שבין שכינה
למקום שתמיד רואה זאת העבירה דאונאת
דברים עד שיפרע ממנו.
א״ב איפא גם מה שאמרו דבאונאת דברים
נפרע ממנו הקב״ה בעצמו ולא ע״י
שליח ,לגודל העבירה הוא ,כלומר שבא
עמו במשפט חזק וכמו שלמדנו מתורתו של

מיירי באונאת דברים וכל דבר המסור ללב
נאמר בו ויראת מאלהיך .ותו קשה בסיפא
דקרא דכתיב כי אני ה׳ ,איך הוא נתינת טעם
למה שקדם .ותו דלא היה צריך הדבר לאומרו,

הראב״ד .וזהו כוונת הכתוב ולא תונו איש את
עמיתו ויראת מאלהיך ,ואין אלהים בכל מקום
אלא דין 28,כלומר הרבה יותר מדאי תירא
מעונש אזהרה זו דאונאת דברים ,כי אני ה׳,

.15מהר״ש פרימו ז״ל הקשה על דברי מהרימ״ט
מהפסוק (תהלים קו ,כא) שכחו אל מושיעם עושה
גדולות במצרים נפלאות בא^ חם ,אם כן מצינו

. 18ויקרא כה ,יז.

 .19בבא

 .20דברים ד ,לה.
 .22יחזקאל לז ,יג.

 .21שמות

נפלאות על ידי שליח .והחיד״א במדבר קדמות מערכת

נ אות י ובכסא דוד דף סו ע״ב הוסיף להקשות
על דברי מהרימ״ט מפסוקים רבים ,וביאר דבריו
ע״ש.

. 16בראשית יב ,ג.

.17שמואל

ואין ספק שכל זה הוא לגודל עונשו של אונאת
דברים ,שהרי סמוך לזה אמרו 26כל השערים

א ב ,ל.
מציעא נח:

ו ,ב•
ב:
יב.

 .24בהגדה של פסח.

 .26בבא מציעא נט.

 .23תענית

 .25שמות יב,
 .27עמוס ז,

ז.
.28ב״ר פי״ב סי׳ טו ,ופי״ד סי׳ א .וע״ע
במלבי״ם פר׳ אחדי סי׳ קל.
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כלומר על עבירה זו אני נפרע בעצמי ולא ע״י
שליח ,וכל שהפרעוץ הוא על ידו הוא במשפט
חזק כאמור29.
וכזה נבין כוונת המקונן באומרו 30לא אליכם
כל עוברי ררך הביטו וראו אם יש
מכאוב כמכאובי אשר עולל לי אשר הוגה ה׳
ביום חרון אפו ,ממרום שלח אש בעצמותי
וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני
שוממה כל היום דוה ,נשקד עול פשעי בידו
ישתרגו עלו על צוארי הכשיל כחי נתתני ה׳
?יע ,לא אוכל קום ,סלה כל אבירי ה׳ בקרבי
קרא עלי מועד לשבור בחורי גת דרך ה׳
ןאוצרהחכמוז! לבתולת בת יהודה ,ע״כ.
____,
ויש לדקדק בפסוקים אלו טובא ,חדא דלמה
ברעות הללו הפליא לקונן ולומר לא
אליכם כל עוברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב
כמכאובי ,בתחלת הקינה שהתחיל לספר כל
הרעות שבאו עליו היה לו לומר לא אליכם
כל עוברי דרך וגר ,ומה נשתנו צרות אלו
שאמר לא אליכם כל עוברי דרך טפי מצרות
הראשונות.
ולזה היה אפשר לומר עם ההיא דפ״ב
דחגיגה 31כשמנו שבעה רקיעים
ופעולות כל אחד ואחד ,אמרו מכון שבו
אוצרות שלג ואוצרות ברד ועליית טללים
רעים ועליית אגלים וחדרה של סופה וסערה
ומערה של קיטור וכולן דלתותיהן של אש,
שנאמר פתח ה׳ את אוצרו ויוצא את כלי זעמו.
והקשו והני ברקיע איתנהו ,הני בארעא איתנהו,
דכתיב 32הללו את ה׳ מן הארץ תנינים וכל
תהומות אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עושה
דברו .ותירצו אמר רב יהודה אמר רב עד שלא
 .29בשיטה מקובצת בבא מציעא נט .הביא בשם
ה״ר יהונתן ,שכשנעשית הנקמה ע״י שליח פעמים
שהשליח רחוק ואינו יכול להנקם מיד ,כדאמרינן
במס׳ ברכות (ד ):שיש מלאך אחד שאינו יכול לילך
כל העולם אלא בג׳ או בד׳ טיסות ועומד לפוש בין כל

אחד ואחד ,א״נ פעמים שהוא שליח להנקם מהרבה
בני אדם וזה בסוף העולם והוא הולך ומקדים מי

דרכים

רנג

בא דוד היו ברקיע וכשבא דוד בקש עליהם
רחמים והורידן לארץ ,אמר לפניו רבש״ע כי
לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע 33,צדיק
אתה ה׳ לא יגור במגורך רע ,ע"כ.
והנה מלישנא דגמרא דקאמר דדוד בקש
עליהם רחמים והורידן לארץ ,משמע
דבהורדה הלזו יש תועלת לעולם ,דאם לא
היה כי אם כבוד כלפי מעלה שלא יגור במגור
ה׳ דבר רע ,לא שייך בזה בקשת רחמים ולא
היה לו לומר כי אם שאמר דוד רבש״ע אין
כבודך שיגור במגורך רע ,אלא ודאי דאיכא
תועלת לעולם בהורדה זו שהוריד כלי הזעם
מהרקיע לארץ ומש״ה בקש רחמים על הדבר.
ותועלת זה יובן עם ההיא דאמרינן
בירושלמי פ״ב דתעניות 34אמר ר׳
לוי מהו ארך אפים  35מרחיק רגז ,למלך שהיו
לו שני לגיונות קשים אמר המלך אם דרים הם
עמי במדינה עכשיו בני מדינה מכעיסים אותי
והן עומדין ומכלים אותם ,אלא הריני משלחן
לדרך רחוקה שאם הכעיסו אותי בני המדינה
עד שאני משלח אחריהם בני המדינה מפייסים
אותי ואני מקבל פיוסן ,כך אמר הקב״ה אף
וחימה מלאכי חבלה הם הרי אני משלחן לדרך
רחוקה שאם מכעיסין אותי ישראל עד שאני
משלח אצלם ומביאם ישראל עושין תשובה
ואני מקבל תשובה הה״ד 36באים מארץ מרחק
מקצה השמים וגו׳ .א״ר יצחק ולא עוד אלא
שנעל בפניהן הה״ד 37פתח ה׳ את אוצרו ויוצא
את כלי זעמו ,עד דו פתח עד דו טריק רחמוי
קריבין ,ע״כ.
הרי* שהרחקת מלאכי חבלה מאצלו יתעלה
הוא תועלת לעולם ,והנה מהטעם עצמו
שנאמר לו ראשון ראשון ובין כך פורענות ממהרת
לבא ,אבל בשערי אונאה שהקב״ה דן בכבודו ובעצמו,
הפורענות ממהרת לבא לפי שברגע אחד הוא דן כל

העולם.
קמח ,ז.
לד ,ו.

כה.

.32תהלים
.31יב:
 .30איכה א ,יב.
 .35שמות
 .34ה״א.
 .33שם ה ,ה.
 .37ירמיה נ,
 .36ישעיה יג ,ה.

פרדס

רל

משפטים כב

(דניים י״ו •') ובמשנה סנהד' פ״ן «״ד ומיה
וסקילה חמורה כמ״ש דג'׳ וכ״פ הר״מ פט״ו ה״ו
מסנהד'׳ ופ״ו ה׳ו מעכו״ס׳ ום*ג ה״ג׳ וכן ח' בתצא
(ל״ב כ״ז) (ומקורו מחכילתא ברש״י שם* ולפנינו
אינה כמכילתא זרק בילקוט שופטים רמז מ״ג)׳ ומ״ש
ביומא ס״ו :זבח וקטר בסייף וקחי אעגל׳ תי׳ שס
ברש״י שעדיין לא נתפרשו ד ,מיתות נ״ד ונידונו
במיתת כ״ג סייף׳ אבל כאן שלדורות .ואחר מ״ת למה
ת' בסייפא׳ וג ,שכוונתו טל אנשי עה״נ כדאי׳ פס
בכנהד'׳ אדרבה סייף חמור שכ( ,דברים י״ג ט"ז)
לפי חרב׳ וסיימו ומאי חומרא שממונם אבד׳ וזה מ״ש
ונכסי יתגמרון וכסנהד' קי״א:׳ ור״מ פ" ד ה״ו מסנהד׳
ולכן גס בענל שערב רב הי׳ כמדיחין את ישראל הי'
מיתתם בסייף כרמב״ן שם׳ (ות״י יומא־ ורמב״ן 5ם
כ ,דהוראות פעה הי׳) ומפרש חלת יחרס בב׳
פירושים א,׳ יומת כפרש״י כאן׳ וכ״כ בויקרא (כ״ז
כ״ח) ורש״י סנהד׳ ס.,׳ ב'׳ עניני הפמדת נכסין וכליון
חרוץ אשר בממונו׳ עוד נר' פהמחרגס מפ ,שמוסב
על הגר מב״ג כראב״ע׳ דלישראל כבר הזהיר בעשה״ד
ומבואר עם פי׳ הגר״א בסנהד' קי״א׳ שאי׳ באנשי
עה״ג והמרובין בסייף לפיכך ממונם אבד׳ וק׳ ל'
לפיכך׳ וכ׳ דמיחת אנשי עה'נ דאחר שראו ב״ד
שהודחו רובם והתרו בהם׳ ניטל חהס דין ישראל
והם כב״ג ונידונים בדיניהם׳ וב״ג בסייף וממונו אבד
מכ״ל׳ ופכל״ח ראה אות ג' דהסביר דברי'׳ אף שכל
חייבי מיתות ב״ד ממונם ליורשיהם׳ בעה״ג שאמרה
תורה שנפקעה מהם קדושת ישראל והס כב״ג׳ אמנם
הבנים שלהם וקרוביהם שלא הודחו עמהס נשארו
בקדושת ישראל׳ א״כ ממילא נפקע מהם הקורנות
והם כמתים׳ ואי״ל יורשים וממונם הפקר וחרס׳
וכ״ה הדין בגר מב״ג שמיתתו בסייף וממוט אבד׳
וחתרגים ראי׳ נגר״א וכל״ח :

כל

אלמנה ויתום ל״ת׳ רש״י ה״ה כל אדם׳
כא)
אבל הר״מ פ״ג ה״י מדעות כ׳ רק אלמנה
ויתום עובר בלאו וכ״כ החינוך ס״ה׳ ובמשנ״ח ה׳
דעות סי ,ז׳ הביא סח״ג סי׳ ח׳ כרש" /והביא פלוג'
ר״י ור״ע במכילתא׳ ובחיניך מביא הרבה דברים׳
מה פיתומים יותר משאר אנשים׳ הבא ליפרע מהם
צריך שבועה׳ וב״ד טיענין טבורם׳ ובמעות שלהם ב״ד
מכריחין לרבית דרבנן׳ גס מכריחין כל אדם שיפקח
עיניו על נכסיהן׳ ואי׳ עוד במפי' שאפי ,אלו
שצריכים לימוד והדרכה׳ בר'מ פ״ו ה״י מדמות׳ צריך
ליזהר שלא לענותם יותר מדאי׳ יע׳ שער בת רבים
אריכות׳ ובב״ח ע׳ .ור״ח פ״ד הי״ך ממליה אי׳ רק
דחז״ל לא גזרו ביתומים ברבית דרבק׳ ובחל״ח
•סלסל אי צרין נ״ד להשקיע איסור רניח׳ דהם

יכולים להפקיע ממון ,והביא חשו׳ מסרש״ך אע״ו
מ״ג
בא״ר,
ליתומים לתת מעות
שמותר
ומש אין יכולים לגבות
אביהם
נתן
אם
ועש״ך יו'ד ק״ס סקכ״ו שב׳ שלא ראה מנהג <1
שיהי' מלוין ברבית מעות יתומים ירק ע״י היה!
!ע״ע כברכ״י שצוח מל מנהג זה׳ וכן ללוש משגו<
אלמנה ברביח ,וטנבי״ק יו״ד מ ,שהתיר ומ״ש בפ״ה
ובנונ״ח חמה על החינוך דאיך ב״ד יכול לכוף אי,׳
שיטריח עצמו בגופו .ולהתעסק במעותיהס וההפס׳
יהי׳ שלו׳ וג״כ נסתפק בגר שנתגיירו בגי׳ הקתני?
אתו דאין להם די; קורנות דכקטן שנולד דמי׳ ם״5
אפשר דא״ע בלאו זה דיתוס דהטעס שהם השישי נח
וכאן יש לו אב׳ רק לענין התורה גזיה״כ דלא תשוו
אב ,וכן ישראל הבא על שפחה דהבן אינו מתייחג
אחרי׳ מ״מ ל׳ה יתום — .ועל לאו זס אין מלקוח
וכ׳ החינוך הטעם שיכול לומר שכוונתו לטובתם,
ובהגהות מל״מ כ׳ שלא נח לו בזה׳ רק לפי שאסשי
לא תעני;׳
בדברים יש
בלא מעשה דאף
לוקה אן
אק
בלי מעשה
וכל שאפשר
במעשה׳ וכחיטך מ' שמ״ה פח״ו תקפ׳ג׳ ודפס
הה״ם להיפך בפי״ג ה״ב משכירות דהיכי דמשכחת נו
מעשה אף /בלא עשה מעשת לוקה ,ומנ״ח נסתפק אי
נפסל לפדות כיון דחמור לאו זה:

כי

אס צעק׳ נרמז מ״ש בב״ב מ״ז .ששן
כנ)
ופטנה לש״ש נתכוונו ט'׳ וק׳ מפ״ם
נענשה פנינה דמתו בניה׳ ונלמד דאסור לצער חבירו
אף אס לש״ש נתכוון׳ וז״פ אס ענה תענה אופו
כי אס צעק׳ ר״ל אף אס העני׳ רק למטן צמק
יצעוק אלי שיתפלל לה'׳ בכל זאת יחרה אפי ט'׳
ע׳ בילקיכו הדרוש וגן רוה׳ וג״כ ק' דפתח באלמנה
והול״ל אס ענה תענה אותה׳ ואי׳ דמת מצטער בצער
בני' ואשתו׳ וכמ״ש רש״י במדבר (כ׳ ט״ו)׳ וברטס
י״ח :ידע אבון בהאי צערא׳ וז״ש אם מנה אס
האלמנה חטנה אותו את הבשל בקבר׳ ואם צעק
היתום יצעק אלי האב מהקבר ואשמע צעקתו של
.הבעל ואב—.ויל״ד עוד דלא נ' ושמעתי כי חנון אני
כח״ש בפכ״ו בהשבת עביט׳ וראיתי דכאן אסור
באמת למסור דיט לשמים משוס דאית לי ,דיגא
בארעא׳ ואס צועק לה ,שניהם נענשים׳ וכמ״ש ננ״ק
צ״ג ,ולכן לא מסיים בי חנון אני דהפמועה הוא
לרעה׳ וכמ״ש וחרה אפי והרגתי אתכם בל״ר׳ אכל
בהשבת מכינו שמ״ע שמתן שכרה כצדה ואין נ״י
שלמטה מוזהרק פלי'׳ ואז כודאי יצעק אל ס׳ ני?
דלי״ל דינא בארעא ,כ׳ כ« חנון אגי עז לא יפנש
מבול צעקתו אלי׳ ועמ״ש ברמב״ס פ״ו ה״י מדפוס
■זס:
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דור
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בית דוד  -ב (אה״ע ,חו״מ) [יוסף בן דוד בן שבתי משאלוניקי] עמוד מס  1הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

סימן חך

הלכות חובל בוזבירו

ח־מ
דא תהא למיקם לן גאו לפנינו היקר
ijp 1^0
5
" י
אברהם נתן "יצו להתדיין על אודות ההפרש שנפל ביניהם
ונעלה כהל• דוד הלוי נ ו והיקר כהי*

בשביל כותל החצר שביניהם שה 5דוד הלוי היה טוען שכותל
החצר היא שלו והר אברה׳ נתן היה עוען שהכותל שלו והנה

בהתווכחסיתד זה אותר אני בונה אותה ווה אומר איני מניחן
לבנותה ופערהו* דוד הלזי פיו ואמרלה 5אברהם נתן בפני
ב־י איני מנית אותן לבנות אותה אה ארור אה רשע אה
קארה סין שכינה  toאברהם אמר לנו אתם עדי איןהוא על
לא חמס בשביל בואי לדיןתורה הוא קורא אותי רשע ארור
מארה סין שכינה ! toאברהם נתןדינא קא בעי ולהיו ׳ כי to
דוד תלוי הוא סרבן ולא ציית דינא ואין בידינו כח לגמור
_ דינו הראוי לו לכןכתמו כל דבריו על ספר איןה^ דוד הלוי
־בפני ב״ד דבר להל* אברהם נתןכל החירופיס הכז וכתככד ביד
 toאברהם הנזשילן בפני דייני ישראל שבעיר שאלוניקי זעא
וימנע עלבונו והס יגמרו דינו הראוי לו כי ת״ל יש אלדים
שופסים בארן למוכיח במישור לודים ועושה רשעה נאם
•חותמים פה איסטיפיזעא בשליש אמצעי לחדש אלול שנת
התפ״ת וקים "

5

ברוןנכ יוחנן עקאל

מנאפהלוי

תשובה

על מה שקראו ארור דבר פשוט הוא שהוא
חייב נמי כדאמרי בגת פ ק יקדושץדף
כ״ח הקורא לחברו עבד יהא בנדוי וכתבו סתוס׳ שהוא מכ’מ
הוא קרא לחברו עבד דהוא ארור כך מקללין אותו בארור
וכ״נ הדיטבא זל ו'{ל מכמ דאיהו מוקים ליה.
דהיינו בדוי
בארור כדכתיב ארור מען ולפיכן מנדין אותו דנרוי בו אלה
בו חרס ע*כ הרי דמפני שנמשו מקריאת עבי שהוא ארור
מניין אותו כ״ש כשקוראהו ארור בהדיא
ואעפ> שנתב בס׳ בני ח* סי ׳ ת״ן אות ל״א בשם תשובה
שנמצא כז שאם טזעןששוגג היה ולא היה יודע
שאדור בו חרס נאמן כו' לעדין שאינו כן חדא דאפילו לפי
שיטתו שסובר שתה שחייב נדוי משום שקרא לחברו ארור
הוא משוס דארור הוי חרם ולכן מנדין אומו בגיוי שהו חרס
חשה דא*כ אמאי כשקראו עבד חייב נדוי הלא במה שקראו
עבד לא החרימו ואי משום דעבר הוא אדור הא ודאי ארור
מעיב בקרא בעבד אינו מרה אלא קללה בעלמא אלא ודאי לא
משוס דארור הוא חרם אמרי׳ דמנדין אותי אלא משום לשון
ארירה גופיה וא״כ אפילו יטעון שלא ידע שיש נו מרם חייב
גדוימשום האדירה ועוד דלפי האמת מה שמניין אוחז
איט משום חרס אלא משום קללה בעלמא וכת׳ ש הר*טבא זל

מדויבואלהמז דמשמע דהגמי שמניין אותו הוא משום
האלה לבדוכן הוא כונת התוס״שמןבו מכ״מהוא קרא לחברו
עבד הוא ארור כן מקללין אותו בארור דהיינו נדוי ע״כ
ומבוא ׳הוא שמה שסיימו לומר דהיינו נדויהוא חשו'שהרגישו
על מ״ש דהוי מכ'ת הוא קרא לחברו עבד דהוא ארור בן
מקללין אותו בארור דאינו כן שהרי בגח'אמר יהא בנדוי
שאינו מכ״מ והזללומ׳יהא בארור נדי שיהא מכ״מ ולקסייתו
דהיינו בדוי כלומר דהיינו הן דנדוי נמי ארור הוא כלומר
ימ״ש בגח׳ מנדין אותו אינו לשם חרס אלא לשם קללה דהוי
מכ״« וכן אמר בפ״ג דמ״ק רף ז! ע*א מנ״ל דמחיימינןדכתי
אורו ארור פיאשי דמחמריגןבארורוא*כ אם יטעוןשלא ידע
ועוד
שאדור בו חרם מה תועיל לו שלא לנדותו לשם אלה
דאפי' לפי דברי המשובה מ? שאומר שאם יטעון לא ידעתי
שארור בז הדם נאמן מיינו דוקא כי טעין איהו אבל אי לא
טעיןאנןלאטענינןליהואסי'כיטעין איהו יהוא נאמן

קנב

זאעכ׳י שכתב  otoסי' ת״ך סל״ח אם כופר המבייש אם הוא
ביוש של שוכני עפר יתנו חרם בעדות אבל לא על
אחריםזעש יעוין במרדכי פ' מחובל סי׳ ק״ג זל דהיינו דוקא
כשכופר נעקר הכיוש אבל כשהביוש בעדים ואומר לא ידעתי
פשיטא שמטיליןעליו ח״סלפתותאבל העקר נ״לכמ׳ש שאינו
מועיל לז כלום הטענה
ועוד שהדי יתב הו׳במשפטי שמואל זל סי׳ ק?ר וזל אחרי
שביזה לחברו במעמד עם בעלי תורה מטעם זה חייבנדוי
וראיה מפרק חלק דמפישדאיזהו אפיקורוס זה המבזה חברן
לפני ת״ח ואחרי יאפיקורוס מקרי פשיטא יחייב נדוי ע״כ
זא״כבנ״ינמי שביזהו בפני כ׳י כמ’ש בשאלה דהיינו בפני
אותם המקובלים שם לדיינים לא גרע ממטה חברו בפני ח״ת
ביזשים

ועל

וחייב נדוי (
מה שקראו רשע היה נראה לכאורה שהוא חייב מלקוון

ני כתב הו*ב עצמות יוסף דף נ״ח ע״א בשם ה6י ן׳ מיגאש
זזלמי שאמ׳לחכרו רשעבןרשעטתא כן טמא ממזר בןממזר
ולא השיבו התמחדף דבר ויש עיים בזה משונה זה שחרףאת
חבת חייב שתי מלקיות על מ׳ש לו טמא בן טמא רשע ן רשע
ומותר לו לדחקו בפרנסתו ולהזיקו נוטף על מה שנזכר מלש
הקורא לחברו המור סופג את הארבעיסרשע יורי עתו לחייו
ותה שחייבתי שתי מלקיות עם היות
הואיל וקרא לאביו
הדבר ייוע שתי שהוא ממור בט וזרעו עי סוף כל העולם
ממזרים והואיל וקרא לאביו ממזר הנה נתחייב שיהיה הוא
וזרעו ממזרים להיות שהקדים לקרא ממזר לבן קודם לפי
שיהיה הבן ממזר והאב מר וזה צדף עוד האב לו באומרו
עליו ממזר נתחייב בזהב׳ מלקיות שאם הפן והקייס הא5
בזה לבן לא היה מתחייב כי אם מלקות א' מהטעם שאמרנו
ע*כ הדי שעל קריאת רשע בן רשע חייב ב׳מלקיות אחד
משום הבן ואחי משום האב ואס כן זה שקרא לחברו רשע
חייב מלקות אחד"

אחר ההשקפה נראה דאין חיוב מלקורז על קייאת
אמנם
רשע כדמוכח בגת'לקאת ׳הקורא לחברו ממזר סופג
את הארבעים רשע יורי עמו לחייו דתשמע יהקורא לחברו
רשע אינו סופג את הארבעים ומ״ש ה^י ן'מיגאש זל דחייב
 '3מלקיות על מ״ש לו טמא בן טמא רשע בן ישע  Wשתי
מלקיות בשביל האב שקראו טמא וקראו רשע דאע״ג דאין
מלקות על קריאת רשע כימוכח בגמרא « fסובר זל מסברא
דנפשיה דהיינו דזקא לנןשהוא מתקוטט עמו אבל לאב שאינו
מתקוטט עמו תייג מלקות והיינו דכתב נוסף עלמהשנזכר
במ״ש הקורא לשכרו ממזר כו׳כלומר לבקראו ממור מכר בגא
שחייב מלקות מש״כ בקורא בן רשע שלא נזכר בגמרא שחייע
מלקות אלא הוא ממש שחדש מסברא דנפשיה ות״ש ומותר לו
לדחקו בפרנסתו ולהזי׳קוהזא בשביל הבן עצמו שקראו ישע
ומה שחייב ב׳ מלקיותהוא א׳ משוס רשע ואחי משוס טמא
יטמא הוא כמו רשע והוא היין האמור בגת' ומה שלא חייבו
גס בשביל שאי׳ל טמא כמו שחייב על האב שתים הוא משום
יעל האב שדיט במלקות שיין שתים אכל על הבן שדיט יורד
עי׳ל ניקשיודר ע״ל פעם אתת לא שיין כעם אחרת ונמצא
לפז דבנ*ד שקראו רשע אינו חייב מלקו 'רק שמותר לו לדחקו
בפרנסתו ולהזיקו אבל על מה שקראו ארו׳הזא חיי׳נדוי מלש
וכל זה הוא מדינא אכל אס נראה לב״י להקל או להחמיר

מגלוי למלקו׳או ממלקו ’לניוי הרשות ביים כח״ש  3toמשפתי
שמואל זל סיק^ד וכל וה אס לא השיב המתחרף לתסרףכעין
החריף שאמר לו אבל אם השיב לו איזה דבר של חרוף כעין
מ*ש לו המחרף אז אין על המחרף היין שאמרנו משוס יהא
איפרע מגיה על מה שחירפו שכן נראה מלשון  *toן׳מיגש מ

נואסשיסלהמיצעלירוזרס lOTofrw

שכתב ולא השיבו המחתרף מר כו׳ "
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באותה החרא יד 3אשי צמאן קרינן רשיעא בר רשיעא אפי׳
לרשיעא בר צדיקא נו' והמיל בה נמה תנאים וכתה חלוקים
וחד מנייהו דזהו דוקא כשהאב חי אבל אס חת לא""
?עש
^וסלוק זה מוכרח מהדין שכתבמו^ס זל קודם זה שהמדבר רע
על שוכני עפי* חוטא והיינו כשמבזה על ידי הנן שהוא רשע
שהו* רץ זה נלמד מהמדרש תנחזמא והנה קמתס תחת
אבותיכם תרבות אנשים חטאים א*ל הכ׳הלמשס וני אברהם
יצחק ויעקב חטאים היו נמ״ש המרוני ביומא סימן אלקציג
*גש אס כן מיידי בענין זה שמלבר רע על שומי עפר מחח׳
שמתקוטט עם הנן (אמר דצרין כפרה בסתם ולא מחלק
משמע אפי' הבן רשע ואלו הנא מחלק וסוטר אם הנן רשע
אלא ענ״לדלאסטר הנא אלא כשהאב חי מיהו קשה דהא
ק?ל דקיל טפי מבזה מת מן מבזה חי כדאמר בברנו י המספר
אחרי המת כאלו מספר אחרי האבן ונן ממ״ש המבזה את
החכם אפילו לאחר מותו נו' •
יעוץ במרדכי הרק החובל סימן ק"ב וק״ג

ETO

החכם השלם רב ועצום כמר^ שלמה
l
אאיליחן ישמרהו עליון ויחיהו ויאושר
י
י
בארן נייח ינון עולם אבי״ר
מאי דשו־ר תנת״ר נרו ו?ל על גלש הטור בת״מ רם ת״ך

על

וזל ואפילו הכה עבד כמ1ני של חכרו לולך «' מרן
כנ׳י הדנה להשיב עליו למה הצריך שיהא עבד של אחרים נו׳
?עש והרב הסמ“ענכבם במשעול הנדמים כרי ליישב ד כריו ?ע p
ק ה^ב לח נסי ת״ן האריך למעניתו לישב דברי הטור יעש
זמרן זלהה נשלחט הטהור אשמיט מלת חברו ונת״ש הכמ״ע
געשה לז סמוכים ממ*שהרמנס זל פיו מה' סנהדרין יע״ש
זאני בעניי תמהני מראית אין באוני עולם ובפרט מרן דנל
רז לא אניס ליה עמדו וחרדו עלינו כל החרדה הזאת שהרי

1

הלמוד מרוך בסי אני התעודה ה5מבם נפיב לרוצח זל מה
בין עבדו לעבד אחדיס"שעכדו יש לו רשות להכותו לפיכך נו'
עכ״ל וכ'כ הסמ״ג הרי דנפ׳י אתמר דיש הפרש בין עבדו לעבד
אחרים וא*כ נדיוקא נקטו הרימנם והטור זל הכה עבד מעני
של חבת לוקה כלומר אבל עבד כנעני שלו אינו לוקה כאמור
וא׳נאין מקום לתלונת מרן זל ולתשובות הסמ״ע והב״ח בי
נראה שהוא בתר עכ*ל מכת״ר בדיו
וכבד היינו יכולץ לומר דלא מהני מאי דמ1ב ה5מנם שם
בפי שיש לז רשות להכותו מ ׳ לקב תמיהת מרן זל
מס על אותו לשון יקשה מדן זל קושיתו דכיון דמקשה בנח
שהעבד נקרא אחיך משום דשייך בקצת מצות כאשה כי היכי
ומקשה על הטור וה5מכס בה׳ חובל כן יקשה על ה5מבס בס'
מצת דמאי אולמיה דסאי מהאי זאי קשיא הא קשיא למס לא
הקשה מדין זל קושיא זו אההיא די^מבס זל בה׳ רוצח ששם
אלא שלפי
הקושיא יופר חזקהשמתיר להכותו לכתחילה
האתת נר' דעלמ״ש בה רוצח לאקשיא והתם מיירינשמכהו
שיעשה מלאכתו ובהא הוא דרשאי להכותו כמ׳ש בדברים לא
יוסר עבד יאלת״ה ת?־זי מסי נוובא איו כתב שיש לו ישות
להכותו למשמע אפי לכתחילה הלא אפי נולה להטור זל דאינו
חייב מינקות נלמ לכתחלה היה אסור להכותו דאפילז היה
מקרא מפורש שפטור ממלקות לא בשביל כן היינו יכולין לן ׳

"

סימן תן

שהוא מותר לכתחילה וכן מוכח ממ״ש יש? זל נפ״ב דגגוין
דף כ'א ע־׳ב זל לא אפשר למקצייס דשייך במצוות ואינו רשאי
לחבל נו ואס חבל כו יוצא לחרות בראשי אברים אלמא אינו
רשאי לתבל ט ע*כ וכן מוכח מההוס׳ס' החובל יף  hע״א
ד״ה בעבד כנעני שכתבו דמה שפטור החובל בעבד מעם* שלו
מכלס הוא משוס דהשגת והנזק ואבזרייהו של רגז ואי מותו•
להכותו לכתחלה מה צריכין להאי טעמא ת״ל יהוא מותר
לנתחלהאלא ודאי ע’כ לא אמר ה5מכס ?ל שרשאי להכותו
לכתחילה אלא לצורך מלאכתו וכן כתבו התום' זל בה החובל
דף ז׳ע״א ד״ה את ו?ל אבל בדין יום או יוחים שהוא תחתיו
ויש לו כח לרדותו לעשות מלאכתו סברא הוא שיהא בדץ
יזםאויומיםע״כ»
הרי גלו בזה ג׳ דברים א' שתותר להטמו לכתחילה לעשוון
מלאכתו כ 'שאסור להכותו שלא לצורך מלאכתו מדדקדקו
לפרש לצורך מלאכתו ג' שהטעם שישנו בדין יום או יזמים
הוא בסבה שרשאי להכותו לעשות מלאכתו וא״כ גס ה5מבס
זל שם שבא לומר שהטעה שקנו בדין יום או יומיס הוא
בסבה שיש לו ישות להכותו היינו להכותו שיעשה מלאכתו
כמ׳ש התוספות ואם כן משוס הכי לא קשיא מידי התס אכל
הכא בטור ובהלכות חובל דמיירי במכה עבד חברו מסתמא
הוי נמכהו לרך קטטה ולכן קשה דגם בעבד שלו ליחייב
דלהכות דרך קטטהאפי׳ לעבד שלו אינו רשאי

ולעיקר

"

הקושיא נ’ל במה שנאמר תחלה שאעס?שכתמ

המוספות דמאי דהוי בדין יום או יומים הוא
אץ לדקדק מוה
משום דיש לו כת להכותו לעשות מלאכתו
שאם הכהו דרך ריב ומיץ אינו בדין יזם שהרי סתם כתיב כי
יכה איש את עבדו ולא תחלק וכן מכואר תדברי ה5מבס 5F
דתפליג בין עבדו לעבד אחר ולא מפליג כלה כלידה בעבדו
כין מנה למלאכתי למכה לרן■ קטטה אלמא בעבדו בכל אופן
ישנו בדין יום כו׳ •
ומ״ש התוס לעשית מלאכתו היינו לזמר שעקר דץ יזם מ*
הוא משוס דיש לו כת להכותו למלאכתו וכשפטרו
הכתוב ביזם או חמים פטרו בכל אפילו נהכהו דרך ריב ולא
והשתא בזה זכינו לדין דמיון דפערז הכתו׳ממימה
חלק
למכה דרך ריב ע" כ הוציאו לענץ זה מכלל אחיןזכמו שמצינו
שהוציאו מכלל אחיך לעבין עד זומם ומלבות ועדות כדאי'
התס בס׳ החובל דף פ״ח ע״א וק לענץ רבית ואונאה וגונב
נפש וצדקה כמ״ש התום'שם וכיון להוציאו מכלל אחיןלענץ
מיתה ה״ה נמי ממילא שהוציאו מכלל אחין לענין מלקות
ואפשר להוא ק״ו ממיתה "
כי זה ק לכוין הכתוב אם אמאס משפט עבדי ואמתי

ועל
בריבם עמדי מה אעשה כי יקום אל כז' דקשה האי
בריבם עמלי מיותר ואמאי נקע כי יקום אל אלא נראה צמה
שהחובל בעבדו דרך ריב פטור
שנקדים כי אעפ? שכתבנו
ממלקות מפני שהכתוב הוציאו מכלל אחיך לגבי האדון מ*ת
נראה דהיינו לוקא לפוטרו ממיתה ומלקות דבילי אדם אבל
איסורא מיהא איכא כיון דלא הוי לצורך מלאכה דדך ריב
ומלון וחייב עונש בידי שמיס ז6א אס אמאס משפט עבדי
ואמתי בריבם עמיי רוצה לומר אם אמאס כדין זה להכותו
דרך ריגשהתזייה פטרני ממיתה זמלקומ:לא כשהוא ^p
מלאכה דאו ודאי אני פעור ומותר ’4א כשאתאס בדינו להכותו
בדרך ריב אז מה אעשה כי קום אל דאע״ג דאני פטור מדיני
אלם אני חייב כדיני שמיס וזהו כי יקום אל •

אברדט ועל

ידי הפועל העוסק באמונה במלאכת הקיש מדפיס
יחיאלהתטנה מיכל בן כשיעקב כ״ן אשנט*
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הלכות אונאה סימן רכח

)

סימן רכח

גג

"

אסור להונות בדברים ולגנוב דעת הבריות ולרמות במקח וממכר.

ובו

כ׳ סעיפים.

סעיף א -
א כשם שאונאה במקח וממכר * ,כך אונאה בדברים (א) .וגדולה אונאת דברים
ביאור המשפט
פתחי משפט
גדולה אונאת דברים יותר מאונאת טמון ,והצועק עליה נענה מיד.

דרך עליו וכדומה ,יכול המוכר לסלק את המום
א (א) כך אונאה כדברים ־ דכתיב "לא תונו
והמקח קיים ,וא״כ צריך ביאור אמאי בסעיף דידן
איש את עמיתו ויראת מאלוקיך" .משא״כ
יכול המקבל לבטל את החלוקה אף אם יאמר לו
אונאת ממין  -מקרא אחר כתיב ביה "וכי
"אסלק ממך תרעומת בני המבוי" ,הרי אין כאן מום
בגוף הבית? ונאמרו בזה כמה תירוצים :א) ,במהרש״ם תירץ שבית שאין לו יציאה למבוי  -נחשב מום בגוף
הבית .ב> ר״א דיש לחלק בין חלוקה בגורל לבין מכירה ,שחלוקה בגורל שנעשית בטעות אין עליה שם
חלוקה ,דכיון דגורל הוא על פי ה׳  -כל שהוא בטעות אין על זה שם חלוקה כלל .ג) .ובפתחי חושן מתרץ
על פי המבואר במג״א (סי׳ תל״ז) בעניין המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק מחמץ ונמצא שאינו בדוק ,ויש צד
בגמרא לומר דהוי מקח טעות ולא מועיל שהמשכיר יבדוק את הבית כעת ויתקן את המום[ ,ואף למסקנת
הגמרא שלא הוי מקח טעות אינו אלא משום שבבדיקת חמץ מצווה הוא עושה וניחא ליה לאיניש למיעבד
מצווה בממוניה ,וכמו שפסק השו״ע (באו״ת סי׳ תל״זן אבל בלא״ה הוי מקח טעותן ,וא״כ תקשי מאי שנא
מהמוכר בית לחבירו ונמצא שאין בו דלתות שיכול המוכר להעמיד לו דלתות ואינו מקח טעות? וביאר המ״א
דכיון שהתנה בפירוש בשעה ששכר "על מנת שהבית בדוק" על כן לא מועיל שם תיקון ,ורק אם קנאו בסתמא
מהני תיקון .ועל כן בסעיף דידן כיון שבשעת שחלקו  -חלקו על דעת שיוכל לפתחו למבוי  -לכן לא מועיל
הבא שיתקן[ .ועיין באור שמח פי״ז מהלכות מכירה מה שהקשה על תירוץ המ״א ועיי״ש שתירץ בעניין אחר
לחלק בין איסור לממון ,הבאנו דבריו בביאור הלכה בסימן רל״ב ס״ה עיי״שן .ולפי כל הנ״ל מתבאר :דלפי
תירוץ המהרש״ם שמתרץ שבית בלא יציאה למבוי  -חשיב כמום בגוף הבית ,א״כ גבי מחסן שלא יכול
להשכירו לאחרים ודאי שאינו נחשב מום בגוף הבית ויועיל בו תיקון ולא בטל המקח .ואף לפי תירוץ ב׳
ששונה חלוקה ממכירה [שדווקא בחלוקה בטעות (כירושה)  -בטילה החלוקה משא״כ במכירה] ,א״כ גבי מחסן הנ״ל
שהוא מכירה  -יועיל בו תיקון .אבל לתירוצו של שער המשפט שאם התנה בפירוש לא מהני תיקון  -א״כ
ה״ה גבי מהסן כיון שה.׳!נה בפירוש שקונה המקח על מנת שיוכל להשכיר המחסן לאחרים  -לא יועיל תיקון.
ונמצא שנירון דידן הוי ספק ספיקא ,דשמא עיקר הטעם כהטעם שהבאנו בפתחי משפט דהא דלא יכול לומר
הנותן למקבל אסלק ממך תרעומת בני המבוי ,הוא משום שיכול המקבל לומר "אי אפשי לקנות מריבות
בפתיחת הפתח" ־ א״כ אף הכא יכול הלוקח לומר "אי אפשי לקנות מריבות בהשכרת המחסן" .ואפילו אם
נימא שעיקר הטעם שא״א לומר לו אסלק ממך תרעומת בני המבוי  -הוא משום שיכול המקבל לומר "שכיון
שבשעת החלוקה היה טעות הרי בטילה החלוקה מיד" ,מ״מ שמא הלכה כשער המשפט שאם התנה בפירוש
שקונה המקח על מנת שיוכל להשכיר המחסן לאחרים  -בטל המקח ולא יועיל תיקון .אלא שעדיין יהיה דין
זה תלוי בנידון המפורסם (ככתובות דף ט> האם אפשר להוציא ממון על ידי ספק ספיקא ונחלקו בזה גדולי
עולם .ואפילו למאי דקי״ל להלכה כדעת הסוברים שאין להוציא ממון על פי ספק ספיקא ואפי׳ כמה ספיקות,
וכמ״ש הברכי יוסף (חו״ט סי׳ כה ס״ק טו) ובספר אורח משפט (שם ס״ק פט> ובשאר אחרונים ,מ״מ עדיין יש
לדון דאפשר דהוא רק בספק ספיקא של מציאות ,אבל ספק ספיקא דדינא  -אולי בזה כן יהיה אפשר להוציא
ממון ,ומסתימות דברי הפוסקים לא משמע שחלקו בזה  -ועל כן לכאורה צריך להיות הדין דהמוציא מחבירו
* כך אונאה כדברים  -עיין פתחי משפט במה שכתנו גבי הגוזל שינת
עליו הראיה ,והדין עם המוחזק.
חבירו שיש בו משום אונאת דברים ,ואסור מן התורה להקיץ את חבירו משנתו משום צער .ועיין בשו״ת קרן
לדוד (סימן י״ח> שכתב לדון באופן שרוצה להקיץ את חבירו כדי שחבירו יקיים מצווה דאורייתא או דרבנן,
ועיי״ש שהעלה שבמצות* דאורייתא  -מחריב הוא להעירו משום דין תוכחה כדי לזכות את חבירו במצווה
דאורייתא .ואף אם נאמר שישן נחשב כאנוס  -מ״מ אונסיה כמאן דעבד לא אמרינן .ובמצווה דרבנן [כמצוות
פתחי משפס  -הלכות הונאה יחזקאל ,משה .גרג׳י ,מרדכי עמוד מס 70הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

נד

)

הלכות אונאה סימן רכח

מאונאת ממון ,שזה ניתן להשבון * וזה לא ניתן להשבון (כ) ,זה בגופו וזה בממונו;
והצועק על אונאת דברים נענה מיד .הגה :וי״א דאין מצווין על אונאת דברים אלא ליראי
השם <ג> (נ״י פרק הזהב) .ומי שמאנה את עצמו מותר להוניהו <ד> (שם בשם המדרש).
פתחי משפט

ביאור המשפט

תפילה או לתפילה בציבור]  -אם ידוע שחבירו יצטער
שלא קיים את המצווה  -נמי מחוייב להקיצו משום
מצוות גמילות חסדים ,אך אם חבירו לא איכפת לו
מביטול המצווה  -אין מחוייב להקיצו .ואמנם כל זה
דווקא כשנרדם בשינה באונס [דכיון דאונס הוא לא
חל עליו חיוב מצווה דרבנן כלל]  -אבל אם הלך
לישון במתכווין אף שהיה עדיין שהות לתפילה כגון
שהלך לישון כשעתיים קודם סוף זמן תפילה ,הכא
לאו דאונאת דברים ( .)7והמבייש את חבירו -
תחטפנו
מחוייב להקיצו ,כיון שהיה לו ליזהר שלא
עובר בשני לאוין ־ משום לא תונו ומשום לא
שינה ויעבור ומן תפילה ,ואף שעתה אנוס הוא מ״מ
תשא עליו חטא(ה> .וכן הגוזל שינת חבירו
הווה ליה תחילתו בפשיעה וסופו באונס דקיי״ל
 כיון שמצערו הרי זה בכלל לא תונו (,0(בב״מ צ״ג) דלאו אונס הוא [וכן פסק הרמב״ם בהלכות
שומרים ,ובשו״ע חו״ס סי׳ רצ״א] .ובעניין לעשות רעש ועיין ביאור המשפט( .ב) וזה לא ניתן
לשכניו  -מבואר בשו״ע סימן קנ״ו ס״ב שיכולים לחשבון  -ומ״מ אין לוקה על לאו זה ,משום
השכנים לעכב על אחד מהם אם רוצה לעשות בביתו דהוי לאו שאין בו מעשה  .)0וי״א שמכין
דבר שעושה רעש ,ודעת הרמ״א שם שכל שעושה
אותו מכת מרדות מדרבנן (ח)( .ג) אלא ליראי
בביתו אין יכולים לעכב .אך כל זה באדם בריא ,אולם
=השפ  -היינו שאסור להונות רק מי שירא ה׳,
באדם חולה  -בכ״ג יכול לעכב אף שחלה אח״כ.
אבל מי שאינו ירא ה׳  -מותר להונתו ,דהא
וכתב החזו״א בב״ב סימן י״ג סקי״א שכל דברי הרמ״א
כתיב ״לא תונו איש את עמיתך״  -עם שאיתך
שחולה יכול לעכב נאמרו דווקא בעושה דבר שאינו
בתורה ובמצוות (מ) .וכל זה "דווקא בדבר
מצוי לעשותו בדירה כמו בעושה אריגה וכיו״ב שאין
מצוי בכל אדם ולא ברוב בני אדם ,אבל אם עושה
שהוא מפורסם לאיסור ואצלו הופקר הדבר,
דברים שזה דרכם של בני אדם לעשות בתוך הבית -
אבל סתם ישראל  -אף שעבר על איסור תורה
אין השכן יכול לעכב עליו אף שהוא חולה [אפילו
 יש בו משום אונאת דברים ,כיון דאפשרהיה חולה קודם שבא זה לדור כאן] ,כגון רעש של
שאינו יודע שהדבר אסור (י) .ולעניין גר
ילדים ותינוקות או מכונת כביסה וכדומה[ .ואמנם
שאינו ירא ה׳  -עיין בסעיף ב׳ מה שנכתוב
ראוי לאדם להתחשב בשעות שאין דרך בני אדם
בזה בעז״ה( .ד> ומי שטאנה את עצמו
* וזה לא ניתן לחשבון  -ובפרט
לעשות רעש].
יש ליזהר שלא לבזות ולצער תלמידי חכמים ,ובשו״ע
(יו״ד סימן רמ״ג ס״ו) כתב וז״ל :עון גדול הוא לבזות ת ידי חכמים או לשנאותן ,וכל המבזה את החכמים אין
לו חלק לעולם הבא ,והוא בכלל :כי דבר ה׳ בזה (נ בר טו ,לא) .והטור ןחו״מ סי׳ א־) כתב בשם הירושלמי

תמכרו ממכר לעמיתך או קנה לא תונו איש
את אחיו ויראת מאלוקיך״ (א) .ואף המקלל (P
את חבירו בפניו או המרמה את חבירו בדברי
שקר ( - pיש בו משום אונאת דברים מלבד
איסור קללה או איסור שקר שבהם .וכן
המבעית [מבהיל] את חבירו  -הרי הוא בכלל

ציון המשפט
(א) סמ״ע סק״א .והאי דכתיב בתרוויהו ״ויראת מאלוקיך״  -לפי שדברים אלו מסורים ללב אם כוונתו להונות  -ואין
גלוי הדבר אלא לה׳ לבדו .שם )3( .שו״ע הרב( .ג) אור החיים פרשת בהר )7( .רמב״ם בספר המצוות( .ה) חפץ חיים
בפתיחה חלק לאוין אות י״ד ,ושם כתב שאם הוכיחו ברבים  -עובר על לאוין אלו אף שאינו מדבר עימו קשות ,אבל
אם מדבר עמו קשות עד שמתבייש  -אפילו בינו לבין עצמו  -עובר .והמצער חבירו  -עובר בלא תונו אפילו אינו מתבייש,
והמביישו עובר בשני לאוין( .ו) כן הוא בשו״ת קרן לדוד או״ח סימן י״ח )f( .ספר החינוך מצוה של״ח .ואמנם בספר
מנחת פיתים הביא בשם מהר״ם בן ברוך דס״ל שלוקים מן התורה על אונאת דברים לפי שאינו ניתן לתשלומים ,ע״כ.
וצריך עיון דבריו אמאי לוקים הא סוף סוף אין בו מעשה( .מ) רמ״א סימן ת״כ סעיף ל״ח .ובשו״ע שם כתב שמנדין
אותו עד שיפייסנו( .ט) סמ״ע סק״ג .וביאר בערוה״ש שהטעם שמותר להונות את הרשע בדברים  -שאולי על ידי זה
יחזור בתשובה ,ולכן אין מותר אא״ב כוונתו לכך( .י) הפץ חיים בחובת השמירה ,וכתב בשו״ת בה״ל ח״ה קונטרס
פתחי משפט  -הלכות הונאה יחזקאל ,משה .גרג׳י ,מרדכי עמוד מס 71הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

הלכות אונאה סימן רכח

)

נה

סעיף ב  -צריך להזהר ביותר מאונאת הגר.

ב צריך ליזהר ביותר באונאת הגר ,בין בגופו בין בממונו ,לפי שהוזהר עליו בכמה
מקומות (ה).
סעיף ג  -צריך לחזהו־ ביותר מאונאת אשתו.
ג צריך ליזהר ביותר באונאת אשתו (ו> ,לפי שדמעתה מצוייה (ז>.
סעיף ד  -כיצד הוא אונאת דברים.

ד כיצד הוא אונאת דברים* ,לא יאמר :בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה ,והוא
פתחי משפט
מותר להוניהו  -יש מפרשים דאם אינה אותך"
מותר לך להונותו  -כיון שאינו בכלל
"עמיתך" ,ויש מפרשים שמאנה את עצמו
היינו שמזלזל בכבוד עצמו ונפשו [כגון
שהולך בבגדים בזויים וכדומה] ,ועל כזה לא
הזהירה עליו התורה לשמור על כבודו שלא
להונותו ,דכיון שאינו בכלל הישוב ודרך ארץ
 -אינו בכלל "עמיתך׳ (יא) .ב (ה> בכמה

ביאור המשפט
,שהמבזה תלמיד חכם צריך ליתן לו ליטרא דדהבא
[והוא משקל ל״ו דיברי זהב] ,והרמ״א (ביו״ד שם> כתב
שאין דין תלמיד חכם בזמן הזה לעניין זה ,אבל
הש״ך (שם) כתב בשם המהרי״ט דאף בזמן הזה יש
דין תלמיד חכם לעניין זה .ועוד כתב הש״ך (בחו״מ
סימן ת״כ סק״ט> שראשי וממוני הקהל דינם כתלמיד

חכם לעניין זה ,וכתב שם בגליון מהרש״א שאף
המבזה את חבירו בפני תלמיד חכם  -דינו כאפיקורס.
ובמ״ב (סימן קג״א> כתב דכל שכן שהמבזה את חבירו
בבית הכנסת שהוא בית ה׳ והוא מבזה את חבית
בפני השכינה .ועל כן צריך ליזהר בעניין שליח ציבור
או בעל קורא שטעה  -שלא לביישו ,אלא להעמידו
על טעותו בדרך כבוד * .לא יאמר :בכמה אתה

מקומות  -וכדאמרינן !שמות כב׳ כ׳]" :וגר לא
תונה ולא תלחצנו" .ואף גר שאינו ירא ה׳
אסור להונותו ,כיון דדווקא בישראל דכתיב
בו "לא תונו איש את עמיתו" ועל כן יש רוצה ליתן חפץ זה ,והוא אינו רוצה לקנותו -
כתב הבא״ח (בי תצא ה״ט) פה עירנו מביאים נשים
לחלק בו בין ירא ה׳ שהוא בכלל עמיתך
ערביות ,כלים מלאים חלב חמוץ קפוי ,שקורין בערבי
לשאינו ירא ה׳ וכמבואר בסעיף א׳ ברמ״א,
לבן ,ובלשון אחר יגורט״י ,כדי למכור ,ודרכם לטעום
משא״כ בגר דלא כתיב ביה "עמיתך" ־ אף
תחלה באצבעם מזה ,לידע אם הוא טוב ,ואחר כך
צריך
כשאינו ירא ה׳ אסור להונותו (י .)5ג ס
קונים ,אך יש בני אדם שאינם רוצין לקנות כלל ,ומראין
ליזהר ביותר באונאת אשתו  -י״אלג)
דדווקא באשתו אמרו לפי שהבעל מושל עליה דמעתה מצויה יותר ,אבל מאונאת אדם אחר
 אינה מקבלת כל כך התפעלות .וי״א (יד) דאפילו לאשתו קאמר ,והיינו דאפילו לאשתו שהיאכגופו  -נמי צריך ליזהר ביותר שלא לצערה וה״ה לאשה אחרת .ומ״מ לכו״ע יש איסור אונאה

בכל אישה  -ולא נחלקו אלא אם אף באשה אחרת צריך ליוהר ביותר מהונאתה או רק באשתו.
ולעניין אונאת קטן או קטנה  -כתב בספר החינוך <מצוה של״ח) שאף בקטנים צריך ליזהר שלא
להכאיבן בדברים יותר מדאי אפילו בבניו ובני ביתו או בתלמידיו זולתי במה שצריכין כדי
שיקחו מוסר לילך בדרך ישרה ,ובמנחת חינוך שם כתב דאף בקטנים יש לאו דלא תונו.

(ז) לפי שדמעתה מצוייה  -לפי שהאשה רכה בטבע ,ועל צער מעט היא בוכה ,והשי״ת
מקפיד על הדמעות שנאמר (תהילים ל״ט) "שמעה תפילתי ה׳ ושועתי האזינה אל דמעתי אל

ציון המשפט
המצוות סימן נ״א שתינוק שנשבה אסור להונותו מטעם זה( .יא) סמ״ע סק״ד( .י )5מנחת חינוך מצוה ס״ג( .יג) מהר״ל
בנתיבות עולם( .יד) חפץ חיים בספר חובת השמירה .ולדבריו אפשר דנקט בשו״ע אשתו לפי שאינו מצוי באשה אחרת,
ועוד אפשר דנהט אשתו לסי שרגיל באשתו שהיא לפעמים מצערתו .ועל זה אמרו שמ׳־מ יזהר מלצערה שדמעתה מצויה
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הלכות אונאה סימן רכח

* אינו רוצה לקנותו (ח) .היו חמרים מבקשים לקנות תבואה ,לא יאמר להם :לכו
אצל פלוני ,והוא יודע שאין לו למכור .אם היה חבירו בעל תשובה ,לא יאמר
לו :זכור מעשיך הראשונים .אם היה בן גרים ,לא יאמר לו :זכור מעשי אבותיך.
_אם היו יסורין באים עליו ,לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב :הלא יראתך
כסלתך(ט) זכר נא מי הוא נקי אבד (איוב ד ,ו) .אם נשאלה שאלה על דבר
חכמה ,לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה :מה תשיב בדבר זה ,וכן כל כיוצא
בדברים אלו.
כיאור המשפט
עצמן שרוצים לקנות ,כדי לטעום מכל כלי וכלי,
ואחר כל טעימה וטעימה ,אומרים שלא ערב להם,
והולכים להם ואין קונים כלום ,הרי וה עושה
איסור שגונב דעת הבריות ,וגם גזל בידו ,דאף על פי
שטועם דבר מועט מכל כלי וכלי ,מכל מקום אין בעל
הלבן מוחל ,אלא למי שרוצה לקנות באמת ,עכ״ד.
* אינו רוצה לקנותו  -עיין מה שכתבנו בפתחי
משפט דה״ה שאל יתעה המוכר לקונים שרוצה
למכור חפציו ואין בלבו וכו׳ ,ובפתחי חושן <עמ׳ תלב
סוף הערה ט״ו) נסתפק במי שחפץ למכור ביתו או
שדהו והמצרן רוצה לקנותו ,והמוכר טוען שאינו יכול
לקבוע מחירו שיתכן שאם יפרסם שרוצה למכרו
ימצא מי שישלם מחיר גבוה ,והמצרן מוכן לשלם
ככל הצעה שיציעו אפילו הגבוהה ביותר ,האם מותר
לפרסם ולהטריח קונים כשידוע שלא ימכור רק
למצרן ,והלא עכ״פ איןזה הישרןהטוב כלפי הקונים,
ומ״מ נראה שאם קבעו ביניהם מחיר שמעל זה אין
המצרן מוכן ליתן ־ מותר לפרסם ,דשמא ימצא מי
שיתן יזתר ממחיר זה.

פתחי טשפט
תחרש" (טס .ד (ח) והוא אינו רוצה לקנותו
 ועל כן ,מי שחפץ למכור או להשכיר אתדירתו אסור לו מן התורה לשאול את שכנו
שמוכר אף הוא את דירתו כמה הוא דורש
עבור הדירה אם הוא אינו מעוניין כלל לקנות
את הדירה או לשכרו ורק שואל בשביל לדעת
את מחיר דירתו .כמו״כ מי שקיבל מתנה

מחבירו וחפץ לידע את מחירה כדי שאף הוא
יחזיר לו מתנה בערך דומה ,אסור לו ג״כ מן
התורה לברר בחנות כמה עולה חפץ זה
שקיבל במתנה כאשר אין ברצונו לקנות שם
את החפץ שהוא מברר עליו [אא״כ אומר
לבעל החנות במפורש שאינו שואל אלא
לברר המחיר ולא כדי לקנותן .וה״ה להיפך,
שאסור מן התורה למוכר להטעות הקונים
שרוצה למכור חפציו ואין בלבו ,ומחמת כן

אינם קונים במקום אחר .והעושה אחד מכל
הדברים הנ״ל וכיוצא בהם ,הרי זה אונאת דברים ועובר משום "אל תונו איש את עמיתו" אף
שלא היה לו שום כוונה לצער את חבירו (נח) .כמו״כ אסור לאדם שרוצה לקנות דירה מסויימת
במחיר מוזל ,להתקשר למוכר או לשלוח אליו "אנשים" שיתחזו כ״קונים" ויסרבו לקנות ממנו
את הדירה בטענה שהמחיר הוא מוגזם ויקר וכדו׳ ,כדי שכשיבוא אח "כ המשלח לקנות את
הדירה  -יתרצה המוכר למכור לו את הדירה במחיר מוזל ,דאף זה בכלל "לא תונו איש את
עמיתו" ,ואיסור זה קיים אף אם המוכר ביקש מחיר גבוה עבור דירתו ומחמת פניות המתחזים
־ הוא ימכור את הדירה במחיר הראוי (י .)1ועיין ביאור המשפט< .ט> הלא יראתך כסלתך -
היינו ,הלא מה שאינך ירא את ה׳ ,הוא הוא כסלתך ,שעל כן באו עליך כל הצרות האלה ,דהא
זכור נא מי הוא נקי אבד?  -אלא ודאי אינך צדיק כפי הנראה .ומה שאמרו כן חבריו לאיוב

 -הוא מפני שהיה איוב מטיח דברים כלפי השגחת השי״ת ומדותיו (יח).

ציון המשפט
(טס סמ״ע סק״ה( .מז) ספר חסידים סימן שי״א .אמנם מותר לקונה לברר את מחירו של חפץ מסויים במספר דונזיזת
או אצל מספר בעלי מלאכה וכדומה אם כוונתו לברר מי מביניהם הוא הזול ביותר כדי לקנות אצלו( .יז) משפטי התורה
זז״ב סי׳ י״ד סעיף ד( .יש) סמ״ע סק״ו.
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נז

סעיף ה  -יזהר מלכנות שם רק לחבירו.

ה יזהר שלא לכנות שם דע להכירו ,אע״פ שהוא רגיל באותו כנוי ,אם כוונתו
לביישו ,אסור.
_
סעיף  - 1א .אפור לרמות בני אדם כמקח וממכר או לגנוב דקתם ,כגון שצריך לה וריקם שיש טוס במקח אף
שמכרו בשויו .ב .ואסור לגנוב דקת אפילו של נוי.

ו * אסור לרמות בני אדם במקח וממכר * או לגנוב דעתם (י) ,כגון אם יש מום
במקחו צריך להודיעו ללוקח (יא) .אף אם הוא עובד כוכבים ,לא ימכור לו בשר

ו

פתחי משפט

ביאור המשפט

* אסור לרמות וכו׳  -כתב בספר משפטי התורה
(י) או לגנוב דעתם  -נחלקו הפוסקים אם
(ח״ב סי׳ ב׳ ס״ז ס״ח> אסור למוכר לפרסם במודעות או
איסור גניבת דעת הוא מדאורייתא או
לשכנע קונים שהמחירים אצלו הם הזולים ביותר
מדרבנן ,דאפשר דהוא כלול בכלל לאו דלא
בעיר וכדומה אם הדבר אינו נכון .כמו״ב אסור למוכר
תגנוב ,וכל הנידון של הפוסקים הוא דווקא
לומר לקונה שהוא לא יכול להוזיל את המחיר מאחר
באופן שאין בו גניבת ממון ,אך אי יש בו גם
והוא מרוויח למשל רק עשרה דולר במכירת חפץ
מסויים אם המציאות היא שהוא מרוויח יותר .אולם
גניבת ממון  -פשיטא שהוא אסור מן התורה
מותר למוכר להוזיל מחיר של מוצרים מסויימים
מצד הגניבת ממון שבדבר ,ולפי״ז המזייף
ולפרסם זאת כדי למשוך קונים לחנותו בתקווה שהם
תעודה מקצועית ועל סמך זה מקבל משכורת
יקנו גם מוצרים שאינם זולים ,אך אסור לו לפרסם
גבוהה יותר  -הרי זה גם גניבת ממון (יק).
שחנותו זולה במיוחד ובל המוצרים או רובם נמכרים
ועיין ביאור המשפט( .יא) צריך להודיעו
במחיר מוזל או במחירי מבצע וכדוגמא לדבריו לציין
ללוקח  -והיינו ,אף שמכרו בשויו ומפחית
את מחירם של מספר מוצרים שהוזיל בכוונה .עוד
את דמי המקח מפאת המום ,אעפ״ב צריך
כתב (שם סי׳ ג׳ ס״גן שכמו״כ אסור למוכר לספר לקונה
עובדות בלתי נכונות ,כגון שבמחיר שהקונה רוצה
להודיעו שיש בו מום ,דאף דהונאת ממון אין
לקנות  -היו כבר הרבה אנשים שרצו לקנות והוא לא
כאן  -אונאת דברים יש כאן (כ>.
הסכים ,במקרים אלו אם הקונה השתכנע לקנות
כתוצאה מסיפור העובדות הבלתי נכונות שסיפר לו המוכר ,המוכר עובר על איסור תורה של גניבת דעת,
שנאמר ״לא תגנובו״ .אמנם למרות שהמוכר עבר על איסור גניבת דעת  -המקח קיים והקונה אינו יכול לבטלו
* או לגנוב דעתם  -עיין בשו״ת בה״ל (ח״ב סימן קי״ט> שנסתפק
וכדמוכח מדברי הט״ז (סי׳ של״ב סק״ד).
גבי גבאי צדקה שאוסף מעות עבור תלמיד חכם גדול שהוא במצוקה גדולה ,ושאל אם מותר לו לומר שאוסף
עבור הכנסת כלה כדי שיקבל יותר? ,ועיי״ש שכתב דלדידי יראה לענ״ד דמותר לשנות ,רק דהדבר ספק בידי
אם מותר להטעות את הכירו לומר שגובה להכנסת כלה ,אבל אם כבר גבה להכנסת כלה יראה יותר דמותר
לשנות כאשר אבאר בעזה״י .ועיי״ש שהאריך בזה וכתב שהטעם שאסור לכתחילה להטעות את חבירו  -הוא
מפני איסור גניבת דעת ,אבל אם כבר הטעה את חבירו  -מותר בדיעבד לשנות מצדקה לצדקה ואין בזה בעיה
של שינוי מצדקה לצדקה כמש״כ שם בטעם הדבר .ועיין בספר צדקה ומשפט (פ״ז הערה ה׳> שדן בעניין מגביות
אם מותר להכריז בשקר שפלוני תורם סכום גדול כדי שגם אחרים יתרמו ,דאפשר שיש בזה גניבת דעת אבל
לא גניבת ממק ,ולפי״ז בדבר מצווה מותר ,וצ״ע ,עיי״ש .עוד יש לדון במוסד העושה הגרלה לטובת המוסד
(וה״ה ביחיד לצורך צדקה ,וכ״ש לשם מסחר) ,ומכרו סך תעודות הגרלה ולא הודיעו תחילה כמה מספרים
יכנסו להגדלה  -אם מותר להכניס להגרלה מספרים שלא נמכרו ,ונראה שאסור [אם לא שהמנהג הוא שגם
המספרים שלא נמכרו נכנסים בהגרלה ובעל החפץ זוכה בהם (ועיין ערך ש״י סימן קע״ג סעיף ב> .שעל ידי כן יקטן
סיכוי הקונים לזכות ,ואפשר שיש בזה צד גניבה ,ואע״פ שהקונה אינו יודע כמה נמכרו  -ודאי שעל דעת מכירה
גכנס ולא על דעת שיוסיפו סתם ,וכל שכן להוסיף בלי גבול שאסור ,ועכ״ם גניבת דעת ודאי יש בזה.

ציון המשפט
(ינק שו״ת אגרות משה חו״מ ח״ב סימן ל .וג) פרישה ,וסמ״ע סק״ז.
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1

נבילה בחזקת שחוטה (יב) .ואף לגנוב דעת הבריות בדברים ,שמראה שעושה
בשבילו ,ואינו עושה ,אסור .כיצד ,לא יסרהב (יג> (בחבירו) שיסעוד עמו ,והוא יודע
שאינו סועד ,ולא ירבה לו בתקרובת <יד> והוא יודע שאינו מקבל ,ולא יפתח חביות
הפתוחות לחנוני(טו> ,וזה סובר שפתחם בשבילו ,אלא צריך להודיעו שלא פתחם
בשבילו .ואם הוא דבר דאי בעי ליה לאסוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו ,ומטעה
עצמו שסובר שעושה בשבילו לכבודו ,כגון שפגע בחבירו בדרך וסבור זה שיצא
לקראתו לכבדו * ,אין צריך להודיעו.
סעיה ז ;לא יאמר לו פוך שמן מפך זה והפך ריק וכדומה ,אא״כ עושה לכבדו.
ז לא יאמר לו :סוך שמן מפך זה ,והוא ריקן(טז> .ולא ילך לבית האבל ובידו כלי
ביאור המשפט
* אץ צריך להודיעו  -והנה בירושלמי (פ״י
משביעית) אמרו שאם מכבדים אותו כסבורים שיודע
ב׳ מסכתות והוא אינו יודע אלא אחת  -צריך להודיע
שאינו יודע אלא אחת ,וא״כ הדברים צריכים ביאור
דהכא כתב השו״ע שאדם המטעה את עצמו וכו׳ אין
צריך להודיעו? וכתב ביפה מראה ליישב שאע״ם
שאם טועה מעצמו אין צריך להודיעו כמבואר הכא
בפוסקים ,מ״מ שאני תרי מסכתות שנהנה בכבוד
התורה בחינם ,ובשו״ת מהרי״ט (או״ח סימן י׳) כתב
ליישב שכשמכבדים אותו ושותק  -הרי זה כאילו הוא
מטעה אותם שיודע שתי מסכתות ,א״כ בלקיחת
הכבוד הוי כעושה מעשה לגנוב את דעתם ולכן הדבר
אסור .ולפי״ז נמצא שכל מאי דאמרינן בסעיף זה
שאם אדם טעה מעצמו  -אין מחוייב הלה להעמידו
על טעותו ,הני מילי באופן שאינו מקבל תמורה
מחבירו [בין תמורה ממונית ובין תמורה של כבודן
אלא שחבירו מכיר לו טובה בליבו בלא כל נפקא
מינה מעשית ,אבל אם חבירו נותן לו דבר בעבור זה
שחושב שהלה עשה לו טובה או בעבור שחושב
שהלה יודע מסכת מסויימת אף שאינו יודע  -כל
כה״ג צריך הלה להעמידו על טעותו.

פתחי משפט
(יב> אף אם הוא עובד כוכבים ,לא ימכור לו
בשר נבילה בחזקו! שחוטה ־ וכתב הב״ח
דדווקא הכא אסור להונות את הגוי כיון
שהוא נוגע לדבר ממון ,אבל להונות את הגוי
כשאינו נוגע לדבר ממון כגון להפציר בו
שיאכל עמו והוא יודע שאינו סועד וכדומה
 מותר בגוי ,אך הפוסקים לא חילקו בכך.(יג) לא יכרהב  -היינו ,שלא יפציר בחבירו
יותר מדאי שיסעוד עמו והוא יודע שאינו
סועד [ועל ידי זה יחזיק לו טובה בחינם],
אבל בלא הפצרה אלא לבקש ממנו פעם או
פעמיים אף שיודע שאין דעתו לאכול עמו -
מותר ,דאדרבה אם נכנס אצלו וזה אינו
מכבדו כלל ,הרי הוא מבזהו וירגיש זה

בשפלותו <כא)( .יד> לו בתקרובת  -היינו,
יותר מדאי ,אבל לתת לו מעט  -מותר ,כדי
שלא יתבזה וכדאמרינן לעיל(»)< .טו> ולא
יפתח חביות הפתוחות להנוני  -והיינו ,שלא
מבעיא באופן שהחבית הייתה סגורה והבעל

הבית פותחה בשביל החנווני ומראה את עצמו כאילו פותחה בשביל אורחו  -דודאי אסור,
אלא אפילו באופן שהחבית הייתה פתוחה בשביל החנווני  -ג״כ אסור להראות שפתח עתה
בעבורו ,ולא אמרינן שהאורח הטעה את עצמו לפי שהיה לו לראות שהחביות פתוחות .ודע,
דכל זה דווקא אם לפי האמת לא היה פותח לאורח ,אולם באופן שהאורח חביב עליו שאף

אם הייתה החבית סגורה היה פותחה לפניו  -מותר לו להראות עצמו כאילו פותחו במיוחד
בעבורו(«) .ז <טז> והוא ריקן ־ והיינו ,שהוא יודע בו שלא יסוך ועל כן מציע לו לסוך בו,
ומשום הכי אמר דדווקא בכה״ג אסור מפני גניבת דעת  -כיון שחבירו יחזיק לו טובה חנם,

ציון הטשפט
(כא) סמ״ע סק״ח )«( .סמ״ע שם )«(.סמ״ע סק״ט.

פתחי משפט  -הלכות הונאה יחזקאל ,משה .גרג׳י ,מרדכי עמוד מס 75הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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הבא במחתרת לגנוב ,דיני כרודף שמותר להרגו ,ואם ידוע שלא בא רלו על עסלו ממרז• ואף

אם יעמוד בעל הממון כנגדו לא יהרגנו ,אסור להרגו(לא).

(עי׳ לעיל הערה יא מדברי הגוא״י) ,ועי׳ ביו״ד סימן קנז כמה פרטים באיזה אופן חייב למסור נפשו שלא
יהרג אחר .ועי׳ ביד אברהם שם שנחלקו אם חייב לקצוץ אבר שלו כדי להציל אדם אחר (עי׳ להלן) ,ועי׳
עוד חזו״א יו״ד סי׳ סט כמה פרטים בהלכות אלו ,ובמג״א סוף סימן קנו כתב שמחויב לסבול צער הגוף

כדי שלא יהרג אחר בחנם (עי׳ להלן) ,ובדרכ״ת ביו״ד כתב בשם הש״מ בכתובות דף לג שיסורים

ממושכים חמורים ממיתה ,ואינו חייב לסבול ויש חולקים ,עיי״ש .ובמנ״ח מצוה רלומצדד שבעובר א" צ
למסור נפשו .ועי׳ דרכ״ת שם ס״ק כה אם קטן חייב למסור נפשו .וכתב בשו״ת חו״י סימן ריג שזה פשוט
שמותר לישראל לברוח מן השבי ,ואין לו לחוש לשאר שבוים .ואפילו מדת חסידות ליכא.

ועי׳ כנה״ג

סימן קעג הגה״ט אות ג מדברי הס״ח בענין ספינה העומדת להשבר אם סומכים על גורל לידע בשל מי

הסערה ולהטילו לים ,עיי״ש.

ובאמרי בינה או״ח סימן יג אות ה הביא דברי המג״א דלעיל שחייב

לסבול צער כדי להציל חבירו ,שהוכיח כן מהא דאמרינן בשבת דף לג בעובדא דרשב״י נשים דעתן קלות
דלמא מצערי להו ומגלי לן ,ומשמע שמותר לברוח כשיש סכ״נ ,אע״פ שזה גורם צער לחבירו ,ותמה

>

אמ״ב דמשמע רק במקום צער מותר לברוח ,אבל בסכנת נפשות לחבירו אסור ,ולא משמע כן ,דכיון

שמציל עצמו מה לי אם יתגלגל סכנה לחבירו ,ואפילו בהיזק ממון כתב הרמ״א סימן שפח שמותר להציל

ממונו אע״פ שיגרם נזק לחבירו (עי׳ להלן סעיף כג) ,ואפילו לאחר שכבר בא הנזק שאסור ,היינו דוקא

כשעושה מעשה ,אבל כשאינו עושה מעשה בדבר המזיק ודאי מותר ,וכ״ש להציל נפשו ,וגם מ״ש המג״א
שחייב לסבול צער צ״ע הרי יותר מזה כתב הב״י בשם הירושלמי שחייב להכניס עצמו בספק סכנה להציל

חבירו (עי׳ לעיל) .ובאמת קשה למה יתחייב בכך הרי אסור להכניס עצמו לספק סכנה בשביל עצמו ,ולמה
יתחייב בשביל חבירו ,וכ״ש כשאינו עושה מעשה ,אבל אה״נ לעשות מעשה ולגלות ,ודאי שצריך לסבול

צער ושלא לגלות וחייב בכך מן הדין.

ומביא האמ״ב דברי הרדב״ז (ח״ג סי׳ תרכז) כשאמר לו השלטון

הנח לקצוץ אבר שאינך מת ואם לאו אמית ישראל חברך ,שיש אומרים שחייב להניח לקצוץ האבר מק״ו
משבת ,והשיב הדרב״ז שממדת חסידות הוא ,אבל לדין יש תשובה וכו׳ ,ועוד שלפעמים גם באבר שאין

הנשמה תלויה בו יבא לידי סכנה ,ועוד שדרכיה דרכי נעם ,ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא עינו או
לחתוך ידו או רגלו כדי שלא ימיתו חבירו ,הלכך איני רואה בזה אלא מדת חסידות ,ואשרי חלקו ,ואם יש

סכנת נפשות ה״ז חסיד שוטה ,ע״כ .וכתב הפמ״ג או״ח סימן שכח שאם אומר לו האנס אתה תמית או
אקוץ לך אבר ,יש לומר דרוצח הוא וחייב מיתה ,וסיים האמ״ב דפשוט הוא ,דהא מחויב לסבול צער,

«1מנם מה דפשיטא ליה להרדב״ז שאינו חייב להכניס עצמו לספק סכנה ,תמה האמרי בינה מדברי הב״י

דלעיל ,ועי׳ פרק ב מדברי תוספת יוה״ב שמצדד לומר שמותר לחבול בחבירו במקום פקו״נ שלו.
בשו״ת בנין ציון סימן קעב מסתפק אם מותר להציל עצמוע״י ביוש חבירו ,ומ״ש המלבין פני חבירו

כאילו הרגו ,אפשר דלשון כאילו הוא לאו דוקא ,מיהו אפשר דהוי אביזרייהו דשפ״ד ,ומביא בשם תיבת
גמא להפמ״ג שמסתפק בזה ,ומסיק הבנין ציון שבביוש ישראל גדול ,אפילו הוא ישן ,חייב למסור עצמו

למיתה ,אבל בביוש קטן מותר ,עיי״ש ,וצ״ע .ועי׳ שו״ת מנחת שלמה סימן ז .ועי׳ פרק ד הערה כב בדין
__מציל עצמו מעלילת זיופים( .לא)רמ״א סימן תכה סעיף א ,ואעתיק לשון שו״ע הרב ה׳ נזקי גוף ונפש
סעיף יא (שהם תמצית דברי הפוסקים בדין הבא במחתרת) .וז״ל ,הבא במחתרת לגנוב הוא כרודף,
שהדבר ידוע לו שבעה״ב יעמוד כנגדו להציל ממונו .ולא בא אלא על עסקי נפשות ,שאם יעמוד כנגדו

יקום עליו ויהרגהו ,לפיכך מותר לבעה״ב להקדים עצמו ולהרוג הגנב תחלה ,אא״כ הדבר ידוע שלא בא
אלא על עסקי ממון ולא על עסקי נפשות .כגון שהוא אוהבו לבעה״ב ביותר כאב לבנו .ואחד הנמצא
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פרק טו .אונאת דברים ,מרמה במו״מ וגניבת דעת
א .אמרו חז״ל (א) ,כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים (ב) ,ובכלל אונאת דברים
המצער את חבירו בדברים (ג) ,או המביישו בדברים (ד) ,ויש אומרים שגם המוציא שם רע על
תבירו עובר בלא תונו (ה).
(א) משנה פרק הזהב דף נח ע״ב .וכבר האריכו חז״ל והפליגו בחובת האדם להזהר בדיבורו ,וגם הפליגו
בעונשים ותוצאות חמורות היוצאים מדברים אסורים ,וכמה וכמה ספרים נתחברו בענין זה ,והפליג
בענין זה מרן החפץ חיים זצ״ל בחיבוריו ,שיכול האדם לקלקל בדיבורו ולעבור בכמה וכמה איסורים,

ואמרו חז״ל (ערכין דף טו ע״ב) מאי דכתיב מות וחיים ביד הלשון ,מה יד ממיתה אף לשון ממיתה,

ועיי״ש עוד כמה מאמרים בענין זה ,ומה יתרון לבעל הלשון ,שעיקר יתרון האדם מן הבהמה הוא
הלשון ,וכמ״ש ויהי האדם לנפש חיה ומתרגמינן לרוח ממללא ,ובמקום שינצל האדם יתרון זה להעלות
את עצמו לדרגת נפש חיה ע״י דיבורו בתורה וגמ״ח ,עלול ח״ו בדיבור אסור לירד למדרגה פחותה מן
הבהמה ,ולא באתי בחיבור זה אלא כדי להשלים בע״ה ההלכות המבוארות בשו״ע חושן משפט בענינים

אלה ,ובפרט בדברים הנוגעים למקח וממכר.

(ב) כתב הב״ח ריש סימן רכח שהוצרך לומר כשם

שאונאה במו״ם וכו׳ ,משום שאונאת ממון כתוב בפירוש וכי תמכרו ממכר וגו׳ אל תונו ,אבל אונאת
דברים אינו אלא מדרשה דלא תונו ,והו״א דלא חמירא כ״כ ,לכך שנינו כשם וכו׳ ,ואפשר עוד לפרש

שהדמיון לאונאה במו״מ הוא שאע״פ שאינו ניכר בשעת מעשה .ועי׳ להלן הערה טו מדברי המאירי.
(ג) שערי תשובה לרבינו יונה שער ב אות כד ,וכן מוכח ברש״י בפירוש החומש שכתב ,כאן הזהיר על
אונאת דברים שלא יקניט את חבירו ,וכן משמע מהמשך לשון המשנה והגמרא שהביאו בדוגמאות של

אונאת דברים ,ענינים שיש בהם צער או בושת ,כמו שיתבאר להלן .והרמב״ם בספר המצוות הכליל

בזה גם שלא יכעיסנו ויבהילוהו .ובשו״ע הרב כתב שגם המקללו בפניו ,לבד איסור קללה יש בו משום
אונאת דברים .ובאור החיים פרשת בהר כתב שגם המרמה את חבירו בדברי שקר הוא בכלל אונאת
דברים .ובשו״ת מהרש״ם ח״ב סימן רי כתב שבכל צער שמצער את האדם עובר על לאו דאלמנה ויתום

לא תענון.

ומצאתי

לנכון להעיר כאן על כמה דברים שנפרצו בעו״ה גם במחננו ,ועוברים בשאט

נפש או בשוגג בדברים שבין אדם לחבירו (מבלי שיש בהם דררא דממונא ,שבע״ה נתבארו בחיבור זה,
ועוד יתבארו בדיני נזיקין) ,וכמה דברים הבאתי מספר "הזהרו בממון חבריכם" וספר "הזהרו בכבוד
כבר הזכרתי
חבריכם" ,שהאריך שם בכמה וכמה דוגמאות נוספות בדברים שבין אדם לחבירו.
מדברי הרמב״ם שבכלל אונאת דברים שלא יבהיל לחבירו ,וכן אמרו בשו״ע סימן תב סעיף לב המבעית
את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים (ופטור מדיני אדם משום שאין בזה מעשה ,ולכן נקט

שם אע״פ שחלה ,שאינו חייב בריפוי אלא בדבר שיש בו מעשה כמבואר שם) ,כגון שצעק לו מאחוריו

בספר "הזהרו בממון חבריכם" (עמוד קנו ואילך) האריך בענין
או שנראה לו באפילה וכיוצא בו.
גזל שינה ,ונראה פשוט שמכיון שצער גדול הוא הרי זה בכלל לא תונו (ולשון גזל אינו מדויק כ״כ
בזה אבל איסור צער ודאי יש בזה ,וכ״כ בשו״ת קרן לדוד או״ח סימן יח שאסור מן התורה להקיץ
חבירו בשנתו משום צער ,והאריך שם לדון אם מותר ואם חייב להקיצו כדי שיקיים מצוה דאורייתא

או דרבנן או לאפרושי מאיסורא (ומה שדן שם בדין צער בע״ח באדם ,יתבאר בע״ה בדיני נזיקין) ,ועוד
האריך לדון אם ישן מיקרי בר דעת) ,וגם עובר משום ואהבת לרעך כמוך ,והזכיר שם במי שעושה רעש
בביתו או ברחוב בשעה שהשכנים ישנים ,ונראה פשוט שה״ה הגר בקומה עליונה ועושה רעש באופן
שמפריע לשכן שלמטה במנוחתו ,ה״ז בכלל מצער ,ופשוט שבדברים הכרחיים ,וכן בדברים שגרתיים,
מסתבר שאין בזה איסור ,שעל דעת כן אדם דר בקומה שיש שכן מעליו שאי אפשר להזהר בכגון אלה,
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וסבר וקיבל ,אבל יש דברים שאפשר למנוע ,כגון כשיש צורך להוציא ולהזיז מטות אפשר לעשות בשעה
מוקדמת יותר ,ואע״ס שזה גורם לפעמים אי נעימות ,וכי מפני אי נעימות שלו מותר לגרום צער לחבירו
ולהפריע למנוחתו בשעה מאוחרת ,וכן רצוי שבשעות הערב לילך בבית בנעלי בית רכים .ולא להפעיל

מקדחות או מכונת כביסה וכדומה ,ועוד נראה שאע״פ שלכתחלה אין לחשוש רק בשעה שדרך בני אדם
שוכבים ,אם יודע שהשכן ישן מוקדם מהרגיל בגלל סיבה ,או אפילו שינת צהרים ,או אפילו סתם מנוחה
יש להזהר בכל אלו ,אע״פ שאפשר שמדינא אין השכן יכול למנוע ממנו שימוש בביתו בדרך הרגילה.
ובכלל יש להמנע מרעש מיותר ,שלפעמים מצטער השכן בכך ומתבייש מלהגיד לו ,ועי׳ עוד בדיני

נזיקין בהלכות נזקי שכנים.

בספר

הנ״ל דן בכמה צדדים של גזל שינה ,שעפ״י מנהג המדינה אין להקים רעש לאחר השעה ה־11

בלילה ,מה הדין במסיבה או בשמחה אם צריך להפסיק ,והביא שם תשובת גדול אחד (מבלי לפרש

שמו) שמכיון שזה נעשה נוהג מקובל יש לנהוג כן ,ולענ״ד נראה שהעושה שמחה בביתו אפשר שאינו
קשור לשעה זו ,שכן דרך שכנים לוותר במקרים מיוחדים ,וגם זה בכלל סבור וקיבל (וכמובן שגם לזה
יש גבול ,וגט יש בזה משום לפנים משורת הדין) ,ועי׳ להלן . .עוד דן שם בדין בית מדרש וישיבה
הסמוכים למקום מגורים אם מותר ללמוד בקול רם ,ותשובת אותו גדול שיתכן שיכולים השכנים להתנגד

מראש שלא יקבעו שם ישיבה ,אבל אם לא התנגדו ,או שהישיבה קדמה ,הרי ידע וסבור וקיבל .וצ״ע

שלא ציין לדברי השו״ע בסימן קנו סעיף ג שכתב ,וכן יש לו (לאחד מבני החצר) ללמוד תינוקות ישראל
תורה בתוך ביתו ,ואין השכנים יכולים למחות בידו ולומר אין אנו יכולים לישן מקול התינוקות ,וה״ה
לכל מילי דמצוה שאינם יכולים למחות בידו ,ע״כ ,ומשמע שבכל אופן מותר ,ואפשר שיש לחלק דשאני
התם שהוא אחד מבני החצר ,אבל כשיבא אחד שלא מבני החצר לקבוע שם ללמוד תשב״ר ,אפשר
שיכולים לעכב ,וכבר הערתי בזה בספר צדקה ומשפט פרק יב .ואי״ה בדיני נזקי שכנים אנסה לברר

הלכה זו .וה״ה גם במה שדן שם בדין בית מדרש שאומרים סליחות באשמורת או בחצות אם יכולים
עוד דן שט במקרה שיש שכן חולה ,והשיב אותו גדול שבודאי חייבים להתחשב
השכנים למחות.
בחולה ,ומשמע שם שגם בביהמד״ר כתב כן ,והנה בשו״ע שם בסעיף ב כתב המחבר שיכולים השכנים

לעכב על אחד מהם הרוצה לעשות בביתו דבר המקים רעש ,ודעת הרמ״א שכל שעושה בביתו ובחנותו

אין יכולים לעכב עליו ,וסיים הרמ״א דהיינו דוקא בבריאים ,אבל כשיש חולה יכולים לעכב ,וכתב
הנתיה״מ שם שאפילו חלה אח״כ ,משום דלא שייך חזקה בזה ,עיי״ש ,ומשמע שבמקום חולי לא שייך

הסברא דסבור וקיבל ,ולפי זה יש לדון בכל האמור לעיל שההיתר הוא משום דסבור וקיבל ,שבמקום
חולי יכול מדינא לעכב עליו .ויש להסתפק אם דין חולה נאמר גם בהך דסעיף ג ,והיינו במילי דמצוה,
ששם ההיתר הוא לאו משום דסבור וקיבל ,ויש לדון רא״כ במקום שיש חולה יבטלו הלימוד והתפלה

מביהכנ״ס וביהמד״ר ,ולא מצאתי דבר זה .וצ״ע.
וראיתי בחזו״א בב״ב סימן יג ס״ק יא שדן בדין חולה שיכול לעכב ,ויתבאר בע״ה בדיני נזיקין ,ואעתיק
כאן הנוגע לעניננו וז״ל ,נראה שאין דברי הריב״ש (שבחולה יכול לעכב) אלא בעושה דבר שאינו עיקר

דירה ,כמו בעושה אריגה וכיו״ב שאין זה מצוי בכל אדם ולא ברוב בני אדם ,אבל אם עושה דברים
שרוב ב״א עושין ולפעמים תשמישן ודיבורם משמיע קול שמפריע את החולה ,אינו יכול למחות ,אף
אם החולה קדם ,ורשאי אדם לבנות בית אצל חבירו ולהכניס את העוללים והיונקים שצועקים בלילה,

ואין החולה יכול לעכב עליו ,שהרי אינו יכול לצאת מדירתו ,ע״כ .ומדבריו נראה שכל דבר הרגיל
לעשות במקום מסוים בכלל זה ,ולפי״ז נראה שגם בביהמד״ר וביהכנ״ס אין החולה יכול לעכב ,ואפשר
שכשעושים לפעמים שמחה גם זה בכלל תשמיש דירה באופן המקובל ,ולפי״ז דברי הריב״ש לא קאי
ועפ״י האמור נראה דלאו דוקא בביהמר״ר ,דה״ה ליחיד הלומד
גט במלמדי תינוקות ,וצ״ע בזה.
בביתו חשיב כמילי רמצוה ואין השכן יכול לעכב עליו מללמוד בקול ,ומ״מ נראה שכל שאפשר לעשות
באופן שלא יפריע מנוחת השכן חייב להשתדל בכך ,ועכ״פ לפנים משורת הדין ,וכן יש להזהר בערב

פתחי

תכח

פרק טו

חושן

סוכות בשעת הקמת הסוכה שיש רעש ,שאע״פ שמצד הדין נראה שאינו יכול לעכב עליו אפילו בשעות
הלילה (אם כי מסברא נראה שגם לזה יש גבול ,דלא מסתבר שיוכל לעשות רעש בחצות הלילה) ,מן
הראוי להתחשב במנוחת השכנים ובסבלם.
עוד העיר בספר הנ״ל בענין ביקור אצל מכרים או קרובים או סתם בילוי אצל שכנים בשעות שאינן

נוחות .שלפעמים מתביישים בכך ,ובפרט בזמן שבדרך כלל עקרת הבית עייפה ,ויש בזה משום צער

(וביקור בשעות הערב לפעמים אינו רצוי מטעמי צניעות) ,ובכלל זה לטלפן בשעות מנוחה ,וגם כשהולכים
לנחם ,לפעמים באים בשעות אכילה או בשעה שהאבל צריך לנוח ,וע״כ כל אחד יכלכל מעשיו באופן

שלא יצער חבירו.

עוד

עמו מחמת ריח הפה.

מעיר שם במי שאכל דבר שריחו נודף ,שלפעמים גורם צער למי שמדבר

עוד

כתב שם בענין פתיחת חלונות או סגירתם במקומות ציבוריים ,וכן

בביהכנ״ס ,שלפעמים יש אחד שיש לו צער ומתבייש מלומר לו ,או שאינו רוצה להתקוטט (ולפעמים

גורם גם מחלה ח״ו).

ובדבר

זה יש לדון גם כשאינו מתבייש ,כשזה מצטער מחמת פתיחת החלונות

וזה מצטער מחמת סגירתם (הדבר מצוי באוטובוס ,ובפרט כשיש מעשנים שזה ודאי דבר הגורם צער

למי שאינו רגיל בזה ,ובודאי שיש להמנע מזה) ,מה עדיף צער החום או צער הקור ,ודבר זה צריך
בירור ,ולפעמים גורם הדבר חיכוכים גם בביהכנ״ס ,ומסברא היה נראה שהולכים לפי דעת רוב המתפללים

וגם לפי מזג האויר ,ואם יש שחושש מפני מחלה אפשר שמוטב שישאר בביתו מאשר לגרום צער לשאר
המתפללים ,ופשוט שאם יש אפשרות לפתוח בחלק מביהכנ״ס ובחלק השני לסגור ,שצריך לעשות כן,
ומוטב לוותר על מקומו הקבוע מאשר לגרום צער לאחרים ,אמנם באוטובוס הדבר קשה יותר ,וכשיבינו

ראיתי לעורר כאן עוד
ויתחשבו האחד בדעתו של חבירו ,אפשר למצוא פתרון המניח דעת כולם.
דבר הגורם צער ,במי שבא מאוחר לביהכנ״ס ,או שמאריך בתפלתו ,ומשום כך אין זה שלפניו יכול
לפסוע אחר התפילה ,וגם אינו יכול לישב בשעת חזרת הש״ץ ,ומצטער בכך ,וע״כ מן הראוי למי שיודע

שע״י תפלתו יגרום צער לחבירו ,שיעמוד במקום שלא יפריע ויצער לאחרים.

ובספר

הנ״ל דן עוד

בענין עקיפת תור ,ובאיזה אופן מותר לשמור ,ובעצם המושג "גזל זמן" יש לדון הרבה ,שלפעמים יש
בזה גם משום דררא דממונא ,וכמו שמצינו חיוב תשלומים על שבת ,וממילא אף בלי מעשה שאין דין

תשלומין ,מסתבר שעכ״פ אסור ,ועכ״ם אף במקום דליכא דררא דממונא יש בזה צער עכ״פ .ועי׳ פרק

ט הערה ל.

ובאופן

כללי מן הראוי לשמור על הכלל דעלך סני לחברך לא תעביד ,ואם עושה דבר

מסוים שגורם צער לחבירו הרי הוא בכלל לא תונו ,ועכ״פ מעין לאו הבא מכלל עשה דואהבת לרעך
כמוך ,וכעין זה כתב בפלא יועץ ערך אונאה ,וכבר כתב בספר החנוך מצוה שלח שאין באפשר לכתוב
פרטי כל הדברים שיש בהם צער לבריות ,אבל כל אדם צריך להזהר כפי מה שיראה ,ע״כ.
(ד) סמ״ע סימן תכ ס״ק מט ,וגם זה משמע מסוגית הגמרא דנקט דברים שיש בהם בושת לחבירו ,וכמו
שיתבאר ,ועי׳ עוד ברמ״א סימן ו1כ סעיף לח כמה פרטים בענין דיבורים שיש בהם בושת או קלון
לחבירו ,וכ״ש כשגורם לו הלבנת פנים ,שכבר אמרו חז״ל (ב״מ דף נח ע״ב) המלבין פני חבירו ברבים

כאילו שופך דמים ,וגם אין לו חלק לעוה״ב ,ומשמע בתוס׳ סוטה דף י ע״ב שהלבנת פנים בכלל רציחה,

ועי׳ שו״ת בנין ציון סימן קעב ,ומשמע שאפילו שלא ברבים אסור ,אלא שאינו חמור כ״כ כמלבין פניו
ברבים ,וכן משמע ברמב״ם פ״ו מה׳ ריעות .ובשער משפט סימן קפח סעיף א כתב בשם שו״ת שבו״י
ח״א סימן קסד דעכו״ם אינו מצווה על הלבנת פנים ,ותמה המשפ״ש שם דא״כ למה היה מותר לתמר
להשליך עצמה לכבשן ,וציין לדברי התוס׳ בסוטה הנ״ל שנראה דהוי בכלל רציחה ,וא״כ גם ב״נ מצווה

ובגמרא ערכין דף טו ע״ב אמרו שהמבייש חבירו (אפילו בשעת תוכחה) עובר משום לא
בזה.
תשא עליו חטא ,וכתב הח״ח בפתיחה (חלק לאוין אות יד) דמה דמשמע מרש״י שם דהיינו דוקא ברבים,

אפשר דלא פליג על הרמב״ם ,אלא דמילתא דפסיקא נקט שברבים דרך שמשתנים פניו אפילו אינו מדבר
אתו קשות ,אבל אם דיבר אתו קשות עד שמתבייש ,אפילו בינו לבין עצמו עובר ,והמצער חבירו עובר
כלא תונו אפילו אינו מתבייש ,והמבייש עובר בשני לאוין .עיי״ש .ועי׳ בביאור הגרי״פ לסה״מ לרס״ג

פתחי
ב.

חושן

פרק טו

המאנה בדברים עובר בלאו דלא תונו איש את עמיתו ,אבל אין בו תשלומין (י),

תכט
ואינו לוקה

מן התורה (ז) ,אבל מנדיץ אותו עד שיפייסנו (ח) ,ויש אומרים שמכין אותו מכת מרדות
מדרבנן (ח*).

עשה נח.

וכתב הח״ח בספר חובת השמירה (בענין העשרה דברים) שגם בכתב או ברמז שייך

האיסור דאונאת דברים אם כוונתו לצערו ,וכן משמע בספר החנוך מצוה שלח ,ובקונטרס שערי אונאה
הוכיח מהא דתמר שאפילו שלא בפניו יש איסור הלבנת פנים ,אם יבא ע״י זה לידי בושת ,ובשם ספר
יראים כתב שאפילו מראה לו פנים רעות עובר על לא תונו.

כתב בכסף הקדשים סימן תכ שאין

המבייש בדברים חייב אלא כשנתכוין לבייש ,ועפ״י הבחנת השומעים יש בזה ביוש ,אבל אם מתכוין
לומר לו מה שנראה בעיניו ,אינו בכלל לא תונו ,ואע״פ שהוברר אח״כ שטעה בדבריו ,כיון שהלך

**?ומו ,או שהיה מוטעה פטור מכלום ,ועיי״ש עוד שכתב שעניית עזות ,אע״פ שאין ראוי לעשות כן,
אינו בכלל אונאת דברים (עי׳ להלן בדין עניית עזות לת״ח) .אא״כ ראו בני העיר לעשות תקנה כדי

לגדור פרצה .יש להם לעשות עפ״י חבר עיר .ובשו״ע הרב סעיף כט משמע שאפילו אינו מתכוין לבייש,
אע״פ שאין בזה איסור ,מ״מ צריך להזהר מזה ,וכתב שאפילו עושה מעשה טוב וע״י זה באה הבושת
לחבירו יש להמנע ,כדמוכח בהא דמר עוקבא (כתובות דף סז ע״ב) שהשליך המעות לעני בסתר כדי

שלא יתבייש .ועי׳ בספר "הזהרו בכבוד חבריכם" כמה וכמה פרטים בדברים השכיחים שגורמים בושת
לאחרים.

ומשמע מדברי האחרונים שיש צדדים להקל ולשקר כדי שלא לגרום צער או ביוש לחבירו,

וכ״כ בספר חסידים סימן תרמב ,אלא שאם יכול לשנות באופן שלא יהא נראה כ״כ שקר גמור ,יעשה

(ה) דרכי משה סימן רכח ,ובשם הסמ״ג כתב שהוא בכלל רכילות.
כן .ועי׳ ספר חתן אמת ליעקב.
(ו) כמ״ש בגמרא (ב״מ דף נח ע״א) זה לא ניתן להשבון (צ״ע בפמ״ג סימן תרו מש״ז שלכאורה משמע
מדבריו שאין בזה משום עבירה בין אדם למקום ,דמ״ש מגניבה וגזילה ומזיק) ,ועי׳ להלן בדין מבזה
ת״ח .וכתב בשו״ע סימן ו1כ סעיף לט ,אע״פ שהמבייש בדברים אינו בר תשלומין ,עון גדול הוא ,ואין
המחרף ומגדף לעם ומביישו אלא שוטה רשע וגס רוח .ע״כ ,ובושת וצער הבא ע״י מעשה יש בו
(ז) ספר התנוך מצוה
תשלומין ,והם מתשלומי נזק ,כמבואר בסימן ו1כ ,ויתבאר בע״ה בדיני נזיקין.
( ,hHמפני שאין בו מעשה ,ועי׳ מנ״ח שם ובשד״ח כללים מערכת המ׳ כלל יד ד״ה וכתב עוד ,ובמנח״פ

כתב בשם מהר״ם ב״ב שלוקין מן התורה על אונאת דברים ,משום שאינו ניתן להשבון ,עיי״ש.
(ח) שו״ע סימן א סעיף ו (וכתב שם עד שיפייסנו לפי כבודו) ,ובסימן ו1כ סעיף לח .וכתב שם שיש
לב״ד בכל מקום ובכל זמן לגדור כפי מה שיראו.

ובשו״ע יו״ד סימן רמג סעיף ו כתב ,עוץ גדול

לבזות ת״ח או לשנאותן ,וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעוה״ב ,והוא בכלל כי דבר ה׳ בזה

(ושם סעיף ז) ,מי שהעידו עליו שביזה ת״ח אפילו בדברים (וימ״א ,אפילו שלא בפניו) ,ב״ד מנדין אותו
ואין מתירין לו עד שירצה החכם וכו׳ (צ״ע שגם בשאר אדם הדין כן) .ובטור סימן א הביא בשם

הירושלמי שהמבזה ת״ח צריך ליתן לו ליטרא דדהבא (כתב הסמ״ע שם ס״ק כג דהיינו משקל ל״ה או
ל״ו דינרי זהב) ,והרמ״א ביו״ד שם כתב שאין דין ת״ח בזמה״ז לענין זה ,אבל בש״ך בחו״מ סימן א

הביא בשם מהרי״ט שגם בזמה״ז יש דין זה .וכתב עוד הרמ״א ביו״ד שם שאם התחיל החכם במריבה

וגרם בכך שיבזוהו ויתרסו כנגדו ,אין דין נדוי ,ומ״מ אף אם התחיל החכם קצת אין רשות לכל אדם
כתב הש״ך חו״מ סימן תכ סק״ט
להחציף נגדו לענות לו בעזות ,והכל לפי ראות עיני הדיינים ,ע״כ.
שראשי וממוני הקהל דינם כת״ח לענין זה ,וכתב בגליון מהרש״א שם שגם המבזה חבירו כפני ת״ח
דינו כאפיקורם ,ועי׳ שו״ת משפטי שמואל סימן קיט .ובמ״ב סימן קנא כתב דכ״ש המבזה חבירו
בביהכנ״ס שהוא בית ה׳ ,שמבזהו בפני השכינה .ויש להזהר בענין ש״ץ או בעל קורא שטעה שלא
להלבינו אלא להעמידו על טעותו בדרך כבוד ,עי׳ או״ח סימן קמב ,וכ״כ בספר חסידים סימן קלט שאם

שמע מלמד טעות לתלמיד לא יאמר לו בדרך שיתבייש.

(ח*) רמ״א סימן ו1כ סעיף לח ,ועי׳ פת״ש

פתחי
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ביותר צריך להזהר מאונאת הגר(ט) ,וכן באלמנה ויתום( ,),וצריך להזהר באונאת אשתו

לפי שדמעתה מצויה (יא) ,וגם אונאת קטן בכלל האיסור (יב).

ד.

יש אומרים שאין מצווין על אונאת דברים אלא ליראי השם ,ומי שמאנה את עצמו מותר

להונהורג).

שם בשם שו״ת חת״ס חו״מ סימן קפא בענין פדיון מלקות בתשלומין והתשלומין למי.

(ט) שו״ע סימן רכה סעיף ב ,בין בגופו ובין בממונו ,לפי שהוזהרו עליו בכמה מקומות ,ועי׳ להלן,
ועי׳ שו״ת מהריט״ץ סימן קצ.

(י) חפץ חיים בפתיחה שם ,שגם בהם הוזהרו שלא לענותם ,וכ״כ

בערוה״ש ,ושיעור יתום לענין זה ,כתב הרמב״ם פ״ו מה׳ ריעות עד שיכולים לעשות כל צרכיהם כשאר
כל הגדולים (עי׳ מ״ש בזה בספר ברית יהודה פרק ז סעיף ב) ,ולענין אלמנה כתב הרמב״ץ בפירוש
החומש (שמות כב) שאפילו היא עשירה ובעלת נכסים ,מפני שדמעתה מצויה ונפשה שפלה ,ובאבן

עזרא שם כתב שגם הרואה מענה אלמנה ויתום ושותק הוא בכלל האיסור.

(יא) שו״ע סימן רכח

סעיף ג ,והמהר״ל בנתיבות עולם נתיב אהבת ריע כתב דדוקא באשתו אמרו ,לפי שהבעל מושל עליה
דמעתה מצויה יותר ,אבל מאונאת אדם אחר אינה מקבלת כ״כ התפעלות ,והח״ח בספר חובת השמירה

(בענין העשרה דברים בחלק הקצר) כתב אפילו לאשתו ,ומשמע דה״ה באשה אחרת ,ולדבריו אפשר
דנקט אשתו דאע״ם שהיא כגופו אסור לצערה ,או נקט אשתו לפי שאינו מצוי באשה אחרת ,ועוד אפשר
שבאשתו רגיל שהיא לפעמים מצערתו ,וע״ז אמרו שמ״מ יזהר מלצערה שדמעתה מצויה.

(יב) בספר

החנוך מצוה שלח כתב וז״ל ,ואפילו בקטנים ראוי להזהר שלא להכאיבן בדברים יותר מדאי ,זולתי
במה שצריכין הרבה כדי שיקחו מוסר ,ואפילו בבניו וב״ב ,והמקיל בהם שלא לצערם בענינים אלה
ימצאו חיים ברכה וכבוד ,ע״כ .ולכאורה משמע שאין זה מעיקר הלאו ,אלא מתוך זהירות ,אבל במנ״ח
שם כתב דלאו זה קאי גם על קטנים ,ואפשר שמ״ש החנוך לשון זהירות היינו בקטנים כשרוצה להדריכן,

כדמוכח מהמשך לשונו ,אבל בקטן דעלמא ודאי שעובר בלאו ,ומ״מ נראה שאף המנ״ח מודה שאם
מצערן כדי להדריכם בדרך ישרה אין בזה שום איסור ,ורק שלא יכאיבן יותר מדאי ,וכמ״ש החנוך,

ונראה דה״ה ברב עם תלמידיו מוזהר שלא לצערן יותר מדאי .ועי׳ עוד בדיני נזיקין בענין הכאת תלמידים.
ומן הראוי לעורר שיש המזלזלים בצער קטנים ,ואף חושבים זאת ל״חכמה" ,ועפ״י המבואר איסור
גמור הוא ,ועובר על לאו דאורייתא .ובספר הזהרו בכבוד חבריכם כתב שיש להזהר מלבחון ילד אחר

בחינת פתע (שלא למטרת לימוד) ,שמא יכשל בתשובתו ויצטער ,ושם כתב עוד בענין מבייש קטן או
מצערו שבגדול צריך שיפייסנו עד שימחול לו ,אם קטן בר מחילה בענין זה ,ואותו גדול כתב שמועיל,
וכתב בשם גדול אחד שאירע שפגע בקטן ,וביום שנעשה בר מצוה בא לשמחתו וביקש מחילתו.

(יג) רמ״א סימן רכח סעיף א ,והוא מדברי הנ״י שלמד כן מהא דאמרו בגמרא שם מאי דכתיב ולא תונו
איש את עמיתו ,עם שאתך בתורה ובמצוות( ,וכתב ביראים סימן קב שאם הוא עבריין במזיד אפילו

בדבר אחד ולא עשה תשובה מותר להונותו בדברים) ,וכתב בשם המדרש שגם כשמאנה עצמו אינו
בכלל עמיתך ,וכעין זה כתב הב״ח בשם המרדכי ,והסמ״ע שם כתב בשם יש מפרשים בהך דמאנה את
עצמו דהיינו שאם מאנה אותך ,גם אתה מותר להונותו (וכן פירש בבאה״ג) ,אבל הסמ״ע דחה פירוש
זה ,ומפרש שאם מזלזל בכבוד עצמו ונפשו ,על כזה לא הזהירה תורה ,וגם אחרים מותרים להונותו
ולזלזל בכבודו ,וכתב הסמ״ע שאין הטעם מפני שאיש כזה אינו ירא שמים ,אלא כיון שאין דרך בני
אדם להונות עצמם ,הרי אינו מבני הישוב ודרך הארץ ,ומביא בשם הלבוש שמפרש להיפך ,דמי שאינו

ירא שמים הרי הוא מאנה את עצמו ומותר להונותו ,ודחה הסמ״ע פירושו .וביראים סימן קפ כתב שאם

הונה אותו הרי הוא עבריין שמותר להונותו ,ומ״ש שאם הונה אותו ,והרי גם במאנה אחרים הרי הוא
עבריין ,כתב בתועפות ראם שם שלגבי אחרים צריך לברר הצדק עם מי ,אבל כשאינה אותו ויודע שבחנם

פתחי
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תלא

כיצד אונאת דברים (יד) ,לא יאמר בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה ,בשעה שאינו רוצה

לקנותו (טי) ,היו תמרים מבקשים לקנות תבואה לא יאמר להם לכו אצל פלוני ,והוא יודע שאין

ובספר התנוך משמע כפירוש הראשון שבסמ״ע ,שכתב וז״ל,
אינהו א״צ לחקור ומותר להונותו.
ואולם לפי הדומה אין במשמע שאם בא ישראל אחד והרשיע לצער חבירו בדברים רעים שלא יענהו
השומע ,שא״א להיות האדם כאבן שאין לו הופכים ,ועוד שיהיה בשתיקתו שוה כמו על החירופים,
ובאמת לא תצוה תורה להיות האדם כאבן שותק למחרפים כמו למברכים ,אבל תצוה אותנו להתרחק
מן המרה הזאת ושלא נתחיל להתקוטט וכר ,ויש לנו ללמוד דבר זה מאשר התירה תורה הבא במחתרת
להקדים ולהרגו וכר ,ואולי יש כת מבני אדם שעולה חסידותם כ״כ שלא להכתיר עצמם בהוראה זו

להשיב חורפיהם דבר ,פן יגבר עליהם כעסם ויתפשטו בענין יותר מדאי ,ועליהם אמרו רז״ל הנעלבין
ואינם עולבין שומעין חרפתן ואינם משיבין ,עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ,ע״כ.
ועי׳ חפץ חיים בפתיחה חלק הלאוין אות ח וט שהאריך בדברי החנוך בענין איסור נקימה ונטירה ,ועי׳

ובמאירי

עוד בסימן תכא בסמ״ע וט״ז שם בענין הכאה כשזה קדם והכהו ,ויתבאר בע״ה בדיני נזיקין.
נראה שמפרש הך מימרא דאת שאתך בתורה ומצוות שלא בא למעט אלא עכו״ם ,וכן משמע בש״מ
בשם הר׳ יהונתן ,וכן מפרש הגרי״פ בביאורו על הסמ״ג בדעת הרמב״ם שלא הביא הך דרשה ,או דס״ל

דבא לרבות אונאת אשתו ,וכמ״ש בש״מ בשם הריטב״א ,וכתב עוד בדעת שאר פוסקים שדוקא בישראל
דכתיב עמיתך יש לחלק בכך ,אבל בגר דלא כתיב עמיתו ,אף אם אינו ירא השם אסור להונותו ,וכ״כ
ובערוה״ש כתב שלרשע מותר להונות בדברים שמא עי״ז ישוב בתשובה ,ולכן
במנ״ח מצוה סג.
אם כוונתו לכך מותר ,והח״ח בחובת השמירה שם כתב דדוקא בדבר שמפורסם לאיסור ואצלו הופקר

הדבר ,אבל סתם ישראל ,כל שהוא בכלל ישראל יש עליו איסור אונאת דברים ,ולא הותר רק במינים,
וכמו שאמר דהע״ה הלא משנאיך ה׳ אשנא ובתקוממיך אתקוטט ,עיי״ש (וכתב בשו״ת שבט הלוי ח״ה

קונטרס המצוות סימן נא שתינוק שנשבה אינו בכלל מאנה את עצמו שיהא מותר להונותו) ,ועי׳ לעיל

בענין ת״ח שהתחיל במריבה .וראיתי בשם בינה לעתים שמפרש הפסוק לא תונו איש את עמיתו ,אפילו

י*׳

הוא עמיתו ברמאות ,דהיינו שזה רימה אותו קודם ,לא תוננו ,אלא יוציא ממנו בב״ד ,וע״ז מסיים ויראת
מאלקיך.
(יד) כבר נתבאר לעיל באופן כללי מהו גדר אונאת דברים ,ואביא כאן מה שהוזכר בשו״ע עפ״י הגמרא
(טו) שו״ע סימן רכח סעיף ד ,והוא לשון המשנה (ב״מ דף נח
וכמו שביארו האחרונים דבריהם.
ע״ב) ,ושם בברייתא אמר ר׳ יהודה אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים ,ולכאורה היינו

הך דמשנה ,ובשניהם הוא מצער את המוכר שמתאכזב כשאינו קונה ,אבל המאירי כתב שיש בזה גם
פסידא ,וז״ל ,לא יאמר בכמה חפץ זה וכר ,שהרי מתוך שבוש לומר שאינו רוצה ליקח משפיל לו מקחו

לומר שאינו שוה כל כך ואחרים שומעים ,ונמצא גורם לו פסידא ,ואפילו לא היה שם אדם ,מ״מ מטריחו

ומצערו ,שחשב למכור ולא מכר ,ואח״כ נתגלגל לאונאת דברים שלא יביישוהו בדברים וכו׳ (נראה

שהמאירי מפרש מה שאמרו כשם שאונאה במו״מ כך אונאה בדברים ,היינו אונאת דברים במקח וממכר),

וגם בספר החנוך משמע דהך דר״י היא אונאה פחותה מהך דמשנה .והרשב״ם בפסחים דף קיב ע״ב
פירש במ״ש אל תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמים ,שנמצא מפסידו חנם ,משום שלא יקחנו אחר
מאחר שאתה מהפך בו (ומ״ש שם שהמוכר ישראל ,משמע שבמוכר עכו״ם מותר ,ומשמע שאין בזה

אונאת דברים אלא הפסד ,ולא איכפת לן גבי עכו״ם משום שאינו הפסד ממש ,וצ״ע ,ועי׳ פרק ט הערה
ובחובת השמירה שם פירש בדברי המשנה שהאיסור הוא מפני שמטריחו בדברים חנם ,ובדברי
לז).
ר״י כתב בהג״ה שם וז״ל ,בשו״ע לא העתיק דברי ר״י רק דברי המשנה ,ואפשר דס״ל דדין אחד הוא,
דכיון שאין לו מעות אינו רוצה ליקח ,ואפשר דס״ל דדברי ר״י אף כשרוצה ליקח רק שאין לו דמים
עכשיו ,ולו ידע המוכר מזה.לא היה מדבר עמו .ולכן הוא בכלל אונאת דברים ,וחכמים פליגי ,ולכן לא

תלב
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לו למכור (טז) ,אם היה חבירו בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,ואם היה בן

גרים לא יאמר לו זכור מעשי אבותיך (יז) ,היו יסורין באים על חבירו לא יאמר לו כדרך שאמרו
חביריו לאיוב זכר נא מי נקי אבד (יח) ,נשאלה שאלה על דבר חכמה לא יאמר למי שאינו יודע

העתיק זה להלכה ,וכן משמע קצת בגמרא פסחים דף קיב ג׳ דברים צוה ר״י לרבי ואחד מהם שלא

יעמוד על המקח בשעה שאין לו דמים ,ומשמע שאין זה רק מדה בעלמא ,וסיים שלפי״ז ברוצה ליקח
אף שאין לו דמים ,יש לומר שאין בזה איסור כלל אף לר״י ,שישתדל להשיג דמים (ומה שהביא הח״ח

מדברי הגמרא בפסחים ,כבר הרגיש בזה המהרש״א בפסחים שם ,ובמלבי״ם פירש דהך דפסחים הוא
משום חילול השם בת״ח שקונה מבלי לשלם מיד ,כמבואר בסוף יומא ,עיי״ש) .ובשו״ע הרב נקט ב׳
האופנים אלא שהוסיף שכונתו להטעות את חבירו ,ואח״כ כשלא יקנה יכיר חבירו ויצר לו.

וכתב

בספר חסידים סימן שיא דה״ה להיפך ,שאל יתעה לקונים שרוצה למכור חפציו ואין בלבו ,ומחמת כן

אינם קונים במקום אחר ויש בזה משום אונאת דברים ,עיי״ש וכן בסימן תתרסט.

ונראה

פשוט

שאם בדעתו לקנות ומסבב בכמה חנויות לשאול מחיר החפץ ,אין בזה איסור ,שזהו דרך מו״מ ,והרי

אם ימצא שאצל זה זול יותר יחזור לקנות אצלו.

נסתפקתי

במי שרוצה למכור ביתו או שדהו

והמצרן רוצה לקנותו והמוכר טוען שאינו יכול לקבוע מחירו ,שיתכן שאם יפרסם שרוצה למכור ימצא
מי שישלם מחיר גבוה ,והמצרן מוכן לשלם כפי ההצעה היותר גבוהה ,האם מותר לפרסם ולהטריח
קונים כשידוע שלא ימכור רק למצרן ,ועכ״פ אין זה הישר והטוב כלפי הקונים ,ומ״מ נראה שאם קבעו
ביניהם מחיר שמעל זה אין המצרן מוכן ליתן ,מותר לפרסם ,דשמא ימצא מי שיתן יותר ממחיר זה.

(טז) שו״ע שם ,והוא בברייתא שם ,ומדברי רש״י שכתב ,הייתי סבור שיש לך תבואה למכור ,נראה
שאותו פלוני מצטער שמתבייש כשמבקשים ממנו למכור ואין לו ,וכן משמע לשון הברייתא ,ויודע בו

שלא מכר תבואה מעולם ,אבל בכסף משנה פי״ד מה׳ מכירה פירש שנתכוין לבייש החמרים ,שכשיבואו
אצל פלוני ויאמר להם וכי מוכר תבואה אני שבאתם אלי ,ונמצאו מתביישים ,וכן נראה מדברי החת״ס

בתשובה חו״מ סימן קעו ,שדן במי שהתל במוהל ושלח אותו אצל פלוני שילדה אשתו זכר ומכבדו
במצות מילה ,והוברר שלא היו דברים מעולם .שיש בזה משום אונאת דברים ,דומיא דהך דחמרים,

ומפרש שהחמרים באו בלא״ה לקנות תבואה ולא גרם להם הפסד ,עיי״ש .ובשו״ע הרב ,וכן בערוה״ש
כתבו שני הפירושים.

(יז) שו״ע שם (והא דנקט בן גרים ,נראה דלרבותא נקט שאפילו מעשי אבותיו

אסור להזכיר לו ,וכ״ש בגר עצמו שמזכיר לו מעשיו ,וכן נ?שמע בברייתא דלהלן) ,מדברי המשנה
(ובשו״ע הרב הקדים בזה וכתב ,ואצ״ל שלא יאמר לו דברי קנטור ,אע״פ שאין בהם גנות ודופי שיש

בו עתה ,שזה אסור משום לשון הרע ,אלא שמזכיר לו מה שכבר היה וכר .ובערוה״ש כתב שעד כאן
דיבר באונאת דברים במסחר ,ומכאן בעניני הנפש) ,ומסיים במשנה שנאמר וגר לא תונה וגר ,והרי
התחיל בבעל תשובה שאין בו לאו דאונאת גר ,ואפשר שבגר יש עוד לאו ,אלא דיליף מיניה שכשם
שאצל גר זה אונאה ,גם בבעל תשובה כן .וכתב הח״ח בחובת השמירה שם שגם בישראל שיש לו פגם

משפחה אסור לבזותו במעשיהם ,וכעין זה כתב בערוה״ש ,והוסיף שאם היה מכוער או בעל מום ,או
שאר חסרון בו או באשתו או באבותיו ,לא יאמר לו כמה מכוער אתה ,או ראה מומך וחסרונך ,או חסרון
ובברייתא שם אמרו עוד ,אם היה גר ובא ללמוד תורה ,אל יאמר לו פה שאכל
אשתך ואבותיך.
נבילות וטריפות בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה .ובשו״ע לא הוזכר דבר זה ,ואפשר שגם זה
בכלל זכור מעשיך הראשונים .ועי׳ בתורת חיים ,מהרש״א ופנ״י בסוגיא( .יד!) שו״ע שם מדברי
הברייתא (וגם בזה הקרים בשו״ע הרב וכתב ,או שמזכיר לו מה שהוא עתה שלא בלשון גנאי ודופי
אלא בלשון תוכחה) ,והיינו שלא יאמר לו שבודאי על מעשיך הרעים באו עליך היסורים ,וכתב הסמ״ע
עפ״י דברי הרא״ש ,דמה שאמרו לו חביריו של איוב כך ,מפני שהטיח דברים כלפי השגחת הש״י
ומדותיו.

פתחי
אותה חכמה מה תשיב
ו.

בדבר (יט),

פרק טו

חושן

תלג

וכן כל כיוצא בדברים אלו (כ).

יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו ,אע״פ שהוא רגיל באותו כנוי ,אם כוונתו לביישו

אסור (כא).

ז.

אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם(כב) ,ואפילו דעת עכו״ם אסור

(יט) שו״ע שם ,ודבר זה לא הוזכר במשנה ולא בברייתא אלא מדברי הרמב״ם ,וכתב המ״מ שיש ללמוד
דבר מדבר .ובשו״ע הרב כתב בזה ,או שאומר דבר אחר שעי״ז ניכר גנותו של חבירו וכר ,וכתב בספר
חסידים סימן שיב שאם בא אורח לביתך אל תשאל לו בדברי תורה אא״ב תדע שיוכל להשיבך ,כדי

(כ) ע״כ לשון השו״ע ,ובברייתא מסיים שהרי הדבר מסור ללב
שלא יתבייש .ועי׳ לעיל הערה יב.
וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך ,ופירש רש״י דקאי על כל מה שנאמר לעיל ,שיכול לומר
לטובה נתכוונתי ,שהלב יודע אם לעקל או לעקלקלות .ובשו״ע הרב סיים ,וכן כל כיוצא בדברים אלו
שהם צער הלב ,אע״פ שאינו מחרפהו בגנאי ודופי שיש בו עתה ,ואינו מכנהו בשם רע ,ולא מביישו
ברבים ,ואין צריך לומר המחרפו בדברי גנאי ודופי ,אפילו ברמז ,ואפילו הוא אמת ,אלא שאינו עון

וחטא אשר חטא בענין שראוי לבזותו ע״ד שיתבאר ,שיש בזה איסור אונאת דברים מלבד איסור לשון
הרע שהוא אפילו כשאומר כן שלא בפניו.
(כא) שו״ע סימן רכח סעיף ה ,ולכאורה נראה שאע״פ שאינו מתבייש ,כדמשמע ברש״י שם ,וזה אינו
בכלל אונאת דברים ,אלא שבגמרא משמע דחמור מאונאת דברים ,שהוא בכלל יורדין לגיהנם ואינן

עולים .והר׳ יהונתן כתב שמ״מ אי אפשר שלא נתבייש ,ובכנה״ג מדייק מדברי הרמב״ם והסמ״ג שמפרשים
שבאמת מתבייש מהכנוי ,אלא שאין פניו מתלבנות .אבל בטור ושו״ע משמע שחומר האיסור הוא משום
שכוונתו לביישו ,ועי׳ תום׳ פסחים דף קיב ע״א דמשמע שדרך בדיחותא מותר לכנות שם ,אפילו שם

של גנאי ,וצ״ע ,ואפשר שגם כונת התום׳ באופן שאינו מתכוין לגנאי ,וגם כבר רגיל בכך ואינו מתבייש,
ולכן מותר בדרך בדיחות .ועי׳ פלא יועץ ערך כנוי מ״ש בזה ,ומדבריו נראה שגם שם משפחה הוא

בכלל מכנה שם ,ולכן כתב שיש להזהר מלומר הרב קארו או הרב אלשיך ,והדבר תמוה ,ואפשר שרק
לגבי גדולי הדור כתב כן ,שדרך להזכירם בשמם ותואריהם ,והוא מזכיר רק שם המשפחה.
(כב) שו״ע סימן רכח סעיף ו ,ובאיסור מרמה שבמו״מ כבר הבאתי מדברי האחרונים בפרק י הערה א,

ועי׳ פרק יב סעיף א ובהערות שם בדין מום במקח ,ולהלן יתבארו כמה דוגמאות בדין מרמה במו״מ,
ועי׳ שפת תמים להח״ח בחומר איסור מרמה במו״מ ,וכבר כתבתי שאם יודע המוכר בלקוח זה שדרכו

לעמוד על המקח עד שמוזיל לו .מותר לו להעלות מתחלה המחיר ולאחר המיקוח יתן לו כפי שוויו,
כתב בכנה״ג סימן שנט בסוכן ששולח סחורה למכור ,ונודע
ואין בזה משום גניבת דעת או מרמה.
לו שזה מוכר בפחות משויה ,וכותב לו מחיר גבוה ,ובפנקסו כותב המחיר הנכון ,שדעת מהר״ש הלוי
שאין בזה איסור ,והר״א חסון סובר שאע״פ שאינו עובר בלאו ,איסורא מיהא איכא ,עיי״ש.

וכבר

דנו הפוסקים אם איסור גניבת דעת הוא מדאורייתא או מדרבנן ,ועי׳ בקובץ על הרמב״ם ,ולדעת הפוסקים
שהוא מה״ת ,מפני שהוא בכלל לא תגנובו ,ומצינו לשון גניבה בדעת כמ״ש ותגנוב את לבבי ,וכן ויגנוב
אבשלום לב אנשי ישראל ,והמאירי בפתיחה לחיבור בית הבחירה כתב שגונב דעת כגונב ממון ,וביראים
סימן קכה כתב שתולדה דגזילה הערמה ,ובספר יוסף אומץ כתב בשם ראשית חכמה שהגונב דעת
וכל מה שהוזכר בפוסקים איסור גניבת דעת היינו כשאין שם גניבת
הבריות כגונב דעת עליון.
ממון ,וכ״ש כשיש בזה גם גניבת ממון ,וכתב בשו״ת אגרות משה חו״מ ח״ב סימן ל שהמזייף תעודה

וכבר נתחברו בזמן האחרון
מקצועית ועל סמך זה מקבל משכורת גבוהה יותר ,ה״ז גם גניבת ממון.
כמה ספרים בהלכות שקר וגניבת דעת ואונאת דברים ,ושם נתבארו באריכות פרטי הלכות אלה ,ולא
באתי כאן אלא להשלים ההלכות שהובאו בשו״ע בענינים אלה ואין ביהמד״ר בלא חידוש ,ודברי השו״ע

<J*> p7׳|

IcJI’of

^־P'W) f

)

יום שלישי

סימן קכ קכא קכב

רטו

ושואל אוב וידעוני ומה אני מקיים אל תפנו אל האובות אזהרה ג) שלא יהא הוא עצמו עושה אוב וידעוני:

,קכא

.קכב

]6

א) שלא לשאול בידעוני האי נמי ב> מחובר חבר ושואל אוב וידעוני (דברים יח> נפקא:

א) שלא להונות את חבירו דכתיב (ויקרא כה> לא תונו איש « את עמיתו ודרשו רבותינו
נ! באונאת דברים הכתוב מדבר
וגדולה

ציונים א] רמנ"ם הל׳ עכו"ם פ״ו ה״נ ,סה״מ ל"ת ל״ז ,סמ"ג לאוין ל"ט:
נ':
נ] נ״ת דף
תו“ת סי׳ רכ"ז ורכ"יז:

נ״יז

א]

רחנ"ס הל׳ מכירה פי״נ ופי״ד ,סמ"ג לאוין קע״א ,טושו״ע

צביון העמודים
בכך .דשאני הכא ,דאילו היה מביא רק קרא דלא ימצא
כפי שיטתו ,דהך קרא קאי אנשאל ,היה מקום לטעות
ולומר דבעיקר הדבר אזיל בשיטת רש״י ז״ל ,וחדא מהני תרי
קראי נקט ,שהרי לשיטת רש״י ז״ל תרווייהו שייכי בין בבעל
אוב ובין בנשאל ,ובכדי לא להאריך נקט רבינו ז״ל חדא
מינייהו .ולכן האריך להביא דעת רש״י ז״ל בכדי לאפוקי
משיטתו זו ,ולפרש להדיא דקרא דאל תפנו אינו שייך
בנשאל כלל .ולהלן בסי׳ קל״ט וק״מ שהביא במעשה אוב
לקרא דאל תפנו ,שוב לא הוצרך להאריך ,כי סמך אמש״כ
כאן .והנה לפ״ז דכל עיקר הנפ״מ אי מסיימי קראי היא
לענין התראה ,אין להוכיח דרבינו ז״ל ס״ל דיש מלקות
באזהרה זו דנשאל באוב ,כשיטת הרמב״ם ז״ל פי״א הי״ד
עיי״ש .דהרי בלא״ה לא דיינינן דיני מלקות בזה״ז ,וע״כ
דגם בלא היובא דמלקות יש נפ״מ גם בזה״ז בדינא דהתראה
להבחין בין שוגג למדד ,לפוסלו לעדות וכדומה:
ג) שלא יהא הוא עצמו עושה כף .ואזהרות מיוחדות
במנינא הן ,והביאן רבינו ז״ל להלן סי׳ קל״ט
'וטי׳ ק״מ ,עיי״ש .ושם הסביר מה היא פעולת האוב ופעולת
הידעוני ,וכאן לא הזכיר מזה כי לגבי השואל ליכא נפ״מ
בזה — .והנה במקום דלפנינו אי׳ "עושה" בדפוס קוש׳
הנוס׳ "בעל" ,והכוונה אחת .ובדפוס קרי׳ הנוס׳ "עושה
בעל" ,ואינו מתיישב על הלשון ,שהרי אינו עושה את
בעל האוב ,וע״כ חדא מינייהו מיותר:
א) שלא לשאול כידעוני .מלבד האזהרה דשלא לשאול
באוב שהביא רבינו ז״ל בסי׳ הקודם ,וכדרכו
בכל כה״ג שנכתבו שני דברים ביחד ,דחשיב להו במנינא
בשנים ,ועי׳ מש״כ בס״ד לעיל סי׳ פ״ו אות א׳ — .והנה כל
האמור לעיל סי׳ הקודם בס״ד באזהרה דשלא לשאול באוב,
שייך גם לכאן באזהרה שלא לשאול בידעוני:
ב) מחובר חבר .מה שהזכיר גם זה שאינו שייך כאן,
הוא לקשר תחלת המקרא לשלפניו דכתיב
לא ימצא וגף ,דקאי על כל האמור בשני הפסוקים ,וכמש״נ
בסי׳ הקודם אות א׳ ,עיי״ש:
____
א) שלא להונות .בדברים ,וכדמפרש בסמוך .ולא
נתברר לי טעמא דלא הזכיר לזה מיד בתחלת
הדברים ,למכתב שלא להונות בדברים ,שלא נטעה מיד
לומר דהכוונה לכל מיני אונאה ,גם של ממון וגם של דברים,
וכדרכו למכתב בכל התחלת סימן ענין המצוה והאזהרה.
ואולי סמך על עצם מה שהביא לאזהרה זו כאן בין האזהרות
שבדבור ,וממילא שמענו דהך שלא להונות היינו בדברים:

ב) את עמיתו .בב״מ דף נ״ט ע״א אי׳ אמר רב חננא
בריה דרב אידי מאי דכתיב ולא תונו איש את
עמיתו ,עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו ,ע״כ עיי״ש.
ובפשוטו היינו ..למעוטי מי שאינו מקיים התורה והמצות.
וכן כתב להדיא בסמ״ג לאוין קע״א וז״ל ,למדנו שלא הזהיר
הכתוב באונאת דברים אלא על יראי ה׳ ,עכ״ל עיי״ש .וכ״כ
בנמוק״י לב״מ שם ,עיי״ש .וכ״כ בם׳ יראים סי׳ נ״א ביתר
ביאור ,וז״ל למדנו שלא הזהירה תורה אונאה אלא ע״י
יראי אלקים ,אבל אם הוא עבריין במזיד אפילו על דבר
אחד יכול להונותו בדברים ,עכ״ל עיי״ש .וביראים השלם
סי׳ ק״פ לאחר אפילו בדבר אחד נוסף "ולא עשה תשובה",
עיי״ש .והרמב״ם ורבינו ז״ל לא הביאו לזה .והנה על רבינו
ז״ל לא קשה כ״כ כיון דבלא״ה אין דרכו בספרו זה להביא
בכל מקום לכל פרטי ההלכות ,ובפרט כאן דקולא היא .אבל
על הרמב״ם ז״ל קשה ,אמאי לא הביא לזה אמרי דליכא
בגמ׳ מאן דפליג ע״ז:
והנה בס׳ יראים ובסמ״ג ובנמוק״י שם הביאו להא דאי׳
במגילה דף כ״ה ע״ב ,אמר רב אשי האי מאן
דסנאי שומעניה שרי ליה לבזויי בגימל ושין ,ע״כ .ופי׳
רש״י ז״ל וז״ל בד״ה דסני שומעניה ,שיוצאות עליו שמועות
רעות ושנואות כף ,עכ״ל עיי״ש .ומדהביאו לזה גבי אזהרה
דאונאת דברים ,מתבאר דכוונתם לומר דמדין של אונאת
דברים אתינן עלה ,ואמרינן דבכה״ג לאו עמך בתורה ומצות
הוא ,ומותר להונותו .וכיון דהרמב״ם ז״ל בהל׳ סנהדרין
פכ״ד ה״ה הביא להך דמגילה ,שמענו ממילא דס״ל דמי
שאינו עמך בתורה ומצות ליכא לגביה איסורא דאונאת
דברים .וכן מתבאר בביאורי הגר״א ז״ל לחו״מ סי׳ רכ״ח
סעי׳ א׳ ,אהא דהרמ״א ז״ל הביא להך דאין מצווין על
אונאת דברים אלא ליראי השם ,וציין הגר״א ז״ל להך
דמגילה הנ״ל ,עיי״ש .וע״כ דמפרש דמדין אונאת דברים
אתינן עלה:
אלא דקשה לי אהא דהרמ״א ז״ל שם שהביא להך דאין
מצווין על אונאת דברים אלא ליראי השם ,נקט לה

בלשון יש אומרים ,דמשמע דלאו כו״ע ס״ל הכי ,והרי בגמ׳
ליכא מאן דפליג ע״ז .ועוד איכא למידק דהסמ״ג ויראים
ונמוק״י שהביאו לדרשת הגמ׳ עם שאתך בתורה ובמצות,
כתבו למדנו שלא הזהיר הכתוב באונאת דברים אלא על
יראי ה׳ ,ע״כ ,והבאנו לשונם לעיל .ולשון "למדנו" משמע
שחידוש הוא שחדשו ללמוד כן מהמבואר בגמ׳ ,והרי בפשוטו
מבואר הכי בגמ׳ ,דעם שאתך בתורה ובמצות היינו ירא ה׳:
ומתוך

\r

ג) וגדולה אונאת דברים מאונאת ממון שזה בגופו וזה בממונו:

קכג &] א) שלא לקלל חבירו א בשם
דכתיב
ציונים א]

רחג"ם הל׳ סנהדרין פכ״ו ,סה'׳מ ל״ת שי"! ,סת״ג לאוין רי״א ,טושו״ע מו״מ סי׳ כ״ו:

ביאורים מכונ״י
א בשם .מן השמות המיוחדים ,אבל אם קללם בכנוי פטור מן הסקילה ,מ״מ לוקה כדין שלוקה על קללת כל אדם כשר מישר׳:

צביון העמודים
ומתוך כך נראה דבאמת אה״נ אין הכרח לפרש דרשת
הגמ׳ דב״מ עם שאתך בתורה ובמצות ,דהיינו
למעוטי מי שאינו מקיימן ,וכדיתבאר ,ורק דהנך רבוותא
ז״ל ניחא להו לפרש כן ,ו״למדנו" דנקטו היינו פירשנו ללמוד
כן ,דעם שאתך בתורה ומצות היינו מי שנתחייב ומקיים,
ולמעוטי עבריין .וסמכו גם אהך דמגילה דמאן רסני
שומעניה ליכא לגביה אזהרת אונאת דברים .אבל הרמב״ם
ז״ל י״ל דס״ל דהך דמגילה לא שייבא להתירא דאונאת
דברים ,אלא מדין תוכחה אתינן עלה ,דיתכן דע״י שיבזוהו
בג׳ וש׳ יחזור בתשובה .אבל אי לאו משום תוכחה באמת
לא הותרה אונאת דברים .והך דב״מ דדרשינן עם שאתך
בתורה ומצות ,יתכן דהרמב״ם ז״ל מפרש לה כמש״כ הב״ח
בשם מרדכי ז״ל הארוך ,דאפשר דלא ממעט הכא כי אם
אונאת עובד כוכבים ,אבל ישראל לא נתמעט אפי׳ אינו
עושה מעשה עמך ,עכ״ד עיי״ש .והיינו דאין המיעוט למי
שאינו בקיום תורה ומצות ,אלא למי שאינו בחיוב תורה
ומצות .ועוד יתכן דהרמב״ם ז״ל היתה לפניו הגירסא בגמ׳
כגירסת הריטב״א ז״ל ,דלא גרים בגמ׳ בתורה ובמצות,
וגרים רק עם שאתך ,ומפרש לה למילתא אחריתא ,והוא
בחדו׳ ריטב״א ז״ל החדשים לב״מ ,וכן הובא בשטמ״ק לב״מ
בשמו ,וז״ל עם שאתך אל תונהו ,פירוש אשתך ,עכ״ל עיי״ש.
וזה נכלל בדברי הרמב״ם ז״ל בהל׳ אישות פט״ו הי״ט,
עיי״ש .ולפ״ז באמת ליכא מיעוטא למי שאינו בתורה ומצות.
ושו״מ שכבר קדמני בשני דרכים אלה הגר״י פרלא ז״ל ל״ת
פ״ב ,עיי״ש .ועכ״פ בזה מתיישב מאי דהרמ״א ז״ל הביא
לזה בשם יש אומרים ,כיון דלפ״ז ישנה פלוגתא דרבוותא
ז״ל אם לגבי עבריין ישנה לאזהרה דאונאת דברים:
ולפ״ז יש להסתפק בדעת רבינו ז״ל שלא הביא מיעוטא לגבי
עבריין ,אם זה משום !לא חש להביאה כמו שלא
הביא שאר פרטי דינים ,אבל בגוף הדבר ס״ל כסמ״ג ויראים
ונמוק״י ,או בדוקא הוא דלא הביאה משום דאזיל כהנתבאר
בדעת הרמב״ם ז״ל דבאמת לא נתמעט עבריין באזהרה זו
דאונאת דברים .וצ״ע:
ובעיקר דרשת הגמ׳ כדאי׳ לפנינו עם שאתך בתורה
ובמצות ,דייקו בסמ״ג ויראים ונמוק״י לכתב יראי
ה׳ ,וכן הביא הרמ״א ז״ל שם ,עיי״ש .וצריך ביאור דיוק לשון
זה ,ואמאי לא כתבו "מקיימי תורה ומצות" ,דלהוי כלשון
הגמ׳ .והנה בחדו׳ הר״י מלוניל ז״ל לב״מ הנדמ״ח .כתב
וז״ל ,עם שאתך בתורה ובמצות ,כלומר או במצות
אע״פ שאינו חכם אל תונהו ,כיון דמבני ישראל הוא,

עכ״ל עיי״ש .וכן הובא בשמו בשטמ״ק לב״מ ,עיי״ש.
והנה ליכא לפרושי הכוונה או בתורה בלא מצות או במצות
בלא תורה ,דהרי תורה בלא מצות עבריין הוא ,וע״כ עיקר
הדיוק הוא שיהיה במצות ,וא״כ צריך ביאור למה הזכירו
בגמ׳ גם בתורה .ויתכן דאי הוי נקט רק במצות היה
מקום לפרש דכל שאינו חכם אינו ממילא בקיום המצות
בשלמות ,לכן נקט בגמ׳ בתורה ובמצות ,דמשמע שני דברים,
וע״כ בתורה לחוד בלי מצות הרי לא יתכן ,דהיינו עבריין,
וע״כ מפרשינן בתורה עם קיום המצות ,ולכה״פ במצות
אפי׳ אינו בתורה ,דהיינו שאינו חכם כל שאינו עם הארץ.
וזה נראה כוונת הני רבוותא ז״ל דנקטי יראי ה׳ ,והיינו
כל שאינו ע״ה אפי׳ אינו חכם ,כל שהוא בקיום המצות
הוי בכלל זה ,שנצטוינו שלא להונותו:
ג) וגדולה אונאת דברים מאונאת ממון שזה בגופו
וזה בממונו .בדפוס קוש׳ כ״ז ליתא .והנה
בגמ׳ הכי אי׳ אר״י משום רשב״י גדול אונאת דברים מאונאת
ממון שזה נאמר בו ויראת מאלקיך וזה לא נאמר בו ויראת
מאלקיך ,ור׳ אלעזר אמר זה בגופו וזה בממונו ,רשב״נ אמר
זה ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון ,ע״כ עיי״ש .ופשוט
דאין כאן פלוגתא ,שהרי במציאות ישנן לכל שלשת הדברים
בחומר שבאונאת דברים על אונאת ממון ,ורק דכל מר מדגיש
על דבר מיוחד שראה צורך להדגישו ביותר מאיזה טעם
שהוא .והנה הך דר״א והך דרשב״נ הוו דברים מוחשים,
והך דר״י משום רשב״י הוי דבר שבאמונה .ועי׳ בחדו׳
מהרש״א ומהר״ם שיף ז״ל לב״מ:
והנה הרמב״ם ז״ל פי״ד מהל׳ מכירה הי״ח וכן בסמ״ג
לאוין קע״א הביאו לכל שלשת הדברים ,עיי״ש .אבל
בס׳ יראים סי׳ נ״א [וביראה״ש סי׳ ק״פ] וכן בם׳ החינוך
מצוה שמ״א הביאו רק להך דרשב״י ,עיי״ש .ובשע״ת לר״י
ז״ל שער ג׳ אות כ״ד הביא להך דרשב״י ולהך דר״א ,עיי״ש.
ובפסיקתא זוטרתא פ׳ בהר אהך קרא וכן בארחות חיים ח״א
סוף הל׳ ברכות הביא רק להך דרשב״נ ,עיי״ש .ורבינו ז״ל
כאן הביא רק להך דר״א ,וכן הוא בס׳ האגודה לב״מ סי׳
ע״ד ,עיי״ש .ולא נתברר לי טעמא דכל חד מהני רבוותא
ז״ל בזה:

א) שלא לקלל חבירו בשם .מלשון זה משמע דרבינו
ז״ל ס״ל דכל עיקר האזהרה היא רק היכא
דמזכיר את השם בקללתו ,שהרי חיובא דמלקות לא הזכיר
כלל ,ורק גבי אב ואם הזכיר עונש מיתה ,אבל לגבי חבירו
דלא הזכיר המלקות הרי ע״כ דרק לענין האיסור קאי הכי,
ומדדייק

רמד

יום שלישי

עמודי גולה (םמ״כ!)
קכר א]א)שלא להלבין פני חבירו
ברבים

ציונים א]

רחנ״ס הל׳ דעות פ״ו ה״יז ,סה"ח ל״ת ש״ג ,סמ"ג לארין ו׳:

צביון העמודים

"עד שיפרש" כולל שני דברים ,שיהיה בשם המפורש כפי׳
הרמב״ם ז״ל ושיוציאו בפיו כפירש״י ז״ל:
והר״א הזקן ז״ל באזהרותיו במנין העונשין בהביאו
לאזהרה זו כתב "מגדף בניבו" ,והכוונה בניב
שפתיו ,והיינו דאינו חייב עד שיוציא הגידוף בפיו ,וכמו
שהסביר אאמו״ר הגאון ז״ל בביאורו שם אות י״ג ,עיי״ש.
אך אם גם את השם צריך שיוציא מפיו וכמש״כ רש״י ז״ל שם,
או ס״ל דגם בשמיעת השם ורק את הגידוף מוציא מפיו ג״כ
חייב ,לא נתברר לי שם ,ועכ״פ הגידוף הוא בפה .ורש״י
והרמ״ה ז״ל ס״ל דאת השם צריך שיוציא מפיו ,ורק
דרש״י ז״ל מוסיף דהוא למעוטי דלא סגי במה שישמע
מאחר ,וע״כ דס״ל דבמחשבה לא סגי ,דאל״כ הא בעצם
השמיעה חושב הוא בזה ממילא ,וצריך להתחייב ע״ז,
וע״כ דבמחשבה לא סגי להתחייב .וכיון דאת השם מוציא
מפי עצמו ,הרי יש בזה עקימת שפתים והוי מעשה להתחייב,
דהרי הזכרת השם הוי חלק מדיבור האסור של הגידוף ,ואין
זה גורע במה ששאר הדברים הם במחשבה .וכש״כ להר״א
הזקן ז״ל דעצם הגידוף הוא בפה ,הרי יש בזה מעשה
להתחייב:
וזו היא קושית הבאר שבע הנ״ל ,דאי התום׳ ס״ל כרש״י
והרמ״ה ז״ל בפירושא ד״עד שיפרש השם" ,דהיינו עד
שיוציא מפיו ,איך ס״ל דאיסורא דגידוף הוי בלב .ואמנם
מש״כ בבאר שבע שם דבגמ׳ יליף לה דבעינן שיוציא מפיו
מקרא דונוקב שם וגו׳ ,וכמו שהבאנו לעיל ,לא נתברר לי,
דבגמ׳ שם לא מצאתי דרשה כזו ,ואדרבה מבואר שם להדיא
דפירושא דונוקב היינו קללה מדכתיב מה אקב ,ואין פירושו
הוצאה מפיו ,עיי״ש ,וצ״ע .אבל בעיקר הדבר גם בלי כל
ילפותא הרי כך מבואר במשנה לפי פירושם של רש״י
והרמ״ה ז״ל ,דבעינן שיוציא מפיו ,ואף כי לא נודע לנו
מקור הך דינא ,אבל עכ״פ כך מבואר שם ,וע״ז קאי קושית
הבאר שבע ,להתוס׳ דס״ל דהעבירה היא בלב .והקושיא היא
על כל הני רבוותא ז״ל דקיימי בשיטה זו ,וכמש״נ:
והנראה בס״ד ,דהנך רבוותא ז״ל ס״ל דתרי מילי נינהו,
דבאמת עצם האיסור של מגדף הוא אפי׳
במחשבה ,אי משום קרא דממנו יצא חושב או מקרא דלמען
תפוש וגו׳ ,אבל לענין חיובא דמיתה ליכא די מומר בהעבירה
כשזה רק במחשבה ,ואינו חייב מיתה עד שיהיה בחומר
של מוציא מחשבתו בפיו .ואמנם כבר רמזנו דלא נודע מקורו
של הך דינא ,אחרי דעיקר העבירה היא אפי׳ בלב ,אבל
עכ״פ כך היא כוונת ודעת התנא במשנה .ומש״כ בגליון
שבפירש״י ז״ל שם דמה שמדבר אינו אלא משמיע איסורו,
זה אינו אלא לענין עצם האיסור ,אבל לענין חיוב מיתת
ב״ד אין זה בגדר משמיע איסורו גרידא ,אלא זו היא גוף
העבירה בחומר להתחייב מיתה ע״ז:

ומעתה נבא לביאור ד׳ רבינו ז״ל ,אשר סתם וקיצר בזה
ולא כתב במפורש כמאן ס״ל בפירושא דהך
דאמרינן דשאני מגדף שכן ישנו בלב ,אם האיסור הוא
במחשבה ,ורק חיוב מיתה הוא דליכא אלא בדיבור פיו,
וכהתום׳ וסיעתייהו ז״ל ,או ס״ל דהאיסור הוא בדיבור
רק דתליא במחשבת לבו וכפי׳ רש״י וסיעתו ז״ל .ואמנם
מכללא אית לן למידק דרכינו ז״ל ס״ל כפי׳ רש״י ז״ל,
מדקבע להך איסורא כאן בין האזהרות התלויות בפה ,ואי
הוי ס״ל דעצם האיסור הוא בלב היה צריך לקבוע לזה
לעיל בסדר יום ראשון בין האזהרות התלויות בלב:
ובזה יתיישב מאי דהביא במנינא לאזהרה זו דמגדף
מלבד מצות יראת ה׳ ,אשר עמדנו ע״ז בתחלת אות
זה .דהנה מצות יראת ה׳ ,פשוט שהיא מצוה שבלב ,ובין
אם קאי על יראת י הרוממות ויראת העונש כדעת הרמב״ם
ז״ל ,ובין אם קאי על יראה מלעבור על המצוה אפי׳ מבלי
לחוש לעונש ,וכלשון רבינו ז״ל לעיל סי׳ ד׳ ,לירא שלא לעבור
על דעת קונו ומה שצוהו לא בשביל דאגת פורענות בלבד,
אלא אפי׳ אינו ירא כלל ובטוח שלא יקבל פורענות יש
לו לירא ולכוין ולדאג שלא יכעיס מלך גדול ונורא עליו,
עכ״ל עיי״ש ,כל אלו הדברים תלויים הם בלב ,דקיום המצות
צריך שיהיה מתוך יראה שבלב .וכן מתבאר מזה הרבינו
ז״ל קבע למצות היראה שם בסדר יום ראשון בין המצות
התלויות בלב .וכבר נתבאר בס״ד בכ״ד בדעת רבינו ז״ל,
דכל היכא דעל דבר אחד הוזהרנו משני מקומות אשר שתי
יסודות נפרדות להן ,לא דיינינן לפי דבר המוזהר שהוא
אחד ,אלא לפי האזהרות .וה״נ על הגידוף אמנם הוזהרנו
גם מקרא דאת ה׳ אלקיך תירא וגם מקרא דלא תקלל ,אבל
לענין המנין לא דיינינן לפי עצם פעולת העבירה אלא לפי
האזהרות ,והרי אנו רואים דשתי סוגי אזהרות הן ,דזו
הוי בלב וזו בדיבור ,ומש״ה אתי אזהרה דגידוף במנינא
לחוד .ובירושלמי דקאמר דמקלל הוי בכלל אזהרת מורא,
וכמו שהבאנו בתחלת אות זה ,היינו רק לענין מקלל אב
ואם ,דמצינו במקרא עונש על כך ,וכללא הוא דלא ענש
אלא אם כן הזהיר ,ולא מצינו אזהרה מפורשת על כך ,לכן
סמכינן האזהרה על המקרא דמורא .ורס״ג ז״ל אם באמת
ס״ל כפירושא דהגרי״פ ז״ל בטעם דלא הביא אזהרת מגדף
במנינא ,דהוא משום דהוי בכלל מצות יראת ה׳ ,וכמו
שהבאנו לעיל ,א״כ יש להוכיח מזה דרס״ג ז״ל ס״ל כהתום׳
דאזהרה דגידוף הוי בלב ,וממילא הוי דומיא דמצות יראת
—י—
ה׳ דהוי בלב:
א) שלא להלבין פני חבירו .צריך ביאור ,הא כבר באה
אזהרה מיוחדת במנינא בקרא דכתיב ולא
תונו איש את עמיתו לאונאת דברים ,והביאה רבינו ז״ל לעיל
סי׳ קכ״ב ,וא״כ כש״כ הלבנת פנים שיש בה משום אונאת
דברים

יום שלישי

עמודי גולה (סמ״ק)

>3ברביםאפילו דרך תוכחה דכתיב
צביון
דברים ,ואיך אתי הלבנת פנים לאזהרה מיוחדת במנינא .אך
הנה באיסורא דהלבנת פנים ישנן תנאים מסוימים ,ומתוך
כך למדנו דענינים נפרדים הם ,ויתבארו בס״ד להלן בסמוך
אות ב׳ וג׳ ,עיי״ש:
ב) ברבים .מבואר דעת רבינו ז״ל דהך איסורא אינו
אלא ברבים דוקא ,אבל בצינעא ליכא
איסורא כלל .וכן מבואר בם׳ החינוך מצוה ר״מ ,שכתב
וז״ל ,שלא לבייש אחד מישראל ,וזה העון יקראו רבותינו
ז״ל מלבין פני מבירו ברבים כו׳ ,ועובר עליה והלבין פני
חבירו ברבים במזיד כר עבר על מצות מלך כר ,עכ״ל עיי״ש.
ומבואר דס״ל דרק בכה״ג שהוא ברבים הוא דישנה לאזהרה
זו ,ולא בצינעא .והוא כפי׳ רש״י ז״ל בערכין דף ט״ז ע״א,
אהא דאי׳ בנמ׳ שם יכול אפי׳ משתנים פניו ,ת״ל לא תשא
עליו חטא ,ע״כ .ופי׳ רש״י ז״ל וז״ל ופניו משתנים שיוכיחנו
ברבים כר ,עכ״ל עיי״ש .ומבואר דהלבנת פנים לא הוי
אלא ברבים דוקא .ואין כן דעת הסמ״ג לאוין ר ,שכתב
וז״ל ,שלא להלבין פני אדם מישראל שנאמר כר ,ואמרינן
בפ׳ הזהב כל המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב,
עכ״ל עיי״ש .ומבואר דרק לענין העונש הוא דהזכיר להך
דברבים ,אבל עצם האיסור משמע דס״ל דישנו אפי׳ בצינעא:
אלא דגם לדעת רש״י והחינוך ורבינו ז״ל ,יתכן דבצינעא
כשאין הכרח לזה ,דהיינו שלא במקום תוכחה [עי׳
במש״כ בס״ד באות שלאח״ז] ,אם כי משום הלבנת פנים
ליכא ,אבל איסורא מיהא איכא מצד אחר ,דהוי בכלל
אזהרת לא תונו איש את עמיתו .ואמנם כן מבואר בשערי
תשובה לר״י ז״ל שער ג׳ אות רי״ד ,אלא דס״ל דעצם
העבירה אחת היא ,ורק דזו בצינעא וזו ברבים ,שכתב וז״ל
והנה אם יזכיר אדם לחבירו בינו לבין עצמו מעשה אבותיו
הרעים ,הנה הוא עובר על מה שכתוב בתורה ולא תונו
איש את עמיתו באונאת דברים דבר הכתוב ,ואם יכלימהו
על מעשה אבותיו בפני אחרים ע״ז אמרו רבותינו כי
המלבין פני חבירו ברבים [הוא] מן היורדין לגיהנם ואינם
עולין ,עכ״ל עיי״ש .ומתוך כך כנראה תפס הגרי״פ ז״ל
בל״ת נ״ו ועשה כ״ח דענין שניהם אחד הוא ואין למנותן
בשנים ,עיי״ש מש״כ בזה .אבל י״ל דרבינו ז״ל פליג ע״ז
וס״ל דבהזכרת מעשה אבותיו ליכא משום הלבנת פנים,
שאינם מתלבנים מחמת בושה בדרך כלל אלא על מעשה
עצמם ולא על מעשה אחרים אפי׳ הם אבותם ,והצער אינו
אלא בליבם .ולפ״ז הרי הך דאונאת דברים והך דהלבנת
פנים שני ענינים נפרדים הם ,דיש בזה מה שאין בזה
ויש בזה מה שאין בזה .ומש״ה שפיר אתי כל חדא מינייהו
במנינא ביחוד:
והרמב״ם ז״ל אין שיטתו ברורה בזה ,מפני שינויי הנוס׳
בדבריו ,דבסה״מ ל״ת ש״ג לפנינו אי׳ בזה״ל,
שהזהירנו שלא לבייש קצתנו את קצתנו וזהו העון אשר
יקראו אותו מלבין פני חבירו ברבים ואזהרה שבאה בזה

(ויקרא

סימן קכו

יט) ולא תשא עליו חטא:

רמה

שלא

העמודים
הוא אמרו הוכח תוכיח את עמיתך ולא השא עליו חטא
כר׳ ,עכ״ל עיי״ש .ויש נוס׳ בדבריו דתיבת "ברבים" ליתא,
ועי׳ מש״כ בזה הגר״ח הליר ז״ל בהערותיו לסה״מ .ולפי
זו הנוס׳ מבואר דאפי׳ בצנעא אסור .וכן בהל׳ חובל ומזיק
פ״ג ה״ז אי׳ לפנינו בדברי הרמב״ם ז״ל בזה״ל ,אע״פ
שהמבייש שאר העם בדברים פטור מן התשלומין עון גדול
הוא כו׳ ואמרו החכמים הראשונים שכל המלבין פגי אדם
כשר מישראל בדברים אין לו חלק לעוה״ב ,עכ״ל עיי״ש.
ובכת״י התימנים והמבורגר במקום בדברים אי׳ שם
"ברבים" ,הרי מבואר להדיא ,דהדבר תלוי בנוס׳ בדברי
הרמב״ם ז״ל בזה .ובהל׳ דעות פ״ו ה״ח מצאתי סתירה
בדבריו ז״ל מרישא לסיפא ,שכתב וז״ל ,כך אמרו חכמים
יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא,
מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן ברבים,
אע״פ שהמכלים את חבירו אינו לוקה עליו ,עון גדול הוא,
כך אמרו חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק
לעוה״ב ,לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים
בין קטן בין גדול ,עכ״ל עיי״ש .הרי דמדכתב ברישא "שאסור
לאדם להכלים את ישראל וכש״כ ברבים" ,מבואר דהאיסור
הוא גם בצנעא ,וזה כהנוס׳ שלפנינו בהל׳ חו״מ שם ,ורק
דבהל׳ דעות הוסיף דברבים חמיר טפי ,ופשוט הוא ,אבל
עצם האיסור הוי גם בצנעא .ובסיפא בהל׳ דעות שכתב
"לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים" ,מתבאר
בפשיטות דשלא ברבים אין צריך להזהר ,והוא משום
דבצנעא ליכא איסורא כלל ,וזהו כנוס׳ הכת״י בהל׳ חו״מ
שם .ובהל׳ דעות לא ראיתי בכת״י נום׳ אחרת לא ברישא
ולא בסיפא ,וממילא הרי יש כאן סתירה מרישא לסיפא.
ותמיהני שלא מצאתי למי שהעיר על כך .וצ״ע:
והנה אם הרמב״ם ז״ל ס״ל דגם בצינעא ישנה לאזהרה
דהלבנת פנים ,ע״כ דהך דערכין שם דקאמר יכול
אפי׳ פניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא ,ע״כ ,וכמו
שהבאנו לעיל ,צ״ל דהרמב״ם ז״ל מפרש דאין הכוונה במאי
דהוי ברבים ,דהא אפי׳ בצינעא אסור ,אלא קאי על צורת
הדבור באופן שמביא לידי הלבנת פנים .ולענין מנינא ,בין
אי ס״ל דאזהרה זו דהלבנת פנים הוי ברבים דוקא ,ובין
אי ס״ל דאפי׳ בצינעא אסור ,מ״מ י״ל דאזיל בשיטת רבינו
ז״ל דבהזכרת מעשה אבותיו ליכא משום הלבנת פנים ,ורק
משום אזהרת ולא תונו איש את עמיתו לאונאת דברים הוא
דנאסר ,וממילא הני תרתי אונאת דברים והלבנת פנים
שני ענינים נפרדים הם ,ושפיר אתו תרווייהו במנינא:
ג) אפילו דרך תוכחה .הנה בברייתא בערכין דף
ט״ז ע״ב הכי אי׳ הוכח תוכיח כו׳ יכול
אפי׳ משתנים פניו ת״ל לא תשא עליו חטא ,ע״כ .ופירש״י
ז״ל וז״ל ופניו משתנין ,שיוכיחנו ברבים להלבין פניו ,עכ״ל
עיי״ש .והיינו משום דכיון דהך קרא דלא תשא עליו חטא
ארישא דקרא קאי דאיירי בתוכחה ,דלא ליהוי בהלבנת פנים,
וס״ל

רמו

יוט שלישי

עמודי גולה (סמ״ה!)
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צביון העמודים
וס״ל דמפרשינן דהאזהרה בזה היא שלא יוכיחנו ברבים.
אבל בצנעא ,אם הוא לשם תוכחה הרי מצוה קא עביד ,היא
מצות התוכחה .ומשמע אפי׳ בהלבנת פנים מותר ,דכל
שעצם התוכחה מותרת אינו צריך להקפיד בצורת הדבר,
וכל שלפי דעתו יהיה התועלת יותר גדול מותר לו לעשות
כן .וזו היא גם דעת רבינו ז״ל כאן .ובסמ״ג לאוין ו׳ כתב
וז״ל ,כלומר לא תוכיחנו בדברים קשים עד שיהיו פניו
משתנות כדדרשינן בערכין ,עכ״ל עיי״ש .ולא הזכיר הך
דברבים ,ומתבאר להדיא דס״ל דאפי׳ בצנעא צריך להקפיד
בכך דלא ליהוי בהלבנת פנים .ובפי׳ רגמ״ה ז״ל לערכין אי׳
בזה״ל ,יכול אפילו פניו משתנים ,של מתוכח כגון שמוכיחו
בפני רבים ,עכ״ל .אך זה הוכנס שם בריבוע ,ולא
נתברר לי אם הוספה היא ממאן דהו למה הכניסו כאן,
<יתכן דגם זה מדברי רגמ״ה ז״ל אך ע״פ כת״י שני ,עיי״ש.
ולשם קיצור נקראהו להלן רגמ״ה ז״ל .ובעיקר הדבר ,הנה
ממה דהוסיף תיבת "כגון" מוכח דלאו דוקא ברבים הוא
דאסור ,ורק דסתמא דמילתא הוא דברבים פניו משתנות,
אבל אה״נ דגם בצנעא כל שהוא באופן דפניו משתנות אסור,
וכשיטת הסמ״ג:
ולפי מש״כ רבינו ז״ל כאן לפרש דאזהרה זו איירי במצות
תוכחה ,שלא יוכיחנו ברבים ,וכפי׳ רש״י ז״ל בערכין
שם ,מתיישב בזה בפשיטות מאי דאתי במנינא ביחוד מלבד
אזהרת ולא תונו איש את עמיתו לאונאת דברים ,אשר
הביאה רבינו ז״ל לעיל סי׳ קי״ב ,עיי״ש .דשאני אזהרה
זו דקאי במצות תוכחה שלא יהיה בהלבנת פנים .ובאמת
כי אפי׳ לשיטת הסמ״ג דמפרש להך דולא תשא עליו חטא
על צורת הדבור אפי׳ בצינעא ,וכמש״נ ,ג״כ הוי איסורא
דהלבנת פנים אזהרה מיוחדת ,כיון דבמצות התוכחה איירי
ולא שייך להך דאונאת דברים ,ולהכי אתי במנינא ביחוד:
והנה בלשון רש״י ז״ל הנ״ל ,שכתב וז״ל בד״ה ופניו משתנין,
שיוכיחנו ברבים להלבין פניו ,עכ״ל עיי״ש .מדדייק
|4ךכתב "להלבין פניו" ,משמע דרק באופן זה הוא דאסור,
דהיינו שכוונת המוכיח הוא באמת לכך ,להלבין פניו,
ובכה״ג אף דעושה כן לשם תוכחה מ״מ הכוונה להלבין
פניו אוסרת את התוכחה בכה״ג ,אבל היכא דכוונתו רק
לשם תוכחה ,בלי כוונה להלבנת פנים ,ורק דנזדמן לו הדבר
להיות כן ברבים וממילא פניו מתלבנין בהיותו ברבים ,אץ■:
קפידא בזה .ורש״י ז״ל לשיטתו בסנהדרין דף ק״א ע״ב,
בהא דאי׳ התם אר״י מפני מה זכה ירבעם למלכות ,מפגי
שהוכיח את שלמה ,ומפני מה נענש מפני שהוכיחו
ברבים כר ,ע״כ .ופי׳ רש״י ז״ל וז״ל בד״ה ומפני
מה נענש שהוכיחו ברבים ,לביישו ,פכ״ל עיי״ש .ומבואר
דהקפידא היא במה שנתכוין לביישו .דמהא דלא כתב רש״י
ז״ל "והתבייש" או "ביישו" שהוא לשון דממילא ,ודייק וכתב
,/לביישו" מתבאר בפשיטות שהיתה כוונת ירבעם לכך,
ולהכי הוא דנענש ע״ז .ואה״ג דקיום מצות תוכחה הוי גם
בכה״ג ,שהרי חזינן דירבעם קבל שכר על כך ,דלכן זכה
למלכות ,אבל יחד עם זה היתה גם עבירה על הלאו

דולא תשא עליו חטא להוכיחו ברבים לביישו .אבל אילו
היה הדבר בלי כוונה לכך ,ורק דממילא התבייש ,ליכא קפידא
בכך:
והמאירי ז״ל יש לו בזה שיטה אחרת ,שכתב בב״ק דף
צ״א ע״א והובא גם בשטמ״ק שם ,וז״ל אע״פ
שהמביישם בדברים פטור עון גדול הוא ,וכבר אמרו כל
המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה״ב ,ומ״מ גדולי
המחברים פירשוה באדם כשר ,ויראה לי בכוונתם שאם
הלבינו לכוונת תוכחה כדי שיתבייש ויעזוב מתוך בשתו שלא
יחטא עוד רשאי ותבא עליו ברכה ,והכל תלוי בכוונת הלב,
והרי נאמר ויראת מאלקיך ,עכ״ל עיי״ש .ולשון "שאם הלבינו
לכוונת תוכחה" ,מתפרש בפשיטות דהיינו שמתכוין להדיא
להלבין פניו ,ואפ״ה מותר משום דכוונתו לש״ש ,וחושב
שעי״ז יהיה התועלת יותר גדול .והא דאמרינן בערכין
שם דהיכא דפניו משתנין אסור ,היינו באופן שאינו מבורר
דברבים יהיה התועלת יותר גדול ,וכסתמא דמילתא דכל
שעושה באופן שאין פניו משתנין ,הוי התועלת יותר גדול.
אבל היכא דיודע דאדרבה בפרהסיא ופניו משתנין התועלת
יהיה יותר גדול מותר .וההיא דסנהדרין שם בהך דירבעם
הוכיח לשלמה ברבים ונענש על כך ,הוא ג״כ מפני שסתמא
אילו הוכיחו בצנעא היה ,התועלת יותר גדול ,אבל אילו
ידע דההועלת הוא בכה״ג שהוא ברבים יותר גדול אע״פ
שממילא התבייש היה מותר לו לעשות כן:
ורגמ״ה ז״ל בערכין שם ס״ל לאידך גיסא ,דכל שהלה
התבייש אפי׳ בלי כוונה לזה אסור ,וכמו שהבאנו
לשונו לפיל ,שכתב וז״ל ,יכול אפי׳ פניו משתנים ,של מתוכח,׳
כגון שמוכיחו בפני רבים ,פכ״ל עיי״ש .ולשון זה מתפרש
דכל שבא לידי הלבנת פנים בהוכיחו אותו ברבים אסור
אפי׳ כשאין כוונתו לכך .וההיא דסנהדרין צ״ל דמפרש
כמש״כ הרמ״ה ז״ל בחדר שם ,וז״ל אר״י מפני מה זכה
ירבעם למלכות ,מפני שהוכיח את שלמה לשם שמים
כדמפרש ואזיל ,ומפני מה נענש ונכשל בע״ג ולא עמדו
לו זכיותיו להגן עליו מיצה״ר מפני שהוכיחו ברבים וביישו
שנאמר כר ,עכ״ל עיי״ש .הרי להדיא דכוונת ירבעם היתה
לשם שמים ,וגם לא היתה כוונתו לביישו ,ורק דממילא
התבייש עי״ז ,וכדדייק לשון "וביישו" ,שהוא לישנא דממילא.
והיינו משום דכל שחבירו מתבייש עי״ז אפי׳ כשאין כוונתו
לכך אסור:
והנה רבינו ז״ל אי הוי ס״ל כרגמ״ה ז״ל דאפי׳ אם ממילא
הלה מתבייש ג״כ אסור ע״י תוכחה ,היה צריך
לכתוב "להזהר מהלבנת פנים אפי׳ דרך תוכחה" ,שהוא
לישנא דממילא .ומדלא כתב הכי אלא נקט בלשון שלא
להלבין כר ,מתפרש בפשוטו שעושה כן בכוונה תחלה לביישו,
והיינו דרק בכה״ג הוא דאסור ,אבל בלי כוונה לכך מותר,
וכדעת רש״י ז״ל בזה:
ועפ״ז נראה בהא דלעיל סי׳ קי״ב כתב רבינו ז״ל וז״ל,
ובעבירות שבסתר צריך להוכיחו בסתר ובנחת כדי
שיקבל ממנו ,ובעבירה גלויה צריך להוכיחו מיד שלא יתחלל
שם

יום שלישי
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מיון העמודים
שם שמים ,עכ״ל עיי״ש .ובפשוטו חדא מילתא קאמר,
"בסתר ובנחת כדי שיקבל ממנו" .וצריך ביאור ,מה הוצרך
על הך דבסתר לטעם כדי שיקבל ממנו ,אחרי דאיסורא נמי
איכא להוכיח ברבים ,וכמש״כ כאן דע״ז קאי אזהרת
ולא תשא עליו חטא .ואם יתכן שיהיה מציאות ברבים
ובצורה שאין בה משום הלבנת פנים ,אולי גם זה הוי בכלל
"בסתר" ,כיון שאין הרבים מרגישים בזה ,דאל״כ הא הוי
הלבנת פנים ברבים .אבל לפמ״ש דרבינו ז״ל ס״ל דכל
שעושה שלא בכוונה לבייש ,וכוונתו רק לשם תוכחה גרידא,
ורק דממילא הלה התבייש מותר ,א״כ י״ל דמש״כ דבעי
למיהוי בסתר ,באמת אין זה אלא כדי שיקבל ממנו ,אבל
איסורא מדינא בגלוי ליכא בזה כל שעושה כן שלא בכוונה
לבייש ,וכמש״נ בס״ד:
אמנם אם לא נסכים כן בדעת רבינו ז״ל לומר דס״ל כרש״י
ז״ל ,אלא כרגמ״ה והרמ״ה ז״ל דאפי׳ שלא בכוונה
לבייש אסור ,נראה בס״ד בההיא דסי׳ קי״ב בדרך אחרת.,
דבאמת רבינו ז״ל תרי מילי קאמר ,חדא "בסתר" מדינא
משום דבגלוי איכא משום הלבנת פנים ,ולא פירש התם
כן להדיא מפני שסמך על מה שפירש כאן דאיסורא
דהלבנת פנים היא אפי׳ במקום תוכחה .ואח״כ פירש שם
עוד דבר "ובנחת כדי שיקבל ממנו" ,והוא ע״פ הגמ׳ בשבת
דף ל״ד ע״א ,אמר רבה בר רב הונא אע״ג דאמור רבנן
שלשה דברים צריך אדם לומר וכר ,צריך למימרינהו בניחותא
כי היכי דליקבלינהו מיניה ,אמר רב אשי אנא לא שמיע
לי הא דרבר״ה וקיימתי מסברא ,ע״כ עיי״ש .ומבואר
דסברא הוא דהיכא דבעינן שיקבלו ממנו ,אפי׳ בדבר
שהחובה עליהם לעשותו ,צריך לאמרו בנחת .ומדויק הכי
לשון הגמ׳ "אע״ג דאמור רבנן" ,ואמאי לא נקט "הא
דאמור רבנן" ,ובאמת כן הוא בנוס׳ הגמ׳ בגיטין דף ו׳
ע״ב אשר גם שם הובא מימרא זו[ ,ושם אי׳ רבה בר
בר חנא] ,עיי״ש .אלא דלשון "אע״ג" מתפרש דרבותא
אתי לאשמעינן ,דאף בדבר שאתה צריך לאמרו להם שיעשוהו
והם חייבים לעשותו אל תהיה בהול לכך לאמרו להם,
ותחשוב על התועלת הנדרש ,ולכן תאמרנו בניחותא ועי״ז
יקבלו ממך .ומזה ילפינן לענין מצות התוכחה ,דליהוי
ג״כ באופן שהתועלת יהיה גדול ביותר ,והיינו בנחת.
והוסיף רבינו ז״ל עוד ,דהני תרי מילי בסתר ובנחת זהו
רק בעבירה שבסתר ,אבל בעבירה גלויה לא קפדינן בזה,
דמשום הלבנת פנים ליכא ,דאיהו בעצמו בעשותו את
העבירה מלבין פני עצמו בזה .ולא דמי לההיא דב״ק דף
צ׳ ע״ב דאמר ר׳ עקיבא לענין בושת להמבייש עצמו ,החובל
בעצמו אע״פ שאינו רשאי פטור אחרים שחבלו בו חייבים,
ע״כ עיי״ש .דשאני התם דשני מעשים נפרדים הם ,אבל
כאן הרי משום תוכחה על זו העבירה עצמה אתינן עלה,.

וקפידא דבנחת ג״כ ליכא בעבירה גלויה ,דכיון דיש בזה
משום חלול השם ,צריך מיד בראותו זאת .להוכיח על כך
אפי׳ במצב של כי יחם לבבו וכש״כ שלא בנחת ,דאף אם
עי״ז שלא יאמר לו בנחת לא ישמע לו ,מ״מ את חילול .השם
יבטל בזה:
והגה הך דבנחת ע״פ הגמ׳ בשבת הנ״ל מבואר כן בסמ״ג
עשין י״א ,ושם כתב וז״ל ,המוכיח חברו כו׳ צריך
להוכיחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחת ובלשון רכה כו׳,
שבזה יתקבלו דבריו יותר ,וכמו שאמרו רבותינו על שלשה
דברים שצריך אדם לומר בתוך ביתו כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .והנה
דעת הסמ״ג הוא דאזהרת לא תשא עליו חטא קאי על
צורת הדבור ,שלא יוכיחנו בדברים קשים פד שיהיו פניו
משתנות ,וכמו שכתב בלאוין ו׳ ,עיי״ש .ופשוט דמדברים
קשים עד לשון רכה המרחק רב ,דכל שאינם דברים קשים
מותר ,אך מ״מ לתועלת כדי שיקבל ממנו צריך להקפיד
שיהיה גם בלשון רכה .ובאזהרה דהלבנת פנים אינו מחלק
בין ביחיד לברבים ,וכמש״נ לעיל אות ב׳ דס״ל דגם ביחיד
אסור .ומ״מ לענין תוכחה הקפיד בעשה י״א שם דצריך
בתחלה שיהיה בינו לבין עצמו ,עיי״ש .ונראה דמ״מ משום
חששא דאיסורא אתי עלה ,ואין זה שייך להך ד״שבזה
יתקבלו דבריו יותר" ,שהרי באזהרה דהלבנת פנים אף
כי האיסור הוא גם ביחידות מ״מ ברבים חמיר טפי ,במה
שאין לו חלק לעוה״ב ,וכמו שהבאנו לשונו באות ב׳ ,עיי״ש.
וא״כ כל היכא דיכול לבא לידי הלבנת פנים ,אפי׳ במקום
היתר דהיינו לצורך תוכחה ,צריך להקפיד למעט בדבר עד
כמה שאפשר ,ומש״ה אמרינן דצריך תחלה להוכיח בינו
לבין עצמו:
והרטב״ם ז״ל בהל׳ דעות פ׳ץ ה״ז אמנם הזכיר ג״כ שני
התנאים ,בינו לבין עצמו ובלשון רכה וכמש״כ
בסמ״ג ,אך לא הזכיר הטעם כדי שיקבל ממנו וגם לא הך
דשבת הנ״ל ,ובהל׳ ח׳ שם הביא להך דשלא ידבר לו קשות
כלשון הסמ״ג ,עיי״ש .וכבר הבאנו שינויי הנוס׳ בשיטתו
אם הלבנת פנים אסור גם ביחידות או רק ברבים .והנה אי
ס״ל דאסור גם ביחידות ,יתכן דאזיל בכולה מילתא בשיטת
הסמ״ג ,וכמש״ג .ואי ס״ל דהאיסור הוא רק ברבים ,יתכן
דאזיל בכולה מילתא בשיטת רבינו ז״ל ,וכמש״ג:
א) שלא לקלל ’עצמוד־מבואר^עת רבינו דקללת עצמו
הוי אזהרה מיוחדת במנינא מלבד האזהרה
דקללת חבירו דחשיב לעיל סי׳ ק״כ ,עיי״ש .וכן דעת הסמ״ג
לאוין רי״ב ,עיי״ש .וכפשטות הוראת סוגית הגמ׳ בשבועות
דף ל״ו ע״א ,אסא דבמשנה שם דף ל״ה ע״א שנינו המקלל
עצמו וחבירו בכולן עובר בל״ת ,פ״כ .ומפרש בגמ׳ ,עצמו
דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאוד כו׳ ,וחבירו דכתיב
לא תקלל חרש ,ע״כ עיי״ש .הרי מבואר דלקללת עצמו יש
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צכיון העמודים

"עד שיפרש" כוניל שני דברים ,שיהיה בשם המפורש כפי׳
הרמב״ם ז״ל ושיוציאו בפיו כפירש״י ז״ל:
והר״א הזקן ז״ל באזהרותיו במנין העונשין בהביאו
לאזהרה זו כתב "מגדף בניבו" ,והכוונה בניב
שפתיו ,והיינו דאינו חייב עד שיוציא הגידוף בפיו ,וכמו
שהסביר אאמו״ר הגאון ז״ל בביאורו שם אות י״ג ,עיי״ש.
אך אם גם את השם צריך שיוציא מפיו וכמש״כ רש״י ז״ל שם,
או ס״ל דגם בשמיעת השם ורק את הגידוף מוציא מפיו ג״כ
חייב ,לא נתברר לי שם ,ועכ״פ הגידוף הוא בפה .ורש״י
והרמ״ה ז״ל ס״ל דאת השם צריך שיוציא מפיו ,ורק
דרש״י ז״ל מוסיף דהוא למעוטי דלא פגי במה שישמע
מאחר ,וע״כ דס״ל דבמחשבה לא פגי ,דאל״כ הא בעצם
השמיעה חושב הוא בזה ממילא ,וצריך להתחייב ע״ז,
וע״כ דבמחשבה לא פגי להתחייב .וכיון דאת השם מוציא
מפי עצמו ,הרי יש בזה עקימה שפתים והוי מעשה להתחייב,
דהרי הזכרת השם הוי הלק מדיבור האפור של הגידוף ,ואין
זה גורע במה ששאר הדברים הם במחשבה .וכש״כ להר״א
הזקן ז״ל דעצם הגידוף הוא בפה ,הרי יש בזה מעשה
להתחייב:
וזו היא קושיה הבאר שבע הנ״ל ,דאי התום׳ ס״ל כרש״י
והרמ״ה ז״ל בפירושא ד״עד שיפרש השם" ,דהיינו עד
שיוציא מפיו ,איך ס״ל דאיסורא דגידוף הוי בלב .ואמנם
מש״כ בבאר שבע שם דבגמ׳ יליף לה דבעינן שיוציא מפיו
מקרא דונוקב שם וגו׳ ,וכמו שהבאנו לעיל ,לא נתברר לי,
דבגמ׳ שם לא מצאתי דרשה כזו ,ואדרבה מבואר שם להדיא
דפירושא דונוקב היינו קללה מדכתיב מה אקב ,ואין פירושו
הוצאה מפיו ,עיי״ש ,וצ״ע .אבל בעיקר הדבר גם בלי כל
ילפותא הרי כך מבואר במשנה לפי פירושם של רש״י
והרמ״ה ז״ל ,דבעינן שיוציא מפיו ,ואף כי לא נודע לנו
מקור הך דינא ,אבל עכ״פ כך מבואר שם ,וע״ז קאי קושיה
הבאר שבע ,להתום׳ דס״ל דהעבירה היא בלב .והקושיא היא
על כל הני רבוותא ז״ל דקיימי בשיטה זו ,וכמש״ג:
והנראה בפ״ד ,דהנך רבוותא ז״ל ס״ל דהרי מיניי נינהו,
דבאמת עצם האיסור של מגדף הוא אפי׳
במחשבה ,אי משום קרא דממנו יצא חושב או מקרא דלמען
תפוש וגו׳ ,אבל לענין חיובא דמיתה ליכא די הומר בהעבירה
כשזה רק .במחשבה ,ואינו חייב מיתה עד שיהיה בחומר
של מוציא מחשבתו בפיו .ואמנם כבר רמזנו דלא נודע מקורו
של הך דינא ,אחרי דעיקר העבירה היא אפי׳ בלב ,אבל
עכ״פ כך היא כוונת ודעת התנא במשנה .ומש״כ בגליון
שבפירש״י ז״ל שם דמה שמדבר אינו אלא משמיע איסורו,
זה אינו אלא לענין עצם האיסור ,אבל לענין חיוב מיתת
ב״ד אין זה בגדר משמיע איסורו גרידא ,אלא זו היא גוף
העבירה בחומר להתחייב מיתה ע״ז:

ומעתה נבא לביאור ד׳ רבינו ז״ל ,אשר סתם וקיצר בזה
ולא כתב במפורש כמאן ס״ל בפירושא דהך
דאמרינן דשאני מגדף שכן ישנו בלב ,אם האיסור הוא
במחשבה ,ורק חיוב מיתה הוא דליכא אלא בדיבור פיו,
וכהתוס׳ וסיעתייהו ז״ל ,או פ״ל דהאיסור הוא בדיבור
רק דתליא במחשבה ניבו וכפי׳ רש״י וסיעתו ז״ל .ואמנם
מכללא אית לן למידק דרבינו ז״ל ס״ל כפי׳ רש״י ז״ל,
מדקבע להך איסורא כאן בין האזהרות התלויות בפה ,ואי
הוי ס״ל דעצם האיסור הוא בלב היה צריך לקבוע לזה
לעיל בסדר יום ראשון בין האזהרות התלויות בלב:
ושזה יתיישב מאי דהביא במנינא לאזהרה זו דמגדף
מלבד מצות יראת ה׳ ,אשר עמדנו ע״ז בתחלת אות
זה .דהנה מצות יראת ה׳ ,פשוט שהיא מצוה שבלב ,ובין
אם קאי עני יראת הרוממות ויראת העונש כדעת הרמב״ם
ז״ל ,ובין אם קאי על יראה מלעבור על המצוה אפי׳ מבלי
ניחוש לעונש ,וכלשון רבינו ז״ל לעיל סי׳ ד׳ ,לירא פלא לעבור
על דעת קונו ומה שצוהו לא בשביל דאגת פורענות בלבד,
אלא אפי׳ אינו ירא כלל ובטוח שלא יקבל פורענות יש
לו לירא ולכוין ולדאג שלא יכעיס מלך גדול ונורא עליו,
עכ״ל עיי״ש ,כל אלו הדברים תלויים הם בלב ,דקיום המצות
צריך שיהיה מתוך יראה שבלב .וכן מתבאר מזה שרבינו
ז״ל קבע למצות היראה שם בסדר יום ראשון בין המצות
התלויות בלב .וכבר נתבאר בס״ד בכ״ד בדעת רבינו ז״ל,
דכל היכא דעל דבר אחד הוזהרנו משני מקומות אשר שתי
יסודות נפרדות להן ,לא דיינינן לפי דבר המוזהר שהוא
אהד ,אלא לפי האזהרות .וה״נ על הגידוף אמנם הוזהרנו
גם מקרא דאת ה׳ אלקיך הירא וגם מקרא דלא תקלל ,אבל
לענין המנין לא דיינינן לפי עצם פעולה העבירה אלא לפי
האזהרות ,והרי אנו רואים דשתי סוגי אזהרות הן ,דזו
הוי בלב וזו בדיבור ,ומש״ה אתי אזהרה דגידוף במנינא
לחוד .ובירושלמי דקאמר דמקלל הוי בכלל אזהרת מורא,
וכמו שהבאנו בהחלת אות זה ,היינו רק ניענין מקלל אב
ואם ,דמצינו במקרא עונש על כך ,וכלנא הוא דלא ענש
אלא אם כן הזהיר ,ולא מצינו אזהרה מפורשת על כך ,לכן
סמכינן האזהרה על המקרא דמורא .ורס״ג ז״ל אם באמת
ס״ל כפירושא דהגרי״פ ז״ל בטעם דלא הביא אזהרה מגדף
במנינא ,דהוא משום דהוי בכלל מצות יראת ה׳ ,וכמו
שהבאנו לעיל ,א״כ יש להוכיח מזה דרס״ג ז״ל ס״ל כהתוס׳
דאזהרה דגידוף הוי בלב ,וממילא הוי דומיא דמצות יראת
־־־—— --------------ס_דהוי בלב-------------- :
א) שלא להלשין פני השירו .צריך ביאור ,הא כבר באה
אזהרה מיוחדת במנינא בקרא דכתיב ולא
תונו איש את עמיתו לאונאה דברים ,והביאה רבינו ז״ל לעיל
סי׳ קכ״ב ,וא״כ כש״כ הלבנת פנים שיש בה משום אונאת
דברים

שלישי

עמודי גולה (סמ״ק)

סימן קב

רמה

ב) ברבים ג) אפילו דרך תוכחה דכתיב (ייקרא יט) ולא תשא עליו חטא:

שלא
צכיון העמודים

דברים ,וחיך אתי הלבנת פנים לאזהרה מיוחדת במנינא .אך
הנה באיסורא דהלבנת פנים ישנן הנחים מסוימים ,ומתוך
כך למדנו דענינים נפרדים הם ,ויתבארו בס״ד להלן בסמוך
אות ב׳ וג׳ ,עיי״ש:
ב) סרביס .מבואר דעת רבינו ז״ל דהך איסורא אינו
אלא ברבים דוקא ,אבל בצינעא ליכא
איסורא כלל .וכן מבואר בס׳ החינוך מלוה ר״מ ,שכתב
וז״ל ,שלא לבייש אחד מישראל ,וזה העון יקראו רבותינו
ז״ל מלבין פני חבירו ברבים כו׳ ,ועובר עליה והלבין פני
חבירו ברבים במזיד כו׳ עבר על מנות מלך כר ,עכ״ל עיי״ש.
ומבואר דס״ל דרק בכה״ג שהוא ברבים הוא דישנה לאזהרה
זו ,ולא בצינעא .והוא כפי ,רש״י ז״ל בערכין דך ע״ז ע״א,
אהא דאי ,בגמ׳ שם יכול אפי' משתנים פניו ,ת״ל לא תשא
עליו חעא ,ע״כ .ופי׳ רש״י ז״ל וז״ל ופניו משתנים שיוכימנו
ברבים כי׳ ,עכ״ל עיי״ש .ומבואר דהלבנת פנים לא הוי
אלא ברבים דוקא .ואין כן דעת הסמ״ג לאוין ו׳ ,שכתב
וז״ל ,שלא להלבין פני אדם מישראל שנאמר כו׳ ,ואמרינן
בפ׳ הזהב כל המלבין פני מבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב,
עכ״ל עיי״ש .ומבואר דרק לענין העונש הוא דהזכיר להך
דברבים ,אבל עצם האיסור משמע דס״ל דישנו אפי׳ בצינעא:
אלא דגם לדעת רש״י והחינוך ורבינו ז״ל ,יתכן דבצינעא
כשאין הכרה לזה ,דהיינו שלא במקום תוכחה [עי׳
במש״כ בס״ד באות שלאח״ז] ,אם כי משום הלבנת פנים
ליכא ,אבל איסורא מיהא איכא מצד אחר ,דהוי בכלל
אזהרת לא תונו איש את עמיתו .ואמנם כן מבואר בשערי
השיבה לר״י ז״ל שער ג׳ אות רי״ד ,אלא דס״ל דעצם
העבירה אחת היא ,ורק דזו בצינעא וזו ברבים ,שכתב וז״ל
והנה אם יזכיר אדם לחבירו בינו לבין עצמו מעשה אבותיו
הרעים ,הנה הוא עובר על מה שכתוב בתורה ולא תונו
איש את עמיתו באונאת דברים דבר הכתיב ,ואם יכלימהו
על מעשה אבותיו בפני אחרים ע״ז אמרו רבותינו כי
המלבין פני חבירו ברבים [הוא] מן היורדין לגיהנם ואינם
עולין ,עכ״ל עיי״ש .ומתוך כך כנראה תפס הגרי״פ ז״ל
בל״ת נ״ו ועשה כ״ח דענין שניהם אחד הוא ואין למנותן
בשנים ,עיי״ש מש״כ בזה .אבל י״ל דרבינו ז״ל פליג ע״ז
וס״ל דבהזכרת מעשה אבותיו ליכא משום הלבנת פנים,
שאינם מתלבנים מחמת בושה בדרך כלל אלא על מעשה
עצמם ולא על מעשה אחרים אפי׳ הם אבותס ,והצער אינו
אלא בליבה .ולפ״ז הרי הך דאונאת דברים והך דהלבנת
פנים שני עניניס נפרדים הם ,דיש בזה מה שאין בזה
ויש בזה מה שאין בזה .ומש״ה שפיר אתי כל הדא מינייהו
במנינא ביחוד:
והרמב״ם ז״ל אין שיטתו ברורה בזה ,מפני שינויי הנוס׳
בדבריו ,דבסה״מ ל״ת ש״ג לפנינו אי׳ בזה״ל,
שהזהירנו שנא לבייש קצתנו את קצתנו וזהו העון אשר
יקראו אותי מלבין פני חבירו ברבים ואזהרה שבאה בזה

הוא אמרו הוכח תוכיח את עמיתך ונא תשא עליו חטא
כף ,עכ״ל עיי״ש .ויש נוס׳ בדבריו דתיבה "ברבים" ליתא,
ועי׳ מש״כ בזה הגר״ח הליר ז״ל בהערותיו לסה״מ .ולפי
זו הנוס׳ מבואר דאפי׳ בצנעא אסור .וכן בהל׳ חובל ומזיק
פ״ג ה״ז אי׳ לפנינו בדברי הרמב״ם ז״ל בזה״ל ,אע״פ
שהמבייש שאר העם בדברים פעור מן התשלומין עון גדול
הוא כו׳ ואמרו החכמים הראשונים שכל המלבין פני אדם
כשר מישראל בדברים אין לו מלק לעוה״ב ,עכ״ל עיי״ש.
ובכת״י התימנים והמבורגר במקום בדברים אי׳ שם
"ברבים" ,הרי מבואר להדיא ,דהדבר תלוי בנוס׳ בדברי
הרמב״ם ז״ל בזה .ובהל׳ דעות פ״ו ה״ח מצאתי סתירה
בדבריו ז״ל מרישא לסיפא ,שכתב וז״ל ,כך אמרו חכמים
יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא השא עליו חטא,
מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן ברבים,
אע״פ שהמכלים את חבירו אינו לוקה עליו ,עון גדול הוא,
כך אמרו חכמים המלבין פני הבירו ברבים אין לו חלק
לעוה״ב ,לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים
בין קטן בין גדול ,עכ״ל עיי״ש .הרי דמדכתב ברישא "שאסור
לאדם להכלים את ישראל וכם״כ ברבים" ,מבואר דהאיסור
הוא גם בצנעא ,וזה כהנוס׳ שלפנינו בהל׳ מו״מ שם ,ורק
דבהל׳ דעות הוסיף דברבים חמיר טפי ,ופשוט הוא ,אבל
עצם האיסור הוי גם בצנעא .ובסיפא בהל׳ דעוה שכתב
"לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים" ,מתבאר
בפשיעות דשלא ברבים אין צריך להזהר ,והוא משום
דבצנעא ליכא איסורא כלל ,וזהו כנוס׳ הכת״י בהל׳ חו״מ
שם .ובהל׳ דעות לא ראיתי בכת״י נום׳ אחרת לא ברישא
ולא בסיפא ,וממילא הרי יש כאן סתירה מרישא לסיפא.
והמיהני שלא מצאתי למי שהעיר על כך .וצ״ע:
והנה אם הרמב״ם ז״ל ס״ל דגם בצינעא ישנה לאזהרה
דהלבנת פנים ,ע״כ דהך דערכין שם דקאמר יכול
אפי׳ פניו משתנות ת״ל ולא השא עליו חטא ,ע״כ ,וכמו
שהבאנו לעיל ,צ״ל דהרמב״ם ז״ל מפרש דאין הכוונה במאי
דהוי ברבים ,דהא אפי׳ בצינעא אסור ,אלא קאי על צורת
הדבור באיפן שמביא לידי הלבנת פנים .ולענין מנינא ,בין
אי ס״ל דאזהרה זו דהלבנת פנים הוי ברבים דוקא ,ובין
אי ס״ל דאפי׳ בצינעא אסיר ,מ״מ י״ל דאזיל בשיטת רבינו
ז״ל דבהזכרת מעשה אבותיו ליכא משום הלבנת פנים ,ורק
משום אזהרת ולא תונו איש את עמיתו לאונאת דברים הוא
דנאסר ,וממילא הני תרתי אונאה דברים והלבנת פנים
שני ענינים נפרדים הם ,ושפיר אתו תרווייהו במנינא:
ג) אפילו דרך תובהה .הנה בברייתא בערכין דך
ע״ז מ״ב הכי אי' היכח הוכיח כו׳ יכול
אפי׳ משתנים פניו ת״ל לא השא עליו חטא ,ע״כ .ופירש״י
ז״ל וז״ל ופניו משתנין ,שיוכיחנו ברבים להלבין פניו ,עכ״ל
עיי״ש .והיינו משום דכיון דהך קרא דלא השא עליו חטא
ארישא דקרא קאי דאיירי בתוכחה ,דלא ליהוי בהלבנת פנים,
וס״ל

רמו

יום שלישי

עמודי גולה (סמ״ק)

סימן קכו

צביון העמודים

וס״ל דמארשינן דהאזהרה בזה היא שלא יוכיחנו ברבים.
אבל בצנעא ,אם הוא לשם תוכחה הרי מלוה קא עביד ,היא
מצות התוכחה .ומשמע אפי׳ בהלבנת פנים מותר ,דכל
שעצם התוכחה מותרת אינו צריך להקפיד בצורת הדבר,
וכל שלפי דעתו יהיה התועלת יותר גדול מותר לו לעפות
כן .וזו היא גם דעת רבינו ז״ל כאן .ובסמ״ג לאוין ו׳ כתב
וז״ל ,כלומר לא תוכיחנו בדברים קשים עד שיהיו פניו
משתנות כדדרשינן בערכין ,עכ״ל עיי״ש .ולא הזכיר הך
דברבים ,ומתבאר להדיא דס״ל דאפי׳ בצנעא צריך להקפיד
בכך דלא ליהוי בהלבנת פנים .ובפי׳ רגמ״ה ז״ל לערכין אי׳
בזה״ל ,יכול אפילו פניו משתנים ,של מתוכח כגון שמוכיחו
בפני רבים ,עכ״ל .אך זה הוכנם שם בריבוע ,ולא
נתברר לי אם הוספה היא ממאן דהו למה הכניסו כאן,
ויתכן דגם זה מדברי רגמ״ה ז״ל אך ע״פ כת״י פני ,עיי״ש.
ולשם קיצור נקראהו להלן רגמ״ה ז״ל .ובעיקר הדבר ,הנה
ממה דהוסיף תיבת "כגון" מוכח דלאו דוקא ברבים הוא
דאסור ,ורק דסתמא דמילתא הוא דברבים פניו משתנות,
אבל אה״נ דגם בצנעא כל שהוא באיפן דפניו משתנות אסור,
וכשיטת הסמ״ג:
ולפי מש״כ רבינו ז״ל כאן לפרש דאזהרה זו איירי במצות
תוכחה ,שלא יוכיחנו ברבים ,וכפי׳ רש״י ז״ל בערכין
שם ,מתיישב בזה בפשיעות מאי דאתי במנינא בימוד מלבד
אזהרת ולא הונו איש את עמיתו לאונאת דברים ,אפר
הביאה רבינו ז״ל לעיל סי׳ קי״ב ,עיי״ש .דפאני אזהרה
זו דקאי במצות תוכחה שלא יהיה בהלבנת פנים .ובאמת
כי אפי׳ לשיטת הסמ״ג דמפרש להך דולא תשא עליו חטא
על צורת הדבור אפי׳ בצינעא ,וכמש״ג ,ג״כ הוי איסורא
דהלבנה פנים אזהרה מיוחדת ,כיון דבמצוה התוכחה איירי■
.ול&פייך להך דאונאת דברים ,ולהכי אתי במנינא ביחוד :׳
והנה משון׳רש״י ז״ל הנ״ל ,שכתב וז״ל בד״ה ופניו משתנין,
שיוכיחנו ברבים להלבין פניו ,עכ״ל עיי״ש .מדדייק
למכתב "להלבין פניו" ,משמע דרק באופן זה הוא דאסור,
דהיינו שכוונת המוכיח הוא באמת לכך ,להלבין פניו,
ובכה״ג אף דעופה כן לשם תוכחה מ״מ הכוונה להלבין
פניו אוסרת את התוכחה בכה״ג ,אבל היכא דכוונתו רק
לשם תוכחה ,בלי כוונה להלבנה פנים ,ורק דנזדמן לו הדבר
להיות כן ברבים וממילא פניו מהלבנין בהיותו ברבים ,אין
קפידא בזה .ורש״י ז״ל לשיטתו בסנהדרין דף ק״א ע״ב,
בהא דאי׳ התם אר״י מפני מה זכה ירבעם למלכות ,מפני
שהוכיח את שלמה ,ומפני מה נענש מפני שהוכיחו
ברבים כר ,ע״כ .ופי׳ רפ״י ז״ל וז״ל בד״ה ומפני
מה נענש שהוכיחו ברבים ,לביישו ,עכ״ל עיי״ש .ומבואר
דהקפידא היא במה שנתכוין לביישו .דמהא דלא כתב רש״י
ז״ל "והתבייש" או "ביישו" שהוא לשון דממילא ,ודייק וכתב
"לביישו" ,מתבאר בפשיעות שהיתה כוונת ירבעם לבך,
ולהכי הוא דנענש ע״ז .ואה״ג דקיום מצות תוכחה הוי גם
בכה״ג ,שהרי חזינן דירבעם קבל שכר על כך ,דלכן זכה
למלכות ,אבל יחד עם זה היתה גם עבירה על הלאו

דולא הפא עליו חטא להוכיחו ברבים לביישו .אבל אינו
היה הדבר בלי כוונה לכך ,ורק דממילא התבייש ,ליכא קפידא
בכך:
והמאירי ז״ל יש לו בזה שיעה אחרת ,שכתב בב״ק דף
צ״א ע״א והובא גם בשטמ״ק שם ,וז״ל אע״פ
שהמביישם בדברים פעור עון גדול הוא ,וכבר אמרו כל
המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה״ב ,ומ״מ גדולי■
המחברים פירשוה באדם כפר ,ויראה לי בכוונתם שאם
הלבינו לכוונה תוכחה כדי שיתבייש ויעזוב מתוך בשתו שלא
יחטא עוד רשאי והבא עליו ברכה ,והכל תלוי בכוונת הלב,
והרי נאמר ויראת מאלקיך ,עכ״ל עיי״ש .ולשון "שאם הלבינו
לכוונת תוכחה" ,מתפרש בפשיטות דהיינו שמהכוין להדיא
להלבין פניו ,ואפ״ה מותר משום דכוונתו לש״ש ,וחושב
שעי״ז יהיה התועלת יותר גדול .והא דאמרינן בערכין
שם דהיכא דפניו משתנין אסור ,היינו באופן שאינו מבורר
דברבים יהיה התועלת יותר גדול ,וכסתמא דמילתא דכל
שעושה באופן שאין פניו משתנין ,הוי התועלת יותר גדול.
אבל היכא דיודע דאדרבה בפרהסיא ופניו משתנין התועלת
יהיה יותר גדול מותר .וההיא דסנהדרין שם בהך דירבעם
הוכיח לשלמה ברבים ונענש על כך ,הוא ג״כ מפני פסתמא
אילו הוכיחו בצנעא היה התועלת יותר גדול ,אבל אילו
ידע דההועלת הוא בכה״ג שהוא ברבים יותר גדול אע״פ
שממילא התבייש היה מותר לו לעפות כן:
ורגמ״ה ז״ל בערכין שם ס״ל לאידך גיסא ,דכל שהלה
התבייש אפי׳ בלי כוונה לזה אסור ,וכמו שהבאנו
לשונו לעיל ,שכתב וז״ל ,יכול אפי׳ פניו משתנים ,של מתוכח,
כגון שמוכיחו בפני רבים ,עכ״ל עיי״ש .ולשון זה מתפרש
דכל שבא לידי הלבנת פנים בהוכיחו אותו ברבים אסור
אפי' כשאין כוונתו לכך .וההיא דסנהדרין צ״ל דמפרש
כמש״כ הרמ״ה ז״ל בחדו׳ שם ,וז״ל אר״י מפני מה זכה
ירבעם למלכות ,מפני שהוכיח את שלמה לשם שמים
כדמפרש ואזיל ,ומפני מה נענש ונכפל בע״ג ולא עמדו
לו זכיותיו להגן עליו מיצה״ר מפני שהוכיחו ברבים וביישו
שנאמר כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .הרי להדיא דכוונת ירבעם היתה
לשם שמים ,וגם לא היתה כוונתו לביישו ,ורק דממילא
התבייש עי״ז ,וכדדייק לשון "וביישו" ,שהוא לישנא דממילא.
והיינו משום דכל שחבירו מתבייש עי״ז אפי' כשאין כוונתו
לכך אסור:
והנה רבינו ז״ל אי הוי ס״ל כרגמ״ה ז״ל דאפי׳ אם ממילא
הלה מתבייש ג״כ אסור ע״י תוכחה ,היה צריך
לכתוב "להזהר מהלבנת פנים אפי׳ דרך תוכחה" ,שהוא
לישנא דממילא .ומדלא כתב הכי אלא נקע בלשון פלא
להלבין כו׳ ,מתפרש בפשוטו שעושה כן בכוונה החלה לביישו,
והיינו דרק בכה״ג הוא דאסור ,אבל בלי כוונה לכך מותר,
וכדעת רש״י ז״ל בזה:
ועפ״ז נראה בהא דלעיל סי׳ קי״ב כתב רבינו ז״ל וז״ל,
ובעבירות שבסתר צריך להוכיחו בסתר ובנחת כדי
שיקבל ממנו ,ובעבירה גלויה צריך להוכיחו מיד פלא יתחלל
שם

יום שלישי

עמודי גולה (סמ״ק)

רמז

סימן קכז

קכז  ]6א) שלא לקלל עצמו
בשם
ציונים

א]

רמנ"ם הל' סנהדרין פכ"ו ה״ג ,עי׳ סה״מ ל"ת שי"! ,סח״ג לאוין רי״נ ,טושו"ע תו"ח סי' כ"!:

צכידן העמודים

שם שמים ,עכ״ל עיי״ש .ובפשוטו חדא מילתא קאמר,
"בסתר ובנחת כדי שיקבל ממנו" .וצריך ביאור ,מה הוצרך
על הך דבסתר לטעם כדי שיקבל ממנו ,אחרי דאיסורא נמי
איכא להוכיח ברבים ,וכמש״כ כאן דע״ז קאי אזהרת
ולא תשא עליו חטא .ואם יתכן שיהיה מציאות ברבים
ובצורה שאין בה משום הלבנת פנים ,אולי גם זה הוי בכלל
"בסהר" ,כיון שאין הרבים מרגישים בזה ,דאל״כ הא הוי
הלבנת פנים ברבים .אבל לפמ״ש דרבינו ז״ל ס״ל דכל
שעושה שלא בכוונה לבייש ,וכוונתו רק לשם הוכחה גרידא,
ורק דממילא הלה התבייש מותר ,א״כ י״ל דמש״כ דבעי
למיהוי בסהר ,באמת אין זה אלא כדי שיקבל ממנו ,אבל
איסורא מדינא בגלוי ליכא בזה כל שעושה כן שלא בכוונה
לבייש ,וכמש״ג בס״ד:
אמנם אם לא נסכים כן בדעת רבינו ז״ל לומר דס״ל כרש״י
ז״ל ,אלא כרגמ״ה והרמ״ה ז״ל דאפי׳ שלא בכוונה
לבייש אסיר ,נראה בס״ד בההיא דסי׳ קי״ב בדרך אחרת,
דבאמת רבינו ז״ל תרי מילי קאמר ,חדא "בסתר" מדינא
משום דבגלוי איכא משום הלבנת פנים ,ולא פירש סתם
כן להדיא מפני שסמך על מה שפירש כאן דאיסורא
דהלבנת פנים היא אפי׳ במקום הוכחה .ואח״כ פירש שם
עוד דבר "ובנחת כדי שיקבל ממנו" ,והוא ע״פ הגמ׳ בשבת
דך ל״ד ע״א ,אמר רבה בר רב הונא אע״ג דאמור רבנן
שלשה דברים צריך אדם לומר וכו׳ ,צריך למימרינהו בניחותא
כי סיכי דליקבלינהו מיניה ,אמר רב אשי אנא לא שמיע
לי הא דרבר״ה וקיימתי מסברא ,ע״כ עיי״ש .ומבואר
דסברא הוא דהיכא דבעינן שיקבלו ממנו ,אפי׳ בדבר
שהחובה עליהם לעשותו ,צריך לאמרו בנחה .ומדויק הכי
לשון סגמ׳ "אע״ג דאמור רבנן" ,ואמאי לא נקע "הא
!דאמור רבנן" ,ובאמת כן הוא בנוס׳ הגמ׳ בגיטין דך ו׳
ע״ב אשר גם שם סובא מימרא זו[ ,ושם אי׳ רבה בר
בר הנא] ,עיי״ש .אלא דלשון "אע״ג" מתפרש דרבותא
אתי לאשמעינן ,דאך בדבר שאתה צריך לאמרו להם שיעשוהו
והם חייבים לעשותו אל תהיה בהול לכך לאמרו להם,
ותחשוב על התועלת הנדרש ,ולכן תאמרנו בניחותא ועי״ז
יקבלו ממך .ומזה ילפינן לענין מצות התוכחה ,דליהוי
ג״כ באופן שהתועלת יהיה גדול ביותר ,והיינו בנחת.
והוסיך רבינו ז״ל עוד ,דסני תרי מילי בסתר ובנחת זהו
רק בעבירה שבסתר ,אבל בעבירה גלויה לא קפדינן בזה,
דמשום הלבנת פנים ליכא ,דאיהו בעצמו בעשותו אה
העבירה מלבין פני עצמו בזה .ולא דמי לסהיא דב״ק דך
5׳ ע״ב דאמר ר׳ עקיבא לענין בושה להמבייש עצמו ,החובל
בעצמו אע״פ שאינו רשאי פעור אחרים שחבלו בו חייבים,
ע״כ עיי״ש .דשאני ההם דשני מעשים נפרדים הם ,אבל
כאן הרי משום תוכחה על זו העבירה עצמה אתינן עלה.

וקפידא דבנחת ג״כ ליכא בעבירה גלויה ,דכיון דיש בזה
משום חלול השם ,צריך מיד בראותו זאת להוכיח על כך
אפי׳ במצב של כי יחם לבבו וכש״כ שלא בנחת ,דאך אם
עי״ז שלא יאמר לו בנחת לא ישמע לו ,מ״מ את חילול השם
יבטל בזה:
והנה הך דבנחת ע״פ הגמ׳ בשבת הנ״ל מבואר כן בסמ״ג
עשין י״א ,ושם כתב וז״ל ,המוכיח חברו כו׳ צריך
להוכיחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחה ובלשון רכה כו׳,
שבזה יתקבלו דבריו יותר ,וכמו שאמרו רבותינו על שלשה
דברים שצריך אדם לומר בתוך ביתו כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .והנה
דעת הסמ״ג הוא דאזהרת לא השא עליו חטא קאי על
צורת הדבור ,שלא יוכיחנו בדברים קשים עד שיהיו פניו
משתנות ,וכמו שכתב בלאוין ו׳ ,עיי״ש .ופשוט דמדברים
קשים עד לשון רכה המרחק רב ,דכל שאינם דברים קשים
מותר ,אך מ״מ לתועלת כדי שיקבל ממנו צריך להקפיד
שיהיה גם בלשון רכס .ובאזהרה דהנבנה פנים אינו מחלק
בין ביחיד לברבים ,וכמש״נ לעיל אות ב׳ דס״ל דגם ביחיד
אסור .ומ״מ לענין תוכחה הקפיד בעשה י״א שם דצריך
בהחלה שיהיה בינו לבין עצמו ,עיי״ש .ונראה דמ״מ משום
חששא דאיסורא אתי עלה ,ואין זה שייך להך ד״שבזה
יתקבלו דבריו יותר" ,שהרי באזהרה דהלבנת פנים אך
כי האיסור הוא גם ביחידות מ״מ ברבים חמיר טפי ,במה
שאין לו מלק לעוס״ב ,וכמו שהבאנו לשונו באות ב׳ ,עיי״ש.
וא״כ כל היכא דיכול לבא לידי הלבנת פנים ,אפי׳ במקום
היתר דהיינו לצורך הוכחה ,צריך להקפיד למעט בדבר עד
כמה שאפשר ,ומש״ה אמרינן דצריך תחלה להוכיח בינו
לבין עצמו:
והרמב״ם ז״ל בהל׳ דעוה פ׳ץ ה״ז אמנם הזכיר ג״כ שני
התנאים ,בינו לבין עצמו ובלשון רכה וכמש״כ
בסמ״ג ,אך לא הזכיר הטעם כדי שיקבל ממנו וגם לא הך
דשבת הנ״ל ,ובהל׳ ח׳ שם הביא להך דשלא ידבר לו קשות
כלשון הסמ״ג ,עיי״ש .וכבר הבאנו שינויי הנוס׳ בשיטתו
אם הלבנה פנים אסור גם ביחידות או רק ברבים .והנה אי
ס״ל דאסור גם ביחידות ,יתכן דאזיל בכולה מילתא בשיטת
הסמ״ג ,וכמש״נ .ואי ס״ל דהאיסור הוא רק ברבים ,יתכן
דאזיל בכולה מילתא בשיטת רבינו ז״ל ,וכמש״ג; _______
א) שלא־לקלל עצמו .מבואר דעת רבינו דקללת עצמו
הוי אזהרה מיוחדת במנינא מלבד האזהרה
דקללה מבירו דמשיב לעיל סי' ק״כ ,עיי״ש .וכן דעת הסמ״ג
לאוין רי״ב ,עיי״ש .וכפשטות הוראת סוגיה הגמ׳ בשבועות
דך ל״ו ע״א ,אהא דבמשנה שם דך ל״ה ע״א שנינו המקלל
עצמו וחבירו בכולן עיבר בל״ה ,ע״כ .ומפרש בגמ׳ ,עצמו
דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאוד כו׳ ,וחבירו דכהיב
לא תקלל מרש ,ע״כ עיי״ש .הרי מבואר דלקללת עצמו יש
מקרא

II

,אוונרתחנסה!

צדקת הצדיק
והדר נהורא בודאי מאחר שבדברים הטבעייםיסד הש״י כך ודאי כך הוא עיקר הרצת
וכמ״ש מקום שבע״ת עומדין כו׳ הגס דחלילה
לומר אחטא ואשוב ולעשות כן בבחירתו משוס
דאין מספיקין .מ״מ מעצמו נעשה כן דאין
אדם צדיק בארץ וגו׳ אפי׳ יוסף הצדיק
אז״ל (סוטה לו  ):דיצאוי׳ טפין ע״פ ויפחד
וגו' ואפי' ישי אבי דוד שמת בעטיו של נחש
אז״ל (מ״ר ר״פ תזריע) בעוון מלא כו' .וכן
יסוד בנין בית דוד ומשיח בפרץ הי׳ מקודם
ער ואונן חשוכא .וכך הוא הסדר והעם
ההולכים בחשך ראו אור גדול מופלג ממי
שאינו הולך בחושך .ובכל מקוס חושך דכתוב
היינו חשכות מאור תורה ולא בצרות עוה״ז
לבד .וכן אין אדס עומד על ד״ה אא״כ
נכשל הוא ע״י חושך זה שהוא עטיו של נחש

דעשו הרשע שפגע בכף ירך יעקב כנודע.
ותיכף כשהגיע ח״ו לכך ושב ורפא יקו לאור
כההוא דמטא זרזפא דמיא ארישי׳ אמר כו׳
מאשפות ירים אביון (יומא פז: ).

צריך

ליזהר מלגרום צער לשוס
1קעה1
׳ ברי' אפי' לצורך מצוה כמ״ש
(ב״ב ח ):על כל לוחציו אפי׳ גבאי צדקה.
ואדונירם טל המס דשלמה המע״ה לחצוב
אבנים לבנין בהמ׳״ק דאין לך מצוה גדולה מזו
נענש מדה כעד מדה רגמו בו אבן .והיינו
דחס נקרא מה שיותר לפי הכת וכמ״ש אביך
הכביד וגו׳ וכח״ש במגילה (יא  ).באחשורוש
הכל נעשו רשים שנא׳ וישם מס .והוא מקרא
דשרי מסים למען עטתו דהוראת חס היינו
כשהוא .בהכבדה לענות נפש  .וע״ז נענשים
גם כשהוא למצדה .ואז״ל בתדב״א (רבה
פ׳ כד) אפי׳ אבן שנסקל ועץ שנצלב טחז
ליתן הדין .והייט אפי׳ במחוייבי מיתת ב*ר

ולכך היו  pTwpoמחפנין אותו יום (סנהדרין

לא »1

סג ).לכפר על נפשותס וסנהד׳ ההורגת כו׳
נקרא חובלנית (מכות ז ).אע״פ שהוא בדין
נענש דגם כל שחבירו נענש על ידו כו׳
(שבת קמט ):וההורג שוגג חייב גלות אע״פ
שהלה מחויב מיתה כמשז״ל (מכות י ):
דחגלגלין כו׳ ואע״פ שהוא מצוה ובערת הרע
מ״מ הרי גורם צער למעלה ח״ו כמ״ש
(מגילה י  ):שאין הקב״ה שמח במפלתן של
רשעים זא׳ (סנהדרין מו ).שכינה מה אומרת
כו׳ .וכ״ש בצערן של צדיקים אפי׳ שהוא כפי׳
לדבר מצוה[ .אמנם מדת מלכות הוא דייקא
להיפך כמשז״ל אדוד המע״ה ידיך חדות
וחריצות לרדות בהן עולמו .ונא׳ בו אדמוני
כבעשו רק עם יפה עיניס מדעת סנהדרין
(בר״ר פ׳ סג) לכך זכה למלכות .ושאול
נסתלק מפני שנעשה רחמן מל האכזרים
כנודע דמדת מלכות היא מדה״ד הקשה ונא׳
בי מלכים ימלוכו כי אורייתא נפקא מגבורה
כדאי׳ בזוהר (ח״ג פ סע״ב) וע״י זכה משה
למלכות אע״פ שהי׳ עניו מכל האדם אמר
לי קרח מדוע תתנשאו .כי כל התנשאות
מצד דברי משה מפי הגבורה ובקרח עצמו.
ג"כ פגעה מדה״ר ונתנשא יותר .וק הש*י
מתנשא כשעושה מדה״ד ברשעים כמשאז״ל]:

בשבינים

או מייסדים בהכ׳נ או
[קעי]
בהח״ד חדש באיזה
מקוס נעשה מקודם שם מחיית עמלק באותו
מקום .דחיכף אחר מחיית עמלק בא קדושת
המקום כמשאז״ל (סנהדרין כ  ):ג׳ חצות
נצטוו בכמסתן כו׳ מחיית עמלק ואח״כ בנין
בהח״ק .לק קבעו רז״ל פ׳ בני הפיר מקדושה
בהכ״נ ובהח״ד במס׳ מגילה כי חיכף ל5ל
קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק.
וחז׳ל (נעילה ח ספ״ב) והיכן מתרוממת
קרנם בירושלים הייט דהרסת קרו ישראל
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יטרלפני איש לשון חשיבות הוא חרב המופלא.שינ< ועוקד הוי0
לב נבון אין חקר דית ועיקר חחנ׳״ר• בער ב גל ספר באר שב;• זציל
אמר מקרוב היה-אהלו תקוע סקוגז נאמן בק׳ק אדסדליץ וק׳יו

דויסמיץ דר מ ואב בדושס נתבקש בישיבה של שיגלה נתפס בעזן
הדווסדברבאופליהלון אשרשולוזשם אז• בגו ’ איזן והקר תקנו
ודו תעל פירוש רביגו הגדול  Anללאשר על חי משי ההורה ועל
רב•□ ונכבדים אשר -באו אחריו לפרשו ולהתווכח עבו י באשר

5׳

■3י

תחזינה ,עיני כל קנוא מישרים ישפוט • וקרא לו ש□ חדש בשם
צידת קדרו למלמו ונימוק! עסו במחיצת הקימתו מעברלד^*
בכן הכינו לכם גידה איש צרור כספו בשקו לקחת צידת לע5
ה'אלה ולתת ל ־מ צידה לולו להגות בו הוא וזרעו

אחריו לבל הדירות•
אבי*ר *

,

נדפס פה קקפראג
4׳*גי׳

)CAJ

cx3

וחיתה התחלתו ב״וה ה־ עשרה ימים לחדש סיון בפרשה ובפרט ושמו
את "שנ׳י על ’בגי 0ישראל ואני אברכם

י.
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£

אלרזדבר*בןהמחבדזעלעהביאו למלאכא הדפוס בהסכמות רבים ונכבדים רצע* עם קדע
רקק פרא!■ וגדול״ח •
יומך• כמוכי סייס הקטן חיים ק לא’א הגאון המחבר הנז' זב? אודך * כי אנפת בי ישוב
וו/
אפך ותכחמכי *-זאת כחסתי.בעניי כי אשרות טהורות שלאא חייתני אב לבן הודיע אמתו
תורתאסתכיתה בפיהו כדקכיךורמ?בערסיכ בסגילת ספר כתוב על« לאשר הנה אנכי סת כי איסת מזת

בילה עלי סי גבר יחיה ולא יראה סות למען אניס את בני אחרי לסמור ולפסות ולקיים את מזאתי■
ואכי כתתי לך שכס אחד על אחיך בני כקטן ביתר שאת וביתי עז ביאורים חדסיס סקרוב
באו שחיברתי בס״ד על המאור הגדול רש ^,על חמשה חומשי תורסשסיתיו אכו שותים
ומפיו אנו חייסוססלאכה סלאכת שמיס כפוכס .בידי ותשלם כל הסלאבסאסר
עשיתי זה יסיס לך בכי הגדול למכס אחת אפיס לסוכיאו לאורה בבית
'

הדפוס לזכות בו את הרכים חכות סרביס יתלה בך ויבחר בחיי’ס
ומאז שסח לבי זיגל כבודי שבלים נפלו לי,בנעישים ואף
נחלתו שפרס עלי ואסרתי ברוך שבחר לי במשנתו
קב ונקי חסתי ולא סתסססתי לשתול
סכותיו ולא  viaשינס לעינ«
ותנומה לעפעפי עד

שמכאתי
מקום משכנות
מ״כ לאביר שבאביריע
א״א ומלאת*

את
דבריו דברי
אלוקי ,חיים ע׳ן תיים
היא לסחזקיס בס בכן זכותו
וצדקתו יעמוד לי לביתי לעד פי ססדבר

אליכם • הקשן חים כן לאא הגאון והמופלא ר*ם ואב'ר

כסהרר ישחזגר בער ז*2ל

א״ללנבור/

מק*נן

לי«5ג«ק •
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הקדמת הרב חשח3ר

כ

’ אתהלך לפני ה׳ בארגזה .החיים
לה«1

שמיה די אלה א חכרן.סן עלתא ועד עלמא-די חכמתא וגבורתא דיליס היא אשר הפליא ססדו על W
אנשים כסוני לחבר כפרממתן אמרי שפר אשר בו .בתווכחתיעל כל אשר נעשה על פרש*י סיגל

החומש ובראשם כאמן ביתו ונושא כליו כרב הגדול סיני ועוקר הרים רבינו אלי'מזרחי זכילדסכיכיהחריכא

מובא שאלו נשתבחה התורה מישראל מיה מחזירה בפלפולו ואני ראיתי כל דבריו מתנו הפי משה מפי הגבורה אן
*’אמנם אל ס׳ זיאר לי אשר מיום עמדי על דעתי שמתי לעוטזפות בין עיני הנוואה שכתב הרב המובהק מכר
ןאר< זכיל בכפי בית יוסף בשור אח □סוף ס״י י׳ו וז״ל וכתבתי זה ללמד דעת לתלמידים שלא ימכרו לפלפל«
בדברי קפו8ק עד שיראו מקום מובא הדין עכ״ל דברי פי חכם חן וזה כתב על מה שכתב סם .הריי בן חביב ז*ל
לפי שלאראכ מקו□ מונאהדין בגמרא זה גרס ל« לפלפל  ppמן,כאמת על כן כערתי יזכני ופספסתי יבדקתי עס
נרממהותורק אורסאין סוכאו ולאין מובאו של כל דבור ודבור של .המאור כגדול רש* בכל ם״פ מראשו לסופו
*זמסופו לראשו ובככרא ובכפרי ומכילתא ותכתופא ומדרש רבה ויגעתי ומצאתי בחמלת ס׳עלי שהניחו לי אבות
מקום להתגדר נו כי היגיעה עם .התשוקה עזר גדול לכמשין פייעתאדשפיא ולכן אפרו חזיליגעתי ולא הנאתי

אל תאמן וזה בדוק ומנומס אצלי כי עלתה במזלג עיוני הקצר כסה .וכמה חדושיס אשר לא .הרגישו בהם כלל
המחברים אסר קטכס עבה ססתני מסף עלמה שמצאתי בהרבה מקומות ליזר׳אם זיל דא&קסעתיה מיניה
תלמוד ערוך בקר .סללו וזה גרס לו שלא נמלט ממקרה הריי בן חביב ז*ל הכ*ל כשגגה היוצא׳הלפני השליש ואף
זאת מצאת* לשאר מחברים כאשר עיניךתחזינה ,סישריס אלמהדבריס ברורים כשטס בחצי שמיס לעיני (0
זקנים עם נערים כמעט בכלבדראוסדרא מכרים ואין דבר חדש שכרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם

׳דתנן בפ״ק דעדיות וכבר הארכתי בזה בהקדמת כפרי באר שבע .ואין מרן להכפיל הדברים כי כל עכסי לא
אתי בחבורי זה אלא לקצר מפני שכל מאריך טריזא וכל לוקח ;ספר בידו ורואה שסארין מאוד עוזב א«תז ואין
ואה תכליתו ומניח הכפר בקרן זזיות ואין שואל ואין דורשואין מבקש אותו וכ׳ש בזה הדור .שכבר .מלאו בל
־.תיסעס ספרים הרבה אין קן סל המפרשים .אשר ,האריכו לטעניתס .בביאור הפרסיות ובביאור פרס^שעל
בחרת
*חומש ועלכןאיןעןבלאד׳כיאסלחדשאיזה_דבו^.בקצור נסק -אס׳יאס .הרוא ראה זה
לא להעלות על הכפר רק מה שאב♦ חדשתי בעזרודהחונ-ן לאדם-דעת קךחדישי עסטיס ופלפול ומשא .מתן על
*ז״י ושאר.המקברים חדשים גה יכניס הן תדושי כ&טיס על.כמקרא גופיה וגס לרבות חמשי פשטיס אשרלקטת

לזכרון והאחרון חביב

גט מזער מהמפרשים ז׳ללרוב מתיקזקם בפי כצפיחית בדבש למען תהיה •תורתה־ גפי
זי אהבה כרב כגדול סיני ועוקר הריס 03הר*ר אהרן ש*י בעל קרבן אכרן אשר בונתווכחתי פה ,אל פה כרבה•
?:אד במקומות שהשיג בכפרו הנכבד הניז על הראיס ושאר ,המחבר'® .העשויס עלפרש /שעל החומש בכפרת
בד זאע'פ שלפעמים כיוונתי לדעת! קודס שראיתי כלל את דבריו בספרו הב* מ*פ כתבתי הדבר בשמן והעתקתי-
את לשונו נעוגו בביאור סוגיות הגמרא החמורות הנוגעים לפרס /יען שראיתי,כי רב חילו וכי כביר .מנאה ירי
 ועליו יאמי־פלפלתא חריבתא ואבקתא דסרגמתאזחקלון זאת בעיני ה' ועוד הוסיף הפלא .חסדו עלי.שבשפליכוזכר לנו במגלת ..ספר ,:כתיב עלי לקדושיס-אשר

!חכמי

בארן הקדושה הטה הגבורים אשר מעולם אנשי הסס כיושביסראקונה במלכות שמיס גאוני
עיר ואס בישראל• קיק כפת תו״בב שקבלו אותי־לריש מתיבתא באשר עיניך.לכ1כח.יביטו-את .הרשום בבת3

אמת ואב* לא רציתי לקבל עלי ב• איני כדאי להיות אפילו-זכב לשועליס כיש ראש לאריות דבאתר דזקיקן
דנורובעובין דאסא כפקיןמאןעויל נרנפחא ■לתמןכי בעיר אנכי מאיש ולא בינת

איסלי אן אמנם השרידים אשר ס' קורא .המס סרהיבוני
לחזקני ולאמבני כמוחרהכביאאלתאמר נעל
אנכי ולא .יכולתי להשיב
פניהם ריקם.
כי אין ססרביןלגדולכ״שלגדולים ויען כי זזודאיקלילא .ואזרחארחיקתאלכן קראתי

ציו־ח
»אסהקפר
 :בנ1עס ס* ולבקר
כח מעתיר

לררר

כי -הוא יהיה •צידה שלי לפני סוכן מעונה זבו •אוחיל ואבמת לסז
לשמרני בדין •אכייד
בהיכלו* והוא ישלח מלאכו לפני

מצעיו *ששבו בער מ לא'א *מוראל לתו פוגם זיל  nnאי'לגבו rf

י

מהו .מסח הכתבים ;מצפת תז*בב בעינם ומסוים מחואשט

המאור

.הגמל הרובץ בתוך מקור מיס חיים • מי החכמה• רסהונעלמס* איתן .מושבו הוסב ■אלסיסי

אור עמים • נגיד ומצוה לאומים .מקדשו כמורמיס • אשל אדיר העוסר בכרן ‘ בפלפול וסברא

ועוקר הריס • נאזר בגבורי בקי בחררי עולם • ה*הה4אוןר/ר*0נ*י המאיר עיני,חכמי בתוספותיו  1בהוראותיו
מהר׳ר יששכר בער אי׳לכבו׳רג ינ/י ועליו זנק נזרו • ויחי לבבו לעולם ».סןהעולםזעד העולם :אכי?י
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ויה נוסח ?בהבינן מ»פמ תוב״ב
אותיותינו אלק להשמיע במחנהו הקדיש איךזסכמסשכיסנכספסוגסכלתס נפשנו לקבלו עלע^לראש״ולקנין
ולסרבקתור בינינו כי כן יסד המלך על כל רב ביתו מאן מלכי רבנן הלאהמסאבותסעולא אנר5או על החתום
על ספד באושבע ובראשם הגאון המופלא הישיש ר’פ ואב*דכסקר*ר משה גלאכטה ז*ל נוה לנו שנקבל את יפעת
רןס הדרת ע כ*ת לר״ח ואלד אחר שראה מס שראה את רוב בקיאותו וחריפותו הפלא ופלא ביס כתלמזוי ומנולות
הפוסקים כספר באר שכי-נ אשר סיס לנו למחמד אישון בת עינינו • ומה נס עתה דמליק למתיבתא דרקיע החכם'
השלם ?דיין המצוייןמוהר*ר משה קאשעליאן ז*ל ׳■ וחיים שבק לכל ישראל" שהיה בינינו בעודו חייס תייתו ;
לראש ולקנין וראש המדבליס 'ועתסכי עלהמשסאלהאלקיס לרום מעלתן ?אתה המלוכה להיות ■לראש ולריש׳י

פתינתא והיש לכו לעינים כדת מס לעשות ־ ויאר עינינו ועיני חברים המדלגים בהלכו^כמהיס • ליהנות
מזיז תורה • כי תורת אמתהיתס בפיהו וירק תולש בעינו תסירי ן כסדרן ומוספין כהלכתן ’ ע*כשסדר שלמדנו
תעודכן ער היום הזה תמיד של סחר בעיון כהרן בפלפול חברים כיד ס' העובה עלינו עס התוספות • ועמיל של
בין הערבים בהסגר מלכה סל בקיאות בלתי תוספות' ופרק אחד מהרמב׳ס זיל והתחלנו ללמוד התלמוד •נל'
הצלוב יגמור בעדיו שנסיים אותו ונמנו וגמרו כל בני החבויה הקדושה ליתן לרוסחכית הכנסה מרווחת מלאה
וגדושה כדי שלא יהיה לו שוס דאגה וטרדה רק ללמוד וללמד עמנוובבאו אליו זה כתבנו ימהר חיש מהרס -ובא
י.בא ברנה אל ארן כקדושה סקוינז שיוסיף תוספת על תוספותיו כהנה וכהנה משום אזירא דא*י י מתרה דעה
לכל סעולס י כי נפת תוב*ב היא אס המדינות ומקור החכמה ומשם תנא תורה לבל העולם י ומשם־ הזאבים כל

ההוראות !כפסקי ס ־ וגס רום מעלתו יהיה כאחד מן הגדולים וימלא את כל האח דעה בהוראותיו  .ובתוספות
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וגס פה יזכה לחכמת הקבלה מהמקובל הגדול האלה* סקור החכמה מוסרר יצחק לוריא עה י ובפרט סקרזבלמ
המקובל קגדולמוהרר קייס יכו הדר בדמש״ק לכל זאתעכתיכו שאל יאחר פעמי מרכבותיו ואל ידחה השעה וסן
השמים מטיבין לו להושיט בפלטרין של מלך מ׳סהק/ה וימהר לבא ואל יעמוד יותר בארן טמאה וחפן ה' בידו
יכלת’• וכאשר יהכיה דגמוך בדעתו לבא סנה יעורר "לכל כדיני עס יושבי הארץ הלזו שיקבעו תמידין כסדרן
ומופפין כהלכתן• פמתנת יום כברכת ס'להספיק סבעצי תויס שיוכלו להתקיים בארן הקדושה י י זרום פעלתו
חכם כשלאן ה בחכמתו יעשה להמכיאקיוס לבעלי תורה ובזאת בעוח לבנו ונשכר זה אב הרחקיחכה לחנכו
וירוס לרחמן ויחזה צדיק בבניין אפריזן וארמון על משפעו ישבובא-יבא ברנה ויאריך ימיס על □אדמה הזאת י
והוכן נסאו בחסד כנפש; הסכמה גס חסידה בשסיסויזפן דורשי שלומו כל הימים לרבות אף ■הלילות בלב תמים
אתיוהלא לאמונה ושלומו יגדל^יזס יום שני למספר ב״ד יברך ישראל לאדר־שנת השפ'א לימרה ־ פה-גפה הו׳בס
מסעוד אלזזאי מגחס אברהם אל^גזאי • מאיל בן ׳לאו״א ירוקח זילה״ה ■איש לעצזוזיץ
סא*יזכשטט • יגוזק בב״רברוך־בינגאלל * משה יודא בן •םהר*ל י^קב ז’ל מייל *
אהרן נן מהר״רזבריאל ים ול • יעקבבכה)■(־ חיי □.ז״ל ה״ה ־ נפתלי בכה״רויודא
ז״ל * שמואל בר א ברהט אשכנזי ז’ל * אורי בר ישראל גרפתי ז״ל • שמואל
פרפתי בר יגחקז״ל אור שתא בר מנחם כץ זלי □.שה בן לא״א עזראוגל כקראקא,
.וזהו נוסח כתב שגית מצפת תוביב -יואגדות תפארת מניף מלוכה • נסוכה ערוכה י בכל ושמורה ־ על כתורה ועל העבודה ידו הדה הוא-הדרס-הוא
הודה • ה״הר״נר״ס צ״י המאיר עיני סגולה בתוספותיו !בהוראותיו עוביכא דחכימי מרגכיתא דליתי

נס נזמי■' בוני נא דכהורא • הגאון סופת סדור חוהר״ריששכר בער איילנבור״ג יצז• י סוב עין הוא יבורך .נמת
שמיס מעל מברכת התעלה העליונה יהיו ידיו אמונה • משען ומשענה ־• מראש אמנה • אלהי קדה מעונה *
חמלה וחנינה .יגדיל ויאדיר־תורתז תורת אשת הורה תמימה שלמה בעז ותעכומס י ותעלומה יומא אור • אכ^ר
אותותינו אלה ל&מיע בסרוס עז קדושתו איך גלילות אנבעותיז הנקיות מעולפת בספירי׳סאירו אל עבר פנינו
איך נתרכה מעלת כתיל לבקשתנו להיות לרו לרישטתיבתא-ושמחנ4כעל כל הון ואמרנו בחך אשר לא השבית
לנו גואל וכבר הסתננו עידן ועידנין לכן יבא .לגנו לערוגת הנושם חיש תהרה ואל יעמוד יותר כי הגיע עת דודים’
וזה למעכאן'לאוינ'סאכחנ 1שומרים אשרי פינו סכס עתה אעפ״יכבא החפס בשלם גילפלא קריפא' ■ונקי בחדר♦
החזרה מוסרני מאיר סלוייצו׳דחתקרי נפי פל מוהר ך מאיר מועש יכו' לסכין קנזדבארקצז.וראזי למנותו צרי*
מתיבתא • עכ״ז לא קנלצוהועלינוילראס אלא לשנויי ונא שפתינו • ועדיין אנחנו קחכיס וסנפיס .ומייחלים
לתורת מעלת בת״ריופמעוגבתחייה אל נא ימרעמלבא וכבד ככבדכן .צדה ;עס לעשות באשך כבר כתבנו
למעלתכת׳ר פעמיס ושלש •וגס כנר הודענוהז ההספקה שיהיה לו• וזאת תפילתנו תמיר בפינו בנשאנו ידינו
אלדבירקדשזשיזכהו יי-׳לשמןכבוד באמינזזשסיזכה למעלה העלחךהלשאוב טיסמתגגייני הישועה• ויורם
סשפטמ ליעקה ויסכ על'כסא ההוראות וירחיב גבול! בתלמידים קיברן יי חילו ופועלו ידיו רב לו ־ ומדות <♦׳
היא מעוזו; ובנין אפריק ציון קרית טועדנו תחזינה עיניו • ויזכה לחזות בנועם יי/בא .צביון מאל:ואל או ולוח
יציב גטלו׳סדרתו על מי מנוחות ושובע שמחות • ויתענג בלשן נפשו על ריב שלוש תפל אות נפשו קרסה והחכמה
גם ,חסידה בשמים וכנפש סטתאויס חסות בצל חכמתו ולשמוע תורהמפיוהעומדיס על פקודי קיק האשככזיס סין*
«זסש3יסל&ה\5לים לחדסשבטהנת הוש'<”;*אתעמןלמ'קפהצפמתוב*באשרבגלי1העליון•
׳*

באס □ציו בן מהר״ר יגחק זג׳להלוי אשכנז • יעקב נבהר״ר חיים ו׳להה • ■דוד בןהח״ריוסף ז״ל
וושעזיחיזלפריןי נחמיא בבח״ור פרץ עינן אשכנזי ז״ל י יגחקבכהר״ר ברון בינגאלל ־ rva
יודא בן כחור«<קכ ן'לודיל • .משר ,מאירבכהרריעקכז׳לחח•

צידה לדרך [איילינבורג ,יששכר בר בן ישראל ליזר פרנס עמוד מס  4הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

»רשמ
רט׳י

אלדיה לא תקלל הרי זו אזהרה לברכת סס®
ואזהרה לקללתקדיי ן כתב הרא׳ס ז׳ל אכל במכילתא

שנינו אלדיס לא תקלל למה נאמר לפי ההוא אזמר ומקב סט
■י״י יזסתעזנש שמענו אזהרה מנין ת*ל אלדיס לא תקלל מאז
דברי ר*ע ר *3ישמעאל אזמר בדיינין הכאוב מדבר  Sdעד

האלהיס יבא דנרשכיהס זיש לתמזס מקרב אין תפש דברי
שניהם אתר שמס חולקים לכן כ'צ לערס סר*עשא«ר אלדים

לאתקלל מכל מקום נראה שהוא סובר שהאזהרה הזאת היא
סללתאזהרת ברכת קשה ואוהדת תללתגודייכין שלשזן מכל
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«ק1ם יורה על זה ורבי ישמעאל פונר שהאזהרה הזאת איכס
ז>א לקללת כרייכיש ולפיכן כתב יש /ז׳ל אזהרה לברכת השם
ולקלצת הדייגים כדברי ר*ע שהלכה כמיתו מחנירזעכיל
ואניאוסד אחר הקידהיההשתחזיה כאן כבודו הגדול במקומי
מזכחאבל אישתסיטתיהמיניה תלמוד ערוך • ברזר מלל1
בס*פ ד' מיתית דאפילז לר’ע דאמר האי אלר׳ים קדוש הוא
והוי אזהרה לברכת הסס יל יף כמי אזהרה לקללת הדיינין
שסכאסדכחי׳לאתקללולאכתי׳לאתקלמאי לא תקללס׳מ
תרתי מכאן קיניא רס*י מה שפירש ולא מן המכילתא כאשר
חשב הרא“ס ז*ל כן כ״ל •
ודמעך התרומה ואיני יזרע מהו לשון דמע נ*ל
ועיי

סר*ל לפי דברי המכילתא .שפירש זדמען התרומה
איני יודע מהו לשון דמע כלימר מה עני} לשון דמע לתרומה
אבל סרד״קזהרמ/ן ורביכז בחיי ז*ל כתט כי מלתדסעךהוא
סש«מסק? היוצא סן קזתיס ע* בחיטה וכתישס”כדמעס
היונאהסןתעין לכן קרוי דחען ומלת מלאתך הוא שנו
המשקה היונא סן העננים כעכין שכתוב זכטלאה סן

■מיקב :
לכלכתשליכזן אותו אף הוא ככלב  '13קשה
רמי
בעיני שאי אף הוא דקאמר רש’ כלא לא זכר
ולא פקד כלל מקודם גוי אב אין יפול עליז לזמר אף הוא
ואנחנו לאצדע מי הוא זה ואיזה* לכן ל״ל סרס* ז*צ כתב
אף הגוי מ1א בכלב אלא סמפכי תרעומות הגזים דלג!
המחייבים מלת גוי כשם שעשו בשאר דברים הרבה כיזכא
נזה ומה □אסר רש* אח'כ או אינו אלא כלב כמשמעו ר*ל
שאסור בהנאה i
מענה על ריב לנטות כו׳ הרמב*ם במכין מנוע
מיא
ל״ת כתב שהוא אזהרה שלא ילמד חובה מי שלמד
וכותתתלס בדיני נפשות וכ*כ בפרק י' מהלכות סנהדרין

1ר’0י לא הזכיר זה משוב דאע׳פ שמניכו דק זם במשנה
נפר ק _א חד דעי מסוכות ס /לא מניכו בשום מקום דיליף דין
זה סן הפכוק ורס״י נירש במשנה דסברא הוא דנעען והכיל!
מנר השיב הרא*בד ז״לעל סרשנ*ם במניין סמכות וכתב עלי1
אין זה כלום שהרי בנמר דין חוזר ע*כ1כן הסס ג לא הזכיר

««

תפגע

זה *
שור אויבך כו,תימה רנ?ה בעיני לשה לא

כרסי כלום מה שהרגישוחז? במכילתא וגס נגמר'נכ*פ
&ו מציאות כיצד יתקיימו ו׳סקראות הללו כ« תפגע כי תראה
איזהו ראייה שיש בה פגיעה שיער! חז’ל אחד משבעה ומחנה
בסילוזה הוא רים פירש שיהיה ביניהם רם' 1אחה ושני שלישי
אמה היה דחוק סמנו יותר מזה איבו זקוק לו ואף גס זאת
לא הזכיר רם'י באיזה שובא מיירי המקרא כי במכילתא מוקי
האי קרא בשונא וזי או בישראל משומד אבל בגמרא דירו
מרק ערני פסחים סוקי בשונא ישראל יכ״כ הרסב*ם וז׳ל
השונא שנאסר בתורה לא מאומות העולם הוא אלא מישראל
♦היאן יהיה ישראל סובא והכתוב א מר לא תשנא 6ק אחין
ןלנבןאמר« חכמים כגון שראוהו לבדו שעבר עבירה והתרה

C'unea
בו ולא חזר הרי ממק לשכאותו עד שיעשה תשובה וי?1£

מרשעתו <אע*פ שעדיין לא עשה תשובה אס מכאן נבהל
במשאו מנוס לטעון ולפרוח עמו ולא יניחכו כועס צעזת שתא
ישהה בשביל •ממונו ויבא לידי סכנה והתורה הקפידה על
נפשות ישראל בין רשעים בין נדיקיס מאחר שהם בלויה אל

יי׳וחאתיניס בעיקר הדת שנאפראמור אליהם חיאכי כא«
יי׳אלדיס אס אחפזן במות כרשע שי אה בשוב רשע מדרכו
וחיה עכ*ל ותה שכרש*יאו בהמת ככרי ;משאו ישראל וחדלת
זהו דוקא אם היה הגוי מחסר אחר בהמתי דא'לג חייב לפרוק
!לשעון.משוס בער ישראל ד.
גודבן שקד תרחק כו׳קשה לי למה סיכה הכתיב לותר
האזהרה בלשון זה מה שלא עשה כןבש!סמקזם
אחר לחה לא אמר לא תדבר שקר 1נ? שהוא .משוס שאין לן
עבירה יותר חדידס ומצויה כמו דבר סקרכדאיתא במדרש
כשבא הקב /לברא .העולם אפר האמ׳לא יברא מפני שהע׳לש
כ!לו אומר שקר וכדאיתא בפרק חלק אגד רבא מריש ה״א
ליכא קושטא בעלמאכ'1ופרש*י ליבא ק<ש»א בעלמא אין
אדם שידבר אמת תמיד כו׳צפיכןנדין הכתוב לעשות הרחקה
יתירה עד סרחקמן הכיעור 1מ; הדומה לו כן נ׳ל ;
רעיי מפני שה;רן -,ע כתב סורא׳ס ז’ל וגיר׳ס בורו כתו
■טרוך*צ אלוה אלא שנקרא נה*מן לגנאי כמו טון
גלי א בית כריא עכל אסתמיעתיה מיניה מה שרש* גופיה
פירש בפרק נקרא דהוריות ספורו דע ששר שלו רע דהיינו
ה• כה צ־ סלו :
*בכן* אשר אמרתי אליכם תשמור! כתב החזקוני וז*ל לא
בשביתת .שור חמור וכן אמס בלבד אט מזהירן
אלא אף בכל דבר שכדין שביתה אני מזהירן כגון כלים עכל
<אט שמעתי ולא אבין שהרי ב*שם*צ הכי שאדם .תג?ה על
שביתת כלים אבל בה חולקים ובל שאין אדם מצו' על סביתע
כלים והלכה כנס י
ך® /לא ישמע מן הנכרי על פין שלא תעשה שות פות כו‘
הא דלא פירש לא ישמע על פיך שלא ידור ולא ישבע
בשם ע׳ז כדאיתא בפרק ד׳מיתות משוס דלש ה1א ולא אנפרן
לפרש זה ויש חקילין בעשיית שותפות עם הגויס בזמן הזה
משו□ שאין סמים נשבעים בע׳זואע! דמזכיריס הע? מ׳ס

כוונתם לעוסה שמיה וארן אלא שמשתפים ש"ש ודבר אתר
ולא מכינו שיש בזה משוה לפני עור לא •חמן תכשול דהרי .אין
שגויס מוזהרים עלהשתוף ;
ובג׳מקומות נכתב בתורה אחד לאבור אכילה כ<׳
ךש״י
כתב ■הרח*ס ז׳ל בפרק כל הנסר אליבא דתבא
רבי ישמעאל אבל בפרשת ראה כתב לא תבשל גדי ג*פ פרע
לחיה ולעוף זלבקמה טמאה אליבא דד"ע ואל תתמה דר£0
)*למנהגו בכמה מקומות לפרש במקום אתר אלנבא דסר
ובמקום אחר אליבא דמר כו׳עכ״ל ואשתומם כחדא שעה הלא
רבי ישמעאל גר*ע לא! מקרא אחד דרשו כי ר' ישתעאל מלא

תבשלג׳פהזאדקאדרישלהזאלור׳ע מגדי ג״פהוא דקא
ז־ריש לה <א’כ כניס דברי !־&!/לא כצטרן לומר דרש* $7
קגה" לפרש במקזה אחד אליבא דמר ובמקום אחר אליבא
דסרכז׳שוב ראיתי לקסן בפרש'ראה שכתב כן -הרא*ס ז״ל
גופי^וחזר נו ממה שכתב באן וכן י  0לתמוה על •הרא/ז■?
□כקב לקמן בפרשת כי תשא שרש״י ז*צ מ*ל לענין קלכס כר׳י
הגלילי דאמרבסר עוף בחלב אינו אסזרמןהתת־ה אבל בשר
חיה הוא אסור מן התור־ה ולכך תפס ,מדרשו שלר*> הגלילי

והניח מדרשו סלר״ע שאמר חיה ועוף אינו סן •סתורה ודורש
גדי כרט לחיה ועוף כ!'עכ 7שהרי רש * הירש בפרסת ראה
מדרסו סל דע וי) ב לדידיה דברי דש"י סותרין < אX $
אתנס
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3ר0מ
לדבריו שכדין עסו וכתב שכןכיתה דרכהסלתורה מימי
התנאים רביכו הקדוש חלקבכמה מקומות על אביו !רבו
רסנג באמוראים רנאחולקבכמהסקוסות עלרבסשהיה
רבו מובהק בגאונים אשר י חולק בכמה מקומות על מהרים
סהיה רבו מובהק עכ׳ל ואין דבריו כריכים מוות שהרי כל
• הגמרא מלאה על כל גדותיה חזה שהתלמוד חולק על רכז
בכל האופנים בין בפניו ובין שלא במין בין שהוא לבד חולק
על רב! בין שאחריםתזלקיי׳עס רבו בין בזקנותו נין בילדותו
כמו שכתבו .התוספות בהדיא בכדה ?פ'כל היד .גבי מאי לא
בזקכזתזוז׳ל דממנו הרבה תלמידים שאולתיסעל רב4תיהן
בילר;ת י1כ ל וכן אשכחן צהרמב  0שחלק על אביו ורבו בפי א
מהלכות שחיטה כדין סירכא וכן הטור א*ע חלק על אביו
ורבו כ ראיס בסי׳קמיאוכן בטור ח״ט בהי' עיז ובסימן ריא
ןאוצר החכמה!
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אע״גשכתב נסי ק ז על דברי הרא ש אע פ שנראה לחלק
איני משיב על דבריו כו' וכן בסי' קע׳ו כתב עליו ואלמלא
שאין לי להכריע כו'כבר קרא עליו תגר הרבגודולחהרש׳ל
וכתב עליו וז׳ל ותימא למה כסא ל! פכי' הלא רנינז קדוש
לא נשא ל< שכיס לעולם לאביו ורבו רש בג וכל מקזס שידע
לחלוק עליו חלק עליו זכו' עביל ואני בעניי עדיפא מיניה
תססאכי על הטור הלא הרא״ס גופיה כתב בתשובותיו כלל
וסי' כ ה דין ע ה*ל מי לכו גדול כרסיי ז׳ל שהאיר עיני הגולה
בפירוש! וכחלק! עליז בהרבה מקומות יוהאי יריכו רית וריי
זיל ופארו דבריו כי תורת אתת היא ואין החניפין לשוס ארס
עב״ל וכן אשכחן לר"א בריש שאמר רואה אני דברי ד׳ ,יוסי
מדברי אבא שזה קדוש השה שכל זמן סכנדיקי׳בעילס ברנה
בעולם כוי וככר מכינו «אמל מר נר רב אשי 'על אביו ורבו
החדיזבא דקטנותא כינהו כו' בפרק כל הגע גהרמביסז׳יל
בפג מהלכות טוען ונטען חולק על רבותיו כשיעור כפירת
שטענה .ונקב עליהם שטעו ובן בפ*ה מהלכות אישות כתב
.וז״לזפרשז ,רמתי בהכאת מלוה דברים שאין ראוי לשזמען כל
וגדולה מזו מנינן ברי ,יוחנן דיה י  3עי טא לקרוביה זקאמר
סלתא דלדעתיהוהוי דיכא ואורית/ריס לקיש עניד עוכדא
דלא טתיס!אמר לבעלהדק אי לאנייתת חפיקכא ר' יוחנן
סא,נין .זר*.יוחנן לא איקפיד כלל אדרבה קבל .האסת ואסר
לקריביה מאי אעשה שכנגד! חלוק עלי ■וכאלה רבים אין

מספר ובהיות ענן הוא באשר הוכחנו אמרתי אחכמה והיא
..רתוקה ממני לפי שקשה לי על הא דפרס /נפ׳קמא דקידושין
£לא מכריע את דבריו אם היה חולק אביו עם חכה אחד בדבר
הלכה לא יאמר נראין דברי פלוני והעזר •י'ד כתב עליו בשס
הרא ס זה אין כרין דהיינו סותר את דבריו אלא אפי׳נראין
.לואתדנרי אביו אין לו לומר נראין דברי אנא שנראה
.כמכריע דברי אביו ז>א אס יש לו חשוכה להשיב על סחולקין
*סיב עכיל וכ* כתב עליו שי* ל דהרי גווני פוקר את דבריו
,קתכי ר,ד שהוא לבדו סותר את דבריו וחד שהוא מכריע
.כדברי החולק עליו כו׳ הרי בהדיא משמע שאין הבן או
התלמיד רשאי לגתגר-את דבריאביו  16רט בדבר הלכה אף
על פי.שיש לו להשיב דאי לא שיש לו להשיב תשונה מהיכי
חיתי וכסו שכתוב נהדיא העור ח״ע בסי' ק״ו על דברי אני1
!הרא״ש שהבאתי לעיל אף פ« שנראה לחלק איניססיבעל
וברין ולא מסאב' לחלק ניז סותר את דבריו סל אביו א 1סל
רבו בדובר הלכה בין מחלוק'תלמוד על רבו שמכי«4כל
?גמרא,שהבאתי לעיל וכריןעיזן העיב:

^■ע*י

רע*

ובמסכת כריתות למדוהו מגזרה סוס מה שים
לדקדק בזה כתבתי בתוספות בפרק קמא
לכריתות כי סם ביתו *.
לא תגנוב! אזהרה לגוננחמון אבל לא תגנוב שב♦,

דברות אזהרה לגונב נפשות דבר הלמד מעממידנר שחייבי,
על*! סיתת ביד כתב הראיס ו\ל פי' וסביון דלא תגנוב די׳
דברות הוא אזמרה לגונב נפשות עכיל דלא תגמבו אזהרה
לגונב עמו; דאל כ תרתי למס לי ויש לתמוה למה לא הביא
הראיה של לי*  rמז ן מדבי־ הלמד מעניב! דבר שחייבין עליז
מוי כדתכיא בפרק אלו הנחנקין לא הגנובובגזנב ממון«
הכתוב מדבר אתה אומר בגונב ממון או אינו אלא בגונב
נפשות אמרת צא !למד מי /מחת שהתורה נדרסת בהן דבר
הלמד מענינו כמה ?כתוב מדבר בממון אף כאן בממון אבל
ה! כרן למביא ,ראית! מלא תגנוב עכ׳ל ואני בעניי לא כן
אדמה ולבכי לא כן*חסוכ שכיתה כזונת רש*י בדפי ,סרב ז׳ל
סכיקדלא תגנוב די׳הדברות אזכרה לגונב נפשית ע?'נ!
דלאתגכוט אזהרה לגונב מאזן !נו ,אלא גס רש /ויל סבר
כדתביא בפרק הכחנקי ן ■מ:ו אלא סרס״י ז'ל בא לתרץ ואימא
איפנא לכאן .מי ירי בגונב נפשות !לעיל סיירי בגונב ממק
כןכ5 £
ת׳ללאתשבעו כשפי לשקר כלשם שיש לי נתב*<
׳»*«
מסרא׳י ז׳לתיחאקנת דנהינסי רסאיקרא.
?מיותר לרטת הסיכויים מ-א< איך יתכן דכשמי אתי להן דרש.
דרש* פי' ,בארשת יתרו ופ' נשא דאדרכה שמי משמע רוקא
שמי המיוחד לי ושמא מדלא כתיב לאיתשא פסי !כתיב לא.
משבע! בסמי משמע בכל שם שיש לי דיש לחלק קכת בין שסי
*לבשסי כאסירי פרק שבועות,מעדות.מקשי •נמי הך!משכ,
וסיפא דקרא מוכח ד-אכל שמות קא מזהיר  -דמדסייס קרא
חללתאת שס אלסין ןגו׳ע׳ש וכן כתב מרמב* זל ברמיוותיו!
כדברי מרא׳ש ז? אבל ליפכא דבריית׳ורש* לא משנו' כן סיל,
?וע׳לחאמת לא תשבעו בפסי הוא השם סמיוח' וחללת את פ
':סידמא ה^הישמעמנתרט הכ־נויין וכו?).

ולפכי עור לא.תתן ,מכשול לפכי-ססוסא בדבר;
וו>/
לאתתןענה שאיכה הוגנת לו כו' כתב הראיס■
זיל וגראסלי.שהטעם •שדרש! כן הוא .מפני שאי אפשר.לומר
עור ממש כמשמעו משום דעור חמיאדחרש .מה חיש לאו
דוקא חדש אף עור לאו דוקא עור עכ?ל !רב מגדול ר א
שי׳ נתב וגליו וזיל נלא ירד,מרב ז״ל בזה לעומק הדבר חדא
רעדיין כאמר כי סי-יכריחכו לדמות זה לזה דחרש הונאכוסז
ספשעו מפני שאס נפרש אותו כפשטו יהיה סותר אלי! מלת,
ל
בעמן אבל סכא .למה כוכיאוהז מפשטו
אחר שאין כתוב ■אתר מכרימנו לזה וצ׳שדאס הדהוי
מכריחם תיל להוכיאמפשטו באופן אשר הוניאו חרש לדעתו
שהוא על כל גלמי שוסע וידרשו גס כן ע!ר שאינו עור ממש
אלא שאיכו י!דע במכשול !.למה העתיקוה! לסומא .הלב
זליועץ.וזה .אתר ההנחה דהוניאז מלתחרש כמשמעו אבל
*אחרהעיון לאהוביאוסו ■אלא אחרו ד,מ קרא רחרח אקל
אלא תרסחסוס דחרש במשמע ומניין לרמת כו' תלמוד
לומר בעמן !אס בן הרישלת בעמן .כולל חרש !מ• שאינו

שרש ולאינא סן הכלל ללמד על הכלל ;א*כ.יזרש עדיין הוא
?כפשוטו ומשמעו ממש !גסבזהלא דק הר? כלל והריגאז
אסר דסיפא דחרא ■הכריח זה דאסר ויראת מאלהיך ולא
יאחר זה י)א על הנעלם בלב שאינו יונא לפועל שאין יראה
סעסותו או .מהמחשבה  13אלא ליודע מחשבות צב,ואס עור
כמשמעו ומכשול כמשמעו זה דבר געשה בידים והדבר אשי
!יראה לכלסוא .ולזה דרשוהו בעבה שהנאז־בר שבלנזה

«*דעתו .ואנחכוהרחבני בביא1ריו.זהוא דיזקנכון וזפה
אכלי !אתר , pסנאעיהו בו ובסוף הבר*יתא
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אכריע

«*וויד

א^יעזססד^ייהברייתיכסזשהיטכתןב אנליולי מ־אס
דמיגיהבענחזיליף ליסדאמרלא תת; מכסזל .והמשיט
בוכשזלשיכשל בזתבירטלא יקרא מתן כי מהמתן או
"לפי מתן ולאיקרא א*כ אלא ממיס וא כ לא,סי*ללאלא ולפס
זר לא תשים מכשול לזסהזכרחוחז׳ל לדרשו בדבר שסייד#
.י
יאוצר החכמה.
גרצתינה ש<3א.ב<< #אלת נזה המכשול והוא בענס שנותן לו
 .רסיין ביס כתיכה
a

קנ׳ין לרכזת אתהלנדיס תיל שעטנז דבר שהוא-
ועטווי וכוז וכי'הרחב ■ן זיל טען יאמר זאיגכו&
גגון כעיני שהזלנזייס אין איסזרס׳מדת ^אשדיס שאינן *)א;
וע כלב׳וקן שבינרהלבדי׳איסזר׳מפני שהן שוע !בגס׳אמחו«••.
אייסאאזסיעאוטזזיאומז והעלו הלכתא כמר זוערא*
סדאפקכהו רחמנא נתר לישנא «’ והראיס זיל הרגש להשיג

עליי ומסיק אכל האתר <«ן לומר ששבריית' •שזאת סזכרת
ב ■אשי בע ■האשם
שפי׳שעעכז אז שוע אי .טווי אז
כמסכת נד-ש יאזתיבלטרזועראדקאמרשוע ועוזי זנח
סלשתן־יחד ואימא .אז ,שזע או טווי אמ מזזסלבדי^ן איסורן
מן התורה משוס עלאיס י'1ל שעטכזאו שוע או טווי אונת
,ואע׳ :ש זאת׳שבריית׳איגה אליבא רהילכת׳שהרי שעלו בגס
נפ-האשהדסלפתא כמר שוטרא מדאפקינהו רחסכא כקד
טנא ראלסא כלסו בעינן מ׳־מ רש'יזילהביאהבריית' שזאת4
זצ״רוסזמפנגשלא טנא גריית'אחר׳ לפרש למה נא המקרא
שזסושלא כנר באמי^א תלבש שעטנז והנה סורי קגאה
שהרים יפה זיל בא אחריהם והתנקז? לשון הרגיא הרמב׳ן
שקשקעל רס״י דהאתלבדי׳אין איסור להס מן התור׳וכראה
שמעולם לא ?ז1ןר’0י בהן בריית׳ לומר,פסלבחס איסורם
מן התורם רק כן פי׳הבריית׳טנין ל־דביתהלכדי' שים בהן

בוז נדי

איסור דהכנןוקאערסעענז שוע טזוי בזז,וכיון .שהתור-ס
אסרס שועטווי כוז זהלבדיסים•בהה חדאמילתא שהרי ׳הס
ןעין לכן יש לגזור •עליהן כו׳עגיל (אח: /כנס ■יסוד• עכןם&
עלפימשוזסאבלאע/שסואשי׳ חריף אינו אסת.דמס
שייך לומר סכין לרבות על דבר שהוא דרבנקיעכיל וגם הרב
הגדול ריאשי׳פי׳כדנריסלגיא זיל מלעיל ואני ■כפלאתי
הפלא ןמלא על סאנמי׳האלס שלשים סס אתכו איך לא זכר
ולא פקד שוס אחד מסם שסרסב׳סזיל שהוא עשרת ואפארת
שפוסקי'פסק בסדיאבע׳י דהלכו׳כלאי' ששלנדיסשן אסורין
שן התורה כיון ששן שועי ן ואע'פ שסראביד זיל השיג עליו
וזיל לבדיס-איכן סן התורהשאינן טווי; אלא שוע .כלבד
עכ׳ל כבר המלין הרבסגדול בעל כסף סםכ׳בטוב’עעס,ודעת
בעד• הרמ׳בסזיל וכתבהאדתנן בפזו דהלכו׳כלאי׳הלבדיס
אסורי׳ספני שהם שועים היינו פירושו אסור*׳ ס; התורס
לדעת הרסנים זיל ולא בדפייכרמב׳ן והספרשינזזיל אסורים
מדרבנן מפני &סרסנ*ם זיל סובר דכשזע בלבד הוי כלאים
אכל טווי לא הויכלאי׳אא׳כהוא ארוג זאפח׳רטעסא משוס

דכתיבת שעטנז בתזב בראם תיבס תיבת שוע בשדיא משסע
דבה לחזדה הגי ואפשר דבארוג לחודיה פגי כיון דכתיב נים
תיבת כוזבסדיאאע״פשהוא בסוף תיבה אבל תיבת טווי
שאינה כתובה בסדיא משמע שהיא שפלה לארוג לימר שאיכז
חייבעלהטוויאא’כאךגווי<תרנ״ל דכיון שאינו כראש
תינהלאסתייבןןעלישא'סלאטוואןיחד.ג*כ ומס שאמרן
או עד שיא׳ שוע עמי ונח וכלאו הכי כיל כן לדעתו ז׳ל שהרי-
כתב נפי'שמשנה דשועיהואשטרוףהממחיק פני,הבגד זא'כ
שני מלאכות שלא כסדרן דה*ל למכתב שוע בתר טווי <נוז:
וסדאקדמיסמשמע-ששואעכיןנפכיעבמו דסייני עשיית
לבדים שאין «הס לא עוייס  1לא אריגה 1די«ק פי׳ זה בדברי
רטנו דגכ/טוזאן יחד וארגן לא כתב שען !טעס׳נדפרישי׳•.
ומשאתו בפסכ׳נדשדלא אמריכן אן שוע או טווי אז נוז

m

מד&פקינהזרההנא כתדליהנא לא למעיסי * ftאסר« אלון
טווי וארוגהמירי' וכן פהק בשדיא נסיע בייד נר/
כדעת הרהב /זיל שהלבמ׳ק אסור* ן סןסתורה א’ג אין p6

#י

סריהי׳כלל לרוחתי׳הללו שכתבו הראם *הרגיא והרנר׳א
שי׳כי י*ל סרס' דל סבר שזאתשבריית׳היא אליבא דסלהיג
כי מס שהעלו בג«'נפ׳האס'ד«לכלנסי זןסרא תדאבקינסה
רחמנא בחדלישנא לא למוטט* ««ע אמרו אלא עלט»«
וארוג כדפי כעל.נסף משכה לדעת הרחלים זיל ול*נ שכל
ענ?ז 1שלקרסב /ז״ל לא כתב בפי׳המשנש בפיט דכלאי׳לע*
.הניסחא ערנית על מס שסבינו דבר שהוא שוע טזזיזכו
זהו כלאי׳של תורש והוא שלא ישו כלאלעדשיסיו כחברי' אל!
הג׳עניעי׳ כולם זכל מה שאינו כך הוא כלא*סד*ס כן אשר!
.מקכת כגא1כ״ס וזה אכלי מאסרנלתי אמתי אלא סכל אחד
חסם כלאי׳גל יארס ומש סנז׳בגמ׳נדס איני לשון ןהגסר׳אבל
הוא לשון איזה מפרש עכ׳ל אלא בעבור זאת־סבריית' דת/
דקתני דלבדיסשאינס אלא שועים שהם כלאי'דאור<ית"
וממכס ■לסד הרטב*ס דכשס דבשוע בלבד כוי כלאי׳ה /נטוו*
זנוז בתדא מנייה! בלבד הוי כל-אי׳והואסובר שסם שאמרו
בבריית׳עד שיהא םוע טווי ןנןז אז קתכי-זבחד מיניה! פגי
כמי כן שוא <אעיס «רשי* זיל לא פי׳כן בפ׳בתרא
ודעת
ד»שרימ גבי כלאים דרבנן ע*ש אין בזסחדוס כי גס בסי,
מלענוזפר״&א כאן נאוקאחר.סססשפי''ס.ם בגט* גב^
.האשסבמסכ' נדסקכ׳ל
,בקורת תהיה,היא ,לוקה ולא הוא יש לב ר לנקר.
אתהדברכו׳יפסכתנרמאז דל הדברים סללו
העורבים זסבולבלי׳ קס לא ידע אמס ערכם יסגיר' שככו®
:שיא זו נקרת יש על •ביד לבקר •את הדבר שלא לחייבס סיתס
כילאחגשהואיןקידושייזקדושיס גמורק ורבותינו לס>1
מכאן שהיא בסלקוי׳תהא בקריאה סשדייכיסיקמלקיס קורץ
•על כלוקה אסלא תשמור לעשות זמ׳מפלא •יי' אתסכותן
ןג'1תסיה היא לוקס ולא הזא כי.לא חפשה לפיכך איכו תיי3
עליה מיתהוכו׳וכברפי׳יפה הראיס ז? עש:.
אל תחצלאתבתןלהזכותה במוסר בתו פנויה
<Ap
לביאס סלא להס קידושים כו׳הרמכין זיל טען על
רשיי שהביא זאתסנריית׳פנורתס ולא פי׳שהיא סיירי בס!פ'
בתו פנוייס לכיאס למי מאין לי אישות כגוןזוי ועבד וסייגי
כריהו׳ומיהת ביי שזהנקרא זנותלדעת חכמים ■'ו שזאת
•הנרייתשיאכר׳א דאסרפנמהבאעל כפנויה שלא לשם
אישותעסאה זונה ואיבהלכה וסרא %t /פי׳ שזאת מבריית'
אפי׳בסוסר נתולניאס לסי שיש לו אישות שלא לשם אישוע
הסייריאבלאקכונתהברייתשעשא׳זוכס גמורס לאופרה
לכהן אלאלוסר שנקראת בשם זונסבכתובכדאשכתן בתמר
זכתה תמר כלתן וגרמניאראיס ברורה מן התרגום שיש
הפרם בין הזוכה מאסור׳גכי בהוב׳וגבי קרנן אתנן זוכציזבץ
האסורה בזולתם ע*ם וחילוק זה סוצרח גס בדעת הטור א ע
בסי׳ו׳שכתב שסבא עלהפצויה אפי׳ היתה קדשה שהפקירה
עגמה לכל לא נעשית זוכה ולא נפסלה מן הכסזנה ואלו
בר  0כיוכתב ח*ל אבל אס נא עליה אדם פלא קידושים לשם
זכות לוקס משוס לא תהיה קדשה והיא זונה האמורה במור•
וכו׳וא^דבדיו סזתריןזהאת זה ולכן מזכרת לחלק הדרן

שכתב הראיס ז*ל וכ^ שס ביי •
אין מין ב ה דוחס  aבת ואת הלא כבר כתי' אן
רש*י
אתשבתותי תשמור! בם';כי תשא וילפיכן מעיה
סאין מלאכת המשכן דוחק שנת ! *faדה/דמקדשקמירטכי
ממשכן הואיל והוא בית עולמים וכה׳ג קאתר בשבועות גבי
אתסקדשיי׳טסאוכו׳ קנ׳ל :
רע״י אל
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<זמ3
«ו? חמינא יירגע עונד לעולם כדסשמע קראבפ׳מפפטיס
ועבדו לעולם וקרא דזקראתס דרור קא< שישחררין נאות?
הנס ןיובל סלאיענדכו אבל לאח' מכאן יחזור לענוד'
וסקרי שפיר לעןלס נכה׳גקה? ואיש אל משפחתו משונן
בלומר ק חוךיןל4.מר* עכ׳ל סהרא״יז? וא״ק 'אס בן וקראתם
מור למש לי ויש לומר ג׳אבטרין וקראתם דרור עאר׳ן בזמן
שהדרור נוהג בארז .נוהג נת״ל אין הדרור נוהג כארז בר
גדךדשינןנפקדקידוסין ונרה ובערכין ;
קובל היא סנתהחמ&ים שנס מה ת? לפי שנאמר
ר«י
וקדשתסוגו' כתנהרא׳סס׳ל וא׳תסס ראיין
'לרבות העשרה ימים דמתחלת בכיהפה עד י /ולמעט סי
'ןים דמתחלת י ביאתה עד י 'ה יש לוס,׳ מסתקרא לרנויי סי«
ימים דסתתלת כניסתה עד י״ס שהס משנת התמסיס סכה
ולמעט הי' ימים ד<ןעחלת*0יאת'ער*'ס שאינו מכלל שנק
גחסיסיס שסה אלא משגת חחשיב11אחתענ*ל והרנהגדול
ד״א שי' ?Pעליו וז״ל ובודאי קושיא זז אין לה הגנה כלל 3
דאין נאמר מס רא״׳על הדני הנראה■ ל עין וגם התנא אמרו
למעט מר״היעד י״ה סל שנת כ*א מפני שסם משכת נ״א וקרא
אמר ״אין היובל ז)א בנגת נ' ועוד דאין אפשר למעט מאמרן
סזעכנ'סיסים שהם משגת ? Stואס כן אי אפסו־ ל!ס' על זה י

עהראית ולמה הטריח סרנעכמו בקושי ותירק נגדי ומה
כ״ל נכוונה הרנגזה הוא זה תדי קראי אית לן וקדשתס את$
«שנת הנ שנה האחד והב׳ קובל היא שנת הג'שנה ובודאי כ
'?היותר מבואר נאופר שכת הג' שגה הוא מיעוט שנתה
ואחד דהכי משמע שכת קנ׳ולא שכה אחר'  1אס כן טן הראוי,
יה יטקרא קחאה״ל למעט הי' יטי׳של שנת הנ׳ואחד ואחר*
סקפרש/ה כדהדרוכתנזימכא אחריתאשנתסכ' נסכרא
נפרש אותה לרצויי דאי למיעוט כבר אמרו קרא  igpדרן
לימזד דתתלזננאר קי־א בקותרסיבן מתנה זנדאתא•
אחריכא.סכיז היתרון בדרסקו למה שאינו .מובן ממנו בל כן
 mהיא קושי סרא״ם דהוא אומר קזדס זה אנל מוקדסתס את
שנת הב'שבה אין לסעע שנת כ' ואחד דאיכאלמימיהא.
דגת3קרא5.כת נ'שנה לאו לסיוטי שכת נ' ואחד ן) א לרנויי
אותן י' ימים דמעחלת .כניסתה עד י"ה כדלע-יל 1כ0תא דת ! ר
'ןכ?גנעוד םכת.הכ' סכה תהיה לכס איכה אצא למעוטי שכת כ
זאהין סנה דהיינו אותן הימי שמתתלת יגיאתס עד *ה וע״ז
אמר ואתורבזנו בזה .ואא! מה ראית לרנייי הי' יחים
׳שבכניסתה עד י״ס מקרא קחא ולמעט הי' ימי׳ רמתחלתס

יכיאתה אח'כ מקרא נתרא אימא איפכא דקרא קח א סיעון
כי' ימי' דמתטלתעיאתס וקרא .נתר'רינה קי' ימי׳שסתחלת.
ךניסתהעד י״ה !.לזה תירן דחסתברא לרכוייגלימר דאע״ע
דספשט הכתב יותר נראה המיעוע ?הברא מחייכת.סכתח׳ל
לרעות סי׳יטיס דמתתלת ככיסתה עדי״הכ קשהס משנת הכי.
ותתלה נרכס לשכה זו מה שהוא סלס ואח״כ נמעט מס שאינן■
ישלה זס.כ’ל לי־מ הנכה לדברי dYn? .עם היות שידעתי שהוא
ד.-חק כדבריו קכת ומה שכ״ל איכ להשינעל קושיי' זי הוא,
ינקרא י;ת_א אלן שתק קרא ולא אחר סנתהכ׳ס׳ל נו.
מיעוט לאלו בימים מאוחלו נעשיר לחדש ני׳ס דחשחע.
'דהת :לתהיובל מעשיר להדס ?ואוא״ככיאמ׳קרא שכת הג;
נכסרח נאמר דלא אתח •)א לרבו' מה שהיה לי למעט מאמרו.
כעשור לחדש דאי למעט יהי התחלת היניאה שהס טר״העד
י׳חרסכתנ׳א מהיפאתיתילילרנותס תכריך לתעטס איל
'אתר דהכרחני הקרא דיווביפיס י' אז ה 7ליוימ׳דגס ניניאה•
נוסיף «א*כ מכלל רהיכ״ניס היצ*נ לריות לה י'ישים ולזה
נאג׳רדאתאירא שניתדשנת הנ׳לתעע אונאחר דקרא
יי׳א מדנר נקדזס ה«1בל ואסר שכקדש סכה תחימה ואס ךן«
וזה אעסנקתילהקדות הךאש השנה דקראדוקדסתסהוא

התחלת הקדוש ולןה שגת הגי שמורא על שנה תמימה «רנ«
התחלת הקדוש וקרא דיוגל היא משמע על כמסך הקדוש עד
איזה זמן הוא ואמר 0ה1א יוסלס נשכת כג׳ואס בן קרא אסר
סהסחקלה והסוף ק3ל יהיה נסכה הג' ?א ביכר סר״ה סלנ* י
עדר׳סשלניא ן
ומגיןשאסנאת לקרות קנס מישראל חנרןכו*
וקשה לי דלמס הוברן קרא לומ' זה נסכר וכקכין
סיס ליס לסימר נתר טכס וממנו כלמוד לשני וי׳ל דאגערין
דאס אמר זה נמכר הייתי אומר ממוכר איר שכ!אעכ5
כמכירתחפ׳ן סניתו והלוקח סמח נחלקו כהילוכו ח5ק לניתן

לזה דין הוא שאס ימבו׳ימכרנס לעמיתו שישמח עמיתו אי,ר
שה1א עכנ ז.לא ישמח איש ככרי אבל אם יקים שה.א מעבי9
נקכותז למוכר אליו הוס אמיכא דיותר טוכ הוא שיקנהחפני
הגוי ולא יקנהחפכי עמיתו קמ״ל אן קנס מיד עמיתך גאלן
אמרזסבקכין הייתי אומר דמהלקנק&לא יקנה אלא
מעמיתו מסוס דעמיתז אינו מוגר אלא שבדין לדמים כי
לזה מזלר חק מנייתו ולזה הוא עזסה חסד עמו נחה שמזמין
•לו הרמים נעת אסר *בטרן אליהם ולזה כאשך יסנא עמיתו
מוכר חנק ונכרי מוכר אחר כמוהו יקנה ס עמיתו וחמי; לן
המעות אשר הכריחו אותו למיברו וצא לנכרי אמכם המוכר
אס ירכה למכור ימכור לנכרי לכר נאמר וכי תמנדו ממכר
|אה״ח 1234567
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לעמיתך מבאתי^ככוןהוא;

אל תוכו זו אונאת ממון כתב הראם <ז*ל
רש״י
דתחכרו וקנה ביומון קיזיידי אגל בת״ש א;.רן
יכול )< אונאת דכרים כסהזא א,מר ולא תונו איש את עמיתו
הרי אונאת דברים אמורה הא מה אני מקיים אל תיס איש
אתאתיוזו אונאת ממון ולא ידעתי מי הכייתה לזה אתר
סהענין מורס עליו סקוא כעמון ואס י כ תוססים שהא
*תשוב תושג שמאמר אל תונו ההיא אזהרה בבני ערמה
ואינה דביקה עם הקודם לה ויהיה פירושו לפי המדרס
שדרשו  13וכי תמגר ,ממכר ׳.סיס'לעמיתך וכן קנה יהיה מיד
עמיתך ואתר כך •זהיר אל ת!כ 1איש את אתיו נדברים אס
גן סנא ליס לומר שאזהרה־זוהיא כאונאת ממי; והאחרון
גאיכאת דברים ולא ההפך ושמא יש לומר דהסתא ראתן
תרי קראי ועב'ל דחד ירמיהו נא! נאע מטון וחד מינייהו
באונאת דנרים ניחא לכו לפרושי קרא דאל תונו דכה יך
למקיווממכר נמסון וקרא דלא תונו נדברים עכ״ל וי’מ
:0,ת׳עליו זז״ל והכה לא תירן רק הקשי' אחר!כה דמכ׳ל ולא
להפך נדבר שהוא פשועועזב הקושיא ראשונה סכ״אסיאן
אני יכול לוח׳דקרא דר) תונו תיירי נאזנא׳דנרי׳כנרי כנת',
מדבר בהדיא נמקת וממכר ואמי היא‘□ ואס הש תוסס*’ סחא
מזסוב תיסב ולא אמר היאך ♦תשוב ת1שנ ולזה כ? דהי״פ יכול
אני לומר דלא קאי  Vת נו למאי דאמר זכי תמכרו אי קנ&
וזה חסום דתה אומרו איש את אחיו הוא יתר דאתרדאסר
לעמיתך אז קנס מיד עמיתך פשיטא סהאוכא׳לעמיתו שהוא
אתיו הוא כ׳סססאננא' אסורה לא לאח להוד ^א לכל וחוזרין
לגל וא״כ מאומרו איש את אחיו הייתי א;מ'דקרא כפני ענסן
הוא וגזר׳גכי תמכרו או קנה הרי היא נאומר! לעמיתך כת E
,.סירנה חכור לעמיתך או קנס חעמיתך יאח*כ אח׳שאס מחיו
■איש את אתיו  Iתונו זה את זה !חדהלה זה נאר.ג 5הייהי i/1״
 110.אוכא' דנרי' כשהוא אומ' לח תוכו איש את ממיתו ושם
כהתרת נאסר שה,א א1נא' דגי ',בי שם לא מנתי -י נמקת
•ובממכר כלל א^ כהכרח נאמר דמאי דאמר כאן אל תיג1? .א
גאוכאת ממון •ואס כ; אלולי קרא אי.רינא ה יחי אומר
ךבא1כאת דירים מדכר ויתיישה לי אזמר איש ’■4ת '*■.ליין
אבל עכשיו דיונינו קרא אתריכא ייס ניקנונ׳כתוכ 'טער-ן
אז נכריע#סברא
דקר/

פרשה
דקראדלאתורי •נאוראת ךבריס ׳כיח .פלא סכר  cd,משזן
וקרא דאל מוני׳היא^אןנארממוןכיק ?הוא □סין לגי הס כרו
.יגז יאחיי א״^את אחיו אידי־לסעס־הקדסזתנעכ״ל ונס ,על
מיריחו ?,.שיאךיחשובח>םכ ילא׳קאי׳אלאובו ל^/י דאסד

בהד
דקתני לרבות בחיה שיירי בבתי שלי ,חומה דאע״פ סיב
<ששש דחה.לבאי פ« 5ואסר דפי',הכר«י?תא,ככתי.המכר,י,-דמיי
/כתלשאוןיא ןהא דקתנישגכייתא-לרכותעיע .סיירי בע
׳• הרסני• ליהראל וססיק הרא*סץ1״לאכל ההש? פי׳ד?ת^ע;ע
דסרביק,מריבויד1נכלבבתי ערי ?הררים .ובע"/הנעהר•
־ •ל»* קסיירי.והא דכתיב נבמ?החנרים על.םמ נאק יחשב
׳ וגע /לגמאחד .שאחיו!גאלנולקובעו חונה ,הוא דאקו
אליבא׳דר״א דתניאר״איאזמר וגאלו אמחסכר׳אסיוחומ^

וכי משכרו אז קנס סש1דא*שקלאדאי0׳אתאחיושוא סקי! ,־
יכו׳וט עיורהיאשלא״יראסדק^דאיסאת־אחתאתא .למעוד
ץ .הקדשות ועז' קסס היאך ■יחש׳ ב חוח לס זאבאחוסשזו איכא'
דנריסוכי אינו שייך איסור אוראת־דבריע; כ*כ ?4חרי*מזז י•
לאחיו לכן נ? כעזשגירשתי .בריש פרשאהשפמי/זכן
הס<א ׳ אאהאזסר חבה־אנ׳אייו אלא רקות פאסלא .רנה לגאול
,סס:א
 Sifliמניס ומכילתא לזסר־ ♦נול זכו* אף על בי
׳שרשות בידו ת?.נכלגאולה .חתכו ככיזוג קכעויחלכס .אבל
כתור ססקיסו כאותו קרא מפיק אפיל!!הכי כליסיצא דיכיל׳
ע סנסני־ לישר^נעיא היא מקרא ולא אפשימא׳אס יפ לו’<
לשילף ליק סקרא׳אחכינא ה׳א־יליךליק כדי־למאברקראי
?גאולה בק^ן3י0אןלא וכרסבסנילכחב כהלכותשפית
!או^יהחכמה! ־ ) > 5
ייובלהמוכר בית  towעל{ שומה אין קקרזבין סדין אותו
דכךיססלאיקהמ-ז
אוגאת
מוכויאן^והירעל
.ולא
מי*
/הםסע־דס? ןדינ «,דנכל אינואלא־מתי קריקחנרי/נע■
בת./־ימלןואןנאמ
.
1
זכךסנת;
׳ל
1
הדא*©ז
בתב
׳הגימכד־ .לנוי וקלה לכינרכוקשהבגשרא לס•f־ לרבות בת
ססזן כשהוא אופל אל המו • 03אתאת אפזן־אעורה הא׳סה " החברים האי ,בכל .ונשאר בקושיא עכ*ל ,ואני .תשה שאד על
* •ofשקיים ולאיתובו• זזאוכאת ■דברים; כינ^יס־היס בעל ■ חכמישהגחלס של הך&* 6ו״לא!יןצנ«ח קושיא זו בתוקויגל
תשובה לא יאפו לוחמי מעשיך שראשזציס ואסהיא בן גר׳יס
ד לר;<ת?חי
הרס ?1,/זססס/יסאה שכנר הק&.1
־
מך
לא יאמר לו זכורמעהיז סעסי יאגזתיך .מ/־עכ?׳ :וק׳ל
החכף 0מאי בכלוכ&אר בקושי ?לא כבר •כתבו.הגאונים ז*ל-
ברייתא אין־אסרו ימל-זואינאת-ססאיכשמא-יאן®• א ל , ■ pipסזהוה^לוקשיסדין חיובתא לקפזאירכלחיכא דקאמר-ןגת
שרי א ונא' מסו ן אשורס־כו1כלא־לעיל לאקיליףיהתגא דקדא םץנתא.בדחו לגשרי מרי אותו הלוני דאתותן.א3ל כלכ:כ ,
אל תז נ! תיירי .כאונאת {!מון ולא באונאתלבריס אלא שכס י דתאק׳ר עסרא קשיא לא נדחו דברי אות! .פלונילעניךהלכה
קרא 7הכא ולא ־תוכו 'לשייריכאוגאהדברים סכרור וקי?
אנא למדיו ,בריכות עיון לתק אותה הקושיא !,לכן פסק
דקרא דקכא ולא־תוכגמיינ^באונאעובריס בלי^ראדואל ־ ־סרמב׳ם וכן הספ/׳כרב סיהת רקא קשושואמר:דבתי״עכי
תוכו ושיהא לפייס/לעיל בשההרא^/אפםד׳לזיסב דמן■'י׳ תוססאיג/גגאלין לקרובים ולא ;השגיחו כלום בקס .סו^אר
.ותשכח אבל אכס^קסקבה^גואיתא דלעיל איךאסרוכינד •-רב ששת •לקושיא ־.סמיככל!,גס?ראנ?.-ו״ל ולאשיספוסק
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ספק _ X...
ובלי------
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--------.שהואסמועס
עלהרס״בס׳
ow
xiהשיגו
אס היה בעל חשיבתלא-יאנזרלמכך?ועשיך סז׳אסומס« .. ',בעולם לא
הלא דבריס אלו יד־דופיסזז^-ןטסכםירא־אזכאתדלרי׳ואין ־' ,ספרסתישאין «{זסיא מאי ב)גל כדאי לדחוי! כהקעקןסל
קרי לה אונאה וי?שסאסר זמרמע&ין '.בראשוניס הוא׳■ .רבששתמסןאסאדיס דדתראהכ?וכר־ן שתדע שכתק קתו*
על אך• קושיא אאי בכל׳וו? ,סא?בכ15א(לס?תתכולא^
אוסר לו  Vבדרךאזהרה ־םלאתסובלעכותס ומראה פייס
 jbהיה סותיקו  p7תוכחת ימסריכל כוונתו לשרפו ולגדלן
זשסתינד&דסאחחא לקובעה קובה ובתי״התנריס נכלל <א/
ליסאא׳אתי .צרבות ע* /זיז!«ששסע;ליס .דאתי לרבויי שידי
נסם ובוש מא סאנעאוקו א*כ י^המאדדאמאגןסז באומרן.
■כור מעשיך סראומכתש ^ססבחאותו שפנתהסיואינו עושה•׳* ’ חאולתקרקע ברלנתיב בנל^רןמשסעמקא אקמרביכן
עוד במעשיו הראשונים 31למ. .סאנראותזפכל כוונתו
עולל בים לכקשו* על דסריה׳טובא־ח^א הלא הקושי* שלהם
לשרפו ולגופו צן ג? ל
 • V־•שעיקר ליתק פנרדלע׳תלאאצתרא־׳קרא .סאו/כוכללוזילן
וכי
ה נאכל נס5ה קסביעיץ ,כתב פהיא
ליה בק״ז מבתי כחכרי׳׳מס בתי כחירי דאין כחן יפה ליגאל
סקשי* שה יראה עלהשביעית על <£שסלנית .ה<ס ־ פידזאפ הגג■ '4בקרובי' ע/שיפש כחו ליג^שיד -אינו דין
.להן לדאג וכסביעי^כל עי ■שזרעו וקנרו בשישית ־׳ ־ איפהיכחז ליגו) נקרובי׳וע״ק במאי דאתדני 7סשס' ליס דאתי
וי? דרך הענרניסןמיקנים כךהואיכסיראים ש;סיוקק־ ־׳לי^ו׳עידידגאולת.קרקעעדכתי*בבל א^סשסעךוקא,אק
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קאמר.תרא שידאע נשכיעי׳טה נאכל צלו':ם«ערן ,לנמנם  1־להאי קיןעאמרחזטתרכידמכמ׳ליה דאתי לרגו׳מיני דגאזלת
•־ קרקעובריית*דקתניללבובת^וע^עהייכז-לתב׳י׳גת?חברי
וצעמרשלהםנה-כח׳כדילסנסיחאתעגסת!
"• "; .זע/אתי;ק> דמני חבר$וה3ן זה אבלאכתיק׳הלא הקושי*
סלאיחכר ליו :׳
זבכלאקאימתכםצרבו״בתיסוע/כו*רם*יסעתיין יסל־ס/׳מעיקראלית?כ?הבויית*אפרסלרכו’בה«’רלדסלת
>tn
הבהייתא דע/כמותה (לא ביאר בתים אלומה מ■ בכל אתי לדבו'בת«*<פלי4י נפי׳ בתי* דהסק׳אס אאר .שהם בהי
ועע סס ה;א <בע*ק רקידזשץ בעי להפסת3:.גמ«א;» ד«י  xעריחומה׳והמתדיןיאמר סאימזאלא בת? החברים ואחסבלי
ערי חומה נ^״׳לקרמןילולאותזבי׳סיכי*לרב הסת■ לקא.פשי«ו־ דגינאדאי• לבחי״ערי; החברים אין אנו■ כריכי׳ ,לסלע נצל
ןאער דאיכן נג^י׳מןרונ״׳וד׳ל שם •איעיני/נא4אוץ.אחזתכ;• ׳ לסד*מדארן איזזדמם *5ל וא כ .אין .ישוב שיא לרכותע ע
גאולעתתמלרנו׳בתי/ע/עאי לאונתי־ערי יזוע׳ס לאנתי"־׳ וס׳עכאאמרסבא׳לרנותביני/הזאפי'שהס.נתיקחברים1אכ
מכריה בתי תכריס בהדיאצתיבינסו על שדסהאדן-יחסב מא ׳ •לא יקלע לזסקושיא כאסר;שבאללב1תע . /עכקוסזייאינה
לקבעו סזכס ואליבאלרזי־שאיל־דתניא זכ^עדהכתוב קבעו ־ י •על פי׳ז&סוק דאקם*ליהא«ן יפרש ?כסמן דהקושז׳סיא על
׳ חובה א’ל רב« ללזא^זאגא^לה .דבינא לר׳א במלמא לס? • •׳ שתשאע׳הוא על דברי התנא דברייאשבא לרגו'בתי ,החצר>"
‘ ליבע בתי ערי חזסה לד«נדדכאיב1.נכל אלא׳לע'5בתי ערי מבודאללא דבר התב'-.׳|אע 1בתי/אצטרין חרא לך?ויניהו
הכרים מאי ובכל קם«א ע/והנהברא ?1 /מב  003יניס  • -מתיונת־מל"6!-י קוש״חכהו/ינה קושיא כלצונ'ע:
רש• סאחמתן
סלל ן? סהי׳הנרייתא כרקא סלקא דעתי דסקס□ דלעיל 01א
V?.

צידה לדרך [איילינבורג ,יששכר בר בן ישראל ליזר פרנס עמוד מס  302הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ד5רי1
לי היה ר5ומ יללתתאון מגייס כידינו לפס לא פיוז ;על
פר תחלה כענק יפקוד י* על כבא הממס אן מי* יכא•
דבר למוגגזגו ביד צונינו סנה פארן יאמר כי שם שמעתם•
ר בילןזסע«5סס«אה0ר של כמגן•  rtiiSשאגתם לבטוח
ביי׳וסמא תאסרו כי שסאק אסמי הדבר רק על יז אנשים
המרגלים ט אחיכם הספן את לבבכם בהביאם את דנת
ארן רעה סנה נין תופל ולק יזכיחו כי סס מי פיתה אמכם•
ואסשבס מנס ב׳ גופי עבירות אשר י עברו פעם אחד והוא
י'0ל באומרו וידבר העם באלדים ובמשה שהשוו עבד לחונו
תינס אתת כ« ל”ולולמשס כאחר אמרו לשניה© למס{
עליתנו והוא עק פלילי ענוס מאד לאומרו ונפשנו קנה•
ונלחם הקלוקל חסו תופל ולק על מה שחברו עבד עס קונו
אסר תופל שהוא לשון חיבור ועל מהי שדברו על סמן אמר
לקופסא תאמר בי מס שהשמתם אותי לקוני לא לנגוע
בכבודו ית׳כונתם סלילה רק לכבדני סהשויתס אותי לקוני
ועל דבר סמן היה כי לא הכרנו כי היה נבלע באיברים וכי

עוד רוחניותו ט בהיותו בקרבנו וחעבבו תבקע כרסינו הנה
וחברות יוכיח במחלוקת של תרח כי אם ללכדני סיס עם
בבכ 0למס קמתם עלי מקהיל קרח את כלסטדס .ואס בסז$

את כל

לא,ידעתם טבען על* מה תאסרו כי הלא ידעתם
והאותות והסופתיא אשר עשיתי לעיניכם וא*ת אלי כי הנס
הלא חמאת קרובי ובית אבי סיתס .ולן חדלו קרובי המקהילה
ןגלין את בליסעדה לא חטאנו עס ■ישראל וחן ,חן לקרובן.

לאודוקא ?אלא כ/וכו* ואני '•ופין מפן ףש'*1וא»4ו
אל תמשה אין אמר על כ /יזם "ל יום כי •לבד סי״ל נףקכע

«3י*8א

סיום ככולו אלא שאין אנו כריכים לזה כי ו»
חביונו כשמגיע הפני{ לסכום עשירית פחות אחת
אותו בחשבון עשירית ואינו משגיח על חפרון האחד כמי
שכת וץ־א׳ש ז? בסוף מסכת פסחים גבי מר מפחי•
השבת תספרו חסשיס יזם למס איואנו •וכין אלא  0*0יו•
כו' בי וכאבו כל הנפש לבית יעקב הבאים למכריהס וצן
ארבעיםימו כ) נ? :
סעו לסד מיעקב שלא הוכיח אמ בביו אלא כמון
למיאהכו׳תימאבעיני מאי קושיא ספי לסר

010

כשם שלמד מפי סקד<• ברון ס!א שזזכיחם כן <י* לי

הקדוש ברון הואי הזמן סיוכיחם כדאיתא במדרש רב•
«©באתי לעיל ועוד מאי מקשה ממי ליוד הלא בקסון
פרס /גגי אחרו קכוינו וגו'אמר מסס אס אבי שוכיחן קודם
שיכנסו לקנת סאק יאמרו מה לזה עלינוכי היטיב לנו בו*5
א^ מוכרח היה שלא מוכיחן אלא ססוןלסיעס דהיינו אחרן
סכותו את פיחון וגן' ובל ע •
!י**י  1נדו שלא יהא מומשו וחוזר ומוכיחו <«' «3
מברא* וז? אע /דספיר דפי לפיעגד הפי
כדכתיב הוכח הוכיח את עשיתן ודרז׳ל א<י,מאה_«עמי®
מ'מ טי סטוכית חבירו שלא בססון ל«ית« אינן ס,וכי•

__

בגמר תונחה מ סבור הוא מה שמסייר עתה בתוכחתו אפס
להשלים פעם אחרת ולפעמים תערוף לו הסעה ונשאר בל*

שפיתכוויוכל ולמה תביישני על חטא ת עמן  pאחי אבין
ןוע״כ אמר ודי זקב יוכיח ני סם נאסר מי ליי׳אלה ויאסלו
אליו כל בני לוי בי אין גס אחד חטא בעגל ושמא תאמרו
כי רוב כסף וזהב אסר כתן לנוי*'זכסז״ל שלא מיס איש
גכזן בעיני סס .סתירנן שאר מפיסים וז׳ל שלא יהא מוכי•
וחוזר ומוכיחו ר*נ אס יוכיחנו זמןרב לפני מותו ספא
מישראל סכא הוניא ,ממכרים נ׳חסןריס נושאי כסף וזהב,
'!ושמלותהתתיא׳ניןה(ל1מז?לפ ויבכלואת פגרים כז*סנה ““/ס הוא יעשס אותו דבר אז .הוא יאקר טול קורס מצין
עי כין וזהו סלא •הא המוכח חוזר וה וכ יחו עי׳״ל סף
אין זו טענה כי הן לו עשיתם את העגל מכסף סיתה
דאהריכן סופח תוכח אפי' מאה פעמים הגי פילי נטע•
חמאתכס קלסכסדונ׳כפעס באוסרכס בי כפף קלטתי לכס.
,מעסה אבל שלא בשעת מעשס אינו מוכיחו וחוזר
חטיאכס אן !הנס לא עשיתם לעתו לא נעסב אשר טמכוי-לא•
י
ןסוכיחז.ג
הרביתי לכס בתלונתו ית׳באומרו וכסף הרבית* לס וזהב
•ואל התחיל כסו הנס נא הואלתי כז׳בסגר•
ך••
עשו לבעלע׳בהנט מזכירו בפניכם באופן מופר טעכתכם
והוא סעעסהנז׳וסוא אוסר ןד* זהב כלומר הלא מה שהי
ומס מאי נפלאתי על אבי החכמה
,הרס בן ז*ל .שת* תואיל משה סרגה סטה .מענסז בלא
לכס בלבד נתתי מהזסב ולא הרביתיו ככסף באופן כי סרס
כימי הקדוש ברון מא לבאר את התורס הזאה כו׳סהר*
ענת אומריב© כ« מס שהרביתי לכס סמעק אתה׳וזס אחרו«
,ארז ל צפ, 7חלק'כל האזחר ?סוק זה אמרו משש מעי
די זהב עב? ואני אוסר א1ס קנסו תראה וכולו לא תראה ט^
עכמו אין לו חלק לעה׳ב סוב סנאתי שהתולדות יכחק
על הקושיא למס מזכיר חטאתם שלא כסדק כיל ליישב יותר.
וזקשסכהיג מססעל סיס ר\ל שכל התוכחות האלו ולן
גבון סכל טס שראיתי במפרשים ז׳ל והוא ספני שרכס להזכיר
סקללותשבספר .סזסמשסמפי ענסו אמרן ועוד הקשה על
חטאתם סקל,קל תחלה כרי שלא להבסילם ולכן ,הזכיר חטא!
,המאמר גופיס דנפחלקסכזיאיךאסרו בפ' חלקכן ססר*
עגל באחרונה לפי שהיא חמורה יותר מן הכל כדאי’,בסדיא•
גפפריוז״לוט זסב אמר לססה !"בהבמעשה העגל קשס
מנינו פסוקים רבים בתורה שאמרן מפס כגון סלח יא ביד
תפלח וכל הספכר סספציר .מסס בסליחות הסל* סילן
עלי מן סכל כו׳כן כיל ׳
לפרעה ואדרבה חרה אף < מם וכן,פ' 0הסרגלים ,לא נוכל
כסבא כג־יסים הלכו נל אותו סדרן מ'ןןת' עליו
י
לעלות א ל העם כי חזק הוא סמנו ונוכל להסיג שנכוונה
סחזקוניסלעה ספרס״י כן לאו לאססעינן
.סקרנה פסוקים אסרו אחרים מלן פיחקומלן .אדום ורבים
סגחמיותע״פ סימיס שסרי אין מב׳באייר עד כ*מ סיון רק
כן אבל את’כ אסרם הקרוס ברון סוא .למסס ?תזב
״ח ימים אלא אמאלאשמועיקסלאהלכו סב/באייר עד1
גל הפסוקים סיס •בראשי• עד לעיני כל יקראל ולא
ב״ט בסיזן אלא ג׳תנייות חנייס ראשוכס סיא .קברו' התאוס
כתב מפו ענסו כלל ואלו התוכחות מרע /אסרן בשעה
©עשו בלל ימים שלמים ע׳עאייר וכיא חסיון ועוד נא עש•.
סע!□י חן אבל אתרי ,כן י(הי הקרוס גרון הוא לכמוב
מנייה סנית היא חנרות שעפו .בס ח' «מיס שלמים ומקנת
.הכל כו׳א/גס לברמ׳גן אפשר
כ׳ש מיון ומתגייס סלי שית סיאקדם נרגע שסימה נכ״עו
י
י
'ליישבו כן
בסיון שלחו המרגילים כ« שפירשתי «' בסעלזתן עלל
י היל5 :
ועדיין כריכיןאנו למודעי שכתב גס סרא/ו >זל עלסא
מרס /בא .מסס ? מס שעשו בקברות התאוה «״

גמר תוכתס א^להסוכיח בשעת מיתה אינו מכעס עוד
.לתוכחה אחרת ולכן גמר תוכחתו כראוי פב? ויותר

ימ״
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הב

שאלות ותשובות

דנישיאל מומר וכאן גילחת רחמנא שגס נכתיב אקור
נעבד וכתי דבגיל כחב רחמנא חד לממין אע*נ דאין
נפ*מ כלל מ״מ כאן ש־ם נפרם שמיידי ברברים מפיש־ק
יומר כן ואולי י״ל דמשיה כהב הריטביא דקאי לממין
דאיתי לשיטתי׳ במכוש ח׳ ע״ב דעבד אפי' כשר ל״ה
בכלל בעמך אולי שנס בכלל עמחי ני׳ה וכיב ליה לדידי׳
עמחך
בממון כחיב
בעגד״קלאו ר־שראל .ג״כ כיין כנס
<
’
■אוצר החכמה.
וכמ״ש א״כ בפיר יש לאוקמי בממין נ״כ אבל לא קיייל
כן לכן ע*כ קאי לדברים אולם י״א יאקיר כן היל-ל
לפרש בבכירוח המיע־נו דעמחך לעבד ולה הקשה מאחי׳
כפקא כיון ^^יכלל אחי׳ כ־אמי־יכן בב״ק פיח ונס ליה
קשה למ׳־ד ־נ־ט־מ דבענד בידאי אק־ר נזילי ■יאעיפ שי״ל
כמש״ה לא מיק• לעבד כיין שרהמנא כהנה בי נפיייש
לא חינני מ-מ היל״ל רמי עיט שזה הלא' איני בו ונש
מיכח בכמה מק־מוח דעבד היי בכלל ממחי יציג דרק
לעשן בעמך כהי הרינונ״א כן ילא לעטן עמה• וא״כ
נדחה ;ה ועכיפ להקיפרי י יל כמ״ש יזיב :

אמנם נהרמביס ל־כא נמימר כן כיון דלא מביא נשוה
מקום הך דישה רעסכאהךוכי׳ לעכין דברים
וע־כ שפירש שרק ככו״ס כממעט בזה יא*כ ש־ב נדחה
זה ינם כיון ראיהו כחב בפיח מה׳ עבדים דיש נעבד זה
נם לאו דגר ניב וא״כ שיב אפי׳ אם הייני מפרשין
שממעט מי שאינו י״ש מ׳מ נגר ל״ב שיה־' י״ש וא*כ
ע״כ נא אילנירך רק לעונש יח־רא וא״כ שוב הילי׳ל
בממון ג״כ לזת*לכאורה י״ל עעם אחר מה שמיקי לדברים
לפמ״ש המרדכי פרק הלילי סי׳ שיו רעל אונאה דברים
נוקין וע״כ כיין שכוקין עליו שוב מיקי לב׳ לאיי דנפ״מ
למלקוח ואע׳־פ שבחידוש ,אנשי שם כמב שס דכיכחי רק
מ״מ דהוי לשאב״מ וכן הוא בשי״ח לחם רב סי׳ י׳ וכבר
קדמס הד״מ נח־״ע קי׳ רכ״ח בכ״ז מצאחי שדברי המררכי
שבעים מחשו* מהרים מרועענבערג קי׳ חשפ״ה ישס
מוכח בפירוש דכונחו למלקוח נמוד דע׳ם שאחי שב׳
דברים אלו שהעסיק המרדכי כ׳ ולהר' ברוך מק־פק אי
דרשינן למורא ניחן ולא למלקוח וכדדיש ר*י גב• ריביח
למורא ניחן ולא להפגין ואפי׳ ר׳׳א לא דרש הכי אלא
משום רכחיב וחי או דלמא תאי ויראח נעינין לדבר
המסיר ללב עיב ומזה מוכח דכונחו מלקוח מראו' דאי
לגדע איך שייך לומר שמיעטו מקראלק אמח שדברי
הר׳ ברוך חמות שמוכח ממט שבריביח איין לוקין מטעם
פדרשיק למורא טחן ולא למלקוח כמו שמיעט השנון
מזת והמעיין נביע קיב יראה שמוכח שלעיר אינת ׳ולאת
נדייטס לוק־ן ואיל שק״ל שבריניח שתקרא מיעט השטן
לק לא דרשינן למעט מלקוח יק כאן שנע למעט
משנין לק מיעט מלקוח מיני ,דז*א רא*כ לריא שקיל
’ולאת נדייטם ולא מיעט השנון הול׳ל לדרוש למעט
מלקיש יא*כ למת לריכין כס ברקע לומר לדידי׳ דאין
ליק ן משום דים בה ק״ע והייט דהוי נל״ע וממילא למיד
לאו שנניע לוק־ן עליו או למיד קיימו ולא קיימו יסבור
כאן דליקת עיש בחיס׳ דיה לא ולדברי׳ נלא״ה הוליל
דאין לוקין כיון שמיעט הקרא בפירוש ואולי "ל שהריב
מפרש באמח כונח הש״ס כן כיון שיש בה קיע ולא
דרשינן למעט השבין כיב רישינן מיט׳ למעט מלקוח
ובאמח לכ״ע לא ינקו ע׳״ז ומוחק קישיח החוק׳ שם
דהונ״ל דחילקין אי לשנליע לוקין ולפ׳ז ניחא ובזה סכל
להק דברי המהיש׳א נביע שם ס׳א דית לעבור שכחב
דאי הוי מוקמינן גזל לריבית הוי לוקין דליה נלי׳ע וחמת
המהרים שייף על" דחא בפירוש אמרינן דהוי נליע ולפיז
ייל שבאמח ליה נל״ע רק דאין לוקין ,מתקרא דלמורא
טחן וזה קאי רק על לאו רייניח אנל אי הוי מוקמינן

והב

לא חגזול לזת שפיר היי ליקין משוס זה דפיז הלאו לא
מיעט מלמירא טחן וזים:
אולם מה שסיים ל׳ ברוך שבעינן לדבר המקור ללב
חמיה דהר• נריניח ג״כ ררשינן בב״מ סיא כן
ונכיז דרשיק נ״כ ונא להשכין וא*כ נ״כ נדרוש כה״ג
ו־נ״ע נזת]עכיפ מיכח מכאן ככינחו מנקיח מדאאו׳ ולא
כפירושם הטל ימ״ש דהוי נשאב״מ נ״ל דקיל כיון דנמישיר
אמרינן במכיח ד׳ דל־ק־ן אע״ג דתו׳ אנ״מ א״כ •יל דהיה
אונאח דברים דמי לזה וכמ״ש הריע שם אוח א׳ ובי
ומ״ש הד״מ משם החיק׳ כהינייח דרק בהיציא שיי על
בחילה בכיז •יל דתמיק׳ אזני שם נמ״ד שרק נבעל לוקה
קין אעיג דמחייב בכ־מ
וע־כ כהני דגם לר׳י י! -ק!
בנשאב״מ כאן גילה! רחמנא דאינו כן אבל הוא יקבור
דהלכהא כרבנן דאם בלא בעל לקה ישיב ■קבלו דסיה
בכל מיכ״ר היי כן .־:
גש לה״ד שבעינן נעל ק״לדרק

שם גילחה רחמנא כן אבל נשאר מק־מיח נוקה ממיר
בכתיב ומומלץ ג״כ קשיח הלחש רב דהק־ד דסקין ממש
איך אמרינן נהחיבל דביישי בדבלים חייב ממון הא חין
נוקין ומשלם ולפמ״ש כדמי נמיפ׳יר ניחא שט נוק־ן ומשלמין
ועדיין •נ״ע בזה •יעכ*פ לפ״ז נכין ;אוקיר בדברים שיה"
נפ״מ למנק ח בלאו •מירא אבל נממין דאין מקין אין
נפ״מ בזה הלאו וכמ״ש המיס׳ ננ״מ ס״א כה״ג וחל החמה
דאיך שייך לומר דברבריס דק ל ניקין ולא בממון דחמור
דזי׳א דע״ן בכחיטח ני׳ב ע ׳א די" ל דממון חמיר ע יש
והבן .אמנם עיין בחיטך מ׳ שליח ככחב שאין לוקין
ע״ז דהוי אביה וא״כ :דמה חירץ זה לדידמ|וע׳כ טל
טצש אחר דהנה עיין במוס׳ ב״ק פ״ח ע״א ד״ה דכחיב
דלא משכחח אונאת בעבר מכים שאין קטן לעבד בלח
רט :
והנד ,במניח מ׳ הקקיט כחב דנהרמנ״ש הוי משוחרר
מיכף ועיברין עיז הלאו אמנם בעיר הצדק נניח
ק’פ דעהו שמדאו׳ ני׳ת משוחרר נס נהרמניס והארון יטל
למיכרו נא״י לתדר שם רק שרבנן הקנו שהאדון מוכרח
לשחררו ואס נא ידלה הניד מפק עין שיעטרו מכח הפקר
ניד לק זה ס*ל ניב שהלאו קאי על אחר השיחרור
והכיח בחימת מטל דנא קא׳ על קידם עיש (ודע כמה
שהקשה שס על כיף דין זה דהא רבי שהלכה כמוהו
מוקי בלוקח עבד ע*מ לשחררו והוכיח דק ייל כרב
מרמקשה בגיטין מיה ומיש ישלח להו כראניי עיש ורבדיו
ממוה־ן דהא ביבמוח צ*נ אמריכן דרבי מוכרח לקטר אדם
מקנת דשלביל עיש וממילא נדרן לא מציק לקבור כמוחו
וקשיוחו נאמח הטח הנרעיא ננליון במימה ואכ*מ) אמנם
ע״ן בשו״ח ררב״ז נחדשיח חלק חמישי קימן אלף ת'
שמחרץ למה לא חשיב הרמנים לא חוס איש אס אחי׳
משום שמיירי קידם שיחרור וביה בכלל אחוה עיש היטב
ומראה כנס בשאר דברי המניח שם רעתו אינו קואכיע
וא״כ שיב לדעמו דהוי עדיין עבד לא מלי מיירי בממון
וכהחוק׳ ונהי שהרמביס והחינוך כמט שנס בממון עוביין
נו ייל דעחת שהקנו חזיל לכופו לשחררו שוב יש לו
קטן גס קודם שילזרור אבל מן המורה דליה ק וכטל
שוב לא מפכחח ט קטן וכמ״ש וע׳כ שמ״רי בדברים
והן אמח שיליע ברברי הרדנ״ז הא אנן קי״ל כרנק
נביק פיח דעבד הוי נכלל אחי׳ ומיש הרמב׳ס פ*מ
מה׳ עדוח ה*ך לה.פרך ע״ן 3חומ,ס p־> ל״ך קיק כיא
דכינמו כיון שים סברא לכן ליה נכלל אך ",וע׳ין במיש
לליון סיום דרוש ׳"נ מיש תירץ א׳ וכיז ל״ש כאן וגס
קיל לפיד מעת ככחב הימנים בה׳ עבדים שם והוכך9
לו הכתוב אזהרת אחרה למי שמאנה אוחו משוס שהוא
שפל רוח יומר מן הגר ולפיד לא חמור מנר דנגר יש
לאו דאחי׳ ובו איכא זה הלאו ישרן המה ואולי •יל
דאין
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דהיינו לר״ע אהר קריאת פ׳ ארמי אובד אני ולרבנן אחר הנחה זכדחנן בש׳ג
למכות אנל התרומות לעולם יש נהם חומש:

שייך בהו האי פעם אלא גזרת הכתוב הוא ע״ש ע״כ ולפ״ז קדים ששיני לעבדים ,
ושטרות דאינהו מוכיהין דגזרת הכתוב הוא ולכן שנאם סמוכין א’נ י"ל ;to

ד׳ה נטע כו׳ למוסיף כו׳ הקלים נטע רנעי משום לנוהג אפילו כשמיטה
משא״כ נמע״ש דל״מ נשניעית אלא גם כג׳ ונו' ומשוס לתמיד אית
כיה פדיון אקדמיה וכמו שכתבתי לעיל נננא לתרומות :

דאמרינן בב״ק דף י׳ד דקרקע דוקא מיקרי שוה כסף משא׳ב עבדים ושטרות דנהן>,
נינהו דמצי לאמטויינהו ממתא למתח למזבגינהו וא״כ אית בהו רבותא טשי ימשום‘

הרע״3

רבותייהו אקדמינהו דאע״ג דאינהו (!טלטלי לא אית נהו אונאה ותירוץ התי׳ע
א״ש אלא למאן דדריש ריבויי ומיעוטי:

צ6

תי׳יט ד״ה ותרומת כו׳ כה כו׳ אין דעתי נוחה נהנחתו חדא דמ׳ש גני ערלה
דלת מודו רבנן נטעם ד זלזול והכת ס״ל לעשות חיזוק אדרנא שם הו״ל
לאחמורי בביטולו דאתי למיכל תרומת מעשר לכתחלה ואיכא זלזול טפי ועוד דהתם
נתב הרמב״ם כפי׳ וז׳ל ואין הפרש אצלינו ככל הדינים כין תרומת מעשר של דמאי

ע״ש
ד״ת אין

ודאי וש״מ תרי ש״מ דאף אותה לערלה הלכה היא מדכתב אין הפרש אצלנו
או
וש״מ דכלל גדול הוא דאין לחלק ככל הדינים כין דניטול כין דממש יממה שלא
הזכירו כפט״ו דמ״א אין מזה ראיה לכלליה נכלל תרומת מעשר ואדרבה אי איתא
דלא טיל דדמאי ככלל אחריני הו״ל לפרושי ככמה שיעירו לאפור כיון שאינו אלא

ל״ה ש׳ח כו׳ שאינו כו׳ והיינו טעם משום דמכל דין הפרשה אימעיע
והא דנקט שבועה בש"ח ותשלומים בש"ש נ״ל כי היט דחדא לגלי על תגריה ’
שהרי פשיעה בש"ח היא כגניבה ואבידה בש"ש וכי היפי דש״ח פטור משבועה בפשיעה .
ה״נ ש״ש בגו״א וכי היפי דש"ש לא משלם בגו״א ה*נ ש״ח לא סשלס אס פשע:

מד״ס וכמו שעשה בדי! הכחל פס הלכה י׳יח שחילק בינו לנין פאר איסורי חורה
שהם נס׳ והוא בנ״ט משני שהוא מדבריהם ועוד תמיהה לי טונה דאי כדבריו לדין
חומש אחי ככ״ע ולצירוף דוקא כר״ס א״כ ההיא דתנן רפ״ד דמעילה התרומה
וח״ט של ודאי ושל דמאי והחלה והביכורים מצטרפים זע״ז לאשור ולחייב עליתם אח

ע״ש
ע״ש

החומש אמאן חרמייה נפסק דינא דבענין חומש היא הלכה ונענין צירוף אינה
הלנה ומה שרצה החי׳ט לתלות סברא זו גס בר״ב משום דלא כתב דמתני' אתיא
כר״מ זה אינו כלום שאין דרכו לכתוב כך אלא כשהמשנה יהידאה ודלא כהלכחא
אכל הכא הלכה כדכתיכנא ועוד דהתם בפ״ב דערלה דאתיא דוקא כר״מ לפי החי״ט
גם שם לא כתב הר״כ דאתיא כוותיה הכלל העולה שאי! הפרש בין דמאי לודאי
אלא בקולית שנשנו כמקומס וני! הכא ובין התם וכמעילה ר׳׳מ היא ומדסחס ל!
תנא כוותיה ככל דוכתי הלכחא כוותיה ואין חילוק כין חלמודא דידן לדא״י דטעמא
דלא יזלזלו היינו טעם דחיזוק ונסכי לא יקשה להרמכ״ם דהנינז חלמודא דידן ופסק
כתלמוד ירוש' :

י בשם

(אונאה

הנהנה כו׳ ולא ידעתי כו׳ י״ל דנעו למיהב טעמא אמאי דלא תני
דנהנה נבא שנייה אצל בבא דאוכל תרומה ואמאי הפסק בפדיונות לזה
אמרו דטעמא הוי משום דבכל הני דלעיל ליכא אלא חומש אבל תרי בבי בחראי
איכא נמי קרבן ושרשו בנהנה וה״ה לגוזל :
והגוזל כו׳ .ועוד כו׳ .ועוד דלעיל תני הכי גבי יוליכנו למדי!

| תי״ט ד״ה כך וכו׳ לקנות כו׳ וגם בזכור מעשיך י״ל שמכוין לזכותו לומר ראה
כמה יפה כוחך בחשובה שהיית רשע גמור ועכשיו שבח לה׳ וכן נמי נני
גר והשתא א׳ש מה שהר״ב מייתי לכולהו מפסוק ויראת דמסור ללב:

של

ל״ה

כוי וא״ת וגניבה כו׳ י״ל בשדה יתום שאינו אומר שהוא שלו או אופר
שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו ונמצא שאינו כן :

תוספות I

_

הזכירו כו׳ ומש׳ה בש״ש נקט משלם דניה כקיב תשלומים הר״ן:
מסקנת כו׳ ר״ל רובם דהא הראב״ד והרמב״ם סברי דמחני׳ דייקא דדוקא
משבועה סטור וצא מתשלומים וכמ״ש הרא׳ש :

משום דיש אונאת דברים דאית בה כמי דררא דממונא כגון בכמה מפן
זה ולא רוצה ליקח שיכול לגרום שאחר שרוצה לקנותו הלך לו נושיה תני
כשם וכו׳ והא דלא תני כשם שיש אונאה בממון כן יש אונאה נדברים הייטלאשמועי׳
דאין לומר דחד קרא באונאת מוכר וחדא בדלוקח דחרווייהו ילפינן מוכי תתגרו
או קנה כדאיחא בגמרא וא״ב כיון דכבר יש לנו שניהם בפסוק א׳ נוקי _קוא
אחד בדברים דכל היכא דאית למדרש דרשינן ולא מוקמינן בלאוי יתירי וכמ״ש התוש׳
אמחגיתין והיינו דדייק תנא במקח וממכר ר׳ל דשניהם כבר נאמרו נפסוק ראשון
מעתה נאמר דהב׳ לדברים :
דע שמלת אונאה ר״ל גזלה כאונס נין באונס הדעת דהייט רמייה נין
באונם הכח שהוא גזלת ממון ובכללה גנבת הכבוד וחמיסח הרצי! ולבן
אמרו גבי חשה שאונאתה מצוייה :

כנא J

ט אלן

הק' הל"א דהול״ל אלו דברים שאין להם אונאה ות״כ וד׳ וה' כו׳ והדר
ליחני העבדים כו׳ או ליחני העבדים והפטרות כו׳ אין להם אונאה
ותשלומי כפל מ' ולא חירן כלום ונ״ל דהואיל ומשום אונאה חנייה הכא לכך מקדים
אונאה שהרי שאר הדינים דח״כ כו׳ אגב נקטינהו הכא דכבר נשנו בפ״ז דב״ק
ובשבועות בפ״ו ושם בשבועות מקדים שאין כשבעין ובבכורות אין פודין:

והשטרות
וההקדשות גזבר המוכר הקדש או ממוכר עולתו שנפל בה מום רש״י:
ד' וה׳ יש ליחן טעם למה דלא תנן נמי ואין פודין בהם דהכי תנן בפ״ת דבכורות
המוכר שטר לגנות חוב שבתוכו ויטלנו לעצמו רש״י:

משנה ח׳ ונ״ל דהיינו טעמא משוס דפדיון אינו שוה לכל הני דמחניתין
דמאי דתנן התם ולח בהקדשות מפרשים דגם הקדשות אין נפדין כעבדים שטרות
וקרקעות דנהקדשות סשיסא דלא דידיה נינהו כדאמרינן התם ומשום דלא דמי
סדיון לכל הני דמתני׳ בכל הד׳ עבד שטר קרקעות והקדשות מש״ה לא חנייה
בהדי הנך :
אע״ג דדי[ שבועה קדים בקרא אקדמיה לדכפל משוס דכולל בין גנב
ונין טוען טענת גניבה ולמ״ד דש״ח פטור אשי׳ מפשיעה כדלקמן י׳ל
דהקדיס ת״כ לאשמועינן דכי היכי דלית התם תשלומי קנס ה״ג דפשיעה פטור
מתשלומי[:

י אינו

נשבע
אמרו

נדרשיה כו׳ לפ"ז יקשה אמאי לא תני דבר שגופו ממון ומטלטל :

עיין ס״ו דשבועוח מ״ח :

כלומר אילו באנו מנח סברא היה ניחא אבל אין כאן סברא אלא גזרת
הכתוב שבך קבלוהו א״נ י״ל דאחאלאפוקי מאי דתנן בברייתא ר׳י בן
בחירא אומר אף המוכר סוס וסייף וחטיטוס (פי׳ מג!) במלחמה אין להם אונאה
מפני שנהם מיי נפש (ז׳ל הרמב׳ם פ׳ט מה' נ״מ שלמים שהזיקו גובה מבשרה

'1

ואינו גובה מן הבשר כנגד אימוריהן כ וכיון דאי! נובה מן החלבים אין נו כפל
דכפל אמר רחמנא ולא חצי כפל) :

הרע״ב
תי״ט

ד׳ה הקדשות כו' ולא כו׳ שי' אעפ”י שאין בהם מלח רעהו:

ד״ה העבדים כו׳ ול׳׳נ כמ׳ש הסמ״ע סי׳ רכ״ז סעיף כ״ט וז״ל כתבו
התוספות ריש המוכר את הבית דהא דאין אונאה לקרקעות לאו משום
דעכיד איניש דזבין ארעא יותר מכדי שוייה דהא אתמעטו עבדים ושטרות דלא

1.

ד״ךן לא יאמר וכו׳ דברו רזז״ל בהווה דכל גר בן נכרי הוא אבל ה׳ה בישראל
צדיק בן רשע דחרפה ורע הוא לו והא דמייתי תנא קרא בגר ני היני
דנדע דחמיר טפי מישראל שהרי הוא בכלל ולא תונו איש את עמיתו אלא דעונר
נמי בלאו אחריני והכי אמרינן בגמרא ומהאי טעמא ניחא נמי מאי דחני ליה מנא
כסיפא דמעיקרא מייתי דשייך לקרא דולא תונו דש׳ גבי לא תונו אחרינא דמנוון

__ j

ודכולל לישראל ובתר הכי מייתי פרטי דגר:
נותן פירוש כשמוכר לו מערב אח החבית ונוח! ללוקח את היין עם שפריו
י א"נ לא קאי איי! דמש״ה לא תני בו לשון עירוב :

יא

הודיעו

מדלא תני מודיעו משמע דאם הודיע פעם א׳ לא' שוב אין צריך לחוור
 zולהודיע נפעם אחרת :

ממום
׳

ק׳ דפשיטא דגדול המנהג וכפרס בדבר שבממון וי״ל דדמי למ״ש בחוש׳

מקום שנהגו למחצה ולשליש ולרביע פי' ל״מ למחצה שהוא ניכר אלא אפי׳

נ׳ וד׳ דלא ניכר כ״כ וזהו דיוק מקום דוקא כמנהג המקום דאי נהנו מחצה לא
ימול רביע דיחשנו שאינו משיל כלום ומשום דמחצה לא חשיב עירוב מש״ה תני
להטיל ולא תני לערב וע״ע בסמוך . :

הרע׳ב

ל״ה אי! וכו׳ הא דלא נסמכה מש' זו דלעיל בלי הפסק אונאת ־נדים
הוא משום דהכא לא איירי באונאה בשומא אלא במרמה וכ״כ הרמנ׳ס
פי״ח דמכירה אסור לרמות וכו׳ ובדיני אונאה התחיל פי״ב אסור להונות ופאיפא
דאין כאן חלוק בין שחות לפחות משחות :

ע״ש

יערבם וכו׳ ז׳ל רש״י בג«׳ ואינו מדוייק שהרי פירוש שדה (אחר) הן
המעורבות בשל שדה פלו' וכצ״ל לא יער־ בם פירוח שדה אחר וכ״מ בסרש״י
באלפסי וגם בנ׳י כתב לא יערב טמהם :

ד״ך*,

ואצ״ל חדשים וכו׳ לרש׳י קחני דוקא משוס דלדידיה עשיית קמח מיונה
הוא עיקר ולדעת זו אפי׳ דקחני הוא ממש מ״ש ואצ״ל חדשים בישנים והיון
תנא הלא מיבעיא דאמינא במלח אפילו הוא דוקא חדשים בישנים אבל לרי״ן
ולהרמב׳ס והרא׳ש דאסרי אף ישנים בחדשים משום דשובים החדשים להתיישן הל״מ
הוא ישנים בחדשים ונראה נהם שהוא יותר פשוט ולכן כתב הרמנ׳ם סי״ח ו.ה׳
מכירה אצ״ל ישנים בחדשים ופלונחייהו בגיר׳ ברייתא שיגמ׳ ע״ע :

תי״ט

ד״ה מקום נו' קולטות כו׳ מחני׳ הכי דייקא מדלא תני שנהנו לערי .אלא
להטיל העירוב משמע דעירובו תמיד ניכר שהוא מעורב אבל הכיל לא

גודש

מדות שירגיל בהן האז־ם את עצמו
<יח ??לס

קיצור

'שולחן ערוך

סימן כט

עג

כיצד ? מלמד שלא יכון אדם לומר :אהוב את החכמים ושנא את התלמידים ,אהוב את
התלמידים ושנא את עמי הארץ ,אלא אהוב את כלם ,ושנא את האפיקורסים והמסיתים

והמדיחים וכן המוסרים .וכן דוד אמר :הלוא־משינאיף ה׳ אשנא ובתקוממיף אתקוטט,
תכלית שנאה שנאתים ,לאויבים היו לי .הלא הוא אומר :ואהבת לרעך כמוך אני ה׳ ,מה

טעם? כי אני בראתיו ,ואם עושה מעשה עמך ,אתה אוהבו ,ואם לאו ,אי אתה אוהבו.

יד.

אסור לאדם לבקש דין מן השמים על חברו שעשה לו רעה ,ודוקא בדאית ליה

דעא בארעא .וכל הצועק על חברו ,הוא נענש תחלה .ויש אומרים ,דאפלו לית ליה
דתא באו־עא ,אסור לצעוק עליו ,אלא אם פן הודיעו תחלה.

טו.

הרואה את חברו שחטא ,או שהלך בדרך

לא

טוב ,מצוה להחזירו למוטב,

ולהודיעו שהוא חוטא במעשיו הרעים ,שנאמר :הוכח תוכיח את עמיתך .והמוכיח את

חברו ,בין בך־בךים שבינו לבינו ,בין בקברים שבינו לבין המקום ,צריך להוכיחו בינו
לבין עצמו וידבר לו בנחת ובלשון רכה ,ויודיעו שאינו אומר לו ,אלא לטובתו ,להביאו
לחך העולם הבא .וכל שאפשר בתיו למחות ואינו מוחה ,הוא נתפס בעון זה ,כיון
שהןה אפשר לו למחות.

טז.

במה דבו־ים אמוךים ? כשהוא מדמה שישמע לו,א) אבל אם יודע בו ,שלא ישמע

לו אסור להוכיחו ,ךאמר ר׳ אלעא משום ר׳ אלעזר בר ר׳ שמעון :כשם שמצוה על אז־ם

לומר דבר הנשמע ,כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע .ר׳ אבא אומר

חובה ,שנאמר :אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך (יבמות ס״ה.):

יז.

אסור לאדים לביש את חבירו ,בין בדבור בין במעשיה וכל שכן ברבים .ואמרו

רבותינו זכרתם לברכה :המלבין פני חבירו ברבים?)אין לו חלק לעולם הבא .עוד אמרו
רבותינו ז״ל :נוח לו לאדם להפיל את עצמו לתוך כבשן האש ואל זלבין פני חברו

ברבים ,שנאמר :היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמיר לאיש אשר-אלה לו ,אנכי

הרה ,ולא אמרה לו בפרוש ,אלא ברמז ,אם ידדה ,יודה ,ואם לאו ,לא תפךסמו .לפיכך

צו־יך האדם להזהר מאיד שלא לבי.ש את חברו ברבים בין קטן בין גדול ,ולא יקרא אותו
בשם שהוא בוש ,ולא יספר לפניו ז־בר שהוא בוש ממנו ,ואם חטא כנגדו ,והוא צריך

להוכיחו ,לא ןכלימנו ,שנאמר :ולא תשא עליו חטא .במה דבו־ים אמורים? בךבדים

שבין אדם לחברו ,אבל בדברי שמים ,אם לא חזר כשהוכיחו בסתר ,מכלמין אותו
ברבים ,ומפךסמים חטאו ,ומחרפים אותו בפניו ,ומבזין ומקללין אותו ,עד שןחזור
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למוטב ,כמו שעשו כל הנביאים בישיראל^ואין בו משום אתאת ךבךים שנאמר :ולא
^שוךבווץתד׳ :$עמיתו ,עם שאתך בתורה ובמצות הזהרה

התורה על אתאתו ,ולא על העובר עליהן ,ולא חזר בו לאחר שהוכיחוהו בסתר ובלשון

ר?ה________________ _______________ ______ _________________ _____ :קיצור מסגרת השלחן א) .אם אחד רואה בחבירו דבר עבירה מצוה להוכיחו ,ויש אומרים
דכל זה דוקא איש את אחיו שלבו גס בו ,אבל אם הי׳ איש אחר שאם יוכיחנו ישנאנו וינקום
ממנו אין להוכיחו .ב> .וברמב״ם משמע דדוקא אם רגיל בכך אז אין לו חלק לעולם הבא.

הלכות משיא ומתן

קנד

ן^יצור

"סימן סב

סג”

שולחן ערוך

(כד כה שבט)

להיות בדעת גמורה ,ולא יהא בדעתו לשנות ,כי לדבר אחד בפה ואחד בלב אסור מן
התורה ,שנאמר :איפת צדק והין צדק יהיה לכם ,מה תלמוד לומר "הין צדק" ,והלא

הין בכלל איפה הוא? אלא שיהא "הן" שלף ולאו שלף צדק .וכל זאתלעשיר ,אבל
האומר לתן לעני בין מתנה מעטת בין מתנה מרבה אינו ןכול לחזור בו מן הדין,
מפני שנעשה כמו נדר ,ואפלו גמר בלבו לתן,א) צריף לקים מחשבתו.

יח.

הרוצה למכור קךקע או בית ,ובאו שנים ,כל אחד אומר :אני אקח בדמים אלו,

ואין אחד מהם בעל המצר ,אם הןה אחד מהם מיושבי עירו והשני מעיר אחרת ,בן

עירו קודם .היו שניהם מיושבי עירו ואחד מהם שכנו ,שכנו קודם ,ואם השני הוא
חברו הרגיל עמו ושכנו אינו רגיל עמו כלל ,חברו קודם .הןה אחד מהם חברו ואחד
מהם קרובו ,חברו קודם ,שנאמר :טוב שכן קרוב מאח רחוק .אבל לשאר כל אדם

קרובו קודם ,חוץ מתלמיד חכם שקודם ,ואפלו לשכנו וחברו הרגיל אצלו ,אבל אם
הןה אחד מהם בעל המצר ,הוא קודם לכלם ,ואפלו לאחר שמכרו לאחר ,ןכול בעל

המצר לתן את הדמים להלוקח ולסלק אותו ,ואפלו הלוקח הוא תלמיד חכם ושכן
וקרוב למוכר ,והמצרן הוא עם הארץ ןרחוק מן המוכר ,המצרן קודם ומסלק את

הלוקח .וכל קדימות אלו מצות חכמים הם ,לקים מה שנאמר :ועשיית דדשר ןהטוב
בעיני ה׳.

סימן סג.
אסור להונות בדברים ולגנוב דעת הבריות
ובו ה׳ סעיפים.

א.

כשם שאונאה אסורה במקח וממכר ,כף אסוו־ה אונאה בךברים ,שנאמר :ולא

תונו איש את עמיתו חראת מאליהיף ,זו אונאת דברים ,וגדולה אונאת דברים מאונאת
ממון ,שזה נתן להשבון ,וזה ליא נתן להשבון ,זה בממונו וזה בגופו ,ןהצועק על

אונאת דברים נענה כדד .וצריך לזהר ביותר מאונאת אשתו ,שלא לצערה בךברים,

לפי שהאשה רכה בטבע ,ועל צער מעט היא בוכה ,והשם יתברך מקפיד על
הדמעות ,ושערי דמעות ליא ננעלו.
(כה עזבט)

ב.

כיצד היא אונאת דברים ? ליא יאמר לחברו :בכמה אתה רוצה לתן חפץ זה ,והוא

אינו רוצה לקנותו .הןה אחד מבקש לקנות תבואה .ליא ייאמר לו :לך אצל פלוני,
והוא יודע שאין לו למכור .אם הןה חברו בעל תשובה .לא ייאמר לו :זכור מעשייך

הראשונים .אם באו יסורים על חברו — ,רחמנא לצלן! — לא ייאמר לו כדרך
שאמרו חברי איוב לאיוב :הלא יראתך כסלתך זכר־נא מי הוא נקי אבד (והם שאמרו

לו כן ,מפני שהןה מעות דברים כלפי השגחת השם יתברך ומדו־תיו) ,אם שאלו
קיצור מסגרת השלחן א) .ויש אומרים דודאי כשהאדם לא הוציא מפיו כלום אף שהי׳
במחשבה שלו ליתן שום דבר לצדקה אין שום חיוב עליו .אך אם הוציא מפיו ליתן לצדקה,
ולא הוציא מפיו מהו שרוצה ליתן או כמה וחשב במחשבתו על דבר או סך ידוע ,אז צריך
לקיים מה שחשב( .פת״ש).

(כה עזבט)

אסור להונות בז־בךים ולגנוב דעת הבו־יות
שולחן ערוך
סימן סג סד י
י
קיצור

קנה

מאתו איזה דבר חכמה ,ליא ייאמר למי שאינו יודע אותה חכמה :מה אתה תשיב

בדבר הזה? וכן כל כיוצא בךברים אלו שהם צער הלב.

ג.

מי שיש לו שם כנוי לגנאי ,אף על פי שהוא רגיל באותו כנוי ,ואינו מתביש בו,

אם זה כונתו לבישו ,אסור לקרותו בכנוי זה ,משום אונאת ךברים.

ד.

אסור לגנוב זיעת הבריות( ,פרוש :לרמות בךברים ,אף על פי שאין בו חסרון

ממק) אפלו דעת עובד כוכבים ,לכן אסור למכור לו בשיר נבלה בחזקת שחוטה .אם

מוכר איזה דבר שיש בו מום ,אף על פי שהדבר שוה כמו שהוא מוכרו לו ,מכל

מקום צךיף להודיע להלוקח את המום (ובמתנה לכא משום גנבת דעת).

ה.

ליא יבקש מחבירו שייאכל אצלו ,כשהוא יודע שלא ייאכל .ליא יתן לו מתנה,

כשהוא יודע שלא יקבל ,וכן כל כיוצא בזה ,שהוא אחד בפה ואחד בלב ,ק־אה

לחברו שהוא מכבדו ואין כתתו שלמה ,אסור ,אלא יהא תמיד פיו ולבו שתם ,ו־יבהרג

א)בש'פת אמת ורוח נכון ולב טהור.

סימן סד.
שלא לעשות סחורה בדבר האסור
ובו ד׳ סעיפים.

א.

כל דבר שאסור מן התורה באכילה ,אף על פי שהוא מתר בהנאה ,אם הוא דבר

המידור למאכל ,אסור לעשיות בו סחורה או להלוות עליו ,ואפלו לקנותו להאכילו

לפועלו עובד כוכבים אסור .אבל דבר שאינו עומד לאכילה כגון סוסים וחמורים
מתר לעשות בהם סחורה .וחלב גם כן מתר בסחורה ,שהרי נאמר בו :יעשיה לכל

מלאכה.

ב.

אם נזדמן לאדם באקראי דבר אסור ,כגון שצד דגים ,ועלה במצךתו דג טמא,

וכן מי שנזדמנה לו נבלה וטרפה בביתו ,מתר למכרם ,כיון שלא נתכון לכף .וצו׳יף
למכרן מןד ,וליא ןמתין עד שיהיו שמנים אצלו .תכול למכרן גם על ידי שליח ,אף

על פי שהשליח ת/וידו בהם .אבל לא שיקנה השליח לחלוטין ,דאם כן הוי אצלו
סחורה.

ג.

וכן מתר לגבות בחובו דברים טמאים ,,תמכרם מת־ ,דאסור להשהותן כדי

להשתכר בהם ,אבל מתר להשהותן ,בכדי שלא ןפסיד מן הקרן.

ד.

דבר שאין אסורו אלא מדרבנן ,כגון גבינות של נכךי ,מתר לעשות בו סחורה.

קיצור מסגרת השלחן א) .דע אף על פי שאמרו מותר לשנות בדברי שלום ,אם יבוא נכרי
או יהודי ויאמר לאדם תלוה לי מעות ואינו מלוה לו ברצון כי ירא פן לא יפרע לו" ,אינו יכול
לומר לו אין לי" .כי מה שאמרו שמותר לשנות בדברי שלום זה בשכבר עבר הדבר( .ספר
חסידים ,הביאו מג״א) ועיי׳ בחו״מ ,ובתוס׳ ב״מ ,ורש״י .שנראה שאין דעתם כן ואין חילוק.
גם בשו״ע רז״ש השאיר דברי ספר חסידים הנ״ל בצ״ע.
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איש אמו ואביו תיראו בשם הזהר הדש ,כי יום השבת הוא כנגד יוסף הצדיק" והוא סוד
השלום ,ולזה אנו אומרים שבת שלום ואנו מברכין הפורש סכת שלום ,והוא בחינת יסוד
הכל ,ויוסף לצד צדקתו אשר שמר אות ברית קודש מגשת אל הטומאה ירש בחינה זו

וכו׳ ועיי״ש .וזוהי כוונת הסמיכות ,כי בתחילה מזהיר אותם הכתוב על ענין הזנות ואחר
כך סמך תיכף עניו השבת ,כדי לרמז לנו כי אם ישמרו מקודם את עצמם ולא יפגמו באות

בדית קודש על ידי זנות ,וכמו יוסף הצדיק ששמר את עצמו ,אז דוקא יזכו לרשת בחינה

זו של ענין שבת ,שנקרא שלום ,שרומז לבחינת יסוד וכנ״ל ,מה שאין כן זולת זה כי הא
בהא תליא.

ואיש אשר ינאף את אשת איש

וגר .איתא בש״ס חגיגה דף ט׳ ע״ב בברייתא שם

חד ,לשונו תניא ד׳ שמעון בן מנסיא אומר גונב אדם אפשר שיחזור גנבו ויתקן! גוזל אדם
אפשר שיחזור גזילו ויתקן; אבל הבא על אשת איש ואסרה לבעלה ,נטרד מן העולם והלך

לו .ופירש״י אין לו עוד תשובה לפי שעשה דבר שאין לו רפואה ע״כ ועיי״ש .והנה לכאורה

יש לתמוה על זה מש״ס בבא מציעא נ״ט דאמרו שם דהשיב דוד המלך ע״ה לדואג
ואחיתופל דהבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא .אבל המלבין פני

חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,ועיי״ש .והנה המוהד״ש ז ׳ל בחידושי אגדות בחגיגה
שסהרגיש בזה ,וכתב דכונת רש״י ז״ל דלא תועיל לו תשובה להצילו מגיהנם ,אבל באמת
||lZ34567t»*ftW

יש לו חלק לעולם הבא ,ועיי״ש שמביא שם בקיצור דברי התוספות בבבא מציעא נ״ח

עבור המתחיל "חוץ" ,והנה עדיין לא העלה ארוכה לתמיהה הלז דעדיין קשה מדוע לא
תועיל תשובה ,הלא אין לך דבר שעומד בפני התשובה ,ואמרו חז״ל במקום שבעלי תשובה

עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד .עוד קשה דמאי שנא הבא על אשת איש מכל
עבירות שבתורה ,שמועילה עליהן תשובה להצילו אף מגיהנם .עוד קשה על המוהר״ש
הנ״ל ,שהרי בתוספות שם בבבא מציעא נ״ח דבור המתחיל חוץ מסיימים דבריהם וזה

לשונם :וכל זה בשלא עשה תשובה אבל אי עבד תשובה אין לך דבר שעומד בפני התשובה

וכו׳ עכ״ל ועיי״ש .ומשמע להדיא דאף הבא על אשת איש מועילה לו תשובה להצילו
מגיהנם ,דאי לאו להצילו מגיהנם למה מועיל ,הלא עולם הבא יש לו אף בלא תשובה.
ופליאה גדולה על המוהר״ש שהביא תחילת דברי התוספות ולא שפיל לסוף דבריהם שם.

עוד קשה דמפשטות לשון הברייתא שם דגקיט נטרד מן העולם משמע דאין לו חלק
לעולם הבא.
ונראה לפענ״ד ליישב הכל על נכון דהנה יש עבירות שבין אדם למקום ויש עבירות
שבין אדם לחבירו .והנה קיימא לן דעבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד
שירצה את חבידו .ואם כן הוא הדין תשובה גם כן איבד .מכפרת גבי עבירות שבין אדם
לחבירו עד שירצהו אם חטא לו בדברים לבד ,או שיחזיר לו אם גזל ממנו מאומה! וכל

עוד שלא פייס את חבירו אפילו אם יתענה כל ימיו וישוב בתשובה שלימה לפני המקום

אין מועיל כלום .ולפיכך קיימא לן דגוזל את הרבים תשובתו

קשה מאד ,וצריך לעשות

דוקא צרכי רבים (עיין בטוש״ע חו״מ סימן שס״ו ס״ב) .ומעתה אתי שפיר דהבא על אשת

איש ואסרה לבעלה אין לך חטא שבין אדם לחבירו גדול מזה ,כי חטא לשני אנשים
[תח]
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קול

ויקרא קדושים כ

דהיינו לאשה ולבעלה שאסרם יחד זה על זה .ולפיכך איו לו עוד תשובה ,כי עשה דבר

שאין לו רסואה ,כי בדבר גדול כזה קשה מאד שיסיים את שניהם ,עד שימחלו לו בלב שלם.

ולפיכך נטרד

מן העולם ואין לו חלק לעולם הבא .וכן דייק מאד לשון הברייתא הנ״ל

דקאמר הגונב אדם אפשר שיחזיר גנבו ויתקן ,גוזל אדם אפשר שיחזור גזלו ויתקן ,אבל
הבא על אשת איש וכר ,דמשמע כי היכי דאם גזל או גנב ולא היה אפשר לו להחזיר אין

מועילה לו אז תשובה ,מטעם דחטא בין אדם לחבירו .כן הכי נמי הבא על אשת איש .אבל

באמת אם פייסם ונתפייסו בלב שלם מועילה לו תשובה אף להצילו מגיהנם .והשתא
לא קשיא מידי מש״ס בבא מציעא הנ״ל מה שהשיב דוד המלך ע״ה לדואג ואחיתופל .הבא

על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו הלק לעולם הבא וכר ,כי שם מיירי גבי דוד ובת שבע

אנוסה היתה ,ולא אסרה על בעלה כדאיתא להדיא בכתובות דף ט׳ ע״א ,ועיין בתום׳ שבת
נ״ו ע״א דבור המתחיל ליקוהין .ועוד הלא כבר מת אוריה החתי תיכף במלחמה ,ולא שייך

שוב החטא דאסרה על בעלה ,ורק נשאר החטא שבין אדם למקום ועל זד .כבר עשה דוד

המלך ע״ה תשובה ובודאי הועילה לו מאד להצילו מגיהנם ,כי ח״ו לומר על דוד המלך ע״ה
שהוכרח להיות בגיהנם .אבל דואג ואחיתופל אין להם חלק לעולם הבא כי לא פייסו לדוד

המלך

ע״ה,

וזו היתה כוונת דוד המלך ע״ה בתהלים נ״א שהתפלל שם הרב כבסני מעוני

וגר כי פשעי אני אדע וגר ,והיינו כי עשה תשובה .ואל תאמר כי הבא על אשת איש נטרד
מן העולם ואין תשובה מועלת ,כמו שהבאנו לעיל מש״ם חגיגה ,לזה אמר עוד ,לך לבדך
חטאתי וגר .פירוש שאני לא חטאתי במעשה דבת שבע בין אדם לחבירו ,רק החטא היה בין

אדם למקום לבד וכנ״ל ,ולזה בודאי תשובה מועלת.
ועל פי זד .אתי שפיר מאד הברייתא בבבא מציעא נ״ח ע״ב דקחשיב שם ג׳ שיורדין

לגיהנם ואינם עולין הבא על אשת איש ,והמלבין פגי חבירו ברבים ,והמכנה שם רע לחבירו.
ועיין בתוספות שם דתירצו דאינן עולין מיד ,אבל הבא על אשת איש עולה לאחר י״ב
חודשים ,והמלבין פני חבירו אינו עולה כלל ,וגם סיימו שם כמוש״ל דכל זה דלא עשה

תשובה וכר ועיי״ש .אולם לפי עניות דעתי במחילת כבוד תורתם דבריהם דחוקים מאד.

חדא הא אינם עולין סתמא קתני דמשמע לעולם ,ועוד הלא הברייתא כלהו בחדא מהתא
מחתינהו ,ומשמע דהבא על אשת איש והמלבין פני חברו שווין ,וגם משמע דאין מועילה

להם תשובה דאם כן למה פסיק ותני ג׳ יורדין לגיהנם ,דמשמע דלא סגי דלא ירדו ,ולפי
דברי התוספות הלא אפשר בתשובה ודבר זה קל הוא ובפיו ובלבבו לעשותו.

אולם לפי מה שכתבנו אתי שפיר דהברייתא מיירי כעין מה שאמרו במסכת חגיגה שם
דהיינו דבא על אשת איש ברצונה ולא באונס ואסרה לבעלה ,כי סתמא כן הוא ואונס

מילתא דלא שכיהא היא .ולפיכך אין מועילה לו תשובה ,ואין לו חלק לעולם הבא ,משום
דחטא בין אדם לחבירו וכב״ל .וכן המלבין פני חבירו כרבים ,והמכנה שם רע לחבירו לא

מועילה להר תשובה ,לפי שאף אם יפייסנו הלא על כורחו לא יפייסנו בפני כל האנשים

ששמעו ההלבנה והכינוי ,ויהיו הרבה אנשים דלא ישמעו מהפיוס ,ולכן אין תשובתו שלימה.

עוד נראה דלפיכך המלבין פני חברו ברבים וכן המכנה שם רע לחברו אין לו חלק לעולם
הבא ,משום שדבר זה נקל הוא מאד בעיני האדם ואינו מחשבו לעבירה חמורה כל כך,

ולפיכך אינו שב בתשובה ולא מחזר לפייס את חברו אשר חטא נגדו.

[תט]
קול דוד [וויינשטוק ,דוד פתחיה בן גרשון]{ }3עמוד מס  402הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קרית

רד

הלכות

מכירה

הי״ב ,אלא המקח של משלח ,עי׳ תוספתא

לפיכך אם לא הי׳ מכיר כו׳ ,עי׳ תו״כ בהר

בכ״י

פרשה ג׳ ה״ח שכן דרך
בתוספתא ב״מ פ״ג הי״א.
או שבא הבקי לאחר זמן מרובה כו׳ ,תשוה״ג

ב״מ ס״ד הי״א הנותן מעות כו׳ ע״ש.
הי״ד ,מעות כל אחד מהן כ״ה

השוק

(רד״ש).

כו׳

וכ״ה

ד׳ הרכבי סי׳ ע״ז.
פ״ח ה״א ,אע״ס שכתב השטר ,בגמרא טעמא
דכתב לי׳ הכי כו׳ משמע דדווקא כתב הכי

ה״א,

פ״ט
כצ״ל.

בעשרה

אינו

יכול

לחזור

בו

ה״ב ,בראב״ד א״א כן הוא
בכ״י (רד״ש).
^שם ששנינו מי שקבל כו׳ ,שקלים ספ״ד.
אם רצה

כ״ה

פ״י ה״ב ,ושהוא אנוס ודאי ,עי׳ במשנת
ר״א פט״ז אין כותביו מודעא על ספק אבוס.
ה״ד ,ולא הי׳ שטר ביד המשכיר כ״ה

בכ״י (רד״ש).
לפיכך אם תבעו כו׳ ,סי׳ ר״ח מובא ברשב״ם
שם ע״ש.
ה״ח ,ואם אמר לעדי המודעא כו׳ ,תשובת

רב

ה״א,

אע״ג

ניבהו ,ב״ב ב״מ מ״ז א׳.
ה״ז ,העכו״ם אין לו הוניי׳ ,ב״ק קי״ג

מחני.

-

פי״ג

במ״מ

דאסקי

דחליפין

גאון

האי

ראיתי

בכ״י.

פי״א ה״א ,בין שהתנה המקנה כו׳ ,עי׳
קדושין מ״ט ב׳ ע״מ שאני כהן כו׳ וכן היא
שהטעתו כו׳ ועי׳ ב״מ ס״ו א׳ פטומי מילי כו׳

לכאן

ענין

ואינו

ועי׳

ק״י

ב״ק

תד״ה

ב׳

דאדעתא.
ה״ג ,במתנה על תנאי שילך כו׳ בבית מעתה
ה״ז קבה כ״ד .בכ״י (רד" ש).

טעותו מותרת.
ה״ט ,השגת

הראב״ד

להי״א.

שייר

הי״ג ,והוא שיהי׳ מוכר
עצמו כצ״ל וכ״ה בד״א.

או

הי״ד ,כך שכירות קרקע אין
אפשר שנלמד מהא דבסמוך הט״ז.

הט״ו,

השוכר

את

הפועל

ב״מ רפ״ו הטען בעה״ב
ע״ש.
רפי״ד

הי״ב,

כשם

ב׳

כו׳,

קונה

בנכסי

לו

הוניי׳,

כ״מ

בירו׳

כו׳ מעשר רבן כו׳

שהוביי׳

במקח

וממכר

כצ״ל וכ״ה בד״א.

הי״ג ,זכר נא כ״ה בפסוק.
הי״ד ,נשאלה שאלה על דבר חכמה כר,
ב״ב פ״א^ ב׳^ תשאלני בבה״מ כדי לגיישני
ועי׳ חולין ו׳ א׳ אם יודע תלמיד כו׳ ומו״ק
ה׳ א׳ בשבתא דריגלא כר ועי׳ פסחים ק״י
א׳ דאותבן בפירקא.
הט״ו ,בהג״מ אות ד׳ שאם הונה עצמו ,ר״ל
שאם הוגה אותך כ״ה בהדיא בסמ״ג ל״ת

קע״א והג״מ ונ״י העתיקו מסמ״ג ותימא על
הסמ״ע סי׳ רכ״ח סק״ד.
הי״ז ,אף בהוגיית ממון כ״ה בכ״י (רד״ש).

ה״ט ,ואע״פ שנראין הדברים כ״ה בדפו״י.
הי״ב ,שהי׳ קרובה ואמר (כ״ה בדפו״י) כו׳
שהרי לא סמכה ,נ״א ל״ג תיבת לא (רד״ש).

פט״ו ה״ב ,בראב״ד שאין בו אלא כדי
שיעור מדה ,לכאורה תיבת אלא צריך למחוק.

הט״ז י״ז ,חייב עצמו כו׳ ומפני מה כו׳
ובמ״מ אין זו ראי׳ שלא הי׳ מקשה כו׳ ,ב״ב
ובירו׳ שם באמת מקשה גם לר״י לא כן כו׳

ה״ג ,קרקע ,תשו׳ הרי״ף סי׳ קג״ג.
ה״ד ,אין מחשבין פחת המום כו׳ ,ביצה ז׳
א׳ מקח טעות כו׳ למאי ב״מ למיתבה לי׳ כר.

חו״מ

וכן אם רצה הלוקח כו׳ ,עי׳ ב״ב פ״ג ב׳
שניהן יכולין לחזור.
ה״ה ,כל שהסכימו עליו בני המדינה כר,

כו׳

עשר

וזה

מקור

הרמב״ם

(הגר״א

סימן ם׳ ס״ב ע״ש).

הי״ח,

כשהיו

חכמי

ספרד

כר,

תשו׳

ר״י

מיגש סי׳ ק״ו.
אח״ח1234567ו

פי״ב

ה״א,

או

הלוקח וא׳ המוכר

לקונה,

ב״מ

נ״א

א׳

א׳

כר.

פסחים ד׳ ב׳ באתרא דלא יהבי כר ע״ש וב״ק
כ״ז א׳ באתרא דכדא כו׳ שבת ל״ו א׳ למאי
נ״מ למקח וממכר [ומבואר כד׳ רבנו בתשו׳
רי״ף מובא בב״י חו״מ סימן רל״ב ס״ה].

בין שלא ידע כו׳ ,שם דלא קים לי׳ כו׳.

ה״ו ,כל הלוקח סתם כר ,נלמד מהא דבסמוך

תשובת

ה״ז.
ה״ט ,המומין שמנה אין בראין כ״ה בדפו״י
(רד״ש).
הי״ג ,או זולל וסובא ,עי׳ גיטין י״ב א׳

ה״ו,

לפיכך

אם

הי׳

המקח

כו׳,

הרי״ף ראיתי בכ״י.
הי״א ,וה״ה למוכר ספרים אבנים טובות
ומרגליות ,דלא כר״י ב״מ ג״ו ב׳ אף המוכר
ס״ת בהמה ומרגלית כו׳.

עבדא

דבהום

כרסי׳

כר.
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חדושי מסכתות בעומק׳ דשצמתתא/לאמתה של
תודה אליבא דהלכתא/לרק שלישראל מרבותינו

הקדמומ/1שר התורה בדורות הראשתיבו/הגאוץ

רבנו זנה במהודר ישעי׳

תאומובו זץוללהה /איש אלץים קדוש שנולד*

בקק פראג בשנת שנ/והי׳אבד וריש מתיבתא/
בקהלות גדולות בשלן וליטא/יין□ עדית ביעקב
ויותר מג׳ שנה בישראל שט תורה/יביאלמתלמיד׳ס
גוזל ארץ הרבה קדושה והרביץ שהרה ייפטר
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ועלי אמץ.

קיקיון

דף

מסכת בבא טציעא פרק רביעי

ע״ב

חושפות בד״ה בשלמא בהדיוט זה חומר
נ*ז
ותו לא וכו׳ לא גרשי׳ תו לא שהרי אף
בהדיוט וכו /נראה מלשונה דבבי חומר בהקדש ל״ג ותו
לא וכו׳ אבל חומר בהדיוט יש לגרוש ותו לא ,נראה לי
לפרש בשלמא בהדיוט זה חומר ותו לא ר״ל שאינו בא
לאשמועינן שזה חומר בהדיוט מבהקדש ולא שאר דבריש רק
שזה גופא אתי לאשמועינן שזה חומר בהדיוט וזה לא שכיחא
שחומד הדיוט מהקדש וזה שרקד׳ ותו לא ר״ל לא בא
לאשמועינן רק ענין זה גופא ולא לדייק הא בשאר דבריה
הדיוק קיל׳ מהקדש אבל גבי הקדש אי אפשר לגרוש ותו לא
דשם אין לשרש קושייתם רק וכי בזה הוא חומר ולא
במקום אחר ואות׳ קושיא קשה גם בהדיוט וכי בזה לב׳
הוא חומר הלא איכא טובא אלא ודאי שלא גרסי׳ ותו לא
גבי הקדש וגבי הדיוט גרסי' ופירושו כמו שכתבתי ודוק
היטב ועיין במהר״ש שכת׳ פירושו בעני! אחר דלכאורה
אין הלשון הגח׳ סובלת:

ד*ה

לספק שלשות וכו /ויש לומר כגון שהתנדב אדם
מאה סלעים ונתן לנחת׳ כדי לתת להקדש וכו׳
ויצא שער של לקומות וכו /צ״ע למה לא מתרצי׳ קושייתם
בפשיטות דיצא שער של לקוטות ואף דבהדייט אסור גבי
הקדם מקילינן והוי כאילו יצא השער לכל העולם דהוי כיש
לו ויש ליישב בדוחק דבאמת היה יכול לתרץ כן רק דאתי
לאשמועינן אפ״ה דבזה האופן דוקא בדרך מקח וממכר
מותר הא בזוזי דהיינו ליתן ריוח להקדש אי אפשר לאוקמי
דזה מן דאורייתא אסור ומדויק הא דכחבו התוספות וכן
בזוזי דלכאורה דברי מותר הם אלא להורות דאפילו בזה
אופן דוקא דרך מקח וממכר מותר אבל לא בהלואה ובאמת
אפשר דרך מקח וממכר אפילו לגזבר בעצמו מותר אם יצא
שער לקומות ,וצ״ע:

דף לח ע״ב

דיונה

גמרא תני ר״י בן בתירא וכו׳ אף
המוכר סוס וסייף וכו׳ אין להם אונאה
מפני שיש בהן חיי נפש ,מקשיס אמאי דכתבו התוספות
לעיל בד״ה אמר רבי נחמן וכו׳ דקרקעות אין להם אונאה
עד פלגא קאמר וראיית׳ מרקאמר ר״י אף המוכר בהמה
ומרגליות וכו׳ מדקאמר אף וכו׳ אם כן הכא דקאמר ר״י
בן בתירא אף המוכר סוס והכא בודאי אין להם אונאה
כלל לפי הטעם דחיי נפש חלויין בהן וכל אשר לאים ישן
בע׳ ,נפשו ונ״ל ליישב דהן אמת דאי אין להס כלל שייך
שפיר לומר אף אלו אין להם אונאה דבכלל מאתים מגה
אם אין להס אונאה כלל פשיטא שאין להס אונאה בפלגא
אבל אי בקרקעות אין להס אונאה כלל לא הל״ל עד כדי
דמיהן אף דעכ״ם יש להן קצת אונאה דביטול מקח גופי׳
ג״כ בכלל אונאה דהרי איבעיא הוא אי ביטול מקח הוא
בכלל לא תונו ואף שאינו בשאר אונאה לא הל״ל בלשון
אף וע״כ הסברא כך הוא לדברי התוספות דלעיל דהא
ר״י אומר אף ספר תורה נהמה ומרגליות וכו׳ ובספר
תורה בודאי אין אונאה כלל כמ״ש הטעם מפני שאין קצבה
לדמים ואם כן איך אמר לשון אף אלו אם הוא אינו אונאה
כלל אינה קושיא למה אמר לשון אף כמ״ש וק״ל ,ועו׳ יש

אףאמר
אבל
אלו

לומר מדרבי יהודא בן בתירא לא קשה שאמר
אמתניתין ומוסיף אמאי דתני במתניתין ואי לא
אף היה מקום לטעות דלא סבר לאלו דמתניתין
יהודא דמתני׳ דחכמים השיבו לו לא אמרו אלא
אין מקום לטעות וק״ל:
בד״ה אס הוא בן גרים היינו זו אף זו וכו/
נראה דקשה להו למה לא אמר התלמודא אם
הוא גר לא יאמר לו זכור מעשיך ראשונים דהא מביא
ראייה מפסוק על גר עצמו ולכן פירשו דהיינו זו א״ז
ר״ל דמוסיף אגר עצמו גם בן גרים ומיושב לשין היינו
ולא כיש מביני׳ דהוא ל״ז א״ז דהיינו ל״ז בעל תשובה
אפי׳ לבן גרים וק״ל:
תוספות בסד״ה נוח לו לאדם וכו׳ ולכל
הפירוש׳ קשה דאפילו בא על אשת איש
ודאי טוב ממלבי; וכו /נראה לי ליישב קצת דהן אמת
דנשמע אפילו בא על ודאי אשת איש טוב ממלבין רק רבה
בר בר חנא אמר ר״י אמרו נוח לו לאדם שיבא על
ספק אשת איש כיון דראייתן מדו׳ לא רצו לכנות
לדו' בוראי א״א כי זה גנאי גדו׳ לו כי באמ׳ לא חטא
״  A % A ,, Aי \ ץ״ H
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עח ח ודחי וק
זהו תנורו של טכנאי יש דגורסי׳ חכנאי וכו' שמא
בעל התנור שהיה'עושה שמו כן ,נראה לפרש
דקשה לתוספות למה גרסינן מכנאי שאינן מפורסם י שזה
נחש ולמה לא קראו עכנאי שמפורסם בכל המקומות
שטכנאי הוא נחש מכנא עכנא פתח פומך וכן בכמה
מקומו׳ ועל זה כתבו ושמא בעל התנור היה שמו כן ולכן
קראו חכנאי ששמו נכלל ג״כ בו ואין להקשות מאי מקשה
בנמרא מאי עכנאי דלמא בעל התנור היה שמו כך דכך
מקשה למה נקר׳ תנור זה יותר על שס בעליי ושאר

דקאי
לשו|
ברבי
א״כ

מוספות

דף לט ע״א

ד״ה

ענינים ומוכרח גם הטעם שהקיפוהו וכו׳ וזנ״ל ברור:
ועוד י״ל בסברא להיפוך דתוספות הביאו גירסא דחכנאי
וכו׳ וכתבו דאין גירסא חכגאי אמת דלאותה גירסא י״ל
ששם בעל התנור שמו כן ואם כן מאי מקשה מאי חכגאי
דלמ׳ שמאי־ על שם בעל התנור נקרא לאפוקי לגירסא עכנא-י
לא מצינו שום ארם רק עכן בפסוק ולאחריו לא מסקינן
שום אדם בשמי׳ וק״ל שהו' ברור עיין במהרש״ל ובמהר״ש
ז״ל מה שפירשו והיודע יבחר:

סליק פרקא:

איזהו נשך פרק חמישי
דף ס'

?לב גמרא ותו תרבית בלא נשך ה״ד וכו׳,
י״ל מאי לשון" ותו דהל״ל וכן תרבית
בלא נשך ה״ד ,ונראה דכך אמר ותו וכו׳ ר״ל אף דשאמר
דיש למצא נשך בלא תרבית דכיון דאוזפי׳ מאה במאה
ועשרים הוי נשך אף שלבסיף קיימא מאה ועשרים בדנקא
כיון דבשעת הלואה הוי נשך וכן הובא בהגה אשר״י דאפילו
לבסיף אסור ליקר! ממנו ע״ש וק״ל:
רש״י

* ד״ה בשלמא ,צ״ל חדיוע * ד״ה לספק ,עמ״ש ווהריר"[ ע״ד * ד״ה תכי ,כדצ״ל א״כ ק׳ הכא ועמ״ש כח״ב ע״ד * בא״ד,
נדצ״ל אלא אס אינו אונאה וכו׳ * ד״ה זהו שייך לע״ב וצ״ל משאר עכיניס

קרכןאד׳רן פרשת קדושים פרשה א
זמין ת’ל לא תכחשו :למדבזבהעונש דכתיב ותשיב אתהגזלה
אשי נזל־ אנלמדנו עזכשדמתייב קרנן ובבקפרק הנמל ענים

שמא הבונה לזמר יבול שיקיא עישין כשעוסק ממטמהשישלו מן
כשלמיותכגק שאומר על איש פלז׳סגנור הוא וידועלכל שהיא גבול

הי' רב ששתעזנש זה דאיעניש אכפירה שכפר כממון אףענב דלא
אשתכע ורנה להוכיח מבאן דמשעתכפייה נעשה עליה כגזלן יאף

זהוא יי' והיא אותר שאינו גטי וכן הכלם אכל לא נקה דעתי בז«
כי ראיתי בו דוחק נפלה נס כפי ישוב המלו׳וגס כפי העט ן שלדעתי

מלשישלאכשבע ואין לו עזד דין

ש'ק אלא חייב באזנסיןאס נאנס
כיון דאיענש אכעירה אע״ג דלא
אשתבע ודחי הגמרא זהזאמ׳לא
אין זה אלא עונש שמעה פילזס
האי עונש דענשיה קרא להתקייב
באונסין אינו אלא משום שמעת
סקי אכל אי לא אשתנע אין לז
עונש ונד' דעונש זה אינו המותש
אלא לשלם קין ולחיזביה באונסי ן:
ד אין לי אלא איש כאיש ונו'
דייקו מזל שלא הילל אלא איש
סאיש אקי שאסור הגנבה זהכמס
והשקר איכס במי שהוא עמיתו
לכד אלא ככל איש שיהיה ולזה

אמר שאלו אתר איש באיש אין לי
אלא באיש דאיש ממעט אשה ככל
מקום ־• תל בעמיתו שהוא שם
כולל לאיש ולאשה :ה הא אם
גנבת ובז' פירש יביט כלל
דמדאסמיך זה לזה דריש לס

בה למדנו עונש ־ אזחרזז מגיקת״לולא תשקרו :ד איש

בעמיתו אין לי אלא איש באיש ׳ איש באשה מניין• ת״ל
בעמיתו מגל מקום :ח לא תננונו לא תנחשו ולא
תשקרו איש בעמיתו ולא תשבעו בשמי לשקר־ הא אם
גנבת סופך לנחש סופך לשקד סופך להישבע בשמי לשקר־
ו לא תשבעו בשמי לשקר מה תל לפי שנאמר לא
תשא את שםיי'אלהיךלשואשינולאיןלי ח״בים אלא על
שם המיוחד נלכד ־ מניין לרבות את נל הכינויים ת״לבשמי
כל שם שיש לי :ז וחללת את שם יי׳אלהיך ־ מלמד
ששבועת שוא חילול השם ־ ד״א ותללת ־ נעשה אתה חולי'
לחיה ולבהמה• ח וכן הוא אומר על כן אלה אכלה ארץ
ויאשמו יושבי בה על בן חרו יושבי ארץ ונשאר אנוש מזער:
ט לא תעשוק את רעך • יבול אפילו אמר איש פלוני
גבור הוא והוא אינו נבוראישפלוני חנם והוא אינו חנם
איש פלוני עשיר והוא אינו עשירת׳ללאתגזל י מה הגזל
מיוחדשהואשלממון אף עושק דגר של ממון־ ואיזה זה
הנובששנדשביר• לא תלין פעולת שניראתךעד בוקר•
אי ן לי אלא שבר האדם שנר חגוזמח והכליםמניין־ שנד
הקרקעות מניין־ ת׳ל לא תלין פעולת בלדבר :י עד
בוקר אינו עובר עליו אלא עד נוקד הראשון יבול אפילו לא
נא

זלא דק דמה עוס׳פזה הסמיכות
זנסלאראסדבייהביית' דהביאהד'לאוין כלא ז’6ו ורם כתובים
יגו׳אזאלא הזנתו לומר דלא הזה ליה לומר אלא לא לא בלא זא״ז
אמי שהם עניני' נפרדים זה מזה ולמה מכין מ׳או אלא המנה לומר
הא אם גנבמיכו' וזה דקיא הקלא תגטכו ויועיל לכס שלא תכחשז
זלא תשקרו ולאתשבעזומדאמר שאס לא נגנוב לאתכא לידי אלז
ההא למדנו שאס גנבת סופך לכמש כי יתבעו ממך ותבוש מלהודזת
זתכפויוכזהתשקרזיכייחוןלהשכעותשכע 1 :אלא נשם המיוחד
שכןכתיכאתשסה׳אלהיך :תל בשמי זלא יחד שם לומר ככלשם
שיש לי :ז נעשה אתה חולין לתיה ילבהמה דאעגדכתי׳ומויאכם
וחתבסיהיהעל כל חית השדה כיון שנשבעתלשקי נעשה אתת
סולין להם שלא יהא מוראך עליהם אכל יהיה מויאסעליך ויאכלז
אותך :וכן הוא אומי על כן אלא שהיא שמעת שזא אכלה האין
זגו'ונשאל אנוש מזער שהיו מתמעטין זהולכין שנעשו חולין לחיה
ולבהמ ויהיה העייזשיחללתאתשס אלהיך אתה מקלל שס אלהיך
החקוק בך והיא הנורה האלהית אשר נניאת כך שנבראת בנלס
זדחותוזהו אשי מפיל המורא שלך על נהמה וחיה ואס תקלל אותי
אתה נעש'חולין להם אויד׳נעש׳אעה חזלין לפי שכפי הטבע הגהת'
חולין בערך האדם שטית הבהמה היולנית וקמרית וטלתהאד*
קדושה'וטהורה והיא הנשמה השכלית המקוקה בו ואס תשבע לשקר
אתה תחלל צורתן ונשארת מחי בלי נורה כי מה שהוא טרה אל חמיך
היה תנורה האלהית השכלית וכאשר תמלל אותג נמצאת מופשט
המנה ונמצאת חולין כעיך הבהמי כי המה ממיס כצורתם הנתנת
להם ואתה קמי בלא טרה אשי נתנה לך וכזה תיבה עליך חית
חשדה :ח ונשאר אנוש חזעיכלזמר מזער תאטש שטית האנושית
הוסרה מעליך :ט יכזל אפיל! אמי איש פליט יכז מאד היקשה
לי לשק הכייתא כי לא ידעתי היאך יקיא עושק האזמל על האדם
סיסלומהשאיןלוורכיגוהללאמייכולאמיוכו' דהיינו דמעשיקז
הדברים דליתליה ולא הבימתי דכריז כלל שזה אונאת דכלי' יקיא
לאעזשק דברים ובמחלת העיון קשבת׳ לחקוק הגרסא ילמגיס
בהפך האומר איש פלז׳איט גבוי והוא גמר אינו חכם והוא קבס
אינו עמר והוא עשיר שבזה עושק מה שיש לו חן השלמות וכשהוקשה
בעיט למחוק הספרים דחקתי ענקי לפי זה כגדהתהספרי׳ואמרתי
-----
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אינו מסיי החכמה מהקנס מי
שאזמ׳עליישאיל קנם וכן בנמל
ועשי' ואב אינו עושק ממט דכי*

«אקז נלאה לי לומר שמא קזל לנז
לס'לא תעשוק מפאת שהוקשה לו
שאס לא תעש!ק הוא מתון היינו
לא מגזי' ולמה כפל העכין במלל
שונותולזה פי' שיר' לא תעש' אויע

עושק שאתה אזמר שהוא עשיר
ואינו מהנה מעשיו ובזה אתה
מעשיק אותו ואמיתי שמא לזה
כיין למט הלל דהיינו דמעשיקו
בדברים דליתליה זכלזה דוחק
נפלה אבל מה שאחשוב באמיתת
דברים אלו הוא בקפשי אמתחות
הלשון לידע על תה זה יאמר שם
עשקומנאתי בפי' השישים להרדק
זל כ׳ אחד בשיש עשק כי העישק

הוא כאשר יכבוש הארס מה שבידו
מחמה ולא יתנהו לו כגון הלואת

או פיקדון וביובא בזה וכן פירש
לקחיה לא תעשוק על כובש נכד
שכיר ובזה נכין דבייהס זל הנהכל אדם קייב לקמדו לתת לז
מחה שבידו תן השלתו' אם חסרלו כי כן ניתק התירה נין כחכח'
כין בגמרה נין כעושי שהם ג' סוגי חשלמותוהייתי יכול לומר שמי
שלא ירי ללמד מחכמתו לחכירז (יאחר אישפלזני הכס הוא ואינו
נייך אלי יזה כדי שלא ללמדו מחכמתו והוא אינו חכם אלא שאומר
זה לכבוש מה שבידו ותה שח יב ללמדו וכן כלס יכול יהי' עוכיעל
לאו זהבי זה הייתי אוקי כדי להשיס הבדל מן העושק ומן הגזל
די7לכ יהיה הפס יק כפול :זאי זה יר' ?חהזהדביישיהיק מזולת
הגזלה כבש הממון :כובש שכר שכיר שאינו גזול ממט דבי אלא
י אין לי אלא סכר הארס כלומר אלז
כובש על ממוט שמדו:
אמי קרא לא תלין סכי שכיר אתך לא היה לי לומר דעוכר על לאו
זה אלא שכירותהאדס כאשי שכד עצמו שהוא יקיא שכיר :מנין
סכי הבהמי והכלי׳אס השביר לז בהמתו או כלי! שאס הליןיהשכייות
אנלזעוברעללאוזה :שכר הקרקעותאס השכיר ל 1קרקע והלין
שכלו :תל פעולתלהכי אמר פעולת שיי' כל דבר שאמה עושה
העולה בז ובגמרא אמרו כל שפעולתה אתך אפילו בהמה וכלים:
עד בקל קיא יתיה-היא דממשמע שנאמד לא תלי; יודע אני שהו^
עד כקד דאין לינה קרויה אלא עד בקר יכל לינה שבמקרא לינת
לילה היא :אינו עובד על הלאו אלא עד הנקל הראשון !מקל בך
אעפי שלא נתן אינו עובד ובפ' המקבל כעי מכאן ואילך מאי ואחר
לב עובי משוס כל תשהה אמר רב יוסף מאי קיאה כלומר היכן
דמיוה אסור השהייה דכתיב אל תאתר לרעך לך ושוב אכל הלאו

אינו אלא עד הבקי ותק קיא לא תלין יכו' וזה שאמרתי לך אינו אלא
עד בקר ראשק :תל אתך דא׳יא לפיש אותה כפשטה דמשת' דאינו
עיבר יולא אס קלינה אתו דכלעוד שלא נתנהלסכיי עובד בכל
מקיס שתלין ולזה דדסיהז שיר אתך לדעתך  1מפאת רטנך שהוא בא
ותבע ואתה לא נתת לו אכל לא מדעת! כגון שלא בא ־ ובפרק
המקבל גדים יכול אפילו אין לז מל אתך שיש אתך זזה שאמר סדיסז
מלתאיזךכדטנך דרשוה! יותר קרוכלפסטזידצ׳ לא תלין אס היא
אתך ולא תתן לי אכל אס אי] לך אתך כמה לשלם אינך עובד וזה
כלול כדרשה הראשונה שירנה שאינו עויד אלא אס ההלנה חיטט
זאס אינה ממיט בגין שלא נא למב׳ע אושכא ולא נתן לא מפ<3
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לרבן אהרן פרשח קדושים פרשה h

רה

שאיני עיור חמש י1א שאינן יידע במכשיל ולמה העתיקותילכיייא
הלכילייעק וזהאחר ההנחה דהוביאו תליז חישכמשתעי אכל

שלא לנה אלא מפני שאיני יכיל :יא יעילאעילו סמחהיכתקז
(אחד
היה פיעל
לפייות יאחד
נריך לפייית
פיעלנריך
אם היה
כגון אם
תאנלי יהעמידו אנל חכיס• כגון
בה צקנוני ת; לי בדיני פייית יעלי לשלם אי אס היה כריך לחעית
אחר העיון לא היניאזהי אלא אחיי למקרא דקייש אין לי אלא קרש
יאמר לשלחני תן לי בדינר חעית :תלמיד לימי אתך י״לכשתביעחו
משוס לחדש במשמע ותנין ללכיתיבי' תלמיד לימי בעמך יאם
תביעתי
כן היי במלת בעמך כליל חיש
אין תביעתי
אתראכלאסהמחהי ן
שולחני
ואכל
עי ד אלא אבל חכוני א
לא אמרתי אלא ימי שחינו חיש ולמה יבא מן הכלל
נא ולא תבעו תלמוד לומר אתך
♦כול אפילו חמחהו ללמד  .על הכלל ואס כן חרש
כגמרא
ששת
וזיהכי זה אמד רב
יא
שלא ’לין אתך לרצונך
הבית
בעל
אנל
דאינו הוזי פועל
אצל החנוונייואצל השולחני יהי עונו עליו׳ תלמוד לומר עדין היא כפשיטי ימשמעי ממש
אם לא נתן לי החניני ימפר׳אמלו אתך לא ילין אתך לרצונך :יב לא תלין פעולת שכיר יגס בזה לא דק הרב כלל:

איני עובי שיינה אינו כתירת
לעביר כלוחי אין לו עליי עוד
כלים שיהא עליי בתירת דמים
סיהי׳לו עליי עבירת עוכר משוס
שכי שכיר ירבה אמר דחיזל מ
מדקאתר דאינו עוכר-דמשמע
עיבד היא דלא עבי אבל קחי
ימבה ממנו !כפי דעתרבה יהי'
אתך נדרש על אותה הלילה
שהתחוהז .שאיני בא אליי-יאין
תביעתי אתי אבל לרב ששתאימ'
אתך יינה בזמן שנשאר לי תביע.
אתך אבל זה לא נשאר .לי תביע':
יב אין לי יכז'להבין הברית
נלין להקדים מה שהניחו בגמלא
עליה והוא דאין שכילו' משתלחת
אלא לנפיףכריליף 3פיק.איזקז

זהריגא׳זלאמי לסיפא דקיא ה
הכליחס לזה דאת' יייחתמזויהין
ולא .יאחד זה אלא על הנעלם
בלב שאינו יינא לפיעל שאין ילאה
מעשיתז אי מהמחשבה בי אלא
ליודע מחשבות לב ואם עייל
כמשמעו ומכשיל כמשמעו יה

אתך עד בוקר אין לי אלא שניר יום שהוא גובה נל הלילה
שכיר הלילה שגונה כל היו□ מניין רללניומו תתן שברו;
יג לא תקלל חרש אין לי אלא חרשי מניין לרבות
בל אדם תילונשיאבעמךלאתאוד.׳ אסכן למה .נאמר
חרש מה חרש מיוחד שהואנחייסייצא המת שאיוו נהיים:
יר ולפני עיור לאתת; מכשוללפני סומא כדבר נא
אמרלךנת איש פלוני מה היא לכהונה אל תאמר לו
נשירה והיא אינה אלא פסולה י הייה נוטל טמן עיצה • דבר כעשה בידים יהדבד אפל
אל תתן לו עיצה שאינה הוגנת לו• אל תאמר לויצא ירחה .לכול׳ הוא ולזה דדשיהז
בהשכמה שיקפחוהו ליסטינדצא נצהריסגשנילשישתרג בעצה שהיא דבר שכלכ זה הוא
אלתאמרלו מכור אתשדך• וקחלך־רמור ■,.ואתעוקך דעתי ואנחנו הלחכנו בביאורי
עליו ונוטלה ממני י שמא תאמר עיצה טונה אני נותן לו י וףוא דיוק נכון יזה היה אגל♦
והרי הדבר מסורללכי שנאמר ויראת מאלהיך אנייי;•׳ יאחר כך מנאתיהי בי ובסוף

הברייתא אפריע זה מדברי יז
הבדיתא כמו שהיה כתיב אכלי־
ולי נראה דמיניה בענתי יליף
ליה יאמר לא ייתן מכשול ל
תעשו עול במשפט נדיךמלמ׳שהדיי; המקלקל והמסים מכשיל שיכשל בו חבירל
נשך סדכתיב כשכיר שנה בשנת א
שיינה ששכיר שנה זי משתלם ב
את הרין קרוי עול ־ שנוי משוקץ חרם ותועבה־ לא יקרא ניתן כי מה ניתז או
במחלת סנה הבאה אחריה יא'כ
למי כיהן ילא יקיא אסכן חלא
וגורם
באומרו לא תלין מדבר בשכיי ייס
תשים ואם כן לא היה לז לימד
שתשקע
דלא משתעבד ליה עד
אלא ולפני עייל לא תשים מכשול
הבקר
עד
התשלימין
ילין
ילא
הלילה
כל
לו
הגזמה יעז אמי שישלם
לזה הוכיחו חזל לדרשו כדבי ששייך בי נתינה שהיא ניתן אליו
ולזה אמר אין לי בלאי אלא שכל יים דעליונאמי לא תלין עד
בזה המכשול והיא בעגה שניתן,לו לשייך כיה נתינה־ ימפני
בקר שביר לילה מכין שהיאגיבת כל היזם הבא אחד הלילה יאס
שהסימא בשכלו אי יהיה בדבי הלכה אז יהיה בלברר יוארז
לא נתן עד הלילה עי בי תלמיד ליתד בייתי תתן שכלי יזה על שכל
בהרחקת הנזק ובהקרבת החיעלת עלזה מביא דתיילכלם אם
לילה שחל עליי קייבהפלעין כתחלת היים יאמי שביימו יחיא יום
בד בל הלכה שניתן לו ענה שמכשיל! בה כגין אשה פשזלה לכהונה
החיי ב תתן שכלי ולא ניכללמדיש קראי בהפך דהיאךתיכללזמי
יאמר לי שה א כשרה ייכשל בהי ועל דבי הענה אמר אל
תאמילי נא בהשכמה שיקפחוהו לסטים וכי' :שישתלב שיכה*.
על שכד! ים ביימו תתן שכלי אחל דאינו חייבלועד הלילה שהיא
שייבישמש־ מבולאתשדןיקח לך חמור יכי׳שדיבהענה הדעה
סיף הנכרית ואיך תאמר על שכיד לילה לא תלין יהיא איני חייב
ינת; לארס מפאת בקשת היועןאתתועלתגכגיןשחמד את שדהו
תלמוד לומר
׳4
לי עד הבקר שהיא סיף השכירות:
(החיל! מכול שדךזכו' :שמא תאמי ענה טיסה אני נ1ת;לו
ונשיא בעמך למלת בעמך יתרת אלא הכי קאמדוכשיא וכל מי
כלומר ובשביל ש בזה אין יידעכינתזת היוע־ןכי יאמר שהוא מה
שהיא בעמך לא תאיי איתי :מה חלש מייחד זכי' לימד שכל מי
שנראה לו ענה טובה הוא נותן לז כפי דעתי כזה באופן שאם
שהיא נסתר ממך שהוזהרת שלא לקללו יהיה ד־יחהלחרש שאיני
היא רעה הוא לא יתנכה אלא לחושבו שהיא טובה יבזהאיןעליז
שומע איתן• אבל הוא חי סך איכן עיבר אלא אס תאייאת החי
אשם והרי הדבר הזה חס1ר ללב כי אין מדע מה בלב! של זה
אבל לממלאי ויפה .דייק הלאם עליי השלום דהזנרך להשמיענו
אסטזבה אס רעה יבזהאיןייאתאדם עליי כייוכל להתנכל לג
דלא תיחא דמקלל,חבייו דימיא דמקלל אבי* יאתי שהיא גם
בזהיהיאאינגוידע מ,ה בלבו עלזה נאמד ייבאת תאלהיך כי הוא
ילפני עייר לא תתן
יד
לאחר מיתה קא משח ע לן:
יודע ינד מחשבות לבך ואליו לא תוכללתתננל בזה ודיקאימלל
הבשיל לפני סימא בדבר יכי׳הר”אס עליי השלי׳אמר דמה שהכריח
והיי הדבר מסור ללב כאלו הלאה בזהדכינתי כתה שריש וחיז
ליביתינו זכריכם לברכת להזניא הכתיב תפשטי שהיא עייר ממש
שהכרחולדלושאותו הנה היא לבקש ד בי שיהיה מכיל ללק שעליו
(לדרשו על סימא השכל היא מפני דאי אפשר לימד שהוא כמשמעו
יפול אומרו ויראת מאלהיך כי המכשול כפשטו הוא דבל נעשה
משוס דעוייהיהדימיא לתיש מה חרש’אינו סמשמעו אף עול
בפועל ואינו מסייללב ואינו יכזל לימי בו שלטובה נתכין יבזת
לאו דוקא עיר עד כאן לשיני י ילא ילד הלב זל בזה לעומק הדבר
שאמרנו הלי קיא לבל מסיר ללבוינדקעלייייראת מאלהין:
תדא רעד"; נחמי כ ת ,יכריחני לדמיתזהלזת דחישהונאנזהו
תפשטי מפני שאם כפרש איתי כפשעי יהיה כיתר אליי מלתבעמך
אבל הכא למה נוביאףז תפשטי אחל שאקכתיב אחל מכריחנו לזה

פרק ד

לא

פרק

יכלישכן דאם הדמוי הכייקס היהלזלהוניאיתפשטי באופן אשר

?זבי אי תלש לדעתו שהיא על כל בלתי שומע ייללשי 4ס כן שוי

א מלמד

ד

שהדיין המקלקל ין!׳ לא מי חכמינו יל סכי!
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א
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קרבן אהרן פרשת קדושים פרקה
מהספלים ולדעתי גרהיגן לה דדחיית הגמרא בזה אינו אלא

ר,ג

ליחדה’יללכייגזר.אלאה'יןבי יגור^תךדה*יניימיחזקלןזכי יג׳ל•

דחייה ועוד דהלי בב׳ה אין חולק ונלין לומר דלא איילי אלא
כשעומד כבית המרק בבתי גזאי אבל בבתי בלאי חייב לקים:
שיקבלם ח״ל אי משו'לכתי'באדנכ׳אינמי דבאק מקכלין דליכא
איזהו הדיל אחי שאינו בממין יקימה לחזד איט ד היי'לפיני קי ח א
מהדור דמשמע דתרתי מילי
לתיחסלהו דילמ׳הדלי כהו משום
איזהו
יד
:
כיס
הסרון
בה
שאין
הירוד
אף
כיס
הסרון
כינהו :יכיל יענים עיניו כתי
משום שכחה של איאגלבס׳ללא
שלא ראהו כגמרא היין אטי הידור לא ישב במקומו ולא מרבך כמקומו ולא סותר את
דילמאהדיביה :ה ג כגמרא ת<*
תרשיעי עסקינן כלימי אס קל דבריו־ יכול אם ראהו יעצום עיניו באלו לא •ראהו ,הרי אתן כלמקיסשיהי׳אתך בכל מקו'
עליי קיבת הקימה שכא לד' הרברמסורללב־ שנאמר ויראת מאלחיך אני יי'־ הא שתהיה אתה ובגמרא פריך והת
אמותיי וראהו ילא קם רשע הוא כל דבר שהוא מסוד ללב נאמר ויראת מאלהיך :טו
אפיקתיהלמזחזקלך ימשני קלת
אחר שאינו מוחזק לך אלא ע' ’גייי שמיע'•' אין לי אלא כאין כלי' אי
לי מקיא דכקנלס אלא כארן דאעגדקובתהגוף היא אין לי לימרז

זה העוני על מנית התיר' והיאך

רבי שמעון בן אלעזר אומר מניין לזקן שלא יטריח ־ ת"ל

אני יכיל לומר שיעגיס יל׳ה פירש
׳דהקיכו׳יעני׳עיניז מקמי דלמטי
זק תיובא עלית פי'קידם שיגיע.

זקן ויראת מאלהיך:
£1ךק

ולי נר׳דחיבו אלא מקרא לאמי גר
יתישביסי עמך יכאןלאגר־סאלא
ת׳ל אתכם יה«א ממאי להלר קיא

ך|

לי .אמותיז דכי מטי זמן התיו3
תא לא חזי ליה ואינו עוכל:
«ןלתקזס ויראת לדבר הנעלם

תהאנשים ימסור ללב יאתר עליז
שירא מהיודע מקשכותלב שהוא
יראה שאתת מבקש תקבולות
לגסטר מהמטה יייעניש איתן:

שלא יטריח אט יכול לילךעל דרך.
אחי׳ ילך ולא יעבור בפני הנבור
סלאיטדיקאותם לקיסמפניז:

מאתך זחלא מעמך • ויבינו הלל
סי׳יהייני עמךישב כקרבןוקשיי!
ליה דהא לדשינן ליה ליבות גל

ואמרלוגדאנייכולקיבלות׳ל-אתךבמחחק
א □א
•לך אתשנאו ערי׳מנייןת״לוכיעורבארצכם לוח׳הגרהגלאתכסושסלא אמר.
באלנכס :אלא באק להלל חתל^
אין לי אלא בארץ • בהוצה לארץ מניין ת״ל אתכם בבל מקום
שאתם ־ .אם כן למה נאמר ,בארצכם אלא בארץ צריף אתך -שיר׳שנרין להביא .ראיה ועל

להביא ראייה־ ובחוצה .לארץ אין צריך להביא ראייה:
ב
ענוד׳^ליסועכשיו נכנסת תחת כנפי השנינה 1 :באזרח
מה אזרח שקיבל עליו אתכלדברי התורה־ אףגרשקיבל
עליונלדברי התורה־ מיכן אמדו גו שקינל עליו את בל

לאתונו אותו מלא תאמינו אמש חייתה עונד

זה אמר שזה חיני-אלא נאק ששם
נלין להביא יאיה שנתגייר דקיישי׳

שמא גבעוני מהול היא ומשום
שבחה דאי הוא ד.קאת הכי ומשק'
אבל כמל אין גרן להביא ראיה

קלזקןיייאתכלומ׳להציאסמין דברי התורה חוץ מדבי אחד איןמקבלים אותו •-רבי יוסי

שכידאי לאבא אלא אכהוא מהול.
בב״ל :כין גארךוכי'נלין להביא

מפני סיבה זקן תקים וכז׳ אלא והיה לכם הגר הגר אתכסואהבתלו כמוך נשם שנאמר
אס מכיה לוילאת להזהיר לזקן לישראל ואהבת לרעך כמוך־  :כך גאמילעים ואהבתי לו

לאיה וכגח׳ פריך ואלא הא לכתיב.

זקןלזיראתדלא היהלולות' אלא ברבי יהודה אומר אפזלו דבר קטן מדקדוקי סופרים :ד

שילאגססיא זלאיטריס הנפול במוךבזברים הייתם בארץ מצרים דעו מנפשן של ברים
זבגמיא ני' דאעגדנריך להקיף שאף אתם חייתם ברים בארץ מצרים :ה לא תעשו
אם יעכיר כדיך אחרת וזה דרך עול כמשפט אםלחןכגדהדין אמו ר ■אם כן למה נאט ר לא
קנר אליי ייתר עכז יקיף ואס יקיף תעשו עול במשפטבמדהובמשורה מלמד שהמודד נקרא
קאריכיןלייתיז
יבילתדכיחשת' דיין ־ שאם שיקר-במידה קרוי עוול שנאוי ומשוקץ ־ הרם
׳
י
׳
שלם
ליראת
להדריכן
כיון
שאם
ותועבה־ וגורם לחמשה דברים־ .מטמא• את הארץ־
יעביר מטריח שאתרי שם אמר ומחלל אתי השם ־ ומסלק השנינה ־ ומפיל,ישו> 1כחרב־
ומבלה
יגי אבאהכהן בל פפא כשהייתי
דואה סיעה של נכי אדם הייתי
הולךכדרן אחרת כדי שלא להטריח עליחם שלא יהיירזאים
איתי ועומדים מלפני וכשאמרתי כן לפני ר׳-יוסי כר׳ זבידא אתרליי
כריך אתת לעבזילתה שאתהמדריכן ליראתסמיס כשהם רואים
אותן יעימדין מלפניך •־ כל שיכה במשמע אפילי זקן אשמאי כלו'

בור זעם האין אבל לא רשע ונייכיןאנז לית' לזקן מפיס ליה אישי
קזמק וחכים לאס לא כן ׳הי׳יתר יכמנא דג׳מקלוקי׳בדבר דאליבא
דמיןשיכה,הכל במשמע אלא שמלת וקן פי' אותי שאיגו^א על חכם
ולי'יוסי שיבה לא משמע מיכה אלא זקני עם חכמת וזקן היא מילחא

אחריתי ליניקיחכיס שקנה חפת'ילאיסי שיבה יזכל במשמ׳יאיןזקן

מפי׳אתו אהוד ביניק

וחכים י

בתלנכס לחכמים לתה לי ומשכי

לי׳לאפי׳באק מקבלים גלי׳לסלת
דסשוס טינותא .של אין ישראל

אתי קתלן זהשתאבתי אעגלליכא
טיבא דפסקחלבודבש איב' לקט

סכח׳יפאה זחעשי עני .:ב ,שלא״>
תאמ׳יכו׳דבאינת ל בלים הכתוב
מדבר דאי לאינא׳חמין הלי הדר
יאתר וגל לא תינה וגי' :אמש היית
עיבד נ׳ל לפרש דהיינו האינאת

לנראה דמשכח אותי שאיתי לי שהחליף העא ככנפי הסכינה או

אוח׳לו ההפרש שיש לי עתה'ממה שהיה וסכתי כזה לזטל לי מעשיי
הראשונים וזו היא האינאה לאם בהדיא אימי לי יכיר זה חטא גמיר
אבללאיקרא אונאה ואס כן מש בגמלא שלא.יי/הר ז.כיר מעשיך
הראשונים היא שלא יאמר לי זה תקתזה האונאה יאם תינה ליתר,

סאין־זה כך אלא שקרא אינאתדכרים הזכיר לי גנייתינפרש שמש כאן

היא נתמיהכלי׳אין יתכן זה שאמש הייתה וכי' 4 :מהאזלחזגז‘
אעג לפשטה דקל׳משת׳דאתא למימ׳שיהיה לכי הגד חשוב בעינינו
כאזרח האק לענין אהב עכז דלישולי רבנן דאתא לוח׳מהיתהגל
אין יהיה כדי שנקבל אותי יאחר שנריך שיהי'בקבלת המניתכאזלת

**פול יקבלנו להשיאו לכת ישראל תל ,אתך להוא יתר דהרי

האין יזה דלשיאיתי מלכתיב״יהיההגר למשמע דבהזית הגל
חשתעיועודידאס לאהבה הד אמר כמוך שהוא ׳ותל דמכאזית.
ולוה דישו שיל אם כאזרח מכס יהיה אי ואהבתלו כמוך :מכאן

אמר באלנכם ועוד דאס אתך כפשטו למשמע שיהיה

אמרו בליתא היא בבכזרו׳עק :אמי׳דקדוק סופרי' חיתלא דיכנן_2

אתך באלנכם אתך הילל אבל באות' אתך גר הכול לימד שהוא גר
אתך זאת יודע בישבודאי נתגייר כביד :באו עדי' שאמרו ראינוהו
שנתגייר ככדפליני מכי ן שיקבלנו זישא בתישר'זפת'יפמ<'פ'דלףמז
עב פריך לאם כאז עדים פשיט שתקבלקו ולחה לי קלא לזה ואוקי

ד כשםשכ׳ליש׳זיר׳דעלך סני לחכרךלא תעבד פז האופן כאמ׳לגר
וכפי זה דיים קר׳כאזלח מכס יהי' לגל הגללעכין שאהבת לז כמוך
על האופןשכא'כיש':לע< מנפשןשל גרי׳שמן הכל׳איןטע׳לאהבתנז
הגר מפני שהיינו גלי׳ולזאשהו׳טעס לרחמנו'עליה'שאין מי שיזיע
נערהגרמהואלאאתסלאית׳זהכינרי׳הייתוכו' :ה אסלדיןכלז'
אם לאו זה להזהיר על הדין שלא יעשו כו עול ככר אמי* למעל׳לא

פרק ח

להסרב ששתלהעדיס אינם עילי לאייה אלא עילי שתיע׳שאומליס

»»»״  v.מי ״י הבד פלו׳סלא לא כהתניה :תל וכי יגור וגז'לשי זל
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קרית ספר
אזהרה ד ,שלא לשנא קצתנו את קצתינו והוא אמרו לא
תשנא את אחיך בלבבך ולא הקפידה תורה
אלא על שנאה שבלב ובת״ב ובפ׳ יש בערכין יכול לא יכנו
ולא יסרטטנו ולא יקללנו ת״ל בלבביך בשנאה שבלב
הבהוב מדבר אמנם כשגלה לו שנאתו אינו עובר על זה
אלא על עשה של ואהבת לרעך כמוך אבל שנאת הלב
היא חטא חזק יותר ואם יחטא לו איש א׳ לא ישטמנו
וישתוק אלא מצור ,עליו להודיעו ולוטר לו למה עשית לי
כך וכך בדבר פלוני ואם בקש ממנו למחול לו לא יהא
אכזר שנאמר ויתפלל אברהם אל האלהים וכו׳ ואין לוקין
על לאו זה שאין בו מעשה:
מצוד ,יא להוכיח חוטא או מי שרוצה לחטוא והולך בדרך
לא טובה ואין ראוי שיאמר אחר שאין אני חוטא
מד ,לי שיחטא אחר אלא אנו מצווים שלא נהטא ושלא
נעזוב זולתינו שיחטא אלא שנוכיח ונשיב אותו והוא
אמרו ית׳ הוכח תוכיח את עמיתך ונכלל בזה מה
שנכתב באזהרה ה׳ שאם חטא לו ארם א׳ שיוכיחנו ולא
יטור לו שנאה בלב והמוכיח את חברו בין במה שחוטא
בינו לבין עצמו בין במה שחוטא בינו לבין המקום
צריך להוכיחו בינו לבין עצמו ולדבר לו בנחת ובלשון
רנה ויודיענו שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי
העולם הבא ול?1ון ספרי מנין שאם הוכיח פעם או
פעמים שחוזר ומוכיח אותו אפילו מאה פעמים עד
שיחזור בו ת״ל הוכח תוכיח אפי׳ אלף פעמים יכול
אתה מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא
מכאן אמרו שאסור לאדם להכלים ארם מישראל וכל
שכן ברכים ואע״פ שאינו לוקה עון גדול הוא ואין לו
חלק לעולם הבא לפיכך צריך ליזהר בכל מה שחברו
נכלם ממנו נד״א שאינו מוכיחו ברבים ברברים שני;
אדם לחבירו אבל כדברי שמים אם 'לא הזר בו בסתר

ף

גי.

פ״ק א׳יר מנסיא מנין לאומר לחברי דבר שהוא בכל
יאמר ער שיאמר לו לך ואמור ת״ל מאהל מועד לאמר
ועוד אמרו חכמים ז״ל שלשון הרע הורג שלשה האומרו
והמקבלו ומי שנאמר עליו והמקכלו יותר מן ר,אומרו.
ואע״פ שאין לוקין על לאי זה מפגי שאין נו מעשה
עון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל לכך
נסמך לו ולא העמד על דם רעיך צא ולמד מה אירע
לדואג ,ורוב הלכות אלו הן מדאורייתא נסמכות על זה
וקצתן מדרבנן כמו אבק לשון הרע :
אזהרה ט שלא לנקום והוא אם יעשה לך אדם מעשה
א׳ שלא תחפש אחריו עד שתנמלהי כמעשהו
הרע ובת״ב ובמסכת יומא פ״ק מפרש אמרי לו חברו
השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך י׳מחי“ נצרך הוא
לשאול ממנו אמר לו השאילני קרריטך אי מגלך ואמר
לו איני משאילך נדרך שלא השאלהיי כששאלתי ממך
הרי זה ניקם:
אזהרה י לא תטור בל הנוטר לאחר מישראל עובר
בלא העשה  .כיצד היא הנטייה השאילני
קרדומך ולא רצה למחר נצרך היא לשאול ממנו חפץ
והשיב לו הא לך מה ששאלת ממני יאיני כמותך לא
אשלם לך כמעשיך הרי זה עובר בלא המיר אלא צריך
למהות הדבר מלבו ולא יטרנו ולא ייכרני כלל .ונראה
דמדאורייתא איני אלא בשאלת הפץ אבל נקימה ונטירה
במרות ודברים אלו מדרבנן .וב׳ לאוין אלו אין לוקין עליהם
מפני שאין בהם מעשה ואעפ"ב היא רעה נחלה:

הלכות תלמוד תורה
פלק א מצוד יב ללמוד תורה וללמדה

וזה
הנקרא תלמוד תורה והוא
מכלים אותו ברבים ומפרסם חטאו ומחרף אותו בפניו אמרו ושננתם לבניך וכשם שחייב ללמד לבנו כך חייב
עד שיחזור למוטב נמו שעשו כל הנביאים לישראל ללמד לבן בנו כמו שנאטר והודעתם לבניך ולבני בניך
וחייב להוכיחי עד שיכנו החוטא ויאמר לו איני שומע ולא בן כנו בלבד אלא מצוד ,על כל אדם ללמד לכל
כרב ולא כר׳ יוחנן .ונראה שהוא מדאורייתא ממה התלמידים אע״פ שאינן בניו מפי השמועה למדו ושננתם
שאמרו כמדרש תנחומא שהשיבה מדת הרין אעפ״ב היה לבניך אלו תלמידים שקרויים בנים שנאמר ויצאו בני
להם להתבזות על קירוש שמך ולקבל על עצמן הכאות הנביאים וטה שנאמר בנו ובן בנו הוא להקדים בנו לבן
כמו שעשי הנביאים ואם לא היה מדאורייתא לא היה בגי ובן בנו לאחרים וחייב לשבור מלמד לבנו ונראה
נותן הקב״ה רשות למלאכי חבלה ויהיה נכלל בהוכח דהוא הדין לבן בנו רבני בנים הרי הן כבנים אבל אינו
תוכיח לעולם אפילו ער שיכנו .וכל מי שאפשר נירו חייב לשכור ללמד לבן אחרים כי חיוב לשכור מלמד
למחות ואינו מוחה הוא נתפס נעון כיון שאפשר לו לבנו הוא מולטדהם אותם את בניכם ומוהורעתם לבניך
למחות ובארו שחיוב מצוה זו על כל אדם ואפילו הנקלה ולבני בניך והוא עשה וכפינן עליה כמה רכפיגן לעשות
_____ סוכר ,או מצוד ,אחרת אכל חיוב לימוד בן חברו הוא
יוכיח הנכבד והקטן לגדול :
מפסוק ושעתם לבניך ומשמע שיהיו מתודרין בתוך פיך
אזהרה ן שלא להלבין פני ארם מישראל שנאמר ולא
תשא עליו חטא ואם הקפידה תורה שלא כשאדם שואל דבר אל תגמגם בו אלא אמור לו מיד
לבייש אפילו במקום תוכחה ק״ו שלא במקום תוכחה וזהו ללמד הוא עצמו לאחרים לא לשכור לו מלמד .וטי
שלא למדו אביו חייב הוא ללמד לעצמו שנאמר ולמדתם
וכמו שנתבאר במצוה הוכיח תוכיח את עמיתך :
אזהרה ן שלא לענות יתים ואלמנה מפני שנפשם שפלה אותם ושמרתם לעשותם היה הוא רוצה ללמוד ובנו
ורוחם נמוכה עד מאד ואפילו שהם נעלי גם כן הוא קודם לבנו רכיון שחייבו הכתוב ללמד הוא
עושר ואפילו אלמנותיו ויתומיו של מלך מוזהרים אנו לבנו מסתמא הרי הוא מלומד ואם בן הרי שקודם לבנו
עליהם שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון וא׳ עינוי ואם לא היה הוא מוכן ללמור כבנו בגו קורם ואעפ״ב
מועט וא׳ עינוי מרינה שנאמר אם ענה תענה כל עינוי לא יבטל הוא שכשם שמצור ,ללמד לבנו בך מצוד ,ללמד
משמע ולא יענם לא במעשה ולא כדבור ויחום על לעצמו .ותורה שבכתב מותר ללמדה בשכר אבל לא
ממונם יותר מטמין עצמו וכל המקניטן או מכעיסן או תורה שבעל פה שנאמר ראה למדתי אתכם חוקים
הכאיב לבן אי רדה בהן או אבר ממונם הרי זה עובר ומשפטים כאשר צוה ה׳ מה אני בחנם למדתי אף אתם
בלא תעשה וזהי כשענם לצורך עצמו אכל ענה אותן בחנם למדתם ממני וכן לדורות רלמדו בחגם ובירושלמי
נדי ללמדן תורה או אומנות או להוליכן בדרך ישרה פ׳ אין בין הטודר גרפי׳ חוקים ו ׳•־פטיש אתם מלמדים
ותרגום ואם לא
מותר ואעפ״ב לא ינהג עמהן כדרך מנהג כל ארם אלא בחנם ואי אתם טלחי־יס בחנם ג
ואעפ׳יב לא ילמד
מצא מי שילמדנו חנם ילמוד ר
יעשה להם הפרש וינהלם בנחת אחד יתום מאב ואחד
■'מור הורה
יתום מאם ועד אימתי נקרא יתים עד שלא יהא צריך הוא אלא בחנם .בל איש מי׳
ן
״--L
^<-זדירח

פרק ה

מצוד ,יג הוא שצוינו
מפניהם ולנו
יתעלה מפני שיבה תקום והדרת פני 1
קימה שיש בה הידור ועם היות טע
בלם בכלל שיכבדו החכמים ואפילו ז
בכיבוד הזה דברים נוספים על התל
הכבוד המורא בי הם בארו שחק תל
שחייבו הכתוב לכבדו ולירא מטנו
ורבו רבו קודם לבל הדברים .וגר!
תוספות כבוד הרב ומראו על שאר
כבוד אביו שהוא עשה דאוריתא א׳
והמורא ברב הוא מדאוריתא והוא
בו כבוד ויראה כי כמו שהתלמיד
למלמדו באטרו ושננתם לבניך שה:
הכתוב הרב נשם אב לתלמוד ואם
כינור ומורא האב ומה שקורם לאב
שהרב נ״ב וכלל בכיבוד החכמים ו>
בכלל מצות האב והחכמים ולכן קוד
ת״ח וקצת רבו קודם לרבו מובהק וגז
הוא מצווה עליו סב׳ צדדין מצד א:
חכמים מורא רבך כמורא שמים.
על השכינה שנאמר נהצותם על ה'
כאילו עושה עם השכינה שנ׳ אש
וד,מתרעם עליו כמתרעם על השכינה
כי על ה׳ והטהרהר אחריו כמהרהר
וידבר העם באלהים ובמשה .והמורה
מיתה ולאו דוקא בפניו אלא כל תוך
דטסתמא לאו בפני משה טטש הוו
ר׳ אליעזר וטייחא לה בפ׳ הדר לא מי■
הלכה בפני משה רבן ולהפריש א׳
טורה ואינו נקרא הוראה מה שאין נ
וחייב לעמוד מפני רבו משיראנו מר
משמע משעה שאתה רואה פניו וזהו ט
מובהק אבל שאינו מובהק אינו חייג
אבל עומד מלפניו משיקרב לד׳ אמו!
בה היתר והרב המובהק שמחל על
דמדגלה הבהוב במלך שאין בנות
עליך מלך שתהא אמתו עליך דבאחרי
כבודם טחול

פרק ו

כל תלמיד חכם
התורה להדרו שו אמר מפ
פני זקן זה שקנה חכמה וחיינין לעט
נד׳ אמות עד שיעבור מכגגד פניו מע
אע״פ שאינו רבו הוא דטשטע ור
לעמוד מן התורה אלא מפגי רבו
הרב ז״ל אפילו נל חכם הוא מראורי
עומרין מפניהם לא בבית הכסא ולא
תקום והדרת קימה שיש בה הידור.
חייבים לעמוד מפני ת״ח בשעה שעו
תקום והדרת מה הידור שאין בו חפרו
בה חשתן כים ואף על גב דבגט׳ נ
אמרינן מה קימה שאין בה חסרון כי!
חסרון כים ההם לאפוקי שלא יהדר
הכי ויליף היתר מקימה שאין בהם 1
לית אתא למילף אלא לבעלי אומני
בשעת מלאכתן והבא נקימה איכא
ליבא חסרון כים כראמר בגט׳ ולהב
,
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שו״ת רדב״ז מכתב יד  -או״ח ,יו׳׳ד (חלק ח) סימן קצא
מה ששאלתם על ענין ראובן שאמר בקהל רב לשמעון אסור להתפלל עמך כי אתה מין אפיקורוס ,ואחרים
בהתפללם יאמרו אלי׳ אברהם אלי׳ יצחק ,ואמנם אתה תתפלל ותאמר אלי׳ אריסטוטלוס ,כזאת וכזאת אמר ראובן
בתוך קהל ועדה בכה גדול ובחימה שפוכה ,בפרהסיא בכנופיא צוח ככרוכיא ,פתח את פיהו ויקלל ,ולא חשש
למלבין פני חבירו ,וחרפה לא נשא על קרובו.
התשובה :אמרינן בפרק במה בהמה יוצאה [שבת נ״ה ע״ב] אמר ר׳ שמואל בר נחמני האומר ראובן חטא אינו אלא
טועה ,ודוקא ראובן בן יעקב ,אבל ראובן זה ,חוטא ושוטה ומוציא דיבה הוא כסיל ,ומחינן ליה אמוחא בסילוא
דלא מבע דמא [כב״ב קנ״א ע״ב] .ואע״ג דאמרינן בקדושין פ״ק [כ״ח ע״ב] האומר לחברו עבד יהא בנדוי ,ממזר
סופג את הארבעים ,רשע יורד עמו לחייו ,משמע דהקורא לחבירו רשע אין בית דין נזקקין לו ,היינו רשע בעלמא
כגון שעובר בלאו גרידא ,כדאמרינן בפרק זה בורר [סנהדרין כ״ז ע׳׳א] רשע דחמס בעינן ,והיינו לאו גרידא ,וכן גבי
לוה בריבית דקאמרינן [שם /סנהדרין /כ״ה ע״א] האי רשע הוא .אבל לקרותו מין ואפיקורוס נזקקין לנזיקין
ומענישין אותו.
וראיה מההיא דפרק הזהב [ב״מ נ״ח ע״ב] אל תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר ,אל יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים ,והמכנה שם לחברו ואע״ג דדש ביה ,הוא מיורדי שאול בלי יעל ,והמאנה את עמיתו לא מקרי
/עמיתו /אמיתו .ואם האומר אמת עונשו כל כך גדול ,כל שכן האומר שקר ומוציא דבה ,כדאיתא בפרק יש בערכין
[ערכין כ״ו ע׳׳א] אמר ר׳ אלעזר בן פרטא [בא וראה] כמה גדול כוחה של לשון הרע ממרגלים ,ומה מרגלים שלא
דברו אלא על עצים ואבנים כך ,המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמה ,ואפילו שלא בפניו ,כל שכן בפניו
דאזיל סומקא ואתא חיוורא ,וכל זה ביש לו דומייא דההוא מעשה ,וכל האומר שקר אין לך עונה ברעהו עד שקר
כמוהו ,ומבייש את חבירו ברבים שעונשו גדול ונזקקים לו בכל מקום ובכל זמן ,והכל כפי המבייש והמתבייש
[כב״ק פ״ג ע״א].
ואם המתבייש תלמיד חכם שתורתו אומנתו ,או אפילו אינו אלא קובע עתים לתורה ,הוי בכלל מבזה תלמיד חכם
וממנין אשמתיה ואפילו בשוים ,כדמשמע פרק (יש) מי שמתו [ברכות י״ט ע״א] דתנן על כ״ד מקומות מנדין על
כבוד הרב ,וכולן שנינו במשנתינו עד נפק דק ואשכח תלת המספר אחר מטתן של תלמיד חכם מאי היא ,הא דתנן
הוא היה אומר אין משקין את הגיורת ולא את המשוחררת ,אמר לו מעשה בכרכמית שפחה משוחררת והשקוה
שמעיה ואבטליון ,אמר להם דוגמה השקוה ונדוהו ומת בנדויו מפני רמז בעלמא ,ופשיטא בחייהם חמור ,וכ״כ
הרמב״ם [הלכות ת״ת פ״ו הי״ד] המבזה תלמיד חכם אפילו אחר מותו ,וכל שכן וקל וחומר אם המבזה הוי עם
הארץ שיש שם חילול התורה ,דמדאמר זעירא לרבא אנא רב מינך ,אקטעו שניהון דבני אינשא ונעשית התורה
פלסתר ,ודרכם של עמי הארץ דחציפי טובא לגבי תלמיד חכם ,וכדאמרינן פרק חומר בקדש [חגיגה כ״ב ע״ב] כלי
של עם הארץ טמא ,ואם אתה אומר לו טמא כלום משגיח עליך ,ולא עוד אלא שאם אתה אומר לו טמא אומר לך
שלי טהור ושלך טמא ,כלפי לייא.

ועוד אני אומר שזה המגדף לא על שמעון לבד תלונתו אלא על קדושים אשר בארץ ,שהרי מוציא דבה על הגאונים
והחכמים הראשונים שנתעסקו בחכמה ,כרבנו סעדיה גאון ורבנו האי גאון והחכמים הבאים אחריהם ן׳ גבירול ורבי
יהודה [הלוי] ור׳ אברהם ן׳ עזרא והרמב״ם ,וחכמי כל דור ודור שבנו מגדל לתלפיות תל פיות לסכור פי דוברי עתק
נגד תורתינו הקדושה ,והרמב״ם חבר כ״ד הקדמות לאמת מציאות השי״ת ,וחכמי האומות העתיקום ופרשו אותם
ונשתבחו בהם ,והביא מופתים על סתרי התורה ושרשיה ,והסיר מבוכות רבות מלב האנשים נכובו בם ראשונים
ואחרונים ע״ד למוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס ,וכבר כתבו החכמים מקובל אצלם שרבינו הקדוש היה בקי
בכל חכמה ,והוא הכריע ואמר שנראים דברי [חכמי] אומות העולם מדברי חכמי ישראל בענין חמה שמהלכת ביום
למטה מהרקיע ,ובלילה למטה מהקרקע .כדאיתא בפסחים פרק מי שהיה טמא [צ״ד ע״ב] ,ושמואל ירחינאה אמר
נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא בר מכוכבא דשביט דלא ידענא ,כדאיתא בהרואה [ברכות נ״ח ע״ב],
וליכא למימר דבקיאותם היתה בתכונת הגלגלים והיינו תקופות ומזלות דאמרינן בשבת פרק כלל גדול [ע״ה ע״א]
כל מי שאינו מחשב בתקופות ומזלות עליו נאמר את פועל ה׳ לא הביטו ומעשה ידיו לא ראו ,דהא כוכבא דשביט
מחכמת התולדת הוא והם הנקראים כוכבים בעלי הזנבות וכוכבים מדלגים ,כמו שמבואר באותות השמים ,וגם כן
היה רופא טבעי כמו שבא בפרק השוכר [ב״מ פ״ה ע״ב] שמואל ירחינאה אסיא דרבי הוה חש ליה רבי בעיניה א״ל
אמלי לך סמא לא יכילנא ,אשטר לך משטר לא יכילנא וכו׳ עד אמר ליה אנא חזינא בספריה דאדם הראשון וכתוב
ביה שמואל ירחינאה חכים ליקרי רבי לא ליקרי ואסותיה דרבי על ידיה תהא ,ועל כרחך למד חכמת הטבע שאי
אפשר להיות רופא אם לא ידע זאת החכמה ,ורב פפא גם כן רופא מובהק היה כדאמרינן בראש השנה פרק קמא
[י״ז ע״א] ,רב הונא בריה דרב יהושע חלש על לגביה רב פפא חזא דחליש ליה עלמא ,א״ל לצבתו ליה זוזתא
+לפנינו :זוודתא +לסוף איתפח וכו׳ ,ורבי חנינא רופא מובהק הוה כדאמרינן פ״ק דחולין [ז׳ ע״ב] א״ר חנינא
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מעולם לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה ,וכמה חכמים היו רופאים ובקיאים בחכמת הטבע ,היעלה על
הדעת להרהר אחריהם ,ואין ספק מי שמבזה החכמה מבזה לומדיה ,והמה חכמים מחוכמים שוכני עפר ,ואעפ״י
שיש בדברי הפלוסופים דבור סרה בעניני ההשגחה ,וקצת מהם יגיעו עוד בשרשי התורה ,לא מפני זה יגונה מי
שלמד דבריהם ,כי אין ענייניהם תלויים באמונה אלא במופת ,ובמופתיהם +צ״ל :ומופתיהם +המה מופתי ראיה
שבקל חיש ידחה אותם ולא יטעה אחריהם מי שמלא כרסו לחם התורה לחם אבירים אכל ,כי גם הרבה מהם יחלקו
על הדברים מהם ,וכל מי שנתן לו השם עינים לראות וחלק לו בבינה ,יראה בעיניו ובלבבו יבין שאם [שכל] האדם
קצר מהשיג מה שלמעלה ממנו ושאין דרך למופת על זה ,והקבלה האמיתית תכריע לבטל סברה גרועה שיעלה
בדברי המתפלספים ,ועל כיוצא [בו] נאמר לא תהא תורה תמימה שלנו כשיחה בטלה שלהם [כב״ב קט״ז ע״ב] ,וכל
חרד בדבר ה׳ יבחר מדבריהם המועיל והמסכים לאמונתינו על דרך תוכו אכל קליפתו זרק כר׳ מאיר [חגיגה ט״ו
ע״ב] וישתמש מהם לרקחות ולטבחות.
סוף דבר טבחי טבוח וייני מזוג [ככתובות ג׳ ע״ב] לכלה ונחרצה לכלה הפשע ולהתם חטאת הדוברים עתק על
העוסקים בחכמה לקרוא מין ואפיקורוס מי שקרא בה ,והיה כצדיק כרשע להוציא לעז על חסידי עולם ואין לך
מספר אחר מטתן של תלמידי חכמים [כברכות י״ט ע״א] יותר מזה .ומה שאמרו בפרק מרובה [ב״ק פ״ב ע״ב]
ובסוף סוטה [מ״ט ע״ב] באותה שעה אמרו ארור המלמד את בנו חכמה יונית ,כבר פירש״י [שם ד״ה או] והרמב״ם
שהוא לשון חכמה שמדברים בו בני פלטין ואין שאר העם מכירין בו ,וכן נראה מאותו מעשה ,ומה שאמרו פרק
חלק ורבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החצונים ופרשו בגמרא [סנהדרין ק׳ ע״ב] מאי חצונים ספרי מינים
פרש״י שהם ספרי גלחים ,הולך לשטתו שקורא בכל מקום מין תלמיד יש״ו .וכן פירש הרמב״ם .אבל ספרי
הפילוסופים נקראין אצל החכמים חכמי האומות ,כההיא דפסחים ,ובפירוש אמר מגילה פ״ק [ט״ז ע״א] אמר ר׳
יוחנן כל האומר דבר חכמה אפילו מאומות העולם נקרא חכם שנאמר ויאמרו לו חכמיו .ומצאתי באגדה [כלה רבתי
פ״ז] +לפנינו הוא בשינוי נוסחא +מעשה בד׳ זקנים שהלכו להקביל למלכות פנימית והיה להם פלוסוף אחד חכם
ואלו הם רבן גמליאל ורבי יהושע ור׳ עקיבא ורבי אלעזר בן עזריא ,אמר ר׳ יהושע לרבן גמליאל רצונך שנלך ונקבל
פני ארסטו +עיין ר״ן פסחים קי״ד ע״ב +הפילוסוף חברנו א״ל הן ,הלכו וטפח לו ר׳ יהושע על הדלת וחשב
הפילוסוף שאין אלו אלא דרך ארץ של חכם ,יצא לקראתו וראה חכמי ישראל ,והיה מחשב בדעתו איך אתן שלום
לחכמי ישראל ,אם אומר שלום ר׳ גמליאל הריני מבזה את חביריו .א״ל שלום עליכם חכמי ישראל ור״ג בראש.
ראה גם ראה איך קראו לפלוסוף מחכמי האומות חברם מצד החכמה ,שאין חבר אלא בחכמה ,שכן מצינו בסוכה
פרק לולב הגזול [סוכה ל״ט ע״א] הלוקח לולב מחבירו ,ופירש״י [שם ד״ה הלוקח] ,ולי נראה הלוקח מעם הארץ
גרסינן ,דהא בעם הארץ קא מיירי כדאמרינן בגמרא ,ועם הארץ לגבי חבר לא קרי ליה חבירו.
ועוד אני אומר שהאומר שכל מי שלמד חכמה אחת או ספר מספרי האומות יקרא מאמין בהם ,אין לך אפקירותא
גדולה הימנה ,שהרי סנהדרין גדולה שהיו יושבי לשכת הגזית שמהם תורה יוצאת לכל ישראל ,היו בקיאים בכל
לשון ובטיב כל עבודה זרה שבעולם ,כדי שידעו העובד אם עבד דרך עבודתה לחייבו מיתה ,כדאמרינן פרק ר׳
ישמעאל [מנחות ס״ה ע״א] אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי חכמה בעלי מראה וכו׳ בעלי כשפים ויודעים
בשבעים לשון וכו׳ ,שהרי אמר [בסנהדרין ס׳ ע״א] הפוער למרקוליס והזורק לפעור פטור ,מפני שאין דרך עבודתה
בכך .ואמרינן [ע״ז י״ד ע״ב] עבודה זרה של אברהם אבינו ד׳ מאות פרקי הויא ,ואם מה שלומד האדם יקרא מאמינו
גם כן לא שבקת חי לכל בריה ,וחס ושלום שיספק האדם בזה ,ובפירוש אמרו בפסוק ולא תלמד לעשות כתועבות
הגוים אינך למד לעשות ,אבל אתה למד להורות [סנהדרין ס״ח ע״א] ,ולא מצינו בשום מקום שאסרו חכמים ללמוד
חכמת המחקר.

ומה שבא במנחות פרק שתי הלחם [צ״ט ע״ב] שאל בן דמא בן אחותו של ר׳ ישמעאל את ר׳ ישמעאל אני שלמדתי
כל התורה כולה ,מהו ללמוד חכמת יונית קרא עליו המקרא הזה לא ימוש ספר התורה וכו׳ והגית בו יומם ולילה
כתיב ,ראה שעה שאינה לא מהיום ולא מהלילה ולמוד בה חכמה יונית ,כבר פירשנו ענין חכמה יונית ,אבל לעסוק
בחכמת המחקר אינו אסור כמו שכתבנו ,אעפ״י שהאמת שאני מנעתי התלמידים בזמננו זה תמיד מללמוד חכמה
זאת מפני שנתמעטו הלבבות ונסתתמו מעייני החכמה ,ושמא יטה אדם לדברי הבאי כמו ששנו חכמים [אבות פ״ה]
ארבע מדות ביושבי לפני חכמים ספוג ומשפך משמרת ונפה ,ואמרו [שם /אבות /פ״א] חכמים הזהרו בדבריכם
שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים ,ואין לך גלות גדולה מזמננו זה שנתמעטה התורה ואין דורש
ואין מבקש .והנה מצינו שאפילו לחכמה המופלאה לא התירו להכנס האדם שמא יטה לבו ,וכמו שמצינו בד׳
שנכנסו לפרדס [חגיגה י״ד ע״ב] ולא יצא לשלום אלא ר׳ עקיבא ,כל שכן בדברים החיצוניים ,מכל מקום לא מפני
זה נתיר שישלח אדם רסן לשונו לבזות מי שלמד החכמה ומעשיו מסכימים עם התורה והמצוה ,תמים עם ה׳ אלהיו,
* אדרבא ראוי להדרו כיון שמעשיו מוכיחים לשם שמים ,וכמו שדרשו בפסוק ולא תונו איש את עמיתו עם שאתך
בתורה [ב״מ נ״ט ע״א].
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ועוד אני מדייק מהמאמר של קדושין [כ״ח ע״א] מהקורא לחברו עבד יהא בנדוי .ופרש״י שב״ד נזקקין לו לנדותו
שזה המבזה חייב נדוי ,שהרי פרש״י הטעם לפי שמזלזל בישראל כל כך זלזלו אותו גם כן[ ,כל שכן] בנדון דידן
שאין לך זלזול יותר גדול מזה לקרותו מין ואפיקורוס דגריע טפי מרשעי עולם ,שהרי הוא מכלל מי שמורידין [כע״ז
כ״ו ע״ב] וכמו שכתב הרמב״ם (פ״ג) [פי״א] מהלב׳ עדות [ה״י] ,המינים והמשומדים לא הצריכו חכמים למנותם
בכלל פסולי עדות ,שלא מנו אלא הרשעים ,אבל אלו הכופרים הם פחותים מהגוים וכר ,ואין להם חלק לעולם
הבא .ולפי הטעם האחר שאמר שטעם הנדוי הוא מרה כנגד מרה ,הוא מוקי ליה בארור דכתיב ארור כנען ,מוקמינן
ליה אנן בארור כדאמר בשבועות [ל״ו ע״א] ארור בו נדוי בו קללה +עיין מאירי קדושין עמ׳ קס״ז ד״ה כל תביעה+
כל שכן הכא דמוקי ליה בארור ,דכתיב ארור אשר לא יקים דדין הוא דנוקמיה בארור ,זהו הנראה לי מדינא בזה.
ואני מוסר הדבר ביד החכמים מורי התורה כפי ראות עיניהם לגדור פרצות נמרצות ,ולהביא עצות לעשות כפי הזמן,
שלא יהא כל אחד בונה במה ומקריב עליהם קרבן בטומאה כי במה נחשב ,ושב ורפא לו בלשון חכמים מרפא
[ככתובות ק״ג ע״א] .והנראה לעניות דעתי כתבתי .דוד ן׳ זמרה.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת ־ את׳ בר-אילן**
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ספר

ק ובך הדאב״ד
קל

ATI׳

בבא מיציקא
חלק ב׳
קל המפקיד ,הזהב
איזהו נשך ,והשוכר את האומכיך
בו נקתקו פירושי הדאב״ד הנמצאים בשיטה מקובצת ,בחידושים המיוהסיס
להריטב״א ,בספר ההשלמה ,בחידושי הרמב״ן ,דזרשב״א ,הדיטב״א .הד״ן .הדא״ש,

הנמוקי יוסר ,בספר המאירי ,בספר המאורות ובפירוש הדאב״ד קל הספרא.

השגות הדאב״ד קל הרי״ך ,הדמב״ם ובקל המאור קם דבריהם בלשונם .תשובות
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בקצרה.

רעו

קובץ הראכ״ד

לא יתלה עיניו על המקח .פירוש ,מפני שמשביח דעתו של מוכר.254

דף נט ע״א תנן התם תנור שחתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא רבי אליעזר
מטהר .לפי שהחול אינו מניחו להתחבר והרי הוא כשבור.255
[מחי׳ המיוחסים להרינוב־א]

תנן התם תנור שחתכו חוליות וכו׳ .עיקרה בכלים פ׳ ה׳ והכי איתא התם תנור שבא
מחותך מבית האומן ועשה לו למודים ,נותנן עליו והוא טהור ,נטמא .סלק את הלמודים טהור,
החזירן לו טהור .מרחו בטיט מקבל טומאה ואינו צריך להסיקו שכבר הוסק .חתכו חוליות
ונתן חול בין חוליא לחוליא ר׳ אליעזר מטהר וכו׳ .פירוש ,תנור שבא מחותך וכו׳ ,כלומר,
מחותך לארכו מלמעלה למטה ועשה לו למודים כמו עמודים שעשה לו סביב כמו עבותות של
טיט בהיקפו כדי שיחברוהו ולא יניחוהו להפרד ,ואותן עמודים נתנן עליו כשהוא טהור כלומר
כשעדיין לא הוסק ואלו הלמודים מחברות אותו ועושות אותו כלי לקבל טומאה ,אם נטמא
אח״כ וסלק את הלמודים טהור שהרי הוא כמי שנשבר שהלמודים היו עושות אותה כלי,
ואפילו החזירן לו טהור כי מאחר שהוסק ונתפרה שוב אין הלמודים מועילות בו כלום ,אלא
אם מרח בטיט עם הלמודים אז הם מועילות לחברן ולעשותו כלי ,זהו כשבא מחותך מלמעלה
למטה שהוא צריך למודים ,אבל אם חתכו חוליות כמו חוליות הבור שהחוליות הן כמו עטרות
עגולות ,אם לא נתן ביניהם חול בודאי בלא למודים ובלא שום דבר הרי הוא טמא כי הוא
מתחבר יפה מפני שכל חוליא כבדה נופלת על שלמטה הימנה ,אבל כשנתן חול בין החוליות
החול אינו מניח אותו להתחבר יפה .ועל כן היה ר׳ אליעזר מטהרו אע״פ שהוסק .וחכמים
מטמאים קסברי רבנן אין החול מונע אותם לחבר.
[חי׳ הראב־׳ד על מס׳ עדיות .פ־ז נז־ז]

דף נט ע״ב המאנה את הגר .באונאת דברים קאמר ,וההוא דריש עניינא הכתיב256
.257
וכי תמכרו ממכר אל תונו איש את אחיו ,ההוא באונאת ממון258
הלוחצו בשנים .כתיבי בגר עצמו בסדר ואלה המשפטים.258
ואקשי ליה הלוחצו נמי בשלשה .ולא ידענא היכא כתיב ,259אלא מדבתיב בעבד עברי260
לימודי נישן
 254שמשביח דעתו של מוכר .ואם לא יקנה אח״כ

 256דכתיב .ויקרא כה — יד.

יצטער המוכר שלא נתקיימה תוחלתו .עוד י״ל ,דעי״ז

 257באונאת ממון .משום דהתם איירי במקה

שמראה כאילו רוצה לקנות ,חושב המוכר שהוא דבר

וממכר כדכתיב ואם תמכרו ממכר וכו׳ ,משא"כ

חשוב שיש לו קונים הרבה על זה ,ולא ימהר כ״כ

בפסוק דכתיב ולא תונו איש את עמיתו שלא נזכר בו

למכרה כי אם בדמים מרובים ,ועי״ז יפסיד האפשרות

ענין מו״מ ,ופשוט הוא.

למוכרו.

 255והרי הוא כשבור .עי׳ מה שהעתקתי בפנים
מחי׳ הראב״ד על מס׳ עדיות ,ועפ״י דבריו שם תפרש
את הסי׳ בשם הראב״ד בחי׳ המיוחסים להריטב״א.

 258בואלה המשפטים — .שמות ,כב—ב ,ובם׳

כג— ט.
 259ולא ידענא היכא כתיב .ודברי רבינו מרפסין
איגרי ,דז״ל הגמ׳ :מ "ש מאנה דכתיבי ג׳ לאוין וגר

ר עז

כבא מציעא נט,

לא תרדה בו בפרך דהיינו לחיצה ,וכל שכן גר דבן חורין הוא .261וקשה לי גר ארבעה הוו

לימודיי ניסן

לא תונה ,וכי יגור אתך גר וכו׳ לא תונו אותו ,ולא

תונה ולא פירשה באיזו אונאה איירי הכתוב ,והכפילה

תונו איש את עמיתו ,וגר בכלל עמיתו הוא ,לוחצו

לאו זה ,אנו למדים דכשמאנהו בדברים עובר על

נמי שלשה כתיבי ולא תלחצנו ,וגר לא תלחץ ,ולא

שניהם גם על לאו דאונאת ממון ,ומכפילת לאו דלא

תהיה לו כנושה ,וגר בכלל הוא ,הרי התבאר להדיא

תלחץ אנו יודעים שעל אונאת ממון עובר על לאו

בגמ׳ דהפסוק השלישי שמזהיר על אונאת הגר הוא

דאונאת דברים .ולהמתיק הדברים י״ל ,דאינו דומה

"ולא תהיה לו כנושה" .ועל כרחך צ״ל

צערן של דברים לצערו של אונאת ממון ,ולפיכך

דגירסא אחרת היתה לרבינו בגמ׳< שהקשתה הגמ׳

ישנם גבי ישראל לאוין מיוחדים ,אבל בגר העידה

"לוחצו נמי ג׳ כתיבי" ולא פירשה מה הן הג׳ לאוין.

התורה דבין כשמאנהו בדברים ובין כשמאנהו בממון

וע״ז כתב רבינו דב׳ לאוין של איסור לחיצה כתובים

יש לו דו— צער .דכשמאנהו בממון אז מלבד שיש לו

אזהרת

גבי גר עצמו ,ושאל מהו הלאו השלישי.

צער שאבד ממונה יש לו צער הנפש שסובל מחמת

שוב עיינתי ברמב״ם פי״ד מהל׳ מכירה הל׳ טו,

שהוא גר ,ודומה לו שמקפחים ממונו רק משום שהוא

שמפורש מדבריו שלא היתה לפניו הגירסא המובאה

גר ,וזמש״א התורה כי אתם ידעתם את נפש הגר .וכן

בשמעתין כגי׳ רש״י ,ולפיכך פירש בענין אחר ,עיי״ש

להיפך ,כשמאנה רק בדברים מרגיש צער כפול ,צער

מהרמב״ם

שמבזהו דלא גרע מאילו ישראל שנעלב ,ועוד צער

שמפרש שאין לחשוב את הלאוין שהוכפלו ללאוין

נוסף שמרגיש פחיתותו שהוא גר ,והוה כאילו הי׳

מיוחדים כי אם ללאו אחד ,ורק הלאוין שבאו

כאן גם צער של אבדן ממונו ,ולפיכך עובר על ג׳

לענינים נפרדים יש לחשוב במנין הלאוין .ומציגו ב׳

לאוין ,כנלפענ״ד לפרש דברי הרמב״ם.

בה״ה

שהניח

דבריו

בתימה.

ונראה

לאוין בישראל ,חד לאונאת ממון והוא הלאו של "וכי

אבל הראב״ד לא ניחא לי׳ לפרש כן כפירש״י

תמכרו ממכר לעמיתך וכו׳ לא תונו איש את אחיו",

מסברא דנפשי׳ ,דקאי על לאו דלא תהי׳ לו כנושה,

וחד לאונאת דברים והוא הלאו של "ולא תונו איש

דאין זה ענין ללאו דלא תלחץ שהוא ענין קיפוח

את עמיתו ויראת מאלקיך" .ובגר יש לאו מיוחד שבא
לאזהרת אונאת הגר "וגר לא תונה" .אלא כיון שכתוב

זכויותיו בתור אדם ,כבנ״י במצרים שנאמר בהם וגם
ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אותם ,שהעבידו

בגר סתם וגר לא תונה ואפשר לפרשו על אונאת

אותם בפרך יותר משאר עבדים והשפילו את ערכם

דכרים או אונאת ממון ,והכפילה התורה עוד הפעם

האנושי ,ולפיכך פירש דקאי על הלאו שנאמר בעבד

וכי יגור גר אתכם לא תונו אותו ,כיונה בזה התורה

עברי לא תרדה בו בפרך.

לומר שאם מאנהו בדברים עובר גם על לאו דאונאת

ומסברא דנפשי׳ לא ניחא לי׳ לפרש דקאי על לאו

ממון ,וכן מכפילת לא תלחץ אנו למדין שעל אונאת

דלא תהי׳ לו כנושה ,דאזהרת לחיצה משמע לרבינו

ממון עובר גם על לאו דאונאת דברים ,ונמצא שאם

דהוא ענין קיפוח זכויותיו בשביל שהוא גר ,דמחמת

מאנהו בין בדברים בין בממון עובר על ג׳ לאוין.

שאין לו גואל שיגן עליו משעבדים אותו יותר

וא״ת שיעבור על ששה לאוין ,ב׳ לאוין דאונאה בגר

משכירי

וב׳ לאוין באונאת ישראל ,וב׳ לאוין דלחיצה הנזכרים

עבודתו ,וא״כ אין זה ענין ללאו דלא תהי׳ לו כנושה,

ישראל,

או

משלמים

לו

פחות

בשביל

בגר .זה אינו ,דהב׳ לאוין בגר באו ללמד דבר חדש,

דהלחץ

דבין באונאת ממון ובין באונאת דברים עובר על שני
לאוין דאונאה ,והלאוין שנאמרו בישראל צריכי

זכויותיו בתור אדם ,אלא שאסרה התורה לתבוע

ללמדנו דעל אונאת ממון עובר לחוד רעל אונאת
דברים עובר לחוד .והא דכתב הרמב״ם דעובר על
הלאוין שנזכרו גבי ישראל ,דמלאוין אלו אנו למדים

שיש חיוב מיוחד בעד אונאת ממון וחיוב מיוחד בעד
אונאת דברים ,והשתא דסתמה התורה בגר וכתבה לא

שגורם

המלוה

ללוה

אינו

מסוג

קיפוח

החוב בחוזק ולדחקו לפרוע חובו.
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 261וכש״ב גר דבן חורין הוא .ולכאורה ק״ו

פו־יכא הוא ,שהרי דרשו בתו״ב פרשת בהר סי׳ רמח,
עה״כ לא תרדה בו ,בו אי אתה רודה אבל אתה רודה

בבן חורין בפרך ,וכן פסק הרמב״ם בפ״א מהל׳

רעה

קובץ הראב״ד

דכתיב בכי תצא 262לא תסגיר עבד וכר ,וכתיב 263עמך ישב וגר ,בטוב לו לא תוננו .ואפשר
דההוא נמי באונאת ממון הוא דהא כתיב בטוב לו.264
מפני מה הזהירה תורה בל״ו מקומות ,ואמרי לה במ״ו מקומות בגר.
נראה לי רכל היכא דכהיב (בהם) [ככם] (בגר) 265או כגר (קכאזרח וכיוצא בו קרי ליה
הזהרה .אבל כמדומה לי שאין החשבון מכוון לא לל״ו ולא למ״ו .266והמחלוקת שיש בין
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עבדים הל׳ ז׳ ,והראב״ד לא השיג כלום על זה ,הרי

במקום שייטב בעיניו" ,ולא תוננו" כלו׳ והזהירה

שמותר לעבוד בבן חורין עבודת פרך .אמנם זו פירכא

התורה שאסור להונותו באונאת ממון ,דהיינו להשכיר

ותברא בצידה ,וז״ל הרמב״ם שם :בד״א בעבד עברי

לו הדירה ביוקר ,או שאם מוכרו בית בבתי החצירות

מפני שנפשו שפלה במכירה ,אבל ישראל שלא נמכר

ויש מעט ימים לפני יובל ,אל יוננו במחיר.

מותר להשתמש בו כעבד שהרי אינו עושה מלאכה זו

ורבינו לשיטתו שאינו מפרש כהרמב״ם דכשאינהו

אלא ברצונו ומדעת עצמו ,עכ״ל .ולמדים אנו מזה

בממון עובר גם על לאו דאונאת דברים ,אלא המאנה

שאם יעבוד בבן חורין עבודת פרך שלא מרצונו

את הגר בדברים עובר על ג׳ לאוין ,ב׳ שנאמרו אצל

ודעתו ,כש״כ שיעבור על לאו זה ,כמו שכ׳ רבינו.

גר ,ואחד שנאמר אצל ישראל גבי אונאת דברים ,ועל

ועוד נראה לומר ,שמש״ב רבינו כש״ב גר דבן חורין

לחיצה עובר בג׳ לאוין ,ועניינו כמו שפירשנו שאסור

הוא ,אינו לפענ״ד מפני שהוא מיוחס יותר מעבד

להעבידו בדברים בזויים שהם מיוחדים לעשיית

עברי ,שהרי עבד עברי נחשב מקהל ה׳ ,ואסור

העבדים ,או קיפוח זכותים אחרים שזוכה בהן בתור

במצרית של ב׳ דורות הראשונים ואסור בממזרת,

ישראל ,אבל על אונאת ממון עובר רק על לאו דוכי

משא״ב גר דמותר באלו ,דקהל גרים לא איקרי קהל,

תמכרו ממכר לעמיתך אל תונו איש את אחיו ,ועבד

אלא דסד״א דכשמכר עצמו לבד הרי הוא כאילו

בכלל עמיתך ,ואם הלאו דלא תוננו דנאמר גבי עבד

הסכים לעבוד עבודת פרך מדעתו והו״א דמותר,

שברח קאי על אונאת ממון ,הרי עובר על שני לאוין,

משא״ב בן חורין דמעולם לא הסכים לזה .ולכאורה

וליכא להקשות דעובר על ארבעה ,כ״נ לפרש בדעת

נראה דבעבד לא מהני מחילה ,כלומר שאף שיתנה

רבינו.

 265דכל היכא דכתיב בהם בגר או כגר וכאזרח.

עמו בשעת מכירה שקונהו ע״מ לעשות עמו מלאכה
בזויה וכדומה ,הרי הוא עומד עדיין באזהרת לא

כך

תרדה בו בפרך ,וצ״ע כעת.

להריטב״א.
ובשיטמ״ק בשם תלמיד הר״פ כתוב דחשיב כל

 262דכתיב בכי תצא .דברים כג— טז.

היא

גירסת

השיטמ״ק,

ובחי׳

המיוחסים

המקומות שנזכר בו הגר ,כמו גרים הייתם וכמו

 263וכתיב וכו׳ .שם פסוק ח .וכוונתו להקשות,

ואהבת את הגר וכיוצא בו .ועי׳ בתוד״ה ואמרי לה

לפירושו דילפינן מק״ו ראם אסור ללחוץ עבד כש״כ

במ״ן בסוגייתנו.
 266שאין להחשבון מכוון לא לל״ו ולא למ״ו.

שיש לאו רביעי באונאת גר ,דנאמר גבי עבד שברח

— בתורה הוזכרו:

מעם אדוניו והתיישב בא pישראל "לא תוננו",

אותו לאזרח הארץ.

שאסור ללחוץ גר בן חורין ,א״כ אמאי לא נלמוד

שאסור לצעק בדברים ,וכן תירגם יונתן בן עוזיאל

לא תוניניה במלין ,כש״כ שאסור לאנות את הגר ,ובין
אם נפרש דהכתוב איירי בנכרי שברח מעם אדוניו ,או

בעבד כנעני איכא הק״ו הנ״ל.

 264ואפשר וכו׳ באונאת ממון וכו׳ .לכאורה נראה
לפרש כוונת רבינו ,דהכתוב מזהיר שיש לו רשות
להתיישב באחת מערי ישראל בטוב לו ,כלומר

 8פעמים תיבת גר שמשוה

 2פעמים תיבת וגר שמשוה אותו לאזרח הארץ.
 8או  9פעמים תיבת הגר שמשוה אותו לאזרח

הארץ.
[ומסופקני אם הם  8או  9פעמים ,משום דבקרא

[ויקרא ,קדושים ,יט— לד] כתיב כאזרח מכם יהיה

לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם
בארץ מצרים ,אם נחשוב כתוב זה כשנים או כשלשה,

א מציעא נט ,כ

רעט

החשבונות הללו מפני שזה מחשב כל המקומות שנזכר בו הגר וזה אינו מחשב אותם
המקומות שנזכר בהם בתורה עני ויתום ואלמנה.267
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כיון דנכפל שם פעמים כאזרח מכם יהי׳ לכם הגד,

וגם ואהבת לו כמוך].

 8פעמים תיבת והגר שמשוה אותו לאזרח האח.

שאין החשבון של ל״ו פעמים שהזהיר הכתוב ומ״ו

פעמים מכוון כמו שכתב הראב״ד.
אמנם אם נמנה את הב׳ של פרשת קדושים
כאזהרה אחת ,מפני שהכפיל כתוב אחד פעמיים אותו

 1פעם תיבת כגר שמשוה אותו לאזרח הארץ.
 Iפעם תיבת וכגר שמשוה אותו לאזרח הארץ ,.דבר אז הוה 37־ ,51 —14ומכוון החשבון של ל״ו אם
 4פעמים תיבת כגר שמשוה אותו לאזרח האח .לא נמנה כל הכתובים שמשוה גר ליתום ואלמנה.

 4פעמים תיבת לגר שמשוה אותו לאזרח האח.

והחשבון של מ״ו אינו מכוון .או אם נמנה את הכתוב

 11או  9פעמים תיבת ולגר שמשוה אותו לאזרח

הנ״ל לשתי אזהרות אם נפחית  15כתובים מסך הנ״ל

האח.
 IIפעמים נזכר בתורה תיבת ולגר ,אמנם שנים

מפני שהב׳ בפרשת כי תצא שכתוב בו "לא תעשק
שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך

מהכתובים כבר נמנו .אחד ,בערך גר ,ואחד בערך

בשעריך" ,שמשוה את הגר לשכיר עני ואביון בין

כגר ,ומסתבר דאין לחשוב אותם בכפלים.

הכתובים שמשוה גר ליתום ואלמנה ,אז יש למעט 15

 4פעמים חיבת וגרך המשוה אותו לאזרח האח.

כתובים והוה 36־ 51 — 15והוה החשבון מכוון לל״ו.

 1פעם תיבת מגרך המשוה אותו לאזרח האח.

ועכשיו נעיין בהחשבון של מ״ו שלכל החשבונות

סך הכל  50פעמים שהשותה התורה את הגר

הוה יותר ממ״ו .והנראה לומר שכל אותם כתובים

או  52פעמים אם נמנה גם את הספיקות

שמזהירים על זכיות של גר תושב אינם בכלל אזהרות

לאזרח

האח

שהזהירה התורה שלא לאנות את הגר צדק ,מפני ב׳

הנ״ל.
 267וזה אינו מחשב וכו׳ .ו—  14כתובים מהם

טעמים :א) דגר צדק וגר תושב שונים הם לגמרי זה

המשוה את הגר ליתום ואלמנה ,ובחד קרא דכתיב לא

מזה ,דאחד מהם הוא ישראל גמור ,והשני בן נח

תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשד בארצך

כשר ,ואין למנות את האזהרות שהזהירה התורה שלא

בשעריך [דברים כד—יד] ,שמשוה גר לעני ואביון,

לקפח זכויות הגר תושב בכלל האזהרות שהזהירה

אני מסופק אם למנותו בתוך הכתובים שמשוה גר

התורה שלא לאנות את הגר צדק .ב) ועוד שאפילו

או שמשוה גר ליתום ואלמנה .והנה אם

באותן המקומות שהזהירה התורה על זכויות הגר

תפחית 35־ ,50—15ואם תפחית 36־ ,50 — 14ויוצא

יש להיוכח שאינו דומה ממש לישראל,

לאזרח

האח

מזה דלכה״פ ישנם  50כתובים המשוים גד לאזרח

האח

אם נמנה גם את הכתובים שבהם נשתוה גר

תושב,

ואפרטם אחד לאחד וירוח לנו:

בויקרא ,פרשת בהר [כה— לה] כתוב וכי ימוך

ליתום ואלמנה ,ו 35כתובים המשוים גר לאזרח האח

אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך,

אם לא נמנה הכתובים המשוים גר ליתום ואלמנה,

הרי שהשוה גר תושב לישראל ,אבל בכתוב שאחר זה

וצדק הראב״ד במש״א שהחשבון ל״ו ומ״ו שהוזכר

מבואר מיד שאינם שוים ממש זה לזה ,דכתיב אל

בגמ׳ אינו מכוון.

תקח מאתו נשך ותרבית ,ולא נאמר אל תקח מאתם,

והנה אם נמנה את הכתוב בקדושים יט—לד

הרי שמותר ליקח נשך מגר תושב ,א״כ ש״מ שאינם

כשתי אזהרות משום שכתוב בו כאזרח מכם יהיה

שוים ממש ,ולפיכך אין לכלול אזהרת גר תושב

לכם הגד הגר אתכם ,ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם

באזהרות שהזהירה התורה על אונאת גר צדק[ .ועי׳

באח מצרים ,הרי שהזהיר הב׳ כאזרח מכם יהיה לכם

בגמ׳ ב״מ דף עא עמ׳ א].

הגר ,והשוה גר לאזרח ,וגם הכפיל ואהבת לו כמוך,

וכמו כן הפסוק בשמות ,פרשת משפטים [כג— יג]

שהשוה את הגר לישראל ,נמצא שב— 51פעמים
השותה התורה גר לאזרח ,ואם תפחית כל הכתובים
שמשוה גר ליתום ואלמנה הוה 37־ ,51 — 14נמצא

שכתוב בו "וינפש בן אמתך והגר" ,פירשה הגט׳
ביבמות [מח ]:דבגר תושב הכתוב מדבר ,וגם שם אין
משתוה מצות שביתה של גר תושב לישראל ,שגר

קובץ הראב"׳

ר2
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תושב מותר לעשות מלאכה לעצמו ,ואסור לעשות

עולים דברי האמוראים בדיוק גמור ,ומובנים דברי
הראב״ד שכתב שכמדומה לו אין החשבון מכוון

מלאכה לרבו ישראל ,עי׳ בשו״ע או״ח סי׳ ד״ש.
וכמו כן הפסוק בבמדבר ,פרשת מסעי [לה—טו]

מחמת הקושי שיש בדבר ,שאם הוא מ״ו ,אז אם

לבני ישראל ולגד ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים

נמעט הכתובים של גר יתום ואלמנה עולה החשבון

האלה למקלט וכו׳ ,איירי בגר תושב ,וגם שם שונה

לפחות מל״ו ,ואם תמנה הכתובים של גר תושב אז

דין גר תושב מאזרח ,כמו שפירשה הגמ׳ מכות [ט].

עולה ליותר ממ״ו ,ואלה ואלה דא״ח .כנלפענ״ד

עיי״ש.
וכן אין למנות את הב׳ בדברים ,פרשת נצבים

בס״ד.
עוד יש ליישב באופן אחר ,דכו״ע מודים שאין

[כט— ז] דכתי׳ טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך

למנות את הכתובים שמזהירה התורה על זכויות של

מחטב עציך עד שאב מימיך ,מב׳ טעמים :חדא ,דאין

גר תושב מהטעמים שכתבתי למעלה ,ולפיכך עולה

להוכיח מכתוב זה ששוה הגר לאזרח ,דאף שכרת

מנין האזהרות שמשוה התורה את הגר לאזרח למ״ו,

ברית עם כולם ,עכ״פ מסדר הב׳ נראה שמנה החשוב

ומ״ד דעולה לל״ו ,סובר דאין למנות אלא את

חשוב קודם ,כן פירש״י שם ,וא״כ אדרבא מב׳ זה יש

הכתובים שמזהירה התורה רק על זכויות של גר יתום

להוכיח שאינו שוה גר לאזרח .ועוד דכיון שהוזכר

ואלמנה בלבד ,אבל אותם הכתובים שהתורה כוללת

בכתוב זה גם חוטב עציך ושואב מימיך ,שמשה רבינו

את העשיר עם הגר והעני ביחד ,יש למנותם בכלל

ע״ה גזר עליהם שלא להתחתן בהם ,א״כ מנא לך

האזהרות שהזהירה התורה להקפיד על זכויות הגר

שגר הוקש לטפכם נשיכם ,אפשר שהוקש לחוטב

כבאזרח ,שהרי לא הזהירה התורה על הגר רק מצד

עצים שאין לו זכויות של ישראל גמור .וכד תמעט ד׳

שמסתמא הוא עני ,כיון שבאותו כתוב הזהירה תורה

פסוקים אלה מאזהרות שהזהירה תורה על גר צדק,

על הלח בתור שהוא לוי ,ולא בתור שהוא עני ,וכן

אם נחשוב את מספר הכתובים לחמשים [עי׳ מש״כ

באותם כתובים שהזהירה התורה על המצוה של

שמחת נפשו ובניו ובנותיו ,ושמחת הלח הגר היתום

לעיל] מכוון המספר למ״ו.

אמנם אם ניצלנו מהזאב פגשנו בארי ,שהרי אם

והאלמנה ,יש להוכיח מכאן שרצון התורה שחשובים

החשבון מכוון למ״ו כשנכלול את הכתובים המשוים

שמחתם של אלה כשמחת עצמו ,וכ״כ רש״י על

גר ליתום ואלמנה ,א״כ אם לא נחשוב את הי״ד

חומש דברים ,פרשת ראה [טז— יא] עה״כ והלוי

משוה גר ליתום ואלמנה ,עולה

והגר וגו׳ ,ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך בנך ובתך

החשבון ל״ב .ואפשר שזאת היא קושיית הראב״ד

ועבדך ואמתך ,וכ״ה שם בפסוק יד שנא׳ ושמחת

כתובים שבהם

שאין החשבון מכוון ,דאם הם מ״ו פסוקים בסך הכל,

בחגך אתה ובנך וכו׳ והלוי והגר ,וכן הוא שם

א״כ אם לא נחשוב את הכתובים של גר יתום ואלמנה

[יד— כט] ובא הלח כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר

הוה ל״ב ,ואם נחשוב את כל המקומות שנזכר בהם

והיתום והאלמנה אשר בשעריך ,הרי שמקיש הכתוב

גר ואפילו הזכויות של גר תושב ,אז החשבון עולה

את הגר שנוטל מעשר עני ,להלוי שנוטל מעשר

ל״ו ,אבל בסך הכל עם הכתובים שמזהיר על אונאת

ראשון מחמת חשיבותו שעובד בביה״מ .וכמו כן

גר יתום ואלמנה הוה לכה״ם חמשים .וצ״ל שלמ״ד

הפסוק בדברים פרשת כי תבא [כו—יב] שנא׳ כי

שאמר שהתורה הזהירה במ״ו מקומות ,מונה את

תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית

אונאת גר יתום

שנת המעשר ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ,הרי

ואלמנה ,ואינו מונה את הכתובים שמזהירה התורה

שהקיש את המעשר עני שנותן לגר ללח שצריך

על שמירת הזכויות לגר תושב.

לתיתו מעשר ראשק ,וכן אין למנות את הב׳ בפרשת

הכתובים שמזהירה התורה

על

והמ״ד שאומר שהזהירה התורה בל״ו מקומות,

כי תבא "וגם נתתיו ללח ולגר ליתום ואלמנה" ,שגם

מונה גם את הכתובים שמקפידה התורה שלא לקפח

שם משוה את הגר ללח ,שכמו שאתה מוזהר על הלח

זכויות הגר תושב ,וק״ו שלא לאנות את הגר צדק,

אתה מוזהר על הגר ,ונשארו תשעה מקומות שמשוה

ועולה החשבון לחמשים ,אלא שאינו מונה את

את הגר רק ליתום ולאלמנה ולעני ואלה הם:

הכתובים שבהם מזהירה תורה על אונאת גר יתום
ואלמנה ,ואז עולה החשבון לל״ו מקומות ,ולפי זה

-.1חקרא ,קדושים [יט— י] .2 .חקרא ,אמר
[כג— כב] .3 .דברים ,כי תצא [כז—יד] דכתיב לא

רפא

בבא מציעא נט ,ב

והא אמרת רישא אין מערכין .קשיא לי לימא ליה מאי אבל נותן לו שמריו בפני עצמו
שלא על ידי תערובת .268ואיכא למימר הכי דקשיא ליה כיון דאמרת רישא אין מעו־בין ,אפילו
בפני עצמן נמי לא ליתיב ליה ,דילמא איהו מערב להו ומזבין .269אי נמי הכי אקשינן דאי
ללוקח קאמר שנותן לו את השמרים ,היה לו לומר אבל מקבל הוא שמרים כדאמר לענין
שמן 270אלא נותנין ליין את שמריו קאמר ,ומאי ניהו לערבן .ולישנא דתוספתא 271נמי הכי

לימודי ניסן
תעשק שכיר עני ואביו מאחיך או מגרך אשר בארצן

והמ״ד דסבר דבל״ג מקומות הזהירה התורה ,י״ל

בשעריך ,הרי שמדמה גר לעני .4 .פרשת עקב,

שהוא ממעט את הי״ג מקומות שמשוה את הגר

[י—יה] .5 .כי תצא [כד—ת] .6 .שם [בד— יט].7 .

ליתום ואלמנה ,וגם אינו מונה את הב׳ דפרשת כי

שם [כד— כ] .8 .שם [כד— כא] .9 .פרשת כי תבא

תצא [כד— יד] ושמחת בכל הטוב וכו׳ ,כיון שאינו

[כז — יט].
וא״כ מאן דמונה מ״ו י״ל שמונה כל הכתובים

שוה הגר לישראל לכל דיניו .וכד תמעט ט״ו כתובים

ממ״ח ,נשאר החשבון ל״ג ,כנלפענ״ד ,ואם שגיתי ,ה׳

כמו שביארנו למעלה ,ומ״ד שיש ל״ו אזהרות ,סובר

יסלח לי.

דהב׳ דלא תעשוק אין למנותו בתוך האזהרות ,מפני
שג״כ זה מזהיר על הגר בתור עני ,שמסתמא הוא עני,

 268קשיא לי וכו׳ נותן לו וכו׳ שלא ע״י תערובת.

ונאמר

שהשמיעתנו

משנתינו

שאם

התנה

עמו

ואם תפחית ט׳ ממ״ו נשאו ל״ז ואכתי אינו מכוון.

שימכרנו מאה לוגין יין ,אינו צריך לתת לו יין מזוקק

ואפשר שמ״ד זה אינו מונה את הב׳ דפרשת כי

של מאה לוג ,אלא כשמריק היין מחביתו לכלי של

תבא [כו— יא] שנא׳ ושמחת בכל הטוב וכו׳ אתה

לוקח מצרף גם השמרים בחשבון המאה לוג ,אבל

והלוי והגר אשר בקרבך ,כי הגר מביא ואינו קורא

נותנו לו בפני עצמו ולא מערכן עם היין ,דלאחר

שאינו יכול לומר לאבותינו ,ונמצא שאינו שרה ממש

שהפרידן אם מערבן אח״כ פוגם טעם היין .או נאמר

לישראל ,וכד תמעט אלה י׳ פסוקים ,נמצא החשבון

שהשמיעתנו משנתינו דלא

שמא יערבן

מכוון לל״ו מקומות שהזהירה התורה ששוה הגר

הלוקח ביין וימכרנו מבלי להודיע ללוקחים שנתערב

לישראל ,אכן הראב״ד שב׳ שיש למעט רק המקומות

השמרים ביין לאחר שהופרד.

שמשוה גר ליתום ואלמנה ,צדק במש״ב שכמדומה לו

חיישינן
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למכור לו השמרים בפני עצמן ,ש״מ שמותר לערבם

שאין החשבק מכוון.

פ׳ר׳ אב הגירסא היא דלחד מ״ד

ביין ,דבלאה״ב היה אסור משום לפני עור .ולמדנו

הזהירה התורה במ״ח מקומות על אונאת הגר ,ולחד

מרבינו דין מחודש ,שאסור למכור יין של היום עם

והנה בדפ

שמרים של אתמול אפילו הם מפורדים ,דשמא יערבם

מ״ד הזהירה התורה בל״ג מקומות.

והנה לפי החשבון שעשיתי שישנם מ״ו מקומות
שהזהירה התורה על שיויון גר לאזרח הן בחיוביו והן

בזכויותיו,

מבלי למנות הכתובים

העוסקים

וימכרם ביחד ,דהא אסור לערב יין של היום עם
שמרים של אמש.

בגר

ותמיהני דאם יש לחוש שמא יערב השמרים ביין

תושב ,והכתוב של פרשת אתם נצבים ,שמשמעו

וימכרנו יק מעורב ,א״כ איך אמרה הגמ׳ וכי תימא

שאין גר חשוב כישראל אע״פ שגם עמו כרת ברית,

מאי נותן לו את שמריו דקא מודע ליה וכו׳ ,דמה

אם נמנה את הב׳ דפרשת קדושים [יט—לד] כאזרח

מהני שמודיעו ,הא אנו חוששים שמא ידמה את

מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ,ואהבת לו כמוך,

הלוקחים ממנו ,וכמו שאסור לתיתו יין עם שמרים

כשתי אזהרות ,וגם את הב׳ דפרשת שלח [טו— טו]

שאינם מעורבים שמא יערבם וימכרם ,כש״כ שלא

שנא׳ הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר ,חקת עולם

יועיל מה שמודיעו ,וצע״ג.

לדורותיכם,

שבמ״ח
לאזרח.

ככם

כגר יהיה

לב׳ אזהרות ,נמצא

מקומות הזהירה התורה על שויק הגר
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בולל חידושים ופלפולים על סדר התרי׳ג נמות

ומיוסד על ספר החינוך להרא״ה י׳י

חלק ראשון
ספר

בראשית שמות
מאת

הרב

הגאון

המפורסם חסידא ופרישא וכו׳ מו״ה

אברהם
ה״«יי «•״ אפרים פישל מאיר "!־ל
מארגענשטערן אמי מיי שאדעק
זצללה״ה בן

הרב

הגאון

המפורסם

הובא לביה״ד ע" י בני חמחבר.

נדפס מחדש ע״י נכד המחבר

אלעזר אהרן בן הרה״ח מוה״ר צבי זאב הי״ד מורגנשטרן

־׳
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הגר

אפרים

ומ״ש כאן בניו מקומות המירה התורה מליו עיין
מצוה מליו לאהבו וכן מל לאו דלא תשנא את אחיך
נמ״ו
במנ״ת שב׳ שהוא טיס דנש״ס אימא בליז או
דאימא בגת׳ ואם הוא רשע מצוה לשנאתו יכן מבואר
קידושין
מקומות הזהירה התורה מל הגר" אולם נחום׳
בר״ס ובחינוך זיל מצזה רמ״ב ורל״ח דאם הוא רשע
מקימות
ע״ג דיה קשים גרים לישראל שכתבו ג״כ בכיר
מצוה לשינאו ,וכן כוודאי אס הוא גר ישע דמצוה לשנאתו
כלשון הרהמ״ח ז״ל ,והנה פשק
ואמאי יגרע אונאת ובריס
לי נאם נר מאנה את תכירו אפילו בדברים שנאמר וגר לא תונה .ואע׳־פ שאנו בגר מאהבת הגר אם הוא
נר אם פוכר ג״כ נלאו מוזהרים בזה בישראל וזה כיון שנכנס בדתינו רשע דוודאי אינו מוזהר עליו"
יהירים של גר .ואפשר לומר הרי הוא כישראל הוסיף הכתוב לגו האזהרה בו ועל הראי׳ שהביא המנ״ח זיל
דדיקא בישראל המאנה את וגם נכפלה האזהרה עליו דכתיב לא תוגו ■עם וממיתו כתיב באונאת ישראל
הגר הוא ואונאת הגר משום אהדת לפי שענין האונאה אליו קרובה יותר מבישראל אבל באונאת גר טל כל
טעמים דאיתא בספרא שלא כי הישראלי יש •לו גואלים שתובעים עלבונו .ועוד אופנים מוזהרים עליו משום
יאמר לו אמש היית מכו״ס טעם אחר בו שיש בו השש שלא יחזור לסורו דלא כתיב ממיתו דוקא ,זה
ופכשיו נכנסת שתת כנפי מכעס הבזיוגות .ואמרו בספרים שלא תאמר לו וודאי אינו וראי׳ לזה מהכאת
השכינה והשאר מעמיס שהזכירו אמש היית עובד ע״ג ועכשיו נכנסת תחת כנפי אכ ואס או קללת אג ואם
רז״ל משום ונפשו ששלה"
השכינה:
וכיבוד אב ואם ומקשה השים
אמנם זאת דוקא בישראל משרשי המצוה מלבד מה שכתבנו כדי לכוף את סתם בנ״ד אמאי יהי׳ ככיבוד
המאנה אח הגר אבל אם גר
יצרנו לעולם לבל נעשה כל אשר נמצא אב ואס אם הם רשעים
מאנה אח הגר עם הוא בכהינו לעשות לרעה ע״כ הזהירתנו בזה האיש דאקרי כאן ונשיא בעמך לא
כמוהו ואפשר אין המתאנה שהוא בינינו בלי עוזר וסומך ויש כת ביד בל תאור והאי איט מושה חמשה
מתעמל בזה כלל כיון שגס אהד ואחד ממנו לעשות לו רעה הזהירתנו התורה ממך משיה בב״ק דן}
אמ״ג
ובכתובות
המאנה גר במוהו" ועוד והלאו לבל נעביר עליו את הדרך כלל אפילו בדברים וב״מ
הזה לישראל נאסר שלא יאנה כאלו הוא כאהד ממנו .ומתוך גדרים האלה נקנה ועמך כתיב דוקא גבי נשיא
אס הגר" והגס דגם גר נפש יקרה ומסולסלת מעוטרת המרות לקבלת הטוב ואם אינו מושה מעשה ממך
ומותר לקללו ובקללות אחרים
כישראל לכל המצות" אמנם
ויושלם בנו הפץ הש״י שחפץ להיטיב:
למנין לאו טסך לגר אפשר דיני הפצוה כגון רוב האזהרות שהזהירנו ז״ל כתיב לא שקלל חרש ולא כתיב
והודיעונו להזהירנו עוד בדבר שבכ״א מקופות בי׳ סמך וכן בקללת אב ואם
שאין הגר מוזהר ט״ז" אולם
אפשר לדון דפסקיק כרבנן הזהירה התורה עליו וכתבו גם כן לחיזוק המצוה או בהנאתם והוא חמורה
ולא דרשינן מממא וקרא שבאותו לשון שנצמוינו באהבה המקום נצטוינו שבחמורות וג״כ לא כתיב בהו
אפע■ ה״ה גר מוזהר מל באהבת הגר שבאהבת המקום כתיב ואהבת את בסמך וח״מ ילפינן מני׳ ונשיא
אונאת הגר זגפ״מ לסכרת הש״י .ובאהבת הגר כתיב ואהבתם את הגר .והרבה ואס איט פושה ממשה ממך
המניס ז״ל וטל לאו ואונאת דברים כאלו במדרשים ובקצת מקומות בגם׳ (ה״ה דאיט מוכר מל קללתם ונ״ש
בישראל פשוט דאינו עובר
הגר היא אמי׳ באינו ממך
מי׳ ש״ז>:
בחורה ובמצות דווקא הלאו ונוהגת בכ׳יט ובכ״ז בזכרים ונקבות והעובר עליה דילפינן מני׳ ונשיא וכתיב
באונאת ישראל הוא וצריך
וביזהו עבר על לאו ואין לוקין עליו בי׳ בעמך וכן איחא בסנהדרין
דילפיכן הכל מנשיא
דך
להיות ממיתו בחווה ובמצות
לפי שאין בו מעשה:
הגר
אבל מל לאו ואונאת
ופטור אם אינו פישה ממשה
בממון
הגר
את
להונות
שלא
סד
m
הוא אפי׳ אינו ממיתו בחורה
ממך ,ואם כן גס באונאת
שלא להונות הגר בממון שאם גר ילפינן מאונאת ישראל
ובמצות" וא״כ נפיח ואם
הגר איט ממיס בתורה
יהיה לנו עמו משא ומתן שלא ואם אינו ממיתו בתורה
ובמצות ואם הי׳ ישראל המאנה
ומצות וחוסר להונות אותו
להונות
אותו מוכר על לאו דגר לא מונו כסברת המניח זיל
בדברים וכמעט שפשוט אצלי הדברים כן וצ״ע להלכה:
ואם הי׳ גר המאנה את הגר חבירו ואיננו ממית בתורה
גם מה שחקרו ז״ל לענין אונאת גר פד כמה חקרי
ובמצות אינו מובר כלל לדבריט ,אמנם הוא ונר חדש
גר לענין זה אם דוקא בגר עצמו ,או אפי׳ בבן
ואיט מפורש בשום פוסק לחילוק זה וגם מפירוש רשיי
גרים מד עשרה דורות מקרי גר למנין זה ,ומצאתי
זיל בחומש מל פסוק וגר לא תונו כו׳ כי גרים הייתם
בפניי בשלהי פ׳ הזהב כתב להויא דאפי׳ בבן כן הגר
מוזהר טל לאו זה מראיות הגמ׳ ואס הי׳ בן גרים לא
במצרים ופירש״י זיל מום שבך אל שאמר לחברך גם
הוא יכול להוטתך גס אתה מגרים באת וא״כ משמע קצת
יאמר לו זכור ממשה אבותיך" א״כ מוכח ואפי׳ בבן גר
לאפי׳ גר את הגר עובר בלאו זה ואין חילוק ביניהם:
מוזהר דאם נפשומז אין זה אונאה לו" אורנה זי שבחו
שעזב ממשה אבותיו ודבק באמת הם ישראל מס קיש"
ובגרף הדבר שחידש המניח ומל לאו ואונאת הגר
אלא וודאי ועל אבותיו אמר ואיב איתא ואפי׳ מל אבותיו
סוברים אפי׳ אם אינו ממיס בחזרה ובמצות
דווקא באונאת ישראל בסיב ממיתי וררשינן שצריך להיות
אס מאנה את בניו אחריו עוכר כלאו זה כיון דמ״מ
מקרי גר למנין יוחסין ולחליצה וז*כ:
ממיתו כתורה ובחצות אבל אס הוא רשע מוסר להונותו,
אגל נגר לא כתיב ממיתו ולכן בכל גוונא אסור ועובר
א) שנמנענו שלא להונות הגר בממון נמז״מ וכן
פירש הריס ז״ל והלאו ולא תלחצנו
z
סליו טש״ה וסיים דהוא דבר פשומ" ולדידי הלנה זו
צל״ט גדול ופשוט אצלי להיפך ולסברתו הוא ממש
ונתיב כנר הוא על אונאת ממון" ורש" ז״ל פירש לא
תלחצנו הוא לאו בגוילתו שאס גוזל את הגר סונר כלאו
יצינא בארעא וגיורא בשמי שמיא דהגר הקל יהי׳ חמור
מישראל כשר וישראל גמור ואם סיא רשע מותר להונותו
נוסך משום לא תלחצנו או אם אין לו לשלם והיא דחקי
מוכר משוס לא תהי׳ לו כנושה כמו גבי ישראל ,וגם מל
מנ׳ש בגר דאס הוא רשע יאיט מקיים מה שקיבל מליו
דיידאי מותר להוטתו «נע בעצמך לדברי המנ״ח ז״ל
לאו זה ג״כ עיין כרים זיל וכנושאי כליו ,והגה המניח
זיל הקשה לשיטת הרים והרהמ״ח זיל דמאגם בכלל
אי? גס כאהנס הגר ג״כ «י«א דאעי׳ אם 9זא רשע
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החינוך מצוה סד סלא לחתות גר

אפרים

שיש להם אחריות נו׳ ומכריחין גם כל אדם שהוא טוב
לזמן דלוחצו בממין א״ב אמאי הקלו מאנה גם גנב וגזלן
להם שיפקיד פירו טל נכסיהן אם לא הגיח להם אביה•
ונל מי שלוקח ממונו יעבור בלאז זה נמז מאנה טש״ה
שום אפוטרופוס מש״ה" ונראה כוונתו ו״ל שמנריחין אותו
ולי נראה בפ״ד דלק״מ דהר"® וסרהמ״ס לשיטתייהו וגזל
בדברים ומשמדלין בדי שיתרצה בזה משום דהב״ד אביה•
1״ם אפור מה״ס" ולחד דימה הוא בלאו המו גבי
ומש״ה
של יתומים הס
'ישראל" וא״ג מש״ה פירוש
הלאו טל אונאה ולא מל הגזל לחוגות אותו הנאסר ולא תלחצנו ואסרו במכילתא משתדלין בזה וחכר ימין את
והגניבה משום דגזל וגניבה לא תלחצנו בטסוגו .וזה הלאו נוסף בל הלאו האנשים העשירים הכשרים
גס אפי׳ בנוי אפור מה״ת שיכללתו עם יהראל כולם ההם בלאו דאונאת פסון .בדכריס כרי שיתרצו לזה
ופשיטא דלא גרמ גר מגוי ונזהרנו עליו בדברים ובפמון מן הטעם הנתבנו כל והחיוב השתדלות הומל מל
ובוודאי מובר מליו ולא הסהפטים במצוה הקודמת לזו ובלאו דאונאת ממון הב״ד משוס דסב״ד אביהן של
אלו׳ ולא -שיהי׳ ההברחה טל
ביהראל נכתב קצת פרטי האונאה בע״ה והם):
מונןמיק בלאווי יסירא ,אבל
ידי נפי׳ דזו פשוט שאין ב״ד
טל אונאה דגוי מומר להוטתו
מצרה סה אלמנה ויתום לא תענון
ינולין לכון» לזה לחייב איש
ורק בישראל אסור מש״ה
הוצרך לרבות הגר באונאת סר• ? UV3C532שהכביד בסעהה או אטילו בדיבור שיהי׳ מסריח עבורם בפ״נ
על היתומים ועל האלמנות הנאמר רק כל ההכרח הוא בדברי•
ממון" אבל רש״י ז״ל אפשר
סובר יגזל מכו״ם מומר מה״ת כל אלמנה ויתום לא תענון .אבל כל פהאו ומתנו כסי שתציגו מ״ד אכתי׳
בדברים ולא בכפי׳ ממש
הל אדם עמהם יהיה ננחת בחסד ובחמלה:
ורק מדרבנן אסור ,מש״ה
צריך קרא לרבות לא תלחצנו משרשי הסצוה מה הכתבתי בסמוך בענין הגר לפי יעו״ש בבבא בחרא דן}
האלו הם תהי כזז האין להט מי היטעון למבין צדקה" וצפי דברינו צ״ק
מזילת ממון לגדלו חמור
נמו ישראל דטובר בלאו וגם טענותם ככל נפה כמו החיה עוהה איה האלסנה כל סקישיות מה שהקשה
לאו נוסף וכן בהלואחז אס ואביהם הל יתומים אם היה קיים ועל כן הזהירתנו מנ״ח טל רביט ז״ל דהיכן
דחקו לפרוע דטובר בלאו תורתנו ההלימה לקנות מדת הסד ורחמים בנפהינו סצינו נפי׳ זו בס״ב של אדם
מסך זה ג״ב ודפ:
ונהיה יהרים בכל מעהינו כאלו יה כנגדנו מוען להיות אפשיופוס ולפי דבריט
א) ^יין בר״ם והרהמ״ח ז״ל בכח הטענה בהפכנו ונחום ונחמול עליחם ונראה .כוונתו פשוט שמכדיחין אומו
^ק^^סלכות בביאור" ומה זכותם בכל דבר יותר סההיינו עושים אם חיח בדברי® ומשחדלין סתם עד
שב׳ רבינו ז״ל ואם יש להם
האב והבעל קיים:
שיתרצה בזה כיון שהוא דבי
מטות מנריחין ב״ד בל מי מדיני המצוד• סה שאמרו האפילו אלמנתו
מלך מצזה כמו השבת אבירה וב^ל
שימצאו שהוא משיר מנכסים
ויתומיו באזהרה זו וחיאך נוהגים ענזחם הלא
סחויבין בזה וז״ש:
נדבר אליהם אלא רכות .ולא ינהג אדם בהן אלא
ופיין
מנהג כבוד ולא יכאיב גופן בעבודה ולא ילבינם בדברים ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו ומפני  pאפרו
ז״ל שהבא להפרע מממונם אע״ם שיש בידו המר מקוים לא יפרע אלא בשבועה מה האין כן באחד ועוד אסרו
ז״ל האם יה להם ריב עם שום אדם הביח דין חייבים לטעק בשבילם כנגד התובע אותן וטוענין לתועלתם כל
מה היחשבו שהיה יכול אביהם לטעון ואם יה להם פעות הסכדיחין ב״ד כי פי שימצאו ההוא עשיר מנכסים
היה להן אחריות ויהיה איש נאמן ואוהב שלום וכשר וטפקידק לו מעות היתומים בענק שיהיה קרוב לשכר איל
היתומים ורחוק להפסד מה הלא התירו באדם אחר משום איסור רבית דרבנן ומכריחים גם כל אדם ההוא סוב
להם שיפקח עיניו על נכסיהם אם לא הגיח להם אביהם שום אפוטרופם .ועוד אמדו בהן הכל סהא ומתן שיהיה
להם עם כל אדם יהיה ידם על העליונה כמו הקדה ויותר מהקדש באחת .כיצד .יתומים שמכרו סירות ומשכן
מהם הלוקה ולא נהן להם הדמים עדיק וחוקרו בינתיים חוזרין בהן האק נכסיהן נקנין אלא בכסף בהקדש
שכתוב בו ונתן הכסף וקם לו .הוזלו הסירות אין הלוקחים יכולים לחזור בהן שלא יהא כה הדיוט חמוד מכחם
וכן אם לקחו הם פירות ומשכו אותם ולא נתנו הדמים והוקרו אין המוכר יכול לחזור הלא יהא כה הדיוט •קונה
במשיכה בדול מכהם .ואם הוזלו היו יכולין לחזור .אבל מפגי תקנתם אטרו הלא היו יכולין לחזור כדי שימצאו
מי שימכור להם סירות בהקפה .נתנו הם דמים למוכר בשביל פירות ולא משכו הפירות והוזלו הטירות חוזרין
בהן .וזהו האהת שאמרנו היתרים הם על ההקדש כי ההקדש אינו הוזר בו בזו סכיק שיש בכיוצא בזה מי
שפרע להדיוט לא רצו חכמים להטיל פחיתות מדח בשביל מעט ריוח לגבי הקדש אבל לגבי יתומים די לחם להיות
כשאר העם וכיק ששאר העם יכולין לחזור בהן מן הדין בזו אלא שיש עליהם סי שפרע יתומים שאין לחם מי
שפרע בדין הוא שיחזרו בהם .נתנו היתומים דמים ולא משכו חפירות וחוקרו אם רצו הסוכרין לחזור בהן חוזרק
ומקבלק מי שפרע וזו תקנה הוא להם שאם יהיה דינם שיקנו בנתינת המעות וימיה שלהם לגטרי •לא יהא
המוכר יכול לחזור בו יאמר להם המוכר נשרפו או נאבדו באונם .ואם שמא תאמר יהיו ברשותם לכל תועלתם
שאם ירצו יקהו אותם עכ״פ ואם לא ירצו לא יקהו אותם כדי שלא יטעק הסוכר דבר זח .תשובתן בי כל w
א״א לעשות להם שאינן בדין שניתן להם נכסי בני אדם די לחם כי אנחנו סעמידין אותם זסגין אדיגא דאורייתא
זסנין אדינא דרבנן לתועלתם אבל לשנים מכל זה אינו בדין לתת להם ממון העולה וכעין מה שאסרו עליהם
בגמרא יתסי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקיהו .לקחו היתומים דמים על פירותיחם ולא משכם סתם חלוקה
והוזלו יבולין חלוקהק לחזור בהן מן הדין ומקבלק מי שפרע שאם אתה אומר געמידה .על דין תורה ומביק
שנתנו הלוקחין הסעות זכו בסירות ולא יוכלו לחזור הלוקחין יהיה זה רעה ליתומים שלא ימצאו לעולם מי שיקדים
להם מעות על סירותיהן .ואולי יצטרכו למעות לפי שעה ונמצא להם בתקנה זו הפסד גדול לפעמים .ועל p
עיינו בכל צדדי תועלתם שהית אפשר ותקנו להם .ולעולם אק היתומים מקבלק מי שפרע בכל שיעשה האפוטרופס
ולא האפוטרופס ג״ב לפי שטכהס חוזר בו .וכן הדק בעלפא לענק שליח הנושא ונותן לדעת  .משלחו ששניהם
אינן סקבלין מי שפרע .ום־״ם אמדו בהן שמותר לענותם קצת לתועלתם כגון הרב לתלמידו של .תורד .או
אומנות אבל אפילו לתועלתם מצות לחקל בחם יותר משאר כל אדם ואמרו גלב שברית כרותה להם שנעגק
מצעקתם שגא׳ שפוי »«םזנ צעקתו .ושהם וקראים יתוסין לענק מצוה זו עד שלא יהו צריכק בעסקיהם לאדם
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ב) ו^יץ ברכיט ו״ל שה׳ שאין ליקין על לאו זה
רבינו ו״ל שאין העינוי דבר מסוים ול״ק כל הקושיות
’ לפי שאין המינוי דבר מסוים מ׳ עיין כהגה
אחרונים ו״ל בזה 5ז״פ:
ממשל״מ מה שהקשה ע״ז .אמנם אם העינוי הוא
א) ^יין בר׳ס ונש״ע הלכות בביאור ,והנה מסתפק
במעשה בהיזק נופו או ממונו בליז אין לוקין משום
אני כאס יש למלוה רק מאה זהו׳ ייש עני
דהוה לאו שניחן לחשלומין
אחד שצריך ללוח כל המאה
ונחובל גחבירו בפירוש ריבחה גדול אלא עושין כל צרכי עצמן כשאר כל הגדולים.
ויש שניים אחרים
זהו׳
התורה לחשלומין וכן בהיזק ויתר פרטיה מבוארים במקומות מפוזרים בגמרא שצריכים כל אח־ רק לחמישים
ובמדרשות והל׳ דעות פ״ס:
ממונו ניחן לחשלומין ומש״ה
זהו׳ ,מי מהם קולם ,אס
אין לוקין" אך בהכאה שאין מלהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים עדיף שילוה כל המאה לאיש
בו שו״ם דלוקה משים הכאה— ובנקבות שחייבין בגי אדם לנהוג עמהם אחד ,או מדיף שילוה את
צריך לפ״ז ללקות עוד משום דרך נחת וכבוד והעובר עליה והכעיסן או רדה המאה זהו' לשני בני ארם
לאו ללא חעגון או אם בהן או אבד ממונם וכן שכן אם הכה אותם הרי מי אמרי׳ דע״י התוספות בני
ממכרו בפחות משו״פ ללא זה עובר בלא תעשה ואע״ם שאץ לוקין על לאו ארם יחרבה מי״ז המצות
ניחן לתשלומין ומ״מ צערו זה לפי שאין העינוי דבר מסויים כדי להלקות עליו דלכל לוה ולוה היא מצוה
נמ״ש בע״ז דצערי׳ לישראל כי לעולם יובל המענה רשע למפץ בשקר כי מן מיוחדת למליה ,והוה כמו ב׳
1א״כ מכ״פ צפרו אפי׳ בפחות הדין ענם או לטובתם ’) הש״י שהוא בוהן לבבות מצות ,או דילמא דבל פרועה
משו״ש ושוב ללקי משום לאו תובע צערם והרי ענשו מפורש בתורה שנא׳ והרגתי ופרועה שבהלואה נתרבה
דלא תממן" וע״כ הממם אצלי אתכם בחרב כלומר מדה כעד מדה שתהיינה נשי המצוה ואזלינן נתר המעות
מה שה׳ רביט ז״ל דאין העיטי המענים אלמנות ובניהם יתומים ולא ימצאו מרחם .ולא בתר מנין האנשים ,והנה
ובר מסוים כדי להלקות עליו שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו .ואם נקבה במצות צדקה כ׳ הלבושי שרד
ני העינוי לפי מרך אנשים היא המענה תמות ואישה ישא אחרת שתענה בניה .בה׳ צדקה בשם המחברים
נ׳ יש אנשים שמקפידים על ודרשו ז״ל והיה כי יצעק אלי בן קובל לאביו .שטוב יותר ליתן מעע מעט
דבר קמן ומתפנים בו מאד ,אשה לבעלה .אלמנה ויתום אלי .ושמעתי בי הנץ מציחן הרבה בפעם אחת
ויש שאין משגיחים אפי׳ על אני ,והרמב״ן ז״ל ימנה אזהרת יתום ואלמנה בשני וביאר שם מאמר הנח׳ בב״ב
מה שריון זה כו׳ כל פרועה
דבר גדול ולא נקרא לגבי׳
לאוץ מן הטעם שכתבנו למעלה:
ופרימה מצטרפות לחשבון
מינוי כלל ומש״ה לעולם יוכל
מצרה סו להלות לעני וד
הממנה לטמון שאין י שיטי זה
גדול ני ביותר מצות ריבוי
והיה לעולם « להללת לעני בהשגת מיד כפי מת שצריך הנחינות לצדקה היא יותר נכון
לאיש אחר
לו למען הרהיב לו ולהקל מעליו מריבוי דפעס אחת מעות
ונם למוחרה
התראת ספק
גופי׳ הוא ספק זה שמא אין אנחתו .וזאת המצות של הלואה היא יותר חזקה הרבה ,ימו״ש באריכות א״כ
היתום ממונה כלל ומש״ה ומחוייבת מנתינת הצדקה שמי שנתגלה ונודע דוחקו לפ״ז במצות הלאה לעני ג״כ
~6פיר איט "לוקהוזו כוונת בץ בגי אדם וגלה פניו לשאול מהם אין ז־תקו ואפילתו יותר טוב אם מלוה לשני
אח"ח1:;4;67כמי שעדיין לא בא לאותה בושה וירא מהכנס בה
אנשים
ואם יהיה לו פעם סעד של הלואה במה שירויה מעט אולי לא יצטרך לשאלה לעולם ובשירהסגו האל בריוה
ישלנו נשיו ויהיה בנותר ועל כן הזהירתנו תורתנו השלמה על זה לסעוד המך במלואה טרם יצטרך לבוא יל
השאלה שנאמר אס כסף תלוזז את עמי ואמרו ז״ל במכילתא כל אם ואס שבתורה רשות חוץ מג׳ שהס חובה
וזה אהד מהם ויכרתו הדבר מדכתב במקום אחר דרך ציווי והעבט תעביטנו:
משרשי המצוה שרצה האל להיות ברואיו מלומדים ומורגלים במדת החסד והרחמים בי היא טדה משובחת
ומתוך הכשר גוטם במדות הטובות יהיו ראויים לקבלת הטובה כמו שאמרנו שחלות הטוב והברכה לעולם
על הטוב לא בהפכו ובהטיב הש״י לטובים יושלם חפצו שחפץ להטיב לעולם ואם לאו מצד שורש זה הלא
הוא ב״ה יספיק לעני די מחסורו זולתיגו אלא שהיה מחסדו ב״ה שנעשינו שלוחים לו לזכותנו .ועור טעם אחר
בדבר שרצה האל ב״ה לטרנס העני על ידי בני אדם מגודל חטאו כדי שיוכח במכאוב בשני פנים בקבלת הבושת
מאשר בגילו ובצמצום מזונו .ובעגץ זה שאמרנו כדי לזכותנו השיב הכם מחכמינו למין אהד ששאלו אם אלהיכם
אוהב העניים שהרי צוה עליכם למה אינו מפרנסם וכו׳ כמו שבא ובמסכת ב״ב י״א):
דיני המצות כנץ אתה עני קודם במצוה זו והאזהרות הרבה שהזהירונו ז״ל עליה שאמרו שהאדם מחהק ונמאס
ונתעב מאלה ומשוקץ «ד שקרוב מיאוסו כמיאוס ע״א אם יש לו ומושך ידו ממצוה זו .וכמה נחמד ונאהב
ומרוחם ומתברך בבמה ברכות המחזיק בה .הכל מבואר במקומות מכתובות ובתרא ובמקומות רבים  pהגמרא.
<ח״ה ל*ח:

מצוה סז שלא יתבע וזוב מעני שאין לו במה לפרוע
סז ? UV3JMEמלתבוע החוב מן הלוה בעת שגדע שאינו יבול לפרוע חובו לסי שאין לו שנא׳ לא תהיה לו
כנושה .ודע כי זאת הטניעת תכלול ג״ב שלא להלוות ברבית לישראל:
משרשי המצוה לקנות לנו מדת החסד והחנינה והזזמלה וכשיהיו קבועות לנו אז נהיר .ראוים לטבלת הפובת
ויושלם הפץ הש״י להטיב בעוה״ז ובעולם הבא:
מדיני המצוד .מה שאמרו ז״ל (ב״ם מ״ה ב׳> מנין לנושה בחבירו מנה ויודע שאץ ..לו שאסור לעבור לפניו
שנאמר לא תהיה לו כנושה .ומה שאייי־י ג״ב במכילתא לא תהיה לו כנושה שלא יראה לו בכל וp
ודברים
 ____, .

•) הגה״ה ממ״ל עור אפשר לומר לפי שלאו זה אפשר לעבור מליו מבלי מעשה שהר* אפילו במרים אינא צאו
דלא המנון וכל לאו שאפשר לעבור סליו סכלי מעשה אץ לזמין עליו אף במעשה ובח״ש המחבל
•ימן *זיי ושח״ה ותסם״ט ימ״ש .זהמטס שבמג המחבר אינו נח לי ורו״קז
רבבות אפרים מורגנשטרן ,אברהם בן אפרים פישל מאיר עמוד מס  107הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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ןאוצר החכמה1־

רוב דגן
ספר'א נהר וילך סוכ״ב סובב הולך על הל הים הגדול מעוז ומגדול כעילי ישמעתא גוזד

ים

התלמוד לגזרים "

וטרי כיכרים *

pfW

הולך למשלים ייצא

לשוח כשרה אשר כרבו ה' קא שקול

המשמחים את הלב זאת פעולת הארס הגדול כענקים חכו ממתקים דורש

טוב לעמו וה' עמו שהלכה כמותו ככל מקום לפני מלכים יתיצב באמרי טעם טהורים

^טייון

ה״ת החכם השלם והכולל חין ערכו מי ימלל רל ועצום כמוהרי•

•

נר" ו

יאיר וחי לעולם לדוד דודים • אשר מחוך דוחק ומסק* מיעוט פרנסה ישמח צדיק בה' וחסה

ולא הסיק פומיהמגרסא ידיו רב לו כותב ומעלה על הנייר ועל הרפתרא דכר כע"טו ע״ט1
דתיים מאיריה .ומזהירים *

ומצורף לטהור הולך ואור גם וו לטובה

העמזקהואיתבה ענינים נפרדים כאותיות מחכימות על סדר

?5-

רשומות צוף רכש אמרי נועם חיי כשדים *
י*

א״3

אות לטובה
אב כחכמה דורש

הן עתה אליכם אישים זקנים וישישים בסוד

קרישים ברזו כסף בזזו זהב המתנדכים בעם שאו ידיכם קרש וכרכו את ה ,משכו וקחו זה ספד

התורה מיד הרה המתבריחיילים יגבר ע״מ שתעטייוהו בזהוכים זקנים עם נערים ־

וכגון

דא מצוהדכה היאומה' תהיה משכורתם שלימה על אחת כמה וכמה על פרוטה מאה קשיטה
ועם ה' החסד עושה אורים

גדפ&

 ’SJffW WSאות לטובה

ויראו שונאי ויבשו נו אשש ה' ונו' יא׳ב

נ־•

כדפוס חדש המשוכה של החכם כמיה־ר״ד ייקךןב טובייאגא פר״ו ׳'
והגכיר המחזיק כידו מגן

j

דוד

יהיה בעזרו ־

אכיר >

 app 11.סס■
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רוב

מסבת כבא מציעא

פל אצל וב״י כמר׳ שמית כע׳ וכערזתיה •הולכות עי
היאור אצ{היאוי וכו׳לא ידעתי אמאי לא פריך התם כפ'
«יהב מסמ"קראי לי' קנה מיד עמיתך מכל אשר אצל
עמיתך ואפי' קרקע ממש עכ״ל :
יש ליישב ולו' דמאי דלא הקשה בגמרא
מחני קראי הוא משו׳שהס דומים וקריכיס
לקרא רויקח את כל ארצו מירודכמו יהתם ליכאלמי׳
ידו ממש אוף הכא כמי ליכא למי' יד ממש דחנחל יבק
והיאור לית להר יד וגס ליכאלהי׳ בהו כמי מישותו לכן
ע׳כיפי׳ שתיא לשוך־אצל ומפני שירי של אדם היאאצלו
קרא כל אצלידכמ"ש קרא"ס בפר׳ דברים שסוא״כ אין
מבאן ראיה ולעולם כל ידו ידי ממש יהי׳ הינק דמצינן
לפ/סכי; ־ אמור מעתה דה״ס רהוה מצי להקשית בגמ'
ממי אלא משוס דמצי לקרוצי כמו דתי׳ לו גבי ייקח את
— י־ל *י-צי ייייי לאקוצ־ד להשיב לו עור :
נ׳ת עי״ב נמ' או שהיה מקבר אתכניו אליא'
לו וכו' ע״כ :נ״ב נראה דסטעש מפום ראפ'
דייסו' של אחכה כינהו כמ"שבכ׳ק דכרכו׳דבה׳ל ומיתו
? pitv׳'!Qidfc
הם ייסי׳ ש׳אויאיה מיי שא׳ דין מ־מא דעשיראה ביר
וא׳ככשיא' לו' מי היא נקי אכדוכי' ח״ל אונאת דברים
Qo/j b'J'J >6ץ
ושערי אונאה לא גכעלי ושומר נפשו ירחק מחם שהשית
?</ינ/י< ^ג/׳
בעצמו נפרע מהם משפט חוק במש׳ה הכה ה׳נצב על
/א׳/,׳ /<TS
חומת אנך ובידובנך3 :״^־הח3ט5
"!)/ ('II0
יובן תכיות הכתו' שא׳ דהע׳ח כמז' י'כ
1
כעניין כת מספי־י לה״ר שכרתם רודליכרת
jjKl' \fl
ל יסיים בס משח־ עניים מאנקת אביונים עתה אקום
^MV /,f ''Ht
אמר ה' והבחנה בו הכי דרוב כת המספר לה׳ר ומספר
?f׳A >kvQ׳1
 5fclבבמת חכירו הטוב והישר ממט הוא כשרואה איתי
r ' ■T1 Ht'Vj
' *'  Mbfשהוא עט ואביק ובעיר רך ואיטכעל קגטות ומדיבות
?Afe •?J־ \
ואק לו על מה לסמוך אי זה אדם גדול שמחזיק בידו
J
/נ 7ץ>'f\ •/,
לק סחוא ישע מתחזק כלשוט לדבר תועה ומטיל מים
בקדשי' כמי שגדול ממנו כח׳ ובמניין וביראת חטא
, f V־
 y\l(/l/Cי* י <'
ומאבד זמן זמנם• וחוטא ומחטיא• כה'מ דבישואא ולא
ידע כי בנפשו הואכי כל חפיסל במומו פיסל ודא תכי־תיה
ט סיף שהשית מאריך אפיה וגבי דיליה ועתה אקום יא׳
ס׳והשיתכככידוובעצחו ינקום נקמת הענייםוהאביוני׳
אשר דיברו עליהם שיקרא ולישנ׳בישא וביזו וציערו אותם
יכפיטאם היה ת״ח רההב״ה תבע כיק־־יה וככר
הלתיה אמורה דאין רפואה למכתו ועליהם נא' תאלמג'
שפתי שקר הרומית על צדיק עתקונו׳ רחמנא ישזבינן
מהני כיתות וכיוצא כחן ־-
.
ך
 '4/1כד״ה אם הוא כן גייס וכו'הי׳ זו אף 1ו דאסי'
מעשה אבותיו אין לו להזכיר ע״כ ־ כ״ב הקו׳
ממאי יהא ניחא תי׳למה שהוצרכו למי׳בכא ראם היה
כן ני־יים וכו' אכל מה נתרץ לאידך כבא ראם היה נר
יכאנלמודאל יא׳לו פה שאכל נכילוקוכי׳דהא תי למ׳ל
יהא אמית דאפי' מעפה אביתיו אין לו להזכיר וכ״ש
מעשה׳ עצמו וס' ח״ל הרגיש כזה ותי׳ע"ש שאין פו
כ די שביעה לכאורה ־
בהו' הח׳ ה^׳ומכו׳הן גפיי כפור .כה׳יר
הלל פיגוטו ני״ו חלין יתיב לה בדרך•
נאייז עד״י דמוכרח הרבי־ כשי' בבא דאל יא' לו יכיר
מעשה אבותיך יר״ל כמה שעברו אז מצית ויידחו וגזלו
ייצחי וניאפו יכו' שבזה ה״ל ביזוי וגריעות כשאו' על
אבוקיו שאפי׳כיתם אין בהם אמונה אבל אין המי'מעשה
אטהיו על שהיו משאר עמסין ולא קיימי חחייג מצית
ימח מאי יז*ל למיעכר כיון שאונם מצווים כמי בי ילא
<יתנה התי' לחם אבל על עניין ?'•מצית יידחו כשאינם

ולעיר

יף

מה

דג
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מקיימים אותם זו היא חיפה לה• ־ ובתי הסי קיימו
כבא אחריתי שאם היה גר ובא ללמוד תורה • אל יאמר
לופה שאכלנכילות-וטרפית וכו׳ ר״ל דאהי' כמידי שלא
.היה מצווח בהם כשהיה כ’נ ואיט כ״ב גנאי אפ״ה אל
יאנה אותו וכזה למדט רבותא אחריתי ־ ע״כ קגיעו
דברי פי ח׳ חן * והוא נכון וברור '
•
נ°ט ע״א גמ לעולם יהא אדם זהיר כחכואס
וכו׳ ע ׳כ • נ״ב נראה דנקט מי׳ לעולם לו׳
שאפי׳ כזמן שיש זול הרבה בעולם ויוב יגן כיתר שאי!
ואין לחיש ליוקר השערים אפ״ה יהא זהיר שמא יהיה
איזה עיכוב מכיתומחון ויתייקר השער יגם משום שנה
הכהה לכן יזהר שיהיה ביתו מלא כל טוב כתבואה ויכין
פקין לחמי ואל יתעצל כזה לאמינה ולא מקצתה • גם
יש בכלל האי זהיר שיהיה .מקו/בליס נאים ושלמי׳ שה״ל
שמיר׳מעלייא מהני עכברי לשיעי דכלא״ס כמאן רלית'
דמייא ואזלא לאיבוד •
.לעולם יהא ארכ^ו־^כככוד א&תואבו' שנא'
ולאכים היטיב מסי' ע״ג • נ "ב עיין מ'ש
מהרש" א כח״אומ״שאנן בעניותי׳ כקי' אשת חיל •
יף ס׳ ע"ב רם י כד״ח והיו עניים בני כיתיך משנה
היא וכו׳ע״כ נ״ב דייקכזה שאםהסדכדירבא
הל״ל ויהיו עניים כט כיתי אלא לאו מקט ל' מתניהין
ומינה רן את הרין שיותר טיב להביא עניי' יש' לשמשו
ולא עבד זר בתוכם :
 *"tiHבד״ה צדיק מציה נ׳חלן זה רבא ע"ב • צ״ב
לכאורה לא ידעתי מה כאללמדטמה־ שסוא
דכי פשוט ־ ודוחק לו'דהיה אמינא דקאי אדכפשי׳על
שלא נשתמש כזקן?1כמיחו רמה שייך לסיים עלה ויביא
אח־־ תתתיו דהא לא אשכחן שוכדיבטה לאתי  :וגם
הין זו דדך ענוה למיקרילנפשי' צדיק  .ואפשר רמשוס
דל' הגמרא א'• קרי אנס שיה ומש' לכאורס דכוליה קרא
איתמ־־ עילויה וזה א״א מכח מ׳ש לכן כתב זה י־כא
דרישה דקי' קאמריעל מציאות דרנא יסיפא דקדא קרי
אנפשיה ויבוא א' תחתיו ושינה בו כמקום רשע א׳ אחר
על עצמורר״פ ־ וח׳עין יהיסף כתב לקיים הני׳ויכיא
רשע תחתיו דהישע הוא הוא העבד שביקש לרמות לרב׳
ונו' ע״ש ־ והי־ואחיר' רלישו׳ קרי אנפשי׳אין כמש׳ כן
וגם אין צורך לשבש הנוסחאות רכבל הגי' המדוייקו׳
איתא ויבוא אחר תחתיו וקאי אגפשיהימ״ש קרי אנפשי'
וכו' הוא ל' מושל אף שלא א' הכתו׳ כולו כדמותו וטל
יישא דקהא סמיך ־.
שם גמ' אלא א' יבא אי אתח מוצא לא נשך
בלא תרבית וכי' ע״ב • נ״ב הקשה-הח' הש'
אח טיב וחסד נר״ו דמה שייך חכא לו׳כל׳ אלא דאין
ל' זה טפל אלא כשאו' כי־ישא שום אוקמתא לחד תנא
ופדכינן עלה ובא רעהו וחקרו לאפוקי האי ס׳ ואומי
בל׳ אלא אכלהכא דלא אשכחך שום תנא שא' בי־ישא
כמוסכם הכי אלא דכזרברי חמקשן ובדרך ס״ד קאמי־
דנפק דק מדשכק לריבית דאורייתא וכו' מש ,דיורא
מילתא והא קראי בחיכי ומדחלקו לב׳לאוין תרתי נינהו
וקא פ־יך בש״ס על האי ס' יתיסכרא דאיכא נשך כלא
תרבית וכו׳וכיון שכן לא הל׳ל כלסץ לא דאין ידך חש' ם
לו' סכי לא לאפו' ס׳ המקשן•
*0כ ע"א גע' ער שכא ד״ע ולימד והי אחיך
עמךוכו׳ע"ב ■ נ'כ עייןפהדא״ש שהביאה
ובקיצור פסק כר"ע • וקצת תימת דהר*מ והנווד ושאר
הפושקי' לא ראיתי כעת שהזכירוהו וגם יל דבפ״ק
לקדושין דישו כעניין העכד הי טוב לו עמך שלא תחא
אתה
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שו״ת רבי אליהו מזרחי (הרא״ם) סימן סו

[תשובה זו חסרה בכל הספרים ונתפרסמה ע״י ר״א ברלינר בקובץ על יד כרך שביעי והחזרתיה למקוב

הפסק ששלח מהר״ר אליא מזרחי בקנדייא בעד בנו מהר״ר גרשן.

רfr ///6

/ג״׳ןיידו

קול שאון סואן ברעש קול מלחמה במחנה העברים קול ענות אנכי שומע מאיש ריקא בר ריקא איסתרא בלגינא קיש קיש
קרייא לא קרא ולא שנה עלה ברוחו עם מיעוט שמוש מלאכת הרפואה שבידו לפסוע על ראשי עם קודש להשתרר עליהם גם
השתרר בקש להתנאות בטליתן של תלמידי חכמים ונתרחק ממחיצתו של מקום כי אינו מהם כאשר העידו כל רואיו יודעיו
ומכיריו שלא ראה מאורות מימיו ולא ידע צורתא דשמעתתא ורצה להרים ראש ולענה וראש ולנהוג נשיאתו (בדמים)
[ברמים] כמו שאמר נשיאים ורוח וגשם אין וירא כי לא יוכל לו וכי לא נעשה עצתו ורוע מחשבתו ויבחר מחנק נפשו למסור
הקהל בכמה מיני מסירות והרים ידו על חבירו בתוך מקדש מעט ולא ירא אלהים כאשר ראינו באגרת חכמי קנדייא והמכתב
מכתב אלבים שופטים חכמים ונבונים אשר מעולם אנשי השם בתורה ובחסידות ובענוה בעושר ובכבוד ובכל מיני חמדה
ושם ראינו והנה מגלה עפה כתובה פנים ואחור מלאה חרופים וגדופים נגד יוסף אלגזי על אדות המרד שמרד במה שהתרו בו
פעם ופעמים ושלש שלא יורשה למסור שום יאודי מהקהל קהל אקשייא יצ״ו כמשפט הראשון ושלא ירים יד על שום בר
ישראל ולא לבישו בשום אונאת דברים כמנהגו הקדום והוא כחכם רמות רוחא דאית ביה לא נכנע לקול מוריו אבל הקל
ראשו לנגדם ושנה ושלש וכסיל שונה באולתו וגזרו עליו נח״ש שלא יוסיף עוד לחטא ושישוב מדרכו הרע ולא יפנה אל
[רחבים] (רהבים) ואם לא ישמע לקול מלחשים ישלחו בו הנחשים השורפים וישרפוהו בגחלתם וישלחו כתבים לכל אנשי
הישיבות ולכל החכמים אשר בכל המקומות להכריז מעשיו הרעים ולפרסם מדותיו המכוערים עד (תעלו) [תעלה] צחנתו
אצל כל חכמי ישראל אשר בכל מקומות גלותם ויבדילוהו מעדתם והיה למשל ולשנינה בכל גלות ישראל.
גם ראינו הכתב אשר שלח הרב מהר״ר משה קפסלי הישיש והחסיד והגזרה אשר גזר על הקהל הקדוש הנזכר לעיל שלא
יורשו לקבל תורה מפיהו כוונתו בזה משום דסאנו שומעניה וכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך
י״י צבאות הוא ודרשו רבותינו זכרם לברכה בחגיגה אם דומה למלאך י״י צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו
תורה מפיהו ודלא כרבי מאיר דאמר (אגוז מצה) [רמון מצא] תוכו אכל קליפתו זרק ודריש קרא דהט אזניך ושמע דברי
חכמים ולבד תשית לדעתי לדעתי׳ לא נאמר אלא לדעתי ושלא יקבלו שום (הודאה) [הוראה] מפיהו ושהערוב אשר נשתדל
בתקונו לא יסמכו בו כוונתו בזה שהוא מאותם שאמרו עליהם רבים חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה עליו
כתב הרמב״ם ז״ל אלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם
וקופצים ויושבים לדין בראש ולהורות בישראל הם המרבים המחלוקת והם המחריבים את העולם והמכבים נרה של תורה
והמחבלים כרם י״י צבאות עליהם אמר שלמה בחכמתו אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים והוא ברוב
תחבולותיו וערמותיו (כסא) [כסה] קלונו והעלים ממני כל אלה הענינים אשר עברו עליו שלא נודע לי רק אחר זמן רב כאשר
חזרו וכתבו למהר״ר משה קפסלי זלה״ה כמתאוננים עליו על שפסק לנגדם ובוכים לפניו להפוך הקערה על פיה וטרם הודע
אלי נוסח הגזירות אשר גזרו עליו מהר״ר משה קפסלי ז״ל וחכמי קנדייא יצ״ו ראיתי והנה מגלה עפה כתובה פנים ואחור
מלאה (הצאות) [הצעות] והקדמות מאותן הצפצופין השגורים בפי התלמידים רמות לאויל חכמות ואחר (ההצאות)
[ההצעות] החמורות החל להתאונן על הקהל הנזכר לעיל.

—

זה נוסח לשונו באתי להודיע למעלת כבוד תורתך איך אני אחד מן הקטנים שבכת ההמון לקטתי בין העומרים שני גרגרים
והשגתי מעט בתורה כפי כחי ובזה המעט שהשיגה ידי הורגלתי בה לקיים גם להיות זוכה במה שאיפשר ועל זה השתדלתי
מיום נפלי הנה ואם באתי לברר מה שקרה לי לסבת זה יכלה הזמן וספר לא יכלה אבל רובם כתבתי אל מהרר״ם קפסלי נר״ו
ומשם יתפרסם הדבר וכתב בסוף דבריו על זאת יצאתי אחר מעלת כבוד תורתך לשחר פניו ,כי מעולם החכמים וכל מגביר
בדעותיו ,לא שעו אל דברי השקר ורוב כזב וצריך שתפנה מחשבותיך ,מול אלה השקרים אשר באו לאזניך ,ומן החשד אשר
ברעיונך ,כי כל דבריהם הם כזב ושקר ,והם טעו בהם לאין חקר ,ולעולם מנהג זה לא יעקר ,כי אין להם תורה ,לא חוקים ולא
מצות ולא מורה ,ועליהם לא שכן שכינת האורה ,והשעה נחוצה ולהאריך אין בידי כי אם להשליך יהבי על מעלת גודל
חכמתיך שיועלני על כל אופני צרכי הנהגתי ,ואחר שמתי מגמתי( ,להתתופף) [להסתופף] בצל גודל חכמתיך ,ולהשיב רגלי
אל אמיתת נועם מעלתך ירצה מלפניו יזכיר אלי אני עבדו שורה או שורותיי׳ ממעון קדשה הביטה ובזה אדע כי מצאתי חן
בעיניך וכבר הנחתי כל עניני אל גזרתו הקיימת והנהגתו העליונה ואם אשאל ממנו מה שאינו טוב ואבקש ממנו מה שאין
תקוה בחירתו העליונה טובה מבהירתי ובטחוני בו בכל דבר להתגדל בנפשו ולהתחמם בחסד בוראו והשגחתו ואף כי אנכי
תולעת ולא איש ענותי אל תבזה חס ושלום ואל תסתיר פניך ממני אף כי לרדוף צדקה וחסד לעשות משפט כי למען זאת
ערכתי תחנות והנני הנני נרצע נאמן לאדוני כאחד מן הילדים אשר חנן אלהים לאדוני להפק רצון מעלתו משליך יהבי בחבלי
עבותות אהבתו אשר מעולם מלבי לא תמוש ולקיים גזרתך תבחנני ולרגעים תפקדני כי מעשי יסכימו לדברי (ברצון) [כרצון]
נפש אדוני המשתחוה מרחוק רצוץ ועלוב תולעת ולא איש הכותב באי אקשיא בפרשת ועתה יגדל כח י״י העלוב נרצע
למאמרו יוסף אלגזי בן לאדוני אבי כבוד רבי יצחק אלגזי נ״ע ספרדי עד כאן דבריו.

ואני ברוב יושרי ותום לבבי חמלתי עליו כי אמרתי בלבי איך יתכן לאיש נכרי שבא מארץ מרחקים גולה ונדה (להתתופף)
[להסתופף] בצלם להרים ראש על אנשים תושבים האיש אחד בא לגור וישפוט שפוט אין זה כי אם רוע לב התושבים כי
כולם או רובם בעלי אומנות אין ביניהם תורה כפי מה שכתב עליהם ואולי מוכיחם על קיום הדת ואינם מקבלים דבריו ורצים
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להקל בו כך הגיד לי רבי משה קוסרו יצ״ו.
ואנכי לא ידעתי כי חתנו הוא וקבלתי כל דבריו וכתבתי לקהל שלא יזלזלוהו ושיקבלו תוכחתו בחושבי כי תוכחתו תוכחה
מגולה תוכחת שם שמים לקיום המצוות ולשמירת הדת לא זולתה ויהי כאשר השיג זה הכתב מידי גבה לבו עד להשחית
ואמר מושב אלקים ישבתי אעלה על במתי עב אדמה (לאליון) [לעליון] חשב כי אין האלקים שופטים בארץ לית דין ולית
דיין לית פורעניתא לרשעייא וזכותא לצדיקיא עזב י״י את הארץ למקרים (וילח) [וילך] אחרי שרירות לבו ויעש כל הישר
בעיניו וכל אשר שאלו עיניו לא אצל מהם ולא זכר את כל החסדים ואת כל האמת אשר עשיתי אתו להוכיח קהל קדוש בעד
איש נכרי אשר לא ידעתי מה טיבו ומה ענינו (ויש כח) [וישכח] לי כל הנדרים אשר נדר לי בכתבו הנזכר לעיל ויהי בראותו כי
הקהל יצ״ו כבדו את (כח׳) [הוד] בני בכורי יצ״ו שלח ויבז בגאות לבו את החסיד העניו הקדוש מבטן ומהריון מהר״ר ר׳
גרשון מזרחי נר״ו בני בכורי ישראל לו משפט הבכורה בתורה ובמעשים אשר הוא ידוע לכל קהלות קוסטדינא ישמרם צורם.
ולעיני כל הקהל הקדוש הנזכר לעיל הוא ואחיו ויוציאו רבה רעה עליו לאמור האיש הזה אשר נשתמד ועמד ארבעה שנים
בשמדא בפולי לעיני כל הקהלות יקרא שמו בשם רב או בשם חכם שבישראל והלא המשומדים אין להם וכו׳ אפי׳ באלף
תשובות הלבינו פניו ברבים עם רבות ושקרים עד דאזיל סומקא ואתי חיורא אשר הוא נחשב לשפיכות דמים כדאיתא בפרק
הזהב דתני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין־פני חברו ברבים כאלו שופך דמים דהא חזינן דאזיל סומקא ואתי חיורא
אמרו ללשוננו נגביר שפתנו (אתני) [אתנו] מי אדון לנו ויחפאו עליו דברים אשר לא כן לשון מדברת גדולות ומלין לצד
עילאה ימללו ויצו להשפיל הגבוהים ולהטיל מומין בקדשים והנה עם הפעולות האלו מקיימים מה שכתבו עליהם חכמי
קנדייא יצ״ו ומודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו על מי בטחו ואת מי נועצו כי פערו פיהם לבלי חק ויוציאו מפיהם מילין
וילעיגו ואין מכלים העל (משנעת) [משענת] הקנה הרצוץ אשר הם משתמשים במלאכת רפואתם או תפלצתם השיאם זדון
לבם הביאם לכל אלה כאשר אמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע שמעו שמעו /המלה :שמעו ,מיותרת /שמים והאזיני
ארץ שפטו נא ביני ובין כרמי מדוע קויתי לעשות ענבים ויעש באושים מי שמע כזאת ומי ראה כאלה תחת אהבתי ישטנוני
ואני תפלה כי טוב קיויתי ויבא רע ולא זכר את כל הכבוד אשר עשיתי לו אבל לא די שלא כבד את בני בכורי אשר היה ראוי •
לכבדו ולפארו יותר מן כל הקהל אם מצדו כי הוא מכיר ערכו יותר מכל התושבים שם כפי מה שכתב הוא עליהם שכולם עמי
הארץ אין עוד מלבדו ואם מצד שגמלתי אני לו כל כך כבוד שאביו או רבו לא היה יכול לעשות בעדו מה שעשיתי לו אבל
אדרבה עמד וחרפו וגדפו וביזהו והלבין פניו ברבים עד דאזיל סומקא ואתי חיורא והוציא עליו שם רע ודברים אשר לא היו
ואם לא חשש לכבוד החסיד הנזכר “לעיל ולא לכבודי אשר כל אנשי הגירוש קבלו כבוד מידי כפי יכולתי ועשיתי להם כמה
טובות כאשר יגידו הם בעצמם אם בגופי כי נצטערתי עליהם קרוב לשנה אחת בקבוץ הממון אשר קבצתי בפדיון כמה מאות
פרחים מהם ונכנסתי במחלוקות גדולות עם כל הקהלות וקבצתי להם שלשה או ארבעה פעמים קרוב שלשה אלפים פרחים
ונדיתי והחרמתי לכמה בעלי בתים מעשירי הארץ בעבור שלא רצו ליתן מה שבקשנו מהם ואם בממוני כאשר ידוע לשם
יתברך מה שיצא מידי ממוני ומה שפיזרתי בעבורם ואם בנפשי כי נסתכנתי מרוב הצער והיגון יומם ולילה ואם בשכלי כי
בטלתי למורי ועיוני קרוב שנה אחת בעבורם ואם לא חשש לכל אלה מדוע לא חשש בנפשו אם הוא בעל דת ומאמין בדברי
רבותינו ז״ל כאשר הוא מראה את עצמו בדבריו ובכתביו ממה שאמרו רבותינו ז״ל בפרק הזהב אמר רבי חנינא הכל יורדים
לגיהנום ועולים חוץ משלשה שהם יורדים ואינם עולים המכנה שם לחבירו והמלבין פני חבירו ברבים והבא על אשת איש
ופריך התם היינו מכנה היינו מלבין ומשני אף על גב דרש ביה בשמיה ואמר ר׳ יוחנן נוח לו לאדם שיבעול ספק אשת איש
ואל ילבין פני חבירו ברבים אפילוץבדברי אמתוכל שכן בדברי שקרוכ״ש לאיש קדוש כזה האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו
ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע לקדושת שמו יתברך וכל שכן כשאני עומד ורואה ומתבזה על כל הקלון אשר הוא מבזה
את בני בכורי מחמד עיני אשר גדל בחקי מעורו עד ודום הזה ולא יצא_ממדרש שלי ומפלפול למורי כל ימיו כאשר יעידו על
זה כל יודעיו ומכיריו כי רבים הם מאד היודעים והמכירים אותו ואת דרכיו ואת מעשיו ואת מדותיו התרומיות ועוד אם (היה)
[היו] דבריו אמת חס ושלום מדוע לא חשש משום מום שבך אל תאמר לחבירך כי אפילו אם תמצא לומר שלא עבר עליו
השמד הכללי אשר עבר לרוב אנשי הגירוש של ספרד ולרוב קהלות פורטוגאל מכל מקום היה לו לזכור את משה אלגזי
שהיה משומד להכעיס ומחלל שבתות בפרהסיא לעיני כל ישראל בהיות קהלות ספרד על ישובם ועל שלוותם ונתפש כמה
פעמים (בזאת) [בזנות] עם הגויות ודנוהו בשריפה לולי ממון קרוביו שהצילתו ממנה ורצה לפסול איש קדוש וחסיד כל ימי
חייו באותו המין מן הפסלות אשר הם נפסלים בו אבל זאת מאמת דברי האומר כל הפוסל פסול ואמר שמואל ובמומו הוא
פוסל וסימנך וטמא טמא יקרא כההוא (בפרק) [דפרק] עשרה יוחסין ההוא דהוי קרי לאינשי עבדי ואישתכח דהוה אתי מבית
חשמונאי ואמר שמואל כל האומר מבית חשמונאי קא אתינא עבדא הוא ואכריזו עליו דעבדא הוא ואיך לא חשש על כבוד
קרוביו שכיניו ומיודעיו אשר (קרא) [קרה] להם השמד הגדול והנמר׳ שמד של עבודה זרה שהוא על שיהרג ואל יעבר או על
כבוד קהלות פורטוגאל אשר נאנסו לעבודה זרה אבל עמד זה וביזה את החסיד הנזכר לעיל תוך כל הקהל הנ״ל בגאוה ובוז
בפסלות שהם וקרוביהם ושכניהם ומיודעיהם ראשיהם ושופטיהם נגועים בו וחשב בעבור היות מקומו רחוק שאין מי יגיד
את מומיהם ומומי משפחתם ורצו להקים ראש וכל זה אפילו אם נניח מה שאמר על בני בכורי אמת כי עדיין היה לי להתרעם
עליו אם מצד שלא חשש לכבוד החסיד הקדוש הנזכר לעיל אשר הניח אב ואם אשה (ובניה) [ובנים] אחים וקרובים האומר
לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע והניח ממון רב קרוב שני אלפים פרחים מהם פיזר לשרים
ולסגנים קרוב ארבע מאות פרחים על אודות העלילה אשר העלילוהו ומהם שללו השוללים ומהם פיזר בדרכים ומהם הניח
לכתובת אשתו ושם נפשו בכפו (לחכן) [לסכן] עצמו בדרכים מסוכנים אשר לא נוצל אחד מאלף מרוב השוללים ולא ניסה
בימיו בהליב׳ דרכים כי הם בעי׳ קסטמוני לבדה אשר קרה לו זאת העלילה הנזכרת וגם מצד ששלחתיו שמה מרוב פחדי
מהדבר הגדול אשר היה בעיר ויהי אך יצא יצא והנה טרף ולא ראיתיו עד הנה אוי לי על שברי והיה ראוי אם היה ירא את
השם שיחבקהו וינשקהו ויכבדהו אם לכבוד מי שאמר והיה העולם אשר נתקדש על ידו ואם לכבודי אשר הייתי לו (לו) לאב

-2-

t'p

ולפטרון וכיבדתיו כבוד גדול לא לקבל כבוד ממנו ולא לקבל שום טובה כי מה טיבו ומה עניינו אך על צד החסד והחנינה
/והחנינה /לא זולתו ואם מצד שאני מפורסם לכל העולם לאיש מרביץ תורה לישראל היום ל״ה שנה ויש לי אנשים תלמידים
גם הם מרביצי תורה ואנשים ראוי׳ להוראה להנהיג קהלה וקהלות והיה ראוי לחלוק כבוד לבני כי כבודו הוא כבודי ובזיונו
הוא בזיוני ואם מצד שהטיבותי כמה מיני טובות לכל גירושי ספרד ועדיין אין שמנה חדשים שבא־הנה קרובו אלגזי הדויבאי
שיאו על דבר עלילה אחת שהעלילוהו על אודות אשה משומדת שברחו משיאו ואמרו הוא הגורם והשליכו עליו כמה פרחיםובא לפני ודברתי הרבה בעדו והשתדלתי למלא רצונו לולי המות שקרה לבני רבי אלעזר נוחו עדן בימים ההם אבל הייתי
ממלא רצונו כרצוני ואם על כל אלה לא פקח את עיניו (מרוע) [מדוע] לא חשש על ההלבנה אשב .הלבין פנקהצדיק הנזכר
לעיל תוך מעמד כל הקהל עד דאזיל סומקא ואתי חיורא אפילו אם היה אמת שהרי אסור ההלבנה נוהג אפילו בתוכחות כמו
שדרשו רבותינו ז״ל בערכין מקרא דלא תשא עליו חטא כלומר לא תוכיחנו בדברים קשים שיהיו פניו משתנות ותשא עליו
חטא ועונש המלבין גדול מאד שהרי הוא אחד מהיורדים ואינם עולים אלא נדונים בה לדבפדורים ותולעתם לא (תמוש)
[תמות] ואשם לא תכבה והיו לדראון עולם גהינם כלה והם אינם כלינ^ועונש המשומדקל מעונשו]שהרי המשומד עונשו
מפורש בתורה כל אחד לפי ענינו שאם היה העברה שנשתמד בה בעונש־מלקות לוקה ויש לו־חלק לעולם הבא ואם היתה
בעונש מיתה מקבל עונש ואז הוא בן עולם הבא והמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא לעולם ולעולמי עולמים
כדאשכחן בפרק הזהב מאי דכתיב ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא דמו אמר דוד לפני הקדוש
ב״ה רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שאילו היו מקרעין את בשרי לא היה דמי שותת לארץ ולא עוד אלא בשעה שהם
יושבים ועוסקים בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה ואני משיב להם הבא על אשת איש מיתתו
בחנק ויש לו חלק לעולם הבא והמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא וכל השערים (נגע לו) [ננעלו] חוץ משערי
אונאה שנאמר והנה י״י נצב על חומת אנך והנה זה ההדיוט הקופץ בראש אילו היה לו שום למוד אפילו מעט מן המעט לא
היה טועה בדבר שהתינוקות של בית רבן יודעים אותו לומר בתוך קהל ועדה שאין ראוי לכבדו ולקרותו רב /לא /בשם רב
ולא בשם חכם מפני שנשתמד והמשומדים אין להם תקוה עוד שהרי אפילו היה לבר מינן כן והיתה השמדא ודאי שמדא
דעבודה זרהממובשחזר בתשובה הרי זה גדול מצדיקים גמורים דקימא לן כרבי אבהו דאמר במקום שבעלי תשובה עומדים
אין צדיקים גמורים עומדים ואף ר׳ יוחנן לא פליג עליה אלא בפחות ויתר דר׳ אבהו סבר בעלי תשובה הם גדולים יותר
מצדיקים גמורים ור׳ יוחנן סבר איפכא אבל לענין שיהיו בעלי תשובה גדולים וחשובין ומקובלים למקום כולי עלמא מורו
ביה והרמב״ם ז״ל פסק כרבי אבהו ונתן טעם לדבר מפני שהם כובשים יצרם יותר מצדיקים גמורים שאינו דומה מי שטעם
טעם האיסור ופירש הימנו למי שלא טעם כלל וכתב באחרונה אל על פי שכפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב יש לו חלק
לעולם הבא ומאחר שמעלתן גדולה לפני השם יותר מצדיקים גמורים ואיך יעלה על הדעת לומר שאינו ראוי לכבוד אדרבא
להם לבדם נתנה הארץ ולהם ראוי הכבוד יותר מצדיקים גמורים מאחר שהם חביבים למקום יותר מהם והרי בהדיא אמר
בפרקא קמא דעבודה זרה אמר /אמרו /על רבי אלעזר בן דדודיא /דורדיא /שלא הניח זונה שלא בא עליה ולבסוף חזר
בתשובה וכשיצאת נשמתו יצאה בת קול ואמרה ר׳ אלעזר בן דדודיא מזומן לחיי העולם הבא בכה רבי ואמר אשריכם בעלי
תשובה לא די שמקבלים אותם אלא שקוראים אותם בשם רבי ומעתה איך לא יקראו אותם בשם רב שהוא יותר קטן משם רבי
דגדול מרב רבי וכל מה שאמר על החסיד הנזכר לעיל (הם) [הוא] שקר מעקרו ושלא עבר עליו שמד מעולם לא ריחו ולא ריח
ריחו כלל ושאין שם בעל תשובהנופל על החסיד הנזכר לעיל כלל מאחר שלא היה שם שמד מעולם אלא שברח משם כדי
לשמור דתו בפרהסיא שלא יאנסו אותו כלל שנמצא (על) [כל] מה שאמר אותו האיש על החסיד הנזכר לעיל אינו כי אם רבה
ושם רע בעלמא כאשר יראה מהמכתב החתום מידי כל חכמי קוסטנדינא ישמרם צורם בין מחכמי התושבים בין מחכמי ספרד
יצ״ו היתכן לאיש כזה מעתה שיהיה לו מחילה כלל והלא דברים קל וחומר ומה כשהדברים דברי אמת אפילו הכי מפני
ההלבנה בלבד אמרו אין לו חלק לעולם הבא אבל הוא מהיורדים לגיהנום ואינם עולים אלא נדונים שם לעולם ולעולמי
עולמים גיהנם כלה והם אינם כלים כדאמרן כל שכן שהדברים דברי שקר ואין שם אלא בריאה ודיבה ושקר בלבד על אחת
כמה וכמה וא_פילו במקום דליכא הלבנה אלא הוצאת שם רע בלבד אמר בתוספתא על שלשה עבירות נפרעין מן האדם
בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא גלוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה ולשון הרע כנגד כולם שהרי בעבודה זרה כתיב
אנא חטא העם הזה חטאה גדולה (שפיכות) [ובשפיכות] דמים הוא אומר גדול עוני מנשוא ובלשון הרע הוא אומר אשר
אמרו ללשונינו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו ועוד אמר הכתוב לשון מדברת גדולות ללמדך שהיא שקולה כנגד כולם
(כנדון) [בנדון] דידן דאיכא תרתי לריעותא שם רע והלבנה (אל) [על] אחת כמה וכמה תמיה אני עליו /אם /לא (יגופינו)
[יגיפנו] /יגפנו /הש׳ שימות במהרה במיתה משונה שהרי שנינו בערכין אמר רבי אלעזר בן פרטא בא וראה כמה גדול עונש
של לשון הרע ומה מרגלים שלא הוציאו שם רע אלא על עצים ועל אבנים בלבד אמרה תורה וימותו האנשים מוציאי רבת
הארץ רעה במגפה ודרשו רבותינו ז״ל באותה מיתה ההגונה להם מיתה כנגד מיתה מרה כנגד מרה הם חטאו בלשון
ונשתרבבה לשונם על טיבורם ותולעים יוצאים מלשונם ובאים לתוך טבורם המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמה
וידוע כי בנדון דידן לא יפול לא שמד ולא ריח שמד מעולם שהרי לא היה שם לא פועל ולא דבור כלל אלא עדות בעלמא
שקמו עליו הישמעאלים שהיו שכנים לו בבית שהיה דר בו בהיותו חולה מוטל במטה והעידו במלכות"איך^שאלוהו בהיותו
מסוכן מאד מי יקברנו ומי יתעסק לקברו כי לא נמצא שם שום יאודי בעת ההיא כי כשלשה סוחרים שהיו שם הלכו להם
ואמרו שהשיב להם אתם התעסקו בקבורתי והשיבוהו אתה יאודי ואנחנו ישמעאלים ולא יתכן זה אמרו שענה להם גם (אנו)
[אני] כמותכם זאת היא נוסח העדות שהעידו עליו בקומו מן החולי שהיה מוטל בו קרוב ארבעים יום והחסיד צעק ובכה
לפני השרים והמלך ואמר חלילה לי מלומר כדברים האלה ולא שמעו בקולו כי אמרו כבר העידו עליך לא נוכל לעשות חלוף
מה שהעידו כאשר שמע החסיד הדבור הרע הזה צעק ואמר (אם) אפילו אם תמצאו לומר שאמרתי גם אני (כמוכן) [כמוכם]
כאשר הם מעידין עדיין אין בזה כלום כי דברי החולה המסוכן לא מעלים ולא מורידין וכדי שיפייסו את המלך הנ״ל שיסכים
להמתין עד שיבואו פסקים מהלומדים המפורסמים שלהם מעיר קוסטנדינא שהיא רחוקה מאותה מקום קרוב למהלך חמשה
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עשר יום נתפזרו יותר מארבע מאות פרחים ונצייני וכאשר לקחו הפסקים מכל הלומדים שלהם וכולם הורו להתר כי אמרו
דברי החולה שנסתכן בזו המדרגה שיהיו שואלים אותו מי יתעסק בקבורתו וכל שכן שהעידו שהיה פרנישי רוצה לומר שיצא
מדעתו בחליו לא מעלין ולא מורידין וכשראה אותם המלך כעס על כל שריו ועבדיו שהסכימו על הבאת הפסקים ההם גם על
הלומדים אשר פסקו להתר ולא (רצא) [רצה] לקבל דבריהם וכשראה החסיד הנ״ל שלא קובלו הפסקים ההם ושנגמר העדות
עליו בעדות העדים שהעידו עליו מה שהעידו ולא הוצרכו לשאול אותו אם הוא מסכים או אינו מסכים מיד השתדל ליקה
רשות ללכת באנגורי שהוא קרוב לאותה העיר מהלך חמשה ימים וכיון לברוח משם והמלך פחד פן יברח ונתן לו עבד אחד
מעבדי המלך ללכת( ",ע״כ נמצא בדפוס והשאר חסר וחבל על דאבדין).

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אונ׳ בר-אילן**
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תשובו איש אל אחוזתו לרבות כף .כנונר כיון דכתי׳ ושנתם דחי מכר חו קנה בפחות או ניוחר מחייג למהדר
איש אל אחוזתו אמאי הדר וכתב תשובו איש אל אחוזתו אונאה משום דכתי׳ ממכר לעמיתך דהיינו מטלטלין הנקנין
אלא לככי כתב לרבות את כמוכר שדהו ובא בנו וגאלה מיד ליד וכחי׳ בהו אל תונו :אין אונאה לקרקעות.
כדכתי׳ ובא גואלו כקרוב אליו ותני לקמן (ל□ הקרוב קרוב דלא כתיב אונאה אלא במטלטלין ולא בקרקעות :מה
אחוזה .דהיינו קרקע אין לה
קודם דהיינו [א) בנו] דקרוב
אונאה וט׳ :מה ממכר
מכולהו קרובי׳ שתחזור לאביו מוציא עבדים ואין שביעית מוציא עבדים.
מיוחד דגדפו .דממכר מכר
ביובל:
(פ׳ x״ .)rמניק כשתהא מוכר תשובו איש אל אחוזתו לרבות ו] המוכר שדה ללוקח וגופו דממכר קנה לוקח
ועמד בגו וגאלה שתחזור לאביו ביובל:
ממוכר אף כל שגופו מכר וגופו
לא תהא מוכר וכו׳.
פרשתא j
קנה יצאו שערות וכף :המוכר
כלומ׳ מניין דאי אית לך מידי
למזבן וקא תבע ניה גוי (א) מנין כשתהא מוכר לא תהיה מוכר אלא ששרותיו לבשם .לצור בכן
ועמיתך לא תהא מוכר אלא
לעמיתיך .ת״ל וכי תמכור ממכר בשמי׳ :יש לו אונאה .דגופן
מכר לו ולא לראיה שבהן:
לעמיתי" :״י 2?? ™,לעמיתך .ומנין כשהוא קונה לא תהיה קובה
אומת דברי׳ .כדמפר׳ צקמן
י*
ממכר לעמיתך .דגורעין ממכר
ודורשין הכי וכי תמכרו אלא מיד עמיתך ודל או קנה מיד עמיתך( .לה) שלא יאמר לו בכמה חפן
לעמיתך דמשמע וכי תמכרו אין לי אלא קרקעות שבהם דיבר הכתוב .מנין זה והוא אינו רוצה ליקח ,אם
ההיא מכירה □ להוי לעמיתך לרבות דבר המטלטל ת״ל ממכר לרבות דבר כיה במל תשובה וכר :כמה
ולא לגוי וממכר מיבעי ליה המטלטל .מנין שאין אונאה לקרקעות ודל היא אונאה .דאי מכר בפחות
לרבות מטלטלי דכשהוא מוכר או קנה מיד אל תונו .המטלטלים יש להם או קנה בפחות דמיחייב
להחזיר :ארבעה כשף מעשרים
לא יהא מוכר אלא לעמיתו
אוניה ואין אוניה לקרקעות( :ב) ומנין שאין
וארבעה כסף לסלע .דסלע
כדמפרש ליה בסמוך שבהן
לבניכם
אותם
והתנחלתם
ודל
לעבדים
אוניה
דיבר הכתוב דכאי עניינא
הויא ד׳ דינרין שש מעה כסף
**.רקמות קא מישתעי :מניין אחריכם לרשת אחוזה .מה אחוזה אין להם דינר דהוו להו כ״ד מעות בסלע
!7בות דבר המשלשל .שלא אוניה אף עבדים אין להם אוניה( :ג) מנין ואי ח) אינהו מוכר ללוקח או
תהא מוכר אלא נעמיתך :ת״ל שאין אוניה להקדשות ת״ל את אחיו לא הקדש .לוקח למוכר ד׳ כסף במידי
ממכר .כלומ׳ דהא מניינא לא מנין שאין אוניה לשטרות ודל ממכר מה זה דשוה כ״ד כסף כגון דשוה
קמישתעי אלא בקרקעות ג>
כ״ד וזבניה בכ״ח דהנכו ד׳
וכי תמכרו לעמיתך שמעינן מיוחד שגופו מכר וגופו לקח .יצאו שטרות
כסף ט) דאינכו היו שתות
דלא תהא מוכר קרקע אלא שלא גופם מכר ולא גופם לקח לא מכר אלא מקח הויא אונאה :עד [c
לעמיתך וממכר דכתביה רחמנא הראיות שיש בהם לפיכך המוכר שטרותיו מתי] מותר הלוקח להחזיר.
למאי כתביה אלא להכי כתביה לבשם יש לו הונייה < :־ר) אל תונו איש את למוכר אי ז 0אינהו עד כדי
לרבות  51המטלטל שלא תכא ־אחיו זו אוניית ממון .יכול זו אוניית דברים שיראה לתגר או לקרובו וכו׳:
מוכר אלא לעמיתך :ת״ל או כשהוא אומר ולא תונו איש את עמיתו הרי שמנה כסף לסלע שליש לפקח.
דזבין שוה כ״ד בל״ב דאינהו
קנה מיד עמיתך n .דהיינו
מטלטלין דנקנין מיד ליד אל אוניית דברים אמורה הא מה אני מקיים אל
שמונה כסף יא) אמאי דשוו
תונו דכאי או קנה נדרש לפניו תונו איש את אחיו זו אונאת ממון[(וסובמה דהוו להו הנהו שמנה כסף
ולאחריו דמשמע וכי תמכרו היא אונאה ארבעה כסף מעשרים וארבע כסף שליש למקח ה״נ הויא אונאה
ממכר ליכוי לעמיתך וה״נ או לסלע שתות למקח .עד מתי מותר להחזיר פחות מכאן לא הויא אונאה:
י«נה דאוקנה נדרש ה) אכי עד כדי שיראה לתגר או לבקי .הורה רבי אין אונאה לתגר .דהאי מומחה
טרפון בלוד האוניה שמונת כסף לסלע שליש הוא וסבר וקביל :מי שהוטל
^יי ממכי יהוי,
עליו ההפסד .דהיינו דנחאנה,
געמיתך ןגןרש נמ ,לאחררן למקח .ושמחו תגר לוד אמר להם מותר ידו על העליונה וכו׳ :כמה
דמשמע או קנה מיד טמיתן להחזיר כל היום אמרו יניח לנו ח טרפון תהא סלע חסרה• ואי יהביה
דהיינו מטלטלין דנקנין מיד ניד במקומינו וחזרו לדברי חכמים( :ו) אחד לוקח לחבריה במקום שקולה לית בה
אל תונו ואי אמרח וכל ייי ואחד מוכר יש להם אונאה א! וכשם שיש אונאה :ארבעה איסרות .דאי
ידו ממש הוא יקא דרשת שיא אונאה להדיוט כך יש אונאה לתגר .רבי יהודה מסרה ד׳ אסרות י□ דמידי
אומר אין לתגר אונאה .מי שהוטל עליו ידו ליה לכל דינר איסר חסרון
™
 ?5יבי
לית בה אונאה דהיינו חד
ה״ג דידו' ידו ממש [ 0היא על העליונה שהוא אומר לו תן לי מעותיי
מכ״ד ,דסלע הויא ד׳ דינרין,
אלא מרשותו] ה״פ בב״מ (לג> אומר תן לי מה שהוניתי( :ז) וכמה תהיה שש מעה כסף דינר« מעה שתי
פר׳ הזהב וקמהדר וכל ידו לאו הסלע הסירה ולא יהיה בה אונאה רבי מאיר פונדיון ,סונדיון שני אסרים
ידו ממש היא והא תניא אם אומר ד׳ איסרות מאיסור לדינר .רבי יהודה דהוו להו כ״ד אסרין בדינר
המצא תמ5׳ בידו הגנבה אין אומר ארבע פונדיונות מפונדיון לדינר .וצ״ו איסרין בסלע :פוגדיון
לי אלא ידו גגו חצרו קרפיפו
לדינר .דהייא לה אונאה חד
•מניין ת״ל אם המצא תמצא רבי שמעון אומר שמונה פונדיונות משני
מי״ב דשש מעה כסף דינר
בידו מ׳׳מ טעמא דכתב רחמנא פונדיונים לדינר( :ח) עד מתי מותר להחזיר מעה שתי פונדיון דהוו להו
המצא תמצא הא לאו הכי
בכרכים
י״ב פונדיונין בדינר :משני
אלא כל ידו ידו ממש ז) ושני התם פונדי׳ לדינר .אי חסרה לית לן בה אונאה [יג> דהיינו]
מרשותו :המטלטלין יש להן :אונאוב
חד מששה:
מקבלה
ענף חלל

<לט מרק ד( :.לס גו ב נ (לד) «-ל .ושאני התם דליכא למיפר

הכי אלא ברשותו* (הכי איתא בנ*מ שם)( :לה)

פרק ד:

חגחוח הנר״א
ו] המוכר ע״ל המקדיש
{והמוכר אינה רבותא
כ-כ וכן הוא כילקוט
5יין
ופי׳
כגירסתו
בביאורינו]:

פרשתא ג
הלכה ו
א] וכשם עד סי שהוטל
מיותר [דיש ע*ז ברייתא
מיוחדת לקמן בהלכה ט׳
ולימודים מקראי כדרך
התו*כ ולמה גשנה פה
ואין זה אלא לפי שגשגו
פה כסדר המשניות
שבפרק הזה ההלכות
השייכות לענין אונאה
ואגב גררא הוכפל גם
זאת המשנה ובאמת היא
מיותרת]:

חלופי טסחאות
כפי ,ר״ח
א) מאוקם׳ ג׳.
ט אוקם׳ זר :לא תהא
אלא לעמיתך.
 0אוקם׳ א׳ וב׳ :ומכי
תמכרו לעמיתך שמעינן
דלא תהא נדבר קרקעו׳.
ד) אוקס׳ א׳ :פיד
עמיתך אל תונו דבר
חנקני .מיד איש לתבירו
אל תונו דהיינו מטלטלין!
ב׳ :מיד עמיתך אל תונו
דבר הנקנה ליד חבירו
אל תונו.
ח) אוקס׳ א׳ :אוני.
ו) מאוקס׳ א׳.
ז) אוקם׳ ב׳ :ושאני
הבא יליכא למימר אלא
ברשותו (לד).
ח) אוקט׳ א׳ :אנהו.
 )0אוקס׳ א׳ :דאנהו.
י) מאוקס׳ א׳ ב׳ וג׳.
יא) אוקם׳ ב׳ וג׳ נ ממאי
דאינוע
ישוו! א׳:
שמונה כטף הוו טפי
ממאי דשוה דהוי להו
ז>׳ כטף שליש למקח
דבהכי הוייא אונאה.
יט אוקס׳ א׳ וב׳ :רמסי
ליה לכל דינר.
יג> מאוקס׳ ב׳ וג׳.
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שועון וגו׳ דסנכו שנים נח כויין שני תנוחות ג
״׳►*-׳> " ״־» u׳*׳!  v7jr 17א »7תרעומת! .ע; י■ ! upעריך »ו
בהזהב קונה את הכסף (לוז היכא אמרת אי מכירה מקבלה נירה .כדכתי׳ (לט> נירו לכם מר דנרה ולא זרעה :או
הלכה
אלא ט את הימנו אי בכרכין הא אמרת כדי שיראה לשלחני מקבלה הובירד" כדגרסי׳ (נס אס אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא:
לי
,
איש איש את אשר> יותר יה פ׳׳כ לא מקבלה אי בכפרי׳ הא אמרת עד ערבי עולין לו מן המניין .דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה דכיון
דבידו הוה לזורעה שני תבואות
ואשד ,את איש ואשר ,שבתות ומתק מדת טס חסידו׳
את אשד ,מנין ת-ל את שנו כאן ולהכי מקבלה וכר
קרינא ביה ואי אמרת השתא
בכרכים עד כדי שיראה לשולחני .ובכפרים
הובירה עולה לו ק המניין
אזזיו ”** 8יז לי אלא כדמשרץ התם :מוועדי לההיא
תגי לתגיכו׳™י מ*פ סלע חסרה :למעשר שני עד ערבי שבתות שכן דרך השוק להיות
נרה מיבעיא מפר׳ צה התם
.י
ר ין;ןךך) אופר וןגר אין
[ביוס״ר הוא ואינו חושש שאינו אלא נפש עומד בעיירות מערב שבת לערב שבת .ואם (מאן נרה איצטריכא ליה סד״א
ל,
מיו גירסת הילקום טז> ריבה .דמקרי צרי עין :היה מכירה לאחר י״ב חדש מקבלה ממנו אמרינן ליה הב ליה דמי כרביה
דגירסתינו יי™ י׳רואדי מניין למוכר שדהו בשעת ואין לו עליו אלא תרעומת ונותנה למעשר וליסק קמ״ל :מכרה לו לפגי
כי ״״ פוקשה פאיי היובל .היינו בשעה שהיובל שני ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה :ר״ה והיא מלאה פירות .דאכחי
“םתי,ק ה,לקומ.י ןאכן נוהג יהיינו בזמ 1םכליוש3יה (ט) אל תונו איש את אחיו ב] אין לי אלא לא קצרה המוכר :יכול לומ׳
לו המוכר הניחה לפני מלאה
 .U״י...
*,״,
הוסיף בגירסתו אשד■ את ענ ה >1דתנ מנינ (יז) :1-אינו ״«.
אשד« ,ין ינכו! היא מותר .למכור ףז) למו ^5א ש אשה מג ן .ואשה את א ש .תלמוד לומר וכו׳ .בתמיה׳ כב> כי אם מכרה
ובדברי ר׳ יי׳ייי׳ י׳גיי׳ לגאול פחות משתי שנים .את אחיו מכל מקום ,רבי יהודה אומר תגר שחי שנים ושלשה ימי׳ לפני
בקי,ור כפי גירםת’נו דהיינו עד דהויא שדה ביד להדיוט יש לו הונייה הדיוט לתגר אין לו יובל כגון דמכרה בכ״ז לאלול
לוקח שתי שנים לא מצי המוכר הונייה .אין לי אלא תגר לתגר .תגר להדיוט והות מלאה פירות [בזמן
IL
דקאפר בגירסתינו הדיוט • .
להמום מיו וד,נר-א צנחו׳ :ת״ל שנים תקג׳ מאת הדיוט לתגר הדיוט להדיוט מנין תלמוד לומר שמכרה] ובתר שתי שנים הגיע
יובל יטל לומר לו המוכר
הניח הגירסא משמע עמיתך .מיעוט שנים שנים להכי
את אחיו מכל מקום( :י) מנין למוכר שדהו
משרה היא «ד«יי צייו חני אינו מותר לגאול ולא תני
הניחה לפני מלאה כדרך
משתי
פחות
לגאול
מותר
אינו
היובל
בשעת
!]
להבין' ®™ סע® ה״ני אינוטאל דאיסורא'נמי אי7א
שהנחתיה לפניך מלאה ולא
דאפי׳ קרקושי יח) נמי זוזי שנים תלמוד לומר שנים תקנה מאת עמיתך תקצרנה :ת״ל ט מספר
וו!קונר 1אסור דהיינו קרקיש ליה זוזי אחר היובל סמוך ליובל מופלג מן היובל תבואות הוא מוכר לך .כלוכר•
שניהם הדיוטים ואינם מוכר ללוקח בתוך שתי שנים מנין תלמוד לומר לפי רוב השנים תרבה במספר תבואות כג> ימכור לך
”יאה לו ללור«ח שבדןנתו לגאול מקנתו ולפי מעוט השנים תמעיט מקנתו .שני ולא במספר שנים וכיון דמספר
™לי ™יי™’■ 1י! ’’ ”י’’ 1תבואות לא שנת שופת ולא שנת ירקון ולא תבואות מכר לך לא מצי למימר
שביעית עולה לו מן המנץ .נרה או הבירה ליה הניחה לפני וכר :פעמים
™ "U’Xn

שאתה אוכל כד) הטינה ג׳
היא במשנה יכבד תיקעו (ים) תקנה מאת עמיתך) כלומי■ עולה לו מן המנין .ר ,אלעזר אומר מכרה תבואות וכו׳ .כגון הכא דזבנה
האי דכתיב במספר שנים אחר לו לפני ראש השנה והיא מליאה פירות יכול ניהליה לפני ר״ה כשהיא מלאה
מנים) 5
י 1לעתיפ יל ךתי  5היובל משמע אחר היובל לאלתר יאמר לו הניחה לפני מליאה כדרך שהנחתיה [כה) פירות] וקצרינהו להנהו
דכיינו סמוד ליובל הר!נה מאת לפניך מליאה תלמוד לומר כי מספר תבואות פירות וזרע לה לשדה במרמשון
חלבה א
וקצרה בקץ והדר זרעה
א] י* 8י■ יי׳ זי ^2תי J”1’® ^,:י^ 1הוא מוכר לך פעמים שאתה אוכל ממנה
במרחשון הבא בשנה שנייה
אונאת דברים:
.״יי״.
בריחוק יובב טון דפכרו מיובצ
שלש תבואות ד] לשת שנ ם.
עשר אן כ ,שנה .מניין< דרשאי
וקצרה בקץ דהוו להו ג׳
הלכה ב
פרק J.1
תבואות בב׳ שנים:
הוא למכור :ת״ל לפי רוב
]1
” 1י ,םיבי,
ניתו השנים תרבה מקנתו .דמשמע (א) ולא תונו איש את עמיתו זו אונאת (פרק כ׳) .שמא תאמר כו>
לו הרי הדבר מסור ללב
לצורך עצמי אני
לכך נאמר בו ויראת נר :דהויין רוב שנים ממכירה עד
דברים יכול זה אונאת ממון כשהוא
עושה (מ□ .דהיינו שרוצה אני
היובל הבא דהיינו שמכרה
אומר אל תונו איש את אחיו הרי אונאת ממון
ליקח ולאו משום דאיני רוצה
סמוך ליובל שעבר ועד יובל
אמורה »ןהא מה אני מקיים ולא תונו איש
ליקה :והרי הדבר מסור ללב.
טסחאות הבא הויין רוב שנים  0לפי
ממט השנים משמע דהוי את עמיתו הרי אונאת דברים( :ב) כיצד אם כלומ׳ כז) הדבר מסור הוא
יד) אוקם׳ א׳ וב׳ :יותר מעוט שנים ממכירה עד יובל היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך בלבך אס לצורך עצמך אתה
הבא דהיינו שמכרה מופלג מן הראשונים מה היו ואם היה בן גרים לא יאמר עושה ואם לאו שאין בני אדם
יר •p
טו)™ז®׳ *׳ י®*® :־י* היובל שעבר וש״מ דמופלג מן לו זכור מה היו מעשה אבותיך בXכיצד) היו יודעין איך הוא פושה אלא
1
•nvpon
הקב״ה שנא׳ ויראת מאלקיך
ומ.
ג״)
היובל מוכרין :שני תבואות לא חליים באים עליו יסורים באים עליו היה
כלומ׳ אפ״ג דבני אדם אינן
רעד״ דמיקרי »־ עין .שגת שדפון וכו׳ .כלוט׳ שנים
י» ליתא באוקם׳ א׳ יב׳ .שעושה בהן תבואה עולין כאז קובר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו יודעי׳ אם לצורך עצמך אתה
*״) *יק®׳ *׳ :י*”,׳ להן מן המניין ואי הויין רוב חביריו לאיוב הלא יראתך כסלתך תקותך פושה ואם לאו הקב״ה יודע
כיכימי זוד ”י אםור שנים קמרבה מקנתו ואי הויק ותום דרכיך זכור נא מי הוא נקי אבד ואיפוא ותירא ממנו שנא׳ ויראת
דהיינו מקרקש.
מאלקיך:
ים) ליתא באוקם׳ א׳ מיעוט שני׳ קא ממעט מקנתו ישרים נכחדו .ראה חמרים מבקשים תבואה
ליחן
ב׳ וג׳.
מבקשים יין לא יאמר להם לכו אצל פלוני

כ®' י ח

והוא לא מכר חיטה מימיו ר׳ יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ולא יאמר לו בכמה חפץ
זה והוא אינו רוצה ליקח .וא״ת & עיצה טובה אני מוסר לו הרי הדבר מסור ללב נאמר בו ויראת

עולין לו.
כב> אוקם׳ א׳ וב׳
בתמיד,׳ כלופ׳ אי פכרה
שתי שנים וב׳ וג׳ ימים
(לו) ב״« ע כ( :לז> סרק
לפני היובל בגוו דמכרה
(ס) ב-ם קד א ora( :ערכין
־׳'י °
__
בכ״ז לאלול והרת מלאה
פירות בזמן שמכרה ובתר שתי שנים .כג) אוקם׳ א׳:
חיכי הוד .מסור! ב׳ :כלום׳ הדבר מד ,פםור ללבך,
Z

מאלהיך

הלל
ב( :לח) כס ב( :ים) הושע י יב:
.
ל * ועיי״ש בשיסד ,מקובצת אות ב

ותמצא שם כגי׳ רבינו וכ״ה ברכינו גרשום שם( :נוב) חטשתי
בכל הספרים ולא מצאתי חבר לגירסת רבעו:

מכר לך .כד) אוקס׳ א׳ וב׳ :ממגר .כה) מאוקס׳ א׳ וב׳ .נו) אוקס׳ א׳

3׳

וג׳ ::צורף) נז) אוקם׳ א׳ נ פלוני-
r
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^ןיורי רעז״י

נעהס׳ס שו*תהשיבר*א ולמשק אליעזר ליפשיץ ממן' הרגני המופלג המכס
השלסנתודתו מוהיד^צמהיר»£יאהלוי לאי״ס על נל סדר מקין שבעה
מהכתות עדו׳ קני מטרהמז^^הספי נתבאר ג הקד מי/ו ונס נו נתנארפייוש

ימיין על אבות דר״ןומס׳ סופרים ומס׳־שמחות ומס׳ כלה
למס'[*H״ ארץ זוטא ויבא לזכות הרביס לדורש אין להס סקהתקושי .הבנתס.
ו4ס הוסיף לבהוף קונסרסיס שגיס ’  ^P|Sנג'א,ר מיללת
!משקלות שנש״ששהיא כלל גדול לנמהייניס
ואפת נסנסת דז^דפי ופירוש
• פ /ופ״ה דנלאס והיא  wהיא כלל
גדול נלין ולא ׳היה נידו להניא

י

י$ן

גדפוס יותר נעת מקמת הוצאת
הלפוס על י שירהיג ה׳
את ננולו א*ת
וני״י׳ן

. .

’י־°

בדיהרנפורט

;

.

תהת מסמלת וזאדק מחכם חחסיד קינינליגר תרייסיער .ווידק^יכר
»@ §34
" גיחיימטיעטטס קריגס אונד דירעמרנדר .מיניסטר mn-D'M
*g!® SF
® $י י יסלעזימי לנרי דעס חאךוזאחל גבאחרק חערן ג^ראן 6אן האלה עקסילעגץ:

»ובטר דירעקציאן מחקצין המפורסם נד־זר״ר {לסן <כ יצ׳ומברעמלוא
כרפויסח״ח ד,יחיאל מיכל םייאם*סבנרעסל< יציין ׳
זוס
״$
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•משיגים עליהם ,M
קי״אע״ב) יבב
שיש נהם ממש זןנרנים לפפעגקיאנעכארוכספר ההוא ע"לזננ״ס ש־פיעלעיאיוה קושיא בצ*ע או שמרצעי אילן

קושיא

ע^שעעזלס אושפישעי אימ יני מנלנקיאוע סמקוסאמי • או שזנאעי איזה שו״ע נענעי ור&מעי בנדם .עמיע*
׳*לובסבשארסנע־יםשונרע/לעיל שפזמליס ליפים כרטע ה׳ פרשעי ועקנעי דברי המגן 1אברהם מרישא■לסיפא •ע״לוגס*

בעוונמעי נהנ2פ עם היב הלכה ברורה ועם סיג בעל עוספע שנע ניע והגהעי דניי.מג-״א ע״פ נמס  t>*mופוסקים.,
ראשונים 1אערי« וב״ב ערשעי דברי הסז״ע וש*ע ומור*ם  p*mולב ני״ל זנ*נ פיהעי ץברי יכינו מברסנורה ועיים
בביאורי למשניוע ביגיעה רנה וע׳׳» מיפוש נש״שכנלי וירישלזי ופוסקים ראשונים ואמרונים ושו*עהיבה ־נהויאוע,
אא׳הוהיב הגאון הבלול המפורסם בעל הממני ס׳ שו״עאור ישראל ובבתה קהלוע בלולוע אימנו עליה לא^צני׳ ברישא*.
| מאי- *.
מדעי,

סילעא +
ז
x
,
...
.
_ ______ _ .
בטעתא עליא מילעא ובם אמרו (במנילה דף ו׳ע״ב) ד{אוקזי בירסא סייעעא ד&מיא ואנא עע״יר-י לע״ורו יעבדן וקרא*
סייעצי דלא ימוש מפץ ומפי ויעץ ומשי 6אתר ה' מעעהועד עולם וק״אעי פס הספר רבל ישרה לרגיל ד*עסשמי ובם *
הרגל ישרה כמ*ק שם אא״תו הגאון מו׳ ישראל ביי לאי*נו עם שם אפי מורעי הצנועה מרע רבקה עמי׳׳לאי״ס ובם כמספי'*
סמי גיליא ושסאשעי קילא ושם בני אליעזר ליור שעולה יהי ע*שנ*י במספר רגל ישרה עס.שש איעיועיו בלא מע*ק ס״א ונ»• ,
כמספישסאפי׳הבדול סמשילמו׳ יעקב קאפלוצוק״ל נטרףשםאמיאןרהס ו׳'ל ואמי יודל ו״ל ודורי המסיל מו׳ יולל .ז*ל
«עלהמש1רם<שת*א ועם כולל לשמוע הנ״ל עולה עשת׳ ס במספר רגל ישר נטרף ב׳עיבועשלהם » ובס ילק שם’.
_$יועורע1ע*לי*ל נמ״ק רגל ישר ובמ*ק ששיאמועי צארנזל ע״העסל אועיועישזבולה ב*מ נע״קרגלישרהעסו׳אועיוע
יב' עיטעאיילה ס׳ עוברם לסונה,וענצנינ׳ז*מ איסויעי לעמול כעמי^ע הממיס^ש ולאהיסהוסן מסבים עזיי למלוס *
אמי הסכמה למינא ויבבא באוני ההר עד עע שאונה לרפוש שאר פינוריי על פוסקים וגס לאסעבר בקמייעא בה&במוע,
אא״׳הוהרב הבאקבעה״ס שו״עואור ישראל יהשנתוע אא"יזו'הרב הגאון המפורסם מופע הדור ממי׳ אב* ר ור’ה דקהלעינו
עיי גדולה לאלפים מלאה מכסים וסופרים לנודע מסוע! שמונע עצמו מליען השכמה .נבלמה לאפפד • אחנסיידעעי
לעלי ידינו בעלי שענה ובהעל אטש יהעלו בי לססיל נימוס עוני בדרן התעלנשיס עצתם כ קצין מכריהם ולומר ס ה מלא *
׳
•ביאועוישס*בייס שהה פשוסיסי׳אען ואותי אלף מוסים יאכלו ואועאמע בעורעה׳ למ'עיל לנני J'1 5,0
«היש*א בהקדמעו שאין נוונע המינוי לגדולי ערן סיוט רז להועיל לאנשים בעינו ואף אבי כמוהו נוונעי לאנשים בעיני.
ובם לסעוס  #בני קרע הנ״ל הנאעי ניפזס עול איוה סולאוע משאר באוני הדור שבל ניע י שראל נשען עציהם ונפיס ׳
•היב הבאז; המפורסם• נפער נע י ניפעשמעי הולןגנל המיינוע גדול מרנן שתו בעהמי׳סמויע שאגת אריח
ועוד שאי הולאוע ונענים יש ל* מפאר גאוני המר ונפרם מהב/זן אמיץ התפוי־סם ,סו׳ ,יענ*ן ^וק״לימק ק המכויב
 Vמרין סמוך לק*ק המבייב
עמך£גשנעל«*1ג כימה״עי יישב על כסא היראה
*סר^יגי אי!0
סמפויסםעעהמ סשו ע אור עןראל־
סט־ מפני הזנאזע הלעוס .ב״עהיגלונבדליא ליפשיץ באאמ*1הינ הגאון
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בנא עציעא

מסכת

ifo Hfמלישא &ל*א לה״טליאין כ*ו יציין להי&^ אומשגסעל עילו*׳סל

♦א״נהול״׳ל צ״ה  towלו<,נ.י$י ׳&PW

איהא להלין נין שנה למ ול באיסזלא צאוייייהא «צ ע ? : £עלב דש יל ה־ולא׳ מיפצאזנו׳ אס הזר •ןהילל
ג*נ דיל להרי מוהר ־ להלל כית £המעשי עלש״יוא צצאה קרסל*םרפ*יאה׳ חמשי שניילנ ;ואפילו ליעה ציאנ״ל >ס
’*( )Bfלא ע״א דש״י כד*ל האונאה וכו י שה!זה י*ל למף דת^נואן
* לאסור לצהמילה אצל עכ״ע בלוענלי מיילל ■׳* 63

״' לס"ל לגס פירוה מ4שפס1הסש*פ נר אלאן ופלוצאייאי דר*י ז%ל לעיל  |7נ*גע*צ כויןו לעצין אס צריך להוסיף הז<ז& עפ״ה'
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 W>.ד*א ואצא זכו ,לאפוקי דד״ק ר"ל לאפוקי שמס דס״ל לי*ק לשיירי אפילו נאא*ל<צ
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7ישיצה אלא כלשמקינן לר*ק $ה<&מ *שיציז צנגי פיוס’? מ''כ  :׳ ע*כ • נים*י ד״ה צומי'□ ונו׳’■אס מור השני נ״ב  >3לעל*ן
/דייק לזמר השני לאלו היצונעמפה&א ייהנה כל הציע^יו בנא אהה א^נ לייא לומל השני לאפיקי מהצלה הימנ׳׳ס דס״ל
צד ופא צהציע זה של ראשון דהיינו היציבה גומלין אפילו לפסוהחש״פ להביעה הלא היא משא׳׳כסשל שני דהיינו הנה׳בע
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רגל

ישרה

יכייי א־ו י״ל אגךשלג״ן 6מ6־.י»’י נ•״ 6״<|n «-1״'י^51עג״<ז>,
** ? *״׳»
לקה העולם שליש נ״׳ב טעם למק שליש נ״ל עפמ״ש דעל נ׳ דברים העולם
יי מ * p
והנא נתרנה מהליקת בת״׳מ < : 8ע’ש בגימפטשסורו יע י״ל שמנהגו רע וכפייש״י שלהי
•ומד׳ק אמת
 HMWWעיא ד ה סייד יע ובהוריות דףי״ג «'<* ד/א’ל מסגי וכו׳  Wטמא יסער לאסויוועשו״ת קות יאיר
®י <ןמ א ►.אמצע התשונס ויש י נמוכות ד^י״א ע’א ד״ס ינולין והי׳ <&׳ ~~T1זי׳ &.׳ ע״א מגורה ד״לאוצר שאוניין
כס תמאס וגוי! היינו מקום 6יש W {,התבואה וסינוס היינו גיגית גדולה נ״כ הברטנורס ; ע״ש ונין הטעות נ*ב נ*ל
 nלכומן תם־סתוונפירש״י ד׳'ה ובק הגיתות וכו׳ ממן תסיט נ' ימים כמ*ש בתענית דף ל׳ ע״א ? : 83ע״ב לסינלא
«ייט עד רצרדי סייגו נגדי קנבוס וכמ*ש לעיל דף כ״א נשם היי״ף * ע״ש א״א יבא אא״מ לא נשן בלא תיבות וכו׳ נ*ב
* T*9נט^ג סלו•  ftדניון דנשן ותרנות מלא לתה תנן בריבית דאורייתא לשון נשן וגבי ריבית דרבנן לשון תרבית ומסיק
« כ»ע  *C®.ולעד ן פשוסלתפס לשון נשך שהיאתוקדס בתורה ובריבית דיננן בסתניתין אץ האי.סור בפסיקת מימין ונפירש״י
אנא נפסיקת יין ובשעת פסיקת היין לא נתן הסליס ללוה מידי אלא הוי בדבר שהיא נעשה מאיליו ותו לא שיין נושן וערמל״ם
ל' *0א ע*6תיס׳ד*ה אמרי ה*נ ונו׳ נ״נ דבריהם תמוהים כטוענו בסיטין וסודה בשעורים
*®*דמה'מלוה ״
רמה תירט נ מ*ש דגול לאו הניתוק לעשה  *€8ולעד*ן עפת״ש קס״ל ברמכ״ס נס״ג מה׳ מ*א ל*א דמ׳'ש אין מוהירין מן הלין היינוללקות אבל לתנין איסור מעיר ילסינן מק״י יע״ש לס״ו נ״ל דה״ב תוס' דדלתא צ״ל הלאו נגזל משוס מלקות דאין מוכידין מן
.הדין לוה תירצו לעכשיו נמי שכתנ הלאו כגול אפ״ה אק לוקין דהוי לאו הג תוק לעשה דאין לוקין עליו במ׳'ש נמנות ד*י ותסור ך

ד’ד ומצאתי אמ״ודכוונתית*ל כמקצת לשו״ת מות יאיר סי׳ קל ג  5ע״ש תיא'ד*ה לעכור ונו'ב״ג עיין תום* בסכמדייי' *
דף ע״ו ד*ה תבינא-וכו׳ ונסמ״ס ; ע״ב ונמשויה נ״ב משורה שס מילה קטנה מ״כ  •:ע״ש ריבית קצוצה נ״ב ג״ל קצוצה
י
ע״א מייןקודחין ונו׳ צ״נ
 Hס׳ ב
*)לשון קוצ׳ן אדם דלקמן דף צ*ב ע’כוע*יןרש״י דף ס*הע*א להיקץונו' •
הקשסכסמ״ס דוהו נגד דברי תום׳ בקדושין דף ל ע’אד״הנלהקונהוכו׳וססק ^צ*ע  >0ו׳לעד״ן לצדקו דברי תוס' דיש
לסלק דנמידידתליא כה ס־ותא האדק קזדסנהנא משא׳'נ כמידי דתענוג דנ*ר כי טוב לו עמך טוב דייקי  1ע’ש אי עש®
תמיכה גכלג״ב מה שהקשה ע״ 1בשו״תמהריט״׳ן

במ״ג אישתמיטתיה לתוס׳ הקשו קושיתו נל׳ק דף לד ע״נ ד׳ה

אי

»לכמשמעות אפילו קשה לגולן קרי ליה : .ע״ש רש״יד״הלא עכדכלוסונו׳נ״ב  >8תמהני דדלחא באמת בהא פליגא
דלי״ן זיאנ’י שמר לאו כגבוי דמי ולתיק כגבוי דפי וכוונתי 1שו*ת מהריט״ץ להקשה נ״כ וניסיק נצ״ע ואפשר לא״כ הו*ל לסיפלג
לנל מיאטפסר לנכות כגבוי או לא  -ופלוגתא היא כגמרא לשבועות  :ל׳ש רש״י ד’ה מוציא ין וכו׳ משכון  iSיכלא
5
^־"7־־־־^“ ^שנוןל״שלומדמזציאין דבנה׳׳גהמלוהמוסק  :ע״ב נר״א נ*ב לעיל דף ס*א ע’נ

ע״א מתיכי טלם וט׳ ר״ל וקשיא לרב  iאתר להם ר״י ונו׳ נצ*ל לע*ד  :ע״ב התם כהלואה הכא ונינא
דף'
ר"להתס בהלואתו ולא נתן לו מעותממפניס הבא מחי להכא יכול לקנותן בלמים שניתן לו כשוק כפירש״י בjליון
הרי״ף • ע״ש דיהיב זחא אתי׳עי מריסאנ״ב נקום תרעי מריפא דאו עדיין התבואה כש ולין ולא יטל הלוקס להכיר
עדיין אס תבואה וו יפה או לא כנה״ב אורמא דמילתא דלוקס נותן מעות לשנים או שלשה מוכרים מתהילה ולא ס ר הדישה הוא
גורר לקנות מס* מהם שתבואה שלו יפה ספי בוה צריך הלוקס לאסוויי עלני דרילהורות שסמכי׳ דעת'הלוקס לקנות חוה
• זיצמין המוכר לקבל סי שפרע אם ימווי נו אבל ניהיג וווי אשער הביור א*צ לזה דהא פזסקין נם למי שאין לו ואס יש לו יכול

1

לסניי אס הס יפה או לא לאו ככר גידוש התבואה לפניו ולא שיין לומר ננ״ל עסת׳'ס ותרעי מריפא פירש שעד המוקדם
דף ם״ף ע״א עשיה קרי ר*ל עשרה דלועין כל דלוע גדול כורת ר״למצי אמה נ עד ווו ואיל אתן לן עשרה כ״א גדולה אמס
.1עד זוו לותן ס'והקדים לי שעית עכשיו עצ’יוהרי״ף ורש״י דףם/ע*ב ד׳יהיהינכאוט׳ י ע״ש איבא
דאסרי אמי יכא נ*ב עמוס דל״ש לומר א״ל אלא במד גברא ולעיל ר 3והכא רכא עכת*ד שו״ת תהריטי-ן  :ע״ש דש״י ד׳ ה
ד' סידן ע,א
?ני וט׳כוצינא נ״ב היינו דלועין והיינו קרי עיין יש״י כברכות פ*ודף ס״מע׳*אד׳׳הבוציןוט׳ ז
יליקי נישותי נצ*ל ונ״ה בש*ס דפוס קראקא  :ע״ש ונקום להז שוקא ר״ל דנן הדין נת״מ שי״ל סמויה למכור ונמ״ש כל נ
דף כ* נ ע*א ובי*ל סי׳רס׳יג־ס״ר  iע*ב בר׳ינאיהיינו לעיל דף *0ג ש״אור״א סייט דן> ס׳׳אע״כ • ע״׳ש במשגה
מבאן ועי ג״ש וכו׳ ר״ל ומשלשין הסירות ניד שלוש דנשפיאו תזן ב*ש יתנם ללוה ואס לאו יתנם לחלוה וב״ה ככרגונורה וע
לש כד אמד כרובית מפורש לעיל דף ס״ג עיא ובתוס! פס ד״ה צד וכו'  t.ע״ש כשייסן מותי נ *
7ףס/ע״אולו*ק .ן ע"
אפשר
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I

שו״ת רדב״ז מכתב יד  -או״ח ,יו׳׳ד (חלק ח) סימן קצא
מה ששאלתם על ענין ראובן שאמר בקהל רב לשמעון אסור להתפלל עמך כי אתה מין אפיקורוס ,ואחרים
בהתפללם יאמרו אלי׳ אברהם אלי׳ יצחק ,ואמנם אתה תתפלל ותאמר אלי׳ אריסטוטלוס ,כזאת וכזאת אמר
ראובן בתוך קהל ועדה בכה גדול ובחימה שפוכה ,בפרהסיא בכנופיא צוח ככרוכיא ,פתח את פיהו ויקלל,
ולא חשש למלבין פני חבירו ,וחרפה לא נשא על קרובו.

התשובה :אמרינן בפרק במה בהמה יוצאה [שבת נ״ה ע״ב] אמר ר׳ שמואל בר נחמני האומר ראובן חטא
אינו אלא טועה ,ודוקא ראובן בן יעקב ,אבל ראובן זה ,חוטא ושוטה ומוציא דיבה הוא כסיל ,ומחינן ליה
אמוחא בסילוא דלא מבע דמא [כב״ב קנ״א ע״ב] .ואע״ג דאמרינן בקדושין פ״ק [כ״ח ע״ב] האומר לחברו
עבד יהא בנדוי ,ממזר סופג את הארבעים ,רשע יורד עמו לחייו ,משמע דהקורא לחבירו רשע אין בית דין
נזקקין לו ,היינו רשע בעלמא כגון שעובר בלאו גרידא ,כדאמרינן בפרק זה בורר [סנהדרין כ״ז ע״א] רשע
דחמס בעינן ,והיינו לאו גרידא ,וכן גבי לוה בריבית דקאמרינן [שם /סנהדרין /כ״ה ע״א] האי רשע הוא .אבל
לקרותו מין ואפיקורוס נזקקין לנזיקין ומענישין אותו.

וראיה מההיא דפרק הזהב ןב״מ נ״ח ע״ב] אל תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר ,אל יאמר לו
זכור מעשיך הראשונים ,והמכנה שם לחברו ואע״ג דדש ביה ,הוא מיורדי שאול בלי יעל ,והמאנה את עמיתו
לא מקרי /עמיתו /אמיתו .ואם האומר אמת עונשו כל כך גדול ,כל שכן האומר שקר ומוציא דבה ,כדאיתא
בפרק יש בערכין [ערכין כ״ו ע״א] אמר ר׳ אלעזר בן פרטא [בא וראה] כמה גדול כוחה של לשון הרע
ממרגלים ,ומה מרגלים שלא דברו אלא על עצים ואבנים כך ,המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמה,
ואפילו שלא בפניו ,כל שכן בפניו דאזיל סומקא ואתא חיוורא ,וכל זה ביש לו דומייא דההוא מעשה ,וכל
האומר שקר אין לך עונה ברעהו עד שקר כמוהו ,ומבייש את חבירו ברבים שעונשו גדול ונזקקים לו בכל
מקום ובכל זמן ,והכל כפי המבייש והמתבייש [כב״ק פ״ג ע״א].

ואם המתבייש תלמיד חכם שתורתו אומנתו ,או אפילו אינו אלא קובע עתים לתורה ,הוי בכלל מבזה תלמיד
חכם וממנין אשמתיה ואפילו בשוים ,כדמשמע פרק (יש) מי שמתו [ברכות י״ט ע״א] דתנן על כ״ד מקומות
מנדין על כבוד הרב ,וכולן שנינו במשנתינו עד נפק דק ואשכח תלת המספר אחר מטתן של תלמיד חכם מאי
היא ,הא דתנן הוא היה אומר אין משקין את הגיורת ולא את המשוחררת ,אמר לו מעשה בכרכמית שפחה
משוחררת והשקוה שמעיה ואבטליון ,אמר להם דוגמה השקוה ונדוהו ומת בנדויו מפני רמז בעלמא,
ופשיטא בחייהם חמור ,וכ״כ הרמב״ם [הלכות ת״ת פ״ו הי״ד] המבזה תלמיד חכם אפילו אחר מותו ,וכל
שכן וקל וחומר אם המבזה הוי עם הארץ שיש שם חילול התורה ,דמדאמר זעירא לרבא אנא רב מינך ,אקטעו
שניהון דבני אינשא ונעשית התורה פלסתר ,ודרכם של עמי הארץ דחציפי טובא לגבי תלמיד חכם,
וכדאמרינן פרק חומר בקדש [חגיגה כ״ב ע״ב] כלי של עם הארץ טמא ,ואם אתה אומר לו טמא כלום משגיח
עליך ,ולא עוד אלא שאם אתה אומר לו טמא אומר לך שלי טהור ושלך טמא ,כלפי לייא.
ועוד אני אומר שזה המגדף לא על שמעון לבד תלונתו אלא על קדושים אשר בארץ ,שהרי מוציא דבה על
הגאונים והחכמים הראשונים שנתעסקו בחכמה ,כרבנו סעדיה גאון ורבנו האי גאון והחכמים הבאים
אחריהם ן׳ גבירול ורבי יהודה [הלוי] ור׳ אברהם ן׳ עזרא והרמב״ם ,וחכמי כל דור ודור שבנו מגדל לתלפיות
תל פיות לסכור פי דוברי עתק נגד תורתינו הקדושה ,והרמב״ם חבר כ״ד הקדמות לאמת מציאות השי״ת,
וחכמי האומות העתיקום ופרשו אותם ונשתכחו בהם ,והביא מופתים על סתרי התורה ושרשיה ,והסיר
מבוכות רבות מלב האנשים נכובו בם ראשונים ואחרונים ע״ד למוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס ,וכבר
כתבו החכמים מקובל אצלם שרבינו הקדוש היה בקי בכל חכמה ,והוא הכריע ואמר שנראים דברי [חכמי]
אומות העולם מדברי חכמי ישראל בענין חמה שמהלכת ביום למטה מהרקיע ,ובלילה למטה מהקרקע.
כדאיתא בפסחים פרק מי שהיה טמא [צ״ד ע״ב] ,ושמואל ירחינאה אמר נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי
דנהרדעא בר מכוכבא דשביט דלא ידענא ,כדאיתא בהרואה [ברכות נ״ח ע״ב] ,וליכא למימר דבקיאותם
היתה בתכונת הגלגלים והיינו תקופות ומזלות דאמרינן בשבת פרק כלל גדול [ע״ה ע״א] כל מי שאינו מחשב
בתקופות ומזלות עליו נאמר את פועל ה׳ לא הביטו ומעשה ידיו לא ראו ,דהא כוכבא דשביט מחכמת
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התולדת הוא והם הנקראים כוכבים בעלי הזנבות וכוכבים מדלגים ,כמו שמבואר באותות השמים ,וגם כן
היה רופא טבעי כמו שבא בפרק השוכר [ב״מ פ״ה ע״ב] שמואל ירחינאה אסיא דרבי הוה חש ליה רבי
בעיניה א״ל אמלי לך סמא לא יכילנא ,אשטר לך משטר לא יכילנא וכו׳ עד אמר ליה אנא חזינא בספריה
דאדם הראשון וכתוב ביה שמואל ירחינאה חכים ליקרי רבי לא ליקרי ואסותיה דרבי על ידיה תהא ,ועל

כרחך למד חכמת הטבע שאי אפשר להיות רופא אם לא ידע זאת החכמה ,ורב פפא גם כן רופא מובהק היה
כדאמרינן בראש השנה פרק קמא [י״ז ע״א] ,רב הונא בריה דרב יהושע חלש על לגביה רב פפא חזא דחליש
ליה עלמא ,א״ל לצבתו ליה זוזתא +לפנינו :זוודתא +לסוף איתפח וכו׳ ,ורבי חנינא רופא מובהק הוה
כדאמרינן פ״ק דחולין [ז׳ ע״ב] א״ר חנינא מעולם לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה ,וכמה חכמים
היו רופאים ובקיאים בחכמת הטבע ,היעלה על הדעת להרהר אחריהם ,ואין ספק מי שמבזה החכמה מבזה
לומדיה ,והמה חכמים מחוכמים שוכני עפר ,ואעפ״י שיש בדברי הפלוסופים דבור סרה בעניני ההשגחה,
וקצת מהם יגיעו עוד בשרשי התורה ,לא מפני זה יגונה מי שלמד דבריהם ,כי אין ענייניהם תלויים באמונה
אלא במופת ,ובמופתיהם +צ״ל :ומופתיהם +המה מופתי ראיה שבקל חיש ידחה אותם ולא יטעה אחריהם
מי שמלא כרסו לחם התורה לחם אבירים אכל ,כי גם הרבה מהם יחלקו על הדברים מהם ,וכל מי שנתן לו
השם עינים לראות וחלק לו בבינה ,יראה בעיניו ובלבבו יבין שאם [שכל] האדם קצר מהשיג מה שלמעלה
ממנו ושאין דרך למופת על זה ,והקבלה האמיתית תכריע לבטל סברה גרועה שיעלה בדברי המתפלספים,
ועל כיוצא [בו] נאמר לא תהא תורה תמימה שלנו כשיחה בטלה שלהם [כב״ב קט״ז ע״ב] ,וכל חרד בדבר ה׳
יבחר מדבריהם המועיל והמסכים לאמונתינו על דרך תוכו אכל קליפתו זרק כר׳ מאיר [חגיגה ט״ו ע״ב]
וישתמש מהם לרקחות ולטבחות.
סוף דבר טבחי טבוח וייני מזוג [ככתובות ג׳ ע״ב] לכלה ונחרצה לכלה הפשע ולהתם חטאת הדוברים עתק
על העוסקים בחכמה לקרוא מין ואפיקורוס מי שקרא בה ,והיה כצדיק כרשע להוציא לעז על חסידי עולם
ואין לך מספר אחר מטתן של תלמידי חכמים [כברכות י״ט ע״א] יותר מזה .ומה שאמרו בפרק מרובה [ב״ק
פ״ב ע״ב] ובסוף סוטה [מ״ט ע״ב] באותה שעה אמרו ארור המלמד את בנו חכמה יונית ,כבר פירש״י [שם
ד״ה או] והרמב״ם שהוא לשון חכמה שמדברים בו בני פלטין ואין שאר העם מכירין בו ,וכן נראה מאותו
מעשה ,ומה שאמרו פרק חלק ורבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החצונים ופרשו בגמרא [סנהדרין ק׳
ע״ב] מאי חצונים ספרי מינים פרש״י שהם ספרי גלחים ,הולך לשטתו שקורא בכל מקום מין תלמיד יש״ו.
וכן פירש הרמב״ם .אבל ספרי הפילוסופים נקראין אצל החכמים חכמי האומות ,כההיא דפסחים ,ובפירוש
אמר מגילה פ״ק [ט״ז ע״א] אמר ר׳ יוחנן כל האומר דבר חכמה אפילו מאומות העולם נקרא חכם שנאמר
ויאמרו לו חכמיו .ומצאתי באגדה [כלה רבתי פ״ז] +לפנינו הוא בשינוי נוסחא +מעשה בד׳ זקנים שהלכו
להקביל למלכות פנימית והיה להם פלוסוף אחד חכם ואלו הם רבן גמליאל ורבי יהושע ור׳ עקיבא ורבי
אלעזר בן עזריא ,אמר ר׳ יהושע לרבן גמליאל רצונך שנלך ונקבל פני ארסטו +עיין ר״ן פסחים קי״ד ע״ב+
הפילוסוף חברנו א״ל הן ,הלכו וטפח לו ר׳ יהושע על הדלת וחשב הפילוסוף שאין אלו אלא דרך ארץ של
חכם ,יצא לקראתו וראה חכמי ישראל ,והיה מחשב בדעתו איך אתן שלום לחכמי ישראל ,אם אומר שלום ר׳
גמליאל הריני מבזה את חביריו .א״ל שלום עליכם חכמי ישראל ור״ג בראש .ראה גם ראה איך קראו
לפלוסוף מחכמי האומות חברם מצד החכמה ,שאין חבר אלא בחכמה ,שכן מצינו בסוכה פרק לולב הגזול
[סוכה ל״ט ע׳׳א] הלוקח לולב מחבירו ,ופירש״י [שם ד״ה הלוקח] ,ולי נראה הלוקח מעם הארץ גרסינן ,דהא
בעם הארץ קא מיירי כדאמרינן בגמרא ,ועם הארץ לגבי חבר לא קרי ליה חבירו.
ועוד אני אומר שהאומר שכל מי שלמד חכמה אחת או ספר מספרי האומות יקרא מאמין בהם ,אין לך
אפקירותא גדולה הימנה ,שהרי סנהדרין גדולה שהיו יושבי לשכת הגזית שמהם תורה יוצאת לכל ישראל,
היו בקיאים בכל לשון ובטיב כל עבודה זרה שבעולם ,כדי שידעו העובד אם עבד דרך עבודתה לחייבו
מיתה ,כדאמרינן פרק ר׳ ישמעאל [מנחות ס״ה ע״א] אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי חכמה בעלי מראה
וכו׳ בעלי כשפים ויודעים בשבעים לשון וכו׳ ,שהרי אמר [בסנהדרין ס׳ ע״א] הפוער למרקוליס והזורק
לפעור פטור ,מפני שאין דרך עבודתה בכך .ואמרינן [ע״ז י״ד ע״ב] עבודה זרה של אברהם אבינו ד׳ מאות
פרקי הויא ,ואם מה שלומד האדם יקרא מאמינו גם כן לא שבקת חי לכל בריה ,וחס ושלום שיספק האדם
בזה ,ובפירוש אמרו בפסוק ולא תלמד לעשות כתועבות הגוים אינך למד לעשות ,אבל אתה למד להורות
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[סנהדרין ס״ח ע״א] ,ולא מצינו בשום מקום שאסרו חכמים ללמוד חכמת המחקר.

ומה שבא במנחות פרק שתי הלחם [צ״ט ע״ב] שאל בן דמא בן אחותו של ר׳ ישמעאל את ר׳ ישמעאל אני
שלמדתי כל התורה כולה ,מהו ללמוד חכמת יונית קרא עליו המקרא הזה לא ימוש ספר התורה וכו׳ והגית בו
יומם ולילה כתיב ,ראה שעה שאינה לא מהיום ולא מהלילה ולמוד בה חכמה יונית ,כבר פירשנו ענין חכמה
יונית ,אבל לעסוק בחכמת המחקר אינו אסור כמו שכתבנו ,אעפ״י שהאמת שאני מנעתי התלמידים בזמננו זה
תמיד מללמוד חכמה זאת מפני שנתמעטו הלבבות ונסתתמו מעייני החכמה ,ושמא יטה אדם לדברי הבאי
כמו ששנו חכמים [אבות פ״ה] ארבע מדות ביושבי לפני חכמים ספוג ומשפך משמרת ונפה ,ואמרו [שם
/אבות /פ״א] חכמים הזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים ,ואין לך גלות
גדולה מזמננו זה שנתמעטה התורה ואין דורש ואין מבקש .והנה מצינו שאפילו לחכמה המופלאה לא התירו
להכנס האדם שמא יטה לבו ,וכמו שמצינו בד׳ שנכנסו לפרדס [חגיגה י״ד ע״ב] ולא יצא לשלום אלא ר׳
עקיבא ,כל שכן בדברים החיצוניים ,מכל מקום לא מפני זה נתיר שישלח אדם רסן לשונו לבזות מי שלמד
החכמה ומעשיו מסכימים עם התורה והמצוה ,תמים עם ה׳ אלהיו ,אדרבא ראוי להדרו כיון שמעשיו
מוכיחים לשם שמים ,וכמו שדרשו בפסוק ולא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה [ב״מ נ״ט ע״א].

ועוד אני מדייק מהמאמר של קדושין [כ״ח ע״א] מהקורא לחברו עבד יהא בנדוי .ופרש״י שב״ד נזקקין לו
לנדותו שזה המבזה חייב נדוי ,שהרי פרש״י הטעם לפי שמזלזל בישראל כל כך זלזלו אותו גם כן[ ,כל שכן]
בנדון דידן שאין לך זלזול יותר גדול מזה לקרותו מין ואפיקורוס דגריע טפי מרשעי עולם ,שהרי הוא מכלל
מי שמורידין [כע״ז כ״ו ע״ב] וכמו שכתב הרמב״ם (פ״ג) [פי״א] מהלב׳ עדות [ה״י] ,המינים והמשומדים לא
הצריכו חכמים למנותם בכלל פסולי עדות ,שלא מנו אלא הרשעים ,אבל אלו הכופרים הם פחותים מהגוים
וכו׳ ,ואין להם חלק לעולם הבא .ולפי הטעם האחר שאמר שטעם הנדוי הוא מרה כנגד מרה ,הוא מוקי ליה
בארור דכתיב ארור כנען ,מוקמינן ליה אנן בארור כדאמר בשבועות [ל״ו ע״א] ארור בו נדוי בו קללה +עיין
מאירי קדושין עמ׳ קס״ז ד״ה כל תביעה +כל שכן הכא דמוקי ליה בארור ,דכתיב ארור אשר לא יקים דדין
הוא דנוקמיה בארור ,זהו הנראה לי מדינא בזה .ואני מוסר הדבר ביד החכמים מורי התורה כפי ראות עיניהם
לגדור פרצות נמרצות ,ולהביא עצות לעשות כפי הזמן ,שלא יהא כל אחד בונה במה ומקריב עליהם קרבן
בטומאה כי במה נחשב ,ושב ורפא לו בלשון חכמים מרפא [ככתובות ק״ג ע״א] .והנראה לעניות דעתי
כתבתי .דוד ן׳ זמרה.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן* ־!־
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שארה
הנגדים הפשרנים שפשדו׳ביטהס לא׳אשיק אדעתיה צהראם
לתגר במהרה וכשכא למכרם נמצא דטנט הפשי־ניס חוזר דלא
גרע מבר שחלקו וטעו בשותה דחוזר השימא כמיש הרמב״ס ז* צ
פייג מס'מכירה כלל הדברים רכל היכא דמצינן לתיתלי רלא
מחיל או מחמת אונס או היכא דסתך על אדם אחר חוזר לעולם
אפי׳ אחר ש־ראהלתגר• וכ״ת דהכא כיד כמו חליפין הוא שכחן
כית ולקח חלופו מטלטלין דקי׳ל דאין כחליפין דק אונאה דאס
החליף כלים נכלים או כהתה כבהמה אין ס דין אונאה לא דמי
חדא דתתחלה מכר לו בית ביתיס כסך ואיל אין לי מעות טול
בגדים שוויים ואני אתכרס ואביא לך תעות אס תרצה נתצא
שתלה הדבר בדמים ונטר שהמחליף כלי ככלי סין לו אונאה שזה
רוצה זה הכלי וזה רוצה זה הכלי אבל הכא מעולם לא נתרצה
לקח בגרים אצא כיון שאין לו מעות ובע"כ קכלס • כצל העולה
דראוב! יכול לחזוי ולתבוע אונאתו תטעמי דכתיבנא ואין יכול
" שמעון לומר תמתין עד שאמכרנו בתרעא חריפא עד שיבאו לו
קונים כתו שאט רוצים שהרי כתב הטור ופשקו מרן וכל מה
שיתן הליה למלוה בק קרקע בין קגטלטלין ישומוצו כפיתה
שיכול למכרן מיד ואפילו בביתו לפי השעה ולפי הזמן ולא
שיצטרך לחזור למכרו כעיירות וכשוקיס או יעכבו עד שימצאו
לו קונים או שיתייקר שאל*כ נעלת דלת בפני לווים שיתן לו
הפחת שבביתו אם אין לו מנגות והתלוה לא יוכל למכרו לאלתר
כל זה כתבתי מה שנלעיר לזכות את ראוק להלכה אבל למעשה
איני סומך על רעתי עד ישקיף וירא מורט הרב תארי דאתי־א
כר“ו כל רז לא אניס ליה שדעתו תכו־עת • כה דברי זעירא וצאו
מן חכרייא הצעיר שמעון דוייךהכהן’ :

יב
י■

.שאלה על דבר שבעתה באתי להשיב דבר שככר
נשמע וכעשה על חכם א׳שקם ופער פיו
א
לבלי חק נגד הקהל ררדירף וגידף אות׳פעס ראשונה ושניה וכירה
אותם כעבור שדכי־ו בנית הכנסת אחר השת בשעה שהיו תטאק
התיט׳למוצו והיה ג׳מילית וכק כל א׳וא׳היו איזה מהם תדברי'
ועוד בפצס שניה נידה אות׳שדכדו בשעה סחחר החזן מה שכבר
קרא למי שעלו כבר חוד־ וקורא כתה פעמים אותם הפסוקים
עצמם לאחרים שכן מנהגם בכל שבת שקורים עולים הרבה לס'
אורה בשניל קופה של צדקה ושוהים הרבה בזו החזרה שחוז׳השי־ן
הפשוקים האס חיייכיס נידוי או לא ונהתייע מת’ש הרתב ס פיו
מה׳ת׳ת המזלזל בדבר א' מדים ואצ׳ל כד’ת שהוא מכיד דברים
שמניין עליהם וזהו אשיר מריס לדבר בכיה ג
תשובה יש לעמו י על עיקר הרגד כתיש רמב׳ס המזלזל
כדבר א מר ם אס הוא פי׳שכל העובר על דבר
א׳מריס קאון או גדול חייב נידוי א*כ הוא צמה מט חכמים כיד
דברים היליל כל העובי־ על ד׳ס ועל ד*ת בין איס־ר חמור כין
אישור קל מניין אותו והכיר ככלל או אס פי׳הוא שעל אלו בלבד
דקא חייבים לידות והמזלזל פי׳כמו שנראה תדברי מק הכית
שהמזלזל הוא חיוב ולא העובר שכתב ון*צ המזלזל פ׳דרעדיות
את מי כידו את ריאלעד־ ק הכר שפהפק בנט׳י ומייתי לה בפי.
מי שמתו ופרק הדר רביכא שמית לההוא גברא דקטר חתרא
בציכיתא כשבתא והקשה הרין בפ"מקוס שנהגו דבקצת דוכתי
אמרי׳דמאן דעבר אד־בנן משאתי׳ליה ובריש פרקין על העושה
מלאכה בע'פ תשמתי׳ליה ובברכות נמי אמר' רביד מכדין על
כ:ד ה״ב וכפ׳כי־ה אמר דהתבשל בחמי טבריה לוקה ובדוכתי
טובת אמרי׳הכי אלתא מילקא אק שתיתי לא ייל דבמלתא דהוי
עיקריה מדרבנן דכי עקר לה קא עקר לנטלה מצוה משתתיק
ליה כגון האי וכדאי׳נתי את מי נידו את ר׳אלעז׳כן הנד שפקפק
בנט׳י וכדאמ׳בפיב דמ׳ק רכהתכונא אקלע לההיא מתא שמע
קל שיפורא ישכנא חזא הנהו אינשי דעכדי עבידתא אמר ליהוד

הכהו אינטי כשמתא אכל כדבר שעקרו מן התורה והוא ענד
על תה שאסרו בו חכתי' מכין אותו מכת מרדות כהידא דמבשל
בחמי טבריה וכי ההוא דגזיבהו לגפא דבפ׳שלוח הקן ע'כ וקיל
דהא נט׳י אין עיקרה תן התורה אס לא על דרך אסמכתא לכך
כיל דהמפקפק ברבר מדיס חתיר טפי מעוב׳על דבר א׳מרבר׳יה'
ולפיכך אע'פ שהעובראים חייב אצא מכת מרדות המפקפק או
המזלזל חייב נידוי וההיא ררכיכא לא נידהו אלא מפכי שזלזל
דרמא ביה קלא ולא אשגה ביה וזהו שדקדק רכינו לכתוב הייזלזל
וצא כתב העוכר עכיל ולשון זה דמרן הכית צווחו ביה קמאי
ובתראי הרב כעל תורת אמת מהריא ששון סי'קניו וש ך ופי-׳ח
איח בה׳ייט וזיל השיך ולא ידענא מאי ק׳ליה דהא אדו־כה׳נט׳י
כיק דאין עיקרה מן התורה אלא עיר אסמכתא מכדין חיתו דכי
עקר לה עקר לכולה מטה וכי כ הרין צהדיא דבמלתא דעקרה
מדרבנן דכי עקר לה עקד לכולה תטה משמתינן ליה כי האי
וכדאתרי׳את מי נידו ועל תירוט עדין קשה קדשית הי־״ן יאמאי
משמתי׳המחלל ייט שני של גליות והעושה מלאכה כע'פ אחר
חצות וכן הרואה את התת ואיט מלוהו לקמן סיישתיג וח'כ כיל
כהרין עכיל והכה לקושיא הא'שמקשים עג הכ’מ כיל לפ׳דיריו
במיש הוא עצתו פיומה׳ב־־כות כל הנוטל ידיו כו׳מנרך אקכ׳ו
עניי כפ'כ יה איר אידי בר אבין נטי י לחולין מפני סרך תתמה
ועוד משוס תטה מאי מטה חת׳אביי מטה לשמוע דברי חכתי'
רבא אתר מטה לשמוע דברי ריא ק ערך דכתיב וכל השר יגע
ט הזב וידיו לא שטף בתיס אמר ריא ק ערך מכאן סמכו לנטיי
מן התורה א׳ל י־בא לריב תאי תשמע דכתיב וידיו לא שטף הא
שטף טהור הא טבילה בעי היק ואחי שלא שטף טמא • ופרשי
מטה לשמוע דברי חכמים שתיקתה י־בא המר ראורי׳היא מטה
כריא קיערך ע'כ ואעיג דכל היכא דפליגי אמי ורבא קטיכן
כרבא מ׳ת כתב ר־בי׳מטת חנמיס משוס דסיל כמיש התוספות
מטה לשמוע דברי ריא בן ערך פידו׳דאסמיך ליה אקרא דצאו
דרשא גמורה היא וגס י־ש׳י כתב דאסתכתא בעלמא וא'כ כק
צאביי בין לרבא טעמא משוס דתצוה לשמוע דברי חכמים עכ׳ל
וטלאי כוכתו היא שכתב ואעיג אחי־ שהביא דברי רשיי דרכא
אמר דאודביואיב איך כתב רבי'שהיא מטת חכמים כאביי לזה
כתב משוס דסיל כתוס׳וכו׳וגס רשיי כתב דאסמכתא בעלמא
ריל דאף דרשיי סיל שהיא דאורייתא לרבא כתב לאסמכתא היא
ולזה כתב ר׳מטת חכמים אף שהיאדאורי׳כמצא דגמרי׳תהכא
כלל דצפעמיס דבר שהוא מדאוריי׳ואכמבוה אקרא ובמו דאת'
בעלמא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא ה’נ אמו־י׳תררבנןוקרא
אסמכתא בעלמא וכעין זה מצאתי בכתוטת רף י׳נכתוב׳אשה
שהיא מן התורה עוד שס דף ליד נכי מעשה שנת דאוריית׳דקרא
לענק אחי אתא ואסתכייעליה עיש וא'כ תאי דכת׳כה׳תית אין
עקרה מן התורה אלא ע יד אסמכתא היס דלא נק -.את עיקרה
מן התורה אצא מטת חכמים אלא לפי שהיא עיר אסמכתא
וק־א לאו להכי הוא דאתא אלא לע׳א אכל לעולם מן התקף
ושפיר מקשה להרי ן זיל • אחיי כתבי מצאתי למהרחיש נדף נ ז
מעין מה שכתבתי והקשה עליו ובמיש יתורץ הכל ועיש *
אך הדבר הקשה לעיר דמאי קשיל למרן כה׳כט׳י דהרי .הוא כתב
בפיא מה׳אישות דרבי’קרי ד״ס אף לדבר שהוא מן התורה אלא

שאינו מפורש בתורה וגס דבר שדרשו אותו מן התורה קרי ד ס
כשיעישועוד בתי'שתי'והביא דברי החו׳שכת׳דלאו דרשאגמור
משמע דאי הוה דרשא גמורה לא הוה קרי דיס והרי הוא כתב
דד״ס קרי לדבר שאילולי שקבלו סופרי׳פירושו לא היינו מבינים
אותו כך י
הפריח בהייט הקשה עיר מק הכ'מ דמה שחינץ
אמנם
בין עוברלמפקפק ליתא דאי הכי המחלל ייט נ
והעושה מלאכה בע'פ אמאי תשמחו־ ליה □תן דעכר ולא כ?־?
ותו

שאלה

7תו ויטיב היינו טעתימפני שהוא מנהג כמיש הרתכיס דהמחלל
יטיב חכדין אע'פ שהוא מנהג וא״כ אתו לזלזולי ביה כדאמרי'
נרי׳ ביצה ייט רקיל סתם לן כריב רמהמיר כמוקצה ומלאכה
דע'פ דאית כיה אסמכתא דקראי לכך מנדין עליו ’
וכס׳ מקראי קדש להרג יזייס אכולעפיא נרו כתב על דבריו
1״ רליתא ראיה איך כתב רבי׳פיא תה׳ייט על המהלל יטיב תכין
§־ ":אותו מכת מריות או מניין אותו אם לא יהיה מן התלמידים
והלא לתירוצו רוקח נידוי כיון דקיל דהוי מנהג ע״כ ושותיה
למר לא ידענא דאדרבה משם ראיה דהנית לאניש דעלתא אבל
צורבא מרבנן דטכא ליה עניי ליה דכתערב׳מימבו אנגייא ולא
מימנו אשמת כמיש שם הכית נמצא דריט הוא כנידוי אבל
צותא מרבנן לא משתתי'ליה וכך הם דברי הרתכיס דתכין
אותו על צורבה מרבנן ומניין אס לא יהיה מן התלמידים
ולעולם דיט הו׳בנידני •
כתב הרב הנז׳ותיש דמלאכה דע*פ משוס דיש בה
1
הסמכתה משמתי ליה וכו ליתא דנט י נמי אית לה
אסמתכתא מוהתקדשתס אפיה אי לאו משום דמפקפק אלעזר
בז הנד בנטיי לא היו מנרי? אוהו ועיז הילק מרן בין מפקפק
לעובר והזרה הקושיא אתאימשמתי׳לעושה מנהכה כע’פ כיון
שעבר ולא פקפק יכו' ,תי ק׳לתי׳מרן ראיה המבזה שנית ביר
ומי שקבעו לו זמן וטבח שלא הראה סכינו לח׳והמוכר קרק׳לגוי
וכיוצ׳רכל הני עוכר נינהו ולה מפקפק אתאי משתתי׳להו ליסגי
במימעכיל והנראה לו׳־מרן שיל שתה שמנו חכמים תן הבי ד
דברי'המזלזל פי׳הוה ולא עוכר ואיט נכנס תחת סוג העובר
שנלמור ממט לכל איסורין דרכנןחו׳ן מהותן שלא נזכרו בתלמוד
לניות עליהן לעוכר אלה היכא דאיתמר איתמר וזיש אעפ״י
שהנטנר איט חייב אלא מ'מ ריל בעלמא חוץ מאלו המפקפק
וכו׳חייב בידוי וס׳ל דהמזלזל פירושו שנטשה היברככוונימכוונת
כמו ההיא דריה דמילה דככווכה הביאו לו ואומן התכוון מלאכתו
נמועד ובכי ארס דעבדי עבייתא כשמת כעיר כתו שכללם הכ*מ
בכלל המזלזל וההיא דר־כינא דרמא ביה קלא ולא אשכח ובכוונה
עשה דלא נראה לו דברי חכמים שאסרו זה ודלא כהפיח שהק׳
מז לא הכין כך עיי יש אכל לעילם ■שאר רבי־יס חיץ מאותן
שלא נזכרו כתלמוד איט חייב עליהן נידוי העובר עליהן כי אס
אותן שהוזכרו וזה ממלת המפקפק למר זה ולא אתר הי־מביס
!העובר וכן הוא טרושלתי וזיל בפ׳אלו מגלחין חמן תבען את
מי נירו את ר׳אכעזי־ בן הכד שפקפק בטהרת הידיס הדת אמרה
שהמפקפק נדבר אפי׳תדיס צי־יך טדוי ע'כ משמע בהדי׳משוס
שמפקפק צריך נידוי אכל לא הנטנר ושם בירושלמי תנה הכיר
דברי׳ודקדק כך ולא כתב העוכר אלא המפקפק ובכלל הכיר יש
הרבה עובר אלא וראי היכא יאתת'איתמר וזולת מה שתוזכר
בתלמוד אק תנרין אלא המפקפק ופי׳הרמביס בפי׳התשנה
דהתפק׳הוא מזלזל וכן פי׳המפרשי' •  .יצאלטמזהדלסברת
הכית המזלזל חייב ולא הנטם־ אבל הרין לא היל הכי כמו שנר'
מדבריו בפי מקום שנהגו דלא מחלקאלא נק דנר שעיקרו מדרבנן
• לדבי• שעיקרו מרס־י תורה כמיש לעי׳וכן כתב כפ׳שמכה שרצים
על המקשה עצתו לרעת יהא בנידוי ופריך התם ולימא אסור
משוס דקא מגרי יצהיר בנפשי׳כתב דלאו' לתימר׳שיהא בנידוי
מאליו אלא שמנדק אותו וכו׳והייט דפרכי׳וליתא אסור כלות'
וכהכיחשתע סראוי לנדותו שכך היא המידה לכל איסורי'דרבנן
אבל הרמכים פכיה
העוכר עליהם ראוי לנדותו עכיל •
מה׳ איב כת'אכל אילו שמנאפין מד ומוציאק שיזלאדילהס
שאיסור גדול הוא אלא שנטשה דבר זה בנידוי הוא יושכוכו׳עיכ
וכתב המית שם אתר רב המקשה עצתו לדעת יהא בנידוי ותדברי
רבי/ראה שמה שאמרו יהא בנידוי שחכמים נידו כל מי שיעשה
כן וזהו שכתב כנידוי הוא יושב אבל הרמכין כתב פירשו גיזום׳

עד

יב

נא

לא שהוא מנורה מעצמו כנידוי של רבותינו <}א פנית די; מצוין
לנדותו ועד שינדוהו אינו מנודה וראיה לדבר חדאמרי׳הקורא
להכירו עבר יהא כנידוי ואמרו עלה בקידושין כחומר לו עבדי
אתה האי משמתי׳ליה אלמא אעג׳ב דקתכי יהא כנידוי אינו
נמצא דלהרחביס
בנידוי עד דמשמתי׳ציה אכן וכו׳ע׳כ •
המקשה עצמו לרעת כנידוי הוא יושב של רבותי׳ואק כיד מצווין
לנדותו ומהתימה איך סותר הוא את עצתו שמכאה כה׳תית ככלל
הכיר דברים שביד מניין עליהם * ואילולי דברי המית היה
אפשר לומר רבה'א'ב מיירי שנעשה זה ביט לבין עצמו הרי הוא
מטרה בנידוי רנותי׳לפי שלא ידעו נו כיד אבל בה׳תית מיירי
כדאיכא עדים וידעו ט ביד שמניין אותו אכל לדברי היה ק׳וציע
מה שכתב הרין דבדבר שעיקרו מן התו׳ ועבר על
ן *pr
מה שאסרו בו הכמיס תכין אותו מכת מריות כן
כתב המיה בריש ה׳שבת עחיש הרמביס וכל מקום שנא׳שהעושה
דבר זה פטור הרי זה פטור מן הכית ותן הסקילה ומן הקרבן
אכל אסור לעשות אותו דבר כשבת ואיסורו מדים והעושה אותו
בזדון מכין אוחו מכת מרדות כתב המית מפני שעובר על לא
תעשה של דבריהם כיכר שיש לו עיקר תן התורה והוא בן מרדות
ויש לזה סמך בהרבה מקומות ומהם ריש פר׳תולין לוקין הכת
מריות מדרבנן ופר׳כירה ג'כ הכת מרדות מדרבנן ע'כ אלא
דבהא כליג אהרין דבכל איסו׳של דבריהם מכין אותו מכת
מרדות שכן כתב בפ׳כיא חה׳איסורי ביאה עתיש הרמכיס
ואסור לארס לקרו־ן בידיו וברגליו אז לרמוז בעיניו לא׳מן
העריות או לשחוק עמה וכו׳ותכין למתכוין לדב׳זה מכת מרדות
ע'כ כתב ויש כדבר י׳אלו מכת מרדות כידוע בכל איסור שהוא
מדבריהם ואילו ה ריןסיל כמיש לעיל שכך היא המירה דאיסורי'
דרבנן מנדין אותו ומיהו יש לדחו־דעל העריות שיש להם עיקר
מן התורה קאת׳ אלא שמדקד/ק לשוט הין נר׳כןשכת׳כידוע בכל
איסור שהות מדבריהם משמע דעל כל האיכורין קאחר וכן כתב
הרחבים דק ה׳מה ׳סנה דיין מית אפי׳על איסו׳של דברי ספרים
אך מדס־י רש*י ני׳שהעובר על
מכין אותו מכת מרדות ־
דיס חנדין אותו שכתב נספיק דקייושק על ההיא דרב ענן ורב
חנן הוו שקני ואזלי כאורחא חזו לההוא גברא דקא זרע זרעים
בהדי הדרי איל ניתי מר נשמתי׳פירשיי נשמתי׳דקא עבד על
דיס • נמצא דכהרמביס והרב המגיד הנטבר על דים מכק
חותו מ'מ ולהרין ורשיי מניין אותו וראיתי לרב הפריח כתב
על מיש המית נפיא תה׳שנת תפני שעובר על לית של דברי׳
ביכר שיש לו עיקר מן התו׳והוא כן מריות עיב כת׳וייל בכונתו
חדא מתרתי או שר׳ל שאס חין לו עירך מן התו׳איט בן מרדות
אלא בן נידוי וכרבריהרין אי שכוונתו שכיון שאין לו עיקר תן
התורה איט ק מרדות וכיש בן נידוי ואעיפ שזה נראה יותר
בכוונתו א יא לומר כן רהדימציט בכתה מקומות בדכריסשאק
להם עיקר מן התורה מכת מריות או נידוי אלא תשמע יסיל
כדעת הרין ע’כ וליתא דהאבפי׳גילה דעתו כפרק כ"אתהל׳
ביאה רעל איסורין ררכנן מ'מ וגס הרמביס סיל הכי כתיש לעי'
וא'כ ודאי דפליג אהר״ן והרמכין בהשגותיו לסיה בשר׳א־סוף רף
ו׳סיל כדעת הרין שכתב ולא תבין דברי סופרים שהם גזירות של
דבריהם אלא הפירושים שקבלו מן המדית שהתורה נדרשת בהם
או שלמדו אותסעיפ מסיני וכו׳ונתב לעיל תזה אבל דבר ברור
הוא שאינו נעשה זקן ממרא על של דבריהם כלל וכתב אח’כ
שאין חייב אלא על פי׳רכרי ס ופריס בדית לא על דבר שעיקרו
מדים וכז׳אבל הגזרות והחקמת שעשו חכמים למשמרת התורה
אין להם בלאו דלא תסור^א סמך בעלמא ואין נהם דק המראה
כלל וכל שכן שהמרה בהם ועובר באחת מהן על דעת שהוא עושה
איסור שאיט עוכר כלאו הזה וכו׳אכל הס דנו כממראשלהם
עונש

שאיה יב
עונש הנירא כמו ששנינו את מי כידו אדן ריא כן הנד שפקפק הדבר לשטת ממידות לנידוי ומנחי לתררות לפי תוקף המעשה
בנט־י והכה זה צא קבל עציו גזירה שגזרו חכמים בידים לחולי! ולפי העוכריסממה דגרסיפ׳מקוס שנהגו נתן בו־חסיאאתא
וצא נתחייב אלא כנידוי והוא על כסד הרב כצומר עצ ככוד מכי רב לפותבייתא בייט ב׳דעצי־ת שמתיה רב יוסף איל אכיי
הסנהדרין כעצי התקנה כמו שאמור בשלישי דכרכות ע׳כמשמע ונינגדיה מרכגודיפי׳ככל איסורין דרבנן א־ל דעדיפא מיניה
דהנרוי הוא על דבר שאין צו עיקר מן התורה הגס שאין נראה עבדי ליה רכמערב׳תמנו אכגידא בבי רב ולא ממט אשמת׳איכא
מלשוט זיל דהעובר על דים אצא דוקא שהוא משוס כבוד הרב ראמרי נגדיה רב יוסף א׳ל אבי ,ונישמתיה תר שמותי דהא רב
והוא ככלל המבזה את החכם שהוא מכלל הכיר דברים ראליכ ושמואל מנדין על ייט ב׳של גליות איל ה'מ אניש דעלמא אבל
הוליל משוס דאיסירא דרבנן הוא ועור שבדבר שעיקרו מן התור' הכא צורבא מרבנן הוא דטבא ליה עברי ליה דבתערבא מתנו
לא חייבו מ״מ כמי ש הרין אמנם ראיתי לר׳הפריח וה׳מוהריח אנגידא ולא ממט אשמתת ופרשיי התס וזיל דעריפא תינה
אבולעפייא כתבו דהרמבין כמנין המצות מסכים לחילוק הרין החמורה ממנה עשיתי לו ממנו אנגייה דבי רב תלמיד ששית
ולה ידעתי מנא להו והנה כמה קושיות הקשה הפריח על חילוק היו נמניס להלקותו וצא לנדותו משוס דשמתא חמוד לכבוד
הרין מסוניות הגמרא וכולם דחה אותם מהריח אכולעפייא נרו התורה ע'כ מיתלה ר׳יוסף הוכר לעצמו כין ללישנא קמא בין
בס׳מקראי קדש כה׳ייט עיש ויישב אותם לרעת הרין והודה לו צלישנא בתרא וקאמר דעדיפא עבדי ליה או דטבא ליה עבדי ליה
כעקר דינו וכמ׳ש מהרדיך נכ״ב חיה שאעיפ שהנידוי עדיף וצא קאמר שכן הדין נראה שברשות ביד תליי הדבר וכו׳והכי
ממרדות מ״ת זמנין בתולי דרבנן תני מכת מרדות וזמנין קתני דיקא לישנא דעכדי ליה דלאהויל לתלות הדבר לעצמו אצא לומר
מנדין לאשתועיכן רחדא מהצי תרתי שייכי במילי דרבנן ואיזה ה’מ אניש דעלמ׳אבל צורבא תרכנן אין׳דיט כן אלא נד׳כדפריש'
מהם שירצה הדיין לעשות לפי ראות עיניו יעשה והביא הפריח והשתא איש טפי ההיא דמערנא מימט אכגירא וכו' פירש רש׳י
ראיה מהא דאתרינן בפיא דקדושין ררב מנביד אמאן דמצער תלמיד שסרח היו נמנים אלא שברצונם הדבר תלוי ולשון רש״י
שלוח דרבנן וכפ׳כתראאמרי׳על ההוא גברא דמנהררעאדציער הכידפי'תלמיד שסרח סתס ולא פירש תלמיד שסרח באיסור
שליחא דרב יאודה ושמתיה ואיל רב נחמן ולכגדיה מר דרב מנגיד שחייב עליו מריות היו נתנין להלקותו אנל באיסר שחייב עליו
וכו׳ואיל דעדיפא מיניה עבדי ליה אלמא היכא ואיתמר נגידא נידוי לא היו נתנין לנדותו נראה שנסי־חק אחד דהיינו העובד
חצי הדיין לקנוס שמתא אע'פ דחמירא;טפי וזה שלא כדברי על אחר מאיסור דרכנן שייך זה וזה וצפי רשות כיד עושי} ולתיח
התוס׳דפ׳ריג• שתירצו דהחמיר עליו לנדותו משוס שביזה רב עוש׳־ן הקל הואיל ות’מ כנר קבל דים על תה שחטא עוד הביא
יאודה עצמו ואינו מחוור דאיככי שאליה רב נחמן מיט שמתיה ראיה מלשון הרין שכתכתי לעיל שכך היא המרה לכל האיסו'
מר והשיב משוס דציער שליחא דרבנן עדיפא מיכה הוליל משוס שהעובר עליהס ראוי לנדותו ואכן כרוב מכת מרחת הוא דיהכי*
שביזה בכסדי ודחה זה מהריח שאים שורת דרך א pצו׳שלכטרו כדמשמע ככמה תקומות בגמ' אצא וראי דכרשות ביר הוא לניות
נידהו ־•
עוד כתב והכי משמע מדברי הרמביס שכפיו מהל' או להטת לפי תוקף המעשה ולפי העוברים עכיל ואין להקשות
פכיהמה׳סכסדרין
וכן
ביד
שליח
המבזה
דבריס
הכיר
בכלל
תית
דא'כ דכרשות ביד הואאיכ מה הקשה לו אביי בין לצישנא קתא
כתב אסור לנהוג קלות ראש כשליח ביד ופו׳שאס אתר פ׳הקלני וכין ללישנא בתרא כבר נשמר מזה הרב ן ל דהמקשה צא ידע זה
משמתין אותו על פיו וכדין ו׳כתב וכל המצער שליח ביד יש וצצישנא בתרא סבר דהדין פסיק מרב ושמואל דמנדין והשיב
רשות לביר להכותו מ'מ כלומר שהדבר תלוי ברשות ביר לנדות
דאין הדין פסוק כןאלא ברשות ביד •
אצלו
או להטת מית ולפי׳אס רואים שלזה האיש מתר חמור
כ תאי רבותיה דתיח כיון שהוא
הא קיל
בלם
המ*מ מהנדוייש רשות לביד להכותו אכל לאו למימרא דנעכיד
ברשות ביד להקל או להחמיר ואם נאמר שבמעשי
ליה תרוויהו ודברי הכ'מ בכאן אינם מחוורים ע'כ ולעיר דאין שחייבין עליה נידוי לתיח לא מכדיק ולשאר אינשי מנדיכן א'כ
מדברי הרמביס ראיה דהגס שדברי הכ'מ לשס קשיס הס כמיש אין הדבר תלוי ברשות ביד כי אס בתיח ואס נאמר שכרשות ביד
הרב כעל גית דף כיג ולס הכיח והרב בכי שמואל בסי׳ח׳הקשו הוא למי שנתחייב מרדות לנדותו הא מכיל ולמה לן לנדותו שלא
עליו עיש תירצו תירוץ אחד שהמבזה יותר חמור מן המצער כדין זאס למי שאינו תיח שחייב נידוי מכין אותו מ’מ אם כן
דהמכזה אפקיחתא הוא וחייב נידוי אכל המצער מחמת כעס היינו ת?ח ומה שהוכיח מדברי רש יי הוי איפכא דנקט שסרח
הוא ובנגידה בעלמא סגי ליה ומהרייט בתייר סי׳כיט ג’כ הק׳ סתס לפי שהוא תיח ואיזה סרטן שטרח בדבר שחייב עליו
על תירוצי כ'מ וכתב והעיקר הוא דתנגדיק ליה אפי׳שלא עיי מלקות או נידוי הדבר שוה ולזה צא פי׳ באיזה חטא סרח שכתיח
הזמנה לדין אכל כשמזמים לדין וציערו מנדין אותו עיש • ואס' הכל א׳והיו נמנים להלקותו ולא לנדותו אכל אינש דעלמא לא
כדברי הפריח הויללהרמב׳ס לכלול אותס יקר ולומר המנזה ומה שדקדק ממלת עבדי ליה ולא קאמ׳שכן הדין לפי שנתערבא
שליח ביר תכין אותו או מכדין אותו וכמיש הרמכיס פכיא מה* צא פסקו היין כך אלא כך היו טהגין והוא עשה כמותם ולזה
א "ב על הגרושה שבאת עס המגרש לדק חנדין אותס או מכיס אמד עבדי ליה דיל עשיתי עמו כתו שעושים בתערכא • ומה
אותן מית וכתב המ'מ שכתב שלא נפסקה שס הלכה כמאן ומיש שהביא ראיה מהדין דבכל איסרין דרככן מכדין הוא לשיטתיה
עליו הו־בהנז׳דליתאכנריישטהרב מהרחיא כריו וא'כ הכא אזיל והייט לומר דבאיכורין דרככן שאין צהס עיקר מן התורה
נמי הול׳ל הכי אצא ודאי שכל א׳יש לו עונש לכדו וכמיש הרבנים אכל אס יש להסעיקר מן התור׳ואסרו כהס חכמי׳ מכת מריות
זיל הנז' • ובדרישה כחית כסי׳יז׳כאכ כמו שפי' הפריח בדברי חייב כתשיל־ ורע שהרי״ף והראיש פי׳פי׳אחר שלא כדברי רשיי
הרתב ס ונטי תירץ שם כתו שתיר׳ן מהרייט אבל בפרישה פי' ממנו אנגידא מתקכצין אצל הרב ואין מלקין אותו עד שיסכימו
פי׳אחר וכתכזהכ"לאמיז צעכין דיכא והכריח דמבזה ומצער כולם להלקותו ולא ממנו אשמתא משוס דאין משתתק אלא על
ענין א'י1א שסוברים רמכ׳ס והטור דלעני; נידוי מהימן השליח דבר חתור וכיכר חמור אין קולקין כבוד לרב אלא משמתינן
כבי תרי ולענין מכת מידות צריך שני עדיס ומיש הרמב״ס זיל אותותיך לכי זה השתתא חמורה היא תן המלקות ע'כ וקשה
דמצעי־ שליח כית דין יש רשות לביד להכותו מכת מרחת הוא דהא בפ׳אלו מגלחין אמרי׳התם אתר רב פפא חיתי לי דלא
שמתי צודכא מרבנן מעילם אלא כיקא מיטיב צורכא מרמן
כשבאו עדיס וכמושהכריח שם צריך כ׳עדיסע׳ש כאורך •
שמתא היכי עבידכי הא דבמערבא מימנו אכגידא דצורב׳מרכין
אמנם הרדיך זיל הביא ראיה דיש לביר וכרשותס תלוי ולא מיתט אשמת׳עיכ והרי״ף והדאיש כתבוה שס ואיכדמפרשי
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הכא רשמתא היא על דבר המור ומשמתין לצורבאמרנכן מיד יטיב• דעו הוא בנידוי ובא רב יוסף ופירש דמיש הוא באיכיש
דאין תולקין כטר לרב א'כ רב פפא אמאי לא שמית צורכא רעלתא אכל כצ'מ רשאין ביר לשכות ולמד מזה מהדרין מאחר
מרבנן אי משוס דעכד כדעכדיבמערנא הא במערבא לא עברי שביד יכוציןלשנות בצ״מ היה בשאר אעש־ לפי ראות עיניהם ־
הכי אלא היו מנדין אותו מיד וצא היו מתקבצין אצל הרב וציע • ועוד דכד דייקת שפיר תמצא שמכאן לא הוכיח כלום אלא ממלת
עברי ליה שתלה הדבר בעצתו ומדברי רשיי ולא כתב דהמקשה
אחלי כתבי זה בא לעי ספר שער אפרים וראיתי שהכי' היה סוכר כו'אלא כיהיכי ילא תיקשי דא'כ תאי דעתיה דמקש'
שם לשון הרתביס דפ״ז מתית וזיל הכס זקן כחכמה שהקשה צרב יוסף לזה׳ אמר שלא היה יורע זה כמשיל אכל לעול'
וכן אניד ששרה אין מניין אותו בפרהסיא לנטלם אח*כ עשה אין מזה הוכהה אלא ממלת עברי ליה כו׳ועיין עוד בת יש הרב
כירבעס וחבריו וכו׳וכן כל תיח שחייב בדוי אשור לביר לקפוץ הנזיעל דברי מהרד״ך והעלה שדברי מהרדיך אינם מוכרחים אף
ולנדותו במהרה אלא בורחים מדבר זה ונשמטיס ממט וחסידי במיש אח'כ רכל היכא שאתרו אין מכרין שג'כ אין מכין אותו
עיש כאויץ ־
חכמים היו משתבחים שלא כתא מעולם לכרות תיח ואף על פי
ראיתי כשכנהיג לייד סי׳שליד בהגהת ביי אות פיא
שנתיים להלקותו כו׳והקש׳עליו איך הוציא חגת׳דפ׳אלו מגצחין ?דיןיך
שהאריך שם בעוכדא דרב יאודה רשמתי' לההוא
מהא דרב פפא וההיא יכמערבא ממנו אנגידא כו׳שכ״כ הכית
וזיל חסידי החכמים כו׳נפר׳אלו תגלחין רב פפא כו׳שהרי צפי גברא כו׳והביא שם תיש הרתכיס בפכיא מה' סנהדרין שכתבתי
פי׳הרייף והראיש פי׳איפכא דביבר החמור מתנין אכגידא ולא לעיל שאס אמר שליח ביר פ׳הקלני וכו׳ משתתין אותו ואחיכ
ממט אשתת׳ פי'שהיו משמתקמיד וכנר׳דלא קיל אלא להרמביס כתב וכל המצער שלית כיד יש רכות צייד להכותו תית רנר׳שזה
שהוציא דין זה מהא דרב פפאוהלא צהרייף והרא׳ש עצתם קשה סותר מיש שמניין אותו כתב הרב הנז׳שכתשו׳כיי למהדיר יחיאל
הא לרב פפא כמ׳ש דהיכי קאמר כגת׳רעכיד כי הא דכתערבא ענבי יישב דברי הרתכיס בדרך אחית וזיל נראה דהרתבים סיל
והלא יתערכא לא עבדי הכי אמנם כפי תה שפרשיי איש ועיש דתרתי עונשי איכא על העוכר ע״ד תכתים או נידוי או מ *מ
באורך דשני הרב זיל שיטיידתיקי סליבא דהרתכ׳ם במ׳ש עליו ועל החמור מכדין דכירוי תמיר מנגירא ועל הקל מכין ת'מ והס
הביי בתה שהק׳עציו וגסליישכ הרמביס עם הרי׳ף והראיש זיל ידעו ויחסו הנדוי לחתור והקל לת'מ ואתנם מי שנתחייב תית
וכתב אבל ליישב דברי הרמכיס עם דברי הריי ף והרח"ש נלע״ר מדבריהם באיזה חטא יכוליןלנרותו ושניהם עונש דרבנן ושקולין
לה*פ כגת׳אליבא דהרתכיס צפי פי׳הרייף והראיש אלא כי קא הס ויבאו שניהם ואציל שתי שרוצה להקל תקל מדין בדוי צמית
מחייב צורנא מרבנן שמתא היכי עבע כי הא דכמערכא ממנין וסיל להרמביס דכתבזה שליח ביד דיט המיוחד הוא בדוי מפני
אנגידא ודיל דכמערבא כויולא תממן אשמתא כי בדבר החמור שרב יאודה השיב ציער שליחא דרבנן שנראה שדינו נידוי אלא
היו משמתין תכף ולא היו נככסיןלמנין כלל ורב פפא היה תשבח■ שראה את רב מנגיד נראה שדינו המיוחד מ’מ 'הנה בהכרח אחד
עצמו שמעולם צא היה משמת לצ'מ אלא היה מאסף חברים מהם דיט המיוחד ויותר טוב להכריח שדינו בדוי ממהשנא׳מ״ת
להלקותו אף ברנד חמור ולא רצה לשמת לצ'מ רק שהיה מהפך דאס נאמר מ'מ רב יאודה לתה החמיר עליו והלא גס עטש
בזכותו והיה המינוי שלי להלקותו ולא לשמת שהוא חמור חיש לצדיק צא טוב וצא נהית לטעמא יתוספו' משוס דטזה את רב
הרמכיס וחסידי החכמים היו כו׳והייבו אף אס נתחייב בידוי יאודה א״כ דיט המיוחד הוא זה ורב הקל בייט לזה כתב בדיני
עכיל  -ולעד יזהו איט מן הישוב דא'כ עדין לא עבד רב פפא נידוי המבזה שליח ביד חייב נידוי'שדינו המיוחד הוא זה וסברת
כדעבדי במערבא ומה תיקן בזה הפי׳ דבגמ׳קא׳דעכיד-כמערכא רב כתב א1תה בה׳סנהרו־ין וכל המצער שליח ב דרשות יש לביד
שוב ראיתי לרב הכז׳שהכיא דברי להכותו שדיט המיוחד איט מלקות אלא'נידוי ולא פליגאדרב
והוא עשה הפך מהם • .
מהרד׳ך הבז'ותמה עליהם וכתב רמה שרצה להוכיח תהכהו תרי יאודה עכ״ל וכהגהת הטור כסי׳הנז' סיק קכיו הביא דברי הרב
לישני דרביוסף וכתב דללישנא בתרא היה המקשה סוכר רהדין הנז׳על קושית הרין דלעיל דכקצת רוכתי לקי העובד על דיס
פסוק כן מרב ושמואל דמכדין על ייט שני והוא השיב דאין הדין ובקצת דוכתי מית וכתב דהדמביס סיל יתרתי עבשי וכו׳עד
פסוק כן אלא ברשות ביד הדגר תלוי הואיל והוא צ'מ עשיתי ואציל שתי שרוצה להקל מקל מנדוי לתרדות וסיים ולזה כתב כל
היותך טוב וכו׳ורצה להוכיח תזה דגם כאניש דעלמא הדבר הדברים שייחדו בהם נידוי אף כי מדרבנן אס לקו מ’מ אין להן
מסור לביד לשטת תמרדות לנידוי ותנידוי לתרדות ולעד בראה עוד חיוב נידוי וכתב ג'כ שעל כיד דברים מנדין אף כי לא יהיו
דאין להוכיח משם כלום דא’כ לתה אמרו רב ושמואל דמכדין מיוחדק לנידוי אס טרה נידויו נידוי וזיא מנדי ן עצדברמד׳ס
על י׳ט ב׳דאטו מי לא ירעייכן דהעוכר על איסור של דבריהם עכיל ואין להקשות רא'כ תאחר דשקולין הס מאי מקשה אביי
חייב מ'מ וממילא רשאין הביר לשכות ממלקות צשמתא אלא ודאי צרב יוסף טן ללישכא קתא דשמיזיה ואיל וליכגדיה תר ובין ללי׳
דככל האיסורין גבי אביש דעלמא כמקום שאתרו שהעונש שמת׳ בתרא דנגדיה ואיל ולישתתיה מר מאתר שמי שנתחייב מ'מ
מענישים אותו בשמתא וכמקום שענשו מלקות אז תכין אותו יכולים לנייתו וגס מי שנתחייב נדוי יכולין להקל עליו • דייל
מידגואין רשאין לשכות ומשאיכ כצ״ת רשאין לשנות ולכן אמרו דרצה אביילדעת עיקר דינו מהו אלא יהא ליתא יא* כ מה
רב ושמואל דמנרין אותו היינו כאטש דעלמא אין רשאין לשטת השיב לו צלישנא קמא עריפא תינה וגס ללישכא בתרא צורבא
ועיק לרבדיו דא״כ תאי
אלא מנרק אותו וכו׳ולאפוקי כצית רשאין לשטת מחמיי־תא מרבנן הוא ולא הודיעו עיקר דיט ־
לקילתא יטבא ליה עבדי ליה ע’כ ואני אותר דאיתיקשי ליה לס' רבותיה דתית ראק מניין אותו הרי דינו שוה לשאר אינשי והיה
הרייך רצתה אמרו רב ושמואל דמניין תיקשי ליה דאס כסברתו כעס ככהן ועוד שדבריו קשים לשמוע שסותרו׳זו את זו שבתחלה
למה הזכירו נידוי בכית דמאחר דהיכא שלמדו מריות יכולים כתב שהס ירעו ויחסו הנידוי לחתור ות'מ לקל נמצא דאין מכדין
צשטתו לנידוי אלא ודאי היכ'שהזכירו נידוי הוא ללתדט שעיקר אלא על דבר חתור ואת*כ כתב מי שנתחייב מית יכולין לנדותו
דיט הוא בידוי אלא שלפי צורך השעהרשאקלשטת לפי העוברי} ושקולים הס• אמנם עדין יש להוכיח מלישנא קתארברשותכיד
ולפי המעשה וה'כ אס לא היו תזכירין רב ושמואל כדוי מנין הייט הדבר תלוי לשטת מקילתא לתתירתא ראיל אביי וליכגדיה תר
יודעין שזה עיקר דינו כנידוי ולא כתב הרייך אלא לפי צורך והשיב עדיפא מינה עשיתי צו לקנסו ואס אין רשות לביד מאי
השעה משנים אבל אס אין השעה צריכה לכך עושין לו דיט כמו קאתר ליה עדיפא מינה אלא ודאי דברשות כיד תלוי וכבר הרב
שגזרו עליו חכמים ולזה הוצרכו רב ושמואל להודיענו שהמחלל הרב בעל שיא נרגש מזה ואתר שרב יוסף היה גלוי לפניו מימרא

שארה יב
דרב ושמואל רמנדין על ייט ב׳ואף שתלה הדבר בעצמו וכתב
ודלא כמהרייך זיל עיייש שהעלה דלא כמהרדיך וכן כמי ק׳על
אתכם ודאי נצית ברשות כיד לשנות
תהרדיך מה שהקשינו •
ולא לנדותו כי אס דוק׳אס הורה כמיס שאין להם סוף כעוכיא
דר׳שיצא וכמכזה את החכ׳וכמ״ש על עקיבא בן יוסף שאתר על
שמעיה ואבטליון דוגמא השקוה אבל כשאר דברים אין למדין
וכמיש הרמביס וכן כמי ח׳ששמועתו רעה ומעבר שנים וקובע
חדשים בחיל מניין אותו :הנה תטאר דאף שאתרו דצ'מ אין
לעדין אואו לאו לכל תילי אתרו אלא איכא חכתי דאק מנדק
וכן כתי לשב׳הרין דאף דהעובר על דיס לאו בכל מילי הוא אלא
דוקא באיסור חמור כת ■ש הרייףוהרא׳ש דאין חכרין אלא כדבר
אמנם בהא מודיכא
חמור ובודאי שאינו חולק עציהסכזה\
שאם אי אפשר כמכת מריות למי שחייב נידוי כתו בזמנינו זה
שיד האומות תקיפא עלינו ואין כידינו להכות מכת מריות למי
שיזייכואק כחינו אלא בפינו ודאי להוציאו חלק אי אפשר אז
וראי לעדין למי שחייב מ׳ת •
שבוה יותרו כל הספקו׳שעל הר'ןועל מרן כ’מ
לאפש
דמה שחילק הרין בדבר שעיקרו מן התורה
לעקרו מדים והקשו עליו שהרי מציט נידוי לדבר שעיקרו תן
התורה וגס מריות לדבר שעיק רו מדיס וכן נתי תה שחילק
הכית בק מפקפק לעובר הייט ב יאפשר להו להכותם מ'מ אבל
אס איא להם משוס שידם תקיפה או איזו סיבה לעדין אותם
כמו אינך איכשי יעבדי עכייתא כי איכא שכבא בתתא והוא
לא היה יכול להכותם שהיה אורח ואיקלע להתס וכן רב חנן ורב
ענן יהוו אזלי באורחא וחזו לההוא דזרע כלאים בחיל ובדרך אין
בידם להכותו ולזה רצו לנדותו וכן מצאתי לתהרחיש זיל כדף כיז
שהקשה להרין מהא דלוי אקלע לבי יוסף רישכא קרבו ליה רישא
דטווסא כחלכא לא אכל כי אתא לקמיה דר׳אמי איל אמאי לא
תשמתינהו וכו׳והא התם דבשר בחלב עקרו מן התורה וחכמים
אסרו בשר נטף ואפ י׳ הכי משמע דחייב נידוי וידאה לי דאפשר
דחף כמקום שאמרו דמכקאותו כל שאין בידו להלקות מצי לכדו׳
ולוי דאיקלע לאותו תקום לא היה בידו להכותם עכ׳ל ־ ובהא
אשכחנא פתרי דתק בהלכות ת*ת סיל דעובר אדרבנן לקי ולא
משמעינןליה ואלו כה׳כלאיס פיח כתב על מה שכתב הרמביס
כל השיעורים האלו שמרחיקין מן הגפנים ומן התטאה או מן
הירק דוקא בארק או בשוריא אכל בחיל מותר לזרוע בצד הגפנים
וכתב הכית הוא מעובדא דרב חנן ורב עק בספ״ק דקדושין דהוו
שקלי ואזלי באורחא וכו׳והוו סכרי צמשתתיה ואיללאצהריתו
וכו'והנהו אמוראי כחיל הוו וכו׳ ולא אמרו מירי לההוא גברא
דזרע כי טפני משוס דכחיל מותר לכתחלהוליכא אפי׳איסורא
דרבק דאליכ הוליל דאסור מדרכק מיהא .אי כתי לתישמתיה
משוס יעבד אדרמן אלא ודאיאפי׳מדרבכן שרי וכו׳עיכ משמע
דס׳ל כעבר אדרבנן משמתינן ליה אלא ודאי כדכתיבנא רהיכא
דלא אפשר לתנגדיה משמתינן ליה ולא חילקו מק הכ*מ והדין
זיל אלא היכא דאפשר לעשות אחו שירצה אבל היכא דלא
אפשר כעדין כתיש ותית דוקא כמקום שהזכירו מכת מרדות או
נידוי אז יכולין לנדות אבל כמקום שלא הזכירו לא מכת מריות
וצא נידוי אף שהוא איטר דרבנן אין מנדין עליו ולא תיבעיא
לסברת הרי־ף והראיש שכתס דאין מניין אלא ברבר חמור אלא
אף הרין נתי אפשר שסובר כן אף שכתב דבכל אישורין דרבנן
מנדין הוא על איסורק החתורין אכל על איסורק הקלין כגון
מיש הרמבים על מי שלא עירב עירובי תבשילין ועבר ואפה
ובישל לשנת מט אין אוס־־ין עליו כה'י'ט פיו ושם לא הזכיר לא
מרדות ולא נידוי אף שעבר ארו־בנן לפי שזה הוא מן הקלין לפי
שלא אסרו אלא כדי שלא יבא לכשל תייט לחול ובודאי דהד׳ן לא
יחלוק על זה רכל היכא שאפשר לקרב הדעות תקרכינן וכן

ך

כתה וכתה דברים כגון דברים שהאבל אסור בהם והמטרה וכן
דברים שהם מחק המוסר ודיא שהם לכבוד האב והרב שלא ישב
במקומו ולא יסתור את דבריו וכן אסור לילך ד׳אמות בגינוי
הראש וכן דברים האסורים כתפלה ונקיש וכל דיניהם כגון לא
יעמוד במקום גבוה ויתפלל וכיוצא כל אלו דברים קלים הס
ושם לא הזכירו בהס לא נידוי ולא מרדות • וכעין זה יש להביא
ראיה ממ׳ש הדתבין במכין המצית כמקום הנז׳שכתב ואף בענשן
של דברי חכמים אין להם אלא כמו שאתרו מנדי! על ב' ייט של
גליות ואמרו בנטשה מלאכה בפורים ולישמתיה מר ובמזלזל
בנטיי ונדוהו וכמקומות יש להם מכת מרדות והוא למי שעובר
על המצות של דבריהם שהם כעין של תורה והס כל הגזרות
שגזרו בהם מדבריהם שמכין אותו ער שיקבל אותה עליו וכו׳
וכללו של דבר שדיס חלוקים הס בכל דיניהם תדברי תורה להקל
באלו ולהחמיר באלו וט׳עיכ הדי תבוא -,רלאו כל דיס שויס הס
בנטנשס • אתכם ודאי מי שתורה להתיר אפי' בדבר קל או שזג■,ל
ט דהייט שלא נראה לו טעם בדברי רז״ל שאסרו דבי־ זה בר
נידוי הוא לכיע שזהו מזלזל כפשוטו אבל הנטבר דוקא באיטר
חמור משתתינן ליה אבל לא כדבר קל וכן מצאתי צהראניח בסי*
ייא שכתב ומ'מ יש כאן תקוס חקירה לדעת ההיר יוסף כמקדש
מינקת חצרו דאעיג דאין תוציאין אס זקוק הוא לבריחה או
לנידוי כדאשכחן במקדש תוך צ׳יוס הוי משום דעבד אאיסורא
דרבנן והכא נמי איכא איסורא כדקתני לא תארס ולא תנבא
 .מ'מ היה מקום לומר דכיון דלא אשכחן בגמ׳נירוי אהאחלא
במקדש תוך ק׳ייל דע'כ לא החמירו אלא כמקדש תוך צ׳דחמיר
אבל כמקדש מינקת לא ואעיג דעבר אאיסורא דרבנן איט חמור
ביב וכו׳הרי בהדיא דבדנר שאיט חמור ביב אין חנדין באיסורי
דייכנן ■
לגדולה מזו מציט שכל דבר בהוא בדברים בעלמא כטן
הולד רכיל וטקס ומטר שהן בלאו וכן לא תכחשו
ולא יונה בדברים וכדומה שהן בדברים ואיט לוקה עליהם שלאו
שאין בו מעשה הוא ולא הזכירו מ מכת מדדות ומכיש שאין
מנדי) עליהם דשמתא חתירא תכגידא וכן יש דברים שאי ן בהם
מעשה כגון המניח חת־ן ברשותו אף שלא עשה מעשת בידים
אמרו שתכין אותו מ’מ כמיש הרמביס והסמיג ואצו היו הנך
שהם הולך רכיל וכו חייבים מית נא הוו שתקי הרמבים והסחיג
אלא היו מפרשים ולא הזכירו מלקות בלאו שאץ ס מעשה יצא
דוקא בממד ומקלל חברו בשם אבל הנך לא הזכירו בה לא מלקו׳
ולא מ'מ אף שהם תדברי תורה וכיש כדבר שהוא מדים כמרבד
בכיה ודאי שאיט חייב לא מדיית ולא נידוי ולא מציט דברים
שמכדין עליהם כדברים בעלמא אצא כמבזה את החכם ולץרא'
לחברו עבד מנדק עליהם מר ס אף אס לא עשה מעשה בידים
וכמיש הרמבין שדים חלוקין הס בדיניהם מדברי תורה להחמיר
באלו ולהקל באלו ויש דברים שהם בדברים בעלמא וכתב בהם
הדתביס שתכין אותו מ'מ כמו השואל לקוסס בפייא תהלכו׳עיז
והשואל לבעל אוב או לידעוני מכין אותו מית אפי׳ שהוא כדם ר
בעלמא וטראי שהם ידעו ויחסו החמור לת'מ והקל כלא כלום
וכן סיים הראניח בסי׳הנז׳והא ציכא למיתר יאעיג דלסט־ת
הסוברים דנרוי הוא כדי להוציא תית סוברים חקוק הוא לטדוי
י השוס רעכר אאיסורא דרבנן דזו מנין לט כיון שלא מציט להם
שיאמרו כ! בהדיא ומסברא לא הוא אמרינן שיש לאלה נדוי משו'
דעברי אאיסוראדרבנן וכו' הרי דאק לנו לכידת כמקום שלא
הוזכר נידוי אפילו כאיהורא ורבנן והעלה ג’כ הרב הנז׳ראיןלכו
לנחת תספק דכל ס׳בחיוב נדוי מספיקה לא מניינן דהוי ספק
איסור תורה ולאו דתקלל חנרו כו׳וכל שיש ס'בחיוב הנדוי יש לבו
למטע הנחי ושב וא״ת עדיף וכיש אם הוא תיח וכו׳עיכ וא כ
ועוד מצאת'
כניד דלא יהא אצא ס׳ריש לנו למנוע הנחי •
למהרשריס

שאלה יב

נג

צת הרשדיס זיל תייר רייג על אחד שקרא לחברו כן השפחה כת׳ ורשיי והראיש וקלות ראש הוא הא דתכי לקמן כברייתא וכל זה
לינרא שאין כל הזתניס שויס ולא כל האנש־ס שויס לכתת הוא בשיחה כטלה שתדבר רכר שאינו צריך לו אכל אס תדבר
ולהתגרות ובעונותינו נתמעטו הלבטת גס הזמנים רעים ואי ברבר הצריך הוא שיחת חולין מקרי וצא שיחה נטלה וזה מותר
 .J8Kאפשר להעמיד דיני חורה על תילס וכיש כאלו הדירים כי ושד שבתי כנסיות שלנו כמו בתי בנסיות שבמל שעל תנאי הן
אפשר שאפי׳היה אדם קורא לתכירו ענד כזמן הזה תליק שמא שמדין ופירשיי על מכת שישתמשוכהן ואיכא מאן דמפיש רוקא
אש יודע מס כונת קריאת עכד שהרי השומע הזכרת ה׳חחנרו בחורבנן אבל בישוכן לא וכן פסק הטור ותרן ואיכא מיד אפי'
צריך לנדותו ואס לא נידהו הוא כעצתו כנידוי וכתנהסמיג בריא בישוכן ומעשים ככל ידם שעושים כהס חשבונות של רביס ושס לא
נמזיד אכל בשוגג שאינו יודע שהוא אסור אין לנדותו והביאו תהכי תנאי וישנים כסס שינת עראי שהיא אסורה בביה יותר
הטור והשתא ומה אס בככוד שס שמיס אט אומרי׳כן ככשר כ׳ו מבית המדרש כת יש הכ״י בשס מהריי }׳חביב וכתו׳בס׳כאר היטב
עאכיו וא’כ כל שאכש לתלות שלא ידע או שלא כיון לכך כתיש שגוערין במי שישן בכיה ונראה שהס על סכית דאפי׳בישוכן שרי
החכם כריו ויש לתלות שמכלל הרכריס די לנו תה שאתרו חכתי' סומכין ואפיה חשבונות של רביס לא מהני בהו תנאי וכל זה הוא
כפירוש שאפי'כאותו לשון היה ראוי להקל בזמן הזה כיש בשינוי בשיחה בטלה אכל שיחת חולין איט אסו׳כי אס מכי מתחיל ברוך
מה עכיל •
עור מצאתי צמהריס איסרלס סי׳קציב אות ר' שאמד עד ישתבח וכן נין ישתכח ליוצר אור לא יפסק כדבור
חיל עוד שאלת למה אק אט מהגיס לנדות כשמזכיר שטעה כלל וכן בחזרה גוערק במי שמדנר וכןבסית אסור לדבר ואפי'
מכיו כמו שכתכו הפוסקים וכן איתא כגמרא ככר קדמוך רבק בדית ואס איתא דהדבור כביה דהיינו שיחת חולין אסור למה לו
וזיל הסתיג סיס ממיא השומע הזכי־ת ה׳מפי חנרו חייב לנדותו למימר כל הכי ואק לומר דמאי דקאמר בכל הכי שאשר לדבר
בריא כשהיה תזיר אבל אס היה שוגג חיכו חייב לנדותו ואתר הוא חו׳ן לביה ועכיז לא אתרו אלא שגוערין מ אכל נידוי פשיט'
ר* משה שאסור לנדותו ומתן הזה שרגילים כשמעה הוי כאותר שאין מנדין על שיחת חולק ואפי׳על שיחה נטלה נתי ד שבג הוא
מותר וככלל שוגג יחשב ומזה נא המנהג שלא לנדות וכו׳ע׳כ * והורגלו בכך ותה גס שאפי׳אס במזיד שק שיחה נטלה אקמכדק
| -13וא'כ הדברים קיו ומה אם כדבר שהוא תפורש שהוא מכי ד דברים אותו תדא דלא הוזכר זה בשום שסק ושר שהוא חדיס הקלין
ודבר חמור בזמן הזה איןמנדין עליו קיו לדבר שאינו חמור ושד דשחה כטלה במחלוקת היא כמיש ולא יהא אלא ס׳ נידוי
ואינו תשרש שאסור לנחת עצי* •
דאין מניין ואשר לנדות על זה באופן שטעה החכס במה שנידה
שהוא
חולק
שיחת
זה נהנתה שהמדבר ככית הכנסת
?1
אות□ ועדין אומר שחייב נידוי המדבר בכיה ושנתו להשתרר
חייב יידוי עכ'ז בזמן הזה אק מנדק שהרי חצינו שאין עליהם ולהנהיג עצמו ברבנות ושלא לשיש שהוא עצמו כתה
מנדין כזמן הזה על שבועה מהרד שרגילים בה כן ג'כ הורגלו פעמיס דינר עס שותש דברי משא ומתן כביה כמו שאמרו לו
לשיח שיחת חולין כשעה שאינו קור׳החזן או שצא כשעת תפלה חכריו השתפין שלו וא'כ לא טוב עשה בעמיו שנידה אותם על
וכיש הוא • אמנם צריך לעתור על עיקר הדבר אס השח שיחת דברי של ולא על שיחה כטלה בשעה שהחזן חוזר מה שכבר קרא
חולין הוא אסור בכיה או לא ־
הנה בפ׳נני העיר אתרי׳תיר שגדע טפי מכין גברא צגכרא דבק גברא לגכרא אשר הדיבור
כתי כנסיות אין כוהגין נהם קלות ראש אין ’אוכצין בהם ואק שלא ימשך הדיבור בשעה שקורא החזן כמיש הביי אבל כשעה
שותק כהס ואין נאותין כהן אין חטיילין מזן ואק נכנסי׳נהן שחוזר החזן הפשקיס הוא קיל טפי וכיש שנאזתו פעס ראשונה
נחמה תפני החמה ובגשמים מפני הגשמים וש׳וכתב רשיי אק לא היה לא ספר כתות ולא כשעת תפצה ומ'מ המחמיר שלא
אוכלין בהן כו׳וצא גרסי׳ואק אוכלין בהן דכלהו פרושא דקלות לדבר כביה תעיב שבזוהר הקדוש מפליג לאסו׳על מאן דמשתעי
ראש הן לשון קלות שמקילין אותו ע’כ ־
והטור בסי׳קכיא בבי כנישתא ’ אחיי כתבי כל זה ריזיחי למק בבדק הבית לייד
כתב כתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהם קלות ראש כגון ש׳קגיזכקב וזיל אישריןדי־בק כגון אשד למלאתשחוקפיך
ש־וקוהתול ושיחה בטלה ואין אוכלין ושותק בהסוכו׳משתע ולשמש מטתו בשני רעבון ולישן כיוס יותר משנת השס וכיוצא
דגריס בברייתא ואין אוכלין כהן כוא׳ו ולפיכך פי׳קלות ראש בהן אק עציו לא מלקות וצא נידוי אלא קורק אותו שנר על
כגון שחק והתול ושיחה נטלה וכן כתב הרתביס כמיש הטור תקנת חכמיס זיל עכיל ובודאי דכפי זה מה שמ;דק על־ דברי
אמנם הדייף והראיש גרש אק נוהגין בהן קלות ראש אק אוכלק חכמים הייט מה שגחרין כדי שלא יבא ליגע באישי־ תודה
ומאין בהן תשמע דסיל כפירוש רש* י דכלהו פירושא יקלות ראש וששין משמרת או על חצוה' שלהס אבל זה הדינור בכיה שא
וא*כ יש לתמוה על הטור זיל דלת׳לא הביא גירסת הראיש אביו תקנת חכמים ואינו מציה שב מצאתי להרשביא כתשו׳סי׳שיפ
ודוחק לומר דשחוק והחול ושיחה כטלה הס בכלל קלות ולא שכתב ולעדן המדברים כשעת קריאת התורה שאמרת על מה
אצטדי׳הני־ייתא לאשמעיכן הא דא'כ כי תניא לקמן תיר בתי הס שמכק אומר אני שאין אני יודע מקוסליסמך עציו אא'כ
קבתת אין נוהגי ן בהן קלות ראש אק מרעין בהן בהמה ואק ידברו בדברי תודה וגס זה אינו ברור אלא למי שכל עסקו בדית
מוציכק בהן אמת המיס ואין תנקטין בהם עשבים וכי אס אדם כרב ששת שאמד אכן כדידן ואיכהו בדידהו ע'כ ואלו היו שיבין
שח שחה בטלה או שחק בבית הקברות מה בכך מצמא בבית נידוי על זה לא היה משב לו כך אק אני יודע וכו׳אצא ודאי
הכנסת משוס דכתיב והשימותי את מקדשיכסקדושתן אףכשהן שזה תקנת חכמים כמיש הנלע׳ד בחנתי הצעיר שמשן דוייך
שממין אכל בבתי קברות תה בכך ועוד דאס' הוא שחוק והיתול
הכהן:
ושיחה כטלה נכלל קלית ראש הס למה אצטרי׳רשיי למדתי אות'
קלות
גירס׳שהיא בואו אלא ודאי דם'ל צרשיי דהני אינם בכלל
ראוק שכר לשמש ן לישב בחכות שלו בכד
ראש ולזה לא גרים ואין בואיו • אמכס בעלמא קלת ראש היא
לשבוע דהייט שראובן יביא לו סחורות
הפך כובד “ראש שכובד ראש פי׳היא הכנעה ויראה כתיש
ה משלוושמעק ימכרם בחטת ותה שוזיח הוא .לראובן ושמשן
המפרשים וקלות ראש שאינו נכנע וירא כמיש פ׳ג דאבות שחוק אק לו אלא שכרו ויהי היוס נזדמן לשמעון חפץ לקטת נעיר
וקלות ראש מרגילן את האדם לערוה שהוא מחתת שתינו נכנע אחרת וכשמוע שמשן כן סגרהחטת והלך וקנה החפץ לעצתו
וירא ואין עניינו לכאן וא'כ מהתימה איך לא שת צבו שוס כוש ק במשתיו שש לו בבית ונתעכב כזה שנוע א׳ומכר החפץ והרויח
ולא מרן הביי בזה •
נמצא דשיהה כטלה כביה במחלקת בו ושב לתנות ככראשנה ועתה אחר עבור זמן מה טוען עליו
היא שנויה דהרמניס והטור נכרי שזהו פי קלת ראש והרייף שאתה שכיר אס אצלי וכל מה שהתחת לי הוא ושמשן משג

שאלה ע

שאלות “ותשובות.

קיר ,,״•׳

pr icipjyv
'W״?׳י°׳ .׳'

.

l>fc x>e

,

מהר״י נרינא

סימן ק*

׳X׳

pc
ומיהר אחר שנידית על תנאי ,אין

לומר

אדרבא

ראובן נתקוטט אז עם שמעון ,ואמר שמעון
הצוף .ואמ׳ ראובן דברת לי הצוף ואתה תלמיד

שאם כדבריך שקראך חצוף גידוייך נידוי

ויש לי דין עליך .ושמעון השיב לא לך דברתי

בדיעבד אחרי שאתה רבו ,ונחי דלכתתלה לא

אלא לאחיך שקראני פעמים שלש עז פנים,

הייתי מיעצך לנדותו כדפרישית ,מ״מ בדיעבד

והעידו העדים שעמדו שם שאמר הצוף ,אבל
אינם יודעים למי אמרו,ג בררו ב״ד ופטרו את

נידוייך נידוי אם כדבריך ,ואם לא חרפך כדבריו

אז אינו נידוי ,וא״כ איך יאמר אדרבא ,ואע״ג

שמעון כיון שלא נתברר עליו הדבר שדבר לו,

דאמרי׳ בם׳ אלו הן הגולין (מכות יא ב) דאפי׳

ועמד ראובן ונדה על תנאי את שמעון תלמידו

נידוי ע״ת צריך התרה ,הרי אפי׳ לא חירף אותך

אם אמר לו .ושאל ראובן ממהר״ר מאיר יצ״ו

חל נידוייך ,וא״כ נימא דיש לו כח לומר אדרבא,

אם נדריו נידוי ,וגם אם שמעון תלמידו י!

כמו

p

שראה את אביו עובר על ד״ת שצריך

לו׳ לו אדרבא:

לומר לו כך כתוב בתורה (קדושין לב א) וכ״ש

ווה אשד השיב ה״ל הזקקתני להשתדל בנידרין

שלא יקללנו ושלא ינדהו וכ״ש לרבו שמביאו

שבזמן הזה דברים שאין לי בהם הפץ ,דכי

לחיי העה״ב .ועוד האריך הרב בתשובתו ע״כ,

הוינא בהו לא אסיקנא מינייהו אלא כמה דמסיק

ובירושלמי (מו״ק פג ה״א) קאמר זקן שנידה

תעלה מבי כרבא ,ומי יתן ולא היו מזכירי׳ אותו

לצורך עצמו אפי׳ כהלכה אין נידוייו נידוי .וצ״ל

לפני לעול׳ .לפי שאין אלא כחוב׳ ואטלולא ,כי

דהתם מיירי בפני רבו דהוי כמורה הלכה .אי נמי

בימי חכמי התלמוד היו מבדין על עברות חמורות

דהתם מיידי כדי לקנות לו שם .כדי שלא יקשה

וקלות ,והמנודה היה נוהג בעצמו נידוי בבל

על התלמוד שלנו דקאמ׳ (מו״ק טז א) תלמיד

חוקותיו ובכל משפטיו וכל שכן האחרים היו

חכם שנידה לכבודו נידוייו נידוי לכ״ע לבד

נוהגים כמשפט והתנהג במנודה וגם הגדויין היו

מרבו .ומהר״מ תירץ וז״ל ולי גר׳ לתרץ דבירוש׳

בודקין .אבל עכשיו אנו רואים ושומעים תמיד

מיידי שנידוהו לממונא ,שנידה את מי שמעכב

העוברים על כריתות ומיתות ב״ד ואין בידינו

ממונו שלא כדין ,ואע״פ שכהלב׳ מנדהו אין

למהות ולנדות לכבו׳ שמים ,ואיך גנדה על דברי

נידוייו נידוי אלא ת״ח לבדו אלא גם התור׳
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י

־יי־"

וכה״ג

מפליג

קינתורין לכבוד בשר ודם .ואע״פ שמנהג ההוה

שבו

הוא שמנדין לכבוד היחידים ,אין דעתי מסכמת

לאפקידותא .ירושלמי (מו״ק שם) על כ״ד דברי׳

לכך ,ולפי שאין אגו נוהגים בתורת נדויין כראוי

מנדין תה אחד מהם מי שמנדה חבירו בחנם

על כן אינם בודקין כבימי חכמים ,דאמרי (מו״ק

ומי שמביא רבים לידי חילול ה׳ והמבז׳ את הזקן

יו א) שדי שמתא אגנובתא דכלבא והיא דידה

לאח׳ מיתתו והמפקפק בדב׳ אפי׳ מדברי סופרי׳".

עבדא ,ודמיא להא דתנן (סוטה מז א) משרבו

ויש מקומו׳ שקונסין בכ׳ זקוקים זהב כדאמרינן

המנאפים פסקו המים המרים׳ ויחידים המגדים

בירושלמי (ב״ק פח ה״ו) ברבי מונא קנים ליטרא

בזמן הזה גורמים לעשות אגודות אגודות שמקצת

דדהבא לההוא דאתפקר פי׳ שמבזה ת״ח .ומה

יתכן,

שכתבתי לעיל דהירושלמי איירי שנידוהו בפני

ובמלכותיגו הוא חרם קדמונים שלא ינדה לא

רבו אינו נר׳ לי מדנקט התם זקן ולא קאמ׳ תלמיד

מקרבין

ומקצת

מרחיקין,

וכלל

לא

טובא

במ״ק

בין

ממוגא

פרנס ולא רב בלא דעת קהלו ,לפי שכמה פעמים
ראו שבא לידי מכשול וראו שאין הדבר עומד
התקנה

(קצ) מעשה בבחורים בליל ע״ש שתו לשמוח

במלכותכם אני אי איפשי לחתר בנדוי אם לא

כמנהגם ,והזכירו הרבנים ופתח

שיסכימו כל קהלך לנדותו .ועוד שהיה אבי מורי

אחד מהם ואמר רב פלוני הוא גדול כרב זה,

מצווני בצוואה גמורה שלא להסכים לשום נידוי

והשיב השני ואמר המבדיל בין קדש לחול:

והחרימו

על

ככה.

ונהי

שלא

פשטה

יחידי בשום מקום ולהתרחק מכל מיני נדויין ,לפי

שכמה פעמים באתי לידי סכנה בכך ,ועוד שכלל

אינו נראה בעיני כדפרשית:

ושאלוני ופטרתיו מהא דאמרי׳ בפ׳ הפועלים

(ב״מ פד ב) כלי שנשתמש בו קדש
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שאלות ותשובות

מהר״י ברובא

סימן קצא .קצב

קטו

ישתמש בו חול .אלמא אפי׳ לרבי קראו חול בגד

במתנה גמורה קאמר מה צריך עוד לסיים צ״ו

ר׳ אלעזר ב״ר שמעון .מיהו לא דמי התם משל

טו״ן צ״ו ל״ו ש״ן אלא ע״כ ר״ל דהאי תוספתא

קאמרה .כ1אמ׳ אינשי ,בלו׳ כ״ה דזה אסור כך אבי

פי׳ למתנה גמורה ,דר״ל רק צ״ו טו״ן או*ן

איבי רוצה ליגשא לו אולי זה גדול מזה ,אבל

לוש״ן

לא קראה לרבי חול .וראיה מאיכא דאמרי דאמרה

ואין לומר דר״ל דלגמרי קאמר במתנה גמורה

ליה קולבא רעייא וכו׳ ,ובי קראה לרבי קולבא

לאו סילוק הוא להכי אוסיף לה האי לישנא

רעייא ,והלוא רועה פסול לדין ולעדות ,אלא

ליתור לשון להוסיף דאפי׳ אם מכרה ונתנה קים.

ע״כ אמרה כך משלי איבשי ,א״כ אבא במי

ז״א דא״כ גבי ההוא ש״מ בס׳ הזורק (גיטין עז

ישראל

ב) נמי נימא הכי כדמק׳ אשירי אמתנה גמורה,

אבשא

לו.

אולי
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זה

גדול

מזה

באם

פי׳

להשתדל

להלוותם

וכה״ג.

ברבית

אלא ע״כ לא מועיל ,וכדכת׳ האשירי בהדיא גחן

מברובה :

לה בעין יפה לא מועיל כלל ,וג״ל דאין חילוק

<קצא) כך

העידו השמשים עפ״ה בת״ע שא׳ ר׳

כלל בין מקרקעי לממלטלי דכיון דאפי׳ חזקה

אבדם לאשתו מרת ציר״א רשגעל״ט

גמור׳ וכסף לא מועיל לענין מכיר׳ לא גרע

גע״ב איד די״ר במתנה גמורה צ״ו טו״ן א״ן

מחזקתה וקניית קרקע ממסירת מטלטלים דקים

צולש״ן .ב״ל דאין זה מתנה גמורה אע״ג דאמרי׳

להו לרבנן שאין הבעל מסתלק לגמרי והכא לא

בפ׳ חזקת הבתים (ב״ב בא ב) הנותן מתנה לאשתו

שייך ספקא דאמרינן בפ׳ בית כור עפר אבי מוכר

?בתה ואין הבעל אובל פירות מ״מ ע״כ לאו מתנה

לך מדה בחבל הן חסר הן יתר( ,ב״ב קג ב)

היא ואי מכרה ונתנה לאמר איבו קים ,מדפריך

דמסתפקינן אי תפס לשון ראשון או לשון אחרון,

בפ׳ הזורק (גיטין עז ב) אההוא ש״מ דיהיב

משום דהתם סתרי אהדדי דמדה בחבל משמע

-גיטא לדביתהו דאמר תיהוד ותפתח לההוא דוכתא

מדת חבל ותו לא ,והן חסר הן יתר משמע איפכא,

דיתי׳ ביה גיטא דה״ל חצרה וקבתה לה ופריך

אבל הכא פי׳ הוא לדבריו הראשונים:

מה שקבתה אשה קבה בעלה איכסיף לסוף איגלאי

מילת׳ דארום׳ הואי ע״ב:

(קצב)

וקוד שאלוני על אמה חמר שהיא אצלו

בביתו

והשתא מוכח ע״כ דלאו מתנה הוא אפי׳ אי

כמה

שנים

ועתה

רוצה

אמר לה במתבה גמורה ,מדלא מצריך

להוציאה ,והיא אומרת נדרת לי בשביל שנתתי לך

למימר למחוא ש״מ דליתיב לה במתנה גמורה

רשות למכור את ביתי שהייתה נחלתי מאבי

ואפי׳ בבשואה תיהוי תקנה בכה״ג ,אלא ע״ב

והכנסתי אותו לך לבדוניא ונדרת לי שאמי תהא

לא מועיל שום תקנה אפי׳ אי כתב לה דין ודברים

אצלי בביתי ,ואמרה קב״ה עד ביני ובינך והוא'"׳יי

אין לי בנכסיך אלא בארוסה ,כדמוכח בריש

אומר להד״מ .נ״ל דצריך לישבע הסת אולי

אמר

כה״ג צריך

לקיים

שמעתת׳ (גיטין עז א) דתנן נתן לתוך חצרה

יודה ,דאי

מגורשת ופריך מה שקנתה אשד .קנה בעלה א״ר

העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ לפי

אלעזר בכותב לה דין ודברים אין לי בנכסיך

שכולם נוגעים בדבר לקח מי שברא שמים וארץ

ובארוסה .וזה דוחק גמור אמאי לא מוקי לה

לעד ביניהם ,אלהים עד ביני ובינך ,וכה״ג הרבה.

שהבעל נותן לאשתו ואמר לה במתנה גמורה ,אלא

ועוד כיון דעניה היא ודאי סמכה דעתה רחשי׳

ע״כ לא מועיל וכן מדרבה דמסיק גיטה והצירה

נדר כדאמ׳ בפ׳ הזהב (ב״מ מט א) דמתנה מועטת

באין כאחד ,אלמא דאין כאן שום תקנה אחרת.
ובם׳ חזקת הבתים פסק האשירי בהדיא דאפי׳

חייג לקיים דחשיב נדר .אע״ג דכתב במרדכי
ספ״ק דב״מ האומר להכירו תקעת לי כפיך וזה

מתנה גמורה לא מועיל .ועוד כתב בשם ר״ת

אומר להד״מ פטור משבועה ,משום דתקיעת

דאפי׳ נתן לה בעין יפה לא מועיל אלא שתהא
נהגית מן הפירות ושתעמוד הקרן לפניו ,וב״ש

הכא דאיבא עוד טעם אחר דסיים תוך כדי דבור

צ״ו בו״ו צ״ו לי ש*ן .ואי ר״ל בהא דקאמר
שאלות ותשובות <ר׳ ישראל מברונא> ישראל

כדכתיב

כף שבועה ואין שבועה הל על שבועה ,ה״מ

תקיעת כף דחשיב שבועה דחמירח היא מפי
משבועה שהיא אמנה כדאיתא במרדכי .אבל כה״ג
אמירה בעל׳ ,ועד אלהים ביני ובינך לאו פשוט
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^שו ׳ת מהר״י מברונא סימן כט
וזאת אשר השבתי על דבריו[ :תשובה זו כתובה בשו״ת מהרי״ו סי׳ קס״ד].

גולת הכותר׳ יקר תפאר׳ האהו׳ מהר״ר אליה יצ״ו ,דברי מהר״ר ישר׳ יצ״ו בעיני יפלא הפלא ופלא ולא מצי׳ למיק׳
אטעמא דידי׳ .כת׳ וז״ל מדכפל ושלש מהר״ם לתת טעם אמאי לא מהימ׳ העד הפסול שמעי׳ דע״ב ס״ל דאע״ג ראותו
התועב וכיוצא בו אין פסול מן התורה וכשר הוא לעדות אשה להתירה [דאי ס״ד דרשע הוא מן התורה ופסול לעדות
אשה אפילו להתירה] ,א׳׳כ מכיון שהוכיח מהר״ם דלא מיקרי בעל תשובה שלימה עד דחזינן מיני׳ דעבי׳ תשו׳ מעליית׳
כהנך דמייתי ממלוי רבית ומשחקי׳ קובייות וכיוצא בו מה צריך עוד לומר דבהא כל אפייא שויין דאזלין בתר רוב דעות
ואין דבריו של א׳ פסול במקום ב׳ פשיטא ופשיטא דהך עד פסול אפי׳ במקום חד ליתא דכיון דרשע דאורייתא הוא
כה״ג ופסול לעדות אשה אף להתירא בלא הכחשה היאך נעמידינו אפי׳ כנגד גוי א׳ במל״ת דאיהו כשר לעדות אשה
בלא הכחשה ומאי לזות שפתים שייך הכא כיון דאינו נאמן אפילו להתירה בלא הכחשה עכ״ל .איני מבין דבריו שכתב
אי הוי העד פסול מדאורייתא דלא נעמידנו אפי׳ כנגד גוי א׳ מל״ת ,הא אפי׳ אי הוי פסול דאורייתא אפי׳ הכי לא הוי
גרע מגוי ,דאע״ג דפסול דאורייתא אפי״ה נאמן לעדות אשה כמו גוי במל״ת דלא גרע מגוי מל״ת כמו שכתב מהר״ר
ישראל גופיה ,ועובדא דמהר״מ היה אותו התועב מל״ת מדכתב מהר״ם אם הודה ששיקר אז ודאי אין בדבריו הראשו׳
כלום ,משמע שלא העיד דבריו הראשונים בתורת עדות ,ומסתמ׳ היה מל״ת ,וא״כ הוי כמו גוי ממש ,ואפי׳ אם לא מוכח
מתוך תשו׳ מהר״ם שהיה מל״ת מ״מ מנא לן שהיה ההוא עובדא שהעיד בת״ע ,ונדקדק מדברי מהר״מ להתיר אשת
איש לעלמא ,דילמא לא הוי ההיא עובדא אלא במשיח לפי תומו ולא נדקדק מידי:
ויעוד אין שייך לדקדק מתוך דברי מהר״מ מדהוצרך לומר בהא כל אפייא שוין ,דילמא מהר״מ רוצה להביא ראיה
(ברורה לדבריו שאין לערער ולפקפק בו שלא יהא פתחון פה לבעל דין לחלק ולגמגם בדבריו:

ועוד אי ס״ל למהר״ם דאותו התועב אינו פסול לעדות מדאורייתא אלא מדרבנן ,אם כן הוא כשר לעדות אשה ,וא״כ
מנא ליה למהר״ם דאזלי׳ בתר רוב דעות דהיינו ג׳ גויים כנגד היהודי דילמא הא דאזלינן בתר רוב דעות להתיר ,היינו
דוקא היכא שהפסולי׳ המתירים פיסולייהו כמו האוסרין ,כגון ב׳ גויים אומרים מת וא׳ אומר לא מת או ב׳ נשים אומרו׳
מת ואשה א׳ אומר׳ לא מת שאותם המתירים פיסולייהו כמו האוסרים ,אבל בנדו׳ של מהר״ם אם איתא שהעד כשר
לעדות מן התורה א״כ מנ״ל דאזלי׳ בתר ג׳ גויים לקולא שהם פסולים להעיד מדאורייתא דילמא לא אזלי׳ בתר רוב
דעות כה״ג ולא בפיסולייהו שוה כדמשמע לישנא ז־גמ׳ (יבמות פח ב) ז״ל ותרצה (לר״ג סמיא) [לד״ר נחמיא] הכי ר׳
נחמיא אומר כל מקו׳ שהאמינה תורה ע״א הלך אחר רוב דעו׳ ועשה ב׳ נשים באש׳ אח׳ כשני אנשי׳ באיש א׳ אבל ב׳
באיש א׳ כפלגא ופלגא דמי ע״כ ,הרי שלא כת׳ אלא ב׳ נשים באשה א׳ דפסולייהו שוה ,אבל היכא דעד כשר
מדאורייתא אומר לא מת אע״ג דהוא פסול מדרבנן וג׳ גויים אומרים מת שהם פסולים מדאורייתא מנלן דאזלינן בתר
רוב דעות דפסולין מדאורייתא נגד המיעוט דכשרי׳ מדאורייתא .ועוד מדהזכירו מהר״ם בלשת׳ מגונה התועב הזה
אלמא דמחזיקו רשע גמור ,דאי ס״ל למהר״מ דכשר לעדות מדאורייתא א״כ הוי בעל תשובה מדאורייתא ,לא היה לו
להזכירו בלשון מגונה כולי האי דאיכא קצת בכלל לא תונו כדאית׳ פ׳ הזהב (ב״מ נח ב) אם היה בעל תשובה אל יאמר
זכור מעשיך הראשונים ,ואדרבא היה לו למושכו בחבלי אהבה בדברי רצויים ופיוסים עד שישוב בתשובה שלימה,
ודאי ס״ל דהוי כמשומד גמור עובר בכל התורה .ועוד תמהני על הרב המובהק אשר תרומותיו תרומות דאסיק
אדעתיה לפסוק הדין להתיר א״א לעלמא מדקדוק כל דהו ,כי ודאי כשאנו מפלפלים ולומדים חריפות כמו בזמן התום׳
אז אנו רגילין למשקל ולמטרה בדקדוקי׳ ובחלוקי׳ דקים כמיעל פילא בקופא דמחטא ,אבל לפסול הדין או להתיר
האיסור אין לפסוק הדין ואין להתיר האיסור אלא בראיות ברורות מלובנות ומחתרות מתוך פשטי סוגי׳ דשמעתתא ולא
מתוך הדקדוק כהאי ,ומה שהביא ראיה מהא דאיתא פ״ב דקדושין (מט ב) האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע״מ שאני
צדי׳ אפי׳ רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשוב׳ בלבו ,אי משום הא לא אירייא דהתם חשש׳ בעלמא איכא משום
חומרא דא״א ,ואפי׳ לפי דבריו ה״נ איכא חשש׳ בעלמא ואיכא ספיקא דאורייתא:
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳
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כיון שנאשר בטלטול בעוד שהוא דולק מפני שנעשה בשיש לדבר האשור 1
*W
ביחזקחל י■.הוי למחפרו׳ כהתות וכנ^,׳<!ן
:אתם אוחזות לכשף בו וכדומה לזה

)אף נאחר שכבה אשור משוה מגו דאיתקצאי לבי; השמשות איתקצאי לכולי’
:פרשה ואין הפק האין ההמיה ההם פועליה הה-״׳וף בעבעה אלא פעושין
מהן הקטרה ואומר בהן השבעות ולחשים כמו הפי׳ הרמב״ם ז״ל (פ׳ י׳ ל> ומא וא״כ כל שמערב שבת הניחו בגר דבר המוי הרי נעשה הנר בש•
A
ו ו
 ,ו
י,
 P'/.׳.,ך,
מהלכות ע״ז) במעשה החוב והידעוני והנשאל בגולגולת וכן במעשה דינאי ;\1ל« -המותר ולדבר האשור ומותר ■ *** kענו כדחמרינז התה ובפרק נו
שכתבתי למעלה שמזכיר בו חזיה להיהיא אתתא דהות מרחשן שפוותהץ (קמב־) שמותר לעלעל הכלכלה והאב; בתוכה ומקשינן והא נעשית בשיה
עשקינן שנעשית בשיה לדבר
פירות
ר״י בכלכלה
דבר האשור
׳"ן
ו׳<
;»׳׳ <•«*-מלאה ׳i־׳״
ותירץ ; ׳
ן
ומעשה שדים הוא שעל ידי הקערות או השבעות שעושי; לשד הוא מזיק
המותר ולדבר האשור וכן מוכיח שש (מו•) בההיא דמוכני דמייתי' התש
למי שמשביעין אותו עלץ וכן מראה לאנשיה הדבר בהפך מה שהוא מבלי
בזמן שאין המוכגי נשמעת מן העגלה הרי הוא כלי אחד עה העגלה
שישתנה הדבר בעצמותו וכן משביעים השד ליכנה בגוף האיש כעובדא
3־
מותר לגודרה בשבת אע״פ שיש עליה מעות ונא נעשה
רבן תמליון בברתיה דקישר המוזכר במש׳ מעילה (יז ):וכן השד יכול !" M
להביא ממרחק איזה בעל חיים ברגע קע; אבל לא יכלו החרטומים להביא ןק>לבד אלא גס לדבר המותר מפני הכלים והאי״■p-M ,
אמרינן התם (מזי) דמעלעלי; כנונא אגב קיעמא ואע״פ שיש בו שברי עצים
הכניס מרחוק במעשה פדיה לרוב קענותש כמו שאמר  ,שה רב פפא
וזהו מפני שהאפר מוכן ונעשה הכנונא בשיש גס לאפר המותר אע״פ ששברי
(בפ׳ ד׳ מיתות שז ):ואמר אביי התש דקפיד אמנא שד דלא קפיד אמנא
עצים אשוריה ועל זה שמט אותה המניחים מעע לחש בנרמע״ש ולדבריהם
כשפיה ופרש״י ז״ל דקפיד אמנא מי שמקפיד על הכני שאינו יכול לעשות
גש בעוד שהנר דולק הי׳ מות' לעלעלו שאל״ב אפי׳ לאחר שכבה יהיה אשור
הדבר בלי כלי הראוי לאותו דבר כגון שרי בוהן שצריכין שכין שקתו
מגו דאיתקצאי לבין השמשות ומ״מ הי׳ צריך שיהיה הלחש יותר חשוב מ;
שחור ושרי כוש שצריר כוש של זכוכית דלא קפיד אמנא אינו חושש באיזה
השמן ולא יספיק מעעלחש כי בכל דבר הנעשה בשיש לדבר המותר ולדבר
כלי עושה וכתב הרח״ה ז״ל לאו למימרא דמאן דקפיד אמנא שד הוא
האשור אין מותר לעלעלו אא״כ הדבר המותר חשוב יותר מן הדבר האשור
ואינו בכלל כשפים ומותר אלא אלו כשפים על ידי שד ואלו כשפיה שלא
כדאמרינן התה גבי מחתה באפרה שאש אין האפר מוכן אשור לעלעלו
על ידי שד והכל אשור • מה שאמרו בברייתא בפ׳ חלק (קח•) אי; שואלים
אש הש ת״״ידי׳
הי"
השיבי; לשאר האנשים
ואע״פ שיש שש קורעי לבונה
בדבר שדיה בשבת ד״י אומר אף בחול אשור אמר ר״ה הלכה כר״י ואף ר״י
ואף ־•״■
המותרין ׳•יו
,
גל הבית ו:
אשור כל שאינן חשובין
צ אותה שוגיא שבסוף
יכן מתב
לא אמד אלא מפני השכנה ועתה קשה שאס מעשה שדיה הוא אשור
פרק כירה ובמקומות אחריש ולזה מטע לחש אינו משפיק לזה ועוד שאפי׳
כמעשה כשפים והלא העושה מעשה במיתה ונשאל בהה באזהרה ותירץ
שהשמן שבנר חשוב לו
לפי
דבר חשוב
הי׳ נותן בה
הרמב״ן ז״ל שבכלה יש מיתה בישראל העושה מעשה שהרי מצינו בהם
•**»״׳>!
ברור ׳**•׳
התר 1זה* ׳״׳1׳
אי; -*-ו׳
עדיי;  Hן
,ו^ול• ׳»» /״ן
 jHIנ■;
לעולם יותר מן הדבר המותר שנותן בו לפי שהוא צריך נו עתה למצותו
אזהרה דכתיב לא ימצא בך מעביר בנו וכו׳ מעונן ומנחש ומכשף ועונש
בעוד שהוא דולק וא״כ אף לאחר שכבה אשור מגו דאיתקצא' אנא שיש לומר
מדכתיב מכשפה לא תחיה אבל הנשאל בהם לא כתיב בהו אזהרה אלא
שהרי זה כאלו התנה שיוכל לטלטלו נאחר שכבה ולדעת הרמב״ן ז״ל
בשואל אוב וידעוני אבל בשאר כשפיה השואל בהן כגון שכותי המכשף
תנאי מועיל ואע״פ שאי; היתרו נראה לי ברור כדאי הוא נסמוך עליו
עושה מעשה ישראל השואל בו אינו אשור אלא משוש תמים תהיה עה ה'
צורך ברור:
ומה בשעת הדחק אש הוא ציר
>׳יך כענין שואל בכלדייש ובתוספתא יש גירשא אחרת אין לוחשי; בדבר
?דיש בשבת ר׳ יושי אומר אף בחול אין לוחשי; בדבר שדים ולפי גירשא זו
לך אותו הגר שנתגייר במעמעא
עונות ששפר "
יל
לריר
יש לומר שחכמיה לא התירו בחול אלא ללחוש ולהשביע השדים לצאת מן
שבהשכעות היה מוריד הנבנה מן השמיש מי שיש לו לב להנץ
לא יאמין לאותם הכזביה והנמנעות כ״א פתי יאמין לכל דבר והעני; האחר
האיש כדרך מעשה דב; תלמיון ודבי יוסי אושר מפני השכנה שמא יזיק
שהפר שהי׳ רוכב על עב קל והולך למרחוק גש פעמי׳ רבו' שמעתי אומרים
כשמוציאין אותו בעל כרמו ומה שהתירו שם שרי שמן הגרשא הנכונה שה
מפני שמכזבין לומר שאי; להם השבעה ואינן בכלל כשוף כלל ש""י""■ יי*קקין
שיש משביעי; השד והוא בא בדמיון ענן כבד ומוליך האיש למרחוק אש
הדבר אמת או שקר מי שירצה להאמין יאמין ואי; היזק בזה אבל^ניא יתפאר
בבני אדם ומכזבי; בהש ללעוג כל זה כתב הרמב״ן ז״ל בי
הוא שידע לעשות דבר זה שא״כ מרוע לא עשה כ; כשהי׳ נרדף*והי' נחבא
שאמרו לך משמי אותן הגשים שאגי התרתי
צנTV
אל הכלים וחדר בחדר ובא לכמה שכנות והנה בהיותו אצלנו לא נתפאר בזה
להן לטלטל נר שהדליקו בו באותו שכת לאחר
,
z
אבל נפי מה שהוכיח סופו הוא רמאי ואיש כזבים כי שמענו חזר
שכבה ונפלאת על זה דהא במוקצה מהמת אבור קיימא ל; כר״י דאסר
1
*•׳■,
*ר"
ייוההי*■
וני
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ונתרפה ברני
:ורו בתונ
׳״ . !s- wv j-1יו
ולא כר״ש דשרי ונר שהדליקו בו באותה שבת מ! י
יוקצה מהמת אסור
ו ll׳״» . * /י :וב ולה קבלוהו הקהנ והזד לדת ישמעאל
שף ונשתמ
הוא דמנו דאיתקצאי לבין השמשות בעוד שהוא דולק' איתקצאי לבולי
הוא עתה ישמעאל שמע חג ויענך בכל קוראיך חגיו כנפ
והנה ) k.
יומא והארכת להביא ראיה מ; ההלכות של הריא״ף ז״ל ומדברי הרמב"ם
.ום נאמן אהבתך אני הוא יצחק ב״ר ששת זלה״ה :
נועה חלץ
ז״ל ועוד שקצת נשים מטלטלין המנורה לאחר שכבתה  t,yיך ,מעט 5ה-
שגותנין בתוך הגר ומן הנראה לך כי מי שהתיר להם נתלה במה
והראן לרבי עמרם בן פרואש י־א
שאטרו (שבת ל ):גבי דוד המלך שמת בשבת והיה מוטל בהמה
מעשה בא לפניך כי יהודי קלל בה; אהד ואבותיו קללות
צד
ושאל שלטה לחכמים ואמרו לו אביך הטל עליו כבר או תינוק וטלטלו:
נמרצות בפני העם ואמרו לך להענישו יען היה בהן
וחפשת ולא מצאת עונשו על ישראל חברו ויען בארי; הזאת נוהנין
מה שאמרו לך הנשיש ההה שהתרתי להן לנל~"/
בו באותה שבת במוחלט להד״ש אבל התרתי להם לטלטלו
ברוב ענינים כחקות הישמעאלים אשר מכללן שהמקלל קרוב נביאים
ידי תנאי שיתנו מע״ש שיוכלו לטלטלו לאחר שכבה וזה מותר ואפי׳ בנר
יענש עונש חזק יאמרו היהודי׳ כי בן ראוי לעשות למבזה או מקלל הכהן
גדול וכ״כ הרמב״ן ז״ל והביא ראיה מן הירושלמי דגרשינן התש אם התנה
להיותו זרע אהרן ואמרת אולי שאיזה סמך להם מרבדי הראשונים שלא
עליו מותר מה חנן קיימינן אי כר״מ אפילו התנה אשור דקהברי התה
השנת אותם באשר מצאת נוהנין פי שמת לו הולד הראשון לבלתי
דלר״מ כלי המיוחד לאשור אשור אי כר״י נר מאוש הוא כלומר ואין אדם
יתאבל אלא יום הקבורה ומצאת כתיב דברי גאו; גם למול המת תוך ז׳
יכול להתנות על דבר מאים שלא יהא מוקצה וחי כר״ש אפילו לא התנה יהא
ללידה ואולי בזאת ובזאת ימצא בספרי הקודמים ואמרו לך שבמיורקה
מותר ותרצו דר״ש היא ומיירי בכוש וקערה ועששית דאשר רבי שמטו;
היו נוהנין כ; עד בא; דבריך :
חפי׳ לאחר שכבו דאם התנה עליהן מותר הילכך לדידן דקיי״ל דמוקצה
בניעי; פ׳ הניזקין (נע•) תנן כה; קורא ראשון ואחריו לוי
מחמת מאוש שרי בין בנר של חרש בין בנר של מתכת מהני תנאה וכ״כ
ואחריו ישראל מפני דרכי שלום ואמרינן בנמ׳ מנה״ני ואמוראי
הר״ן ז״ל בפירוש ההלטת מהירושלמי ואע״פ שיש לי לדון בהיתר זה כי לא
מוכח• הא מילתא מקראי עובא והמחוור מכלה דכתיב.וקדשתו לכל דבר
התירו אלא לר״ש בכוס דלית ליה מגו דאיתקצאי אבל לדידן דאית לן מינו
שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון ואביי שאל
דאיתקצאי דקיי״ל כר״י בנר לא מהני תנאי כי היכי דלא מהגי בנוי הוכה
הא מפני דרכי שלום דאורייתא הוא ואשקה אביי לכדתניא שנים ממתינין
אלא באומ׳ איני בודל מהם כל בין השמשו׳ ובנר על כרחו בעוד שהוא דולק
זה לזה בקערה וכו׳ ואם בא לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו הרשות
אשור הלכך אפי׳ לאחר שכבה אשור משוש מגו אלא שכבר הורה זקן •
בידו ואמר מר עלה לא שנו אלא בסעודה אבל בבית הכנסת לא מאי
בנר
ומה שמטלטלים הנא שלא ע״י תנאי ע״י מעט לחש אס נותנין הלחש
טעמא דאתי לאינצויי כלומר מן התורה היה יכול הכהן לתת רשות למי
בשבת טועים הם שכבר העלה רב אשי בם׳ נועל (קמב ):לא אמרו ככר או
שגדול ממנו אבל חכמים תקנו שלקרוא בבית הכנסת לא יוכל כהן לחלוק
תינוק אלא למת בלבד אבל חם .נותנים הלחם מערב שבת אז מותר לטלטלו
כבוד ללוי ולא לוי לישראל דלא לישו שארא לאינצויי ולומר אנא קרינא
לאחר שכבה א] לפי שאין טלטול הנר אשור אפי׳ בעוד שהוא דולק אלא
ברישא והיינו הא דתנן במתני' כהן קורא ראשון וכו׳ שלא יוכל לשנות
מפני שנעשה בשיש לדבר האשור דאי משוש שמא יכבה מחמת הטלטול דבר
ולחלוק לו כבוד מפני דרכי שלוה ואמרינן נמי התש חכו בשבתות וימים
שאי! מחכוין הוא וקיי״ל כר״ש דאמר דבר שאינו מתכוין מותר לכתחלה
טוביה אבל בחול דליכא א־נשי עובא בביהכ״ג יכול לחלוק כבוד למי שגדול
האשור
אפי׳ באשור של תורה אלא אשור טלטולו מפני שנעשה בשיש לדבר
ממנו ואש היה חכם גדול מכל הכהניס שבדורו יכול לחלוק לו הכהן
ופתילה
כמו שמטאר כל זה בשוף פרק כירה (חז•) ואמרו שה הנח לנר שמן
כבוד אפי׳ בשבתות ויו״ט דהא רב הונא קרי בכהני אפי' בשבתות ויו״ט
מאיל ונעשו בשיש לדבר האשור ומפני זה אשור לטלטלן לר״ש בעוד שהוא
משוש דאפי' רב חמי ורב אשי דכהני חשיב; דארעא דישראל מיכף הוו
דולק אבל לאחר שכבה מותר דלית לי׳ מגו דאתקצאי לבה״ש אתקצאי לטל'
כייפין ליה ובם׳ בני העיר (כז ):גרהינן שאלו תלמידיו את ר' פרידא
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במה הארכת ימים אמר להק מימי לא ברכתי לפני כהן ומקשינן עמי
למימרא דמעליותא היא והאמר רבה בב״ח אמר ר״י כל ת״ח שמברך לפניו
אפי׳ כה״ג מ״ה אותו ת״ח חייב מיתה שנאמר כל משנאי אהבו מות אל
תקרי משנאי אלא משניאי ומפרק כי אמר איהו בשוין ופי׳ ר״ת ז״ל דלאו
שוין ממש קאמר דא״כ פשינוא דכהן קודם ומאי רבותיה דר׳ פרידא
דאורייתא הוא אלא ששניהם ת״ח אבל ר׳ פרידא היה גדול ממנו ואם
רצה לקרות קודם לכהן רשאי כרב הונא דקרא בכהני והיינו רבותיה דר'
פרידא הנה שלדברי הכל היא מצוה בתורה לכבד הכהן יותר משאר ישראל
וכבר מנאה הרמב״ם ז״ל בחשבון המצות שכתב בראש ספר המדע במנין
המצות ל״ב לחלוק כבוד לזרעו של אהרן ולהקדימו לכל דבר שבקדושה
שנאמר וקדשתו ובספר המצות שלו כתב ז״ל המצוה ל״ב היא שצוט לכבד
זרע אהרן ולנשאס ולרוממם ונשים מדרגתם מדרגה קודמת וראשונה ואפי'
ימאנו לא נשמע מהם זה כלו הגדלה לאל ית׳ אחר שהוא לקחם ובחרם
לעבודתו ולהקריב קרבנותיו והוא אמרווקדשתו כי את לחסאלהיךהוא
מקריב קדוש יהיה לך ובא הפי׳ לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך
ראשו; וליעול מנה יפה ראשון וכו' והאריך בזה שם בספר ההוא גם הר״ם
מקוצי ז״ל מנה המצוה הזאת בספר המצות שלו וכן נמנית מצוה זו בס׳
עמודי גולה גס בס׳ עבודה (פ״ד מה׳ כלי מקדש) כתב הר״ם ז״ל שצריך
כל אדם מישראל לנהוג בהם כבוד הרבה ולהקדים אותן לכל דבר שבקדושה
לפתות בתורה ראשו; ולברך רחשו; וליעול מנה יפה ראשון וגרסינן תו
(פרק קונס יין סב•) איור רבא כרי ליה לצורבא מרבנן למימר צו״מ אנא
שרו לי תגראי ברישא 'שנאמר ובני דוד כהניה היו מה כהן נוטל חלק
בראש אף ת״ח נוטל חלק בראש וכהן מנ״ל דכתיב וקדשתו וגו׳ ותנא
דבי ר״י וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשו; וליטול
מנה יפה ראשון הנה שלמדו החכם מן הכה; לענין זה ואחר שהיא מ״ע
מ; התורה לכבד הכהן ולהדרו על שאר העם הדבר ברור שהמחרף אותו
ראוי ניענש יותר משאם חרף א׳ משאר העם אע״פ שבשאר העם קיי״ל
ביישו בדברים פטור במבייש הכהן בדברים ראוי לגעור בו ברבים ולהכריחו
לבקש ממנו מחילה ולרצותו עד שימחול לו ואף בשאר האנשים כ׳ הרמב״ם
ז״ל שיש לב״ד לעשות גדר בדבר כפי מה שיראו אין צ״ל בכהן שראוי
לגעור בנזיפה במחרפו ובמגדפו כל שהכהן מתנהג בקדושתו של אהרן ע״ה
רוצה לומר שאינו נושא נשים בעברה ואינו מטמא למתים שאם עשה כן
אבד כהונתו ופסול לעבודה עד שיחזור בו כדרך המוזכר במם׳ בכורות
פ׳ מומי; אלו (מה ):או שהרג את הנפש אפי׳ בשוגג שאסור לישא כפיו
כדאי׳ (בפ׳ בתרח דמנלה) [ברכות לב •]:ואפי׳ גלה וחזר במיתת כ״ג קיי״ל
כר״י דאמר בפ׳ אלו ה; הגולין (יג ).דאינו חוזר לשררה שהי׳ בה ובחולין
פ׳ הזרוע (קלב ):תניא שכל כה; שאינו מודה בכל העבודות המסורות לבני
אהרן בין בפנים בי; בחון אין לו חלק בכהונה וכן אמרו (בפ׳ הנזקין)
[חולי; קל ]:אמר ר׳ שמואל בר נחמני אמר ר״י מני; שאין נותנין מתנות לכהן
עם האר; שנאמר ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת הכהניס והלוים
למען יחזקו בתורת ה׳ המחזיקים בתורת ה' יש להם מנת ושאין מחזיקים
בתורת ה׳ אין להם מנת והא דתנן (בפרקא בתרא דחלה) אלו נתני; לכל
כהן החרמים והבכורות ופדיו; הבן ■ופדיון פער חמור והזרוע והלחיים
והקבה וראשית הגז ,וכולי פירשו קצת מן האחרונים ז״ל לכל כה; אע״פ
שאין משמר שלו אבל לא לע״ה אבל הרמב״ן ז״ל כתב לכל כהן אפי׳ לכה;
עם האר; וכ״ה בירושלמי והא דאמרינן בחולי; (קל ):דאין נותנין לכהן
ע״ה היינו אם יש שם כה; חבר נחבר נותנין אין שם כהן חבר נותן לע״ה
ונא צריך למטירח בתר חבר או לעכבם עד שיבא ולהכי תנן נתנין לכל
כה; כמש״כ זה הרמב״ן ז״ל בה׳ בכורות (פרק עד כמה) ומ״מ אף אס
נותנין נו מתנות כשאי; שם כה; חכם אי; מחמירין הרבה על המביישו
בדברים כיו; שאינו מתחזק בתורת ה׳ כמו שראוי לזרעו של אהרן ע״ה
שנאמר עליהם יורו משפטיך ליעקב וכו׳ שהרי אפי׳ ממזר ת״ח קודס לכ״ג
עם הארץ כדאיתא בסוף הוריות וגרסי׳ במנחות פרק כל המנחות באות
מצה (נג ).אמרו ליה רבנן לרניפרידאר׳ עזריה בר בריהדר' אבעולס
דהוא עשירי נר' אלעזר ב; עזריה דהוא עשירי לעזרא קאי אבבא אמר
להו מאי כולי האי אי בר אוריין הוא יאי אי בר אבהן ובר אוריין יאי
ויאי בר אבהן ולא בר אוריין אישא תיכליה אמרו ליה בר אוריין הוא ותו
גרסיק ביומא פ' בא לו (עא ).מעשה בכ״ג שיצא מבית המקדש הוו קא
אזלי כו״ע בתריה כד חזיוה לשמעיה ואבטליון דהוו קא אתו שבקוה לדידיה
ואזלו בתר שמעיה ואבטליון לסוף אתו לאפטורי מיניה אמר להו ייתון
בני עממיא לשלם אמרו ליה ייתון בני פממיא לשלם דעבדין עובדי דאהרן
ולא יישון בני אהרן לשלם דלא עבדי; עובדי דאהרן הנה שלא היו אלו
החכמים נזהרין מלקלל הכהנים אף אם היו נודעים ביחוסם כל שלא היו
נוהגין כשורה או שלא היו בני תורה כ״ש נהנים שבדורט שאין להם כתב
היחס אלא מפני חזקתן נהגו היום לקרוא ראשון בתורת כהן ואפי׳ הוא
פ״ה לפני חכם גדול שבישראל כמש״כ זה לר״ס ז״ל (בפי״ב מה' תפלה)
אע״פ שמן הדין היה זה אשור ואותו חכם חייב מיתה שקורא לפניו אפי׳
כהן גדול עם האדץ כמו שכתבתי למעלה אלא שנהגו כן מפני המחלוקת :

צה למך,

שמצאת נוהגים מי שמת לו הולד הראשון לבלתי יתאבל אלא
יום קבורה ־ אני אומר שזה המנהג אין לו שחר וכי מפני

א] רמ"א יו״ד פי' שעד סעי׳ ■א :

שהוא ראשון אינו בנו ואפי׳ היה בטר לכהן וצריך לפדותו ממנו מי הוציאו
מחזקת בנו שלא יהא לבו דוה עליו וכי אינו קם תחתיו ליעידה ולשדה אחוזה
ולירושה ואם אינו בט א״כ תתיבם אמו וכן לא יתאבל אפי׳ ביום קבורה
אלא אין לדבר זה שרש ועקר אמרו מי שאמרו • ומצאתי בספר אורחות
חיים וז״ל והרב ר׳ אשר מלוניל ז״ל כתב ומנהג הוא שאין מתאבלים על
הבכור ונ״ב כי מפני שהבכור לשם נהגו כן ע״כ והאחרונים כתבו והמנהג
אשר פשט בהרבה מקומות שלא להתאבל על בן ראשון שמת ואפי׳ כלו
לו חדשיו ואפי׳ לא יהיה בטר מנהג טעות הוא כי לא נמצא המנהג
בתחלה רק בבכורות שהם כמי שאינם מן האבות לפי שהם קדושים לשס
ובכל גלילית קטלוני״א מתאבלין עליו אפי׳ בבכור א] כל זמן שעברו עליו ל׳
יוס שיצא מכלל נפל ואומרין עליו צדוק הדין וכן הדין לעשות עכ״ל הס׳
ההוא • גס מה שמצאת למול המת תוך ז׳ ללידה הרמב״ן ז״ל כתב זה בשם
רב נחשון ז״ל בס׳ תורת האדם בענין ההספד אבל אני לא ראיתי מעולל
•מי שנהג .כן בברצלונה בפגי ררותי ולא בשאר מקומות :
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 rעל פי הראיה היו מטתיגין בחודש אייר וסירן לעדים כי יום
ר״ח מיון בודאי לא יזוז ממקומו ואם העדים לא ראו הלבנה ביום ההוא
בודאי ר״ח הוא והקרבן והשיר היה נעשה וא״ב לא היו צריכין לעדים
ולהוסיף לא יוכלו כי הימים ספורים הם א״ב נשאר לדעת אם היו
ממתינין לעדים או לאו כי אין תועלת בהם ע״כ דבריך :
תשובה אף לאחר חורבן הבית היו מקדשין ע״פ הראיה כדתנן בפ׳
בתרא דר״ה (ל ):משחרב ביהמ״ק התקין ריב״ז שיהו
מקבלין עדות החדש כל היום וגם בימי התנאים האחרונים כדאמרי׳ בם׳
אם אינן מכירין (כה ).דאמר ליה רבי לר״ח זיל לעין עב וקדשיה וגם
בימי האמוראים כ״ז שהיו סמוכין בארץ כדאיתא בשלהי פ״ק (כא ).דר׳
חייא בר אבא שהיה תלמידו של ר׳ יוחנן כדאיקלע לההוא אתרא דממו
שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי ועבדי חד יומא הוא ואייבו בר נגרי וגם
אחרי כן כמו שנזכר שם ובמקומות אחרים שכל .זמן שהיו סמוכין בארץ
ישראל צריכין החדשים להתקדש ע״ס ב״ד מומחין כדתניא בנדרים פ׳ נערה
(עח ):מועדי ה׳ צריכין קדוש ב״ד ואין שבת בראשית צריכה קדוש ב״ד
מועדי ה׳ צריכין מומחין ואין פר׳ נדרים צריכה מומחין אלא אפי׳ בשלשה
הדיוטות אלא בזמן בייהמ״ק העדים שראו את החדש מחללין את השבת בכל
החדשים כדי שיבואו למקום הועד להעיד בפני ב״ד מפני קרבן של ר״ח כמו
שהוכיחו מדכתיבאשר תקראו אותם במועדם אבלי לאחר חורבן שאין שם
קרבן אין העדים מחללין את השבת אלא על נישן ועל תשרי בלבד מפני
תקנות המועדות כדתנן בפ״ק (כא ):על שני חדשים מחללין את השבת על
ניסן ועל תפרי שבהן שלוחין יוצאין לסוריא ובהן מתקנין את המועדות
ובזמן שביהמ״ק 'קיים מחללין על כלם מפני תקנת קרבן ר״ל קרבן מוסף
ר״ח הדוחה שבת וכן שניט שם (יח ).על׳ ששה חדשים השלוחים יוצאין
על נישן מפני הפסח ועל אב מפני התענית ועל אלול מפני ר״ה ועל תשרי
מפני תקנת המועדות ועל כסלו מפני תנוכי ועל אדר מפני פורים וכשביהמ״ק
קייס יוצאין אף טל אייר מפני פסח קטן אבל בפאר החדשים לא היה להם
דבר שהיו צריכין להודיע לגולה וגס בחודש סיון מפני שבועו׳ לא היו צריכין
להודיעם כיו; שכבר ידעו הפסח הנה חג השבועות ידוע ליום חמפים לעומר
ומ״מ לעול׳ צריכין לקדש החדשי׳ על פי הראי׳ כל שיש סמוכין שמצות עשה
היא לקדם חדשים בדרך זו כדכתיב החודש הזה לכם ראש חדשים ובאה
הקבלה שהראהו הקב״ה למשה לבנה בחדושה ואמר לו כזה ראה וקדש ומצוה
זו בין בזמן בהמ״ק בין לאחד החדבן כל.שים סמוכין בארץ ואף על אייר וסיון
צריכין לקדש •ע״פ הראי׳ ולא מפני מג שבועות שהרי לא תלאו הכתוב בחדש
סיון אלא בג׳ יום לעומר וכיון שידעו ניסן חג שבועות כבר קבוע זמנו אלא
מקדשין־אותס לקיים מצות עשה וקודם חרבן מחללין את השבת כדי להעיד
מפני קרבן ר"ח ולאחר חרבן אין מחללין • ומה שהוקשה לך אס כבר עברו
ניסן וקדשו אייר ביום ל״א מה צריך להמתין לעדים לקדש חודש סיון
שהרי צריך לקדשו ביום שלשי׳ כדי שישלימו חמשיס לעומר בששה בסיון שבו
נתנה תורה-שאם לא יבואו עדים וימתינו מלקדשו עד יום אחד ושלשים הנה
ישלימו חמשי/לעומר בחמשה בסיון ואינו יום שנתנה בו התורה דלרבנן הוא
הוא ששה בשיון ולרבי יוסי שבעה י״ל שאין קפידח בזה שלא תלה הכתוב חג
שבועות ביום מחן תורה אלא ביום חמשים לעומר אלא שבזמן הזה דידעינן
בקביעא דירחא ולעולם ניסן מלא ואייר משר עלים חמפים לעומר ביום ו׳
בסיון שנתנה בו תורה לדעת רבנן כדאיתא במסכת שבת בפי אמר רבי
עקיבא (פו ):ולזה אנו מזכירי; בתפלה זמן מתן תורתינו • ותדע לך שהרי
מתבאר שס בפרק הנזכר דבין לרבנן בין לרבי יוסי כיוס שבת נתנה תורה
וט״ו בניסן שבו יצאו ישראל ממצרים היה חמישי בשבת אלא דלרבנן עשו
ניסן ואייר פניהם מלאין הוקבט ר״ח סיון בשני בשבת ילק יום שבת שאחריו
שבו נתנה תורה כיה .ו' בסיון ולרבי יוסי היה אייר משר והוקבע ר״ח סיון
בא׳ בשבת ולכן יום שבת שבו נתנה תורה הי׳ ז׳ בסיון וכשתמנה’מי״ו בניסן
שהוא זמן העומר חמשים יום תמצא שהם כלים בערב שבת שבו נתנה תורה
והשבת היה יום חמשי׳ ואחד לזמן העומר אלא שאז לא קרב העומר כי לא
נתמייבו בו עד שנכנסו לארץ ונם עדין לא נצטוו בשביתת המועדות עד לאחר
שהוקם המשכן ומ״מ למדנו שאין הכרח להיות חמפיס יום לעומר שתלה
ט
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מסכת מציעא פ׳ ה׳

או היה גר ובא ללמוד תורה ק״ק דהוי זה ואצ״ל
זו ויל דברישא קא׳ זכור .מעשיך וכוונתו לחרף
*
וגידוף כלכר אבל הכא דתוכחה בלבד קאי רפה שאכל
נכלות אינו זוכה ללמוד תורה ולא קא' ליה זכור וכו׳ הו״א
דאינו בכלל אונאה קמ״ל:

 'Dinד״ה הלא יראתך כסלתך וכו׳ כלו׳ מה שאתה
וכו'פי'אגן לך מעתה שום הנאה ביראתה׳
אלא אדרבה הפסד כי שחתמה שהיית צריך לבטוח כיון
שאתה ירא השם ננכשו אדרבה אתה מפסיד וק״ל:
ל״ט Din׳ ד״ה ולא עוד וכוי יש ספרים דגיסי
כשעה שעוסקי׳ כר' מיתית עכ״ל
׳

דקא' שככר נא' לא השיך עיקר הוכחתומסי' דקרא דיו

כל דבר אשר ישך ועוד רלפירשי מעיקרא רוצה לל
המלוה גופיה מלוה כמה מצינו ואח״כ חזר בו וקא'
לי אלא כלוה ועור דקדוקים אחרים אבל לפי' החוס
מעיק' נמי אהאי ג" ש סמיך וזש החוק' וכי קאמרי

דף

יראה דלגי׳ זו אין כאן שום רכיתא במאי רקא' ולא עוד
אלא וכו׳ ואדרבה אז הוא עת לו' לא כך שהוא דכי הלמד
מעניינו אלא ה" פ דקא' דוד שהם מביישים אותו וזה
שמכיישי' אותי אלו לא היה בפרהסיא כ" כ החרשתי אלא
שזה הכיוש שאמרתי הוא כבה״מ בפרהסיא ועוד שצריך
ללמוד כיראה והמביישים אותי כשאנו מגיעי׳לענין ד'
מיתית כ״ד מצא מין את מינו וניעור נמצא דאומי־ו
כשעה שעוסקים כד'מיתית אין שוס רבותא אס היי
עוסקים כזה או כענין אחר אלא קושטא דמילתאקא' שאז
הוא שהיו מכיישין ועיקר הקפיד'על הבושה כעתהלימוי:

באוכל מנין וכו' ואין פנאי להאריך:
ר״ה חיה לא יחיה סיפיה דקרא
יזמת דמיו בו עכ״ל הוק״ל דילמא
לא יחיה קאי על התועבות כולם שנכתבו שם.לזא סי
רקרא מות יומת רקאייעל כל החועכית שנכתבו שם
חיה לא יחיה למ״ל אלא ודאי על דנית אשמועי' רמ
רכית לחודיה לא יחיהא״ג הוק״ל מנ״ל לדיוקי למיתי
ניתן ולא להשבון לזא סיפיה רקרא מוח יומח א״כ לי
יחיה ל״ל הרי ככלל כל התועבות עשה מוח יומת יש גב
עון רכית ככלל אלא יחורא רקרא לריוקא וק"ל:
 'Dinר" ה שתולה קלא אילן בבגדו ואע״ג דעוכר על

פרק איזהו נשך

מצות ציצית וכו' עכ״ל נראה פי' דבריהם שהס
מפרשי' ואו* תכלת היא הוא על מה שמרמה את אחרים
ומקהמא אינו מרמה את אחרים אלא כשלוכשו הוא שאז
מחזיקים אותו בחזקת תכלת ואס אין לובשו לא יוכל לרמו'
כיון שיש בו כריקה כמ"ש כמס׳ מנחות וכתב כן הרמכ״ם
כה' ציצית וכזה ניחא למה אמר אני עתיר ליפרע ממי
שתולה קלא אילן בבגדו רלא הול" ל אלא אני עתיר ליפרע
ממי שמוכר קלא אילן וכו' דומיא רכל הני רמייתי רכחי'
כהו יציע על מה שרימה אחרים ולדרכנו א״ש וכ"כ היא״ש
זל ומוכרו יעו" ש ולזה הקשו דלמאי אצטרי׳לכחוב ולהיהיר
לוה האדם שהקכ״ה יפרע ממנושמו־מ' את החייט תיפוק
לי שעובר על מצית ציצית יהז ככל העוכר עבירה בסתר
שאין כתוב בה יציע ולא נכתב אלא כאחד שעושה דבר
בפרהסיא ואין בני ארם מכירין בו ומימה אותם אכל
הכא כלא אחרים מוזהר ועומר הוא לזא ראצטרי'להזהיר
לעבור עליו משעת תלייה אע״פ רעדיין לא לבשו כיון
שדעתו לרמות בו וכזה יהיו דברי יזייא״ש כדברי ההול
כמו שידוע ככל הש׳ס מסכימי' לדעת א' ומהיש״א כתב
כזה והמעיין יבחר ומהי־ש"ל לא נמצא כירי יעו"ש:

דף קי׳א אין לי אלא כלוה קי׳ק יהא מעיקרא דרשת
הברייתא קאי על קרא ראת כספך דאיירי
כמלוה ורוצה ללמוד רהמלוה עוכר על שניהם מקרא
דלא חשיך ואע״ג דאיידי לא תשיך כלוה כבר פירשי
לשמעי' מינה מיהא דשייך לשון נשך כאוכל דא״כ היכי
מהרד לומר אין לי אלא כלוה ויל דמתחלה ס״ר רתנא
ללמוד זה מזה אכל השתא יהוצרך קרא לפרש כלוהירבית
כסף ורבית אוכל אע״ג דרכית אוכל היינו וכולי׳ ללמדו
ממלוה כדפ;דשי רשמעי׳ מינה רשייך האי לישנא כענין
זה א"כ למ״ל לאומ' כלוה אלא ודאי דאין למדין זה מזה
לו' כיון רשייך האי לישנא כלוה יתחייב גם במלוה ולזה
פריך אין לי וכו' ודו״ק וכ״כ מהיש"א :
4מ' כובש שכר שכיר כהדיא כתיב כיה לא תעשוק
שכיר עני הו" מ לאתויי קרא ילא תעשוק את רעך
ולא תגזול אלא דבהתוא קרא לא מוכח רעשק הוא שכר
שכיר להכי חייתו האי קרא רמפו' וה״ק היכי קא' לחייבו
ככ׳לאוין והרי אף שהם כולם ענין כביש' שכר כתב שניהם
לחייבו כ' לאוין כמקרא זה אבל אנה״ג שיש לאוין אחרים:

 'DJמנין לרכות כל דבר ק״ק מהי תיתי שלא יהא
רכית הקור בכל דבר דאצטרי׳ קרא לרכויי ויל
משום דפרע קרא נשך כסף וכו' לאשמו' שעובר כב׳ לאוין
סד״א אוכל וכסף דוקא לזא כל דבר ואפי' עצים ואבנים:
ל"ל דכתב רחמ׳ לאו כרכית לאו כגזל ק״ק דלאו
ברכית אצטריך לכותבו לחייבו בהרבה לאוין
 .־  .כדלעי' וכיתנן בסוף פרקין ויל:
רש״י ד" ה ת" ל כלוה וכו' והשתא רש מ עי' וכו' הוק״ל
דלפז כלוה גופיה מנ״ל לחייבו בב' לאוין שהרי
מכאן למדנו נשך כאוכל ורכית בכסף וא״כ אין לי לחייבו
אלא על כסף משום רכית ועל אוכל משום נשך לזא דהשתא
מלא תשיך דכתיב כסופו כל דעי* אשר ישך דהיינו כין
כסף בין אוכל מייתרי תיוייהו נשך כקף נשך אוכל ודרשי'
תיוייהוארכית לחייב את הלוה על לאו של רכית על שניהם
Din׳ ר"ה אם אינו ענין וכו׳ הוק״ל לפירשי חרא האי

ע׳ב לש״י

דף Din □ $׳ י״ה אמי אכיי וכו׳ ויל רהכא
לא מכעיא ליה וכו' פירוש דאין
הבעיא אס נאמן לו׳פיעחי ולכן אינו גובה נמי ממשעבדי
דהוי מלוה ע״פ או כמלוה בשטר וגובה וממילא אינו
נאמן לו' פרעתי רלפז יבוא היטב ג״כ הא ראייתי מורה
כשטר א"צ לקיימו ושייך הכא לו'א"צ לקיימו יר״ל אף כלא
קיום אינו נאמן לו׳ פרעתי והכא נמי דכוותה אינו נאמן
ולא רצו התוס' לפ׳ כן רא״כ מה ענין זה לכאן פי' רלא
רמי דהכא לא ניחן ליכחב ואין זה שטר כלל ורקארי לה
מאי קארי לה לזא רפשיטא ליה דנאמן לו' פרעתי ואפ״ה
מל" ל אי גבי וכו' והשתא שפיר אייתי מדי' אקי כי היכי
רההם אף שיכול לו' מזוייף מהניא הודאתו לגבות אפילו
הכא ולפז לא שייך כאן לגרוס א״ץ לקיימו דאיירי לענין
שאינו נאמן לו' פרעתי דהכא לא מבעיה לן על זה ולפז
כין לכעיין כין לקרנן אינו נאמן לומר פרעתי ולכן היה
יכול להקשות מירילכ"ע וק״ל:

דף ע״ד 'Din

ד״ה הכא לאו כידו וכו׳ רלא

רמי

דהכא לחו כידו לפי שתלוי כאחרים
ואע"ג וכו' כצ"ל מהרא"ש :

תשובות הרמב״ם
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תמט = ס-ן שע״א.
שאלה1

מעניו הקראים איר יתנהגו הרבנים עמהם במילת בניהם ובשאילת שלומם וללכת
בבתיהם 2ומעניו יינם ובשאר עניינים.

חשובה
אמנם אחי הנכבד והיקר ,ושרש השכל והמדע  5עיקר ,בינותי מתוקף שאלתה כי נשאת»

ורמה מעלתו ,ולדבר אלהינו ולמצותו הוא הרד ,ולעומק הלכות יראה בקשה לירד?
ולפי מה שהורוני ’ מן השמים אשיב לפי הדרת 7גדולתו ואומר כי אלה הקראים השוכנים

פה בנוא אמת 8ובארץ מצרים ובדמשק ובשאר מקומות ארץ ישמעאל וזולתם ראויים
הם לחלקם מחלקי הכבוד" להתקרב אצלם במעשה יושר ולהתנהג עמהם במדת הענוד,

ובדרך האמת והשלום כל זמן שגם הם ינהגו עמנו בתמימות ויסירו מהם עקשות פה
ולזות ,״עפה  10מלדבר תועה על חכמי הרבנים שבדור וכל שכן כשישמרו” לשונם

מלהתלוצץ ומלהלעיג בדברי רבותי׳ ע״ה הקדושים התנאים חכמי המשנה והתלמוד
שבדבריהם והמנהגים הקבועים לנו מפיהם ומפי משה מפי הגבורה אנו הולכים .ובזאת
^כון לנו לכבדם וללכת לשאול בשלומם אפי ,בבתיהם ולמול את בניהם ואפי ,בשבת

ולקבור מתיהם ולנחם אבליהם וראיה לדבר הוא דתנן בגטין  12פרק הנזקין בסופו מחזיקין
ידי גוים בשביעית אבל (על) <לא> ידי ישראל“ ושואלין בשלומם מפני דרכי שלום

ואתמר עלה 14בגמרא רב חסדא מקדים להו שלמא רב נחמן בר יצחק ,5הוה אמ׳
לחו שלום עליך מרי וכוליה האי 19כי חיכי דלא לכפול להד שלמא” דלא כפלינן

ר1מט .ני 'א דף ר״ט ע״ב .ת סי ,י״ד = ק סי ,קס״ג[ .כיב״א דף רכ״ז א־] .שרת אחלי יעקב
קשטרו דף רז א׳ סי' ל״ג .הורא׳ בארתות חיים ח״ב (הוצ ,סק״ג) בהוספות ע׳  622ובשרת ד״ב
אשכנזי סוף סי׳ ג ,ובשרת רדב״ז ה״ב סי ,תשצ״ו בסוף התשובה .שרת מהדש״ר ח״ג סי ,ס״ו דף
כ״ב ב׳ ונ״ג ג׳[ .שרת ר״א מזרחי ,סי׳ נ״ז דף קמ״ט א׳ .שו״ת זקן אהרן סי' ם*א .תוס׳ פ־ן).

[ .1שאלה :שאלה נשאלה למורנו הרמב״ם ז*ל איד יתנהגו הרבנים עם קראים שבזמננו זה במילת
 .3והמדע :ומדע (ת [כיב״א]).
 .2בבתיהם :לבתיהם (שם)}.
בניהם^כיב״א).
 .5בקשה לירד :בקש לירד (ת [כיב״א]).
 .4נשאת[ :נשא׳ (כיב״א) ].נשא (ת).
 .7לפי הדרת :לפני הדרת.
 .6שהורוני :שהורינו (שם).
 .8ב«א אמון :בנואמון (ת)[ .בנואמון שהיא אסכנדריא ובמצרים (כיב״א)].
 .9לחלקם מחלקי הכבוד :עי׳ שרת אד,לי יעקב דף ס״ד א׳ = שרת מהרש״ך שם כ*ג ג׳ ועיי׳ש
 .11,כשישמרו :כשימדו (ח).
 .10ולזות שטח :שפתים (ת [כיב״א)).
ב״ד ד׳.
 .13אבל על ידי ישראל :אבל לא ידי ישראל (ת [כיב״א] וכצ״ל).
 .12בגטין :ס״א א׳.
 .14ואתפר עלה :בגם׳ שם ס״ב א.,
 .15רב גחמן בר יצחק :זה ליחא לפני׳ .אצלנו כחוב רק :רב כר,נא אמר לחו שלמא למר[ .וכן בכ״י
מינכן ,עי׳ אוצה״ג לגיטין עם׳  .242א*ן).
 .17שלמא ...שלמא :בכיב״א ליתא בגלל הדומות}.
[ .16וכוליה האי :בניב״א ליתא.
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 18לא ילך אדם בביתו של גוי ביום אידו  18ליתן לו שלום ואם מצאו
שלפא  17לגוי .ותניא* *

בשוק ביום אידו נותן לו שלום בשפה רפד .ובכובד ראש ש״מ דשלא ביום אידו
מותר ללכת בביתו ולשאול בשלומו ומעשים רבים בתלמוד יוכיחו בגמרא מעשת דרבא “°
בהדי בי שישך וכו׳ כדאיתא במסכת ע״ז פרק ראשון ואם בעובדי ע״ז  21כן קל וחומר
 22יתעלה שמו שמוהר לנו לשאול בשלומם
באל* *
במי שכופר בכל חוקי הגוים ומודה * *

ואפי ,בבתיהם .אך אם מחללים בגלוי ראש מועדי י״י המקודשים’ 2׳בימים הקבועים
לנו אסור לבד ישראל לבקרם ליום הקבוע להם במה שבדאו מלבם .ואם נפש אדם

לומר‘ 2האי דר׳ טרפון דאיתיה במסכת שבת בפרק כל כתבי הקדש דתנו ר׳ טרפון’2
אומר• 2אקפח אני את בני שאם יבואו 27לידי פירוש ספרי מינים אני אשרוף אותם

ואת אזכרותיהם שאפי ,רדף רודף אתריו להורגו ורץ נחש אחריו לנשכו 28אל יכנס
בבתיהם אפי ,בשעת הסכנה כל שכן ללכת לשאול להם לשלום שלא בשעת הסכנה האי
לא קשיא מידי דהנהו מילי דר׳ טרפון במינים דכפרי בעיקר ניגהו ודמו להנהו דדרשי בהו

חכמי ,הרתק מעליה  28דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה זו המינות והרשות ודמיאן להנהו

דאיתמר עליו*,ו  80המינים והמשומדים מורידין ולא מעלין אבל חני דהכא כל אימת דלא

פקרי בחציפותא לא חשביגן לתו כוותיהו ופלגינן להו יקרה  81ומלינן  82לבנייתו בשבתא
כל שכן בחולא היכא דגזיר להו גזירתא” דידו ועביד להו מילה ופריעה דדילבא נפיק
מנייתו זרעא מעלייא‘* והדרי בתשובה .והכי אשכחינן ליה לרבי ,האיי גאון ’5זצ״ל

[ .19ביום אידו :בכיב״א ליתא .20 ].מעשה דרבא :עבודה זרה ס״ה א׳.
 .18ותניא :שם ם*ב א׳.
 .22ומודה באל :אהד (ת [כיב״א]).
( .21בעובדי ע*ז :בע״ז (כיב״א)].
 .23אם מהללת בגלוי ראש מועדי י״י המקודשים :עי׳ ברכת אברהם סי׳ ל*ח שכתב אל תתן פתהון
פד .לסיגים עלינו כי אין ספק במועדות אצלנו .ועי׳ בשחת אה,לי יעקב שם סי׳ ל״ב ול״ג (ם״נ א׳) =»
שחת מהרש״ד ה״ג סי׳ נדו (נ״ה ד׳) ואלו הקראק הסהלליו את המועדות וכו׳ .ועי׳ מאן ח״ב .156
 .24ואם גפש אדם לומר :ואם נפש אדם יאמר (ת [כיב״א]).
( .26אומר :אמד (כיב״א).
 .25ד׳ פרפון :שבת קנחו א׳ .הגי׳ לפני׳ שונה קצת.
 .27יבואו :יביאו (שם)].
 .28ורץ נחש אתריו לנשכו :ג״ב בכ״י :ס״א להשיבו יכנס לבתי זחז ואל יכנס לבתיהם של אלו.
דין משמע שאסור ליכנס בבתיהם אפי׳ .בת׳ כתוב :לנשכו ואל יכנס [ובדומה כיב״א].
 .29הרחק מעליה וכו׳ :משלי ה׳ ח׳ .עבודה זרה י״ז א׳.
 .30דאיתטר עליהו :גם׳ שם כ״ו ב׳ והגי׳ שלפני׳ :המינין והמסורות והמומרים.
 .32ומלינן :ומהלינן (ת [כיב״א]).
( .31יקרה :יקרא (כיב״א)].
 .33דגזיר להו גזירתא (חב בכ״י :ס״א גזירא) :כלו׳ שמלים אותם במילה שלגו.
 .34דדילטא נפיק סנייהו זרעא מעלייא :עי׳ ה׳ ממרים פ״ג ה*ג אבל בני התועים האלה ובני בניהם
שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וכד האוחזים בדרכי אבותם הקראים שפעו לפיכד ראוי
להחזירן בתשובה ולמשכן בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה .ועי׳ ת׳ ר׳ נטרונאי גאון בשערי
צדק ד׳ ו׳ ז׳.
 .35לרבי׳ האיי גאון :הת׳ לא נודעה ממקום אחר ור׳ יהודה המובא פה הוא לפי הנראה אבי אביו
של ר׳ שרירא גאון ,עי׳ בטפתחו של מילר ע׳  .174לוין אוצר הגאונים שבח עם׳  130סי׳ שצ״ט.
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ואמר הכי ולעניין מילה מעולם לא•’ נמנעו רבותי׳ ע״ה מלמול את בניהם של קראים

 39ואין מעבירין עליהם ” .ודברים הללו באלו שבבבל
3836
37
בשבת כי אפשר שיחזרו אל המוטב
וכיוצא” בהם שמלין כדת חכמים וכמנהגותיהם 40ובמוהל הממונה בבית דין ומתכנסין
לבתיהן תלמידי חכמים ומתפללים כמנהג שלנו 41ואין משנין מזאת כלום .אילו דברי

ר' יהודה ורבי׳ האיי גאון זצ״ל .ותניא מפרנסין  42עניי גוים עם עניי ישראל מפני דרכי
שלום ומבקריו חולי גוים עם חולי ישראל וקוברין מתי גוים עם מתי ישראל מפני דרכי
שלום כל שכן אלו שהן מתולעת יעקב .ויינם לפי שכלי אין בו צד אסור שהרי יין כותים

 45בהר גריזים .פירוש
היה כבר בחזקת’ 4היתר לישראל עד 44שמצאו להם דמות יונה *
לאותם שהיו שוכנים בהר גריזים .ואע״ס דמיעוטא הוו באיסורא דיין נסך קבילו עלייהו 48
למיחש למיעוטא וחשו לדברי ר׳ מאיר 47דחייש למיעוטא וגזרו על יינם .ועל שחיטתם

גזר רבן גמליאל בנו של ר׳ יהודה  48הנשיא ואע״ג דלא קבילו עלייהו בדריהון דר׳ מאיד

ודרבן גמליאל בתרייהו  49אתו ר׳ אמי ור׳ אסי 50ועשאום כגוים גמורים דלא סגי לישראל
מינייהו בבטול-רשות לחודיה אלא עד שישכור ממנו מן הכותי כגוי בעלמא אבל הקראים
אין ביינם שום איסור“ ואע״ג דלית להו ולפני עור לא תתן מכשול מד,מגי אחמרא
כל שכן היכא דאנהו שתו מיניה דשרי ליה לבר ישראל מינן למשתי מיניה דתנן

בנדה ’2סוף פרק דם הנדה זה הכלל כל דבר שחשודים בו אינן נאמניו עליו פירושו
על הכוחיים שלא מבני ישראל המה .הא אם לא היו חשודין נאמניו ואפי׳ על היין

ומדאמרינן בגמרא עלה ’3דהא מתניתין זה הכלל לאייתויי מאי לאייתויי 04תחומיו ויין
נסך כיון דחשידי עלייהו לא מד,מני הא לא הוו חשידי הוו מהמני כדאמרינן ברישא

דד,א מתניתין נאמנים לוט׳ (לא) קברנו שם הנפלים או לא קברנו .ואוקמינן דקאי
[ .36ולעניין מילר ,מעולם לא :ולעולם לעניין מילה לא (כיב״א)).
 .37אל המוטב :למוטב (רדב״ז).
 .38ואין מעבירין עליהם :ואין מענבין עליהם (רדב״ז ודש״ד).
[ .39באלו שבבל וכיוצא :הקראים ובכיוצא (כיב״א).
 .41כמנהג שלגו :כמגד,גינו).
 .40וכמנהגותיהם :ובמנהגותיהם (שם).
 43.היה כבר בחזקת; היד ,בחזקת (ת [כיב״א]).
 .42ותניא מפרנסין ונו׳ :גיטין ס״א א׳.
 .44היתר לישראל עד :היתר עד (שם).
 45עד שמצאו לחם [בניב״א *להם ,ליתא) דמות יונה :חולין ו׳ א׳.
[ .46דיין נסך קבילו עלייהו :דיין קבלו עליהם (כיב״א)].
 .47וחשו לדברי ר׳ מאיר :חולין שם .יבמות ס״א ב׳.
 .48גזר רבן גמליאל בנו של ר׳ יהודה :חולין ה׳ ב׳ .ולפני' כתוב רק רבן גמליאל ובית דינו .ועיי״ש
ברש״י שכנראה היה גורס ג״כ ר״ג בנו של רבי.
 50ר׳ אמי ור׳ אסי :חולין ו׳ א׳.
 .49ודרבן גמליאל בתרייהו :ודרבנן בתריהו (ת [כיב״א]).
 51אין ביינם שום [בניב״א ״שום״ ליתא) איסור :הובא לדינא בשחת אהלי יעקב סי׳ ל״ב דף ס״ב ב.
 53בגמרא עלה וכר :שם נ״ז א׳.
 52דתנן בנדה :נ״ו ב׳.
[ .54מאי לאייתויי :בכיב״א ליתא בגלל הדומות.
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כהן דידהו תמו בההוא אתרא דקאמרי לא קברנו ונקיט תרומה בידיה וקא אכיל מיניה
קושטא קאם׳ דליכא שם שום” טומאה .ואע״ג דלית להר ולפני עור לא תתן מכשול

כיון דקאי תמו כהן דידהו" מד,ימני .ותנו רבנ׳ בפרק ראשון של חולין” שחיטת כותי

מותרת בד״א וכר” עד אכלו מותר לאכול משחיטתו .כיוצא בו ’8וכר עד אכלו מותר
לאכול משחיטתו” ואע״׳ג דהאי בריתא מלקמי” דלגזרי עלייהו דלהוו“• כגוים גמוריב
אחמרא אית לן למשתי 81מיניה דכל שכן הוא דהני קראים דאיתנהו הכא דחמרא

דידהון שרי כל שכן הכא דשתו אינהו מיניה דהא בדילי אינהו ממגע גוי וטסי מדידייהו"*.
ואי משום אמהתא דאית להו דלא טבלו  83כלל אפי׳ לנידתן איכא למיחש למגען  84ולא

,חזי 88לן הד‘ 8מינן לשרי ליה למשתי מההוא חמרא דמגען ביד ”,הנהו אמהתא ואי

אינהו לא קפדי למגען של אותן האמהות דלא טבלי להו כלל וקימא לן דלא סקרו בשמא
דיהודים עד דטבלן אינהו נמי מריחו ולא מהימני למימר  88וכו׳ ( 88ל״א מצאת״י יות״ר
מזא״ת התשוב״ה).

נוספות
תג ־= פ-ו שע״ו.
שאלה1

מה יאט׳ אדוננו בראובן ואבירם שבאו לדין עמד ראובן לסדר טענותיו וישב לפני

הדייניז אמרו הדיינין לאבירם 2שב בצדו ולא קבל וטען טענות שאין ראוי 8לכתבם
שוב אמרו לו פעם שנייד 4,ושלישית מכל מקום שב בצדו והשיב ואמ׳ אפי׳ הוא דוד

מלך ישראל לא אשב בצדו סוף דבר לא ישב ועשו פשרה ביניהם והלכו להם .יורנו
 .55שם שום :שום שום (כיב״א)).
 .57של חולין :דף ג׳ סוף ע״ב.
 .56כהן דידהו ...בד״א וכר :תסר בת׳ [ובכיב״א].
 59מלקטי :טקטי (כיב״א)].
 58כיוצא בו ...משחיטתו :חסר בת׳ [ובכיב״א.
 .61אית לן למשתי :נ״ב בכ״י :ס׳א למשמע.
 .60דלהוו :להוד (ת)[ .בכיכ״א ליתא].
 .62מדידייהו :ג*ב :ס״א מיזהרי — .בת׳ כתוב :מזדהר[ .כיב׳א :מזדהרין].
 .63דלא סבלו :דלא סבלן (ת [כיב״א]).
 .64אינא למיחש למגען :עי׳ ה׳ מאכלות אסורות פי׳א ה״ו בני השפחות העכו״ם שנולדו ברשות
ישראל ומלו ועדיין לא טבלו הגדולים אוסרין היין נשיגעו בו.
[ .65ולא חזי :ולא חזי (כך בין השיטין ,בשיטה "שרי• ולא נמחק) ליד ,לחד מנן (כיב-א)].
 .67דמגען ביה :דנגען ביה (ת)[ .דנגעי ביה אינהו אמד,תא (ביב״א)].
 .66חד :לחד (ת).
 .68מהימני למימר :ע״ב בת׳ [ובכיב״א].
 .69עי׳ מש*כ על תשובה זו גראטץ ח״ו  Ethikpwi 1 337עם׳  .140אד,״ו בבית תלמוד ה״א ע׳ 196
שהתשובה נכתבה קרוב לשנת תתקכ״ז .עסנשטין ע.44 ,
תנ» כי״ש סי׳ רי״ה .כי׳ב סי׳ י״ב
.1
.3

[1

דף ל״ו עם׳ א׳].

 .2לאבירם :בעל דינו.
שאלה :ילמדנו רביגו הדין בדתן ואבירם (כי״ב).
 .4פעם שנייה :פעם ושתיים.
שאין ראוי :שאין צריך לכותבם.
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הצורך והשעה .כדאמר רב נחמן על ההוא גברא" ,גזלנא עתיקא הוה ובעינא למיקנסיה".34
והכל לפי מה שיראה הדיין להוציא הדין לאמיתו של דיין ,לפי ראות עיניו ,דאין לו לדיין
אלא מה שעיניו רואות ,35והמקום יצילנו מעיוות הדין.
(טו) מהר ימהרנה לו לאשה :על כרתו ,אלא שיכול להוציאה בגט ,מאחר שנתרצית לו.
(טז) כמהר [הבתולות] :חמשים [כסף] כמו שפירשו רבותינו שיהא זה כמהר הבתולות,36
ומהר הבתולות כזה .ויש מסמנין כמהר :כמה [ר׳] דינרי והם ב׳ [מאות] [שהם] נ׳ סלעים.37
(יז) מכשפה לא תחיה :וכן מכשף ,אלא שדיבר הכתוב בהווה ,שהנשים מצויות אצל
מכשפות .לא תחיה :משמע שלא יעמידה בדין סנהדרין ,אלא כיון שיודע כי היא מכשיפה
כל הקודם לפוגעה זכה ,שאם יביאוה לבית דין תעשה מכשפות להנצל ,או תעשה שום
רעה .וכן הוא אומר גבי הכנענים "לא תחיה כל נשמה" ,38ולא שיביאום לבית דין.
והכא נמי "מכשפה לא תחיה" ,ולא שתבא לבית דין .וכן מצינו בשמעון בן שטח שתלה
פ׳ נשים באשקלון ביום אחד.39
(יח) כל שוכב עם בהמה :לכך סמך כל שוכב עם בהמה למכשפה[ ,כי] המכשפה תעשה
אשתך בהמה תחתיך ,כדאמר באההיא איתתא דהויא חמרא ורכיב עלה בשוקא ,ואתת
חבירתא ובטלה המכשפות ,והוה רכיב איתתא בשוקא.40
(יט) זובח לאלהים יחרם :גם זה מעניין המכשפים ,שדרך המכשף לקטר לשדים ולאלהים
אחרים ,ולכך זובח לאלהים יחרם ,בלתי לה׳ לבדו :ריקן כל העבודות לשם המיוחד*,
והאי דכתיב" :לבדו" ,לומר :שאם יזבח לבדו לשדים ולאלהים אחרים עמו ,כמו הכותיים,
דכתיב בהן "את ה׳ היו יריאים ואת אלוהיהם היו עובדים" ,41אם יעשה זבח בשותפות
יחרם ,לכך נאמר "לבדו" .שמעתי מש״ר עובדיה זצ״ל .ורבותינו דרשוהו לחייב על עבודת
פנים אפילו שלא כדרכה ,בסנהדרין בפרק ארבע מיתות.42
ס וגר לא תונה :לפי שאינו יודע עינייני הארץ דבר קל לאנות אותם .כי גרים הייתם :ומן
הדין אוהבים זה את זה*.
(כב) אם ענה תענה אותו :כלומר ,אם רוצה אתה שתתענה אתה[ ,אזי תענה אותו] .ו״אם
ענה" ,מילתא באנפי נפשה הוא[ ,אם] תענה אותו ,ואז תתענה* [אתה] ,כיצד" :כי אם
צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו".
(כג) וחרה אפי :מידה כנגד מידה ,ו׳״אם ענה" כמו שהוא :אם אתה רוצה להתענות ,כמו
"מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדן וכו׳" .43ואומר כך ,כדי להזהירו על כך.
וכאן נמי כדי להזהירו ,והרי מקראות קצרים כזה .ואיכא למימר מדקרינן" :אם ענה
 34בבא קמא צו ,ב.
 39משנה סנהדרין ו ,ד.

 35בבא בתרא קלא ,א.
 40סנהדרין סז ,ב.

 36כתובות י ,א.
 41מלכ״ב יז ,לג.

 37מדרש לקח טוב לפסוק.

 42סנהדרין ס ,ב.

 38דברים כ ,טז.

 43בבא מציעא כט ,ב.

ריקן כל העבודות לשם המיוחד" .ריקן ונטל כל

הגה״ה.

העבודות מלעבדה בהן ,ונתנן לשם המיוחד .משמע

תנאי .אולם איננו מסתיים ב״תשובת התנאי" .רש״י

דאכל עבודות הראויות לשם קאמר" (רש״י סנהדרין

מפריד בין משפט התנאי לבין התיבות שבאות אחר

זה את זה .בכתה״י מובאת כאן תוספת

כך ,באופן שמשפט התנאי נשאר קטוע ועומד בפני

של מעתיק" :וכן מנהג כמו שאמרו רבותינו ג׳

עצמו .אולם נראה שבכור שור סבור שהוא משפט

אוהבים זה את זה .הגרים והעבדים וכו׳ .ואע״פ

תנאי שתשובתו הושלמה .״אם ענה״ — אם רוצה

שזבח לאלהים אחרים ,כיון שנתגייר ,הכל מחול".

אתה להתענות ,אז "תענה אותו" .כלומר הענש

ס ,ב).

ואז תתענה [אתה] .הפסוק פותח במשפט

בכור שור

קנ

תענה אותו"* ולא "ענה תענה" ,כמו "אם שמוע תשמע"" ,44אם צעוק יצעק" .ואף איכא
לפרש :רזה "כי" :כמו "דילמא" .והכי קאמר :שמא אם הוא ראוי ,ד״אם צעוק יצעק
אלי שמוע אשמע צעקתו" ,ואם אינו ראוי לא אשמע .ומשום הכי כתב כי כ׳שמא הוא,
ו״דילמא" אחד מד׳ הלשונות.45
(כד) כנשה :כמי שנשה ושכח הלואתו זמן ארוך ועתה דוחק הלוה ואומר לו ללוה :כמה
ימים החזקתה בשלי? ודוחק אותו מאוד .ו״נושה" כמו "נשני אלהים" ,46לשון שכחה,
ואינו נקרא "נושה" אלא כשדוחק הלוה .כמו "והנושה בא לקחת"" ,47והאיש אשר אתה
נושה בו ,יוציא אליך [את העבוט החוצה]"" ,48לא נשיתי ולא נשו בי כלה מקללוני",49
כלומר איני דוחק אותם על שהם חייבים לי ,וגם אני איני חייב להם כלום ,ולא איחרתי
להם מעותם שקללתי על כך .ו״כלה מקללוני" חנם ,אלמא שאינו נקרא נושה אלא בשעה
שדוחק ,וגם דרך המלוים בריבית שעושה עצמו כאילו שכח ,כדי שיעלה על המלוה
ריבית הרבה ,ואחר כך דוחק .ו״לא תהיה לו כנושה" ,להרבות ריבית ,ואחר כך תדחק,
וזהו שאומר ולא תשימון עליו נשך :כלומר :גם לא תשימון עליו נשך ללוות לו חמש
בשש לזמן קצוב ,וגם מודעת ,שמשעת שימה שמתנה לו הריבית עובר על "לא תשימון
[עליו נשך]".*50
(כר) כי היא כסותה לבדה" :כי" זה ,כמו אי ,אם היא כסותה לבדו ,היא שמלתו לעורו
אז אני מזהירך שתשיבנו לו* .כי במה ישכב :מאחר שאין לו אלא היא לבדה ,כי
חנון אני :ואעפ״י שבדין אתה בא עליו ,שלקחתו בשביל מעותיך אני חנון ואיני רוצה
שתדחקנו יותר מדאי ,מאחר שאין לו ,ועשה לו לפנים משורת הדין ,מטעם "כי חנון אני".
אבל גבי אלמנה כתיב לעיל .51ובמקום אחר הוא אומר "ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה
צדקה" ,52כאן אמר :אם לא תשיב תיענש ,והתם אמר :אם תשיב ,לך תהיה צדקה .אבל
למעלה גבי מענה יתום ואלמנה שהוא שלא כדין אמר "וחרה אפי".*53
(כז) אלהים לא תקלל :דיין ונשיא ,מיסרין ורודין בני אדם ,ולכך דרך [העולם] לקללם ,ולכך
*מזהיר על קללתם .וכן הוא אומר "גם במדעך מלך אל תקלל"[ .*54ונשיא] בעמך :בעושה
מעשה עמך ,כי הוא רודה בך להדריכך בדרך ישרה ,ורבותינו דרשו מבנין [אב] דידהו,55
ומ״לא תקלל חרש" 56אפילו הדיוט ,דעל כל ישראל אדם מוזהר על קללתו.
(כח) מלאתך :תבואתך ,כמו "פן תיקדש המלאה ,הזרע אשר תזרע" .57ודמעך :תירוש
 44שמות טו ,כו.

 48דברים כד ,יא.
 53סנהדרין סו ,א.

" 45כי" משמש ב-ד׳ לשונות :ראש השנה ג ,א :תענית ט ,א.
 49ירמיהו טו ,י.
 50שמות כב ,כד .בבא מציעא עה ,ב.
 55דברים כב ,ט.
 54ויקרא יט ,יד.
 56שמות כג ,יט.

 46בראשית מא ,נא.

 47מלכ״ב ד ,א.

 51פסוק כא׳.
 57במדבר טו ,כ.

 52קוהלת י ,כ.

אם ענה

"לא תענון" כתיב "שמוע אשמע צעקתו" ,הואיל

תענה אותו .למשפט התנאי נוסף מושא ישיר "אותו",

ומן הדין יש לי לשמוע צעקתו ,לפיכך לא כתוב שם

מה שאין כן במשפט כמו "אם שמע תשמע" ,שבו

"כי חנון אני" .הגה״ה.

וחרה אפי( .כז) אלהים

חוזרת הפעולה אל בעליה .הבטוי "אותו" מעביר

לא תקלל :סמך להשבת העבוט אולי יעבור המלוה

את הפעולה למתענה (ראה הערה במהד׳ איסר גד).

ולא ישיב העבוט ויקלל הלוה הדיינים שדנו לקחת

על ענוי יהיה שאתה עצמך תתענה.

לא

תשימון

[עליו

נשך].

בכתה״י

נוספה

כאן

עבוטו" .הגה״ה.

מלך אל תקלל .בכתה״י נוספה

תוספת של מעתיק" :ואפקיה בלשון רבים ,כי הלוה

כאן תוספת של מעתיק" :וכן הוא אומר "כי קללת

והמלוה והערב והעדים כולם עוברים בבל תשימון".

א־להים תלוי" (דברים כא ,כג) ,כשרואין אדם תלוי,

מזהירך שתשיבנו לו .בכתה״י נוספה

רגילין בני אדם לקלל הדיינין ,לכך צוה "לא תלין

הגה״ה.

כאן תוספת של מעתיק" :אבל גבי אלמנה ויתום

נבלתו [על העץ]" וכר .הגה״ה.

ויקרא

כ

קדושים

ריז

השבת ,שהרי צוה הקב״ה לעשות תמיד ומוסף בשבת .ואם תעשו כהלכתן ניתנה
השבת לידחות אצלם ,ולא תחללו שבת במה שאתם שוחטים ומפשיטים ומקטירים.
אבל אם לא תעשו כהילכתץ הרי חללתם שבת שלא ניתנה שבת לידחות אצלם .וכץ כת׳
ביחזקאל" :קדשי בזית ואת שבתותי חללת" ,75כמו שפי׳.
(לא) אל תבקשו לטמאה בהם .כמו :אל תבקש בהם לטומאה ,שהמבקש מהם טמא
י־
ונמאס .אני ה׳ אלהיכם .ואין לכם לבקש אלא ממני ומנביאי.
(לד) ואהבת לו כמוך .כלומר כאחד מכם האזרחים .כי גרים הייתם .דרך הגרים לאהוב זה
את זה ,כדאמרינן :ג׳ אוהבים זה את זה הגרים [ו]כו׳.76
*יילג) לא תונו [אתו] .כשאינו בקי במשא ומתן של ארצכם וקל לאנות אותו ,ואף באונאות
דברים ,77כי ירא להשיב.
(לד) כי גרים הייתם .אלא שאני ה׳ אלהיכם שהוצאתי אתכם מן הגרות ועשיתי אתכם
אזרחים.
(לו) והין צדק .שיהא הין שלך ולאו שלך צדק.78
כ (ב) ואל בני ישראל תאמר .עתה בא לפרש את האזהרות שאמר העונשים שלהם מי
במיתת ב״ד ומי בכרת ,ואיזו מיתה?1
(ג) פני .פנים של זעם .למען טמא את מקדשי .קדושתי ,דומיה ד״לחלל את שם קדשי",
כי לפי שהוא יהודי וסבורין העולם שמה שיהודי עושה ,סבורים בני אדם שאני צויתי,
והרי הוא מחלל שם קודשי ,שסבורים שציויתי דבר מכוער כזה ,ולפיכך אשמיד אותו
ואכדית אותו אם לא ירגמוהו ,שברח מידם או עשה שלא בעדים ,כי בזאת העבירה
יש לה קול ותרתי אית בה רוצח ועובד ע״ז ,ודבר משוקץ ואכזריות.
(ד) ואם העלם יעלימו .שיש עדים ואסור בידם ואינם רוצים להורגו ,אז אשים פני בו
0משפחתו ,כלומר ,בכל מסייעיו ומחזיקיו ואעבירם מן העולם.
(ה) ואת כל הזונים אחריו .כל מסייעיו חשובים בעיני כזונים אחריו; וכן תרגם אונקלוס
"ובמשפחתו" :ובסעדוהי .כל מסייעיו קורא משפחתו.
(ט) כי איש איש אשר יקלל .כלומר ,דין הוא שתעשו מצותי שאני אביכם ,יוצרכם
(ו) בוראכם .2אביו ואמו קילל .כאדם שתוהא ואומר :אביו קילל שעשה דבר מכוער
כזה .דמיו בו .מה שדמו נשפך ,בו הפשיעה .3ורבותינו דרשו :סמך קללה לאביו וסמך
קללה לאמו ,לחייבו על אביו בלא אמו ועל אמו בלא אביו לר׳ יאשיה ,4ולר׳ יונתן
לרבות אפילו לאחר מיתה.5
(יג) תועבה עשו שניהם .אע״פ שזה נהנה מן העבירה וזה אינו נהנה ,שניהם עשו הדבר
משוקץ ומתועב וחייב זה כזה ,שזה נהנה מן העבירה וזה הרגיז שלא נהנה ועבר.
(יד) באש ישרפו אותו ואתהן .כלומר ,בשתיהן שייך דין שריפה ,ולא שנשא שתיהן יחד,
כי הראשונה נשאה בהיתר ,שאם לקח ראשונה הבת לאשה ,ואחר כך [ה]חמות שהיא
האם[ ,ה]חמות בשריפה* .ואם לקח ראשונה האם ,והבת אחר כך ,הבת בשריפה ,ומשום
 78ספרא שם ,פרק ח ,ז .ב״מ מט ,א.
 77ב״מ נח ,ב.
 76פסחים קיג ,ב.
 75יחזקאל כב ,ח.
 5שם פה ,ב.
 4ספרא קדושים פרק ט ,ב; פרק י ,ה .סנהדרין סו ,א.
 3רש״י.
 2חזקוני.
 1רש״י.

החמות בשריפה .בכתה״י נוספה כאן תוספת של

מעתיק" :כלומר גם הראשונה שהיא מותרת עתה

בכור שור

שנח

בית דין ,ואיכא למאץ־דאמר :אף מחייבי־כריתות והלכה כדבריו .ואיכא למאן־דאמר אף
מחייבי לאווין ,ואיכא למאן־דאמר :אף מחייבי־עשה ,וכולהו דייקי מהאי־קרא ביבמות.9
ו״לא־יבא פצוע־דכה" ,ולא חשבי לה הפסק ,דפשיטא דלאו אאינהו קאי" .לא יבא ממזר",
שאינם עושים ממזרות שאינם מולידים .לא יבא לו :הלך אחר פיסולו.
(ה) על־דבר אשר לא־קדמו :שהיה להם לקדם ,שהרי אברהם אבינו גידל לוט בביתו
והצילו מן השבי ומילט לוט מן ההפיכה ,ולא־דים שלא קידמו ,אלא ששכר עליך את
בלעם — לקללך ,ולכך,
(ז) לא תדרוש :אלא כמו שדרש שלומך.
(ח) לא תתעב אדומי :שהיה לו לקדם ,שהלא אח עשו ליעקב ,10וגם לא הניח לישראל
לעבור בגבולו ,אפילו־הכי אחיך הוא וזרעו של אברהם ויצחק .וכן מצרי אע״פ ששיעבדו
בכם ,גרים הייתם בארצם ,ומתחילה הטיבו לכם .ומיהו מפני שהיה לאדום לקדם ולא־קדמו,
ומצרים ששיעבדו ,שני־דורות לא־יבא ,והשלישי יבא .ולפי הפשט היה נראה דשני־דורות־
הראשונים פסולים לבא־בקהל ,עד שיכלו כל אותם ששיעבדו ,וכל אותם שהיה להם
לקדם ולא קדמו ,ודור־שלישי מותר אפילו גר־ראשון .ומיהו רבותינו פירשו שלעולם
פסול־זה להם ,שהגר ובנו פסול ,והשלישי כשר .ודייק מדכתיב" :בנים" ו״דורות"“ ,ושאר
כל האומות אף־הראשון כשר ,ומשנתבלבלו האומות על־ידי סנחריב הותרו כל אומות,
ואפילו גר ראשון ,דכל דפריש מרובא פריש ,12ועמונית ומואבית מותרת ,שאין דרכה
של־אשה לקדם ,13ד״כל כבודה בת־מלך פנימה" 14ומצרית ואדומית פלוגתא דר׳ שמעון
ורבנן.15
(י) ונשמרת מכל דבר־רע :דבר־מיאוס כדמפרש ואזיל.
(טו) כי ה׳ אלהיך מתהלך בקרב מחניך :שהיו מוליכין עמהם כלי־הקודש וחצוצרות־
התרועה ,כדכתיב במדין כשהלך פינחס להכותם ,16ופעמים הארון ,כמו שעשו בימי עלי
על פלשתים .17ואפילו אם אין שם אלא ישראל ,הקב״ה משרה שכינתו במחנה ישראל.
(טז) לא תסגיר עבד :שמפקיעו מן המצות .ולפי־הפשט :עבד של־גוי שיברח בארץ ישראל,
אמר שלא יסגיר עבד ,שאין הגוים קונץ זה את זה ,ואין גופו קנוי לו כמו שאמרו רבותינו
אתם קונים מהם ולא הם קונים זה את זה ‘8ולפיכך כשיברח אליך לא תסגירנו לו שאין לו בו
דין [עבד] ,ואע״ם שקונה אותו למעשה ידיו ,מכל־מקום מפקיעו מן המצות ,אבל רבותינו
אמרו :אפילו בעבד ישראל שברח מחוצה־לארץ לארץ מפני שמפקיעו מן המצות התלויות
בארץ ,בגיטין.19
(יז) לא תוננו :כמו שהזהיר באונאת־הגר.
(יח) לא תהיה קדישה :לפי־הפשט :אשה מזומנת לזנות ,20כמו "איה הקדישה" ,21וכן
"קדש" :איש שנותן עסקו לזנות ,ואפילו כפנויות ,22ולשון טומאה הוא כמו "וגם קדש
היה בארץ".*23
 9ססרי שם .משנה יבמות ד ,יג ,יבמות מט ,א.

 10מלאכי א ,ב.

טו ,א.

 13ספרי שם רמ״ט .יבמות עו ,ב; עז ,א.

לא ,ו.

 18גיטין לח ,א.

 22רשב״ס.

 17שמ״א ד ,ד.

 11יבמות עת ,א.

 14תהלים מה ,יד.

 19שם מה ,א.

 12ברכות כת ,א; כתובות

 15משנה יבמות ח ,ג.
 20ברש״י.

 16במדבר

 21בראשית לח ,כא.

 23מלכ״א יד ,כד.

היה בארץ .בכתה״י מובאת כאן תוספת של מעתיק:

יב) ,שאם היו מזמנין עצמן לזנות ,נמצא אב נושא

וכן "הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו" (חגי ב,

בתו ואחותו ,ומלאה הארץ זמה" .הגה״ה.
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שאלות ותשובות סימן כד

סו

אונש מניני בתי כתמן ואתיא כפירוש השני ואביי ודכא
איח־ו מר כדאית ליה ומד כיאימ ליה ואדרבה אפשד לומר
מערי התיס׳רסיל נתי כפירוש השני דאפי׳צייה דינא הו•
אונס דאי ש’ל כפירוש הי־אשין דאין כט־א שיהיה אונס
מביני אייאן רציית דינאאס כן מאי טעמא היה להס
לת־ס׳להיכיח דלא מיירי מניני אלא ודאי סערין הדבר
סק־ל מן הסברא אם כפירוש ה׳־־אשיןאו השני כיש שדברי
התיספו׳שקוציס הס שלא הכריעו אס במחנה מיידי או
במכר דבק הכי ובין היי קשיא ואין מכאן ראיה גמורה •
ופראהימידכיעמודו דאפי׳ציית דיכא אק ביד יכולים
להצילו מיד אדוניס קשים שהיה מסור נידם בעת ההיא
והיו מכיס אותו וגס היו משיתים אותו בנית כלא וכיון
שנפל בידיהם איןמרחמיס עליו ומה בצע שאח’כ יעשה
מה שיאמרו לו ביד וזה ברור וזכה ראובן בדינו אפילו אם
שמעון צייתדיגא זהו הנראה לעיר•

הגלתפסואת ראובן הערב והכוהו עצעוסי והוליכוהו
צדיק הגדול ולמשנה והביאו אותו במצור ובמצוק והיו
רוצים לתתו בבית הסוהר ושוב הלד לבית שמעון להתחנן
אליו ולדבר על לבו וענה ואמר שלא היו לו מעות לתת 6
שאש היה חצהשיתןלו אזי׳־־ א' !’יהירי בעד הערך שהיה
הוא אימי הנה חה טוב ואם לאו שלא היו לו מעות בארגן
שהוכרח ראובן לקחת האזור הבז׳בערך הרבה יותר משוויו
כדילהנצל מפח התוגדמים המציקים לו • ובכן אתר לבו
ראוק הבו׳הוו עלי עדים איך אני אנוס ומוכרח במעשי
לקחת האזור בערך שהוא רוצה u׳ G1לא אקח האדר הנן'
לא יתן לי מאומה באופן שכל מה שאעשה עמו הכל הוא
מחמ׳האונס ואפי'שיקנו ממנו קנק שלם כראוי אי שאשבע
איד שנועה קלה או חמידה הכל אני אניס ומוכרח במעשי
ואפילו שאכתוב לו שטר או כתב איד אין לי עליו שוס
תביעה מעבין האזיד הנו'אותו השטר יהיה נטל מעכשיו
וחשוב כחרס הנשבר לכי שהכל הוא מחמת האונס הכ1כר
ואפי׳שאעיד על עצמי שלא מסיתי שום מודעא ואבטלכל
יאונןמיחקננ־ימ
הלך למדע הים והוציא
י
מיני מודעי ומודעי דתומגי ומודעי דבפקימגו מודעי
עליו שמעון לעז מתוך קטטה ומרינה וקדאהו מומר
למודעי .נגד סופן ובפיסול כל עדיהן עיד הרשביאמודעא
זו אעי מבטל אותה לעולם לפי שהכל הוא מפני האונס • ^^קאיש ראובן הוא כהן ומשפחתו מיוחסת ובכית בעיר
מולדתו * ועתה ראובן וכל משפחתו תובעים עלבונם
ואיך־ שיעבור האי־כס א־ובעט בדק ואוציא מידו כל זכותי
בשלמות ומשניו אשליך טרף • ואנחנו ח'מ ראינו האזור
משמעין הנז׳באומו־ם כי נתן דופי ופגם במשפחה דאין
להם פגם גדול מזה שאבותיהם ואטת אבותיהם מפרו
הנז׳שנתנו ראובן הבז' לתוגדמיס כעד חמשיס אלף לבנים
שלא היה שיה החמשיס אלפים ואמרנו לראובן שיתנהו
עצמן על קדושת השם והעולם לא עגיו עליהם המים
הזדוטם ונס כל ישראל יודעים כתה קהלית מאשכנזים
ולפי שידענו וראיס
שהיה ביותר ממה שהיה שוה •
נמסרו על קדושת השם זה דרכם כל הימים וכשזורקיס
שדאיקהבז׳היה אנוש ומוכרח במעשיו והכרנו באונסו
לכן כתבנו וחתמנו פה שמותינו להיות בידו לראיה וזכות
חוטרא אתיירא אעיק־א קאי שמשפחת י־אוק הכז׳הס
אשכנז גם כן ושאלתם היא זאת אס שמעקחייבנידויאס
ועתה ראוק הנו'
וההוה יום וכו' פ׳עד פ׳עד ־
לאו גם ראובן הנז׳תובע עלביט וטועןבכצל טענ׳משפחתו
תובע זכותו משמעון הנז׳מה שפרע בעדו מתר על דמי
אם חייב נידוי שמעון לפי שפסלו מלעלות לדוכן למאן
האזור המ׳מהסך שנתנו לתוגדמיס • יורנו מורט מורה
דאמד שהמומר איני עולה לרוכן אפי׳שחזר בתשובה •
צדק אס מודעא זו קיימת וטכלראובן להוציא זכותומיד
שמעון כל מה שפרע יותי בעת אס לא ויבא שכמיה ־
גס טוען ראובן המ׳ששמעק חייב נידוי בכח ההסכמה
שיש נכל גלילות ישראל שגל איש שכשם ישראל יכונה יהיה
בחרם אס יקרא להביו מו ור יורנו מורט הדין עם ראובן
השובה אם שתעגן זה גברא אלמא הוא שלא היה
אם לא -שכמיה ♦
יכול ראובן לכופו בדין לקחת ממני האזור
במס שהיהשיה הא ודאי אנס נתור הוא ומודעא רבת היא
ישובח ערי '־יטי! בערים שנעל פה בחחפיס
ט ובטלה הקניה שקנה ראובן האזור ואיט חייב להחזירו
כניד הלא כתובים בפסקי הראיש פדן
החינל בשם רב ש-יראגאון דאעיג יאמרי׳ ביישו בערים
לשמעון שהרי נתן אותו לפי־עון חובו של שמעון על פי
עדים והס מעידים ג'כ שלא כיה שוה אפי׳החמכיס אלף
פטור ת'מ אף על כשת ערים מנדים אותו עד שיפייסנו
כראוי צפי ככירו וכתב עליי קרתיש דהכי מסתנד' דיותר
ואפילו היה שוה יותר כיון שראובן קרא לשמעון ולא
בושת יש בדברים מבושת של חבלה דאין דבר גדול כלשון
ענהו בדקעשה ששמעון הוא מחיייב לסלק את ראובן מכל
סיזקשיבא לו מהגוי אע*פ שלא פירש כן בפירוש ביון
הרע ועה שאדם מוציא על חברו עגיל * גס בס׳תרומון
הדשן סי׳ש״ז פסק בן על הי שהוציא שם רע על כר ישראל
ששם אותו ערב לנגי הי־י הוא כאלו שעבד עצמו על זה
כמבואר כתשובת הראיש הביאה טח'מ סי׳קליא יבמריכי
סזוא כשר וכו׳מניין אותו עד שיפייס את ראובן כראוי
ע*כ ולכאורה קשיא שהרי אתת בגח׳פיק דקדושין הקורא
פיק הגוזל כערא • ואפילו אס שמעון לאו גברא אלתא
אלא ציית דיכא מ'מ כיאה לעיד ראפי׳לפי המפרשים הא
לחברו ענד יהא מדוי ממזר סופג את הארבעים רשע
יורד עתו עד לחייו ופירש שס רשיי וזיל יהא בכדוי מניין
לפליגי בפ׳חזקת דרבא ורב יוסף דאמרי תחייהו אין
אותו וכו׳סופג את הארבעים קנסאמכת מרדות וניחא
כותביןמידעא אלא אמאן דלא ציית דיכא אכיי ורבא את'
ציה האי תנדוי רשע יורד וכו׳כלותר לזו אין ביר נזקקין
אפילו עלי ועליך ויש מפרשים דלא איירי במודעא ל
אבל הוא תותר לשנאתו וכו׳עיכ הדי שהקורא לחברו
לזביכי דנזביני מידו אביי ודכא דלא כתביק מודעא אלא
מהזר שאין לך בושת דברים גדול ממט ולא קנסו עליו
אמאן דלא ציית דינא ־ וכתב סרב מיי מוחית סי׳ריה
נדוי אלא מכת מרדות שהוא קל מנדוי וגס רשע שהוא שם
דכפירושזה משמע דסיל לתו לתוס׳ואעיג דיש ללחות
רע כולל כל העגיי־ית שבתורה ואין ביד מקקין לו אס כן
למתוכ׳לא הכריחו דלא מיידי בזניבי אלא משום יסיל
קשיא לרב שיירא והראיששכתט לנדות התבייש בערים•
דל־בא אין מציאות מודעא בזניט אלא בפי־דסא והכא
ואין לימד שנדוי זה מתקנת האחרוטם הוא ולא מיינא
לא שייך כמבואר בדברי התוספ' וכפרקין דף מיח אנל
דגמרא שאין במשמעות הלשון בן שהיה לו לכתוב כמו
למאי יקייל לכתבינן תודעא בכל מיני אונס וכזניני ובלבד
הלשין שכתב רב שרידא גאוןגופיה גבי חובל מזבח השתא
שיכירו ט העדים באונס איב לעולם יטלים אנו לומר
לכהן דפשקינן הלכתא כאביי ורכא לאפי׳ציית לינא הגי
ילא מבטנן קנסא גמל שסמכו חכמים האחרונים וראש•
ישיטת
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מאלות ותגובות סימן כת?
ימינית ודתו הפסד גדול משום דאק דכין דינר קנסות ועשו
תקנה לכיות החובל וט׳כתו שנכתב כל זה בשמו בפסקי
הרא׳ש בהאי פרקא יעיש אבל הבא תשמע מלשין הרא’ש
דרב שרירא אמאי שאתרו בגמרא זאת אומרת ביישו
בדברים פטור עלה קאמר דאע*פ שפטור מממון מנרץ
איתי וט׳ועודשתקכה זו קשה תן הראשונה דחובל בנופו
של חברו תייב לו בתשליתין תדינא אלא שאין דנין דעי
קכ״וק בנבל ולכך תקנו שינדו אותו שהוא קל \mtrfi
כדכתב כס׳הכתביססי׳רניז ער שיעשה מעצמו מה שהוא
חייב מן הדין אלא שאין כח בידינו לגכיתו אכל המבייש
נדברים שמן הדין הוא פטור מהכל הוא דבר קשה מאד
שיהיה כח באחרונים לחיינו נדוי • וכד מעיינינן שפיר
מ־אה דלא קשיא הידידלא אתרו חייב נידוי אלא מניין
אותו עד שיפייסנו כראוי ואינו כקורא לחברז עבד שביר
מניין אותו והוא נקרא חייב נידוי אבל תה שאמרו במבייש
ברברי'אינו י1א כנדוי על תנאי עד שיפייס את חכרו ואם
קדם ופייסו שוב אין תקים לנדוי כלל אפי׳שלאנתפייש
חברו כיון שפייסו כראוי יצא יידו ואפי' למאן דעסק
כאביי דאתר לאפקיי־ותא בעינן דליחול עליה שמתא ל'
יו□ אפי׳דפייכיה לבעל ייני' הכא מודה דכא עד שיפייס
מנדיב" ליה ואפשר דאפי׳התי־ה לא בעי כיון שאומרים לו
עד שיפייס הייא כמו תנאי והיה בידו לקיים התנאי
בשעת הנידוי ואיני מסופק דהא ביה תליא מלתא כדפי'
מה שאין כן בקיי־א לחברו עבד והדומים לו שהוא חייב
בדוי ואפילו להרייף והרתביסזיל שעסקו דליתהלכתא
כאביי אנא שרינן ליה לאלתר אי פיישיה לבעל דיניה
הייני יוקא אי פייסיה ואתפייס אבל אי לאקנילמיניה
לאשי־יכןליהעדל׳יוס ויש מי שכתב דאפי׳אוד ל׳צריך
שיה פייס בעל דינו אם הוא חכם כמבואר ברברי כיי טייר
סי׳שליד יע"שאבל הא דתנייש בדברים לא אמרו אלא עד
סיפיישהו כרא־י לו תשתעבהייא שאין צריך שותפייס אלא
שיפייסנו כראוי ואס לא קבל הדי הוא מותר י

לדין בניד שמכיק את שמעון עד שיפייס את
ן^ןי
ראובן כראוי ואס פייסו הותר הנדוי או
מחיריןלואע*פ שלא כתפיים ראובן הא פייסיה ולא
איפ״ים אמנם רואה אני דברי הי־מביס בפיג מה׳חובל
שלא הזכיר נדוי זה וכתב התבייש את חברו בדברים או
שרקק על בגדיו פנדרמן התשלומקויש לביד לנדור נדבר
בכל תקום ינכל זמן כפי שיראו ע'כ ולא הזכיר שמנדין
איתי וכו׳כתו שכתב רב ש-ידא גאון וכמו שהזכיר הנידוי
בדיני קנסות בפיה תה׳סנהדרין כבבא המתחלת מנהג
הישיבות נחיל וכו׳וי״ל בדוחק שעל זה סמר גס למבייש
בדברים ובמו שכתבהראיש שיותר בושת יש כדנרי׳מבושיז
של חבלה ולפי זה גם זה מתקנת האחרונים הוא ואפשר
לומר שמה שכתב רב שרידא שאף על בושת דברים מכדין
אותו וכו׳קאי אמאי יכתב שראו האחרוני׳וראשי הישיבות
שכנבל ועשו תקנה לנדות החובל וכו׳כדכתב הדאיש בשמו
וקאמר השתאדמסתמאאף על בושת דברים תקעו וכתב
הראיש עליהיהכימסתברא אעיג שלא מצעו נפי׳שתקנו
על התבייש ניכרים מסברא כהן שתקעו בחובל כל שכן
נתבייש שהוא עתי וזה הפך מה שכתבנו שתקנה זו קשה
ונין הכי וכין הכי בהא סלקען
מן הראשונה וקיל 5
ובהאנחתען שהמבייש את חכרו בדגדיס מכדין אותו עד
שיפייסני כראוי אבל אס פייסו שוב אין עליו בדוי תשא*כ
נקיראעכד שה־זכר נגת׳שהוא חייב כדוי ואינו בשביל
שמיש את חבת אלא בשביל אפקיי־יתא שמזלזל בישראל
מ כן אף הס יולזלו מ כיכתב שס רשיי ז*צ וכזה יתיישב

גס כן מה שכתב מוהרר י נספר פסקים וכתבים סימן
רסיה וז’ל ההוא שתבע עלכעו מחברו על אשי חפרו
בהשירה והזקיקו לישכע בפני השלטון כראהלידלא מחייב
מידי דבבושת לא מחייב עד שיתכוין לבייש וזה כמן
לתועלתו ולהוציא זכותו לאור ותאי קוה ליה לתיענד
ונפיינ גיסי׳עבדי גנבת אתה מכרתי לי וט׳ואי אמרת
כהיגצריך לפייסו לפי שחשדו כגנבה אמאי נקט הספר
תביעה כזו דלא אצטריך למידי לענין אותו הדק סבא
לאשתועען עיש עגיל וקשיא לי אתאי קא פטר ליה משוס
שאינו מכיק לבייש אלא להוציא זכותו לאור האאמריק
כאומר לחברו השבע לי שאין אתה עבדי שהוא בר סתותי
אעיג דלא מכוק לניישי אלא להוציא זכיתו ובתה שכתבכו
אתי שפיר דהתס חייב בדוי משוס אפקיו־ותא ואין הדבר
תלוי במתניה ולכך אע'פ שאינו מטין חייב אכל הטוען
על חברו עבדי גנבת או הלסנת אותי אק כאן אלא פיוס
למתבייש וכיון שאינו מתכוין פטור אפי׳מפמם וכיון
שאין פיוס אק נידוי אפי׳אם הוא מתקנת האחרוכי׳שודאי
לא תקנו אלא במחוייכ פיוס שהוא כמו המחוייב ממון
נשאר חבלות שתקנו שעדוהועד שיפרע או יפייס ואין
^=־=־־— עוד צורך להאריך וק׳ל •
שטען לפי שפסלו לעלית לדוכן איבה טענה
ן£ףן
כדכתב בתרומת הדשן כתשו' הבז' סי' שיו
יעיש • אך מספקא לי טובא יאיכא למימד דהקורא
מומר לאיש מוחזק בכשתת כביד כתו שנא בשאלה לאמן
השם הוא זה ואין זה נקרא תביישו בדברים אצא א״נאת
דברים כמו ששנינו כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה
בדברים לא יאתר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה לקת
אס היה נעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים
אם הוא בן גרים לא קמר לו זכור מעשה אמתיך ע'כ
במשנה כפרין הזהב והנא כמי כיון שהיא כתה יהודי מה
שאתר לו חותר ודאי שהכינה שהיה כבר והרי זה זכור
מעשיך הראשונים האמור במשנה והוא בכלל לאו דלא
תוכו ואינו בכלל המבייש בדס־יס יכ*כ המרדכי נכר׳הזהב
שהמאנה את חכרו כדברים מלקין אותו מעני שענד על
לאו דלא תונו איש את עמיתו משמע דאין כאן בדוי אלא
הלקות ומהי־יי קארי בסי׳א׳מטור חית תמה על המרדני
זיל יהא קייל כל לאו שאין בו תעשה אק לוקין עליי עכיל
ואין סברא שילקה או שיהיה עובר על לאו ושיכדו תוהו
גס כן עד שיפייס אלא קיס ליה בדדבה מיניה כדן שעובר
אכל התימה הגדול
על לאו ואין ציל אס הוא ליקה •
בעיני דמוכח בגת'שס ובדברי רשיי זיל יכל הה שחמדו
במעה ובברייתא שהיא אונאת דכייס ההדס־יס המסורים
ללבשאק נניאדסתכירק מתוך דבריו אס כומי לעקל
או לעקלקלות כדפי׳שסרשיי זיל ולכך נאמר בו וידאת
מאלקיך וכו׳ולכן קרא אונאה שהוא תאנה אותו שאינו
מביישו בפירוש שיכול לפרש דבריו בענק אחר כמו שיאמר
שאע״ע שעשה מעשים רעים בראשונה עתה שב ויוצא בזה
וא*כ אירעלה על דעת המרדכי שילק'לא ימנע ההחלקה
אס אתר הדברים כתריס שהבינו אותם השומעים אס כן
אין זה בכלל לא תונו שהרי ברור הלל וביישו בפרהסיא
ואם הוא כענק שיכיל לפרש דבריו שלא כיון לביישו איך
הוא לוקה והרי הוא יטל לומר לא כיוונתי לביישו ואפילו
אס הוא הכת מריות כמו שהלק עליו ביי שם אפיה איך
מלקק אותו כל שיטל לפרש דבריו כענק אחר יאפשר שכל
שאני תאין בחוש הדעת שכונת הדברים להורת את חברו
מלקק אותו מכת מריות כמו על לא טובה השמועה
וכיוצא בו • ומה שאני מספק אס האומר לחברו מומר
הוא סובל פירושים כהו זטרמעשק־ט׳או זה ודאי לביתי
ותטון
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"^זאלות והעזובות סימן כורתטדן שקראו עתה מה דע כזה גם אפשר לפרש שעדין
הדאנהמרתו בלבו או כמעשיו מה שאין כן התם למעשיך
הראשונים קאמי־ מכלל דאיכא אחוזנים וכן יש להסתפק
אפי׳אתיל כמומדדהוי כמו מעשיך כיון דיזזיכן ל-ה השתא
בקרב ישראל ומוחזק בכשרות מספקא לי כקורא לחניו
משימד אי דמיא למומר או משומד הוא כמו משומד לדבר
אחד או משומד לכל התורה ואס כן אץ זה כמו מעשיך
הראשונים שאין הכיח כמו במומר שעל מה שעבר הוא
מדבר ונראה דאזליק אחו• לשון בני אדם דקורץ למומר
משומד ולא לעובר זהו הנראה לעיד •
ראובן מכר שפחה אחת
סימן כו שאלה
קטנה כת שמכה או כת
י
בז׳שניס לשמעון על ידי סרסור מוכר שפחות ונא ראובן
ולקח המעות מיד שמעון ומסי לו השפחה ואחר עבור
מבע שנים קם יעקב אבי ראובן ובא לו אצל שמעון ואמר
לו השפחה שקנית מידראוק בניהיתה שלי מקנת כספי
ומי מכר אותה שלא כרצוני לכן תן לי השפחה וראובן
הכז׳הוא איש סוחר טוב נושא ונותן כמנהג הסיחי־י׳וטען
שמעון ליעקב ואמר הנה שבע שנים שהשפחה ברשותי
מדוע לא באת עד עתה ועתה אחר שגדלתי וטפחתי
ורביתי אותה ופרעתי כל כך כאראגייש בעבורה וחלתה
ודפאתי אותה והוצאתי עליה כמה הוצאות אתה בא
להוציאה ממני והשיב יעקב ואת׳שעד עתה לא נא לתבוע
השפחה בעבור שראובן נכו היה מפחד אותו עם שרי
המלכות שהיו מפחידין אותו על דם־ זס • יורנו רבינו
אס ישכח ביד יעקב להוציא השפחה מיד שמעון או לא
ושכמיה •
משנה שלתה שנינו פרק חזקת העבדים
תשובה
יש להן חזקה וכן פסק הרמנ*ס פ“ימה'
טוען ומבואר בדבריו שם שצריך הטוען להניא עדים שזה
ידוע שהוא עבדו גס נתבאר שם מדבריו שאפילו הביא
התופס העבד עדים שנשתמש נו ג׳שניס אס מיחה ט
מדען בתוך הג׳שכיס לא עלתה לו חזקה ויחזור העבד
לבעליו אחר שישבע הטוען היסת וכו׳ואס כן בניר דיכא
הכן אס יש עדים ליעקב ששפחה זו ידועה לו צרי׳שמעון
להביא עדי׳שנשתמש בה ג׳שכים כמו שמשמשין כל העבדי'
והשפחות ואז הוא נאמן כשבועתו אס היה טוען שלקחה
ממנו כיון שלא מיחה נו ואס היו עדים שמיחס בתוך כל
ג׳שניס אין שמעין נאמן והיה נשבע יעקב ונוטל שפחתו-
ומאחר שלאטען שמעון בניי אתה מכרת לי או נתת לי
השפחה אלא טען שלקחה מבנו הדברים יגעים ומגיעים
לערי חלוקות ומחלוקות הפוסקים זיל והדברים ארוכים
והמה בכתוני׳ איש איש על תקומו ואני אקצר קצור נמרץ
אם אץ עדים ששמעון
לאפם פנאי ריש מלץ אומר ־
י^ה השפחה מאיש אתל־ בתו שטען ויעקב טוען נגנבה
מתניולא החזיק כה שמען גישניס או שמיתה יעקב בתוך
ג׳שניס היה נראה לכאורה ללמוד דין זה מדברים העשויין
להשאיל ולהשכיר דקיילדאץ התופס נאמן לומר לקוחים
הס בידי כשמעלים טוענים שהשאיליס או השכירום
לתופס והדי הם בחזקת הבעלים שהכלים האלה ידועים
להסעיע עדיסאנל אס הבעלים אומרים עמו ממנו
והתופס אותר מפ׳קניתי כתב הרמכיס פיח מטוען שאם
לא יצא שם גנבה לבעלים הראשונים מעמידים הכלים ניד
התופס ואם יצא להם שס גנבה ישבע התופס כמה לקחם
מטול ויחזיר הכלי לבעליו והי־אביד כעי מה שהכיןתדני־יו
המית שם ם*ל דבכלים העשיייס להשאיל ולהשכיר אפילו
לא יצא צו שס גמה וטוען עננו נוטלן בלא רמים ותמה

יו

עליו המית ולמה לא יתן דמים מפני תקנת השוק שאץ
לומר דלא עשו תקנת השוק בכלים אלו העשויין להשאיל
.דאיכאיןלך אדם לוקח מחברו כלים אלו
איברא יש אתי דין ודברים קשים על היב המגיד
בהכנת דנדיהראביד זיל אלו ובדברי הטור
ח'מ סי'קליג במגילת ספר כתובה לפני ולפי דעתי שם
דאפילו ה״אכיד מודה דיש תקנת השוק בבלים העשויים
להשאיל ולהשכיר שהרי לא השיג על הרמב׳ס בפיה מהל'
גזלה שהזכיר כלים העשיייס להשאיל בתוך דיני תקנת
השוק ואדרבה כתב שאין צריך שיצא לו שם גנבה ימשמע
ואפילו את*ל שהוא חולק
דבעיקד הדין אינו חולק •
יחיראה הוא שכל הפוסקים כתבו דין תקנא השוק בכלים
העשויים להשאיל אלא שאס טוען נגנבו ממני והתופס
אומר מפ׳לקתתיס אפילו בימים אינו טטלן לם׳הרמניס
וכחב המ'מ שכן עיקר וכ'כ הרא׳ש פרק כל הנשנעיס
דכשטען נגנבו את רע חזקהדעשויץ להשאיל ואיני נאמן
במיגויהוה טעין השאלתים לך דאחזוקיאיכשי בגנבי לא
מחזקיקוכן כתב הטור בסחס בלי חולק נסי׳צ׳ומ׳ש
בסוף םי׳שניז שהרהביס והיאיש חלוקים □ה לא היא כמו
שכתב מיי שס ומה שתמה על הרמנ׳ם בסי׳קליג כארתי
והיה נראה צו'
בקונטריס שלי נאד .היטב לע׳ד •
דהוא הדין בעבדים ובהמה הנקראים בשס גדרות בגמרא
שאמדו הגדרות אין להם חזקה כיפי׳ ואס כן יהיה דינם
כשלא החזיק ג׳שניסיאו שמיתה כדין כלים העפוי’להשאיל
ולהשכיר שבארנו שכשטוען נגנבו ממני והתופס אומר
מפ׳לקחתיס אינו נוטל אפילו בדמים להימביס והראיש
וכי מעינינן שפיר נראה דלא דהיא
וסייעתם •
כלללעכיןזה דזיל בתר טעמא מפני מס אתרו דבטוען
גנובים דנאמן התופס כשלא יצא שס גנבה לבעלים משוס
דכיון שאתר גנובים אתרע לה חזקתו של כלים העשויים
להשאיל ולהשכיר כיון שהוא טוען שלא יצאו מתחת ידו
כתורת שאלה ושכירות וביייו דשאלה ושכירות לא מחזקי'
אינשי נגנכי כיכחב הרשיש כיב־יס האלה פ׳כל הנשבעין
אס כן יוקא התם יכל חזקתו בכלים ההם משום שייכם
להשאיל ולהשכיר וכיון שהוא מודה שלא יצאו מידו בתורת
שאלה ושכירות הרי יצא תן הכללואתרע חזק־זיהיהרי
הם כשאר כלים דעלמא יהוא אומר גנובים וזה אומר
•וכורים כאמן התופס אכל הגוררות שאץ בחזקת בעלים
הראשונים טעמא דמלתא השוס שירכם ללכת מעצמם
ולהכנסברשית אחרים והס החזיקו בס האט שלחם כממון
שאין לי תובעי□ וכשתוכעיס תמנו הבעלים אז קשה להשיב
בעיניו וטוען לקוח הוא בידי ומהאי טעמ׳כמי לא אמרינן
הבא לא תחזקינן אינשי בגנבי דעיקי* חזקת הכעכים ה
הראשונים בגודרות היא בטענת מוכים כאמור וזה ברור
מאד לעיי לסברת הרמביסוסיאיש אנלהתוס׳כתנו בע*
כל הנשבעים יכלים העשויים להשאיל ולהשכיר נאמן בעל
הבית לומר גטבים הס והביאו ראיה מהמידות תשמע
דדכר פשוט הוא דהגוררית נאמן בעל הבית בטעכ׳מיכיס
ואס כן תאן דסיל דאין ביה נאמן בדברים העשייי׳להשאיל
נטענת גנובים יחלק ביניהם כאמור דלא מפשינן פלוגתא
ד
לומר דנגודרותכמי פליגי כיש שהוא כרורנטעמו
דנגודרות עקר הטענה הוא גנובים כדפי׳אלא שהתוק'
סיל דבעשויין להשאיל נתי לא אתרע החזקה אפילו טען
גנונים דאין דרכם למכור אותם כלל ומשוס הכי ליון דין
וליח דיין דלא מהימן כדכתנו התיס׳שם •
1אכתי בניד לא יוציא יעקב השפיזה מיד שמעון
אפי׳יניא עדי מחחה שמיחהבכלג׳שני׳ביון
שהוא מודה שבנו מכרה שלא כרצוט והרי אתרע ציה
חזקה
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שאלות ותשיברת סיטן עב
מעכ» ושעה את’«ךדםמיתתו אינו תקנה הגוף
מעכשו שאם היתה זו כינתו למה סרח להאריך ולומ׳שעה
אח ז קודם מיתתי ולא קצי־ ואמר מעכשו ולארד מיתה
ודאי ס־אין הינדים כינורח הוא מתון הגיף מהיום ולפי
והמ״י אס גדם החטא ומת כחיי אכה ודאי שלאקכס
יאיץ כאן מתנה כלל • ואפילו אם הדני־ שקיל איך מציא
ממון מן הניתן על הספק ואיעא בחזקת הנותן ער
שיתברר בדור גמור שקנה המקבל הגוף מעכשו
וזאת שנית יש לספק במתנת הקרקעית מיד משוס שמן
היה סמוך על שלחן אמו ואפילו שהוא גיול איני זיכה לפי
שבית קצת מדכייתא כדכתב הרב הניי נפיק דמציעא
בגמרא על משנת מציאת בכי ינתו הקטנים דפציגי שמואל
ורייקקדשמואל אמר קטן ממש וגדול ממש ודיי אמר
גדול סומך על שלחן אמו זהו קטן וכויוכתב הכיי וזיל זהו
קטן ומציאתו לאביו משוס איבה הלכך הא דתנן בכל מ
מעדימן וכו‘ והתם קנון ממש קאמר דהא ליכא איבה
כשהאב תוכה לאחרים על ידו כן כתנוהרשניא והרנניר
ז״לואעפשלא כתב כןריתזיל ואיכא מיד דכיהיכי
דאמרינן גבי מציאה וכו׳ וכן אס נתן לו אבה מתנה לא
קנהשהדיאיןלי יי לזכות לעצתו כלל וכתב הו־נביר זיל
דמסזכרא שהיין נו הוא בקטן הסומך וכו׳עכיל ;
ואבא היום אל העין עין משפט תמצית היק הוא
לבדו אשקטה ואמטה ואת היותר אקצר הדבור
ישכנר יצאתי ממחיצת י זה דרכי לבא נקצרה או הפעם
באתי בארוכה על כן יהיו דברי נחלק זה מעסיס מההי־בה
■היה ראוי לדני־ ולהאריך בעמן זה • ולהבין אמרי דברי
ומהנ"יהבז״צדיכא יבה דקשיא לי אמאיכתרואיכא
מיד וכוייהלא היא היא סברת יית שזכר דמאי שנא מתנה
מעיוב לדת ואדרבה נראה לכיש היא דערוב קיל ממתג?
דגערוב קטן דכה .לאודים תשא׳כ נמתנה כמבואר בגטק..
®דק האומר רף סיד ותו דבהדיא אתיי' התס דאין האב
יכול להקרת מתנת מעות לגט קטן דהכיקאמי־הת®
במשנת דתערימק על מעשר שני וכו' דהא במשנה זו נתי
קשיא מה שהקשו התו׳שס בערוב דמאי שנא אמה העבריה
דקנתה והיא קטנה ובנא הקטנים לא וליור״ן קושיא זו
ס»הר'וז מחלוקת מציאה לערוב והיה ודאי למעשר שני
דהיינו ממש מתנה אלא ודאידהתסנמי איני יכיל לתת
לבנו הסמוך על שלחני ואפי׳גדול למרת דית יסיעתו זיל
ואסקלתה כתנהי־בהנמקי איכא מיד כאן דריתזיל
גופיה דסליק מיניה ס׳ל הכי כהכרח וכן העיד מהדיר
בצלאל בתשובה סי׳צ׳ח דמשמע מלשון הו־מנין זיל נחדושא
למציעא דרית זיל זדעמיה אינהו כינהו מרייהו דסנדא «ו
ומ'דם'לדהבןאיןלוידכללאפי'לקכל מתנה מאבא ואף
על גב דלאשייכאסעמא דאינה בהכי כלל עכיל •
ועלה בידיט דהאי איכא מיד לאו דוקא אלא רית גופיה
וסיעתו הלא התה רייומהריס והדאיש טלהו ס׳לדאב
סנתן מתנה לבנו גדול הסמוך על שלחנו לא קנה והישביא
זיל לא ידענא מאי אדון ביה דהרב מיי כתב שחולק על
דית ומהד״ר בצלאל זיל העיד עליו שבמקום א' מחדושיו
בתב סברת דית וסברת הרייף והרמביס החולקים עליו
ולא הכריע ובחדושימציעאיחה סברת ריתוהתוינשתי
ידים • ואנחנו לא נרעכי אם ספרי הדפוסאשר תשיג
ידינו והנה בתשומת המיוחסות להדמבין ואומרים שהם
להדשביאכסי׳רייג הניא סברת דית זיל ויש מחלקים בק
מציאה לערוב וכו׳וסיים בה וטוב להחמיר כדעת דית זיל
סיל כמתנה נתישלא קנה הנן
עכילומאידשהוכחנו
מאביו א'כ כמו שעוג להתמיד בערוב דרבנן «כי נתי אין

דית

מד

מוציתין הקרקעות תיזקת האב • וביזדישיגמקלה-שניא
בדפוס פיק התקבל כתיב שם כדל־׳י דית ותתיהפויכלבד
יעים ־ ול”אה דהרשניא הכא ניזס׳גטין מיזני׳קשייזו®
קושית התיס׳כי רכה היא כיון דאיזרי' ושפחתי העבריה
קטנה היא דאי גדולה תאיכעיא גניה ואפי'הכי זוכה
כערוב ומעשי■ ואס כן מיו הקטנים אתאי לא ולכן חזר
וראוי לשיס לב הה ישיגו
והודה לרנדי התום' -
החיצקיס על ר*ת לקו־־ןקושיא זו ויראה צומי־ כדוחק דו־״י
לא פליג על טעמא דת־יצה אצל אביו דאמר שמיאל אצא
שדיי מוסיף דאפי׳כגדיל יליכא טעמי דמריצההית לאביו
הטעמא דאינה וכשאינו סמוך על שלתו ניכא גא אינה
ולא מריצה לדיי ובקטן וסמוך במתנה יערוב אעיג דליכא
איבה איכא מריצה דאף התחנה מריצה הקטן אצב אביו
כשה־א סמוך על שלחנו ובזה ג*כ יתיישבו דנרי רינביר
האח<־וניסשכחכ הרב הניי בשמו דנמחנה שניחן האב לנט
קטן והמוך על שלחנו לא קנה הנן הכל גדול קנה וקשיח לי
דאיסילדאיכא איבה במתנה זו אכי׳גדול כיון שהוא
סמו ך על שלחנו ואי סיג דליכא חיבה קטן נמי לקט אנא
כדאמרן
1בי ן הכי ובין הכי כניד כל אנפין שיין דאיכא פלוג'
דו־בוותא באב הניחן תהנה נבט גדוב הסמ-ך
י
על שלחני לריח וסיעת נח קנה הנן ונהיייף והרמבים
והי־נכיר קנה הכן וניי־שב"'' חין חוציחין חן החב וכן ראוי
לדון ותה שחנק מקדיר נננהג בה ס־יש־בחו בין ריחה האב
ללא תיחה עריו אינס נשמעיס שחיכם מי׳יישביס בדברי
הגמרא והחיסיוהיב נ׳י וערי הי־־יבין שהעיד היא גיפי*
לתעלה נמו שניד־נ■ וכןכחב מהי־שדיס נכסיי רציו מחנק
וזה*ת • ומאי דקשית על שניח זו מהא דה דינן ברמה
דוכחי אקטי־ה לכט קטן תרג־׳יה מהי-שיך ז'& בח״ב בסימן
רייא שכשמקנת ט עיי אחר קנה הקטן ולעיר נראה דתין
נורך דהתס מיידי שנא היה נט קטן סחוךעלשצחטאו
היה חפי־נס אותו נשכר ממון שירש הקטן מנית אני התו
ךא£0י יש לומר בניד דנכ׳ע קבה הנן ביון שהיה נשוי
^-יי^-אשה ביב הרב נביינטאייז סי' שסיו נשם
מגהת סמיקוזיל ומיהו כיאה לאחי• שנשא אשה לא ממי
סמיכות שלחן וכ'כ הכל ט בשם ריפעכיל • מיהו כיון
יהגה־ז סמיק דברי ריע הן נמצא דליז אשתמיט שוס פוסק
אחר דלתו להשמיע חדושזה ואי הדה סילמילאהוו
שחקי מיניה ומיה לאראינו חולק בפירוש ויהינאעטן
נמצאו פסקן של דבריי
סשק זה כסניף צמה שקדם •
בנ׳דצענין הלכה למעש־ נחלק הריזשון מעטן גביית
האלמנה בעדי טביעה בלבד כיאה שאיני גובה עקר יחיס'
ואפשר דאפי׳ניוטא אינה גונה ואשה שהתירוה בית דין
להנשאעייגמלית אואשה אועדאחדגסבזסישכגרא
שאינה גינה כי אס עקר נלכד והיב מהישדים תקע כה
מסמרות גם הרב מהריביל הבי סיל לענק דינא כחיב סי*
עיה 1א שכתב שנהגו להגכותה אבל לא דאינו וגת שמעט
מנהג זה ותית אס יש עדי מניעה ואחיכ התירוה למשא
על פי גויס או אשה כראש דגיכה לכיע וביבר הזה יש
והחלק השפי
לבעל דין לחלוק אך לעד דינא הכי •
גענין השטר שצהשלשיס אלפי□ הא ודאי שאקנונין בשטר
זה על פי העדות הכתוב נשאלה אשד<פט וכיין נתקבל
אפי׳על חלק הקטטס אלא שאק קורעין חת השטר כשטל
והחלק «נ בשטרי חתמת הקדקעו‘
יזלק הקטנים •
בלשון תעכשו ולשעה אחת קודם מיתתי ליידי פשיטת לי
דאין הוציאין מיד האב ינראה לי דאין פירוש לשון זה הנוף
מהיום וסירות לאחר מיתה בודאי אלת ספקא הוי ויותר
נראה שפירושו כתו שיור שיתחיל מעכשו ולאיגמרער
לאחר
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" ־""־־^זאלות וחטובות סיטן מדי
»

גני וגיני לומר שאס מסדו מודעא מתחלה דהוי סמיןת
נטלולאאמדען דאגב אונסיהגמר ומקנה דעדכאן.לא
אמרו העושקים יאף נזביני אי משד מודעא דהתקח כטל
אלא כשהמאמן מפחיד את הנאנס בכך דומיא דההיא עוג'
יפדיס׳כאש־* מוכיח לשיןהטור שכתב זיל לאישנא אנסוהו
אונס הנוף כגון שהכהו עי שמכר לו ליש אנסוהו כממו!
מון שהפחידוהו בהפסד ממקבקעיי גוי□ נין עיי ישרא
כההואדמשבן פרדסא מזכריה לג׳שנים ולאחר ששהתה
בידו ג׳שניסאמד ליה אי לא זבנת אכבוש שטר המשכונא
ואימא לקוחה היא כידי והפסדתי השטר ועשה לו שסר
מכירה ואסיקנ׳הזשיב אונס לבטל המקח ואס משר מודעא
מחלהעאמר לפייס דעו מה שאני מוכר לפ׳חע׳ן פלו׳או
שיה פ׳מפט שאנוס אני המכר כטל פכ*ל וכתב מהריק״א
כספר ב׳י שלו על דברי הטור הנ׳לז׳ל ו«ה שנתב לא
שנא אונס ממון וטבק עיי מים בק עיי ישראל י!ס דברי
סדמביס ז’ל והי'פ לא מבעיא אס פחי ההפסי היה עיי
גייס או עיי ישראל דאיכא למיתר דשתא יחזור לו אא*כ
מזילה מאחר דלא אניס כולי האי סיד דלא גמר ומקני
קמילוכןכתבהרא״שנפר׳הנז׳וכיכ העיטור נשם ריח
ויליף לה מההיאעוגדא דפרדסא מז׳עכיל • ומתיר כל
הדברים האלה יראה דלא מקרי אונס אלא כשהאונס
מפחיד את הנאנס להפסידו המון אס לא יעשה מנוקע■
וגה שלא היה כן בנדון זה שהעולם לא הפחיד ראובן את
הקהל שיכבוש בנית הנז׳ויאמר שהואשלו ולא הזכיר כזה
כי נאמן ראוק עם הקהל ולא נמצא עולתה בו כפי מה
סבא כשאלה ׳ והצורף לזה הה שכתב החכם השלם הפסקן
דלעיל נריושראה מתוך השטר שהעדים מעידים על קבל'
המעות ומסירתם ביד הקהל וחתמו על זה רבים שאיכס
מבט הקהל כאשר באבשאלה והאתי שיש עדים מעידים
על קבלת המעות אק מקום למורעא ־
כיון שקבלו המעות לפני עדים ככתוב לעיל הנראה לעיד
כתבתי וחתמתי שמי הצעיר מד ונאנח חיים בכיר יעקב
באסן זיל
הדבייס פשוטיסכי אין ביד הקהל ולא כל כהינייהו לומר
אנוסים היינו כל זמן שנא נמצא ניד ראובן שוס נטל ואק
בפיהו רמיה ודאי שעומד בנאמנותו ולא יאומן כי ימעול
בקדש חיו ואף אם היה מגזים ואק בידו לעשות אמריק
מגיד איכיש דגזים ולא עביד כיש מי בעלדנ׳־י׳יגש אחרי
רכים להטות ימין ושמאל והאי דינא דיינינן לה מניני ככל
אשר הורה לנו אביט הזקן נריו נאם הצעי׳מנתס בכמהיר
בניתקהלוי אשכנזי זלהיה •
נאים הדברים שהאמת כן הוא שאין כאן אונס ואפי׳כשתיל
שהיה איזה אונס כיון שהיה בדרך מנר הדי הוא קיים
כתלוהווובק זנוני זבקוכמיש החכמים השלמים נריו בשס
ימריי קולון ויל נאם הצעיד שמריו! שרביט הזהב •
*® W’D

שאלת

הקורא לחברו נתון t

קהל ועדה משומד
’
■המיר דאווגם החולק על רבו בפניו מה דינם • על הכל
יודיענו בבידור ושכמיה •
לאנפלאת היא תשובת רשייז׳להנס
השוכח
כתובה בהגהות מדרבי פרק החיבל על
אחד שחרף חברו והזכיר לו שנטבע כמי השמד ומתבאר
שסשר׳גדשוןגזרנדוי על זה אלא שנראה משסדצריך
התראה אולי תעה הוא ולא ידע בגזית ריב ואם התרו
ט הרי הוא נטוי גודלי עולם שעבר על גזרתם אכל אם
לא התרו בו אינו מדוי גיולי עולם אבל ט־א' תדברי רש׳י
 06שיש להשיל עליו חומי־ סיןם גורה אפי ׳ בלא התראה

ואעיג שכתב שם כלשון אס באנו להחמיר נלעידדהתס
לא נודעה הגזרה כדכתוב שם וזיל ועמד א׳ואמר סס
מהזכיר שהרי נבזי־ על זה ולא הזכיר ועכשו נת־ע שריג
גזי על זה שכל המזכיר יהא בנדוי עכיל הרי שעכשו נודע
שגזי ומעיקרא לא היה נודע וגס הוא לאייע ולכן לא
הזכיר אחר סהודיעיהו אכל בזמננו נתפרסמה גזרה זו
וראוי להתמיד על המזכיר • ואין לומר דטכע במי השמד
דקאמר הייט שנאנסו להמיר בשמדות ככוללים ולפיכך
גזר דיג אבל מי שהמיר ברצונו לא גזר על המזכיר דאק
סברא דאהי־ שהוא נעל תשובה אין לומר לו זכור מעשיך
וכו׳כיש שיש סכנה ביבר גס כזה ועל הסחס בזד ולא חלק
ואפילו כיתאדלא גזר ריג תיפוק ליה מדין מבייש את
חברו בדברים הוא וכתב הרא׳ש ע׳החובל נשם רב שרירא
גאקשמנדין אותו עד שיפייס המטייש וכ*כ הטח״מ סי'
ת'כ והקורא לחברו משומד או מותר אין לך מביישו בדברי'
גדול תזה וכ'כ בסדיא שם בכיי וזיל מ*כ בשס גדולי אשכנז
המקנטר את חכרו אינו תומי או עבריק וכו' •
והשתא יאתינא מדין תבייש נדברים ודאי דאין חילוק נין
אס הדבר אמת או הוא מוציא עליו שם רע דאי משו ’גזרת
ריג יש להסתפק אולי לא גזר אלא מפני הסככה והשקד
אק לו רגלים ויבדקו אחרה ולא ימצאו ולא יהיה בו נזק
או דילמאעל הא נמי גזרדכידן דנפל נידיהס מעלילים
עליו או סומכים על דברי היאודי שאמר שהמיר ולזה
הדעת נוטה הבלעדין יש ספק אס הוא נעכק;־שאק נו
סכנה כלל כמן כין אדו□ לישמעאל שאקמקפידי׳נמלכות
ישמעאל אס המיר כאדום ואפשר שלא גזר ריג כמקום
סאין סכנה או דיצמא לא חילק או לא נגע בה מפני ה
הסכנה אלא משוס שם רע אך עתה מדין תבייש בדברים
כלאנפקסוקאיך שיהיה כיון שביישו מנדין אותו עד
_________שיפייס קמבוייש • _____________________
ןךי 1חולק על רבו בסנהדרין פרק חלק איירו כל
י החולק על רס כחולק על השכינה שנאמד
בהצותסעלה׳ואמרר׳חתאכר חניכא כל העושה הרעה
עם רבו ניטשה עס השכינה שנאמר אשד רני על ה'וכ'כ
הימנים פיה מתית וכתב עור וזיל איזהו חולק על רבו
זה שקובע לו מדדשויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו
ורבו קייס ואעיפ שרט במדינה אחרת עכיל וכ'כ הנוייד
בסי׳רסיבדבדיהרתביסאלו ככתבם וכלשונם וכן כתבם
בשסהרמבים וכתב היב בביישס וזיל זהו לשין סרמבים
וט׳ולא ידעתי למה לא כתב רביטדבדי׳אלו בשמו ואפשר
וט׳דמשמע ליה דפשט דברי חיל הכי הוו יאט מצאתי
כתוב שהרמיך תמה על הימנים מטן לו שאסיר לקטע
מדרש בחיי רגוואק מקום לתמיהא זו שמבואר בדברי
הרמניס שהוא סוגר שהו פירוש חילק על רבו עכיל ולא
אבק למה דחה תמיהת הרמיך והיא תמיהא חזקה שהרי
ממקוסשכאת ממחלוקתו של קיחמנא ליס שקבע מדרש
ולא היה לו לסדהב׳ס זיל לפרש חילק על רט אלא בקרח
ואפשר לתקן דהרתכ״ס למד זה מהכרח היתור דאם דברי'
כפשוטן היינו כל העושה מרינה עם רבו ותרתי לתה לי
לכן פירש נענין קובע מידש שהיא היתה כונתו של קיח
שאמר כי כל העדה וכו* ומדוע תתנשאו כלומר אינם
צריכים לכס כי כל אחד יקבע מדרש לעצתו וז'שנמדר6
גסרשייכתבשס
כלסשתנטמפיהגטר־הבו' • ־
חולק על רבו חולק;על ישיבתו עב’ל ומה לז לרשיי להזכיר
ישיבתו אי משום שהזכיר אהרן בפסוק זה ודאי שמה שהיו
מלקים על כהונת אהרן נקראו חולקים על מפה כי הוא
אמד ויהי אלא מכח הקושיא שכתבנו דתיל משוס עושה
מדינה צהכי פירש שחלקו על ישיבתו שהיו רוצים לחלוק
ישעה
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 nfwות מעות סימן
תינו אס ההין כה אשתו ראשונה לגמה כתובתה קידב׳
לפי שכיון שעדין לה הגיע הגג׳ נידה הרי היה השת־ ענ
'הכל יהיר עידנו בתאי־ תורתו ושגמיה
ז־־ התשה נ־"ג.־ עשתה המהיצ׳צבעלד
HZ^T
והי־ תגבה■ כתיבתה הנכשי נעכה יזה'
שתשבע שמעה אלמנה :־ין וליי שהל השיתל על זה ידאי■
אמנה השאלה היה אס תייג תע־ב לשנאה מעל נכש•
י־אוכן כיון שנעשה ע־כ נעמה שיבה שט־ מהילה ר־תיב־
מאשתו איכ-ה אס הלשין שבעד־ ע־ב ליי היד כנשי;
עצמו שבא נשאלה איני תייג אלא לפייס את אש־ ־אובן
ככלמה שתפש־ט צפייש׳דתמה־; צבענהואינה •*יפייס’
אינו תייג לתה לה 3ממ־ן ותמה•; ט ת־ לפ-ע צי ־מד-
שתגבה ממנו ועיק־ ־ין זה כה־יי׳ש ה• '־’ן ו־ביה■ ה־ב
'::ימירה סי׳־’ :ואפי׳אס נעשה ־עני; באוב■ שטי
יין הדין לסלה תה אשת ־מנן מעל נכסי• ת־ יש־ע
מכיסי תיה לא צתתייג ־אוכל חצה תה היתה מהינה הגט
דאין סב־ת שנת—י אצא ת־ע־י־ שתתג־ש והב נ־ ה
תתג־ש לא יתחייב כצו־ וכיין שלה הגיע הגט ט־ה לד
הל תחייב עליי כלל דע* ת שתתג־ש תמהיל לי כ־תמ-ינן
שנת כתב לה ת;־ עיה לכנס־ ה:־ נמי נ־ נעשה זה ע־:
שאמ-ול לואצה עי מ שיג־שנה ■ע־• -אגידאמה ■
ויזע’ג 5ככ־ הותרה ונפט־ה ממני כל ידי מיתתו כני־
דתיז לי אהיס־ה־י היא מות*־־ ניייתתו כאל־ נתג־שה
ודמית להא דאת־ינן כימי שארז־ דעידי־הוא גב־ת מי 
לית לא־ישיהכולי עצמה ־צי הצת יאכני־ייעת תת דלי
א־כעה ואכול תלתה לסוף אתא הט־א ולא דנת הה־ ־:
י״סף הא לא ־צא רבה הה־ הא נא אצטי־יך ע'כ כגמרא
ובס־• הכיס־יס הלכתא כ־בה ־'כ בני־ נמי הבע; ־■-
כמו הפועל שה־י־שב־ פעיל־ ה־־ישיןבי־בי׳ט ־־־יל'
וכיון דמיית והו־־־ האשה -־ צ־ הצט־יגא נ־ ניטא
יזכה כמר,ילה שנתחייב לימיויתחייב להנקה העליי־שיי
אע׳פשלא זכה אכיהס בחייו ה־י נגת־׳מנאכתו כמיתתו
ה’מ אשכחן שהקשו
ונא ג־ע ממטר דאתיא ממילה •
התיש יוה ־י״ן> זיל מ׳הא דאת־ן פ־׳האותכיס דתמת דיבא
התן דאגה־ אגו־י לדוול־ ואתת חט־א פשי־א
ועועציס וליפה מאן דפליג עטה דרכאכהא והיה ־נא
כ־בה דאתר הא לא אצט־־כת ימן שמיא ימת דריזימו על
הא־יש ותירצו דאייס שאבי שהית כשותף כקרקע ואי
אתנישא א־נצאתפשיד ולכן כל א־יסי פקל' ־כעת תפילו
אתא מט־א אכל השכיר איני יוטל אצת ש:־ פעינאו
וטרחו וכי לא ט־ח לא שקיל מי־י וכב־ק האומניס כא־ו
התוסיאפי׳התתילו פועלי־ במלאכה הויא פשיד׳דכועליש
איאהאמט־אוכן במי משמע תהטעתיס ש:תמ ש:ל
שאעו חריש כין קכלן כין התנה עש חמ־ו כיון שאיני דוויה
לאריס שאינו שיתף באונסי יזק״קיג היינו כפיעל וכן הס
דנתי הרתכיס פיט השכירות גס ?־איש פימי 5א־זי אלא
«קצר דברי התיש ׳ולא הזכי־ שיתף אנא ינחת תדעתא
דשא־ א־ישישוכו׳וזה טעמא ־כה נעיד שה־י איל כיני
עלהא דלו תלתא ואכלי דמ׳נא את דלי א־כעה ואכול
תילתא וכידאי עדיו כל הארק כאכילת הי־כיעי פן הוא
אכילת השליש המחודש יה־י זה כאלו פי־ש שיקה השליש
•וספק כשכיל פצתחייב לדלות תש יצטרך וזי תמכה נצתת
ונס זה כלול כדברי התוס׳ולכן הוקשה להם ל־כ יישף־ דהא
ש-פידקאתררכה ותירצו בדוחק יסיל לי־כ יוסף י דכיין
ששינה עצמו השאר אריסיו יכו'ובפרק הי שאחזו כתר
במרדכי התיר־ו־ן כלשון־התו'שס וכתב עליו וזיל והלפסי
הי״ז כעציץ א?־ ־עכ’ל והוא תכוון עם הה שפירשנו
!מעה התוס והדאיש איני‘ טע" הדי* ף עצמו אכל האמת

A

הכל ־•:י אל מקיס את־ דטעמא דא־יס לעולה הוא נוסנ
ה־כיע אפי'נא יצטרך ניצית כצלמה שה׳ג כפועל היא
מפני ש־־־יס היא עיש־ כל מלאכו־ שבשדה ואס לא
יעש־ פ—־ איני ניט; כטס דיש היד פשי־י -שי :ט מנד

צתדנו דלגי היי רכוותר דתתצקיס כין ה־יס
רדא
צפועל הפני שהא־יס הית שיתף נדידתו נא
שתני צי בין פועל לקכלן ובין התייט בי־נ־כהצצההתחיצו
־ שכתב ה ה פ ט מסגי יות וי נ כ־ב ה־מב ■ נ הקכצן
יט כפיעל שנא ש כ  הייתי'־ •י; יפי■ :עכ'צ הי 
1

עד ע; ה־תב ־ כפי־־נ והכית ־־״ ־ נ־ב־ צ ,:הזכיר
י :כ — פ'די שת־,,
מ:־־־ ־־ בשה ה־הנין ■
־־ד;’־ ־':ת על ה־ייד• יסיג י ׳ר־••׳ ־••‘ ־ר“יהיות
־ת’:־ בפס אח־יס ־גס עיעצ

משהת־׳יצ כחנאכה

הייני כת־יש וה־תכיןתינק כשתי־; במבט יפיענ שהתחיל
כמצתכה ־יכן כפועל שנת התה? הצי־ הס עשה שציחותי
כהרת ------משקין לחיצה ימצא' שממת ש־כ־יהדנית׳
ט שב -מבנם הכל אי צת עבד שציתית״ה כצי־ המעל פי
־־־־ צהצי;
3ה—יצכתנאכ' דמיה נהה דפ׳הגיזל —
ולד הציל דאין לי אנא ש:־ו יאפי'ענה חמור מאליו
כ־כהב ניי פ׳האימניס כשס הי־יש' ־נ’ ד דכו־-ה היד ה 

י ־ צג־ש וצא י־ש ינתג־שה מתניה שתנחה עצמ׳כהיתה
וגי ת צא דמיא נ’ד ניד־ נהציי דהתה היא
הבע; •
די־ ט להציל ב־־י וצת תציל אכל בני־ ־ -עשה היה כל
מהשהיה טלעשית ד-עיי־-א עיי שציד ־ינכה היה ט
לגי־ששכי נ־זפש־ו וה־י עשה השרי־ ימס־ הגט בידי ודין
ט ע" תצתכהצעשויכמו הי״־דנהצינ תי ־■פיעל שאפילו
הת־־צ בהנתכה ע־י• יש כי נטר•־ בפ־עצ כפיו צהשניס
מנתסיזי הבג זה גב־ עשה כל מה שהתנה אלת שהית מקיר■
כעט עד שתגהי־ מלאכתו עיי הה—כ וכיין שנגה־ה
מתניה זכה למפ״ע מע־ שנתפש־ ע -דעשה שטה
הא לתו הצתת היה דעדין צא
שליחותו ק־ינן כי? •
עש־ שליחותו ־הא אס נאבד הגט יזו נשיף צ־יך היא
לכתיב גט אה־ דיכע־ין צא עשה שצי־ותי דשטהיתו היא
ואכיינגימה שפי־ג
לג־ש תי על ידו חי עיי שטחי ■
רגיי בפ׳האית־ התקבל דף כיב גבי הד ־בעת דכא מיי
נתתי כתבי ותיו לשליה מיהו כצדקי שני־ נהי אי דילתא
לטי־חא דידהי חיישופ־ש״י כתב• •תגי נשציר .נשנית שט
שמניתי וכן עשי והיד בדיך מי תמרי'עשו כצ שליחיתן
ונסתלקו או דילתא האי :תיעד שיכה גט ניד־ ותתגרש
עש— שטייס נכתיב מצה לטירת ־־’ה• י :שנת נהט־יד'
כהינכה עסיל • ונכת־י־ה איכה למילף מדבריו ־כניד כמי
כיון שנתפשה נייעסראיכן שיגיש עיי שניה משנתן הגט
נשנית ה־יעשה שליחותו ואין לנויע־ד עניו כלים והוא
חייב עצהע־מת להכיא המחיצה כיש שנעשו הגי־ושין
כמיהתי ממילא יכירן שעשה שליח שליחותו הא אתק שנוהן
לו שכרו משלס • אכצ אתר העיון נ ה דמיא ניד צהא כלל
דהתס הגעל תינה השליח ■והוא גס כ־ציה לעדים לכתוב
זאיפא לתיחש שמא צח עשאן שטחים הצת עד שיתנו ביד
השליח כדי שאס יאבד הגט בדרך ירדד הדבר אליו אס
י־צה לקיימה לא יגרשנ׳עוד או לצעוהה קמכוין כדאמרן
::מה יוכהיאכל בניי היא עצמו הוא המתנה לב־ש
ותידו הכל לחזור ולכתו׳גט אחר אס יאבד הראשון וכודתי
עד שתתגרש גרישין גמוה׳ין התכה ולכן כתב רש’י וזיל
לשליחשלי שמניתיעכיל נראה שכתב כןלאפיקישצא
נפרש לשליח שתייני אתם שאן ודאי אפי'י־ינולשליח ואגד
לה עשו שליחותן שהרי עדין הדני־ תלוי כהן שחס ימות
השליה

שאלות ותשובות סימן
השליחאי נאי־יצה להוליך יכולים הם לימית שליח ארד•
כדאמיינן גביגטאטו כתני ואגיד בכישייכו וכו׳ולא קא
היבעיא לןאלא השני שהית מיכה השליח וים אתי שהלא
מודיא כתור־ לפני באריכות על ה־גית ד ודל־י ה־מביס
ומה שכת :עליוה־ב ב־ יי בטח’ה סי׳קכיב ויש שם דכי־יס
■הנוגעים לענק הדה שכפרי:׳ כפי הפירושים ותזשכרות
האמורים בשיגי.־ ז• וכעת תי־ פנאי להעתיקם ס־ףדב־
אין להוציא מןזוןמלייהן השפיץ כרכר שהוא'כעיא דלא
לפשיטת כדכתב בכיי בשי'הגז' ואעיג שיש לדתה דבריו
ולומד דכיין דהבעיין השני הוד אמורא אה־ תפיג־ שלא
ייתמר אחיל בפירוש הת השמע שהתמוד׳השרי תות כשיטה
ליה הבעית ה־י־יי -היד כי* הי־ה זק; חזירת לה תזי? •
ובז רמי תפיג דמה־יס-יל השבים לה’ש ה־אביד ז־נ בשש
חרדים דפיכל רמי אם התחת במכתבה אע'פ שנגמרה
מ4ה ניתן לו שכת משלם וכן דעת ההרים■ שר־׳התשיכתו
שהביא המרדכי פ־מי שאחזו המתקנת וששאלתם על ’איבן
שבתן כר נבכי׳ לבד ער מר־ שיתן לארבע באתי' כך וכד
•מעות וכויהימ 'החילקים רבו במו רבי ואין להיצית מטי •
ומדינאשאש כתב־ד שרתרצ׳ליי להיות ערג כעד התחילה
כשביל שימשו־ לו ראובן גט כש־ ויעשהו שלי־ הוגנה
כלבד ודאי תרתי שבממון היה וקייס .
הדמים שחשת ־־־־ץ תגבה כ ת ובת ה מרכסי
כעלה ולוי פטור מהעינית אלא ח’כ נתברר
שהיה התנאי ביניהם שלא יעשל מאונן עוד אלת כתיבת
הגט ומשירה לשליח אפי׳יאכד הגט או ימצא פישוצ וזה
דכררחיק מן הדעת ונס ל־יך שיהיה חיוב לוי כאופן שלא
יוכל לומד הא פייסחיה שתתחיל ולא איפיישא ואס חשד
א׳מתנאיס אלי ליי כטור זהו הננעיד •

כלי
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נשאלתי על היר מתתיא אדיה
יל’ו שקרה לו מקוש

קבדהע־ה אתת בכסף מלא ככל אשד אכחד עושים
מעשים בכל יום פה קושטנדינה שקורים סמערית ואיי
הצביר מוחיש והקנייה קיימת לאחוזת קבי לקינים •יכן
קרההיר התתיאגה הוא כנז' ויקד מקרהו שקירו שס
תת אחד בטעית הקב־ים בחשבם שאותה המערה סיתה
צו עתה שאל ה'ד מתתית אם מיתר לפנית התת ההוא
מהמע־ה שלו ולקברו במקום אחי־ •
לא אש־ו לפנית תת שנקב־ בשדה אחר
תשו2
כבלי דעת כעלי' כניד כיון שנהנו למכור
ולקנות ואין עובי העיר מוחים זכה כל ק'במה שקנה והרי
היא כבעל השדה ואמרי׳פ'נגמר הדין דף מיז קני הנמצא
מיתי לפנותו ופהש'י וזיל קבר הנמצא וכנון שהוא חדש
ויודע כעל השדה שלא ציה מעולם לקנחו שם ונגזלה
נקבר שם עכיל וכן פשקי כל הפיסקיס אין חולק כחלק זה
כשנודע ודאי שנקבר שלא כ־ש׳ 'בעל השדה שמותי לפנותו
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שהשכימו ה־וב וענהו זקן אחד מכלל הרוב המסכימים
ותדר־ נאחד מן המיעוט המסרב מדוע חתה עובר על
מהשכמה שאתה עוב־ ונכשל לבא ביד מה שהשכימו בו
־־ ר וערה המש־כ לזקן התוכיחי ותמי־ ני מחורש גפי
שרי־ מוכיח• שהו־ נכשל לבא סצדהסכמה ה־וי מהשבעה
זמנים יו־נו מומנו אס זה המסרב ותמתן כהסכמת היו:
יק־ח עובר בהשכמת הקהל ועל הה שק־א צמוכיחו
מחירם מה יהיה משפטו ורירי ושכמיה •
הא לא צ־יכ׳־בה כיון שהשכימו בתחנה
כל הקהל בחומת' ואלו־ ונקיים כל דני־
שכר ־יוצא מפי ריב השבעה המבודדים ודחי שהעויריש
נכשלים עירו כרית חרפו חק וזה מבוא־ מכלל הדברים
הנחמ״ים ישי־■■ :־שאין כרי העי־ וכו׳ הנא כתובים
בח־־כי פ׳ק דבר־־ ושרויים בתשיבי׳ מה־ח׳ם ואין צור־
ג־ה־יך בזה נשגה היא מבואר כתשויה־אשוני׳והאחתניש
•יל שנשאלו על קהליח שהשכימו להתנהג על פי כך הרשי'
י־■ ,מ• שנסתפק שודאי חייבים לקיים הסכמתם וכריד
כתי־ב בה־יא על פי תיבש ולכןכל שהשכימו הרוב במעמד
כולם כן יקוס והעור־ עכריירה הוא •
מי־ ש־־ה המש־כ לזקן המוכיחו מרדרס י־
"הוא "יי־ :ידיי והיי הוא בכלל הקורא לח
י בפיק דקדושין דף_כ'ח
צחבר־ ע:־
יהא בנתי וכתבו שם בתוספו׳וזיל והייני מ־הכרג־מ־ה
כלות־ הוא קורא לחית עבד דהויז את -כך מקנלין אותו
כתת־ :׳־ייני נדוי עביל וכ׳ב הריטכיא כחדושיו ושמעי'
מהכת דהקוי־א לחמו א־ודאו החורש הבדק אותו מדה
שנגד נד״ה דהא הקורא עבד משום שק־או אתר רגעו מ
ואת־ היינו כדוי וכיש חרס וכן אמרו ארור בו חדש בז
ולכאורה קשית א’כ למה תרה ה־הניש
שמתה •
;*ל בפיו מה׳תית כשוף הניד דברים שביד מצדין עליהם
המרדה צמי שאיר־ חייב נדת והיי כבי־ כתב הקורא לחכת
עבד והמנדה ככלל כפי תה שכתבנו וקושיא זו יותר גדול4
לה־תייד דשי ל ־המנדה שלח כדין אק ביד מנדי; אותי £א
שאס רדהו האח־ ;־;יו כחיי ונכי דרכנו הרי הקורא ענד
שכיד הנדין אותו כידאמ-ינן הקם שמותי חשמתירן ליה
והוא השלישי שמרה הממנים ולא השיג עלי־ הראביד•
ואחר העיין מתה דנתו קושיא היא דמנדה היה אפשר
לימד דקיל טפי משים שלא אמי־ כלים ורידית אינוכלוש
הכל הקידא עבד שקראו ארור הוא מגדף אותו שכיר הוא
מרידה וארור חבל המרדה אמר שיהא חתר והיי אינו
אתר והשומע ישמע שהיא שלא כדק וחי; לחברו כזה שיש
נזק כקירא הרו־ או מד,ירם שהיא תוצית עניו שש דע
ויאמינו השומעים לכן הוצרך הדתכ׳ס זיל לחזור למנותו
ולה־אייד אין בי־ רזקקין לנדותו מהטעס שאמרנו אלא
חש הוא חשש נעצמו בן יחשדכו שומע ויטעה לחשוב שהוא
כדק ולכן נדהו להודיע ששלא כדין היה תכדס אותו והדין
עמו ונדרי הס:י בדוי ־

וכין הכי ובין הכי לא יהא אלא

מבייש את חבת בדירים הדי כאב הדאיש בשם רב שהירא
□’ 22 ?2שאלת קהל שהשכימו בחומתח/
שמנדין עד שיפייס את חבת וכן כתב הטויחימסי' ת'נ
וכן יעשי בניד ינדו אותו הקהל אס לא יפייס חת הזק;
ההסכמית ואלות וקללית ׳
ככל אשר יושת עניו לפי ראו' כיד לכי המבייש והמתבייש
להתנהג בכל עניני הקהל על פי שנעה מב־רריס שבררו
גש מה שעבר על ההסכמה יחזוד למוטב •ייתקן את אשר
מזקני וסיבי הקהל להיות המש־ה על שכתם ולהתנהג על
פיהם וכל אשר יצא מפיהם או מפי הריב מהם כן יקום יעוותו וישוב אל ה׳וידאתהו ושב ורפא נו זהו הנלע׳ד •
והנה הסכימו הרוב תהס למדת
הכל הולך אחי ה־וג
כחור א׳תוך חבית הקברים לחבר ולגבאי והקבאיר באשי י
עדות שעבר בפנינו ח’מ
□’11*127 22 12
כשהיה הגביר ונעלה ה׳ר
י
~
היה מן התב המסכימים כדבר הזה וקס אחד מהמיעוט
אליעזר שתני ניע חולה מוטל על ערש דוי ונכנסנו 5ס
מהשבעה למחות בהם ולכת כנגדם ייקח עמו עשייה אנשי'
לנק־ו ולשאול בשלומו ומצאנו אותו בפאת הטה וכדמשק
מאנשי הקהל ואמרו פלא היו רוצים במידי החבר ההוא
ע־ש

שאלות ותשובות סימן כג
פ  •-וראינו אותו שפוי בדעתו ודבריו מיושבים כביו ככני
א״ה הג־יאיס ושאלני לו והשיב ליו על הן ה; ופי .לאו לאו
וריבה שם האלמנה מרון קאצומירה אתית אשתו ונקשה
מחתי יגל פקדוןא׳שהיהלהבידו והשיב רגבי־ הבן־וא״ר
צנו תדעו נאמנה איך שני כוגו׳ש יש לי ככישיסטיין בהם
של האלמנה הזאת ויתנו לה שהינה חייבת מאימה -ק
גתודון פקדון היו כידי וגס יש לי שני כוגויש אדרים שהם
של מרת האנילה ויתר אותם נה • ואיד־ הדב־ים האלה
את־ לנו הגביר הנז׳הוו עלי עיים א? זה המדרש ופל
סביטתיו וכל מלוה אליו כל_מק־םםהעם כימיים כי ה
הקדיש אותו אחי סגני־ כהי־ יוסף שירוני ניע וגם אני
מאש־ ומקיים דבריו שיהיהיהתדרש הזה קדש הלוליסלה'
שלא יהיה נשים את־ תנאי כחי אתרי פם חלק'נחנה
_^זדרש הגז ׳ וככל הכליה אניוכל מקים שהעם לומדים כו •
אח־ כני כלשון תוגרמהאילייס ייאקיניכה־׳א איפז׳ן
r
אם נא תאיו אתס מסלקים לכל הפרע*־ מבאי כחי אחרי
ש־קוסנע־כ־על המדרש הזה כי אתם תסלחו איתו
כל הדברים האלה אווי" בפנינו
והשיב־ אתיר ימיר •
הגביר ד׳אליעזר הכן׳וידענו בבירור שמתוך איתי החולי
נפטר ול־איה ממה שעב־ בפנינו חתמנו פה שמותינו
יום ה׳כיג לחשק השע׳ז כקושטנדינה וקיים • ע'כ טובם
אליה חפן
זכדון עדות זה והעדים החתומים בו הם
נשיא גבריאל כהן ■
השואל נחי; לא יתנני השב תשיבה שלמה
השובת
להשיב אמרים כאש־ עם לבכי רק בקצו׳
ויהי־ דברים סמוכים על שלחן
נמרץ ריש תלין א־תר •
גבי -יום אנשים השם נפשנו כחיים ה־ב כמהריר אליהו ן'
וזייסזלה"השכתרכתשו׳כסייל׳בענין הקדשות כזמן הזה
ולמדנו מדב־יו שם שאין לות־ בזמן הזה סתם הק־ש לבדק
הבי־ אלא לעניים או לת׳ת ובני־ מראים הדברים שהוא
גם לענק אם
ל הי™ י טח המדרש וללמוד בם העם •
זכו העניים אי תית באמיר׳כלכדכדיןהקדש גת־רנתנא־
במסי ־ת דב־יו שם דהייא פליגתא דרטיתא והמקדיש
^מן הזה כלא קנין והקנאה ומת אק תוציאי; תן היורשים
בני דכי־י ה־ב זיל נאותה תשיבה • ואיי בניד שהיא
מתנת ש*מ כמקצת נכסיו בהדיוט היה צריך קני; ביון שלא
נכתב בצואה מחמת מיתה וכיון שאין כאן קנין לא קנה
וב־־־-יגהיל־טותאדסילכה^־ש כזמן היה'חינו קינה
אנא ימה שההדיוט קינה לא קנו בניד דאין כהן קנין ואין
מוציאי] מהיורשים יקי־קע בחזקת הבעלים הראשונים
והחזקה שהחזיקו הלומדים שם כבית
קיימא •
המדרש בלמידס ותפלתם כל •הימים אבי׳תם נאת־ דהיינו
כבניו שככר הוא יודע שליתדיס שם כל -ימים והוא שומע
קולס כל היום כי ק־יב הוא כק־נ ביתו ואין צריך לומר
לך חזק וקנה כיין שהיא בפניו תית אין זו חזקה למאן
דעליגי על ה־מנ׳ם וסי נ דלה מהניא אכיל־עירות לקרת
ק־קע מחברו אלאכמלתא דתליא לארעא • יא'נ כניד
אין כאן חזקה אלא מה שמשתמשים כלמוד ואפלה כמקום
ההיא ואין זו אלא אכילת כיתת והדי והמחלוקת ואין
מוציאק תן היורשים כדפדישית • ואפילו אם יש עדיס
או שידוע שהי? מנהגם לנפל פתח בית המדרש אתר
הלמוד או בלילהעל ידי איש מחברת הלומדי׳שם או השמש
6להש והיה רעל כמפתח אף נאמר גס בזה שאי; צריך לו'
חזק וקנה דכיון שידע שהם רעלים ככל לילה במפתח הוי
כמו נעל בפניו והויא חזקה לדעת רוב העיסקיס שאין
צריך לתקן המננטלכשבדת רפביס אלא כנעילה עד כגי
אפי הכי ניאה לומר דאין כאן חזקה ־כתב הדא׳ש כע'
סיורק גני תיטי ותעתח וכו׳וז׳ל אי נמי כנעילה לחוד?
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לא מוכחת שיהא לבים קנק אנא כמי שהיתר רגילה כבל
פעם לסגור בתים של נעלה כו׳עכ׳ל והגיחו הרב מה־יי
קת־י •יל כחיה םיי קנ״ב וכתב •עליו וזיל ומתירו; פני
בכתב־ינסזוך בשם תרחיש כו׳יש לגמי־ דהקונה בית
שהוא ד־ בתוכה לח קני עדפינעולויפתח ועפ׳ז הכבר
לית־ שמפני כך כתג ה־מב׳ס ודי־ וכתרך שאם אינו
ר,־ז־ ופיתחו היד לא תוכחא יזלתא נשים קני; כו׳עכיל •
וליישי לשון ה־מבים הפ־יז על התדה דנב :קינה בחזקה
א־י“ינן דלא מיכחא תלתא לשים קני; עד ביתזוד ויפתח
אכל הדי; בלמד
מי־ וכל הפוסקים חלוקי־ על זה ■
מ־ב־י הרהיב בקונה בית שהיא ד־ בתוכה מקידה דהוי
דומיא דחפה כ־ת הבה טעמא דכה חית ביה וסברה יש־־
דאייה למי 5אמ־ה ואפי׳התכרשיס שתירצו תירוצים
אחרים למאי דאתמר כגתיותפחח בהיה וי כנעיל'נדודה
אדו להוכיח שהם חולקים על יין זה מדלת תירצו הכי
דחי פיל ד?דין אמת דנעילת האשה כיח נענה חינה חזקה
לקנות הכית דכא מוכחא מלתא להכין כיון שהיתה ־גינה
בכך מקודם חים ע'כ חית לן למיתר ־הפחיתה מיד היא
הוכחת דלקנין נענה וכיון דאתית להבי לתה להו נמה־ר
נח־ תירוצי חח־יני חלא ודאי לא ס'נ דין זה ■ הא לאו
מנתה היה דאפש־דלעולם הדין דין אלא דסיל שאם חז־ה
ואעיגדיסתם
ופחתה הרי היא כחלי לא נעלה כלל •
כהיג נאהייאחזקה דלאמוכח׳מלתא כאמור הכא תיזהר
בפירוש פניעלה לבם קנין ולכי זה כניד חין כאן חזקה
לקרח בנעילת ה־נח כמנהגם מקי־־ שהקדיש אם לא
שחזר ופתח היו או שאח־ בפירוש שניעל נשה קני; ואפי'
יעידו עיים על כך צריך ג'כ שיעיד־ שיאתר לי נ־ חז 
ו נה דאליכ ח *ן סי־א דהוי כמו בפניו דמנא ידע שיעשו
ת־וש לשם קרן עד פיאר־ חזק וקנה וזה ברור נע'־ •

א£ג□ נראה נעיד דזכה ההקדש מדין הידאה שהיד’
הגביר כהיד אליעזר במתיו ניע הקדיש
המדרש וכל סביבותיו וזי הודאה גמור־ היא לכ׳ע וכחכו
הפסקים שהתותי־ ותודה שעשה דג־ פ׳עשייה כתחנה
השמע ככל הצריך לאותו דבר על כי ־־.ירה לקיומו של
דיר ויניד נמי הקדיש כראוי משמע ונאמר שהקנה נקנין
ואי; לומר שטעה וחשב
חי כחזקה ולא כדברים בעלמא
שההקדש מתקיים ידכרים דאין אומרים לעולם כן אלא יב
לחן כל איש ואיש כאיש יודע הדין על האמת • וכן כתבו
הפסקים זיל ככמה מקימות י אמי־ מעתה בה־י הווה
וש*מ שהודה הו יא הודחה • ונייד ליבא למיתר להשביע
את יורשי הודיתי דהא הוא עצמו חז־ והקדיש עחה ו
והבזים עליהם שיסלקו היורשים ואין לך חכו גדול מזה
וקי*ל אס אמר תנו נותנים ואין חיששין לטעות שלא
להשביע; ועוד נראה מדבריו שהוא דרך הודאה במורה
ואין באן חש :הע־מה כלל ונתב הרמכ׳ם זיל כיי מזכיה
הכלל העונה שזכה
יכה גאיןחוששקונוחנין י
ההקדש כהודאתו פל היד אליעזר ושוב אין ליורשיו שוס
זנית בכית המדרש והביטתיו זהו הננעיד •

סימן כד טועש י בפנינו

עדים ח*מ בא

ראובן ומשר
לנו תודעא גמורה כראוי על דיר העיצות שנתערב בעד
שמעון לתוגדהים על סך מעות מחפצים שלקח מהם
וכשהגיע זמן הפדעון באו התוט־היס ותבכו מראיבן
הערב הנזימעותיה יהלך לביח שמעין לנקש ממנו ביפרע
לתוגרתיס הנזיוכמו פתן חרש יאטם אזנו ולא שמע ולא
5שעל לכו ואין קול ואין עונה ואין ככף עד שהת! גרמים
מן׳

המ׳העשו את ראובן הע״כ והכוהו פצעיה' והוליכוהו
לדיין הגדול ולמשנה והניאו אות ,במצור ובמצוק יהיו
מיצים כתתו בכית השוהה ושי־ הלי לבית שמעון לה־הנז
אליו ונדב־־ על לני וענה ואת־ שצו! היי לו מעות לתת נו
שאה היה רוצהשיתןלו אי־ א' גיוהירי כעי ׳העיז־ שהיה
הוא אימי הנה תה טויואם נאי שלא היו לו מעות באובן
פ־וכ־ח ראובןלקר־ האזור הנז׳בעה־ הרכה יותר משוויו
כדינהנצל תעה התע־מים המציקים צי • ובנן אתר נכי
ראובןהיז׳הוועני עדיה"־־ אני אתס וה־כ־חבמענר
לקחת האזור כערך שהות ריצה שאה כת רקח האזור ה';:
נא יתן לי האומה באופן שכל מה שרעש־ עמו הבג הוון
מחהי־אונם ואפי׳שיקר מתר הנין שנה כי־א־י אי שאשבע
יזיז־ שביעה קלה אוח?•—י ההל אני קניה ימיה־־־• בי׳ עשי
והכיני שאכתוב נו שט־ קי כתב אי־ תיי ני עליו "ו 
הביעה מעני! האז?־ הני׳אותו השט־ ידיד כטל מעכשיו
והשיב כחרש הנשכר לעי שהכל הוא מחמת האונה הניכר
ואפיישהעיד על עצת־ שנא מ־־דן־ שיה ה־־עא ואכשל כל
מיני מודעי ומודע־ דתודעי ומידעי דיפקי הגו מודעי
למודעי עד סוכן ובפיסול כל עדיהן ע’־ ה־שב'ק,מדדעא
זו איני מבטל אותה לעונה כעי שהכל הוא מעני הקינה •
ואחר שיעכיר האינסק;-י.יר •:־ק ואוציא מר־ ,כל זהותי
כשכמות ומשניו השני־ הדף ■ וקנחני חיה ־־"*נו האזור
הצז׳עתנו ראובן הנו' נתוידמיה כעד חהשיה אנףלבביס
שלא היה שיה החתכים הכפיש יאת־יו נ־איכן שיתנהו
ולעי שידענו ו־אינו
שהיה כיותר ממה שהיה שוה •
שראובן הכז' היה אנוס ומוכרה במעשיו והכרנו באונסו
לשן שתכנו וחתמנו כה שמותינו נהיו־ כ־־ ,כ־איה וזכות
ופתה ראיבן כנז'
וההום יוס וכו'פ׳פד כיעד •
תלבע זכיתי משמעין הנאתה שפרע כעדו יותר על למי
האד־ הנז׳מהשך שנתנו נתוג־־היס • יורנו מורנו מורה
צדק אס מודעת זי קיימת ויוכל י־^ובן להוציא זכותו תי־
שמעין ש; הה שע־ע יותר כעדו אס נא ויבא ששמיה •

׳ nZTCTאס שתיגין זה גכרא אלהא הוא בלא היה
יכול ראובן נכופו בדין לקחת ממני האזור
במה שהיה שיה הא ודאי אנש ימיר היא ומידעא רבה היא
זו ובטלה הקניה שקנה רתוק האזור ואיני חייב להחזירו
לשמעון שהרי נתן אותו לפי־ע־ן חיכו של *■תעוז על פי
ע־יש והס מעידים ג’כ שנת היה שיה אעי׳החמשיס קלף
ותעינו הי־ ש־ה יו־־ כיון שי-איין קרא נשמע־; ולא
ענה׳ כדין עשה ששמע־י היא תחיייב נסלק תת תא,יכן מכל
היזח שיבת צו מהגוי אע׳ע שלא פירש כ; כפי־וש כיון
ששסאיתוערב למי היי הוא כאלי שעבד עצמו על זה
כמבואר בחשיבת היאיש הנראה טחית שייקל"-א ובת־לכי
כת ק הגוזל בתרא • וא־ילי אס 6־יעק לאו גברא אלתא
אלא ציית דינא מ'מ ני־אה לעי־ דאכי נכי התע־שיס הא
דפל־גי בפייזזקת דרכה ו־כ יוסף דאמתי תחייהו אין
כותבי! מידעא אלא אמאן ־צא ציית דינת אביי ורבת אמי
אפינו עלי ועליך ויש מפחש־ם דלת איי־י במודעא ד
דזנרני למביני מידו אכיי ורבת דנת כתכיק מודעת אנא
אמאן ללא ציית דינא • וכתב הי־ב בניי כטחית כי׳ריה
דכעיריש זה משמעדסיל נהי לת־ס' ואעיג דיש נלח־ת
דהתופ׳לא הכתימו דנא מיידי בזכיני אכא משוס דק׳ל
דל־בא הין מציאות מודעא בזייני אלת נכ״־יסאוהכא
לא' שיי־ כרב■•“־ ב־ב־י התוסע׳ ונפרק־; דף מיח אבל
למאי דקי'נ יכתכינן מודעת בכל מיני אונס^כזכיני ובלבד
שיכירו בו העדים באונס א״כ לעולס יכולים אנו לומד
דכהן דפשקינן הלכתא כאביי ותא דאפי׳ציית דינא הני

אונס בזביבי במי כתבינזואתיאכפיי־וש השיי ואביי ויבא
איירי מי־ כדתית ליה ומד כדאית ליה ואדרבה מעשר לימד
הדב־י התיב ־שיל כמי כפירוש השני דאפייצייר דינה היי
אונס—ע? ־פ-וש ה!־א5ין דאי; כירא שיהיה אונה
משיני אמאן דמית דינה אס כן מתי טעמה היה נ־ש
נתיה׳להוכיה דנא מיידי כזמני אנא ודתי כעדין הדני
שמיל ת! הס־־־־ אס כפירוש ה־אש־ןאו השני כ*ש שדברי
הת־ספו׳שקונים הס שלא הכריעו הס בתחנה היי־י או
כמכר דני; הב־ ובין הכי קשית וחין מכאן ראיה גמורה •
ונ־אהדכנ׳־כיע תודו דאעי־ציי׳ת דינאאקביד יכולים
להצילו היד תרנים קשים שהיה הכור כידסכעה ההיא
יהיו מכי־ ת־ת׳ וגס היו משימים אותו בבית שנא וביו;
סנפג בידיהם יזין מתחמים עניו ומה בצע שאחיב יעשה
מה שיאמיק נ ביד יזה ביוד וזבה ראובן בדיני תפילו אס
שמעון ציית דיני ,זהו הנראה נעיד •
ראובן מוחזק בכשרות
כ־יטן ***.״ שאלה
הלך לתדינ׳היס והוציא
עליו שמעון לפז מתוך קטטה והריבה ־־יאה׳ מומת
והאיש ראובן היד פהן ומשפחתי מיוחסת ונכ־־ת בעי־
מולדתו • 'ופתה רא־י׳ן ובל משפחתי תובעי־ עלבונם
משמעין הנז"בתית־ס בי נתן דופי י פגם במשפחה דאין
להם פגם גדיל מזה שאבותיהם ואבות אבותיהם ייסרו
עצמן על מ־־ס־ השם ומעולם לא עבר־ עליהם המים
הזדונים וגם כל ישראל יודעים כתה קהלית מאשכנזים
כ׳משי־ו על מ־ושת השם זה דרכם כל הימים וכשזורקיס
חיט־א אאיי־ה תעיק־א קאי שמשפחת ראובן הנז׳הם
אשכנז גם כי ושתלתם היא זאת אם שהעין חייב יידוי תם
לאו גס ־אוב׳ הנז׳תיבעעלב־נו וטועןככלל טענ׳מכפחתו
אס חייב :־דו־ שמעון לפי שפסלו מנבלות לדוכן נמאן
דאה־ שהמית־ איני עילה לדוכן אפי׳שתזר כתשיכה •
גס טוען ראובן הנז׳ששמע־ן חייב בידוי בכת ההסכמה
שיש נכל גלילות יש־אל שבל תיש שבשם ישראל יכונה יהיה
בחרם אםיקיא צרכיו הו זר יורנו הורנו הדין עם ראובן
קם לא ׳שכמיה •
דברי ־י־~> בדב־ים שבעל פה בחדופים
כניד הלא כתובים בפסקי הראי" פ־ק
ההיכל כשם ־ב שיירת גאו; דחפיג דאמרי' ביישו כדכריס
פטור ת*מ אף על בשתדה־ים הנדים אוקי עד שיפייסנו
כראוי לפי כב־דו וכתב עני' ה־ח״ש דהכי מסתיר' דיוקי
בושת י :כדב־ים מבושת של חילה דאי; דכי־ גדיל כלשון
הרע ודבה שאדם מוציא על חי־ו כבי ל • גם בס׳תרוהת
הדשןסי׳שיז עסק כן על הי שהוציא שם רע על כד ישראל
ב־וא יש־ וכי׳הידין אותו עד שיפייס את ראובן כראוי
פ’כ ולכאורה קשית שהדי אמת בגה׳פיק דקדושי; הקורא
לחייו עבד יה־ כנדוי ממזר סופג את הת־בעים רשע
יוחד עמו פד לחייו ופירש שם יש* י יזיל יהא מיוי מנדי!

אותו וכו׳סיפג את האיבעיס קכפא הבת מרדות וניחא
ציה האי תנדוי רשע יורד וכו׳בצומד לזו אין ניד נזקקי:
אכל הוא מיקר לשנאתו וכו׳עיכ הרי שהקירא לריחו
ממז־ שאין לך בושת דכרים גדול ממנו יצא קנסו כליו
בדוי אלא מכת מדדות שהוא קל תנדיי וגס רשע שהוא שט
רע כולל כל העבירות שבתורה ואין כיד נזקקין נו אס כן
קשיא צרב שרידאוהראיש שכתבו לנדות התבייש כדנייס•
ואי; לימד ";־וי זה מתקנת האחרונים הוא ונא מדינא
דנמ-א שאין כמשמעות הלשון כן שהיה לו לכתוב כהו
הלש־ן שכתי י־כ שדיו־א גאוןגופיה גבי חובל כחברו השתא
דצא מגבינן קנסא בבבל שסמכו חכמים האחרונים וראש*
ישיבות

’שאלוה ותיציבוה
ישיבת ו־ח׳ הפס־ גדול משיס ד"־ ־;ק דיני קכשית ועשי

תקנה לגדות ההיבניכו׳כמו שגב־כבלז־ כשמי כפם־’
— -י :כראי פ־־־ יעי; ה־נ ה ':השמע מנשיז --ד ש

ב־כ־ים פגי' -עלה קהמ~ ־אע'פ שפטור הממי; מגדי’
א־הו וכי׳יע־־ שאקנה ד מש•  -ה־אשיגה דחיבג כגיכי
של ־,־ת חייג ל־ בת שלימי; מיהר הנה שאין מין דיני
ר.:יה כנבל וגג־ יזהה ש־נ־׳ ה־ה־ שה-דהגמ-ה••
כדנה־ בס׳הכהכי־סיי־נ'• ע־ שיעשה מעצמו מה שהיי

מיהי ע־ שיפייסג' :־הוי •י־׳:׳ ב־׳־־ להב־ -עב־ ש :־
:r^K־? אוהו והוא גק־א הייבגי־וי הבל מה שהה’׳ במבייש

כ־־"׳איג’ ן־ כג־יי על הנהי ע־ שיפייס ה־ .הב־ ,יה'
הדס ופייסו שיב אץ תקים צג־יי כלל ־פי׳שלהגהכייש
חברו כיון שפייסי כיהיי יצא ייי והפי'גמה; *כס־
כאביי דאמח נאפקי־ויזא כעיב• ־ניהול עליה שדירה ל'
ייס אפי׳דפייסיה ננעל ייני' הכה מידה דהה ע־ שיפייס
מג־ע• ליה •חפש—זפייה־"׳ה ג־ בעי ביי; שהיה־־פ ל•
ע־ שיפייס הייה נהו הנהי יה־־ גי־־ לקיים ההגאי
בשעה הבידוי ׳איני הסיפק דהא ני־ מליא מגהה :־פי'
מ־ שאין כן בקי־ה לתי־י עבד והדותיכלו שהיה חייב
כמי יאכילו לת־ייף וה־מכ"סזיל שפסקו דליההלכהא
כאביי אנה ש־יגן ליה לאלה־ אי פייסיה לבעל ־יגיה
היע־דיהא חי פייסיה ואתפייס ־בל אי נ־ הביל מיציה
לה ש־יגיניהע־לי־ס ויש ־י שנהב דאפ״׳־מ.־ ניצ־יך
שיתפייס כעלדיג• אה ה•־ הפס :־נ־־־י־די ביי טי’־
סי׳של״ד יע׳ש אכל ה־י דמני׳; כ־ב־יס לא אמר• הגה עד
שיכייס־י כ־־ י ל■ משמעבה־יה שהי; צ'? שיתפייס לא
שיפייסנו כראוי ואס לא קבל ה־י הוא תותר •
ל־? נ':־ שמג־? אה שמעון ע־ שיפייס את
?*יין
־הובן כראוי והס• פייסו הוהר הג־יי או
P
התי־ין לו אע'פ שנא נהפייס 'אובן הא פייסיה ונא
איפיים אמג־ ־•הה הגי דב־• ה־תב׳ס בפיג מה׳חיבל
שלא הזכי־ג־ייזהיכהב המניי :הה הבר■ כ־ב־יס או
כ־קק על נגדי' פט-מן ההשלוהיך־ש לב’ך לידו־ נדב-
ככל תקוס •בכל זמן נפי שירה־ ע'כ ולא הזכיר שהני?
איתי וכי׳כמי שנהג ־נ ש־י־א גאון יכמו שהזכיר הנידוי
כ־יג־ קגס־ה כפיה מה'סגה־־? כבבא התתקלת מנהג
הישיבות כת׳ל יכו׳וי׳ל בדית־ שעל זה סמי גס למבייש
ב־ב־יס וכה‘ ש:הכ הרא׳ש 5י•" כישר יש כ־ירי׳מכושת
של הכלה ולפי זה גס זה מההגה האהי־וגיס הוא ואפשי־
לוה־ שמה שכה• :רב ש־י־א שאף על כישה דכריס מג־?
איתי ופו׳קאי אמאי ־כהי שראו האח־וני׳וראשיהישיכות
שבבבל ועש־ ההגה לגדיה ההיכל וכו׳כדכתב ה־איש כשמו
וקהתר השתאדמסהמאאף כלבישתמדים תקעי יכאב

g

ה־א׳ש עליהיהכיתסהב־א אע׳ג פלא הציבו כפי׳שאהכו

על המבייש כדברים מסברא כיו• שתקני כהיכל כל שכן
נתבייש שהוא יואר וזה הפך הה שכהכגו שאקנה זי קשה
וכין הכי ובין הכי בהא שלקיגן
הן הראש־נה וק׳ל:
וכהא נראינן שהמבייש את חנדו כדברים מנדין אותו עז־
שיפייס? כ־א־י אבל אס פייסו שיב אין עליו נדוי תשאיכ
בקיי־אעכד שהיזכר כגת׳ש־וא חיינ כדוי ואינו כשביל
שנייש את חברי אלא כש5יל אפקיתתא שתזלזל כישראל
כג כך אף הס יזלזלו נו כיכתכ שם רעיי זיל וכזה יתיישב

5

1

י ס כ׳ יי־ שכתב ידיה׳ מ י כספ־ פסקיס וכאבים סיה;
יכיר ■־'נ ־היא שהרע ענכיצו התבדו על אש־ חשדו
במג־־־ ■־■•—־ לישנע בפגי השלכה; נ־"־ ניד:־ מהיי:
מידי ־גביש־ נ־ מתייג ע־ שיתפיי• גביי :וזה כי•;
נהיענה׳ •נהיגי־ •’:ה ,גא" ■יה" תה ני־ למיעיד
ובפייג ג־סי עג־י גנב־ אהה הכ־הי ני ו'■:והי אמרת
כהיג נ־•־ גפייס ,לפי שחשדו כגג־ה אמתי גקט הספז■
למידי נעכיז אותו הדק שבא
אביעה כך דנה אצג
עיש פכי'גיקשיא לי א־— ק־ פט־ ניה ה
־בי" נביעה:־ נהי• ”:די־ נחי־ ה
:ה־ה בד שהותי
־ ■ ז הה־:
השבע
אעיג ־;־ מב־י־ גבייש־ אלה להוציא זכית־ ויה־ שנאכג'

הטיכמהבייש וגב־ הע’פ שחינו הכי? .הייב אכל הנדע;
ע; רב־’ עב־י גכבא ה■■ הנשנה הואי א? כה; הנא פיוס
נהה־ייש יכי־ו שאיגי מיזכוין פטור אפי'הפיוס וכיון
שהי :פיו -הי; נידוי חפיייזס הוא מהחג־ האחריגיישידחי
כה האג־ הלה בהתיייב פייס שהוד כמי המתיייב המוז
כשה־'הבניה שתקני שיבדוהועד שיפרע אי יפייס וחי;
עי־ צי־־ נהיזריך וק’ל

שטע• נפי שפסלו כעליה נ־יכן אינה טענה
i
כ־נהג כא“ותה הדש :כתשו'הגז'פי'גי;
יע’ש י א־ מספח־ ני מובא ־חיכה נמימר דהקורא
הומר לאיש מיחז־ נ־שריא כניד כמי שנא כשהלה לאה;
השסהואזה ואין זה גק־א תביישו בדבריה אצא אינאת
דב־יס כתו ששנינו כשס שהיגאה כמק־ ימח־־ כך אונאה
כדב־יס לא יאה' ני •ככמה רפה זה והיא הי? ־וצה ניח־
אס היה יעל השובה :ד יהד־ נו זכו־ מעבי־ ה־השוניס
אפהידבג־יס ני יהמר ט זכור העשה הכיתיך עי כ
במפנה ־פ־־ הזה :יהבא כמי כיוןשהיי־ עיזה יהידימה■
סאת־ ני מיה־ יד־י שהכינה שהיה כס־ וה־י זה זכור
מעשיך ה־השיגיס האמור במשגה •יהיה ככלל נאי דנא
אונו יאי? נכנג התביישב־כ־יס •;'נ ה־־־ני נעריה׳־:
שהמאג־ את יזב־ו בדי־יס מלקי; אותו מפיי שעבד על
לאו דלא אינו אי; תא עייי־ו השמע דאקיה; :דיי הנא
מלקות ומה־׳י קה״י כסי׳א׳מטו' ת'ה ־׳מה על המר־כי
ז'ל יהא קי”לכל לאו שא? בו מעשה חין ליקי; ענה עגיל
ואין סברא שילקה או שיהיה עוכר על לתו' וסעדו אותו
גס כ; עי• שיפייס הנא קיס ליה ב־־בה מיניה כיין שעובד
.־׳בל הקימה הידול’~"f
יגל נאו ואין צ׳ל הס היא ליאה •
כעיני ־מוכה כגמ׳שס ■:־:יי ־;’י ׳7־ •:מה שהמ־ו" I
במשנה ונכיייתה שהיא אונאה ד־־יס הסד-ג־יס קמס־־יס
ללי שאין כגיאדסמכי-ץ תתיך ־:־י־ אס כונה •-נע־נ
אולעקנקניה כדפי׳ש־דשיי ז"ל ונכי נאמר ב׳ וידא־
ההלקיך וכויולכז גא־־ אויאה שה־ה מהגה אותו שאינו
מבייש• בפי־ו; סיכול לפ־ש דב־יי כעניי אה־ כהי שיאמר
שאע פ שעשה העשיס דעיס יחאשוגה כאה שב ויוצא כזה
ואיה א? עלה על דעת התד־כי שילק׳נא ימנע מהחלוקה
אס אמר הדב־יס ברירי־ שהבינו הוקס השיהעים אה כן
אין זה ככלל לא או? שהרי נתר מלל וביישו בפרהסיא
ואס היאכענין ;יכול לפרש דבריו שלא כיין לביישו איך
היא ליקה והרי היא יכול לומר נא ביוונאי לכיישו יאכילו
אם הוא מכת נד־דות כהו שהלק עניוכ״י שסאפיה איך
מנקין אותו כל שיכול לערש דבריו בענק אתי־ ואכש־ שכל
שאגי הואי; כהו; הדעת שכונת הדיריס נתניה את יזבח־
מנקין אותו הכת מריות כהו על _לא טובה השמועה
וכיוצא בו • ומה שאני מספק אס האית־ להבת מוהר
הוא שוכל פירושים כינו זכור מעשיך כו 'או זה ודאי לכיעד

הכוון

שאלות התשובות סיבי בו
דה^הץ שקד׳אד עדה כשה דע כזה גס אפש־ גפ־ש שעדין
סואכהת־הו כלבו או כמעשיו מה שאין כן התה ־מעשיך
ה־אש־ניס הממי מכלל דאיכא המיונים וכן יש להסתפק
האי׳אתילכמומ־דה־י כמו מעשיך כיי! דחזינזל־ה הש-ר
כק־כיש־אל ותוחזק ככשיות הסכמה ני כקי־ה לחני;
משיהדאידמיא למומראימש־מ־ הוא כמו משומד נדני
מאד או משימה לכל התודה ואס כן אין זה כתו מעשיך
ה־השיניס שאין הכרה כמו כתומר שעל מה שעבד הוא
מהב־ וכו־אה דאזלינן אה־ כשיז כיי אדם דקו׳־ק לתומר
משומד ולא לעוכר זהו הנראה נעיד •
D p'fc

שאלת

-היכן הכ־ שכר־ה 

ה'שניס לשמעון על ידי סרסו־ מוכי שכמוה וכה ראוי;
ונהה התעיה היד שמעון ומס* נ; השכמה והח־ עיו־
שבע שנים קם יעק :איי ראוכן וכה לו אצל שמע -ואמר
נו השפחה שקנית תידרהוסן כני הימה שני מקנה כסכי
ובני מכד אותה שלא כ־ציני נכי תן לי השכמה •־היכן
סנז׳הוא היש סיר־ טיב נישה ונותן כמנהג הסיחינזיוטען
שמעון ניעה :ואמר הנה שבע שנים שהשכ-ד כ־שיתי
מדוע לא כהת עד עתה ועתה הה* שנד;־•■ וטפחתי
ו־כיה־היההיע־עמי כל כ־ יה־אגי״ש בעיו־ה ומנתה
ןדפאתי אותה והוצאתי עני־ כהה הוצאות מתה כא
להוציאה ממכי והשיב יעקב והמ׳שעד עתה לה כה לתכוע
השכחה כעכור ש־הוכן בכי היה מפחד תותי עס ש־י
ההלכות שהיו תכחידי; היה ,על דבר זה • יי ־ני יכינו
הס ישכח :ידיעה :להוציא השכחה היד שמעו; ה־ לא
ושכמיה •

השנה שלייה שנינו פרק חזקת העבדים
חשוב“
יש להן חזקה וכן עסק ה־־מביס כיי הה'
טוען והבוחר בדבריו שס של־יך הטיען להביה עדים שזה
ידוע שהוא עבדו גס נתבאר שם מדבריו שתכיני הביא
התופס העבד עדים שנשתמש בו ג׳שניס אס מיתה בו
הטיע! בתוך הי'שנים גא עלתה לו חזקה ויחזיר העבד
לבעליו הה־ שישבע הטוען היסתוכו׳ואס כן כניד דינא
הכי הס יש עדיס ליעקב ששפמה זו ידועה לו צ־י׳שמעון
להביא עדי׳שנשהמש בה ג׳שניס כהו שתשמשי; כל העבדי'
והשכחית יאז הוא נאמן כשבועתו הס היה טיען שלקחה
ממנו כיין שלא תימה בו והס היי עדים שמימה בתיך כל
ג׳שניס חין שמעין יאמן יהיה נשבע יעקב וביטל שכמהו •
ותחת־ שלאטען שמעון כניד תהה מכרת לי או נתת לי
השכמה אנא טען שנקמה תבני הדברים יגעים ומניעים
לדברי חלוקות ותחלוקית הפוסקים זיל והדב״יס ארוכים
והמה ככתוני' היש איש על מקומו ואני אקצי קצור נתרן
אס אין עדי□ ששמעון
לאפס פנאי דיש הלין אומר ■
קנה השכמה תאים אה־ כתו שטען ויעקב טוען נגנבה
ההניולה החזיק בה שמעו; ג׳שניס הי׳ שמימה יעקב כמוך
ג׳שניס הי־ נ־אה לכאורה ללמוד דין זה תדכמיס העשויין
להשאיל ולהשכיר דקיילדאין התופס נאמן לומר לקוחים
הס כידי כשהבעלים טועניס שהשאיליס הו השכירום
לתופס והדי הס בחזקת הבעלים שהכניס האלה ידועים
להסעיפ עדים אכל אס הנעלים אומרים' נגנבו ממנו
והתופס אותר הפיקניתי כמב ה־מכ׳ם פיח הטוען שאם
לא יצא שם גננת לבעלים ה־השזניס מעמידים הכלים כיד
התופס ואס יצא להס שם גנבה ישבע התופס כהה לקחם
ויטיל ויחזיר הכלי לבעליו וה־אניד כפי מה שהביןמדנייו
המית שס ס׳ל דבנליס העשיייס להשאיל ולהשכיר אפילו
לא יצא לו 5ס גנבה וטוען נגננו נוטלן כלא דמים ותמה

רי

עלי־ המ'מ הלמה לה יהן המיס הפני תקנת השיק שאי;
לומר דלה עש־ הקנה השוק מניס הלי העשייין להשחיל
.דה'כ אין לך אדס ליאה מיזכי־ו כלים אלו
יש ההי ־יו ודב־יס קשים ע :ה־ב המגי־
אי
כהבנה ־נ־־ ה־ה; ־ י ; הלי ובדברי הטי"
ח'מ סיי־ניב במגילת ספד כתובה לפני ונכי "עתי ש 
דרכינו ה־חייד מודה דיש תקנת השוק בכלי־ העשויים
נרשה־; ולהשכיר שהרי לא השיג על הימיים כפיה מהל'
גזלה שר־כיר כלים העשיייס להשחיל נתיך דיני המנה
הש־ק יו—:ה כתב שהין צריך שילה נ־ שס גנבה המשמע
והכיני ה־ ;,שהוד חינ־
—ני '־י;־ •
דבעיק־
ירידתה הי־ שכנ ה—כמיס כתני ־־ן ־מנת השיק ככני:
־עשויי־ נהשהי :הנה שמס טוען נגנבו ממני יה־וככ
רי־ו־ מכי;—י־ הכיני נדמיס חיני ניטו; נכיה־מנ׳ס
וכתב המיה שאי עי ׳ 5וג כ המה ש פרק כג הנשבעים
דכשטעז נגנב׳ חת ־ע מזההדעשויה להשאיל ומיני נימי
■כמיגו דהוה טעין השאנתיס נך דאחזיקי הינשי בגניי נר
החז־ינןוכז כת :מטי־ בסיזס :ני מינק בסייצ׳ומיש
כסוף ס־׳שניז שהרמנים והראישחל־קים כזה נ־ היא כמי
סכהב כני י פס והה שהתה על הדמכיס כסי׳קליג ־־־־׳
יהיה כמהה נ
כקינט־יס פני בה־ היטב נעיד י
דה־מ הדין בעבדים .־:המה הנק־היס כפס ג־־יה כימ־־
שהמרו הגדרות הי־ נמס חזקה כדפי והס כן יהיה דינה
כשנה המזיק ג׳שניס או שמיתה כדי; כניס העפוי׳להכר־נ
ולהשכיר שבה־נו שכשטוכן נגנכי ממני יהמיסס הימי
הפ׳לקמתיס אינו נוטל אפילו בדמים לה־מביס והרה'פ
וכדמעיינינן שסי־ נ־מה דלה ־מי-
וסייעתם ■
סלנגעניןזה חינכתי טעמא הכני מהתמר־ דבטועי
וכיס דנהמן התיכס כשלה יצא שס גנבה ננעלים משים־כיו; שהה־ גניביס את־ע לה חזקהו של כלים העשויים
להשתיל ולרש;־־ כיון שהוא טוען שנה יצאו מתהת ידו
בתיי -שאלה ושכירית ומי דשהלה ושכירות לא מחזקי'
אינשי בגנבי כ־כמב ה־־ז׳ש כדב־יס המגה כ׳כל הכשכעין
אס כ; דוקת התם ־כנמזקמי נכניס ההס משיס שדמכם
להשתיל ולהשכיר ־כ־׳; שהוא תודה שנה יצהו מידו נהיית
שאלה ושכירות ה־ייצה מן הכלל והת-ע מזקמיה יה־י
הסככה־ כניס דעלמא ־הוא היה־ גנובים וזה אות־
מכורים נחמן התופס הבל הגוירות שאקברזקת בעלים
ה־השיניסטעמא דמלתא השיס שד־כס נלכה מעצמם
וניכנס כרש־ת אח־יס והס החזיקו כס ממני שלחם כממון
שהין לי תובעים יכשתוכעיס ממנו הבעלים הז קשה להשיב
בעיניו וטוען נקית הוא בידי ומהאי טעמ׳נמי נח אמיינן
הבא לא מחזקינן הינשי בגנני דעיקי חזקת הבעגי־ ה
ה־הש־נים בגי־־ית היה בטענת גניכיס כאמור יזה ב־ו־
מיד געי־ לסבית ה־מנ׳ס והיא״ש הגל התוס׳ס־בו נפי
כל הנשבעים דכלים העשויים להשחיל ולהשכיר נחמן בעל
הבית לומד גנונים הס והניאו ראיה מהגידרות משמע
דדב־ פשוט הוא דהגודרית נאמן בעל הבית בטענ׳גטכיס
ואס כן מאן דסילדאין ביה נאמן כדברים העשייי׳נהשאיל
כטענת גנובים יחלק ביניהם כאמודדלא הפשינן פלייגתה
ד
לומר דנגודרותנמי כליגי כיש שהוא נדורבטעמו
דנגודיות עיקר הטענה הוא גנובים כדפייאלא ש־תוק'
ס'ל דכעשייין להשאיל נמי לא התרע החזקה הפילו טען
גנונים דתי; דרכם למכור אותס כלל ומשוס הכי ליה דין
רלי־ת דיין דכא מהימן כדכתגו התוס׳סס •
 ’FOK1בניד לא יוציא יעקב השפחה מיד שהעין
א־ י׳יניא עדי ממחה שמימה ככל ג׳שני׳ניון
* “ ’
סתוא מודה שכנו מכרה שגא כרצוט והרי המדע ליה

חזקה
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*יאלות ותגובות ח
י*י ן שי
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<1י}׳
גי' זכיני מהר שאס מכרו מודע־א מתחלה דה
נטל ולא אמ-ינן דחנב אונסיה גת־ והקנה דעד כאן .לא
אמ-ו העוסקים דאף נזביני אי הסי־ מודעא דהמקח כטל
הכה כשהמאנש הכהה־ את הנאנס ככך־ימית דר־־ית עוב'
ל־פ־דשיכאש־ מוכיח נש־ןהט־ר שכתב זיל לאישנר אנסוהו
נ־־נס הגיף כבין שהכה ,ע־ שתכי לי ליש תככי־ -י״מון
כנין 5־ע־ידוהוג?עסד ממון כין עיי גויס כץ עיי יש־אל
שההיא דמעכן עריסא לחב־יה נג׳שנים ולאת -ששהתה
צידוג׳שמכאמרליהאי לא זכנת הכב■־ :שט־ המשכונא
ואימה לקיחה היא כידי והפם־תי השט־ ועשה ג־ שטר
מכיו־ה •הסיק':דחשיכ אינם ל:טנ (דהקר והם:
תתנרישאמ־ לעדים דעי מה שהה ־"ג־ ל;» !,־־לי
ש־ה פ׳מפני טרנוי ארי •תמכרכם :עט’נ וכתבהההיקיא
כספי■ ייי שלו על ־כהי הטור הנ׳לז׳ל ימה שנהב לא
|3נאאוכם ממון ומי נין עיי גייס כץ ע*י ישראל הס דכי־י
"דמביס ז’נ וה'פ נא ממניא אם כהד ההפם־היהעיי
ביים או עיי ישראל דאינה לתיהר דשמת יחזו" לו אא*כ
הנזילה מאח־ דלא אניש כולי האישידדלא ימי־ ומקני
קמיל וכן כתכהראיש בפד׳הנז׳יכיב העיטור כשש ־'ה
ויליףלהמההיאעוכדאדפי־דסאהנ־׳עב׳ל ■ ומתוך כל
הז־כ־ים האל? יראה דלא מיה -הונם אלא כשהה־נש
הערה־ את הנאים להפסיד ממי :אט כה יעש־ מכי ש
ה  שלא היה כן כנדון זה שמעונם לד הכחיד -אובן את
שהוא שלו ולא הזכיר כזה
הקהל שיכבוש בכית הנז׳ו
כי נאמן ראובן עס הקהל ולה נמצא עילתה כו ■כפי הה
שכח כשאלה • והצורף לזה מה שכתב החכם השלש הכהקן
דלעיל ידיו ש־אה מתוך השט־ שהעדים מעידים על ק־ל'
המעית ומסירתם ביד הקהל וחתמו על יה ־נים שאינם
מכני הקהל כאשי־ כא כשהלה ומאחר שיש עדים מעידים
על קבלת המעות אין מקום למידעא •
כיון שקבלו המעות לכני עדים ככתיב לעיל הי“אה נעיד
כתבתי וחתמתי שמי הצעיד מד ונאנח חיים כייר יעקב
באסן זיל
ה־כ־ים פמטיסכי איו כיד הקהל ולא כל כתינייהו לומר
,אנוסים הייני כל זמן שלא נמצא ניד ראובן שוס עול ואץ
פיט דמיה ודאי שעומד בנאמנותו ולא יאומן כי ימעולבקדש היו ואף אם היה מגויס ואין כידו לעשית אמרים
עכיד איכיש דגזיס ונא עכיד כיש מי בעלדב־ייי־שאחרי
רכים להטיח ימי; ושמאל והא־ דינא דיינינןלה כזכיני ככל
אשר הורה לנו מכינו הזקן ידיו נאם הצעי׳מנחסבכמה״ר
בנימין הלו' אשכנזי זל־״ה ׳
נאים הדברים שהאמת כן הוא שאי! כאן אינם ואפי׳כשאיל
שהיה איזה חובש כיין שהיה כדרך מכר הרי הוא קיים
בתלו־ו וזנין זנוני זכיןוכתיש החכמים השלמים נריו כשש
מהריי קולון זיל נאס הצעיר שמריו? שרביט הזהב •
הקו־א לחברו כתוך
סימן סד עזאלו
קהל ועדה משומד
שהמיר דתו ונס החולק על רבו בבניו מה דיכם ׳ על הכל
יודיענו בבידור ושכמיה •

rOWH

לאכעלאת היא תכונת ישייזילהנה
כתוכה בהנהית מרדכי כ־ק החיבל על

אהד שח־ף חברו והזכיר לו שנטבע במי השמד ותתבאר
בם ש־׳גרשין נד־ כרוי על זה אלא היראה משם דג־רך
ה־ ־הה אוני משנה הואילה' ידע כגזרת ר נ ואס התרו
גי הדי הוא כמתי גדילי עולם שעבר על ■גזרתם אכל אס
לא הקר•׳ בי אינו כמתי גדולי עולם אכל ני־א' מדנדי רשיי
 csשיש להטיל עליו תומר התם גויה אפי'בלל הד,דאה
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ואע* כשכתב הס כלדק אס באני להחמיר נלעיד דהתס
לא נודעה הנרד כ־כתוב שם וזיל ועמד א׳ואמר הם
מהזכי־ שהרי נ:ז־ על זה ולה ?זכי־ ועכשו יודע שריי
ג־־ ע• :־ שכל ־מזכי" יהא מדיי עייל הי־י שעכשו כידע
שגז־ ומעיקרא לא היה נודע וגם היה נא ידע ולכי לא
הזכי־אהרשהודיעיהו יוכל כזמנם נתפרסמה גזרה ד
וראוי להחמיר על ההזכי־ י והי; לומרדסנע כמי השמד
דקהמי היינו שנאנס־ להמיר נשמדות הכוננים ולפיכך
גי־ ־'ג אכל מי זד"־ כ־צונו לא נ" על המזכיר ־חץ
סב־א דאה־ שהיא רע; חשוכה אין צייו־ נו זכו־ מעשיי
וכי׳כ׳ש שיש כנוה •כי־־ כם כזה וע.צ הם־־ גזי ונא !־נד
ואפילו נימאדלא גזי ־’ג חיפיק ני -מדין מכייש את
חברו בדברים ה■׳־ יכה :ה־היש פ׳ה־־־לבשם ־־ ש   
י ו שתגדיי אותי ע־שיפי-־ם המביייש וכ'כ הטמימסי'
ה'כ ־הדורה לחני־ הכימי רו מימי אין לך מכייש־ כדי־־'
גדול תזה וכ’כ כהדיא שם נכי י וזיל מ'כ כשם גדולי אשכנז
המקנטר את תכרו איני תומי אי עב־יק וכי׳ •
והשתא דאתינא מדי־ תבייש כדברים ודרי דאין חילייה כי:
אם הדני אמת הו הוא מוציא עניי שם ־ע דאי משי'גזית
ר’ג יש להסתפק אולי לא גזי־ אלה מפני הסכנה והכ  
ד? לו ־גנים ויבדקו אחריו ולא ימצאו ילא יהי־ בו ניה
הי דילמאעל האנמי גזרדכיון דנפל כידיהס מעלילים
עליו או סומכים עג דברי היחידי שאמד שהמיר ולזה
הדעת מיטה תיל עדין יש ספקתם היה בעניךשאין כו
סכנה כלל כגון כיו ה־וט לישמעאל שאי־ תקפידי'במלכות
ישמעחל אם המיר כהדום והפשר שלח גזת תיגכמהוס
שאק סכנה או דילמה נר הינק או לח נגע כה מפני ' יה
הסכנה אלא משים שם ־ע א' עתה מרי; מבייש כ־כ־־ם
ם; תנפץ שוק היי שיהיה כי־ן שבייש•׳ מניין הו־ו ע־
שיפייס המכוייש •
חולק ע :־כי בסנה־יין פ־ק הלק אמרו כל
ךךון
־חילק על רבו כח־לק על השכינה שנאמר
כהציתס על ה׳והה־ ־'ההא כר חנינא כל העושה חייגה
עם יכו כעושה עם השכינה שנאמד אשי רבו על ה׳וכיכ
ה־מכיס כיה מחית וכתב עוד וזיל איזהו חולק על רכ
זה ש־־כע לו מדרש ויושב ודורש ומלמד שלא כרשות רבו
ורבו קייסואעיפ שיכו כמדינה אחרת עכיל וכ'כ הטייד
כסי׳דסיב דברי יו־תביס אלו ככתבם וכלשונם וכן כתבם
כשם הימיים וכתב ה־כ בכיי שם יזיל זהי לשין הימנים
וכו׳ולא ידעתי למה לא כתב -כיני דבי־י׳אלד כשמו ואפשר
וכו ׳דמשמע ליה דפשט דברי תיל הכי הוו ואני הצתתי
כתוב שהרתיך תמה על הימכיס תני; לי באס׳־ לקבוע
מדרש כחיי יכו ואין מקים לתמיהה זו שמבואר כדכדיי
"־מכס שהוא סיס־ שזהו פירוש חונק על דנו עכיל ולא
אכין למה דחה תמיהת הי־מיו והיא תיהיהא חזקה שהדי
ממקיסשנאת ממחלוקתו של קי־ח מגא ליה שקבע הדרש
דנה היה לו להרמכים זיל לפי־ש חילק על תכו תלה כקרח
יאפשי־לתדקדהדמכ׳יס למד זה מהכרח היתוו־ דאה דגירי'
כפשיטז היינו בל הע־שהמריב־ עם רבווידתי למה לי
לק פירש כעני! קונע הדרש שהיא היתה כוכתו של היח
האתר כי כל העדה וכו׳ ומדוע תתנשאו כלומד אינם
צי־יכים לכס כי כל אחדיקכע מדרש לעצמו וז־ש כמדרש
גסרשייכתכשס
כלס שמעו מפי הגנוי־הכו' ־
חילק על רבו הולקעל ישיבתו עכיל והה לו לדשיי להזכיר
ישיבתי אי משום שהזכיר אהרן כפסוק זה ודאי שמה שהיו
חילקיס על כהונת אהרן קראו חולקיס על משה כי היא
א? ! ,יהי אלא מכת הקושיא שבאבני דת יל תשים עושה
מריבה להני פירש שחלקו על ישיבתו שהי,־ רוצים לחלוק
•שיבה

שאלות והשובות הימן מה
ישיבה ולקבוע מדרש אהד לעצמם ולכיכר לא כתב הטור
אחוד מעתה
בשם הדמביס שגס רשיי מפרש כן •
כניד שאס חולק על דיו שקובע מדרש לעצמי' הדי הוא
כחולק על הי*י»׳-ד •03ואס איבו אלא חולק עמו שסותר את
דבריו היא עובד עשה "יוודא דבי כל שטיח" דבריו בפניו
כמבואר להרמביס והטור שסואס עושה הדיבה גס זה
כאלו עושה עס שכינס וכל זה ברכו מובהק ש־וב ח:תתו
ממנו כמבואר שם זה כלפיד
שאלףן  .ראובן היה שיתף עס
[EPS
ראובן ובשאר־ ממנו שני בביס הא׳היה גדול והא׳היה קט!
ועתה הגדיל הקטן ותובע משמעי! ש?יה חייב לאביו
חשבון גדול ושמעין הודה ואמר כי מלבד מה שבתן לאמו
ולאחיו הגדול לא נשא" חייב לו כי אס עש־ח אלפים שהם
חלק הקטן ויש בידו שער מחילה מאמו ומהקטן שלא נשאר
בידו רק עשרה אלפים למיס של הקטן והקטן טוען כי
בזמן שבתבה ל־ אמו והוא שטר התיבה הוא היה קטן ואי־
מחילה הקטן מחיצה יורנו רבינו הדין עם מי •

המיאל קצר במקום שהיה צר?'”להאריך
בי לא פירש קטן זה בן כמה היה בעת
המחילה שהם הוא עד שש שנים אי; במעשיו כלי־ וחשש
עד שיג״יל אס יודע בטיב השא ומתן מקחימקח כו׳ומתנ'
התנה אפי'בדבר מדובה שכן תקני ל־ תזיל ותי־־לה למתג'
דמיה ומחילתו קיימת ובפירוש כתב הימנים בפגי ט מה'
מכירה שאם טעה הקטן ובתאנה כפחות השתית הויא
מחילה כגדול וכן פירש ריח וכן פ־ש׳י וכ’כ הטח’מ ו־סיי
דליה ובהגמ׳יכפ׳הנז׳כתוב מחילת הפעוטות תמי עכיל
אבלה־אייד בהשגות בפ׳הכז׳כתב וז’ל אני אומר שהקטן
אין לי מחינה מ־אמדי יתמי לאו כני מחיצה נינהו עכיל
ונראה דלאפליגהדאב״ד אעיקדא דהחילה דאין מתילס
לקטן כיל דהא קייל מתנתו התנה ומתי שנא מחילה דהא
היא גרועה תמתנה דאין מחיצה צריכה קני; אלא הראביד
מודה במחילה שהקטן היתל בפירוש שדינה כמתנה אכל
החילה שאינו אלא אמדן דעתן של בני תדס בשיערו חזיל
שדרך העולם למחול בדברים כאלו כזה קאתר הראני ד זיל
דאין מחילה כזו לקטן דאין אומדנא בדעתו של קטן יהיה
השיב דאף זו תיזזיל היא כתו שתקני במתנה אע'פ שאינו
הן הדי! ואעים שהוא הפסד הרובה ונר׳כשט־תא יחי׳־תא
ולפי זה לא פליגהראכיד בניד שהיא תחילה הפורשת •
ואפש־ לערש דבכל מחילה בליג ה־תביד דיסיל דדוקא
נמתנה שהקטןנותןכידו אי לאו דעכד ליה נייתאלא הוה
יהיב דאי; דרכו של קטן לתת ההשבידו לארדיס כלא מחיר
אכל המחילה שאינו נותן כלום בעין אלא כדברים בלבד
בנקל אפשר להטעותו • ולפי זה היה אפם" לומ׳דבכל
מחילת קטן כניד הודה הרתניס דלאו מחיצה היא מהטעם
שכתבנו ולא אמי אלא במחילה שכחוך משא ומת; כאונאת
כתות משתות ימית אין להוציא ממון מהנתבע כסברא זו
החלושה ולפירוש הראשון דעתי נוטה ובפרט כפי נשחת
כרב כביי כשיירציה דג־יס בדברי הראביד כדאמדי׳ריפ
אלו מציאות וכן היא הנסחא בדפים הישן ולפי זה אין
ואם צא יתבדר אם הנער הזה היה
הלשין דחוק• ’
יודע בטיב משא ומתן בעת המחילה או לאו כתב הטור
סס כשם הדמיה דתשש ועד עש" בחזקת שאינו ח־יף וצריך
בדיקה ומכאן ואילך הוא בחזקת שהוא ח׳־יף וכו׳עכ׳ל •
והשמע דאכי׳לה־ציא מיד המוחזק מהנו חזקות אלו •
וכתב היב מהריקיא בכיי שסדטעמא דהצתא מדאמריכן
כגמיכברשיחוכו' משמע שנתוך שנים הללו אין מקיזה
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והתירס קייס עד שיביקוהו אס הוא ידיף עי יל • ולא
אבין מה ראיה יש שהיא בחזקת שהינו חריף דילחא הכא
בנבדק עסקינן דבל חי לפוס חורפיה ולפיכך אפש׳שמקחד
וממכרו קיים כבד שכע ואפשר כבר ח׳וכו׳אבל עד שם נא
מהני בדיקה ולעולם אס לא נבדק היד •אחר שש היא בחזקת
חריף עד שיתב־ר שאינו חריף • והיה נלעיד שטעמו של
הדמיה דקשיא ליה לתה תנו כגמרא השנת שכע עד עש־
ולא יותר והלה חפש־ ג'כ בי׳אוייב ויי ג לכן חלק דעד י'
הוא בחזקת שאינו ח־יף עד שיה־ק ואה*כ הוא כחז׳חריף
ואפש־ שזו היא כונה הרב בניי חלה שהלשון *אינו מונית
ב; • גס כפי זה יש י־יעותא בהה שפירש אח'כ דברי הטו'
שכתב על דברי ה־־מיה וזיל ואי א הראיש זיל היה אומר
וכו׳ופירש כביי י־יל ולאפוקי ההדמיה שכתב ומכאןואינך
סתמי־ בת! ח־יףעד שית^י שאיי חריף דמשמע שאם
חינו חריף אין ממכת המכר עגיל ולפי דרכנו היה בראה
דאכוציהנתאדהרהיה פליג הדאיש דמכא לן לחלק כהרהיה
כיון שההכרח הוה דאלתיה למה אינו מונה והולך עד יי ג
והשתא ככר יש החילוק של הראיש דמשעבר מעשר שני׳לא
שייך עוד לפיס חורפיה דעיון שאינו שוטה ממכרו ממכר
ו6וכ חין אנו צ־יכין להיניק הרהיט והניל לחנק והדמיה
נהי לא יהלק החיליק של ה־איש מהאי כיעמא • והרהניס
השוה הדותיו משבע ועד י’ג דין אחד כהס ודלת כהראיש
יא'כ צריכים תכו לחלק כהרמיה ואין נראה כן דהא כחדא
מחתא מחתינהו הבן שש עד שיגדיל • ועוד שכתב אח'כ
וזיל בודקין את הקטן אס יודע בטיב משא ומתן או חיכו
יודע וכויעכיג ולכאורה זו השנה שאינה צריכה שה־י
כתב למעלה וזיל ומש :שנים עד שיגדיל אס יודע בטיב
משא ומתן הקחי הקה כו' עכ׳ל וכיון שהטיל חכתי אס
יודע וכו'ודתי שעיי בדיקה ידע חת הדבר תו עיי עדים
שבדקוהוומאי קמילבבבאזו דכידקיןאת הקטן •
ונדחה רכל עצמו של הרמביס כבבא זו לח בא אלא לאפו'
הסברת הדמיה דתי היה סיל כה־ת׳ה דהוא בחזקת שתינו
חריף עד עש־ נא היה צחי־ לומר אלא בודקין את הקטן
אס יודע בטיב משת ומתן שחזקתו שתינו יודע וצמה לו
להזכיר או אס תינו יידע שאין הבדיקה הלא נדעה אס
יודע דאינו יודע תפי׳ילא בדיקה כתי באינו יודע חחזקיכן
ליה וכן נמי מה לו להש־ית חלוקת קטן שהוא יודע כן שבע
לחלוקת מי שאיגו י־דע אפי'בן י'ג ולכתוב עליהם יש ויש
דהשמעדשקוניסהס אלא ודאי כדאהדינן דצאבא אלא
לאפוקי מסברת הדמיה דסיל צהרמביס דאין אנו החזיקק
את הקטן הכן ז׳עד שיגדיל לא כיודע וגס נא בתינו יודע
אלא ספק שקול יש לני בו לפי שיש קטן יודע כו׳ויש שהינו
יודע וכו׳וכפקא מינה שאם לח נבדק יכקבו כדין הספק!'
והתעיה ולא חשש הדמביס למה שדקדקו הי־היה והדאיש
המאי צא אה־ו בגה׳כמי ככר ייא כבר ייב כבד י'ג דסיל
וכנ׳ד כיע מודו
דתנא ושייר דאטו כי רוכלת הוא ׳
אס השטר מחילה מתקייס שמחזיקי; את הנער הזה שהיה
כן שבע או יותר וגס שהיה יודע בטיב משא ומתן שאץ
העדים חותמים אלא א'כ כעשה בגדול ופרש"י זיל בפיב
וכתובות דף ייט וזיל כל תעשה השטר כגדולים הלוקת
והמוכר כו׳עכיל וכן תבואר בפרק מי שמת ואמדיבן במי
בכתובות שם "עדים החתומים ואתו ובאו ב׳ואתרוכתב
ידם הוא אבל אנוסים היו קטנים היו דהוי תדי ותרי ופי'
רשיי עדי השטר ב׳ואלו ב'מעידים עליהס שפסולים היו
עכיל ובודאי דהשוס האי חזקה דאין יזותמין אא'כ נעשה
בגדול הוא דאמרינן ועדי השטר כאלו הס מעידים שהיו
גדולים וכשרים וכ’כ הרבבייבחימ היו בשם תשו׳הדשביא
דאין העדים התחומים נאמנים שהלוה היה קטן דקייל
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די ,:“ ;■*.תרכן נ—י "בייתת דלה שמעינן מתא מידי
יתיכה צמיד -ידפי׳חזר הדין כאש־ בתחלה יוני-א כהרי
״׳,׳־

ת־י שהינה;■ "מכר' ה־הב׳דיח־פג׳ר ־כניגי על

■ עניו ימי:
ה״ב בני׳ •י; על ־־־׳ ה־׳יהנויוכזמי•“־ ג־׳;־י ישנים
עכילול־ ״—ח:ינסי׳־פתימהישיב על -׳:־־־;־ שהוכחתי
ש־שנים -כה על ה־יי כליי ודפקו -מנה מ־ע־כ׳ •
יכין הכי ע*,דני'־תיכ*:דאץ כיפי; נין רר־נ־ לרטפב
?:בם־ ■־:״ כיו; דנה־הניד וה־שביר יכיל נות -דיני טה!
ואי ".נוטל נס ה־־ כעל נקה* יוסף הסכי׳עמהם ומדל־יי

ד־י ׳כמי פ— -.-כי יכיל לסל־ עצמו נס היי־ש נזהוא
־־—.יד ע" הג־ינים יה—'■;’ס ׳'כ 'סי; ־נ; :׳* שהה־
ץ " ;:כ■ נפביכם עש• ט שימא והורידוהו נהם הי; נופי;
ניטפג בחם וממיכה פניני נמיעל היו— •
מכרתי ע־ והמניה“ צהרמכיסזינ אנה דהכי
הי־--
 ,משמע —־־יי שנח כתב בשים מהדס אלא יו—יי לנכסיו
יני נ־נ כיפי; חית ,נפי־ע־ מכנסיו אלא על המטלטצין
יי;־ —חם נהר—ס אי כשהיה אמי־ ■-ליכהשנע
ש— יי יי־-ש שיי־ ממניה כתג וזיל אסמצה עמו נכסין
ביירטנטט יי; ק־קעית גובי; מה; כדצו; הכוה ואסלה
נ־; הנע ־־עתו מנכי; אוהו ביד ענ׳ל הרי שאבי׳שאינו
הו— הירי־ הו כנכסים אלא האיבו רוצה נפ־־־ע אין ניד
נכפיתו להטפל נה; פיוז שהנכסים לפנינו כיה די;
מבביזתויזווכ׳שבהיתר הוריד! הו כנכסים שאי; כידכופין
; איתי נרטפל רה; הלא מגבין איתו • הן אמת ע־י; הדבר
חיכו ־— נ; נ־ שתפש' נדה׳“ ולדחוק מדיו שנת יחנוק
ע; — •א•נ• ־שכה היא כספי נמקי יוסף וצ״י־ נהיות
הרמבין בממיר ה־דכיכומימרכוהחולקיס ע; ה־'׳ הלוי
•־•׳ :נ פי; ני״'אינה פליגתא דרכויתא וזה ברור -
זיגיד הכירות־ דאף ה־״י הטי לא קאמראלא ימי שלא
רקע הנכסים לרת־יס אכל אס עמד והקנה ממש כמכר
או מתנה ל־—ים אי הסקי־ נדי; ודאי כהא מודה־ מהדיי
־מה לעשות נו וימה יטפל הטה או היו־ש הנא אינו
לי— ציי; עם הליקיז או המקנל רתכה או הדנה מ;
ההפק-נה—מפחי הם באים ואיי לו שים טענה עליהם
אכל -מטה היא נעל ־י; יטי־ף הק־קע מידם תר־ שעמד
ב ־ין עם הניר ינשיע שאי; לו מה נע־וע ומה לכי רם יטפל
הטה ת׳ נאי ה־י הטקח הי־ תטפל כמקים הטה יבב-
נתיר־ נ; ב־י־י ־שיים כדב־ינ׳ ויהיו דברי אנה להודית
ולהי־יע דאפיצי צסט־ת מר־יי קארי זיל ני היה נטה
חדרי סב־ת ה־׳י הטי להלנה כט־אה מסעי שיע וכן
הכין ־־נ׳ שם תתנם יעל מת—ז עיניס ואי כ נטלה דעתי
ונל מה שכתבתי לאפם ותהו נחשב הוא ומי יויה ־עה
הפך דעתו ז'נאע’פ שח־ב־ים שכתבנו נכונים כטעמם
נפי דעתי הקניה מי נמית׳ חי־ה אליו תשמעו; אתכם
בניד כיון שנת נשאלה שכת; הנל למחזיקים במתנה בקכין
גס ה־נ מה־ייקת־ו זיל גס היא יו־ה שאי; כיפי; את
היתום להטפל כי כן מגיא•־ כדכ-י דשניסדאפילו למאי
דשיד רבעוה חיי כיורש ואיני רשאי לומד איני ניתן ואיני
ניטל אינו אנא כל שלא הסקי־ ולא מכי אי כת; אכל אס
הפקי־ אי מכר או נתן אפילו יורש חינו חייב עוד להטפל
דלסס-ץ ה־כ מה־־׳י קת־ו’ז'ל נעכין אם היא חייב להטפל
בנכסים קמיירי השביס שהיי כתב כביי על כב־ת הדיי
הטי ובן מבוא׳ב־נ־י ־שביס עפ״ל משמע כה־יא ששניהם
כיש שמה שטען היתום שאס
אמתו דב־ לחי יק״ל י
לתת מזק־״י להטפל כנכסי אביו ר זה מחייבו לפרוע כל
חיטת הגויס כמשפטם ואס הדבר כ; דינא קאמר ד עבי כ
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אפילו נמת; יסיג ‘הצי^-ג רי-שים לפרוע תור אביה-
מהמונס הפיני לא ירפו מאביהם מיה חי; כופיז על מציה
כץ למה נחיימי נסכי נ?תםנ יש לו כידי הדוייס
'הפיס כיו;דברי ־־־•קר וק-־יב הלב־ כ:־ כירי כנכה כיי;
שנפל בידיהם וכי'ונר דמיה נהה ־כרב ה־מביספיאמה'
מלוה עצמי שחייב לישראלים ונגוי־ שידע להגנות נכסיו
לישראלים שתבעו תחנה רעי פ שרחד כך יבאו הנויס
ייאם־והו דהתס הרי הוא חייב לגוים ואיהו הוא דאפכיד
אככשיה ונמס־ בידיהם מה שמי; בי בכיד שהיה חינו דייב
כטס ואס יטפל כנכסי אביו יתחייב ורם נכיף אוחו נמצא
שהכו כיפי; רירי נשנס משט שריבי חי־ישת אבי׳ ואיני מז
הדי; ונתבאר •־נטי־ מ'מ ־’סק״ז בת־ היטב
דב־ת שביעת 'ירים כשדני השי?’ רם משניעק
י"יא
אותו על הד־“ הזה עם עשה קנוניא עם חתו
שבועה זי נמה דנ״ב־י החונקים ע; ה־יי הנוי הפייי־־ה
יירה־ הריי הנכסים לפכיבס מיני מטפל הורידוהו רהס
שומעי; לוואפילו לה־יי הטי שחייב נהטפל כיח שנתנה
נאמו ה־י היה מטפלת במקומי ומה ני הוא או היא ■
יעיד שתביעה שתי; בה חיוב המו; אפי׳יודה אין משביע"
עליה והנא תיזכר; רצה העט טייר בדינא ודיינא וזה מק
השיב תמו; מפני סטירה וזב־ נ"־ בת'עיי דסכה קארי
לה הצוה קנה השים דלית בה חם־" כיס ובודאי שיש בה
בעשיית הסכה יגיעת בשי ואיני חשוב חסדו; כיס אע'כ
שמתבטל ממלאכתו • וכן הוא מוכרח מעצמו שאם אתה
מחשיב טורח זה נהטפל כנכסי רביו כממון מפני שצריך
להתבטל ממלאכתו אסכן ה־יי הטי למהפסקשכופין
אותו עלזה דהה אקכופין את היורש לפרוע משלו חיבת
והא דאמ-ינזבפיק דקדושין גבי קימה
אביו כדפי׳ •
דאי; כה חסדו; כיס וכרי־ מי לת עסקי׳דקנקיב חיגיליות
כיש שאין
משמע דנטול ממליזכחו חסרון כיס הוא ■
השכיעק בטענת שהא כמו שבח נשתנה ולכי הה שכתבנו
אפי׳חרסאיןכהן שהרי לא נתןהק־קעלפדהנגאדמלכא
ולא לגברא אלמה וילכו הבעיח לדיו .עמה ובעלה כחק
כלל הדברים שאין לבעיה על היתום בלום
לישראל •
ואין לעכב ממוני חשרי־ש מכח אבוה דאבה וכל 1ו דברים
בתריס לרואי השמה זהו הנראה לעיד •
זק; שהוציא דכה על
שאלה
ק"
טובי הקהל באומרו
שהללו המקדש יעשו בית הכנס' בית היין של גייס גס אמד
עציה' הזק; שכיום ההוא בטלו נהתפנל אס חייב ניוי הזק;
כיו; שהוציח שם ־ע על אישי הקהל או צא
תשובה התיש הזה זק; וכסיל מוציא ז־בה קנה
נעצמו נגע וקט; כי הוציא שם דע על
ו
טובי הקהג נאמרו שחללו המק־ש !׳המעון ושתו וצעו
וקלקלו נגד היכל ה'ושעשו את בית הכנסת בית ריין של
גויס הנקרא כלשונם מיהכיא הא ודאי דבר גדול של גנאי
דבר הזקן הזה על נכבדי הקהל אס אמון היה הדל־ איסור
גמור ועבירה היא כידם דבית הכנסת אין אוכלין ואין
שיתק כמבוא -כדק גני העיר וכן פסקו הימביס והטור
יז׳רןסי׳קלא ושם מבואר שכן הוא דעת התוספו׳ והרא״ש
והדין והימכין זיל לאפוקי סברת הגהות אשירי בשם איז
שכתבו שמותי לאכול ולשתות בבתי כנסיות שבבבל דעל
תנאי הן עשויות והיא סברת י־שיי כדכחבו התוס׳והי־איש
בשמו בפיק ז־בתרא גבי הא די־כ אשי דעייליה לפודייה עי
כנישתא דמתא מחסיא ודחו התוס׳והדא׳ש סכרין רש׳י זו
בשתי ידים תדחזינן האמוראים שהיו נזהרים מכתי כנסיות
שבבבל שלא ליכנס נהם מפני הגשמים וכן שאר הדברים

שאסורים

שאלות ותגובות סימן
שהסירים כניה הכנסת כמביאר שס בגמרא

והע ג דהא

לכתי כנסיות שכנבל על תנאי הן עשויות תסיים כה בגמ
יאע־ ’כ תיז ניהנה יה• קנית התש דהיינו נעשית כהס
חשבונות כדרפ־ש כגמרא וכת מ האי כמגילה שם "תכינה
ושאי־ א־* מי תכי ההשבינית וכיש אכינה ־ס׳ דרסי"
ואס סן תאי מקשי התוש׳לרשיי .מן האמו־תים שנת תיו
נכנסים בביה בבבל מפני המט־ תא אמרןדהעככהק
ניהגין כהס קנית ראש אלא שני־אה שהתוכ הכינו מערי
רש׳י שכתב וזיל נפקא מינה נענין הת דקתך תי רוכלים

וכו׳וכשלככל מות־ עב'ל כמי שהעתיקו מיי׳ תת־ספוד,
בבא־א שם ומשמע לשון זה ־:סאת חינה דבש; בכל תות 
;;■ -־ -ונע -׳־ נם־ :דאין נוהגיןכהס קלות ־ת; ־תכי'
לאכולבהם יבי׳־תסכן חזר׳הדין ,לאיסור ומאי נפקיקר

קת

עב

כשסיב ש-י-א שהמבייש את מ־־־י בדכי-יסמנדין אותו עד
שיפייס המטייש וכתב עניו המתיש שם וזיל ומסתכיח
דיות■־ בשת כדברים מבשר שנ תבלה דאין דבי גדול כנשון
ה־עו־כה שאדם מונית ענתם־׳ עכ׳ג והובאו ז־כ־י' זיל
כטור היה סי׳תכיא ובניי שם ושמעים; מהכת דחכיני שנת
כפניו מסדין אוח; עד שיפייס דגשי; הרע .־דכה הכי משמע
בהדיה ופיוס זה כיזב מהדיר ישו־חג כספי־ הכתבים סימן
רייב שאין כזה מדה קמעה לבעני ה־־תה היאך השע־ינן
הפיוס אלא לפי דאות עיניהם לפי הענין ולפי הזמן ולפי
כללן שי דברים
המבייש והמתבייש וכי עכ נ
שמנמן המוציא ד־ה ך עז שיפייס ותנט הקהל בכי דתות
 3ר ונסלח לו אש־ חטה כנשינו ונא יוסיפו כני עונה

איכתואיו לפ~ב ־ה־י תתמאאע*פ ש־יז ה־י׳ ני־׳ דע ת
הן היה מית־ מירי אק נוהגין יש־תל לעפות ־־; קנו־
ראש דתי הכינה נהגי לנהוג כהן קלות ראש מבעי ליה

אנא ודא■ דלעילס תות־ אאחר ■ישיל נ־ש׳י דרשנויות הוי
תא* קנית-חש מאכינהוכו' כתו ז־־יעה שכתבו התוכי
והשאת ט־שיי האי ואע’פ כן יכי'אפינו אחיכנן קאי
י־אסי" בחשבונו יתכן מש׳מדכי־י הראיש שם מנגינה שאעיש
והעי כ כי ב־םייואשבוניתהוי כתו ז־יעה חע״ג שהיה
מפיש עני חיתי הן עשייין כדבריי האום׳בהא פניג ופירש

כי״שיי וכיב הטו’-שס׳י קסא דחשטטת חסי־י תפיג

כח־גנן כמו ז־־יעה י
אמור מעתהדאףנרשייוא"זז״ל דכ’נ דכככלהנל
הותר חודו דחשכונוא וז־יעה אסירי והא
דלא מכי־ א’ז חשכוסת השוס דבהדיא קרס־ להד כגמרא
זד־יעה תצט־־יכא ליה דאתיא ליה מההיא דיביוא וקה׳ל
דלא תיהא דההיא כתי רצה רביכא להחמיר על עצתו אנא
ואף
למדינה אסיר השוסדןריעה הוי כזיון מפי •
אנו כאמ־ ־אפי' ל־שיי זח׳ז אכילה ושתיס דשכרות כיכרי
הזקן דני ד ודאי אסירא דהוי קלית חאשוכדי כזיון על אח'
כתה וכתה יואר עג תשכיר וחז־ הדין שהוציא דכה חעה
עניהם להעליל עניהס שעשו קלקול גיור בכית חנקי׳ס
אליבא דכיע חע׳ג דכתי ככשיית דת״ל כלם כבבל לעגין
זה כדמשמע היכרי אתים' כמגילה שס מ׳ח קלקונ גדול
הוא ואסיר לכיע כאמור אס היו אברי הזקן אתת ■
אמנם נכי האמת כמו שנת כשאנה שנת ישבו חלא בתו־
הפרדס אין ספק שאין כאן עון אשר ישא כלל יאפיצו
לדברי ת׳ה שהביא מהרייק זיל גשם סתרדכי כשיש קשיח
מגליה כיה שמאדימה לעלית היכל שנתקדכה דג’ה נכית
המהדש מעט הדמינן ליה ־מקדש העט איקי־י ת*מ דוקא
כעניה שעל גבי כיה קאמר דותיא דעלית היכל אכל מה
שהוא סניכות בית הכנסת אפילו העזרה תם לא שלפעמים
מתפללין כהן נא היה להן קדושה כלל דנא דמי לעז־א
מקדש דיל מלאכת הקדש עושיס פס ותזני) העילה בעזרה
היה אבל כיון שמתפלנין נעזרות של ביה שלנו ראוי לימד
שיש להן קדושת כיה הכל הפי־דש העשוי לטייל כה ולאכול
זלשתות ונעולס אין נכנסיס שס להתפלל ומעיק־א כתי
היו באים שהיו השכירים אותם לכל הדס ונוהגיס כהס
הנהג חול גמיר ככל הכאיס הא ודאי לא עדיף הלשכות
שהיו נעז־ה שהיו תיל גמור יזה כתר מאד
מה שאמר עליהם שמנעי את ה־־כיס לעשות
gg
מצית תפלת המנתה ועי־נית כיוס ההוא והוא
פקר כמו שנא נשאלה אף גס זאת דכה רעה היא ועל
כל אלה יפה עשו הקהל שהח־יחו עושה אנה כי הוציא
שם דע על תנשי הקזל ומנדקאיתועד שיפייהס פיוס
הראוי לפי המבייש והמתבייש כדכתכ הדאיש פיק התוכל

שלא מא אש -אר־א עני־ גסי; הסכמה במקום ההוא
שנת להשיא אשת נתי שנת הכי־ ,ב :חס הואנשיי וסו' ־
*שיבח

מתוך דברי השתנה ני-אה שהסכמה זאת
היה ההסכמה עצמת שנשתל מהרישכהן

;’ל כספ־ב'ם*'ל'י כנניהופ-טיה י־',כ ג'כ כתוב בחסכ'
זו כמו שכתוב שם ו-יל ויג חתן נ״־כ שייכנס לחופה שיקב;
עליו שכועה שנה ישא אשה תר־“ על אשתו הן בעירו הן
כעיר אח־ת הס ניז יהיה מאותם שחייכו דז'נ שיש־ אשת
אתיתעכ׳ל וג־אהמדברימה־' :הכהן שם דפשיטא ני 
דמה פתקכו אחי כ שלא להשיא אשה למי שלא הכירו בו הם
הוא בשיי גס זה נת אמרו אנס בת־ שאיים חצות כיי 
׳ ־ביר הבל חם יש לז תשה ששתתה עש־ שבים ניד נא אקנו
כשלא נשבע לחשאו הראשונה שנא ישא אשה חחי־ת עניה
ותע־פ שהרב הנז׳הששנסט־ת החב מהי יי היק זיל דסיל
דתקנתרגמיה שחקן שלח נישא ג נשיסהוי תפילו כמקים
דחוי מצות פריה ורכיהכמכוחר שס כתיתה חשובה והס
כן כהסכמה הזאת שנשחנ עניה גס כן אפשר.לומר דחפי‘
כמקים מצית פייה ורכיה רקבו מיו! נא חששההרש*־
זיל כיין שנתבאר בפירוש בתוך ה־סכה שיכול האדם לישא
אחרת עג אשתו כג ששה ה עש־ שנים ולא ילדה שכן
הסכימו שישבע שכחישה חשה אח״א תם נר יהיה מחותן
שחייבי ר;'ג שישה תשה אד,ת־?; :שמע בהדיה שאיתן שחיינו
דאיל ישתו להסאשה תחרת חס כן גם שחקני אח כ שנא
להשיא אשת למי שיח נודע תם הוא בשיי לח אמרו באותם
 3נישא דהנהו מוא־י הס כפי הסכמחםנהתות
שחייטר!' '
ולפיכך לא תפש מהרש׳ך בנדון דידיה על ראובן המשדך
בתו ללוי מפני ההסכתס תנא הפני שנשבע לוי נאשתו
ראשונה וכי' •
ןריךיךי עדין הדבר שקול דאפשר לומר דאפי׳לייאן
דש'ל דרגת׳ה נא תקןנמקוס מציה המתקכי'
האלה אפילו כמקום מציה תקנו שנא להשיא השה למי שנא
יודע אס היא נשוי דלבןנא כתבי בהסכמ׳חלא שנח ישיאו
לו אשה מכנית קהלנו וט׳כדי שיתבאר לכי אס הוא נשוי
אש־ אס לאו עכיל ההסכמה ואם גם בחלק זה הותר
לאותם שחייכו לא* ל להק אהדו אס היא כשוי אשה חס לאו
ליפלוג יניתכיבדידה אס הוא נשיו אשה אס הוא מאותם
שחייכו רזיל וכיש אס לאו שאינו כשוי כלל שלא היה צריך
להזכירו יעיד חנקו ברישא אס לא יהיה מאותם שחייבו
דזיל וכן בסיפא גט אס תא־ האחד מהם מתה שהתנה בלי
סבה אשר גזרו רז'נ ובהאי כבא מציעתא דשלא ישיאו אשה
וכו־לאקנקו ש'מ לנבא זו אפילו על דבר מציה תקע
וטעמא

קדושים
טלא לילך כחיקותיהם עם שהתורה בכללה היא להטיב לנו tsS
להכאיב גופותינו כפו שהיו עוטים הסכלים ההם ול;ה אפר כ*
גם את בניהם ואת בנותיהם יטרפו באט לאלה׳הם ואולם הטם
"תע׳נהג כזאת התורה הטלמרת כנהג האב עם הבנים שנטתדל

לעוות על אהבתו ואם הוא נכלל כברת שאשר לרעך כמיך לפי

שהואםיט1לל מהקרובים ומהאורביסכט*.ע ולזר ,יעטרך יותר
שיאהכוהו מהבלתי קרובים עם שככר יקל לאר□ להתנגד לו כ<_
אי ן עז זר ולזה;ע .תה התורה שנאהכהז כנפטט  1/לא תעשו עול
במשפט במרה במשקל ובסטירה ׳ ר,כונה במשפט בזח דפסוק

להטיב להם בכל עוז ולטמדם מהפגעים ולוה אפרה כמשנח
תורה ננים אתם ליי׳אלהכם לא תתגודדו ׳ אל תהלל את בתך

המשפט שיהיה עפ המרה והמשקל ו,־מטורד ,׳ והמשל שהמודד

להזנותה ׳ זאת היא מעו׳לא תעטה לא מגאה ר,רב המורה ועניינה

הבגד כקנה המדד ,או המורד כא־־ץ הוא השופט עלפי רמוה ההיא

ולא תזנרת

רועת לומר שמי שיחלל בתו לר,זכותה

כמה ראוי שינתן  Uזה האיש מהבגד אז מהארץ או משאי• הענייני'
הדומים וכן השוקל במאזנים אי זרח משקל טיהירח מאי,ר ,ובר

יהיה סכה שתזנה הארץ כי היא הפקיר עעמרת לכל ולא תבוש

שיהיה שופט על פי המשקל ההוא כמח יותן לזר־ז האיש מחעגין

כי יקרר ,מזה שלא יודע מטי הרתה ויבוא הענין טישא האב כתו

ההוא וכן הענין כמשורה והיא המרה המכילה שעור מר .מהפרות
ולזח ראוי שלא יטה השופט המשפט כשום עד
או מהמשקין

שלא ימסור אדם כתו לביאה שלא לשם אישות ׳

הארץ ופלאה הארץ זכה

אחרי רא תה שאביה רועה נזר ,ויהיה והסכר ,שתמלא הארץ זמה
והאח אחותו ׳

את שבר ,ותי תטמורו ומקר שיתי ראו אני יי'׳

מהעדדים ׳ מאזני ערק אבני ערק ׳ עותה התורה שידיו הכלים חם

זכר אלו המעות יחד לפי שהם מחרטות בכוונותיהם כמו שיתבאר

נעעפס שבהם ישלם המשקל כתכלירת סהירטר והערק כאופן
שלא יהיה עול סעדם במשקל והנח העול יהיה במאזנים כפנים

וינהג בו ככבוד וביראה כי זה בר־ן שיישירהו לעמוד על הכוונדז

רבי' מהם שיהיה מרחק הכפות מהאמעע מרחק בלתי שזה ומהם

אשר בעבורה היה באופן הנפלא הזר ,שעור ,הטם יתע ׳ אל תפנו

שיהיו קשי הנפילה או קלי הנפילה □אד ומהם שיהיו חיטי ר,בפ:ת
בלתי שוים בארך וכן המקש בשאר הדברים אשר להם רושם

מדברינו בהם והנה מורא המקדש הוא שלא יכנס בו שלא לעורך

אל האובות ׳ ידוע ממר ,ששאל שאול באוב לאטד ,בעלת אוב כי
האוב הוא פועל יביזי-ז לדמות שהעלו בו המת ויתפעל הדמיון

כשלא ימעא הערק במאזנים ׳

אפתעדק והין ערק ׳

הנת

כאופן שיתדמרת לו שהוא שומע קול□ ,המת יההוא יודיע לו

ר,אפר',היא מדת הפרות היבשים וההין היא מדת הלח והנה העול

העתידות והתבאר שזה הקול המרומה הוא נמוך מאד אמר שפל

«מע> 6באיפה וההין אם היו הכרות או יתרות וכברימעא העול

מאוב קולך וידמה שפר ,שנתפרכם מההודעה דמנעת בכמו זח
האופן כלקיחת נלגולת המת הוא מזה הסוג ׳ ואל הידעונים אל

כאפה מפני היותר מחזקת כשימהוה מעד אחד יותר מטה שתחזיק
כשימחוה מעד השני וכן ימעא העול בכלי אשר ימחקו בו אם

^^זע^טהעלוהחיםעעסמעוף

אינו ישר אי הוא יותר כנד מן הראו♦ או יותר קל מהראוי ׳

ששמו ידוע והיו משימים אותו בפיהם רעשו פעולורת להתבודד
דמיונם עד שיניע מזה שידברו בפיהם דברים ויחשבו שידעו בזת
הא!פן מח שעתיד להיות והנה הפליגה התורה כהרחקת זדה לפי

באבן והוא מבואר שהסקילה תהיה כעיני פני' אם שישליכו האבן

שהיותר חזקה שכדאיות על שיש בכאן שכל פועל כל לו הדברים

על החוטא א□ שישליכו החוטא על האבן אט'כמעמד חר סיני כי

אשר בכאן היא הר,ודעה שתגיע מזה בחלום או בקסם או בנבואח
כמו שבארנו בשני ממי ולזה תטעא שאמר הנביא טי פעל ועשרה

סקול יסקל או ירה יירה ולפי שהתורה אמר ואהבת לרעך כמוך
ראוי שנבחר דקלה שכב' אלו המיתות וככלל הנר .כפני שתשלם

קורא הדורות מראש רועה לוס' שהודעתו הדברים העתידים טרם

מעות התורה בזה בקלה שכאלו המיתות דגה אין דאגי שנעשות

היותם הוא ראיה חזקה על היותו פועל אותם ומי שישים סברת
הודעת המתי' או העעטות יבטל שיהיה בכאן סדור מס דר משכל

יותרמזד־וכי ככמו אלו העניינים ראוי שנקוו המעט שאפשר

שתשלם בו כונת התורה והוא מבואר שההשלכה על האבן היא
היותר קלה התמתח וימעגסכר .יותר מעטהעער כי ככר נרדם

אבל יהיה החומר הוא רתחלה לכל הדברים וזח בתכלית הגנות
וההפסד < מפני שיבח תקו ׳ הוא מעות עשה לקום מפני גל איש

בשרן הרדמה מה בנפילה באופן שלא ירגיש הרגש הזק נמכרת

שיבה כדי לכבדו לא מנאה הרב המורה ובזה תועלת כי מפני זרז

האבן כמו שהיה מרגיש כור .אם השליכו האבן עליו ולפי טאטיה

ישמעו עעירי הימים לדברי הישישים ויהיו דבריהם אעלם יקרי'

תורה במר .שיבאמענין הסקילה יד העדיס תהיה כו □ראשונות
להמיתו ויד כל העם כאחרונה למדנושהעדי׳ מתחילי׳מזה הפעל

ולזה יתנהגו במוסריהם כי הישישים לרוב מה שראו טעניני קורו'
העולם יודיעו להם על עד הנסיון דבדי׳רבי׳כפילוספיא המדינית

באופן שיהיה כדי להמיתו ולזר ,היו דוחפין אותוממקו׳גבוה שיש

ולזח יקרה למי שישמע דבריהם להנעל מהרבה מהפגעי׳אשר חיו

בנפילות ממנו כדי להמית ואם לא מת כזה משליכין עליו אכן

באים עליו לולא עעת הישישים עס שבזה יתיישב כנפש לתת
כבוד נפלא לשם יתעלה שהוא קדמון לא סר מהיותו נמעא ולא

שיש בת כדי להמית ׳ ואני אתן את פני כאיש ההוא והכרתי אותו
מקרב עמו ׳ הנה כנר התכאר ככחשקד׳ענין הכרת ׳ למען טמא

יסור ׳ והדרת פני זקן ׳ היא מעות עשחוהרעק בזקן לפי הוראת

את מקדשי ׳ ככר זכרנו כמה שקד' כי הקדש הוא מעד ומורה וכל

הגדר חכם כי החכם יקרא זקן אף על פי שהוא עעיר לימים אמר
זקנים משער שבתו וחהדור היא לעמוד כפניו כדי להדרו " ויראת

מה שהיתת יותר נקייה מחמר תהיה נו הקדוש •ותר זלזאת הסכת

מאלהיך ׳ ירעה כזה שזח יביאך לירא מאלהיך יראה עעומרת כי

היתר .מה שיעיר על העורות הנבדלות נקרא קרש הקדשים ואין
□פק כי טי שעושה מהאש אלוהלא יאשי׳שתהיה נכא׳ עורה אבל

על הכמת הזקן שתהוי׳ב בו לכבדו

תהיינה הפעולות הנמעאותלוכריס הטבעיים מעד מותשכהם

ונפלאה קדימת מעיאותו לאין קץ פקדימתמעיאו׳האיש היש«ש,

□האש והוא התזה היסודי אשר בהם ודגה יטמא מקדש השם ית'
בהשיבו כהורג העוויות האגושיו' כלס מיוחסים על החמר ויהלל
שם קדשו יתע׳רל שישיבהו חול כי הוא לא יאמין שתהיר־ז בכאן

נכוחה חכמתולאין קץ

זכי ינוראתכסגרבארעכם׳ זה נר ערק ׳ לאתונואותר׳ידמה,
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ראן 4בני ישר תאט' איש איש ונו ׳ אחר שהזהיר מלהעביר זרעו
למולך זכר הענש והיא סקילה אמר עם האיץ ירגמוהו

שיהיה הרעון כזה אונאת דכרי'כ11ו תאט'שיזכיר לו מעש' אבותיו
לביישו ולפי שגתה התורה לתת כבוד לראוי לו מפגי החכמות

וחישישות עותה שלא לבזות אלו האנשים כתלויה מאחריה קופח

התחלה זולת החמר ואמרה התורות סיאם יעלימו ע□ הארץ אות
עיניהם לכלתי המית זהר.,תטאשנתהייבמיתר,בכד הנוז ישים

סל שרעים ׳ ואהבת לו כמוך ׳ היא מעות עשה והוסיפה התזרדז

השי פניו כאיש ההוא ובמשפחתו ר ל בגמשכי׳אחריו כי □ן השקר

שיענשו

אמר
♦זג* להסמי כסי* חיוכלוימזכאל׳ז סדחוכסו שאמסור אחר

זה והנה קרא שנה הזאת יוכל שתא שב אל הקרן אשר כו יתקעו
שנאסר כמשוך חמל כמשוך סרן ודום* להעיר על חתרועות

הנעסרתבחשישיםולכעליהעדסתשהי>► מאת השנה וסח
ודוס שהיא כזולסי מאסר לכל יושביה זהיחסנוירשהסתואריס
שחם •ועביה ריש כל השבטי׳ *מ על סקסו אמר הניע לו מודל
נעת חלוקת הארץ לסרט מאס אקכליזשכיהעליהאין היובל
נוהג וכן אס ודו,סס והיו מעודכביסלסי מאין חמכע יושב
מחלתו ואיןהיושכין כארץ יושכיס על רוץ האמרת לסי סח
טוזתכאר סחשרשים הכללים וג '1׳ ♦וכל ודא מגת חחממים
שנהתהיתלכס׳ לסמסזהמו^ורזתחארץחאמדותכשכיעית

אמרות □יוכל ולא הזכיר בכאן איסור ומסירה כיתאחסח
לזריעת ועזר כי כבר רמז אליו כסה מאסר ולא תמת את נזירית
כי זת כורת שלא יהיו הנסניסנזמריס נענה ההיא לזרז יקראו
נזירים כי עזרו מהם האנמיס אז לזיאיעכדז איתס׳ כי יובלו

n

היא קרע תהיה לנס ׳ ראוי שתדע כי אין  pהתודה כזה עיהי
מדע כי אס לענין שיאכלו מן השרה את תבואתה זלאיאססוה
לביתם וזח אסנס היה כדי סיהיו כלהאנשאס שויס כאוכל השנה
ההיא כמ חענין במנת השסיטח וזהו עניין  pושת סירות טנרת
היובל כי כבא הזמן מלא יגמא מהם בשדה יאסרו הנמזגא כבית

זטלא ייתר להם לאססס  Uכיתס כדרך הקחגרים והכתר•'■ □שגת

היובל הזאת תשובו איש  Uאהוזתו׳רל אם סכחאות׳וכי תמכרו
ספיר לעסיחן ׳ לסי שמגדר ההונאה יתבאר שהיא אינה נוהגת
כ׳ אס כדברים שיתכן שיהיותירוע ערכם ומוגבל הגות תא
סבואר שאין אונאה בקרקע׳כי תבואתיהם כלתי סתבלי׳וירזע'
כעסת בא:פן שנוכל לשעוט שתהיה מס אונאה כי הקרקע כהי♦
על סירות אין לחם תכלית ועל פיחת מונים יתחלף ענין העיך
כחס סאד וכן הוא מבואר שאין אונאת כעכדי׳כי לא יגרע התועל'

שאפשר שיניע מעבידתו ועזותו ויתבאר שאין אונאה בשט ות כי
נמר שבסבתו י ז המלוח
אין לשטר גמד עזומתו שוס ערך
רVt *0״
1X1-1

חקרקעחת ני התודה סרנדות סחחמןסכקרקעיות והנח
חאסנאח ממחירה עליו לסי  noשאחשוב תא שלא יונה »תו
כסנק ומנים אשד עד היובל ויסמר לו ססגי זה שדת ♦ותר כסה

מרמי או יקנה מתו יתכסה עראח תה כי סיני סקגין הקרקעי*
חוזר כיובל הנח ערכו יותר סעט ככל מה עקר כה שנת היובל

ולזות אס תנת וזזכיאות לחשוב כי אין עד חמל כיאססעט
זמן ויעשם ומן יותר ארוך או הפך זח הנח תהיה כיה אונאה מזה
זמר כי תא אינו סכר לו כי אם מסיר שניתכו* ות אף על סי
שתא נשכר לז עדת כטהלט וחגה הטעהו כמסיר כענין הוות
ולזחכיאר אחר זה עזה חאסן מודמאח יקירת כקרקעוזת כ«־
חמל ועליו הזהיר וככלל חנה כקרקעות אסשר שתהיה תנאה
סעד המסיר אז נמר חסדה והאונאה אשר נמדהמד ככר הזהיר
עליח כאסח לזיז תעשו על כמשסט כמורת כמזשכארנו עס

והאונאה אשר תהיח נמד חסססר מוזיר עליה כתת המךס׳
רל כי סיני
כמסיר שנים אחר היוכל תקנח מאת עמיתך •
שהקרקע חוזר ביובל חנה אין נקנה לו ^א במספר שני׳ולזח ראוי

שתחיה הערך לס♦ השני’אער עד חמל אס חרכה חרכה אס מעס
מעטכגשסזכר כפסוק הנא אהר זה ולמוט ממרח עאמר אחר
היובל שאין הקרקע נקנה כיוכל וראוי תא להיות כן כי הנמכר
החד לס שהוא ר*י שלא יסט־ביזכל לפי שאמר כסספר שנים
לסתו מאין הקרקע נקנח לזנסיתות בסתת משתי מניס ואיננו
נסברנסכן כזה חאגסןלסתת משתי מניס שנאמר נמסר מגי

תמא9ת ימכור לד ותאי היה לחיו' pכ♦ חתזדה העתיקה הסמכר
למספר שנים בדחי נעל תכלירת אלסספר סוגכל איטיותר

סטס סנה ור*י שלא יהיה נעתק ל מה שאיט מספר ותא האתר
ממעט מיסול ם שסהססיר תא שנים ולזר .לא יהיה נמכר כזה
האופן כסתות משתי שנים וראוי מיהיזאלז מחי השנים מניס
ראמים לתבואות שנאמר שני תבואות ולזרת אסו־יתה אחות
□השנים בלתי ראויה לתבואה נמר עאסותהכמו שהיתות שגרת
סכיעית אז מנת שדפון אינה עולחלו סן חסנין ומזה הסקו׳נלסר
עו’סי שיש רשות לסוכר לגאל שדת כמו שנתבאר אהרזת

 runכמו שדברי מעדי'אין להם  TVכי אס לראיה לכד כן הענין
□שטרות ולזה הסכימו רזל שהאונאה חגזכרת כזזז ועסוק ו1א
המטלטלים וכיארו זת ממת שאמד או קנו־ז מיד עמיתך כי זזת
סלשקיתק שיגול כסטלסלין לא כקרקעות כי אינם נעתקים

מיד ממוכר לקונה  rumיתבאר שאין אונאה לחקישמסח שאסר
אל תונו איש את אתיז  mמבואר כי כמשלטלין יש אנאר־ז כי
ענינה מתבל וידוע אלא שככר יתבאר כי למטח משתוות אין
סס אונאה לסי שדרך האנשים לתות כרכר שירע אותו מאד

מבואר p

לקנותו יותר מכדי שוויו עד שתות ולא׳קסידכזחוזח
החוש וכן אס יש לנו תודא ז שנתראה בודה חמקת עם ידיעתו
שקג עתו יותר מכדי שודו הרכה אין בו ענאת’«סילו לקת שות

דינר בז1ף דינר כי כסו שהאדם שליש לתת מתנה  pתא מליט
לתת במסתר יותר טשוויז לרעתו בז ואולם עני ק האונאה הזאת

תהיה כמה שחשב שיחיה עדך הדבר יותר ממרת שהוא אוסתת
וססני זה נתתה לחת יותר בואו לתתו6א«ת וראוי שתדע שזאת
האונאחנתנחלתמכקוכזחהאיאןתס׳דכיתא טינת אותו כר1
זמן שלא תחזיר לו שיעור חיתית ולסי שלאיסנתנאיןתתקתז
זתחתלח במסתרים כין תאגשים נכסו אלו תדכריס יוחד משרטת
תנהאמתיתח באונאה יותר משתות לא יחריב שימאר חמקת
קייס אכל יורת באלו אין שסמקחואסגם אס היחשוזות יתקיים
תםקחוי!.ויר האונאה וסתחז משתות לא יחריב לתשירענאית
כמשכיארנדומתעלס נבלל כוח חסמק שלא למטתכעניק

הגת אינו מאל אלא אתר  mutxכיד וזקונה שתי‘ שניים ראחזת
 • rwtathלסי רוב הטניס תרבה מקנתו ׳ תרח רסזגכאן אל
איכות האונאה שהזהיר ממה כססוקהקודם | ולא חונואיש את >
עמיתו ונו' ׳ חנה זאת האונארח תיא אסילו כמלת מכר וקנין כמו
אונאת דכרי׳ולזת לא זכר קידם לי מכר ולא קג«ןכמ שעשת זח

ו׳

כאונאת תקודם ׳ועשיתם את חקותי ואת משסגר תשמרו ועשיתם
אותם׳אסרעשייהלמקים ולא זכרנתם שנדרה שהיא •זכירתם
בלב כי זרה אסשר שיחשוב משב שלא ומטרך בחם עשיית אבל
יססיקשנזכיר עניינם כלב כדי שנעמד עלחתעדחאשרכחקי'

תתם כי יראה שעשייתם תיא לוח תתגלי' כם שתתבאר כדברינו
ולזוז התיכה רזטרדח לעדת בעשייתם ואמנם כמשסמים וחס
תמעזרת המכוונים כענמתם ויתייבם תשכל לסי שכבר יחשב
שלאיאסדך לנו למדם אכל יססיק• שנעשה אותם תנה לזוח
עתה תתודה לזכור עתם כלב כי יורה סבת תןשייה כסו שאמרו
ז׳לשתתלמדמכיא ליד• םע«ח^ וישבתם על חארן לכמת ׳ יל
מלא תנלומןהארץ אבל תשבו עלית לבמה ולא תסחרו משום

סרירח ואכלתם לשובע׳ כבר בארנו בססר
דנר/ונתנה
□להטות הכינם גאלו תנינים יורו מהאדים חדבקים בשם
יתעלה וכי האטת מת נאכל כשבת תשכיע*ת ידוע שזוז המאסר
"תבן סרסוד* בכר■• שנמרח ושמסרחכי יאטרך שתמסיק לתם
תתבזעז סחשנתחשישית לשתי שנים ויותר טסת שתסול זית
ומוכחחיאומםיםחאזד יכא אחחומסי כי מסרך

ptotw

M

4

יל

זזח

סשפטי
כאשר תרבה להם האות המשגל יקיז להם ממות הגרם לשכב
עמם ויהיה זה סכה אל שיטתו לעכור עז כמו שאמר כי יסיר

השלש

את כנך מאחרי ועוז־ כי ככר ימשך מזה הפועל המגונה שיטתו
לעשות תמונות יובחו לפטרם אז יקטרו לפטה□ ויחשבו שיהיג
בפועל הזה נעזרים בהשגה בעילת האשהאשר יחשקו בד ,כמו

שאמרה התורה בנערה המאורסה בפרשת בי תצא כבר נתבאר
זה השרש בכפרי׳

שהתפרסם טשגעונות האומורת הקדוטרק בזההענין ואולם
התועלות המגיעיתדמשנים׳

התועלת

הממי חוא שהנכעלת בעיר חקחה שהיא הפוחח
אם לא נתבאר שהיא אנוסה וזה מבואר מהדת

השני הוא במעות והוא מה שעותו-ו התוו־ח
להמיות כל שוכב עם נהמה שנאמר כל

שוכב עם נהמה פות יומת ואולם שרשי זאת המעווז הם שנים׳

התועלת הראשון הוא בסעזת׳ והוא מה שמותה התורה
כעטן הרפתה את בתולה שיקחנה לו לאשה או
שישלם המשים שקלים כסף לאבי הנערה והנה שרשי ואת

הראשון הוא מד,שוכב עם בהמה בין קטנה בין
נהלה חייך מיתה ואעפ שהבהמה היא טיפח
כיןשהיאחיהעתח הנהישלוהנאח והנה גדר השכיבה הוא

השלש

הם־גוה הס ששה ׳
הראש׳־} תא שהמפתה נערה בתלה שאינת
השרש
□אורשה ובא עליה משלם חטשי׳שקליסכסף
לאני הנערה מפני הכאת השכיבה אם לא רעה אכיהלתתהדו
לאשר ,למדנו שהיא נערה ושהם המשים כסף טדין אונם הנזכר

שיהיה כה קושי כאבר הזכר כי בזולת זה לא תקרא שכיבה או
ביאה כמו שהתבאר בשרשים הכיללי□ ואין הבדל בזח בין איש

בפרשת כי תעא והיה זח כן כי מפני שהבוגרת אינה בתלות
□שלמות כי פתחה תא כטו פתוח ולמדנו שזח יהיה מפני תאות

ואשד ,אס היתהנרבעת כמו שהתבאר בפרשת עריות והוא מבואר
שמה שאמר שם ואת הבהמה ההרוגו אינו להקל על הרובע או
הנרבע שאם אינה ראויה להריגה לא יתחייבו עליה מיתה וזה כי
הפועל המגונה הזה הוא שאם היחד ,טרפה או בריאה ולא כוונרת
התודה נם כן לענוש הבהמה כי אינה בת עונש אבל תכונה היא
למהות זכר הפועל המגונה הזה הלאילפדובניארפלעשותז

השכיבה שנאמר בפרשת כי תעא ונתן האיש חשוכב עמות
ונום’׳ והנח המפתה ה״ב עוד לתת לאביה בושת ופגם יותר
עלחמשים כסף כמן שביארנו והפגם ששמי} אותה כאלו היא
שפחה הנמכרת בשוק כמה תמכו־ קודם זח וכמה חמכרלאחר
זה ואולם עער אינו משלם כי המפותה אין לה עערוברעונהגם
כן נעשה והנה יתבאר ששאר הדברי׳הם גם כן לאביה כי התורה
ביארה שהנזק הוא לאביה בענין בתולדת וכש בושת ופגם

השני היא שזאת המיתה היא סקילה כמו שנתכא
בפרשת קמשיםכבר נתבאר זח נו׳כמהדרין׳
והוא מבואר .טהשרשים הכללים שאס האיש אוהאשח ראזים
לביאה אעפ שהם קטנים הבהמה נהרגת ושאין הבדל בזאות
השכיבה בין שתהיה כדרכה בין שלא כדרכה <

ואולם אם לא עמדה בחן עד שבגרה הנה הכל שלה שנאמר
כאונס ונתן לאבי מערה ואין זה אב הנעיעזכצר נתבאר זח

וגר לאתונה יגועדלאתשא שמע םז6

השרש בג מכתובות׳ ומזה המקום יתבאר שהאשה שאינה בחזקת
בתולה כגק המגורשת מן הנשואים והשוטה והחרשת והגיורות
והשבויה ומי שיעאעליו־ז שם רע אין לה המשים כסף שנאמר
וכי יפתה איש בתולה ואלו אינה כחוקת כתולה ׳ והאילוגית גם
כן אין לח המשים כסף לפי שאינה נקראת נערה בעת מהעתים
אבל היה אם קטנה אם גדולה ׳ ואולם יתחייב באלו בושת ופגם
מלבד החרמת והשוטה כבר נתבאר זח השרש בג מכתובות ׳

השרש

הב הוא שאינו מסלם כסף אם לאבא עלידת
כדרכה שנאמר ובי יפתה איש בתולה מן חמקזס

ככר נתבאר זח כט'מסנהדרין ׳

השלש

ביאול המלות ______
ך^ך הוא גר ערק שהוא גר בן ברית וכבר גלמר זה מהדברים
הבלוי ם לו והס האלמנה והיתום והעני מישראל והנה
הזהיר על אלו ספני שנפשם ספלה ואין להם כח והקדים דין
הגד בי לא יחסר ל« רק עור המשפחה ואחרכך הזכיר האלמנה
והיתום כי לא יחסר להם רק סדר ההנהגה והמשא והמתן בי אין

לד□ מי שישא ויתן בעסקיהם כראוי ואהב העני והוא היותר שפל

השקום יתבאר שה.ץ»:רז שמינה ראויה לביאה והיא הפחותה
□שלש שנים ויום אחד שחרי היא הנשארת כתולה קם שאין
ביאתה נכנסת נגדר השכיבה ככר נתבאר זח השרש בג'מבתובות

השרש

הג׳חיא שאם אין הנערה ראויה להיות לו לאשח
כאלו תאמר שהיתר! אסורה לו אינו פטור כפני
זה מהקנס כי התורה לא אכרה טהור ימהרנוז לו לאשת להקל

□עליו אך יהיה פטור □הקנס כזת אס היות חייב מלקות על
כעילתה או אם היתח מהעריות שיש בהם מיתת כד כמו שנבאר
כשרשים הכללים כבר נתכאר זח השרש בשלישי מכתובות׳

השרש

הד רזא שד:,פתה איט חייב ע3פ לשאת אות
חספותח שאם היה הדבר כן היתר .התורה אוסרת
שלא יוכל לשלחה כל ימיו כמו שאמר באונם אך ישלסחטשים
כסף אם לא תה לכנוס כנ> שביארנו כבר נתבאר זח בג □כתוכו'

השרש

הה'תא שאש בא עליה ומתה קודם שעמדה ברין
פער מלשלם קנם שנאמר ונתן לאבי הנערות

חמשי□ כסף והרי אט אבי הנערה בשעת הנתינה ככד נתבאר
זח השרש כשלישי מכתובות׳

 rtnבכרס ׳ לא תונה ׳ דבר ידוע הוא כי יש אונאה כדברי□
אונאר־ן בממון ואוו □1האוגאד־ז אשר בממון אמרו וכי תבכרו
ממכרוגו ׳ אל ונינו איש את אחיו אשר ואולי□ האונאר־ז אשר
בדברים כאטרו והאכלתי את מוניך את בשום ודגה זאת ההונאה
פירשו במכילת אונאת דברים ׳ולאתלחצנו׳ דבר ידוע שאין

זאת האזהד׳שלא נלחץ גופו ודחקהו מענין ותלחץ תל בלעם כי
כבר הקדימה ותורה נזקי הגוף כזאת הפרשה ונעתקה אל נזקי
הממון בהדרגה כמו שנבאר לסוף זאת הפרשה ולוה יהיה אמרו
ולא תתלצנו בממק כי כבר ♦פול שם הלחץ במפק ולפי שסמכו

לאונאה הנה יהיה זה הלחץ אונאת ממון והנה הקדימה התורה
אונאת דבריסכי היא יותרקשהוכבר יורה שזח הלחץוזא ממק
כי כבר אמר אתר זח כענין הממון וגר לא תלחץ׳ ר ר שלא תטה
משפט כמו שיתבאר אחר זח וככר אטיח זה התורה בביאור אמרה
לא תטה משפט גר יתום ואלמנה ׳ לא תענון׳ ר״ל שלא יכעיסם
ויקגיטם ולא יכאב לבם כדברים ולא יאבד ממונם כי זח הענוי

הוא אשר ראוי טתזהיר התודה בזה המקום בענין האלמנורת
והיתומים כי רוב האנשים יקלו בהם לחלשה□ ׳כי אם צעדק

יצעק ׳הרצון ט הנהאםעעוק יצעק וכבר ימצאו בלשוננו רכים
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□שפט

בזח האופן רל שבאה מלת כי תמורת רלד .לא תהיה לוכמשזת
לטנשו בכת ולהער לו מביית הוכו • נשך׳ הוא ריכי׳כמז מהמלות
ד׳ דינרין כה והנה נקרא זד .הקנין נשך לפי שדרך המלויס כסף
כרכי ת לקחת כסף וריכית לפי הזמן כאלו תאמר שירקו כמדה
יתט ככל הדש והרי הכסף ההוא הוא כמו נושך ואוכל תמיד׳
ואולם בהלואת האוכל לא יפ1ל שם נשך כי אין מנהגו זה המנהג

ויהיה מקניט מבואר ׳

ביאור הדברים
וגר לא תונה כדברים ולא תהללנו בממון להנותו
במקה וממכר מפני חולשתו כי אין בשקר קזדתו
כי אתם הייתם גרים כארץ מערים וידקתם עקר הגר כאשר
יערו לו וילהעוהו או ירעה כורת שאם תכזוהו מפני שהוא גר גם

הוא יכול להשיב לכםכיגריםר.ייתם כארץ מערים וכן פירשו
זרת במכילתא ׳והנהאונארת דברים היא כמו שיקראוהו גר או

שיאמרו לו זכור מקשיך ושאר מה שידמה לזה ואולם שאר דיני
אונאת ממק במקת וממכר יתכארו מר .נפרשת כהר סיגי ׳ כל
אלמנה ויתום לא תקנון אפילו כדברים או לגרום להם הפסד
מימונם ואקפ שהיתח האלמנה קשירה ביותר או שהיה היתום
קשיו־ כיותררגה הוזהרנו מלקטת אותם ׳ אם קנה תקנה אותו ׳
ר ל שתהיה תכונתך פחותה שתהיה רגיל לקנותו הנה אם עקזק
יעקק אלי רל שירגיל לעקק כאופן שתבא העקקריז אלי שמוק
אשמק עקקתו רל עקקת היתום והוא הדין לאלמנה ואולם לקהה
התורההיתום בוה הקנין כי האיש הוא יותר ראוי שתשמק
עקקתו מעקקת האשד .לחולשת דקתה כטכק ודגה אקום נקמתם

וחרה אפי והרגתי אתכם כחרב לשלם מרה כנגד מדה באופן
שתהיינה נשיכם אלמנות ובניכם יתומי□ ורז*ל פירשו במכילתא
שזח הקני} הוא הקללה השנית והוא שככר ישים נשיכט במדרגת
אלמנות שתהיינהערוחת כאלמנות חיות כמו שילכו כקליחן

למדינת הים ולא נירי! אה מתו ויהיו הכנים יתומים שלא יניחום

כד ?•1דר בנכסי אביהם כי לא טרק אם מתו והנה הכנים נקראו
יתומים בכל קת שתתמירהסבהאשר בקבורה כאה זאת האוהרח
והו׳הזמןאשר יצטרכו בו לאד נדל להטפל בקניניהס להנהיגם

ואמנם אתר זה אין דינם דין היתומים וראו♦ שתדק כי לא יקר»
קנוי מה שתכליתו לטוב אבל הוא ראוי שיקרא הטבה והנינר־ז כי
השקולות יקראו בשם תכליתם ולזה אם קנה אותם אדם ליסרם
באופן ראוי ללמדם מצות ואומנות ואומר להם בזח האופן דברי□
מכאיבים לבס או שהכה אותם אין  rtrקובר בלא תקשה • אם

כסף תלוח את קטי את הקני שהוא קמך במקומך שאתר־ז חייב
להרוותו כמו שאמרה הקבט תקכיטגו לא תהיה לו כנושה לנוגשו

כאכזריות והנה לא עותר ,התורה להגיה לו חיום אם לא ירצח
לפרוק אכל באח זאת האזהרה שלא לנגשו באופן שלא יגיק
תוקלת למלוח ויגיק עקר ללוד ,כמו שישאל לו חיובו כבד ותא
יודק שאין לו לפרוק ולא קשח זח אלא לעקרו או לכיישז כדי
שיתפרסם בפני רבים קניו ׳ לא תשימק קליו נשך וזאת היא
אזהרה למלוה וכן היא אזהרה לכל מי שתשלם זאת ההשמה קל

יחכמו הפופר והקדים כי הם משימים קליו נשך במה שכתבו
והקיוובוקדשככר יגלההמלור ,זה החיוב וכן יקטר הקרב קל

זה הלאו כי הוא כמו משים קלי ו נשך שאם לא היה זח קרב לא
הניח לו המלוה מקותיו אם תמשכן חבריך בבד לגבורת חונך

ותקח שמלתו המכסה כה ביום הנה תתחייב להשיבו לו באופן
שיהיה כיח ככל יום קד שיבא השמש כי תא כסותו לבתז מין

רלב״ג מלכים א פרק יא פסוק ד

(ד) ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו אחרי אלהים אחרים  -אחר שזכר שנשיו הטו את לבבו לא היה
צריך לומר ולא היה לבבו שלם את ה׳ אלהיו כלבב דוד אביו אם הי׳ הרצון בזה ששלמה היה עובד אלהים אחרים ולזה
הוא מבואר שהרצון בו שאהבתו נשיו הטה את לבבו להניחם לעבוד אלהים אחרים ולהעלים עיניו מהם ומזה גם כן
התבאר כי אמרו וילך שלמה אחרי עשתרות אלהי צידונים ואחרי מלכום שקוץ עמונים הרצון שהניח לנשיו הצידוניות
והעמוניות לעבוד אלהיהם והעלים עיניו מהם ולזה אמר ויעש שלמה את הרע בעיני ה׳ ולא מלא אחרי ה׳ כדוד אביו כי
אם היה ממלא אחרי ה׳ לא היה סובל לנשיו לעשות זה העון הנפלא והעד עוד על זה שהרצון בו שהוא העלים עיניו
מנשיו והניחם לעבוד אלהים אחרים אמרו וכן עשה לכל נשיו הנכריות מקטירות ומזבחות לאלהיהן באר בזה שחטא
שלמה היה הניחו נשיו שתהיינה מזבחות ומקטרות לאלהיהן וזה ממה שאין ספק בו ולזה אז יבנה שלמה במה שהוא
כאילו בנאה אחר שהניח נשיו לבנותה ובכלל הנה לקחו אותם היה סבה לבנות אלו הבמות לע״ג ולזה היה שלמה סבה
לבנינם ובכלל הנה הוא מן השקר באיש חכם כשלמה שיצא לאלו ההבלים והשקוצים עם היותו משיג הש״י יותר
מזולתו מהאנשים וכבר יעיד על זה גם הספרים שחבר ברוה״ק ונראה אליו גם כן הש״י פעמי׳ ולזה לא יתכן באיש
כמוהו שיהיה עובד ע״ג וראוי שתדע שכבר יאמר שכבר עשה פלוני דבר אם בשעשאו בעצמו אם בשעשאו על ידי
שליח כמו שאמר שלמה בנה בניתי בית זבול לך וכבר יאמר גם כן שהוא עשאו כאשר לא מיחה בעושה אותו והיה בידו
למחות וזה מורגל מאד בלשונות שאתה תראה שישיאו האשם בדבר למי שהיה בידו למחות כשלא מחה ויאמרו לו
* שהוא עושה הכל ולזה אחשוב שאמרה תורה הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא ר״ל שאם לא תוכיחהו תשא
* עליו חטא במה שיחטא בו הוא כאילו עשית החטא ההוא בידך ובזה האופן השלישי אמר בזה המקום אז יבנה שלמה:
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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האופן וזה כבואו מן החוש והיה זד p ,כי יחכו קטן  )tכה שלקטו
משם ולוה יקלו האנשים בזה כשהיתח הלקיטה בזד ,האופן זככד

♦תבאר שלמות אלו הדינין כפרשת כי תצא ׳

לעני ולגר תעזוב

אותש ׳ ראוי שתדע שרקציר בא לפי הנהוג משנות לשנה ומי
שאין לו מהענינים מרת שאפשר שיסתפק בו שנח אהה הוא
הנקרא עני לזה העני ן וזה מבואר מאד כי מה יעשח זה שיט לו
כד♦ פרנסת קצת השנה הימצאו לו אלו המתנות בעת שתחסר לו
פרנסתו ׳ והגר הוא גר צדק שקכל עליו לקיים כל התורות
חכרה אותו התורה לפי שיתק יותר שיהיה עני כי אין לו הלק

ונחלה כארץ לפי מה שיתכאר כי מה שיקנה מן הקרקעות ישוב
לבעליו בעת היובל • לא תגנבו • היא האזהרה על גנבת מם!•}
וזה יתבאר מהענינים הנלוים לו וככר נתבאר העונש על גנבתו

נמשפט * ראוי שתדע שעשיית העול כמשפט ♦היד־ז בשני
צדדין אם שישפוט שלא כדין כשיזכה את החייב או כשיהיח ראוי
לשפוט ולגרר הדין ולא יגמר הדק לחמום על דין הזכאי להאריכו
כי זד,ו נם כן על בעניין הנשפט ובכלל הנדה כשלא יתנהג
בענייני הדין כראוי להוציא המשפט לאור כעת הראו♦ לפי הובר
ההוא ויעשה זה בכונח לעשוק דין אהד כר,כעלי דינין הגה היא
עובר על לאו זה ואכנס אם יעשה זהלהיכיף חקירה באיבורת
העני ין אין זה עול אכל הוא יושר ׳ ולא תשא פני דל ׳ הנח
רכונה בזח לפי הדברים דגלוים לו שלא תשא פני דל דיכשפט
להטווח המשפט בפגי דלותו והנה הוצרכה התווח להזהיר
בזרת כי אולי יחשוב השופט כי כפני'שהעשיר כחוייב לפרנס
העני די מחסורו והיה האופן היותר שלם בזה שינתן זח לעני

כפרשת ואלה המשפטים • ולא תכחשו ׳ מפני שהזכירר׳ו
התורה כפרשת  fr-npnהעונש על טי שכחש כעמיתו כפקדון או
כתשובת יד או כגזל ונשבע על שקר כי האזהרה בזההמקוס שלא
לכהש ושלא לשקר רועה לומר שאם כחש לא ישבע על זה לשקר
וכבר נתבאר שט העינש י ולא תשבעו בשמי לשקר ׳ הוא

באופן שלא יבוש כמו שיתבאר בענק הצדקה רנה יהיח צדקח
אס יזכה הדל ויתרפנסמהעשיר דרך ככור לזח הוצרכה התווזח
להזהיר בזח כבאור כי על בלפנים ראוי שישפטו כדין׳
ולא תהדר פני גדול ׳ רוצה לומר בבואו לוי ן ועניין ההידור
שלא יכבוהו השופט בבואו לפניו לדין יותר מבעל דינו כטעם

האזהרה טעכור על שבועת בעיי שנתבאר העונש בזהבפרשרת
ויקרא וגתכאד נזה המקום שבכר יעברו על השבועה אף עלפי

והו־ררח פני זקן והטעם בזח שאס יראח בעל דינו שהגדול
מכובד בעיני השופט ירא שהריח דעת השופט קרונה לו ויצטער
מזה ויכאב לבו ער שלא יוכל לסדר טענותיו כראוי כפני הש פט
לו שנו שלא יועילו לו טענותיו ׳ בצדק תשפוט עמיתך׳

שאינה בשם הסיור,וכיון שהיא כשם מהשמות שנקרא בהם השס
יתעלה שנאמר ולא תשבעו בשמי לשקר בכל שם שהוא שטי <
וחללת את שם אלהיך • הוא מבואר ששבועת שקר הוא הלול

השי שאש היתרה גדולה מעלתו אצל הנשבעכראוי היחגשבד
תכלית השמירה שלא ישבע כשמו הנככדלשקר ׳ לא תעשוק
את רעך ולא תגזול ׳ הנה הגזלה הוא דבר הנגזל כעין מיד
הבעלים כחזקה כמו שאמר ויגזול את החנית מיר המצרי והעושק
הוא מרה שיכבוש האדם מזולתו כחזקחולז^ ירעה להשיבו לו
כאלו תאמר שיכבוש שכר שכיר או הלואה או פקחן וכבר נתבאר
בפרשת ויקרא שככר יתחייב להשיב הגזלרת או העושק .עט
שהוא מבואר בנפשו • לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר •
הנח הלנת פעלת שכיר לא תהיה כשכיר לילה כי לא נתחייב לו
השוכר שכירותו עד סוף הלילה ולזה תהיות זאת ההלנה בשכיר
יום ונתנה התורה זמן לבעלים לפרוע השכיר ער סיף הלילות
ומשם ואילך יתחייב כלא תעשרתומזה המקום יתבאר ששכר
שכיר לילה גובה כל היום עד הלילה ובבא הלילה יעבור עליו
בלא תעשה כי היחס אתר ועליו אמרח תורה כמה שיבא ביומו
תתןשכרו • לא תקלל הרש׳ היא האזהרה שלאלקלל אחד
מישראל והנה זכר החרש לפי שהוא נלת• שומע ובלתי מתפעל
□זה ועם כל זח הזהיר על קללתו וכל שכן שראוי להזהד מלקלל
מי שאינו חרש כי יקרו מזח קטטות והפסדים בקבוצים המדיניים
ואולם המקלל את רמת אינו חייב כי הוא בזה הרין למנדת
□החרש וזח מבואר מהשרשים הכוללים ׳ וראוי שתדע שלא
יתחייב על הקללה אם לא יקלל כשם מהשמות המיוחדים לפיס
יתעלה כמו שביארנו כפרשת ואלה דמשפט׳ם ׳ ולפני עור
לא חתן מכשול ׳ הרצין בזח שמי שהוא עור כדבר לא תתן
מכשול לפניו להפילו כאלו !תאמו א□ שאל ממך מדבר מהאם
היא מותר או אסור ואמרת לו כדבר האסור שהוא מותר או שאל
ממך עצה וני זת לו עצה בלתי הוגנת להזיק לו באי זח אופן שיהיה
או אם היה האיש ההוא כעל תכונות רעות והמצאת לו הדברים
אשר בהם יעשה הרע ת הנה בכל זח יעבור משום לפני עוד לא
חתן מכשול ומי ששם מכשול בדרך להפיל חעזכר שעובר שם

עוכר נם כן על ז»ח האזהרה התחייב עס זה כנזקיו לפי מדו

לפי שלא ציה נזה אהד אמרו לא תעטו עול במשפט והמתין
להזכיר זה אחר אלו הלאוין הוא מבואר שזו היא מצורת עשח

ואמנה היותו כנגד לא תעשו
כנגד אלו הלאוין הקודמים
עול במשפט ׳ ולא תשא פני דל ׳ הוא □בואר כי מ׳ שיעשה
עול במשפט או ישא פני דל במשפט איננו שופט נצדק וכן יתבאר
כי מי שיהדר פני גדול איננו שופט צדק כי הוא ככה באופן □ח
אל שיתחדש עול כמשפט כמו שקדם ׳ לא תלך רכיל כעמך׳
ענין הרכילות הוא שיכפר האדם דברים מאיש אחד ,לאיש אחר
אף על פי שהם דברי אמת באופן שתוכל להתחדש בזה שנאח
ותחרות ביניהם כי בזה מההפסד בקנקן המדיני מה שלא יעלם
והנה יתבאר מזה שהוא ראוי להזהר מלספר בגנות חבה וזח
שאם הזהירה התורה מסיפור הדברים שיכאישו ריח האיש ההוא
׳בעיני איש אחד או כעיני האנשים מיוחדים כל שכן שראוי שיזהר
□סיפור הדברים שיבאישו ריח האיש ההוא בעיני האנשים
כלם׳ לא תעמוד על דם רעך׳ זכרה התורה זאת האזהרח
אחרי הלאו הקידם להורות שהרכילות מכיאהלהרינת נפשורת
והנה עניין זאת האזהרה שמי שיוכל למלט מהמזח איש אתדאס
בדבריו אס בהשתדלותו אם בפעולותיו הנה הוא עובר על זאת

האזהרה׳ לא תשנא את אחיך בלבבך׳ רוצח לומר אף עלפי
שלא י ויק לו כלל כיק ששונא אותו בלבו עובר על זאת האזהרה
ורגהתועלרת זאת האזהרה מבואר כי השנאחאפשר שתכיאהו

לחטנעמהשתדלווח בהצלתו ולזה סמך עניין זאת האזוזרד־ז
לאזהרה הקודמת וכן אפשר שתביאהוהשנאחלהמנע □הוכיחו
כשיעשה דבריס כרתי ראויים ולזה סב,ך לזחחצווי הנמשך
לו הוכח תוכיח ארח עמיתך ׳ [־ולא תשא עליז חטא׳

'רוצה לומרכשיעשה דבר כנגדך או כנגר השם יתעלה תוכיחנו
והנח יש בתוכחתו אותו
כדי להשיבו אל הדרך הטובח
תועלרח אם עשחדכר כנגדו כי אולי יתקן ארח אשד עותואו
יראהו של«^ עשה דבר כנגדו או א□ עשה כנגד השם יתעלה
;׳לוה ראוי
יש בהוכחתו תועלרח להשיבו כדרכו הרעח
שתהיה הוכחתו אותו כאופן שיתכן שיגיע מהחוכרת זה התכלית
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 rm» 1mכשיאמר לו ביט לנין עצמו וכרים מושגים לבכז
לעבודת השם יתע ומחזיקים אותו מאלו הפעולות המגונות לא
כשיאמר לו מזבקגנמדאושיספרבננותז בפגי כני אדם כי בזה
מתוכחת ישא עליז חטא ומוכיח חצחלומד שככו יהיה המוכיח

כשיודח מהזרע האחד עם ואחר מיעוד סורנש
באמון שיקרא כל הזרוע בשם הזרע אחד הנה ה
כלאים כי ומדקדק לזרוע הזרע האחד לא יקפיו

נתערב בו מזרעאחר וחנה עסח עלזה השעו

חפא כזה בביימו אז בפני כני אדם ולזה ומהיר התודה שתחיה
זאת התוכחת באתון שלא ישא עליו ומוכיח חטא ׳ לא תקום זל
מטור את כני עטך׳ באור אלו חאזהו־ות לסד מענינו מהוא במח

נתערב עם הזרע מזרעים אחרים אהד סכר בת
הם כלאי ם אבל כפחות מזח השעור אינסכלאי

מבין בני אדם מהעור קצתם כקצו־־ז בדברים שדרך משכינים
להעזר קצתם בקצת אשר יקשה בעיניהם כאשר לא יעזרו מהם

כשנתערבו מיני תבואה או קטנית קצתה בקז
נתערכו זרעוני נגח כתבואה או קטנית לא יהיה

בזח האופן זזה מב אר מן החוש בדברים ומדיניים כי ככר יקשה
לאדם בבקשומשכ׳נושישאלהו כלי מחמעטמהזמן ולא יתרצה
להשאילו לו והפיה □בואר כי שכמו אלו העניינים תתחדש בינם

כי ככר יהיו פחות אחד מכר כשנודע ועם בל זה

מריבה ואש יקח האיש נקמתו סמנו בכמו זח האופן תשאר השנאת
ביניהם והמריבה ולזה הזהירה תורה לזית יקום אכל אס יקרר־ז
שישאל ממנו כלי מה מי שמנע ממנו כליו ישאילהו לו כי בזרת
האופן תסור הקטטה סכיניהם והזהירה עם זה שלא יטןר בלבכו
זח הענין כלל כדי שתסור הקטטה סכיניהם ויהיו באהבה זלזו־ז
סשך לו הצתי הנמשך ל זה ׳ ואולם בנזקי ומטין והתכלות לוא
הזהירה שלא יקום ולאישור אכל התבאר במה שעבר שככר ♦קח
נקמתו מכנו על יד כית דין וכל שכן שלא הוזהר מחנטירה ולזרת

טח שקבלו מפי משה רכינו עה והוא אחד מכו

מורגש כנזרע והמשל כ♦ זרע כתב אם נתערב

כשלשים שיעורים מתבואה או קטנית הנה ג

הכרוב מהארץ הנדרעו־ת שיעדר שוה לשיע
התמאח או הקטנית ולזה יהיה שיעדרו אהד ו

מהמקום שיזרע כו המעורב רוצח לומר שאם 1
מהזיק שיעור אחד מהארץ כאלו תאמר אמה
שנתערב עמה מעשרים ושלש אמות סרובקו
והנה מבואר שאין הסבה כהרחקת כלאי דרעי!
העין לא מפני יניקתם מחלק אחד מהארץ ש

וזיניחח ל4א היתוז החורו-י
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  ■•» I- -- rןUll'^1 40׳ שאנחנו מהוייכיה לקרוא לשלום לאסור נלחם עסו הנח לא
נעשהקלעסון ומואב בהיותינו נלחם׳' עמהס כאי זה עת שיהיה
וזח תא ענין זאת האזהרה׳ לא תתעב ארוסי כי אחיך הוא ׳ הזהיר
שלא נתעב אדומי ומערי סלבא בקהל כסו הקבין בעמוני ומואבי
אבל כשנתגיירוחרור השלישי יהיה מותר לבא בקהל יי' וחם כני
בניהם ׳ כי תעא מחנה על אויביך וגו' ׳ אמר כשתעא להלחם על
אויביך ושמת העיר בסעור בדרך שבני ישראל יעמדו נטחנה
לעור על אויביהם עריך שישמרו סכל דבר רע כדי שלא יסור
מהם השגחת השם יתעלה ׳ כי יהיה כך איש אשר לא יהיה טהור
מקרה לילה ־ הנח ס מך זה למה שאמר ונשמרת מכל דבר להזהיר
שלא יהרהר בעברה ביום ויבא לידי טומאה כלילה ועוח שיעא סן
המחנה ההוא לעי שהמחנה ההוא הוא קדוש להיות בו שכינות
זידמות שזח יהיה לבד כשיהידה שם ארק אלהים נאמדו כי ה
אלהיך מתהלך בקרב מחניך ומזח המקום למדנו שבעל קרי יועא
חוץ מהמקדש שהוא מחנה שבינה והוא אך מטחנה ישראל לא
יצא כי אס השענרע כמו שקדם מאמת כדר ישב מחוץ למחנות
מושכו ועיהו לטבול ולהעריב שמשו כמשפט טי שתעא ממנו
שכבת זיע ׳ ויד תהיה לך מתון! למחנה ונום'׳ עוח שיתקנו מקום
טתוץ למחנה שיפנו שם לכבוד השם יתעלה שהוא מתהלך כקרב
המהנה י עם שכזה ישמור המהנה מהעפוש ההוא ולזה גס כן

עוהו שתהיה לו יתד אעל כלי מלחמתו שיחפור בו הארץ כשיפו n
ויכסות בעפר צואתו ויחיות זה סבה שלא ירגישו בעפוש ההוא
במחנה הקדוש ההוא ויחיה כבוד לשם יתעלהומזה המקום למדנו
שאין ראוי להתפלל ולומר דברי קדושה במקום שיש בו עואר .א ס
לא חיתח מנוסה ׳ להצילך ולתת אויבך לפניך׳ התכלית הראשון
הואלחעילך ואם זכירת שתדבק בך מן ההשגחותשיתן אויבך
לפניך יעשה זוז גם כן ׳ ולא יראה כך ערות דבר ושב מאחריך ׳
מגיד שאש יראה השם יתעלה בהם שום תטא ודבר מגונות תסור
שכינתו מהם ולמדנו מזה לפי ..,כנו שהעיוות לא יספיק כת

הכסוי אם היה שתיאות והיד ,זה כן בי ענינד־ו יותר מגונות ג♦
ראותח מביא להרהר בעברה \לא תסגיר ענר אל אדוניי ׳ חנה
זאת האזהרות כעבד כנעני שכרה מהועדה לארץ לארץ להטלט
מאדוניו הישראלי והראיה על זה כי העבר האמור סתם בתורזת
הוא עבד כנעני והוא מה שאמר בהם מחם תקנו עבד ואמות •
והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם ׳ עמך ישב בקרבך ׳
רועה לומר כארץ בקרבך לא שיהיה לו עיר לעצמו ׳ במקום
אשר יבחר כאהד שעריך ׳ אך לא במקום הבחירה ׳ בטוב לו לא
תוננו ׳ רועה לומר ביותר נאות לו לצאת ממנו פרנסתו ואף על
פי שאי ננו יותר טוב מעד עעטו ׳ לא תונט ׳ זאת אונאת דברים
והנה זה חעכד יהיח עתה גר ערק כי העבדים נכנסו ברוב המעות
לא יחסר בהם לא שיצאו משעבוד האדון ואז הם גרי ערק כי לולי
שעכוד הארק חיו מהוייכים בכל המעות אך ספני שעבודו הם
פטורים מסעודת עשה שהזמן גרמא \ לא תחיה קרשח נבנוח
ישראל ׳ רוצח לוטו פנויה מוכנת לתשמיש לכל אדם ׳ ולא יהיה
קדש טעי ישראל ׳ רוצה לום'שלא יתפרץ האיש לבעול הפנויות

ולזה אם היה האתנן או המחיר דמי׳וקנה מהם בהמה עוף למזבח
אינו עובר על זאת האזהרות והנה הזונד־ו תקרא מי שיש אסור'
בבעילתה כמו גרושה לכהן הדיוט ולמנה לכהן גדול ומה שירמוז
לזה ואולם חאחררת שאין אסור בבעילתה תקרא קדשות ׳ ולזון
תמעא על הרוב שם הזונה באשת איש וכת איש כהן כי תהל
לזנות הנח אמדו אל תחלל בתך להונותח ׳ ירמה שהוא □זאר־ן
הכוונה שאם הית' אשת איש אין ביד ר,אכ לחזנות' גס לא הוערך
לזאת האזהרה וככלל הנה הזונה יהיה הרצין בה השטיה והגשת
מדרכי רתורח מדבר הבעילה ולוח תהיה הזונות נבעלת נעילה
אסורה מן התורה ואולם אתנן זונה הוא מה שיתנה האיש לתת לה
בזנות ההוא והוא אתנן לה אחר זנותה כאלו תאמר שאמר לח אם
תנעלי לי או לפלוני אתן לך טלה אחד וננעלה לו ונתן לה טלה
אחד תכף הרי זה אתנן זונה ואס לא נתנו לה אלא לאחר זמן מח
ביק שלא יחד לה הטלה שנתן לה באתננה אין בו דין אתנן זונח
בי לא חיה זה אלא פרעק הוב שהיה חייב לח תכף אחר הבעילה

והרי נשתנז-ז האתנן וכן אם הקדים לתות לה האתנן קורם
הבעילה והקדישה אותו למזבח והקריבתו קורס רעילות אינו
אתנן זונות כי עדיין לא נהיה הזנוח ׳ וככר נתבאר בכלאי
הכרם שאין אדם אוסר רבר שאינו שלו ולוות אם נתן לות
באתננה מה שאינו שלו אינו נפסל עוף קדשים להיותו מוכן
אל העיפפוח והבעלים מספלין בהבאתו עד העזרות הרי הוא
כמו שלו לפסל והנה סחיר כלב הוא שיחליף כלב בבהמות
או עוף אחד או הרבה והנות נפסלו אלו למזבח כי הס תועבת
השם יתעלות כמו שזכר והנח אחשוב שאמר זה בכלב לפי
שהוא שטוף מאד במשכב זכור ולזות מנע מחירו וחשבו
כמו אתנן זונח ומוח המקום נלמד שהאתנן שנתן על המשכב
זכור הוא פסת־ 1למזבח עם שהוא יותר מתועב מאתנן
הזונות וראוי שנלמד מזח שהרובע והנרבע פמלין למזכה ני
נם הסחיר כלב פסלות התורה מפני היותו רובעוגרבע והנח
בזאח האזהרות תרעלח אחר כללי אך אינו מיוחד כמו
הראשון והוא כי הזונה תהיה על הרוב אשת איש והיא ראויה
להיוח לבעלת לבד ובחת הנשים לבעליהן חזק מאד ונם
הכלב להיותו חזק האהבות הדמיוניות לבעליו היות ראוי
שיחיית לבעליו לבד ובריתו עם בעליו חזק ,כאד והנה הדברים
אשר חיו בלי להתנכר דבר ממשלה למי שהוא לו אין ראוי
שנשימתו כלי להכיר הממשלה לשם יתעלה הנה זהו כיאור מה
שעריך לבאר בזאת הפרשה שהגבלנו ביאורה ואלו התועלזח
המגיעות ממנה השיג׳
הראשק הוא במעות והוא טח שעוה
התועלת
מענ׳ןמועיאשם רע מה עונש לו או לה
צם דבריו אמתיים וכבר ביארנו התמלח כזאת המ׳לוה אעד1

התועלת
דלבג

fcf

V

י

ביאורנו דה׳
השני הוא כטעות והוא מה טעוח מהעונש
לשוכב עם אשה בעולת בעל ולה והנח
התועלת כמת המצוה טכואר ׳
ז1

»
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1

התועלת

ftff
התורה בהרחקות עמוני ומואבי סבה תכלול הזכרים ו^זחאין
זאת האזהררת נוהגת כי אם כזכרים וחוזי* מה שזכר מרוק לבכם
שלזי־ז קדמו לישראל כלחם וכמים בצאתם ממצרים ושככר
השתחל למשחית ישראל לזה הזהיר שאם נלחםעסהסלא
נקרא להם כשלום׳
התשיעי הוא במצוות והוא מה שהזהיר
התועלת
מלהרחיק אדומי ומצרי לעלם אך וזתר
להם לכא כקהל הדור שלישי שיולדו להם ולפי שתלרת העני}
בלירה צריך שתהיה האם שניה כדרך שיהיה הנולד לר .שלישי
והנח הדחיקה התורה המצרי והאדומי יותר מהאומות חנשארוות
לרוע מנהגם כמו שנזכר במורה כמעשה ארץ מצרים ועוד שאדום
לא הניח את ישראל עכור כגכלוולולי שהיח אתם אחינו והיינו
גרים כארץ מצרים היינו מחזקים אותם עד עולם כמו הענק

בעסק ובמואב׳
העשירי הוא במצות והוא מה שצוגו להשמד
התועלת
במחנה מכל דבר רע בדרך שתדבק ההשגחה
האלה ת בט ולחרחיק חרואה קרי מתטחנה כדי שישמור כל אדם
סחרהורים הרעים המביאים לירי ראיירת קרי כי ישיגהו מזות
בושת נפלא נם הרחיק הצואה מהמחנה הקדוש כדרך שלא תראח
ערות דבר כמקום הנכבד ההוא שהשם יתעלות מתהלך בקרבו
ומפני זה שה לנסות הצואה לנקיות לכבוד השם יתעלה להסיר

התלעלח

חעפושמשם
האחת עשרה הוא במצות והוא להודיע הכת

ישוב ארץ ישראל כ• גם העכד הכנעני הכורח
שם להטלט מאדוניו הישראלי הדד בתוצח לארץ נצטזינושלא
נסגירהו אל אדוניו אך ישלחנו חפשי מעצמו דהירת נר צדק
ורצתח התורה שישב עטנו בקרבנו לא כפני עצמו כרי שנישירהו
למצוות התורה ומפח שרצתד־ז התורה כזה יתבאר שאם רצות
העכד לברוח מעם אחגיו וטעם השם יתעלרת כאלו תאמר
שרצח לשוב לדתו ולארצו הנח נסגירהו אל אדוניו כיחתנאי
הוא שלא ירצדת להנצל כ♦ אם מעם אדוניו ושישב עמנו
בקרבנו

התועלת

השתים עשרה הוא במצות ותא טח שאסר
הקדשה מבנות ישראל לבד והקדש נם כן
להרחיק הזמה מהעם הקדוש והנה סמך דבר הקדשה למה שזכר
מדכרהעכד כי השפחו־ת כנענית היא כמו קדשה והותרה לעכד
עברי או לעבד כנעני שלא כא ת והוא מבואר עוד שהקדשות
מהגוימלא הזהירה התוררת עליהם כי לאאסרותתורהרקררך
חוזנזת שנאמר לא תתחתן כם ׳
השלש עשרה הוא במצית והוא מה שהזהירה
התועלת
הרה □הביא אתנן זונח ומחיר כלב ביתה
אלחיך לעשיות סמנו קרבן וכבר זכרנו התועלת חמגיע מזארת

תשובה פ״ג

תדטו

אלו שמנעו אף על פי שהן ישראל אץ להם חלק לעולם הבאנה .ויש עברות
קלות מאלו ואף על פי כן אמרו חכמים שהרגיל בהן איו לו חלק לעולם הבא
[כה] ואלו הן.המכנה את חברו"),
כ_3לןזתרחק מהן ולהזהר מהןט).
והקורא לחברו בכנויו ,והמלבין פני חברו ברבים"!) .והמתכבד בקלון חברונט>,
והמבזה תלמידי חכמים ה ,והמבזה רבותיו סאא והמבזה את המועדות סב) ,והמחלל
אימה על הצבור ורודים בהם בחזקה .והדברים

שלא מנה ג״ע משום דבהדיא בש״ס דיש לו

ידועים וארוכים .ולא דוקא אימה יתרה אלא

חלה״ב ,מההיא דמציעא נט א ,ועיין לעיל ציון

כל שהוא מפחיד אותם והם יראים ממנו הרי
הוא בכלל זה .זת״ד

ועש״ב.

גה) כתב האו״ש כוון רבנו לדברי רבנו
חננאל בתענית דף ה ע״א תרתין הוא דעבדי

הא עשרין

כא.
בז) כ״ה הנו״ס בכל כ״י המכנה את חברו,
לפנינו במציעאה נח ב "המכנה שם רע לחברו"

ועיין

כס״מ

לא כת״ר "רע"

שהקשת אמאי

וכתב הד״ח

וכבר העיר עבה״מ כי בד״ס ע״פ כמה כ״י ל״ג

ואנו קבלנו מרבותינו כי אלו הן כ״ד חטאות

בגמ׳ "רע׳ /ונראה כי לפני רבנו לא היה גם

ותרתין

שביקו להו.

בכאן ,הם מפורשים בתלמוד ארץ ישראל שאין
להם חלק לעולם הבא.
1אה״ו™*♦ש׳אלא

"שם" וכ״ב מדברי המאירי ,דלאו דוקא שם

נו)

כ״ה הבוס׳ בכל כ״י ,ובנדפס "כדי הן

עצמו

כל כנוי.

ומפרש רבנו

יוצר הכבוי

"המכנה" שהוא

ומחוללו" ,וקורא

לחברו

להתרחק מהן ולהזהר בהן" ולשאלה מאין ידענו

בכנויו" הוא כבר כנוהו אחרים .והוא האמור
בש״ס אף על גב דדש ביה.

בהן עברה על מה שכתוב בתורה ,כבר השיב
רבנו בפיהמ״ש סנהדרין פ״י הל׳ א וז״ל וכבר

נח) בבא מציעאה דף נח ב .ואין דין זה
כלומר שאמרו בו שאין לו חלק לעולם הבא אלא

אותו אין

באדם כשר ,כמש״ר בפ״ג חובל ומזיק'הל׳ ז

לו חלק ,אמרו המלבין פני חברו ברבים אין לו

אע״ם שהמבייש שאר העם בדברים פטור מן

בכנויו,

עון גדול הוא ,ואין מחרף ומגדף

שאין להם חלק

לעוה״ב

כיון שלכאורה

הזכירו דברים זולת אלה שהעושה
חלק

לעולם

הבא.

והקורא

לחברו

אין

התשלומין

והמתכבד בקלון חברו ,לפי שלא יבוא מעשה

לעם אלא רשע שוטה .ואמרו חכמים הראשונים

מן המעשים האלו — ואע״פ שהם קלים לפי

שכל המלבין פגי אדם כשר מישראל בדברים

מחשבת התושב — כי אם מנפש חסרה שלא

אין לו חלק לעולם הבא.

הגיעה לשלמות ,ואינה ראויה לחיי העולם הבא.

ע״ש.

וכת״ר שהן

קלות

מן הראשונות,

כי

הראשונות באמונה וכפירה ,או בנזקי הרבים.

מה שאין כן אלו שאינן אלא שחיתות מדות.

־

כבר קדם לעיל פ״ו דעות הל׳ ד ,ושם

נט)

ציינתי מקורו כפי שכבר ציינו רבים ,בירושלמי
חגיגה פ״ב הל׳ א.

ס)

בסנהדרין צט

ב,

לגום׳ הש״ם לפנינו

ועיין כס״מ לקמן שתמה מה הוא קלותן .וכתב

ראה לקמן בדברי הכס״מ ,אך נראה ברור כפי
שהעיר עבה״מ שנוס׳ רבנו כנוס׳ השאלתזת

היורדין עולין חוץ משלשה ,שהקשה וא״ת והלא

לברכה שאילתא קסז:־תניא ר׳ אומר כל עברות

עבה״מ עיין שטמ״ק לב״מ נח ב'בהדיא דכל

שבתורה

יוה״כ

מכפר

חוץ משלשה דברים

איכא מינים ומסורות וחבריהם שאמרו בפ״ק
דר״ה שנדונין לדורי דורות .וי״ל דהכא לא

הלועג על חברו והמפר בריתו של אברהם־ אבינו

איירי אלא באותם הקלים שאין דינם בגהנם אלא

והמגלה פנים בתורה ,ריב״ל אמר אף■ המבזה

י״ב חרש ,ובהא קתגי חוץ משלשה שנדוגין בו

תלמידי חכמים ,ר׳ יוחנן אמר אף המבזה את
וזכרו' בפני תלמידי חכמים ,וכתב העמק שאלה

הכא הקלות ביותר אלא שהרגיל בהן אין לו

שם וא״כ לפי הכלל דהלכה כריב״ל לגבי ר״י

חלה״ב ,ולפ״ז שפיר לא מנה ג״ע ע״ש עוד.

מיושב

בהלכות תשובה •שפסק

ואין דבריו נכונים .כי אין לדעת רבנו עבירה

דממה ת״ח אין לו חלה״ב .ע״ש ,ונראה דרבנו

ממצב למצב לאחר המות ,וכדלעיל ציון יח .ומה

לא היח גורס בדברי ר״י "אף" שאם כן ר״י

יותר זמן ,וכנראה שזו דעת רבנו ,ור״ל דמנה

פסק

הרמב״ם
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תדטז
את הקדשים

ספר המדע
[כו] במח דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעולם

מבא בשמת בלא תשובה .אבל אם שב מרשעו ,ומת והוא בעל תשובה הרי זה מבני
העולם הבא .שאיו לד דבר שעומד בפני התשובה .אפלו כפר בעיקר בל ימיו

.מוסיף ולא סליג ואמאי לא הביא גם דר״י דליכא היינו מושך ערלתו שמנה בהדי הבד דלעיל ,אבל
דפליג עלית ,אלא משמע דלא גרים "אף" והוי קשה למה לא מנה גם מגלה פנים בתורה
ואה׳2ח/173?^7אשתמטתיה הא דלעיל הל׳ כא] וי״ל דבסנהדרין
ר*י חולק והעלה כריב״ל.
סא) עיין עבה״מ שהביא דברי רבנו בפיהמ״ש דף צט אמרינן דמגלה פנים בתורה היינו מבזה
סנהדרין פ״י סוף הל׳ א שכבר הבאתיו לעיל ת״ה או מבזה חברו בפני ת״ח ,וכבר מנה רבנו
ציון .לז. ,בבארו מלת "אפיקירוס" שם כתב :מבזה ת״ח דפסק .כרב ור׳ חנינה דאמרי התם
ולסיכר מגיהים שם זה בסתם על מי שאינו הב? ולא כר״י וריב״ל דאמרי דהיינו מבזה
מאמת ביסודות התורה ,או מבזה את החכמים חברו .בפני ת״ח .דאע״ג דהלכה כד״י לגבי רב
או איזה תלמיד חכמים שיהיה ,או רבו ,ע״ש ,מ״מ ר׳ חנינה אפשר דעדיף מר״י וריב״ל כיון
והוא אמרם דף צם ב ,כגון דיתיב .קמי רביד! דאיכא רב נמי בהדיה ,וכיון דהוא מירי דספקא
ונפלה ליה שמעתא בדוכתא אחריתי ואמר הכי פסק לקולא .ומכנה שם לחברו תניא במציעאה
אמריגן התם ולא אמר הכי אמר מר ,ושם בדף דף נה דאין לו הלק לעולם הבא ,ואמר שם
ק מפני מת נענש גיחזי מפני שקרא לרבו בשמו .דאפילו •דש ביה בשמיה ,ופרש״י כבר הורגל
ומה ששנינו .גיחזי אין לו חלה״ב הוא מפגי בכד שמכנים אותו בכך ואין פניו ־ מתלבנות,
שקראו לרבו בשמו .ע״ש.
ומ״מ זה להכלימו מתכוין עכ״ל; נראה מדבריו
סב)־ ק ,והמבזה את המועדות אין לו חלק דאי דש ביה בשמיה וזה אינו מתכוון להכלימו
לעולם הבא; והמחלל וכר .והוא משנה באבות דשרי ,ובוחן לכבות הוא יודע .ורבנו כתב
פ״ג הל׳ יד .ומלשון רבנו בפ״ו יו״ט הל׳ טז— המכנה שם ,ולא  .כתב שם רע .ונ״ל שכתב כן
יט משמע שביזוי המועדים אינו חלול יו״ם או לרבות הא דדש ביה בשמיה שכבר אין ׳נראה
חוה״ם בעשיית מלאכות האסורות בהן ,אלא כל בעיניו שם רע ואפ״ה אסור ,ומה •שמנה רבנו
שאינו מכבד את המועד באכילה ושתיה ומלבוש קורא לחברו בכנוי ומתכבד בקלון חברו לא
נאה ועסק התורה נקרא מבזה את המועד ,אחד ידעתי מקום שבו יאמרו שאיך לו חלק לעוה״ב.
יו״ט ואחד חוה״׳מ .ושם כתב "וכל המבזה את רק במגלה דף כח אמרו שאמר ר׳ נחוגיא בן
המועדות כאלו נטפל לעבודה זרה" והוא בפסחים הקנה אחד •מהדברים שבשבילם הארלד ימים
דף קיח■ .
בעבורם הוא שלא נתכבד בקלון חברו ,ור׳ זירא
סג) היינו שאינו נוהג בהן כבוד ,וכעין אמר מהדברים שבשבילם -האריך ימים הוא שלא
אמרם בפסחים מ א ביששכר איש כפר ברקאי קרא • לחברו בכנויג וי״ל לדעת'רמו •היינו• קורא
שמכבד את עצמו ומחלל קדשי שמים דהוה לחברו בכינויו היינו מכנה־ שם ׳ ■לחברו כיון
כריך ימה בשיראי ועביד עבודה.
דאמרו דאפילו דש ביה בשמיה אי׳ב אינו המכנה
וז״ל:
הללו
וכתביהבס״ט על שתי הלכות
הראשון .וממה שאמרו אע״ג דדש ביד .בשמיה
במסכת אבות ס״ג מי״א ר׳ אלעזר המודעי אומר למד רבנו לקורא לחברו במוי ,וצ״ע.
המהלל את הקדשים והמבזה את המועדות והמפר
כתב מקר״ק עיין כם״מ ששאל למה לא מנה
בריתו של אברהם' אבינו והמגלה פנים בתורה רבנו מגלה פנים בתורה וכו׳ ע״ש ,וליתא;
שלא כהלכה־ והמלבין פני תברו ברבים אע״פ דבסנהדרין צם הכי איתא אפיקירום ,רב ור״ח
שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלה״ב .זה המבזה• ת״ח ,ר״י וריב״ל ■המבזה חברו בפני
וקשה לי למה לא מנה רבנו מפר בריתו של ת״ח ,בשלמא למ״ד מבזה הברו אפיקירוס מבזה
אברהם אבינו ,ועוד מנ״ל שאלו קלות ת״ה מגלה פנים ,אלא למ״ד מבזה ת״ח אפקרום
מהראשונות ,דמי המיר בעל לשון הרע ממבזה מגלה פנים מאי כלור מנשה .א״ד מגלה פנים רב
מועדות .ואפשר לומר שמפר בריתושל ־אברהם ור״ת המבזה ’.ת^ח ר״י וריב״ל ׳זזמבזח חברו
רוזתצסוי.
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תשובה ©"ג

.תריז

ובאחרונה שב יש לו חלק לעולם הנא < >nשנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר
ננז] כל הרשעים והפושעים והמשומדים וכיוצא בהן
יי ורפאוזיו  mwמ יפ>•
שחזרו בתשובה ,בין בגלוי בין שחזרו במטמוניות ,מקבליו אותן ,שנאמר שובו
בנים שובבים (ירמיה ג «> ,אף על פי שעדין שובב הוא שהרי בסתר בלבד חוזר ולא
בגלוי ,מקבלין אותו בתשובה .010

[א]

פרק רביעי
עשרים וארבעה דברים מענביו את התשובה » .ארבעה מהן עון־גדול ,והעושה

בשלמא למ״ד ממה ת״ח אפקרוס הוי ממה

בהם .ונראה דקאי לכל הנו שכתב בפרק זה
גם לאפיקירוסין ,ואע׳׳פ שכתב בפ״ב דע״ן

אפקרוס ,מאי היא ,דאמרי הני רבנן ע״כ ,ולפ״ז

שהאפיקירוסץ אין מקבליו אותן בתשובה
לעולם ,כבר כתב שם והאפיקירוסין הם התרים

אפקרוס ,ומגלה פנים כתב לעיל העושה עברות

אחר מחשבות לבם בסכלות דברים שאמרנו עד

ביד דמה והיינו כמנשה ,וליתא לדברי הכס״מ

שנמצאו •עוברים על גופי תורה להכעיס בשאט

וכר ,ע״ש .וכאמור דברי רבנו ברורים בלי כל

בנפש ביד רמה ואומרים שאין בזה עון ,משמע

זה,

דברינו אפיקירוסים
מקבלין אותם ,עכ״ל;

.

.

,אוצי וזוזכמוזן

חברו אלא למ״ד מבזה הכרו מגלה פנים הוי

פסק רבנו כלישגא קמא כרב ור״ת המבזה ת״ח

בפיהמ״ש אבות פ״ג הל׳ יד ציין רבנו

סד)

דוקא הוא

דקאמר

שאין

מקור דבריו וז״ל :בגמר פאה !ירושלמי פ״א

^,.וקושיתו הראשונה דמפרש רבנו דקאי אכל

הל׳ א) אמרו בכל הדברים שאמרו חכמים בהן

רשעים ופושעים ,כבר תירץ הלח״מ דלאו פירוש

שהעושה אותם אין לו הלק לעולם הבא ,אמרו,

הוא אלא נוסחה ,וז״ל ופרש״י דוכולן אגזלנים

מה אנן קימין ,אם בשעשה תשובה אין לד דבר

ועמי• הארץ קאי .והתום׳ דחו פירושו ופירשו

תשובה ,אלא בשלא

עשה

פירוש *אהר .ורבנו גורס כגרסת הרי״ף שגורס

שחומר

אותן

כל הפושעים שחזרו בהן וכו׳ ,ונתבארו דברי רבנו

העברות שהזכירו בהן אין לו הלק לעולם הבא

לפי •גרסא זו .עכ״ל .ולקושיתו השניה •דדברי

יותר על שאר העברות שהיסורין עם המיתה

רבנו סתראי מכאן לפ״ב ע״ז אין צורר למה

אינן מכפרין אותן .ע״כ ,וכ״ה גם בפ״י סנהדרין

שנדחק לתרץ ,כי כבר נשאל רבנו עצמו על

שעומד בפני

תשובה

ומת

בעל

ביסורין.

כלומר

ירושלמי,

סתירה זו ,והשיב

(הוצ׳ מקיצי נרדמים

סי׳

ועל זה כתב הכס״מ כן כתב הרי״ף בפ״ק

רסד) מה שנדמה לכם סתירה בענין המינים,

דר״ד? וכ״כ התום׳ ,וראיה מהא דתניא בקדושין

אץ בו סתירה

הלשונות ־ אץ

דף מ אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה

מקבלין אותן בתשובה הכוונה בכך שאבו לא

באחרונה אין מזכירין לו ,ע״כ .ואשתמטתיה

נקבל מחם ׳ תשובה ולא נתיהס אליהם כבעלי

הירושלמי ודברי רבנו בפיהמ״ש.

תשובה אלא בחזקת מינים כמו שהיו ,תה שהם

סה)

כתב הכס״מ :בעבודה זרה דן* ז וכולן

מתראים כצדיקים הוא או מחמת יראה או כדי
לגנוב דעת הבריות ,ואותו הלשון האחר הוא

חזרו בהן במטמוניות אין מקבלין

שאם שבו באמת במה שבינם ובין בוראם יש
להם הלק לעולם הבא .והלכה זו היא במה

שחזרו בהן אין מקבלין אותן עולמית דברי ר׳׳מ,

ר״י אומר

אותן ,בפרהסיה מקבלין אותן .איכא דאמרי עשו
דבריהם

כלל ,כי אהד

במטמוניות

אין מקבליו אותן.
קרחה אומרין בין

מקבלין

אותן ,׳ בפרהסיה

שביבם לבין

בוראם,

והראשונה הלכה

במה

שבינם ובין בני אדם ,עכ״ל ,ועיין גם עבה״מ

ר׳ שמעון וד׳ יהושע
כף ובין כר מקבלין שב׳

שנדחק לתרץ ללא צויר .ועיין גם מרהמ״ח

שובו בנים שובבים .א״ר יצחק איש כפר עבו

ומע״ש ,שהאריכו ונדחקו ולא ראו דברי רבנו.

ומפרש רבנן

א) 'למקור הסכום י הזה של עשרים וארבעה

דהאי וכולן קאי אכל רשעים ופושעים וכיוצא

דברים חללו נשאל רבנו (חוצ׳ מקיצי נרדמים

א״ר יוחנן הלכה

בן

כאותו

חורג.

משנה תורה <עפ״י כתי׳י תימן עם פירוש מקיף> ־ א [משה בן מימון (רמב״ס)] ( )5עמוד מס  615הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רכד

ספר קנין

מעשה המדינה ולהצליח דרכי יושביה .אבל אם יש בה חכם חשוב אין התנאי שלהן

מועיל כלום ,ואין יכולין לענוש ולהפסיד על מי שלא קבל התנאי ,אלא אם כן התנה
עמהן ועשו מדעת החכם .וכל מי שהפסיד לפי התנאי שאינו מדעת החכם,

משלם.

[י] (יב) כשם שהונייה במקח וממכריא) ,כך הונייה בדברים שנאמר

ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך אני ה׳ (ויקרא כה  pזה הוניית
דברים( _ _ .יג) כיצד ,היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים .ואם היה
,אה״וז 1234567׳

וכר ואין יכולת לענוש ולהפסיר למי שלא קבל
התנאי .איכא למידק ומלשון זה משמע שאם קבל
עליו התנאי אע״פ שלא היה בפני התכם החשוב
חייב ,וזה היפך מאי דאתאמר בגמרא בעובדא
דהנהו תרי טבחי דאתנו בהדי הדדי ,ואסיקנא3

הטבחים אבל לא היה מהנהו דאתנו ,צריך אדם
חשוב ,דלאו כל כמנייהו דראשי האומנויות אף
דהוי כמו ראשי בני העיר [וכמ״ש הרא״ש ונמו״י]
לאפסודי לחברייהו בלא רשות האדם החשוב פרנס
)העיר .אבל להנהו שהיו בתנאי לא צריכנא לאדם

שמפני שלא היה בפני אדם חשוב לאו כלום הוא,
וכן מבואר בדברי רבנו בסמוך .וצ״ל שמה שכתב
אין יכולין לענוש ולהפסיד על מי שלא קבל עליו
התנאי ,פירושו על מי שעבר התנאי .כתב הריב״ש
דבתקנות בני העיר אפלו בלא אדם חשוב נמי .וכן
נראה מדברי הרמב״ם שלא הזכיר דין זה של אדם
חשוב רק בבני אומניות ,והאריך בטעם הדבר.
אבל אם יש בה חכם וכר ,כתב האו״ש כוונת
רבנו דבעי שגי דברים ,שזה האומן שאתה עונשו
ומפסידו על שעבר על הפסיקה ג״כ יתנה עמהן
ויהיה בהסכם דעת החכם .אבל לא יוכל החכם
לעשות פסיקה ורגיעה ולענות על מי שאינו מתנה
עמהן כיון שאינו מדעת זה האיש ,לכן בבני
אומניות לחודייהו וראי לא סליק אדעתיה דמצי
לעשות על מי שאינו מתנה עמהן .וכ״כ לפסוק
ביניהן .וכאן כתב דאף החכם אינו יכול להעניש
ולהפסיד על מי שלא קבל התנאי אלא אם כן התנה
עסהן ועשו מדעת החכם .פי׳ שיתנה עמהן האיש
שנענש ויהיה התנאי מדעת החכם ,ובש״ע כתב
כמ״ש בכס״מ שמי שלא קבל התנאי פירושו למי
שעבר על התנאי .ועיין שר׳ת פני משה בנבנשתי
זז״א ם*י פי׳ דברי רבנו כמו שפירשתי.
כתב הל״ע עיין כס״מ וצ״ל שמה שכתב וכו׳
וכ״כ בב״י חר׳ט סי׳ רלא ,וכתב שם שכן מבואר
בדברי הרמב״ם שכתב אא״כ התנה עמהם ועשו
מדעת החכם ,דמשמע בהדיא שאע״פ שהתנה אם
לא עשו מדעת החכם לאו כלום הוא .ולכאורה הוא
דחוק לפרש כן ,ולכאורה יש לפרש רהרמב״ם גרים
כגיר׳ הרי״ף הנהו טבחי דעבדו ענינא וכר ,ולפ״ז
יש לפרש רראשי האומנויות עברי ענינא בהרי
הדדי ואזל חד מנייתו היינו מבני האומנויות היינו

חשוב .וכן יש לפרש בכל הפוסקים ולא ליפלגו
בדינא ע״ז .רק בבני העיר ס״ל להריב״ש המובא
בכס״מ דאף דאיכא אדם חשוב תנאם תנאי לקונסו
אף שלא היה בתנאי שלא בפני האדם החשוב,
משום דמשמע מסתימת הלשון דהבריתא ולהסיע
על קיצתן בכל ענין ,ודוקא באומנויות מחלק בין
איכא אדם חשוב או לא .ואף דפריך מהא רלהסיע
על קיצתן משום דלהמקשה הוי ס״ל דכמו שאינו
מחלק בבני העיר כן אין לחלק באומנויות ,וס״ל
דאין לחלק בין בני העיר לאומנויות .והתרצן ס״ל
דיש לחלק ,והטעם מבואר בריב״ש וכמ״ש הכס״ם
בשמו ,עכ״ל וע״ש.
יא) כתב המ״מ כשם שהונייה במקח וכו׳ ,כיצד
היה בעל תשובה וכר ,בריתא פרק הזהב במציעאה
[דף נח] וג״כ יש מזה שם במשנה.
כשם שאונאה במקת ,כתב שלה״ם מתני׳
במציעאה דף נח ב כשם שאונאה במקה וממכר כך
אונאה בדברים ,לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא
אינו רוצה ליקה וכו׳ ,ובגמ׳ הביאו בריתא ת״ר לא
תונו וכר הא כיצד וכו׳ ר׳ יהודה אומר אף שלא
יתלה עינו על המקה בשעה שאין לו דמים וכו׳
ע״ש .ומלשון הבריתא נראה דר״י פליג את״ק דת״ק
סבר דאסור אונית דברים כמשמעו שאונהו בדבור,
אבל בלי דבור ליכא אסורא ,ואתא ר״י למימר אפילו
בלי דיבור כי אם בתליית עין על המקת בלבד איכא
אסורא .והרי״ף והרא״ש הביאו הבריתא כצורתה
וסתמו דבריהם .ורבנו והטור תו״מ סי׳ רכה לא
הביאו הך דר״י דלא יתלה עינו על המקה ,כנראה
דס״ל דפליגי ואין הלכה כר״׳י ,ולכן לא הביא רבנו
כאן סתם מתני׳ משמע דס״ל דאתיא כר״י .אך
בפיהמ״ש ובסה״מ לאוין רגא הביאו .זת״ד ועש״ב.

[אוצר הוזכמוז|
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מכירה פי״ג

רנה

[יא] היה גר ובא ללמוד תורהיב) לא
בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך.
יאמר לו פה שאכל נבלות וטרפות יבוא וילמד תורה שנתנה מפי הגבורה ,היו חלאים
ויסורין באין עליו ,או שהיה מקבר את בניו ,לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו
ניב] (יד) היו
שלאיוב הלא יראתך כסלתך זכר נא מי הוא נקי אבד (איובדו-ז>.
חמרין מבקשין תבואהיג) לא יאמר להס לכו אצל פלוני שמוכר תבואה ,והוא יודע
שאינו מוכר תבואה מעולם .נשאלה שאלה שלדבר חכמה ,לא יאמר למי שאינו יודע
אותה חכמה מה תשיב בדבר זה .או מה דעתך בדבר זה ,וכן כל כיוצא באלו
ניג] (טו) כל המונה את הגריד) בין בממון בין בדברים עובר בשלשה
הדברים.
במשנה פ״ד דמציעאה הל׳ י ,כשם שהונאה
במקח וממכר כך הונאה בדברים וכר ,ושם כת״ר

דע שאונאת דברים נאמר בה פסוק מיוחד והוא
אמרו ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך,
והחמיר בה יותר מאונאת ממון כמו שאתה רואה
שהזהיר והפחיד עליה ,ועוד שהאדם יכול לעשותה
בתחבולה כגון שעומד על המחיר והוא אינו קונה
ואומר אין דעתו אלא לקנות .או שיציע לאדם

ובגט׳ בפרק הזהב [דף נט] שנינו ת״ר המאנה את
הגר עובר בשלשה לאוין ,והלוחצו עובר בשנים,
מאי שנא מאנה דכתיב שלשה וכו׳ ,לוחצו נמי
כתיב שלשה וכו׳ אלא אחד זה ואחד זה שלשה

ע״כ .והרב כאן כתב אונאת ממון במקום הלוחצו,
לפי שבא במכילתא בוה הלשון לא תלחצנו בממק.
וכ״כ בספר המצוות מצוה רמח .והובא לעיל
בפתיחה .ומצינו בכתוב אלו הלאוין וגר לא תונה

שאינו מלומד דבר חכמה ויאמר לו הסבר לי דבר

ולא תלחצנו כי גרים הייתם באח מצרים ,וכתיב
וגר לא תחלץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים

החכמה .או שיספר ספור ויכלול בו מגרעות איזה

הייתם בארץ מצרים ,וכתיב וכי יגור אתכם גר
בארצכם לא תונו אוחו .ולא ידעתי למה נדחק הרב

שחשבתם ,לפיכך אמר ויראת מאלהיך היורע

לומר מ״ש שעל הגר עוברים בהונאת דברים על

כוונותיך ומחשבותיך ,וזהו ענין אמרם כל דבר
שהוא מסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך ,ולפי

לאו של הונאת ממון ,וכן בהיסך ,שהרי יש כאן
שני לאוין מיותדין באונאת ממון שהיא לחיצה
לרעתו ,ושני לאוין באונאת דברים שזהו לא תונה

זה כדי לביישו ,ויאמר אני חשבתי שהוא מאנשי

אדם

ומומיו

ויאמר

אני

לא

נתכוונתי

למה

ענין זה תמצא בתורה כל מקום שנאמר ויראת

מאלהיך הוא דבר שלא יוכלו דייני בשר ודם לשפוט

ולא תונו אותו שהם בהונאת דברים .ולשון
המכילתא וגר לא תונה ברברים ,ושני לאוין

יב) כתב המ״מ היה גר וכו׳ באותה בריתא .היו
חלאים וכו׳ באותה בריתא שם .עכ״ל ולי לא ברור

האמורים בישראל אחד באונאת ממק ואחד
באונאת דברים שהגר נכלל עמהן ,הרי כאן ששה

מה הונייה באמירת פה שאכל נבלות וטרפות ,הרי
לא היו אז נבלות וטרפות אלא התר גמור.

לאוין .ורש״י כתב המאנה את הגר באונאת דברים,
הלוחצו הדוחקו .לא תהיה לו כנושה ,לוחץ הוא

יג) כתב המ״מ היו תמרים וכו׳ באותה בריתא
שם .נשאלה שאלה וכו? זה אינו מבואר ,אבל יש

שדוחק אותו לתבוע לו את חובו .הי׳ג מאי שנא
אונאה דכתיב ביה שלשה ,וגר לא תונה ,ולא תונו
אותו ,ולא תונו איש את עמיתו ,וגר בכלל עמיתו.

כתב הכס״מ היו המרים מבקשים תבואה וכו׳,
אפשר לפרש שנתכווץ לבייש לבעל הבית ששלחם
אצלו לומר שהוא מוכר תבואה ,והוא לא מכר
מעולם ,וכן נראה מדברי רש״י בהזהב ,אי נמי
שנתכוון לבייש לחמרים שישאלו תבואה מאותו
בעל הבית והלה אומר להם וכי מוכר תבואה אני
שבאתם אלי לשאול ונמצאו מתביישים.
יד) כתב המ״מ כל המונה את הגר וכו׳ ער ולא

לוחצו נמי תלתא כתיבי ביה וגר לא תלחצנו ,וגר

בו,

ללמוד דבר מדבר ,ופשוט הוא.

תלחץ .זה נמצא בספרי הרב .ובגמרא בסרק הזהב.

לא תלחץ ,ולא תהיה לו כנושה עכ״ל .אינו מפרש

לחיצה אונאת מסרן אלא דחיקת ממון ,כעין לא
תהיה לו כנושה ,והוא הנכק בפשט הלשון .ובאמת
דברי המחבר תמוהים בעיני .וצ״ע .עכ״ל .ועיין

מרהמ״ח לקמן ס״ח עברים הל׳ יא .ועיין מע״ש.
כתב הגמ״י כל המאנה את הגר וכו׳ תגיא ולא
תונו איש את עמיתו ,עם שאתך בתורה ובמצוות
לא תונהו ,למדנו שלא הזהיר הכתוב בהונאת

משנה תורה <עפ״י כת״י תימן עם פירוש מקיף> ־ יח [משה בן מימון (רמב״ם)) עמוד מס  225הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

;אוצר החכמה:

ספר קנין

רכו
|אה«ח !1234567

לאוין שנאמר וגר לא תונה (שמות כב  pזה הוניית דברים .ולא תלחצנו

זה הוניית

ממון .הא למדת ,שהמונה את הגר עובר בשלשה לאוין ,משום לא תונו איש את
אחיו ,ומשום לא תונו איש את עמיתו ,ומשום וגר לא תונה.

דברים אלא על ירא ה׳ ,ואמר במדרש .שאם הונה
עצמו אתה רשאי להונותו שאין קרוי עמיתך ,ואמר
במגילה האי מאן רסנו שומעניה פי׳ שיצא שם רע
עליו בודאי שרי לבווייה בג׳ ש׳ פירוש גייפא
שטיא ,פ״א בן גויה בן שפתה ,פ"א גערה שמתא.
כדאשכחן במסכת נדה תלמיד דסנו שומעניה וכו׳,
ואי נמי האי מאן דעבר אמילי דרבנן שרי למקרייה
עבריינא ,ס״׳ה.
כתב הלח "מ כל המאנה את הגר בין בממון בין
בדברים וכר ,המ״ס הקשה על רבנו קושיות מלאוין
הנמצאץ בכתוב ומסוגית הגמרא ,אבל יש להקשות
על רבנו קושיות אחרות מניה וביה ,דאם כדבריו
דעוברים על לאו של אונאת ממק באונאת דברים,
וכן בהיפך ,בישראל נמי אמאי לא עבר באונאת
ממת אלא בלאו אחד שהוא אל תונו איש את אחיו
כמ״ש בחש פי״ב .וכן באונאת דברים אמאי לא
עבר אלא בלא תונו איש את עמיתו כמ״ש כאן.
היה לו לעבור על ממון מפני דברים ועל דברים
מפני ממק דומיא דגר .ועוד בממון דגר אמאי לא
עבר על לאו דוגר לא תונה שהוא של דברים כיון
דאת אמרת כן דעובר בלחיצת ממון שלשה ,משום
דעובר על לאו לא תונו דממון בישראל ,וכן עובר
על לא תונו דדברים בישראל כיון שעובר על ממק
הזה כיק שהוציאם בלשק הונאה ג״כ ראוי לו
לעבור על וגר לא תונה כיון שהוציאו בלשק
הונאה .ואפשר לומר שלתרץ לזה כת״ר וכפל לאוין
בגר בשני דברים בפירוש לא תונה ולא תלחץ ,ואם
כוונת הכתוב שיעבור בהונאת ממון בגר בארבעה
לימא בגר לא תונה שתי פעמים חד בממון וחד
בדברים דומיא בישראל יכתיב ביה לא תונו ולא
תונו אחד בממק ואחד בדברים ,ומדשני וכתב חד
בלשק הונאה וחד בלשון לחיצה משמע דאתא
לומר דמחולקים הם זה מזה ,ולא יעבור על זה כזה
ועל זה כזה ,וזה שכתב רבנו בשני דברים בפירוש
כלומר בשני דברים מחולקים ,וקושיא קמייתא
עדיין לא מיתרצא ,וצ״ע.
כל המאנה את הגר וכו׳ כתב פר״ה עיין מ״מ
שהניח בצ״ע .ועיין לח-מ שהרבה להשיב.
והנלע״ד דרבנו לא היה גורס בש״ם הלאויץ בהריא

[יד] (טז) וכן אם

רק דהמאנאו בדברים עובר בשלשה ,והמאנאו
בממון בשלשה סתם ,כדברי הרי״ף ,וכן המ״מ.
וא״כ לדעת רבנו ז״ל דהלוחצו היינו אונאת ממון
וכדפי׳ במכילתא ,א״כ מצינו בגר פסוק וגר לא
תלחץ וגם פסוק לא תלחצנו ,אבל השלישי לא
ניחא ליה לומר לא תהיה לו כנושה כמ״ש
בגירסתנו ,משום דהתם קאי לענין לדחקו לבר,
וא״כ מוכרח שהוא לא תונו איש את אתיו ,אע״ג
דקאמר אתיו וגר לאו אחיו הוא ,אמנם אמאי בגר
בשלשה טפי מישראל ,מוכרח שהוא מכפל הלאוין
בין בדברים בין בממון ,א״כ לא תלחץ ולא תלחצנו
חד ,וגר לא תונה ולא תונו אותו חד .ומדמצינו
דהוציא הכתוב אונאת דברים ואונאת ממון שניהם
בלשון הונאה סתם ,ובגר כפל באונאה שתים לא
תונה ולא תונו אותו ,ובלחיצה שתים לא תלחץ
ולא תלחצנו ,לומר דעובר בדברים גם על לאו
דממק ,ובממק גם על לאו דדברים ,א״כ בממון הוי
שתים של ישראל ולאו דלא תלחצנו ,ובדברים הוי
השתים של ישראל וגם על לאו דגר לא תונה .וכיון
דלאו דלא תלחצנו הוי עיקרו לממון מש״ה בדברים
נקטינן רלאו דלא תונה עם שתים של ישראל דהוי
משום אונאת ממון ג״כ .ובאונאת ממון נקטינן לא
תלחצנו שהוא עיקרו עם שתים דישראל דהוי
דברים בכלל לא תונו איש את עמיתו וכו׳ ע״ש
עוד.
כל המאנה את הגר וכו׳ ,כתב האו״ש ובהל׳ טז
וכן אם לחצו והונהו בממון וכו׳ ובהל׳ יז ומפני
מה עובר וכו׳ ,והנה רבנו במנין המצות סובר דאם
הוכפלו הלאוין אינו לוקה כמנינן .ועיין בספר
המצות לאוין קעט ,הביאו המ״מ בהלכות מאכלות
אסורות פ״ב הל׳ כג .וכן למנין המצות .ולכן הגם
דכאץ אינו לוקה על הלאוין הללו סי׳ רבנו דברים
שהן אזהרות חלוקות למנין שם"ה לאוין; ובגר
עובר בשלשה דהוא גר ובכלל עמיתו ובכלל אחיו.
והא דעובר במאנהו בממון גם על לאו דלא תונו
איש את עמיתו דמיירי באונאת דברים ,דבגר אם
מאנהו בדברים נשפל בדעתו וסובר כיון שהוא
מעם אחר הקילו ישראל בממונו וממונו מותר ,והרי
זה כאונאת ממון ,אם כי לחיצה לא שייך .אבל שם
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מכירה פט״ו

רכז

לחצו והונהו בממון עובר בשלשה לאוין ,משום אל תונו איש את אחיו ,ומשום ולא
[טי] (יז) ומפני מה עובר בגר על
תונו איש את עמיתו ,ומשום ולא תלחצנו.
לאו של הוניית דברים אף בהוניית ממון .ועל לאו של הוניית ממון אף בהוניית
דברים ,מפני שהוציא הכתוב את שניהן בלשון הונייה סתם ,וכפל הלאוין בגר בשני
[טז] (יח) גדולה המיית דברים טס
הדברים בפירוש לא תונו ולא תלחץ.
מהוניית ממון ,שזו ניתנה לחשבון וזו לא ניתנה להשבון ,וזה בממונו וזה בגופו,
והרי הוא אומר בהמיית דברים ויראת מאלהיך (ויקרא כה יז> ,לפי שהדבר מסור ללב.
הא כל דבר שהוא מסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך .וכל הצועק מהמיית דברים
נענה מיד שנאמר כי אני ה׳ מם).

פרק חמשה עשר

[א] המוכר לחברוא) במדה ,או במשקל ,או במנין ,וטעה בכל שהוא ,חוזר לעולם,
[ב] כיצד ,מכר לו מאה אגוזים
שאין המייה אלא בדמים ,אבל בחשבון חוזר.
בדינר ,ונמצאו מאה ואחד או תשעה ותשעים ,נקנה המקח ומחזיר את הטעות ואפלו
אחר כמה שנים ב) .וכן אס נמצאו המעות יתר או חסר מן המנין שפסק ,חוזר ,ואפלו
אונאה שמצאנו גם בממון גם בדברים בשם משותף
שייך ע״ז שהוא ירא ליכנם במסחר וקנין עם

חוזר פירושו שהמקח קיים ,ומחזיר את מה שחסר.
אבל אין בטעות כזה בשום צד בטול מקח אפלו

ישראל בן ברית ,פן ידחקהו ויאנהו ,וכן אם אינה

ביותר משתות כיון דלא הוי טעותא בסך הערך,

אותו בממון סובר שמצד שהוא שפל אצל ישראל

והאריך בזה שם ,וכן העלה הרשב״א סרק האיש

שאינו מגזעם ולכן מאנהו ,ואין לך שפלות דעת

מקדש.
כתב הכס״ט המוכר לחברו במדה וכו׳ ,משמע

שייך זה ולא עבר על אונאת דברים או ממון ,רק

שאין דברי רבנו אלא בדבר שאפשר להשלים ,אבל

בלאו דיליה לתוריה .זה סברת רבנו וראויה אליו.

בדבר שאי אפשר להשלים

אמנם בעבד שברח לא״י לא הזכיר רבנו בהלכות

הרמב״ן והרא״ש ,וכ״כ הר״ן שהוא דעת רבנו.
ב) כתב הראב״ד ואפלו לאחר כמה שנים ,א״א

ואט עבד נקרא אחיו עיין ב״ק פ״ח וצ״ע.
טו) כתב המ״מ גדולה הוניית דברים וכו׳ מימרא

אינו מחוור פעמים שאין המקח נקנה ,שאם רצה
לחזור עד שלא השלים חוזר ,בגוץ שהיה תופש

שם בהזהב [בבא מציעאה דף נח) כלשון המחבר.

לפניו שק של אגוזים ואמר לו הילך שק זה שיש בו

מזה ,והוי כמבזהו ומשפילו ,משא״ב בישראל לא

עבדים ס״ח הל׳ יא לאו דלא תונו איש את אחיו.

בטל מקח כרעת

ומ״ש לפי שהדבר מסור ללב ,פירוש לפי שהוא

סאה של אגוזים בדינר ,ונטלו והלך לו ,ומדדו ולא

יכול לטעון ולומר לטובה נתכוונתי ,או כך הייתי

מצא מדתו הרי זה חוזר ואע״פ שרצה זה להשלים.

סבור ולא עלה בדעתי רק טוב .וכל הצועק מהוניית

דברים וכו׳ מימרא שם בפרק הזהב [דף נט] כל

אבל אם היה לפניו שק של אגוזים ,וזה יודע שאק
בו אלא כדי שעור מדה ,ואמר לו הנה שק של

השערים ננעלו חוץ משערי אונאה.

אגחים לפניך ,ונטל השק ומדד ולא מצא בו מדתו,

הרי זה קנה וישלים ,שהרי זה היה מכיר שלא היה
א) כתב המ״מ המוכר לחברו במדה וכו׳ כיצד

בו סאה ,ועל דעת השלמה נטל ,ושורש דבר זה

מכר לו מאה אגוזים וכו׳ נקנה המקח ומחזיר
הטעות ,זו מימרא דרבא בכמה מקומות ,כל דבר

בקדושק.
ועל מש״ר וכן אם נמצאו המעות וכו׳ כתב ,א״א
אף בזה אי עייל ונפיק אזוזי כל כמה דמדחי ליה

אונאה חוזר .ועיקרה ר״פ האיש מקדש [דף מב].

ולא יהיב ליה מצי האיך למהדר ביה מההוא זבינא.

וכתב הר״י מיגש בפ׳ המוכר את הספינה דהאי

כתב המג״ע על השגה ראשונה ,עיין ראב״ד ,ואני

שבמדה ושבמנין ושבמשקל אפלו פחות מכדי
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עבדים פ״ח

שמא

[ט] (ח) עבד שיצא
הפירות ,או אינן כמכורין לו שהרי הגוף שלה.
אחר רבוח) לסוריה ומכרו שם ,איבד זכותו .במה דברים אמורים כשיצא רבו על
מנת שלא לחזור לאח ישראל .אבל אם דעת רבו לחזור ויצא אחריו ומכרו שם,
[י] (ט) עבד שאמר לעלותט)
יצא לחרות ,וכופין את הלוקח לשחררו.
לארץ ישראל ,כופין את רבו לעלות עמו ,או שימכור אותו למי שיעלהו לשם.
רצה האדון לצאת לחוצה לארץ ,אינו יכול להוציא את עבדו עד שירצה .ודין
[יא] (י) עבד שברח
זה בכל זמן ,אפלו בזמן הזה ,שהארץ ביד גוים.
מחוצה לארץי) לארץ ישראל ,אין מחזירין אותו לעבדות ועליו נאמר לא תסגיר
ע״ש ,ולא זכי בעל לחפירות ,ולא כתב וטו דמועיל
כאן תפישה שתפוש בעצמו ויצא לחרות דאין
תפישה מועיל בספק קנסא דרבנן ,ורק בגוי
שמפקיעו ממצות ,ועוד שירדה בו בפרך ,פסק
דמהגי תפישה כמ״ש המגדל עת ,משא״כ כאן
דספק אם מכרו לישראל בחו״ל.
ח)

כתב הכס״ט עבד שיצא אחר רבו וכר,

מימרא ובריתא שם .ומ״ש וכופין את הלוקח

ץישחררן [נתבאר לעיל הל׳ [.]p

^רתחכט^

כתב יק״ת עבד שיצא אחר רבו וכו׳ ,תניא איבד
את זכותו .ור׳ יוחנן אמר יצא לחרות ,לא קשיא

י) כתב הכס״מ עבד שברח מחו״ל וכו׳ בפרק
השולח [דף מה] ההוא עבדא דערק מחו״ל לארץ,
אזל מריה אבתריה ,אתא לקמיה דר׳ אמי ,אמר ליה
לכתוב ליה שטרא אדמיה וכתוב ליה גטא דחרותא.

ואי לא מפיקנא ליה מנך מדר׳ אחאי בר יאשיה
דאמר וכו׳ לא תסגיר עבד אל אדניו בעבד שברח
מחו״ל לארץ הכתוב מדבר.

כתב יק״ת עבד שברח מחו״ל וכו׳ שם ,ההוא

עבדא דערק מחו״ל לאח אזל מריה אבתריה,
אתא לקמיה דר׳ אמי ,א״ל ניפתוב לך שטרא

אדמיה וכתוב ליה גטא דחרותא ,ואי לא מפיקנא

כאץ שדעת רבו לחזור ,כאן שאין רבו לחזור ,כיון

ליה מנך ע "כ .ואע״ג דהכל מעלין מא״י לירושלם,

שאין דעת רבו לחזור ויצא אחריו איבד את זכותו.

מ״מ אם אמר העבד לעלות לירושלם מא״י ,או

ואם יצא סתם ולא ידעינן מה היה בדעתו סופו

שברח מא״י לירושלם אין כופין אותו למכרו

יוכיח על תחלחו ,אם חזר יצא העבד לחרות,

בירושלם דלא ניחא לן דליפשו עבדים כירושלם

וכופין את רבו שם לכתוב לו גט שחרור ,ואם לא

אלא מיוחסין[ .כן מפורש בספרי ,כי תצא רנט].

חזר אבד העבד את זכותו כג״ל .והא דבקט סוריה

וכן היה נראה מדלא כתב רבנו דין ירושלם בהלכות

ה "ה אם יצא לחו״ל כדתניא המוכר עבדו לסוריה

עבדים אלא בהלכות אישות גבי אשה ובעלה .אלא

כמוכר לחו״ל .ורבותא קמ״ל אע״ג שקרובה לארץ

דאכתי קשה שכתב בהלכות אישות וז״ל וה״ה
לכל מקום מארץ ישראל עם ירושלם שהכל מעלין

כתב הכס״מ עבד שאמר לעלות לא״י וכו׳

לירושלם ואין הכל מוציאין משם ,ע״כ .ומשמע

בסוף כתובות [רף קץ הכל מעלין לארץ ישראל

שדין האשה והעבד שוין דהא ממילת הכל מרבינן

ואין הכל מוציאין ,ובגט׳ הכא לאיתויי עבדים,

עבדים ,וי״ל דהכל מעליו ואין מוציאין מירושלם

ואע״פ שרש״י פירשה בעבד עברי ,רבנו מפרש

שוין האשה והעבד .אבל לעניין עבד שברח מא״י

בעבד כנעני .וכ״כ בשם הראב״ד.
כתב יק״ת עבד שאמר לעלות וכו׳ ,פרק בתרא
דכתובות משנה הכל מעלין לארץ ישראל ,ואמרינן

לירושלם אין כופין אותו למוכרו שם ,אלא לוקח

ישראל היא ,אם אין דעתו לחזור איבד את זכותו.

ט)

עבדו והולך לו ,דעדיף טסי ישיבה של ארץ ישראל

הכל לאיתויי עבדים .ומ״ש ודין זה בכל זמן וכו׳
כת״ר בהלכות אישות [פי״ג הל׳ יט] בד״א בחו״ל

מלהרבות עבדים בירושלם.
עוד כתב הרדב״ז בשו״ת ח״ה סי׳ א״ת ,נחלקו
המפרשים אם רצה האדון לדור בא״י אם יכול

וכו׳ אבל מחו״ל לא״י מעלין ממנה אפלו מנוה
היפה לגוה הרע ,ואפלו ממקום שרובו ישראל

להשתעבד בו ,יש מי שכתב שאם דר אדונו בא״י
משתעבד בו ,דזיל בתר טעמא ,כיון שבחר לדור

למקום שרובו גוים מעלין .ואיתה בתוספתא .ומשם
למד רבנו שדין זה נוהג בכל זמן.

בא״י כעבד למה יפקיעו עבדותו ממנו .גם אם רצה
למכרו למי שדר בא "י יכול למכרו .ויש מפרשים
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ספר קגץ

שטב

עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו (דברים מ ט .):ואומרץ לרבו שיכתוב לו

גט שחרור ויכתוב לו שטר חוב בדמיו עד שתשיג ידו ויתן לו .ואם לא רצה האדון
ניב] (יא) עבד
לשחררו מפקיעין בית דין את שעבודו מעליו וילך לו.
זה_שברח לארץיא> הרי הוא גר צדק ,והוסיף לו הכתוב אזהרה אחרת למי
ואוצר החכמה!

------------

1

_ ____________,
|א ה״ ו!12345671

דלגמרי מפקיעין אותו ,ואין יכול למכרו למי שדר
בא״י ולא להשתעבד בו ,אפלו רצה האדון לדור
בא״י .וכתב הר״ן דזו מדברי הרמב״ם .ונ״ל
דדיקיגן הכי מדקאמר אין מחזירין אותו לעבדות,
משמע אין מחזירין אותו לעבדות כלל ,ומלתא
פסיקתא קאמר ,ואומרים לרבו שיכתוב וכו/
כתב הלח"מ עבד שברח וכו׳ עיין בהר״ן פרק
השולח .ובב״י סי׳ רסז טור יו״ד.
כתב המל״מ עבד שברח מחו״ל לארץ ,וכו׳
בפרשת כי תצא פסוק לא תסגיר עבד ,פרש״י
כתרגומו עבד עממין ,ופי׳ הרא״ם שהוא ישראל
הנמכר לגוי .ויש לדקדק דמנא ליה דבישראל
הנמכר לגוי מיירי ,אימא דבעבד כנעני מיירי
שהוזהרנו שלא להחזירו לאדוניו לעבוד ע״ז וכמו
שפירש הרמב״ן .וכ״ת דמה שהכריחו להרא״ם
לומר דבעבד ישראל מיירי הוא משום דאי בעבד
כנעני מעם אביו מבעי ליה ,וכמו שדחה רב אחאי
בר׳ יאשיה בפרק השולח נדף מה] ,פי׳ זה משום
מאי קושיא ומש״ה פירש הרא״ם דבעבד ישראל
מיירי כי היכי דלא ליפלוג התרגום עם רב אחאי
בר׳ יאשה ,הא ליתה דע״כ אית לן למימר דר׳
אחאי ס״ל דאי אפשר לאוקומי האי קרא בעבד
ישראל הנמכר לגוי ,דאלת״ה מנא ליה דעבד
ישראל שברח מחו״ל לא"י שלא יחזירהו לאדוניו,
אימא דקרא לא מיירי אלא בעבד ישראל הנמכר
לגוי .ומפשט השמועה שם נראה דע״כ לא מוקי
רב אחאי האי קרא שברח מחו״ל לא״י אלא משום
דלא משכה גוונא אחרינא לאוקומי האי קרא .ואם
איתה דס״ל דאפשר לאוקומי האי קרא בעבד
ישראל הנמכר לגוי מנא ליה דקרא אתא לעבד
שברח מחו״ל לא״י .ואדרבה נראה מדלא צדד
חלוקה זו ודחאה כמו שצדד חלוקות אחרות
ודחאם משמע דס״ל דחלוקה זו אין צורך לצדדה
ולדחותה מפני שהיא מבוטלת מעצמה .ואפשר
לומר דהרא״ם ס״ל דרש״י הבין פירושו כדברי
התרגום ממ״ש רש״י אחר זה דבר אחר אפלו עבד
כנעני של ישראל  ,ואם איתה דבחלוקה קמייתא
איירי בעבד כנעני לא הול״ל אלא אסלו עבד של

ישראל שהיא החלוקה המחודשת ,ומ״מ אין זה
מספיק ,וסוף סוף תקשי לרש״י מנא ליה האי
פירושא בדברי התרגום .עוד כתב הרא״ם שם וזהו
ששנינו בספרי לא תסגיר עבד אל אדוניו מכאן
אמרו המוכר עבדו לגוי או לחו״ל יצא לחרות וכו׳.
לא ידעתי לאיזה סבה הביא זה הספרי ,דאי להכריח
פירושו של רש״י ולומר דאי אמרת בשלמא דקרא
מיירי בעבד כנעני שברח מחו״ל לא״י אתי שפיר
מה שהוכיחו בספרי מהאי קרא דהמוכר עבדו לגוי
או לחו״ל יצא לחרות דמק״ו דעבד כנעני שברח
מחו״ל לא"י נפקא .אלא אי אמרת דבעבד ישראל
איירי מנא לן המוכר עבדו לגוי או לחו״ל שיצא
לחרות ,אי משום הא לא היה לו להביא אלא
מסקנא דר׳ אחאי בר׳ יאשיה בס׳ השולח שהכריח
דקרא לא איירי אלא בעבד שברח מחו״ל לא״י
והביאוהו כל הפוסקים לפסק הלכה.
יא) שתי הלכות אלו ניב][-יג] הם בנדפס
הלכה אחת.
כתב יק״ת עבר זה שברח וכו׳ הכי איתה בספרי.
ואיכא למידק דמשמע דהוי גר צדק גמור ומותר
בבת ישראל .ובשלמא היכא דכתב ליה גטא
דחרותא שסיר ,אבל אם לא רצה והפקיעו אותו
ממנו ,בשלמא ממונא מצי לאפקועי ,אבל אסורא
מי מצי לאפקועי ,וכי תימא אין הכי נמי כגר הוא,
אבל אסור בבת ישראל ,והלא לא תהו בראה לשבת
יצרה שהרי אסור בשפחה ,וי״ל דמפקיעין שעבודו
ממנו ואחר כך כופין אותו עד שיכתוב לו גט
שחרור .ראי לא תימא הכי מה תועיל הפקעתם.
וגט המעושה בישראל כשר .ואפלו שפחה שברחה
לארץ ישראל כופין אותו ,שלא ינהגו בה מנהג
הפקר [ראה לעיל פ״ז הל׳ ז].
עוד כתב הרדב״ז בשו״ת ח״ה סי׳ אלף ת ,מה
שכתב רבנו שהוא גר צדק הוא לאפוקי שאינו גר
תושב ,אבל לאו למימרא שהוא גר צדק גמור כיון
שעדין לא נתן לו האדון גט שחרור אע״פ
שמפקיעין שעבודו ממנו ,וזהו שכתב הרב מפני
שהוא שפל רוח ביותר מן הגר ,ואם כתב לו גט
שחרור מהו שפלותו מן הגרים .ומה שכתב עובר
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עבדים ס״ח

שמג

בשלשה לאוין ולא ארבעה ,שלשה של שאר גרים

לאו זה דגר לא תונה .ודברי הלח״מ תמוהים,

ואחד המיוחד לו ,כיון שעדין הוא עבד ואינו
בכלל אחוה ,שהרי עדין מעוכב גט שחרור ,ואסור

ויגדל התימה שגם הפר״ח הלך בשטתו ולא הרגיש

בבת ישראל ,הלכך אפיק לא תונו איש את אחיו

כנ״ל .ועיין מרה״מ אשכנזי.

כתב הלח״מ נמצאת למד שהמאנה את הגר

כתב הפר״ח במ״ח נמצאת למד שהמונה וכו׳
עובר בשלשה לאוין וכו׳ עיין לח״מ בכל דבריו,
ונראה ראסלו תימא דהרב מיירי בעבד דעדיין לא

וכו׳ בסוף פי״ד מהלכות מכירה כת״ר דבישראל

קבל גט שחרור ובמו שנראה ממ״ש שהוא שפל

אם הונהו בדברים דעובר בלא תונו איש את עמיתו
לחוד ,אבל אם הונהו בממון עובר על אלו השנים,

רוח יותר מן הגרים שייך שפיר לסימר דהמאנה
קעבר על לא תונו איש את אחיו דאחיו הוא

ועובר על אוניית ממון בלאו שלישי דלא תלחצנו,

במצוות ,וכדאיתה בהחובל דף פח ע״א יע״ש.

ועל אוניית דברים בלאו רביעי דגר לא תונה ,ונתץ

כתב המרהמ״ח עבד זה שברח וכו׳ ,עיין פי״ד
מכירה הל׳ טו וטז ,והמ״מ שם הניח בצ״ע .וכן

בדברים ,מה שאין כן בישראל ,והמ״ט תמה על

הלח"מ ע״ש ובלח״מ כאן .וראיתי פי״א דשכירות

רבנו יע״ש .ועם זה יש כאן לתמוה על רבנו דאם

הל׳ ב שכת״ר דהכובש שכר שכיר עובר בארבע

זה נוסף על גר דאית ליה לאו דלא תוננו מוסיף על

אזהרות וכמ״ש הלח״מ שם דרבנו גרים כגירסת

הגר ,א״כ היה לו לומר דעובר בארבעה לאוין,

הרי״ף ואינו עובר משום שג ,בל תעשוק הואיל
דכתובין בחד לישנא .ועיין במלחמות פרק המקבל

בו .וכן מ״ש וכן עובר בלאו דלא תלחצנו קשה

שהאריך בבאור הירושלמי .ולדעת רבנו הנכון

דאי באוניית דברים אינו עובר בלא תלחצנו כדכתב

שם בהלכות מכירה ,ואי איירי באוניית ממון א״כ

כמ״ש הכס״מ דמפרש הא דקאמר ר״ח שם שכירות
חד הוא וילפינן זה מזה .ראף שכיר יום עובר

אינו עובר על לאו דלא תונו איש את עמיתו וכו׳

למחר משום לא תבא עליו השמש ,ושכיר לילה

דאינו אלא אוניית דברים ,ובמקומו עובר על לאו

עובר בלילה השנייה משום בל תלין .וכן שכיר יום

דלא תונו איש את אחיו ,מיהו לזה יש לומר דסמך

עובר בהשכמה דיום המחרת משום ביומו תתן
שכרו ,ופירוש ביומו תוך מעת לעת כדאשכחן

תלחצנו גבי ממון ,וגר לא תוגה .ועוד נוסף לאו

בקדשים הלילה הולך אחר היום ,וע״ש בהגמ״י

דלא תוננו דאית ליה לרבנו דלא תוננו קאי אכולהו

שכתב תימה שפסק כרב וכו׳ ,והא קי״ל הלכתא

בין אדברים בין אממון שכן כתב אף זו אוניית

כשמואל בדיני וכו׳ ,ודבריו תמוהין דהא אסורא

דברים .ומדכתב אף משמע דתרתי שמעינן מינה,
ונמצא לדבריו גבי ממון עובר בארבעה .אבל מ״מ

הוא( .וכ״ב הרי״ף וקי״ל כרב באסורי) .היוצא מזה

דמבואר פי״א דשכירות הל׳ ד דאין עובר על שני

קשה דא״כ גבי דברים נמי היה לו לעבור בארבעה

לאוין שהן בחד לישנא .נמצא מש״ה הנך שני בל

כדכתיבנא.
וצוה עליו הכתוב וכו׳ כתב בד״ק עיין בפ״ד
מכירה הל׳ טו־טז דכל המאנה את הגר וכו׳ עובר
בשלשה לאוין ,דהיינו בהונית דברים ,וגר לא תונה,

תונו דכתיבי בגר חדא נינהו ,וה״ה שני לא תלחצנו

ועייל לא תוננו.

שם טעם למה בגר עובר על שניהם בין בממון בין

השלשה אשר בגר ,והלאו הרביעי דלא תוננו הנוסף

על מ״ש שם דעובר באל תונו איש את אחיו ולא

ואל תונו איש את עמיתו ,ואל תונו איש אח אחיו.
ובהונית ממון שלשה ,לא תלחצנו ,ולא תונו את
את עמיתו ,ולא תונו איש את אחיו ,ע״ש .ותימה
למה לא מנה בטוב לו ולא לא תוננו כמ״ש כאן.
ועיין לח״מ ודבריו תמוהים ,שהרי בהלכות מכירה
כתב רבנו בפירוש דבאונאת ממון עובר על לא
תונו איש את עמיתו בהל׳ טז ,ע״ש .ומ״ש מיהו
לזה י״ל וכו׳ ,המעיין שם בדברי רבנו יראה דלאו

דוגר לא תוגה אינו אלא בהוניית דברים כבהל׳ טו
וראיה לזה דבהל׳ טז שהיא בהוניית ממון לא מנה

דגר דכתיבי בחד לישנא .ואין מקום לקושית

המ״מ .ובהכי נמי אין מקום לקושית הלח״מ
דשפיר ישראל אינו עובר משום שני שמות לא

תונו אל תונו שהן בחד לישנא ,אלא כיון זדהנך שני
לאוין דישראל לא מסיימי ,דאפשר לפרש לא תונו
בממון ,ואל תונו בדברים .ויש לפרש להפך ,מש״ה

הגר עובר על שניהם של ישראל בין בדברים בין
בממון ,אבל גר בממון אינו עובר משום בל תונה

דגר כיון דלא מסיימי .ומתורץ כל מה שהקשה
הלת״מ ,אלא שמגומגם קצת נהי דלא מסיימי מנלן
דעובר הגר בתרתי דישראל ,הגם דזה מוכרח,
דאל״ב הו״ל להפסוק לסיים גם בישראל ולכתוב

בחדא לא תלחץ כיון דסוף סוף ישראל עובר רק
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שמד

ספר קנין

שמונה אותו ,מפני שהוא שפל רוח יותר מן הגר וצוה עליו שנאמר עמך

ישב בקרבך באחד שעריך בטוב לו לא תוננו !שס « י!> ,זו אף הוניית דברים.
[יג> נמצאת למד ,שהמונה את הגר הזה עובר בשלשה לאוין ,משום לא תונו

איש את עמיתו (יקי* כה יס ,ומשום וגר לא תונה (ש«ת נ□ כ> ,ומשום לא חוננו .וכן
[יד] (יב> הקונה
עובר משום לא תלחצנו ןשם> כמו שבארנו בענין הונייה.
עבד מן הגוי סתם<מ ולא רצה למול ולקבל מצוות העבדים ,מגלגלין עמו כל

בשם אחד אע״ג דכתיב בחד לישנא כמ״ש .אלא אלא דקשה למה לא יעבור על ארבע דהיינו על
ודאי דבאו בחד לישנא דישראל כי חיכי שיעבור שני לאוין דישראל .וי״ל דאלו היה כתוב בעבד זה
הגר בחרתי דישראל נוסף על חדא שלו מ״מ צריך שתי פעמים לא תונו חד לממון וחד לדברים אה״נ
סעד לזה .ועיין פ״ג דמלוה הל׳ ה ,והלח״מ נדחק דהיה עובר על ארבעה לאוין ,שלשה דגר וחדא
שם ולא דק דודאי אין מרנין שני לא וין בלשון " דנפשיה .משא״כ השתא דכתיב בגופיה חד לא
אחד ,אטו האוכל חזיר עובר בשני לאוין .עיין תונו שנמצא המאנהו בממון וגם בדברים אינו
במנין המצוות לרבנו שרש ט .והיינו דבמציעאה עובר אלא על לאו אחד .א״כ אין סברא שיהיה
דף קיא אמר רבא זהו עושק וזהו גזל ,ולמה חלקו עובר תרתי משום שני בל תונו דישראל .אבל קשה
הכתוב לעבור עליו בשני לאוין ,ורלא כמ״ש התום׳ דא״כ מה זה שכת״ר והוסיף לו הכתוב אזהרה
שם ד״ה ולמה וכו׳ לאו משום דכתיב גזל ועושק אחרת מפני שהוא שפל רוח יותר מן הגר ,דהא אין
ששינה בלשון דייק ,אלא משום דכתיב שני לאוין כאן תוספת כיון שאינו עובר אלא בשלשה לאוין
ולדרך ויבנו ניחא בפשיטות ועיין מה שכתבתי אני כמו הגר ,ולמה לי כלל לא תונו דעבד זה ,וצ״ל
פ״ג מלוה הל׳ ה .ועיין פ״ד דמלוה הל׳ ב והמ״מ דזה הלאו שייחד הכתוב בו ענשו חמור מדבא
נדחק שם וכן הלח"מ ,ורבנו לשטתו דאין למנות אצלו בייחוד במקומו ,ולאו דנפשיה חמיר טפי.
לא תשיך לאחיך ,ולאחיך לא תשיך בתרתי שהם
יב) גם שתי הלכות הללי [יד][-טו] הם בנדפס
בחד לישנא אפלו כלוה וכ״ש במלוה דלא שייך
הלכה אחת.
כתב הכס״ט הקונה עבד מן הגוים סתם ולא
כלל לא תשיך אלא הנך דמנה מתני׳ לא תתן היא
אחת שהיא שתים כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית רצה למול וכו׳ עד כמציל מידם ,מימרא דריב״ל
לא תתן אכלך כדאמרן דף ס ע״ב .דנשך ותרבית בפרק החולץ [דף מח] .ומ״ש ואם התנה העבד
חדא אלא לעבור עליו בשני לאוין .ואל תקח מאתו עליו תחלה וכו׳ ,שם שלח רבין משמיה דרבי
נשך וכו׳ וכפי הנראה שעובר על לא תשימון בשעה אלעאי וכו׳ איזה הוא עבד ערל שמותר לקיימו ,זה
שמשים עליו ,ובשעה שנותן בידו עובר על תרויהו שלקחו רבו על מנת שלא למולו ,ואמר רב פפא
דלא תתן ,ובשעה שמקבל הרבית ממנו עובר בבל דאתי אפלו כרע״ק דאמר אין מקיימין עבדים
תקח .וענין זה אם עוברין בשני לאוין שהן בחד שאינם מוליס ,דהני מלי היכא דלא אתני ,אבל
לישנא ,היא פלוגתא מפורשת בכרתות דף ד ,תניא היכא דאתני אתני .ורבנו כתב בפ״א רמילה ובפי״ד
כל חלב וכו׳ מאי חלב לוקה שתים דר"? וחכ״א דאסורי ביאה כלשון הזה ,ואם התנה עליו מתחלה
אין בו אלא אזהרה אחת ,ורבנו פסק כחכמים .וכי והוא אצל רבו הגוי שלא ימול אותו מותר לקיימו
היכי דפליגי בלאוין שלוקין עליהן לענין מלקוח ,והוא ערל ,ובלבד שיקבל עליו שבע מצוות ויהיה
ה״ה בלאוין שאין בהן מעשה ושניתנו להשבון כגר תושב .ואין מקיימין עבד כזה אלא בזמן היובל
לענין לעבור עליהן .והנה דברי הלח"מ כאן אינן עכ״ל .ובכאן סמך על מש״כ שם .ומ״ש וכן עבד
מבוררין דכפי הנראה דכוונת רבנו דלא תונו דעבד שמל וטבל לשם עברות וכו׳ בפרק השולח [דף
כולל בין אונאת ממון ובין אונאת דברים דעבד ,מדן ומה שאמרו וכותב ומעלה בערכאות שלהם
הילכך באונאת דברים איכא תלת לא תונו דישראל כתבו התום׳ דהיינו לומר שאע״פ שנראה כמקיים
ודגר ורעבד .ובאונאת ממון דעבד נמי עובר בתלת ,המקח שרי.
כתב יק״ת הקונה עבד מן הגוים סתם וכו׳
שתי אונאות דישראל ודעבד ,ולא תלחצנו דגר,

"
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דאינן  pחייבות ,הא אם הפיצות להביא ־) עצמן בעול המצות הרשות
בידן ואין מוחי׳ בהן ,דלא גרעי ממי שאינו מצווה ועושה .ומאחר שהן
חפצי׳ לקיים המצות •) אי אפשר  pבלא ברכה .תדע דהא אמרי׳ •) הכל
עולי׳ למנין ז׳ ואפי׳ אשה ,אע״ג דפטורה  pמתלמוד תורה ,עולה ומברכת,
ואין כאן ״*) ברכה לבטלה:
סי ס״ט

ואני קבלתי מרבינו הלוי  pמשום דספק זיבות נינהו ,וזבה טעונה ’) מים
חיים :ואי אפשר להעמיד שמועתו ,משום דאמרינן  pחומר בזב
טבזבה ,שהזב טעון מים חיים וזבה אינה טעונה מים חיים .וחזרתי
ובדקתי לפרשה ,ובן נראה בעיני כמו שפירשתי:

סי ,ע׳
תשוכת רבינו שלמה :מן  pהמשפחות המתגרית זו בזו בחירופים
וגנאים ,ונשמע לקהל קבלון  pוגזרו עליהם שלא ירגילו בכך.
ס״ט  :פירש״י שגת ס״ה ע״ג ד״ה וסגר;
סי' ר״א.
תשונה זי רגת הערך הונאה גשלימותה גהגהות מרדכי הגדול (כ״י
ע':
הסמינר) סיף ר"ה ה׳ תשונה סי׳ קס״ט [י87.־ד ]88נשס :תשונת רנינושלמה
[יחתים גסופה :ושלום שלווה גר יצחק]; ובשינויים רניס ועצומים נתחצ״ו סי'
כ״א ,ושם סי׳ כ״ג [=אוצר נחמד לשד״ל ח״ג צד  174ולהלן] נשם :תשונות

כריתות נ״ה ע״ג; וטיו״ד נ״יז

 )4דאינו ח״בות ואינן צריכות (בטח״ו ובם׳ רש״י שם} )6 .ובסדור רש״י :אב? אם
הפצות לבא עצטז במצות ,הרשות בירה ,ואין טוחין ?ה )6 .וטאחר דטסייטת מצות וויא,
אי אפשר בלא ברכה (בטח״ו שם )7 .ובהגה ׳ט ה׳ ציצית פ״ג ה״ט :וכן רש״י היה אוסר^
להן לברר )S .טגילד .כ״ג ע״אע  )0קדושין כ״ט ע״ב :ובמת״ו ובס׳ רש״י :אלטא אשח
עולה ומברכת ,אע״ג דפטורה מתלמוד תורה דכת׳ ולטדתם אותם את בניכם ,בנינם ולא
בנותיכם )10 .אם רצת[ה; לק״ם מצות עשה ,הרשות בידה ,ואין כאן טשום ברכה לבטלה
(טה״ו וס׳ רש" י שם).
**  )w • 1ה״ה— :ר' יצחק ב״ר אליעזר הלוי טוירטיישא )2 .וכ״ה בתשו׳ רב סלטוי
נאי; .הביאו ב״ה פי׳ ר״א שם )3 .תוספתא טנילה פ״א ,י״ר; ובים פ״ג ,א׳ בוה״ל :חוטר
בזב שאיו בזבה ובובה שאי! בזב ,שהזב מעון ביאת סיים חיים והזבה אינה טעונה ביאת
שים חיים.
♦

 )1־-וכוונתו לשאילה בנוגע לעניו המשפחות המתגרות !והשווה טש״כ בטבואי,
* *
שהוא מעיד על השפעת לשון צרפת העתיקה [—נליקיום] -.אטנט בתהצ״ו :משפחות הטתנרות
[קרי= :ט! הטשפהות).Cavaillon = )2 .

שובות רשיע שלמה בן יצחק (רש״י) עמוד מס  145הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

82

ת ש ו ב ו.ת

רש " י

וקפצה אחת *) ונשבעה קודם גזירת הקהל *) שלא יקבלו עליהם הגזירה
ולא חדלו טחירופיהם .וקפץ אחר’׳) והזכיר*׳) ו=לוז שנטטט בייטיה

t
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פירוש התירה לרשמם
'א1צר החכמה

*4

באשקלון שתלה שמעון  ]piשטח .)1לכן הוא אומד לא תחייה ,לא
תתיאש מלחקור אחריהם ,לא תניחם לחיות על ידי שגלות אלא
חקר אחריהן להורגן 10. :ובח לאלהים .פתח .אבל לאלהים
משמע לשמו של הס .,לאלחים ,לאותם שאמרת ,לר«) לא יהיה לך
אלהים אחרים 20. :לאתונה בדברים .שהרי בממון כת׳’) לא תינו
איש את אחיו .והוא הדק לכל ישראל אלא שדיבר הכתוב בהווה
שיבול להונות את הגר במעשה אבותיו ועל מעשיו בגייורו♦ ;).ולא
תלחצנו .לעשות מלאכתך לפי שהיא בלא נואל כדכת׳ )5וגם
ראיתי אח הלחץ אשר מצרים [לוחצים ,כלומר] מעבידים ,אותם:
כי גרים הייתם .במ1שמפורש לפנינו )"5ואתם ידעתם את נפש
הנר כי גרים הייתם .ולפי שצרתו מרובה עונשו מרובה 21. :לא
תעינון .כמו )7למען ענותו בסכלותם .ודיבר הכתוב בהווהJ :!8
 28.והיו נשיכם ונר)3 .מדק כנגר מדה 24. :לא תהיה לו
כנושה .כשיגיע זמן הלואה לגבות .אל תדחק אוהו לקחת משכון
כדכת׳°ס והנושה בא לקחת וגו׳)" ,או מי מנושי אישר מכרתי
אתכם לו .כל נושה כשמגיע הזמן בא לקחת משכון :לא
תשימון עליו נשך .למען הרחיב את ומנו*!) 23. :אם חבל
תחבל .על ידי בית דין ברכת׳ )15בחוץ תעמוד והאיש אשר ■אתה
נושה בו יוציא אותו “)החוצה .אבל אחה )15לא חבא אל ביתו
לעבוט עבוטו וזהו 0נ)לא תהיה לו כנושה :עד בא השמש .כל,
היום השיבהו לו .כי חכמים פירשוהו )!7בכסות יום.\:ז> 2ושמעתי]
\כי חנון אני .אפ״פ שמן הדין יש לו משכון ואינו חייב להחזירו
אלא לפנים משורת הדין ולא היה׳לי )18לשמוע צעקתו אם לא מפני
שרחום  pmאני .אבל למעלה אצל אלמנה ויתום לא תענק שכת׳!
)19שמוע אשמע צעקתו ,הואיל ומן הדק שומע הק׳ צעקתו :,לפ*כך לא
!) סנהדרין פרק ו משנה ד׳ — .וחיבת בן חסרה במי )8 — .כ,ג— .
•) ויקרא בה,יד .ושם הנוסתא :אל תונו .וחיבת עמיתו נכתב ונמחק בכרי קודם
תיבת אחיו הראויה ,והכותב החליף וחיבר פשוק ויקרא כה,יו עם פםוק יד שם—,
 )4במי :בנרות .ומקור הדבר במכלתא ובבבא מציטא דף נח ע׳ב )5 — .ג,ט.
ודעתי נם על ו,ה )6 — .מ,ט )7 — .א,יא .ורצה לומר לא תסנום לעשות
מלאכתכם )« — .אבל אבוד העינוי בבל אדם )9 — .נדרים דף לב ע׳א— .
 )7°מלכים ב׳ ד,א )“ — .ישעיה נ,א )1s — .פירוש תיבות לא תש־מון וגו׳
בא במי אחרי המאמר הבא )!’ - .דברים כד,יא )!* — .אליך ,את העבוט
צ״ל )15 — .דברים כד,י )7° — .האמור כאן בפסוק הקורם )" — .בבא
מציסא דן״ קיד ט־ב8 — .ג) במי :לו )” - .בפסוק כב.
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י׳" "'יי י•■' ׳-״•■ ף !הרלליש ובנלדש !..טקמאמיש לא שיין־ שעמא דרשב״ס יעמל -.:שסדתוזר ;

דף בי ",ייא רש״י ד״ה או דלמא וכקרקע בעלמא דמו ונא שייך ט' .מלשון זה משמע דכש״כ
נאשליש דכקלקע כינהו ולא שיין ט' וניכו מגידולין דעתידין ופומדין להיות
מסאה לאפלת אבל ק פמידין להיות ניקב׳[ אולם במנחות פי' דהוו כגידולין משמע דנאשליש
דגידילן־ מיתריה גס הם מיתריי ול׳־מ לשון הפוש״ע סי׳ רצ״ג ק״ד  :רש׳׳י ד״ה אט היה קדש
נע״מ שהין קלנן תמים תתחלל כצ״ל :ד״ה ולא מיפוך בי מימנת ליה מממנימין כצ״ל :תד״ה אר״נ.
אל״נ אין אונאה לקרקעות כצ"ל :בא״ד מדקאמי אף משמע דקרקעית גמי כו׳  .ר״ל דאם האחרון
עדיף מפי לא שייך ל ,אף אבל אם הוא גדוע קצת מן הראשון שפיל נופל בו לשון אף דוגמא לזה
בנזיל (יא ב) באומר ואני דמקקינן דלאו אכולי דנולא משמע וזה דלא כהמהלש״א  :ד״ו! והאמל
בסופו ולעיל נו'  .ר״ל נדף נה שהביאו למפלה אימא דיד ט׳ והמגיה בד״ח ולמולם השתבש :
ע׳ייב גמרא על תמול כו' פל שלמה ט' כצ״ל בלא ייי׳יץ  :שם מ״ס משלומי די״ה א״ל ולא משלומי
גו'י'ד.לפי מפ׳׳כ לש״י נב״ק (פח ב) בד"ה גנב פמל עצמו ואליבא דל״ש נקט לה דמשמע דללננן
פת! ל אפי' מן הקרן וכמש״כ שם ואפקידא דהקדש מיפפר ומדמי לה לשאר מזיקי הקדש ופ״ש
(ו ב) במד"ה שול רעהו קשה מימי חדא דהל״ל ולא ב' וג׳ שנית דגם כפל נמעיט משנים ולא
אחד וי״ל דהיכא דהגניבה בפין ודא• חייב להחזיר להקדש וא״כ איכא קלן וכה״ג תירצו המוק'
לפנין שפלות בליש מרובה יעי״ל כגון דשגג הגנב דקבל שהן חולין דמפל וחייב קרן וחומש :
שם וגונב מבית האיש מזל וכלל .פייןבגליון גי' הגמרא בב׳יק ושבועות ונ״ל פי׳ הגי׳ דכאן דאי
הוי שב פל הפלש הנ״ל וגוננו אלא פ״כ דקאי אכי ימן ור״ל וגונב החפץ הנמון :שם וכל בהמה
לשמור מזל וכלל  .קשה הלא לא דמי כללא נמלא לקמא וכדפלין במלונה (סד) והרפ"ב בפ״ו
דשספות מ״ה העמיק חמור נו' וכל בהמה פלס לשמור מזל יהלל (וכדלפיל שם גבי בסף או כלים)
וגי׳ זו ישלה וללא כהמו”ח שמשבש לה ועי' בק"א בליש תו״כ במדת פרע וכלל כיצד  :רש״י ד״ה
זכי ימן צ״ל כי בל״ו :ד״ה אם משנמלמהאס כשבאו לדין ט' .לפי פירושו לקמן הלל״פ אס כשנודע
להם ט׳  :תד"ה ש״ח דאפי׳ ש"ש כו' ולא משני נשפשע  -פי' ש״ך סי' ס״י ס״ק קכ״ו ובמומים
שם ונ״ל להוסיף פ״ד המומים דצ"ל במוס'■ ואפי' נו' [ :שם ד״ה לפהו ובתלונה ממפיס ט'
כצ“ל ומש"ה החוי״ה דמלשון הרהב"ם משמע כתילוצם הראשון בשבועות תמוה ועמש״ה בב״ק (סג)
בטונח הרמב"ם]  :ד״ה כי  .דבמלובה דרשינן מעל פור חמול ושה כצ״ל :
דף נח ע״א גמרא צא להפסיד שכלו .נלאה למפסיד שכל כל השבת וכל החדש וכן טלם דזה
דומה להסבר לי מאה חניות בק׳ פרוסות דבפ״ז (סה) דפי' רש״י דכל כמה דלא
אפנרינהו לטלהו לא יהיב ליה מידי אבל בשכיר יום איט מפסיד אנא שכלו של אומו היום בלבד
דדמי להענר לי חנית חנית בפרוסה (שס) דכל חדא שכרה באפי נפשה ולהכי פריך שפיל א״ה
רישא ט׳ ומי א״ל שהר שבת דשל שאר הימים אפי׳ אם היה טסל שכל שבת לא היה מפסיד שוב מצאתי
במומים שם ס״ק ס"ח שקדמני קצח בזה  :שם נשקנו מידו .הא דלא משני כך לפיל על הא
דמי העיר פי' שי׳ן שם ס״ק קכ״נו ובמומייז שם :רש״י ד״ה הכא בנושא שנר נשבסין שאינן ברשותן.
הא דלא פי' דנשנפין שלא פשעו כדלפיל הוא דלפי מאי דס״ד דגמנו ואבדו שלא באונס כך לי פשפו
כמו דלא פשפו כיון דש״ש הן (ופי' לקמן בס״פ האומנין) אבל למאי דמסיק דנו״א באונס ישנפו
שבאונס הוו ויקבלו שכרן :ד״ה כלפי ל״א היכן כמו חצבי ט' כצ"ל  :תד״ה לשמור וא״ת כו׳ .
מן המשומר אין אחה בוצר .ולפד"ג דז״א אלא כשבפל השדה שומרן מראה כמחזיק א״ע כנפל ואדון
לה ורחמנא אפקרם אבל אחר שאיט בפה״ש שומרן לא דהא גס הוא איט נא אלא מכח ההפקר ובר״ה
(פ) כמבמי דרך אחל גטן ליישב בס״ד פ״ש  :ע״ב רש״י ד״ה לזווגן שהמצמיד שור נו' כצ"ל :
משנה וגר לא תונה ט' כצ״ל  :רש״י ד״ה שהרי אס לסקל ט׳ .הוא לשון הגמרא סנהדרין
(ט) .:נא“ד שיש לך מבואה .לכאורה ה”כ להגיה לדואולי דמפרש דהאג״ד הוא לפלוני דהוי כלועג
לרש ואצלהחמריס הוא כאונאות ממון שמפסיד? פ"י פרחס וזמנם :תד״ד! הא  .דכל היגא
דאיכא ט׳  .כ״ה בפסחים (כד ב) :ד״ה דאזיל ומה שמאדים כו׳ .עי' בהרע״ב פ״ג דאבות מי״א:

דף גט ? K'Jגמרא כל השערים ננפלים ט' .לקמן ע"ב וע״ש בפרש״י ומיס׳  :תד״ה טח
בקופו ולכה״פקשה דאפי׳ נא מל אי׳א ודאי ט' .לפמש״כ מר״י בריש נרטחשפזנש
הקפה יומר מהודאי י״ל דלרנוהא נקע ספק  :רש״י דייה איט ננעל להפסיד ט' .נראה דצ״ל
להפסיק  :ד״ה וחכמים שאל מטרים שלהם היו עשוים ט׳ כצ״ל :
דף ש ([*א משגה למוך פיפוס כצ"ל בסמ״ך מלשון בפלי פפסין (ביצה פו ב)  :רש״י ד״ה
שלא ימטין ולהוציא קול כו' .פי׳ ברא״ש שלשונו מנוון יומר ופשסות לשון המשנה
משמע לי דר״ל דלא המירו לו רק בשאין לו מגורות כ״כ שיוכל למת כל טרן במגורה לבד אבל
אס יש לו והוא נומנן במנורה א׳ כדי לפיכן אסור :
פרק ה דף p* 0״ ZJבמשגה שאחים חפים נשלש אסור.מלמ אסור לימא במפניו׳וברי״ף וברא״ש:
שם ואיזהו מרבית המרבה בפירות ט' .הא דתארוה בשס מרבית ולא בנשך
או מדנית (פמוי״ע) נ״ל משוס דשם איסור מרבית לא מצאנוהו במורה אלא בלשון לקיחה וכן
בקראי דיחזקאל (י״ח יכ״ב) והמרבה נפילות בשפת פסיקה אין איסור דשמא לא יוקרו רק דאח״כ
אם הוקרו אסור לקחת הפילות כפי שפסק אלא כשער של עכשיו או שיחזיר לו דמיו כיון דידוע כמה
דמים נמן ונ״מ לקמן (פד נ) במשנה דל״ג דהחמיר ע״ע מ״מ הלווה סמם רק דאח״ה בהוקרו קבל
מהם נשער הזול ובשפה שהלוו שם דמיהם כדי שידע בשעת השבה איך ליפול מהם וכ״מ בשנת
(קמח נ) הא נאמרא דקק דמי' פ"ש נפרש״י ופ״ד דרוש יש להוסיף עוד דלתרנית מסיים קרא ויראת
מאלהיך ולא כתיב פס הוי״ה כדכמיב אחל נשך ומרבית אני ה׳ אלהיכם הוא לרמז שייראו מהדיינים
שגזרו פלה כי אלהים בכ״מ ל״ל דיינים  :שם עמדו חעים בל׳ דינרים .הוא פער הרגיל ד' סאה
בסלע כמש״כ בתענית (יט נ) בק״ד פ"ש  :רש״י ד״ה נשך בלא חלבית היני הדמינין ליה .אוצי
היה כחוב גרי׳ת המייל ור"ל היכי משכחח לה דזהו לפון המורגל  :תד״ד! למה אורחא דקרא לכחוב
לפון משונה ט׳  .ק״ל דאדרבה בבבא קמא (סה) אמרינן לימא קרא המצא המצא ט' וע״ש
במיס׳ ינגה"ש :
דף כ1א ?'"א י״ה קרי כיון דקאי ע״כ נשך אכקפך אמרינן ה״ה לבית כצ"ל  :ד״ה לעבור
וי"ל דדריש כו' ואפקה בלשון גזילה כו׳ .עמש"כ נזה בכתובות (לד) נס"ד :
ע״ב גמרא לאו דכ"ר צגנרקלות ל״ל  .ק״ל דלמא בא להזהיר אף אם מוזיל ליה בנדי חסרון המשקל
ועושה בן להרגיל הקונים לטח אילו :שם ובמשורה שלא ירתיח .עפרש"יויל"פ כפשוסו ע״פ המבואר
בס' העבעייס דמשקה כשהוא חם לוכיל יותר מכשהוא מענן מפגי המפשעות נקבי הפאיריס אח״ז
בפרך רתח  :שם משולה שהיא א׳ מל״ג בלוג .נגציון
מצאתי שטינמי בזה צפי׳ הערוך נשם
פ"ס החד׳ הוגה מל"ו וכן הגיה המע׳יה מגמרא דבי׳ב אבל הלמב"ס נפ״ח מהל' גניבה הייז כ' מלי׳ג
והרד״ק ביחזקאל ד׳ העמיק א' משלשים בלוג  :רש^יי ד״ה ע״כ לבית קצוצה ונופי! כו׳ .נס ריו״ח
ל״ל כופין קרי רביח קצוצה דשם זה הונח על רבית דאורייתא :תדי׳ה מוח ותו לא מצינו מימהגבי המון .מה ימנו למות יומת דכתיב ביה דמשמעו בב"ד כמשי׳י בסנהדרין (פו נ) ד״ה אימא :

דף 0ב לי׳א גמרא וחי אחין עמך חייך קודמין כי' -עמפ"נ בס"ד ננ״ר פ"מ אוי .ג׳ נמ״ת
לפתה מצאתי ביפי׳מ בשביעית פרק כלל גדול שעמד בזה וכ' ג"כ ישוב קצת ע״ש
וכן במהלמ״ש  :שם מיחיבי הניח כו׳ הא אביהן חייב להחזיר .לפמש״כ הנ״י דהא דמני בתוספתא
המלוה אי׳ח בריבית ופשה תשובה חייב'להחזיר דאחיא נריו״ח א״כ מאי פריך הנא וביותר דנחוספתא
(היא ננןפייה) מסיים פלה מח והניח נו' לא יחזירו בניו ועי׳ ב״ק (צד ב) נמד״ה הא וגב' דבורים
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 ודאי רוצה שיו! דע להמקבל שהוא נתן לו כדי שיחזיק לו נשנת( ,ב) :שם בשלהי פרקי דרב נו׳ דקם לב כו' .כהנמ״ר מוכח דגריס נא
לקמן וכ"ה נהנמי״י קפ"ע מהל' מלוה  :רש״י ד״ה בפישור״תא ובה' העודפות י
ני׳ל משום דכיון דמונה חמשה ממשה פ״נ מונה מא' פד ה' ואומר אחד ואת
מאי פד ה' ואומר שנים וכן כולם לכן בקל יוכל לעפות בין נ' לד׳ ט' הואיל דר.
האחדים מא' עד ה׳ אבל במניית אחדים כיון שמונה בלי הפקק איך יפעה
ע״ב ד״ה אבל הלוהו לא וממנימין בדקצן כו'  .הא דלא אוקמה נדקיימא לאו
ז״ל דפשפא דמתניתין משמע אפי׳ בדלא קיימא לאגרא וכן המוס' ננ׳יק (צז
כעין זה (ודלא כהמוס׳ כאן) ולעיל אינו אלא לסד״א אבל לא לפי האמת וגס ט
ולכן צא קאמר לפיל סד"א הנ"ת בקצין משוס דרוצה לומר ס״ד שיעלה גס ל
כסופו ועוי"ל דדוקא לדור שלא מדעת כו' עד סוה"ד  .ולפ״ז מאי דקאמר ה
הלוהו לא נו' לא שמוכרח דא״א לדייק אלא דכוותיה דהייט מדעת מומר בה!
או י״ל שמכריח מדלא אשמפיגן רבותא ספי בהלוהו והוה שמעיק הלוגי נ
דף פה (['א גמרא  .רבא אמר תמשה מפקינן מיניה ט׳ לכאורה מב
התפיס מפקינן מיניה כל מחמשה דמפיקרא במורת רנית ר
אבל אם רוצה לקיים המקח א״ח לתה לו רק זוז עי' ברא״ש אבל במלה דעתי
משגה מכר לו את שדהו .עי׳ במוי״ס דקדוק נכון וכדבריו מוכח להדי
ע״ב גמרא והלכמא נר"א .ממיהני על הנ״י שכ׳ פס לעיל על פלוגחתס דקי'
ספרא ט'  .הלא סממא דגמרא הנא פסקא כוומיה :רש״י ד״ה צד א' ב
מוכרכו' נצ"ל :תד״ה נאוא״מט׳ .והתנן לקמי הלוהו נו' .מלח לקמן צרין
דלמאי דמוקי לה לקמן במעכשיו כו'  :ד״ה לכשיהיה לי ט' י
דף סו  K'Vרש״י בד׳יה נדידה קיימא ואפי' אמר קודם לכן .בנ״י וברש״י
תד״ה ומניומי כדמוכח בם׳ ארבעה נדרים .ר״ל בפ׳ שמו
1
ב&ה"ד כ׳ וא"ת דבפ׳יד ירדים וכ״ה נרא״ש וזה מצוי לרוב בדבריהם ובשאר
אה״פ בראשיתו וכ״כ לקמן פ' השותפין וההגהה שבגליון פעותא היא שוב ראי׳
ממהר״ס ושגיאות מ״י :ע״ב גמרא כי מפא זימנא לא לימי ליפרדן .נה״ג בני'
דסר"ג מחילה נפעות לא הויא ממילה כצ״ל :רש״י ד״ה לפכוחי פחדיה דאו
ליפנא דפחד משמע שמפחד על הפסד השדה פן ינואט כמו פחדא צמית דקו
היראה לא דאגת השתדלות ההצלה :
דף V ID״ Xגמרא כל את וטולא אחי סמכה דפמיה .כ׳ה הגי' נרי״ף 1
לרבה משכנתא כו׳ .ברי״ף הגי' לרנא וברא״ש הגי' לעיל
1
לפיל (סא ב) במד״ה רבא  :שם ונדיממי נו׳ ומחשבין ט׳ מחשבין לו
ממפקינן אלא אשיגרת לישן ,דרישא הוא :רש״י ד״ה אי הוה לי זוזי שמקבל
מעותיך ולפי הגי' שלנו בגמרא משמע דהכי קא״ל מהדרת לה (הארעא) ג
גי׳ אמרת ועי׳ גי׳ הרי״ף  :ע״ב גטרא מידי דהוה אשדה אחוזה נו׳1 .
(דאי במקדיש כיון דנפארת בידו לעולם הוה מכירת מוחלפת) הלא דמי •ל!
מצא מידו ועוד דהוה כאמרא דלא מסלקי שהרי אין הגזבר ולא הבעלים ינולין
הא אין רנית להקדש לעיל (גז ב) וצ״ל דלא מיימי אלא לראיה שנן הוא דרן
אך לשין הנ"י ק״ק שנ׳ ואפי׳ מדרבנן משמע דליכא איסורא כלל דכל מאי
ודע שדבריו אלה מטוניס ממש לדברי המ"ז יו״ד לסי׳ קי״ז וכה׳יגנ׳ גס הל.
ולא ישטר ועיין לקמן ע נ נתד״ה משיך  :רש״י ד״ה אין נע״ח והמירו
ויכנס לביתו נו' .פ"ש דשמואל לא אמר הכי :
משגה וסייחים .פי' המויו"ס בני אתונות לפ״ז צא א
דף □ח
נו' וחמוד כו' .לכן נראה דסייח כולל גס בן סוס וכ״נ
!
פי' ג״כ סייח פ״ר כ! סיס :רש״י ד״ה וחמור מגדלה מד ט׳ נצ״ל:
ומומרי .לפרפ״י בחומרי קשה לישנא דריב״י ממני שגוזזות ולפי׳ הערוך ז
שממלכלך מ! מרעי ודרך הרועים לגוזזו א״ש  :שם מ״ק ס״ל כרשב״י ט'
וא"כ מ״ק ורינ"י ס״ל כאבוה הלא גם כר"מ סגי ואולי דמש״ס מילי פסיקי
אביי כמה אדם כו' ,ני׳ל כוונתו דלא משפרינן בדידיה דאפי' אם הוא לא הי
מ"ממשערינן בשאר נג״א שדרכי לפחות משכרן בנדי להנצל מעמל הרב שהוא י
המוס׳ עליו מהצריכותא ופי' מש״כ לקמן (פו ב) נס״ד  :בא״ד קלה כז
בפי שיפסוק לו פוס שכר נצ"יל :
דף סט ע׳א גמרא לא דקא״ל אי חותר שליש כו׳ .גרי״ף לימא מ
מומר שליש יומר על שליש דמיו ש״פ כו׳  .סי' סירובי
1
חלמא ובמש”כ שם  :תד״ה אי מש״נ מרש״א מיהו ק׳יק ט' פ״ש  .תמו
בדטר הסמוך לק״מ :ע״ב רש״י בד״ה מוגר זוזא בפשוס דהיינו זוז מדי!
(ר״ל זוז צורי) נפשיסא (נשכר זוז פשוס) דהוא זוז מדינה כדמשמע בנק
שהוא נפגם ומתקלקל מתמת מלאכה נצ״ל וכמו שהוא נרש״י :רש״י ליה ח
ולקצור כצ״ל :ד״ה ואפרנקנה כל צורך כ״ד נו׳ נצ"ל :ד״ה מותר מאתים
מהנמ״י ודלא כמהרש״ל:
דף מ ע״א ד״ה פחמא ואי פחתא לא אגרא למה טמנין כו׳ כצ״י
הא לא שכיח כו׳ היה נאמן ש׳ כצ"ל בל״ו  :ע״ב ד״ה 1
דלא סגי כו׳  .אס נאמר דכומי איט מוזהר מלקבל רביח אף מישראל א״ג
לו כמשייכ המו׳ לעיל דאיו הלוה מוזהר אלא כשגם המלוה מוזהר וכ״כ הר■
להמירא ללוה א"צ קרא אבל אי חשוך ניחא דצריך להתירא י .בא״ד כיון דא■
גדולה מזו כ' לעיל (סד נ) בד״ה לא ישרור דלפי שהמורה המירה נן

ץ״א גמרא אבל קונה ודינו כנכרי דתניא ט׳ .משמע דלן
דף
והכ״מ בפ"ב מהל׳ עבדים הל' י״ב נתן עעס למקצן
1
ר.ד״ה הא שאר עבירות הכתובים באותו פסוק כו׳ לשון זה אינו מדויק ■
כל הי״א דברים הנאמרים נאומה פרשה ונדמוכח ג"כ בסוף מכות  :ע״ב■
זה אלו לוה מן הנכרי ט׳ .כצ"ל ועי׳ נ״י ורש״י ש■
^"א גמרא לי״א בין כך כו׳ .כ״ג שהיחה גי' רש״י ונן
דף
מתקם הד״ת מהלי"ף :תד״ה שער פרינ״ס נו׳ דאי■
מהר"ס דפסק נרבא כוי  .ותימה דנהדיא פסק הש״ס בסנהדרין (כז)
לקמן :ע״ב רש״י ד"ה ה״ג בתוספתא ודייה אין פוסקין צ״ל הד״א :בא"ד ■
סאין כוי .כצייל ומלח עליהן השני מיותר וכן ליחא בהעי!
(['א ד״ה יש לו ואע"ג דלא משך כו'  .נראה דר״ל לר״נ לע
דף
ודלא כריית שס (מו נ) במד״ה פירי :ד״ה מ״ע ולהן
בו׳ :ד״ה מהו ופרגמשיא שלקח היום נו' כצ״ל :ד״ה הפוני בגורן ל

1

דף  ?3ע״א רש״י ד״ה או דלמאוכקרקע בעלמא דמו'ולא שייך מ׳ .מלשון זה משמע דכש״כ
נאשרוש מקרקע ניגהו ולא שיין ט׳ וגרעו מגידולין דעתידין ועומדין להיות
תטאה לאכלה אכל ק עתידן להיות גרקבין אולם במנחות פי' דהוו כגידולין משמע מאשטש
דגידילן מותרים גס הם מיתריי וכ״מ לשון העוש״ע סי׳ רצ״ג ס״ד  :רש׳יי ד״ה אם היה קדש
בפ״מ שאין קרבן תמים מתחלל כצ״ל :ד״ה ולא תיפון כי מותכת ליה ממחניתין כצ״ל :תד״ה אר״נ.
אר״נ אין אונאה לקרקעות כצ״ל .־ בא״ד מדקאמר אף משמע דקרקעות נמי כו׳  .ר״ל דאס האחרון
עדיף ספי לא שייך ל׳ אף אבל אם הוא גרוע קצת מן הראשון שפיל נופל כו לשון אף דוגמא לזה
בנזיר (יא נ) באומר ואני דמקקינן דלאו אכולי דטרא משמע וזה דלא כהמהרש"א :ד״ה והאמר
בסופו ולעיל כו׳  .ר״ל בדף נה שהביאו למעלה איתא דיד ט׳ והמגיה בד״ח ולמולם השתבש :
ע׳:ב גמרא על חמור כו׳ על שלמה ט׳ כצ״ל בלא ווי׳ץ  :שם מ״ע משלומי דו״ה א״ר ולא תשלומי
נו״ד.לפי מש״ה לש״י כב״ק (פח ב) בד״ה גנב פער עצמו ואליבא דל״ש נקע לה דמשמע דלרבנן
פע!ר אפי׳ מן הקרן וכמש״כ שם ואפסידא דהקדש מיפפר ומדמי לה לשאר מזיקי הקדש וע״ש
(ו ב) בתד״ה שור רעהו קשה מרמי סדא דהל״ל ולא ב' וג׳ שנית דגם כפל נמעיע משנים ולא
אחל וי״ל דהיכא דהגניבה בעין ודאי חייב להחזיר להקדש וא״כ איכא קרן וכה״ג תירצו התוס׳
לפנין שפרות בריש מלונה ועי״ל כגון דשגג הגנב לסבר שהן חולין דממל וחייב קרן וחומש :
שם וגונב מבית האיש חזר וכלל .עיין בגליון גי׳ הגמרא בב״ק ושבועות ונ״ל פי׳ הגי׳ דכאן דאי
הוי שב על הפרע הל״ל וגונבו אלא פ״כ דקאי אכי ימן ור״ל וגונב החפץ הנתון :שם וכל נהמה
לשמור מזר וכלל  .קשה הלא לא דמי כללא נמלא לקמא וכדפריך במרובה (סד) והרע״ב בפ״ו
דשיגועוש מ״ה העמיק חמור כו׳ וכל בהמה פרע לשמור חזר יהלל (וכדלעיל פס גבי כסף או כלים)
וגי׳ זו ישרה ודלא כהתו״ח שמשבש לה ופי׳ נק״א בריש מו״כ במדת פרס וכלל כיצד :רש״י ד״ה
וכי ימן צ״ל כי בל״ו :ד״ה אם משנמרמהאס כשבאו לדין ט׳ .לפי פירושו לקמן הלל״פ אס כשנודע
להס ט׳  :תד״ה ש״ת דאפי' ש״ש כו׳ ■לא משני כשפשע .פי׳ ש״ו סי׳ ס״ו ס״ק קכ״ו וכתומים
שט ונ״ל למסיף פ״ד התומים דצ״ל בתוס׳ ואפי׳ ט׳ [ :שם ד״ה רעהו ובמלובה ממפיס ט'
כצ“ל ומש״כ החוי״ס דמלשון הרמבי׳ם משמע כתירוצס הראשון בשבופות תמוה ועמש״כ בנ״ק (סג)
בטונח הלמב״ס)  :ד״ה כי  .דבמרובה דרשינן מפל שור חמור ושה כצ״ל :
דף נח ע״א גמרא לא להפסיד שכרו .נראה דמפסיד שכר כל השבת וכל החדש וכן טלם דזה
דומה להעבר לי מאה חביות כר!' פרוסות דבע״ז (ס׳ה) דפי׳ רש״י דכל כמה דלא
אפברינט לטלהו לא יהיב ליה מידי אבל בשכיר יום איט מפסיד אלא שכרו של אותו היום בלבד
דדמי להפנר לי חנית חנית בפרוסה (שם) דכל חדא שכרה באפי נפשה ולהט פריך שפיר א״ה
רישא ט׳ ומי א״ל שכר שבה דשל שאר הימים אפי׳ אס היה טפל שכר שבת לא היה מפסיד שוב מצאתי
ס״ח שקדמני קצת בזה  :שם נשקנו מידו .הא דלא משני כן לפיל על הא
במומים שם ס״ק
דנני העיר פי' ש״ך שם ס״ק קכ״ח ובתומיה שם  :רש״י ד״ה הכא בנושא שכר נשבפין שאינן ברשותן.
הא דלא פי׳ דנשבפין שלא פשעו כדלפיל הוא דלפי מאי דס״ד דנגנט ואבדו שלא באונס כך לי פשפו
כמו דלא פשפו כיון דש״ש הן (ופי׳ לקמן בס״פ האומנין) אבל למאי דמסיק דגו״א באונס ישבעו
שבאונס הוו ויקבלו שכרן :ד״ה כלפי לייא היכן כתו חצבי ט׳ בצ"ל  :תד״ה לשמור וא״ת כו׳.
מן המשומר אין אחה טצר.ולפד״נ דז"אאלא כשבעל השדה שומרן דנראה כמחזיק א״ע כבעל ואדון
לה ורחמנא אפקרם אבל אחר שאינו בפה״ש שומרן לא דהא גס הוא אינו בא אלא מנח ההפקר ובר״ה
(מ) כתבתי דרך אחר נטן ליישב בס״ד פ״ש  :ע״ב רש״י ד״ה לזווגן שהמצמיד שור כו׳ כצ״ל :
משנה וגר לא תונה ט׳ כצ״ל  :רש״י ד״ה שהרי אס לעקל ט׳ .הוא לפון הגמרא סנהדרין
(ט) נ -בא״ל שיש לך חטאה .לכאורה ה"נ להגים לו ואולי דמפרש דהאג״ד הוא לפלוני דהוי כלועג
_לרש ואצל התמרים הוא כאיגאות ממון שמפסידין פ"י סרתם וזמגס  :תד״ה הא  .דכל היכא
דאיכא ט׳  .כ״ה בפסחים (כד ב) :ר״ת דאזיל ומה שמאדים כו׳ .פי׳ נהרע״ב פ״ג דאבות מי״א:
דף 3ט ע״א גמרא כל הפערים כנמלים ט׳ .לקמן פ״ג ופ״ש בפרש״י ומיס׳ :
בסיפו ולכה״פקפה דאפי׳ בא פל א״א ודאי ט׳ .לפמש״כ תר״י בריש ברטת שפזנש
1
הספק יומר מהודאי י״ל דלרטחא נקנו ספק  :רש״י ד״ה איט ננפל להפסיד ט׳ .נראה דצ״ל
להפסיק  :ד״ה וחכמים שאר מגורים שלהם היו פפוים ט׳ כצ״ל :
רף ס ע*א משנה למוך פיסוס נצ״ל בסמ"ך מלשון בעלי פססין (ביצה סו ב)  :רש״י ד״ה
שלא יתכוין ולהוציא קול ט׳ .פי׳ ברא״ש שלשונו מכוון יומר ופשסוח לשון המפנה
משמע לי דר״ל דלא התירו לו רק כשאין לו מגורות כ״כ שיוכל לתת כל טרן במגורה לבד אבל
אם יש לו יהוא טחנן במגורה 6׳ כדי לפרבן אסור :
פרה ה דף  0ע״ב במשנה סאתיס חפים בשלש אשור.מלת אשור לימא במפניו׳וברי״ף וברא״ש:
שם ואיזהו תרבית המרבה בפירוח ט׳ .הא דתארוה בשם תרבית ולא בנשך
י
או מרבית (פתוי״ס) נ״ל משוס דשם איסור מרבית לא מצאנוהו בחורה אלא בלשון לקיחה וכן
בקראי דיחזקאל (י״ח וכ״ב) והמרבה בפירות בשעת פסיקה אין איסור דשמא לא יוקרו רק דאח״כ
אם הוקרו אסור לקחת הפירות כפי שפסקי אלא כשער של עכשיו או שיחזיר לו דמיו כיון דידוס כמה
דמים נתן וכ״מ לקמן (פד כ) כמשנה דר"ג דהחמיר ע״ע מ״מ הלווה סתם רק דאח״כ בהוקרו קבל
ההם כשער הזול ובשמה שהלוו שם דמיהם כדי שידע בשפת השבה איך ליסול מהם וכ״מ בשבת
(קמח ב) הא באתדא דקין דמי׳ פ״ש בפרש״י ופ״ד דרוש יש להוסיף עוד דלתרביח מסיים קרא ויראת
מאלהיך ולא כתיב פס הזי״ה נדכתיב אחר נשך ותרבית אני ה׳ אלהיכם הוא לרמז שייראו מהדיינים
שגזרו פלה ני אלהיט בכ״מ ר״ל דיינים  :שם עמדו חפים בל׳ דינרים .הוא שפר הרגיל ד׳ סאה
בסלע כמפ״כ בתענית (יס ב) בס״ד פ״ש  :רש״י ד״ה נשך בלא תרבית היכי הדמינין ליה .אילי
היה כחוב בריית המ"ל ור״ל היכי משכחת לה דזהו לשון המורגל  :תד״ה למה אורחא דקרא לכתוב
לפון משונה ט׳  .ק״ל דאדרבה בבבא קתא (סה) אמרינן לימא קרא המצא המצא ט' וע״ש
בתום׳ יבגה"ש :
ע״א !־״ה קרי כיון דקאי ע״כ נשך אכספך אמרינן ה״ה רבית כצ״ל  :ד״ד! לעבור
דף
וי"ל דדריש כו׳ ואפקה בלשון נזילה כו׳ .פמש״כ נזה בכתובות (לד) נס"ד :
ע״ב גמרא לאו דכ״ר במשקלות ל״ל  .ק״ל דלתא בא להזהיר אף אם מוזיל ליה בכדי חסרון המשקל
ועושה כן להרגיל הקונים לטא אצלו :שם ובמשורה שלא ירתיח .פפרש״יויל״פ כפשוסו ע״פ המבואר
בס׳ הטבעיים דמשקה כשהוא חם מכיל יותר מכשהוא מצונן מפני התפשטות נקבי הפאטיי׳ס אח״ז
מצאתי שטונתי בזה לפי׳ הערוך בשם ר״ת בסרך רתח  :שם משורה שהיא א׳ מל״ג בלוג .בגליון
ש"ס החד׳ הוגה מל״ו וכן הגיה המע״מ מגמרא דב״ב אבל הרמב״ם נפ״ח מהל׳ גניבה ה״ז כ׳ מל״ג
והרד״ק ביחזקאל ד׳ העתיק א׳ משלשים בלוג  :רש״יי ד״ה פ״כ רביח קצוצה וכופין ט׳ .גם ריו״ת
 1"'-ריהיי הרי הדיח ה>י5ה דהת זה המח מל רביח דאורייתא :תד״ה מות ותו לא מצינו מיתה

תד״ה טח
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:גשרה גופיה מנ״נ דכחיב לעמוד ולשית ע״כ ונחמת
ש׳ס להניא האי פקוקא דפרשת שופטים דמלא בהאי
כתיב לעמול לפני ה׳ לשרתו ולנין נשמו ונזית רענן
ה וז״ל וי״ל דהוי אמינא לוקא לפני ה׳ כשמשמש
לח אנל נמזנס נחון לא לכן יליף מלעמוד ולשרת
|ס דזנחים דף כ״ג ע״ג ליושב מחלל ענודה מדהכחוב

כתיב העומדים שם לפני ה׳ ומאי מייתי מהתם הא
קא לפני ולפנים ולמה לא מייתי האי קרא דפישת
ודו״ק ועיקר הקושיא של בעל זית יענן מעיקרא לא
ד לפני ה׳ דם׳ עקב קאיאלפניו לכתיב לשאת אח
נכסף על זח קאמי לעמוד לפני ה׳ דהיינו שישאו את
ניס ולא דרן אחוריו וה״נו דהימנ״ס פ״ג מה׳ כלי
ספות שם בל״ה הרי הוא אומר ח״ל ונראה לר״י כהן
שינה לא עשה ולא כלום הואיל ואיתקש ברכה לשירו׳
לזבחים דיושב מחלל ענודה הלבן אף כאן לרין
כ״ל התוספות ולפ״ז היה נראה דאין נשיאות כפים
עומד כמו בעבודה אפילו הוא אנוס מחמת זקנה או
ו ל לאפשר להתקיים ע״י אמרים אינרא כד מעיינן
לא נראה כן וז״ל הרמב״ס פי״ד מה׳ חפלה די!

מועה ממשה רבינו ע״ח כה תברכו בעמידה כ״ה
כה תברכו בלשון הקודש וכו׳ וכה תברכו בשם
,מקדש כמו שאמרנו עכ״ל הרי לנראה מדבריו דפסק
"ו מה׳ תשלה דין ג׳ כתב וז״ל וכהן שהחליף דחו
*אע״ם שעשה תשונה אינו נושא כפיו לעולם שנאמ׳
" וברכה כענוד׳ עכ״ל וכיון דהרמב״ס פסק כר׳ נתן
דה א״כ אין לרין חו ללימוד דכה מברכו ואין מזכה
א גדולה לכאורה דכל נושאי כליו של הרמב״ס לא הרגישו
האחרונים סתמו דבריהם ונ״ל פשוט ליישב דבריו נענין
אדאיחקשברכה לשרות אסמכתא בעלמא היא ומול׳
"ס דחעניח דף כ״ו ע״ב דאיתא שס דכ״ע עיהת שיכור
מנא הכי מילי אמר רבי יהושע בן לוי משוס נר קפרח
הן מברך לפרש׳ נזיר לומר לן מה נזיר אסור ביין אף
מתקיף ליה אבות דר׳ זירא ואמרי לה אישעיא בל
ור בחרלן אף כהן מבין אסור בחרלן אמר ר׳ ילחק אמר
ישמו מה משרת מותר נחרלן אף כהן מברן מוהר
:על מוס לא אף כהן מברן בעל מוס לא הא איתקש
ח לקול׳ אקיש למומיא אסמכת׳ כינסו מדרבנן ולקול׳
"ם דהאי הקישאאסמכח׳ בעלמא הוא ולהכיבפי״ד
דין לישא כפיו במקדש בשם המפורש ושם משוס כבוד
נדענד בישיבה אפילו מי שאינו יבול לעמוד מחמת
^1כה קברכווכה עיכובא היא כמ״ש תו׳ בסיטה שס
▼ש אננ/בגבולין אין לאסור בעמידה מהאי הקישא
ן־למא ולקולא אס לא שתשע במזיד ונשא כפיו מיושב
’לד הקביא יש לאס;!\ מכח האי אסמבת׳ ולהכי

[בי הימר לעבוד ככבים אי שתוי וכה״ג שמצי הסברא יש
עבודה ומה״ט כשמשיב הלמב״ס ששה דבלים הפוסלים
ב ערל שמחו אחיו מחמת מילה וכן בעלי מומין שאין
קן שהגיע להיות רותת ורועד כשהו׳ עומד וכן החולה
ים פ״ז מה׳ עבודה דין י״ב לעניו מומי כהנים לעבודה
נודה אלא ודאי דלא בכל עכין איחקש כיון דאסמכחא
יכא דמצד הסברא יש למנוע מלישא בפיו משא״כ באנוס
[רק מחמת זקנה או חולה ובעובד כוכבים באונס או
דהוי ליה ליהרג ואל יעבור וע״ם זה מיושב מה שמקשה
"ק כ״ז על הא דפסק שם דהטעס שמום פוסל בו משוס
ס דש בעירו מותר תיפוק ליה דיחי׳ פסול משוס דאיתקוש
י׳ ליה סוניא זו דחעניח דאיתקש לנזיר לקולא דבעל מו׳
וי מצד הקברא אס לא שהעם מקתכלין נו דאז יש

המ״א שס בס״ק צ״ד הבין דדוק׳ לקולא מקשינן

גס
בחלצן ולא דק דהרי להדיא מבואר מדברי הרמב׳־ם פט״ו
ן ברכה לשירות אלא דעיקר כמ״ש דכיון דאסמכתא בעלמ׳
כא שמצד הסברא יש לאסור מה שאינו כן באוכל חרצן או
ד מידי כל זה נ״ל ברור לדעת הרמנ״ס וקצת ראיה לזה
;ומה דף ל״ח ע״ב לעניו המתברכים בעם שאחורי הנהנים

• ..פיו בסמיכה או מיושב אם אי
דעובל בשלש עשה
אפשר בענין אחר יאף ע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר מיעקב כדכתיב ויתחזק
ישראל וישב על המטה וגומר לבלן את בניו ואין דנין אפשר משאי אפשר ויש׳
ברכה מאת ה׳ כנ״ל הק׳ יעקב :

שאלה ב

כהן אחד שבכו יצא לחרבות רעה לעבוד כוכבים ואינם
רוצין לקרות לו בחולה ראשון אי שפיר עבדי או לא :

תשובה

הכה לכאורה דין זה פשוט הוא ומבואר נש״ע בא״ח סי׳
קכ״ח סעי׳ מ׳א בהג״ה דמי שיש לו בת עובדה ככבים
או זכתה אין מחרבין עוד לקדשו כי אביה היא ממללת עכ״ל והוא
מהמרדכי פ׳ כגמר הדין ואין מקים לנעל דין לחלק ולומר דדוקא גבי בת
אמרינן הרי ולא גבי בן משוס דאמריכן חלה הכתוב נקבות נזכרי׳כדכמיב
זאת דינה בתו וזכרים בנקבו׳ כדכתיב אשה כי תזריע וילדה זכר ומה״ט
מצינו סיקליןאוחה על פתח בית אביה ולא מצינו כן בננין זכרים דלא
מעלי וכה״ג אמרינן בפרק בן סורר ועולה דף ע׳ ע״ב גבי בת שבע שאמרה
מה ברי ומה בר בטני הכל יודעין שאבין ירא שמים הוה עכשיו יאמרו
אמו גרמה יקרא כתיב בן כסיל חוגת אמו משום הא לא הברא יהרי
עיקר מוצא דין הוא מסוגיו׳ הש״ס לסנהדרין דף כ״ב ע״א היה ר׳ מאיר
אומר מה ח״ל את אביה הוא מחללת שאס היו נוהגין בו קדש נוהגין בו
חול כבוד כוהגין בו בזיון אומר ארור שזו ילד ארור שזו גדל ארור שזו
יצא מחלציו אמר .רב אכי כמאן קילין לרביעא בר רשיעא אפי׳לרשיעא
בר צדיקא כמאן כי האי תנא ע״כ הרי להדי׳ מדברי לב אשי דאין חילוק
בין בת לבן בענין זה אכן ראיתי המ״א שם ס־מ׳ קכ״ח ק״ק ס״ב הניח
לין זה בצ״עוכחב וז״ל וצ״עדהא אמרי׳ בסנהדרין פ״ז לר״ש שרפה ממורה
שכן ניחן לבת כהן שזכתה ומאי חומרא שכן מחללת את אביס ואס אית׳
דהיכי שעובדת נכבים כמי מחללת את אביה א״כ מנ״ל דשרפה ממורה
דהא התם הוא בסקילה אלא על כרחן דוק׳ בזנות ממללת את אביה דהוי י
לי׳ לשמר׳ מזכו׳ שלא תתייחד עם אדם כדאיחא בכסובו׳ שסוקליןאותה
על פתח בית אביה כלומר ראו גדולים שגדלתם אבל שאל עבירות אין
יכול לשמר׳עכ״ל המ״א מ״ע אי משום קושיא זו אין לדחות דברי המרדכי ורמ״א
שהביאו לפסק הלכה כי אחר העיון ניל שאין כאן אפי׳ קצת קושיא דהא
קי״ל דהלכחא כחכמי׳ שאמרו שם סקילה חמולה שכן פושע ידו בעיקר
עדיףוא״כ אס בת כהן שזנתה מחללת את אביה מכ״ש פושט ידו בעיקר
דעדיף ותדע שכן הוא דאין לחלק ולומר דבזנות דוקא קאמר דהא רב
אשי קאמר כמאן קורץ לרשיעה בר רשיעה דמשמע דבכל לשע בעבירה
החמולה אמרינן הכי ולענין עיקר שאלתו כיון דהמוצא דין היא מהמרדכי

ושם כתב וז״ל אומר אני כהן שיש לו בת עונדת ככבים או לק זיבתה
אין לו לפתוח ראשון ולברן ראשון ואמר לי מורי קרובי דמצי לפרש נוהגין
בו מל דרשות היא וכיון דרשות הוו יכול לפתוח ולברן ראשון עכ״ל וכן
משמענח לשוןרמ״א אין ממייבין אוהו לקדשו משמע דרשות מיהאאיכא
ובשירי כנסת הגדולה לא״ח שם ס״ק כ״ג בהגהות ב״י סייס ואין כוהגין
כן אפי׳ בזינתה לכן נ״ל אף דלשיח לעשות רן מ״מ לביישו ברבים בפניו
במי שהוא מוחזק לכהן ולקרותו כל ימ ו בראשון ועכשיו יקראו באמצע
קרואים אין לן ביוש והלבנת פניו גדול מזס והמלבין פני מביר ו ברבים
כאלי שופן דמים ועל זה נאמ׳ לא ימתו אבית על בנים אע״ג דאין לקישו
בקדושה בהונה היינו בשב ואל העשה ולא להלבין פניו ברני׳ ובפרט שאביו
ספק ולא ודאי דדלע׳ לאו אביו הוא אע״ג דאניו חזקה אפשר דבמקום
ייעוחא כזו איחרע חזקתו ואין לביישו ברבי׳ רק דהש״ס קאמר דקורין
לרשיעא בן רשיעא ולא בפני אביו קאמר ולבייש אביו ברבים וחזקיה מלן
יהודה יוכיח אע״ג דמיה לו בכין דנא מעלי אפ״הצהנובו כבוד• מאוד
כדכהיב וכבוד משולי במותו וכן בשאר גדולי--תנאים ואמוראים ושאר
דורו׳ אחרונים אס המה צדיקים מלילה לביישם ברבים בשביל וזה ובהדי
כבשי דרממנא ל״ל אס בניס חטאו אנוה מה מטאו לכן נ״ל פשוט וברור
שאס יקיאילס״ח יקראו אותו בראש כקדושתו קדושה כמונח וכן אם אין
סס כהן אלא סו׳ יש לקרוחו לאשין וכל זה אם הוא עצמו מוחזק לאיש
כפר אבל אם היא עצמי כאחד מן הפוחזים ואגלע בהחייהו גברא כרע*
דאבוהו אין להקמת ראשון כנ״ל הק׳ יעקב :

שאלה

 Jמהרב המופלא
דאיתא בנדרים דף ט׳ ע״ב ברש״י ד״ה נדבה כמי יכו*
אבל נבל מאמר לא דכל היכא דאיתא בי נזא דרממנא אימא עכ״ל והוא
לסדיא כנד סיניא דלאש השג׳ דאף בנדבה איכא לאו דבל האחר ובש״ס
דמגילה אימא אין בין כדר לנדבה הא לעני! בל תאחר זה וזה שוויו ומכי

מהר״ר יאסקי אב״ד דק״ק הילסיס סא

ספר שבולי הלקט ענק תפילה סימן לג

דין כהן שהמיר דתו לעבודת כוכבים וחזר בו.
וכהן שהמיר דתו לעבודת כוכבים וחזר בו אם ראוי לישא את כפיו ולקרות בכהן ולהיות
חשוב כשאר כהנים אם לאו דבר זה נשאל לרבינו נטרונאי גאון זצ״ל והשיב כהן שהמיר
דתו לעבודת כוכבים וחזר בו לא ישא את כפיו ולא יקרא כהן"מ״ט דכי יהבי ליה מן
שמיא מעלה בזמן דקאי בקדושתיה כדכתיב וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון
ולברך ראשון והאי כבר אחליה לקדושתיה ומאן דפריס ידיה צריך שיהא מיושר בדרכיו
ומצויין באורחותיו .וצרכינן למחתם ברכתא מן שמיא על ידיה כדאמרינן כהנים דמברכין
את ישראל והקב״ה חותם על ידיהם וזה כיון שחילל קדושתו מה הנאה יש בנשיאות
כפים והיאך יברך אשר קדשנו בקדושתו של אהרן והוא חילל קדושתו ולקרות בכהן נמי
דעבדו ליה רבנן מעלה מפני דרכי שלום בעלמא כדתנן אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום
כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל אי הוה בקדושתיה קמייתא הוה קרי ראשון
והשתא הואיל ואידחי אידחי ואשכחנא כהנים דפלגין יקרא לישראל למקרי מקדמתייהו
ושרי .דהא רב קרי בכהני ורב הונא קרי בכהני במקום רב אמי ורב אסי .ומנלן דאמרינן
בכהן הואיל ואידחי אידחי דתנן כהנים ששימשו בבית חוניו אל ישמשו בבית המקדש
בירושלים ואין צריך לומר דבר אחר דכתיב אך לא יעלו כהני במות אל מזבח ה׳ אשר
בירושלים כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם הרי הן כבעלי מומין וחולקין ואוכלין אך לא
מקריבין וחלות שרי ליה למיכל מידי דהוי אכהן בעל מום וכן מצאתי בשם רבינו יוסף
טוב עלם זצ״ל דאסור לקרות בתורה ראשון ולישא את כפיו• ובשם רבינו גרשום זצ״ל
מצאתי על עסק כהן שהמיר דתו ועשה תשובה אם ראוי לישא את כפיו ולקרוררדאשון
בתורה אם לאו כך דעתי נוטה שכיון שחזר בתשובה ראוי לעלות לדוכן ולישא את כפיו
ואע״פ שכתוב וקדשתו לכל דבר שבקדושה וזה כיון שהמיר דתו חילל קדושתו כשחזר
חזרה קדושתו ולא פקעה קדושתו שנא׳ אך לא יעלו כהני במות אל מזבח ה׳ אשר
בירושלים כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם ותנן כהנים בעלי מומין חולקין ואוכלין ובעלי
מומין קדושה יש בהן שאילמלי אין בהן קדושה ומחוללין הן היאך חולקין בתרומות
וקדשי קדשים אלא יש בהן קדושה והרי הן ככהנים בעלי מומין ואסור בזונה וחללה
וליטמא למתים וראוי לישא את כפיו כבעלי מומין שאע״פ שיש בהן מום נושאין כפיהן
וקוראין ראשון שאם אין אתה אומר כן אמאי תנא הרי הן כבעלי מומין ניתני נפסלו מן
הכהונה אלא שמע מינה דתנן תנן ולא תנן לא תנן .וכי תימא הא דקתני הרי הן כבעלי
מומין משום דכהנים ששימשו בבית חוניו לאו לע״ז הוא אבל לע״ז נפסלו מן הכהונה
האי איפליגי בה רבנן כמשתחוה לע״ז וכמורה לע״ז דאיתמר השתחוה לע״ז רב נחמן
אמר קרבנו ריח ניחוח ורבנן אמרי אין קרבנו ריח ניחוח ולענין עבודת ביהמ״ק איפליגי
הא לכל מילי כהונה לא איפליגי לעלות לדוכן ולקרות בספר תורה תחלה ואם תאמר
ושמו את שמי על בני ישראל כהנים מברכין והקב״ה מסכים על ידם וזה שעזב הקב״ה
אף הקב״ה עזב אותו ואינו מסכים על ידו שנאמר ועזבני והפר את בריתי וכתיב וחרה אפי
בו ביום ההוא ועזבתים כבר כתב הקב״ה על יד נביאיו שובו אלי ואשובה אליכם .וכיון
!ף־-ששב הקב״ה קבלו ומסכים על ידו בברכתו הלכך אין לנו ראיה לא מן המקרא ולא מן
המשנה לפוסלו דכתיב ולא תונו איש את אחיו וגו׳ באונאת דברים הכתוב מדבר כיצד אם
* היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים .ואם תאמר לא יעלה לדוכן ולא
יקרא בתורה אין לך אונאה גדולה מזו ועוד נמצאת מרפה ידיהם של בעלי תשובה ולא
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נכון לעשות כן דאמר ר׳ יוחנן כל האומר מנשה חטא אין לו חלק לעולם הבא שמרפה
ידיהם של בעלי תשובה ואם תאמר לא יעלה לדוכן ולא יקרא בתורה תחלה מהרהר בלבו
ואומר אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה ומונע עצמו מלעשות תשובה ומצינו
שהקב״ה עשה תוכחת שלא יטמא ישראל דכתיב ונמכר לגר תושב (עמך) או לעקר
משפחת גר משפחת גר זה הנמכר לעבודת כוכבים עצמה וכתיב גאולה תהיה לו ותנא דבי
ר׳ ישמעאל הואיל והלך זה ונעשה כומר לעבודת כוכבים יכול ידחה אבן אחר הנופל ת״ל
גאולה תהיה לו הילכך מכל טעמים אלו כהן שהמיר דתו ועשה תשובה הרי הוא כשאר
אחיו הכהנים ועולה לדוכן וקורא ראשון בתורה וכן מצאתי בשם רבינו שלמה זצ״ל
שמותר לעלות לדוכן ולקרות בתורה ראשון:

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אונ׳ בר-אילן**
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זה השער לה׳

צדיקים יבואו בו

שדה צופים
 byמסכת נבא מצ-עא

כולל הערות והארות ,פירושים וביאורים ,ציונים ומראה
מקומות לחידושי דינים המפוזרות בספרי ראשונים

ואחרונים ,וספרי שו״ת ,וגדולי מחברי זמנינו

פה ברוקלין נ.י.
אייר שנת תשס״ב לפ״ק

שדה

שעב

צופים

דף נח

ס

עמוד ב׳
מתני׳ .כך אונאה בדברים וכו׳ .עיי[ ספר החינוך
(מצוה שלח) ח״ל :שלא להונות אהד מישראל
בדברים ,כלומר שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו

ויצערוהו ואין בו כח להעזר מהם .ובפירוש אמרו זכרונס

5

י־ חתיע/ץ־ •—־
ברכה וכבוד .ועובר על זה והכאיב את חבירו בדברים,
באותן שפירשו חכמים זכרונם לברכה בבעל חשובה ובחולה
ובמוצא בהן .עבר על לאו זה ,אכל אין לוקין עליו לפי שאין

בו מעשה .וכמה מלקיות מבלי רצועה של עגל ביד האדון
המצוה על זה ,יתברך ויתעלה.

לברכה כיצד ,אם היה בעל חשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

ואולם לפי הדומה ,אין במשמע שאס בא ישראל אחד

הראשונים ,היו חלאיס באין עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו

והתחיל והרשיע לצער חבירו בדברים הרעים שלא

חבריו לאיוב [ד׳ ,ו׳] ,הלא יראתך כסלחך וגו׳ .ראה חמרים

יענהו השומע ,שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה

מבקשים תבואה ,לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע

הופכים ,ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופין,

שאין לו ,ולא יאמר לתגר בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה

ובאמת לא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו

ליקח .ועל זה נאמר [ויקרא כ״ה ,י״ז] ולא תונו איש אח

כמו למברכיו ,אבל תצוה אותנו שנתרחק מן המדה הזאח,

עמיתו.

ושלא נתחיל להתקוטט ולחרף בני אדם ,ובכן ינצל אדם מכל

שורש מצוה זו ידוע ,כי הוא לחח שלום בין הבריות,
וגדול השלום שבו הברכה מצויה בעולם וקשה
המחלוקת ,כמה קללות וכמה תקלות תלויות בו.

זה ,כי מי שאינו בעל קטטה לא יחרפוהו בני אדם ,זולחי
השוטים הגמורים ,ואין לתת לב על השוטים.

ואם אולי יכריחנו מחרף מבני אדם להשיב על דבריו ,ראוי

מדיני המצוה ,כמה אזהרות וכמה זירוזין שהזהירונו
זכרונם לברכה בענין זה שלא להכאיב הבריות
בשום דבר ולא לביישם ,והפליגו בדבר עד שאמרו שלא

לחכם שישיב לו דרך סלסול ונעימות ולא יכעס
הרבה ,כי כעס בחיק כסילים ינוח ,וינצל עצמו אל השומעים
מחירופיו וישליך המשא על המחרף ,זהו דרך הטובים

יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים.

שבבני אדם.

וראוי להזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהי נשמע חירוף

ויש לנו ללמוד דבר זה ,שמותר לנו לענות כסיל ,לפי

לבני אדם ,כי התורה הקפידה הרבה באונאת

הדומה ,מאשר התירה התורה הבא במחחרח
להקדים ולהורגו ,שאין ספק שלא נתחייב האדם לסבול

מבני אדם יקפידו עליהן יותר מן הממון ,וכמו שאמרו

הנזקין מיד חבירו ,ט יש לו רשות להנצל מידו ,וכמו כן
מדברי פיהו אשר מלא מרמות ותוך ,בכל דבר שהוא יכול

שבאונאח דברים הוא אומר [שם ,שם] ויראת מאלהיך וגו׳.

להנצל ממנו.

ולא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהן צער

ואולם יש כת מבני אדם שעולה חסידותם כל כך שלא

הדברים ,לפי שהוא דבר קשה מאד ללב הבריות .והרבה

זכרונס

לברכה

גדולה

אונאת דברים

מאונאת

ממון,

לבריות ,אבל כל אחד צריך להזהר כפי מה שיראה ,כי השם
ברוך הוא הוא יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו ,כי האדם

יראה לעינים והוא יראה ללבב .וכמה מעשים כתבו לנו

ירצו להכניס עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם
דבר ,פן יגבר עליהם הכעס ויתפשטו בענין יותר מדי׳
ועליהם אמרו זכרונס לברכה [שבת פ״ח ע״בן הגעלכין

זכרונם לברכה במדרשים ללמד על זה מוסר ,ועיקר הענין

ואינם עולבין ,שומעין חרפתם ואינם משעין ,עליהם הכתוב

בפרק רביעי ממציעא.

אומר ושופטים ה׳ ,ל״א] ואמהביבכצאנ^השמש בגבורתו־

ונוהגת

מצוה זו בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ונקבות,

ואפילו בקטנים ראוי להזהר שלא
להכאיבן בדברים יותר מדי .זולתי במה שצריכין
הרבה כדי שיקחו מוסר ,ואפילו בבניו ובנותיו ובני ביתו של
אדם ,והמיקל בהם שלא לצערן בעניניס אלה ,ימצא חיים

,מתני׳ .שם.

עיין שו״ת רדב״ז מכת 3יד (חלק ח שימן

קצא) שהאריך בדין אחד שבייש אח חבירו־

^תני׳ .שם.

עיין שולחן המלך (לף נ״ג) אם מושי

לאונות בדברים למי שאינו ירא ה׳.

שדה

צופים

דף נח

שעג

ל*

ועיין שו״ת רב״ז (ח״ג סי׳ ט״ז אוח ד׳) נלין רשע

מתני׳ .אם היה בעל תשובה וכו׳.

וכדומה ,אם אינו בכלל אונאת ממון כשם שמצאנו
שמיעטו אותו מאונאת דברים.
מתני׳ .שם .עיין שו״ח ויען אברהם (ח״מ סי׳ י״ח)

מהרשד״ס (יו״ד

סי׳

קל״ט)

מ״ש

_שו״ת
בדברי

הרמב״ם הלכות חשובה פ״ז וחטא גמור הוא לומר לבעל

חשובה זכור מעשיך הראשונים.

בדין מי שמצער להבירו בהכעסוח וקנטורים אך

מתני' .אם הוא בן גרים וכו׳ .עיין שו״ח חשכ״ז

חבירו איש חס לא תלי ולא מרגיש אס יש לו עונש מהשמים

(חלק א סימן לג) באחד שהלבין פני גרים וחרפו

ע״ז או לא.

בדברים.

מתני׳ .שם .עיי! שולחן המלך (דף נ״ג) בדין ש״צ

מתני׳ .שם .עיין לבוש ביו״ד (סימן רס״ט סעי׳ א׳)

-שנשבע אס לא יפרע לו איזה יחיד מה שנדר

ח״ל :אמרו חז״ל הדעת נותן שגר המתגייר

עבורו בעלייתו לס״ח שלא יזכיר אותו במי שברך אס יש

ומקבל עליו עול התורה והמצוה ועול מלכות שמיס ודאי

בזה משוס אונאת דברים ועובר על לאו או לא.

נתערה עליו רוח ממרום רוח חדש רוח קדישא נשמתא

ח?ר > ?־

מתני׳ .שם .עיין שו״ח דברי חן (סי׳ ע״ו) מ״ש מקור
לדברי הש״ע ח״מ סי׳ רכ״ח ,שאס נשאלה שאלה
על דבר חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה

תשיב בדבר זה מפני שהוי כעין אונאה.
מתני' .שם .עיין חקרי לב (יו״ד ח״ג דף ל״א) בדין

חדתא ונעשה איש אחר ,וכאלו נוצר ונולד בו ביוס דמי וכל
ימיו הראשונים הס כלא היו ,דאיש אחר הוא וכל קרוביו

שהיו לו בגיותו אינם עוד קרוביו וכנכרים יחשבו לו לפיכך
כל העריות שאסרה לנו התורה משוס שאר בשר אינם
אסורים עליו שאין לו שוס קרובים ושאר בשר בעולם שהוא
נוצר לבדו כאדם הראשון וכו׳ עכ״ל.

המצער חבירו ע״י שחיקחו בלי דיבור אי גס
עובר על אונאת דברים.

ועיין שו״ת

ציין

אליעזר (חלק י״ח סימן סה) שכתב

דעפ״י הסבר נעלה זה דנתערה עליו רוח ממרוס

וע״ע מ״ש בגנזי חיים (מערכת אלף ד״ה אונאת) בדין

אונאת דברים אם הוא אפילו בשב ואל חעשה.

רוח חדש רוח קדישא נשמתא חדתא ונחשב כנוצר ונולד בו
ביום לבדו כאדם הראשון ,יובן בהרחבה מה דאיתא כאן

מתני' שם .עיין שולחן המלך (דף נ״ג) אס אונאת

דבכלל אזהרת אונאת דברים הוא דאס היה גר ובא ללמוד

דברים הוא אפילו שמשמעות הלשון הוא לשני

תורה אל יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות שקצים

ורמשים בא ללמוד חורה שנאמרו מפי הגבורה .וכן הא

אופנים.

מתני׳ .שם .עיירשו״ת תבואות השדה (ח״ו סי׳ א׳

אות ב׳) איזה איסור גדול יותר ,להכניס בביתו כלי
זמר הנקרא קלאויר או להלבין פני חבירו ברבים.

דאיתא במכילתא שמוח (כ״ב  -כ׳) :וגר לא תונה ולא
תלחצנו ,לא תוננו בדברים ולא תלחצנו בממון שלא יאמר לו

אמש היית עובד לבל קורס נבו והרי חזירים בין שיניך

ואחה מדבר מילין כנגדי( .ועיין גס במס׳ גרים פ״ד

מתני׳ .שם .עיין שו״ת דבר אמת (סי׳ י״ת) באחד

ה״א) .והיינו שחז״ל באו להדגיש בזה התכלית שינוי

שהתריס כנגד חבירו וחרפו וקיללו והלה שחק
דנמהלו עוונותיו והמחריס אבד זכיותיו ואח״כ בקש מחילה

שנתהוה בעצמיותו של הגר הזה שאיננו כלל מה שהיה

והלה מחל לו מהו דין אותן עבירות שנמחלו ואותן זכיות
שאבד המתריס.

תמול לפני התגיירותו ,וגופו נזדכך ונזדקק מכל הדברים

האסורים והטמאים שנכנסו במעיו והיו כלא היו ,והרי הוא
כעת בריה חדשה זכה וטהורה בנשמחא חדחא המסוגלת

מתני' .שם־ עיין שו״ת שלמת קייס (ק״ב סי׳ צ״א)

ללמוד תורת משה שנאמרה מפי הגבורה ,באופן שעומד

אם מותר לשאול איזה דבר תורה מאיש אשר אי
לא ידע יהי׳ לו בושה ואינו ידוע אס הנשאל יודע את הדבר

בדרגתא שוה עם כל בר ישראל מתחילת ברייתו.

אס לאו.

מתני׳ .שם .עיין ש ו״ח אמרי כהן (ח "א סי׳ י״ג)

\7

בענין לאו דלא תלחצנו האמור בגר.

שדה

שעד

.וע״עשו״ת

צופים

דף נח

קב זהב (ח״א סי׳ ד׳) אם אסור להונות גר

חושב.

ו ה" נ אלו הי׳ הר״ר מיכאל דר בכפר והי׳ השוחט מהתל
בו עד שבא לבה״ב כמוהל ונמצא שאין כאן בן למול
הי׳ עובר על לאו הזה וחז״ל החמירו בזה עד שהשוו לעע״ז

מתני' .שם .עיין שולחן המלך (דף נ״ד) אם לומר לגר

שם י״ט ע״א ג׳ אין הפרגוד נועלים.

זכור מעשיך הראשונים אין בו משום אונאת

"־׳■־v

בדיני

דברים.
מתני׳.

שם .עיין גנזי חיים  -פלג׳י (מערכת ח׳

דברשעי לא עסקי׳ אלא שלא ביקש שדהו סי׳ של״ג סוף

קונטרס החשובה סי׳ ט׳) מ״ש תיקון החשובה

סעי׳ א׳ ואמנם בפועל מצוה בגון מלמד ללמוד עם בנו

למי שאינה את הגר.
מתני'׳.

ממונוח השוכר הפועל לעשוח לו מלאכה ונמצא
שאין לו מזה לא דברו חז״ל ממהחל פושע ומאנה

שם .עיין שו״ח מהרי״ט צהלון (סי׳ ק״צ)

מ״ש בהבנת לשון הרמב״ם כל המאנה את הגר

בין בממון בין בדברים דעובר בג׳ לאוין ,מפני מה עובר
בגר על לאו של הונאת דברים אף בהונאת ממון ועל לאו
של הונאת ממון אף בהונאת דברים ,ומיישבו לפי גרסת
הרמב״ס בגמ׳.

מבואר בסס״י של״ד דנותן לי שכרו משלם דיותר נח וכו׳

וה״ג יותר נוח לו למול ולקבל שכר שמיס של פסיעות הולך
ב׳ פרסאות מצוה מלישב בטל וא״ב צריך לשלם לו שכרו

משלם ושכר מילה הוא עשרה זהו׳ ושכר פסיעות אין בידי

לשער ופליגי פוסקים כסי׳ שפ״ב אי שכרו קצוב או לפי
ראות עיני הדיינים ונ״ל דהך שיעורא הוא ההפרש שבין

שכר עושה בפועל ובין חשב לעשות ונאנס ולא עשה וק״ל

וצ״ע קצת בעובדא דרבי וצדוקי ס״פ כיסוי הדס.

גמ׳ .אם היו המרים מבקשין תבואה ממנו וכו׳.
L

עיין שו״ת״חתס סיפר (תו״מ סימן קעו) ח״ל :ע״ד

א׳ סעי׳ ה׳ ועוד שס סעי׳ ו׳ ויען אין לנו רשיה

השוחט מיכאל ראב שוחט בכפר א׳ פגע באיש א׳ נכבד

ממלכות לנדות ואמנם מדינא הנידוי לגרשו מבה״ב ופלא

כה׳ מיכאל פשקה ,והחל בו שילדה אשתו של השוחט בן

למול אח בנו ומכל הנראה לב״ד כמבואר בי״ד סי׳ של״ד

זכר ושמכבדו במצות מילת בנו באשר ידע המהתל ההוא כי

הנכבד ר׳ ׳מיכאל מהדר מאוד על מצוה זו ,וביום א׳ העבר
נסע ר׳ מיכאל מהלך ארבעה שעות מקהלתו לכפר ההוא,

והנה שיקר בו ונקבה ילדה ,והי׳ לשחוק בעיני כל ,ונפשו

בשאלתו ,וכן הגאון אבדק״ק ס״ה שואל אם יש להעביר
השוחט מאומנתו על מעשה הנ״ל או מה לעשות לו.

סעי׳ ו׳ ברמ״א וש״ך סקי״ט ומכ״ש דאיכא עלי׳ רשענו

לאו דלא תונו פשיטא שיכו-לים להעבירו מאומנתו עד
שיפייס אח שכנגדו בכל מה שראוי׳ לפי הנ״ל ולקבל

תשובתו על חוצפתו ולאו של אונאה ועד אז אני מסכים

להעבירו אס קבלו ב״ד טענת הצדדי׳ ואמתלאוחס וימצא
אח השוחט חייב כנ״ל .ע״כ.

ואחרון ראשון ,ט אינה חברו בדברים עכ״ם ואחז״ל

גמ׳ .וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת
מאלהיך .עיין ספר _יראיס (סימן הה) במצוח

בגדר לאו דלא תונו בב״מ נ״ח ע״ב אס הי׳ חמרים

יראת השם ,ח״ל :כחוב בפרשת ואתחנן את ה׳ אלהין

מבקשים תבואה ממנו ואמר להם לכו אצל פלוני שהוא

תירא פי׳ של יראת ה׳ שלא להזטר אדם שם שמים לבטלה

מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר לעולם ופסקו בש״ע סי׳

דאמרינן בחמורה פ״א [ד׳ א׳] אזהרה למוציא ש״ש לבטלה

רכ״ח ס״ד ובכיוון אחז״ל אמר לחמריס שבאו בלא״ה לעיר

דכתיב אח ה׳ אלהיך תירא ומזה המקרא למדנו שי<&

לקנות תבואה ולא גרם להם שום הפסד אלא שמבקשים

אדם מערער בהגיעו לדבר מצוה שבמחשבת הלב &

להודיעם מי המוכר והוא מהתל בהם בדברים עובר על לאו

היראה דתניא ויראת מאלהיך דבר המסור ללב נאמי °

דלא תונו ועי״ז שפטו בריש פסחים על ההוא ארמאי

ויראת .וגדולה היא יראת ה׳ שהרי אדם יכול לכןיימר
אלך פעמים ביום שבכל שעה ורגע זוכל אדם

מהתל דא׳׳כ עובר על לאו דלא תונו.

המצוה וחרד לבו עליה לקיים אח ה׳ אלהיך תירא.

וע״זהשיב :הנה יש בכאן דיני ממונות ודיני אונאה,

׳

אך בזה״ז אין גובי׳ כמבואר שס אך חוזר הדבר למ״ש סי׳

דסליק לאכול פסחים וכו׳ דמאי דקמן דידע ריב״ב אינו

L

שדה

צופים

דף נח

שעה

גמ׳ .כל המלבין פג י חבירו ברבים כאילו שופך
• דמים .עיין שו״ר שכוח יעקב (חלק א סימן קסד)

הרב ע״ש ככ״י דכרי הרשכ״ץ כאורך והמקרא צווח עז

כדין אחד שתכע להכירו ששלח שליח עכו״ס לכיישו כרכים

פנים אשר לא ישא פני זקן.

והלכין פניו כרכים ומכר! * הדכר כעדים אס קונסין הנתכע

כאלו כיישו כעצמו כי ; !לוחו כמותו או אין שליה לדכר
עכירה.

אין שליח לד״ע הואיל והוחזק ככך הוי כאינו שומע לדכרי

ואף דגם שם לשטחו השיג הש״כ על רמ״א והרשכ״ץ
נס״ק ס״ה אך דגם שם אין דכריו מוכרחים ואל
תשיכנו להקשות דכרי רמ״א גופו אהדדי דכאכן עזר ס״ס

לכאורה היו ! נראה לפום ריהטא דיש לחייב

ה׳ פסק כת״ה סי׳ רצ״ט דמוחר למכור כהמה לעכו״ס

המשלחו ואע׳ ׳ג דקי״ל אין שליח לדכר עכירה

אע״ס שקונה אותם כדי לסרסם אם אינו מסרס כעצמו רק

והמשלהו פטור משוס דז ׳כרי הרב ודכרי תלמיד [דכרי] מי

נוחנו לכותי אחר והטעם מכואר שם כתשוכה משוס דאין

שומעין מ״מ היכי דש! יח לאו כר חיוכא מחייב שולחו

שליח לד״ע אין זו סתירה דסכרח רמ״א כיון דקי״ל אין

כדאיחא כש״ס פ״ק דת ציעא דף יו״ד רכינא דמוקי הכי

שליחות לעכו״ס כלל ואף דאיכא מ״ד דלחומרא חיישינן

והכי פסק רמ״א כהג"!  :כח׳׳מ ר״ס קפ״כ אף שראיתי

כמכואר כי״ד סי׳ קס״ח וקס״ט וכמקום שנהגו להקל אין

כשפחי כהן שם כס״ק  5׳ השיג על רמ״א והאריך שם אך

להחמיר כלל והחס דכלא״ה יש מתירין ככל ענין אין

אין דכריו כרוריס כל כך.

להחמיר ואפשר שזה ג״כ טעם הרא״ש גכי מסור כשקר

והשיב:

איברא מדכרי הרא" ש פ״ק דמציעא מכואר כדכריו

שכחכ ח״ל ו כתב הרמ״ה ז״ל דהלכהא כרכי
סמא דאמרו קמיה דרכי ;א משמיה דרכ אויא ושתק רכינא

דאין להחמיר חומרא דאתי לידי תקלה לכך מוחר להשתדל
כיעורו ע״י עכו״ם.
וסיים:

ונחזור לנדון דידן דנראה דיש לחייב המשלחו

וקכליה והדר כיה ממאי דהוי אמר איהו וקכליה מה שאמר

כיון דאין העכו״ם כר חיוכא וגם הוחזק לעשות וכר

משמיה דרכ אויא הלכך לא משכחת שליח לד״ע אלא וכו׳

מן כל דין הוא ככלל מסור (שמעליל כשקר) יחשב שמוסר

עכ״ל .אכן אחר העיון גס דכרי הרא״ש אינם מוכרחים

גופו ואף אס העכו״ס עושה הדכר מאליו מצוה להצילו

וכו׳.

מהלכנת פנים דהוא ככלל לא תעמוד על דם ריעך מכ״ש

ואחר אריכוח דכריס הוא כותב :ואין מקום לכעל דין

לצוח לעכו״ס על זה דהוי ככלל מסור שמוסר גופו לצערו

לחלוק ולומר מ ;א לן דכנדון דידן השליח לאו כר

ולכיישו כרכים ודינו חמור ומסור לכ״ד לקנסו כפי מגדר

חיוכא הוא הלא כל המ !כין פני חכירו כרכים כאלו שופך

דמים כדאיתא כש״ס ד! ":מ דף נ״ח ע״כ ושפיכות דמים
הוא אחח מהמצות שכצע וו עליהם כני נח זה אינו דאף על
גב דהוי כאלו שופך דמי! ש מכל מקום לא הוי שפיכות דמים

מילחא ויקר פדיון נפשו .ע״כ.

גמ׳ .שם .עיין שו״ת כנין ציון (סימן קעכ) אס מותר
להציל עצמו ממיתה ע״י שמכייש לחכירו .לפי מה
1/
דאמרינן כאן כל המלכין פני חכירו כרכים כאלו שופך

ממש כדי לחייב עליה כני נח.

דמים א״כ שוה הלכנת פני חכירו לרציחה ,וכמו שכרציחה

ואף שלכאורה אין הד :ר צריך ראיה מכל מקום נראה

יהרג ואל יעכור ה״ה כהלכנת פנים.

פשוט ראיה לזה ר הא דאיתא כסנהדרין דף נ״ז ע״א
כיוצא כו דשפיכות לא תניא יע״ש ואס איתא הא איכא

וכתב שם ,דמזה אין ראי׳ דא״כ גם כיזוי המועדות

כיוצא כו דהיינו הלכנח פניו אלא ודאי דאין איסור לגכי

עכו״ס שאינו מצווה על יו ותו דאף אי נימא דכנדון דידן
הוי ספיקא דדינא אי קי "ל כהרא״ש דס״ל אף היכא דשליח
לאו כר חיוכא הוא אנ נרינן אין שליח לד״ע ולא מחייב
שולחו מ״מ הא פסק ר מ״א כח״מ סי׳ שפ״ח סעיף ט״ו
כהג״ה דאף השליח הוה זק ככך לעשות חייב המשלחו וא״ל

דאמרינן כמכות (דף כ״ג) דהוי כעוכד ע״ז לא

יעמוד כפני פ״נ אלא ודאי דלשון כאילו שדכרו כו רז״ל

הרכה פעמים אינו שוה ככל אלא כמקצת ,ולכן אין ללמוד

מזה גם להלכנח פנים כמקום ס״נ.
אכן מטעם אחר יש לדון דהלכנח פני חכירו כרכים אינה
מותרת כמקום פקוח נפש שהרי אמרינן אר״י משום

שדה
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רשב״י נוח לו לאדם שימסור עצמו למוך כבשן האש ואל

מיתתו בחנק ,מתודה ויש לו חלק לעולם הבא ,אבל המלבין

ילבין פני הבירו ברבים מנ״ל מחמר דכתיב היא מוצח ע״ש.

פני מבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא .ואמרו שס,

עיי״ש מ״ש בזה באורך.

במערבא ,במאי זהירי ,באחוורי אנפי ,והרבה החמירו שס

וסיים שם :ויצא לנו לפ״ז דאם יכול להציל עצמו ממיחה

בזה.

ע״י שיבייש גדול או קטן דמרגיש בבושה בפני שני

ואמרו בפרק חלק (סנהדרין קא ב) ,מפני מה זכה

ישראלים חייב למסור עצמו למיחה ולא יביישו ,אבל מפני

ירבעם למלכות ,מפני שהוכיח שלמה ואמר לו,

קטן שאינו מרגיש בבושה אמרינן יעבור ואל יהרג וישן יש

אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל לרגל ,ואתה

לו דין גדול דהמבייש אח הישן חייב כמבואר בב״ק

גדרת אותם לעשות אנגריא לבת פרעה ,שנאמר ׳סגר את

ובפוסקים שם וא״כ ה״ה לענין שיהרג ואל יעבור לביישו

פרץ עיר דוד׳ (מלכים א יא כז) ,ומפני מה נענש ,שהוכיחו

כיון שמכיר בבשחו לכשיקיץ ואזיל סומקא ומכל זה לא

ברבים .וכן בדברי הימים (ב יג כ) כתוב על אביה בן

ראיחי מבואר בפוסקים .ע״כ.

רחבעם ׳ויגפהו י״י וימת׳ ,ואמרו ח״ל במדרש רות (רבה

גמ׳.
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שם .עיין בדברי הרמב״ס בה׳ דעוח שכחב שלא
לבייש חבירו ברבים בין גדול בין קטן וכחב הפרמ״ג

בחיבח גומא (חקירה ה) דמה שכחב הרמב״ם "קטן"

מסברא הוא דהורג קטן בן יומו חייב ,ה״ה לבייש דכרוצח
הוא ,עכ״ד.

פרשה ז פיסקה יב (ח) ד״ה ויאמר)( ,ובבראשית רבה
ובאחרון מיבמות ירושלמי (פט״ז ה״ג טו ע״ג) כי נענש

מפני שאמר לירבעס ,ועמכם עגלי הזהב ,וחסדו ברבים.

ונקרא זה המלבין פני חבירו ,לפי שבתחלת ההלבנה פניו
מאדימות ואחר כך מלבינות ,וזהו שאמרו שם (ב״מ נח ב),
דאזיל סומקא ואתי חיוורא ,והרי זה כשופך דמים.

וע״ז העיר בשו״ח בנין ציון (סימן קעב) דהרי מה
שנחשב כרוצח הוא משוס דאזיל סומקא ואחי חוורא

וחכמי הרפואה

אמרו,

כי

הבושת

הוא

מהתנועות

וזה לא שייך בקטן בן יומו .וכוחב :ולכן ג״ל שמה שכחב

הנפשיות שיש לו שתי תנועות ,אחת לחוץ ואחת

הרמב״ס קטן לא מסברא כחב כן אלא ע״ס הגמרא דב״ק

לפנים .כי הכעס והחמה והשחוק המופלג ,הוא ,מתנועע

(דף פ״ו) דאמרינן שם דקטן יש לו בושח ומסקינן דהיינו

הרוח אשר בלב מהרה לצאת לחוץ ,ויוצא עמו הדס

בשיש בו דעח דמכלמי לי׳ ומיכלס וכן נפסק ברמב״ס ה׳

ומאדימים פניו ,והאבל והיגון והדאגה ,הוא בהפך ,שהרוח

חובל (פ״ג) ובטוש״ע ח״מ (סי׳ ח״ך) ולקטן כזה נתכוון

הוא נכנס מפני הצער ופניו מתכרכמים .ובבושת בחחלה

הרמב״ם במש״כ בה׳ דעוח שלא לביישו ברבים .ע״כ.

הוא נכנס לצד פנים ,מפני הצער ,ואח״כ מתחזק השכל,

גם׳ .שם .עיין שו״ת ציץ אליעזר (חלק ד׳ סימן כד) אס
יש חילוק בין שופך דם לרוצח.

ומעביר הבושה מעל פניו ,ויוצא הרוח לצד חוץ ,ומאדימין

פניו ,כי אין הבושת דבר אחר אלא תגבורת השכל .וכבר

שאלו לחכם (מבחר הפנינים שער החכמה עמ׳ יב) ,מה

גם׳ .והמלבין פני חכירו ברכים .עיין ,מגן אבות

הוא הבושת ,אמר להם ,השכל .מה הוא השכל ,אמר להם,

להחשב״ץ על אבות (פרק ג משנה טו) ח״ל :והמלבין

הבושת .והס דברו על הבושת ,שאדם מתבייש מעצמו,

פני חבירו ברבים ,והוא המביישו .ואזהרתו היא ,אס

וההלבנה הזאת שדברו בה חכמי ישראל ,היא במי שמביישין

(עשאה) [עשה כן] דרך תוכחה ,בכלל ולא תשא עליו חטא,

אותו בדברים ,שהרוח הוא מתנועע לצד חוץ כמי שמתמלא

ואס עשאה דרך בזיון ,שמזכיר לו מעשיו הראשונים אשר

חמה ,ולפי שאין לו טענה במה להסיר הבושת ההוא מעל

שב מהם ,הוא בכלל ולא תונו איש אח עמיתו ,שפירשוהו

פניו ,הוא דואג בקרבו ונכנס הרוח לצד פנים ,והדם נכנס

חז״ל באונאת דברים ,כמו שנזכר בפרק הזהב .וכבר אמרו

עמו ,והרי הוא כאילו שפך אח דמו מצד חוץ לצד פנים.

שם וכן בפרק חלק (סנהדרין קז א) ,שאויבי דוד היו

ועל זה אין לו חלק לעולם הבא ,כי ההריגה היא לפי שעה,

מביישין אותו בביח המדרש והיו אומרים לו ,הבא על אשת

וזה [י]שכב בבושתו לעולם ותכסהו כלמתו .וכמו שיש בע״ז

איש ,מהו עונשו ,והוא היה אומר להם ,הבא על אשת איש

וגילוי עריות ,שהם ביהרג ואל יעבור ,תולדות כיוצא בהם,
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שעז

המסתכל

אלא על מעשה חטא זה .שאף שהוא חטא גדול וחמור

בעריות ,שאמרו על כל זה בפרק בן סורר (סנהדרין עה

מאד ,הוא וודאי קיל הרבה מרציחה ממש ,שיש לו חלק

א) ,ימות ,ואל יתרפא מעצי אשרה .ימות ,ואל תעמוד

לעוה״ב .ולכן עצם הדבר וודאי ברור שהוא דווקא ברגיל.

לפניו ערומה .כן חולדות רציחה ,שהיא ביהרג ואל יעבור,

וכן בכל מה שחשב שם הרמב״ס ,הוא דווקא ברגיל בזה.

בע״ז ,הנהנה מעצי אשרה ,ובגילוי עריות,

היא ההלבנה .והחמירו בה יותר מהרציחה ,שהרוצח יש לו

חלק לעולם הבא ,והמלבין אין לו חלק לעולם הבא ,מפני
שעברה עליו דעתו תמיד עד יום המיתה ,וכן המלבין ,אינו

כל כך חמור עליו חטא זה ,ולא יתעורר לחשובה ,וימות,

אך לפ״מ שכתבו מפרשי הרמב״ם בכמה מקומות ,שלא
נקט דבר שלא נמצא מפורש ,בלא לשון יראה לי,
לכאורה לא מתוק עדיין .ואולי סובר הרמב״ס שהוא

פירוש הא דא״ר חנינא שם בב״מ ,לפי מה דמפרש הגמ׳

וחטאו עמו ועונו בו.

אח דבריו ,כל היורדין לגיהינם עולים חוץ משלושה שיורדין

וכבר אמרו (ברכות מג ב) ,אמר רב חסדא נוח לו לאדם
שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו

ואין עולין ,ואלו הן הבא על א״א והמלבין פני חברו ברבים

והמכנה שם רע לחברו ,שהקשו התום /דהא הבא על א״א

ברבים ,מנא לן ,מחמר ,שנאמר :היא מוצאת וגו׳ (בראשית

יש לו חלק לעוה״ב .שהרמב״ם יסבור שפירושו שאף כל

לח כה) ,בראשון מסיטה (י ב) ובפרק הזהב ,ובפרק כיצד
בברכות (מג ב) ובפרק מציאת האשה (כתובות סז ב).

הרגיל לעבור על איזה מצווה יורדין לגיהינס ועולין ,חוץ

מאלו שלושה ,שהרגיל בהן אין עולין ,שלכן הוא כמפורש
שהוא דווקא ברגיל בהן .ויהיה חמור ממומר לעבירה אחת,

ע״כ.

שנקט הרמב״ם בה״ט שאין לו חלק לעוה״ב ,אף בכל לאו,

גמ .,שם .עיין שו״ח אגרות משה (חלק או״ח ה׳ סימן

כגון ללבוש שעטנז ולהקיף פאה .דהתס כתב הרמב״ם

כ) מ״ש מקור לדברי הרמב״ס (בפ״ג מתשובה

דהוא דווקא כשעושה להכעיס ,ובאשת איש הוא אף

הי״ד) על מלבין פני חברו ברבים שאין לו חלק לעוה״ב,

לתיאבון .ואף שלא נמצא ברמב״ס הא דהבא על א״א

שהוא דווקא אם רגיל בזה.

ברגילות שאין לו חלק לעוה״ב ,אולי לא פסק הרמב״ס כר׳

ח״ל :הנה על עצם הדבר שדווקא כשרגיל בזה אין לו

חלק לעוה״ב ,אין צורך לבקש מקורים שיהא זה
דבר מפורש בגמ׳ .דהרי לא שייך שיהא מלבין פני חברו -

חנינא ,בבא על א״א אף ברגילות ,עכ׳׳פ סובר כן לפרש את
דבריו .וא״כ אף במה שנקט ר׳ חנינא במלבין חברו ומכנה

שס רע לחברו ,נמי הוא רק ברגיל בהן ,ובאלו דמלבין

שחניא רק שהוא כאילו שופך דמים בב״מ דף נ״ח ע״ב,

ומכנה פסק כר׳ חנינא .ונמצא שיש מקור מפורש בגמ׳,

והוצרך ר״ג בר יצחק ליתן טעם משוס דחזינא ליה דאזיל

שלכן לא כתב ע״ז יראה לי .ע״כ.

סומקא ואתי חיוורא  -עדיפא מרוצח ממש ,שלא נאמרה

גמ׳.

בו חומר זה ,דאין לו חלק לעוה״ב .שלכן צריך לומר דהוא
רק ברגיל בזה ,דאינו חושש לרציחה זו ,שלא מת ממש ,אף

שיודע ג״כ שהוא צער גדול להאדם כרציחה .או שלא
מחשיב זה לרציחה כלל ,דהוא כופר בטעם זה שאמרו

חכמים כלל .והרגיל בדבר זה תמיד משמע דהוא מחמת
שאינו חושש לרציחה ,שהרי תניא דהוא כאילו שופך דמים.

דאם אך היה נזהר בזה מלהחרגל בהלבנת פנים מאחר

שאמרו חכמים שהוא כאילו שופך דמים ,אף שאינו מבין

שם .עיין בית דוד (סי י״ח) מ״ש בדין המלבין פני
חבירו ברבים אס אין לו חלק לעוה״ב ,ואס חייב

למסור נפשו על זה.

ג מ׳ .והמכנה שם

רע להכירו וכו׳ .עיין תוספות

מגילה (כז ע״ב) דהא דאמרינן כאן דהמכנה שס

להבירו אין לו חלק לעולם הבא היינו בכינוי של פגם

משפחה.

גמ׳.

שם .בדין הקורא לחבירו "גלח" אי דינו כמכנה

הטעם ,נמי וודאי יש לו חלק לעוה״ב .אבל כשאירע איזה

שם רע לחבירו ,עיין שו״ת נאמן שמואל (סי׳ ל״א)

פעם שבייש את חברו בהלבנת פנים ,הא אפשר שאף

ע״ד מי שאמר שיביא ראיה כדבריו מרבני שאלוניקי והשיב

שחושש לרציחה כזו דהלבנח פנים ,נמי אירע זה מצד יצר

לו האחר לא תביא ראיה מן הגלחים ,אי הרי זה כמו שכינה

כעסו ויצר גאוותו וכדומה ,שאירע לפי שעה ,שאין לדונו

לרבני שאלוניקי גלחיס.

שדה

שער!

צופים

דף נח

וע״ע שה ,בדין המכנה שם לחבירו אפי׳ אין מתכוון

גמ׳ .שם .עיין שו״ת

להכלים רק בדרך ליצנות אי ג״כ אין לו חלק לעולם הבא.
וגם אם יש לחלק בין מכנה שם להבירו מתוך מריבה אתו,

בנימין (שי ,מג) במרו

שיש ב׳ אנשים ששמם שווי! אס מותר להוסיף

לאחד מהם שהוא גדול בקומה ,את הכינוי " -ארון"

או שמכנה בלי שוס מריבה.

דף כפז ע״א
וכו׳ .עיין

וזה לשון הרמב״ם (בפרק ד׳ מהלכות חשובה הלכה ד׳)•

ברכות ( bpע״א) כל העובר אחורי אשה בנהר אין

המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום,

לו חלק לעולם הבא .ופירש רש״י ,לפי שהיא מגביהה

שהוא אומר וכי בעלתי אותה או קרבתי אצלה ,והוא אינו

בגדיה ,חה מסתכל בבשרה[ .וכתבו התוספות ,שזהו ברגיל

יודע שראיית העיניס עון גדול הוא ,שגומרת לגופן של

בכך לפי שיבא לידי ניאוף וסופו יורד לגיהנס .ובהגהות

עריות ,שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם,

יעב״ץ שם כתב ,דלאו דוקא אשת איש ,שהוא הדין גם

וגורם לעכב את התשובה .עיי״ש.

גמ׳ .מיתתו כחנק ויש לו חלק לעוד!" כ

בפנויה שמגרה יצר הרע בעצמו ומסלק הבושה מעל פניו.

וביומא (עד ע״ב) אמרו ,טוב מראה עיניס מהלך נפש,

עיי״ש].

טוב מראה עינים בגופה של אשה יותר מגופו

ולכאורה יש לדקדק ,מהא דכאן ,הבא על אשת איש

של מעשה .וכתבו בתוספות ישנים וכסמ״ג ,דנפקא מינה

מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא .ואס כן

לענין הרהורי עבירה הקשים מעבירה ,וכמו שאמרו ביומא

למה יגרע זה העובר אחר אשה בנהר ,מפני שיכול לבוא

(כט ע״א) .וכן פירש המהר״ם בן חביב בתוספת יום

לידי ניאוף ,הרי נואף עצמו יש לו חלק לעולם הבא .ועיין

הכפורים (יומא עד ע״ב).

בשו״ת שבט הלוי ח״ג (סימן קפה).

והסביר הרמב״ס במורה נבוטם (חלק ג׳ פרק ח׳) ,שיש

והנה בהיות שנעשה להיתר בעוה״ר שבני אדם נוסעים

בזה ענין נפלא מאוד ,ט כשיחטא האדם בפועל

לפלארידא ,ובפרט בימי החורף ,והפריצות שס לא

בגופו ,אמנם ימרה פי ה׳ מצד המקרים הנמשטס אמר

יאומן כי יסופר ,ויש רוחצים שם בערבוביא אנשים עס נשים

חומריותו ,ומכל מקום לא המרה אלא מצד בהמיות שבו.

ר״ל ,ע״כ אמרתי להציג מה שנאמרו בספרים בענין זה,

אבל המחשבה היא מסגולות האדם בחלק הט נכבד שבו,

וכולי האי ואולי ,יקחו מוסר עד היכן הדברים מגיעים.

וכשהוא מהרהר בעבירה נמצא שחטא בשכלו שהוא חלק

הנה בירושלמי (ברכות פרק א׳ הלכה ה׳) אמרו ,שהעינים

הנכבד שבו ,ואינו דומה חטאו של מי שעבר ושעבד עבד

והלב הם שני סרסורים של עבירה ,העין רואה והלב חומד,

סכל כחטאו של מי שהעביד שכר נכבד וחשוב .ע״כ .וכן

ולכן נאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.

כתב רבינו המאירי בחיבור התשובה (מאמר א׳ פרק ז׳,

ובמסכת עבודה זרה (כ ע״ב) ,חנו רבנן ,ונשמרת מכל

עמוד קע) בשס הרמב״ס.

דבר רע ,שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי
טומאה בלילה .וכתבו התוספות ,שהיא דרשה גמורה מן

התורה ,כמו שמוכח בכתובות (מו ע״א).

ועיין בבבא בתרא (נז ע״ב) ,ועוצם עיניו מראות ברע,
אמר רבי חייא בר אבא ,זה שאינו מסתכל בנשים
בשעה שעומדות על הכניסה( .פירש רשב״ם ,דהיינו

והבית יוסף באבן העזר (סימן כא) הביא מה שכתב

כשהולך על שפת הנהר והנשים רגילות לעמוד שם בגילוי

רבינו יונה ,שאסור להסתכל בפנויה מדברי קבלה,

שוק) .ומקשה הגמרא ,היט דמי ,אי דאיכא דרכא אחרינא

שנאמר בריח כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה ,ובאשת

רשע הוא( .כלומר ,אם יש דרך אחרת לעבור משם והוא

איש האיסור הוא מן התורה ,שנאמר ולא תתורו אחרי

הולך בדרך זו אפילו אס עוצם עיניו רשע הוא ,שלא היה לו

לבבכם ואחרי עיניכם.

להתקרב למקום ההוא ולהביא עצמו לידי נסיון ,אלא היה

שדה

צופים

דף נט

לו להרחיק עצמו מן העכירה ,כדקיימא לן כחולין (מד

ולפ״ז מתורצת

(להטות עיניו לצד אחר או לעצום עיניו) .עיי״ש.

דהלכנת

פנים

אכחרא

דשפ״ד ,ולכן לא מנאוה כפ״ע.

ע״ב) הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו .רשכ״ס ).לעולם
לליכא דרכא אחרינא ,ואפילו הכי מכעי ליה למינם נפשיה

קו׳

התוס׳,

שעט

ועיין בס׳ פני מכין ח״ב (דף קס״ו ע״א) שהכיא ד׳

החוס׳ ,וכ׳ כשם הרכ כנין שלמה (דצ״ד ע״ד),

ןןז״ע להגאון רכי שמואל הלוי וואזנער שליט״א כשו״ח

שמד׳ התוס׳ מוכח להדיא ,דמ״ש נוח לו לאדם ,לאו דוקא,

שכט הלוי (חלק ג׳ סימן קפה) מ״ש להתריע על

אלא דינא וחיוכא הוא דחשיכ כשופך דמים ,והוסיף הכנין

עלן׳ חמור זה .וע״ע כשו״ת אגרות משה (חלק אה״ע א׳

שלמה בסוה״ס להוכיח כן כראיות דחשיכ כשפ״ד ויהרג

סימן נו) וכספר טהרח יום טוב חלק ח׳ (עמוד קסד

ואל יעכור .ע״כ.

והלאה) שהאריכו כזה כמה גדולים כתשוכותיהם לכאר

ועיין להפמ״ג כס׳ חיכת גומא (חקירה ה׳ דע״ה ע״כ)

חומר האיסור של רחיצה מעורכת כיס .עיי״ש.

שכ׳ ע״ד התוס׳ ,וק״ל דאכחי הו״ל למחשכ רכוחא

וע״עלהגאון רכי חיים פלאג׳י כספר מועד לכל חי

אף זה ,וגס כיהודה הרי רצה לשרוף את חמר ,והסוס׳

(סימן ט׳ אוח ס) ח״ל :אחרא דעל כיף ימא

פסחים (כה ע״ב) כ׳ דאף כשפ״ד אם אומרים לו הנח

מוחכה ,יש כה עכירות המורות יתר על שאר מקומות ,על

עצמך להשליך אותך על תינוק ,לא אמרינן כהא יהרג ואל

ידי שהולכים אנשים ונשים כחוריס וגס כחולות לשחות כיס,

יעכור ,דאדרכה מאי חזית דמא דחכרך סומק טפי ,כל

וכאיס לידי עכירה ,ורק ככדי שלא לספר כגנותס של ישראל

שאינו עושה מעשה ,וכתמר היתה רשאית להציל עצמה,

אשמרה לפי מחסום ולא אעלה על דל שפתי מהרעות

ולפנים משורת הדין עכדה .וצ״ע .ע״כ.

הרכות שנעשות שם ,ועל ממוני העיר ומרכיצי התורה לחח

דעחם על כך ,שישימו! אנשי משמר אשר יסוככו שם לכל

יניחו לשום אשה שתלך לשפת הים ,ואפילו האומרת שהיא

חולנית ועליה לרחוץ כיס לרפואתה אין להאמין לה ,וכל
המניח אח אשתו ללכת לשפת הים ,סופו להיות עני וימות

כחצי ימיו .ולכן לכ אכוח יהיה על כניס להקפיד על כניהס
הכחוריס ,וכן על כנותיהס ,לכלתי יצאו לשפת הים ,כי לא

יכצר שיכואו לידי כמה תקלות ומכשולות .עכח״ד.

גמ׳.

שם .עיין פני יהושע ,שכ׳׳ נוח לו לאדם שיפיל
עצמו לככשן האש ואל ילכין פני חכירו כרכים ,נ״ל

שמכאן מוכח שהמלכין פני הכירו כרכים אין לו חלק

לעוה״כ ,שהרי המאכד עצמו לדעח אין לו חלק לעוה״כ,
(כדמוכח כגיטין נז :אמרו אס אנו טוכעים כיס אנו כאיס
לעוה״כ ,דרש להם הגדול שכהם אמר ה׳ מכשן אשיב
וכו׳) ,ואפ״ה התירו לאכד עצמו כדי שלא ילכין פני חכירו,
ולולא המלכין חמור כ״כ לא התירו לאכד עצמו ,שהרי ככל

גמ׳ .נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן
האש וכו' .עיין בתוס׳ סוטה (י ע״כ) שנר ,ונראה

דגלי כהו קרא ,אכל כמלכין לא מצינו קרא ע״ז ,ואף

דהא דלא השיכ ליה כהדי ג׳ עכירות שיהרג ואל יעכור,

דילפינן מחמר ,מ״מ תקשה ,דחמר גופה מה ראתה על

ע״ז ג״ע ושפ״ד ,משום שעכירת הלכנה פנים אינה

ככה ,ולא דרשה וחי כהם ולא שימות כהם ,כמו שהק׳

מפורשת כתורה ,ולא נקט אלא עכירות המפורשות .ע״כ.

(כפסחיס נג ע׳׳כ) על חנניה מישאל ועזריה .וכע״כ

ורבינויוגה כשערי חשוכה (שער ג סי׳ קלט) כ׳ ח״ל:

דמילתא דפשיטא היא שעון זה חמור מכל העכירות כיון

והנה אכק הרציחה ,הלכנח פנים ,כי פניו יחורו

העכירות שכתורה יהרג ואל יעכור חוץ מע״ז ג״ע ושפ״ד

שאין לו חלק לעוה״כ .עכח״ד.

וגס מראה האודם ,ודומה לרציחה ,ולכן ארז״ל לעולם יפיל

ועיין להגאון האור שמח בספרו משך חכמה פרשת וזאת

אדם עצמו לככשן האש ואל ילכין פני חכירו כרכים ,ולא

הברכה (דף של״ב ע״א) ,שכ׳׳ דבן נח רשאי ליהרג

אמרו כן כשאר עכירות חמורות ,אכן דימו אכק הרציחה

על המצות ,משא״כ ישראל שמתחייב

אל הרציחה ,וכמו שאמרו יהרג ואל ירצח ,ולמדו זאת

הרמב״ס ולכן תמר מסרה נפשה שלא להלבין פנים .ע״ש.

מחמר שנא׳ היא מוצאת ,שאע״פ שהוציאוה לישרף לא

וכיו״כ כ׳ הגאון מהר״ץ חיות לקמן (יא ע״כ) על מ׳׳ש

גילחה שהיא הרה מיהודה ,כדי שלא להלכין פניו .ע״כ.

ויקרא מלך מצרים למילדות ,מלמד שחכען לדכר עבירה

בנפשו,

כמ״ש

שדה
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ולא נתבעו ,משום שאף שב״נ אינו מצווה על קד״ה ,מ״מ

ליס אין להם חלק לעוה״ב .ואפי׳ לא נאמר מאמר זה ראוי

לכ״ע רשאי להחמיר.

הוא ליאמר ,שעל כל העבירות יכול אדם להחודות ולבוא
לחיי עוה״ב וכמ״ש (בסנהדרין מג ע״ב) שכל המתודה יש

וע״עלהגאון בעל שואל ומשיב בס׳ דברי שאול ויוסף
דעת על יו״ד (סי׳ שמה) שהביא דברי הפנ״י

(ב״מ נבו) הנ״ל ,וב׳ לתמוה עמ״ש שהמאבד עצמו לדעת
אין לו חלק לעוה״ב שזה שיגרא דלישנא בפי העולם ,ואינו

לו חלק לעוה״ב ,משא״כ במאע״ל שאינו יכול לשוכ
ולהחודות ,שאחר שעשה המעשה הרע אף שעודנו מפרפר

ומפרכס ה״ז כחשובה לאחר מותו ,וכתיב היום לעשוחס

ולא למחר .עכת״ד.

מבואר ,וגם גוף הקושיא לגבי מלבין פני חבירו לק״מ,

דהרי בשפ״ד יהרג ואל יעבור משוס סברא דמאי חזית

וע״ע להגר״ש קלוגר בס׳ עבודת עבודה לע״ז (יח ,דף

דדמא דידך סומק טפי וכו׳ ,וממון שהמלבין כשופך דמים

ל״ח ע״א) ,במעשה של ר״ת בן מרדיון שהיה

הו״ל כהורגו ,ושייך בו הסברא דמאי חזית דמא דידך כו׳

מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה ,והוכיחו ר׳ יוסי

ולכך יהרג ואל יעבור .ומה שאמרו נוח לו לאדם ,ולא אמרו

קסמא על שמסכן עצמו ועושה נגד גזרת המלכות ,א״ל

שמחוייב לעשות כן ,משוס דבאמת מה שהחמירו במלבין

ר״ח מן השמים ירחמו ,א״ל ר׳ יוסי אני אומר לך דברים

כאילו שופך דמים ,אינו שופך דמים ממש ,רק כאילו שופך

של טעם ואתה אומר לי מן השמים ירחמו ,חמה אני אס

דמים ,ולכן לא אמרו דרך חיוב אלא דרך רשות דלא הוי

לא ישרפו אותך ואח הס״ח באש .א״ל ר״ת ,רבי מה אני

כמאע״ל ,ואף לרמב״ס שהמחמיר ע״ע מתחייב בנפשו,

לחיי עוה״ב ,א״ל כלום מעשה בא לידך וכו׳ .וכ' הגרש״ק,

המלבין דהוי כשפ״ד רשאי להחמיר ע״ע .ומה שהקשה

לכאו׳ איזו שייכות יש לשאלה זו עתה ,ועוד מה זו שאלה,

הפנ״י מחמר ,שלא דרשה וחי בהם ,י״ל כמ״ש הרא״ס

והלא כל ישראל יש להם חלק לעוה״ב ,והאם שכר עוה״ב

פר׳ שמוח דבב״ג לא דרשי׳ וחי בהם .עכת״ד.

בידו של ר׳ יוסי הלא הכל מסור ביד ה׳ וכו׳ .ולכן נ״ל

ועיין בשו״ת אבן יקרה ח״א (סי׳ נו) ,שהביא מ״ש היד

p

ליישב על נכון בעזה״י ע״פ מה דמרגלא בפומא דאנשי

שאול על הפנ״י הנ״ל ,וכ׳ להציל את הפנ״י ,שראית

שהמאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעוה״ב ,ולא נודע מקור

הפנ״י נכונה מאד לפמ״ש הרמב״ס שבמקום שאין הדין

מאמר זה איהו ,ונראה שמכאן מקור הדבר ,כי הפוסקים

יהרג ואל יעבור ונהרג ה״ז מתחייב בנפשו ,וא״כ ע״כ

נחלקו במצות דקי״ל יעבור ואל יהרג אס רשאי להחמיר על

מ״ש נוח לו לאדם שיפיל עצמו וכו׳ ,הוא חיוב ,שאל״כ היה

עצמו להמסר להריגה וכו׳ ,והנה גזרת המלכות היתה

ראוי לאסור שבמקום שאין חיוב ליהרג אסור לו להחמיר

שהעוסק בחורה יהרג ,ור״ח מסר נפשו על ד״ת ,וכשכעס

ע״ע .וזוהי ג״כ דעת התוס׳ כאן שכ׳ להקשות שהי״ל

עליו ר׳ יוסי שאין לו לסכן נפשו על כך ,לכן שאל אותו

לחשבו בין העבירות דיהרג ואל יעבור ,וע״כ שתפסו בזה

ר״ח מה אני לעוה״ב שאולי דינו כמאבד עצמו לדעת שאין

שיטת הרמב״ס הנ״ל ,וכ״ה שיטתם בסנהדרין עד סע״ב

לו חלק לעוה״ב ,או מכיון שמכוין לש״ש אין דינו כמאבד

שלא תירצו שהיה מחמיר ע״ע ,ושלא כשיטתם בחוס׳ ע״ז

את עצמו לדעת וכו׳ .עכח״ד .וכ״כ עוד בספרו שו״ח

(ס ע״ב) .ומש״ה כ׳ שהי״ל לחושבו ,שאס לא היה חיוב

האלף לך שלמה (חיו״ד סי׳ שכ״א) ,שהמקור למה שהעולם

ליהרג ,היה ראוי לאסור להחמיר ע״ע .עכח״ד.

אומרים שמאע״ל אין לו חלק לעוה״ב ,הוא מהגמ׳ ע״ז
(יח) הנ״ל .ע״ש.

ובגוף

המאמר הנ״ל ,שהמאבד עצמו לדעת אין לו
חלק לעוה״ב ,עיין בשו״ח תשובה מאהבה ח״ג

ועיין

בשו״ח יהודה

יעלה

(חיו״ל סי׳

שנה)

שכ׳׳

(חשובה ת״ט דף ע״ב ע״א וע״ב) ,שכתב :מרגלא

שהמאבד עצמו לדעת לא מצינו בשום מקום בדברי

בפומייהו דאינשי בשס חז״ל שהמאבד עצמו לדעת אין לו

חז״ל שאין לו חלק לעוה״ב .וכמ״ש בחשובה מאהבה.

חלק לעוה״ב ,ולא מצאתי מאמר חז״ל זה בשום מקום,

והעיר ע״ז הרב בן המחבר בהג״ה ,זכורני שפעם עליתי

ואע׳׳פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר מאותה שאמרו אס אנו

לבקר אח אבי הגאון ז״ל ושאלתי ממנו מקור מאמר זה

טובעים באים לחיי עוה״ב ,משמע שאחרים הטובעים עצמן

המורגל בפי כל שהמאע״ל אין לו חלק לעוה״ב ,והרבה

שדה

צופים

דף נט

שפא

טרח ויגע ולא מצא מאמר זה בשום מקום ,וכמדומה

שנא׳ ויצו אל ביתו ויחנק ,מוכח דהמאע״ל אינו בכלל הני

שאמר מקור לזה מהגמ׳ (ע״ז יה) א״ל ר״ח מה אני לחיי

דאין להם חלק לעוה״ב .ע״כ.

עוה״ב ,ומה זו שאלה הרי כל ישראל יש להם חלק לעוה״ב,

ובתפארת ישראל על המשנה (ר״פ חלק אות יב) כ׳,

אלא ששאל שכיון שעסק בחורה בזמן שגזרו שהעוסק

בחורה יהרג ,א״כ הו״ל כמאע״ל שאין לו חלק לעוה״ב.
עכ״ד .ועוד נ״ל ראיה ממ״ש בברכות (סא) ההולך אחרי

אשה בנהר אין לו חלק לעוה״ב ,והרי אפי׳ הבא על א״א
מיחחו בחנק ויש לו חלק לעוה״ב (ב״מ נט) ,ולמה יגרע

זה ההולך אחר אשה בנהר ,אלא משוס שהשטן מקטרג
בשעת הסכנה ,וההולך בנהר בחזקת סכנה ,והקב״ה עושה
לו נס ומצילו .וזה העובר אחר אשה בנהר ומהרהר

בעבירה ,ויש פתחון פה לשטן לקטרג ,הו״ל כמאע״ל ,ולכן
אין לו חלק לעוה״ב .ולזה העירני הגאון מאוה״ג מהר״ש

קלוגר זצ״ל .עכת״ד.

אחיחופל אין לו חלק לעוה״ב לפי שמרד
בדוד ,וכיחש שהמלכות ירושה לבית דוד ,וכמ״ש בילקוט

שם ,שרצה שאבשלום יהרוג את דוד ,ואח״כ הוא יהרוג את
אבשלום בדין ,על שעינה נשי אביו ומרד באביו ,ואח״כ

ימלוך הוא וא״כ ודאי שכפר בביאת משיח בן דוד .ואפשר
עוד דה״ט מפני שהמית את עצמו ,ומרגלא בפומא דאנשי

שהמאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעוה״ב .ואעפ׳׳כ לא
מצאתי מאמר זה בשום מקום רק רבינו יעב״ץ בלחם שמיס

כאן כתב שמצא כן בתוספתא דשמחות ,ולא מצאתי כן
בשמחות פ״ב שמדבר בדין המאע״ל .אולם בחי׳ מהרי״ט

כתובות (קג ):בעובדא דכובס ,כתב ,שחז״ל אמרו על
הכתוב ותהי עונוחס על עצמותם זה המאבד עצמו לדעת

וע״ע בס׳ יד המלך (פ״א מה׳ אבל הי״א) שט ,הנה

שאין לו חלק לעוה״ב .ולפעד״נ מדכל רוצח חייב מיתה,

רבים אומרים ורגיל בפי כל שהמאבד עצמו לדעת

אלא שהמתודה יש לו חלק לעוה״ב ,משא׳׳כ זה דכאילו לא

אין לו חלק לעוה״ב ,ולא נמצא דבר זה בגמ׳ בבלי

התודה דמי ולכן אין לו חלק לעוה״ב .עכת״ד .ובמקו״א

וירושלמי ,וחפשתי במדרש רבה ותנחומא וזוה״ק ולא

הארכנו עוד בזה.

מצאתי דבר מזה .וראיתי להמהרי״ט (כתובות קג) בההוא

כובס דסליק לאיגרא ונפיל ומיח ויצאה ב״ק ואמרה אף
ההוא כובס מזומן לחיי עוה״ב ,והקשה שאיך עשה כן וגם

גמ׳ .שם .עיין בשו״ת שבות יעקב ח״א (סי׳ קסד) שט

שבן נח אינו מוזהר על איסור הלבנת פני ישראל,

ואע״פ שאמרו שדינו כרוצח ,לאו דוקא הוא .עיי״ש.

זכה בזה לחיי עוה״ב ,והלא המאבד עצמו לדעת אין לו חלק
אולם י״ל שיש רמז לזה מהאגדה דגיטין בת׳ ילדים וילדות

גמ׳ .שם .עיין בשו״ח זכר שמחה (סי׳ קנח) שט,
דמ״ש נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין

שנשבו לקלון ,ושאלו אס אנו טובעין ביס אנו באים לחיי

פני חבירו ברבים ,פשיטא שאין זה לדינא שהרי לא הובא

עוה״ב וכו׳ ,ובודאי שכוונת שאלחם כי היו יראים פן יהיו

ברמב״ס ובטוש״ע ,ומה שהובא בהרי״ף והרא״ש ,פעמים

בכלל המאבד עצמו לדעת שאין לו חלק לעוה״ב ,ולכן אמרו

רבות שדרכם להביא מאמרי הגדה ,ואין למדין הלכה מד׳

שמא כיון שכוונתם התמימה להטבע ביס להנצל מעבירה

אגדה .ועוד דאס איתא שיש חיוב לעשות כן הי״ל להש״ס

לא יהיו בכלל המאע״ל ויבאו לחיי עוה״ב .עכת״ד.

לומר חייב ,ואס להחמיר ע״ע אמרו כן ,מהיכא חיתי

לעוה״ב ,ולא ידעתי איפה ראה המהרי״ט דבר זה וכו׳,

לעשות כן וט דמא דחבריה סומק טפי מדמא דידיה ,א״ו

ובהשמטות שבסוף הספר הוסיף ע״ז ,אולם במתני׳
דפרק חלק דחשיב לאחיתופל שאין לו הלק

לעוה״ב ,והגמ׳ שם הביאה ראיה לכל הנהו שאין להם חלק

שאסור למסור נפשו על כך וכוונה אחרת עמוקה יש כאן
וכו׳ .עיי״ש .ועיין להגאון ר׳ אייזיל חריף בס׳ שפת הנחל

(דרוש

דל״ז ע״ב).

גבו׳ .שם .יש לציין מה שידוע שהגאון רבי שמעון סופר

לעוה״ב חוץ מאחיחופל ,שהגמ׳ (סנהד׳ קז) הביאה רק
תשובת דוד לאחיחופל ,הבא על א״א מיתתו בחנק ויש לו

ז״ל אב״ד קראקא (מחבר שו״ח מכתב סופר ,ובנו

חלק לעוה״ב ,אבל המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק

של הגאון החתם סופר) ,נפטר מרוב עגמת נפש עקב

לעוה״ב ,ומדלא השיב ליה בגמ׳ בדין המאבד עצמו לדעת

דברי עלבונות שהוטחו כלפיו על ידי פורים רב.

/

שדה

שפב

צופים

דף נט

גמ׳ .שם .עיין שו״ת מנחת שלמה (חלק א׳ סימן ז)

ופתיליס אפי״ה לא היתה נאמנת (עדיין צ״ע כדכל) אס

ח״ל :ומדי דכרי בענין פקו״נ דוחה שכח הנני

הוא היה מכחישה אלא שאף על פי כן יכולה היחה לחשע

להעיר כמ״ש בגמ׳ כ״מ נ״ט ע״א וכעוד מקומות כש״ס,

שתציל עצמה מפני שלא יוכל להעיז כנגדה אס היא האמר

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לככשן האש ואל ילכין פני חכירו

כן כפירוש ,רק ככגון דא אמרינן דמוטכ שתפיל עצמה וכו׳

כרכים מנ״ל מחמר דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל

כיון שאין זה כרור שהיתה מצלת עצמה ע״י ההלכנת פ;יס

המיה .וכמס ,סוטה דף י׳ ע״כ כתכו החום׳ כד״ה נוח

(שוכ ראיתי שהמהר״ס שיף חמה כעי״ז על הגמ׳ ככ״מ

"ונראה האי דלא חשיכ ליה כהדי ג ,עכירות שאין עומדים

עיי״ש) אכל כיון שהראשונים לא פירשו כן משמע שאס

כפני פקו״נ ע״ז וג״ע ושפ״ד ,משוס דעכירח הלכנת פנים

היחה אומרת כפירוש שנכעלה לאותו צדיק היתה נאמנת

אינה מפורשת כתורה ולא נקט אלא עכירות המפורסמות"

ומצלת ככף ג ,נפשות ואעפ״י כן לא רצתה לגלות ,וטון

עכ״ל .והפרי חדש בהגהות מים חיים על הרמכ״ם כחכ

דלכד מהמאירי פירשו כולם אח הגמ׳ כפשוטה צ״ע מה

כהל ,יסודי התורה פ״ה ה״ב אהא דכחכ הרמב״ם שכשלש

טעם לא יהא מותר לחלל שכח להציל אדם מהלכנת פניס

עכירות יהרג ואל יעכור דה״ה נמי הלכנת פניס ומכיא שם

של אמת וכ״ש של שקר וכזב[ .כעי״ז ראיתי להגאון

דכרי התוס ,הנ״ל שבמס ,סוטה ואף שהמאירי כתב כמס,

מוהר״ש קלוגר ז״ל שכתב כסוף חו״מ שאפי ,אס רואה את

כרכות מ״ג ע״ב אהך מימרא דנות לו לאדם שהוא "דרך

חבירו טוכע כיס אין אדס חייב לכזות אח עצמו להצילו

צחות" וכנראה שסוכר שהן דכרי אגדה ואין למדין הלכה

וכתכ "וראיה כרורה לזה מהא דאמרינן כסנהדרין דף ע״ה

מאגדה [ומצינן כעי״ז כשלהי מס ,כ״ק דא״ר יוחנן "כל

ע״א אלא למ״ד פנויה היתה מאי כולי האי ומשני רב פפא

הגחל את חכירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו"

משוס פגם משפחה .וקשה אטו משוס פגס משפחה ימות

ואפי״ה מותר להציל עצמו כממונם של אחרים ואין רואין

זה  -כן נלפענ״ד נכון וכרור" עכ״ל ,והיינו כמו שרואים

אוחו כהורג אח הרכים להצלת עצמו] ,אולם דכריו הס לא

מחמר דכזיון חשיכ כמיתה ,אולם דכריו תמוהים מאד ואי

כהחוס׳ הנ״ל.

אפשר כלל להשוות כזיון של עצמו להלכנח פנים של אחרים,

ועיין ככלי חמדה פר ,תצא שהרכה להשיב ע״ז].
ועיין גם כשע״ח לרכנו יונה שכחכ כשער ג אות קל״ט:
״והנה אכק הרציחה הלכנח פנים  -וכמו שאמרו כי

ברם צ״ע הלא פשוט הוא שיכולים ודאי לחכוע מאדם

יהרג ולא ירצח דומה לזה אמרו שיפיל עצמו לככשן האש

גדול וחשוב על גניכח ממון וכדומה וגס העדים

ולא ילכין פני חכירו כרכים" ,וגס עיי״ש כפנ״י ככ״מ

חייכים ודאי להעיד על כך ואס ימנעו מלהעיד משוס

שמסתפק אס הוא רק היתר או חיוב גמור למסור נפשו

חששא דהלכנח פנים עוכרים ודאי כלאו של אם לא יגיד

להריגה ,ומעתה אף שאין להעלות כלל על הדעת שיהא

וגו ,אע״ג דאין לך הלכנח פנים גדולה מזו ,וגס גומרין

מותר להרוג אח הרודף להלכין פני תכירו כמו שמותר

דינו של כן טוכים למיתה אף אס ע״י זה איכא זילותא

להרוג את הרודף אחר תכירו להרגו .אכל מ״מ צ״ע מ״ט

טוכא והלכנח פנים לכל המשפחה ,ואין לומר דשאני החם

לא יהא מותר לחלל שכת כדי למנוע הלכנת פנים ,ולכאורה

שיהודה היה רק דיין ולע /ולא /כעל דין ,דגם כזה נלענ״ד

הוא קל וחומר ומה אם מותר לחלל שכת כדי להציל אדם

שאס אחד חוכע את תכירו שגנב ממנו חפץ והנתכע יודע

ממיתה כ״ש דשרי להציל מהלכנח פנים דחמור יותר

שהחפץ נמצא ככיחו של זה שהוא דן אותו דשפיר מותר

משריפת ג ,נפשות כככשן האש ,וגס ק״ו הוא מיהודה

להצטדק ולהראות להם שהחפץ הוא אצל הדיין אע״ג שע״י

שההלכנח פנים היחה רק לומר עליו שנחכוין לכוא על גויה

זה ודאי ילכין פניו כרכים ,ולכאורה י״ל דעוכדא דתמר

פנויה אשר רק ככי״ד של חשמונאי גזרו על זה איסור,

שאני מפני שהיא עצמה גרמה לכך כזה שעשתה מעשה

וכ״ש כמי שרודף אחר תכירו לכזותו ולהלכין פניו כרכים

להכשילו ולכן גרע

אכל מפשטות דכרי הגמ׳

כעלילוח של שקרים וכזבים ,הן אמנם שלולא דכרי התום,

והראשונים לא משמע הכי ,וכיון שכן צ״ע הלא כרור הדכר

ורכנו יונה הי ,אפשר לומר דשאני התם שאף אס היתה

שאס היתה יכולה חמר להציל עצמה ממיתה ע״י חילול

אומרת כפירוש שממנו נכעלה וגס היו כידיה תוחמת

שכח ודאי שהיחה חייכת לעשות כן ואילו ע״י הלבנת פנים

טפי,

שדה

דף נט

צופים

שפג

אמרינן למוטב להפיל עצמה לכבשן האש ,ואפי״ה מעולם

דהוא משוס דברה״ר כיון דשכיחי בי׳ רבים ההיזק יותר

לא שמענו שיהא מוחר לחלל שבח להציל אדם מהלבנח

מצוי ,אבל אין זה דוקא מפני שרבים יוזקו בה בזה אחר זה

פנים ,ונראה דכיון שחז״ל קורין אח טענחה של חמר בשם

אלא גס בכה״ג שהגחלת אינה יכולה להזיק אלא לאדם אחד

הלבנת פנים צריכים ודאי לומר שמצד הדין הי׳ אסור לחמר

בלבד ולא יותר ג״כ מותר ,וכן נראה גס מהרא״ש הנ״ל,

לגלות הדבר ולהלבין פניו ,ולפיכך אמרינן דאף שהיחה

וא״כ מ״ש מכבוי שריפה דאסור אפי׳ של רבים אע״ם

יכולה להציל עצמה בכך אפי״ה מוטב שחמות ולא להלבין

שכולם יצטערו וע״כ דנזק הגוף שאני ,אבל בזה שנותן אל

פנים שלא כדין ,אבל במי שמחויב בדבר שפיר אמרינן יקוב

לבו ומצטער הרבה אין מחחשבין כלל משוס דחשיב כאילו

הדין אח ההר ואין לחוש כלל להלבנת פנים דידיה ושל

הוא ממית עצמו ולא האש ,וכיון שכן אפשר דה״ה נמי

משפחתו כיון דדינא הכי ,רק צריכים עדיין למצוא טעם

הלבנת פנים אע״ג שצערו גדול מאד ,מ״מ מסתבר דהצער

למה הי׳ אסור לתמר לגלות אח האמח ולהציל עצמה בכך,

של שריפח כל רכושו או כל כתבי ידו אשר עמל ויגע

וגם עדיין צ״ע דמ׳׳מ יהא מותר לחלל שבת ולהציל אדם

עליהם כל ימי חייו הוא הרבה יותר גדול מהלבנת פנים.

מהלבנת פנים שלא כדין.

ולכן נראה דאסור לעבור גס על שבות דרבנן כדי למנוע
ונראה דהנה מי שהוא עשיר מופלג ונפלה בשבח אש

הלבנת פנים מעצמו או מאחרים אע״ג שהוא גס

ברכושו אע״ג שכבוי הוא רק מלאכה שאינה

מציל בכך את המלבין מעוון חמור שאין לו חלק לעוה״ב,

צריכה לגופה אפי״ה אסור לכבות אע״ג שצערו גדול עד

והא דשרי שריפח ג׳ נפשות למנוע הלבנת פנים היינו דכמו

מאד בראותו אש אוכלת ושורפת לעיניו אח כל רכושו

שמבואר באחרונים שאסור לאדם להציל עצמו ממיתה ע״י

ויהפך מעשיר מופלג לעני המחזיר על הפתחים וגס יש

קטיעת אבר של חבירו שלא ברשות ,וגם יש ס״ד דאסור

מקום לחשוש לנגישות והלבנת פנים שלא כדין מבעלי

להציל עצמו בממון חבירו ,כמו״ב אסור להציל עצמו ע״י

חובות ,וגס אפשר שיחלה האיש מרוב צער וימות.

הלבנת פנים של אחרים שלא כדין ,אבל כמו שהרודף
להפסיד ממון חבירו או אפי׳ לקטוע אבר אסור לחלל שבח

ועיין

גם במ״ש הגאון והאדר״ת ז״ל בקונטרס עובר

כדי להצילו כך גם בהלבנת פנים ,והיינו משוס דאף אס

אורח סי' שלד לענין הצלח כתבי יד ח״ל" :וקצת

אסור להציל עצמו באיסור גזל או הלבנת פנים מ״מ כדי

י״ל דהו״ל ספק סכנת נפשות למי שעמל ויגע בהם כל ימיו

למנוע אחרים מזה אין שוס היתר לעבור עבירה ,ורק

ויוכל לבוא לידי חולי מעגמת נפש רח״ל וכמו ששמעתי על

משוס פקו״נ ממש אמרה תורה שמותר לחלל שבח ולהרוג

הגאון ר״א חרל״ס ז״ל שהי׳ אבד״ק ביאליסטוק שקרה

את הרודף אפי׳ בשבח .ולדעת הכפות תמרים ביומא פ״ב

אסון לכתבי קודש שלו ולא האריך ימים מעגמת נפש לא

שסובר דשרי לקלקל אבר של חבירו להציל עצמו ממיתה,

עלינו" ואפי״ה אסור לכבות ,אע״ג דמצינן להרא״ש שכתב

נראה דה״ה נמי דשרי להלבין פנים ,כדי שלא יהרג ,אבל

בריש פרק שמונה שרצים במי שפרעוש עומד על בשרו

כל זה דוקא כשהעכו״ס בפירוש אונסים אוחו להלבין

דאינו

ואומרים שאס לאו יהרגוהו ,אבל אס העכו״ם רוצים להרגו

כמתכוין לצודו אלא כמתעסק שלא ישכנו ואין בו משוס

אלא שהוא עצמו מצא דרך של הצלה ע״י הלבנת פנים שלא

איסור טלטול מידי דהוה אקוף ברה״ר דשרינן בפרק כירה

כדין אפשר דיהרג ואל ילבין ,וכמו״ש דמוטב שיפיל עצמו

לטלטלו ולהוליכו פתוח פחות מד׳ אמות" ,ואפי״ה בהפסד

לכבשן האש ואל ילבין פני הברו ברבים ,אולם בהתבונני

מרובה של ממון אע״ג שהכאב והצער הוא גדול פי כמה

נראה דעדיין יש מקום לדון שיהא מותר לעבור אדרבנן

והיה מסכים שיקטעו לו ידו אס ע״י זה ינצל רכושו

אפילו בקום ועשה להנצל או להציל אחרים מהלבנת פנים,

ואפי״ה אסור ,והיינו משום דצער הגוף ממש שאני וכהני
תלת דפטור ומותר צידת צבי ונחש ומפיס מורסא ,וכן

וכמו״ש בגמ׳ ברכות י״ט ע״ב דגדול כבוד הבריות שדוחה

בשבת

ונושכו

"מותר

ליקחנו

ולהשליכו

מעליו

לאו דלא תסור ,ועיין בשבועות דף ל׳ ע״ב לענין צורבא

בכבוי גחלת מסופקני במ״ש בשבת מ״ב ע״א שמותר

מרבנן דידע בסהדותא וזילא בי׳ מילתא שכתבו שם בתוס׳

לכבות גחלת ברה״ר בשביל שלא יזוקו בה רבים ,דאפשר

אהא דאמרו שם שלענין איסורא אין חכמה וגו׳ דלפיכך אין

שדה

שפד

צופים

דף נט

חוששין כזה לגדול ככול הכריות שדוהה ל״ת שכתורה כשב

עון גדול הוא ,ואין המחרף והמגדף לעס ומביישן אלא

ואל תעשה ,משוס דאין כזה גנאי כל כך עיי״ש ,ולפי״ז

שוטה רשע וגס רוח ,וכל המלכין פני אדם מישראל כדכריס

כהלכנת פנים כרכים דאיכא צער וכזיון טוכא יש לדון גס

אין לו חלק לעולם הכא עכ״ל( ,וע״ע שם סי׳ א׳ כ״ז ויו״ד

לענין דאורייתא כשכ ואל תעשה וכ״ש כדרכנן אפילו כקום

סי׳ רמ״ג ושל״ד ואו״ח חר״ו).

ועשה ,ועיין גם כשו״ע או״ח סי׳ י״ג דאם נודע לו כשכח

כשהוא ככרמלית שהטלית שעליו פסול לא יסירנו מעליו עד
שיגיע לכיחו דגדול ככוד הכריות אע״ג שהוא עוכר אחרי
דרכנן חדא שנושא משא ככרמלית וגס על זה שהוא לכוש

ככגד של ד׳ כנפות כלא ציצית.

ועיין

והנה

הלשון כדכריס לענין אין לו חלק לעוה״כ ,צע״ג,

וכדכרי הטור איתא כרכים ,שכן היא כש״ס (כ״מ
נ״ט ע״א וסנהדרין צ״ט ע״א) ,שאז אין לו הלק לעוה״כ,
אך כדכרי רב שרירא גאון שמיירי לענין נדוי ,שהכיאו
הרא״ש (כ״ק צ) וכטור שם ,איתא כדכריס ,ומה שיש ס״א

גם כאו״ח סי׳ של״ט לענין חופה כשכת דשרי
משוס כיוש חתן וכלה ,וגם סכרא הוא דכמו

(כדכרי הטור) שגורסים כרכים ,כדכרי רב שרירא גאון,
ג״כ צע״ג ,דהרי להמעיין כדכרי הרא״ש כשם רב שרירא

שמותר לטלטל כשכח קיסם שהוא מוקצה לחצוץ כו שיניו

גאון ,שכתב כזה״ל ,דאף על כושח דכריס מנדין אותו וכו׳,

ככה״ג שלא היה יכול להכין קיסם מאתמול כמכואר כסי׳

יראה שא״א לגרוס כזה כרכים.

שכ״כ משוס טעמא דגדול ככוד הכריות הוא הדין נמי
דשרי לעכור אדרכנן אפי׳ כקום ועשה כדי למנוע הלכנח

ב' ,כתלמיד חכם ,איחא (כיו״ד ה׳ ככוד ת״ח שם סי׳
רמ״ג סעי׳ ו׳) כזה״ל .עון גדול הוא לכזות תלמידי

פנים מעצמו או מאחרים ,דאפשר שזה דומה למי שרוצה

לכזוח אדם ולפשוט מעליו כגדיו כשוק שהוא גנאי גדול
דלכאורה נראה דהוי ככלל ככוד הכריות שדוחה לאו
דאורייתא כשכ ואל העשה ודרכנן אפי׳ כקוס ועשה וה״ג

חכמים או לשנאוחן .וכל המכזה אח החכמים ,אין לו חלק
לעולם הכא ,והוא ככלל כי דכר ד׳ כזה עכ״ל.

הרי נוסף כזה גס כן הא ,דהוא ככלל כי דכר ד׳ כזה ,וגס

כהלכנת פנים ,והדכר צריך הכרע .ע״כ.

כי ככאן כודאי הוי ככלל ,אין לו חלק לעוה״כ ,אף

גט׳ .אבל המלבין את פני חבירו ברבים אין לו
חלק לעוה״ב .עיין שו״ת מנחת יצחק (חלק ג׳
סימן קיכ) שנשאל על דכר עורך עתון יהודי שהחציף כנגד

רכנים מפורסמים ,שהוכיחו על הפרצה הגדולה שנתפרצה

גס אצל כחי הכנסיות המכונים ארטהאדאקס,

לכונן

מחולות ,אשר שעירים ירקדו שם ,נערים עם כחולות,
ואנשים עם נשי אנשים ר״ל ,ועורך ההוא כאשר לא יתכנו

כעיניו לגדור גדר פרצה הנעשה כישראל ,פער פיו כמאמר
ראשי שכעתונו המפורסם לדכר סרה כנגד הרכנים אשר

הרהיכו כנפשם ,לכטל מנהג זה הנהוג ונתפשט כל כך
כישראל ר״ל.

וע״זכוחכ :הנה כנדון מכזה כני אדם ,יש ארכעה
מדרגות .א /סתם אדם כשר ,כ׳ ,תלמיד הכם ,ג׳,
רב של קהלה ודיין מורה הוראה מפורסם ,ד׳ ,מחמת

הדרש שדרש והורה לעס דרכי ה׳,

אס לא הוי כרכים ,מטעם דזה הפירוש של אפיקורס
(כסנהדרין שם צ״ט ע׳׳כ) וכשיטת הרמכ״ס (פ״ז מה׳
ח״ת) ,וגם י״ל דמכזה הוי כפתוח ממלכין.

ג',

רב הקהלה או דיין ,איחא כרמכ״ם (סוף ה׳

סנהדרין) וכטור וש״ע (חו״מ סי׳ כ״ז) כזה״ל .אכל מי
שחייב נדוי מפני שהפקיר ככ״ד ,ורצו כ״ד למחול על ככודן
ולא נדוהו הרשות כידן ,והוא שלא יהי׳ כדכר הפסד כככוד
הכורא ,כגון שהיו העם מכעטין כדכרי תורה וכדיינים,

הואיל ופקרו העם כדכר צריכים לחזקם ולענשס כפי מה
שיראה להם עכ״ל .הרי ענין הפקיר ככ״ד ,עומד עוד

כמדרגה גכוה כפני עצמה.

ד ׳ ,מכזה אותו ,מחמת שעשה חוכתו ללמד לעס ,האיסור
הגדול הכרוך כעקכס ,אכיזרא דגילוי עריות ,פשוט
וכרור ,שכזה הוי ככלל מכזה התורה גופה כגון מנשה כין
חזקי׳ (כסנהדרין שם) ,נוסף על הא דלעיל דכלהו איתנייהו

א' ,כסתס אדס כשר ,איחא (כחו״מ סי׳ ח״כ סעי׳ ל״ט)

כי׳ .ומה יש להכ״ד להייכו על זה ,והנה כנוגע לנידוי

כזה״ל .אף על פי שהמכייש כדכריס אינו כתשלומין

המכואר כש״ס וש״ע ופוסקים שם ,לא אדכר מחמת שאינו
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שפה

נוהג בזמן הזה ,מחמה דיכא דמלכוחא ,וגס הענין של

שנראה שלא ראה הרב חשובת הרשב״א ולא חשובת הרא״ש

מכוח מרדות דאיחא שם ,לא אפשר בזמננו ,שאין בכהנו

שפירש בכל ת״ח) .הג׳ דעת סברת רב אחד תלמיד מהר״י

להעמיד הדת על תלה בעוה״ר ,אבל מה שאפשר לעשוח לו

מולן שהובא בחשו׳ מהרי״ק ז״ל ,שבזמן הזה לא דנים

מדיני הנידוי ,לגרשו מביהכ״נ ,ושלא למול אח בנו ,וכל

לקנוס ליטרא של זהב.

הנראה לב״ד כמבואר (ביו״ד סי׳ של״ד סעי׳ ו׳) ,יש

לעשוח לו עד שיקיים ככל חומר הדין דלהלן ,וכמבואר
בחשו׳ חח״ס (חו״מ סי׳ קע״ו) ,והיינו .א׳ פיוס בכל אופן

היותר מועיל ,וכדפסק בש״ע (חו״מ סי׳ א׳ סעי׳ ו׳
ובשאר מקומות הנ״ל) ,דמנדין אוחו עד שיפייסנו כראוי

לפי כבודו עיי״ש ,וזה אף בסתם אדם כשר ,כמבואר שם,
ומכ״ש היכא דלכהו הנ״ל איתנייהו בי /והפיוס צריך להיות
בפרהסיא ,לפרסם זאת באותו עתון ובאותו מקום אשר

והנה

המהרי״ט כתב על דברי הרב הנ״ל ,שהפריז על
המדה ,וראיותיו אינן מכריחות וכו׳ ,וכל ת״ח

שנעשה פרנס על הצבור ,שאין באותו העיר גדול ממנו בית

דין חשוב ואפילו אס הי׳ גדול ממנו מאחר שהוא ראוי לכך,

לכך דין ח״ת יש לו וכו׳ עיי״ש .ע״כ .עיי״ש עוד באורך.

גמ׳ .לעולם יהא אדם זהיר כתבואה בתוך
ביתו וכו׳ .עיין ילקוט הגרשוני על אגדות הש״ס

התריע נגדם ,וכמבואר בדברי הריב״ש (סוס״י רט״ז) ,שיש

כאן.

לב״ד לצוות בכת נדוי לרצוח ולפייס ,ולבקש ממנו בפרהסי׳

גמ׳ .אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו.

בנא ובמטו ,שימחול לו ולהרבות עליו ריעים על זה עיי״ש,
ודיני פיוס מבוארים עוד (באו״ח סימן תר״ו) עיי״ש.

ב ׳ עונש ממון ,הנה בירושלמי (הביאו הטור חו״מ סי׳
א׳) ,המבייש את הזקן (זקן שקנה חכמה) ,נותן לו

בושתו שלם ,חד בר נש איפקר לר׳ יודא בר חנינא אחא
עובדא קמי׳ דר״ל ,וקנסוהו ליטרא דדהבא עיי״ש ,וע״ע

בטור (שם סי׳ ח״כ סעי׳ ל׳) ,שכתב בזה״ל ,ואם בייש ת״ח

חייב לו בושת שלימה ,וכבר נפסק הדין למבייש ת״ח
שקונסין אותו וגובין ממנו ,משקל ל״ה דינר זהב ,וגובין

עיין

בספר אמירה דכיא להגאון ר׳ מרדכי פעטעני זצ״ל

(עמוד קצז) שפירש בזה מאמר הכתוב בתהליס (מט) אל
תירא כי יעשיר איש כי ירבה כבוד ביתו ,כי לא במותו יקח

הכל לא ירד אחריו כבודו .דהנה אמרו חז״ל עשר בשביל
שתתעשר ,ועכשיו יחשוב האדם מה לי ליתן מעשר ,כדי

להתעשר ,הלא גס אם אכבד אשתי ג״כ אתעשר ואין לי
להפסיד מהוני ,אבל האמת כי העושר של נתינת מעשר
הוא עשירות לעוה״ב ,אבל כבוד אשתו הוא סגולה רק

להתעשר בעוה״ז.

בכ״מ ,בין בא״י ,בין בבבל ,ומעשה הי׳ אצלינו בספרד וכו׳

וזהו שאמר הכתוב ,אל תירא כי יעשיר איש כי ריבה כבוד

עכ״ל ,וכ״כ עוד (ביו״ד סי׳ רמ״ג) בזה״ל ,וכל המבזה את

ביתו ,זו אשתו ,ט לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו

החכמים ,אין לו חלק לעוה״ב ,והוא בכלל כי דבר וגו׳

וקונסין אוחו ליטרא זהב בכ״מ ונותנים אותו לחכם עכ״ל,
ועי׳ בש״ע (שם ובשאר מקומות הנ״ל).
והנה בגדר ח״ת ,יש בו סברות ,חשבם המהרי״ט (בחשו׳

ח״ב חו״מ סי׳ מ״ז) ,הא׳ שכל שמכבדים אוחו
מחמת תורתו ועומדים מפניו ,הרי הוא בכלל זה ,וזה הוא

דעת הרשב״א והרי״ף והרא״ש והרמב״ס ושאר מפרשים
שהביאם הטור בסתם .הב׳ דעת הריב״ש ,שאין כל החכמים

שויס בליטרא זהב ,אלא החכם שהוא רב מובהק ומורה

כבוד ,ט סגולה זו מהני רק לעוה״ז .עכ״ד ודפח״ח.

רש״י ד״ה כדדרש רבא.

בשו״ח מנחת יצחק (חלק

ט׳ סימן קמה) מביא קושי׳ בשם גדול אחד

מפולין ,בהא דשמואל (ב׳ י״א) ותשמע אשת אורי׳ ותספוד

על בעלה ויעבור האבל ,דהא כל היוצא למלחמת ב״ד גט
פיטורין כותב לאשתו ,והיינו גט על תנאי ,והרי בש״ע

אע״ז (סוס״י קמ״ה) אי׳ דמגרש על תנאי אין איסור בדבר

אס רצונה לספוד עליו ולילך אחר מטחו אבל לא אבילות

ועיי׳ בפת״ש ,וא״כ למה נאמר כאן ויעבור האבל ,וצ״ע.

הוראות דומיא דרב יהודא בר חיננא ,ואס אינו רב מובהק,

וכתב לתרץ ,דאפ״ל בזה דהרי עיקר הטעם דלא תנהוג
אבילות נראה משוס דלא יאמרו שהיא אלמנה ולא

בושתו לפתוח מליטרא זהב וגובין לו( ,וכתב ע״ז המהרי״ט

גרושה ותנשא לכהן ,ועיי״ש בב״ש (ס״ק י״ז) ,ובזה י״ל

אלא שתורתו אומנתו וחכם קצת ,אז ב״ד שמין לו דמי

r
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דבאשח אורי׳ ל״ש זאח ,דהרי במס׳ שבח (נ״ו ע״א) אי׳

חנאי יש בו ממש מ הכל גרשו על סנאי• עיי״ש .וע״ע

על קרא דמיירי באשת אורי׳ ואת אשתו לקחת לך לאשה,

בשו״ח ציץ אליעזר (חלק ט״ו סימן נו).

ליקוחין יש לך בזה דאמר שמואל ב״נ אר״י כל היוצא

עמוד ב׳

למלחמת ב״ד ג״ס כותב לאשתו וכו׳ ,ועיי״ש ברש״י דכ׳
ליקוחין יש לך בה קידושין תופסין שאינה אשת איש
כדשמואל וכו׳ ע״כ( ,וד״ז תלי׳ אי יש ברירה עיי״ש בחוס׳

גמ׳ .וזה

וי״א כי חכס אחד מחכמי המדרש נתנמנם במדר:

ובתשו׳ מהרש״מ ח״ג סי׳ ז׳) וא״כ הרי אשת אורי׳ היתה
מקודשת כבר לדוד בעת מיתת אורי׳ מטעם דהוברר הדבר
למפרע ,ואין חשש דיאמרו שהיא אלמנה ויתירו אותה לכהן
אחרי מיתת דוד ,דהרי איתא כסנהדרין (י״ח ע׳׳ב) דאין

הוא תנור של עכנאי .עיין שטמ״ק ,ח״ל•

וראה בחלוס מחלוקת ר״א וחכמים ,וכי נחנה בת קול מ

השמים שהלכה כר״א ,ואמר ר׳ יהושע לא בשמים היא.

ומפני מה לא פירש ,כי דברי חלומות הס ,שהם קרובים

נושאין אלמנותו אף מלך אחר לת״ק דהלכה כוותי׳ ,כמ״ש

לנבואה ,אבל [לא] יסמכו בזה הענין ,והחלומות שוא ידברו,

הרמב״ם (פ״ב מה׳ מלכים) וא״כ אין כאן שוס חשש,

וקיימו אחרי רבים להטות .רבינו חננאל ז״ל .עכת״ד.

(ועי׳ בגליוני הש״ס למס׳ שבת שס ,ובפלתי סי׳ קצ״ב,

גמ׳ .אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו׳ אטת
המים יוכיחו וכו' .עיין מהר״ס שיף ד״חרוב"

ובחשו׳ בי״צ אה״ע ח״ב סי׳ פ״ט) .עיי״ש עוד בזה.

קאי על ר׳ חנינא בן דוסא ,ו״אמח המיס" על ר״א בן ערן

ובאמת ככר עמד כזה בספר יפה ללב (ח״ג יו״ד
סימן שע״ד סק״א) וז״ל :אשה שנתגרשה

וכו׳ .עיי״ש .וע״ע בילקוט הגרשוני שציין עוד בזה .ועיין

בגליוני הש״ס שציין לספרו בית האוצר (ערך אדם כלל יח).

בתנאי ומת הבעל אס יכולה להתאבל ולבכותו ולהספידו ,מן

הכתוב בש״ב י״א שכתוב ותשמע אשת אוריה כי מת אוריה

גם׳ .ואמר לא כשמים היא.

עיין להגאון רבי דוד

אישה ותספוד על בעלה ויעבר האבל וכו׳ ,שמע מינה

פארדו בספרי דבי רב (דף ב) שכתב ,וענין חשובות

דיכולה שהרי כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות היה

מן השמים ג״ל שהיה מעיין היטב בדבר ובכת סברתו

כותב לאשתו .ע״כ.

ותלמודו העלה דינים מסויימיס וכו׳ ,והיה שואל מן
השמים אם יסכימו עמו ,כדי שיהיה בטוח שכיון יפה

וע״ע בספר משמרת שלום (ה׳ שמחות או א׳ ס״ק פ״ז)

להלכה ,ואס לא היו מסכימים עמו ,לא היה סומך למעשה

שכותב שבנוגע לאבילות אשה על בעלה בגט על

על מה שהשיבו לו בחלום ,אלא היה חוזר ומעיין בנידון

תנאי ,נתן לו הגאון בעל אור שמח ז״ל להעתיק מגליון
האבעה״ז שלו שכתב וז״ל :דבח שבע תוכיח ,ור״ל לשיטת
רש״י כתובות ט׳ ע״ב ושבת נ״ז ,דבת שבע נחגרשה על
תנאי ע״ש ואפ״ה כתיב בה ותספד על בעלה ,עכ״ל,
ומסיים :והיא ראיה נפלאה וראויה למי שאמרה .ע״כ.

אולם בהשמטות שבסוה״ס שם אות כ״ז מביא בשס
הגאב״ד דלאדמיר ז״ל שכתב לתרץ דלק״מ דאצל

בת שבע לא היה החשש של לעז ושיבואו להתירה לכהן ,כי
אף אם יאמרו שאין ממש בגט ג״כ לא יתירוה לכהן משוס

מעשה דדוד ,דלדוד היתה מותרת משוס אונס כחי׳
הראשון בגמ׳ בכתובות ד׳ ט׳ ,אבל לכהן אסורה דאנוסה

וכו׳ .עיי״ש.

והגאון מהר״א מפינסק בספר תוספות אהרן ,בחידושיו

לר״ה (כ ב) כתב ,ובעיקר מה שסמך רבינו יעקב
ממרויש על תשובות מן השמים ,צע״ג ממה שאמרו
בתמורה (טו ע״א) אמרו לו ליהושע שאל ,אמר לו הקב״ה
לא בשמים היא ,ובספר הקנה מוכח דמה שאמרה בח קול

הלכה כר׳ אליעזר ,המלאך של ר״א הוא שאמר כן ,ולק

אינו הלכה כלל .וגם מה שאמר המלאך המגיד למרן הב״י׳
האר״י ז״ל דחהו בכמה מקומות והרחיק דבריו .עיי״ש.

גמ׳.

אין אנו משגיחין בבת קול .בשו״ח חורה
לשמה (סימן חקיט) כותב :מצינו בדברי רז״ל

אסורה לכהן וכו׳ ,ועוד כותב לתרץ די״ל דכיון דכל היוצא

בתלמוד דנקטי בלשונם הטוב זה בנין אב ולא אמרו כני!

למלחמת בית דוד כותב גט לאשתו היה מפורסם דגט על

אס וכן אמרו אבוהון דכולהו דס ולפעמים נקטי אם ונר
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שפז

אב כי הס אמרו יש אם למקרא אס למסורת הזכירו אס

הזאת שצונו להתנהג בה על פי הפירוש האמתי המקובל

ילא אמרו אב למקרא אב למסורת והנה כודאי יש כונה

לחכמינו הקדמונים עליהם השלום .ובכל דור ודור גם כן

עמוקה לחז״ל בזה .על כן יורנו מה זה ועל מה זה.

שנשמע אל החכמים הנמצאים שקבלו דבריהם ושתו מיס

תשובה

הנה ברור הוא שכל דברי חז״ל מיוסדים בחכמה

ובדעת ודבר שאחלתכס כבר נשאל בו רבינו
הגדול הרי״ף ז״ל והואיל והוא בתשובותיו שהם בכ״י לכן
אעמיק לכם דבריו וז״ל .שאלה מפני מה אמרו חכמים יש

אם למקרא ויש אס למסורת ולא אמרו אב ואמרו בנין אב
זה בנה אב ולא אמרו אם ואמרו בת קול ולא אמרו קול.

חשובה לא שמענו בזאת כלום אלא פעמים שאומרים לשון
זכר ואומרים אב כגון בנין אב ושני כתובים וכגון בנין אב

וכתוב אחד וכגון מ״ש אבוהון דכולהו דם אלא יש לומר

שבמקום שעושה אותו דבר עיקר ללמד דבר אחר קורין

אוחו אב ויש שאמר יש אם למקרא הואיל ואין למדין ממנו
לדברים אחרים אלא להודיע על מה סומכין על הקריאה או

על המסורת שהקריאה אינה לשון זכר אלא לשון נקבה,
עכ״ל ,וכו׳ .עיי״ש.

מספריהם ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עומק
מליהס ופליאות דעותיהם ,ועם ההסכמה הזאת נכוין אל

דרך האמת בידיעת התורה ,וזולת זה אס נתפתה אחר
מחשבותינו ועניות דעתנו לא נצלח לכל .ועל דרך האמת

והשבח הגדול בזאת המצוה אמרו זכרונס לברכה [ספרי]
לא תסור ממנו ימין ושמאל ,אפילו יאמרו לך על ימין שהוא
שמאל ועל שמאל שהוא ימין לא תסור ממצותם ,כלומר

שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים אין ראוי
לנו לחלוק עליהם אבל נעשה כטעותם ,וטוב לסבול טעות

אחד ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד ,ולא
שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו שבזה יהיה חורבן הדח

וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי .ומפני עניניס אלה

נמסרה כוונת התורה אל חכמי ישראל ,ונצטוו גס כן שיהיו
לעולם כת מועטת מן החכמים כפופה לכת המרובין מן

השורש הזה ,וכמו שכתבתי שם במצות להטות אחרי רבים.

ועיין במוס׳ סנהדרין (דף יא) ד״ה בת קול ,י״א שלא
היו שומעים קול היוצא מן השמים ,אלא מתוך
אותו קול יוצא קול אחר ,כמו פעמים שאדם מכה בכת

ושומע קול אחר היוצא ממנו למרחוק ,ואותו הקול היו

ועל

דרך ענין זה שעוררתיך כני עליו אפרש לך
אגדה אחת שהיא בבבא מציעא בסוף פרק הזהב

גבי ההוא מעשה דרבי אליעזר בתנורו של עכנאי המחמהת

שומעים לכך נקרא בת קול .ע״כ.

כל שומעה .אמרו שם ,אשכחיה רבי נתן לאליהו וכו׳ .אמר

ג«' .א״ל קא חייך ואמר

נצחוני כני וכר .עיין

ספר החינוך (מצוה חצו) וז״ל :שנמנענו מלחלוק על
בעלי הקבלה עליהם השלום ומלשנות אח דבריהם ולצאת
ממצוחס בבל עניני התורה ,ועל זה נאמר [דברים י״ז,

י״א] ,לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל ,ואמרו

זכרונס לברכה בספרי ,לא תסור וגו׳ ,זו מצות לא תעשה.

משרשי

ליה מה עביד הקדוש ברוך הוא בההיא שעתא ,אמר ליה

חייך ואמר נצחוני בני ,שהיה שמח הקדוש ברוך הוא על
שהיו בניו הולכים בדרך התורה ובמצותה להטות אחרי
רבים .ומה שאמר נצחוני בני ,חלילה להיות נצחון לפניו

ברוך הוא ,אבל פירוש הדבר הוא על ענין זה .שבמחלוקת

הזה שהיה לרבי אליעזר עם חבריו האמת היה כרבי אליעזר

המצוה לפי שדעות בני האדם הלוקין זה מזה

וכדברי הבת קול שהכריעה כמותו ,ואף על פי שהיה

לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים ,ויודע
אדון הבל ברוך הוא שאילו תהיה כוונת כתובי התורה

האמת אחו בזה ,ביתרון פלפולו על חבריו לא ירדו לסוף
דעתו ולא רצו להודות לדבריו אפילו אחר בת קול ,והביאו

מסורה ביד כל אחד ואחד מבני אדם איש איש כפי שכלו,

ראיה מן הדין הקבוע בחורה שציותנו ללכת אחרי הרבים

יפרש כל אחד מהס דברי ההורה כפי סברתי יירבה
המחלוקת בישראל במשמעות המצוות ,ותעשה התורה

לעולם בין יאמרו אמת או אפילו טועים ,ועל זה השיב

בבמה חירות ,וכענין שכתבתי במצות אחרי רבים להטות

הבורא ברוך הוא נצחוני בני ,כלומר אחר שהם נוטים מדרך
האמת שרבי אליעזר הוא היה מכוין בזה אח האמה ולא

תליה בסימן ס״ז [מצוה ע״ח] ,על כן אלהינו שהוא

הם ,והס באים עליו מכת מצות התורה שצויתים לשמוע אל

;ידו! בל החכמות השלים תורתנו תורת אמה עם המצוה

הרוב לעולם ,אס כן על כל פנים יש להודות בפעם הזאת
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בס! מציע* פרק ד n
בענין הסול ואבא שאול אוסר לבור איו הנריסין בלומד.

דזיל במר סממא ומיהו לבי מנמנם בדבר -__ :
יגכ&ה וכו׳נל׳ דלאו היינו ת׳ש  bבברייתא אף לא להסיר קליפתו כדי להתלמד מחנו עליו וחכמים ממניין
>הלה עיניו טלהמקח לההיא איירי שחולה לפי שהוא לא הבנים בתוכה דבר אבל הוא אסור
עיניו כלנדכמי הרוצה לקנות אכל אינו אומר כלום (לנקות) פה שנראה פן הכלי ויניח בתוכו הקליפה לפי
אבל הכא שאיל בכסה וכו׳ אפי' רבנן מולו וא'צ לומר שהוא גונב את העין ע'כ י אמנם לא ידעתי ליישב יפה
לחתני׳ ר״י היא * שנא' מסיפיה לקרא מוכח דאיירי סי' זה עם מ׳ש כנת׳ חאן חכמים ר' אחא שתתיר ברבר
אף כבן נרים והיינו מלכסיבכינריס הייתם ואמרי׳ הנראה • תי*נ} דיה כגונב ונו' אס׳ ונו׳ השיג הרת?
מחרא קום שבך א׳ת לתדרך והרי אבותינו הם ההיו באסרו אף שנודה לדנייו שאפ&* שמודיעו ׳אסר לא
הגרים כמצרים וה’ם שהוצרך להביא הכתוב משום מאי מלה לטעמו שאתר שהידיעו לא ימרחה עוד .ללאו
לקחני אס היה ׳כ ן נרים ונולי לרבותא כמ׳ש התןט  -בשופטני עסקינן ועול דלעיל שרינז עירוב מים ב" ן
תי׳ט ל׳ה לא וכו'היינו ואו וכו' והראשון השגוי במה' למכרו אס הודיעו יבולי עב וכ׳כנ׳ב הב״דע״ש ואם
נמיא״ש בדרך זא״ו דההואע&יסא דאית כיה האחת בלכת*' במשנה דלעיל ובגר׳ חל׳ הרחבים להמם
סרתי אונאת לברים ונ״כ לררא לממונא יכמ״ש הרת״ז ב״ןיבנל פעס צריך להידיפו יש לנו תשובה מינאת
סיכול לנרוס כאתר סרוגה לקנותו הילך לו יל׳ק מ'& לדברי המ*טלהחם ודאי שרי'לפי שבבל פטם שתוכל
■■^-^-.הבל תימאדזקהל מ־נך והי״לל בסיף ובולי  — :מודע שזה הייז מזוג הוא אבל הכא חייסינן שמא אחר
כתב הרמ״ז מרלא מני מוליעו משמע זמז •בא הקונה בפעם הראשונה והוא זוכר שקנה חש©
לאם הודיע פעם א' לא״שוכא׳ג לחזור יפות בלא פסולת שהיו חפי המנורה ולא זוכר עוד תה
ילהודיטו טעם אחרת ע״כ ומדברי הימב׳ס פי׳ח מהי שאחר לו שלא בידר >4א מפיה ולפיכך לא •יעלה על לבו
מבירה דשינהמלישנא לחתני'וכתב אא״ב מודיעו תשמע שיש שס פסולת ויש קנת כגונב וכו׳ומימ דרכו של הרמ
ללא ס׳ל הבי ולכך נתחכם לשנות סהל' השנור במש׳ יגם בפי' כגונב הוא יותר ברור ותה מתוק הדמיון שתצא
הטור בסי׳דכ״ת כתב אא׳ב יודיעו לקונה ומה נס מקין כגונב דעת וכולי כליתר לפי לעמו ולא כן הדבר
הסברא נותנת בז דאהוו איתו היין חמקיים עד סולם ה״הבנקל הלוקאאס ישקיע ידו לתוכה יראה שאין
ואין לו אחר והלא הלוקח שמא יסבור דהיין שנתערב בבר
מוכוכברו
בלה יזה יין אתר חי היא ייש בזה הונאה ונציבת דעת פד
תיט סד״ה המרבה ובולי
®רקה •WP
וחלקן בשתות וכו׳ לאו
ך’***5
סיוליע•לו ככל שפם והא ללא תנז חידיעו אלא הודיעו•
אולי היינו לומר שא״ג שיודעו בפי׳ אלא אמי'הידמו למימרא דח׳ש ברישא •ואיזהו תרבית ר׳ל תרבית מדרבנן
נסעת מכירה ע'« הדמים שסובר לו בזול תמה שדרכו דברישא וראי קא׳ אקרא לכתיב נשך ותרבית ^א ר״ל
למכור היין מי סגי בהא לבזה אסיק אדממיה הקונה אי דבסיפא כסבא לפרש קרי לסל תורה נשך ולשל רבנן
לאו שהיה מוונ לא היה ניתנו באלו הדמים בזול טפי מרבית ווה מבואר יפה בפי׳ הר״ב במ״ס אלא־דבסיפא
מ«ין אחר שמוכר א״כ מנא מודעו אתא לטפויי כמן רבית דרבנן קמסרשועזהוא סאחרהתןט וחלקן בשמות
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א

החים זל

כמקום שרגילים לטושמודסניבוה ומקרי הודעה בלאי' והשתא לא מקשי מיש הרמז ולא מנתי־ח׳ש
דלרבית לרבנן קרי ערבית •דבשלחא אי הוי מדאורייתא
בת׳ססי׳הגז' :
־ *
את האדסלימ פרכוס לארס דהיינו לנבוע אישאיזהובשן ותרבית דקאי אקרא אבל אי מרבית הוא
סעד העבד שיהא נר'בחוד בדי שיוסיפועל מדרבנן תנאאהיכאקאי ע״ב ילעד׳ן שנםהמזט מידה
דמזודסשיטא לאסיר דיא אם יתאנה הלוקח סיב לא בזהוהשתא ס'פ דמתני׳ איזהו בשך ואיזהו מרבית כלו'
*ובל לתבוע כלים דאין הונאה בעבדים אלא אפי' פרכוס לנתיבי בקרא דהיינו נסך בכסף ותרבית באוכל והדר
דבהמהלהשקותה מי סוביז או לסיוק אותה בד שיזדקף סרישאיזהו ובו'בלו' נס כפירות •יש נשך וממילא שנ©
סערה ותראה כבעלת בכרדסד׳א לשד דאס יתאנה בכסף איכאנמי תרבית שאין אתה מוצא נשך כלא
הלוקח יוצל שסיר לתבוע לחיו אפ״האסור ■ואפי׳ ערכום מרבית ותרבית בלא נשך ושוב קיני טעמא אחאי קלינן
דבלים לנחצחן דסדיא אין כאן רתאות ול׳ד לפרבום ליה השתא נסך כיון לשניהן יש בו תפני שהוא נושן
לאדם ובהמה להבא ליפות ולתקן הבלי עושה לטובת בלו שעיקר האיסור מלוי בתה שנוסך כתיש הרתזזל

הקונה אפיה אסת־בישטס לפי שגונב את ■העיז סגראיס
בחלשים בדאי'בגת׳והרמז עי'בד׳א ט*ע*הר*ב ל*ה
נייסין וכו' לפי וכו׳ כן פ^רש* והרמב״ס פי׳ בעניז אתר
& ויש בקליפת המל סימן שהיו יודעים בואם «ת3של

ובתר הכי הנא ואיזהו תרבית אחר שאינו תרבית לקרא
והסמא ליבא למיתר תנא אהכא קאי •לארישא קאי
שהזכיר תרבית לקרא והשתא קאתר ויש לך תרכית-אמל
דרבנן התרבה כפירות וכו' וללא בהבל שהבין •להת*©

שהוא ידוע
בענ׳ן

ליל לבדי&א נתיל׳לאקהו גק׳ לאמיייפ׳ואיוםו־תדבימ
■לרבק

ימלאו לא ■יתבשל אלא בטורח

עלול כמו

שושנים לדוד ־ ב [פארדו ,דוד בן יעקב] עמוד מס  43הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מערכת חריף
דף קכ״ה ע״ב

וסי״ח דבר

נסה מהדורא חטינא סי׳ ע״ז) :

ל) ץףןים עצמם אי הוו חריף עיין להרבניס מגן אברהם סי׳
תמ״ז ס״ק ל״ג ובמגן האלף םק״כ ובבאר יעקב
ודגיל מרבבה הנ״ל באות הקודמת ומה שנתב הרב שפתי כהן
ביו״ד סי' צ״ו סק״ך דזתים הס חריפים שיש בהם מרירות כדאמרינן
שאמרה יונה יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים ביד הקדוש ברוך
הוא ומקשים עליו מדברי התוספית בעירוכין רף ׳"ח ובפסחים דף
ל״ו ע״א דזה קאי על הטן של זית ולא על הפרי הנה הגאון
בשו״ת שאילת שלום מהרורא חניינא בסוף סי' מ״ב נשאל על זה
וכתב כבר הרגיש בוה הגאון מלבוב בהגהותיו בגליו; על דברי
השפתי כהן הנ״ל בשם ספר דורש 'לציון מהגאון נודע ביהודה
והאריך בזה בדרך דרוש אמנם עיין בשפתי כהן סי׳ קי״ד סקי״ד
שכתב בשם האיסור והיתר דזתיס דוקא לאחר שנכבשו הם חריפים
וכן יש לימד בכונתו כאן ומה שכתב דחריפי טפי כונתו דאף קידם
שנכבשו אם כי חינם חריפים כל כך בכל זה כיון דהאילן מר בוראי
יש חריפות קצת גס בהפרי והשכל מחייבו ולכך אחר שנכבשו הס
חריפים טפי ייכ״ל ובשו״ת אורי וישעי לידידי הגאון אבד״ק יאסי
יצ״ו בסיף סי׳ פ׳ נשאל גם כן על קושיא זו והשיב הן אמת דרעת
האיסור והיתר כדעת התוספות אשר על ידי זה מפרש האיסור
והיתר דזתים דוקא אחר שנכבשו הם חריפים ולא קודם שנכבשו
עיין בשפתי כהן יו״ד סי׳ קי״ד ס״ק י״ב אבל הדבר פשוט דדעת
השפתי כה; אינו כשיטת התוספות אלא כדעת העור ושאר הפוסקים
דזהים קידם שנכבשו המה חריפים גם כ; ועיין בא״ח סי׳ תמ״ז
סעיף ח׳ בשלחן ערוך ובטורי ■זהב ושפתי כהן שם ס״ק ל״ח
דהתריך שם להוכיח דזתיס דוקא מיירי קודם שנכבשו ודלא כדעת
האיסור והיתר עי״ש ועיין בחק יעקב שם ס״ק מ״ב דהעלה שם
להשוות גס דעת האיסור' והיתר כדעת הטור ומה שכתב האיסור
והיתר דקודם כבישת; לא מיקרי דבר חריף מיירי כשהן רטובין
ועיין בשו״ת משיב דבר להגנצי״ב בח״ב סי׳ כ״ר אף הוא היה
מתכוין ליישב קושיית השואל על רביגו הש״ך מדברי התוספות
דעירובין והאריך קצת לבא אל הבאר בכונת דב״ק (כי לא היו
למראה עיניו הספרים הנ״ל שרשמתי) וסיים ואס כיוון השפתי כהן
לזאת או לא אבל הדברים מראים כן דזית חריף הוא כען זית וכן
מבואר ברש״י בשבת דף פ״ד מהו לפצוע את הזתיס בשבת דזתים
מרים הם ומחמת הפציעה נכנם השמן ונבלע בכל הזית וממתיק
אותו (ובציוני רבינו ציין דלתי תשובה ח״ב דף נ״א אות י"ב):

ג׳) שכר

אי חשיב דבר חריף הנה הרב טורי זהב סי׳ תמ״ב
סוף סקי״ד מחלק בין שכר ליי״ש דשכר נפגם אבל

יי״ש הוא חריף וחזק ואינו נפגם וכן מחלק הרב הלבוש בסי' תנ״א
סעיף כ״א והרב זכור לאברהם ח״א בחלק יו״ד מערכה זו דף

אסיפת דינים

pld

לן דשמא אפר בקמח נא פגים והוי כמו עכברא בשכרא
לנו לאסור משוס שהיא חריף !חורפיה משווייא ליה לשבח יק״ל שוב
ראיתי שגם הרב תפארת אדם בשו״ת א״ח סי׳ י״ד בסופו הבין
מדברי הרב ביית יהידה הנ״ל דסובר דשכר אינו חריף ואיני מיכרח
כדכתיבנא וצריך לעיין בגוף תשובת שב יעקב סימן ל״ג שהביא
דבריו בקיצור הרב עיקרי הד״ט בחלק יו״ד סימן י״ג ומצאתי בשו״ת
חיים ביד סיף סי׳ כ״א שכתב טעמו משים שהכלי נחושת פגמו
וחורפיה לא מהני ביה להשביתו עי״ש:

י')

בארשט שעושין אותו מסובין כתב הרב מגן אברהס סי׳
חמ״ז סק״ר שהוא חריף כדכתב הטורי זהב
ביו״ר סי׳ צ״ו ס״ק י״ו ועיין להרב פרי מגדים כאפל אברהם שס
והרב באר יעקב בדף ל״ו ע״ד הביא בשם הרב בית הלל ביו״ד

סי׳ צ״ה דכיון דיכול לשתותו חי לא הוי דבר חריף וכתב דאפשר
דזה דעת העולה שבת שהביא הרב מגן אברהם הנ״ל וביו״ר במה
ששייך לסי׳ ק״ג הביא גס כן דעת הבית הלל יעו״ש דבארשש לא
הוי דבר חריף אך הוא כתב דהבית הלל נעלם ממנו דהרב טורי
זהב סובר והסכים עמו הרב מגן אברהם דהוי חריף וכן נראה
לתורות במקום דליכא הפסד מרובה אבל בהפסד מרובה יש לסמוך
בלאו הכי אהנך פוסקים דסוברים קורט של חילתית דוקא• יעו״ש
בדף נ״ח ע״ב והרב חכמת אדם כלל מ״ט אות ד׳ כתב דאס
אינו מחומן הרבה דיכול .ו 
^תותו חי דילו כפירות חמוצים ובהפסד
מרובה יש להתיר וע״ן להרבנים פתחי תשובה סי׳ צ״ו סק״ד ויד
׳1-
דוד שם הגהות הטור אות י״ג ובשו״ת משיב דבר ח״ב סימן נ״ה
מה שביאר בטעם מחלוקת הטורי זהב והבית הלל לעלי! בארשט
(ובציילי רבינו ציין ברין זה דלתי חשובה ח״ב דף נ״א אות יו״ד):
ה’) ח׳טץ פשיטא ליה להרב שינת ציון דחשיב דגר חריף
ולא מהלי ליה נותן טעם בר טחן טעם ולא נותן
טעם לפגם ולפי הנראה אינו פשוט 1לומר כן בסתם חומן שהרי
ידוע כמה דיות נשתפכו לענין כבישה אם חומץ שיה לשאר משקין
דלא חשיב כבוש בבציר ממעת לעת או אינו שוה להן עיין כמה
שרשמתי בקינטרים הכללים במערכת הכ״ף אות קל״ג וכן
להרב זכור לאברהם בח״א בחלק יו״ד באות חריף (דף קצ״ז ע״א)
שכתב בשם הרב כנסת הגדולה במפתחות שבספר קול בן לוי סימן
קס״ה רבמחלוקת שנוי אם חומן הוי דבר חריף וציין לזה למה
שכתב בדין כבישת עי״ש :
ובעני? כבשים שנותנים בהם חומן שאסור ליקח מהנכרי עיין
׳ ’ להרב תפארת ישראל בפרק ב׳ דעבודה זרה משנה ו׳

אות ד״ן שביאר דאפילו מבעבע כששופכו על הארן דבחומן יין
מותר בחומן שנר אסור שמא עירב בו יין להשביתו בטעמו וסיים
מיהו במדינתנו שמורגל חומן שעושין ממיס ויי״ש ששורים בתיק
סממנים (ראטאביכענע האבעלעשפענע) והחומץ הזה הוא חריף
ומיטעס מצד עצמו ובזול מאד והחומץ יין הוא ביוקר מאד אץ
הסוחרים חשודים שיערבו זה בזה שיהיה יותר מחלק הששי חומן
יין עט״ז סי׳ קי״ר עכ״ל:

קצ״ז ע״א הביא מחלוקת לענין יי״ש וכתב דהרב דבר משה בסימן
׳"ב סיבר דלא הוי חריף עי״ש ובהורמנותיה דמר נראה שאין כן
סברת הרב דבר משה שהרי לא איירי אלא בשכר ובשכר גס הרב
טורי זהב ודעמיה מורו וממילא גס מה שציין תשובת הרב בית
יהודה א״ח סי׳ מ״ז ומשמע דכונחו לומר דגם הוא סובר דיי״ש
נפגם כיעויין שס הוא תמוה דהרי הרב בית יהודה לא איירי אלא
בשכר ועוד דגם בשכר אין לנו להוכיח מאיחה תשובה דסובר דאינו
חריף לפי דברי הרב מנחת יעקב כלל נ״א ס״ק כ״ז הביא דבריו
הרב חכמת אדם כלל נ״ד ס״ק י״ד דלא אמרו חירפיה משווייא

מבואר בסי׳ צ״ו ס״ב דהם מדברים החריפים ’P
כתב הרב חוט השני סי׳ ה״ן ומכל מקום כתב הרג
שב יעקב סי׳ י״ט הביא דבריו הרב עיקרי הד״ג! א״ח סי׳ ח״י.
אות כ״א דאפשר לעשות סניף סברת מאן דאמר דלא מקרי חרף
אלא מה שמפורש בש״ם:

ליה לשבח אלא דוקא בכלי שאינו בן יומו שהית מתחלה לשבח ואחר
כך נפגם אבל במאכל שהוא פגום מתחילתו $ן חילוק בין דבר
חריף לאינו חריף ולעולם הוא בפגימתו עי״ש ואס כן הרב בית
יהווה דמיירי גבי אפר שהוא אוכל פגום מתחלתו אי לאו דמספקא

הסוברים דלא מיקרי חריף אלא חילתית אם הי^
למעוטי כל דבר או לא אמר אלא כמיני פירות ינהקא
מינה דמלח דלאו מיני פירות הוא הוי חריף לבוני עלמא רשמם(
כקונטריס אסיפת דינים מערכת בשר בחלב אות ד' (בשדי חמד חלק א'):

׳) שומץ

י׳) דעת

מערכת חירופין
א')

טי

שמחרף ראשי וטובי הטיח וממיני הקהל אפילו מבזה אותם
בדברים היה חייב נדוי (כשהיה רשות לזה מצד המלכות

יר״ה) דבשעה שהם עוסקים בענייני החסל מלאכיז הקודש  weנמים£
במצוה ועדיפי מתלמידי חכמים כראמרינן בפרק קמא יקיריחך

דמ#י
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ן

שדי חמד

מערכת חירופין

ומפני המביאים ביכורים עומדים ולא מפני תלמיד חנם וחניכה
מציה כשעתה וכו׳ ואין לך מצוה גדולה מזו לפקח בצרכי צבור וכו'
כן כתב הרב אהל יעקב במערכת הרי״ש אות א׳ בשם הרב מהר״י
הליי כתשובה כלל ה׳ סי' מ״ח שהביא הרב כנסת הגדולה בחשן
משפע סי׳ ת״ך הגהת בית יוסף אות ל״ו ושגם הרב שפחי כהן
שם בסק״ע הניא דברי מוהריה״ל בקיצור והרב אהל יעקב כתב
דאין ראיה מההיא דקידושין דשם הוא לענין קימה והידור אבל שיהא

נחשב כתלמיד הכם לענין נידוי זה לא שמענו ומתשובת הרב
משכעי שמואל שהביא בכנסת הגדולה מתבאר דלא חייב נידוי אלא
מפני התקנה וההסכמה גס הביא דברי הרב מהר״א גאליקי
־המבזה < pfהממונה חייב נידוי (לפי הנראה צריך להיות (wf
חייב) וכן נראה עיקר כיו; שהרבנים משפעי שמואל ומוהר״א
נאליקו סברי הכי לעני; מעשה שב ואל תעשה עדיף וכן נראה
ברור דעת הרב מוהר״י באסא; סי׳ ק״ר ואף דעובי הקהל הם
במקום בית דין כמו שכתב כנסת הגדולה בחלק יו״ר סי׳ של״ד
הגהת הטור אות קי״ה היינו לענין תקנתם והסכמתם לא לענין
כבודם ובזיונס אלו תורף דב״ק ומכל הספרים הנ״ל שציין אין גם
אחד מצוי אצלי לעיין בדב״ק ותמיה לי שנראה שנעלם מהם תשובת
הריב״ש סי׳ פ׳ וז״ל ודע לך כי הדיין הנכבד חברך עשה הלא
כהיגן באמרו לפקיד שיגבה מהאיש ההוא למלך ליטרא של זהב על

החירופין שחרף אותו ואת אביו וזה אינו מ; הדין נ■ אף אם האיש
ההוא הוא חייב נידוי או מכת מרדות מפני שבזה הדיין הממינה
מהקהל ויש בקללת הדיין לאו נוסף על קללת שאר אנשים אבל
ליטרא של זהב אינו אלא במבייש הזקן שקנה חכמה מפני כבוד
התורה ידענו שאין הדיין בגדר הזה אף אם הוא יודע סופר ע״כ
לענייננו הרי שכתב מפורש שאף שאינו זקן שקנה חכמת מכל מקים
לפי שהוא ממונה מהקהל המבזה אותו היה חייב נידוי או מכת
מרדות ומה שכתב כי אף אם האיש ההוא וכו׳ הדבר ברור דאינו
לפון ספק אלא הכי קאמר דאף שהאיש חייב נידוי מכל מקום ליטרא
של זהב אינו חייב לפי שאינו זקן וכן ראיתי להרב מהר״י אלפאנדרי
בספר פרת יוסף בליקוטים שבסוף הספר דף קמ״ז אות מ״ג
שכתב שנחלקו הרבנים התוהריה״ל סובר דמבזה לממונה חייב נידוי
ומשפטי שמואל סובר דאינו חייב נידוי אלא בהיות הסכמת וסיים על זה
ועיין תשובת הריב״ש סי׳ פ׳ ואתה תחזה דהיינו רבותיה דממונה דאפילו
ביישו בדברים לבד חייב נידוי עכ״ל הרי שתבין ננדברי הריב״ש דמפשט
פשיטא ליה דחייב נידוי ואם כן אף שדברי הרב אהל יעקב נראים נכונים
לדון בשב ואל תעשה מכל מקום לפי מה דקימא ל; דהיכא דבתראי לא
חזו מלתייהו דקמאי לא נקטינן כבתראי דאיכא למימר דאי הוו הזו
מילתייהו דקמאי הוו הדרי בהו הדר דינא למיפסק כדעת הרב
מהר״י הלוי וכן נראה דעת הגאון שפתי כהן שלא פקפק על דבריו
ובפרת יוסף שם כתב בשם השובת הרב כנסת הגדולה בחשן משפט
סי' ז׳ שכתב ומגדולי הקהל (אולי צריך להיות הפוסקים) כתבו
דההמונה לקהל כבודו גדיל כתלמיד חכם אבל המבזה חייב נידוי
(לפי הנראה יש חיסור לשון) עיין שם ויש לתם איל; גדול תנא
דמסייע להו מר ניהו הריב״ש ולמעשה צ״ע וראיתי לתנא ירושלמאה
בספר ישרי לב בחלק חשן משפט במערכת הדל״ת בדף מ״ט ע״ד
אות 1׳ שהביא תשובת כנסת הגדולה הנ״ל וציי! לעיין בתשובה
שבספר פרי מגדים ח״ג סימן ז׳ וסימן ח׳ ומי שנמצא הספר אצלו
ישכיל בעונתו:

3׳) המורא

לחבירו בליעל הנה הרב זכור לאברהם בחלק
חשן משפט במערכה זו דף שט״ו ע״ב ציין לעיין
׳
בספר כנסת הגדולה חשן משפט סי׳ ח״ך אית ם׳ ואינו מצוי אצלי
אמנם מצאתי שהרב קהלת יעקב בחלק לשון כני אדם אות ת״ט
כתב בשס הרב מוהראנ״ח בח״א סוף סי׳ ד׳ שכתב דלכאורה
נראה דחמיר טובא כאילו אימר שעובד עכומ״ז כדררשינן בקרא
דיצאו אנשים בני בליעל שפרקו עול מלכות שמים (כלי עול) וכן
אמרו כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה כתיב
הכא פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וכתיב התם יצאו אנשים בני
כליפל אמנם כי דייקינן שפיר הא ליחא דסתם לשין בליעל אין
משמעותו עובד עבודה זרה שאס כן לא הייט צריכים לגזרה שוה
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גבי מעלים עיניו מן הצדקה אלא ודאי בליעל סתם משמע בלי עול
מנוה או בלי עול מלכות שמים ואהכי איצטריכא לגזרה שוה וכו׳
ואפילו חימא דכל בליעל דקרא מתפרש כן מכל מקים ׳שין חורת
לחוד ולשון בני־ אדם לחוד ובדברים הולכים אחר לשין בני אדם
ובלשון בני אדם אין כינת האומה לומר שהוא עובד עכומ״ז א,א
רשע בעלמא:

ג') האומר לחברו אתה מכזב כמו ממזר הדבר ברור דהוי
כאילו קרא אותו ממזר רמז לדבר כמעט כשדים היינו
"
שמעו דבר ה׳ קציני סדום כן כתב הרב קהלת יעקב בחלק לשון
בני אדם אות ת״ח בשם הרדב״ז בתשובות החדשות סיף סי׳ תצ'׳ב
וסיים וצריך עיון מההיא דאל יפתח אדם פיו לשטן עכ״ל והא דאל
יפתח פיו ונו׳ איתא בברכות בפרק מי שמתו דף י״ט ע״א ובכתובות
פרק קמא דף ח׳ ע״ב ואמר רב יוסף מאי קרא כמעט כסדום
היינו מאי אהדר להו נביא שמעו דבר ה׳ קציני סדום ואיני מבין
בעניותי־ מאי קשיא ליה להרב ממקום שהרדב״ז מוכיח סברתו דממה
שקראם הנביא קציני סדום אף שהם לא אמרו אלא כסדום היינו

שמעינן דחמרס כסדום היינו הוי כאילו אמרו סדום היינו ומינה
לאומר לחברו אתה מכזב כמו ממזר דחשיב כאומר לו אהה ממזר
ולפי הנראה לא ראה הרב דברי רבנו התרומת הדש; בפסקי! סי׳
נז״ר שכתב בשם האגודה דכל הקורא לחברו כממזר דינו כקראו
ממזר וסיים הוא וראיתי לחדש ראית לדבר מדגרסינן בפ״ק
דכתובות אל יפתח פיו לשטן וכו׳ וכלל לא חשיד קודשא בדיך הוא
למיעבד מילתא בלא דינא אלא על כרחין דא ודא אחת היא עכ״ל
הרי שהרב תרומת הו שן מביא ראיה לדי; זה מהא דאל יפתח אדם
פיו וכו׳ ואדרבא על הרדב״ז יש לדקדק למה כתב זה לרמז לדבר
מה שהרב תה״ד מביא זה לראיה גמורה והיה לו להסתייע מדברי
ההה״ר הללו שכתב כן בשם האגודה ואיברא דיש לומר דאתה
מכזב כמו ממזר אינו דומה כל כך לאומר אתה כממזר דמכזב כמו
ממזר נוכל לפרש דבמה שהוא מכזב שיה במדה זו לממזר ולא שהוא
עצמו ממזר ולכן לא הביא ראיה לדבריו מדברי הרב תרומת הדשן
דמיירי באומר לחבירו אתת כממזר אמנם מדברי הפוסקים בסי׳ י
קל״ה מתבאר דגם באומר כן חשיב כקוראו ממזר שכתב ואשר קרא
לך כמו ממזר עד אשר תברר אין נראה לי לדון עליו שיהיה כמו
שהיה קורא לך ממזר כאשר חלקת בעצמך דאף לפי כל ראיותינו
אין להאשים אלא אם אמר אתה עושת כמו ממזר או תתנהג כמו
ממזר אבל בדרך תנאי ותשובה זה יש לתרץ דבריו וליישב רוצה
לומר שאם לא תברר אתה כמו ממזר שרגיל להיות חציף ושקרן
אבל אם תברר אתת כשר עכ״ל הרי שלא פטר לאומר אתה עושה
כמו ממזר אלא מפני שתלה הדבר על הבירור ובעיקר סברת
הרדב״ז והרב תה״ר הנ״ל עיין להרמ״א בח״מ סי׳ ת״ך סעיף
ל״ח דמתרי״ו חולק בזה וכתב דהאומר לחברו הרי אתה עושה
כמו ממזר או אתה כממזר אינו כלום ובדרכי משת אות ח׳ נראה
שדעתו כ; לפי מת שהניא שכתב בזהר סוף משפטים באחד שקרא
לחברו כרשע ופטרו ר׳ אלעזר כיו! שלא אמר לו רשע אלא כרשע
ושהביא ראיות לדבריו עיי; שם ולפי מה שהשרישונו רבני האחרונים
דבמחלוקת בי; הפוסקים ספר הזהר הוא מכריע לא ידעתי למת
לא הכריע במפה כמוהרי״ו דפטור ולפי מה שכתבתי בקונטריס
כללי הפוסקים סי׳ י״ר אות י״ב דסתם ואחר כך מחלוקת בדברי
הרמ״א הלכה כסתם ניחא דהכא נמי דסחס תחלה כדברי מהרי״ו
דעתו כ; ואף שהבאתי שס דהרב פרי מגדים בכללים שבהקדמת■׳
ליו״ד מפקפק בדעה סתמית בשלח; ערוך ויש אומרים ברמ״א א
חשב סתם ואחר כך מחלוקת מכל מקום בסתם ומחלוקת שבדברי
הרמ״א עצמו נראה שמודה ומה גס שאף על סתם בשלח; ערוך
וי״א בהרמ״א שמפקפק שם בחלק יו״ד הנה בקיצטרים כללי
הפוסקים הנ״ל הבאתי דבשתי מקומות בחלק א״ח (בסי׳ ש״א וסי'
תכ״ב) באשל אברהם כתב בפשיטות שגם בדעה סתמית בשלתן
ערוך ויש אומרים בהרמ״א הדין כן ונימא אם כן סמי חדא מקנוי
תרתי ואי; ספק מוציא מידי ודאי :

לבח£שי

ראיתי שבספר ישרי לב להגאון מוהרד״ח בדף ט"׳
ע״א אות ג׳ ציין מר נכדו הרה״ג המגיה יצ״ו לעיין
בעני!
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בעני; זה בספר קהלת יעקב דף קס״א ע״ג (קהלת יעקב שכירי
הוא ךפיש אשכ;ז ,אין הדפיש מכווניס וטנשו לדברי הרב שהבאתי
למעלה) ובספר מדבר קדמות מערכת הכ״ף אות י״ע אפריק
גמעייה כי עיינתי שם ואורו עיני כי ראיתי שמרן חיד״א תמה על
הרב קהלת יעקב כאשר כתבתי שאינו מוב; מאי קשיא ליה מההיא
דאל יפתח פיו וכו׳ וגס דקדק על הררב״ז למה לא הזכיר דברי
הפסקים סי' נז״ר ושמעתתיה דמיהרא״י בפומיה תדיר ועור הקשה
עליו מלשון הזהר הקדוש פרשת* משפעים דף קכ״ב בההוא דאמר
לחבריה כרשע עברת לי שאינו חייב ומייתי קראי עובא היתה
כאלמנה היה ה׳ כאויב ולא אויב) וכו׳ והוו היפך דבריו וכתב ליישב
מה שיקשה על הזהר הקדוש מההיא דכמעע .כסדום היינו וקראם
הנביא בשם ה׳ קציני סדום דאין דברי הזהר אמורים אלא בענין
שהיה יכול לימר בלא כ״ף הדמיק כגון היתה אלמנה או היה ח״ו
אויב בזה דרשינן ולא אלמנה ולא אויב דאינו השוואה גמורה ולכן
האומר לחברו כממזר כרשע פעור דהיה אפשר לומר לו ממזר
רשע אבל לא היה שייך לומר כמעע סדום היינו דכשאומר אדם
שאירע לראובן מה שאירע לשמעון אינו צודק לומר אירע לראובן
אירע שמעק ובהכרח צריך לימר בכ״ף אירע לראיבן כשמעון אף
שהכונה היא ממש כשמעק ואינו כ״ף הדמיון ובההיא דהזהר שפער
ר׳ אליעזר למי שאמר כרשע עבדת התם הוא כ׳'ף הדמיון שהיה
יכול לומר רשע מה עבות והביא מה שכתבו הרבנים חכם צבי
בסי' ע״ז וקהלת יעקב במענה לשון ח״ב אות קי״ד ובמענה לשון
ח״א שבסוף ספר נאות יעקב דף כ״ג ע״ב על מה שכתבו הפוסקים
והאומר לחברו כממזר דינו כקוראי ממזר דצריך לומר דאף דבכל
רוכתא אמרינן כ״ף הדמיון היה ה׳ כאויב ולא אויב ממש וכו' הכא
שאני שכינתו לומר פסול לבא בקהל כמו ממזר דמשום זילותא
הוא והא איכא והשיב על זה דאס איתא דנתכוון לבזות היה לו
לומר בלא כ״ף וזה נזהר לומר כממזר לומר שאינו ממזר וציין
שכתב בעני; זה בספרו פתח פינים ליומא דף כ״א ובמקימית אחרים
וספר זה אין אצלי ודבריו שבמקומות אחרים לא ידעתי איה מקום
כבודם ומדבריו הנז״ל נראה בעליל שדעתו מסכמת לסברת הזהר
הקדיש לפעור בכייצא לזה וכמו שנראה גס כן שזו דעת הרמ״א
בדרכי משה ובהגהה סי׳ ה״ך הנ״ל והיה נראה לפקפק בזה ממה
שכתב הרב קהלת יעקב במענה לשק ח״ב סי׳ רפ״ג דאף דבלישנא
דקרא כ״ף הדמיון אינו השוחה גמורה היתה כאלמנה היה כאויב
יכן בלשון חכמים מכל מקום בלשק בני אדם הוא השואה גמורה
•כתב שכן מוכח מתשובת הרשב״א עיין שם אך כבר כתבתי בקונעריס
הכללים במערכת הכ״ף אוח ע״ו שבמענה לסין ח״ג סי׳ קי״ז חזר
בו לפי שראה בספר מ״מ (אולי הוא משאת משה) בת״ג מסי׳ כ״ו
עד סיף סי׳ ל״ב שהאריך והעלה דאף בלשון בני אדם לאו השואה
:מורה היא וכן כתבתי שם בשם הרב נחמד למראה בח״א דף
קפ״ז ע״ב ומיין לקמן אות ה׳ (בד״ה עתה נדפס) (ובציוני רביע
ציין בדין זה טהרת המיס בשיורי עהרה מערכת ב׳ אות ע״ח) :

•*׳) הקורא

לחברו ממזר דקימא לן דהיה סופג אש הארבעים
בזמן שבית המקדש קיים נסתפק ירידי הרה״ג
המגיה לספר ישרי לב יצ״ו נחלק יו״ד דף ט״ז אות ו׳ באם ראובן
קרא לשמעון בן ממזר ובא רמהו לוי וקראו ממזר אי סופג ארבעים
ומה שהביאו לבית השתק הוא לפי מה שכתב רבינו מוהר״י בן
מיגאש בחשיבה סי׳ צ״ר דהקורא את חברו ממזר ואחר כך קראו
בן ממזר סופג שמונים עליו ועל אביו אבל אס מתחלה קראו בן
ממזר ושוב קראו ממזר אינו פיפג אלא ארבעים דכיון שאביו ממזר
גס זרמו כמוהו אס כז הוא הדין בזה דלפי דברי ראובן שאביו
ממזר הרי גס הוא ממזר ואס היה ראובן קוראו אחר כך ממזר
לא היה חייב על השניה ואם כן הוא הדין שלוי יהא פעור והצריך
ישוב וציין לעיין בספר מפ״ל (מערכי לב) ח״א דף קכ״א ע״ג
ונדיב לב ח״א דף רכ״י ע״ד ולי הדל במחילח כתה״ר אין הנדון
דומה לראיה ואס ראובן קרא לשמעק ממזר וגם לד קראו אחריו
ממזר למה יפער לד בקריאתו מפני מה שקראו כבר ראובן ממזר
וגס הוא טיט ישא מל שקראו ממזר ומה שפער רביט מוהר״י ן׳
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מיגאש הוא ממלקות שני שלא הוסיף על חעאתו אבל אק סברא
שבעון רשע ראובן יפער לוי כי שקולים הס ויבואו שניהם תחת
השבע מלקות ארבעים וספר נדיב לב ח״א אין אצלי אבל דברי
הגאון מערכי לב ראיתי ולפי ה ראה אין ללמוד מדבריו לדק זה
והוא ששם חקר במי שנידוהו בית דין (במקומות שיש רשיון לזה
מהשררה יר׳ה) על שעיר אתת ממצות ה׳ ובעירו בנידויו בא חברו
ונירהו או קיללו וחרפו וגדפו אס חייב על זה נידוי או פעור כיון
שכבר יושב בנידוי על עונו אינו עישה מעשה עמך כההיא דאמרינן
בסנהדרין דף פ״א היוצא ליהרג ובא אחר וקללו או הכהו פעור
אלא דשם אמרו דמי שנתחייב מלקות ובא אחר והכהו חייב דבגופיה
דקרא כתיב פן יוסיף להכותו על אלה אך בחייב נידוי והכהו או
קללו לא ידענו ויש לומר דדוקא בחיוב מלקות חייב דבמקום מיתה
קאי ויכול למית על ידי הכאה אבל בביוש דברים אק הכי נמי
דפעור כיון שאינו אדס כשר והביא ראיה לצד זה דפעור עי״ש דב״ק
ואין ללמוד מזה למי שקרא ממזר את מי שנקרא ממזר מפי איש
אחד בשקר כן נראה לדעתי הקצרה והבוחר יבחר:
לחברו דברי חירוף ומתרץ דבריו באופן שאין כונתו
ל)
לחירוף אי מהני הנה הרמ״א בסי׳ ח״ך סעיף
ל״ח באומר לחברו פסול אחה הביא מחלוקת דמוהרי״ו סובר דיכול
לתרץ דבריו דפסול מחמת קורבה הוא דקאמר ומוהר״ס אינבערג
חולק אמנם מצאתי בתשובות צמח צדק (הראשון) בסי׳ ד״ן (ד״ה
הואיל) שכתב דאין נראה כדברי הרמ״א בזה ושפיר יש לומר דאין
כאן מחלוקת כלל דמהרי״ו לא אמר אלא כשהמחרף בעצמו מתר;
דבריו ובזה גם מהר״ס מודה ומה שכתב דלא מהני היינו כשאין
המחרף עצמו מתרץ דבריו רק שבית דק ירצו לתרץ דבריו שכונתו
ה תה כך וכך בזה הוא שסובר דלא מהני והוכיח כן מדברי מוהר״ס
עצמו עיין שם נמצא לפי זה דכולי עלמא עודו דיכול הוא בעצמו
לתרץ דבריו לפעור חת עצמו ומלשק הרמ״א בדרכי משה פי' ת״ך
אות ח׳ אבל מהר״ס מרוזכורק פליג וכתב על אחד שקרא לחברו
כנען דלא יוכל לתרץ דיבוריה ע״כ משמע שכן כתב מהר״ם בפירוש
אבל הגחון צמח צדק שם העתיק לשון מהר״ם וזהו ראובן קרא
לשמעון כנען יש לדונו כאילו קראו עבד רליכא למימר שרוצה לומר
כמו כנען בידו מאזני מרמה דאם כן עבד נמי רוצה לומר עבד
עברי או עבד לוה לאיש מלוה עכ״ל ודקדק מלשוט שכינתו שאק
בית דין יכולים לתרץ דיבוריה שכן היתה כונסו כל שהוא אינו
מתרץ דבריו שלכך נתכוון אבל אס הוא מתרץ דבריו כן פעור
ובספר בית אהרן בחלק יו״ר במערכת החי״ת אות ו׳ כתב שבספר
בעי חיי חשן משפע ח״א פי׳ רל״ו וסי׳ רל״ז כתב בענין
חירופין וגידופין ואי מצי לתרץ דיבוריה ולפי הנראה עעות סופר
יש כי עיינתי בבעי חיי הנ״ל (חלק א׳ לבד יש אצלי) ואין לו חלק
כי רק קל״ז סימנים יש בו ואולי הוא בח״ב ולדברי הרב צמח צדק
הכל מודים שיכול לתרץ דבריו ולומר שלכך נתכוון אם הלשון סובל
מה שהוא מפרש בכונתו דודאי אס אין הלשק סובל פירושו לא
משגחינן בדבריו כמו שנתב שם באחד שאמר לחברו על בתו שאינה.
בתולה ותבעו לדין ומתרץ דבריו שלא היתה כונתו שאינה בתולה
לפי שנבעלה אלא כונסו שאינה בחולת דמים לפי שכבר בגרה
והשיב דלא הועיל כלום דפתם בתולה היינו בתולת בתולים.■ :
 HDVנדפס ספר פדה את אברהם לגדול בדורנו יצ״ו ושם
ראיתי במערכת הרל״ת אתר׳ הובא שאלה ותשובה מהר?
אחיו יוקען מהר״ר יוסף יצ״ו במי שאמר להדיק השופע שבימיו אתה
כמלאך המות סתם ולא פירש כונתו אם יש בזה דין עונש מפל
שמשמעות לשק זה היא שהיא רוצח ולוקח נפשית כמלאך המית אי
אק לו עונש על מה שאמר גכ׳ף הדמיון ובתשובתו כסב בשם מי
אחיו הרב הגדול מגן אברהם יצ״ו שישנו בניתן שעם לשבח מל ה,5
שהסנהדרין נקראו עיני העדה על פי מה שאמרו כעבודה זיה
דף ז״ך ע״ב דהמלאך המית מלא עינים וט׳ והדיינים צריכי|
להיות מלאים עיניס כמוהו כלימר שיתט דעתם להסתכל יפה יפיי
בכל דבר מכל הצדדים עיניהם ישיתו לראות בארבע פיטת כהמלה׳
מינים שרואה מכל צד ובזה אמר הרב המשיב יצ״ו דיטל 05
דיטריה במה שקראו להשופע כמלאך המות כלומר שהוא
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בצדק צופה ומביט בכל הצדדים וכמו שכת־ מהרי״ו במי שקורא זריזותו בעניית אמן ובתוך כך אמר לו אתה גוי וכו׳ כנז״ל נראה
לחברו פסול דמצי מהרץ דבוריה דפסול מהמת קורבה קאמר וכמו דאין לו עליו דין ודברים ושפיר התנצל בצדק ובפרט שהדברים
כן זה שאמר להדיין שהוא כהמלאך המות מצי לתרוצי שכונתו מוכיחים כן נראה דבכי האי גונא כולי עלמא מודו דאין לו עליו
כלום :
לטובה שהדיין הזה שופט בצדק ומדקדק הדק היטב כרין שבא לפניו
דברי בזה אמרתי להודיע שנדפס עתה ספר הנורא זכר
להסתכל יפת בעינא פקיחא מכל הצדדים כאילו הוא מלא עינים
יהוסף לכבוד ירידי הגאון המופלא מהרי״ז שטערין אבד״ק
ומצי פטר נפשיה בהכי וכיוצא לזה־ כתב מהר״י ווייל בסי׳ כ״ט
בשם רבינו אביגדור הקורא לחברו בן הזונה יכול לומר זונה שאוויל יצ״ו וראיתי בסי׳ י״ג שנשאל בנוסח הברכה מברכות השחר
פינדאקיאית קאמינא והקורא לחברו פסול יכול לומר פסול לעדות שלא עשני גוי שיש מפקפקים בנוסח זה בהיותו משמש גס על
מחמת קורבה עכ״ל ר׳ אביגדור וסיים מהרי״ו אלמא .דמתרצינן־ האומה ישראלית והנחתו רק על קיבוץ רבים ומפני זה יש מכריעים
דבוריה במאי דאפשר וכל שכן בנדון דידן שאמר הרי אתה מכחש לומר שלא עשני נכרי ויש פוסקים לומר שעשני ישראל והאריך מאד
כמו ממזר דיש לפרש עז פנים לכחש כממזר ולא היתה כינמי לומר בעניינים אלו וכתב בדף כ״ב (בד״ה ואמנם) דמחוורתא לומר
שהוא ממזר ממש כעין זה דרשינן בפרק קמא דתענית היתה כאלמנה כנוסח רבינו הטור והגר״א שעשני ישראל רק שלתקן הנוסח לומר
ולא אלמנה ממש וסיים הרב יצ״ו נמצינו למדין כל שאפשר לפרש כן הוא כמעט דבר שאינו נשמע לרוב העולם נגד הנוסח ברוב
לטובת לתרוצי דבוריה אינו חייב ובכן נדון דידן מצי לתרוצי כדאמרן הדפוסים ונגד דעת הבית חדש ומגן אברהם ואחר שהאריך עוד
בעניינים אלו כתב בסק״ג שבספר מאורי אור דף קמ״ז ע״א
ואינו חייב שוב כתב רהרב מלך שלם בדף קמ״ז ע״ב נשאל על
אחד שקרא לחברו אוכל רביתות אף דמצי למימר ליה אוכל רביתות בחידושיו לא״ח סי׳ מ״ו כתב וז״ל במ״ש טעות שלא עשני גוי שגם
ממצרים משוס שאס כן גבי עבד נמי מצי אמר ליה עבד עברי ישראל נקראו סתם גוי וביאיר נתיב נמצא יותר משלשים מקומות
אמרתי לך או עבד לוה ■לאיש מלוה וכמו שכתב בבאר הגולה ח״מ ואם כן ברכה לבטלה ממש שהוא דובר שקרים לא יכק פיגול הוא
סי׳ ת״ך (בסעיף ל״ח) על מי שקרא לחברו כנען שאינו יכול לומר לא ירצה ה״ו ובלי ספק אותם רבנים חריפים בשמעתא ולא הורגלו
כנען בידו מאזני מרמה אמרתי לך דמביאר מדבריו דלא ניחא ליה בפסוקים ושבשחא דעל על והרבנים שהרגישו לא בקשו לנבל
לומר דמתרצינן דבוריה ולא מצי פטר נפשיה בהכי והקשה עליו כבודם בלא הועיל כי ההרגל נעשה טבע במצולות רעש הטעית
מהשיבת רבינו אביגדור הנ״ל וסיים שבנדונו (שאמר להדיין שהוא ומי שבידו למחות לא ידום כי נטל עליו להציל נפשו עכ״ד הספר
כמלאך המות) גם הרב מלך שלם יורה שפטור משים שאמר לו מאורי אור והגאון המחבר יצ״ו עמד על המנץ רק ואשכח קרוב
בכ״ף הדמיון והיא כנדין מוהר״י ווייל והביא תשובת הרדב״ז החדשות לששים מקומות ככל התנ״ך שנאמר התואר גוי ע 3ישראל והזכירם
סי׳ תצ״ב הנז״ל והקשה עליו שלא זכר שכדבריו כתב מהרי״ו וכו׳ בפרטות ובהערות יקרות על איזה מקראות ועל דברי המפרשים
והביא בדף כ״ג ע״ב (ד״ה ובמאירי) שבספר מאורי אור בחלק
אלו חירף דברי רב הו״ד יוסף יצ״ו שם:
הדל מה שכתב לפטרו מטעם דמצי לתרוצי דבוריה וכו׳ באר שבע בהלכות לא’ח סי׳ מ״ו שהתרעם על הנוסח שלא עשני
וכו׳ הנה לפי מה שמבואר בדברי השאלה שקראו כמלאך גוי דמה זה השבח הלא נאמר גוי וקהל גוים יהיה ממך אלא
המות סתם ולא פירש דבריו ומתבאר מדברי התשובה שהן עוד שנקראו גוי אחד על חטיבה אחת שייחדם לעבודתו וכו׳ וכן נאמר
היום אינו אומר התנצלות זה (שכונתו היה לשבח ששיפט בצדק וכו׳) יבא גוי צדיק שומר אמונים ונאמר עם חכם ונבון הגוי הזה וכו׳
־ק שהבית דין באים לפטרו במה שנפרש שלטובה נתכוון לפי מה ויש סידורים שהנוסח שלא עשני נכרי ואף שהלשין קרוב יותר מכל
שהבאתי מדברי הרב צמח צדק אין לו בזה מקים פטור וכולי מקום אינו נכין כיון שמדבר כפשוטו על הבא מארץ אחרת וכו׳
עלמא מידו דכשאינו מתנצל בעצמו אנן לא טענינן ליה לפטרו וכיון דפשט הלשון על איש מובדל ממנו מצד מקומו אם כן איפוא
וספר מלך שלם אין אצלי לראות דב״ק דממה שתלה טעם הפיטור הוא לשון עלגים וכו׳ וגם לא יתכן שלא עשני עובד אלילים דלא
על פי סברת מהר״ם מריזבורג (שהביא הרמ״א בקיצור והרב אפיק ישמעאלים וגס שלא עשני ערל אינו שייכות בנפש ואף בגוף
באר הגולה צדיק עתק חורף דב״ק) משמע דלסברת מהרי״ו בתחלת עשייה כולם ערלים ומחוורתא גירסת הטור שעשני ישראל
(שהביא הרמ״א שם) אין הדין כן הנה לפי דברי הרב צמח לדק ואחר שהאריך עוד מרן המחבר יצ״ו ס״ם בסיף התשובה הרחבת•
הנ״ל גס מהרי״ו מודה בנדונו (שהנידון אינו מתרץ דבריו) דלא הדירים קצת באשר ידעתי כי קשה להעולם לשנות מהרגלו במה
טענינן ליה מאי דאיהו לא טעין אך מה שכתב מטעם שלא אמר שרואה שרבים נכשלים בו מבלי משים על לב והמ/נג באמירת
לו אלא בכ״ף הדמיון עם שיש להרגיש עליו שלא זכר שאינו פשוט הנוסח שלא עשני גוי יתברך בברכת אברהם ויצחק להשים אותו
לומר כן והיא חידוש שלא ראה דברי הרמ״א בסי' ת״ך סעיף ל״ח לגוי גדול ועצום ואם נקיים הגירסא שלא עשני גוי היה ראוי להיות
שהביא מחלוקת בזה והרב תרומת הדש; פסק כדעת הרדב״ז דלא כמו בעלינו לשבח שלא עשנו כגויי הארצות ולא בסתם גוי שמורה
מתני ליה מה שאמר בכ״ף הדמיון מכל מקום כבר כתבתי אדרבא על הקיבוץ מהאומה וכו׳ אלה הדברים אשר בספר היקר
למעלה באות ג' שנראה מדברי הרמ״א בדרכי משה ובמפה שדעתו זכר יהוסף שם ועם שאיננו מענייננו קניתי אותם בקנין אגב
ככתוב בזה״ק דר׳ אלעזר פטר לההוא דאמר כרשע ולא אמר לו למזכרת כי הדברים הם נכונים להלכה ולמעשה וכן אנכי נוהג
לומר שלא עשני גוי כגויי הארצית :
רשע וכן נוטה דעת מרן חיד״א שהבאתי שם וראיתי שם בסוף
התשובה (בד״ה המורם) שהסכים לפטרו בנדונו מטעם כ״ף הדמיון ו׳) רי!י שקרא רשע למי שזורק צפורני ידיו ילא כנסם לשורש! או
שלסברא זו מסייעי לה דברי הזהר הקדוש וכו׳ עי״ש :
לקוברן כדין התלמוד אם מה שזרקן הוא במקום שאשה
האמור נלמוד על אותו האיש (הידוע) שאמר לחברו מצויה אץ צריך כפרה אבל אם זרקן למקום שאץ אשה מצויה שם צריך
במסיבת רבים אתה גוי וחבלו התקצף עליו ורגז על כפרה על שקראו רשע שלא כרץ כן כתב הרב יד נאמן בחידושיו
זה והוא לא השיב דבר ואמר להמסובים הוו עלי ערים שקראני גוי
למסכת שבת בדף י״ד ע״א מדפי הספר:
איבראו
ואני אתבענו לדין על זה ואמר לו אינך צריך לעדיס ולא
לחבירי טמא שפתים ומי; ומשומד חייב מקל וחומר
סהיי אלא לשקרי ואני לא אשקר ולא אכזב ואם הזמינני לבית דין
דרשע עיי; נאמן שמואל סי׳ ל״א בשם רש״ל ועיין
1
אודה על האמת שכן אמרתי וכן הוא וכשהזמיגו לדי; שאלוהו בית להרב המבי״ט באחרונות סי׳ קצ״ה כן נתב הרב "!ן אהרן
דין מה מצאת בו עול שקראתו גוי השיב יבא גוי צדיק שומר
במערכה זו אות כ״ד ומי שיש בידו ספרים הנ״ל יעיין בדב״ק:
בעניית
אמונים האיש הזה מספר כמסיבה שהוא זהיר וזריז מאד
אומר לחבירו איזה משל (היינו דאמר׳ אינשי וכו׳)
אמן ומזהיר מאד את כל בני ביתו על דבר זה ורבותינו דרשו
ואותו המשל חמלתו רך ומחיק וסופו קהה ו•!־ אך
שימר אמונים שאומרים אמנים וכונחי היתה לומר לו שהוא גוי האומר לא סייס דברי המשל רק אמר החלתו והנאמר עליו רוצה
ליק שומר אמנים והוא לא ירע ולא התבונן וחמתו בערה בו לנדותו והאומר מתנצל כי אינו אלא משל בעלמא ואץ זה דרך
ינאו איזה מהמסובין והעידו שכך היה המעשה שהיה מספר והולך בזיק ועוד כי הוא לא סיים דברי המשל כתב מרן חיד״א בברכי
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מערכת חירופיץ

יוסף יו״ר סי׳ של״ד אות ג״ן שטענותיו שתים זו צדקו יחדיו דאין
להקפיד כמשלוח שהרי אמרו כסוטה דן! י״ג ע״ב על משה רבינו
לפזם גמלא שיחנא ע״ש בפירש״י וכיכמות דף מ״ה ע״א אמר
שימי כר ידיא לרכ אמרי אינשי גמלא כמדי אקכא רקדא וכו׳ הרי
דאין להקפיד במשלות והרב מוהרימ״ט כחשוכה יו״ר סי׳ ט״ז
דהאומר דרך צחות ולישנא דקרא אינו נקרא מבזה וכל שכן בזה
דפסקיה לדבורים ולא סיים המשל והרי בזבחים דף ל״א אמר
רבא ויקץ כישן ואי חזינן לשרש הכתוב יתפלא האדם איה מקום
לשק זה ובודאי דרבא אגב ארתיה השמיענו דין דאין להקפיד אלא
על היוצא מפיו ולא מרקדקינן בשיירי הלשון וק מתבאר מדברי
הרב מהר״י מברונא (שנופם אחר הברכי יוסף) בסימן ק״ץ דאין
להקפיד מל דבר שהוא משל בעלמא כדאמרי אינשי וז״ל מעשה
בבחורים בליל ע״ש שתו לשמוח כמנהגם והזכירו הרבנים יפתח
אחד מהם ואמר רב פלוני הוא גדול כרב זה והשיב השני ואמר
המבדיל בין קדש לחול ושאלוני ופטרתיו מהא דאמרינן בפרק
הפועלים כלי שנשתמש בו קרש ישתמש בו חול אלמא אפילו לרט
קראו חול נגד ר׳ אליעזר ב״ר שמעון מיהו לא דמי התם משל
קאמרה כדאמרי אינשי כלומר כי היכי דזה אסור כך אני איני רוצה
ל נשא לו אולי זה גדול מזה אבל לא קראה לרבי חול וראיה מאיכא
דאמרי דאמרה ליה קילבא רעייא וכו׳ וכי קראה לרבי קולנא
רעייא והלא רועה פסול לדין ולעדות אלא על כרחין אמרה כך
משלי אינשי אם כן אנא נמי [לא] אנשא לו אולי זה גדול מזה עכ״ל
ודברי הרב בתשובה זו צריכים ביאור יפה על כל פנים מתבאר
מדב׳״ק דאין להקפיד ברבר שהוא משל בעלמא וכדעת מרן חיד״א
ואולי לזה נתכוון הרב המגיה שבמפתחוח הספר ציין לעיין בברכי
•וסף הנ״ל ובספר כנסת הגדולה החרש בספר רביעי בצד ע״ז אות
י״א כתב רב אחד בשם מר אביו ראיה דבלשון צחות ומשל לית
לן בה מההיא דאמרה לרבי קילבא רעייא ומר בריה ציין לתשובת
הרב מוהר״י מברונא וברכי יוסף הג״ל .ובספר ישרי לב בדף
צ״ד ע״ג אות י״ג הביא ידידי הרה״ג המגיה יצ״ו מה שכתב מרן
מוהרימ״ט על מי שקרא חגר על ממוני הקהל וקרא עליהם
המקרא ואת בני יהודה מכרתם לבני היונים דכיון דאמר דרך
צחוק (צחות) אין בזה גנאי והביא ראיות לדבריו וכתב שעמד בזה
הרב הגדול בספר חקי חי,ים דף קמ״ה ע״ד אות ל״ב והצריך עיון
ושבאות ל״ג סתר ראיית מרן חיד״א בברכי ייסך סי ,של״ד סג״ן
(מההיא דמועה לפוס גמלא וכו׳ ומדברי רש״י ביבמות דף מ״ה)
וציין עוד בזה ואין אצלי ספר חקי חיים לעיין בדברי קדשו:

ח׳) האומר

אסיפת דינים

לחברו שהוא מכת של ש״ט שבתי צבי עיין בספג
חשובה מאהבה חלק א׳ סי׳ ח׳ שהוכיח בראיות

ברורות שאסור להתחתן בכת זו ושהם עובדי עבודה זרה וגרועים
מכוסים ובסי׳ ס״ט כתב דאין עונין אמן אחר ברכותיהם דכל כונתס
אל הש״ט הנ״ל וגריעי מאפיקורסים ובסי׳ ק״י כאב ספר חורה
שכתבו המאמין בש״ץ הנ״ל צריך שרפה ושפתחו תפלין שלהם ומצאו
בהם צורח המצנפת לבנה כתוגר וכתוב עליו משיח ש״ץ וזה שמו
ה׳ צדקנו ח״ו ע "ש באורך מכל זה נראה דחייב הקורא לחברו
ש״ן כן כתב רבין חסידא כפי אהרן דף ל״ג אות כ״ב ומר נכרו
הרב יצ״ו ציין לעיין במוהרח״ש ח״ג סי׳ מ״ט:
לחברו הדיוט יש להסתפק קצת אס יכול לתרן
ט׳)
דבריו שלא כיוק לבזותו אלא שכן נקרא כל אדם
׳
הדיוט לגבי אומן כדרך שאמרו הדיוט תופר כדרכו והאומן מכליב
(מועד קטן דף ח׳ ע״ב) וכדכתב הרשב״א במה שנשאל בחלק חמישי
סי׳ נו׳ן באותה שאמרו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך (מגילה
רף ט״ו ע״א) שאם הוא הדיוט ממש גס קללתו גם ברכתו מה זו
עושה והשיב תחלה אומר כי כל הירוד מחברו בדבר נקרא הדיוט
כנגדו באותו דבר והנה דוד המלך ע״ה נקרא הדיוט בעבודת בית
המקדש לענין אחד מהכהנים הקטנים וכן כל הכהנים נקראים
הדיוטים בערך הכהן המול לפי שאינן ראויים להיות כמוהו וכן
אפילו בענין המלאכה הגדול שבישראל נקרא הדיוט כנגד אחד מן
האומנים באומרם ההדיוט תופר כדרכו והאומן מכליב וכן בכל מנין
ועני! כפי מה שהוא וכל שכן במי שהוא ירוד מחבירו במעלה כי כל
ישראל כהדיוטות לפני המלך על כן אמרו אל תהי ברכת הדיוט
קלה בעיניך שהרי ארונה ברך את דור ה׳ אלהיך ירצך ונתרצה
ונענה והעלו העני! עד שאמרו בפני כל אדם (אבל) [אצל] הברכה
לשי״ת והוא מעץ כל הברכות וכבר רמזתי לך ענין הברכות באמרט
ברוך אתה יתברך ויתרומם ואמר דוד המלך ע״ה ברוך אתה ה׳
למדני חוקיך ואפילו אם יש בעגין סוד עמוק כבר קרבתי לך הענין
הזה במה שאפשר אצלי לקרב לפי ק״ד ומה יקשה לך יותר ממה
שאתה רואה בכתוב כי בו בחר ה׳ לשרתו ולברך בשמו ואמרו וברכת
את ה׳ אלקיך גם ידעת מה שאמרו (בפרק קמא דברכוח דף ז׳
ע״א) אמר ליה הקדוש ברוך לרבי ישמעאל ברכני בני ואם היה
בענין הברכה שאמר לו יהי רצון שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו
רחמיך על מדותיך וחכנם עם בניך לפנים משורת הדין וכבר אמרו
בחולין (דף ם׳ ע״ב) שהקב״ה מתחוה למפלתן של ישראל וכך היא
מדת לשי״ת שכך חייבה חכמתו שעל ידי מפלת חסידיו וברכותיהם יתרצה
ויתרבה טובו למברכין ומכירי טובו כן הוא הענין לפי דעתי אף
על פי שיש פנימי זולת זה לאשר זיכה אותו השם יתברך להתבונן
בספר תורתו עכ״ל הרי דכינוי הדיוט אין במשמעותו צשון בזיק
דוקא דש לפרש על אופנים הנ״ל ואס כן נראה שיכול לתרץ דבריו
שלא ייתה רינתו לבזותו:
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מערכת חדש בזמן הזה

הדש

בחוצה לארץ בזמן הזה נראה מדברי הרי״ף בסוף
א),
פסחים שהוא מדאורייתא שכתב ואסור לן למיכל חדש
עד אורתא דשיבסר נגהי תמניסרי וכתיב וכו׳ וחנן החדש אסור מן
התורה בכל מקום וכו׳ וכן הס דברי הרא״ש שם ומשמעות הדברים
הוא שאסור מן התורה בכל מקום בזמן הזה וזהו שכתבו ואסור לן
וכו׳ כלומר גם בזמן הזה הוא מן התורה (אך בקצור פסקי הרא״ש
שם כחב אסור לאכול חדש גם בזמן הזה עד אורחא דשיבסר נגהי
חמניסר ולא כתב מפורש שאסור מן התורה בזמן הזה גס בחוצה
לארץ ומדכחב עד אורחא דשיבםר וכו׳ מובן דעל חוצה לארץ קאמר)
גם בסיף פרק קמא דקידושץ כתבו הרי״ף והרא״ש בסי׳ ס״ב
דקימא לן כר׳ אליעזר דאמר אף החדש דסתס לן תנא כותיה דחק
החדש אסור מן התורה בכל מקום וק הביא רבץ חסידא בארעא
דרבק סי׳ רל״ח שכתב ק מפורש בהרסב״ם בהלכות מאכלות
אסורוש דש פרק עשירי שאסור מן התורה בכל מקים ובכל זמן
וס׳ ושכן כתב הרא״ש בתשובה כלל ב׳ שכן פסקי כל החיבורים

ואחר שהביא עדות נאמנה מהאשל הגדול .הוא הרא״ש שכן פסקו
כל החיבורים לא הוצרך להביא שכן דעת סרי״ף כמובן ומכל מקים
אינו פשוט לומר כן כמו שמתבאר להמעיי! בדברי המפרשים ביו״ר
סי׳ רצ״ג ועיי] בתשוי־ות מיס רבים בחלק א״ח סי׳ מ״ג שכתב
הרב השואל מוהר״ר בניהן דיאס דנקטינן שהוא מן התורה :
שמדברי הרב באר הגולה בסי׳ רצ״ג נראה שנטתה דעתו
 1לומר דחדש בזמן הזה דרבנן לא סמכינן עליה וכו׳ ומזה
יצא לידון למי שאץ לו מצה אלא מן החדש דאסור לו לאכלה אף
שיתבטל על ידי זה ממצית עשה דאכילת מצה שהיא בזמן הזה מן
התורה וביאר שם דאין שייך בזה לומר אתי עשה ודחי לא תעשה
עי״ש אמנם רכנת הרב המחבר שם בסי׳ מ״ד דאף שק פסקו
הרי״ף והרמב״ם והרא״ש דאסיר מן התורה בזמן הזה מכל מקום
כיון שיש אמוראים שסוברים שבזמן הזה הוא מדרבק יעשו מעשה
בעצמם להקל בספקו כדין ספק דרבנן יש לסמוך על זה בשעת
הדחת כדאשכחן במסכת נרה דף ט׳ ע״ב דכל דלא איפסיקא
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כיון שכל היוצא מן הפסוק אינו אלא ענק מללה הנה ראיתי להרב
אהל ישרים שם אות ו׳ שהביא תנא ומסייע ליה שכן כתב הריטב״א
בחידושיו לשבועות והביא דבריו מרן חיר״א בברכי יוסף שם גבי
מקלל עצמו דילפינן ליה מרכתיב השמל לך ושחור נפשך ואם
תאמר איך לוקה הא דרשיגן כמה מילי מהאי קרא שלא יעמוד
במקום סכנה ולא יאכל .דברים הרעים והוי לאו שבכללות לאו
מלתא היא דהא לא מיקרי לאו שבכללות כיון שכל האזהרות במנין
אחד הס לשמור עצמו ולא הוי לאו שבכללות אלא לא תאכלו מל
הדס שנדרש להרבה מניינים חלוקים ודברי מרן כסף משנה בריש
סרק י״א מהלכות מבודה זרה גבי חקת הנכרים קרובים לזה
שהקשה א! לוקק על לאו דובחקתיהם לא תלכו הא הוי לאו
שבכללות שכולל דברים רבים ותירץ דלא הוי לאו שבכללות אלא
כגון לא תאכלו על הדס שהוא כולל עניינים שוגים וכו׳ אבל לאו
דלא תלכו בחקתיהם כל האיסורין הנכללין בו כולן אסורק משם
אחד ומונשם שוה והרב נר מלוה בח״א סי׳ ו׳ אות ז׳ לביא הכלל
של הרב ראש יוסף הנ״ל (ולא הזכיר דברי הרימב״א שבברכי
יוסף הנ״ל) והביא דברי מרן כסף משנה שבריש פרק י״א מהלכות
עבודה זרה הנ״ל ונשא ונתן בכלל הזה וכתב באות ט׳ נקטינן
מכל האמור דרבותינו בעלי התוספות והראב״ד והרמב״ן וכסף
משנה ולחם משנה וראש יוסף והפרישה כולהו קיימי בחרא שיטה
רכל היכא דאיסורים רבים נכללו בלאו אחר ושם אחד להם ועונשן
שוה לא הוי לאו שבכללית ולוקה על כל אחד ואחר ושוב שקיל
וטרי לבטת ולסתור בענין זה ולא פניתי למיין בדב״ק כי בא לו
בארוכה ומענק לענק וחוזר לאותו ענק עי״ש דב״ק:
שכתבתי למעלה בריש כלל זה על הסוגיא דפרק קמא
דתמורה הנה אחר זמן רב השגתי בשאלה ספר שמן רקח
ח״ב וראיתי להגאין בסי' י״ט שהביא מה שכתב רש״י בפסחים ד׳
מ״א דברייחא דתנא נא ובשל אמרתי לך ולא חי אתיא כמאן
דאמר אק לוקק על לאו שבכללות ושהתוספות בבא מציעא ו' קט״ז
ע״א השיגו עליו דתיקשי מהך ברייתא אמאן דאמר לוקין מל לאו
שבכללות ותמה עליהם דהא בתמורה ד׳ ז׳ פרכינן אמאן דאמר
אין לוקק מברייתא דעובר בחמשה שמות ואסיק בתיובתא הרי
מוכח דהאי תנא סבר לוקק אלאו שבכללות ופליגי תנאי בזה גס
דברי מרן כסף משנה בראשון מאיסורי מזבח הלכה ד׳ (שכתב
בשיטת הרמב״ם דפוסק אק לוקין והא איתוחב בתמורה שם ולא
אשכחן תנא דפליג ונדחק לומר מדלא חשיב בהדי יע״ל קג״ם בעל
כרחק קיס ליה להגמרא דאיכא תנא דפליג) נפלאים דטפי הוה
ליה למימל דהרמנ״ם סובר כשיטת רש״י בפסחים והא איכא fop
דחולק ועל כל פנים מבואר בכסה משנה שם דפליגי תנאי בהאי
דאין לותק על לאו שבכללית אלו חורף דב״ק ;
לאו שאין בו ממשה דאין לוקק 'עליו ידוע מחלוקת
כלל
הקדמונים בלאו שאפשר לעבור מליו על ירי
־־
מעשת ושלא על ידי מעשה דהרב המגיד בסרק שלשה עשר
מהלכות שכירות דק ב׳ על מה שכתב הרמב״ס דחסמה בקול
לוקה כתב דטעמו הוא משום דאף דאין בזה מעשה מכל מקום
כיק שאפשר לעבור הלאו על ידי מעשה חשיב לאו שיש בו מעשה
ולוקה אף אם עובר בלא מעשה דהיינו בקול והרב החינוך סבירא
ליה רעיון שאפשר לעבור הלאו בלא מעשה אף כשעובר אותו על
ידי מעשה אינו לוקה דחשיב לאו שאין בו מעשה עיק למרן משנה
למלך ברביעי מהלכות מלוה דין ו׳ (בד״ה והנה כל מה שכתבנו
וכו׳ ובמשנה למלך שנדפס בפני עצמו בראשונה בקושטנדנא שגת
תצ״א הוא בדף מ״ה ע״ג) שהביא שכן דעת רבינו החינוך בשני
מקומות א) בפרשת בהר מצוה שמ״ה (לא ימכרו ממכרת עבד על
אבן המקח וכו׳) שכתב כמדומה שאין בי חיוב מלקות לפי שאפשר
לעבור עליו בלי מעשה ב) במצוה שמ״ו (לא תרדה בו בפרך)
הכתב ואק לחייב בו מלקות עליה לפי שאפשר לעבור עליו בדבור
לבד בלי מעשה עכ״ל והיה לו להביא ג) דברי הרב החינוך במצוה
הקודמת סי׳ שמ״ד (לא תעבוד בו עבירת עבד) שכתב וכבר כתבתי
למעלה כי כל לאו שאפשר לעבור עליו מבלי מעשה אף על פי
שנעשה ט שום מעשה אין לחייבו עליו מלקיח דלאו שאין בו מעשה
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נקרא מכל מקום זה דרס זך בעיני עכ״ל רש עוד מקומות שלא
אכניס אותם במספר זה לפי שאינו מפורש כן בדבריו אבל מחבאד
שכן רעתו והוא ממה שכתב בפרשת בא מצוה י״ג (כל בן נכר
לא יאכל בו) ונוהגת וכו׳ ועובר עליה ומאכיל ממנו לבן נכר עובר
מל לאו ואין בו מלקות לפי שאין בו מעשה עכ״ל ומדסתס משמע
דאף אם האכילו במעשה שתחב לו האוכל לתוך פיו פטור מכיון
שאפשר לעבור סלע גם בלא מעשה גם שם מציה י״ר (חושב
ושכיר לא יאכל בו) כתב בסיגנין שכתב במצוה י״ג וכן בפרשת
משפטים מלוה ס״ג (וגר לא תונה) כתב שנמנענו מלהונות הגר
אפילו בדברים וכו׳ ונוהגת וכו׳ והעובר עליה עבר על לאו וא ן
לוקק עליו לפי שאק בו מעשה ומדכתב אפילו בדברים מובן שטלל
במעשה ובדברים ואמר בסתם שאין לוקק וכו׳:
יש עוד מקימות שראוי לצרפם למספר הנ״ל והם
ר) בפרשת משפטים מצוה צ״ר (לא ישבו בארצך פן יחטיאו
וט׳) והעובר עליה ומכר להם קרקע וכו׳ ואיט לוקה לפי שאפשר
למכיר להם קרקע או להשכיר בלא עשיית מעשה :
קדושים מצוה רמ״א (לא תקום) והעובר עליה
וכו׳ אבל אין לוקין מליו לפי שאין בו מעשה
שאף על פי שעשה בו מעשה אין לוקק מליו מפני כך מכיון
שאפשר לעבור על הלאו בלא מעשה ותזכור דבר זה בכולן כי
דבר ברור הוא אין צריך לשנותו במקום אחר וי״ו) בסוף שלח לך
מצוה שפ״ז (ולא תתורו אחרי לבבכם) ואין לוקין על לאו זה וכו׳
גם כי פעמים אפשר לעבור על לאו זה מבלי שים מעשה וכבר
כתבתי למעלה שכל לאו שאפשר לעבור עליו מבלי מעשה אף
שמשה בי מעשה אין לוקק עליו לפי הדומה זיי״ן) בפרשת כי תצא
מצוה תקס״ט (עמך ישב בקרבך זכו׳ לא תוננו) והעובר על זה
ואינה אותו בין בדברים בין בממון עבר על לאו זה ואין בו
מלקות לפי שאפשר לעבור עליו בלי עשיית מעשה :
המקומות הנ״ל מתבאר יפה יפה שדעת רבינו החינוך
כמו שייחס אליו הרב משנה למלך שכל לאו שאפשר
לעבור מליו בלא מעשה אף כשעובר מליו על ידי מעשה דינו
כלאו שאין בו מעשה ואינו לוקה עליו ואין להקשות על זה ממה
שכתב בסוף פרשת כי תשא מלוה קי״ג (לא תבשל גדי וכו׳)
והעובר ואכל כזית לוקה אבל נהנה בו כגון שנתנו או מכרו אינו
לוקה לפי שאפשר להנאה בלי מעשה וכל שאין בו מעשה אין
לוקין עליו ואפילו סך ממנו אפשר דלא לקי לפי שהוא שלא כדרך
הנאתו שאינו עשוי לסוך ויש לדון בו גס כן שילקה עכ״ל שנראה
לכאורה דרפיא בידיה אי לקי או לא ואמאי הא כיון שאפשר
להנאה בלא מעשה דיני הוא שלא ילקה אף על המעשה ואמאי
מסתפקא ליה בסך אי לקי או לא דיש לומר שכונתו להסתפק
דשמא הסך הוא כאוכל ושותה וגבי אוכל הדין הוא שלוקה כמו
שכתב מפורש דהאוכל כזית לוקה ובנראה שהטעם הוא לפי שלא
נכללה ההנאה עם האכילה בלאו אחד אלא על ההנאה בא לאו
כפני עצמו כמו שאמרו אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה
ואחד לאיסור בישול והאכילה הרי היא לעולם על ירי מעשה משום
הכי לוקה שוב עיינתי בספר מלא הרועים בערך לאי שאין בו
מעשה וראיתי שבאות ח׳ הביא סברת .הרב החינוך וציין כמה
מקומות ומכללם מצוה שמ״ז וסוף פרשת קרח סי׳ שצ״ז ובפרשת
שופטים סי׳ חקי״ד ובכי תצא סי׳ תקע״ג וסי׳ תקפ״ג והנה סי׳
שמ״ז היא מלות עשת לעולם בהם תעבודו וסוף קרח הוא בתרומת
מעשר ואינן מענייננו ובפרשת שופטים סי' תקי״ד היא מלוה שלא
לשאול בירעוני וכתב שדינה כמו באוב האמורה שם בסי׳ תקי״ג
ושם כתב ואין מלקות לפי שאין בו מעשה ובסי׳ חקע״ג היא
מצות לנכרי חשיך ובסי׳ תקפ״ג היא מלות לא יחבול רחיים ורכב
ושם כתב דהעובר לוקה ואס כן לא זכיתי להבין מת הציין הלז
על כל פנים האמת שכן דעת הרב החינוך כמו שמפורש במקומות
שרשמתי למעלה :
יש להעיר על מה שכתב בפרשת קדושים מצוה גר״ן (וכתובת
י קעקע לא תתנו בבשרכם) והעובר על זה וכתב אפילו אות
אחת וכו׳ לוקה ואם רשמו בו אחרים אינו לוקה אלא אם כן סייע

אמנם

ה) להפרשת

מ^ל

אך

מ!

שדי חטי

מן הכלל סירוס לאו שאץ בו ממשה אץ לוקין עליו עכ״ל ולפי
שימסו רכל שאפשר בלא "מעשה אינו לוקה אף על המעשה היה
לט לפטור בזה כשעשה בעצמו או על ירי אחרים וסייע כיץ
שאפשר לעביר בלא מעשה שרושמים אחרים ואינו מסייע כלל וכן
יש להעיר מל מה שכתב בפרשת בהר מצוה של״ט (והארץ לא
המכר לצמיתות) ועובר על זה וכו׳ לוקץ וכו ,והוא שעשו מעשה
בדבר שאץ לוקין בלאו שאין בו מעשה עכ״ל וקשה דלפי שיטתו
הגי״ל היה לנו לומר בזה דאף אס עשה מעשה לא ילקה כיון
שאפשר בלא מעשה וכן קשה על מה שכתב בפרשת בא מצוה י״א
(שאור לא ימצא בבתיכם) והעובר וכו׳ לוקה כל זמן שעשה מעשה
וכו׳ אבל אם לא עשה מעשה אין לוקה שהלכה היא לאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו עכ״ל ולפי שיטתו היה לגו לומר דאף אס
עשה מעשה לא ילקה (עיין לקמן בר״ה ושיטת הרב החינוך) וכן
קשה על מה שכתב בפרשת קדושים מנוה רי״ג אל תפנו אל
החלילים שלא לפנות אחר ע ־.ורה זרה במחשבה או בדבור או
אפילו בראיה לבד וכו׳ ועובר עליה ופנה אחר ענודה זרה בדרך
שהוא עושה בה מעשה לוקה ואמאי לוקה הרי אפשר שפונה אליה
בלא מעשה (עיי; לקמן בד״ה וראיתי להגאו; מנחת חינוך) וכן יש
להעיר על מה שכתב בפרשת קדושים סי׳ רנ״א (לא תקיפו פאת
ראשכם) מדיני המצוה אס סייע המתגלח שניהם חייבים ואס לא
סייע אינו חייב אלא המגלח והיה לנו לומר שאף אם סייע לא
ילקה כיין שאפשר שיעבור בלא סיוע ומצאתי שהרב לימודי ה׳ לימיר
כ׳ דף י״ד ע״ב (ד״ה ובהט) העיר על סברת הרב החינוך מסוגיא
דמכית דף כ׳ ע״ב גבי ניקף דלוקה דאוקמא רב אשי במסייע
ודברי הכל ולסברת הרב החינוך אף המסייע יהיה פטור וכתב
ליישב על פי מה שנתב מרן כסף משנה בריש פרק י״ב מהלכות
עבודה זרה דהמתגלח כשאינו עושה מעשה (לסייע) אין בו אפילו
אישור לאו ואם כן כיון דליכא איסורא אלא במעשה בהא לא
קאמר הרב החינוך דלא לקי דודאי בר מלקות הוא עכ״ל והנה
הרב לא הזכיר דברי הרב החינוך שכתב בסי׳ רנ״א אבל לא סייע
אץ חייב אלא המגלח ומשמעות הלשון הוא דכשלא סייע חיובא
הוא דליכא אבל איסורא מיהא איכא ואף שגם לשון הרמב״ם הוא
אינו לוקה ומפרש מרן דאין בו איסור לאו כלל האמת שהוא דוחק
לומר כן בין בדברי הרמב״ם בין בדברי הרב החינוך:
שמרן המשנה למלך בספרו פרשת דרכים בחלק
הרביעי שבקונטרס דרך -מצותיך בנימוקיו על הרב
החינוך העיר עליו כעין מה שהעירותי עליו והוא על מה שכתב
בפרשת משפטים מצוה ס״ה (כל אלמנה ויתום לא מענו;) בטעם
הפיטור ממלקות לפי שאין העינוי דבר מסויים יכו׳ שאין טעם זה
נוח לו והיה לו לומר הטעם לפי כלאו זה אפשר לעבור עליו
בלא מעשה וכל שאפשר לעבור בלי מעשה אין לוקין עליו אף
במעשה וכדכתב במצוה שמ״ד ושמ״ה ותקס״ט וכן העיר על מה
שכתב שם במצוה ע״ה (אל תשת ידך עם רשע וכו׳) ואין לוקין
על לאו זה לפי שאין בו מעשה ואפילו עשה בו מעשה בכל דבר
שבממון אין לוקין עליו לפי שניתן להשבון דלפי שיטתו שכל לאו
שאפשר לעבור בלא מעשה אין לוקין עליו במעשה אין צריך לטעם
כניתן להשבון וראיתי בספר היקר שו״ת חלק בנימן די שרר לן
מר ירידי הגאון המחבר אבד״ק זאלשץ יצ״ו בשנתינו יושב בסת״ר
פילפלא חריפא ואריכא בעיקר כלל זה להסביר סברת הרב
המגיד וסברת הרב החינוך שהן סברות הפוכות ולא איסתייעא לי
לעיין במילי דמר לך נא ראה שם בסי׳ ט״ו:
הרב החיניך הליו ייחסה הגאון מוהר״ש אלגאזי בספר
יבין שמועה דף מ״ח ע״ב הביא דבריו הגאון בעל
ספרי שרשי הים בדבריו שהובאו בספר שפר המלך בראשון מהלכות
חמץ דין ג׳ דף ל״ב ע״ר (מדפוס לבוב הן מלך ביפיו פה יחזון
עיניכם לפ״ק) להרמב״ס (יכן מייחסה אליו הגאון פרי מגרים
בספרו שושנת העמקים ריש כלל י״ט ע״ש ועיי; להרב המגיה
במשגה למלך פרק ה׳ מהלכות יסודי התורה דין ח׳ סיף ד״ה
ודע) ושהכריח כן ממה שלא מנה הרמב״ס בהלכות סנהדרין במנין j
הלוקין העובר על לאו לא ימכרו ממכרת עבד ולאו דלא תעבדט
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בפרך והביא שהרב חזון נחום בח״א דף קמ״א ע״ב דחס דבר
היבין שמועה מדברי הרמב״ם בהלכות חמץ שם שכתב דאינו לוקה
על בל יראה אצא אס כן עשה מעשה שקנאו או חמצו בפסח הרי
דאף שאפשר לעבור בלא מעשה אם עשה מעשה'לוקה וזה שלא
כשיטת הרב החינוך והרב שרשי הים כתב לקיים דברי הרב יכץ
שמועה שאין סתירה לדבריו מזה דהא הרב החיטך מאריה דהאי
שיטתא כתב בפרשת בא כלשון הזה ואם כן תיקשי לן דידה
אדיריה אלא וראי בעל כרחין למככ-יני אנפשץ דדוקא בלאו שאפשר
לעבור עליו בכל זמן בלא מעשה הוא דאמר הרב החיטך דאף
שעושה בו מעשה אינו לוקה וחשיב לאי שאין בו מעשה לא כן בבל
יראה דגהי דכשהיה לו חמץ ולא ביערו קודם הפסח עובר עליו
בנא מעשה אבל כשלא נשאר לו חמן בערב פסח 'לא משכחת
שיעבור בפסח בלא מעשה ראי אפשר לו לעבור בכי האי גוונא
בפסח בבל יראה אלא על ירי מעשה שק,הי או חמצו בפסח לכן.
הוי לאו שיש בו מעשה כיון שבכגון זאת שלא נשאר לו חמץ אי
אפשר לעבור בבל יראה אלא על ידי מעשה והכריח כן מדין
שבועת ביטוי שאם נשבע שלא יאכל ואכל לוקה ואס נשבע לאכול
ולא אכל אינו לוקה משוס דהוי לאו שאין בו מעשה ותיקשי להרב
החיטך בנשבע שלא יאכל אמאי לוקה כשאכל הרי אפשר לעבור
על הלאו בלא מעשה דהיינו בנשבע לאכול ולא אכל אלא ודאי
על כרחין לחלק דכיון דבנשבע שלא יאכל אי אפשר לעבור על
הלאו בלי מעשה חשיב לאו שיש בו מעשה ושפיר לקי באופן דשפיר
נוכל לייחס שיטה זו להרמב״ם ואין סתירה ממה שכתב בלאו דבל
יראה אלא שהרב המגיד בהלכות שכירות מייחם להרמב״ם בהיפך
מסברת הרב החינוך וכו׳ אלו תורף דברי הרב שרשי הים שהובאו
בשער המלך שם (ועיין לקמן בסוף ד״ה שיב אחר):
היה נראה שיש לדחות הוכחתו משבועת ביטוי על
פי מה שכתב הרב החינוך בפרשת יתרו בסוף
מצוה ל׳ (לא תשא את שם ה״א לשוא) והעובר עליה (כלומר על
שבועת שוא) ונשבע במזיד לוקה אף על פי שאין שם מעשה
לרוב חומר העגין חייבתו התורה מלקוח ובשוגג פטור בזו מן
הקרבן אבל בשביעת שקר והוא הנקרא ביטוי חייבה התורה קרנן
לשוגג עכ״ל הרב החיטך דבר הלמד מדב״ק דמשום חומר שבה
(בשבועת שוא) החמיר הכתוב לחייב אף שאין בה מעשה ולמדנו
גס כן דלעגין עונש יש חומר בשבועת ביטוי מבשבועת שוא דבה
פעור מקרבן ובשבועת שקר חייב קרבן על השוגג ואם כן כיון
שבשביעת שוא חייב מלקות מל שאין בו מעשה משום חומר שנה
הוא הרין או כל שכן שיהא חייב על שבועת ביטוי כשעושה מעשה
ולא יהיה פטור מפני מה שאפשר לעבור מל הלאו בלא מעשה
אך נראה שאי אפשר לומר כן שהרי אמר ר׳ יוחנן בשבועות דף
כ״א ע״א שבועה שאוכל ככר זו היום ולא אכלה איט לוקה לפי
שאין  ,בה מעשה הרי דלא אמרינן בשביעת ביטוי דמשוס חומר
שבה ליחייב על שאין בה מעשה ובעל כרחץ לומר דרק על
שבועת שוא הוא דאמר הרב החינוך דמשוס חומר שבה חייב אף
שאין בה מעשה משוס שבשעה שיצאתה מפיו היתה לשוא מה שאץ
כן בשבועה שאוכל ולא אכל ואם כן הוכחת הרב שרירה וקיימת
דעל כרחין לומר בטעם הדבר ובשבועת בטוי אף דכשנשבע
שאוכל ולא אכל פטור משוס דהוי לאו שאין בו ממשה מכל מקום
שלא אוכל ואכל כיון שאי אפשר לעבור על הלאו אלא על ידי
מעשה חשיב לאו שיש בו מעשה ומשום הכי חייב מלקות :
דבעיקר דבריו דאמר רב דבפסח אם לא נשאר לי חמץ
מקורס פסח לא משכחת שיעבור בבל יראה אלא על ידי
מעשה כגון שקונה חמץ או שחימצו בידים יש לפקפק לכאורה דהא
משכחת לה שלש עיסה בפסח על דעת לאפותה מיד ונאנס ולא
אפאה ונתחמצה והרי הוא בריא בחיובא לבערה ואם אינו מבערה
נמצא עובר בבל יראה בלא מעשה כלל דהרי הלישה בהיתר היתה
ואין כאן מעשה איסור וצריך להתיישב ואיה״ש יתבאר במקום אחר
(עיין לקמן אות קכ״ר):
הגחון שטר המלך שם (בהלטת חמץ סנ״ל) לפי מה
שהבין ברעתו הגאק בעל ספר שרשי הים היא שדעת
z

ולכאורה

אלא

לדסת

הרסב״ם

עדי המד
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סרמב״ם היא כמו שייחס אליו הרב המגיד דכל לאי שאפשר לעבור' מעשה שעל ידי קולו היא נחסמת אבל דבור שאיט בא לכלל מעשה
מלץ במעשה אף כשעבר בלא מעשה לוקה והוא'ששם היקשה לו לא ומימר דומה לחסימה ולאי שיש בו מעשה הוא שהרי מל יד
מל מה שכתב הרמב׳ס בריש פרק אחד עשר מהלכות שכירות מלות דבירו נתפסת הבהמה בקדושה עכ״ל וכונתו למה שכתט התוספות
עשת ליתן שכר השכיר בזמנו ואם איחרו לאחר זמגו עובר בלא דבבא מליעא הנ״ל ומה שכתב' שעל ירי קולו נחסמת כלומר והולכת
תעשה ואין לוקק עליו שהרי חייב לשלם דלמהלי האי ניעמא תיפוק ודשה עודנה חסומה ושוב כתב (הרב המגיד) ואפשר היה לי לימר
ליה דהוי לאו שאין בו מעשה ותירץ ומשום הכי הוצרך למעס זה שכל לאו שאי אפשר בו מעשה אלא דבור שאק הדבור קרוי מעשה
משוס דמשכחת לה מעשה כגק שבאותה שעה שלקח החפץ מיד אבל חסימה כיק שישנה במעשה גמור אף החסימה בקול היא
האומן כחזקה שקפה עליו חמה דהוי לאו שיש בו מעשה והיה חייב כמעשה וחף על פי שהביא בגמרא כאן ראיה לדברי ר׳ יוחנן ממימר
לולא הטעם שחייב לשלם והרב שרשי הים שם בתחילה פקפק בזה מכל שכן קמייתי לה וצריך להתיישב בזו בסוגיה הגמרא עכ״ל אשר
משיטת הרב החינוך ובסוף דבריו כתב שראה סברת הרב המגיד מתבאר מלשק זה שכינתו לומר שאין אנחנו צריכים למה שכתבו
הנז״ל (בראש כלל זה) וסיים ובכן דברי מר ניסו רבה (השער המפרשים דמשוס שמהקול נמשך מעשה הוי כלאו שיש בו מעשה
המלך) שרירין וקיימין עכ״ל ועם שהיה אפשר לומר שלא כן היא אלא אף אס אין נמשך מהקול שים מעשה מכל מקום כיון שכיף
דעת הרב שער המלך שהרי אין לט הכרח בדבריו אלא שאינט הלאו אפשר לעבור עליו במעשה חשוב לאו שיש בו מעשה אף
חופם בדעת הרמב״ם כשיטת הרב החינוך דאף כשעושה מעשה כשעובר עליו בלא מעשה ואס בן אף אס נאמר כמו שכתב הרב
כיון שאפשר בלא מעשה אינו לוקה אבל אין לט הכרח שסובר שביתת יום טוב דמה שהבהמה נמנעת מלאכול הוי מעשה מכל
לאידך גיסא דכשאפשר על ידי מעשה אף שעובר בלא מעשה לוקה מקום אין מתיישב בזה מה שקפה עליו ממשהה חמץ דהא לדידה
דשפיר מלם למימר דסבירא ליה בדעת הרמב״ם דכשאפשר לעבור לא בעינן שיהא נמשך שום מעשה מן העבירה שעובר עליה ואם
במעשה ושלח במעשה ,כשעובר במעשה חייב וכשעובר בלא מעשה כן טין שבבל יראה אפשר לעבור על ידי מעשה ממש היה ראוי
איט חייב מכל מקום כיון שהוא עצמו שתק לדברי הרב שרשי שילקה אף כשלא עשה "שוס מעשה וכן ראיתי להגאק שער המלך
הים שייחס אליו שדעתו כדעת הרב המגיד שתיקה זו הודאה היא בראשון מהלכות כלאים סוף הלכה ג׳ שהניח דברי הרב המגיד
בצריך עיק מההיא דהמשהה חמץ בביתו כיעויק שם:
שכן היא דעתו:
להעיר על הרב שרשי הים שדחה דברי הרב יבין שמועה ומצאתי ישוב נכון לקישיא זו שיישב הרב דק אמת בראש ספרו
דהרב המגיד סובר דיש לחלק דשאני התם בחמץ
במה שייחם להרמב״ס דקאי בשיטת הרב החיטך ואמר דזה
לא יתק שהרי כתב שאס עבר על בל יראה מל ידי מעשה לוקה שהניח ברשותו אין בו מעשה ואין שייך בו מעשה כי אס בחמץ'אחר
ושוב ראה שכן הקשה עליו הרב חזון נחום וכו׳ וחתר ליישב דברי הוא ששייך מעשה שיקנה אותו וכיוצא אבל חסימה באותה בהמה
הרב יבין שמועה אך חילק בטוב טעם כט״ל ואילו ,כשהביא סברת עצמה שייך לחסמה במעשה אלא שזה חסמה בקול לכן סבירא
הרב המגיד בדעת הרמב״ם אחז בפלך השתיקה כהוראה שכן היא ליה להרב המגיד כיק שאפשר לחסמה על יד מעשה אף כשחסמה
דעת הרמב״ם ולא יעיר דמדברי הרמב״ס דקעסיק בהו יש סתירה בקול חשיב לאו שיש בו מעשה אלי תורף דב״ק והגאון טדע ביהודה
לשיטת הרב המגיד שאם כדבריו'אמאי כתב הרמב״ם שאיט לוקה בתניינא סי׳ ע״ו (בד״ה ומה שהקשה עוד) אף הוא היה מתכוק
על בל יראה אלא אס כן משת מעשה הלא אף כשלא עשה מעשת ליישב קושיא הנ״ל ודבריו לא רחוקים הם מסיגטן דברי הרב דן
היה לו ללקוח משום שאפשר מל ירי מעשה וכמו שהקשה כן הרב אמת וז״ל ונס זה לא קשה דהרב המגיד קאמר היכא שיכול לעבור
חשק שלמה בסי׳ א׳ הגהת בית יוסף אוח ח׳ והרהיב לומר מפני על ידי מעשה חייב גם בלי מעשה והייט כמו חסימה שהרי יכול
קושיא זז שסברת הרב המגיד אינה אמת בדעת הרמב״ס כיעי״ש לעבור עתה לאו זה במעשה וזה דומה למה שאמרו כל הראוי
ושם ליין לעיין בחזון נחום סדר קדשים ד׳ קמ״א ע״ב וכנראה לבילה אין בילה מעכבת בו אבל המשהה חמץ הרי מל ,חמץ זה
שהרב חזק נחום גס כן הקשה מל הרב המגיד מדברי ,הרמב״ם אי אפשר לעבור במעשה שהרי כבר הוא שלו ואין בידו למכרו או
הללו והרב שרשי הים (בדבריו אשר בשער המלך הנ״ל) כתב שהרב להפקירו ולחזור ולזכות בו שהרי איט ברשותו לח להפקירו ולא
חזק נחום בח״א ד׳ קמ״א ע״ב הקשה על הרב יבין שמועה מדברי למכרו וכו׳ זכיק שאק בידו לעבור עליו בקוס עשה לכן חינו לוקה
הרמב״ס הללו ואין ספר חזון נחום הנ״ל מצוי אצלי לעיין בדב״ק וט׳ אלו תורף דב״ק ושני הנביאים נתנבאו בסיגטן אחד והוא
אם גס על שיטת הרב המגיד הקשה או לא הזכיר שיטח הרב
ישוב נטן:
כתב בנודע ביהודה סס דעד כאן לא אמר הרב המגיד
המגיד והרב שביתת יום טוב בנימוקיו על הרמב״ס בהלכות שכירות
כן אלא בחסימה שהקיל הוא גס כן על כל פנים קצת מעשה
פרק י״ג כתב ששמע מקשים על הרב המגיד מדברי הרמב״ם z
הנ״ל דלפי חילוק הרב המגיד היה לו ללקות גם כשהשהה בלא אבל המשהה חמץ שאק שס שום מעשה לא מהני מיד מאי דמשכחת
מעשה וכתב דלא קשיא מידי משום דיש לחלק דשאני חסימה דאפילו לה על ידי מעשה ויישב בזה מה שהקשה הרב השואל על דברי
בקול נעשה מעשה על פיו שהבהמה נמנעת מלאכול ובכי האי הרב המגיד ממה שכתב הרמב״ם בפרק י״ב מהלטת עבידה זרה
גוונא הוא שחילק הרב המגיד לא כן גבי חמץ דבהשהוחו אק שום שאק המתגלח לוקה אלא אס ק סייע למגלח דלדברי הרב המגיד
מעשה עכ״ל ודבריו דחוקים מאד דמניעת הבהמה מלאטל קא אף אס לא סייע יהיה חייב כמו בחסמה ולהנ״ל ניחא דכל שאין
חשיב לה מעשה ויותר נכון היה לומר דשאני חסמה בקול שמל בו שום מעשה ולא שום דבור גם הרב המגיד מודה דלא חשיב
ידי הקול הולכת ודשה וזה חשיב מעשה הנמשך מחמת הקול דאף
לאו שיש בו מעשה:
שאיט עובר על הלאו על ידי מעשה חשיב זה כעובר במעשה כמו
הרמב״ם בשני מהלטת עבודה זרה דן ג׳ (בלאו דאל
שביארו התוספות בבבא מציעא ד׳ צ׳ ד״ה רבי יוחנן אמר שהקשו
תפט אל האלילים) נראה שלא כשיטת הרב המגיד
שם דר׳ יוחנן אדר׳ יוחנן דהכא קאמר דחסמה בקול חייב דעקימח ולא כשיטת הרב החיטך שהרי כתב וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא
שפתים הוי מעשה ואיהו גופיה קאמר כל לא חעשה שאין בו מעשה עושה מעשה הרי זה לוקה ולשיטת הרב המגיד היה הדן טתן
בהופכו לשיטת הרב החינוך
אין לוקק עליו ותירצי דשאני חסימה דמיתעביד מעשת על ירי קילו שאף אם לא עשה מעשה ילקה
שהולכת הפרה ודש• והיה לו להרב לומר ק ולא לומר .שנעשה אף כשנפנה אחריה בדרך שעשה מעשה לא ילקה וראיתי להגאק קיבץ
מעשה מה שהבהמה נמנעת מלאכול שוב ראיתי שכן כתבו החושפות על יד שם שהביא בשם מהרש״ל דמשכחת מעשה בראיה כגון שהיתה
בשבועות ד׳ כ״א ע׳יא בד״החוץ כלשון הרב שעל ידי קולו הבהמה מכוסה וגילה לראותה וסיים והוי יודע דמוכח מדברי רביט כאן
דאף דלאו זה משכחת בלי מעשה מכל מקום כיק דעביד מעסה על כל
 נמנעת מלאכול עי״ש:שגס בזה לא יתכן ליישב דברי הרב המגיד שהרי כבר פגים מיחייב רלא כמו שכתב בספר החיטד דכל שאפשר בלא מעשה אף
הביא הרב המגיד מה שכתבו המפרשים דמה שאמרו שיש בו מעשה אין ליקק עכ״ל וכנראה לא זכר שר שיטת הרב המגיד
שלא כשיטתו מדהצריך שחכה
נחסימה דעקימס שפתים הוי מעשה הוא ’מפני שדבורו בא לכלל שאם כן היה לו לומר דמוכח גס
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מעשה אמנם חמיה לי א*ך נחה דעתי להוטח מדברי הרמב״ם אלו תורך דברי הרב מרכבת המשנה ואס כן אין לט הכרח שהרסב״ס
סיבר כשיטת הרב המגיד:
הללו דלית ליה נשימת הרב החינוך והלא הרב החינוך עצמו בריש
סרשח קדושים במצוה רי״ג (אל תפנו אל האלילים) סיים בזה הלשון
לפי מה שכתב הרב החינוך בפרשת יתרו במצוס ל׳ גט לא
השא דאך שאינו עושה מעשה לוקה מפני חומר שבה כמו
והעובר עליה ופנה אחר עבודה זרה בדרך שיהא עושה בה מעשה
לוקה ותיקשי ליה לפי שיטתו לא היה ללקות כשעשה מעשה כיון כן יש לומר בעבודת כימ״ז שמפט חומר שבה לוקה אך בלא ממשה
שאפשר לעבור על הלאו בלא מעשה ומה שניישב להרב החיניך ואם כן אין מזה הכרח דהרמב״ס סובר כמו שכתב הרב המגיד
ניישב להרמב״ם ואין לנו הכרח מזה דלית ליה נשימת החינוך :לדעתו שוב ראיתי לרביגו החינוך בפרשת משפטים סצזה פ״ו (ושם
להגאון מנחת חינוך שם שעל מה שכתב בחיטך שאם אלקיס אחרים* לא חיכירו) שכתב בענייט עבודת טמ״ז שלוקה בלא
פנה אחר עבודת כומ״ז בדרך שהוא עושה בה מעשה מעשה מפני חימר וז״ל והעובר עליה ונשבע בדבר מכל הנבראים
לוקה כתב וז״ל אך שדעת הרב המחבר בלאו שאפשר לעבור בלא שיאמינו בה הכופרים הסכלים מצד הגדולה חייב מלקוח  pכתב
מעשה אין לוקיו אך אס עשה מעשה זה דוקא אס הדבר שעושה היה הרב ז״ל ואך על פי שאין בזה מעשה מרוב -חומר פטדת כומ״ז
יכול לעשות בלא מעשה ועשה לא נקרא מעשה לענין מלקוח אבל הוא עכ״ל הרב החינוך וכונתו לפי הנראה היא לסלק השגת הראב״ד
אם הלאו לא נוכל לעבור רק במעשה אך שבלאו הזה בכללו בסוך פרק חמישי מהלכות עכומ״ז (על מה שכתב הרמנ״ם דהטדר
דברים שאק בהם ממשה לוקין על העשיה עיין בשער המלך הלכות בשמה לוקה) שזה לא אמרו בגמרא אלא למאן דאמר לאו שאין בו
חמץ ומצה וכתבט לעיל מזה עכ״ל והנה מה שכתב לעיל מזה לא _ מעשה לוקין עליו ולית הלכתא הכי וכו׳ מי״ש לזה קאמר דשפיר
ידעתי כעו .איה מקום כבודו‘ואמנם דברי השער המלך שרמז לפי  >5לוקה אך לדירז דלאו שאץ ט מעשה אין לוקין משוס דשאני פכימ״ז
f
הנראה הן הן הדברים שכתבתי למעלה (בד״ה ושיטת הרב החינוך) ;:מפני חומר שבה ונראה שמפני זה לא הקשה הרב החינוך בפרשת
ואיר מבין בעניותי איך יתיישבו בזה דברי הרב החינוך שלפנינו ;.יתרו מצוה ז״ך (לא תעשה לך פסל) על מה שכתב הרמב״ס שאין
שלפי הנראה אין הנדון דומה לראיה כלל דהתס גבי בל יראה<;׳הפרש בין שיעשה בידו או יצוה לעשות מדקיימא לן אין לוקין על
שפיר קאמר הרב שרשי הים דמאחר שבאם לא היה לו חמן מקורס?;■ לאו שאין בו מעשה רק .חמה עליו מדאין שליח לדבר מבירה
הפסח כלל לא משכחת שיעבור בפסח בבל יראה אלא אס כן עשה <> ,והמשלח פטור כיעויין שם והיינו משוס דגבי עכומ״ז משוס חומר
בו מעשה שקנה חמץ או שחימצו בפסח משוס הכי לא מיחשבז שבה הדין טחן דלוקה אך שאין בו מעשה כמו שביאר בפרשת
זה לאו שאין בו מעשה לרון בו שאך אס עשה מעשה לא ילקה' משפטים הנ״ל וכן ראיתי להרב מקנה אברהם במהדורא בתרא
שזה לא נאמר אלא בלאו שבזמן שעובר בו על ידי מעשה יתכן סי׳ רכ״ז שכתב כן אלא שהוקשה לו על מה שכתב במציה רי״ג (אל
לעבור בו גס בלא מעשת אבל בל יראה בפסח (כשלא היה לו תפנו אל האלילים) והעובר עליה ופנה אחר אליל בדרך שעשה בה
חמץ קודם פסח) שאי אפשר בלא מעשה אינו נירון בדין לאו שאין מעשה לוקה והיה לו לומר דאך בלא עשה בה מעשה לוקה משוס
בו ממשה (אלא שאני הדל כתבתי למעלה שיש לפקפק בזה דהא חומרא דמכומ״ז וגס מרן כסך משנה נסוך פרק חמישי מהלכות
משכחת גס בכי האיגיונא לעבור בפסח בלא מעשה כנז״ל בד״ה עכומ״ז (ברין טרר ונשבע בשם עכומ״ז) כתב לחלק בין שאר לאוי
אלא) אבל בפונה אחר עבורה זרה על ידי מעשה הרי באותו הזמן דלית בהו מעשה ללאו דעטמ״ז רמשוס חומר עכומ״ז לוקה אך שאץ
שפונה במעשה יכול גס כן לעבור בלא  .מעשה ואס כן הרי הוא
בו מעשה ועיין להרב מראה הטגה בדך ב׳ ע״ד:
על
כשאר לא תעשה דעלמא שאפשר לעבור מליו במעשה ושלא
לחם משנה בפרק י״ט מהלכות סנהדרץ הלכה ד׳ נטפל
.ליישב השגת הראב״ד הנ״ל ומוקים לדברי הרמב״ס בשעשה
ירי מעשה שהדין הוא לפי שיטת הרב החינוך דאך שעובר על ידי
מעשה איט לוקה ולמה כתב שאס פנה בדרך שעשה מעשה לוקה מעשה עי״ש וכנראה לא ראה דברי הרב החינוך בזה ורביט מוהר״י
וחיפשתי בספרים וראיתי להגאון אבד״ק ראווא יצ״ו בספרו דרך קולון בסוך שרש ע״ו כתב ליישב השגת הראב״ד הנ״ל על פי סברא
המלך בהלכות עכומ״ז פרק ב׳ ד׳ כ״ג ע״א בפירוש הקצר (בד״ה דמשוס דקיימא לן כל המודה בעכומ״ז ככופר בכל התורה .כולה
בדרך שעושה) שנמשך אחר דברי הגאון מנחת חינוך בישוב דברי כדנפחא לן מקרא אם כן כשהוא עובר על לאו עכומ״ז אפילו הוי
רביט החיטך בזה על שי מה שכתב בשער המלך הלכות חמץ שבכללות ואין בו מעשה מכל מקום לא גרע מעובר על לאו מלאוי
 aכנז״ל ולי הדל דבריהם תמוהים במחילת כבוד תורתם הרמה כמו התורה שיש בו מעשה ואינו בכללות שהרי הוא כעובר עליהן וכתב
שהכריחו להרמב״ם לפרש כן ולא לפרש השמועה כפשטה דכר׳
שכתבתי ותו לא מירי:
יי*’
דמדברי הרמב״ם בהלכות עכומ״י פרק ג' ח ט׳ מוכח יהודה הוא דאתיא ולא כרבנן משום דסתמא דמתניתץ תני דינא
דסבירא ליה כשיטת הרב המגיד שהרי כתב דהעושה דהמגפך וכו׳ ודינא דהנורר בשמה בתרי בבי ומדלא מרבינהו ותט
עבודת כומ״ז לעצמו אך על פי שלא עשאה ■בידו לוקה והקשה להו בחדא בבא שמעינן שאין דיניהם שוה דבחדא לוקה ונחדא איסו
הרב לחם משנה כשלא משאה בידו אמאי לוקה הא הוי לאו שאין לוקה והלכה כסתם משנה אלו תורך דב״ק ובין למר ובין למר אץ
בו מעשה ותירץ דכיון שהאחר מושה בשליחותו הוי כאילו עשה הוא לט הכרח מדין העושה עבודה הנ״ל דסבר הרמב״ס כשיטת הרב
מעשה וחייב ותירץ זה דחוק ורבים אשר היו תמהים דאין שליח
•>/
המגיד לדעתו:
לדבר עבירה וכמה דיות נשתפכו בזה ועוד חמה מרן הפרי חדש ך׳ן אמת שראיתי להרב מקנה אברהם במהדורא בחרא סי׳ רכ״ז
 1שערער על דברי הרב החיטך במה שכתב דמשום חומר
בנימוקיו על הרמב״ם בספר מים חיים והוצרך ליישב דהרמב״ם
איירי כשסייע להעושה וגס זה הוא דוחק אבל אם נאמר דסבירא עקומ״ז לוקה על לאו שאץ בו מעשה אך דקיימא לן בעלמא לאו
ליה כשיטת הרב המגיד דכל לאו שיש בו מעשה אך כשעובר בלא שאין בו מעשה חין לוקין עליו דאם כן בסנהדרין ד׳ ע״ג ע״א
מעשה חייב מתיישבים שפיר דברי הרמב״ם הללו וכן ראיתי להרב דמתמה הש״ס וכי עונשין מן הדין ומסיק הש״ס קסבר עונשין מן הדץ
מראה הטגה בהלכות עבודת כומ״ז שם שיישב קושית הרב לחם מאי קושיא ואמאי דחיק חנפשיה למימר דקסבר עונשין מן הדין לימא
משנה על פי שיטת הרב המגיד עי״ש אמנם הרב מרכבת המשנה דשאני עכומ״ז דהוה פגם גבוה ומשום הכי אך דבעלמא אץ עונשין
אלפאנדרי תירץ קושית הרב לחם משנה דמה שלוקה הוא מפני הכא עונשין מן הדין ודוחק לומר דאץ הכי נמי דהוה מצי לשנויי
קני ת העטמ״ז וההישבה אצלו דעביר מעשה ולמד כן מדברי רביט הכי אלא דהש״ס הא קמשמע לן דקישטא דמילתא דסבירא ליה־
בספר המצות שכתב במצוה שניה ואך על פי שעשאה לו זולתו להאי תנא עונשין מן הדין הרי דהרב מצא סתירה לסברא זו מסוגיית
במצותו עובר משוס שני לאיין רוצה לומר  .שעובר על עשותה בידו הש״ס מכל מקום כבר יישב שם סתירה זו ת״ל או אפשר דכונת
אפ־לו עשאה לזולתי ועובר גם כן משוס שקנה עכומ״ז ושבה אצלו הש״ס דמם ק קסבר עונשין מן הרץ רוצה לומר בהאי עניינא
הפילו עשאה לו זולתו ולכן לוקה שתי מלקיות עכ״ל הרי שמה דאיירינן בה סבר עונשין מן הדין ובזה יש ליישב דברי הרמב״ס
שכתב כאן רביט אך מל פי שלא עשאה בידו לוקה הוא מה שכתב בשלישי מהלכות עטמ״ז דץ ט׳ (הנז״ל בד״ה איברא) להצילו
זמצוה ספנית דה־ב נס טממא מפגי שקנה עכימ״ז יאית ביה מעשה מקושיית הרב לחם משנה דהר לאו שאין בו מעשה ולפי מה שכתבתי
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לא קשיא סיד עכ״ל ומשכאר דאף דאשיטיא קטא כתב שמא
חמן שישיא בפלא מיסא מינח ניחא ליס ומיישב בהט

“flyi
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דבריהרמב״ם:
וכעיקר קושיחו אני חמיה דמה מנין אץ עינשץ מן הדין
להא דלאו שאץ ט מעשה דסנס ידוע דבהא דאין עונשין

מן סדין אמור רבק שרי טעמי א) מה שבתבו הרבנים הליסת
אלי וקרק אהרן אולי יש אתו פירכא להקל וחומר ונעלם מאתט
ואם ק אף במידי דעבודה זרה נראה דאיט ברץ לענוש בקל וחומר
דון דסספקא לן שמא קל וחומל פריכא הוא ואץ מעגישין מספק
ב) מה שכחב הגאון מוהרש״א בסנהדרין ד ,מ״ג דטון דהלמדחמור
יש לומר דמשוס  .שגדול מוט מנשוא לא ניחא ליה לקודשא בריך
הוא דחיהו♦ ליה כפרה ויש לטעם זה סמוטם דרבנן מהש״ס כמו
שכתבשי בשדי חמד במערכת האל״ף אוח ש״ל ולטעם זה ודאי
מסחברא דבעטמ״ז שהיא עבירה חמורה לא נעניש מקל וחומר
ט היכי דלא חיהוי ליה כפרה אבל לענץ מאי וקיימא לן דלאו שאץ
ט מעשה אין לוקין עליו דהטעס הוא דמשוס שהעבירה היא קלה
מפד שאץ בה מעשה אץ לוקץ עליה בזה שפיר יש לומר דחוסר
האיסור חשוב כעבירה שיש בה ממשה ולוקין עליה:
ןטל מס שהקשה הרב החיטך בפרשת יתרו מלוה ז״ך הנ״ל על
׳ הרמב״ס דמצוה לאחרים טיט משלח וקיימא לן משלח פטור
:חב הרב מקנה אברהם דלפי שיטתו דמשום חומר דעבודה זרה
לוקה אף שאץ בו מעשה היה לו ליישב דברי הרמב״ס נמי דט
היט דחומר דמבודה זרה מהני למילקי מל שאץ בו מעשה הכי
נמי מהט לחייב את המשלח אף דבעלמא פטור לכאורה איט
מובן דהא אית לן שגי כתובים הבאים כאחד דחייב המשלח
וקיימא לן דאין מלמדן ויש לומר שכונתו דבעלמא אץ שליח לדבר
עבירה וחייב השליח ויש שחייב המשלח ופטור השליח ובעכומ״ז
משוס חומרא דעכומ״ז חייב המשלח גם כן וכתב עוד דמה שלא
הקשה הרב החינוך מל הרמב״ס מדקיימא לן לאו שאין בו מעשה
אץ לוקץ מליו יש לומר דסבירא ליה להרב החינוך בדעת הרמב״ם
כמו שכתב הרב המגיד לדעת הרמב״ס דכל ששייך מעשה באותו
הלאו אף כשעובר'בלא ממשה לוקה ואץ נכון בעיני לומר ק
דמסחברא שאם הרב החינוך היה מנין בשיטת הרמב״ס כסברת
__ הרב המגיד לא היה כוחב בסתם היפוך שיטתו:
עוד שס (מקנה~אברהםךישדעח המרדני בפרנךהזה3
כשיטת הרב המגיד ובזה מיישב קישיח מק הבית מסף
בחשן משפט סי׳ א׳ ס״ק י״ב מל מה שכתב המרדכי דלוקין על
הונאת דברים והא הוי לאו שאץ בו מעשה וכו׳ דיש לומר שדעתו
כשיטת הרב המגיד דכל שאפשר לעבור במעשה לוקה אף כשעובר
בלא מעשה והכא שאפשר לעבור על ידי מעשה בהונאת ממי;
לוקה ינמי על הונאת דברים שאץ בה מעשה אלו חורף דב״ק
ראה זה חדש שדעת הרב היא דלשיטת הרב המגיד לאו דוקא
כשהוא בענץ שלוקין מל הלאו כשעובר אותו במעשה הוא דגם
בשלא מבר מל יד מעשה לוקה אלא אף אם אץ לוקין עליו
כשעובר על יד מעשה כגון זה דמאגה את חבירו בממון על ידי
מעשה איט לוקה משום דהוי לאו שניתן לתשלימץ מכל מקום בעבר
בלא מעשה דהייט בדברים שלא ניחן לתשלומץ כיון ששייך לעביר
עליו במעשה גס כשעובר בדברים נחשב כמעשה ולוקה אף על גב
דעל המעשה עצמו אינו לוקה אך הרב חשק שלמה בסי׳ א׳
הגהת בית יוסף אות ח׳ אף שעלה בדעתו ליישב קישית מרן הבית
׳וסף והיה בהניח דהמרדכי קאי בשיטת הרב המגיד דכל שאפשר
על יד ממשה לוקה אף כשלא עשה מעשה והנא נמי טון שאפשר
מל יד מעשה דהיינו על יד מקח וממכר לוקה אאונאת דברים אך
לא נחה דעתו נזה דמאחר שאין לוקין עליו כשעובר טל ידי מעשה
איט בדן שילקה כשעובר בלא מעשה דדיו לבא מן הדין יכו' עי״ש
וקישית מק הבית יוסח על המרדכי הנ״ל קשיא ליה נמי להרב
לחם משנה בספרו צחם רב סי׳ ו׳ וחידוש הוא שלא ראה שכבר
קדמו בזה מרן הבית יוסף:
ןטל דברי סרב חשק שלמה הנ״ל ראיתי בספר יקהיל שלמה ד׳
 9ז׳ מ״ב שהקשה למה רוצרד לומר שאונאה ישנס במעשה
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על יד מקח וממכר הלא כאונאת דברים עצמו משכחת ממשה
דהאמכלל אונאת דברים היא היו חסרים מבקשים חטאה לא
יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שאץ להם וס׳ וכמו שפסק
בפרק י״ד מהלכות מכירה הלכה י״ד ואם  pאם אמר ק למי
שמבקשים חמאה ועל פי דטרו סלט שם זה חשיב ממשה במו
שכחב הרב שביתת יום טוב גבי חסימה דביק שסל יד קולו
נמנעת הבהמה חשיב מעשה ואם ק מציט בהונאת דברים עצמה
דאיכא מעשה ולט אפילו בדבריי ממש שאץ בהם מעשה הדץ
טחן שיהא לוקה אלו חירף דבריו והנה ודאי הלב חשק שלמה לא
סבירא ליה כהרב שביתת יום טוב 'דטעמי של הרב המגיד גט
חסימה היא משום שטק שעל יד קולו נמשך שעושה הבהמה
מעשה משום הכי הוא דלוקה שאם  pמאי מקשי על הרב המגיד
ממשהה חמן דאינו לוקה הא לתסליכא שוס ממשה אבל בחסימה
הא נמשך מעשה מהחסימה בקול אלא ודאי מוכח דסבירא ליה
בדעת הרב המגיד דאף היכא דלא מיתעביד שום ממשה מחמת
העבירה דשלא מל יד מעשה גמי טון שאפשר לעביר הלאו מל
יד מעשה לוקה כשעובר שלא מל ידי ממשה אף אם אין נמשך
מזה שוס חמשה דאץ שום עדיפות במאי דגמשך חזם שוס חמשה
וכבר כתבתי למעלה (בד״ה ובאמת)  pcמחבאני מדברי הרב
המגיד סי״ש ואס כן לפי שיטתי שפיר הוצרך להביא דאיחא במעשה
על יד מקח וממכר וט':
ןטןד נראה דאפשר לומר דבאונאת דברים ממש אץ לט לומר
דמשום שאם היו החמרים הולכים אצל אותו פלוני על פי
z
דבורו דהוי מעשה משוס הכי חייב גס בלא שום מעשה מל דרך
שכתב הרב שביתת יום טוב גבי חסימה משום דשאגי חסימה
דהבהמה וראי מה שהיא עישה איט אלא מחמתו וחכתו של בעל הקול
ולכן המעשה ההוא נחשב כאילו משהו בעל הקול בעצמו אבל ארס
דבעל בחירה הוא ואי בעי לא סביר כלל וט עביר אדעתא
דנפשיה הוא דעביד הנה בט הא ודאי מסחברא והמעשה שיעשה
העושה מל פי דבורו של חברו לא נחשב כאילו עשהו חברו וכל
שק שלא נוכל לומר שיועיל מעשה כזה לחייב מלקות גס כשאץ
שום מעשה כלל כמו שחושב הרב יקהיל שלמה וק ראיתי להרב
דן אמת בריש ספרו שמל חמיהת מק הבית יוסף על המרדט
מדקיימא לן לאו שאץ בו ממשה אץ לוקין מליו כתב בשם הרב
בית מושב שתירץ דהמרדט איירי שזה שנתאנה הלך ועשה מעשה
על פי זה וכמו שכתבו התוספות גבי חסימה דר׳ יוחנן דאמר
מקימת שפתים הויא מעשה היינו משום שהבהמה הולכת ורשה
וכחב על דבריו וליתא דבהמה שאני ובודאי מקימת שפחים מושה
מעשה לא כן המאנה את חברו שאינו מלוי דעתו בדעת אחרים
מכ״ל וכיגתו למה שכתבתי דאדם דבעל בחירה הוא לא נוכל •לימר
שמה שעשה על פי דבורו של המאנה אוחו נחשב באילו משאו
המאנה עצמו וזה ששיט :
לגלולה מזו ראיתי להרב מוהר״א פאלומבו בספר יו המלך
בהלכות שכירות פרח י״ג דן ב׳ שנתב דאף מה
שמישה העבד על פי ציור :רבו לא נחשב כאילו רבו פשה ממשה
זו והוא ששם הביא מה שכתב הרב המינור בפרשת בהר מצוה
שמ״ה (שלא נעבוד בעבד עבודה בזויה) דחינו לוקה אף שעשה
מעשה ותמה עליו מאי שנא מחסימה דמשוס שהיא ששה מעשה
על פי דבורו חשיב הקול מעשה וחייב אליבא דר׳ יוחנן וקיימא לן
כויתיה וכתב על זה וז״ל ואמר לי הרב מוהר״ר יעקב המון
דאמרינן בפרק קמא דהירושץ דעבד אדעתא דנפשיה קאזיל ומשום
הט קראו ובא אצלו לא >ןראו מה שאין  pהבהמה ואם  pהנא
נמי עבד לא דמי לבהמת ונמצא שנעבד איט עושה מעשה כלל
ענ״ל יש טעות סיפר בדב״ק דמה שכתב לא קראו צריך להיות לא קנאו
וטנתו למאי דאמר־נן בדף כ״ב ע״ב תקפו ובא אצלו קנאו קראו ובא אצלו
לא קנאו ואמרינן התם בהמה אדעהא דמרא אזלא מבד אדעהא
דנפשיה אדל ולכן גט בהמה הוא• דאיכא למימר דמה שתעשה
בסבת המשמיע קולו חשיב כאילו עשה החוסם מעשה מה שחץ
כ; באדם ואש אמרו כך בעבד כל שנן בשאר אדם ואף ששסאכחי
לאו עבדו הוא מכל מקום למוט דש לחלק בץ נהמס (אדם
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וכמו שנתב סרב דן אחת לחלק מדנפשיה לההיא והאומר לתמרים
לט אצל פלוני ותלמוד ערוך הוא בידינו כגז״ל:
 Tיש לומר אההיא דאימר לתמרים לכו אלל פלוני ונו׳ ואפילו
למה שכתבו ההוספות דנועמא וחסימה הוא משום דבדנוריה
קענוא מעשה האומר לתמרים וכו׳ לא חשיב מעשה וכמו שחילק
הרב לחם משנה בפרק ח״י מהלכות סנהדרין נין חסימה ועדים
זוממץ למימר דבחסימה וזוממין בקולם נמשך מעשה האיסור בעצמו
שהיא החסימה וההריגה שמתחייב הניוין על ידם אבל מימר אין
המעשה הנמשך אסור ולעשות חולין קודש אין שום איסור ולהכי
מימר מיקרי לאו שאין בו מעשה והכי נמי המעשה דהיינו מה
שילכו החמרים אצל אוחו פלוני איני מעשה איסור ולכן אך שמה
שהלכו הוא על ידי דבורו לא חשיב מעשה :
מחלוקת הרב החינוך והרב המגיד נלאו שאפשר על
’ ידי מעשה ושלא על ידי מעשה עמד הגאון חתן
סופר בדך קל״ז (בד״ה והנה בדבר) להסביר מילתייהו דרבנן קרישי
והסברא שמצא לשיטת הרב המגיד היא על פי הנחה דלא אמר
הרב המגיד דכל שאפשר לעבור במעשה אך כשעיבר בלא מעשה
לוקה אלא דוקא בכגון חסימה ובדיבוריה מיחעביד מעשה אבל
היכא דלא מיתעביד שוס מעשה מורה דאיט לוקה ומיישב בזה
קושיח הגאון חחם סופר ביו״ד סי׳ רכ״ז אי אמרינן דשבועה בכתב
לוקה אמאי אמר ר׳ יוחנן כל לאו שאין בו ממשה אינו לוקה חון
מנשבע ומימר וכו׳ ואמר עוד לא חיתני מימר דבדבורא עביר
מעשה הא לשיטת הרב המגיד גם נשבע כיק שאפשר על ידי
מעשה לא חשיב לאו שאין בו מעשה אך להנ״ל ניחא ושבועה
ומקלל לא איחעביד מעשה כלל והרב המגיד לא אמר אלא היכא
דמיתעביר מעשה אלו חורך דב״ק ואני הדל כבר כתבתי למעלה
(בד״ה ובאמת שגס בזה) שמדברי הרב המגיד מתבאר היטב דלא
במי שיהא מיתעביד מעשה כלל אלא כל לאו שאפשר לעבור עליו
טל יד מעשה לוקה אך כשעובר בלא מעשה ולא מיהעביר שוס
מעשה עי״ש והבוחר יכריע :
להודיע כי אחר כמה שנים שכתבתי כל הנתיב בקונטרס
זה בהאי כללא דלאו שאין בו מעשה דפליגי הרב החינוך
והרב המגיד בלאו שאפשר לעבור עליו במעשה ושלא במעשה אם
לוקין או לאו כמו שכתבתי בריש כלל זה הגה עתה בשנתינו היא
אסת״ר השגתי ספר יקר נר מצוה וראיתי להרב בח״א סי׳ ג׳
אות ח׳ ששם שלום כין הרב המגיד עס הרב החינוך ואלו ואלו
דברי אלקי״ם חיים והכי אמר רב דעד כאן לא כתב הרב המגיד
דכי עביד ליה בלא מעשה נמי חייב אלא בלאו שעיקרו הוא נאמר
על מעשה כגון חסימה דכחיב לא תחסום שור בדישו דמשממוחו
שלא לחסמה בידם וכיק שישנו במעשה גמור אך החסימה בקול
הוא כמעשה אבל בהנהו לאוי שכתב הרב החינוך שאין לוקין עליהן
אך שעשה מעשה (שהזכירם הרב נושנה למלך ברביעי מהלכות
מלוה דין ו׳ בד״ה והנה כל מה שכתבנו ובדפוס הראשון שנדפס
המשנה למלך לעצמו דברים אלו הם בדך מ״ה ע״ג שהביא דברי
הרב המגיד וכתב מל זה הן אמת שחילוק זה שכתב הרג המגיד
הנה הרב בעל החינוך אזיל לאידך גיסא שכתב במצוה שמ״ה
ושמ״ו דכל לאו שאפשר לעבור עליו מבלי מעשה אך שנעשה בו
שוס מעשה לאו שאץ בו מעשה נקרא ודברי הרב החיניך הם
במצות לא ימכרו ממכרת עבד ושלא לעבוד בו עבודת פרך) נזה
גס הרב המגיד מודה שכן היא גם כן רעת הרמב״ם וטעמא
משום דעיקר קרא קמזהר על דבר שאין בו מעשה ומשוס הכי
אין לוקק עליהן כלל אפילו כשעשה בו מעשה דבחר עיקרו אזלינן
ועל פי חילוק זה יהי שלום בין הרב המגיד והרב החינוך והוקשה
לי להרב נר מצוה מלאו דאל תפנו אל האלילים דאך דעיקרו קא
מזהר על דבר שאין בו מעשה כמו שדרשו אל חפנו אל מדעתכם
כתב סרמב״ם בשלישי מהלכות מכומ״ז דהנפנה אחריה בדרך
שעושה מעשה לוקה וכתב ליישב דעכומ״ז שאני דמשום חומר שבס
בדין הוא שילקה אך שעיקר הלאו קא מזהר מל דבר שאין ט
מעשה וטור האריך שם בכלל זה ועם ני לא פניתי לעיין עתה
נזה כתבתי רב״ק ולעת הפנאי לך תנאי נל״ן איס״ש ועיין בדברי
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הגאון חתם סופר המובא לקמן בכלל י״ד ובמך הסימן כסב
(בנר מצוה) בקיצור שירות הטשרין מתוך כל מה שפלפל באותו
סימן והס כ״ו כללים ובכלל ב׳ וכלל ג׳ כסב וז״ל לאו שאין ט
מעשה אך על פי שעשה בו שום מעשה אץ לוקין עליו כיק
שאפשר לטבור עליו מבלי מעשה והני מילי היכא דעיקר קרא
קמזהר על דבר שאין בו מעשה אבל היכא דעיקר קרא קא מזהר
על דבר שיש בו מעשה אס עשה בו מעשה לוקה אך על פי
שאפשר לעבור עליו מבלי מעשה ובאיסור עכומ״ז אפילו לא עשה
בו מעשה כלל לוקה כגון הנודר או הנשבע בשמה וכן כשציוה
לאחרים לעשות לו כומ״ז לעובדה אך שלא עבדה לוקה עכ״ל
(ולפוס ריהטא נראה רמה שנתב אם עשה בו מעשה לוקה
צריך להגיה אך אם לא עשה בו מעשה לוקה שהרי בפנים כתב
דכשעיקר קרא קא מזהר על דבר שיש בו מעשה כמו בחסימה
חך אס לא עשה מעשה לוקה):
אחר איזה חדשים השגתי ספר סט מבין ח״א וראיתי להרב
שהאריך על דברי הרב נר מצוה הנ״ל ושדי בהו נרגא
דהא בלאו דלא יראה ולא ימצא כתבו הרמב״ם והרב החינוך דאיט
לוקה אלא אס כן עשה מעשה ולאו זה עיקרו משמע דהוא בלא
מעשה והכי משמע פשטיה דקרא דלא יעבור עליו בלא מעשה
דהיינו שלא יהא יושב ובטל מלהשביתו ולא איירי קרא שלא יקנה
ושלא יחמן ואם איתא לכלליה דרב נר מצוה כי קנהו או חמצו
בפסח אמאי לוקה הא עיקר קרא אתא לאזהרה בלא מעשה וט׳ אלו
תורך דב״ק בדך ל״א ע״ב ובעמוד ד׳ עי״ש וגם מל מה שכתבתי
למעלה (בד״ה ושיטת הרב החינוך) שהרב חזק נחום דחה דברי
הרב יבין שמועה ושהרב שרשי הים יישב דבריו שהרי הרב החינוך
עצמו כתב כן וכו׳ ראיתי להרב פני מבין שם שכתב כן ותמה טל
איזה רבנים שכתבו לדחות דברי הרב יבין שמועה בזה וכתב בדך
ל״ב סוך ע״ב סוך דבר דברי הרב יבין שמועה צדקו מאד זט׳:

שוב

כלל ע) לאו שאין בו מעשה וכו׳ לשיטת הרב המגד שהזכרתי
באות י״ב חירש הרב קרבן אליצור דך קנ״ו ע״א
דדוקא היכא דאיכא מיהא דבור מה שאץ כן רואה כלאים
ומניחן עי״ש ובזה יש ליישב קושיית המפרשים מההיא דמשהה
חמץ דכתב הרמב״ס דשלא טל ירי מעשה איט לוקה וק
ראיתי להגאין נודע ביהודה בח״ב או״ח סי׳ ע״ו שכתב  pעי״ש
והבאתי דבריו לטיל כלל י״ב (בד״ה עוד כתב) וכן כתב הרב
פרי העץ בדך קי״ט ע״ב (בד״ה ולי):
ןך(ז שהגאון שער המלך בראשון מהלכות כלאים סוך הלכה ג׳
 zהוכרח מחמת קושייא לייחס לרש״י דקאי בשיטת הרב המגד
דכל שאפשר על ידי מעשה גס בעובר בלא מעשה לוקה:
ןטל מה שכתב הרב המגיד שכל לאו שאי אפשר בו מעשה אלא
• zדבור אין הדבור קרוי מעשה עמד על זה הרב צרור החיים
שם בהלכות שכירות ממה שכתב הרמב״ס בראשון מהלטת איסורי
מזבח דהמקדיש בעלת מוס למזבח לוקה ושקיל וטרי בזה ומסיק
ועדיין לבי מגמגם בזה עי״ש דב״ק:
כלל יין*) לאו שאין בו מעשה דאץ לוקין עליו ונחלקו הרב המגד
והרב החינוך בלאו שאפשר לעבור עליו במעשה
ושלא במעשה דלהרב המגיד אך כשעובר בלא מעשה חייב ולהר?
החינוך אך כשעובר על ירי מעשה פטור כמו שכתבתי לעיל כלל
י״ב מתבאר מדברי הגאון חתם סופר באבן העזר ח״ב סי׳ קנ״ג
(ד״ה אהובי יקירי) דהנל תלוי בעיקרו של הלאו שאס עיקרו הוא
על די מעשה כגון חסימה אך אם אירע שעבר בלא מעשה חייב
לדעת הרב המגיד משום דלאו זה הוא מהלוקץ וכן להרב החינוך
לאו שעיקרו הוא שלא על יד מעשה אפילו אירע שגעשה על יד
מעשה איט לוקה ולשיטה זו בלאו שעיקרו על יד מעשה יש לזמר
נהי דכשעובר על יד מעשה לוקה מכל מקום כשאיט עושה מעשס
איט לוקה והתוספות בתמורה ד׳ ג׳ (ד״ה הרי מימר דאין ט מעשס
ולוקה) שהקשו והא במימר בדבורו עביר מעשה ולא ניחא להז
למימר דקישית הגמרא היא ממימר בקרבנות צבור דאיט קדוש
ולא איתעביד מעשה זלוקץ לא סבירא להו הכי אלו חורך דב״ק
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ומשמע ולדעת הרב המגיד לאו שעיקרו הוא בלא מעשה אף אס
עובר במעשה אינו לוקה מפני שלאו זה אין עיקרו מן הלוקין והאמת
שלשין הרב המגיד (שכתב שכל לאו שאי אפשר בו מעשה אלא
דבור שאין הדבור קרוי מעשה אבל חסימה כיון שישגה במעשה
גמור אח החסימה בקול היא כמעשה) אינו מורה כונה זו אלא
משמע דהכל תלוי באסשר ואי אפשר דאס אפשר לעבור על ידי
מעשה אף שעיקר הלאו לא נאמר על ידי מעשה לוקה מכל מקוס
גברא רבה אמר מילתא ואיני כדאי לחלוק עליו:
שהרב פרי העץ נוף קי״ט ע״ג אף הוא היה מתכוין
להבין מדברי הרב המגיד כדמשמע ליה להגאון חתם
סופר ואף שנרגש שלשון הרב המגיד אינו מורה כינה זו בכל זאת
דקדק מסוף לשונו שזו היא כונתו .וחורף דבריו הוא שהוקשה לו
לסברת הרב המגיד ממה שכתב הרמב״ס באחד עשר מהלכית
עבודה זרה הלכה ר׳ אין מנחשין כעטמ״ז שנאמר לא תנחשו כיצד
הגא הניחוש כגון האומר הואיל ונפלה פתי מפי או מקלי מירי איני
הולך למקום פלוני היום וכו׳ וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים
אלו ליחה ובדין ה׳ כתב איזהו מעונן וכו׳ וסיים בדין ט׳ כל העושה
מעשה וכו׳ לוקה שנאמר לא תעיננו ולסברת הרב המגיד קשה דאף
אם לא עשה מעשה ילקה וכתב ליישב דיש לומר דדוקא בכעין חסימה
שעיקר הלאו הוא על ידי מעשה הוא שכתב הרב המגיד דאף
כשעושה בלא מעשה לוקה אבל מנחש ומעונן דעיקר לאוין אלו הן
שלא על ידי מעשה כי אס בדבור בעלמא משום הכי דוקא כשעושה
מעשה הוא דלוקה וסיים וזה החילוק אף שאינו סובל כל כך בדברי
הרב המגיד שכתב ואפשר לומר שכל לאו שאי אפשר בו מעשה
אלא דבור שאין הדבור קרוי מעשה דנראה דדוקא כשאי אפשר
בו מעשה כלל אז אין הדבור קרוי מעשה הא כשאפשר לבא לירי
מעשה אף שאין עיקר הלאו במעשה חשיב הדבור מעשה מכל מקום
מדוייק קלח ממה שכתב אחר כך אבל חסימה כיון שישנה במעשה
גמור אף החסימה בקיל היא כמעשה ורצונו לימר כיון דעיקרו

ומצאתי

איני רואה שוס דיוק מסוף לשון הרב המגיד שכונתו לומר ראזלינן
בתר עיקרו וכבר הביא שם דברי הרב לחם משנה .דמוכח פלא
הבין  pבטנת הרב המגיד שהרי כתב דטעמא דעדים זוממין משוס
דאסשר ■לביים מעשם דכייני סמשיד בכסב והסם עיקר הלאו אינו
על יד מעשה ואפילו^הט קאמר דלוקה משים דאפשר להמצא בו
ממשה עי״ש והמעיין יבחר:
כלל טל) לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין דאין ליקין עליו
כתבו התוספות בפרק מי שהחשיך היינו כשהלאו
ניתן לאזהרת מיחח בית דין ולא נכלל באזהרתו דבר שאין בו מיתת
בית דן אבל כשנכלל בו דבר שאין בו מיתת בית דין לוקה על
אותו דבר שאין בו מיתת בית דין דינא דחיי לאוין ח״י ד׳ כ״א
ע״ב ובדף י״ד ע״ד כן כתב הרב חשק שלמת בכלליו אות יו״ד
הנה דברי התוספות הס בדף קנ״ד ועיין להגאון מלא הרועים
במערכה זו סק״ח והלאה העילה מדברי התוספות והרב טהרת
המים בקונטרס שיורי טהרה במערכה זו אית י״ד הביא לנו מן
החדש שכן כתבו רבותינו התוספות על התורה בספר דעת זקנים
בפרשת משפטים על פסוק ומכה אביו יומת שכתבו דאזהרתיה מלא
יוסיף להכותו והוקשה להם אם כן איך לוקין על לאו זה הא הוי
לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין ואין לוקין עליו ותירצו דתרי
קראי כתיבי לא יוסיף ופן יוסיף ועוד יש לומר דכיון דעיקר קרא
לחובל בחברו קאתי אין זה קרוי לאו שניחן לאזהרת מיתת בית דין
ותירוץ זה הוא מכוון לדברי התוספות בפרק מי שהחשיך הנ״ל
והנה מה שלא הזכיר הרב דברי התוספות בשבת הנ״ל לא משום
שנעלמו ממנו ח״ו אלא לפי שדברי התוספות על הש״ם כל המעיין
בסיגיית הש״ם ישר יחזה דבריהם בזה ואין צריך למודעי לכן דעת
זקנים ׳נוחה להביא מן החרש מה שלא כל אדם ולא יד הכל ממשמשים
ואפריק נמטייה והנה אמת שהיה נראה לומר שכינתם בדעת זקנים
סיא דהכל תלוי בעיקר קרא למאי אתי דדוקא כשעיקר קרא אחי
לדבר שאין בו מיתת בית דין הוא דלוקין עליו אף דגכלל בו גס
ובר שיש בו מיתת בית דין אבל אי עיקר קרא מישתמע מניה דקאי

כללים

לדבר שיש בו מיתת בית דין אלא שנכלל בו גס דבר שאין בו מיתת
בית דק משמע מדבריהם (בדעת זקנים הנ״ל) ריק לאו שנישן
לאזהרת מיתת בית דן דיינינן ליה ואינו לוקה והס משמע קצת
מדברי הרב טהרת המיס אך מאחר שמדברי התוספות דשבת הנ״ל
מוכח דלא שאני לן בהכי אלא כל איסור שאין בו מיתה שנכלל
בהלאו הניחן לאזהרת מיתת בית דין לוקק טל איסור זה אף שנכלל
בהלאו שניחן לאזהרת מיתת בית דין מסתמא כן היא דעת רבותינו
התוספות שבדעת זקנים גם כן ומרן הפרי חרש בחידושיו להלכות
עכומ״ז (שבסוף ספר פרי חדש הלכות פסח) בחמישי מהלכות
עבודה זרת דין ז׳ על מה שכתב הרמב״ם הגורר בשם עבידה
זרה לוקה שנאמר ושם אלקיס אחרים לא תזכירו תמה אמאי לוקה
והרי לחי זה ניחן לאזהרת נביא המתנבא בשם עכומ״ז דמייב
מיתה ולאו שניחן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקק עליו והאריך
כדי .ליישב קושיא זו וכתב (כד״ה כללא) יז״ל כללא דמילתא מכל
הגי מילי מעלייתא דכתיבנא דלדעת הרב איסור אחר הנכלל בלאו
שניחן לאזהרת מיתת בית רק שאין בו עונש מיתה לקי עליה כשאר
לאוין דעלמא והיינו טעמא דלקי הנודר בשם עכומ״ז אף דלאו זה
ניתן לאזהרת מתנבא בשם עכומ״ז דכיון דבנודר בשמה ליכא עונש
מיתה שפיר לקי עליה וכן דעת הראב״ר בהשגות בפרק ג׳ בדין
המגפף ומנשק עכומ״ז וכי׳ ועמד על דברי הרמב״ם בסוף הלטה
עטמ״ז גבי המכשף וכו׳ והאוחז את העינים וכו' שנראה דכל
איסור שנכלל בהלאו שניתן לאזהרת מיתת בית דק אף שאין בו
מיתת בית רק אין לוקין עליו וכן הבין מרן כסף משנה וכו׳ וביאר
שזה לא יתכן בטנת הרמב״ס וכו׳ אלו חורף דב׳ק ונמצא לפי
זה שכלל זה שכתבו הרב .רינא דחיי שהביא הרב חשק שלמה בשם
התוספות נקיט ליה נמי הרמב״ם כאמור וכן כתב לדעת הרמב״ם
הג ב דברי אמת בקונטרס הששי בד׳ ט״ט ע״ב (מדפוס אשכנז)
שנס הוא הקשה על הרמב״ס בההיא דהנורר ונשבע כשם עכומי׳ז
דהא הוי לאו שניתן לאזהרת מיתת כמתנבא בשמה וכתב הנראה
גם הוא איסור אחר משם אחר כגון אלקיס לא תקלל שהוא אזהרה
לברכת השם ומקלל את הדיין והס איסורים נפרדים אז ליקה הוא
על הלאו שלו וכן שם אלקים אחרים לא תזכירו ונו׳ עי״ש דב״ק
נם הרב צרור החיים בהלכות טטמ״ז פרק ה׳ האריך בדק הנידר
בשם עטמ״ז במה שכתב לדעת הרמב״ם ובדף ז׳ ע״ד (בר״ה
אבל) כתב דמיכח ודאי דסובר הרמב״ם דהא דלאו שניתן לאזהרת
מיתת בית דין אין לוקין היינו דוקא לאותו איסור שיש בו עונש
מיתה אבל איסור אחר הנכלל באותו לאו ואין בו עונש מיתה
על כרחין לאלקויי עליה אתא נשאר לאוי דעלמא וכו׳ עי״ש עוד
בדב״ק שוב חיפשתי בספרים וראיתי שהרב מקנה אברהם במהדורא
בתרא במערכה זו אוח מט״ר הביא מה שכתב הרב דיכא דחיי
בשם התוספות ושכתב בדיגא דחיי שכן דעת הרמב״ס וכו׳ עתה
השגתי ספר היקר דינא דחיי וראיתי שבלאוק ח״י ד׳ כ״א ט״ב
הקשה על מה שכתב הרמב״ם בשלישי מהלכות עכומ״ז גבי מנשק
ומגפף טטמ״ז דאינו לוקה לפי שאינן בפירוש דלמה לי האי טעמא
תיפוק ליה דהוי ניחן לאזהרת מיתת בית דין (אס נאמר דבין כדרכה
ונין שלא כדרכה נפקא לן מלא תעבדם) ותירץ דהרמב״ם סובר
כדעת ר״י שכתבו התוספות וכו׳ (כנז״ל) ושוב הכריח שכן סובר הרמב״ס
ממה שכתב בפרק י״א מהלכות עטמ״ז גבי קוסם קסמים וחיבר חבר
וכו׳ אלו חורף דב״ק גס הרב באר יעקב בח״מ סי׳ א׳ סעיף ז״ך בדין
המקלל אביו לוקה גס משוס אביו הקשה דכיון דניתן׳ למיתה למה
לוקה הא הוי לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין ותירץ וז״ל ונראה
ליישב שכבר כתבתי שדעת הרמב״ס דילפינן אביו מלא תקלל חרש
ועיקר קרא איירי בחרש ואף על גב דגם נרמז בו אביו לא הוי
לאו שניחן לאזהרת מיחת בית דין וכעין זה כתבתי בחידושי למסכת ׳
סנהדרין בכמה הוכחות לזה וכן כתבו התוספות סוף פרק קמא
דעירובין ועיין תוספית דבבא קמא ד' ט״ר ע״ב עכ״ל :
ךיעך כלל אתר כיוצא לזה והוא בעבירת שיש בה חיוב מלקות
וחיוב מיתת ויש לאו בפני עצמו לחיוב המלקות והתרו בו
למלקות ולא החרו בו למיתה מלקין אותו ואין זה חשוב לאו שניחן

מכים כשיהיה

על שם אחד לבדד ומ״ד כח3

תגן שלא היה שוס קנין ושנועה ביניהם רק
יו נעת הקומפום שקבלו בח״ח וק״ג א״ק רק
!יה לו נוקח כזה כאשר כתב נס כן סתשלישי
טראנוין
לו מקודם כי בזה דרכם היה בתשליש
י
 rרק לדחותו לבל יקלקל העסק ובכוון לא חתם

.ת לבריף כאשר לוטה פה ההעתק ושותפו מחזיק
ען שיבא לידי הפקד רב כי כבר קנה שחס
דיך מעלתו דסדין עם המוחזק והביא דברי המיז
רק הקטן ו6״כ הוה קטן באסמכתא דלא קנה
שאין הדבר תלוי בידו והוא ביד אחרים יש ט
מה הוא מנץ אסמכתא בכאן דטיקר השותפות
בשותפות ואם יתקלקל העסק גם לו גם להשני
ן מס מטעה יש בזח שלא יהיה השני שותף ולא

דיכא דמלכותא דיכא יסחנה הדץ רק שעי*ז גער וממכס ח>ל״כ ל 6יטמלמ
רמצטחא כמ״ש הש״ך בקי• ע״נ י■
י
— Lי
בשביל —
1----------יס" שפ״ח ע״ש באורן
דכא
הדין
והנה מדי דברי בעכיכי אקמכתא ארשום מש שנתהווה מעשה שאחד נתקשר
בחיתון עם אש□ אחת והניחו לקיים ובאם לא תקיים יחזירו להחתן הכיל
הסך שהשליש הוא ונס הסן מה השלישה הישא ותכה לא קיימת השידת•
וצא הביאה הקן הכדזניא שקצבה ואמרתי לעיין חם שייך אקמכסא בזת ’

ךו55ה נ3ו5הן ערוך סימןר״^קעי^פ^ר־^טאס־שהקכ^־ס^^—
גופת נזק ועיש
לא הוה אקמכמא משום דהוה
בשידוכים
 PP ,בעי והשיך שס ס״ק מד ונסי׳ של^ ס׳ק עיט תאריך רלא צריך
> קטן וראיתי בקצס״ח בסימן ר״ז שהאיץ לחלוק על השיך דבאעה לא שייך
חיוב בושת בשידוך יבושת דוקא בעי שיהיה עופו והמבייש בדברים פטור
כמבואר בהחובל דף צ״א ובשיע חו״ע סי׳ מכ״א ורק שכל שנתחייב בקנין■
 1אלא שהיא אסמכתא בזת עצרפין המשה שיסלק האסמכתא עיש שהאריך
\ ולפעכ״ד נראה דהא ליסא דמה שכתב דאפיצי רקק בעדיו פטור כל שאיש

1א בזה ונם באמת סשנועס מחזיק הקטן כמ״שץ מעשה עופו לפפנ״ד זה דוקא בבישת שמגיע לגופו לבד בזה כל שאיכר
ט שכן הוא בטור מה״ם ובחבורי יד שאול קיל נמשה מעשה עופו פטור אבל בשידוכים דהגישת מגיע להנפש השכלי
1אר בש״ט קי׳ קע״ו סעיף נ׳ דיכוליס השותפים שזה יותר גרע מהזיק עופו וא״כ פשיטא דאף שלא עשה מעשה עופו
נר שלא בא לעולם ועיין בקמיע קי׳ ל»ע סעיף /ודאי חייב וכבר אמדו ששאלו לחכם מסו הבושת א״ל השכל ושאלו מהר
מעם זה יירא שהגירו לא יקח העסק לעצמד
ונס בלא׳ח כבר תביא בעצמו דברי רת״א סי׳
לכתוב בשטל שקנס עמנו בב״ד חשוב מסכי ומס
והדברים שסועים דכל שידע שיכתוב
בזה
מון 3מ לאסמכתא או לא ממילא גמל לתקנות
שהיה נבד״ח ממילא אף הוא נטר להקנות וגס
כיס מחלוקת ביניהם ועשה אפערט ואח״ב חמם
נר בלב שלם להקנות שהרי כבר פלס בדעתו שלא
צה בלי ספק שירא ממנו שלא יקלקל הליסמאציע:
ו שנס סרט״ז הניעני השיבה מהרב מו״ס יעקב
!שיב על קצת פרטים וארשום כאן ע״ש על מ*ש
משים דאגב דעני למקני גמר ומקני וע״ז כסב
 1אבל ברמ״א בסי׳ קע״ו קעיף נ׳ בחנ״ס כתב
ך תחזיק ביד ההולקין אלו דצ״ע אףקנין ויטל
 rר״ז סי״א גבי פרטן מבואר דלא מועיל ולא
אף דהממיק הרמ״א דברי ריח מכל מקום כתב
כתב דיש חולקין .והנה בכל מה שהאריך צא
ר״ח הוא כן ואיך יכול להוציא מידו וצ״ש בזת
זו נעשה סקאכמראק מכל מקום לא נקרא מוחזק
:חוב מל הקאנסראקט ובכ״ז לא נקרא הוא מז?זזק
נכסנ^זקאנטראקט ככל שפשו כתב השותפות
ושטעת ועיין ש»ן יחד p״ pקע״ז • ומה שבקש
בקמ״ע הנח טונה פשוטה דבסמ׳ע סי׳ קע*ו לא
•בעי להקנות יק משום דטפין בעוצם וגס הש״ן
 1זה המבואר לקמן סי׳ ר״ט לא היה נוטס להיש
דם שיחיה מועיל • ומ״ש על גיף הדבר שכתבתי
דמה המונע פלסה לחברן חלקו והארכתי בזה
£״י פא״נ דף מ״ג אבל כל האחרונים כתט דכל
אחרים לא שייך אסמכתא כמ״ש סמח״א בהלכות
זה פלמו כאלו לא ידע אבל באמם אני אומר לכל
קא באס הוא מחייב עצמו למס לאחר דבר שלא
־ים אבל כאן מה שהמחייב עצמו באם שיחזק על
יירו שותף מס אסמכתא שייך בזה והלא אם לא
 ,לו ולא לחברו ועיקר האסמכתא שסבר שיעלה
טס אבל כאן הוא מקנס כסימזיק על שעו יהיה
לא י™ חייב והרי כל
פל
כן ואחר כסיב בהקאנטראקע ואחרים םםשו0ס’ם

הסכל וא״ל חבושת והיינו כי הרנשח אדם בדבר המבייש סוא שלימדם
שכלו וכל פר* השכל ותולדתו שיניע למדת העשת ומיץ בקוע המשולש
חלק רביעי הנספח לשו״ת תשבץ בקי׳ ליה ,שהאריך נזה ולפ״ז בשידוכים
שמניע פנס לסכפש וזה ליתא במחילה והמבייש סכי חבילו ברבים אין לו
חלק לעוהיב והיינו אף שלא פשה לו שוס דגר עופו כמו המס שאמרו
לדוד שבא על א״א וא״כ גזה סשיטא דלא צריך קנין בכלפע״ד ברור • ובזה
מיושב מה שהאריך בשו״ת עטה׳ג סי׳ ע״ר והובא בק״א להמקכס סי׳ בו״ן
דאין חייב מל העשת כי אם בממכוין לבייש ועיין בק*א שס• ולפע״ש
אתי שפיר במה שמבייש הנפש חייב אף שלא כחמץ לבייש כנלםעטר1נלא״פ
במ״ח חייב אף המביישו בדברים ליטרא של זהב כמ״ש הרמב״ם פ״ג מחובל
ובקי׳ תכ״א שס ופ״ש בב״י וא׳כ מכ״ש שמה שהפלישו לקיום השידוך שבודאי
חייב ובלאית הרי הב״ש בסי׳ ט*ן ס״ק י״ד כמב רכל שהשלישי שטרות
ליין קטן כנצפע״ד ברור
א*צ קטן ע״ש ומכ״ש כשחשליסו מעות
ועיין יגעות דף ק*ר כל דבר שהוא מעשה באיש ופייש״י ורקיקה לאו מעשה
באיש וצ״ע דסא רקיקה רצאס סתורת שיתבייש ולמה צא חרוק בפניו וצ״ל
כיון ששם הוא בושם לנפש שלא רצה להקים לאחיו שם בישראל ח-צ שיפי*
רקיקה עוט• ומ״ם שכיון שטוענת שאין לס לקלק כל כך גזען הלז שיב
אין שייך עשת על שאחרם הזק הנה מלבד שזה שקר גמור שהיא עשירה
מה נם שגס בעבר הזמן המוגבל בכת״ג שהוא בדד ואין לו מישישמשטשאין
צו גן ובת וצא אחות דאז נזה בודאי הזק היא עיקר :
אח״כ ביום ף פש״ק מולדות שנח מרח״י מצאתי במורת חיים
בסנהדרין דף כ״ח ומכ בפרק החובל דעה דאערו הקוטר לוטי
של ישראל כאילו סיטר לועו של הקב״ה שהמכה חבירזו סכה ופצוע אינו רק
בנופו אבל המניישו חמור יותר דמנייש הנשמה דבנשת וקללה מרגשת
הנשמה שהיא אצולה מהשכינה ולכך הוה כסוער לועו של השכינה ע״ש
שהאריך נזה ומזה ראיס גרורה לט״ש למפלה דאף דבדברים לא נדן טשת
הייט במה סאיט טבע רק לגופו אבל מה שמבייש הנפש וסנש׳ף זה אף
בדברים בלבד חייב ומ״ל

תשובה

שקיימתי p

מקנרא דכפשאיס״ל:

 £להרב המאה׳ג עו״ח שנתי ראמפומו אבדק דאמנרווא:
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מסביי־

שאילת שלום

מהדורא תנינא

שו״ת לעח רעט

5לל ולא שייךרלנחר.גזה מה ש׳&מבו דל במנחות ק-ג ובר׳ה י׳ג
.וןש׳. 7כל מהסכמים  pהנא  .ארכפים סאה מדבלין בה
מארבעים חסרקורסב אץ מדבלין כר דזה לא שייך רק מה ששימרו
מקמי קשים אשר הי׳ בידם מקובל איש מפי איש פד מרט״ה
שקיבל מסיני אבל לא מה ששיפרו הפוסקים שאחר אנמי הש״ס
מדסקס וסברתם אף אס בציר לי׳ שיפירא כל שלפי אומד הדפת
אץ חשש אץ מקום לקגצדא כלל ובפרס בדבר שאינו אלא חומרא
לכתמלה ולא בדיפבד :
אני אומר דהרי באמת לכאורה קשה דכיון דרשנ״א בפצמו
מצריך שתהא אשה אחרת פומדת פל גבה לראות
שחסבול שפיר אם  pלא שרך משש שמא תפחד ולא תסבול שסיר
דהרי פין רואה תאשר ולאה מצריך הרשב״א דל שתהא רוחב
המדרגה ד׳ טפחים דוקא וגם אין אורך פרסת הרגל ד׳ ספחים
בלל pi.נלפפר׳ד ברור דאין כוונת הרשב״א שיהא אורך המדרגה
שלחוך אורך המקוה גם כן ד׳ ספחים ראם  pהו״ל לומר שתהא
רוחב כמדרגה ד׳ פל ד׳ אלא כוונת הרשב״א שתהא רוחב המדרגה
דייקא לרוחב המקוה מקום פמידתה בפני רגלי• ד׳ טפחים והוא
פפ׳י מיש רשי י דל כנדה דף כ״ז ע״א ד״ה לא תטבול אלא כדרך
גדילתה וסי׳ ודל :.לומר לא תדחק זרועות’׳ פל בשרה ולא רגלי׳
ושוקי׳ זה בזה אלא כדרך הילוכה ושימושה תמיד פיי״ש [ .ודברי
רש*י הללו כס תיובחא להרב הט״ז דל בסימן קצ״ח ס״ק ל״ה ש״פתו
דאץ חשש בדיבוק הקמטים כי אה במה שהיא למפלה מהמים אבל
במה שהוא בתוך המים אין חשש כיון שקדמו המיס תחלה ומדברי
רש״י הללו נראה להדיא שגס הקמטים שבתוך המים יש חשש שמא
לא יהיה המים שבתוך הקמטים מחוברים למקוה כלל וכדפת
הנקה״כ שם דהרי רגלי׳ ושוקי׳ ולאי הס בתוך המים דהא בעינן
שיהא מי המקוה זרת למפלה מטבור האשה בשעת טבילה וכמבואר
בש״ע ובכי׳ז קפיד רש״י דל שלא יהא רגלי׳ ושוקי׳ דחוקים זה בזה
ונסתיים דפת הנה״כ שם והק] ולכן הקפיד הרשב״א שפיר שיהא
מחג המדרגה מקום ממידתה בשני רגלי׳ ד׳ טפחים בכדי שלא
תפחד שמח מפול ותדחק רגלי׳ ושוקיה זה בזה ותהוי הציצה בטבילה
ולהכי א״ש דאף שמצריך הרשב״א שתהא אשה אחרת עומדת מל
טבילחה בכ״ז יש חשש שלא תטבול שפיר יאין ראשה העומדת מל גבה
יטלה לראות :י הם שלא תהא שפרותי׳ יוצאת מוץ למים אבל מה
שתדחק רגליי ושוקי׳ בתוך כמיס אינה יטלה לראות ולכן שפיר
כצריך כרשב״א לרווחא דמלתא רוחב המדרגה ד׳ טפחים בכד שלא
מפחד ותדמק רגלי׳ ושוקי׳ זה בזה אבל אורך המדרגה לתוך אורך
^!מקום ודאי דסגי בשימור אורך פרסת הרגל לכתחלה לכ״ע ־
יכהט ניחא דאין דברי הרא״ש דל המובא בב״י שב׳ שם שבסילון
של פץ כקבוע בקרקע לא שייך משש בפתותא אינם סותרים לדברי
הרשב׳א דל אף דסחס סילון של פץ אין בו אורך ד׳ טפחים .והרי
מדרגה של אבנים מתוך כבדם הוי כמחוברין לקרקע ובכ״ז מצריך
טפחים וגס הרב המחבר
כרשב״א דל שתהא אורך הננדרגה רוחב
כתב לשני הדינים הללו כשני סעיפים זאח״ז ולכאורה הם כסותרים
זא״ז ולסמ״ם א״ש דהרשב״א אינו מקפיד כי אם ברוחב אבל לא
באורך והסילון שבתוך המקוה הרי הוא רחב לרוחב המקוה יותר
מי׳ טפחים ומון שהוא קבוע בקרקע ולא מתנדנד אף שאינו ארוך
פסחים מון שיש שיטור לעמידת אורך פרסת הרגל אין חשש
פחד כלל ומומרת לעמוד סליו ולטבול oh״ לכממלה וכמו שפוסק
המחבר גיסי׳ :ובזה סרה תלוטת הט״ז על אותן המורים שאינם
זהירין לפשות השליבית רחבים ד׳ רש לחוש לפחד ואסור לכתחלה
סיי״ש ולעיש אין בזה משש כלל אף לכתחלה מון והמדרגות ברחבס
1דאי ממזיקים ד׳ טפחים וכארכם לתוך המים לא בפיק מ אס כדי
ממידת אורך סרסוח הרגל מיל ברור • ועוד אני מוסיף לומר דגם
ברוחב כמדרגה נראה לספרד דלא הקפיד הרשכ״א ז׳ל כי אם
במדרגת אכניס שאץ בצידם שום דופן לעכב על הרגל שלא יחלוק
ויפיל אכל בשליטת של סן שיש בשני הצדדים דפטת לפכב טל

הרגל מלא יסול למך המים אין בזה חקב פחד כלל אף
רחב ר טפמים מיל ברור לדינא ומל׳פ מיד דלאר.מםך כ6 #צי
אגודל מהדי טפחים ודאו אין משתכלל והמקוסכשרה-־לכממלה^אץ
צריכין לשטת בה דבר ו?סרס כי יש לנו ללעז הנשים שסכלו בם זה
זמן רב לק אין לשנות והמלמד הזה אכיר הרהיב בנפשו פת להוציא
לפז פל המקוה ראד לפונש גדול ולמתחו פל הפמוד ומל ידידו
דוש״ה באהבה:
שכוס פזרבש

1עלד

י׳

י׳

חשובה רעט
שלום אשיב לכבוד ידידי הרב המופלא ומופלג בתורה
זמן וקלה חכמה מ׳ש מוה׳ אכרהם אמורא נ״י ראב״ד
ומו״צ דק״ק בארדיזפן:

מכתבו

אשר מסר לי בהיותו פה הנמתי;,מידי בספרא׳ ולא
יכלתי למצאו פד יום אתמול מצאתיו דאתי ליד
ופיינחי בדבר שאלתו והנני לתשובתו כאשר הבטחתיו •
הדו״ד אשר בא לפניו בשר מחותנים אשר התקשרו
פצמס בכתבי תנאים בלי ראות הממן פר הכלה ואחר
זמן מה כשראה את הכלה לא נשאה חן בעירו וכי מכתב לאבי הכלה
אשר לא ידמה בנפשו שקר כי קשר השידוכין יתקיים כי אין חפצו
מתו בשום אופן ולאביו ואמו מש מלגלות זה ■ אך כשראה שאביו
יתח-ל להכין דמי הנדן לסלק אז כ׳ כזאת במכתב גם לאביו והניחו
בס׳ הזוה״ק שלו כמקום אשר פומד שם ואביו כפתחו ס׳ הזוה״ק
וראה מכתב בנו פמד ומרפיר ומשתומם סלי הדבר ונסע לא׳ מצדיקי
דוריט וסיפר לו את לבו לדאבון רוחו והבטיח לו הצדק כי .ישתנה
דפת החחן לאמר לדבק טוב והוא האמין בדבר הבטחתו וחזר להכין
דמי הנדן וכ׳ גס למחו׳ להכין דמי הנדן לסלקו ואז יגבילו זמן
לנשואין ובראות החתן כן כי אביו אינו משים לב לדבריו פתח את
פיו וצפק בפה מלא כי אין רצויו בהשידוך מוס אופן והוכרח אביו
לגלות למחר אח כ״ז ובא לדן לפרו ובהחנאים לא נכתב לא קנס
ולא חרם • וכ״ת זוכה את אבי החתן ברץ יפטור מקנס ואין מליו
לא חרס ולא שמתא ולא טל החתן ושאל מאתי חות דעתי בזה :
מה שלא נכתב בכתבי התנאים שוס קנס ולא והקנס לא
יפטור החרם כסי המנהג • באמת ראיתי להגאון כפל
עטה״ג בתשר סי׳ פ״ד שב׳ לדון בתנאים שלא נכתב כהן זכל הא
דלפיל קבלו הצרדם פליהס בחתח ובשד״א כפי מנהג מדינתו דאפפי׳י
שלא נכתב מכתב דמי דכל מי שיקנה בק״ס לכתוב שטר רפת
שיכחבוהו כפי מנהג המדינה • ונראה מבואר שס דפתו "חל פלייהו
החרס והשבועה אף שלא הוציאו בפיהם כלל טיי״ש .וכמחכ״ה דבריו
תמוהין מאד בפיר • דלפענ״ד נראה ברור דאף אס נכתב בפירוש
וכל הא דלפיל קיבלו עליהם הצדדים בח״ח ובשד״א ואף אם נכתבו
בצווחם כל שידוע שנא קיבלו עליהם בפיהם אין פוכש מרס ושבועה
מליהס כלל דהרי אף במודה מפצמו שנשבע ואומר אחיב שלא נשבע
אם נותן א־ותלא וטעם למה אמר שנשבע כ׳ בתה׳יד ז״ל דנאמן
ומביאו הרמ״א ז״ל בירד סי׳ רל״ב םי״ב עיי״ש שסיים דכ״ש אם
האמת שלא נשבע שאין סליו איסור שבועה משוס הודאתו פיי״ש
וכ״ש אם לא נכתב כלל אלא מה שקיבל בקנין סתם לכתוב נרד
המנהג לומר דיש בזה עונש ואיסור חרם ושבועה סליהס אין אלו-אלא
דברי תמהזן • ומ״ש בעבוה״ג להביא ראי׳ לדבריו מדברי הרמ״א
בתשו׳ סימן מ״ט וק״ח פי”׳ש ל״ד לשס כפוכלא לדנא  .רהרנרא רל
בתשר שמה קאי לפנין אסמכתא דהיכא דכתיב שקבל עליו בח״ח
ובשד״א אץ מ משוס אסמכתא • והיכא דהמנהג פשוט לכתוב ק
אפס״ שלא נכתב כככתכ דמי ומכטל דן אסמכתא עיי״ש • ופיץ בחו׳מ
סי׳ ר״ז סייס בהג״ה שם • ושם א״ש דכיץ לשטפה מבטל אסמכתא

בלבך

ךעןק

א״ג
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שאילרדזלום

*

שו׳תרעם

א״כ היכא שרצה לכתוב דקיבל פליו בח״ח ובשד״א  tשקיבל בקלן
סתם לכתוב ע״ד המנהג א״כ אף שבאמת לא קיבל מלץ כללמ״מ

״־כיון דמצוה לכתוב דבר שממל אסמכתא • א״כ חדק דגמר והקנה
ולק שפיר אין ט משוס אסמכתא וכ״כ להדיא בסמ״ע בחו״מ סי׳
ר׳ז ס״ק מ״ב דה״ט דבב׳ דקנו מיל׳ בבד״ח או שקיבל פליו בח״ח
ובשד״א מכפל אסמכתא אף דידפנו דלא קנו ולא קיבל פליו מ״מ
מהל דכיון שציוה לכתוב ק הרי ראינו שגמר והקנה פיי״ש • וה״ט
נמי .לאף שלא נכתב כנכתב דמי ומהל שפיר משום דביק דמסרלמא
הי׳ דפתו שיכתוב ק הרי ראינו שגמר והקנה ועיין בנתה״מ שם
ס״ק כ׳ לב׳ דהיינו דוקא לשיפת הרש? דהשטעה מחזק הקלן
משום דגמר והקנה אבל להפ״ז והש״ך ז? דאק השבופה כ״א
שמופל סליו .חיוב לקייר השבופה ודאי כל שלא קיבל עליו בפירוש
רק שב׳ כן בהשפר אק סלע חיוב שבופה וצ״מ כלל פיי׳ש ופיק
מול בקצה״ח שם ומכ״ז מפאר להדיא דלא כבפבוה״ג אלא דלפק
חרם ושטפה אס לא קיבל בפירוש אלא שב׳ כן בסשפר לא חל כלל
ומכ״ש בלא5,קתב כלל אלא דאמרינן דסתמא כנכתב דמי ודאיל״מ
לפנק מלות השבועה והחרם כ״א לפנק טפול אסמכתא לפי פעמו
של רש? ז״ל ,וכנ״ל • וא״כ בנ״ד לפי מנהגינו לכתוב והקנס לא
יפפורהחרם אף אם נאמר לדק בזה לומר לאף שלא נכתב כנכתב
־מי הרי אף מכתב בפירוש דעת הסמ״מ בחו״מ סי׳ ר*ה דאין
החרם חל כלל ואף להפ״ז שם שט דבזה מקבלים חרם חדש מלבד
חרם הקדמולס וצריך התרה כבר כ׳ הנ״ב במהד״ק חיו״ד סי׳
ס״ח דהפ״ז כ׳ ק לפי מנהג מדינתו שהרב קורא התנאים וכיק
שהלב מוצ*א החרם מפיו בפני הצדדים חל החרם מפי הרב .פיי״ש
וא״כ זה שייך בנכתב אבל בלא נכתב הרי לא יצא שוש קריאת חרם
מפי הרב ואין באן שוס חשש כלל .אלא דלפמ״ש בספרי מהד״ק
סי׳ כ״ה לדחות דברי הנ״ב .ז״ל משוס דאק כוונת הי־ב בקריאת
והקנס לא יפסור כו׳ להטיל חרם מל הצדדים וגם אק זה לשק
 הכולת חרם כלל אלא דא״כ לחנם טתבק כן .וכתבתי לפרש הכוונהבזה להא באמת בכל השידוכק איכא חרם הקדמונים לבלי לבפלו
בכדי שלא לבייש והס לא חלקו בין נותן קנס או לא ולא דיברו
מזה' כלל .ובכ״ז הרשות טד הצדדים להחנות בשפת התקשרות
שלא ימול פליהס חרס הקדמונים כ״א שהחוזר ימן קנס לחבירו
דכלוס משו הקדמונים  .אלא משום כבודם והרי מחלו פל כבודם
ונתרצו בקבלת קצס ומפתה מכתב קנס בהתנאים הי׳ לנו לומר
ממרצו בקבלת קנס וכמ״ש א״ז הטיח ז? בחו״מ דמי שנשתפבד
“שמר בשבועה ובקנס איכא למימר דרפתו הי׳ דהקנס יפטור את
ך השטפה פיי״ש ומביאו גס הש׳ך בסי׳ ר״ז פיי״ש ולהט כותבין
בפירוש דהקנס לאיפשור החרס לומר דלא נחרצו בקבלת קנס לחור
ותו ממילא חל פליהס חרם הקדמונים פיי״ש כי הוא ברירא דמילתא.
וא״כ לפי״ז בהיכא לכתוב קנס בהתנאים צריכין נמיכתב והקנס לא
יפטור בכדי שלא נאמר דנתרצו בקבלת קנס לפשור מהחרם משא כ
בלא נכתב כלל שום קנס ממילא חל עליהם חרס הקדמונים שהחרימו
בכדי שלא לבייש וז״ב מאד .אלאדכיון דרקמשום חרם הקדמונים
אתינן פלה נראה בפיני ברור דהקדמונים לא גזרו והחרימו כ״א
כשהחתן והכלה ראו זא״ז ונתרצו צ״שא זא״ז דאז ל״ש שישתנה דפתס
אח״כ לשנאה בלא דבר כ״א שהוא מצא אחרת נאה הימנה או בריבוי
ממק .ובפרס להיפוך דאתתא בכ״ד ניחא לה כדאי׳ בש״ס ובכה״ג
שפיר גזרו והחרימו שלא לבעל את השידוך מפאת זה בכרי שלא
לטיש .אבל בהא דנ״ד דהחתן לא ראה פני הכלה בפח ההתקשרות
כ״א .סמר פל אביו ואח״ב בראותה תיכף מיאן בהמלקחתה כי
לא מצאה  pבעיניו וכאשר שלח מכתב למחו׳ להודיעו מזהבכה״ג
ודאי לא גזרו להחרימו שלא יבסל השיייטז יקח ,אש? י™5
בעיניו ושלא לרצח היא לפניו והרי אן? דאכור לקדש אח המשה
קודם שיראנה ומספם שמא יראה בה אח*כ דבר מגונה ותתגנה
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ובכה״ג ודאי לא גזרו והחרימו ולק ודאי הרשות טלו למל ששימר
ואין עלץ חרם הקדמונים כלל והוא ברור בפיני:

ובדבר הקנס שלא נכתב אם נאמר בזה לאפפ״י שלא נ5תכ
מכתב דמי .נ״כ נלפפנ״ד לסי מנהג מדינתינו לאו
מנהג פשוס הוא לכתוב בכל כתבי התנאים קנס וגס בשטתטן
אק סכום הקנס שוה בכל התנאים ט אס כאשר יתרצו הצדדים
יחד הסכום שיכתבו כן טתטן  -וא״כ איך אפשר לומר דאפפ״י שלא
_נכתב כנכתב דמי טוז שלא נתרצו סצדדיס בלל איך ומה לרקיי
וראיתי להגאון בעל פבוה״ג בחשו׳ שס שיצא לדון ולומר דאף אם
לא נכתב בהתנאיס קנס יש לחייבו כפי ראות פיני הב״ד מפני
הבושת ומביא ראי׳ מהש״ס ספ״ב דב״ק דאמר רבה נפל פלאש
הגג כו׳ פכוור פל הבושת ואס נתהפך חייב אף סל הבושת ופי׳
רש״י שם ואס נתהפך לאחר שהתחיל לנפול דנתכוין לנפול פל האדם
להנאתו חייב אף סל הבושת אפפ״י שלא נתכוין לשס בושת פיי״ש
וגם בזה במחנ״ה דבריו ממוהין בעיני• דשם אף שלא נתמק לבייש
נתכוק להזיק את חטרו להנאתו וכדדרשי׳ בברייתא בש״ס שם
ממשמע שנאמר ושלחה ידה איני יודע שהחזקה מה ת״ל והחזקה
לומר לך ביון שנתבוין להזיק אפפ״י שלא נתכוק לבייש חייבp .
מבואר הדק בנופמו בש״ע חו״מ סימן תביא ספיף י*א פייז׳ש אבל
בפניני חזרת השידוכין לא נתכוק להזיק וגם לא הזק כלל ולא
מתכוק גס לבייש כי אס להציל את נפשו מבלי לישא את שאינו
רצוי לו ודאי פשור מדינא מבושת •י וכבר ראה מיניו של בפטה׳יג ן?
בעצמו מש״כ הרמ״א ז״ל בסי׳ תכ״א ספיף א׳ בשם מהרי״ו «*ל
דמי שקיבל פל חטרו שמסרו או גנב לו וביו׳ב אפפ״י שלא יוכל
לברר מליו מ״מ פמור מבושת דהרי לא טון לביישו פיייש • והרב
ז? כ׳ שם כי בקל יש לחלק ביניהם ולא ביאר החילוק אבל החילוק
מבואר דשם לא נתכוין להזיק ולא הזק כלל לק ספור גס פל
הבושת י טון שלא נתטק לביישו כי אס להציל אח שלו • וה״נבפנין
חזרת השידוכק כן הוא וכמ״ש • ואף שמהריק ז? שורש כ״ט כ׳
ג״כ לאפי׳ לא פבדי קנס אפ״ה קרוב הוא בפיני לחייב לשלם דמי
בושת ומביא הב״ש בא״ע בסי׳ נ׳ אבל גם הוא לא החליט הדבר
בטרור וכבר צווח עליו הקצה״ח בסי׳ ר״ז דאינו חייב פל הבושת
פד שיעשה מפשה בנופו ואפי׳ רקק בבגדיו פטור פיי״ש • ובשלמא
•כשנכתב'קנס ויש לדון משום אסמכתא מהני המשת שלא יהא
אסמכתא אבל כשלא נכתב שום קנס ודאי אק בכח לחייבו מדינא
ז בבושת אי משום דלא פטד מעשה בגופו כמ״ש הקצה״ח ואי משום
ללא נתכוק לבייש ובמ״ש:
ומלבד ב״ז כיון שהחתן ממאן בהכלהאף אם הי׳'נכתב קנס
בתנאים אין לחייב את האב בקנס משום דהוי אונס
וכמבואר ברמ׳א אהפ״ז סי׳ נ' סעיף ר סיי״ש ואף לחייבו לקבל
בחרם שאין המיטב ממנו ואק ידו במפל הזה אק לחייבו בנ״ד כי
הדבר גלד ומבורר דהאב פשה כל התאמצות לקיים הקשר ולאפלתה
בירן ואין לך אונם גדול מזה• גם מ״ש כ*ת שהמחותן סופן שפשה
ת״כ פס החתן בעצמו ודן כ״ת דת״ב דיט כשבועה  .מלבי שהחתן
הכחישו ומה יש לחייבו בזה דהא אק מחייבק שבועה פל שכופה
כידוע וידע אינש בלנפשי׳ .אלא בלא״ה הת״ב שפושק בשפת
שידוכה לדעתי אינו בדרך שטפה כלל אלא בדרך קרן וגמר הדבר
כמ״ש בסמ״ע במו״מ סימן ר״א ס״ק ה׳ פיי״ש• לק הדבר ברור
לדעתי שיכול החתן הנ״ל לבטל השידוך ואין «יו לא פונש חרם
ולא עונש שטפה ולא שום חיוב קנס לא עליו ולא מל האב • ואף
המתמת שהם בעין מחויב צד הכלה להחזיר מדינא  -כממאר
באה״ע סימן נ׳ בב״ש שם -ובה״ז הנכון לפייס את הכלה כפי
ראות פיני הט׳ד שתמחל לו ברסנה הטוב פל הטוש שנרם לם
ערמתו ,בנ? .יותר אין להאריך בזה למלישת כחי .ומצי ידידו
רושיה באהבה ־.
שלום פמימי
משובם
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סס שוב אץ בפלס מחוייב לסמחס רק בזמן שהיא בביש המקיש בירושלים
וא״כ שוב סוה מ״ע שהז״ג וז״ב • ובזה מיושב גס מת שאמרו בחגיגה חקשי
לן חכה גופא מי לא עחייגא נשמחה והקשה הרזיה בריח שם דהא אביי
ס״ל ראשה בעלה משמחת ועיש מה שהגיה בזה ועיין מהרש״א בחגיגת שם
ולפמים אשי שפיר דנאמת לח היחה אשת חייבם בשמחה ורק בל מאחר לא
שייך בזה ודו״ק היטב  :מלוה ע״ג עיין ברמנים פ״א מתשובת והכ״מ לא ידע
מקורו ועמיש הגאון נעל חולים אדם נזה ומלש בגליון חרמנים שם ובאמם
סרמבים מביא זאת כאן ודו״ק • מצית כיט עיש שהניא תספרי ורחץ במים
וכו* גזירת המלך ס״ל ואחר יבא אל המחנה עיש מיש בזת וצ״ע דהיאך אפשר
שהיא גזרת המלך א״כ היה לו לכתוב וירחץ עיין ריש ברכום מיש בזה יטהר
ולא ויטהר ועיש נחוס׳ וציע :
סרכיט ך• מבא הקשת אותי הרב החריף מות׳ מאיר בראם כיי
נמה שהאריכו הרמב״ן והרמב״ם אי אזהרת ולא יבואו לראום
כבלע אח הקודש הוא אזהרה במקדש או במשכן דוקא וע״ז הקשה דניומא
דף כיד פריך השיש והכתיב ולא יבאו לראות כבלע את הקודש הרי דהש״ס
פרין מהכתוב הלז ומשמע דכתוג נס במקדש ולק״ת דע״כ לא נחלקו אלא אי
היה אזהרה על הלויס שיכניסו לכרהקן גס במקדש אנל פשיטא רגוף הראיס
אסור ושפיר פריך היאך הראו לתם את הכרובים ורו״ק • מצות ליג וכבר
מבואר בספרי שלבישת הנגדים הם עיע וכו׳ בזה יש ליישב קושיית שיא לעכין
כלאים בבגדי כהונה דיש לומר דכיון דמצית לאו להנות נחנו אף שהכאת
סניף בהדי מצוחו אסור אבל כל שאהרן לא נחכוין רק לשם תמצות בלבדה
ליכא איסור דכלאים דוקא הנאת לבישת אסור וכאן לא נחכוין להכאת הגי־ף
כלל ועיין בשויח הנספחות צמפהיי נשויח להגאון מותרים ננעט זיל •
פצוה קליד שצרכו להשיב הנזילה בעצמה ונחיספת חומש הוא תמוה דכל
שלא נשבע לא שייך חיוב מומש וצע״ג • מצות קכיג עיין רמבין ועיין בשיטת
מקובצת ביצה דף ד׳ גבי נולדה נזה והאידנא שכי שם כתרמנין .מלוה קנ״ד
שנשבוח בשבח לא ביאר רביכו רק העשת וצא הצית ונשאר י״ט מצוה קניט
ביאר העשה ולי ת ועיין מצוה ק״ס וקקיז וגם מצות קס״ה וקשיי וקס־׳ז
המצא שינויים שבאחת ביאר העשת ולים ובאחת לא ביאר וציע י מצות
קניה שצונו לקרש השבת ולא ירבה דברים שנזכר בת יציאת מצרים הנה
בכניסתו מוזכר יציאת מצרים ואמרו בפסחים דף קי״ז שמצות להזכיר יציאת
מצרים אף שנחבורו היד פכ״ט מהלכות שבת לא הזכיר וציע שגם כאן לא
הביא הן דפסחים דף קייז הביל אבל ביציאתו לא נזכר יציאת מצרים ^רק
מעלת הסבת ולא יציאת מצרים וציע בכיז חמצריררית תביא ׳הספרי יכול
אתת מוכיחו ופניו משחנות מ״ל?לא תשא עליו חטא אינו מונן אס צריך
להוכיחו איך אפשר שלא יזכיר לו החטא • אך לפעניד עיפ מת שפירשתי
באורך שאף מי שצריך להוכיח צריך שיאמר שזו עבירה גדולה וכדומה וזה
ממילא מובן שעליו כוונתו אבל לא יאמר לו ברבים לנוכח שחטאת בזה שתלי
פניו משתנות וע״ז אמרת חורה הוכח תוכיח את עמיתך אבל צא תשא עליו
החטא דהיינו שתאמר לו אתה חטאת רק סתם שאסור לעשות כן רדויק •
מנוח רמיה מבואר בדבריו שתמסירה?הגבהה והמשעידאינריקקניך דרבנן“
רק שטר וחזקה הוא מן התורה וצ״ע  :מלית כיו מת שחידש דכל שהעונש
בפרסות אף דאזהרה בכללות אין בכלל לאו שבכללות ולא נודע הטעם ופירשמי
בחג השבועות תר״ל ע״פ מה שמצאתי דבר כפלא בחיניך סי׳ ס״ט שכתב
דסת שצריך אזהרה הוא לבל יאמר האדם אני עושת העבירה ואקבל עונש
ע״כ הזהירה החורת שלא יעשה הדבר אף שיקבל העונש עיש ובגליון החיכוך
כתבתי בזת וא״כ ניחא דכל שהעונש מפורש בפרטות א״כ אין אזהרת
מעכב אף שהוא בכללות דהרי מכל מקום הזהירה התורה אף שירצה לקבל
העונש ובשלמא כשהעונש הוא בכללות כל שהוא אינו מפורש אין עונשין
דאיי על מת יתרו כיון שלא בא בביאור אבל אזהרה יוכל להיות בכללות
ודו״ק אברא דצפמ״ש המהרש״א נמס׳ סנהדרין דף סיד דצכך אין עונשין
מן הדין משום דדלמא כיון דחמורה היא לא רצחת התורה שיהיה לו כפרה
בזה עיש ולפ״ז יקשת למה אין מזתירין מן הדין דלא שייך טעמו של החינוך
דהא אין לו כפרה כלל ואיך יעבור ע״ז ולמת אין מזהירין מן הדין יעיכ משים
דחיישיכן שמא אין הקיו טוב דאית ציה פרכא כמיס המפרשים :

תשובה לא

היה

מסאמביר והראה
אצלי החריף מו״ה גבריאל מענקיש כיי
צי דברי רש״י בפסחים דף ל״ז דית בתנור שכתב דלחמיחודה
היו אופין בתנור של מקיש ושל מתכת היה וע״ז אמר בשם שיב הגאון
מות׳ משלם כיי אבריק סטאניסלאב שתרמב״ס כתב נפיט ממעת״ק דמעשיהן
היו בחוץ והבה״ז במנחות תאריך להביא ראיות לזה וגס הקשת החריף תכיל
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בקושית הגאון מסטאניסלב • וכעת כרי
דמה שהקשת מחולין נעזרה ליק דאטו
לשם נזירות ולחמי תודת וכיון דלא נודי
חולין בעזרה ועיין מנחות דף מיח ובחי
צא שייך חולין נעזרה וגם מתך ראפס
לדעת כדאמרו בסוכת דף נו״ן וכן קי'
אמכור בחוץ ולא קידש וגס עשאן לש
רשיי נכונים גס דברי המהרש״א בכו
ל״ח ונשיים הגאון ש׳ב מהריא מרגליו
ויש להאריך ולא כפכיר

תשוב
היה

אצלי האברך תחריף ושנון מר
בהא דהאריכו התיס׳ בזבחים ■
הקשח מתא דאמרו בסוטה דף ניד ע
בצואר בתמה הדר מקדם צי׳ כיש הר
חוס כיש ותנה צפעכיר מדברי הש״נ
כיש רקדכל ששוחט בו קודש נעשה
עבודתו מחנכתו ועיין רשיי שם והכת
עבודתו מקדשתו מיהו זה אינו דמכל
ומקדש הדס• אמכסלפע״ד קשה דאי
בכיש הדר כיש מקדשתו והא באמת נ
ולא דמי לשם דשם כבר היה בכיש ה;
איכ מהית שיהיה צריך ש׳היה כ״ש ול
ויצא ה׳ כסלו היה אצלי החריף הכ״ל
משנת יו״ד הביא חיספחא בזת״ל אל;
ואמיכ נמצאו משקין על ככר של תרו
המתין לה עד שנגנה הרי זו טמאת
הראוי לבילת דכל שהמשקה טיפח
מן הטמאים או מן הטהורים ספיקו
ספיקו טמא עכ״ל והדברים סתומ־ם
מאת״ט ה״ט פירש הטעם רכל שהמ
והוא טהור אבל בביוב הוה כככר וגי
אבל דברי הריש חמוהין והנה הראיר
הרי זו טמאת ובסיפא טהורה ולד;
לתיפך ממ״ש לפנינו והיינו דכל שתי׳
טהור היינו כשא״י לברר אבל כל שי
אפשר להכיר הו״ל ספק חסרון יריעי
אבל כל שיכול לברר הוה כספק חסי
יו״ד סי׳ צ״ח דאם זה אינו יודע אע
הגאון אבל דברי תרים לפנינו הוא ל
שאחר שהרים לא כ"..., .מביס ותר
לפנינו ברישא טהורה ובסיפא טמאת
שחיבר הגאוי ואינו ת־׳י ועכ״פ דבר,
דתנה מה יס" ,<-שקין לטמא אחרי!
שודאי נגע רק שתספק אי המשקה !
דציטמא טמא ברה״י ואיך אפשר שיה׳
טמא מטעסדלעצמו הוא טמא גס צ:
לא שייך לומר דכל שבפני עצמו טמא
להיות שגס הוא בעצמו טהור אם נ
טהור זת ביאור דברי תר״ש • והנה
לו מפ״ז דטתרות דמסוכן שברת״י טו
אח״כ החזירו לרה״י טמא הרי אף דב
שיהיה חי אח״כ ברה״ר אפילו הכי
ספק עיש אבל אנן קי״ל כחכמים וא
אף שלעצמו טמא וגס הא מקרא י
מטמאין וגס צפמ״ש הרשב״א ריש נ;
הנותן הטומאה דבמקבל יוכל להיות
דטהור וכלי מתכות טמא א״כ גס כ
אחר כתבתי לבאר דברי הרשב״א ו■
דברי הר״ש יוכל להיות עד״ז דכבר
שיש ספק בשנים ואחד בודאי טהור
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שיטת הקדמונים
על

שלש כבות
כולל פירושי

רבנו חננאל ב״ק וב״ב

רבינו ברוך מארץ יון על נ׳ בבות
ורכינו אשר מלוניל על ב״מ

Es
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יוצא לאור בפעם הראשונה עפ״י כתבי יד
עם הערות ומראה מקומות

משה יהודה הכהן בלוי

כ״מ ס.

קצה

בן בתירא אומר אף סוס וסייף ותרים במלחמה וכר ,דאלמא חסיטוס תריס הוא.)70
והילכתא כר׳ יהודה ,דהא מפרשי טעמיה .וכדר׳ יהודה בן בתירא נמי עד כדי
דמיהן':)7
ת״ר .בסיפרא פרשת בהר סיני :)72ולא תונו איש את עמיתו ויראת
מאלהיך וגו׳ באונאת דברים הבתוב מדבר ובו׳ עד רבי יהודה אומר
אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים שהרי דבר מסור
ללב הוא ובל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך .פירוש כשתולה
עיניו במקח חושב בעל מקח שלוקחו .וכיון שאין לו דמים אינו לוקחו ,ומצטער
בעל המקח ,שהרי מסר הדבר ללבו ,וכל דבר המסור לצער הלב נאמר בו ויראת
מאלקיך :דהא כל אותן דברים דבן גרים וכיוצא בהן אין בהן אלא צער הלב,
דדבריו אין בהם שום חובה ,דאלמא בתר צער הלב אזלינן :א״ר יוחנן משום
ר״ש בן יוחאי גדול אונאת דברים ובו׳ .פירוש דאזיל סומקא ואתי
חיורא כי על כן נקרא ביוש הלבנת פנים כי כשמביישין אדם ישתנה זיוו ויסור
נוגה פניו .וכן עושה ההורג ,שכיון שהורגו משנה דמותו :ואפילו כנוי ,שאדם רגיל
בו ,כיון דאית ביה גנאי הקסדה ,אסיר לאדכורי ביה:
[נט ].ונוח לו לאדם שימסור עצמו לכבשן של אש ואל ילבין פני

חבירו ברבים .שהנה תמר היתה מוצאת לשריפה ולא רצת להלבין פני יהודה
ברבים אלא שלחה לו בסוד .ויש מפרש )73מוצאת מלשון )74ויצת אש :פירוש
אנך .מלשון אונאה :פירוש פרגוד ,מחיצה שבין השכינה לצבא עליונים[ :נט]:
אחד המאנה את הגר ואחד הלוחצו עובר בשלשה לאוין :המאנה את הגר עובר
בשלשה לאוין .פירוש וגר לא תונה ,וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו,
ולא תונו איש את עמיתו דגר בכלל :והלוחצו עובר בשלשה לאוין .פירוש
וגר לא תלחץ ,ולא תלחצנו ,ולא תהיה לו כנושה דהיינו לחץ :אין מערכין
פירות בפירות ובו׳ .כללא דמילתא מה שהתנה עמו צריך שלא לשנות בו:
[ס ].באמת ביין התירו לערב קשה ברך מפני שמשביחו .א״ד
אלעזר ב״מ שפירשו במשנה באמת אין צריך לפרש בתלמוד ולומר הילכתא
כי הא מתניתא אלא ודאי הלבה היא .ומהא קיימא לן דכל היכא דתנינן באמת
הלכה פסוקה היא :)75אמר רב נחמן ובין הגיתות שנו .כלומר הא דתנן ביין

התירו הני מילי בין הגיחות ,כשהוא תירוש .אבל יין חזק ביין חזק כשיתערבו
יפסדו שניהן :אמר רב פפא והאידנא דקא מערבי בני אדם יין ביין על כן

עושין כן דידעי הלוקחין וקא מחלי :רב אחא בריה דרב איקא אמר מתניתין
רב אחא היא דתניא ר׳ אחא מתיר .פירוש לערב פרי בפרי :בדבר הנטעם.

שבמשקל אפי׳ פחות מכדי אונאה חוזר וכמ״ש בתום ,נא :ד״ה איסר וכ״פ הרמב״ם ה׳ מכירה פי״ב
 )71גרסתנו :הא אחר אע״ס שאין מקבלה הימנו אין לו עליו אלא
ה״י והמאירי ד״ה גדולי.
 )73שבועות
 )72גם בתוד״ה נותנה והמאירי ד״ה גדולי מביאים שני הפירושים אלו.
תרעומת.

לח:

 )74קידושין יא:

 )75ורש״י לעיל נו :ד״ה קדשים פי׳ בקרבנוה שאינם חובה ואמר הרי
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חברייא .ךןך
* jר ד *^ך ואשר נתלמרתי מפי סופרים ומפי ספרים .בעיר מולרתנו

הוא הקטן .מבני יוקטן .נותן טעם לשבח .ממשפחת
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יע״א .ובעזרת מתא דבשמיא יתש״ל השנתי
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שיש בו חלק אהע״ז צ״ו קומנין .וח׳ חוה״ט ל״א סימנין .וח׳ "
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יע״א בעזרת האל יתש״ל י,שנרזי שם ך" ר

ב״ה רמ״ז סימנים  .בצירוף הכל ת״י סימנין בנימטריא רצינ״י א״ל ח״י

עם הכולל  .ויהי דוד

לכל דרכיו משכיל וה׳ עמו *.דורי היה בעזרי

^קול תודה ורנה ^ .ברך לך ונשבחך ברוב ך|דוה  ,ברוך שההייני
וקיימני

לראות פרי עמלי מה שעמלתי מימי חורפי בפלפולא דאורייתא
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כן יזכני להוציא לאור מה שחידשתי על איזה מסכתות  .ועל דברי
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הרא״ם והראב״ע זלה״ה .וזכות דור מלך ישראל ע״ה תהיה בעזרי

נר אנכי בארץ  .גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך  .בה דברי המחבר

ס J
ס כ
a
0
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ס״ט בלא״א עט״ר

מדר הרב הכו׳ סבא קרישא כמוהר״ר מסעוד וצבאה
עלה עלה על משכה הדפום כיום כיה כסלו
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•שושנים

•חלק אהע״ז

שאמר ששמע מפ׳ מנדין ליה וכו׳.
ובן נמצא בק׳ כתונת .יוקף של הרה״ג כמוהר״ר יוקף
כירדוגו זלכ״ה ד׳ כ״ז וז״ל הא דאין אדם משים
עצמו רשע דוקא לעדות לפקול עצמו להעיד אבל .המודה
שעבר עבירה פלונית קנקינן ליה עפ״י עצמו כרשב״ש
בתשו׳ ק׳ תקל״א ותקל״ב וחקמ״ד יעו״ש .
גם בד׳ מ״א כתב וז״ל הקורא לאלמנה זונה ראוי
למלקות ולנידוי כפי מה שיראה לב״ד אפי׳ שלא
היה בדבר רק ע״א .לחם רב ושם ע״ב ענף ה״א כתב
דאיש שפוי שאמר שטמא אותה ואת אמה היי מנדין
אותו כדי שלא תהיינה בנות ישראל הפקר בפי הכל
ואם אמר שהיה שכור לאו כל כמיניה וכ״כ הכנה״ג עכ״ל
עוד בענף י״ד כתב הקורא זונה או פרוצה קופג מ׳
ואי לא ציית מנדין ליה עכ״ל יעי״ש ושו״ל יש״ב
ושמ״ר ע״ה דוד צבאה ק״ט :
וכתב הרב ברכ״י בחיו״ד קי׳ של״ד מי שרצה לקלקל
אשה על בעלה וכו׳ חייב נידוי כרשב״ץ ז״ל וכתב
הרב מוצ״ב בח״א ק׳ קכ״ז באשה שהוציאה ש״ר שראוי
לקונקה ול*קרה וכו׳ יעו״ש זכו״ל ח״מ אות ח׳

הבן אצל אם אטו או אצל אחותה .
קי״ט-עטדו למשפט האיש יוקף עמיאל ואחות אשתו
הנשואה  .ביען שיוקף הנז׳ מתה אשתו
והניחה בת א׳ בת עשר שנים ובת א׳ בת שתי שנים ובן
קען מוטל בעריקה ומפני שיוקף הנז׳ הוא רח״ל דחיקא
ליה שעתא לכן רצתה האחות האם הנשואה הנז׳ לקחת
הילדים של אחותה הנז׳ אצלה לעשו׳ עמם הקד במזונות
וכו׳ ולפקח עליהם עד שיגדלו מכיקה וממונה ויוקף
הנז׳ מעכב באומרו שהוא יטפל בבניו מאשר המצא ידו
וכוי .והם אצל דודתם הנז׳ ויוקף הנז׳ רוצה להביאם
אצלו ולהטפל בהם וכו׳.
ואחר החיפוש מצאתי דוגמא לזה הביא אותה הרב
פת״ש בק׳ פ״ב קק״ז וז״ל עיין בתשו׳ הרדב״ז
ח״א קקכ״ג שנשאל בראובן שמתה אשתו והניחה לו בן
קטן חולה והוא •אצל אס אמה ורצה ראובן לקחת אותו
והוא לא• נשא אשה והוא עני ובזמן שיוצא לחוץ מניח
את הבן אצל השכני׳ אם טוב שיעמוד הבן אצל אס אמו
או אצל אביו .והשיב הדבר ברור שהבן אצל אמו אמרו
ולא אצל אס אמו ואעפ״כ אם ראו ב״ד שתקנה הילד
שיעמוד אצל אס אמו אעפ״י שיאמר ראובן תנו לי בני
ואני אעשה מה שארצה אין שומעין לו וכו׳ כללא דמילתא
ככל תלוי בראות ב״ד באיזה מקום יש תקנה לולד יותר
עכ״ל.
א״ך לקוצד״ן שגס בנ״דאס יתברר לנו שטוב טוב להיות
 .כילו ים אצל דודתם אזי אין שומעין לאביהם הנז׳
וכמ״ש כרדב״ז כנ״ל דמאי שנא זקינתם מדודתם ככל
ד״א כוא וחד טעמא אית ביכו.
ודוגמא לזה ג״כ מצינו להרב .מש״י בח״א קנ״ז וז״ל
מעשה בתינוק שבחיי אביו היה רגיל טס
זקנתו אם אביו ואוכל עמה וישן עמה ומת אביו נראה

דאפילו דקיי״ל הבן אצל אמי עד שש בזה תוכל זקנתו
לעכבו עמה אם חאכיליהו חנם וטעמא כך דכל עיקר
טעמא דיהבו רבנן משוס היזק התינוק דבצוותא דאמיה
נימ״ל וזה בצוותא דזקנתו ניח״ל כנ״ל פשוט עכ״ל.

לדוד

וא״ך גם בנ״ד הגם שמה״ד הזכות הוא לאביו דוקא
עכ״ז מאחר שהתינוק ניח״ל בצוות׳ דדודתו תוכל

דודתו לעכבו אצלה אס תאכילהו חנם וכמש״ל משם הר׳

פת״ש דקפ״ב משם הרדב״ז ז״ל וצויי״מ הצנ״י יושב 5ק׳
בהעלותך ,את הנרות דהאי שתא החרפ״ט לפ״ג פה
מתא אזדידא יע״א ע״ה דוד צבאה קי״ט בלא״א
כמוהר״ר טסעוך נר״ו:

הטבה את אשתו .
ק״ך מעשה באשה א׳ הנשואה מזה מ״מז׳ חדשים עם
איש א׳ שבאה לפנינו קובלת על בעלה הנז׳
שביום שב״ק שע״ק עשה עמה מחלוקת והכה אותה
מכות גדולות וגלית זרועותיה לפנינו ונמצאו בהם מכות
שחירות רח״ל ושאלתי אותה על מי וטל מה המכות האלו
ותען ותאמר כי בא לתפשה בחזקה לצורך המשגל והיא
היתה בנדתה ולא נתרצית לי ולכן הכה אותה המכות
האלו עד שנשמע קולה לשכנים ובאו והצילו אותה
והבעל מכחיש בענין המשגל ונקתפקנו תהילה ע״ע
המכה את אשתו מה דינו.
והנה מצינו להרב״י ז״ל בקקנ״ד שכתב וז״ל מצאתי
בתשו׳ רבינו שמחה המכה את אשתו מקובלני
שיש יותר להחי״יר מנמכה את הבירו דבחבירו אינו
חייב בכבודו ואשתו חייב לכבדה יותר מגופו והעושה
כן יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולענשו בכל מיני
רידוי ואף לקוץ ידו אם רגיל בכך ואם כיה רוצה לצאת
יוציא וית; כתובה  .ואח׳יך כתב תטילו שלם בניהם ואם
לא יעמוד הבעל בקיום השלם שאם יוקיף להכותה
ולבזותה אנו מקכימים להיות מנודה ויעשוהו ע״י נכרים
לתת גט וכו׳ גם כתב משם הגהות אשירי משם א״ז
וז״ל אקור לאדם להכות את אשתו וגם חייב בנזקיה
וכו׳ ואה הוא רגיל בכך וכו׳ כופין אוהו להוציא וליתן
כתובה עכ״ל .
ברם קיים וז״ל ומ״מ נראה לי דאין לקמוך על רנינו
שמחה וא״ז לכפות להוציא כיון שלא נזכרו בשום
א׳ מכפוקקיס המפורקמים יעו״ש.
ועיין שם בד״מ שהביא משם המרדכי שהביא תשובת
מוהר״ם שכתב דיש להחמיר הרנה על מי שמכה
את אשתו יעון גדול הוא ואין מדרך בני עמנו להכות
נשותיהן רק הוא דרך נכרים וכו׳ :
גם הניא שם משם ר׳ שמריה להחמיר על כאיש המכה
את אשתו ואס א״א למצוא לה תקנה כופין אותו
להוציא ויה; כתובה ואפילו קבלה טליה יכולה לומר
קבורה הייתי לקבל ואיני אוכל לקבל יעו״ש .
ודין זה העלה אותו במפה על השולחן בקקנ״ד ק״ג
אלא שקיים שאם היא מקללתו מנם או מזלזלה'
אביו ואמו מותר להכותה ואם אין ידוע מי כגורם אין
הבעל נאמן ומושיבין בניהם אחרים לראות וכו׳ ואס
היא מקללת תצא בלי כתובה  .ועיין שם בבאה״ג משם
תשו׳ מהרי״ו הישיניס שהחמיר במכה את אשתו וכו׳
יעו״ם.
יכן חצינו להרשב״ץ ז״ל כבי״ד כרב מוכריב״ו בח״א
ק׳ קל״ה שכתב אודות האשה שבעלה מצער אותה
הרבה וז״ל קרוב הדבר בזה שיוציא ויתן כתובה דקיי״ל
לחיים ניהנה וכו׳:

וכתב

שושנים

 .חלק

וכתב ע״ז הרב מוהריב״ו ז״ל וידוע הוה שהרב הנז׳
מכת החולקים על הרמב״ם ז״ל בהורדה ב״ט
מאיק פלי דאין כופין וכו׳ ואפי״ה בנד״ז פקק דכופין
לגרש כמ״ש  .והביא שם באורך משם הרנ״י הבה רבעו
שמחה ומה שקיים וכהב דאין לקמוך ע״ז :
וב״כ הכנה״ג והרב בנימין זאב דאין להקיל באיקור
א״א  .וסב״ד יכריזו עליו נידוי אם לא ישוב וכ״כ
סרדב״ז וז״ל אלא כיצד יעשו ועדין אוהו שלא וכה אותה
אם חזר מוטב וא״ל קונקין אותו בכהו׳ .אם חזר מוטב
וא״ל עונשין אותו ע״י גויס בגופו וחוב זין אוהו ואם
עמד מעצמו וגירש אין זה אונק יעו״ש .
וסיים הרב מוהריב״ו וז״ל נמצא לפי״ז כיון שדב״ז שנוי
במחלוקת ומה גם לד׳ מר״ן שק״ל אי; כופי;
כמ״ש בב״י והיינו טעמא שהשמיטובש״ע מי יוכל להקיל
באיקור חמור וכו׳ יעו״ש .
ברם קייס לנקוף שאם ים קכנה בדבר כגון אם הבעל
היה אומר שיהרגנה או יעשה לה מוס שלא תהיה
ראוייה לאיש ועשה אשר זמם במכות מות בכה״ג כו״ע
יודו דכופין יעו״ם  .וחייב לשלם לה נזק ובושת וצער
כמ״ש בקפ״ג ועיין להרב ליצחק ריח חא״ה אות גמל
שהביא כל זה בקיצור גמרן יעו״ש.
נמצינו למדים בנד״ד ג״ך אם יש עדים בזה שהכה
אותה מהרין בו שאם יעשה' פעם אחרת כזה
שעונשין אותו ע״י גוים וכוי אבל אין כיפין לגרם וכמ״ם
הרב״י וכל הני רבוותא  .ואם רוצה לצאת יוציא ויהן
כתיבה  .ואע״ג דאין כופין אוהו לגרש כופין ליהן כתו׳
ונידונייא וכמ״ש מור״ם בקקכ״ד קכ״א יעי״ש .
וע״ט שטענה שתיגע אותה בימי נדהה למשגל פשוט
דאינה נאמנת בזה עפ״י דבריה יכמ״ם הרב באה״ט
בקקנ״ד ק״ק כ״ב משם מהר״י וויי״ל .ברם הביא שם
משם משפט צדק דאם אינה תובעת כתובתה נאמנת .
והיכא דאיכא קטטה ביני לבינה אינה נאמנת  .אבל אס
אין' אנו יודעים קינת הקטטה מה היא והיא טוענת
שבשביל שרוצה לשכב עמה בנדותה מריב עמם נאמנה
ולקיצד״ן דלא פליגי מהר״י וויי״ל עם הרב משפט צדק
אלא שגם הרב מהר״י וויי״ל יודה בנדון
הרב משפט צדק דאם אינה תובעת כתובתה או אם אין
אנו יודעים קיבת הקטטה וכו׳ שנאמנת לומר שמחמת
זה מריב עמה ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פנייגי
נטצינו למדים בנד״ז שמחמת קטטה אמרה כן ואנו אין
אנו יודעים קיבת הקטטה מה ו.יא ועל מי ועל
מה הכס אותה והיא ^ומרת שבשביל דבר זה הכס

ונתקוטט עמה נאמנת אס היא אינה תובעת כתובתם
וכמ״ש סרב משפט צדק ושגם סרב מסר״י וויי״ל מקכיס
לזה כמ״ש בעניותינו כנ״ל זהו מס שנר׳ לנו בזה וצויי״מ
ויימ״ן הצב״י החותם בברכה בק׳ בהעלותך את הנרות
דהאי שתא התרפ״ט ליצירה פס מתא אזדידא יע״א וק״ל

ע״ה דוד צבאח קי״ט .

ק׳

אחרי כותבי חיפשתי ומצאתי להרב נו״ב תנינא
שכתב דאינה נאמנת ימו״ם .
פת״ש בקקנ״ד קקי״ז שהביא משם הרדב״ז שדעתו ג״ך
דאינה ואמנת בט׳ ששכב עמס בנדחה אף באינה תובעת
כתובתה וכתב שם דאף בזמן התלמוד איןלהאמינה בט׳
צ״א

וכן ראיחי להרב

אהע״ז

לדוד

זו כיו; דמשוי ליה רשיעא ולא אשכחן דנאמנה אלא
באומרת גרשהני או בטוענה שאינו יורה כחן דלא משוי
ליה רשיעא בטענתה וכ״כ סריטב״א ז״ל ומכ״ש בדורות
אלו דנפישי עזות עכ״ל :ונר׳ שדעתו של הרדב״ז ז״ל
כק׳ הרב מסר״י וויי״ל ז״ל שהביא הרב באה״ט כנ״ל
נמצא דמסר״י וויי״ל והרדב״ז והריטנ״א בשיטה אחת
אזלי דאינה נאמנת זולת הרב משפט צדק הוא לבדו דר
בקברא זו דנאמנת באינה תובעת כתיבה ועוין משה״ר
אות אל״ף קעי׳ צ״א שגם הוא הניא קברת הרדב״ז
להלכה דאינה נאמנת יעו״ש ד״ן י״ן:

שני עדי כיעור.
קכ״א אודות האשה סקושי״ת ג׳וסרא אשת יאודה מר
יוקף שהיה בטלה תמיד חושדס וים עליה
קדל״ף ואחר עבור כמס דו״ד ביניהם לפנינו וקטטות
ומריבות אח״ז פישרנו ביניהם שיתחייב לס בעד קכי
כתובתה אלף דירוק ויגרשנס לקוף ל׳ יום אח״ך בתוך
הזמן סנז׳ נלכדה בפה יוקשה רת״ל .דסיי׳ שמצאו אותה
בחצרה בלי שום שכנים בחצר וכל הלילה לנה ביחידות
עם בחור אחד עד שהלכו והביאו סאלפולי״ק והוציא
אותם מהחצר והוליכום לבית הקיסר  .והן עתה בא
הבעל צועק ככרוכיא אי לזאת יאות להתחייב נכתוב׳:
ונענינו לו לפי קוצ״ד שפטור הוא מחיוב הכהונה ולא
הטול כ״א בלאיתיס הקיימים ותו״ל .דכן מצינו
להרמב״ם בפכ״ד מהלכות אישות הל׳ ט״ו דבעדי כיעור
אם רצה הבעל להוציאה תצא בלא כתוב׳ ע״ך .ודבריו
אלו פקקם מרן בש״ע בקקט״ו ק״ס יעי״ם  .וכן הביא
בארוכה הרה״ג המלאך רפאל סי״ו נקפרו סיקרקרנ״י
ראם ק״ס וק״ו יעו״ש שמפרש מ״ש הש״ע שם סייצאת
משום ש״ר שאבדה כתובת׳ ר״ל בעדי כיעור שכן מבוא׳
בהרמנ״ם בהל־ גי״ו יעו״ש  .ונביא שם שכן פקק סר׳
בני מיי והרב ד״ן וסרב מסריט״ץ וכן העלה סרב כר״ח
ח״א קק״ו יעו״ש :
וכן הביא כרס״ג כמוסריב״ו זלה״ה נק׳ וי״ן ח״א קי׳
קל״ג שהאריך שם ועלה בהקכמס דבעדי כיעור
אם רצה להוציאה תצא בלא כתוב׳ והטול דוקא בלאוהיס
הקיימים ותו״ל  .גס עלה בהקכמס דבעדי כיעור
א״ן דו״ח מאחר שאינה נאקרת טל פיהם אלא אס רצה
'הבעל לגרשה הרשות בידו ואין כאן כ״א דוקא פקידה
דכתוב׳ והוי דיני ממונות דלכו״ע אין צריכים דרישה
וחקירה יעו״ם ועי׳ לסרב״ם בקי״א קק״ו משם הרמג׳־ס
והקמ״ג דרשאי הבעל להוציאה נע״ך .
איברא שמצינו לסרה״ג הוקפ״ו שיל יוקף ה״א קט״ו
שכתב בפשיטות דבעידי כיעור אינה מפקדת
כתובתה יעו״ש  .ברם הרי מצינו לסרב כר״ח ק״ו
שתמס עליו ושלח תמיהתו לסרב מוסריב״ו זלה״ס והר׳
מוהריב״ו הקכים לתמיהתו אלא דהוצרך ליישב לו דהר׳
תוש״י זלה״ה מיירי במי שרצה לקיים ולא לגרם וקיימה
זמן מס ואח״ך רצה לגרשה דלא הפקידה יעו״ש בדוחק
והרב יוא״ל האחרון נכדו של סרב תוש״יזלה״ס  .יישב
ישוב אחר והוא דדברי סרב מור זקנו חוש״י סנז׳ מיירי
בדלא היה קדל״ף  .ואנן בעינן עדי כיעור וקדל״ף
סבי״ד סרב כר״ח בק״ו ושמח בישוב זה יעו״ש בסרב
קרני רא״ס בקי׳ ה׳ שהביא כל זה וקיים בהל׳ וז״ל איך
שיהיה לענין להפקידה כתובתה בעינן נ׳ הנאים עדי

כיעור

שושנים

חלק דזו״ם

יספיק לו חלק היורשים ויטול כלא בנועה עכ״ז
מאחר שכבר נגלו לפני כלהבע״ח דינא הוא מאחר שאי;
מקפיק לבע״ח כולם מה שמגיע ליורשים לכרס לכן
צריכים לישכע כדי לנכות מחלק האלמנה וכן מכואר
ממ״ש הר׳ מוהריב״ו ז״ל נאותה חשוכה יעו״ש
ולקוצד״ן הן מצד הסברה הן מצד המנהל שהאליטארי
דיינינן להו כשטח״ג בנא״ג לו ולב״ך עוב״ך
כלי שוש״ך ואח״ק כי כמנהג בדיני ממונות עיקר וצור
ישראל יצילינו מבגיאית אכי״ר  .כרס לגני האלמנה אס
אין מספיק חלק היתומים צריך שנועה וק״ל הצב״י .

ע״ה

דוד צבאה

סי״ט :

אחרי זאת כשהלכתי בחוה״מ פסח התרפ״ט למח״ק
ארבט יע״א והלכתי לנקר פני אדוניר״ם משי״ח
הרה״ג ראב״ד מקודש כמוהר״ר המלאך רפאל אנקאווא

הי״ו .

ושאלתי אוהו ע״ד פתגם של האליטארי כיצד דנים
בהם הלכה למעשה כהוא אמר דינא יתיב
כמ״ש אני בעוניי דדין שט״ג בנאמנות יש להם בלי שוס
מגרעת כלל גם לגבי יתמי וכן עלתה הסכמת הרה״ג
כמוהר״רהמשכדהאליקיסנר״וראב״ד מתא דאר לבידא
יע״א פא״פ כשעברת ,לשם בחזרתי פה העירה וששתי
כעל כל הון .וע״ע מטבע נאפיליו״ן כמש״ל בשאלה
קקכ״ג בחה״א לד׳ הרה״ג כמוהרר״ף אנקאווא כי״ו
דינו כמטבע חאסאני וצריך לשלם בכפלים לכל הפחות
ולדעת הרב המשמ״ח אליקיס דינו כמט׳ פראנך שהדורו
נחפוליו״ן יתן נו חמשה פראנקיס ותו״ל ולדעתי כמעט
מפשרים בינהס כמש״ל.
וע״ע טענת הפסד בשטר טיקקה היוצא על היתומים
שנחלקו בזה רבני פאס עם רבני מראכס ואגדיר
כמש״ל כסי׳ ז׳ לד׳ כרב כמוהרפ״א הי״ו אין לו׳ קיי״ל
נגד רבני פאס המפורסמים ולא טענינן ליתמי ט׳ הפסד
ולד׳ כרב המשמ״ח מאחר שגס רבני תיטווא; מסכימים
לדעת רבני מראכס כמובא בסוף הספר של כרב קול
יעקב לכמוהרי״מ בירדוגו זלה״ה יעו״ש  .א״ך יכולים
לו׳ קיי״ו כרבני מראכס ורבני תיטוואן ורבני אגאדיר
דטענינן ליורשים ט׳ הפסד  .והגס שאביהם בעצמו לא
כיה נאמן כ״א עפ״י ע״ך אנן טענין להו שאם היה
אביהם קיים הזה מביא עדים וכו׳ והגם שהדבר הזה
במחלוקת שנוי וכמ״ש הרב' מוהריב״ו בח״ב אות יו״ד
בליקוטים דינים דלד׳ מהר״י אלשיך טענינן ליה אלו
היה אביכם חי כוה מייתי ראיה וכ״ך הרב תוש״י בח״ב
קי״ט ולעומת זה הרב כנה״ג בהגב״י אות ב׳ הוכיח
דלא טענינן ליהו הבי״ד כרב מוהריב״ו הנז׳ בליקוטים
כנז׳ עכ״ז טענינן ליתמי ט׳ קיי״ל  .ובפרט דמצינו
להרב״י נס׳ ס״ב הביא משם הריב״ש סברה זו בלי שום
חולק יעו״ש • וסברה זו העלה אותה מור״ס במפה בס׳
ס״ב ק״א וכתב שהיא תשר הרשב״א והריב״ש יעו״ש
וסיים שם וז״ל וכן נ״ל יעו״ש  .ואנן קיי״ל כמור״ם
במקום דלא גי״ד מר״ן בש״ע ובפרט שהרי גילה דעהו
בב״י כמ״ש פשוט דטענינן להו אלו היה אביהן קיים
מביא ראיה שהפסיד ולא יחנו כ״א דוקא פלגא מליה
ותו״ל ונטעון ט׳ קיי״ל כרבני מראכס ורבני תיטוומן
ואגדיר דטענת הפסד היא מילתא דשכיחא וטענינן

שושנים לדוד מו .
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צא

לדור

ליתמי וכמש״ל וכן דעתי הקצרה מכרעת כזה וצויי״מ

ויימ״ן הצב״י ע״ה

דור צבאה

סי״ט :

--------

המוציא ש״ר על חבירו ,ועל שוכני עפר .
יו״ד) באו לפנינו ה״ר ראובן קובל ומתרעם על שכני
שמעון כאומרו שהוציא עליו ש״ר באומרו
שאחז לאשתו כהוד יופיה רמ״ל .והאיש ראובן הנז׳ בוכה
ומנכה על מה שהוציא עליו שם רע כזה והוא ידוע לכל
אנשי עירו חשוב בתכלית ובן חשובים כאשר הגידו לפני

אנשי עירו אזמור יע״א  .ונם שלחתי בעד כאשה הנז׳
לראות מה בפיה והיא בונה ומבכה על שחשדה בעלה
בזאת ואומרת שמעולם לא דינר עמה השכן ראובן הגז׳
כלל ועיקר.
והנה אחר החיפוש מצאתי למור״ם בסימן ת״ך קעיף
ל״ח שכתב וז״ל המוציא ש״ר על חבירו כוי בכלל
המבייש בדברים יעו״ש .והלינו למרן שם שכת׳ וז״ל רקק
בבגדיו או שביישי בדברים פטור ויש לב״ד בכ״ה ובכל

זמן לגדור כפי מה שיראו וי״א שמנדין אותו עד שיפייס
המבוייש עכ״ל:
ופשוט שבכאן הגס שהניא סתם ואח״ך וי״א עכ״ז
הלכה וכ״ן מורין ניב אומרים מאחר שבסימן
אלף ק״ו הביא בש״ע בקתמה דעת הי״א בלי שום חולק

וכ״ך שם הקמ״ע בק״ק מ״ה יעו״ש בסימן ת״ך .וא״ך
קם דינא במוציא ש״ר דהוי דינו כמבייש בדברים ונמ״ש
מור״ם ז״ל לכל המרבה מנדי; אותו עד שיפייס חבירו
ומצינו להרב כתונת יוסף אוח בי״ת ענף ל״ב שהביא-
משם מהרש״ל בחשו׳ וז״ל המדבר לה״ר על חבירו משפט
הרון להכותו בנה״ך ביום הכניסה ויקרא עליו והפלא
ה׳ וכו׳ ואם יבקש לפדות את המלקות יתן ט״ל זהובים ?5
למתבייש ויבקש ממילה בזכ״ל שמעו רבותי כי חטאת\ ,
לה׳ אלד״י ישראל ולפלוני שהבעתי וקרחתי כנגדו כי כל^.
אותן הדברים שדיברתי עליו הם שקר וכזב ומרוב שיחה
וכעסתי דיברתי כדי להכעיסו על כן אני מבקש מחילה
וסליחה וכפרה מה׳ אלד״י ישראל ומפלוני שיממול על
כל מה שפבעת ,נגדו עכל״ה :
והנה נקתפקתי בנדון מוציא ש״ר אס הוא דוקא באומר
דבר שקר הוא דמנדי; אותו או אפילו באומר
אמת  .ואחר החיפוש מצאתי להרב פקודת אלעזר של
הרה״ג כמוהר״ר אלעזר הלוי ן׳ טובו זיע״א שנסתפק
בזה עיין שם בסימן תר״ו וכתב שמוכח מדברי המרדני
דההקפדה היא בשביל שאמר דבר דלא היה •:
ברם אם הוציא ש״ר על שונני עפר אעפ״י שהכיר בכס
איזה דופ״י כיון שמתו אפשר שכבר נתמרקו
בנהינס וירשו חלקם בג״ע וקדש קדשים הוא ואיך מוציא
לעז על יושבי ג״ע  :והביא זה משם סבר׳ דברי מנחם
ומס׳ סמוכים לעד יעו״ם • ועיין גס׳ קרני רא״ם סימן
רי״ד יעו״ש :
ואחר שהכרתי מבין ריסי עיניו של י.איש שמעון
שתואנה הוא מבקש על אשתו וכר ומה שהוציא
ש״ר על האיש הנ״ל הוא שקר ודבר כזב  .וגם אנשי
עירו הגידו לי על האיש הנז׳ כי הוא מוחזק בכשרות
לכן הכרחתי על שמעון הנז׳ לבקש מחי׳ וסליחה וכפרה
ושב ורפא לו הכ״ד הצב״י יושב בקדר ויברך אתכם דהאי
שתא התרפ״ט לפ״ג פה אזדידא יע״א .
ע״ה

שושנים

חלק .חו״ט

ע״ה דוד צבאח סי״ט:

דיני עדות המשרתים :
י״א) איש א׳ ירבטם היה לו דו״ד טס איש 5׳ מנכבדי
העיר הזאת אזדידא יע״א והוכרח עפ״י הדין
להביא עדים לפטור עצמו מתביעת הנכבד .וחיפש ולא
מצא כ״א משרתיו שבחנותו שהם כמותו מחללי שבתות
רח״ל שמלאכת כולם היא התגלחת שמגלחים לכל עובר
בשבתות וי״ט כמעשהו בחול וכר ובפומב״י ובפרהסיא
החנות פתוחה והחנוני מקי״ף הקפת ראש וגלות זקן
רח״ל .
וענינו ואמרנו שהמשרתים הנז׳ מכל צד לא יוכשרו
לעדות
הנם שמצינו להר׳ משה״ר באו״מ סרכ״ב ובאות עאיי״ן
שי׳ למ״ד שכת׳ דעדוח הנושרת עדות גמורה ונתן
טעמו דלא עדיף מאוהב דקיי״ל דעדותו עדות גמורה
כמ״ש בש״ע רס״י ל״ג וטעמא דמילתא כמ״ש השמ״ע
דלא נחשדו ישראל להעיד עדות שקר ח״ו יעו״ש .
עכ״ז הטע׳ של הקמ״ע לא יוצדק בנד״ד דחשודים כנר
באישיר דאורייתא דהוא מחייבי מיתות בית דין
וכריתות רח״ל.
ובפרט שמצינו להרדב״ז בח״ב שכתב דנונעים בעדות
הגם שבח״א כתב דעדותן עדות עכ״ז אחר
דבריו אחרונים אזלינן וכמו שהבין בו הר׳ כנה״ג בהגה״ט
אות ב׳ דחזר בו הרדב״ז ממ״ש בח״א יעו״ש ואשתימיטיה
להר׳ משה״ר דברי כנה״ג הגם שמצינו להר׳ או״ת ולהרב
פליטת יאודה שדעתם מכרעת למ״ש הרדב״ז בחלק א׳
דהמשרתים עדותם עדות עכ״ז פשוט דאחרי הר׳ כנה״ג
אזלינן דש״ל דהרדב״ז חזר בו בחלק שני וש״ל דנוגעים
בעדות .
והנה הרב פת״ש נשל״ג סק״ח הביא דברי הרדב״ז
הנז׳ והמורים דש״ל כדבריו הראשונים בח״א
ושיים לדעתו דהדבר פשוט דזה תלוי לפי ראות עיני
הדיין אם יש למשרה צד הנאה בעדות זו או לא וכת״ש
בש״ע גשל״ז שכ״א שכתב וז״ל דברים אלו תלויים ביד
הדיין ועוצם בינתו שיבין עיקר המשפטים וידע דבר
הגורם וכו׳ ויעמיק לראות אם יש צד הנאה לעד בעדות
זו אפי׳ בדרך רחוקה ונפלאה ה״ז לא יעיד בה עכ״ל :
ע״ך הנר׳ לקו״ד בזה שמאחר שהם חשודים גם אאיקורא
דאורייתא דחייבי מיתות וכו׳ פשוט דחשידי להעיד
שקר הגם שמצינו למרן בש״ע כסל"־ שכ״ד שכתב שאם
ראוהו עושה מלאכה בשבת צריכים להודיעו שהיום שבת
וכו׳ זה דוקא בעושה באקראי בעלמא לא כן בנדון זה
שבכל שבח עושה מלאכתו כמעשהו בחול אין צריך שוס
הודעה כלל דידוע ועומד הוא יושב בס׳ רק אין יראת
אלדי״ם וכו׳ שנת תער״ך לפני שולחן וכו׳ וצויי״מ ויימ״ן
הצנ״י ע״ה דוד צבאח סי״ט.

ולמודעי אני צריך שנשאלתי מאת השר האלמוראקי״ב
ע״מ וע״מ לא נחתה רשות לסופרים לכתוב
לירבעם הנז׳ עדות העדים הגז׳ אמרתי לו מפני שהם
משרתיו זאת ועוד מחללי שבתות אמר לי אי משום
חילול שבת כל ישראל היום מחללי שבתות וכו׳ ושלחתי
שאלה זו לסאלי למני״ר הרה״ג כמוהר״ר המלאך רפאל

לדוד
הי״ו לראות מה בפיו:

תשו׳ הרה״ג טשי״ח כטוהר״ר רפאל אנקאווא
הי״ו ע״ע הנ״ל  15חשון  690סאלי יע״ה.
י״ב) הולך ואור לקרא׳ אור העין חיבת טין הר׳ המופלא
הדומ״ץ כמוהר״ר דוד צבאח יהי״ל הודו והדרו
מאזאגאן יע״א/
שלמא רבה ויקירה ממני ומאו״ע זה בני הי״ו.
אח״ן פ״ק הגיעוני הצהולני כתב יד״ק ותמהתי על
המראה למאי הוצרך לנוח בשיטי״ן רהוטי רהוט
הלא צדק בפיו והביאו מ״ש הרב כנה״ג כס׳ ל״ג משרתי
הבית כשירים הרדב״ז ח״א אבל הרדב״ז ז״ל עצמו נח״ב
סכ״ד כתב דנוגעים עכ״ל הכנה״ג וא״ך נראות ידידי
דברי כנה״ג אלו על מי יש להשען יותר מזה .
וטן הראוי אפי׳ לא היה לפנינו אלא דברי הרדב״ז דח״א
שמכשיר בנ״ד שהעדים עברייני! אאיקור דאורייתא
היה לך לחפות הדברים מפני המושלים שלא נהיו ללעג
בעיניהם כמו שאמר לך דחם מטע׳ זה מעולם לא תמצא
עדים שכל ישראל רובם מחללי שנת .א״ך היה לך לחפות
הדברים ולומר פסולים לעדות משום נוגעים ודיי ואין
כאן מה להאריך יען ני עיני צדיק כבר הביטו מ״ש
הרפ״ת שסיים בדבריו שהכל לפי ראות עיני הדיין ואין
כאן מקום לתלות יותר מזה לומר פסולי נגיעה הם
מאד  ,כצעיר
ותול״מ ושלומך הטוב והיקר ישנא
וחתום הרה״ג כמוהר״ר רפאל אנקאווא כי״ו.

י׳ג) תשובת הר׳ כמוהר״ר המשמ״ח אליקיים הי״ו על
דנא פתגם וז״ן  2כסלו שנת בחירי רצת״ה
נפשי לפ״ג לכבוד רא״ג מעלת הרב המופלא  .בפז לא
יסולא .מ״ד דלע״ד כקש״ת ינגן דוד צבאח יצ״ו ויחש״ל
כיר״א  .לשא״ק באה״ר כדמ״ל:
רב יקר  .שני כתובים הבכ״א הגיעו לידי הא׳ אודות
מחלל שבת  .וע״ז דן את הדין כי הוא פסול לעדות

ולשבועה כמ״ש מר״ן בחוה״מ בסימן צ״ב ס״ג יעו״ש .
יפה דן יפה זיכה  .וכ״ז פשוט אמנם במשרתי הנז׳ לא
ידעתי במה נסתפק מאחר כי גם הס מחללי שבח
בפרהסייא במלאכת הספרות ודאי שגס פסולים לעדות
וכמ״ש מרן בחו״מ נסל״י סכ״ד יעוש״ב ולמה לנו לחפש
אס כשרים עליו או פסולים עליו ונזה כבר הרב ליצ״ר
באות עדות האריך בזה ופוק חזי מאי עמא דבר מאחר
שהיא מחלוקת הפוס׳ אך עכ״פ אלו פסולים מצד עצמם
בברור  .ומה שטען השר יר״ה דא״ך כל ישראל מחללי
שבתות וא״ך ח״ו נפסול כל כעיר הס כי לא להזכיר
ח״ו לזרע ישראל לומר והפרש גדול יש בין מחללי שבחות
כי אלו כהמון אינם כוונתם ח״ו לחלל שבת רק בענור
שאינם יודעים הדינים כי הלכות שבת רבים ועצומים
אשר בעיניהם נראה להם כהתר  .ולזה דקדק מר! דל
בל״ה בסל״ד הנז׳ כל מי שהעידו עליו אטפ׳-י שלא התרי
בו וכו׳ והוא שעבר על דברים שפשט בישראל שכם
עבירה וכו׳ אבל אס ראוהו עובר ע״ד שקרוב לכיייז
שוגג וכו׳ כיצד ראוהו קושר ומתיר וכו׳ עכ״ל ומינם
לנדו״ד שאלו הישראלים אינם עוברים בשאט נפש לחלל

שבת בקום עשה בפרהסייא בדבר כנודע לכל שכוח
חלול שבת כמו כאנשים הללו שפותחים החנות ניום
שב״ק

שכל טוב (בובר) שמות פרק טז ד׳׳ה כה) ויאמר ה,

כה) ויאמר ה׳ אל משה עד אנה מאנתם .ח״ו שהיה משה בכלל ,אלא סתם אמר הקב״ה למשה אמור להם לישראל עד
אנה אתם מאנתם ,כדי שלא לבייש אותם שיצאו ללקוט בשבת ,וכן אתה מוצא ביהושע ,שנאמר חטא ישראל (יהושע ז
יא) ,שלא לבייש את עכן עד שיגמר דינו ,וממנו למד שכניה בן יחיאל לעורא אנחנו מעלנו באלהינו ונושב נשים נכריות
(עזרא י ב) ,ומשכניו למד שמואל הקטן .דאמר לר׳ שמעון בן גמליאל אני הוא שעליתי שלא ברשות ,כדי שלא לבייש
אינש אחרינא דנכנס שלא ברשות לעבר השנה ,ומשמואל הקטן למד ר׳ מאיר ,שכתב גט ונתן לאותה אשה שבאתה
לבית מדרשו ,ואמרה לו ר׳ אחד מכם קדשני בביאה ,כדי שלא לבייש אותו האיש שבא עליה ,וממנו למדו כולם וכתבו
ונתנו לה ,מכאן שצריכין בני ברית קודש להיזהר איש בכבוד חבירו ,ושלא להלבין פניו ברבים ,וע״ז נאמר הוכח תוכיח
* את עמיתך ולא תשא עליו חטא (ויקרא יט יז) .אף על פי שמלבין פניו ברבים כ״ש שלא לשום תוכחה שהוא מפסיד
חלקו לעולם הבא :עד אנה מאנתם .כמה נסים וגבורות במדבר ועל הים ומן ושליו היטלתי לכם :עד אנה (אתם) מאנתם
לשמור מצותי ותורתי .ותרתי כתיב חסר ב׳ ווי״ן ,אמר להם עדיין לא נתנו לכם תורות הרבה אלא תורת שבת נתתי לכם
במרה כדי לשמרה ולא שמרתם ושמא תאמרו מה שכר נטלו על שמירת שבת ,ת״ל אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם
יחזיק בה שומר שבת מחללו (ישעי׳ נו ב׳) ,וכתיב מחלליה מות יומת (שמות לא יד) ,מחליה נידונין במיתה וכרת,
ושומריה זוכין ליאור באור החיים:
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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אני  •Hמליינז גנרא רלישנ-ק אסקלא ליה ותני לישנא קליב נסית שהיא לא סעס וגא ריה
ג\3א לאקא חזישויסל דוגהמיגיר היה דברו פרט «חצי פרס הדסין יתעכי כמו פוליח
מגדא דמום כרישי□ לא פוי קגגב אמרים פסהיור• סיל• ומסמרמזטי גמר לה והגר ואין עותח

לחיי□ גסכוי

סרה אהילה לגל הקורא נחכור זה אם המצא תמצא דני אז חצי דנו מכל הכתוב
 ’3ר&
■כראשונים ואת האחיונים הללו נעלי אסיפות הלכא ורושילא  »,אל יאשחני לזמר ן«ל קרי'
הוא תנוכי «כא למה לך שתיקזחא גשתיס לך ויחיא תהילה י אי לזאת אשים דנר?י להשיג שואל• רני יהא י«?ק
איש אשי אלה לז תלתא דפזרטנותא אלא ניתז רנות גנות ואדם אין טנא פלהלא .ואין •מ יו כהה משנין לקנות
מסרים הרנה איידי דטי־יד על המתיה ועל הכלכלה « אס אמרתי אגיט לשרק השואל ’נא השלשי ויכריז! שאין השנא•
מסכים דאגא נפקאי אין מתום כנשרי הוכה אלה׳יסזמע! ?:באלה הנחליות מעת לעת ומפקידה לפקידה חשונמ
נחלה זורעה חולה .כי תאחר אלי מי שמך לאיש חוכי״ר הניר לעלות כמעלות טל מזרח הדפוס גחתרא דמריניתא
מלא זייניה קולנא רעיא כולתיה תלה .בל כי האי צריך אניש צהזרעי נאתר דסתכטי שלא הישס כתתי גהבזר ז?
ז
לגדולים סמני ח״ו כי אס לי לשמי תולעת ולא איש כריה קלה.

V

לשמיא נעלית וידי לעושיהן פרושות השמים וקידה על אפיס ותפילתי קבס היא העולה  .על תריו רחמי{
JV
דנפשאי רננן שמראי הלא הסה החכם השלם והכולל אדם המעלה ראשון שנקיושה כמזה"ר
מר שמואל נר"ו ושני כקדש החי השלם והכולל כחיה״י ראו□? בכר יעקב ה״׳ ישישו וישמחו יהיו דגן z
’אלו והלו נצרפין ועלו וגאו אל ארגע רנסיהם
ויכרתו וע׳ן ח״ס האות לישרים נאוה וכל חותמי כרכו‘
<«י על ראשיהם מלמעלה .ותיליותיהן כיוצא כהס •ודעי דעת ומביני כעלי חכמה כעלי מראה מן היחתייס א8ו
*היו כל חכמי ישראל ככף מאזנים הנייהו מלכי סנייועאינהו ואניזרייהז והעושר והכבוד תורה וגדולה

♦Spy

לב•

לחוקק• ישיאל המתנדבים שיי הנצבי' שלמי' וכן רכים הסהעוחדייעלהפקורייהגכרייהרמייאשי נעיר
ואס כל עם הקהל עיתאכיריס זקניס עס נפויס יחידי סגולה זעילא הנהון
תהילה
חד חן קחייא נלירזייא ידו ככל כנסתר ובנגלה הא כצינטה הא נפרהשייא<תרב
דטב להון
המלל ענותן כהלל כמזהר׳י  Hpli’ pHJVגר״ו אהה היתשחרס שמירה מעלייא וחייונא רמ״א עלי לשפר
 Iשומעת תהילתם וצדקזתס אשר לא יחד ולא יסער והיה סס^
ל
כשכסא טין רואה ואוזן
הצדקה ביעי לה נקבה רבה ליוצא ולנא הראוי לכסף כסף הראוי לזהב זהב ומעטר• לה תכא זהב כולה וגולה

*0ורא

ומשבח אנא לקבל אלקיא ומחזיקנא מינותא לרישא ראש השלישים ננרא נגוברין כולל כל אישורי!

השר הגביר המרומם כמוה״רךןך^ירגא^ען ךיאש נריו דמטוביה מסיג נחלני חאן
אחריה ומניעה הא
הצדקה
מנות אס עוד רבות ועוד ידו נטויה והיה מעשי
כציצעה ואיש לא •דעה אשר הפריש מממונו נדנה החשים שקל כסף לסייע להדפסת הספר הזה על דא ודאי פ• ימלל
גשנה המניע יום ליום יניע תהילה לךןך על אחת כמה ובמה טונה נפולה ויהי עוד לנצח בשונה ונחת לא יראה
השתת הוא  1כניו נקרב ישראל משפחת נית דוד השפתות משפתות הסגנים והפחות גשונט קסתות נילה אתר גילה *

p

(’'□ p Tn׳ אשא דעי לאלופי ומיודעי לני לני אף רוחי נקרב• הן גביר דנמיר וסביר נס• הנכון ומי כה’ר
ככר השת הלוי נר"ו וחתנו חתניימן המנין הנכון ומי כה"ר ’ □pVכינבינישטי ר’.י
ששים אריזת 5n
יע״א אשר נדנה רוחם רוח נדיבת והפרישו מממונם נדבה מך
משבי עיר ניש,
היא סינ ה :והיא ניאה לקובה אל המלאכה מזבח הדפוס וטל דא ודאי הנה שפתי צוילוצוילו עוד ינונון נשיית
בנגיס וגני בניס על שלישי' וטל רביעי׳ וכליות אליהם המבשרות צנא יכ למור• ה' ורב מה עצמו ראשיהם ככוכב•
השמים וכסילהס כמו השחר טלה .זכתיס מלאים כל טוב .אין כשף נחשב ברכות הטונה לאלפי רבבה וכלים משליכי
ומכים עשרת שונים מו«נ אונים ונגדים לרוב מצוגציס זהג סילתא אלנישייהו דנשיש שוקנ״הו כל רואיהם יכ?/ס
כחתן יכהן פאר וככלה
מילי כלפי הקדש אחד המיוחד ריב משרשיייא דנו אחד לדור הדר הוא הרב הכולל ענותן מהלל חמאיזי
ךן^<
ני■! אני הגבר ראה יקר תפארת וגדולתם
לארץ ולדרים במוהר״ר
חשד משפט וצדקה למען •קייס הנאנחים
גן הן נדולוסיו אשר המלך חה׳ן עקות
לדידי חזי לי צרור המור ענותגותיה דמר כמקום שהציבו
והנאנקים כלים דקים אשר לא עזב חשדו את

כינכימשט• גאטיג״ן

נדולתו שם מצעו ענותנותו ולמזח תמיד •חגרה כארץ תוציא צשיזה וכגנה ורועית וסעשה ידיו •תנו עדיהן תמיד לא

_
יחשו כקול חים רכיסלא פסיק קלא
.
אלהא קדישא טעינו לך תלויות עד איחה נצטער וניזיל בידי אדוניס קשים ט® לא היה אלוף מנריאל אליי*
{"ץ*
עירם אשר בידיהם ויחיה לעשות רק רע כל היום הכין ועונשי• שלא מן היין אין • 01שאץ קללתו מתנה
י
הגט נא וראה כל אשר הסה טושים והשנלשכיינעו שנעתים אל חיקם ליתי גר נפלי זלינקןס סתוא וליתיב ארישימ
או •אמרו בגויגז הגדיל ל לעשות עם אלה ועיזה הורד עדיך מקיש כנוי ומשוכלל ובקומה ונעלם גית אל ושם נ*־י
את קוננות הוכיזעז תמידין כשדין זסוספין כהלכתן ואהחן הכהן הגדול עומד וסקר« במצנפת נאה ומערת יי•*

*י^ה יי^ נק ד3יזא** צע,י ״ ryי*0,,

♦וסןן
/י■■,
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הרמבע הלכות ישרי ההורה
והפול כוי והשוס כוי היכרי רבינו נראה
ט
דהשוס לא יאכל ממנו כלל נימות החמה
’
והעדשים אפיי נימות הגשמים ואם כן לא הכינותי ח״ש
הרפ״ח בסי מיס חיים נילקוטיו על רבינו בפרק זה אות ח'
וז"לומ״ש ואוכל מעט חן החרדל גרשינן בפי כ״ח הרגיל
בעדשיס אחד ללי יום הונע אשכרה מתוך ביתו אכלכל
יומא לא עב״ל ומשמע מדבריו דמייתי ראיה לו כרי רבעו
ואדרבא מההס הוי סתירילדנרי רנינז דאילו מהתם משמע
דצריך לאוכלם אחד לל' יום ואילו רבינוז״ל כתכדעדשיס
אין ראוי לאכלס לא כימות החמה ולא כימות הגשמים
וע״כ אפילו מועט נחי קאמר מדפליג בין עדשים לחרדל
דא,,זן הרכה אפ,לן חרד 5נמי לא יאכל כח״ש רבינו קודם
זה דאפילוחרדל לא יאבל אלא מעט ואחר ימים הרכה
ועלה קאמר אח״כ !הפול והעדשים לא כימות החמה ולא

כימות הגשמים ע״ב הרי משמע דהעדשים אפילו מעט
ואחר ימים הרבה לא יאכל ובנר עלה בדעתי לישב דבריו
לפי דעת הרפ"סז״ל אכל ראיתי לחרב מרככת המשגה
קר״ו שהקשה על רכינו מההיא דהרגיל בהעדשיס אחד ללי
יוס כוי יע״ש וא״כ לפי דעתו אין לחלק ולימר דלעולס
רבעו ז״ל מודה דאחד ללי יוס יאכל והכא לא חיירי אלא
כמי שרוצה לאכלן כדרך שאר מאכלות וכ״ש שזהואדוחק
גדול ודברי הכר"ח צריך ישוב ומ״ה אפשר לומר דלעילס
רכינו ז״ל מודה יאחד ללי יום יאכל חדנקט בכל השאר
דלא יאכל כחס כלל לעולם יע״ש ובעדשים לא כתב לעולם
יע"שודלא בדעת הרב מ״ה נר"(

פיה דן ר׳ עיין מה שהקשה הרב לח"ס ז״ל על דברי
הטור ז' ל ומה שתירץ כדבריו אכל לפי הה
שציין בבאר הגולה כש"ע בשיי ר״ס על הה שפסק שם מרן
דעל ענייני תשמיש הותר לדבר ציין חגיגה דף כ״א ועל
מה שפסק דאס צריך לרצויי מותר אפילו כמילי אחריני
סייס ההיא דנדריס יע״ש מכאן מודעא דכך היה הגירסא
כתלמוד שלהם וא״כ סרה הקו' שהקשה הלחיים ז״ל על הטור
( ("£עיין הה שהק' הרח״ל ז"ל על דברי התו' שם בד״ה

I

הרואה כוי שכתבו התו' דדוקא היכא יחוכח*
קראי בהפך הוא דאמרען דברה תורה כלשון נ״א והקשה
מההיא דפ״ק דנדרים דף ג' דקאמר השתא דכתיב לנדור
נדר דברה תורה כלשון כני אדם כוי והא התם לאמוכחי
קראידלאנעוש ירות נדרים ואמאילא דו־שינן ואמרינן
דברה תורה כלשון כני אדם והגיחו בקושי יע״ש ואני עני
אפשר להליץ בעד התו' דשאני התם בשנדקדק לשון דקאת'
אי כתיב נדר לנדור כלכתיב נזיר לחזיר כדקאמרת השתא
דכתיב לנדור נדר דברה תורה כלשון כ"א ור״ל דהתה נח•
מוכח קראדלא אתי לדרשה דידות כיון יחד קרא הוא
ושנא הכתוב דבנזיר כתיב נזיר להזיר ובנדר שנא וכתב
לנדור נדר והו"ל למכתב נדר לג־וי כח״ש כנזיר אלא ודאי
מדשנא אדרבא אתאלאשחועינז דלאו לדרשא אתא אלא לוי
דברה תורה כלשון כני ארס וראיה יש לדבר דאל״כ למת
£יה לתלמודא להאריך ולומר אי כתיב כוי כדכתי' גבי נזיר

גוי משמע דוקא משוס דשנא הכתוב והיינו פעמא נחי
דמון דחמילת לנדור הוא רבוי חידות ונדר הוא נדר חמש
גחו גבי נזיר דגזיר הוא נזיר ממש ומחיל'לחזיר הוא רבו•
הידות אין סברא שירכה הכתוב הידות קודם עיקר הנדר
וראיה מנזיר שכתב הכתוב נזיר לחזיר ונזיר שהוא הפשוט

3-----

תב-מחילהע6ק״כ כתב לחזיר שהוא הרבוי ודוק

ירי' ח׳

עיין תה שהקשה הלחיים זייל דליל

משמע נדכרי'שבין אדם למקום
•
חדכתב אח"כנחה| דברים אמורים בדברים שכין אדם

3״m

xs

לחברן כוי ולדבריו ז״ל קשה דאי איירי ברברים שכין ארס

לחברן נחי קשה דא״כ משמע דוקא בזה הוא דלא ייבר לז

תחילה קשות אנל כדברים שנין אדם למקנס דחמיד משקע
דידבר לו תחילה קשות (זה סותר ח״ש לעיל כדין זי דביז
כין צריך שידבר לו נעו לבין עצמו וידבר אליו רכות י״ש

המעט הוא נראה דרכינו איירי כין בין ומ״ש
ולענ״ד
אח"כ כד״א בדברים שכין אדם למכרו לא קאי
אתחילת דינו אלא אמ״ש לפיכך צריךאדס לומר שלא יבייש
חכרו ברבים כויעלה קאי ח״ש בד״א בדברים שבין אדם

לחברו כויאנלח״ש כתחילת דין זה דכתחינה לא ידבר
אליו קשות הוא בין כין וכדמוכח כדין וי שכתב כן בפירוש
 .ןב:ה יתור ץ קו' הלחיים ז״ל ודוק
לדקדק על רבעו ז״ל דלמה ככל דין זה שהרי כתה
ויש
בדין ז' דבין כין לא ידבר לו אלא בנחת ושם היה
לו להביא הכתוב דכתיב ולא תשא עליו חטא וכעת צריך
ישיב וראיתי בהגהות מימונייות אות ג' שכתבו דאסודאי
לו שלא יקבלו אז נראה דפטור כדאמרי' התם שאמרה מד״ה
לפני הקנייה אס לפניך ולוי לפניהם מי גלוי השמע שאס
היה גלוי לא'היו נענשים כוי יע״ש אבל מלשון הנס'שם
נראה להפך דקאח' התם נידףנ״ה א״ל רני זיראלר' סיהוב
לוכחינהו] מר להט דבי ריש גלזתא א״ל לא הקבלי מנאי
א״ל אפייה שמעולם לא יצאתה חידה עובה וחזרה לרעת
חוץ מדבר זה כוי והתכוית תיו כוי אס לפניך גלוי לפניהם
חי גלוי ע״במשחי אפיידידע דלאחקכלי צריילהוכיחימשום
דאפשר דעד כאן לא קבלו מכאן ואילך יקבלו השוס ראיו
דבר זה גלו• לאדם והראיה שאמר ר' שימון לא מקבלי הנא•
ולא אחר אפשר דלא מקבלי מנאי כנראה דודא• ידע הוא
עד עכשיו שלא היו מקבלים החנו ואפי״ה הניא ראיה
מהתם דצריך להוכיחם והוא הפך ח”ש ה״ג מ״י שכת' דאם
ספק לו אס יקבלו אזי אינו נפטר חן העונש אבל אס ודאי
לי שאינם מקבלים פטור מן העונש ולענ״ר הדברים קשים
ולכאורה קשה דההיאדר' זירא שאמרנו נראה הפך מ״ש
ביבמות דף נ״ה אמר ר"א כשם שחצוה לומר דבר הנשמע
כך מצוהשלא לוח׳רבר שאינונשמע ר'אבא אחר הוכה שנא’
אל תוכח לץ כוי ואפשר דהתם כדבר• מושר ותוכחה שבין
אדם לחביו ובדברי דרך ארץוק״ל
ראית• ח״ש בם'מרכבת המשנה דף וי עייל
ואח"כ

ז״ל

ד"ה ואחר כוי יע"ש ס"ש משם הייטצ״א
וראיתי שכתב שם באותו דף ע"א וז״ל שיטה ל״י וידבר
לו בנחת כוי נ'כ מרן זיל לא הגיד לנו מקור מוצא
דין זה כוי ולענ״ד נראה דככר כתכו יבינו בדין ח' שכתב
המוכיח את חברו לא ידבר לי קשות עד שיכלימנו שנאמר
ולא תשא עליו חטא עכ״ל וכתב הרן בפרק גימערכין דף
י׳יזיע״ש והיינו דין שכתב בשיי ז' יע״ש שידבי..לוגנקת

מהי ת"ת דין ד' כתב מרן ז״ל ""ל או דש׳ ל
("£א
דלא כא אלא לכרש דברי תייק ע״כ נראה
דס״ל דאפילו דקתני נריתא רבי יהודה אוחי כיי אחרינו
דכא להר' דכי’ ת"? וקשה דבנ"ק דף כ"ה ע״ב קאחר ר.יכ•
דמי חתכוין אמר רבה במתכוין להורידה למטה מכתפיו
א"ל אכיי מכלל דחחייב ר״ח אפילו נפשרה כיי וסתר דברי

רכה יע"ש ואס איתא דאפילו היכא דקתני ר״י אומר מצען
להיחר דבא לפרש נימא דליי נא לפרש דניי ת״ק שנשנו
כשתם ולמה סתר דברי רנה (אין לומר דמברייתא דחיית•
התס בסמוך דקתני נשכר' כרו ולא ס לקתה כוי ר״ח מחייב
וחכמים פוטרים דנראה בהדייא דפליגר"חעסר"יוהשו׳
הכי לא מצען למיחר במתני' דר״י בא לפרש דברי ר״מ זה
אינו דלרכה מצען למיחר דכרייתא איירי באחר נפילת

ד

ופוטר

־

450

שם

עולם

כהר

שהרי ממר הנוף ביובל ע״כ מבורר שאין מסמן בהמכירה
אלא שסופה לחזור הגוף ביובל וא״כ אינו קנין הנוף אלא
קניו פירוש ומביא ואינו קורא אבל מלבד זה אין שוס
חסרון בהמכירה ממכירה המעולה שבכולם כי בה
הלוקח יטל לשנות צורח הקרקע ובונה והורס כמו סעישה
הקונם קנין עולם לעולם וא״כ דעת רש״י ז״ל מכוונש עם
דעת הרמב״ם והראב״ד ז״ל:
מ״ש הרשב״ס ז״ל וז״ל כי מספר חבואוה שפד
היובל הוא מוכר לך ולא גוף הקרקע.פכ״ל
דבריו סתומים ,הן ברישא הן בסיפא ,מ״ש ברישא מספר תבואו,
שעד היובל הוא -מוכר לך אינו מבורר אם דומה להמוכר
שדה זו לפירותיה שהיא מכירה הממוצעת או היא המכירה
המעולה שבכולם כנ״ל וכן מ״ש בסיפא ולא גוף־ הקרקע
ג״כ אינו מבורר אם דומה להמוכר שדה זו לפירושיה וגוף
הקרקע אינו קנוי לו כלל או גוף הקרקע איט קנוי לו
לחלוטין אבל עד היובל גס גוף הקרקע קנוי לו למשוש בה
כרצונו כדעת רש״י והרמב׳ם והראב״ד ז״ל:
דעס רש״י והרשב״ס והראב״דז״ל נשרש
בפשט המקרא כי כל עיקר פ׳ כי מספר

נ״כ

ורפ״ז

ולדעתי

תנואום אינו בא אלא ללמדנו שגוף הקרקע אינו קנוי לו
לחלוטין יאמר כי תבואות הוא מוכר לך ומאמר הוא מוכר
לך בע״כ מוסב על ממכר האמור .למעלה א’כ יהיה כאתגר
ט הוא מוכר לך ממכר השדה לתבואות ומלת מספר לפה
לי ,אס ללמד שיהיה במספר כבר נאמר במספר הן
במוכר הן בלוקח אלא אלו נאמר כן היינו יודעים שגוף
הקרקע אינו קנוי לו לחלוטין אבל עדיין הייתי אומר
לא זו לחלוטין אלא אפי׳ עד היובל ג״כאיו גוף הקרקע
קנוי לו כי אינה המכירה המעולה שבכולם אלא דומה
להמוכר שדה זו לפירושיה וא״כ אינו בונה והורס לק
הוסיף מלת מספר ללמד שאין חסרון בהמכירה אלא שהיא
למס®־ תבואות שאינה קטן עולס ממש לחלוטין אלא
לזמן קצוב עד היובל וביובל סופה לחזור לבעליה אבל מלבד
זה אין שנם חסרון בהמכירה כנ״ל וא״כ הכתוב כאומר
כי הוא מוכר לך ממכר השדה גוף הקרקע אלא שהוא
למספר תבואות לא ממש לחלוטין ופי׳ הפסוק הוא:מפ״י
עומק פשט המקרא ועס״י ההלכה לדעת רש״י וסרמב״ם
,־■.
והראב״ד דל:

(יס ולא תמו אלט את־עמ־תי ויראת מאלד׳יף  7אגי ־יקה אלהיקם
ולא

תונו .בברייתא ב״מ (נ״א ע״ב) ח״ר ולא תונו
איש את ממיתו באונאת דברים הכתוב מדבר אחה
אומר באונאת דברים או אינו אלא באונאת ממון כשהוא
אומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה י מיד עמיתך
הרי אונאת .מעון'אמור הא מה אני מקיים ולא תוכו איש
אש עמיתו באונאת דברים פ״כ ,והראב״ע ז״ל כשב וטעם
אל תונו איש את עמיתו אזהרה למוכר כי הראשון לקונה
ענ״ל ,במח״כ דבריו נגד• ההלכה בכפליים מ״ם ולא תונו
כאן אזהרה למוכר נגד הברייתא הנזכרה שאין הכתוב
מדבר אלא באונאת דברים ומ״ש הראשון לקונה ג״כ נגד
הברייתא שהבאנו למעלה שם שבשטהס בין במוכר בין
בלוקח שם הכתוב מדבר:

1הנה

לדעת הראב״ע ז״ל שהראשון לקונה נהשט אזהרה
למוהר המאמרים שבינתיס בע״כ כולם בקונה
מדברים ט המוכר עדיין לא הזהירו כלל גם מ״ש ימכר
לך אע״פ שאמר לשון מכר מ'מ בקונה מדבר כמ״ש ימכר
כסהר גס לך נוכח ללוקח ועליו ג״כ הוא אומר נוכח
תרבה תמעיט ואחר שגמר דבריו עם כקונה מחר ואומר
ולא תונו אזהרה למוכר א״כ למה הכתוב מאריך דבריו
הרבה מס הקונה מלבד אזהרת אל תונו מדבר עמו עוד
שני פסוקים שלמים ועם המוכר מקצר ואינו מדבר עמו
כ״א אזהרה ולא תונו הלא כקונה כמוכר שניהם שוים־ בכל
הצוייס שבשני הפסוקים אבל לדעת הברייתא א״ס כקונה
כמוכר שניהם כאמת שוים בכל האזהרו׳ וכצווייס תחלה הזהיר
לשניהם אל תונו ל״ת על אונאת ממון גס אח״כמדבר לזה ולזה
בשוה לא פחות ולא יותר לאחד מלחבירז כמו שצוה ללוקח
במספר תקנה כן ציה למוכר במספר ימכר ואפ״ס שאמר
ימכר נסתר גס לך נוכח ללוקח מ’מ אודות המוכר מדבר
כמש״ל שם ע״ש נס אח״כ כמו שצוה למוכר 'לפי רוב השטס
תרבה ק צוה ללוקח ולט מעוט השנים תמעיט כמש״ש ע״ש
ואחר שגמר דבריו עם המוכר והלוקח באונאת "ממון

חחר ואומר ולא תונו ל״ס על .כאו״א מישראל על אונאת
דברים ולדעת הברייתא שבאונאת דברים ׳הכסוב מדבר
מה שייחד מקום ללאו זה בפרשה כאן שבמקש .וממכר
מדברת צ״ל דבר ככתוב בהוה כדרך התורה ובהוה
הדרך פ״י מקח וממכר באים לידי אונאת דברים אבל
׳לעולם כאו״א מישראל מוזהר בלא מונו אונאת מרים:.

ת1גו

הא כיצד אס .היה בעל  .השיבה אל יאמל"לו .זכור
ממשיך .הראשונים .אם היה בן גרים אל יאמר .לו
זטר מעשה אבותיך אם  .היה נר ובא ללמוד חורק "אל
יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפוש שקצים ורמשיס:גא
ללמוד .תורה שנאמרה מפי הגטרה אם יהיו יסורץ'״כ$
עליו או אס היו חכאיש באים עליו או .שהיה .מקבר אש,,בניו
אל יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב הלא־ יראאך
כסלחך חקותך ותום דרכיך זכר נא מי■ הוא ינקי .אבן
אם היו חמרים מבקשין תבואה ממנו לא יאמר להם_לכו
אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלאי מכר מעולם
ר״יאומר אף לא יתלה עיניו על .המקח בשעה שאין לו
דמים ;ברייתא שם) מובא ברמב״ם הלכוש מכירה (פי״ד
הי׳״ג) ובמזש״עח״מ סי׳ רכ״ח סעיף ד׳.../ :׳.
אןיץ עמיתו .עם שאתך בתורה ובמצות אל מונהו (ש״ס
שם נ״ט .ע״א) למדנו שלא הזהיר היכתןב באוכאח
דברים אלא ירא ה׳ ואמר במדרש וכו׳ שזה איט ,קרוי
עמיתך (נמ״י שם) מובא בש״ע ח״מ שם .ס״א .בקנ״ה
ונגמש״ל קדושים (י״ט י״ח) ד״ה לרעך בשם ,הגמ״י:

ויראןץ

מאלתיך .וא׳ש מי יודע אס נתכוונתי לרעם
(רש״י) שהרי כלי הדברים הללו אין צומתן
ורעשן מסורה להכיר אלא ללבו של עושה׳ ־והוא ׳*דע
אס י לעקל אס לעקלקלות זיכזל הוא לומר׳ לא •עשיתי כי
אס לטובם הייתי סבור שיש לך מבואה למכור אז שיייהי
חפץ לקנות מקח זהי(רש׳׳י מ״« שם) :ר •

ועשיתם .......

עולם  -ויקרא ליכטנשטיין ,אליעזר ליפמאן בן שלמה עמוד מס
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רכל שומרין דעלמא חיוב מיוחד מצד השבת אבירה
אפשר דמשום מצות השבת אבידה ליכא פטור דבעליו
עמו ,משא״ב לסברת הנתיבות הא דפטור בבעליו עמו
הוא פטור תשלומים מגזה״ב א״כ אין מקום לחלק בין
שומר אבירה לשאר שומרים עיי״ש בכ״ד.

והנראה להוסיף בביאור הגר״ח דהנה בב״ק דף ם״ב
הקשו בתום׳ איך משכחת לן נזילה בקרקע,
ותירצו כגון בטוען עשרה נפנים טעונות מסרתי לך
עיי״ש ,ובקוב״ש שם הקשה כיון דבשעח נזילה הוה
תלוש ולא מחובר א״כ אמאי לא יתחייב בכפל בטט״ג
בכה״ג כיון דהוה נזילה בתלוש ,ותירץ כיון רבשעת
קבלת השמירה היה מחובר פטור בטט״ג אף דבשעת
טענתו נעשה ננב בתלוש ,ולכאורה אי נימא כסברת
הגר״ח דבעשו״ק הא דפטור שומר רק משבועה וכפל ולא
מעצם דין שמירה ולכן חייב היכא דפשע מדין מזיק,
לכאורה צ״ב תירוצו של הקוב״ש דמהיכי תיתי לדון על
שעת קבלת השמירה ולא אשעח גניבה ושבועה כיון
דבקבלת השמירה ליכא שום חסרון והוה שפיר שומר
עליהם ,רבשלמא אי נימא כסברת הנתיבות דבעשו״ק לא

נעשה שומר כלל שפיר אזלינן בתר שעת קבלת השמירה,
אבל להגר״ח צ״ע ,ולכן צ״ל דאף לסברת הגר״ח בעשו״ק
אין זה פטור משבועה וכפל גרידא אלא אמרינן דלגבי
שבועה וכפל אין עליהם דין שומר דשבועת השומרים
הוא דין בדיני השומרים וכן בכפל וטוט״ג הוא דין
בשומרים ,ולענין דינים אלו אמרינן דאין עליו שם שומר
בעשו״ק ואף דחייב להמשיך לשמור וכל דפשע בשמירתו
הוה מזיק מ״מ לענין שבועה וכפל וטוט״ג אין עליו דין
שומר ,ובגוף דברי הרמב״ם דס״ל דפושע בשמירה חייב
משום מזיק עיין בקוב״ש בפסחים דף ז׳ וכן בב״ב דף
קע״ד דנתקשו דהרי אינו מזיק ממש בידים ורק הוה גרמי,
ותירצו דגם כונת הרמב״ם הא דחייב משום מזיק כונתו
דהוה כמו מזיק ,ובמה דהקשו התום׳ בסוגין להוכיח מהא
דהשוכר את הפועל לשמור את התינוק ואח הפרה ואת
הזרעים דחייב באחריות אלמא דאף בפשע השומר פטור,
עיין בקהלות יעקב סימן ל״ר מה שתירץ וכן עיין בתומים
סימן ס״ו מה שתירץ במה דהקשו על הרמב״ם מפרק
החובל דנתמעט ממון עניים מדין שמירה מקרא דלשמור
ולא לחלק לעניים אפילו מפשיעה.

!אזצרווחכסה:

סימן נ״ח

בעניץ איסור אונאה כדברים נ״ח:
כשם שאונאה במו״ט כך אונאה בדברים לא יאמר לו
בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח אם היה
בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים וכו',
ובגמרא ת״ר לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים
הכתוב מדבר וכו׳ הא כיצד אם היה בעל חשובה אל
יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם היה בן גרים אל
יאמר לו זכור מעשה אבותיך אם היה גר ובא ללמוד
תורה אל יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות שקצים
ורמשים בא ללמוד תורה שנאמר מפי הגבורה אם היו
יסורים באין עליו וכו׳ ,ר״י אומר אף לא יתלה עיניו על
המקח בשעה שאין לו דמים שהרי הדבר מסור ללב וכל
דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוהיך ע״כ ,וברמב״ם

הלכות מכירה פי״ד הי״ב כתב וז״ל כשם שאונאה במו״ט
כן יש אונאה בדברים שנאמר ולא תונו איש את עמיתו,
ובהלכה י״ג כיצד היה בעל תשובה לא יאמר לו וכור
מעשיך הראשונים ואם היה בן גרים לא יאמר לו זכור
מעשה אבותיך היה גר ובא ללמוד תורה וכו' ,ובהלכה
י״ר היו חמרין מבקשין תבואה לא יאמר להם לכו אצל
פלוני והוא יודע שלא מכר תבואה מעולם ,נשאלה שאלה
על דבר חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה
תשיב בדבר זה או מה דעתך בדבר זה וכן כל כיוצא
בדברים הללו ,וצ״ע אמאי השמיט הרמב״ם הא דאמרינן
במחניתין לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה
ליקח וכן בברייתא ר״י אומר אף לא יתלה עיניו על המקח
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בשעה שאין לו דמים ,ועיין במנחת חנוך מצוה של״ח
דכתב למתניתין וכן לברייתא וז״ל ולא יאמר לחמר בכמה
חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח וכן שלא יתלה עיניו על
המקח בשעה שאין לו דמים וראוי ליזהר שאפילו ברמז
וכו׳ ,וכן עיין במאירי שכתב נטי להא דלא יאמר בכמה
חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח וכן לא יתלה עיניו במקח
בשעה שאין לו דמים דחוה בכלל אונאת דברים וצ״ב
אמאי השמיטה הרמב״ם.

והנראה לומר ובהקדם עיין בתו״ב בהר פרשה ג׳
פרק ד׳ ולא תונו איש את עמיתו זו אונאת
דברים וכו׳ כיצד אם היה בעל חשובה לא יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים מה היו ואם היה בן גרים לא יאמר לו
זכור מה היו מעשה אבותיך ,כיצד היו חליים באים עליו
היה קובר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו
לאיוב הלא יראתך כסלתך תקותך ותום דרכיך זכור נא
מי הוא נקי אבד ואיפא ישרים נכחדו ,ראה המרים
מבקשים תבואה מבקשים יין לא יאמר להם לכו אצל
פלוני והוא לא מכר חיטים מימיו ,רב יהודה אומר אף לא
יתלה עיניו על המקח ולא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא
אינו רוצה ליקה ואם תאמר עצה טובה אני מוסר לו והרי
הדבר מסור ללב ונאמר בו יראת מאלהיך כל דבר שהוא
מסור ללב נאמר בו ויראת ,וחזינן מהתו״ב דת״ק פליג על
רבי יהודה דרק רבי יהודה חדית לן דאף התולה עיניו
במקח וכן האומר בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה
הוה בכלל איסור אונאת דברים ות״ק פליג וצ״ב במאי
פליגי ,והנראה דהנה איסור אונאת דברים הוא משום
איסור צער ובושה להכירו כדמוכח בסוגיין ויש לחקור
בהא דאמרינן דאסור לעמוד על המקח בשעה שאין לו
דמים וכן באומר לו בכמה חפץ זה בשעה שאין רוצה
לקנות האם הוה נמי בכלל צער ובושה ,או דהוה גדר
אחר דהוה משום איסור גניבת דעת ורמאות והוה איסור
בלאו דלא תגנוב דכולל אף איסור גניבת דעת ורמאות
וליה ביה משום איסור אונאת דברים ,ונפק״ט דאי נימא
דאף האומר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה הוה
בכלל איסור צער ובושה והוה בכלל איסור אונאת דברים
צ״ל דלא פליגי ת״ק ורבי יהודה ורבי יהודה מוסיף על
דברי ת״ק דאף זה נכלל באיסור אונאה ,אבל אם נימא
דבאומר חפץ זה בכמה ואין לו דמים לקנות הוה איסור
משום גניבת דעת ורמאות ולא בכלל איסור אונאת

בנימין

דברים נמצא דבהא גופא פליגי ת״ק ורבי יהודה דת״ק
ם״ל דהוה משום איסור גניבת דעת ולא בכלל איסור
אונאת דברים ורבי יהודה ם״ל דאף איסור גניבת דעת
ורמאות נמי בכלל איסור אונאת דברים ,ועיין במאירי וכן
בחינוך דכתבו בהא דאמרינן שלא יאמר לו בכמה חפץ
זה והוא אינו רוצה ליקה דאסור מחוך שהוא בוש לומר
שאינו רוצה ליקה משפיל לו מקחו מכל מקום הוא
מטריחו ומצערו שחשב למכור ולא מכר ,וכן כתב בחינוך
מדיני המצוה כמה אזהרות וכמה זירוזין שהזהירונו חז״ל
בענין זה שלא להכאיב את הבריות בשום דבר ולא
לביישם ,אבל למעיין בפירוש הראב״ד בוזו״ב דכתב וז״ל
רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על מקחו ויאמר לו
בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה מפני שגונב דעתו
שהוא סבור שיש בדעתו לקנותו והוא אינו אלא מתלוצץ
בו והרי הוא כסך שמן מפך ריקן מפני שהוא גונב דעת
חבירו שזה סבור שמכבדו ואינו אלא מתלוצץ בו וכו׳,
ולפירוש הראב״ד א״ש דבהא גופא פליגי ת״ק ורבי יהודה
דת״ק ם״ל דבאומר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה
ליקה ליכא משום איסור אונאת דברים והוה איסורו
משום גניבת דעת ורמאות ובכלל ליצנות ורבי יהודה
פליג ,ולפי״ז א״ש הא דהרמב״ם השמיט בהלכותיו לדין
זה משום דס״ל דאיסור אונאת דברים הוה איסורו משום
צער ובושה להכירו ועיין בספר המצוות לא תעשה רנ״א
ופסק כת״ק דפליג על רבי יהודה ום״ל דבאומר לו בכמה
חפץ זה והוא אינו רוצה לקנות הוה איסורו משום גניבת
דעת ורמאות ולאו בכלל איסור אונאה ועיין רמב״ם
הלכות דעות פ״ב ובפי״ח מהלכות מכירה ,משא״ב
החינוך והמאירי לשיטתם אזלי דס״ל דבמתניתין
ובברייתא בסוגין מוכח דאף באומר לו בכמה חפץ זה
ואין רוצה ליקה הוה בכלל צער ובושה ובכלל איסור
אונאה.
ובמה דכתבנו לחקור בענין אומר לו חפץ זה בכמה
ואין לו דמים לקנות אם איסורו משום צער
ובושה או משום איסור גניבת דעת ורמאות ,וכתבנו
דמחלוקח ראשונים הראב״ד והטאירי ,נראה דאיכא
נפק״ט לדינא ,דעיין בשו״ע חו״מ סימן רכ״ח סע׳ א׳
דכחב הרמ״א וי״א דאין מצווין על אונאת דברים אלא
ליראי השם נמוק״י פרק הזהב ע״כ ,והנראה דכ״ז שייך
בשאר דברים אבל באיסור באומר בכמה חפץ זה והוא
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אינו רוצה ליקח לשיטת הראב״ד דס״ל דהוה בכלל
איסור גניבת דעת ורמאות אף ברשע גמי איכא איסור זה
דלא גרע מעכו״ם דאיכא איסור לגנוב דעתו ,ורק למאירי
והחינוך דס״ל דהוה בכלל איסור צער ובושה י״ל דמותר
באדם רשע ,ועוד יש לדון בהא דכתב הנמוק״י דלאדם
רשע ליכא איסור אונאת דברים ומותר לצערו יש לדון
אם היתר זה נאמר רק לאדם כשר וירא שמים דאין עובר
באיסור אל תונו אבל רשע לרשע אפשר דאיכא איסור
דעיין בספרי שערי בנימין עה״ת פרשת שמות פרק ב׳
פסוק י״ג דכתיב ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים
נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך ,ופירש״י רעך רשע
כמותך ,וכתבנו לדייק ברש״י שבא לומר דרק רשע במוחו
אסור להכותו אבל צדיק לרשע שרי להכותו בהא

מגא

דאשכחן בהגדה ואחה הכהה את שיניו ואמור לו וכן
כתבנו לדייק מלשון הרמב״ם פ״ה מהלכות חובל ומזיק
דכתב דאסור להכות אדם כשר משמע דרשע מותר
להכותו ולכן אמר משה לרשע למה חכה רעך שאתה
רשע כמותו ואסור להכותו ,וא״כ אפשר אף כאן דכתב
בנמוק״י דמותר באונאת דברים לרשע צ״ל דאיירי באדם
כשר אבל רשע כמותו אפשר דעובר באיסור אונאת
דברים וצ״ע ,ובהא דכתב הרמב״ם דבאונאת גר עובר
בשלשה לאוין עיין במ״ט מה דהקשה ובלח״ט ,ועיין
באו״ש וכן באבן האזל במה שתירצו לרמב״ם דס״ל
לרמב״ם לשיטתו בספר המצות שורש ט׳ דאין לוקין
בריבוי האזהרות.
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בענין בתר מעיקרא אזלינץ ם:
מדשביק לרבית דאורייתא וקא מפרש דרבנן מכלל
דאורייתא דנשך ותרבית חדא טילתא היא
והא קראי כתיבי נשך כסף וריבית אוכל ,ותסברא דאיכא
נשך בלא תרבית ותרבית בלא נשך נשך בלא תרבית היכי
דמי אי דאוזפי מאה"במאה ועשרים מעיקרא קיימי מאה
בדנקא ולבסוף קיימי מאה ועשרים בדנקא נשך איכא
דקא נכית ליה דקא שקיל מיניה מידי דלא יהיב ותרבית
ליכא דלית ליה רווחא דדנקא אוזפי ודנקא קא שקיל
מיניה ,סוף סוף אי בתר מעיקרא אזלת הרי נשך והרי
תרבית אי בתר בסוף אזלח לא נשך איכא ולא תרבית
איכא ,ותו תרבית בלא נשך היכי דמי אי דאוזיף מאה
במאה מעיקרא קיימי מאה בדנקא ולבסוף מאה בחומשא
אי בתר מעיקרא אזלת לא נשך איכא ולא תרבית איכא
אי בתר סוף אזלת הרי נשך והרי תרבית ,אלא אמר רבא
נשך ותרבית חדא הוא ולא חלקן הכתוב אלא לעבור
עליו בשני לאוין ,והנה בדין הראשון היכא דאוזפי מאה
במאה ועשרים איירי דמעיקרא קיימי מאה בדנקא ולבסוף
הוזלו המטבעות וקיימי ק״כ בדנקא ,ואי בתר מעיקרא
אזלת הוה ריבית וצריך לשלם לו רק מאה אף דהוא

פחות חומש בשווי כפי הזמן שהלוהו ,ואי בתר סוף
אזלינן ליכא ריבית ומשלם לו רנקא דהוא כפי השווי
שהיה בזמן שהלוהו ,ובדין השני דאיירי באוזיף מאה
במאה איירי דמעיקרא קיימי מאה בדנקא ולבסוף הוקרו
המטבעות וקיימי מאה בחומשא ,דאי בתר מעיקרא אזלת
ליכא ריבית ומשלם לו מאה ,ואי בתר בסוף אזלת הוה
ריבית ומשלם לו רק דנקא.
ועיין במרדכי וכן בהג״א דכתבו דספק הגמרא לא
איפשטא ואזלינן לחומרא וז״ל מאן דאוזיף מאה
בק״כ מעיקרא קיימי מאה בדנקא ולבסוף קיימי ק״כ
בדנקא מספקא לן אי בתר מעיקרא אזלינן אי בתר בסוף
ולא איפשטא ואסור ליקח ממנו ק״כ אע״ג דהנהו מאה
הוו שוי כמו אלו מאה ועשרים כן מצאתי בחשובה אחת,
ובפשטות צ״ל דכונתם כיון דלא איפשטא נקטינן לחומרא
בין ברישא דאוזפי מאה בק״כ ולבסוף הוזלו דאסור ליקח
יותר ממאה דשמא בתר מעיקרא אזלינן ,וכן בסיפא היכא
דאוזפי מאה במאה ואייקור ושוי לבסוף בזמן הפרעון
מאה בחומשא שאסור ליקח מאה משום שמא לבתר
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«״׳ ע״ו מהלנוו)
ג ת ואחיי® הלנה
י ופי׳ו מהל' פנכררין
הלנה •נ ופ׳ג מהל׳
מלניס הלנה ו:

נקיא מ6ו מלפני

נקיא מהגר

$

202

חלק

פרק אחד עשר

ורת
מס
הש׳ס

סנהדרין

נם אלם משלי שלמם אשר העתיקו אנשי חוקים  .הייט תלמיד חוקיה העוסק כבנין מתמסכן :הוא סבר איהו מלין .ולכן נתאמן שבע בן
כדקיימא לן בתשותפין בבכא בתרא (דף מי•) חוקיה וסיעתו כתט משלי בכרי וקבן כל ישראל אליו והיה רוצה למלוך כדכחיב במקרא:
מכלל דחוקיה היה מלמד לכל וכדאמרן (לעיל דף צד•) נעץ חרב על איהו מליך .ולכך נעשה יוען לאבשלום כדי שתשוב המלוכה מדוד
פתח בית המדרש וכל שכן שלמנשה בט לימד :מכל טורח שטרח לאבשלום ובין כך ובין כך יתגלגל הדבר ותשוב אליו :על מ׳ מריבה.
חורה אור שבעין שאמר שמעו נא המורים נענש
בו .ללמדו  :שבאו בעלילה .שלא
°גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי משל ,ולא נכנס לארץ ישראל :ומנא לן דלא
באו לבקש לפני הקב״ה בתפלה אלא
חוקיה מלך יהודה וכי חוקיה סלו ׳הייה’SsTS'SSS
באו בעלילה שאמרו דברים של
שפרש לקמן ־־ל־ו שלש־ "לטס
טן
ל,םי
נצחין שאין להם תשובת :הברכה
וארבעה הדיוטות :הוכיח אח שלמה.
אחח היא  .וכי אין לך ברכה
יותר לא לימד תורה אלא מכל טורח שטרח בו
כדמפרש ואזיל דאמר דוד אביך וכו׳:
תשובה ניצחת השיבו ועלתה לו :
מנשה .בא בעלילה שלא להתפלל ומכל עמל שעמל בו לא העלהו למוטב
ומפני מה נענש שהוכיחו ברבים.
אלא יסורין שנאמר 0וידבר ה׳ אל מנשה י 5'5לביישו :פרן פרצות בחומה כדי
למקום אלא לבסוף אס לא תושיעני
ואל עמו ולא הקשיבו ויבא ה׳ עליהם את " שיעלו(.וירדו) [ויכנסו] בריות :ואחה
מת הועיל לי שקראתי לך יותר משאר
גדרם אותם כד• לעשות אנגריא .
אלהות והיינו דכתיבויכנע *לפני (ה׳) שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את
נכנס
בשערים לידע מי״ ,
אלהי אבותיו מכלל דעד השתא לפני מנשה בחוחים ויאסרוהו בנחשתים ויוליכהו כדי ,שיכנסו ,
«ול לנש
אלוהות אחרים נכנע  :שגא .כי “*׳ י־ת’נ ’״'™׳י לי ת'לה ™  'Bה' "
אמרינן דהוגה את השם
באותיותיואבלאין אלהיו ויבנע מאד מלפני (ה׳) אלתי אבותיו
פרעה על אחד מן השערים וטלס
לו חלק לעולם הבא בגטלין
כמקדש לא שהרי בשם היו מברכין :ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו
עוברים דרך שם כדי שיהיו מצויין
ובלשון עגה .אפילו במקדש לא לשון וישיבהו ירושלים למלכותו וידע מנשה כי
עמה לכבדה ולעבדה כל עבודת בית
עגה לעז שאיט הוגה באותיותיו ה' הוא האלהים הא למרת שחביבין יסורין
המלך קרי אנגריא ל״א שהיה רגיל
שלמה לסגור דלתות העזרה ומצניע
בלשון הקדש שלט אלא שאר לועזין ת״ר שלשה באו בעלילה אלו הן קין עשו
ומנשה קין דכתיב °גדול עוני מנשוא אמריא",£מפתחות בידו ודרכו של מלך לישן ג׳
עגה לשון בלעגי שפה(ישעיהנח)מ״ר
לפניו ר^נו של עולם כלום גדול עונ,י שעות ביום וישראל עימדי! על
ל״א עגת לשון עוגת מקום שיש ט
העזרה עד שיעמוד המלך ואמר לו
׳"
±״»״
. .... ..״״״
חול
חבורת בני אדם שמדברי[ דברי
ירבעם אתה רוצה שיתנו לך אנגריא
לחטוא לפני ואתה
ריבוא
גטלין קרי חון לחק7־ש ואסור לפרש
פלח להם עשו דכתיב "הברכי׳ איזת ,היא־ °־׳לבת פרעה אשתך שתתן להם
שם בן ארבעים ושתים בלשון עגה
מפתחות( :בית)[אח]המלוא .אחת מן
חון למקדש ואי עבד אין לו חלק לך אבי מנשה בתחילה קרא לאלוהות
אבל בלשון קדש אינו נענש כל כך הרבה ולבסוף רךא לאלהי אבותיו* :אבא
הפרצות גדר ומלאו לכותל החומה
ובנה שם מגדל לבת פרטה ולאנשים
ובמקדש הואיל ונהגו להזכיר פירושו שאול אומר אף ההוגה את השם באותיותיו
שעובדין לה לטיל מהאי קרא כתיב
איט נענש :שריבע עם  .שריבן את ובו׳ ן תנא ובגבולין ובלשון עגה :שלשה
וירם יד במלך כלומר קם בדברים
ישראל ותשפילם :משה מריבה בעם .מלכים וארבעה הדיוטות ובו' :ת״ר ירבעם
כנגד המלך ומרד בו :שחלן תפילין
הריבס אלו עם אלו בעסק
עטדת שריבע עם ד״א ירבעם שעשה מריבה בעם
נאניי • שהיה לו לפנות לצד אחר מפני
כוכבים זה עובד וזה מוחה בידו
ישראל
בין
מריבה
שעשה
ירבעם
אחר
דבר
אימת מלכותי ילחלין שלא בפניו
ובאו לידי מחלוקת :שניבט ולא ראה.
על לאביהם שבשמים בן נבט בן שניבט ולא
ל״אחולן תפילין בפניו לבא להתריס
היה סבור להביט יפה ולעמוד
דבר עיקר ולא ראה שטעה כדאמרינן ראה תנא הוא נבט הוא מיכה הוא שבע בן
כנגדו בחזקה :תלן תפילין  .אין
לקמן ראה אש יוצאה מאמתו וכו' :בכרי נבט שניבט ולא ראה מיכה שנתמבמך
נכון להיות בגלוי ראש לפני המלך
[והוא התחיל במרד בכך להראות
נחמכמך בבגין .של מצרים שנתכוהו בבנין ומה שמו שבע בן בכרי שמו תנו
ולומר לי שאינו נוהג כמלך] :גמיר׳
בבטן במקום לבנה כדמפרש באגדת רבנן שלשה ניבטו ולא ראו ואלו הן נבט
דאין •שינה .הלכה למשה מסיני
שאמר לו משת להקב״ה אתה הרעות ואחיתופל ואיצטגניני פרעה נבט ראה אש
ולא מקרא  :שהושיב רשע אצל
לעס הזה שעכשיו אס אין להם שיוצאת מאמתו הוא סבר איהו מליך ולא
צדיק .ואומר להם להעמיד להם
לבנים משימין בניהם של ישראל
כבנין היא ירבעם הוא דנפק מיניה אחיתופל ראה
צלם אחד בבית אל ואחד בדן
אמר לו הקב״ה קוצים הם מכלי[
שגלוי לפני אילו הס חיים היו צרעת שזרחה לו על אמתו הוא סבר איהו
הסכימו עמו :אמר לו רשע לצדיק .
דנפקא
רשעים [גמורים] ואס תרצה תנסה מלך ולא היא בת שבע בתו הוא
סלקא דעתך גברא כירבעס פלח
והוציא אחד מהן הלך והוציא את מינה שלמה איצטגניני פרעה *דאמר רבי
לעבודת כוכבים אלא לנסיונהו
מיכה .ל״א נתמכמך עסק בבטן עד
חמא ברבי חנינא מאי רבתיב °המה מינמדנרבעי אס דעתנו שלם עמו נתרצה
שנעשהמךכדאמרינן(כיטהדף יא־)כל
מריבה המה שראו איצטעיני פרעה וט^■ ־ בדבר וכך היה מטעה רשע לצדיק
°כל הבןהילןר היאורה:ןמי׳אעד שהיו כולן חתומים שהן היו רוצים
ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה
ושוב לא היו יכולים לחזור בהן :
מי מריבה ללקה וםנא לן דלא אתי
תשליכוה -,והן לא יךעו שעל

[עי׳ כגירסא
נע"' וגיר׳

כעיון ערן
אפיא אפו
קסי׳ רכון
דעלפא אי
ענית לי ענית
א' לא אסינא
הא כל אסיא
«י'|1

[םועכ •נ]:

ל
לעלמא דאתי רכתיב 0ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם ולהכחיד ולהשמיד מ־א ינ
מעל פני אדמה להכחיד בעולם הזה ולהשמיד לעולם הבא אמר רבי יוחנן מפני מה זבה ירבעם למלבות.
מפני שהוכיח את שלמה ומפני מה נענש מפני שהוכיחו ברבים שנאמר °וזה הדבר אשר הרים יד במלך גס ׳6
.שלמה בנה את המלוא סגר את פרץ עיר דוד אביו אמר לו־־ דור אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו
ישראל לרגלואתהגדרת אותם־ בדי לעשית אנגריא לבת פרעה ומאי וזה אשר הרים יד במלך אמר
'רב נחמן שחלץ תפיליו-בפניו אמר רב נחמן גסות הרוח שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם שנאמר
°ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית ה׳ )' SC
בירושלים ושב לב העם הזה אל אדוניהם אל רחבעם מלך יהודה והרגוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה
מעה מ :מא :יומא
כה .אמר *גמירי "דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית יהודה בלבר כיון דחזו ליה לרחבעם דיתיב ואנא
סט• קידושין עח .תמיד
נו.
קאימנא סברי הא מלכא והא עבדא ואי יתיבנא מורד במלכות הואי וקטלין לי ואזלו בתריה מיד °ויועץ גס
המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אליהם רב לכם מעלות ירושלים הנה אלהיך ישראל אשר העלוך
מארץ מצרים וישם את האחד בבית אל ואת האחר נתן ברן מאי ויועץ אמר רבי יהודה שהושיב רשע
אצל צדיק אמר לחו חתמיתו על כל דעבידנא אמרו ליה הין אמר לחו מלכא בעינא למיהוי אמרו ליה
הין כל דאמינא לכו עבירתו אמרו ליה הין אפילו למפלח לעבודת כוכבים אמר ליה צדיק ח״ו אמר ליה
רשע לצדיק ס״ד דגברא כירבעם פלח לעבודת כוכבים אלא למינסינהו הוא דקא בעי אי קבליתו למימריה

ואף

ספר -במדבר
! pyjנ״י יק’ו וטיוקרוכ לזה פירש< המפרש׳©
ע1יפ
<אין מדרש כלא חלוש ד 1ק ותשכח •
וקור  pi.לזמר למה שהקשתי לעיל למה לא סו כיח ר'וירא לרש

ססא דעלי דכתבהרן זלסס הכא על יכמתו ’of>pנדע
אדם שאין דקריו-נקמעיס לא יאמר כרכים להוכיחן .אלא פעם
איות אכל לא ירכה בתוכחות מאתר שיניע שלא ישמע! אלא אכל

ול מק שפירש כרכים לעד מההיא « rrtנא וחייא ני ד□

דהו! ימני קמיס דשמואל א’ל רכי חייא חי מר די^א מנמר לי לב

סונא קני ל עליה דמו לא מנעד ליס כמר דנפק א ל הכי והכי קיא

עכיד אמר ליה אמא׳ לא אמרת לי נאפיין אלחש «של< 0דלכסיף

כיחיד חייכלטביחועד סיננו או עד שיקללנו ע״כ והני דכי ריש

ורעיה דר□ על ידי הרי דכינו לכינו הוה מנער ליה כעי שפי' הוא
יל שהיה עבק וחובט אומו ולעקי שמואל לא רנה שלא יתבייש

 »pמטכס לוסלשקתס לא היה האוסא בי• אם מפני לכד וכיה גריף

וכוי ▼  .ואפשר דסרמ"בם סוכרדכיון שלא רנה לביישו לפנ«
שמואל דהוהיחידי דלא מקרי כרכים מא ,הדין בינו לנינו ובו'

גלותארבקסיו נאם קיהמכיא לן לרכי סימון רא:ס מהא דעלי

להוכיח מאה פעמישעלהכאק אכל הני דכו ריש גלותא ©pp
לכיס צכר הוכחתו© פעק -איות ולא קבלו ממני ואין נריך
ענד לכן קניא לו מעניין המרנן שהחוטאים היו רכים להראות לי
*מרש המונע ענמו מלקוכיאכדי שיעשה לפנים משורש הדין
.וי!כיחם.עד שיקבלו ׳

לוכחינהו מר היינן קיכא דספק אי עקכלין
/1WD1D31
כדאמרינן נססין לפניהם סי גלוי אכל היכא
דודאילאעקכלי.הנח להם עוטכ שיהיו שיגגין ואליהו מוידין
כדאמרינן נכי חיסקת יה פ' קואל י

פשיטית התיסעות שהקשו

דאיך אסר אף על 3כ דלא מקבלו לוכחינכו והא אמרו .פ שואל
מוטב שיהיו קונגקיאל יהיו מוידין ותרנו דסתם הוא דודא׳ לא

מקכלי וכו‘ *

!כפי .מה שכתב הדא ש זל כפ' היעיא כדי יין כש©

סיב סנאתי נע' דפוק ןיניניאה שכמיק כלשון רשי נמקו©

ולא

□רבים כדברים זק"ל *
יאמר אדם מהלי ולנרס הזאת להוכיח לשום אדם אולו שכילאחרמ

יכא להתכייש והיי אני מוני מל לאי & משא עליו ירושלים אלא
חטא דאדרכה סחייו? עוטל עליו לעחוע את חברו ואם ימנע ענחן מפני

מלא

עונש! גדול ואמרו בשכמ פרק כל כמכי זול:

אסף

•

איל וה ראשו  ipוה כנד ונט של זה אן ישראל שבאותו הדיר ככש«
פניהם כקרקע י לא הוכיחו והאין וה אמר רכי יהודה לא חרבע

ירושלים י1א כשבילשכיזז כס תלמידי חכמיס שנאמ׳זיהיו סלעיבי©
כמלאכי אלהיס וכמין דכריו ומתעתעים כגכיאיו עי עלות חסת
ק’ בעמו על אין קרפא מאי עד אין מרפא אמי די כל החנוה
תלמידחכסאיןלו רפואה וכוי •

שהיה להס למחות ולא סייו לא היה להם לממית אלא על עין עי

ודקדקו

המפרשים דכפי הנראה רב יהודה אינו חולק עם ר'

וסתם לא שייך טוב.יהיו , .שוגגין ואל יהיו מוידין וככר הארכתי
טיןוכשעיוא כילה פרשת ויגש תקחנו משם־

חנינה עדקאמר אמר רבי יהודה וטיט כן אמרו ש©
עטת אחרות שכל אחד מוסיף על דברי חכרו וקשה כי לבאודס
שט עכינים אלו אי אפשי שנמנא! יחד כי אס ה׳ס לסם מון ואש©
שלא מכיחו החכמים כפי מייכס אם כן אין מקים לומר שהי! כווי©

פרק  '4מנין לרואה לכר מגונה כמכר! שמייכ
להוכיחו מלמוד לומר היכחתיכיח את עמיתך לא

עגונה כחכח קכל מנין שיחזור ויוכיחו תלמוד לומר ה1כימ סכל מקום יכזל

שחיי'להוכיחן אפילו פניו משתנים מלמוד ל1עד לא תשא עליו חטא עכ •
והיא

כד«יתאשנוי©כמכ וכמב כעל  pipאהרן «ול יטל
אפילו אמה קזכיחז ופני! משתנים שהיא מתבייש מסכת

התזכחק « J1pלהוטחו תלמיד לימד ולא משא עליו חטא כלומד
היביחתיכיח אותו כשלא תשא כשביל קמיכחה חטא ווה כאשר

מוכיחן יאין פניו משתנים שאינו מתבייש אכל אתי שפניו «שתנ«‘

כבר שק 1קכל המוכחת ואי מוכיחו אחר רך סלנין פני! כחינם

מקיפו 01

לאענאזערעסהוכיחותה יי
דכי חנינה לא חרכה ירושלים אלא נשכיל שלא
וסאתיה שנאמר היו שריה כאילים

כעל העיטוך אין מקוש לקישית קתיספית וזל <7קא כמידי דאתי
אכל כעידו דכמיכא באורייתא
סדרשא כנין מוספת ענוי
נמליא מתינן לכו ועשינן להז עד דפו־שי ע כ וטלאי אותם זקנים

ערכי} .מנין ובערכין
למאה דנר

I

נסתר מכלימין אותו כרכים ועערשסין חטאו אס* סי* משמע
דסכא מדכר כדכר שכיני לפיני יא*י פלא יכלימנו כיחיד •

ן»ח דהיינו כפי הראיס שמכיא סניוו שלחי ה דפשטיה .דקרא
משתע• בטיון לכרי התוכחות אס כן ממילא הי• סס עיכיחי©
ואפילו נימאדנן! תלמידי חכמים לקאסר הייני כזיון התלמיד

«ןכס ענמו שלא הין נוהגים כהם כביד נקימה מדור וכיונא
,עכל מקום הא קאער קרא נמי שהיו נחים דכדיו אלמא
מדכריס ומוכיחים היו י
כנר כתבתי לעיל סס שאמרו יל טכח מוטח אפילו
PJ3K
פאספעמיס זכסהיא יא״ל לוכחינהו מר להצידכי ריש
גלותא ואפר לא מקבלי פנאי דסשעעשכבר היה מוכיחם ולא היו

 ..ונושא עליו חטא עד1חן ■
הה• הפירוש ימאט אומו רשי יהרחפס כמחלה רש י זל כתב

מקבלים ועם כל !ס איל אף על פי כן לוכחינו וטי ועלה קאפר

יכול אפילו משתנים פניו מי שמוכיחין אותו ואינו רונה

דמעולם לא ינאמ עדה טובה !חורה לרעה אלא כשטל ■ 01קלא

את

לשינשאמהתייבלו^כית( קוד מלמוד לזמר וטישלא ילבין פני«

כרבים *
יוכיח?! ברואה שמשתנים פניו אס •דגר קמו אז כשדבר
t

הריבסדיאקהירשרש??! ד^ף  icקב מדיי לא
מס«

להוכיתי פעס אחת בסתר וראה שנתה״שאף שלא ש□ תישעתו
ואף שאתי שיאת הנסתא לא ראה אותה
שזב לא ידבר עמוי

היכול אלא הנסחא שבדפוס אמשטייאס  inיכיל אפילו פ:ין
משתנים ימלש־וכיתנו ברביס להלבין מניו תלמיד לומר ז«
ומנמוזללה!ואמהנסיזאיכולאפילועכע משמיים כלומר שע*
הזכתמיכייו הייני שיוכימכו קרבים ואף שמכלים אומי מלמוד
לומי ילא משא עליז חמא הא אינו נייך אלא שייכיתנו בסמי בינן
לטןקנמז?רי7פירשדאפילודעדין לא שב לא יוכיתנו כעניין
אלא משמע ממירישי דאם איני כיכיס
שיהיו פניו משתנים .״
אף שפניי משמנים יכול להוביתו ואינו עונד מל !לא תשא עליו

•ישא ואילו הרס כיז פרק  '1מפלטת 7עמ כתב דאפלו כינו
לכינו לאיוכיתטוזל.
כרמכם המוכיח
המוסח את

מ

את חקר! תתלה לא ידבר לן  ftpעד שיכלמינן
כך אחת מכתים יסל
שנאמר ולא משא על יי

מכרו תחל'לא אתה ביקו ופניו משמנים תלמוד לומד ולא תש^׳תליו חטא
דגרלוקתית מבאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן קרבים י׳ייבדיא

בנבלים שכין אדם לחבלו אכל כדכרי שמים אם לא ת /ט

מיחו באנשיירושלזסוכודאי  pjpהס היו מוכיחים ולא מיו מקבלים
מהם כמו שהוכחתי פרשת ויגש אלא שעדין היה לסם לטכיח׳עוד

כמו שאסרו זל קי היכן תוכחת עד הכאה אי עד קללה וכו' והנס
השלמים האלי שניהם גס יתד כיונו ליכראחד וסר אמר חדא ומר

אסל תדא ולא פליג׳ 1א דרבי תנינה נקנו סמסיבב ורכ ימדס אסר
רני תנינה לא תרכה ייישלים אלא נשכיל שלא
הסנה ווה
הוביסו זה אע וה ירכי יהודה אפר ש*הו הסם1ככ אנל הסג׳ענסם
סיתה שהיו טי יש ת ח וכיון שהיו בווים הת  pודבריהם משם הימה
סשכס שלא הוכיחו לסם קל קונס שהיו שוכרים שאף אס יוכיתום

פעם אחרת לא יקבלו דבריהם ולכן מנעו מסיכית עוד ונםתככ
מזה שלא הספיק וטתם להכיל אק 'יושלם אף שהיו נדיקים
גמורים שקוימו כל סתירה כולה מאלף ועד תיו שאעעי שמכוחו

פעם ופעמים וכיון דבריהם ולא קבלו אותן קם כל  01הים להם
להוכיפס עוד!.כמו שאסרה עדת הדין לפני הקדוש במן הוא אם
למנין גלוי  Jpא יקבלו תוכחתם לפניהס סי  jל«ו 0לא יקבל! יהיה
,
לסם להוכיחם עד שיט א ותם וכו,,
עור שם אמר רני אקהו לא תרנס ירושלים אלא כשמל שבטלו שנמ לא תרכ
קריאת שסע שחרית וערכית שנאסר הוי ®שכימי כבקר ימשלים אלא
שכר ירמסו יכתיב וסיס כגזר ונבל תוףויזליל ייי| משמיסס <אק בשביל שנמלי

 -.ממל סילא יבינו! וכתיב לכן גלה עק׳ מבלי 7עת עו׳ ־
וסנה

שנות חיים חזן ,חיים בן יוסף עמוד מס
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ספר

שערי דעי^
מסכת בבא מציעא
ב,אןד, 0הקרי הלכות לפ' םיי יי“"0

חידושים ביאוי °

'

ונלוזה אליו םפר

שערי דעה
ל שי״ע הלכות רבית
.
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יוןשלס תובב״א

שערי

בבא מציעא נ״ה ע״א  -נ״ד! ע״ב

דעת

סא

וזה שכתב הב״י שם לפרש דבמקוס מצוה לא גזרו ,היינו משום

רואים סימן ברכה ,בקבר לא קיי״ל כן[ .ע״ע שיורי ברכה

דאין זה שכר שבת כלל כשהוא מצוה .ורנן משוס מחזי אסור על

חו״ד ם׳ ק׳יי סעיף כ״ד ,ובפר״ח ם׳ תקפ״ה ,ובכנה״ג ם׳ ש״ו].

זה כתב הבית יוסף דבמקום מצוה לא גזרו על מחזי.
ומעתה יש לחלק בין אס עושה מעשה המצוה כדרך העוסקים

נ"ח ע"ב ,כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים.

במצוות ,שעיקר המעשה מתפרש כמעשה מצוה כההיא
דתוקע וקורא בתורה שמעשיהם מתפרש כמעשה מצוה ,לבין

הנה במתני נתבארו כמה פרטים באיסור אונאת דברים ,ולא

שומר הפרה שלא יעלה עליה עול ,שאף ע״פ שיש בדבר מצוה,

נתברר אס יש לכלול בדין אונאת דברים כל צער שמצער

מ׳ימ אין כאן קיום מצוה בעצם רק עיקר הפעולה מתפרשת

חבירו בדברים ,או דוקא דומיא דהני דתנא במתני .דהא

כמעשה שמירה וכמעשה שכירות פועלים ,ולכך שפיר יש

טעמא בעי למה הוצרך התנא לפרט עניני אונאת דברים ,ולא

לחשבו שכר שבת .ולכך גם כתב הב״י דממה שאמרו שאינו

נקט בסתם דהמצער חבירו עובר .גם צ״ב למה השמיט הר״מ

רואה סימן ברכה משמע דאיסורא ליכא אף שבהלכות ס״ת

הדין הראשון הנזכר במשנה דלא יאמר לו בכמה חפן זה ,והוא

כתב להיפך וכדלעיל ,אין זה תימה דכאן אמרו בפירוש שאינו

אינו רוצה ליקח .וגס יש לדקדק לשון התנא דכשם שיש אונאה

רואה סימן ברכה משום מחזי ,ולא משוס איסור ממש דאית

המקח כך יש אונאה בדברים ,מהו כשם ,ומה נוגע אונאת

בה.

ממון שעניינו חיסור ממון ויש בו לתא דגזל ,לדין אונאת
דברים.

ומעתה נבא לדינא ולפסקי השו״ע .הנה בסימן רמ״ו פסק

השו״ע בסתם דאין שכר שבת בהשכרת כלים .דמזה

ונראה דהאי כשם שנקט במתניתין אינו לסימן בעלמא ,רק

משמע דס״ל כסברת הגר״ח דכל דלא עביד מעשה שכירות רק

דשרש דין אונאת דברים הרי נלמד מקרא דכתיב גבי

מרויח שרי .ורק בשם י״א הביא שיש בזה שכר שבת .והמקור

אונאה בקרקע ,ושם הא מיירי בדין אונאה דמקח ,וע״כ דשרש

לי״א הוא מדברי התום׳ בשבת י״ט ע״א .וגס תוס׳ עצמם לא

אחד להם .ועיקר איסור אונאת דברים הוי דומיא דאונאה

כתבו דהוי שכר שבת ממש ,אלא דנראה כשכר שבת וכמפורש

במקח .והיינו דכמו באונאה במקח עיקר האיסור שמשתמש

בדבריהם ,והיינו משוס דסו״ם אין כאן מעשה שכירות שנאסור
אותו .נמצא שכל שאין מעשה שכירות הוי רק חששא דמחזי

באי ידיעתו של חבירו להונותו ,ועיקר היכולת להונותו הוא

מחמת נחיתות ידיעתו של הקונה ,שהקונה נכנס על דעת סתם

כשכר שבת .ובמקום מצוה יש מחלוקת אם מותר או לא .ובשו״ע

שומא שבשוק והמוכר מאנהו למכור לו ביותר משויו ,וכמש״כ

בסימן ש״ו סתם כהאוסרין .אכן אם לא מוצאים הציבור מי

לעיל בעיקר איסור אונאה .כך הוא באונאת דברים שמשתמש

שיעשה בחינם ,וכמש׳יכ הטור בהלכות ר״ה ,שמשום כך נהגו

בנחיתות חבירו ובזה עצמו מקניטו .ולכך נקט תנא דמתני׳

לשכור ,אז יש להקל כדעת המתירין ,ועל זה קאי דברי הב״י

פרטי דינים כהני עניני אונאת דברים להורות על עיקר

שם בס׳ תקפ״ה והטעם הוא פשוט דמה יעשו אס אין להם

האיסור בזה ,שאין בכלל איסור זה כל צער שמצער את חבירו

תוקע או חזן .אבל אע״פ כן החזן אינו רואה סימן ברכה משוס

בדברים ,אלא רק צער שעיקרו הקנטת חבירו בעניניס שהוא

דסו״ס מחזי כשכר שבת ,וכמבואר בסוגיא דפסחיס נ׳ ע״ב.

נחות בהם ,ואין לו אפשרות להנצל מצער זה מחמת שהוא נחות

ואף שהותר להם בשעת הדחק ,לא הותר לו ליקח על זה שכר.

בהם .כההיא דזכור מעשיך הראשונים ,וזכור מעשה אבותיך,

ומשייכ בסימן תקכ״ו דמותר ליקח שכר על חפירת קבר ,אי

או פה שאכל נבלות לומד תורה ,וכוי .שהם נחותים בזה ,ואין

אפשר לפרש כמש״כ המ״ב שם ס״ק ל״ב דמשוס מצוה שרי

להם מה להשיב .ולכך הוזהרנו על גר בפרט מפני שהוא חלוש

שהרי דעת השו״ע לאסור גם במקום מצוה ,ובפרט שחפירת

ושפל יותר משאר אינשי ושייך בו טפי אונאה ,מה שלא מצינו

קבר דמיא לשכירות פועל לשמור על זרעים ,והוי שכר שבת

בשאר איסורי אדם לחבירו שיהיה צער מיוחד לגר ,וכן באשה

ממש ולא רק מחזי .וגס למה לא אמרו שאינו רואה סימן

מחמת היותם קרובים יותר לצער נחיתות זו.

ברכה .אלא הטעם כמש״כ בב״י שם שיש כאן היתר מיוחד שמא

לא ימצא בחינם והמת יוטל כבזיון ,אז התירו לגמרי ,ועיקר

והנה בפרטי הדינים באונאת דברים פליגי תנא קמא ורבי
יהודה בברייתא ,ונחלקו אם יש להכליל דין תולה עיניו

הדין בזה הוא משום דחששו לכבוד המת והתירו משוס זה
לגמרי .ולכך לא אמרו בזה שאינו רואה סימן ברכה כדי שלא

במקח בשעה שאין לו דמים ,ושרש הפלוגתא בזה דאף דמשתמש

ימנעו מלקבור .ולכך אף דקיי״ל דבמקום שאין מוצאין חזנים

כאן באי ידיעתו של המוכר שאינו יודע שאינו רוצה לקנות ויש

בחינם שרי ליקח שכר ולסמוך על המקילים בזה ואעפ״כ לא

כאן צער למוכר שחושב שיקנה ואינו קונה כלום ,מכל מקום

סב

שערי

בבא מציעא נ״ח ע״ב  -ם׳ ע״ב

דעת

אין כאן בושה מחמת זה ,וס״ל לחכמים דעיקר אונאת דברים

ולפי זה יש לדון דבכל אונאת קרקעות והקדשות ,אף דליכא

הוא בצער דבושה דוקא ,אבל בצער ממון לא .ור׳ יהודה ס״ל

בהו אונאת ממון אס יש בהם אונאת דברים ,דנראה

דגם כשנפסד ממון ע״י דיבורו מקרי אונאת דברים ,דהא ענין

דלרכנן ודאי אין בזה דין אונאת דברים ,דהא אין כאן ביוש,

תלית עיניו על המקח פרשב״ס פסחים קי״ב ע״ב דמיירי

ואפילו אם נימא דלר׳ יהודה יש כאן אונאת דברים מ״מ הא

במקום שמפסידו שאר הקונים שבורחים מחמת שרואים שיש

קיי״ל כרבנן .ואם כן צריך עיון מה שכתב במהרש״ל הובאו

קונה לחפץ ,ואנן לא קיי״ל כרבי יהודה בזה דפליגי חכמים

דבריו בסמ״ע רכ״ז ס״ק נ״א ,דאע״ג דליכא אונאה בקרקעות

עליה[ ,וגס מסוגיא דפסחיס משמע דלא קיי״ל כר׳ יהודה

מכל מקום לא גרע מאונאת דברים ,וגס צריך עיון מהא

מדצווה לפני מותו משמע דליכא בזה איסורא מדינא] .ולכך

דאמרינן קשה אונאת דברים מאונאת ממון דזה בגופו וזה

השמיט הרמב״ס דין המשנה דלא יאמר לו בכמה חפן זה והוא

בממונו ,ואס בכל אונאת ממון יש גס אונאת דברים א״כ אונאת

אינו רוצה לקנות ,משוס דדין זה אליבא דר׳ יהודה ואנן לא

ממון חמירא ולמה ניתן להשבון הא הוי צערא דגופא וצער

קיי״ל כן.

הגוף לעולם לא ניתן לתשלום[ .ואע״ג דעיקר הצער בא מחמת

ממון].

והנה בהאי דינא דהיו חמריס מבקשים תבואה ממנו לא יאמר
להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא

גם צ״ע במה שכתב מהרש״ל דאונאה בקרקעות לא גרע גס

מכר מעולם ,ובפשוטו משמע דההקנטה היא שמתבייש המוכר

מגניבת דעת .ואסור ,והוא תימה דהא גניבת דעת בגוי

בזה שאין לו .וכן משמע ברש״י ד״ה שהרי ,שכתב הייתי סבור

אסור וכמבואר חולין צ״ד ע״א ,ובשו״ע רכ״ח סע׳ וי .ואונאת

שיש לך דמשמע דהאונאה כלפי המוכר ולא כלפי החמריס.

ממון שרי בעכו״ם כמבואר ברמ״א שמ״ח סע׳ בי ,ואס בכל

שאס היה כלפי החמריס היה צריך לנצל עצמו אצל החמריס ולא

אונאת ממון יש גם גניבת דעת ,א״כ יש לנו לאסור אונאת

אצל המוכר .וכך משמע לשון הר״מ פי״ד מכירה הי״ד שכתב

ממון גס בעכו״ס.

דין זה בסמוך לדין שכתב אח״כ ,נשאלה שאלה על דבר חכמה
לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה ,מה תשיב והוא יודע

ולולי דמסתפינא הו״א דכוונת המהרש״ל לאיסור הנאמר

שאינו יודע ,דמשמע דהאונאה היא שמאנה את חבירו בזה

באונאת ממון שכתבו הראשונים דיש איסור בזה ,דאף

שאין לו .אך היה אפשר לפרש דאונאה קאי על החמריס

דנתמעטו מחיובי חזרת אונאה מאיסורא לא נתמעטו .וע״ז

שציערס לילך לשם וכמש״כ בכ״מ ,ועי׳ רש״ש ,רק דהר״מ

כתב דמסתברא דלא גרע מאיסור אונאת דברים וגניבת דעת,

ורש״י מיאנו בזה משום דלא חשיב כהי׳ג בושה מחמת

אבל עיקר האיסור אינו מהני טעמים ,רק דנכלל בכלל האיסור

נחיתותם ,משוס דאצלס אין כאן ענין של בושה שהרי כל ענינס

דאונאת ממון .ולכך דקדק להביא קרא דלא תונו איש את

הוא לתור ולחפש אחר תבואה ורק מפסידים כח וממון בחיפוש

אחיו ,הנאמר אצל אונאת ממון .ולא הביא קרא דאל תונו איש

זה אבל בושה אין כאן .וא״כ דין זה קאי אליבא דר׳ יהודה

את עמיתו הנאמר באונאת דברים ,ואין צריך למחוק ולתקן

ואנן קיי״ל כחכמים דכל צער שאינו של בושת והקנטה אינו

בדבריו מה שרצה בפ״ת לתקן בדבריו .וגס לדברינו תתישב

בכלל אונאת דברים[ .שוב ראיתי במאירי במשנה שכי דב׳

תמיהתו השניה של הפ״ת שכתב לתמוה דאמאי הוצרך לאונאת

עניני אונאה יש אונאה דשייכא למקח וממכר ,ויש שהוא ענין

דברים ,הא יש ראשונים דס״ל דבקרקעות יש איסור אונאה

צער ובושה].

דאונאת ממון וכמש״כ הראשונים.

תפח

מתן שכרן של מצוות חקירה

תיכת גמא

חקירה ה׳
נשאלתי מהחומר וז״ל ,באר אדוני הא דאמרו ז״ל המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק

לעוה״ב (ב״מ נ״ט ע״א) ,מה חומר יש בעון זה אם יארע שיאמר איזה דבר חכמה
והלצה על חבירו .וגם באר לי אם הוא מן התורה או מדרבנן:

מתי יש לבייש החוטא
תשובה .הנה הרמבי׳ם זי׳ל (פרק ששי מהלכות דעות ה״ח) שהטלבין עובר בלאו ,ובפתיחה
(להלכות דעות שם מצוה זיי"ן) שלא להלבין פנים .ובמנין המצות (ש״ג) שלא
להלבין פנים שנאמר ולא תשא עליו חטא (ויקרא י״ט ,י״ז) ועיין ערכין (ט״ז ב) י ,ומ״ש 2שאין
לוקה עליו הוא ,2דלאו שאין בו מעשה הוא ,4אע״ג בדיבורא עביר מעשה דאזיל סומקא
ואתי חיורא (ב״ט ריח ע״ב) ,אבל אין לומר הטעם 5דהוה דרך דרש ,דא״כ לא היה 6למנותו
במנין המצות .ורש״י בחומש פי קדושים •ולא תשא עליו חטא■ ׳שלא להלבין פניו ברבי״ם׳,
ואיני יודע הא משמע דאף ביחיד אין להלבין ,וכ״כ בערכין (שם) .והרא״ם ז״ל (על רש״י שם)
הביא תורת כהנים ,7ולא הביא גמרא ערכין .8למ״ש 9הלחם משנה שם בהל• ריעות (פרק
ששי הי׳ח) דבין אדם לחבירו לכתחלה אין מכלימין ,ואם לא חזר מכלימין בסתר ,לא
ברבים ,ובדברים שבינו למקום ,אם לא חזר מכלימין ברבים ,א״ש ,כי פשטיה דקרא (שם)
 ,10ובזה ולא תשא חטא להלבין ברבים ,לעולם ,אפילו
לא תשנא ,הוכח מיירי שחטא לחבירו11
לא חזר כשהוכיחו בינו לבין עצמו ,אבל ביחיד מכלים אותו .‘1וכל המכלים חבירו ברבים
חלון התיבה
 .1דאמרי׳ הוכח כו׳ יכול אפי׳ פניו משתנות ת״ל

 .8משום דבתו״כ מוכח כרש״י דהא בתו״כ קאמר

ולא תשא עליו חטא.

יכול ׳אתה מוכיחו ופניו משתנות׳ דמשמע מיד דאין

 .2הרמב״ם.

להוכיח עד כדי כך שישתנו פניו מיד וזהו כרבים.

 .3הטעם.

 .9מתרץ רבינו טעם רש״י שהזכיר ׳ברבים׳.

 .4דאין לוקין עליו (מכות ט״ז ע״א).

 .10דחבירו חטא לו ורוצה לשונאו וע״ז באים

 .5דאין לוקין.

להוכיחו.

 .6לרמב״ם.

 .11אם לא חור ,וכהלח״מ ,ולכן כתב רש״י ברבים

 .7דהלשון שם ׳יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות׳

רכיון דמיירי בבין אדם לחברו לחבירו אסור לכלים

וכו׳.

פניו ברבים לעולם.
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אין לו חלק לעוה״ב כמ״ש הרמב׳ים ז״ל (שם ה״ח) ממס ,אבות (פ״ג מי״א) ,וכתב עוד
לפיכך צריך להזהר שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן וגדול ,12היינו זהירות גדולה אבל
ודאי אף ביחיד אסור להכלימו בחנם .ומ״ש •קטן■ מסברא הוא ,דהורג קטן בן יומו חייב
(רמב״ם הל• רוצח פ״ב ה״ו) ,ה״ה לבייש דכרוצח הוה ,13שהרי הרב אומר כן ,הפר״ח ,בספרו
מים חיים '4פ״ה מיסודי התורה ה״ב ,ג ,עבירות יהרוג ואל יעבור ,ה״ה הלבנת פנים ,סוטה
(דף י• ע״ב) בתום׳ שם( ‘5ד״ה נוח) ,ואיייה יבואר לקמן .ומסתברא דרבים־ 16הוה כל שיש
שלשה ,דהיינו הוא ושנים עמו ,ובייש לא• מהשוק ,הוה רבים ,כמו בטומאה ־ברה״ר ספק
טהור (כתובות ט״ו ע״א) ,היינו שלשה (רמכי׳ם פט״ז מהלכות שאר אמת הטומאות ה״ב) ,ויש רבים
עשרה ,17מ״מ כאן בשלשה נמי ,כדאמרן:
תוכחה בדרבנן ובהנהגה טובה
ויש לי הרהורי דברים בלשון הרמב"ם ז”ל (פרק ששי מהלכות ריעות) ,והנני פורט בעזה״י,
אי ,מ״ש בהלכה זי •הרואה בחבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה ,מצוה להחזירו
למוטב׳ ,מהו הדרך •לא טובה׳ ,אם לומר שעבר על דרבנן( ,ו)סייג וגדר ,׳עבירה ,היא,18
ובפרט לדעתו ז"ל בשורש הא• במנין המצות כל דרבנן ד״ת הם מלא תסור ,ואולי כי
המותרות אעפ״י שמותרין המה דרך היצה״ר לפתות תחלה על המותר וממותר אל
האסור( 19ראב״ד כעלי הנפש ריש שער הקדושה) ,וכמ״ש בערכין שם כמה פעמים ראיתי ממנו
דבר מגונה (ע״פ רש״י שם ד״ה קובל) ,וכן הרואה בחביר״ו דבר מגונה [חייב להוכיחו) (ש□
בגט•)  ,2°אעפ״י שאין עבירה ,רק לת״ח מגונה להרגיל עצמו בדברים כאלו ,מצוה להחזירו
לדרך הישר ,אם אבידת ממונו לא תוכל להתעלם (דברים כ״ב ,ג) כ״ש גופו ונשמתו ,כמ״ש
רבינו יונה בשערי תשובה שלו (שער ג׳ אות ע״א) .21והנה בהלכה ז־ כתב (הרמב״ם) דברים
שבינו למקום ,ובהלכה ח־ כתב בדברי שמים מכלימין אותו .22ועוד איך יצויר בין אדם

* חלץ .12וקשה דאף ביחיד צריך להזהר.

 .19וזמש״ב דרך ׳לא טובה׳ דגם ע״ז יוכיחנו.

 .13ובבנין ציון סי׳ קע״ב כתב משום דקטן יש לו

 .20ומדייק רבינו הלשון ׳בחבירו׳.

בושת (ב״ק פ״ו ע״א).
 .21שם מצאנו כן על עניני הצלה.

 .14הובא בס׳ הליקוטים במהדורת פרנקל.
 .15שם כתבו ריהרג ואל יעבור בהלבנת פנים.

 .22וז״ל :בד״א בדברים שב״א לחבירו אבל

בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו
 .16לענין זה.

ברבים וכו׳ כמו שעשו כל הנביאים לישראל עכ״ל.

 .17יש מקומות ד׳רבים׳ היינו עשרה.

ומקשה רבינו דלעיל ה״ז כותב הלשון ׳בין אדם

 .18ולמה כתב הלשון ׳לא טובה׳.

למקום׳ וכאן כותב ׳דברי שמים׳.
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לחבירו ולא יהיה בו חלק גבוה עפר״ח אוי׳ח (סימן (תר״ז) תר״ו סק״א) .23גם מ״ש בדברי
שמי״ם מכלימין ברבים כדרך שעשו נביאי ישראל ,והרי הוכיחו ברבים על עבירות שבין
אדם לחבירו יותר מעבירות שב״א למקום ,כמו שמצינו שהוכיחו על איפות ומדות שקרים
וגזל ורציחה וכדומה ואביון בעבור נעלים (עמוס חי ,מי) ,24מתי יעבור החודש כוי (שם פסוק
ה•) ,25הרבה מזה .ועוד ,26לא שבקת חיי לכל כריה ,כי יגזלו כל ממון הצדיק ולא יתבע
לדין 27להכלימו ברבים ,אם לא שנאמר ממון שאני .28אבל הנראה דודאי יש בין אדם

לחבירו ואין בו דין ׳שמים׳ כלל כמו המונע טובה מחבירו ,29או ביזה אותו בינו לבין עצמו;
אז ברבים אין לו לבייש ,אבל בדברי שמי״ם אעפ״י [שהוא] ב״א לחבירו ,30אם לא חזר
בו מכלימין ברבים כדרך שעשו נביאי ישראל ,והבן:
מתי נקרא כין אדם לחכירו ומתי נקרא כין אדם למקום
ומהו הנקרא בין אדם להכירו’ 3ובין אדם למקום ,הנה לכאורה כל שלא הזיק לחבירו
בגופו מקרי בין אדם למקום( ,ומכלי) [ובכלי] יקר פ׳ וירא והנה איל אחר כוי (בראשית
כ״ב ,י״ג) ,כי אדה״ר ,חטא רק לה׳ ,הקריב שור קרן א׳ במצחו (חולין סי ע״א) ,זקוף למעלה,32
משא״כ לדורות ,חטא ,33ב״א לחבירו מקרי ,34יכל ישראל ערבים׳( 35שבועות ל״ט עי׳א),
וחוטא א׳ יאבד טובה הרכה( 36קהלת טי ,י״ח) ,לכן כפרתו איל בעל קרניים לימין ושמאל38
37
מקלקל אורך ימים בימינה ושמאלה עושר וכבוד (משלי גי ,ט״ז) יע״ש ,וא״כ משמע כ״ש אם
פיתה לחבירו" 3כוי ,או עשו בשותפות ,כמ״ש כלי יקר ,שאחרים לומדים ממנו הוה בין
אדם לחבירו ,וז״ש דוד המלך עליו השלום אלמדה פושעים דרכיך (תהלים לא ,ט״ס כי לפי
הלון התיבה
 .23שכתב בשם מהר״ש גרמיזאן

דבכל ב״א

 .31אף שהוא ג״ב ב״א למקום.

לחבירו יש ב״א למקום.

 .32דכיון שהקרן היה במצחו היה זקוף למעלה

 .24דהוכיחם הנביא על שאמרו כן וכוונתם שנקנה

ונזדמן לו זאת כיון שחטאו היה רק כלפי מעלה.

אביון לעבד בזול.

 .33כל חטא אפי׳ שב״א למקום.

 .25מתי יעברו את החדש ותתייקר התבואה.

 .34כדלהלן.

 .26קשה.

 .35ונענשים בגללו שחטא.

 .27את הגוזל.

 .36ואי׳ בקידושין (מ׳ ע״ב) דהיינו שהחוטא

 .28משום הפסד ממון.

מכריע אותו ואת כל העולם לכף חובה.

 .29כהמהרש״א שבת ל״א ע״א שהובא לעיל סוף

 .37לרמוז לו שקלקל לימין ולשמאל ,דהפסיר

חקירה ד׳.

לחבירו ׳אורך ימים וכו".

 .30שיש בו ג״כ דברי שמים.

 .38לחטוא דודאי הוה גם ב״א לחבירו.
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תיכת גמא

תצא

 Oמ ^זכרן של מצוות חקירה ה׳

חשיבותו היה זה נחשב לחטא ולמדו ח״ו אחרים ממנו ,ולפ״ז לא יצויר בין אדם למקום
כ״א עבר בצנעא  39כמ״ש הנסתרות לה׳ כו־ (דברים כ״ט ,כ״ח):

מתי זנות חשיב בין אדם לחבירו
וא״ת כך ,תרוץ לי מי׳ש מהרי״ק (בשורש קכ״ט ,הביאו א״ר ופר״ח באוייח תר״ז [תר״ו])
אם בא על פנויה באונס או בשעת עילופה מקרי כין אדם לחבירו• ,עד שירצה
חבירו־  ,4°וברצונה מקרי בין אדם למקום ,כי ־דברי הרב ודברי [התלמיד דברי טי שומעין]
כר( 41ב״מ י׳ ע״ב) .ויש להסתפק אי מ״ש ׳בשעת עילופה׳ ,הטעם (והכשילה) [דהכשילה]
בעבירה ה״ה שוגג נמי ,או דלמא הטעם שמביישה ,אכל בלא״ה בין אדם למקום מקרי,
ויש לו עבירות עצמו ,ולאו לפני עור כוי (ויקרא י״ט ,י״ד) .42ודעתי נוטה ,מדיני אדם כל שאין
מזיק לחבירו בעניני עוה״ז א״צ לפייסו מדיני אדם ,אבל מדיני שמים כל שיש תקלה לחבירו
על ידו אפילו אין שליח לדבר עבירה (כ״ס שם) חייב בדיני שמים ,43וא״כ אי׳ש דברי כלי
־""יקר ודברי מהריי׳ק ,אין סותרין ,44ומאדם הראשון וחוה ,שניהם עברו ונענשו ,ועכ״ז החמיר
בעונש אשה  ,45שהחטיאה לאדה״ר ,וכמ׳יש המקונן נחנו פשענו ומרנו אתה לא סלחת (איכה
ני ,מ״ב) ,כמ״ש המדרש שמואל בשבילנו שאנחנו בינינו פשענו בין אדם לחבירו בשנאת
חינם וכדומה ,אפילו חלק גבוה לא סלחת קודם שיפייס חבירו ,וכדאמרן:46

רכים נקרא בג־ בנ״א לגבי מסירות נפש
עוד אני חוזר אל הראשונות מ״ש התום׳ בסוטה (דף יו״ד עמוד בי) ג־ עבירות יהרג ואל
יעבור הלבנת פנים ,47והא דלא חשיב בהדי אינך ,דמפורשים 48יע״ש ,קשיא לי,
רבותא הוה למחשב אף זה .49גם 50ביהודה שרצה לשרוף לתמר’ 5והתום־ בפסחים (כ״ה
ע״ב ד״ה אף) כתבו אם אומרים הנח עצמך להשליך על תינוק יכול ,52דאדרבה מה חזית
חלון התיכה

 .39דאז אין ערבות.

 .46דבכל ב״א לחבירו יש ב״א למקום.

 .40אינו מתכפר.

 .47ג״כ יהרג ואל יעבור.

 .41ומקשה רבינו דבכלי יקר הנ״ל מבואר דליכא

 .48בתורה הג׳ עבירות משא״ב הלבנת פנים.

ב״א למקום דאינו כ״א להכירו וכאן משמע שיש.

 .49זה חידוש להשמיע מה שלא כתוב ולמה לא

 .42זה חידוש ריש לפני עור על חטא בשוגג.

מנו את זה.

 .43אם שלח את חבירו לחטוא.

 .50קשה.

 .44דהכלי יקר דיבר מצד דיני שמים והמהרי״ק

 .51משם לומדים דנוה לאדם שיפיל עצמו לכבשן

דיבר מצד דיני אדם.

האש ואל ילבין פני וזבירו ברבים (סוטה שם).

 .45יותר מאדה״ר.

 .52וא׳־צ למסור עצמו.
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...

מתן שכרן של מצוות חקירה

תיבת גמא

דמא דחברך סומק טפי ,כל שאין עושה מעשה ,ובתמר היתד ,רשאי להצילה ,ולפנים
משורה 55עבדה ,54וצייע:
י**־5
חומר אבק ג ,עבירות
וכתב רבינו יונה בשערי תשובה (בשער השלישי סי׳ קל״ז קל״ח קל״ט) אבק ג׳ עבירות,55
עכו”ם  -אשירה לרפאות( 56פסחים כ״ה ע״א) ,שלא יאמרו ־עכו״ם אהני ליה .57-אבק
גלוי עריות  -ג?סםר אחורי הגדר( 58סנהדרין ע״ה ע״א) .אבק רציחה  -הלבנת פנים (ב״מ נ״ח
ע״ב נ״ט ע״א) ולמדו מתמר כוי ,וא״כ י׳יל 59דלא חשיב משום דהוה בכלל אינהו וכל
אביזרייהו .60ולכאורה יאבק־ משמע איסור דרבנן ,ואינו ,אדרבה יאבק׳ ד״ת הוה .ועיין ש״ך
,62
(יו״ד קנ״ז אות יו״ד) באיסור דרבנן בג׳יע יעבור ואל יהרג ,כמו בשניות ,61וע״כ הני ד״ת63
מלא תקרבו (ויקרא י״ח ,וי) לא הוה  ,65וחיבוק ונישוק לדעת הרמב״ם ז״ל (פ׳ כ״א מהא״ב)
לוקה ,64ודיבור 65אין לוקה ,66מ״מ יהרג ואל יעבור .67והלבנת פנים ,ד״ת הוה ולאו יש
בו ,אלא שאין לוקה עליו (רמב׳ים פ״ו מהלי דעות ה״ח) ,דהוה לאו שאין מעשה( 68מכות ט״ז
ע״א) ,וראיתי בסי גזים חיים ברמב׳ים ה׳ דיעות (פ׳ ששי) ,כתב ׳ועוד דהוה לאו
:70
שבכללות־ ,69צ״ע קצת *

חלון התיכה
 .53משורת הדין.

 .62מדצריך ליהרג על האבק מוכח דאינו מדרבנן.

 .54דאילו הלבינה פניו וה לא היה מעשה אלא

 .63לא נלמדו ,והראיה כדלהלן.

דיבור וא״צ למסור הנפש וע״כ דעשתה לפנים
משה״ד ואיך לומדים מזה שצריך למסור נפשו לא

 .64משום לא תקרבו.

להלבין פנים ובשו״ת בנין ציון סימן קע״ב מקשה

 .65מאחורי הגדר.

על רבינו דלרבריו איך היה מותר לתמר למסור את

 .66ומוכח דאין כאן לאו דלא תקרבו[ .וצע״ק

נפשה.

דשמא הא דאין לוקה משום דאין כאן מעשה

 .55מהו אבק ג׳ עבירות.

כמש״ב לקמן בהלבנת פניסן.

 .56להתרפאות בעצי אשירה.

 .67ובס׳ המפתח פ״ה יסוה״ת ה״ט הביאו דיש

 .57לכן אסור.

חולקין.

 .58א׳ שחשק א״א ואין לו רפואה עד שעכ״פ

 .68טעם זה הוא מדברי רבינו .ובס׳ המפתח כתב

ידבר עמה מאחורי הגדר ,אסרו עליו.

בשם חקרי לב דהטעם משום דאינו בטוח שייעלב.

 .59לתרץ קושיית תוס׳ בסוטה.

 .69לכאו׳ משום דנלמדים ממנו גם רציחה וגם

 .60דהא כתב השע״ת דהוה אבק.

הלבנת פנים.

 .61שניות לעריות הוו איסור דרבנן (יבמות כ׳

 .70אולי משום דהכל בכלל רציחה ואי״ז כמו לאו

ע״א).

שבכללות רגיל שנלמדים ממנו איסורים שונים.
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תיבת גמא

 Oמ

ץזכרן של מצוות חקירה ה׳

תצג

באופן ,71הלבנת פנים לאו ד״ת ,ומכלל רציחה ,ומגי עבירות ,יהרג ואל יעבור .ובמ״ע
תוכחה ,יוכיחנו בינו לבין עצמו תחלה ,שלא להכלימו ברבים כמבואר ברמב״ם
(פ״ו הלכות דעות) כדכתיבנא:
מתי יש להוציא ממונו על תוכחה
עיין לבוש (יו״ד סי• קנ״ד [קנ״ז] ס״א) כתב מי שיש בידו למחות אי׳צ להוציא ממונו על
זה ,והשמיט הגהות רבו (הרמ״א) ־במקום שיש סכנ״ה׳ ,ועמש״ל( 72חקירה ד ד״ה יראה
לי) ,והוסיף טעמא ,המסתבר הוא שלמחר יחזרו 73לאדם ומה תועיל 74יע״ש ,וכן נראה
ובפרט (בעז׳יה) [בעוה״ר כעת] וכטעמא העבד ואמה 75׳שיקניטו [רבו] ונמצא מחייב מאה
מנה בכל יום׳ (כ״ק ד■ ע״א) ,אבל ודאי בנחת ובטוב יראה להתאמץ ולחזור 76חבירו למוטב:
להכשיל בזנות הוי נמי כין אדם לחכירו

וכמה שכתבנו למעלה יחטא בין אדם לחבירו כל אילי נביות לא מהני עד שיפייס חבירר
(ע׳ כ״ק צייד ע״א) נבוא לבאר פסוקים במלכים (א׳ ,א )-ויאמר המלך 77חי ה־ אשר
פדה נפשי מכל צרה ,שלמה כנך ימלוך ,מלת נפש״י דייקא ,כאשר כתב מהרי״ק (בשורש
קכ׳יט) הביאותיו לעיל (ד״ה וא״ת) דהבא על הפנויה באונס ,מעבירות שבין אדם לחבירו.
ובכתובות אמרו (ט׳ אי) ׳וא״ת מפני מה לא אסרוה ,78אונס הוה׳ ,א״כ הוה כין אדם לחבירו
(יהיה הטעם שבייש וצערו ,או מזהם נפשו אף באונס כוי) ,79ומחלה לו 80בתנאי זה ,ע״מ
שבנים שיהיה לו ממנה ימלכו ,ונאמר ג״ם הי העכיר חטאתך‘( 8ש״ב י״ב ,י״ג) ,מאחר שביקש
ממנה מחילה תחלה ,וא״כ שפיר אמר אשר פדה נפש׳יי מאותו חטא וכדאמרן :82

■> -חלון התיכה ------------------
 .71כמו ׳נמצא׳.

 .77דוד המלך ,לבת שבע.

 .72דברמ״א בשו״ע משמע דדוקא כשיש סכנה

 .78לבת שבע ,על דוד.

א״צ למסור ממונו ע״ז אבל מהד״מ מבואר ראף

 .79עיין לעיל בד״ה וא״ת שנסתפק בזה.

כשאין סכנה.

 .80בת שבע.
 .73החוטאים.

 .81דלא רק שנמחל לו בין אדם לחבירו אלא

 .74התוכחה בזה.

דנמחל לו גם בין אדם למקום.

 .75דהאדון פטור מלשלם מה שהם מזיקים.

 .82דעל ידי שהבן ימלוך יקיים התנאי ויהיה לו

 .76ולהחזיר.

מחילה על עבירתו.
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הוכה להשפיע על אחרים
חובה לטהר המחשבה
סוף דבר הכל נשמע ,ובו תדבק (דברים י; כ•) מה הוא רחום כר ( 83שכת קל״ג ע״ב) ,וחפץ
בטוב בריותיו ושישוב החוטא אליו ,כן צריך האדם להדמות אליו יתברך בדרכיו,
ויחזיר פושעים בתשובה ,ואם חטא אדם נגדו ימחול מיד כמ״ש והודעת להם את הדרך
ילכו כה (שמות י״ח ,כי) ,הדרך המזומן ,84הידוע ,דרך הי .ונאמר צדיק הי ככל דרכיו וחסיד
בכל מעשיו (תהלים קמ״ה ,י״ז) נפרש אותו כפי דעתינו ,והוא ,־דרך יאמר על המחשבה כמ״ש
יודע הי דר״ך צדיקים ודר״ך רשעים תאבד (שם א׳ ,וי) מחשבה טובה כמעשה (קדושין מ• ע״א)
ומחשבה רעה תאבד ,אין בה עונש ,ונאמר ישעיה (נ״ה פסוק זי) יעזוב רשע דרכו ואיש און
מחשבותיו  ,85וכמוהו רבים ׳דרך נאמר על המחשבה ,ובקהלת (י״א ,טי) והלך בדרכי לבך,
וקוב״ה מחשבתו קצת דין ,ובפועל חסד גמור ,כמ״ש ז״ל ־בתחלה עלה במחשבה לבראות
וז״ש צדיק הי
ע״פ דין ובמעשה ראה שאין מתקיים שיתף לו רחמים׳ (פסיקתא רבתי,
ככל דרכיו במחשבה ,ע״פ יושר ,86ובמעשיו מתחסד ,87ובאדם יהיה להיפוך ,כי מחשבתו
יותר צריך להיות זכה וברורה ממעשיו אליו יתברך  ,88וז״ש קרוב הי לכל קוראיו (קס״ה ,י״ח)
לא תימא בדיבור המתיחס אל המעשה אע״פ שאין לבו עמו כ״כ ,89זה אינו ,לכל אשר
יקראהו באמת (שם) ,90בלב שלם ,רחמנא לבא בעי (ע״פ סנהדרין קייו ע״ב);זז״ש (ישעי• ,שם)
יעזוב רשע דרכ״ו ,הוא הדרך אשר בחר בלבו ונגמרה עצמו 91לעשות כך ולילך בו ,ואי״ש
(שם) ,הצדיק ,92לדידיה הרהור בעלמא בלא גמר ועצה און הוה גביה ,93ושמא תאמר מה
בכך ,אם מטיבין במעשה ,יהיה בכוונת הלב או לבו בל עמו ,והלא מצינו בהי שמעשיו
יותר חסדים ממחשבה ,94אמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי (ישעיה נ״ה,
חי) ,כי אין לנו לחקור ידיעתו כלל .והאדם ,עיקר המחשבה ,95המתיחסת לנפש ,והמעשה
מי),

חלון התיכה <*■
 .83אף אתה היה רחום.

הדיבור.

 .84בה״א הידיעה.

 .90דדוקא אם יקראהו באמת.

 .85ולפ״ז כפל הפסוק ענין המחשבה במלים

 .91שגמר בדעתו.

שונות.
 .86ולכן כתוב ׳צדיק׳ מלשון ׳צדק׳ שהוא מידת

הדין.
 .87וכנ״ל ,וז״ש ׳וחסיד בכל מעשיו׳.

 .88שהרצון צריך להיות מושלם כמ״ש רבינו

 .92כמש׳־כ רש״י <ריש פ׳ שלח) דאנשים לשון
חשיבות.

 .93עצם

ההרהור

׳יעזוב׳,

וז״ש

מחשבותיו׳.

בתיבת גמא.

 .94וכנ״ל על הפסוק צדיק ד׳ וכו׳.

 .89דא״צ כ״כ לב בתפלה אלא העיקר הוא

 .95העיקר אצלו היא המחשבה.
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אל הגוף ,96כי עיקר הבריאה היתה בשביל הנפש ואגב יזכה הגוף ג״כ כידוע .97ופירוש
הר״מ אלשיך ז״ל ידוע בודאי ,יכל מה דעביד רחמנא לטב״עביד־ (ברכות ס■ ע״ס ואל יקשה

לך מצדיק ורע לו

(כרכות ז• ע״א),

הלא חסיד ככל מעשיו

(שם),

בראשית עולם חסד יבנה

(תהלים פ״ט ,גי) ,לא לצרכו כלל ,ומהיכא חיתי יצר לעושי רצונו ,98אלא ודאי למרק איזה
עון או להגדיל שכרו בעולם הבא ,99כר׳ חנינא בן דוסא (תעלת כ״ה ע״א) ,להנחיל אהכי יש
ואוצרתיהם אמלא (משלי חי ,כ״א):
— חלון התיבה
 .96המעשה מתייחס לגוף שהוא פחות עיקרי.

 .97לכן העיקר באדם זה המחשבה.

מעשיו חסד. .99כמש״ב החובת הלבבות שער הכטחון.

 .98למה שיעשה צרה לעושי רצונו דהרי כל
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לא תגנובו( :ב) לא תגגובי על מנר .למקם  .לא תגנובו על מנת לשלם תשלום' כפל .ולא על
לשלם תשלומי ארבעה וה׳ .בן  v.בג אומר לא תגנוב את שלך מאחר הגנב שלא תראה גונב •
(ג) לא תכחשו מה ת״ל לפי שנאבזר וכחש בה למדנו עונש  .אזהרה מניין א) ת״ל ולא תכחשו *
(ד) איש בעמיתו אץ לי אלא איש כאיש איש באשה מנין ת״ל בעמיתו ט״ט( :ה) לא תננובו לא
תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא תשבעו בשמי לשרך הא אם גנבת סופך לכחש סופך לשקר
סופך להישבע בשמי לשקר( :ו) לא תשבעו ב) בשמי לשקר מה ת״ל לפי שנאמר לא תשא את שם
ה' אלהיך לשוא שיכול אץ לי חייבים אלא על שם המיוחד בלבד מנין לרבות את כל הכינויים
ת״ל בשמי כל שם שיש ליו (ז) וחללת את שם אלהיך טלמר ששבועת שוא חילול השם .ר״א
והללת געשה אחה חולץ לחיהולבהמה( :ח) וכן■ הוא אומר על כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ’יושבי
בה על כן חת יושבי ארץ ונשאר אנוש מזער( :ט) לא תעשוק את רעך יכול אפילו אמר איש
לבלוני נ) בבור הוא והוא אינו גביר איש פלוני חכם והוא אינו חכם איש פלוני עשיר והוא אינו עשיר
^ת״ל לא תגזל טח הגזל מיוחד שהא של מטון אף עושק רכך של מטו! ואיזה זה הכובש שכר
^£וביר ,ר) לא תלין פעולת שכיר .אתך עד בוקר אץ לי אלא שכר האדם שכר הבהמה והכלים
^55מנץ שכר הקרקעות מנין ת׳ל לא תלין פעולת בל דבר( :י) ה) עד בוקר אינו עובר עליו אלא עד
אמית סנין ת*ל
 MrtbliSהלכה  )J 5ת״ל ולא תנחשו ולא תשקרו מר .ת׳ל לסי־-שגאכי ינשנע זל שקר עתש
tWliM 3
ולא ת*<ןדו [בן איתא גטק קה! ולפני הראב״ד היה ועירסא וו נמנים בהגהת הני׳א] :הלכה ו נ) לשקר ג«ד פה ת״ל
נצ׳ל [ביין בגיאותו ותבין  pevחגוצס] !(הלב,־; ט נ) נמר והוא אינו נבור הנם ונו* פשיר ונו׳ כבולם צריך להיות נהיפך אינו נגור
הוא גמד וכן נתנם מירר [וגם *רחקנו בכי>\רנו ט׳ם הגטן יותר גהנהת הגר׳א משים דלבל האופנים יקשר ,למה לא ציירה הנרייתא בפ««י
אינו נטר ותא גמר ומ׳]/ו י) לא חלין [מ׳] ער נקי מוז ת״ל' ט׳ נצ׳ל [הצר״א דוסיף רק תינוז סח ת״ל ופירש למה להנתוב לנתונ פסלת «כיר

בהזג שמי *ביר] :הלכה יו״ד פ) ער מקו■ 0

יע.ז

שנאמר לא תלין כה ודל זד נקי איני מ׳ נצ״ל [כן איהא נגמייא]!

ביאור
משתעי וקרא דעשרת מדניות בגונב נפשות דבדכר שיש ני מיתה
הכתוב מדני שם דאמר לא תרצח( :ב) על "נת למיקט .להקניש
ולצער את בעליו ואח״כ להחזיר לו זאע׳ג לבכר דרשני איתי
לאזהרה אמר בב״ח דף ס״א דנמקוס שיש חסרון ממון לחניה
לא צריבנאדיליף זה מרעית ואונאה דאסר הלי..׳ ::ואמרי שס ראם
איני מנין למקים שיש ע״י יזננבה מפרין ממין הנהי עני! לגנבה
שאין בה תשרי! מחין ואפ״הי אסר הנתיב לגישה נבל צר :ע״מ
לשלם ונו׳ .דאף שכינתי להעיב גוה לחניה אפ״ה אסור :לא
תגנוב את שלך יכו׳ .אם אדם גנב לך ומנאת את שלן במקום
שתוכל לגנוב אותי תנע את שלך ולא תננוב אזתו אלא בעל כרחו
הוציאי מידי וטיל את שלך :ן ג) מה ת״ל .והר' כבר נאמר וכחש
בה ונשבע מל שקר דמחייג קרבן ומדמחייב קרבן שמעינן חינה
דאסיר לכחש :לחמי עונש .דמחייב קרבן על ׳:שבועה וגס נתחייב
באונס מי״ו :ה״ב אזהרה מנין ת״ל ולא תנחשו [הנר״א והראנ״ד
וכן אימא בב׳ק דף ק״ה( .):פירושי שנענש גם על ההכחשה
בצרוף השביעה [כן שירש בשמ׳ק כ*ק דף קו ע ׳ש] ונסער המצות
להרמנ׳ם מצוה רמ״ח <תב שמשעה שנפר נפקדו! שהופקד אצלו
אי בהחונית שיתחייב נהם חינף עיבר בלאו וה זאע׳ס שלא
באי מדיין לידי שנועה :ן ד) אין לי אלא איש בא •ט .דאיש בעמיתו
ונשמע הדומה לי דהיינו אי• באיש יהראב’ר גריס איש לאשה
ואשה לאיש יאשה לאשה מנין :ת״ל בעמיר !.מ’מ .סי׳ מדלא
כתיב איש כרעהי משמע אפילו אשה ומדרט רחמנא אשה לפנין
נזילות ה״ה לאשה באשה ינ״ש אשה לאיש [ואב״ד]( :ה) הא
אס גנבת סופך לכחש זני’ .סי׳ שהגונב כשיתבע אדם אווזי אט״ע
שהוא רוצה להרזזיר הגנבה מ*מ מכחיש הנגבה כדי שלא יתפס
כגנב ואומר לא גנכתי אלא .במציאה נא לידי ואם חור וגנב סופו
לשקר שיהא לנו משיך אחרי הממון וממדי וכיפר בו לגמרי ואם
יחזיר ויגנוב ס׳יט ליש נע לשקר נמצא שהגונב וזמין מנחש ומשקר
ונשבע לשחר ומחלל• השם( :ו) לא תשבעו כשמי לשקר מה תיל .אין
המנה שלא יכתוב כלל דהא אמרינן .נשמעות ׳ כלתי ולא אנל או
א אקלתי ואכל ה״ז עיבר'משום לא תשבע־ נשבע לשטת את

הידוע כגון על ען שהוא אבן ה״י שבועת שוא אלא ר״ל נשמי מה
ת״ל דהו״ל למכתב ולא תשבעו לשקר ולזה כוון מד״א בהגהתו:
(ז) געשה אתה חולין לתי" ולבהמה .דאע׳ג דכתיב ומוראכם
וחתכם יהיה על כל חית השדה כיון שנשבעת לשקר נטשה אתה
חולין להם שלא יהא מיראך עליהם אבל יהיה מוראם עליך ויאכלו
אותך :ורו) על בן אלה שהיא שבימת שוא אכלההאק ונו׳ ונשאר
אמש מזער .שהם מתמעעין וקולני! שנעשי .חולין .לחיה ולבהמה:
(ט) איש סלוני ככור הוא והוא אינו גמר .רבים נתקשו מה דמאי
עשק שייך מה כשמשבחז כדבר שאין בו .והר״ש משנ״ץ תירץ
קצת כגון שמתבייש בדבר שאומרין עליו ואין ט וכן כה״ג בחכמה
ועושר שהוא איש עני ואומר עליו שהוא הפשיר שבעיר .ויצוייר
עוד כגון שמקלקלו במה שהוא משנחו וכידוע שארס מחוייב להעיב
לחבירו במה שחננו ד׳ הן בחכמה והן מטרה והן בעושר אבל
מ״מ רק לפי מה שיש כיכולתו ולא יותר ,בעושר כעניין צדקה וכן
לצרכיי המיר אינו מחוייב לירון האדם שדחוק לו בפרנסתו כמו
העשיר וכשהוא מפרסמו לעשיר ממילא מתבזה עי״ז ובא עי״ז
לירי חירופין וגס לפעמים להפסד ממון ויצייר ניע לענק נטרה
שהרבה טוב לאדם יותר נק האומות כשהוא איש חלש מכשהיא
גבור וכן למבין חכמה יצריר ג״נ ואכ׳מ להארק^ אף מושק דני
של ממון ואיזה וס׳ .עי׳ מה הדבר שיהיה זולתנוילה כיבש ממון
הכירו :הכובש שכר שניר .שאינו נהל ממנו לבר אלא טבשסל
ממונו שטרי :אין לי אלא שכר האדם .פי׳ אילו אמר קרא לא
תלין שנר שכיר לא היהלז לומר דעונר על לאו זה אלא שכירות
האדם נאשר שכר עצמו שהוא יקרא שכיר :מנק שנר הבהמות
והבלים .אס השכיר לו בהמתו וכליו שאם הלין השטרות אצלו
עובר על לאו וה :שכר הקרקעות .אם השטר « קרקע והליו
שברו :ת״ל פעולת ,בל שפעולתו אתך אפילו נהמה וכלים ( 5י) פיט
עובר עליז .סי׳ נלאו וה של לא תלין אלא מד בקר ראשון [דעד
בהר קרא יתירא הוא דממשמע שנאמר לא תלין יודע אני שהוא
ער בקר דבל לינה שבמקרא לינת לילה הוא) אבל עונד משום בל
תשהה והוא מה שאמר הכתוב אל תאמר לרעך .לך ושוב ופתר ׳?תן
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•ינסר אפי׳ חסיד אחד א’כ רבייעידהסזיר דאי האי סל השמינית דהן מותורו׳לעצהמילה שנימנה
ממיביתא׳נהא אמרה דוד חדאוימנא כמזמור «׳ אצאודי/י דהאישמינית על נימא שמינית קאמר M1
•הוכיח מעלי מסור דמיירי לעה׳ב משוס לכתיב ברישא מזמור שיר ליום השכח ולדשו רו’ל על •ולס שכולו
שכתסהיאעה׳ב ימ׳ס ואומר הודו לי׳י בנצור חשים דקיל דנה• דעלי עשורמיירי לעה׳בטיהז כיון דקי
כתיב עלי עשיר בההוא קרא אכתי צא הזכיר כנוד א׳נדלמא עליעשור דקאמר אינו נימא עשירית קל
•נורדהאאנתילאאדכרבנוראלא שס ניגון אחרהוא להבי אייתי מלבמיב הולזלייי בגנורענל עשלו
'■ c
ומרו לו דצאב מצת עשור אחר בנזר משמע רבעי למימרנימא עשירית ככינור 1
יעקכםיטןט'אםררשנ'זעלז׳רבדים גנעים כאים זכו׳ עדי האי דזוהני מעשיו וסו' חא
בעץ
חל
דלא אהגי טעטיו ז מה שמקשים העולם דכפי זה דמיקמינן הא דכגדי כהונה מכפרי©
• כלא הרג ממס א'כ מאי פרין קשיאש׳ד אשיר והתוספות כתבו הא דאהנו מעשיו וכוי כתנו נסון>הלבורועזד
י׳מדהאדמשני אהנז מעשיו וצו׳ כתבתי בספר רצוף אהכה ליישב מה שמענו שמקסים העולם ותירצתי
דהני י׳מ פליגי אפירזש רש’י ז׳ל למפרש קשיא ש’ד אש׳ד דקאי ברייתא דר׳ ענגי בר ששון אדרי׳כל והמפרש•'
ית׳פלקאמרתלמודאהשתאדאזקמת הא לנגעים באים כהרגממש קשיאהאדאמרת נגעים כאי© מהא
דרי׳בל דכהרגחמש עגלת מכפרת ימשני ספיר הא דכגעים נאים בידוע מאןקטליה כיההיא־דייאביז^י
תיקשי לןדלההיא פרושא א'נ קשיא לפון הרע אלשון הרע הזינמי ההיא דקאמר נגעים באים אהא דרי׳בל
־ ־־ דקטרת מכפרת דא׳ב היבי משני הא בצנעא הא ככדהסיא ובודאי דכננעא קאי אהא דקטרת כדקאמד מעסה
י חשאי נמצא דנגעיס באים מיירי בפרהסיא וקשיא להא מייתי ממלשני נסתר רעהו ילשין בסתר הו* נננע<
זי׳ל תרתי חרא דאפי'בפרהסיא יכול להיות בסתר וכגון שמדבר לסוןהרע בחנמהסתום פסמבין סעריף
יכין בו לשון הרע כי ההוא שסיפר בירושלמי לאאזלינן למקרא לרבי יוחנן אינמיהניקאמר-ק^יא לשון
הרעדקאמר נגפיסנאיס אלסוןהרע דקאמררי׳בל ולתרץ זה •אתה צריך לזמר הא לנגעים באים נאהנו
מעשיו והא ררי׳בל כלא אהנו ואפי׳ ההיא לענני כר שסין למעיל מכפר על לשון הרע ימאי איקימח׳ה ומשני
זלאקשיא לעולם דההיא דנגעיס באים באיהנו מעשיו וננינעא ותאלקטרת מנשרקבנינפה ולא אקק
והא דהמיל מכפר בפרהסיא וצא אהנז זק׳ל ;
יעקב סיטןי׳א •כול אפילו פגיו טשתגיס תיל לא השא עליו חטא י ונתב רש׳י ז׳ל פניו
בעי!
משתניסשיוניחנו ברכים להלבין פניו וק׳קמידחקז לומרכרביס ואפי׳ מוכיחו כינו לבינו
וישפסאחר אהפניומתלכניס אין חייב להוכיחו וכן נראה דמפרש לה הרמב׳ס ז׳ל כששי מהלכות דעו•
׳ ®מיו י'וז׳ל המוכיח את חברן לא •לכר לו קשוא עד שיכלימנו נךאמרו חכמים יכול מוכיחו ופניו משתני©
ת׳לולאתשא מליו חטא הרישאסיר להבלים את ישראל וכל שכן ברכיס האקמן דסבר להבא ביחיד ויראה
זנסקא לרש׳יז׳למהא דגרסינן היכי דמי ענוהשלאלסמס כיהאדחייאכררב ורבהונא דהוזימכיובו'
עדאמרליהשמואללרב הובא אמאי לא אמרת באנמיה אמר חם לי דליכסוף ורעיה דרב על ידי .ן
וקשה דהיכי קרי להא ענוה שלא לשמה זדלמא לשמה הוא לעבד כדי שלא יתלבנו פניו של זרע רב זקסניל
כך מותר כדקתני ברייתא הבא יכול אפי' פניו משתנים ת׳ל ולא תשא עליו חטא אמנם בהא לנתב
דש׳יז׳ל אזי ספיר דמן לדין אינו נטור מלהוכיח אלא כשמלנינו ברבים אכל המס לא הזו רכים דלא הוו
ימבי קמיהדסמיאל אלא איהזוחייח ברוב והיה יכול להוכיחו כפניו ולא הוניחג כיון שהיה דין להוכיחו
0׳מ לפי שאמרו שהוא מניוהוח דעבד וחולק רש׳י עם הרמב׳ס ז׳ל ו
יעקב סימן י׳ג ער' היכן תכלית ייסורין אטד רבי אליעזר כל שארגו  6כור
ח’*כ בעין
וכי'.וכל כך י^טה תנא דנירבי ישטעאל כלשעברו עליו 0׳ יו® •כלא יימרים
־קנלעולטו כטעיבא אסרי פורענית טורטגת לו < וכתב דש׳י־ז׳ל פורענות מזדמנת למי שעברו
עליי מ' יום בלא "כורים מכ׳ליכן הוא ננסחת הגמרא ובעין יעקב השמיטו מחיכורו ולכאורה
 .נראה שלא חידש יש׳י' ז׳ל כלום אמנם אפשר לומד שהיינו יכזלים למרס הפורענות .מזדו»• לו
לא קאי למה שאחי־דבי ישמעאל כל שעברו עליו מ' יוסי לא קאי לשנויי מה ששאל למעלהוכל כך למה כלומר למאי הלנתא הוי תכלית ייסורים ולמאי' אהנז דני ,דבי ישמעאל מנא

לעגין פ׳ יום זכז׳

זלהכי אהבי

דאי
. ~ ,

עליה

חד מסק■  .כתוך  ‘nיזם לא אמרינן • קבל
•לח » 1׳  jpעזלסז .
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שכתב עליו הרמב״ן שלא נתיישבו לו דברי הרמב״ם
כי הרבה צריך ראיה לפטור נשים מהמצוה הזאת ומכאן
ראיה ברורה.
ובהיותי בזה ק״ל קצת מה שאמר שם בגט׳ נשתוק
קרא מיניה מגז״ש דפאת פאת למעוטי נשים ישראליות
ותיתי בק״ו ואנא אמינא ומה כתנים שריבה בהם הכתוב
מצות יתירות בני אהרן ולא בנות אהרן ישראל לכ״ש,
ולכאורה מחוסר הבנה אני להבין מה זה שאמר כהנים
שריבה בהן הכתוב מצות יתירות ,הא רק להכהנים
ריבה הכתוב מצות יתירות אבל הכא לענין כהנות
איירינן ובכהנות לא משכחינן שריבה בהן מצות יתירות,
דהא ביבמות דף פ׳־ה אמר לא הוזהרו כשרות לינשא
לפסולת ופרש״י לא הוזהרו כשרות וכהנות לינשא
לפסולין לחללין שמותרין בישראל ,ואע״ם שכהן
מוזהר בחללה כהנות לא הוזהרו בחללים ,אלא באמת
גם בסנהדרין דף נ״א אמר נמי כן דאמר שם סד״א
הואיל ואחמור בהו רחמנא בכהני דרבי בהו מצות
יתירות ,תידון בשריפה היינו הבת כהן ,הרי אמר בבת
כהן דמשום דאחמור בכהנים זכרים ,להבי חידון בת
כהן בשריפה על חילול שבת.

והגה ראיתי בשם הרשב״א בתשובה שנראה מדבריו
דדוקא כהנים מצווים ליטמא לקרוביהם אבל
לא ישראל ומסתמא למד כן משום שנראה לו התירוץ
הראשון של הכס*מ בשם הרמב״ן דדריש כל שישנו
בלא יטמא ישנו במצוה דיטמא והגי נשי הואיל וליתנהו
בלא יטמא ליתנהו במצות יטמא ולכן גם ישראל דאינו
בלא יטמא אינו ביטמא ,אבל תמוהים לי הדברים הלא
הרמב״ם כתב בפ״ב הל״ו כמה חמורה מצות אפלות
שהרי נדחה לו הטומאה ,א*כ נראה שדחיית הטומאה
היא הבשר לקיום מצות אבלות שיתעסק עמהן ויתאבל
עליהם .ואמאי גרע חיוב הישראל לקרובו לפטור אותו
מהתעסקות ומהתאבלות עליהם ,והלא כן דברי החינוך
מצוד ,רס״ד ,וכתב הרמב־ם ז״ל וזאת המצוד ,בעצמה
היא מצות איבול בלומר שכל איש מישראל חייב
להתאבל על קרוביו כלומר ששה מתי מצוד ,הנזכרים
כד ואמרו מחוזק החובה הזאת ביארו בכהן שהוא מוזהר
על הטומאה שיטמא עכ*פ כשאר ישראל בשביל שלא
יחלשו משפטי האבאת כד עכ״ד משמע מדבריו ג״ב
דכל ישראל מחויב בטומאת קרוביו והלא כהרשב״א
בתשובת

I
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אולם אם נימא כהרשב״א דדוקא כהנים מצווים
ליממא לקרוביהם אבל לא ישראל יהיה מוכח
הדין כהראב״־ד החולק על הרמב״ם בפ״ב מהלכות אבל
הל*ו שכתב דהכהנות אינן מצוות להתטמא לקרובים,
והראב״ד כתב עליו קשיא ,הא דתניא אשתו ארוסה כד
לא מטמאה לו הא נשואה מטמאה לו ,ודעתו דכהנות
מצוות להתטמע לקרובים ולענ׳-ד מוכח כן בגמרא
דקידושין ,עפ״מ שהקשיתי בהא דאמר בגמ׳ שם נשתוק
קרא מיניה דגז״ש דפאת פאת ותיתי בק״ו ואנא אמינא
ומה כהנים שריבה בהם הכתוב מצות יתירות כד
והקשיתי הלא רק לכהנים ריבה הכתוב מצות יתירות,
אבל הבא לענין כהנות איירינן ובכהנות לא אשכחן
מצות יתירות שריבה בהן אבל לפי האמור אתי שפיר
דלהתטמא לקרובים ישראלים פטורים לדעת הרשב-א
וכהנות מצוות לדעת הראב-ד להתטמא בזה מצינו
שריבה בהם הכתוב .מצוות יתירות וא״ש ,ויהיה מכאן
ראיה לראב׳־ד.
ענין פ״ו

בספר הדרש והעיון פ׳ בהר אקרא ולא תונו איש
את עמיתו דקאי על אונאת דברים כמבואר בגמ׳
ב״מ דף ג״ח ע״ב ,מביא שם דברי החינוך מצוד ,של״ח
דהאזהרד ,הזאת היא נמי על קטנים והיינו דאסור
להונות בדברים גם לקטן ,ובאמת לענ״ד הלא כן מבואר
בחו״מ סי׳ ת*כ סל״ז המבייש את הקטן שכשמכלימים
אותו נכלם חייב ,ור״ל דמשלם לו דמים והקשה עליו
בעל הדרש והעיון וז״ל ויש לתמוה על דעת החינוך
מדברי ד,גט׳ סוכה דף מ״ו ע״ב דאמר שם ואמר ר'
זירא לא לימא אינש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא
יהיב ליה משום דאתי לאגמורי שיקרא שנאמר למדו
לשונם דבר שקר ,ואם נאמר דגם בקטן מוזהרים על
אונאת דברים הנד ,מדינא אסור לעשות כן לומר לקטן
שיתן לו דבר ולא יתן לו כיון שיש בזר ,אונאת דברים
ועל אונאת דברים גם בקטן מוזהרים וצ״ע בזד ,עכ״ד.
לענ״ד

דבריו אינם נכונים לומר שמדינא אסור לומר

לקטן שיתן לו דבר ולא יתן לו משום דיש בזד,
אונאת דברים ,הלא מבואר בגמ׳ ב*מ דף מ״ט דרב
אמר דברים אין בהם משום מחוסרי אמנה ופריך מהא
דאמר ד׳ יוסי ב״ר יד,ודא מה ת*ל הין צדק וכו׳ לומר

תבואת יקב פרידמאן ,שבתי זאב בן אברהם אליהו עמוד מס  64הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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לך שיהא הן שלך צדק כו׳ ופרש״י כלומר כשאתה
מדבר הן או לאו קיים דבריך אמר אביי ההוא שלא ידבר
אחד בפה ואחד בלב פרש״י בשעה שאתה מדבר הדיבור
לא יהא בדעתו לשנות אבל אם נשתנה השער לאחר
זמן והוא תחר בו לפי שינוי השער אין כאן חסרון
אמנה ,ור׳ יוחנן אמר יש בדברים משום חוסר אמנה
משום דגם בזה יש משום הן שלך צדק ופריך ומי אמר
ד׳ יוחנן הבי והאמר רבב״ח אמר ר׳ יוחנן האומר
לחברו מתנה אני נותן לך מותר לחזור בו אמר ר*פ
מודה ר׳ יוחנן במתנה מועטת דסמכי דעתייהו ופרש״י

שאין מותר לחזור ,והוא בודאי משום טעמא דהן שלך
צדק כה״ג ,ועיין חו-מ סי׳ ר״ד בהגה בסופו דלפעמים
יש שאין רוח חכמים נוחה הימנו בו׳ ובסוף מסכת
שביעית משגה ט' וכל המקיים את דברו רוח חכמים
נוחה הימנו וכתב ע-ז בר״ש הא שאין מקיים את דבריו
אין רוח חכמים נוחה הימנו .ולא משום דאיכא איסור
ובפ״ק דקידושין גבי גר אשכחן בהדיא דאם החזיר
אין רוח חכמים נוחה הימנו וליכא איסור אלא אין
חכמים מחזיקים לו טובה שלא הצריכוהו לכך,
ובירושלמי אמר רב כד אנא אמר כר ליתן מתנה ליכא
חזר בי ובעי למימר מתניתין פליגא אדרב ומשני תמן
למדת הדק ומה דרב נהיג למדת חסידות ,הנה מבואר
דמדינא אין כאן איסור לחזור ,ועכ״פ אין זה שייכות
לאיסור אונאת דברים אשר בשעה שאומר לינוקא
דיהיבנא לך מידי ואח״ב לא יהיב ליה דגם לגדול לא
אמר שם דיש בזה משום אונאת דברים ועבר בלאו
דולא תונו ומכ״ש לקטן ולכן אמר דרק משום דאתי
לאגמורי שיקרא אבל בגדול לא שייך אתי לאגמורי
שיקרא ,לכן אמרינן דמוחר לחזור ורק אין רוח חכמים
נוחה הימנו ,ואם לפי דעתו שיש כאן משום אונאת
דברים אמאי לא פריך אמשנה דשביעית דאמר שם
דכל המקיים את דבריו רוח חכמים נוחה הימנו ומוכח
דמי שאינו מקיים את דבריו אין רוח חכמים נוחה ותו
לא הא עבר משום אונאת דברים.

ענין פ״ז
במשנה חגיגה דף כ״ו ,הפותח את חביתו והמתחיל
בעיסתו על גבי הרגל ר ,יהודה אומר יגמור
וחכ״א לא יגמור ,פרש-י אחר הרגל ,אע״פ שברגל הן
טהורין ,לא שטהרתן טהרה אלא שברגל הבל חברים

יקב

אבל לאחר הרגל מגען טמא למפרע כדאמר במתניתק
עבר הרגל מטבילין כלי העזרה שנגעו בהן העמי הארץ
ברגל ,ובפירש״י ביצה י״א ע״ב מבואר יותר שנ 4דז״ל
שם חבר כשהתחיל למכור יינו או ככרו לעולי רגילים
ברגל וממשמשי בה יד הכל ,וטומאת ע*ה ברגל טהורה
כל ימות הרגל ,ובמה שנשאר לאחר הרגל נחלקו ר׳
יהודה וחכמים ,בפרק חומר בקודש ,ר׳ יהודה אומר
יגמור וימכרנה לחברים ולכל אדם וההר שלא יגע
ע״ה עוד וחכ״א לא יגמור ולא ימכרנה עוד משום
י׳ דנטמאת ברגל במגע ע״ה ,ונהי דכל ימות הרגל
אשתראי שלא לביישם ,מיהו לאחר הרגל חלה למפרע,
ואשמעינן רחבא דר׳ יהודה לא אמר יגמור אלא משום
תחילתן דאי לא שרית ליה לא פתה ליה מעיקרא.
משמע מזה דבדינא גם לר' יהודה צריך להיות דלא
יגמור ולכאורה קשה מהא דחולק דף י״ז ,אברי בשר
נחירה שהכניסו עמהם לארץ ישראל מהו וקאי בתיקו,
וכתב על זה הראי״ש ונ״ל דנ״מ בבעיא זו לאדם שאסר
עצמו באחד המינין מזמן ידוע ואילך ,וכשהגיע הזמן
היה לו מאותו המין שהיה אוכל והולך עד שהגיע הזמן
אם מותר לאכול מה שנתותר בידו ,א*נ כגון שרצו ב׳-ד
לאסור דבר אחד כמו שאסרו גבינות העכו״ם ושלקות

וכיו״-ב אם אסור מה שיש לו ממנו מאותו המק ביד
ישראל ,א״ב דאז דאותו הכלי שנגע הע*ה ביו״ט ה*נ
הכלי מותרת ,ואח״כ עבר יו״ט אמאי אמריגן מגעו טמא
למפרע ,והיין או הככרות שנגע בהן הע*ה ביו״ט
טמאים הם אתר יו״ט ונאסרו ,ויש לחלק דדוקא גבי
בשר נחירה או בנידון של הרא״ש דהיינו שאסר עצמו
באחד המינים מזמן ידוע ואילך ,או שב״ד גזרו ואסרו
דבר ידוע כל אלה היו מותרים ועומדים מעולם ,רק
אח״כ אסרה התורה או הב״ד גזרו יש לומר שלא חל
עליהם האיסור שנתחדש ונשארו בהיתרן ,משא״ב
בטומאת ע״ה ברגל אשר באמת קודם הרגל הלא היה
מגען אוסרת ,אלא שההיתר נתחדש ברגל לזמן הרגל
שפיר שייך לומר שאחרי הרגל חוזר הדבר ליושנה.
משום שמגען הותר דק לזמן האספה ברגל ,ומשום כבוד
הרגל ,אכיל לא לאחר הרגל ,דמה שנשארו הכלים והיין
והככרות שנגעו בהם הע״ה ביו ׳ט נאסרו ר״ל חזרו
•לאיסורן דתו ליכא משום דלא לביישו או משום איבה.
אלא דלכאורה יש להקשות מגמ׳ דקידושין דף כ״ב
ע׳־ב ,איבע״ל כהן מהו ביפ׳-ת ,חידוש הוא ל״ש
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משפטים כב ,יח—כ
)1ב״מ נט ,ב,
ב )4 .חגיגה ה ,א.

 )2אבות פ״ו.

[רפט.

 )3סוטה לז,

וגר ליא תונה ולא תלחצנו פי גדים
ה?יתם בארץ מצרים (כב ,כ)
א) וגר לא תונה ולא תלחצנו ,פר״ש
מפני שסודו דע .י״מ מפני שסורו של המענה
כשהכירו אינו צועק עליו ,אבל כשהכירו
צועק עליו אז העונש מפורש לפי שאין לו
עוזרים וסומכים .וי״מ שסורו רע לשון׳ "סורי
הגפן נכריה" ,כלומר שרשו ונטיעתו רע ,וזהו
שאמר במקום אחר 2שמא יחזור לסורו.
 )1ירמיה ב ,כא.

 )2קדושין יד ,ב.

ב) וגר לא תונה ,לפי שאינו יודע ענייני
הארץ דבר קל לאנות אותו .כי גרים הייתם
ומן הדין אוהבים זה את זה וכץ המנהג ,כמו
שאמרו רבותינו׳ שלשה אוהבין זה את זה,
הגרים והעבדים כו׳ ואע״ם שזבח לאלהים
אחרים ,2כיון שנתגייר ,הכל מחול( .ריב״ש).
 )2הסבר סמיכות הפסוקים.

 )1פסחים קיג ,ב.

ג) לא תונה בדברים׳ ,שהרי בממון
כת׳" 2לא תונו איש את אחיו" ,והוא
הדין לכל ישראל אלא שדיבר הכתוב בהוה
שיכול להונות את הגר במעשה אבותיו
ועל מעשיו בגיות? ולא תלחצנו ,לעשות
מלאכתך לפי שהוא בלא גואל ,כדכת׳" 4וגם
ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים",
כלומר מעבידים אותם .כי גרים הייתם .כמו
שמפורש לפנינו 5ואתם ידעתם את נפש הגר
כי גרים הייתם .ולפי שצרתו מרובה עונשו
מרובה( .רשב״ם; א׳ 4284
 )1וכן ביונתן" :לא תקנטין במילין" .וברש״י
ובמכילתא מסכתא רנזיקין פי׳ י״ח" :לא תונו
בדברים״.

)2

ויקרא כה יד .וכן בספרא בהר

פרשה ג ד" :אל תונו איש את אחיו ,וו הניית ממון".
וכן ברש״י שם )3 .עיין ב״מ נח ,ב )4 .לעיל ג,
ט.

 )5לעיל כג ,ט.

ד) וגר לא תונה ,צ״ע למה על אונאת גר
כתב בלשון יחיד ועל אלמנה ויתום בלשון

גר
רבים דכתיב לא תענון .ותמ״ה
עיקר לזכרים כי גרים הייתם והייתם בעבודה
א״כ אחר עצמכם אתם יודעים ,כל אלמנה
ויתום לא תענון אחד אנשים ואחד הנשים
אע״פ שאינכם יודעים ,אם יחרה אפי והיו
נשיכם אלמנות וידעו כמה קשה העלבון
להן כי היה קשה לאלמנה אחרת ,ובניכם
"יתומים נהי דאתם לא תדעו בניכם ילקו
ולהכי אמר אם ענה תענה אותו ולא אמר
אותם בלשון רבים כדאמ׳ לא תענון משום
דעונש אלמנה יהיה מפורש בה בעצמה אבל
היתום באדם עצמו ולא יהיה רק בבניו ולהכי
אותו על היתום כפי׳ רש״י׳( .א׳  ;284הם׳ ;40
לי׳; מי׳ .)15
 )1רבי שיחיה.

ה) וגר לא תונה ,זובח לאלהים יחרם,
וגר לא תוגה מה ענין זה לזה נ״ל זה
הגר זובח היה והניח ע "ז ובא לחסות תחת
כנפי השכינה אל תונה אותו ,א״נ נ״ל לפי
שדבר הכתוב שמקטרים לשדים חזר ואמי־
שלא לדחקם בשבועה שנאמר ולא תלחצנו
והשדים נקראים גרים על הארץ שנאמר
נתן לבני אדם׳ ולא לשדים( .ר״א).
הא

p

 )1חהלים קטו ,טז.

ו) וגר לא תונה ,גר יתום ואלמנה סמך שאין
להם עזר .בוהיה עקב עשה׳ משפט יתום
ואלמנה ואהב גר ,ובתרי עשר בזכריה 2כתי׳
"ואלמנה ויתום גר ועני אל תעשקו",
וביחזקאל" 2ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו
בלא משפט" ,אלא כאן הוצרך גר לסמוך
[אל] ע״ז 4ואחר כך אלמנה המגדלת היתום,
אבל בוהיה כי תבוא כתי׳ ארור מטה משפט
גר יתום ואלמנה לא תענון בעצמיכם< .א׳
.)268

 )1דברים י ,יח.

 )2ז ,י.

 )3כב ,כט.

 )4חגיגה

ה ,א.

ז) וגר לא תונה ,סמך אחר זבח לאלהים,
אם היה כומר לע״ז ונתגייר ,לא תונה
אותו לא תאמר לו אתמול היית עובד ע״ז
ועכשיו באת לחסות וכו׳ .וגר לא תונה,
במ״ח׳ מקומות הוזכר הגר בתורה כנגד
מ״ח פעמים ע״ז בתורה .ואברהם בן מ״ח
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פירושי

התורה

לבעלי

התוססות

[רצ]

שנהג כשפירש מע״ז ,הוא היה בן מ״ח.

ד״א ל״ו פעמים׳ הוזכר גר בתורה כנגד ל״ו
צדיקים והוא שקול בהם .כל אלמנה ויתום
לא תענון^,כל’אלמנהךכ "5לרבות אלמנות
חיות כגון שהלך בעלה למדינת הים ,ולרבות,
,גרושה וחלוצה שהן בלא בעל לא תענון,
תענו לא נאמר אלא תענון רמז על האומות
שלא יענו את ישראל שהן נמשלו לאלמנות
ויתומים .ולכך כת׳ תענון אם ענה ס״ת המן,
שרצה להרוג את כל ישראל ולכך כת׳ תענון.

(א׳ .)946
 )1ב״מ נס ,ב במ״ו מקומות.

 )2פסיקתא רבתי כא

פ-א.

ח) וגר לא תונה ,לה׳ לבדו וגר ,לומר גר
שמקריב קרבנות לגבוה אין לומר בשביל
שעבד ע״ז אין מקבלין הימנו סמך ע״ז
לגר .מ״ח פעמים הזכירה עליו תורה בע״ז.
סמך גר לאלמנה ויתום שאין להם עזר .כאן
הקדים גר לאלמנה ובהיה עקב אלמנה לגר
לפי שהוצרך כאן לסמוך ע״ז לגר .ואלמנה
המגדלת יתומים ובניכם יתומים אם כסף,
בעץ רבית( .לו׳ .)108
ט) וגר לא תונה ,בהונאת דברים שלא
תאמר לגר ,הפה הוגה בתורה ואתמול היה
נושק ע״ז ,היום ילמוד תורה ואתמול היו
נושרין מפיו נבילות וטריפות( .ב׳מ .)243

י) וגר לא תונה ,בפרשת משפטים כתוב
וגר לא תונה ולא תלחצנו ובפר׳ קדושים
כתוב וכי יגור אתכם גר בארצכם לא תונו
אותו כאזרח מכם יהיה לכם ולגר הגר אתכם
מפרש בפר׳ עד כמה׳ בזמן שקיבל עליו כל
התורה כולה כאחד מכם לא תונו אותו ויש
ספרים הרבה שאינו כלל שם בפרוש עד
כמה אלא כך הוא שם גר שבא לקבל עליו
דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין
אותו ,האונה את הגר אף בדברים עובר בשני
לאוין משום לא תונו איש את עמיתו ומשום
וגר לא תונו והאונה אותו בממון עובר משום
אל תונו איש את אחיו ומשום לא תונו ומה
שאומ׳ בפרק הזהם שעובר בשלשה לאוין
כולל כל הלאוין יחד וכן אם לחצו בממון
תניא בפרק הזהב שעובר משום לא תלחצנו

וגר לא תלחץ ולא תהיה לו כנושה וילך עם
הגר לפנים משורת הדין ולא יעמיד עצמו
על דין תורה( .סמ״ג קעב—קעג).

יא) וגר לא תונה ,שלא ללחוץ הגר
דכתיב וגר לא תונה ולא תלחצנו .והוא
הדין לישראל ,ורוצה לומר בממון כגון שאין
עושה עמו לפנים משורת הדיןי( .סמ-ק מצרה

פי).
)1ובסמ״ק מצוריך :הג״ה וגם כל שאר הלאוין
שנאמרו ביתום ואלמנה והגר כמו כן הוזהרנו לישראל
הכירו אלא הוצרך הכתוב להזהיר עליהם טפי משום

שהם תשי כוחן .עד כאן מצאתי.

יב) וגר לא תונה ,אעפ״י שאמרתי זובח
" “לאלהים יחרם ,גרי אעפ״י שזבח להם בגיותו
לא תונוהו על מה שעשה כיון שנתגייר כי
הכל מחול לו .מר׳ יצחק בר׳ יוסף (הגן).

כל אלמנה ויתום לא תעפון

(כב,

כא)

א) כל אלמנה ויתום ,שלא לענות יתום
ואלמנה מפני שנפשם שפלה עד מאד ורוחם
נמוכה ואף על פי שהם בעלי עושר אפילו
אלמנותיו של מלך ויתומים של מלך מוזהרים
אנו עליהם שנאמר כל אלמנה ויתום לא
תענון .ואף על פי שפירש רבינו שלמה שהוא
הדין לכל אדם אלא שדבר הכתוב בהווה
לפי שהן תשושי כח ודבר מצוי לענותם
מכל מקום אני אומר שתפש אלמנה ויתום
מפני הברית הכרותה להם שכל זמן שהם
צועקים על מעניהם הן נענין שנאמר על זה
כי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו
ונאמ׳ אבי יתומים ודיין אלמנות בד״א בזמן
שעינה אותן לצורך עצמו אבל עינה אותם
ליישרם בדרך טובה הרי זה מותר ואף על
פי כן ינהגם ברחמים יותר משאר כל ארם
אחד יתום מאב ואחד יתום מאם נחשב יתום
עד שיגדל ולא יצטרך גדול להטפל בו אלא
עושה צרכיו כשאר הגדולים( .סמ״ג סי׳ ח)

I
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משפטים

כב,

כ—כב

ב) כל אלמנה ויתום ,מאחר שהתחיל
לדבר בעניים 1נקט כל אלמנה ויתום( .בוי׳

 ;178ה-ז; פר׳ )447
 )1בה״ז ובפר׳ :ענוים.

ג) לא תענון ,נו״ן יתירה כלומר אם תענה
אותם אפקוד על נשיך נ׳ שלך וכל יתר
כנטול דמי( .רא״פ; ור׳ .)260

״״*

[רצא

ד) לא תענון ,כמו• "למען ענותו
בסכלותם" .ודיבר הכתוב בהווה( .רשב״ם).
 )1לעיל א ,יא.

ה) לא תענון ,ריבה הכתוב נו״ן לומר אפי׳
שאר אדם( .הט׳  ;45ב״נו .)243

ו) כל אלמנה ויתום ,שלא לענות אלמנה
דכתיב כל אלמנה ויתום לא תענון .שלא
לענות יתום דכתיב ויתום לא תענון .אבל
להוכיחו שרי ,ומכל מקום צריך להוכיחו
בלשון רכה יותר משאר בני אדם&( .1מ״ק
מצוה פה—פו).
 )1ובסמ״ק מצוריך :אחד יתום מאב ואחד יתום מאם
נחשוב יתום עד שיגדל ולא יצטרך גדול לטפל עמו
אלא עושה צרכיו כשאר גדולים אפילו הם בעלי
עושר אפילו הם אלמנותיו ויתומיו של מלך מוזהרים
אנו עליהן במה דברים אמורים שעינה אותם לצרך
עצמם אבל עינה אותם לישרם ליסרם בדרך טובה הרי
זה מותר ואף על פי כן ינהלם ברחמים .לס״ג.

ז) אלמנה ויתום לא תענון ,הזהיר הכתוב
בפרשת ואלה המשפטים כל אלמנה ויתום
לא תענון פי׳ לא יענה אותם לא באונאת
דברים ולא בדברים רעים ודבר זה אפי׳
בכל ישראל אסור ולא הוצרך הכתוב להזהיר
עליהן אלא לעבור עליהן בב׳ לאוין( .יראים
השלם קפב).

אם ענה תענה א'ת 1פי אם צעק
?צעק אלי שמע אעומע צעקתו
(כב ,כב)

א) אם ענה תענה אתו ,מילתא באפי

נפשה היא ,כלומר אם רוצה לענותך תענה
אותו ואז תתענה ,כי אם צעוק יצעק אלי,
יש לפרש כי זה לשון דילמא וה״ק שמא אם
ראוי הוא ויצעק אלי שמוע אשמע צעקתו,
ואם אינו ראוי לא אשמע צעקתו ,שמוע
אשמע צעקתו ,פ״ה גיזם ולא פי׳ עונשם
והוי כמו לכן כל הורג קין .וא״ת והלא
פירש העונש דבתריה דכתיב וחרה אפי בכם
י״ל דהיינו כי צעק אל הקב״ה אבל כי לא
צעק אל הקב״ה מן הענוי לא פי׳ מה דינו,
והשתא הוי דומיא דכל הורג קין( .ה״ז :רי״ד;
ר״א; א׳  ;284הם׳  ;40לי׳; סי׳  ;15ד״ז; אס־ג; פע״ר
בשם מהר״׳י; בקיצור בבור׳  ;178בשינוי בק״ם  ;669/2א׳
 ;2344פר׳  ;447ב״ם  ;243א׳ .)274

ב) אם ענה תענה אתו ,כלומר ,אם רוצה
אתה להתענות אזי תענה אותו ואז תתענה
ו״אם ענה" מילתא באנפי נפשה הוא ,אם
תענה אותו ,ואד תתענה אתה ,כיצד; "כי
אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו".
(ריב״ש).

ג) אם ענה תענה אתו ,פי׳ רש״י גיזם
ולא פירש עונשו .ומקשים העולם והלא כת׳
אחריו מיד וחרה אפי והרגתי אתכם .אלא כך
יש לפרש לפי השיטה שבסוף פ׳ החובל׳.
תניא נמי הכי אחד הצועק ואחד הנצעק משמ׳
שג׳ וחרה אפי והרגתי אתכם אחד בלשון
רבים שנים במשמע ,אלא שממהרין לצועק
יותר מן הנצעק .ור׳ שמואלג מם׳ בע״א ,אחד
הצועק ואחד שאינו צועק במשמע ,כלומר
מסברא נענש בין אותו שהעני צועק עליו,
בין אותו שאין עני צועק עליו ,כיון שמזיק
לעני ואינו מחזיר לו עבוטו .אלא להכי כתיב
שמוע אשמע צעקתו שממהרין לצועק יותר
ממי שאינו צועק .והשת׳ להאי׳ גי׳ בפי׳
האי אלא שממהרין לצועק מקר׳ דכי אם
צעק יצעק אלי שמע אשמ׳ צעקתו ,א״כ על
הצועק קאי וחרה אפי והרגתי אתכם ,לום׳
כשאשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם,
אבל על שאינו צועק לא פי׳ כלל עונשו כ״א
אם ענה תענה אותו זהו גיזום אבל עונשו
לא פי׳ כלל( .מהר״ם ם״ב; פא׳ .)810
 )1ב״ק צג ,א.

 )2שם תוד״ה אחד.
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פירושי

[רצב]

ד) אם ענה תענה אתר ,פירש״י גיזם
ולא פירש עונשו כמו לכן כל הורג קין.
וא״ת איך לא פירש עונשו והא כתוב וחרה
אפי והרגתי אתכם וכו׳ ויש לומר דר״ל דלא
פירש עונשו היכא דלא צעק המעונה ואותו
עונש שפירש בפסוק זהו דוקא כשצועק .א״נ
ה״פ לא פירש עונשו של צועק דוקא עונש
איכא לצועק היכא דאיכא דיינא בארעא
כדאמרינן בם׳ ,החובל בחבירו דהמוסר דין
על חבירו נענש תחלה ולכך פירש״י לא
פי׳ עונשו של צועק מפי מורי ה״ר שמואל
"הכהן( .ה׳־ז; הפירוש הראשק בשם חזקוני בריב״א; וט׳

 :53 ;21א׳  ;65כ״ם  ;190א׳ .)260
 )1ב*ק צג ,א בתום׳ שם ד״ה אחד פי׳ הר׳ שמואל

כהפירוש הראשון הכא וכפה״ג אינו ר׳ שמואל הכהן

דהכא.

ה) אם ענה תענה אתר ,פר״ש גיזם ולא
פי׳ עונשו .ומקשין העולם והלא פי׳ כדכתיב
והרגתי כו׳ .אלא כך הפי׳ גזם ולא פי׳ עונשו
של הצועק כדאמו־ 1הצועק דין על חבירו
הוא נענש תחלה ואותו עונש אינו מפורש.
וי״מ ולא פי׳ עונשו של המענה כשחבירו
אינו צועק עליו ,אבל כשחבירו צועק עליו
אז העונש מפורש שנ׳ וחרה אפי .וי״מ גזם
ולא פי׳ עונשו ,כי מיד הפסיקו בנתינת טעם
והיה כי יצעק אלי ,ומיד לאחר שפי׳ וכתב
הטעם והיה כי יצעק אלי ,פי׳ עונשו של
המענה וחרה אפי( .מ״׳ז; הם׳  ;45א׳ .)2344
 )1ב״ק צג ,א.

ר) אם ענה תענה ,פרש״י גיזם ולא פירש
עונשו ,אבל אם צעק יצעק וחרה אפי בו כי
אין לו אב זולתו( .רי״ם>.
ז) אם .ענה תענה ,תענון ענה תענה ,כנגד
גר יתום ואלמנה .וכן צעק יצעק צעקתו.
לשון רבים לא תענון ,ענה תענה לשון יחיד,
מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה׳ עינה
אחד כאילו עינוי כולם .כל הפסוק כפול,

ענה תענה צעק יצעק שמע אשמע ,על שם
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט 2צעק
יצעק צעקתו ג׳ תפילות ביום ’( .א׳  ;268הם׳
.)45

 )1שבועות לט ,א.

 )2מכילתא.

 )3ברכות כו ,ב.

התורה

לבעלי

התוספות

ח) אם ענה תענה ,קשה למה כתב בלשון
יחיד והדר כת׳ לשון רבים והרגתי אתכם,
ר״ל כשאחר יענה ואחרים לא ימחו בידו
גם הם ייענשו( .א׳ .)274

ט) אם ענה תענה אתו ,פירש רש״י מקרא
קצר גיזם וכו׳ .וקשה הא כתיב והיו נשיכם
אלמנות וגו׳ .ולפי נוסחא אחת שמצאתי
כתוב בקצת פירושים כלומר סופך ליטול
את שלך ,למה אם צעק יצעק אלי וגו׳
והיו נשיכם וגו׳ .יקשה טפי דמשמע כי
על ידי העינוי אי אפשר שלא יצעק ויקבל
עונשו של העינוי והוא העונש האמור אח״כ
ממנו .יש לתרץ כי ע״כ אתי אם ענה תענה
להגזים ולגלות לנו שום עונש שאינו מפורש
בפסוק מאי לאו הכי לימ׳ קרא כל אלמנה
ויתום לא תענון כי אם צעק יצעק אלי שמוע
וגו׳ אלא ודאי בא לומר כל אלמנה ויתום
לא תענון ,כי אם ענה תענה אותו ,יבא לך
שום עונש אם לא צעק ולא פי׳ העונש
אמנם אם תענה אותו בענין שיצעק אלי
שמע אשמע .שמע אשמע צעקתו ,פי׳ רש״י
הרי מקצר קצר גיזם ולא פי׳ עונשו .כמו
לכן.כל הורג קין ולא או׳ כאן אם ענה תענה
אותו לשון גיזום .וקשה שהרי פירש עונשו
בהדיא בפסוק שלאחריו והרגתי אתכם בחרב
וי״ל כי אותו קרא קאי אשר אחריו כי צעק
אלי ושמעתי צעקתו והרגתי אתכם ,ומזה
שלא צעק גיזם ולא פי׳ עונשו של צועק כי
גם הוא נענש מפני שעבירה על ידו ,והיינו
שפי׳ כי אם צעק יצעק אלי אחד הצועק
ואחד הנצעק נענשין אלא שממהרים לצועק
מן חנצעק( .ויר׳ .)4

י) שמע אשמע צעקתו ,שמע חסר ו׳.
שמע ,אם שמע לדברי תורה אשמע צעקתו
וכת׳ מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו
תועבה .,ד״א שמע כת׳ ,אם שמע לצעקת
דלים גם אשמע צעקתו וזהו אוטם אזנו
מזעקת דלי( ...מ׳״ג .)1831
 )1משלי כח ,ט.

 )2שם בא ,יג.

יא) אם ענה תענה ,אחת עינוי מרובה
ואחת עינוי מועט׳ ד״א ענה תענה ,אם
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משפטים

כב,

[יצג.

כג

ענה תענה ,אם תענה אותו לסופו שתהיה
מעונה .ד״א ענה תענה ב׳ רמז שהאומות
עינו את ישראל ב׳ פעמים .ענה תענה ס״ת
ה"ה ,אם אתה מענה אותו כאילו אתה
עובר על י׳ דברות תענה אתו ,אתו כת׳,
כאילו אתה מענה את השכינה אתו ,אם
צעק יצעק ,הכל כפול ב׳ עינויין ב׳ צעקות
ב׳ שמיעות .ד״א ענה תענה כלפי האומות
כמו שכתבנו הכל כפול כנגד שהחריבום
ב׳ פעמים .תענה ב׳ ,אם ענה תענה" ,אם
תענה את בנותי ,רמז כאילו אמר לאומות
אם תענה את ישראל שהם בנותי .ענה לית,
כי אם צעק אלי ,שצעקו להקב״ה בגלות
בבל כמה שמצינו בדניאל ובעזרא ובנחמיה
ובאנשי .כנסת הגדולה שצעקו? "צע״ק" ,קץ
ע׳ ,לקץ ע ,שנים שמע אשמע צעקתו .שמע
חסר ,רמז אם שמע לצעקת דל או אם שמע
לתורה גם אני אשמע צעקתו וזהו שמע
אשמע צעקתו .וזהו "אוטם אזנו" 3מזעקות
[דל] ,ועוד כת׳ "מסיר אזנו משמוע תורה גם
תפלתו תועבה" .4ד״א שמע חסר ,אחר שמ״ע
שנים שנחרב בית ראשון וגלו ישראל וצעקו,
וזהו אשמע צעקתו ,צעקתו של ישראל.
צעקתו ,קץ עתו ,ועת קץ .י״ב תיבות בפסוק
כנגד י״ב שבטים( .א׳ .)946
 )1מכילתא.
יג.

 )2יומא סט ,ב.

 )3משלי כא,

 )4שם כח ,ט.

יב) שמע אשמע צעקתו ,הכא לא
נאמר׳ כי חנון אני לפי שמן הדין אשמע
צעקתו( .ד,מ׳  ;40א׳ .)284
 )1מפירוש רשב״ם לפס׳ כו .והשוה ריב״ש וריב״א

שם בשם ר׳ משה מקוצי.

עליהם שנהרגו י׳ הרוגי מלוכה’ ובניכם
יתומים סמך לאם כסף תלוה ,שבעון רבית
יהיו בניו יתומים שכת׳ ביחזקאל’ בנשך נתן
וגו׳ לא יחיה.
 )1מדרש משלי א ,יג.

 2יחזקאל יח ,יג.

ב) וחרה אפי ,מדה כנגד מדה .ו״׳אם
ענה" שהוא כמו :אם אתה רוצה להתענות,
כמו׳ מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה
לאבד ,וכו׳ ואומר כך ,כדי להזהירו על
כך ,וכאן נמי כדי להזהירו ,והרי מקראות
קצרים כזה ,ואיכא למימר מדקרינן" :אם
ענה תענה אותו"’ ולא ענה תענה ,כמו אם
שמוע תשמע 3צעוק יצעק ,ואף איכא לפרש:
דזה כי אם צעק יצעק ,כמו "דילמא" והכי
קאמר :שמא אם הוא ראוי ,דאם צעוק יצעק
אלי שמוע אשמע צעקתו ,ואם אינו ראוי
לא אשמע ,ומשום הכי כתב כי כי שמא
ו״דילמא" אחד מארבע לשונות( .ייב־ש).
 )1ב״ס כט ,ב )2 .רצ״ל בסמיכות תענה אל "אותו"
משא״ב ב׳שמוע תשמע׳ שהוא חוזר על השומע בכפל
מילים ,אבל ענה מוכרח ,תענה אותו עונה תענה על
אותו הנענה ,לא על המענה )3 .לעיל טו ,כו.

ג) וחרה אפי ,אפי בגיס׳ מלאך ,מלאך
האף .והרגתי אתכם בחרב רמז על הרוגי
מלכות שבעבור עינוי הדין נהרגו .י׳ תיבות
בפסוק כנגד י׳ שנהרגו .ד״א כלפי האומות
מדבר שינקום את ישראל מהם .ד״א והרגתי
על אודות ביטול מצוות .והרגתי תרי״ג,
והרגתי ,תורה י״ג ,בי״ג מידות התורה נדרשת
ועל ביטול התורה שנדרשת בי״ג מידות
נענשין .והיו נשיכם אלמנות ,אלמנות חיות,
וכץ ובניכם יתומים ,לא ממש יתומים שאין
ב״ד מניחים אותם לירד לנכסי אביהן .לכך

יתומים חסר ,לא יתומים ממש( .א׳ .)946

וחרה אפי ןהרגתי אחכם בחרב
והיו נ#יכם אלמנות ובניכם יתמים
(כב ,כג)
א) וחרה אפי ,י׳ תיבות ,כנגד י׳ הרוגי
מלכות .והרגתי אתכם סמך לאם כסף תלוה,
לפי שמכרו את יוסף בג׳ כסף לכך הלוו

ד) נשיכם אלמנות ,סי׳ אינו ר״ל אלמנות
שמתו בעליהן ממש אלא קללה אחרת היא.
ומה היא הקללה שילכו בעליהן באח מרחק,
ולכך קרי להן אלמנות שלא יהא לה עדים
שיוכלו להנשא וישבו עגונות ובניכם יתומים
שלא יוכלו לירד בנכסי אביהם( .ה״ז; פר׳ .)447

ה) נשיכם וגו׳ .מדה כנגד מדה( .רשב״ם).
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בבא מציעא ,סרק רביעי

תקלת חדתין ,פי׳ שקלים של שגה חדשה ,שקלים מתרגט׳ תקלין ,ועל האחת

כתוב תקלין עתיקין.
ור׳ יוחנן אט׳ הא טני ר׳ שטעון היא ,לשלם ■בשוט׳ חנם וישבע שלא פשע
לפטור עצמו ,ואם ניט׳ א״כ קשי׳ מתני' ,לא קשיא ,דהבריית׳ דאט׳ דשומר חנם

נשבע אתי כר׳ שמעו׳• 80קדשים שחייב ■באחריותן יש להם אוג׳ וגשבעיו עליהם,
והברייה׳ מיידי בקדשי׳ שחייב באחריותן על הבעלים.
יש להם אונא׳ ,בכדי גר' לה  ,81כלוט׳ בחנם גר׳ לה יש להם אונאה ,דאין לנו

צריכות׳ לאשמו׳[עיגן] דר׳ שמעון אט׳ יש להם אונאה אלא לאשט׳ דגשבעין

עליתם ,ומאן דגריס ליה היינו לחי׳ ,דלא מציגו דסבר ר׳ שמעון דבקד׳ דנשבעין
עליהם ,דלא הוזכר שבועה במילתיה דר׳ יוחנן ,ויליף ליה ממתגי׳ ,דמדאמ׳ ד׳ שמעון

דיש להם אונא׳ הכי נטי סבר דגשבעין עליהן אלא כי הבעלים חייב באחריותן,
הא״כ התינח סיפא דבריית׳ עד שלא נתרמה התרומה דהאתריות על הבעלים ,אבל
כי לא 72נתרט׳ תרומה אז אין אחריות על הבעלים ,דהבעלים פטורי׳ להביא אחר,

דתגן תורטין על האבו׳ ,ואט׳ דכי תרמו על האבוד דהבעלים פטו׳ להביא אחר.
כלפי לייא ,פי׳ הקו׳ כל דבריך נשנית איפכא ,חרא דאמרת דכי תייב באחריות׳
הוי ממון גבוה ,אדרבה יותר הוי ממון גבוה כי אינו חייב באחריו׳ מכי חייב באחריו׳,

ולפי סברתך דאמרת דבממון גבוה חייב ובממון הדיוט פטור הכי הוה ליה למיתני,
פטור קריג׳ בהו וכחש בעמיתו ,ושאינו חב באחריותו חייב ,ועוד לעולם היה לו

לפטור ממון גבוה דשומר הקדש פטור מכל ומשבועה.
[דף נח ,ב] והלא כל » רוצה לזווגן ,פי׳ כל אדם רוצה לזוג חפץ אם אחר

ולמד ,גקט דווק׳ הכי.
[דף גט ,א] שמעה תפילתי ,פי׳ הקו׳ ע׳׳כ צריך לפרשו בלשון בקשה שלפי
שננעלו שערי ת&ילה ביקש להקב״ה שישמע תפילתו אלט׳ מנעלו שערי תפילה,
אבל לא תחרש לדמעתי אינו לשון בקשה אלא לשון עתיד ,בטוח אני שלא תחרוש

לדמעתי דשערי דמעה לא גי/נעלו .והק׳ רש״י כל היכא דאיכא דמעה לא הוי לשון
בקשה אבל ד״יכא דליכא דמעה הוי בק׳ ,א״כ קש׳ דהא מצעו גבי יעקב אל תתן
לי מאומה דלא הוי לשון נקבה ” אע״ג דליכא דמעה ,ותירץ דהיכא אמריב׳ דכיון

דליכא דמעה דהוי לשון בקשה ה׳׳מ כגו׳ אל תתן למוט רגלינו דמשט׳ בקשה,
בלע׳ נון 88דונא ז ,8וכן בקשה שהוא לשון הוה דונא בל׳ ,אבל אל תתן לי מאומה

דלא משט׳ אלא עתיד ולא הוה התם לא הוי לשון בקשה.
ודף נט ,ב]
t

נחשול,

שד של ים.
י
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ו

1

תוספות חכמי אנגליה

שלא ירבו מחלוקת בישי /פי׳ שלא יהתה הלכה כיחיד.
אימא שלום ,היחד ,אשת של ר׳ אלעזר.

ולא היתר ,מניח ,ר׳ אלע׳ ליפול על פניי כשיתפלל שהייתה יראה ש«׳ יתתנן

להקב״ה להמית ר״ג אחיה.
ואיחלה לה ביו מלא לחסר ,שהיתה סבורה שהיה חסר והיה ר״ח כיום כ״ט
ולא יאט׳ תחינות והיה מלא ולא היה ר״ח עד למחרת ,נפל לאפיו ותחן  99להמית
88

ר״ג .אינמי לא היה ר״ח אלא באד »«,שהלכה ליחן ם• לעני נפל על פניו.
שהורו ,מנהגו ,כמ ,מדי הגפן נוכריה.

דזקיף ליה זקיפא ברותקיה^ברי״ש ג® 1לשון רתוקות.
[דף ס,

!א] פיטם,

במי״ם ,והוא בור שנותגין בו יין ,ובערוך מם׳ בסמ״ך,

והוא חנות גזזול ,כמ׳ הללו בעלי פיטסין.
איו טערבין שמרי יין ביין ,פי׳ אם מכר לו הבית אחד לא יערב השמרים
עם היין אבל נותץ לו שמריו& ,לומ׳ אבל יכול ליתן השמרים בשומא היין.
לא יחלק קליות ,פי׳ מפני שמרגילין לבא לחנות ממנו ומחם׳ לחבירו.

לא יבור על פי המגירה ,פי׳ אם יש לו אוצר חמין לא יכול לברור היפי׳ וליתן
בפי ד״מגידד ,ונראים כולם יפות.

בל באמת הלכה היא ,מדנקט במתני׳ באמת אמרו יהיב טעמ׳ למילתיה מפני
שמשביחו ,ועלה אמ׳ באמת ,א״ב הלכה היא.

[דף ם ,ב] הא מני ר׳ אחא היא ,הא דאנן מערביו ■ד״אידיגא אתי כר׳ אתא דאמ׳
בכל דבר שארם נטעם טעם קודם שיק׳ אותו ,כגו׳ יין מותר ,מותר לערב אפי׳ רך

בקשה ,דכיון שהוא יודע אם נתערב דבר בי או לא ,אבל ■בחצי  04שאין אדם
טועם אסור לערב.

סליק פירקא

9

.

אתחיל איזהו נשך

הולם ,ג — שוא )98 .צ״ל  :ל׳ = )99 .והתחנן )100 .צ*ל :״בשעה״ או "כעת" )101 .גירסתנו
בול-ו4
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קם

תוספות

בבא מציעא מ ע״ב נח ע״א

הרא״ש

על שור על חמור ועל שה על שלמה .בבבא
קמא תמג) מפרש כל חני פרטי למה לי.

הרמב״סוזלס .ורב אלפס כתב בתשובה תלז),
המפקיד שטרות אצל חברו ומודה שפשע בהם
יצאו שטרות אע״פ שהם מטלטלין אין גופן
ונאבדו פטור[ ,ודבריו נראין תלח) ,כיון שהוציא
את אלו מכל פרשת שומרין ,אין לחייבו אלא ממון .תימא ,מאי אצטריך קרא למעוטי שטרות,
מטעם אדם המזיק ופושע בדבר ,ונאבד לא חשיב דאפילו אם שרפן פטור למאן דלא דיין דינא
אדם המזיק ,שהרי פשיעה בבעלים פטור תלט) ].לגרמי תמד) ,ואפילו למאן דדילן דינא דגרמי,
ואלו חשיב כמזיק בידים אמאי פטור בבעלים תח) .אינו אלא קגסא בעלמא תמה) ,מדקא מבעיא ליה
[אלא ודאי לא מיקרי אדם המזיק ,כיון דלא בפרק הכונס תמו) ,אם עשו תקנת נגזל במסור
אפסידה בידים ,אלא שבפשיעתו שלא שמרו כראוי
או לא .יש לומר ,כיון דאי איתיה לשטר בעין
הלכך
נפסד ,אלא על שמירת שומר חייבתו תורה
חוה בעי לאהדוריה ,הוה אמי נא דכפל נמי לישלם,
אלו
את
בבעלים פטור ,וכיון שהוציאה תורה
אי לאו דמיעטיה קרא.
מדין שומרים ,פטורים אף בפשיעה ].תמא) והא
נ״ח ע״א משנתרמה תרומה קדשים שאין חייב
דתנן שומר הנם אינו נשבע ולא קתני אינו
באחריותן [נינהו .האמת מקשה ,אבל
משלם ,משום דלא הוזכרו תשלומין בפרשת שומר
לא מקשה בשביל שהיה מתיישב אם היה חייב
חנם אלא שבועה ,ובכאן לא הזכיר אלא מה
שנכתב בכל אחד בפירוש ,כלומר ,ממה שאמרה באחריות] תמז) דאז היה מקשה אמאי נשבעין
תורה בשומר חנם שהוא נשבע■ ,בכאן פטור ,לגזברין ,נשבעין לבני העיר מיבעי ליה .ואין
ומה שאמרו בשומר שכר שחייב בגנבה ואבדה שייך כאן לתרץ דנשבעין לבני וזעיר במעמד
בכאן פטור ,וד״״ה בשומר חנם ,דמכל מה שנתחייב הגזברין ,דד,א אין הקדש מפסיד כלוט ,שהבעלים
במטלטלין שגופן ממון ובהדיוט ,בכאן פטור .חייבין באחריות. .
והא דלא נקט נמי שואל אינו משלם (משום)
דתניא תורמין על האבוד .פרש״י ,למי ששלח
לאו למימרא דשואל חייב ,דאיהו גמי בכלל ופרט שקלו ואבד ואינו יודע שאבד .וקשה ,דא״כ זו
זה איכא למיפטריה ,ז־ואו מוסיף על ענין ראשון ,ואין צריך לומר זו קתגי ,דעל האבוד תודמין
משום (דלאו) [דכל] ד.ך אסיפא קאי ,דקתני כל שכן על הגבוי שלא אבד .ונראה לפרש ,על
אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה ,והא לא האבוד שבא ללשכה ואבד ,ועל הגבוי ביד השליח
קאי אלא אהקדשות בגונב בהמת הקדש ,ואלו ונאבד מיד השליח לאחד שנתרמה התרומה ,דאם
...ד קודם שנתרמה התרומה הייבין הבעלים
בהקדש [לא] שייבא ביה שאלה תמב).
הוא וצ״ל הדגרה מיהו בנפוק״י הביא נטי בשם
הראב״ד והש״ך שם ס״ק קבו כ׳ שנחה בריחה .וצ״ל
דרבנו כיון לראב״ד בפירושו שחולק על מה שב׳
בפסקים נ׳
תלו)
בהשגות בהל׳ שכירות שם.
והרמנחן וכן כ׳ בשבועות שם וזו ט״ס שהרמב״ן
כתב להדיא בהי׳ דלא כרמב״ם וכ״ה במ״ם שם וכדעת
הרמב״ם ס׳ל לרש״י כאן במשנה בד״ה אינו נשבע
הלז) וכ״ה ברמב״ן
ולקמן נח א ד״ד ,הכא.
תלח) בכת״י הסר והשלמתי ע״פ
ונמקו״י.
תלם) לקמן צה א רמב״ם הל׳ שכירות
הפסקים.
תם) וכן תמה הראב״ד בהשגות ,וע׳
פ-א דרג.
ש״ד סי׳ ס״ו ס״ק קכו שתי׳ כל הקושיות ופסק
לדינא כרסב״ם וע׳ בתופים וקצוה״ה שם ובנתיבות
סי׳ ש״א כק״א .ובשם הגר״ת זצ״ל תירצו דרק
בשופר חידשה תורה דפשיעה הוי בכלל הפרסה
דמכה בהמה ויש לו דין מזיק ולפיכך עבדים ושטרות
דהם בדין שמירה ולא נתמעטו אלא מחיוב שמירה

לכן אם פשעו השוב

מזיק אגל גבי

בעליו עפו

דהפטור הוא בשמירה עצמה והוי כאיש אחר ל״ש
שיעשה מזיק ע״י פשיעה אלא רק כשפזיק בידים.
תפא) הוספתי
וע־ ברכת שמואל ב״ק סי׳ ל״ב.

ע״פ הפסקים.
המג) סב א.

תמב) וכ״כ ברמב״ן ונמוק״י.
תמה) וכ״ד,
תמד) בבא קפא צח ב.

בתום׳ ב״ק סב ב ד״ד .יצאו ובשבועות לז ב ד»ה
מיעט .ויש לפרש קושיתם דאע״ג דאין חיו 3השבי1
תלוי בתשלומי מזיק מ״מ כיון דליכא דיו תשלומים

במזיק ש״מ שאין זה ממון שיהא חל על זה דיני
גנבה והשבה .ובתירוצם ס״ל דכשד׳וא בעין שפיר
חשוב ממון שיחול על זה הלכות גנבה ויש בו היוב
השבה וסד״א שמשלם כפל .ובתום׳ שבועית שם
בתי׳ הב׳ משמע דס״ל דכשנתהייב בהשבה חייב
תמו) ב״ק סב א
אפילו ליתא השתא במין•
וע״ש נ״ד א בתוד״ה חמור׳ ע״א ב בתוד״ה וסבר.
תטז) הסר בכתב יד והוספתי ע״פ השיטה מקובציב
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עטבר

עבת21 :האונאה ארבעה כסף והטענה עתי כסף במה דברים אטור׳ בוטן
לו סתם אבל אם קצץ עטו אינו בלום אחר הקצה22 :הנועא והנותן באטונה
והאומר לחבירו על מנת עאץ לך עלי אונאה אץ לו עליו אונאה :ג*לא ימכןר
לא את היפה בעויהא ולא אח הרע באמונה אלא או עתיהן בעויהן או עתיהן
באמונה טחעב עטו עכר חטור עכר החמר ועבר פונדוק לא יהא טחעב עטו 5
עכרו מפני ענוטל עכרו הימנו24 :ר׳ יהודה אוט׳ ספר חורה בהמה ומרגלית אין
להם אונאה פפר חורה מפני עאץ לו דמים בהמה ומרגלית טפני עאדם רוצה
אותן לוווגן אמרו לו והלא בל דבר אדם רוצה לוווגו ר׳ יהודה בן פתירא אוט׳
הסום וחטיטוב והסייף במלחמה אין להם אונאה25 :כעם עאונאה בטקח וטטכר
כך אונאה בדברים ועוד מרובה אונאת דברים מאונאת טמון עבאונאת טמון הוא 10
אוט׳ אל תונו איע את אחיו ובאונאת דברים הוא אוט׳ ולא תונו איע את
עמיתו ויראת מאלהיך וייראה טטי עפיקד על אילו היו חטרין טבקעין יין
ועמן לא יאמר להן לכו אצל פלוני והוא לא מכר יין ועמן מעולם היו חלאים
באין עליו ואיסורץ באין עליו וקובר את בניו לא יאטר לו כדרך עאטרו לוחביריו
לאיוב הלא יראתך כסלתך ותקוחך ותם דרכיך וכר נא טי הוא נקי אבד15
ואיפה יערים נכחדו וראה גר עבא ללמוד חורה לא יאטר ראו טי בא ללמוד
תורה עאכל נבילות וטריפוח עקצים ורטעים וכן הוא אוט' ויען איע מעם
ויאמר מי אביהם וכי יע אב לתורה והלא כבר נאמר טה עמו ומה עם בגו
כי תדע ואוט׳ בית והון נחלת אבות ומי״י אעה מעכלת26 :אין טערבין
סירות בפירות אפילו חדעים בחדעים ויענים ביענים ואין צריך לומר חדעים20
ביענים ויענים בחרעים אפילו סאה בדינר וסאה בדינר וטריסית לא יערבם וימכרם
סאה בדינר ואץ טערבין יין לא תדע בחדע ולא יען ביען ואין צריך לומר חדע
ביען ויען בחדע ולא קעה ברך ור׳ יהודה מתיר קעה ברך מפני עהוא טעביחו
וכן היה ד׳ יהודה אומי מין אחד הטעביח את חבירו מותר עני מיניו המעביחץ
אח אחד אסור27 :ואץ טערבין עטרכייו ביין אבל נוחנין לו את עטריו כיצד היה25
““
;™׳ח!1234567
עוסא יץ לתטרין נותנין לו עטרי אותו יץ אבל לא עטרי יין אחר אף כעאטרו
נותנין לו עטריו נותן על היום היום ועל מחר למחר אבל לא על היום לטחר
ולא על מחר להבא לא יערבם חנוני ויטכרם בחנותו אלא אם כן הודיע ולא ירביץ
חנוני בחנותו יץ ועמן מפני עגונב דעת הבריות מקום ענהגו להטיל מים לטחצה
לעליע ולרביע יטילו ואין מענץ ממנהג המדינה28 :מערבץ חוטטץ בתבואה קב30
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תוספתא בבא מציעא ©־jjנ

4

את הכפף כיצד נתן לו ל׳
הרי זה לא קנה עד שעה שימשוך .מנחשת
דינר בדינר כפף הרי זה קנה כל מקום שהוא אבל אם נתן לו דינר של ככף
בשלשים איפר הרי זה לא קנה עד שימשוך .אסימון קונה את המטבע כללו
של דבר כל שנקנה קונה  .טלית קונה דינרי זהב ר״ש אומר אף כשאמרו
טלית קונה דינרי זהב בכל מקום בך הלכה אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור
המבול עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדבורו (ג) והנושא ונותן בדברים אין לו
עליו אונאה אבל אמרו חכמים כל המבטל את דבריו אין רוח חכמים נוחה
הימנו :ח (ם) אונאה ד׳ כסף טכ״ד כסף לסלע לשתות למקח עד מתי מותר
להחזיר עד כדי שיראה לתגר א) או לבקי הורה ר״ט וכו׳ עד א׳ הלוקח וא׳ המוכר
וכו׳ :ט מי שהוטל עליו ידו על העליונה כיצד מכר לו חלוק שוה ה׳ בשש
(ע) ידו של לוקח על העליונה רצה אומר לו תן לי סלע רצה אומר לו הילך
חלוקך ותן לי טעותי אבל אם מכר לו שוה שש בחמש יד המוכר על העליונה
רצה אומר לו תן לי פלעי רצה אומר לו הילך מעותיך ותן לי הלוקי ור׳ אומר
לעולם יד המוכר על העליונה וכשם ( )Eשהמוכר יכול לחזור בו כך לוקח יכול
לחזור בו רש״א המוכר יכול לחזור בו הלוקח אין יכול לחזור בו שכבר קבל הלה
את מעותיו :י סלע (צ) כמה תהא חסרה נ) ולא יהא בה אונאה סלע ארבעה
אסדות ודינר איפר דברי רבי מאיי רבי יהודה אומר פלע ארבע פונדיונות
ודינר פונדיון ור״ש אומר סלע ח׳ פונדיונות ודינר ב׳ פונדיונין יתר על כן אמר
ר׳ יהודה היה מוציאה בשדיה (ק) הסלע עד שקל והדינר עד רובע פחות מכן
אפי' איפר אין[ה]להוציאה ('") לא ימכרנה לא לתגר ולא להרג ולא לחרם מפני
שמרמה בה את אחרים אבל נוקבה ותולה בצואר[י]וכשם שאתה אומר בחולין
כך אתה אומר במעשר שני ובלבד שלא יתכוין להטיל סלע  Mעל השני.
האונאה שמנה כסף בד״א בדינרין ובסלעיהן אבל בדינרי זהב ובמטבעות של
נחושת היה מוציאן' בשויהן :יא עד מתי (ש) מותר להחזיר בכרכין עד כדי
שיראה לשולחני ובכפרים עד ערבי שבתות שכן דרך השוק להיות עומד
בעיירות מערב שבת לערב שבת!'] (ת) האונאה ד׳ כסף והטענה שתי כסף
בד״א בזמן שמכר לו סתם אבל אם [ט] קצץ עמו אין כלום אחר הקציצה :
יב (א) הנושא ונותן באמונה והאומר לחבירו ע״ט שאין לך עלי אונאה אין לו
עליו אונאה לא יהא מוכר לו את היפה בשוויה ולא את הרעה באמונה אלא [או]
שתיהן בשווייהן או שתיהן באמונה מחשב עמו שכר חמור שכר החמר שכר
הפונדק ולא יהא מהשב עמו שכרו מפני שנוטל שכרו ממנו :יג ר׳ יהודה

נוסחאות כ״י

ד

אומר (ב) ס״ת בהמה ומרגלית אין להן אונאה ס״ת מפני שאין לו דמים בהמה
ומרגלית מפני שרוצה לזווגן אמרו לו והלא כל דבר רוצה לזווגו ר״י בן בתירא
אומר הסום  0והטיטום והסייף במלחמה אין להן אונאה{כשם שאונאה במקח[יז1כך
אונאה בדברים ועוד מרובה אונאת דברים מאונאת ממון באונאת ממון אומר
(ויקרא כה) אל תונו איש את אחיו ובאונאת דברים הוא אומר (שס) ולא תונו איש
את עמיתו ויראת מאלהיך ויראת ממי שפוקד על אלו; יד היו חמרין מבקשין יין
ושמן לא יאמר להן לכו אצל פלוני והוא לא מכר יין ושמן מעולם היו חלאין
באין עליו ויסורין באין עליו וקובר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו
לאיוב (איוב ד) הלא יראתך כסלתך וגו׳ זכור אתה א״ן כתיב כאן ני] אלא זכור נא
^^אמרלובכמהחפץזהף11ה^1ין
וגו׳ ר׳ יהודה אומר אף
פה
רוצה ליקה  ,ראה גר שבא ללמוד תורה לא יאמר
שאכל נבלות וטרפות שקצין ורמשיןוכןהוא אומר(ש״א י)ויען איש משםניא]ויאמר
'ומאביהם'וכי יש אב לתורהולא כבר נאמד (משלי ל) מה שמו[יב]ומה שם בנו
כי תדע ואומר (שם ינו) בית והון נחלת אבות(ר)ומה׳[ינ]אשה משכלת :טו (ה)אין
מערבין פירות בפירות ואפילו חדשים בחדשים וישנים בישנים ואצ״ל חדשים
בישנים וישנים בחדשים (ו) אפילו סאה בדינר ניי] וסאה בדינר וטריסית לא
יערבם וימכרם סאה בדינר  .אין מערבין יין חדש בחדש וישן בישן ואצ״ל
חדש בישן וישן פהדש ולא קשה ברך ור׳ יהודה מתיר קשה ברך מפני שהוא
משביחו וכן היה רבי יהודה אומר מין א׳ המשביח את חברו מותר שני מינין
[טי] המשביחין את אחד אפור  .אין מערבין שמרי יין ביין אבל נותנים לו
שמריו כיצד היה שופה יין לחמרין נותן לו שמרי אותו יין אבל לא שמרי יין
אחר .אף כשאמרו נותן לו שמריו נותן לו של היום היום ושל מחר למחר
(’) אבל לא של היום למחר ולא של מחר להבא  .לא יערבם הנווני וימכרם
בחנותו אא״כ הודיע לא ירביץ חנוני בתוך חנותו יין ושמן מפני [םי] שגונב
דעת הבריות (ח) מקום שנהגו להטיל מים למחצה לשליש ולרביע יטילו ואין
משנין ממנהג המדינה מערבין חומטין בתבואה קב בכור ואינו חושש ובעלי
בתים מטילין כל צרכן חנוני צורר ומניח ע״פ המגורה אין משרבטין ומפרטין
את הבהמה ואין נופחין בקרבים ואין מטיל בשר לתוך המים :
א המוכר פירות לחבירו בחזקת שיש לו ונמצא שאין לו (א) לא כי
הימנו [א] לאבד זכותו של זה מרבין על השכר ואין מרבין על המכר
י
שנא׳ (שמות כב) אם כסף תלוה את עמי וגו׳ כנושה מה מלוה מיוחדת לו (ב) מה
שאח
אור הגנוז

ך

א) או לקרובו :נ) ויהא בה אונאה :ג) והמיטיב •

[ה] רשאי[ :י] בנו[ :ז] ואש היה טכירו ובו׳[ :ח] וטטכר ן

מג; אברהם [ח] על השני .פי' שיכוין ליחן סלע לע למעשר שני[ :ט] קצץ עמו .נ׳ל דה’פ שאמר חפן זה אינו שוה אלא סלע ואני מוכרה לך כשתים אין לו עליו אונאה[ :י] אלא זכור נא וגו' .פי' שכקשו ממנו מחילה
ע״ז לפי שדכרו לו שלא כהוגן לכן לא יאמר אדם לחברו כך [ :יא] ויאשר ומי אביהם כצ׳ל .פי׳ ומי אכיהם של כל הנביאים שאתה מתמה הגס שאול כנכיאים [ :יב] ומר ,שם כנו .כמשלי קאי אדלעיל מיניה מי
עלה שמים וירד כלומר שעלה לקבל התורה וע׳ז קאמר מה שמו ומה שם כנו כלומר שאין לו אב ולא כ! שכל הרוצה ליטול את השם יכא וימול[ :יג] אשה משכלת .קאי על התורה [ :יר] וסאה בדינר וטריסית .פי' שהחדשים
יקר ם יותר מן הישנים אפ׳ה לא יערב חדשים בישנים אפי' רוצה למוכרם בזול דשמא הוא רוצה לישנם וליתנס כאוצר עי׳ בגמרא[ :טי] הטשביחין זה את זה כצ״ל .פירוש דאשור לערב מין נחנירו[ :סו] שגונב דעת הכריות .
פי׳ שמרכין יין טוב ומכח הריח כאין בני אדם לקנות שסבורין שיש לו ״ן טוב שיש לו ריח בזה שהרכין[ :א] לאבד זכותו של זה וכו׳ .נראה לי דה׳ק דאינו נאמן לומר שאין לו לאכד זכותו של זה אלא חייב לינתן לו:

חסדי
של חטין דדמאי שאמר אחר שהפריש ת׳מ מע״ש בצפונו או בדרומו ומניחו שם ואוכל
שפחתו החטים במגורה כשם שפיחת החולין כך פיחת המע׳ש ואם יודע כמה נסתפק
כמה נסתפק יוציא לפי החשבון האמור במשנה לחטים ולאורז ט' חצאי קבין לכור :
כדי שיראה לתגר או לבקי .במשנה איתא או לקרובו כי באמת רק בבקי תליא מלתא

והולך מצד האחר ואירע
יטיל לפי חשבון ואם א״י
אונאה ד׳ כסף כו׳ עד
ואם קרובו אינו בקי לא

דוד
איבד כחו אע׳פ שהראה לו  :לא ירכין חנוני כתוך חנותו יין ושמן כו' .הך דינא ליתא בגמ׳ ולפי
נראה שעושה כן להראות שיש לו רבוי יין או שמן שמרבין חנותו בה! וממילא מוכר בזול ועי״ז יקפצו עליו
המוכר פירות לחבירו בחזקת שיש לו כו' .כוליה האי פרקא דיגא דרביתא נינהו והן
p""lS
קיימא אמתני׳ דתנן בפא״נ אין פוסקין על הטירות עד שיצא השער כו' ע׳ש ומ״ש כסיפא
י

ד

העניין
קונים:
רישא
מרבין

שכוח עוג מזונו ועי־ג״י נסיגיח זו שכ־כ  )tj:חכי .שנ היום .מבוחד מנח! דגם בחותו חנית יש חינוק נין חמש נהיוס ור־ש כתג בסוגיח רגמדח דיום וחמש נ׳ד רק העיקר בשת• הביות !t״ ( rciו״זד ; s7* • uק
דברי ר׳ יהודה דמפרש המשנה נשל אמש לשל היום וע׳ז אמר\ש״י דה״ה משני חביות ולישנא קצת לא משמע הכי ועי׳ רמב׳ם סי״א הלי׳ח( :ח) מקום שנהגו .עי׳ מ ”,פי׳אמהל׳ מכירה הלי׳ב והוא מכאן ושם מוקמינן
נין הגתות ועי׳ מרדכי ריש ב״ב לענין מנהג גרוע ( :א) לא\ הימנו .עי' ב׳י חו״מ סי' ר״ע ורי״א ועי׳ מרדכי ם׳ המוכר אתהנית  .ועי׳ נתשונות פנים מאירות ח״ג שהאריך נזה וי'מ דלא קנה רק למי שפרע ועי׳
מ׳ש נפנים ולפי המ״א דמסרש דא״נ ועי' נתוס׳ ב״ב מד\ד״ה דלא ועי' בחו״מ סי' ר״ז סט״ו לעני[ הודאה באסמכתא ועי׳ יו״ד סי׳ קש״א בסופו ועי' בתשונות הגאון רע״א סימן קל״ד שכתב דלא קנה רק למ״ש  .והאריך
שם הרבה והזכיר תוספתא זו( :ב) מה שאתה נותן .עי' מע :ועי׳ תוס׳ שס ויש ראיה מתוספתא זו וכן ביו׳ד הימן רע״ו ש״א וע״ש בט״ו ס״ק א׳ ובס׳ רביד הזהב ראיתי שמפרש התוספתא בפ' משפעים נקרא דלא תשימון
דמ׳ר דאין מרנין על המכר דמה מלוה מיוחדת מה שאתה נותן אתה נועל (ולא יותר משום רבית) כן במקח אל יקח יותר משום רנית ולכן אינו מרבה על המכר ואסמכתא הוא זה תוכן דבריו:

מנחת בכורים
נעשה חליפי; :הנחושת .נחושת לגבי כסף נולי פרי הוי דאינו יוצא כ׳כ כמו כסף  :כשלשים איסר  .כגון
דזול איסר וקס ל׳ בזוזי (ומשמע מכאן שאיסריהוא מעבע נחושת עי׳ נ׳י ורא״ש שם  .ת״ב) :כללו של דבר כל
שנקנה קונה  .כל שנקנה ואינו נעשה דולים באחר כגון מעלעל•; שהם נקנין קונה במשיכת; הדמים ולא
הדמים שהן הקוני; את המעלעלין זה כלו לכל מעבע זהב וכסף דכולם לגבי מעלעלין ממנע נינהו (עיין בעל
המאור שלא כ״כ והרמנ׳ן השיג עליוץועי' נש״ס מה :וענ״י רפ״ד) :אבל אמרו .אע״פ שאינו קונה מ״מ צריך
ל־ בל מש״פ וכן בגמ׳ (מח :).בדץדים לא קנה גרסינן .אף למי שפרע אלא שאין רוח חכמים עתה הימנו
וא .דינן בגמרא (מע ).דהאי תנא\סבר דדנרים יש בהן משום מחוסרי אמנה :ךן ארבעה כסף .מעה שהוא
כ׳־ד בסלע  :לסלע  .האונאה ך מעין שהוא שתות למקח מבואר בש״ס (מט ):דשתות מעות נמי שנינו:
לתגר או לנקי .נש״ס הגיא לקרובים  :הורה ר״ש וכו׳ .לשון המשנה הוא וקיצר בהעתקתו דר״ע הורה
שמונה כשף ושמחו תגרי לוד שהיו בקיאים להונות אמר להם כל היום מותר לחזור אמרו יניח לנו ר״נו במקומנו:
מי שהועל עליו .שנתאנה :שוה חמש בשש .הוא שתות מעות:
א׳ הלוקח וא׳ המוכר .יש להם אונאה :
שוה שש בחמש  .זהו עתות מקת סלע שנהן יותר על דמיו :רני אומר  .בש״ס מבואר דלא פליג רבי ולרבי

ט

ג״כ מי שנתאנה ידו JLהעליונה ובכאן נראה דפליגי עיין (נ :ונא ).לרנה שם :יכול לחזור  .כשנתן מעות ולא
ולא יהא בה אונאה .במשנה
משך אף שהכל נידאהמוכר יר״ש פליג ומבואר טעםפלוגת־יהו בגמרא(מע:):
מבואר (נא ).ויסת בה אונאה ותנא דנרייתא חשיב מלמעלה למעה  :ד' איסרות .לכל דינר איסר ואחד מכ״ד
הוא .חלוק מגללית דהוי אונאה בשתות ורבא אמר בש״ם מאן תנא טלית ר׳ש היא דס״ל דכאן ג״כ בשתות
דשמנה פונ״מנות מסלע הוא שתות  :יתר על כן .הפחת הוא פחות מהנזכר והסלע שוה יתר על כן :מוכרו
בשותה .שמוכרו ניפה דמא! דמוקים אזוזי הו״ל נפש רעה ובחסר יותר מכדי אונאה פליגי בגמרא אם מוכרה
בכוויה או יקוץ :הסלע עד שקל .אס נפחת עד שקל רשאי לקיימה אבל אם נפחת פחות מכן יקון ולמ״ד בנמי
יתר על כן נמי יקון מיירי הנא שנפחת נתד זימנא דבנפחת מעט מעט קודם שנעשה שקל היה ראוי לקון:
עד מבע .רובע שקל והוא מחצה כמו בסלע ואם הפחת יותר מחציו אסור משא׳ב בסלע שלא נפחת כדי אונאה
י»כרו ניפה :פחות מכן .שנפחת מעט אפילו איסר לדינר שהוא אחד מכ״ד כר״מ אסור לקיימו  :להרג .
\וצח שמדמה אחרים :נוקבה  .באמצע אבל מן הצד אסור סן יקצצנה :במעשר שני .ואם הסלע נפחת כשיעור

י

האמור מותר לחלל עליו מעשר שני ומבואר בפ״ג דמע״ש ע׳ש בחידושים וכן יתפרש כאן :ובלבד שלא יתכוין
להטיל .נכונה םלע הרע למע׳ש  :שמונה כסף  .במטבע סלע וצ׳ל ד׳ איסרין כדלעיל ומפרש כאן דדוקא
נדינרי כסף אבל יינרי זהב ליכא אונאה דדרכו לשקל! וכן נחושת אי; הקפדה והת״ב מפרש דלג בי דינרין
וסלעים שהם מטבע כסף לא שייך גניה יוקרא וזולא שהרי דמיהם קצונין ואפילו פחות מנדי אונאה חוזר אא״כ
חסרה מעט אז אס נתנו בתורת מטבע משער בכדי אונאה אבל אם נתנו בתורת משקל כ״ד שבמשקל אפילו
פחות מכדי אונאה חוזר .אבל דינרי זהב ונחושת שהם פירי לגבי כספא שייך בהו יוקרא וזולא לגבי
אונאה ואם נחסר משקלם אפילו פחות מכדי אונאה חוזר שהרי אינם בתורת מטבע  .ואף דקרו לו מטבע
בשבועות (מ ).שהכל מין מטבע אחת מ'מ לגבי אונאה אם נחסר משקלו חוזר אפילו בפחות ולכן בדינרי זהב
אין דין אונאה אלא כשהוקר והוזל לענין שווי המטבע אבל בכסף אם נתן בתורת מטבע אף שנחסר משקלו
מערב שבת לע״ש.
משערי! נכדי אונאה ועי׳ בש״ם (מד ):למאי נ׳מ בדינרי כסף ופי׳ התוספות שם :
ורש״י פי׳ במשנה משום דמוציאה לצרכי שנת ומיירי אז ואולי כוונת התוספתא כן שהשיג צורך קנוייתה לצרכי
שבת  :האונאה ארבעה כסף  .ואינה פחותה ממעה כסף דאין אונאה לפרוטות וכיון דאפיקתא מפרוטות
אוקמה אמעה דאין מטבע כסף פחות ממעה (רא״ש נה .ועיין לעיל בהלכה) :הטענה  .מודה במקצת הצריך
שבועה :שתי כסף .איכא מ׳ד הטענה שתי כסף וממנה הודאה פרוטה ואיכא מ״ד כפירת שתי כסף לנד

יא

ההודאה :קצן עמו .שאמר לו אינו שוה אלא סלע ואעפ״כ שנ' יילה שנ’ם לייא

 :יב

באמונה .כך

נתתי בעדו וכזה רוצה אני להשתכר (עיין תיס׳ נא :ד״ה לו) :על מנת  .איכא דפליגא דתנאי נטל :לא יהא
מוכר .בקנה הרע והיפה ביחד בסך הכל אחד בדינר  :שכרו  .כגון מוכרי בגדי קנבוס שמשתכרין ד' למאה לא
יחשוב שכרו בזה מפני שנוטל שכרו כפי הקציב “ :שאין לו דמים .כל חפציך לא ישוו בה :לזווגן .לאתר

יך

היו חמרין .פירושו לאונאת
שיש לו ומעלינן לפעמים בדמים :והטיטום .מגן למלחמת ויש נהם חיי נפש :
דברים :זכור אתה אין כתיב כאן אלא זכור נא .ובקשו ממנו מחילה ע״ז לפי שהטיח דברים כלפי מעלה
ובקשו ממט שלא יעשה כן אבל דרך אונאת דברים אסור (עי' סמ׳ע סימן כ״ח ס״ק וא׳ו וגרסינן זכור עתה
בעי״ן) :ומי אביהן .בשאול שהיה מתנבא אמר ומי אביהם של כל הנביאים שמתמה וגס שאול בנביאים :
ומה שם בנו .כל מי שרוצה לקבל התורה מקבל ורישא דקרא שם מי עלה שמיס וירד :אשה משכלת  .בתורה
משתעי ואינה בירושה כעין בית שבמיתת אביו בע׳־כ בא לו וה׳ משמרו בזכותו אבל תורה א״א להנחילו כ׳א
ברצי[ ואיני תלי’  : *foטך וישנים בחדשים  .שאם כלו ממנו חדשים אסור לערב ישנים (עיין ם .ות״ח שס):
בדינר וטריסית .והחדשים יקרים ומ״מ לא יערב חדש בישן למכור בזול דמה שהחדש ביוקר הוא מפני שרוצה
ליישנן ואולי זה הלוקח חפן לאכול יותר מיד וכן בכל גוונא דמשכחינן אונאה דחדשים מעלי ברוצה ליישנן
וגריע לענין עשיית קמח :ור״י מתיר .ומשנה דמתיר ר״ היא (ב :).מין אחד המשביח .כגון קשה נרך
אבל שני מינים אסור לערב ולפי התוספתא אסור לערב מין אחד בשני מינים דנקרא על שם השני מינים והוא
מכח מין המצרף והוא גורס שני מינים המשביחים זא״ז אסור והיינו כיון דכ׳א משביח חנירו א״כ יש מעלה
באחד מה שאין נחנירו והוי דומיא דחדש וישן דאסור לערב משום החסרון של כל אחד ואחד :של היום היום.
אבל כששפה היין מאתמול והשמרים בכולו עד היום אסור לערב נו יין אף של אותו חבית עצמו (ורש״י בגמרא
כתב פי' ה״ה ליום ויום שתי חביות ועי' שיטה מקובצת שהעתיק תוספתא זו) :אא״כ הודיע  .נגוונא שמודיע
ללוקח שעירב והיינו לנעה״ב אבל לתגר אסור למכור שמרמה את אחרים ומיירי באין דרך לערב מיס אבל
נשדרן לכך א״צ להודיע כמבואר בתוספתא פ״ו דב״ב  :לא ירביץ  .שמחמת שהרביץ היין מעלה ריח טוב
דעת הבריות
וחושבים שיין שלו טוב הוא (מא) ואולי גרסינן לא יערב יין ושמן שהשמן צף למעלה וגונב
וגם אסור משוס סכנה כמבואר בחולין (צד :).חומטין .שמירת התולעים שבתבואה כמבואר נשכת (לא:).
כל צרכן .קב לכור ואין בו אונאה שדרך לערב אבל חנוני צורר ע'פ המגורה את החומטין אבל אינו מערב
מפני אונאה :משרניטי! .שזוקף שערות הבהמה שתראה שמינה  :מסרטין .לישנא דקרא לא ישרטו שרטת
שמשרט שתראה נאה :בקרביים  .הריאה שתהיה נפוחה :לתוך המים  .שיראה הבשר לבן והכל הוא משום

פרה ף א

גנבת דעת הבריות :

המוכר סירות לחבירו .בחזקת שיש לו בפוסק על השער שבשוק :לא כל הימנו .ולא מצי
למהדר בטענה שאינו ברשותו ולא חל המקח אלא צריך ליתן לו (כ״מ פכ״ד מהלכות מכירה הל״ג)
׳
ויש מחלקין בין קרקע למטלטלין דבקרקע לא קנה אם לא היו ברשוחו וי״מ דלא קנה רק למי שפרע (ענ״י סי׳
מ״ט וש׳ך שם ס׳ק יג) א'נ קאי לעני! רבית דסאה נסאהמותר ללות ואין בו משום רנית כשיש לו א'נ
בפוסק על הפירות משיצא השער על חוב שמכבר דאסור באין לו דא״א עתה לקנות ובשיש לו מותר כמבואר
בגמרא אם הודה דיש לו אז מותר ומחייבינן לא מחמת הודאתו והמ״א מפרש דלאו כל הימנו היינו שאינו
נאמן לומר שאין לו וקיצר הרנה :מרבין על השכר .נראה שהוא שמפרש לקמן שמשכיר מעות להתנאות ואם
נפרש כפשוטו הוא על דרך המבואר במשנה (טה ):שמשכיר לו חסן נאם ליום בעשרה ואם לשנה נשנים עשר
דלא הוי כאגר גמר « wשממתין לו המעות עד השנה דסכירימ מינה משתלמת אלא לבסוף וזה עיקר המקח
ועכשיו הוא דמוזילבניה :אין מרנין על המכר .דנפקח זמן התשליחעהוא עכשיו ומה שמוכר לו בהמתנת המעות
הו״ל אגר נטר :שנאסר אם כסף תלוה .כדמסייס מיגור ליטול יוחד ואסמכתא בעלמא היא דדרך מקח הוי אבק
מה שאת נותן לו את נוטלו ממנו יצאו אלו
מלוה מיוחןח
רנית כמבואר 'סא ):ויותר הוא נראה להגיה
סטה

עס

לא

ו

 :פנוגתח דר״י ור'< תי מעות קונות ועי' ירושלמי קרישי! פ״ב הל״ב במלוה במטלטלין דאין מוסרן למי שפרע ועי׳ עירוני! פ״ז
הל״י זאת אומרת שאי; המעות קונות יצ׳ל שהמעות קונות וע״ש בק׳ע ועי׳ כא! פ״ד הל״ד בסוף ההלכה( :ס) אונאה ד׳ כשף  .מט :וירושלמי הל";( :ע) ידו של לוקח על העליונה .ע׳ש פליגתת רב ושמואל
וירושלמי שם ועי׳ נא .לשיטת רנה( :ם) שהמוכר יכול לחזור  .עי׳ מד .ועי' תום׳ גיטין ל .ד׳ה ל״ש ( :צ) כמה תהא חסרה .עי' דף נב .וירושלמי פ׳ד הל׳ד וקדושי! פ׳א הל׳א( :ק) הסלע עד שקל .עי' כלים פי״ב
סלע שנפסלה( :ר) לא ימכרנה  .עי׳ תוס׳ שם ד׳ה יתר( :ש) מותר להחזיר  .נר( ::ת) האונאה ד׳ כסף  .נה :.ד׳ כסף .עי' ירושלמי קדושין פ״א הל׳א האיסר א' מכ״ד כדינר  .פחות מכן לד׳ה אף יתר על כן ואפשר
דהכא מודה שהרי לא נפחת רק כדי אונאה ( :א) הנו׳נ באמנה .נא .ושם פלונתא דרב ושמואל( :ב) ס״ת ונהמה .נח :וירושלמי ס״ד הל׳ח ועי׳ קדושין ח .נדכר החביב ועי׳ נא .נלוקח מבעה׳ב (ת״נ) ( :נ) והוא אינו
רוצה ליקח .עי' נח .מסיים שהרי הדבר מסור ללב ולפי התוס׳ כאן נאמר כן למעלה גבי אונאת דברים ועי׳ רש׳י שם( :ד) ומה' אשה משכלת  .בתורה משתעי ועי׳ מנילה ו :ומיירי כאן לאוקמא נגירסא ועי' כתובות ל:.
(ה) אין מערבין .עי׳ כט .וס .וירושלמי ספ׳ד כל זה ( :י) אפי׳ סאה בדינר  .עי' שו׳ע סי׳ רכ״ד ס׳י מבואר דמוכר בחזקת רע מומר לערב ולמכור כן מתבאר בש״ס דרוצה ליושנם דלולא כן מותר לערב חדש בישן כיון
שהוא טוב ממנו ועי׳ נ״י בסיגיא זו שכ״כ(:ו) אבל של היום  .מבואר מכאן דנם באותו חבית יש חילוק בין אמש להיום יר׳ש כתב בסוניא וגמרא דיוס ואמש ל׳ד רק העיקר בשתי חניות ועי' cf'1< ,ואולי רש׳י פירש כן
דברי ר׳ יהודה דמפרש המשנה בשל אמש לשל היום וע׳ז אמר רש״י דה״ה משני חביות ולישנא קצת לא משמע הכי ועי׳ רמנ״ם פי״א הלי׳ח ( :ח) מקום שנהגו .עי' מי" פי׳א מהל׳ מכירה הלי״ב והוא מכאן ושם מוקמינן
בי! הגתות ועי׳ מרדכי ריש ב״ב לענין מנהג נריע ( :א) לא כל הימנו .עי׳ ב״י חו״מ סי׳ ר׳ט ורי׳א ועי׳ מרדכי פ׳ המוכר את הבית .ועי׳ בתשובות פנים מאירות ח׳ב שהאריך בזה וי’מ דלא קנה רק למי שפרע ועי'
מ׳ש נפנים ולפי המ׳א דמפרש דא״נ ועי׳ בתום' ב״ב מד :ד״ה דלא ועי׳ בחו״מ סי׳ ר״ז סט״ו לענין הודאה באסמכתא ועי׳ יו״ד סי׳ קש״א בסופו ועי׳ בתשובות הגאון רע״א סימן קל׳ד שכתב דלא קנה רק למ״ש  .והאריך
שם הרבה והזכיר תוספתא זו( :ב) מה שאתה נותן .עי' מט :ועי׳ תום' שם ויש ראיה מתוספתא זו וכן ביו׳ד סימן רע״ו ס״א וע״ש בט״ז ס״ק א׳ ובס' רביד הזהב ראיתי שמפרש התוספתא בפ׳ משפטים נקרא דלא תשימו[
דמ׳ר דאין מרנין על המכר דמה מלוה מיוחדת מה שאתה נותן אתה נוטל (ולא יותר משום רבית) כן במקח אל יקח יותר משום רבית ולכן אינו מרבה על המכר ואסמכתא הוא זה תוכן דבריו:

מנחת בכורים
נעשה חליפין :הנחושת  .נחושת לגבי כסף נמי פרי הוי דאינו יוצא כ׳כ כמו כסף  :בשלשים איסר  .כגון
דזול איסר וקס ל׳ בזוזי (ומשמע מכאן שאיסר הוא מטבע נחושת עי׳ נ׳י ורא״ש שם  .ת״ב) :כללו של דבר כל
שנקנה קונה .כל שנקנה ואינו נעשה דמים נאחר כגון מטלטלין שהם נקנין קונה במשיכתן הדמים ולא
הדמים שהן הקוני! את המטלטלין זה כלל לכל מטבע זהב וכסף דכולס לגבי מטלטלין מטבע נינהו (עיין בעל
המאור שלא כ״ב והרמנ׳ן השיג עליו ועי' נש״ס מה :וענ׳י רפ״ד) :אבל אמרו .אע'פ שאינו קונה מ״מ צריך
ל• בל מש״ם וכן בגמ׳ (מח :).בדברים לא קנה גרסינן .אף למי שפרע אלא שאין רוח חכמים טחה הימנו
וא :רינן כגמרא (מט ).דהאי תנא סבר ודברים יש בהן משוס מחוסרי אמנה :ח ארבעה כסף .מעה שהוא
כ״ד בסלע :לכלע  .האונאה ד׳ מעי! שהוא שתות למקח מניאר נש״ס (מט ):דשתות מעות נמי שנינו :
לתגר או לנקי .בש״ם הגי׳ לקרובים  :הורה ר״ש וכו' .לשו! המשנה והוא וקיצר בהעתקתו דר׳ט הורה
שמונה בסף ושמחו תגרי לוד שהיו בקיאים להונות אמר להם כל היום מותר לחזור אמרו יניח לנו ר״גז במקומנו:
א׳ הלוקח וא׳ המוכר .יש להם אונאה ■י ט מי שהוטל עליו .שנתאנה :שוה חמש בשש .הוא שתות מעות:
שוה שש בחמש  .זהו שתות מקח סלע שנתן יותר על דמיו :רני אומר .בש״ס מבואר דלא פליג רני ולרבי
ג״כ מי שנתאנה •דו על העליונה ובכאןנראה דפליגי עיין (נ :ונא ).לרבה שם :יכול לחזור  .כשנתן מעות ולא
ולא יהא בה אונאה .במשנה
משך אף שהכל ביד המוכר ור׳־ש פליג ומבואר טעם פלוגת״הו בגמרא (מט: ):
מבואר (גא ).ויהא בה אונאה ותנא דברייתא חשיב מלמעלה למטה  :ד׳ איסרות .לכל דינר איסר ואחד מכ״ד
הוא .חלוק מטלית דהוי אונאה בשתות ורבא אמר בש״ס מאן תנא טלית ר״ש היא דס״ל דכאן ג'כ בשתות
דשמנה פונדיונות מסלע הוא שתות  :יתר על כן .הפחת הוא פחות מהנזכר והסלע שוה יתר על כן :מוכרו
בשוויה .שמוכרו ביפה דמאן דמוקים אזוזי הו״ל נפש רעה ובחסר יותר מכדי אונאה פליגי בגמרא אם מוכרה
נשוויה או יקון :הסלע עד שקל  .אס נפחת עד שקל רשאי לקיימה אבל אם נפחת פחית מכן יקון ולמ״ד בגמ׳
יתר על כן נמי יקון מיירי הנא שנפחת בחד זימנא דננפחת מעט מעט קודם שנעשה שקל היה ראוי לקין:
עד רובע .רובע שקל והוא מחצה כמו בסלע ואס הפחת יותר מחציו אסור משא׳כ בסלע שלא נפחת כדי אונאה
מוכרו ביפה :פחות מכן .שנפחת מעט אפילו איסר לדינר שהות אחד מכ״ד כר״מ אסור לקיימו  :להרג.
רוצח שמרמה אחרים :נוקבה  .באמצע אבל מן הצד אסור סן יקצצנה  :במעשר שני .ואם הסלע נפחת כשיעור
האמור מותר לחלל עליו מעשר שני ומבואר בפ״ג דמע״ש ע׳ש בחידושים וכן יתפרש כאן :ובלבד שלא יתכוין
להטיל .נכונה סלע הרע למע׳ש  :שמונה כסף  .במטבע הלע וצ׳ל ד׳ איסרין כדלעיל ומפרש כאן דדוקא
בדינרי כסף אבל יינרי זהב ליכא אונאה דדרכו לשקל! וכן נחישת אין הקפדה והת״ב מפרש דלגבי דינרין
וסלעים שהם מטבע כסף לא שייך גניה יוקרא וזולא שהרי דמיהם קצונין ואפילו פחות מכדי אונאה חוזר אא״כ
חסרה מעט אז אס נתנו בתורת מטבע משער בכדי אונאה אבל אם נתנו בתורת משקל כ״ד שבמשקל אפילו
פחות מנדי אונאה חוזר .אבל דינרי זהב ונחושת שהם פירי לגבי נספא שייך בהו יוקרא וזולא לגבי
אונאה ואס נחסר משקלם אפילו פחות מנדי אונאה חוזר שהרי אינם בתורת מטבע  .ואף דקרו לו מטבע
בשבועות (מ ).שהכל מין מטבע אחת מ׳מ לגבי אונאה אס נחסר משקלו חוזר אפילו נפחות ולכן בדינרי זהב
אין דין אונאה אלא כשהוקר והוזל לענין שווי המטבע אבל בכסף אם נתן בתורת מטבע אף שנחסר משקלו
משערין נכדי אונאה ועי׳ נש״ם (מד ):למאי נ׳מ נדינרי כסף ופי' התוספות שס  :יא מערב שבת לע״ש.
ורש׳י פי׳ במשנה משוס דמוציאה לצרכי שבת ומיירי אז ואולי כוונת התוספתא כן שהשיג צורך קנוייתה לצרכי
שנת  :האונאה ארבעה כסף  .ואינה פחותה ממעה כסף דאין אונאה לפרוטות וכיון דאפיקתא מפרוטות
אוקמה אמעה דאין מטבע כסף פחות ממעה (רא״ש נם .ועיין לעיל בהלכה) :הטענה  .מודה במקצת הצריך
שבועה :שתי כסף .איכא מ׳ד הטענה שתי כסף וממנה הודאה פריטה ואיכא מ״ד כפירת שתי כסף לבד
י,צה שנ’ם ליכא אונאה  :יב באמונה .כך
ההודאה :יו !5עמו■ שי^מי לי א’ני ש1ה אלא םלע ואעפ״ב

י

נתתי בעדו וכזה רוצה אני להשתכר (עיין תיש' נא :ד״ה לו) :על מנת .איכא דפליגא דתנאי נטל :לא יהא
מוכר .בקנה הרע והיפה ביחד בסך הכל אחד בדינר  :שכרו .כגון מוכרי בגדי קנבוס שמשתכרין ד' למאה לא
יחשוב שכרו בזה מפני שנוטל שכרו כפי הקציג :י| 2שאין לו דמים .כל חפציך לא ישוו כה :לזווגן .לאחר
שיש לו ומעלינן לפעמים בדמים :והטיטום .מגן למלחמה ויש בהם חיי נפש  :דך היו חמרין .פירושו לאונאת
דברים :זכור אתה אין כתיב כאן אלא זכורנא .ובקשו ממנו מחילה ע״ו לפי שהטיח דברים כלפי מעלה
יבקשו ממט שלא יעשה כן אבל דרך אונאת־דברייס אסור (עי׳ סמ״ע סימןכ״ח ס״קוא״ו וגרסינן )כור עתה
בעי״ן) :ומי אביהן .בשאול שהיהמתנבאראמר-ומי 'אביהם של כ 5הנביאים שמתמה וגס שאול בנביאים :
ומה שם בנו .כל מי שרוצה לקבל התורה מקבל ורישא דקרא שם מי עלה שמים וירד :אשה משכלת  .בתורה
משתעי ואינה בירושה כעין בית שבמיתת אביו בע'כ נא לו וה' משמרו בזכותו אבל תורה א״א להנחילו כ״א
ברצון ואינו תלוי באג :טו וישנים בחדשים  .שאם כלו ממט חדשים אסור לערב ישנים (עיין ס .ות״ח שם):
בדינר וטריסית .והחדשים יקרים ומ״מ לא יערב חדש נישן למכור בזול דמה שהחדש ביוקר הוא מפני שרוצה
ליישנן ואולי זה הלוקח חפן לאכול יותר מיד וכן בכל גוונא דמשכחינן אונאה דחדשים מעלי ברוצה ליישנן
וגריע לענין עשיית קמח :ור״י מתיר  .ומשנה דמתיר ר׳י היא (ב :).מין אחד המשביח .כגון קשה ברך
אבל פני מינים אסור לערב ולפי התוספתא אסור לערב מין אחד בשני מינים דנקרא על שם הפני מינים והוא
מכח מין המצרף והוא גורס שני מינים המשביחים זא׳ז אסור והיינו כיון דכ׳א משביח חנירו א״כ יש מעלה
באחד מה שאין נחנירו והוי דומיא דחדש וישן דאשור לערב משום החסרון של כל אחד ואחד :של היום היום.
אבל כששפה היין מאתמול והשמרים בכולו עד היום אשור לערב בו יין אף של אותו חנית עצמו (ורש״י בגמרא
כתב סי' ה״ה ליום ויום שתי חביות ועי׳ שיטה מקובצת שהעתיק תוספתא זו) :אא״כ הודיע  .בגיונא שמודיע
ללוקח שעירב והיינו לבעה״ב אבל לתגר אסור למכור שמרמה את אחרים ומיירי באין דרך לערב מיס אבל
נשדרך לכך א״צ להודיע כמבואר בתוספתא פ״ו דכ״ב  :לא ירנין .שמחמת שהרכין היין מעלה ריח טוב
וחושבים שיין שלו טוב הוא (מא) ואולי גרסינן לא יערב יין ושמן שהסמן צף למעלה וגונב דעת הבריות
וגם אסיר משום סכנה כמבואר בחולין (צד :).חומטק  .שמירת התולעים שבתבואה כמבואר בשבת (לא:).
כל צרכן .קב לכור ואין נו אונאה שדרך לערב אבל חטבי צורר ע'פ המגורה את החומט [,אבל אינו מערב
מפני אונאה :מפרניטין .פזוקף שערות הבהמה שתראה שמינה  :מסרטין .לישנא דקרא לא ישרטו שרטת
שמשרט שתראה נאה  :בקרביים  .הריאה שתהיה נפוחה :לתוך המים  .שיראה הנשר לבן והכל הוא משום
גנבת דעת הבריות :
המוכר פירות לחבירו .בחזקת שיש לו בפוסק על השער שבשוק :לא כל הימנו .ולא מצי
למהדר בטענה שאינו ברשותו ולא חל המקח אלא צריך ליתן לו (כ׳מ סכ״ד מהלכות מכירה הל״ג)
1
ויש מחלקין נין קרקע למטלטלין דנקרקע לא קנה אם לא היו ברשותו וי׳מ דלא קנה רק למי שפרע (עב״י סי׳
מ״ט וש״ך שם ס״ק יג) א׳נ קאי לעני[ רבית דסאה נסאה-מותר ללות ואין בו משום רבית כשיש לו א'נ
בפוסק על הפירות משיצא השער על חוב שמכבר דאסור באין לו דא״א עתה לקנות ונשיש לו מותר כמבואר
בגמרא אס הודה דיש לו אז מותר ומחיינינן לא מחמת הודאתו והמ״א מפרש דלאו כל הימט היינו שאינו
נאמן לומר שאין לו וקיצר כרנה :מרנין על השכר .נראה שהוא שמפרש לקמן שמשכיר מעות להתנאות ואם
נפרש כפשוטו הוא על דרך המבואר במשנה (סה ):שמשכיר לו חפן נאם ליום בעשרה ואם לשנה נשנים עשר
שממתין לו המעות עד השנה דשכירוז! ת׳בה משתלמת אלא לבסוף וזה עיקר המקח
דלא הוי כאגר מר
אין מרנין על המכר .דנמקח זמן התשלוחיןבוא עכשיו ומה שמוכר לו בהמתנת המעות
ועכשיו הוא דמוזי
הו״ל אגר נטר :שנאסר אס כסף תלוה .כדמסייס דמשור ליטול  wואסמכתא בעלמא היא דדרך מקח הוי אבק
מלוה מיוחןח לא מה שאת נותן לו את נוטלו ממנו יצאו אלו
רנית כמבואר 'םא ):ויותר הוא נראה להגיה
פננס

(£ךק ך א

לבניה:

מס

חברו הרב המוסמך והמובהק מורינו ורבעו נ׳י פ״ח ר׳מ ורע ואב׳ד החבם השלם

אברהם חיים שור זה־ בן הגאון מהדד׳ד הירש

הגאון הגרור המפורסם מו״וז
שור זצ׳ר בורר חרושי הרבות ואגדות וחדושי דינים ער תשעה^מפבתת .דהיינו׳

בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא עירובין סנהדרין שבדעות ע״ז
הדרין וענין הספר ומהותו עיניכם תהזגה פעורים בהקדמת המהמה ♦

הכפר הה פכר נרפה אך מהפת •והליקר הערך ונכפר מאיר ער שיפעם כל הפופקים
האתרוגים גותי גפים הביאו בכפריהם רברי הפוזבר הנ-ל ולגודל תועלתו יד כל אדם מבשמשץ
בי ולא גמצא רק אהד כעיר ורכים מתאווים מאור ליהגת מזיו אורו ע*כ הדפסנו בחדש:

תורת

♦

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

ךדי

ייחק אפר הא פני רני שמעון היא פיכא פאי ההלקא דעחך
דה נח
דרכי יורגן 1כ* לא ידע דאיכא לאקשויי פשנהרפת התרומה
דאינו חייב באחריותן כאי אינא לנדפר דהא קתני נשבפין לגזכרין ויש נופר
דנירושלפי דשקצים פריך למאן דאמר רבי שפפון היא גזכרץ פאי עבידחייהו
ופשר נשבעין לבני העיר כפעפד גזברץ כי היכי דלא נחשדינהו אי נפי דלא
נשוו להו פושעי' שאפי' קבצו פליק בר העיר לשלפן אץ הקדש יוצא בלא שבועה :

בה׳

וכחש נעפימו וכחש דהוה פצי לפיכהב נפש כי תהפא וכפלת פעל וכחש
בפקדון וגופר בה׳ ובפפיתו למה ל׳ לכך דרשינן בה' וכחש בעפיחו וכחש :
כדי דמיהן נראה דלא קאי אלא נהפה ופרגלית אבל הפר הורה הא אפר
בהדיא דאין קן לדמיה ועוד דכפפא דעד כדי דפיהן נראה משוס דכיון
שאדם רוצה לזמנן דומה בעיניו כאלו קונה עמה בדמים הללו שני השוורים או
שתי כמרגליות כיון דשור אחד לבדו לאו כצום הוא לחרישת •יק פרגלית אחת
ופעמא דזיווג לא שייך בשפר חורה :

אה

הפוכר כום וכייף לעיל כהנו כתופעת דהא דהנן הקרקעית אין להן
אונאה עד פלגא קאכר ופייתי ראיה פדנקע רני יהודה אף המוכר וקשה
דאס כן אמאי נקע רבי יהודה בן בהירא לישנא יא' דהנך ודאי אין להן אונאה
כצל קאמר כיון דכעפא משום חיי נפש וכל אשר לאיש יוזן בפד נפשו :
אם היה גר וכה נננווד הזרה קסיית' נפי כזה פצי נפיג־' כנר כלא יאמר צו זכזר וועסיך
הדאשוגיה ונא יאמר לו !כור פעמי .מכותיך אלא דרכזס׳ נקע דנא פיכפיא גר ינא
יאמר לו ■כור "שיך הראשוניס כיון ומעיקרא עכו׳ס גמר הוה איה ליה זילותא רנה אס
אופר לו כן אלא אשינו לנעל העונה וליה ליה וילוהא נולי האי ומעיקרא נפי יפראל מיהא
הזה אשי׳ הכי לא יאמר לו כ; ולא ננינפיא לגר עצמו פלא יאמר לו ונו' מעכה אבותיך כיון
ואניו ענו׳ש הוה איה ליה וילותא השי אצא אשילו לכן גריס דאניו גר הוה אלא ואני אביו
או אני אני אכיז עכו׳ס הוה דליה ניה זילוהא כולי האי אשי׳ הכי לא יאפר לו כן .ואם האפר
פתניתין דמיתי ואיה לכן גרים .מקרא דוגר לא תונה מנא ליה ולפא גר דוקא קאפר קרא
דאית ליה זילותא השי ונראם ואסונה מתניתי; קאי ולא מייהי ראיה אלא אהא דקתני רישא
דיש אונאה נוכרי' וקרא דוגר לא תונה מכמה דנאונאת דכריה מיידי ולא כממון מדכתיכ
כתרים ולא תלהצנו ואיירי כממון וכן משמע לקמן נכו' שמעתין:
ץ הסרדין עולי! כהנו התוססות שעולי; מיד ואי; אור של גיהנם שולם כה; יא״ת אם נןלמה יורדי; יי*ל לעכיל הנשמה ולפהרה מתצורת העונות שכל תהא עושה תנודה וכתם
כנשמה ואינה יכולה לשו כ למקומם עד שתתננן תהילה נגיהנם כמ׳ש הזוהר שרש' ויקהל
פההוא ויעא רמייה אתיעניד נהר דינור ונשמעתין אכתהין נההוא נהרא וכלקין לקורנוא וגא
מתוקד; אלא אפתת־ין ת׳ת מכלמנדרא דענדין מיניה לנושא ומגו דאיהו מנורת לא אשתתייה
ההוא לנושא אלא כנורא אשה אכיל זוהמת דכים והכתר,י הכי נפי נשמהא דנור דתתנענת
מגו כורכייא קדישא וכתיב כיה כרשייה שניכי; דנור נומנא דכעיא נתשתתיי' מההוא זוהפא
דנה אתפכח נגור' ואכהר,ייא ונורא אכלה כל ההיא ווהמא די כנשמה' ונשמהא תהלכנה והי
סיפא אי הכי עונשא ליה ליה לנשמתא נהאי הא הזי וי לנשמתא ונו' וכשרק עושי; שכין
משורש נאריכוס :
דף גט  jיךק לו לאדם שיכא על כשק אשת איש ואם תאמר אפילו כא על ודאי אשת איש נפי
עוב ממלכי; מדקאמר דוד הכא על אשת איש פיתחו כהנק ויש לו הלק לעולם
הנא אכל מלנין כו׳ כסיס כתוש' ויש לומר והנא על אשת איש אין לו הלק לעולם הכת אא'כ
נידו; כמיתתו הכתוב' כתורה על שי סנהדרין ומתודה תהילה דאז מיתתו מכשות כדתנן כשרק
נגמר הדין היה רתוק מנית הכקינה כעשר אמות אומר לו התודה וכו' שכל המתודה יש לו
הלק לעולם הכא ונו' עד אמור תהא מיתתי כשרה נו׳ ומהאי עעמא כעס דוד כשהרגו לאנשנוס
לשי שרצה לדונו כסנהדרין כמיהה הכתובה נו כדי שיהא .צו הלק לעולם הנא ורבי יוהנן כזמנו
איירי שככר נעלו ארנע מיתות כיס דין והנא על ודתי אשש איש אין לו הלק לעוצם היא
כיון שאין דני; אותו אכל השק אשת איש .יליך• ששיר מדוד דיש לו הלק לעולם הבא ועדיף
ממלנין שהרי דוד לא נידון על כך והשילו הכי השי' רמיתתו נחנק ויש לו מלק לעולם הכא
אלמא הנר דכפק אשת איש לא גרע מדתי וכיון דבודאי יש לו חלק לעולם הבא כשנידון
כשק גמי כיו; רלא היינו רתמנא מיתה לכשר עונו יש צו הלק אף ע׳ג שאינו נידון ולשי מה
כשירש׳ הא דקאמר לעיל חון משלש :שיורדי; ואינן פוני! יש לשרש דאין עולין לעונם ואיירי
שנא על אשת איש ולש נידון כמיתתו והכא איירי כשנידון כרכי׳ :
הוך השערים ננעלים הון משערי אונאה נאו שאין החסינות נכנסות כלל דרך השערים כיון
שה; סגורות הלינה לומר כן דזדאי הן נכנסות אלא שצריך הארה לאשושי כרתמי
הרנה ולכוין דעהו ככל לכו עד שישתהו השערים ואינו נענה מיד כשפהשלל אלא כאדם הדושק
סל שער הכית ואין שוהרץ צו נדד עד שהוא דושק ככל כהו וכדאמרינן כשרק מרוכה דנת
l
/הננענת לא כמכרה תשתה תנג שערי אונאה שמוחין הן והצועק על אונאת רנדים נענה מיד
כדנר שנאמר עוד הם מדברים ואני אשמע וכך משמע כעונדא דרכי אליעזר נסמוך דקאמר
אשכהתיה דנשל על אנשיה אפרה ליה קום קעני לאה אדהכי נשק שישורא נו׳ מדקאמר אדהכי
משמע דמיד הון כדי דבור יצתה נשמתו ש; ר׳ג והיינו לשי ששערי אונאה שתוהין לכך נענה
מיד כשנשל על תשים .ונראה דהיינו דנקע נשק שישורא ונא קתער אדהכי שכיב ר׳ג צאשמעינן
כי בעוד שהיתה מדברת אליו שמעו הקול שמת רי'ג שכל כך מיד נענה וכן משפע מדכרי
הרמנ׳ם ז'נ כשי׳ר מהנכות מכירה שכתב יכל הצועק מתונתת דנרים נענה מיד שנ' כי אני
ה׳ וכן משמע קנת לעיל דקאמר שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרונה שי' הפורענות ממהרת
לבא כיון דגה שערי דמעות שהוהין הן ונכנסים מיד :
'",כל נפרע כירי שליח הו; מאונאה משמע דשורעניוה ע׳י הקב״ה נעלמו קשה עשי מע׳י
שנית וקשה דכשרק הלק תניא ושרעה שחירף נעצמו נשרע הקנ׳ה נעצמו סנהריב
שחירף ע׳י שלית נשרע ע׳י שנית ושירש׳י ו׳ל שם כעצמו לא היה נווי כל כך לכך הקכ״ה
שרע כענמו וגא מתכיי׳ כל כך ראינו דומה מתבייש מ; הגדול כו' משמע רעל ידי שליה גרע
עשי ואי משום רהכושת מדונה מכל מקום על ידי הקנ״ה העונש ייתר מדוכה ועוד ועונש
שרעה וסנתריב מיתה היה ול 14כבשת תניא פצתא ועוד דכהגדה דרש והכיתי כל ככור תני
וגא מלאך וככל אלה• מצרים תעשה שסעים אני ולא השליח משמע ועונש שרפה כיון דע׳י
הקדוש כרוך הוא היה העונש קשה עשי לכך נראה דהכי קאמר שרעה שהעיז שניו וחירף כעניי!
נכך ענשו מדוכה שנשרע ממנו הקדוש כרוך הוא כעצמו סנתריב שנא העיז שניו ונא הגיא אלא
ע׳י שליח נפרע ע׳י שליח :
*כאין כרכה מנויה בתוך ביתו של אדם אצא נשכיל אשתו וכי האי גונח איהא כינמות
השרוי נ נא תשה שרוי בלא כרכה שנאמר להניח כרכה אל ניתך והגיעם
נראה כמו שכתב הזוהר פ׳ כראשית וזה לשונו תא תזי נומנא דנר נש הוא ככיהיה עיקרא
דניתה ניתכו בגין דשכניתא לא אתעדי מן ניחא כנין ניסהו כמה דתניין ויכיאה יצחק
האהלה שרם אמו דשרגא אתדלקת מ״ם נגי; דשכינהא מתא לניתא רזא רמלה אימא עלאה נא
אשתכתא לגביה רכורה אצא כזמנא דאהקנת ביתא והתחברו דכר ונוקבת כדין אימא עצאה
אריקת נדבתן נכרכה לון כגיינא דא אימא תתאם והו' .ונראה דהיינו הא ראיתא כסש׳ג
שאכלו עשרה דברים נאמרו ככוס של נרכס המזון יחד מנייהו הא דמשגרו לאינשי ניהו נמתנה
ומשרש התם כ• היכי דתתנרך דניתהו ואהז׳ל איה שרה אשתך דלנך שאלו לשגר לה כוש
'של כרכה הגיעם נראה דדוקא אשתו של אדם מסוננת לכוס של ברכה לשי שהמכר׳ ברכת
הפז!! על הכוס הוא מושך שש ע כרכה העליונה מלמעלה למטה ומתברך נמו שהאריך כזוהר
ריש ש ׳ עקב נמגא רכוס של ירכי ,התוו; כיה ישועות הוא ומלא ששע כרכה עליונה ועל
ידו הנג יה שרויה כביתו לכך נכון לשגרו כמתנה לאשתו כדי שהתברך ממנו דכיוי דהאשה

M

חיים

דג

שיקרא דכיתא ואין שכרכה מצויה בנית אצא כשבילי נמצא כשהיא שזהה כוס של כרכם ונוהכדך
הכית ממצה תוספת כרכה כששם רב כדאשכתן נכרכת כמיס יכתיב כהו זאבי אכדכם שהקנים
מכרך לנהנים המילה ועל ידי ק נמשך כנרכה נששע מן הנהגים על ישראל וכתיב ואברכה
מכרכך שהוא יתברך מכרך תחילה בהמנוך מהכעס שפירש׳ .וכן משפע שם כספ׳ג שתכנו
דקאפר ליס רב נחמן לעולא צישדד פר נעת דכרשתא לילתא ואפל ליה הכי ׳אפר גני מתנן
אין שרי כעצה של אשם מהכרך אצא פשרי נשג :של איש שנאמר וכרך שרי נמקי שרי נכנה
לא נאמר ונו׳ השסע דהא כסא תניא דעולא הכד דברכם הנדת לאו נאשם תניא אלא נתת
ולה־י לא כעי (שדורי לם כסא דנרכתא לילהא אכל למ׳ד משגרו לאנשי מהו ש׳ל דאין
הכרנם מצדם כביתו של אדם אלא נשכיל אשתו הדאסריבן ככא ולכך פבגר לה כזה של כרכה
כדי כהסכרך מפנו !שכדע הושפס כרכה כמשה :
אם הלנה כמותי הרוב זה יוניה לכאורה ידמה הפאי כוכיה דכדיז דוקא  pההרזכ ואשת
הפיס וכותלי נים המדרש ונראם לשרש דכי היכי שנזדמן צו לרני שמעון כן
יוחאי ורני אליעזר כנו מפרה ללפוד כה נכים הפדרש ואיבת .נהו הרזנא זעינא דסיא
להסשרנם פהן כן היו רגילין לכנוס נזפ :שדרש ולנסוע חרונא ונתקן אפס הכניס להכשרים
מכן אותן התלמידים דדהיקא צהו פלתא והכו כניס המדרש תפיד כרשנ״י ונע ונא ר'
אליעור להוכיח שהנכם כמותו ורכריכם כסלה לגנים אף על נב שהן מרובין לכך אפר אס אפס
שכלכם כמותי ודכריכם כעלים לנגדי יתנוה מקום וועד מדרש שלכם והפתיל נהדוב שהיה
לצורך כית המדרש כדשי' ואמר הרוב זה "כית שיהא נעקר מכאן ואפרו לו אץ פביאין ראיס
מן ההרוג שי׳ אץ זה ראיה דאף על נב שנשקר ארכע מאות אפה אכפי יכונץ הסנפירים
לנשת שמה ולהתשרנם מפנו אי נמי אששד נע גשרנם כתלמידים כנא המרזב ואין וועד המדרש
יתכעל על ידי כך הור ותמר אמת המיה "כיה שיחזרו לאחוריהם ולא יהיה פיס לתלמידה
לשתות ויהבעל המדרש אפרו אין פכיאיןרתיש כדשי' נכי הרוב  .תור ואפר נהלי מיז הנוררש
יזניחו שישלו ולא יהיה מקום לתלמידיה נהתוועד שפה לשך נער כהם רמ יהושע שאם נשנו
כדברי רמ אליעזר לא היה נאפת מקום מדרש נתלפידיס ללמוד נו והיה מדרש זה כעל וכיין
שזנזל רני אליעור נכנוק כהוכחות הננו נבך נסע עליו עסה זנרכזכו שהנוזנזל תנמיד הכם
נדיב וידוי :
לקד ,העוצם שלי :סיסים שליש נר,טי :יכו' העעס שלקה העולם שליש דוקא נראה משום
דאין כעונש פתקייס כשמות פשנשם וריקים עמודי עולם אי נפי כשני צדיקים והקדוש
ברו־ הוא צדקו של עולם מצערף עמה; רתק שזה דבר יכול לעמוד נבדר פסלתא כרעי אוק
העושה מעה כשת ושלהן ומנורה ננניר פשנתת כרעי צא עניד נהו ולכך אפרו על שלשה רכריה
העולם עומד והשונים קייס רלא שני לכו ;:תות ונזה ניהא הא דאיתא כמדרש איכה רבה
נשעה שקה רבי ייהנן קדה רכי צדוק תמר ויה קדם הדין שכא נזתרא אס קהים אמר ליה
היק• אלו הוה עיר תדא רכוותיה כו׳ לא •נונית להון יגיעפא כדפי' דאצו כוו בירזשנים כני
עמודי עולם נדני ורוק היה הקדוש כרוך היא מועדף עמכן והוו לה! תצתא ואז היהה מתקיימת.
וכשרק במה מדליקי; ראמר ליה רכי שמעו; :־ •:הניעור דיו נעולה אני ואתה עעמא ומי כדשי'
רא! הוו נהו תלתא ענ ירי נירושו יתנרך .יכו :ניהא בערוה שנא בקש אברהם על :תות
מעשרה משום דכשעא דקרא משמע שנש: :שם היה מבקש על כל הפשה כפקומוס 1כ־כ
הרמייה !'ל נמנא רבעשרה יניעו לכל שיר ■::ש וכקדוש נרו־ הוא צדיקו :נ עונה •נערף
נ'כנ אהה והוו לש! תלתה ככל עיר ואו היה ־::ר ;הן להתקיים .זיני אליעזר הגדולנמי היה אהד
משלשה הצדיקים שהעילה עזמד עליהם נמצא ששניש תעזנם היה מהקייה פ; ירן נשך כששרכזהו
ושנעו ננכודו נענשו ולקה העולה שליש רהייוו כשי הלקו שהיה מתקיימת על ידו אי נמי
ה׳ק לקה העולם כניס העולם •::־,ים וכליש העולם בתעיס וכו':
מקום :נח; ב.י רבי אליעזר עידו ;;רף בכמה דוכהי אנכמן נהיה כ 
ביד החנפים הגדולים לענו :כראות עיניהם כרבי נפשן בן יוחאי בברק
בתה תדליקי! ורבי יוחנן בסרק חנק דיהבג בהו עינייהו ונענשו גל של עצנוח

על

שעעא דבונחא נראה עשוה דשרייני .׳« *׳ל .*,עא ת*י'ן א«*ר תש^ ,ה.,־ת י«ק< בו
ונשפה צדיק נתור יחיד בדורו כרבי אליעזר וחבריו דבוקה בו ית' אשי׳ בחייו

בפו שכתוב ואשם הדבקים בה' אנקיכם חיים כי על נן השפע יורד פאתו
יתברך על נשפר״י הסיד לא יברר שנסית וזה שד הנביאים שהיו גוזרים
ומתחדשים בדבריהם אותות ופובסיש ד על ידי צינור השפע היורד פאתו
יתברך עליהם תמיד היהה פיהם ומאמרם כמאמרו של הקדוש ברוך הוא כאלו
הוא הגוזר ומקיים וזה שעם משמו ש; משה שהוצרך להכות על הכלע פעמיה
לפי שע״י נעשו שבעם עליהם והמר ::ש צא המורים נפשק צינור השפע שהיה
יורד עליו תמיד מאתו ית׳ ונחשב בשלנו אז פעולת עצמו לא פשלתו יתברך
על פ! לא יצאו מים בהנאה ראשונה ,׳:משר הרגיש בדבר מיד השיר בעכו מלבו
והבין לבנו ::ראשונה ונחה עליו רוח ה' שפע צינורו :בתחילה לכך בהבאה
שנייה יצאו מים רבים :י אז שעונת ׳־.ברך הימה זאת וכיון דלט כל רבי
אליעזר וחבריו היה דבוק ט ית׳ ,׳.:׳רייני דעינא בצבא הניא לרך היה נח
אות ומופת בעיניהם ;שש ולשרוף בבל מקום שנחנו עיניהם
זהבידם נחדש
ני תחת ה' היהה זאת באלן ד,׳מ •חברך נותן עיניו גוזר ופקייה:

’

ש אין צריך לומר חדשים :׳;:יש בירש"י ז״ל אבל ישנים בחדשיה שביר
דף
י רמי וזה תימה דבמושבמא קחני בהדא אץ פערנין עירות
כפירות והפילו חדשים בחרשים וישרה בישנים והין צריך לופר חדשים בישנים
ישנים בחדשים  .ושר דצריש בברייתא אין צריך לזמר חדשים הארבע וישנות
משלש דאין מערבין וכולי משמע דמיו שערכין חרבות בישנות קאמר וקשה דא״ש
מהי קאמר משני שאדם רוצה ליי,;:׳ סדריה כיון דלוקה רוצה ליישנן חדשות
עדיני ליה וכה שבירש״י ז״ל דקת' אשיש דמיה; של חדשות זהו דוחק לכך נראה
דיבנות בחדשות :מי אפור לערב בררמני במוהשתא והפעם מפני שהלוקח רוצה
לישנן והבי גרעינן בברייתא אי! צ'צ חדשות משלש וישנו‘ מארבע פי' וקא מזב;
הרשות דאין מערכין אלא אפי׳ חרשה מארבע וישנות פשלש אין פערבין מפני
משפע מדברי הרפב״ם ז׳יל ומי גרש׳
שרוצה לישנן ובן גרים רב אלשש ; צ
במתני' וחין צ”ל ישנים בחדשים ;ירח שבי וכן משפע תדברי הרמנ׳ם זיייל;

איזהו נשך פרק חמישי
המלן “

הלע בחמשה דינרין שאחים חפץ בשלש נקש הנך תרתי משים
,
דבהיבי בקרא נשך כשף ;,:־ אוכל אע'נ דכתיב נפי נשך בל דבר
פ׳ים הנך תרתי כתיבי בחדיא :
ודמה חלק; הכתוב לעטר עציו ::ני ;אוץ כמט המופנות והם תאמר למה
שנת כנכון לכתוב כסכך ;מ ממן בנשך ובנשך לא ההן חשך ו״יל
כיון שהוצרך שי לאו׳; וכו' וככי ;נסה דאיצפריך לשנות הלשון דהא דעובר
משני לאוין צכקא לן מדשפך נשך ,׳סרביה זה לזה כדאמר ב?מ1ך דנשך ומרבית
קהי

1“:

פפו*

עמוד ה איסורים שתן לשמים ולבריות

יראים

יפתוה ואם אתה אומר עשרה (יד) אלא מאה וד׳ אלף כשאתה אושר ימים ב' פתחת הלנה (טו) בעדים
,פרש במרובו שהרי כשאתה אושר אלף וריבוא לא ננעלת .ותניא ר׳ אושר לא הרגו נהרגים (טו) דכתיב
:אשר זמם אלשא בלא הרגו משחעי קרא מדלא (יז) כתיב באשר עשה ואע״ג דבהרנו הוה ליה (יה) לטימר
מק״ו אשרינן אין עונשין שן הדין וילפינן שקראי בשבות פ״א [ה' ל].
סימן קפ (א)
 *vלאתונה .לאתונו איש את עמיתו .הזהיר הכתוב בפ׳ בהר סיני לא תונו איש את עמיתו ויראת
מאלהיך אני ה' .ותניא בת״כ ומייתינן בהזהב [נ״ח ל] באונאת דברים הכתוב שדבר אתה אומר באונאת
דברים או אינו אלא באונאת ששון כשהוא אושר אל תונו איש את אחיו הרי אונאת ששון אטור הא מה
אני מקיים לא תונו איש את עטיתו באונאת דברים הא כיצד אם היה בעל תשובה אל יאשר לו זכור
מעשיך הראשונים אם היה בן גרים אל יאשר לו (ב) פה שאכל נבילות וטריפות ילשוד תורה שנאמר מפי
הגבורה אם היו יסורים באין עליו או מקבר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב הלא יראתך
כסלתך וגו׳ .וכשם שאונאה בדברים כך אונאה בעין רע שאמר (ג) פני רעים שמסור ללב .כדתגיא (ר'
יהודה אומר ויראת מאלהיך ותניא) בהזהב [רי״א] אף (ד) לא יתלה עיניו על השקה בשעה שאין לו דמים
שהרי דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך .ותניא בהזהב לא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה
ובמצות אל תונהו למדנו שלא הזהיר הכתוב באונאת דברים אלא ליראי ה' אבל אם עבריין במזיד הוא
אפילו בדבר אהד ולא עשה תשובה רשאי להנאותו (ה) בדברים  .והיינו דאמריגן במנילה בסוף הקורא את
המגילה [ל״ה נ׳] האי מאן דסני שוטעגיה שרי לבזויי בג׳ וש׳ (ו) .כדאטרינן בטו״ק [׳״• א') שגדה רב יהודה
שאן דסני שומעניה ואמר (ז) ר׳ אמי האי שאן דעבר אדרבנן שרי למקרייה עכרינא .והיינו דאשכחן במדרש

תועפות ראם
הפשר .מועט נצ״ל( .יד) עשרה או אינו אלא כו׳ כצ״ל וזה לשון הת״כ פון מצורע אם א״א ׳נרם משרה או אינו אלא מאה
אצא מאתים אלא אלף אצא רנוא כו' וא״כ משנ"ר מאה וד׳ אלף ט״ס תינה יל' וצ"ל ור׳( .טו) הלכך כצ״ל( .טז) הרגו אין נהרגים
דנתיג כצ״ל ונ״ה ננדפס אלא שנהוג שם ר' יהודה אומר ולפנינו גריני אומר( .יז) מדצא כתינ כאשר עשה כו׳ .מינו לשיטתו שכתג
לעיל סי' ׳״פ נפי׳ המשנה דמכות ה' נ' א״ל הרי כנר נאמר לעשות לאחיו והרי אתיו ק״ם פי' מלעשות דריש דמשמע לעשות ולא עשה
ור״ל ממה מוכח דגם כשלא נהרג ח״ניס אגל מיעונוא צפטיר ננהרג אין כאן וכמשכ״ש נניאור׳ ושפיר סייס כאן ואע״ג דנהרגו הוצ״ל
מק״ו אמרינן אין עונשין מן הדין ודלא כפרש"׳ מכות נ' נ' שכתג נרה״ע הרגו אין :הרנין דכהיג כאשר זמם ולא כאשר עשה עכ״ל
דמשמע מדנריו דמיעושא דכאשר ומס נא למור ננהרג ולאפוק׳ מק״ו וגס מש״כ יש"’ שם ה' נ׳נמשנה ד"הלעשוח לאחיו אין ר״ל לדייק
מחינה לאחיו דמייתר כמש״כ הפג"׳ שם דא״כ לחנס תפס רש"׳ נפי' המשנה תינה לעשות וגס הוא סותר לפי׳ דדף נ' שלא זכר הסיום
דתינת לאחיו אצא כיונה רש"׳ דלעשוח משמע שעדיין לא עשת יכמש״ג היראים והיינו הך דכאשר זמם ולא כאשר עשת שכתנ למעלה אצא
דנהא חולק על היראים דהיראיס לא ס״ל מזה מיעושא לפעור נהרגו כנ״ל אנל רש"׳ ס״ל דמזה מיעוסא דצא נדרוש ק״ו להרגו וכ״כ רניכו
ירוחם נמישריס נתינ נ׳ ח״ז נזה״ל ונראה לפרש״׳ דה״ה אם הלקו אין לוקין מפעם כאשר זמם ולא כאשר עשה עכ״ל דלשיסת רנינו הרא״ם
אם הלקו אין לוקין משעם דאין עונשין מה״ד ולשישה הראנ״ד אס הלקו אי; לוקין מגז״ש רשע רשע ע ”"ש נניאור׳ אוח י' .ולענין ממון
לשישה רנינו הרא״ס לכאורה נראה כיון דנממון עונשין מ; הדין נמש״ס נניה הלו׳ חלק ראשון סי' צ״נ אוה י׳ הדין שתן דאפילו שילם
ע״פ ע״ז ח״נין לשלם כהר״י נהיס־ נ״ק ד״ד נ׳ ד״ה ועדים מיהו אין זה הכרח דאפשר דס״ל כמש״כ הרישנ״א נחי' למכות ד״נ ע״נ
וז״ל דאע״ג דפעמא דאמרינן שאס הרגו אין נהרגין היא מפני שאין עונשין מה״ד ונכי ממון עונשין מה״ד מ״מ לא חלקה תורה וכיון דגני
קטלא קיי״ל כאשר זמם ולא כאשר עשת ה״ה לענין ממון אע״ג דהוי כדין אהדור׳ שאין הפסוק פי׳ לצדדין עכ"ל ועיי״ש נניח הלו׳ אות
׳"נ שכתב לדנר נרור דיש פירנא על הק״ו דממון די״ל מת צכאשר זמם שנן ח״נ נם ננפשות תאמר נכאשר עשה שפשור כנפשות ומש״ה
יפטור נס נממון ע״"ש שייחס זה להריסנ"א וא״כ נס דעת רנינו נעלמה נזה כמאן ס״ל( .יח) ליה .צ"ל לן.
(א) כנראה דלג הסופר נכ״< פאריז סי' קע"ש .המעתיק .יעיין להלן סי' רי״ג משכ"ש דצ״ל ס" קע״ט גר צא תונה  .והוא כנדפס כי'
נ״נ ע״״ש כל הסימן ואח״כ צ״ל סי׳ ק״ם לא תונו איש את עמיתו הזהיר כו׳ והוא ננדפס סי׳ נ״א( .ב) לו זכור מעשה אנותין
אם היה גר ונא לצמוד תורה לא יאמר לו פה כי' כצ״ל .שם חדש .וכן צריך להגיה נסמ״ג לאוין קע״א( .נ) שמראה
פנים רעים כצ״ל[ .הנרא״ד]( .ד) ר' יהודה אומר אף כו' כצ״ל ועי' ח״א מהרש"א פסחים קי״נ נ' ומה שסיים שם ויש לחלק ׳"ל דר׳
•הודה איירי נשעה שאין לו דמים והוא אינו רוצה ליקה כמנואר נת״כ נדנר׳ ר',׳ אכל נפסחיס שם מ״רי אף פרוצה לקנות דהוי חה״ש
נה״ח אס לוקח נלא דמים כדאי׳ ניומא דפ"י וכ״כ נהתו״ה לת״כ פס( .ה) להונותו כצ׳ל יכן נסמוך צ״ל כן( .ו) פי׳ ג״פא שט״א
פי' אחר נן גויה או נן שפחה פי׳ אחר נערת שמתא כדאתרינן כי' כצ"ל וכ״ה נסמ״ג שם .וכנדכ״ש הסר הפי׳ האמצעי ועיין פרש"•
מנילה שם .ונטו״א דקדק אהא דמותר לנזות את אמו אע״פ שהיא צנועה וכשירה יכתג דרג אשי לטעמיה אזיל כסנהדרין נ"נ א' וכ״כ
הערוך ערך סן ועיין מנ״א סי' קכ"ח סקס״ג ונפילה׳ מס' סיכה ובנדרים ס״ד א' ר״ן ד׳ה ר״א( .ו) ואמר ר' אמי [שנת מ' א׳] האי

*

ספר

עמוד ה איסורים שרע לשטים ולבריות

יראים

פז

(ח) מנין ההוגה אותך שא,תה רשאי להנאותו ת״ל עמיתו פי׳ כיק שהוגה אותך הרי הוא עכרין ואינו אתך
בתורה ובמצות .וצריך להזהר מאונאת דכרים דאטר רב חסדא [כ״» ":ע 6׳] כל השערים ננעלו ושערי
אונאה לא ננעלו שנאמר הנה ה' נצב על חומת אנך ובידו אנך  .ואמר ר' יוהנן משום ר׳ שמעון בן יוחא
[נ״יו נ'] גדולה אונאת דברים מאונאת ממק שבזה נאמר ויראת מאלהיך ובזה לא נאמר ויראת .

סימן קפא

M

גר לא תלחץ .הזהיר הכתוב בב׳ מקומות על לחיצת הנר כדכתיב ונר לא תונה ולא תלחץ (א) וכתיב ונר
לא תלחץ (ולא תהיה לו כנושה) לחיצה זו איני (ב) יודע מה הוא אבל מדתניא בהזהב [נ״ט נ'] הלוחצו
עובר בג׳ לאוין משום לא תלחצנו ונר לא תלחץ ולא תהיה לו כנושה (נ) ולמדנו מסוף איזהו נשך [ירה ל]
דאמר התם כי אתא רב דימי אמר מנין לנושה בחבירו שאסור לעבור לפניו פי׳ שלא יראה כתיבע ת״ל לא
תהיה לו כנושה למדנו פי׳ הלחיצה שילך עם [הנר] לפנים משורת הדין ולא יעמיד עצמו (ד) לדין ולא
יבקש עקיפין וענינין להכאיב ללבבו.

סימן קפב [ני]

אלמנה

ויתום לא תענון .הזהיר הכתוב בפרשת ואלה המשפטים כל אלמנה ויתום לא תענון פי׳ לא
יענה אותם לא באונאת דברים (א) ולא בדברים רעים ודבר זה אפי׳ בכל ישראל אסור ולא
הוצרך הכתוב להזהיר עליה; אלא לעבור עליהן בב' לאוין.
תועפות ראם

מאן כו' לפנינו שם אמר רנא ובנדסס ונסמ״ג שם איתא ואמרינן כמי וארצי גס כאן נתהווה בטעות ר' אמי [הגרא״ד] .מיהו כנדה י״נ נ׳
גני המקשה עצמו לדעת ר' אמי אמר נקרא עבריין ואפשר דדוקא מה אמר ר׳ אמי נקרא עבריין ועיין נדה י״ב א' שר׳ אמי אומר שם
כל המקיים דברי חכמים נקרא צנוע וע״״ש בדברי רנא ועיין נס' כלילת המנורה מערכת העין אות א'( .ח) במדרש מנין ההונה אותך
כ1׳ וכ״ה בסמ"ג לפנינו יאבל נהנמי״י פי״ד מהל' מכירה הס״ו כתב ע״ש ס״ה בשם המדרש שאס הונה עצמו אתה רשאי להונהו ועיי; הגהת
רמ״א צחו״מ סי' רכ״ח סעיף א׳ ונסמ״ע שם סק״דולא ראה דברי רניני פה שכתב פי' כיון שהינה אותך ה״ה עבריין כו׳ ומטאר
כהעיר שושן וכ״כ נס׳ חפ״ח כלל י׳ בבאר מים חיים אות ל״א ומה שהקשת שם הסמ״ע •י״ש אם הונה אותך יותר מאס הונה אחרים
לק״מ דאם הונה אחרים צריך לדון בדבר עם מי הצדק ואכזר לדון אותו לעבריין עד שיתברר היטב שהונה לאותו אדם על חנם ומש״ה
נקנו המדרש דבר פשוט אס הונה אותך ואתה יודע בודאי שהונה אותך על לא דבר אתה רשאי להונותו שאינו אתך בתורה ומצות וע״״ש
ננ"ח נשם מרדכי הארוך וז״ל המכילתא משפטים ריש פי״ח ומנין שאס הוניתו שהוא יכול להונך ת״ל ונר לא תונה ועיי״ש בברור׳ המדות
ועיי; ננל"ע דרוש ס״ח שפי' הכתוב דלא כדברי רנינו נשם המדרש.
(א) תלחצנו כצ״ל ובנדפם חסר מקרא זה .־ (ב) א"י מה הוא .כתב השם חדש אע״ג דבמכילתא משפטים פי״ח אמרו ולא תלחצנו בממון
וא"כ אמאי קאמר א"י מה הוא ואפשר דכוונת רביני כיון דכתיב תרי קראי וצא הלחצט וצא תלחץ ,על הכתוב הב' ונר לא תלחץ
קאמר לחיצה זו א״י נו' עכ״צ ואני אומר דכוונת רנינו צפמש"כ בנדפס סי' נ״ב ובכלל לא תונה יש אונאת ממון ויש אונאת דברים ועיין
להלן ס״ס רי״ג בביאורי ועז״א רבינו לחיצה זו א״י מה היא פי' מאי איכא נין אונאת ממין ללחיצת ממון עד שפי' שינך עם הנר צפנים
משוה"ד נו׳ וני׳ רנינו בגמרא כמש״כ רש״י נב״מ נ״ס ב' ה״נ נו׳ ודלא נמש״כ הריסב״א נחי׳ שם ע״ש הראב״ד הלוחצו נמי בג׳ ולא ידענא
היני כתיב אלא מדל נעבד עברי לא תרדה ט בפרך דהיינו לחיצה וכש״כ דנן חורין הוא עכ״ל ועיין רמנ״ס פי"ד מהל׳ מכירה הט״ו
ובהגהות חדשות לסמ"ק סי' פ"ח( .ג) בנדפס כתוב ונר נכלל ישראל הוא למדתי דומיא דלא תהיה לו כנושה ופי' דלא תהיה לו כנושה
למדנו בסוף כו׳[ .הגרא״ד]( .ד) עצמו על דין תורה כ״ה כסמ״נ לאוין קע״ב וננדפס חסר מן ולא יעמיד עס״ס ועיץ בהגהות
חדשות צסמ"ק סי' פ"ח.
(א) בנדפס ממון וכ״נ לכאורה[ .הנרא״ד] .ולשון הרמנ״ס נסה״מ ל״ת רנ״ו שלא יענה אותו צא במאמר וצא במעשה עכ״ל וא״כ שפיר י״ל
גי' הכת"׳ לא באונאת דברים היינו במאמר ולא בדברים רעים היינו במעשה ונס' חרדים פ״ד מל״ח נפה וקנה כל יום כ״נ כ״ד
נתב כל אלמנה ויתום צא תענין צ״מ בממון אלא אפילו לדבר בהם בקושי הוי עינוי עכ״ל וזהו נמש״כ היראים הנדפס לא בהונאת ממון ולא
בדברים רעים פי׳ ל״מ בממון אצא אפילי בדברים ומש״כ רטנו וד״ו אפילו בכל ישראל אסור כו׳ לעטר עליהן נב׳ לאוין תמה סליו בביאור
ווי העמודים דנמכילתא משפטים פי״ח משמע דבי; לר׳ ישמעאל נין לר׳יע אין חילוק נין יתום ואלמנה לשאר כל אדם אלא דר״י יציף שאר
כל אדם מדלא כתיב לא תענין ור״ע ס״ל שדבר הכתוב נהווה ואיך כתב רטנו דניתוס ואלמנה לחוד קא׳ לאו זה ולא בשאר כל אדם ונס
השם חדש דקדק מהמכילתא ע״ד רטנו הרא״ם ע״״ש אולם בס' משנת חכמים סי׳ ז׳ יבין שמועה אות א' כתב דדוחק לומר דצכ״ע ה״ה
כל בני אדם הן נלאו דלא חענון אלא דמשמעות דורשין איכא בינייהו דמר מפיק לה מלשון לא תעמן ומר ס״ל דדיבר הכתוב בהווה דז״א
כי' יעיי״ש שמפרש דר״ע פליג וס״ל דדוקא אלמנה ויתום חהו דעת הרמנ"ס בטפ״ו מהל' דיעות כמו דקיי״ל דהלכה כר״ע מחנירו אלו
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צאן .כני יזנואויז פ' דהיינו שיהא
השנים שנ תנואות וצא שנת
שיפו; יו' .נרה או הונירה פ'
שהוא נים צ ה שצת יהי' תניאות
פיצה צו פי' .יז״צ כי ׳־!ספר
הגואות הוא חוכר צך פ' וצה
כתיב פכי משמע אפי' שצש
נג'
צפפיייס
הנואית אוכצ
שנים ’צשיזי הנים צ״צ בטחי
ס!יס וגאדי׳ת .צשתין:
סרק ו הלכה א1 .הרי אונאה
ינריס צ״צ !ו אונאת דנריס:
הלכה ב .כיצד היו חוצאיס
נאים פניי 1רו׳ כיצד חיותי.
וא״ת עצה טונה אני צוין; לו
הרי הדיר מכור צצב [יכ״י
יז׳ייז .לכה צא' ני נוי! יכל
-,יראת
נו
המישור צצב נא'
חאלהיך הלכה ד .ואכלתם
לשונע שיהא אדם אוכל הרנה
ת׳ לשונע מיותר ד״א ואכלתם
[נכ״י יז״יז.
לשובע מיותר
לשוי<'1
ת׳
כו׳}
[רשגג״א
מיותר .ד״א ואכלתם חייתי
ולא
אוכל
(וה״ג •ואכלתם

ים ה״ל שנים חננה מאת עמיתך • אחי־ היובל סטיך ליובל ־ סופלג מן היובל מניין וזיל לפי רוב השנים
לגאול פחות משתי
עולה•!j!/לו מן
שביעית
ולא
ירקון
שנת
ולא
שדפון
שנת
לא
•
תבואות
שני
/1/
 .ץ .ן ״״
,״_! <ז ,,,׳ .״ ״.,״״״,,.׳״
תרבה מקנתו ולפי מעוט השנים תמעיט מקנתו ■
המניין • נתת או הובירה עולה לו מ; המניין ר׳ אלעזר אומר מברה לו לפני ראש השנה והיא מלאה פירות ־ יבול יאמר לו הניחת
לפני מליאה ■בדרך שהנחתיה לפניך כליאה ת״ל בי מספר תבואות הוא מיבר לך • פעמים שאתה אובל ממנה שלשת תבואות לשתי שנים :
ך ולא תונו איש את עמיתו זו הונאת דברים יבול זה הונאה ממין כשהוא אומר אל תונו איש את אחיו הרי אינאת ממון אמורה
י?
דא מה אני מקיים ולא תונו איש את עמיתו הרי הונאת דברים  □ :כיצד אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך
~
הראשונים מה היו ואם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מה היו מעשה אבותיך • כיצד היו חליים באים עליו היה קובר את בניו לא יאמר לו
כדרך שאמרו הביריו לאיוב הלא יראתך כסלתך תקותך ותום דרכיך • זכר נא מי הוא נקי אבד ואיפוא ישרים נכחדו • ראה המרים מבקשים
תבואה מבקשים יין לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא לא מכי חיטה מימיו רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ולא יאמר
לו בכמה הפץ זה והיא אינו רוצה ליקו
ואם תאמר עצה טובה אני מוסר לו והרי הדבר מסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך בל
דבר שהוא משוד ללב נאמר בו ויראה  J :ועשיתם את הוקותי ואת משפטי השמרו ועשיתם אותם ליתן שמירה ועשייה
ונתנה הארץ פרית ואכלתם
לחוקים ושמירה ועשייה למשפטים • וישבתם על הארץ ולא גילים י לבטח ולא מפוזרים 5
לשובע שיהא אדם אובל הרבה ושבע דברי רבי יהודה • רבן שמעון בן גמליאל אומר אך .אינה סימן ברכה אם כן למה
נאסר ואכלתם לשובע • אוכל ולא נוסי • דבר אחר ואכלתם לשובע שלא יהא דבר חסר טשלחנו שלא יהיה עולה לו
וישבתם
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פרשה ג אל שוני איש את אחיו וט׳ כל הדא הלכתא בם׳ הזהב )«( :אין
לי אלא חגר לשגר פירו׳ דהא כתיב איש אל אחיו דמשמע אחיו
הוא בתגרות וקראי בתגרי משמע דכתיב וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה
משמע אחיו הוא בתגרות במי שדרכו למכור ולקנות קא מיירי אבל תגר להדיוע
או הדיוט לתגר ואפי׳ הדיוע להדיוע אנו צריכין אעפ״י שהוא אחיו בהדיועות
מנין שיש בהם דין אונאה כדסרשי׳ וכו׳ .הדיוט לתגר אין לו אונאה משוס
דידע וקא מחיל( :י) אחר היובל סמוך ליובל מופלג מן היובל מנין פי׳ שיוכל
אדם לקנות שדהו מחבירו שהרי לא אמר הכתוב תקנה מאח עמיתך אלא אחר
היובל שהוא סמוך ליובל ת׳־ל לפי רוב השנים וכו׳ מקרא זה בא ללמדנו לפי
#ירכו שיוכל אדם למכור את שדהו סמוך ליובל או מופלג אבל עיקרו לא בא
אלא להזהיר את הקונה שיזהר במקמו שלא ירבה לו בדמיו אס הוא סמוך לפני
היובל ובא להודיע כי השדה תחזור לבעליה ביובל .מיהו אס ריבה לו בדמיו
או מיעע אין לו אונאה .שהרי אמרני אין אונא׳ לקרקעית :במספר שני תבואות
ימכר לך [לא] שנת שדפון וט׳ פי׳ שאינה עולה למנין שתי שניס שאמרני שאינו
מותר לגאול גפפות משתי שנים של תבואה .פעמים שאתה אוכל ממנה שלש

תביאות בשמי שנים פי׳ בחרפי ואפילי אס מכרה לו נר״ח סיון והיו תבואות
אפילות ולא נקצרו באותו זמן ובסוף שנה שניה לפני סיון היו מרפי .והיו
ראוין ליקצור קוצרה ומחזירה לו על ידי גאולת דמים דהא כתיב תבואות הוא
מוכר לך רבה אצלו תבואות:
ן• ר׳ יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על מקחו ויאמר לו בכמה חפן
זה והוא אינו רוצה ליקס מפני שגונב דעתו שהוא סבור שיש בדעתו
לקנותו והוא אינו אלא מתלוצץ בו והרי היא כסך שמן מפך ריקן מפני שהוא
גונב דעת חניכו שזה סבור שתכבדו ואינו אלא מתלוצץ בו ובתוספת׳ תפר׳ מפני
שמשביח דעתי של מוכר .ודומה שנא על הפי׳ הזה שפירשנו שמשביח את דעתו
על דנר מנס וליצנות וגניבות דעת( :ד) שיהא אדם אוכל הרנה ושבע כלומר
יהיו לכס סירות הרבה ותוכלו לאכל מהן הרבה עד שתשבעו .אף היא אינה
סימן ברכה שלא ישבע אדם עד שיאכל :ולא אכילה גסה פי׳ אכילה גסה אינה
לשבע אלא פשעידי“ו נלע"ז :וישבתם לנעח עליה לא מפחדים עליה ולא גולים
קשיא לי הא דרשינן ליה לעיל ולמה לי למכתב זיהנא אחריתי .ואינא למימי
דקמאי אנעחינהו שלא יגלו ממנה לחוצה לה .ובתרא אנעמינהו דאפי׳ממקום
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חגהדת ובאורי הגר״א
רצ״ל • ■[ :הלבה ג .לנשס.
<" jר״ל לצור נהם נסמים
הצייר):
גוף
קונה
שהויז
הלכה ה .ושתות צתקת צ"צ
שתות ציזקיז .ושליש צ״קת צ״ל
שציש למקיז :הלכה ו .יורשם
מי .שהוטל
שיש אונחה עד
תייתר .מ׳ שהוטל עציו ירו
על העליונה רצה אותר תן צי
מעות' או תן צי מה שאוניתני
כצי׳ל פ' דתי שנתאנה ידו על
העליונה אס רוצה אותר תן לי
"ה שאוניתי ואין הלה יר.ינ
לומר תן לי החקיז ואני אחזיר
לך הדחיס דאותר לו ננר קניתי
התקיז נכדי שוויו והשאר חייג
אתה להחזיר לי או אס רצה
אומר לו תן לי מעות' שאני
חוזר מהתקח ואין הלה יכול
נותר אחזיר לך מה שאניתך
דיכול ניתר לו היון שאניתני
נתנטל התקת  :הלכה ח .תקנצו
תתני פ' היינו תדת חסידות
והא יקתני אין לו עליו אלא
תרעומות היינו אס אינו רוצה
להנלו תתנו :היכר .ס .ח״ל
אנא איש את איש איש את
אשה ['ו)אשה את איש ףו]אשה
[1את] אשה תנין [נאדי׳א .אייל
אלא איש אשה תנין חייל חיש
את כוי) ת״ל את אתיו ת״ת
איל אלא תגי לתגר ףכו'|
עד חייל את אחיו ת״ת רי״א
אונחה
לו
תגר להדיוט יש
אונאה
הדיוט נחגר אין לו
[נכ׳יי ח״ח .י־יי׳א תגר אין
לו הונחה! !וני! לחוכר רדהו
כציי-ל:
הי'
‘נשעת היינל
הלכה י• תי׳ל נמטפר סכים
תקנה מאת עמיתך .החר ה־ונל
סמוך ליעל ,פ' (אס) [איני!
יודע חלא שתותר שתי שנים
אחר היינל ,ווופלו .דין היעל
מנין ,נפ' דהיינו שאס צא גאל
גני שנים שיגאל אאייר או שחם
הקדיש סכה חי שתיס אחר
היונל שתותר לגאול ,ת״ל לפי
ר יי השנים ,פ' מושמע פעמים
שהוא
פעמים
רג
שהוא

בהר ט ספרא פרשתא ג

משאנ״ץ

אונאה וחטא ראיות שם  :ג יצאו שטרות וכו׳  .ואס לקחם ביותר חשוייס אין ומשמע לאחופלגי ולכך צריך לשאול כמופלג חן היובל תנין" שיכול לקנות:
בהם אונאה • אבל אם מכרן טול אין צריך לחעטם מאונאה דאפילו טלם תיל לפי רוב השנים ולפי חעוט השנים י ושחעינן חינה אחר היובל ומופלג ־
וחייתי לה בערכין [שם  ]:ולפי הענין תזהיר קרא ללוקח שלא ירבה חקנת
מחני פטור ־ כדאמר בנרק הגוול קמא[ב״ק צ״ח• עי׳ מה שכל,בתי על הריי׳ף
9״ 7דב״ח צ"ד־ןהשויף שטרותיו של תכירו פטור  .דאחר ליה ניירא בעלמא כספו לפי מעט השנים שקודם היובל • שהר• סופו להחזירה ביובל ועצה טובה
קח״ל ולא בשביל אונאת הקרקע שהרי
קלחי חינך • ולמאן דחחייב בהו חשים
אין לה אונאה כל כך :ולא שנת שיכון
דינא דגרחי החס קנם חכחיס היא  :הונייה ■  21מנין שאין הוגיה להקדשות תי׳ל את אחיו לא הקדש •
עולה לה לתנין שתי שנים שצריכה להיות
החוכר ששרותיו לבשם וכו' ־ בם׳ הזהב
אונאה מנין שאין הוגייה לשטרות ת״ל ממכר ’ טה זה טיוחד שגופו
[ב״ח נ״ו ]:מפרש דס״ל יש
לפני הלוקח י ובפי התקבל  n'3Jק״ו־ן
לפרוטות  :ך ,ארבעה כסף מכ״ד כסף מכר וגופו לקח ’ יצאו שטרות שלא נופש מבר ושלא גופם לקח • הייתי לה  :שעתים שאתה אוכל
כ1׳ • חפרש בפרק הזהב [מי׳ט : ]:לא שכר אלא הראיות שיש כחם לפיכך הטיכי־ שטרותיו לבשש יש
תחנה שלש תבואות בשני שנים
אל תונו איש את אחיו • זו הגיית טמון יכול זו דהיינו בח־יסי זאסלי’ כגון שקנאה
ט אין לי אלא תגי• לתגר ־ מדנחיב לו הונייה :
בחדש סיון והיו תבואות אפילות ועדיין
לא תונו איש אה אחיו חשחע אתיו הגייה דברים וכשהוא אוטר לא תוגו איש את עמיתו היי אוניית
לא נקצרו וקצרן הלוקח • ושוב עתאה
הוא בתגרות :הדיוט אח ההדיוט מנין • דברים אמורה • הא מה אני מקיים אל תונו איש את אחיו זו אונאת
תבואה אחרת לסוף שנה ראשונה •
דחסתחח קרא בחגרין תיירי החוכרים
וכמה היא אונאה ארבעה כסף טכ״ד כסף לסלע ושתות
והקונים  :הדיוט לתגר אק לו חונאה ־ ממון:
ותבואה שלישית לסוף שנה שנייה והיו
(כאן היתה גירסח המחבר כגירסח ת״כ למקז-ן • עד מתי מותר להחזיר עד כרי שיראה לתגר או לבקי •
תכיאית חריפות קודם חדש סיון וקצרן
שלנו־ ולא כמו שהגיה בק״א • אלא הורה ר״ש בלוד ההוגייה שמונת כסף לסלע ושליש לטקח ושמחו נמצא אוכל לוקח בשתי שני׳ שלש ריבואות :
פרק ך זו אונאת דברים יכו׳ ־ בס׳
שבת״כ שלנו יש דילוג ע׳ש טעות הדפוס הגרי לוד אמר להם מותר להחזיר בל היום אמרו יניח לנו רבי טרפון
שדלג ר' יהודה אוחר תגר להדייט יש
ה,הב 'נ"ח ’• Iי ב אף לא\
לו אונאה הדיוט לתגר אין לו אונאה טקומיגו וחזרו לרכרי חכמים  :ן אחד לוקח ואחד מיכר יש
יתלה עיניו על החקח ־ בתוספתא משרש
והק״א כי׳ גס דברי ר״י אלא שנפל
להם אונאה וכשם שיש אונאה להדיוט כך יש אונאה לתגר • רבי חסני שמשביח דעתו של חוכר  .פי׳ שסבור
שזה רונה לקנות ואיני אלא שהוא חתלוצן
טעות בדפוס ־ וכ״ה בילקיט ,׳כדברי יהודה אומר אין לתגר אונאה משהוטל עליו ידו על העליונה
טי ג ליחן ,שחייה ועשייה לחוקים ת
ת״ק גירסת הילקוט כמו שהגיה הק״א) שהוא אומר לו תן לי מעותיי או תן ל* מה שהוניתני •  Tוכמה
אס קנה מתגר בפחות דידע ומחיל ׳
תהיה הסלע השירה ולא יהיה בה אונאה רבי מאיר אומר איבע ללמוד תשנה ולעשות  :ר שיהא אדם
אוכל ה־בה ושבע ־ ונא יהיה צריך לחעט
והאי דחכר בזול לזוזי הוה צריך :
י מנין לחוכר שדהו בשנת היובל שאינו איסרות מאימה לדינר ♦ ר' יהודה אומר ארבע פינדיונית מפונדיון
אכילתו כשטל להניח ליום אחר • שהרי
חוחי לגאול כפחות משתי שנים • אינו לדיני ־ רבי שמעו; אומי• שמונה פוידיונות משני פונדיונים לדינר:
יהיה שם סירות הרבה •י אף היא אינה
גואל לא קחני אלא אינו חותר לגאול ךן עד מתי מותר להחזיר בכרכים עד בדי שיראה לשולחני *
סימן ברכה ־ שאינו שובע עד שיאכל
דאפילואיהורא נחי איכא ־ ואפילו אם
ובכפרים עד ערבי שבתות שכן דרך השוק להיות עומד בעיירות א רבני •" אלא אובל ולא נוהה • ולא
אכילה גסה י א״נ אינו צריך למלאות
לוקה רוצה יש לו איסורא• כך חפורש מערב שבת לערב שבת * ואש היה מכירה לאחר שנים עשר
כערכין | כ״ט  ]:בפרק המוכר שדהו :
בטנו עך שיהא פותח פה חחחת הבלו
אחר היובל מחוך ליובל י חופנג חן היובל
חידש מקבלה ממנו ואם לאו אין לו עליו אלא תרעומת ונותנה יעשן פל מאבל אלי•׳ לאכילה חיעישת ישבע
ואל הונו
מני! י שהרי כתיב אחר היובל תקנה למעשר שני ואינו חושש שאיני אלא נפש רעה :
יקל

ך

ך,

ס

מנין ת’׳

איש את אחיו אי; לי אלא איש אשה מנין ' ואשה אה איש
מקים ־ רבי יהודה אומר חגר להדיוט יש לו ה־גייה ־ הדיוט לתגר אין לו הונייה אין לי אלא תנו־
לתני הדייט להדיוט מני; ת״ל את אחיו מכל מקים  :מנין למוכר שדהו כשנת היובל אינו מותר

י

ר/דמת
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 0כלה סן הבית ( :ה) טיבן אפרו הכובש נ׳ כבשים בחבית אחד ר״א »טר כמן שכלה סין אחד
סן חשדה יבער כל החבית .ר׳ יהושע אומר אוכל והולך עד שיכלה האחרון שבה .ר״ג אוסר מין
מבלה טיגו מן חשדה יבער טיגו מן החבית והלכה כדבריו .ר״ש אומר כל הירק אחד לניעור .
ד)אוכלץ ברגילה עד שיכלו סנדריות מבקעת בית טיפה ן (ו) בשגת היובל הזאת ה) זו טוציאה
עברים ואין השביעית מוציאה עבדים .והלא דין הוא ומה אם היובל שאינו טשטיט כספים טוציא
עבדים שביעית שמשממה בספים אינו דין שתוציא עבדים ת״ל בשנת היובל הזאת זו מוציאה
עברים ואין השביעית מוציאה עבדים .ק״ו ליובל שישמיט כספים וטה אם השביעית שאינו מוציאה
עברים משטמת כספים יובל שהוא מוציא עבדים אייו דין שישמיט כספים תיל וזה דבר השמיטה
שמום שביעית טשמט כספים ואין יובל משסט כספים והיובל סוציא עבדים ואין שביעית מוציא
עבדים ,תשובו איש אל אחוזתו לרבות ו) המוכר שדה ועמד בנו וגאלה שתחזור לאביו ביובל j

פרשתא ג.

fa

יין כשתהא סונר לא תהיה טוכר אלא לעמיתיך .ת״ל וכי תמכור ממכר לעמיתך .ומנין
(א)
י כשהוא קונה לא תהיה קונה אלא מיד עמיתך ת״ל או קנה מיד עמיתך אין לי אלא
קרקעות שבהם דיבר הכתוב .מנין לרבות דבר המטלטל ת״למטנר לרבות דבר המטלטל .מנין שאין
אונאה לכץקעות ת״ל או קנה טיר .אל תונו .המטלטלים יש להם אונייה ואין אוניה לקרקעות :
(ב) ומנץ שאץ אוניה לעברים ת׳ל והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה .מה אחוזה אין להם
אונייה אף עבדים אץ להם אוניה( :ג) טנין שאין אוניה להקדשות ת״ל את אחיו לא הקרש .מנץ
שאין אונייה לשטרות ת״ל ממכר מה זה טיותד שגופו מכר וגופו לרף .יצאו שטרות שלא נופם
סכר ולא נופם לקח לא טכר אלא הראיות שיש בהם לפיכך המוכר שטרותיו לבשם יש לו וענייה:
(ד) אל תונו איש את אחיו זו אוניית מטץ יכיל זו אוניית דברים כשהוא אומר ולא תונו איש את
עמיתו הרי אוניית דברים אמורה הא טה אני מקיים אל תונו איש את אחיו זו אונאת מטון :
 PVIXIהבריא הלכה ד ג) כלח סן הגיח ומזין *אתת *כל פן העדה אתת אובל ם! חנית !דבלת’ רגתזר לא ניחא פה מאפר פנאן
א8דו ט׳] :הלכה ה ד) *נלין נתילח «ו «ינלו פני־יות ונו׳ [כן ייתא נסזגר ,ת׳ פ׳פ דעביבית]:
*׳ל ואח ואח [ההנוייו ם*מ דתאתד תא «יבת ואת וייתירא תא] י ו) הס־נר זרל תפקדי* [רהסינר אתת גנות* נ׳ נ יגן הוא נילנן8

הלכה ו ס) י •י

עייעתו יעי׳ לין ננייוועו]«

ביאור
זליייה גט שטעית משמע שאוכל אף מן הצביר נטת נ״ז שלא
כלה לחיה מן השדה זע״ע מה שאמר כאן מן השדה הנוגה פן
השדה תקתו זמן אכילתו שנל זמן שאתה סוכל מן השדה שלא כלה
מחני אתה אוכל מה שיש לן צבור מטרות שביעית כטת כלה
מן השדה אתה חייג לבער ולכלות מה שיש לן נניח( :ה 1ג׳
כנשית .ג' ממי ירון כחבית אחת של חומן אי ציר נדי טתקיימף
ינער כל החבית .דגאסרו טלם אטלו אותם שלא כלי מטם דבלע
ההיתר אותי שלא כלס מאותו שכלה ואסרו דתגן שביעית אושרת
כמינה כמשהו ושלא בממה בנותן סעס :אוכל והילד,ס׳ .ט׳
אע״ש שכנר כלו השנים מן השדה וסעעו דאלי שכלו כלוטם
משעם אותו שלא כלי אוכל על סמן אותו העעס שיש בהם מאותו
שנא כלי והגישם דמקילינן כ״כ משזס דשניעית גזה״י דרבנן
זרט היא [ר״ס] יפה נק״א שהארץ■ עוד נזה נשם ר״ת :יבער
מינו מן החנית ,ואוכל השאר :כל הירק אחד לניעור .שמותר
לאכול כל מין שירצה ממיני הירקית כל זמו טמצא במדבריות
איזה מין ירק שכל טרקות למבין הניעור מין אחד הס ולא מיטיב
לבערן עד שיכלה כל מין ירק מן השדה :אוכלים ברגילה וני׳.
רנילה יסנדריון טני ירקית הן( :ו) נשגת היינל הזאת .שי* קיא
יתיויאמא דהא ביובל משתעי יהזל״ל תאנלי תבזאתה ותשובי איש אל
אחיזתי אלא הדר ליער נשנק טובל לסעס בשנת טובל חטבו ילא
סניעיח :זהלא דין היא ,שיהיה שטעית «ציא ולסט ♦צטרץ■ קרא
למעט  :אם היינל שאיני משמע נססיס ,כדיליף לקחיה מקרא :ת״ל
דנר השמיעה .דמשמע זה דבר השטסהילא דנר טובל :תשיט

וגץ׳ .קרא יתירא היא דננר אמר ישבתם איש אל אחיזתו ולזה
אמרו שנא לרנית זכי׳ :יבא בני יגאלה שהיא הקריב נדכתיב יבא
גואלן הקרונ אלין הקריב קרוב קידם ופד׳א דניין דננו במקום
אביי היא ועדיין ירשנה יתטב אליי דאהזותו קרינא ביה ולא שייך
בה השנה כלל ת״ל חטבו רמשמע ננל מקים יאטלי הבן חתר
לאביו .והנר״א גרם המקדיש זק הוא גירשת הילקוש יהיאגמרא
מטרשת בערכין דף נ״ה .וביאורו דהא קי״ל המקדיש שדה ובא
אחר ופדה אותה כשמגיע בתבל מורת לנהנים ו קמי ל קרא דאס
ננו סדה אותה מן ההקדש כשמניע יובל חיזור לאניי:
פרשתא ג (א) אלא למטתך .דישראל קידם :ת״ל וני תמנרו
ממנר לעמיתך .דהאי לעמיתך יתר דהוליל וני
תמכרי אי קנה מיד עטתך :טל אי קנה טר עמיתך .דני טני
דאמירת לעמיתך הנתיב מקוים מורה לגו דצריך למטר לעטחן
נן המאמר אי קנה ג״נ צריך לפרש ע'כ ננהאי ניינא :אין לי
אלא קרקע«ת .פי׳ אין לי שימניר לעמיתו אי יקנה מעמיתו אלא
חרתעית שבהם דינר הנתינ מקודם דכתיב ישכתס איש אל
אחוזתו :ח׳ל ממכר לרטת וני׳ .דממנר משמע איזה ממכר שהיא
ניז י«ית« כיו ממלמל'! הנל 5ייר ל?ןדם י5י? & ;7״?
""ל־ ממנר
לי ™.י«מזנ לא מ"יי
י מיר< מ5מפ דנר הממלשל מין לין (ג) רול ממנר.
יממרר משמע דגי!! הדבר גמנר ונקנה :לבושם .לצור נהם
ל{,יו ת£מיפ !sw
אנקת פמנין נמצא ממני! 5ל

*5

תורת כהנים <חפץ חיים> כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  359הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

160

תורת

ברשת בהרי סיני &ר«תא נ

כהלם

(ה) וכמה היא אונאה ארבעה כפף מעשרים וארבע כפף לפלע שתות לטקת ,עד מהיי מוהר להחזיר
עד כרי שיראה להנר או לבקי .הורה רבי טר&ון בלוד האונייה שמונת כפף לפלע שליש למקח ושמחו
תגרי לוד אמר להם מותר להחזיר כל היום אמרו יגיח לגו ר׳ טרפון בטקוטינו וחזרו לדברי חכמים :
(ו) אחד לוקח ואחד מוכר יש להם אונאה א) וכשם שיש אונאה להדיוט כך יש אונאה להגר .ר׳
.יהודה אומר אין לתגר אונאה .מי שהופל עליו ידו על העליונה שהוא אומר לו תן לי טעותי' אומר
חן לי מה שהוגיתי( :ז) וכמה תחיה הסלע חפירה ולא יהיה בה אונאה ר״ט אומר ד' איפרות מאיסור
לדינר .רבי יהודה אומר ארבע פוגריונות מפונדיון לדינר .ר״ש אומר שמונה פונריונוח מב׳ פונריונים
לדינר( :ח) ער מתי מותר להחזיר בכרכים עד כרי שיראה לשולחני .ובכפרים עד ערבי שבתות
שכן דרך השוק להיות עומד בעיירות מערב שבת לערב שבת .ואם היה מכירה לאתר י׳ב חיש
מקבלה ממנו ואין לו עליו אלא תרעומת ונותנה למעשר שגי ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה:
(ט) אל תונו איש את אחיו ב) אין לי אלא איש אשה מנין ,ואשד ,את איש  .ת״ל את אחיו ט״מ .
רבי יהודה אומר תגר להדיוט יש לו הונייה הדיוט לתגר אין לו הונייה .אין לי אלא תגר לתגר .תגר
להדיוט הדיוט לתגר הדיוט להדיוט מנין ת״ל את אחיו מ״ט( :י) מנין למוכר שדהו נ) בשעת היובל
אינו מותר לגאול פחות משתי שנים ת״ל שנים תקנה מאת עמיתך אתר היובל סמוך ליובל מופלג
מן היובל מנין ת״ל לפי רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מעוט השנים תמעיט מקנתו .שני תבואות
 nVliTךעך״א  Hfitflfiנ הלכה ו  }fcוכשם זד סי שררפל מיותר [דיש «'« ברייתא מיותרת לקמן בהלנת פ׳ ולימודים מקרא' בדרך
התו’נ ולמת נשנה .פת ואין זד .אלא לפי שנשנו מר .נמרר המשניות שב itק הוה ההלטת השייטת לענין אוגאו! ואגב נירא
תי»ל נם זאת המשנה ובאמת היא מיותרת]■־ הלבה מ נ) אין לי אלא איש את איש איש את אשר .ואשת את איש ואשה את אשת מנין ת׳ל
את אתיו סבל מקום אין לי אלא תגי לתגר ט׳ אחיו מכל מקום ר׳ יהוו־ת אומר חגר אין לו חנייה [נירסתו הוא כעין נירםת הילקום דגירשתיני
יראת הרואה ני הוא מוקשה סאוד ••נם הק*א נמשך אחר גירסת הילנץם .ואכן הוסיף נגירסתו אשת את אשר .מנין וגטן הוא ובדברי ר׳ יהורת
הגיר .בקתיר בפי גירסתינו נש'ס ודע כור והא דקאמר בגירםיזינו הדיים להדיוט מנין והנר׳ א הגיה חגירסא משמע וישיר ,היא בעיניו צריך
להבין טאיוה מעם היינו אומרים רהדיום להדיום אין לו אינאר .ואפשי דביון והמוכר והקונה שניהם הרעפים ואינם בקיאים נפיג הסקתי׳ ה״•1
סיר לומר דשניהם מחלי אהדדי! < הלכה ' נ) בשנת ג'ל נשעה [כן ;יא במשנה וכבר תיקננו נפנים! ג
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נאמר 3ו ויראת מאלהיו סיש גזה דברים המסווים ללב צדאיתא
־גלילו ו ,ג״ח ( :ה) אונאה ארבעה כפף.־מ־עות כסף שהס ששי
בדינר :מעשרים וארבע בסף לסלע .אם היה המקיז בדמי הסלע
שהוא כ״ד מעות דהשתא הוי האונאה שתות למקח חייב להשיב לו
בל אונאת! ד׳ בסף :על מתי מותר להחזיר .מי שנתאנה .והא
דגקט לשון מותר לאשמועינן דלינא אפילו מי שפרע להחזיר המקח
או שיתן לו אונאמו :פד כדי שיראה .המקח לתנר או לקרובו
ואס שהא יותר מחל לו :ושמחו תגרי לוד .שהיו בקיאין נסהורה
ומוכרי! ביוקר( :ז) אחד ליקה ואחד המוכר נו׳ .דנתיב וכי
תמכרו ממכר לעמיתך או קנה ונו׳ וננמרא עניד צריטתא דלא
נילף חד מחנכיה :אין אונאה לתגר .כשהוא מוכר ושריך הגמרא
וני משים דהיא תנר אין לו אונאה ומסיק דאיירי בתנר ספסר
שקונה ומוכר מיד תמיד דיזדע ובינתיה נמה שוה שהרי לא שהא
נין קנייתה למכירתה ויודע כתה שילם בעבירה ואחולי אחיל גביה
והאי דומה הכי משום דאתרמי ליה ובינתה אחריתא והשתא
קהדר ביה :מי שהופל עליו .מי שגתאגה :חן לי מעיתי .אס
נתאנה לוקח מבקש מעותיו ומנשל המקיז לגמרי ומונח בגמרא
יהיה אס נתאנה המוכר נ״נ הברירה בידו להחזיר לו הסחורה
או להשלים לו מה שנתאנה )1{ :כמה תהא הסלע חסירה .מטבע
היוצא ותמיד הוא שותק וחסר נמה תחסר ואס הוציאה לא תהא
אונאה :ד׳ איפרות .לסלע :חאיסר לדינר ,והוא אמד מנ״ר נו
דששה מעה כסף דיגר מעה שגי פונדיוני! סינדיון שני איסריס :
ארבע פונדיונוח .אחד משנים עשר ובגמרא מהרש מ״ש בטלית
ללא הביני דלט״ע הוא שיעור שתות וכסלע פליגי בשיעורו ומשני
בטלית מחיל איגיש עד שתות דאמרי אינשי עשיק לגביך ושוי
לנריסך (פי׳ הצריך לכסית גופיך ונביך קנה ביוקר ולמאכלו לא
תקנה אלא כפויי!) אבל סלע כיין דלא סגי ליה שאינו יוצא בהוצאה
לא מחיל וסליגי בכמה דרך האדס להקפיד שלא ליטלו בהוצאה:
שמונה פינדיונוח .הוא ס״ל דשיפיר! שתות נשאר אונאה( :ח) עד
מחי מותר להחזיר« הסלע :נכרכים ,שיש שלחני עד נדי שיראה

לשולחני :ובכפרים .שאין שם שולחני .פד ערני שבתות .שנא
להוציאה ביומא דשוקא בע״ש לסעודת שנת או ידע אם יוכל
להוציאה ויקנלוה ממגו :ואס היה מכירה ,הגותן :לאחר י״5
חורש מקבלה ממגי .כגמרא מסיק דהוא ממידת חסידות אבל
מדיגא הא קאמר מקודם דלכל היותר אפילו בכפרים הוא רק עד
ע״ש :ואין לי עליו אלא תרעימות .לא איירי בחסיד דלא יקבל
ממגו ולא יהיה ל על ינראל תרעומת אלא איירי כאדם אחר שאינו
מסיר ולא רצה לקבלה אפ״ה אין לוה עליו אלא תרעומת דאיהו
דאפסיד אנפשיה שלא החזירו בזמנו :וניתנה .לפלט זו בחילול מעשר
שני והיינו נדמים פחותים נפישויה :שאינו אלא נפש רעה .פי׳
שאינה מדה זו של פוסלי משבע בשביל הסרין מעש אלא נפש
רעה( :ט) אין לי ובו׳ .הנכון כנירסת הילקיש אין לי אלא איש
את איש איש את אשה אשה את איש מנין ואין לי אלא תנר
לחנר הדיוט להדיוט תנר להדיוט והדיוט לתגר מני! ת״ל את אחיו
מכל מקום ר׳ יהודה אומר תגר להדיוט יש לו אינאה הדיוט לתגר
אין לי הונייה .וה״ם אין לי אלי’ איש את איש .דסתם איש
ועמיתו הס שניהם אנשים כדנתיב איש מאת רעהו ואשה מאת
רעותה :ואין לי אלא תנר לתנר הדיוט להדיוט .שהוא עמיתו ממש
איש כמותו תגר להדיוט והדיוט לתגר שאינו עמיתו ממש מנין:
ת״ל את אחיו .דמשתע בל שיסול עליו שם אחוה והוא מרבה אשה
וחגר להדיוט או להיפך :ר׳ יהודה אומר וכו׳ הדיוט לתגר אין לי
אונאה .ננ״ל במשנה מ״י( :י) נשעתהייבל .פי׳ כשעה שהיובל
נוהג :איני מותר לגאול .אינו גואל לא קתני אלא אינו מותר
לגאיל דאפילו איסורא נמי איבא ואפילו אס לוקח רוצה יש לו
איסירא [ערכין דף כט :):ת״ל שנים תקנה מאת עמיתך .ומיעוט
שנים שנים והייני דשתי שנים ראשונים מוכרח השדה להיות ניר
הלוקח ואח״ב יש לו רשות להמוכר לגאלה בדמים אך ינכה לו לסי
הששכון עבור אלי השתי שנים :מופלג מן היובל מנין .סי׳ הרי
נתיב כמספר שנים אחר היובל תקנה ומשמע בהשנים שסמיך לה ן
היה יזבל שעבר תקנה .כמופלג מן היובל מנין שיוכל אדם לקנות
שדה
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תורת

פרשת נהר סיני פרשתא

כתנים

תנואות ו) לשתי שנים:
|«ו3רה1-זס;וד|

פרק ד.

(א) ולא תונו איש את עמיתו זו אונאת דברים יכול זר .אונאה טמון כשהוא אופי* אל תונו איש
אח אחיו הרי אונאת ממון אמורה א) הא מה אני מקיים ולא תונו איש אה עמיתו הרי
אונאת דברים( :נ) כיצד אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים מת" היו ואב
היה בן נרים לא יאמר לו זכור מה היו מעשה אבותיך ב) (כיצד) היו הליים באים עליו יסורימ באש
עליו היה קובר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב הלא יראתך כפלתך תקותה
ותום דרכיך זכור גא מי הוא נקי אבר ואיפוא ישרים נכחדו .ראה חסרים מבקשים תבואה מבדשים
יין לא יאמר לחם לכו אצל פלוני והוא לא מכר חיטה מימיו ר׳ יהודה אומר אה לא יתלה עיניו על
המקח ולא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה  .וא״ת נ) עיצה טובה אני מופר לו הרי
הדבר מסור ללכ נאמר בו ויראת מאלהיך כל דבר שהוא טסת־ ללב נאמר בו ויראת( :ג) ועשיתם
.את חוקותי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם ליחן שמירה ועשייה לחוקים ושמירה ועשייה
למשפטים .וישבתם על הארץ ולא נולים .לבטח ולא מפוחדים( :ד) ונתנה הארץ פריה ואכלתם
לשובע שיהא ארם אוכל הרבה ושבע רברי ר׳ יהודה .רשב׳ג אומר אף היא אינה סימן ברכה א*כ
למה נאמר ואכלתם ד) לשובע אוכל ולא גופי .ה) דבר אחר ואכלתם לשובע שלא יהא דבר
חפר משולחנו שלא יהיר .עולה לו .וישבתם לבטח ולא מפוזרים ולא מפוחדים .עליה ולא נולים :
ד) לסמי ד׳ל בשתי :פרק ד הלכה א א) הא כה ט׳ זו אינא,ת דניים :הלכה ב נ) מדד השני כי"־:'.
הגהות ד1ר״א
טונה אני נותן לו ה״י הדבר בסיר ללב לכך נאפר ט ויראת ט׳ :הלכה ר ד) לשיבע כייתי־ :1י '־.יבת לש־בע נדרש
לקסיה תראה שהיא &פרש ולא גופי־ שלא הדפרני לאבול אכילה גסה כי בפעט יהיו שנעים]  5ה) דבר אתי יאכלת כיותר [היא פטיש ההבל דברי
רשנ׳ג אלא מתחלה דרש מתיבת ואכלתם ואח״ב כתיבת לשובע וכן סשפע פילקופ שיו היא דברי רשב׳ג אלא ששאכר ולא טסי ליהא בילגץפ

נ) עת

יל*י

הנראה לא נרם זה

נתו׳ב]»

ביאור
שדה מהבירו ת״ל לסי רוב השנים זנו׳ ולפי חסינו השנים וגו׳
ומקרא זה נא ללמדיגו לסי דרכו שיוכל ארס למכור שדהו סמוך
ליובל או מושלג אנל עקת לא בא אלא להזהיר את הקונה שיזהר
במר,תו שלא ירבה לי בדמיו אס היא סמוך לפני היובל ובא להודיע
כי השדה תחזור לבעליה ביובל מיהו אם ריבה לו בדמיו או תימס
אין לו אונאה שהרי אמרנו אין אונאה לקרקעית :שני תבואות.
פי׳ בכתוב כתיב במספר שני תבואות ימכר לך משמע דהשניס
שתים שציוה התורה להיות ביד הלוקה יהיו שנים של תבואה אבל
שנת שדשו! או ירקון אינו עולה במנין השתי שנים וה״ה שנת
שביעית איני עילה מן המנין :נרה או הזכירה .פי׳ היתה שנה
הראויה לתבואה וגרה ולא זרעה או הזכירה שהניחה בורה שאפילו
ניר לא עשהנהאיהידאפשידאנסשיה:יטללימרלו.פי'יכולהייתי
נותר שיוכל המוכר לומר לו בעת שבא לפדותה הניתה לפני מליאה

מעשיך הראשונים לא כיונתי לאנותו אלא שיהיה חטאתו נגרו תמיד
ויתחזק כתשונה וכן באידן דכרים כדי שיכנע לנו ונהיו המרים
מבקשים תניאה יאמר ג״נ לא דיברתי כ״א לעינה הייתי סטר
שיש לו תבואה למכיר וכן כמקת יאמר שבאמת הייתי הפן לקנות
והנה כל הדברים הללי אין סיבתן ורעת ,משורה לבני אדם להכיר
אלא ללבו של עושה הוא נעצמו יודע אם טנתו לטונה או לצער
את חבירת ה״ג לבך נאמר ט ויראת מאלהיך וכל דבר וכי׳:
ובל דבר המשיר ללב .של אדם נאמר בו הוי ירא מן היודע
מחשבות^ (נ) ליתן שמירה ועשייה למשפטים ,שמירה זו המשנה
ללמדם דעי״ז נשמר הדבר ושמירה לתיקים כבר נאמר בפרשה
אחרי אלא ששם נוכר שעי״ז של שמירת החוקים והמשפטים יהיה
לעולם שכילו סיב כמה דכתיב שם אשר יעשה אותם האדם וחי
בהם ופי' רש ׳י וחי נהם לעיה״ב ונפרשה זו הבטיח ,ט הש ישע י

אם נחבכרהוצחח בה שירות השגה השנית קידה שנתמלא השתי
שנים יאמר לו שיעזוב אותם לפניי מלאה :ת״ל כי מספי תב'א,ת
וגו׳ .בגמרא הגירסא ת״ל במספר שוי הביאות ימכר לך וסירש״י

נמיי :י ?ul? .u
להתפחי שמא ח”י מלא
הרבה ’שכמי סי׳ '> V Tfם'ח?
הרנה עד שתשגע ,י? יהא ר'? ,חע?ג2

V r tr
» ✓'י
»« •. • I 1״!,׳)J
איתא כשעה שאין לו דמים ובתוספתא איתא ולא יתלה עיניו על
החקח ויאמר לו בכמה חפץ זה וכו׳ וא*כ הוא פטן אחד :היג
וא״ת עצה עזבה אט טחן לו .פי' נשעה שאמרתי לו וכור

"  --ץ
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 (Jifj jj-pjjקמעק 1חתגרך <יתעי1
התו׳בז :שלא יהיה דבר חםר משוליזט שנא יהיה שונה נו .פי
שלא יתמלא רצית אלא מכל מה שיתאווה יתמלא ט רצינו :זנא
ניל'־• ”י *י ’"11י• א!א ”* " bי
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למטר מטלטליו ושדותיו ,ואמר הכתוב
אם אתה תקנה מאתו אל תאמר היות
שיש ממון איסור בנכסיו אז מותר להונותו,
לזה הזהיר הכתוב אל מונו איש את

אחיו ,שעדיין אחיך הוא במצות.

2

ולא תונו איש את עטיתו ויראת
מאלקיך וגר .נראה סיום הכתיב,
דזה קאי אאונאת דברים כפרש״י ,ויש
לאדם ליזהר מאוד שלא לצער את חבירו
בדברים של מה בכך ואסור לומר לבעל
תשובה זטר מעשיך הראשונים ,כי
הקב״ה משלם מדה כנגד מדה ,אם לא
נזהרת בלשונך אז גם כשחטא לב״ד של
מפלה יקניטו אותך על מעשיך ויצערוך
בדברים של מה בכך ,וזש״א ויראתך
מאלקיך בעת שאתה עתיד ליתן דו״ח לפני
מלך מלכי המלכים הקב״ה.

מהרי״ץ
לשון הכתוב שכאן אמר וישבתם על
הארץ לבטח ,ובפסוק שאחריו אמר,
וישבתם לבטא עליה ,וג׳ ע״ד רש״י סוף
הפרשה ,שפרשיות הללו על הסדר נאמרו,
דחם חמד משן ונחשד על השביעית סופו
למכור מטלטלין ,לא חזר בו סוף מוכר
אחוזתו וכר ,לז״א כאן ועשיתם את
חקותי וגו׳ ר״ל אף שנכשלת בעון עד
כדי כך שהתחילה הפורעניות והוכרחה
למכור מטלטליך ,ראה שתחזור בתשובה
וירף המשחית מביתך ,כדי שלא תהי׳

נאלץ למכור גם אחיזתך נחלת אבות,
אלא וישבתם על האח ,היינו עם פדך
וארצך ,לבטח ,ואמר הכתוב עוד ,שאם
תלך בדרך שבים ותשמור מצות ה׳ כדבעי,
אז ברכת ה׳ היא תעשיר ,ונתנה האח
פריה ואכלתם לשובע ,והשי״ת ימלא כל
מה שחסרת במכירת המטלטלין ,וישבתם
לבטח עליה ,לא רק "על האח" לבטח,

או י״ל דאם מכוין המוכיח לשבתו
שיטיב דרט אז שתר לו לומר זכור .אלא עם כל הצטרכותך תשב עליה
מעשיך הראשונים איך שמרדת באלקי
בהשקע ושלוה.
ישראל ,לכן עליך להזהר מהיום והלאה
א״נ יל״פ הפסוקים ,דלא תמיד היא
שלא לבוא לידי עבירה ,אמנם לך לדעת
מעלה שהשי״ת נותן שפע ברכה
שכל טונתך לשמים ולא להקניטו אתה
לארצו עד בלי די ,מפני שהעמים
בא ,וזש״א ולא תונו איש את עמיתו,
סביבותינו יתקנאו ויתגרו בנו ,אמנם
פרט ויראת מאלקיך ,אם כל מעשיך
אס ברכת ה׳ היא בדרך סתר בבחינת
לשם שמים ואין שים פני׳ צדדית אז
אוכל קימעא ומתברך במעיו ,אז אפשר
שתר לך לומר כאשר עם לבבך ,ולא
שצמח השדה ופרי תטאה תהי׳ כדרך
יאונה לך שן בזה ,וגם הוא לא יתאנה
כל האח ,בכ״ז ברכת ה׳ היא תעשיר
מכיון שיראה שכוונתו שלימה ולא להונות
בלי מצב ופחד מהשכנים הרשם ,כי זה
באת כי אם לטובתו להעיב דרכו.
לא יגרום צרות שן וקנאה לעיני הגויה,
ועשיתם את חקותי ובו׳ וישבתם
על הארץ לבטח .יל*ד על

וזש״א ונתנה האח פרי׳ כרגיל בכ״ז
ואכלתם לחמכם לשובע וכפרש״י שאף

בתוך

תורת מהרי״ץ  -ג (ויקרא) דושינסקי ,יוסף צבי בן ישראל עמוד מס  125הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

תנובת

בבא טציעא

דבלא״ה שסיר משני כיון דאין צרוף להתערובו׳ ממילא

לא כוי דשיל״מ מ״מ רצה רש״י לפרש האמת דגם
למכשול יבא דיעבור אדאורייחא ואף שאין הכרח
לתיספח משש להמח פשט הנמ׳ מ*מ הוסיף רשיי
לאסוקי מפירוש הראב״ד דפחו׳ משיש מותר מה״ת בלי
פדיון אבל הראב״ר ש״ל כמש׳ל וביאר עוד ולכאורה
לששתו קשה הא ואמר בסמוך הדר כו״ל דאוריי׳
ורבנן הרי כיון ולא נשאר רק חצי פרופה תו הו״ל
דרבנן ולרבנן ע״ז מפרש הראב״ד דח״פ בתערובות
מיירי ומעיקרא לא אפרש רק ח׳ס משיה לא כוי
רק דרבנן משא״ב ח״פ הנשארח היא באה ממ״ש
שהי׳ בו פרופה וממצה שסיר הוי ח*פ דאוריי":
חצי פרושה נא תפשה .ראיתי כחיי מגדול א׳
שהקשה ראכחי קשה דיביא פרי א׳ שוה
פרוש<. _±מזצי ויחללו על ב* פרומות מה תאמר מדא
פרומ^תסשה וממצה לא תפשה הרי יהי׳ מצי פרופה
ממירב בכל הפרי וכוי דרבנן ודרבנן ומצמרסי והניח
בצ״ע ולעג״ד יש לישב בפרי אנפי מדא דגזרינן אמו
שיביאאר* זב׳ פירות א׳ שוש פרופה וא׳ שוה ח׳ס דמינכר
איחה ששוה מ״ס וכו״ל דאוריי׳ ודרבנן וכמו דמאי
אפי ודאי ואושר אמי ב׳ פרומו׳ ה״נ מר" ככה״ג
והמר לא מש להאריך .ועוד נ״ל לפרוק מיג מדינא
אשור דנמצא מבמל אישור לכתמלה ולא מבעי׳ למאן
דס״ל לנמל אישו׳ מדאוריי׳ אשור סשימא דאשיר מה
תאמר הרי יצטרפו אח״כ עש החים שבתמרובו׳ ויחללו
הרי כיק מדאזריי׳ לא בעי מלול דכבר נתבטל הרי
עבר אישור לבטל לכתחצה .אכן אם הא דאין מבטלי׳
רק דרבנן היא לכאורה הו*מ למלל כה־ג בקושי׳
הרב הנ״ל ואפי׳ אישו׳ דרבנן ליכא כה״ג כיון דדעחו
לחללו &ח״כ ולא לאכלו ע״י בטול אלא דשסיר מיושבת
הקושי׳ בתיק א׳:
לא פלוג וכו׳ אבל נפל אמר גמ״ד צ״ג
ע״ב
רבנן פכ״ל לכאורה הי׳ ק״ל לשמת
התום׳ דבאמת לחומרא גזרו רבנן שלא לפרוח אעי׳
נפלו מחיצות כואמרי׳ הכא אלא דלענין עיה״נ לא
גזרו שלא יהא המע״ש מותר לאכול ולא רצו .להפקיע
ד״ת א״כ הא אפי׳ גזרו ג״כ מעון גנחה דכיון דכיא
בירושלי׳ וגזרו רבנן שלא לפדותו ולאכלו ג״כ אינו
רשאי־ דליכא מחיצות ממילא אין לו מקנה רק גנחה
בלא איסור עיה״נ והמאור בסנהדרין כ׳ דאי לא הי׳
מיה״ג הי׳ רשאי לפדותו דצא גזרו בנפל אבל כיון
דהמע״ש היא רעיה*נ חל עלי׳ איסור עיה״ג אבל
לשמת תום׳ כאן דבאמת גס בנפל מחיצות גזרו א״כ
בא־נא גס עיהע לא משתרי יותר משלא הי׳ דעיה״נ
דנ״כ אסור וטעון גנחה אס בא לירושלי׳ ונפול מחיצות
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ואח״ה ראיתי דלק״מ דאי נזרו רבנן הי׳ למע״ש זס
תקנה כשיובנו המחיצו׳ אבל כיון דלא גזרו וחל עלי׳
איסור פיה״נ שוב אין לו תקנה עולמית והחס
בסנהדרין שסיר פריך מעיקרא מאי ארי׳ עיה״ג דהחס
בלקוח ונטמא באמת אין לו תקנה גס בלי עיס״נ
משא״ה בטהור שהעלהו ונפול מחיצות אחיב כנלענ׳ד;
אס הוא ב״ג היינו זו אף?רובו׳
י׳
עכ״ל גס כחוי״ט העתיק דבריהם
כוונת דבריכם רגחל מרירות הלב הבע״ת כשאומרי׳
לו זכור ממשיך ראשוני׳ ממרירות לב בן גרים באיל
זכור ממשי אבותיך וקמ״ל התנא לא זו ב״ת אף ב״ג
נמי אסור אכן קשה מה יאמרו התום׳ ברישא שאומר
לו בכמה חפץ זה וכו׳ דלכאורה זו הקטנה שבשלשה
אונאות אלו והי״ל לכתנא למחט אותה באחרונה .ולא
מצאתי ישוב לזה רק עפ״י ד׳ מהרמ״ש וכוונת דבריו
המועטי׳ נלענ״ו דהקדי׳ דהתוס׳ ציינו על כברייתא
ולא על המשנה מדהקרימו ר״ה הא מה וכו' ולמה
לא הקדימו דבריהם על המשנה ופירש מהרמ״ש
דהמשנה ילסה כך דבעל תשובה מקרא דטמיתו והך
דגר ילסא מוגר לא תונה מסא״כ ברייתא דילפא
כולהו מעמיתו הוצרכו חוס׳ לפרש זו אף זו קאמר.
וצריכנא להוסיף על ד׳ מהרמ״ש דהא דקאמרה מחני׳
בכמה חפץ זה נמי ילפא מעמיתו והייט דמשמע
למחני׳ דנכי דמיוחורא דקרא ולא תונו מוקמי׳ לי׳
לאונאת דברי׳ מכיס מעניינו דקרא למד דקאי בפקח
וממכר אלא שאין בו הפסד ממון והיינו שאומר צו
בכמה חפץ זה חאח הקרי׳ התנא דמענין הפרשה
היא והדר תני בעל תשובה ובסוף תנא ביג דיליף
מקרא .אחרינא ושפיר קאמרה מתני׳ אכן על הבריי׳
יש מקום לדקדק ומש״ה כ׳ הסוס׳ דבריהם עלה.
והבריי׳ באמת נקמה בבמה חפץ זה באחרונה דהיא
כקטנה מכולם דהבריי׳ רצתה ללמד בדרך זו אף זו
ולא זו דרך המשנה .ובדרך אגב למדנו דהתוי״ט
דהעחיק ד׳ כתום׳ על מתני׳ לא נחיח לפירוש
מהרמ״ש וע״ע בם׳ תיק:

נ'ח:תל״ה

ד׳ ע״ד.

כטשנה

ומשום לא תהי׳ לו משה פ׳

ת״ח הקשה דלאו זה אפי׳
במלוה שלא ברכי׳ שייך כדררש ר' דימי בגמ׳ בסמוך
ונראה דלא ראה ׳ מיש הה״מ הובא בחוי״ט כאן
דבלאו זה נכללו 3׳ אישורי׳ שדרך המלויס להלוות
ברבי׳ וגס■ לרחוק וליגוש הלוה לפרעו ועל שניהם
אמרה תורה ליח לו כנשה ואיסור הרבית כולל פני
ועשיר ואיסור הדחיקה לעני לבד נאמרה כיון שאץ
בידו לשלם ע׳ש והנה כתוי׳ט בחר בדברי הה״מ
משום דקשי׳ לי׳ ארש״ן שכ׳ דעובר כשתבעו ודוחקו
עמל
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בשואל ותנאו קיים ואפילו בדברים בלבד במו שיתבאר לפנינו פרק השובר
את הפועלים “) ,אינו דומה ,לפי ששאר השומרין מאחר שמעצמו הוא
מחוייב דבר תורה בדין השומרין יכול להתנות ולהעלות עצמו משומר לשומר
בדברים בלבד .אבל זה שאינו מחוייב כלל בדין השומרין [אי] אפשר
להשתעבד בדברים בלבד’*).
[דף נח ע״ב] כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים ,שנאמר
ולא תונו איש את עמיתו ,ובאונאת דברים הכתוב מדבר .כיצד ,היה בעל
חשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,היה בן גרים לא יאמר לו
זכור מעשה אבותיך ,היו חלאים באים עליו או שהיה מקבר את בניו
לא יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב הלא יראתך כסלתך וגו׳
זכור גא מי הוא נקי אבד וגו׳ ,היו חמרין מבקשים תבואת לא יאמר
להן לכו אצל פלוני שיודע בו שלא מכר תבואה מעולם ,וכן לא יתלה
עיניו על המקח והוא אינו רוצה ליקח .ועל אונאה כזו ועל כיוצא בהן,
שהן דברים מסורין ללב ,שמראה בדעתו שרוצה ליקח ואינו כך ,והוא
מאנה את חבירו ,אמר הכתוב ויראת מאלהיך .ולפיכך אמרו גדולה אונאת
דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו
ויראת ,ועוד שזה בגופו וזה בממונו ,וזה ניתן לחשבון וזה לא ניתן להשבון.
ועוד אמרו כל המלבין פגי חבירו ברבים כאילו שופך דמים ,שהרי פניו
משתנין כאילו הוא נ?ת •*) .ועוד אמרו כל היורדין לגיהנם ■עולין חוץ
משלשה ,המלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם של גנאי לחבירו ואע״פ
שהוא מורגל באותו הבנוי .והבא על אשת איש ,בד״א בשלא קבל את דינו
שהוא בחנק ,אבל קבל את דינו יש לו חלק לעולם הבא") .ועוד אמרו
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פגי חבירו ברבים,
שהרי מציגו בתמר שלא גלתה את יהודה עד שבקשו להציתה באש שנאמר
היא מוצאת.
[דף נט ע״א] אין כל דברים [אלו] אמורים אלא בעם שאתך בתורה,
שנאמר ולא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה אל תוננו .ועוד
אמרו לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה
אונאתה קרובה לבא .ששערי דמעה לא נגעלו אע״פ ששערי תפלה ננעלו
מיום שחרב בית המקדש ,שנאמר שמעה תפלתי י״י ושועתי האזינה אל
דמעתי אל תחרש .ועוד אמרו כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה,
שנאמר הגה י״י נצב על חומת אנך וגו׳ .ועוד אמרו שלשה אין הפרגוד
ננעל בפניהן אונאה וגזל ועבודה זרה ,אונאה שנאמר ובידו אנך ,גזל
 )42וכ״ב הרשב״א ד״ה ופרקה .ועיין תוד״ה אמר.
צד ע״א ד״ה אע״פ.
 )44עיין תוספות סוטה ה ע״ב ד״ה היא.
 )43וכ״פ רבינו ברוך מארץ יון.
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שנאמר חמם ושוד ישמע בה על פיי ,ע״ז שנאמר ד״עם המכעיסים אותי
על פני .ראוי לי לאדם שילך בעצת אשתו ויכבדנה ,שאין ברכה מצויה
בביתו של אדם אלא בשביל אשתו ,שנאמר ולאברם הטיב בעבורה׳ בד״א
בעניני העולם ,אבל במלאכת שמים אסור לו לאדם להלוך בעצת אשתו,
לפי שאינן מבירות מעלתו .ועל זה אמרו כל ההולך בעצת אשתו נופל
בגיהנם ,שכך מצינו באחאב שנאמר בו אשר התמכר לעשות הרע בעיני
י״י אשר הסתה אותו אזבל אשתו .לעולם יראה אדם שתהא תבואר .מצויה
בתוך ביתו ,שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי
תבואה .וכן לא מצינו שנקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה,
שנאמר והיה אם זרע ישראל וגו׳ מה כתוב אחריו וידל ישראל .בשלשים
וששת מקומות הזהירה תורה על הגר ,כדי שלא יקניטנו אדם ויחזור לסורו
הרע .וגדולה אונאתו מאונאת ישראל ,שהמאנה אותו בין בדברים בין
בממון עובר בשלשה לאוין שנתפרשו בו ,שנאמר וגר לא תונה ולא
תלחצנו ,ולוהצו זהו אונאת ממון ,ונאמר ולא תונו איש את עמיתו וגר
בכלל עמית“) ,מה שאין כן בישראל שלא נתפרש בו אלא לא תונו
איש את עמיתו .זה שהוצרך הכתוב לומר כי גרים הייתם בארץ מצרים,
בא להודיענו דרך ארץ שיזהר אדם לומר לחבירו מום שבו .ולפיכך
אמרו מי שהיה במשפחתו תלוי לא יאמר לו אדם שום דבר בלשון תליה
ואפילו תלה לי סל זה“).
אסור לערב פירות בפירות ,כלומר שאינם יפים ביפים ,כדי לגנוב
את העין ולמוכרן כולן בתורת יפים ,ואפילו חדשים בחדשים או ישנים
בישנים .וכל שכן שאסור לערב ישנים בחדשים כדי למוכרן כולן בתורת
חדשים .ולא עוד אלא אע״פ שהישנים יפות במינן מן החדשים ונמכרין
ביוקר יותר מן החדשים ,אם התנה עמו לתת לו חדשים לא יערב לו
בהן מן הישגים ,שאני [אומר] שהלוקח רוצה לישנן ,שהחדשים טובים לכך.
כשם שאין מערבין פירות בפירות כך אין מערבין יין ביין ,כלומר
רך בקשה כדי למוכרו בחזקת קשה .אבל קשה ברך מערבין מפני שמשביחו.
בד״א בין הגתות שתוסס הכל ביחד ונעשה טעם אחד .אבל שלא בין
הגתות ,כלומר לאחר שתסם כל אחד בפני עצמו ,אין טערבין אפילו
קשה ברך ,מפני הערבת הטעמים .בד״א במקום שלוקחין את היין מבלי
שיטעמנו ,אבל במקום שאין לוקחין עד שטועמין מערבין אפילו שלא
בין הגתות") ,שהרי יכיר בהערבת הטעמים .ומ״מ קשה ברך כמו שאמרנו,
אבל לא רך בקשה למוכרו בתורת קשה בין בין הגתות בין שלא בין
הגתות ,שהרי זה גונב את הדעת שמערב רע ביפה.
 )45וכ״כ הרמב״ם פי״ד מה׳ מכירה ה׳ טו טז .ועיי״ש
ועיין תום׳ רי״ד כאן.
 )47וכן משמע ברמב״ם פי״ח ה״ה ,ועיי״ש
 )46בגמרא איתא ,בניתא.
במ״מ.
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תלמיד הרשכ״א

כשואל ותנאו קיים ואפילו בדברים בלבד כמו שיתבאר לפנינו פרק השוכר
את הפועלים “) ,אינו דומה ,לפי ששאר השומרין מאחר שמעצמו הוא
מחוייב דבר תורה בדין השומרין יכול להתנות ולהעלות עצמו משומר לשומר
בדברים בלבד .אבל זה שאינו מהריב כלל בדין השומרין [אי] אפשר
להשתעבד בדברים בלבדי‘).
[דף נח ע״ב] כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים ,שנאמר
ולא תונו איש את עמיתו ,ובאונאת דברים הכתוב מדבר .כיצד ,היה בעל
השובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,היה בן גרים לא יאמר לו
זכור מעשה אבותיך ,היו חלאים באים עליו או שהיה מקבר את בניו
לא יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב הלא יראתך כסלתך וגר
זכור נא מי הוא נקי אבד וגר ,היו חמריןמבקשים תבואה לא יאמר
להן לכו אצל פלוני שיודע בו שלא מכר תבואה מעולם ,וכן לא יתלה
עיניו על המקח והוא אינו רוצה ליקה .ועל אונאה כזו ועל כיוצא בהן,
שהן דברים מסורין ללב ,שמראה בדעתו שרוצה ליקה ואינו כך ,והוא
מאנה את חבירו ,אמר הכתוב ויראת מאלהיך .ולפיכך אמרו גדולה אונאת
דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר -בו
ויראת ,ועוד שזה בגופו וזה בממונו ,וזה ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון.
ועוד אמרו כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים ,שהרי פניו
משתנין כאילו הוא מת ’*) .ועוד אמרו כל היורדין לגיהנם עולין חוץ
משלשה ,המלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם של -גנאי לחבירו ואע״ם
שהוא מורגל באותו הכנוי .והבא על אשת איש ,בד״א בשלא קבל את דינו
שהוא בחנק ,אבל קבל את דינו יש לו חלק לעולם הבא“) .ועוד אמרו
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים,
שהרי מצינו בתמר שלא גלתה את יהודה עד שבקשו להציתה באש שנאמר
היא מוצאת.
[דף נט ע״א] אין כל דברים [אלו] אמורים אלא בעט שאתך בתורה,
שנאמר ולא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה אל תוננו .ועוד
אמרו לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה
אונאתה קרובה לבא .ששערי דמעה לא ננעלו אע״פ ששערי תפלה נגעלו
מיום שהרב בית המקדש ,שנאמר שמעת תפלתי י״י ושועתי האזינה אל
דמעתי אל תחרש .ועוד אמרו כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה,
שנאמר הנה י״י נצב על חומת אנך וגר .ועוד אמרו שלשה אין הפרגוד
ננעל בפניהן אונאה וגזל ועבודה זרה ,אונאה שנאמר ובידו אנך ,גזל
צד ע״א ד״ד ,אע״ס.
 )43וכ״פ רבינו ברוך

 )42וכ״כ הרשב״א ד״ה ופרקה .ועיין תוד״ה אמר.
 )44עיין תוספות סוטה ה ע״ב ד״ד .היא.
מארץ יון.
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שנאמר המס ושוד ישמע בה על פני ,ע״ז שנאמר העם המכעיסים אותי
על פני .ראוי לי לאדם שגלך בעצת אשתו ויכבדנה ,שאין ברכה מצויה
בביתו של אדם אלא בשביל אשתו ,שנאמר ולאבדם הטיב בעבורה ,בד״א
בעניני העולם ,אבל במלאכת שמים אסור לו לאדם להלוך בעצת אשתו,
לפי שאינן מכירות מעלתו .ועל זה אמרו כל ההולך בעצת אשתו נופל
בגיהנם ,שכך מציגו באהאב שנאמר בו אשר התמכר לעשות הרע בעיני
י״י אשר הסתה אותו אזבל אשתו .לעולם יראה אדם שתהא תבואה מצויה
בתוך ביתו ,שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי
תבואה .וכן לא מצינו שנקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה,
שנאמר והיה אם זרע ישראל וגו׳ מה כתוב אחריו וידל ישראל .בשלשים
וששה מקומות הזהירה תורה על הגר ,כדי שלא יקניטנו אדם ויחזור למורו
הרע .וגדולה אונאתו מאונאת  .ישראל ,שהמאנה אותו בין בדברים בין
בממון עובר בשלשה לאוין שנתפרשו בו ,שנאמר וגר לא תוגה ולא
תלחצנו ,ולוהצו זהו אונאת ממון ,ונאמר ולא תונו איש את עמיתו וגר
בכלל עמית “) ,מה שאין כן בישראל שלא נתפרש בו אלא לא תונו
איש את עמיתו .זה שהוצרך הכתוב לומר כי גרים הייתם בארץ מצרים,
בא להודיענו דרך ארץ שיזהר אדם לומר להבירו מום שבו .ולפיכך
אמרו מי שהיה במשפחתו תלוי לא יאמר לו אדם שום דבר בלשון תליה
ואפילו תלה לי סל זה “).
אסור לערב פירות בפירות ,כלומר שאינם יפים ביפים ,כדי לגנוב
את העין ולמוכרן בולן בתורת יפים ,ואפילו הדשים בחדשים או ישנים
בישנים .וכל שכן שאסור לערב ישנים בחדשים כדי למוכרן כולן בתורת
חדשים .ולא עוד אלא אע״פ שהישנים יפות במינן מן החדשים ונמכרין
ביוקר יותר מן החדשים ,אם התנה עמו לתת לו חדשים לא יערב לו
בהן מן הישנים ,שאני [אומר] שהלוקח רוצה לישגן ,שהחדשים טובים לכך.
כשם .שאין מערבין פירות בפירות כך אין מערבין יין ביין ,כלומר
רך בקשה בדי למוכרו בחזקת קשה .אבל קשה ברך מערבין מפני שמשביחו.
בד״א בין הגתות שתוסס הכל ביחד וגעשה טעם אחד .אבל שלא בין
הגתות ,כלומר לאחר שתסם כל אחד בפני עצמו ,אין מערבין אפילו
.קשה ברך ,מפני הערבת הטעמים .בד״א במקום שלוקהין את היין מבלי
שיטעמגו ,אבל במקום שאין לוקחין עד שטועמין מערבין אפילו שלא
בין הגתות") ,שהרי יכיר בהערכת הטעמים .ומ״מ קשה ברך כמו שאמרנו,
אבל לא רך בקשת למוכרו בתורת קשה בין בין הגתות בין שלא בין
הגתות ,שהרי זה גונב את הדעת שמערב רע ביפה- .
 )45וכ״כ הרמב״ם פי״ד מה׳ מכירה ה׳ טו טז .ועיי״ש
ועיין תוס׳ רי״ד כאן.
 )47וכן משמע ברמב״ם פי״ח ה״ה ,ועיי״ש
 )46בגמרא איתא ,בביתא.
במ״מ.
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והא אפי׳ במסל״ח לא מהימן אלא לאלתר תשובתך בצדך כההיח
דא״ז דלעיל דדוקא בעדות אשה מחמרינן ובעינן לאלתר למאן
דאית ליה ולא בשאר מילי דרבנן כמו שמחלק ראבי״ה לענין מהטון
להעיד ה״נ מחלק ראבי״ה לענין לאלחר ובלא״ה לאו דיוקא הוא
כולי האי דלכך לא מקשה הספר מלאלחר משוס דמצינו לתרץ
בלאלתר ואע׳ג דסחמא קחני דהא בדוכחין טובא וסגיאין טוכא
משני תלמודא הב״ע הכי והכי אע״ג דסתמא קחני .ומההיא דפ״ק
דב״מ אין ראיה דהא דפריך חלמודא התם מדלא מפליג ע״כ איירי
לזמן מרובה דהיינו משוס דאשכחן תנא דמתני׳ דגטין דמפליג
בהדיא ותנא לאלתר ולהכי דייקינן מדהאי תנא לא פירש ולא מפליג
ע״כ סבר אפי׳ לזמן מרובה אבל כל היכא דלא אשכחן תנא בעלמא
דמפליג בין לאלתר בין לזמן מרובה ליכא למי דק מידי ובההוא
דנחיל של דבורים לא אשכחן שנא דמפלג בה ותו לא הוה מצי
לאפלוגי בה דאי הוה חני לאלתר ה״א דאשה נמי בעי לאלתר והא
ליחא .ומה שדקדקת מדנקט אשה וקטן יחד משמע דדין אחד להן
במסל״ת אפי׳ אי מודינא לך אהך דיוקא מ״מ הא כתיבנא לעיל
מההיא דא״ז דבשאר מילי דרבנן לא בעינן לאלתר בקטן מסל״ת מכל
הלין נראה כמ״ש מה״ר יעקב שי׳ דאין לסמוך טל עדות הילדה
כיון דלאו לאלתר הסיחה דבריה ואע״ג דראבי״ה מכשיר אפי׳ לאח״ז
מ״מ בשל חורה הלך אחר המחמיר והכי פסק מהר״ם בחשובתו
ג״כ אעדות דבתרי לישנא דאזלינן לחומרא אמנם מ״ש דאין לסמוך
טל העד שהעיד מפי אמו הואיל וכבר יצא מן הכלל וכפר בעיקר
וא״כ עבר על כל עבירות שבחורה ופסול לעדות מדאורייתא וכיון
דפסול לעדות מדאורייתא א״כ פסול הוא לעדות אשה אע״ג דחזר
לדחינו מ״מ לא חזר בחשובה שלימה וכ״כ מהר״ס בתשובת המיימוני
עכ״ל דברים סללו לא מחוורן לי לגמרי דמ״ש דכיון דלא חזר
בחשובה שלימה פסול הוא לעדות אשה נראה להוכיח מאותה
חשובת מהר״ם דמהר״ם לא סבר הכי דאותה חשובה איתא במרדכי
שלנו פ׳ האשה בתרא ממש כמו בתשובת המיימוני וז״ל בסוף
החשובה וכ״ש החועב הזה וכיוצא בו שטובלים ושרץ בידם והדבר
ידוע שאין מחזיקין עצמן יהודים אלא כדי שיחנו לו לאכול ושיוכלו
לגנוב ולעשות כל תאותס דודאי פסול לעדות הוא ובהא כל אפין
שוין דכיון דאירי ואידי פסול לעדות נינהו דאזליכן בתר רוב דיעות
ושריא איתתא לאינסובי ע״פ שלשה הנכרים המסל״ת ואין דבריו
של ע״א פסול במקום שניס ואפי׳ לזוח שפתים ליכא עכ״ל מהר״ס
מדכפל ושלש מהר״ם לתת טעם אמאי לא מהימן ע״א הפסול
שמעינן דע״כ ס״ל דאע״ג דאוחו התועב וכיוצא בו פסולים משמע
אין פסולים מן התורה וכשר הוא לעדות אשה להתירה דאי ס״ד
דרשע הוא מן ההורה ופסול הוא לעדות אשה להתירה א״כ מכיון
דהוכיח מהר״ס דלא מקרי בעל תשובה שלימה עד דמזינן מיניה
דעביד חשובה מעליחא כהנך דמייחי ממלוה רבית ומשחקי קוביא וכיוצא
בהן מה צריך תו לומר דבהא כל אסק שוי[ דאזלינן בתר רוב דיעוח
ואין דבריו של ע״א פסול במקום שנים פשיטא ופשיטא דהך עד
פסול אפי׳ במקום חד ליתא דכיון דרשע דאורייתא הוא כה״ג ופסול
לעדות אשה אך להתיר בלא הכחשה היאך נעמידנו אפי׳ כנגד
אחד .מסל״ח דאיהו כשר לעדות אשה בלא הכחשה ומאי לזוח
שפתים הוי שייך הכא כיון דאינו נאמן אפי׳ להתיר בלא הכחשה
ודאי אינו נאמן לאסור דע״כלאפליגיר״מ ור״י ור״ש פ׳והאשה בחרא)
אלא בצרה דסבר ר״מ דנאמנת ואסורה אע״ג דאינה נאמנת להתיר
והיינו טעמא משום דמוכח מלחא דקושטא קאמרה שהרי אוסרתה
אבל בחמותה ובת כעלה ושאר נשיס דאינן נאמנות להתיר לא אשכחן
שוס תנא בעולם דסבר דנאמנוח לאוסרה כיון דאין נאמנות להתירה
ואפי׳ בצרה פסק הרמב״ס ואשירי דקי״ל דאינן נאמנות לאוסרה אלא
ע״כ מדהוצרך מהר״ם להתיר משוס רוב דיעוח ע׳'כ סבר ממס
דעד פסול כה״ג לאו רשע דאורייתא מקרי וכשר לעדות אשה
להתירה כיון דחזר לדתינו אמרינן דהרהר בלט לעשות השובה
גמורה ומכיון שהרהר בחשובה חשיב צדיק כדאמרינן פ״טדקדושין
ע׳׳מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר בלבו
לעשות חשובה אלא מדרבנן פסול עד שיעשה חשובה מעלייחא והא
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דכחב מהר״ס באותה חשובה וז״ל ולעולנע הוא כפסולי עד שיתברר
הדבר שעשה השובהישלימה כדאמרינ^פ׳ ז״מ/ין להוכיח מדקאמר לעולס
הוא בפסולו כלומר שלא יוכשר לעדות אלא עודנו פסול ומדרבנן
וכיון דאינו פסול אלא מדרבנן הוצרך מהר״ס להאריך ולומר לנו
דאין דבריו במקום שלשה נכרים אע״ג דאינהו פסולין לשאר עדות
מן ההורה דמ״מ הואיל ועד פסול הוא אזלינן בתר רוב דיעות
בעדות אשה .וגם היה לדקדק בעדוחו של יוסף ב״ר יצחק ששלח
לך ככתב אס שמע שמועתו ממיכל שרנ״ן שספר אותו מיכל הדברים
ומסל״ת ואס היה כך הוי עדות כשירה ואפי' אי משוינן ליה פסול
מדאורייתא כמו שפסקהרמב״סלהדיאדלא גרעמגמסל״ת ואס ימצא
שלא היה מסל״ח מ״מ מהך דתשובח מור״ס היה נראה דהאי איתתא
שריא לאנסובי ע״ס מדות של מיכל שרנ״ן אע״ג דלא חזר בחשובה
שלימה אלא דלבי נוקף להשיר מטעם זה דלכאורה משמע דכה״ג
פסול מדאורייתא ולכך לא מלאני לבי להתיר על דעתי לחודיה
ובעינן מינך אהובי שאס יזדמן שליחות לההוא אשלי רברבא מהרי״ו
י״ן .שתעניק לו דברי אלו אם יסכים עמנו להתיר תו לא צריכנא
למידי ואם עוד יסתלק מהוראה זו אזי אהובי הואיל והתחלת
במצוה גמור אותה ושלח דברינו עוד 'לשני תופסי ישיבה שהן
מוחזקים לבעלי הוראה בדור הזה אם יסכימו להתיר הנני נמנה טמהס
להתיר ונמטייה לכל חד מינן שיבא מכשורא  .נאם הקטן והצעיר
שבישראל:

סימן רכא

שלומך יסגא לחדא .גברא דלכושיה מדא אהובי
עמיתי מה״ר ישראל יצ״ו .מ״ש לי מההוא עובדא
1
מאיתתא חדא דאסהיד לה מיכל שרנ״ן דמת בעלה דדיינינן עלה
מהרי״ו ואני ובאת להוכיח דפסול דאורייתא דעביד חשובה אבל
לא תשובה מעלייחא דעדיין פסול הוא מדאורייתא ופסול לעדות
אשה מההוא מחני׳ 4פ״ק דר״ה דתנן אלו הן הפסולים משחק בקוביא
כו׳ ומוקמת לה דהחנא ר״ל באלו הן הפסולין אפי׳ אי עבדי תשובה
דלאו מעליישא כדמפרש פ׳ז״בומהוך?ך באח לדקדק הא דדייקינן
מההיא מתני׳ דגזלן דדבריהם כשר לעדות הא דאורייתא פסול
איירי נמי בכה״ג דעבד תשובה דלא מעלייתא טובא וטפי אית לן
לתמוה עלך שתכתוב דקדוקים אלו למרחקים דמעיילת פילא בקופא
דמחטא כדי לסתור הדין היכי דמורה במידי כלשון התנא דאיירי
שעשו תשובה כל עיקר הא תנא דמתני׳ פ׳ ז״ב נמי לא מפרש מידי
באלו הן הפסולין דתנא התם דאיירי בדעבד תשובה כל עיקר (f>if
תנא דברייחא מפרש להו החם וכדמוקמינן נמי מתני׳ דר״ה
בדלא עבד תשובה כל עיקר אפ״ה אשמעינן חידוש טובא דהנהו
לא פסילי אלא משוס דחשידי אממונא ואמאי נחשדינהו שיעידו
שקר בקידוש החודש ונוכל לומר דלעולס קים ליה לתנא דהיכא
דעבד תשבה אע״ג דלא מעלייתא כשר לעדות אשה כמו שרציתי
להוכיח מלשון חשובת מור״ס ולכך איירי דוקא בדלא עבד חשובה
כלל משוס דרוצה להשמיענו זה הכלל כל עדות שהאשה כו׳ דגזלן
דדבריהס כשר לעדות אשה הא דאורייתא פסול דמדאצטריך
לאשמעינן .דהני דדבריהסכשריס מכלל דמדאורייחא פסולין ודלא
כחד מ״ד פ״ב דיבמוח ואי הוו איירי כשעשה חשובה קצת הוי
הך דיוקא טעות וק״ל וכמו שסתרת את עצמך נמי דפשוט אפי׳
לתינוקות הוא .ואע״פ שחזרת להחזיר הוכחחךממאי דפריךחלמודא

פ״ב5דיבמות ממתני׳ דהתם ארב מנשיא ולא מוקי משני' כשעבד
קצת חשיבה ורב מנשיא בדלא עבד תשובה כלל לא יכולתי לעמוד
על דעתך היאך הבאת הקרסים מיבמות בלולאות דר״ה לחברם
להיות אחד דלפי דעתי ביבמות לחודיה תקשה דע״כ צריך אני
לומר בלחי הוכחתך מר״ה דר״מ איירי בדלא עבד חשובה כלל
כל עיקר דאל’כ גזלן דאורייתא נמי וא״כ מה פריך .עליה ממתני׳
לוקי מחני׳ בדעבד קצת 1חו תקשה לך אמאי לא מוקי מחני׳
בדעבד חשובה גמורה וכ״ש א״כ מאי למימרא דלאו לדיוקא ממחני׳
התס דלגופיה איצטריך דלא ישאנה אלא ע׳׳כ משמע ליה לחלמודא
מתני׳ בסתמא דלא עשה תשובה כלל א״נ לגבי רשע במזיד ברציחה
כה״ג בעינן תחלמו וסופו בכשרנת והאי מעיד מאי דחזא בעת
שהיה רשע גמור אין להאריך יותר מזה  .גם מאי דאייתית מפ״ק
סנהדרין כה:

.4

ר״ה כב.

.5

יבמות כה:

פסקים
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וכתבים

תרומת •הדשן

לחולין מההיא דרב ענן לא ידענא מאי קאמרש דאוקימתות די והומר פסול במקום שנים או שלשה ואפי׳ לזוח שפתים ליכא אי הוה הוא
אשכחן בר מדידן כגון מומר לע״ז בשביל יראה או אהבה או לא פסול דאורייתא אפי׳ בספיקא לא הוה צריך להטעים לנו כ״כ
עע״ז בדבר שחייבין כרש ומיחש ב״ד ומה הבאח ראיה ממומר דבריו שנאמין לנכרים מסל״ח טפי מיניה ומ״מ אדיוקא דכה״ג לא
שהפקיר כימו דליכא מחם אלא אומדנא בעלמא אבל מי שחוזר לדש רציחי לסמוך למעבד עובדא להתירא וגס איסור לא רצישי לומר
האמש ע״י טבילה ושעמום ומלקיוש וכופר בע״ז בפה מלא ואמרו בה משום דלב כולנו יודע דמש אוחו האיש וכאשר בא אלי אחי
רבנן כל הטפר בה כמודה בכל השורה טלה אלא דחיישיקשמא אין האשה שהוא בגבולינו והביא מה״ר זימלן עמו להפצירני מאוד לחוש
לבו שלם בחשובה וטונשו לאיערומי כדי שיוכל למצוא חאושו כמ״ש מור״ס על עיגון אחותו לא היה יכול להוציא מפי לא הישר ולא אישור כלל
נחשובחו אכה״ג רציח לומר דחששא זו מדרבנן הוא ושכחבש דמ״מ אז ׳בקשני שאתן לו העשקוש מן העדיוח והעשקוש מכחב מהר״א
מומר למיאבון הוא או חשוד על העריוח הוא אם פסלש כל הראשון ומכתבי ומכתב מהר״א מסרא״ג ובקש מהר״א הנ״ל
הריקים ופוחזים שבמדינה זר ואהא לא דיימנן אך כל מו״מ דידן להוליכם עמו לארץ לועז אולי ימצאו לו שם בעלי הוראה משירין
לא הוי אלא חשובה דלאו מעלייחא פוסל מדאוריישא או מדרבנן .ונחרציתי לו בזה וכן עשה מהר״א הוליכם עמו והמציא לה מתירין
ואשר השגח מלי במאי דכחיבנא דכיון דהוא פסול להשיר משוס מהר״ר מפה דטערוי״ז ומה״ר יעקב דפדואה ומהר״ז הנ״ל ובא
דעדיין רשע דאורייחא הוא א״כ כ״ש דפסול לאסור וחלקש משוס אלי אחי האשה והראה לי כשבי המתירין ואני אמרחי כבתחילה
דלהחיר איכא חזקת א״א כנגדו והבאשראיה מן השוס׳ פ׳האשה’ לא איסור ולא הישר מפי יצא  .נאם הקטן והצעיר שבישראל .
ואותה האשה לקחה בעל סמוך למרפור״קיע״ס המתירין :
שלוסלאמיבעיא דליח לך ראיה מהחם אלא אדרבה יש משם ראיס
לדידי ואשה חחכש הדבור לשנים ושלחח לי מלק האחרון ואני אכחבנו
שלומך יסגא לחדא  .גברא דלבוש מדא  .אהובי
עמיתי מה״ר ישראל .אשר דרשחני על עובדא
י
^ך כולו ואפרשנו באמש ויושר וז״ל בח ישראל לכהן שאכל בחרומה
מספקא ליה לרבינו יצחק אי דוקא בחרומה דרבנן א״נ בחרומה חדא דאשס כהן אחח הישה מושכרת לגברא חד איניש מעלי ומהימן
דאורייחא דמוקמוה אחזקשה דדייקא ומנסבא ועל צרחה אין וגדלה בניו הקטנים והמה שכבו עמה בחדרה וגס בחולה אחת
להאמינה דמוקמוה אחזקת א״א מידי דהוה אשכי שבילין כו׳ ע״כ שכבה עמהן בחדר והיה ג״כ לגברא ההוא משרת פנוי בביתו
ברם הכי הוא הפשט אי איירי בחרומה דאורייחא א״כ שבקינן והבחולה ראשה פהמשרח נכנס בחדר הזה וספרה הדברים
להו למיעבד שרי קולי אדאורייחא דסשרי אהדדי דנישאח לאחר לקרוביה עד שהגיעו הדברים לההוא גברא בעה״ב שוב עמד
בחזקח שהוא מש ואידך אוכלח בחרומה בחזקש שהוא חי ומחרצינן הבעה״ב בלילה באשמורת בלישיש והלך לחדר שהיה המשרש
דלשרווייהואיחלהו חזקה הךנישאש משוס חזקה דדייקא ומנסבא והך שוכב שם וקרא ולא ענהו והיה עם בעה״ב ג״כ נער אחד
משום חזקח א״א מידי דהוה אשני שבילין דממהרין לחרווייהו מטעם חזק׳ וכעלות השחר יצאתה המשרחש מחדרה ואמרה לנער מי צועק
דכל חדוחד הא קמן דאיכא חזקה להשיר כמו לאסור ואע״ג דמ״מ יש לחוש בחדרי ובכן הלך בעה״ב לדרכו ובבקר קרא למשרח וא״ל מה עשית
למומרא טפי מקולא בההיא דס״ד דאזלינן בחר רוב דיעוש דאיישיחא בחדר המשרתת וגלגל עמו בדברים עד שהוציא מפיו שהודה לו
לראיה מ״מ בנ״ד אי היה רשע דאורייחא פשיטא דאין שומעין שזינה עמה ובקש חשובה על ככה אז קרא בעה״ב ג״כ למשרתת
עדוחו דהשורה אמרה אל ששח רשע עד ולהחיר איכא מ״ד׳דמכשר והוכיח אותה בדברים בשחלה אמדה להד’מ וא״ל בתי הרי הוא הודה
ליה  .ומה שחלקת משוס דלהחיר חיישי׳ דלמא שקיל ארבעה זוזין לי שזיניחם אז חזרה ואמרה לנעה״ב אמש היה אצלי אב״ר ע״ר
ואסהיד שקרא אבל לאסור מאי איכפח ליה חימא צרחה או חמושה הו״ט ני״ט רפכ״ט ביי״א מי״ר גלעג״ן ולא פירשה דבריה יותר
שכרוהו או איהו נופיה סני לה ולקרוביה או כמה אמחלאוש שמצינו כל זה הגיד לך בעה״ב בלי חורש עדוש רק בינו לבינך  .אח״כ
בדבר ושפיר דייקינן אהא דפליני ר״מ ור״י ור״ש בצרה אי גאמנח יצא הקול ויבא הכהן בעל האשה להושיב הלומדים ועמד ואמר
לאסור ולא פליגי בכל הנשים שאינן נאמנוח להשיר אי נאמנוח בפני רבים והרבנים שאינו מאמין על אשתו'שום דבר רע כי לא
לאסור וע״כ דהיינו טעמא דפשיטא שאין נאמנות ודוקא צרה משוס מצא בה עול מעולם גס האשה צעקה במר נפש ואמרה שהכל
שאסרה על נפשה נמי מהימנינן לה טפי .ומה שהשגת דברי מהשם שקר וכזב ובקשו היא ואביה שיכריזו לה חרם טבור עדוח וכן
שימה דלאמצי׳ לדקדק מלשון הגט׳ משוס דנקט כל היכא דאשא עשו והכריזו חרם ושאלה אש הנערה אשר שכבה אמה בחדר שגם
מד כשר מעיקרא דמשמע כשר לגמרי יפה מונח_ .ומינה נסי דייקינן ממנה יצא הקול והעידה ע״פ החרם שפעם אחש הישה• שוכבח
הכי להשיג עליו אך מה שסחרת אושו מס׳ הדר?קרא ר״ג לצדוקי על מטה אחש באותו החדר ולא על מטה המשרתת והיה נר
שועב אע״ג דאינו לגמרי לא דקדקש יפה בדבריו דאיהו לא כשב דלוק באוחו חדר ונכנס המשרש באותו חדר ונפל בבגדיו על רגלי
אלא משוס דאי חשיב ב״ש מדאורייתא לא הוי קרא ליה חועב משום המטה והיא הישה שוכבת במטה ועמדה המשרחח ויצאה ושום
.אזהרה .לא שונו כדאישאפ׳ הזהב והך לא שייך גבי צדוקי דלאו ב״ש הוא דבר אחר לא ראתה יותר ואז נפלה קטטה בין מקבלי העדות ולא
וקרינן ליה ודאי שוטב משום דפוקר בכמה מצוש ומ״מ לא היה כל כך מצאה האשה וקרוביה שהועד יומר ע״כ סיגנון הך עוגדא דשאלש
ראיה דכיון דלא יצא י״ח בחשובה מדרבנן א״כ אינו מקיים דברי לן עלה  .ועשה חמיהני עליך כי דקדקש בהעתקת כתב מהר״א
חכמים וכל שאינו מקיים דברי חכמים נקרא רשע כדמוכח פ״ק שי׳ ששלחת לי ששניח לכתוב הך עובדא בדבר אחר דאיהו כשב
דנדה גבי עד שלישי דצנועוח לא דקדקח בדבריו בהא דכשב בהך עובדא שהאשה הודיתה שזינתה עמו וכתב ופסק עלה ממשנה
 Iמור״ם באותו התועב היה ג״כ מסל״ש ונראה דדחיק טובא iאחרונה דנדריס ובצורה דלעיל כשבת לי שלא הורית מעולם להדיא
/מנפשיה בהא דצרחס דטלה חשובה לא משמע הכי ותו הא 1שזינחה אלא אמרה ע״ר הו״ט ני״ט רעכ״ט ביי״א מי״ר גלעג״ן
דקאמרינן החס דיכול הוא לחזור קודם שנחקרה עדוחו בב״ד ומייחי ונוכל לפרש דבריה שפיר ולומר שבא עליה דרך איברים או גיפפה
ראיה מחוספס דסנהדרין ואי הוי כברי מסל״ת איך שומעין לחזרחו ונשתגע עמו ושכב עליה והנשימו המנאפים אבל נוף המעשה לא
במחכוין לחזור ולהעיד .אך מ״ש דאין לי ראיה ממ״ש מור״ם בחשובה עשו כההיא בתשובת המיימוני דמינה מיישי מהר״א ראיה ובצד
משום דאיכא למימר דמסופק ועביד הכא לחומראוהכאלחומראיפה זה עיקרא דסך דינא חליא אמנם אחרי דמהר״א שי׳ וכן אחון
כוונש בזה וכך אמרתי לאחד מחבריי כשקריתי עמו ששובש מהרי״ו דייניחון אהך עובדא כאלו אמרה טמאה אני לך גס אני■ אדון
דבריו האחרונים כששלחס לי מהר״א דפראג היה נראה לנו דדחיק אכה״ג ואבא בשחלה לדקדק בדברי השוס׳ פרק ב׳ דיבמוש ובכתובות
ואוקי לנפשיה אמר לי למה כשבת דלבך נוקפך להשיר הלאראייחך פ׳קמא ופרק אע״ס דסשרי אהדדי כמו שכתב ומחוך דקדוק זה תצא
ברורה לסי דעתי אמרשי לו מהאי טעמא דילמא מהר״ס מסופק לנו הוראה אנדון זה כמו שאבאר  .השוס׳ פ״ב דיבמות בשם ר״י
הוא כדלעיל מינה ספק דאורייתא איש לן ביה אי כשר אי פסול מוקמיההוא עובדאדשילהי דנדרים באומרת טמאה אני לך משום
הוא השיב לי א״כ איו לך ראיה כלל אמרשי לו לכך כשב ראייחי דאם איחא דעביד איסורא אירכסי הוה מירכס כיון דשוייה נפשה
מדהוצרך מהר״ס לכפול ולשלש דבריו בשחלה כשב דשרווייהו פסולי חד״א ומוקמי לה דאימחא^שריא ר״ל לבועל והשוס׳ פ״ק דכתובות
פדוח נינהו ואזלינן בחר רוב דיעוס וכפל ואין דבריו של אחד 5דףי״ג,ובס׳אע״ס דףס״ג:משמע נמי מדבריהם דלא ס״ל לאוקעי
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לטיל שחשו הקהילות לתקלה בזה דילמא יאמר שמחטין ן3לבו אין
מסטין אלא לממון איכא למימר דודאי חליצת גדול עדין} ולא שבקיכן
לקטן לייבם בלל וא״ב לא צריככא לפייס רק גדול אחין וק״ל .ואשר
נסתפקח אם היבמה אינה רוצה לחלוץ כלל כל דבר זה מפורש בדברי
מהר״ם ובסגה״ה באשירי ס׳ אע״ס כולהו כחט דדינא דמולדח
איח לה ובמורדח פסקו להדיא דלא מפקינן נדונייתא ממחח
ידה ומ״ש הרמב״ס שאין שומעין לה אפשר ר״ל נמי דכחבינין
עליה אגרת מרד ונ״מ שמפסיד כחובמה וכס״ג אמנם במשובח
מהר״ם בדינא רמורדח פ׳ אע״פ כתב בהדיא היכא דאימרדא
מחמת מטון או מחמת קרובים ט׳ יהביק טליה לדידיה כו׳ כדאימא
החם וה״ק לענין יבמה ביון דדיינינן לה דינא דמורדת ידעינן

שאין כוונתה רק כדי להחזיק הממון ולא משום שנאה דקשה לה
להיות שפלה ונכנעת מפניו ולחלוץ לו מנעלו או משוס שמתביישת
בכן א״כ לא שייכא הכא תקנח רבנן סבוראי דחצא לחרבות רעה
ויהבינן ליה כוליה כדלעיל כך נ״ל אבל לא ברורה כולי האי.
ועל כל הדברים הללו טוב בעינינו שתכתוב ספקות הללו למהרי״ו
4מלד וקרזגדל נהגבול שנחקנו תקנות הללו פשיטא דאיהו בקי
\ז.נבענין טסי מינן אס תרצה לכתוב לו דברינו טוב הדבר :

סימן
י

 fiCTlההוא שתבע עלבונו מחבירו על אשר חשדו במסירס
והזקיקו לישבע בפני השלטון ג״לדלא מחייב מידי
דנטשת לא מחייב עד שיתטין לבייש וזה כיון לתועלתו ולהוציא
זטתו לאור ומה הוה ליס למיעבד'.ובס׳יש מחלין גרסינן עבדי

גנבת אחה מכרתו לי רצונך השבע 'ועול ט׳ ואי אמרת כה״ג צריו
לפייסו לסי שחשדו בגניבה אמאי נקט הספר תביעה כזו דלא
אצטריו למידי לעני; אותו הדין שבא לאשמעינן ע״ש :

לסן

ואדם שנשתנה שמו מחמת חולי היאך כוחבין ראובן
שמעון או ראובן דמתקרי שמעון .דע כי זה קרוב
’
לשתי שנים ומחצה חזרנו גט להוליכו ללנצ״הוט והיה עמנו סס
מהרר״י בראנ״א שי׳ והסכמנו כולנו לכתוב משה דמתקרי יהודה
והכי משמע במרדכי פ׳ השולח דכותבין מריס דמתקרי שרה ולא
כחכינן מריס שרה דמרים היא עיקר שמה כמו בנ״ד דשם השני
עיקר כדאיתא בסמ״ק .מ״מ הכותב ראובן שמעון לא פסלינן ליה
כלל והעדים ודאי חוסמין ראובן שמעון וטעם יפה לחלק בדבר.
נאם <£ןטן והצעיר שבישראל:

סימן רסז

בתוונא דליבא יתיב ושקיל וטרי ומותיב  .אהובי
ה״ר יעקב יצ״ו .מה נאת לתהות בקנקני ושמא
חדש אין בו ואף כי אין וסתי להשיב בדיני ממנוח אם לא
שהובררתי לפסוק הדין מרצון בעלי הדין או דייניהם וכ״ש בענין
זה אשר לפי דעתי מילי דעקיסי קחזינן הכא כי הח״ר נתן וה״ר
משה גר״טא כתבו לי האי עובדא גופא וכתבו שהובררו משני
בעלי דינים ברצונם לכתוב לי ביען כי קרובים המה ואין רצונם
לחלוק ע״י ב״ד וטענות וציר הלזה אשר הביאני מכתבך יחדו הנ״ר
יוזפא בע״ד אבי החתן וא״כ בודאי יש דברים בגו ואלמלא דמסחפינא
דחדינוני לרמות רוחא לא השבתי לשום אחד מכס דבר בשביל
עסקי זה או ספק זה .ועתה הנלע״ד אכתוב לשניכם בלשון אחד
בריהטא בעלמא ולא דנחיחנא לעומקא דדינא כי היכא דלא לסמוך
עליו הר״ן הנ״ל הוא הוסיף לכתוב גופא דעובדא דהשטר על
נמלי החנות היה ביד החתן או ביד אביו והיה כחוב בו שכל
שמחזיק השטר יפרעו לו המעות וכן עפו בעלי החנות ופרעו
להחחן ואף כי קרובי אבי המוסרת מיחו בדבר לא השגיח כי החתן
קבל עליו לפוטרו מהיזקות שיקבל מל ככה  .עוד כתב שהותנה
בשמלה שלא יוציאו בעלי החנוש המעוש מתחש ידם חוך שנה חאש
המירה תוך חצי שנה ואז הוציאו המעות מיד אחר כך .עוד כתב
שהחתן טען כבר מדם שהמירה פחח פתוח וא״כ היה מקח טעות
מעיקרא אבל מזה לא כתבת דבר לא ידענא איזה מילי דקושטא
אינון ומספיקא קבעינן לכתוב עליהן  .אשר כתבת דלא דמי האי
עובדא לפלוגתא דרש״י ור״ח בההיא דכחב לה נסות וכלים
כו׳ משוס דהאי אונסא דלא שכיח הוא דמי לאכלו ארי .יפה חלקת
אהובי וכן יש בידי חשובות הרא״ש דכחב וז״ל ראובן שנהרגה

ינוונים

ל

אשתו בשעת הגזירה אע״פ שלא היחס טמו שנה זכה בירושתם
ולא דמי לנדוגיית חתנים .דהכא ליכא' אומדנא דדטתא דלא פלו
על דעתו גזירות הללו ונם לא לתקנת ר״ת דדוקא בנדוניא משוס
עגמת נפש חיקן אבל לא בירושתה שנפלה לה והט דלא לוסיף .
עלה ע״כ הא קמן דאסי׳ במיתה דלא שכיח לא דיינינן ההיא
אומדנא דלא כתב לה אלא מ״מ שתהנה בתו ממנו ור״ל באונס
כה״ג לא אסיק אדעחיס כלל וה״נ מייתי ם׳ מי שאחזו חרי עובדא
דהוס קביל עליה כל אונסא דאחיליד ואירע אונסא דלא שכיס
ומסקינן התם אונסא דלא שכיח הוא לו ואסיק אדמתיה ומהאי
טעמא נמי לא מהני מאי דהתנה בפירוש שאם חפוח׳תוך שנה
שיוחזר הנדן ליורשי המת כאשר כתב לי הר״ן הנ״ל דדוקא אמיתה אמי
דשכיחא ולא אאונס דלא שכיחא אע״ג דהתנו בפירוש כההיא דמי
שאחזו אבל מאי דלא אתני בתנאי כפול נלע״ד דלא גרע כחו
בשביל כך כדפירשוהחוס׳ פ׳ האיש מקדש’ג׳ חלוקים היכאדאיכא

הוכחה גמירה אפי׳ גילוי דעתא לא בטיק והיכא דאיכא קצת
הוכחה בעינן גילוי דעחא ולא תנאי כפול והיכא דליכא הוכחה
כלל בעינן תנאי כפול והשתא גם נדוניית דחחנים לר״ח איכא
הוכחה גמורה ואפי׳ גילוי דעת לא בעינן כמו שפסק דלא ,זכה
הבעל .ואפי׳ לרש״י דמסרש הכא שמעחתא מן האירוסין משמע
אבל מן סנשואין גובה הכל מ״מ איכא קצת הוכחה דלא כתב לה
אלא ע״מ ט׳ וסגי בגילוי דעת בלא תנאי כפול דלא מפלגינן סברת
רש״י כ״כ מסברת ר״ח ותו דהא חשיב קללה וסם לרק כחכם
וא״כ ודאי איכא הוכחה קצת ומהאי טעמא נמי כיון דאתני בפירוש
לא מהני מה שנחנו ביד שליש אפי׳ אי בעינן סנאי ■כפול לפי פסק
ר״ח דמה שכתבו החוס׳ פ׳ נערה*דמוקי ההיא וחם לריק כו׳
שהחתן מוחזק נלע״ד דאין הטעם משום דכיון דסוחזק הוא לא
מסקינן מיניה דא״כ ה״ה ספק לרבנן דפליגי עליה דר״נ ואין סברא
לומר כך כלל אלא היינו טעמא כיון דאפקינן לטדניא מרשותיה
גמר .ומקני ואסח דעח׳א מיניה והאי נברא טון דאחני בפירוש
ע״כ כי לא אסח דעתא מיניה ולא גמר ומקני וא״כ לא היו כל
הטעמים מספיקים לזכות החתן אלא משוס טעם דלא שכיח הוא
כדלפיל .ואף מטעם זה יש לחלק דאם נתפשט בארץ תקנת ר״ת
שתיקן שלא מחוך ההלכה להחזיר הנדוניא תוך שנה ראשונה א״כ
.היה צריך החתן להחזיר אפילו באונסא דלא שטח כדלעיל מוכח
מתשוטת סרא״ש שדחה סברא דאומדנא ומטעם דלא שכיח ותקנת ר״ס
נזקק לסברא אחרת ואין לומר נמי מילחא דלא שכיח לא סקט
ביס רבנן דע״כ אין לומר הכי אלא כיון דחקון רבק בחד אונס
ה״ה בטלהו אי שייך בהו חד טממא דהא החוס׳ בכתוטח דפירשו
דשלשס מנייני אונסין הן ואונס דלא שכיח כלל בהסיא אינו גט
משום דצנועוח לא מסקי אדעתייהו וכן לפרוצות נמי ליכא לעיחש
משמע דוקא משום דלא שייך ביה הטעם מש״ה אינו גט ולא משום
מלחא דלא שכיח לא תקנו ביה רבנן משום צנועות ומשום פרוצות.
ומ״מ ננ״ד יש לחלק קצת ונימא כיון דר״ת משוס עגמת נפש
תיקן כה״ג שנשתמדה' הנח חיישינן למגמת נפש דאב כדאמרינן
פ״ר מיתות כמאן קרינן האידנא כו׳ וקצת כעין זה פי׳ ר״י ם׳
מי שמח גבי בני רוכל שלא דקדקו חכמים בדבריהם ולא הוזכרו
בבית המדרש ה״נ נוכל לומר דלא הזכירו כלל ר״ח בחקנחא
וכה״ג ובחילוק כל דהואמרינן הבו דלא לוסיף פלה אבל אין לומר'
משום דלא אתני בטרוש א״ב מחיל אתקנת ר״ח הא ליחא דעניד
איניש דזבין דיניה כדאמריק* פ׳ ח״ה .ומה שטען החסן פסח
פתוח מצאתי וא״כ לפי דבריו כנסה בחזקת במלה ונמצאת בעולה
דמסקיצן ש״ק מכחוכוח*דמקח טעות לגמרי הוא ולפ״ז לא היסס
אשחו ואיך יזכה בנדונייתה נלע״ד אפי׳ אם טסךפתמ פתוח וטענת
דמים ואפילו קבל בפני ב״ד לר״י ודיכ״ם 7שפסקו דלא קי״ל כר״נ
דמהימן משום חזקה דאין אדם טורח ט׳ אלא כר׳ אשי דאמר
חני כל שלא מושמש וא״כ חתן שאינו מעמיד שושבינים למשמשו
ידע דלא מהימנינן ליה אי טעי וסביר וקביל אפילו אישחכחא
בעולה ומחוך כעס ושנאה קצוות בתר הכי .ותו אי האי חתן בחור
הוא והבת הזאת בוגרת א״כ בפתח פתוח לא מהימן כדמסיק רב
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והנהגות

גזר

שנאסרה מפני הקינוי וסתירה לבד ,מאחר שלא היה

לפני שנתארסו שרצונו בבתולה דוקא ,ומדלא הודיע

עדים ,ואף שיש ספק זנות וחתיכה דאיסורא לא

כן כיון שהיום בעו״ה החפשיים לא מקפידים ע״ז

נאסרה לו כשטוען ברי לי שלא זינתה ,וכ״ז בצירוף

שוב אינו יכול לטעון שזהו מקח טעות.

דעת הראשונים ז״ל שהביא הבית הלוי הנ״ל שמתירין

לגמרי בזה( .ועיין אור שמח פ״א דסוטה שאפילו
יודעת שלא זינתה אם יש עדים נאסרה בקינוי וסתירה
כדין ,אבל בנידון דידן שעיקרה שהיא כעוברת על דת

ונאסרה נראה שאין הדין כן וכמ״ש) ,וכ״ש לדברינו
לעיל ס״ס תשע״ב שאם מזהיר בלשון ייחוד מוכח
שאינו מכוון אלא לאסור ייחוד ולא לקנוי וסתירה.

ולענין

כתובה נראה אף שהדין בעלמא בכנסה
בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה כתובה

כלל שזהו מקח טעות ,מ״מ בבעלת תשובה כיון
שידוע שרוב הנשים החיות היום באורח חיים חפשי

הן בעולות ,אין זה מקח טעות ,אלא אדרבה אמרינן

כיון שהוא מקפיד על כך היה ראוי לו לשאול אותה
קודם,

ולא

להתחתן

ולטעון

טענת

מקח

טעות

ולביישה ,וע״ב יש לה מנה כבעולה ,ומסופקני אולי

סימן תשעג

חייב לה גם מאתיים שקיבלה כבתולה וכתב כן

שאלה :בחור כאן נשא אשה בעלת תשובה
ומצא פתחה פתוח ועכשיו אומר
שמאומה עליו ורוצה לגרשה.
נראה שהן אמת שיש כאן טענה דמקח טעות ,כסבור
שהיא בתולה ונמצאת בעולה ,וגם האשה מודה

בכתובתה ,ורק עכשיו התיישב או מפחד מחיי אישות
עמה ,לכן מוציא קול עליה שהיא זונה ומגרשה ,אבל
ודאי ידע או חשש שכן גם מקודם ונשאה ע״מ לשלם
לה כתובתה.

וכיון

שלא שאל ,חוששני שאם מביישה ומספר שהיא

בכך( ,עיין תוס׳ כתובות י .ד״ה חזקה ובחידושי

זונה שאין לה בתולים אין לך חטא גדול כמוהו,

הגרע״א גם להלן מה ).אבל בנשא בעלת תשובה

שמבייש בת ישראל בעלת תשובה בחנם ,ומפני טעם

הלוא ידע את העבר שלה וידוע לכל שאחוז גבוה

זה לבד יקבל על השתיקה שכר רב ,ומוטב לאדם

מאד דחפשיים אם לא רובם ככולם אין נזהרות

להפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא יבייש פני חבירו

לשמור בתוליהן ,אם כן אית לן למימר שאם רצונו

ברבים ,ואף אם הטעתו ואמרה שהיא בתולה לא ימהר

של הבעל היה דוקא בבתולה היה עליו להודיע לה

לבייש בעלת תשובה שעונשו ע״ז חמור מאד.

הלכות יחוד
סימן תשעד

י״ח וכן סתם הגרע״א ברע״א החדשות בראש הספר
וכן נקט בקיצור שו״ע סימן קנ״ב ,אולם בברכי יוסף

שאלה :אסור ייחוד בבחור שאביו התחתן
עם אשה אחרת ,אם מותר לו
להתייחד עם אשת אביו.
פשיטא שיש כאן איסור תורה מאחר והיא איננה

כיון שכיום אין נכנסים לבית בלי רשות ,ואף

אמו והיא אשת איש ,אם כן עובר באיסור

שיש פוסקים המתירין בכה״ג ,מ״מ היכא דלבו גס בה

תורה ,וחמיר טפי מסתם ייחוד שאפילו בעלה בעיר

אפשר דלכו״ע אסור( ,וע״ע מש״כ בספרנו "ההלכה

לא מועיל כיון שלבה גס בו כאלו הוא בנה ,ואין לך

במשפחה" פט״ו דין ט״ו ובמקורות שם) ,ולפי זה לא

לבו גס בה גדול מזה דלא מועיל גם בעלה בעיר,

מצאנו ידינו ורגלינו שא׳׳כ הבן לא יוכל להשאר

ובח״מ ובב״ש אוסרים בלבו גס בה אפילו בפתח

פתוח לרה״ר ,ומקורם מתרוה״ד דלמד כן מסוטה.

לעולם עם אשת אביו כל אימת שהאבא בעבודה,
ויעצתי שמלבד שיש להקפיד שהדלת לא תהיה נעולה

ודבריהם תמוהים שרק בקינא לה חוששין אף כה״ג,

אלא רק סגורה ימסור לשני שכנים מפתח ,ויתן להם

ברם כ״מ ברי״ו נתיב כ״ג חלק א׳ בשם הרמ״ה ,וכן

רשות לבוא בכל עת לתוך הדירה בלי לנקוש בדלת

דעת רבינו יונה בס׳ היראה וכן הוא בנו״ב תנינא סי׳

ובכה"ג שיש פחד שעלולים ליכנס בכל רגע ,כבד

הביא דעת הרבה ראשונים להקל בזה.

ומהסס

אני להתיר בדלת שהיא סגורה ולא נעולה,

.I

בבא מציעא נח ,ב — נם ,א וב

דווקא לוקח דאומדין דעתו דהוא שוה לו ,אבל
למוכר בכדי אונאה.
זה בגופו וזה בממונו .והא דאמרינן בהגוזל
קמא  276הגוזל מהבירו שוה פרוטה כאילו גוזל
נשמתו ,היינו משום דפעמים הוא רעב ורוצה
לקנות בזה להם ,אבל יש הרבה דאינם הסירים
׳,
בכד•217
דאזיל סומקא ואתי חיורא .דמה שמאדים
תחלה יותר ,היינו מפני שהדם מתאסף
לצאת 21r־,
כל היורדין לגיהנס עולין חוץ מג ,שיורדין
ואינן עולין ואלו הן הבא על א״א .וא״ת ,וה?,
הבא על א״א יש לו חלק
אמרינן לקמן
לעולם הבא .וי״ל ,דה״פ כל היורדין לגיהנם
עולין מיד ,דאין אור של גיהגם שולטת בהם,
כדאמר פרק עושין פסין  2:9ק״ו ממזבח הזהב
חוץ מג׳ שאינן עולין מיד ,אלא יש מהם נדונין
לעולם ,כגון המלבין פני חבירו ברבים ,דקאמר
בסמוך דאין לו חלק לעולם הבא ,ויש שעולין
אחר י״ב חדשים כגון הבא על א״א ,דמשפט
רשעי ישראל י״ב חדש בגיהנם  .22°ואי נמי
מלבין פני הבירו ברבים ,דנהי דאין לו חלק,
מ״מ אינו נידון יותר מי״ב חדשים ,ולאחר י״ב
חדשים אינו נידן .בגיהנם ,דאינו בא בגן עדן
ושרוי בלא צער ובלא טובה .וניח׳ ■השתא דלא
חשיב המינין והמסורת דאותן [נדונין] לדורי
דורות ,כדאמרי׳ פר״ק דר״ה  221גיהנם דאינם
כלים .וכלהו כשלא עשה תשובה ,אבל אם
עשה תשובה מועלת היא לכל דבר 22־.
[גט ,ע״א] ואל דמעתי אל תחרש .אינו אט׳
שמע קולי [או] ראה שועתי ,אלא אל תחרש,
בטוח אני דאל תחרש ,דשערי דמעה לא ננעלו.223
חיתוכי חוליות .ה״ג רש״י ז״ל ,בלומר תנור
כתב בשם ר״ח דהאי משנה ,לא לענין קדשים נאמר
אלא לענין קרקעות ומזרעים קפריך דמיירי אפילו
בדאשרוש וכמחובר לקרקע דמי ,וכ״מ שמפרש הרמב״ם
•שהביא וין לשמור הפרה והתינוק ולא כתב דוקא
בקנו מיוו ,משום ומפרש והקושיא היא רק מזרעים,
וסמך על מה שכתב בפ״ב מהל׳ שכירות ה״א וקנו
מד,ני בהקדשות ,ועי׳ לח״מ שתמה שם בזה ,ובועת
רבנו עי׳ קצוה״ח ונתיבות סי׳ שא ואור שמח ריש
הלכות שכירות שהקשו למה לן קנין בהקדשות תיפוק

העשוי חוליות חוליות ומצרפן בכבשן !
כלי הרש ,ואח״ב צורף החוליות ,ונותן ה
חולייא להוליא ,ר׳ אליעזר מטהר שאין
חרס ,אלא כעין גללים כלי אדמה שאין
טומאה .וחכמים מטמאין ,דאזלינן בתר
שהן מחרס .ול״נ דהא בכל הספרים
חתכו חוליות ,והכי נמי איתא במשב
לכ״נ דגרסי׳ חתכו חוליות ,וה״פ כשהיו
לטהר תנוריהם כשנטמאה היו מחתכי
חתיכות פחותות מד׳ טפחים ,ו־אמ׳ הג
חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא להוליא
[גט ,ע״ב] אין משגיחין בבת ק
ביבמות.226
קחייך ואמר נצחוני בני נצחוני בי
והא אמרינן  227מיום שהרב ב״ה אי
לפני הקב״ה .וי״ל ,דהיינו דוכא שהו■
אבל הכא מילתא דבדיהותא הוה.
דקרע בגדיו וחלץ מנעליו .מכאן אין
הא דמבעיא לן במועד קטן  228אם מנוז
קריעה וחליצת מנעליו ,דילמא
הוא דעבד הכי.

ודיז

קכב

-'Jt.

^p'j
תוספות רבנו פרץ

וכר .פ״ה ,שההדיוט קבל מעות הלשכה מן
הגזבר לספק סלתות (השוה) [כל השנה] לעשות
מנחות של צבור ד׳ סאין בסלע ,ועמדו והוקרו
בג׳ סאין ,דאלו גבי הדיוט עד שיצא השער,
כדאמרי׳  201אין פוסקין עד שיצא השער .וא״ת,
א״כ הדר קושיא לדוכתא והלא מעל הגזבר,
דכיון דאין הפירות בעין בשעת נתינת המעות
אין להם ע״מ לחלל .וי״ל דלב ב״ד מתנה
עליהם ,ומיהו כדי להלוות בריבית ,לא הוה
מצי למימר לב ב״ד מתנה עליהם .205
משלש ועמדו (על ד[ ),עד] מארבע מספק
מארבע .וא״ת ומאי יפוי כה איכא במקדש ,הא
מילתא אפי׳ בהדיוט איתא ,בדאמרי׳ לקמן בפ׳
איזהו נשך® 20אעפ״י שלא פסק עמו בשער
הגבוה יכול הלוקח לומר תן לי מעותי או תן
לי כזה .וי״ל ,דלא דאמי ,דהתם המוכר נמי
יכול לחזור בו ,אלא צריך ליתן כשער הגבוה.
וא״ת .הוה ליה למימר דהפסידא על ההקדש,
כדאמרי׳  207פדאו על המנה ולא הספיק לפדותו
עד שעמד במאתים .וי״ל ,דלא דמי ,דהתם היינו
חלול גמור ,דהמקח היה בעין בשעת נתינת
הדמים ,דנתהללו המעות מיד ,אבל הכא אין
הסלתות בעין שיתחללו המעות עליהם בשעת
נתינת׳ ,אלא מקבל עלי ליתנם כל שעה שיצטרך
ההקדש .208
[נח ,ע״א] בני העיר ששלחו שקליהס ונגנבו
או אבדו .פ״ה  209ביד השליה קודם שנתרמה
התרומה .אס משנתרמה תרומה ,פי׳ בקו׳ אם
לא ידעו הבעלים שאבדו שקליהם עד שנתרמה
תרומה נשבע לגזבר .פ״ה דאין אחריות באבידה
על הבעלים ,אלא על הגזברים ,דתורמין על
האבוד ,פי׳ ,ביד שליה .ואם לאו ,פי׳ שנודע
לבעלים שאבדו שקליהם קודם שנתרמה תרומה,
נשבעין לבעלים דהאחריות עליהם ,משום דשוב
אין הורמין עליהם אלא ע״מ שישלמו ,כפ״ה.

וק׳ לפ״ה דפי׳ דאבוד היינו אבוד ביד שליח,
וא״כ למה אצטריך למימר בתר כן ועל הגיבוי
דר״ל ביד שליח ,פשיטא ,על האבוד תורמין על
הגבוי מבעיא .יע״ק ,דהא משמע דהחלוק
דמשנתרמה תרומה קאי אנגנבו או אבדו.
לכן נראה לי דאבוד ,ר״ל בלשכה או ביד
הגזבר ,אפי׳ אם היה אבוד בשעת התרומה
תירמין עליו .ועל הגבוי .פי׳ על הגיב^יד
שליח ,ודוקא כשהוא בעין ביד שליה WT
הרמת תרומה ,אבל אם אבוד ביד שליח בשעת
הרמת תרומה ,אין תורמ-ין עליו .ועל העתיד
לגבות ,פי׳ לכל הפירושים שלא שלחו הבעלים
שקליהם .והשתא ניחא ,דה״פ ,אם משנתרמה
התרומה ,פי׳ לאחר כן נגנבו או אבדו ,אבל
מ״מ היו בעין ביד השליח בשעת הרמת תרומה,
נשבעין לגזברין ,דאז אין אחריות האבידה על
הבעלים ,דהיינו גבוי ,דאמרי׳ דתורמין עליו.
ואם לאו ,פי׳ שנגנבו או שאבדו קודם הרמת
תרומה נשבעים לבעלים ,דהשתא האחריות
עליהם ,דהיינו אבוד ביד שליח דאין תורמין
עליו כדפרי׳ .210
לשמור את הזרעים .פי׳!! ,2שהיו זורעים
שדה אהד ע׳ יום קודם הפסה לעומר .אי נמי
מיירי בשביעית ור״ל לשמור הספיחים לעומר.
~^י׳
וא״ת ,היאך היו מותרין לעומר,
ממשקה ישראל 2’2מן המותר לישראל”W1&1 ,2־
אסור לישראל בשביעית .וי״ל דלא היו שומרין
אותם אלא מהיות ובהמות שלא יאכלהו או שלא
ירמסוהו בני אדם” .2עי״ל ,דהיו משמרין
אותם מבני אדם בענין זה דמודעי להו שלצורך
העומר ושתי הלחם היו מיוחדים׳ וממילא פרשי
אינשי ולא שקלי להו .ומיהו אט היו רוצים
ליטול מהם אין מוחה בידם ,והשתא לא הוי
משומר דאסור .2!5
[נח ,ע״ב] ועד כמה עד כדי דמיהן .פירוש

 203עי׳ תום׳ ד״ה בשלמא.
 202ד״ה ולא תיפוק.
 205כ״ב גם בתום׳ הרא״ש
 204לקמן עב ,ב.
דאין ב״ד מתנין להלוות בריבית ,אבל תוס׳ מיאנו בזה
לחלק בין מו״מ והלואה .ועי׳ תום׳ מנחות צ ,ב ד״ד,
 207קדושין כט ,א.
 206עד ,ב.
מארבע.

 210עי׳ תוה׳ ד״ד,
משנתרמה.
 211רש״י
הרא״ש וריטב״א.
 212יחזקאל מר 213 .,ת״ב פ׳ בהר.
הביא תי׳ זר ,בשם התוספות ,וכ״ר ,גם
אבל תוס׳ לפנינו לא הביאו תי׳ זה,

נשבעין ,חוס׳
ד״ד ,ולשמור.
 214בריטב״א
בש־׳ט בת׳ שגץ,
ואפשר דגם זה

תוספות

בבא ׳מציעא נח ע״א וע״ב

הרא״ש

קסא

באחריות ,והיינו דמפליג הכא בין אבד קודם אמרתי מבטחי תנ/ה) ,וכמו (אם) [אשר] יקוט
שנתרמה התרומה לאבד אחר כךתמזז).
כסלו ובית עכביש מבטחו תנא) ,כלומר ,היה לך
ועל העתיד לגבות .היינו שבא ליד גזבר לירא מפגי הב״ה וזה יהיה בטהוגך ,ותום דרכיך
לבסוף ,דאי לא תימא הכי מאי חייב באחריותן הוא תקותך ,זכור מי הוא נקי אבד ,אם היית
דקאמר בשמעתין .והא דאמרינן בנדרים תנזט) נקי לא היית אובד.
ובפרק בתרא דבתובותתנ) המודר הנאה מחברו
חוץ משלש שיורדים ואינם עולים .אין לפרש
שוקל לו את שקלו ,משום דמצוה קא עביד ולאו שאין עולים לעולם ,דהא אמרינן בסמוך הבא על
מידי חסריה• היינו ששקל שקלו תחת אותו שבא אשת איש יש לו חלק לעולם הבא .אלא הכי
ללשכה ואבד אפילו קודם שנתרמה התרומה ,או פירושו ,כל היורדין עולין מיד ,ואין אור
שהיה גבוי ביד השליה ואבד אחר התרומה ,של גהינום שולטות בהם ,דאמרינן בפרק
דבהנך תרי גווני לא מחייב בעלים באחריות.
עושין פסין תנב) ,קל וחומר ממזבח הזהב,
השוכר את הפועל לשמור את הפרה .פרש״י ,ובפרק בתרא דחגיגה תנג) ק״ו מסלמנדרא,
בפרה אדומה ,ובתינוק שמגדלים למלאת מים חוץ משלשה שיורדים ואינם עולים מיד’,
לפרה ,וזרעים לעומר ,ואהקדשות קא פריך .ולא אלא יש מהם נדונין לעולם ,כגון המלבין
נהירא .דבתוספתא תנ/א) שנוייה בענין השומרים פגי חברו ברבים ,דקאמר בסמוך שאין לו חלק
ולא בענין הקדש .ונראה כפירוש ר״ח שפירש לעולם הבא ,ויש שיש להם חלק לעולם הבא,
דכלה בחולין איירי ,ומזרעים קא פריך ,דכמחובר כגון הבא על אשת איש( ,כגון) [ד]משפט רשעי
ישראל בגיהגום י״ב חדש תנד) .אי נמי ,המלבין
לקרקע דמי תנ/ם.
וכן א״ר יוחנן בשקנו מידו ,קשה ,דלקמן דגהי דאין לו חלק לעולם הבא ,אינו נידון יותר
בפרק השוכר את הפועלים תנ/ג) גבי מתנה שומר מי״ב חדש ,אלא לאחר י״ב חדש לא נדונין ולא
הגם להיות כשואל ,ופריך במאי ,בדבורא ,אמר חיין ,ושרויין בלא טובה ובלא רעה .והשתא ניחא,
שמואל בשקנו מידו ,ור׳ יוחנן אמר אפילו תימא דלא חשוב הכא מינין ומסורות שהן נדונין לדורי
בשלא קנו מידו ,דבההיא הנאה דקא מהימן ליה' דורות ,כדאמריגן בר״ה פ״קתנוס שגיהנם כלה
גמר ומשעבד נפשיה ,אלמא בלא קנין משעבד והם אינם כלים .והאי דלא חשיב פושעי ישראל
גפשיה תנ/ס .יש לומר ,שאני גבי הדיוט שדרך בגופן ,כגון ,קרקפתא דלא מנחא תפילי ,דאמרינן
אדם לשמור ממונו בעצמו ואין רגיל לסמוך על התמתנו) דנדונין בגיהנם י״ב חדש ואחר כך
אחר ,נמצא ,כיון שמאמינו מכבדו ,אבל הקדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ונעשין אפר תחת כפות
כך יש להאמין זה כמו זה ,שאינו לא של זה ולא רג? ■ הצדיקים .יש לומר ,שלא רצה למנות אותן
של זה .ועוד ,דהקדש בדילי מיניה אינשי וראוי שהם מנויין בברייתא שם ,שלא היה משמיענו
— שום תדוש .והא דהשיב מלבין ,דחינו לה במסכת
להאמינו לכל אדם.
ו ".ר! ע׳׳ב הלא יראתך כסלתך .לשון בטחון ,אבות תנה ,אגב מכנה נקטיה ,ומכנה אצטריך
כמו אם שמתי זהב כסלי ולכתם לאשמעינן ,אע״ג דדש ביה בשמיה .והא דלא
תמט) לג א.
תמח) ע׳ בכתובות קח א ד״ה ועל.
תנ/א) שבת סוף פרק י״ח ב״ס פ׳י-ח
תג) קז ב.
תנ/ב) וכך כתב בבעל המאור כאן ועי׳
ד",א.
ש״ם .ומהר״ם שיף בד״ה אמר ר ,שמעון .וכ״ד
הרמב״ם בפ״ו מהלכות שבת שכתב שם דין
השוכר לשמור הפרה והתינוק ולא כתב דוקא
בקנו מידו [ובלח״ט פ״ב סהל ,שכירות תמה בזה]
והיינו שפירש ענין הפרה והתינוק בהדיוט וקושיה.
הגמרא כאן הוא מזרעים וכפי שכתבה רבנו ואמנם דין
הזרעים לא הזכיר שם וסמך על מה שכתב בפ״ב
מהל׳ שכירות ה״א דקנו מהני בקרקעות ,וכ״כ
זה מיושב
בתומים סי׳ ס״ו סקס״ז .ולפי פירוש

קושית הקצוה״ח והנתיבות בסי׳ ש״א שהקשו למה
לי בהקדשות קנין לענין חוב בתשלומים תיסוק ליה
משום אסירה לגבוה וכו׳ ע״ש ובאור שמח ריש
ניחא.
הלכות שכירות ,ולרבנו דמיירי בקרקעות
תנ/ג) לקמן צד א .ובגמרא שם הגירסא מתנה
שומר שכר להיות כשואל .עי"’ בגהש״ם לגרע״א שם.
תג/ד) עי' בתום׳ וש״מ כאן ש״ך סי׳ ש״א סק״ז
קצוה״ח ונתיה״ם סוסי׳ ס״ו וסי׳ ש״א ומד״ר משמע
דבההיא הנאה שייך בש״ש ובהג״א מסתפק בזה.
תנב) ערובין
תנ/ה) איוב לח כד .תנא) שם ח יד.
תנד) עדיות פ״ב ס״ט.
תנג) כז א.
יט א.
תנז) פ״ג מי״ב.
תנו) ר״ה שם.
תגה) יז א.

קסב

תוספות

בבא מציעא נט ע״ב

הרא״ש

השיב הכא הבא על הגויה ,דאמריגן בערובין
פרק ב' תנח) דלא מסיק ליה אברהם אבינו ,משום
דמשכד ,ערלתיה ולא (מנשקר) [מבשקר] ליה,
דלא השיב אלא ד,ני דבשביל עברה זו לחודה
אינן עולין ,דתגן אע״פ שיש בידו תורה ומעשים
טובים ,אבל הבא על הגויה בשביל עברה זו
להודה לא היה נענש כולי האי ,אם לא מחמת
עברות אחרות שבידו ,אבל כשיש בו עברות
עברה זו דאין אברהם אבינו מעלה אותו מיד,
אחרות שראוי לירד בהם לגיהגם ,גורמת לו
לפי שאינו מכירו ,אלא שוהה שם י״ב חדש,
וכולהו כשלא עשה תשובה ,אבל עשה תשובה,
התשובה מועלת לכל דבר .ואיכא למ״דתנט)
דבעלי תשובה גדולים מצדיקים עצמן ,וגדולה
תשובה שמגעת עד כסא הכבוד תם) ,שנאמר תסא)
עד ה׳ אלוקיך.
נ״ט ע״א אל דמעתי אל תחרש .אינו אומר
שמע קול בכיי ,או ראה דמעתי ,כמו
שאמר שמעה תפלתי ושועתי האזינה ,אלא אל
תחרש ,כלומר ,בטוח אני שאל תחרש ,ששערי
—
דמעה לא נגעלו תסב).
חתכו חוליות ונתן חול בין הוליא לחוליא.
אם לא היה חול בנתים מודה ר׳ אליעזר דטמא,
דכלי חשוב הוא ,שד,טפילה שסביב התנור מחברת
החוליות ומעמידתן זו אצל זו ,ומשום דנתן הול
בגתיים להפריד החוליות זו מזו מטהר ר׳
אליעזר תסג) .והכי תנן במם' כלים תסד) ,חת ׳
חוליות לרחבו פחות מארבעה מפחים טהור ,מרחו
בטיט טמא משיסקנו לאפות בו סופגנין( ,מרחיק)
[הרחיק] ממנו את הטפלה ונתן חול או צרור
בנתים בזה אמרו הנדה והטהורה אופות בו (והא)
[והוא] טהור ,קתני חול דומיא דצרור שהוא יבש,
ואינו כמו טיט לחברו להיות אהד ,וכן פר״ח.
נ״ט ע״ב וזהו תנורו של עכגאי .ובירושלמיתסה)
יש הכנא .ושמא בעל התנור היה שמו

חכינאי תסס ,כדתנן גמי תסו/א) וזהו תנורו של בן
דינא ,והוא שם אדם ,כדאשכחן בסוטה תסס משבא
בן דיגא בטלה עגלה ערופה.
לא בשמים היא .הא דאמרינן בפ״ק
דיבמותתסוז) ,דד,לכה כבית הלל משום דיצאד,
בת קול ,שאני הכא ,שבא לחלוק על דברי תורה,
דכתיב תסס) אחרי רבים להטות .אבל התם
אדרבה ב״ה רובא ,אלא משום דמספקא לן אי
אזלינן התם בתר רובא משום דב״ש חריפי
טפי וזע) .ועוד ,דכאן לא יצאתה בת קול אלא
משום כבודו של ר׳ אליעזר ,שאמר מן השמים
יוכיחו .והא דאמר התם ,ר׳ יהושע היא
דאמר אין משגיחין בבת קול ,ולא שמעינן ליה
דאמר אלא בבת קול דהכא דד,אי מעשה דר׳
אליעזר .מדקאמר הכי לא בשמים היא שכבר
נתת לגו מהר סיני ,משמע ,שבשום מקום אין
משגיחין.
~ וקרע בגדיו וחלץ מנעליו .אין להוכיח מכאן
הא דמיבעיא במועד קטןתעג) אם מנודה צריך
קריעה ,וחליצת מנעל .דילמא הכא משוט צער
בעלמא הוא דעבד הבי תעד).
ט׳ ע״א רבא אייתי ליה חמרא ,רבא גרסינן,
ולא רבה .והיינו דקאמר מזיגה דידי
מידע ידיע ,דאשכחן לרבא שהיתה מזיגתו
משונה ,כדאמרינן בסנהדרין תעה) ובערובין פרק
(בכל) כיצד מעברין תטס דמיא האי מזיגא למזיגא
דרבא בריר ,דרב יוסף בר חמא ,והשתא ניחא
הא דאמר רבא בריש המוציא יין תעז) ,כל המרא
דלא דארי על הד תלתא מיא לאו חמרא הוא.
ובפרק אחד דיני ממונות תעח) אמרינן אל יחסר
המזג ,שאם הוצרך אחד מהם לצאת אם יש כ״ג
כנגד סנהדרי קטנה יצא ,ואם לאו אל יצא ,ומשמע
התם דמזיגתה על חד תרי ,דקרא ודאי איירי
בסתם מזיגה של כל אדם אבל מזיגה דריא על
הד תלתא הוא משונה משל סתם בני אדם כז־פ׳.

חנט) ברכות לד ב .ועי׳ תום׳ ר״ה
תגה) יט א.
יז א ד״ד ,קרקפתא .ובמהר״ם שיף כאן בשם מהר״ל
תסא) הושע יד ב.
הס) יומא פו א.
מפרג.
תסב) וכ״כ בתוד״ד ,ואל ורש״י ברכות לב ב ד״ד,
תסג) כפי׳ התום׳ ווי׳ ר״ש כלים פ״ה מ״י.
אל.
תסה) מועד קטן פ״ג ה״א.
תסד) פ״ה מ״ח.
תסו/א) כלים שם מ״י
תסח שבכ״ט הכנאי שם אדם.

תסם) שמות כ :כ
תהה) יד א.
תסז) מז ב.
תע) וכ״כ התום ,כאן וביבמות שם וערובין ז א.
תעד) אכל
תעג) סו ב וע״ש בתום׳ ד״ה לא.
ברמב״ן והובא גם בנפקו״י מפרשים שכרכוהו
תעה) ד־<:
ברמכ״ן שהתרימוהו ותמיר ממנודה.
תעז) שבת
תעו) ערובין נד א.
בנדרים נה א.
תעה) סנהדרין לז א.
עז א ובתוד״ה דאמר.

הדרן עלר פרקן הזהב■ בסייעתא דשמיא
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■אבדהמנפס ,בכ;;$מגקב כה(  ifרצא מביתי פס כלל הממכר מכפר
■ המדרשית יהפפטים כהיסין אייה חרמים ייחלו כלסין צח ונקל
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'פרשת.

?J

קדושיה .

לפעמים מצוה ללך רכיל כשתשמע שאיש חצה להרוג א< חביח מיצוה להזהירו
’■למען יהיה נשמר" גס זהו סמך שלשון הרע שלשה הורגתן וכאולי רכיל מלשון
י דוכליך שלוקח מזה ומביא לזה כאלו הזא קונה ומוכח וזהו שתרגם הירושלמי רכיל
לישן תליתאי וכן ביחזקאל הוא אומר אנשי רכיל היו בך למען שפץ ליס ד ולא
'־•תעמוד על דס ריען י זהו מי שיש כיח למחות ואיכן• מוחה ג לא תשנא •אחיך *
כי בשנאת! תעמוד על דמו וכן על תוכיחנו כשיעשה לברי" בלתי ראויס ״•׳ ואחר
בלבבן דכר הכתוב בהמה שדרן השוכאי-׳ לכסות שנאתם בלבם־ :הוכח תוכיח"
&הרי כל ישראל ערבי׳ זה לזה " משל לדבי׳ הנושאי׳ קורה על שכחם שהמשפיל.
ומשמיט■ עצמו מלשא חביריו נשאו חלקו י הוכח .בינו לכין עצמו תוכיח אחרי כך
בפני קרוביו את אמיתך מכל מקום אפי׳ כגלוי עם כל אלה כשתוכיחנו בגלוי לא
תשא עליו חסא לפרש לו חטאו בפני רכיס שכן הקדוש ברוך הוא חס על כבוד
*
; הכריות ז לא תקום * במעשה ולא תטור במחשבה  -וכפי פירת רשי קשה■
לכתוב רחמנ לאתטורולש לאתקום" ויש לומר דהוי' •אמע דבראשזן ליכא
'אאוראדמהדלאהשאילמסו׳ שהוא עצמו היה צריך לכלי* אבל השני׳ שדבר
‘בדרך נקמה לא משוס הכי אסזר לכך איצטרי' תחייהו ולא תשא עליז חטא *
כאשר יחטא ולא הוכחת אותחזהו שתרגם־ אוכקלוס ולא תקבל על דיליהחובא
רצונו שתענש בחטא שלו או רצונו כהפך אס יוכיחנו (ילבין אותו כרבי׳ כי כזה
יהיה חטא למוכיח :ואהבת לרעך כמוך * מאי דעלך סכי לחברך לא תעביד וכך
ההפך שידיעת ההפכי אחת" ורצונו שיבחר לו העלבות ׳האפשריות וירחק
ממנו הנזקים באופןשלא יגיע נזק לאוהב ’ כי תמיד אהבת האדם עצמו קודמת*
ויהיה לאד לרעך כמו של " ודע כי בזאת הפרשה ככללו כל י הדבחת .ואהבת
לרעך כמון הוא בנגד לא תחמוד :איך חקתי" מה שאמרו חכמים זכחכס
לברכה שהם גזירת מלך ושאין טעם לדבר כמו פרה ושעטנז וליומא אין הסנה w
{הס שתהיה גזרת מלך מלכי המלכים בלי טעם-כי כל אמרת אלוה צרופה אבל
רנוכו שהם כמו גזירת המלך אשר יחוק במלכותו מבלי שיגלה תועלתם וטעמם
והעם מקבלי׳ אותם  -ליראת המלכות אכיל המלך יודע טעמם וקשהע היזשבי׳
ראשוג :כלאים י מלשון ויכלא הגשם מן השמים• 1לפי שהמרכיב ב מעי'משנה
ומכחיש כמעשה כראשית כאלו יחשוב שלא השלים הקדוש כרוך הוא את עולמו
ויחפק הוא לעזרו בבריאתו • ולבה גלה חרפתו צי אדרבא לא יולידו כאשר
■עינינו רואות בפרדים :שרך לא תזרע " חכמים זכרוכס לברכה רמזו לכו בזה
טעמו בצ׳ר אמר ר סימון אין לך כל עשב ועשב מלמטה * שאין לו כח ומזל .
ברקיע מכה אותו ואומר לו גדל הלד הידעת חקות שחים י וזהו שאחר את
חקתי תשמרו רמז לתיקת שחים :לא תזרע.כלאים * .מינים שונים והוא שיהיה
שעור מורגש ושערוהו תכמים זכחנס לברכה הלכה •לחשה מסיני אתד^מצד:

ויהיה
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חידושי

שבת

נעזד׳י .מד ,שהנני השי׳ת נחי' מפנה שבת בלימוד הישיבה
פק־ק ם־נ יום די כיב מרהשון תקם־ג לפיק.

בעזרת אל נוצר כבבת  -אתחיל חידושי מסכת שבת.
ד!א דמחחיל ביציאון שנתקשו תוס׳ לולא דמסתפינא סייח’ אומר דמתחיל
מק׳ מערב שבהושחרית שיצאו ללקוכו מן לחם משנה משוס שהזחירם
אל יצא וכו׳ ולקברו ע״ש שחרית דכשחס השמש כבר נמס ,ונראה ה׳ה העני
או הגזבר הנובה מן הבהים נובח ע״ש שחרית לצורך שנה ,כ״כ עור
א׳ח סי׳ תקכ׳ה לעבין י״ט והוא מירושלמי ע״ש ונשבח דסוצאה אסורה
ע״כ לגבוה ולחלק מע״ש ועושה כן בשחייה ,ואח’כ תבן לא ישב לפני
הספר סמוך למנחה דדרך להסתפר בע׳ש ואמ״ב לא יצא החייט במחטו
סמוך למשיכה ,ואח״כ טוענין טס השמש והכל בסדר נכון לפע״ד ולמ״ש
רמב״ס בפי׳ משנה דיציאת שבת עם כל משניות דפרקא קמא מי״ח
דבר הס בלא״ה א״ש כמובן:
יציאת השבת כ׳ תוס׳ דהוצאות ה״ל למיחני אלא דרמז אקרא אל
יצא איש ממקומו וקרינן אל יוציא ,ועיין מ״ש תיס׳ בשבועות
ה׳ ע״ב ד״הרנאאמר וכו׳ דמפני הך ק׳ דח״ל למיתני הוצאות נאיד
רבא משינוי׳ קמא ומשני רשויות קחני ע״ש וצ״ל דלא ס״ל חך דרשא
דספ״ק דעירובין דאל יוציא :
והנה בהך קרא דאל יוציא יש לי מקום עיון דמשמע נעירובין דף
מ״ח ע״א דקאי אמעביר ארבע אמות נישות הרבים שאל יוציא
אדם חפציו ממקומו שהיא יישב שם שהוא תופס ד׳ אמות ע״ש ולזה
נתכוונו תוק׳ לקמן דף ד׳ ע״א ד״ה והא בעי עקירה וכי' ע״ש וא״כ
הוה מעביר ד׳ אמות דאורייתא ממש וצ״ע ריש פרק הזורק מפיק ד׳
אמות ברשות הרבים הלכהא נמירי ליה וליכא שום קרא וצ״ע לכאורה:

שוב מצאתי שנתקשה נזה נספר מרכבת המשנה סרק י״ג מהלכות
שבת הי״ז וב׳ שהוא יק אסמכתא ולע״ד לא משמע כן מתיק׳ דף ד׳
ע״א ד״ה והא בעיא עקירה וכו׳ — וי״ל ביושב במקומו ומוציא הכלי
ע״י הושטת ידו חוץ למקומו דהיינו ד׳ אמות זה הוא מפורש בקרא
שנו איש תחתיו אל יוציא איש ממקומו ,דמקומו של אדם הוא ד׳ אמות.
אך אס האדם תופס החפץ בידו והולך ומעבירו ד׳ אמות זה אינו
מפורש בקרא דהרי אינו מוצא כלי ממקומו של עצמו שהרי בכל מקום
שהוא הולך מקומו עמו {אין החפץ יוצא ממקומו של אדם ולזה הוצרך
הלכתא נמירי ריש פרק הזורק:
נמצא לפי זה במעביר ד׳ אמות מפורש בקרא שלא יושיט בידו החפץ
מוך לד׳ אמות ,אך המעבירו בגופו הוא רק הלכתא נמירי,
וההפך מזה בהוצאה שהמוציא גופו מרשות היחיד לרה״י מפולש בקרא
אל יעשו עוד מלאכה להביא והיינו שהם בעצמם יצאו מרה״י והביאו
הנדבה לגזבר ■ft ,העומד במקומו ומושיט לרשות אחר ,כגווני דעני
ודבעל הבית דמשנתינו זה לא מצינו מפורש בקרא ,אע״ג דהוה במשכן
הלויס הורידו הקרשים מהעגלות לקרקע כבסוף פ׳ במה טומנין ,מ״מ
בקרא לא מצינו לאיקור וזהו עיקר רבותא דמשנתינו כמו שכתב תוס׳
ריש שבועות עי׳ש והואיל ולא כתיב בקרא גבי הולאה הושטה ממקום
למקום אלא עיקור במעביר כתיב נקרא אל יצא על כן התחיל התנא
יציאות ולא הוצאות:
נמצינו למדין דלמטה מעשרה חייב בין שמוציא בין בהושטה ולמעלה
מיוד המוציא חייב שכן משא בני קהת כדלקמן דף ל"ב ע״א
והמושיע מישות היחיד לר“ה פטור כמ״ש תוס׳ לקמן דף ג׳ ע״ב ד״ה
כאן וכו׳ ועיין מ״ש חידושי רשב״א שם ומרשות הי׳ לרה״י דרך רה״ר
למעלה מיוד המושיט חייב שכן עבודת הלוים כדלקמן ריש פרק הזורק
ומוציא פטור ושמור זה ואמנם אס מוציאו ומניחו בר״ה למטה מיוד
חייב ועיין לקמן דף ל“ט ע"ב:
שה? ד׳ בפנים ,הכא פירש״י לעומד בפנים וכן הוא פשטיוח המשנה
כמ״ש חוש׳ בשמעתין ובשבועות ,וחתם בשבועות פייש״י בפנים
הכנסת פנים ,וזה יתכן יותר לרבא דמפיש ישוית שבת שתים שהן ד׳
וא׳׳כ בפנים אישיות קאי רשות פנימי וישות מק — ועוד פי' חיס'
שם פנים שמקריבין קרבן בפנים והוא לאוקמתא דר׳ פפא דכולהי
לחיובי דומיא דמראות נגעים וכן הוא להדיא בירושלמי ,דכי היכי
דשתיס שהן ד׳ דבמסכתא שבועות כולהי לחיובי ה״נ במסכת שבת
כולהי לחיובי והיינו להביא חטאת לפנים וב׳ שהן ד׳ במק שאינו מביא
קרנן עי׳ש ומשמע מזה דעכ״פ איסורי דאורייתא איכא אלא שאינו
מביא קרבן בפנים ,וכמ״ש בספר לחם שמיס דעקירוח הוה מלי שיעור
דאקור מן החורת משוס דחזי לאיצטרופי אס יעשה הנמה אח״כ עי׳ש.
משא’כ הנחה בלא עקירה אינו אלא איסור דרבנן דלא חזי לאיצטרופי
ויעוין היטב מ״ל פי״ח משנת ופנ׳י ריש ערק המוציא יין ומ״ש אני לקמן
ע״ד ע״א בזה:
כיצד העני עומד בחק ולש חוס׳ משום שהוצאה מלאכה גרועה
מש״ה נקוט עני ובעה״ב פי׳ דלא מצינו בשום מלאכה שיהיה
מלוק בין עושה אותה במקום זה או במקום אחר ,מה שאין כן בהוצאה
כשטמא משא כבידה אפילו כל חיום ברס״י או ברה״ר מקורה פטור

חתם סופר
וכשהקיר הקירוי נעשה ר״ה ומוציא לשם כגרוגרת חייב ,והוי אמינא
דה״נ יש לחלק נין העכיכיס דהוצאה והכנסה דנעה״ב הוא להוציא
הדבר מעצמו וליחנו לאחר כדרך שהי׳ במשכן שהביאו נדבותם לגזבר —
והוצאה והכנסה דעני הוא לצורך עצמו להכניסו מאחרים כדיך לוקטי
המן ואיצטריך תרווייהו:,
יציאות וכוי נש״ס פליני רב אשי ,ויבא אמר מאי יציאות רשויות וכי
חידושי רשב״א בשם רמב״ן דלרב אשי הכנסה הוה אב בס״ע
ונזה מדוקדק לשון המשנה אבות ארבעים חסי אחת עיין שנדחק
בתיס׳י״ט שם במתני׳ עיין היטב ולפ״ז לרבא דפליג על רב אשי ל״ל
כתוי״ט דאינו חייב על תפירה בלי קשירה ורב אשי לא ס״ל הכי ,ועיין

היטב מג״א ’P׳ י״א ס״ק י״ג ,והשתא י״ל רבא לטעמי׳ יפה אמר קשר
עליון דאורייתא ובעל עיעוי ,ס״ל כרב אשי והתופר אין צריך שיקשור,
ולזה עוררני תלמידי המופלג מו״ה משה קאנישא :
העני עומד בחוץ כ׳ הרע״ב מילחא אגב אורחא קמ״ל דמצוה הבאה
בעבירה חייב עלי" עיי״ש ולשון מסורס הוא ורוצה לומר עבירה
הנאה במלוה חייב עליה .וקאי אחיונא דבעה״ב שבהול הי׳ במלות
לדקת ונכשל בה וחייב עליה .ואפי׳ למה שב׳ תיס׳ לקמן ד״ה בנא
דרישא וכו׳ דמיירי בעני גוי אין כוונתם שהאמת כן הוא אלא דמשיס
הכי לא הקשה שיתקרי הויין משוס דהוי מלי למדחי דמיירי בנוי וה״ל
פטור ומותר אבל למסקנא דפטורי דלא אתי לידי חיוב חטאת לא
קחני תו לא נדחוקלמוקמי בעני נוי אלא בישראל ופעור אבל אסור
משוס לפני עיור ,ושפיר קמ״ל מילחא אגב אורחא דענירה הבאה ע״י
מלוה עבירה היא וחייבים עליה:
מיהי ל״ע הא באמת קיי״ל טעה בדבר מצוה ועשה מלוה פטור
למבואר בפסחים דף ע״ב ע״ב אפילו לשמח אשתו בדבר מצות
עונה מיקרי טעה בדבר מלוה ומה לי צדקה לעני או לשמח אשתו ונחי״ט
עמד בזה ורצה לחלק דוקא נמצוה שיש בה דחיית שבת כגון למול
תינוק ודבריו תמוהים דחוא מייתי בעצמו מלולב ולולב לית ביה דחיית
שבת שהרי טלטול הלולב בשבת אין בו איסור דאורייתא ואפ׳ה אס
העבירו ד׳ אמות נרה״ר פטור משום טועה בדבר מלוה ,וכדמוכח כן
מש"ס פסחים הנ״ל .ואולי י״ל דעכ״פ העני חזה היוצא מניחו נשבח
וכלי בידו ומסבב על הפתחים קרוב להיות מועד ומזיד לחלל שנת,
כהי דבעה״ב הי׳ בסול בבוא העני על פתחו ונטרד במצות צדקה ושכר
את השבת לפי שעה ,אבל העני היוצא מביתו על מנת לבקש על הפתחים
ונושא כלי בידו ,קרוב הוא שהוא מועד לחלל שנתות ,ולכל הפחות
באיקורי דרבנן ,דודאי אי היה מומר לחלל באיסור דאורייתא ,לא הי׳
מתחייב חטאת אפילו אס שגג עתה בהוצאה משום דלא שב מידיעתו
ועיין לקמן דף ס׳ט ע״א תוק׳ ד״ה אלא למונבז וכי׳ עי׳ש .אבל מ״מ
הי׳ מועד למלל בדרבנן והי׳ דעתו להעביר הכלי פחות מד׳ אמות
נרה״ר ולכשיגיע לפתחי נדיבים ,יהיה זה עוקר וזה מניח ,ולא חייש
לאיסור דרבנן ,ושוב נכשל ועבר אדאורייתא ומשום הכי חייב חטאת,
אבל אמת שהעני הזה הוא אינו הגון ואינו מחוייב להחיותו ,והבע״ס
חישב לעשות מצות צדקה אבל באמת לא עשה שהרי נתן למי שאינו
ראוי להחיותו ,והוה לי׳ טעה נדבר מלוה ולא עשה מצוה משוס חני
חייב עי״ש בפסחים דף ע"ב ע"ב הנ״ל ולקמן קוף פרק ר״א דמילה:
או שנטל מתוכה והוציא ל״ע קלת הא על כרחו יטול מתוכה ויוציא,
שמכיון שנתן הכלי לתוך ידו של בעח״ב לתת לתוכו דבר מאכל ,ע״כ
יחזור ויכולנו ויוציאנו ודוחק לומר דהכנקת סכלי היה ע״י העני לבדו
וההוצאה הי' ע״י שנים זה עוקר וזה מניח כבסיפא ,וכ״ל דמלחא אגב
אורמא קמ״ל שמשכחת לי' דחייב על הכנסת הכלי ופטור על ההוצאה,
כגון שהנעה״ב נתן לתוכו אוכלים פחות מכשיעור ושוב הוציאו הענידפטור
אף על הכלי שהכלי טפילה לאוכלי! כדלקמן במחניתין דף ל״נע״ב עי״ש •
שבועות שתים וכו׳ מ״ש חוס׳ ד״ח שבועות דמושיט ומעביר חייב
מרשות היחיד לרה׳י דרך רה״ר עי״ש .מ״מ לא דמי מושיט
למעביר דמישיט אינו חייב אלא מרה״י לרה״י דרך ישות הרבים ,אבל
מעביר חייב נמי ד׳ אמות ברה״ר ועומד לפוש שם אפילו בלארה׳י
כלל ,אלא גס אס אינו עומד לפוש ברה״ר אלא נכנס לרה׳י ונח שם
כיון שעבר ד' אמות ברס“ר חייב:
אבל באמת דין זח צ״ע גדול דלא מצאתי בשום מקום שיהי׳ מעביר
ד׳ אמות ברח״ר חייב אם אינו מניח שם ,ולפענ״ד צריך להגיה
נין בקושי' חוס׳ בין בתירוצם להקדים מעביר קודם מושיט ,והקשו
לתני כמי מעביר ועוד לתני כמי מושיט מרה״י לרס״י דדך רשות הרבים,
ותי׳ דלא קחני אלא הכנסה שהוא מרס״ר לרה׳י לאפוקי מעביר שהוא
ברשות הרבים עצמו בלי רה״י כלל ,ולאפוקי מושיט שהוא מרס׳י לר״י
כנלע״ד ,שוב מצאתי חוס׳ נעירונין דף ל״ג ע״א ומ״ש עליהם ישב״א
לקמן דף צ״ז ע״א ,ולכאורה אפי׳ להתוס׳ היינו לר׳ע אבל חכמים

יטטריסעיין לקמן דף צ״זע״א וצ"ע ועיין פני
ע״ב .נר פחתי לא אמינא לך כי קאי רב בהאי מסכתא לא
תשיילי' במסכתא אחריתי וכו' יל*ד טונא ,מדא וכי ס״ד
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וים והשלום

"דזמוגמר תחת חילי
מפני כבודן של עניים ..בראשונה היו
מעיים מתים ,והיו חולי מעיים חיים מתג ׳'ין ,התקינו שיהיו מניחין
תהת הכל מפני כבודן של חולי מעיים חיים ,בראשונה היו מטבילין
את הכלים ע״ג נידות מתות ,והיו נידות חיות מתביישות ,התקינו
שיהיו מטבילין על כל הנשים מפני כבודן של נידות חיות.
כתובות ס״ז ע״א

ת״ר יתום ויתומה שבאו להתפי־נס וכו /שבאו לינשא משיאין את
היתומה ,ואח״ב משיאין את היתום ,מפני שבושתה של אשה
מרובה משל איש.
סוטה מ׳ ע״א

רבי אבהו ורבי חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא ,רבי אבא דרש
באגדתא ,רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא ,שבקוה כולי עלמא
לרבי חייא בר אבא ואזיל לגביה דרבי אבהו ,חלש דעתיה אמר ליה
אמשול לך משל למה״ד וכו( /ז״א כשראה שהחליש דעתו מיד פייסו
וע״פ שלא היה אשם בכך).
ב״ט פ״ה ע״ב

ר״ל הוה מציין מערתא דרבנן ,כי מטא למערתיה דרבי חייא איעלמא
מיניה חלש דעתיה ,אמר רבונו של עולם לא פילפלתי בתורה
כמותו ,יצתה בת קול ואמרה תורה כמותו פלפלת תורה כמותו לא
ריבצת ,ז״א היה צריך בבת קול כדי להוציאו מחלישות דעתו.
סנהדרין י״ט ע״א

וכשהוא עומד בשורה ומתנחם מאחרים סגן מימינו וראש בית אב וכל
העם משמאלו ,אבל משוח שעבר לא אתי גביה ,מאי טעמא
חלשא דעתיה סבר קא חדי בי וכו׳.

אורחותהזחיי*׳והשלום

פרק שלישי

• כה

פרק
הלכות אונאת דברים ומהותה
א .כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים *,וגדולה
אונאת דברים מאונאת ממון שזה ניתן להשבון,ב וזה אין ניתן
להשבון ,זה בגופו וזה בממונו ,והצועק על אונאת דברים נענה
מיד,ג (שו״ע חו״מ רכ״ח ס״א) .ויותר אדם מקפיד על בזיונו מעל
צער גופו( ,כחכמים דר"י (סנהדרין מ״ד ע״ב) ,וכוותייהו פסק הרמב״ם).

ב .י״א שאין מצווים על אונאת דברים אלא ליראי ה /ומי
שמאנה עצמו מותר לך לאונותו,י (רמ״א חו״מ רכח ס״א) ,אבל סתם
אדם אין היתר לאונותו ,ובזמן הזה דרבו הפוקרים בעוונותינו
הרבים ורובם נדחים מרוח היהדות מילדותם ,ועוד שאין שייך

א.

דילפינן לה מדכתיב לא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך ,דאי לאונאת ממק כבר כתיב

לא תונו איש את אחיו ,וכתיב ויראת ,לפי שהם דברים המסורים ללב אם כוונתו לאונות.

ב.

עיין שיטה מקובצת ןב״מ נ״ח ע״ב) דהקשה והא ניתן להשבון דאיתא במחילה ,ותירץ דאפילו

בקש מחילה כבר נצטער ומאי דהוה הוה.

ג.

גט׳ (שם) דכתיב (עמוס ז׳) ,הנה ה׳ ניצב על חומת אנך ובידו אנך ,ואנך הוא לשון אונאה,
ומדכתיב נצב משמע שמוכן לשמוע ,ומדכתיב ובידו אנך משמע שאינו ניתן להמתין ולישא
עוונו ,אלא כביכול תפס העברה דאונאה בידו לענוש מיד ,וזה שאמרו ז״ל כל השערים ננעלו חוץ

משערי אונאה ,ורבנו יהונתן בשיטה מקובצת הסביר החילוק בין בידי שליח לבין שלא על ידי

שליח ,דהיכא דנעשה על ידי שליח פעמים שהשליח רחוק ואינו יכול להפרע מיד ,אי נמי פעמים
שהוא שליח להפרע מהרבה בני אדם וזה בראש העולם וזה בסופו ,והוא הולך ומקדים מי שנאמר
לו ראשון ,ובין כך פורענות שוהה לבוא( ,והיינו שבנתיים יכול לחזור בתשובה) אבל באונאה

שהקב״ה דן בכבודו ובעצמו הפורענות ממהרת לבוא ,שברגע אחד הוא דן את כל העולם.

ד .גט׳ (שם נ״ט ע״א) ,לא תונו איש את עמיתו ,עם שאתך בתורה ומצוות אל תונהו .ובנמוקי
יוסף פירש וז״ל :אמר המחבר מהא דעם שאתך בתורה ומצוות אל תונהו למדנו ,שלא הזהיר

הכתוב באונאת דברים אלא יראי ה' ,ואמר במדרש אם אונה עצמך מותר לך לאונהו שאין זה קרוי

עמיתך ,ואמרינן בגט׳ מגילה (כ״ה ע״ב) ,האי מאן דסאני שומעיה מותר לבזויי בג׳ ושי( ,דהיינו
בן גויה בן שפחה) ,ופירוש ,שיצא עליו שם רע בוודאי ,עכ״ל .נראה מדבריו שלמד דמי שאינו

ירא ה׳ מותר לאונותו בדברים ,ונראה דהדין כן גם במדרש שהביא בהמשך דבריו ,דפרוש אם
אונה עצמך שאינו ירא שמים ,וכן הביא בספר היראים ,וכתב שם תוספת חומרא אבל עברין

במזיד "אפילו כדבר אחד" ולא עשה תשובה מותר לאונותו בדברים ,וכן פסק הרמ״א בחו״ט
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אורחות הוIf ,

והשלום

ברובם מצות תוכחה !מאחר שהם כתינוק שנשבה) ,אין להם דין
רשעים לקולא ,ולכן אין היתר לאונותם באונאת דברים וכיוצא

(רכ״ח ס״א),
ובחפץ חיים בחובת השמירה (פרק י״ )1כתב וז״ל :עוד אמרו מאי דכתיב לא תונו איש את עמיתו
עם שאתך בתורה ומצוות אל תונהו ,ומוכח נמי שמי שסר מדרך התורה אין עליו איסור אונאת

דברים ,שזה אינו קרוי עמיתך לענין זה ,ונראה דהיינו דווקא בדבר שמפורסם בישראל לאיסור,

ואצלו הופקר הדבר ,אבל סתם אדם כל שהוא בכלל ישראל יש עליו איסור אונאת דברים עכ״ל.

רואים מדבריו שדעתו היא בעם שאתך שצריך שיהיה ירא שמים רק סייג שהיא עברה ידועה
ומפורסמת אצל כל ישראל לאיסור ,ומסתבר שגם דעת הרמ״א כן .והביא הסמ״ע (שם ס״ק ד׳),
שמעתי מפרשים ,שהפרוש במדרש אם אונה עצמך אם מזלזל בעצמו מותר לאונותו שהרי אינו

בכלל הישוב ודרך ארץ ע״כ ,ולפי זה אין החילוק אם ירא שמים אם לאו אלא מי שהוא בכלל
הישוב ודרך ארץ .ודלא כנ״י הנ״ל שהמדרש חוזר על לא יראי ה׳ וא״כ לדבר ,גם חוטא יש בו

דין אונאה .הן אמת שבמאירי אין נראה כן ,מדכתב עם שאתך בא למעוטי גוי-,ומשמע גם

מדבריו שאפילו יהודי חוטא יש בו דין אונאה ,וז״ל :כל שגדור בדרכים הדתיים הרי הוא בכלל
אונאה ,אבל עובדי האלילים אינם בכלל אחווה כדי לכללן בדין אונאה הבאה בדרך מקח וממכר,

כלל אמרו חכמים לא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה ומצוות אל תונהו ,עכ״ל.

ויש לדקדק בדברים אלו שלכאורה פתח בממון ומסיים באונאת דברים ,וכן מדכתב כל "שגדוד"

בדרכים הדתיים משמע שגם חוטאים אינם בכלל ומותר לאונותם ,וצריך לומר דהוא מסביר עצמו
דאינו גדור בדרכים הדתיים היינו גוי ולא יהודי ,ואח״ב כותב שאין נ״מ בין אונאת ממון לאונאת

דברים .והגאון בית חדש הביא בשם ספר החכמה שנראה מדבריו שכתב כדברי המאירי דהיינו
למעוטי גוי ,והביא ראיה ממה שכתבה הגט׳ (שם) ,גדולה אונאת דברים מאונאת ממון ,ואם תאמר
שבא למעט רשע א״כ הרי יש שאונאת ממון חמורה יותר דהרי רשע אסור לאונותו בממון ,ומחמת

כן למד דעמיתו מיעט גוי ,ושם מפקפק בדבר זה ,דהרי מהגט׳ משמע שחוטא מותר לאונות

מדאיתא במשנה דלבעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ,משמע שרק אם בעל
תשובה אסור אבל אם אינו בעל תשובה מותר ,דאם לא כן מה חידוש איכא בבעל תשובה,
עכת״ד.
ולענ״ד נראה בס״ד דהרב בעל ספר החכמה נשאר שהדיוק מעמיתך הוא למעוטי גוי ומה שאמר

הוא רק לפיקפוק בעלמא ,דהרי אפשר להסביר שהחידוש בבעל תשובה כמו שכתב הגאון הרב

חיד״א בספרו פתח עינים 1ב״מ נ״ח ע״ב) ,דאפילו שמתכוון לשבחו באופן שעשה תשובה מאהבה

שזדונית נהפכות לו לזכיות בכל אופן אסור .ובספר חקרי לב ביו״ד (סי׳ פ׳) .כתב לישב קושית

הרב בעל ספר החכמה דלא אמרו חומר באונאת דברים מאונאת ממון אלא כדי להפליג חומר
איפור אונאת דברים ,ואין הכי נמי יש אופנים שבו אונאת ממון חמורה עתר ,ע״כ.

ופירוש הדברים כך הם גבי אותם דברים שהם שווים באיסורם עונש אונאת דברים חמור עתר,
אבל גבי רבוי פרטים לא שי 7לקוראם חוטר דאין הם באותו דין .והביא עוד שם בחקרי לב ראיה
מעם שאתך בתורה ומצוות שהכוונה יהודי שאינו מקיים תורה ומצוות ולא למעוטי גוי מהמשנה

F
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כז

הנ״ל ,ויש ליישב עוד על הקושיה שהבאנו לעיל ,דמה שהביאה המשנה שלא יאמר לו זכור

מעשיך הראשונים היינו ,חידוש שלא יאמר לו על דברים של עכשיו אלא על לשעבר ,וזה חידשה

המשנה שגם בלשעבר איכא אונאת דברים ,וכן פסק בשו״ת בנימין זאב (סי׳ רפ״ב) ,דהרשעים
והפוקרים אינם בכלל לא תונו והיינו משום דלאו עמיתך ,יעוי״ש.

ועיין עוד בספר ריטב״א החדשים בגט׳ (שם) עם שאתך פירוש אשתך ,ומשמע שבכולם למד שאין

איסור לאונות אלא אשתו בלבד וצ״ע.

שוב מצאתי מקור לדברי הנמוקי יוסף בשערי תשובה לרבנו יונה (שער ג׳ אות רי״ט) ,וזה לשונו:

ואם החוטא איש אשר איננו ירא מלפני האלקים כמו הפורק מעליו עול מלכות שמים ,ואינו נזהר
מעברה אחת אשר כל שער עמו יודע כי היא עברה ,מותר "להכלימו ולספר בגנותו" .כך
אמרו רבותינו ב״מ (נ״ט ע״ב) .ולא תונו איש את עמיתו (ויקרא כ״ח י״ז) ,עם שאיתך בתורה
ומצוות אל תוגהו בדברים ואשר לו שת ליבו אל דבר השם מותר להכלימו במעלליו ולהודיע

תועבותיו ולשפוך בוז עליו ,עכ״ל.
הנראה מהדברים הוא דהפשט בדברי הגמרא הוא כדכתב הנימוקי יוסף ,שצריך להיות עימו בתורה

ומצוות ואפילו אינו עימו רק במצוה אחת וכגון שמומר לאותה מצוה מותר לאונותו בדברים,
(אמנם צריכים אנו למודעי דבודאי הכוונה שמותר לבזותו דאולי ישוב על ידי זה בתשובה ואמנם
בדורינו אנו אין שייך כל כך דין זה וכדכתבינן ,שיש להם דין תינוק שנשבה לרובם וממילא צריך

לקרבם ברוח טובה וכו׳) ,ועדיין צריך עיון בדברי הרב המאירי אם כוונתו דווקא בעברה שנקרא

בה רשע ,או אפילו בעבירה שאין נקרא בה רשע ,ואולי באופן זה אין יכול כלל לאונותו ,וכן אין

הכרע מדבריו אם כוונתו דווקא לשם תוכחה או אפילו סתם לבזותו.
עמדתי ואתבונן מה דעת מרן השו״ע בדין זה ,הנה בספר פרי האדמה להגאון הרב מיוחס בכר
שמואל (פרשת בהר דרוש ב׳) כתב ,וז״ל :אמנם לדעת מרן שאינו מותר כי אם בגוי אבל לישראל

אסור לאונותו( ,פירוש אפילו חוטא) ,עכ״ל.
ולא ידעתי דעת מרן זו מהיכן.

ויש שרצו להביא ראיה שדעת מרן כנ״ל ממה שכתב גבי מבייש קטן שאם מכיר בבושתו חייב

בבושת ,והרי אינו אתך בתורה ומצוות ובכל אופן אמרינן שיש לו בושת ,וכן פסק גם הרמב״ם

דיש בושת לקטן ,באופן שמבק בבושתו ,וכן הביאו ראיה ממה שכתב הרמב״ם שהמקלל ג״כ
חייב ,אע״פ שאינו בכלל עמיתך ,ולי נראה דאין משם ראיה כלל דהרי בושת ומקלל הם לאו בפני

עצמם ,שלא נאמר בו עמיתך שעם שאתך בתורה ומצוות משאין כן גבי אונאת דברים שנאמר

עמיתך ,ממילא לענינינו אין ראיה ממה שמרן כתב לגבי בושת שחייב אם בייש קטן ,וממילא
למדנו שלא לומד עם שאתך בתורה ומצוות על גוי אלא לומד שחוזר גם על יהודי שפקר( ,ועיין
עוד בדברינו לקמן הערה כ״ד ובמה שהוכחנו שם גבי קטן וה״ה כאן)

וכן נראה קצת משמעות הגט׳ שכתבה עם שאתך בתורה ומצוות ,ולא כתבה כמו שבדרך כלל
כשרוצים למעט גוי ,שאומרים בפירוש למעט גוי ולא עם שאתך בתורה ומצוות ונוכל לטעות

בזה .והגה היה אפשר להביא ראיה לכאורה ממה שהרמב״ם ,וכן מרן השו״ע( ,רמב״ם פ״ג מחובל

ומזיק ה״ז שו״ע חו׳׳מ סימן תכ״א סעיף ל׳׳ט) וז״ל :וכל המלבין פני אדם "כשר" מישראל

בדברים אין לו חלק לעולם הבא ,ולכאורה צריך ביאור מהכי תיתי שצריך אדם כשר ,ובהשקפה

יד

חדושי

בבא מציעא

עם שאתך בתורה ובמצות לגירסת הילקוט וכן הוא
בשבועות דף למ״ד על בצדק תשפוט עמיתך ושם
עולא חברינו עמית בתורה ובמצות ,ונראה שהם
גזרו את המלה מן עם ,את ,עמך ואתך הוא מעמך
(בפת״ח) כי גס שורש עם (בפת״ח) משתתף במלת
עם ,והוא אתך במעשים .ושם זה נמצא י״א פעמים
בספר ויקרא וזולתו לא נמצא בכל התנ״ך רק פעם
 /אחד גבר עמיתי (זכריה י״ג) ולא נודע הטעם.

דף נ״ט ,ע״א ע״ב :תנן התם חתכו חוליות ונתן
חול בין חוליא לחוליא וכו' ,אר״א אם הלכה
כמותי וכו'.
 yiwשר' אליעזר שמותי היינו מתלמידי ב״ש
 י-"-כמו שפירש התוס׳ .והוא היה נמשך אתרשיטת שמאי שיכול האדם להפשיט את נפשו מגופו
עד שיהיה כאחד מן השכליים הנפרדים מתומר,
וחכמים נמשכו אחר שטת ב״ה שזה דבר שא״א
אחר זוהמת הנחש הקדמוני שנתערבו כתות
הנפשיים עם התומר ונרכבו עתו ,ועפ״ז עמדה
המחלוקת בתנורו של עכנאי שידוע שהאדם נמשל
לכלי חרס שאינו נתטהר מטומאתו כל זמן שהוא
שלם עד שישבר ויתבטל מתורת כלי ,וכן האדם
לא יטהר עד שימות ויבלה בעפר ,אמנם מי שהמית
את עצמו בחייו ונופו נשבר ונדכה והיה כעפר
ועודו חי ,זה דומה כתנורו של עכנאי שהגם שהתנור
נחתך ונחלק לחוליות ,בכ״ז הוא תחובר על ידי
החול שבין החוליות וכן הגוף הנדכה ונשבר בכ״ז
אחר שעדיין הוא חי יש שאלה אם דומה ככלי
שנשבר או לא ,ור״א שסובר שהתנור הזה הגס שהוא
עומד שלם על ידי חבור החול בכ״ז אתר שהוא
מחותך לחוליות הוא טהור .וכן האדם הזה שנדכה
ונשבר על ידי שנטל אותו בחייו הרי הוא כעפר
ואפר ואין בו טומאה כמ״ש לקמן (דף פ״ו) רבה
3״נ טהור טהור ,וחכמים לשטתס כשטת ב״ה שא״א
שיבטל הגוף בחייו לגמרי כי כל עודו חי בחשב
ככלי שלם ועודו מקבל טומאה כי כן ס״ל בתנורו
של עכנאי שאף שהוא מחותך אחר שמחובר על ידי
החול לא בטיל מתורת כלי .וע״ז קראו אותו תנורו
של עכנאי ר״ל התנור של הנחש הקדמוני כי היה
עקר המחלוקת בענין הנחש הקדמוני והזוהתא
והטומאה שהטיל באדם ,אס יוכל לטהר אותה בעודו
חי אם לא ,ואמר ר׳ אליעזר אס הלכה כמותי
חרוב וכו׳ אמת המיס וכותלי בהמ״ד יוכיחו ,הבה
גוף האדם נמצאים בו שלש נפשות שהם נפש הצומחת
ונפש החיונת ונפש המשכלת ומי שירצה לדכא ולבטל
כתות גופו שיהיה כאין ואפס והרוחניות תגבר על
החומריות צריך שיבטל כתות נפש הצומחית ,כתו
שהיה במשה שלחם לא אכל ומיס לא שתה ופירש
תן אשה שבזה בטל כח הזן והמוליד שהם מפעולות
נפש הצומחת וצריך לבטל כל התכונות והתדות
הרעות שהם מפעולות נפש החיונת כמו שהיה
בחשה שהיה עניו מכל האדם ,וצריך לבטל הצמצום
של הנפש המשכלת כי מצד שהשכל נתון בחומר
כנפיו קצוצים ולא יכול להגביה עוף להשכיל השגות

המלבי״ם

גבוהות נאתתת אלוקות ובעניניס תופשטי החומר
ולא להיות משכיל בפועל ,אבל כשיפשיט מלבושי
החומר מעליו תצא נפש השכליית ממאסרה ותשיג
השגות פתאומיות גס בדברים מופשטי החותר
כהשגת השכליים הנפרדים מחומר ,וכבר בארתי
בבראשית בתורה אור שחז״ל במשליהם ,שבבריאת
האדם ברא ה׳ שלש כתות מלאכי השרת ונתן אצבעו
ביניהם ושרפן שהוא האפשריות שנתן לאדם לבטל
־"!שלש כחות הגופנים של נפש הצומחת והחיונת
והתשכלת ולדכא אותם בכח בחירתו שיהיו כאין
וכאפס עיי״ש .ויסוד מוסד אצל חכתי חרשים
שהקב״ה ערך את האדם כעולם קטן ,אשר מצויר
בו כל כחות מעשה בראשית אשר בעולם הגדול
שהעולם הגדול כולו נערך כדמות אדם שכל חלקי
העולמות הם אברים פרטים של האדם הגדול הזה
ורוח אלקיס המתפשט בכל העולמות להנהיגם
ולהחיותם הוא הרוח והנפש של האדם הגדול הזה,
ונגדו ברא את האדם שהוא עולם קטן כי נמצאו
בו כל הכחות שנמצאו בעולם הגדול ,ונפש אלקות
המחיה את גופו נדמה כאלקות המתפשט בעולם
הגדול ותחיה כל פרטיו ,וה' ערך שני עולמות האלה
על אופן שהנהגת רוח אלקיס חיים את העולם
הגדול ימשך לפי תה שינהיגו הנפשות את עולתיהס
הקטנים ר״ל את גויותיהם ,שאס הם מושלים על
גויותיהם ומנהיגות אותם בבחירה החפשית לדכא
כל כחות הגויה תחת ממשלת הנפש .כן גס בעולם
הגדול יתבטלו הטבעיים לפני האלקות ואז תבוטל
הטבע גס בעולם הגדול ויתנהגו העולמות בהנהגה
אלקות נסיית למעלה תן הטבע ,אבל אס לא יכניעו
את הגויות תחת ממשלת הנפש ,והעבדים שהם
כחות החומריים יתפרצו מתחת אדוניהם שהם
הנפשות כן גם בעולם הגדול תגבר הטבע ,והנהגה
הנסיית האלקות תתעלס ותסתתר ,ובזה יש כח
להצדיקיס למשול בכל מעשה בראשית ,שלפי מה
שתמשול נפשם האלקות על גויתס כן ימשלו על
החומריים שבעולם הגדול כת״ש ר' פנחס בן יאיר
לגינאי נהרא פלוג לי מימך דלדבר מצוה קא אזלינא,
לפ״ז נאמר בפרטות שמי שימשול על נפשו הצומחת
בעולמו הקטן לדכא כתות נפש הצומחת תחת
ממשלת הנפש ,כן ימשול על כל עץ וצמת אשר בעולם
הגדול ,וכן אס יכניע כחות נפש התיונת שבגופו
יכנעו לפניו כל בע״ת אשר בעולם הגדול ,ובזה רצה
ר׳ אליעזר לברר כי הוא הגיע למדרגה זו לבטל
כל כחות גופו תחת ממשלת נפשו האלקות וכולם
היו לפניה כאין ואפס ,ולברר שבטל כל כחות נפש
הצומחת אשר בגויתו אמר חרוב זה יוכיח ,שעל ידי
שהחרוב ישמע פקודתו ויבטל טבעו אשר הטבע בו
שיהיה תושרש במקום הזה יבורר שכבר בטל את כת
הצומת אשר בגויתו והיה כאין לפני נפשו ,ולברר
שבטל כל כתות נפש החיונת אשר בגויתו אתר אמת
המיס יוכיחו .שכבר התבאר כי שרש נפש התיונת
הוא מיסוד המים ,שלכן התחלת בריאת 3ע״ת היה
ביסוד המים כמ״ש ישרצו המיס שרץ נפש חיה,
ומתה שיסוד המיס אשר בעולם הגדול ישמע פקודתו
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כבא מיע*
ואפילו לא פשע אחריותו עליו יעוד דליכא למימב ,דמיילי .כשפשע
שכר שנת לפיק־ אין |^^שבת
•עליו הה 58ך שאין ? pfjtnשכר שנתהא׳שומר‘ שהו'שו לחייב
בפשיעה ואין לדחות «' ע׳ש ולפי הניאה לא ירד אל מונס התופח'
7מ*ש מדקתני סתמא אין אחריות כנת עליו תשמע כדין שאר ש׳ס
אפי' לא פשע קשה א־כ למאי דמשני לא הפעיד שכרו וכן רב ששת
1ר’י דמשנין בשקט מידו השה לדידהו <«י הא סתמא קתני אין
אחטוס שנת עליו ומשמע דפיירי כדין שאר שומר שנר שהוא חייב
לשלם ואפי׳עללא קט .מידו א fני סיני דלא לימגי׳מסני' אהדדי
עוברת לאוקמידמייג׳יבענין אתל דהיינו נדמשני להפסיד שכרו
או בשקט מידו ואע״ג דנקע סתמא מונלת לאוקמי דמיירי  pא*כ
גם הקוסם' מקשים שפיר דלישני דמיילי כשפשע ואע׳ג דגקנו התמ'
אין אתריות שבת כו' «*« כי סיני דלא לירמי מקני' אהדדי עו׳ל
דמיירי כשפשע גם «ה שהקשה עוד דלינא למימר דמיירישפשע
דא*כ נם מ־ישא אשריות שנס עליו כשפשע לא כיון יפה נפי' הקו'
7ת*ש ססושפת דאפי' שומר שנר שפשע נלאה דאיטמשלס לא כתבו
אלא לרומא דעלתא דאפילוש׳ש איני משלם “כשפשע ,כ*ש שיח
אינו משלם אבל באמת אפי'אס היה שומר שנר מכלסכשעשע
אפ״השאמלקא דפשיטאאצלס דשומרסנסאיט משלהכשפשע
דאל״ב דפשלס מפשע לא הוי פערתו התולה משבועה שלא פשע
לניקדהדקדמשלס כשפשעאט רואין שהתורה תשה על ממון
הקדש נמו על הדיוט א*כ למה יפסיד התורה ממון הקדש מנם
לפועלו משבועה לומר שלא פשע יותר פכממון הדיוט דלא האמיט
ההורה אלא בשבועה דמ«״נ אי מחזיק,התורה איקו נת!קתשלא
פשע גם כהדיוט נימא כן ואס לא האמינו התורה בהדיוט ומתויק
אותו בתוקת פושע נם כהקדש נאמר כן אלא ודאי מדפטרקז
משמעה מוכת דמש״ה פטרתי משוס 7אפי׳ אי פשע לא משלם
דהסולה לא חסהעל ממון הקדש כ״כ נמו כהדיוט איל בשומר שכר
היה אפשר לומר דהתורה לא פטרתי מלשלם אלאהיכאדלאפשע
אנל כשפשע ידיר לשלם ודייקו הסוס' שפילמדלא עשני לקמן
מפשע מומו דאפיי מפשע איט משלם ולא קשה מרישא מרישא
הוא פטור אפי׳נשפשע נס יש לפרש דכתושת' דייקו מהא דמשני לא
ל .־'";שכרו דע*כ המתק לאאסיקאדמתי' לישאדמתני׳ד׳קתני
^מ,#,1לז שכר שבס וכדמקשה לי' המקשה א*ה .יישא
7קב" שו' וכיק דלא אסיק אדעתיה רישא דמתני' ה׳ללשטיי
כשפשעאלאודאידאיט משלם אפי' פשעאלאדיש לדיוותדעצינן
למימי דמה מסיק אדעסי' גס הרישא וני משני להפסיד שכמ״כץ
להפשידכלשכרו אפי׳ שנשאו ימי השבוע דודאי לאיעלהעל
הדעת לומר סא® נגנב או נאבד ישלם נלשכרו אלא מה שמגיע לו
שכר על איש שעה שנגנב או נאנדאו אוסו יום שגגננאונאבד לא
ישלם כיקשכל השכירות איט אלא כדי שישמור שלא יגנוב או יאבל
לעולם מדאי אס מגב אז  -נאבד איט אשלם שכירות כללדמהלו
לופקיד אם ננגב באותה שעה או טתתילס שכירסו וא״הזגס tsfcp
קתניאין אתליות מנס עליז אתי שפיר ביון דהוי שומר מנם נשכת
זיינו מעריב כגניבה ואמדה לא הפסיד שכרו של כל שאר יעים
וימקשה דפריך איה לישא דקתניט׳ה״פ דזילבתרטעמאאמאי
אן טתנין לו שנר שבס משוס דהוי שניר יום א*כ כליומא ויומ׳שליס
שיירתי ובודאי 1ה לא צריך לאשמומיקילא הפסיד שכרו שלשאר
ימם «ע*כ לא הפסיד שכרו קאי אשנס ופרץ שפיר מיטתניןלו
<5דשכת וא׳נדאסיק אדמתי'ריפא דמתכי' לא מצי לשטיי
כשפשע :
ראיתי שנדפס מחדש כשם הרב כגדול מוהר״ר יונתן
מהגד־ז
דרשןדק׳ק פראג ליישב קושיות הש׳ך עפ*י הגמרא
ז־פ'השוכר את הפיעל דףצ׳גדקאמר שומר חנם סיי 3לקדם
זלה^ל כמקלות ונרועים אם מוצא כתנס אגל -׳ איט חייב לשכול
בשכר ושומר שטי חייב אפי' בשכר א’כ דייקו התוספ׳ממאידלא
משניכפפשעדהייט שהיה יכול להציל נשכר ולא הציל והוי פושע
«שא״נ בשומר תנסדלא הוי פושע נשכיל זה דאינו חייב להציל
נשכג ונתנם לא מצא מי שיציל ולכך אין אתריוס פנס עלץ אפי"
וא«ינ'
פשעזלאשנר מפזם דהוי ש׳תואינו חייב נשכר עכ׳ד •
לפינךאיוריוה sac
ן כדגי^מכיכא^רלהא; מלתא דסא
האעימי *הקלקל
מ»ה«ם«ו«»^א«^*#$ר^יל דכא אנ»ר לשט®

דא׳כדטונתהתופפ׳שג

פדק

להשכיר רועים לא ה׳ל להסומפ' לכתום דבריה®,אללפרע דלf
*גקמיי^גקימי ליזיק־אייןאתנעת
מיירי אלא בנדק
סנתעניואילו כוב^ירושי דלפיק־משעע דלעזלם לא מצע!
טיהי* אחריות שבת עליו כיון זהואש׳ט דאל׳נלא היללמסט־
למנקט סתמא אלא ה*ל לפרש ימיייי כשסשע ולא השכיל רועים
דיוקא אס אפשל לאיקמאדמוירי מפשע לעוד דהיינו כדרך
בל פשיעה או ל8אי דמשני סקט מידול׳מעמאי דנקטסתמא
נע׳ש נסמוך כי היט 7לא לירעו ממני' אהדדי מוכרח למר דמיירי
קאע״גדנקטפתעא אכל אם אי אחשרלאוקמי מפשע מכע
הרישא מי יכריפו לאוקמי עוד דמיירי שהיה יטל להציל כרועי®
□זכר ולא בתגם מה שאין מורש כמתני׳ ובודאי איווה ®שי' אפאי
דלא משני הכי ותו דא*נ ה*ל למקני' לאפלוגי מיני וטי מ*ם
גופי* נין היה יטל להציל ברועים גמגם דאחריות שבס עליוובין
לא היה י^ל להציל בסנס דפטורואע׳פ שיש ליישב מריו מקשיא
ראשונה הנ״ל שכיה יטל לשכור מע״שמ״ע אף נגד זה יש סתירת
הרכה ואינו נדאי להאריך ברחוקים ני בתאי לא ע 5$עלדעם
הרבהנ*ל להשילהש״ךנדוחקיס נפרט שיש לםסורגס הדוחקים
וגם פארקושיותשהקשינו דהייטדהתוספ' לא הוו שתמו דבריהם
בפלט כפי אשר נרצה ליישב דהתוספ׳ עיילי שהיה יוד* מע׳ם
■®יגיע האונס בשבת וישכור מע״ם על שבת טדאיוה איטראזי
להעלים ולסתום דמיירי נכה׳גוגם מהשהקשיטדלפיכך דעתני’
אינו סובל דמשמע דלעולס ליכא למצוא בשטר יום שיה ",אחריות
שבת עליו עדנק® סתמאונם ה׳ל לפלוני מיגי׳וט' בשוער פנס
מפי׳ גין פשע ולא השכיר לפטור ואין אחריות שבת עליו יסין «מ
ולא הקדים רועים ביזנס דאתריות שבת עליו זה א׳א ליישב אפילו
בדותק וגם לפי מ״ש לא קשה כלל קושיות הש״ן דאין פי התוה' p
כמו' שהבין הש׳ך ודוק ־
סלא א״ר אלעזי שמעה וו תקטן
דף ב״ח ורע בנטו'
חכמים הוא ט'לכאורה האי אלא איט
מונן דהא לרנה דמשגי נגנבו בליסטים מזוין ונשכעין לימלסמן
לק*מ אלא אר׳י דמשני הא מני ר*ש היא פריך זא״כ לא ס״י לפי®־
אצא דהא מה שתיק ר״א הוא תי' אתר דלא כרכה «:ף' דלכס «אד
אכל נראה הא לפריך הגמרא התיגת עד שלא נתרמה מי *שנערמה
קדשים שאינו חייב באחריותן הן ס׳ קשה נס לרבהלעה מבעי*
ליטול שנין טון דאינו חייב כאחריות והן של הקדש אינו נשבע
ואפי'פשע איט משלם כמ״ש התוספת לעיל וא״כ ל«ה נשבעים
לנע׳הנד׳ ליפול שבקניון דאינו בע״המפסיד ע׳יכלוסמה
איכפת להם אם נתן להקדש או לא ולפה לא ישלמו שכירתן מן
ונפטרים הם משקליהס ע״י שליסוסן ה*ל ־נמו שעשו שליחותן ולגן■
קאמר ומדקדק לומר שנועה זותקכתמנמיס ולאקאעד סתם
פגמיה סקט להם שמעה שלא יולזלו כהקדש אלא ביל שממה*
דקאמר רבה פנשנעין שאיט ברשותו כלי ליסול שנק משמת
דמדאורייתאנשבעץ שנועה  nז׳א אלא שמעה וי תקנת «w#
היאתכמיסהואדתקטשישמו שאיע בישותו כד• לפטור וכולש
 rt'r nS-rttfnm• 1™Aאירי  nnwi'n urnaדיייירי יז׳ידזק t
אמר ר’י משום רש*3י גדול אונאס דבלים ט* שזה נאמר
זלב
מ ויראת מאלקיך ט' וי״להא סוכרת לכסוב ויראת
עאלקיך מפני שהוא לכר המסור ללב ניקסני מל”סא ונראה
דל*י דייק דנריו מרישא דנלייתא דקתנילאסוטסי באונאת
דנרי׳הכסוב מדברגו׳או אינו באונאת ממוןנ1׳ פאיפריךאואיט
אלא כאונאת ממון הא ודאי באונאס דברים עדברלסאכסיבטס
ויראת מאלקיך והיינו משמו שהוא דכר המסור ללב משא*כ אי הזי
מדברנאונאת ממון שהקשה למס כתעויראת מאלקץ־יסט
ספירש״י מ*ה שהרי דבר המסור ללב ט׳ ליק פעם למה נאמר בו
יראה «' מכ’ל א״ו צ*ל דכנלל דבל המור שי׳ן למכתב כיהוילאע
מאלקיךוא*נה*אדבאונאת ®#.קמדכריהא מסיב ביס ויראם
מאלקיךמפניזהוא תמול וקליק הגמרא «וכי שמש ממכר ט׳
דנאונאס מריס הכתוב מלכל וא״נדייק ר״י שפיר מונסיב
רראסמאלקיך באונאת דברים ובאונאת עמק לא נתיב ויראם
«אל«יךשכת רגדולה אונאת דברים וממור מאונאת ממון והא
מ^ריי3ד*סאאפ'נ שהרי המל »5« .ורללבה״ט ^יתןםחב»
הוא^ומ^נאת ממו ^גונגילראסמאלקידמנ^א

גלב מאסטר ונאמר 0

מטול ללב וכל דגל ממול
,זמן *
■־"'
טעלו לאדםכו׳״ונסלםפי’
דף  r9 raבסמאיי rrtr
בשהדאט' נא על אשת P6
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ויראתח*^■

כסכת

כבא

ודאיינזוד^זלטן כי׳עכיל ואיל דלמאגיאידאס^^אזא ודאי
הוא מוג ממלטן והא דקא׳םפ׳א’א משו׳דהפ טס ט' ו» ילבין נו׳
ריל תם אונסקתוסו או -ינ׳על כפ׳סיא או שילבין פני תנירו נוס לו
שיעבור אותי ענייה שינא על כפק איא ואל •לנין פני סנירו
וח’נ נינא צמימר נוח לו שינא על ודאי אשתאי« משילניןדטל
ודאי חשת איש מסוייב שיהלג ואל יעמר אנל הפק אשת איש איט
מחריב שיהלג ואל יעבור ושייך לומר שפיר נוח ^ראןיהתזה' סיל
דגש על שפק חיא מחוייב שיהלג ועל יעבור והא דקאמך נוחלו לאו
נאש סונשין אותו מיידי אלא ה'פ אס יהיה עבירים עלהאדס נוא
לו שיהיה עליו אונן.־ עבירה דכפק איא משיהי׳עליו ע£כה >ג«לנין
ואיכאפיר יכול לומר טס לו טבת על ודאי אשת-אמ-משילנין מ׳

פרק דכיעי

?

א'

'נם 5כ מקונה שינים אפיי כשישיצים מארבע וחדשים משלש דאהו
ל5כ’מלאמר#גמי?>ד^ד^נש לוקמין#0י~ ל&ן ולמליפן׳&ז
מישירצסלשנן נמי איט יטל יהא מעודכי׳הס עס ישיגי' ויתקלקלו
* השיכים ודוק
*

״־•׳

עיור! משך פרק חטישי;'7

י

מטרא

תיל נשך אוכל ט׳ נתב מהרשיא השתא מ&ת דכיון
דאשכהןדשייך נשך באוכל איתלןנמי למימדנשן

דנתינבמלוהצמי באוכל משתעי אנללמאי דמקיק ריבית כסף
מסין תיל נשך כסף אא׳ע לנשךכפף שהריכבר כאמר לאתשיך
מהיטנשך אובל כמי אייתי כאאיע .לריבית כפירשיי ומדאיצטרך
קרא לרמת אוכל ולא אמריצן נמי מדאשכחן בעלוה ריבית אוכל
דש״ך ריבית באוכל חייב נמי הלוה אריבית אוכלנמו דאעלינן
בנשךאונל בעלוה איו דלא נמרינןלוה ממלוהולא מלוהמלוה
מלשון השייך אלא מגיש עניל ותמוהים דבריו דמהינא יעלה על
הדעת לימד דמשוס דחשכסן דשייך נשך בחובל חאייב המלוה פתים
נס משוס נשך אוכל ועוד כיון דמהקנות הברייתא דלמיד מלוה
מגישאיב למה למד ממחלה מלשון השייך ועוד דאה הביא הוא
דכלמוד מלשון .השייך למה באמת כתיב קרא כלוה ללמוד באאיע
הא בלא קרא ה’מ ללמוד מלשון השייך ומהרס נתב דילשיי
מפרש הא דקאמר אק לי אלא בלוה מ׳ לא קאמך אלא בריבית כ5ף
אבלובנשך אובל שמעינן בלא ניש בעלוה מלשון השייץדניקדש־ייך
נשך באוכל חייב המלוהנסאנשך אוכלעישונם זה אינו'מחוור
דלמה לא נל«ד ג'כריבית משך נמלוה כיון דמוקמינן .נשךכתף
דנתיגגנילוהאריביתאיכ שייך רימת בכשף זלחייביהמלוה נס

ודוק 1
נוח לי לאדם שיפיל עצמי נו׳ דכתיב היא מוצעת
עס עסיא
והיא שלחה אל סמי' ט׳ איל דלמא משיה שלאה
אל תמי' דהיתה סבורה שמא יודה מעצמו ואם לא יודה ,תאמר היא
ךא*ננא הי' לה לשלות כל הכימני׳כמכואר בפשוקדשמ׳יקס יהודה
<&&למנ*ס ממנה ואחינלאיודה ואפי'אס תאמי היא אס*כ
ש^צןלגעלה יכחש אותה ולכך לא הי' לה לשלוק כיאה עי׳ א׳
 cfcומשה תכי'מראה לכל שאדהכימני׳איץדלצך שלסהכל
® 'VTשאפל׳ אש ינחישה לא האתי היא כ7י??.לא4.תלנ ן אותו
(5£י’אההיתה מעמת אכלה קי'א'או נ'נמ .׳’שיראה יהודה
שאס£א יודל תאמר היא וקראה הפימניס ובע״כ יודהמעצמומכת
איתז״דאה מ'מ כיון דמיכיח הוא שיודה ונלא*& לא הי' מודה א*כ
שילבין על ידה יא״כ מה לי אה יודה בעצמו וילנץ או
סאאפ3היאוילבץללךשלשהנל התימני׳ והשתא מיוסננמימה
שישילהקצוק מלל דנות שיפיל לתיך כבשן אשמ׳דלמא משיה
שלחהדסףא היתה בכיות? בצדיק כיהודה שודאי יודה ולא ימית
אריבית ככף בלא ניש ועוד למה לי קרא כלוה אליטת ככף לס!יכ
לאאוקמביל הלבטס פניו לכך לא אמדה בעצמה  eiהלוה אריביה כסף מדאשכחן דשייך ריבית בקלף כמלוהכמו
דאמרינן נכי מלוה בנשך אוכל וגה  .מה?*ת דחק עצמו לערש
ניסאדאיב שהימהבגיוסה שילבין איע כשבילה מהלי
כתופפ׳ בדיה אם אינו ענין נו׳ שכתבו נהיינגל"דנ^מר מהילוה לא
סלקת כו' עיש שהוא דחוק ונראה לפרש כשנדון מאידקאטר
ן י!לנין אותו אי שיוכדס להלבין איע ודוק י:
נשך כאוכל ענין ופירש‘• דחייב אף משוס לא74סך עכיל הא קאמב
<? £בג£יא_ לא נפלו משו? עמדו של ל ,יהואעמ
לעיל דלינא נשך כלא תרבית ותרבית כלא נשך ולבך סל^־תוז
 T'Lה1זכ־ה-דלאחד שגער בו ד' יהושע חוד תקיף מעט יק שלא
לעבור עליו בשני נאוין אלא ודאי מברייתא הקשה
זקיף לגמד• יאל*נ מגלן דלא נפלי משוס כבודו של דיי דלמא לא
חלקן .הכתוב דלמא משיה חלקן דנשך לא שיוך למימר' ב _^€רק־
היה טינת הבהיע ליפול כלל אלא היה נוונתומז מתחילה להיות
תלקן וכתוב נשך ככסף •וריבית באוכל ומכץ דחייבגש אנש־
מענווסה ידעינן
רק נגישה דמה הוינמי הוכחה איו דאה*כ זקיף
אוכל וקחמר היל נשך אוכל וא*כ שייאמן דשייךנשך באוכל ואיש
*" יי * י
ור״ל *
ט׳וכדיטר שלאסליוסון
היה י1
מבית
טפל
טאנאליי היה
גוער בו
גותום* בי*1תשאה לא
ואכלךלאתתןמשך^
ה .למה חלקי הכתוב ולס כתב את
משערי אונאה ט' הכל דיאיובתמזדחקדהא
דרש למיל רב חהדא ט' עכיל ויש ליישב קצקפילשיי דאי מירב
ספד? מא־ אמר לה ריא ענא ידעת □א מלתא-דרב ק&דא' הוא
מללא יפשימא ולמה תמה ו״א על שידעתוהא'! דמשיהשאל
אוה' י׳א הנא ידעת משו׳יריא הי׳יודע שהיא׳מטת דוד ודוד אמר
אל דממת' אל תחדש ולא איור רבותא אל צער לבישהיא קרובה
להוריד דמעות אל תחרש איו דסיל דשער זה ;גיסלוזאיב היה שבר
דזדאינם היא אינה הובלת דרשה 7לכ חשדא ולבך שאל אותה
«נא ידעת וא’כ הא דקאמרה כך מקובלני ינטה אני אבא היק
ץגס אט אנא שאמר אל ’ דמעתי אל החרש ילאו דמעות ממש
צןאמלאלא אפי'צמר הלב שקרובה להוריד דממזא אל תחיש

ד«'י

כרידת' מפגי &6שגיקיט׳וכןא*5ל
s'W״ hנ3
חדשים ג*שיצ«ם דוקא אגל
ת
4
*י׳נאסכתדשיא שפיר דמי עכ׳ל פי׳ כשהחדכיס מאימת יישעים
'עשלשהזאדשרי לערג שינים בחדשים אבל חדשיהראולש ושיגיש
•^אדבעפביעא דאתוי דמאגיהז ומוכר לטזילתבתיית יקרות
^דפידש״ינד״הדאין מעלני; ט׳  1אפי'אי חדשים מארבע ונס
*שינים מאינע אכזר לערב ♦שינים ימוכסאמלמא דיוצהלישנן
מדלוקיז יוקא חדשים דהוא נרע טפי מישינית והאמקס א* עם
^סשיציטנידאי מפני שרוצה ליאצן לכך לוקח האלשיתואתגבלאסזר
^ינתדניס בתיכה כי ־קלקלו הישיניס בתוכם אס ישנןאלא
נשהיזמק מאלנע זישיניס משלש דאו אפשר לומר דמשיה לוקק
' ^®ימתומאלינמתמרובים לכך עואר^לג^ניסדהא משתפי
במערמאוז^הישיניס ואפי' אלל■ אלאהס׳^ימשית נזי
,
\שנן מ׳״ו כיין דרוג־מוגים לוקחיומלא לי5צן נקל •מצא מי שיסליפ׳
גבולם ימישיה ונותדה כיזדשיס אמי'׳שהדי ■ישיזנג« -גח4ףגמע

•עמעזיג נהעי׳שיניס שה^&יניס ומעולית נ7ע!ה,ףהח7ביס לגמרי

מא נשך שיין גם נחיכל א״ו דמשיה פלקן דלסייב אאונל שתים
אייבית אוכל וגה אנשך וקאמר ריבית ככסף מיין דדלמאככסף
^לא שייך ריבית וקאמר את ׳ע לנשך כסף תניהוכניךלטכס
לריבית אוכל כמו שפירשיי ותוכש' והשתא .קאמר שסיר ^•גי

ומ דמון דעצינן דלוה חייב גס אריגיתימוה דאאיע ל«ן־ תסנו«
מנין לריבית א*כ במלוה מנין והא דתלקן הכתוב משוס דא*לא
הוה כתיב אלא אס כספך ואכלן לא התן בנשך איה לא קוה כויב
ריבית בתורה כלל איק לא ה'מ לשנימר אם אין עמן לנשך תמו
עצין לריבית דהא לא ידעינן מריבית כלל כיץ דלא! 3*3
־נתורסולנך מוכרח לכתוב כתירה ובמרבית קופל-סדישנדע מזך
דכמיבבלנהקאיארינית וא'כ בעלוה מנין וקאמר נאער;שך
גמלוק מ'והשתא ה*מ לפרושי דהיק דנשך בעלוה הוא מיתר
דלא היל למכתיב אלא את כהפך ואכלן לא חתן במרבית ואיכהוה
רדעינן מזי דנשך מיותר דנתיב גבי מיש י^י; 3אא'ע אמכית
דסשתא כתיב ריבית בהורה 1א*כ נשך יכתיב כעליה מיומו הוא
לגיש ועין קשיא להי להתוספ' דא*כ ליל למימר <דאתי׳לג*ש מה
 p#לאחלקתט׳דלא היל למיער אלאדמשיה כתב מךג•3
׳מלוה לחייב שתים בין אכסף בין אאוכלאנשךואריבית ולבך כתט
דלאו מנשך דמיותר בבי מלוה לעד גיש אלא מנשך דמיימר «<י
לוהדמוקמינן במלוה באאיע ולהט כתבו והיינו דקאמרנקלוע
לא מלקת ט'דהנל גבי לוה נתיג *דלא למדמעליהאנלמשוס
שך דנתיב גט מלוה לאו מעקר הוא דאי לא הוהגמיב אלא אס!
נםק־זאגלךלאתמן ,נמו^כיא לנמלוה ?.ע לעמר לשון■
ץא»מ#נ«ס&וט אבל נשךלק ":ך מלוו^ליה אייךיי-־לטךפסך
דה^העיןףאדל ייטין ל»#זך בלו? ול '£כוהעוקמיגן נ’כ כאי
צמד מזיו®• בלוה לי*'תמשוםדה'א ^»*>-ך>ר<!כית כליה לכך
•ג#ז^ךי!« והא דלא נסבו התו' !®רא^סטסדהי' <מט לה«.
•  • .ז דאיצא למיערשטא׳לאהוינתיגגשךבעלוה נתק
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/7י ׳ 2׳/<///
תפלה ומוסר:

א.
.ב.
ג.

בכל תפלה לשהות קודם זזמשד .רגעים בהתבוננות.
לעמול על בל התפלות שיהיו בהשתפכות הנפש.
לשמוע ולהרגיש את החיוב ,ואת הרצון והבקשה בכל מאמר
מהתפלה שלא להגיה מאמר ריק מהתבונגות ,ולחדד כוה

האמת ולא לפגמו.
ד .לפתה בעת התפלה והמוסר הרגש הכניעה מדברי התורה.
ולהעמיק בתביעות האמרים החיים.
ה .לעמול על מדת הנאור ,ומחשבתה .לפסלה ולגרשה במחשבות
.,של תועבת ה׳ ,ושהיא מהעבירות החמורות שמפריד ומפסיד
את האדם ומאבדות ומכלות את הנפש.
בכ״ז שיורגש הגאיה בהגבהת הקול בעת המוסר ובעת
ו.
התפלה לכבוש אותה ,והמחשבות העמוקות והדגשים החדים
להחביא בקול דממה דקת

הקנאה החמדה וד,כניעת זו היא כניעה מפני הרשע ,היופי והמראה
החיצוני חשוב בעיניו גם אם הוא מלא פשע ,ואין הבדל בעיני
המסתכל המחבב מה הוא מקורו ,מהנהגה בדרכי הצדק או מכל
מיני אשמות ועוול ,וממונו חביב לו אף אם באה מזקיפת קומה
ומגתינת אימה על הבריות ודריסת רגל גאוה ובוז ,ההסתכלות

הזאת היא של פני אדם רשע.
קריאת הקבלות פעמים ביום לפני התפלה ולפני השינה.

קביעת האמתיות בלב:
א.

לנשק את המזוזה ג׳ פעמים ביום.

ב.

בשמיעת האחדות ,ועבדיו יושבין מבפנים.
להניח תפילין בתהלת מנחת
שמיעת העבדות ואסירת החושים.

.X

לקרות ק״ש עם ותיקין ביום ג׳ ועש׳יק.
שמיעת יראוך עם שמש מבקשי פניך.

סדר הלימוד:
א

חזרת הלימוד לא פחות מד׳ פעמים שגי פעמים תיכף ופעם
השלישי למחר ,ואח״ז להוסיף בחדש וחזרה רביעית אחרי
כל פרק.

ב.

כל מאמר יסודי במחשבה עמוקה לא לומר מאמר אחר
עד שאכתבנו ,וכן לא לחדש אלא אתר כתיבתי החרוש
הקודם .לכתוב בכל יום הערות בבירורי מקראות תג״ך
עפ׳י חז״ל בקיצור ומעט באריכות

במחץ:
ללמוד יותר על בטחון ,ולהרגיש ולהבין את כל המקרים
עלי מן הגדולים עד הקטן שבקטנים ,גם בעניני המדות
שבאים מהסדר של ההשגחה ,ומפני זה לא יתעורר אצלי
שום תלונה ואי שביעת רצון.

ד.

ליתן צדקה קודם התפלה ביום ג׳.
שמיעת המאמר בצדק אחזה פניך.
לעשות פעולה בהצנע לכת
שמיעת המאמר אין אמונה כהצנע לכת.

ו.

תשובה בכל לילה קודם השינה.

ה.

האדם מת בכל יום.
ז .שלא לטעום קודם התפלה ביום ב׳ וה׳ .בעת שאגי חלש.
שמיעת שלא להקדים עבודת עצמו.
ט .להרגיש בכל ,יום עגין התחדשות ונתינת התורה.
להרגיש לאחרי הפסיעות כעבדא קמיה מחג
י.
יא .לתקוע בלב את הכרת הטוב בעת ברכת המזון.
יב .לקבוע בלב תחית המתים באמונה חושית

יג.

אמונה אינו דבר האמור בפה אלא מסור לל□
בעת ההליכה בחושך בערב להרגיש
המאמר צותו בבדידות ובכל מקום שהולך בעליו עמו.

יד.

לקום ביום ל׳ .בלילה חצי שעת

נמשי אויתיך בלילה.

אונאת דברים:
א.

העבודה היותר קשה הוא זהירות בדבור ,הדבור היכול
לחתך ולמרר את לבו של אדם.

ב.

זהירות זו עוד קשה יותר במשפחתו של אדם באחיו

ואחיותיו ,שאהבתם הטבעית מחפה ,ואין הוא ירא פן יספרו
בגנותו לאחרים וחסר הביקורת עליו .והאדם יכול בכל

ג.

ושם

בצל כנפי הסבא ז״ל ראה ולמד את פלאות עצמת גבורתו

שהי׳ כגבור הכורך פסי פלדה ע״ג ידיו כרצועות ,בתוקף
עבודתו ואמיצות אמונתו ,ובהקמתה של תורה והפצתה והשרשתה
בכל קצה ופגה אשר גדולים הפליאוה ,והמבקרים לפני׳ שחו.

רגע למרר חיי משפחתו ולא ירגיש.

ובימי הבלהות צלמות ולא סדרים שהשתרר החושך ברחבי רוסי*

וכן חינוך הזהירות בכאן באה מלב טהור ויכול להשריש
בלבו אהבה נאמנה לבריות והשתתפות בצערם.

בפוגרומי הרצח והשוד והפוכי המלכות ,ובעת המלחמה הגדולה
בשנת המביט לארץ ותרעד ,שערים ומדינות נפלטו ממקומן
ולרוסיא נפוצו ,וכל סדרי תבל שודדו וחרבו מוסדי יהדות ,ואיש
לעברו פנה למצוא מנוח ומקלט מים הסוער ,וצעירי ישראל נפתו
מה□ רבים אחרי ברקי השוא אשר שבו אז את הלבבות בערים
שכלה החרב ואימה בדרכים קם הסבא למושיע לגולת ישראל,
ובתשות זקנותו חגר בעוז מתניו ובהפקרת נפשו והשלכתה מנגד
שנתלה ועלה על גגות וטמן עצמו ברכבות עמוסי צבא מלחמה,
ובכל רגע הי׳ בסכנה שיתגלה ויושלך בעת הנסיעה מהחלון החוצה,
ובה עבר ונדד ברהבי הארץ מקצה לקצה ומזמן לזמן ,והפיח רוח
גבורה ועוז בתלמידיו לצאת בעקבותיו ולעשות כמוהו ,וכה מלא

כניעת המראות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ח

שלא לד,כשל בהסתכלות במתכוין.
להשמר ולהסיח דעת ממחשבות שיבולים להביא להרהור.
שלא להתמהמה במקום הנסיון.
שלא לתקן מלבושי לעת הליכתי ברחוב.
שלא להתפעל ולא להסתכל במכויין בכל מיני יופי של
אדם בפנים במלבושיו בגופו בקומתו הזקופה בעיניו
הרמות ,ובכל השחץ.

הערה :הטעם הבולט למחשבתינו ,למאמרם דל אסור להסתכל
בפני אדם רשע ,נראה ,שרבוי ההסתכלות בעין והפנית הדעת
והמחשבה בהחיצוניות של אדם שהולכות ומשתלשלות חמדות

בכל עבר ופנה בתי מדרשות שוקקות תורה ועת מבטחה( ,וראה
תאור אבינו דיל במ״ש ליום זכרונו) ומתוקף אמונתו החושית
כרעו ברך הרבה מהצעירים מסונוורי השקר להצטרף ללגיון
התורה ,והתלמידים למראה נוראת חזיון רבם נתאזרו ונתעטפו
בשלהבת להבת קודש להמסר כל כולם מבור הצדק ,ואבי«

דבר שמועה וויינטרויב ,ליפא דוב בן שמואל עמוד מס  7הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

פרשת כי תשא

על

כן ירוס ראש

כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר
נפשו (ל ,יב) .סתת אותו דרשן ואמר• :כי תשא את ראש׳ כאשד
תבואו לבחור ראש ומנהיג לבני ישראל ,׳ונתנו׳ יבחרו יפה־יםה,
׳איש כופר נפשו׳ ,איש המוכן ומזומן ,בכל עת ובכל שעה ,למסור
את נפשו כופר וכפרה עבור כל אחד ואחד מישראל,

_ ___

שיחתן

של

אבות

רבי מאיר מאוסטרובצה אומר היה בדרך צחות :למה נתחלקה
הסדרה "כי תשא -שלא כדרך סדר חלוקת הפרשיות ,שעד -שלישי"

כבר יצאה רובה של סדרה ז על־דרך שאמרו חז״ל (ב״מ נם ,ב):

>ב\

-דזקיף ליה זקיפא בדיוקתיה ,לא נימא ליה חבריה זקוף ביניתא-

(מי שיש לו תלוי במשפחתו ,אל יאמר לו חברו ,תלה את הדג),

כי יחשוב שמתכוון אומר לו כך כדי להזכיר פגם משפחתו,
לפיכך האריכו בפרשיות "שני־" ו״שלישי" ,שיהא קודאין את
"מעשה העגל" לכהן ולוי ,שלא היו באותו חטא.

רבש״ע הרם קרן ישראל

כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כופר
נפשו לה׳ .כך ד,יתזז תפילתו של ר׳ מאיר׳ל מפרימישלן :רבונו
של עולם  1נסה נא ושא והרם את ׳ראש בני-ישראל׳ — שלא יהיו

מושפלים ,דוויים וסחופים בגלות המר ,ותראה ׳לפקודיהם׳ שהם
יפנו ראשם ולבם אל המצוות והפקודות ,ץנתנו׳ יתנו ויתרמו לכל

דבר טוב ,׳איש כפר נפשו לה" גם איש כופר ר״ל יתן נפשו עבוד
כבוד הבורא יתברך .כי עמך ישראל כולם קדושים ורק זוהמת
על התורה :הכהן ,מרדכי בן חנוך חיים«תנ״ך;» { )1עמוד מס
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ץ?-רי,ן

דרשותןמהר״ח אור זרוע סימן ט

פרש׳ עקב
דין שלא לספר לשון הרע[ושלא להונות את רעהו אבל אם הונהו מותר - /דיני שבת שאסור לדבר דברים בטלים ולומר (דיני
שבת) הרבה ושלא לקרות בשטרי משא ומתן.

שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו ,נאמר׳ כאן שמירה ונאמ׳ גבי כל התורה כולה שמירה שנ׳ והיה עקב תשמעון [ושמר],
* ונשמרת מכל דבר רע וגו׳ לומ׳ שלשון הרע שקול כנגר כל העבירות ולא מבעי שלא יספר ,אלא אפי׳ אם שמע מחבירו שסיפר
לשון הרע לא יספר .ונאמ׳ לא תונו איש את עמיתו ,עם שאיתך בתורה ובמצות ואפי' הונאת דברים לא יספר בגון אם הוא בעל
תשובה לא יאמר לו' זכור מעשיך הראשונים ואם הוא גר אל יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות יעסוק בתורה שניתן מפי
הגבורה ,וכן אם הוא קובר את בניו אל יאמר לו כמו שנאמ׳ באיוב הלא יראתך כסלתך תקותך וגו׳ .וכתב בס׳׳ה אבל אם הוא
דבר לך הונאת דברים גם אתה מותר לדבר לו-זענאת^דברןם דאינו איתך בתורה ובמצוות .ומי שיצא עליו שם רע שהוא אמת
אדמו^בספרבמגילה^ת^לגדפובגמ״ל ושי״ן ופי׳ לשםבן7ויה ושפחהאע^שאמו ישראלית.
ד״א שומר פיו ולשונו ,שומר נאמר על השבת שישמור את פיו מלדבר בשבת .־ברים בטילים יתירים ור׳ שמעון בן יוחי היה לו
אמה זקינה וכשירה וכשהיה רואה שהית׳ מדברת דברים יתירים היה אומר לה שבה היא ושתקה.

וכן שלא יאמר לגוי לעשות כי כל רבד שאתה זכאי בעשייתו אתה זכאי באמירתו ,ושאי אתה זכאי בעשייתו אי אתה זכאי
באמירתו לומר לגוי ,אבל יש דבר שאתה מותר לומר לגוי אע״פ שאינך מותר לעשותו כגון גבי דליקה שיאמר כל המכבה אינו
מפסיד .ולא מיבעי׳ דליקה אלא אפי׳ אב נשבר לו חבית מותר לומר כל המציל אינו מפסיד .והיכא שיש דליקה ספק סכנת
נפשות כגון אם נדלק ביתו של ישראל וירא שלא יבאו הגוי׳ לשפוך דמם של שונאי ישראל מותר לו לעשות אפי׳ אם יש גוי
אצלו אל יאמר לו תכבה ,אלא יכבה בעצמו ומצוה לו לעשות.
והיכא שיש חולה שיש בו סכנת נפשות או יולדת שיש בה ספק סכנה משנפתח הקבר ששותת הדם מבשלין ואופין ושוחטין
ומדליקי׳ להם לצורכן ואם יש חכם בעיר ונשאלין לו על זה ,כל הנשאל הרי זה מגונה שהיה לו לדרוש תחילה שדבר זה מותר
וכל השואל הרי זה שופך דמים ,אלא מצוה לו לעשות לו לעצמו.

ויש דברים שמותרים לעשות בשבת כגון אם נפל נר על השולחן במפה ישפוך מים על העוקץ השיני שאם יבא האש לשם
שיכבה ,אבל להניח כלי תחת הנר אסור .ונסתפק אור זרוע היכא שהניח כלי תחת הנר ונפל הנר בתוכו ואח״ב נפל הנר לחוץ או
אם בא הגוי ולקח הנר מן הכלי ,אם מותר לטלטל הכלי לאח״ב או לאו ,או אם ראובן לקח כלי של שמעון ושמו תחת הנר ונפל
הנר בתוכו אם יוכל לאסור כלי של שמעון לבטלו מהיכנו או לאו .ובשכר שישראל שומרי׳ את השבת הקב״ה מקרב הגאולה
שנ׳ אשרי אנוש יעשה זאת ,אדם לא נאמר אלא אנוש ,אפי׳ הם כדור אנוש שיש בהם שמץ ע״ז נמחל להם שנ׳ כל שומר שבת
מחללו ,אל תיקרי מחללו ,אלא מחול לו והגאולה מתקרב בזכותו שנ׳ והביאותי׳ אל הר קדשי ושמחתי׳ בבית תפילתי וגו׳ ו״ר
י״ש ב״ב א״ס.
+תינוק שמשתין על בגדי אמו בשבת אסר ריב״ן לזרוק מים עליו וגם רבי׳ אליעזר ממי״ץ ,אכן מהר״י דרש בשם זקינו רבי׳ אור
זרוע ששמע מפי רבי אליעז׳ מגרמייזא שהתיר לשים היד במקום שהשתין התינוק על הבגד .הג״ה.+

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אוג׳ בר-אילן**
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גזילה ואבידה פרק יב הלכה יא

המלך

בכל שכר פעולה אחר שכבר עשה פעולתו אין בו דין

יום אף דהשוכר היה בסכנה והשכיר היה מחויב להצילו,

אונאה ,ובכל זאת בהיה בורח מבית אסורים וכדומה כיון

מ״מ כיון שהוא הבטיח לו בשכרו סך רב• ושכירות ליומא

דבלא״ה המצוה על הרואה להצילו על כן אף דאחר

ממכרת עבד הוא והתורה מיעטו מאונאה אף טענת
משטה אין בו ,ומחויב ליתן שכרו בשלימות כאשר הבטיח
לו.

הפעולה אין מקום לטענת אונאה יכול הבורח לטעון

דלהשטות היה מיכוין ,וכמו כן גס בשכיר יוס אף דאין בו
דין אונאה בכל זאת יש לו להבורח טענת משטה ואין לו

אלא שכרו.
והנראה לי דדין זה ממקומו הוא מוכרע ,דהנה הא
דאימעוט עבדים ושטרות מאונאה על כרחך
אין הכוונה דאין דמיהם קצובים ואין בשיוי דמים שלהם

דין אונאה ,דהא גס הקדש נכלל במיעוט הזה דאין בכל
נכסי הקדש דין אונאה ,ונכסי הקדש בודאי לענין שיוי
הדמים בודאי דמיהם קצובים כמו נכסי הדיוט ,דאטו
משוס דהמה הקדש בעת החילול המה שויס פחות או
יותר לההדיוט אשר רוצה לחללו ולהשתמש בו לחולין ,ואף
אס אחד ידבנו לבו לפזר וליתן בעד נכסי הקדש יותר מאס
היה קונה נכסים כאלו אצל הדיוט הלא הרבה דרכים

לפלא נדר או נדבה להקדש .אלא ודאי דכוונח התורה
אשר מיעטה עבדים ושטרות והקדשות מדין אונאה היינו
על פעולות אונאה ,דהתורה גזרה בשלשה אלה שלא
תפעול בהם האונאה מאומה לא לבטל המקח ביותר

הלכה יא

שיירא שחנתה במדבר ועמד עליה גיים
לטרפה ופסקו עם הגיים ממון ונתנו לו

מחשבין לפי ממונם ואין מחשבין לפי נפשות.

הנה הא דהוסיף רבינו וכתב ופסקו עם הגייס ממון
ונתנו לו נמשך בזה אחר דינא דספינה שעמד

עליהם נחשול דנקיט הגמרא ןב״ק קנח ,כן והקילו ממשאה.
ומזה נראה דדעחו הוא דגם בשיירא הוא כן ,דדוקא היכי
דכבר נתפשרו וסילקו להגייס ואח״כ באו לחשבון דבזה

דוקא מחשבין לפי הממון ,ומשוס דהבעלי כיסים גלי
אדעתייהו דניחא להו בפשרה ,אבל קודם שנתפשרו עם
הגייס אינם יכולים לכוף לבעלי הממון שיתנו לפי ממונם
וביד בעלי הכיסים למחות בהפשרה .אבל בברייתא בפרק

הגוזל נשם] לא משמע כן ,דבברייתא סחמא נקיט דשיירא
שעמד עליהם גייס מחשבין לפי ממונן ולא הוזכר כלל
דפסקו עם הגייס קודם החשבון.

משחות ולא להחזיר האונאה בשתות .אבל בכל זאת אין

ועינינו הרואות דבדוקא סתמה הברייתא בזה ,בכדי שלא

ספק כיון דגם בשלשה אלה האונאה מבוררת כמו בכל
שאר דברים ,אף דבשלשה אלה אין בהם פעולת האונאה
בדיעבד ,בכל זאת לעניו איסור לכתחילה אף בשלשה אלה
אסור להונות לכתחילה ,דודאי לא עדיף מאונאת דברים

נטעה לחלק בכך ,דהא באותה ברייתא בסמוך
הובא שם בפרקין דינא דספינה שהיתה מהלכת ביס ועמד
עליה נחשול לטבעה והקילו ממשאה דמחשבין לפי משאוי
ואין מחשבין לפי ממון .והתם בודאי בדוקא קחני והקילו

דאין בזה שוס פעולה לא ביטול מקק ולא חזרת אונאה

ממשאה והחשבון היה אחר שהשליכו כל אחד ליס ,דדוקא

ובכל זאח יש בזה איסור גמור !ויקרא כה ,יזן .וכיון דגם
בשלשה אלה יש איסור באונאתם א״כ למה לא נאמר גס
בשלש אלה דאס נקנה המקח ועדיין לא סילק הלוקח

באופן זה דכבר השליכו שפיר מחשבין לפי המשאוי לענין

זה דאין בעל הברזל צריך לשלם לבעל הזהב מכיסו ,אבל
אס עדיין לא הקילו ודאי אין בעל משאוי הברזל יכול לכוף

המעות והלוקח נתאנה דיהיה בידו לבטל המקח בטענת

לבעל משאוי הזהב להשליך כל כך משאוי זהב כאשר השליך

משטה ,דאף דהתורה מיעטה שלש אלה מאונאה ,בכל זאת
למה לא יהיה ביד המתאנה לטעון דסמך דעתו דודאי גם
דעת המאנה לא היה [לי] למיעבד איסורא ,ובודאי גס
המאנה לא סמיך דעתו רק על דמי שויה ומה שהבטיח לו

הוא ברזל ,ואף שהצרה אשר המה בתוכה הוא מחמת
המשאוי ,מ״מ עכ״פ יכול בעל הזהב לכוף לבעל הברזל
שישליך מהברזל כפלי כפליים משא יותר מאת אשר עליו,
ובעל הזהב ישלים בעד המותר הברזל הנשלך עבור השלכת

יותר להשטות נתכוין .וכמו בבורח מבית האסורים דאף

משא של בעל הזהב מתוך הזהב שלו .ומשנה שלימה שנינו

דאחר הפעולה אין בשום שכירות דין אונאה ,בכל זאת כיון
דהמצוה רמיא על הפועל יכול השוכר לטעון משטה,
ומכ״ש באונאה דמוטל על המאנה לאו דאונאה דיהיה ביד
המתאנה לטעון משטה .אלא ודאי דכיון דמיעטה התורה
דאין בשלש אלה דין אונאה גס משטה אין ביד המתאנה
לטעון ומחויב ליתן כפי מה שהבטיח ,וכמו כן גס בשכיר

בשלהי פרק מרובה !ב״ק פא ,ק ר׳ ישמעאל בנו של ר״י בן

ברוקה אומר תנאי ב״ד הוא שיהיה (שיהיה) זה שופך יינו
ומציל דובשנו של חבירו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של
חבירו ,ואין לך הצלה גדולה מזה שמציל זהבו של חבירו
בברזל שלו ,ואף דאנן לא קיי״ל כר׳ ישמעאל בזה ,מ״מ
בזה נהנה וזה לא חסר ובפרט ששניהם אגודים יחד בצרה
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בהדיה ,והא דלא חשיב להו משום כבודו דריב״ב" ,דרק כשיש צורך לסמוכין
אין עצה אלא לפרש הכי ,משא״ב אם גם הדיוטות מצרפים ,הא פשוט כנ״ל
דצירף אלו שהווכרו שם בהדיא.

פכ״ו דסנהדרין ה״ג
תצה) ע׳ בחידושי הגרי״ז ז״ל דף  146סט״ב שחידש וז״ל ויש להוסיף
עוד ,דמלבד מה דהחיוב מלקות של אם לא תשמר לעשות וגו׳ הוא זה חלות

דין בפ״ע נוסף על עצם הלאו ,עוד גם הוא חלוק כעצם דינו מהלאו ,ויסוד
חיובו הוא מכח לתא דיראת השם ,וכלשון הירושלמי מכיון שנשבע אין זה
ירא ,אלא דלר״י נכלל בזה רק מקלל ,ולר״ל גם נשבע בכלל זה ,אבל זה ודאי
דתרווייהו מכח לתא דיראת השם הן באין ,ונשבע ומקלל באמת חד מילתא

נינהו בזה ,ושפיר אינו חייב על שניהם אלא אחת ,ואף שאין זה מוכרח מ״מ
י״ל כן ,ובזה ידויק היטב לשון הגט׳ חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו

בשם ,אשר לכאורה צריך ביאור דהרי גם נשבע חיובו הוא רק בשם ,ולמה
פרט התנא דוקא שם במקלל ,אכן לפ״ז הרי מבואר היטב ,דמקלל דחיובו
הוא מקרא ראם לא תשמר א״כ עיקר חיובו הוא משום לתא דשם ,אבל
הקללה בעצמה הויא בכלל לאו שאין בו מעשה שאין לוקין עליו ,משא״כ

בנשבע אליבא דר״י דיליף מקרא דלא ינקה א״כ החיוב מלקות הוא משום
מעשה השבועה עצמה ,והשם הוא רק תנאי בהשבועה דבלא״ה לאו שבועה
היא ,אבל אין עיקר חיובו משום הזכרת השם ,ומדויק היטב לשון הגט׳ ,ע״כ.
והנה יש מקשים אגרי״ז ז״ל וז״ל והנה ע׳ ברמב״ם בפ״ב דשבועות ה״ד
דכתב דהשבועה בלא שם פטור מקרבן ומלקות ,וע״ש בראב״ד שהשיג עליו
וכתב דגם בלי השם הוי שבועה וחייב עליו קרבן ,אבל מ״מ לענין מלקות
בעינן השם דכתיב לא תשא את שם ה׳ לשוא ,ובשבועת שקר נמי נאמר לא
תשבעו בשמי לשקר ,והיינו דאע״ג דהוי שבועה גם בלי השם ליכא חיוב
מלקות אלא כשנשבע בשם ,דהשם הוי תנאי בהחיוב מלקות ,ולדברי הגרי״ז,

אין זה משום דהחיוב הוא בשביל השם ,אלא דרק על שבועה כזו חייב
מלקות ,והחיוב הוא משום השבועה ,וק״ק דמ״ש שבועה ממקלל דהתם כתב
ולכאורה י״ל דאף דלר״ל בירושלמי
דהחיוב הוא בשביל השם וצ״ע.
דיליף מלקות על נשבע לשקר ג״כ מהאי קרא דליראה את ה׳ מכיון שנשבע
לשקר אין זה ירא ולקי משום דאינו ירא ,וא״כ לר״ל הלאו במקלל ונשבע
בשניהם לקי משום דאין זה ירא ,ע״ל סתצ״ו ובמה שהובא מהגרי״ז שם ,מ״מ
בזה גופא חלקו ר״י ור״ל כדאיתא בהאי ירושלמי — ע״ל סתצ״ו — "מאי

מפקת מבניהון (מה חילוק בין ר״י ור״ל) ,קלל את חבירו ונשבע על דעתיה
דר״י חייב שתים ,על דעתיה דר״ל אינו חייב אלא אחת" .ושפיר י״ל
דהראב״ד פוסק כר״י ,ולכן נקטו כאן הלשון קלל את חבירו בשם ,מכיון שזה
עיקר האיסור המחייב מלקות ,זה שלא ירא השם כדכתיב ליראה את השם,
והקללה הוה רק הצורה שנמצא עבירה זו שלא ירא השם ,משא״כ בשבועה.
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תג

אף לראב״ד הנ״ל ,עיקר העבירה היא ה״לא תשא" ,אלא כדי לחייב מלקות

בעינן "את שם ה׳" ,והיינו דרק שבועה כזו חייב מלקות ,אבל מ״מ עיקר
המחייב הוא הלא תשא ,והשם הוא רק התנאי לחייב מלקות .וע׳ סימן הבא.
תצ )1ע׳ גרי״ז ז״ל סוף דף  146וז״ל ובאמת שכן הוא מוכרח גם מדברי
התום׳ בתמורה שם ג .ד״ה מקלל שכתבו דמקלל חבירו בשם אזהרתי׳ מקרא
דלא תקלל חרש א״נ מהאי קרא גופי׳ ר״ל מהקרא דאם לא תשמר לעשות

וגו׳ יעו״ש בדבריהם ,ואם נימא דהילפותא מקרא דאם לא תשמר וגו׳ והפלא
וגו׳ הוא רק גילוי מילתא בעלמא שלוקין על הלאו דקללה אף שאין בו
מעשה ,א״ב הלא פשיטא דהלאו דקללה הוא לא תקלל חרש ול״ל להתום׳

למימר דמהאי קרא דאם לא תשמר וגו׳ ילפינן גם אזהרה ,אלא ודאי מבואר
גם מדברי התום׳ כמש״ב דבהקרא דאם לא תשמר וגו׳ והפלא וגו׳ נאמר דין
חדש של חיוב מלקות על קללה בשם ,והוא בעיקרו שם בפ״ע מלבד הלאו
דלא תקלל חרש ,וזהו שכתבו התום׳ דגם האזהרה של שם זה המחודש ילפינן

מהאי קרא דאם לא תשמר וגו׳ .ובאופן הראשון ס״ל להתוס׳ דנהי דלענין
המלקות נאמר בהאי קרא דאם לא תשמר וגו׳ חידוש דין מסוים ושם חדש
של מקלל בשם וכש״ג ,מ״מ לענין האזהרה אין כאן שום חידוש דין [או
דהקרא דאם לא תשמר וגו׳ הוא רק אזהרת עשה כמבואר בהגהות הגר״א שם
יעו״שן ,אלא אזהרתי׳ הוא מקרא דלא תקלל חרש וזה סגי לענין מאי דקי״ל
דלא ענש אא״כ הזהיר,אשר לפ״ז נראה לומר בדעת הראב״ד ,דס״ל דנהי
דלענין עיקר הלאו דקללה מרבינן גם שארי כינויים דהוי בכלל קללה ונכלל
בהלאו דלא תקלל חרש ,אבל לענין החיוב מלקות שהוא דין בפ״ע הבא על
הזכרת השם וחיובו מכח לתא דיראת השם מקרא דאם לא תשמר ,התם לא
אתרבו כינויים ,וזהו דקאמרי חבריא אינו לוקה ,ולפ״ז הרי נמצא דיסוד הך
מילתא דאין לוקין על כינויים הוא משום דעצם הלאו של לא תקלל הוא לאו
שאין בו מעשה ואין בו מלקות ,והחיוב מלקות של מקלל הוא דין נוסף
וחלות דין חיוב מחודש הנאמר בקרא ראם לא תשמר וזהו רק על שם המיוחד
ולא בכינויים ,וא״כ עיקר הפטור של כינויים הוא משום דהלאו של מקלל
הוא לאו שאין בו מעשה ,וזהו דמסיק בירושלמי הטעם דלאו שאין בו מעשה,
ואתיין היטב דברי הראב״ד ,וכמש״נ ,ע״כ.
ולפ״ז ביאר הגרי״ז הובא בסטנסיל וז״ל הא דפריך הגט׳ ואימא למוציא
ש״ש לבטלה מי גרע מקלל ממוציא ש״ש לבטלה ,והביאור כיון דהחלות

מלקות הוא על דאינו ירא א״כ מקלל ומוציא שש״ל חד דינא הוא כיון דאין
זה ירא ,ולא צריכין לפרש משום דמקלל הוי הוצאת ש״ש לבטלה ,אלא כיון
דנתחדש מלקות על אינו ירא ,אין נפ״מ איזה שם הוא אם מקלל או מוציא
ש״ש לבטלה ,כיון דאינו ירא מחייב המלקות ולא הלאו ע״ב .וצע״ק דאף
דבירושלמי הוזכר הא דליראה את ה׳ ,מ״מ בסוגייתנו דתמורה ג .דלא החכר
כלל האי ד״ליראה את השם" (ואף רהשיטה ס״י הוסיף תשמר וגו׳ ,מ״מ

עדיין העיקר חסר מן הספר) ,ואיך נאמר דפירכת הגט׳ וספיקת תוס׳ בנוי על
יסוד שאין נזכר כלל בסוגייתנו ,וצ״ע .אבל ע״ש ברגמ״ה ו״ל ד״ה משום
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דבדיבורו ,ד״ה אימא האי ליראה ,סד״ה אימא האי שבועת; סד״ה הא כתב,
וסד״ה לא ,דמשמע דגרס בסוגייתנו האי ליראה את השם ,וכן הוא ברש״י
ד״ה ואם לא ,ובדף ה .ד״ה לא תקלל .וע׳ סימן הקודם.

פ"ב הלכות אבל הט״ו
תצז) הגרי״ז ו״ל בריש ה׳ אבלים בדף עד .ט״ב ,תמה על הכס״מ והגט׳
שנקטו שהרמב״ם ז״ל מודה לדברי הרמב״ן והרא״ש ז״ל וז״ל ובעיקר דברי
הרמב״ם שפסק דגם בעודו מיטמא על מתו אסור לו להתטמא למתים אחרים
ולפיכך כהן שמת לו מת צריך להזהר ולקוברו בסוף בית הקברות וכו׳ ,הנה
יעו״ש בכ״מ שהביא מדברי הרמב״ן והרא״ש שכתבו דבעודו בחיבורין עם
מתו שהוא מחולל ועומד באמת גם איסורא דטומאה ליכא עלי׳ כלל ,אלא
רלאחר שיקבור את מתו ששוב אינו בחיבורין להטומאה אז הוא דנאסר
להתטמא למתים אחרים ,ומשו״ה צריך לקוברו בסוף ביה״ק כדי שלא יתטמא
בקברות אחרים בחזירתו לאחר שקבר כבר את מתו ופירש ממנו ,וכתב בכ״מ
שם שזו היא גם דעת הרמכ״ם עיי״ש בדבריו ,וכ״ה בהג״מ שם ,ולכאורה
לישנא דהרמב״ם לא משמע הכי ,דהרי כתב בהדיא דאסור לו להתטמא למת
אפילו בעת שמתטמא לקרוביו ,ולישנא דמתטמא משמעו לכאורה בעת

הטומאה ממש דהיינו טומאה בחיבורין ,וגם מייתי להך דינא מדרשא דספרא
דלה יטמא אינו מטמא לאחרים עמה ,דהיינו בשעה שהטומאה הותרה לו
ומיטמא לאחותו ולא לאחר קבורה ,ועוד דהרמב״ם הרי תלה דין זה בהא
דהטומאה לקרובים דחוי׳ היא ולא הותרה ,ואילו לאחר קבורה כבר אין כאן
לא היתר ולא דיחוי ,ובפשוטו משמע לכאורה דס״ל להרמב״ם דגם בעודו
בחיבורין עם טומאת מתו אסור לו להתטמא למתים אחרים ,וכדרשא דספרא
דאינו מטמא לאחרים עמה דהיינו בחיבורין ,ושוב מצאתי שכ״כ גם בבה״ג

ביו״ד סי׳ שע״ג דשיטת הרמב״ם היא דגם בחיבורין אסור לו להתטמא למתים
אחרים ,וגם במאירי למס׳ נזיר סתם הדברים רכל הדין דמחולל ועומד הוא רק
לענין חיוב מלקות בלבד אבל איסורא מ״מ איכא ומייתי לה מדרשא דספרא
הנ״ל דאינו מטמא לאחרים עמה עיי״ש בדבריו ,וכ״ה להדיא גם בפי׳ הר״ש
על הספרא דהך דאינו מטמא לאחרים עמה קאי אפי׳ בחיבורין ומשום
דאיסורא איכא בכל גווני ורק לענין מלקות הוא דבעינן פירש עיי״ש בדבריו,
ולכאורה גם דעת הרמב״ם כן היא וכמש״ב ,ע״ב.

צע״ק בדיוק הגרי״ז ז״ל שלא כהרמב״ן והרא״ש ז״ל וו״ל וגם מייתי להך
רינא מדרשא דספרא ד״לה יטמא" אינו מטמא לאחרים עמה ,דהיינו בשעה
שהטומאה הותרה לו ומיטמא לאחותו ,ולא לאחר קבורה ע״כ ,דלכאורה יש
לדייק להפך מלשון הספרא בריש פרשת אמר אפסוק כ״א ג׳ ס״ט (שציטטו
הרמב״ם ו״ל הנ״ל כמעט מלה במלה) "לה יטמא ,אינו מטמא לאחרים עמה,
שלא יאמר הואיל ונטמאתי אלקט עצמות פלוני בידי" ,ואילו כגרי״ז ז״ל

דמיירי בשעת הטומאה הול״ל בלשון הוה "הואיל ואני מתטמא" ,ולא בלשון

חידושי בתרא  -חידושי רבנו חיים הלוי מבריסק והרי״ז הלוי ־ טהרות ,כל חלקי הרמב״ם אלטוסקי ,חיים דב עמול מס (586הודפס

החיפוש ( :גוערין/גוערים#/גערה)

 .1משלי פרק יג פסוק א
בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה:
 .3משלי פרק יז פסוק י
תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה:
 .5רש״י בראשית פרק ד פסוק טו ד״ה (טו) לכן
(טו) לכן כל הורג קין  -זה אחד מן המקראות שקצרו דבריהם ורמזו ולא פירשו .לכן כל הורג קין ,לשון גערה ,כה
יעשה לו ,כך וכך עונשו ,ולא פירש עונשו :שבעתים יקם  -איני רוצה להנקם מקין עכשיו ,לסוף שבעה דורות אני
נוקם נקמתי ממנו שיעמוד למך מבני בניו ויהרגהו .וסוף המקרא שאמר שבעתים יוקם ,והיא נקמת הבל מקין ,הא
למדנו שתחלת מקרא לשון גערה היא ,שלא תהא בריה מזיקתו .וכיוצא בו (שמואל ב׳ ה ח) ויאמר דוד כל מכה יבוסי
ויגע בצנור ולא פירש מה יעשה לו ,אבל דבר הכתוב ברמז כל מכה יבוסי ויגע בצנור ,ויקרב אל השער ויכבשנו ,ואת

 .9רש״י משלי פרק יג פסוק ח ד״ה ורש  -בדברי (*)2
(ח) כפר נפש איש עשרו  -עשרו של אדם הוא כופר נפשו שעשה ממנו צדקה :ורש לא שמע גערה  -ובלבד
שלא ישמיע גערה לרש שנותן לו ואינו מכלימו ,ד״א כפר נפש איש עשרו ,תורתו :ורש  -בדברי תורה לא שמע גערה
אינו יודע לסור מן הרעה לפי שלא נזהר ,ומ״א על מחצית השקל מדבר שהטיל הכתוב על כל ישראל והשוה בו דל
ועשיר שאין הרש שומע גערה וכלימה מן העשיר לאמר לו חלקי גדול מחלקך בקרבנות צבור:

 .12אבן עזרא בראשית פרק לז פסוק ח ד״ה (ח) המלוך
(ח) המלוך תמלוך ,או משל תמשול אנחנו נשימך מלך ,או אתה תמשול בנו בחזקה .ויגער בו אביו גערה עם
בי״ת דרך קלון .ובלא בי״ת לשון השחתה ,כמו הנני גוער לכם את הזרע (מלאכי ב ,ג) ,או הוא על דרך משל שיגער
בזרע ויפחד ולא יעלה .אני ואמך .על בלהה שפחת אמו שגדלה אותו:

 .29מצודת דוד משלי פרק יג פסוק ח ד״ה (ח) כופר
(ח) כופר ־ מהעושר יוכל איש לפדות נפשו כאשר יתן ממנו לדל וזהו כאשר הרש לא שמע גערה ולא הכלימו בעת
הנתינה:

 .30מצודת ציון משלי פרק יג פסוק ח ד״ה גערה  -צעקת
(ח) כופר  -פדיון :גערה  -צעקת נזיפה:
 .60רש״י מסכת ביצה דף כ עמוד ב ד״ה שתקו בנזיפה
מה זו סמיכה  -שאתה רוצה לסמוך ולעבור על דברי בית שמאי ,והלא אנו חלוקין עליכם! אמר לו מה זו
שתיקה  -שהיה לך לשתוק ,ואינך שותק .שתקו בנזיפה  -בגערה.

 .61רש״י מסכת מועד קטן דף טז עמוד א ד״ה נזיפה  -גערה
נזיפה  -גערה ,כדלקמן .נדוי שלנו  -בני בבל .כנזיפה שלהן  -ארץ ישראל.

 .62רש״י מסכת חגיגה דף יב עמוד א ד״ה גערה  -נזיפה
כח  -הוא כח הזרוע .גבורה  -גבורת הלב .גערה  -נזיפה ,כדאמרינן לקמן שגער בו ועמד .פקעיות  -לומישי״ל
בלעז+ ,פקעת של חוטים.+

 .65הלכות רי״ץ גיאת הלכות אבל עמוד קצט ד״ה ת״ר מת
ת״ר מת פתאום זו מיתה חטופה ,חלה יום אחד ומת זו מיתה דחופה ואית דאמרי זו היא מיתת מגפה ,שני ימים ומת זו
היא מיתה דחויה ,ג׳ גערה ,ד׳ נזיפה ,ה׳ מיתת כל אדם ,לשבעה מיתת חבה וסי׳ יפה לו מת .בחמשים זו היא מיתת
כרת ,בנ״ב זו היא מיתתו של שמואל הרמתי ,ששים מיתת כל אדם ,שבעים שיבה ,שמונים גבורה .מת ופניו למעלה
או כלפי העם סי׳ יפה לו ,פניו למטה או כלפי הכותל סימן רע לו .מתוך חליו ופניו שוחקות וצהובות סימן יפה לו,
מתוך דבר הבטלה ,מתוך דרך ארץ ,מתוך טירוף סי׳ רע לו .מת בע״ש ובמוצאי יום הכפורים [עמוד  pסימן יפה לו,

 .72ראבי״ה ח״ג  -הלכות תענית סימן תתמו ד״ה אמר רבי
אמר רבי העובר לפני התיבה בימות החמה ואמר משיב הרוח אין מחזירין אותו ,אמר מוריד הגשם מחזירין אותו.
פירוש לראש הברכה ,כי אין הכירא במה שהיו גועריז בו לומר ולהתחיל מכלכל חיים ,וכך דינם בימות הגשמים לומר
בתר משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים ,הילכך חוזר לראש הברכה .אבל בימות הגשמים לא אמר משיב הרוח
אין מחזירין אותו ,לא אמר מוריד הגשם מחזירין אותו ,פירוש לומר מוריד הגשם דאינו צריך לחזור לראש הברכה כי
יש היכר גדול ,שבימות החמה אין מזכיר כלל .ויש מפרשים להיפך אבל זה נראה לי עיקר ,וכן קבלתי .ולא עוד אלא
אם

 .74תורת האדם שער האבל  -ענין האבלות ד״ה וזה שכתבנו

דגמרינן גיהוץ מתספורת ,הילכך אסור עד שיגיע הרגל לאחר שלשים ויגערו בו חבריו לומר לבוש כלים מגוהצים
לכבוד הרגל .והיינו טעמא דבעינן רגל ,דאילו בלא רגל אין חביריו מכירים בו אם אינו לבוש כלים חדשים לבנים
מגוהצין ואין לגעור בו ,ואילו בתספורת כיון שהכביד שערו גוערין בו .והרמב״ם ז״ל סמך על פשט הגמרא והתיר
גיהוץ לאחר שלשים אפילו על אביו ועל אמו.

 .75ספר שבולי הלקט סדר ראש השנה סימן שג
מסתברא כיון שהתקיעות מעומד אינה אלא לערבב את השטן וכבר יצאו בתקיעות שהן מיושב אין צריך לברך ואינה
מפסקת ברכה ואין לחוש ולגעור :והר״ר זרחיא בעל המאור זצ״ל כתב לפי מה שפירשנו אנו שאין משורש הלכה
ברכת שופר אלא ברכות של תפלה אין אנו זקוקין [בזה] לגערה ולנזיפה וההיא דתפלין אין לה שום ענין בכאן ואין
לנו כיוצא בה בכל המצות ובכל הברכות וכן כתב רבינו ישעיה זצ״ל .ומותר להשיח בין אלו לאלו שאין תוקעין אותה
של עמידה אלא לשומען על סדר ברכות ומכל מקום יצא ידי חובתן בישיבה:

 .80ספר מגן אבות (למאירי) הקדמה ד״ה ואף באחרון
כהן במקום לוי ובירך לפניה ולאחריה ובעין משתקתיה ,אמר לון רבי חייא [בר אשי] ארפוניה דכן אינון נהיגין
גבייהו .אבל תדע שהמשנה אלו המעשים ,לא היה אותו המשנה את המנהג יודע במנהג העיר ,והיה קורא במקומו
שלא בכונת שררה והעברת מנהג המקום ,ואעפ״ב היו בני הכנסת גוערין בהם ,אלא שהיה המנהיג שלהם בורח מונע
בגערתם מצד מוסרו ,שלא לביישם ,אחר שאף הם לא היו מכוונים בזה להעברת מנהג העיר.

 .81אורחות חיים הלכות כתובות אות כג ד״ה כתב הר״י
כתב הר״י מקורבל ז״ל בפרק אע״פ דרש (עולא) [ר׳ שילא] כשם שאדם חייב במזונות אשתו כך חייב במזונות בניו
ובנותיו הקטנים עד שיהיו בני ו׳ שנים מכאן ואילך תקנת חכמים להאכילן עד שיגדלו כדאיתא בפרק נערה ואם לא
רצה גועריז ומכלימין אותו בדברים ואומר לו עורבא בעי בני והאי גוברא לא בעי בני כך אומרים לו בצבור בד״א
באיש שאינו אמיד ואין ידוע אם ראוי לתת לו צדקה המספקת להם .אבל אם ידוע (שאין) [שהוא אמיד] וראוי לו לתת
צדקה המספקת להם מוציאין ממנו בעל כרחו וזנין אותו עד שיגדלו:

 .82אורחות חיים הלכות שחיטה אות ד ד״ה ואיזהו מסוכנת
ואיזהו מסוכנת כל שמעמידין אותה בגערה או במקל ואינה עומדת ואם עומדת היא מותרת ע״כ .וכל מי שהיא בחזקת
בריאה אע״פ שאין בה אחת מכל אלה שאינה מפרכסת כלל מותרת .ואמרו משמן של גאונים ז״ל שלא נאמרו להתיר
בהמה מסוכנת לגוי אלא לישראל וה״ה אם קנאה ישראל וכתב הרשב״א ז״ל ורבותינו אמרו שזה היה להם מדת
חסידות ולא לכל אדם אמרו ע״כ.

 .130בית יוסף אורח חיים סימן תקצב אות א (ב) ,ג ד״ה ומ״ש לא (*)2
גדולים דאסור להשיח עד סוף התקיעות של מעומד אמנם ראבי״ה (סי׳ תקלה) כתב דבענין התקיעות שרי להשיח
דדמי לטול ברוך (ברכות מ ).ופשוט הוא :והוי יודע שהר״ן (יא .ד״ה שאלו) תמה על דברי ריש מתיבתא וכתב שכבר
השיג עליו הרז״ה (המאור יב ).וכתב שאין אנו זקוקים בזם לגערה ולנזיפה והאריך בדבר וסוף דבריו שכיון שאינו
גורם ברכה למה יהא אסור הרי לא שמענו בשום מקום שמי שבירך על המצוה והתחיל שלא יהא רשאי לדבר עד
שיגמור ואטו מי שיתחיל לבדוק חמצו כלום אסור לו לדבר עד שיגמור ביעורו א״כ בא ונאמר שאף מי שמברך
המוציא

 .139שולחן ערוך אבן העזר סימן עא סעיף א
חייב אדם לזון בניו ובנותיו עד שיהיו בני שש ,אפילו יש להם נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם; ומשם ואילך ,זנן
כתקנת חכמים עד שיגדלו .ואם לא רצה ,גועריז בו ומכלימין אותו ופוצרין בו .ואם לא רצה ,מכריזין עליו בצבור
ואומרים :פלוני אכזרי הוא ואינו רוצה לזון בניו ,והרי הוא פחות מעוף טמא שהוא זן אפרוחיו; ואין כופין אותו
לזונן .במה דברים אמורים ,בשאינו אמוד ,אבל אם היה אמוד שיש לו ממון הראוי ליתן צדקה המספקת להם,
מוציאים ממנו בעל כרחו ,משום צדקה ,וזנין אותם עד שיגדלו .הגה :ודוקא לענין מזונות הבנות ,אבל לא כופין להשיא בנותיו ,ואע״פ
שמצוה ליתן לבתו

 .165שולחן ערוך הרב אורח חיים מהדורא בתרא סימן רמג ד״ה והנה מהר״ם
לעשות מעצמו בשביל טובת הנאה ,א״צ למחות ,ולא דמי לירושלמי מאחר שלא היתה אמירה (ולומר מדוע לא עשית
כו׳ אינה חשובה אמירה בנכרי דעלמא ,שאינו שכירו ואינו עובדו רק על מנת לקבל פרס וטובת הנאה ,מיד או למחר
או כבר קיבל ממנו ,א״כ אמירת מדוע כו׳ אינה אזהרה וגערה אלא דרך שאלה כלומר כי בוודאי לא היית מפסיד
טרחך ,וא״כ אדרבה בטוח הנכרי יותר לקבל טובת הנאה).
 .178שו״ת רבי אברהם בן הרמב״ם סימן קז ד״ה וקודם שנשיב
ומפאת הדת הוא עזות מצח של מי שעסק בנישואי המגורשת הזאת וכתב לה הכתובה ,והעדים ,כי הם ראויים למה
שמונעים מעשייתו ופרסומו ארך אפים הטבעי שיש בי והמתינות שאנו מצוים עליה לפי דברי הכתוב והלכת בדרכיו
שמכללם ארך אפים ונושא עון .אבל מקוה אני שאחרי הגערה והתוכחה שהקדמתי וחזרתי עליהן ,ואחרי מה
שאחתוך בדבר דומה לזה בקרוב לא ישוב עוד אחד לעשות דוגמתו ולא הדומה לו.

 .199שו״ת הרשב״ש סימן תקפח ד״ה מכל מקום
מכל מקום ראוי הוא הנער לגערה ולנזיפה ,ואם יש לו מעות והזקן עני טוב הוא שיפייסנו בקצת מעות כפי ראות
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מתוך אוצר שחת אוצר הפוסקים:
חיפוש :אונאת דברים
ו .אונאה  -האיסור  -סימן רכז ,נמצאו  2מופעים
•  .1קב זהב ח״א סי׳ ד׳ דף י״ט ע״ג
יש להסתפק איזה אונאה יותר חמורה אם אונאת דברים או אונאת ממון .כרטיס זה מופיע גם בח׳׳מ סי׳ רכ״ח
 .v 2אמרי כהן ח״א סי׳ י״ג דף כ״ג ע״ג ד״ה והנה
בעניו לאו דאונאת ממון ואונאת דברים  .כרטיס זה מופיע גם בח״מ סי׳ רכ״ח .

 .2אונאה בגוי  -סימן רכז ,נמצאו ו מופעים
ו .קב זהב ח״א סי׳ ד׳ דף י״ט ע״ג
אם אסור להונות לגר תושב בדברים וגם במחיי ואולי רק באונאת דברים הוזהרנו עליהם  .כרטיס זה מופיע גם בח״מ סי׳ רכ״ח
ובאו״ח סי׳ קנ״ו.
.3

אונאת דברים  -בגר וביתום  -סימן רכח ,נמצאו  9מופעים

 .1קב זהב ח״א סי׳ ד׳ דף י״ט ע״ג
אם אסור להונות לגר תושב בדברים וגם בממון ואולי רק באונאת דברים הוזהרנו עליהם  .כרטיס
זה מופיע גס בח״מ סי׳ רכ״ז ובאו״ח סי׳ קנ״ו.
 .2אמרי כהן ח״א סי׳ י״ג דף כ״ג ע״ב ד״ה בפ׳ משפטים
_ ______
בעניו לאו וגו לא תונה .
 .3עדות ביעקב {די בוטון} ליקוטים סי׳ קי״ז
מבאר שי׳ הרמב״ם ודו בעניו אונאות הגר ויתר דיני אונאה
 .4שולחן המלך דף נ״ד טור א׳; ב׳;
אס לומר לגר זכור מעשיך הראשונים אין בו משום אונאת דברים .
 .5גנזי חיים {פלג׳י} מערכת ת׳ קונטרס התשובה סי׳ ט
תיקון התשובה למי שאינה הגר  .כרטיס זה מופיע גם באו״ח סי׳ תר״ג.
 .6שולחן המלך דף ב׳ טור ב
אם מותר לענות ולהקניט יתום כדי ללמדו תורה .
 .7קב זהב ח״א סי׳ ד׳ דף י״ט טור ג
אם אסור להונות גר תושב  .כרטיס זה מופיע גס בח״מ סי׳ רכ״ז ובאו״ח סי׳ קנ״ו.
 .8מהרי״ט צהלון סי׳ ק״צ דף ק״נ ע״ב
בהבנת לשון הרמב״ם כל המאנה את הגר בין בממון בין בדברים דעובר בג׳ לאוין ,מפני מה עובר בגר על לאו של הונאת דברים אף
בהונאת ממון ועל לאו של הונאת ממון אף בהונאת דברים ומיישבו לפי גרסת הרמב״ם בגמ׳.
 .9אמרי כהן וז״א סי׳ י״ג דף כ״ד טור ד׳ ד״ה עד
בעניו לאו דלא תלחצנו האמור בגר  .כרטיס זה מופיע גם באו״ח סי׳ קנ״ו.
.4

אונאת דברים  -האיסור ■ סימן רכח ,נמצאו

34

מופעים

־4־

 .1שולחן המלך דף נ״ג טור ד
אם מותר לאונות בדברים למי שאינו ירא ה׳.
 .2אבני נזר ח״ב יו״ד סי׳ תס״א
;t
ע״ד רשע שמותר לאנותו אונאת דברים אי זה רק בעניו הרשעות עצמו להקניטו בזה .
 .3שולחן המלך דף נ״ג טור ד
ש״צ שנשבע אם לא יפרע לו איזה יחיד מה שנדר עבורו בעלייתו לס״ת שלא יזכיר אותו במי שברך
אם יש בזה נשענבאונאת דברים ועובר על לאו או לא
 .4רב״ז וז״ג סי׳ ט״ז אות ד
רשע וכד׳ אם אינו בכלל אונאת ממון כשם שמצאנו שמיעטו אותו מאונאת דברים
 75חקרי לב יו״ד ח״ג דף ד׳ טורא
בטעם דלא לקי על לאו דאונאת דברים .
 .6אות היא לעולם דף ט״ז
המאנה את חבירו בדברים אם הוא חייב מלקות מן התורה או מדרבנן.
 .7חקרי לב יו״ד ח״ג דף ל״ב טור ב
בדברי הרמ״א ח״מ סי׳ רכ״ח אי מצוין על אונאת דברים למי שלא ירא ה׳.
 .8ריח שדה סי׳ י״ב
על אונאת דברים אי חייבים מכת מרדות או נידוי .כרטיס זה מופיע גם ביו״ד סי של״ד
 .9נאמן שמואל סי׳ ל״א
חירף רב אחד ולא ידע גדולת הרב אי נאמר אדם מועד לעולם בין בשוגג וכו׳ .כרטיס זה מופיע גם
בח״מ סי׳ ת״כ וביו״ד סי׳ רמ״ג ובסי׳ של״ד .
 .10חתם סופר ח״מ סי׳ קע״ו
שוחט שהיתל בנכבד אחד שאמר לו שנולד לו בן זכר ומכבדו במילה וההוא בא מהלך כמה שעות ונמצא ששיקר לו אם יש להעבירו
מאומנותו ,מדין אונאת דברים שכר פסיעות ושכר מילה  .כרטיס זה מופיע גם בח״מ סי' י״ד וביו״ד סי׳ ב׳
 .11כפי אהרן {אפשטין} ח״א סי׳ י״ב
כדי לעמוד על טיבו של הנאמן על הכשרות אח עדיין הוא בחזקת כשרותו צריכים לבדות מילתא דשיקרא אם יש איסור בזה לשקר
 .12שמע אברהם סי׳ ל״א
הא דאיתא בת״מ סי׳ רכ״ח שלא יאמר אדם בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה והוא אינו רוצה
לקנותו וכו׳ אם דיו זה שייר גם במוכר ,—____________________________________ .
 .13מהרשד״ם יו״ד סי׳ קל״ט
במ״ש הרמב״ם הלכות תשובה פ״ז וחטא גמוו הוא לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים^
 .14ויען אברהם {פלג׳י} ת״מ סי׳ י״ח
מי שמצער לחבירו בהכעסות וקנטורים אך חבירו איש תם לא חלי ולא מרגיש אם יש לו עונש מהשמים ע״ז או לא
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 .15דברי חן סי׳ ע״ו
" מקור לדברי הש״ע ח״מ סי׳ רכ״ח אם נשאלה שאלה על דבר חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה
חכמה מה תשיב בדבר זה מפני שהוי כעין אונאה .
 .16 ,חות יאיר סי׳ קל״ט
מה שאמרו המחזיק במחלוקת עובר בלאו הוא רק אסמכתא וכמ״ש הרמב״ם
 .17חקרי לב יו״ד ח״ג דף ל״א טור ג
המצער חבירו ע״י שתיקתו בלי דיבור אי גם עובר על אונאת דברים .
 .18גנזי חיים {פלג׳י} מערכת אלף ד״ה אונאת
בדין אונאת דברים אס הוא אפילו בשב ואל תעשה .
 .19משפט צדק {מלמד} ת״ב סי׳ נ״ג דף קט״ו טור א
בענין אונאת דברים.
 .20חקרי לב יו״ד ח״ג דף ס״ג טור ב
אונאת דברים ליתיה אלא בפניו דמצערו אבל שלא בפניו לית לן בה .
 .21שולחן המלך דף נ״ג טורד
אם אונאת דברים הוא אפילו שמשמעות הלשון הוא לשני אופנים .
 .22תבואות השדה ח״ו סי׳ א׳ אות ב׳ דף ע״ז
איזה איסור גדול יותר להכניס בביתו כלי זמר הנקרא קלאויר או להלבין פני חבירו ברבים  .כרטיס
זה מופיע גם באו״ח סי׳ תק״ס .
 .fr 23יקהיל שלמה 1ז׳׳מ סי׳ א׳ דף צ׳ ע״ב
המאנה את חברו בדברים מלקין אותו.
 .24מהר״ם ב״ר ברוך מרוטנבורג סי׳ תשפ״ה
ביאור בדין אונאת דברים .
 .25תחומיו תשמ״א חוב׳ ב׳ 762 - 172
איסור אונאת דברים .
 .26שלמת חיים ח״ב סי׳ צ״א
אס מותר לשאול איזה דבר תורה מאיש אשר אי לא ידע יהי׳ לו בושה ואינו ידוע אם הנשאל יודע
את הדבר אם לאו.
 .27דבר אמת { מונכוונייגו} סי׳ י״ח
אחד התריס כנגד חבירו וחרפו וקיללו והלה שתק דנמחלו עוונותיו והמתרים אבד זכיותיו ואח״ב
בקש מחילה והלה מחל לו מהו דין אותן עבירות שנמחלו ואותן זכיות שאבד המתריס .
 .28מנחת שלמה {אוירבן־} סי׳ פ״א
המוציא שם רע אם עובר גם על לא תונו.
 .29מהר״י באסן סי׳ כ״ה דף ט״ו טור ד
עבר על אונאת דברים אס מלקין אותו .דיון בדברי המרדכי בפרק הזהב.
 .30לחם רב סי׳ ו
אם באונאת דברים יש חיוב מלקות מן התורה  .דיון בדברי המרדכי פרק הזהב.
?בתנולת שמואל {לובצר} סי׳ מ״נח
כרטיס זה מופיע גם בח״מ סי׳
אונאה בעבדים וקרקעות אם מדרבנן יש איסור לכתחילה לו
רכב□ —
 .32הדרום ניסן תשל״ב ענד 041
גדר עתן אונאת דברים .
 .33קב זהב ח״א סי׳ ד׳ דף י״ט טור ג
אם אונאת דברים חמורה מאונאת ממון .כרטיס זה מופיע גם בח׳־מ סי׳ רכ״ז
 .34קב זהב ח״א סי׳ ד׳ דף כ׳ ע״א
על אונאת דברים יתכן שלוקין מלקות מן התורה ומכת מרדות בודאי.

 .5אונאת דברים  -המכנה שם רע לחבית  -סימן רכח ,נמצאו  9מופעים
 .1נאמן שמואל סי־ ל״א
מי שאמר שיביא ראיה כדבריו מרבני שאלוניקי והשיב לו האחר לא תביא ראיה מן הגלחים אי(הרנ> ?׳ן,
זה כמו שכינה לרבני שאלוניקי גלחים  .כרטיס זה מופיע גס בח״מ סי׳ ת״כ וביו״ד סי' רמ״ג ובסי׳
של״ד.
 .2נאמן שמואל סי׳ ל״א
המכנה שם לחבירו אפי׳ אין מתכון להכלים רק בדרך ליצנות אי ג״כ אין לו חלק לעולם הבא .
 .3נאמן שמואל סי׳ ל״א
אס יש לחלק בין מכנה שם לחבירו מתוך מריבה אתו או שמכנה בלי שום מריבה .
 .4נאמן שמואל סי־ ל״א
ע״ד הקורא לחבירו ״גלח״ אי דינו כמכנה שם רע לחבירו.
 .5גנזי חיים {פלג׳י} מערכת ת׳ קונטרס התשובה סי׳ ל״ח
מכנה שם רע לחבירו צריך לקבל תשובה ע״ז •
 .6משנת בנימיו סי׳ כ״ג ד״ה מה שהעיר
במקום שיש ב־ אנשים ששמם שווין אם מותר להוסיף כינוי לאחד מהם שהוא גדול בקומה ,את
הכינוי " -ארוב□
X--.

 .7נאמן שמ1אל סי׳ ל״א

ע״ד המכנה שם לחבירו אי אפילו אינו שם רע .
 .8נאמן שמואל סי׳ ל״א
המכנה שם לחבירו דאין לו חלק לעוה״ב .האם דוקא ברגיל בכך .
 .9מהר״י באסן סי׳ כ״ה דף ט״ו טור ד
הקורא לאדם כשר מומר אם הוא בכלל אונאת דברים ועבר על לא תונו איש את עמיתו.

 .6גניבת דעת בנכרי ומומר  -סימן רכח ,נמצאו

1

מופעים

 .1לבוש מרדכי תניינא ח״מ סי׳ י
אונאת ממון ודברים אם מותר לגבי מומר .

 .7תובל ומזיק  -המבייש חבירו  -מימן ו1כ ,נמצאו ו מופעים
 .1חקרי לב יו״ד ח״ג דף ל״א ע״ד
המלבין פני חבירו ברבים אי עובר בלאו דלא תשא או בלאו דאונאת דברים.

 .8שונות  -סימן רכז ,נמצאו  1מופעים
 .1ציוני ח״מ סי׳ ח
ראובן תבע משמעון חמישים רו״ב והשיב שמעון אמת כי מגיע לך רק כיון שאנחנו לוקחים זה מזה
כל הדברים הנצרכים לכא״א ובכל פעם שלקחתי ממך הי׳ אונאה בהסחורה יותר משתות ואם
תחשוב אונאת כל הסחורה לא ישאר לך כלל בידי.

 .9תקציר ללא נושא  -סימן יד ,נמצאו  1מופעים

 .J 1חתם סופר ח״מ סי׳ קע״ו
שוחט שהיתל בנכבד אחד שאמר לו שנולד לו בן זכר ומכבדו במילה וההוא בא מהלך כמה שעות
ונמצא ששיקר לו אס יש להעבירו מאומנותו ,מדין אונאת דברים שכר פסיעות ושכר מילה .
כרטיס זה מופיע גם בח״מ סי׳ רכ״ח וביו״ד סי׳ ב׳.

 .10תקציר ללא נושא  -סימן רכז ,נמצאו  1מופעים
 .1קב זהב ח״א סי׳ ד׳ דף י״ט טור ג
אם אונאת דברים חמורה מאונאת ממון .כרטיס זה מופיע גס בח״מ סי׳ רכ״ח .

 .11תקציר ללא נושא  -סימן רכח ,נמצאו

3

מופעים

 .1קב זהב ח״א סי׳ ד׳ דף י״ט ע״ג
יש להסתפק איזה אונאה יותר חמורה אם אונאת דברים או אונאת ממון .כרטיס זה מופיע גס
ב ח״ מ סי׳ רכ״ז__________ __________________ .
\ .Tשארית יוסף (ידיד) ח״ב עמ׳ רס״ג
דברי הרמ״א בת׳׳מ סי׳ כ״ח ס״א שאין מוזהרים באונאות דברים על בעל עבירות ,אף שהוזכרו
הדברים בשם י״א בכ״ז איו חולק על זח_______________ ___ ___________________ .
 I7אמרי כהן ח״אסי׳־י״ג דף כ״ג ע״ג ד״ה והנה
בענין לאו דאונאת ממון ואונאת דברים  .כרטיס זה מופיע גם בח״מ סי׳ רכ״ז.

כי׳גלד

,
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שו״ת חתם סופר חלק ה (חו״מ) סימן קלד

שלום וכ״ט לי״נ הרב הגאון המאה״ג המופלג ומפורסם כש״ת מו״ה מאיר נ״י אב״ד ור״מ דק״ק יארמוט.
יקרתו הגיעני ואני פה במרחץ רחוק מקהלתי ואין כאן לא ספר לעי׳ כ״א ש״ס וש״ע יש אתי ומ״מ אטייל עם כבודו
ואשתעשע עם חכמתו אשר שאל ע״ד מומר המגרש או החולץ אי סגי לי׳ בקנין משיכה מנעל של חליצה או קלף
הגט או דינו כגוי ונחמיר עליו ^כ?כירת בכור רבעי׳ תרוי׳ כסף ומשיכה או המחוור שבכולן כמבואר שם בטוש״ע
י״ד.
שאלת חכם שכי״ב צריכא עיונא לכאורה אמנם בגטין כ׳ ע״א אר״ח יכולני למיפסל כולהי גטין ואמר אילימא אי
משו׳ דכתיב וכתב והכא איהי כתבה דלמא אקנויי אקני לי׳ רבנן וכו׳ ופשוט דלאו דוקא אפשיטא דספרא קאי אלא
גם אהקלף וכל צרכי הגט שהיא משלמת וקונה אותו אלא הש״ס נקיט וכתב משום דונתן לא פסיקא לי׳ דלפעמי׳
אינו שוה פרוטה כדמסיק שם עוד אבל עכ״פ חכמים הפקירו מעות כסף שלה להקנות הפקר לבעל וכאלו הוא יהיב
ושוב מושך ומגבי׳ גם הקלף וה״ל קנין כסף ומשיכה ומה שאח״כ חוזר ומקנה מותר הקלף להסופר לכתוב עליו
גטין אחרים והסופר אינו קונה ממנו אלא בהגבה׳ ולא בכסף ואי מומר כגוי צריך הישראל לקנות ממנו בכסף למ״ד
גוי בכסף לק״מ דוקא במכירה בעי כסף אבל במתנה גם גוי במשיכה כמ״ש תוס׳ במס׳ ע״ז ע״א ע״א ד״ה פרדשנא
עי״ש.
ובש״מ פ״ד דב״מ כ׳ בשם רמב״ן דגוי קונה מציאה מטעם חצרו ולכאורה דבריו צ״ע אם אין משיכה קונה לו מה
יועיל חצרו הלא לא עדיף מידו של עצמו שאינו קונה במשיכה ובמקום אחר ביארתי דוודאי אי גם לא נתנה תורה
דין קנין לכל א׳ לישראל בחדא ולגוי בחדא מ״מ לא הי׳ העולם הפקר ואיש את רעהו חיים בלעו אלא הי׳ הדין
כשזה נוטל הדבר קנוי ומביאו לביתו כעושה בשלו שוב הוה שלו אלא בדבר שהוא משל חברו צריך לשלם לו
תחלה כל דמי שויו ועדיין לא קנאו עד שמביאהו גם לביתו ורשותו והולך לו ובמתנה והפקר לא צריך אלא להביאו
לחצרו וביתו וניתנה תורה ונתחדשה הלכה דבנתינת כסף בלי משיכה אפי׳ הניחה ברשותו של זה קנאו או במשיכה
ד״א או הגבה׳ ושוב מניחה ברשות הלה כבר קנה ובזה לישראל בחדא ולגוי בחדא וס״ל לרמב״ם בזה דגוי אינו
קונה במשיכה כלל אפי׳ במציאה מ״מ חצרו קונה לא מתורת חצר ושליחות שזרקו לתוכו דזה אינו קונה אלא
שלקחו לביתו ועשאו כשלו שזה קונה נמצא לפ״ז מה שמקנה המומר להסופר הקלף לכתוב בו גטין אחרים והסופר
לוקחו לביתו כשלו קונה קנין גמור אפי׳ מגוי ואין כאן פקפוק וכן במנעל של חליצה במקום שהרב נוטל ממנו פרס
עיקור ההיתר הוא במה שמקנה לו המנעל כמ״ש רמ״א ואפי׳ היא משלמת צ״ל אקנויי לי׳ רבנן כבגט והדר ה״ל
כסף והגבה׳ ומה שחוזר ומקנהו להרב אח״כ א״ש נמי כנ״ל.

ברם דא צריך בי דינא דלא נסבי שכר בטלה מחליצה כלל כי כן נכון שלא לסמוך על דוחקו של רמ״א הנ״ל
שלוקחי׳ עבור המנעל וא״כ אותן שאינם נוטלים פרס ואין כאן כסף רק משיכה יש לעיי׳ אי סגי למומר במשיכה או
דלמא בעי כסף דוקא דלמא קיי״ל גוי בכסף ודינו של מומר כגוי א״נ אפי׳ דינו כישראל מ״מ דלמא הלכה ישראל
קונה בכסף דבר תורה רק משום שמא יאמר לו נשרפו חיטך בעלי׳ ואפשר במומר לא גזרו לטובת המומר הקונה
מישראל ,מיהו זה הספק האחרון נ״ל פשוט נהי תחלת תקנה הי׳ משום שמא יאמר לו נשרפה /נשרפו /חטיך בעלי׳
מ״מ השתא דתקנו אית בי׳ טובת שניהם לענין יוקרא וזולא ולא פלוג בין מומר לישראל כשר ואך רק אי גוי בכסף
מן התורה יש לספק אולי מומר כגוי וקונה בכסף דוקא והנה לפום ריהטא הי׳ נ״ל ראי׳ מתום׳ עירובי׳ ס״פ חלון
שכתבו רוב קנינים שבתורה הם ע״י כסף ומייתי מדכתי׳ אוכל בכסף תשברני ודבריהם צע״ג הא האי קרא מיירי
מישראל הקונה מן הגוי ע״י כסף וא״כ ממילא נהפוך הוא דישראל מישראל במשיכה ע״כ נראה לכאורה דראיות
תוס /תוס׳ /מקרא קמא בפרשת דברים אוכל תשברו מאתם בכסף וההוא בעשו כתי׳ ועשו ישראל מומר הוא
כדאמרי׳ בגמ׳ גבי ירושה לעשו נתתי וס״ל לתום׳ ישראל מומר דינו כישראל לענין קנין ומדקני מני׳ בכסף ש״מ
כסף קונה כן נ״ל.
אבל לא נ״ל הך סברא דאפי׳ נימא עשו גופי׳ ישראל מומר הוי מ״מ היינו עשו עצמו דבי׳ משתעי ירושה לעשו נתתי
את הר שעיר שבחייו ירש אותו כרכתי׳ בקרא פ׳ וישלח אבל בניו הנולדים מנשים בנות שעיר ההורי פשיטא דגוים
גמורים דהרי אפי׳ ישראל גמור הבא על הגוי /הגוי׳ /ולדה כמותה ואך דברי תוס׳ הנ״ל צ״ע.
ואולי י״ל עיקור קנין בכסף אך בנכרים חשש הקב״ה לשמא יאמר נשרפה חיטך בעלי׳ ע״כ קונה במשיכה דוקא
משא״כ ישראל אנשי אמונה הניחה התורה על עיקור הדין עד שנתקלקלו הדורו׳ ותקנו חכמים משיכה כמו שתקנו
היסת משנתקלקלו הדורות .ואם אמת כן יש לישב דברי התוס׳ הנ״ל ולומר שמרע״ה שלח לאדום ולסיחון אוכל
בכסף תשברני ולא אירא ממך שתאמר בעלי׳ נשרפה חיטך כי אין אנו יראים מכם רק אנו רוצים בשלום.
-1 -

ונחזי מאי רקמן נלע״ד פשוט דמומר ישראל גמור הוא וכמ״ש ש״ג ספ״ב דגטין במתני׳ דהכל כשרי׳ להביא הגט
וכמו שהוכיח בס׳ אבן העוזר בש״ע א״ח סי׳ קפ״ט דמומר עושה שליח ונעשה שליח כישראל גמור אך מ״ש שם
עוד דמומר נקרא בן ברית נגד תוס׳ דסנהדרי׳ וש״ס פ״ב דע״ז לא צייתני׳ לי דבמ״כ נתחלף לו ברית בברית
דבסנהדרין אברית דתורה קאי כיון שהמיר והוציא עצמו מכריתות ברית והרי הוא משרש פרה ראש ולענה אשר
לבבו פונה ולא יאבה ה׳ סלוח לו והרי הוא ממורידי׳ ולא מעלי׳ שוב לא יתחייב ההורגו אך בכל זה לא גזרו לענין
מילה מנכרי שאינו בברית תורה מעיקרא ואפ״ה הי׳ ראוי׳ למול לולא קרא ואתה את בריתי תשמור והתם אברית
מילה קאי ולא אברית תורה ואעפ״י שפורק ממנו עול כל התורה מ׳׳מ ע״כ הוא מהול ובריתו בבשרו חתום ומי
יסירנו ע״כ מומר מל ולא הו״מ למימר מומר א״ב.

ומיהו רמ״א בי״ד סי׳ רס״ד ס״א פסק מומר לכל התורה פסול למול ומשמע אפילו הוא עצמו מהול צ״ע להנ״ל
וכמו שהרגיש גם א״ע הנ״ל.
ועל צד דוחק י״ל דס״ל לרמ״א עפ״י דאי׳ בב״ר דמייתי הגה׳ מיי׳ וב״י מייתי לי׳ בא״ח סס״י תקכ״ו דהקב״ה מסיר
הערלה מהנפלים ומשים אותם על פושעי ישראל ולא מהשקר לי׳ אאע״ה משו״ה ההיא מומר לערלות אעפ״י
שבריתו בבשרו מ״מ כערל דמי והש״ס לא רצה לומר האי איכא בנייהו /בינייהו /מדברי אגדה וניחא לי׳ למימר
אשה איכא בנייהו אבל לדינא איננו בעל ברית מילה מטעם הנ״ל כך נ״ל מ״מ כל זה אינו ענין לנידון שלפנינו
שלכאורה לשאר מילי ישראל גמור הוא .ולענין שליחות יש קצת ראי׳ דמומר לא מימעט מאתם גם אתם דלכאורה
משו״ה רמז דין זה גבי לוים ולא בתרומת ישראל משום דלמ״ד איתי׳ בתרומה דנפשי׳ א״כ מאי פסקא מה אתם
ישראל הא גוי נמי מפריש ע״כ כתבו בלוים דלא שייך כ״א ישראל ואי ס״ד מומר מימעט מאתם א״כ אכתי לא
הועיל דהא מומר שייך בלוים ג״כ אע״כ מומר נעשה שליח.

* איברא בנידון שאלתינו יש לעיין דכי תמכרו ממכר לעמיתך כר״מ ועמיתך דרשי׳ עם שאתך בתורה ומצות ומשמע
וודאי דאין מומר בכלל זה ולענין אונאה דרשי׳ בפ׳ הזהב עם שאתך בתורה ובמצות לא תונה כ׳ בש״מ בשם רבינו
יהונתן תורה או מצות קאמר דאפי׳ אינו חכם בתורה רק איתא במצות אסור להונותו משמע הא ליתא בזה ובזה
מותר ואינו בכלל עמיתו וצ״ל אע״ג דממון מסור אסור לאבד בידים דלמא נפקא מיני׳ בנין דמעלי היינו לאבד
ולגזול אבל רבית והונאה אינו בכלל זה וא״כ י״ל ה״נ אך מ״מ י״ל היינו לענין דינא שצריך להקדים עמיתך לקנות
ממנו ולא מנכרי כפירש״י בחומש כשיש דבר ליקה או לימכר תקנה מיד עמיתך ולא מנכרי לענין זה יש לחלק דגם
במומר הדין כן אבל דיני קנינים אין לחלק לפע״ד ועמיתך קאי רק אהך דרשא דקדימה ועי׳ תשו׳ רמ״א סי׳ י׳ ואיננו
אתי עמי כעת אבל במקום שאין טעם וסברא רק גז״ה לא נ״ל לחלק בינו לישראל לענין קנינים הנלע״ד כתבתי
בנחיצה או״נ .פה מרחץ ביסטשאן יום ג׳ ג׳ תמוז תקצ״א לפ״ק .משה״ק סופר מפפד״מ+ .איברא במ״ש ומשמע
ודאי דאין מומר בכלל זה .ע׳ ב״ח חו״מ רכ״ח דלרשע מותר להונות גם בממון ,וה״ר מב״ב קנ״ו ומרדכי שם+.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר־אילן**
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אגב רבעי למימני כל הפרוטות לא היה אפשר שלא יזכיר ההודאה[ .ואגב הו]דאה
אדבר הטענה ,ואגב שתי הכסף אדכר ארבעה [כסף] .יש מפרש הכי סיפא
איצטריכא ליה .פירוש כל מה ששנה ר׳ במשנה כן קבל אותן מרבותיו ,והואיל
והוצרך [מקצת] משנה ,גררה כולה:
אמר מר חמש פרוטות הן וכו׳ ליתני נמי האונאה בפרוטה .פירוש
[אם] מכר אדם לחבירו שוה חמש פרוטות בשש מחזיר לו פרוטה ,אבל אם מכר
[לו] שתי פרוטות והצי בשלשה אין מחזיר לו כלום :אמר רב בהגא זאת
אומרת אין אונאה לפרוטות[ .פירוש] כל מה שיהא בפחות מאיסר אין בו
אונאה:
[נח ]:ר״ש אומר קדשים שחייב באחריותן יש להם אונאה .פירוש
כגון שהפריש חטאתו ואשמו והוממו ,דבעי למוכרן ולהביא אחרים בדמיהן ,)65אם
נתאנה בהן חוזרת אונאה בהן :תני תנא קמיה דר׳ יצחק בר אבא קדשים
שחייב באחריותן חייב .פירוש אם גזלן אדם חייב לישבע עליהן ,שאני קורא
בהן בי״י וכחש ,דמשמע דכי כחש בשל גבוה חייב שבועה ואם חזר והודה חייב
קרבן :ושאינו חייב באחריותן פטור .שאני קורא בהן בעמיתו וכחש אבל
בדגבוה לא :אמר ליה בלפי לייא איפבא מסתברא .פירוש קדשים שאינו
חייב באחריותן חייב שאני קורא בהן בעמיתו וכחש ,דבאחריות עמיתו הן ,דכי
אמר איפכא מסתברא אחדא :)66אמר ליה איסמי פטור ,ואשנה הכי ,קדשים
שחייב באחריותן חייב ,שאני קורא בהן וכחש :אמר ליה לאו הבי קאמר
קדשים שחייב באחריותן חייב דאיתרבו מבי״י ובחש .כלומר אע״פ שהן
קדשים והן לי״י חייב שנאמר בי״י וכחש :ושאינו חייב באחריותן פטור
דאימעוט מבעמיתו ובחש .פירוש קרא משמע הכי ומשמע הכי ,אי סמכת
כחש לשם שמעת מינה דחייב על הקדשים[ ,ואי ס]מכתיה לעמיתו שמעת מינה
דפטור על דבר דשייך ביה גבוה .הילכך קדשים שחייב באחריותן כיון דשייך בהו
הדיוט מפקינן בהו י״י וכחש .ושאין חייב באחריות דלא שייך בהו עמיתו מפקינן
להו מוכחש בעמיתו:
רבי יהודה אומר אף המוכר ספר תורה וכו׳ .תניא .בתוספתא
(בסוף) בבא מציעא דנזיקין :)67רבי יהודה אומר המוכר ספר [ובהמה ובו׳].
אמרו לו והלא הבל אדם רוצה לזווגן זה עם זה .וד׳ יהודה אמר לך
המי חשיבי ומוס ...בזיווג ,שאר מידי לא :ועד במה .הוא שאין בהן אונאה:
אמר אמימר עד בדי דמיהן .עד כפליים בדמיהן כגון שקנה שוה מאה
במאתים :ר׳ יהודה בן בתירא אומר אף המוכר סוס וסייף וחסיטוס)68
במלחמה אין להם אונאה מפני שיש בהן חיי נפש .ירושלמי ,)69ר׳ יהודה
לעיל נא :ועיי״ש בתוד״ה במה )65 .וכ״פ גם רבינו אשר מלוניל )66 .ירושלמי ב״מ פ״ד ה״ג
ומובא בפי׳ הר״א אב״ד ורמב״ן ורשב״א וריטב״א ב״ב סד .עיי״ש )67 .עי׳ ר״ח לעיל נא:
 )68אבל רש״י ד״ה מוכרה
(מובא בתוד״ה לא יחשב) .ובכללי ב״מ עמוד קם )67• .נב:
בשווייה פי׳ בסלע יפה ועי' מאירי ד״ה הסלע )69 .בסיפא דתוספתא פ״ג ה״י )70 .משום דבר

ב״מ ס.

קצה

בן בתירא אומר אף סוס וסייף ותריס במלחמה וכו /דאלמא חסיטוס תריס הוא.)70
והילכתא כר׳ יהודה ,דהא מפרשי טעמיה .וכדר׳ יהודה בן בתירא נמי עד כדי
דמיהן':)7
ת״ר .בסיפרא פרשת בהר סיני :)72ולא תונו איש את עמיתו ויראת
מאלהיך וגו׳ באונאת דברים הבתוב מדבר ובו׳ עד רבי יהודה אומר
אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים שהרי דבר מסור
ללב הוא ובל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך .פירוש כשתולה
עיניו במקח חושב בעל מקח שלוקחו ,וכיון שאין לו דמים אינו לוקחו ,ומצטער
בעל המקח ,שהרי מסר הדבר ללבו ,וכל דבר המסור לצער הלב נאמר בו ויראת
מאלקיך :דהא כל אותן דברים דבן גרים וכיוצא בהן אין בהן אלא צער הלב,
דדבריו אין בהם שום חובה ,דאלמא בתר צער הלב אזלינן :א״ר יוחנן משום
ר״ש בן יוחאי גדול אונאת דברים ובו׳ .פירוש דאזיל סומקא ואתי
חיורא כי על כן נקרא ביוש הלבנת פנים כי כשמביישין אדם ישתנה ויוו ויסור
נוגה פניו .וכן עושה ההורג ,שכיון שהורגו משנה דמותו :ואפילו כנוי ,שאדם רגיל
בו ,כיון דאית ביה גנאי הקפדה ,אסיר לאדכורי ביה:
[נט ].ונוח לו לאדם שימסור עצמו לכבשן של אש ואל ילבין פני
חבירו ברבים .שהנה תמר היתה מוצאת לשריפה ולא רצת להלבין פני יהודה
ברבים אלא שלחה לו בסו^ ויש מפרש )73מוצאת מלשון )74ויצת אש :פירוש
אנך .מלשון אונאה :פירוש פרגוד ,מחיצה שבין השכינה לצבא עליונים[ :נט]:
אחד המאנה את הגר ואחד הלוחצו עובר בשלשה לאוין :המאנה את הגר עובר
בשלשה לאוין .פירוש וגר לא תונה ,וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו,
ולא תונו איש את עמיתו דגר בכלל :והלוחצו עובר בשלשה לאוין .פירוש
וגר לא תלחץ ,ולא תלחצנו ,ולא תהיה לו כנושה דהיינו לחץ :אין מערבין
פירות בפירות ובו׳ .כללא דמילתא מה שהתנה עמו צריך שלא לשנות בו:
[ס ].באמת ביין התירו לערב קשה ברך מפני שמשביחו .א״ר
אלעור ב״מ שפירשו במשנה באמת אין צריך לפרש בתלמוד ולומר הילכתא
כי הא מתניתא אלא ודאי הלבה היא .ומהא קיימא לן דכל היכא דתנינן באמת
הלכה פסוקה היא :)75אמר רב נחמן ובין הגיתות שנו .כלומר הא דתנן ביין
התירו הני מילי בין הגיחות ,כשהוא תירוש .אבל יין חזק ביין חזק כשיתערבו
יפסדו שניהן :אמר רב פפא והאידנא דקא מערבי בני אדם יין ביין על בן
עושין כן דידעי הלוקחין וקא מחלי :רב אחא בריה דרב איקא אמר מתניתין
רב אחא היא דתניא ר׳ אחא מתיר .פירוש לערב פרי בפרי :בדבר הנטעם.

שבמשקל אפי ,פחות מכרי אונאה חוזר וכמ״ש בתום׳ נא :ד״ה איסר וכ״ס הרמב״ס ה׳ מכירה פי" ב
 )71גרסתנו :הא אחר אע״פ שאין מקבלה הימנו אין לו עליו אלא
ה״י והמאירי ד״ה גדולי.
תרעומת )72 .גם בתוד״ה נותנה והמאירי ד״ה גדולי מביאים שני הפירושים אלו )73 .שבועות
לח )74 :קידושין יא )75 :ורש״י לעיל נו :ד״ה קדשים פי׳ בקרבנות שאינם חובה ואמר הרי

ספר

מנחת שמואל
כולל חידושים וביאורים
הערות והארות
על המנחת חינוך

ממני

שמואל אליעזר בלא״א ר׳ צבי נ״י
רולניק
סעיה״ק ירושלים תובב״א

שנת ובו תנשא מלכותך

קכד

מנחת

שמואל

מצוה סג

עצמו להיות נהרג כמו דיש מצוה על כל ישראל להרגו

ממילא אסור לו לברוח כדי שיתן א״ע לכפר על נפשו

א״כ גם הרוצח הוא בכלל ,או״ד שאני הוא עצמו מכל

אשר חטא ,ולפ״ז חקר באופן שידע בעצמו שהמעשה

ישראל דרק יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד

שקר אם יכול לברוח ע״ש.

כל העם באחרונה ולא הרוצח בעצמו ,ונפק״מ אם

וכמדומה שסברא זו גם ראיתי בספר אמרי אמת

מותר הוא לברוח ,ואת״ל על האדם ג״כ יש חיוב יש

בשם אדמו״ר מקוצק שג״כ אמר שבמסירות נפשו ירד

לחקור באופן שידע הוא בעצמו שמנוקה הוא מעון אם

לכפר על נפשו אם הוא היה באמת חייב עפ״י תורה,
אכן יש לדחות סברא זו דרק אם עפ״י תורה מותר לו

מותר הוא לברוח ,ומצאתי חקירה זו שכבר יורד בזה
במנחת אלעזר ח״א ס׳ ח״י וע״ש במנח״א שרצה לומר

לברוח היינו דלא כתיב עליו יד העדים תהיה בו

פשוט כיון דמיתתו תהוי לי׳ כפרה כדאמרי׳ בסנהד׳

בראשונה להמיתו א״כ נמצא דבאמת הורג את עצמו

במשנה מ״ג ע״ב א״כ בודאי צותה תורה עליו שיתן

וכתיב ונשמרתם מאד לנפשותיכם ורק באופן שהב״ד

לכפר על נפשו בזה וזאת המיתה תהיה לו לכפרת עון

עשו כדניהם אז ממילא יש לו כפרה וצ״ע בכ״ז.

מצוה ס״ג

שלא להונות הגר בדברים
ובמצוה ס״ד שלא להונות הגר בממון
הסתפק

רבינו ז״ל דלא נתבאר אם לאו זה קאי
דוקא על הגר הראשון שנכנס בדת האמת

ומשמע דאפילו אבותיו היו גרים לא יאמר לו זכור
מעשה אבותיך .ועל קשיא הב׳ דאם איתא לדברי

שנפשו שפלה הזהירה תורה ביותר אבל גר שנשא

המחבר נמצא דמצוה זו אינו אלא ליוצא מצרים בלבד

גיורת והוליד ממנה בקדושה ועד דורי דורות אם אין

כיון דכתיב כי גרים הייתם בא "מ גם לק״מ דכוונת

צד ישראל בניהם דינם כגר ליוחסין ולחליצה מ״מ אין

הכתוב בא לומר כשם שהגר הראשון דוקא יש לו צער

נפשו שפלה עליו וגם אין סורו רע אפשר אין אנו

כמו שאתם יודעים בצער שלו שגם אתם הייתם גר

מוזהרין עליו ביותר או אפשר כיון דליכא צד ישראל

בא״מ ,ועוד כיון דאמרי׳ בהגדה של פסח בכל דור

באמצע דין גר יש להם ועוברין על לאו זה ע״כ.

ודור חייב אדם לראות עצמו כאלו הוא יצא ממצרים

וכבר התעוררו המפרשים להקשות עליו ממשנה

נמצא דגם אתם יודעים בצער הגר הראשון אך
מפשטות לשון רש״י בחומש משמע דקאי על מי שבא

גרים הוא זכור מעשה אבותיך שנאמר וגר לא תונה
ולא תלחצנו ,ומבואר דל״ד בגר ראשון אלא גם בבני

ממשפחות גרים וזש״כ רש״י אף אם הוכיחו יכול
להוכיחך ולומר לך אף אתה מגרים באת מום שבך אל

גרים אחר כמה דורות קאי ,עוד הק׳ בהגהות מהרי״פ
פערלא דגם מסיפא דקרא הרי מוכח דכתיב כי גרים

תאמר לחברך.

המפורשת בב״מ נ״ח ע״ב דקתני אל יאמר לו אם בן

הייתם בארץ מצרים ואם איתא כדברי המחבר נמצא
דלא נאמרה מצוה זו אלא ליוצאי מצרים בלבד וזה
ליתא כמבואר ,ולא מצאתי מענה לת׳ ד׳ המנח״ח.

מדייק
החינוך

דברית כרותה למי שאמר והיה עולם שכ״ז

שהם צועקים מחמס הם נענים דשיטת
דהוא ליתום וגם אלמנוה והק׳ המנח״ח

ולכן אענה אני חלקי דלק "מ דהלשון בן גרים שייך

דמשמע מקראי דאיתום קאי דכתיב שמוע אשמע
צעקתו דכתיב לשון זכר ע״כ .לכאורה איך יכול לדייק

לו זכור מעשה אבותיך וכו׳ משמע ראם ת״ל המתאנה

דיוק עצמי מלשון חז״ל דאולי לדברים אחרים קאי,

אינו גר הראשון אלא אף לאחר כמה דורות א״כ א״ז

דיעוין באוה״ח שמפרש דבר נאה ומתקבל ואכמ״ל.

ג״כ על הגר הראשון שנתגייר ,וקצת ראיה דאל יאמר

מעשה אבותיו דאבותיו שייך טפי על הגר הראשון ,אך
שיש לדחות ד״ז ,ועוד מתוס׳ שם משמע דהוא בן

שבא מגרים וזש״ב התוס׳ אם הוא בן גרים היינו לא וו
אף זו דאפילו מעשה אבותיו אין לו להזכיר ע״כ,

ומה

שמביא מפרשת דרכים ד׳ הרמב״ן שהשיג על

הרמב״ם בסה׳׳מ ל״ת רנ״ו במה דמנה יתום
ואלמנה בלאו אחד כדרכו והשיג הרמב״ן אפי׳ לפי

מנחת

שמואל

מצוה סג

הכה

דרכו של רבינו הו״ל למנותו בשני לאוין שהרי חלקו

מענה יתום ואלמנה ולא יעזרם גם הוא יחשב מענה

הכתוב באמרו אם ענה תענה אותו כו׳ וכן גבי כל

ע״ש ,והנה בקרא כתיב כי אם צעק יצעק אלי שמוע

שאור ודבש ,ראינו דאם ענה קאי על אחד ,וג׳ דיש

אשמע צעקתו ,ומשמע רק אם יצעק היינו כשיצעקו

לחלק דבשלמא כל שאור וכל דבש נפרד בעצמו ולכן

אמרו שברית כרות להם מי שאמר והיה עולם כ״ז

שפיר יש למנותן לשתי מצות משא״ב עינוי יתום

שהם צועקים נענים ויש לדייק מהו הלשון מי שאמר

ואלמנה הוא אותו דבר דמ״ש יתום מאלמנה ,ובאמת

והיה עולם כו׳ עוד במכילתא יכול כ״ז שהוא צועק אני

ידוע ד׳ רש״י בחומש דל״ד יתום ואלמנה דה״ה כל

שומע ואם אינו צועק איני שומע ת״ל שמוע אשמע
אלא ממהר אני ליפרע ע״י שהוא צועק יותר ממי

המפרשים סברי דשיטת הרמב״ם חולק על רש״י בזה
וס״ל דאלמנה ויתום דוקא באזהרה זו מ״מ אלמנה

שאינו צועק ע״ש.

אדם וא״כ שוב ל״ש לחלק יתום מאלמנה הן דד׳

ויתום שווין אהדדי משאר בנ״א וכיון שכן שפיר יש
לחלק משאור ודבש דשני דברים נינהו ,ובזה מיושב

השגת הרמב״ן מהרמב״ם ודו״ק כי קצרתי.

והנה

במה שהקשינו לעיל בהא דמדייק המנח״ח
וכן ברמב״ן קצת הרגישו בהשגות על הרמב״ן

במה שב׳ שמוע אשמע צעקתו דמשמע דדוקא על יתום
קאי ולא על אלמנה ,והבאנו שהאוה״ח גם הרגיש בזה

הנה

ראוי להביא הספורנו הנ״ל בקרא כל אלמנה
ויתום לא תענון כשתענה את היתום תהיה

ומפרש באופן אחר ,הנה ראוי להביא בזה פירוש אחר
המיוחס להגר״א וכ״ה בב״ב ט״ז שטן ופנינה לש״ש

כוונתך לענותו בלבד אבל אם תענהו ליסרו ולהטיב לו

נתכונו כו׳ דנענשה פנינה דמתו בני׳ דנלמוד דאסור

אין זה אלא גמילת חסדים וכ״פ הרמב״ם בפ״ו דהל׳

לצער חבירו אף אם לש״ש מתכוין וז״פ אם ענה תענה

דיעות במד״א שעינה אותו לצורך עצמו אבל עינה

אותו כי אם צעק רצ״ל אף אם העני׳ רק אם למען

אותו הרב כדי ללמדו תורה או אומנות או להוליכו

צעק יצעק אלי שיתפלל לה׳ בכל זאת יחרה אפו כו׳

בדרך ישרה ה״ז מותר ואעפ״כ לא ינהוג בהם מנהג כל

והנה בספר פרדס יוסף הק׳ דפתח באלמנה והו״ל אם

אדם וכו׳ ע״כ( ,מקור לד״ז דאם עינה הרב ללמדו

ענה תענה אותה ואי מצטער צער בני׳ ואשתו כמש״ב

תורה או אומנות שו״מ באו״ש שהביא מקור המתקבל

רש״י במדבר כ׳ ט״ו וברכות י״ח ידע אבון בהאי
צערא ,אם ענה את האלמנה תענה אותו את הבעל

הוא דלמדי׳ כו׳ וז״פ .אך ר׳ עובדי׳ בספורנו מפרש

בקבר ואם יצעק היתום יצעק אלי האב מהקבר ואשמע

מדרש דאוהרה היא רק אם ענה תענה אותו ותהיה
כונתך לענותו אבל אם תענה אותו ליסרו למען ישוב

צעקתו של הבעל והאב עכ״ד ומובן דלפ״ז מיושב קו׳

מגמ׳ מכות דף ח׳ מצוה קעביד ,בשליא דנגרי׳ חיותא

המנח״ח.

דרכו אין זה אלא גמילת חסדים ,ומדבריו משמע דיסוד
האיסור הוא העינוי מדיבור והכונה ג״כ מחלק האיסור,

הסתפק

בגר שנתגיירו בניו הקטנים עמו אי עובר

ולפ״ז ניחא טעם החינוך דל״ש מלקות משום דאין

בלאו דיתום דלפי טעם המהר״ח דבת

כדי להלקות ,והקשיתי דהלאו

קובל לאביו כו׳ באמת יש לו אב שעומד בפניו אפשר

באופן דמוכח מתוכו שפיר שייך מעשה אך י״ל דמה

דא״ע בלאו הזה ,ויש לעי׳ אי חייב בכבוד או״א כיון

העינוי דבר מסוים

דמצינו מעשה זה דבר צדדי כי העיקר בעבירה זו היא

דהו״ל כקטן שנולד דמי או״ד כיון דקיימ״ל דכבדו

אם ענה תענה אותו ,אך ברמב״ם מבואר ועד אימתי
נקראים יתומים לענין זה עד שלא יהיו צריכין לאדם

לאחר מיתה א״כ לא גרע אביו הגר כמו מת אביו ,וכן

הנד .ידוע שיטת הטו״א דאף דלענין פו״ר הרי בעינן

גדול לסמוך עליו כו׳ אלא יהיה עושה צרכי עצמו

בניו המתייחסים אחריו אמנם בגר שנתגייר ובניו עמו

לעצמו כו׳ אמנם אצל אלמנה ל״כ הרמב״ם הגבלה

מ״מ מקיים פו״ר כיון דהווית הבנים מיהא הויא וא״כ

אלא דכל ימי חייה והיא אלמנה אסור לצער אותה ,ויש
להעיר מ״ש יתום' מאלמנה ,ואפשר דאם אין שיעור
ליתומים א״כ לכו״ע יתמי נינהו יתומים היינו ואין לאב

ה״ג הווית האב מיהא יש לו.

א״ו כמש״כ דיצאו מכלל יתומים מכי גדלי כו׳ אבל אצל

אלמנה שפיר שייך אלמנה כל ימי אלמנותה ודו״ק.

כ׳

הרהמ״ח ועובר עליה ומכעיסן או הקניטן או רדה

בהם או איבד ממונם וכ״ש אם הכה אותן ה״ז
עובר בל״ת ואעפ״י שאין לוקין על הלאו זה לפי שאין

העינוי מסוים להלקות עליו כי לעולם יוכל המענה

עיין

באב״ע שמפרש ואחר שאמר לא תענון לשון

רשע לטעון בשקר כי מן הדין עינם או לטובתם השם

רבים אמר לא תענה כי כל רואה אדם שהוא

יתברך שהוא בוחן לבבות תובע צערן כר ובמנח״ח

מנחת

קכו

שמואל

מצוה סג

דלפי שעה בשעת הגזילה אינה חוזרת גם אם משיב

הביא ד׳ המל״מ דהטעם אינו נוח ,ובספר סדר משנה
הל׳ דעת פ״ו ה״י כ׳ ג״כ דדברי הרהמ״ח אין להם

את הגזילה ,עי׳ בחולין פ״א ע״א בתוס׳ ד״ה הנח

ביאור דבכל הלאוין יכול ליתן אמתלאות מ״מ כיון

דלנתק שני לאוין בעי ניתק גמור ע״ש הכי לא הוי

שקיבל עליו התראה חייב וה״נ .ונראה ביאור ד׳
המל״מ וגם מה שמוקשה מאד להסביר ד׳ החינוך הוא
דהרי איך אפשר לעולם לומר שנתכוין לטובתם הרי יש

ניתק גמור במה שמשיב את הגזילה על לאו דלא
תלחצנו עי׳ במכות ט״ז ע״א במשכנו של גר וזתדכ״ד
ונשאר בצ״ע.

אומדנא דמוכח שמה שעושה הרשע הזה הוא שלא

לטובתם ויש לעמוד הב״ד ע״ז ונוכחה.

ונראה

עפימ״ש כ״פ בשם הגרי״ז ז״ל לת׳ קו׳
עהר״מ פ״א דהל׳ חו״מ דאינה לוקה משום

ונראה

עפי״מ שיש לחקור באיסור זה של לא תענה
דהלא יש ג׳ איסורין של לא תענה הא׳

ב״י וב״י אא״כ קנה חמץ בפסח או חימצו כדי שיעשה
מעשה אבל אם היה לו חמץ מקודם או עכ״פ שעבר

במצוה ס״ד שלא להונות הגר בממון שאם יהא לנו

אינו לוקה מפני שלא עשה בו מעשה ,והק׳ הגרי״ז

משא ומתן שלא להונות אותו ולא תלחצנו ,וברש״י
בשם המכילתא דהיינו ממון ב׳ מצוה זו דכתיב כל

במש״ב הרמב״ם בהל׳ גניבה (פ״ז ה״ג) לענין הלאו

של והיה בביתך אבן ואבן כל מי שמשהה בביתו מדה

אלמנה ויתום לא תענון והוא בדבר של עינוי על

חסרה עובר בל״ת ואין לוקין על לאו זה שהרי א״ב

היתומים והאלמנות ,ומהשתא יש לחקור אם זה הוא

מעשה וצ״ע דלמה לא חילק הרמב״ם דאם קנה מדה

תוספת חיוב עינוי של״ד בממון אלא אפילו בדיבור

חסרה דלוקה משום שעשה בה מעשה ומ״ש מחמץ,

או״ד דהו״ל חיוב בפ״ע שלא לענותו בדיבור וא״ז

וכ״ה המנח״ח קו׳ זו ,ות׳ הגרי״ז דשאני חמץ בפסח

שייך לאיסור הראשון דהוא בממון ,ת׳ דסברת המל״מ

דיסוד האיסור הוא עצם השלו וקנינו בהחפץ היא

שהק׳ על החינוך הוא דהו״ל איסור שלא לענותו אפילו

האיסור ולפ״ז הרי בעצם הקניה עושה מעשה איסור

בדיבור ולא איסור חדש ולפ״ז אתי שפיר הא דל״ש

המתייחס אל הלאו מכיון שעשה מעשה שהחמץ יהיה

מלקות באיסור זה דעסקי׳ עלוי דהוא כחיוב ממון די״ל

שלו משא״ב במדות ובמשקלות האיסור הוא השהייה

דהו״ל תוספות איסור על הגר שלא להונות אפי׳ במשא

של כלים אלו אצלו ונמצא הקניה א״ז מעשה בהלאו

ומתן ולכן שפיר ל״ש מלקות דהרי בעצם האיסור הוא

דלא יהיה בכיסך וגו׳ דרק השהייה אצלו מתייחס אל

גם איסור הראשון של עינוי בדברים והתם שפיר ל״ש

הלאו ואין בידו מעשה עכת״ד.
ולפ״ז י״ל בקו׳ המהרי״ל דיסקין זצ״ל דמה הק׳

מעשה ולכן אף שעושה דבר ע״י ממון מ״מ עיקר
הלאו גם בלי מעשה אלא בדיבור וא״ש דל״ש מלקות

הרי הלחיצה היה בגזלת ממון כו׳ וי״ל דעיקר האיסור

וזה סברא.

הוא הלחיצה ומה דעביד לחיצה בגזילה אין עיקר

הגזילה שם תורת דין איסור של עינוי הגר רק דעיקר

ולפ״ז

עינוי הגר הוא הלחיצה והעיקר הוא בדיבור וכמו

מיושב בתמיהת הגרח״ק שהק ,בתמיה רבתא
בצ״ע מדוע לא הרגיש הרב ז״ל מכא״ד שהיה

שהסברנו לעיל וכיון דעיקר איסור לחיצה הוא בדיבור

המחבר כ׳ להיפך דאע״ג דקיימ״ל דכל לאו שאב״ם

ובדיבור ל״ש מעשה א״כ גם הלחיצת ממון ל״ש

אין לוקין עליו ה״מ כשלא עשה מעשה אבל אם עשה

מלקות כיון דנסתעיף לחיצה ממון מאיסור לחיצת

מעשה לוקין וכ״כ בס׳ ט״ו ונ״ג רנ״ג רנ״ז ,ואמאי הי׳

דיבור וה״ה דנסתעיף איסור גזל בתורת משא ומתן

פ״ד ז״ל עשה עיקר הני מקומות ולא יעור אוזן מהני

ושפיר ל״ש מעשה אף דעושה מעשה לחיצה ע״י

מקומות והניח בצ״ע .ולהנ״ל לק״מ כיון דכל עיקר של

גזילה ודו״ק.

הלאו היה עבור העינוי של הגר בתורת כיבוד ורק
נסתעף האיסור בענין של משא ומתן א״כ אפי׳ עשה
הכל במעשה מ״מ עיקר של הלאו הוא בדיבור ול״ש

פרשת דרכים להמל״מ ח״ב ד״ה עוד ראיתי
כו׳ וראוי להביא דבה״ק בע״ז של מצות
אלמנה ויתום וז״ל עוד ראיתי להסמ״ג בסימני הספר

בספר

ועי׳ במהרי״ל דיסקין פרשת משפטים שהק׳ בצ״ע
עפרש״י עה״פ לא תונו ולא תלחצנו וגו׳ פרש״י ולא
תלחצנו בגזלת ממון עכ״ל ,והק׳ דא״כ אמאי לא

ס׳ ח׳ וז״ל שלא לענות אלמנה ושלא לענות יתום שנא׳
אלמנה ויתום לא תענון ומי שלבו נוקפו למנות בשני

מעשה בדיבור.

לאוין לא ימנה שלא להונות עבד שברח מח״ל שנא׳

מלקינן אלאו דגזילה משום דהוי לאו הניתק לעשה

לא תוננו ע״כ ,כך היא הגירסה הנכונה וכונת הרב היא

לילקי על לאו זה דל״ה ניתק לעשה דלאו׳ לחיצה זו

שאם נמנה יתום ואלמנה בשתי אזהרות לא נמנה לא

מנחת

שמואל

מצוה סג

קכז

ואפשר

תוננו דבכל אזהרת הגר היא ומ״מ בחיבורו בס ,ק״פ

שי״ל עינוי של יתום ואלמנה בין פצוע
דכא וכש׳׳פ דבשלמא יתום ואלמנה הבא
לענות אותם בדרך עינוי הנה אין נפק״מ אם אדם

ולא נמנה כל אלמנה ויתום לא תענון כי אם בלאו אחד

המענה יתום או אלמנה הנה הוא אסור לענות אותם

הרי שהסכימה דעתו שלא למנות אלמנה ויתום כ״א

היינו מי שהוא תשושי כוח אבל מי שהוא פצוע היינו

עוד נמצא בספר פר״ד וז״ל ולא ידעתי טעמא של

שהוא עושה מעשה זו אף שהטעם הוא שמי שנפצעו
ממנו כלי המשגל שלא לבא על בת ישראל הרי אין מי

כתב דאזהרה זו דלא תוננו בכלל אזהרת הגר היא
והכל ענין לאו אחד והדעת מכרעת שהם שני לאוין

אזהרה אחת.
הסמ״ג בזה דכיון שהוא מנה כל הנכללין באזהרה
אחת כמספר הפרטים אף שאין בהם כי אם אזהרה
אחת וכמש״ב למעלה א״כ אמאי לא מנה ג״כ יתום

ואלמנה בשתי אזהרות ואי משום שכולם הם מטעם

אחד דהיינו משום שנפשם שפלה או מפני דברית
כרותה להם וכמש״כ בחיבורו ס׳ ח׳ הרי רחיים ורכב
מנה

אותם

בשתי אזהרות

אף

ששניהם

הם

אחד

שהוא פצוע דכא כמו שהוא פצוע דכא שוה לו כמו
הבא לענות ,וכן מי שמשכן רחים איננו אותו האיש
שמשכן רכב וא״כ שפיר יש לחלק מאזהרת הבא לענות
אלמנה שאזהרת התורה במי שבא לענות אלמנה הוא

באמת אותו אזהרה במי שבא לענות יתום ואלמנה
בפ״ע ,וזהו סברת הסמ״ג — ושו״מ ממו״ר הגרח״פ
שיינבערג שליט״א בספרו משמרת חיים שגם הרגיש

שהקפיד הכתוב שלא ימשכן דברים שעושים בהם
אוכל נפש ופצוע דכא וכרות שפכה מנה אותם שתים

לבאר שיטת הסמ״ג הנ״ל.

והתם הכל הוא מטעם אחד דהיינו שהזהרנו שמי
שנפסדו ממנו כלי המשגל שלא יבא על בר ישראל

וכו׳ ועוד איתא שם וז״ל וגדולה מזה ראיתי להרמב״ן

מה

שהביא ממשנת חכמים בשם השל״ה דקטנה

שהשיאה אביה ונתאלמנה ונתיתמה דהויא
אלמנה ויתום בחד גופא דא״ע אלא על לאו אחד אך

בהשגותיו שהרמב״ם כ׳ בס׳ רנ״ו שנמנענו מלהכביד
על היתומים ואלמנות והוא אמרו יתעלה וכו׳ והשיב

אם עינה אלמנה ויתום והם שני גופים מחולקים עובר

עליו וז״ל ואני אומר שאפילו נאות לדעת הרב ונאמר

בשני לאוין ע״ב ,לא ידענא לפרש השל״ה דמה איכפת

שהלאו שבכללות לא ימנו פרטיו אלא אחת אבל כאן

לן אם היא אלמנה וגם יתומה בחד גופא ,ועי׳ ברמב״ם

נאמר שהוא לאו פרטי וימנו שתים שהרי חלקו הכתוב

פי״ז הל׳ ח׳ וט׳ כלל גדול בתורה הוא בכל איסורים

באומרו אם ענה תענה אותו וזה מדרש חכמים בכל

שבתורה שאין איסור חל על איסור אא״כ היו שני

מקום כיוצ״ב ע״כ.

איסורו באין כאחת או שהיה האיסור האחד מוסיף כו׳
או כולל דברים אחרים עם איסור זה ,ובהל׳ ט׳ י׳

וכעי״ז

לפיכך אשה שהיתה אלמנה ונעשית גרושה ונעשית

השיג הרמב״ן להר״ם במש״ב במצוה צ״ח
שנמנענו מלהקריב שאור או דבש יעוי״ש,

חללה זונה ובא עלי׳ כה״ג אח״כ לוקה ארבע מלקות

וא״כ יש לתמוה על הסמ״ג שהוא הסכים למנות כל לאו

על ביאה אחת לפי שהאלמנה אסורה לכה״ג ומותרת

שבכללות לשתים וגם אלמנה ויתום לא מנאם כ״א

להדיוט לזרה להיות גרושה מוסף בה איסור ונאסרת

באחת ולא ידעתי למה ע״ב ,וע״ש בספר הנ״ל דהאריך

לכהן הדיוט כו כו׳ ע׳׳כ .בני״ד בקטנה שהשיאה אביה

בע״ז ,אך מה שהשיג הרמב״ם ממה שנמנענו מלהקריב
שאור או דבש לשתי מצות ואלמנה ויתום בחד מצוה

ונתאלמנה ונתגרשה נמצאת דכשנתייתמה הרי מוסף
איסור יתומה על איסור אלמנה ומדוע לא יחול איסור

דמפורש

יתומה על חד גופא כמו אשה שהיתה אלמנה גרושה

דחלוקין לגמרי וא״ש זל״ז שפיר נמנו לשתי מצות אבל

חללה זונה וצ״ע.
ואפשר לומר בסברת השל״ה וכמו שהצענו לעיל
דאיסור אלמנה ויתומה חד איסור הוא דהענין אחד אצל

כבר

חלקנו לעיל

דבשלמא

שאור ודבש

יתום ואלמנה דבכלל מיישך שייך גם לשאר כל אדם אלא
שדיבר הכתוב בהווה א״כ את״ל להנך שיטות דס״ל דהוי

לאוי באנפי נפשייהו דוקא יתום ואלמנה ולא שאר בנ״א

המענה שלא יענה תשושי כח ונמצא דכי הויא אלמנה

מ״מ י״ל דיתום ואלמנה נמנו יחדיו משום דהם תשושי

ויתומה בחד גופא הנה סברת השל״ה הוא דא״ע אלא חד

כוח נינהו ,אך מה שהשיג לעיל דמ״ש מרחיים ורכב

לאו משא״ב בתרי גופין מחולקין שפיר שייך תרי לאוין

ופצוע דכה וכרות שפכה זה טענה מעליותא

ודו״ק בזה כי הוא חידש גדול.
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שכב #מהי^ ,וקיאדרןכתולי#חי;כ הקנס*: /ימהרנה-לולאשה•"־ לרצומואףיעל
י עי שלא תאבה #מלס קכס;ל6כ»ז ״ ׳ 06 031אינהראויה־צו לאשה אמ.לאיפנסר
■מהקסש> •ימאן ׳אביק• להוציא י כבע^תשא>כה •ברשות •אביה׳סמו שנתבאר
;כענעז־הכדרים :כהן ישקול "־ מה־&לא הושם ־עונש.למפתה שלא •יוכל :לשלחה
כל ימיוכמו יכממנה " כי:על׳הןובפאורייתחד מפתים בתולותבכות ־ הגדולי'
היפות ונמצא חוטא כשכר׳ולכןילאהכריח הפסוק שישאג'" ובמאכס הדבר בהסן
:שדרכם .לאנען כמת האומלל* פ&*ת1ס• כמעלה מה© •אשר׳אין -להס-כתככגדם
׳יולפ^ענשו הכתוב ולויתםים לאשה יבעל כרסו י ובמקומו *פירשתי-כאופן אמר
'^נייזס -כאחד;טובי^כמהר*'#הר:מלשון מהרה והס הנקראים בדברי Jjfp.
£לל«ת• תיקחתןינדה^ןמקדיס:לש!לוא צפכיו־המצחה (אל^ב יבא למת ממשי•
’גסלכמהר גוטרייקוןכמהרהכתולות״־מכאןלבתולהשכתובת' מאתיי׳:::מכשפה
•ממך מכשפה למפתה שכן דרך הכואפי כשלא יועיל לה' הפתוי יטללמץ •הכשון;
•יהאמירעל מיתתה בלאו להיות ההמון גפתה־אחר הדבר הזה* והיא 4העשת
מעשה מפעולת הכשוף ולאאחיזת ־עיגיס•• ובן מציכו גכפמסית פי אחרישצוה
<זרוב תהרגנו הזהיר בלאו לא תחמול ולא תכסה -לא תחיה* ולא אמרתמית

כדיילהענישיעליה •כלרגעשיניחוה כחיים עובדים הצד על־לא<1ה'" או־רצה
&לא-תתיה «אס כא(ל”עשו משמחות שלא תוכל להרוג אות .לזהאמר לאתחיה
<ל’ל תמיתאות/עאיזה מימה שתוכל• ולפן ■שמעק'בן שטח תלה amrcmtf
<שפניות באשקלון שכל עוד רגליהם כגעובאק לא יכלילהס ולכן תלה אותם
באייר" ׳ומיתתה בהיין דומיאדלא תחיה בל כשמה׳• דין דהתס כל מוצאם
'*הלג<ם:וכאן גלד ועדים והתראה ולע•" ודעת חזלשמיתת בסקילה  tלאלהים־"
^הלאדקחוצהיבמקוס לאהדעת..זדצוכו.צצבא-מעלה׳• :יחרם׳" :הזובח י1המבח
;ערמוז־שהוא אסורבהבאה •" :ער • כד׳צדק ידומיא דאלמנה ויתום •שהם ישראלים•:
,לאתוכה7דרציכו שלא תוכה אותי ולא תאמר מי מציל אותו מידי -ולכן בא עליו
ינתיכת-הטעמ כי גרים הייתם וגומר וראיתי •הלחץ •יאשר <מצריס לחנו אתכם
ועשיתיבהס נקמה ־• י והקדים אונאת דברים ’לממון ?׳שהוא •יותרקשק.. :יתום
־*ואלמנה וממד* על דלן ופי תמכדסממכר עומר " דצזכי שבראשוכ אמרתעכון
■ללשון רבים ״ואלכאס ענה פלשק יחיד זאאב שב והרגתי אתכם בלשון רכיס *
יוכן בפסוק כי ממכחירבים ויחיד י .ודבי'* ומה.שאמר יתענוןב־ל׳ רמס וכל הפרש'
כלשון *חידכי לעון זה ׳•יתפסו כלם  :כי אסגעק׳" רצוכז-שאתה לוח׳ן אותוחפפי
<שאיןנלו מוסייג* והגה •הוא ;נעזר• מתר מכל אדם בי&אר-אנשיס יטרחו׳אחד
מושיעים וכולי האי .אולי לא .יצילו וצא יושיעו • ( ?1כצעקתולבד מ&ע בה:/
(היוילשיכס* מדה כנגד מרה* :בפיכם־יתומי■" פירש* שלא •יניחום לר לירד
לצכסיהם ולייס אותגמיתורא׳דקרא דמדהתי' והרגתי אתכם -אינממדע שהבנים
י
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:יקטניס מבאן ומכאן וה ילג.זה* ;יאיזוגטן׳אליגרגרי:ענפי׳ התלויים בשדר
יפרט ברמן* ;כמופרמשהאימיימ&הס ממוצא .אחד *ימחלפית רציני הגרגרים?
הכפרדי׳מןהאשכילימ^יהסעמשנקגרגריבדמכןבי/דפאה שני גרגרים פמו;
לשהאעס?פרט .דכמיילעכי ילגחמעיב אימס ,ימיעש ,רבים ,שכיס (:אין .למלה&<
הזאמריעמלמיהפירטי׳על*גבל;, :לעני׳• לפי ;שהקציר ייהבציר ,באים ־.משכה?
לשכה ימי-שאין.ל(:כדי-יאכ'ל;שנהאחמ׳כקרא־עכי׳והס מאמי׳ויז(. :לגר׳• גר ,צדק;
מאילם .גס הוא עני גי .אין לי חלק באק ואס <קכ קרקעי' ישגבי •בעבללבעליהסימעיב־ ,ילא מתנם לאשר׳אמה חפץ גי• :לא מגבובי••" אמר גלשין .רבים על
:יהריאהימחרושנשגסגיאגכביקראאגפדברלכללהעס-יכןגלהזהיפששי
מלא מכתשי*• ?אן>־ע'לגב דסברעד.ד«מרמיל<ה.זמי: :-לא משבעו״אזהרלכשבע
י ומשביע וכן ־שטעמ-יי' תהיה ,כין שניהם"/שהעעש יחיל על ראשפכיהס; :יחללת
סטס אלהיך* ;שביעת;.שקרגוא מליל השס ,שאם,היהגדולה מעלתי אצל ;הנשבע
גבראייהיה:כשמממכלימ?השמ<רה;שלא־?שבע;כשמוה1כב/7לשקר ::אנ<.מ• פי׳
בשמינלשקר ;יהיה ’עינש^שמפללשס אלהיך רציכימחל^שסאלהין;
שלאאהיעודאל(ה.שלך;יעםבלז.הלאיימ.צאבי,שנ(י^(ביאככי<ייבמי:שהיימי;
יקידס השביע .אבל החהליףהיהגךפלא אהיה :כקרא עידאלהיף* ׳או גבינה
ובחלון הלשין;ם'אן> הנשבע בלשיןאחר׳כמי צער,ד<איאיליוא ;ג*י«גכל <לשון אני
יא'• :ילא <ת$ן .פעלת ,שכיר־" .רב <המכע ,סבא גד ;היה -גהיא •אגירמשמלןן
ימעבדמ?הגיהמהיגליה אגר?ה יאמר ליה טיל נפשך דאפקידת בידאי אאפי אי
ה^אמר׳אגיריהאגידןילאהיהבעי אמרפקדיג דגיפך לא אמחזי .לאפקדא^
‘בידינצש פקדינ דכפשא דבמי׳ גיהיאליי .היא .נישא גפשי להא פקריג' דנפשאלא?
• יאמיהיב אלא לקדיש ברין מיללדגמיב ;בידך אפקיד.מחי~ לא מקלל חרש
אן •ילל .פי :שהיא לא יישמע אימן מהעור ,לא •יראה אומןמבל ־מקים ויראת(
מאלהוךגיהיאגריאה?(משימע׳• <אגלא.־ממן;כמיגלא,נמנולהרע־עי/רצמ< ילא?
ימכיח יהיא־ממשיש־בידו למחית;ואינתמיחה׳* ׳אדרציןגפקוק *על המסמיכים
ללהירא.ה;מ?שאיכ;ראויאםרגעוכינ(:רכ(במודבוגדוחמינ(; :עול׳" ־עניי יעיית
גדין: :במשפט־״היהילאגברלא"׳• ®לא האמיר :למעלה !ידגרגמשבטי המירה
מהידברגמשפט/יקיומי ;נימוסי גמדיכה -מלא ;מהדר** ־רציני-שלא :יכבדני(
גי גאלה 'יי,סמממר.עעטמחבירי'יהואנ^יהדרמ־.פכי;זקן" פני ,גדיל ־ •עשיר
גמיגרזללידכמי/ביה־כי/איש־גדלמאד׳היא; :כצדק משמט־עמימך• רמושלד
ייושביסגב/יה/שכן:צדק מ&משגשגי-ומיס אלד לא תלןרכיל׳י •נקט לשין טיליו
ללה1כירקללמ:כחש;דכמיגיה־ע3גחכו־מלףשהיאהיה?הרמלהראש{ן־" ימרגימו
לא לתיבול :קירצין !מלשין קבצי מקבל את דמי יגן קרק׳מצפין בא פהמלשין חייב
יכאלו&מעיקרגאת מגידו -וע&מךללא;מלףרכיל לא מעמיד על.דם5דיעך•"^־
לפעמעז ־  -־ 1
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חביח מצוה להזהיח
לפעמים מצוה ללך רכיל כשתשמע שאיש חצה להרוג
'-לח-ען יהיה נשמר" גס זה( סמך שלשי; הדיג שלשה הורגתן וכאולי רכל מלשן
 :דוכליך שלוקח מזה !מביא לזה □אל! הוא קונה ומוכר* מהו שתרגם הירושלמי רכיל,
לישן תליתא♦ (כן ביחזקאל הוא אומר אנשי רכיל המ בן למען שפוך דם :ולא
;תעמוד על דם ריעך י זהו מי שיש בידו למתות ואינו• מוחה * לא תשנא •אחיך *
כיבשכאתו תעמוד על דמו (כן על תוכיחנו כשיעשה לברי" בלתי רא(יס ״•׳ ואמר
כלבבך דבר הכתוב בהווה שדרן השונאי-׳לכסות שכאתס בלבם־ :הוכח תוכיח*
שהרי כל ישראל ערבי'זה לזה * משל לדבי'הכושאי'קורה על שכמם שהמשפיל.
ומשמים■ עצמו מלשא מכיריו נשאו מלקו • הוכח .ביגו לבין עצמו תוכיח אחרי ק־
בפני קרוביו את אמיתך מכל מקום אפי' בגלוי עם כל אלה כשתוכיחבו בגלוי לא
תשא עליו חסא לפרש לו חטאו בפני רכים שכן הקדוש ברון הוא חס על כבוד
; הבריות ז לא תקום * במעשה ולא תטור במחשבה "• וכפי פירש• רשי קשה■
':לכתוברחמגלא תג»רולש לאתקוס* ויש לומר דהוו' אמיל דבראשון ליכא
’אאוראדמהדלאהשאילמסו' שהוא עצמו היה צריך לכלי* אבל השני׳ שדבר־
'בדרן בקמה לא משום הכי אסזר לכך איצערי' תחייהו  ' :ולא תשא עליו חטא *
כאשר יחטא ולא הוכחת אותחזה! שתרגם־ אונקלזס ולא תקבל על דיליהחובא•
רצוכו שתענש בחטא שלו או רצונו בהפך אס יוכיחנו וילבין אות! ברכי' כי בזה
'יהיה חטא למוכיח • ואהבת לרעך כמוך * מאי דעלך סכי לחברן לא תעביד וכך
ההפך שידיעת ההפכי אחת* ורצונו שיבחר לו הטסת ־האפשריות וירחיק
ממנו הנזקים באופןשלא יגיע נזק לאוהב * כי תמיד אהבת האדם עצמו קודמת*
ויהיה לאד לרעך כמו של * ודע כי בזאת הפרשה נבללו כל י' הדבחת .ואהבת
לרעך כמוך הוא בנגד לא תחמוד :אק חקתי* מה שאמרו חכמים זכחנס
לברכה שהם גזירת מלך ושאין טעם לדבר כמו פרה ושעטכז ודומיו אין הכופה
{הס שתהיה גזרת מלך מלכי המלכים בלי טעם■ כי כל אמרת אלוה צרופה אכל.
רמנו שהם כמו גזירת המלך אשר יחוק כי׳־לכותו מכלי שיגלה תועלתם וטעמם
והעם מקבלי' אותם * ליראת המלכות אבל המלך יודע טעמם וכןשהע היושבי
ראשוכ ד כלאיס י• מלשון ויכלא הגשם מ; השמים• 1לפי שהמרכיב ב מעי' משגה
ומכחיש במעשה כראשית כאלו יחשוב שלא השלים הקדוש בחך הוא את עולמו
ויחפו׳ן הוא לעזרו בבריאתו" ולבה גלה חרפתו צי אדרבא לא’יולידו כאשר
'עינינו מאות בפרדיקז :שדך לא תזרע * חכמים זכרונס לברכה רמזו לנו בזה
טעמו בצ׳ר אמר ר סימון אין לך כל עשב ועש 5מלמטה ״ שאין לו כח ומזל .
ברקיע מכה אותו ואומר לו גדל הלד הידעת חקות שמים י וזה! שאמר את
חקתי תשמח רמז לתקת שמיס :לא תזרעבלאיס• .מינים שונים והוא שיהיה
מעור מ!רגש ושערוהו ת כמים זכחנס לברכה הלכה •למשה מסיגי אתד־מ צד:
ויהיה
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בא במלת אל כמו אל תשכח ענוים 37 ,אל תתן
לחית נפש תורך 38,אל; תרחק ממני® 3אל
תסתר פניך ממני כף 4®,ולכן מצאנו ויאמר
לא 41ולא ויאמר אל כי אל אינו ענין החלטיי
רק הוא ענין בקשה .והגה טרם הכה ד׳ כל בכור
במצרים הלא אז היו המצרים חושבים שזה ענין
מתחבולות משה כמו שאמרו .עד מתי יהיה
זה לנו למוקש 42 ,אולם בעת הכה ד׳ כל בכור ראו
הכל כי ההשגחה פרטיות מהכולל כל השלימות
וע״ז אמרו בפרק איזהו נשך  43אני הוא שהבדלתי
בין טיפה של בכור אני עתיד לפרע ממי שאינו
כר כיון שההשגחה חלה בפרטי פרטיות תדע
כי ישקיף ד׳ וירא כל מפעל כל מצעד ואז דבוק

חכמה
נשך ותרבית כי להחיותו הנך מצווה ובל תבזה
צלם נברא בדמות וחביב אדם שנברא בצלם45
אם כי לא אחיך הוא ,וכן חששו חכמינו שמא
ילמוד ממעשיו ודילמא אתי למיסרך ורק משום
כדי חייו התירו 46ואמרו בסוף מכות כספו לא
נתן בנשך אפילו רבית דנכרי ,וחי אחיך עמך את
כספך לא תתן בנשך בלשון ציווי ופקודת מלך
כר .ועיין פרק איזהו נשך  46רבי אומר גר תושב
האמור לענין רבית א״י ,וע״ד הפשט יש לנו
רשות לפרש כמוש״ב.

ועוד שם 47וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה
אל תונו איש את אחיו ,פירוש שזה לשון בקשה
שענין אונאה שבאה שלא מדעתו של אדם וברצונו
קניו האלקי בעם ישראל שהיא מ בכייי יי*נה  jלמנור או ליקה א״כ זה שטות שאם אתה תונה
איתם לעביים ’’ פי™ ונל העם פהיי לשלחם ׳אותו ני חקה ממנו הוא יונה אותו ני יקה ממד
פז האי 7״זיינ נל המצות תלה השי״ת נ™ /וראוי מעניו הנימוס והשנל שאל תונו איש אתיו,
הזאת׳ לכז אפר אל תאכלי פפנו נא פיריש מבעוד

ולא תונו איש את עמיתו 8י זה אונאת דברים

יים ג"כ |ניעת יבי םוי פיפ כ״ש יפש״נ <<ודם וע״ז יאות לשון הציווי והפקידה ני־אף שיצא
תצות לנו״ע] פירוש רק בלשוו בקשי■ שא'רז^זגל_תגיוב^אל_תונה אותו ודו״ק1.ונ1

יאפלי צלי

העיקר מעם ישיאל שהאמינו ®י"
דרך שררה וחפזון ומקלם בידם והאמינו שד׳
יוציאם בזרועו הנטויה וזהו לשון אל דרך בקשה.
אבל אחרי חצות כאשר יהיה צעקה גדולה וישלחו
אתכם ויהיו כל הבכורים מתים אז נופל לשון
לא תותירו ממנו עד בוקר שהוא מורה על ציווי
ופקודת מלך כי כבר יש לו התחייבות על נפשותיכם
ועבדי הם ומצווים לכל אשר אני אצוום ודו״ק.
וכן בפרשת בהר 44וכי ימוך אחיד ומטה ידו
עמך פירוש ,סדר הנהגתו ועניניו והחזקת בו
שישוב על כנו ואל מקומו וכבודו ,גר ותושב
וחי עמך שרק להחיותו אתה מצור .לא להעשירו.
אבל אני מצוך שיחיה עמך ותתן לו לחם ומים
ופרנסה ובבקשה אני מאתך אל תקח נשך ותרבית
שע״ז ■ אינו נופל רק ענין בקשה שהגר אינו בן
מצוד ,ואינו בן דת א״כ הוא יקח מאתך נשך
ותרבית ואתה לא תקח ממנו הלא תתרושש ותעני
רק אעפ״כ אני מבקש מאתך שאל תקח מאתו

בקדושים«» אל תפנו 'אל האלללים ־ואליו־ מסנה
לא תעשו♦ לכם כי על המחשבה לא יאות צווי
החלטי כי• מה יעשה האדם אם מהרהר רק צריך
האדם להקשיח לבבו מזה ולהדפה מקרב לבבו;
ולכן מצאנו אל תאמר בלבבך בהדוף כו׳ בצדקתי
וכף 4®*,וראה דברי הראב״ע על פסוק לא
תחמוד דברים מושכלים ,וזה צווי על המחשבה
בעניגי ע״ז ולכן נופל שפיר אל תפנו אבל א״מ
לא תעשו נופל לשון צווי ופקודה ,וכן אל תפנו
אל האובות ואל הידעונים® 5ג״כ על המחשבה,
וכן בפרשת מן אל יותר ממנו עד בוקר54
בלשון בקשה מפני שזה פעולת הבל כי אם יותיר
איש הלא ירום תולעים ויבאש לכן רק בלשון
בקשה ,וכן ראו כי ד׳ נתן לכם השבת וכו׳ אל
יצא איש ממקומו  52הכונה יכי ד׳ נתן לכם לחם
יומים ואם תצאו ללקט מן הלא לא יתן לכם
יומים ואל תמצאו בו א״כ מי פתי יעשה זאת
כי יפסיד את אשר ילקט משנה כי הלחם משב.
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פםלוכיזצא ___
סה־ מללתצי׳מלכ סגר ההוא העכץ הזה באזפן  *faxעין מ
מאזאתאצלם  coseואזהכנר כמש׳ חיל בדברים  :toeליס זו תורה שיד*?
אלונגמכהוכק ׳ <לסא האמ׳ואתרכיאקרשהכג^מ^עגממל/התלה
לגר מכין הלכשהיקזאתאי/ב איפה למלכי ס! ימרה על רגל א' ואוכל ללמדה־
^לא^כיד־ךיע״פזה
על מש ’ מז״לכיזגיגה 3ס#דףה] תא* על מ נעלם אתר רב זו הסורג כנה
• W^sמצח סז ;#בה ממאצאתר זה הר? בעב• תכירו ונמאס• דמשיסתאתל
•מתי ט’ע & 1מלםסלז'  ioדגר הצריך לידות כהנלם והצנע לשת שאינו עסה אותן
א)4םתמ»!םכמספש אלא בפני  •wולש" ,זיל פיש על כל אפיל מר ימע»
כמשמע • 1זלוצרךלפ5ש  pתעג* שדלש שם קולס זה תלז מגלגז על השגגות
שמג±תכמסיגולבן מע'בהן■משה להדגמה לא קאיא<£אמלתכלמסמ'
למלת
אפילו מר יתענו 1הי*מ הךלר 3ושמואל ׳ ואין כלאה אלא
סל לרשינעלם לס ^צנלרש׳אעפ שהא כלש ג? לשעות * בסאקלאמל כי

^י

...ו שהמתמיד 4ר'לתת^ו שמלהשי£שכ'ט לפיהלשא הזאתבנד כהונה■
גיילםש5מכתשח0ימניכ*נ ואת^כש כא4הבג7״ס ־ משד י׳תנאל העיז הגריט
האלה על צי מזרת ■הנמלא מכמות מסגי מה נר׳ם תעמיסג וסי ,ומרי הגמרא
על פסו? אשר כאת למסות תמת כנפיו ומרי המלרש כמדרש קהליעאמררכי
תמא אשר כאתלמסות תיזתכנפיו  ioמר על תקימו יכא ־ כאופן הע״פזה
<סש נם  pמאמר ונתן לי למם לאכול ובגד ללטש על הזרה ועל המודה • והא
עגין מה שאלול גם כן ממלכי כדיז הוה אשל אנכי הולך כי הא •תניד אמר 4
סמריזךככלאשד תלן" נם מאיור מתי כשלו'דר׳ על דרך מה שאז״ל ק היכלה

ומן הכמאי׳ומן המרביים כדרןשאדםלז6ה ליא-בהמזלזקזע׳׳דזהאמרהסזב
^ %מי0הדריכני כנידב חצמךכים קפצתי ואמר כי פועל אמש ישלם לו וכאש איש
צנתינ •מםאכודכלר׳שאלםמצהלילךבהמול״כיןאותדויהיהלפיזהישלםטכגתדח?
« Wאיסעראשרימסלכאשריזשלםדיממסומאורימהללוויהישלםוקראדאק^ו
מלא כמו בי לא שלם מזן האמודי־גם כלשון תמו*׳ זאתמצאט[כתובות פ״ג דן! תא]
^שמקשא הנמלא ליד שסיכל ’ פלגא צזקא קנסא ממה ששניכיהמויק והניזק
כת^מין ולא צדך כמק כיסלותין אלא  croשמפגךד מביו ־ ואי פלגא כז?א ?כשא
•איו
איטמפסידמר לאדמה ללאו דדיה *דל־ זיבץלאשרכ׳אלאלסיזתכסלה•
^"נסוןש׳פמת סכלה תניב' תשלומי כז? מלמד שהבעלים מטפלי! מבלה ־ ותרן קדא
כיס מזל' במועל • פי׳ שאמר תשלימי  pipeהוד? כתולומין הסב,כיסלו׳
המסמן אשר ייזהר מהנזק אמר הסק אשר ישתלם מהניזק שהא מטפל מבלה
סמו שפ*ש לש"׳  • ccוהתם' שם כתם למר קטן בנ״ק דייה לה מדקידי מכתי
כתשלומי נזקו מלמד שהבעלים חטפלין כלכלה ־ והאק׳ת שהלן כעזתקהשצ תלשה
יראה יכין כמה עמקו מקשטת התזה׳כדכריהם הקהל*׳ לעזמקה של הלבה־ שכעי
׳־יי׳ירז שהלנזתההדא ממשכ׳תטל כתשלומי נזקו אס ק סתר' הגמר' מלא כיס

הבה׳י שבאכוות * רהבחיד שבגבאים .״ הכתיר שב«#מ
זדה יעקב שנ«זםר כי יעקב בתר  1Hידה וא״ל הב״ד .ומד>
אנכי עמך ־ ולבסוף נתיירג-ה שנאמר ויירא שקב ־ הבהיר

" vwבזז

״בנב׳א׳ם «״ «ר! ״נא־־י ליל׳ «« rב״׳ר,
זדאלי
ולבסוף ותיידישר*ייאמר
סמדיילרסיו*
מ«ז? אל הירא
אל משה
נתיידישנאראמר דד
כי אהיה עמך'
אותך ואין אום‘אל תירי אלא למי שנתיירייר׳ נרכלב״ר חי׳מ

כשגם י״ש בד נדסן משובש ר* נתן דאהי* היו ישראל כ6ת
בימי הסן אילולי שנסמכדת דעתן ,עדיי רעדת הזקן אביהם יי
אמת מה אבינו יעקב שהבסתז הב״ה וא״ל והגה אנכי עמך
נתיירא אנו על אחת במה וכסה ? הוא שהנביא טקנתר rw
ישראד־* ואומר להבש ותשבח הי עושך ממדה שמיס רוסד
ארץ אסר להון אנשזחון מה אסר לבון כדה אטד די אס ימת
שמים ממעיל אס ראיתם שמינם שסטו והאי ץ מתמוממדת
מנטית שמים וארץ לא חיה לכם ללמוד אל>ז ותפחד &סיד
כל היובש ׳ ד׳״א וייראה יעקב מאד ויצר לו א״ד יהודיה *?3
אלעאי לא היא ידאה ולא היא צרה אלא ויירא שלא יוזדוג
וייצר לו שלו-י יהרג אמר אם הוא מתגבר עלי יהתגי ואס
אני מתגבר עליו אני הורגו הה״ר וירא שלא יהרוג וייצר לו
שלא יהרג• אמ״כל השני׳ הללו הוא יושב בארץ יישת) " תאטר
שהוא בא עלי מכה ישיבת ארץישראל* כל השנים תללו הוא
מכבד הוריו תאמר שהוא בא זמזי סכח בבור אב ואס ׳ שכך
אמר יקרבו ימי אבר 1אבי תאמר  mאורהו זקן וב*י*
להרגי • אמר ר׳יהח־ה בר סימון כך אמר לו הבית שוב  kארץ׳
אבותיך ולמולדתיך תאמר עד כאן דלו התבאים ושמרני
בדרך הזדה ולוא יותר • איר יוק א״ל הסקרני •שוב אל ארץ
אבותיך ואשלב ויירא יעקב מאד אל»יז מכאן שאין הבטחות
לצדיק בעיהז-דבי חנעא בשם דבי אחא אמר וכר:

£01דשי□

ממפקו בעב? המעאכים האלה אס ה*! מל6בי אלסס
אז שלומי כ*־«לס־וי<לטזלקז סת "«מש«אמח״ל^*
מלאכים א 4שממי בשל <דס• מנין אתחמ^סם ממש־ לרממא בי סניא ״”״
הגר ששמת שרי היתה וסדמט להה׳יולאכ״ס מ^אאהזקז^ כיתפ^ס• מ?
pb
•סן> קען של שמג׳ם הש וס7מז לו ג ,מ6מ ’ 1הלד מזצואהז איש
וצריך לתקק כשלשת
זיאמרקאישזהשהוא^כיהםשל : p*fodo

הלאיילג האלה יוה צויד לשלשיזן :ונראה שמפכישפמדזשליעקב אשר כעכ«מ

 eraמק«i'.iuuu 0*^ .
זיזדא כמזעד יהיה הפי׳  wereתבת• v
ואין כאן קושיא כלל‘ אמנם אם ?ק?וק הגמרא היה ממה שידיזב המזיק לשל׳יס^זי
טקסדסכסאלץהשתרן מלא כימזיזדאבמזעדאי׳איפשרלמז׳מדאכתסעל
מסתמבסחק סלם מצזמיטקשהסהיא אזמלכמינגבהארץשאזחזה אלא
מתעל• וצ’ל דתה המזיק לשלם מעמידכמועד והמזיק זהגיזק נתשלות.* /עמיד
בתש זימרה הקזשיא כמקומה דהשת׳ דלאו דידי' שקל ם׳ וכיח שהקשו התום/שם
וכדיזקו כתמן ־ אכל סרק7זק ה 6מתכתי בתשלומי סקז אין צרידלליזמך וזה
כפתור ופרת מסל הזים ,אשר אין תקזס להאריך כאן כגנין :.וכים מכלל
׳;בר׳ ידלה׳ הראט לדעת זאיפשר .<X׳ cכרכליחם לסדע זה שלא בלכד מימת
קב המזיק לשלם תשלומי סק הגא שתע׳גמלא  pימס שפתיתרולמא יתורא
שאמר לשלם ימלזיוישהזא כפל לשה כעבין א׳ שיש ככלל לשלם תשלומק • זע׳ד
שסע א׳מהמכ/ימלזס מלס מלום לכד• שרצ׳לגמ' כי כשיאמר הכתוב מזלוס כלבד
כמזדייזלוס והשה סלם  pככתמלתדמלזסשיזלס תלוסאכל כשיתחב׳אציזיעם
היזלו׳נ׳׳כ  wמזלוסיזהף מלזסותת׳ה חלתו<זל:םעסמל1םאזאקבכ?זמלת
דיזליס חלם קלים אלא מלס לכד י ואמנם אצל ־®סלי ס1ם׳ דברי מ6מז'לא
מעלין ולא מורידקאין אצלם מלזקכקזיתלום לכל או זימלזם מלזם ’ זקבקיזב
המזיק לשלם תשלומי נזק למבחי כתשלומי טקז שלעולם מפ׳אמז הנמלא לעכ׳ג
^®על5וד«תשלמרהיזהרוןי ולד זה 0כישעלאזםישלבו^ופארתא״שימציאמ• ירצ;
•לסלי כיהמתז״לכמצזהאזמדיסלוגמז,והבאלמגה,מהי׳עקדיז מעל אדם סלסלו
וכארמאם ימציאם מלךשאד׳ <זצ׳ בה מוליכץאמזמלזישלסה׳פגנלךוק אמ׳י
מל מצמדי גגר כונכו ודרסיתפץשהו׳ק׳כזנןאשזריומצעדיגכרמ^דסדלס
*קפץובדדךשאדס מצה לילך יסק הוא ית׳ענדיז* אמנם יעקב בקש מאתו ק׳
מתמי כדרך הזהאש׳אצכיהגלך עמו כי הדרךקה אשר סס עכשו^יא הדרך
היציה כל תחזע ע5לס מבד מחני אכל תהית לעולסמתמדתס־ ’(הכהמ״פמתי
,
סלז׳אלבקאכישישלדקדקמשהלשקהמאים סאמל נעדיזדיסאלאבעד
המתים ס^שזייל  Jפוף מס ,ככסת] הצפעים סזתאל יי^זר לו לך לשלום
אצא לךבשלום־ ויש שחלצו כו'י ואמנם לפידרמו נוכל לומר שיעקב בקת שתשוב
נפשו אל סתאניהכממליה כשלום וכשליחות יאף כי אמרי  wכעי שצמא והוא
עצמו מיש והיה ה׳ לי-לאלה׳ם שיהיה תרד לי ה ,לאלים ואמה ל לנגדי תמיד
ימימיעיבלאתוע־  °והיא הכומהלרז״לוזזאמד הקודם אומר שכמו שאמ׳מקב
*ל ^הלשןסהלממ־כי העכין הזה  pיהיה ידדדוסא הודאת לשקוהיה שיהיה עכין
•חיעשצ הזה המת תרד־ מהכי קהמרתנוהליתבעגץהטיסת«הםזמית^זדןהמ
*סח עצמו ^מד שלא מזינה השדבות ההן לפי שעת אכל מתודדית לעולם* וכעגק
שאמר ישראלנושע כה׳ תש*גתע5לתיס לא מנסו זלא תפלתו עד עולמי עד :

פרשת וישיח יעקב
המדרש

א רג• פינחס aw

מירא •עקב סאד דעו■
ואוגן סני «• אדם הגטיתהמח וסז״ראו•

ל

המרךנעדה^^^י^^^יג—ה " 1׳לגי שוי׳ עעחוייתהממי
מיזדכשיו ־ יהנ/פתד מיו " וממין שאמד כי ירא אנכי אותו ק יבא זסגי אם
מלכים יו^ל שפירשו התפהזיסוהמי ותכה אם על מיס ־ ל׳כאמרושמצאמ
יאים על כלא ,מימה הזדממתהמלאכיס־ ומגד עכין הצלת הדגים הבא ראיה
מומי} הגר?.נזדמנו לה המלאכים כעד כסה ממיןשאמר הכתוב אל תלאיפי
»זע אלהיס אל קולי^ער סאשר הא ' קומי שאי אתהכער וכו'* ומגד עכיג
סכשיסהסאז ראיהירעוקאלמזר שהזדמכו המלאכים להשלמת ענין רבקה ־
כאופן שיאה למה כי צעץ הצלאת־אשת הב׳יאש הייזה דםלהזדהנזתתמלאכ׳ס•
וכנגד עגין עצמו-יימ^^נאקירמ^ף כי'נזדמנו לו המלאכים להצלת עצתו מנין
שאמר וימצאהו אמי^!ן^פ^3קכ«וצרכז לו הולאסה להצלת כל שלשאלה
נרש וקיוש;ז7מני ז«^25יט ממש • זעל כן היה ילת״ה הכסא מתאמן במרק
הכית ואומר “©דשה ציק סרק אין מנחם לה צוהל ליעקב פסכיוצדיר
«־א
המפרשים ניסמוז כפי׳צזה "' ליעקב פכיביז צייו מה עכיןהצוזי מזה עגין^ 9זיש
מבדית־ ופי ,סל א'כאמין א'• ועודסלידקדזקמהוקכמ^צוה״י׳אעקב
דמאןדכר שמק דיעקב כאן שמתמלת המגילה לעל כאן לא הזכיר אלא בת ^זן או
כתמדה־ לתת כמקום .הזה אמר כלשון*עקכ ג מדאה מצה לומר כ*
בעממנו הרסס לל סור איפפאקאז< כי ^קב אשר מימי קדם קדת?אסדמ«
לו מלאכים נהפוך הוא עכשו להיות כססו צריו י וכהמתס הילממתהמלאכיס
כאתר ב^וכותאלו ס אמר תזכה מל)ד להסבליראיו מזלצט ־ 6מר סימוכין
יצמא׳ י עאב אתר כי במקום מלאכיו יצזה הכיב ליריאיו אשר סה מימי קמז
ליעקב צגתלליעקב  :מצו אותם לאתר זכו'ויהי לי שור הו׳ואשלמהס׳ס^ ^
כדברי הש״יתותהאלה ודאי מקום שאלהתה השמה כתם מזיל < rrrtעם לכן גרתי &«•
יתרי״ג מצמת שממד מ׳• זכענין יהי לי שמי ומלחי איורו בחכממנא שור זה •יסף **
שנאמר ככור שמו הדר ל? ־ ומחר זה משית  7p6xעני זר1מ על תממי • צאן
אלושמרם .עכל זה משה שגדול עבד?,־ ושפתהזהדזדנראימיאסעבדדק
שנאו לוה מפגי השאלה השכר־ ועודנראהשהוקשק
מראה
אמתך :
להם ממהשלאהזקירלכ נמלים • זכענ׳,״.אמיאת״כמזץי/4הג5שואת'ק
הצאן ואתהכקר ואת הניזלסלשם מ' גס במנשה אמר גמלי׳מכקו׳וככקס
שלשים זכו׳ וכן אצל יצחק אמר ויהי לו מקנה צאן מזקנה כ?ל ואדנות עמ^ם
וקמורים י גם מצד סדור הזכרתם שהיה להזכיר הצאן קודם אלרהשוי מזמור
כמן שהם היו יותר מרובים ־ מענק שעשה ב־מיזה שאמר עזע מאילם וידש׳ם
עשרים גמלים מנקדת וכו׳פרות ארבעים ופלים עשרה אתזטת עשרים פו' שכ|7ר
המרוכי׳מרובה קודם ־ ותואמה שרצה “רש*י ז״לשנמב נמלים מנקות ;*•**±?0
וככיתסעמהס־ מראהזיזששרש,׳יז״לשלא״»רשגתאסמםקמ?.תבםם^ססז
שצשיהמ־לת שלשעממכעלהנמליסועלהכנים קד׳ עלקאומררש״יז״לשאין
מננץקאכל מלת  xoOcאל הגתליםואמר שסו גמלממכקותשלשיס ותיו
מימזעמתסנ׳/כ• ויעכלתמ^גפקמפגי שהכתוב מהלל סלהמדדבהמתנת
קת  uשאז עדם מאתם ו<-1יה עשרס פרות אד-עיסופסם עשרה «<מזתעשר^
ועירבם ?סרק־ ובשלמא אס מלת שלשים« אל הגמלים ומיהם עמהס א?כ ?מ
ממלקששל עדם ולק הזכמז קודם השרות והפרק שהם תימס י אכל א?מ

5

^גמליה

הנותן אמרי שפר אבן־חייס ,אליהו בן )*וך (ראנ״ח) עמוד מס 38הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כד

I

אות ה

P
?jA?l

הקמח

עז<<

ועיקר האמונה והיחוד כענק שכתוב (דברים ד ,לט) והשבות אל לבבך וממר .וכענין
שכתוב (איכה ג ,מא) נשא לבבנו אל כפים אל אל נשפים :
?י ;י/

הלבנה

(ישעיה נש )« ,לכן נד ,אפי "׳ אל ניח יעקב אשר פדר .אח
אביהם לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחוורו .ידוע בי ישראל
זרע קדש מסוד! הכשת נתון על פניהם והוא עדות להם שהם בני האבות אברהם
יצחק ויעקב .וכבי העיד הכתוב במתן תורה כי מה שנגלה הקדוש ברוך הוא לישראל
באותן המראות העצומות והנוראות הכל היה כרי שיתלבשו ישראל בטדת הצניעות
והבשת והשכתוב (שמות כ ,ל) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות
אתכם [בא האלהיס וכעבור תהיה יראתו על פניכם וגו׳] והיה לי לומר יראתו
בלבבכם .ודרשו ז״ל א) יראתו על פניכם זו הבושה וזהו לשון על פניכם .וספורש
אמר (אבות פ״ה ,משנה כ) בוש פנים לגן עדן .והנה הבריות בכמה מצות הכתובות
בתורה יחזיקו ויעשו מפני הכשת שאלמלא הבושה היו מתרשלין בהן וטתרפין
בעשייתן וכאשר (יגלה) [יגלל] האדם מעל פניו לבוש הכשת הנה הוא פורק
מעליו עול התורה והמורא ומאמת העוול ומעוול האמת והוא נקיא עוול וכענין
שכתוב (צפניה ג ,ה) לא יודע עוול בשת .הלא תראה הנביאים כלם יזהירו תמיד
על טדה זו בהוביחם את ישראל הוא 'שכתוב (ירמיה ח ,יב) גם בוש לא יבושו
גם הכלם לא ירעו .והנה לשון בשת הוא לשון כולל הצניעות והעכור .והוא כולל
נם כן הכזיון והחרפה .הצניעות והעביד .הוא שיתחייב אדם שיהיה לו בשת מהקדוש
כרוך הוא ומן הבריות .הבזיון והחרפה הוא שיתחייב אדם שיהיה זהיר שלא יביא
את הכירו לידי בשת שלא יביישנו לא בדיבור ולא במעשה ושלא ילבין את פניו
כי כל טי שיש לו בשת מהקדוש כרוך הוא אי איפשר לו שיבא לירי בשת לעולם
כי אינם באים לירי בשח אלא הרשעים החטאים שאין להם בשת מהקדוש ברוך
הוא ועושים כל טזטתן וכן דור עליו השלום מקללם שאמר [תהלים קנט ,ה] יבושו
ויסגו אחור ואמר עוד [שס ע /ג׳] יבשו ויחפרו מבקשי נפשי ילבשו וגו׳ כלומר יבאו
לידי הלבנה שותכיישו ממעשיהם הרעים כעולם הזה ויהיו נענשים לעולם הבא.
ובמדרש תלים (תהליס ו ,י׳׳א) יבושו ויכהלו גו׳ לעתיד לבא נוטל הקדוש ברוך הוא
הצדיקים ומראה להם גיהנם ומקומות פנויים לתוכו ואומר להם מקופות הללו פנויים
לבם אלא (אם) זכיתם וירשתם גן ערן וכן הרשעים נוטלן ומראה להם גן עדן
ומקומות פנויים לתוכו ואומר להם אלו המקומות פנויים לכם אלא (אס) נתחייבתם
וירשתם גיהנם .אמר רבי יהושע בן לוי אינו מקלל את הרשעים אלא בבושה ולא
עוד אלא שכופל להן נקללתן שנאמר יבשו וינהלו והם יורשין חלקם וחלק
חניריהם בגיהנם וזהו שאמי (ישעיה סא ,ז) תחת כשחכם משנה וכשהוא מברך
אח הצדיקים כופל להם ברכתם שנאמד (שס מה ,יז) לא תבושו ולא תכלמו עד
עולמי ער נע״כ] וכן הזכיר עוד (שם נר ,ד) אל תיראי כי לא תבושי ואל חבלמי
כי לא תחפירי והם יזרשין חלקם וחלק הרשעים בגן ערן וזהו שאמר דוד (תהלים
לא ,יח) יי׳ אל אנושה כי קראתיך יבושו רשעים ידמו לשאול .וכיון שנתברר כי
ד,המנה והכשת קללה נמרצת צריך אדם שיזהר בחבירו במרה זו שלא ילבין את
פניו כי הוא עבירה שהמחזיק כה הוא מאותן שאין להם חלק כעולם הכא .וכן דרשו
ודל בנ*ט(דף נח ,ב) תני תנא הטיה דרב נחמן ב) כל המלבין פני חבירו כרכים
כאלג
|את״גו !1134567

צפחת השטן ( /p׳ ]p ?6-1"4

והמששה הוה והוא לשון יחיד והן שם שהי׳ לו לומר והיו אנשים ונו׳ אנל קאיג״ג
על המאורע היינו הטומאה ע״כ אמר לשון ימיר:
א)

ביבמות ע״ט א׳ ונדרים כ׳ א׳ וברבה נשא פ ,ח׳  .ב) בכ״י בר יצחק :
יו»ז

א בחיי בן אשר אבן חלאוה עמוד מס  167הודפס ע״י
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כד

אות ח

חממת

כאלו שופך דמים אמר ליה שפיר קא אפרה דחדנא ליה דאזיל פומקא ואתיא חיווא
אסר ליה אביי לרב דימי כמערבא במאי זהירי טפי אמר ליה באחווויה אנפין
דאמר רבי חנינא הכל יורדים לגיהנם ג) הכל סלקא דעתך אלא אימא כל הטרדן
לגיד,נס עולין חוץ מג׳ שיורדין ואינן עולין .הבא על אשת איש ד) והמכנה שם
להכירו והמלבין סני הבירו כרכים מכנה היינו מלבין אע״ג ה) דרש ביה כשמיה.
אמו• רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן נוח לו לאדם שיבא על ו) אשת איש ואל
ילבין פני המרו טנא לן סדררש רבא מאי דכתיב (תהליס לה ,עי) ז) ובצלעי שמחו
ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי ח) קרעו ולא דמו אמר דוד לפני הקדוש ברוך
הוא דברנו מל עולם גלוי וידוע לפניך שאלו היו מקרעין את בשרי לא היה דמי
שותת ולא עוד אלא אפי׳ בשעה שהם יושבה ם) ועוסקין בנגעים ואהלות ובר׳
מיתות בית דן אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה ואני אומר להם
בחנק יוד) ויש לו הלק לעולם הבא אבל המלבין פני תכירו ברבים אין לו חלק
לעולם הבא אמר מר זוטרא בר טוניא ואמרי לה אמר רב יא) חמא בר ביזנא
אמר רבי שמעון חפידא ואמרי לה אמר רבי יוחנןמשום רבי שמעון בן יוחאי נוח
לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו כרבים טנא לן
מחמר דכתיב (בראשית לח ,כה) יב) היא מוצאת וכן יג) דרשו ז״ל בפסוק (שם
מה ,א׳) הוציאו כל איש פעלי אמר רבי שמואל בר נחמני בצרה גדולה הביא
יוסף עצמו באותה שעה שאלמלי הרגוהו אחיו אין כל ברית יבולה להכירו ואין
כל כריה תובעו ולמה אמר הוציאו כל איש מעלי אמר מוטב שאהרג ואל אלבין
פניהם ברבים .סצינו שהתלבנה חצי רציחה היא שהרי פעולת הרוצח היא שהוא
מבלבל ומהפך הדם שבתוך האיברים שכגוף ושופכו חוץ לגוף וכזאת פעולת המלבין
אח חברו שהוא מבלבל ומהפך הדם שבגופו ומעורר אוחו לצאת אלא שאינו
שופכו לחוץ ולכך אמרו כאלו שופך דמים ולא שופך ממש .ואמר הכם א׳ מחכמי
המחקר ד׳ד׳לבנח מיתה קטנה .למדנו מכל זה כמה גדול ההלבנה עד שהקכ״ה
כשמצד ,לקלל אח הרשעים מקללן בהלבנת וכשהוא מברך אח הצדיקים מברכם
שלא יבושו ושלא ילבינו פניהם הוא שאמר הנביא בכאן כה אמר יי׳ אל בית
יעקב .הבטיח ישעיה הנביא לבני דורו שהקדוש ברוך הוא ייסרם בשבט אפו שהוא
פגחויכ מלך אשור עד שישובו בתשובה ומתוך התשובה יהיו ישראל ראויים להצלה
מידו ואז לא יבוש יעקב אביהם ולא יתלבנו פניו וזהו שאמר לא עתה יבוש יעקב
וכו׳ כלומר לא עתה יבוש יעקב כשיעשו ישראל תשובה ני כאשר הבנים עומדים
במרדם הנה האב מתבייש לרוע מעשיהם ופניו מתלבנים ושיעור הכתוב כת אמר
ה׳ אל בית יעקב אשר פדה את אברהם לא עתה יבוש יעקב וגו׳ ומלח פדה
חוזרת לד,קדוש ברוך הוא זהו פשוטו של מקרא .יד) ובמדרש אשר פדה אח אברהם

צפחת השמן
ג) וכי הכל יורדין :ד) בגמ׳ הגי׳ המלבין כו׳ והמכנה כו׳ והיא יותר נכונה וק״ל .אמנם
גס במנוה״מ כלל ה׳ נר ב׳ העתיק כגי׳ רבינו  :ה) כבר הורגל בכך שמכנין אותו כן
ואין פניו מתלבנות ומ״מ זה להכלימו מתכוין  :ו) בש״ס ספק א״א  :ז) בשביל אשתי
זו (בת שבע) שמתחילה חעאתי בה .צלעי כמו (בראשיתב ,כב) ויבן את הצלע ;ח) אלו
קרעוני לח מצאו ד& (פי׳ מחמת הביוש כאלו אזיל סזמקא)  :ע) אפשר הכוונה מפני
שנתקנאז בו נמה שזכה שנתנו לו מה שביקש שכשיאמרו תהילותיו יהא נחשב כאלו עסקו
בנגעים ואהלות כראיתא במדרש תלים מז׳ א׳ והס לא רצו בזה אך למדו בעצמה נגעים
ואהלות לכך ביישו אותו מי שהביא עצמו לידי חיוב חנק ירצה עוד לזכות לענין גדול
כזה :י׳) כדדריש רבא דעובה מעשה של דור משלהן וספק אשת איש הימה שהיוצא
למלחמת בית דור גע כריתות כותב לאשתו על תנאי שאס ימות שתהא מגורשת מעכשיו
ולא תזקק ליבס .רש״י  :יא) בכ״י הגי׳ ר׳ הונא בר יוסי ♦ יב) אע״פ שהיו מוציאין
אותה לשרפה לא אמרה ליהודה נבעלתי  :יג) בתנחומא פ׳ ויגש  :יד) כ״ה ברבה
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עוז

בוא וראה האבות טתעטרין בבניהם אברהם נחעטר בזכות יעקב בן בנוי כשהשר ייו
נמרוד לכבשן האש והצילו הקכ״ה בזכות יעקב בן בנו ר׳דא הוא דכתיב כר׳ אסר
ה׳ אל בית יעקב אשר סרת את אברהם שסדאו מכבשן האש .ולשי המדרש .מה
מלת סרה תחזור ליעקב ויש לשאול וכי לא היה זכותו של אברהם (כדי) [כד£י]
להנצל מן הכבשן ער שהיה צריך צירוף מזכותו של יעקב בן בנו והלא זח חסרון
אצל זכותו של אברהם .ונראה לומר כי אלו לא היה יעקב מזרעו היה זה טו) חסרון
אבל כיון שהוא בן ננו והוא הענף שהיה בכוחו הגה זכות כל באי כחו נכללים
בזכותו והכל למעלת אברהם שהיה השרש ולהפלגת זכותו .וכאלו אמר אותו זכית
של יעקב שהוא נכלל בו פדאו מן הכבשן וכיון שהוא כולל זכיות של רבים ראוי
הוא להנצל .בוא וראה כמה הוא קשה חטא ההלבנה שאף במי שמוכיח את הכירו
הזהירה תורה להוכיחו בענק שלא ילבין פניו הוא־ ׳שכתוב (ויקרא יט ,יז) הוכח
תוכיח וגומר כלומר תוכיח אותו בענין שלא תשא עליו חטא והוא חטא ההלכנה
ואם בעגין תוכחות מוסד ־שהוא דרך החיים הזהירה תורה כן קל וחוטר בלא תוכחת
שיגדל עונו מנשוא אם ילבין פניו .ודרשו במעשה תורה הנעשה על ידי רכיגו
הקדוש .ז ,דברים הן נוח לו לאדם שלא נברא [משנברא ימות] ואל יראה אותו.
ימות

צפחת השמן

• .

,

תולדות ס׳ ס״ג זפ׳ בחקותי פ׳ ל״ו ותנחומא ס׳ תולדות ובאגדת בראשית פרק ס״ד
איתא שא״ל הקב״ה אלמלא יעקב שהיה עתיד לעמוד ממך לא היית יוצא מכאן אלא
בשביל יעקב אחה יוצא שנאמר כר׳  :טו) נראה שכוונתם בקטרוגס ע״פ מה שאמרו
בתנחומא שם שאמרו מלה״ש לפני הקמה לזה שעתירין לצאת ממנו כמה רשעים אתה
מצילו אמר להם הקנ״ה בשביל יעקב אני ־מצילו כו׳ אבל אינו מונן דמ״מ הקושיא
במקומה עומדת לזה שעתידין כו׳ וע״כ צריכין אגו לומר ולתרץ ראף שעמדו ממנו איזה
רשעים בכל זאת תקון גדול יוצא ממנו לעולם שהיו מכפיסין נפלו יתב' מנח עד דורו
ובא אברהם והוריד השכינה למטה כדאיתאבב״ר פ' י״ט 'ופ׳ נשא פ׳ י״ג ושאר מקומות
ויכזלין לחזור לאמונתו יתב׳  itoשבאמת נשתלשלה ממנו האומה הנבחרת וא*כ תחזור
קושית רבינו למקומה וט לא הים זכותו של אברהם כדאי .ואפשר מפגי שקשה לפניו
יתב׳ לשנות טבע הבריאה וצריך זכזתא דרבים כדאיתא בסנהדרין צ״ג א׳ על פשוק
אשר קלם ג״נ שאמרו לו אחאב וצדקיהו כשרצה להשליכם לאש שזכות של ג׳ עדיף מב׳
ואיפשר שזכותו של יצחק ג״כ עמדה לו אלא דנקיט הכתוב יעקב מפני שהוא בחיר
שבאבות וכדאיתא בב״ר פ׳ ע״ו ח״ש רטנו וטון שהוא כולל זכיות של רבים כו׳■ ואפשר
כוונת המדרש על כל האומה הישראלית הנקראת על שם יעקב שבזכותם ניצול וכנ״ל.
אמנם זה רק בצדיקים שבהם אבל הרשעים שבהם נוכל לומר שבאמת רצתה מדת הדין
לכלותם ונראה שזה כוונת הש״ס בשבת סט ט על ט אתה אבינו גו׳ שהקב״ה יאמר
לעתיד לאברהם וליעקב בניכם חטאו והיתה תשובתם שימחו על קדושת שמך כו' שהכוונה
בזה שכיון שלא ניצול אברהם בדרך נס רק בזכות יעקב והיינו בזכות הצדיקים שיצאו
מהס והקמה לא עביר ניסא לשיקרא וא״כ מצד הדין צריכים הרשעים להתכלות מן
העולם שהרי לפי מעשיהם הרעים לא היה אברהם ראוי לנס והי׳ שמו נמחה על קדושת
שמו ולא באז אלו לעולם והיינו דנקיט הש״ס לישנא שיאמרו ימ״חו על ש«״ך .אבל קשה
א״כ איך יכול יצחק ללמד זכות עליהם כדאמר בש״ס שם הלא לולי זכותם של צדיקים
הי׳ ראוי לישוף ולא בא יצחק ג״כ לעולם וא״כ צריט׳ הרשעים ליאבר מן העולם וכלל.
ואולי מפני שכשנתעלה לעולה לולא דבריו יחב׳ הי׳ כבר נשמע ולכן נחשב כאילו הוא

אינו בגו של אברהם אבינו רק עומד בפ״ע וכאילו נולד היום אחר העקרה ולכן כראי
זכותו לבד להמליץ בער בניו .ומה נעים בזה מה שמסיים שם נאמרו ה״א קריב״ת
גפ״שי קד״מך .ואית א״כ יעמוד להם זכותו של יעקב ג ׳כ טון שמיצחק חשבינן ולא
מנינן מאברהם וכנ״ל .ואיפשר שבאמת אחר שלעד עליהם יצחק סניגורי׳ יעמוד להם גם
זכותו
א בחיי בן אשר אבן חלאוה עמוד מס  169הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כד

אות ה י

הקמח

יפות אדם ואל ימותו בניו כחייו .יפוח ואל יצטרך־לבריות .יפות ואל ימות  )ipפיתה
משונה .ימות אדס ואל ישכח תלמודו .יפות ואל יז) יתענה .ימות ואל (ייסר)
[״ס®•] בזי בשר ורם להשתעבד .יפוח ואל ילבין פני חבירו כרבים .ותנה rn׳y
לקחו לשון ההלבנה מג׳לת יחוורו שהבטיח הנביא את ישראל שלא יבוש יעקב
אביהם ולא יתלבנו פניו לפי שילדיו יעשו תשובה ויכפר להם הקדוש ברוך הוא
ויראה נפלאותיו ופעשה זיו בהם ויתקדש שם שמים על ידיהם זהו שאמר בפסוק
השני (ישעיה כט ,מ) כי בראותו ילדיו מעשה ידיו בקרבו יקדישו שטי והקדישו
אח קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו:

ןרףןר (חילים נא ,ו׳) לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען וגו׳ .ידוע
כי הוידוי מצות עשה שבחורה שנאמר (כמדבר ה ,ו׳) איש או אשה
בי יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל ביי׳ והתודו אח חטאתם אשר עשו .וענין
הוידוי הוא שיתודה ויאמר להקרוש ברוך הוא חטאתי לפניך .א) ודרז״ל כיון שחטא
ארם והתוודה ואמר חטאתי שוב אין מלאך רשאי ליגע בו שנאמר (שס כב( ,ד)
ויאפר בלעם אל מלאך יי׳ חטאתי כי לא ידעתי בי אתה נצב לקראתי בדרך .וכן
פצינו בישראל בשחטאו בהוצאת דכה על המן התודו ואמרו [במדבר כ א ,ז']
חטאנו כי דברנו ביי ,ובך ומיד מחל להם הקדוש ב״ה ומשה התפלל עליהם שנא,
(שם) ויתפלל משה בעד העם .ואפילו ברשעים הוידוי מכפר וכיון שקבלו דינם
והתודו זומן הם לחיי העולם הבא שכן מציגו כעכן שהתודה ואמר (יהושע ז ,ב),
אפנה אנכי חטאתי ליי׳ ארחי ישראל כזאת וכזאת עשיתי .ותכף שהתודה אסר לו
יהושע (שם ,כה) מה ענותנו יעכרך יי ,היום הזה ב) ודרשו ז״להיום חזה אחה עכור
ואי אתה עכור לעולם הבא .ואין צריך לומר בישראל [אלא] שאפי׳ כאומות העולם
הוזוי מכפר .והוא שטצינו אדני בזק מלך גדול מפלכי כנען והיו שבעים מלבים
מקתנצים בהונות ידיהם ורגליהם מלקטים תתת שולחנו. .מון שהתודה והזמר את
השם נתכפר לו והוא שכתוב בתתלח שופטים (שופטים א ,ה ),וימצאו את אדני
נזק בנזק וילחמו בו ויכו את הכנעני והפריזי ויכו את אדני בזק וירדפו אחריו
ויאחזו אותו ויקצצו את בהונות ידיו ורגליו .ויאמר אדני בזק שבעים מלבים בהונות
ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטי׳ תהת שולחני .כאשר עשית* כן שלם לי אלהים
ויביאוהו ירושלים וימת שם מה ענין שהזכיר הכתוב מיתתו בירושלים אלא ללמדך
שמון שהתורה והזכיר את השם יתברך בוידויו היחד .מיתתו כפרה אחר שקבל דינו
גמדה

צפחת השטן
זכותו של יעקב אבינו עה״ש  :עז) נראה פירושו היינו ט״י יסורין וחלאיס רעים :
יז) מוטב שימות מיתת עצמו ואל יענוהו בני אדם כיסורין ,ואח״ב אמר אף משישתעבד
בידי אדם היינו בעבדות ג״נ יותר טוב מיתתו .ומה שהגהתי תבת ימסר במקום ייסר
הוא מכ-י ונכון הוא לדעתי בי לענין יסורין הלא כבר אמר ואל יתענה .ובהכ״י יש
טעות שכתוב שם ימות מיתה משונה ואל ימסר בידי בשר זדם ואין לו פירוש כי כוונת
המדרש שטוב לאדם מיתתו מדברים אלו ולמה נקיט משונ״ה .וכן חסר שם עוד ימות
ואל יתענה ,והרי המדרש נחיס למנינא שאמר ז ,דברים וכפ״ז יחסרו לנו ב' מהם :
ודע שראיתי במעשי תורה בעצמו (המצורף לספר כל בו) וז״ל  'tדברים נוח לו לאדם
שלא נברא משנברא ימות ואל יראה אותם ימות ואל ימותו נו׳ ימות ולא יתענה ימות
ואל ימסר ביד בו״ר ימות ואל ילבין וכו ,ימות ואל יבא על אשת איש וזאת האחרונה
לא חשיב כאן כפי גרסתינו ותחת זאת נחסרו שם ג׳ אחרים והוא חסרון דמוכח דצכל
הפחות יחסרון שם ב ,כפי מה דנחית למנינא ואמר ז' ,דברים ולומר שתבת ז ,הוא
טעות רחוק הוא בעיני .ומה שהוספתי ב ,תבות.משע״רא ימרת הס משם :
א) בבלק רבה פ ,כ׳ ובתנחומא שם  .ב) בסנהדרין מ״גב ,ומד״רס׳ מסעי ובפ״דרא
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קבוץ ככבים המאירים ומדמה צורת ראש בה בלי הוראת פה ולשון אלא כעין
ראש עגולה.
מב משקה שסידר אבי התעודה הרמב״ם ז״ל לחולי הנפש בריש ס׳ הנמצא
שחיבר והוא נדפס בשלוניקי שנת ויש״ם מדב״רה כעדן וז״ל! משקה
התועלת והבטחון קח שרשי השבח עיקרי השבח וההודאה ועיקרי השמחה והבטחון
הסר מהם גרעיני היגון והדאגה וקח פרח רמוני הדעת והתבונה ושרשי ההמתנה
וההסתפקות ותכתוש הכל במכתשת השפלות ובשל הכל בכלי הענוה ותלוש אותם
במתק שפתים ז־תמרוס הכל במי החן והחסד והשקה לחולה ממחלת היאוש שני יעים
בכל בקר ובכל ערב עם ג׳ יעים מימי הסברא ואמצעיות ותנקה הכל מפסולת הכעס

והקפדנות ותערב הכל בתמצית הסבלנות לרצון יתברך אדון השבח וההודאה והשקהו
בכלי שבחו יתברך על כל וינוח החולה וישקוט.
מג מקדש שחרב .כתב בספר עמודיה שבעה ריש עמוד ג׳ סימן י״ד משם ס׳
היכלות שלפי האמת לא נחרב המקדש אלא שלח הקדוש ברוך הוא
מלאכים והביאו לבנים ועפר ומשרפות סיד ממקום אחר להשביע עינו של אותו
רשע להחריב המקדש והמקדש עצמו נבלע בארץ.
והרמ״ע זצ״ל כתוב במאמר חקור דין חלק א׳ פ׳ כ״ו שהמקדש נגנז ט) כי נסתלקו
אבני קדש בנם להתנוסס במקום שאין היד שדלטת והבית הזה יהיה עליון כמשמעו
והאריך בזה ע״ש .ודברי הזהר פ׳ פקודי דף ר״מ הם על אבנין דיסודי ציון וירושלים
ויסודי ביתא אלא דכתב שם הרמ״ע דק״ו למקדש עצמו׳ ובמ״א כתבתי בעניותי בזה.

מד מנהיגים ושופטים לא יתענגו בעונש כא לא הי׳ התשוקה אליו וראו למעט בעונש
אפילו תהיה הדת עוזרת שעם היות העונש הכרחי לקיום הדת אינו
מכוון לעצמו ומנהג הסנהדרין שלא יאכלו ביום שיהרג אדם על פיהם להעיד על

זה השורש .פי׳ איכה להרב מהר״ר שמואל בר חביב די י וידאש (והזכיר הרב בשיטה
מקובצת מציעא) שנדפס בשלוניקי ש׳ ויש״ם.

מה

מתושלח דע כי נגעי בני אדם שהולידה פ׳ מאדה״ר פרו ורבו מאד ונשתתפו

עם מלאך המות והיו הורגים לכל מי שפוגעים בו .ולכן התענה
מתושלח הצדיק ג׳ ימים וג׳ לילות ובקש רחמים מהקב״ה על זה ונתן הקב״ה רשות
למתושלח הצדיק וכתב שם המפורש על חרבו והרג מהן מאה ותשעים אלפי רבבות
ברגע א׳ עד שבא פ׳ בכורו של אדה״ר יועמד לפניו ונתחנן אליו וקבל עליו ומסר

מקדם

לעין

מ) עם״ז יל״ם מ״ש בתםלת מוסף לר״ח מזבח חדש בציון תכין ,ומקשים למה רק מזבח חדש

ולא גם כל בית המקדש ועוד ממ״ג אם יהי׳ המזבח הישן למה צריך חדש ואם לא יהיה א״כ
ממילא מוברח שיחי׳ חדש ולמה צריך לומר מזבח חדש ,ולהנ״ל א״ש כי כל המקדש ה א

מאבני ק״דש שנגנז רק המזבח ששקצו אנשי יון (עי׳ ע״ז נב ,ב) לזה צריך מזבח חדש.

♦

דכר

קני

wr

משה

אבות — פרק רביעי

קפ)אל תהי בז לכל האדם
וכו׳ שאין לך אדם שאין
לו שעה.

הזכרת חטאיו ,אלא שהוא קורא אותו בשם

לכאורה צ״ע דהי׳ לו לומר משום לאו

רע בעלמא ,או שלועג עליו דברי לעג

דאונאת דברים ,וכן לאו דלא תשא עליו

בעלמא שאין בהם ממש וכציורו של רבינו

רק משום עצה טובה.
חטא ,ו_למח אמר
י

יונה שם) .מיהו אכתי צ״ע דתיפוק לי׳

(ודברינו אלו לכאורה שייכים רק באופן

שאין בתוכן דבריו שום בושה בעצם כגון

!אוצרהוזכמה

ואין
ו

״

לומר

דאתי

לרבות גוי,

דהא

גם

משום מה שהזכיר רבינו יונה שם שמדה
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היותו

זו נובעת מהיותו חכם בעיניו ,והרי היא

נברא בצלם אלוקים כמו שמבואר במנורת

גם יכולה להביאו לידי מינות ,ואכתי למה

המאור בנר ד׳ כלל ד׳ בתחילת חלק א׳

בעינן הך עצה טובה של אין לך אדם

עיין שם (ברם לכאורה אם יש לגוי צלם

שאין לו שעה ,ועוד דבב״ב דף כ״ג ע״א

אלוקים הרי זה תלוי בשני פירושי הרמב״ן

הכריח

בדברים כ״א כ״ב בענין למה קבר יהושע

את עצמם מאילנותיו משום גרמא בניזקין

את מלכי כנען דהיינו האם עשה כן משום

אע״פ שההיזק דאיירי בו שם הי׳ בגלל

טומאת הארץ ,או משום שקללת אלוקים

אנינות הדעת יתירה שהיתה ברב יוסף יותר

תלוי ,כלומר שדבר שעשוי בצלם אלוקים

משאר בני אדם ,וא״כ חזינן דלא כהסברא

הרי הוא תלו•־ והר־־ זה מביא למיעוט כבוד

הנ״ל שכתביו דאיהו דאזיק אבפימי /יעי׳

בגוי איכא

איסור לבזותו משום

רב

יוסף

את

האומנים

להרחיק

שמים [שמעתי]).

ברם יש ליישב על פי מה שכתב הרמ״א

קפא) שפל רוח.

בחו״מ סי׳ תכ״א שמותר להכלים בחזרה

עיין בנוגע למדה זו בשערי תשובה

בכדי להנצל מגידופין נוספים ,דלפי זה י״ל

בשער ג׳ אות ל״ד ,ובספר חרדים בחלק

שעצה טובה קמ״ל שגם בכהאי גוונא לא

לא תעשה פ"א אות ט״ו וט״ז.

יבזה ,והיינו משום שאע״פ שאיסורא ליכא

ועיין עוד בספר חרדים בחלק מצות

אבל מכל מקום אין לך אדם שאין לו

עשה מדברי קבלה ומדברי סופרים בפרק

שעה.

א׳ אות ז׳ שכתב וז״ל ,מצוה מדברי קבלה

רבינו

שיהא אדם נבזה בעיניו ונמאס ואת יראי

יונה בשערי תשובה שער ג׳ אות קע״ו

ה׳ יכבד ,פי׳ שידמה עצמו נבזה ונמאס,

שכתב שהך מתניתין איירי בלץ הלועג

אבל אחרים ,כל מי שיודע בו שהוא ירא

ומתלוצץ ואין כוונתו לבזות ,דלפי דבריו

שמים יהי׳ חשוב ונכבד בעיניו ויכוף ראשו

י״ל שבכהאי גוונא ,שאין כוונתו לבזות,

אליו עכ״ל .וצ״ע דהא לעיל שם כלל דבר

באמת אינו עובר על הלאווין הנ״ל ,והיינו

זה בכלל תרי״ג .וצ״ל דשלא ירום הרי

משום שאין זה מיקרי בושה והכלמה כיון

זה מדאורייתא אבל להיות נבזה הרי זה

שאין כוונתו לכך ,ואם הלה מתבייש ,איהו

רק מדברי קבלה .גם יש לומר שעיקר

דגרם לנפשי׳ מחמת רגשת לבו ,רק שמכל

כוונת החרדים כאן היא למה שכתב בסוף

מקום עצה טובה קמ״ל שאין לך אדם וכו׳

דבריו אודות יחסו לחבירו עיין שם .ולפי

עוד יש

ליישב

על

פי

דברי
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יא

בעמן גר תישב
יבמות מ״ח ע״ב ,והגר זה גר תושג .רפי׳
רש״י החייב לשמור שבת דמהלל סבת
כעובד כרם .והקשו עליו בתום /א״כ נפישי
להו מד מצות ,ואין ג״ת מחוייב יותר ממצות
ג״ג .ותו ,הא גוי ששבת חייב מיתת וליישב
קר תום׳ בקדים לבאר עניו גר חושב.
הרמ3״ם_ פ״חי מהל׳ מלכים ה״י כתב ,וכן
.
ואוצר החכמה׳
צוד .משה רבינו מסי הגבורה לכוף
את כל באי עולם לקבל מצות שנצטוו בני

נו 4וכל פי שלא יקבל יהר 4והמקבל אותם
הוא הנקרא גר תושב בכל'מקום ,וצריך לקבל
עליי בפני ג׳ חברים עכ״ל ,יהגה כל מעיין
יתפלא לאמר קבלה זו איני יודע מה היא,
שהרי מימות אדם הראשון נתהייבו בני נח
לקיים שבע מצות ,ועד היום הזה לא פסק
מהם חיוב שמירתם .ומה יתוסף על הגר תושב
בקבלתו אותם ,ומד .שייר קבלה במה שהוא
מחוייב ועומד ,ואמה חיוב מתחדש עליו ע״י
קבלתו.
והבראה בזה ,דבאמת קבלת המצות דגר תושב
היא הלות דין גרות עליו .דהא ודאי
שחיוב• המצות של ישראל חלוק מדין חיוב
בני נה לקיום מצות דידהו ,ואף באותן שבע

H

מצות של בני גו 4חיוב הישראל בהן הוא
מד? קבלת התורה .וקיום מצות התורה.
שגתחייבו במעמד הר סיני ,ודין חיוב בני נח
הוא דק משום ציווי הקב״ה לאדם הראשון.
(ויעיין בחוליו ק :בפיהמ״ש להרמב״ם שם).
אשד לפ״ז יראו*" שזה דין קבלת המצות דגר
תושג שמקבל עליו לקיים את השבע מצות

מדין היוב התורה .והוא כמו דאשכחן גר צדק
שמקבל עליו כל תרי״ג מצות .ה״ג גבי גר
תושב הוא קבלת גירות להתחייב חיובא
דישראל בד,נר שבע מצות המסוימות .ובזה חל
עליו שם גר תושב ,וכבר אין עליו שם גוי.

כי כבר נתגייר גרות דגר תושגולס״ז יתיישב
לנו מה שב׳ כאן הרמב״ם בהל׳ י״א דג״ת
הוא מחסידי אומות העולם ויש לו הלק לעוה״ב.
ובהל׳ איסו׳ב בפי" ד ודד כתב דהעוה״ב אינו

אלא לישראל ולא לגויים .ולפי דברינו אין
1אוז״ת 12345,7

בזה סתירד" משום דאף גר תושב הוא במקצת
כישראל ,שמוזוייב כסותן בדין שבע מצות.

ויסוד זה דתיוב שבע מצות דגר תושב הוא
מדין חיוב התורה ,מסורש כן ברמב״ם הי״א,
שכתב והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני
שצור ,בהן הקב״ה בתורה ,עכ״ל .ואין בני נח
מחוייבים לקיים ז׳ מצות מפני היותם כתובים
כתורה .ומבואר בזה כדברינו.
והנה בדין איסור ע״ז שגם ב״נ הוזהרו ע״ז,
נראה דם״מ חלוק הוא דין איסור עכו״ם
דב״נ עם דין איסורו דיש ואל בעיקר יסור
אזהרתם.דגבי בני נת עיקרו הוא שנאסרה להם
עבודת אל׳ אחרים ,אבל גבי ישראל עיקרו
הוא החיוב להאמין בה׳ אחד ולעבדו ,והאיסור
הוא עיקרו הכפירה בו והר,סרה מעבודתו.
ומבואר דבר זה בס׳ החינוך במצות אנכי ה׳
אלוקיל ע״ש.
רכזה גביו מאי ראיתא ביבמות מ״ו ע״ג רא״ל
נעמי לרות אסיר לן עכחם..והרי אף
ב״נ מוזהר על עכו״ם .ולדברינו ניחא .דאזהרה
רישראל יתירה על בגי בת ודין אחר לה .וכן
נבין בזה הא דאיתא בסנהדרין נ״ו ע״ב עשר
מצות נצטוו ישראל במרה ,ז׳ של בני נח
והוסיפו עליהן וכר .וכי מאחר שכבר היו
מהוייבין ועומדין בהן ,מה הוסק* עליהן בצווין.
ולהנ״ל ניחא ,מהו שנתחדש בהן עתה ,שנצטוו
בהן עתה מדין חיובא דישראל.
והגה בהא דאמרינן דמחלל שבת כעובר כו״ם,
והוא משום דשבת הוא זכר למעשה
בראשית ,ומהללו הרי הוא נופר בזה ,נמצא
דרק בדין ע״ז דישדאל חשוב'מחלל שבת

כעע״ז ,אבל בדין ע״ז דב״ג ,הרי אינו עובי
בזה לע״ו ,אשר לפ״ז מיושב היטב״מ״ש רש"•
דתייב ג״ת לשמור שבת משום דהוי כעכו״ם.
רמסי מז׳ מצות ליכא הכא ,דהא חיוב שמירתו
הוא משום מצוד ,דעכו״ם .ואס״ה ב״נ ששבת
הייב מיחד" דבחיובא דידי׳ לא הוי מחלל שבת
כעובד ע״ז.
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־Ajlf
שבט

בהר

בשביעית שנח שבחון יחי׳ לארץ ,אבל אמנם שבח
צח׳" כי אצלו יחב׳ צא שייך חיס׳ שנח או חוס׳
שביעית כפירש״י דיל בס׳ בראשית שאינו יודע
צכוין רגעיו  q’pwh'3<?5מחול על הקודש" משא״כ
אצלו כביכול יתיב ",וע״כ שבח לה׳" וא״ב לכאו׳
ק׳ דהקרא ממחיל ושבחה האיץ שבח לה׳" הלא
קאי חכא על שבימת הארץ חיל״ל שבי! שבחון"
ע״כ פירש״י דל׳ משא״כ חכא שבח לח׳ הכוונה
רק לשם הי ,דהכא כוו׳ הקרא רק לומר שהשביחה
חחי׳ לשמו יחב׳" ואופן השביחה היאך חחי׳
מפרש אח״כשששניס ,שלימות לכאו׳ אולם ובשבת
השביעיח ר״ל ע״י השנה השביעית שלא חנוא
לזלזל ברגע שבכנס לשביעית" .עיש שנח שבתון
יחי׳ לארץ צריך לך להוסין> מחול על הקודש"
אולם ביובל פירש״י דל לקמן שאינו צריך לחוסין>.
ושבתד ,הארץ שבח צח׳" שש שנים וכו׳ ונשב׳
חשביעיח:שבח שבתון" עפ״י-״מח
שכבר כמבו הספר׳ בנועם השמיעה במ״ד 3גמ׳
ברכוש א״ל רבא לרבנן במטות׳ מיניכו ביומי
 .לסן וביומי תשרי צא חמחזין קמאי" הרי לפייז
5׳ חדשים בכל שבח עולי■׳ "בששה שנים י״ב חודש
מנין  .שבח שלמה" ע״כ ,אבל־ מאור׳ אש טעם
השמיטה רק עבור זה הי׳ קשה׳ .יהא דיו להפקיע
אח מצמח" דגם בלי חשלומיו ^וך לעסיקבחור׳
בשביל זמן שבה השביעית גי&ז ,לכך צריך
להחחזק בשנה חשביעיח לקדש א״ע בו ניחר
קדושה  qpwעוז בכפלים ,וחי" המשך הפקוק,׳
כי חבואו אל הארץ אשר וכו׳ ושבחה .האיץ שנת
לח׳ ,ריל באמח הי׳ .רק החיוב עליך לקיים רק
ס״א שנח לח׳ וחיי׳ אם חייתם זוכים שחיו
מלאכתכם נעשית ע״י אחרים ובכל שש שני
השבוע ג״כ הייתם יכולי׳ צישב עח״ח והעמדה
כמדריג׳ רשביי זצצח״ח אז הי׳ די לכם צחיוח
לכס בשנת הסמטה רק פעם א׳ שנח צח׳ אבל
אם שש שנים תזרע שדך וכו׳ ואקפת את מנואחה
שלא תהי׳ מלאכחך נעשיתי ע״י אחרים אז החיוב
עליך" ובשנה השביעית שבח שנתון יחי׳ לארץ׳
אס התקדש בכפלים אז שנח לח׳" ועי׳ בשו״ע
או״ח סי׳ ר״צ שכ׳ חרמ״א זצצח״ה בחג״ה" ופועלים
וביב שאינן עיסקיס בתורה כל ימי שבוע יעקקו
יותר בחורה בשבת ממ״ח ־העוסקים בחורה כל
ימי השבוע וחמ״ח ימשיכו יוחר בעונג אכילה
דשת" קצת דהרי חם מחענגס בלמודם כל ימי
חשבוע ומזה חח״ד בשמיטה י״ל כן כי טעם א׳

מיהודה

הנד

להם" ונזה יצ*פ ס׳ ויקהל" ששת יעים •תעשה
מלאכה ,אז וגיוס השביעי יחי׳ לכס קודש שבח
שבתון" ע״ד מנח סל קידש כפול חי׳" ואי״ל.
ובשנה השביעית שבח שבתון יחי׳ לאיץ שבס
צח׳" י״ל אעפ״י שבכל השנה שובתי׳
ממלאכתם מ״מ בכל שבוע ושבוע כשבא יום
השבח ק׳ יה" ששים ושטחיה לקבלו ומכינים א״ע
לקראתו כבשאר שש שנים" וחיי׳ שאמר אעפ״י
שנשכח חז׳ שבת שנתון יהי׳ לארץ" ט״מ שנח
לח׳" תזהר •לקיים זכור• ושמור את יום השבח
צקישי לסם ח׳.
והעברת שיפר תרועת בחודש השביעי בעשור
"" .לחודש׳ ביום חכפורים תעבירו שופר
בכל ארצכם" עיין פי׳ רמב״ן דל דלפי רש״י דל
חייב כל יחיד לחקיע שופד ב״וחכ״פ" והנח בגט׳
מבואר שלפעמים נודע שהבי״ד קבעו יוחכ״ע
ביום אחר ממה שהרחוקים חיו מקיימים כמ״ס
בגט׳ עובדא גבי רבא" ומעשה דר״ג יוכיח ,ולפי׳ז
לפעמים נתברר אח״כ שלא חי׳ יהכ*פ בעשור
לחודש ,אבל עכ״ס הי׳ יום תכפורים ,כי מלמעלה
קבלוהו כמו שקיימו הרחוקים ג״כ ,ואתם אפי׳
מוטעים ,וחנה רישא דקרא דכתיב והעברת דדל
דקאי אבי״ד וחייבו והעברת שופר חרועח" בעשור
לחודש ,חייבו צבי״ר לפי מה שקבעו חס ריח
תשרי ,ביוהכ״ם תעבירו שופר בכל ארצכם לכל
זחיר ויחיד החיוב לתקוע ביום שהוא להם יהכ״ע
< qfשלפעמים יתברר אח״כ שלא חי׳ בעשור
לחודש שתוקבע בבי״ר.
במד-ר וכי תמכרו ממכר ר׳ פשה סעודה
לתלמידיו הניא לפניהם לשונות רכים
אמר לחם דמו מה .אתם עישין כסם שאתם
בוררים אש הרכים ומניחים אח הקשים .כך
יהי׳ לשונכם רך אצו לאלו לפיכך משח מזהיר
לישראל וכי תמכרו ממכר ,אל חובו כו׳" כיל
דמי שחלק לו היתיב בבינה והוא סומר פיו ולשונו
ונזהר מלדבר דברים להונות אס חנירו ,אזי צא
בלבד שמזכה א״ע אלא שמזכה את חנירו עמו
ומיד שאז״ל האי חיגרא דמיא לבידקי דמיא"
שכיון שהוא אינו דובר דברים להכעיס את חבירו
אזי חבירו •כמוהו כן יעשה ועוצר ברומו אחים
מלחונומיו ,וחיי׳ המשל כשם שאתם בורריס^את
הרכים ועי״ז מניחים את הקשים כך יהי׳ לשונכם
רך אלו לאלו ,ר״ל ע״י שחה ׳ לכם סס רך ,הסה
הקשה מעצמו עוח לו ממנו ,והנה בקרא דאונאת
דברים
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שבט

בהר

דברים ילד״ק מובא דחתחיל בל׳ רבים ולא מונו
וקייס בל׳ יחיד ,ויראתי מאלקיך ,וצדבריט חנ״ל
יפורש הימב דע״י שאחד בלבד הוא "יא שמיס
יגרום ששניחס המדברים לא יונו איש לחבירו,
והיי׳ ולא חוט ,ויראת מאצוקיך ,כי אני היא וכל
א׳ מרב במד חבירו ואתה נועל שכר עיי יראתך
שגרמת לחבירך ג״כ שלא צחעוא באונאת דברים
וליזיפך לחיפך ח? ,וחיי׳ לדמתי כוונת המדיר
אמר" שאמר כך יהי׳ לשונכם רך אלו לאלו כטל
שיגריס שגס מבירו ינוח הקשח ,לפיכך מזהיר
וכי ממכרו ,וקיפא דקרא ויראם מא׳ ,שהאחד יש
שני להקימו.
תונו איש אם ממיתו ,ויראת מא׳ ,יציפ
דיש כמה פממיס שהירא שמיס חס לבו בקרבו
בראותו ממשה ידיהם של אנשים המובריס מל
מצות ה׳ ,ועי״ז בדברו עם האנשים ההם בועה
כמדקרוח חרב גס כשמדבר בדברים אחרים
עמהם ,וגס מיז צותה התורה ולא הונו איש את
עמיתו ,אפי׳ ויראת מאלוקיך ,ר״ל כשיראח שמים
בוער בלבך ,וההפלאיה זיל מביא שהי׳ להם
בצוואה מאביהם זיל דגם כשידלשו ברבים להוכיח
לא יהי׳ כוונתם לצער איזה תעובר עבירה וכדו׳
רק הכוונה הזכה לעשות רצונו ימב׳ וכ״ז נכלל
ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאי.
א״י ולא מוט איש את עמיתו ,ויראת מאלקיך
פתח בל׳ רבים וקיים בל׳ יחיד ,נראה לפי
דכוו׳ תקרא להזהיר .ג״כ שלא יאמר איש לחכירו
דצריך אתה לירא מעונש המועל עליך ועיד
מקירת דין על חבירו לומר יפקוד על? כל מה
שפעלת וחרבה אשר אחה עמיד לקבל עונש על
מעשים אלה וכאלה .ושיעור הכתיב ולא תינו
איש איע בלשון לומר איש לעמיתו ויראת מאלקיך.
"ועשיתם את חקותי וכו׳ ועשיתם אותם
וישבתם על הארץ לבעח ,יצדיק
כפל הלשון ועשיתם ,ואייל משום לימן עשייה
לעספעיס ועשייה לחקיס ,דע״כ גם השמירה חייל
לכפלה ,ועכיב לפ׳ למה שכתבתי בקיד •לעיל
שלא מוכיח באופן להונות אח חבירו• בדברים
שמצערים אח נפש חבירו עיכ אמר חכא אעפיי
שהזהרתי על אונאת ■דברים אבל בכיז מחוייבת
בשביל הערטח לעשות ולהשתדל ולכיף בדברי׳
להביא את בניי לשמור ולעשות החוקים והמשפעי׳
וסלא תאמר הלא חשלום א׳ מג׳ עמודי העולם
כמ״ש התנא קפיא דפרק״א ,ומ?רא שעל ידי

מיהודה

חוכחמך מפקיד חשלום ,על כן בא מיד לוטך
בחנעחה אעפ״י שחכוף אחרים למצות תחורה
לא יסקידך מדרך .השלום אלא "וישבתם פל הארץ
לבעח׳ וכמו שחובעח פנחק חצדיק׳אחרי עשוחו
חנקמח וחתקנא בעוברי עבירה ,לכן אמוד שלא
יפקיד עי*כ חשלו׳ ,אלא חנני נותן לו אח בדיתי
שלף ,ואפקר חיינו ו׳ קעיעא ,כי' אין שלו׳ אמר
חי לרשעים ,אבל עם נאמני ישראל יה"׳ נו שלום.
עיל״ם ההמשך דחוקים מצות שאין יודעים
הנועם אין צריך שמירח ואזהרה כיכ
לעשותם לשמה ,כיון שחמבע בלא״ח אין מחייבם
לעשותם וכשעושה אותם פשינוא 'ודבר קל הוא
לעמוד בו לעשותם בלמי לח׳ לבדו ימב׳ ,אבל
משפנו"׳ שמבין הנועם לפי העביע ג״כ ,אצלם'
שייך שמיר ז ,וע״כ בחקיס אמר • רק ועשיתם את
חוקותי ,וצמשפעיס דייק ואמר .ואח משפעי
תשמרו ועשיתם אותם דייקא׳ ריל מעשו• שמירה
לעשותם לש״ש דוקא וע״ד לשון הקרא שכלעוב
לכל עושיהס דזיל לעישים לשמח ,וחיי׳ חכא ג״כ
חלשץ ועשיתם אותם מצד שחם משפנוי דייקא,
וחנה .אזיל בפרק״א בבול רצונך מפגי רצונו כדי
שיבעל רצון אחרים מפני רצונך ,ופי׳ זיל דהיינו
שיבעל הקניה דעת ורצון חרוצים לחרע לך כגון
רשעים וחיות רעות ריל ,ועדה עונה מרובה,
וחיי׳ חכא כיין שתבעל דעתך ורצונך בעשיית
המשפעים ,שאעפ״י שהשכל מחייבם לעשותם.
־תנעל רצונך מפכי רצונו ,ממי׳ יבעל הקניה רצין
אחרים מפני רצ'נך ,כפי׳ הטל ,ושזכה וישנתם
על הארץ לבעח ולא יזיקו אתכם לא נכרי׳ השונא׳'׳
וצא חיות רעות ,בזכות שתקיים גם המשפעים
לשיש ומכ״ש חחקיס.
וכי תאמרו מה נאכל ,וצויח• את ברכתי לכס,
• ועשת אח התבואה לשליש חשטס ,נ׳ תנה
ברכה שהיא מתקניה בעצמו ובכבודו שלא
ע"’ שליח הוא ברכח שאין לו קצבה ,ואים ק׳ צכאו׳
שאמר הכא שיברך אותם שהתבואה משנה הששית
תקפיק לג׳ שנים (עיין בכייק של מרן ח״ז נעחחיק
זללה״ה בתפער׳ למצורע מלכים ב׳ קי׳ ז׳ ע״פ
וחנה חיתי׳ כדבר ,הזח•) וייל באמת אילו חיי
חם חבועחים בו ישב׳ באמש חיו ראויים לברכתו
שתעשה עיי כבודו יחב׳ בעצמו ,אבל הלא תכא
מיירי מהאומרים חן לא נזרע ,מח נאכל ,ואינם
מחבועחים חאמחיים בה׳ אחד יתברך ,וממילא
מכמיד אינם ראויים להתברך מכבודו בעצמו אלא
עיי
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ףתשכ 1קצת יהחידי ה ק'׳ק לאמ׳שהחכם הנ 1טעה באמ«
אלשין ««שין ’כאמלס סרבל ת!עה נגר הרב1ל והסכימו

סר או כן ננע בכבוד הק׳־׳ק (רנה לאו כן כ  6מבא וישמע t
דבריה'ויאמ׳עד ה'כני וביניכם שאני לא נגעתי כמור
הק*ק ואס נגעתי בכבודם הריני מבקש מחילה מכלם
אכל משפטי ודיני עם ד'אנשים אשר נגעו ככבוד 'אמי
עמס למשפט נעמדה יחד והידוע? ט :עני ן עכשיו שלאו! ן
עכל על ההסכם גס שהפקיר עצמו כ .גרס שנדה נמוך
קהל ועדה גם שהם היו כ״ד והחניף • .כיו כנגד ב* ר ועו'
שאביו יעקכ שתק ומחל ומה לו לתבוע על עלכון אכיו
ועוד שהם ע&ו לש׳׳ם לככוד הרב זל וראובן טוען שלא
עכר על ההסכמה כהיות שהוא לא ידע ממנה כלל כי
גר בארק הוא ועור שה1א לככוד רבו ואביו נדה ולא פ
פיט כהסכמה דכל זהועור שאס נדה כמין קהל ועדה
אין כאן הפקר כחילי דשיזיא יורנו מורינו הדין עם ח*
J
I
«
י r!zj»jfrvn»,
J
J
ושכרו כפול ומטפל מן השמים ג

ידרוש הנה עכשיו טחנו .6תו תחתנו שלאידרש עוד
ויכנעתחת גזייתינז בא פן מר׳מדבייה שבל מה שעשו
<יה שלמלש׳ש  thלזלכיןפניו להכניעו ןא;י בנו ותלמידו
וחייב אני למחות על ככודו ולכן אם הס עשו הדבר
לס׳ש מכירכיש *היו י אס עשו הדכר סלא לש ש אלא ל
להלכין (להכניע ולפניה אחדתכלמי שכיהן לפניה מ
’הא בג .וי ושמתא ושלום על הפסולים כש:ו;ע האנשים

כאומרו שכיון לככח • הב' מה שהפקירו הכת החנגדת
כנגדו ומנעוהו חלררוס אי מיקרי אפקיר תא כיון שהוא
גדול העיר ואין בעיר גדול מ«« :הנמה מה שמדיו
ראובן על כבוד אב־ו ולכו אי מיקרי חניפ תא על בנירה
בתץ קהל ועדה :הד חס י•י; שטוען ראובןבהסכ־י•
הק׳אס מה שעת
שלא ידע כה אם הוא כטור בוה:
המנגדיס אדרבה אס חל נידויים או נידוי של ראובן חל

יהמה קחו ויכיאו הסבתה אחת ויקי א ז הש״־ן כתיבה
לאחר אשר כל איש ואפי'ת ח אשל ינדה לחביון כרכים

לחלקהא׳הכ׳א הזיא חתני לפה יייס
עדויות דגרסינן התם אין י ש-ץ•{ לא
את הבכת? חשיחלית וחכמים אוניייס ח

•יכקש החכם הדורש הנ 1מחילה ויודע היכ׳לחכס «f
ויאמר כ׳ הוא ח"( לא כיון לזילזתא על כבוד הלב
נ
מלילה כי מה לו עם הלב הס והוא לא הכירו אכל
נתפרסמה תויתו נקרב כל ישראל ומי הוא לדבר תועה
•גר הרב ח׳ו אכל הוא לשכת כץ כי כן לשון פין הוא
לש!ן חזל כאחים שק כערב׳ קילין לנביא שכיא והוא
כללן נחות כימן ל&כת ועל לא האמינו לרכל? וישלחו
לו שליח לאחר שיבקש מחילה ויען הסכם הנז אני לא
•טאתי מעולם על  ?1לשאכקש תחילא כי אני לשכת כ
כיוונת אחנס להפיק לנץ החושדים אומר כתיך יכיי
לאמל הנה ח&דוני קצת אנשים שנגעתי בכמד הרב ול
«ן*ו וטעט עלי שאבק מחיל׳הנה אס הייתי מדגי' בעצמי
•נגעתי ככבוד הרג זל אפ'כחוט השערה אלף פעמים
בכבודו
הייתי »כקש מחנו מחיל׳אכל אני ח׳ו לא נגעת,
(איתי את השאלה והמעשה א:ל
תשובה
חלילה ועכזלא הטו אזן נאדלכא סלחו לו לא ר שתכף
איועל׳עק? החכם השלם הזק
ככניסתו לכית הכנסת יקום על לגליו וינקש מחילה ם
ונטא כניס הוא הראש תם וישי ירא אלזיס אשר בהיותו
דורשבד*תאררע .הרב בישו אל גדול שמו מנהיר מש?
וינידו לז כדברים האלה או ענה לאחר אני מאה שהם
י6לש?ך זל אמל *!שין מישן והקהל חשבן עליו תועה «ה
«כקשי'ל?שפ  1כבודי לכתחל׳הנה אס לקנטר דבריהם
אוצר התכמוז
אני שלום וכי אדבר המה למלחמה ויבא החכם לבית
אדמה ולא עלה על לבז כיטונתו קיהלזללח*(
מכנסת וחשב לדרוש ‘כבול מילה שהיה שס (יקימו עציו
בכיו'הרב משיח קי והוא לא קידמה ולבבו לא כן יחשוב
ןעכלנ הדברים שעכלו כין הגזרים והחכם הכן יקיל לו
וישתק־הו וי־ציאנס׳ת כתפרן ואוי,ענה אחריין היחידי
<מ לחכי יודע ל־וע׳כת שאג .לא עשינו כל וה.לכבודנו
ידיד הי גס כני אדם גס בני איש חכם לכב ואחק כס ב
אלא לכבוד הלב זל או עג־ החכם הנו זאמר < pfלזה
כתור (חס ה העטה על פניו עק הרע׳טוב נחמד להשכיל
ואפ׳כחוט
 עסיתכל וההנכל מי שכ״ן לנגיע יכבו׳הרבהחכם המפואר שלם כל מודים כחרד ידידיה נרו'סייר
השאל ז כאשל כן עירו היכרי והשיב תפיכ׳נצחת ובת כל
השערה יהא מחורס !כשביל פלח להחזיק כמחלוקת לא
ונוכחת היות תשובת חכם גקי יורד ולן בעומקה סל
ענה דכיוכ״ס השבת השני קם לאוכן גן החכם הנו
ואמר לקהל חורי ורמת׳ ככר ידעתם וראיתם מה שעשו
הלכה ירצה גס אני לא אחשין פ׳ להתעסק בתורתי נ י׳ר
לא'מ נר כשכת שעברה כאמרסשעשו לכבוד* הרב 1ל
אשר ׳נא מלך ישראל איליו והח״ק בימינו ןמי לטנדול
כודאי הגח,ל שיש לנו למחות על כבוד הלכגי׳ז׳ל אמנם
כהרב הייזכהק כמהרל מלדכי נרו 'ותה מני יה יון < ק ל
א''מ כנר קכל על עצמו חרם שלא כיוון ח׳ו לגנות אפי
לעשות רצ;מ חפנתי (אשתעשע כי׳ג תו אשר חפנתי
כחוט השערה וענ ו לא הטו א ין לדבריו !כחש□" שהיה
ןאומ שהוא חלק תשובתי כה׳חלקי׳האיאהמה כס החל
מעשיהם לש״שלא דברתי דבר והנה נתין יחי השטע
אלשיך חיש«ן אי מיקר׳ מ״ז לעג על הלב זל כיון שקיבל
•מעתי מספרים לאחר הראית תה שעש־מ לחכם שלא
החכם הסלם נל״ו חדם עליו שלא כוון להצעיגאס ננמן

יהא מחויס וענה ראובן (אחר אדרבה זעו' חי שידע ב

•הסכמתם ועני עליה יהי נלכד ברשת החרס כ׳ הוא

ני

כאק ולא •דע ממנה חאזייה אח*כ ציוו לחזן ואחר
•נדוי שגדה החכם כל הקהל עט אדרבא וע'כ הנדזי חל
עללא-כן והס כסויים ויען יאונן אדרבא על העושי•
•לא לם*ש יחול הנדוי והחרם והשחתא וכו  .ויהי היום
•ועצי לב יחדיו הידועים ויכתבו הגכחה כיניהס לכלת"
דגר עם יאוכן ולשאת ולתת עמו ער יקבל עליו דינו
והיו מבריחים;ליחידי4הק’ק לחתום .ב?סכת; נא ירם

ןף)^ךן

ית

הגיולת ולא

משקין אמרו ניוחע&ה ככ כחית שפחה וכו' והשקו?
סמעי? ואכטליק אמל להס דוגמא ה-־יץהוכו׳ ולשי ול

במסכת כרכי ת פ׳תי שמתו רף י ט ע׳ח פי  inדינמא
השקוה על שהיו דומים להם הס השקזה סז!ו שמעיה
ולכא-רה
ואכטליון ♦ובני ב« של סנחליב ע כ
סיכא למירק אמאיניוהו ולא דנזה( לכף זטתוניזיא
דכוונת עקכיא היה לומר דכיקדהיו גרים גס הס הי•
נרנ׳ה להו דגר גנתגייל חשיב כייללאל גמול לכל דבלין

והב•
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והכל״ מוי * rfהגיורת גיושכת כעינישס כישראלית j
גמירה ולכן .השקוה אנללפי סבלתודעקכיא איןהדין
ק אין הכי נמי ישמע׳א (אבטליון ה(ו סבלי הכי דכן
היין (ההלכה(הטעם לפי סהיו ממשפחת נרים סברחס
כאמת לפי דעתם סבי היתה אכל הנא חולק עליהם
כיה <ס*ל דיש להבדיל כין ישראל גמור לנר ואם כוונתו
היהכ! נראה דאין מה שיסגנאיוכי תימא דסיף הוף
אס כוונת! היתה שהוא חולק לסכיתס לא היה ל 1לנמר
דוגמא השקוה (לנמר דכיון שהיו גרים כמותה לכך יז
השקוה והוו סכרי דישלאלי וגרים שויס סס
וסוס סגי כשיאמר מה ראיה אתם מגיחים לי משמעיה
גאכטליון מש׳יס דכש :פני חולק עמכם גס אני חילק
ע״הם והלא גס עתה יתס סרביס כנגדי שהרי חכמים
סס החולקלעס עקביס .־הוא פליג עלייהו הכי נחי חול ׳
עט שמעיה ואנטלקשנללמהסהזלירשהיוגריס לוה
•ש לומ׳דלעולס איש־אלך דלטובה גתכיין ולא לכזיתם
י■ ('!*®5והוכרח לצמק ששה דחכי׳ים הקשו« מנח מע&ה
סכבר נעשה מעשה ביגולס ט«7יהו דחכמי׳על ידי שני
גד לי המר ומעשה רב דאין אלס יכול לקלוק עליו פ
כדקיל בכולי תל־זד/לכך לא היה יכול לדחות כטענה
שהנא ח! לק עליה׳דאש היתה קכרא נכד שהיו סיכריס
כן ניחא דהוהפליג עלייה! כיכליגעס חכמי'אכל כיון
סמגשס מעשה סוב שין לו כה להשיב ולכך הוכרח לוש'
ולהשיכ דוגמא השקוה כל1מר אעפי שהיה מעשה רב
אין משס לאיי* ילכישהס היו מספחת גרים ואין אדם
רואה חנכה לענת! לכך הי• לא נהי דהכי הלכתא ו’5ס
הררןקושיא לחכתקדחימ'רלטנכהגתכוקולא לכיית'

ח"

וגר לתרץ ולומר דמכשיס חש( לאיתס רבדים לפי
דאעפי שכוונתו היה ליחות הקזשיי שהקשו לו ממעשה
שהיה הכי היה לו לעקטא לוח &אני קהת) מעשה ואין
לי לפרש וכמו שמנינו לפעמים כתלמוד (א'כ למה לו
לפלש יכריז ולוח יונמא השקוה ולהזכיר שהם כני גרים
דכמעט הנא גסת להס שזהו משפר אחר מטתן של ת׳ח
(כמו שנר'חפי חי שחת דמ׳יתיהתס המכפר אחר המת

כאילו מספר איירי האכן (פ? לשי זל המספר אחרי החת
כגג תו שלתת אחי ח־תתו וכן פ׳רש• &ס כ&מ׳יך על ה
המספר אחל מטת של ת ח שהם החכדע״ס אונותס
יותרעל וכיותס להטותם לכף חנכה דהכווג הוא דאין
לאדם להכריעס לכף חנכה כלל אלא לכף זכות א’כ
<ר דאין לה1כיר כלל איזן מוכה וגנות שהיה להסאעפי
סיס יה כן כאחת שכת "ת׳ כן היה אתל מטתן שהוא אחר
שמר חתו א«לספ באותו גנות וסמיך ליה חייתי הת'
תלמודאהאיעוכרא דעקכיא על המספר אחד מטתן
סל ת״ח דנראה דהכזנה היה לנמל דאעפי' שלפי האמת
ממשפחת גרים היו למה לו לעקכיא להוכיר יסיף סוף
«1ת הנא לאים לומר &ה<א מייספח׳גריס וכמאי דתצן
□מתני׳פ׳הוהב על אונאת דניים דאס היה כן גרים לא
י^מי ל• 5כגי מעשי אבותיך נכו' נר מנאי הוא להם

א’כ הכא «י’

כיה לו לעשבי לנח שאגי מעש יאבטליון
ושמעיאואין לו לעיש מדקוינןדכירש שלפי שהיו גלי'
*שוס הכי הוי סכי* יהכי הלכתה חשו חכמים לכבודם
והרגישו כדבר יהיה גנאי להם למלית הדכר להיותם
כני גרים ולכך עשו מה שעשו פנלעד לפי"רשי ול

י *

אל בחרס י3יכק,נר ו 5כתכ ו?ל

אחנס איפס ר לומד לע*ר דאיכא
טעמא אחלינא גס כןק5ת ד לפיכך נידמו כי זיז בכלל
מכוה תת הו א וכו׳ולפי שאחר שהיו גל׳ס לבד לא היה
חי*ב נידוי כ״כ שהיי לא אמכן כמכו׳ץ להלעע עליהם
אלא אגב גירא למיסיר סמעתתא ולא חשי!ע מיניה
כב גמת אמנם הסיכיר ס׳ה שנגע כככויס מפני שאח'
1ו»; 1נקלא מהפר
׳סעכ׳רו על שורת הדין והטו משפט
אחר מטתן של מ׳ת תדע דלאידן מהחא וצו' ולהיכך
"ואהדעיקר סןילזול שתפדס שהטו דין ומחקו 0״6
סלא כדין עכ*ל החכם הפיאק נרז גרא׳דכוונתו היא
לומר דעקכ׳א במה שאמר דוגמא השקוה דמלכד כאהל
שהיו גדים אמי שהטו את הדין ומחקו ש°ם שלא כדין
כאלו רצה לומר שאעפי 6הץ יורעיה שהדין כן שאץ
משקין את הציוות עכ1ה 0השקוה לפי שהיו גס הם
גייס ולככנדס עשו אותו דבל אעפי שאין הדין כן ג®
לפי דעתם עכו השקוה ותחקי השם ויוה רכר קש' תאר
כעיני מלטעמיס חיארכלשק מגמא השקוה א־ט מונן
ומחקו ש״ם עליה שלא כדין
זה הענין דהסו הדין
ועודדח״ו לאתהאכיאת כישראל שיחשוד עקביא כן
מהללאל לפני גמלי ישראל עחומהעולס שמעיא ן
ואכטליוןדאעפ׳י שהיו יויעיס שמן הרץ אין משקיןאת
הלנית עכו־ הס השקוה ומחקו ש״ש עליה שלא כדץח׳ג
אין להעל!ת על הלב נ&למא אס הי' סוכרים רחסקין
ושהדין ק ניחא יהשקזה לפי סכרתס מחקו ש״ש כדין
אכל אס היו טיכרי׳סאין הדיןקפשיטא שלא ה׳ומפקץ
אותה כאופ׳דמה שכתבתי כפי ר&י הוא הנכון לע׳ד
אל האכס הפיט'נר׳ו שהניא תה שכת*
ורא«ן/י
הערוך ן*ל כעדן רגם סכת׳ו׳ל דוגמא
הגאיה פי גרי 3אצמותה השקו׳כלומ׳סחעיה ואבטליון
סכאיס מטיפת גייס הס השקו גיורת להנא-ת שהן ת
חמביס כישראל ונמצאו מזלול׳ן בכבודם ע*כ והנס
המאה לשון זה של הערוך •כץ לאשורו כי הערוך פי
בפי רש^ליכונת עקכיאהיה לומר רשמעיא ואבטליון
לפי שהיו גדים היו איכרים דאגי סוה ליכ« 1לכל רכר
וחפוכ נמות! ולכך השקוה שלפי דעתם קהיה הרקולפי
זה היה וליול כככודסלת<1ת הדבל והטעם לפי שהין
צרים ומעתה מה שרצה אחכם הפיכק <ד*ו לפלפל <
ולהדהיב עלדכיים אלו נר'לי רכר קשה עד מאדאם
מפני שאלשין איני סובלו ואס מפני שאסור להעלות על
לב דכייס בהם לא כעקכיאולא כסחעיא' (אכטליון
חלילה עוד הביא החכם ספ־סק נרו תהסהכיאסעמך
בשם רכינו הא יי גאון יל ו ז* ל שאלי לפני רנינו הא יי ג
נא!ן זל אשכחןבפי׳ראית גנן רדונמאח* נבע א• הכי
משיבם
מפרשו רכנן מי צכע למאיטעמא אגקייה
הכי קאמר עקביה כן מהללאל לא אסקיי׳מי הגט' אלא
היו ח״ראין אותה שמא תודה שנטמאת (הראוה כאל(
מי סוטה הס כדר שאת'שלמה גורו חת הילד קקי ושלא
לעסית  Pאלא שם דרך מקיר'כדי שיתג ליז לו הסור
עכ ל הערוך יל והכוונה הוא שהוקש'להג הו רכ8ן&מנאר
הגירסא דגייש דונמה הש זיה כלומר שלא היו מי טס'

ממש משוס ישמעיה ואגטלין צמי סכרי כרעת עקביה
ד&יןחשקי את המיר'זייה שהשקו לאות'שפח'לא היו מ*
סי«ה אלא היו מי
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המצפה לשולחן דובירו .וטי שאשתו מושלת עליו .וטי שיסוריןבאין
עליו .וי״א אף טי שאין לו אלא חלוק א׳ :נ׳ אין רואין דין של
גחינם .חולי טעים .ודקדוקי עניות .והרשות :רבי טאיר אוטר אף
מי שיש לו אשה רעה ואינו מגרשה שנאמר ומוצא אגי מר ממוח את
האשה :שלשה כשהם נותנין גוחנין בעין יפה וכשהם נוטלין נוטלין
בשבח .הרשות ארץ וים :ג׳ דברים מעין העולם הבא .שינה .שמש.
תשמיש :ג׳ דברי* אין נכנסין לגוף והגוף נהנה מהם סיכה ורחיצה
—ותשמיש :ג׳ דברים העושה אותן דמו בראשו וקרוב לטיח׳ יותר מן
החיים .ישן ועומר .הקיז דם ועומר .טשטש מטחי ועוטר .וי״א
אף השותה מים ועוטר :ג׳ דברים אמרו רבותינו ו״ל אכל ארם כל
מאכל ולא אכל מלח ושתה כל משקה ולא שחה מים אכילתו רם
!3הה««»*1ןןן״ו 1חחילגה חולי טעים .שחרה ואכד־ 1ול4ה הלך ר׳ אמורה
אכילתו מרקנת וזהו תחילת רוח רעה .אכד־י והוזים נצרך לנקביו
רומה לתנור שהוסק על גבי אסרו וזהו תחילת ריח הפה :ג׳ דברי*
מרחיבין את הנפש .אשה נאה .ודירה גאה .וכלים גאים :ג* דברים
ממעטיןאת הזבל וזוקפין את הקוט׳ומאירין אח העיני׳ .פת נקיה.
ובשר שומן .ויין ישן :ג׳ דברי׳ מתוירין אח הנפש .בשר .יין .מרחץ:
ג׳ מאברין את המזונות .קול .צעקה .סערה :ג׳ צועקין ואינן נענין.
המלוח מעותיו בלא עדים .והמחלק נכנסין לבניו בחייו .והקונה
אדון לעצמו .וי״א אף מי שיש לו אשר .רעה ואינו מגרש׳ ואף
טי שיושב בעיר רעה ואינו יוצא טמנה :שלשה דברי* נאמרו בפוך
מגרר־ 1שער בעפעפי* ומפסיק את הדמעה ומעביר אח בת המלך:
ג׳ דברים נאמרו במתח .מטמטם אח הלב .ומסמא את העיני*.
ומכחיש את הגוף :שלשה דברים נאמרו בצפרגים .גונזן צדיק.
שורפן חסיד .זורקן רשע :נ* חכיפוח הן .תכף לסמיכה שחיטה.
תכף לנטילת ידים ברכה .תכף לביהט אכילה :שלשה דברים
נאמרו בגרוגרות .ממעיט אח הכשפי׳ .ומאיר אח העיני׳ .ומרבה
הזרע :שלש׳ דברי׳ נאמרו באשה .טפח באשה ערוה .שער באשה
ערוה .קול באשה ערוה :ג* דברים אין ארם גצול מהן .עיון תפלה.
ולשון הרע .והרהור :שלשה דברי׳ האוטו׳ נאנחים עליה׳ בכל יום.
על החור׳ ועל המילה ועל השבה שנתן לישראר־ :1ג* אין להם
מחילה .המתרעם עד־ 1מרותיו .והמדבר אחר בפה ואחר בלב.
והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יתירי :ג׳ דברים אפילו
עושין חשובה אין מוחלין להם .הבא על אשת איש והמכנה שם
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רע להכירו .והמתכבד בקלון חבירו .וייא אף המלבין פני הכרו
ברבים ואפילו בדבר הלכה :ג׳ הקכיה שונאן .האוחז אמתו בידו
ומשתין .ומשמש מטהו ערום .והמדבר דברי׳ שבינו ?1-בין אשתו
בפרהסי׳ :בג׳ דברים האדם ניכר .בכיסו בכוסו ובכעסו .וי״א אף
בשחקו :שלשה דברים טזקינין את הארם .הרר בעליה .והמגרה
חרנגולין בתוך ביתו .והמדבר ואינו נשמע :שלשה רירי׳ מעבירין
אח האדם על כבור קונו ועל כבוד דעתו .מלכות .ויצר הרע .ורוח
רעה :ג׳ דברים אמרו חכמים .יש נושא אשר ,לשם שמים .ולשם
ממק .ולשם זנות .הגושא אשר .לשם זנוח עליו הבהוב אומר אכלו
ול^ה ישבעו הזנו ול>יז יפרצו וסוף יוצ>ה ממגרת בן סורר ומורה.
והנושאת לשם מטון עליו הכתוב אומר״בי בנים זרים ילדו וגו׳ עחה
יאבלם חרש את חלקיה' חרש נכנס וחרש יוצא והממון בורח טמנו
ולבסוף יצטרך לבריורת ,והנושארת לשם שטים עליו הכתוב אומר
בחך אחה בבואך וברוך אתה בצאתך .ולבסוף יוצאין מטנו בנים
שטושיעין את ישראל :נ׳ דברי׳ צריך ארם ללמוד .שחיטה .ומילה,
וכתיבה :ג' דברים מכהות עיניו של ארם .המסתכל בקשת .ובידי
כהנים בשעה שנושאין כפיהם .והמסתכל בפגי המת .וי״א המסתכל
בפני נשיא כשהוא רן :ג׳ דברים מקצרין ימיו של ארם .מי שנותנין
לו ספר הורה לקרות ואינו קורא .וכוס ש?־ 1ברכה ואינו מברך,
והנוהג גדולה לעצמו .וי״א אף מי שרואה ספר חורה ואינו עוטר
בפניו :ג׳ דברים מאריכין ימיו שד־ 1ארם .המאריך עד־ 1שולחנו
המאריך בתפילתו זהטאריך בכיה הכסא :ג׳ עזים הם בלב בחיות
תרנגול בעופות ישראל באומות ,וי״א צלף באילנות .זי״א אף עו
בבהמה רקה :שלשה נבראו בלא חטא .עטר׳ אבי משה וישי אבי
רוד וכלאב בן דור :שלשה אין להם מחילה הנר.שהזר לקלקולו.
והבועל אשה גדה .והמוכר חרוטה לשם חולין :ג׳ אין להם קבורה
הנהג׳ מאידיהן של כותי׳ .והאוכל במקו׳ אחד ומברך במקו׳ אחר.
והמכבד בקלון חבירו :נ׳ דברים שאל רבי יהושע בן לוי אח מלאך
המוח .אמר לו וכשאתה נכנם לחולי כיצר אחה יושב אמר 1S
מראשותיו .ואר־־י רתשב בפניו מפני שאני יושב בפניו .וכשהדבר
בעיר אל תלך באמצע הדרך .נ׳ טיפות אני מטיף מן החרב מאחת
מת .ומאחת מסריח .ומאחת פניו מוריקות :נ׳ מפתחות לא נמסרו
ביד שליח ואלו הן של חיה ושל נשמי׳ ושל החיי׳ המתים .שר1
היה רכתיב וישמע אליה אלהים ויפתח אח רהטה .ושל גשמים
בית המדרש  -ב בית המדרש עמוד מס 125הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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מפתחות
 .פלוני בןפליג׳

ואמרושיחזרועושי המלאכהעל כלפנים ואס לא כלה הס עושים
ויש אומריב שאין מהיר ין זה הנדר מפני שיש לו זמן ועדיין לא הל
ויש אומריסשאע'פי שהוא מכלל כדרי שגיור! כיון שלא נעשה על

על אותם שהסכימושצא יקראשוס בעלמורהכשסחכס לא
לו ולא הדר כי אס בשמו בלבד ישב הרב זיל דהסכהה כזאת הופה

מיאי א׳ין לו ההרה הורה הרב ז׳ל שהוא ממדדים שאינם צריכים
 ,קנ״ח
התחת חכם לא פתח לחיטה כי'
קאלשהאדימו ששוס אדם לא ישבע בנזירות שמשון ועבר א' ונשבע

, ,
,
,
בטלה וגוררת עו! הי' ,
גס הסכימו שלא יורשה שום בעל תורה לנדות שום אש אפינו אם
צח
בזהו כתב הרב דגם בזה לא בחר ה׳הי'
משונה נקיק חרטה להסיח חכם א׳מורה הוראות שלא כהלכה

אי הוי שבועה על שבועה ולא חל או יקיים נדרו ויהיה מוחרם
קעיח
מהקהל כישן
_
ממן הסכמת הקהלית שנתקבצו ומנו אנשים לבער המכשולות
והעבירות והממונים הנז׳רצו לנטלחבו־ת אנשים משותפים ויצאו
אות□ השותפים מקהלתס והלכו לקהלה אחרת והאנשים רדפו

אחריהם ואמרו שאס לא ישכימו לבטל השותפות יגזרו ויחרימו
בכל הקהנות ויבריחוס לנטל שותפות□ ובראותם השותפים שבו
צקהלתס קם הא׳ונפבע מאליו לטלק השותפות ולמחרתו קם הב׳
יכך אמר הריני מקבל חרס על דעתכם נבטל השותפות לזמן פלוני
ועשיטא להו שהשותף הראשון ילך אצל חכם ויתידנו ואבעיא להו
אשותף הפני שאמר על רעתכם וטוען ששלא במתכוין אמר כן ולא
כרצונו כי אם כאונס שהיו מגזימים עליו בגופו וממונו מה דינו
י*קפ
סימן
איש שוגה ופתי נשבע מזירות שמשון שלא יעשה חידת עם אשתו
ושלאיגדשכה והקהלוה גזרו עליו לעשות חיות ע□ אשתי אם יהיה
נזיר או לא כיון שהוציאו בלשון שבועה גס שלא ידע הס טבה של
מידות אי נמי דהוי אנום על פי הדבר גזרת הקהלייכי׳ קפ׳ב
איש אחר היה ממונה בקהל ונזממ עגר דבראחי נקהל ואחר
זמנו השביעוהו הקהל להעיד מה שידע בפניהם ־ ואמי לו אחד
מהקהל שהוא חייב נדוי מפני שהוא עד א׳והלבק פניו ברבים
סם יהא הממונה במה שהעיד או לא ואס שכנגיו חייג על שכזהו
ך*
ואמר לו שחייב נחי סימן

זלכוהתיההרם

ונדרוכס □*וסימנים

מנק משמה כבוד ר׳ שהריאשלוניקיאו הכהן ז’ל הוציאו עליה
דנה לפסלה קהכהונה ימהריר משה בר אבא דנמדיגו זיל בשנון
הי ז ליבי׳־ה הכשירה ואידיו הרב הגדול מוה׳"׳י ?לון ז׳ל ימשוך
נבחאדהתרה וכמה רמים עמודי עולם שקלי וטרינכשדותא
(סלא המה בספרתי) ורב אחד מדמי מצרים נשא וכת ן בדברי
המסקהדהשוו המ׳ואת שמולא הגיר-הובא הפסק הזהכתרלת
א’
'
דברי רבים זצקק __________
ראובן שאמר לשמעון בתוך קול ועדה אסירלהתכללעמך בי אתה־
מק אפיקורוס ובמקום אלהי האמת תאמר אלהי ארסטו והלבין
_______  3ק
פגי חכידז ברבים מה דיט כי*
__
עי החי תעלה צריך שיבמג האדם כדי שיקרא רכס כי׳ ל״ב
יזכם שישלו שמפות עם הטייס ובכמה שבתות וימי□ טובים היה
יוע עמהס מזנות וכלמה שהיו מרויחים היה מחלק עמה□ כשוה
והעם מרננים ידז־דו אס ראוי אדסכזה להקיא הכס כי׳ ל־ג
דחוק למד לשמעון רגמה הקבלה ג שכיס שטה אחת ביום ודאוק,
נסע מהפת־ושמעון היה מור? ה .ראות אחר זמן חזר ראובן לעיר
ושמעון צא השיב אתר ימינו ומורה הוראות בפני ראובן ניד רמה
ל־ש
ותמה את דאיבן כל מהשי־כל מהדינו כי־
תת יזיע ספד בק רב נמעט שבירוהי ראובן ושמעון שישמע ט
טעבחיטם וידינס כפי השגתו אס יטל נדונם ולפשר ביניהם כפי
ד־י־יי^ ררו—£
**?vjוחייז
?V/P

ב״!,
־— !
ויסנוע היש־הל ימלכמה גזרות ושמדות והחזיר לדת ישרי! כמה■

בעזעשכשתתדו ופזרממזן רב במצית כאלו ופזר נתן לחניונים
עמי ישדתי צדקתו עומדת לעד עד יוס מותו וכשעה מיתתו
התודה על עינו מגי כמה יאודיש כבכי והחכוני׳אס הותר לקרות
אתבציד ששית על ש□ מיהם ני ת;הג האשכנזים לקיזוז עמוד

קיט
י מרבנותוומגלהטעיותיובטובטעסודעתהי'
ארוה א׳נתייחד עס ארוסתו זמן רב ואח״כ נא איש חיהוא ואשתו
ופתוהו לגרש את ארוסתו ול קחת את בתו הכליא הרב ז ל לנדות
ולהחרים הס והמחזיקים בידיהם ושלח תשובתו הרמתה לפטראן
קיר
קימן
משיכה פנית לרב ז׳ל שלוחה לפטרא׳ן על כי המפתה והמפיתה
בראותם חרס הרב הגזיה והחתום קמו על אבי הארוסה ומרטו
את זקנו וקרתו קדחה בראשו וקכ״ה תבע ביקריה ובאהרן התנאף ,
ה׳מאד להשמירווימת במגפה לפני ה־ והרב זיל מוניחסבדנרי ־
שלוס־ואמת ויד הרב נטויה ליער מביניהם המורדים והפושעים
ומוסרי□ ממונם של ישראל וגופם בדברי מוסר ובגזרת כתיש דברי
קפא
פיחכסחן
תשובת הרב זיל באיש אחד בכן של קדושים שבזה וקפד אחד מטתן
שלתלמיד חכם שחייב עונש גדול וצדקת אביו לא תצילנו מרעתו
קלב
הימן
תשובת הרב ארוכה ששלח למצרים להוכיח לחכם נסיה שלא כדין
בג־ או ד׳דבריס הא־על יאודי שטבע במים שיש להם הוף לפי דעתו
והתיר את.אשתו הכ׳שהתידאשת משה הדסי בעדית גוי מלית
הג׳שנסמן־לרב
ולא חשש לעדות יאודי שהעיד שקבלו בביתו
בקצפו וכפפו הד' שהיה משולח לנדות ולהחרים בכל שעה גס אשה
הנטענת על אדם ומת שאסרה על אתי הנטען ועוד דברים ומעשי'
.. .
אשרצאיעשוכימן .
תוכחת מגולה וקולהכקולהמילהודעת שלמיה ברוד׳מללו להוכיח
במישור את הד* בנימין זאב במה שהודה בקצת מראותיו דלא
כהלכתא ראשונה בק^ריזיירא׳^יחיאודיא׳במקוסת* למכרה
ומכרה שס ולקח פרחים מסיה למיס הפרח כמנהג המדינה וכבאי
למקום נעל המעות ראה לתת לומעיתיז כמנהג המקום שמכרם
הב כענק כלאיםבציציון
ובמקום בעל המקוםשוה נ ה הפרח

וכהנה רנות עמו וכתב הר׳מימין תשונה מלחה לרב זיל משיב
והרב ז’ל אזי כגבר חלציו בהרבות תניעה.
במה שפסק הרב
יבקשת מלחמת התודה נלחם נו אבד ושבי* כל תעתועיז ושקד ־
קצץ'
מליוונדדאוכלמתוךפהולתכימן
הרסת הפר תורה ובס ששה סימנים

קפיתודה שנמצא פסול אס יתחיל הקורא שיקום החתיוממקוס
ך
שפסק הראשון אומראש הפרשה סימן
ה׳ת שהריכי׳ן כלו כתו דלתין או שהדלתין כתו דיכיין איך היא

צ'
■ ???5י0
ס ת שלגוילשחסרו כבתה מקומית תיבתז ופסקים ובידו ממט
כמה שורות עד שנתלבן מקום הגרר ונעשה ממם כמו קלף ומעטו

« ״«

סית שרגל ההיא השמאלי ניגע למענה נגיעה דקה ובצד ההיא
אזכרה דבוקה .ברגל ההיא אס יכול לברור רגל הה׳א וכתקק זה
נעשה השס שלם וכשר דאין כוונתו למחוק אלא לתקן בס אס מחק
כל ?יגל וחזר וכתב ולא אמר בפי 'הייני כותב לשם כשם אי אמרי'
כיון תתקדש השם מתחלה בתקון זה חזי־ בקדושתו מאיליו ועוד
כיון שמוחק ומחקן ע*מ להכשירו אין לך לשמה גדולה מזו וכמחשב'
נ׳ז
גרידא סגיא כלי דמי או לא כי'
אסיקחשליחצבור הסית עלזדועותיו נימין אובשמאל ובלכתו £זכ ן
קעיה
אס יוליכנו על ימינו או שמאלו כי'

סית שנמצא לעיני כל ישראל נשלם נחלק ג׳ מהדף זיש כמו ח׳ או
ץ׳ד>
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מצרפסול־ההטבע ואנשי הקהל גוזרים ?וליו שיפרע סי'

לאו ואס חיל שנאמן אס הרויתאותה^ע׳למיס ממון הרגיז חס י;/
לאחיו לוי חלקנאותוסדיוחאולא ואתיל שאינו נאמן אס צריץ
’ לישבע ויש עדים שהוא חשוד על השבועה מה דינוסי׳י פ ן
לאוקשמתוהשאייאחריונת׳ץונהובכל^צוואתוצוהשיתכולשמעון
מי^לנמס ושלאנון היהנדדן רחוקה וטובי הקהל מסרוככסי-המת
ביד לוי שקבל עליו לפרנס הנערה עד שתגבר אחר ימים נא ממעון;
ותנע מאנשי הקהל שיתנו לו התיק למיס הנן ׳ואמרו לו שילך ■אצל
לויונתנונידושטר הצוואה ולויאומרכיגבל פרטי הצוואה׳ כתו^
שהיה חייג לפ׳ופ׳וע׳וכשנא 'אצל שמעון אמר תנו לו משמע שהוא
לשון' מתנה ודין אוא להוציא ממתנת ש מ למזונות הסן ופרט״ם
.ק*א
־•־ "אחדיס-שיתבאדושם&י'
לאובן מת והשאירי אחריו קרקעות ומעותואלמנתו קנתה מהמע^
עה־׳קרקעוח :ומכרההכל לשמעון אחיה והגיע קצה ליפסרמן
העול□ והורית איך אין מכל ככסיהומנכסי נעל׳זולת קצת חפצים
ושהם לבדם הסשלבנההימו׳לוי ומתהוקמויורשי היתום ותובעי*
מתים שקנה שמעדן אחיה וטוענים שהאלמנה לא תשנעה נעוד
שמכרה שלאגפני נידאפי’שלהדיוטות ושלאנתן לה הדמים ג_0
טדעניס יורשי יזיתוסשיטיצו ביד ידס על כל מי שיש נירו מנכסי
ד^וקולאה אשתרויתנגו הנכסים ביד נאמןעדיגדל היתום ויזכה,
בשלוושמפון שועןעל מכיריו הבתים כיישנידושטרימכירה כדת
ולענין
ישראל וכפי מימוסוהודית אחותו אין קבלה הדמים
השבועה טוען כי יש לו הודאה •הודית אחותו שלא השאירה אחריה
;כי אס דברים הכתובים בשטר ההודאה ושאין לולישגעצאלו ולא
ק’י
•
לאמו הדין עס מיקי'
ראובןצוה מחמת מיתה והקדי׳סך מעות לישיבה של ידושלס שהקרן
י יהיה קייס והמידות יתחלקו לנכי הישיבה המ׳וצוה ייכיה הכלילעי
ראות האכטרופו' ובא הממון ליד האפטרופו׳וקמו קיצת מיורשי
המת ותבעו מהאפוטדופו׳שיתנו להסולקרוניהס ההולכים עכשו
וקצתהיורשים,
לירושלים שציון שהם קרובים הם קודמים
טוענים שכל מי שיהיהיומר ראויויותר נצרך הכה .נהם ואס 'לאו
יקיזו כל אחלחלק הירוש׳המביע לו מזה ההקדש ו<זס.יתנו'נירושלס.
למי שירבו והאפטרופוס׳ טוענים ,כיון.שצוה המקדיש שהכל יהיה
לפי ראותם והממון נידם שוב לא לשאךליודשיט בזה ההקדש זכות"
נללאצא הם יחלקוסליותר ראויים שיהיו נישינה נין שיהיו קרוצי**
’' למקדה אורחוקיס מהו סי' .. .,י ..
משובה עלעגין מחלוק׳שהה'כק״ק ארטא על ענין ירוש׳ס׳קי׳ח
אשהאחת השאילה לחברתה בגד א׳ללצוש ללכת למתזן ונגנב הכבד
במרחץ ומלת מגד לא היתה שס במתון אם חייבת נתסלומין
אז לא ואת״ל חייבת כתה תשלם בשוייונה ולמי נופלת השטעה
ק׳ת
כשימנו ואס נאמנת הבעלאו לא סי'
ראובן מת בלא בנים ויש צי קרובים גןאטץ אמנם יזם קרובים מאס
אביו ואם היורים ויש לו קרובים גס כן מאמו איזה מהס קודמים
ביימה קחני אביו קודמים או דיצמא כיון •הכל קרובם מצד אס'
יהיז«ךו3י אמו קודמים לקרובי אסאניושהסיותררחוקי׳ס' ק*ז
דאובן מת והניח בת מאשתו הראשונ׳ובנים מאשתו השניהוצוה
שיתט לגתומעדית עזטנו ששה אלפים לבנים וקרובי הבת תובעי*
המעות הנזילהדויח נהם איזה ידבר בעד־ נשואיה ואפטרופוסי ה'
היתומים איכס רוצים למתסלה עד זמןנשואיה אסיש כח בקרוני
"י 'קצ’א
הבתלהוציא המעות הנו׳מידסחו לא סי'
ו" י
י

חלכאזאפטרופום׳וגביית חוב יבם לסימנים
*

׳״

׳ .

■*

W Jafc

.
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נ^ונמי־נשבע אם צריו להיות כתוב בפנקסו סי'

נ’א

• « aצזא*סיו אפגותעוסים פ׳־נן ע־ ופ׳כן פ׳נחכי־ת אמו נפל

&פק מאחד שלא הזכיר •ס אפטיופוסות לאשה נראה שלא מנה
אותה אלה שתהיה בעצה בלבדוהממון וכל החשבון יהיה נרשום
•מע?
האוטדוטהמאויי^א היא עקרוה© ספלים לה כי׳

הלכות מסיםיארטנ*ןח ובם סימן א'

.

^שאתד מהשוט'נ^ריהקהלנסתמא ואנשי הקהל תובעים ממת

•יי® *י"} ’־־״ו־״ו ־»«*־■’

*״״״®מ
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׳■ הרכות נזקין והבלות^ורות ובם ה׳סימגים
אשה אחת שאלה משכנתה כלי זהב והפסידה אותם בפשיעה וזאת
האשה השואלת חמנית ונושאת ונותנת יותר מבעלה ושולטת בבית
יותר ממט אם תהיה חייבתלפרוע מ־יך או נאמר כיון דאשה וקטן
הגיעתם רעה שיכתול עצ"האשה׳שטר לכשתתגרש או תתאלמן
ציא
שתפרע מה שהפסידה -סימן
לאה שאלה' משכנתה שפחה להקים שק מלא חטים והשאילתה ג
גבירתה ואמרה לה לכי הקימי שק השכנהוהלכה השפחה והקימתו
ואחר כמה ימיס'חלתההשפחה.ואתר«ל'ימים או מ׳ מתה השטחה

וגבירתה טוענת נלאה בסבת הקמת שקן חלתה שפחתי וממה ת
תפרענה לי ולאה טוענת לא יעתה בסבת הקמת השק שההדגמה
ימי□ עמדה בריאה אחרי הקמתו  ,ועור שאת השחל^ אומה לי
ואמית לה שתנא להקימו סי'
בענין המסורות חרב חגורה וחרם גדול ונורא אזן וחיך מקן הרב
י31כ
v
ז״ללבלישעו לפסלה סי'
.
מי שהלשין נכסי היתומים לערכאות וגורס להם נזק חייב לפרוע
קס'י
לה□פל מה שהוזקוושב ורפא לו סי'
דיין הקהל שחייב נליעל אחד בדין ואיים אותו שיקח נקמתו ממט
ובלילה עמד הרשע הוא והכהו הוא ואחר עמו ונפל למשכב מחתת
ההכאה והגיע לו נזק וצערושבתממנה והחולה אומר שאוהו ?בליעל *
הכהו אלא שאין לו עןיסוקגאעכגה ואומר שיקבל חרם ושבועה*
שהוא לאהיההמכה והואחשוד •בשבועה מה דינו סי׳ ריג ז

ביאור ט^גידחאבריתית שמעתות מפר׳}6ים ופוסע?
-.ובהתשעהע^ר סימנים
כיאוילשון הר׳מהדיר אליה מזרחי זיל בהלכו׳ חנוכה שהקשטואיך
הדליקוהמטר׳שהיוממאי׳כו׳והשיבטהדציקןבפשוטי כצי עץ ס׳כיג
על ינה שכתב הר׳הנז׳בפיו הסמיג בהלכו׳סוכהזיל כתב הסמ״ג
התוב נפרש׳אתורנטיויוס לחרש הזה וט׳אעגיב דהאי קראבמצו'

החג קא מיירי כו־ח׳ת נקט ליה הפא משוס דמהאי קרא למדו דדל
 ־ -כו•
■ •״ .לפסוללסכדסי' •
נמה שכתב הטור נסי׳ציא וה״ה אם אמד הלומי מנה ופרע לנעל
חוב זה אומד נתתי וזה אותר לא קבלתי אם זההדין הואבחניפי
י -מ״ת
דוקא או אס ישבעו שניהם סי' .
ביאור הלכה ראשונ׳דקדושקמאי איריאדתני שלשליחכי שלשה ע״ן
שאלה בדברי רז״ל איך עשו פועל מתרומה ואמרו מודמין ולפי
עיט
דקדוק הלשון היה ראוי לומרתריהין סי*
ביאור סוגיאדמסכת ביצהנפ׳המביא גנימתניתי׳דמביאיס-עציס
מן השדהכו׳איבעיא להו היכי קאת׳כל שסי«ך לעיר סי**5 •-
ביאור דנריהתוס׳פ״ק דבתו׳גניולדרוש להודאונס שדי סי׳־קמים
 ,נגיאודדברי התוס׳בגטין גבי הא דאמרי׳נקבו באח וטפו בוטה
חוצה לאק בו׳ כתבו בתוס׳למאן דאמר בה עור והרוטב כדלעת
קמ׳ו
הנטהגה בעציץ שאינונקונכו׳סימן
פי׳הלכה דאקמשלחין אגדו׳ביד גוי בשנת ולהודיע מ כוונת רש״י
'׳זהדמנסז־לסי'
בענין לשוננו הקדוש מתחיל בגנות כתבי הדיוטות ומסיים מגח

קמ״ח
כתיבתנו הקדושה סימן
פירוש הלכה דפיקדפסחיס על פסוק לאור יקום דוצתתי'" קכ׳ס
ק*ס קס״א קסב •
בביאור הלכה דתטר דפ׳כלשעה סי? יי•
ביאור מאמ׳רש״יבשעור בית כורשהואל׳ניתסיא׳מנ׳עלנ' קע’ט
ניאו׳צשון סר׳ןבפ״ק דקדושין עלמימר׳דצפתא כו׳הי׳ קפ־ו
מיאו׳ענין שוטה שאתרו ח׳לשאיןגטו גט ואק קדושיו קדושין רב .
גניאור לשון הרמבסשכתב בהלכות שחיטה זיל השוחט בשבת וביום
הכפוריםבשוגגאעפי •וכז-שחיסתוכשדהסיצ  -רייא
.ביאורמאתרשאמדו במגצהפ ק אנייכד אבין ורב חגניאנראבק •׳
ר,•,־
־
•תחליף קעודתיהו להדדי ט׳כן׳

;to
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זקן אהרן סיטן כר כת

איסור צהתוי־ ולפעמים יגחבשומחמתחוסדיעתם שלא ימנו
מרי המחבר ויבאו צירי טעות ע כ ועל כל פנים בנדון שלפנינו
וניפידעבפצוגתאדרב חסדא בספק נגע במופרקת ידע בודאי
במדאינגע וכ ם בחיץ־ שהלכה כמותו וכן דעת המרדכי ויבינו
יקד ורבני עולם ־ והא דקאמי והלכתא כרב חסדא נששנר בה
עצמות לאו מקא מפרשיי והר&ניא שכתב זה הכלל אין תולין
להקל הלא בששבר בה עצמות ויומה לו אבל מסעי! אין חולק
היינו לשטתו פרבחסדא נספק נגע בעצם המפרקת מכשיר *
יכתבז׳ל דרבחסדא תרתי קוצי אית ציה חדא דעצם ומפרקת
עגמה ספי מעור ובס תלינן נופי ועוד אוזרת דאימור נעצם
המפרקת עעולית הצכתא מתיה בקולותיו דאפי׳נגעצא תליק
להקלולאעוקימהך קולי כתב מה שכתב שהרי הוא כתב שאס
כחודה תלינן והא לא דמי לשבירת עצמות כלל • ועוד לחלק בין
עקום גבוה לנמוך ־ ועוד כי הריניא עשה שתי קולות מדברי רב
הפרא שרבחסיאאמר שנר יזק׳אבל מכה בעצם לא וכ״ש סכה
בקרקע שאיצו קשה כעצם א’כ אין צריך שבר וצא עצס אס כן
«מע מינה שעצמות דרב חסלת לחו דוקא אפי' צהרשביא אלא
«'כ לומר שדעת הישב״א צאפוקי מודאי דסליקא דעתיה דרב
חמיא שאפילו הכין נגע נעצם המפרקת והכא שהוא ודאי,או
קפק קרוב לודאי וכש שנעל השאלה חומי שדעתו נוטה שכל
בהכאות היו בחודה יומר מגבה אפי' הרשב״א מודה שע כ’היו
בהכאות בכל הצדדים וצא דיל לסכין שנפל םע'כ אם צא נפלה
בחזיה אבל נפצה נגבה צא הגיע לחורה כלל ואפי' כשלא נודע
סנפלהנחויההיאספק נפלה בגבה ואינה בחודה כצל אבל אס
ביה ספק אם הוכתה בשני צירים או בחורה לבד עשיט' שתולין
להקל • ועדיק אני אומר אעי׳היה הדבר מחלוקת בקבפוסקיס
«1ר עשה מי שעשה על דעת קצתם מה שעשה עשוי כיאמרינן
ויעבר כמי עני רדעני כמד ענד ־ ובפרק אלו טרפות אמרינן
לעולם הלכהכבה ואעושה כ*3ש עשה • ואעג דאמדק בעבודה
ורה «’ק בשל תורהכלךאחי־ המחמיר ובשל סופרים הלך אחר
המקל• שתי תשובון בדבי חיאדהא מלתאלאמתאמרה אלא
לגבי תנאים וחכמי התלמוד שמהם תורה יוצאה לכל ישראל וסם
חקרו ודרשו על כל מלה ומלה תלי חלים של הלכות אבל לגני'
ולא יחשוב ארם שיניח הרי׳ף ודש*י
אחרונים לא נאמד *
והרעב ס והרמנ״ן ויתפיס דברי העוסק האחרון שחולק עמהס
שאולי לא הבין יבייהס * והב* נמי דהתס נמי בלכתחלה אבל
בדיעבד שכבד נעשה מה שעשה עשי‘ שאפילו לגבי איסור אשת
איש כתב הרא״ש בתשובה אע פי שהרמנ׳ס כתג כי אמי*ה מאיש,
עליכופק להוציא ר׳ת וד״י כתבודאין כופק !ראייתם בחרות.
וחזקות • וכיון דאיכא פלזגתא דרבתאתא צמה נכניש ראשנו
ונדבה ממזרים כו' עד אבל אס עשו בדיעבד מה שעשו עשוי • י,
וכיוצא בזה פסקו התוס׳ע’ מגלתין גני הא יאמרי׳אמי שמואל
בלכה כדברי המקל באבל וז’ל צא שייך הלכה כדברי המקל
אה׳׳ח 4567ג2ובאמוראי •
אני חוכך למצוא דברי חפץ וכתוב יהר אמרי אמת
שהגע עצמך שנפלו אבני׳וחול על הסכין היאמי אומ׳
שלדעת סרשב“א כיון שלא דאינו שנפל בחורה צא תלינן להקל *
וכן אס נפל הסכין וננעץ בארץ ישעי שיאסור כיון שהכה בכל
גרדיז • וכזהכאנמי הכל סזודים'שהכה בכל צדי הסכין ואין
והאמת שלא נתנה
כאן ספק נגבי חודה כצל י'
הורה למי שאין לו שכל ־ ועל כי וצא בזה אמר פיק משאין על
האנוסה אמך ר' יצחק מאי יכתיב רע ידוע כי ערב זר ושונא;
תוקעים בועת רעה אחד .רעה תבא למקבלי גייס ולעורכי של.
ציון ולתוקע עצמו בדבי• הלצה ומפריש כגוןדיינא דאתייינא
לידיה וגמר הלכתא ומדמה מלתא למלחא ואייו ציה רב וצא א ויל
שאיל מניה /הכה גלוחכמיסנזה שהדברים אינם מוכניס לכל,
אדם ולא כל מאח ספר קורא וצא כלחעיין יודע ולא כל מי'. .
שרוצה ליטול את השם יבא וימול צי אין כל חוגר חיב ישא<
לקטול אק רוח היא באנוש למגרסוהדר לסבי• ־ וטוב הסברא;
עקתאלקים ^א טלא אראה געה אמים קורים בל ימיהם וכל

ל

עוד שמזקינים מממשים • ואם מאמי לחוערא הזרה זהו ישע
ערום שמקל לעצמו ומחמיר לאחרים וצא עוד אלא במקו׳סדקוי,
להקל והוי דיניז אם בא להקל נקי׳וקן מערא והכי אשכחן מדו*
א״ל שמואל צרב אכול משחא ואי לאכתימא עליך זקן ממרא
ואטרח עצויה ואכל • ואלס סס דרכי הת!ר*ליושבים לפגי ה‘
יהיכסחרה ואתננה קרש וצאעוקיממי שלא קרא ולא •כה וצא
עמש לנר מטה ובירושלמי עוד אמר ר' אצעור כשם שאסור
הנה זאת,
לטהר את הטמא כך אסור לטמא את הטהור "
חקרמה כן היא • ומי פתי יסור מסנה חסר לב אמר לא יאכל.
תרנגול דנרירא לן מצתא יותר מניעתאצבכותחא " אמנם כל
קקן «ק!יק ושומע לי ישגת בסח באס אליא קלוי :
יל זולל
□ FOה ששאלת□ עלענין יאונן שאמי נקהל
רב לשמעון אסור להתפלל,
עמך כי אתה מין אפיקורוס • ואחרים בהתפללם יאמרו אליף
אברהם ואלקי יצחק • ואמנם אתה תתפצל ותאמר אלקי איסטו
כזאת וכזאת אמר ראובן בתוך קהל ועדה בכת גדול ומזימה ‘
שפוכה בפרססי' ובכנועיא צווח ככרוכיא פתחאתןפיהז ויקלל
ולא חשש למצבק פני חבירו וחרפה צא נשא על קרום:,
אמרינן בע׳במה בהמה יוצאהיאמי ר׳שמואל
בר נחמני האומדראונן חטא אינואלא טועה
ודוקא ראובן ק יעקב אבל ראוס זה חוטא ושוטה ומוציא דבה
הוא הוא כסיל ומחינן ליה אמוחיז בסילא דלא מבע דמא
ואע ג ראמדיק בקדושין ע״ק האומד לחבית עבי יהא ממי
ממזר סופג את הארבעים רשע יורד ,עמו לחייו משמ׳דהקורא
צחבידו רשע אין ב״ד נזקקין לו היינו רשע בעלמא כגון שישבר
נלאו גרידא כיאמר בפרק זה בורר לאניי רשע דחמס בעינן
והיינו צאו גרידא ♦ וכן גבו ציה נרבית דקאמר האי רשע הוא
וכו'אבל לקרותו מק ואפיקורוס נזקקין למיקק ומענישין
אותו " ורקיק מההיא לפרק הזהבאל תונו איש את עמיתג
באונאת דניי׳הכתוב מדבראליאמר לו זטר מעשיך כראשונים
והמכנה שם צתניוואע״ג דרש ביה הוא מיורדי שאול בצי יעל
והמאנה את עמיתו לא מקרי עמתו • ואס האותי* אמת עמו
כל כך גדול כ״ש האומר טקר ומוציא דבק כדאיתא פ-ק יש 3
בערכין אמר ר׳אצעזר ק פיסה כמה גדול כחה של לשון היע
ממרגלים• ומהמי־גציס שלא דברו אלא עי עצים; ועל אבנים
כך המוציא שם רע על תמת על אחת כמס וכמה ואפי' שלא
בפניו כש בעניו יאזילסומק׳ואתי חיודא • וכצוה ביש לוחמי'
דההיא מעשה • אכל האומר שקר אין לך עונה שקר ברעו עד
סקר כמוהו ומבייש אתתבירו ברבי׳שענשו גיוללנזקקין צו מל
מקום וככל זמןומכל כעי המבייש והמתניש • ואס המתביישילת
שתורתו אומנותו או אעי׳אינו אלא קובע עתים לתורה הז«
בכלל מבזה ת’ת וממנו אשמתיה ואעי׳בשויס כימשמעפרקמי
שמתו רתק על שני מקומות מניין על כבוד הרב וכלן שניט כ
במשנתו עד נפק יק ואשכח תלת המספר אחת מסתו של תלמידי
חכמים מאי היא דתנן הוא היה אומי אין משקין לא את סבמז־ת
וצא את המשוחררת אמת לו מעשה בכרכמית שפחה משוחררת
והשקוה שמעיה ואבעליון ואמר להם יוגמא השקוה ונחהוןוימ
גניוי מפני רמז בעלמא • ועשיטא שבחייהם תשגור * וכן כתב
הימב ם הממה ת׳ח אפי׳אחיי מותווב״ש זק״ו אם המבזה סיס
עם האדן שיש שם חילול התודה דמי• אמי זעיר׳ לרבה אנא ר3
מינך איקטעו שכהון דנני נשא ונעשת סתור׳פצסתד ודרכם 6ל
עמי הארץ דחציפי סובא לגבי תצמידי חכמים • וכראמדיקע*
חומי בקדש כליו סל עס הארז טמא ואס עתה אומר לו טמא
כלום משגיח עליך • ולאמוד אלא שאם אתה אומד צו טמא אומד
לך שצי נוהור ושלך ממא^לעי צייא •
אני אומר שזה המגדף לך על שמעון לנר תלונתו אלא \\c
; על קדושים אהד בארץ שהרי הוציא לעז על הגאונים
ועל מחכמים הראשונים שנתעסקו בחכמ׳כדבינו סעדיא גאון
ורבייהאייגאקוהחכמי׳אחייהס כאבן גבירול ור׳יסייה כלוי
ורב• אגרהם קעזיא וסרמב׳ס ותמני כלדור וחי■ שב«
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מגדל לתלפיות תלפיות לסכור פי דוברי עתק כנגד ח וי• תנו
הקרושה • והימכ״ס כתגכהס הקדמותלאמת מציתות השי.ת
וחכמי האומות העתיקוס ופירשו אותם ונשתכחו נהם והכיא
מופתים על סתרי התורה וערשיה והסיר מבוכות רכות מלב
סאנשיסננוכו בם ראשונים ואחרונים ע ר צמוי תורה מה.
■תשעלאפיקורס וכו' • וכבר כתבו החכמים מקונל אצל שיכינו.
הקרוש היה בקי בכל חכמה והוא הכריע ואמר שניאיס דברי'
חכמי אומות העולם מדברי חכמיישראצכענין חמה שמהלכת
ביים למשה מהרקיע ובלילה למטה מהקרקע כיאיתא כפשתים
ערק מי שהיה סמא ושמואל ירחינאה אמר נהירין לי שבילי
דשמיא כשגילי דנהדרעא כר מטככא דשביט^דצא ירעב כדאית’
בהרואס וליכא למימר דבקיאותסהיה בתכתת הגלגלים והיינו
תקופות ותולות דאמיבשנת ערק כלל גדול כל מי שאינו מחשב
בתקופות ומזלות עליו נאמר ואת פועל ה׳לא יביטו ומעשה ידיו
לא דאו יהא כוכבא ושבים «חכמ' התולדת הוא והס היקראי׳
טכניס בעלי׳הזננות וכוכניסמדלגיס כמו שמבואר באותית
השתים • ונם כן היה רופא טבעי כמו שבא פ-ק השוכר שמואל
יריחינאהאסיאדר׳היהחש ליה ר׳נעיניה א׳צאמלילך סמיא
לאיכילנא אספר לך משטר לה יכילנא וכו׳עד אמי ליה אכא
ח
חזינא בספי־יהדאדס הראשון וכתוב ביה שמואל ירחינא
חכמים ליקרי ר׳לאאיקריואסותיהדר׳על יייא תהא וע'כ
למיד חכמת השבע שאי אפשר להיות רופא אס לא ייעיהחכמה
ורב פעא נס כן רופא מובהק הוה כדאתר בדיה פיק יבהונא
בדיה לרב יהושע חלש על לגביה רבפפא חזא דחליש ליה עלמ'
איל לצבתו ליה זודיתא לסוף אתפח וכו׳ור׳חנינא רופא מובהק
עוה כראמר פ'ק דת ולין אמר י־׳חנינא מעולם לא שאלני ן' אים
על מכת פרדה לבנה וחיה וכמה חכמים היו רופ£יס ובקיאים
ביזכ״ית הטבע היעלה על הדעת להדהד אחריה® ואין ספק
•מימבזה החכמה בכלל מבזה לומדיה והמה חכמים מחוכמי׳
*וכניעער ואע“פיסיש כדברי סעלוסופיס דמי סרה״בענייני
ההשגחה וקצת מהם יגיעו בשרשי התורה לא מפני זה יגונה
מי שלעד דבריהם כי איןיןענייניהס תלויים באמונה אלא במופת
ומופתיהס המה מופת ראיה ®בקל תיש ידחה אותם ולא יטעה
אחי־יהס מי שמלא כריסו לחם התורה לחם אבירים אכל נס כי
היממה□ יחלקו על הדברים ההם ־ וכל מי שנתן לו^היעינים
לראו׳וחלק לו בנינה יראה בעיניו ובלבבו ינון ששכל האדם קצי
להשיג מה שלמעל׳ממנו ושאין דרך למופת עלזה* והקבלה
סאמתית חכייעלנטל סני־א גרועה שיעלה בירכי הפלוסופי'
ועל טוצא בחמי לא תהא תויה תמימה שלנו כשיחה בטלה
שלהם • וכלחידב־בי■ ה' יבחר בדבריהם המועיל והמסכים
לאמונתנו פלדיך תוכי אכל קליפתו ודק כר'מאיר וישתמש
מהם לי־קחויז ולמנחות :
ער טבחי טבוח וייבימזוב לבלה וקיצת לכלא הפשע
ולהתם חטאת הדוברים עתק על העוסקים כחכמה
לקרא מין ואפיקורו׳מי שקרא בה והיה כצדיק וניגע ולהוצי'
לעז עלחסידי פילס ואין לך מספר אחר מטתם של תלמידי
חכמים יויתי מזה• ותה שאמדו פרק מרובה וסוף סוטה נאיחס
ן
שעה איני־ו ארור המלמד בנו חכמה יונית כני• פי' רש׳י
זסי־הניסשהוא לפון חכתה שמדבי־יס בו אנשי פלטין ואין שאד

קוף

מסמכירים נו יכן נראה מאותו מעשה ־ והה שאמרו פ׳חלק
א אףהקוי־א כספיים החיצוניים ופי׳ונגמ׳מאי חצוניים
 0עיי התיר וכיייש׳י סעי־יגלחי״הולך לשעתו שקורא בכית מיז
וכן פיי־שהיתנ׳ס אכל ספרי הפלון1ופיםנקר^י"
אמר\^^יכ?’.או”״ז העילס צההיא דשסחיס ובפירוש
י ״״! ־ל־א״י יג־ יומס אעי'<זא«1ת
’*!S
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הפלוסוף שאץ אלו אלא דרך ארק של חכם יצא לקראתו ורא? •

חכמי ישראל והיה מחשב בדעתו היאך אתן שלום לחכמי יסר•
אם אומר שלום עליך רנן גמליאל הריני מבזה את חבירו א’ל
שלום עליכ ס חכמי ישראל ורנן גמליאל בראש • ראה גם דאלי4
איך קראו לפלוסוף מחכמי האומות חבידס מצד החנמין שאין
חכר אלא בחכמה ־ .שכן מציגו בסוכה פריק לולב הגזול הלוקח
לולב מחנירו ופרש׳י דהלוקח מעם ?ארץ גרסינן להא נעו^
הארץ ק א מיידי כראמרי׳ כגמר׳ועם הארץ לגני חכר לא קרי "
...........
ליה חנייי :
ןט ור אני אומר שהאות' שכל מי שלמד חכמה אתת או ספד
מספרי האומו׳יקרא מאמין בהם אין לך אפקירואא
גדולה הימנה שהרי סנהדרי גדולה שהיו יושבי לשכת הגזית
שמהם תורה יוצאה לנל ישראל היו בקיאין בכל לשון ובסיב כל
עבודה זרה שבעולם כדי שידעו כעובד הס עבי ירך עטרתה
לחייבו מיתה מ־אמרינן במנחות ערק רבי ישמעאל אין מושיבין
בסנהדרין אלא כעלי חכמה בעלי.מראה כו׳בעלי כשפי׳ויודעיס
נשכעיילפון כו׳שהרי את’.הפוער למרקולים והזורק אבן לפעור
פטור מפני שאין דרך עבודתה בכך ואמר מהכת עז יאברהס
אבינור׳מאה פרקי הוות ־ ואם מה שלומר האום יקרא מאמין
א'פ.לא שכ?ת חיי לכל בדיה ־ ורזיו שיספק האדם בזה ובעיר'
אמרו נפסוק לא תצעד צעשו׳כתועגו׳הגויס אינך לומר לעשות
אבל למד אתה להבין ולהורות • ולא,מצינו בשום מקוס׳שאסדו
חכמים ללמוד חכמת המחקר * ומהשבא במנחות פ׳שתי הלח®
שאל בן דמא בן אחותו של רני ישמעאל אני שלמדתי כל התור?
כלה מהו ללמוד חכמה יונית קרא עליה המקרא הזה לא ימוש
ספר התורה וכו' והגית בו יומס וציצה כתיב יאה שעה שאינם
צא מן היו□ וצא מן הציצה ולמוד בה חכמה יונית • כבר עירשבן
עכין חכמה יונית אבל לעסוק בחכמת המחקר אינו אסור כמו
שכתבנו •י ומה שכתכ רש* יבפרש' אחיי מותללכת בהם שלא
תפטר מתוכם שלא תאמר למדתי .חכמת התויה אלך ואלמוד
יזכמת האומות דיל שלא יפרוש מלמוד התורה אחד שכנר למי
כל חכמתה אבל ללמוד החכמה ויקבע עתים לתורה אל תעשה
כף ־ אע׳פי שהאמת שאני מנעת י התלמידים בזמננו זה תמיד
מללמוד החכמה הזאת מעני שנתמעטו הלבבו׳ונסתתמומעייני
החכמה ושמא יטה האדם לדברי הבאי כמו ששנו חכמי׳ד׳מדות
.ביושבי לפני חכמים ספוג ומשפך משמרת ונפה ואמרו חכמים 1
הזהרו ברנריכ׳שמא תחונו חובת גלות ותגלו למקו׳מים היפי' !
ואין לך גלות גדולה מזמננו זה שנתתעסה התודה ואק דורש }
והנה מצינו שאפי׳בחכמה המופלאה לא התירן ;
ואין מבקש •
לאכנס האדם שמא יטה לבו וכמו שמצינו נד׳ שנכנסו לפרדס1 .
ולא יצא לשלום אצא ר׳עקיבא כיש נדברים החיציניס ־ «’«נ ;
לא מפני זה נתיי שיפלח אדם רסן לשונו לבזות מי שלמד מחכמה 1
ומעשיומסנימי׳עס התורה והמצוה תמים עם ה׳אלקים אדרבא !
ראוי להדרו כיון שמעשיו מוכיחים לשם שמיס " וכמו שדרשו
בפסוק אל תונו איש את עמיתו עם שאתך בתווים ובמצות ־׳••
ועוד אני מדייק מהמאמר של קדושין מסקוראלחבירו עבד יסא
ננדוי ועיר׳ דש י ש־נ״ר־נזקקיןלו לנדותו שזה המבזה חייב נדו*
שהדי פי׳רשיי הטעם לסי שזלזל בישראל כ*כ זלזלו אותו • א’כ ;
מדון דידן שאין לך זלזול יותר גדול מזה לקחתו מקזאעיקורו’ !
דגייע טעי מרשעי פולס שהיי הוא מכלל מי שמודידין • וכאל ■i
סכתב' סדהנ׳ם פ’ג הסל׳ פדות המינים והמשומדים לא הצריכו ;
מכתים למנומס בכלל מסילי עדות שלא מנו י אלא הישעיס אבל !
אלו הכופרים הס פחותים מסמים וכו’ ואין'לי!ס חלק לעולם j
לעי הטעם האחר שאמרנו שטעם הבדוי הוא מדה ;
לעהיב י
מגד מדה הוא מיקי ליא נאחד יכתי׳ארול כנען מוקמיק לים \
אח צאיור כדאמיינן בשנאיגות ארור נו נדוי׳נו קללה כל שכן; .
הנאימוקיליה בארו,ך דצחיב ארור אשד לא יקים דדין מות j

דגוקמיה בארור ׳  pfהוא הנראה לי מדיגא גזה י ואני מוסר ן
סדני ניד החכאי׳מורוהתואה כעי דאות עימהם לנדור <רמ" י
נחיצות ו להביא עצות לעג וח כמי הזמן מלא יהא כל אחד נוג- ,׳
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זאעיפי שנחחלת יבי,י ניאה כהמיה ?°

וקן אחדן סי• צד צה
להח^ *

א'מ'תנסוףדבריוכתב מיהו נהגו הננולם*”T״*1? ?4
f’7
לענין אכילות ו’פה הם עיפים וה”נו יכיון דעי??

אסהשמתה •מלה■ וחפילו עני ואפילו שפחה כי כאמני־ג כ לגבי
אבילות וישלה צהתאביצ עלעיו ־• וראיה מפרק האשה שצום ה ל
בישלביהוא□ מחירו ערוסי-אמזדה לא תתירו ממון הקל חזרי
נ־ה להודות לדברי ביש ע’כ * ועוד-כתנשחניהעזריהיהיואה
להאיר מי מעיי ואינו נראה צרכינו מס משמע דלגבי מסיח לפי
אומד הכל מודים וצא יחלוק■ כאלה כי אס כסיל מתעבר ונואח ־״
זכן כחב בהגהות מימוניות משם הר מ וצא הביא,דבריו &א לפסק
הלכהשמתאנלקעיפיגוי מסיח לפי תומו וראהידנריאבי העזי׳י
•לענין מחכוין להעיד והתימה מאריי כעל הטורי׳שהגיא ־התאיה
זהפקסוק ולא פסק ההלכה במסקנת דבריו גס כי הורה שאכהג
פשזסויש לתמוה על מסרים היאך לח זכר ענק דב־עם ר חייא
אלאאס נאמר שרבי חייה גסכן עלפי המנהג עשה והוי מנהג
וסיקיז -וא׳כ כוי הלכתא־ והרז מחזיק ידי פירושנו שהדי אמד
■עדין המכר מנאגימבטל הלכה כים הלא מצינו הלפסלהפך י
זעידשז התוסעות-שפי׳מנהג־ רתיקק • ועוד דאמרינן בירושלמי
כשהלכה מרופפת בידך ואינך יודע מה לעשות הלך אחי המנהג
זנניאור אמי־ינן פיק כל הגט ספיגה שאבדה בים נותנים עליה
ממרי חיים וחומרי מתים * דאית נהי דגוי מסיח׳הוי נאמן
מיינוחקאדדמיאדאשה וכמושבאשה צדיךלוער מת וקגדאא
מהלבניאבילות אבל הכא דפכרא בעלמא אינו נאמן הא ליתא
פהי־י׳תק פיק כל הגט המביא גט ממדינת הים והפיחו זקן
או חלה ניתנו לה בחזקת שהוא קייס ואמר בגמרילא שאנויאלא
שהניחו זקן או תולה אכל הניחוגוסס לא מפני שלוב מסמן
למיתה ואילו לגבי התר אשה אמרינן שעד שנא והעיד בדברים
יכן משמע מכליהנהו
שדוק לידתה אק משיאין את אשתו •
עובדי דימות פרק קאשה שלום הרי לך שכדברים שדוק למיתה
אק משיאין את אשמו ואילו לנכי אכילות ברובן למיחה־מתאנליס
יכמנשבמב המרדכי נשסהרלס• : .וזיל מעשה יהיה באשה אחת
שמאה רחוקה מבעלה ממלך י״ימיס ובאו והורים :ואמיו לה
׳שמזנו אשך גוסס ונשאל לרבי מאיד ואמר לסי להתאבל והנא
שאיה מההיא דפרקכלהגעדרוב גופסק למיתה ואילו להתיר
אשהילהנשא לאהיה מתיר • ועוד מההיא דנפלליס ושטפו מר
:יש ראיה דפלגיכן דנורא מדקתני משנתיאסו לבקשו מתאנלין
&ז'מ שלאמצאוהו מת ואעייהפי הוי מת ונקבר לגבי אבלות אעיג
וכמו
יצא הוי מת לגבי משיאיןאשתו הוי מת לגבי אגלות ’
שעדיס כשיים מאה אס העידו שנטבע במיסשאין למס סוף שא,ין
משיאקאתאשתואעיג ימתאגציןואהני עיותיהו למיתה דאנלו'
יהיאוש מייקנורילהתאבלהיה נמי לענק נוי שאהני ערות דמסיח
כמקום דאהני עדות הכשריסלענין אבילות וכמדשפירסנו •
זאיתומל דאויזו יהודי פלוני ופלוני היו דילמא הגה צא אמר
אמת בזה ’ נשיב נזה שבכל ספינה הנטבעת גיסדיצא ממלה גוי
דנתן סימנים שנאמן היכי משכחת לה עיכ כמו שמאעיני׳שנטנאו
מאמינים ג כ שפלוני ופלוני היו שם דאם צא בן היכי משכחת לס
מדות מהא״ת שיהודים ראו אותם שנכנסו נאותה ספינה היא
ש^ניי הטיועוי יילמא יצאו ונכנסו אחרים כמקומם וכמה
מים ספקות יוכל אדם לספק אלא ע*כ צומרושכמו שמעידים על
מניעתם כך מעירים'על עצאם־פיש שהגיד ליאחי הנמנע שבאה
« כתיבה מיסודי שנשאר נאותה לילה ביכשהוכת׳שמות היהודי*
וסימניהם ’• ואית ואולי הגוי צא ראה אותם שמתו אלא מפלי
שנסביה הספיצהונסקנ אמר והוי בדדמי • נשיב נזה מההיא
דפיקכלהגס ספינה שמטרפת ניס " ואם אנדה נוחנק עליה
חמודי חיים וחימיי מתים ואקלך סומי־י מתים יותר קל מאבילו*
לגבי אנצות כההיא דגוסם וכיוצא pi
וימדדנתררוגא
כמושעידשנז ־רלינאלמימי יניחוש שלא יבאו ליייתקלהשאס
באמהלהם שיתאבלו «ל עי עדות מי משיח ינאולהתיר אשאו'
 wotיעיות מיי ג כ ניחוש כגון מססישספוינהדוגדרהו

ואין משיאין על פיהם אצא ע*כ דלא חיישיצן למתלי כהני כ וקו
©־יקי דכ׳ע ידעי דהתי־ אשה עדוה היא וישראל זהידין וזריזין
הן ולא ינאו לידי תקלה ולכן לא חששו חכמים נזה וכיוצא בוא
:שיי לך נפי׳הכל הה שהזכי־נו שהאנילות חלה עלהקרובים ומן
שהיאושהוא ינחוך שלשים חייניס לינילית ז'׳ ו_3ע ואסנתות&ו
אחלל׳נוהג כדק שמועה־רחוקה וכן פסקהרא־שולאתצאממי
ומכתב שלא יתאבלו על פי עד ומסיח צעדתומו דגוי וכן •מנהג
• פשוט בכל מקומות ישראל שמתאבלים ולא :היה :אי שמיחס י ניא
;!אפיהם ימצא נקהפוסקיימי שיודה נזהלהתד לא חיישינן ליא
•אלא ענדיבן לחומרא דלא חמיינן הלכה כדברי המקל נאבל אלא
כחכמים הראשונים שסיר דברי תודה שגורים בפיהם וכמו
מאמרו בעירובין לכן של ראשונים נפתחו של אולם אחדותם
במלא .מחט סדקית • ־ ■ ■ -ומפרש התס.תאןראשוניםר’עק.ינא
וחציריר " .וכן פסקו .בתוספות דצא אמריק הלכה כדברי המקל
9אבנ י)לא כתנאים לגי אנל לא באמוראים ול“׳ז^בפוסק ויחיד
וסיש־בזמכנוזה אשר רבי עניים המתפרצים כנגד התור׳והמצו'
«מבקשי:להקלבמצי*וזדונו'געשונידםכסבגוישאדרב’-ראוי־'להחמ^
ופנד מנינו שדית החמיר לגני מת אעיפי שגיול כבוד הבראא
ושלח לכם בייט שני בני בשכר אינם בכי חויה ואתם כני קורה
כדאידזאנשבחפי׳שאפי׳כימיחכתי התלמוד■ שהארקהיתהמלאה
דעה כמיס מכסים עלים.ה יו נוטים לחומרא׳בדבריס המוחיים
•כיי שלא יבאו לזלזל בדינים כיש הכא קיו בזמננו זה וסשס יתל
יצילנומשגיאות • ויש מי שטעה ואמר שזו פסקא דרמן-ולקולא
זזה טעות בלי ספק שהרי אמרו הספקות מתאבלין עליהם ואילו
היה ספ׳דרמןלקולא ספ׳ק תשעה לראשון ספק ק'שבע*לאחדון
שניהם לא יתאבלו •״־ ואע פי שכתב סרייףבמגלחין גבי *עד כאן
׳•
־
 •י ■ נמצא בקעתה■•■
■־ ■
?צאלהך~ וששאלתם על אודות יהודי אישהיס מיד
בודק ושהו שביאור בכיר אפרים ונתפש
על גויה אתובוהכייחוהו הגויס להמיר דתו ונעשה אותו■ מניאו*
אדם גדול בין הגויס• ומיה קרוב למלכות ־ ובהיותך בין הטיס ,
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עשה מומת לישראל בין בגופו נין בממונו עד אין חקר והציל
כמה נפשות וקהלוה מישראל כאשר אבאר מקצתן• עד שקמו
עציוסגייס וקצו לשרוף אותו ונתפש ודנו אותו לשריפה באמרה
שעדיק הוא יהודי ובממון רב ניצולןמייס ובחמלת ה״ עציו :ואף
לאחר שיצא מבית האסורים צא הכיח ידו מלעשות ליהודים כל
הטומת שעשה כבי בגופו ובממונו ויוחד ממה שעשה עד אס
מותו • והנה אזכיר ממה שעשה ייוע זה לכל הקהל יבויון יציו
שקם מלשין א מ־צהליתן הלשנה איך שהיהודים המיתו ילד אחו
מהגרם וגנז הדס כתוך היהודים ומדע הדבר־ לאותו שניאווי
הנז' ועשה השתדלות עם המלך ועם הסריס עד שמקדו המלשין
והממון
בידו והוא מסד אותו גידי היהודים וחנקו אותו *
שהוציא על זה הכל מכיסו הוציא ’ ואחיי שעשה המעשה הזה
הכריזוכל החכמים וכל הקהלות בכל בתי כנסיות שכל מי שיקר’
:ואח'כ
אותו משומד שיקנסו אותי הראשים■ בגופו ובממוצו :
עשהתשועה גדולה לישרז! שהיתס קהלה נמלצות פיהיס פראג
שגס אוהו מלכות היה תחת יי סמלךמאונגר ויש בה הרנה י
יהודים יותי ממה שהיו בבודק והיה יוצא עליהם ־הקצן לגיס
אותם והשתדל הוא בגופו ובממונו עד שביטל גס אותה הגזירה
נעזי־ת השם יתעלס ובישועתו ועיי עשה שפעיאחת היתייהול"'
אחת־שהיתה חמושה ויכו אותה שייפפ והציל אואה" וגם' כ%
אחד שנתפש על גנבה הציל אותו יק התליה • ובכל ערב שנא
חאן צדקה לעניי ישי־אל מי יום מותו • ועוד קם רשע א־נאין
לועזות ולקח בן ובת באטנותם והלר יעמהס'למדינת אושפרייד
ונשתמד הוא וגס בם ובתו מסד לעיז ואחיכ נפגר אותו הרש?
ישיו לשלש אותו שניאוי בעד מייו והביאם תחת כנפי השכינא
^גל זה עיזר קרוב למאתיספיחיס• וכאלה רבות רנותעשא
שקע'היריעה לכתבה' ובשעת מיתתו התודה לפני כמה יהודים
עלעונו בככיותחגזני»1מת בוירף’והנה השאלה אם יש לקחא
?5יו לתורה <גל שמו מנהג האשככזי׳לקרותעמור עלוני“נר׳•™?
התשונס
'
"
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כנלעיישהאיש הזה ראוישיזכי שמועם שם
בנו נהתיחס על הדוק ובעלותו נסית ־ואעיג

ןא»ריק פרק אמר להם הממונה מאי ושס רשעים ירקב רקמן
ו!הא בשמם ולא מסקינן להו כשמיהו וכ'ש ליחס אחרים בשמם
ולהזכיר ש□ רשעים במקום קרוש'הכא שאני רכיוןשעשהחשובה
אקלךדגר שעומד בעני בעל תשובהכדאמרינן בקדושיןסון>פ״ק
אגי׳רשע כל ימיו ועשה חשובה נסנן> אין מורירין לו עונותיו
שנאמר ורשעת הרשע לא יכשל בה במס ש יבו מרעתו וצא עוד
אלא שהוא זכאי ביין והרי הוא בן העולם הנא; וראיה מעכן
סער על כל התוי־היכלהכדאתרינן פרק נגמר הדין וגסעניו
אתנריתי אשי צויתי אחכם וגס לקחו מן החרס וגס גננו וגם
נחשו וגם שמו ,בכליהם א’ר אלעזר משוס ר׳יאודה נרמאפיתא
מלמד שעני עכן על חמשה־חומשי• תורה יי ואמר נמתניתא שכל
המתודה יעלו חלק לעולסשק מצינובעבןשאתר ליה יהושע מי
שים נא כבוד כו׳ויזן לו תורה עד ומנין שכפר לו הוידוי שנאמר
ויאמר צו יהושע מה עט־תנו יעכרך־היהיוס הזה • היום הזה
אתפעכנדוואי אתהעמדלע״ה • ומציגו שמנאו הכתוב עם
גדולי עולם שנא מר .ובני .זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרדע
בלם היכלם ה"לעולס הבא דהכיאשכחן־בד״ה סוןערק׳אס א יק

בנית הכנסת אין לך מקלל גייל ממנו וכ״ש שפשיטא צנושלא היה
מהמין בעיז ולא התיר אלא באונס מפני עחי מיתה והוי ישראל
אנוס לכל דבריו ולא חהא אלא שלא קדש שס שתים ברבים וככר
עשה תשובה בסון ימיו ־ גס כי הציל לקוחים למות כמה יחידיס
וגס הציל הקהלות משמר שחמור מתות :ואם אוחו קוססינר
דע׳קדעיזשעשס נחת רות לריחנינאקתרריון אע’פיסקרכ
מיתתו יצתס נח קול ואמר׳ר חכינא ק תידיון וקוסטיני מזומני*
ונכה ר׳ואמר יש קונה עולמו נשעה אחת
לאיי העולם הבא •
וסנה מצינו שחרבונה
ק ו זה שהחיה כמה נפשות מישראל •
מפני שהלשין על ישע צורר ישראל מכר לטובה * ואמרו במגלה
פ״ק א*ר פנחס וצריך לומר חרבונה זכור לטוב ואעיס שמתחלה
היה רשעכיאית׳התס משמע שמי שייטיב לישראל «עצק זכרונו
וק'ו שלא למחות שמו מישראל ושלא יזכר על בנו * וענק מזומן
לחיי' העולם הבא הוא ייתר מחלק לעה שענינו שתכ^נכנס צג־ע
והראיה שאמרו ר׳חנינא בןתרדיון וקופטיט־ מזומנים ’ וע ב
ר׳חנינא תכן נכנס לג׳עכמכהג החסידים הראשונים!וכדאמד
במדרש בענק ר'ישמעאל ק אלישע שהיה בוכה ואמ׳לור׳גינמע^
אחי למה אתה בוכה נשעה קלה אתה נכנס לניע יאעילו ננעג
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דתמריצה־אליקיס איש צרורות שהיו מוליכים את רבי
משמע שכיקשהתודה אדם אפילועבר־׳על כל התורהכלה זוכה
אעזר לצליבה והרה יטב עלסוסיא כשבתא א״ל חזי סוסיא
דאר׳כנך ערף וחזי סיסיא דארכק מרי איל אם לעושי רצונג ככה
לע"הואס צדיקים יכיזב וזה האיש אשר התודה בנצי ובתחנונים
לעוכרי רצוט על אחת כמה וכמה עד הרהר תשונה בלבו וקבל
ולב נשבר ונדכה אלסיסלאיבזה ■וכיון שכן א הלמה לא יזכר
עציו ארבע תיתות ראה ר'יוסי מסתו פורחת אמד בשעה קלס
במקום קדושה ׳ ואית והלאכלהמנמהיןבב י היו מתודין ועכf
הקדימני לגיע משמע שתכן נעתק אל ציור החיי׳גמקו׳הצדיקיס
אמרו ולא היו קוברים אותו-בקבר אבותיו וכל כך למס לפי שאין
בעלי חשוכה ואפי"כער בעקר • וכן אמר שם אתר רני יסודה
קובייס רשע :אצל צדיק ־ משמעשעריין ישע הוא * וכןמענין
•ב^ר סימון אם חשוב ישיהל נתס ס'תלי חשוב הפייכפרת מנקר
אבילות חנן .לא היו מתאבלים אלא אממן שאין אנינות אלא בלב
'איכזה החים ששב אלה בכל לבבו מכאב לב ימשב יוח ייציל יהיה
עד וקרוביהם .לובשים למיס זכו' ואי סיד דכיון דנתודה נתכפר
לישראל לאב והערים בכורו הוה למסור נעשו להצלתם עי שמזלזל
א*כ צמה לא-יתאנלו עליהם ולמה לא יקביו אצל צדיקים •« :״ל
בכבודו מזלזל בכבוד בעלי חשובה ומונע הטוב מהם  :וכיוצא
ומומחים מיד אעיפי שהתודו ויש להם חלק לעיה ממ לאיצאו
בזה מצאתי במרק חלק היך יוחנן .האומר מנשה אין לו חלק לעס
משם .רשע ופשע אעפי שיש להם חצקמה לעיה ספיישלא יהיו
וורדיס לגהינ׳ונדוניס לעוליאבל נדונים על פשעם וסון מצשצפין
חרעהאדיהס'סל בעלי תשובה • ולבר החכמים שהיג סמני בזת
>החרימועצ כל מי שיקרא אותו משמד וזו עדות 'אליהיסן שמו
ועולים ואינם דומים לבעלי תשובה גמורה והכי אמרינן התם
להזברלטוב ׳ונראה שהיה מיחזקאצל□ מבצל המאמינים שפס
הרוגי ביר כיוןדנדקאקטולו לא-הוהלהו כפרה • ואבילות נמי
והנה ראינו רוב הפוסקים מסכימים
אנוסים צל פי הדבר *
אמרינן מאימתי מתחלת משיסתס הגולל ־ כפייה מאימת חזיא
’ומנהג פשוט שכהן שעני ע*ז וחזר בו שעולה לתורה במקוסכהן
מני חזו צערא דקנרא פורתא הילבך הואיל ואדחי ארחי • א*כ
ואפי'מי שאוסר לעלות היינו מעני שחלל קדושתו אבל אס במקו'
חלק לעיההוי כההיאדפרקתלק כל ישראל ים להם חילק לעולם
ישראל אס ירצה אז ישראל החד עולה כ׳ש שיקראו אותו בשמץ
הבא ועיכ-דנרוניס רשעים בפשעם וגינונים י׳ב חדש כיאיתא
יומה שם בנו כי תדע ואס כהן מטמא לאביו שנשתעיגשב כיש
בראש השנה וליכא למימי דוקא הוא שזכה לעיה מפני שמטיאו
ואעיפי שזה לא שב להיות ישראל מהר
שיקרא שמו פנ״פ:
יהושע שאיל בני חן נא כבוד .לה׳וכו"אנל שאר מתודיין לא "שהרו
בפרהסיא מקיים מצוות מפני הלא סיס ספק בידו מצר פרסומו
במשנה מעכן ילין כלהו דתנןמנק שכל המתודה יש לו חלק לעיה
ואפשר שלא היה יכול לביות נהי שצאאהניא ציהתשוב׳זו ואתזג*
סכן חצינו בעק ואעיפי שהמתויק יש להם חלק מעט היינו
הלב להיות שלה הוא לתורה  .מ'מ .לא גרע שיקיא שמו על סס
מפני פמתודין על פי אתרים אבל מתודה זה שהתודה מפי עצמו י
בנו לתורה • וסנה לגני משומד שגרש אשתו כתב׳ריח שחלילה
מעשיו מוכיחין•בס סופו הוכיח על תיזלתו שהיתה אמונת חוסן
להזכיר שם גיות בגט שכתוב בו כיתימשס וישראל ועכ׳ז כותבי'
שהוא נעל תשובה ושייך בו עושה מעשה עמך וכדאמר׳תני רב
שס׳ יסדזת שלו אע׳פי שחינו שגור וצא.רזיישינן.אע"פי שהוא
שמעיה יכול אפי־פירשו אבותיו מדרכי צבור יטמא תיל לנפש לא
משומד עתק ׳• וכן משומד הצריכו שיכתוב .שם אביו כדת ,משה
יטמא בעמיו ננטשה מעשה עמיו • ־ ועירשיי כמן שנשתמדו
וישראלכיש מי ששב והתודה שתשובה כזלת סייא,תשובה כק r
יסמא להם  .במותם תיל לנפש לא יסמא בעמיו כיאסצשאו־ו
שנת׳צאר ■שמקודם ג״כ לא פיס יוצא מן הכלל לגמרי ׳ ועוד אומד
בעושה מעשיו־זאס לאו אל יטמא אלמא לאו כפרה לו מיתתו אם
אני שבשלא יזכירו שמו הויא אונאת דברים שקשה מאונא'ממון
אלא חזר בו <כ משמע פאס חזר בו המשומד בנו כהן מטמא לו י
וביבמות פרקכיצד תבן וחייב על מכתו והא לאו עושה מעשה
הכתוב מדבר אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים זכור מעשי
עמך הוא ומשני נשעשה תשובה ופריך והא לאו בעל תשונה הוא
אבותיך כו׳דהכא כיק שמשנה אותו משאר כל ארס הויעיר ימחה
דהוי ליה מעוות לא יוכל לתקון כדאיתא פיק דיזגיגה ז 'ומשני
נאומי־ לו אביך
שמו מסער חמס ועם צדיקים אל יכתבכו*
השתא מיסת עושה מעשה עמך הדי שאפי'ממזר חיי'נ ככבו ד'
הראשא חטא ולמס'לא יזכרשמו בישראל מצא אעיפי שחטא
אביו אננפי שחטאתו נגרו תמיד ־ ובפרק הנחנקין בכל אין אדם
ישיאל׳הוא בראיתא בבכורות .ובפרק נגמר הדיןזמקק אשתו
מנשה שליח.על אביו לקללו ולהלקותו חוץ ממסית ומדיח ומוקי
לחליצה וליצום וקדושיו קדושין צךאמךיצן פרק ,האול׳ן מכל ועל9
לה מעשה :תשובה " ומשמע דאפי׳עבדעיז כאן שלנשה ת שונה
הרי הוא כישראללכל דבריו למאי הלכתא אמ׳ד׳טסי ר־י־ חנינא
אסגר לקללו • -ובתוספות הקשו בשלמא להלקותו וכי* אצא לקללו'
דאי נאר ביה הוי כישראל. 79W.יא יקדיתבת ישראל קדושיו
יגי.שעשה מטובה אין רשאי לקללו;אפי׳אחדמשמעשמי שעשה
1קוזשין 1כאן £נשס ישראל יבנה אנא שהוא ישראל Ms,בשעמני
«זםובא?.ן איס^א^לקללו נאיב מישליז יזכיר שתו על צנ1מנהצ
•-
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מרשעלפקע מיניה שסי שמד וחטאת ונשאר
"ראמדא־כ
ונא שמענו מי שאנין רשע שלא יזכר כנו בסס אביו
ישראל •
ואינו לומר
לומר פלוני בן פל ני לפחות של־ יאמרו אינו בנו •
דמשוסקנש קנהינןליה שלא יזכו־ וימיא קצת לההיאדסובה
בסז^נלגה חולקת בדרום • ועי׳בגמר׳מרים בת בלגס נשתמרה
איהי חטאת גאנן קנסינן לכולה משמרה ואמר א?יי אין קנסינן
החס בבלא עשתה חשובה העיפי .שנא כמפעו מלהזכיר שמם •ר
ועוד
א*כלא שייכא הכא לא קכסא לשמו ולא.אסורא ברה "
מצאנו שלכנור הכן מכבדים האב אע*פי שהיה רשע ביאית״גפר'
חלק למה לא מצו .אמון מעני מורו של יאשיהו ואמון רשע גמור
היהועלני ע’ז  .שנאמר הוא _המון.הרכה אשמה וגס לא עשה
אשובה ועס בל 1ה לא מנו 'אותו /עלליהרשעים שאין להם חלק
לע ה מפני כביד הבן איככנוכ סנן ראוי לעמוד לא? וברא ,מזכה
א3א ■ ונשאר ?גתה למקור נאיזהשס יכונה כי להקרא כשס ך'

• אפשריאקשה בעיניהם מפני צשסר׳נאמרעלגדוצ׳האורה בעצם
; כדאמר$ןאהס פרק אלו מציאות אבירת אביו ואנידת רבו .ו?ן
,אביו ורבו בשביה ואמרו שיבו מבואו לחיי הפיה• ונפר׳השופך
׳ את הפועלים שמואל יאחינאה חכם יתקרי ר׳לא יתקרי־ ומתו'
ר 3זידא זאיצא ואמרי ר׳זירא פי׳לאהר שנסמך •־מיהו צכאורא
ני־אה־ששסר׳גדולכואכדאמר פרק הישן משיחתו של רבי יוסי
בדנ*ופו*רש’יגדול הדור •.גבהסוכי גבי רלש לקיש התס'רנ
קרוליצרוהכא ר׳קרולי שפי׳ראש הלסטיס־ וכן בהמקין נתן
עונד את
עיכיובאכח רבו !שוליא דנגרי הוה וכאלה רבות "
רבו ידס א” ובחגיגה עבד שךבו"מאציא צו רעות " הכה ששם ה
■ואס לאו אפשר
ומאלה וכבוד היא לבד ויצדק לכלמתכבר • .
שיקרא נשם כר או ישיש או נכבבויהיבה פתחים למקום ־ ■ ומא
שנשאל־מהר׳ר ישראל בספדתרומת הדשן בכיוצא נזה אע"עי
פלא הביא רא*ה לדבריו .באסוה ’ מ’מ כאב ונפגר בשמדותו
משמע על כיוצא בו נאאפק ו.עס כל  Sfרמז לדבריו שכתבישגכאי
הוא לכבוי לקראו בשנוי ׳ .הכצלהעולה שי$ש זה יזכר על שם
בגו מל מקום מכלל מה!.WW.מונע בריקבוהג .לאוס שהוא
נגעלז+־ך ■ישע נפלי שבי אצנע",העומדים על כניעמט-למחסה
ולמסתור ושלא לעשות 'מעשר לסתור נמה .שנראה לי כתבתי
־אה״ וו ,1234567
נאום אליה הלוי.:
שכל רב פעלים ?פרי קדש הלולים הנבון כ*ר
צןי
מנחם יצ׳ו שלום תורתך ישגה ובאהנתה תמיד
משגה • ומה ששאלת ממני להודיעך ופאי על ענק בית הכנסת
שבנה אותו ישמעאל נעל החצר שדרים בו היהודים לשם בה
והשתדלובו כל היהודים הנמצאים בעיר ר צ בבניינו ■ ואת כ עור
היהודים כלס הגדילו אותו ומכללי אוהו במעו' הכלל והחזיקו בו
יכל י ב שנים י ועת ה מקרוב מצי מחלוקת שנעל ביניהם כיזלקר
ויש בבתי החצר מהכת
לשני כתות והס כמו ק*ג בעלי בתים י
הא* ייא בעלי בתים ומהכת האחר׳ששה בעל בתים וסועני הכת
הא׳ואומר שהבי׳הכבפיהוא שלהם ושהישמעאציס לא בנה אותו
דק בעד הדרים בחצר והאחרים טוענים שהב ה לא נבנה לא בעי
הכלל והער שמו אותו אח כ מעות הכלל והגיילוהז והתפללו
צוכלכך זמן והחזיקו בו אין מוחה • גס עתה הלכו אצל בנו של
בעל החצר ואמרו כל מי שיתן לבן אחד יותר יהיה שצו
קודם כל .דבר ראוי לדעת שאלה האנשים
הטוענים מהב ה הוא שלהם ושבעים נבנה
הוו כמוציא מחבירו כיון שהם רוצים להוציא הבי׳הכנס׳מיי
האחרים שהם מוחזקים ני בחזקה שיש עמה טענה כמו שיתבאר
והמוציא מחבירו על (5הראייה כדילפיק מקרא ימי בעל דניים
♦גס ט׳ כדאי׳ערק ערה ועשינבשאין להם ראיה וצא דרך לראי*
שהס בעצמם אינם יכולים להעיד • וגס אי אפשר אמר ימיי
מנייהו«ס6ןי כפשייהו ומעידים .כדסניא פרק חזקת-מבתים
גבי  0מ שנגנב יהא כלהו לגבי ^'ה כסת וכענייס ירמו עצייהו
וחיסעמא נינהו ק־איתיהחסוהישמעאל אי?ו נאמן
ימו*
נהעידואפי היה ישמעאל המשכיר בחיים שהרי אעי׳יהודי אינו

איען

?רק כאומר וממאי לה הריין

עק דמציע־נאמן בעל המקיז לומר לזה מכי־חי ולזה לא מכריזיט
נדיח בזמן שהמקח בידו אבל אס יזין התקח יוצא מתחת ידו אי5ן
נאמן• והבא המקח תעו יוצא מתח׳ידו דשכירו׳הזיא כמכירה

•־-־ליומי בדאחרינן פריהזהב נעא ר׳זירא שכירוייס לה אונאה אן
אין לה ממכר המר רחמנא ולא שכירו׳או יילמא צא שנא אמ׳ליה
אבי-יממכר לעוצם מי כתיב המס־ קתמא כתיב' .והאי למי-ביומ*
ואע ג .מרצנו ביוךמי־ידדוקא במטלטלק' ולא
מכירה היא ־
בקרקעי כבר דחו,דבריו כים ש־!פי’היה בבירור שהגוי בנהיאואז
בעדס:והשבירו לעס הא קייקא לן בפרק חזקת הבתים לשמו!
נכסקהגר הרי הןכמיכה קל•המחזיק בהם זכה מא טעתא גזו
מקי מטו יזון* לידיה אסחליק ליה ישראל לא קני ער דמנוי שטדא
ואע־גשפירשיי שהחזיק
לידיההלבך כל המחזיק בהם זכה ־
קורס שהחזיק ישראל ראשון הא החזיק ראשון צא-מכל־מקו׳בית
שהדבר חלוי בחזקהוקגיךכימיס לזיהוי קצין א״כ הוא הדין אס
החזיק הוא ואחרביחד שניהם זכו ואלה מחחל׳הענין והמין יד,
כלס היאה שוה והרי סביהם זכו !ק ההפקר " ודמיא למציאה
ששניהם מוחזקיסכס זה אומראנימצאתיה וכלה שלי היא וזה
אותר אני מצאתיה וכלה שלי׳ שכיון ששניהם מוחזקים בא בשוא
ושמאסניהס מצאוה יהבביהוהיחדשיחלוקו • ;  -׳ ועוד דעקר
החזקה הף,המין כדאחר׳באותג פיק אמר רביןאלעזר המוציא
פלטזקק -מכסי׳הגר וסר בה ־סיור א'או כיורא׳ קנאסוהכא
וליכאלמימד דהכא דיצתא
כלמכאחך בכו ושכללומעקדא,.
איכא הור-מנא דמלכאדצחזקו הראשונים שהשכירוהוארשנ6ה
געדסדאדדבא אלה אין לכס דין חזקה בלל שאפי"תי שדר בחצר
גזנה ובא -א/טען שהוא .שלובראיה מוציאי! אוחו מידו ולא חיימי
למחאה,ולא לחזקה " וא׳ככשאד-המר על מידין התלמוד וליכא
למומר יכיון דאמר נפרק פרה ובפרק חזק' איר יאודה אחד רב
ישראל•הנא מחמת מי ארי הוא כבוי כו' ואס אילוסדרא'ארעא
לגניגויליא להו ליהודים חזקה הכא כמי שאלו הדדים בחצל
נאיסמהמת גוי ויאמרו אנחנו מחזרים הבית לגויוהעומ׳לחזור
ובדינס אין לכסחזקה
כחזרלמיגד׳אמדיק בכמהדוכתי : •5
כדאמרינןפי־ק) (איצייתיתו ואילאמסדרכאציא׳לעדית' הא
ליחאמחרי טעמי• חדא שלא אמד הדי הוא כגוי אלא׳לענק קניו
בשטר וזכות כדאמרינןפרק כיה מה מכר ישראל לגוי כל זכויג
סתבא לידו-דהוי זכות לישראל אבל צא לדין בערכאותיהם ועוד
שהכא בנדון שלפנינו דיכם בעינן שותמותס במה שכשתתפו עד
עהה אס הס שויס או יש לכת האחד זכות על האחרת ואין דנים
אותה אצא בדיננו • ואדרבא.מי שהליך זה הענק ביד הישמעאל
הוי מוסד כמו שפי'דית גבי מי הקנה שדה מאגר זבא ישראל
אחר והחו ק בה שאעיפשלרעת קצת המפרשי׳נקרארשע דומיא
דעני המהפך נחרדה ונאאחר ונטלה אפי״הכי מי שישתדל עם
המי להוציא הקרקע מיד סישראל השני נקרא מוסר ביון דמדע'
זכהבה וכשלענין בית הכנס' שאולי יהיה סבה חיו לבטל אבהי
והא באמו*
לגמריכמו שקרה בהרבה מקומות נוה המלכות י
שמואל בהגוזלדינא דמלטתאדינא היינו לענין אסים וארנונא*
שהם מנהג וחוק המלכות כמו־ סאמר־־שמואל במשפט' המלוכה
צאנצס יעשור ומבניכם יקח למרכבו או חק שיקבע ויעשה מדרך
גזרת המלכות כיאמריהחם דאמר מאן יהיב טסאא ליצולאדע"
וכמו שהלקהמרדכי בפיק הגז1ל • וחס כל זה אלק הרככ׳יר בין
יינא ימלכותא לדינא רמצכא ’ אבל דיני סערצאות־איכס דינא
דמצכותא ו׳אם לא כן לא נשאר מאוס לדעי התורה :והכי דיייו
מתשובות הראיש כצל ייח ומתשובות מהי״י קולי! וצמה מאמרים
בתלמוד ראיות על זה * וכדאיתא פרק המגרסיאביי אשכחיה
ליב יוסףיהוה מעשהאגימי א׳ל זהא־אנן הדיוטו״ת אנן• ומניין
ר׳טרפון אומר אס אתה מוצא אעדויז של גויס ודנין בדיני ישר»
אי אתה נזקק לדינם ואפי׳דנק כדיני ישראל שנאמ׳לפכיהם ילא
ולא לפני גוים־ הר י נתבאר שאץלאלה חזקה יואר האחריהלא
מיק באלמודולא מדין העייכאו׳אלא אס ים להם דק אזקאמצי
המנהג הפשוט בכל גלילות ישראל והסכמה רווחת שהשוכר יש
לו^תזקה בביח או חנות ואק ישראל אבירו רשאי להככס בגבולו C
וכמו
-־ -י -
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מע׳ הה׳ אות כה עד לה

מעיניו דמעות וכיוצא בזה נימא נ־כ מהיאידסח־ד״א
סמ״ל דמאי דבוכח בימים נוראים הוא משום הנאש גופו
דיקונל בקשומיו יאריך ימיו כו׳ אבל אם בוכה על עונותיו
על מה שהכעיס לח׳ וק על המקדש שהוא הרב דהכל הוא
עושה לכבודו יש׳ גם סחיד״א אפשר דיודח דינכם ממש ולא
קול בכי דאין חשש נזם לסימוי עיניו וככז״ל דמישים לו נס
נדרך נסשל ואמ״ג דקייי׳ל יאץ סומכין מל הכס ואבוהון
תנניא דאייי איך אלך ושמע שאול כד כ*כ
דטלהו
לק׳ מע׳ הק׳ ק״ק ח״ן ה״ד לילך הוא ברגליו למקום לשכיח
התקה אבל אם כנר עמי שם א״נ דמוכמו להיוח שם וכנון
סא דנ״ד דשמע דמש אדם כשר או חכם דמוכמו מאש
סמקום לסופדו ולנכוש עליו אזי כל מאי דמושח לכבודו
יש׳ הרי זה מקדש אש ה׳ כי' ימ״ש והוא ראיה לכ״דדינכה
ממש ולא ימוש לסימוי העינים וכנ״זל ועעש עוד בזה בחידושי
על הש״ס שנה שם ובדרשושי פ׳ שמיני ובעהלש המיס מע׳
הב׳ ס׳ק כו״ל בק״ד אבל בבקשה א״ל לנכוש ממש וכמ״ש
הדי בישעיה סי׳ ל׳ בפ׳ ובכם לא ומכם כו׳ח״ל לא שלנודך
לבקש נקשה מאס הקנ׳ה בבכי כי לקול זעקך יחנך פכ״ד
וסייט ממש כעש הסיד״א מם׳ קול בכיי ונס׳ יוק״א ס׳
ויקרא די״א ע״ב כ׳ דבכל מפי׳ מנסה כו׳ יוריד דמעוס כו׳
 . .וכעש הפיינון אנסך אש דמעי כו׳ דדמעה הבא משוך לער
היא מלוח ומתק־ שממה הוא משוק ע״ד וזה לא יסק כאמור

כה

הרכנש גפן מבואר בדברי סזס״ק בכמה דוכמי ואמד
מסם נסיקוכי סזס״ק ד״ל סע״ב דאינה מקבלס הרכבה
הם עץיזתיס הביא סילקונו נשסליי מזמור קכ׳׳מ מ״ש הירש׳
דכלאים וכ״כ רש״י בפי׳ לסהלים שם דזשים איק מקבלים
הרכבה עי״דוזהו שקשה על הרב ברכש נוובבליקו׳ נביאים
ד״ז ה״ד נס׳ יוס״א ס׳ כי שלא דק״ח עא דכי נפ׳ ואנכי
מועתיך שורק 7למה איק מזכירך [בברכת כל הפירוש שם
הפך כגון בורא פר שפוס מוך מגפן דעזכיס נורא פרי
הגפן משוס דנפן אינו מקבל הרכבה והוי ודאי גפן ’אבל
שאר פירוש כגק מפוח .דמקבלין הרכבה אינו יסל לנרך
בורא פד מפוח דשעא הוא מורכב מען אמר כר עי״ד .
דלפ״ז מס יפנה סמים דאיק מקבלין הרכבה למס לא יברכו
בורא פר זיש ועוד דלדפמו הי״ל לברך נס על העמים נורא
' פרי הגפן ובמשנה דברכוש דל*ה שנו חוץ מן היין דמברך
נורא פר הגפן ואם קאי הר׳ ז״ל על המשקים דכל ספירף
למה לא יברך אם הוא מסמפוח בורא פר מפוס כו* זח קשה
יושר לשמוע דהא בנע שם דל״ה ע*נ מבואר דנכל עשקה
הפירוש מנק שהכל מוך מן היין והשמן דפל שמן זיה ג״כ
׳ מבע נורא פר סמך ועל היין דאשמני למלויא מברך נורא
פר סגפן ומשעה הש״ס דנם שמן אשהני לעלויא כף ומשני
הסם משום דלא אפשר היכי מרך נברך נורא פר הזיח
פידא נופיה זית אקר ומקשי וננדן עליה נורא פד עך
’ זיש ומסיק אלא אמר ערזועראחמרא זק משמא לא זק כף
עכ וא׳כ זוהי שקשה מל סרב ב״ע חס׳ דאי קאי על כל
הפירוש בעודם בעינם קודם שסממן ז׳אדסא גם בגפן בעודם
׳ עפים עברך ג״כ בפ״חע הנס דאינו מקבל הרכבה וגס בז־ש
נע כמש*ל ואי קאי מל כל משקה הפירוש נל״ח ברכשם
 Jשהכל מק מן היין והשמן ועוד מאי האי דקאע נברך נורא
’ פד מפוח כף דז״א ,דפר דחה זה חש״ס גבי שק דאיא
לברך כזה דפירא גופיה זים אקר ום»נ גבי מפוח וכיוצא
 /.דפירא גופיה שפוח אקט ואם כונשו הי׳יל דפדך עליה
בורא פד ען מפוח כו׳ גז״א כמדובר
׳',
 £3הכזבת• הפיא ליכא נדאין משמעו׳ הדבר׳ שיאמרם
לישראל כר ושי״א דבנשקיים קלח מנבואתו ליכא
הכזבת הפיא ובאלו החילוקים משרצים מאי דקשח עמ״ש
’
סז״ל נפ> עם זו קניש דחוא ניע עזרא כו׳ ולע׳ד יש לחלק
‘
עוד נזה ולק״ע מזה“והוא דליכא הכובש ספיא אלא בשנבואשו
ך.
למונה מפורשת בכתוב משא׳יכ נזה דאינו מפורש ביאת עזרא
$
 £נכתוב אלא דמז״ל דרשו ופירשו זח נכתוב כ״כ לק׳ מער׳
סח׳ ק׳ק עא ועעש לעיל מע׳ הד׳ ק״ק כ״ח וסק״ל ומבואר
ן

טהרה

שם דכשחוא לרעה דחוזר סקב״ה נו לית 3ה הסבת הפיא
יעש וכ׳ החזקוני נס׳ שופעס בפיא השקר דגם לרעה
אס לא חזרו נחשו׳ ועדיין סם משחילה אם לא נא הרעה
איכא נס נזה הכזבת ספיא ע״ד והוא פשוע דאיירי דקנע
זק על הרעה ולא בא

ל

היסח הדעש במעות אם לא חשביק ליה כדין היסח
׳ ־־הדעת וצריך לברך כף יש כמה סוגין בזה עמדתי
עליהם בק• מעע עם סי׳ ל״ז וסי׳ צ*ח ובעהרשהעס מע׳
חפי ס״ק י״ד יעעש הנרכ״י ס־׳ קל״ז סק״ג דעמד בדין זה
ומלק כמת חילוקים איך לחחשב דהר היסח הדעת נעור
מנם דסיה בנועוש עי*ד ולעד כעת נר דסכל שנד במחלף
וזה כלל גדול ק״ב להקל ועעש עוד בקוננף תשר שם נסי׳
כ״ע בק״ד

לא

הרס ז׳ וארצוס ז׳ ויעס ז׳ ברא קרה לעלמא והר
עני זער מכולהו זס״ק בהשמעוח ס*א דיס״א עב
ולעד כעש נר׳ בסוש הראות דיש בעולם  .יותר ויותר מז׳
הרם וסם פוהיס ורחבים יותר מהד קיכי ושמא יש הרם
דפרו אח״ז לקיבה

ל

 3סלואס ע שחייב לחבירו מדע שכירות או מדבר
שקנה ממנו פשוע שדין הלואה יש לו השק ח׳מ
יס״י עד ונר דהשיך לא קאמר זה אלא דמקיק שם לתבוע
במקום הלואס כף אבל מודה הוא ד־ש כעס ' דברם דאין
אלו דינם כע הלואס גס רעא בחנה סי׳ עח עא כת׳
דשכירוח דיט כסלואס כף ואינו נאק לומר דפרע נו זמנית
וכ׳ חבא״סע שם עש כמה פו׳ דנסמורה עביד אינש דפרע
נו זמניה נם סש״ע קי׳ ל״ז קי״ד ע דדע כל עני שכירו׳
עומר למשכט שלא עם ב״ד וליכנק לביתו לעשכט ואם זקף
עליו .השכר בסלואס אקור ע״ד

’ נל

הונאת דברם ייא דלא הוזהרו אלא ליראי ס׳ ואם
הוא אינה לך בדברם ודאי עשר לך להוטתועכספף
בח״ע רס״י רעם וסמנח׳י בק׳ לך לך ד״ה ומעניה שד הביא
עש סורג דהא דהוכיח שר להנר הוא כק דהגר הורם
לשר חחי׳ דאז• עתרת שר להורת להגר עי״ד ולפי מס
שחילקתי לק׳ מע׳ הן׳ ס״ק י״ע דאס הוסיף המתאנה
להוטת למאנה יושר דבדיר שעם סייג קשה על שרה אמנו
ועוד קשה לעש עוד אני סדלשסדאס עבר לילה א׳ למסר
אם ענה אותו לעולם חייב המאנה כו׳ והכא לא נתפרש
נבי שרה אם היה הכל ביום א׳ ומסתמא משמע דהענוי
עשתה להגר יום אחר יום אלא דמעיקרא אפשר לעד דלק״מ
פל שר דשאני הנד דסיס שפחתה ומושר להונות לס ודוק
ועעש לעל מע הא׳ ק״ק עא

לד

ס' ג־בנו^ת סלי נול אייות ד״ה
והביא דבר הפו׳ והקכיס לדבריהם דנם אלהיט
נדאיכא ספק אין לאומרו דהוי נכלל הזכרש שם שעם ע״ד
ומעש חג״י קי׳ קז״ך ום׳ בש״ע שם נבי  Iסתימה במודים
דר דאיכא פלונתא אם ממורק דם׳ דמפכי חקפק יחתום
ברך אל החודאוש נד כממאן נזה דהא שם אל אחד
מהשמות הוא וכן ם׳ בעד סי׳ רעו ק״ע דנכלל ז׳ שעת
דאין נמחקין הוא שם אל ונם לבאות פ׳ שם דהוא אמד
ע׳ שמות עי״ד וא״כ איך הב״י שם בקי׳ קז״ך יצא י״חשלא
להזכיר שם שעם לנעלה על חקפק כף והלא נם באומרו
אל ההודאות עדיין הוא מזכיר שם שעם לבעלה על הספק
וא״ח דשם אל להזכיר שאני דיש ט נע משמעות אחר בעל
כח כמו ואשאל• האיץ לקח כף וא״כ על חקפק י״לדלאכיון
לשם אלהות אלא שהוא בעל היכולת זה איטכפי עש לעל
מע׳ הב׳ ס״ק י״ע יעש ובעש לעל ק״קח ולק׳ מע׳ הל׳
קק״ב יעש

לה

הזכרת המאורע נזמנו נין בדברם שלדנים לחזור
ובין בדברם שאץ צריכים למזור כמפורש נעוש״ע
וארי עני בראותי דברי האיר זל״הה שאמר לאחד מתלמידיו
ביום
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טע׳ העץ אות עט עד פד

יק נדז כפמ״ש לבים שמשק במשנה דזגיס שם ול*ל דבימי
יעקב עדין לא היה  noלשמיה גד ושאני הה־א דיוג בנו
דיששכר דהיה יוב שם גדז נימיו זח״ד שם בס״ד  .ועתה
דאיחי נש״ק שנח דק״ז נדב דכי שם דגד ודן שמוה נדז הס
יגדש והוגדל החי )%על יעקב אע״ה גס על דן ואריך למלק
 •"כמש־ל (א»ם ימוהרח׳־ף דל בק׳ לוס מייס נחיו״ד קי׳ רס״הקיק י*נ חקר בע״ז דיעקב אנדה ולא מלא ישוב לזה יע״ש
אש״ן)
 £3עדות הא דקינדל לא ראינו אינה ראיה דוקא באופן
להאמריס אפשלדראו זה במקום אמר אבל אס כולם
היו במעמד אמד אזי לא ראינו הוי ראיה ועיין נהשו׳ מהלח׳יש
קי׳ ל-א הבא״הע אה״ע רס*י מ״ז ועמ״ש עוד בזה לק׳מע׳
הר׳ סקץ
 £עזרא נגדש מגילה ינדו ע״א הכריח להוא מלאכי
הנביא אלא דרד״ק בריש מלאכי היה כממאן בהכרעה
סז״לדלא הוזכר אלא גשם עזרא הקופי ולא בשם נביא
ישוב כ׳ מדנפשיס הכרעות הנדס שם עי״ד וכן ה״י שם
ברש מלאם אלא דרש״י בריש דברי היורם כ׳ דעזרא כתב
דברי היעים נרי מני זכרים וע לאכי עי״ד ועמ״ש בנרהע
מגר הש׳ ס״ק כ*ט
נדקר פוער אח המשל ואפי׳ פח נופל ולק מה שכוהני׳
ברא בנקי ששוחיס הקאוי וקודם אוכלים מענו
כסכין שלא לשתות הקאוי אליבא ריקנייא מבק שהכל־ על
הכקנין מק דהכסנין בא אצלו למפל וללאה י״ח כל הפו׳
יבק על הקאוי מחי‘ שהכל וישהה ושוב יאכל חכקנץנלא
נמה כו׳ ואם אמי ששמה הקאוי מחר לאכול כסכין מהר
ומברך ב<דמ דפנים חדשות באו לכאן ואם בירך עליו שהכל
בהמי׳ ואכל ממנו כזית קודם שחייה הקאוי אי חייב לנק
עליו מעין ג׳ מק דליכא במה אפיונה כעיקר שיפטור סמפל
בז® יסתפק ומישיש כו׳  .ולעיין דיותר נכון הוא דישרה
הכקנץ בהון סקאד ויברך במ״מ דאז נפשה הקאוי מפל
אף דכונהז באכילה זו הוא שלא לשמות הקאוי אליבא ריקכייא
סת אסל ילהק בלשונות הרמביס פ״ג דהיב דין ייב  .ואחר
הסיר עמת דברי שניהם קשים לשמוע ואץ לעשות מעשה
טוסייהו דורש הא״י דישרי הכסכין נתון חקאוי וינק במ״מ
ט׳  .אתה תכהה בס׳ זטר לאברהם מ״א דיך נדא דעעד
על מוצא בזה כקכץ דשורה בחלב ורמז לכמה פו׳ דעמדו
בדין זה וכדים והיוצא ק הכלל דהטוב והישר הוא שיברך
סמי׳ מל החלב קודם שישרה הכסכץ בחלב ושוב ינק גם
על הכסנץ עי״ד ומבואר באחד מהפד׳ הכמהים שם הוא הר׳
דלעולס מפח הוא העיקר
,
נדא בסי׳ קסיח סקיל
והמשקים מפל אלא דמפכי הספק יברך במשקים תחי׳ כדין
ענק על סירס קודם סעודה וסיים המיא דאם הוא מעט
פת ברוב משקים וחפת הוא כיעוח ואץ ט ממשות אזי הוא
דהפה טפל וענק על המשקים עייד וזהו בשורה הפח בחלב
דספת נקט ליה לעיקר והחלב הוי במקצת למפל ועמז ביקשו
לעשות דק ישר לנק ממי׳ על החלב ט׳ כנדל  .ויוצא
נהה לעשות ק במכ*ש בנדק הא״י דהרי הוא קאי בנדון
טהיש״ס דהניח המונח דהקאוי הוא עיקר והפת הוא מפל
ונא נסתפק עהיש״ס אלא נאכל כקכין שיעור ברכה אחרונה
קודם שתיית הקאוי וא*כ אץ הא״י פסיק ומט נדז דישרה
הכסק בקארי וינק נמ*מ דאז נעשה הקאוי מפל כו׳ דאין
נששורה סכקנץ נקאוי מפיק ליה מטנתו ודעתו דהוא מלה
נקאוי ולא בכסנין אתמהא ונראין הדברים דהא׳י דימה זס
למ״ש הנאיהט נסי׳ קנדד סק״ס נרד לשתות ראקי בתוך
הסעודה נדש כמס פו׳ דלא הוי זה כדברים הנא־ס בחון
הסעודה דניעא ביס פח פיטר כל מיני משקים ולכן ינק
עליו וקייס שם מ*ש הענדז נקי׳ קנדז נדש הגאון דישרה
מעט סם בראקי ואז שותהו בלא ברכת עי״ד  .ולא דמיץ
אהדדי דשאכי החס דטנואר נעמ״ז גופיה שם דעבד הא•
תיקוכא משוס ד־״א דראקי הוי כדברם הבאים מחמת הסעודה
והוי ספל לפח ופס פיטרו הגס דאיט רגיל לשתותו תדיר
בקעודה וכ״נ ממ״ש הנדא שם בקי׳ קנדד סק״ט ושאר
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אחרוטס שם ולא כ׳ המ״א בקי׳ ר׳יב קק״ג דהשורה בקוס
הקפודה מעט פת בראקי דענק על סנאקי אלא כמ״ש 3ס
בטעמו של דבר דאין כונתו לאכול פח רק כונחו על הדאהי
אבל ממ״ש חמ״א שם אמ׳ז נר׳ במקצת ק־וע להא•־ דס שס
דאם שרה פח זה בראקי קודם אכילתו פח ודאיג׳ב כונסו
לסעוד הלב והדל פח עיקר ומבק המוציא מ׳ וגס הא״ד
שם חסכים לדברו והמ״א שם הביא משם השל׳ה והא׳ינם
משם עי׳ב דמידחחק־דים שלאלאמל פת בשעת שתית כלל
" אס לא בתוך הסעודה דלא בקיאים עכשיו שפיר מתי אוכלין
פת מפל למתק השתים או משום מלוי הכרס נדב ולעיל מגג׳
הד׳קק״ב עמדתי נע״ז ודחיתי מאי דק״ל להרב המובהקדוד
יוסף ז״ל דבהאי נעשה הפח טפל לראקי ט׳ דדא מכמה
טעמי הם׳ שם יננ״ש ועתה נאמר ג*כ עוד ילפ׳משג׳ככאן
נדחו דברו דל ומקקנמי שם דלצאת ידי כל קסק ינק על
המשקה תחי׳ ושוב יבק על הכסנין וישרה שוב בקאוי אלא
דהמס דקאימנא דקיימי בחץ הסעודה וכבר ביק המוציא
היותר נכון לצאת ידי כל קפק דיעבול פת נראקי במחילה
וקוף יע״ש תה כלל נדול כל ספק בברכות להקל ויאכל
כנודע
עיבור בחמה מהורה ט׳ חדש־ס וטמאה שנה ונחש
ז׳ שנים רש עוד חיות לג׳ שרם ואפעס ט׳ שנה
בכורות ד״ח נרא ורש״י שם סי׳ דאפעה ע׳ דהיינו שבמים
שנה דמחעבר אחר ע׳ שנה משנולד דימי נדנודו מפורש rob
בש״ס נ׳ שטס כימי עיטרו דזאב וארי ודוב והנמר והברדלס
והפ׳יל והקוף וקיפוף דכולם ימי עיבודם ג׳ שטם ומשמעות
הש״ס נר׳ דליכא בעולם ימי עיבור יוחד מהנחש וראה זס
חדש מ״ש החיד״א דל בס׳ מדבר קדמות ע׳ קיף ס״ד בספר
יוקא ק׳ שמיני די*מ נטא דשר ראמים הם בכל העולם זכר
ונקבה והוא בהמה מהורה ופעם א׳ לע׳ שנים מזדווגים זה
עם זה ושוב תכף מת הזכר והקנה מתעברת זכר ונקנה
ואחר כלות יעי עיטרה יי׳ב שנה נבקעת כריקה ומתת ונולדים
השני ראמים ט׳ פיי׳ד נמציכו למדים מהא דבהמה טהורה יש
בעולם דיעי עיטרה י׳יב שנה יומר מנחש ואתי זה נגד השק
בכורות הם׳ בחרתי וצי׳ י ונס ממ״ם בחולין דק״ג דסלט בהמות
טהורות ולא טמאות משום דנכל מקים פורט אח המועט נר
ה*ד מו׳י בחומש ס׳ ראה בפי זאת הבהמה אשר תאכלו
ה ׳ל למדנו שהחיה נכלל בהמהולמדט שהבהמה וחיה ממאה
מרובה מן הטהורה שבנדע פורט אה המועט נדב • וא׳כ
י׳ל מדלא מנה בכתוב ראם לא בבהמות ולא בחיה ש׳«
דהוא בהמה או מיה טמאה והוא נגד מ״ש החיד״א הנז׳ל
דהוא נהמה טהורה אלא דנזה י״ל דשמא מק דלא שטחה
דליכא אלא שנים בכל העולם כמ״ל א״א לשחוט א׳ מהם
אע׳ג דהיא טהורה דיאבד העין ח״ו ולק לא מנה הבהוב
ראם בטהורות אבל בשאר בהמות וחיות המלויין לסב דייקינן
מדלא ענאם בכתוב דהוו טמאוה דכ*כ לש״י להדיא בנזולץ
שם דס״ג נדב דמה שמנה הכתוב בבהמו׳ וחיות שהם מהונו׳
ליכא עוד בעולם טהורות אלא כל מה שימצא עוד הם ממאות
ע־״ד ואולי דנם הקושיא ראשונה דמצינו עיטר ראם "נ
שנס דמשמע נגד הש״ס בטרות המ״ל מתוק נזה דכיק דלא
מצוי בכל העולם אלא שמס כו׳ לק לא שנאו שם נניס
בכורות להודיע לן ימי עיטט דאין זה נכנס בכלל ודוק •

פב

( Jgעונש נענש האדם בנרהז כל שהקניט אח מגירי
וציער אח לט עד שקרוב שיורד דמעות אנדפ שפשה
כלץ שחברו הקניטו קצת בחמי׳ אלא דקוא הוסיף ממז
מענישץ אוחו מן השמים בע״הז לן קן ל;רעו  pלמד גס׳
יוס*א ס׳ קרח דקי״ח נדב מעונדא דר״א עם ר׳נ ומתיי
הלמבץ ס׳ לן לן גבי שרה שענה אח הנר הגס דהנר דניה
גשרה תחי׳ כמו שפי׳ לש״י בפ׳ ותקל גבירתה בעיניה פיד
_______ועידש לחלק בזה .לק׳ מע׳ תך ס״ק י״ע
כביד איכיש דגזים ולא ערד דאתרנן ז״דנ5רדי
ה
דמעשת דגז־ס לעשותו אבל bwn 3עלמ 6דגלם

ך*

לדבר אזי אמר דגז־ס ומדבר נ״כ בק׳ יוש״א ס׳ פנחס דקיו׳י

טהרת המים אברהם בן נחמן הכהן עמוד מס (410הה*פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שיורי

מע׳הצי אות מועד כ

לק״מ מהאי נקשה דסבוח העולם מון דאט עומרים בבית
הכנקח ולא על קברם ומינה דכונהינו דהמלאטם הממונים
על מפי׳ הצינור הם יודיעו להם שהחיים מנקש־ס מר.ס
שיתפללו אלא דכפ״ז ינם אם הולכים צינור על קנרס הכונה
שהמלאכים יודיעו להם כאמור נס מהיש״י בנ״ר פל״ה קי׳
ב׳ האדן הרחיב נזה והניאמכמה דוכחי דהחי־ם נאים על
קברי הצדיקים ומבקשים מהם כו׳ והם מהפללים על החיים
עי׳ד (א״ה ועיין ג״כ בס׳ פחד יצחק הנ״מ מע׳ הץ׳ מ״ש
בעמן זה באורן שהניא כל דברי המפרשים המדברים נע״ז
יע״ש אש״ן)

3ןף צדיקים ביום שטלדיס הס מח־ס דהקב׳יה ונמלא
שטחיהם מיום ליום ומשה דטלד נאדר מת באדל
ואנוח העולם למ״ד דטלדו נמשרי מחו נמשרי ולמ״ד דכרלדי
ברסן מתו בניסן ה״א נר׳יה די״א ע״א וננוהרח המים מע׳
המ׳ ס״ק כ״ע כ׳ די״א דמשה מח בז׳ נשבע עי״ד ולא ידעני
אם הני י״א ס״ל נ״כ דטלד בשבע ולא חולקים צל הדרשה
דר״ה הכז׳ וכ״כ לא ידפנא במ״ש בס׳יוס״א ק׳ כך לך דכ״ח
ע״ב עיש מהר־א קארדינייא דאברהס מח נחדש ענח יפ״ש
אם יחלוק נמי נדלשא דמה הכי׳ ופמ״ש אני הדל בחי׳ על
הש־׳ס דר״ה נס״ד

טן

צורבא מדרבנן צריך לישר דרכיו ולהתקדש נס במומר
לו פן ילמדו ממנו ולזלזל באיסורים כו׳ רש״י בנ״מ
דס״ז ע״ב ולפמ״ש בחידושי על השיע א״ח סי׳ ש־״ד סק״ח
דלדעח רש״י פי׳ צמ׳ר הוא בחור וחריף ים נז״הז דין מ״ח
הרי׳ 3שזס כשהוא זקן מופלג בחכמה ובקי בכל הש״ס דהוי
כצע״ר הנז׳ בש״ק ושי״א דצמ״ר סנז׳ נש״ס היא ראש ישיבה
יע״ש ומ״ש אני הדל עוד נזה בע״המ לק׳ מע׳ תת׳ קק״נ
וס״ק .ג״ן ונלע״ד דכל זה להחמיר עליו גם במותר לו פן
ילמדו ממט כו׳ כמ״ש רש״י אבל להקל באיסורים אפילו
באיסורים דרבק כנד רוב הפו׳ דאסרי והוא סומן על אהה
פו׳ המחירים דודאי נזה איסורא קעביד וגס מחעיא אחרי׳
אס ילמדו ממנו וכ״ש בדבר דקים להו לאינשי דאסור ורואים
אותו דמתיר דאזי למדין ממנו להקל בכמה איסורים כיון
דהם ממזיקים אותו לת׳ח ועל דרןדאמרנש״ס נכמהדוכתי
אדם חשוב שאני וכבר אני עני נס׳ מעע מיס סי׳ ב״ן ד״ה
אן עדיין כר׳ עמדתי בדין זה דאדס חשוב הכז׳ בש״ס אס
יש נז״הז ׳ורמזתי שס דברי מק החבי״ב נייד סימן קורב
□נהב״י ס״ק ל״ו ומ״ש הנ״ח ־'י ס־׳ קע״ב ס״גומ״ש הש״ן
י״ד סי׳ קכ״ב סק״ב ומ״ש הברכ״י ומחב״ר א״ח סי׳ כז״ר
ובס׳ שיו״ב י״ד סי׳ קי״ג סק״ד יע״ש נס״ד ונירש לעיל
מע׳ הא׳ ס״ק י״ג וק״ק נ״ו ועמ״ש באות זה בע״המ ס״ק
כ״ז

טו□

צדיקי׳ מתייקרים לאע לאע כדי שיתכפר מאיזה חעאים
שיש בידו ונזה פי׳ מהרימ״ע ההיא דנרכות ד״ס
בה־נל דשמע קול צווחה בעיר ואמ׳ מונעחני שאין זה נחון
ביתי כו׳ הרב ’יס״א ס׳ בא ד״א ע״ב ובזה פי׳ הרב הכז׳
ע׳ש פ׳ ברון ה׳ יום יום יעמיס לנו דכתוב באדטת דהוא
מה״ד ונס לט בגי׳ אלהים שהוא דינים באים עלינו לאע
לאע יום יום כו׳ עי״ד אלא דכעח ק ׳ק עצ מהרימ״ע דאין
הילל יחזיק עצמו לצדיק והלא אמ׳ בנידה ד״ל ע״ב דמשביעין
הנשמה קודם ניאו לעו״הז דאפי׳ כל העולם כולו אומרים
לן צדיק אמה סיס נעינין כרשע יע״ש ועמ״ש לק׳ מער*
הש׳ ס״ק מ״ז ובמי׳ לברכות רמזתי שם מ״ש נסי יוס״א בס׳
אמור דז״ן ע״א ע״ש השל״ס דפי׳ בהאי דס־לל כו׳ ומשם
בנו פי׳ אמר ואט עט הלכתי במש על פי׳ בנו ועל פי׳
מהרימ״ע הכז״ל דאין אפשר להילל דדיה עניו דיחזיק עצמו
לצדיק ט׳ ונא זכרתי שם הא דאיו׳ בנידה הנז״ל כדי להש־נס
יותר בחוזק ואט עני שם באתי לכלל ישוב דהילל לא עצמו
אמ׳ דבטו אלא קאי מל בני ביתו דידע בהו דהיו צדיקי׳
ועמים וסבלנים פי״ד אבל אין ל־שנהאדהילל דבשעהדאמר
כן לא היה שם אדם אלא אמי כן לפני הקב״ה ושבועת
הנשמה הנז״ל לא נאמר אלא שלא ישבח עצמו לפני בני אדם

טהרה

שלא יתגאה וקיח דעתו אבל לפני הקנים דהכל תלוי וצפוי
לפניו לליב דכן ישבו המפרשים על כמה צדיקים דישבחו
עצמם כפני הקב״ה כגון דוד דאמי שמרה נפשי כי חקיד
אני וכיוצא דשאני הילל דבא לעיר ומסתמא כמה נט אדם
היו עמו ולפחות תלמידיו היו באים עמו והא דאמרו סז״ל
לעולם לא יחזיק אדם עצמו כרשע ולא כצדיק אלא בינוני
5י ,יאיי קאייי גש״ש נידה ה:ז'ל םמ'ה בעיטך כישע ד־״ל
0דכשמשנחין אותו שאני וק״ל וזה כדעת מהלש״א בנידה שם
דיהא בעיניך ישע קאמר מייד אלא דמהיש״א קפ׳בדאטת
הביא ע*ש הרמביס והר״י דבנידה כישע קא«׳ ולא רשע
כו׳ וכשאמר שלא יחזיק עצמו כו׳ צדיק לישע קאמט ולא
בכ׳ סימיק עי״ד אלא דאמ״ז כ׳ מהלש״א מדנפשיה ליכול
אדם להחזיק מלמו לצדיק במול שלא יחטא כי׳ עי׳ידוכח־"
זה אפשר ל־שב הא דהילל הכז״ל

וךן

צדיקים כשכתוב בש״ק מסט מה אמרה חולה ולא
קאמר אמרה חורה ר״נ דדבר זה גס הצדיקים מודים
ט כ״כ המ״ח בחלק הראשון כלל י״ע ע״ש התו׳ מנחות ד■
ס״ה וכבר קדמו ה־בי״ש כלל תק״כא פ "ד והרב המניה
הרמ״ן השיג שס על שדיהם דהתי׳ שם כי בפי׳ היפן דנטהם
_____ושק השיג עליהם בס׳ קנאת סופר־פ ד״בעי״ד

יט

צער שציער לחבריה ביותר עד דודתי מניע הצער
ללבו אע״ג דבדינא עבד דהוא פתח תמי" ודבר אליו
קשיח עכ״ז נענש דציערו יותר דצער המג־עעל לבי שלאדם
קרוב שיוטד דמעו׳ ונענש משוס דשערי דמעה לא כנפל וכן דקדק
היוס״א ס׳ קרח דקי״ח סע׳א ורע״ב ממ״ש רש״י בב״מ דטע
בעובדי,דר״ג ור״א וממ״ש הרמב״ן ס׳ נך לן בפי ותקל גבירתה
בעינית ותעטה שרי כו׳ עי״ד ואין זה סותר מ״ש לעיל מעי
הב׳ סק״ב ושק ׳י יס״ק טו״ב ע״ש הפו׳ דאין עונש־ן על
המותרות כי יחס לבבו כו׳ ואדרבה יש סברה לומר דעונשין
למוחק תחילה דהוא גיס כל זה כי׳ די״ל דבדין של מעלה
שאט ועוד יש לישב עמ״ש עוד שם קי׳ק מ״ה דליכא ט
יחס אלא באותו יום אבל אס עבר אומו היום וישן בלילה
עונשים על מה שהוסיף יע״ש ועמ״ש עוד נזה לעיל מפר
הע׳ ס״ק פיג ומע׳ הה׳ ס״ק ל״ג

כ

צדיק והוא מזכה את הרבים דאין חעא בא ע״י ז״ד
מעא שהוא שונג אבל אין יצ-הר בדיל ממט ואדם
בח־ט ואפשר דיצלו מפעהו ומושה עבירה במזיד י הר׳ ברת
מולם על סה״ח סי' שנ״ב היד בס׳ יוס״א ק״ש ויקרא בסי׳
לאבות דקס״ז ע״א והא דאמי נדוד כל ר\ומ׳ דוד חעא חיט
אלא פומה אפשל ה׳ עמו וחעא נא כל ידו כו׳  .וכפ״ז
עדין אפשר שחעא במזיד וי״ל דקיא כח־ב דאע׳ לנתן הנביא
חטחחי לה׳ ור״לדהיה שיגג אלא דמהחפילות דאטמחפללים
בכל יום מהק״בה דהוא יצילנו מ־צ״הר ומכל חעא ועון ופשע
ועבירה נר׳ דאע״ג דאדס הוא בחירי עכ״זהק״בה שומרו ואפשי
דעל ידי תפי׳ שאנו ומ״ש הל׳ בליה עולם היינו דשומרו מהחטא
דהוא כוגג הנס דלא התפלל בדבר הזה להק ׳בה ויאדהקנ״ה
מעצמו שומרו טון שהוא צדיק ומזכה את הרבים מחטא שהיא
שונג אבל לא ממון שהוא מזיד וכו׳ ויש סיוע לזהממ׳־הלגן׳
מע׳ הח׳ ס״ק ל״ז נס״ד גס בס״הח סי׳ קנ״ה כ׳ וז״ל מתפלל
על כל אבדם שנבראו בו שיעבדו למי שבראם לכבודו ושנא
לחטוא לו נהם לפי שהק״בח כוחן בלב טונים שלא לסמא
לו שאין מגלגלים חמא על ידו כנאמר לא יאונה לצדיק כל
און ע״כ אבל הז״הק ח״א דנ״ט כ״א הקשת דאין החפנג
דוד הולט ה׳ דרכיך וכו׳ והא הכל בידי שמים חוץ ורטש
וחי׳ הכי קאמי הורני ה׳ דרכיך ההוא אורח מישר ומחקנא
לנלאה עיני ולמנדע ליה ולבתר אהלך באמתך איהן נאלח
קשוט ולא אקטי לימינא ולשהאלא כ״כ ומינה דעל ירך זה
מחמישים כל התפי׳ הנז״ל שאנו מתפללי׳ לה׳ ולק׳מ ומ״ס
לנטל דכף ברת כולם א־־ד בלא התפלל וכו׳ ז״א דכלאדס
מבקש מה׳ בכל יום בברכות השחר אי תביאנו לידי חטא ולא
לידי עבירה דהיינו מזיד ופמ״ה אני הדל עוד בזה באילן
לעיל מע׳ הב׳ ס״ק פ״ד בק״ד ולק׳ מע׳ הס׳ ק״ק נ״• 1
ב״א

טהרת המים אברהם בן נחמן הכהן עמוד מס (432הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

לך לך טז ,ד—ז

[עזי]

ז) ביני וביניך .נקוד על היו״ד ראשונה לומר
שהוא חסר יו״ד .שכל מי שהוא גומל רעה
תחת טובה לוקה בעשר דברים ושרה אמרה
לאברהם אתה גמלת רעה תחת טובה ,שנתתי
שפחתי בחיקיך ואינך מוחה בידה .וכתיב
במשלי 1משיב רעה תחת טובה לא תמוש
וגר ,תמיש כתיב וקרי תמוש .רמז שלוקה בי'
דברים .ואותן י׳ דברים היה מונה בירמיה בפ׳2
"לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות" וירמיה
היה גומל עמהם טובה דכתיב" 3הישלם תחת
טוקה_בעה כי כרו שוחה לנפשי זכר עמדי
לפניךלדבר עליהם טובה להשיב את חמתך
ואוז״וז Ji53«5s7

י

מהם לכן תן את ביניהם לרעב ’והגרם על ידי
חרב ותהינה נשיהם שכולות ואלמנות,
ואנשיהם יהיו הרגי מות בחוריהם מכי חרב
במלחמה תשמע זעקה מבתיהם כי תביא
עליהם גדוד פתאם וגר אל תכפר על עונם
וחטאתם מלפניך אל תמחי ויהיו מכשילם
לפניך" הרי אלו י׳ דברים כנגד י׳ של חמתי
שהי׳ לו לומר תימח וכן והיו מוכשלים כתיב
והיו וקרינן ויהיו חסר י׳ וי״ל כנגד י׳ דברים
שלוקה מי שמשלם רעה תחת טובה( .פ״א .)541
 uמשלי ין ,יג.

 )2ירמיה יח .יח.

 )3שם יח,

יט— כג.

ח) ביני וביניך ,למה נקוד על יו״ד של
וביניך? תקון שבינו לבינה וזו היא הכתובה.
(פ״א

.)541

למרחוק ויברח יעקב שדה ארם 8ניסה ,שנס
מפניו למקום קרוב "וינס ויצא החוצה"< .9א׳
.)268

)1ב״רמה.ו.

 )2דברים כא ,יד.

)3שמותכא,ח.

 )4ב״ר מה .ו.

 )5להלן לא .נ.

 )6יביים ח .ג.

 )7ואולי הכוונה כך .דלכאורה קשה איך אמר אברהם

הנה שפחוזך הלא כבר שוחררה כפי שהבאנו לעיל

מהתרגיב״ע ואברהם נשאה לאשה בקניי כדלעיל ,ואיך
חדרה להיות שפחתך ילכן פירש שפחה ממתנת אמם

שמשמשת לפניו ר״ל שאמה של הגי־ (שהיתה בת
פי־עה) נתנה לה להגר שפחה שתשמש אותה כשתהי׳

אצל אברהם ואותה שפחה נתן עכשיו אביהם לשרה
לרמוז לה שלה תעשי הטוב בעיניך ולא להגר ,והמלה
כגזבר זה סתם טעות ואולי צ ׳ל כגבר (יש״א).

 )8הושע יב .יג.

 )9להלן לט ,טו.

ב) ותענה שרי ,בגימ׳ תשמיש ,יש אומרים
תשמיש המטה ויש אומרים תשמיש הבית.
(י״ש).

־---------- -----------------------
ג) ותענה שרי ,פירש״י היתה משעבדת בה
בקושי ,והר״ר אליקים נותן טעם בדבר האיך
צדקת כשרה עושה כך? לפי שהגר הונתה
שרה תחילה כדפירש״י גבי ותקל גבירתה
בעיניה .ולכך היתה שרה מענה אותה בהיתר.
כי בספר סמ״ג' כתיב במצות לא תונו דאיתא

במדרש שאם הונה אותך אדם אתה רשאי
להונותו .שאינו קרוי עמיתך< .ריב״א3.וד /וט־ .21
 :45 :53וי׳  :204נ״י  ;791ל׳  190כשם הר״ם מקיצי; ור׳
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׳ ל,יז

"י

* /< ’ )/׳׳?;

 )1 /ל ׳ת(תי״ט' הלכות אונאות.

וייאמר אכרם אל שירי הנה שפחתך
מדך עשי לוה הטוב ?עיניך ותענה
שו״י ותקרה מפניה <טז0 ,
א) הנה שפחתך בידך ,איני יכול לעשות
בה דבר" 1לא תתעמר בה" 2וכן "לעס נכרי לא
ימשל למכרה" 3ותעניה מנעה מתשמיש 4אם
תענה את בנותי 5הרעיבה "ויענך וירעבך6
ותעניה לית .ענויין שאין כתובים שלא היתה
יכולה לסבול .שפחתך שפחה ממתנת אמם
שמשמשת לפניה כגזבר 7ותעניה ,בדבוריה
ובמלאכתה .ותברח .למרחהים בריחה

׳

דד־ ------־—_____________________________ ________ -

•rtj

וימצאה מלאך ה׳ על עין המים
3מך3ר על העין 3ךךך שור <טז ,ז>
א) על עין המים ,במקום טהרה מצוי על
המים‘ ״על נהר כבר״! .א׳ )268
 )1יחזקאל א .א.

תוספות השלם  -ב (לך לך־חיי שרה) גליס ,יעקב עמוד מס (91הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמת (0

עו

משך

חכמה

בא

נשך ותרבית כי להחיותו הנך מצווה ובל תבזה
צלם נברא בדמות וחביב אדם שנברא בצלם45
אם כי לא אחיך הוא ,וכן חששו חכמינו שמא
ילמוד ממעשיו ודילמא אתי למיסרך ורק משום
כדי חייו התירו 46ואמרו בסוף מכות כספו לא
נתן בנשך אפילו רבית דנכרי ,וחי אחיך עמך את
כספך לא תתן בנשך בלשון ציווי ופקודת מלך
כר .ועיין פרק איזהו נשך  46רבי אומר גר תושב
האמור לענין רבית א״י ,וע״ד הפשט יש לנו
רשות לפרש כמוש״ב.

בא במלת אל כמו אל תשכח ענוים 87 ,אל תתן
 38אל .תרחק ממני 30אל
תורך* ,
37
לחית נפש
תסתר פניך ממני .כר 40 ,ולכן מצאנו ויאמר
לא  41ולא ויאמר אל כי אל אינו ענין החלטיי
רק הוא ענין בקשה .והנה טרם הכה ד׳ כל בכור
במצרים הלא אז היו המצרים חושבים שזה עניץ
מתחבולות משה כמו שאמרו עד מתי יהיה
זה לנו למוקש42 ,אולם בעת הכה ד׳ כל בכור ראו
הכל כי ההשגחה פרטיות מהכולל כל השלימות
וע״ז אמרו בפרק איזהו נשך  43אני הוא שהבדלתי
בין טיפה של בכור אני עתיד לפרע ממי שאינו \ ועוד שם 47וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה
כו׳ כיון שההשגחה חלה בפרטי פרטיות תדע ! אל תונו איש את אחיו ,פירוש שזה לשון בקשה
כי .ישקיף ד׳ וירא כל מפעל כל מצעד ואז דבוק ; שענין אונאה שבאה שלא מדעתו של אדם וברצונו
קנין האלקי בעם ישראל שהוא בן בכורו וקנה  1למכור או ליקה א״כ זה שטות שאם אתה תונה
אותם לעבדים כי פרעה וכל העם מהרו לשלחם ; אותו כי תקח ממנו הוא יונה אותך כי יקה ממך
מן הארץ וחיוב כל המצות תלה השי״ת בעת וראוי מענין הנימוס והשכל שאל תונו איש אחיו,
הזאת ,לכן אמר אל תאכלו ממנו נא פירוש מבעוד ולא תונו איש את עמיתו 48זה אונאת דברים
יום ג״כ [כדעת רבי סוף .פרק כ״ש וכש״כ קודם וע״ז יאות לשון הציווי ;והפקידה כי׳ אף שיצא
ןןרירד
היה-שם .רןL,. ,
,ו .אל תונה אותו ודו״ק?}.כן
רע_־ל_״נ
חצות לכו״ע] פירוש רק בלשון בקשה שאז צלי
דרך שררה וחפזון ומקלם בידם והאמינו שד׳
יוציאם בזרועו הנטויה וזהו לשון אל דרך בקשה.
אבל אחרי חצות כאשר יהיה צעקה גדולה וישלחו
אתכם ויהיו כל הבכורים מתים אז נופל לשון
לא תותירו ממנו עד בוקר שהוא מורה על ציווי
ופקודת מלך כי כבר יש לו התחייבות על נפשותיכם
ועבדי הם ומצווים לכל אשר אני אצוום ודו״ק.

וכן בפרשת בהר 44וכי ימוד אחיך ומטה ידו
עמך פירוש ,סדר הנהגתו ועניניו והחזקת בו
שישוב על כנו ואל מקומו וכבודו ,גר ותושב
וחי עמך שרק להחיותו אתה מצוה לא להעשירו.
אבל אני מצוך שיחיה עמך ותתן לו לחם ומים
ופרנסה ובבקשה אני מאתך אל תקח נשך ותרבית
שע״ז׳אינו נופל רק ענין בקשה שהגר אינו בן
מצוה ואינו בן דת א״כ הוא יקה מאתך נשך
ותרבית ואתה לא תקח ממנו הלא תתרושש ותעני
רק אעפ״ב אני מבקש מאתך שאל תקח מאתו

בקדושים 49אל תפנו אל הא5ילים״זאלהי■מסכה
לא תעשו* לכם כי על המחשבה לא יאות צווי
החלטי כי׳ מה יעשה האדם אם מהרהר רק צריך
האדם להקשיח לבבו מזה ולהדפה מקרב לבבו;
ולכן מצאנו אל תאמר בלבבך בהדוף כו׳ בצדקתי
וכר 49*,וראה דברי הראב״ע על פסוק לא
תחמוד דברים מושכלים ,וזה צווי על המחשבה
בעניני ע״ז ולכן נופל שפיר אל תפנו אבל א״מ
לא תעשו נופל לשון צווי ופקודה ,וכן אל תפנו
אל האובות ואל הידעונים 80ג״כ על המחשבה,
וכן בפרשת מן אל יותר ממנו עד בוקר54
בלשון בקשה מפני שזה פעולת הבל כי אם יותיר
איש הלא ירום תולעים ויבאש לכן רק בלשון
בקשה ,וכן ראו כי ד׳ נתן לכם השבת וכו׳ אל
יצא איש ממקומו 52הכונה כי ד׳ נתן לכם לחם
יומים ואם תצאו ללקט מן הלא לא יתן לכם
יומים ואל תמצאו בו א״כ מי פתי יעשה זאת
כי יפסיד את אשר ילקט משנה כי הלחם משג;.

 40שם קב ,ג
 39שם כב ,יב
 38שם ,יט
 37תהלים י ,יב
 45אבות ג—יד
 44כה ,לה
 43בבא מציעא סא
י ,ז
* 49דברים ט ,ד
 49יט ,ד
 48שם פסוק יז׳
כה ,יד
 52שם פסוק כט
 51שמות טז ,יט

46

 42לעיל
 41במדבר כב ,ל
 47ויקרא
בבא מציעא עא
 50פ׳ קדושים יט ,לא

,
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כיה הכחידה חגיגה

פרוש מגמרא דף  t*tודף ה.

מזמנבו והבורסקי אעפ״י שכל אלו ריחן רע ואין עולין עם כל זכורד ר״ל עם כל
העולה שהרי את יכולין להתחבר עם חבריהם חייבים לעלות ולהקריב שאין
הלכה כאחרים ואדרבה כל לרבות הוא ולא למעט ויטהרו ס® 1גופם ומלבושם
ויעלו ואת צריך לומר בעל ריח הפה שאת חליו ניכר לכל ואין חבריו
בדלים ממנו,

 101100ובאת
דף ד ע״ב ערל וטמא כבר ביארנו במשנה שהוא פטור טמא מדכתיב
שמה והבאתם שמה כל שישנו בביאה ישגו בהבאה וטמא אינו
בביאה ופטור הוא בהבאה אף על ידי אחר הואיל והוא בעצמו אינו נכנם למקדש
וערל ממה שלמדנו ערל מטמא לאיסור אכילת קדשים שנאמר ™ איש איש מורע
אהרן והוא צרוע או וב בקדשים לא יאכל ודרשו בו איש איש .לרבות ערל מכל
מקום בפרק הערל  101פרשה ר׳ יוסף משום דמאים כלו׳ לא מריבוי הכתוב אלא
מפני שהוא מאום וללמדנו שלא הושוה לטמא מכל וכל אלא לעניני גבוה כגון
בראיה ובביאת המקדש ועבודת קרבנות אבל למי חטאת הערל כשר לקדש ולהזות
וכן פסקוה גדולי המחברים

י-

דף ה ע״א״כל תלמיד המבעט ברבותיו הב״ה קוצץ את ימיו וכל המטה דינו של
גר כאילו מטה דינו של מעלד"
הרבה•“ דברים את גופם עבירה ,והן נמאסות מטכסיסיהן של תלמידי
חכמים וראוי ליענש בהם כגון הרק בפני חברו ונמאס וכן ההורג כנה בפגי
חברו ונמאס והדומים לאלו .הנותן צדקה לעני בפרהסיא נוח לו שלא נתנה
מפני שנתבייש במתנתו המעוטר 10®.ובאשה הפד הדברים שאין לו לאדם ליתן
לאשה צדקה בסתר מפגי שמביאה לידי חשד• אסור לו לאדם להמציא מעות
לעני בשעת דחקו דרך הלואה אלא א״כ יודע שהם צריכים לו לתועלתו
שאם לא כן הרי הוא מוציאם ונשאר מגולגל והרי זה שהלוהו תוקף בשלו
ומוציאו נקי מנכסיו .לעולם יכתיר אדם עצמו במדות הגונות ולא סוף דבר
בשוק אלא אף בביתו ולא סוף דבר בביתו אלא אף בחדרי חדרים אפי׳
שיחה שבינו לבינה ימעט בה אלא אם כן הוא צרת לרצות שלא יתנהג כמדת
עם הארץ שגתיחסה לו מדת הארי שדורס ואוכלי .10כל מי שאי אפשר לו
לעסוק בתורה ועוסק שכרו הרבה מאד ומקומו מושכר לו וכל שאפשר לו לעסוק
ואינו עוסק וכן כל פרנס שמתגאה על הצבור בחנם הרי הם הולכים לאבדון בת
פשעם .לעולם יזהר אדם שלא ליתן מכשול בתוך ביתו ,דרך צחות אמרו אח כל
מעשה האלהים יביא במשפט® 10זה המשגר לאשתו בשר שאינו מחותך בערבי
שבתות■כלו׳ שמא מתוך מהירותה לא תרגיש אם צריכה גקור אם לאו וכששאלו
והא רבא משדר תרצו בה שאני בת רב חסדא דקים ליה בגווה כלו׳ שהיה יודע בה
 101הדברים י״ב .6—5
 100לשון הרמב״ם הל׳ חגיגה פ״ב הל׳ ב׳.
 104רמב״ם הל׳ פרה אדומה פ״י הל׳ ו׳.
 103יבמות ע״ב ב׳.
 102ויקרא כ״ב .4
 105סדר המימרות לפנינו בגמרא :הרבה דברים ,הנותן צדקה לעני ,לעולם יזהר אדם
שלא ליתן מכשול ,אסור לו לאדם להוציא מעות ,לעולם יכתיר אדם עצמו ,כל מי שאפשר לו
 106מל׳ הגמרא לא משמע שיש חילוק בין מתנה מועטת למתנה
לעסוק בתורו■״
 108קהלת י״ב .14
 107פסחים ט״ט ב׳.
מרובד״
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פרוש הגמרא דף ו .והמשנה השניה

שמיתה בקיאה בניקור .לעולם אל יהרהר אדם אחר מדווזיו של מקום אלא יצדיק
את דינו בכל מה שיזדמן לו ,דרך צחות אמרו וחרה אפי בו והסתרתי פני מהם והיה
לאכל •»! כל שאינו בהסתר פנים ובוהיה לאכל אינו מהם וכן כל כיוצא בזד -כבוד
תלמידי חכמים כל אדם מוזהר בו אפי׳ נשיא שמוחל על כבודו והולך להקביל פני
כבוד ותועלת לעצמו
חכם איו זה אצלו מיעוט שררה אלא מדר ,הדורה [והגדלת]
[וכבר נאמר  111כי מכבדי אכבד] 12י .כל העוסק בתורה אפי׳ יום אחד בשנה
הרי הוא כאלו עוסק כל השנה כלה וכל המרבה הרי זה משובח.
לשמה
דף  1ע״א מה שאמרו בסוגיא זו עד האידנא דהות אימיה מיחייבא בשמחה
כבר ביארנו" 1שהלכה כן ואם כן מה שאמרו במסכת קדושין"!
אשה בעלה משמחה כלו׳ ואלמנה פטורה אין הלכה כן אלא אף אלמנה חייבת.
ומ״מ לעגין ביאור סוגיא צריך לשאול שהרי אביי בעצמו שאמר כאן דהות
אימיה מיחייבא הוא בעצמו אמר שם בעלה משמחה אלא שפירשו רבים בכאן
אמיה מיחייבא מצד הבעל 116ומ״מ לענין פסק הדברים כמו שכתבנו.
קטן סומא אעפ״י שאין כאן שעור בהליכת הרגל שהרי מ״מ שיעורו בהליכתו
עם סיוע אביו מירושלם להר הבית הואיל ואילו היה גדול בדרך זה היה פטור מן
הראיה אף הוא פטור בה אף בחנוך ואין צריך לומר בחגר שהרי אף עכשו
אין יכול לילך ברגליו אף בסיוע אביו.

המשנה השניה:
בית שמאי אומ׳ הראיה שתי כסף וחגיגה מעה כסף בית
הלל אומ׳ הראיה מעה כסף וחגיגה שתי כסף.
המאירי :בית שמאי ,אומרים הראיה שתי כסף וכר .טנת המשנה בענין
החלק השני לבאר שעורן של קרבנות אלו כמה הוא ואע״פ שמן התורה אין
בהם שיעור בא להשמיענו שהחכמים נתנו שיעור לשנים מהם והם הראיה
והחגיגה אבל של שמחה אף חכמים לא נתנו בהם שיעור ואף שבי אלו שנתנו
בהם חכמים שיעור אין שיעורן שוד ,שלדעת בית שמאי הראיה שתי כסף
לפחות שהם שגי מעין שהוא שליש דינר .חגיגה מעה כסף ואעפ״י שאין שלמים
אלא בבהמה אפשר בשעירה קטנה ביותר .ובית הלל אומרים בהפך .וכבר ידעת
שהלכה כבית הלל ומ״מ שלמי שמחה לא נתנו בהם חכמים שיעור ומצור .להביא
כפי עשרו.

זהו ביאור המשנה ומד ,שבא עליה בגמרא כך הוא.
& jnכ׳׳י פרנקפורט.
 109הדברים ל״א 110
 113כגי׳ כ״י מינכן.
 112מכ״י פרנקפורט.
 111שמואל א׳ ,ב׳ .30
 115ל״ד ב׳.
 114למעלה ב׳ א׳ ד״ה משנה זו ,ועי׳ בפרוש המשנה ד״ה אי זהו קטן.
 116אולי כונתו למה שכתב בבית הבחירה לר״ה ו׳ ב׳ ד״ה אשה בשם גדולי הדורות (איני
יודע מי הם ועי׳ בעל המאור בר״ה שם רי״ף וילנא א׳ א׳) או אולי גם לראב״ד בהשגותיו
לרמב״ם הל׳ חגיגה פרק א׳ הל׳ א׳ ובס׳ כתוב שם לר״ד( ,הוצ׳ הרב חסידה ירושלים חרצו
צד  )35ועי׳ למעלה ב׳ א׳ ד״ה משנה זו ובהערה .31
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שיד .המתנהג כשקר מנהיגים אותו שילך בדרן שקר
מדבר שקר תרחק (כ״ג ז׳).
^יתא בתנא דבי אליהו זוטא פרק ג׳" ,מדבר שקר תרתק" ,אם עושה אדם עצמו
צדיק ומדבר אמת ,מוסרין לו מלאך ,שמתנהג עמו בדרך צדיקים ומדבר אמת ,ואם עושה
אדם את עצמו רשע ,ולכתש ולדבר שקר ,מוסרין לו מלאך שמתנהג עמו בדרך רשעים
ומכחש ומשקר ,נראה שהדרש של התנא דבי אליהו ,הוא מזה שכתוב ,מדבר שקר ,דבר
— לשון נוהג ,כמו דאמרינן בברכות מ״ה ריש ע״א! עמא דבר ,ומפרש רש״י נוהגים,

לפי זה הפירוש ״מדבר שקר״ — המתנהג בשקר ,מנהיגים אותו שילך בדרך שקר.

ששו .שקר גורם להתרחק מן הקכ״ה

מדבר שקר תרחק:
הנה כתוב "תועבת ד׳ ,שפתי שקר" (משלי י״ב כ״ב) ,ובתרגום מרחקה יה דאלהא,
ספותי דשקרא ,לפי״ז מפרש בספר חסד לאברהם ,״מדבר שקר תרחק״ ,בגלל שקר _ תרחק

— יתרחק אדם מהקב״ה.

.:״׳■<״•׳

ששו .מותר לתת שוחד לשופט נכרי שלא יעות את הדין
ושוחד לא תקח ,כי השוחד יעור עיני פקחים( :כ״ג ח׳).
החתם מופר נשאל אם מותר לתת שוחד לשופט נכרי ,כשיש לו משפט עם נכרי,
והשיב דאסור ,משום שגם הגוים מצווים על הדינים ,ואסור לגרום להם לעוות את הדין,
אבל לפעמים הישראל יודע בעצמו שהדין עמו ,והשופט מתעצל ומרחם על הנכרי שהוא
בעל דתו ,מותר לתת שוחד לשופט הנכרי ,שלא יטה את הדין (שו״ת חתם סופר ליקוטים
סימן י״ד) .פעם נשאל רב אחר אותה שאלה ,ופחד לענות בכתב ,שמא ילשינו עליו בפני
הממשלה ,ענה לשואל ,במנחה אומרים צדקתך צדק ,דהיינו ע״י מנחה (שוחד) תצדק .ובשבת
קט״ז ע״ב איתא! בשכנותו של רבן גמליאל היה שופט מין שיצא עליו קול שאינו מקבל
שוחד ורבן גמליאל רצה לפרסם שמקבל שוחד בסתר .נתנו לו שוחד בר זהב ופסק לטובת
המשחד ,למחרת רבן גמליאל נתן שוחד חמור לובי ,ופסק לטובתו ,רמז המשחר שנתן לו

נר זהב ,אמר לו רבן גמליאל! החמור שלי הפיל את הגר שלך ,ועשה זאת כדי שישמעו
המתאספים שם נבלותו ומי הוא ,משמע כדי להוכיח צביעותו של השופט הנכרי מותר
לתת להם שוחד.

שח .להתרחק מהרשע
וגר לא תלחץ( :כ״ג ט׳).
"לא תלחץ" בהרבה מקומות הזהירה התורה על הגר ,מפני שסודו דע (רש״י) ,ורבי
אליהו מזרחי על רש״י מפרש! סורו — צורו ,רוצה לומר אלוהו ,ובהגהות על הערוך ערך

סר ,מקשה על המזרחי ,ומה יעשה
פ״ב ע״א) ,ע״ב .וקשה להבין את
סורו רע ,שר שלהם ,מפני שמורן
שלהם ,בדאמר בבבא מציעא נ״ט

עם הא דאיתא ,מי שעסקיו עם הנשים סורו רע (קידושין
דברי ההגהה ,הלא רש״י מפרש כך בהוריות י״ג ע"^
שר
רע — שיצר ליבם רע הוא יותר מדאי ,סורו
ע״ב ,בגר שסורו רע ,היינו יצר הרע ,ששר שלו רע

הוא ,ע״ב .יוצא איפוא שאין מעמוס לקושית ההגהה על הרא״ם כי רש״י בעצמו מפרש ,בגר
שסודו רע — ששר שלו רע ,ומה שמקשה ההגהה איך יפרש מי שעסקיו עם הנשים סורו

ר (שמות) גינזבורג ,שמאי{ }2עמוד מס  131הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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חושן המשפט
הלכות אונאה סימן רכז  -רכט
שלחן הטהור אשר ערך רשככה״ג מרן רבי יוסף קארו זצ״ל
ומפה אשר פרש עליו רשכבה״ג מרן רבי משה איסרליש זצ״ל
ולמרגלותם כוננו
- -י , y׳L-
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רגיי השיחו

אורך

כולל המקורות מתנאים ואמוראים ראשונים וקדמונים שהם הרגלים
אשר השלחן עם מפתו עומד עליהם:

השיחן מתוכו מתפרשים דברי

השלחן ומפתו ,כל דין וכל דבר בטעמו
ונימוקו שלא יהיה כספר חתום .גם יקובץ
בו הרבה דינים והלכות המפוזרים בספרי
מפרשי השו״ע ושאלות ותשובות ,הכל
בלשון צח וקל ובסדר נכון:

פני_השלחן

רוחב השיהן בו יבואר ויתרחבו דברי
השלחן ומפתו ע״פ דבריהם במקומות
אחרים ,וגם יבואר בו בהרחבה כמה דינים
והלכות המובאים בקיצור באורך השלהן,
וכן יקובץ בו לפעמים דינים והלכות
הנוגעים והיוצאים מדבריהם:

בו יצויין על כל דיבור ודיבור באורך השלחן

נאי.5ח^5*1לדעת מבטן מי יצאו הפנינים האלו:

ועליהם יחנו בסוף הספר

קומת השלחן

בו יובאו מפרשי הש״ס ושו״ע וגם שו״ת אשר מהם נתבארו במלוא

קומתם דברי ההלכה המובאים בקיצור באורך וברוחב השלחן ,וגם שקיל וטרי בהם
להבין דבריהם:

מפתחות מפורטות לכל הנאמר והמובא בכל הפירושים הנ״ל:

בעזהי״ת החונן לאדם דעת
חברתי כל אלה ע״י פלפול חברים
יששכר דוב ב״ר זאב הכהן ז״ל כהנא

אב״ד מישרים
ליקוואוד יצ״ו

תשע״ד לפ״ק

---------- - --------- -- --------------הדפסה ברזולוציה מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה -------------------
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Lakewood, NJ 08701
(732) 905-3388

62 Arosa Hill • Lakewood, NJ 08701
PH 732.905.0091 ♦ FAX 732.905.0081
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הלכות
!אוצרה חכמה!

רכה

אונאה

סימן רכח מקיף א

לז

אסור להונות כדכרים ולגנוב דעת הכריות ולדמות במקח וממכר.
ובו כ' סעיפים

כך אונאה כדכרים וגדולה אונאת דברים מאונאת ממון
א כשם שאונאה כמקח וממכר
שזה ניתן לחשבון וזה לא ניתן לחשבון וזה כגופו וזה בממונו והצועק על אונאת דכרים
<ב> נענה מיד :הגה ר״א דאין מצווין על *אונאת דברים «> *אלא ליראי השם (נ״י פרק הזהב) (ד> *ומי

רגלי השלחן
וגדולה אונאה דברים בו׳ .שם:

רפז משם א״ר הננא בדיה דרב אידי מאי דכמיב ולא תונו איש את עמיתו

והצועק על אונאת דברים נענה .מב״מ נט .א״ר דוסדא כל השערים ננעלו

עם שאתך כתורה ובמצות אל תובהו משם נח :אם היה בעל תשובה לא

מיד .משם א״ר אלעזר הכל נפרע בידי שליח

יאמר לו זכור מעשיך הראשונים משמע ראם אינו בעל תשובה אין בו

חוץ מאונאה כו׳ משם א״ר אבהו ג׳ אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה כו׳

משום אונאת דברים נוע׳ בקומת השלחן סק״ה אות ד] משבת מ .אמר

ומשם נט :דנפל על אנפיה א״ל קום קטלית לאחי אדהכי נפק שיפורא

רבא האן מאן דעבר אדרבנן שרי למיקרי ליה עבריינא וממגילה כה :אמר

מבית רבן גמליאל דשכיב ,וע׳ בתורת חיים שם נט .ובקומת השלהן

ומי

ס״א כשם כו׳ .מתני׳ ב״מ נח::

חוץ משערי אונאה כו׳:

רב אשי האי מאן דסנאי שומעניה שרי ליה לבזוייה בגימ״ל ושי״ן:

דאין מצווין כו׳ .יראים קם (נא) סמ״ג ל״ת קעא שערי תשובה

שמאנה בו׳ ,יראים שם סמ״ג שם דרשות מהר״ח או״ז ט הגמ״י שם ג״י

ש״ג ריט^יסנףי תנאים ואמוראים ערך חננא מרדכי הארוך בשב ספר

שם וריב״א ורע״ב בראשית טז ו ושו״ת בנימין זאב שם בשם המדרש ,וע׳

החכמה נהובא בב״ח] הגמ״י פי״ד אות ז ונ״י ב״מ נט .ושו״ת בנימין זאב

מכילתא משפטים פרשה יה ומנין שאם הוניתו שהוא יכול להונך בו׳ [עין

אורך השלדזן

רוחב השלחן

סק״ג:

רכח סימן זה נחלק לג׳ ענינים והרי הם אונאת דברים
(סעיפים א עד ה) גניבת דעת באופן שיחזיקו לו טובה

רבת

א *אונאת דברים .בשדר משנה (דעוה פ״ו ה״ח)

חידש דאף דמומר להכלימו אבל להלבין פניו אסור שהרי הלבנה

בחנם (סעיפים ו ז) ורמיה במקח וממכר (עיקרו סעיפים

פנים הוא כאילו שופך דמים ואטו מומר לשפוך דמיו של זה שאינו

א (א) כך אונאה בדברים .דעובר על לאו
ט צד כ).
(ויקרא כה יז> ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלקיך,

עמימן במורה ובמצוח ע״ש [וע״ע בספר הרוקח (חשובה סוף
*אלא ליראי השם.
כח) וקובץ הערוח (יבמוח סוף ע)]:

!אוצרהחכמה!

<א>ואין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה( :ב> נענה מיד.

<נ)שהצועק על אונאת דברים אין השער ננעל בפניו
ונתקבלה צעקתו ואין הפרגוד ננעל בפני האונאה שהיא
תמיד אצלו עד שיפרע וידין אותה במהרה (גזוהכל נפרע

משמע קצח שמינוק שנשבה ואינו ירא שמיס אינו בכלל האזהרה

שאף הוא לא מקרי עמיחו עם שאמך במורה ובמצוח ,ברס לא
יצא מכלל עמימו אלא מי שלא חזר בו אחר שהוכיחוהו וכמ״ש

בש״ע הלב (אונאה ל) [ועמ״ש בקומח השלחן (סק״ו) ,וע״ע
בשו״ח שבט הלוי (ח״ה קונטרס המצוח נא)]:

*ומי

ע״י שליה ופעמים שהשליח רחוק אי נמי צריך להנקם

שמאנה את עצמו בו׳ .עמ״ש באורך השלחן ,והסמ״ע

מהרבה בני אדם ובין כך פורענות שוהה לבא אבל

(סק״ד) הקשה על פירוש זה דא״כ אפילו מאנה לאחרים ג״כ

אונאה הקב״ה דן בכבודו ובעצמו ומיד הפורענות
ממהרת לבא לפי שברגע אחד הוא דן את כל העולם

עפמ״ש בשו״ח חוח יאיר (מב) וז״ל דאפילו בדבר שנקרא רשע

כולו באמת כאחת( :ג) אלא ליראי השם .דדרשו עמיתו

נ״ל דמ״מ לא הומר לקרומו רשע רק ע״ס שגי חנאיס ,הא׳

עם שאתך בתודה ובמצות אבל אם הוא עבריין במזיד
אפילו על דבר אחד יכול להונותו בדברים (ל)אם לא חזר

שהוא דבר שאיסורו ברור ונודע לכל וגס לזה העובר דפושע הוא,

אמה מומר להונהו [ולכן פירש בע״א ע״ש] ,ונראה ליישב

הב׳ שידוע שעומד ברשעו כר ,משא״כ זה שהריס ידו על חבירו

בו אחר שהוכיחוהו בסתר( :ד) ומי שמאנה את עצמו

דנקרא רשע חלילה שהומר מעמה לכל ישראל לקרומו רשע כל

כר( .מפי׳ שאם הונה אותו גם הוא מותר להוניהו שהרי

ימיו דדלמא פיוס׳ סייסיה או מחל ליה אח״כ ,וכן הא דארז״ל
בפ׳ כירה (מ ).דמאן דעבר אדרבנן שרי למקריה עבריין [והוא

מקור לדין שלנו שאין מצווין על אונאה דברים אלא ליראי השם] ג״כ מיירי בעובר ממיד כדמוכח המס כו׳ עכ״ל ,הרי מי שמאנה
אחרים אינו מומר להוניהו אא״כ מאנה חמיד ועומד ברשעו דאל״כ דלמא פייסיה או מחל ליה ,ולכן נקט מי שמאנה אח עצמו דבכה״ג

פני השלחן
(א) פיה״מ מכות פ״ג מ״א וחינוך שלח ,וברמ״א תב סל״ח כתב דמכין אותו מכת מרדות ,וע׳ בקומת השלחן סק״ב:
נט:.

(ג) ר׳ יהונתן שם;

(ד) שו״ע הרב אונאה ל וע׳ בקומת השלחן סק״ו:

(ב) רש״י ב״מ

(ה) יראים קפ נא ובאר הגולה וחפץ חיים לשון

הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן  -הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס/ :צ הודפס ע" ל אוצר החכמה

לח

|א־וצר החכמה|

הלכות

אונאה

סימן רכח סעיף ב  -ד

שמאנה אח עצמו מומר להוכיהו (שם 3שס המדרש):

ב

צריך ליוהר ביותר באונאת *הגר *בין

ג צריך ליזהר < 0באונאת אשתו

בגופו בין בממונו לפי <»> שהוזהר עליו בכמה מקומות:

ד כיצד הוא אונאת דברים  mלא יאמר לו בבמה אתה רוצה
 wלפי שדמעתה מצויה:
ליתן חפץ זה והוא אינו רוצה לקנותו היו המרים מבקשים לקנות תבואה  wלא יאמר להם

לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו למכור אם היה חבירו בעל תשובה לא יאמר לו זכור

מעשיך הראשונים אם היה בן גרים לא יאמר לו וכור מעשי אבותיך אם היו יסורין באים
עליו & לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב הלא יראתך כסלתך זכר נא מי הוא נקי
רגלי

)^7חץ

ידזוסף ב״מ נט :ברכת הנצי״ב על המכילתא שם ותועפות ראם על

בשלשה לאוין והלוחצו כו; ומש״ב בין בממונו הוא כדעת הרמב״ם ה׳

ס״ב צריך

מכירה פי״ד הט״ו וט״ז חינוך סד וטור ודלא כרש״י שם שהלוחצו היינו

שהוזהר עליו בבמה מקומות ,ממסכת גרים

ס״ד כיצד

היראים שם] ,ועיין ביומא עא :ופרש״י שם וע״ע משלי ג ל:

ליזהר ביותר כר .טור:

פ״ד ה״א וממכילתא משפטים ידו ועיין ב״מ נט :המאנה את הגר עובר

דוחקו:

כו״ג צריך ליזהר באונאת אשתו בו׳ .ב״מ נט:.

בר .ב״מ נדו::

הלא יראתך כסלתך .איוב דו:

אורך זהשלחן

רוחב השלחן

s

זכר נא בו׳ .איוב ד ז:

אפילו כפעם אחח והוא מזיד מומר להוכיהו דידע שלא פייסיה

הוא עבריין וע׳ ברוחב השלחן:

ולא מחל ליה ,וק״ל [וע׳ בחועפוח ראם (על היראים קס

בכמה מקומות .סמפני אשר שכח עמו ובית אביו ובא
לחסות תחת כנפי השכינה משל לצבי שבא לעדר ושם

סק״ח)] .ראוי להעמיק כאן דברי החיכוך (שלח) וז״ל אין במשמע

ב (ה) שהוזהר עליו

שאס בא ישראל אחד והמחיל והרשיע לצער חבירו בדברים הרעים

ירבץ עם הצאן ירעה וחמל עליו בעל העדר כי עזב כר

שלא יענהו השומע כר שיהיה בשחיקמו כמודה על החירופין כר

נרחב ויעמוד במקום צר >0וכתיב (תהלים קמו ט) ה׳

אבל חצוה אומנו שנמרחק מן המדה הזאח ושלא נחחיל להחקוטט

ולחרף בני אדם ,ובכן ינצל אדם מכל זה כי מי שאינו בעל קטטה
לא יחרפוהו בני אדם זולמי השוטים הגמורים ואין למח לב על

השוטים ,ואס אולי יכריחנו מחרף מבני אדם להשיב על דבריו
ראוי לחכם שישיב לו דרך סלסול ונעימוח כר וינצל עצמו אל
השומעים מחירופיו וישליך המשא על המחרף זהו דרך הטובים

שבבני אדם כר שלא נחחייב האדם לסבול הנזקין מיד חבירו כי

שומר את גרים שהרבה בשמירתם כדי שלא יחזרו
ג (ו) באונאת אשתו( .יסי״א ק״ו באשה אחרת
לסורן:
(נסוי״א דוקא באשתו דמעתה מצויה אבל אשת חבירו
דינה ככל אדם( :ז) לפי שדמעתה מצויה .ועונש אונאתה
ממהר לבא סורוב אנשים המצערים את נשיהם מקצרים
ד (ח) לא יאמר לו בכמה כר .לא)וכן
ימיהם רח״ל:

יש לו רשוח להנצל מידו כר בכל דבר שהוא יכול להנצל ממנו,

להיפך אסור להראות שרוצה למכור חפצו בשעה שאינו
רוצה למכרו( :ט) לא יאמר להם לכו אצל פלוני כר.

עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר פן יגבר עליהם הכעס

ולבייש לפלוני ששלחם אצלו לומר שהוא מוכר תבואה

ויחפשטו בענין יוחר מדי ועליהם אמרו זכרונם לברכה הנעלבין

ואינו מוכר ,אי נמי ולבייש לתמרים שישאלו תבואה

ואינם עולבין שומעי[ חרפמם ואינם משיבין עליהם הכמוב אומר

מפלוני והלה אומר להם וכי מוכר תבואה אני שבאתם

ואוהביו כצאח השמש בגבורחו עכ״ל ,והיינו אף אם לא הוכימוהו

אלי לשאול( :י) לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו

ואולם יש כח מבני אדם שעולה חסידוחם כל כך שלא ירצו להכניס

בסחר ועדיין נקרא ירא ה ,מ״מ מותר להשיבו כדי להנצל ממנו

[ובזה נמיישבה קושיח החקרי לב (יו״ד ח״ג פ)]:

ב *הגר .כמב המנ״ח (סד) שלא נחבאר אס זה דוקא על הגר הראשון אבל

גר שנשא גיורח והוליד ממנה בקדושה ועד דורי דורוח אין אנו מוזהרין עליו יוחר מישראל או אפשר כיון דליכא צד ישראל באמצע
דין גר יש להם וכן נראה עכח״ד ,וכ״מ ממחני׳ ב״מ (נח ):אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבומיך שנאמר וגר לא מונה
ולא חלחצנו [וע׳ במורח חיים שסך

*בין בגופו .אפילו  5ם אינו ירא השם דלא כחיב עמימו עם שאמך במורה ובמצוח אלא

פני השלחן
הרע כלל י באר מים חיים סקל״א:

(ו) שערי תשובה ש״ג מט ע״פ המדרש במדבר רבה חב:

יעקב ב״מ נט ,.וע׳ בפרי האדמה ח״ג פני האדמה בהר סוף דרוש ב וחובת השמירה פ״ט ו:

קצת מהריטב״א שם:
אברהם לא:

(י) אור צדיקים ודרך סעודה פכ״ב ואור הישר עמוד גמ״ח פ״ב:

(ז) במדבר רבה שם:

(יא) ספר חסידים שיא ותתרסט ושו״ת שמע

(יב) כ״מ מפרש״י וכ״כ חסדי דוד ב״מ פ״ג הי״ד ,וע׳ ברש״ש שם וקומת השלחן סק״ב:

(יג)

כסף משנה פי״ד הי״ד:

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן  -הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס:

(ח) עירן

(ט) נתיבות עולם נתיב אהבת ריע ב ,וב״מ

הודפס ע״ל אוצר החכמה

הלכות

סימן רכח סעיף ה

אונאה

לט

אבד אם נשאלה שאלה על דבר חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב בדבר

זה *ובן בל״כיוצא בדברים אלו:

ד! יזהר שלא לכנות שם רע להכירו * wאע״ב שהוא דניל
רגלי השלחן

אם נשאלה כו׳ ,רמב״ם מכירה פי״ד הי״ג ומאירי ב״מ שם ועי ספר

פא :דבר שהראשונים לא אמרו בו טעם תשאלני בבית המדרש כדי

חסידים שיב ,וע׳ שבת ג :כי קאי רבי בהא מסבתא לא תשייליה

לביישני [אריש] הוריות יג :נימא ליה גלי עוקצים דלית ליה כר דלמא

במסכתא אחריתי דילמא לאו אדעתיה כר כספתיה כו׳ שבת מו .איקפד

חס ושלום אתיא מלתא לידי כיסופא כר חולין ו .אם יודע תלמיד ברבו

רבא בעא לצעוריה א״ל מ״ט כר בריף רחמנא דלא כסיפיה רבא לרב

שיודע להחזיר לו טעם בין ואם לאו תבין את אשר לפניך ושמת סכין

אויא פסחים קר.ההוא משום דאותבן בפירקא הוה תענית ס :מקשי

בלועך כר ,ועיין עוד בקומת השלחן סק״ג:

ליה סובא כר רחמנא ליצלן מכיסופא דשימי קביל עליה שתיקותא ותו

נח :כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה כר והמכנה שם רע לחבירו

לא אקשי ליה מו״ק ה .בשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליה כר ב״ב

כר אע״ג דדש ביה בשמיה ,ועיין תענית כ :ומגילה כז :ותוס׳ שם:

אורך השלחן

רוחב השלחן

לאיוב כר .לתאלא אם כן שיש בידו שום עון ידוע שיש

באזהרת ישראל ןהמנ״ח (סג) והגרי״ס (ל״ח סב)] .ובענין מש״כ

לתלות שבשבילו באו עליו היסורין כדי לרמוז לו שלא

בסמוך בשם החינוך דלאו דאונאת דברים אינו באם אחד התחיל

יעשה עוד( ,מסוחביריו שאמרו לאיוב כן לפי שהיה

להתקוטט עמו כמב המג״ח שם דנראה מצד הסברא דכאן נמי

ה (יא) אע״פ
מצדיק עצמו ומרשיע מדת הדין:
שהוא רגיל באותו כגוי( .טסואין פניו מתלבנות:

זה הדין ולא עדיף גר בזה וצ״ע להקל במה שלא נמפרש עכ״ל:

ס״ה יזהר כר .מב״מ

ד *ובן בל כיוצא בדברים אלו .החינוך (שלח) כחב ועובר
על זה והכאיב את חבירו בדברים באומן שפירשו חז״ל בבעל

חשובה ובחולה ובכיוצא בהן עבר על לאו זה עכ״ל ,משמע שאין כל המצער בדברים נכלל בלאו זה אלא דומיא לאומן שפירשו חז״ל,
וצ״ב על איזה ענין הקפיד ומה בא לאפוקי ,ונראה בדעתו שאין אונאח דברים אלא מי שמנצל את רוע מצב חבירו ואין בו כח להעזר
ממנו (כלשונו שם) כגון בבעל משובה בן גרים מולה ואינו חכם וכל כיוצא בהן אבל האומר שהוא שונא אומו או שמקללו אף שמצער

אוחו לא עבר על לאו זה וכן המבזה בדברים דהיינו בחוסר כבוד וזילוחא לא נכלל בלאו דלא מונו כמ״ש הב״ח (יו״ד ס״ס רמא)
ודו״ק [ועיין בכסף הקדשים (חכ סל״ט) רש״ר הירש (בהר כה יז) וקומח השלחן לקמן (ס״ה)] ,אכן בשו״ע הרב (אונאה סכ״ח)

כמב שהמקללו בפניויש בו משוס אונאת דבריס לבד מאיסור קללה [ועיין בטהרח המיס (שיורי טהרה מע׳ ל אוח טו)] ,וצ״ע.
כמב בחובת השמירה7סי״ד) דגם בכחב או ברמז שייך האיסור דאונאח דברים אס כונמו לצערו:

ה *אע״ב שהוא רגיל

באותו בינוי בו׳ .אמרינן בב״מ (נח ):כל היורדין לגיהנס עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשח איש

והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו ,ומקשינן מכנה היינו מלבין וממרצינן אע״ג דדש ביה בשמיה ,ופרש״י כבר הורגל

בכך שמכנים אומו כן ואין פניו מתלבנות ומ״מ זה להכלימו מחכוין ,ויש להסחפק האס מיירי בשאין לחבירו בושח כלל ומ״מ אס
כוונתו לביישו אסור או דלמא דמיירי דוקא בשבוש קצח אבל אין פניו מחלבנוח ,ונראה דנחלקו המפרשים בזה ולכל פירוש יש קושי

וכמו שיתבאר ,דהנה המהרש״א ב״מ (נח ):נקט שאין לו בושת ולכן הקשה שהוא דחוק קצח שיהא זה נענש כ״כ על כוונמו כיון
שאין חבירו נכלם [וכ״ה במשנה כסף (תשובה ס״ג הי״ד באד״ה ויש)] ,וכן פירש החפץ חיים (לה״ר כלל ד באמ״ח סקמ״ו וכ״מ

מכלל  3באמ״ח סקכ״ח) שלא הגיע לו שוס ביוש ועל כונחו בלבד איבד חלקו לעוה״ב [וכ״מ מעמודי שלמה (ל״ח ו) ש״ע הרב

(אונאה כט) וקיצור ש״ע (סג ג)] ,אמנם קשה המציאות איך שייך שמהא כוונחו לביישו בזה מאחר שהלה רגיל באומו כינוי ואין לו
בושת כלל[ ,ובשלמא בנוגע לעונש יש לדחוק ולאוקמיה בשלא ידע שהלה רגיל באומו כינוי ונענש אע״ס שבאמח אין לחבירו בושח
ממנו משוס דלהכלימו מחכוין אבל בנוגע לאיסור לכמחלה שפסק המחבר אע״פ שהוא רגיל באומו כנוי אס כוונתו לביישו אסור הא
בשידע שרגיל באותו כינוי איך כוון לביישו בזה] ,וצ״ב ,אכן ר׳ יהונחן ב״מ שם פירש שאינו ממבייש מזה כל כך אפילו הכי מיחייב

דאי איפשר שלא נתבייש [וכ״מ בלבוש ,וכעי״ז פירשו ר׳ ברוך מארץ יון ופסקי ריא״ז שם דאע״פ שאין בו הלבנח פנים מקפיד עליו,

ומש״כ המאירי שם אפילו לא היה חבירו קסיד בכך נראה דלשיטחיה (מגילה כז ):אזיל דמיירי בכינוי שיש בו פגס משפחה] ,וכ״כ

הרמב״ס (דעוח פ״ו ה״ח) וסמ״ג (ל״ח ו) ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו משמע דמיירי דוקא בשנחבייש הא מיהח קצת [וכ״כ
בכנה״ג (הגה״ט סק״ה) וסדר משנה שם וע׳ במשנח חכמים (ו יבין שמועה סק״ב) ,וביומר מזה כמב בשערי משובה (ש״ג קמ)
דגם המכנה שם רע לחברו מלבין פניו מיהו לפ״ז קשה קושייח הגנר דהיינו מלבין] ,אמנם א״כ דס״ל למחבר דנמבייש למה דוקא

פני השלחן
(לד) חסדי דוד ב״מ פ״ג הי״ד והתורה והמצוה למלבי״ם בהר לד ע״פ תוס׳ ברכות ה :ד״ה דינא:

שם ומגז אברהם ומנחת יצחק על תוספתא ב״מ פ״ג הי״ד:

(כזר) רא״ש ב״מ נח ,:וע׳ בעיון יעקב

(טז) רש״י שם:

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן ־ הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס :׳לל הודפס ע״י אוצר החכמה

הלכות

מ

סימן רכח סקיף ו

כאותו כנוי <יב> אם כוונתו לביישו אסור:

אונאה

ו (יג> *אסור לרמות כני אדם כמקח וממכר

<יד> או לגנוב דעתם כגון אם יש מום כמקחו צריך לדזודי׳עו ללוקח ואף אם הוא גוי *לא
רגלי השלחן
אם כוונתו לביישו .רש״י שם וטור וע׳ תוס׳ פסחים קיב:.

ס״ו אסור

לרמות כר .ל׳ הטור:

ואף אם ד!וא גוי לא ימכור לו כר .חולין צד.

רוחב השלחן

אורך השלחן

כשכוונתו לביישו אסור הא אף בלי כוונה יהא אסור דמ״מ הוא

(יב) אם כוונתו לביישו אסור( .יז>אבל אם אין כוונתו

בוש ממנו [וכ״כ במשנה כסף (שם ד״ה לכן נראה דהיכא)] וצ״ב,

לביישו מותר:

ו בסעיף זה יסד המחבר עוד שני

וי״ל דלפעמים הרגיל בכינוי אינו מתבייש ולכן אס אין כוונתו

איסורים נפרדים רמיה במקח וממכר וגניבת דעת והמשך
הסימן מבאר ומגדיר שני איסורים אלו( :יג) אסור

לביישו מומר דדבר שאינו מתכוין הוא ,אי נמי י״ל דבכלל ליכא

איסור אונאת דברים אלא במתכוון לאנות דומיא לאזהרת אונאת

לרמות כר .כדמפרש ואזיל כגון למכור דבר שיש בו מום

ממון דלא מקרי אונאה אלא במתכוון וכמ״ש באורך השלחן (רכז .......

1

יי

’1

ס״א סק״א) [ועמ״ש בקומת השלחן (ס״א סק״ל)] ובסתם

אונאת דברים פשיכוא שכך הוא כוונתו אבל הכא שלקרוא לו הוא

עושה וכמו סרביס קורין אותו הוצרך להוסיף דדוקא אס כוונתו
לביישו אסור[ ,מיהו במלבין שמוזהר גם משום ולא תשא עליו

,

,

,,

'""—וכן כל האמורים בס "ט ואילך דגם ל^זה נכלל באזהרת
(ויקרא כה יז) ולא תונו איש את עמיתו וע׳ ברוחב

השלחן ,לנסובעונתינו נשתכחה תורת אונאה מכמה

אנשים ובשם חריצות והשתדלות יקראו לה( :יד) או

חטא י״ל דאסור אף בשאינו מתכוון וכ׳׳מ ממעשה דתמר וע׳

לגנוב דעתם .שיהיו מחזיקים לו טובה בחנם כדמפרש

מאירי ב״ק (צא ,]).ועי״ל בדוחק דכוונתו לביישו היינו שגס מבירו

ואזיל כגון למכור לגוי בשר נבילה בחוקת שחוטה

הרגיש בזה שכך הוא כוונתו ולהכי נתבייש אבל אס אין כוונתו

(כ>דגונב דעתו להחזיק לו טובה כסבור שישראל זה

לביישו אין לו בושת כלל שכבר הורגל באותו כנוי נוע׳ בשו״ת

אוהבו שמכר לו דבר הראוי לעצמו אי נמי שמכר לו

נאמן שמואל (לא ד״ה עוד אפשר לב:]).

ו *אסור לרמות

בני אדם במקח וממכר בו׳ .הרמב״ס (מכירה פי״ח ה״א) סייס ואחד גויס ואחד ישראל בדבר זה ,אכן הטור השמיט דבריו,

ונראה דלשיטתס אזלי דהרמב״ס (גניבה פ״ז ה״ח וגזילה פי״א ה״ד) ס״ל דאסור להטעות את הגוי אבל הטור (דפו״י שמח ס״ג)
כתב אבל טעותו כגון להטעותו כו׳ מומר ובלבד שלא יודע לו דליכא חילול השס א״כ גם במקח וממכר מומר לרמותו במקום דליכא

חילול השס [אס לא שירמה בו אחרים כמ״ש במיוחס לריטב״א ב״מ (ס ]):דולא תונו איש את עמיתו כתיב ולא עכו״ס ,ורק למכור
לו בשר נבילה בחזקת שחוטה הוא דאסור משוס דגונב דעתו להחזיק לו טובה בחנם ,ובדעת הרמב״ס י״ל דגס איסור להטעותו נלמד

מלא תגנובו [וכמ״ש המרדכי ב״ק (קיג ):דלא תהא גניבת דעתו חמורה מלהטעומו בממונו וע׳ בספר הבתים (אזהרה רמד) ורבינו

מיוחס (ויקרא יט יא)] אי נמי מוחשב עם קונהו כדאמרינן בב״ק (קיג ):נוע׳ בפיה״מ כלים (פי״ב מ״ז) ורבינו מיוחס (ויקרא כה
נ) וע״ע בשו״ת חוט המשולש (יז ד״ה אמנם)] ,וב׳ הדיעות אס אסור להטעות את הגוי הובאו ברמ״א (שם ס״ב) .וראוי לציין
שבסמ״ג (מ״ע עד) כתב וז״ל כי עתה שהאריך הגלוח יומר מדאי יש לישראל להבדיל מהבלי העולם ולאחוז בחותמו של הקב״ה שהוא

אמת ושלא לשקר לא לישראל ולא לגויס ולא להטעותם בשום ענין ולקדש עצמם אף במותר להס שנאמר שארית ישראל לא יעשו עולה
ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית וכשיבא הקב״ה להושיעם יאמרו הגויים בדין עשה כי הס אנשי אמת ותורת אמת בפיהם

כו׳ ע״ש שהאריך [וע״ע מהרש״א סנהדרין (פא ,]):ובספר חסידים (ממרעד) כתב אל יעשה אדם עול אפילו לנכרי ואלו דברים

מורידים את האדם ואין הצלחה בנכסיו ואס השעה עומדת לו יהיו נפרעין מזרעו [וע׳ בבאר הגולה (שמח סק״ה)]:

*לא ימכור

לו בשר נבילה בחזקת שחוטה .ביאר הש״ך (יו״ד קיז סקי״ג) שדקדק המחבר לכתוב לא ימכור דאילו במתנה מותר דאין
במתנה משוס גניבת דעת [וכ״כ בפר״ח (שם סקי״ג) וב״ח (כאן ס״ו) וכן פסקו בחכמת אדס (סט ס״ד) קיצור ש״ע (סג ס״ד)
וארח מישרים (כד ס״ג) שנמשכו אמרי הש״ן] ,ובאמת הוא מת׳ ראשונים ,ומיש״ש חולין (פ״ז יט במסקנתו) וב״ח (יו״ד סה ד״ה

ומ״ש ואם אינו כו׳) משמע שהכריעו דגם במתנה איכא גניבת דעת [וכן פסק בקובץ (דעות פ״ב ה״ו) וכן חמה בדברי יוסף (לרב

(י־וי) בסף משנה תשובה פ״ג הי״ד:

פני השלחן
(לח) פרישה ס״ה וכ״מ מראשונים שקראוהו אונאה לדוגמא פסקי הרי״ד ונ״י ב״מ ס :ומאירי ב״מ

ס ,.וביאר הפרישה דהיינו אפילו בשאינו מטעהו בשוויו דנתן לו בזול ספי כפי ערך המום והיבא שיש בו חסרון ממון עובר גם בלאו

דגזילה ,וע׳ בספורנו ויקרא כה יז ודמשק אליעזר חולין עד :ס יא:

(יס) שפת תמים להחפץ חיים פרק ה;

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

(ב) ב״ח ס״ו וע׳ בקומת

אורך השולחן  -הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס :ט 6הודפס ע״ל אוצר החכמה

הלכות

אונאה

סימן רכח סעיף ו

מא

ימכור לו בשר נבילה בחוקת שחוטה *ואף לגנוב דעת הבריות כדברים שמראה שעושה
בשבילו ואינו עושה אסור כיצד (טס *לא יסרהב עמו שיסעוד עמו והוא יודע שאינו סועד

(טס ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל גיס *ולא יפתח חביות הפתוחות לחנוני

רגלי השלוזן
-^.ר-הת-כמה"

ועיין יו״ד ס׳יס קיז:

לא יסרהב כר ולא ירבה כר ולא יפתח כר .חולין צד:.

רוחב חשלחן

אורך השלחן
שחוטה בזול בדמי נבילה( ,כא)י״א דאיסור גניבת דעת

רויזענבורג מ״ב ס״ס מלח) על הש״ך דהרבה ראשונים אוסרים].

הוא מדאורייתא דנכלל באזהרת (ויקרא יט יא) לא תגנבו

וביאר הפרישה (שם ס״ד) טעם המחירים משוס דבממנה דלא

(«)וי״א דאינו אלא איסור מדרבנן( :טו) לא יסרהב כר.

יהיב דמי אינו מחזיק לו טובה יומר בשביל המשיבוח העודפח

פי׳ (»)לא יפציר בו ,ודוקא להפציר בו שלא כנהוג הוא

בנשירה מבטריפה כי אס בשביל המחנה עצמה מחזיק לו טובה,

דאסור אבל לדבר לו פעם אחת בא אכול עמי מותר

והקשה חכם אחד דא״כ למה אסור לפחוח לו חביות הפמוחוח

והטעם בארנו ברוחב השלחן( :טז) ולא ירבה לו
בתקרובת .פי׳ <כד)לא ישגר לו דורונות( :יז) ולא יפתח

חביות הפתוחות לחנוני בו׳ .ר״ל (־)?:העומדות לפתוח

למנוני הא ממנה הוא ונימא דאינו מחזיק לו טובה יומר בשביל

החשיבות העודפח שהפסיד חבית יין בשבילו ,וחילק דשאני המס
דהוי ב׳ הטבות נפרדות פמיחח החבית לכבודו והשקאת היין
ולהכי מחזיק לו טובה בשביל שתיהן ,ונראה דלא קשה מידי דאף

הממירים לא המירו אלא במתנה לעכו״ם אבל לא לישראל
*ואף לגנוב דעת הבריות בדברים בו׳.

כדמשמע מהרשב״א וריטב״א חולין (צד[ ).וע׳ בקומת השלחן (סק״ב אות ה)]:

חידש הב״ח (ס״ז) שאין זה אלא לישראל אבל לעכו״ס לחנופי ליה אין איסור בדברים ,ואפשר שכן דעת רש״י גיטין (סב ).שפירש הא
דרב כהנא א״ל לעכו״ם שלמא למר שלא היה מתכוין לברכו אלא לבו היה לרבו [שו״ר שכ״כ בבית אהרן שם וע׳ בקומת השלחן

(סק״א אות ג וסק״ב אות ד)] ,אבל תוס׳ ומאירי שם ס״ל שאף בדברים בכה״ג אסור לגנוב דעת עכו״ס ע״ש [וע״ע בשו״ת מהר״י
ברונא (קיג) ,וגס מראכ״ן שם שפירש כרש״י משמע שכן ס״ל בעלמא דיש איסור גניבת דעת עכו״ס אפילו בדברים אלא דמומר

בכה״ג שכוונתו לרבו ע״ש וע״ע בזהר (וישלח קעא :וארא כג ):ושו״ת הרשב״א (ח״א פד) שו״ת באר שבע (נט) וחמ״ס גיטין שם],

וכ״מ מהמ״מ (מכירה פי״ח ה״א) שכתב אדברי הרמב״ם הללו ואפילו לגנוב דעת הבריות בדברים אסור וז״ל מימרא דשמואל בגיד

הנשה אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת גוי[ ,וכתב מעשה רקח שם שלשון דעת הבריות דייק כן שגס כותי בכלל]:

*לא

יסרהב שיסעוד עמו בו׳ ולא ירבה לו בתקרובת בו׳ .משמע דלדבר לו פעם אחח סעוד עמי או הילך ממנה מומר אע״פ
שיודע בו שאינו סועד ואינו מקבל ,וצ״ב הלא אף בזה איכא גניבת דעת ,ומאי שנא מכסמוך (ס״ז) שלא יאמר סוך שמן מפך זה והוא
ריקן שאף באמירה אמת אסור ,ונראה דשאני אמירה אמת מפני שאף שיודע בו שאינו סועד וגס הוא באמת אינו מבקש שיסעוד עמו

מ״מ בדיעבד שהלה רוצה הוא מאכילו והכל יודעין שכך הוא כוונתו שכן דרך העולם ואין בזה החזקת טובה בחנם אבל לסרהב שמעשיו
מורים שרוצה וחפן שיסעוד עמו והוא אינו עושה כן אלא מפני שיודע שאינו סועד אסור ,וכן כסמוך אילו היה בו שמן נראה שמותר
לומר סוך שידוע כוונתו שאינו מבקש שיסוך אלא שאס הלה רוצה הוא מסיכו ,ודוקא כשהוא ריקן אסור דגונב דעתו כסבור שיש בו

להסיכו בדיעבד אס רוצה והפך ריקן ,ודו״ק [וע׳ בקומת השלחן (סק״ד)]:

*ולא יפתח חביות בו׳ .אימא בחולין (צד ).והא

עולא איקלע לבי רב יהודה פתח לו חביות המכורות לחנוני כר שאני עולא דחביב ליה לרב יהודה דבלא״ה נמי פמוחי מפתח ליה ,וכן

פני השלחן
השלחן סק״ג:

(בא) סמ״ג ל״ת קנה ריטב״א חולין צד .ושו״ת ריב״ש מיוחסות לג ד״ה בראשונה קרית ספר מכירה פי״ח יד הקטנה

דעות פ״י ח ושו״ת מהרא״פ בב וע׳ בספר הבתים אזהרה רמד ורבינו מיוחס ויקרא יט יא ותולדת אדם פ״י ,וע״ע ביראים רנה קכד
וקומת השלחן סק״א ,ובמושב זקנים לבעלי התוס׳ ויקרא יט יד למדו מאזהרת ולפני עור לא תתן מכשול ,ובאבן עזרא והפורנו וילקוט

מעם לועז שמות כ יג פועל צדק לבעל ש״ך יום ראשון ודרך פקודיך לו חלק המחשבה אות ב כללו איסור גניבת דעת בכלל לא תגנוב
נפש ,ובנחמד למראה דמאי פ״ד ה״ג גג :ד״ה תני לא יסרב כד מבואר דגם גניבת דעת נכלל בלאו דאונאת דברים ולא תונו איש את עמיתו,
מיהו לאו דלא תונו לא שייך בעכו״ם ולפ״ז גניבת דעת עכו״ם אינה אלא מדרבנן ואפשר שכן צ״ל לפי לאו דלא תגנוב:

(בב) סמ״ק

רסא רסב ואורחות צדיקים שער החניפות ,וב״מ בספר חסידים תכו (במקצת נוסחאות) דאסור מדברי קבלה משום ודובר אמת בלבבו ,וע׳

ב״ח ס״ו ש״ע הרב אונאה יב שבילי דוד רכז ח וברכת משה חוליו צד:.

(בג) רש״י:

(בד) ר׳ גרשום וריבב״ן:

(בה) ע״פ ר׳ גרשום

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן  -הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד

מס61:

הודפס ע״ל אוצר החכמה

הלכות

מב

אונאה

סימן רכח סעיף ז

^וצר_החכמר]

(יח) וז0וכל-״^סתחם בשבילו אלא צריך להודיעו שלא פתחם בשבילו ואם הוא דבר
*דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו ומטעה עצמו שסובר שעושה בשבילו

לכבודו כגון שפגע בהכירו בדרך וסבור זה שיצא לקראתו לכבדו <יט> אין צריך להודיעו:
ז לא יאמר לו סוך שמן מפך זה והוא ריקן

ולא ילך לבית האבל ובידו כלי דיקן וסובר האבל

רגלי השלחן
אלא צריך להודיעו כר .שם ,ועיין דמאי פ״ד מ״ד ובשנות אליהו
משנה ראשונה ובועז שם:

ואם הוא דבר דאיבעי ליה לאסוקי

ארעתיה בו

שפגע בחבירו כר .חולין צד; בי הא דמר זוטרא בריה

דר״נ כר:

ס״ז לא יאמר כר ולא ילך כר ואם כר .חולין צד:.

רוחב השלחן

אורך השלחן

תניא בתוספתא ב״ב (פ״ו ה״ד) ולא יפתח כר׳ ואס הודיעו

ע״י חנוני שמכרן לחנוני שלמות ועדיין הן אצלו ולהכי

ממחילה או שהיה מבקש לבור לו אמ היפה (פי׳ שכוונתו לימן

לא יפתחנה לאורח הבא לו מפני שגונב לבו להחזיק לו

לו את היפה בלא״ה) ה״ז מומר ,וכ״פ הריא״ז ב״ק (קיג :הלכה

טובה חנם כסבור זה הפסד גדול נפסד על ידי להשקות,

ב אות ז) ופסקי מהרי״ח חולין (שם נדפס בסוף שמ״ק)[ ,וכבר

יין חזק שהרי תשאר חבית זו חסרה ותתקלקל יינה

הקשו הב״י ושאר אחרונים למה השמיטו כמה ראשונים דין זה

וע׳ בלב אריה חולין (צד ).וקומח השלחן (סק״ו)] .ומבואר בחוס׳

שם (צד;) דרק היכא דמ״מ בעבורו פמחן הוא דאין צריך
להודיעו כיון דאפילו לא היו מכורות היה פוממן בעבורו אבל

אילו לא פתחן בעבורו כגון שהיו פתוחות כבר והלה סבור שפמחן

בשבילו צריך להודיעו אפילו אס בלא״ה היה פותחן בעבורו,
[אמנם אס אינו מתכוין להטעותו לדעת הר״ן אף בכה״ג מומר

*דאיבעי ליה
דמטעה עצמו כמו שיתבאר בסמוך]:
לאטוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו ומטעה

ובאמת זה ימסרנה מיד לחנוני( :יח) וזה סובר שפתחם

בשבילו( .מכי מן הסתם אין לו להעלות על דעתו שכבר

מכרם לחנוני( :יט) אין צריך להודיעו .דאיבעי ליה
לאסוקי אדעתיה דלא יצא לקראתו וע׳ ברוחב השלחן,

ובגט׳ מבואר דטוב (מ שלא להודיעו שלא יחליש דעתו
ז (כ) ולא ילך לבית
שהיה סבור תחלה שכבדו:
האבל בו׳)«( .י״א להברותו ,והוא מלא מאכל לסעודה

עצמו בו׳ .והנה מקור לדין זה הוא בחולין (צד;) מר זוטרא בריה דרב נחמן הוה קאזיל מסיכרא לבי מחוזא ורבא ורב ספרא הוו

קא אתו לסיכרא פגעו אהדדי הוא סבר לאסיה הוא דקאתו כו׳ א׳׳ל (פי׳ רב ספרא לרבא) והא קא מטעינן ליה [א״ל רבא] איהו
הוא דקא מטעי נפשיה ,וכתבו הראשונים לחלק בין דין זה לדין שלא יפתח חביות המכורות לחנוני ,וז״ל הרא״ש שם ואל יפחת לו

חביות מכורות לחנווני אא״כ הודיעו אבל בסתם לא כו׳ דממילא הוא סבור דבשבילו הוא פומחו דלא מסיק אדעתיה שמכרם לחנווני
ולא דמי להא דלקמן מר זוטרא בריה דרב נחמן דקאזיל מסיכרא למחוזא דקאמר רבא איהו דקמטעי לנפשיה דהמם איבעי ליה למר

זוטרא לאסוקי אדעתיה דלא יצאו לקראתו דמנא ליה דידעו בביאתו עכ״ל ,והיינו דבדבר שהוא מוטעה ממילא כגון בפתיחת חביות

לפניו אסור אבל בדבר שאינו מוטעה ממילא כגון הכא שחסר לו ידיעה שידעו בביאתו מומר דאיהו דקמטעי לנסשיה דעד דחשב שמא
ידעו בביאחו ה״ל לחשוב שמא לא לקראתו היו באים אלא לצורך עצמם ,ולפ״ז אילו היה בודאי ידוע להם ביאתו והריהו מוטעה ממילא
אסור[ ,וזה מצוי בזמנינו כשאחד מוזמן לחתונה בעיר אחרת ורק משוס דבלא״ה לסיבה אחרת הרי הוא נמצא אז באותה העיר הוא
דהולך להחתונה והרי החתן מוטעה ממילא דסבור שטרח ונסע מעיר אמרח בשבילו וראה בשלמי מועד (עמ׳ תקמ)]׳ וכן אף אם

אין לו חבית אחרת ופתח זו לפניו לצורך עצמו אסור כיון דממילא הוא סבור דבשבילו הוא פותחו ,ודו״ק ,אכן הר״ן שם כתב וז״ל
ובגמ׳ מוכח דלא מיתסר כה״ג אלא בשזה מראה לו שהוא עושה כן לכבודו אבל אס הוא אינו ממכוין כלל להטעות וכגון שפתח

חביותיו לצורך עצמו והלה סבור שבשבילו פחחן אין לו להודיע שלא אסרו אלא שלא יהא מטעהו אבל אם הוא מוטעה מעצמו אין

זקוק לו עכ״ל [וכעי״ז ברא״ה (שם ובדיני גיד הנשה אות כז)] ,ונראה מדבריו דס״ל שאף בשמוטעה ממילא מותר דגם זה משיב

איהו דקמטעי לנפשיה ורק בשפתה חבית לכבודו ומטעהו הוא דאסור ,ודו״ק [ועיין ביש״ש (שם כ) ובקומת השלחן (סק״ה)]:

פני השלחן
רש״י ושאר ראשונים וע׳ במהרש״א ,ובל שבן אם החביות בבר בפתחו בשביל החנדני דאסור להראות לו כאילו עתה פתחן בשבילו רע׳

בסמ״ע סק״ט:

(כו) תוס׳ ורא״ש חולין צד :וטור וש״ע הרב אונאה וגניבת דעת יג:

עשה לכבודו וע׳ שבת קיט:.

(בז) ובמאירי משמע שאך מותר לו לומר שכן

(כח) מאירי ולבוש דמשק אליעזר חולין צד :ט י [אמנם שם באות ט פירש שהוא יין למרי נפש] ופני

משה דמאי פ״ד ה״ג ,וראה בשו״ע הרב אונאה וגניבת דעת יד:
הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן ־ הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס:

הודפס ע״י אוצר החכמה

הלכות

סימן רכוז סעיף ח  -ט

שהוא מלא <כא) *ואם הוא עושה כדי לכבדו מותר:

מתה כחוקת שהיא שחוטה

אונאה
ח

מג

<כ >3לא ימכור לו עור של בהמה
ט (כד> אץ

ולא ישלח לו הכית של יין ושמן צף על פיו:

מפרכסין לא אדם ולא בהמה ולא כלים כגון <כה> *לצבוע זקן עבד העומד למכור כדי שיראה

כבחור ולהשקות הבהמה מי סובין שמנפחין וזוקפין שערותיה כדי שתראה שמנה וכן
אוצרהחכמה

רגלי השלחן
ס״דו לא ימכור כר ולא כר .שם :ס״ט אין מכרבסין כר .ב״מ ס:.

לצבוע זקן עבד כר .שם ס::

ולהשקות הבהמה כר .שם מיא

אורך השלחן

רוחב השלחן

הראשונה האבילות5( ,ע)וי״א שהוא מלא יין ובאבל כל

ז *ואם הוא עושה בדי לכבדו מותר .פירש רביכו

שבעה מיידי( :כא) ואם הוא עושה כדי לכבדו.

גרשום חולין (צד ).בשביל כבודו הוא עושה ואין לו יכולח למלאנו

(ל)ולהחשיבו בעיני הרואים שחביב הוא עליו מותר,

יין מומר ןוכ״כ במנחח ביכורים ב״ב (פ״ו ה״ד)] ,משמע בשהיה

ח (כב) לא

רוצה למלאותו ולכבדו אלא שאין לו יכולת הוא שמומר מפני

(לא>וזה קאי גם אסוך שמן מפך ריקן:
ימכור לו עור כר .פי׳ מנעל של עור בהמה שמתה

מאליה (לב>שאין עורה חזק כשל בריאה שחוטה,

(ל^ואפילו אינו נוטל ממנו אלא דמי מתה אפילו הכי

אסור כיון דאין הלוקח חפץ בשל מתה( :כג) ולא ישלח
כר( .לד>כסבור שהכל שמן ומזמן עליו אורחים ובטוח
שיש לו שמן

הרבה לצרכם (לה>ונמצא מתבייש:

הכבוד אבל אם לא מילאהו בשביל שאינו רוצה לא ,ונראה בטעמו
שאס אינו חביב עליו למלאותו הרי הוא מטעה וגונב דעת הרואים
לכבד אח האבל בחנם ולכן רק בשהיה רוצה למלאותו ואין לו

יכולת הוא שמומר ,אמנם מדפרש״י שם שמומר דגדול כבוד
הבריומ משמע שאף כשאינו רוצה מומר ואין חוששין לגניבת דעת
הרואים לכבדו בחנם דגדול כבוד הבריות ןוכ״מ קצת מסמיממ

המחבר ועמ״ש בקומת השלחן (סק״ב אות ג)] ,וצ״ע לדינא .מצוי

ט (כד) אין מפרכסין כר( .לרפי׳ אין מתקנין ומיפין אותם
כדי (לסלהעלות מחיריהם (למ>ואפילו מוכרם בזול בשווין

ניתנו לקרובו כדי שיתן אוחן לו בדרך כבוד והעני חושב שהמעות

מ״מ מרמהו לקנות( :כה) לצבוע זקן עבד( .למ>שהיה זקנו

היו משלו ומחזיק לו טובה בחנם ,מסמברא שמותר דעושה כדי

בזמנינו שעושים מגבית לעני בלי ידיעתו וכדי שלא לביישו המעות

לכבדו שלא יתבייש בפני הרבים ,והיכא שהנדבן בעצמו נותן

המעות לקרובו כדי להעבירן לעני נראה דבלא״ה מומר דבאמת מוטל על העני להחזיק טובה לאותו נדבן ונתרצה הנדבן להעביר אומה
זכות החזקת טובה להקרוב:

ט *לצבוע זקן עבד העומד למכור בו׳ .בשו״ת המאור (כו וכן משובה להג״ר מ״מ עפשטיין

שם כז) ושו״ת אגרות משה (יו״ד ח״ב סא) חידשו דמומר לאיש לצבוע זקנו כדי שיקבלוהו למשרה היכא שיודע הוא בעצמו שיעשה

המלאכה והוא מוכשר למשרתו כצעיר אלא דעל זה נאמר ויראת ע״ש [וע״ע בשו״ת שאלת שלמה (מ״א לה) וקובץ המאור (שנה ו
חוברת ז מר׳ יונתן שטייף)] ,ושאני עבד דקנוי לו לזמן ארוך ואפשר שהזקן יפסיק בעמיד מלעבוד קודם הצעיר [וע׳ בקומת השלמן

(סק״א)] ,ובמשרה שטרחה גדולה היא לשוכר לחנך את הפועל או שלוקח הרבה זמן עד שיהא הפועל רגיל ומומחה בעבודה וכדומה
והשוכר דורש פועל שביכלמו לעבוד זמן ארוך יתכן דמאחר שבמשך זמן פעולתו הארוך גדול הסיכוי שהזקן יחלש כוחו או יפסיק
מלעבוד קודס הצעיר אסור אף בשזמן השכירות נקצץ ממחילה לזמן קצר לבד כנהוג .נוהגים הרבה סרסורים ליקח יהלומים שהשתמשו
בהם אחרים ולצחצחם ולמכור אותם כחדשים ,ואף שיש קונים שמקפידים על זה וסוברים שהס גרועים מיהלומים חדשים מכיון שזהו

טעוח ולפי המומחים הס שויס כחדשים ליכא איסור וכנ״ל ןוע׳ בדברי יוסף (לרב רויזענבורג ח״ב מלח)] ,מיהו יש קונים שמקפידים

פני השלחן
(כט) סמ״ע סקי״א וכ״מ מר׳ גרשום:

(ל) רש״י רש״ר וע׳ בריבב״ן:

(לא) בדאיתא בברייתא רכ״ב הפרישה ס״ז:

(לב) רש״י

וש״ר ,בגמ׳ נאמר עוד טעם מפני הסכנה שמא מחמת נשיכת נחש מתה והארס נבלע בעור ,אולם הב״ח ס״ז פסק דעכשיו שאין נחשים
מצויין בינינו ליכא איסור אלא מפני שמטעהו:

(לג) ב״ח ס״ז ,והיינו דאסור מפני שמרמהו ,אמנם מדברי הרמב״ם דעות פ״ב ה״ו

שהביא דין זה לדוגמא לגניבת דעת ובהדי כל האופנים דהחזקת טובה משמע דהעמידו דוקא בשמכר בדמי של מתה ואסור משום

דגונב דעתו להחזיק לו טובה כסבור שמוכר זה אוהבו שמכר לו של שחוטה בזול בדמי מתה וכ״מ במהרש״א:
בריבב״ן:

(לד) רש״י וש״ר וע׳

(לה) רמב״ם ברכות פ״ז ה״י ופרישה ס״ח ,מיהו מתוספתא ב״ב פ״ו ה״ד ומסכת דרך ארץ רבה פ״ח משמע דאסור רק מפגי

הסכנה וכההוא מעשה בגמ׳ שזימן אורחים וכשמצאה שהיא של יין חנק את עצמו:

(לו) פיה״מ ורע״ב:

(לז) מאירי:

יהונתן ומאירי ב״ח ס״ז כנה״ג הגה״ט סקכ״א ושו״ת אגרות משה אה״ע ח״ד ס״ס צב ,וע׳ בטור וב״ח ס״ח:
הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

(לח) ר׳

(לט) רש״י:

אורך השולחן ־ הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס :צ  6הודפס ע״י אוצר החכמה

הלפות

מד

סימן רכח סעיף י  -יא

אונאה

אין מקרדין (פי׳ קרוד במגרדת או מסרק ששלו דקים) ולא מקרצפין (פי׳ קרצוף במגרדת או מסרק ששלו

עבים) אותה

כדי לזקוף שערותיה

ולצבוא כלים ישנים כדי שיראו כחדשים (נח) ואין נופחין

בקרבים כדי (שיבאו) [שיראו] שמנים ורחבים

י

ושמן:

ואין שורים הבשר כמים כדי שיראה לבן

אין מערכין מעט פידות רעים בהרבה פידות יפים כדי למכרם בחזקת יפים אפילו

חדשים בחדשים <ל> ואין צריך לומר (חדשים בישלם ואפילו) ישנים עם חדשים אפילו הישנים ביוקר

מהחדשים מפני שהלוקח רוצה לישנן:

יא

ביין התירו לערב קשה בדך «א) בין הגתות בלבד

מפני שמשביחו <לב> (וכל שכן רך בקשה דשרי) (טור וב״י בשם הרא״ש) *ואם היה טעמו ניכר
רגלי השלחן
דחיזרא:

אין מקרדלן ולא מקרעבין בו׳ .שם מזקפתא וע׳ ביצה כג.

וחסדי דוד ב״מ פ״ג הט״ו:

בשפסק ,וע׳ הריצב״ש בשמ״ק שם:

ואפילו ישנים עם חדשים בו׳

ולצבוע בו׳ ואין נופחין כו׳ ואין שורים

מפני שהלוקח בו׳ .ב״מ ס .לפי גירסת הרי״ף ותוספתא ב״מ פ״ג הט״ו,

בדי שיראה לבן ושמן.

וכ״ב הרמב״ם פי״דו ה״ה רא״ש מאירי ופסקי ריא״ז שם ,דלא כרש״י וע׳

רש״י פסקי הרי״ד פסקי ריא״ז רנ״י שם וטור ,אכן בספר המקח וממכר

באו״ז ודברות משה נד הערה עה:

סי״א ביין כו׳ בין הגתות כר .ב״מ

שער נט ור׳ ברוך מארץ יון והגהות הב״דו על הרי״ף שם בשם אלפסי ישן
ס״י אין מערבין בו׳ כדי למכרם בחזקת
פירשו כדי להרבות במש^ל:

ס:.

הראיות לריא״ז שם יו ,דלא כרש״י ר׳ יהונתן מיוחס לריטב״א מיוהס

בו׳ .ב״מ שם ,וע׳ מלאכי א יג ואברבבאל שם:

וכ״ש רך בקשה דשרי .רא״ש שם רי״ו נ״ט ה״ה וטור וע׳ בקונטרס

יפים בו׳ .מב״מ נט :לפי׳ הרא״ש פסקי הרי״ד פסקי ריא״ז קונטרס הראיות

לתלמיד הרשב״א ומאירי שם וע׳ פרישה:

טו שם מאירי וטור ,דלא ברש״י או״ז ר׳ יהונתן ונ״י שם שהעמידוהו

ל׳ הרמב״ם פי״ת ה״ה מב״מ ס .רבי אחא מתיר בדבר הנטעם ,וע׳ ברוחב

השלחז
רוחב
י

אורך השלחן

^וצרהחכמ^
מטעם אחר שנמאס להם שהיהלום המיוהד לזיווגם היה שייך

ואם היה טעמו ניכר בו׳.

לבן וצבעו שחור (מ>וה״ה ראשו( :כו) כדי לזקוף

לזיווג אחר ומטעם זה יש לאסור או דלמא מאחר שאין ההקפדה

שערותיה( .מלסותראה שמינה( :כז) ולצבוע כלים ישנים

אלא לפי ידיעמס הכא שאין הקונים יודעים מזה מוחר [וע׳

בו׳( .מ)3אבל חדשים מותר לצבעם כדי ליפותם כל צרכם:

בשו״ח אגרוח משה (יו״ד ח״ג קלג>] ,והיכא שהמנהג לצחצחם

(כח) ואין נופחין בקרבים( .מסבני מעיים הנמכרים בבית

ולמוכרם בלא״ה מומר לשיטח הסמ״ע ודעימיה שהרי הכל

הטבח( :כט) ואץ שורים הבשר כד( .משהיינו דוקא
יא *ואם היה טעמו ניכר בו׳ .הס
יודעים שכן הדרך:
במקום שאין מנהג אבל אם המנהג של הקצבים לשרותו
כדי שיראה לבן מותר דאין מאנה בו דהרי הכל יודעין דדרך הקצבים לשרותו( ,מה>ויש חולקים דבכה״ג לא מהני

מנהג דמ״מ אין ניכר איך היה הבשר מקודם אם הבשר לבן ושמן באמת או נתלבן ע״י השרייה ושרייתו מאפשר
י (ל) ואצ״ל חדשים בישנים( .מסלפי שישנים טובים לאכילה יותר( ,מז>ואפילו היכא שהחדשים ביוקר
שיטעה:
אסור לערבן מפני שעילוי דמיהם אינם מפני שהם טובים בישנים אלא שאדם רוצה לישנן וזה שפסק עמו על הישנים
יא (לא) בין הגתות כד .י״מ (מיסשתוססין זה עם זה ונעשים טעם אחד אבל לאחר הגיתות
אינו רוצה לישנם:
שכבר קלט כל אחד ריחו וטעמו אין משביחו אלא פוגמו וי״מ תמסדוקא בין הגתות שהשבח מתקיים אבל שלא בין

הגתות אסור שאינו משביח אלא לפי שעה וזה מוכרו בשעת שבחו והוא חוזר לקלקולו ביד הלוקח( :לב) וכל שכן

פני השלחן
(מ) ב״מ ס::

(מא) רש״י:

(מב) ב״מ ס

ומסתברא דה״ה ישנים מותר ליפותם כל צרכם בשארי יפויים כל שאינו מכסה גריעותיהם

ומשביחם בדבר שאינו ,וכ״מ מספר המקדו וממכר סוף שער נט וע׳ תפארת ישראל ערכין פ״ו מ״ה:

(מג) רש״י:

(מד) סמ״ע סקט״ז

כנה״ג הגה״ט סקכ״ב חסדי דוד ב״מ פ״ג הט״ו וערוך השלחן ס״ה ,וע׳ במסגרת השלחן שערי תשובה או״ח תרמה סק״ד שו״ת המאור
ס״ס בז ושו״ת אגרות משה יו״ד ח״א ס״ס ל ולא וקומת השלחן סי״ז סק״א:

(מה) שו״ת דברי מלכיאל ח״ג נר וע׳ בית יעקב ותפארת

ישראל ב״מ פ״ד עח ,וכן סיים ש״ע הרב אונאה יט אחר שהביא דעה המתרת וז״ל ושומר נפשו ירחק מזה כי אעפ״ב יש לחוש שיסבור
הקונה שהוא שמן באמת שהרי יש הרבה שמנים בעולם ,ולפ״ז אין ליצרנים לנפח אריזות מזון ובדומה כדי שיראה גדול ומלא אף שבן
המנהג אם אפשר שיסבור הקונה שהוא מלא באמת ,והוסיף תדברי מלכיאל וכן בצביעת כלים אף שיורע הקונה שהם ישנים אסור
כיון שע״י מה שצובעם מכסה את המגרעות שמתהוה בהם בהמשך הזמן ונראים טובים בחדשים:

פירש שהישנים יבישין ועושין קמח יותר:

(מז) רש״י ונ״י לפי גירסתם שם:

(מר) תוס׳ רא״ש וריטב״א ,ורש״י

(מה) רש״י מיוחס לריטב״א ואור זרוע:

וראב״ד בשמ״ק ובמיודוס לריטב״א:

הדפסה ברוולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן  -הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס:
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(מט) מאירי

הלכות

אונאה

סימן רכח סעיף יב

מה

מותר לערב ככל מקום שכל (מקום) [דכר] הניכר טעמו מתיש הלוקח ולפיכך מותר לערב
אותו [לעולם]:

יב (לעולם) «ג> אק מערכק מים ביק ומי שנתערב מים ביינו לא ימכרנו

בחנות אלא אם כן » wהותע לקונה *ולא ימכרנו לתגר אף על פי שמודיעו  wשמא ירמה
רגלי השלחן
השלדון:

סי״ב לעולם .ע׳ קומת השלחן סק״א:

ומי שנתערב מים

כד .ב״מ ס .וע׳ ישעיה א כב:

ולא ימכרנו לתגר כד .ב״מ ס ,.וע״ל

אורך השלחן

רוחב השלחן

רך בקשה דשרי( .שהתירו לערב קשה ברך אע״פ שהרך

דברי הרמב״ס ומשמע דאפילו אין נוהגים הכל לטועמו אפ״ה

הוא טוב יותר לשתות וגם דמיו יותר יקרים מן הקשה

כיו! שטעמו ניכר והיה יכול לטועמו אמרינן מדלא טעמו מחיל,

אפילו הכי מותר לערב לפי שכשנותנין מעט קשה ברך

אכן בסמוך (סי״ד) כחב המחבר והס דברי הטור במקום שנהגו

הוא משבית ומתקיים יותר וכל שכן רך בקשה שהוא

שכל מי שקונה דבר טועמו מחלה מומר לערב בו לעולם אבל אס

משביחו ,אבל והמחבר ס״ל שלא התירו אלא קשה

אין הכל טועמים לא מבואר דאס אין הכל טועמים אף אם היה

יב (לג) אין מערבין מים ביין( .־ס אפילו על
ברך:
דעת למוכרו ע״י הודעה פן ישכח מלהודיע( :לד)
הודיע לקונה .ר״ל ;,ג)לכל קונה וקונה (^ובכל פעם:

(לה) שמא ירמה בו אחרים)"( .ועובר משום לפני עור:

טעמו ניכר אסור ,וצ״ע ןכ״ה בקרית מלן רב (פי״ח ה״ה) אלפי
ישראל כאן ואולם המשפט (סי״ד) וע׳ בהשמטות בהגר״א],
ובערוה״ש (ס״ז) נדחק דהכא מיירי בשנרגש גס בראייתו

שנתערב בו ולהכי היה צריך לטעום אותו והמציא פירוש חדש
שכל הניכר טעמו מרגיש בו הלוקח ר״ל מרגיש בראייחו ,אולם

אין זה משמעות הדברים לא 5גמ׳ ולא ברמב״ס ומחבר ,והנה

אמרינן בב״מ (ס ).והאידנא דקא מערבי שלא בין הגימוח כו׳ הא מני רבי אחא היא דחניא רבי אחא מתיר בדבר הנטעס ,ופרש״י
שאדם טועם קודם שלקחו ויכול להבחין שנתערב בו עכ״ל משמע דבדבר הנטעס ר״ל שנוהגים לטועמו וכשיטה הטור ,אכן במאירי
פירש ואס היה הדבר מורגש בטעמו מוחר עכ״ל משמע דבדבר הנטעם ר״ל שיכול לטועמו כשיטח הרמב״ס ,ונראה דהמאירי לשיטמיה

אזיל דשלא בין הגיתוח משביח לפי שעה (כפירוש שני הובא באורך השלחן) ולא הוה מהני מה שנוהגים לטועמו כפרש״י ולכן פירש
דבר הנטעס שטעמו ניכר דאף שמשביחו לפי שעה טעמו ניכר ,ולפ״ז י״ל בדוחק דהמחבר ס״ל שאף הרמב״ס ומאירי איירי בשהכל

טועמים אותו ולא הזכירוהו משוס דפשיטא היא דאל״כ לא מחיל ולא הוצרכו לפרש אלא דאף שמשביח לפי שעה מ״מ פעמים שטעמו

ניכר ומותר לערב [וע׳ בקומת השלחן (סק״ב) ובאורך השלחן (רלב ס״ג)]:

יב *הודיע לקונה .אינו צריך שיודיעו בפירוש,

אלא אפילו הודיעו בשעח מכירה ע״י הדמים שמוכר לו בזול ממה שדרכו למכור היין חי סגי בתא ,דבזה אסיק אדעתיה הקונה אי
לאו שהיה מזוג לא היה טחנו באלו הדמים בזול טפי מיין אחר שמוכר [שושנים לדוד (פ״ד מי״א) ,והוא שיש הפרש כל כך שהדמים
מודיעים ,ועמ״ש לקמן <רלב ס״ד וסכ״ג)] ,ויש ליזהר שלא למהר לתקל בזה:

*ולא ימכרנו לתגר כד .לפי זה בזמנינו תיכא

שנזדמנה לייצרן או לסוחר איזו סחורה עם מגרעת כגון בגדים שהמידה שלהם אינה מדוייקת או שהצבעיס של הבד אינם מחזיקים

לאורך זמן וכיוצא בזה אין לו למוכרה בחנות אלא אס כן מודיע לכל קונה ולא ימכרנה לתגר ולבעל חנות אע״פ שמודיעו ,מיהו נראה
שאס החסרון רשום על הסחורה או על אריזתה הפרטיח די בכך שבזה הוא מודיע ללוקח ואין חוששין שהתגר יחליף התווית או

האריזה ,ומסתבר שאף בלי הודעה כתובה מותר למוכרה ע״י הודעה לחנות שידועה כמוכרת בדרך כלל סחורה מאיכוח נמוכה וגרועה
מהרגיל שהכל יודעים שהסחורה בחזקח כן ואין חוששין שבעל החנות ימכרנה לחנות אחר וירמה בה הלקוחות ,וזכר לדבר מנן 3״מ

(ס ).מי שנתערב מיס ביינו לא ימכרנו בחנות אא״כ הודיעו ולא לתגר אע״פ שהודיעו שאינו אלא לרמות בו מקום שנהגו להטיל מיס
ביין יטילו דמשמע דבמקוס שנהגו להטיל מומר למוכרו אף לתגר דהכל יודעים שהיינות בחזקת כן ואין חוששין שמא ימכרנו התגר

במקום אחר דליכא מנהג וירמה בו [ובזה מיושבת קושיית קול הרמ״ז שם ועוד אחרונים דפשיטא היא] ,וכן (סי״ד) במקום שנהגו

פני השלחן
(נ) רא״ש ,והוסיף הטור והרך מותר לערבו בקשה לעולם ופירשו הסמ״ע סקי״ט והב״ח לעולם אפילו שלא בין הגיתות ,אכן בקיצור

פסקי הרא״ש כתב להדיא ביין מותר לערב דוקא בין הגתות רך בקשה וקשה ברך וכ״ה הפלפולא חריפתא שם ,וכ״מ קצת מתחילת
דברי הטור ויין ביין מותר לערב בין הגתות בו /וכ״מ מסתימת הרמ״א ,ומש״כ הטור לעולם אפשר דר״ל אפילו הרבה רך משא״ב קשה

ברך שלא התיר אלא מעט קשה:

(נא) שו״ת חות יאיר קצב אות כא ,וע׳ סמ״ע סקי״ט:

פ״ג הט״ו וע׳ בית דוד פ״ד מי״ב ,ופשוט שזהו רק ביין העומד למכירה:

פ״ד מי״א וע׳ בית יעקב:

(נב) אמרי מהרש״ח וחזון יחזקאל ב״מ

(נג) רש״י ר׳ יהונתן ופסקי הרי״ד:

(נד) שושנים לדוד

(נה) רש״י ומיוחס לריטב״א ,וע׳ בשו״ת בשמים ראש שטו וקומת השלחן סק״ב:
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יד

יג

סימן רכח סעיף יג  -טז

אונאה

מקום שנהגו לערב בין הגיתות מים (לס מותר לערב (ל" בשיעור שדרכם לערב:

במקום שנהגו שכל מי שקונה רבד טועמו תחלה (לח) מותר לערב בו לעולם אבל אם אין

הבל טועמים לא:

פזו (ליס אין מערבך שמדי יין ביין אפילו אם קנה ממנו שתי חביות של

יין אין מערבק שמרי חבית זה בשל זה אבל אם קנה ממנו חבית יין המרה בכך וכך כשבא

למדוד יבול לערב השמרים עם היין ומוכר לו הכל ביחד:

פזז התגר <»> נוטל מחמש גרנות

ונותן למקום אחד או (מא> מחמש גתות ונותן לתוך חבית אחד שהכל יודעים שלא גדלו כולם
בשלו ובחזקת זה קונים ממנו (מב> ובלבד שלא יכוין לקנות הרוב ממקום הטוב *בדי שיצא עליו
רגלי השלחן
רכז סי״ח:

סי״ג מקום שנהגו כר .ב״מ ס:.

סי״ד במקום שנהגו

נבשמ״ק] שם דאפילו באותה חבית אין לו לערב שמרים של אמש בשל

כר .טור מב״מ ס .רבי אחא מתיר בדבר הנטעם ,ומשמע דס״ל ראך

יום וכן הוא בתוספתא פ״ג הט״ו נוע׳ בשושנת יעקב סי״ט] אכן לפירושם

במזיגה רגילה טעם המים ניכר ,ודלא כפסקי ריא״ז מיוחס לתלמיד

א״א לפרנס הא דאמרינן שם ולא של יום בשל אמש דשמרים שנפרדו

הרשב״א ומאירי שם ,ועמ״ש בקומת השלחן סק״א:

סט״ו אין מערבין

היום ולא עמדו מיום ליום בלא יין אין מקלקלים אותו ואולי גרסו ולא

אפילו כר .רא״ש שם:

המדה בכך וכך.

סט״ז התגר כר .ב״מ ס:.

כר .ל׳ הטור מב״מ ס:.
רא״ש שם:

יבול לערב השמרים בר .ב״מ ס .אבל נותן לו את שמריו

של יום בשל מחר כעין התוספתא:
שהכל יודעים כר .רש״י וש״ר שם:

ובלבד שלא יכוין כר שיצא עליו

וכדפרש״י וש״ר שם דיום ואמש לאו דוקא ,דלא כריטב״א וריצב״ש

קול כר .מב״מ ס .ובלבד שלא יהא מתכוין לערב לפרש״י וש״ר שם ,ודלא

רוחב השלחן

אורך השלחן

שכל מי שקונה דבר טועמו מחלה מומר לערב בו ולמוכרו למגר

יג (לו) מותר לערב .בין הגיתות ולמכור סתם מפני

טז *בדי

^שקולטין אותן מים ריח היין ונעשו דבר אחד אבל

שיצא עליו קול בו׳ .נראה דאין לייצרן וסוחר לעשומ שום

שלא בין הגתות אסור שנחשב כאילו מזוג)"( ,ואם נהגו
להטיל אפילו שלא בין הגיתות מותר שהכל כמנהג

וכן אין למכור סחורמו בזול לאיזה זמן כדי שיצא עליו קול שהוא

המדינה( :לז) כשיעור שדרכם לערב( .נס)אם מחצה

ואין חוששין שימכרנו במקום שאין טועמין:

דבר כדי שיצא עליו קול שסחורמו משובסמ יומר ממה שהיא באמם,

מוכר בזול ושוב יעלה הממיר וימכור בשוה ,אולם אין מכאן ראיה

מחצה אם שליש שליש אם רביע רביע«( ,סובמקום
דשאני הכא דמלבד הוצאח הקול הריהו מרמה ע״י עצם עירוב
,שנהגו מחצה אסור לערב רביע דיחשבו הקונים שלא

הפירומ ואין קונים בחזקח עירוב מאחר שיצא קול ודינו כבעה״ב
(ס״י) ,משא״כ במכירה סחורה דאין בעצם ממכרו שום מוס

ואונאה ,מ״מ נראה דאסור דע״י הוצאח הקול ביחד עם מכירה

עירב כלום:

יד (לח) מותר לערב בו)5( .שיעור מים

שהטעם ניכר ביין ויכול הלוקח להבחין שנתערבו בו:
טו (לט) אין מערכין שמרי יין .כיין אחר ששמרי יין זה

טז (מ) נוטל מחמש גרנות בו׳.
מקלקלין יין אחר( ,סא>ואפילו מודיעו שהוא מערב אסור שמא ירמה בו אחרים:
אע״פ שפירות אלו רעים ואלו יפים אלו ישנים ואלו חדשים ואסור לבעה״ב לערבם כמ״ש לעיל (ס״י) בתגר מותר
(ס^ואפילו אין הרעים ניכרים מפני מיעוטם או מפני שדומים לטובים במראיתם( :מא) מחמש גתות כר( .סג)אע״פ
שיין זה רך וזה קשה ואסור לבעה״ב לערב רך בקשה לשיטת המחבר לעיל (סי״א)( :מב) ובלבד שלא יכוין כר.

(סהדלאחר שיצא הקול שכל פירותיו באין ממקום !>טוב שוב לא יקנו ממנו בחזקת שהן מעורבין ממקומות שונים
ודינו כבעה״ב דאסור לערב ,ונראה דהוא הדין אם יצא הקול מאליו בלי כוונה שוב אסור לו לקנות ממקום הרע

פני השלחן
(נז) מיוחס לתלמיד הרשב״א וסמ״ק מצוריך רסט

(נו) ר׳ יהונתן ומ״מ וש״ע הרב אונאה כב ,וע׳ בראב״ד במיוחס לריטב״א ובשמ״ק:

ס״ק קצב** וכ״מ בר׳ יהונתן וראב״ד במיוחס לריטב״א ושמ״ק ,ודלא כלחם שמים פ״ד מי״א ואולם המשפט רכט ס״ב ,וע׳ בקומת השלחן

סק״א:

(נח) גמ׳ ב״מ ס ,.ובפלפל״ח שם אות ש מבואר שאפילו יותר מזה ע״ש:

וע׳ לחם שמים שם:

(ם) פשוט וע׳ בקומת השלחן סק״א:

(נט) קול הרמ״ז פ״ד מי״א וחסדי דוד פ״ג הט״ו

(סא) ב״ח סי״ג ,ומיירי בשמוכר לתגר דומה לסי״ב ובן פסק בחסדי דוד

פ״ג הט״ו ,אי נמי מיירי אך בשמוכר בחנות ואסור לערב לכתחילה על דעת למוכרו ע״י הודעה וכמ״ש באורך השלהן סי״ב סקל״ג:

(סב) ש״ע הרב אונאה סכ״א:

(סג) מאירי ר׳ יהונתן וכ״מ ממיוחס לתלמיד הרשב״א ,ולשיטת הרמ״א סי״א דמתיר גם רך בקשה

צ״ב מה חידשו בתגר ,וי״ל דמותר לתגר לערב יין רע בטוב אך שלא נזכר ציור זה ,אי נמי דמותר לו לערב הרבה קשה ברך משא״ב

בבעה״ב דאינו מותר לו אלא מעט קשה במ״ש בסק״נ ,ואפשר דמותר לתגר לערב גם שלא בין הגיתות:
־־'
y
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(סד) ע׳ בקומת השלחן:

הודפס ע״ל אוצר החכמה

הלכות

אונאה

סימן רכח סעיף יז  -יט

קול^קוא קונה הכל ממקום הטוב וקונה גם ממקום הרע ומערבו עמו:

מז

יז

מותר לברור

הפסולת מתוך הגריסים ומן הקטנית כדי שיראו יפים שזהו רבד הנראה לעין ויכול הלוקח

כמה שוים יותר בשביל שהוציא מהם הפסולת ובלבד ™ *שלא יברור

לראות ולהבין

העליונים ויניח הפסולת בתחתונים:

ידז

מותר לחנוני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות כדי

להרגילם שיקנו ממנו וכן יבול למכור בזול יותר מהשער ;מה) כדי שיקנו ממנו נמת *ואין בני השוק

יט

יכולים לעכב עליו (וע״ל שי׳ קנ״ו ס״ה):

אסור לערב שמרים (מח> בין ביין בין בשמן

רגלי השקיחן
קומת השלחן סק״א:

בפסקי הרי״ד וסמ״ק מצוריך רסט ס״ק קצב** דאסו־ו אף בלי הוצאת קול,

וע׳ קומת השלחן סק״א:

סי״ז מותר לברור בו׳ .ב״מ ס:.

סי״ט אסור בו׳ .ל׳ הרמב״ם פי״ח ה״ח:

בו׳ ובן בו׳ .ב״מ ם .כחכמים:

ובון

בין ביין .ב״מ ס .וע ,סט״ו:

שזהו דבר הנראה בו׳ .ב״מ ס :לפרש״י וש״ר שם וע׳

הקטנית .טור:

ובלבד שלא יברור כר .ב״מ ס:.

סי״ח מותר

בין בשמן .מסתיטתו משמע אף באותו

רוחב חשלחן

אורך השלחן
יז (מג) כמה שוים יותר

שלאחריו הריהו מרמה הקונים[ ,ויש לאסור גס מצד המשכה

כר< .סה>וטוב לו להעלות בדמיהן כדי שלא יצטרך
לטרוח ולבררם( :מד) שלא יברור העליונים כר.

הלקוחוח כמ״ש בסמוך (סי״ז)] ,מיהו יחכן שיש נסק״מ ביניהם

ולערבו עמו מהאי טעמא:

היכא שיצא הקול מאליו בלי כוונה דבעירוב פירוה אסור מחמה

שאינו אלא כגונב את העין שהלוקח סבור שכולו

עצם העירוב כדפרישיה משא״כ במכירה סחורהו אפשר דמוחר

יח (מה) כדי שיקנו ממנו( .סס אבל כשכוונתו

אע״פ שיש קול שהיא משובחה או שמוכר בזול מכיון דהוא לא

הוברר:

רימה כלום ואין בממכרו שום מוס ואונאה:

לקנטר ולגרום היזק לחבירו אסור( :מו) ואין בני השוק

יז *שלא יברור

העליונים בו /הדברוה משה (נד הערה עו) חידש שאסור

יכולים לעכב עליו .הן מצד קיפוח פרנסת חבירו משום

לברור העליונים אף שיבחינו הלקוהוה לפני קנייתם שיש פסולה

דאמר ליה אנא מפליגנא אמגוזי ואת פליג שיסקי וכן

בחחמונים מאחר שמעשה המוכר הוא כדי למשוך אח הלקוחות

(®>אוזיל את וזבין והן («!>מצד גניבת דעת (ס־סשיהשבו

לפנות אליו ולא ילכו למקומות אחרים ונמצא שבמרמה משך אוחס

שנותן להם מתנת חנם או שמוותר משלו ואינו מרויח

אליו ,דמומר למשוך לקוחות באופן ישר כגון בחילוק קליוח ומכירה

כשאר חנונים משום דברור הוא שלא עשה כן כי אם
יט (מז) אסור לערב שמרים כר.
לתועלת עצמו:

בזול (שבסעיף יח) ולא במרמה[ ,ועמ״ש באורך השלחן לעיל (ס״ד

סק״ח)] .לפ״ז מה שמצוי בזמננו שהמוכר מפרסם מבצע או הצעה

(«>משמע דאסור לערב אפילו שמרי אותה חבית יין ואילו

טובה וכשיפנו אליו הקונים ימוודעו שאינו אלא עם חנאיס

לעיל (סט״ו) מבואר דרק ביין אחר אסור ,לכן צ״ל דהכא

מיוחדים כגון בקנייה סכום מסוים או בשעוח מסוימות או לקונים

נמי (להכוונה דאסור לערב שמרים ביין אחר אבל באותו

הראשונים או על חלק מהסחורה וכדומה יש בזה משוס גניבה

יין מותר( :מח) בין ביין כר( .עשבין בשאר משקים:

דעת ,וכן נראה דאסור לעשוח פרסומה עם ממונה שמגזימה
יופי וטיב הסחורה או להראות בממונה רק צד הטוב של הסחורה

ולהעלים צד השני שאינו טוב !היכא שמן הסתם שני הצדדים שויס] כדי למשוך לקוחות ,וכ״ש שאסור לפרסם שבח שאין בו כגון שהוא
הזול ביוחר וכדומה ואינו כן:

יה *ואין בני השוק יבולים לעכב עליו .הטעם מפורש בב״מ (ס ).דאמר ליה אנא מפליגנא

אמגוזי ואח פליג שיסקי ,ומדייק בשו״ח ברכח רצ״ה (מט) דאי לאו האי טעמא וכגון שהיה מרגיל אצלו ע״י דבר שאין חברו יכול

לעשוחו הלה יכול לעכב עליו[ ,מיהו הוא כחב כן להחזיק בשיטח האביאסף ע״ש וראה עוד בשו״ח שואל ומשיב (קמא ח״א כ),

פני השלחן
<סה) רש״י וטור;

(סד) שו״ת סמיכה לחיים סו וערך ש״י קנו ס״ה ,אמנם מסתימת שו״ת רמ״א י קצת לא משמע כן ,ולפ״ז יתכן דמה

שמצוי לפעמים כאשר אחד בא לפתוח חברה או חנות חדשה בני אומנתו הקיימים מוכרים אז בזול אך ורק להזיקו וכדי שלא יעמוד
על רגליו אסור:

(סז) משנת דר״א סי׳ קנו ס״ה שו״ת סמיכה לחיים טו שו״ת גור אריה יהודה חו״מ כב שו״ת חבלים בנעימים ח״ב

קיג וכ״מ מרמב״ן ב״ב כב .ורי״ו נל״א ח״ו וע׳ קומת השלחן סק״א:
לחיים טו:

(ע) סמ״ע סקכ״ה וע׳ שושנת יעקב ד״ה אך:

(סח) רמב״ם פי״ח ה״ד ורי״ו נ״ט ח״ה:

(סט) שו״ת סמיכה

(עא) נה״מ חי׳ סקי״א וערוה״ש ס״י וכ״מ במ״מ פי״ח ה״ח וב״י ס״כ

ובהגר״א סק״ו ,ודוקא ביין אבל בשמן אסור לערב אפילו באותו שמן כמו שיתבאר בס״כ ואפשר דמשום הכי סתם המחבר כאן דאסור
לערב ולא פירש בחבית אחרת:

(עב) ש״ע הרב אונאה כד וכ״מ מלבוש:

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן ־ הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד

מס6/:

הודפס ע״י אוצר החכמה

הלכות

טח

אונאה

סימן רכח סעיף כ

אינו מקבל שמרים מכר לו שמן סתם
כ המוכר לחכירו שמן מזוקק
ואפילו כל שהו:
 wמקכל לוג ומחצה שמרים לכל מאה לוג ומקכל בשאר שמרים שמן עכור העולה למעלה על

פני השמן יתר על השמרים הידועים באותו מקום במה דברים אמורים כשנתן לו מעות כתשרי
שהשמן עכור ולקח השמן בניסן במרת תשרי שהיא גדולה מפני אותו השמן הקופה למעלה

אבל אם לקח במרת ניסן שהיא קטנה מפני שככר צלל השמן אינו מקבל אלא השגד״ם כלבד:
הגה וי״א (בא) דאין מנכה לו השמרים אלא דמוחר לערכ שמריו שכחכיוח אכל אס לא ערכן <»> אינו מנכה לו
רק כשכיל <»> הקמחיס הצפים למעלה כמה דכרים אמורים כשמכר לו כשעה שהוא עכור אכל כשמכר לו כשעה

שהוא צלול אינו מנכה לו אפילו הקמחים:

רגלי השלחן
שמן ובמ״ש ב״י וכ״מ מנ״י ב״מ מ :משם כחכמים ואליבא דאביי ,ודלא

יהונתן פסקי הרי״ד ופסקי ריא״ז שם דמדה ר״ל שער והחילוק הוא בשער

ואכילו כל שהוא .וכ״כ סמ״ג ל״ת קע סמ״ק ערב

שמן עבור העולה בו׳ .פירושו לפקטים שם,

כרמ״א ס״כ ע״ש:

הדמים ,ודלא כרמ״א ע״ש:

ומאירי שם מירושלמי כלאים פ״ב ה״א כל שהוא אסור לערב כו׳ אמר

דלא כמאירי שם שפירושו שמן עבור בשולי החבית סמוך לשמרים ,ודלא

ס״ב המוכר

וי״א בו׳ דמותר לערב בו׳ אבל אם לא ערבן כו׳ .או״ז

רבי יוסי זאת אומרת שהוא אסור לערב וע״ל רכס ס״ב:
כו׳ .ל׳ הרמב״ם פי״ח ה״ט י:

כרמ״א ע״ש:

רא״ש ריטב״א ופסקי ריא״ז שם כחכמים אליבא דרב פפא ומיידי במוכר

אינו מקבל שמרים .רי״ף פיה״מ ר־ ברוך

מארץ יון ומאירי ב״מ מ .כחכמים ב״מ מ .מ ,:וכן ברמ״א ע״ש אלא

שמן סתם:

מנכה בו׳ מנכה בו׳ מנכה בו׳ .רש״י ב״מ מ .ד״ה אף המוכר

דנחלקו בטעמם ן1י_^אביי אי כרב פפא ,ודלא כרב המרשים (הובא בב״י)

בו׳ וחוס׳ מ :ד״ה זבון בו׳ וד״ה לא כו׳ ופסקי ריא״ז שם דהיכא דמקבל לוקח

מכר לו שמן סתם בר .רמב״ם

שמרים היינו דמקבל עליו לפחות לו שיעור שמרים ומעכבן המוכר ,דלא

דמח׳ ר״י וחכמים הוא דוקא במוכר מזוקק בפירוש מדתנן ב״מ מ .המוכר

ברמב״ם ומחבר דמשמע שמקבל לוקח השמרים ממש וכ״מ בר׳ זרחיה

שמן מזוקק כו׳ ומירושלמי ב״מ פ״ג ה״ה א״ר אושעיא בשלא א״ל שמן

ולח״מ ,ומאביי מ :השתא מאי אעביד ליה לחודיה לא מזדבן לי משמע

ודרישה בדעת הרמב״ם דפסק כר״י:

מזוקק אני מעמיד לך כל השנה אבל אם א״ל כן חייב להעמיד לו שמן

ברמב״ם ומחבר נדע׳ במהר״ם שיף שם ומגילת ספר ל״ת קע צ ]:ואפשר י״ל

מזוקק וקאי בשיטת חכמים נועי במראה הפנים שם] ואליבא דאביי דאילו

דבזה פליגי אביי ורב פפא:

הקמהים בו׳ .רש״י ר׳ יהונתן פסקי הרי״ד

לרב פפא דטעמייהו משום מחילה גם בשמן סתם מחיל ,ודלא כרש״י

וריטב״א פירושם לפקטים שם ,וע׳ מנחות פ״ח מ״ז:

ואו״ז שם דפליגי במוכר סתם בעת שהוא מזוקק ומה דתנן שמן מזוקק

בו׳ .ספר המקח והממכר נז ורא״ש שם משם הא דיהיב ליה זוזי בתשרי

ר״ל שנותן לו מזוקק וע׳ ברמ״א ,ודלא כר׳ יהונתן ופסקי הרי״ד שם דפליגי

בו׳ והחילוק הוא בזמן נומה שציינו בבאר הגולה ובהגר״א לפרש״י צ״ב

במוכר בעת שהוא אינו מזוקק וע׳ ברא״ש ,וכל שכן דלא כרשב׳יא

דלרש״י החילוק הוא בשער כנ״ל] :בסיכום מחולקים המחבר ורמ״א בכמה

בשעה שהוא עכור

:אוצר החכמה:

וריטב״א בשם הראב״ד שם דאדרבה במוכר מזוקק בפירוש גם ר״י מדדה

דברים א׳ אם הלבה כאביי או כרב פפא ב׳ אם מח׳ ר״י וחכמים מיירי

שאינו מקבל מירושלמי שם דר׳ אושעיא קאי בשיטת ר״י נוע׳ ביפה עינים

במוכר שמן מזוקק בפירוש או בסתם ובפירוש מתני׳ המוכר שמן מזוקק ג׳

שם] ,וע׳ בספר המקח והממכר בז:

ומקבל בשאר בו׳ בד״א בד׳ אבל

בו׳ .מב״מ מ :כי מרה דתשרי כו׳ והחילוק הוא במרה ,ודלא כרש״י

בפירוש פקטים ד׳ בפירוש החילוק דיהיב ליה זוזי בתשרי כי מדה דתשרי
בו׳ ה׳ בפירוש הא דאר״י מקבל עליו שמרים וע׳ בבהגר״א סק״ו:

jp

רוחב השלחן

אודך השלחן

אמנם הב״י (קנו החלק השני) ועוד פסקו דלא כהאביאסף ואכמ״ל,

כ (מט) אינו מקבל שמרים>«( .ולא שמן עכור( :נ)
מקבל כד .פי׳ דמקבל הלוקח השמרים בנפרד אבל אסור

לחנוני ספקן שהוא קרובו דמוזיל גביה או שהוא בעל רשח חנויות

לו למוכר לערבן בשמן דס״ל למחבר (ע)7דדוקא ביין
מותר לערב שמריו שבאותה חבית כמ״ש לעיל (סט״ו)

מהשער מכירן שאין גס ביד חברו לעשותו ,מיהו נראה שאס ביד

אבל לא בשמן( :נא) דאין מנכה לו השמרים .וכן לא

וע׳ בערך ש״י (קנו ס״ה) וקומח השלחן] ,ולפ״ז יחכן שאס יש
ומחמת גודל סכוס קנייחו מוזלי גביה אסור לו למכור בזול יומר

מבירו ג״כ להחיל מחמח איזו סיבה אמרח אננ״ס שאין לו סיבה של
הראשון מומר וכדאמרינן אנא מפליגנא אמגתי ואח פליג שיסקי:

^מתחילה הרי מחל( :נב) אינו מנכה לו רק בשביל הק
לו אבל הקמחים דאין דרך לערב בו מנכה לו דמה שלא

מקבלן הלוקח בנפרד דס״ל לרמ״א דגם בשמן מותר

לערב שמריו שבאותו חבית ומאחר שלא ערבן המוכר
ים כד( .עסדדוקא השמרים שהיה יכול לערבן אינו מנכה
בן לא הוי מחילה( :נג) הקמחים כד .פסולת הגרעינים:

פני השלחן
(עג) בהגר״א סק״ו:

(עד) וב״כ בב״י ס״כ וכן מדייק בהגר״א ססק״ו:

(עה) וביארו התרס׳ ב״מ מ :דמיירי דוקא בשהשמן אינו בעין

אי נמי אע״פ שהוא בעין שייך ביה מחילה כיון דמדדו מזוקק וע׳ ב״ח סי״ט:

(עו) פרישה סי״ט ,וע׳ בקומת השלרון סק״א אות ב

שגם אסור לערב הקמחים וע״ע במהר״ם שיף שם סוף תוד״ה לא:

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן  -הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס:

6s

הודפס ע״י אוצר החכמה

הלכות

רלד

אונאה

קומת השלחן

סימן רכה
ם־עיף א
א .מחי ראשונים בהגדרת איסור אונאת דברים ............................................רלד
ב .מחי אם לוקין על לאו דאונאת דברים ,וכמה טעמים לפטור .........................רלו
ג .מקור לכל הצועק על אונאת דברים נענה מיד .........................................רלח

ד .הא דאונאת דברים מסור ללב ,ובדין אונאת דברים בשוגג ..........................רלח
ה .בביאור גדול אונאת דברים שנאמר בו ויראת מאלקיך ...............................רלט
ו .בגדר עמיתך ................................

ז .אונאת עבדים וקטנים.....................
ח .הערות בדברי הב״ח .......................

א .מה׳ ראשונים בהגדרת איסור אונאת דברים

..................................................רמא
..................................................רמא

משמע שאף הבושת בכלל האזהרה ,וי״ל ע״פ מש״כ
החפץ חיים

(פתיחה לאוין באר מים חיים יד)

וז״ל ודע

א) קודם כל צריכים להגדיר מהו אזהרת אונאת
דברים ,ולפי הנראה יש מח׳ בזה כמו

דלאו דלא תונו וכר עיקרו קאי אפילו אם המצטער

פירש שלא יקניט

אינו מתבייש על ידי זה רק צער בעלמא כמו שמצוייר

איש את חבירו הרי שמוזהר על הצער ,וכן פרש״י

שם בגמ׳ בהרבה אופנים לא יתלה עיניו וכר וכיוצא

שיתבאר .דהנה רש״י
ב״מ

<נט).

(ויקרא כה יז)

באונאת אשתו באונאת דברים לצערה.

וכ״ב בשערי תשובה (ש״ג כד וע״ע שם קסה) והמצער כל
 sאיש מישראל כו׳ עובר בל״ת שנאמר ולא תונו

איש את עמיתו ואמרו רבותינו ז״ל באונאת דברים

הכתוב מדבר והוא מענין הצער והמצוק מלשון
(ישעיה מט כו>

בזה והלאו דלא תשא וכר עיקר הלאו נאמר רק על
שלא לבייש ובוודאי המבייש עובר ג״כ על ולא תונו
שהמתבייש מצטער ג״כ עכ״ל [וראה חקרי לב

ח״ג פ) וגרי״פ (על רס״ג עשה כח ד״ה אלא שיש)] ,הרי
שהלאו קאי על הצער אבל מ״מ נכלל בו בושת משום
שהמתבייש מצטער ג״כ ,וק״ל.

והאכלתי את מוניך את בשרם ןוכ״כ

באגרת התשובה (יום ג)] ,וכעי״ז כתב בארחות צדיקים

(שער האכזריות) ,ןוכ״מ קצת מהיראים (קפב) וכ״כ
בהעמק שאלה (נח ד סק״ה) בדעת השאילתות וכ״מ

בקצור ש״ע (סג כ) שהוא ענין צער הלב].

(יו״ד

ב) אכן במסילת ישרים

(פרק יא)

כתב וז״ל הונאת

דברים בכללה הוא לדבר בפני חבירו לבד

[ס״א דבר] שיבוש ממנו כ״ש האמירה בפירוש דבר
שיבוש בו או לעשות לו מעשה שיגרום לו שיבוש

וכ״ב החינוך (שלח) שלא נאמר לישראל דברים

כר עכ״ל ,מבואר דעיקרו קאי על הבושת.

שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח להעזר מהם
כר ,ולא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש

וכ״מ מהמאירי ב״מ (נח ):שכתב וז״ל כשם שיש

בהן צער לבריות כר ,ועובר על זה והכאיב את חבירו

אונאה במקח וממכר כך יש אונאה בדברים
ר״ל שאסור להונות את חברו ולגרום לו פסידא

בדברים כר ,שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע

בדבריו והוא שאמר לא יאמר לו בכמה חפץ זה כר

לצער חבירו בדברים הרעים כר עכ״ל.

ואח "כ נתגלגל לאונאת דברים שלא יביישהו בדבריו

אמנם באמצע דבריו שם כתב מדיני המצוה כמה
אזהרות וכמה זירוזין שהזהירונו ז״ל בענין זה
שלא להכאיב הבריות בשום דבר ולא לביישם עכ״ל,

והוא שאמר אם היה בעל תשובה כר ואם היה בן

גרים כר עכ״ל ע״ש [וע׳ ר׳ יהונתן מלוניל שם ,וכ״כ
המאירי

(הקדמה לבית הבחירה ד״ה רעל דרך)
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עניני איסור

הלכות

סימן רכח סעיף א ם״ק א

אונאה

רלה

אונאת דברים בבייש האדם את חבירו בהלכות מכירה

אמנם יש לדקדק איך יפרש שאר הציורים כגון בעל

על ידי גלגול אונאת ממון] ,הרי שעיקר אונאת דברים

תשובה ובן גרים כו׳ דלא משמע שהם מדין

הוא שלא יביישהו בדבריו ,וציור שלא יאמר בכמה

גניבת דעת ,וצ״ל על דרך המאירי דכל הנך הם אונאת

חפץ זה כו׳ הוא ענין אחר שלא לגרום לו פסידא

דברים מדין בושת ורק ציור שלא יתלה עיניו על

וכדומה [וע׳ ר׳ חננאל ורשב״ם פסחים (קיב ):ובמ״ש

המקח כו׳ שלא שייך בושת הוא מדין גניבת דעת.

לקמן

(ס״ד סק״א)].

וזהו מה שפירש המאירי שם

(נט).

הא דאמר רב לעולם יהא זהיר באונאת אשתו כר

דר״ל שלא לבייש את אשתו

ד) והנה איתא בב״ב (כב ).במעשה דרב דימי א״ל רב
יוסף מאן דלא שהייה לאוניתא דמלכא

(דלא כרש״י הנ״ל).

במאירי ב״ק (צא ).כתב כל המלבין פני חברו ברבים
אין לו חלק לעולם הבא ,ומכל מקום גדולי

המחברים פרשוה באדם כשר ,ויראה לי בכונתם שאם

דאדום לא נשהייה לאוניתך דכתיב כה אמר ה׳ על

שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו
עצמות מלך אדום לסיד ע״ש ,ופרש״י לאוניתא
אונאת בושתו על שרפו מחמת בזיון.

הלבינו לכונת תוכחת כדי שיתבייש ויעזוב מתוך

בשתו דרך רעה שלו רשאי ותבא עליו ברכה ,והכל

ויש לדקדק דהלא לשיטת ו־ש״י אונאה היא מענין

תלוי בכונת הלב והרי נאמר ויראת מאלקיך עכ״ל,

הצער ,וכאן לא שייך לומר דנכלל בו בושת

ולכאורה קשה דלא נאמר ויראת מאלקיך אצל לאו

שהמתבייש מצטער דשריפת עצמותיו וטחייתם
בקירות הבית נעשו אחר מיתתו ולא הצטער בזה

צ״ל דהמאירי לשיטתו דגם אזהרת אונאת דברים היא

בשביל הבושת ,וגם לשיטת המאירי דאונאה היא

....שלא לבייש ואצלה אכן נאמר ויראת מאלקיך.

מענין בושת יש לדקדק דכנראה הכוונה לכיסופא

דולא תשא עליו חטא שהוא אזהרה שלא לבייש ,אלא

:אוצר החכמה:

י •

י

אבל הכא דכבר מית לא שייך זה וכדאמרינן בב״ק

ג) חן׳ במיוחס לר״ש משאנ״ץ
שכתב אף לא יתלה עיניו על המקח בתוספתא

א) דמלך אדום דקרא פירושו בנו הבכור אשר ימלוך

ובנחלת יעקב שם]

תחתיו וא״כ י״ל דנתבייש ונצטער אביו המלך שנשאר

מפרש מפני שמשביח דעתו של מוכר פי׳ שסבור שזה

בחיים דמ״מ משמעות הוא דתבע הקב״ה אונאת מי

רוצה לקנות ואינו אלא שהוא מתלוצץ בו עכ״ל,

שנשרף] ,וצ״ב.

(בהר פרשתא ג פ״ד ה״ב)

[ראה מסכת דרך ארץ רבה

(ספ״ח)

ונראה דס״ל כשיטת המאירי ומסילת ישרים הנ״ל

(פו,):

וצ״ל דאה״נ אין הכוונה כאן לאונאת דברים אלא

דעיקרו קאי על הבושת ופירש שאף לא יתלה עיניו
על המקח כו׳ הוא מענין בושת שמתלוצץ בו שהוא

פתי לחשוב שהוא רוצה לקנות ממנו[ ,וע׳ בש״ע הרב

[ואין לתרץ ע״פ הרד״ק ועוד מפרשים

(עמוס ב,

לבושת דזילותא ובזיון ,ועיקר הקפדת רב דימי
לא היה על מה דטפח ליה בסנדליה או שא״ל אנא
רבך

(וכמ״ש מהרש״א שם)

אלא על מה שזלזל בו דלא

(סכ״ח)].

נקיט ליה שוקא כדין צורבא מרבנן עד דאפסיד

אכן בפי׳ הראב״ד שם כתב וז״ל לא יתלה עיניו על

גרוגרותיו ,וכ״מ ממה דאמר שם רב דימי אנא
ענישתיה דאפסיד גרוגרות דידי ולא אמר דטפח לי

המקח כו׳ מפני שגונב דעתו שהוא סבור שיש
בדעתו לקנותו והוא אינו אלא מתלוצץ בו ,והרי הוא

בסנדלי או דא״ל אנא רבך ,וזהו מה שאמר שם חזי

כסך שמן מפך ריקן מפני שהוא גונב דעת חבירו שזה
סבור שמכבדו ואינו אלא מתלוצץ בו ,ובתוספתא

נקטו ליה שוקא כדאיתא שם לפני זה בלשון רבים,

מפרש מפני שמשביח דעתו של מוכר ודומה שבא על

ולכן אמר רב יוסף מאן דלא שהייה לאוניתא דמלכא

הפי׳ הזה שפירשנו שמשביח את דעתו על דבר חנם

דאדום לבזיונו כן לא נשהייה לאוניתך לבזיונך.

וליצנות וגניבת דעת עכ״ל [רע׳ בשמ״ק ב״מ (נח):
בשם הראב״ד] ,הרי שפירש דברי התוספתא מדין
גניבת דעת ובאופן שעושה כן כדי לכבדו.

מר מאי עבדו לי לשון רבים דמתרעם על מה דלא

[ועיין

בבן יהוידע שם שהקשה מה לו לרב יוסף להזכיר

אונאה של מלך אדום היה לו לומר הנה ה׳ נצב על
חומת אנך ובידו אנך הנדרש בב״מ (נט ).לענין אונאת דברים,
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הלכות

רלו

אוגאה

קומת השלחן

ולפי דברינו א״ש דבאמת לא מיירי כאן באונאת דברים .וע׳

הקשה הקרבן אהרן שם שדברים אלו חירופין

בב״ח (יו״ד ס״ס רמא) דהמבזה בדברים אין בו לאו דלא

וגידופין הם לא אונאת דברים ואיך קרו להו אונאה,

תונו].

ותירץ דמיירי בשאומר לו זה כמו שמזהיר אותו כדי

ה) דש״י (ויקרא כה ,יז> הנ״ל הוסיף לפרש ולא ישיאנו
עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של

שלא תשוב לעשות כמו הם וכל כונתו לחרפו בהם
ובזה הוא מאנה אותו .הרי דס״ל דלא מקרי אונאה

יועץ ,ויש להעיר דלמה זו נכללה באזהרת אונאת

אא״כ הוא בדרך מרמה דלמד דלא תונו הוא מענין

דברים ,והלא יש לה אזהרה מיוחדת לפני עור לא תתן

שקר ,ולכן העמיד כל ציורי דאונאת דברים דוקא

מכשול ,ועוד מאיזה מקור הוציא כן ,וצ״ב.

בשמרמהו שהוא מטיב לו ואין כוונתו אלא לחרפו

ואפשר שמקורו הוא מהספרא (בהר

פרשתא ג פ״ד ה״ב)

ע״ש [וע״ע באהבת עולם

(לרב אלגזי עמוד תורה ח.]).

וברוחב השלחן לקמן (ס״ח דייקנו מלשון החינוך

שאחר שהביא הציורים המובאים במתני׳ וגמ׳
סיים ואם תאמר עצה טובה אני מוסר לו והרי הדבר

(שלח) שאין אונאת דברים אלא מי שמנצל

מסור ללב [לכך] נאמר בו ויראת מאלקיך כר ,ופירש

את רוע מצב חבירו ואין בו כח להעזר ממנו ע״ש,

אותו רש״י לציור אחר שאף מי שמשיא עצה שאינה

ונראה שלמד כן משום דלא תונו הוא גם מענין אונס

טובה עבר על אונאת דברים [שו״ר שכ״כ הגרי״פ (על

וכח ,דאף דס״לשהוא מענין צער כדפרישית מ״מ
הוא רק צער דרך אונס[ .וע׳ בקול רמ״ז

רס״ג סוף ל״ת נה)].

אכן הקרבן אהרן שם פירש אותו כפשוטו דקאי על

הציורים

הנזכרים

לפני

זה

דבא

ד״ה אונאה)]:

לאפוקי

מהמתנצל לומר שלטובה נתכוון ע״ז נאמר ויראת
מאלקיך כו׳ ע״ש ,ועדיין צ״ע [וע׳ במשכיל לדוד

ובאר בשדה

(ב״מ פ״ד מ״י

(בהר שם)].

ו) בסיכום :יש מח׳ ראשונים אם עיקר איסור אונאת
דברים הוא הצער או הבושת ,ולפירושים
שונים אפשר שנכלל באונאה גם גרמת הפסד וגניבת

כ .מח׳ אם לוקין על לאו דאונאת דברים ,וכמה
טעמים לפטור
א) כתב המרדכי ב״מ (נו ):מצאתי ראובן טוען על
שמעון איניתני בדברים והביא עדים שאינה
אותו דין זה פסוק ממתני׳ דתנן כשם שיש אונאה
במקח וממכר כך יש אונאה בדברים ,דת״ר לא תונו

דעת וזילותא והשאת עצה שאינה הוגנת .ובאורך

איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר ,ומסיק
זה לא ניתן להשבון הלכך מלקים אותו שהרי עבר על

נכלל באזהרת לא תונו.

לאו גמור[ ,ומקורו מראב״ן שם].

השלחן לקמן

(ס״ו סקי״ג)

ובספר השרשים לרד״ק

מבואר דגם לרמותו במקח

(שרש און)

הוכיח שיש ד׳

פירושים ללשון און ,ענין שקר ענין צער ענין

ופירשו הב״י וב״ח
וחדושי אנשי שם

(ס״ס א׳)

דרכ״מ

(כאן ובסי׳ ת״כ סק״ד)

(על המרדכי)

דאע״ג דקיי״ל

כח כלומר הגזל והעשק שעשה בכחו וענין אד ואבל,

כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו מכת מרדות

ביאר דתונו הוא משרש יון וכלשון

מדרבנן קאמר ,ולפ״ז צ״ל דאילו הוה ניתן להשבון

העיר היונה ,והוא קרוב לשרש און .ונראה

אפילו מכות מרדות ליכא [וע׳ בשו״ת לחם רב ס

ושם

(שרש גאה)

(צפניה ג א)

דבזה פליגי הראשונים ,אם לא תונו שבכאן הוא

מענין צער או מענין אד ואבל דהיינו שבירת רוחו
ונכלל בזה בושת כמ״ש

ואבן שלמה

(הג׳ על ראב״ן ב״מ אות סה)].

אמנם הכנסת הגדולה

(הגה״ט אות א)

הקשה מדכתב

אבל וחפוי ראש.

שהרי עבר על לאו גמור לא משמע כן,

והוא גם מענין שקר ומרמה ולכן נלמד ממנו דאסור

[ולפמ״ש בסמוך (אות  pדנתכוון בזה לומר שאינו
לאו שבכללות אפשר לומר דאילו הוי לאו שבכללות

ויש להוסיף דעל הציור דאונאת דברים שאם היה בעל

אפילו מכת מרדות ליכא כמו אילו הוה ניתן להשבון

(אסתר ו יב)

לרמות[ ,וע׳ באור החיים

(בהר כה יח)].

תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים

[וע׳ בשדי חמד

(מערכת ל כלל צה)],

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

א׳׳נ יש לדחות
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הלכות

אונאה

סימן רכח סעיף א ם״ק ב

רלז

תתכוון בזה לומר שמלקים אותו במספר ארבעים

אמנם הניחא למפרשים דאזהרת אונאת דברים היא

וכמ״ש הב״ח שם] .ועוד קשה דבשו״ת מהר״ם
מרוטנבורג (ד״פ תשפה) סיים ע״ז ולהרב רבינו ברוך

בושת אבל למפרשים דהיא צער ליכא מעשה
כלל [עמ״ש לעיל

מספקא ליה לפי שראה בדברי ר״ת דמספקא אי לוקה

שלא ברבים אזיל סומקא ואתי חיורא .מיהו שמעתי

אי דרשי׳ למורא נתן ולא למלקות כו׳ ע״ש ,הרי

לבאר על פי דרכו דמכיון שגרם צער לחבירו חשיב

מבואר דמדאורייתא קאמר [שו״ר שכ״ה המנחת פתים
ושו״ת שבט הלוי (ח״ח שט ב)] ,וצ״ע.

דבדבוריה קעביד מעשה ,ודוחק.
ג)

ב) כתב ביחוסי תנאים ואמוראים
וראיתי

כת׳

בתוספת׳

(ערך חננא)

[כנראה

וז״ל

שצ״ל

(סק״א)],

וגם לאו בכל בושת בפרט

ביהוסי תנאים ואמוראים שם הוסיף עוד טעם שאין

לוקין על אזהרת אונאת דברים ,דניתן

למחילה ,דבדברים שבין אדם לחבירו כיון שריצהו
נמחל לו והרי הוא כלאו הניתק לעשה.

בתוספות או שכן כינה לחדושי איזה ראשונים כמו

שהזכיר כמה פעמים חרושי עצמו בשם תוספתי] לר׳

וקשה דשאני לאו הניתק לעשה שנתק הכתוב את

יוחנן דאמר חסמה בקול והנהגה בקול ז־הוה מעשה

העשה להיות ענשו של לאו ותקונו כמ״ש

ולקי ה״ה נמי אם עובר על לא תונו לוקה ,ואין נראה

רש״י מכות

ושבועות (ג ,):משא״ב בלאו הניתן

כלל דא״כ המאנה את הגר ילקה ל״ג מלקיות או מ״ח,

למחילה ,ותדע דהמכה חבירו הכאה שאין בו שוה

ותו גר׳ בפ״ג דמם׳ שבועות כו׳ כל ל״ת שבתורה לאו

פרוטה לוקה אע״פ דניתן למחילה ,וכן בגניבה וגזילה

שיש בו מעשה לוקין עליו שאין בו מעשה אין לוקין

הוה לוקין עליהן אילו לא הוו ניתק לעשה וניתן

עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם כו׳ ואילו

לתשלומין ,וצ״ב.

לאו דאונאה לא קחשיב ,דהא דא״ר יוחנן דקול הוה
מעשה היינו דוקא בקול שהוא גורם מעשה כגון
חסמה כו/אבל באונאה כלל כלל לא הוה מעשה .הרי
גם מדבריו מבואר דמאן דמחייב מלקות מדאורייתא

קאמר.

(יד):

ד) כתב החפץ חיים (פתיחה לאוין באר מים חיים יז) שאין
ראוי ללקות על לאו דלא תונו כו׳ משום
שהוא לאו שבכללות דכולל ג״כ ענינים אחרים
עכת״ד [וע׳ בשו״ת ברית יעקב
סד״ה על)] ,ויש להעיר דהלא עיקר הפטור הוא מטעם

(לרב ליבשיץ או״ח יט

 pביאר דכמו דחסמה

דלאו שאין בו מעשה הוא ,ואף אחד מן הראשונים

בקול נחשב מעשה משום דבדבורא קעביד

והפוסקים הנ״ל לא הזכיר טעם דהוי לאו שבכללות

מעשה שהבהמה נמנעה מלאכול והו״ל כמו מימר

ומשמע דלא הוי לאו שבכללות [כעי״ז הקשה בשו״ת

בשו״ת שבט הלוי

(ח״ח שט

בתמורה (ג ):דקאמר דקעביד מעשה והיינו שנעשה
מחולין קודש כמ״ש רש״י שם אע״פ שאינו מעשה

קטז

גמור ,ה״נ אם אזיל סומקא ואתא חוורא שכידוע דע״י

עליו ואם הוא לאו שבכללות אמאי לוקין עליו [ואף

ביוש בדברים נשתנה לגמרי המתבייש לרע לו וניכר

האחרונים הנ״ל לא הקשו עליו אלא משום שהוא לאו

רושם הדברים זה מספיק להקרא מעשה.
דהרמב״ם והחינוך דס״ל דלאו שאין בו מעשה הוא

שאין בו מעשה] ,ויתכן שזהו מש״כ המרדכי שהרי
עבר על לאו גמור ר״ל שאינו נכלל באזהרת אונאת

לשיטתם אזלי דס״ל להלכה דהיכא דבדבורא קעביד

ממון ויהיה לאו שבכללות אלא נלמד מלא תונו כו׳

מעשה לא חשיב מעשה כמבואר ברמב״ם (סנהדרין פי״ח ה״ב

ומש״ב

[וי״ל

מנחת שלמה

<ח״א פא)

ע״ש ,וע״ע ביד אברהם

(יו״ד

ס״ ,])1ועוד דהמרדכי הנ״ל ס״ל דבאמת לוקין

והוא לאו גמור ,וצ״ע[ ,וע׳ בדרכ״מ

וכמ״ש המ״מ שכירות פי״ג ה״ב) וחינוך (תקצו) .כעי״ז מצינו

לקמן

(סק״ב)

(ס״ה סק״א)].

במתן שכרן של מצות (ריש חקירה ה) וז״ל ובמנין המצות

ש״ג שלא להלבין פנים שנאמר ולא תשא עליו חטא ,ומ״ש

שאין לוקה עליו הוא דלאו שאין בו מעשה הוא אף על גב

דבדיבוריה עביר מעשה דאזיל סומקא ואתי חיורא].

ואגב צידד החפץ חיים

(לה״ר כלל ה באמ״ח סק״ה)

דעל

לאו שאין בו מעשה יראה דאין יוצא מכלל
עמיתך ועיין בחו״מ בסימן ל״ד ס״ב [וז״ל השו״ע

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן ־ הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס:

הודפס ע״י אוצר החכמה

הלכות

דלת

קומת השלחן

אונאה

שם לענין פסול עדות איזה רשע כל שעבר עבירה

וממימרא דר׳ אבהו נשמע שהקב״ה אינו שוהה מלדון

שחייבים עליה מלקות כו׳] .וקשה דפסק הרמ״א כאן

אותה דהיא אצלו ותמיד רואה אותה עד שיפרע

דמי שמאנה את עצמו מותר להוניהו ,הרי שאף

כמ״ש רש״י שם ,וממימרא דר׳ אלעזר נשמע דכשידין

בשביל שעבר על לאו דלא תונו שהוא לאו שאין בו

אותה הפורעונות ממהרת לבא ,וכמ״ש ר׳ יהונתן שם

מעשה יצא מכלל עמיתך ,ואין לדחות כפירוש הסמ״ע

וז״ל הכל ע״י שליח כו׳ וכיון שנעשית ע״י שליח

(לה״ר כלל י באר מים חיים

פעמים שהשליח הוא רחוק ואינו יכול להנקם מיד כו׳

(סק״ד),

שהרי החפץ חיים
סקל״א)

גופיה דחה פירוש הסמ״ע.

אי נמי פעמים שהוא שליח לקחת נקמתו מהרבה בני

ולכאורה י״ל דהחפץ חיים לשיטתו אזל דס״ל דאין

אדם כר והוא הולך ומקדים מי שנאמר לו ראשון כר

לוקין על לאו זה רק מחמת שהוא לאו

ובין כך ובין כך פורענות שוהה לבא אבל בשערי

שבכללות .מיהו עדיין תקשי דנראה דלגבי פסול

אונאה הקב״ה [דן] בכבודו ובעצמו שמיד הפורענות
ממהרת לבא לפי שברגע אחד הוא דן את כל העולם

שבכללות שאין בו מלקות לא נפסל [וע׳ בגבורת ארי

כולו באמת כאחת כר ,ולכן נלע״ד דמג׳ מימראות

מכות (ה :ד״ה אף ג׳)] ,ומדדימה החפץ חיים גדר
עמיתך לדין פסול עדות נמצא דס״ל דגם על לאו

אלו יחד שתפלתו נתקבלה ואינו שוהה מלדון אותה

והנקמה נעשית ע״י הקב״ה הוציא הרמב״ם שכל

שבכללות אין יוצא מכלל עמיתך ,והדרה קושיא

הצועק מהוניית דברים נענה מיד [וע׳ פרישה וסמ״ע

לדוכתה ממש״ב הרמ״א דמי שמאנה את עצמו מותר

(.]Q"pO

עדות דבעינן חיוב מלקות אף אם עבר על לאו

|אוצרהחכמה|

להוניהו ,וצ״ע.
כסיכום :יש מח׳ ראשונים אם לוקין מדאורייתא על
לאו דאונאת דברים ,וכמה טעמים נאמרו
לפטור ,א׳ לאו שאין בו מעשה ,ב׳ למורא נתן ולא

למלקות ,ג׳ לאו שניתן למחילה ,וד׳ לאו שבכללות:

ב) והנה ג׳ מימראות הנ״ל נלמדות מהכתוב הנה ה׳
נצב על חומת אנך ובידו אנך ודרשינן אנך
מלשון אונאה ,והיה מקום לפרש דאף אאונאת ממון

קאי ,אכן מדלא הביא דרשות אלו אלא בסוגיא

דאונאת דברים משמע דרק אאונאת דברים קאי ,וכ״מ

ג .מקור לכל הצועק על אונאת דברים נענה מיד

מרש״י שם ,וכ״מ ברמב״ם (פי״ד הי״ח> וטוש״ע כאן
שרק הצועק על אונאת דברים נענה מיד ,ואפשר שכן

[ואחריו נמשכו

קבלו חז״ל דאנך ר״ל אונאת דברים לחוד [וע׳ בדברי

הטוש״ע] וכל הצועק מהוניית דברים נענה

שאול שם] ,ולדברי הרמב״ם שם שלמד כן מהכתוב

א) כתב הרמב״ם

(מכירה פי״ד הי״ח>

מיד ,וציינו המ״מ והגה״מ שם לב״מ (נט ).כל
השערים ננעלו חוץ משערי אונאה .ויש לדקדק דשם

כי אני ה׳ הנאמר באונאת דברים א״ש:

אינו מבואר אלא שנתקבלה תפלתו מיד אבל מנלן

ד .הא דאונאת דברים מסור ללב ,ובדק אונאת

דנענה מיד ליפרע מהמאנה אותו[ ,ובאמת כדבריהם

דברים בשוגג

משמע קצת מהא דאמרינן שם <נט ):במעשה דר״א
אמרה ליה קום קטלית לאחי אדהכי נפק שיפורא

אמרינן בב״מ (נח ):שהרי הדבר מסור ללב וכל דבר

המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך ,ופרש״י

מבית רבן גמליאל דשכיב א״ל מנא ידעת אמרה ליה

ויכול הוא לומר לא עשיתי כי אם לטובה הייתי סבור

כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים ננעלים חוץ

שיש לך תבואה למכור.

משערי אונאה ,דמשמע קצת שידעה שימות ר״ג מיד
ולמדה מכל השערים כו׳] ,וצ״ע.

ויש להעיר שאף לפי טענתו נתאנה חבירו במה שאין

לו תבואה למכור ויתגנה מפני הרואים ועדיין

והנה מיד אחר מימרא הנ״ל נאמרו עוד ב׳ מימראות

עבר על אזהרת אונאת דברים הא מיהת בשוגג ,ולא

א״ר אלעזר הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה

שייך לקרותו דבר המסור ללב אלא בדבר שלפי

כר א״ר אבהו ג׳ אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה כר,

התנצלותו הצדיק עצמו לגמרי כגון במעצים עיניו

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן ־ הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס/ :צ^ הודפס ע״י אוצר החכמה

הלכות

אונאה

סימן רכח מקיף אס״קה-ו

רלט

מפני שיבה ותולה מעותיו בנכרי להלוותם ברבית

להשבון וזה בממונו וזה בגופו והרי הוא אומר

ורודה בעבדו באומר שהוא לצורך[ ,ואפשר שמפני

בהוניית דברים ויראת מאלקיך לפי שהדבר מסור

כך הוסיף רש״י לא עשיתי כי אם לטובה].

ללב ,וכ״כ הסמ״ג

(ל״ת קעא)

בג׳ דברים גדולה אונאת

ויתכן שדין אונאת דברים אינו אלא כשנתכוון להונות

"דברים מאונאת ממון שזה ניתן להשבון וזה לא ניתן

אבל בלי כוונה לא מקרי אונאה כלל [וראה

להשבון זה בממונו וזה בגופו וזה לא נאמר בו ויראת

במהר״ם שיק
סל״ט)],

(מצרה סד

וזה נאמר בו ויראת.

ב) וכסף הקדשים לקמן (תכ

וכמו שמצינו באונאת ממון כמ״ש באורך
השלחן לעיל (רכז ס״א סק״א).

אכן הטור

<ס״א)

ומחבר השמיטו טעם זה [שו״ר

ר' ברוך מארץ יון פירש דבר המסור ללב באופן אחר

שהרגיש הפרישה בזה וע״ש מה שתירץ] ,ונראה
בדעתם דמימרא דר״י לאו מעליותא בפני עצמו הוא

רז״ל ,כשתולה עיניו במקח חושב בעל מקח

אלא שר״א ור׳ שמואל בר נחמני פירשו את דבריו

שלוקחו וכיון שאין לו דמים אינו לוקחו ומצטער

במה גדולה אונאת דברים שנאמר בו ויראת מאלקיך

בעל המקח שהרי מסר הדבר ללבו וכל דבר המסור

מה שלא נאמר כן באונאת ממון ,ולכן כתבו הנך

לצער הלב נאמר בו ויראת מאלקיך ,דהא כל אותן

טעמים בלבד ,וכן משמע שבאו לפרש את דבריו

דברים רבן גרים וכיוצא בהן אין בהן אלא צער הלב

מגירסא שלנו ור״א אומר בו׳ החיבור ולא ר״א אומר,

דדבריו אין בהם שום חובה דאלמא בתר צער הלב

וק״ל .ועי״ל דס״ל דמעליותא שנאמר בו ויראת

אזלינן עכ״ל ,ואפשר דמפני שהוקשה לו כנ״ל הוצרך

מאלקיך הוא ע״פ מה דמבואר שם בסמוך דהצועק

לפרש דבר המסור ללב הנאמר כאן שונה משאר

על אונאת דברים נענה מיד ,וזהו מה שסיימו הטור

מקומות שבחז״ל[ .וכן מיראים (נא קפ> משמע שפירש

ומחבר כן כאן.

ואוצר הוזכמר(

דבר־המסור ללב עוד באופן אחר דהיינו שאונאה
אסורה אף בלי דברים ע״ש [ועמ״ש לקמן

(ס״ד סק״א

אות א)]]:

ב) והנה להרמב״ם גדולה אונאת דברים מאונאת ממון
מפני שנאמר בו ויראת מאלקיך לפי שהדבר
מסור ללב ,ויש להקשות שגם אונאת ממון מסור ללב

ה .בביאור גדול אונאת דברים שנאמר בו ויראת
מאלקיך

 .שיכול לומר לא איניתיך לדעת שאף אני סבור שכך
היה שוה ולא נאמרה אזהרתה אלא בשאינה לדעת

וכמ״ש באורך השלחן לעיל (רכז

ס״א סק״א),

וי״ל כיון

א) אמרינן בב״מ (נח ):שהרי הדבר מסור ללב וכל

דבכל אופן האונאה חוזרת לא הועילו מעשיו ולא דמי

דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך,

לאונאת דברים שעבר ואינה את חבירו ומראה את

א״ר יוחנן משום ר״ש בן יוחאי גדול אונאת דברים

עצמו כשר ,ואת״ל שיש אזהרת אונאה בפחות משתות

מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלקיך וזה לא

[עמ״ש לעיל

ס״ס] ואינה חוזרת מ״מ כיון

נאמר בו ויראת מאלקיך ,ור״א אומר זה בגופו וזה

שמטעם מחילה הוא י״ל דכלא הועילו מעשיו דמי:

(רכז

בממונו ,רבי שמואל בר נחמני אמר זה ניתן להישבון
וזה לא ניתן להישבון.

ו .בגדר עמיתך

ויש לפרש דמימרא דר״י הוא מעליותא בפני עצמו

דגדול אונאת דברים משום שנאמר בו ויראת

א) כתב בביאור הלכה (תרח ס״א) הפורקי עול לגמרי
כגון מחלל שבת בפרהסיא או אוכל נבילות

פירש המהרש״א דבזה גדול אונאת דברים שלא השוה

להכעיס כבר יצא מכלל עמיתך ואינו מחויב להוכיחו,

כבוד עבד לכבוד קונו שמעין של מעלה לא נזהר],

הוכח תוכיח את עמיתך

מאלקיך מפני שהוא דבר המסור ללב[ ,שו״ר שכן

וכן מבואר ברמב״ם

(פי״ד הי״ח)

וז״ל גדולה הוניית

דברים מהוניית ממון שזו ניתנה להשבון וזו לא ניתנה

וכן איתא בתנא דא״ר

(פי״ח)

ועמיתך שהוא אוהבך ושהוא עמך בתורה ומצות אתה
חייב להוכיח אותו אבל לרשע שהוא שונאך אין אתה

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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הלכות

רט

אונאה

קומת השלחן

חייב להוכיח אותו כר ,ולענין אוכל נבילות לתיאבון

כתב בסמ״ג (ל״ת ה) אם ראה אדם באדם דבר עבירה
והוכיחו פעמים רבות ולא קיבלו מותר לשנאותו כו׳

ולעד״נ דמדברי היראים מוכח שאף אלו יצאו מכלל

הרי שלא התירו

או מחלל שבת שלא בפרהסיא יש לעיין בדבר עכ״ל.

[וכעי״ז ברמב״ם

(רוצח פי״ג הי״ד)],

לא תונו איש את עמיתו

לשנאתו אלא לאחר שהוכיחו ולא קיבלו או שהוא

עם שאתך בתורה ובמצות לא תונהו כר אבל אם הוא

רשע שאינו מקבל תוכחה [וכעי״ז כתב בשו״ת

עבריין במזיד אפילו על דבר אחד יכול להונותו

מהר״ם לובלין

ונראה בדעתם שכל כמה שאם

בדברים עכ״ל .וכן מלשון הרמ״א דאין מצווין על

יוכיחנו יחזוד-למוטב עדיין רעך בתורה ובמצות מקרי

אונאת דברים אלא ליראי השם ,דעמיתך היינו ירא

שהרי הוא שייך במצות ע״י תוכחה.

השם ,משמע דאוכל נבילות לתיאבון אינו בכלל ,וכן

ולפ״ז נראה דה״ה במצות תוכחה היכא שאם יוכיחנו

נקט החפץ חיים זצ״ל גופיה בפשיטות בספרו אהבת

יחזור למוטב עדיין בכלל עמיתך הוא דחשיב

עמיתך ,שכתב

(נא קפ>

(יג)],

(דו״א פ״ג סק״ז).

כבר שייך במצות ,וזהו מש״כ בתנא דבי אליהו הנ״ל

דהיראים והרמ״א לשיטתם אזלי דשיטת היראים (מז

לעמיתך שהוא אוהבך ושהוא עמך בתורה ומצות

קנו הובא בטור יו״ד רנא) היא דאינו מחויב להחיות

אתה חייב להוכיח אותו אבל לרשע שהוא שונאך אין

מומר לתיאבון ולהלוותו דיצא מכלל אחוה ,וכן פסק הרמ״א

אתה חייב להוכיח אותו שנאמר אל תוכח לץ פן

(שם ס״ב) ,ולכן ס״ל רכל שכן שיצא מכלל עמיתך ,אבל

ישנאך הוכח לחכם ויאהבך ,דר״ל שאוהבך המקבל

לשיטת התום׳ ע״ז (כו ):דמחוייבין להחיותו ולהלוותו דנכלל

תוכחה והוא עמך בתורה ומצות אתה חייב להוכיח

חסד

[רי״ל

בכלל אחיך וכ״פ בבהגר״א (שם סק״א) אימא דנכלל ג״כ
בעמיתך .מיהו נראה דע״כ לא פליגי אלא אם הוא בכלל

אחוה

אבל לכ״ע אינו בכלל עמיתך עם

אותו אבל לרשע שהוא שונאך ואינו מקבל תוכחה
אין אתה חייב להוכיח אותו.

שאתך בתורה

[אמנם

ובמצות].

להסתפק דאע״ג שאם יוכיחנו יחזור למוטב מ״מ

אמנם א "כ איפוא מצות עשה דהוכח תוכיח את

עמיתך ,וכן הקשה המהר״ם שיק
בתשובותיו או״ח שג> על דברי הרמ״א וז״ל ,ולי
(מצוה שלט

וראה

במחלל שבת בפרהסיא או אוכל נבילות להכעיס יש

היות שבעבירות אלו יצאו מכלל אחיו כמבואר בע״ז (כו>:
אפשר שאף אם יקבל תוכחה כבר אינו בכלל עמיתך .וע׳

במנחת חנוך (רלט) שמשמע מדבריו שפירש הוכח תוכיח את

באמת קשה מן תוכחה דשם נמי כתיב הוכח תוכיח
את עמיתך אפ״ה אמרינן דמחויב להוכיח אפילו בעל

להכעיס כו׳ אם אפשר דיקבל ממנו חייב להוכיחו דיחזור

עבירה ואנשי רשע עכ״ל[ ,ודוחק לומר דליכא מצות

למוטב ויהיה בכלל אח].

תוכחה אלא על העובר בשוגג ,ואדרבה בשו״ת אבני

וכן נראה לעניננו דמש״כ הרמ״א דאין מצווין על

נזר (יו״ד תסא  pהוסיף דבשוגג ליכא עשה דהוכח
תוכיח] .ומש״ב בעל פמ״ג בספרו מתן שכרן של

אונאת דברים אלא ליראי השם היינו שעבר

מצות

(חקירה ד)

ואפילו רשע גמור מצוה להוכיחו

עמיתך דר״ל להיות עמיתך ,ולכן כתב שבאוכל נבילות

במזיד ואינו מקבל תוכחה ורק בזה יצא מכלל עמיתו,

וז״ל שו״ע הרב

(אונאה ל)

פירשו חכמים עמיתו עם

כמ״ש עמיתך אפילו אם אינו חבירך עמיתך הוא

שאתך בתורה ובמצות הזהירה תורה על אונאתו ולא

עכ״ל ,צ״ב דעמיתך היינו דוקא עם שאתך בתורה

העובר עליהן ולא חזר בו אחר שהוכיחוהו בסתר

ובמצות ולא רשע.

ובלשון רכה[ ,וע׳ בסדר משנה

(דעות פ״ו ה״ח>].

ב) והנה על מש״כ הרמב״ם (דעות פ״ו ה״ג> מצוה על
כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל

נ) וראוי להוסיף שבאהבת חסד (סוף הספר) הביא
קונטרס מרגניתא טבא לר׳ יהונתן וואלינער

(אות

וז״ל ,להזהר מלאו דלא תשנא ,ואף ברשע

כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,כתב הגה״מ

שכתב

(יז>

גמור יש איסור לדעת מהר״ם מלובלין לשנאותו כל

א) ודוקא שהוא רעך בתורה ובמצות אבל אדם רשע
שאינו מקבל תוכחה מצוה לשנאתו שנאמר יראת ה׳

זמן שלא הוכיחו ,ואין בדור הזה מי שיודע להוכיח

שנאת רע ואומר הלא משנאיך ה׳ אשנא וגו׳ ,וכעי״ז

שמא

אם

היה

לו

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

מוכיח

היה
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מקבל

כו׳

הלכות
עכ״ל ,וכן פסק החזו״א

סימן רכח סעיף א ס״קז-ח

אונאה

רמא

כי אצלנו הוא קדם

שראוי להזהר ומשמע שאינו מן הדין היינו משום

תוכחה שאין אנו יודעין להוכיח ודיינינן להו כאנוסין

דמיירי בשמוכיחן דרך מוסר[ ,אי נמי דכולל גם קטן

ע״ש .ולפי דבריהם גם בנוגע לאונאת דברים בזמנינו

דמיכלמו ליה ולא מיכלם כבסמוך].

לא שייך היתר של הרמ״א שאין אנו יודעין להוכיח

והנה בב״ק (פו ).מקשינן וקטן בר בושת הוא
ומתרצינן אין כדאמר רב פפא דמיכלמו ליה

לו״ד ב כח)

ןאוז״רז|1^34567

ולא יצא מכלל עמיתו[ ,וע׳ בחפץ חיים
מקה״ח סקל״א)

ושו״ת להורות נתן

(לה״ר כלל ד

(ח״י יז)]•

ומיכלם ,וכן איתא שם (פו ):קטן פעמים יש לו

ולולא דבריהם היה מקום לומר דאדרבה היכא שאין

ופעמים אין לו הא דמיכלמו ליה ומיכלם הא

בדור מי שיודע להוכיח אינו בכלל עמיתך,

דמיכלמו ליה ולא מיכלם ,ופרש״י כשמוכירין לו

די״ל דתוכחה היא סיבה שיהא נחשב עמיתך והיכא

בושת ומכלימין אותו בה מצטער ,משמע דאין לקטן

שאין מי להוכיחו ולהחזירו לקיים מצות אינו עמיתך,

בושת ממש אלא צער מחמתה כשמכלימין אותו בה,

והיינו דמאחר שצותה התורה מצות תוכחה וכך הוא
סדר וצורת הנהגת עם ישראל שכל אחד יאמר לחבירו

ולכן הניחא לשיטת הסוברים דאזהרת אונאה היא

שלא לצער שפיר שייך אונאת קטן אבל לסוברים
דאזהרת אונאה היא שלא לבייש

חזק ויוכיחנו ויחזירנו למוטב א״כ כל זמן שיקיים
מצות ע״י תוכחה עדיין חשיב עמיתך דיתכן שלכל
הסחות אחד מכל ישראל המוטל עליו מצות תוכחה

ה״ח)

יוכיחנו ויחזירנו למוטב ,אבל בדור שאין יודעין

חבירו ברבים בין קטון בין גדול ,הרי מבואר דגם

להוכיח ולא יחזירנו למוטב הריהו כאינו מקבל

בקטן שייך בושת ממש ,מיהו דוקא בשיש לו דעת

תוכחה וכבר יצא מכלל עמיתך[ .וזכר לדבר מצינו

דמיכלמו ליה ומיכלם וכמ״ש בשו״ת בנין ציון (קעב).

לגבי בן סורר ומורה שפירש כי

ופשוט הוא שגם קטן נכלל בעמיתך שחייב בתורה

בספורנו

(דברים בא יח>

(כמ״ש לעיל סק״א)

אפשר דלא שייכא בקטן .אמנם הרמב״ם

(דעות פ״ו

כתב צריך אדם להזהר בדבר זה שלא יבייש

ובמצות כשיגדל ,וכ״מ ברמב״ם הנ״ל דגם

מריו מסיר התקוה שישוב מסוררותו]:

אצל אזהרת לא תשא עליו חטא כתוב עמיתך ומ״מ

ז .אונאת עבדים וקטנים
א) אין מצווין על אונאת דברים אלא ליראי השם

דדרשו עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות .וע׳
במנחת חינוך (שלח) שכתב דעבד כנעני הוי בכלל
עמיתך וגם עליו עוברים בלאו הזה ,וכבר קדמו

ביחוסי תנאים ואמוראים

(ערך חננא),

אכן בעיון יעקב

ב״מ (נט ).כתב דעבד כנעני אינו אתך בתורה ובמצות
ואינו חייב על אונאתו ע״ש ,וע״ע מזרחי (שמות כא כ>
ופמ״ג

(א״א קנו סק״ב)

עולת שלמה כריתות

דברי מלכיאל

(ח״ד עא)

נקט דשייכא בקטן ,וכ״כ החפץ חיים
באמ״ח סק״ב) לענין לא תלך רכיל בעמיך[ ,וכל זה דלא

(רכילות כלל ז

(יא).

ושו״ת

ואכמ״ל.

כהדרש והעיון

(בהר רפא)]:

ח .הערות בדברי הב״ח
א) הניא הב״ח (ס״א) ממרדכי הארוך בשם מורי הכהן
דלענין אונאת ממון אע״ג שאין מקיים

המצות אסור להנותו דאל תונו איש את אחיו כתיב
ולא כתיב את אחיך .והקשה עליו האמת ליעקב שם
ולא ידעתי איזה חילוק בין אחיו ובין אחיך והניח

בצ״ע ,וכעי״ד הקשה בשו״ת קב זהב
עיין בב״ח) והוכיח מב״ק (פח ).שאין חילוק בין אחיו
(ח״א ד ד״ח והנה

ב) כתב החינוך (שלח) ואפילו בקטנים ראוי להזהר
שלא להכאיבן בדברים יותר מדאי זולתי
במה שצריכין הרבה כדי שיקחו מוסר ,וכתב עליו
המנ״ח נלע״ד דלאו זה קאי על קטנים ג״ב דמאי שנא

אם הוא קטן דנכלם ,עיין חו״מ סימן ת״כ סל״ז

לאחיך ע״ש[ ,וע׳ בשו״ת רדב״ז

(ח״ה יב)

שהביא בשם

הרמב״ן ורשב״א דאונאה דכתיב בה אחוה אין המומר
בכלל ,וע״ע בשדי חמד (מע׳ הא׳ תג ופאת השדה שם כ)

ורוחב השלחן (רכז

סכ״ס].

דבודאי מוזהר עליו ,כן נראה עכ״ל [וכ״כ בבית

והנה בנוגע לרבית מבואר ברמב״ן ב״מ (עא ):דאף

יעקב] .ויתכן שגם החינוך ס״ל כן והא דלא כתב אלא

שנתמעט מומר מאחיך ומותר להלוותו ברבית

-------------------------------------------הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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הלכות

רמב

אונאה

קומת השלחן

מ "מ אסור ללוות ממנו ברבית דעובר על לפני עור

ג) כתב הב״ח שם עוד א״כ מצינו אונאת ממון חמור
מאונאת דברים ואנן הא קאמרינן גדול אונאת

בשביל איסורו של המומר המלוה ,הרי דאף שהמומר
אינו אח”יו״“של ישראל מ״מ הישראל חשיב אחיו לגביה.

דברים מאונאת ממון וכר .הקשה עליו החקרי לב

ולפ״ז אפשר שי״ל בכוונת המרדני דלעולם אין חילוק

דאה״נ דאונאת ממון חמור מאונאת דברים

(יו״ד ח״ג פ)

בין אחיו לאחיך ,אלא דאין למעט מומר משום דכתיב

בצד זה ואפי״ה חשיב הש״ס דצדדים שחמור אונאת
דברים משל ממון כר שהם לא אמרו כן אלא להפליג

שלא לאנות זה את זה וזה את זה ,דמאחר דלגבי

על חומר עון אונאת דברים.

בלשון אל תונו איש את אחיו לשניהם אזהר והיינו
המומר בודאי הוא מוזהר שלא לאנות את ישראל אחיו

ה״ה שישראל מוזהר שלא לאנותו דהשוון הכתוב

ד) שוב הביא בשם ספר החכמה אם היה בעל תשובה

בלשון אל תונו איש את אחיו דמדבר באזהרת שניהם

לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים משמע

יחד וכשזה מוזהר על חבירו כן חבירו מוזהר עליו,

ראם אינו בעל תשובה שעומד במרדו אין בו משום

אבל אילו הוה כתיב בלשון נוכח אל תונה את אחיך

אונאת דברים ,וכ״כ רבו בעל יחוסי תנאים ואמוראים

והוה_מדבר רק באזהרת אחד בלי תלייה על אזהרת

אמנם ר׳ יהונתן שם פירש שאם לא היה

ןאוצרהחכמה1

י

(ערך חננא).

חבירו אז שפיר הוה ממעטינן מומר (על אף שלגבי

בעל תשובה איפשר שיאמר לו כדי שיעזוב אותה דרך

המומר הוא מוזהר שלא לאנות את ישראל אחיו).

רעה וישוב אל השם ,משמע דס״ל דרק כדי להוכיח
אותו מותר אבל בלא״ה אף שאינו עושה מעשה עמך

ב) ואגב מבואר במרדכי דאילו הוה כתיב אחיך הוה

אסור ,ולא יליף מעמיתך לאפוקי עבריין ,ואפשר

משוינן אונאת ממון לאונאת דברים והוה

דס״ל דלא ממעט הכא כי אם אונאת עכו״ם כמו

ממעטינן מי שאינו מקיים המצות ,ומשמע אפילו
מומר לתיאבון

דומיא

לאונאת דברים דנלמדה

מעמיתך עם שאתך בתורה ובמצות ואין מצווין עליה
אלא ליראי השם כמ״ש הרמ״א .אמנם ברוחב השלחן

שצידד המרדכי הארוך מתחילה.

וסיים הב״ח אחר שהביא דברי הר״א מרעגננשפורג
דהיכא דאין בידינו לכופו בע״א לקיים ד״ת

מותר לגזול ממונו דהשתא גופו היו מכין לקיים מצות

(רכז סכ״ס הוכחנו מהיראים (מז קנו) דאף דלענין
להחיותו ולהלוותו יש למעט מומר לתיאבון מ״מ

אונאת דברים איתאמרה דמותר להנותו אם אינו

לענין רבית ואונאת ממון לא נתמעט מאחיו אלא

מקיים ד״ת ומכל שכן אונאת ממון דמותר .ויש

מומר להכעיס דומיא להשבת אבדה ע״ש ,וממילא אף

להעיר דהשתא דקיימינן דדרשת רב חננא עם שאתך

אילו כתיב אחיך הוה מצינו אונאת ממון חמור

בתורה ובמצות באה למעט מי שאינו מקיים דברי

מאונאת דברים בנוגע למומר לתיאבון.

תורה א״כ אין בו משום אונאת דברים כלל ומותר

מיהו בספר החכמה

(הובא בשמ״ק ב״מ סוף עא :במקצת

ממונו לא כל שכן ,דלפ״ז הך דרשא דרב חננא לענין

להונותו בכל אופן ולא רק לקיים מצות ,וממילא
מש״כ רכל שכן אונאת ממון דמותר היינו דמותר

דפוסים) הביא מה ששמע בצרפת דמתירין
להלות לישראלים משומדים ברבית דאין מרבינהו

לגמרי ,ואילו מדברי הר״א מרעגננשפורג לא שמענו

אלא לענין זה שיש לי להשיב את שלו אבל לענין

אלא שמותר לקנוס ממונו כדי לקיים מצות.

שאר דברים אינם בכלל אחיך ,משמע כמרדכי ולא

להלכה פסק הרמ״א דאין מצווין על אונאת דברים

ביראים דלא מדמינן שאר דברים להשבת אבירה
בנוגע למומר לתיאבון.

אלא ליראי השם

כשיטת יחוסי תנאים

גם באונאת ממון נתמעט

ואמוראים וספר החכמה ועוד ראשונים
השלחן) .ומן התימה על הערוה״ש (ס״א) שהרכיב שתי

עכו״ם מדכתיב עמיתך ,ולפ״ז שפיר נתמעט

השיטות וכתב דאין מצוין על אונאת דברים שלא

אף מי שאינו מקיים מצות דומיא לאונאת דברים

לאנותו רק למי שאינו בעל עבירות אבל לרשע מותר

יצויין דלתוס׳ ב״מ

<סא).

[וכמ״ש ברוחב השלחן

(רכז סכ״ס].

(הובאו ברגלי

לאנות בדברים דשמא ע״י זה ישוב בתשובה ולכן אם
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הלכות

סימן רכח סעיף ב ם״ק א

אונאה

רמג

כוונתו לשמים לאנותו לרשע בדברים כדי שישוב

אלא כדי שישוב בתשובה ,אי נמי שלא כתב כן אלא

בתשובה יכול לעשות כן עכ״ל ,ואולי יש לדחוק

מחמת הצנזור[ ,שו״ר שו״ת שבט הלוי

בכוונתו דמותר מן הדין אלא שאינו מן הראוי לאנותו

(ח״ח שט ג)

ע״שן:

1

אוצרהחכמה|

סעין 5ב
א .כיאור המה׳ שהזהירה תורה בל״ו מקומות
ואמרי לה במ״ו מקומות בגר

דמ״מ ע״י ההשואה הוא מחשיבו ומחזיקו ,ודו״ק,
[וע׳ בהתורה והמצוה למלבי״ם (קדושים פב> שפירש

א) אמרינן בב״מ (נט ):תניא רבי אליעזר הגדול אומר
מפני מה הזהירה תורה בל״ו מקומות

המח׳ בענין אחר].

ואמרי לה במ״ו מקומות בגר מפני שסורו רע ,ופרש״י
הוריות (יג ).דהיינו יצר הרע ששר שלו רע הוא .ויש
לדקדק דלא מצינו שהזהירתנו התורה עליו בכמות

אלו[ ,ועוד דלפני זה אמרינן שהמאנה את הגר עובר

בשלשה והלוחצו עובר בשלשה בלבד ,ואף זה הוא
רק מפני שהגר בכלל ישראל ע״שן.

ב) כתבו התוס׳ ב״מ (נט־) ואמרי לה במ״ו יש מפרש

משום דחשיב כי גרים הייתם וכיוצא בה,
לכאורה כוונתם דהמח׳ שיש בין החשבונות הללו
היא דאמרי לה במ״ו חשיב אף המקומות שכתוב כי

גרים הייתם ,ויש לדקדק דלא כתוב בתורה כי גרים

הייתם אלא ארבע פעמים ,ומהו כוונתם במה שכתבו

וכיוצא בה ,ועוד דלמה נחשב כי גרים הייתם

והנה כתב הראב״ר [הובא במיוחס לריטב״א ושמ״ק

שם] רכל היכא דכתב ככם [כגר] או כגר כאזרח
וכיוצא בו קרי ליה אזהרה ,והיינו מה שנאמר
טו טו>

(במדבר

חקה אחת לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני ה׳

לענין נסכי קרבנות ,וכן

(ויקרא כד טז>

כגר כאזרח

בנקבו שם יומת ,וכן (ויקרא כד כב) משפט אחד יהיה
לכם כגר כאזרח יהיה כו׳ לענין אדם המזיק ,הרי

מבואר דלא רק מה שהזהירתנו עליו אלא אף מה
שהזהירה לגר נכלל במנינים אלו דמפני שסורו רע

הזהירתו והזכירתו בפירוש והשוותו לישראל בכמה

דינים ואזהרות להחשיבו ולהחזיקו[ ,אמנם קצת לא

משמע כן מספר המצות להרמב״ם
תנאים ואמוראים

(ערך

(שורש

ט) ויחוסי

לאזהרה.
ונראה בכוונתם שלא באו לפרש אלא איך מגיעים

לל״ו או מ״ו מקומות ,ואין כי גרים הייתם
לחוד אזהרה אלא עם מה שקדמה לה כגון וגר לא
תונה כו׳ משום דכי גרים הייתם משוה אותו לישראל

וכן כל כיוצא בה [כשיטת הראב״ד הנ״ל וכ״מ מר׳

פרץ שם] ,ומשמע דאי לא הוה כתוב כי גרים הייתם
לא הוה אזהרות וגר לא תונה ולא תלחצנו כו׳ וגר לא

תלחץ כו׳ ואהבת לו כמוך כו׳ ואהבתם את הגר כו׳
מן המנץ ,וע״כ הוא משום שאין אלו החשבונות
מקומות שהזהירתנו התורה עליו אלא מקומות

שהשוה אותו לישראל ,ודו״ק.

חננא) ע״ש].

והוסיף הראב״ד שם וז״ל והמה׳ שיש בין החשבונות

ג) ויש להוסיף ,דבגליון הש״ס שם על מה דאמרינן
הזהירה תורה בל״ו מקומות ציין לתום׳

בו הגר וזה אינו מחשב אותן מקומות שנזכר בהן
בתורה יתום ואלמנה ועני עכ״ל ,ונראה בכוונתו דמאן

קידושין (ע ):דנקטו בכ״ד מקומות .וכמו כן החינוך
<סג) כתב שבכ״ד מקומות הזהירה התורה עליו,

דאמר בל״ו מחשב רק המקומות שהשוה אותו

והקשה עליו המנ״ח שם דבב״מ מבואר דבל״ו

לישראל להחשיבו ולהחזיקו ולא כשהשוה אותו

מקומות ואמרי לה במ״ו מקומות ובודאי ט״ס הוא

ליתום ואלמנה ועני דאז בענין עלובתו ועניותו השוה

כאן.

אותם ,והאמרי לה במ״ו מחשבים אף המקומות

ונלזן״ד שאין זה מענין חשבונות שלנו ,דהתוס׳

שהשוה אותו לשאר ישראל ליתום ואלמנה ועני

בקידושין והחינוך איירי במקומות שהזהיר

הללו מפני שזה מחשב כל המקומות שנזכר
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הלכות

רמד

אונאה

קומת השלחן

הקב״ה אחרים עליהם שלא לצערם ולהטיב להם

ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ,

וכדומה ואינן אלא כ״ד ,וכאן איירי במקומות שהשוה

ב׳

אותם לישראל להחשיבו ולהחזיקו ,ועל פי זה

והיה כאזרח הארץ כר ,ג׳ (שמות יב מט) תורה אחת
יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם ,ד׳ (שמות כ י) ויום

’

י

1

^וצו^החכמהך

החשבונות עולות בדיוק כדלהלן.
ד) נלע״ד שאלו הם הכ״ד מקומות שהזהיר אחרים
עליהם ,א׳ (שמות כב כ) וגר לא תונה כו׳ כי
גרים הייתם בארץ מצרים ,ב׳ (שם) וגר כו׳ ולא

תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים ,ג׳

(שמות כג ט)

וגר לא תלחץ כו׳ כי גרים הייתם בארץ מצרים ,ד׳
(שמות כג יב>

והגר ,ה׳

למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך

(ויקרא יט י)

וכרמך לא תעולל כו׳ לעני ולגר

תעזב אתם כר ,ו׳ (שם) ופרט כרמך לא תלקט לעני

ולגר תעזב אתם כר ,ז׳

(ויקרא יט לג>

בארצכם לא תונו אתו ,ח׳

וכי יגור אתך גר

(ויקרא יט לד)

כאזרח מכם

יהיה לכם הגר הגר אתכם ,ט׳ (שם) ואהבת לו כמוך

כי גרים הייתם בארץ מצרים ,י׳

ולגר תעזב אתם כר ,י״א
ותושב וחי עמך ,י״ב

לחם ושמלה ,י״ג

(ויקרא כג כב)

(ויקרא כה לה)

(דברים י יח>

והחזקת בו גר

ואהב גר לתת לו

ואהבתם את הגר כי

(דברים י יט)

גרים הייתם בארץ מצרים ,י״ד

לעני

(דברים יד כט)

ובא הלוי

כר והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו

ושבעו כר ,ט״ו

(דברים טז יא)

ושמחת לפני ה׳ אלקיך

כר והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך כר ,ט״ז
(דברים טז יד)

ושמחת בחגך כר והגר והיתום והאלמנה

אשר בשעריך ,י״ז

(דברים כד יד)

לא תעשק שכיר עני

ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך ,י״ח
(דברים כד יס לא תטה משפט גר יתום ,י״ט (דברים כד
יט)

כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא

תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה כר ,כ׳
כד כ)

כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום

ולאלמנה יהיה ,כ״א

(דברים כד כא)

כי תבצר כרמך לא

תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה ,כ״ב
כו יא)

(דברים

בקרבך ,כ״ג

(דברים

ונתתה ללוי לגר ליתום

ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו ,כ״ד

השביעי שבת לה׳ אלקיך לא תעשה כל מלאכה אתה

כו׳ וגרך אשר בשעריך ,ה׳

(דברים כז יט)

ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה כר.

וגר לא תונה

(שמות כב כ)

כו׳ כי גרים הייתם בארץ מצרים ,ו׳ (שם) ולא תלחצנו

כי גרים הייתם בארץ מצרים ,ז׳

(שמות כג ט)

תלחץ כו׳ כי גרים הייתם בארץ מצרים ,ח׳
כט)

וגר לא

(ויקרא טז

תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח

והגר הגר בתוככם ,ט׳

(ויקרא יז

ח) ואליהם תאמר איש

איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר
יעלה עולה או זבח ,י׳

(ויקרא יז י)

ואיש איש מבית

ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם כו׳,

י״א

(ויקרא יז יב>

על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש

מכם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם לא יאכל דם,

י״ב

(ויקרא יז יג>

ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר

בתוכם אשר יצוד כו׳ ושפך את דמו וכסהו בעפר ,י״ג
(ויקרא יז טס וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח
:אוצר החכמה:

ובגר כר ,י״ד (ויקרא יח כס ושמרתם אתם את חקתי
ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח
והגר הגר בתוככם ,ט״ו (ויקרא יט לג-לד) וכי יגור אתך
גר בארצכם לא תונו אתו כאזרח מכם יהיה לכם הגר

הגר אתכם ,ט׳׳ז

(ויקרא יט לד)

ואהבת לו כמוך כי גרים

הייתם בארץ מצרים ,י״ז (ויקרא כ  pאיש איש מבני
ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך

מות יומת כר ,י״ח (ויקרא כב יח) איש איש מבית
ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו כר ,י״ט

(ויקרא כד טס כגר כאזרח בנקבו שם יומת ,כ׳
כב> משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כו׳ ,כ״א

(ויקרא כד

(ויקרא כה
(במדבר ט

ושמחת בכל הטוב כר אתה והלוי והגר אשר
(דברים כו יב)

(שמות יב מח)

וכי יגור אתך גר ועשה פסח לה׳ כר

לה) והחזקת בו גר ותושב וחי עמך ,כ״ב
יד) וכי יגור אתכם גר ועשה פסח לה׳ כו׳

חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ ,כ״ג

(במדבר

טו יד) וכי יגור אתכם גר כו׳ ועשה אשה ריח ניחח
לה׳ כאשר תעשו כן יעשה ,כ״ד (במדבר טו טס הקהל

חקה אחת לכם ולגר הגר ,כ״ה (שם) חקת עולם
לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני ה׳ ,כ״ו

(במדבר טו טס

ה) ואלו הם הל״ו מקומות שהזהירה לגר והשוה אותו

תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם,

כי כל אכל מחמצת

ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר

לישראל ,א׳

(שמות יב יט>

כ״ז

(במדבר טו כס

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הךפס ישירות מן התכנה
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הלכות

סימן רכח סעיף ד ם״ק א

הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה ,כ״ח

(במדבר טו כט)

האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה

לכם לעשה בשגגה ,כ״ט

(במדבר טו ל)

ל״א

כר ,ל״ב

(במדבר יט

ושמחת לפני ה׳ אלקיך

(דברים י יט>

קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו

לגר ליתום ולאלמנה יהיה כר ,מ״ג

(דברים כד כ)

כי

לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או

תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה

ושמחת

כי תבצר כרמך לא תעולל

מגרך אשר בארצך בשעריך ,ל״ה

(דברים כו יא)

בכל הטוב כר אתה והלוי והגר אשר בקרבך ,ל״ו
הקהל את העם האנשים כר וגרך אשר

(ויקרא כג מב>

יהיה ,מ״ד

(דברים כד כא)

אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה ,מ״ה

(דברים

כל האזרח בישראל ישבו

בסכות ונדרש בת״כ (פרשתא יב פי״ז ט) אזרח זה
אזרח בישראל לרבות גרים ועבדים ,אינו מן המנין

(דברים כו יב)

ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך
ושבעו ,מ״ו

בשעריך.
ואך דכתיב

כר והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך כר ,מ״א

לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך

ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים ,ל״ר

(דברים לא יב)

ושבעו כר ,מ׳

(דברים טז יא)

(דברים טז יד) ושמחת בחגך כר והגר והיתום
והאלמנה אשר בשעריך ,מ״ב (דברים כד יט) כי תקצר

ובתך כר וגרך אשר בשעריך כר ,ל״ג
(דברים כד יד)

לעני ולגר תעזב אתם כר ,ל״ט

(דברים יד כט>

ובא הלוי

והנפש אשר

לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם

(דברים ה יד)

תלקט לעני ולגר תעזב אתם כר ,ל״ח

(ויקרא כג כב)

כר והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו

תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר כר ,ל׳
י> והיתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם להקת עולם,
(במדבר לה טו)

אונאה

רמה

ולא מנו

כז יט> ארור מטה משפט גר יתום
ואלמנה כר.

(דברים י יח>

וכן (שם

כד

ואהב גר לתת לו לחם ושמלה

יז) לא תטה משפט גר יתום ,משום

דאינו מפורש בקרא אלא מדרשה ,וכל שכן לגמרא

שבמקומות אלו לא השוה אותו לישראל[ ,אמנם

סוכה (כח ):דמרבה גרים מתוספת ה׳ דהאזרח.

בתרגומים שם כתוב גיורא ויתמא הרי שהשוהו
ליתום] .וע׳ בהתורה והמצוה למלבי״ם (קדושים פב)

׳

x

ואוצר החכמה'

ו) ואלו המקומות שהוסיפו האמרי לה במ״ו ,ל״ז
(ויקרא יט י) וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא

שחשב מקומות אחרים כפי פירושו:

סעיף ד
א .בחידושו של רבי יהודה דאף לא יתלה עיניו על המקח ,ודין אונאה בלי דברים ..רמה

ב .לא יאמר לתמרים לכו אצל פלוני ...........................................................רמז

ג .מקור ללא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב בדבר זה ................רמז

א .בחידושו של רבי יהודה ראך לא יתלה ׳עיניו
על המקח ,ודין אונאה בלי דברים

הברייתא כתב וז״ל ,וכשם שיש אונאה בדברים

א) איתא בב״מ (נח ):רבי יהודה אומר אף לא יתלה
עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים ,צ״ב

כך יש אונאה בענין רע שמראה פנים רעים שמסור
ללב כדתניא רבי יהודה אומר לא יתלה עיניו על

מה בא ר״י להוסיף על דברי הת״ק ובמה פליגי ,והאם

המקח בשעה שאין לו דמים שהוא דבר המסור ללב

הוא מוסיף גם אמתני׳ שם לא יאמר לו בכמה חפץ זה

כר ,הרי שפירש דר״י בא להוסיף שאף בלי דיבור יש

והוא אינו רוצה ליקח או דלמא מתני׳ גופה ר״י הוא

אזהרת אונאה ,וא״כ גם אמתני׳ שלא יאמר בכמה

דתני לה ,ונראה שיש בזה מח׳ ראשונים וכמו שיתבאר.

חפץ זה כו׳ הוא מוסיף.

דהנה היראים (קם נא) אחרי שהביא ציורים של

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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1

אוצרהחכמה|

הלכות

רמו

אונאה

קומת השלחן

וכ״מ בחינוך (שלח) שהביא תחלה ציור שלא יאמר
לתגר בכמה חפץ זה כו׳ בהדי שאר הציורים

לכל ,אמנם השמיטו דין תליית עיניו דר״י ,ואפשר

ושוב כתב והפליגו בדבר עד שאמרו שלא יתלה עיניו

דס״ל דת״ק פליג עליו בזה ותליית עין בלא דיבור

על המקח בשעה שאין לו דמים עכ״ל ,והיינו

שרי ואין הלכה אלא כת״ק .אכן מרמ״א לקמן (תכ

שהפליגו לאסור אף תליית עיניו בלי דיבור וכמ״ש

סל״ח> וסמ״ע (שם סקמ״ט) משמע שאף רקק בבגדי
חבירו בלי דיבור עבר על לאו דלא תונו ע״ש ויש

בפשיטות דגונב ע״מ לצערו אסור משום לא תונו

דאף בשתיקה

היראים[ ,וכן בהעמק שאלה (נח

ד

סק״ה)

נקט

וחינוך הנ״ל דהאזהרה קאי על הצער ודין זה מוסכם

לדחות ,וכ״פ החקרי לב

איש את עמיתו אף דליכא דברים והביא ראיה מלא

(יו״ד ח״ג פ)

עובר ,וצ״ע.

יתלה עיניו על המקח ,ומשמע דעיקר האזהרה הוא

דאסור לצער את חבירו בכל אופן שהוא אלא

דדרשינן אפילו אונאת דברים והכל בכלל אונאה],

אכן קשה דבתוספתא ב״מ <פ״ג הי״ד) תני רבי יהודה
אומר אף לא יתלה את עיניו ויאמר לו בכמה

חפץ זה והוא אין רוצה ליקח ,והוכיח ממנו החסדי
דוד שם שתליית עין בלא אמירה שרי ע״ש ,ואף

ג) אמרינן בפסחים (קיב >:ג׳ דברים צוה ר׳ ישמעאל
בר׳ יוסי את רבי כר ואל תעמוד על המקח

בשעה שאין לך דמים ,וכתב המהרש״א שם כה״ג
אמרינן בס״פ הזהב אל יתלה אדם על המקח בשעה
כו׳ ומשום איסור אונאה נגעו בו שם ,והיינו שהוקשה
לו דמדין אונאת דברים הוא דאסור ולא בעינן לעצת

ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי.

את״ל דהוא ו׳ המחלק ושיעור הדברים או יאמר כו׳
(בהר פרשתא ג פ״ד ה״ב)

והנה לשיטת הרמב״ם הנ״ל אין מקום לקושייתו דזהו

ר״י אומר אף לא יתלה עיניו על המקח ולא יאמר לו

רק לר׳ יהודה ואנן קיי״ל כת״ק שזה מותר מן

בכמה חפץ זה כר ,מ״מ מוכח דציור דמתני׳ לא יאמר
לו בכמה חפץ זה כר ר״י הוא ושע״ב בענין אחר הוא

הדין ,אבל לשיטת היראים והחינוך שפיר קשה [וכ״ה

ושני דברים הם וכלשון הספרא

דפליג את״ק ,וצ״ע.

החקרי לב

(יו״ד ח״ג פ)].

והמהרש״א סיים ויש לחלק ,אבל לא פירש החילוק

ביניהם ,ונראה

בכוונתו דעמידה

על

השמיט הנך

המקח ר״ל שנשא ונתן עם המוכר עד שפסקו את

ציורים הן דמתני׳ שלא יאמר לו כר והן

דמיו וגמרו את הענין (והוא יותר משאלת המחיר

דר״י שלא יתלה עיניו כר ,ונראה דס״ל דתנא דמתני׳

וכ״ש מתליית עיניו בלבד) וכוונתו באמת לקנותו

ר״י היא וכדמבואר בתוספתא וספרא הנ״ל ות״ק פליג
עליו .ובביאור מחלוקתם נראה ע״פ שיטת המאירי

כשיזדמן לו מעות אלא שאין לו דמים בעת העמידה,
ואין בזה איסור אונאת דברים אלא הזהירו ר״י בר״י

דס״ל לת״ק דאזהרת אונאת

שלא לעשות כן שמא לא יזדמן לו מעות ויפסיד

דברים נאמרה על הבושת בלבד ור״י הוסיף לאסור

המוכר בחנם[ ,אמנם לא משמע כן מפירוש ר׳ חננאל

לגרום לו פסידא ולהטריחו ולצערו ,והלכה כת״ק,

 ,0וע׳ בהתורה והמצוה למלבי״ם

ב) אמנם הרמב״ם

הנ״ל

(מכירה סוף פי״ד)

(ס״א סק״א אות ב)

ודו״ק.

אכל היראים וחינוך הנ״ל לשיטתם אזלי דס״ל
דאזהרת אונאת דברים נאמרה על הצער [כמ״ש

שם (אות א) ע״ש] ,וא״כ אף ציור דמתני׳ שלא יאמר
לו כר הוא בכלל ,ולכן הוצרכו לפרש שלא הוסיף

ר״י אלא תליית עיניו בלי דיבור ,ודו״ק.

שם

(הובא בסמוך אות
(בהר לד)

וחובת השמירה

(פי״ד בהג״ה)].

ד) ואגב כתב המאירי ב״מ (נח ):וז״ל כשם שיש
אונאה במקח וממכר כך יש אונאה
בדברים ,ר״ל שאסור להונות את חברו ולגרום לו
פסידא בדבריו ,והוא שאמר לא יאמר לו בכמה חפץ
זה והוא אינו רוצה ליקח ,שהרי מתוך שהוא בוש

והנה הטוש״ע הביאו דין דמתני׳ שלא יאמר בכמה

לומר שאינו רוצה ליקח משפיל לו מקחו לומר שאינו

חפץ זה כר ,ומשמע דס״ל כשיטת היראים

שוה כל כך ואחרים שומעים ונמצא גורם לו פסידא,

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן  -הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס:

הודפס ע״י אוצר החכמה

:אוצר החכמה:

הלכות

סימן רכח סעיף ד ס״קב-ג

ואפילו לא היה אדם שם מ״מ הוא מטריחו ומצערו
שחשב למכור ולא מכר עכ״ל.

אונאה

רמז

דעתך בדבר זה ,וכתב הרב המגיד שם זה אינו מבואר
שם אבל יש ללמוד דבר מדבר ופשוט הוא[ ,וע׳
בחסדי דוד ב״מ

ויש להעיר למה לא פירש שאפילו אם לא היה אדם

(פ״ג הי״ד)].

שם הוא גורם לו פסידא ,דכשמשפיל לו מקחו

אמנם אין דרכו של הרמב״ם לבדות ציור מדעתו,

בפניו יחשוב המוכר שאינו שוה כ״כ וימכרנה בפחות
(או לעתיד יירא להעלות המחיר כראוי) ,וכ״מ מר׳

ובפרט כאן שכבר הביא חמשה ציורים
הנאמרים במתני׳ וגמ׳ .ועוד דיש לדקדק בלשון

חננאל פסחים (קיב ):וז״ל ואל תעמוד על המקח

הרמב״ם דהל״ל בקיצור לא ישאל שאלה למי שאינו

בשעה שאין לך דמים שנמצאת מפחית המקח בעיני

יודע אותה חכמה כו׳ ,ומדכתב נשאלה שאלה כו׳

בעליו עכ״ל ,וממילא ימכרנה בפחות:

משמע שנשאלה שאלה בקרב אנשים כגון בבית

מדרש ובא זה ופנה ושאל למי שאינו יודע אותה

כ ,לא •אם -לתמרים לכו אצל פלוני
באורך השלחן

(סק״ט)

הבאנו שני פירושים בהא שלא

חכמה כו׳.

יאמר לחמרים לכו אצל פלוני ,פירוש רש״י

בבית יעקב כתב דמקורו הוא מב״ב (כב ).בעא מיניה
פיל שבלע כפיפה מצרית והקיאה דרך בית

לבייש לפלוני ששלחם אצלו לומר שהוא מוכר

הרעי מהו לא הוה בידיה כו׳ חזי מר מאי עבדו לי

תבואה ואינו מוכר ,ופירוש הכסף משנה לבייש

א״ל מאן דלא שהייה לאוניתא דמלכא דאדום לא

לחמרים שישאלו תבואה מפלוני והלה אומר להם וכי

נשהייה לאוניתך כו׳ [וע׳ במדרש הגדול

מוכר תבואה אני שבאתם אלי לשאול.

יז>],

(ויקרא כה

והיינו דס״ל דאונאה היתה במה ששאל אותו

ונראה שפירוש הכסף משנה מדויק קצת יותר בלשון

דבר חכמה והיה ידוע לו שלא היה יודע אותה ,דכבר

הגמ׳ ,דאמרינן ב״מ (נח ):אם היו המרים כו׳
לא יאמר להם לכו אצל פלוני כו׳ ויודע בו שלא מכר

איתא להך בעיא במנחות

ומדוייק בזה לשון הרמב״ם נשאלה שאלה כו׳ דכבר

תבואה מעולם ,ולפרש״י שלבייש את פלוני נתכוון

נשאלה במנחות .אמנם לא מסתבר לפרש כן דתהי

מאי נפק״מ במה שלא מכר תבואה מעולם בלא״ה

ליה בקנקניה בדבר שהיה ידוע לו שלא היה יודע,

אם אין לו למכור עכשיו הוא מתבייש ,ואדרבה טפי

וכבר ביארו התוס׳ שם דבדקו במה דהו״ל לאיתויי

הל״ל שאינו מוכר תבואה סתם דאז במוכר תבואה

הנך ראיות דמייתי התם ודחי להו .ועוד דכבר

לשעבר אלימא טפי התנצלות המאנה שלא עשיתי כי

שאין הכוונה שם

ביארנו לעיל

(סט).

(ס״א סק״א אות ד>

ולא איפשיטא,

אס לטובה והוי יותר דבר המסור ללב ,אבל לפירוש

לאונאת דברים אלא לבושת דזילותא ובזיון ע״ש.

שלבייש את החמרים נתכוון שפיר הוסיפו שלא מכר

וע׳ ברגלי השלחן שציינתי לכמה מקומות מענין זה

תבואה מעולם דאם היה מוכר תבואה לשעבר אינם

אבל מ״מ לא מפורש באף אחד מהם שזהו דוגמא

מתביישים כ״כ ,אמנם לשון הטור ומחבר הוא שאין
לו למכור בלבד[ ,שו״ר בפרי האדמה

(פי״ד הי״ד)

שכתב להיפך וביאר דהוא משום צער החמרים
שחוזרים ריקם ע״ש ,ועמ״ש לקמן

(ס״ה סק״א)]:

ג .מקוד ללא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה
מה תשיב בדבר זה
א) כתב הרמב״ם

לאונאת דברים.

ב) ונלע״ד שהרמב״ם הוציא את ציורו ממה דדרש

רבא שם בב״מ
בסנהדרין <קז ).מאי דכתיב

(נט).
(תהלים

וע״פ גירסתנו
לה טו> ובצלעי

שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא
דמו אמר דוד לפני הקב״ה רבש״ע גלוי וידוע לפניך
שאם היו קורעין בשרי לא היה דמי שותת ולא עוד

[ונמשך אחריו המחבר]

אלא בשעה שהם עוסקין בארבע מיתות בית דין

נשאלה שאלה של דבר חכמה לא יאמר למי

פוסקין ממשנתן ואומרים לי דוד הבא על אשת איש

שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב בדבר זה או מה

מיתתו במה אמרתי להם הבא על אשת איש מיתתו

(פי״ד הי״ג)

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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רמה

הלכות

קומת השלחן

אונאה

בחנק ויש לו חלק לעולם הבא אבל המלבין פני

ומראה בזה כאילו לא ידע אותה ה״ה שלא ישאל

חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא .ובתורת

למי שאינו יודע אותה הכמה באמת ,ודו״ק.

חיים סנהדרין שם כתב דלא גרסינן פוסקין משנתן

ג) אגב יש לפרש סוף דרשת רבא ואני אומר להם

דכיון דעוסקין בארבע מיתות מאי פוסקין משנתן

מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא אבל

דקאמר.

המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב,

ונראה לפרש דבשעה שהיו עוסקין בארבע מיתות

דמנליה לרבא זה מן המקרא [וע׳ במיוחס לריטב״א],

נשאלה שאלה ביניהם הבא על אשת איש

וע״כ מן המקרא הוא דדרש ליה שהרי לפני זה

מיתתו במה שאין מיתתו מפורשת בתורה ופסקו
ממשנתן ופנו לשאול אותה לדוד לאנותו בחשבם

אמרינן בב״מ שם אמר רבה בר בר חנה א״ר יוחנן
נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני

שהוא לא יוכל להשיב עליה שכבר נכשל בה ,וזהו

חבירו ברבים מנ״ל מדדרש רבא כו׳ ור׳ יוחנן קדמו

מאי דכתיב ובצלעי בשביל אשתי שמחו ונאספו

לרבא אע״כ הכוונה מן המקרא הוא דנלמד כדדרש

לביישני ,ולא עוד אלא בשעה אשר נאספו לעסוק

רבא [וע׳ במראית העין].

בארבע מיתות [ראה כתית למאור סנהדרין שם] ,עלי

ואפשר י״ל שהוא ממה דכתיב אחרי זה ה׳ כמה תראה

נכים פוסקין ממשנתן ופנו עלי להכותי בדברים

השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי דר״ל

[ראה תרגום שם] ,ולא ידעתי לשאול דבר אשר לא

כמה תראה ולא אראה נקמתך מהם

אוכל להשיב עליו וכאילו לא ידעתיו הבא על אשת

שם) השיבה נפשי כו׳ יש לנפשי ויחידתי חלק בעוה״ב

איש מיתתו במה ,ולמד הרמב״ם דכמו שיש אונאת

והשיבה אותה משאיהם ומכפירים שהלבין פני ואין

דברים בשאלה שלא יוכל להשיב מחמת מעשיו

להם חלק לעוה״ב ואז אראה נקמתך מהם:

(כמ״ש אבן עזרא

סעיף ה
א .האם מוציא שם רע בכלל לא תונו

(נח ):אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך

א) כתב הדרכ״מ נראה דמוציא שם רע על חבירו הוא
בכלל לא תונו [וכ״כ היש״ש ב״ק (פ״ח מח)],

הראשונים אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה

אמנם הסמ״ג כתב במצות לא תלך רכיל (ל״ת ט> שהוא

אבותיך ,והל״ל בקיצור לא יאמר לו זכור מעשיך

(מו).

הראשונים וזכור מעשה אבותיך באיזה מתאנה שהוא,
אלא משמע שאם לא היה בעל תשובה או בן גרים

פליגי בה תנאים ר״א אומר אזהרת מוציא ש״ר הוא

אע״פ שזה להקניטו בא לא עבר על לא תונו כיון

בכלל לא תלך רכיל רבי נתן אומר אזהרתו מונשמרת

שהוא שקר [וע׳ באגודה].

בכלל רכילות ,ובכתובות פרק נערה שנתפתתה

מכל דבר רע עכ״ל [וראה בחפץ חיים

(פתיחה באר מים

חיים לאוין יד)].

והנה לפמ״ש ברוחב השלחן

ומה שכתב המחבר כאן יזהר שלא לכנות שם רע
לחבירו ומשמע דאיסורו משום אונאת דברים

שאין אונאת דברים

נראה שהוא דוקא בדבר שהוא אמת[ ,ובאמת בחדושי
תלמיד הו־שב״א (סוף יומא בדין ד׳ חלוקי כפרה) נקט

להעזר ממנו ע״ש לא שייך לא תונו על מי שמוציא

דאיסורא דמכנה משום ואהבת לרעך כמוך ולא משום

שקר על חבירו דכיון שהענין שקר אין זה רוע מצב

ולא תונו].

(ס״ד>

אלא מי שמנצל את רוע מצב חבירו ואין בו כח

של חבירו ויכול המתאנה להעזר ממנו ולהכחישו,

ואף במוציא שם רע הכתוב בתורה שהביא הבעל עדי

ב) ויש להוסיף דמוציא שם רע על חבירו הנזכר
בסמ״ג ודרכ״מ הנ״ל משמע דאיירי אף שלא

שבידה להביא עדים להזימם .וכ״מ קצת מדתנן ב״מ

בפני חבירו כרגיל ,והחפץ

שקר כדבריו מ״מ נראה שלא נכלל בלא תונו ובפרט

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

חיים (פתיחה באר מים חיים
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הלכות
לאויןיג)

סימן רכח סעיף ו ס״ק א

כתב דלאו דלא תונו שייך רק בפניו [1כ׳׳מ

ןאוצרהחכמה1

בש״ע הרב

(אונאה כח)],

ולכן שפיר כתב הסמ״ג שהוא

בכלל רכילות ולא בכלל לא תונו ןשו״ר שכעי״ז כתב

המשנת חכמים

אונאה

רמט

שליח לדבר עבירה[ ,רע׳ בשו״ת שבות יעקב

(ח״א

קסד) ,אמנם בקצה״ח (שמח סק״ד) הוכיח מרש״י
קידושין (נ ).דלית ליה סברת התום׳ ,וכבר נחלקו

האחרונים בדעתו ואכמ״ל].

(ו יבין שמועה סק״ב)].

אכן קשה על החפץ חיים מהא דאמרינן ב״מ (נח ):אם

אי נמי י״ל דלעולם גם מי שגורם ומסבב שלא בפניו

היו חמרים מבקשין תבואה ממנו לא יאמר להם

צער ובושת לחבירו עובר בלא תונו ,ולא הצריך

לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא

החפץ חיים שיהא הגורם בפניו אלא שיהא מעשה

מכר מעולם ,ומפרש״י שם משמע שהאונאה נעשית

הבושת שלבסוף בפניו דאל״ב לא יתבייש וליכא

(ס״ד

אונאת דברים ,ולכן כשאמר להם לכו אצל פלוני וגרם

הרי שאף שלא דבר בפני פלוני המתאנה עבר

לפלוני בושת עובר משא״ב במוציא שם רע שלא

לפלוני ששלחם אצלו וכמ״ש באורך השלחן
סק״ט),

על לא תונו וכדמשמע מהדרכ״מ.

בפניו אינו מוכרח שיבא הדבר לאוני המדובר ולכן

וי״ל ע״פ מש״כ תוס׳ ב״ק (עט ).דהיכא שלא ידע

אף אם לבסוף שמע ונתבייש מ"מ לא חשיב המדבר

השליח ובודאי יעשה אמרינן יש שליח לדבר

כגורם דלא הוי אלא גרמא בעלמא .ובאמת גם לפי

עבירה ,וה״נ כשאמר להם לכו אצל פלוני ולא ידעו

פירוש הכסף משנה דבלכו אצל פלוני נתביישו

שאין לו תבואה למכור בודאי ילכו אצלו והוי כאילו

החמרים מבואר דשייך אונאת דברים ע״י גרמי דלא

המשלח עצמו אינה את פלוני בפניו דבכה״ג יש

נתביישו מיד אלא כשהלכו הם לפלוני אחר כך:

סעיף ו
א .האם גניבת דעת של החזקת טובה אסורה מדאורייתא או מדרבנן............. .רמט
ב .בחילוק בין מכר למתנה ,ובמת׳ ראשונים בגניבת דעת דירך .............. .........רנא

ג .איסור מכירת בשר נבילה בחזקת שחוטה.............. ................................רנד
ד .להזמינו ולהציע איזה הטבה בלי הפצרה .............. .................................רנד

ה .מח׳ ראשונים בהגדרת מטעה עצמו .............. .......................................רנו
ו .מח׳ ראשונים בביאור היתר דבלא״ה היה עושה .............. ........................רנז
ז .להאכיל עניים מעשר שלא בידיעתם .............. ......................................רנה

ח .דמיה וגניבת דעת לצורך מצוה ודבר הלכה .............. ..............................רנט

ט .רמיה כדי שיקיים הלה מה שמוטל עליו .............. .................................רם

י.

רמיה לצורך שלום ............. .............................................................רטא

א .האם גניבת דקת של החזקת טובה אפורה

בסמ״ק (רסא רסב) כתב ויש גניבה אחרת שאסרו
חכמים כגון גניבת הדעת אסור ואפילו דעתו

א) יש להסתפק אם גניבת דעת של החזקת טובה

של עכו״ם אסור עכ״ל ,הרי אפילו בישראל אינו אסור

אסורה מדאורייתא או מדרבנן ,ונראה
דנחלקו הראשונים בזה ,ויש כמה חילוקים כמו

אלא מדרבנן ,וכ״מ מרש״י חולין (צד ).כמ״ש לקמן
(ס״ז

שיתבאר.

דעת

מדאורייתא או מדרבנן

סק״ב אות א)[ ,ובן פסק בש״ע הרב
יא ויב> שאיסור החזקת טובה בחנם אינו אלא

(אונאה וגניבת

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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הלכות

החכמה!

קומת השלחן

אונאה

מדרבנן ומשמע שהשוה בזה ישראל ועכו״ם ע״ש].

ממון ונפשות הותרו לבני כותים כו׳ וגונב דעת

וכ״כ באורחות צדיקים (שער החניפות) דאסרו חכמים
ז״ל להחניף ולגנוב דעת הבריות.

הבריות אסור שלא מצינו לו התר ,ואע״ג דלא תגנבו
ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו כתיב ולא גוי
הא בעמיתו לא כתיב [א]לא תגנבו שהרי כמה טעמין

וכן סיים הב״ח (ס״ס ואע״ג דעכו״ם הוא כו׳ דגורם
דמחזיק לו טובה בחנם אסור מדרבנן .מיהו יש

מפסיקן כו׳ ,ואמרינן בפ׳ גיד הנשה

להסתפק בכוונתו אי ס״ל דגניבת דעת ישראל נמי

דעת הבריות ואפילו דעתו של גוי ושמואל במידי

אינו אלא מדרבנן או רק גניבת דעת עכו״ם הוא

דממון איירי כו׳ עכ״ל.

ןאוצר_הרוכמהי

(צד).

אסור לגנוב

דאסור מדרבנן אבל דישראל אסור מדאורייתא [וע׳
בשו״ת טוב טעם ודעת
(כב)

(תליתאי קיס

וע״ע במעשה רקח

ב) אכן הריטב״א חולין

ושו״ת מהרא״פ

היראים גונב דעת הבריות במידי דממון
וחזר וכפל הדברים להלן משמע מזה דדוקא זה הוי

(מכירה רפי״ח)].

כתב ואיסור־־גניבת דעת

דאוריתא אבל אינך דמרבה בתקרובת כו׳ דהוי רק

של אינו יהודי כתבו קצת רבותינו בשם בעלי

גניבת הדעת בכבוד הוי רק דרבנן כו׳ עכ״ל [וכעי״ז

(צד).

התוס׳ ז״ל שהוא איסור תורה דנפקא לן מדכתיב לא

תנגבו וגו׳ וכי כתיב בסיפא דקרא איש בעמיתו

דממעט אינו יהודי ההיא [א]1לא תכחשו ולא תשקרו
קאי במקום שאין חילול השם בדבר ,ודייקא נמי דלא
כתיב מעמיתו או לעמיתו ,והיינו נמי דיהביה

אןת]נחתא בלא תגנבו ,ואע״ג דלא אשכחן גניבה סתם
על גניבת דעת אלא לשון גניבת לב ,בכאן נכתב לא

תגנבו סתם לכלול אף גניבת ממון .וכ״כ בסמ״ג

(ל״ת

קנה) [וע׳ במאירי
אח״ב) ,ואגב יש להעיר אמאי סיים הסמ״ג שם ואין

(בהקדמתו לבית הבחירה ד״ה ואמר

לוקין על לאו זה שהרי ניתן לתשלומין הלא בגנבת
דעת ליכא תשלומין וילקה וי״ל ואכמ״ל] ,וגם בקרית

ספר

ג) והנה כתב עבודת המלך

(דעות פ״ב ה״ס

מ״ש

(מכירה פי״ח)

וכעי״ז כתב היראים

סובר שהוא אסור מדאורייתא.
(רנה קכד>

וז״ל גונב דעת הבריות

במידי דממון הוי כי גונב ממון ועובר על לא

תגנבו כדתניא כו׳ ג׳ גנבין הן הראשןון] שבכולן גונב
דעת הבריות והמרבה בתקרובת וידע בו שאינו מקבל

מסרב בו לאכל ויודע בו שאינו אוכל ,ואין לומר
שאיסור [גניבת] דעת במידי דממון (ורבנן) [דרבנן]
הוא שהרי מצינו שנענש אבשלום עליו דתנן בסוטה
בפ״ק (ט ):ולפי שגנב ג׳ גניבות לב אביו ולב ב״ד

ולב כל ישראל נתקעו בו ג׳ שבטים כו׳ ואע״פ שאינו

כתב בסביב ליראיו על היראים שם].

ואינו נלע״ד דהלא היראים העתיק מהברייתא אף
המרבה בתקרובת ומסרב בו לאכול לאופני לא

תגנבו ,ועוד בהוכחתו מאבשלום דמן התורה הוא

פירש דבתקרובת ובמידי דממון גנב הרי אף בשביל

תקרובת ראוי לעונש .וכן הבנתו במש״כ היראים מידי
דממון אינו נראה דהלא היראים כתב דשמואל במידי
דממון איירי והתם לא עשק משכרו כלום אלא שגנב

דעתו להחזיק לו טובה בחנם כסבור שזה אוהבו

שהוסיף ונתן לו שחוטה.

אלא נראה דמידי דממון היינו שגנב דעתו על ידי
ובכזיבת מידי דממון ,כגון מימרא דשמואל

שנתן לו בשר נבלה בחזקת שחוטה וגנב דעתו בממון
דהשחוטה שהבטיח ולא נתן לו ,ונכלל בזה אף
המרבה בתקרובת וכדומה שגנב דעתו בדבר
התקרובת שריבה לו ולא היה בדעתו ליתנו לו וכל

כיוצא בזה ,והיינו שהגניבה נעשית בהממון שגנב
דעתו ולכן נכלל באזהרת לא תגנבו דממון ודו״ק ,ולא
בא לאפוקי אלא גניבת דעת שלא באה מחמת ממון

כגון הנותן שלום ולבו בל עמו וכדומה[ ,שו״ר קרוב

לזה בפרשת המלך שם].

מפורש במקרא נראה לי בפי׳ בתקרובת ובמידי דממון

וזהו מש״כ היראים ואע״פ שאינו מפורש במקרא
נראה לי בפי׳ בתקרובת ובמידי דממון גנב,

אבשלום את לב אנשי ישראל וכתיב ותגנב את לבבי,

והלא מפורש במקרא
ובנשיקה גנב את לב ישראל ,אע״כ שחילק היראים

גנב ,ומנלן דגונב דעת הבריות נקרא גנב דכתיב ויגנב
חמור גונב דעת הבריות מגונב ממון ונפשות שגונב

(שמואל ב טו ג-ה)
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שבחניפה

הלכות

אונאה

סימן רכח סעיף ו ם״ק ב

ביניהן ובין תקרובת וחידש שגם בתקרובת ובשאר
מידי דממון גנב וראוי לעונש.
ויתכן שכן .ס״ל לרש״י גיטין (סב ).שפירש הא דרב

רנא

היינו דוקא במכירה כגון שמוכר לו נבילה במר

דשחוטה דכיון דיהיב ממון ומטעהו שפיר מקרי
גניבה ויש לכוללו תחת סוג גניבת ממון ,אבל גבי

^י^כהנא א״ל לעכו״ם שלמא למר שלא היה

מתנה דג״כ אסרינן גניבת דעת ודאי דאינו אלא

מתכוין לברכו אלא לבו היה לרבו ,דבכה״ג שלא גנב

מדרבנן ,ומהאי טעמא נראה שיטת הסוברים דלא

דעתו במידי דממון מותר [עמ״ש ברוחב השלחן].

אסרינן גניבת דעת כי אם במכירה אבל לא במתנה
עכ״ל.

ד) כתב בספר החרדים
אות כ) אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת

וקשה דביראים וספר החרדים הנ״ל

הגוים ואפילו בדברים ,ולפי שגנב אבשלום כר ,היה

שאף מרבה בתקרובת אסור מה״ת [וכ״ה
בתועפות ראם (שם אות ה)] .וכ״מ מריטב״א חולין (צד).

(מל״ת מה״ת התלויות בידים פ״ה

יודע שיש בממכרו מום יודיעו ללוקח כר ,לא ירבה
לאדם בתקרובת כר עכ״ל ,הרי שחשב איסור גניבת
דעת בין איסורי תורה ואפילו גניבת דעת עכו״ם.

והקשה בבאר יהודה שם דלהלן חשב ליה החרדים

במל״ת מדברי סופרים

(התלויות בפה אות לח>

וז״ל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי.

ולכאורה מסידורו של ספר החרדים מבואר שחילק

דגניבת דעת התלויה בידים היא מדאורייתא וגניבת

דעת התלויה בפה היא מדרבנן ,אמנם אף במל״ת
התלויות בידים הנ״ל כתב שהיא אפילו בדברים וגם

(סק״א)

מבואר

דמיד אחר שפירש דקמ״ל שמואל דאף בדורון אסור

לגנוב דעת האינו יהודי ביאר דאיסור גניבת דעתו של
אינו יהודי הוא איסור תורה.

ב) בדעת הסוברים דליכא גניבת דעת במתנה כי אם
במכירה ביאר הקובץ משום דלית להו
איסור החזקת טובה כי אם איסור הטעאה ,והיינו
להטעותו ולקבל ממנו השתא ממון שלא כדין דנכלל

בסוג גניבת ממון ,אבל מותר לגנוב דעתו שיחזיק לו

טובה בחנם.

הביא שם ציור דלא ירבה לאדם בתקרובת .ואפשר
דס״ל כיראים הנ״ל דבמידי דממון הוי דאורייתא

והנה הרמב״ן רשב״א ורא״ש חולין (צד ).הקשו על

ובדליכא ממון אלא פה לחוד הא מיהת הוי מדרבנן,

הסוברים כן דבמתנה ליכא גניבת דעת מעובדא

וי״ל דהיינו משום ודובר אמת בלבבו כמ״ש בספר

דשמואל שם דהוה קא עבר במברא א״ל לשמעיה

החסידים

(תכו במקצת נוסחאות),

ועדיין צ״ע.

ואגב יש להביא סמוכים לזה שגניבת דעת אסורה מב׳

טעמים ,דהנה הרמב״ם הביא דינים אלו גם

בהלכות דעות

(פ״ב ה״ס

וסיים שם אפילו מלה אחת של

פייסיה למבוריה פייסיה ואיקפד מ״ט איקפד אמר
אביי תרנגולת טרפה הואי ויהבה ניהליה במר

דשחוטה כר ,ותירצו דשאני התם דכמכירה הוה שהרי
בשכר מעברא נתנה לו.

פתוי ושל גניבת הדעת אסורה אלא שפת אמת ורוח

ויש להעיר דמה בכך דנתנה לו בשכר הא מ״מ ע״י

נכון ולב טהור מכל עמל והוות ,משמע דס״ל דגניבת

הטעאה זו לא גנב וקבל ממנו כלום אלא הפקיע

דעת אסורה לא רק מפני בין אדם לחבירו במה שגונב

עצמו מתשלומי שכר העברה ,ומאי שנא מכל הפקעת

אלא גם מפני בין

הלואה דמותר אף ע״י הטעאה ,ודוחק להעמידה

אדם למקום במה שהוא מרה רעה של חוסר שפת אמת

בשפייסיה קודם דעבר במברא וע״י ההטעאה קבל

דעתו הנאמר בהלכות מכירה

(רפי״ח)

ולב טהור ,וכן משמע בשערי תשובה

ממנו ההעברה.

(ש״ג קפד):

ב .כחילוק כין מכר למתנה ,ובטח׳ ראשונים

כגניכת דעת דירך

ובלא״ה נראה שביאורו של הקובץ שייך רק לשיטת
הסוברים

דאסור

להטעות

עכו״ם

אבל

לפמ״ש ברוחב השלחן דשיטת הטור היא דמותר
דאפילו

להטעותו ע״ב הא דאיקפד שמואל וקאמר דאסור

לפי הסוברים דמן התורה [אסור גניבת דעת]

לגנוב דעתו היינו החזקת טובה בחנם ,דכסבור בעל

א) כתב הקובץ על הרמב״ם

_7

־

(דעות פ״ב ה״ס

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן  -הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס z/u:הודפס ע״י אוצר החכמה

רנב

הלכות

אונאה

קומת השלחן

המעבורת שישראל זה אוהבו שפייסיה ונתן לו

במכר כי התם שאינו יהודי נותן דמים אבל בדורון

שחוטה דבר הראוי לעצמו אי נמי שהוא ביוקר[ .וכן

אין בו משום גניבת דעת לגבי אינו יהודי קמ״ל

(קיג :ד״ה יכול כו׳)

דשמואל דאף בזו אסור לגנוב דעת האינו יהודי

יש להעיר משיטת התוס׳ ב״ק

דמותר להטעות עכו״ם ואילו בחולין (צד ):צידדו

[וחולק על ראשונים הנ״ל דהוי כמכירה].

לחלק בין מכר למתנה].

והקשה עליו הראש יוסף שם דאכתי מהנך ברייתות
דתניא ר״מ אומר אל יסרהב כו׳ הוה לאתויי

וכן יש לדייק קצת מלשון תוס׳ הרא״ש שם שכתב

דלא איירי במכר ,ותירץ דישראל שאני והוצרך להביא

דוקא במכירה הוא דחיישינן שהגוי נותן מעות
אבל בדורון לא חיישינן ,דמשמע דמיירי בגניבת דעת

עובדא דשמואל דאף בעכו״ם יש איסור גניבת דעת

דהחזקת טובה דחיישינן שע״י פעולתו גונב דעתו

בדורון.

להחזיק לו טובה ,דאילו מיירי בגניבת דעת דהטעאה

אולם לפי ביאורו של הפרישה אין מקום לקושייתו

לא נופל עליה לשון חיישינן דהרי לפנינו קבל ממנו

דודאי גם בסרהוב לסעוד אצלו וכדומה אסור

בודאי דבר שלא כדין.

לגנוב דעתו ,וכל החידוש של דורון הוא דאף במקום
!אוצר החכמה(

ושוב צ״ב מהו החילוק בין מכר למתנה ,דבחומר

דבלא״ה מחמת מתנתו מוטל על העכו״ם החזקת

האיסור וביסודו אין חילוק בהחזקת טובה ע״י

טובה יש איסור להגזים ולגנוב דעתו כדי שיחזיק לו

מכר למתנה ,ואף ליתן לו שלום ולבו בל עמו אסור

טובה ביותר ,ולכן הוצרך להביא ראיה מעובדא

כמ״ש ברוחב השלחן.

דשמואל .וכנראה שהראש יוסף ס״ל כביאורו של

הקובץ.
ג) ולכן נראה דטעם הסוברים דלא אסרינן גניבת דעת

כי אם במכירה הוא משום דבמתנה דלא יהיב

בארה מישרים (כד סק״ס ביאר דמה׳ רש״י ותוס׳ גיטין
(סב ).אם לאמר לנכרי שלום וכונתו לרבו אסור

דמי אינו מחזיק לו טובה יותר בשביל החשיבות

משום גניבת דעת תלויה במה׳ ראשונים אם יש

העודפת בכשירה מבטריפה כי אם בשביל המתנה

במתנה משום גניבת דעת .בשלמא לפי ביאורו של

(יו״ד קיז ס״ד).

הקובץ י״ל כן ,אבל לפי ביאורו של הפרישה אף

מה שסיים הפרישה שם משא״ב במכירה שמעלה לו

לסוברים דאין במתנה משום גניבת דעת אסור

בדמים בשביל חשיבותה שהיא של כשרה עכ״ל צ״ב

דבברכת שלום לא היה מתכוין לעכו״ם כלל ולא

עצמה מחזיק לו טובה כמ״ש הפרישה

[אמנם

דלדעת הטור מותר להטעותו כדפרישית [ועמ״ש בסמוך

הטיב לו כלום ומחזיק לו טובה בחנם.

(סק״ג)] ,ועוד בודאי אף אם אינו מעלה לו בדמים אסור
למכור לו בשר נבלה בחזקת שחוטה [וכ״מ מש״ע הרב

(אונאה וגניבת דעת יב)] ,אלא הל״ל משא״כ במכירה דיהיב
דמי (הן דמי נבילה הן דמי שחוטה) מחזיק לו טובה בשביל
חשיבותה שהיא של כשרה].

ולכ״ז שפיר תירצו הראשונים הנ״ל דשאני עובדא

דשמואל דכמכירה הוה שהרי בשכר מעברא
נתנה לו ,דמאחר שבעל המעבורת מקבל הפיוס

בתורת שכר אינו מחזיק לו טובה אלא בשביל
חשיבותה שהיא שחוטה והוא בטעות.

ה) והנה ממה שהדגיש הריטב״א בדורון פעמיים
גניבת דעת לגבי אינו יהודי ,משמע דכל
הנידון של דורון הוא רק לגבי עכו״ם אבל לגבי

ישראל לכ״ע אסור לגנוב דעתו אף בדורון .וכ״מ
ברשב״א
שכתב דלתנא דברייתא לית ליה גנבת דעת בגוי
(חולין שם ותורת הבית בית שני שער חמשי סב):

במתנה[ .וכ״מ ביש״ש
בראש יוסף הנ״ל].

(פ״ז ס״ס יט>

וקובץ שם וע׳

ובשלמא לביאורו של הקובץ החילוק מובן אבל
לביאורו של הפרישה צ״ב מאי שנא ישראל

ד) הריטב״א חולין (צד ).הקשה מה הוצרך להביא
עובדא דשמואל דהא תניא לה בהדיא

מעכו״ם דכמו בעכו״ם אינו מחזיק לו טובה יותר

במתניתא דלקמן אין מוכרין נבלות וטריפות לאינו

בשביל החשיבות העודפת כי אם בשביל המתנה

יהודי מפני שמטעהו ,ותירץ דאי מההיא ה״א דוקא

עצמה הכא נמי נימא כן לגבי ישראל.

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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הלכות

סימן רכח סעיף ו ם״ק ב

ויש להעיר גם על עצם סברת הפרישה שאינו מחזיק

אם ישלחנה לו יודיענו שמתוך דבר זה הוא שולחה

לו טובה יותר בשביל החשיבות העודפת דא״כ
למה לו להנותן לגנוב דעתו ולומר שהוא כשרה ומה

אונאה

רנג

כר.
והיינו דפליגי באיזה ענין גנב דעתו ,דלפרש״י לא גנב

הרויח בזה ,וצ״ב.

דעתו אלא בתוספת המעלה שטרח בה עד

ונראה להקדים דבגניבת דעת דהחזקת טובה יש ב׳

שנראית לעצמו ואח״ב נתנה לו ,אבל לפירוש המאירי

חלקים ,א׳ עצם גניבת דעתו ולבו שהלה

גנב דעתו בנתינתה כולה הואיל ואינו שולחה אלא

מרגיש משועבד להחזיק לו טובה ואף אם אכן לבסוף

מצד שאינה ראויה לו ,ודו״ק.

אינו מחזיק לו שום טובה אסור דהגניבה היא על

ונפק״ט היכא שיודע ליטול גידה דלפרש״י שייך

הדעת מעכשיו ,וב׳ מה שלמעשה הלה מחזיק לו

גניבת דעת כיון שסבור דטרח בה עד
שנראית לעצמו ונתנה לו אבל לפירוש המאירי לא

ואפש־ י״ל בסברת הפרישה דלגבי חלק הא׳ עצם

שייך כאן גניבת דעת כיון שהיא ראויה לו ומ״מ

טובה לבסוף דמקבל ממנו דבר בטעות.

גניבת דעתו הלה אינו מרגיש משועבד יותר

בשביל החשיבות העודפת ,ולגבי חלק הב׳ מה

שולחה.
[וכן

י״ל נפק״מ להיפך היכא שאין העכו״ם יודע מהלכות גיד

שמקבל ממנו לבסוף לפעמים שהלה מטיבו ביותר

הנשה כגון עכו״ם שבזמנינו ,דלפרש״י אין בזה משום

מרצונו הטוב גם בשביל החשיבות העודפת אף שאינו

גניבת דעת שאינו בבור דטרח בה ליטול גידה אבל לפירוש

משועבד לזה ,ועם כל זה יש מתירים בדורון לעכו״ם

המאירי אף בזה שייך גניבת דעת [לשיטת הסוברים דשייך

דמה שהלה מטיבו ביותר מרצונו הטוב ליכא איסור,

לא מיבעיא לשיטת הטור ודעימיה דמטעה עכו״ם

מותר וזה לא גרע ממטעה ,אלא אפילו לשיטת
הרמב״ם ודעימיה דגם מטעה עכו״ם אסור אפשר

דזהו רק כשההטעאה גורמת הטעות ישירה ובהכרח
אבל כאן שאין לטעות הכרח והיא רק מרצונו הטוב

הוי כטעות מעצמו דמותר ,ודו״ק.
ומהשתא מובן החילוק בין ישראל לעכו״ם ,רכל זה

שייך רק בעכו״ם אבל בישראל שגם טעותו

גניבת דעת אף אם לא פירש] הואיל ואינו שולחה אלא מצד

שאינה ראויה לו ,אמנם נראה שרש״י מודה להמאירי לדינא

דאילו אינו שולחה אלא מצד שאינה ראויה לו כה״ג הוי
גניבת דעת אלא שלא רצה לאוקמיה סוגיין בהכי].

ויתכן שלא פליגי רש״י והמאירי אלא בפירוש ירך

שלא ניטל גידה אבל בנבלה בחזקת שחוטה
גנב דעתו במה שסבור שישראל זה אוהבו ונתנה לו

שחוטה שדמיה יקרים בדמי נבלה ,דומיא דאשקייה

חמרא מזיגא בחזקת אנפקא שגנב דעתו בחשיבות
דאנפקא ,אבל בגיד שלא שייך טעמים אלו שאין

מעצמו אסור בודאי אין לגנוב דעתו במתנה.

דמיה יקרים כמ״ש התוס׳ חולין (צד ):ואין לה

ו) והנה אמרינן בחולין (צד ).דאסור לשלוח ירך
חתוכה לעכו״ם שגיד הנשה בתוכה

חשיבות אצלו במה שהיא מנוקרת דאדרבה יותר היה

רוצה שישלחנה שלמה שיהנה בגיד ושמנו כמ״ש

ומפרשינן הטעם ואיבעית אימא משום דקא גניב ליה

הריטב״א שם (צד ).להכי הוצרכו לפרש בענין אחר.

לדעתיה ,ופרש״י כסבור שישראל זה אוהבו מאד

ונראה דבשלמא לפרש״י שלא גנב דעתו אלא

שתקנה וטרח בה ליטול גידה עד שנראית לעצמו

בתוספת המעלה שטרח בה עד שנראית

ואח״ב נתנה לו והוא לא נטלו ונמצא מחזיק לו טובה

לעצמו יש לחלק בין מכר ומתנה דבמתנה דלא יהיב

חנם.

דמי אינו מחזיק לו טובה יותר בשביל החשיבות

אבן המאירי פירש קצת בענין אחר וז״ל מי שיש לו

העודפת בכשירה מבטריפה כי אם בשביל המתנה

דבר שאין ראוי לו לאכילה כגון ירך שלא ניטל

עצמה מחזיק לו טובה כמ״ש הפרישה הנ״ל ,אבל

גידה ואינו יודע ליטלן וכיוצא בזה לא ישלחנו לגוי

לפירוש המאירי שגנב דעתו בנתינתה כולה אין לחלק

על דרך שיהא נראה לו שמשום כבודו הוא שולחה

ביניהם שמה שמחזיק לו טובה אף בשביל המתנה

הואיל ואינו שולחה אלא מצד שאינה ראויה לו אלא

עצמה הוא גניבת דעת הואיל ואינו שולחה אלא מצד

;

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה -----------------------
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הלכות

רנד

אונאה

קומת השלחן

שאינה ראויה לו [על אף שהיה יכול ליתנה לגוי

במקום דליכא חילול השם ע״ש ע״כ אין פירושו אלא

אחר] ,ודו״ק.

כהב״ח ,ואף לשיטת הרמב״ם דצריך להודיעו מ״מ

ז) כתב הרמ״א (יו״ד ס״ס קיס ואסור למכור לעכו״ם
נבילה בחזקת כשירה ,וכתב עליו הש״ך (שם

סקי״ג) כ״כ גם המחבר בח״מ סימן (רצ״ח) [רכ״ח] ס״ו
ודקדקו לכתוב למכור דאילו במתנה מותר דאין
במתנה משום גניבת דעת וכמו שנתבאר בסימן ס״ה

מדכתב

(מכירה פי״ח ה״ג)

ואין מוכרין בשר נבלה לגוי

בכלל בשר שחוטה אע״פ שהנבלה אצלו כשחוטה

ע״כ משמע ששוין הן לעכו״ם ואינה אצלו כיפות

ונמצאו רעות.

וכ״ט מתום׳ חולין (צד:

סד״ה

אמר

כר) שפירשו

דברייתא דקתני אין מוכרין נבילות וטריפות

סי״א ע״ש.

ויש להקשות דשאני סימן ס״ה דמיירי בסתם שלא

לעכו״ם נקט נבילה וטריפה לרבותא דקא ס״ד דלא

אמי לו שהיא מנוקדת ולכן לא שייך גניבת דעת

אסור מפני שמטעהו כשמוכר לו בחזקת שחוטה לפי

שמסקנת

שיודע העכו״ם דלהשביח מקחו אומר כן ,ואם

(סה סי״א),

הנבילה אינה טובה כשחוטה כדברי הפרישה איך ס״ד

'

לשיטת ר״ת וכתב הטור שם

(ס״ס קיס

הרא״ש כמותו ,וכ״מ מנקודת הכסף שם

וצ״ב[ .וע׳ בתרומת הכרי

דאינו אסור מפני דלהשביח מקחו אומר כן ,וכי מותר

(ד״ה והן ראיתי)].

ומה שדקדק הש״ך מלשון המחבר למכור ,באמת גם

להטעות בכל מומין שבעולם מטעם דהלוקח יודע

תניא אין מוכרין נבילות

דלהשביח מקחו אומר כן ,אע״כ שהנבילה אצלו

וטריפות לעכו״ם ,ועם כל זה ס״ל להרבה ראשונים

כשחוטה והגניבת דעת היא דכסבור שישראל זה אוהבו

שאי־ חילוק בין מכר למתנה ,והמחבר לשון הברייתא

שמכר לו דבר הראוי לעצמו ,ולכן ס״ד שהעכו״ם יודע

בברייתא חולין

(צד).

דלהשביח מקחו אומר שהוא כשירה דדמיה יקרים

נקט.
והנה הקשו התוס׳ חולין

(צד :סד״ה אמר כר)

על

דראויה לימכר לישראל ולא יחזיק לו טובה:

הברייתא לפלוג וליתני בדידיה בגיד ,ותירצו
דנקט נבילה וטריפה לרבותא דקא ס״ד דלא אסור

מפני שמטעהו כשמוכר לו בחזקת שחוטה לפי שיודע
דלהשביח מקחו אומר כן .ומהאי טעמא גופה י״ל

ד .להזמינו ולהציע איזה הטבה כלי הפצרה
א) כתב הסמ״ע (סק״ח) דקדקתי בפרישה דדוקא
בכה״ג להפציר בו ולהרבות שלא כנהוג

דנקט לשון מכירה לרבותא דלהשביח מקחו אומר כן,

הוא דאסור אבל לדבר לו פעם אחת ושתים בא אכול

משא״ב במתנה ליכא האי חידוש .נוע׳ בראש יוסף

עמי מותר כי אדרבה אם לא ידבר עמו כן יתבזה

שם

(סד״ה תנו רבנן כר)]:

חבירו דהרואים שנכנס ויוצא ואין מכבדו לומר לו בא

ואכול עמי יאמרו שהוא מפני שפלותו כי אין הכל

ג .איסור מכירת בשר נבילה בחזקת שחוטה
כתב המחבר ואף אם הוא גוי לא ימכור לו בשר

יודעין שנמנע לומר כן מפני שיודע שאינו סועד
עכ״ל ,משמע דרק מפני הרואים הוא דמותר אבל בינו

נבילה בחזקת שחוטה ,ופירש הב״ח (ס״ס דהוי

לבינו שלא בפני אחרים לא .והיה מקום לומר שאף

גניבת דעת שמחזיק לו טובה חנם.

שלא בפני אחרים מותר מהאי טעמא שלא יתבזה

אכן הפרישה שם פירש שהנבלה אינו טוב ואינו

לפניו.

ברי[א] לגוף כשחוטה ,משמע מדבריו דלאו

והנה מדביאר טעמו כי אין הכל יודעין שנמנע לומר

משום החזקת טובה בחנם הוא אלא דיפות ונמצאו

כן מפני שיורע שאינו סועד מבואר רהעמידו
בשרוצה להזמינו אלא שנמנע מפני שיודע שאינו

(יו״ד קיז ס״ד) ובמ״ש בסמוך
ולפמ״ש ברוחב השלחן דשיטת הטור היא דבלוקח

סועד ,ומשמע שרק משום שהרואים יטעו שהוא מפני
שפלותו מותר אבל אם הוא באמת אינו רוצה להזמינו

רעות הוא וכיש בו מום במקחו דמי [וע׳ בפרישה
(סק״ב)].

עכו״ם אין צריך להודיעו שיש מום במקחו

אף בכה״ג אסור.

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישיךןת מן התכנה
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הלכות

אונאה

סימן רכח סעיף ו ם״ק ד

ויש להעיר דבסמוך כתב הסמ״ע

<סק״ט)

דבאופן

השו״ע הרב

רנה

(אונאה וגניבת דעת יד בקונטרס אחרון)

על

דבלא״ה היה פותח לו מותר ע״ש ,א״כ ה״נ

פירוש הסמ״ען ,ובשלמא לפירוש הסמ״ע הנ״ל י״ל

נימא כיון דבלא״ה היה מזמינו מותר לו להזמינו

דבכלי ריקן לא שייך עניינו שלא יתבזה דאדרבה יש

אע״פ שיודע שאינו סועד ולמה לו טעמו כדי שלא

להראות להרואים שהוא ריקן ואין ביכלתו לכבדו ולא

יתבזה .וכ״מ מרש״י חולין (צד ).וז״ל לא יפציר בו

יתבזה וע״כ כשיאמר לו סוך אין כוונתו אלא לגנוב

הואיל ויודע שלא יעשה משום דגונב דעתו להחזיק

דעתו ,ורק כדי לכבדו בפני אחרים מותר ,אבל לפי

לו טובת בחנם כסבור שמן הלב מסרהב לו כן עכ״ל,

הדרישה והב״ח דמשמע שהכוונה לכבדו ממש א״כ

דר״ל לא יפציר בו רק מחמת שיודע שלא יעשה כו׳

אף כשהוא ריקן יהא מותר ,וצ״ב[ ,ויש לדחוק דאינו

אבל אילו באמת בלא״ה היה מפציר בו ולבו כפיו

מותר מפני הכבוד אלא מפני השלום דכיון שדרך

(אונאה וגניבת דעת יד

העולם לדבר כך אם הוא לא יאמר לו כן יקניטהו [וע׳

מותר [שו״ר שכ״מ בשו״ע הרב
וציון מב>],

בט״ז

וצ״ע.

(או״ח ריט סק״ג)],

ובכלי ריקן יראה לו שהוא

ריקן ולא יהא לו עליו תרעומות[ ,וע׳ במאירי סנהדרין

ב) אמנם בדרישה לא ביאר טעמו כן שלא יתבזה
בטעות בפני הרואים אלא כתב בקיצור

(לא.]]):

שאין בו משום גניבת דעת משום שדרך העולם הוא

ד) ונלזן״ד לפרש קצת באופן אחר דלדבר לו פעם

לדבר כך מפני הכבוד ,וכ״כ הב״ח וסיים וכך נוהגים.

אחת בא אכול עמי מותר מפני שאף

ובפרישה כתב לפרש הא שלא יאמר סוך שמן מפך

שאינו מבקש ומקוה לזה מ״מ אם חבירו רוצה הוא

זה והוא ריקן (הובא במחבר ס״ז) שאם יש בו באמת אף
שאין דעתו שיסוך ויודע בחבירו שלא יסוך אפ "ה

מוכן להאכילו והכל יודעים שכך הוא כוונתו שכן
דרך העולם ואין בזה החזקת טובה בחנם ,אבל

אינו אסור כו׳ דמסתמא לכבודו נתכוין וכל דרך כבוד

לסרהב שמעשיו מורים שהוא חפץ שיסעוד עמו והוא

מותר וכמ״ש בדרישה בסמוך עכ״ל ,הרי שהעמידו

אינו עושה כן אלא מפני שיודע שאינו סועד אסור,

בשאין דעתו שיסוך ומ״מ מותר מפני הכבוד [ודלא

וכן בסמוך אילו היה בו שמן מותר שידוע כוונתו

שהשמיט תיבות

שאינו מבקש שיסוך אלא שאם חבירו רוצה הוא

אלו שאין דעתו שיסוך אזיל לשיטתיה ,ומש״ב

מסיכו אבל כשהוא ריקן אסור דגונב דעתו כסבור

הסמ״ע הנ״ל בריש דבריו דקדקתי בפרישה כו׳ צ״ב].

שיש בו להסיכו אם רוצה והפך ריקן ,ודו״ק [וכעי״ז

כמ״ש בסמ״ע הנ״ל ,והסמ״ע

(סק״י)

ויש להקשות דאם אין דעתו שיסוך אמאי מותר מפני
הכבוד הלא הוא גונב דעת הרואים כמ״ש לקמן
<ס״ז אות

ב) בדעת ר׳ גרשום ,ואפשר שס״ל דמפני

משמע מתורת חיים חולין
ה״ס,

וע׳ בחת״ס כתובות

(צד).

ומיד המלך

(יז .שנת תקס״ב>

(דעות פ״ב

ובמ״ש לקמן

(ס״ז סק״ב אות ה)].

הכבוד אין חוששין לגניבת דעת הרואים [וע׳ ברוחב

ולפ״ז מתפרשין דברי רש״י חולין (צד ).לא יביא לו

השלחן לקמן (ס״ז)] ,או י״ל שהדרישה והב״ח נתכוונו

פך ריקן ויאמר לו סוך שמן מפני שיודע בו

לומר שבינו לבינו מותר מפני הכבוד שדרך העולם

שאינו סך וגונב דעתו כסבור שיש בו שמן עכ״ל ,דיש

לדבר כך לכבד את המקבל בעיניו וגם המתבקש יודע

לדקדק דהל״ל שגונב דעתו כסבור שמן הלב אמר לו

שכן הוא דרך העולם ואין כאן גניבת דעת ולהכי אף

כן כמו שפרש״י בסמוך כסבור שמן הלב מסרהב לו

אם אין דעתו שיסוך מותר מפני הכבוד ,ודו״ק.

כן ,אלא נראה כדפרישית שאין באמירתו לחוד

החזקת טובה בחנם שידוע כוונתו שאינו מבקש
ג) ולדבריהם קשה דאם מסתמא לכבודו נתכוין ומותר

שיסוך ,ורק מפני שע״י אמירתו סבור שיש בו שמן
להסיכו אם רוצה הרי הוא גונב דעתו ,ודו״ק.

א״כ אף כשהוא ריקן יהא מותר מהאי
טעמא דאף בכלי ריקן מותר בשביל כבודו כדאיתא

ויש להוסיף שהרא״ה ור״ן שם כתבו שלא יביא לו

בברייתא וכמ״ש המחבר בסמוך (ס״ס [שו״ר שב״ה

הפך ויסרהב בו לסוך והפך ריקן ואינו מתכוין

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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תו

הלכות

קומת השלחן

אונאה

אלא לגנוב דעתו שיחזיק לו טובת חנם שיודע בו

של רבי חייא ונתן ידו על שינו ומיד נתרפא ,למחר

שאינו סך ,הרי שפירשו גם ציור דפך דסרהב בו לסוך

נכנס רבי חייא אצלו א״ל רבי אותה שינך מה היא

<דלא כאחרונים הנ״ל),

עשויה אמר משעה שנתת ידך עליה אתמול נתרפאה

והא דאמרינן והפך ריקן היא הוכחה שיודע בו שאינו
סך ,ומשמע מדבריהם דפעם אחת בלי סירהוב מותר

כר ,אמר לו לא הייתי אני שנתתי ידי על שינך כר.

ופירש במתנות כהונה שם שאמר לו כן שלא רצה

אף בפך ריקן[ ,ואפשר דס״ל על דרך החת״ס כתובות

להחזיק טובה לעצמו על חנם.

כמו שלא^יסרהב לסעוד אצלו

(יז .שנת תקס״ב)

הובא לקמן

(ס״ז סק״ב אות ה)

ע״ש].

ובשלמא לשיטת הרא״ש דבדבר שהוא מוטעה ממילא

ה) והנה איתא בתענית <כג ):גבי מעשה דשדור רבנן
זוגא דרבנן לגבי אבא חלקיה למבעי רחמי

אדעתיה שזה שנכנס אצלו היה אליהו ז״ל בדמותו

דניתי מיטרא דשאלוהו מאי טעמא כי כריך מר ריפתא

של רבי חייא ,אבל לשיטת הר״ן דאינו אסור אא״כ

לא אמר לן איתו כרוכו משום דלא נפישא ריפתא

מטעהו הכא לא הטעהו רבי חייא כלל ,וצ״ע.

אסור הכא נמי לא הו״ל לרבי לאסוקי

ואמינא לא אחזיק בהו ברבנן טיבותא בחנם.

ויש לדקדק הלא רק לסרהב שיסעוד עמו אסור אבל
מותר

ב) כתב המיוחס לתלמיד הרשב״א ב״מ (ס ).וז״ל
ואחד מגדולי המורים (רמב״ם ה׳ מכירה פי״ח

כדפרישית [ובהגהות מוהרי״ג על הסמ״ע הנ״ל ציין

ה״א)

הוסיף לומר שכל מקח שיש בו מום ויודע בו

לגמ׳ זו] ,והיה נראה לפרש דמשו״ה אמר דלא נפישא

המוכר אסור למוכרו אפילו לגוי אא״כ הודיעו ,ונראה

ריפתא ר״ל שאף אם היו רוצים לא היה מאכילם כיון

לומר שזו הרחקה יתרה שאין לומר גנבת דעת אלא

דלא נפישא ריפתא ,ודינו כפך ריקן שאסור לומר סוך

בכגון דברים אלו שאמרנו שמערב את הרע ביפה

מפך זה.

למוכרו ביפה כו׳ או בורר ע״פ המגורה או מפרכס

אמנם רש״י שם פירש דאינהו לא הוה קא אכלי

כו׳ וכגון מוכר לו את נבלה במר דשחוטה כו׳ אבל

דליכא ריפתא כו׳ משמע שהוא נתינת טעם

זה שאין שום תמורה עשויה לדעת בממכרו כדי

למה לא היו הרבנן אוכלים ואיירי בשידעו דלא

שיתכוין לגנוב בה דעת הבריות אלא שנזדמן שיש

נפישא ריפתא ,ומשמע דאבא חלקיה באמת היה רוצה

בממכרו מום מאין לו שיהא אסור למכרו לגוי עכ״ל.

לדבר

להם

פעם

אחת

איתו

כריכו

להאכילם ואי לאו דלא הוה קא אכלי הוה אמר להו
איתו כריכו ,וא״כ הדרא קושיא לדוכתה דלדבר להם

פעם אחת מותר ,וצ״ל דאה״ג ומדת חסידות הוא

והנראה בכוונתו דאזיל בשיטת הר״ן שבדבר שהוא
מוטעה ממילא אין בזה גנבת דעת והוא הדין

איסור הטעאה ,ולכן אע״ג דלא ה״ל לגוי לאסוקי

דקעבד:

אדעתיה שיש בו מום מ״מ לא מקרי גנבת דעת אלא

ה .מה׳ ראשונים כהגדרת מטעה עצמו

בדבר שמטעהו ומראהו שהוא טוב כגון שמערב את

א) כרוחב השלחן הבאנו מח׳ בהגדרת מטעה עצמו,

הרע ביפה כר.

ששיטת הרא״ש היא שבדבר שהוא מוטעה
ממילא אסור ורק בשחסר לו ידיעה מקרי מטעה

ואף בלוקח ישראל לא הוי גנבת דעת מהאי טעמא,

והא דנקט גוי הוא משום דבלוקח ישראל אסור
מדין גזילת ממון כמו שאר הטעאת ממון[ ,ואף אם

עצמו ,ושיטת הר״ן היא שאף בדבר שהוא מוטעה
ממילא כגון שפתח חביותיו לצורך עצמו והלה סבור

דעתו להחזיר המעות כשיתבענו הם גזל בידו לשיטת

שבשבילו פתחן מקרי מטעה עצמו ומותר ואינו אסור

הנחל יצחק הובאה ברוחב השלחן לקמן

אא״כ מטעהו ומראהו שהוא עושה בשבילו ע״ש.
והנה איתא בבראשית רבה

<סוף צו)

כעם רבינו על רבי

חייא הגדול ,נכנס אליהו ז״ל אצל רבינו בדמותו

(רלב ססכ״ג)],

אבל בגוי לא שייך בו גזל היכא דיהב מדעתיה
והטעתו אינו אלא מדין גניבת דעת וכדמבואר בסמ״ע
(שמח סק״ה.

־ ־הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותלת הךפס ישירות מן התכנה

ודו״ק.
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הלכות
[ובדעת

אונאה

סימן רכח סעיף ו ם״ק ו

הרמב״ם דקאי נמי בשיטת הר״ן כמו שיתבאר

לשיטתם שם

(סד״ה אינהו כר)

בסמוך (סק״ו אות ג) י״ל דביון שכל הלוקח סתם

רנז

דקאי בשיטת הרא״ש,

ודו״ק.

אינו לוקח אלא דבר השלם מכל מום הוה כאילו פירש לו כן

המוכר ודמי למוכר לו נבלה במר דשחוטה ראסורן:

ג) הלח״ט

(רעות פ״ב ה״ס

הקשה על הרמב״ם למה לא

הזכיר דבדבר דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה

ו .מה׳ ראשונים בביאור היתר דבלא״ה היה עושה

• שאינו [עושה] בשבילו מותר כההיא דרב ספרא,

א) והנה יש עוד היתר היכא דבלא״ה היה עושה
כדאמרינן בחולין (צד ).שאני עולא דחביב

וע״ש שטרח ליישבה.
וביותר יש להקשות אמש״ב הרמב״ם שם ולא יפתח

ליה לרב יהודה דבלא״ה נמי פתוחי מפתח ליה.

לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן כדי

ולענ״ד י״ל בדעת הר״ן דהיתר זה דבלא״ה היה עושה

לפתותו שבשביל כבודו פתח כו׳ דמשמע דרק כדי

מיוסד אהיתר דמטעה עצמו ,והיינו כיון
דבלא״ה היה פתחן בשבילו אינו מטעהו בזה שעצם

לפתותו הוא דאסור והלא אף בדבר שהוא מוטעה

רצונו לכבדו ,ואע״פ שממילא הלה סבור בטעות

ממילא אסור כמ״ש הרא״ש הנ״ל.

אע״ב נראה דס״ל להרמב״ם כשיטת הר״ץ דבדבר
שהוא מוטעה ממילא מות־ מטעם דמטעה

שהוא נפסד מחמתו מותר דהרי הוא מטעה עצמו,
ודמי לפותח חביות לצורך עצמו והלה סבור

עצמו ורק לפתותו שזה מראה לו שהוא עושה כן

שבשבילו פתחן דמותר לשיטת הר״ן ,ודו״ק.

לכבודו אסור [וכ״כ היש״ש שם (כ)].

אבל לפי הרא״ש שבדבר שהוא מוטעה ממילא אסור

וא״ב נסתלקה גם קושיית הלח״מ ,דמדכתב הרמב״ם
דרק כדי לפתותו אסור משמע דמטעה עצמו

אהיתר דמטעה עצמו ,אלא צ״ל כיון דבלא״ה היה

מותר כשיטת הר״ן בההיא דרב ספרא ,וק״ל.

ע״כ היתר דבלא״ה היה עושה אינו מיוסד

נפסד בשבילו אין בזה החזקת טובה בחנם.
ד) עוד הקשה הלח״מ שם למה לא הביא הרמב״ם
הדין דאם בלא״ה היה פותח בעבורו מותר,

ב) איתא בחולין (צד ):מר זוטרא בריה דרב נחמן הוה
קאזיל מסיכרא לבי מחוזא ורבא ורב ספרא

וכן הטור לא הזכירו וכתב הב״י ולא ידעתי למה

הוו קא אתו לסיכרא ,פגעו אהדדי ,הוא סבר לאפיה

השמיטו רבינו ואפשר משום דמלתא דפשיטא היא,

הוא דקאתו אמר להו למה להו לרבנן דטרוח ואתו

והקשה עליו הלח״ט וז״ל דאין זה מספיק דהא התוס׳

כולי האי ,א״ל רב ספרא אנן לא הוה ידעינן דקאתי

הקשו על הא דאמרינן התם בהא דמר זוטרא כו׳

מר אי הוה ידעינן טפי הוה טרחינן ,א״ל רבא מ״ט

ותירצו דבפתיחת חביות נהי דליכא פסידא כ״כ במה

אמרת ליה הכי דאחלישתיה לדעתיה ,א״ל והא קא

שפותחן כיון שהיו מכורות לחנוני מ״מ בעבורו פתחן

מטעינן ליה ,איהו הוא דקא מטעי נפשיה.

כו׳ וא״כ כיון דאנו צריכים לחילוק זה אין פשוט כ״כ

והקשו התוס׳ שם (ד״ה והא כו׳) וא״ת והא אין זה טעות
כיון דבלא״ה היו באים לכבודו כדקאמר ליה

שלא היה לו לטור לבארו ,לכך נ״ל טעם שוה לרבינו

ולטור דלא פסקו כתירוצא בתרא משום דאקושיא

טפי הוה טרחנא דכה״ג אמרינן לעיל שאני עולא

שהקשו התום׳ לא משמע להו האי תירוצא שתירצו

דחביב ליה לרב יהודה ע״ש.

התום׳ אלא דרב ספרא ורבא לא ס״ל כתירוצא בתרא

מבואר מקושייתם ששייך היתר דבלא״ה היה עושה

כו׳ עכ״ל.

אף בלי סברת מטעה עצמו .ולפמ״ש בסמוך

אכן לפי מה שביארנו לעיל דהרמב״ם בשיטת הר״ן

בשיטת הר״ן דהיתר דבלא״ה היה עושה מיוסד

אזיל ולדידהו היתר דבלא״ה היה עושה מיוסד

אהיתר דמטעה עצמו אין מקום לקושיית התוס׳ דלפני
שחידש לו רבא היתר דמטעה עצמו לא שייך ההיתר

אהיתר דמטעה עצמו ומעולם לא הוקשה להם קושיית
התוס׳

דבלא״ה היה עושה ,והתום׳ שהקשו כן ע״כ אזלי

לשיטתיה אזיל שהניח דברי הרמב״ם בקושיא].

כדפרישית

לא

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

שייך

תירוצו,
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[והלח"מ

הלכות

רנה

אונאה

קומת השלחן

ואדרבה בדעת הרמב״ם י״ל בתירוצו של הב״י
דהשמיטו משום דמלתא דפשיטא היא ,ואין מקום־ ;™ראשונה

דצריך להודיעם משום גונב דעת וכ״פ במשנה

ישראל

תפארת

ורש״ש

[וכ״מ

מהירושלמי שם כמ״ש בשו״ת מהר״ם שיק

קצת

לקושיית הלח״מ הנ״ל כיון שהרמב״ם לא צריך
לחילוקם של התום׳ ,ומיושב כמין חומר.

וע׳ ברידב״ז שם] ,אכן הרמב״ם ור״ש שם פירשו

ויש להוסיף דכיון דס״ל להרמב״ם דהיתר דבלא״ה

המשנה באופן אחר.

היה עושה מיוסד אהיתר המטעה עצמו והיתר
אחד הוא ,כבר נכלל זה במש״כ כדי לפתותו שבשביל
כבודו פתח כר דמשמע דהיכא שאין כוונתו לפתותו
דבלא״ה היה מכבדו והלה מטעה עצמו כסבור

שהפסד גדול נפסד על ידו מותר כדפרישית בסמוך.

וכן תניא בתוספתא

(פאת פ״ד הט״ז)

(יו״ד רל)

משלחין ממנו דבר

של גמילות חסדים וצריך להודיע ,ופירש בחסדי

דוד שם דאל״ב הו״ל גונב דעת הבריות ,והש״ך
שלא סקקס״ס

(יו״ד

ומנחת ביכורים שם פירשוה באופן אחר,

וע״ע בתוספתא

(שביעית פ״ז

מ״ס ובחסדי דוד שם.

ה) הדברי חמודות שם (אות פד> הלך בדרך הלח״מ
שהטור השמיטו משום דבדבר של איסור

בהן משום גניבת דעת ,ודוחק לומר דלא

ראוי להחמיר ולהחזיק שינויא קמא עיקר ,והוסיף

שייך גניבת דעת במשנה דדמאי דאיירי בלמודים

דברי הטור לא יפתח

לאכול אצלו ובלא״ה היה מאכיל אותן ,דמדתנן יבואו

חביות הפתוחים לחנוני דלא פתחן עתה והבעה״ב

ויאכלו משמע דבאותו הפעם אלולי שהיתה תרומה

מראה עצמו כאילו עתה פתחו בשבילו ע״כ לא ס״ל

ומעשר עני לא היה מאכילן ,וצ״ב.

דלפי מה שפירש הסמ״ע

(סק״ט)

כתירוץ התום׳ הנ״ל דהא ה״נ לא עשה שום מעשה

בשבילו אלא סובר דרבא

(ומר זוטרא)

[ורב ספרא] לא

ס״ל להך שינויא דחביב ליה ע״ש.

אכן דוחק הוא להמציא פירוש אחר בסוגיין שלא
כתבוהו הראשונים ,אלא מש״כ הפתוחים לחנוני

ר״ל העומדות לפתוח ע״י חנוני כמ״ש באורך השלחן

ובמפרשים הנ״ל שפירשוהו באופן אחר משמע דאין

ואפשר י״ל ע״ס שיטת הר״ן הנ״ל דהיכא שאין
כוונתו לפתותו אין בה משום גניבת דעת

וה״נ אין כוונתו אלא לקיים חיוב נתינת תרומת מעשר

לכהן ומעשר עני לעני [ושיטת הרמב״ם

(מעשר פ״ט

ה״ה) היא שתרומת מעשר דמאי ניתנה לכהן וע׳
בלח״מ

(שם ה״ב)

ואכמ״ל].

(סקי״ז) ע״פ ר׳ גרשום ,ואף הרא״ש פעם נקט לשון
חביות מכורות ופעם נקט חביות הפתוחות.

כ) כשו״ת מהר״ם שיק

(יו״ד רל)

הקשה אדברי הגהות

וביותר יש לתמוה על הסמ״ע שפירש דברי הטור

מרדכי ב״ב (תרנח) בשם תוספתא פאה
[והוא סיפא דתוספתא דפאה הנ״ל] נותנין אותו לחבר

הביא הדין דאם בלא״ה היה פותח לו מותר ולא

העיר בטובה ומשמע שאין צריך להודיעו ,ממה

הרגיש שאין שניהם עולים בקנה אחד דא״כ איך

דמבואר במשנה דדמאי הנ״ל דצריך להודיעם משום

יפרנס סוגיא דרבא ורב ספרא כמו שהקשו התום׳

גניבת דעת ,וחילק דהיכא דמשלח לו אינו אסור

וכמ״ש הדברי חמודות ,וצ״ב [שו״ר כעי״ז בשו״ע

משום גניבת דעת דאיהו הוא דקא מטעיה נפשיה.

ומחבר כן דלא פתחן עתה ומיד לפני זה

הרב
אליעזר חולין

וע׳ דמשק

וחילוקו אינו מובן דאם כוונתו שעני חבר העיר קא

(ס״ז סק״ב אות ב>]

מטעי נפשיה כיון שמצוי לשלוח לעניים

(אונאה וגניבת דעת יג בקונטרס אחרון)],
(צד):

[ובמ״ש בסמוך

חסדי דוד ב״ב

(פ״ו ה״ד)

ושושנת יעקב:

מעשר א"כ אף במשנה דדמאי שמאכילן בביתו נימא
כן ,ועוד בתוספתא דפאה שם גופה תניא משלחין

ז .להאכיל עניים מעשר שלא בידיעתם

א)

ממנו דבר של גמילות חסדים וצריך להודיע כנ״ל אף

דמשלח לו ,וצ״ב.

(דמאי פ״ד מ״ס אם היו כהן או עני למודים
לאכול אצלו יבואו ויאכלו [תרומת מעשר

עוד חילק תה שמחזיק לו טובה אין בזה משום גניבת

ומעשר עני] ובלבד שיודיעם ,ופירש בשנות אליהו

דעת דכך ראוי שגם עבור מעשר עני צריך

תכן

.־

ך־

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה -----------------------
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הלכות

אונאה

סימן רכח סעיף ו ם״ק ח

רנט
ועוד ואכמ״ל],

להחזיק לו טובה ,אלא דשם מיירי דמכניסן לתוך

בקצה״ח (ג

ביתו לאכול על שלחנו העל זה הם מחזיקין לו טובה

וגם לפעמים אין דין לכפותו כמו במ״ע שמתן שכרה

עבור קורבא והכנסה זאת והוא באמת אינו עושה זאת
אלא משום איסור שבת שאסור ליתן להם לתוך ביתם
וע״ז צריך להודיעם אבל בעלמא א״צ להודיע עכ״ל.
ואן! דיש חשיבות יתירה במה שנותן משלו לפי דעת

המקבל ממה שנותן לו מעשר עני ,צ״ל דס״ל

כיש מפרשים שאין במתנה כה״ג גניבת דעת דאין
המקבל מחזיק לו טובה יותר בשביל החשיבות
העודפת כי אם בשביל המתנה עצמה כמ״ש הפרישה
(יו״ד קיז ס״ד).

סק״א)

ונה״מ

(שם ססק״א)

כתובה בצדה כדאמרינן בחולין

(קי.):

נ) וכן מצינו דמותר להטעות לצורך קיום ההלכה
ולאפרושי מאיסורא ,כדמבואר בגיטין

(סב).

לגבי עם הארץ דעושין עיסת חוליו בטהרה ונוטל

הימנה כדי חלה ומניחה בכפישא או באנחותא וכשבא

ע״ה ליטול נוטל את שתיהן ואינו חושש ,וליחוש
דילמא נגע בה ,דאמרינן ליה חזי אי נגעת בה הדרא
לטיבלא .וכן ביבמות

(קטז):

אלפוה שיקרא אינהו

כרבנן סבירא להו אמרי תעביד הכי כי היכי דלישריה.

אמנם גם לחילוק זה קשה ממה דתניא בתוספתא שם

[וע׳ בפלא יועץ (גניבה)].

משלחין ממנו דבר של גמילות חסדים וצריך

להודיע ,וכנראה שלא היה בפניו אלא סוף התוספתא
כפי שמובאה בהגהות מרדכי ,ולפי תוספתא שלנו

יתכן שגם בסיפא בחבר העיר צריך להודיעו[ .וע׳
בשו״ת מנחת יצחק
א סוף פ״ד)

(ח״ח עב ז>

ודרך אמונה

שו״ת ציץ אליעזר

(ח״ט

(מתנות עניים פ״ו סקקי״ט)]:

ח .רמיה וגניבת דעת לצורך מצוה ודבר הלכה
א) כשו״ת שמן ראש (או״ח סד) צידד דמותר לגנוב
דעת הבריות לצורך מצוה ע״ש ,ולענ״ד
דבריו וראיתו תמוהים ,ואף הוא סיים דמתוס׳ ב״ב
ד״ה יתיב) מוכח דאסור לגנוב אפילו דעת עכו״ם

(ח.

ואפילו במקום מצוה .נוע׳ בשו״ת מחזה אברהם

(לרב

שטיינבערג ח"א או״דו טו ד״ה אולם)].

וכעי״ז בביצה (כח ):ואמרי ליה לחדדה קא עביר מר

או להעביר שמנוניתה ,ואמר לי להעביר
שמנוניתה ,וחזיתי לדעתיה דלחדדה קא עביר ,וקסבר

הלכה ואין מורין כן כר .וכן הוא בכל הלכה ואין
מורין כן.

ד) וכן מבואר בהרבה מקומות בחז״ל שמותר לומר
דבר בשם גדול על אף שלא אמרו מעולם כדי
שהשומעים יקבלו דבר הלכה ממנו ,כשבת

(קטו).

אמר

להו אתא איגרתא ממערבא משמיה דר׳ יוחנן דאסיר,
25עירובין (נא ).לא תנא ליה כר׳ יוסי אלא כי היכי
דליקבל לה מיניה ,פסחים (כד ).וסבר אתנייה איפכא

כי היכי דניקום רבנן לאיסורא ,פסחים

(קיב).

אם

בקשת ליחנק היתלה באילן גדול [לפי פירוש תשובות
רב נטרונאי גאון (סוף רבד) והרוקח (תפילה מ) וכ״מ
מרש״י] ,וגיטין (כ ).נפק לוי דרשה משמיה דרבי ולא

ב) מיהו נראה דאינו אסור אלא לצורך מצוה של הגנב
אבל לצורך מצותו של הנגנב מותר לגנוב

קלסוה משמיה דרבים וקלסוה[ ,וע׳ במגן אברהם

דעתו ולהטעותו כדי לקיים מצוה המוטלת עליו,

(קנו) וע״ע חולין (קיא ):ובאר שבע שם].

דכתב בש״ע

<ס״ז)

ראם הוא עושה כדי לכבדו מותר,

וכן איתא בתנא דבי אליהו

(אליהו רבא ד)

ויעמד משה

הרי שאם כוונתו לטובת הנגנב מותר אף שעי״ב גרם

בשער המחנה ויאמר מי לה׳ אלי וגו׳ ויאמר להם

לו להחזיק טובה בחנם והכא נמי בכדי שיקיים הנגנב

כה אמר ה׳ אלקי ישראל כו׳ מעיד אני עלי שמים

מצוה דלא גרע עשיית מצוה מכבוד.

וארץ שלא אמר הקב״ה למשה לעמד בשער המחנה

וכן להטעותו נראה דמותר בכה״ג מדין כפייה ,דהיכא

ולומר מי לה׳ אלי כו׳ אלא שהיה משה דן בעצמו

שהדין לכפותו על כך מותר גם ע״י כפיית דברים

ואמר בלבו אם אני אומר לישראל הרגו איש את אחיו

אמנם

ורעהו וקרובו יהיו ישראל דנין ויאמרו לי לא כך

מדין כפייה נחלקו האחרונים אי בעינן דוקא ב״ד [ע׳

למדתנו רבנו כו׳ לפיכך תלה בכבוד של מעלה כר:

ורמיה נוע׳ בשו״ת שבט הלוי

י־

־,

(ח״ב קיט ב)],

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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הלכות

רם

קומת השלחן

ט .רמיה כדי שיקיים הלה מה שמוטל ?ליו
א) ונראה עוד דאיסור רמיה הוא רק בשמטעהו ליתן
או לעשות דבר שאינו חייב בו אבל היכא

דבלא״ה חייב הלה ליתן ולעשות מן הדין אז מותר
לרמותו כדי לקיים מה שמוטל עליו.
ויש להביא כמה ראיות ודוגמאות לזה ,כגון בשכירות
פועלים דתנן בב״מ

<עה):

אונאה

כל דבר שאבד וחזרו

וכן יש ראיה מסנהדרין (מג ):דכתיב גבי עכן בני שים
נא כבוד לה׳ אלקי ישראל ותן לו תודה ואמר
רבינא שחודי שחדיה במילי כלום נבקש ממך אלא
הודאה תן לו תודה והיפטר [ופרש״י שכשאמר לו תן

לו תודה סבור שאין מבקשין ממנו אלא הודאה ולא

יהרגוהו] ,מיד ויען עכן את יהושע ואמר אמנה אנכי
חטאתי לה׳ אלקי ישראל וגו׳ ,הרי שהטעהו להודות
מכיון שכן מוטל עליו מן הדין וגם שלא להוציא לעז

בהן מקום שאין שם אדם שוכר עליהן או מטען,

על הגורלות.

והאיך יכול להטעותן לעבוד אצלו בעל כרחם ,אע״כ

מכיון שהוא דבר האבד ואסור להם לחזור מותר
להטעותן לקיים מה שמוטל עליהם [וע׳ בדבר אברהם
(ח״ג כא)

שביאר ענין של מטען בענין אחר ,וע״ע

בחקרי לב

(מה״ב חו״מ לט)

שהוא הדין בשוכר בית

וחזר בו המשכיר דיכול להטעותו] .וכן מצינו ביבמות
(קו ).שהאמנךא_ןם הטעו את היבם לחלוץ ע״ש.

וכ״ט מב״מ (קט ).רב יוסף הוה ליה ההוא שתלא שכיב
ושבק חמשה חתנוותא כו׳ אמר להו אי שקליתו
שבחייכו ומסתלקיתו מוטב ואי לא מסליקנא לכו בלא

שבחא דאמר רב יהודה ואיתימא רב הונא ואיתימא
ר״נ האי שתלא דשכיב יורשים דיליה מסתלקין להו
בלא שבחא ולאו מילתא היא ,ופירשו התום׳ שם
(נדפס בע״ב)

וכ״ט מהא דאיתא ביבמות (סג ).רב הוה קא מצערא
ליה דביתהו כי אמר לה עבידי לי טלופחי עבדא

ליה חימצי חימצי עבדא ליה טלופחי ,כי גדל חייא

אלא להפחידו אמר כן ,והיינו כדי לסלק ממנו

תרעומות דהדין בלא״ה כמותו כמ״ש בפלפ״ח שם
(סק״נ)

בריה אפיך לה ,אמר ליה איעליא לך אמך ,אמר ליה
אנא הוא דקא אפיכנא לה ,אמר ליה היינו דקא אמרי

בשם הריב״ן שלא אמר דבר זה מעולם

וכן מצינו בב״ב

ובהגר״א

(קנג).

(שכט סק״א).

ההיא דאתאי לקמיה דרבא עבד

אינשי דנפיק מינך טעמא מלפך [ופרש״י אני היה לי

לה רבא כשמעתיה הוה קא טרדא ליה אמר ליה

לעשות כן] ,את לא תעביד הכי שנאמר למדו לשונם

לרב פפא בריה דרב חנן ספריה זיל כתוב לה וכתוב

דבר שקר העוה וגו׳ ,הרי דהטעה אותה לעשות מה

בה שוכר עליהן או מטען אמרה ליטבע ארביה

שלא רצתה והיה מותר לו לחייא לעשות אי לאו

אטעויי קא מטעית לי כו׳ ,גם זה היה כדי לסלק ממנו

משום ענין צדדי של למדו לשונם דבר שקר ,ולא עוד

טרדתה שאינה כדין[ ,וע׳ במאירי שם].

אלא שמשמע מפרש״י דרק לחייא יש ענין זה אבל

וכ״ט בגיטין

(יד).

רב ששת הוה ליה אשרתא דסרבלי

לרב עצמו היה מותר לגמרי לעשות כן וכ״כ המאירי

במחוזא א״ל לרב יוסף בר חמא בהדי דאתית

שם ,אע״כ מכיון שהיא משועבדת לבעלה להכין

אייתינהו ניהלי אזל יהבינהו ליה אמרי ליה ניקני מינך

סעודה בשבילו אין בזה איסור רמיה.

אמר להו אין לסוף אישתמיט להו כי אתא לגביה אמר

וכ?י״ז הוה עובדא בגיטין (סז ):ברב עמרם חסידא
שהפך דבריו ע״ש ,ומותר היה לו להטעותן

ליה שפיר עבדת כו׳ עבד לוה לאיש מלוה[ ,וע׳ בתוס׳

והגהות יעב״ץ שם].

דהיה מוטל עליהן להאכילו כרצונו ולרפאותו.

לרבנן במטותא מינייכו ביומא דהקזה אמרו

ב) ויש להוסיף דאף היכא שהלה אינו חייב מן הדין
מ״מ לפעמים מותר להטעותו ולמונעו

לביתייכו נחמן אקלע לגבן [וע׳ בארח מישרים (ט

מלעשות איזה דבר במקום שביד המטעה למונעו

וכן מצינו בשבת

סק״ב>].

(קכט).

אמר להו רב נחמן בר יצחק

ויש לדחות דבדרך צחות אמר להו שיאמרו

כן כדי להרבות בסעודה כאילו אני סועד אצלכם ולא
שירמה ביתייהו וכ״מ מפרש״י שם.

באופן אחר כמו שיתבאר.
אמרינן בגיטין (ס ):בני נהרא רב אמר תתאי שתו מיא
ברישא ושמואל אמר עילאי שתו מיא ברישא

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן  -הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס z/y:הודפס ע" י אוצר החכמה

הלכות

אונאה

סימן רכח סעיף ו ם״ק י

י .רמיה לצורך שלום

כר ,השתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר כל

דאלים גבר ,רב שימי בר אשי אתא לקמיה דאביי אמר
ליה לותבן מר בעידנא כו/א״ל אית לי מיא לאשקויי

א״ל אנא משקינא ליה למר מיא כר ,אזל לעילאי אמר
להו תתאי שתו מיא ברישא אזל לתתאי אמר להו

עילאי שתו מיא ברישא אדהכי סכר מיסכר ואשקי ,כי
אתא לקמיה דאביי אמר ליה כבי תרי עבדת לי ולא

טעמינהו אביי לפירא דההיא שתא ,ופירשו בתום׳ שם
והוא סבר כיון דאמר כל דאלים גבר יכול להערים

עליהם ,ולא דמי דמה נפשך מיצעי לא שתו ואעילאי

ותתאי הוא דשייך כל דאלים גבר עכ״ל ,אלמא דהיכא
דשייך כל דאלים גבר והיה יכול לעשותו בידים מותר

"לו גם להערים ולהטעות.
וב״ט מב״מ (לס רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל
באורחא פגע ביה ההוא גברא הוה דרי פתכא
דאופי אותבינהו וקא מיתפח א״ל דלי לי א״ל כמה
(אוצר החכסה|

ז־",־"

שוין א״ל פלגא דזוזא יהיב ליה פלגא דזוזא

רסא

א) כתב הדמשק אליעזר חולין (צד[ ):והביאו הכנה״ג
(הגה״ט יב)] וז״ל דלאו דוקא דחביב ליה

וה״ה וכל שכן אם הוא שונא לו מתמול שלשום

דמותר לגנוב דעתו אפילו כמה פעמים כדי שע״י כך

יעשו אוהבים כעובדא דאיתא במדרש בעירובין
משום דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום וגדול
השלום שנמחק עליו השם ק״ו גניבת דעת עכ״ל.
ואף שלא ציין מקום המדרש בעירובין הראו לי שני

תלמידי

לעובדא

חכמים

דאיתא

בירושלמי

עירובין <פ״ג ה״ב ופ״ז ה״ט) ,מעשה באשה אחת שהיתה
דבובה לחבירתה ושלחה עירובה ביד ברה ,נסתיה

וגפפתיה ונשקתיה אתא אמר לאימיה ,אמרה והכין
רחמה לי ולא הוות ידעה מתוך כך עשו שלום ,הדא
ה״ד דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ע״כ.

[וכ״ה בקיצור במדרש תנחומא

<נח טז)].

ואפקרה ,הדר זכה בהו הדר יהיב ליה פלגא דזוזא

אמנם לא נזכר שם שגפפתיה ונשקתיה ולבה בל עמה

ואפקרה ,חזייה דהוה קא בעי למיהדר למזכיה בהו

כדי שע״י כך תעשו אוהבין אלא שעשתה כן

א״ל לכולי עלמא אפקרנהו ולך לא אפקרנהו ,ומי

ברצינות מחמת שהביא לה הקטן העירוב כמ״ש שם

הוי הפקר כה״ג כר ,אלא רבי ישמעאל ברבי יוסי

שמערבין בחצרות מפני דרכי שלום [שוב הראוני

לכולי עלמא

אפקרינהו

ובמלתא

בעלמא

הוא

דאוקמיה .וכן בתענית (יב ).דאמר רבי יוחנן אהא
בתענית עד שאבוא לביתי ,התם לשמוטיה נפשיה
מבי נשיאה הוא דעבד.

והנה איתא במדרש תהלים

(יב>

שכ״מ במהרש״א

ואף דאמרינן ביבמות

(סוף עירובין)],

(סה):

וצ״ב.

מותר לו לאדם לשנות

בדבר השלום ,לא מצינו שיהא מותר לגנוב דעת
בדבר השלום[ ,ומה שנקטו בערוך לנר שם ושו״ת

ר׳ חייא צפוראה אזיל

שלמת חיים

(תפה)

דגניבת דעת מותר בכה"ג ,לא

למיזבן חטים מסורא אמר ליה יונתן כד תהוי

מיירי בגניבת דעת ממש של החזקת טובה אלא

בעי הטין הוי אומר שעורים אני מבקש וכד תהוי בעי
שעורין הוי אומר הטין אני מבקש ולא יסקון לך

בשינוי והטעאה וגם ההטעאה אינה גורמת שחבירו
יתן לו שום דבר ע״ש].

תרעא כר .ולכאורה יהא אסור להטעותן כן ,אלא
נראה דמיירי דאף אם היה מגלה האמת שחטין הוא

ב) והנה איתא בבראשית רבה (סוף צו> כעס רבינו על
רבי חייא הגדול ,נכנם אליהו ז״ל אצל רבינו

קפיד שלא ליתן יותר ,אלא שהרויח בהטעאה זו הזמן

בדמותו של רבי חייא ונתן ידו על שינו ומיד נתרפא,

והעגמת נפש של אריכות משא ומתן ושלא יחשב

למחר נכנס רבי חייא אצלו א״ל רבי אותה שינך מה

בעיניהם כעקשן ,ומאחר שבידו לקנותו באותו השער

היא עשויה אמר משעה שנתת ידך עליה אתמול

מותר לו גם להטעות[ .מיהו היכא שלפי האמת היו

נתרפאה כר ,אמר לו לא הייתי אני שנתתי ידי על

מקפידים שלא למכרו אלא ביוקר ,נראה דאסור

שינך כר.

דבעי היו מוכרים לו לבסוף באותו השער אם היה

להטעותן בכה״ג ,וע׳ ריטב״א סוכה
הלקט

(לולב שנה)]:

(לד):

ושבלי

ופירש במתנות כהונה שם שאמר לו כן שלא רצה

להחזיק טובה לעצמו על חנם כההיא דמסכת

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן ־ הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס:

הודפס ע״י אוצר החכמה

הלכות

רסב

אונאה

קומת השלחן

שבת (קיט ).מי הוה ידעיתון דאתינא כר[ .ואין
להקשות מכיון דהיה מוטל על רבי להחזיק טובה

לאליהו ז״ל שרפאהו ונתרצה אליהו להעביר אותו

וכל שכן שהיה יכול לשתוק ,אע״כ מבואר דאף מפני
השלום אסורה גניבת דעת.

ואפשר שאף הדמשק אליעזר לא התיר אלא באופן

זכות החזקת טובה לרבי חייא דמהאי טעמא נכנס שם

בדמותו לא הוי החזקת טובה לרבי חייא בחנם

[עמ״ש ברוחב השלחן (ס״ז)] ,דמסתברא דרבי חייא
לא ידע שאליהו היה].

שמ״מ בעבורו הטיב אלא שכוונתו לעשותו

אוהב ,כההוא עובדא דגפפתיה ונשקתיה ודומיא להיתר
דחביב ליה עפמ״ש תוס׳ שם ,אבל מ״מ אסור לומר

לו סוך שמן מפך ריקן וכדומה ,ולהכי רבי חייא אמר

והא לפי הדמשק אליעזר היה מותר לר׳ חייא

לכתחלה לגנוב דעת רבי כדי שיעשו אוהבים

לו כן מאחר שהוא לא ריפא את שינו ,וצ״ע[ .וע׳
בנחמד למראה

(על ירושלמי דמאי פ״ד ה״ג ד״ה ולא ירבה)]:

סעיף ז
.....רסב
.....רסב

א .לילך לבית האבל ובידו כלי שאין בו אלא מעט
ב .בשביל כבודו............................................
א .לילך לבית האבל ובידו כלי שאין בו אלא

וברוחב השלחן ביארנו שאם אינו חביב עליו

מעט

למלאותו הרי הוא גונב דעת הרואים לכבד את האבל

כתבו הטור ומחבר ולא ילך לבית האבל ובידו כלי

בחנם ולכן רק בשהיה רוצה למלאותו ואין לו יכולת

N

ריקן וסובר האבל שהוא מלא.

הוא שמותר.

והנה בחולין (צד ).איתא לא ילך לבית האבל ובידו

ואין להקשות ממ״ש התום׳ שם (צד ):דסברת הגמ׳

לגין המתקשקש ,ופירש רבינו גרשום כלומר

דשאני עולא דחביב ליה לרב יהודה דבלא״ה

שאין בו אלא מעט יין ,והיינו שאינו ריקן לגמרי אלא

נמי פתוחי מפתח ליה לא הוי אלא בכה״ג דמ״מ

חסר וכן פירשו הר״י מנבורנא ריבב״ן ר״ן ונ״י,
ולרבותא נקט מתקשקש דאע״ם שיש בו מעט להטיבו

בעבורו פתחן אבל היכא שלא באו כלל בעבורו לא
ע״ש וא״כ ה״נ נימא דלא מהני מה דאילו היה לו

מ״מ אסור כסבור שהוא מלא וגונב דעתו להחזיק לו

היכולת למלאהו היה בלא״ה מביאו להשקותו כיון

טובה רבה בחנם וכ״מ בר׳ יהונתן ומאירי שם ,ויש
לדקדק על הטור ומחבר שכתבו שהוא ריקן.

שהוא ריקן ,די״ל דשאני התם דגונב דעתו להחזיק לו

טובה בחנם ולכן אינו מותר אלא היכא דמ״מ בעבורו

ועוד צ״ב למה השמיטו מה שמסיים הברייתא ולא

פתחן דאל״כ עדיין החזקת טובה בחנם היא אבל הכא

ימלאנו מים כר ,דרבותא היא שאע״פ שהוא
מלא ודעתו להטיבו בו מ״מ אסור שמטעהו כסבור

איירי בשגונב דעת הרואים שיאמרו כמה חשוב זה
שזה מכבדו וכיון דבלא״ה חשוב הוא עליו לכבדו אין

שהוא יין או מאכל שהוא יותר חשוב .וכן יש להעיר

כאן הטעת דעתן כלל ,ודו״ק ,ואע״ג דמ״מ גונב דעת

על הרמב״ם שהשמיט כל הברייתא וכן הדין של סוך

האבל להחזיק לו טובה בחנם מותר שהרי אין כוונתו

שמן מפך ריקן .וצ״ב:

לפתותו אלא לכבדו.

ב .בשביל כבודו

אכן רש״י ר״י מנבורנה ור״ן שם פירשו דמותר משום
דגדול כבוד הבריות ,ויש להעיר דהא אוקמינן

א) פירש רבינו גרשום חולין (צד ).בשביל כבודו הוא

בברכות לט ):דגדול כבוד הבריות שדוחה ל״ת

עושה ואין לו יכולת למלאנו יין מותר,

שבתורה הוא רק בדרבנן בלאו דלא תסור ,ואפשר

הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אורך השולחן  -הלכות אונאה כהנא ,יששכר דוב הכהן עמוד מס zsi:הודפס ע״י אוצר החכמה

הלכות
דס״ל כשיטת הסמ״ק (רסא

רסב>

סימן רכח סעיף ז ם״ק ב
דגניבת דעת אינו

אסור אלא מדרבנן [ועמ״ש לעיל
[אי

אונאה

בתוספתא ב״ב

(פ״ו ה״ד)

רסג

תני בלגין המתקשקש שאם

יש שם חבר עיר מותר ואח״ב הביא הנך דינים מלבד

(ס״ו סק״א)].

נמי י״ל דלגבי האבל גם הם ס״ל דמותר מטעם שאין

כוונתו לפתותו אלא לכבדו ,ולא הוצרכו לסברת גדול

כבוד הבריות אלא לגבי הרואים ,ומאחר שהרואים אינם
משועבדים לכבדו ע״י זה אלא שיתכן שיעשו כן מרצונם

הטוב בחשבם שהוא חשוב אין זה גניבה על עצם דעתם ולבם
כשאר גניבת דעת דהחזקת טובה ,וכל האיסור הוא רק מחמת

סוך שמן ולא סיים עליהם שבשביל כבודו מותר,
משמע קצת דלא קאי היתר זה אלא אסוך שמן ולכן
לא הזכירו.

והנראה לפרש ע״פ רבינו גרשום הנ״ל שרק בשהיה
רוצה למלאותו ואין לו יכולת הוא שמותר

הכבוד שיתנוהו לבסוף בטעות ,ועל זה הטעות ס״ל לרש״י

דהיתר זה לא שייך אלא בלגין המתקשקש וסוך שמן

ודעימיה דהוא רק איסור מדרבנן].

מפך ריקן דבשאר הדינים דאיירי בשיש לו אם רצונו
לההנותו הרי הוא מותר אף בלי היתר של כבודו

ב) והנה השמיטו כמה ראשונים הא דמתרצינן חולין

כדאמרינן דשאני עולא דחביב ליה לרב יהודה

שאני עולא דחביב ליה לרב יהודה

דבלא״ה גמי פתוחי מפתח ליה ואם אין רצונו

(צד).

דבלאו הכי נמי פתוחי מפתח ליה [עמ״ש לעיל

<ס״ו

לההנותו אף בשביל כבודו אסור דגונב דעת הרואים,

ע״פ

ודו״ק[ .וצ״ל דהרא״ה ויוסף אומץ לא ס״ל כר׳

פרש״י ואם בשביל כבודו של אורח להודיע לבריות

גרשום אלא אף בשאין רצונו לההנותו מותר בשביל

סק״ו אות דן],

וביאר הדמשק אליעזר שם

(צד):

שחביב עליו מותר עכ״ל דמה דשנינן שאני עולא
דחביב ליה לר״י כר היינו בשביל כבודו דתניא מותר,
לכן השמיטו הרי״ף והרא״ש והטור שם הא דפרכינן
והא עולא כר ומאי דשנינן עלה דהא ב׳ התירוצים

מבוארים בברייתא דר״מ ע״ש.

כבודו].
ויתכן שכן ס״ל למחבר ומהאי טעמא חילק בהבאת
הדינים ,דבסעיף ו׳ סידר הנך דינים לחוד ולא
הזכיר ההיתר כדי לכבדו ואילו דין דסוך שמן מפך

ריקן הביא בסעיף זה ביחד עם דין דבית האבל וסיים

ויש לדקדק דא״כ שההיתר הוא בשביל כבודו למה

על שניהם שאם הוא עושה כדי לכבדו מותר דרק

סיים דבלא״ה נמי פתוחי מפתח ליה ,ובשלמא

עליהם נאמר היתר זה[ .ולפ״ז נמצא דהמחבר ס״ל

לפמ״ש בדעת רבינו גרשום דאף בשביל כבודו אינו

כרבינו גרשום דרק בשהיה רוצה למלאותו מותר

מותר אא״כ היה רוצה למלאותו י״ל דר׳ יהודה פתח

ועמ״ש ברוחב השלחן].

לו בפני אחרים ומשו״ה סיים דבלא״ה נמי פתוחי
מפתח ליה ואין בזה משום גניבת דעת הרואים ,אבל

ד) והנה כתב הרמב״ם

(דעות פ״ב ה״ס

ולא יסרהב

לפמ״ש ברוחב השלחן שמפרש״י משמע דבשביל

בחברו כו׳ ולא ירבה לו בתקרובת כו׳ ולא

כבודו מותר אף בשאינו רוצה מאי איכא למימר ,מיהו

יפתח לו חביות כו׳ ,והקשה עליו הכסף משנה ושם

לדעתו אף רש״י פירש כן.

אמרו שאם היה עושה לחבירו כבודות אלו כדי

להראות שחברו חשוב וחביב בעיניו מותר ותמהני
ג) תניא בחולין

(צד).

היה ר״מ אומר אל יסרהב אדם

לחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד

ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל ולא

יפתח לו חביות המכורות לחנוני אא״ב הודיעו ולא
יאמר לו סוך שמן מפך ריקן ואם בשביל כבודו מותר.

שלא הזכירו רבינו.

ולפמ״ש ע״פ ר׳ גרשום דהיתר זה לא שייך בכבודות
אלו שפיר לא הזכירו הרמב״ם .ועוד דלפי

רבינו גרשום אין בהיתר זה כ״כ חידוש כיון שרצונו
לההנותו ואינו גונב דעת הרואים אלא דעת חברו

לכאורה י״ל דהסיום ואם בשביל כבודו מותר קאי

וכבר נשמר מזה הרמב״ם במ״ש כדי לפתותו

אכל הדינים שלפני זה ,וכ״מ מרא״ה (שם

שבשביל כבודו כו׳ דמשמע שלכבדו ולא לפתותו

ובדיני גיד הנשה כז)

ויוסף אומץ

(לרב האן שדמ).

אמנם

מותר.
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הלכות

רפד

ה) כתב החת״ס כתובות

אונאה

קומת השלחן
וז״ל אומרים

שהכל יודעין שמחמת המנהג הוא שעושה כן ואין

כלה נאה וחסודה י״ל דב״ה נמי לא קאמר

לבו כפיו וא״כ מה הועיל בדבריו להחשיבו בעיניהם,

שיאמר שקר ממש על כעורה שהיא נאה אלא יאמר
לישנא דמשתמע תרי אפי כי נאה במעשיה נמי נקרא

צ״ל דמ״מ מכבדו במה שטרח לעשות לו פעולות

(יז .שנת תקס״ב)

כאלו.

נאה סתם כר ,וב״ה ס״ל כיון שמצוה להיות דעתו של

אדב מעוי־בת עם הבריות ולשבח מקחו של כל אדם

ונראה שהוצרך לפרש כן משום דהיה קשה לו הלא
הוא גונב דעת הרואים לכבד את האבל בחנם

תו אין כאן לא גניבת דעת ולא דבר שקר כיון שכן

ולכן פירש שכן נהגו ואין כאן גניבת דעת.

נהגו ,כדאיתא פ׳ ג״ה אם יש שם חבר עיר מותר ע״ש

ומזה הוציא שם בתורת חיים דפעם אחת מותר לומר
לחברו אכול עמי אעפ״י שיודע בו שאינו סועד ואין
כאן משום גניבת דעת דמפני כבודו עושה לו ע״ש

אמנם מה שסיים ומזה הוציא שם בתורת חיים דפעם
אחת מותר כר צ״ב דא״כ אף בפך ריקן יהא
מותר באמירה אחת מהאי טעמא דומיא ליש שם חבר
!אוצרהחכמה]

וה״נ דכוותיה עכ״ל.

עיר ,והמעיין בתורת חיים שם יראה שלא הוציא דינו

מבואר דס״ל דהיתר של חבר עיר כדי לכבדו הוא רק

מיש שם חבר עיר אלא מדיוקו דפך ריקן ע״ש
[ועמ״ש לעיל

משום שכן נהגו ואין כאן גניבת דעת ,ואע״פ

(ס״ו סק״ד אות ד>]:

|אוצר החכמה]

סעיף ט
א .פרכוס בעבד עברי.............................................................................רפד

ב .ליפות ולמכור לעכו״ם ,ואי מוזהר עכו״ם מלרמות ולגנוב דעת .....................רפה
ג .ביאורים בהא דמותר ליפות כלים חדשים ................................................רפו

ד .היכא שנוהגים לנפח הבשר ..................................................................רפז
והבית יעקב הוסיף להקשות עליו דבעברי בלא״ה

א .פרכוס בעבד עברי
תבן ב״מ (ס ).אין מפרכסין לא את האדם כר ,ופרש״י

אסור משום לא ילבש ודוקא כנעני שרי וכמ״ש

בהגהות

אכן לדברי שו״ת

עבד

כנעני

העומד

לימכר,

ודייק

בשו״ת שואל ומשיב

(מהדו״ק ח״א רי),

הריעב״ץ אבל בעבד עברי נראה דלית לן בה כיון

המאור (פז) ושו״ת אגרות משה

דאין גופו קנוי קנין עולם וה״ל עני ישראל דמצוה

דצביעת שער כה״ג שלא לשם יפוי מותר .וע׳ במנ״ח

לפרנסו וכן אמה העבריה.

(תקמג) שכתב דלא ילבש נוהג אף בעבדים כנענים,

(יו״ד ח״ב סא>

לק״מ

וא״כ משנתינו שאוסרת משום גניבת דעת לחוד ע״כ
אולי נתכוון במש״ב שאין גופו קנוי קנין עולם לדברי

היא ראיה לדבריהם[ ,שו״ר שכ״כ בשו״ת מחנה חיים

שו״ת המאור (כר הובאו ברוחב השלחן) שגם הוא
חילק בין עבד כנעני לעבד עברי ,דרק בעבד כנעני

טל תורה ב״מ

(ח״ג ל)

וע׳ בשו״ת מנחת אלעזר

(שם) ושו״ת חלקת יעקב

(ח״ג כג)

(ח״ב יו״ד ס״ס פז)].

יש איסור דהזקן לא יחיה ויעבוד שנים רבות כמו
הצעיר ,אבל בעבד עברי שאין גופו קנוי קנין עולם

והנה הרמב״ם

(עבדים פ״ד ה״י)

פסק שאין האדון יכול

ואינו מוכר כי אם עבודתו למשך ידוע כיון שראוי

למכור אמה עבריה כו׳ וכן עבד עברי אינו יכול

הוא לעבודה מאי נפקא ליה מינה אם אינו צעיר .אבל

למכרו לאחר ,וי״ל שכן דעת רש״י ולכן פירש מתני׳

טעמו דעני ישראל מצוה לפרנסו צ״ב.

בעבד כנעני לחוד ,דלא רצה לאוקמיה במכרוהו ב״ד.
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