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אוסף צילומים בהלכות בין אדם לחבירו
ניתן לערוך חיפוש בתוך הקובץ CNTRL F
ניתן לפתוח חלון סימניות לראות רשימת הספרים CNTRL B

מכון תורת האדם לאדם ,צפת

קונטרס ציונים לש״ס

כב
יעקב עירובין)

צ"  3במאירי שם דלא גרם לילה ע״ש

צ״3
צ״3
צ״3
צ״3

בגמ׳ מנחות קי .אמאי דוקא העוסקים בחורה בלילות הרי הם כעוסקים בעבודה
3גמ' תמיד לב :כל דנקע מאי אתי לרבויי
בגמ׳ שם אמאי דוקא בת״ת דלילה
בשמו״ר מחלוקת ר׳ יוחנן ור״ל

צ״ 3שינוי הלשון במדרשים אי אמרינן אין רנה של חורה או אין גרונה של חורה ע״ש

בענין לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך
ברבות ז .פעם אהת נכנסתי ונו׳

שמואל כ פרק בד
תה

תהא

מגילה טו .לעולם אל תהי וכו׳

ילקוט דניאל סרק ו פסוק יז פסורנו בראשית לב פסוק א

שו״ת הרשכ״א ה״ה סי׳ נ

החלומות

עיון יעקב כ״ק גג .ד״ה אל תהי

כסא רחמים על מס׳ סופרים (נדפס על הדף) סי״ה ה״ה

מרגליות הים סנהדרין ג .אות ט

מערכת כ אות יא

רות רכה ם״ז אות טו

ראשית הנמה אור עולם פי״ד

שו״ת הרשב״א ה״א סי׳

מהרש״א כרכות נה :ד״ה שכל
ח׳ אגדות מהר״ל ב״ק גג .ד״ה אל

כאר הגולה למהר״ל כאר ד (עמוד פ)

שד״ה ה״א

ילקוט

323

כ

מדכר קדמות (היד״א)

מכתב מאליהו ח״א מאמר

הפרט והכלל

★

★

★

צ״ 3בילסותא בגמ׳ ברכות האם הילסותא הוא מעצם הבקשה מר׳ ישמעאל או מהא דנענה ר׳
ישמעאל לבקשה או מהא דנענט בראשו
צ״ 3נגמ׳ ברכות אמאי ברכת ר׳ ישמעאל נחשבת כברכת הדיוט (וכן הקשה במהרש״א שם)
צ״ 3נגמ׳ ברכות לענין מה הוצרך הלימוד מהא דר׳ ישמעאל הא 3גמ׳ מגילה יליף לה מקראי

(וכן הקשה במראה כהן שם)
צ״ 3מאי נס׳׳מ בהא דאל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך
צ״ 3אם הוא הדיוט ברכתו מה תוסיף (וכן נשאל הרשב״א בתשובה ח״ה סי׳ נ)
צ״3 3גמ׳ מגילה לעולם אל תהי וכו׳ מאי אחי לרבויי (וכן הקשו רי״ף בע״י ובבן יהוידע שם)
ואמאי בגמ׳ ברכות לא נקט לעולם אל תהי וכו׳
צ״ 3בגמ׳ מגילה מנלן דהברנה גרמה להצלחה דלמא אף ללא הברכה היו זוכים להצלחה מכוח

זכותם (וכן הקשה הרי״ף בע״י ועוד)
צ״ 3נגמ׳ מגילה אמאי ארונה ודריוש נחשבו הדיוטות הרי שניהם היו מלכים (וכן הקשה העץ
יוסף נע״י ברכות ז).
צ״ 3נמהרש״א מגילה אמאי שאל רק גבי דניאל ולא גבי דוד ע״ש

בענין לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך
מגילה טו .אל תהי קללת וכו׳
גג .לעולם אל תהי וכו׳

צא

מגילה בה .והא גרמא וכו׳

גיטין לה .א״ל הפוכה לכורסיה וכו׳

כ״כ קנג .אמרה ליטכע ארכיה וכו׳

ילקוט תולדות רמז קיד

ר׳ כהיי כראשית כ .טז

כר״ר פנ״כ אות יב

כ״ק

ילקוט וירא רמז

הדר זקנים עה״ת פ׳ התום׳ בראשית כ .טז

כג
אכ״ע כראשית פ .טז

חינוך• מצוד ,רלא

החיים יו״ד קטז ם״ק קד

שכל החלומות
פעיך ט

שו״ת הרשכ״א ח״א סי׳ תה

שפתי חכמים מגילה טו .ד״ה אל תהי כרכת וכו׳

מהרש״א ברכות נד :ד״ה

ראשית חכמה אור עולם פי״ד

ראשית חכמה שער הענוה פ״ו

מכתב מאליהו ח״א מאמר הפרט והכלל

כראשית כ .טז

שו״ת חרשכ״א ח״ה פי׳ נ

כך

ארח מישרים סי׳ י

שמירת הגוך והנפש פי׳ רכה .ד

בעל הטורים

תורה תמימה כראשית כ .טז

★

★

★

צ״ 3עצם הדרשה מאבימלך דבפשטות אבימלך בא לפייס את שרה ולא לקללה
צ״ 3רש״י עה״ח בראשית כז דהביא כמה טעמים להא דכהו עיני יצחק ולא הביא טעמא דקללת
אבימלך וביותר צ׳׳ע בר׳ בחיי שם דהוסיף עוד טעמים על מש״כ רש״י וג״כ לא הביא טעמא דקללח
אבימלך
צ״ 3מהא דאיתא במשלי כו .ב דקללח חנם לא תבוא
צ״ 3הא דגשאל הרשב׳״א דאי ההדיוט הוא כמשמעו קללתו מה זאת עושה
צ״ 3בגמ׳ מגילה טו .אמאי הקללה מתקיימת רק בזרע המקולל ולא במקולל גופא דומיא דברכת

הדיוט
צ״ 3בגמ׳ מגילה כת דנקט ר׳ יצחק לעולם אל תהי וכו׳ דמאי אתי לרבויי ועיין שם בדף טו .דלא

נקט ר׳ אלעזר לעולם אל תהי וכו׳
צ״ 3בגמ׳ מגילה כת אמאי הגמ׳ שואלת ממימרא דר׳ יצחק בב״ק ולא ממימרא דר״א במגילה
טו.
צ׳׳ 3בגמ׳ מגילה כת מנ״ל דהא והא גרם דלמא חדא מינייהו בלחוד גרם (וכן הקשה הטורי אבן

שם)
צ״ 3היאך אפשר ללמוד מיצחק דאל תהי קללת וכו׳ דדלמא כהו עיני יצחק מחמת טעמים אחרים
וכדכחבו רש״י ור׳ כחיי עה״ת (עיין טורי אבן שם ועיון יעקב שם)

כענין לעולם יהא אדם מן הנרדסין ולא מן הרודפין
כ״ק צג .לעולם יהא אדם וכו׳

אמור פי׳ ט

ילקוט ויקרא א .יד

עח״ת ויקרא א .יד
הריכ״ש סי׳ תמח

ישראל פט״ו
כז

ויקרא רבה פרשה כז אות ה

ילקוט אמור רמז תרמג

חיזקוני ויקרא א .יד

ילקוט קהלת רמז תתקסח

ר׳ כחיי ויקרא א .ב

שו״ת ישועות מלכו ליקוטי תורה דך עו.

ראשית חכמה אור עולם פ״ד

קהלת רבה פרשה ג א (מוז

תנחומא

מושב זקנים

ר׳ בחיי ויקרא ככ .כז

נתיבות עולם נתיב הענוה פ״א

ראשית חכמה שער הענוה פ״ו

שו״ת
נצח

הרחב דכר שמות לב.

פרדם יוסך בראשית ד .ד

★

★

★

צ״ 3בגמ׳ ב׳״ק צג .לעולם דנקט מאי אחי לרבויי
צ׳׳ 3אמאי לא קאמר לעולם יהא אדם נרדף (וכן הקשה המהרש״א שם)

צ״ 3איך יצוייר שהוא יביא עצמו לדבר להיות נרדף (וכן הקשה הבן יהוידע שם) ועוד יש בני אדם
שהם נח לבריות ואיגם נרדפים משום אדם ואין לך מידה טובה גדולה מזו (וכן הקשה בעיון יעקב

שס)
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ב״ה יום ב׳ תצא רנ״ת לפ״ק פה סאכטשאב .שלום לכבוד הרב המאה״ג מו״ה ישעי׳ נ״י האבדק״ק מעחוב
בדבר תקנת חרגמ״ה שלא להשיג גבול בשכירות בתים מן הנכרים ומעלתו כתב בשם ספר זכור לאברהם דשוב
תקנו שלא לקנות הבית דירה שישראל דר שם וכתב שם בשם תשו׳ מהרשד״ם ורדב״ז שתקנה זו השני׳ לא
נתפשטה בכל המקומות:

תשובה .הנה ספר זכור לאברהם אין אתי רק כן נמצא בס׳ מסגרת השלחן (סי׳ קמ״א) העתיק תקנות אלו בשם ספר
כנה״ג .אך לא נזכר שם שתקנה זו השני׳ הי׳ ג״כ בחרם .אך מסתמא ראה מעלתו זה בס׳ זכור לאברהם:
והנה מ״ש בשם ס׳ זכור לאברהם דתקנה זו השני׳ לא נתפשטה בכל המקומות .גדולה מזה כתב היש״ש קידושין
(ר״פ האומר) דגוף תקנות רגמ״ה שלא להסיג גבול בשכירות בתים לא נתפשטה בכל המקומות עיי״ש .אך תקנה זו
ראשונה דחדר״ג פשוט שנתפשטה במדינתנו והועתקה ברמ״א סי׳ רל״ז .אך תקנה זו השני׳ לא ידעתי אם נתפשטה
במדינתנו:

והנה לפמ״ש מעלתו שתקנה זו השני׳ ג״כ בחרם באנו לדין ספק חרם .והנה בנוב״י (מהד״ת חלק יור״ד סי׳ קמ״ו)
העלה דספק חרם לקולא .וראייתו מדברי תשו׳ להרמב״ן (סי׳ רס״ג) שכתב דיני המנודה אינן דין תורה שא״כ לא
היו יכולים חכמים לא להקל ולא להחמיר כו׳ ולפיכך כל תיקו שנאמרו במה שבאה השאלה עליו בפרק ואלו
מגלחין בו׳ וסלקי בתיקו וכולהו לקולא כמ״ש הר״ם ז״ל בהלכותיו ואילו הי׳ דיניו דין תורה היו ספיקא דאורייתא
לחומרא אלא דברי קבלה הן אורו ארור יושבי׳ וגו׳ עיי״ש בתשו׳ ההיא .הרי מפורש שמה שהוא מדברי קבלה
אמרינן ספקו לקולא .וכיון שגם החרם מדברי קבלה אזלינן בספיקו לקולא .עכ״ד הנוב״י .ביאור דבריו דאף
שהרמב״ן לא מיירי מהדבר שגזרו ב״ד עליו בחרם רק מדינים שהמנורה צריך להתנהג בהם .וא״כ יש לומר דווקא
דיני מנודה אזלינן בספיקם להקל אבל לא בספק אם זה לא נגזר עליו בחרם ונידוי ועיין בש״ך (יו״ד סי׳ ר״ח ס״ק
י״ד) .מ״מ כיון שהרמב״ן מסיים הטעם כיון שהוא מד״ק והרי ברמב״ן במשפטי החרם שמה שב״ד יכולין לגזור
בחרם מתורת משה לא למדנו זה עד שבאנו לדברי קבלה .והנה הש״ך (בסי׳ ר״ח שם) כתב שהדבר שקיבל עליו
בחרם הוא דאורייתא .יש לחלק בין הוא קיבל על עצמו בין גזירת ב״ד .ומדברי רמב״ן עצמו מוכח כן שהרי כתב
מתורת משה לא למדנו הלא למדנו מדכתיב בתורה ואל עמו תביאנו ובמכות (י״א ע״ב) שהי׳ עצמותיו של יהודה
מגולגלין בארון מפני הנידוי שקיבל על עצמו וא״כ דאורייתא הוא .רק נידוי וחרם ב״ד מדברי קבלה למדנו:
וכשאני לעצמי נראה לי דחרם ב״ד אף שמדברי קבלה למדנו העובר על חרם הוא עובר בלאו של תורה .שהרי
* במשנה שבועות (סוף פרק שבועת העדות) המקלל עצמו וחברו עובר בל״ת ובגט׳ דכתיב רק השמר לך ושמור
נפשך מאד ושמור ל״ת .והרמב״ם (הל׳ סנהדרין פי״ט ה״ג) כתב שלוקה מטעם זה .וע״כ אם ב״ד החרימו על איזה
דבר היינו שהעושה כך וכך יהי׳ בחרם והעובר נכנסת הקללה ברמ״ח איבריו כמ״ש הרמב״ן במשפטי החרם.
והעובר הזה לוקח קללה לעצמו ועובר בלאו הזה .ואי לאו דברי קבלה לא היינו יודעין שיש כח ביד ב״ד להחרים
שיהי׳ החרם שלהם מועיל .אך השתא שלמד שחל החרם שלהם שוב עובר על ל״ת דהשמר כנ״ל:
ומ״מ בספק חרם נ״ל דתלוי במחלוקת הרמב״ם והרמב״ן בספר המצוות שלדעת הרמב״ם רכל איסור דרבנן למדנו
מלא תסור .ומה שהולכין בספק להקל צריך לומר שכך התנו שבספק לא יהי׳ איסור כלל .והרמב״ן בהשגותיו לא
ניחא לי׳ בישוב זה ועוד האריך בכמה הוכחות דרק אסמכתא .וגוף לאו דלא תסור אם החכמים אומרים שהוא אסור
מה״ת .והנה לפי דעת הרמב״ם דאף דאיסור דרבנן נעשה איסור תורה מכח לאו רלא תסור ומ״מ ספיקו להקל
משום כך התנו כמו כן בחרם אף דנעשה איסור תורה משום לאו דהשמר לך מ״מ ספיקו להקל משום רכך התנו
דכשיסתפק לא יחול החרם כלל .אך להרמב״ן דלא ניחא לי׳ ישוב רכך התנו ספק חרם להחמיר רק דיני המוחרם
ספיקם להקל .אבל אם יש ספק אם דבר זה החרימו עליו או לא ספק להחמיר .וה״ה אם נסתפק אם במקום זה
החרימו ג״כ:

ובעיקר מחלוקת רמב״ם ורמב״ן הנ״ל נראה לי כהרמב״ן מהא דאלו נערות (ל״ד ע״א) גבי מעשה שבת דרבנן
דהשוחט בשבת חשיב שחיטה ראוי׳ לחיוב ד׳ וה׳ כיון דמדאורייתא ראוי .וכן שם (ל״ו ע״א) שניות לעריות יש
להם קנס דקרינא בה ולו תהי׳ לאשה מן התורה .ולהרמב״ם הלא נעשה איסור תורה ולמה יחשב שחיטה ראוי׳ וקרי
בה ולו תהי׳ לאשה ומוכח כרמב״ן .ואם כן אין צריכין לומר כך התנו וספק חרם להחמיר:

מ״מ נ״ל דאף שבתחילת הקנין עשה איסור ספיקא דאורייתא מ״מ לאחר שקנה אף דמבואר בכנה״ג דהתקנה היתה
דהקונה בית אינו יכול להוציא מהמחזיק או במקומות שהתקינו שהקונה יפרע דמי החזקה למחזיק כמבואר שם
-1 -
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תקנה ח׳ ותקנה יו״ד מ״מ בספק יכול להוציאו בלא דמים מעיקר הדין .דהא ספק ממונא לקולא ואינו ספק
דאורייתא איסור לא תגזול משום דכנגד זה יש גבי שכנגדו איסור לא תגזול ואינו מחוייב לאבד ספק ממון שלו
משום ספק ממון חבירו .כמו כן בזה אם תאמר שלא חל החרם במקומות אלו אם ישאר המחזיק בלתי רשות הקונה
הרי הקונה עובר בלא תגזול .ולא חמור חרם מלאו דלא תגזול דבכל התורה כתיב ארור אשר לא יקים את כל דברי
התורה הזאת וכל התורה ניתנה בכמה בריתות ברכות וקללות כמבואר בסוטה (ל״ז) ובתום׳ שם ד״ה ר״ש בן יהודה
בשם ירושלמי דאף דממונא קיל מאיסורא היינו משום דממון ניתן למחילה והכא כשם שהקונה יכול למחול
למחזיק כמו כן המחזיק יכול למחול לקונה .מ״מ לצאת ידי שמים אין לו כפרה על העבר עד שישיב לקונה את
החזקה וכהני דפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים לשון התוספתא (פ״ג דשבועות) היודע עדות לחבירו ואינו
מעיד אינו חייב לשלם מן הדין ואין השמים מוחלין לו עד שישלם הכובש קמה לפני האור והפורץ גדר לפני
הבהמה אין חייבין לו מן הדין ואין השמים מוחלין לו עד שישלם .והיינו דאין מוחלין על חטא שעשה ע״י תשובה
עד שישלם וה״נ בזה וכ״ש הוא דספיקא דאורייתא לכמה פוסקים מה״ת לחומרא:
ויש מקום לומר דחייב בדיני אדם לשלם מה שהבית אינו שוה כל כך אצל הגוי מחמת שאין שום יהודי רשאי ליקח
ממנו מספיקא דאורייתא לפמ״ש התוס׳ כריתות (כ״ד ע״א) ד״ה דאמרו גבי שור הנסקל שהוזמו עדיו כל המחזיק
בו זכה בו והקשו בתום׳ לשיטת רבינו אפרים רובע ונרבע הנסקל אין אסור בהנאה למה הי׳ הפקר .ותירצו בתוס׳
דמה שהוא שוה פחות מן הכשירה הפקר וכל המחזיק זכה בשיווי זה .וה״נ מה שהוא שוה פחות מחמת מחזיק זה
הפקר וזכה מחזיק בשיווי זה במה שדר בו בקנין חזקה:

אשר נסתפק אם התקנה שלא יקנה הוא דווקא אם יש למחזיק ג״כ מעות לקנות .פשוט שאין חילוק .בין כך ובין כך
אפילו אם לא נתפשטה התקנה במדינתנו לא טוב עשה הקונה בתוך עמיו .כי הדבר שהשכל מחייבו שלא לעשות
ככה .שמעתי מפה מרן כ״ק הרי״ם זצללה״ה מגור פירוש המשנה מי שפרע מדור המבול כו׳ כי המה לא הי׳ להם
תורה ואעפ״ב נענשו יען עשו דבר שהשכל מחייב שהם מעשים מתועבים .על כן אף שמן הדין יכול לחזור הדבר
מובן מעצמו שהוא עולה .וכן אני אומר בזה אף אם לא היתה התקנה מתפשטת בזמנינו .ושורת הדין כבר כתבתי
הנלפע״ד:
והי׳ בזה שלום מאת הדו״ש הק׳ אברהם
** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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&-מזכצת״י סמליה׳ואא ככתב •ידו מהיקון יי״לעד סשאא

‘!#אויייתא פצוורק תקנו וט׳ ומשיה »רלמלצןי «ממ»

לא־אמא׳ ככאב ידו ממש־ אלא צחתימח לחתיסני אצל
השתא כא •להודיע אעי׳הצאכ טה ככת *י חמלוה דאיכא
להימךדכירו לכתבו ככל'זמן שירצח אפי״ח פ׳סול משוה
׳ דאתי כבין השמשות בדא־וקי כגמרא  :׳
־

דלאו כר שפוצה׳ דאולייתא הוא' לכן* תקט ׳ט׳יכנף
שבועה אבל הכא דישכ?ז ככלל תכועה והתירה■׳ ׳נטיתם!
אין להם לחכמים לתקן להם שבועה חסך; סתורה׳ ׳ממצד
$־'הניאוהך רפ׳ הכותב רהתסנמי מיידי לעגוןקרקעו7׳
דפטורים מדאורייתא ואפי״ה תקט להם חכמיה שבועה׳
ודוק כלשויט הצח שכתב דין• הטסת ורוע .ככל׳ דבר
לפירה ונו׳ וסייט דינא ■דר״ן ואח׳״ך כתב'ויש לזה סמך,
כל הכותב כך כתיב כהלכות דכאי לפרש דהך ראיה׳
שהביא חהלטת אינה ׳אלא לסמך בעלמא לעיין להכ״ח!
$׳'ל כסי׳ צ״ח והביאו הש״ךזל שם ע״ש אלא דבאמת דמלשין■
רכינו ז״ל שכתב שביעת והיסת מלשון היי״ף שכתב ז״ל׳
שבועה דרככן ולא הזכיר היסת יראה דדכ סמרחקבימחה’
דכווכת רביט היא לומר דאה ׳מסי לשומר •עכרים אי
קרקע או שטרות ׳לשמור והלה אומר• להד״מ דמיחייס
מיסת כבל כופר כצל דעלמא והיינו• דכתב רביט ■א©
היתה שם טענת וראי הוא לומר דכפר בעיקר השמירה■
אבל אם חודה לו בעיקר השמירה אלא שטעט שאבד אין
לוה שבועת היסת ביק שאה כאן טענת• ודאי •לאפשר
אמת הוא שאבד וכמבואר כל זח בסמוך דין ו׳ י אכל
הרי״ף ז״ל שכתב ורוקא שכועה דאורייתא אבל כדרבנן
כשבעין דמסיק פרק הכותב וט' איט ענין להיסת כלל
אלא לענ״ד׳דיח״ק רלאו כללא הוא דאין נשצעין 'עלואן
כלל אפי׳ עדרמן להא גט פוגמת דמדרבנן משבעינן
לס:

פלה־ כיד הלכה א׳

ככד ביאתו וצו׳ עדן
מה שהקשה ה״ח ז״ל
.
•:
.
;.׳•• I
רלמ«ז חילק •ביניהם והצ״ע ועיין מ״י 5ל ככןפ״ק דמציעא
שמדיח משה התב״ר דלא חיישי׳ להכי אלא דוקא גבי
סליאס ולכך בעי קנין אכל כשאי דכריס לא חיישינן ומציע
סהוטת לדברי רכינו ז״ל ודו״ק :י

הלבות טוען ונטען
ברק כ׳ הלכה א׳ כל חח^ראינו נשבע 'וכי
,

י

ולא שכועת טסת •וכו*
’
עייןה״ה ז״ל דכתב'למפורש כשבועת הדיינין שאין השיא
כשבע אפי׳ היסת ומעמו משום רמאי דאמלי׳ ותקנתא
לתקנתא לאעכרינןר״ל עלעיקרהשכועחקאמר דשכועח
שהיא דאורייתא עכריצן לח תקנח שלא תיעקר לגמרי
לרמינז לה לשננגרו אבל היסת שהיא מדרכנן לא
עברינן לה יקנח שלא תיעקר רלא איכפת לן אה נעקרה
דאל״כ מה צו לחיכיר שם תקנח כלל דיהכי הול״ל
מדאורייתא מהפכינן ומדרבנן לא מהפכינן דהוי דבר
להפט ויהכ טעמא כיון דשכועח מדרכנן לא איכפת לן
אלא ודאי אף שביעת היסת אינו נשבע וכן הוא מכואר
צפ״ק דמציעא גכי ההוא רעייא רקאמר רחייכיה מרר״ן
ומשמ מי״ן תקנתא וצל ורותק לומר דה״ק נתייכיה ממת
ע״י שישבע היסח מי שכנגדו ועור לפי האמת הו״ל
לאשכועי טסת ההוא רעייא וזה לא מצינו ועיין להלח״ע
ז״ל ע״ש • עוד כתב הרמכ״ס זל ואפילו רצח התובע אין
שימעין לו עיין המעה כה״ה ז״ל והנח חר״ב כש״מ
למציעא ד״ב נכי הא רקאמר לימא דלא ככן ננס הקשא
לרכנן רכן מס מ״ט והתנן החשוד על השבועה שנ^גרזי
צשכע ונוטל יתיק דהתה לא הוי טעמא ־ משוה■ חשש
שכמצת שיא אלא משום רהאיך אינו רוצה לקבל שבועתך
יזיאיל יאתח השוד עכ״ל משמע כהדיא דס״ל דאה רצה
התובע לקכל שכועתו שומעין לו הפך דברי הרמכ״ם ז״ל
ולעיקר-הקישייא נ"לרשאניהתם וידעי׳ שהוא חשוד כודאי
רלפך צא מסרינן ליה שביעה אכל הכא דלא ניכר מי הוא
האפור ואף לאחר השבועה לא ידעי׳ לכך מסיינן ליה
י>$ט רלא משבעינן להו ככת אחת נמו שמכואר
במקומו:'' '3י — ־ ■ !

א׳

ועל כולם נשבעיהשכועק
'ITלולכה
• מסת ונו' צתב א״א • רל
א״ליאףההיסת ידוע שהוא בכל וכר כפייה מאיזה־ דכא
ז^יהויש המך לזה■ בל׳ הכייזב צ־׳ה כהלכות כפ׳ שכיעת
מןיזיניץ ונו׳ עכ״ל וניל רכיא לתק מה שהוק״ל כדברי
ט*י״ףקיהרא״ש ז“-ל כל ש"ה לכ״ע בשכעין והביאו ראיה
נל ה5ותכ דאינה ראיה 'לדקא חתם 'משוה׳ דאמרינן

5

ד

6מיהצ דייק ולכך האמירו עליו כשטעה'המפנה׳ שהיא
גטן  Uתורה אכל הנא רליפא האי טעמא בורא' ליכא

5

אטעש“ידרפינן תאו ילא קתני לח במשנה אכל משכיעלן
אזתן מירמו־וצו׳ ולכך בא לומר דכוראי עיקר שבועת
מיסת'לא -נלמדה אלא מדייק רההס כנופי הכל אף
מדאורייתאפעוראפראתקט •רבק־שכועס ה״נ אף

׳הלכות• סנהדרין
** «•

חנ^י *

*

I

,

ערלו י״ט הלכה א׳

האוכל הנותרוט׳הכיגול
וט' ק״ל ראזהיה שלהן
'י
מקרא דלא יאכל כי קיש הם ואמר ר״א כפר' כתרא
דמטת די׳׳ח אתא לומר כל שכקודש־פסול כא הכתוב ליתן
ל*רן על אכילתו וכמ״ש רטט כפי״ח• מה' פ״ח דין א״ר
וכתבו התיש׳ שם דאין ט אלא איאורא בעלמא כיו)
דהוא לאו שככללות וכיון שכן איך כתב רטט ז״ל דלוקין
ץ\׳ל תמלש היזום׳ רפיזחו^ דר ׳*ד ר"הפא דלי תי
טתר כתיב קרא דלא יאכל ופיגול אתי כנ״ש מנותר
ולכך סשבינהו תנא ככלל אלו הן הלוקי{ ע"ש:

כץ הלכה ב׳

המקלל את המת פטור
(J£־p
כתב הב״מ ז״ל דנלמר
*
מדאיצטריך לחייב על קללת אטו ואמו ’לאתי מיתה
משמע הא שאר כל ארם פטור ע״כ ולע״ר הוא תמוא
דאיצטריך כיי שלא נלמוד מק״ו מהכאה דפטור לאצזי*
מיתא ואק-לומר ־אאר׳ ידנית שלא כעמך ובו׳ ואפי״א
טייב "לאחל׳'מיתה רמה 'לאחר שק איט צמיתה ועו?,
דאיהו נופיה ייתי בק״ו מהכאה דפטור לאחר מיאא
ועיקר דיט של רטט ז’ל הוא מבואר כש״ס שם גט
יוצאליהרג קהל דאם קללו-אהל• פטור ואמרו טעמא
• בגמ׳ כמקרים שכעמך הכתיב מרכר וכן פסק הרמב״ה
ז״ל כפ״ה מה״מ רין י״כ ע׳ש; י
ואחר המקלל וסו׳ עיין לחראכ״א ז-״ל
ומ״ש הכ״מ ו״ל-ולעד״ן .דאז אראכ-״ד
• 1־-
דל נזדמג־ה לו חך נירשא שהביא אכ״מיז״ל בודאי• לא
היה משיג על יביט כלום אלא דגייס אממן חברייא
איט לוקה ארי יוסי ■מטס דהוי לאו שאין כו מעשה ע״פ
וכן היא כהיא״ש .ר ל׳ צקו׳פ■ שבועת העדות • והשתא
קשייא

הלכה ל

אברהם יגל אברהם הכהן ,מתוניס עמוד מס  324הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ן&2דהם

הידהציםיי}^-חרעכ־0־חיב1ח .׳ןדוו/
5

לאד׳
קזיא לחת לתראב״ד ז*ל וחש אמר י
שאין כי מעשח^האהוא ראמר«ג«׳־חץ.מנשנ 17וחימר
מקלל חצירו כשם דזלוקח אף שאין ־כי מעשה ילין תיק,
דוקא התם בשם י המייחד משים הגלי קרא ■ רליראם .את.
&ם דהחוא שם ׳המייחד דסיטה דקדא ויביח אבל
בציניי דלית לן גילריהדרינן לכללין דלאג שאיך מ ■מעפה
ואין לונץן עליי אכל הרמכ"ם ז״ל ס׳יל כהרא״ש :1ל יהא •
ואמר ר״י התם משים ר״י חץ ממקלל אף בכיגא קאמר
ולכן כיון דהיכא בגמרין כלי חולק אידחייא הן־דירושלמי
מהלכה אמנם לער״ז ואף בכיניי יזייכיכהרמכים ז״ל
דאי כס׳ הראב״ד ז״ל־למ״ל למיכתב בנקבי שם ללמד
על אכיו רבעי שם המייחד■ רמהיכא תיתי ,דהא יראי
אזחיתיההוא משאר כל■ אדם לכ״עאלא־ יראי דבשארה
כל ארם לקי בכיניי ולכך איצעריך ללמד גבי אביו דהוא;
למיתה רבעי •שם המיוחד־ ולער*ן חצא להם .מקרא
רליראה אח השם דמשמע דאף בכיניי ואף דהיפוחרקרא-
מייאי כשם המייחד מ״מ שמעינןיתדוייחי יעיין להפר׳ע
יכל מים חיים בליקועיו להרמבי׳ס שדבריו צ"ע:

הלכות עדוה

פרק א׳ הלכה ג׳

־״ג יט׳עיי! ««/־״«
זלל וראיתי ■למהרח״א זעל
’
בה׳ מ״לן כחי׳ הלכות מלכים פ״כשדחה ראיית הלח״מ
ז״ל מסיף הסיגייא רקאמר שב ואל תעשה שאני יע״ש
ונעלם מעיני הרב תיס׳ דשטעיה ד״ל ע״ב יע״ש ילא
ידעתי דמה יענה הרב למ״ש הרעב״ס גבי חכם דאין
חכמה וכו׳ והא אמרי' שב ואל תעשה שאני:

פרק י׳ הלכה ב'

איזהו רשע כל שעכר.
עכייהשחייבין עליה מלקו׳
י
וט׳ חנה נתבאר בספרי נ( הראשונים ואחרוני׳ ז״ל
ויברכר שאין בו מלקות איני נפסל עיי״ע אך מדברי
התיק׳ ז״ל כל הרבית כעגין ערב ועדים משמע דס׳ל
דאף דאין כו מלקות כיון ואיסורי מן התורה דעבר על
ל״ת פסולים דהא ערב כיון דהיא לאו שאין בומעשס איט
ליקה ואפשר לו' לכוונתם ז״ל להקשות דאמאי לא יפסל
מדרבנן מיהא כיין דעכר אדאירייתא יכשלמא אי קי״ל
כרכא ל״ק כיין ראיסיר דאורייתא ליפקל איט אלא כרשע
דחמס הכא רלינא ממין דהא איטי מרייח כשר אף
מדרבנן אך כיון דקי״ל כאביי דאף רליכאממין פסול
מדאורייתא הכא רכיון רעבר אדאירייתא דעוכרין כלת
אף דאין איסורי אלא מדרבנן יהא פסול אף שלא הרייס
והילל שפיר דאמאי לא מגי ערב יערים כיון • רפיסילם
איני אלא מדרבנן והשתא היי וערי חתול זי׳ל מוסכמים
למ״ש כל זה בורר דמתני' לא קא חשיב אלא פיקרל
דרבנן • וראיתי להמש״ל ■ כפ״ד מה׳ מו״ל שכתב בתיך
דבריי ידעת התיל ז״ל ראף שאין כתם מלקות פסילין
ילפי־מ״ש איני מוכיית נם מדבר* הנמלי ז״ל כלהרכית
אין ראיה דשיין לפישו כמ"ש ככוונת התיל • אמנם מ״ש
בסס הרב כ״ש ז׳ל פרעת סנמקי .רלאו ריק׳א ־חייבי מלקו׳
אלא כל שעוכריס על ל ׳ח קרי ליק חייכי מלקית ודעתי
ח״בי ל״ת סתם־פסולים מן התירה ע״ב היא תמוה
הא ראה ח״ש הנמק״י ז״ל גופיה בל ז*ב גבי ־חשידוי״ל
מיז*׳ הרי״ף ז״ל דלא מיפשל אלא בלאי ראייבים עליה
לחלקית כנין לאו שיש כי מעשה .־ונשבע ומימר ומקלל
*מירי בשם-ע״פ היי• דהטא חך תשיבה כלי חולק ודעתי

׳גד •• גח:

לאיסתם הלכה רלאר שאין'<בי מ&» איע:פ8יל • «לr $

יא;נ .מאי הרק יתיב חיכ״ש ז״ל בל־ המ&ה למגע
,סמות.דעמ .
.
לערים פסולים כיון דאין כי מעשה אן ■<ט<:׳«לני$ץ..,
דוראי חא דכתב .הרי“ף .כתשובה רבעיז^י שי׳ז

״  .חלהקר?פנףמשים'’
.
ילס משמע ליה איסירא אלא למלוה רמח5יס־׳ת3א-ללוה•־
יא״כ ליש ערב ועדים דלא משמעלהי איסיהא־כיה רלא-
מיייחים דיהא דנתן־ .חעעם ללוס רקא מיזסיר■ משוס-
יבמי דחמליה.מדויח כך הלוה מיייח במי׳עת ^שלו?מ"
אכל לא יהא עריף מערב ועהס כשכיל זה ראדיבא י^

5

סברא לומר כערב ועמם כשרים לגמיי ראק:ל םה^1
אמנם כיין דאיסנרייהי מדאוריי׳סט לןהאר־עעמאדלא^
יהא פסול אלא מדרבנן אלא ודאי גס טינתו נע׳ היביתמג^־
מדרכגן כמ״ש • אך ק׳ לי לזה דחאס״ל לסנמק'■*  #דאן^

דהעטרה היא מדאורייתא• טון רפיהילי מדי׳כנן ניא^׳
ביה כל מידי דרבנן והיא מרקאמר כל ז־ס-גכגבר/,
סינתיס דמקשה הש״ס ואמר דכא ליה פסילי לעך\ק>
והלהיב ז״ל יהא כעי הנחה הרי אף דהעכידה דאןדץ/
טון דפיסילן מדרבנן וט׳יא״ב הכת גבי ■עבה י^רי^ז
לא יהא נפסל אף מדרכנן כיי! רבעי' חימודממקבג׳יסיל',
דרבנן יאפשר רלאס׳׳ל הכי אלא .אף דעכיז׳ס דוכנן .לאז
כעיגן רשע ד־סמס וכן נראה מפסק מר״ן כש״ע -ועייף
! ,
בדבריו כפ ו כ יע ש נ
J׳ עכר עבירה שיש בה מלקות וט׳־עייןז
במ ׳ש .הכ״מ ון״ל וכהלק יי׳־״ה עיטס
בהדיא דאיכא ססילי עדוון.ררכנן ואיכא פהי4׳עגמןז
דאורייתא וטינתי למאי הלכתא מנירביעפיסילראוריית/
אי דרבנן ולכך כתב דנ״מ הא ראמרי שם גזלן• רכקיחס;
השי לעדית א שה ולא היה צריך לזה דבהדיא; פקק ר<«<4
כפ״א מה׳ אלי הן ו׳ דאיכא נפקיתא לענין הכרזה גם
לינא למימר כוונת הכ״מ ז״ל על עיקר פסנלי דקכנף
ההא אמרי׳ נמי ומפריתי יונים דה ם מירכנן יעיין
פמהרימ״נו ז״ל ח״ב סי' מ״ג רר״ל מפדיחי יונים ומש ת$
כקוכיא חשוד דאורייתא:
וליקחין וכי׳ הקשה הכ״מ זל-דהאו-קדא׳
לא הביאו כבמי אלא אליבא ידכא תל^
מיניה אף שיש בי מלקות בעינן עד קמס אבל לרכי»
דס"ל רלא בעינן רשע יתמס א״ב ת״ל משום דישע היא
דהא עצר על לאי מפורש ולכך כתב דפי׳ דקדא הוא
ראף מאונן• בני מלקות אלא תשלומין סמש מיקח׳•־ אבל
לעילם הדין רין אמת דלא פליג אכ» אלא בדבר שיש «
מלקית דמיארי רשע אכל כלאו כני מלקית בעינן ממם
מיהא לפוסלו• מן התורה והכי כתב לקמן ועיין להלחם
משנה ז״ל • וכמ״ש הכ״מ ז׳־ל על ר׳־י כמישלים שכתס
ריש מפרשים רה חמסנים פסילים דאורייתא מסא יאמרו
הוסיפו עליהם הגזלנים והחמסנים וכי׳ ראיתי להרב כאם
יעקב ז״ל סתמה על זה משם פנים מאירית כחי׳לס׳׳ס
סי׳יל״ר יס׳ ל כמ״ש התיש׳ בל ן־כ דהוא דאורייתא יע״ש
ז׳השיב משום דקשה קושיית מהיש״א ז*ל רא 'כ אינו נאמן
על השבועה אלא ודאי דהוא דרבנן וט׳ והכרס גס איט
לא״ר מתמש״א ז״ל־ בעצמו כפ'ק רמציעא שכתסדסא
זימקשי התם הוא לפי סצרת ה 'י החסיד שכתב לעיל«
וא״כ ש Vלומר ראף דפסילי לעדזת מדאורייתא לא פס6י
לשבועה אלא מ-רכנן ובמעליסתמסניתו לא גזרי כמ״ס
התיל ז”ל התם אך כאמת -דברי מהרש״א .ז״ל ■החם
תמוהיה

הלכה
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אברהם יגל אברהם הכהן ,מתוניס עמוד מס  325הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

#כרר»
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ס חימ&י® הלכות״&מרים ת-׳:-ינל

אפי׳ לולב וציצית נמי ונו' וי^ני שייך לומר

ריש « איתור כ״ת לשיטתו כמ״ש מ׳ לולב ש״ח דנית
רתאילחוזייסקאי אין כו איתור ב״ת ועוד אף את״ל חת
בו נ*ת אמאי מיתייב מיתה אלולה דהא קי^לרא״צ אגד
ומעשה מתקיים כיון דסאי לחודיה קאי וי״ל דמ״ש• אפילו
לולה לדוגמא כקשים דודאי לא שייך אלא למ״ד׳צחך אנה
ועייח כשהוסיף בו שלא כמינו במ״ש בח' לולב • אך
קשה מסא דכתכ כפ״א מה׳ ציצית גבי השיל למושלת
דמאי ראמח' כל טחנקק דאס הוסיף חוש פסל ל״ת
הוא משום חציצה וכו׳ משמעדאף במיש איכא כ״תושמא׳
דס״ל דה כאיירי כשלאבמיש וב כ הר״ן  1לבקי בפי
סנחנקין לדעת הרמב״ם ז״ליעו״ש • אכל עחיןקשס גבי׳
השיל למושלת קאמר הש״ס כהריא דאיבא כ״תאףדהוא
גמיש דקאמר אס כוונתו לנשל הראשונות ו$ל רוקח התת
לנשום דכהך הוספה יוצא חוכת המצוה אבל-גכו לולב
דקאמר דלוכא ב*ת מיידי דהוהיף בר אחד של עלבה און
כר א' של הדס דליכא כהן■ הוספה חוכת מציה כללובחב*
ניחא לי מה שהקשה ח״ה ז״ל שם כה׳ לולב עלחראב״ד
‘Ft־מההיא חוג של תפילין וכו׳ דהחם נמי פהן הוספת
ויוסיף .יוצא י״ס אבל אם אוסיף מין א׳ כלולב אף ד&וא
ראוי ׳ללאא׳כו י*חי ליבולן אחד אחד וכמ*ש הרחב ם ז״ל
שה מ*#השתא דאקטנט לצאת אלא כאגודסאם סוסיף
מין אחר באגודה אין ראוי לצאת ט מיקרי .אן וראי אם
בשל שתי אגודות של לולב ואתרוג יש ט כ״ת כתפילין • אך
מזה א״כ-סייך מוסיף גורע בלולב חף למ״ד אין צריך
למל בלולאתה "ג ובשלמא להראכ״ד לק״מ יס״ל בסלטת
)לולב דליכא גורע ואיש פוסל אבל להרמכ״ם ז״ל קשה *
ואחס״ש ס״ר אברהם שייב הי״ו חהוא אמר רלא קאמי
רביש ראה הוסיף פסל אלא מדרבנן אגל עראודייתא אין
צו שיעור לעמן למעלה ולכך התם בפ׳ סנחנקין ימוורו
כאיסור ב״ת דאורייתא וכמ״ש הר fכחיטסיז לא שייךלו'
סני גווני • אן חס לא יתכן לדעת הפ-״מ רל-בפ׳א מה'
ציצית שכתב דרכיש יפרש דהך ב״ת דהנחנקקטא כאיסו'
וזרכגן וכו׳ יעו״ש ולעד״ן רהתם דביק דמקרא מלא
טא דעושקד׳ ציציות כד׳ ננטת וכן כתפילין .והן .כלולב
לסתויס אמרה נפת בלא וי“ו במ״ש כפ׳ לולב הגזול
ואין זה מלל -מ״ש ר״א ופי׳ מרבח סופרים ולכך לא
משכת אלא כסכך טוני דקאמר רטיט-על־מנק סמישן

•
והחושק והכתים■ :
עוד כתבהראב״ר ז״לכסוף דכחו א״א למורה ר״ו
דתיייט כריתות אע’פ שאין כהם זה הדקדוקוכו'
וקשה לפי מ״ש לעיל דאף הראב״ר רל מעיקרא חכיס״ל
איב מה חירש׳ בכאן לדעת י*א וי״ל חט'חידושי ראע״ג
חלפי'מקרא רבעי׳ גורע אכל גרוע־פשור וזה לא שייך׳
אלא כתפילק ולא כתייכיגחתות 'לכן לרן רלא מעיש
קרא אלא כמ״ע ונו׳ • אבל קש״ל צטשתסראב״ר ז״ל
דמ״ש רנקט הש״ס איטר מוסיף ולא משוה איסור טרע
יהייט היו ד' חישק או ר׳ מינק או י' כתיס וגרע אחר
מהם סר' פסל המצוס וחייב וכשלמא לדעין הימב*ם if
לק'מ דלכך כתב ודבר ־זה בקכלת לומר רלא ■שיק*
חיוב יה אלא כה״ג אכל אם איטר זח מקרא הרי
מבואר אף איט׳ גורע ושייכי• אכולהו .מצות ת״ל
רגם היאב״ד ז“ל ס״ל דכאה לט הקבלה לגלויי דאין
תיוב אלא כאיט' מוסיף אך.הכ״מ ז״ל כתב דלהראכ״ר
לית ליה הקבלה ואפשר דהדק • אמת דאף בשאר מצות
מיתייב טכא־דגדע המצוה אכל  p'fcoבא לומר דגט
איטר מוסיף לא שייך חיוב אלא כתפילק.ומזהפי'התה״ש

ה״׳לזאביהם שת־חייו-חטיטמת יזיאע׳ד
לתכיכו ז״ל לומרדלא מצא חיוב! אלא בתפילין א״א אלא

'אף כשאר מצה! תיתלה בגודע ואק לומר דאף סימב״ם
ד״ל סנלט׳ל דלא הביא אלא מה שטובי בגמרא רהא
כתב.ודבר זח מפי חקפלס ויש לטק.זה בדברי הכ׳ימ ו״ל׳
וראיתי להר״ן ז״׳ל שטין לקושיית הראה 'ד ז״ל כיון ראק
איסור נשילת דבר אחר הו״ל .כאלו נשל אטיח של זית
ובמו .שאק כאן מצוסכללני׳יעו״ש כדבחו-והקשסחחה״ש
חי״א טייב ט״ורהת תניא בספח מנין שאין מוספין על
ר׳ מונק שבלולב יז״ל לא טטפו ולדעת סר״ן ז״ל אין כאן
איטר כיון שאק כאן מצוס כללולי לק״מ דלא כתב הר״ן
כן אלא למ״ד צריך אגד כיח דכתך אטרס יש ט דבר
שטל ’הוי כל .סמינים גאלו סם של זית וכול אפל אם
אק צחך אגד ודאי סאי להודיה קאי אכל הוא נשכר על
כ ת וכמ ש הראי ם ז ל יעו ׳ש ואק לסקטת לפ ז מאי
מקשה הלץ ז״ל מהך רב׳ין וט׳ כיון דלא קאי אלא למ״ד
צריך אגד חה איט דיץשייתו היא רכיק יטיס ברטתיו
ט״ל כאלו נשל אטדה של יית אתי שיצא י״ח דלולב^.
כאן איסור כהך נטילה וכמו שהנחת הוא ז״ל לעיל 1
קירן וט׳י אכל הא קש״לתינתגט לולפגכי ציצית מאי
איכא למומר דכשהיטף הנו׳ ובשל מצות ציצית קעכר
אדאוריית׳ בלבישתו פלאחית דלא דמי ללולבדאף וביטל
סתצוה מ׳מלאעכוד איסור וט׳וי״ל דמ״מ אקטאלאלאו
~-r
.סבא מכלל,עשה ורוסק:
—
ה׳ חלכח כ׳ איש ’חייב ער שיקללם
כשםוכו׳ עיין מסשסקשת
אכ״מ ז״לולעד׳ין דס"ל.לרטט דהאדקאמר שמואל נועמא
מטם דהתיקראבנקטשם מא מטס דלא ירע האדר״י
בר־מנתם דרחש ליה למקלל אביו ולכן דחשליהכפששיה
אךלר 5מי מנתם דאית;ליה דהן ננקט שם אתא למקלל
אביו ומפנק הן רישא דמכרך ח' מרכתיב וטקב שם לא
בוללאלאונוקב .ס'*ומת מאי.שם אלא לו׳ דבעיק
שם כשם ואף־שמואל לבתי רשמיע לוה הן דינא דר״ימי
מנפמהכי ס״ל 5־
־ . «.

פי?

הלכה J׳

וכן המחלל אבי אביו וט׳ ועיק לסב״ע
־ ז״ל ונעלם .מעיניו בחיתאעיונספת״כ

ת׳ קדושים דדחש את אביו ואת אמו את אביו ,ולא אני
אביו ואת אמו ולא ,אבי אמו חל טא כהדיא •כלשון
 -.דביטז*ל:
־
הלכה *"ב ואם כצישי וט׳ עיין מ״ש הכ״מ 1״ל
 .׳ תלמד ממס •שאמרו גבי ישן ראם
; ־
ביישו טיב וס״ה הכא כיוצא ליהיג •יע״ש וטא תמוה
דא״ב אמאי פסק בס׳ חובל סך כעיא •יביישו ישן ומת
וכתב דסשוד ואס תפס לא מפקינן מינית טון ראית ליס

חייכ

הניי־סא כאן־ברש טיט ישן ומת כיש״י ז״ל יסא
ע״ב נ״ל דגריטכגי״ת שהשאר הטס' רהאי ביישו קאו
קיוצא ליסדג והתימה מהרב דאישתמושתיס דברי הטס*
אלו ורו״ק.:
י

הלבות נוסכים'
פיל!  '5הלכת א׳

' ,

וקלאישתמשכא׳מעכחו
וכו׳ אלא מלך אחר משל
•’?‘י•.־
דאף־מלך אחר צא ישתמש אלא כרכר דלא שייך ט שחפת
והא דהרכיט שלמה על פרית אביו וגס ישב על כסא
אטו הוא משום דמק דאכיו עריק י ט לא עטר כסומיר
וגם

אברהם יגל אברהם הכהן ,מתוניס עמוד מס  332הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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שו״ת אגרות משה חלק או״ח ג ,סימן עח

במקלל חברו ע׳" שנתן לו רשות אם עבר על הלאו וחייב מלקות.
ומה שכתב כתר״ה בשם ספר נתיבות שלום דכשנתן אחד לחברו רשות לקללו וקללו אין מלקין אותו ,לכאורה הא
לא מובן כלל ,דמאחר שגם מקלל עצמו הוא בלאו ומלקין אותו לא שייך שיועיל נתינת רשותו לקללו כדכתבתי
בנתינת רשות להכותו שלמ״ד אדם אסור לחבול בעצמו אין מועיל נתינת רשותו להתיר להכותו .אבל הא לשון
הרמב״ם בפכ״ו מסנהד׳ ה״ו מוכרח כן ,האם גם מתחלה קודם שקלל אינו יכול ליתן רשות ולמחול שלא ילקוהו,
למה הוצרך הרמב״ם לומר בטעם שאינו יכול למחול לפוטרו ממלקות אחר שקלל מטעם שכבר חטא ונתחייב הא
גם קודם שחטא אינו יכול למחול כדכתב כתר״ה שמזה הוכיח בעל נתיבות שלום לדין זה .ועיין בסמ״ע סימן כ״ז
סק״י שדייק מלשון זה דהרמב״ם לענין שלא שייך אלא בנתחייב מלקות מן התורה שלא מחני מחילה ליפטר
מעונש הגוף דאורייתא שכבר נתחייב ולא על חירוף לת״ח בלא קללה שהוא חייב בעונשין דרבנן שיש להועיל
מחילה ,וכ״ש ששייך לדייק לשונו על מחילה דקודם שחטא שלא יתחשב כחוטא ליענש כלל .אבל לכאורה הוא
דבר תמוה.

ולכן אמינא דבר חדש דמקלל עצמו ומקלל חברו־הם שני עניני איסורים ,המקלל עצמו הא איתא בשבועות דף ל״ו
שהוא מקרא דהשמר לך ושמור נפשך וכן הוא ברמב״ם פכ״ו מסנהדרין ה״ג ,שפשטות פירושו הוא מחמת שיענש
בנפשו בשביל קללתו שאפשר שתקויים קללתו ויוזק ,אבל במקלל חברו אינו מצד החשש דשמא תקויים קללתו
הודאי לא יחושו בשמים לקללתו שהרי עושה איסור בזה ,וגם הוא קללת חנם שמפורש בקרא דאין לחוש שיתקיים
וברור שלא יבא מזה שום רעה לחברו..אלא שהאיסנר הוא_מצד הבזיון שמבזה לחברו בשם ,וכמו איסור מגדף
שודאי לא עשו דבריו כלום וחייב סקילה שהוא על מה שמבזה השם בשם ,ולשון שאמר איסי בן יהודה כאדם
האומר לחברו גירפתה הקערה וחיסרתה הוא לפי מדת רשעתו דפשט ידו בעיקר ,וכן הוא איסור מקלל לנשיא
ולדיין ולהדיוט שאף שאין קללתו עושה כלום חייב על מה שביזה אותם בשם .וראיה גדולה לזה מהא דכתב
הרמב״ם בה״א שם ויראה לי שהמקלל את הקטן הנכלם לוקה וכתב הכ״מ למדה רבינו מדאמרינן דקטן דמכלמינן
ליה ונכלם יש לו בושת וסובר רבינו דה״ה לענין קללה ,וזה שייך רק אם הלאו והמלקות הוא על מה שביזהו בשם
אבל אם הוא מצד חשש היזק אף בקטן בן יומו יש לחייבו מלקות כמו בגדול.
ולכן פשוט שאף שמקלל עצמו חייב מלקות ולא הועיל מה שמוחל לעצמו דהוא מכיון דהאיסור הוא משום שמזיק
לנפשו ,שעל עצמו יש לחוש שתתקיים הקללה מאחר דחטא בזה יענשוהו מן השמים בהעונש שאמר בעצמו עליו,
והתורה אסרה בלאו להזיק אף נפש עצמו וחייב מלקות כמו על כל לאו ,אבל במקלל חברו שודאי לא תתקיים
קללתו וחיובו בלאו ומלקות הוא על הבזיון בשם .וזה יכולין למחול .ואין לומר שבנתינת רשות לקללו הוא כמקלל
עצמו ,שאדרבה נתינת הרשות הוא משום שלא איכפת לו בקללותיו שיזיקוהו וגם להבזיון הגדול שיש מזה אינו
מקפיד ,שלכן מועילה רשותו ומחילתו ,והוצרך הרמב״ם לומר שמ״מ אחר שקללו בלא נתינת רשות שנתחייב כבר
במלקות אין יכולין למחול לפוטרו כיון שכבר חטא ונתחייב.

ולמה שבארתי להרמב״ם שסובר שמקלל לעצמו הוא ענין איסור אחר מתורץ קושית התוס׳ בשבועות שם /דף לו/
בסנהדרין דף ס״ו למה דחיק הגמרא לאשכוחי אזהרה למקלל אביו ניגמר ממקללל /ממקלל /עצמו וחרש ודחקו
לתרץ עיי״ש ,דכיון דמקלל עצמו הוא מחמת שמזיק נפשו לא שייך למילף לאביו וכדומה שהוא משום בזיון
והוצרך לדחוק למיגמר מנשיא וחרש ודיין.
אך יקשה קצת דא״כ הי״ל להרמב״ם להחשיב מקלל עצמו לאו בפני עצמו ,וכן להחשיב במנין הלאוין למלקות גם
מקלל עצמו בשם .וצריך לומר האף שהם מטעמים אחרים מ״מ כיון שמעשה האיסור הוא אחד קללה בשם לא
נחשב במספר הלאוין בין לעצם המספר דשס״ה לאוין ובין למנין המלקיות אלא לאחד .ידידו אוהבו בלו״נ ,משה
פיינשטיין.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**

כד

אגרת התשובה

יום ב׳
יד) וחייב אדם לדרוש טוב לעמו וחבריו בכל הדברים שהוא אוהב ודורש
טוב לנפשו שנאמר (ויקרא יט ,י״ח)" :ואהבת לרעך כמוך" ,וארז״ל
(ת״כ קדושים פ״ד) :״ואהבת לרעך כמוך — זה כלל גדול בתורה" .שעל ידי
השלום מקיימים ישראל את התורה .וארז״ל (מסכת דר״א)" :שקול השלום
כעד הכל" ,ועל כן אנו אומרים בתפלה! "עושה שלום ובורא את הכל".
ותפלת הצבור נשמעת כשהם בשלום ,וכל דרכי התורה מביאות לידי שלום
שנאמר (משלי ג ,י״ז)" :וכל נתיבותיה שלום" .וישראל אוהבי שלום הם,
והקב״ה ברכם בשלום ,מפני שהשלום מחזיק כל הברכות ,שנאמר (תהלים
כ״ט י״א)" :ד׳ יברך את עמו בשלום" .על כן נקראת כנסת ישראל "שולמית",
ועובדי אלילים נקראים שונאי שלום ,שנאמר (וזהליס ק״כ" :0 ,עם שונא
שלום" .וחייבים ישראל לברור אנשים ברורים שיטילו שלום בין איש
לאשתו ובין אדם לחברו ,שיהא בידם כח לכוף ולהכריח בגי אדם על השלום.
ויהיו אותם הברורים אנשים שמחים שיודעים לפייס ולרצוח בגי אדם

ולהטיל שלום ,ולא יהיו כעסנים ורגזנים ,שנאמר (משלי ט״ו ,י״ח)" :איש
חמה יגרה מדון״ .ונאמר (שם ט״ו ,א)" :מענה רך ישיב חמה" .ואמרו בתלמוד
(חמנית כ״ב) :על המטילין שלום גברי בדיחי אנן ומשוינן שלמא .ואמרו
רז״ל (שם) על האנשים האלה שהם מטילים שלום בשמחה ובטוב לבב כי
מובטח להם שהם בגי העולם הבא.

׳>«

ט) ויזהר אדם שלא יקלל את חברו ולא יקלל את עצמו לא בשם ולא
בכנוי ,שהמקלל את חברו או את עצמו בכל הכנויין חייב
מלקות .וזאת אחת מן העברות החמורות שבתורה ,שנאמר (דברים כ״ח ,נ״ח):
"אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת ליראה את השם הנכבד
והנורא הזה והפלא ד' את מכותך״ ,ופירשו חז״ל (תמורה ג ,ב׳) :אם לא

דכרי דואגרת
יד) וחייב אדם לדרוש טוב וכו׳ -

בשע״ת שער ג׳ אות מ״ו אכל הראכ״ד

שמצות ואהבת לרעך כמוך אינו מתבטא

בשם המיוהד לוקה.

רק

במעשה

חסד

אלא

ונמ״וז

שיגיע

להמדדגה שתהא אוהב ודורש לחבירו כמו
זעצטו.

וזאת מן העברות החמורות וכר -
כלומר דמלבד האיסור מקלל את הכירו,

ולא באחד מכל הכנויים
שימת

שם סובר דדוקא

והוא ע״ם הירושלמי דשבועות פ״ד ה״י.

רבינו

סנהדרין ה״ג

כהרמב״ם

מה׳

שמים לבטלה ,דכתב ר״י בשע״ת שם אות

וכן כתב

ס״א דעובריט משום לא תחללו ,לפיכך

בפכ״ו

דבבלן לוקה,

-

יש בזה קצת חילול השם על הזכרת שם

כה

אגרת התשובה

תשמור לעשות ליראה את השם שלא תזכרנו על מה שהוזהרת שלא להזכיר
שכבר הזהירה התורה שלא יקלל אדם את חברו ,שנאמר (שמות כ״ב ,כ״ז>;
״אלקים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור״״ ונאמר (ויקרא י״ט י״ח :׳"לא
תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול" ,ואחז״ל הוא הדין לכל אדם שאסור
לקללו .ולא חייבה תורה מלקות על המקלל את חברו עד שיקלל אותו בשם
או בכגוי.
טז) ויזהר אדם כשהוא רוצה לאמת את דברי! ואומר דבר זה אמת הוא
כה יושיעני ה׳ ,שלא יאמר כן אלא על דבר אמת ,לפי שזו
שבועה היא ונקראת שבועת האלה.
דברי מאגרת
נאמר על זה והפלא ה׳ את מכותך .דענשו

והנה הוא כזב ,כי הנד .קלל את עצמו

כידי שמים גדול מאד כמו שכתב רבינו

בשם ,שמכלל הן אתה שומע לאו"" וכתב

בשע״ת שם.

בזה

על מה שהוזהרת שלא להזכיר -

מחלוקת ר״מ ורבנן ,ר״מ מחייב ורבנן

ורש״י פירש :שיתיירא שלא להוציא את

פוטרין ,וס״ל לרבינו דפטור אבל אטור.

השם לבטלה וכן מקלל את הכירו בשם

וכן כתב הב״י בחו״מ סי׳ כ״ז בדעת

מוציאו

לבטלה

דכתיב

והפלא

ה׳

מכותך

שיטול

מכות

והיינו

מלקות..

את

השער:

ובשבועות

ל״ו

ב׳

יש

הטור ,אבל מה שפסק שם הטור ,דבלא

שם נמי יש איסורא ,לא מצאתי ראיה

זלרבינו משמע מדכתיב והפלא קאי נמי

לזה מגמ׳ .ומדברי רבינו כאן ובאגרת

על בידי שמים[ .והניח שם ב״זה השער"

התשובה ובספר היראה שלא הזכיר רק

בצ״ע אם לאחר מלקות הוא חייב נמי

המקלל בשם ,משמע לכאורה דבלא שם

מיתה בידי שמים] .ושו״ר בספר היראה

אפילו איסור דרבנן ליכא .ודעת האחרונים

אות רי״ח דכתב_ רבינו וז״ל " :ולא יקלל

בש״ע שם דאסור ,ויש מי שאומר שאסור

חברו בשם ,כי המקלל חבירו בשם עובר

מן התורח ,אבל אין לוקין ,ע״כ .והנה

בשני לאוון שנאמר לא תקלל חרש ומוציא

אם

שם שמים לבטלה" וכן מבואר בתמורה

[כדמשמע קצת לשון ר״י בשע״ת ולשון

בשם כיון

רבינו כאן צ״ע] א״כ בהכרח דבלא שם

שני

אפילו איסור דרבנן ליכא מדלא כתב רבינו

ג׳" ב׳ ,אבל המקלל חברו
דעביד

תרתי

וכו׳".

ולפ״ז

יתכן

העונשין ביחד.

ה״ה לכל אדם שאסור לקללו —
נתבאר היטב בשע״ת שם ובזה השער.

נאמר

דאינו

אסור

אלא

מדרבנן

זה כאן שהרי חשיב נמי איסורי דרבנן.

ונקראת שבועת האלה -

לא הבנתי

מה שייך בזה שבועת האלה ,דשבועת
האלה אינו אלא בשבועת העדות ,אלא

טז) ויזהר אדם כשהוא רוצה וכו׳ —

דהאיסור הוא משום מקלל בשם ,ואינו

ובשע״ת כתב. :ואסור לאדם שיאמר כן

אלא מדרבנן ,דהא לא נקטינן אלא בחכמים

יושיעהו השם כאשר הדבר הזה דבר אמת

דר״מ כאשר נתבאר.

נב

ספר

ל רב י נ ו

אה

יוגה

ריד .אל
את אשר אסר הבורא בכל דבר לנסותו התיר במעשר.
תגנוב דעת הבריות ,ואפילו דעת כותי .ואל תסרב בחברך יותר מדאי.
ואל תאמר לו דבר זה עשיתי בשבילך ולא עשית בשבילו ,אך
וידמה כי בשבילו עשית ,אין צריך לומר לו" :לא עשיתיו
כי הוא מטעה עצמו ואין זה גניבת דעת .כללו של דבר :כל
רטו .אל תזכיר שם שמים לבטלה ,כי המזכיר
דעת אסור.

אם יטעה
בעבורך",
צד גניבת
שם שמים

רטז .ולא תשבע
לבטלה ראוי לנדותו ,ואף לא לצורך במקום מטונף.
כלל ואף לא בכנויים ,כגון :אל ,שדי ,ואף לא במדותיו ,כגון :רחום
וחנון ,ואף לא במעשיו ,כגון שמשיו ומשרתיו מלאכי מעלה.

ריז .וכן

לא ישבע בתורה ולא באמת ,כי השם נקרא אמת ,שנאמר :״וה' אלהים
אמת" (ירמיה י׳ ,י׳) .ך ריח .ולא יקלל חבירו בשם ,כי המקלל חברו
בשם עובר בשני לאוין ,שנאמר" :לא תקלל חרש" (ויקרא י״ט ,י״ר) ,ומוציא

ריט .ואל
שם לבטלה ,אף לא עצמו[ ,באמרו]" :כה יעזרני השם״> -
ישמע שם טומאה על שפתיך ,כגון שמות העכו״ם ,יעקרו ויהרסו .וכשתזכירם
מקור היראה
ריד) חולין צ״ד ,א׳.
כי הוא מטעה וכו׳ — שם שם׳ ב׳" :אינהו
דקא מטעו נפשייהו״; טוש״ע

חו״מ סימן רכ״ח ,סעיף ו׳ .ומבואר בדברי
רביגו ,שאם אינו אומר שום מלה אין כאן
גנבת דעת ,אפילו היכא דלא הוה להו לאסוקי
אדעתייהו שלא עשה בשבילם! וכן משמע
מדברי רבינו ב״שערי תשובה" שער ג׳ ,אות
קפ״ז! והוא כשיטת רש״י בחולין שם .מיהו
בש״ע שם נפסק כהתום׳ והרא״ש שם ,שאינו
מותר אלא במקום שיש קצת אומדנא שלא
עשה בשבילם ,בזה שייך לומר "אינהו דקא

מטעו נפשייהו".

רטו)

רטז)

עי׳

לעיל אות

שאר מעשיו ,כמו שמשיו ומשרתיו.
ריז) נדרים י״ד ,ב׳.
ולא באמת — שבת נ״ה -א׳! סנהדרין ס״ה,
א׳ .ועיין בבעל הטורים במדבר
י״א ,ט״ז.

ריח)

שסועות ל״ה ,א׳.

בשני לאוין — כן מבואר בתמורה ג׳ ,ב !
"אבל המקלל חברו בשם כיון
דעביד תרתי וכו"׳.

ריט)

סנהדרין ס״ג ב׳! טוש״ע יור״ד סימן

קמ״ז ,סעיף א׳.

נדרים ו׳ ב׳ ן טוש״ע יור״ד סימן
של״ד ,סעיף ל״ז .ולענין מקום מטונף
עיין שבת י״ב.
קס״ט

אלו פטורין" ,ומשמע ליה לרבנו דפטור אבל
אסור ,ובשמים וארץ לאו דוקא ,דה״ה כל

ועי׳

לשון

הטוש״ע סי׳ קנ״ו ועיי״ש בב״י שכתב
מקורו ממדרש איכה.

לא ככנויים ובמדותיו וכו׳ — שבועות

ל״ה ,א׳.
כגון שמשיו וכו׳ — לכאורה י״ל דבשבועות

וכשתזכירם לצורך וכו׳ — הנה כן הוזכר

בגט גיטין ס״ב ,א׳,
לענין נתינת שלום ביום אידם .אמנם לענין
שיהא מותר להזכיר שם טומאה ,אסור בכל
ענין .ועי׳ במפרשי הטוש״ע מה שתמהו על

הרמ״א בסעיף ה׳ .ודברי רבנו צ״ע (הראצ״ט).
ולפום ריהטא נראה בכוונת רבנו ,דהנה שם
במשנה תנן דהנודר בשמו ומקיים בשמו
עובר בל״ת ,אבל בברייתא יליף מ״ושם

j

ם•

לרבינו

יונה

נג

היראה

רב .וכל דבר
לצורך בפני הכותי ,אמור בשפה רפה ובכובד ראש.
נבול וצד דבר ערוה לא ישמע על פיך ,כגון להזכיר זונה או כל דבר
נבלה ,כי שוחה עמוקה פי זרות (משלי כ״ב ,י״ד) ,מעמיקים לו גיהנם
והופכים לו גזר דין של שבעים שנה לרעה ,רח״ל .ואף השומעים ישותקים
רכא .ואל תחשוד
ונהנים בשמיעה ואינם הולכים משם ,נכשלים בדבר.

רכב .ואל
חברך ,כי שמא כשר הוא בדבר והחושד בכשרים לוקה בגופו.
תביא עצמך לידי חשד ,להיות נקי מה׳ ומישראל ,פן יכשלו בני אדם
רכג .ואל תהרוג
על ידך ,שיחשדוך הבריות .מחול לכל החושדים לך.
רכד .ואם עשו אחרים
כנה ,ואל תעשה שום דבר מאום בפני חברך.
רכה .ואם מצאת
לפניך ונמאסת ,מחול להם ואל יכשלו על ידך.
רוק מוטל ,הרם וסלקהו ,או כסהו ,ומחול לאשר עשה אותו ,פן יבוא
רכו .והזהר שלא ימצא טינוף על בגדיך
אחר ויכשילנו שלא ימחול.
או שומן או כל דבר מאום ,כי המתלכלך ואינו נזהר בנקיות משניא
אוהביו של מקום לבריות וחייב מיתה ,שנאמר (שם ח׳ ,ל״ו)" :כל משנאי
אהבו מות" ,אל תקרי משנאי אלא משניאי ,ויראי השם שאינם משמרים

עצמם בנקיות ,אומרים רואיהם" :כמה לומדי תורה מאוסים" ,נמצא שם
רכז .אל תשקץ נפשך בהשהית גקביך
שמים מתחלל על ידיהם.
והמשהה נקביו בגדולים ובקטנים עובר שתים" :אל תשקצו" (ויקרא י״א ,מ״ג),
מקור

לדובירו שטור לי בצד עבודת כוכבים
פלונית; "לא ישמע על פיך" ,שלא ידור
בשמו ,ובר״ט פ״ה מהל׳ ע״ז ,ה״י ,ובש״ע
שם פסקו ,דדוקא במקיים בשמו ונודר בשמו

לוקה אבל בהזכרת שמו לבד אסורא איכא
ואינו לוקה .אלא שהיה אפשר לומר ,דבלאו

עובר

בתרווייהו ,אלא

דלענין מלקות יש

חלוק ביניהם ,עיי״ש השגת הראב״ד וכ״מ,
אבל מלשון הר״מ מוכח דאיסורא גרידא

איכא ולא לאו .וטעמן של דברים ,לפי דבסוף
מסיק שם הש״ס ד״לא ישמע על פיך"
הזהרה למסית ומדיח ,וא״כ לא ילפינן מ״לא

תזכירו" אלא החמור ,דהיינו נודר ומקיים,
אבל הא דאסור להזכיר שם עכו״ם אינו אלא
מדרבנן ,לפיכך ס״ל לרבנו דמפני דרכי
שלום התירו ,כמו בשאילת שלום ביום אידם.
רב) שבת ל״ב ,א׳.
רכא) שבת צ״ז ,א׳! ר״מ הל׳ תשובה פ״ד.

היראה
רכב) שקלים פ״ג ,ה״ב! יבמות כ״ד ,ב׳.
פן יבשלו וכו׳ — שבת קמ״ט ,ב׳" :כל

שחבירו

נענש

על

ידו

וכו"׳.

ומטעם זה מסיק רבינו; "מחול לכל וכו"׳.
ועי׳ לעיל אות נ״ט.
רכג) חגיגה ה׳ ,א׳.
רבד) כנ״ל אות רכ״ב ,ועיין מגילה כ״ח,
א׳" :מר זוטרא כי סליק וכו׳
רכה! ראויים הדברים למי שאמרם,
רבו) שבת קי״ד ,א׳" :כל ת״ח שנמצא
וכו"׳; יומא פ״ו ,א׳.

רכז) מכות ט״ז ,ב׳; טוש״ע או״ח סימן
ג׳ ,סעיף ט״ז.
עובר בשתים — הנה לענין קטנים כתב הט״ז
שם דעובר בלאו ד״לא
עקר"׳ והוא מגמרא בכורות מ״ד ,ב׳ .אמנם
בדברי רבנו מבואר דגם בגדולים עובר
בשתים וכמ״ב כתב לאו ד״לא יראה כר
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יצא מן האר fאר״ש אשר  toיורש אותה
אשר
דבריפיזזכצז חן והיה פריל למאכל ועליה!
לתרופה י׳ו&ה מוסיף על הראשונים מה הראשוצים מסיני
אף אלה אסעי ומאי שצא רישאימאי שנאמיפא ,.
ידו פרש ש'ר על הכלל יעל הסרט ושפט גציק משפטים
♦שיים ואו את אמת משופה ומצופה צי״ג נפה * דין היא הדר
הרב המעל תיצי במה) מר צןשישא צמק״רר פשה

0ןרךן< אגצליה וצלל צמים אדירים ועסקיה
לקר'א נעכילא חייפא * אחיא מין מין נין
ינא כתני הקדש 5החכם השלם קליין המצייין ענותן צהלל
אין נוחייס עליו את ההלל כיזה״ר פיה□ יוסהי

1
מדחי ר\ו כן להרב המחבר
1להה יכה כה הכי כנח האב אמרת ה צרופה ♦
ניפס פה שאלוגימי <א אשי אחת ממשלת
1סולטאן/וצפן יי״ה
אדונינו ההלך
יתנשא מלכותי אמן
והוכה ת״י איש צעיר רנקפיל׳) ורנ/עיריא ללא ןדע לכהן
אימריא אשר דלפק נפשי מתולה ע מ ואל סורנאגס ה״י

וצדפק כדפוס השותפים ה״ה החכם המרומם  knיאודה
והיקר וצמחי חלקת מחוקק כה״ר
□לעי ה״י.
 TOצחק יצ״ו
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זיל $מר האחר! /שתי'
וחוגרי השוס' הנוי זק
גער הו־״ח ז״ל וחכ״ש לפשט דנריהי״מז"לגס לשיהר״א'
1ל גס למי לה ז״ל שתי׳ בעד הי"יו ז״ל ונם לחי המסעות
ויל כולהו חווי ואולי ואסור איך ז’ נקיים למלה וזהו ד״ת
לסברתם ודעתה"/ל כאשר יראה הרואה בדקדוק וה"וז היה
!רילע״ד להתיר בנייר ולוי יע״כ לא יחלוץ הר״ת והראלר
וכל הפוס' ליל כי.אם ד1קא באקו• דאין מ איס<ל דניות
ודאית ובנק בקטנה שעדיק לא ראתה דם ואי נמינגדולה

קכט

באעגלי יושר ואזכה להיוא מבעלי ימינה לצחת כי״י^אמ
ואומר דאין להביא יאיה לנ״י לפטויא אמייש נסנאדריד
»"« דף רל ו1ל המניף אינו חייב «ד שיפיש אא ה' בכל V
דנין את העדים בכינוי מי נגמר היין אין הורגא בכימי
אלא אוציאקבל האדם לחוץ ושיאלץ את הגדול שיינ״אס
וא ל אמור מת ששחעת סו׳ ואמרי' עלה כש״ס חרא עד
שיברך שם נשסמנ"הס אתי שמואל דאמי קרא ונוקב שם
בנקבו שא יומת וכתב עלה יש׳י ז״ל דוי* מנחא לא  V0אא
דדרשינן לעיל מהאי קיא דבתיצן שם פשט אלא איהי ס״ל
דאפי' אמר ית' השם לבד חייב על״י יע״ש וררל אגב'דאיתי
למרן ז״ל ט״ג מהי עיזשהקשאעל הר"א ז״ל דכה'יא פסק

דבעינן שס בשם ונטייה מהי מתרים פסק דהמקלל אני!
ומון כשתבעוה לינשא תכף טבלה לנידתה בהסירת  ,Iנקיים,
אינו חייב עד שיקלל נשם ס ,ימיה יע״מ והרב לחיית ליל
אלא שאח"ב נדחו זמן הנישואין לזמןמה דע״ז חששו רננן
לחיכה־ והצריפה ער־ ליישב ז ,נקייס מטעם שמא לא תיגיש
3ה' ממרים תירץ כאופן אחר דהר״ח '1ל לא מייל בדעת רגו*
ז״ל אלא ':0ל דתרי סילי רישינן מהאי קיא חד מדהדר קרא
הר״ת
נדס שינא לה ועלה קיימי !מפלגי ולדעת
שם
דל
מרן
ס"ל דלע״ה אסור חסו• יקיל בעיניו וכאיש
וכתב בנוקבו יומת שמעינן דיברך שם בשסומרכת' שט יחיד’
למדנו שאינו חייב על אביו ועל אתו עד שיקללם בשס וכאב
גלח כנז״ל אבל אט יהיה מון [שהאשה ההיא לא טבלה
הואז”ל שמבואר דבריו אלו למדנךק ברברי רש״י ן״ל«עין
וועולטלנדתהכיאם עתה היא סופית ן'נקיים לטהרתה
ועפ״זנלע"ר דיתיישב מה שהק' התוא' ז״ל כש"סדשבועא•
אגס להימול מ״ד ראשה זו בבר ראתהו• שניס אוגישניס
דף לי ע״א דייה בנקבו שס יע״ש ודוק והרב הבולל מוי
והיא יושבת בגית אביה ובתולה היא שמעולם לא טבלה
דודיה״י בסי פרי הארץ דףפ״ו ע”אבירר לו בדרך אחד
והרי היא כצידה גמורה דלע״ד יי' דכ״ע אזלי וסודי ואותר
ותוכף דבריו יציו דהאי תנא דס״ל רבעי' שיברך שם חם
לישא חון ן' נקיים לאין לחוש שנייה חמיה היא אף בעי ני
דהיינו לומר שיברך שם המיוחד בשם המיוחד !שמואל איל
«מא וארעא, .ונפרט אס ישמרוס נד״ת• ארסמ״ש מרן
דהאי שיברך שס המיוחד להשס המיוחד מקיא דונוקב שצז
גכ"מז"לנתי ,האחרון נער הד"מזול ימ״ל שדין נירה
הי מפיק לה וליפי ואקב שם דהיינו שם המיוחד להשא
»רא יש לה ונסירסה נירה הלא פסק קריית ואפי ,לת״ח
ואעי' בלי יחוד אסור לישא יע״ש
המיוחד והיינו הי אזי מות יומת גא*תרליה .בנקב |1שס
לפי זה הדין יוצא ממילא בלו שהאיש הלזה הוא
א’כ
ורריש ליה באם אינו ענין למקלל את אביו דנעיק שיקלל
אותו בשם המיוחד ובכן א״ש פסקי הר״ת "/ל <ש וראייס
ח״ה דכ״ש יק"ו יאסור לו ליסא ואפי' ע״י שומריגז
בקונטריס חדש הנדפס לחרב יר אהק ליי על הל״מ זיל
•יאו צל מה שכתב הרי לדעתו שלאר״ח דל דגירה אסורה
בה' ע״ז כסי הנז" שהניא תירו ן המי וכתב עליו חייל ואחו*
ליגשא כמ"ש צ"י מהי’ אמות אבל לדעת מין ז"לשפסק בי״ר
התעלה ליתא מכמה אנסי כמו שיראה הרואה יעיש ולא
"3סי קצייב ובאייה סיי סיא כהרא"ש ז״ל שחופה נידה נקרא,
פירש מאיזה סעם יש ציתות תירק הרב מר דודי ה״י
לכל דבר ומעשים ככל יום שכונסי' לחופה כנותה אך
דהרק עמו חדא דהרי מא יצא לירק בדברי
ולעד״ן
אין סייחלק אותם וכמ"ש הטור ס״קי קצ״ב ומרן שם א״ב
הר״ס ז״ל לומר דהאי שכתב עד שיברך שם בשם ,
י־.ה״נ גליד דמפורסס לבעל * כלתו בנידתה קיית׳ וישראל
דהיינו שם המיוחד לשם המיוחד והרי זה היפךכל חכמי
קדושים הם וחתזקריבאיסור נידה בכל חומרא דאית בה
*שיאל שעלתה הסכמתם לפרש בדעת הר״ס ז״ל דלאו נשם
ואף בי ע״ה די"לשאף שזי נקיים הללו הוא סופרת מהמת
המיוחד קאמי כי אם אפיי בכיסי סייל־ להר׳ימ רל יחייב
קימוד פ״ת אף לז‘ נקיים כניה הס וא״כ מ"די״ל דסותר
וכי 0״ר דלהולה! אשלי רברבי לא קוו ידעי לתימר כה״ג
לו לעשא כבל חזקת כלה שסייסה נירה וכאשר .הורן
וטעמם ונמוקם עמס דאיך אפשר לומר מקרא מנוקב שא
המורים להתר כי לעיידיש להם צר להתירם זה נלע*ד ואס
ה' נסקא לן שם נשם כמ״ש איהו יצ״ו מלאי לגומיל
שגיתי .אתי תלין והי יכפר בעדי וינחני במעגלי יושר ואנ»
איצטריך לומר שיניך שם המיוחד דאל״ה הוה אמיגא לאשי'
למק לאמיתת של תורה כאשי עם נשמתי ונפשי ורוחי נאם
שבירך צכיטי שיהא חייב לכך איצטריך לכתוב שם ה' לומר
איסקופה נדרסת לב נשבר אף נקרבי רוחי
הכנר
ראיס חייב עד שיברך את ה' והיינו לשם הזיה ברון הוא
הצעיר פנחס יוסף מזרחי ה״ט
a
ועוד דאין לומר כת יש איהו יצ״ו רמילת שם מורת Mb
העצם והביא ראיה ע"זמדררשינן מיניה דנעיקש־קלל אגס
בשם המיוחד ומינה ילשיק רגם שס יכתיב נקרא מנוקב
הי יהוא שם העצם יע״ש דלעדיין דאי/ראיה זו מספקא דיא
אעמייא לן ה<ון5ל אנ«
J
לדחות דהאי דמרביק במקלל אביו רבעי ,שם המיוחד אה״ב
ואמו ע״י כתב ולא בפיו
י
דממילת שם הוא רמפקינן ליה מ״ש לאו משם דכללאהוא
בלל אם חייב כמשפט הכתוב כתורה או יילמא לא ואין
דתיבח שם מורה ע״ש העצם אלא הייס טעמא משוס דכתיב
להביא לאיה מהעדאת עדים דשאני התם דכתיב ע״ס שנים
עדיה וגזרת הכתוב הוא ויבא דברך באורך וכיבדנוך  .ונקב שם ה' למפורש הוא ל הדייא במקרא דהיימ ש© ,
העצם דכתיב שם ה' ומכתה גם בחילת שם הכתוב כפסוק
ושכת״ה
בנקבו שם ע״כ צ"ל דה״נ שם המיוחד דאי לאו הבי קשו
הלא מראש ידעתי נאמני אין נמצא אתי
קראי אהדדי ובאם אינו ענק דראינן ליה למקלל את,אבי!
ידיעת כדרדקי דבי רב ומכ יש וק״ו להורו'
נמצא דאין אנו יכולים לואר דמעת שסדכתיב בקרא
גניירןיחיי הנפש תלויים בו האמנם לקיים גזרת מרן הוא
דזנ!קצ שם דהיינו לימי־ שם העצם ממילת שם לסוד כמ״ש
אנא יחיזנא ודבורו הקל עלי חונה רב הוא דאתד 4פוק
הרב מר דודי ה"יועוד ק"לזדאס נדגריו לא הו יל לש״ס לו«ן
הרין בה דין גומא ל• לצאת ממחיצת• ואנ;תפלתי.ינתט
מו+
א

הליכות כבודאב ואם
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אומת ■קרש .דזיב • ■ יולד - .ז׳קיז»י«<£ר.״מ »S־'p״) מזו  3ni>», toדשם כ־01
■,™, :א״מקנ  wי'.טקא ל;אכ «צא מ41א־ך •ז-וא
׳ קוא <א’כ היל׳יל מה חיל מקב( שם או .מת ג נלחודיה
ומה משמע רה־יל רכוליה קרח יתירו} הא אל1tדאי זה
מורס ונא דעיקרקושית הש״ס היא רמילת ה;נלחור מיות׳
1כ״ן היכן דעת! ש׳ י
הרג י ד אהרן ינ״ן .הביא תי' הרב־ לח״א ז״ל גכתב
 .גס
• עלה ומעתה מכל .לומר בדעת ויבינו דרי מנחם
נ'’ר יוסי פליג אתנא רברייתא דרי מנחם בר"ירריש לכולה
' שמקרא ר בנקבו שסיומתדחשס ית-ראדר־ש למקלל אביו
מזינת מקי! דרס לער שיברך שם המייחד נשם חן
הבנויים ימקבו אתם משסע בין בשם מהשמות ובין כינויים
אבל התנא דברייתא ס״ל דמציה קיא קרריש ליה לשס נשם
• 6״כ מקלל אב יו בשם מנ"ל בהכרה לות־ דלא ס״ל כר "מ
.ניר יואי והר"ס ז״ל איל כדעת ר"ס ב״ר .יוסי זהו ת״ר שיי
<צעי/־ ק’ל דמיהבניסל ’כתגר£ה לומר דר״מ נר״י פליג
'אוזגא דברייתא וכי תישא דהיינו מעמיה כדי לתדן קושיית
,ן8ר״ל הלא נלאו הכי :תיישב קו ,מר; ע״פ תי' הרב לח״ח זל
‘וקואדלעולם דלעזבר״י ותנא לברייתא לאפליגי אהדדי אלא
דהתנא דברייתא נפקא ליה עד שיברך שס נשם דהיינו אפיי
גבינו* מיהדר וכתב בנקכו ור״ח כר יי היק ,לו דלו יהא
• דמדהדר קרא גלמוד מעינן עי שיברך שם בשם כרעת התנא
אמנם ק"לרסיצתשס יתירא הוא «מה לי ותייק דלמקלל
.אביו הוא דאתא ואה נ דלתנא דברייתא כריית נר"י ס״ל ומס
ק הל*מ |ל פסק בסלהו ואתי שפיר מת שפסק דאפילו
בכינוי איי! מן וח"כ ל ללהרג יצ״ו להפליג ניניה'.בין התנא
.ונין ר*ס בר׳יי ללא צורך וכן נראה לעיר לדקדק דבר זה
ליו י״ה שם נשם כגון יכה פ*
►מדברי ר'£י |ל
את פ* או יקלל שם פ' את ע/יע״ש ח״ל כיכרי!  ifדאסר״ל
דכונת שם נשם דהיינו שם המיוחד לשם המיזחי  pהיל״ל
יכה יוסי את יוסי דזה הוא הכינוי השם המיוחד אלא ודאי
ןודשני בלישניה מקנן גדלת פי מנתו רצויה לומר דשם כשם
דנקמהש״ס לאו למימרא שס המיוחל נשם המיוחד אלא
אפי* בכינוי חייב ועלה קאסר שמואל דילפינן לה סרהדר
קרא .למכתב ננקט ,אלא דר"מ בר’י מק ,לו יש״ס מילת שם
יתירא ותיר־ן דמ<מריך למקלל אביו ורוק ועוד קל בדברי
הרב הנו שיחיה דחיחזי דרבריו סתרי אהדדי דנפי«ח אתריו
סתת לומר דבתירק הרב לחיית יתיישב זה ובכלצרבריו יצא
ליתן ברבר אחר להיפך מרע הראשונים ואשי אני אחזה
ליישב הכל קרוב צתי' הרב לח"ס {ל והוא דק״ל להי־״ס |ל
בהמנא דברייתא דריש לכוציק קרא דננקכז שס לדרשת
שם נשם ור״ס בריי ס״ל רהך קרא למקלל מביו □וא ראתא
ועד שיקלל( בשם ומינה דייק ר"נז נר"י ררוקא במקלל אניו
 TOדלא מחייב־ כי אס דוקא עד שיקללו .כשם אכל במברך
קת ה'לא בעינן עד שיברך שם התיוקד בשס המיוחד אלא
►אנשיי נכימי סחייבמשוס חומת וגדולת ית' שמו וכן מדוקדק
בלשון ינקע רימ בר״י לימד על מקלל אביו ואמו שחיט

שיהיה סעתהגיהדר אנפין צמה ששאל סרן ש•
־ דמס“שרש״י ז^עלסתנ׳' דהסגדף אי« חייב ער
שיפרש 0יז5השס דר״ל שיזכור את אשם אבל אס לא הוציא
שם י?*‘* fMשמע שם תצא ספי אחר וברכו פסוריע״ש
אין לי?£א ראיה לל«;את הדבר הזה לפפורא בקב'ש ו<ץי«
דז/אני התם דאפקיה קרא ואמר
I*.״״*

 *.amאמנם בליל ד,הכתוב משמם •קא •אתים מיא־זי
ומקלל עדיין הביעיא במקומה עותרת די״ל דגם בליי מקלל
מיקרי וחייב * גס אין להציא ראיה תסיומא דהה־א מתני'
דאי אמרת דליי הוי כמוציא בפה א״כ למה להו לכ'!ר
לשמוע ספי העדים ולהוציא את כל הא־ס לחו־ן כגמר הדין
 .כרקתני במתני' לימדו להו לעדים לכתוב ככ״י וכהני סבי
 .ואין לומר ומתני' איירי בערים שאינם יודעים לכתוב דס״ש
ק' רהי"לל דהיינו דוקא כשאינם יודעים לכתוב אבל אס
.*.רעים ב״י הוי כתוכיא בפה אצא ודאי זה חויה יס״ל
;'לתנא דמתני' דכ"י ליכא ביה ממשא הא כמי ליתא רי"לכמ״שמרן השואל ה"ידהתורה אמר‘ ע״פ ביעדים ודרשינן מפיהם
ולא מפי כתבם ואה״ב דבעלמא אפשר לומר דליי כתפיו
דמי ועלה בדעתי להניא קצת ראיה לומר דליי חמש  fאית
בית תעגברא דרכה בר נחמני דאמרי' בש״ס דנפל פתקא
משמיא כתוב בו כל הפורש יהא בנידוי מי יע״ש ועברו
רבנן עוברא וחששו לנתינת הפתקא ההיא ולא פרשו .עצמם
ע"ס  '1יחים הרי דליי הוא כמנכיאו בפת (ימי לבת קול
וא"כ הה"נ בנייר אלא רהא ודאי ליתא יי"ל דלעולם הכ״«
לא חשיב כלל נמה שסששו היינו סעמא משוס יאתרו עכ״פ
ליי של מיעלה כבר ביפו כשפתותיהם ואמרו כל הפורש
כוי ככתולבפתקא אלא דלגלויי מילתא כתבו את הדברים
החמה כשתקא ואייל אין ראיה לנייד ודחייה זו תהנייא למק
שהביא ליגרחיזה,.הח' אשי הריין המצויין כחהריי ערוך
ה"יירכ״י הוי כתיבה כדבור מהא דתנן פי״א ממעשר המוצי’
כליוכתוב עליו ק' קרנן כוי רי״א כולן שתות בני אדם
הס כו־ וע"כ לא פליג ר"יאלא משוס די״ל שתות בני אדם
הן הא אס כתוב בפייתו־ות‘ ובאופן שלא יוכל לומר אשתו ן
בוי נהיינו כג1ן שכתב פתקא והניחם שם וכתב פיחת א״ו
של שנה זו תרות' כ״ע לא פניני אע״ג דאין ערים ולא חיישינן
לגמלך ליש שלא אמרינן.הבתיב* לא מתני רודאי פהני ומי ני
ולפי האמור אין ראיה זו מספקת• דאה״נ דאלו כתוב בפירוש
 .תרומה מ ",ודאי דמהני אכל לאו היינו פעמא משוס
דכקיבה חשיבה היא אלא היינו פעמא משום דע״כ קרא
 .שס לתרומה ולמעשר כפיו ממינה זו לגלויי חילתא לעצמא
הוא ואה"לרכב״י לחור לא סהני כלל ורוק גס מאיש קתני£ו
בח"א סי' רייס וז״ל ועוד אני אוגןר דאפי‘ כתב 4כ״י אני
פ* מורה שקבלתי ליש נוי אינו כלום כיון שלא ביפא בשפתן!
כוי וע״ש הוסיף ירו שנית כאשר ירי הרואה גס מוהריב״ל
ק"א סי' מ"א פסק נחי לעניןנ״ש דאין בכ״י כלום ונסתייע
חת"שהר"ח ז״ל פ״ו דנדריס דשי שנשבע שלא לדבר עם
חנית כוי דסותר לכתוב לו ע"י ,כתב יע״ש גס נס"& ’,חכתכ
כן יע״ש גס עיין דקרב דבר  gghיצ"ומי״ר סי' מ״ט שהביא
להקת הפוסקים רנ"ל דכ"י אין נו מחש גס בסי' נ״א הסכים
כרב שגזר קרס ככ״י ולא הוציאו מפיו כלל דאין שוס
תמשות כחרס ההוא והביא מיש מוהרימ"־ן ז״ל וכיוצא בו
יעש"ב מכל החי לעו"ן דלנ"ר לא/פקא לן מידי דע״כ לא
הסכימו כל הני רטנתא דאין ככ״י סתש כי אם דוקא לענין
ג״ש ושבועה וחרם רדסי לשבועה דכתיב כיה תבפא והעלאה
משא"כננ״ד דלא הוציאו הכתוב צלמן דלישתמע מיניה
הצריך להוציאו .בפה וא"כ י"ל דאפי' אס קצלבכ״י אפשר
יחייב■ וכאלו קלל בפה מלא וכמ"שמרן המאל שיי ואייה
עדיין הספק כמקומו עומד ואף כי רא־תי לחרן הקיוש ז״ל
.באייה שיי ק"ך ס"ק הי שכתב 'ון"ל אפיי כתב בכ״י לסופר
שיכתוב ולערים שיחתמו לא יכתבו ולא יחתמו ער שישמעו
ססיו בק שהוא .פקח נין שנשתתק ובק שתדבר ואיני שיש?
כין שאים שיסע וחינו מדבר (יש סכשירין בנשתחק כוי יע״ש
 l'1iזה שורשו פתוח מת״ש פי מי שאחזו תניא כתב הסופר
לשמה
נ
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אדמת קדש  -ב מזרחי,

קוש- -ח״ב יורה
»וםת • r
־ לשמה סי«ןר* מ«ו מל עד שישמעו את קילו שי״א לסופר
כתוב ולערים חתמו ידייקינן קילו לאפיקי זה מדרג כר.נא
ד6מר מרש שיכול למר ,מתיך :הבתצכומנין ונותנין גס
לאשתו ימ״ש וככר הארכתי בקונטריס מה שלבני יתברך
!לשיבת האריכות לא אעלנו פעם אחרת בדיו ועיין
נהר״ב גט השוט |ל נסי' מ״ל שהסכים דבדיעבד מהני והרב
דתסג•
שש־(
׳*׳^חחדבחומת
׳■׳י
 .־ ------
□ר״ס1ל נסי' מ? העלה דאפילו בדיעבד ואפילו בתקוא
ליה כמלקות ובמקלל חבירו בשם דעביד חרתי לא יזסגי ליה
במלקות הלל לחית ולומר וכי לא ■פני נלאו הכי ׳והלא
לא ממי מידי כ"ילכל הנז בדברי סין  Hיע״ש
וא"כ ממנו קח לנ״דלותר דאין בכ״י חמש ופסיר ועטיר
מקלל חפירו בפי‘ דליפא מוציא שש״ל שהרי לא הוציאו כסת
הוא מעונשא דרמי אכתפיה ;רחמנא ונאס״ש וק"והיא
דתו ליכא כי אם צעיא דחבריה ואפי"ה מחיינו א״נ ע»
^והשתא אס לעגונא דאתתא דבכמה,מקומות חזינא דאקילו
שחבירו הזכיר את השם ית' יבשותעו הזכרת ה‘ מפי חביוו
קלל אתחבייו דגזה ליכא הוצאת שש״ל ואפי״ה מחייב
בה רבק ואפ"ה כתב הפר״ח זלראפילו במקום עיגון לא
,ה^
חמי כ"י ״ כ״ס וקיו בליד דאין לחיינו שיתה משום
מלקות א״כ הרי לן יהא• דמקלל ןחבירו בשם לאו מעם
את
גל
כתיבה דודאי דלאו כמוציא קללה בפה נחשב אמנם
דאיכא תרתי לריעומא אלא אפילו יאיכא קדא סשןוכואש״ה
זי ראיתי ש?ד הדוחה מוויה לראות לחייה גמורה באמור
חוקתיגן קרא דאם לא תשמור לעשות נמקלל חבירז qpx
אל• מה זו ראיה דע"ב לא אמריי דכ״י לא חהני כי אם דוקא
ולא במוציא שש׳יל וא"כחאיק״ל להמקשן ומה גס דהתרצן
לכיסין לענין שווי שליח נחקומו דהסנראנוטה דאין הסופר
למה לא שדן כה״ג אלא ולאיזה מורה דהיינוטעמא דמקלל
ואק הערים במקום כעל כי אס דוקא כשמצוה בפיו או
חבירו בשם וגס מקלל אנ״ו ואמו כשם לחייבים היינו דינן)
בהרכנת רחראה בגופו אבל ליי דאין מראה עופו ודאי
למוציא בפה אכל אס לא הוציא בפה נין ששמע ש״ת
דלא מהנקדאפשר דלצערה קא מכוון או אפאר דלשחוק
מחבית וקלל בין שכתב הקללה נכי'• כמלון דיק זיפשיטא
משה כן או לשוס סי'ולא נתכהן.לשוויינהו שליח משום הכי
דפטור מעונש דרמי רחמנא עליה זה היה נלע״ר לרון נציל׳
ודאי הוא דאהרי' לכ"י בגיטין לא ממי וכח״ש הרב ג״ב זל
מהך סוגיא דש״ס לפטויא והאלהיס האיר .את עיני וראית*
בסי'הא ס"ק כייו די"ד ריש ע"ד יע״ש באורך תשא״ב בנייר
לפשיטות ספק הלז בנקל הוא נפשט מדיליה במשחלבינקו)
דלא שייך לומר כל הניחילי דאברותא 3לפי שמיא מי איפא
מחלבא והא שאחקור בדברי מרן השואל שיז שכתב אן>
דודאי !עדיין ספקו של מין א •־וני אבי שיחיה במקומו הוא
הוא חייב כמשפט הכתוב כתורה וכונתו רצויה בולאי
די"ל דכ"יכה״ג דנ"ר דהויכחוציאו בפה אלא וחייב ♦ וכי
.הגמור ילחייבומיתה על כורחין צריך עדים והתראה 1ןן
היחא נלך לס״ש מרן זל בא״ח סיימ"הוזיל בס”קג' הבואכ
פסק הר׳יס בה‘ מתריס פ״ה יין א׳ וז״ל המקלל אביו ואמו
׳•
אץ
בריית אע״פ שאיגוקורא צריך לברך המהרהר כריית
נסקל כוי וצריך עדים והתראה כשאר כל מתגייבי מתות
קישו
צריך לכרך ע״כ וכן שלח אלי א"א הרא״ש בכתיבת ירי
ב״ר יע"שהרי יעכ״ס כדי לחייבו מיתה במקלל אביו ואמו
רהו"לבמעשה
דיש זבר לדבר לחיוב מהן פסקא למשמע מינה
י צריך ערים והתראה ועיקר דיני התראה בבר פירש לבו
החלטית
ראיה
וכקורא כתורה ב«״פ ולכסוף כאב ראינה
הר"ח ז״ל כיצד יתחייב על יד• המראה ובאתה אופן יהיה
אני
ולי
לרחיה
ואין ולאו ורפיא בידי עכ״ל ולא פירש טעם
.פי־יב דין בי וז״ל וכיצד ממרין בו אומרים לו ’סיוש !או אל
שיראה
לסי
בשש
מבדו נ״ל דהיינו סכגלזא דוראיליתדין צריך
תעשה שזו ענירה היא וחייב אתה עליה מיתת לד .א«
דצריך
ד״ת
דמתב
בהרג ט"ז ?ל ימ"ש להסכים לומצ דמ״ש
חלקות ואס פירש פעור  fitאם שמק או הרכין חראשג
למצל
כרי
תיבות
לברך דהיינו דוקא שמוציא מפיו קצת
סטור ואפי' אמר יודע אני פעור «י שיתיר עצמו למיתת
קיימא
לא
?ל
מרן
שכתב
מברכה לנטלה יע״ש הרי דדין זה
זיאמר ע״מ כן אני עושה ואח"כיהיג ע"כוגתנסיןצמ״ש
‘
שי
מארי
אבא
לי
כתב
משייה
לחסקכא דצ״ע הוא וכיון שכן
זיל וז״ל וגן אם שמק מדבעינן שיתיר עצמו למיתת «עון*
כנלע״ר
עסו
והדין
לציו*
דאין להביא ראיה
דתניא פ‘אלו הן הנשרפיןהתרובז ושתקכז*עלוהה״צ
קוזרני על האחור דעדיין צריך בשש נייר איכו השתא ניסוי
למיתה דחלקית נמקים מיתה עומר ילש הריקדסנאדכד*
אק דיש מקום להניא ראיה לפטורא לנ*ר ממקום אחר והוא
^ךעמיתהצריך שיתיר עצמו נפי'לאיתה ואי לא לא
סהאידגרסינן נש’ס דתמורק ס״א לבעייב וזיל המקלל
ומאמר שכן ניחן׳ אצן בנייר בתאי עסקינן אם סיירי
קנירו בשם חללאריא איר אושעיא אמרקראיאס לא תשמור
העדים כותב בפאקא קללה לאביו וא’׳נ אל תעשה 1w p
בוי והפלא כוי ופריך ואימא למוציא שש״ל וחי* תיגרע
עבירה היא וחייב עליה מימת *נייר ואיל ע״מ ק אני עושי
מקלל חבית בשם ממוציא שש"לאק נמיקאק״ל אימא
הא לא צריכא לסיסר דעל דבורו שאמר ע״ס כן אני ומשה
מוציא שש״ל תיסגי ליה במלקות אבל מקלל חבית בשם כיון
היא צלכד%שו 1הסיתה דהו״ל כאלו קללו כפה מלא ואף
דקעביר תרתי דקא מפי' שש״ל וקמצער ליה לחבריה לא מסגי
דכייי לא נחשבת מעשת ס״ח משיח שסתותיו תוא נלכד מריה
ליה במלקות ותי' לא חצית אסרת דכתיב לא תקלל חרא
מיתת על <ןוא״כ אי איירי כה”גפתימא לחיובי מחייב הוא
אא״כ למקלל חבירו כשם אוהרתיה חהכא דכתיב לא תקלל
בלי ספק וכי תיסא דאיירי דשמק או הרכין בראשו ברמיזה
סרס אלא א• אחרת׳לחוציא ש״ש לבטלה אזהרתיה מהיכא
דמשתתע דאינו עושה חשבון סהתרא? זו גס בזה כלע״י
ם' יע"ש והן עתה מפוגייא יש"מ זו ג״כ לפטור למקלל אכיל
דפשיטא ופשיסא דפטור היא לגמרי דהשתא אם בששמק
ואמו או לסבידו להאי כריגיה ולהאי כדיניה דהלא עינינו
או הרכין בראשו ואשיב ענד מעשה גמור דליבא לאסתפוק*
הרואית דבמקלל הכירו בשם הוה ס"ר לש״ס מעיקרא דאפי'
ביה עכ״ו כיין שלא התיר עצמו למיתה בפי' אפ״ה פטור
מלקות אינו מתכפר והיינו טעמא משוס דאית ביה תר ת*
«ב״ש וק״ו בנ יר דאיכא לאסתפוקי בליי אי דמיא למעשה
לייעיתאדמוציא ש״ש לנטלה ומצער חבירו וא״כ גלל דלא
והוי כמוציא מפי! א« לא דפשיטא דכינן דבשעיו ההתראה
"5ד לומר תרתי לרימוח' לפי שמוציא שש״ל ודאי ליכא דהלא
מזי שסק או הרכין בראשו אע"ג דאח״כ סיים לכתוב בל
לא הוציאו נפהואק כאן בי אס דוקא חדא לריעותא
מה שעלה ברעתו הרנג לחרף ולקלל את אביו בכ״י לפשיטא
מצ«י למנייה דודאי דסטור הוא כיון להוצאת שש״ל מר,
וסשיטא דססיר ג«ר מיקרי ואין לחייבו מיזות  51בך כנלע£
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אדמת קדש  -ב מזרחי ,ניסים חיים משה בן יוסף עמוד מס (260הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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נאמנו 1אלי לנאלתא אס ההתראה אעדיס הויא
•ו^אה נאורה אתי שפיר צתי כנייד לואר לאם המרו to
«א״ל פ"גז לן אל* עושה דליב כנן' ‘בהצז אעיקצא הך
* התראה אפשא לזמר דאינה התראה דהלא אדיין אפשי־
לימי* יכ"ילא היו כמוציא קללה גסה וא"כהוייל התראא
ששק והתראת ספק לא שפא האראה וכאיש הר"«ן ?ל פייה
' דשצועות יע״ש וא"ל איך אפאר לחיינו ע"י התיאא  Hושית
שפתותיו מז״ל
 01אצלי אאוו* לו דהא ודאי נורכא היא דהלא אעיקרא
קשיא לי .ינבל לאו^שא׳ין צו אעשה אין לוק׳ן עליז
״**־ ואס ק במקלל אביו סאי טעחא *0צ
י גבן נמיחקללעצאו אז אבירו או צשיא או דיין דקי״ל
שלוקה <ט הא לאו שאלית אוא אלאודאי צ״ל דיחידיש' הוא
0חיראהאורה נבל אלו לחיייונילהו אן* דליכא א«שס כלל
'וכא״ש ארן בכ״ת 1ל שבי? היו סנלדרין דין ד' יפיש דחיד׳זש
:הזא מוצא יאיהו גופיה א׳ן בו מעשה תיקרי יעליל אחייב
זוא״כ ניז גליי אף דנימא דאה גז אעאא ת״ח לא נרע ממקלל
גסה נופיה דקי'יל רלול}ה וא"גהה"צ בליידי״ל דשויסהם
יגמולדאעיקראיש לואר דעדיף תיקיי ליי חהקלל נאה והוא
כאיש היב ת״ל }ל בהי מלוה הלכה שש ממ״ש ליישב ת״א הרב
מי שמואל אדהיאך •תחיינו העדי ריבית והערב הלקות
=דלאו שאנ'מ היא יתיר׳ן האיל ? 5רציזן שחתמו בשטר הו*
5או שק נו תעשה שהחתימה היא התעלה וכן צאי עלב כוי
ועוד תירץ דאף שלאחקחנ בשטר אפשר שלוקיןאע״ג דהוי
$ו שאב״ח משוס ימשכחת לאו זה על ידי תעשה אף נדליכא
מעשה צוקיי וראיה סח״ש רביצו פ? משכירות יאס חסמה
קול צוקה ותמה עליו הייה זלדהאלאו מאבייס הואותי'
ימאני חסימה מן שישנה כמעשה גמור אף בחסימה בקול
הואי במעשה והקשה ההל לח״מ |ל יא״כ מאי סריךבלס
מעדים זופמין לחסימה הא בעדים זזממין לא משכחת תעשה
ות«'לפי ח״א רבעו פיינו מהלכות ע׳־ות משמע דאיס יכול
להעיד כליי א״כ עיייס תמחץ נמי יכול להיות כמעשה שיכאוי
עדותו והוי החסימה כו‘ יע״ש באורך הנלקט תדבייו ולהוא
דכתיבה חשיבה יותר קול האשד יראה הרואה וא'כ הה*נ
גנ*ד«״ל דכי,ןדמקללגופיה לאו שאב״ס מיקריודאי דאית
*לן לומר ריתק לכל הלז כדברי הרב הנ 1דאחשבינהו לאיצהו
!ופיהו כלאו שיש נו מעשה תטעם הכתיבה דהוי חעשהא״ה
הה״נ כנייד דשויסהס ודינא חדא איע להו וא״כ ככחיאן
כחי מתה לואר דאכו העדים התרו בו והוא ענה להם ע״<
<ן אני עושה ימיטא דחייב חיתה הואולית דפייקלה מיניה
וברשעי יאות קריגא מה ,גרס אס לא עלה להם כע״פ כי
אסשתקאו הרק בראשו בזה י־אי דסשור וברכתיכנא לעיל
את זה נלע״ד וחחוינא קידה למיין השואל שיחיה ארוני אבי
הרא״ש ה"יבני״ק ובהגלות בנלית מיי אלה את אשר ינחר
בו יקריב אליומאס שליתי אתי חצין משוגתי והי ימו* בער"
1אס לב נשבר”גקרביאף רמזי הצעיר פנחס ייסף מזדיף

הימן ט הכבות מילת
שאלה

1

מעשה שהיה כך היה באח רשום שהיה

לו אהוב כ"כשניס ונולד לו נןזכר ונשא!
צנ« ונתלו לבן הנולרלו לת״ח הכל לואלו וכן עשה והצליון
ןכשמלי לוח אני רוצה לחמי גושלתתז לו למולו כ• אס
הציני לתת *יזו לאיש אחר ות*ח ואזי צווח ככדוכיה
{אמו■ לו פה מצאת « toל להפקיע זכותי אחי זכיתי מ
 psgwgהאי זעןךתר״צה^י^הנזיואיל שבימיהתימר

לאא

א(ה לפזלרונם־אאל
צל.נס אא
3ב' אבטיח לב
שצולל <נ1אחי שנן אין מתה נהל נו מנהג רמאית זה למתל
לאיש אחך ואבי הק אצל נותן לו כחף סוררת וממאן הוא
לתת! לת״ח הנן' לאו צו כי טוען ואיחר שלאיש ה1ה שציונו לו
י תשה עמו ריב טונות והן עיזה רוצה צשלס לו הטובה הזה
ועוד טוען לו שאין מחזקה מאחי שעליין לא מל לו שלשה
גלים בי אם אחר והת״ח הנן' היא טוען שלעלין לה
 '1צ• אס נפעא א' תיקרי חחזיק^עוד דאפי' אא״ל דלזזקה
ןו' נריעא היא מ"לו הוא קורם לכל אלם מצד מה/כות שי״ל
הקודם ועוד אצי פל ההגטתית הח3 ,קבטיחו ושארית
לאין לן הונאת דברים
ישראל לא יגלמו עילה ולא ידברו
גדולה נאו והן עתה יור« האורה עם ח• משניהם הדק
פחו ויבא דביך בעט תופר נאר היטב ע״פ דה”תוכיבדנוך
ויבא שכמ״ה
יע״ה ונסייר וליקלהו תמן יתנינןפ״ב
 .דניטין דף ל* «״א ואלוה מעות את הכהן
ואת הלוי ואת העני להיות אפריש עליהם מחלקן תפריש
עליהם בחזקת שהן קיימין כוי ובגמרא ואע״ג דלא אים
ליייה אר״י במסרי כהונה ולויה ישמואל אמי ',במזכה להס
מ״י אחל עולא אמר הא תניר״י היא דאת' עשו את שאינו
זוכה כזוכה כלהו כרב לא אמרי במכירי ל״ק כשמואל ל״א
נמזכה ל״ק פעולא כי‘ כיחידאה לא מיקמי ועוד שם כריית’
וקתנינה ואס בא לחזור אינו חוזר יאר״ת שסלא ש«
אלא כע"הב בכהן אבל כהן כבע"הב אס נא לחזור חומי
יתקגתן לויחעות ולא משך הימנו סירות יכול לחזור בו
«ייכ והלה בהך סיעתא שהביא לדבריו מההיא דתצן נתן לו
• מעות מ ,החי הרשב״א ז"ל הביא דבריו הר״כ פני יאו5ע
ז"ל עלה דמאי ראיה סייחידהא מסקי ,שם נם'הזהב דף
מ"ט ע״ב דהאי דמעות א״ק ה״ט שלא יאתר לו לשרפו חיטיך
'בעליה* ומהאי טעמא אמריי שס דאס הימה עליה של לוקס
מושכרת למוכר דלא שייך ה״ט דהדין הוא דמעות קומת
וה״ה למי אס היתה של מוכר מושכרת ללוקח דצשם אמרי,
דמ״ק ואינו יכול לחזור בו <א״כ ה"נהרי הסירות מונחים
נרש<ח הלוקח ולשלמא לשמואל יאמר דאיירי במזכה «״«
אחי א יש דנישות המוכר הס אבל לרב ועולא קי
פני יאושע יחל״א תי* לזה וילרדרב ושמואל
והר״ג
ועולא לא פליגי אלא דמר חוקי לממני' נהס דרם
ועולא אע״ג דמוקי בחכיריא״נ עשו את שאינו זוכה כוי
היילו לענין דאס החלוה יתנס מדעתו לכהן וחצה לעמוד
כדיבורו דחהני אם איירי במבירי וא״נ מטעם דעשו את
שאינו מ' אנלמודו ואזלידאם המלוה ירצה לחזור כודיכול
לחזור כל זמן שלא זיבה לו ע"י אחר אכל אס זכה א ע״י
אחי כ״ע חורו דאינו יכול לחזור מ המלוה ומאחר שק הך
דקתניבבריית' דאינו יכיל לחזוי בו במזכה לו ע"יאחר איירי
ודינו של רב פפא נהכי איירי דאליתה אין אפשר לומר
דהכהן יוכל לחזור מ זבע"הב לא ימיט רהלא לימא הכע״ה
כסות שאתה מזי נס אני אלא ודאי כמזכה אייר• דאז
דוקא הכהן יחזור בו וגע"הב לא וכיון דבמזכה איירי אייב
הרי הם נישות המוכר ולכך מהן שהיא המוכר יכול לחזור
נו לא הבע”הג מאחי דכנר זיכה לו ט"י אחר ?תי שיחל״א.
יע״ש ולע״יאחר הקילה כד״ת לא יכולתי הבן דהן לו יהא
בדבריו רכמזכה איירי וכ"ע מודו בהב» מזי ם״מ עיקר
תמיהתו של האשנא היא בראייי רב ספי דאייתי מההי ,רתק
מ’ דאינה ראיה כיין דהכא לא שייך טעמא דנמר« חטיך
אףדא״רישזיכהלו
נעליה ביון ךהריה 0ברשיח
ע״י אחי חזר הוא הלוקח וזכה כהס כשביל הכהן ובקופת'
^גס ן״ ,0ו3י»  ppטעמא דגשיפו לא ש״ך ,
דידה

השובה

---------
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אלמנות וכניכם יתומים .כהווייתן יהיו עד עונס יהיו אלמנות היוח ויתומים חיים שנשארו
באלמנות ויתמות ( :כר) אם כסף הלוה .החיוב הוא דוקא כסף ולא פירות סאה בסאה
כדי שלא יבאו לידי ריבית  :את עמי .עמי קודם ט' י את העני .העני קודם לעשיר :
עטך .עניי קרוביך קודמין לעניים אחרים ועניי עירך קודמין לעניי עיר אחרת שהן אינן
עמך  :לא תהיה לו כנושה שאסיר לתבוע כשאין לו ויהיה דומה לן כמו שאי; אתה
נושה בו כלום • או אתה יודע כשתדחקנו שישנה לך אזי יהיה מוכרח ליתן לך רכית זה
אסור מטעם המבואר  :תשיתו; .לשון רבים לרבות ערב והלוה והסופר .ולשין נשך כמו
עיסות הנושכות זו בזו שנתלש מעט מעיסה אחרת ונדבק בה כן כאן תולש מעות של
אחרים ונדבק במעותיו .לא תהיה לו כנושה לא תשימון עליו נשך .כתוב כאן שני לאוין במלוה
ובסדר כהר כתיב ג״כ שני לחוין במלוה ועוד לאו חמישי במלוה ולפני עיר לא חתן מכשול הרי ה׳
נאוין במלוה ובלוה כתי׳ בפ׳ כי תלא שני לאוין ונ״כ לאו דלפני עור הרי שלשה לאוין בלוה :
(כר ).אם חבל תחבל .לרבות בין שחבלו ברשות ב״ד ובין שלא ברשות ב״ד :ער בא
השמש ולהלן נאמר לא הבא עליו השמש להחזיר כסות לילה בלילה וכסות יום ביוס :
(בו) כי היא כסותה לבדו היא שמלתו לעורו כהות הוא בנד עליון ושמלתו הוא בגד הסמוך
לבשר ■י ישכב .הוא כר וכסת :לבדו .לאפוקי אס יש לו ב׳ כלים דהיינו כר וקרדום לקחת
בלילה קרדום ולהחזיר הכר ולהיפך ג״כ כנ״ל להחזיר הקרדום ביום ולקחת הכר ■ והיה כי
יצעק אלי ושמעתי .אע״ם שהוא חייב לך אעפ״כ ושמעתי ו כי מנון אני .כי אתה צריך
להתנהג אתו ברחמנות ולית; לו מתנת חנם כמו שאני נוהג במתנת חנם עם כל בריחי
עולם(] :בז) אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר ■ קללה היא לשון בזיון • ודרך הטבע
יהדיין אינו עושה עוולות כ״כ וממילא אין העם אוררין אוהו רק מבזין אותו לפעמים לכך
נאמר בו קללה לשון בזיון  .ונשיא הוא בהתנשאות והתרוממות ולפעמים הוא נוהג
בעוולה לפי העת והשעה והעם אוררין אותו לכך נאמר בנשיא לא תאור י■ בעמך .בעושה
מעפה עמך .ובקללה ובזיון לא הוצרך נכתוב בעמך בעושה מעשה עמך דמסתמא בוררין
דיין הגון אנשי אמת י״א שונאי בצע« ונשיא בוא״ו לרבות בשניהם האיסור בקללה ובארירה:
(ברז) מלאתך ודמעך לא האחר .משוס דכחיב דגן ותירוש שהוא לח ויבש לכך כתיב
מלאתך הוא יבש ודמעך הוא לח .מלאתך זו בכורים אחר תרומה .ודמעך זו תרומה
אחר מעשר  :בכור בניך חתן לי .הבכורות יהיו לי לשמש אותי( :כט) כן תעשה לשורך
לצאנך • דאיתא בבכורות בגסה מטפל עצמו נ׳ יום ובדקה ל׳ יום  .ומכאן הוא נלמד
דוכן תעשה לשורך קאי על מלאתך הוא גסה העשה כסו בכורים שמן האביב עד העצרת
הוא נ׳ יום .וכן תעשה לצאנך קאי על בכור בניך והוא דקה תעשה כמו בבכור בניך
שנפדה לל' יום :שבעת ימים יהיה עם אמו  .ס״ד שתהיה אמו בחיים דוקא כתיב התם
החת אמו שלשון תחת פירושו כמו במקום אמו שמתה .ואי לא נאמר עס אמו ה״א דלא
היתה עם אמו מעולם ת״ל עם אמו שתהא עכ״פ איזו שעה עם אמו שהיתה אמו קיימת
שעה א׳ בעת לידתה :ביום השמיני תתנו לי .ובסדר אמור כתיב ומיום השמיני והלאה
ה״א לא כמיני בכלל ת״ל ביום השמיני דאף שמיני בכלל הוח .ואי לא נאמר ומיום
השמיני והלאה ה״א דוקא ביום השמיני כשר ולא יותר לכך נאמר ומיום השמיני וכו׳
דאף ביותר משמיני כשר ( :ל) ואנשי קדש תהיו; לי .אנשים המתנהגים עצמם בקדושה
תהיון לי .שלי יהיו :ובשר בשדה טרפה • אין לי אלא בשדה נאמר להלן נבלה וערפה
לא תאכלו סתם בין בעיר בין בשדה  .אלא מהו בכדה דבר הכתוב בהווה  :לכלב
השליכו; אותו .כמומר בהנאה .ודרשו בגמרא אותו מותר בהנאה פרט לחולין שנשחטו
בעזרה .ולכאורה מה שייך כאן בענין זה למעטו .ונראה שדרשו בגמרא מפסוק הנ״ל אבר
שיצא חוץ למחיצתו נחסר  .ועוד דרשו אבר שיצא חוץ לעזרה .ומעתה הטיבו אשר דברו .אותו
חבר קדשים שיצא לחוץ לעזרה מיתר בהנאה  .אבל להיפך דהיינו חולין בעזרה אסור
בהנאה

אדע
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בהכאה ושפיר מיעטו מהחי קריז דחולין בעזרה חסור בהנאה :
(א) לא השא שמע שוא .אס הוא מרומה .וגס לא ישמע דברי בע״ד קודם
לחבירו :אל תשת ידך עה רשע .אפי׳ שאומר אמת רק שהעד הוא רשע :קך חמש .
אע״פ שסעד הוא צדיק והענין הוא חמש ושקר ( :ב) לא תהיה אחרי רבים לרעת  .שעמו
תהא רוב אס הס קשר בוגדי־ לרעות  .ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים אע״פשבלא
עמו הן רוב ולא יהא דבריו כלום נגדם .ולא תענה על רב דמתחילין הדין מן הצד דהיינו
מן הקטן .לנטות  .שיהא באופן שיכול להיות הטיה אחר הר.ב ולא ב״ד שקול .לאתהיה
אחרי רבים לרעות  .דבדיני נפשות אס רק א' יותר מרוב אין הולכין אחריו ■ מניין שאש
יותר מא' יותר מריב שכולכין אחריהן בד״נ כתיב אחרי רבים להטות  .אך דאיני יודע
עדיין כמה יהיו יותר מרוב אם שנים או שלש או יותר .וילפינן ממ״ש בסדר שופטים לא
יקום עד אחד וגו׳ ע״ס שנים עדים יקום דבר אף כאן בדיינין אס א' יותר מרוב אמריק
ל׳ית אחרי רביס לרעות דאין הולכין אחר הרוב אבל אם שני דייני; יותר מרוב אף בדיני
נפשות הולכין אחר הרוב כי בעדים מצינו חילוק בין א׳ לשנים אף כאן חילוק בין א׳ לשנים:
(ג) ודל לא תהדר בריבו .ולהלן הוא אומר לא תשא פני דל וצא תהדר פני גדול ולא
כתיב הדור בדל .וכאן הזהירה תורה אף מהדור בדל דהיינו שלא תאמר אזכה את הדל
כדי שיתפרנס בכבוד ע"ז הזהירה התורה מהדור בדל .בריבו • דוקא אבל דבר שספק לך אם
שייך לעניים החן לעני שספק לקט לקט( :ד) כי הפגע שור  .אין לי אלא שור מנין לרבות כל
הדברים ח״ל וכן תעשה לשמלתו ולכל דבר אשר תאבד ולמה נאמר שור לרבות כמו שור שהוא
תועה ודרך אבדה כמ״ש בגמ׳ פרה רצה בין הכרמים כו׳ .השב • אפי' מאה פעמים :השיבנו.
לכל מקום אפי׳ לרשותו ולאו דוקאלידו :רו .אפי׳ הוא עצמו תועה מחויב להשיבו על דרך
הראוי :אויבך .גם לכל אדם מצוה כך אך בזה השמיענו דראוי לכוף את יצרו(:ה) כי
הראה .בגמ׳ דלא ילפינן כי תפגע דהיינו טעינה מכי תראה דהיינו פריקה .צ״ל שלא
תראה כנאמר בכי הצא בטעינה .כי תראה חמור שונאך .כאן מיירי בפריקה  .והתם בסדר
כי תצא מיירי בטעינה*) :רובץ • ולא רבצן :החת משאו .משא שיכול נעמוד גבה ■־ עזב
חעזב  .אפי׳ מאה פעמים :העזב עמו • שלא יאמר הואיל ועליך מלוה אם ר ונך לפרוק
פרוק ה״ל עמו דוקא ( :ו) לא הטה משפט אביונך .אביון האמור כאן הוח אביון במצות.
אף אם הוא אביון במצות אכור להטות במשפט :בריבו .אבל אתה רודף אותו בשארי
רדיפות אבל לא להטות משפט ברעו :וי) מרבד שקר הרחק .אף אם אתה יודע שהדבר
אמת ואין רק עד א׳ ולא יתחייב רק שביעה לא תאמר שגם אני אעמוד שם כדי שיהיו
שס שני עדים ויהיה מחויב לשלם תרחק מדבר זה שהוא רק דבר שקר :ונקי • זה שיצא
חייב בדינו אם אתה רואה עליו זכות וגם צדיק דהיינו שיצא צדיק בדינו אע״פ שהוא
רשע אל תהרוג .וא״ח וכלא הוא רשע ואמאי לא אלמוד עליו חוב לזה אומר כי לא
אצדיק רשע אותו שהוא רשע אני לא אצדיקנו ואני אחייב אותו אבל אתה מוזהר אף שהוא
רשע ויצא צדיק בדינו ואתה רואה לו חובה אין אתה רשאי ללמד( :ה) ושחד לא תקח
כי השחד יעור עיני חכמים .דהיינו שמעווה הדין כדאמרינן אי בעי עטין הכי ואי בעי
טעי; הכי :ויסלף דברי צדיקים .דהיינו דברי בע״ד שמדומה לו שבוודאי רשע אומר
שקר .ויסלף דברי צדיקים .ע״ד כמבואר בישעי' ע״פ מצדיקי רשע עקב שחד וצדקת
צדיקים יסור ממנו .כי כנה אם פ״א הטה את הדין עבוד שוחד מוכרח הוא תמיד לפסוק
כן הדין אף בפ׳יא בלא שחד כמ’ש שם .וז״ש כאן ושוחד לא תקח כו׳ ויסלף דברי צדיקים
שמוכרח תמיד להטות משפט כזה בפעמים אחרים ואף אס יהיה צדיק בדינו מוכרח הוא להטות
וזכו צדיקים לשון רבים :בי השחד יעור פקחים • ובסדר שופטים כתיב יעור עיני חכמים.
דהנה הדיין צריך לדו; ע״פ התורה וע״פ השכל וז״ש בגמרא דין אמת לאמיתו דהיינו אס
בא
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הוא משום לתא דהמקולל ,דהמקלל מזיר!
ומדביק מארה וצער לחבירו ע״י הקללה.

סימן קפד

כדין מקלל עצמו ודיזכירו
הנה ביסוד האיסור לקלל את חבירו
נחלקו הראשונים ,דהרמב״ם כתב

 )3וברטביים (שם הלכה ו) כתב וז״ל" ,וכן
שאר העם אע״פ שמחל
המקולל מלקין את המקלל שכבר חטא

"כל המקלל דיין מדייני ישראל עובר בלא

ונתחייב" ,עכ״ל הרמב״ם .ובביאור הדבר
דלא מהני מחילת המקולל ,כתב הכס״מ

אחד מישראל לוקה שנאמר לא תקלל חרש

(שם) ,דנראה דהטעם בדברים הוא ,דחיוב
המלקות הוא משום דחטא למקום ,ולכן אינו
יכול למוחלו .וביתר ביאור נראה ,דכונת

א)

(פרק כו מהלכות סנהדרין הלכה א) וז״ל,
תעשה ולא דיין ונשיא בלבד אלא כל המקלל

ולמה נאמר חרש שאפילו זה שהוא אינו

שומע ולא נצטער בקללה זו לוקה על קללתו

ויראה לי שהמקלל את הקטן הנכלס לוקה
(הרי הוא כחרש)" ,עכ״ל הרמב״ם .ומבואר

בדברי הרמב״ס ,דיסוד האיסור במקלל חבירו
אינו משוס לתא דהמקולל דמצטער המקולל
במה שמקללים אותו ,דהרי כתב הרמב״ס
בהדיא דבחרש הגס שאינו שומע "ולא נצטער
בקללה" בכל אופן לוקה ,והיינו משוס דיסוד
האיסור במקלל מבירו הוא משוס לתא דהמקלל,
ולכן לוקה הגס שחבירו אינו מצטער מהקללה.

ובסהמ״צ לרמב״ם (מצות ל״ת שיז) הובאו
דבריו באור שמח (שם) ,האריך
לבאר כיסוד הנ״ל ,דאין החיוב במקלל חבירו
מלתא דהמקולל דמצטער מהקללה ,אלא יסוד
החיוב הוא מלחא דהמקלל ,דזהו פחיחוח

בנפש האדם ותכונה רעה להתרגל לעשות
פעולות כקללה] מחמת הכעס .ומה״ט גם

בחרש ,וגם במקלל עצמו לוקה ,דמחרגל לקלל
מחמח הכעס .ועוד כתב באור שמח (שם),

דיסוד שיטח הרמב״ס דיסוד האיסור הוא
מלחא דהמקלל ,הוא בביאור הסוגיא בחמורה.

סימן קפד

הכס״מ היא כמש״כ האור שמח (שם) ,דכיון
דהרמב״ם ביאר בסהמ״צ דהחיוב בקללה הוא
מלתא דהמקלל דמתרגל לתכונה הרעה לקלל
מחמת הכעס ,לכן לא מהני בזה מחילת
המקולל .והיינו דדברי הרמב״ם דלא מהני
מחילת המקולל ,הס לשיטתו דאין האיסור
משום המקולל אלא משום המקלל ,ולכן לא
מהני מחילת המקולל.
ג) אמנם מדברי החינוך נראה דפליג על

וכהמשך הדברים מביא החינוך ,דהרמב״ם
כתב בטעם האיסור של לקלל
חבירו הוא משוס שלא יתרגל המקלל לנקמה
ולכעס .וכתב החינוך ,דנראה מדברי הרמב״ס
דסבירא ליה לרמב״ס דבקללה אין מגיע נזק
למקולל ,ולכן פירש דיסוד האיסור הוא משום
שהמקלל מתרגל לנקמה וכעס .ומסיים החינוך,
דכל דברי רבנו ןהרמב״ם] נקבל ,עם היות

דנראה יותר מה שהחינוך עצמו כתב.

ונראה להוסיף ולומר ,דלדרכו של החינוך
דיסוד האיסור לקלל חבירו הוא
מלחא דהמקולל דניזוק בזה ,לכאורה צריך
להיות הדין דכמו דלענין מזיק גופו וממונו

'v

של חבירו מהני מחילה,
על ההיזק שגעשה לו
המחילה וליכא מלקוח
ורק הרמב״ם לשיטתו

\

VV

ה״ה כשמוחל לחבירו
ע״י שקיללו ,מהני
בכה״ג על המקלל.
דיסוד האיסור לקלל

הוא מלתא דהמקלל ,סבירא ליה כמש״כ לעיל
דלא מהני מחילת המקולל ,אבל לדעת החינוך
דיסוד האיסור לקלל חבירו הוא מלתא
דהמקולל ,נראה דמהני מחילת המקולל.

הרמב״ם ,דהנה כתב החינוך
(מצוה רלא) ,דדעת האנשים לחשוש מהקללות,
ואומרים דקללת בני אדם עושה רושם במקולל

ד) והנה האיסור של מקלל עצמו נלמד

ומדביקה במקולל מארה וצער ,וזהו גס שורש
האיסור לקלל חבירו ,שמגעה אותנו התורה
מלהזיק לשני בפינו ,כמו שמנעה אותנו
מלהזיק לשני במעשה .ומרחיב שם החינוך
בכח שיש לאדם לפעול בפיו ,שכיון שכח
הדיבור שבאדם זה חלק עליון ,ניחן כח רב
לפעול ע״י הדיבור ,ושככל שהאדם יותר
צדיק וחסיד ימהרו הדברים לפעול .והיינו
דלדעח החינוך יסוד האיסור במקלל חבירו,

מהקרא בדברים (פרק ד פסוק
ט) "השמר לך" ,ולכאורה משמע ממה
שהתורה אומרת "השמר" ,דע״י שמקלל את
עצמו יפגע ויזיק לעצמו ,דאל״כ וליכא שוס
נזק לעצמו ,מה שייך לומר אח הלשון "השמר
לך" ,הרי ליכא שום נזק לעצמו .ויש לעיין,
דלשיטת הרמב״ם שכתבנו לעיל דסובר שבמקלל
חבירו הקללה אינה פועלת שוס נזק לחבירו,
איזה לתא דשמירת הגוף איכא במניעת
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הקללה על עצמו ,הרי לכאורה כמו שאינו
מזיק בקללה כלום לחבירו ,כ״כ אינו מזיק
לעצמו ע״י הקללה [אלא רק מתרגל לכעוס],
וא״כ כיצד נלמד האיסור לקלל עצמו ממה
שצריך לשמור _ על גופו.
וכדרך אחת נראה לומר ,דאיכא חילוק בין
יסוד האיסור לקלל עצמו לבין יסוד
האיסור לקלל חבירו ,והיינו דכל מה דכתב
הרמב״ם דליכא כח להזיק ע״י הקללה ,הוה

דוקא לענין קללת "חבירו" דאין כח בפה
האדם להזיק לחבירו בפיו כיון שזה כלפי
אחר ,אבל לענין האדם על "עצמו" בזה
מודה הרמב״ם דאיכא כח בפיו להזיק לעצמו,
ולכן מישך שייך לענין מקלל עצמו לומר
"השמר לך" ,והיינו שלא לפגוע בעצמו.

אמנם ברמב״ס עצמו לכאורה אין שייך
לומר לכאורה הדברים ,דמון דסובר
הרמב״ם דליכא לאו נפרד על מקלל עצמו,
אלא מקלל עצמו כלול בלאו של מקלל חבירו,
נראה יותר לומר דגדרם מד גס של מקלל
חבירו וגס של מקלל עצמו ,דהרי כלולים
שניהם באותו לאו ,וא״כ שוב צ״ב איזה
חיסרון שמירה איכא במקלל עצמו .ובדעת
הסמ״ג הובאו דבריו במנח״ח (שם סוף אות
ה) ,דסובר דלמקלל עצמו איכא לאו נפרד
ואינו כלול בלאו של מקלל חבירו ,מישך שייך
לומר מש״כ דאיכא חילוק ביסוד האיסור בין
מקלל עצמו דהוא משוס דמזיק את עצמו,
לבין יסוד האיסור במקלל חבירו דאינו משוס

דמזיק את מבירו.

ה) ובדרך שניה נראה לומר ,דסובר הרמב״ס
דמה שכתוב בתורה "השמר לך",
אין הכונה בתורה כמש״כ לעיל להשמר שלא
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יזיק אח גופו ,דהרי לדעת הרמב״ם ליכא
שום נזק לגוף בקללה ,ולדרן זו גס במקלל
עצמו ליכא שוס נזק לגופו .אלא סבירא ליה
לרמב״ס שכונת התורה דהאדם ישמר מלעבור
"העבירה" ,וממילא שייך לומר לאדם להשמר
מלעבור העבירה לקלל עצמו ,הגס דלא גורס
שוס נזק לגופו .וכשהצעחי הדבריס לגאון
הגדול ר׳ חיים קנייבסקי שליט״א כתב לי,

דחפום לשון האחרון שכתבנו.

לוקה ,ומסביר הכס״מ משום שאיכא לקטן
בושת ,וזה שייך מחמת שהחיוב על מה

שביזהו ,שאס היה משוס חשש נזק אף בקטן
בן יומו שאינו נכלם יש לחייבו מלקות כמו
בגדול .וצריך לומר שאף שיסוד האיסור במקלל

עצמו ובמקלל חבירו הס
מ״מ טון שמעשה האיסור
בשם" ,נמנה הכל בלאו
בריטב״א ,שכתב דהלאו

מטעמים אחרים,
הוא אחד "הקללה
אחד .ויעוין עוד
במקלל עצמו לא

ובשו״ת אגרות משה (אור״ח חלק ג סימן
עת ד״ה ולכן אמינא) כתב כדרך

הוה לאו שבכללות שלא יעמוד במקום סכנה
ושלא ישתה דבר המזיק ,שטון שכל ההזהרות
מענין אחד "לשמור את עצמו" לא הוה לאו

הראשונה שכתבנו ,דמקלל עצמו ומקלל חבירו

שבכללות ,וכן בהגהות ראמ״ה.

הס שני עניני איסורים שונים ,דמקלל עצמו
נלמד מהשמר לך שבפשטות הפירוש מחמת

ו) והנה איתא במתניחין בזה״ל" ,אל יכך

שאפשר שתקויים קללתו ויוזק .אבל מקלל
חבירו אינו משוס חשש שמא יוזק חבירו,
דבודאי בשמים לא יחושו לקללתו בזמן שעשה
איסור בזה ,אלא שגדר האיסור מחמת שמבזה
לחבירו בשם כעין איסור מגדף ,שאפילו

שבודאי לא עשו דבריו כלום חייב סקילה
מחמת בזיון השס.

ויברכך ויטיב לך ר״מ מחייב
וחכמים פוטרים" ,עכ״ל התנא .יעוין בתרומת
הכרי (סימן כז סעיף ב) שכתב ,דנחלקו
רש״י והרמב״ם לענין מה דברי התנא אמורים,

דמדברי רש״י על המשנה מתבאר דסובר
רש״י דקאי לענין שבועת העדות ,ומדברי
הרמב״ם (פרק כו מהלכות סנהדרין הלכה
ד) נראה דקאי לענין האיסור של מקלל

וראיה לזה מדברי הרמב״ם (שכתבנו בתחילת

עצמו וחבירו ,ולכן הכסף משנה כתב שם

הסימן) שהמקלל את הקטן הנכלם

שהרמב״ס פסק בדבריו שם כדעת חכמים.

סימן קפה

בדין מקלל אביו ואמו עצמו וחבירו בשם
א)

איתא בגמרא בזה״ל" ,מאן חכמים רבי
מנחם בר יוסי דחניא רבי מנחם

בר יוסי אומר בנקבו שם יומת מה ת״ל
שם לימד על מקלל אביו ואמו שאינו חייב
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עד שיקללם בשם" ,עכ״ל הגמרא .והנה
נחלקו רבותינו הראשונים לענין מקלל אביו

חייב מיתה אס המתברך הוה בשם המיוחד,
וממילא מקלל אביו דומה למברך דבכל השמות

באיזה שם חייב מיתה ,דדעח רש״י (ד״ה
בנקבו שם יומת) דבעינן שיקלל אביו בשם

שאינם נמחקים חייב.

"המיוחד" ,והיינו יהוה.

ויסוד שיטח רש״י היא ,דמדמינן אח דין
מקלל אביו לדין מקלל את השם ,וכמו
לענין מקלל את השם בעינן לרבנן שיקלל
בשם המיוחד לחיוב מיתה [והיינו יהוה לשיטת
רש״י] ,כמו כן לענין מקלל אביו בעינן שיקלל
בשם המיוחד לחיוב מיתה .וסברתו דמדמיס
את מקלל אביו למקלל את השם ,היא משום
דהקרא דממנו ילפינן את דין מקלל אביו,
הוא אותו קרא שנכתב לענין מקלל אח השם,
ומה״ט סובר רש״י דזה מלמדנו דאותו דין
דאיכא במקלל את השם דהוה דוקא בשם
מיוחד ,ה״ה במקלל את אביו הוה דוקא
בשם המיוחד ,כיון דילפינן שני הדינים מאותו

קרא.
אטנם מדברי הרמב״ם (פרק ה מהלכות
ממרים הלכה ב) ,כתבו הערוך לנר

(סנהדרין דף סו ע״א) והמנחת חינוך (מצוה
רס אות ג) ,דנראה דפליג על רש״י ,וסבירא
ליה לרמב״ם דהמקלל את אביו בכל השבעה

שמות שאינם נמחקים חייב מיתה ,ולאו דוקא
שיקלל בשם המיוחד .ובביאור הדברים נראה,
משום דבמקלל אביו הזכרת השם הוה בחלק
של "המברך" המקלל ולא בחלק של המתברך
המקולל ,ושיטח הרמב״ס (פרק ב מהלכוח
עבודה זרה הלכה ז) לענין מקלל את השם,
דרק בחלק של המקולל המתברך בעינן שיקלל
בשם המיוחד ,אבל בחלק של המקלל המברך
גם אס מקלל בכל השמוח דאינם נמחקים

)3

ובדעת רש״י נראה לומר ,דסבירא ליה
לרש״י כשיטתו של היד רמ״ה

בסנהדרין (דף ס ע״א ד״ה אמר ר׳ יהושע)
הובאו דבריו בכס״מ (שם) ,דפליג על
הרמב״ם ,וסובר דליכא חילוק בין המברך
למתברך ודין שם המיוחד במקלל את השם
הוא ג״כ בחלק של המברך ,דאשר נמצא
לפי״ז ,שדין המברך ודין המקלל אביו שוה,

דבשניהס הוה דוקא בשם המיוחד.
ובעיקר מחלוקת הרמב״ם והיד רמ״ה
[ולדברינו גם שיטת רש״י כן],

האם במברך בעינן שם המיוחד או גם בכל
השמות שאינם נמחקים חייב ,יעוין במנח״ח
(מצוה ע אוח ד) דכתב ,דגם לשיטת הרמ״ה

דבעינן שם המיוחד במברך ,נראה דזה הוה
דוקא לענין חיוב סקילה ,אבל לגבי לענין
לעבור בלאו גס לדעת הרמ״ה עובר בכל
השמות ,דלא גרע מהאיסור לקלל דיין דעובר
בכל השמות ,וע״ע בתוספות יום טוב סוף
פרקין (ד״ה מקלל בכולן).
ג) ולענין מקלל עצמו חבירו והדיין ,באיזה
שם חייב ,נחלקו בזה הרמב״ם
והראב״ד ,דדעת הרמב״ם (פרק כו מהלכות
סנהדרין הלכה ג) דלוקה בין שקילל בשם
מן השמוח בין שקילל בכינויים ,וכיון שחייב
גם במקלל בכינויים לכן גם אס קילל בלשון
של גויים חייב ,שהשמות של הקב״ה שקוראים

הגויים נחשבים ככינויין .והראב״ד (שם) משיג
עליו ,דאינו לוקה אלא בשם המיוחד ושכן
איתא בירושלמי ,וכן כתב רש״י לעיל (דף
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כא ע״א ד״ה חוץ) דבמקלל חבירו חייב
במקלל בשם המיוחד ,עי״ש ברש״ש .וכן

נראה שסובר רבנו גרשום בחמורה (דף ג
ע״א) שכתב שבמקלל חבירו חייב בשם
"הקדש" ,ולכאורה כונחו בשם המיוחד .וסוחר
הראנ״ד לכאורה לדבריו בשנומ״ק בבבא

מציעא (דף צא ע״ב ד״ה וז״ל) ,דגם במקלל
"בכינויין" לוקה.
וכשקלל כלא שם ובלא טנוי כגון שאמר
ארור סלוני ,כחב הרמב״ס (שם
הלכה ד) דאינו לוקה .ויעיין בחזון איש
(סנהדרין סימן כ ס״ק ז) דכחב ,דאפשר
דלאו איכא בלא שם ובלא טנוי [והיינו
מדאוטחא] ,ורק לענין מלקוח ילסינן דבעינן
שם או טנוי .ובחזו״א (יור״ד סימן קמט
אוח יא-יב) מביא אח הדעוח בהאי ענינא,
ודן שם האם החיוב הוא על הקללה ,או
על הזכרח ש״ש לכטלה ,או דהמלקות זה
על שני הדברים .וע״ע בשו״ת ביח הלוי
(חלק ראשון סימן לה אוח ז) ,ובמהר״ס
שיק על תרי״ג מצוח (מצוה סט־ע).

ובמנחת חינוך (מצוה סט אות ב) כחב
להקשות על שיטת הרמב״ם שמקלל

חייב גם בטנוייס ,הרי טון שיסוד האיסור
של מקלל הוא משוס דמוציא ש״ש לבטלה,
וא״כ בשמות הנמחקים כגון רחום וחנון
שפשוט שאין בהם איסור של מוציא ש״ש
לכטלה ,אמאי לוקה במקלל .ובדעת הראב״ד
שסובר דבמקלל אסור רק בשם המיוחד ,כתב

המנח״ח דאפשר דסובר דהאיסור של מוציא
ש״ש לבטלה הוה דוקא בשם בן ארבע
אותיות ,ולא בשאר שמוח שאינם נמחקים
כגון אלוקים .והביא את דעת הריכ״ש דסובר
דבכל השמות שאינם נמחקים יש את האיסור

של מוציא ש״ש לבטלה ,והובאו דברי הריב״ש
במשנה ברורה (סימן רטו ס״ק יט).

ד) והתום( ,סוף פירקין ד״ה ה״ג) כתבו
את קושית רש״י דלרבנן דפטרי
האם אינם סוברים דשתויי יין במיתה ,ותירצו
בזה״ל" ,ונראה לתרץ דהא דפטרי משוס
דבעינן שם המיוחד ואינהו אאלהים קאי",
עכ״ל התוספות .וכתב החזון איש (ליקוטים
סימן כד על דף לו ע״ב) דלפי דברי התוס׳
נמצא ,דדברי רבנן קאי דוקא על מגדף
ומקלל אביו ואמו ,וכוגתו דלא קאי על מקלל
חבירו ,משום דנמקלל חבירו לא בעי לקלל

בשם המיוחד .וכתב החזו״א דאין משמע
ממתניחין כן ,דהיו רבנן צריטס לפרש זאת
דלא קאי דבריהם על מקלל חבירו.
ובדעת הרמב״ם

(שם

הלכה

ד)

כתב

החזו״א ,דמבואר דסובר הרמב״ס
דדברי רבנן שפוטטם קאי גס על מקלל
חבירו ,וגרס לעולם לא תיסוך .וביאר שם
בדעת הרמב״ס דסובר דרק לענין קניניס
סגי בלאו הבא מכלל הן ,אבל לענין לענוש
על עבירה ,מי שנזהר שלא לומר בהדיא
קללה הוה עבירה קלושה ממי שאומר מפורש
הקללה ,ולכן סוברים חכמים דאין לוקין על
קללה מחמת לאו הבא מכלל הן .דאין עונשו
שלם אלא שיאמר הקללה בהדיא ,אבל מי
שנמנע לומר קללה בהדיא ניכר כניעת לבו

שלא לחצוף בעבירה .ובדעת התוס׳ נראה
ללמוד שסוברים כשיטת הראב״ד שכתבנו לעיל
דרק בשם לוקה במקלל חבירו ,וממילא דברי
חכמים קאי גם על מקלל חבירו שליכא
מלקות טון דלא הזטר השם ,ובעינן הזכרת
השם לדעתם של חכמים גם במחלל חבירו.
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ה) עוד אימא בגמרא בזה״ל" ,והמקלל עצמו
וחבירו :אמר רבי ינאי ודברי הכל",
עכ״ל הגמרא .ובביאור דברי רבי ינאי דקאמר

"ודברי הכל" נחלקו רש״י והר״ח ,דרש״י
(ד״ה ודברי הכל) מפרש דהכונה היא ,דאפילו
לדעת רבנן שסוברים דחמיד "איכא" חילוק
בין בשם לכינויים ,דבשם דינו במיחה ובכינויים
אין דינו במיתה ,מ״מ לענין מקלל עצמו
וחבירו דהוה רק לאו" ,ליכא" חילוק בין
שם לכינויים ,ודינם שוה דאיכא לאו בלבד
בלא מיתה.

והר״ח מפרש ,דהכונה ודברי הכל היינו
אפילו לדעת ר״מ ,ודבריו צריכים
ביאור ,דהרי לר״מ "ליכא" גם במקלל אח
השם חילוק בין שם למנויים ,וא״כ כשדאיתא
בסוגיא שגס לר״מ ,הכוונה בזה שגם לר״מ
בזה "איכא" הבדל בין שם למנויים .וצ״ע
איזה הבדל איכא בינהס ,הרי דינם שוה
שעובר בלא תעשה כמו דאיתא במשגה ,ובמה
בא לידי חילוק ההבדל בין מנויים לשם גס
אליבא דר״מ.

העדות

רלג

ובתוספת ביאור נראה לומר ,עפ״י מש״כ

בחידושי מרן רי״ז הלוי (שם
הלכה ג) ,דחיוב המלקות במקלל חבירו הוא

חיוב מלקות "מחודש" שאינו מחמת הלאו,
ובחיוב המלקות המחודש שהוא דין בפני
עצמו ואינו מחמת הלאו ,בזה החיוב הוא
דוקא בשם .ולכן גם לר״מ יהיה חילוק בין
השם למנויים ,משום דזה לא הוה משום

הלאו אלא חיוב מלקות מחודש.

והטעם דהר״ח תפס דהנידון במשנה
ובגמרא הוא לענין "העונש" והיינו
המלקוח ,ולא לענין "האיסור" כמו שנראה
לדרכו של רש״י ,הוא משום דהרי לענין
מברך את השם ומקלל אביו המשנה איירי
לענין העונש ,דבשם איכא "עונש" מיתה
ובכינויים ליכא "עונש" מיתה ,ממילא סובר
הר״ח דגם בהמשך המשנה לענין מקלל עצמו

וחבירו איירי לענין העונשין ,והיינו דלענין
שעובר בלא תעשה זה שוה בשם ובמנויים,
אבל לענין המלקוח איכא חילוק שבשם יש

מלקוח ובמנויים ליכא מלקות .וממילא המשך

והנראה לומר בזה ,דהר״ח סובר כשינוח
הראב״ד שכתבנו לעיל ,דאיכא
חילוק בין שם למנויים לענין "מלקות" ,ולא
איירי בסוגיא לענין האיסור .והיינו דבשם
איכא מלקות ובמנוייס ליכא מלקות ,וע״ז
בא ר׳ ינאי וקאמר ,דיש חילוק בין שם
[דאיכא מלקות] לבין מנויים [דליכא מלקות],
והחילוק הזה הוא גס אליבא דר״מ ,דהרי
לר״מ תמיד ליכא הבדל בין שם למנויים
לענין העונש שהוא במיתה ,וכאן במקלל
עצמו יש חילוק בעונש בין בשם דאיכא עונש,
לבין מגויים דבזה ליכא עונש של מלקוח.

הגמ׳ דזה לכ״ע ,גם מתפרש לענין המלקות,
דבשם איכא מלקות וזה גס לר״מ משום
דכאן הוה חיוב מלקות מחודש ,ובחיוב
המלקות המחודש הוה דוקא בשם.
ו) ובענין חובל בעצמו ,יעוין בשדי חמד

(מערכת האל״ף אות מא) שכתב
שמשמע מדברי ספר חסידים דאיכא איסור
דאוריתא לחבול בעצמו ,ובגרי״פ על הרס״ג

(לא תעשה מז־מח ד״ה ונראה) מש״כ לדון
לענין קושית החוס׳ בסוגין (ד״ה ושמר
נפשך) ,הלמאי לענין מקלל עצמו לכו״ע חייב
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ולענין חובל בעצמו איכא פלוגתא .ובאבי

מה הלין שמקלל בכתיבה ,שמהמנחח חינוך

עזרי (פרק ג מהלכות דעוח הלכה א) כחב
לבאר בדעת הרמב״ס ,שכיון שאסור לצער

(מצוה סט אות י) כחב בשם האורים וחומים
שמביא ראיה שפטור מקלל בכתיבה ,ובגרי״ס
על הרס״ג (מילואים סימן א אות א) כתב
שהדבר פשוט ,שאי כתיבה כדיבור חייב על
קללה בכתיבה כמו שחייב על קללה בדיבור.

עצמו ואינו בעלים על עצמו לעגין זה ,ממילא
אסור לו לחבול בעצמו מחמת הקרא דלא
יוסיף ,כמו מובל באחרים .ונחלקו האחרונים

סימן קפו

בדין שבועת העדות האם נחשב כאיסורא או כממונא
א) איתא בגמרא בזה״ל" ,אלא לעולם חיפוך
כי לית ליה בממונא באיסורא אית
ליה ושאני סוטה דאיסורא דאית ביה ממונא

אחה שומע הן .וצ״ב במאי פליגי רש״י
וחוס׳ ,דלדעח רש״י שבועת העדות נחשבח
כממונא ,ולדעת התוס׳ נחשבת שבועת העדות

הוא" ,עכ״ל הגמרא .והיינו דלמסקנת הגמ׳

כאיסורא .וע״ע ברמב״ן שכתב בדרך אחת,
דאיכא לפרושי דבוה גופא פליגי רבנן ור״מ,

סוטה נחשבת כאיסורא דאית ביה ממונא
משוס גביית הכחובה (וע״ע בהגהות ראמ״ה,
ובמקנה ריש דף סב ע״א) ,ולכן סובר בזה
ר״מ דמכלל לאו אי אתה שומע הן כדין

בתרומת הכרי (סימן כז סעיף ב ד״ה ודע).

ממונא .ורש״י כתב (ד״ה ושאני סוטה) דגם
לענין שבועת העדות דמחניתין ,ר״מ סובר
דלא אמרינן בזה מכלל לאו אתה שומע הן,

ב) ובתחילה היה נראה לומר ,דשורש
הפלוגתא בין רש״י לחוס׳

משום דשבוה״ע נחשב איסורא דאית ביה
ממונא ,ובממונא לית ליה לר״מ מכלל לאו

הוא ביסוד החיוב קרבן בשבוה״ע .והיינו
דרש״י סבירא ליה דיסוד החיוב בשבוה״ע
הוא משוס ההפסד ממון ולא משום השבועת

אחה שומע הן ,ולדרך רש״י צריך להפוך
למסקנא אח שיטח ר״מ.

והתוסי (ד״ה ה״ג) פליגי על רש״י ,וסוברים
דלמסקנא לא הופכים את שיטח

דלרבנן חשיב כאיסורא דאית ביה ממונא
ולר״מ נחשב כאיסורא גרידא ,ובמה־ שכתב

שקר ,ולכן שבוה״ע מוגדרת בחור "ממונא",
משום דאזלינן בהגדרת הדבר בתר יסוד
החיוב ,וטון דיסוד החיוב בשבוה״ע לדעת
רש״י הוא משום ההפסד ממון שבא על ידי

ר״מ ,ור״מ סובר דנחשב שבועה מחמת
הלאו ,משוס דשבוה״ע נחשב כאיסורא גרידא,

שבועת שקר ,ממילא נחשבח שבוה״ע כאיסורא
דאית ביה ממונא ,דסובר בזה ר״מ דלא

ובאיסורא מודה ר״מ דאמרינן מכלל לאו

אמרינן בזה מכלל לאו אתה שומע הן.
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אוגר הגאונים

המחלל את השבת

וכו׳.

לפי” כבוד השבת מחלליה.
wnn
אך" החוטא הוא עובר על מגות לא תעשה ,אבל לא גל החמורות ,ובאי זד .גד
•wnn
נדע שאינם חמורות מפני שלא הגדילו ענשם בעולם הזה ,והוא נקרא עובר על מצות לא
תעשה ,והוא כמי שמקל בנבלה וטרפה ושעטנז ובעוננות ובכחש ,והדומה לזה שענינו
בפעלה הזאת מן החטא .אבל המזיד הוא שעובר על החמורות והם שיש בו כרת בידי
שמים וארבע מיתות בין דין ,ובזה נדע כי הם חמורות כמו העריות וחלול שבת והאכילה
ביום הכסודים וחמץ בפסח והדומה לזה.
שאלה»« .הא דאמור רבנן זכור ושמור בדבור אחד נאמרו ,מחלליה מות יומת וביום
wnn
השבת שני כבשים בדבור אחד נאמרו מה ענין זה לזה ומה דמיון יש לזכור ושמור עם
מחלליה מות יומת וביום השבת וגו׳.
דע לך כי כבר נשאלה שאלה זו בישיבה לרב שרירא גאון ולחסודו רבינו האיי גאון
זכר קדושים ואדירים לברכה והשיבו ז״ל :כל אחד מהם יש לו טעם חח מטעמו של
חברו .זכור ושמור טעמא מאי ,להודיע כי מה שנכתב על לוחות שגיות שמעוהו ישראל
ביום מתן תורה בסיני ,שלא תאמר נשתנו הדברים .מחלליה מות יומת וביום השבת טעמא
פאי להודיע שבשעה שהותר זה נאסר זה ,וללמד כי אין זה חלול שבת.
ועשית ,5שנים כרובים זהב ,כשאמר משה רבינו לא תעשה לך פסל (שמות כ׳ ד׳)
חחקכו
נאמר לו ועשית שנים כרובים זהב .וכן כיוצא באלו כמו פרשת יבום וערות (אביר) [אחיד]׳
לא תלבש שעטנז (דברים כ״ב י״א) גדילים תעשה לך (שם שם י״ב) מחלליה מות יומת
(שמות ל״א י״ד) וביום השבח שגי כבשים בני שנה (במדבר כ״ח ט׳) אלה וכיוצא בהן
ברצון אחד נאמרו.

המקלל אביו ואמו

וכר.

דאסיר• 1ליה לאיניש לצעורי אבוד ,ואמיד .”,ומאן דלייט אבוד ,ואימיה חייב קטלא
"תתני
דכתיב (שמות כ״א י״ז) ומקלל אביו ואמו מות יומת ,ולא תימא עד דלייט אבוד■ ואיסיה
בהדי הדדי אלא אפילו אביו כשלא אמו .ואמו בשלא אביו .חייב ,דתניא איש מה תלמוד
לומר (ויקרא כ׳ ט׳) איש איש לרבות בת ,טומטום ואנדרוגינוס ,אשר יקלל את אביו ואת
אמו (שם) אין לי אלא אביו ואמו .אביו בשלא אמו ,ואמו בשלא אביו ,מניין ז תלמוד
לומר [אביו ואמו קלל דמיו בו] אביו קלל אמו קלל ,דברי רבי יאשיהו ,רבי יונתן אומר
משמע שניהם כאחת ומשמע אחד אחד בפני עצמו ,עד שיפרוט לד הכתוב יחדו׳ ולרבי
יונתן אביו ואמו יתירה למה לי דכתיב" ,לרבות מקלל לאחר המיתה .ורבי יאשיה גפקא
.12
.13

.15

.16

.17

.18

סודם לרס״ג ,סדור סוף קע״ו ,והפירוש לפי סערלא הוא שסהוסר עוגש העובר על הסגור ,יש לגו
לדון על ערך חשיבות הסגוה .והראיה פסי׳ הבא.
אטו״ד פ״ה סהדו׳ סלוגקי עם׳ 88־ 89וספרייתי .תל אביב תשי״ט עם׳ קט״ג־ד׳ .ור׳ סערלא
 .14שר׳ת מהרים אלאשקר סי׳ ק״ב.
ה״ג ,העונשין עונש ם׳ דף ע״ד.
לק״ם לשטות ב״ר ,י״ה ,ור׳ תו״ש הלק ס״ז סי׳ קל״ה והערות ר״ם כשר שם.
שאילתות סשפסים שאילתא 0׳ ובמהדורת רש־ק סירסקי שאילתא ס״ט ,ור׳ תו״ש הי״ז עט׳
צ*ד סי׳ שב״ו ,וסו ,שמביא בשם תורתן של גאונים דף .173
ר׳ העסק שאלה אות ו׳ מה שסביא בשם הרד׳ל.
מכאן ועד הסוף סתור סונית הגמרא פ״ה ע״ב המפרשת את הברייתא :אביו ואמו קלל.
לאחר מיתה.
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מסכת סנהדרין סו.

תה

ליה ממקלל אביו ואמו׳ ורבי יונתן מבעי ליה לרבות בת׳ טוסטוס ואנדרוגינוס .ורבי
יאשיה נפקא ליה מאיש איש אשר יקלל׳ ורבי יונתן אסר דברה תורה כלשון בגי אדם.
וקטליה בסקילה כדתנן ואלו הן הנסקלין דאתייא דמיו בו (שם) מדמיהם בם (שם כ׳ כ״ז).
אמר הגאון" 1למה נכנם זה הפסוק (שמות כ״א ט״ז) בין מכה אביו ובין סקלל אביו,

ח״תכי׳

והשיב כי הכתוב דבר בהווה כי הנגנבים היו קטנים וגדלו בארץ נכריה׳ לא יכירו
אבותיהם ,ויתכן שיכום ויקללום והעונש על הגנב ,וכתב רבינו בפירושו לאיוב ר י׳ :ותהי
עוד נחמתי ,או תהי ,ודומיו רבים בלשון אבותינו ומכה אביו ואמו ענינו או אמו ,וגנב
איש ומכרו ונמצא בידו ענינו או נמצא ,ורבים דומים לזה.

דתניא ר׳ מנחם בר׳ יוסי אומר בנקבו שם יומת מה ת״ל שם לימד על
מקלל אביו ואמו שאינו חייב עד שיקללם בשם.
ונוקב ,*,שם וכו׳ (ויקרא כ״ד ט״ז) = ונוקב בשם ,והמקלל כד מות ימות.
תח,זגט
דרך  11הכתוב להזכיר דבר מבלי להשלימו לסי שכבר השלימו במקום אחר כגון ויקוב
בן האשד .הישראלית את השם ויקלל (שם שם י״א) ,פירש ואח״ב קלל וכשהזכיר הכתוב
אח״כ את העונש אמר ונקב ,וענינו נקב וקלל ,כי ידוע לגו שנוקב שם השם בלי לקלל
אץ עליו עונש.
ומקלל " אביו ואמו בשם המפורש ,א״ר חנינא בר אידי הואיל ונאמר קללה והשביע
החת<
הכהן את האשה בשבועת האלה (במדבר ה׳ כ״א) ונאמר לא תקלל ,ומקלל אביו ואמו
מות יומת ,כשם שהקללה בשם דכתיב יתן ה׳ (שם) אף המקלל אביו ואמו בשם.
וכתבו” גדולי המפרשים " שהשמות שה׳ נקרא בהן בלשון לע״ז בכלל הכינוי! הן,
ומכאן הזהירו הגאונים שלא לקלל את הברו אף בכינוי ואף לא בלשון לע״ז.
ועד” כאן בדורות הראשונים” ומנין אף לדורות האחרונים ,שכן אתה מוצא מדד,
התקלב
זו מצווה מפורשת בתורה לדורות לא תקלל ” ותניא ” אלי׳ם לא תקלל אין לי אלא דיאן,
נשיא מנין ת״ל ונשיא בעמך לא תאור ,אין לי אלא נשיא ודיאן שאר כל אדם מניין ת״ל
בעמך לא תאור מכל מקום ותניא [אידך] אלים לא תקלל הא אם את מקללו פרנסתך אח
מקלל ,וכן הוא אומר בסמוך לו מלאתך ודמעך לא תאחר וגו׳” לומר שאם אתה מקפית
כנשיא שבעמך פרנסתך אח מקפיח ,ולמדנו שתומר במקלל מבמכה וכדתנן  10חומר במקלל
מבמכה שהמקלל לאחר מיתה חייב והמכה וגו׳ ואמר תו" שמונה עשרה קללות קלל
.19

סב

1ב
גב

.24
.25

6ב
«ב

אב״ע לפסוק שם מ״ו ,ור׳ ר״ם צוקר .על תרגום רס*ג* עם׳
קאפח עם׳ ס״ו אות .11
פירושי רס״ג לר״י קאפת שם עם׳ קי־נ אוח צ׳. ,על תרגום רס״ג* עם׳  397ובעם׳  398כותב
ר״ם צוקר שכוונת רס״ג בחרגוסו של .בנקבו שם* בהא הידוע בערבית .אלאסם" שזח דוקא
בשם המפורש ,ור׳ חדושי הר״ן שם ד*ה בנקבו.
2ב לק״ם שטות כ״א י״ז.
שם.
סאירי עם׳  ,245ור׳ תו״ש הי״ז עם׳ צ״ג—ד׳ אות שכ״ה ,ובסורם לרס״ג ,סדור .קע״ו :והמקלל
הוריו במענו ר״ל שדוקא המקלל בשם הייב סקילה ,פעון הוא כנוי להקב״ח ,ר׳ שם ,אבל
רי״ף פערלא ח״ג העונשין ,ע״א ע״א םפרש להיפר ור׳ גם סי׳ הבא.
רםב*ם ,הלכות סנהדרין ,פרק ו׳ ,הלכה ג׳ .אבל הרמב״ם מובא בשם גדולי הסחברים.
מתוך ג*מ כ״ה—כ״ו ,והחלק הראשון סובא גם באוצה״ג — החשובות ,קדושין ,עם׳ .90—1
 .28מכילתא פי״ם.
 .27שפות כ״ב כ״ז.
ע*פ קה*ר א ,ד ,ד.
 .31הגיגה י*ז ע״א.
 .30סנהדרין פ״ד ,ע״ב.
שפות כ״ב כ״ה.
,339
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ופירושי רס״ג מהרו׳

תו

אוצר הגאונים

ישעיה את ישראל ואט׳ ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד ,ותבן נמי אלו שאיו להם חלק
לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן התורה ואטיקרום ואמר בגמרא« רב ושמואל
דאט׳ תרויהו זה המבזה תל׳ חכם׳ ור׳ יוחנן ור׳ שמעון בן לקיש” דאט׳ תרויהו זה
המבזה את חבירו כפני תלמיד חב׳ ותגן נמי” המקלל עצמו ווזבירו בכולן עובר בלא
תעשה וכול /ותנינן תו” נמצא האומר בפיו יתר מן העושה מעשה וכול׳ בערכין לענין
אונס ומפתה ומוציא שם רע .ותנינן תו” כל לאוין שבתורה לאו שיש בו [מעש! ה לוקין
עליו ,שאין בו מעשה אין לוקין עליו וזח מן הנשבע [והממר] והמקלל חברו בשם ,ודוקא
לבתר התראה וכדאמרינן" [בן סורר ומור) ה למה מתרין בו לפגי שנים ומלקין אותו
לפני שלשה וכול "/ם׳ מאי דקיימא לן מלקות תחילת [מיתה! עומדת דהשתא בזמן הזה
לא שייך התראה אמשול דהך מלקות כעין מיתה ...היתהז וצריכה אומד ולהכין אצרכוה
רבנן התראה לאפוקי מלקות דבזמן הזה מכת מרדות היא •’ ולא צריכה אומד׳ ומן תמן
את אמ׳" היכא דקליל ליה לחבריה בשם ואפילו בכינוי וכדתנן כל הכינויין וכו׳ ואם׳
בסיסה המקלל חבירו ועצמו בכולן עובר בלא תעשה וכול׳ .חייב הלקאה בבית דין לפי
חשיבותו וכדילפינן לה מבושת דאמ׳  40הכל לפי המבייש והמתבייש וכדאט׳ התם 41וכולן
רואיו אותן כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהן דב׳ ר׳ מאיר ר׳ יהודה או׳ הקטן » לפי
גדלו והקטן לפי קטנו וקיימא לן הל׳ כר׳ יהודה  45ומנא לן דהיכא דלא מזדקק ,ליד .בי
דינא דאית ליה רשותא למעבד דיגא לנפשיה דאמ׳ 44תל׳ חכם׳ מנדה לכבודו וכל אותו
מעשה דתמן ,ולמדנו לראשונים דאפילו על דבר קל שלגנות הן עושין דין לעצמו וכדאמ׳
התם’ 4אדהכי אתא ההוא כובס קריה חומץ בן יין אמרינן מדאית ביה עזות פנים כולי
האי שמע מינה רשע הוא וכול /ואמרינן תו* 4ההוא גברא דאחוי אתיבנא דחבריה אתא
—לקמיה דרב א׳ ליד ,לא תחוי א׳ ליה אין מחוינא ומחוינא ,יתיב רב כהגא קם שמטיה
לקועיה וכול /ואמרינן תו  47ר׳ שילא אלקייח לההוא גברא וכול /ואמרינן בסיסה וכול/
ואמרינן תו* 4לגביה ההוא גברא דקרייה לרב יהודה בר יחזקאל בר שויסקל אפיק שיפורי
ושמתיה וכול׳ .ולא מיבעיא הכא לגבי צערא דגופיה דמצי איגיש עביד דינא לנפשית
אלא אפילו מקום פסידא דממוניה מצי עביד דאמר׳• 4ואמאי ננקוט פזרא וליתיב וכול/
שמעינן ליה לרב נחמן דאם׳” אפילו שלא במקום פסידא עביד איניש דינא לנפשיה
דאם׳ איתמר רב יהודה א׳ לא עביד איניש דינא לנפשיה רב נחמן א׳ עביד איניש דיגא
לנפשיה וכול /בהמניה את הכד בבבא קמא .והולכך ילפינן מכל ד,ני מתניתא ושמעתתא
שהמקלל את תבירו בשם ואפילו בכינוי טעינין בי דינא להלקותו וכל שכן דחוה חשיב
דטעינין למלקי לפום חשיבותיה ולאו אורח ארעא לאחולי ליה דאמר האב שמחל על
כבודו כבודו מהול ,הרב שמחל על כבודו אין כבודו סוזול .ומה שנראה צויתי לכתוב ואל׳ינו
יצילנו מעונש הדין.

.32
.34
.37

.39
ג.4

.44
.47
.49

סנהדרין צ״ם ע״ב.
 .33לפנינו :רב ור׳ תנינא.
 .36מנות ס״ז ע״א.
 .35ערכין ס״ו.
שבועות ל״ד ,ע״ב.
סנהדרין ע״א ע״א.
 .38ר׳ לעיל סי קצ״ג.
שבועות ל״ד .ע״א,
 .41שם פ״ו ע״א.
 .40ב״ק פ״ג ע״□
צ״ל :הגדול.
 .43עיין ברא״ש פרק החובל סי׳ ג׳.
פ״ק ס״ז ע״נג
 .46ב״ק קי״ז ע״א.
 .45ב״ם פ״ג ע״3
ברכות נ״ה ע״א.
 .48קדושין ע׳ ע״א.
ב״ק כ״ת ע״א וב״ב צ״ט ע״ב.
 .50ב״ק כ״ז ע״ב.
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הלכות עו״ג

ט׳ אף מומחיך פורחים באו יד:

שם והבדיל לוי נר

("ב
שם עד שארכו הימים נו׳ וחזרו נו׳ ולעבוד ע־״ג
יומא פ״ג דף כ״ח שלא פהקה ישיבה במצרים כו׳

במכילתא על פסוק דמי׳ לכס למשמרת
כמותן:
באורך ומביא קראי ויחזקאל ך׳ וימרו בי כו׳ ואת גלולי
מצרים־ וק מפורש ביהושע כ״ד והסירי אשר עבדו
בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את ד׳

אבותיכם

שם חוץ משבה לוי בו׳
ל׳ב הפרי פ׳ בהעלותך פסקא י״ח עיי״ש .ופרשת ברכה הי׳
עיי׳ש בהגהות הגר״א מדרש נשא׳ לכך חזר
מ.
הכתוב ומכה לראובן ושמעון ולוי כי׳ שלא מבדי ערג עיי״ש
זק כמדרש שירש מל פסוק כולך יפה רעיתי ומום אין בך
ומדרש במדבר פ׳ ג׳ ובהעלותך פ׳ נרו עיי׳ש .ויפוי׳ פ׳ י״ג
מהלכות איסורי ביאה הלכה ב לענין חילה כה.

פרק ב
הלכה ף ,ומחשבה של אפקורוס לעו״ג
נ״ב פ״ק דחולין דף י״י .וככס״מ הכי אמרינן בפרק׳ נ־ב׳
אחד דיני ממונות דף ל׳ח עיי״ש ימ״ש ה״מ באפיקורוס
ישראל דפקר נופי׳ נ״ב ולכן ברבשקה כתיב ילא ענו אוחו
דבר כי מצות כו׳ לא תענוהו דהוי אפיקורום ישראל ופקר
נופי.

הלכה ן ואילו הן דיני המגדף אץ המגדף חייב סקילה
עד שיפרש את השם המיוחד של ^רבע אותיות
שהוא אלף דלת נון יוד ויברך אותו בשם
מן השמות שאינן נמחהין שנאמר ונוקב
שם ד׳ בו׳ ויש מי שמפרש שאינו חייב
אלא על שם יו״ד ה״א כר ואני אומר שעל
שניהן הוא נסהל-

הכם״מ

שמח
-----

ט(י״7

ד׳ מימות ט׳ דבר אלדיס לי אליך ומה עגלון מלך מואב כו׳
דשמעת מיניה ראלדיס מי כימי כ״ש א״ד׳ ותו בר מן דין
הא תנן בהדיא במקדש אומרים השם ככתבו ובמדינה בכטיו
ובכיטי הוא א״ר כו׳ וגס הרב מודה כה בהלכות יסודי התורה
כו׳ יבתפילה ובב״כ עיי״ש באורך גדול׳ ודקא דייק מר כו׳
ואלו גבי שם׳ שמברך בו לא כתוב ש*מ כו׳ לא בעינן שם
המייחד ט׳ דחכדי מנח ליה לר׳ מנחס ט׳ דהמקלל אביו
ואמו פטור לאו משוס דסיפא דקרא וש״ח רהאי דכתיב שס
בסיפא דקרא שם המיוחד הוא כי׳ ומרמב״י נשמע לרבנן ט׳
והאריך בפלפולים עוד ובהשגות על תשובתם עי״ש.

ואני אומר במחילה מכבידה׳ כי מה שקצרתי חשדמוח תטבח
דברות קדשו של רבים חשה ני המה קודש לד׳ ואנן כהני
משילחן גבוה זכינין .ראשית דבריו׳ כי כל השבעה השמות
שאינן נמחקין קריין שמות חיוחדין׳ וזה לשונו בפיריש המשנה
לשבועת העדות׳ אבל אלף דלת ייחד ה׳א ושי! דלת וצבאות
א’צ לאמר כי הס שתות מיוחדין וכמו ק אלדים׳ וכן כתב
כתב ויברך אותו בשם מן השמות
פה בחיבורו שבהלכה
שאינן נמחקין׳ ובהלכה ט׳ כתב מי שגידף את השם כו׳ אינו
נהקל עד שיברך בשם מן השחוח המייחד! ועיין כס״ת
ובהלטת ק׳ש פ״ג הלכה ה׳ וכן הכטיין כגון רחום ט׳ אבל
השמות המיוחדין ט׳ ובסנהדרין פרק כ״ו ואחד המקלל עצמו
נו׳ אינו לוקה פד שיקלל בשם מן השמות טון י״ד ואלדים
וש־ן דלת וכיוצא בהן או בכנוי מן הכמיין כגון רחום וחמן
יקנא וכי׳ב .ופרק שני מהלכות שבועית כתב אחד הנשבע או
שהשביעו אחר בשם המיוחד או באחד מן הכנייין כגון שנשבע
במי ששמו חסן אי ששמו רחום .הרי נתבאר ונתברר כי
השבעה שחות קריין שמות מיוחדין וטעמא דהמה חיויודין
להבורא יתעלה׳ דהאס מצאט לנברא שיקרא צבאות או שין דלת
או יחד ירא׳ וזה טעם לשונו של רבינו בפירוש המשגה׳ אבל
א״ד ייחד ה׳ וש־-ד ילבאוח אין צריך לאמר כי ק שמות
המיוחדין׳ כי קמה מיוחדים להבורא יתעלה בלבד[ .וכמו ק
אלדיס]ץאף דאלדיס מלאנו למ״ז ולדיץ׳ היינו כי באמת שם
’-פצס“אלדס מנח רק על הטלא טח כל הטחות הטלל יחד
ומשגיח על הכל עליו הונח שם אלדים׳ ובשם זה התחיל
תורתו׳ רק לפי טעות הדורות שקצצו בנטיעות ולפי דמיונם
שגס הפ״ז משפעת׳ לפי דמיון כיזב זה היא אלדיס ובעל טחות
וכן אמרו בספרי אלדיס אחרים׳ שאחרין עישין איתן אלודוח׳
וק הושאל זה השם לדיין ולמלאך כי המה ממונים על טחות
לשפוט או לפשות נקמה׳ וזה כמו שעיקר שם יד הונח על יד
האדם .ואירכ .הושאל  30גולמי כמו ידות הכל? |ואין רכז רק־
ברבים כי במה שקמה בעצם הרבים בא בסימן זכר כמו
ידים׳ ובמה שהוא בהשאלה׳ הרביס בא בסימן נקיבה ידוח
הכלים] ומהאי טעתא משני הירושלמי שפיר בפרק המפלח
על קושיית הך דמייתי גס בתלמודין דקאמר טעמא דר״ח
הואיל ונאמרה בק יצירה כאדם אלא מעתה המפלת הר תהא
טמאה לידה דכתיב יוצר הרים ומתרץ הירושלמי שכן חמן
כתוב בהן יצירה כתחילת ברייתו של עולם׳ היינו שאח*כ משאל
שם יצירה גם להר׳ אכל מקרו הונח לבע״ח כטל צורה׳ ק
,שס אלדים הונח בעצם בלשון על הבורא ׳ Sixnj.'n^5נקרא T
\בשס איש בפרשת יירא יבפרשת וישב׳ והדיין שופט׳ רק כי \

י׳

הביא השגות תרה לחכמי לוניל׳ וכמת זכיט
שיצא לאור בדפוס פאריז ספר האגרות לרמ״ה
ישם הובא באורך .ונראה כי חסר ט״ו מה שהשיט חכמי לוניל
אך כאשר הבינותי ראיתי כי גדולת המרה גרמה לי שלא
לחפש בזכותו של רבינו׳ וכך לשונו באגריתיו׳ ילפנין מגדף
קאהר אין המגדף חייב סקילה כו׳ שמא אלף דלת׳ הא וודאי
טטותא הייא׳ ואשתחיטתיה הא רתנן בפרק שבועת העדות
באלף דלת ביוד הא ט׳ הרי אילו חייבים׳ יחגי עלה המקלל
בכולן חייב דברי ר״מ וחכמים פוטרים׳ וכ״ת התם כגון דאמר
אלף דלת ליוודא ולא אמר טן יוד לא סש־ ט׳ מיי״ש באורך
ודקאמר גמי ויברך אותו בשס מן השמות שאינן נמחקים שגגה
היא ט׳ [כקושיה הלח״מ] וכי תימא מכדי נפקא לן עד
שיברך כשם משוס דכתיב בסיפא דקרא בנקבו שס׳ והתס שם
סתמא קחני׳ לא ס״ד דמכדי מנא ליה לרמב״י דהמקלל אביו
ואמו בכסי פטיר מכולן׳ לאו מהאי קרא׳ וש״מ דהא• דכתיב להישאל גס על כל מי שיש לו כח אלדי׳ ך5כן גס הוא קרוי־"
בסיפא דקרא שס המיוחד הוא׳ תדע דהא תגן המס כשבועות בשם-־המיוחד׳ יזה חמצלרלחד נדד דגם -שם מיה האמור
המקלל אביו ואמי חייב בטלן דברי ר׳מ וחכמים פוטרים׳ במיכה חול שזהו לפי טעותי של מיכה׳ וזה טעם דברי רבים
ואתרינין בגמרא מאן חכמים רמכ״י דיליף לה מבנקבו שם׳ בפירוש המשנה שכתב וכמו  pשס אלדיס׳ ודלא כמו״ש הכס״ת
אלהא דשם המיוחד קאי .ובדף כרו תמצא תשובח חכמי לוניל רלפ״ב מהלטח עוע וח״שלבינו פדש יברך כשם ט׳ החיוחדין כ-׳ היינו
והיא חסרה׳ ובצד פ״ג השיב רמ״ה דל׳ לא הוה ינלינץ לדחויי המיוחד (,שלא להימחק מכ״ל .וכבל ביארט שהמה מיוחדים
ולאוקחא פלוגתא דרבנן אסיפא דקתני ובכל הכטיין לחוד כ1׳׳ להבורא יתעלה ועליו הונחו בעצם בלשון ומל הנבראים המה
דהמקלל נטלהז אטלהו משמע׳ ותו דפל כרחין < rfכטי בהשאלה ובטייס מקרי מה שמכנים להבורא בחדופיו אבל
סקרי ט ,דמאחר דאשכחן דאלדים הוי כיטי׳ כדגרסיק בפרק הנחת הלשון בעצם אינם מליו׳ כמו רחום שורש שלי רחם
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הלבות עו״ג

מי כיזן לקלל אלדיז הכל בשס המיוחד וכן מה דכתע בגבות
ברך חלודים כו׳ אבל מזה בשם המיוחד א׳כ קושטא קא כמו
שפירשנו לשיטת רביט דכל השבעה שמות אינן כטייס רק שם
מיוחד מירך כל חד׳ והא דיליף כטיין הייט דאט יודפין
דאלדיס קלל ויהיה במה שיהיה בשם או נכסי לק הן תנא
סבר חדכחיב כהן־ פרשה דונקב שם אלמא דבשם מיוחד קאמר
וכוונתו אלדיו שם אלדיס דמ״ו חייב כרת וזה ברור אף כי
הוא מתעד לפירוש רביט שלמה.

ודע דלפי שימת רביט נראה דצ״ל בברייתא דסנהדרין נ״ו
לפי שנאחר בנקבו שם מוח ממת יכול לא יהא חייב
אלא טל שם המיוחד׳ ט׳ דטל שם המברך קאי [וכן א׳ש
לשון הברייתא למבין] והא דיליף למברך בכטי חיקלל אלדיו
דבמתכרך קאי לק״ח למבין לפי מה שביארט .ושימח רבינו
1כו״פ סברי הך דשם בשם ועיין לח־ח בהלטת ממרים
דתרזזייהו נפ׳ל מהך קרא ועוד דילין! דמקלל אביו בכטי פטור
קו״ח ממנדף דממץ השם בכטי פטור ואשכחן דהיותיר הכתוב
בכבוד המקום מכבוד אביו ומגדף הוא נתלה ומקלל אביו איט
נתלה וסוד דאמר בקו״ח הלא אבי׳ ירק כו׳ תכלס ו׳ יחים
קו״ח לשכינה ודוק .ובהך דיזייב טל שם א*ד במתברך יפה
השיט חכמי ליטל ואכמ״ל׳ כי הארכנו די בזה .ומקום הניחו
לנו למצוא האמת ככיונתו ודו״ק בכ״ז.

פרק ג
הלכה ב ומפני זה הענין צריבין כ״ד יידע דרכי
העבודות בו

זה

נכלל נחה שאמרו לא תלמוד לפשות כתועטת הגיים
ההם ש׳ לעשית אי אתה לחד אבל אתה לחד להבין
ולמרות ויעוי׳ ה׳ מהדרין פ׳ב ה״א

הלכה ך

שחט לה ח:ב בו׳ מחוסרת אבר בו׳

נראה

ברור שיטת רביט ראם יקריב חגב או יקטיר בהמה
מחוסרת אבר לערג חייב׳ דלא גרט מהפח לה צואה
ועבוט של מ״ר׳ רק בשחיטה שאט׳ משוס דוביחה אינה רק
הכנה לברר חלקה׳ לק במחוסדח אבר לא עבי מידי יאיני
חשיב כלום׳ והכנה זו צריך גם להדייט הרוצה לאכול ישחיט
ימית׳ אבל בספת לה שגס ק הוא הגמר׳ שאינה רק
כמאכיל לפו״ג שזה גמר פטדה׳ ועבורה תמה בקדשים׳ ולכן
במקטיר חגב פשוט וחייב׳ וגם בפטם לגבוה אמרי דשחיטה
לאו פטדה הזי שלא להצריכה כמנה ועיר כיו״ב משוס דאינה
עיקר עמדה׳ דאינה רק הכנה ואינה מיוחדת לגבוה׳ רגם
במלין צורך הדמע איכא׳ ולפ׳י־ז במקל בזריקה יבשבירה הוא
מן העבודות המיוחדין לגבוה זריקה ונסוך׳ הוא עטן אחר
משחט מחוסר אבר׳ וזה שיסה המחוורת מכל השיטות׳ ושחיטת
חגב איט דומה לזריקת מקל או שבירת מקל׳ משוס רחמן הוי
הגמר׳ וכעין זריקת דם ונסיך׳ אבל שחיטת חגב הוא הכנה
להקטירו׳ וכמו בשחימח בהמה בפנים זאכמ״ל.

אי

הלכה ךן פר ציפות המהלחות מים בפני עו״נ לא
יגיח פיו בו׳

ובגמרא

כתוב שיד׳ מעץ המושך לפני עו־ג לא •שויו
וישתה מפט שנראה כמשתחווה לערג ט׳ .ושם

בגמרא׳ ואי מנא הט תרתי משוס דליכא סכנה׳ אבל מטין
דאיפא סכנה יא' לא שתי חיית אימא לא לריכא׳ וכתב רביט
טסים דסק דאיט אלא משוס מראית העין מותר היכי דאיכא
סכנה׳ והא דאמריק דאי לא שתי חייח הוא במקום רלא אתי

שמח

לידי סכנה רק אפשר שאס לא שתי מייח בטרם שימצא נדם׳
אבל לא במקום דאיכא סכנה .־־׳ ואמנם מהגמרא דשלהי
הנשרפין ימות ואל הספר עמו מאחורי הגדר׳ בשלמא לת־ד
אשח איש הימה שפיר ט' אע׳יג דחפמור לפניו ערומה ובפרט
סיפור עמו׳ הוי רק חד׳ה׳ ואפ״ה על זה ימית ואל יעביר׳
א׳כ הוא הדין כמעין׳ וכן הביא רטנו נסים לקמן ראיה זו׳
דעל לאו דגניי עריות יהרג יאל יעביד אולם למה שהביאו
בחיספות בשם הירושלמי דהא דאין מתרפאין מעל‘ אשירה היא
דזקא כאומד הב לי עלין מאשידה אבל באומד עלין סתם
ולא מצא רק אשירה •תרפא׳ אס כן הכא נמי לא דחי ובמעין
רצמא לששוח ואין הרפואה תלוי במעין זה׳ רק שאין לי
לשחות עכשיי שפיר על עבירות ד״ס ישתה ילא ימית׳ משא״כ
חמן הלא מתאווה לגוף זה האסור לז ודויקא במה שהיא מספד
עתה הוי רפואתו לכן ימות ואל יעמר ח״ב.
אולם בירושלמי אמר במסקנא לפי סגידסא בספרים שלנו
דאסור בכל ענין ומייחי דמחניתא אמרה כן דחטא
שבת הותרה מכללה׳ נערה המאורסה לא היתרה מכללה׳ שבת
שהיתרה מכללה לא להתרפאות ורכיותיה נפרה המאורסה לא
הותרה יאפילו להתרפאות .ופירושו דאף ע׳ג דאין הרפואה תלוי
דווקא במה שהיא אשת איש [ילא סבר דלא מייחבא דפתיה
אם לא באיסור דמים גטביס ימחקו כדחיכח משילתי הסזגיא
דשמה דאמר דפטיה הואי יאיתא רובא הוות ולא שמעה להינשא
לי וכל מה דעביד באיסור הו• עבוד יטנש ידו״ק] בכ״ז לא
היתרה והיה״ר עצי אשירה אף באומר לו הבא ני פלק סתם.

אולם נראה לדעתי והא דאסור מדברי סופרים׳ או אפילו
לאו דבהי׳ הוא דוגמא דמה דאמר פיקרא דמצוה זו
מן התורה׳ ואס אסרס רחמנא שלא לגלות פדוה׳ הלא רק אגילוי
שדוה קפדא רחמנא׳ ולא על כוינה דיליה .דאין נפ*מ אף אם
לא יקפיד בתה שהיא אשת איש יאיהו רק להנאה מביאה דילה
קא מכוון' אבל במה שהיא אשת איש׳ לא לזכיין מידי׳ דאטז
רצונו לביא עליה רק מחמת שהיא אסורה׳ ועל זה עיקר איסיר
החידה׳ זק לחייט חטאת גס בשיגג ומכזק להיתר דמתעסק
חייב שכן נהנה׳ ותו כי גל• רחמנא דיהרג יאל יעבור׳ כן
אחרו חכמים אף ע״ג דהיא רוצחי להפר עמה' אי שתעמיד
לפניו ערומה׳ אין נפ״מ לו במה שהיא אשת אישי בכ״ו ימות
ואל יעביר׳ משא׳ש במשתמזה לע״ג דמשיס דהיא ע׳יז לק
משתחווה לה׳ משרה אמר בפרק ד׳ מיתות ישיג בלא מתטן
בעו־ג היכי דמי׳ אי דקסבר בית הכנסת יהשתחיהי”לה הרי
לבו לשמים׳ ואין כאן עבירה לא שוגג ולח מזיר עכ׳ל .ולק
גס בריצה לשתות ושוחה לזה׳ אף מ״ג דאסור מד*ס מכ*מ
הואיל ועל אפן שאיט מחניק להשתחרה כלל ואף כי אינה
של נדו׳ ג׳כ היה שוחה לשתות ממנה׳ תו לא אחרו ע״ז שימות
יאל ישתה .ילפ׳ז גס על ראיה של הירושלמי יש לפקפק
דמייתי תהא דנערה המאורסה לא מתרה מכללה׳ לאומר לו
הבא לי עצי סתם והביא לי עצי אשירה׳ דיש לאמר כיון
דטיקדא איסורא דע־ז׳ הוא דוקא משים שיודע הוא שהיא
עבודה זרה משתחווה לה וכחוש׳ב .לכן אפילו אביזדייהו דילהי
דמא להתרפאות בעצי אשירה׳ גם כן אינו אסיר דיוקא כאומר
לו עצי אשירה׳ הא באיל עצים סתם׳ במקום סכנת יתרפא
מעצי אשירה וז״נ .אם לא דסובר הירושלמי דכיון דלא דאיטר
הנאה משל ע״ז׳ מא אף באין נפ״ח ליה שהיא ע״ז׳ תו גס
במקום סכנה ימות ואל יעטר ודו״ק

ובמה

שהוכיחו רטוחא דפל לאו דשלש עבירות יהרג ואל
יעבור׳ והא דאמר בסנהדרין דאלת״ה הגי קוקי .ודמינקי היכי
יהניק להו אלא הנאת עצמן שאני׳ משוס דחמן אין עושין
ישראל מאומה׳ רק משים לפט עור חיכא׳ וזה לא הוי לאו
דע״ז׳ כלל׳ רק לאו רבכל דחורה טלא איתא׳ בזה סמי מנין
דברי
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אור

המות סנהדרין

שקר כפי האומר שפלוני חשוד ,א’נ •פנוור פלוני מן השבועה הזי
בגדר נרמי שגורס היזק להתובע ,וכמו דאמרו בפרק שבועת
העדות רעד אחד שמחייב שבועה למאן דסבר גורס לממק
כממון דמי אס אינו מעיד חייב קרבן שבועה דרוב בני אדם
אינן נשבעין לשקר ומפסידו ,הזי גורם לממון ימו״ש ,א״כ כאן
דהדיין  f<5יחייב שבועה לנתבע הזי גורם לממק וגורם לו
היזק ,וכעת דפוסק הדין דכשנגדו נשבע וכרמל מאי עביד הדיין
מה שפוסק שפלוני ישבע וימול והלא בזה אמרו שם דמי יימר
דמשתבעת והוי רק גורם לממון העד שמחייבו שבועה ,ואם
שקר בפי האומר שפלוני חשוד מאי מפסידו הדיין מה שפוסק
שכנגדו נשבע ולא הוי רק בגדר גורם ,לכן כיון שאס יפסיק
הדין כמו דאמר לו מאן דקים ליה הוי בגדר אחד עם כי לא
יפסוק ויסתלק לגמרי ,לק עביד כמאן דאמר לו הך דקים
ליה בגויה ,חבל כאן בא״ל ידענא דשמרא פרוע ,אם יסתלק
ויאמר דלא גבינן ביה ולא קרעינן ליה אם האמת דשמר פרוע
הוא ומאי מפסידו הדיין שמוסר שמר פרוע למלוה ויוכל להיות
שיגבה ביה בשמרא ,ומי שמוסר שמר פרוע להמלוה אפילו
בשלישי שהחזיר פסק רמ״א בסימן נ״ה דלא הוי רק גרמא
בעלמא ופטור ,אבל אם תאמר דנוציא השמר מידו ונחזירו ללוה
שמא שקר בפי מאן דקים ליה בגויה ולא ידע דשטרא פרוע,
א״כ הוי כמוציא שמר שאינו פרוע ומחזירו ללוה והוי גרמי
כשורך שני של חבירז ,לכן מוסב להסתלק לגמרי מלמעבר
עובדא ,ונכון ,ומלבד שיש לחלק בפשיטות כמובן הדבר מוכרח
כמש״כ .ועיין בסימן ס״ג בשם רמ״ה דמזציאין השט״ח מיד
המליה ומניחין אותו ביד שליש ,וכאן משמע שעפ״י אוחדנא
לא מצי להוציא שמר מידו וכמו שנתבאר ,ודוק הימב :

—
הלכה א ולמה

פרק מ
נאמר חרש שאפילו זה שאינו שומע

ט׳:

לכינו

בנפש והאזהרה שלא ירגיל נפשו לתכונה רעה מפעולות הכעס
לנו אפילו חרש ואפילו עצמו לוקה יעו״ש דברי נועם ,והמעיין
ירחה כי רביגו פירש לפ״ז דברי הגמרא תמורה (דך ג) ואימא
למוציא ש״ש לבמלה מי גרע מקלל חבירו בשם ממוניא ש״ש
לבטלה אנן הכי קא קשיא לן אימא מוציא ש״ש לבטלה חסגי
ליה במלקות אבל מקלל חבירו בשם כיון דעביד חרתי 1י״ל שני
סוגי עבירה דקא מפיק ש״ש לבטלה זהו מדברים שבין אדם
למקום ,וקא מצער לחבריה זהו מדברים שבין אדם לחבירו]
לא תסגי ליה במלקות ,ע״ז משני לא מצית אמרת דכתיב לא
תקלל חרש ואב״א כו׳ פירוש ,כיון דמקלל חרש דאינו מצטער
כלל ג״כ לוקה ,א״כ ע״כ הלאו אינו מצד המקולל רק מצד המקלל
שגורם פחיתות ותכונה מושחתת בנפשו ,א״כ אין זה מצד שנוגע
לחבירו ,וא״כ אם אמרת דמוציא ש״ש לבטלה לוקה הוה״ד מקלל
חבירו בשם ,כיון דאין זה מצד שמגיע היזק וצער לחבירו
שתאמר דמשו״ה לא תסגי ליה במלקות ,וא״כ תו מהיכא תיתי
תאחר דמוציא ש״ש לבטלה יהיה במלקות כיון דמבעי למקלל
חבירו בשם דלוקה ודוק :

הלכה ד

לוקה שלש וק
ארבעה :

נשיא כו׳ חייב משום

שינה רבינו ולא הזכיר לשון לוקה ארבעה דלא יתכן אם
המרו בו למיתה נפטר מן המלקות עיין לפיל פרק
ט״ז ה״ה ,ואס הלל בכנוי הרי אז אין לוקה על אביו רק משום
שהיא כשאר ישרחל ולכן כתב חייב משום ד' שמות ,ויעוין לח״מ
הלכות ממרים פרק ה' ה״ד ופשוט ,ועיין רמב״ן בספר החצות
חל״ת שי״ט נ

הלכה
□ב

בספר המצות סימן שי״ז האריך לבאר שלאו זה אינו
מצד המקולל שמצטער רק מצד המקלל ,שזה פחיתות

שמח

ן וכן שאר העם אע׳־פ שמחל המקולל ט׳:

פשוט דלא גרע ממקלל עצמו דבודאי מחיל על כבודו
לגבי נפשיה ,ולפי מה שביאר רבינו בספר המצות דהחטא
מצד המקלל לכן לא מועיל מחילה ודוק :

הלכות עדות
פרק א
הלכה ף

מצות עשה לדרוש את העדים בר באיזו שעה

חתומים חידש דבר נפלא ואמיתי ,שאין חקירה של באיזו
שעה על .שמוח המוסכמיות שחלקו התוכנים ,כי
לא על זה מונה התורה ודרשת וחקרת ,וי״ב שעות אינן לא
מקרא ולא הלכה למשה מסיני שיהיו הזלכין דיני התורה מל
פיהם ,רק הוא שמה המותשת ,שעה המורגשת והוא חצות היום
שהשמש מחלק ואז היא מוחשת לעין כל רואה ,רק אחר
שהסכימו לחלק לי״ב שעות תו הסכימו חכמים לדרוש על שעות
אלו ,אבל זה באמת מחקירת בכמה בשעה ,והגמרא פריך
דיהיה שתי חקירות באיזו שעה אס קודם חלות או לאחר חלות
ואח״כ בשעה זו ,יעיז תו לא יהבינן טעוחייהו עי״ש כי הפליא
לדבר .ומה נעימים הדברים ליישב בזה קושיית ריב״א לאכיי
דלר' יהודה דטועה אדם חצי שעה ותלינן הטעות בשניהן,
א״כ אחד אומר בחמש ואחד אומר בשבט נימא דעובדא הוי
בפלגא דשית ודין אמר בהחלת שבע ודין בסוף תחש ,ובשית
חמה בי קרנמא ימתחלפא בשבע ואמאי עדותן בטילה יעו״ש
וצפי דבריו הצודקים לק״מ ,שאה אחד אומר בשלש ואחד בחמש

אמרינן דהאי קא אמר בה
לקיים עדוחן ,דכל מה דיכוי
אבל מ״מ חקירות כולהו א
חצות או אחר חצות ,רק י
חלוקה דשנים עשר שעות
השמה ההסכמיי אס זה כוו
האי לא טעו ונתכחש מדו
לדדיה דאמרינן מחתן אי
־.סוך שלש ולא מרחקי טסי
הי ;ירה איתא ,דהגע בעצמך אם אמלו קודם חס?! !׳" .
שע אין אנו יודעי! ,הלא מן התורה קיים עדותן דאיתנהו
כולהו חקירות ,משח״כ בזה חומר בחמש וזה בשבע ,הגם
דתאמר דמזקמינן להו בחזקת עדים כשרים ומקיימין אנו את
עדותן ,ונאמר שזה כיון לסוך תחש וזה לתחלש שבע זעובדא
בפלגא דשית הוי ,ח״מ חסר לן החקירה השביעית של באיזו שעה
היא שעה הסוחשת אם קודם חצות אז אחר חצוח ,שזה אמר
בדבריו
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ספר

אורח משפט
חלק ראשון

על שולחן ערוך חושן משפט
והוא
חיבור נפלא מאד.בחריפות ובקיאות ועומק ההלכה.׳ מסיק
שמעתתא אליבא דהלבתא .הבינו גם חקרו הגאון הגדול
הצריק המפורסם מרן שמעון תבער אנאליקזצוק״ל.

הוא הגבר אשר האיר לארץ ולדרים באור תורתו וצדקתו
שמר משמרת הקדש בכמה קהלות קדושות .שאקי.
אסטראווא .טיקטין .שעדליץ .ושם נגנז ארון הקודש.
*..... .׳״
נערך ונסדר על ידי בךהמהבר בתום׳ הגהות והערות ונם קונטרס

האת ליהודה’
יהודה ליב אנאליק לי.
נלוה בסופו

מבהמ״ח

הצעיר

בהוצאות אשת הגאון המחבר:

פיעטרקוב
בדפים י׳
הבו .בואו .בארה משפט

אברהם ראזענגארטקנ׳י

שנת

לם־ק
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באלפי

^לח

סימן ב׳ז

המהלל

< t>fחבירו (ואפילו מקלל עצמו) בשם
סעיף א'
או בכינוי וכו׳ .כ״כ הרחבים [פניו
מהל׳ סנהדרין ה״ג) והראב״ר כתב ע׳ו א״א אינו לוקה אלא
בשם המיוחד והכי איתא בירושלמי ע*כ .והוא דבשביפות (דף
ל״ה) תגן המקלל עצמו ותכירו בכולן עיבר בלית .אם לוקה
על הנינייין או לא ללהרמב״ס לוקה ולהראב״ל אינו לוקה .והוא
תמוה מהא דאמרינן בתמורה (דף ג׳) כל לית שבתורה יש בו
מעשה לוקין אין בו מעשה אין לוקין חון מנשבע ומקלל חבירו
בשם .ופירש״י שמו של הקביה משמע דבכינוי לא .וכן פירש״י
במכוש (דף טיז) ובשבועות (דף כ״א) פי׳ להדיא בשה המיוחד.
ואין לימר להרמב־ם סמך על הירושלמי שפי׳ הכסף משגה
דמשמע כדברי הרחבים דהא הדמביס עצמו (בה׳ סנהדרין
פי־ח) כתב וז״ל כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין חין מגשכע
ומימר ומקלל חבירו בשם ובס׳ המציות מלית שי׳ז כתב וז״ל
וכל מה שאמרנו בתנאי שהוא בשם עכ׳ל וח*כ איך כ׳ בכינוי
ג*כ וכ’כ בפירוש המשנה בפ״ב דשבועיש ובפ״ג דמם׳ מכית
בזה .ובשבועות (דף ליה) אמר אביי לא קשיא הא ר׳ חכיכא
בר אידי הא רבנן דחגיא ר׳ חנינא בר אירי אומר .השבע
ואל תשבעו קלל ואל מקללו .מה השבע בשם .אף לא תשבעו.
מה קלל בשם .אף לא תקלל בשם .ופירש״י לא תקלל גס
קללת חברו .וא*כ לרחב־א בודאי דבעינן שם .משא״ב לרבנן
דליח להו גז״ש לא בפיא .וא־כ מציק לומר דהא דר׳י
בתמורה הוא כרחי׳א .משאי״כ אליבא דדן אבל הרמבים בעצמו
שהביא בפיית צריך ביאור בזה:
 “Wיש הבדל בין רמב״ם ובין ראב״ד .דהרמב״ס שם פניו
כתב אינו לוקה עד שיקלל בשם מן השמות וכו׳ או
z

בכינוי מן הכינויין כנון חנון וכו׳ וכיוצא בהן הרי לרעתו כל ז'
שמות שאינן ננוחקין לוקה .וכן בכינזיין .ולהראביד שכתב בשם
המיוחד לבד משמע דאין לוקה אלא על שם בן ד׳ בלבד
ולהריניב״א בשבועות בשם הרמיה והרמבין .גם אליף דליית
לא הוימיוחד .אלא דמהחום׳ שם (ד׳ ל״ה) משמע דאליף דליית
הוי מיוחד יע״ש במהרש״א וא״כ להראב״ר רחוק מאד שיהא
מלקות במקלל וכן לפירש״י בשבועית (דף כ״א) שכחב בזה:

אמנם

זה אינו יהראב״ר העמיר דבריו אמש־כ הרחב״ם או
בכינוי מן הנינויין אבל בשם מן השמות משמע
ומודה והא שנהב המיוחד פי׳ באחר מן המיוחדין .ונחו שר
כיוצא בזה הרמב״ם סי״ב מהל׳ שבועות הי׳א .ובפיה מהל׳
מחרים ה׳ב כתב במקלל אביו ואמו בשם מן השמות המיוחדים
דחייב סקילה והודה הראב״ד על זה:
,
אכרמב־ם דס־ל דחייב מלקות בכינוי דהרי בתמורה (ד
ג׳) יליף דחקלל חברו לוקה מלא תשמור והרי הרמב״ם
(פי׳ב מהל׳ שבועית הי׳א) כתב ולא שבועה של שיא בלבד היא
שאסירה אלא אפילו להזכיר שם חן השחות המיוחרין לבטלה
אסור ואעפיי שלא נשבע שהרי הנתיב מצוה ואומר לשחור את
השם הנכבד והנורא ובכלל יראתו שלא יזכירו לבטלה ע’כ וא־כ

לי־ל

כי

הלכות דיינים

ול־קנמי כשבו דממשכנין הייני שעשו קצבה .ובמדרש (במדבר
פ׳ י) על הקרא דמשלי (ל׳א) ודין עני ואביון ד״א אלו קצדקית
ומתנות עניים שהם דינם שאתה צריך להוציא מן הגזלן ולתת
להם לקיים מה שנאמר אל תגזול דל כי דל היא ע־כ הדי להדיא
דכופין על הצדקה כנז־לה שהתירה זיכה להם ובבכורות (דף ל״ו)
כתב רש״י מיהו אגזילה דכהן דלאו בעלמא חשו ע׳כ הרי דא־כא
לאו דגזילה במחנית כהונה והיה במתנות עניים וא'כ כמו דכיפין
על גזל כן כזפין על שכחה וצדקה] .זמש״כ ת־ש׳ בב־ב (דף
ח׳) למציגו כפיי׳ בדברים כמו בכתיבית (רף נ׳ג) הנה מציגי
כן בקדושין (דף מ״ה) כפתי' ואידי ופרשיי בדברים .ולפירושו
גם הא דאיחא בברכות (רף נ״ו) אכפה לכך מ־ירי ברברים
גם כן:
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הרי דכל השמות המיוחרין הוא בכלל מקרא זה וע*כ מרכתיב
ד' א׳-היך א'כ היה למקלל אבל מנלן בכיניי .ועיין ברין פ״ר

דשבועית ונדרים (דף ב') דרעת הרמב־ס דלוקה בשביעות
בין בשם בין בכינוי .אעיג רכתיב לא תשבעו בשמי זחללת את
שם ד׳ אלהיך .וע’כ לשיטתי ס״ל כאן נמי דלוקה משא’כ
הראביר לשיטתי היבא בר׳ן שם דאינו ליקה על הכיגויין ה״ג
ם ל כאן כן .וביותר ביאור לפי״ח רמביאר בירושלמי ספ״ג
דשכיעית דר׳ל יליף נשבע לשקר דלוקה מאם לא תשמור כמו
מקלל חברו וע־כ קאמר דלרירי׳ אם נשבע לשקר וקלל חברו
בשם אינו לוקה אלא אחת מאחר דמחר קרא נסקא וא־כ
לה־מב׳ם דסיל בפיב דשבועות רנשבעלשקר חייב על הכינויק
לכן לשיטתו כתב במקלל חברו דחייב על הכינויין משא־כ
לה־אב־ר דס־ל שם דפטור על הנינויין ה*נ במקלל כן .וא־כ
מאחר רלר־ל מבואר כן .ה’נ לר״י דיליף מלא תשבע נמי כן.
זברבינו ירוחם ספר אדם נייר ח״ח כתב המקלל עצמו או חברו
בשם חייב כו׳ ודווקא בשם מ׳ אבל באחר מהכינויין כו׳ פטור
ע״כ הרי דש״ל כהראב׳ד בזה:

ויעיד

(סי׳ רמ״א) כתוב במקלל אביו ואמו בריא דחי-ב
סקילה שקללם בשם מהשמות המיוחרין אבל אם
קללם בכינוי אינו חייב אלא בלאו כמו המקלל אחר מישראל
וכיה ברחב״ם פיה מהל׳ ממרים הלכה ב׳ .וכתב הש״ך שם
(סק׳א) בכינוי' כנין שדי צבאות חנון ורחום יע״ל סי׳ רע״ו
ס־ט ע״כ .והוא תחיה דהא כתב הרחבים להריא בפניו מהל*
סנהדרין הלכה ג׳ דש׳ ל׳ הוא מהשמות ורחום ותנין הוא
מהכיניין והא דסי׳ רע״ו סיט משמע נמי כן .ועיין ברמב״ם
פ,׳ המשניות בפיר דשביעות דמבואר נמי כן .ואולי י׳ל דהש״ך
כתב כרשיי בסנהדרין (דף ס״ו) עד שיקללם בשם שיקלל
צ׳ רחום ותנין עיכ:
בשמות הגמורים בכינוי כגון

ש׳

וללגי!

מה שהק׳ הא שכתב כאן בכינוי גיכ ובשאר דוכתי
כולל כינוי ג״כ .ולאפיקי בשמים
כ' בשם.
ליה) בשבועות העדות רפטורין
ובארן אתא דאחר בשבועות
וראי׳ מהא למייתי בברייתא שם (רף ליה) יש שמות רנחחקין
וחייתי הא רחום וחנון אלמא דגם זה שמות קרי לי׳ והיכא
דבא לאפיקי אלי שמוח קיא לשבעה שמות שאינן נמחקין שמות
המיוחדין זמדקאמר בתמורה ובשבועות ובמכית ומקלל את חברו
בשם ולא קאמר בשם המיוחד משמע רגם חנון ורחום בכלל.
ואף דקאמר שם (ד׳ ליה) בברייתא מה להלן בשם אף כאן
וכו׳ ואין חנון ורחום בכלל .מ־מ מדקאמר שם ורבנן אי
גמירי גדש .ניבעי שם המיוחד וכו׳ משמע דגם כל הכינויין
בכלל שם .אלא דשם המיוחד לאפיקי הכינויין אתא והברייתא
והתלמוד מפרש וה־נ בתמורה הי׳ לו לפרש רררך האמורא
לפרש כמשיב הזס׳ בשבועות כ״ו ושאיר אף דמשים התנא אמר
שם כן קיצר בזה .ושאני מקלל אביו ואמו רבעינן שם המיוחד
דווקא ואידך גיכ הוי כינויין כמוש״ב בריטביא שבועות ויבואר
עור לקמן .והרמבים לגבי שאר כינויין קרי להן ז׳ שמות שמות
המיוחדין אלא דאינו מובן עדיין הא דמביא מהא דל' (רעיו
סיט) דחשם משמע להיפיך דאלו אינן נמחקין אבל רחום ותנין
אינו כן יא״כ משמע דכינויין אינו אלא רתום ומנין וכדומה
ולא אלו המיוחדין ולקחן עור מבואר בזה .ומהרמבים ושרע
משמע דלא כפירש״י דהרמנים קרי להשמות מיוחרין כל הז׳
שמית כחוש״ב בפיו מהלכות יסיהית שנקרא בהם הי״ת ואיה
הכינוי הוא רחום וחנון וכדומה א*כ משמע רלא כרשיי ואולי
ט״ם יש כאן בש״ך בזה .וכיה בכסף משנה בפ״ב מ:לכות
עניים דמיוחדין היא שאינם נמחקיו דמיוחדץ מלהמחק וזהו דלא
כמישיכ בתשו׳ רעק־א ז׳ל שאלה כיה בזה:
רשיי שכתב בפירוש בשבועות (דף כיא) מקלל
חברו בשם שם המיוחד .מבואר להריא דס׳ל
*
כהראב״ד דאין כינויין בכלל ופטיר ממלקות ולדידן אינו מיפשל
לערות גיכ [ואולי הוא סדיר לדידן אי נפשל לעדות בזה] ומיין
רמבים שנתב (בפי׳א מהל׳ שבועות היא) דמ״ע לישבע
דכתיב

ישם

(י׳

ומלתה
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i?6

דכתיב ובשמו

תשבע ואפי׳ה כתב שם הל׳ ח׳ דמפביעין

בכיגויין ג'כ:
מבואר בת״כ פ׳ קלושים לא ששבעו בשמי לשקר למה
נאמר לפי שנאחר לא תשא את שם ד׳ אלהין־ לשוא
׳
יבול לא יהא חייב אלא על שם המיוחד לבד מניין לרטש כל
הכעויין חיל לא תשבעו כשמי כל שם שיש לי והובא ט־ש׳י שם
והרי מל הכיטיין מכלל שם הן .וי׳ל על הר־ן פ־ר דשבועית
שכתב וז״ל רעיקר שבועה כי כתיבא בשם כתיב כדכתיב לא
תשבעו בשמי לשקר א׳ג לא תשא יכו׳ אלא דרבנן סברי דה״ה
בכינוי כדכתיב וחללת את שם ד׳ אלהיך ע־כ  .והא בת־כ
מבואר דמלא תשבעו נפקא לן כל הכינויין נ״כ [ולעיר היה
אפשר לומר דהא דקאמר בתמורה חון מנשבע ומימר ומקלל
חבירובשסהאי בשם קאיאתרווייהו אמקלל ונשבע וסידרו לבסוןש
אע־פ שהפסיק במימר משום דמסיק שם לא תיתני מימר ולכן
קאי אנשבע נ’כ .ומעזה הראב־ר לטעמי׳ שכתב הרין שם
דאינו לוקה בנשבע בכיטיין .והוא מדקאמר לא תשבעו בשמי
.לשקר וס״ג מקלל להאי דקאמר בשם אתרווייהו קאי וזה נכין]
ואיל רכל הכיגויין היינו שמות המיותדין ולגבי שם המיוחד הוי
כינויין כמוש׳ל דהא כתיב לא תשא ד׳ אלהיך ומאי עדיפא
חללת מהאי קרא :
דמשמע בתמורה (דף ג׳) כהראב״ר מריליף מלא
השמור ליראה את השם וכו׳ י׳ל דהרמבים מפרש הכי
חלכתיב בקרא ליראה את השם הנכבד והנורא את ה׳ אלהיך
דאת .את .הפסיקהענין כדאמרינן בב״ק (דף ס־ה) ועוד דוכתי
מובא  .וא״כ הקרא ליראה את השם הנכבד שזהו כינוי כמו
חנון ורחום את ד׳ אלהיך שהוא שמות מיוחדים :
לתמוה הא שכתב הרמב״ס (פי״ב הי׳א) ולא שנועה לשוא
בלבד היא שאסירה .אלא אפילו להזכיר שם מן השחות
המיומדין לנמלה אסור אעפ׳י שלא נשבע שהרי הכתוב מציה
ואומר ליראה אח השם הנכבד והנורא מבכלל יראתו שלא להזכירו
לנמלה ע״כ .ואיה לפייו היה צריך להיות דנם כינויין בכלל כי
היכי למחייב מהאי קרא מלקות למקלל חברו בכל הכיגויין ואמתי
לא אסר אלא בז' שמות המיוחדין ועור דבתמורה (דף ר׳) מבואר
דאזהרה לש׳ש לבטלה נפקא לן מאת ה׳ אלהיך תירא ולא מהאי
דליראה את השש הנכבד .וכ״כ בס' המצוות מציה ח׳ עיי׳ש
ותקרא דאם לא תשמור הוא עונש ולא ציווי .ועוד דלפי׳ז הא
לוקין על מוציא ש׳ש לבטלה מאחר דכשיב שם מלקות בקרא כי
היכי דליקין מהאי קרא על מקלל חכרו וזה לא שמענו :

הזוד

(יען

לכל

היה נ׳ל להגי׳ וכצ״ל שהרי הכתוב מלוה ואומר את ד׳
אלהיך תירא וכמבואר .גם במסכת סנהדרין (יף לי) •
אבן כאשר הוא דבר חדש הדבר צריך מתין ויתבאר עוד בזה.
אמנם בתמורה (דף ל) ברש׳י שס מבואר "היה לו הגירסא
מליראה וזה הי׳ גירסת הרמב׳ם ולזה נתכווין מהרש׳א בר׳ה
(דף ל׳ג) עיי׳ש ובחנם תמהו עליו בהגהות שם בזה :

*הרא״ש

פ׳ד דשבועית שם כתב ודל ומהכא נחי שמעינן
דבעינן אחד מן הכינויין באלה ובשבועה .לכתיב
אשר השביעו באלהיס וכתיב נמי לא תשבעו בשמי לשקד
וחללת את שם ד׳ אלהיך .אלמא שאין מוזהר אלא שלא ישבע
בשם והא ילא אמר יבשמי הוא שס המיוחד דווקא כראמר
בשמה (דף ל׳א) גבי ברכת כהנים ישמו את שמי על כני ישראל
שמי המיוחד משום דסיפא דווקא וחללת את שס ד׳ אלהיךמשחע
אלהיך ע*כ.
שאף על הכינויין מיזהר וכ'כ לא תשא את שם
למדנו מדבריו אלה דכל השחות חיץ חשס הוי' נקרא כינויי!
ורתנן במתגית' שביעות (רף ל׳ס) כל השמית ומסיים ובכל
סכינויין הרי אט חייבין משמע דהם כולם כיגויין וא״כ נס
רחום וחנון בכלל והיכא דכתיב ד׳ אלהי׳ דכינוי בכלל זה נם
יחים וחנון בכלל זה .ישס וכינוי חרא מילתא הוא  .ומעתה
להרא׳ש דל במקלל חברו פשימא דחייב בכל הכינויין מאחר
מתמורה שם יליף חדכתיב לא תשמור והתם כתיב את ר׳
אלהיך א״כ כל הכינויין בכלל זה ג'כ .וזה ג־כ דעת הרחב־ס

ל׳

 Iצ • ומהא ובמקדש היה אומרים את

ל'

ככתבו ובמדינה

biete

בכינויו הביא הרמב׳ן דאל׳ף דלי׳ת הוי ג'כ כינוי ומעשה אין
לחלק בין כינוי לכינוי אבל הראב״ר ס׳לדתנון ורחום אינו דומה
לאידך שאינן נמחקין משא־כ רחום וחנון .וגם על הרא׳ש י׳ל
הא שלא הביא הא דת־כ רכינייין יליף מלאחשבעי בשמי כלשם
שיש לי ולמה הוצרך ללימודים אחרים בזה ־דזא׳ל דכינויין הוא
כל השמות שאינן נמחקין לבד ממי' דנקראין כינוי כמוש׳כ
הרימב״א בשבועות שם בשם הרמב־ן דל .וכמו רמששע מתום'
שביעות (רף ל׳ו) בר״ה ועל הכינויין וברש״י ב!:ס׳ס:הדרי(1ס״ו
ודף לו) דזה אינו רכא כתיב לא תשא את שם ד׳ אלהיך .
א״כ כל הז׳ בכלל דהא כתיב אלהיך ג*כ וע'כ הא דמייתי לכינויים
[הוא כינויים גמורין:
ל^/יייין רמב׳ן בפ׳ קרישים במש׳כ עד ה״א בזה  .ועלהראיש

ל׳

אלהי׳ הכינזיין בכלל י״ל ג״כ דא־כ
 z 1דהיכא דכתיב
האומר ש׳ש לנמלה אפילו בכיגייין יהא אסור וצ׳ל דהכל לפי
הענין .ומסתבר להו ולשבועה ולמקלל כל הכינויין בכלל משא״כ
בש״ש לבטלה איט אלא מיוחד לבד ואיןהכינויין בכלל זה.ומש׳כ
דהא דמקלל עצמו דלוקה מהשמר לך אף דכהב הרמב׳ם בהל'
ריצת פ׳א רמיע היא וש״מ דקי״ל כמ״ד במנחות (רף ל׳ז) השמר
דעשה לאי הוא לע׳ר אם נימא כן תקשה לפי־מ למבואר ביומא
(רף פ*א) דר׳ל ס׳ל השחר רעשה עשה הוא ואפי׳ה אמר במנחות
(דף צ׳ט) כל המשכח דבר אחר מלימוד עיבר בלאו שנאמר
השמר לך .ואלא דלא אמרינן השמד רעשה הוא רק אם הוא
בקים ועשה כמוש״כ רש״י במס׳ יומא (דף פ׳א) ע״ש בזה .
והכא דומה להשמר לך פן תכרות וכו׳ שכתב רש׳י שם בחס׳
מנחות (רף ל״ו) דהשמר דלאו הוא משים דהוא בשיא׳ת וה'נ
ק .ואם לא נימא כן תקשה מהן מתגיתא להך מאן דס־ל
דהשמר רעשה עשה .א׳ו דהכאכ׳ע מודי כמוש־כ בזה:
להקשית על הרמב״ם פי־ח מהל׳ סנהדרין שמנה קס׳ח
לאוין שלוקין עליהן אמאי לא מנה הא דמקלל עצמו נ'כ
דלוקה .אלא שנם בהא דמנחית (דף ל״ו) שפסק הרמב׳ם
דהמניח תפילין לאחר שקיעת החמה בלאו ותמה עליו הש׳א
(בתשובה מ״ג) דאמאי לא מנה הרמב׳ס במנין לאוין דטדאי
ליקה נם שם .והביא ראיה מהא דהשמר בנגע צרעת דלוקה
ע״ש והרי ראי׳ ג'כ מהא דמקלל עצמו דהוא מהשמר ולוקה
ג״כ  .והררב״ז שאלה תק־ג כ׳ תי׳ על החמי׳ שתמה הש׳א
שאינו לוקה שהוא אסמכתא דפשמא דקרא בפסח מיירי אבל
הכא רקתגי להריא דלוקה אין לתרן כן :

לש

ובתמורה

(דף נ׳) פריך אימא קרא דוהפלא אתי
למוציא שם שחים לבטלה מי גרע מקלל
לבטנה .
ממוציא שם שמיס
את תכירו בשם
ולהרמב־ם דאף בכינוי חייב לא תי׳ מירי יצ׳ל לזה להס״ד
שמים
שם
במוציא
אבל להמסקנא דפריך ואימא
תיסגי לי׳ במלקית אבל מקלל את חברו בשם דקעביד תרתי
לא תיסגי לי׳ במלקות ומשני לא מצית אמרת דכתיב לא תקלל
חדש ופי' רש״י בפי׳ הראשון דמשמע בין קללה ־סתם בין קלנה
שבשם וקאי לאו עלה וקאתי קרא לאשמועינן דליקה מביאר
דעל כינוין לוקה .ובפי׳ שני כתב רש׳י שם דחרש ונשיא
ילפינן ממקלל אביו דבשם דוקא וא״כ מה מקלל אביו פש ר על
הכינוין אף מקלל חברו פטור:

ל£י'מ

שכתב הרמב׳ם ופשק כן בש׳ע דמקלל חברו ח־יב
בכל הכינוין וגם בכל לשון חייב שהשמות שהטכי־ם
קירין להקב׳ה הס כמו כינוין וכמוש׳כ הרמב״ם כי השמות
שהם בשאי־ לשונות דינם בכינוים לענין שביעה .ועיין תשב״ן
(ח׳א סי' ב׳) ובמזכיר ש׳ש לבטלה שכ׳הרמב״ם (פי־ב מה׳ שבועית
שיא) דדוקא משמות המיותרים אסיר משמע אבל לא בכיניין.
וא'נ גס בלשין פהגיים קורץ להקב״ה ליכא משוס מזכיר ש׳ש
לבטלה .אבל ברטט ירוחם (ני׳ד ח׳ח) כתב ודל השימע
אזכרה מפי חברו כלומר שמוציא ש׳ש לבטלה פי׳ אפילו בלע׳ז
חייב לנדותו ע'כ .הרי להריא דלא כרמב״ם וגם בכל לשון
איכא מזכיר ש׳ש לבטלה .ולפי׳ז גס בכינוין יהא איסור למביני
ירוחם והא ודאי לא מסתבר להרמב׳ם דל ולכך פסק דבכינוין
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אורת
ליכא

איסורא

1בהא

-

ולברי רביט

ירוחם

משפפן

מלכות דיינים סיטן כי
צריך

ביאור

בזה :

למבואר לקמן (סי׳ פ״ז ס״ט) דבוורות האחרונים

בסלו שבועה בשם .לפי שעונשה גלול ונהגו להשביע
בארור .כי גם כינוי בכלל זה .מאחר ללא חשא ולא חשבעו
לשרך איכא בכל הכינוין .ועונשו גלול לכן אין להשביע אלא
בארור בלבל .ובזה בעלתי נוסח שביעת היסח שמצאתי אצל
איזה דיינים שאחר שאחר אני נשבע כי כן הוא סיימו כן
יעזרני הבירא שהוא שבועה בכינוי ומלבד העונש הצא אין צריך
כיטי לשבועת היסת אלא אני נשבע לבד .כמבואר בסי׳ פיז
שם בזה (ובש״ך שם ס״ק מ״ד) שאומר אני נשבע שאין לזה
אצלי כלום .ומכ״ז מבואר דגה שב׳ הפ׳י בברכות (דך י״ב)
דבספק ברכה י״ל בבריך רחמנא דאין בזה משים לא השא
דוה אינו דבכל הכיניין איכא משום לא תשא כמו שנתבאר
מהתו״כ ורבים שיש להם ספק ברכה סומכין על הפ״י וזה איט
ויותר טוב כחיש־כ בהלק״מ שיברך עם תינוק דמותר ללמוד
עמו ברכות וממילא יוצא ג״כ .ועמש״כ לקמן סי׳ פ״ו דבכל
לשון איכא משוס לא תשא .עיי״ש בזה .ונזדמן לי ספר מהרס
זיסקינר וראיתי בס׳ י״א נוסח השמעת היסה אני נשבע למי
ששמו חונן ע״ש והא ליתא דהא חונן היא מהכינוין ואיכא לא
תשא ג״כ מלבד שהוא פעור ולכן א״צ אלא אט נשבע לבר.
וביו״ר סי׳ ש־מ סל״ז השומע ברכת השם ואפי׳ בכינוי וכ׳ הרמ״א
בשם הנ״י ואפי׳ אמרו בלשון לע״ז הוי ככינוי"-ע״כ והוא כמו
שנתבאר במקלל ישא״ד לכינוי הוא לשון לע״ז גם כן .וכ״ז
כתב הרמב״ם כאן במקלל וכל הפוסקים בשא״ר הוא ממה
דמבואר בסנהדרין (דך ע׳) דישראל חייב בכינוי חמה שהעכו׳ס
חייב וא’כ מבואר דלשון לע״ז וכינוין חדא מילתא הוא בזה:

ןרנ־י

בנדרים (דך ז') כתב בשם הגאונים .ימיציא ש״ש
לבעלה דה״ה על־ הכיטין חייב בזה.־לפי שעבר על
ד״ת דהכי איתא בתמורה כו׳ .עיד כתב שם בשס ריטב״א.
דזהו דווקא בהזכרת שם המיוחד או הכינוי אבל לא בלשון לע־ז
עיייש .ולכאורה הדבר תמוה דא״כ יהי׳ הנ״י סותר את עצמו
לפימש־כ הנ״י בסנהדרין דלפ״ז הוי ככינוי וכאן כ׳ דלע'ז לא
הוי ככינוי וצ״ל דהא דנתב על הכיטין הוא לאו דוקא שש
המיוחד בלבד אלא ה״ה שאר שמות דמקרי נמי כיטין וכמושכ״ל
ע״ש בזה .אבל הכיטין רחום ותנין ודאי ליכא משום לבטלה
וה״ה בלס״ז ג״כ וכמיש״ה אח״כ בשם הדיטב״א שאין זה אלא
בהזכרת השם או בכינוי של אל״ך דלי״ת וכיוצא בו מן השמות
המיוחדין אבל לא על המזכירו בלע־ז או שאר לשונות אלא
גוערין בו ע״כ .וא״כ נס הגאונים סוברים כן:
0Q31׳ סופרים פ״ד אבל רחום ותנין וכו׳ הרי אלו נמחקין
והמקלל בהן עצמו וחבירו חייב ע״כ .הרי מבואר
להדיא דעל הכינוין לוקין וכהרמב״ס ופרע בזה .ומה שכתוב
בירד (סי׳ רח״א) למקלל באחד מן שמית המיוחדין דחייב
סקילה .והרי במם־ סופרים פ״ר אמרינן המקלל אביו ואמו
בשם המי1חד הרי זה חייב סקילה היינו באחד מן השמות
המיוחדים וכמוש״כ לעיל לפרש דברי הראב־ר כן .וברא״ש
פ״ד לשבועות סי׳ כ״ה כ' ג״כ כרש׳י ואפי״ה נ״ל רדפהו
כהרמב״ם לחייב על הכינוין כמושנ״ל בזה:

והלמבים

בפ״ב מהל׳ ע״ז ה״ז כתב דמגדך אינו ח״ב
אלא על שם המיוחד בלבד דהיינו שני שמות
הגמורין עיי״ש[ .ובתים‘שבועות (דך ל״ה) בפל״ח גרס אל״ך
דלי״תמן השם איטנמחק וכי׳ ושמא משום לשם המיוחד הוא יש
להחמיר נו יומר ע־כ .ונתב המהרש״א דל לקרינן שם
המיוחד כאיי כח״ש לא כמו שאני ננחב אני נקרא וכי׳ יא־צ
לכל זה דגם וה היי שם המיוחד כמבואר ברמב״ם כאן ובזה״ק
מבואר בכמה דוכתי דשני אותיות אלו מיוחרין הן ואין כהן
מקימי להאריך בזה) נ״ל דיצא לו כן מהא דאמרינן בשבועות
(דך ל״י) ת״ר איש איש «י יקלל כו' טל שם המיוחד במיתה
ועל הכינו" באזהרה וס׳ לימד על המקלל אביו ואמו שאינו

יג
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טט מ

חייב אלא ער שיקללם בשם הרי לבמגדך נקט לשון שם המיוחד
בלבד ובאביו ואמו נקע בשם סתמא וכן במגדך נתב שאינו
חייב אלא הב׳ שמות הגמירין לבד משא־כ במקלל אביו ואמו
חייב בשם מהשבעה אבל רש״י פי׳ באביו ואמו בשם המיוחד
והוא ב׳ הגמירים לק פי׳ בסנהדרין נמי כן דהיינו הוי׳ ואדר
ויז־ד ה״א .כמבואר בתום׳ במם׳ ע־ז (רך ייז) ד״ה ההינה עיי״ש
ואין לומר דגם הרמב״ם של באחד מן השמות המיוחדין היינו
שמות הנ׳ל דזה איט דהרמב־ס בפניו מהלכות כנהדדן
ופי״ב מהל' שבועות הניל ק־י שמות המיוחדין לכל הז׳ ואי
לא הי' אלא הל שמות לבר הי׳ לו לבאר כמו שביאר בפיב
מהלכות עכו״ם במגדך דאינו חייב אלא על אלו הב׳ בלבד
ואדרבא שם הלכה ט׳ כתב דמברך בשמות המיוחלין חייב ולא
בעינן ב' אלו אלא בשם המתברך לבד .ומש׳כ הנסך יושנה
להרמ״ה חולק על זה .וס*ל כי היכי דבעינן שם המיוחד
במתברך ה״נ בעינן במברך .וחכמי לוטל מענו בעד רבינו
בזה ע״ש .הנה לבד מש״כ לעיל נ״ל להביא ראי׳ להרמב״ם
מהא דאמרינן בשבועית (דך ל״ה) ר׳*חנינא בר אילי אומר
הואיל ואמרה חורה השבע ואל תשבע תקלל ואל תקלל מה
תקלל בשם אך לא תקלל בשם ופירש״י לא תקלל בין קללת
השם בין קלנת חברו ורבנן אי בעי גז״ש נבעי שם המיוחד
ואי לא גמירי גז״ש שבועה מרל נפקא להו מרתטא כו׳ הרי דלא
ידעינן דמקלל בשם אלא מגז״ש דסועה .אבל בלא״ה לא בעי שם
המיוחד אלא ח״ב בכל הז׳ וא*כ לרבנן דקיי״ל ׳מותי' לא בעי׳
שם המיוחד אלא חייב בכל הז׳ וע־כ דמברך לא בעינן שם המיוחד
וחייב בכלן גס כן .ומש־כ הכסך משנה רלכד נקראו מיוחדים
דמיוחריס שלא להמחק וכתשו׳ רעק״א ז״ל שנקרא בהן הקב״ה
ושניהם אמת .דהתוס׳ במס׳ שועה (דך י) בדה אלא כ׳ דלכך
אין נמחקין משום דנקרא בהם הקב״ה משא״כ חנון דלא אשכחן
שיקרא הקדה שמו רק חט! ע״ש בזה .וזהו של הרחנ״ם (בהל׳
יסוה״ת פ״ו) ז׳ שמות שנקרא בהן הקדה ועל תנין ורחום
שמשבתין הקדה והוא באבות ־דר״נ סל״ר עשרה שמות של שבת

נקרא הקב״ה ואלו הן

ט׳

עיי׳ש בזה:

ומלתה

נ״ל דהרמב״ם לשיטתי׳ שפיר כתב דמקלל אביו
ואמו חייב סקילה על כל ז׳ שמות המיוחדים ולא
על שם המיוחד לבד [אך במס׳ סיפדים פ״ר איתא נש© המיוחד]
והיא להא דמרבה ר׳ מנחם בר׳ יוסי בשבועות (רך ל־ו) מדכתיב
אצל מברך השם בנקבו יומת דמיותר הוא .לימד על מקלל אביו
ואחו שאינו חייב עד שיקללם בשם והיא דבעי שיהא כמו מברך
ל' לאינו אלא בשם כן מקלל אביו ואמו וכמ׳־ש״כ הריטב״א
בשבועות שם וא־כ כיון דבמברך הוכיח הרמב״ם דהמברך בז׳
שמות המיוחדים ח״ב ה״ה במקלל אביו ואמו כן:

וכל נ״ל ממש״כ רבינו ירוחם בנתיב י״ר ח״א המקלל עצמו או
חבירו בשם חייב ודוקא בשם .כגון יכהו האל או אחד
מהשמות בגון ש׳ או צ׳ אבל אחד מהכינוין כגון חנון ורחום וגבור
וכיוצא בהן פעור[ .והוא כרעת הראב״ל הנ״ל דעל הכינוי! פטיר]
וכן מקלל אביו ואמו אינו חייב בכלל מקלל עד שיקללם בשם
כו׳ ואם המגדך אמר בשם המיוחד ח״ב מיתה ועל הכיטיין
באזהרה כך פשיט בסנהדרין ע״כ .הרי מדכחב וק מקלל אביו
ואמו והשווה למקלל עצמו או חכרו חייב בכל הז׳ שמיח במקלל
אביו ואחו גם כן:
נ־ל ראי' להרמב״ם למקלל אביו ואמי לא כעי ש©
ו<1
המיוחד וחייב בכל הז׳ שמות .מהא דמכילסא פרשת
משפטים שיבואר לקמן מייתי הא דר׳ חטנא בר אידי לשבועות
(דך ל״ה) אמקלל אביו ואמו מה תקלל בשם אך לא תקלל בשם
[ורש״י שכתב בשבועת קללת השם וקללת חברו ולא כתב גם
מקלל אביו ואמו קיצר בזה] וא״כ לפי’מ דקיי״ל כרבנן לא בעינן
שם המיוחד לחייב בכל הו׳ .ומעמה הא דמבואר במכילתא שם
מקלל אביו ואמו בשם המפירש רבנן דר״ח נ״א פליט ע״ז וק
הא ומבואר במס׳ סופרים פ״ר דמקלל אביו ואמו כשם המיותר
חייב

ד

אורח משפט [אנאליק ,שמעון דוב בר בן אברהם] עמוד מס  104הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

98

'אורח

הלכות דיינים סימן מ

חייג סקילה .אתי כריח ב׳א דאייתי בגזיש מסיטה .משא*כ
לדידן דקיייל כרבק לא קיייל כן:
לכדעתרשיי שכתב בשם שחות הגמירין .ועל הכינוין כתב
׳ כגון ש׳ אז צ׳ ולא כתב אלקי׳ כמו בסנהדרין (רן£
ניו) בדיה ואליבא שב׳ כינוי! כגון אלקי׳ ש‘ צ׳ מבואר דס׳ל דשם
אלקי׳ הוא מהשמות הגמייין והוא דבמקרא מקובל לקרות כמה
פעמים שס בן ד׳ לשם אלקי׳ כי הוא מורה על שררה כמו ארב׳
וכמוש״כ רשיי בסנהדרין (דף גיו) דהוא אזהרה גס לשם המיוחד
מלשון ראה נחתיך אלקי׳ לפרעה עיש .ולכן לשיטתי' שפירש
בסנהדרין (דף נ׳ו) בדיה יכה דבשם אלקים חייב המברך וכמוש״כ
התירט דשיטת רש״י דלא בעי שם המיוחד במברך [וכן משמע
לי ממה שפירשיי בסנהדרין (דף ניו) בדיה שם בשם או יקלל
שם פ׳ אש שם פ׳ עיכ וא'כ מבואר דמקלל חייב בשאר שמות
ג״כ] לכן שפיר סיל דבמקלל אביו ואמו איני חייב ג*כ דהוא
דומה למברך דהוקש כבודו לכבוד המקום וכמו דאיהא בקידושין
(דף ל׳) ובתו׳ סנהדרין (דף נ׳) דמקלל היקש כבו׳ לכבוד המקום
לכן סיל דבמכה אביו ואמו ג־כ חייב אם מקלל באלקים ופטור
בכיניק כגון ש׳ צ׳ כמו במקלל אביו ואמו וס*ל דלא כהרמב״ם
^^*יעדחייב על כל הז׳ וכל חי לשיטתו אזיל בזה:
ןיר£ט־ קידושין (דף ל׳) תיל נאמר כבד וכו׳ .השווה הכתוב
כטד אב ואס לכבוד המקום נאמר איש אמו ואביו
היראו כו׳ השוה הכתוב מוראת אב ואם כו׳ נאמר מקלל אביו
ואמו ונאמר איש איש כי יקלל כו׳ ברכת אב ואם כו׳ וכן בדין
ופרש׳י וכן בדין שיוקשו כיבוד אב למורא על הבן כו' וי״ל
אמאי שביק רשיי ברכת אב וציל שמקצר בפירושו וזה נכלל ג'כ
בכיביד וכמושיכ החיש׳ בסנהדרין (דף נ׳) בדיה אדרבא דמקלל
בסקילה שהוקש כנירו לכבוד המקום אלמא דזה בכלל כיבוד כנ׳ל:

כי׳

הרטבים

סיף הלכות שביעות כ' אלא אפילו להזכיר שם
מהשמות המיוחדים אסור .ודל הג׳ רעיא דל
ולישנא דהרמב״ס שם משמות המיוחדין איני מבין דהא לכאורה
שם המיוחד לא הוי רק שם הוי׳ ביה ואולי הכוונה שמות המיוחדים
היינו כינוים שהם שמותיו של הקביה כמ’ש הרחבים (בפיו
מהלכות יסוה״ת) שם משמות הקדושים והטהורים שנקרא בהן
הקב״ה ושבעה שמוח הן וכי׳ ובא למעט רחום וחנון דאין נקרא
בהן הקב״ה אלא שהם מדותיו שהוא רחום וחנון ולגבי שביעה
הוא דחייב דנשבע במי שהוא חנון עכיר .ותפיקו מבורר מחשיב
הרחבים (נפיג מהלכות קיש היה) דברים של חול מותר לאמרן
בלשון הקודש בב־ה וכן הכיגזין כגון רחום ונאמן וכיוצא בהן מותר
לאמרן בבהיב אבל השחות המיוחדין והם השמות שאינן נמחקין
אסור להזכירן בבה״ב ובהימ ישן עכיל .הרי להדיא דשמות
המיוחדין הן הזי שאינן נמחקין וכן ר'מ שכתב כן דעתו כן .וכמו
שנתבאר בזה .וכן נפשט ספיקו של הלח׳מ (בפ׳ב מה׳ עכוים
היט) שהקשה אהא דמיואר שם היז דמברך הוא בז' שחות שאינן
נחחקין ובהלכה ט׳ כ' המיוחדים והוא היפוך ממשיכ בהלכה ז׳
עד שמסיים ואפשר ליישב רלשון מיוחדים היינו למעוטי הכינויס
וט׳ ע'נ .והרי מבואר להדיא כן מהא דהרמבים הלכות קיש
דאינן נמחקין הוא מיוחדין גם כן .וכן מבואר להייא בפירוש
המשניות להרמב״ם בפ׳ד משבועות שב׳ ודל והמחלוקת בין רימ
וחכמים בנימין לבד ובחגין ורחום ש־כר אחריהן אבל אליף דליית
וירד היא ושיין דליית 1צ' אין צריך לומר כי הס שמות חייחדין
וכן אלקי׳ עיכ .כרי רכל הד שמות שאינן נמחקין מיוחדי] הן
ונתבאר היטיב כל הדברים הניל בזה:
במס׳ שבועות ;דף ליה) תגן יככה אלקים זו היא האלה
הכתיבה בחורה .אל יככ' ויברכך וייטיב לך ר'מ מחייב
וחכמים פימרין .וכי תום־ שם (דף ליי) בדיה ה״ג ידל ונראה
צחק דהא דפמרי משום דכעינן שם המיוחד זאינהי אאלקי׳ קאי
(פי׳ י.יככ׳ אלקי׳דמיירי ברישא) ואעיגדנבר איפלגי איידי דתנא
ל*מ מחייב הנא וחכמים פומרין ע'כ .ופירש מהרשיא דקאי אמקלל
מכרו הלי להדיא דחום' סיל דרבנן דפמרי אינם מחייבין אלא
»ס המיוחד דהיינו בז ד ,אואליףדלי׳תאז יוידסיא כחוש־כ לעיל

לחנה
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אבל שאר שמוח אפילו שהם אינם נמחקין פטורין דהא אפילו
באלקי׳ פטרי .וא'כ אי נחליט דהראביר לא פליג אהרמב־ם אלא
בכינוין אבל בז׳ שמות מורה דח יב .איכ יהי׳ נמצא דג׳ שיטות
יש בדבר הזה .דלהרמב־ם בכל הכינוין חייב .ולהראב־ר פטור
על הכנויין וחייב בז׳ שמות .ולהשוס׳ אינו חייב אלא בשם המיוחד
לבר .ומעתה י״ל דנם רשיי שב׳ בשבועות (דף כ״א) בשם המיוחד
הוא ג״כ כחום׳ הניל בזה .ומאחר דאין הכרח בדבר למעוטי
במחלוקת עדיף .ובהראב־ד כבר ביארנו דהעמיד דבריו רק על
הכינוין לבד:

וכץ לענין מלקות - .אבל איסילא איכא אפר׳ "בלא_^1מטי
כמבואר בפוסקים ומשמע דאינא איסורא דאורייתא וכן
מבואר ממ’ש הבית הביאו הש״ך דגם באל יהי׳ ברוך איבת איסורא
דאורייתא .ובתשובת ראניח חיב סי׳ סיט כתב גיכ למשמע
דאיסורא דאורייתא איכא והרי מבואר ממש״ב הבית גיכ:
ייל דרשיי לשיטתי׳ בשבועות (רף ליו) בדיה אדור שכ׳
וזיל והמקלל את חברו בלשיז ארור הוא לד׳ קללה היא
וחייב המקלל ע*כ .ומרכתב ארור נר׳ משם המיוחד ולא כתב
שאר שמות או כשם סתמא [וכמישיב הרחבים בפי־ב מהל' שטעות
עיש] הוא משום דם״ל דבאמת אינו חייב אלא על שם המיוחד
בלבד אלא שבס״ג דמועד קטן כ׳ רש״י בפיריש הרייף שם וזיל
והמקלל אח חבירו בלשון זה ארור הוא קללה היא וחייב המקלל
ע'כ הרי שהשמיט לד׳ והוא כסברת מהרים מינן שיתבאר
לקמן בזה:
בפירוש המשניות פיר משבוטות כתב וזיל והמחלוקת
בין ר*מ וחכמים בכינוין לבר .ובחנין ורחום
שזכר אחריהם אבל אליף דליית ויו״ל היא ושיין דליית וצ' אין צריך
לומר כי הם שמות מיוחדים וכן אלקי׳ ע״כ וביאורו דבזה נם
חכמים מודים .והא דקאמרי חכמים בשבועות (דף ליו) על שם
המיוחד במיתה ועל הכיניין באזהרה כל השבעה שמוח בכלל דנם
הם מיוחדים ורלא כפרשיי שם בשביעות דשם המיוחד הוא בן
ר׳ אותיות דיויד היא עיש .ובשביעות שם (ד׳ ליו) קאמרבמקלל
אביו ואמו בנקבו שם יומת מה תיל לימד על מקלל אביו ואמו
שאינו חייב עד שיקללם בשם .ופרשי' שם המיוחד חבל להרמבים
בכל הז׳ שמות ולכך כתיב בק־א ברישא ונוקב שם ד׳ ובסיפא
כתיב בנקבו שם יומת .דברישא מייריבשם המתברך .ובזה גס
להרמבים בעינן שם בן ד׳ כמוש־כ בפיב מהלב׳ עטים משא־כ
בסיפא למיירי במברך כריליף מזה שם בסנהדרין עד שיברך
שם בשם  .ולכך כתיב שם לבד להורות דבכל הז׳ שמות חייב
כמושיכ הרחבים שם בזה .והשיס דקאמר עיש המיוחד במיתה
ועל הכיניין באזהרה רמיירי במברך ג*כ לכן קאמר הרמבים
דגם זה מיותרים אבל באמת יש נפימ דבמתברך אינו אלא בן
ארבע לבד משאיכ במברך הוא בכל הז׳ ועיקר הקרא הא מיירי
במתברך לכן קאמר הש״ס כן .ולריח דס׳ל דבכל הכינוי! גיכ
חייב אין חילוק בין מתברך למברך .וזהו שם בשים לדידי ,ובכל

לבזה

והרמב׳ם

הכיניין חייב גיכ:
פ׳ משפטים מקלל אביו ואמו למה נאמר לפי
שהיא אומר איש אשר יקלל אין לי אלא איש
אשה מנין חיל מקלל אביו ואמי בשם המפורש או אינו אלא
בכינוי תיל בנקבו שם שאין תיל אלא להביא את המקלל אביו
ואמו שלא יהא חייב ער שיקללם בשם המפורש דברי אחאי בר
יאשי׳ ריח ביא אמר הואיל ואמרה חורה השבע ולא חשבע ק1ל
ואל תקלל מה השבע בשם אף לא תשבע בשם מה קלל בשם
אף לא תקלל בשם .הא דקאמר כשס המפורש הוא טיס דמקירו
הוא מהספרא פ'קדושים ושם איתא סתמא בשם .או שהי׳ כתוב
המיוחד והסופרים כתבו המפירש .ובמיוחד להרמבים כל הז׳
בכלל .וכן משמע לי מקיצור פסקי הראיש בשבועית שכתב
אחר כל השמות והכינוין המקלל בכולן פטור והוא חמוה דמאי
שייך בטלן הא בשם המיוחד וודאי חייב .אלא וודאי דקאי אהא
דקתני ובכל הכינוין זאהאי כללא קאמר דבכולן פטור אבל בכל
הז' שמות חייב .והרעיב בפיז וסנהדרין כתב עד שיקללם בשם
כאגל מן הכחוש המיוחדים .קללס בכינוי רחום וחנון ארך אפים

ובטביילתא
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ט’כ והוא כמיש־כ דבכל הז׳ חייב להוא באחד מן המיוחדין
והכינוי! .הוא רחום וחמן כר ופירש כשיטת הרמב־ס ולא
כרש״י בוה:
בשיגפ' כל כתבי כתב בשם הריא״ז ודל .ויש לשאול על
ספרים שכותבים היום בלשינס והם כתבי הקידש שלנו
אם טעוני! גניזה .ואם לחיש על אזכרותיהן שלא לישבע בה!
לשקר ישלא למחוק אותם שהמוחק את השם עיבר בלאו .ונראה
בעיני שטוב להחמיר ברבר כמבואר בקינטרס הראיות ולפימש׳כ
ה־מב״ם (בפכ״ומה׳ סנהל׳) לשמות שהגוים קירי! להקדה הרי הם
ככינין והרי בכיציון ליכא איס־ר מחיקה אלא בז׳ שמית בלבד כמבואר
בשביעות (לן) ל*ה) ומזה מבואר להוא הרבינו ירוחם של וכמה
מחברים הקשו אהש־ך בירר (ם,׳ קע׳ט) של דבלשין לע׳ז מותר
למחוק דמ״ש מהא לכאן לאסיר לקלל אפילו בלעת .ולק׳מ
דהרי הרמב״ם התם ל דלע״ז הוי ככינוי! וא'כ ניחא שפיר
דבמקלל דאפילו כינוין אסור גם בלעת אסיר משא*כ מחיקה
דמית?־ בכיניי! שפיר מותר בלע׳ז ג*כ:

בסמי

ט מביאר דבארור בעי שם וכינוי אבל בכנהיג כתב
^דמהר׳ם מינן בתשובה צ׳ז כתב דבארור ולבד סגי

ודל ראי ,למהדם מינץ מה א של החום׳ במויק (לף י״ד) בדה
מהו שינהיג גילוי׳ ברגל ותק׳ הרב הא ליכא אלא עשה ואין
עשה דוחה עשה ואפי׳ עשה ליכא להא עזרא גזר כדלקמן (דף
ט״ז) והא לאו קושיא היא להא נידוי דחי לאו למקלל חברו ושמא
מסיטה ילפינן ע״כ .והרי בגילוי ליכא שם וכינוי והאיך כתבו
החים׳ לא־כא לאו והא אינו אלא איסירא אלא ודאי דבנידוי לא
בעיא שם וכינוי .כראמרינן שבועות (דף ל’ו) א־ור בו שביעה
בו נידוי ולוקה בארור .ובתשיבת ראדח ח׳ב (שאלה ס״ט) כתב
דבלא שם וכינוי איכא איסירא דארייתא מהך לתום' מיעל קט!
הנ׳ל שכתבו לדחי לאו דמקלל חברו ע’ש וזה אינו דמדכתבו
לאי מ:מע דלוקה ג'כ ולא איסירא גרידא אלא ולאי כרכתיבנא
בזה וא־כ בנידוי להוא ארור כדאמדינן במי׳ק (דף ייז) מאי
שמתא רב אמר שם מיתה ושמואל אמר שממה תהי׳ וכן כתב
הריטב״א בשבועות (דף ל״ה) לגילוי הוא ארור וע’כ איכא לאו

אבק*

דאורייתא ג־כ :

הרמב׳ס בסכ״ו מהלכות סנדרין ה״ל כתב וז׳ל אבל אם
לח היהה שם התראה או שקלל בלא שם ובלא כינוי כגין
ש ) זר ארור פלוני ט׳ אינו לוקה ע־כ וכ׳ה בחינוך מלוה(מ'ט)
ונ*כ הטור אלא שבשדע השמיט זה הרי להריא דגם בארור
מינו לוקה .וס' מהר״ם מינן אינו בעירנו וי׳ל בזה .ובאורים
הביא ראי׳ מרש״י שבועות (דף ליו) שכתב ארור לד׳ משמע דגם
בארור בעי שם וכינוי ועיי! רש׳־י ברי״ף פ״ג למועד קטן שכתב
והמקלל את חברו בלשו! זה ארור הוא קללה הוא וחייב המקלל
ע״כ משמע דלא בעי שם וכינוי ביה .ותמיהני הלא מבואר
ברמב״ם וטור דלא כמהר׳ים מינן בזה .וכ״ה ברא׳ש פיל
ושבועות סי׳ דה של ואם קלל חבירו ואמר ארור הוא לד׳ חייב
המקלל ע־כ:
0031׳ ב*מ (רף מיח) מי שפרע אביי אמר אירועי מודעינן
לי׳ לכתיב ונשיא בעמך לא תאור והרי הכא ליכא
שם ולא כינוי ואדה קאמר לאיכא לא חאור ואיל לאיסורא
מיהא איכא .דהזל־למשים לא תאור ומדקאמר לכתיב משמע
דאיכא ל׳ת ג״כ ואפילו אי נימא דוה הוי כינוי מי שפרע מדור
המבול כמו חנון ורחום א*כ מבואר מזה ראי׳ להרמדם לחייב
טל הכיטיןג׳כ .אך י׳ל דא־כא ל’ת אלא דאינו לוקה וכן נפיש
התיש׳ דמועד קטן (דף י׳ל) שכתבו דרחי לאו רמקלל חברו
וא'כ מש־כ הבס־מ בפדו מהלכות סנהדרין דאינו עובר בל׳ת
הוא לאו דוקא אלא ר’ל דאינו לוקה וכמוש׳כ בזה .וי’ל מאחר
למקלל חברו מבואר בשבועות (דף ליו) להוא מלא תקלל חרש
אמאי לא קאמר בב״מ שם מהאי לאו וקאמר מנשיא בעמך לא
תאור וי־ל דמוקלם בחורה או מאחר למסיק שם בעיפה מעשה
ממך לרבא נקט האי קרא אליבא דאביי ג'כ:
 J"J0^31שם כחב ודל ונשיא בעמך לא שאור בסוף ד׳
מיתות גמר חברו מנשיא וחרש ע*כ .והוא המיה
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להא איכא למיפרךמה לאלו שכן משוני! כלפריך שם ?סנהר
(דף ס־ו) אלא דילם־נן מאב ונשיא או מאב וחרש דליכאלמיפרך
שכן משונים דאב אינו משונה כמבואר בתום׳ סנהד׳ (רף ס־ו)
בדה מאי עיי׳ש  .ומעתה ניחא הא למייתי מנשיא בעמך לא
תאור  .אף דכשטעות ילפינן מחרש להא במה הצד מנשיא ילפינן
והרי זה נטן .ומזה ראי׳ גלולה להחיס׳ הדל דממה הצל
מנשיא ילפינן מרנקט אצל מקלל חברו ונשיא בעמך לא תאור.
ולא נקט חרש לבד .וכן ק׳ל על הריטב״א במסכח מכות (דף
ח׳) שכתב ודל אמאי קרי בי׳ בעמך לא מאיר בעישה מעשה
עמך פי׳ ונשיא לאו דוקא אלא ה׳ה למקלל חברו דנפקא לי־
מנשיא וחרש במה הצר ט' בעושה מעשה עמך .ע'כ והא איכא
למיפרך שכן משוגה אלא לילפינן מאביו וח־ש :

והנה

י״ל הא דמייתי בב־מ מונשיא בעמך לא תאיר ילא מייתי
מלא תקלל חלש כרמ־יתי בשבועית (דף ל־ו) הוא כמו
שפרש־י בחימש ס׳ קדושים והוא מהת״כ אין לי אלא .חרש מנין
לרבות כל אדם  .ת׳ל בעמך לא תאור כו' ע'כ .הרי לשאר כל
אדם יליף בת'כ מבעמך לא תאור כל שבעמך א־כ י׳ל לסיגיא
דב'מ ס״ל כהת־כ בזה  .ועיין רמב־ן שם שכתב אבל המדרש
בש״ס אינו כן .אלא הזהיר הכתוב בנכבדים וט׳ וחזר והזהיר
באימללים שהיא החרש וממנו יליף בנין אב אל כל שאר העם ט׳
עדל .והוא ג*כ תמוה דמה להצל השוה שכן משינין .וכבר חמה
הרא״מ שם כן .וכתב לזה למפיק לי׳ מאלהים לא תקלל באם
אינו ערן לנופי׳ להא אתי מנשיא וחרש תנהו ענין לישראל לעלמא
ומהרש׳ל^ בסנהדרין שם תמה דמאלהים לא ירעינן 'אלא .לאב
להוקש כנידדילכבור המקים אבל כלאום ילפינן מאב וחרש עי׳ש:

לאפשר

לתרץ הרמב׳ן והשיטה בדמ הדל כיון לאביו
ילפינן מרחל דיין או נשיא מיותר והררילפינןכל
אדם מאביו ומחדש .א׳כהוי כמו ובעינן מנשיא וחרשא?לאין
זה נטן לתק כן .שוב ראיתי להרמב־ם בם׳ המצות מצות ל׳ת
שי׳ח ישי׳ט וברמב״ן שם והמפרשים ונם שם הרמבין .לשיטתיה
אזיל דכל אלם ילפינן מבנין אב ותמהו המפ״שים ע׳ז'[ .ומה
למבואר שם ברמב׳ם לאזהרה דאב נכלל באזהרה דכל אדם
כן מבואר ברש׳י בסנהדרין (רף דה) ל״ה אי הכי בט נמי
וז״לדהא לא כתיב אזהרה במקלל אביו אלא במקלל חברו .
שאביו בכלל עמך בפ׳ ד״מ דף דז ע’כ ואכח׳ל בזה]:

לחנה

מש״כ חוס׳ במרק (דף ייר) לנידוי דחי לאו דמקלל
חברו ושמא מסוטה ילפינן ע״כ .הנה .מבואר להריא'
ברשיי סנהדרין (דף פ״ה) שכתב שם אהא דאמרינן שש בעו
מיניה חד׳ ששת בן מהו שיעשה שליח להכותו לאביו ולקללו א־ל
ואחר מי התירו אלא כבול שמים עדיף ה־נ כביר שמים ,עדיף
וכתב רש’י שם בדה ואחר ודל ואחר מי התירו לקלל ולהכות
את חברו .והלא כל ישראל הוזהרו על הכאת .חבריהם ועל
קללותיהם כדילפינן בד*מ (דף דח) אפי״ה נעשה שליח ב״ל על
כך  .לכתיב ארבעים יכנו וכתיב ימן ד׳ אותך סדכהרי דחה
דמספקא להו לחוס׳ דשמא מסיטה ילפיק פשיטא לי׳ לרש׳י
דמסיטה ילפינן לקללה וה״ה לנידוי דהיינו הך .זכמש״כ רש׳י
שם תחלה דוקללו הוא גירוי עי׳ש בזה ומש־כ רש״י כרילפינן
בד־מ (רףנ״ח) הוא דם להא שם אינו מבואר אלא דהמגבי׳
נקרא רשע  .מרשע למה תכה רעיך .ואזהרה למכה הוא
מלא יוסיף לכן נ׳ל לצריך לומר (רף ס*ז) וקאי אקללה והוא
לשיט׳ שד שם (לה פ׳ה) .והעתקתי לעיל דמביאר שם אזהרה
דמקלל חברו כן דל עיקר בזה :

וטעז־כ

לעיל דגם בארור צריך שם או כינוי מלבר למבואר
להדיא כאן כן נרמב־ם ובטור עוד כחב הרמב׳ם
(בפ״ב מהלכות שבועית ה׳ד) לשבועה לארור בלא שם ובלא
כינוי אינו אלא איסור בלבד ואיגו לוקה והרי בהדרי אחמר
ארור בי שביעה בו קללה בשבועות (דף ל״ו) וכי היכי דגשבוטה
אינו אלא איסיר גרידא ה״נ בקללה  .ועיין מויו׳ר סי׳ רל'»
ובסח׳ע לקמן (סי־ פ׳־ז ס־ק דג) בזה .ובן מבואר ברמב׳ם
פי־א משבועות  .בבבועח הריינין יבטור ח'מ סי׳ פ׳ז בזה 1
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100

אורח

הלבות דיינים סימן בז

אוי* זה צריך ביאור מנין דאיכא איסירא בלא שם ובלא כינוי
י והמפרשים ביאה מדקחני בשביעות (דך ל״ה) וחכמים
פוערים משמע ראיסורא איכא וכן משמע מהא דקי״ל בסנהדרין
(דך ס״ה) דאין הבן נעשה שליח לנדותי ולרחנ״ם וטוש״ע ירן
ש״רמ״אחיירי בלא עשה חשובה .ולהעיר פעור אז מניבי!
אב ,והרי נידוי בלא שם וכינוי הוא ואפ׳ה איכא איסורא משום
דאז מיי הוא כאתר כמבואר שם (סי׳ רמ*א) אבל קשה קושיית
הרין בפ״ל דשבומות שהקשה אשנועה מגלן דאיכא איסירא
מאחררקראי לא משמע אלא בשם וכינוי דילמא אפילו איסירא
ליכא וה״נ מאתר דקראי לא משמע אלא בשם וכינוי כמו שביארנו
מנלןדבלא זה איכא איסוראדילמא הכא אפילו איסורא ליכא;
ופי׳ דהרי־ך בשבועה לא שייך כאן ואפ״ל דמסברא ידעינן זה
דאסיר .שלא לשטא לאחיו .ואהבח לרעך זה כלל גדול בתורה

וזה פשוט ■זנטק
=ל ראי׳ מהא דאין הבן נעשה שליח דאיסירא איכא אין
ראי׳ לפי־מ שכתב המיז (סי׳ רמ׳א ס*ק ע*ז) והשל
(ס*ק כ׳ שם) דאפילו אי רשע פעור מכיבוד אב מ־מ לצער
אסיר .אין זה ראי׳ לאחר דאיכא איסירא :

ומה

וכתב

החינוך מצוה סימ ומיש זיל בענין זה שהחיוב אינו
במקלל ובלה״ק דוקא אלא אפילו בכל לשון ע״כ ויש
לומר דלפי״ח דמבואר בשבועות (דך ליה) רחביא אומר הואיל
ואמרה תורה וכו׳ קלל זאל תקלל כו׳ נוה תקלל בשם אך לא
תקלל בשם .אלמא רילפינן לא תקלל מסימה ומאחר דשדשה
סימה נאמרה בכל לשון כמבואר בם מ( :ל*ב) גם לא תקלל כן
ואפילו לרבנן דלית להו גז״ש דלא בעי שם המיוחד הא לדידהו
אפילו בכינויין חייב וממילא דה״ה בכל לש ן כמיש־כ הרמב־ם
יטיש״עא״כ היה הקללה בכל לשין דמדרח־״א נשמע ל־בנןג־כ:

המהלל

אחד מישראל .בהנמ׳י פ:־ו מהל׳ סנהדרין כתב
שכל דינים חלו הס דוקא בכשרים שנאמר ונשיא
י
בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך מכיל .ועיין לקמן (סי׳
ריר) מש*כ דמאן דלא ציית דינא לא מיקרי אינו עושה מעשה
עמך שיהא מומר לקלל הנס ושכן משמע מתים׳ במויק ע״ש:

?Vi

‘Z

לחקור במקלל חברו דאינו עושה מעשה ממך דליכא
משים לא תאור אי אינו אלא דאינו לוקה  .אבל איסורא
אינא או דמותר לכתחלה ג־כ .ובאביו ואמו מבואר בשיך יו״ל
(סי׳ ר*מ ’פיק מיז) דאך דליכא משוס לא האור באינו עושה
מעשה עמך איסלאמיהא איכא אבל באדם דעלמא י״ל דמותר
לכתחלה ג’כ .וממי ושלית ב״ד אין ראיה להא הכאה הותר
אצלן .והן רשאין ולא אחר .וא״כ י״ל נם במקלל דהן רשאין ולא
אחר .אך מקום׳ בימ (ר מיח) שכתב בדיה עושה מעשה עמך
לא מקרי האי איני עסה מעשה עמך לעגין שיהי׳ מותר לקללו
ומדכתט
בחנם כ״א לקללו על המקח הזה  .במי שפרע ע־כ
מותר לקללו בחנם משמע דלכל ארס הותר כן :

יי?

תשב״ן ח״א (סי׳ קס־ח) יז״ל וה״נ דאמרינן בירושלמי
V
למועד קען .תבא מארה לשכיניו שהצריכוהו לאבל
לעשות ולאכול מפני שלא למדו שאס למדו היו יודעים שאבל
אסור לאכול משלו מרקאמר רחמנא ליחזקאל ולחם אנשים לא
תאכל .וכדאיהא בפי ואלו מגלחין (ד׳ ע־ז) וא־ג לנוח ולא
קיימו מצית הבראה ראיין הן לקללה ככל מי שאינו עישה
מעשה עמך כיאיתא בס׳ הזהב (דן) מ’ח) ובפ״ב דיבמית ע־כ
א״מא דגם בדבר דליכא מלקות היי אינו עישה מעשה עמך
אבל מ״מ י״ל שהיא כמו בחי שכרע שני התום׳ בב־מ (ד' ח’ח)
דאינו אלא לענין זה .אכל לא שיהא מותר לקללו נחנס
וה״ג כן:
פושה ממשה עמך דפעור במקלל חברו ואביו ואחו אס
עשה בשוגג ואחר כך כשנייע לא משה תשובה ל״א
בזה חינו פושה מעשה עמך הואי וכן מצאחי להריטב״א במס'
ילא עש?
מכוח (דך י״ב) שנתב להדיא בהרג בשוגג
חשובה עושה מעשה עמך היי עיי״ש בזה .ועיין הים׳ חידושיו
(דך לב) בד׳ה רי״א דחזכח נחי כן .ומתחים׳ ש? שכי דהה

אינו

משפט

דיטיל ארנקי לים ואינו מכלימו מ־ירי באותו ענין שיש לאב
ק״ר בכך דאל־ה אם בחנם משליך רשע הוא דעיבר בבל תשחית
ע״ש מבואר לגם במידי דאין לוקין ג״כ הוי אינו עושה מעשה
עמך .דהרי אין לוקין על בל תשחית בבגדים .ואינו אלא
מדרבנן כמבואר ברמנים ס״ו מהל׳ מלכים ע״ש בזה .אס לא
שנאמר דתוס׳ ס״ל דבכל מילי הוה דאורייתא וא־כ אין ראי׳
מכאן ועיין תשבץ ח״א סי׳ קס״ח:
דאינו עושה מעשה עמך מותר לקללו מה הוא אינו
עושה מעשה עמך אי ברבר שהוא מומר כמו
ראמרינן בסנהדרין (דך מ־ז) פירשו אבותיו מדרכי אבותיו.
ת״ל בעמיו בעושה מעשה עמיו .ופרש״י שהוא מומר או אפילו
ברבר אחל שהוא רשע כמו בפסולי עדות ובעינן דבר שחייב
בו מלקות כמו שמבואר לקמן סי׳ ל״ר וגס ברשע דרבנן אי
הוי אינו עושה מעשה עמך .כמו פסולי עדות דרבנן או לא.
זמהא שכתב הגהמ״י פ״ו מהל׳ מחרים וז״ל יכול אמר לו אביו
היטמא או שא״ל אל תחזיר כו׳ מכאן למדנו שבדיבור אין נחשב
רשע דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שונועין שאם הי'
נחשב רשע בדיבור פש־טא שלא ולא הי׳ צריך פסיק לזה ע״כ.
אלמא דלא חקרי אינו עושה מעשה עמך באביו ואמו .אלא
באי הוי רשע .ובעושה שליח לדבר עבירה אינו רשע והוא
עישה מעשה עמך עלנה.וה״ה למקלל חברו .ולכן במידי דלא
הוי הלא דרבנן אך דפסלוהו לעדות מ״ח לקללו אסור דאכתי
עושה מעשה עמך הוא מדאורייתא:
.יכן ששמע מהא שכתבו התיס׳ במוער קטן (דך י׳ר) שכחבו
פם לתמוה אך דחי נידוי ומאן דלא ציית לינא לאו
דמקיל הבת .וכתבי דשמא מסוטה ילפינן ט״ה .ולא כתב,.
משים לאינו עישה מטפה עמך .א״ו דאינו עושה מעשה עמך
אלא אי היי רשע דאורייתא ואפי׳ רשע דדק כמו לוה רשע ולא
ישלם מאחר דלא כתיב באורייתא אכתי עושה מעשה ממך הוא
כנ״ל ברור בזה .איך שיהי׳ במידי דאינו חייב אלא בדיש כמו
בגרמא מזקין לא אמדינן אינו עושה מעשה עמך כזה .ובגזלן
פשיטא ראינו עישה מעשה עמך הוא כמבואר מהא רבב״ק
(דך צ״ד) בגזל פרה !טלית דחייבין למחיר מפני כבוד אביהם
דפריך דהינו עושה מעשה עמך ומיקי כשעשה תשיבה והוא
דהוא רשע דומיא דפסולי עדות גם כן:
.

להא

אלא

מתא שני התיש־ ביבמות (דך כ״ב) בדה כשעשה
תשובה משמע דבנל דבר אינו ששה מעשה ממך
הוא שב׳ ודל והא ואמר בסנהדרין (דך פ״ה) לכל אין הבן
נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חין ממסית ובי׳ התם כשעשה
ששובה .וא״ת מלקות משכחת למחייב אמפ׳י שעשה חשובה.

אחר .יי״ל

אלא לקללו מי שעשה חשיבה אין רשאי לקללו אפי׳
דאם הזכיר ש״ש לב סלה או דבר שנתחייב ט נידוי אעפ״י
שעשה חשיבה חייב ולא מיפטר ע׳כ .וא״כ מבואר דאפי־
"במפיק ש״ש לבטלה דאין בי מלקות אלא עשה דאת ר אלהיך
תירא כמבואר בסנהדרין (דך מ״ו) ובתמורה (רך ג׳) ואפייה
לוקא כשעשה חשיבה .אבלבלא״ה אינו עישה מעשת ממך היא.
וכן דבר שנתחייב בו נידוי[ .וזה לא מיירי בלא צייח יינא
דבזה לאלתר שרינן ליה כשעושה תשובה כראחרינן במרק (דך
ט’ז) טיט אסור וטיט טרי ותני חילי לממינא וכו׳] יאפי׳ טל
איסור דרבנן מנדין כדל,מדינן בפסחים (רך נ״ב) מנדין על ב׳
ימים טיבים של גליות יעיין יו״ר (ם" •שליד סמיג) ואפ-ה
דוקא כשעשה חשיבה הא בלא״ה ח־ני עיש? מעש? עמך
היא .ואפי׳ אתיל ימיירי נחים־ר ייאורייחא דומיא דאפיק ש״ש
לבטלה לחייב נידוי כמבואר בנדרים (דך ז׳) אבל מ׳מ מבואר
ללאו יוקא בלאוין שיש בהם חלקות אלא אפילי בעשה חמור
ודבר שיש בו נידוי אי לא עשה תשובה .אינו ששה מעשה עמך
הוא ומעתה י״ל רעל כל כ״ר דברים שמנדין את האדם כמבואר
בירד שט לאי עושה מעשה עמך הוא .אלא להא קתשיב
החס יואן דלא ציית לינא וכבר ביארנו מהתוס׳ דמוער קטן
ויזה עיש? מעשה עמך הוא עדיין ולכן אין לנו ראי׳ אלא על
ירסור דאורייתא לבי אך שאין בו מלקות אבל איסור ללמן
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אות^
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בשי׳ ל־ד קצת ראי׳ לזה:

ליכא היסורח דש׳ש לבטלה .אבל במקלל אינא מלקות נ’כ.

כעל כעורים פ׳ קדושים שה׳ לא תלך רכיל בעמך
בירושלמי מותר לומר לשין הרע על כעלי נוריבה.
כנאמר לא תלך רכיל בעמך בעושה מעשה עמך וכו׳ ע*כ
הרי דבעל מריבה איני עישה מעשה עמך הוא .וצריך תלמוד
נזה .ובתשובת להרשב׳א (שאלה ר״ע) כ׳ בראובן שמשתדל
לנער עבירות וקמו קצת אנשים נגדו לבעל המצוה דמ־מ אין
לקללם ע־ז ע״ש בזה:

וגם מש־כ הח״ם דאיסיר שנועה הוא משוס מוציא ש*ש לבטלה.
לפימש׳כ הימכ׳ם בפ׳ב מהלכות שביעות דאפילו בכינוים אינא
מ׳קות ובטנייס הא ליכא איס־רא דש״ש לבטיה כמש*כ הרמב־ם

לא מצעו

בזה .ועיין חש*כ

לעיין

ובמס׳

גיטין (דף ל״א ודף □'•;) דר*ה ור״ח הוו ימבי חליף
ואזיל גניבא מקמייהו א־ל תד לחברי׳ ■ניקים מקמי׳
דבר אוריין הוא וא״ל אידך מקמי פלגאה ניקים .הרי דעישה
מריבה אינו ע׳שה מעשה עמך הוא .ולכן אין חייבין לכבדו
וכמבואר בר־ן פ־ק דקידישין והוא כדברי הירושלמי דהובא
בבעה־ע הג״ל ועיין חוסי קידושין (דף ליב) בדה זקן השמאי
פי׳ בקונערס רשע ומס הארץ .וק׳ דהיכי קאמר דשיבה משמע
אפילו זק! אשמאי והלא אפילו מציה להכותו לבזותו לזלזלו
ע'כ משמע דבכל להוי רשע אינו עישה מעשה עמך הוי
וכן עיקר:
מג׳א סי'קנ״ו ודל בירושלמי פאה ה*א מוהר לומר לדר
’ על בעלי מחלוקת מ*ע ואני אבוא אחריך ומלאתי את

ןטיין
~

דבריך זדוקא למלך כשר כמו נתן לדור הגהות סמ־ק ע״כ הרי
להדיא דלא כמו שמבואר בבעהיע ובהש׳ס הנ״ל דבעלי מחלוקת
חיני עושה מעשה עמך ובלא־ה אין בזה משוס לדר והדרש
של בבעדע לא מצאתי כעת בירושלמי בזה:

ואי

A't
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פי־ב מה׳ שבועי :.הנ״ל בזה:
שהקשה הח׳ש שם הא שלא אמר נמי חיץ ממקלל אביו
ו
ואמי דממיהין בלא מעשה .זכ׳ וצ*ל דבכלל מקלל חברו
הוי נמי אביו ואמו ע״נ .חכתי קשה למה לא חשיב מגדף.
ומסיר ,ונביא השקר שממיתין בלא מעשה .כמבואר בסנהדרין
(דףס־ה) דמהי׳טפטרינן מקרבן ג־כ.א־ו דלא חשיב אלא הדברים
דלוקץ בלא מעשה ולא הדברים שממיתין בלא מעשה .אלא
הא קשה מיבא אמאי לא חשיב עדים זוממין דהוי לאו שאין בו
מעשה ולוקק .וכבר הקשה התום׳ כן בשבועות (דף כ״א) בדה
חיץ מנשבע ומימר זא״ת וליחשיב נמי עדם זוממין ומוציא
שם רע וי״ל טון דכתיב בהו מלקות בהריא .לא תש למיתנא.
א״כ חין למדין מן הכללות אפי' במקום שנאמר בהן חון ע־כ
זא־כ לא ק״ח הא דלא קחשיב מגדף וגם מקלל אביו ואמו

טה

דכיון דמינש דירהו כת־בי בהדיא לא חש נמיר,ני א*כ אין
למדין מן הכללות .וי־ל מ הא דאמרינן בזבחים (דף כ״ט) דאין
לוקין על לאו דלא יחשב והא אפשר בנתב דהוי מעשה ג״כ.
נם יש להקשות מהא דאמר־נן בסנהדרין (דף ס״ג) לנודר
בשמו ומקיים בשמי של עכו״ם אינו ליקה משום דהוי לאו שאין
בי מעשה .והא אינא במעשה בכתב .ובלאו ללא הזכירו ח־כא
היסורא אפילו בכתב .וממילא ילקה אף באין בו מעשה .
להמל״ח בפ״ר דמליה .דכל היכא דאפשר במעשה אף דאין
בו מעשה לוקק עליו .והיות כי בנוף הדבר אי כתיבה בשבועות
הוי שבועה האריכו במחירים .וצריך ביאור בפני עצמו לכן
קצרנו.והעיקר דמזה ראי׳ למש’כ האחרונים כיון דעיקר הוא
מבוס לכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ובמקים איסורא
לא שייך ראוי לכילה מאחר דאיכא איסורא .ואיך שיהי' איסורא
איכא ודאי בכתב במקלל חברו לק יש ליזהר שלא לקלל חפי׳

מותר לקלל איי .בתום׳ מס׳ עכי״ס (דף ד׳) כ׳ בדה
ש־מ לאו ארח ארעא .לספרים דמסי ההוא עובד כוכבים
ניחא בעובדי כוכבין לא מעלין ולא מירידין והוא שביקש לקללו
וכו׳ ולא להורגו .ולא דמי להורדה לבור .ולספרים דנרסי
ההוא מינא .אעפ׳י שהמינים מורידין לבור נמי ניחא לודאי
ביקש להרוג בקללתו ומ־מ קאמר בתר הכי ש־מ לאו ארח ארעא
כי לא הי׳ לו לדחוק בידי שמים ולהעניש מי שאינם רוצים
להעניש זאעפיי שמותר להורגו ביד׳א ע’כ משמע דאי כרסי׳
עכרם הא דלאו ארח ארעא הוא משום דלא מורידן ואין צריכין
משום דלא לדחוק בידי שמיס וכן משמע בתום־ ברכות (דף
ז׳) מיהו אף דלאו ארח ארעא אבל כ־ז אי הדבר ודאי אבל
בקללה בעלמא דאין ברי היזיקא מותר דאפילו בישראל באינו
עושה מעשה עמך מותר .אף ד״ל דישראל דוקא באינו עושה
מעשה עמך משא־כ בטכו״ס .מ'מ י״ל כן דלא עדיף מישראל
בזה .ושוב בא לידי ספר ברכי יוסף וראיתי שנתב דמותר
לקלל כמו שנאמר ושם רשעים ירקב וכו׳ וצ׳ל כמיש׳ב בזה:

די4י• די

 pHV’Jיש להקיר במקלל חברו בכתב אי לוקה או לא ובשרת
חתס סופר (שאלה רכ״ז) כ׳ וז״ל והנלע״ד להמעיין
z

tSr
& 1
7גס עחיסור חמר  Pי*1״ 71י•7
דאמרינן בפסחים (דף מ״ו) דר'א '׳ י״,ה?י’! 0f 7״?

בתמורה פס בסוגיא גבי מקלל חברו בשם דשבועה ומקלל
עיקר איסירא הוא משוס מוציא ש״ש לבטלה .אע״ג דבמוציא
ש״ש לבטלה ליכא מלקות מ״מ כיון שהשיא ד׳ יתברך לצוי־ך
שבועה או קללה איכא בזיון טפי כו׳ וא״כ הדבר פשוט דלא
המוציא ש״ש לבטלה אלא במוציא בשפתיו אבל בכותב על הספר
אין כאן בזיון כלל .אפילו כחנו דרך שבועה וקללה .מ׳׳זי־׳י
מוציא
אין כא .חלקות ע-כ< ימש»כ דמל(לל חברו .הוא
ש״ש לבטלה .זה אינו דהא ברמב״ס בסיע "הלכות שבועות
כשבעה שמות שאינן
מבואר דמוציא ש״ש לבטלה אינו
ס״ל בפניו מהר סנהדרין
נמחקין ולא בכינוים ובמקלו
ד5פי״ ככיטיו רףיA* .3יכינו ירוחם הו 6כהיפוך .דמול'ק ש ש
לבטלה אניל' בצע־ז אסור .וה־ה בכינוין ובמקלל אין חייב
בכימץ וכמו שנתבאר לעיל בזה .ומעתה י״ל דאף דבכחב

בנתב גם כן:
רכתבו האחרונים דאף אי כתיבה כדיבור הוא משים
1
דראוי לבילה אין בילה מעכבת ט וברדסורא לא
שייך .אף דיש קצת ראי' מהא דאמרינן בביב (דף קנ״ו)
ר״א בשבת אמרו ק׳ו בחול .ופרשב״ס ק’ו בחול דכל הראוי
לבילה אין בילה מעכבת בו .ראפשר בקנק משא’כ בשבת אף
דאפשר באיסור לא אמרינן כל הראוי אך מ״מ מהה״נו ספי״ג
מהלכות שכירות של להק הרחב־ס דס׳ל בחסימה דלוקה אף

בהא

די !-יהיאיו ר־

")ת^פה  .ח:ןס ך^_ ,מי

והוי כדי ,י .ואמאי אמד '?*

הואיל.
הראוי

)?1

דהוי בידו אפי׳ אי הוי באיסור וכן משמע מחום׳ קידושין

(דף ס״נ) וכמוש״כ בם־מן א׳ מזה *) :

ובתום׳

ברכות (דף לא) רארם המתפלל ושמע קדיש או
קדושה ישתוק דשזמע כעונה .ובש״ל כתב דאינו
יוצא רהא דשומע כעוגה הוא אם יכול למנות אבל כאן דאינו
רשאי .אמרנן כל הניאו׳ למלה אין בילה מעכבת ע״ש אלמא
דביוקוס איסור ל״א דהוי ראוי אלא דבאיכא איסור איני ראוי.
אמנם התוש׳ דס־ל דנס באינו רשאי לענוש ישתוק ויוציא אלחא
דל־א נזה דאינו ראוי לכילה מאחר דאיכא אים־רא זאטלו
בכה״ג

\ץדי ךלי״זחרר* ולפיענ׳די״ל בההיא דפסחים דכיון ועל מף השאלה ליכא איסור המעכבו מלשאול אלא רק דאם ישאיל
נ”6-נ! ’■?׳ י*’”??6
שלגי־נטר «י ™ *יי?
)
ל,״י

־,א.ל

ונ,א־ ל׳ להניא ,א.׳ ,נס נאינא איה,ר ־;M״ א".,־; ® Wרהא והתא ־־.ץ W
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הלכות דינים סיטן כז

בכהיג אמרינן לראוי לטלה ואין מעכב בזה .והבית באויח
(סי׳ ל׳ב) כתב לאם גמלא דיבוק בס־ת בקריאה .דאין צריך
להוציא אחרת אפילו נמצא בשנת וירט שאיא לגוררו מ״מ א־ן
להוציא אחרת כיון שמעיקר הדין יש תקנה לגודרו רק דאיסיר
שבת רביע עליי וכל הראוי לכילה אין בילה מעכבת בו עיש
וכיה במחה״ש (ם״ר ,מ״ג) הרי רמשים איסור שבת סיל דהוי
ראוי לטלה .ולא משמע כן מרשכ״ם דביב (דך קניו) הניל
וצ׳ל דהא דאמרו בשבח אמרו קיו בחול דראוי לבילה בלא
איסור .אבל באמת גם בשבת מהני משוס דנל הראוי לכילה
ואיה גם באיכא איסור מאחר לראוי איתא לכלל זה :

ו^זק

מיישב הא דאמדנן בביצה (דך ייט) מביאי[ שלמים
5ע^וא<ן ©מכין עליהן והקשה הפיי .אך דסמיכא לא
מעכבא מ*מ ראוי לטלה בעינן יתי׳ מאחר ומדאורייתא מותר
לסמוך ראוי לטלה הוי ולהניל ייל בפשטות כיון דאפשר בסמיכה
אלא ראיסורא דשכת רטע עלי׳ אין טלה מעכבת בו ונכין.
ועיין ברא׳ש פיג דברנות שנתב בהי׳ עומד בתפלה ומים
שותתין על ברכיו .דמאחר ומדאורייתא אינו אסור אלא כנגד
העמיר בלבד הוי גברא חזי עיייש בזה:
—-
אי מקלל עבד חייב או לא .ולכאורה כיון
זיקיייל דאחיו הוא במצות איכ איני רשאי לקלל
י
לא גרע מאשה .ונראה דתלוי בפלוגתא דריי ורבנן בב״ק
דך פ״ז) אי יש לעבדים בשת והרי בסנהדרין (דך פיה) אמרינן
חיש היוצא ליהרג ובא בנו והכהו וקללו חייב .בא אחר והנהו
וקללו פטור והוינן בה מאי שנא כנו ומ*ש אחר כ!׳ אחר גברא
קטילא הוה .והאמר רב ששת טישו ישן ומש חייב .פי׳ ואמאי
פטור טזצא ליהרג אם הכהו וקללו הא לא גרע חבשת .אלמא
דקללה ובשת מישך שייכי בהדדי .רכל דחייב עליו משום בושת
חיובו משוס מקלל ג׳כ .וכל שאינו חייב משום בושת אינו חייב
משום קללתו זאיכ לר׳ יהודא דאין לעבדים בושת הינ דאינו חייב
על קללתו .משאיכ לרבנן דאגן קיי׳ל טותייהו דיש לעבדים
'בושת הכי נמי יחייב על קללתו .וזה פשוט[ .וכן משמע לי
בביב (רך ד׳) בעובדא דהורדם עברא דנית חשמינאי עיש]
וראי׳ לזה מהא דאמרינן במם' מנות (דך ח׳) עבד וכותי גולה
ולוקה מ״י ישראל וישראל גולה ולוקה עיי כיתי ועבד בשלמא
עבר וטתי גילה עיי ישראל דקטלי׳ ולוקה רלטיי׳ אלא ישראל
גילה ולוקה ע״י כותי בשלמא גולה דקטלי׳ אלא לוקה אמאי
רלמיי׳ .ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך .ומדפריך
אלא ישראל גולה ולוקה עיי כותי ולא פריך גס אעבד שיח
כבעבד שפיר ליקה דלטיי׳ אלמא דגם בעבד שפיר שייך וחייב
מש״י לא תאור[ .ובמס׳ ברכות פ*ב אין מקבלי! תגחומין על
ע3יים ‘^׳^מרים ט׳ ימלא המקום חסרונך זולת טט דכשר
אינן כשירי! וכשר דחסבלי! תנחומי(
^53־^-תאור ג׳כ־ו •
---------

נםך;£קרל

ץ? 3
סל

וראיירל
מעשה

י”׳יי״׳סשנה ג׳ שט וזיל דבקללת
להתוי'טשם
•האור בעמך בעושה
מני וכימי פנ(וי דכתיב
’ בי ,לא
עמך עכיל הרי דפשיטא לי׳ דעבד ט,

טשפט

תאיר .דאינו עישה מעשה ערוך .וזהו לכאורה דלא נמיש־כ
לק נראה כמוש״כ הש׳ך (ביו״ו סי׳ א׳) סק״נ .וסתם ונכדים
יש כהם מדות רעית ופחיתים חרקים ופוחזים אם לא שאט
מכירים שהם בחוקת כשרות ע״ש וא*כ בסתם שאין אנו יודעים
שהם מוחזקין בכשרות כיון דאינס עושים מעשה עמך אין בהם
משום לא תאור אבל עבד שאנו מוחזקין ט שהוא עישה מעשה
עמך וראי דיש בהם משום לא תאור ולכן לא פריך הנין׳ שם
בחכות מעבד דדילמא מיירי בעבד שעושה מעשה עמך ולכן לא
פריך אלא מכותי .ודוחק לומר דרישא לברייתא דנקט כיתי
פריך מני׳ והיה דהומיל מעבד .אלאמחוורתא כרכתיבנאבזה:

ולפיי״ט

שנתבהר לעיל מסיגיא לסנהדרין (רך פיה) לכל
דישנו בבשת חייב על קללתו .נ״ל לחייב עלהללת
קנון אי מכלמי לי׳ ומיכלם .כמו בנשת בביק (רך פיו ולקמן
סי׳ תיכ סלי!) .ולכן מבואר שם לחייב בבשת חרש משום דחייב
על קללת חרש וכמו לנתיב לא תקלל חרש .אבל קללת שומה
פטור כמו לפטור על בושתו כמבואר שם בזה .וכן מביאר
להדיא ברמבים (פכ״ו מהל׳ סנהדרין ה׳א) של ויראה לי שהמקלל
את הקטן הנכלס לוקה .וכתב הכם־מ למרה רבינו מדאיתא
בהחובל (דך פיו) דקטן דמכלמינן ליי ומיכלם יש לי בשת וסובר
רבינו דהיה לענין קללה ע'כ וכבר ביארנו לחסוניא דסנהדרין
מבואר כן רכל לחייב על בשתו חייב על קללתו גיכ .ובריטביא
כתב להדיא שם דבעבר פטור חשים דאינו בכלל עמך הוא .
ועוד דסתם עבדים פרוצים הם ע־כ ,ומשמע דעיקר כתירוץ
השיך ולכן באם הוא בחזקת כשרות חייבי! על קללתו ג״כ .:אבל
רלא הוי בכלל עמך צריך ביאור דהא בכלל רעהו הוא כמיש'כ
הרא״ם פ׳ משפטים וכמישיכ לקמן (סי' שמיי) איה צ״ל דבכלל
עמך גיכ:
.
למקלל חברו איכא גם עשה דואהבת לרעך ובפרט
לפיחשיכ בתומים דאיסור מקלל חברו אך דקללת חנם
לא תבא מ״מ איכא משום שנאת חברו ועיין בתום׳ מויק (דך
ייד) דיה מהו שינהיג נידוי ברגל .והק׳ הרב הא ליכא אלא
עשה ואין עשה דוחה עשה ואפי' עשה ליכא דהא עזרא נזר
כדלקמן .והא לאו קישיא היא דהא נידוי דחי לאו דמקלל חברו
ושמא מסיטה ילפיכן .ועוד טין שעבר על דברי הדייגין הרי יש
כאן עשה דרבים ע״כ .פי׳ דמי שאינו ניהג כשירה מיתר לקללו
6יכ אינו אלא לאו ומקלל חברו אבל מגלן שיהא ממה משה
ולא מי' על מה שהק׳ הא אין עשה לוחה עשה .ולפימש־כ
אתי שפיר דגם במקלל חברו איכא עשה כמושיכ .או י׳ל
לבסוטה איכא קללה בשם ומוציא שיש לבטלה איכא משה
כמבואר בתמורה (דך נ) הרי דדחי לאו ועשה ואיכא שפיר
למבעי אי נוהג גם ברגל וא״ש :

ב״ל

!ונראה

דבמתיקה איכא ג״כ משים את ה׳ אלקיך תירא
זכ״כ מחברים ובזה תירצתי קישיית הת־ח בסנהדין
(דך ע׳) שהקשה אהא דס׳ל לר׳א בסנהדרין דע־ר שיש בה
מזוזה אין עושין עיר הנדחת משוס לא תעשין כן .דלית■ עשה

לושרפת

-------------------------------
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אורח

הלכות דיינים סימן כז

דושרפח וללחי ל״ת דלא תעשין כן .ולהנ׳ל ניחא דאיכא עשה
דאת ה׳ אלקיך תירא ואין עשה דוחה עשה ול״ח] *) :

אם

הי׳ בעדים והתראה לוקה .וכיה ברמב־ם פנ׳ו מהל׳
סנהדרין הג״ל וכתב הכסף משגה .שהוא מהא לחנן בשבועית
(דף ל־ה) לעובר בל׳ח ואם לוקה אינו מכואר שם רק בירושלמי
הביאו הרא־ש וכ’כ בביאור הגר׳א והוסיף כן מהא דאמרינן
בתמורה (דף נ׳) כל לאו שאין בי מעשה אין לוקין עליו חיץ
מנשבע ונו׳ ומקלל וכדמוכח שם נל השוגיא דליקה ג*כ .ואנכי
מצאתי שכן מבואר מהא דאמרינן במנוח (דף ח') עבד וכותי
גילה ולוקה ע׳י ישראל כו׳ בשלמא עבד וכיתי גולה ע*י ישראל
דקטלן׳ ולוקה דלטיי׳ .וכתב רש׳י ואמרינן בשבועות המקלל את

כי'

עכ׳ל הרי להדיא דמקלל חברו לוקה ג’כ.
חברו בל־ח
[ובמס׳ _פפחיס (דף פ׳ה) המציא בשר פסח מחבורה לחבורה
הרי זה בל’ת ישס (רף צ*ה) מבואר דאין ליקין על לאו זה
משוס דניתק לעשה1.כתב..רש״י ז־ל דזהו דלא כמו דמבואר
1או צר החכמה!

*

מספט

נב

!03

לטיל יהי 1כל׳ת .נקשה דחא' שנא ממי מכת■ דכסש משנה
שכתבנו דגם הינא דקתני ה׳ז עוכר בל־ח איט לוקה וא־כ ה’נ
הא דקיזני במוציא מחבורה לחבורה ה־ז בלית נימא דאינו אלא
בל־ת לחוד .אבל ללקות אינו לוקה .ולמה היצרך רש׳י ז׳ל
לומר דאתיא דלא כהא דלעיל איו דס’ל דגם היכא דקתני עובר
בלית לוקה ג*כ •] וא*כ הא דתנן בשבועות המקלל חברו עיבר
כל־ת היינו לוקה גיכ .וכיוצא ביה חצינו בסנהדרין (דף ס׳א)
המגפף כו׳ עובר בלית והנודר עובר בלית ישם (דף םיג) על
כילם לוקה חין מהעדר אלמא אע׳ג דכמגפף קחני עובר בלית
ואפייה ליקה .ומכאן ק׳ל על מה שכתב הכסף משנה (פ׳ג
דהל׳ עכי״ס ה’ב) דכי תנן עובר בלית דייקינן הא ללקית אינו
לוקה .והרי מצינו רתנן עובר בל־ת ולוקה נ״כ .וכ’כ הכס*מ
(פ־ג מה׳ תרומות) אהא דתנן המקלים תרומה לביכורים אעפיי
שעיבר בלית מה שעשה עשוי דלכך אינו לוקה משום דמתני׳
הכי דייקא מדקתני עיבר משמע דאינו לוקה וכשיסתו הניל.

ואין

המחבר

וגם אני בנו ותלמידו אענה מה שנראה לפיענ״ד בתי' קישית התו׳ח הניל דליתי עשה דשירפת וידחה
*) p!21
ל״ת דמחיקה .הנה תירוץ קישית אאחרר הגאוןהרמ דאיכא גם עשה במחיקתה׳ דה׳אל׳ תירא .מצאתי
שכבר הקדימו בתי׳ זה בספר בית מאיר .ועיר הפלפול יש להק׳ על תי׳ זה .דהא ב׳ש אית לי׳ בקדושין (רף מיג ע״א) דשני
כתובים הבאים כאחד מלמדין .ור׳א דהוי מחלמידי ב’ש ג’כ סבר ככיש לשני כתיבים הבאים כאחד מלמדן .ואיתא בתים׳ ביבמות
(דף ה ע*א) ברת שנן וכו׳ והק׳ שם נילף מכתן ונזיר ומילה דרחיא צרעת דהויא עשה ול״ת ותי׳ משום דהוי כמו שני כתובים
הבאים כאחד .איכ מבואר מזה דלמ׳ד דשני כתיבים הבאים נאחד מלמרין שפיר יכיל ללמוד מהנך רעשה דוחה אפילו לים ועשה.
וכן העלה הגאון בעתמיח חמרת צבי בחי׳ לביצה מדה׳ת הלל דלמאן דסבר שגי כתיבים הבאים כאחד מלמדן עשה דוחה אפי׳ ל׳ת
ועשם .והא מרא דהאי ברייתא דנל עיר שיש בה אפי׳ מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחת הוא ר׳א .ור׳א דסבר שני כתובים
הבאים כאחד מלמדן הא דחי אפי׳ ליתועשה .א*כ הדרא הקושיא לדוכתא ;אמאי אינה נעשית עיר הנדחת.זאי דהויא עשה ול־ת
הא ר׳א לשיטתי׳ דחי עשה אפילו ללית יעשה:

ולפיענ״ד

נראה לי לתרץ קושיית התו־ח הניל דלכך לא דחי עשה דשריפתשללהשל עיר מרחת משום רבמזוזהאיכא כמם לאוין.
דהרבה אזכרות איכא במזוזה ולא אתי עשה ודחי ללאוין־הרבה .כמו דסבור־ע בנזיר (דף מיח) לאין פשה דוחה
כ׳ לאוין .ואין לומר ללא דמי לנזיר וכהן דהתם הלאוין חלוקין כשמות נזיר וכהן .אבל זה אינו .רהא הרין כפ׳ יוהכים סבר לספי
עיבדן על איסור לאו לשחיטה דאיכא איסור סקילה מלהאכיל אותו איסור נבלה משום דעל כל זית וזית עובר באיסור נבלה אף
דשם נבילה שם אחד הוא .אבל י־ל דאפי׳ למיד דאין עשה דוחה לתרי לאוין אבל הנא דהויא עשה דרבים שפיר דחי אפי׳ שרי
לאוין .דהחויב העשה דובערת הרע מקרבך על כל ישראל נאמר .שנאמר ורגמוהו אוחו יכו׳ ע׳ש בסנהדרין (דף פיט עיב) ורמי
לשמחה דמבואר במיק (דף ייר) דהויא עשה דרבים ועיר דמי לנדוי שכתבו בתים׳ שם דהויא עשה דרבים חשוסשטהג בב״רהויא
עשה דרבים .ולפי״ז נראה לי לתרץ מה שכתב בחידושי הר״ן לר׳פ שילוח הקן ורל וקיומי׳ בי׳ ובעדת הרע מקרבך ויש להקשות
וליתי ענה ולית דשילוח הקןולירחי עשה דובערש הרע ע״ש .אבל לפי מה שפירשתי דהויאעשה דרבים ניחא .לכך לא נדחה עשה
דובערת מפני עשה ולית דשילוח הקן משים דהויא עשה דרבים ודיל .אבל יש לומר לפימש׳כ •:טיא לחלק בין עבירת הלאוין באין
בב־א לבזה אחר זה דבב״א אמרינן מה לי חד לאו ומם לי חד לאווי משאיכ בזה אחיז .וכן חירש בם׳ יד המלך בפיב מה׳ שבת.
ושוב מצאתי בכתבי קידש של אאמויר הגאון הכ*מ שהעלה כן ובמיא ביארתי באריכים ואמיל .א׳כהכאגמי במזוזה דאין עבירת
הלאוין באין בב״א דאי אפשר לצמצם לשרוף לכל המזוזה בב־א .ואולי חשיב ננהיג בב״א .ושוב מצאתי בס׳ לימודי ה׳ שהביא תירוץ
הניל בשם המשנה למלך .וזיל וניל לומר דאתי עשה ודוחה לית אמרינן .אבלליתי עשהולירחילכמה לית לא אמרינן .והכא
במזוזה בכל אזכרה ואזכרה שיש בה עובר על לית וכו׳ .והק׳ על זה וזיל ואיני יודע מקום לסברא זו דה*נ בכל אזכרה ואזכרה דאיכא
ל*ת יש בה גמי נוצות עשה לשורפה דבכל שהוא משללה קאי בעשה והרי אמרינן בפי אלו נערות (דף מ׳) נבי ממזרת ונתינה
שנאנסה דליתי עשה דלו תהי׳ לאשה ולידחי לל״ת דלא יבא ממזר אף דבכל ביאה וביאה קעבר בל־ת עיי׳ש.ולכאורה יש לדמות זה
גיכ לגילוח זקן דמצורע דרחי עשה דוגלת את זקנו לחמש לאוין רגילות זקן דאיכא על כל פיאה ופיאה מהזקן לאו .אע’כ ציל כנ״ל

דאיכא גיכ מציה על כל פיאה מהזקן:

אבל לפעג״ד

אפשר לחלק ולא דמי כלל להאי לכתובית וגילוח זקן .דהתם באונס כמו רעובר על כל ביאה בלאו קיים ג׳־כ עשה
׳ המיוחד לעבירת הלאו בביאה זו .וכן בגילוח זקן .כיון דהתורה ייחדה עשה לגלח כל הזקן איכ שפיר ייל כמו להתירה
חייבה על כל פיאה מהזקן בלאו ה״ג במצות לגילוח הזקן איכא מציה בגילוח כל פיאה מהזקן (ובמ׳א ביארתי זה ביותר ביאור
יאמ״ל) אבל הכא דנהי דהחיוב לשרוף כל המזוזה אכל מ*מ סוף כל סיף בשריפת כל המזוזה לא יקיים רק סם מציה אחת דשריפת
כלל המזוזה .ועבירת הלאוין עובר על כל אזכרה ואזכרה בפני עצמה איכ נמצא דעבר הרבה לאוין החחולקין בעבירתן בשביל מציה
אחת .ובאמת אם נהי׳ לנין על כל שם מהמזוזה בפני עצמי אין כאן חיוב לשרוף דאין זה כלל בנדר שלל העיר .דבמזוזה בשם אחר
נפסל ולא חזיא למידי .ואדרבא צריך לטרוח ולגניז אותה ולא נכנס כלל במצות שריפת שלל עיר כמובן ורו׳ק היטב:

 fJTlVOlלפייז הי׳ אפשר לומר דלכך לא דחי עשה דשריפת עיר הנדחש ללית דלא תעשה לה׳ א׳ משום דתיכף משרף חיבה
אחת נפסלת איכ שזב אין בשאר השמות מלוה דושרפת כנ״ל וכיון דנפסלת בח בה אחת ולא חויא למירי לא הוי שלל
" ׳
עיר .חבל על תי׳ זה יש לפקפק .דא״כ יקח המזוזה וישרוף ממנה רק חיבה אחת ובזה יקיים מצות שריפת שלל .ואמאי אינה נעשית

גילוח אין כאן עיי״ש וה״נ כיון דהמלוה לשרוף דוקא על דבר שמונח שם שלל ויהי׳ שייך לקראות שלל העיר ח כ נח יתקיים המטה
דשדיפת שלל העיר רק דישריף בעלם השלל מהעיר א*כ בזה דישרוף רק תינה אחת לא יקיים העשה בזה .דהמצוה לא יקיים רק
בשריפת כולו.א״כ אף דבשדיפת כל המזיזה לא יקיים רק מלוה אחת אבל מ*מ המצוה לא יקיים רק כשישריף כל המזוזה .ושפיר
איכא מלוה בשאר השמות כמו בהראהין שנשרף .ואיי הראשון עיקר לפיענ׳ר]:
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ואץ זה הוכחה .ושם לא הוצרך לזה .דהרחב׳ים דפסק שם דאינו
לוקה סמך עצמו אירושלמי (פ־ג דתרומות) אמר ר׳ זעירא
ממיבץ קמי' ר• יוחנן ישתיק לוקה או אינו לוקה כו׳ אינו לוקה
סרילהדיא מבואר כהרמב׳ם ויש להאריך בזה ואכמיל .ובפסחים
(דך ס*ג) השיחם אח הפסח טל החמץ ה׳ז טובר בלית ומבואר
פס בגח׳ דליקה ג־כ .וכן מבואר במם' סופרים פ״ד והמקלל
בהן עצמו וחבירו חייב ע'כ הרי להדיא דלוקה נ־כ וכמו שנתבאר:

אגב

אירחא ראיתי לעמוד בלשון רש׳י ז׳ל במכית שם 1דך
1
ח׳) ד־ה לוקהדלשי׳ .וזיל ואמרינן בשבועות (דך ל׳ה)
המקלל את תברו עיבר נל׳ת ואתי במה הצר מהמקלל דיין ונשיא
וחרש בסנהדרין (דך ס״ו) עכ׳ל והוא תמוה מסוגיא דסנהדרין
(דך ס׳ו) דמביאר שם להריא דבעי לחילך שיהא חייב על אביו
שאינו דיין ונשיא מנשיא וחרש ודיין ופריך מה להצר השוה שכן
משונה עד דמסיק מלא תקלל הרי דממה הצר מחרש ונשיא ודיין
ליכא למילך שכן משונים ומקלל חברו ילפינן במה הצד מאב ונשיא
או מאב וחרש דליכא פירכא שכן משונים דאב אינו משונה כמו
שכ׳ההום'שם .ועיין בסנהדרין (דך פ׳ה) ברש׳י ד־האיהכי.
ומזה מבואר כמש׳כ בכללים בע־אדדרנו של רש׳י למינקטהם־ר

ולא המסקנא ועיין לקמן סי׳ קכ׳ט קצת בזה עיי״ש:
כתב ודל ואיח והיאך לוקה הא דרשינןכמה
^יי״־^מילי מהאי קרא שלא יעמוד במקוםסכנה.
ושלא יאכל ושלא ישתה דברים הרעים והיל לאו שבכללות
שאין לוקק עליז .והא לאו קושיא הוא דהא לא הוי לאו שבכללות
כיון שכל האזהרות מענין אחד הם לשמור את עצמו ולא הוי
לאו שבכללות אלא לא תאכלו על הרם שנוגע להרבה עניינים
וכראיחא בפי ב; סורר ומורה ע'כ .וכיוצא בזה כתבו התום׳
במס׳ מכות (דך י׳ח) דה ולילקי ועיין במנחות (דך נ׳ח)
וכיה בהרימב׳א שביעות (רך ייח) ואיכא דמקשי איך לוקק
על לא תקרב אל הנדה דהא לאו שבכללות הוא כי הוא
אזהרה שלא לבוא על הנדה ממש כדאמרינן הכא .וגם שלא
לקרב אלי' סמיך לוסתה כו׳ ולאו מילתא הוא דכיון שהכל
ענין אזהרה שבנדה לא חשיב לאו שבכללות וגדולה מזו לאו
דלא תעשה מלאכה בבבת שהוא על מלאכית תלוקית ולא חשיב
לי׳ לאו שבכללות כיון שהכל משם מלאכה ע’כ והוי דומיא דלא
תקרבו לגלות ערוה  .להרמב״ם בהלכות איב דלוקה על קירוב
בעלמא אפילו בלא ביאה הובא בש׳ך יו׳ד (סי׳ קנז) אך דכולל
כל העריות ומזה מבואר כהפרישה יו״ד (סימן קט׳ז) שכתב דבל
תשקלו לא מיקרי לאו שבכללית  .דכל מיני ש קין אחד הס .
דלא כהט׳ז שם ורלא כהתב׳ש (סי׳ י״ג) שהשיג על הפרישה.
והרי דעת ראשונים כוותי׳ .וכ״ה דעת הרמביס והרמדן
בסה־מ  .ומה שהקשה התנ״ש טל הפרישה מסנהדרין (רך'0ג)
דקרא דלא תעבדם הוי לאו כבכללות וטלל כל מיני עבורה.
ואפייה הוי לאו שבכללות  .כבר כתב הראב״ד נפיג מהלכות
ע׳ז .דשאני התם כיון דאינס עבודת פנים דאיפלינו מזביחה.
דכתיב זונח לאלהיס יתרם וכולהז שאר עבודות כלליגהו הנא
לאסור בלא תעבדם הוי לאו שבכללות הרי דגם דעת הראב׳ר
להדיא שמשם אחר לא הזי לאו שבכללות וכימסיק שם והכסך
משנה(פי’א מה׳ עכו־ם היא) כתב וז׳לדלאו ,שבכללית היינו
כגון לא תאכלו על הדס .שהוא כולל עגיי 59זןוניס כו׳ או
מון לא תעבדם שכולל עבודות שחייב כליהם סקילה ושאינו
חייב .אבל כל הנכללים בלאו זה טלם אסירים משם אחד דהיינו
הולך בחוקות העט־ס ועיגשו שיה דהיינו מלקות ומכאן תלמוד
לכל הנזכר בפרק זה כיוצא בזה שאיסירים רבים נכללים בלאו
אחד משם אחד ולוקים עליהם עכ׳ל .הרי להריא דהיכא דהוי
משם אחי לא היי לא' שבכללות ולפי׳ז ניחא קישיית התוספות
בסנהדרין (.דך ס״ג) דאמאי לוקה משוס מבבל ביו׳ט ולא
חשכיק כהו לחו שנסללות דכמיכ כל מלאכת עטרה ל 6חעפו
כמו לא העכדס דהכא ותירצו דהכא מפרשי טפי דכתיב עבודה
דמשתמע כל מלאכה שהיא עטרה ע’כ .אבל להנ׳ל י־ל או
כהראב׳ד יאפלגי מזניחה  .או כהכסך משנה דלא תעבדם כולל
חת שחייב עליהס סקילה ושאינו חייב עליהם משא־כ יו״ט :

להריטר•^

)M

משפם

ומת

שהביא הריעב׳א ראי׳ משבת איכא למירק היכן חלינו
שלוקין בשבת .וחים׳ הקשו בסנהדרין מירכו רבהדיא
תכן בפ׳ק דביצה ויוכתי סובא דלוקין אבל לא בשבח .ולכאורה
נראה דמ״ס הוא בריטב״א וצ׳ל בירת .ובזה הי' נסתר מה שתי׳
עפיי הכסך משנה פ׳ז מממרים דהיכא דהעונש מפורש גס על
לאו שבכללות לוקין דהא בירנו אין העונש מפורש .אם לא
שנימא שדברי הריטביא שכתב בשבת הוא עפי״ת דאמר בשבת
(דך קנ׳ד) ואפי׳ למ־ד לוקק והאיך הרא דלוקין והא הוי לאו
שבכללות יציל דמשם אחד שאני .דלא הוי לאו שבכללות .אך
מתום׳ יומא (דך ליו) מבואר דהוי משם אחד ג*כ הוי לאו
שבכללות דכתבו דביוצא ליכא מלקות .ובמס׳ מכות דפריךולילקי
היינו איסירא בעלמא קאמר ולא כמש׳כ במם' מטת דלוקה
ביוצא משום דהוי משם אוזד ולכן לא הוי לאו שבכללות ועיין תיס־
פסחים (דך כיד) ודרק:
כתב הב־י וכיה בבה׳ג דהרא מאחר דחירוש הוא
דאין בו מעשה ולוקין גס התראה לא תבעי קמ׳ל
ומכאן ק־ל למש־כ הרמב־ס פ׳ב מהלטת עדות ואין לעדים
זוממין שננה לפי שאין בה מעשה ולפיכך א'צ התראה
והראב׳ד השיג ממגדך דאין בו מעשה ואפייה צריך התראה נ'כ
והרי מקלל אין ט מעשה ולוקה ואפייה צריך התראה נס כן.
ומטאר מזה כפי׳ הלח״מ שס דהא דאין ט מעשם הוא משום
דאיהו בעי לחיקטל בלא התראה שלא הד׳ב לכך גם הם כן .נ׳ל
דמקלל בפם אינו מועיל תשובה מאחר דהוא לבטלה וכבר כתבו
התום־ ביבמות (דך כ״ב) דאינו מועיל תשובה בזה וכן משמע
דס׳ל לריטב״א במס׳ מכות (דך י׳ב) וממש׳כ שם דלהרמב׳ם
י״ל דמהני תשיבה בזה .ומאד צריך ליזהר בזה לפימש״כ הב׳ח
והובא בשיך כאן דאפילו בכינוי או אל יהי׳ ברוך ל’מ מחילה:

והתראה-

ונ*ל

דהא דכתבו התום׳ דבש׳ש לבטלה אינו מועיל חשובה
משוס דאמרינן בברכות (דך ל’ג) דברכה שאינה צריכה
איכא לא תשא .ורעת תיש׳ דהוא דרבנן בר׳ה (דך ל׳ב) אבל
בלא ברכה איכא דאורייתא וכבר מבואר בס־פ בתרא דיומא
(רך פ־ו) דבל־ת אינו מועיל השיבה זא־כ גס הרמב״ס יורה
דהוא כתב דנם בברכה איכא א־סירא דאורייתא וא'כ מודה בזה
אבל זה אינו דהא מבואר בתמורה (דך ג׳) דבש׳ש לבטלה אינו
אלא אזהרת עשה וליכא לא תשא .אלא דשיטת חוס׳ דברבר
שבנידוי לא מהני תשובה ובשיש לבטלה איכא נידוי כמבואר
בנדרים (דך ז׳) בזה .ובמדרש בלק על הפסוק מה אקב לא קבה
ט׳ המקלל את ישראל כאילו מקלל את השכינה עכיל א'כ מאד
צריכין להרחיק מזה:
.

אל

יהי פלוני בריך .כ׳ הסמ־ע דכשהיית מסתיר
סעיף ב׳
פניו מלברכו ממילא הוא מקולל .והיא וביאר
להדיא כן בזהר .כי תשא מוחגא אמאי סליק במניינא אלא בגין
דביכהא לא שריא במניינא כיין דאסתלק ברכתא כו׳ ויכיל
לאנזקא הרי להדיא כהסמ׳ע דבהעדר הברכה ממילא קללה יחשב
והוא עיד מאמר הכתוב ואנכי הסתיר וגו׳ וכ׳ המורה פכ׳ג
מראשון כי כשנעדרה ההשגחה הופקר ונשאר מטרה לכל מה
שאפשר שיבוא ויקרה .ויהי׳ טובו ורעתו כפי המקרה ומה קשה
זה היעוד עכ׳ל .ועיין ירושלמי פרק חלק ומ״ר פרשה מ׳ב ועוד
דוכתי טיבא אין לך שטה קשה בעולם מאותה השעה שאמר
הקב״ה למשה ואנכי הסתיר ובזה יתבאר נכין מה שאמר הישע
(י׳ב) כי נס אוי להם בשורי מהם ובהשקפה ראשונה מלת נם
אין לו מיכן להמבארים .אבל הטונה הוא דלא מבעי׳ אם ההנהגה
תהא על דרך שאמר הכתוב ונחתי את פני באיש ההוא דודתי
לא יוכלו שאח אלא כי גס בשירי מהם ומניח טובם ורעתם
אל המקרה גס זה אוי להם .ובזה פירשתי הא שאט אומרים
בתפילת טגנו אל הפן אל רשענו ואל תסתר פניך ממנו שהוא
כנגד ב׳ בחינות האמיריס לעיל ובדרוש הארכתי ואכ״מ:
ראי׳ להסמ׳ע חהא דאמרינן בסיטה (דך ל־ח)
כל כהן המברך מתברך ושאינו מברך אינו מהברך
ופרש־י משים דכתיב ואברכה מברכיך .וי׳ל מהא דאמרינן

והבאתי

בברכות
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^וילח

הלכות דיינים

כברכות ( tpנ״ה) שלשה דברים מקצרין שנותיו של ארם וכוי
נוחנין לו כיס לברך ואינו מברך ומפרש הש״ס משום דכתיב
ואברכה מברכיך הרי ראם איני רוצה לברך מקצרין ובסימה
לא קאמר אלא דאינו מתברך לבד .ולהסמ״ע ניחא ד ממילא
הוא דאיכא עונש מאחר דליכא ברכה משא־כ באיכא ברכה
וזה נכון:
יש לפרש הא דכתיב ראה אנכי נותן לפניכם היום
^ה~1234567לרכה וקללה ופי׳ בתרגום ירושלמי וקללה וחילופיהן
ואינו מובן מה בעי בזה ולפי האמור י״ל דלא נפייש קללה
דהיינו העדר הברכה שהוא ג־כ קללה .ובאמת הית קללות
בפני עצמן רהם שהיו בהר גריזים כדפרש־י לכן פי׳ וחילופיהן
שהם קללה בפני עצמן .וע״ד דמבואר במדרש הככר והמקל
ירדו מן השמים ע׳ש בזה .וזהו שאמר בפי תילדית והבאתי
עלי קללה ולא ברכה כי אך שלא יקלל ורק לא יברך ממילא
יהי׳ קללה בשביל העדר הברכה :

ובן יש לפרש הפסוק (בתהליס ק’מ) ולא חפץ בברכה
ותרחק ממנו וילבש קללה כמדו ותבא כמיס בקרבו
וכשמן בעצמותיו רזה שאמר לבד שלא חפן בברכה ותרחק
ממנו .וממילא בהעדר הברכה הוא קללה אלא וילבש קללה
כמדו .קללה בפני עצמו או י־ל מאחר שלא חפן בברכה
^=ג(מילא וילבש קללה וכמ״ש:

ובדברים

(כ*ח) והי׳ אם לא תשמע וגו׳ ובאו עליך כל
הקללות האלה והשיגוך ארור אתה וכי' ישלח
ד׳ בך אש המארה ולפי האמור מביאר היטיב דבתח־לה אמר
דבהעדר הברכה שאמר תחילה ברוך אתה יבאו כל הקללות
ממילא .והיפוך הברכה ברוך אתה .ארור אתה ולא עיר אלא
כי ישלח בך את המארה ג־כ:
(בדברים כ׳ע) והתברך בלבבו לאמור שלים יהי׳ לי
ופרש׳י לשון ברכה יחשוב בלבו ברכת שלום לעצמו
נאמר לא יבואוני קללות הללו אך שלום יהי׳ לי .פי׳ דלא
מבעי שלא יבואו קללות הללו .אלא דבהערר הברכה ג־כ
קללה לוה אמר שברכה יהי׳ לו ג״כ דלא מצא כקב־ה כלי
מחזיק ברכה אלא השלים:
-------ז

לאם

חרך ת’ח יכו׳ להכותו וכי׳ כמה שיראו ומי .בביאור
הגר״א תוספתא פ־ג דמכות מלקות אימדין אותו אבל
מכת מידית אינו כן אלא מכין אוהו עד שיקבל עליו או עד
שתנא נפשו וזה ברבר דלהבא אבל לעבר הוא כדברי הרמב׳ס
עכ’ל .וכהתיספתא מבואר בהירושלמי פ־ק דנז־ר ועיין ם־’ח
ארח סי׳ חע־א והרמב׳ם לטעמי׳ שכ־כ בפירוש המשניות פ־ד
דנזיר וז׳ל אמנם מכת מרדות בזה המקום וזולתה עגינה תלוי
לביד יעשו כפי השתדלותם עכ׳ל ולכן כתב כאן כמו שיראו
ועיין חוס׳ נזיר ■דך כ׳) שכתבו לחד צר לחלק בין להבא מכין
אוהו ער שחצא נפשי אבל בלעבר יש קצבה ארבעים ע׳ש
והחילוק בין לעבר ולהבא כתב בשיטה מקובצת כתובות (דך
מ־ו) עיש הריטב־א יהר״ן שס ולכן בחולין (דך קמ׳א) כתב
דאין קצבה עד שיקבל ובחי׳ חולין (דך קל׳ב) כחב ל״ט .א׳ו
דע! לעבר קאי התם .ועיין חשב־ן (חיב סי׳ נ׳א) וריב״ש
(סי׳ צ׳} שהביאו מהא דממזר סופג ארבעים׳ (קידושין ד׳ כ״ח)
ועיין טיז (סי׳ חלה) באו״ח שחמה דאיך אפשר לומר
דסלאכות שקודם לילה הוא מדרבנן דהא בירושלמי קאמר
סופג מ׳ וזה חינו .דהא בקידושין (דך כ־ח) נקט ממזר סופג
מ׳ ומדרבנן הוא וה*נ הא דבירישלמי כן .וא*כ להסובדיס
דלישה מדרבנן ראי׳ מירושלמי דנס מכת מרדות ארבעים.
ועיין חשב־ן שם שכתב ומצאתי לרש׳י דל ביבמות (דך פ’ג)
דמכת חרדות הס י’ג הכאות ולא יותר .ובמס׳ יבמות לא
נמצא רק המג״א (סי׳ תצ״ו סק־ב) כתב דמהר״א בביאורי
רש׳י ם’פ כי תצא כתב שהוא י*נ הנאות יעו־ש ובאמת הא
רש־י בקידושין (דך כ’ט) שם כתב דממזר סיפג מ׳ שהוא מכת
מרדות ולא כתוס׳ שם משום מדה כנגד מרה א־כ ס׳ל דמכת
מרדות ארבעים וביבמיח (דך נ׳ב) כתב בד״ה זההניא דהאי
לוקה לאו מלקות ארבעים הוא אלא מכת מרדות מנת רירוי

יד

.
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מדרבנן עכ׳ל ומשמע מזה דס״ל דאינו ארבעים אלא כמה
שיראו  -נקטינן מיהח דבלהבא כולם שיין לטובה אין קצבה
ועד שתצא נפשי .ובלעבראו א״בעים או כמה שיראו כן הוא
ברירא דמילתא בזה:
בפיית (מהל' סנהדרין הלכה ו׳) בלאי שניתן לאזהרת
מיב־ד דאין לוקין אבל מכת מרדות איכא כפי מה
שיראו ולטעמי׳ אזיל בזה .ומה שהביאו ראי* מהא דקידישין
(רך כ״ח) להקורא לחברו ממזר סופג ארבעים לפימש־כ
היש׳ש בפיח דביק סי׳ מ״ח דהאי סופג ארבעים אך שכתב
הר״ן דהוא מכת מרדות אינו כן אלא לסימנא בעלמא .אבל
אינו מלקות יסירים אלא מלקות בעלמא .אין ראי׳ משם.
ובאמת מהריב׳ש ומהחשב־ן משמע דלא כהיש׳ש בזה.
וכמו שנתבאר:
(רך פ׳ו) בר״א במצות ל־ח אבל במצות עשה
מכין אותו עד שתצא נפשו .ותמה בדרוש
וחידוש הא פשיטא דגם בלית אס בא לעבור מפין אותו ומכין
אותו עד שתצא נפשו .שלא לעבור ואם עבר כבר גם בעשה
אס עבר עלה ולא ישב בסוכה אין מבין אותו ער שתצא נפשו
וא־כ אין הפרש בין עשה לל־ת ע’כ .וכבר ביאר הר״ן ז״ל
בחידושי חילק (דך קל־ב) וז־ל נ’ל דמ״ע ול״ח לאו דוקא אלא
הכי קאמר בד״א דמלקים אותו ארבעים ותו לא .ר־ל שמכין
חות׳ ואימרין לו לה תעשה עור מה שעשית ואז ביון שהעבירה
ע־וי׳ 1א מ !קין לי׳ וכו׳ כיון שעבר סיכות ולא ישב נסוכה או
לא נטל לולב כיון דל׳ל למיתב בסוכה וליטול לולב מלקין לי׳
ארבעים חסד אחת ותו לא .וכן אם חמן בפסח אחר העבירה
עשוי׳ .אבל אם יהי׳ אוכל חמן בפסח ומלקינן לי׳ ולא רצה
לעמיד מלאכול חמן אע־ג דחלית ל־ת היא מחינן לי׳ תו וער
שיאמר רוצה אני או עד שתצא נפשו כנ׳ל עכ׳ל .הרי דעיקר
ההבדל הוא בין אם לוקין על העבר שאין בידו לקיים עתה
אלא למען ידע על העתיד שלא יעשה עוד ק וזהו ליש .אבל
ביש בידו שלא ל-־שית או לעשות וזהו במצית עשה דהיינו למונעו
עתה .ואין חלוק בין עשה ול־ת אלא בעתיד .ובמ־ע נופץ
אם יזינו ריצה משיז־כ בל״ת דוקא אם אכל חמן ורוצה
לאכול יותר דומה לסוכה ואינו עישה אבל אם לא אכל עודנה
רק רוצה לאכול אינו רומה לסוכה .ואין מכין עד שתצא נפשו

ובכחובלת

בזה .דריק  fבעשה אם אמר איני עושה הרי אינו עושה מעשה
ושפיר מפין חשא־כ בל׳ת מה בכך שרוצה מי יימר שיאכל
אם לא שאכל תחילה דאז דומה לסיכה .שי׳ל שיאכל עיד יותר
אז כופין ג־כ .אבל ק״ט דהא לא אמדו ניתן להצילו בנפשז
אלא בהגי דסנהררין (דך ע־ג) אבל לא בשארי דברים ואיה
אפילו אס התחיל נאכיל נמי חין מפין [ובס׳ התשבץ פשיטא לי׳
דבאיסור תורה בעודי אוכל אין מכין אותו עד שתצא נפשו
ואינו אלא מלקית מ׳ עיי׳ש בזה]:

בזה

יש ליישב קישייח התום׳ בקידושין (דך ל׳ר) בדה
1
מעקה שהק׳ שס אהא דאמריגן החם ואיזהו מצות
עשה שלא הזמן גרמא מעקה אבירה ושילוח הקן חיפוק ל׳
דחייבין בלא־ה אפילו אי הוי זמן גרמא .דהא איכא לאוין
באלה הדברים והשוה הכתיב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה
ועיי״ש שכתב נפ'מ בזה .ולהניל איכא שפיר נפ״מ דאי מטעם
ל־ת אץ מפין עד שתצא נפשו משא״ב מטעם עשה .ולכך
קאמר דחייבין באלה הדברים משים דהוי מ־פ שלא הזמן צרמא
דכופין איתן עד שתצא נפשן בזת יזה נכון [ובח־א ביארתי דייל
עיד נפ־מ לפימש־כ החים׳ בנזיר (דך כ׳ח) בדיה בנו וי׳ל
דחינוך לא שייך אלא להזהירו לעשות ולקיים המצוה .אבל
להזהיר מלעבור אין זה חיניך ע־כ וא־כ איכא נפ״מ לענק
חינוך דאי מטעם לית היו פשירין מלחנכס כשהן קטנים משא־כ
השתא דאיכא עשה ג’כ חייבין בחניך דבתו ג־כ מחוייב לחנך
כמי’ש התום׳ ישנים יומא (דך פיב) ובמיא סי׳ שמיג מקיא
בזה] :
שהק׳ התום׳ במכות (דך ייר) מאחר דאין ליקין על
לאו ־ הניתק לעשה למה נכתב הלאו פי׳ דהא סגי בעשה
לבי

מה
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אורח

הלבות דיינים

לבד .ונתנו מימי לעונש יתירא .וי״ל לפיימ למבואר נארח
ס׳ רנ״ו דאם אנם־הו על לית ממוייב לבזבז כל ממינו משאיכ
בעשה לכר ניכתב הליש דנפ״מ לזה .ומזה ראי׳ למש־כ
האחרונים דבשואית אין מחיייב לכן הוצרכו השים׳ לומר לעונש
יתירא בלא תעשה לטהר דשואית הוא האונס אף דבשילוח הקן
מצי למימר כנ״ל אבל בנותר ציל כתירוץ התום׳:

ובתום׳

כשיבוש (דף מיט) כשבו .דלכך כופין על צדקה
אף דהוי מיע שמשן שכרה בצידה וכתב ההפלתה
שם משמצר דפסיקא להו דהיכא דאיכא לאו כופין אותו שלא
יעבור .והא דאמרינן לקמן (דף פיו) בדיא במצות ל״ת אבל
במיע וכו׳ צ־ל דלא מיירי התם קודם שעבר הל״ש דוראי
כיפין אותו דל*ת שמיר מעשה .וכדאיתא בריש פרק האשה
רבה .אם לא רצה דפנו צריכא למימר וכו׳ אצא מיירי התש
במלקית לאחר שעבר הלאו ע’כ אלמא דמחלק בין אס כבר
עבר דאז אינו מלקות ארבעים אבל קידם שעבר כיפין כמו
בנוע עד שתצא נפשו וא׳כ תום׳ לשיטתי׳ שפיר כתבו בקידושין
(דף ליד) נ*מ אחריתי בהא דאיכא עשה בהדי ל׳ש ולא כשבו
«*מ דכפי' .משום דסיל דעל ליש לבד כיפין ג’כ וכשיטת חי׳
הרין בחולין קל־ב בזה:

אבר

בעיקר דברי הפלאה לא ידעתי מניל דהא שב'
התום׳ דכופין על ל־ת דהוא כמו עשה דמכין אותו
עד שתנא נפשו דילחא אינו אלא בכפי׳ בעלמא וכן הא דיבמות
פ־ח שאם לא רצה דפנו הוא בהכאה בעלמא .וכן ראיתי
במשובב נתיבות סי׳ ג׳ שכתב לאפרושי מאיסורא אינו אלא
הכאה בעלמא ולא עי שתצא נפשו עיש כזה לכן שפיר יש לתרץ

קושיית התום׳ בקידושין כמישיכ בזה .מיהו התום׳ ישימם
ביבמות שם כתבו דמכין אוחו ער שתצא נפשו ראפ לי בנשא
חייבי לאוין ג*כ וחיל דאיסור כהונה שאני כדקאמר התם דח’כ
הול״ל בפשיטות דא־סור כהונה שאני לענין זה .ולא לעמן
דהצא בגיפת לאחר מעדי׳:
.
ןניל דנם הרין בחולין דסיל דעל להבא נם באיסיר מכין
אותו פד שתצא נפשו אינו אלא בקום ועשה .אבל אם
הוא בשואית בעשה מפין אותו ער שתצא נפשו משא־כ בלית
ובזה י״ל הברייתא ברא במצות לית אבל בעשה טפין אותו
עד שתנא נפשו הוא אם הלית בשואית וח״כ מש'כ הפלאה
בצדקה מאחר דאיכא ליש טפין אותי עי שתצא נפשו ליתא
מהתר דהוא בשוא"ת .וראי' לזה נ׳ל מהא דאמרינן בכתובות
(דף פיו) איל רב כהנא לר״פ לדידך דאמרת פריעת חוב מצוה.
אמר לא ניחא לי למיעבד מצוה מאי איל הניחוה ברא
במצית ל־ה אבל במצות עשה טפין אוהו .ער שתצא נפשו.
וקשת הא לית נמי א־כא כאן כמושיכ הרמב״ס (פיא מהל׳
נזילה היד) איזהו עישק זה שבא לתיך ידו ממון של חברו
ברצון בעלים .וכיון שתבעוהו כבש הממון אצלי בחזקה.ולא
החזירו כגון שיהי׳ לו ניר חברו הלואה או שכירות והוא תובעו
ואינו יכיל להיניא מחנו מפני שהוא אלם וקשה וע״ז נאמר לא
העשוק את רעך עיכ הרי דאיכא לית דלא תעשוק את רעך
באס אינו רוצה לפרוע 1חיכ מאי אריא חשינז דאיכא עשה
הא לית נחי איכא ומפץ משוס לאפרישי מאיפירא .וגם מאי
קאמר אם לא ניחא לי למעבד מציה מאי הא איכא ליס וכי
לא ידע דמפרשינן לי׳ ככל אפרישי מהיסירא אלא ודאי דחפום
לאפרושי מאיסורא איני א1א בכפי׳ בעלמא .מאחר דהוא
בשיא ח ולכן קאמר תנינא דכיפי! ככל עשה רעלמא ובדעת
הרמביס זיל דאיכא לית בפריעת ח־ב כתבתי במיא בזה :

מיהן

בהא דאמרינן בפיק דמועד קט; (דף  Ciימל ילקה
על תום׳ שביעית שהק׳ החים׳ שם דמהית ילקה על
תים' שביעית הא ליטא אלא עשה בח־יש ובקציר תשבית כתב
הריטב־א בשם רשיי זיל דהפירוש הוא דילקה מינו מדרבנן כמו
בכל ח־ע דמכין אותו עד שתנא נפשי .י6יכ מיכח דגם
לאפרישי חאיהורא אס דחורש וקוצר בשביעית דמכין אותו עד
שתצח נפשי ואיה מה לי אם הוא ליח או מניעה בעשה סיף

סיטן כז
סיף לאפרושי חאיסירא הוי .ובר״י סיו לשבועות אמתניתין
דהנולוה אח חברו על המשכון כתב וזיל וחעפ׳י שאפשר שאין
ביר נזקקי •,לטף את הלוה כ״ז שהעלוה עובר בלא תחמוד.
היינו כדי לטף את המלוה שלא יעביר עבירה זו כשם שמכין
אותו עד שתצא נפשו באומר סוכה איני עישה .אבל אין הלוה
נפטר מחיובו בכך עכ״ל הרי להדיא מבואר ברין דנם לאפרושי
מאיסורא מכין אותו עד שת’נ כמו בכוכה .ומה שהביא ראי׳
במשובב חהא דלא ניתן להצילו בנפשו חל ג׳ עבירות ולה בשאר
איהורין .אין זה ראי׳ ,דהא דניחן להציל בנפשו הוא בפעם
אחת משאיכ לאפרושי מאיסורא הוא לחט לאט .דתולי יפרוש
מאיסיר בחרא הכאה גיכ .ובעיקר הדבר שמחולקים בה
האחרונים הנ״ל בהא דכופין על מ־ע ולרעת קצהיח צריך ב״ר
דהיינו נ׳ דיינים והנתיבות היל דלא בעינן ביר דהוי כמו

(רף

לאפרושי מאיסורא תמהתי על זה .דהרי אמרינן בביב
ח׳) קופה של צדקה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה מבית
בשנים שאין ששין שררה על הציבור פחות משגים ט׳ מחי
שררותא דאריג איר בר אבוה לפי שנזמשננין על הצדקה ט׳
כי הא דרבא אכפי׳ לר״ג בר אמי ושקיל מיניי ד׳ מאות זוזי
לצדקה .וכי התום׳ בדיה כי הא ההר הי׳ עמו דאין עושין
שררה על הציבור החוח משנים והא רלא חשיב לי׳ מפום
כבודו של רבא ע*כ הרי דבכפי׳ בעינן שנים ותיצ דוקא ביר
מומחין אלא בשני אנשים רעלמא סני כן ניל עיקר בזה :

הפמ״ג

בהל׳ מנילה ובראש יוסף מנילה תקראם נס במצוה
דרבנן מכין אוהו עד שה־נ במגילה וכדומה ומהא
דכתב הנידביז בשיא קניו דבשניות דאינו אלא מדבריהן אין
מכין אוחו עד שתצא נפשו משמע דרבנן קיל בזה .ומה שכתב
רש׳י בכתובות (דף ציא) מצוה על היתומין לפרוע חוב אביק
משום כבוד אביהן אלא שאין לב״ד לכופן מל כך דלאו מנוה
,.מפורשת היא כשיכה וכלולב אלא מציה בעלמא דרבנן ע־כ
פי׳ דאינו כסוכה וכלולב דמבואר שם (דף פיו) דמכין אוהו
עד שתצא נפשו הלח קולא מאחר דאינו מפורש .אף דשייך
לכבוד אב קצת .ואיש מכיש מגילה אף דהוי דיק דאין טפין
אך התום׳ שם (יף פיו) השיגו על רשיי דמצוה דרבנן ניפץ.
שיב מצאתי בס' שישהעימ כלל ט' שכתב כן:

!לכאורה

משמע כתום׳ מהא דאמרינן בברכות (דף כיא)
נשים בברכת המזון דאורייתא או דרבנן למאי
נפיח כו׳ ואמאי לא קאמר נפ*מ דאי דאורייתא כופין ואי
דרבנן אין כופין .איו דגם בדרבנן טפין מיהו ייל כמישיג
תום׳ בביב (רף ה׳) דורך הש״ס לומר חד ג־מ אף דאינא
נפ’מ טובא נזה עיייש :

ואפילו

מחל המתחרף כו׳ בכס־ח פכ״ו מהל׳ סנהדרין
כתב וזיל בפ״ב דכתובות מבואר דנשיא שמחל

על כבודו כבודו מחיל לכיע עיכ .ותיבת לכיע לאו דוקא
דהא אדרבא אמרינן שם אפילו למיד שמחל .וא'כ איכא מיד
דאינו מחיל וכן מביאר בפיק דקידישין עיי׳ש .ועיין בכסף
משנה דכיון שחייב מלקוח אינו יכול למחול ועמש״כ לפיל
בסי׳ ז׳ מזה ובמחיר הנר־א כתב מהא דמכות (דף י’ג)
שאין ביר מיחלין לי .וגמרינן ישע רשע ועיין מש'כ בסימן
ז׳ דתפמע נמי כן ממס׳ סנהדרין (דף פיה) יטוי״ש:
בידם .כתב הכסף משנה פניו מהל' סנהדרין
נ הה מכאן דמי שנתחייב נידוי אעפ׳י שיעשה כל
חשי־ית שבעילם אין לו כס־ה עד שיגדוהו .כל שלא מחל לו
חברו ועיין תיס' יבמות (דף כ״ב) אהא דאין הבן נעשה שליח
לאביו להטתי ולקללו חין כו' דמיירי כשעשה תשובה .דבשלמא
מלקיח מפכח ז דחחייב אעפיי שעשה חשובה אלא לקללו
משעשה תשיבה אפילו אחר אי! רשאי לקללו ותי׳ דאם הזכיר
שיש לבטלה' או עשה דבר שנתחייב בי נידוי אעפיי שעשה
תשיבה חייב .ילא מיפטר עכ׳ל ומבואר כהכסף משנה הנ׳ל
דלא מיפטר בזה עד שירצה חכרו והיינו דכללא הוא דכל מידי
דניחן לעונש בב׳ד שלמטה לא מהני חשובה ונידוי לעונש ניתן
לכן לא מהגי עד שירצה חב־ו ג'כ:

הריעזות

׳נמש׳
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CO31׳ דרך ארן הנמס לבית כל מה שינזר עליו בעה״ב
יעשה ומעשה בשמעון בן אמויפנורס שהיו אורתין

יורע עדות כשר .ולזה כיון הש״ך (בסי' ל״י ס־ק כ״ז) עיי־ש •
ועיין מה שכתבתי בסימן ל״י מזה עיי״ש:

נכנסין אצלו וגזר עליהן שיאכלו רשתי והיו נודרין בתורה שלא
יאכלו ושלא ישחו ולבסיף היו אוכלי! ושותין .בשעת פנוירחן הי'
מלקה אותן כו׳ נפנה ר׳ יהושע לאחריו א״ל ר׳ למה נפנית לאחריך
א״ל דבר אני צריך לשאול ממך מפני מה בגי אדם הנכנסין אצלך
אתה מלקה אותן ולי לא הלקית ח״ל ר׳ אתה חכם גדול ודרך ארץ
יש בירך בני אדם הנכנסין אצלי גזרתי עליהן שיהא אוכלין ישותין
זהן נידרין בתורה ועיברין .וכך שמעתי חפי חכמים שכל מי
שנודר בתורה ועיבר לוקה ארבעים .א׳ל כו׳ חייך וחי ראשך מי
שנוהג לעשות כן הלקה אותי ארבעים שלך וארבעים של חכמים
ששגרוני ע״כ ובידאי ארבעים של חכמים הוא מל מידי דרבנן.
אלמא רעל מנת מרדות דרבנן הוא ארבעים כדאורייתא:
מצאתי חילוק בין מלקוח למכת מרדות לפי’מ שכתברש־י
בסנהדרין (דף ז׳) כלי הדיינין תקל ורצועה .רצועה
להלקית .מקל למכת מרדות .ע״כ והוא דמכת מרדות אינו
ברצועה כמבואר בפ׳ג דמם׳ מכות אלא במקל בעלמא .ותמימי
מה שלא ביארו הפוסקים דבר זה .ובח״א יתבאר בזה:

האלת

הלכות עדות סימן

בח

כל

מי שיודע עדות לחברו כתב הסמ״ע לחברו
סעיף א
לאפיקי עכו׳סוכמש׳כ בס־ג .ואין זה דיוק כמיש״כ
תום׳ בסיכה (דף ל־מ) מהא דמבואר בשבת (דף ק*נ) דחברו
בנכרי ג’כ .ועיין לקמן (סי׳ רכ״ח) מש״כ ליישב קושייתם על
רש״י בהוכה שס עיי׳ש בזה .ובאו׳ח (סי׳ תקנ״ר ם־כ) שלום
לחברו ומבואר שם דגם ע״ה בכלל זה וכהתיס׳ בסוכה שם
דנם ע־ה מקרי חברו עיי״ש בזה .ונזה ליתא למה שכתבהנוב־י
מהדרת (חאהע׳ז סי׳ ל־ח) בהא דלא ישא אדם מעוברת חברו

עיי״ש נזה:
להעירו גא זיקי קרוב או פסיל .השבו'י(סי׳ קמ׳ו בח׳א)
דעתו בהאמינו לקרוב או פס־ל מחייב להגיר מאחר
שהכשירו הוי ראוי להעיד .והביא ראי׳ ממש׳כ הב״י סי׳ ל״ז בשם
הרא׳ש והרשב׳א שבהסכמת ותקנת הקהל חקבלין לעדים אפילו
קרובים דהוי כקיבלו עליהן קרוב או פסיל .ואם איתא דאינו
מחוייב להגיד מה הועילו חכמים בתקנתן הלא לא ירצו להעיד
כיון דאין עליהם עינש מ'ש .ואין זה ראי' חרא דהתקנה תועיל
אם ירצו להעיד יעיד דהרי חייבין להעיד משוס השבת אבירה אף
ראינן בלא יגיד.וכן מצאתי בסי׳ קצה־ח סק׳ג שב׳ דקיבלו עליהן
קרוב או פסול חייבין להעיד משוס השבת אבירה .וגם איכאמשוס
לא תעמד ע־ד רעך .במידי דיודע זכות וכמיש־כ בסי׳ ירד וא״כ
בוראי מועיל תקנת הקהל בזה .והמפרשים השיגו מהירושלמי
פ״ק דסנהדרין והר״ן בשם הרחב״ן פ׳ שבועות העדות יאפי׳
הכשירו לקרוב או פסול איני בכלל החיוב להעיד .ומה שהביא
השבוי' מהא דאמריגן בשביעות (דף ל'.א) ואינו נוהג אלא בראוין
להעיר למעומי מאי ר״פ אמר כו׳ וראלי אמר למעוטי משחק
בקובית .יאמאי לא קאחר למעיטי הכשיר קרוב או פסול דאינו
ראוי להעיד מצר עצמי דפטור .וי׳ל בפשיטות לפימש״כהרמב־ן
לתרץ הא דאמריגן בשבועות (דף ל׳ה) שבועה שאין אנו יזדעין
לך עדות או שהי׳ אחד מהן קי וב או פסול הרי אלי פעורין אע׳ג
דכבר חנן (בדף ל׳) ואינו נוהג אלא בראוין להעיד איצטדיך דאפי׳
בהכשירו פמירין וכהירישלמי הנ״ל וא'כ ליכא למימר ראינו ניהג
אלא בראוין להעיד ממעט בהכשירו דזה כבר שממנו תמהני׳
דלקמן דבהאי טונא פטורי! ולהתום׳ שם (דף ל״ה) דתירצי בתי׳
אחד י־ל:
להעיר .בחות יאיר נסתפק ביודע שהוא פסילאם חייב
להעיד .ובאורים כתב בפסילו מחמת רשעת כיון דאין
ידוע אלא לו הרי אין אדם נפסל עפ״י עצמי .משמע מזה דסיבר
דהטעם משוס דכשר להעיד כיון דלא מהימנינן לי׳ ולזה
א־צ ראי׳ דכבר מפירש כן בש״ך לקחן (סי׳ צ״ב ס״ק הי) דהח
דאין משים עצמי רשע דאין מיסדין לו עדות לכתחילה אבל אם

לראוי

חיייב

ואחריו הנתיבות כתבו משבע שלא להניד לשים ארם
ולא לביר חט דחל השבועה לשאר אדם חל בכלל גם
לב״ד עיי״ש .זלפעיר נראה דזה ליתא .דלהרע לאחדים אינו חל
בכלל כמש־כ הר״ן בתשובה (סי׳ ע״ד) והובא בב״י יו״ד (סי׳
רל־ח) ובהריב׳ש (סינון קג״ט) וכמיש׳ג לקמן (ס,׳ ע־נ) בזה
וכיון שמה שנשבע שלא יעיד הוא הרעת אחרים אינו חל בכלל:

אם

יתבענו שיעיד לו .המפרשים העלו דגם בלא תביעה חייב
אלא דאורחא דמילתא נקט וטעמם משום דלא תעמוד על
דם רעך ומשוס השבת אבידה עיי״ש .ונ״לדאיכא בזה גם משום
ואהבת לרעך כמוךלפי*מ דמבואר בנ״י בשסהרמ״הפ״ו דבב״ק
דעדות הוי בכלל גמילות חסדים בנופו .וכ״ה ברמב״ן בדדג.
והרי הרמב״ם (פייר מה׳ אבל) כתב ואלו הן גמ״ח שבגופי כו׳
אעפ״י שכל מצות אלו מדבריהם הרי הס בכלל ואהבת לרעך
כמיך כל הדברים שאתה רוצה שיעשו לך אתרים עשה אתה אותן
לאחרים ע״ש .ולפי׳ז אני אומר דגם בעד אחר אף דאין חיובו
להעיד אלא מדרבנן כמבואר בב״ק (דף נ״ו) עכ־ז הוא בגלל
ואהבת לרעך כמוךוכמוש״כ הרמב־ם דנם מירי דרבנן בכלל זה:

לבזה

 f>11bראיית האבני מלואים ש;־ דגם על מצית דרבנן
מערבין מהא דאמרינן במירובין (דף פ־ב) הטנא מ
שהולך לבית האבל או לבית המשתה והני מצות דרבנן כינהו
דשאני הני דמ'מ הרי .הן בכלל ואהבת לרעך נמוך משוס הכי
מערבין אבל לא על מצוה דרבנן בעלמא:

לבזה

ניחא לי מהא דמבואר בנירים (דף ל*ט) דאין נוטלין
שכר על בק־ח .והרי בירד (ס״ה פי׳ רמ״י) בשם הגהעיי״ח
מבואר דבמידי דרבנן ניטלין שכר .ובק׳ח הוי מדרבנן כמבואר
ברמב״ס שם (פי״ד מה׳ אבל) וא*כ אמאי אין ניטלין שכר ע׳ז.
ולהנ׳ל ניחא דהוי דאורייתא משוס ואהבת לרעך ולכן אין נונולין
שכר ע׳ז .ולפי״ז הא שנסתפק בשע״מ בעד אהד כיון דאין חיובו
אלא מדרבנן אפשר דיכול ליטול שכר עיי״ש (בסי׳ ל״ד) שנשאר
בצ״ע.ולהנ'ל מבואר היטיב כיון דבעד אחד איכח משום ואהבת
לרעך כמוך,ה־ז דומה לבק״חדהויג׳כ ורבנן •ואפי״ה איןנוטלין

שנר ע״ז ורו״ק:
(סי׳ ל׳) כתב דכל שבועה אינה חנה כ״א בקבלה עצמו
זולת שביעת העדות דאף שלא ענה חייב דושמעה כתיב
ומסיים וז״ל ואף גם זו נלע׳ד לאס השיב העד איני רוצה לקבל
שבועתך ומ*מ עדות איני יודע לך אינו חייב ע״כ .ועיין חבי־ט
ח’א (שאלה רפ״ג) דרניגו יונה ז״ל כתב דאין אט יודעין לך עדות
לאו כמקבל שבועה הוא ולאו כאומר איני מקבל וחייב .אבל
שיתק כאומר איני מקבל דמי ..אלא דלעת הרמב״ן דמישבע מפי
אחרים אפי׳ שותק חייב ע״׳ש א'כ מבואר להריא דאומר איני
מקבל ועדות א’י פטור ומש״כ בנוב׳י מטאר בראשונים כן:

ןקנר״י

שהיא

לבדו משוס דעד אחר מביא לידי שבועה לאורייתא
אבל לא קרוב או פסול ולכן בעינן ראוי להעיר וכמוש״כ
הרמב״ם (בה׳ עדות פ״ה ה׳ג) דאין חחיינין שבועה אלא בעדות
כשר הראוי׳ להצטרף עם אחר ויתחייב זה הנשבע ממגן על פיו
והכס״מ שם כתב ח״י מהיכן היציא רבינו דין זה .וראיתי במפרשים
שכהבו שכן הוא בתו־כ (פ׳ ויקרא פ*ז) ועור דהרמב״ם לטעמי׳
פכ״ר מהל׳ סנהדרין דמפרש כפרח בכתובות (דף פ״ה) דמרענא
שטרא אפומי׳ שצריך לישבע וא״כ קשה קושיית התום׳ שם דבלא״ה
ע״א מעיד שהוא פרוע צריך לישבע וצ״ל כתירוצם דהי׳ קרוב
א׳־כ מוכח מזה דאין קרוב ופסיל זוקק לשבועה וכן מהירושלמי
(פ״ק דסיטה ה*א) עד אחר מהו שישקה מה אם פ״ו שאינו זוקקו
לשביעת ממון ה״ה משקה ע׳א שהוא זוקקו לשבועת ממון לא
כ־ש .קרוב מה שישקה כו׳ ומדלא אמר ק׳ז זה בקרוב ש*מ דאין
קרוב מחייב שבועה:
ג־כ מהא דקי״ל עד מפי עד פסיל ובשבועות פ״ר פטר
1
בעד חפי עד מקרבן שבועה משוס דאין ראוי להגדה.
והשתא אי ס״ד דאשה מהימנה לשבועה א’כ גם עד מפי עד
יחייב

ל'נ
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אשר חיבר אדונינו מורינו הגאון הגדול המפורסם זקן ויושב בישיבה זה
המשים שנה רבן של כל בני הגולה כש״ת מהור׳ר יהונתן אייבע^ייץ
זצלה״ה אשר הרביץ תורה בק״ק פראג ונתקבל לק׳ק מיץ ובק״ק פירדא
ומנוחתו כבוד בנ״ק אה״ו נ״ע עד עמוד הכהן לאורים ותומים ♦
■■ ^«z»az\AAA/VIA/Vvv\z^--■-

גרפם

כעת בהגה׳ה מדויקת מאד אשר כמוה לא נהייתה קוד ק״י הרב הגאון החו״ב מוהריר

יצחק הבהן פייגענבוים

ג״י מיץ מווארשא אשר פקל וקשה זאת לבקשת רבים
בקיון נמרץ והדריך בו מסלה אשר רבים
שלימים וכל המקיין בו יראה ויבין בי קבר קל פני

pi

ילבו בה במישור באשר קיני ההוגים בו תחזינה מישרים :

>

~

הובא לבהיר ק״י נכדו של הגאון הגדול המחבר זצ״ל

היה הרבני מוהר״ר

יעקב יוסף אייבעשיץ

החן הרב הגאון החריף

ג״י

ובקי המפורסם טוהריר יצחק הכהן פיינענבוים

נ״י ט׳ץ-טווארשא

חושן משפט כז הלכות דיינים

הומים

אורים

רמב״ס ונמ״ע ופיק תופים ירש בזה( :נ) או נאחד מהפמוש כקורים הטסים פט□
לעניים שהוא הדבר השנוי במשנה חומר נדרים משבועה אמר סוכה שאני עושה
דהר כינוי ספ׳ע ונעו״ה רוב הפוני פם אינם נזהרים ואופיים בלשה אשכנז נאש זאל
לולב שאני נועל בנדרים אסור ובשבועה מותר שאין נשבעין לעבור על המצות
איהס שפיאסק נאש זאל איהם שלאגין ופונריס לאו של תורה ונלא״ה נפרה אינם
וזהי ששנינו כאן בנדרים אסור זה יל כמו זה שאמרנו שאס נדר לצדקה
נזהרים נמו׳ וחושמס מה שכותב או מדבר בלשון גר׳ אינו אלא תואר השם ותופים
הם וטחבים בכל הח״כ אדע והוא לשון לרפיח מנוי ופי׳ עם כ׳ וטא פועל באשפה
בקיום מצות חייב לאותו צדקה וב״ד מוציאין מידו פכ״ל .וכבר כתב הב׳ה
וככר קנט חז״ל י״ס פלא יהיה נזכר ש״ש נשפיות
דמה שמפרש במשנה לא אנמרש כלל
כי למחר פורם זה מוט והשם טטל באשפה וכפת
כפשטא דמשנה .ובאמת לכאורה דברי בכינוי (ב) או באחד מהשמות שקורין א״י ק להקב״ה
נפו״ה למדו פפעשה גויס וחזר הדבר לקלקולו
הדי״ף צ״ע כי לפי דבריו הא דאמריק קונס (נ) אם היה בעדים והתראה היה לוקה אחד א משום לא
ביותר וזהו המדי הגורס אשר נפו״ה רדל ישראל
תקלל חרש  iואם היה ריין לוקה עוד אחרת משום אלו LS
למאד בפקוס ששם שפים פצויס ונפרס נבדק ופל
סוכה שאני יושב לא שאוסר ישיבת סוכה
לא תקלל (ד) וארור הוי לשון קללה .
תנס וצריך התחכפות ושקידוח הוכחש מכפי המד
להדיא בקונם רק אמר אס אשב בסוכה
לבטל זה פהפוני עם( :ג) אס היה נפדים וכף
אם
לוקה וט׳ הא דנקס פלקוח ומקלל דיין שחים אף
יהיה עלי קרבן ובאמת יושב בסוכה רק
מפרה נפלו סמיכים ואין לט מי שילקה מכל מקום רפ לפנין פשול פדות דקי׳ל לקמן
חייב להביא קרבן אם כן מ״ש נדד ומ״ש שבועה דהאומר אם אשב בסוכה
נסי' ליד דכל העובר עבירה שאץ ט מלקות אינו נפסל ד״ח מ״ש ולכך כסב נס גן
שבועה שאפריש קרק ג״כ ישב בסוכה ויפריש קרק וגם בגמרא פריך מ״ש
מרב פנים אף דליל כפויה פצקוח דיש נ״כנ׳פדאס לא ידע דאסור לקלל'מכירו דאינו
נדר משבועה ומוקי רבא בנדר באומר קונם ישיב׳ סוכה עלי וא״כ מיתסר נפסל לעמת כמבואר לקמן ט׳ ל״ד בעבירות שטא להמוני עם כהיתר דאינו נפסל ט
ואף זו נעו״ה דשו בו רבים כפ״ש וסיס ידפ דאטר לקלל דיץ וא״כ הרי זה פסול מחמת
חפצא על נפשי׳ משא״כ בשבועה באומר שבועה שלא אשב בסוכה ולפי׳
לאו דאלקיס לא תקלל ומיץ מ״ש תופים דנראה בזה״ז דנמלו סמוכים לא שייך לאו
הרי״ף הא ליתא להך פי' במשנה כלל רק תלה נדרו בישיב' סוכה ומעולם
אלקיס לא תקלל( :ד) וארור הוי לשה קללה פי׳ אס אומר על חנירו ארור הוא לה' או לכיטי
לא אסר ישיב' סוכה על עצמו כלל .וראיתי ברמב״ם בפי' המשנה וכן
מייב וקמיל דה׳א ארור טא רק לפון שנועה ולא קללה אכל ודאי דצריך הזכרת שם או
כינוי סמ׳ע וכה״ג בחב דבתשובת מהר׳יס מינן פשפע דאפילו כלי שם ואין ספר ע״ל
בהל' נדרים שכתב באומר קונם ישיבת סוכה עלי אסור וכ״כ אם תלה בו
כפס בידי לעיין ט אכל נשטפות דף ליו כתב רשיי דה ארור ט מ' והמקלל אס מביט
ואמר יהיה עלי קרבן אם אשב בסוכה יושב ומביא קרבן ונם בזו תמה
בלשון

המי״ט מה צורך לדמב׳ם בזה לענק פירוש המשנה והא גס בשבועה שייך ק
 ,היה נראה דקשי' להרי״ף במשנה דקמני קונם סוכה שאני עושה דאסור הא בהך לישנא אק כאן נדר רק באומד קונם ישיבת סוכה עלי ואם כן להישך הל״ל
במשנה קונס ישיבת הסוכה עלי אשור ולא לשון הבלתי מועיל כי באמרו קונם סוכה שאני עושה אק כאן מקום לחול הנדר ולזו סבירא ליה כמו דכתבר״ת
והרא״ש ריש פ' המדיר דהאומר קונס עלי אם אישן ג׳ ימים אם אעשה דבר פלוני אינו נדד ואע״ג דהא יכול לישן ולא יעשה דבר פלוני הואיל והוציא שינה
שלשה ימים הוי נדר של שיא ואינו חל ואס כן ה״ה להיפוך אם אמר אם אישן מהיום תוך שלשה ימים יהיה חפן זה עלי קונם אינו נדר דהא הזכיר שינה ג׳
ימים והוי נדר של שוא ובהכי ניחא הא דפריך בשמעתי׳ דהמדיר שם והתקשט ותאשור ולא מוקי לי׳ דתלתה קפוט' באכילת כל מיני פירות וזהו אף
לר״י דאמר יקיי' הייט במין ממיני פירות אבל בכל מיני פירות אף לר״י א״א למיקם אפילו יום א' ומנ״ל להקשות אלא ודאי דתלונהו בהך אין הנדר
באישור קישוט חל כלל ולפ״ז ה״ה באומר אם אשב בשוכה שבועה שאפריש קרבן כיק דתלי' שבועתו בביטול מצוה והזכיר ביטול מצוה לאחל השטעה
כמו בתולה בשינה דמ״ש ואף זהו כמוהו אמנם אם אמרו בלשון קונם אם אשב בסוכה הדי עלי קרבן בנדר חל דהאאינו כא; ברורדתלה נדרו בדבר
שלא חל הנדר עליו דהא יש מקום עוף ישיבת סוכה שיחול הנדר כגק שיאמר קונם ישיבת סוכה עלי .ואם כן אין כאן בהזכרת ישיבת סוכה בידוד
דבר שלא חל עליו הנדר ולא דמי להזכרת שינה שלשה ימים דשם אינו במציאות מלות הנדר משא״כ כאן ולכך נתלה בו הנדר וחייב וזהו שפי' הרי״ף
במשנה קונם שאשב בשוכה היינו אם אשב בשוכה יהיה עלי קרבן וחייב בקרבן משא״כ בשבועה ופריך בגמרא מ״ש ולמה תלי' בנדר חל ולא בשבועה
ומשני הגמרא שבנדר חל בפשוט באומרו קונם ישיבת סוכה עלי אם כן אף בתולה נדרו שמם מכל מקום הנדר חל דאק כאן תלוי' בדבר שא״א כמ״ש
אבל בשבועה פא״א אף תלוי׳ בו לא חל ולכך הרמב״ם באשר כתב דקינם ישיבת סוכה חל בנדר כתב וכן באומר אה אשב בשוכה הרי עלי קרבן חייב
בקרבן דהא בהא תלי׳ דלכך חל הואיל ויש במציאות לנדר לחול .משא’כ בשבועה ולכך הזכיר הרמב״ם הך תלי׳ דקרבן גבי נדר ולא גבי שבועה וא״ש
ומזה יליף הרי״ף דאף דמני' הנדר בדבר עבירה לילך לפני ערכאות חל הנדר דהא אפשר לקיים נדרו בעשותו רצון חבירו ולא ילך אתו בערכאות
כמ״ש שאס אק התובע תובעו אק חיוב עליו לילך וא״ש ודברי הרי״ף ודברי הרמב״ם עולים כאחד בלי הבדל ופי' זה היה ישר בעיני אילו מצאתי רמז ממנו
בשום מחבר וקשה פלי לחדש פי׳ אחר:
משום לא מקלל חרש כו׳ אמרינן בגט׳ דסנהדרין דף ס״ו פ״א אזהרה למקלל אביו ילפינן מן דיק ונשיא וחרש .דמה לדיין ונשיא שגדולת!
כז
גרמה חרש יוכיח מה לחרש שכן מרשותו נרמה לו פי רש״י מתוך שהוא שפל הזהירה התורה מבלי לצערו דיין ונשיח יוכיחו וכו׳ ופריך הנע׳
מה להנך שכן משונים ואסיק הגמ׳ דנפיק ליה מן אלקים לא תקלל דחיט צריך לדיין דיליף ליה מנשיא וחדש ואם אינו ענין לדיין תנהו למקלל אביו
ואפילו למ״ד אלקי' קודש מ"מ מדכמיב לא תקלל ולא כתיב תקל ש״מ מדתי .וכתבו התו' ד״ה מאי לא מקלל ט' דמקלל חבירו ילפינן מן בנק אב
דקללת אביו וחרש דל״ל שה! משונים דאב חין משונה וכו׳ עכ״ל והרמב״ס פכ״ו מהל' סנהדרין כתב למה נאמר חרש שאפילו זה שחינו שומע ואיט
מדבר ולא נצטער בקללת זה לוקה על הקללה זו וכ״כ הטור והקשה הכ״מ והב״ח אדרבא הא אמרינן בגמ׳ מה לחרש שכן מרשותו גרמה לו הרי דיוחר
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י

וחי׳ הב״ח דבאמח קללח כל אדם לאהור ילפינן מבנין אב מאביו וחרש כמ׳ש התו׳ רק א״כ דנאמת
מסתבר לחייב על קללת מרש מן קללח כל אדם
חייב על קללת כל מדם למה נאמר חרש אלא כמ״ש דאפילו חרש דלא נצטער בקללה מ״מ חייב .ויפס תי׳ הב״ח בכוונת הטור די״ל דס״ל כחו׳
דקללם אביו יצפינן מן אלקיס לא חקלל והדר ילפינן קללח כל אדם מן בנין אב מאביו וחרש אבל אק זה עולה יטב בדברי רמב״ם דכתב בהלכות
ממרים פ״ה הלכה ד' דקללת אביו ואמו נלמד ג״כ מן לא תקלל מרש ולא מן אלקי' לא תקלל ♦ וא*כ אין כאן בנין אב דאביו וחיש וגה קפה למה
סומר דברי הגמ׳ דמשמע בגמ' דח״א למילף מחרש וצריך לומר דיליף מן אלקי׳ לא תקלל והוא כסב דיליף מן חרש ונראה ליישב דבלא״ה עמד הכסף
משנה במה דאמדינן במס' שבועות דף ל״ו בסממא דמקלל חבירו ילפיק מן מקלל חדש גרידא ואילו בגמ׳ דסנהדרק אמרינן דא׳א ללמוד ממנו שכן
מרשותו גרם ליה וצריך בנין אב וכן כהט החו׳ בד״ה הנ"ל דגמ׳ דשבועות נראה כסוחר .ולכן נראה לרמכ״ם דהחו׳ הקשה ניליף ממקלל מרש ומקלל
עצמו דמוזהר מן קרא השמר לך ושמור נפשך ותו ל״ל שכן חרשומו גרמ׳ לי' דמקלל עצמו יוכיח וש' וע״ש שדחקו וס״ל לרמב״ס במה שהקשה ההו׳
בשבועות דף ל״ו הנ״ל ד״ה ושמור וט׳ איך אמרינן מקלל עצמו דברי הכל חייב דכסיב שמור נפשך וכו׳ הא חובל עצמו דג״כ נכלל בשמור נפשך ומ״מ
אמרינן מ״ק דף 5׳ דאית ביה פלוגחא דהנאי וס״ללרמכ״ס בזהדבאמס הא דאמרינן דברי הכל אק פירושו דליכא שוס הנא דחולק בזה רק הטונה ר' מחיר
וחכמים דפליגי במשנה בקללת אב וחם אם בעינן שם מיוחד דוקא וע״ז אמריק דכהך לא פליגי וכן משמע להדיח שם ברש״י ועיי' מהרש״א אבל
באמת מ״ד בב׳ק דחונל בעצמו רשאי חף מקלל בעצמו ס״ל דרשאי כקושית התו׳ דמ׳ש .וא״כ קושיא המו׳ הנ״ל ד הא דאמרינן בסנהדרין דדרשינן מן
אלקי' לח תקלל ולא אמרינן כקושיה התו' ניליף מן מקלל חרש ומקלל עצמו ניחא דבגמ' ביקש לומד אוקומת' לכל מנאי דאין בזה באזהרת למקלל אביו
ואמו חולק כלל ואילו הוה אמרינן דיליף מן מקלל עצמו הוה קשה הניחא למ״ד דחייב אבל למ״ד חובל בעצמו רשאי וה״ה למקלל מא״ל מנא ליה אזהרה
למקלל אביו ואמו ולכך ילפינן מן אלקי' לא מקלל וכו' אבל בסוגי' דשבועות דקאי על המשנה דכ״ע מקלל עצמו חייב ואתיא כהך תנא בב״ק דהוא
תנא דר״ע במשנה דחובל בעצמו חייב מן שמור נפשך וט' וה״ה למקלל א"כ שפיר אמרינן דילפינן מחרש דל״ל מה לחדש שכן חרשותו גרמה ליה דהא
מקלל עצמו יוכיח כקושית התו' וגה הרמב״ם בהלכות חובל ובהלטם סנהדרין פסק דחובל בעצמו חייב וה״ה למקלל עצמו א״כ שפיר ילפינו מחרש ולב
כסב בהלכות ממרים דילפינן מחים וא״ש  .וא״כ השתא דילפינן מחרם קללת כל אדם קשה למה נכתב באמת חרש וצ״ל לכ״ש אפי' חרש י שאינו מצטער
ואם הים דיי! וכו' מחייב רבינו הדמב״ס ואחריו נמשך המחבר מצקות אהך קללות הדיין דנפיק ליה מן אלקי׳ לא
בקללה וכו' וכמ"ם הב״ח וא״ם:
מקלל אף דהאי קרא אתיא נמי למברך השם דהיינו מגדף כמ"ם הרמב״ם להדיא בהלט' עמ״ם מ״מ לא הוי לדעת הרמב׳ם לאו שניחן לאזהרת
מימת ב״ד כיון דבהך נפיק לדיין ליכא אזהרת מימת ב״ד לא קרוי לאו שניחן לאזהרת מימת ב״ד ועיי׳ בהלכות שבח במחמד אחר בהמתו מ״ש המ״מ
לשם דצא הוי אזהר' מיתת ב״ד בכה׳ג וא״ם ועיי׳ מהרש״ח סנהדרין דף ס״ו דחשיב ליה לפשיטא דהוי אזהרת מיחס ב״ד ולא עיין במ״מ הנ״ל בהלכ׳
שבח ולק״מ ואפשר הטור דלא כחב אס מקלל דיין חייג שתי' כמ״ש הש״ע וכתב הסמ״ע נס״ק ה' דמשמע דלא ס״ל וכתב ועיי׳ בפרישה ולא זכיני
לחורו
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וחייב המקלל עד כאן הרי דצריך לומר ארור לה׳ לאורו בסימני׳ סללו דס״ל כנ״ל דהוי לאו שניחן לאזהרה מיתת ב״ד וא׳יב ליה
גלהק ארור הוא לה׳ קללה הוא
הפה פ
המקלל הפה
(ה) המקלל
בה־פ הסס־ע ( :ה)
פטור עיי! מ״ש נהוגים דאפילו זה שקללו לא  3Tביה מלקות וא׳ב מה נ״מ לחייב בתי' הא ליה ביה בקללה דק מלקות .
דכנר פה ומושב שהוא רד( :ו) אפילו מחל הפהקרף נר «־ rנסיע ונ׳ח דלשון
פמחרף הקט הרמ-א לאו זוקא רק קאי על המקלל לחנם אי להגידו הן קללה שיש אך זהו דוחק דהא כחבחי באורים דנ״ט לענין פסול עדות וא״כ טה בכך
נו מלקוח של חורה והן אץ נו מלקוח אבל פנל מקום איסורא אינא נמו אל יכנה דאין ט מלקוח מכוס דניתן לאזהרת מיתתב׳ד בשביל כך מ״מ קרוי לאו
ונו׳ ולכך לא מועיל מחילה דאיכור סי •מחול אבל
שיש ט מלקות לפוסלו לעדות דאטו הומרו
ביזהו ומרפי בדבריו שיש לייסר אוהו לכבודו נע
ודאי דמצי למחול כמ׳ש מחבר ננ׳ד שיכולים למחול י אם לא היתה שם התראה או שקלל בלא שם ובלא כינוי קולו וכמ׳ש באריטס לקמן סי' ל״ד ע׳ש
או שהיתה הקללה באה מכלל הדברים כגון שאמר ג אל
ויותר היה נראה כי אני תמה כי משמע'
מל כבודם ונכון ופשוט
יהי פלוני ברוך לה׳ לא היה לוקה  .ד וה״ה (ה) המקלל אח
המח פטור ה אבל איסורא טיהא איבא ואם חרף ת״ח היו הפוסקים דאף בזה״ז כמקלל דיין שבר
טנדין אותו ואם רצו הדיינין להכותו מבת מרדות היו מכין בלאו והא כל עיקרו מן אלקי' לא תקלל
ועתשין אותו כטה שיראו ואם חרה ע״ה עונשין אותובפישהשעה היתה צריכה (ו) אפי׳ מחלהמחהרף ואלקיס פירושו דיין סמוך ומומחה כדאמרינן
עונ-ין אוחו שכנר חטא ונחחייב מי שהיה חייב נידוי טפני שהפקיר בב״ד ורצו ב״ד למחול על כבודם ולא להדיא בגט׳ אלקיס כתיב בפרשה ופי' סמוך
נידוהו הרשות בידם והוא שלא יהיה בדבר הפסד בבבוד הבורא אבל אם היה הפסד בכבוד הבורא וזה פשוט וא״כ אין כאן רק על קללת
בטן שהיו העם מבעטין בכבוד התורה ובדיינים הואיל ופקרו העם בדבר צריכים לחזק ולענוש
דיין סמוך ומומחה אבל דייני זמניט אפר
כפי מה שיראה להם:
אין לנו סמוכים בעו׳ה רק שליח' קעבדיק
ומה ענין זה לקללה .וי^ר
ולכן נראה דהטור
דהסמיל אסור לקלל דיין בא להודיענו שיש איסור והיינו לדיין מומחה אבל באמת בזמן כזה אינו כי אם לאו דכל אדם דאסור בלאו לקלל שוה איש
ישראלי ומכל שכן דיין אבל אין כאן חיוב שתי' דאין לנו סמוכים וזהו נר' ברור ונפקא מינה לענין פסול עדות כמ״ש באורים ותמהני שלא נזכר
זה כמחברי׳ כי לענ״ד הדבר פשוט ונכון .ודע הא דכתב כש״ע בכם או בכינוי נגרר אחר דעה הרמב״ם אבל כראב״ד בפכ׳ו מהלטת סנהדרין חולק
וכתב א״א איט לוקה אלא בשם המיוחד והכי איתא בירושלמי עכ״ל והבין הכ״מ דנתטון להך ירושלמי דאמרינן המקלל עצמו ומקלל חבירו בטלן
עובר בלאו מכו ללקוח מברייא אמרו אינו לוקה א״ל ר' יוסי למה שהוא לאו שאין בו מעשה והרי המימר ונשבע לשקר לאו שאין ט מעשה עכ״ל
ופפמט ליה לראב״ד דהא דחבריי' אמרו אינו לוקה היינו בכינוי אבל בשםמיוחד לוקה ור״י הקשה דלא ה״ל לנקות בכלל אפי׳ בשם מיואד דהא
לי׳ ביה מעשה והה השיט דאף במימר ונשבע לוקין בכה״ג וכתב הכ״ט דאין הפי׳ כך דאדרבא חבריי' אמרו דאין מלקות משום דלית ביה מעשה
ור׳ יוסי הקשה כן מ׳ט אי דלית ביה מעשה טימר ונשבע יוכיח דלוקין אעפ"י דלית ביה מעפה .ובאמת פשיטא דדברי הכ״ט בפי׳ ירושלמי כזה
פשוטי׳ וח״ו לומר שנתכוון הראב״ד לירושלמי זה דלית ביה זכר ורמיזא לחלק בין שם לכינוי ולק נראה ברור דנתכוון הראב״ד לירושלמי אחד ודברים
ברורים והואדבשילהי שטעות העדות טל הך קושיא דתנן במשנה אל יככה ויברכך וכו' ר״מ מחייב וחכמים פוטרים ופריך הגט' והא ר״ט לית
ליה מכלל לאו אמה שומע הן ומשני הגט׳ איפוך ר'מ שטר וכו' ופריך כגט׳ א״כ דבאיסור נמי ל״ל לר״ט מכלל לאו וכו׳ א״כ פתויי יין ופרועי ראש
ואלו במיתה שתויי יין וט' .ומשני אלא לעולה לא תיפוך כי ליח ליה בממונא אבל באסורא
דבמיחה ונפיק לן מכלל לאו וכו' ה״נ דלית ליה והתנן
איש ליה ושאני סוטה דאיסורא דאית ביה ממון הוא כך היה נירסת ספריה קדמונים והקשה רפ״י על גי' זו דא’כ רבנן דפערי כאן אף באישורי'
ליש להו מכלל לאו כו׳ למה פתויי יין במיתה ולכך מחק רש״י ני׳ זו והמו׳ מקיימו הגי' ובקופית רש״י תי׳ דהא דפטרי רבנן לא דס״ל דלא אמרי'
מכלל לאו אתה שומע הן רק ס״ל דאין מלקות בכינוי ובשה מיוחד אף רבנןס״ל דלוקה וס״ל לסתמא דגט׳ דלא כרב ינאי דאמר לעיל דלית בזה
מחלוקה פ״ש בהו׳ ובמהרפ״א ולפי׳ גי־ ותי׳ זה הא רבנן חולקין אר״מ וס״ל דאינו חייב בכינוי מלקות א״כ ידוע ר׳ט ורבנן הלכה כרבנן אבל לגי׳
רש׳י לעולם איפוך דר״ט פוטר דכאן הוי כעין ממון ופליני אי כאן אמרינן מכלל לאו אתה שומע הן א״כ ליתא להך .ואף רבנן מודים בזו בכינוי
חייב אמנה מאן מוכח הירושלמי דבירושלמי נאמר להדיא על הך אל יככה וט׳ ר״י בשם ר׳ יוחנן אמר ר״מ היא דאמר מכלל לאו אתה שומע הן
והיינו כני' ישינה דר’מ מחייב דס״ל מכלל לאו וט' באיסור וזה קמ״ל ר״י דר’מ מחייב ולא מימא היפוך כה״ד בגט׳ וזהו דלא כני' רש׳י דלרש׳י ר״ט
פוטר ולא ס״ל כאן מכלל לאו אתה שומט הן וזה ברור וא’כ דני' יפינה מוכח אף הדין מוכח דרבנן דס״ל בכינוי לית מלקות והלכה כווחי' וזהו
טונת הראב״ד ולק״ת 3 :אל יהי' פלוני ברוך אינו לוקה כיינו דקיי״ל כר״ט דלא אטרינן מכלל לאו חתה שומע הן ויש להבין לפי מ"ש רש״י שם
דגי' דאיפוך דר"מ שטר כי ל״ל ר"מ בממון אבל באיסורא איח ליה ופירש״י בשבועת עדות הוי אישורא דאית ביה ממון כמו סוטה וזהו בעדות
הבל סהס המקלל חטרו ליס טה ממון כלל והרי זו חיסור ומכ״ש מקלל לדיין והל׳ל למימי מכלל לאו אתה שומע הן וצ״ל דס״ל לרמכ״ם דלא כשי'
רפ״י רק כתי' תו' דבאיסור חמור ס״ל מכלל לאו אחה שומע הן אבל לא בחיסור דבמלקות דהוי איסורא קל כמ״ש התו' ולפ״ז בקלל אביו ואמו אפילו
מכלל ה; אמה שומע לאו דהא החס ים בו איסור מימה וצריך עיון דה"ל לרמב״ה בסלטת ממרים לבאר דבהו אפילו אל יברכך יש בהו מיתה ול״ל
מה בכך דאיסור חמור בקללת אביו מ״מ הא לדעת הרמב״ם נפיק קללה אב באזהרה מן מקלל חרש ואין לנו להוסיף באזהרה כמו גבי מרם גופי'
דכוא איסור קל ולא אמרינן ביה מכלל לאו כו' ה״ה אביו נמי דא״כ אף לאתר מיתה של אביו אין כאן אזהרה דהר ש לאחר מיתה פטור ובאביו
וה״ה המקלל המת פטור הסמ״ע נמשך אחרי דברי ב״י וכ״ט שכתב דנפקי לן מדאצטריך קיא לרבות המקלל אביו ואמו לאחר מיתה
ואמו חייג:
דחייב פ״מ בעלמא אדם מת אינו בכלל איסור קללה ומיי' דבשמ״ג הביא ח״כ דדריש מה חרש בחייה אף כל אדם בחיים עכ״ל ורבי' ראו וק תמהו
דנפלם מרבינו הגדול גט' טרוכה סנהדרין דף פ״ה היוצא ליהרג ובא בנו וקללו חייב אדה אתר פטור וקאמר הגט' אעפ״י כעשה תשיבה ועושה מעשה
עמך מ"מ פעור משום דכחיב בעמךבמקויה שבעמך פירש״י כראוי להתקייה ולא שנגמר דינו אבל בנו חייב מידי דהוי לאחר מיתה וכ״פ הרמב״ס
בפ״ה מהלכות ממרים ע״ש וא״כ השתא בעומד למות אעפ״י דעודנו חי פעור על קללתו מכ"ש במת לגמרי וצ"ע .ומה שש בו מהישוב מהדוחק
דנם בהך ברייתא דמכיא סמ״ג קש' ל״ל ילפוסא מר,דשהא כתיב להדיח בעמך כהנ״ל ודיחק לומר דהך ברייתא דמ״כ פליג .ולכן י״ל דהא דהקפידה
הסודה מבלי לקלל חרם שאינו שומע ויודע ואינו מתביישכלל בקללתו ודאי דאין כמעה דקללתו ח״ו עושה רושם וחל על המקולל דהיה לא תהיה קללת
חנה לא סבא ועיי' מכות דף י״א רק צ״ל טעה האיטוד משוה רוע לבב ושנאת מכירו והתודה מזהיר ואהבת לרעך וכו׳ וזהו כלל גדול לעיקרי התורה.
וא״כ י׳ל ודאי כמקלל למת או לעומד למית מה רוע לבב יש כאן ומה זו שנאה או אהבה גם שנאתו וגה קנאתו אבדה ולכך פטור אכל המקלל חבירו
בחשנו שהוא חי וטעה כי באמת כבר מת והוא לא ידע א"כ מחשבתו כרעה וזממו המגונה נעשה ויתחייב ולכך קאמר בת״נ דילפינן בנין אב מחרם
מה חרם באמת חי אף חבירו צריך להיות חי באמת וכן יליף ליה רטנו הב״י מכא דאיצערך קרא למקלל אביו ואמו לאחר מיתה דלא הימא מה מכה
פטור אף מקלל פטור כרי בעלמא ילפינן מקלל מן מכה רק באביו ואמו רבי' קרא וא״כ המכה חבירו בחשבו שהוא חי ובאמת היה מת פטור אף
אבל איהורא מיהא איכא כתב הבדק הבית דמשמע דלא פליגי ר׳ט ורבנן
מקלל כיוצא בו דהא מדמי' מקלל למכה וזהו מה שי״ל בישוב דבריו ,ינ״ע:
אלא לשפרו ממלקות אבל איסורא איכא וים לדקדק דא"כ בפ״א מהלכות נדריה דפסק הרמב״ם האומר לא קרבן לא אוכל לך מותר ופי' הגט' להדיא
דאפילו לא בחולם דמשמע לא יהיה קרבן אם לא אוכל אבל כשאוכל יהיה קרבן מ״מ מוסד דלא ס״ל מכלל לאו אתה שומע הן וקשה הא איסורה מיכא
איכא כמ"ש כאן ואיך הסיר שס לגמרי וצ׳ל דס״ל באיסור קל כגון נדריה ויש בו ממון ג״כ מוהר לכתחילה ונדריה ס״ל כמ״ש הר״ן דהוה איכור
שש בו ממון דאסר חפצי' עלי' ואי קשה א״כ מכלן לחלק בין איסור קל לאיסור חמור דכל התי׳ זה הכריחו התו' דקשיא ליה מנדרים דלא אמרינן מכלל
לאו וט' ולשיטת הד׳ן דהוי ממון בלא״ה לק״מ די״ל דהרמב״ס הכריח חילוק סו' דה״ל הא דנחלקו ר״מ וחכמים אל יככה וכו' מוסב בטשנ' משלפניו
דקתני המקלל חבירו וכו' וכ״כ בש' המשנה והא הסם איסור דלית ביה ממין ועכצ״ל לחלק ורבנן אמרו פטור משמע אבל אסור דלא אמרו מותר
ולכך פשק אסורא מיהא איכא ועיי' בחדושי לא״ה דשם כתבתי דס״ל לרמב״ס נדרים משטע' ילפינן דכתיב כל אשד יבטא האדם ולא מהכי דבריה שבלב לא
אמרינן מכלל הן וכו' ומיושב קושית כתוספת וע"ש שהארכתי בזה:
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לקפן .ועיין חומיה דנתנתי אפילו לדעת ממכר צ’ע אם מודה דיש נידו ממון השוחפין
השבוע׳ מנח הנתיג׳ שהיה בגדלות א*כ לא שייך כשבעין לקטן .דאין השבועה
מייך לקמן אי צריך הוא שנועה ע״ש( :פ) יעמידו נ׳ד אפערופוס עיין תומיס שנסנקי
מצד הקטן כללמשאיב אם הקטן מסר לשמור יכול ג*כ להשביע ש״ש כסיר הק'
דלנך צריך אאפרופום כד שנדע אס יש כאן השד נ' כסף ע״ש ( :י) אא־כ הגיע לשנת
הואיש דהמ״ל כשבעין לקטן בכה"ג וא״ם מילח לקטן .דקבלש שמיר' היה ממט
פעופוח אבל קודם לכן אין כאן כלל ממש בדבריו ואפילו מרס סתם אץ מהדמין ע״פ
טענה שצו הרדנ׳יז כובא בכנה׳ג( :יא) על השפרות וכו' פי' אם סע; קפן שמסר לו ב׳
כנ״ל אך יש לספק לשיטת הרא״ש וסייעתו דס״ל מט לפעור משבועה אמרי׳
שפרית והוא מודה במקצת מ״מ אץ צריך
רק משוס מט דהעז׳אין לו לשומר מט
היסח כ״כ סת׳יע והשיך רוצה לומר ספי'
דהחזיר בקטן אי כימא דבעיק דוקא ג (פ) יעמידו בית דין אפוטרופוס לקטן וישבע השותןש וביוצא בו
אם יש לו שפר פל קכן מאביו ואביו מס
טענת שטא :
ת׳ז ופונמו או ע־א מעיד שהוא פרוע גונה
דלית ליה מט דלהד״ס והחזיר כטן
ב אף על פי שאין נשבעין על טענת קטן שבועת התורה אבל שבועת בלי שנועה כלל ועיין תומיס שכתבתי דלא
דמסרו בעדים וא׳ל אל תחזיר אבל
היסת נשבעין ואפילו היה קטן שאינו חריף לענין משא ומתן נשבעין נראה כן לדכא  .ונם מ״ש דיש לומר נטען
קטן אשמנע לי לא נראה והעיקר כפמ״ע
זולת זה הא ים לו מט ואי דהוה היסח על טענתו נמצא למד שהקטן שטען על הגדול בין שהודה
ואע״פ שדעת מהבר לעיל סימן צ״ה ם־ד
דהעזה כנד קטן מה העזה שייך הא טקצת בין שכפר בבל בין שהיה שם עד בין שלא היה שם עד הרי
זה נשבע היפת ואינו יכול להפך על הקט; שאין משביעין את הקטן בששרוח וטוען להדים לינא שבועה כלל.
אפילו בגדול פליט אי בבנו מעיז אבל
צ׳יל נמ״מ מודה וכ״מ שם ריש סימן ציה
בקטן מה העזה שייך ביה וצ״ע  :כלל ואפילו חרם סתם אינו מקבל לפי שאינו יודע עונש השבועה .
מ״ש ( :יב) שיש לו הנאה לקפן ולכך אי לא
ויייא דאין נשנעין על טענתו (י) אא־כ הגיה לעונה האשפות :
הקנו הכמים לא יהיה לשום אדם עסק עם
ג יעמידו בית דין אפוטרופס וט' ג יש מי שאומר שאף על פי שנשבעים שבועת היסת לקטן ד (יא) על
הקטן( :ע) אין קנץ קפן ט׳ דאינו יכול
ובפבועוק ,שומרים דסיל לרמב״ס ג״ה
השטרות אין נשבעין לו כלל וקטן שטענו הגדול אם טענו בדבר
להקנות נק׳ס אפינו מפלפל׳[ שיש רשות
דמשביעיןלא כס' דמעמידין אפוטרופ׳ (יב) שיש לו הנאה לקטן כגון עסק משא ומתן לאחר שהניע לעונת
בידו לימן נמתנה כשהניע נעונח פעוטס
צ״ל הואיל וצריך כימשדהו שהי כסף הפעוטות והודה הקטן נפרעים מנכסיו ואם אין לו ימתין עד שיהיה
מ״מ אין ק״ס שלו כלום דכהיב זחלן איש
וחשד קטן אינו כלום לכך מעמידין לו וישלם ואם בפר הקטן ממתינין עד שיגדיל וישבע היסת ואס טענו
נעלו איש ולא קבין( :יד) החרש וכו׳ פ"!
בדבר שאין לקטן הנאה כגון נזקים וחבלות אף על פי שמודה ואף
תותים בענין אלם שהוא פקת נמור רק אץ
לו דיבור ונשא ונתן ונתה״ב שבועה דאינו
אפוטרופס והוא יבקר בענין השותפים על פי שיש לו מה לשלם פטור ואפילו לאחר שהגדיל ואם היה התובע
מועיל כשכותב נכת'׳ אני נשבע באלה
ואס ימצא החשד עולה נ׳ כסף מהנשבעים ונוטלים בנון השביר וכיוצא בו שיש הנאה לקטן שישתכר
שכדברי כך הוא ואיני חייב לפלוני כך אלא
ישמעהו ובככי ניחא דהראיש הקפה לו שכיר הרי זה נשבע ונוטל מהקטן אבל חנוני שנשבע על פנקסו
האחר אומר לו משביעך אני באלה ובשבועה
דגמה לא מפרשים במפנה כשבעין אינו נשבע ונוטל מהקטן שאין לקטן בזה הנאה שהרי הוא חייב ליתן
כאס יש משל פלוני בידך שתתן לו או תכתוב
לקטן בשיש ולא הקפה לנפשיה דנימא לפועליו ונשבעין ונוטלים ממנו וזה התנוני הפסיד על עצטו שנתן ממונו
בכת•׳ שאמה ת״ב לו והוא נותב שאין לו
על פי הקטן:
וזהו הר שטעה לכ"ע .ופ״ש נענץ שטעה
שבועות שותפים דמודה הרא״ם
ד (ינ) אין קנין קטן כלום לפיכך עדים שראו קניין שלו לא יכתבו
אס אלם המחייב עצמו נאתר ע״ח נך וכך

דמפביעין ודוחק לומר דס״ל לגמי
דהך נפבמין איירי נש״ד דפבועות
שותפיס עדיין לא מתני' בהך סירקא
דזה דוחק ולפי הנ׳ל ניחא דאין
היתום משביעו רק בית דין מעמידן
אפוטרופם
להשביעו ואם כן אין
_ .
הלשון נכבעין לקטן סובלו דהא נשבע לנדול אפוטרופש מהקטן  .מיהו הא דכתב הרמב״ס במודה שהיה שותף דמייב לישבע אם הודה שיש לז
עדיין ממון שותפים בידו צ״ע אם ישבע דחף דמגו לפטור משבועה לא אמרי׳ מ'מ הא הוי משיב אבידה בהודה לקטן .ותקנת חכמים הוא משיב
על השטרות אין גשבטין הרשב״א בתשובה נתן טעה דכל טיב שבועה להפיס דעחו
אבידה לא ישבע וכמש״ל ס"ס פ״ח ע״ש ולכן צ"ע לדינא •’
ותקנתא לתקנתא לא עבדינן ופי׳ הסמ״ע אס טען מסרתי לך שמרוח והוא הודה במקצתן דבסימן הקודם קיי״ל נשבע היסח בקטן לא והש״ך השיב
דאיך מצינו בזה דהיה התקנה להפיס דעת אלא הכוונה נפוגם או ע״א מעיד שפרוט דאמרי' בכתוב' פ' הכותב דנפבע להפיס דעתו ולכך א״ל נפרע
בחיי אב בהוא ח"ז ופגמו או ע״א מעיד נוטל בלי שנועה ומ״ש בפוגס איכא ג'כ טעם מפום הפסח דעת ז׳א כנראה להדיא מדברי חוס' שבועות
דף מ״ט ד״ה לכל וכ״כ מסרים להדיא בחדושיו בהגמ"י להלל כנועה דלכך לא פי' רש״י גבי פוגמת בנקים דשם אק הטעה משום הפסת דעת ע״ש .
אלא אפילו בע״א לא נראה כיון דרישחא לפנינו דע׳א מעיד למה יטול בלי שבועה הא מבואר בתום' ד״ה לכל הנ״ל דכבועה דפכיר שהוא גס כן
להפסת דעת קיל מכך בבועה דע״א ולכך בבכיר אק מגלגלין ונע״א מגלגלין ומ״מ לעיל סימן פ״ט ס״ב קיי״ל דאס השוכר קטן מ״מ אק נוטל שכיר
בלי שבועה ומ״ש זה מזה וברור דנשנעין וגומלין לא יהיבנא ליה בלי שבועה ומ״ש זה מפמפם שותפים וסיים וכן כל כיוצא בזה וכתבו דבבועת
המפנה לא אתמעט קטן .והיה מתחילה דעתי לומר דכוונהו בלי פוגם ופ״א מעיד בפרוע דבזה אק טוענין אשתבע ש״מ דאיחרע ואף בקטן אק טעצין
להפסת דעת דאג״ב אק למה לא
בטענתו ממש לא משביעים ליה
רק הפסת דעת בעלמא אך 'עכ״ז לא נח דעתי מה חקנתא למקנתא יש כאן הלא הוא רק אפוכי מטרתי דלאחר פרמון יטעון
עציו פרעתיך פעמיים ויצטרך ליפבט היסת ומוחי קשה לפי כללא דכייל הפ״ך בדוכתי טובא דחי אחה מוצא היסת קודם פרעון א'כ כאן איך מיירי
אי קודם פרשן בלא"ה ליכא היסח ולאחר פרעון מאן מעכב ע׳י להשביעו פלא פרפו פעמיים כמ״ש ולכן יותר נראה כמ״ש הסמ״ע בהכחשה בגוף
בטרות דאין עליו היסח כלל ומה שטען ספ״ך דלא מציגו דשבומה כזה היה מפום הפסת דעת לק'מ דכא דנפבעין היסש על קרקעות ושטרות דייקו
החום׳ והרא״ש מהא דאמרי׳ בפוגמת וע׳א מעיד פרוע תקנו תכמיס שבועה על פ״ק ש'מ ה״ה היסח ואלו לא שייך בזה להפסת דעת איך מייח׳ ראיה
הא נע״א גופיה לולי הפסת דעת לא כיו מתקנים שבועה הואיל והוא פ״ק וחיך יתקנו היסח על קרקע • וצ״ל דמיש גס זהו הפסת דעת דצועק ככרוכיא
כלי הוא וכדומה והדבר מוכרח דעיקר הקנה כיה משום הפסח דעת וא״כ בקטן לא תקנו דהוי חקנתא לחקגתא .וזהו פשוט וצ״ל בחמת כטיוח דנקנן
החרש ושיטה כו' ופקח שהוא אלה
רבב״א צאו דוקא ה״ה קרקעות רק כלא הנ"י העתיק חבובה ושם הביב על כשאלה דבא בשטרות ילין״® ■'
דאשתקיל מיללו אבל הוא פקת לכל דבריו ונבא ונתן ונתחייב שבועה כתב הרב בעל שבוה יעקב בח״א סימן קנ״ו דכותב אני נשבע באלה ובשבועה בכך
וכך הוא וכתב כוי כאמירה ועיקר דבריו וראיה בלו בנוי ולקוח מתשובת חוח יאיר סימן קצ״ד דס״ל דאס נשבע בכתב שיעשה כך וכך הוי שבועה ונדר
כמו אמירה וראיה שלו מדאצערך בעדות מפיהם ולא מפי כתבם ם״מ בעלמא הוי כתיבה כמו אמירה .והנה הרב בעל שב יעקב בתשובתו חלק ייד
סימן מ״ט הכריע נגדו וס״ל שם בכל מילי אין כתיבה כדיבור וראיה פלו מהא דאמרי׳ במגילה דאם כתב מגילה דאי! יוצא ידי קריאה ואין בזה ממם
שמקבל בלבו בכתיבה לענין למה שהצריך ההורה קריאה לפרסום הנס וא״כ סופר הכותב פרשת קיש יפטר מק״ם למאן דלא בעי
דמלבד דמה עני!
שמיפה לאזניו ומה ענין זה לזה .אף גם הא במגילה כתיב נזכרים וילפינן שם מגילה דף י״ח ג״ם מזטר ודרשינן זטר בפה ואל תשכח בלב וכיון דזכירה
כוי בפה פכיטא דכתיבה לא מהצי אבל המקבל על עצמו בכתיבה י״ל מ״ם כותב ומיש אומר  .גם מה יאמר לשיטת הימנים וסייעתו דס״ל דבכתב
טתבין גט םימ דכתינה כוי כאמירה כמבואר בנמ׳ דגיטין .ומ״ם לדחות דאצטרך מפיהם למעט פי כתבם דהיא בעדות בגלוי מצתא בעלמא
סגי צ״ע בהברא זו להתיר האיסור ויותר היה לומר דה"א כעדות כיק דרזזינן דשטר בכר ושפר קידישין בעדים וכן גט בעיים לר'מ או לר״ח לדעם
המחברים אף ע״מ כרתי וש'מ דהכשירה התורה עדות מפי כתב והיא דכל עדות מפי כתב כשר כי באמת החילוק כין שטר צעדות מפי כתב הוא
חילוק קלוש כאשד באמת טרחו ט המחברים ועיין מ״ש לעיל בסימן מ״ו ,ובזה אפשר למין במ״ש רפ״י מפיהם ולא מפי כתבם יעידו בב״ד דלא
דמי לשער שמתמהו ביומא דהאי אורמא בכך עכ״ל וים להבין מה ביקש רפ"י בזה .ואס לבאר דלא תקשי משטר ה״ל לפרש כן ביבמות השנויה
קודם גיטין בדף ל׳א ולמה נטרי טד גיטין ולמ״ש איש דקשיא לרפ״י ה״ל לאחויי רב ראיה מהך מדאיצמרך מפיהם ש״מ בעלמא הוי הגדה מתוך
ככתב ומכ״ש דקכה למאן דלא פסק כרב ולזה כתב רש׳י דלא דמי לבער וכו׳ ואם כן איצטרך דלא נימא מ״ם משער דאכפריה רחמנא .אלא מהלשון
פכחב רפנ״א בגיטי! דגזירת כתוכ הוא דלא מכפרי עדים מפי כחכם מזה משמע דבטנמא מועיל בחב ו '):בעי הבהוב יק להורוס דנא יטננס להקג

עליי שטר:

ה ה (יד) החרש והשוטה אין נזקקין להם לבל טענה לא לטענתם על
אהרים ולא לטענת אחרים עליהם לא לשבועה קלה ואין צריך
לומר שבועה המורה או תשלומין אבל הסומא הרי הוא כבריא לכל
דבר בענינים אלו ונשבע כל מיני שבועות ונשבעים על טענתו .ויש
טי
"■

וקיבל זה התנאי על עצמו בשבועה דיש מקום
להתגדר דמל שבועה אבל זולת התנאי רק
סתם קיבל פ״ע בכתב שנועה אינו מועיל
דלנפא בשפהיס נתיב ונברא שיש לו אס
לדבר וכתב יש מקום להתמיד ע ן שם ס
משביען
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■(הו) משניעי! אותה נ'נ הי׳י ני חושב דהרא״ש חולק אדנרי כגאון דסנירא ליה דאין בשטר הא אין זה גזרת הכתוב  .וכן מש שהקשו כתם׳ והישב״א ל״ל
■׳משביעי[ אנל הש ן ונן נפרשה ויחר מחברים נהנו דאה יש מקום לומר שע״י שנועה
יניע נפרעוו כולו או מקצתו מנשיו או הוא הדין שמשניעין אותה אבל אם ברור לנושאי! מפיהם הא כחיב אס לא יגיד והגדה אינו באלם כדאמרי' ואפלה ולא
לה בלום וח"א לגבות המנה אפילו פ״א רק נל השבועה יהיה מל אח־נ אם חטא לנלל
מרשית נראה דשוה עדוח לשאר לפירה דאל’כ מה קישי׳ בעדות ה״א
נניח נתונה וכדומה שיהיה לה מעות אין משביעין וזה ברור לדינא ני נך הפנימו רוב יקילי .אך עכ׳ז הא כחנו מהרא״ם והמבי״ט ומשפטי שמואל וכן הח״י
אתרוניסמן לדינא ואס תבעה חפן ובזו
נופיה בהי׳ טיז דבשבועה כתיב אשר
יש סלק יאולי ברשותה ויניע ליד השבה
דמיינת נישבע שאינה נרשוהה והוא רוצה מי שכתב שדין החרש כדין הקטן אבל השוטה אפילו נתרפא והודה יבטא בשפתיו וכל יוצא מפיו יעשה
אינו חייב לשלם ואפילו אם הלוהו בעדים שאבידה מדעת היא ואין
לגלגל עליה שאר שבועת שהא דאף שהודה צריך לומר שאין משביעי ן אותו לבשיתרפא ( :והסברא האחרונה נ״ל עיקר)  :ולא יחל דברו ואם כן היינו כמו
■נהם ידוע דאין עכשיו ידה מספקת לשלם
דעת הש״ך דאין מגלגל ן ואני נתבי,י כתומים ו ו אשת איש ז שגתחייבה שבועה(«) משביעין אותה ואם מסרבה בעדות דכתיב מפיהם ואין בזה ממם
■וראיה שלל אינו ראיה ונראה דמנלגלין:
טלישבע כופין אותה כטו שכופין לאיש :ומומיניןאותה לדין או שולחי! אצלה ספק  .דזה יותר מן מפיהם דכתיב
שתשלם
בעדות .דכתיב אשי יבטא בשפתיה.
נייו
ותמהני משבות יעקב שפקפק בזה וכי לא יהיה יוקר מ״ש אשר יבטא בשפתיו מ! מ״ש מפיהם :
■*ה 2הרב נעל שבות יעקב הביא ראיה מהא דאמרינן בסוטה דף כיז ע’ב ואמרה ולא אילמת שאינה שותה ותיפוק ליה דאינו יכול' לעשות שבועה
אלא ש״מ דהוי שבועה מחוך כקב והרב הנ״ל אייתי קובה לנפשיה כי ראה ראיה אחת בנמ׳ ולא ראה שם בתום׳ דיה דכתיב דכחבו להדיא
הפילו לא בעינן קרא כדכהיב מ״מ מודה דאילמח אינה שוחה משום דל״מ לקבליה שביעה הרי להדיא דא״א לקבל שבועה כלל וצ״ל נרוחא דמלתא
אייתי ראיה מ! ואמרה אבל באמת אן! זולת זה א״א להיות שוחה כי אינו יכול לקבל בבועה .והדבר מבואר בתו' להדיא ומה יש ספק עוד והכרעתם
תכריע .אך זהו בשבועת ביטוי דכתיבלכל אשר יבטא אדם וכו' אך אם למדין ממט לשארי בבועה יש לספק דודאי מסתברא דיש למיצף שביעות
זה מזה ומהכ״ח לחלק אמנם הרב שבות יעקב הקשה דרש״י פירש אה לא יניד פרט לאלם שא׳י להניד לעמן קרבן בבועה מה צריך קרא למענו
מקרבן שנועה הא אין כאן שנועה שאינו יכול לדבר כלל .ולכאורה קוביא גדולה היא אבל באמת אין כאן קישיא כלל דידוע בשבועות ביטוי צריך
הנשבע אם מושבע מפי אחרים לענות אמן ואז חל השבועה אבל בשבועת עדות אם השביע בבית דין שבועה שאה אתה יודע עדות שתבוא ותעידני
הוא שותק ולא ענה אמן כלל רק שכיפר ולא מעידהרי זה בכלל שבועת עדות לקרבן .ואם כן אלי היה ראוי להניד עדות בכתב כשהשביעו אחר אם
־תה יודע עדות מעיד לי והוא אינו מעיד בכתב המועיל ומכ״ש כשכותב שאין יודע עדות דאס עדות בכתב כפר הרי כיון שהגיד תו א״ח ומניד
שהרי כאן כפירה גמורהואם כן חייב קרבן שבועה דמ״ש די»ל לדבר ושותק או לאיכול לדבר ושוחק הא בשתיקתו מחייב קרבן שנועה דנני בבועש
עדות א״ 5לאמירה דיליה כלל רק כשהמשביע אומר השביעה והוא שומע וכופר בעדותו חייב ואן! כזה באלם הדין כן דהא המבטא בשפתיו בכבועה
הוא המשביע שהוציא שבועה מפיו והוא שוחק וחייבו תורה בשבועת עדות כאלי הוא הנשבע ואס כן מ״ש דיכול לדבר ושותק או אינו יכול לדבר סוף
כל סוף בשמעו קול אלה ואינו מעיד חייב קרבן שבועה ולכך איצטרך קרא פרט לאלם דאינו ראוי להעיד ואם כן ליכא כאן שבועת עדות כלל .אבל
עדות ודאי דא״צ קרא למעט דבעינן ביטוי שפתים וזה ברור
•׳דאי חם אין הוא נשבעמפי אחרים רק מפי עצמו שכתב שביעה שאין אני יודע לך
•ינטן .ואס כן דזה ברור אף בשבועת פקדו! דקיי׳ל גס כן המושבע מפי אחרים א־צ לענות אמן רק כשכופר ולא הודה חייב קרבן שבועה והיינו
׳־המשביע הוא מבטא בשפתיה והוא דבמע ולא הודה הטיל התורה עליו עונש שבועה .באלם ודאי אם הוא טחב שבועה שאין לך בידי
פקדונך או תשומת יד אין כיון שבועה דנשבועה בעינן מבטא שפתים אבל אם אחרים מבביעין אוחו שנועה שאין לך מפל חברך ופקדו! וכדומה והוא
כותב שאין לו דהיינו כפירה דהרי יכול להודות בכחב דחייב ויש לו בידו מפל חבירו והודאת בע׳ד בכס״י ודחי מועיל לכ״ע והוא י לא הודה ומכ״ש
כשכתב שאין לו בידו שזהו כפירה גמורה דהא לענין כפירת והודאת ממו ן הוי כת׳י כמו אמירה וזה פשוט אס כן כרי כאן שנועה וחייב ק״ש כמו
אלו יכול לדבר דמים הא א״צ לאמירה שלו כלל והשביעה נבטא משפתיס מפי אחר וכוי כאלו נשבע רק צריך כפירה והכפירה הוא שאין מודה בכת״י
וטפר וזהו ברור ופשוט • ולכן לא צדקו דברי השנות יעקב במ״ש שיכתוב כר ני נשבע דאין זה מועיל כלום רק כך הוא שישביע אותו אחר שטעה
שמעות יש לך משל פלוני שתודה ואם הוא כותב שאין לו הרי שבועה ממילא הל והוי מבטא שפתים מפי אחי והכפירה מפי עצמו כמ׳ם דלענין כפירת
והודאת ממון ודאי כת״י מועיל וזה ברור לדינא .ובהכי ניחא נמה דאמרינן בירושלמי פ׳ כה״ג ־פריך למה כה״ג לא דנין אותו וימנה אנעילר ותי׳ הגע
עצמך ואס תחייב כה"ג שבועה ובי ישבע אנטליר .וקשה אס בכתב הוי שבועה א’כ יכתוב בכתיי הניכרת אני נשבע כך וכך ויפלחו לב״ד והוי כנשבע
שנ״ד ואין כאן ביזוי כלל אבל לפמ״ש ניחא דבנשנע מעצמו לא מפני רק צריך במושבע מפי אחרים וזהו דני[ אוחו ובזוי צכה״ג וא״ש .אך עדיין ישלפקפק בכל בבועה אס כותב ואינו אלם אם לפטת ר"ת אינו מועיל דהא בעדות כתיב מפיכם להדיא ומ*מ סבירא ליה לר״ס דביכול להגיד הוי מחיך כתב
נם כן נע’פ דראוי לבילה אין בילה מעכבת .והוי כמו בפיהם א״כ י׳ל לעני! שבועה נמי דכתיב מבטא שפתים מ״מ כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת
והוי כנשבע בע״ם דמ״ש מפיהם גבי עדות ומ״ש מבטא שפתים גבי שבועה ומהכ״ת לחלק ובהט ניחא במה שכתבו אחרונים דהכותב ד״ת אין לברך
דבקורס כתב ודברת' בס והך דינו של ר״ת במחלוקת אתמר וספק ברכות להקל אבל בספק שבועה להחמיר אמריק אולי הדין כר"ת^1אמת..ני_2י
ראיה דליא אמריק בכתב כמובע״פדבגמ׳"דתמורה אמרינן מקלל חברו בשם'אמאי לוקה הא לאו פאק בו מעשה ואמרימ דכתיב והפלא" ה׳־־מטתן
־חייבה התורה מלק' וקשה עדיק קפהמנ״ל דהוציא התורה מכלל המסור לאו שאי; בו מעשה אי; לוקי! והא דכתיב והפלא היינו ביש בו מעשה
פלוני יהיה מקולל לשם ואק לך מעשה גדול מזה מה שכותב והוא מלאכת מחשבת דהוי במשכן ועכצ״ל דכל דפקט התורה בפה אץ כתב בכלל
אי אתה מוצא מקלל ביש בו מעשה וא״ש  .אך עם כ"ז צ״ע כי אין לסמוך על ראיה מבל; הוטבע .שרשו בפוסקים ואפשר“לפי מש״ל בסי׳ ן״ח ״ v
*“עודכתבדיט־צפכהדדלאר^^ר׳ק'בד״מ^׳יכן י״ג דשם הטעם משוס דלא אברי סהדי הלא לפקרא אבל בעלמא אין כתיבה כמו אמירה דאג״ה אף
בדיני נפשות יועיל ודוק .ועתה יש מקום לעורר ספק כיון דכל טעמו דפטיעת ביטוי דלא מהני בכתב משוס דכתיב לבטא בשפתים אם כן הא דכתב
מהרי״ק בשרשקי״ב והביאו הרמ״אלעיל בסי׳ע״גס״ח דהא דאמדינן בשבועה לבטא ׳ בשפתי'אבל דבריה שבלב איני דברים ה״ט באדס האוסר על עצמו
אבל האדם המתנה עם חבירו ונשבע לו לקיים תנאו בזה אזליק בתר דבריו שבלב כי כל מה שיחול עליו התנאי יחול עליו השבועה וא״צ ביטוי בשפתי׳
ע״ש ולפ״ז אס התנה בכתב עם חבירו שיעשה לו כך ושיתן לו כך ונשבע בכתב על כך הא הוי בבועה דהא בזה לא אמרינן אשר יבטא בשפתיה ואס
דבריס שבלב אינן דברים בעלמא בזו כוי דברים מכ״ש בכתב דעדיף ודאי יותר מדברים שבלב .ואמת כי הש״ך השיג לעיל סי׳ הנ״ל על מהרי״ק ועיי'
מש"ל בסי' ע"ג בישוב דברי מהרי״ק מתוך תשובת הרא״ש א״כ לפמ״ש אי; לדמות הכתב להנ״ל אבל מ״מ לפמ״ש מהרי״ק דבתנאי א״ 5ביטוי בשפתי׳
ואזליק בתר דברים שבלב צ״ע כי הדברים נוטים לספק איסור בל תורה וכל זה היה בהעלם עק מדברי שב יעקב ולהיות כי עיקרו בהלכות שבועה
קצרתי פה ושם מקומו אי"ה  :ן א״א וט׳ עיי׳ ב״י שתמה על דעת הגאונים דסבירא להו דאין משניעק לא״א דכתיב שבועת ה' תהיה בין שניהם
ותמה הב״ימה ראיה מזה הכ-סוק דאין מכביעק לאישה ואי דנאמר בלשון זכר הא כל התורה בלשק זכר נאמר וצ״ע  .ונראה דס״ל דלכך כתב בין שניהם
הרצון דא״צ אחר אצל שבועה רק בק שניהם יהיה השבועה בהסתר כדאמרינן בשעת שבוע׳ אומרים סורו נא וכו׳ כי לא יהיה נשבע בה׳ בפומבי ואין זה
כבודו שלמקום ולכך אמרה התורה שתהי׳ בין שניהם לנד בהצנע ולכך אמר דאק להשביע לחשה דבא״א א״א דכא אסור להתייחד וכפרוצה בעינן תרי
וכדומה ולא שייך תו בק שניהם וק״ל :ז שנתחייב׳ וכו׳ עיי' אורים שכתבתי כדברי הש״ך ויתר אחרונים עיקר דבמקוס דאין לומר שיש אפשרות דעכשיו
תכנס אי; לנו להשביע כלל .והא דאמרינן בכתוב׳ אס אכה נעשה אפטדופס דאיכא למ״ד דיכול להשביע כל שעה אפילו יושבת תחתיו היינו דהבעל חייב
לה כחובה וכמה כתודה יהיה נפח׳ מכתובתה ה״ל כיש לה והנה הש״ך כ' בתשוב' הרא״ש אכה כשאלה כלים מחברתה ונגנבו דמשביעין אותה כאינה
ברשותה ולא משביעין אותה שלא פשעה ושלא שלחה בהן יד הוא משום דאף אס תודה דפשעה לא תהיה לה לשלם מיד וא״כ שבועה זו למה .ומדבריו
נה 'להשביע למה לא נגלגל עלי׳ ובפרט בגלגול בטענת ספק אם כן אם אחר
ג״דנו אפילו ג״ש ליכא בכהאי גוונא ואין דעתי נוחה בזה כיון דכבר נחית לה
כך תבוא ותהיה לה מעות איך יעשה שבועה הא יש כאן רק טענת ספק ואין משביעק בספק וכ״ש הא כבר עיקר שבועה נעשה מימים ימימה  .וג״ש
דאויייחא ועיק־ דבריו כני״ש דלמה לא כתב הרא״ש להשביע לאכה כלא פשעה דבריו אינו מובנים כי מה תשבע אף דלא פשעה הא חייב' לשלם בבירור
דהא היח׳ שואל והחפצים נגנבו ושואל חייב אפילו באונסין .ואין כאן ספק שהיא חייב לשלם כמ״ש הרא״ש שיכתבו פסק כחייב׳ לשלם בהחלט רק
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מילי דמד דינים והלכות ממולאים כתרשיש המאירים כברקים

מלאים ;יו

ומפיקים • אשגיתן בקמייתא יצא לאור תורה • אמת אמת רכסיה מאל׳ף
ועד כ׳ף כקיט סילהא • א־הארק האירה תורה דיליה' יתהלקומלאה ארץ דרב חיליה •
חכו ממתקים וכלו מחמדים •
י
|אה״וו [1234567
כל קבוע כמ?^%ל מחצה פלגינהו לתרי*כבי ־ תויה ניתנה כל לוחות
גלכיד^דכולח^כיה • איבו השתא הא לכס זר׳ח שירי׳ם נאים ■ ע״ה אלפא
.כיתא^^הם "במנימיס שניהם מלאים ־ שתי מי־נליית כחדא שריין ׳ תיהין כתיבן
וקריין ־ הם העומדים ־
כל . rאלין דא&ה״ו היינו תנא קמא• האשל הגדול אשר בלמה ־ הוא יסוד המעלה

רכב ישראל ופרשיו מלכא ירופילא ־ מוכתר בנימוסו כתר תורה ־ומראהו
כמראה מלאך האלהיס נורא ־ אבא רחמנא רבין חסירא ־ רישא דדהבא דלביש
מרא ־י איש ירושלים עט״ר מורינו ורכינו אבינו רוענו מעלת כמוהר״י יהושע
יי שיגורה דל הורינו והדרינו ־ תהלתו כקהל
רפאל
חסידים ־

כל האר׳ש שפה בשכל קול תחנה עינינו ליה ה' צור עולמים ־ חזקט ואמצני
להדפיס תמימים ’ שאר ספרי דבי רב שכחי שלמים ־ והמה בבאוביס
רישת לו הררים ־ מיני קרגימא כזוהר המאורים ־ הגיענו ה׳ אלהיט לפרק השג יד מרי
העבודה עד תומה כסף ככרים ־ ותן כט כח לעמוד על המשמר * החל ונמיר
לכרך על המוגמר ’ ולא ימוש ס׳ התורה מפיס ומפי זרענו וזו ־ כי היא כית
חייט ־ לשמוע בלימודים
נדפס

פה אזכיר ׳<**
תמ״א המלך שולטן

עכדול עזיז

אתן שנת פת״ח אה״למו^״דלפ״ק

כדפי? ■חרש שנים קרובים ה״ה בני
זיע״א

כניו של

מע׳ עט‘ר

מורינו הרב המחבר

ה״ה,.כה״י אהרן יהושע יי שיגורה לווכה״ר יצחק שמו>;,

שיגורה הי׳ו וחכיריו

ך|יים עד העולם

ב {שיגורה ,יהושע רפאל פינחס בן שמואל די] עמוד מס  1הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

אות היא

מערכת דזמ׳־ם

ושוב

אתי ההתטנטת ראה ראיתי .שדברי
מרן הלוכי״ב ז״ל צרחו ונאמנו מאד וטעמו
ונימוקו .עמו וטנתו פשוטה לפי קע״ד דלא קמיירי
לעמן השליח כלל וקאי ואזיל .כשי׳ הקמ״ע ז״ל
רלענק■ השליח כבר בא אל הבא׳ר כמ״א וכתשובת
הישכ״א ז״ל כמו שהביאה .מרן הב״י יל כאיקו סי׳
ולא כעלם ממט דבר ותוכן כל דבריו חמה עולים
ובאים לעמן המשלח ויצא ללמוד מתשו' הרשכ״א
ז״ל דכשם רהמשלח לא מצי למיהדר כיה ולומר לשליח
אין לי חלק בהם־כ״ב לא מצי למימר .המשלח לשליח לא
אתן לך חלק בריוח ועז כתב הדבר .פשוט אצלי רכשם
שאיטיטל לחזור טבעטןקטן המקח״כ"כ.איט יטל
המשלח לומר לא •אתן וט' ותי' ,דאחר שכתב בת'
בעי חיי צ״ל בהכרע רהמדפיס־טעה והיה כתוב
בתי׳ הא׳ ור״ל הראשון  ,דהייט .המשלח וטעה
המדפיס וכתב האחר  -וכמו .שב ׳פ בכנה״ג כח'׳מ
כהגהב״י כמו -שיראה הרואה וממקומו הוא מוכרע
דהלא ־כל .העובד כתשו' כעי; חיי זל בעיניו יראה
דהדב ז״ל ככדוכי ־קאי דהמשלח לא היה רוצהליחן
חלק בטוח לשכעדו וע״ז אתא• ואייתי תשובת
וכתב ■ ואם כאט לחייב את ראובן וט׳
'הרשב״א
מתשובת ;הרשל׳א ז״ל וט׳ ־ועל -זה .כתב והדבר
פשוט דט היכי דאיט יטל  .לחזוי וכו׳ה״נ .הא׳
איט יטל .לומד .איני רוצה .וט׳ וטנתו .מבוארת
במ״ש לחייכנאת .ראובן הייט; המשלח ,כמו שנראה
מנדון ־השאלה ואס איתא שטנתגהמ״ס ה״נ״האחר
הייטי לחייב לשליח מאי ראיה מייתי .מהך ,מילתא
לנדוטגאלא .הדבר .מוכרע מצד;עצמו .כמ״ש דהרב
ז״ל לא איירי לגבי :שליח כלל.כ־אלבבי  .המשלח
ולפי זה דברי מרן .הקבי״ב ?ל •:המה .עולין־דכהובן
נטחים -למכק וישרים למוצאי׳ דעת; ואק כאן־מקום
להקשית כלל וזו  .היא שקשה׳;־בעיני ; אחרי נע״ר
הקדושים מעט״רמ"מאור היר״ה זיע"א.אחרי היות
שם כתשו' .כעי חיי זל איך הםמ;הדברבצ״ע;ואדרבא
דבריו שגט ממט וצל״ע; (ועייקכלהרט חס״ל .בק״נן
סי כ'׳מ :דקע"ט ע״ד שגם .הוא;זל עמד :ע"ך־מרן
החכי״ב זל הללו ■ועמד מתמיה-ע"ד;וכמצ שתקשה
עט״ר ־מ״מ ■מוה״ר..חק״ל .ויע״א וגם;• עליו יטל
התימה וכמו שהקשה ;ענד׳ר מו״ר הרב א־׳א •ל
עד מי שגדול עט׳יר מ״מ תק״ל ת"ק זיע״א)־:
•

1אוצ1־החכמהן

 *JVfראיתי צעט״ר מ״מ :מוה״ד זל בד״ק;ע״ר
בד״ה ולמה שנתכפר דראה הרב ז״ל בחכמתי
הדמה להביא דעת ראב״ן זל עם כת• הקוברים רטבח
לי.לא-,מצי'למימי' זכיתי •לעצמו;'ובנדון ראב׳ןיי-זל
שפסק דיחלוקו הייט .משום דיען דהאיש אשר הלך
וקצה על ידי ■הודעת ■חבירו ׳ ,שאמר  :ליה .ואם
לא-היה מודיעו לא היה;יטל לקטין־ אותו מקח
וא״כ חמור דיט-מדין עני-המהפך בחררה דהתס
כעל .החידה ידוע לכל העניים וכר אתד״ק יע״ש
ואני כעד ול"א אחר המח״ר ונע ׳ר הקדושים  .איך
כתב שדק זח חמיר מעני המהפך בחררה דמה דמית
יעריץ ע״ע המהפך בחררה דהתס כעל החררה ידוע
ומט ועני המהפך ה׳ן נמצא אתי כת ויכולת לזכות
בחרדה ומש״ה הבא אחריו ול׳ו ימנע .מלקח אוקו
הדי זה נקיא ישע משא׳־כ; בכדק ,ראכ״ן ׳זיל ,דמאי
נ״מ על ל׳ו הודע דיש סחורה כיול אם העיקר חקר

;־ דעולם

דאין .כח ביט לקטת כי אפס..כסף ומאחר שחין
טרו' יכולת לקנות *ך ולמה יקרא חכירו הקונה
רשע ומדברי ראטה •ל דפליג עליה נראה בפירוש
דנדון .ראביה •ל איירי דאין בידו מעות לקנות וכת
רזה נהנה וזה אינו חסר יע"ש .והאמת שאין אני
צריטן לחדש דבר שראכ״ן זל כחב כחי׳ בפי׳ שראובן
אמר לש׳ סחורה בא לידי בזול כריוח גדול ולא היה
לי דמים וקראתיך .והודעתיך וט' הרי מטרש להדייא
דנדון ראבן 5ל היה שלא היה לו רמים לקנית וא״ב
מה רמות בשחק יערוך לעני המהפך בחררה וכעת
■
 .לא ידעתי ....
.
אמר ר״י עיין לישי זל בפ״ק .דמציעא רי״ב
ע"א על מאז לאיתמר התם אמר שמואל מ״מ
אמרו מציאת קטן לאביו .שבשעה שמוציאה מריצה
אצל אביו וט' כתב רש״י זל -ד״ה מריצה ופו' ולכך
כשמגביה לצורך ..אטו הגביהה ,ע״כ■ ולכאורה נראה
דרעת דשי זל לפרש -לדטעמא הוי מדין מגביה מצי׳
לחכירו ואין להקשית לק׳ ר״ן דס״ל המגביה מציא'
לחבירו ל־״ק חבירו דהדב״ץ זל .הביא לבית הישוב וכת׳
ע״ד לשי זל הללו .וול .וכיון .דרבנן הוא יתקון מצי'
לקטן מפני ד״ש .אמרי' שתהא; מציאתו לאביו מה"נו
ואפילו לר״ן דאמר :המגביה מציאה לחבירו־ ל ק חכי׳
כהא מורה לשמואל וט' וזה .תימה לה׳ לחם חכיריס
זל ..בשי' ,למצי' שעמד ע״ד ישי זל והניח דבריו
בצ״ע באמור ;ההא; -קטן לאו בר זטה ואס היה
מגביה גדול־ •חוה חני חטרו וט׳ יע״ש ויו תימא
בעיני;אץ;לא שלטו מאורי אור עיסו כד׳ הרב״ז
ז״ל .רעפ יי :דבריו -יתיישב שפיר ג״כ מה .שהקשה
* הוא דהגס דקטן .בעלמא.לית :ליה זכיה אפיי לעצמו
כ״ש.-לאחרים שאני ׳יכן  .לגבי'■א יו דהכי תקוו רבנן
אתיא י גם .אליבא דר"ן• דל׳ל; בעלמא אפילו 'לגבי
וגסל המגביה■ ילחבירו ל״ק-חכירו-הכא מודה וכמ״ש
והרב עק ?איסף..זל -עמר ע״ד-הרב לח״א זל וכת׳
ע״ר שנתעקש בזה והצ״ע יעביד פי־יש׳ה בד׳; ךש״י
ז״ל ילאו־ מטעם -מגביה מציאה לחבירו• אתי דשי זל
יע"ש בדבריו • ולדידי אנכי הצעיר הרב .לחם אבירי׳
ז״ל טעמו ונימוקו׳ במ״ש בד' רש״י ז״ל ושק חזי מאן
גט־א -.רבה ימס"ל•:בפי■ דברי רש״י ה״ה הרב״קזל
וקרינן טה וישם את המעקשים למישור והיה העלמ׳ה
ממט-דפרי׳-הרב״ץ ז״ל :־ ־ •י-
׳־■■

ךןן'.

3

□״ל מקלל'

אחד ■מישראל פסק חר״מ ז״ל
י —■ ׳ת' סנהדרין פכ"ו״הא וז״ל כל
המקלל אחד מישראל'.לוקה שנאמר.׳ לא תקלל חרש
ולמה .נאמר־ חרש שאפילו זהשאיט שומע ולא נצטער
בקללה־ זו לוקה׳ על קללתו עכ״ל ’דברי הר״מ ז״ל
אלו שכתב שקללת חבירו נפיק מלא תקלל חיש הכי
איתא כפל שטעת .העדות יל״י ע״א חבירו מנק
דכתיב לא תקלל •חרש והתוספות ז״ל שם הם אמט
דמהרש ואביו אתי אלא שלא חש •להאריך וליכא/
למפרך שכן משוק וכו׳ על דיין ונשיא וחרשדאכיון
אינו משונה ע"ב וכדכרים הללו ממש כתט כסנה׳ !
דק״ו ע״ב ד״ס• מאי לא תקלל לענק דליכא למפרץ ׳'
שכן משונים אבל לענין חכירו כתבי דמאב וכשיא
או׳ מאב וחיש יליףנרש והדב״ק אמאי שיט את
לשונם מהבא ■ להתם  -דב-שטעית אמרו■ מחרש ואכיו
ותר לא ובסנהדרין אמרו או מאב ונשיא והנראה

וראי
WhWvl

^כנת או?ראהחכמ?ףמה

*■-

אות ולא

מערכו! המי־ם

לעולם

מג

ודאי דהנא שהחוק׳ ■?ל דברו בקציר מאשר דכרוהתם
על הדק־ שכתב לאהרש׳א ^ל בד״ה ושמור נפשך
וכו׳ ־ ע״ש שהרי רכדיהס־שכתכו התם דמאב־ ונשיא
'• ־
■־ דלל־ הכיל :יי־ י
נלמד חבירו י כהן דשמעות ליכא למימר הכידהכא
זו היא שקשה עליו אחרי התאכקי בעפרו*
בשבו׳ מקדא :דלא ־תקלל חיש יליף ומשום דאיכא
רגליו שמלתא כדנא לא מחא ליה למימר
לו׳
למפיץ י מה לחרששחרשתו נרמא לו ׳צריכין אט
והוא שבדברי רש״י ?ל האמורים שם כסנהדרין -בד״ה׳
שכונת הש  pעם נשיא -או-י אב ומאשר משניהם
שכן משוכין כתב כל מה הצד פרכינן כל דהואכגון
מרחיק להן -פירכא עכ"פ י ׳חרשהוא■ העיקר ומהיכא
שהם משונץ־דאיט צ״ח דאי צ״ח פרכינן לאופירכא
תיתי לן להביא קרא אחרינא שלא הובא כש״ס ולכאורה
היא דאכיו נמי אית כיה צד חמור שהיקש ככודו
דבריהם קשים ועפ? דברי הר״ן זל כחידושיוילסכהדרין
לככוד המקום כתב עליו הוא ז״ל וז״ל נראה מתוך
נתיישבו דברי התוק׳1ל שכתב וול אם כן לכתוב
דבריו דאי לאו ראכיו נמי צ״ח הוה מציק לאקשויי
קרא או אלהיס׳וארש וכו* וקרא ׳יתירה ללמד על
מה לדיין וכו׳ א״כ מקלל חכירו דלקי מטל אי כמה
כולן‘ואם כן'ילפינן י אזהרה למחלל את תכירו שלא
הצד  :וט׳ ונראה דרשי זל מכריח בקוגיין צ״ח לא
לאביו בלבד אנו ׳למרק מ׳באןיאלא לכל ישראל ואביו■
פריך וכך היא פירוש דשי ?ל דאי קוגיין צ״ח פריד
היא' בקלל דלא יגרע ־מאחד מישראל ואם כן קשה■
מה להק־ שכן משמין ר״ל מה לתנך שכן יש כהם
מאי דאמרינן בשבועת הערות תכירו מנון ■דכתיב׳
צ״ח איט פירכא דאכיו כמי צ״ח אית כיה אלא ודאי
לא תקלל 'חרשיוליתא־דהא לא־נפהא לן מחרש לחורי•
דמה לתנך וכו׳ איט ר״ל שכן יש כהם צ״ח וצ״חלא
חיש-
אלא דאיכא למימר דביק •דכלא לאו דלא תקלל
פריך וכיון דצ״ח לא פריך גימריק מקלל תביט במה
לא ילפיק ליה' וכדאיתא צנמ׳ :דאיכא כנשיא י ולא
הצד דאב ונשיא אבל עדיק יל״ד דמי הגיד לו דצ׳י׳ת־
מאין ואיכא בריק ולא•'כנשיא ׳משום הכי נקט לה התם
לא פרין ;דאי •הכא לא פרכינן צ״ת היינו משום
מחרש אף על יבב דקופטא דמלתא היא דאצטריך^^ץ־אינה פירכא לגט אביו אכל לגכי חבירו שהיא׳
נמי ק־־א' 'יתיריא אי ?שיא־יאו דיין׳ ודרך התלמוד לקצרי
מייבא יצר חמור'פריך ׳ושמא יסבור ישי זל דאזהיה
מקלל חכירומלא תקלל וט׳ -ע״כ -יע״ש הדי איהו
שלא במקומו ע״כ למדנו מדבריו דס״ל שאביו׳ שכיכר׳
חתם בסנהדרין לאי דוקא אלא לכל ישראל נלמד
גופיה לא הונח לו• לומר כדעת לש״י 1ל הכי.
מטעם־ דמהיכא חיתי לן דקוגייא צ״ח לא פריך
ואביו י בכלל ומש׳ בשכו' לא ,תקלל חרש י הטנא
דלבעבור הך קראיייצא הדין באם איט ענק וא״כ
וא״כ קשה איך'כתבי דברים הללו כפשיטית על.
דעת התול דל .אי משום שהחוש' זל אמרוה לדיכא
אפשר נמי' שזהו בונת האיהפית זל ובכן •דבריהם־
בפירוש• דמקלל חבירו-גמריק מנשיא-ואב וכהכרת
•בשכועוין ובסנהדרין כדיבור אחד נאמרו :
צ״ל דהצי לל גס זה נימא כדעת: .רש״י זל דצא•
וראיתי •למדן התכי״ב-׳ז״ל בחידושיו למסכת•
ליהוי• הדבר י במחלוקת פין רשיוהתולזל אי מקלל"
׳־ -י־ ׳••" ;סנהדרין בדיהכז׳ שעמד ־ על ד׳ התיש׳
חבירו גמריק׳ מכין שניהם או לא • ותו דגם זה .שכת׳
ז״ל אלו שבחנו דליבא למפרן שכן משונים וי״ל
יצי׳ר דמי הגיד לו לצ״ח לא פריך על רשי .תיקל
ואי קשייא לבי דלא מציצן'למפרך שכך משונה דאטר
על התיס׳ זל מנ״ל למימר הכי ותו ה״ל אחרי
איט משונה מ״מ איכא למפרף שכן יש כהם צד
המח״ר איך עלה עלי דעתו דעת עליון לפרש דברי
חמור נשיא מפני וצו׳־ואביו׳ מפני שהיקש' כבודם
דלי זל שכינתו לפרש דפירכת שכן משמץ איט
לצבור המקום י״ל דס״ל להתול זל דצד חמור לא
צר חמור ראי צר חמור וט' ועל זה הוקשה לו
פרכיק ע״כ ־ ואני עני 'אחריי המח״ר יל״ר על
מי הגיד לו וט' חרא שפשט -דבריו מוכיחין שרוקא
תירק זה שדבר זה אי פרכינן צד חמור כל הרמב״ן.
כחיית דאית באכיו צד■ חמור לא פריך ואלג ראם
זל הביא דבריו מק הל זל כל יכין שמיעה דל״ח
לא היה אביו והיה עושה הגמר' מה להצר שכן יש
ע״ב ו?ל ודע שמצאתי כתוב בשי׳ להימב״ז זל על^
כתם צר חמור שכן כתב כל מה הצר פרכינן כל
מל מכות ד״ד מה להצר השווה שכן יש כתם צי חמור
דהוא וכו׳ דאיט צד חמוד ראי צד חמור פ״יך לאו
לא אתכרר לן פירושא דצד חמור דאי• פירכת צד
פירכא היא לאביו נמי וט' נמצא מטרש שלהיות
חמור אע״ג דלא דמו חומרי אהדדי א״כ לעולם לא
דלאכיו אתייא כמה הצר מש״ה לא פריך אבל לגבי
אתייא שום מלתא כמה הצד וכן שמעתי פירושה
אחר אה"נ דפוייך צד חמור •’
וכו׳ אכל היכא דהלמד -קל ביותר שאין בו שוסחימרא•
התימא אחר אלף מחילות איך לא זכר ש׳ר
1
דליתיה כמלמדים בהא איכא דפריך צ" חמור ואיכא
י למק הקרוש ז״ל שם ביטן 'שמועה כאותו
רלא פריך וכו׳ ע״ב מצואר שפשט לשק הגמ׳דאמר•
לשון שכתב דל"ח על לשין הרמב״ן זל שמצא פירוש
צר חמור לא פרין לאו לכ״עכי הדבר במל איכא
על האמור 5ד חמור לא פריך כת׳ בסוף דבריו
מאן דפריךואיכא וכו' והכי נראה מלישכא דיזלמור׳
אכל
ולא מצאתיו ככל מה שראיתי מפי׳ רש״י
דאמר "רי צר חמור לא פריך והכי איתא כסוטה
כמסי סנה־־דץ פ׳ ד״מ ראיתי שכתב גט מה
\ רב ט ע״ב מה להצר השוה שכן יש בהם צי חמור
להצר שכן משונים כל דהוא פרק דאי צד חמור
י ורכן 'יוחק ן׳ זכאי צד חמור לא פריך נראה מבואר
לאו פרכא היא ראביו נמי אית כיה צר חמור שכן
דהוי מחלוקת אמוראים וא״כ כהא דק״ל להתול זל
הוקש ככור וכו׳ ומכאן יש ללמוד שיש״י זל מפרש
ראיכא למפרך מה להצר השוה שכן יש בהם צד
צד חמור כמ״ש עב ל ע״ש הא קמן מטאר שפירוש
חמור מה להס׳להתיל יל לאמד עליהם ס״ל להתול
רש׳* זל הנה הוא כמ״ש אכי עני שדוקא כהיות
זל צר חמור ל״פ רלא זו מחלול ראשונים ער שנאמר
דגם באביו איין כיה צר חמור לא פריך תא לאו
קלל ?ל לא סל והלא זה גע׳ ערוכה דאיכא מ״ד
חכי פריך שכן כתכ הרמב״ן זל אי הלמד קל
..רפרין ואיכא וכו׳ ואפשר יהיה כונתי שהתול זללל
מהמלמדים

דהן סוגיית אזצא פמ״י׳צד חמול לא פללאהר
של ה״ל להתיק' זל דצ׳^ז לא תתיך על קתמא•’דתלמו'

אמנם

טן

"'""34'5
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אות חיא

מערכו? המ״ם

מהמלמדים פריך צד חמוד ונכד דרט דה״נן
להביא דברי מין הקרוש  Mמס׳ -יכין שמועה והנא
כםוגייא הלזו על מ״ש הקול ?ל שם בר״ה גמל
קדש .מחול אלא דאיכא למערך «ה לב״ו שק דואגים
ומאכיישק ע״ב כתב עז עיין בל יבין שמיעה
רל"ד-ע״ב עכ״ר ואיך אשתמיט מניה דמני "ר דברים
סללו שכתב ע״ר רש״י ז״ל דאין לפרש נמ״ש היא
ז ל אחרי המח ר •
ומדברי הר״ן כחי' לסנהדרין האמורים ראיתי
בעניותי לדל שנר רק ל כפי רש י
רל מאי לא תקלל ש״מ תרתי היינו על קרא
דאלהים לא תקלל לאפוקי מפירוש מרן זל ככ״מ
פכ״ה מה' ממרים שפי לדעת ר זל דהאי דש מ
תרתי פייט על לא תקלל חרש שהרי הר״ן ו״ל
דבריו סובבים על מאי ראתמר כגמר' שאביו 'נלמד
כאם אינו ענין וא״כ ודאי שהאול ז״ל ג״כ ל׳ל
הכי לפרש הגמרא כפי' רל׳י זל וכן ראיתי להתייר
הגדול מק -החכי״ב  M.בחי׳ לקנהררק ל חמרא
והיי על דברי התול זל אלו דלהכי תבעו דבריהם
פהך מלתא דאסיק השס מאי לא תקלל ש מ תרתי
שהתוגן׳ 5ל דעתם • לערש כפי׳ רש״י שרוקא כאלהים.
לא -תקלל הוא דאמרינן ש״מ תרתי ולא בלא תקלל
חיש למעט עבית מרךהקדוש ז״ל -J
ל® הפאר אמי• התולעת תמיה לי מלתא נויבא
י לאשר ראיתי בהל־־כ הגדול כספר זהב -שבא
בחידושיו לשבועות דקס״ה ע׳א וזל ודע דבקנהדרק׳
דלר ע״ל כתכו סתוק' זל;ד״-ה מאי׳ לא-תקלל וכר
ומקלל -חבירו געריק או מאה ולשיא או מאב יחיש
צ״ע למה׳ נדחקו בכך ופליגי• אגמרא דשבועות-
דקאמד -דמקלל אבירו נפקא ליה מקרא ילא תקלל
חדש -ופו' ראי לחרש -בלחוד לכתוב חיש לא ■תהל
מאי לא תקלל ש״« תיתי סד לחיש וחד למקלל
הכירו כ« היכי ררריש לא תקלל ראלהים ה״נ דיש•
למ׳דיתירא דחדש והגמרא לא אוצרך לפרשו כשבו׳
העדות דס«ך אהאי סעייא ומצאתי מטח לזה כמ״ש
הכ״מ פכ״ג מה״מ שתעה על ר• שכתב וט' ותי'
דר׳ זל מפרש כשאמי בגמר׳ א״ב לכתוב לא תקל
וכו׳ דלא קאי אקרא דאלהים לא תקלל אלא חוור
לעיל לתרז קו' מה לחרש  .שנן ופר ותיק וט׳
מיתורא דלמד וט' נמצא בפי פירושו דהר״מ זל
פליג עם רשיוט׳ וכזה עלו כהוגן דברי התוספות
ז״ל דגם הם מפרשים כך דהאי אקרא בלא תקלל
חיש עכ"ד:
בעי ולא אדע במת הרב זל חרא במאי
דק״ל וצ״ע׳דלמה נדחקו בכך לאוקומי
פלוגתא בין ההוא דסנהדרק לשבועת העדות דאין לא
זכי שר לדביי התוה' ז״ל שם בשבו׳ העדות שכתט
כמ״ש בסנהדרין ואמרו שלא -חש להאריך וא״כ
לדידהויליכא פלוגתא ’ יתו אעיקו׳א סיכן סכר
התם .כקנהדר^שם חכי שנלמד מאב ונשיא אם לא
שחחוס׳׳^-הם אמרו ומקלל תשירו גמריכן או מאב
ונשיא או מאב וחרש \נרגשי על ההיא דשכו׳ העדות
דאאמר דמלא תקלל חיש נפקא חכרו וענז אמרוה
לעלתייהו ודבריהם ,נתפרשו היעה על דברי הר׳ין
זל כמ״ש שנמצא הס בעצמם כבר תירצו לההיא
ר׳שס ',סעייס "אי יאיבא לסקסית ומסתימא אחר
המה ר -דלאחי היות שם בשבו' העדי' שקיל ועדי כד״ה

(אגי

**W

ישמור נפשיך איך לא הביא .לדברי לתוספות ז״ל
האמורים שם כמו שבתבו ■בסנהדרין ונתב ודע
דבסנהדרין ונו׳ כנראה דחרשות .הוא מגיד והדי
כל העוכר על אותן רף עוניו ~ יחזו להקום' ז ל
שכחט כמש -:בסנהדרין
זה אחרי המחיר ישלתמוה עליו סובא
על אשר־ כאב כסוף דבריו ובזה עלו
כהוגן דברי התות' יל רגם הם מפרשים כך דהאי
קרא דלא תקלל חיש דבריו .אלו נמלאו ממט דקשם
לזווגן כקי״ס דברי התיס׳ ?ל .-.עם; פירוש מרן הק׳
 Hאליבא .דכ״ע .וגס איהו גופיה מאשר ק״ל שדברי
הקול ד״ל הוכיח כמישור שהקוס׳ ז״ל לא ם'ל להא
שפי׳ מרן הכ״מ ז״ל שהרי כקבו או עאב ונשיא וזה
מורה דלא כריכי קרא דלא תקלל חרש כלל גס
ממ״שאו מאב וחרש נראה מבואר דלא ל׳ל דמלמ׳ר
יתירא דלא תקלל חיש נפק -תכירו וזה שלא' כדברי
מרן הקדיש זג וא״כ הדבר קשה אין כתב ובזה
עלו כהוגן דברי התיל ?ל דגם הם מפרשים כך
רמאי אקרא הלא תקלל חרש ולעת כזאת לי הצעיר
דבריו טע ומהנראה שרצוטלוער שדעת התול ז״ל
שאמרו «ידש ואביו או מאב וכשיא חייט שפירשו
ההיא דסנהדרין ,מאי לא תחלל -סייגו על לא אקלל
חרש-וכמ ש מדן; •הקדוש ז ל• ׳עדי• ר -זל ונפקא מינה
שדוקא על -אכיו שנמצא העונש מפורש הייט דמרכיק
עלמ׳ד יתייזא שגס אכיר בכלל לא תקלל חרש משא״כ
תביט דמהיפא תיתי .ליבית •ואין• אמרו בשטעות■
מישימית •יסבירו; ג<*ק־מלא-תקלל■ חרש על זה
אמרו :דמחיס ■ואביו נפק י חציירו• דאם אתה-אומר
מה לחרש׳וט׳ אביו יוכיח ■ואם אתה אומר שאני
אביו שהיקש-כמדו־חרש ־יוכיש וחיר ־הדין וכו' הצד
תשיה יכנ׳<זה עצמו מאם משיא אבל עריק קשה
דלא ■כן משמע/מדברי רפיט  Wשהרי כתכ׳כפר״ה
הל׳ ממרים טח תהלשק ■האזהרה הרי היא ככלל ■לא
תקלל -חיש הואיל -והוא מוזהר שלא לקלל אתר מיש'
הרי אביו ככלל ישראל ע״כ הראה שדעתו שאזהרת
אביו בכלל ישיאל וזו היא שקשה אפילו/לדברי מק
הק זל -אחרי תמחי' שלפי פירוש שפי לד ר זל
אין אט ;צריכים ללמד-אזחית ■מכלל כל דלגופיהאתא
דלא תקלל חיש כשני למדין לגלויי אזהית אביו
ולדברי התיש׳ זל •בין-לפרש 1י זל -מין־ לפירוש מק
הקרוש זל עכ״פ אב נלמד מצד עצמו דהיינו או
באסאיט עגין או מיתיר הלמ״ד וא״כ דברי• התיש'
5ל שפיר מתפרשי לפי׳ דשי ומין הקט׳ זל וכמו
שהבין הרב 1ל .אכל דברי מק הק־ •ז״ל קשים:

ומלבד

חח

מן התימה דמינח ניחא ליה פי׳ מק הק'
־ ?ל ליישב דכרי סתיס' יל ילעיקר שהוא

סברת רביט •ז׳ל קשה ־ ועוד תימא אחר חמיזי״ר
דנחית להקשית על מרן הק* זל עמ״ש בד״ד זל
דקוכר פמ״ד אלהים קדש• ואיך• פקק אזהרת דיין
מאלהיס לא תקלל דחיל תקיש לא גמל־ ע״שוכבר
קדמו בזה הלח״מ ?ל כה״מ ע״ש ועיין בקרב דינא
דתיי זל כארוכה •:
ראיתי בעניותי לגמגם אחי אלף -מחילות
שבס' שמע -שלמה בק׳ קדושים בפז רלא
תקלל הביא לדברי אתוס' ול יסנהדרק■ כפשיטית
שכתבו דקללת 'תכירו «קא מאביו ונשיא ע׳ם ולא .

ק1ד

הרגיש
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כאילישא 5$וכגיי4ן
הדגיש עליהם וסלה
כמש .הקוק -4ז״ל_■רלאמחרש לבד נפקא אסדמהך
שכתבו דגם מאבי ומוא-נפק קל$ז אבירו א$ן 6קזם
לומד שהכינו -האול ?ל :פמ״ש בגמרא י לא תקלל
תרתי משמע .לאו על קרא דלא אקלל חרה
על אזהדת-־אמיג קא עסיק תלמידאי תיצא אב im
אכל &ב משיא -מאן מי שפלה ■אלא ודאו׳ שהתם׳
_& Jכונתם בפיריש הגע' לא תקלל תרתי ש״מ כפי׳
י %ול ובס׳ש מגץאמבי״כ * ובן ראיתילהרה
מגילת אקתד ז״ל ,מצום שיא אל ושמא־ כונתו לומר
וכו׳ שאד אפשד לרבות אביו רק משניהם בך קוק?
במכירו וזהו־**ע• דעת הקוק׳י ז״ל פרש - .:
דאיתי בעניותי לדקדק עליו אאר*
המחי׳£י־ מ״ע עוד שם ו;ל• ונס זה>
אונו מון; בעמי ׳כי ליזא אניי צייד לינות משציהם•
משום •שלא בא כוי  .אומ״ה אמנם בהכירו שבא י בו
פס<קי לא תקלל ;־חיש אין להקשית׳ ולומי מה לתיק
שהכי אמרו •בספרי אין לי אלא חרש -מפין לדבוק
כ״א׳ ת׳ל :משוא .בעמן לא תאור יע״ש עוד ופו'
כ״ל שהכבדים בכתכךואוןלהוסנףבהם&ל ומאחד שלא
הביאו פסוק אחר ש״פ לאי תקלל חרש ולכו בודאי
משם׳ נלמד כלבד׳ ימו׳ ע"כ i
עני הדב׳״ק לאס הכירו נפק ■ מהךיכךא
אמאי אכי3־ ג״ם .לאי במדיק מיניה דאטו
גבע הכיר משאד כ^א וםהייבססצד׳ מכח האדפימב^
רמה לחדש ובו׳ .לא גתך אכיר וששייי היה־ מצי
תלמודא איל יובא כמ״א כספרי ־ ואמרו ־ -׳כשיא ולהן
הם׳ ולבתך נגמר־'הדין׳ באס אינר ענק לפי רש״י
ומתיס׳ זל כסראסידצאיל׳ל לחכמי התלמוד סברת
הספרא :יתו ראם בפסוק לק תקלל חיש .לכד אין
אנו׳ יכולין למבמר מטרו מסם דמה לחרס ופע״ע
צדיכי; אם להביא לק• קרא כעמך לאי־ ׳תאור כל
שכעמךובבע' לא סובא רק קרא .רלא תהלל חיש
א״כ מהדסת כיריבו לדחות ספדת התיסל  Xשאמדו
דמגזרס ואביו נפקא אם המד הרסי■ רכקדא דלא
תקלל חדש לכדי יצא ׳הרק־ דאסנד ׳לקלל חפירו־ אה״נ
לשפיר׳ .סיים יכולים לזמר דברים; כפתכן מאחר שלא
קוכא כי אם פ? אבל כשעדיק לא נגמר״בהך קרא
מהיכא תוקילן לדתית סברת סחוס׳ והדץ? 3דס״ל
דלא מקרא דלא תקלל חרש קלל -חרש לחוד נפיק
יתד יש להקשות עליי עמ״ש אק להקשית מה לחלש
ובא שהרי אמרו כספרי־ נכז׳ תלמוד לומר וכשיא בעמן*
נגב דאי ללחות הפידכא עדיין צריך כתוב אחי א-כ
נמצא־ שהפירכא הוייא פירכא וא״ב סימא אב יוכיח
וכמ״ש־ הסיס׳ דלי .וכך ראיתי ,לאד□ ב״ח  Mכחה״ת
ק5 4ן* .שהעוא־ לדברי התיס' זל׳ ופל דברי אל כתבו
הקו׳ דמאביו ורוליש .נפקא אלא דלאחייש להאריך ורצמם
א׳מררמחרש לחודים לאיאתי בב׳״אראיכא למפרד שק
תרישותו וכו׳ומאכיר־לחודה לא אתי שכן וכל אכל כמין

ואולם

(אגי

הצדי אתי שפוד וכו׳־;־
הא קל עמ״ש־ עור ח״ל ואיכא .למידק
וכו׳ וי״ל' רהד״ע׳ ורבים ק״לידלפי האמה
י דנפקא לן מחרש ואביו דמקלל חרש בלאו א״כ למה
פרט 'הכתוב כחרש לכקוב־ קרא סתם לא תקלל רעך
ולא נצטרך ללמוד־ מאביר ותירצו וכו׳ ואיכא למימר
אגפפא -ימם לחרש וכו׳ אצטריך נגר אכיו דאתייא
ליס הבידוי במה הצד ע״ם י ואחרי המח״ר נראה

ואולם

ד׳שלט'

מד

&א ראה־ רכלי מדן־אק^׳ זל «ז5אא״־ל ^■׳שכתם
העי .להדייא דלואוס ילא תקש”ההלמד^שחת^
בימא לי  Wירביצו ־?ל הפי׳ והכי׳ איתאמסיקשא־
ע״פ < tiתקלל• חרש מרכה אצי' אמי׳ כי י^־שאים
סועעך ק׳־ו לבציר ע״כ ונפקא ממת שדיר  #סם
ד-*#פסיקתא<אמת שק צעידאא לבדם פס מסקיך
וע*ץ לימין החכים זל אדיכא הדי־ דקפ^׳ז -ע׳׳כ-שפז׳
הם׳ פ״ס ודכרידהרכ הלביש פיק דיצא־מפומו'
.׳יכרו הרכ״ח ז*ל ועדן החבו״ם ז״ל •ן
יךם&

*«i

^וד ׳דאיתי להיס־הגדונלכס' שמע־ •הלימה
•י פחד׳ מוגשים פלס לאי תקלל חיש שהקשה
להת״ב דעפיק־צקללק חכירד מקדא דוסשיא׳ דא>:כ
הו* לאו־ שבמלו־א דיק י משיא ואין׳ ליקק עליהם
דקרוייאראמריו׳ מלא י תקלל עלם והניחו כקל ולפי
מ״ש הדיסכ"׳יא י׳זל :עאי׳ לשיבועוח דל״ו ע״א דלאו
שבכללות; שאק־^לוקךיעליו הדם־ כשנרדם לעניינים
חלוקישכמד לאתאבלריעל הדס אבל כשהן׳ מעסיק
אחדי איטי :נק־א-לק• שבכללות׳ לשנאמר׳ דאין לוקק
עליז ע״ש;יוכ^ -הדם ראש יוסף יגל בקי׳י וך ענו ’
א׳כיה״ה ;פהך׳דמאי סון דשניהם; הוו על ענק א*
ראיינו לא -תקלל אינו נקרא לאו שככללית :
יאיתי/להדב זל;שם רמי ,למקשה אזנופא
דכיייתא ועור הוק׳ל דהת״כ גופיה הא
רקחגי כסכהר׳ אם יהיה אביד דייך וכו׳־אכדאים ענק
לנופי יתכהו ענק לאביו יכתבו התיה׳ דעקלל חכירו
נהק׳א מאביו ובשיא ׳ואצ׳ב למס הוצרך ־הת"הלהוציא
קללה ב ׳אי מבעמך ע'כ והנראה שכינתו להקשות
פיל התוק^ל שאמרו דמחיש :ואבני■ ספקא די
הפעוט"ראא ראיתי שכת׳• □4׳אשדד .נירים
י ■ז , -בלי חיבור • הלס קד״א׳ ז״ל׳ ליתא׳ כדייקא
עסזמיק סנהדרין ופן ;כקב הדכייקד״א דליתא בי^ב
כי אם בילקוט־ ולא ?ל .מפרש יעל ום בם היא 5ל
הביאם כחיפו' ופי' בהם׳ וא״כ שפיר י מציק מימד
שהתיק - #צא הו״ 3ברייתא הליר יחת״ב עצתו׳ לא
קלל נזדכת הש״ס מה~ לחדש וילק׳ מכעמך ולא
אפיו׳ שאסור לקלל .דלא גרע משאר העם וכמ׳א רבי'
זל בדין אביו בה ע׳ ע ש* •דברי רביט זל׳ כסוןל הלשון מימה׳ כתב
חיש וכו' מרן הק' זל כתב עליו שכתב
הכר רלא תקשי לן מה לסרש׳ שבן וכו' לכך כקב
 Sולמה׳-נאמר׳ .נורש וכו' והוא־ ממת ששמם כפסיק׳
ולא תקלל• חרם מרבת אם מג' ע״כ ת״ד ■גלס ־
ואני עם ק? אחר המת״ר דלאחד• דסאית׳ היב׳ M.
.למגר ,כדברי־ רבמר שפאב הכי לקרן מאי דאיכא
למפרך מה לתיש א״כ אמאי לא־ ק״ל ראמאי הכיח
רכרי התוס׳ זל; שאמרו שם סשמפית -שה4מ׳ קצד
ולא תש .להאריך והילפיתא• הוי .מחרש .ואביו ומה
יאה י רכז' זל-ליקח׳ דרך לעצמי והגס  3pxוהוא
ממ״ש כפסיקזא אפי״ה קשה דאמאי הביח תלמגרא
דידן ופי׳ בפסיקתא שהדי מן הגת׳ נראה דאיך ללמוד
מארש וכבר הרב לס״מ 5ל ה' ממרים הקשהדלו
הכי כ'3ש :
•
ראיתי לתמות בע״ר אחר שרבי׳ ?ל ,נייר
מהעת־ התיס> דחכירו נלמד מחיש בלחוד
. .

עוד׳

ואני

1הנת

ועוץ*

•ומ״ש  .חיש סייע אדרבא שלא נאמר ראץ ־ להקפה*
עליו .משום׳ .שאיכר שומע ואנו מצטער י כי אם כל
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בי}ר

’“ז״א1ת היא

מ^דבת הכרם

בקר איפנא דאפיי׳ תיש שאינו מצטער כ״ש מי ששימע
וכ״כ היא לשק הפסיקתא לא תקלל חרש מרכה
אפילו בריא שאיני שמעך ק״ו לפניו והרי בת״כ איתא
לא תקלל חרש אק לי אלא חרש מניין לרכות כל
אדם <ל ונשיא כעמן לא תאור א״ב למה נאמר
חרש מה חרש שהוא מיוחד כחיים יצא המת שאיני
כחיים ע״ב והך לינא שהמקלל את המת שאינו חייב
בתט רבי׳ ז׳ל ה״ב המקלל את המת פטור ומק
הק׳ ז״ל הביא להך ברייתא ע״ר ע״ש ומאחר דסוף
הכרייתא פסק להלכה אמאי דק המקלל את החי
לא פסקו כסברת הת״ב דמשק ליה מונשיא כעמך
לא תאור ואם היה הולך בדרך התוס׳ ז״ל שהיה פוק
הרין מאב .וחרש לא הוה ק״ל שהניח הת׳כ שהגת
נראה דלא ,ס״ל שהרי לא הובאה הן ברייתא בש״ס
וגם שקיל וטרי לבקש אזהרת אביו מהיכא תיתי
מוכרע דלא ס״ל דרשת .הברייתא אבל אם לא איכפת
ליה בהא ופסק בפסיקתא 'היותר טוב להביא'•לשק
הת״ב בעבור שני טעמים האחר שדין המקלל את
המת דפטור כתבו ועור דלענין דליכא למילף מחרש
משום דמה לחרש וכו׳ דאקמר בגמ' נראה דגם
הת״ב ס״ל ראיכא .למפרך הכי שהרי תני תנא אין
לי אלא חרש וט' וא״ב מצד זה ג״ב צריך היה
רביע ז״ל לתפוס .לשק הברייתא ולא ■ הפסיקתא :
י *•

(אוצר_החכסהזי

•"־■

־

-

עוד

יש־מן הקושי כין הפסיקה׳ להת״ב רעל הפסיק׳
1
יש להרגיש איך אמרו־ ,הדין מק׳ו והרי
קיל אין עונשין ק הדין וכמו שכן ראיתי להרב
ראש יוסן־ ול על רביע הטור שבת״מ סי׳ זך כתב
להא' דהמקלל את חכירו כדברי רביע זל דמפיק
ליה מק״ו .לחירש והק 7הרב זל• ואיכא למידק אין
קאמר וכו' משום דאתי במכ״ש והא קיל דאין עונשין
מה׳ . •/ואין מזהירין נק הדין ויראה לי וכדומה לי
שכך ראיתי טעמא משום דכיון שאדם ק ק״ו מעצמו
אפשר שיטעה בסברתו ייחשב שזו חמור וזה .קל
ויהיה הדבר בהפך 'סברתו ונמצא מחייב שלא כדק
ע״ב וטעם זה שכתב שכך ראה ובאותו פיק הנראה
שלא וכר איה מקום ׳ ככור טעם זה מן התימה
אחר המחיר שכס' הליטת עולם בקוב ומפורש
גכמטא התלמוד ־בקיצור כלל ריג הובא להך טעמא

■

ע״ש:

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

ערד

תמהע עליו אחר המח״ר שנראה שהבין
שטעם זה ־שכתב הטור ז״ל דחבירו נלמד
כמכ״ש יחרש הלא הוא מדנפשיה שכתב איך •קאמר
וכו׳ והרי דברים הללו הלא המה מן הפסיקתא
ונמו שהביא מרן הקדו׳ ז״ל בכ׳מ וקישייתו יטל

עוד

דעולם

עלהפסקתא:

כתב :הרב ז״ל על־ זה וז״ל והיה נראה
־• לומר רדבר־זה־ ברוד מאד וכשכתב ארש
ודאי ירשם כתוב כל י אדם כמי וכמו שמציע במי
שבא על כתו שהוא ח״מ אעפ׳י שאיע כתוב כתורה
אלא אתא מק״ו מכת כתו דחייב עליה מיתה
ויש להקשות שם והא אין עונשין מה״ד אלא דיש
לומר כמ״ש דהוי דבר ברור וכיון דכתיכ כת כתו
הוזל כאילו כתוב שם־נמי כתו דודאי רקברא■ ברורה
היא־ זו שיחר חמורה היא כתו מכת כתו א"כהכא
נמר ־ הכיי ס ל לסברא יפה היא רכיק יחיש חייב
שאיע מקבל צער .ודאי דהו״ל כאילו כתוב שם כל

ארם לסברא היא ריש להחמיר יותר בו כיון שישלו
צער אלא שנראה דיש לרחית זה • דנראה לי דיש
סברא לומר דמקלל אח החרש ילקה אבל המקלל

י

שאר-כ״א לא רבשלמא .חרש שהוא מעונה ושפל ו:זת
הקפידה קורה על קללתו אכל בשאר כ א אימא
לא הקפידה תורה עליו ויש לזה פעם כתלמוד א״כ
 :איך נלמוד מלקות מק״ו בכל אדם ועיון עכ״ל

ךאגא

זעירא

אחרי התאכקי כעפרות רגליו

ראיתי לתמוה ע״כ אלה הדברים שכתב
זיע״א חרא  .על אשר אמר מר דענין קללת .חכירו
כלולה כקללת חרש דומיא .איסור בתו באינה כתיבה
כתורה ׳מק״ו כת כתו הכתיבה .בתורה ואחיי המח״ר
מה דמית יערוך הא מלתא להא מלתא והרי אם
חייכו מיתה לבא על כתו מק״י כת ■כתו היינו משים
ראם כח כחו אסרה תורה דהיינו כת כתו .ה״ד
שיתיר כתו שהוא כתי ואפילו י .שיהא אסור ואיעחייב
מיתה אע יטלין לעשות'ק״ו השתא על כ'!כ הכאה
מכחו ח״ת כתו •שהיא כתר לא כ״ש ובאמת שק״ו זה
גילוי מלתא אכל כקללת י •.חרשי שאסיה .תורה .אה״כ
דלכליארם הרק יולא כק״ו אבל הא מיהא קיל אין

ועוד

• ־• ׳;עונשין-מן ׳ הדין.

-יש ■לתמוה עליו אחרי נשיקת כפית רגליו

־׳.׳•■  •:דמריהטא דלישניה משמע־ שכל כי הא מלקא
דיש להקשות על'-ק"ו.דכתו מכת כתי אק עונשין
תה״ר .אורייתא דיליה היא דחדשית הוא מגיד וצלמד
יצאי■ דשם יש ׳להקשית־ והא אק עונשק מה״ד אלא
דיש לומר; וכו והרי •קושיא׳ ופירוקא דא הלא היא
גמ׳־ .ערוכה כסנהדרין פ .ואלו .הן הנשי־פץ דע"וע*א
כתי מאעסתו מעץ אמר אשי  fp.על כת .כקו
עעש על כתו לא כ״ש וכי נענשין מה״ד גלוי מלתא
בעלמא׳ הוא דפרשי׳י ז״ל גלוי מלתא ־בעלמא י הוא
ואין־ זה נענש ,מה״ד דהא כת כתי .מקורכה רבתי
היא דאתייא יה״ד מונשמןסדין כגון ערות כת אחותן
בת אביך חו על כת אמך .הין לי ,כת אלא אכיו שלא
בת אמו .וכת אפו שלא כת אביו ואם כאת להביא
כ״ה -וכיא מק״ו זה עונש מן הדק דהא לאו מנח
קורכה דהא אתייאדזו קרובה מצד עצמה וזוקרוכה
מחמת עצמו אכל הנא על כת כתו אינה קרוכה
 :לו-אלא משיסכתו ע"כ

הנה

משרש שק״ו הכא מב״כ לכתי ומאי דאיכא
להקשות דאין עונשין מן הדין היא גמ׳
ערוכה ומפי־ש״י ז״ל על תירוץ הש״ס גילוי מלתא
היא נראה מטאר דאין להדמות ענק גילוי מלתא
רכש עם קללת חרש לקללת הכירו ראם לדבר הדומה
ממש שהוא ענק ערוה אשת אביו ואמו אין למדין
ממה שאסרה שיה אשתאכיושלא כת אמומק״ו
משום דאין עונשין מה״ד מהיכא תיתי לדמות ענין
קללת חרש ראם לחרש אמרה תורה לא תקלל ק״ו
קללת כל אדם וזה .נקרא ׳גילוי מלתא כמו ענין כתו

דאתייא -מק ו רב״ב אחר דמציני לאשתי תאב ומאמו
• לא אקרר מק"ו משום הך דא"מ ועוכשק מן סרק

את

ליאורה ויאמר ולדידי אנכי איש צעיר כתר(11

דלחיכנא עפרית רגליו הקדושים מעט'ר
מ״מ הוא הראש רישא דדהבא זיע״א ראיתי בעניותי
לתמוה נער ע״ד אלה שכתב שלא נאמר הכא אק
עונשין
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■מכתו ?*לין־ 'לה מג^ש ■כאצר׳ *דכא ולא ׳צאצייידיליף
■אלא י דלא ׳יחלק־ מידי ׳ דקתיש ;ע£כ ■ • •
ומאחר-
' ה'-מק?כחמור דהוי '׳גילוי ■מלטא בעלמא
 w Wברצאי הילקתא
"ק
יעל אי זה ׳שצעיאט ראיצו צוספ*א
לוק אץ ■הפא •יבולה לדבר ׳הצא׳גבי חיש ליליף לה
 :לרכיי אטי ;ולבא אאמיאס ולא הזלייעמה! י עלית עה מש* אא ׳מזאירק מן ’ארק משל®
׳דהוי גילוי עלתא ■׳מאחר דמאט־דהדשמעתתא-דילוף
קללת'כל אדה צ^״ו :יאיש^-א'זהפטאאא^>:תן
מלא• ■}"ל ׳כבימי עיי ארמל® זל צאמזרי #יי 'לג/א•
מל^ן
 pfyבס מ' ^6אין מזאירק ׳צן׳איק
גס כטור ז׳ל והפסיקתא■ 1נוציא.לא ניק״ל בס'
<י אאי׳ חשתצס -׳וכמיש יש* -יל א' •6דיאאצא לא
^ןאליי*6-ז $5ו ־ואאי יכל רצא ובשארי ■ מ
'אפי־דהאלאי־לא^ל %ממייקרשלכי תכונאו-מטארס
^.ראך • /דדכריי־ספקיקתא• לייבים ביאור איך
ינצק 'כל-אוזס  fe 5!5£bt5י<נ^ט  Wיאלילינו ׳צי
־ילץ־' קללא אתר צניש& ■מק ז'ד^ז
צןלוש ־ ואמירי י^דא .קאיי -ראצלנא יא*ל*:טוב■ @מנ
מאחרדזו ־היא'שקשה וצי מומאאין צן ׳היא ^איבאו■
*• ifיצ׳צטול ■ולו' זמא׳ט ,גואאאפא הביא .ספשיקאא
סיצדךלג״ש צל יהא ול׳ב נ״צ צל יצמא ע״ 5וענ^ה
לל  Wורפא ולא אפריע המיץ ה׳ל יאלו ■מלו
יזה‘פרי' עצמו מלמי האין עולשיהצא׳ף ובינהו מבואר?
אציי א©א׳ 6צייצז וטובים .אאנים יאם יציש אצאצו'לשה השלים אט לצעיא ראיה לבית הישוב צה שאק׳
דאיצטריך קרא ללמדט גם על הצלבים אאחר ■ דאאא*
^פ^ל ליכיז הפסיקתא האמורים גט קללא אחי
מציק $מילן> מן וארי ז 6דומה לק״ו רצתו מכ״ב' ממה
אין .מיהידק מן יסרק וכמו שכן בא ׳היציר סא'זי
מישראל 'ייליף' לס מק׳ו יחדש רהייצוטעצנה יחדי זה
'לאצה לאן .רתמויס וכמ?,א עט״ר מו״ר ארג איא
דיהמת בדברי האפרי ע״פזהיע״ש ומאחי אצן הל6
זלה׳ס 'יציק יראמצא אמי לא תקלל עק רואה רקפיר
'זה שמענו דק״ל יאק מזהירין מן .היין ואיצטלי
לממצא אחללא י יאיה מי שיתה ייזל  Wטצמא
חרא או ג״ש ללמדט איאורא׳הגסראתייא הלוא?
להוייא קללה ואפה׳ג שציר אט למאן •מאז וריך
הבא גבי קללה אחר מישראל ילץ לח בק ו ילא
דכא אלא גל אצלא 'אאר מישראל צל סורך שוצק■
חש לאין מזאירין מן סרק וכעת סן כאסון לא ייצל
גב* אאיא  &Wזה נלע״ד לסל? בעד ר5רי
׳ ״ ,, i
הלן כונתו):
תגאיאתא צפ״י ירכו דיא״א ממצג׳ ^ו״ר מו״י הרע
♦ןיך ראיתי לתמוה אחיי המח״רעצ״שצג>אלא זצו
א־׳א' זינל״א ימר׳ אש״ס סללו יש לצמז׳ר צ״ר רש^
רני' לי דיש הברא לומר רמקלל את החיש
ז״ל 5אנסי׳ במ׳ש דלק ר. ¥לאאואו ופו׳ מקזיצא
וכו׳ גם זא יקשה שכת׳ נראה לי מאן
דצאו וציו ולצי צמרי ע׳׳ד א״ס צאז דליי אמא
נראה ליהלא מלתא כרנאאתאערס בגא׳ רמה לאיש
דצ״ח ע׳ג וה׳ה לימודי א׳ לי׳ה ע׳ב יע״ש) וא״כ
* שכן חרישותו גרמא לו ופרשי ול מתוך שהוא שפל היהיר
אשא דלצניןאמוראאקרי׳צל ק׳וגילוי מלתא מהטס
עליו הנתיב שלא אבווהו ולא תצטצרוהו מעט שנותן
יראמנאלא אפיי'אלא ילא יחלי׳ן אזלי דקדש וכמ״ש
ציתי על לכו ומיצר על שפלותו ע’צ היי יברי דש ו
רא״י ו׳ל דמי גרע טוב מרע ראם לרע דקדש אין
ת מפולשים .כדחיית הרב יל וטעמא טעים והדה
ללאליח לא טייב לעי ואט׳ שהוא צימאש לא'אמטא
גל לא נתן טעם ליצר אמצי הקפידה .סתורה צצל
טא׳ אין עופש? מס •/5א״ס לקללת אי^ דאאריק
החלש עוד ראיתי בעניותי לדק 4צל היום יצריו ויש
ראם
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אות היא

מערכת המ״ם

ראם התודה הקפידה מי שאיע מצטער כרכר כ״ש
המצטער דודאי אקרה התורה חה אינו נקרא ק׳ו
לומר אץ עונשין רק גילוי מלתא הא מיהא התלמוד
נראה דס°ל דיותר חמור חרש משאר כני ארם
ומקום יש לומר דוקא חרש ולא שארי כני אדם וכן
נראה כמי שהת״ב סל הכי .מדכתב אין לי אלא חרש
ולע״ר ראיתי לדקדק בדבר הזה אמאי התלמוד ס״ל
דאין ללמוד מחרש מטעם דשאני חרש וכו׳ אמו
לכעכור היות האיש'בר דעת שומע ומשיה לא הקהיל
התורה על קללתו ובחרש דלאו כר דעת הקפידה
והלא בכל מקום שט חכמים כלשון המשנה חרש
■שוטה וקטן רבעיו שועה• וקטן קאי ולמה גבי חרש
הקפידה התורה על• קללתו והרי התורה אמרה לאתונו איש את עמיתו ודר^ל באונאת דכרים הכקוה

מדבר לא יאמר וכו' והטעם שמצערו באמור לו
דברים הללו וכן אם היו חמרים מבקשים תבואה וכו׳
הרי מציע שהתודה הקפידה שלאי יצער אחר את
תכירו אפילו כדברים בעלמא וא״כ מהיכא תיתי
לדחות ולומר מה לחרש וכו׳ ואס לרע יקיש הקפידה
התורה כל שכן על טוב דקדש . :

וראיתי .׳

זל שם הא
יוסף
לסרב ראש
ז״ך שהקשה על קללת דיין אמאי
אצטרין להזהיר על -הדיין כיק דבכל אדם חייב על
.קללתו ה״ה הדיין ותיק דהוה אמינא יבריק לא
היא חייב מלקות משום דאיכא למימר בשלמא שאר
אדם שאין יכול לנקום על קללתו דאין לו יד וכת
חס רחמנא על צערו ומש״ה חייבו מלקות אכל דיין
שיש לו יד וחוזק כת 'לרדוף ־למי שקלל איתו לא
חס רחמנא על צערו וא״כ המקללו לא יהיה חייב
להבי צריך קרא לחייב על קללתו .ע״כ ועל פי
הדברים הללו אפשר -ליישב אמאי התלמוד ס״ל לדחות
מה לחרש דכהיות שפל כערך שוטה וקטן ואקכח
כידו לנקום ע״י חס רחמנא עליה והזהיר על קללתו
וזמ״ש מה לחרש שחרישותו גרמא לו ופרשי 5ל מתוך
שהוא שפל ומצר על שפלותו והטכה דאין בת בידו
לעשות נקמה משא"כ שאר ב״א דיש להם נח לנקום
מהם ואה״מדאסור אבל לחייט מלקות כחרש הוה
אמינא דלא מהאי טעמא רשאע חיש דרחמנאחס
עליה אבל כקוצר שכלי והשגתי יש לי לדקדק על
הדבר הזה חדא רמהיכא תיתי לומר שדיין איענכלל
כשאר כל אדם מטעם שיש כח בידו לנקום מהמקלל
אותו ולא כן שאר כ״א והרי מלך רגרול כטדו כענין
הנקמה ואזהר רחמנא עליו שכ״כ ונשיא כעמך לא
תאור ומהיכא תיתי דלדיק איט חייב מטעם ריש כת
כידו לנקום ותו דאטו כי אזהר רחמנא לא תקלל
דוקא לפניו והלא ואפי׳ שלא כפניו והוא לא ידע אם בא
אחד וקלל לדיין או לשאר ב״א ועדים שמעו והתרו
כו חייב מלקות ומשכחת לה שמלקין אותו והנקלה
לא ירע מאומה וא״ב איך האמר שטעם אזהרה
הייט מטס דיש נח לנקום דלא מטעם זה אמר ה׳
יתעלה לא תקלל כי אס אפילו כחדריו אסור ועוכר
על לאו :
לפרש לשון הפסיקתא כהכי לא תקלל
חרש מרכה אפילו כר ישראל שאיע
שומעך הטנה דלהכי כתב רחמנא חיש לחייב להמקלל
את תכירו שלא כפניו שהוא כמו חרש ממש שאיט
'שומע ואיט מרבך ק״ו לפניו וככן עדיין לא מצאתי

ואפשר

לעולם

מטח אמאי תלמודא לא מחא ליה למילף קללת שאר
כע ארם מקללת חרש כמ״ש כפקיקתא וגם הת1כ
נראה דס״ל דאין למדין מחרש:

והנה

מצאט-ראיט דלענין מ״ש התודה ונפל שמה
שור או חמור תני תנא ככ״ק דנ״ד ע״א
שור חרש שוטה וקטן חייב ופריך כגמרא הא שיר
פקח פטור א״ר ירמיה לא מכעיא קאמר ל״מ שיר שהוא
פקח רחייב אכל שור חשו״ק אימא חרישיתו גרמא
לו קטעתו גרמא לו ולפטר קמ׳ל וט' ופריך והתמא
נפל לתוט שור כר דעת פטור וט׳ אלא אמר רכא
שור והוא חיש ,וכו' אבל שור והוא פקח פטור מאי
טעמא רכעי ליה עיוני ומהל ע״כ נראה משם ראם
לא היה ברייתא ערוכה -דשור פקח פטור הייט
אומרים לא מבעיא פקח דחיית אלא אפילו חיש שו״ק
דאיכא למימי חרשו' גרמאלו אימא דפטור וא’כ
לכני אדם אמאי לא אמריק לא מכעיא פקח שאסור
בקללו מטעם דגרול -צערו .דשומע הקללה אפי׳ חיש
אימא סך״א שהתורה לא הקפידה עליו לחייט מלקות
קמ״ל דאפי״ה חייב והגם שכענק נפילת השוד ,מקום
יש לומר דמצד עצמו היותו חיש או שו״ק בא לו
• הנזק  -ומפני זה הוה ס״ד לפטיר את בעל הטי אכל
 .בענין הקללה שהתירה-אמרה לא תקלל חיש אין
■ אט יטלין לומר חריטתו גימא לשנאמר לא מכעיא
פקח מש׳ה לא אמריי'ואדרבא אמרי* מה לחרש וט'
עכ׳ז יש לומר בדרך'אתית לא מבעיא פקח שסובל
צער -עד שאמרו הנעלכים;וכו' שומעים וטי עליהםאחר; הכתוב ואהביו וכו' אלא אפילו חיש שאיט
’כ״ככפקח ואין צריך .לומר שיטה וקט; אימא פטור
’ממלקית קמ״ל רגם על חרש שיטה וקטן הקפייה
) התורה ואמר לא תקלל וא'כ לפי ע״ד צריטו אט
■לתת טעם אמאי  ,התלמוד והת״כ ניודי מלומר
כמ״ש הפסיקתא':.
•>  -; ,ר־

וראיתי

לסרב  - -החינוך  -זל פרשת קדושים
קי׳ רל״ט כתב זל שלא לקלל אחר■ מישר׳
כין איש כין אשה ואעפי שאינו שומע הקללה שנא'
לא תקלל חרש ובא הפי' עליו מי שאינו שומע קללקך
יכן תגרם אונקלוק ולשק ספרא אין לי אלא חיש ממין
לרטת כל אדם ת״ל בעמך לא תאור א״ב -למה נאמר
הרש מה חרש שהוא מיוחד שהוא בחיים וט׳ע״כ ואט
עני אחיי המח״ר ק״ל ע״ד חדא אחר שצריך להביא לר'
הספרא לרק דמה חרש שהוא בחיים יצא המקלל את
המת אמאי הביא לשח הפסיקתא דיליף כל ארס
מחרש לכד ופליגא .את כ דלא יליף כ״א מחיש כי
אס כעמך לא תאור יתו דמה ראה לחלוק ע״ד התוס׳
דסברי דמאב יחיש או מנשיא וחיש דכהכרע לפי
תלמודא ריק כן צריך להיות שהת"כדאמר דכעמך לא
תאור לא הובאה כגמ' רק מכנק אב והא גרמא
להר להתיס׳ ־ זל לומר כמ״ש כשטעויז קללת חכרו
מלא תקלל חיש הייט מכ״א ואס דעתו לכתוב
כדעת רטט זל שתפס קרא כךכתיב לא תקלל לקללת
חברו לא היה להביא גם הספרא רפלגןכהרייסו
ורבי' _ 1ל הביא לדין המקלל את המת דפטור ומרן.
הק'? ,ל כתכ דמההיא דפר' הנחנקין למד ע״ק וגס
היה .יכול
כת״ב ע״ש וא״כ הרכ ?ל שפיר
להביא דק המקלל את המת מכלי שיניא לישנא
יספרא אחר שפליג עם הפסיקתא והסמ״ג זל לאוק ריב
כתב והביא להא פסיקתא כזה הלשון וכן הזהירה

התות;
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ןאוצר_החכמהז

אות היא

מערכת המים

התירה שלא לקלל אחר מישראל הכשרים שנא׳ לא
תקלל חרש •־ ולמה " •־נאחר• חרש שאפילו ,זה
..׳שאיט שומע י ולא נצטער ,־כקללה לוקה על■ קללתו
ותניא וכו׳ וכא"כ ימה חרש מיוחד בקיים אף שהוא
בחיים יצא המקלל את המת שהוא פטור ע״כהרי
הלכ כחר •להכיא הפסיקתא והביא להת״כ לרין
המקלל את המת ולא בתב־כמ״ש הרא*ה י׳״ל ׳ולשון
סיפרא אין -לי אלא וכו' ומן הסתם ודאי י שדעתו
לפסוק הלכה רמחרש 'לכי ילפ«ן לקללת חברו
ובפשט לישצא •דתלמודא דאמר-מלא תקלל חדש הלא
כהתיס! ז״ל שכקט שמכנק אב וחרש נפק• וא״ב גם
הרב החיטך ז״ל שהביא י לאפסיקתא־ בתחילת-דבריו
מאי נפקא -מינה להביא-לשון קיפרא להורות דפליגי
ולא כן׳ דרכו לדך הקד-ש במקו׳ אחרים-להביא ב*
אם מאי שהוא הלכה *בעת■' כקוצר■השגתי הן בעון
דלא'ירעתי-טעם :׳ ך3 ;..־;■׳-.;.
 □JJיעל ססמ״ג זל ראיתי בעניותי -להק׳ עליוי
■■ .t־" י אחרי' המח“ר;.שנראה; שדעתו 'ניחא ;ליה
טפי למילף כדין המקלל חבירו מחרש בפסיקתא ולא^־
כברייתא דת״ברלמרו .צלבעמן לא תאור-מדלא הביאה
ואמאי ״מחא ליה  .כדין■  -המקלל את ׳ המת; להביא
הברייתא והרי" ש׳פיר ; אוה מצי למילף '■להא מילתא
ממאיידאיתא כפרהמחנקין דפ״ה ע״ב ועיין למוץ
הק׳ ?ל שהביאה טל־ -רלרי רביס ־ו׳ל י להברייחא וגם
כההיא י דפרק הנחנקין ובודאי • שכונתו של רבינו ז״ל
שפסק^ד*ינ\ ׳ברברי הפסיקתא ג;6לו*ן'■'המקללת יאה
המת יליף״בהברת .התלמוד -והביא גס להבי־ייתא
להגיד ולומר שהך־דינא' מלתא פסיקתא וליפא-מאן■ ■
דפליג ואה״כי רסיבר ;יביט׳ ז״ל■לקבוע׳הלכא ’ממאי
דאיתאבגמ׳ ולא ממ״ש ־בת״ב דחרשאתא ללמדנו*‘
יאסור לקלל שום 'אחד מישראל ואין-להקשית למה
נאמר חדש וא״כ״הדב״ק לע״ד אמאי רטטהיסמ/
 .ז״ל הביא ותניא בת״ב למה נאמר חיש :
למין החבי״בול בס׳דיגא דחיי שכת'
על  -דברי רבים הסמ״ג ז״ל שדעתם
להביא קרא דלא תקלל חיש לאו דלא ס״ל כהתי־ס'
ז״ל שכתבו דמבטן אב וחרש נפיק כי אם דה״כ
ס״ל וטנקרהוא לדבר בקצר אמק ע״ר שאמרו בגמ'
ואהני לן הבנק אב ־לגלויי דחרש דאמר רחמנא לאו
מקא אלא .ה״ה כל אדם ועל מה שכתב הסמ״ג
ולמה נאמר חיש כתתו ביק דהכניק אב גלי לן
דלא תקלל חרש לאו דוקא אלא ה״ה כל ארם נימא לא
תקלל אדם ואין אט יטלין לומר דניתי נשיא ודיין
מק״ו דחבירו דרחמנא כעי דלילקי אדיין ונשיא ואי
מק״ו אין עונשין מן הדין אלא הבונה לומר דלכתוב
קיא דדיין ,ונשיא ולכתוב קרא לא תקלל ע״ב ואחרי
קמח״ר מעפ"ר אט תמיה על מ״ש ראם הכתוב
היה אומר לא תקלל אדן! עדיין צריכים אט שהכתוב
אמור יאמר לא תקלל דיין וצא תקלל נשיא כדי
שילקה על קללתו דאם אט למדין מק״ו רחכידו איט
לוקה דאק עונשין מה״ד והרי אם הכתוב היה אומר
צא תקלל אדם לא היה הדבר צריך ללמד דאסור לקלל דיין
ונשיא מק״ו דככלל אדם הם דאטומפני גדולתם גרמא
־•׳

(ראיתי

להם שיצאו מכלל אדם עד שנדון הדבר מק״ו ולא היו

חייכין מלקוח מטעם דאק .עונשין מה״ד עם שהכתוב
היה אומר לא תקלל ארס עדיין לדיין ונשיא צשילקת
המקלל אותם כעיכן קרא ־•

 -לעיל□

מו

(א(לי;

אפשר שטנתו/לעטן שילקה ב׳־'מל.קיות׳
אחי על *קללת אדם כשאר י  .כלי אדם ft׳'
.
על כבור-דייטתו:'.רמק׳ר״אייב שתים;ע״ל מ׳ש'לי?
לשכינה י״ד ,יום ומטעם אין עונשין מל׳ד ^מלקק
אותו ולןה׳ כהכרע ציין* הכתוב להיהיר כפרטית על
דיין ונשיא ולעולם רמלקית אחי מלקק איתו כצי'
מ״ו ■דככלל־ אדם ובן פי ,רכיט ז״ל המקלל את הדיין
לוקה שתים ('7ועיין להסמ׳ק כסי׳ קנ־נ שבקב ח״ל
שלאיילקלל חיש דכתיב לא תקלל חיש וכתיב־ינשיא׳
בעמך.לא’ת$ר וילפי׳נן מפנק אב מחרס ונשיא
אזהרה' שלא י לקלל' אחד מישראל' ע״כ יע״ש וכספר
הסמ״ק תנ״מ עם הגהות״ חלשות דמ״מ ,ע״כ ־ פרט
ופרט בתי' הבאות וילפינן ילכ״א מחרש ־ונשיא בנה
אצלד ציק כמס׳ ,שטנט־ת דל״יז וזו־סיא שקשה נ^ר
הסמ״ק' ז״ל דמהיכן יצא' לו סל ־.כי האי מילתא י
דמחרש ונשיא אנו למיק קללת אחד מישראל רכל כי'
האי לא ■ חזיינא לא כדברי ,הש״ס ו,לא ברברי הכדייקא
ית״כ-ולא בדברי הפסיקתא ^וכאמוי ומדובר וכמין
אב כי האייאיבא ■למפדך־ שכן משונים ־וכמו דאיקא'
האם בסכהדרק 'ומה״ט כאט ׳התיס' ז׳ל שם בר׳״ה
מאי לא תקלל דמקלל חבירו גקנרינן או מאב
ונשיא■ או מאב .וחרש דליכא למיפרך ■ שכן משןט9
דאביר אינו' משונה וכו' וא?ב־•איך' כתב הסמ״ק ז״ל ־
וילפיק מב״א  .וחרש וט' דהרי הפירכא קבואית,
וביותר יגדל הקימה עמ״מ הן הראנו רהט איתאז

במה' ,שבונטתדוהתם ׳לא חזינא כי;י6י סימנא כמו
שיראה הרואה ועיין להגאון הרא״ם זל בס' קלושים'
ר״ה לא; תקלל חיש מ״ש ע״ד מי שגדולהדמכ״ן'
זל י׳ע״ש יעיין •לעט״ר :מוה״ר יבין* ■ חסידא זלל׳ם
פס׳ לב ׳מטן בה^-ממרים י' יכ״א *ע״ב שעמל*
מתמיה כבעין זה ע״ד הדיטכ״א והרב״ץז״ל במק׳
מציעא כמ ש הרואה יע ש) •

□׳ה מקלל

עצמו פסק הר״מ זל .פכ״ז
מהל' סנסללק ה״ג וזל המקלל י
לעצמו לוקה כמי שקלל אחרים שנאמר ,השמד לן
ושמור נפשך מאד פן תשכח וט׳ ע״כ דברי רבי׳
זל אלו ראיתי בעטותי להבק אמאי בקב במישקלל
י אקרים אקר שמכיא כתוב ומפורש דאקוד לקלל
עצמו'והכי איתא כהדייא □פ׳ שטעת העדות דל״ר
ע״א מקלל עצמו וט׳ דכתיב השמר לך ושמור
נפשך מאד וכרר״א וט' כל מקום שנאמר השמר
פן ואל איט אלא ל״ת ואם כן שפיר הוה מצי
לכתוב •סתם המקלל עצמו לוקה :
יהיס טנת רביט ז״ל לכתוב הט
■ לרמוז מ״ש התיס׳ זל שם בד״ה
ושמור נפשך ו1ל ויל ראי לא דאשפחנא אכיו לא
הוה גמריק כעצמו מה שלא מציט' שאקוד בחכירו
ע״ב וזהו טנין רטט שכ׳ המקלל עצמו לוקה כמי
שקלל אחרים רלהיוין דמצינו ראסור לקלל אחרים
 היינו טעמא ראקור לקלל עצמו 1להרב נר׳מצוהז״ל דקל׳א ע״ב שהביא
דכרי הר״מ זל הללו וכאב וזל ומ״ש
? Sל המקלל עצמו וט׳ דע שהסמ״ג ז״ל בלאוק
׳ רי״ב מנה למטה כפט עצמה והרמב״ם זל לא
מנה מטה זו כמ״ש הרב פ״ד וגם הרב החבי״ב זל
בלאוין ריב כתכ שחר״מ 'ז״ל ׳ לא מנה ולא ירעיד

(אפשר

.וראיתי
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לחה

אות היא

כ^רבת המ״ם
1הו רמרברי
מקלל

לממ׳גהא אעריגן ב5מן קבועק ■הערוק
עצמו  . ps..שנאמר השמה •■וכו׳' ובל מקום שנאמר
םן 1ולאינו אלא3,ת ־,',גאנכייללאלירעתי -למה-הוארך
להשיא ..הא •רל £יכו׳ י ■;והלא■ •אזהרה הלזו •הביא
ר׳ גופיה 4ס&',וא .וכל׳,.ועמן הוה •לוה ■לקקטק
לל מבכיי' מלמו למאסר '׳ ה?ת«.','5נק^ל ;•!עאמג
לוקה2ק מכאוב;קשנמ־;ולו> לפי"מה•שה?י?»^ט
כמגרש  Mרפעיקר  -א-יט ׳לבל .,לגלוה ■שנתרבו :כה
הכתוכע□ובו ;לא פמנל אות© ללא אסק הלא ינקנפלו
תלאוק אלא' להשלים' ,דין המצג© .גני' -ו׳זכא ;קובר
ל/דלא נאמר לאו זה -ראשמר^-אלא להבליסהגן
המלגה _ליא/תקלל סרק .אמגימ^מ^ל 'אחרים׳גחוצהך
תשמר ■לך לגלאי 'רגם ׳מקלל  .־מלמו ^,בלל 'איקור «-ז
,וסט קגתבאל גלדברי ,ר' ^כמממיו ■המקלל ■■עצמי

כפו^/מקלל^אחרגם ׳^^5נר;^שקד>^,שמ{ר ׳נפשך
מאד; .ולכאורה ,נראה' קשפת גקה' קסיט׳רי .כאגמנע
•המקלל׳ מלעג .לוקה' קקאמא-השמר• .אלא השמיענו
נלכנט ,ה5הב;רמקלל ,עצמג-״המ ׳הגא ■ ככלל׳לאג
דמקלל .אסכים .והביא' ר-איה'^:מ^ש :־■השמר-לך ד׳אתא
לגלגיי ..מה' ,במד בכלל ׳לא-.׳תקלל'..חרש-גזה<.האה.לו
^פשוטי דמעעס .זה לא ~מצה..ר-׳׳למציה<-פקי:עצמ
■דככלל לא תקלל גסבורו, .היא טקטי אשמע •• לישגא
דאקה המקלל עצמו מזכירו עגבר בלא .תקלל עכ״ר־
--..׳.......׳..׳,.
—.נ'5ש.:
ה׳עס״׳ר ראיתי בעןיגאי׳איל״ר ע/׳ר מובא.
, j/האט; ׳כ -זל אמאי עאעזרא • עמ״ש. .לקרן
■הקשה' מדברי מצמר •מו׳בם אנכי ■לא 1ימאי אמאי
.מאך .!£לא?הכיא.לר^כ;מ$׳ל זל־&כפרקוק&ה לל
זל הסי שמבכרך •מצית ^כ׳יזל באזהרה< .יא ■היא
:שהקקג׳ע גל סי /ריב פאב ■מהירה^ומז-״שלא לקלל
עצמו .ופו ,גהר-מ לא הזכ-ירה■ אזהרה זו -.ובא ניף
פר ,כ> מ©'■סנהדרין-כתב סקנהלל עצמו לוקה כמי
שמקלל אחרים של וכי' ע״כ עש הנה שהתנא זל
הקשה לו .הכי והניסו .כתימא ולפי דעתו שהדבר
פשוט רטוב טעם גדעת  pלרכיט זל שלא למטת
לאו זה כענק המצות הרמי .קשה להתנא אין הניח
דברי ר׳ בקושי והייחל ך,ימא שנראה מדנריג ■ שראק
©"■ד' התנא הנלו-שהרי-כסכדעשהסע"-גי-זל ובו׳ וסר׳
כמזל לא ימבה מצוה זו ובמ״ש הרב •פ״ד זל<כ©כודאי רעל לשון”.זה כתה־ הכי וגס כן-אמאי-סעצי
עין .מהא מלתאעמה גם .שבא ליישב דכדילזל
יהיה לו להתמיה על הרב הקל  Xדלא תירן •*■•;■־
ראותי. .בעניותי ■לדק' ■על ■,׳תידוט שפשוט .׳^
ו
הוא בעמיו .ולי הדל נר דאין לתרז-הכי ולומר
שרבי' ■ Xל׳ל דמקלל •עצמי אוקיה בכלל לאו דליא
תקלל חרש והשמרלך הוצרך לגלוי גנו׳ח־אדמאחר
■ דעמ׳ אקמר בהיד«א מקלטעצמו מסין שנא׳השער
 ,לךוט׳נראהבפשיטוח דקנהבא מפיק לה עד דטצקי
להביא הא רר״א דבל  -מקו© של השמד •ט יאלאיע
 :אלא ל״ת ..

ד

והו

דעדמן ■לא אתמר-בגמ׳ מקלל הטש מניין
.וא׳ה מרסקריס תלמגדא להביא קרא ימ״כת״ב
לתדלל ?.נצחו משמע כהידייא דק״ל דההאי קרא י
כפקא ליה ראם איתאימלא תקלל הרש נפקא נם
למקלל עצמו וכתיב הדר רהשמר לך אי©׳ אלא לגלוו ׳
היה לתלמוד לאקרועי תקלל -חכיט למקלל• עצמי
 ■ £כרי 1משם׳טכ<׳ונ1זן ?מ״ש הדא א•אה״ח ;1234567

 .דיקילם
הקיא'• Xש& •נראה להרייא־רס^ •

•רהשמר לך ושמגר ;כפקך-אתא ללאו בפרטות

על המקלל •-עצמו -שמרי קפייא ׳ליה ■אעאי בסנהד׳ין
החיק לאשטחי אזהרה למקלל־אכיו מנשיא הייקוסרס
לגמר ממקלל עצמו ע'•©־ .ואם איתא •.ד«?ןלל מצבנו
בכק מחרס׳ מאי קשייא •ליה "הרי 'ימחיש •מק מקלל
עצמו'ממיגסףג«ר■ לאכירב© ©©בחריץ דיה מאי ■לא
תקלל כתבו,הפי ע׳צש*אין ־^מר .׳דאח׳ב והתיש' ■יל
הב-ה?י\-גלא קן ׳«יעאיכי ^■/רילפעא ־ מיימטא
דש״ס •ליכא למיקנר הכי ד וקו :דלפי יט׳יי מקלל
עצמובלול-בלא-תקללתרש-יהתמר ■לן אתא ■לגלוי
רגם ■מקלל  .׳עצמו ,פאוסגר '•*:5ז<מ$א! לפי•יה דלא
תקלל-מקש-.בעשה״לאו:׳סככללוח/שבןז<תב־רבי/י״ל

איי

שם •־■בשורש ^•■כי לאו ט^כ-ללית -היא ׳:,דאתי •
היה^רי• • או£-לת ■מחד .-לאג^-נוך״׳אמד־-שם  -וגפ״ב
לפסחים אמר א5יי:אכל׳ ■נא :לוקה שתיים וט׳ כי
קיא -ס^אק שלוקק-על ־לאו-שםכל^ת^׳טגא״ט־אש
ממן ►ק<3ט ׳א״ד׳מקלל.׳עצחו-נפיק מלא ►תקלל חרש
יאי< דקיה״שלא-ילקה^:ן^|אתריה־-וה^ל'עצמו
ולא׳תפן '^(■:׳פי׳^ס שמה®■ :לוקק.הע?ואר -׳כפ'~וח
וכק׳״המ^״מצוה;^ -׳ועל-־^י דחכומ׳-הריטב'^
זל ,כהי׳ לשטעו׳ על/יהא חמקל-4עצמו^יןזלהקש<מ

זת׳?¥״ש־£גס'<:שךז^?ע^{5מ^^ל •זזנזטדא ■ליס
לבענה •הפבי ;•עצמה ׳נ«זנל:ב^?יו;׳מה .ס5תב רגייל^
ההקלל-ע^ו במי^ק^חהריסדחדט־רכשם-רבקללת
אחריטקייבא?ג'>שאן בי-עע^ה״ה ■מקללמצתובמס
לע^קיבי הזה ,קשה בעיני.:ממי אשר יעלה בדעתו
ד«ע<«;■/שאין בג•.מעשה ל<׳אלקס .אסר דמקלל
^פה^יקה-ס^עצעוב

לא

׳לע״ר לדיא הדבר ששה  -דברט • שרטט.
&1
•• ׳ ;־«.-. .ל ׳כתג הבי ■לפי ■מ״מ סיזוה’?ל ד«ןדת.
דמציט  -קרא :לסירייא במקלל׳אחתים ריטלין אנג לדמר
דמקלל .עצמו חלב גהנה קברא ־■סליי שפס'הרב זל בד,
רבי' ניאהלע״ר לאסר אותה ולקיימה ל׳רנל׳י דקבימן
ליה שהשוכח• דבר-אחד ממשנתו עובר בג׳ לאוין

כראיקא במנחות "א״ה.ילקינ 4כל־ השוכח רכד מחד
ממס' עובר מלאן• שנא'השמד לך*.שמר נפשך ■מאד
פן .תשכח אה׳^טפל •תשמר ■פן ;ואל יזיט הלא ל’ת
רבינא אמר השמד ופן ב׳ לאוון רכב״י אמר נע׳
לאוין .קנא׳סשמר לך ושצזור נפשן מאד .פן תשעת ע״כ
ואם בן ,לקכריז -ינכ״י ;דה״ל רכל ■הכתוב כפסוק
אתא:לשוכח-דבר אאד ממשנתו א״נ מקלל מצמד
מנ״ל; שבגע׳ הפא בשביעות :מפיק מהך קרא דהשמר
לך ולריש לקיש גליכינא רק"ל לאיכר עוכר עE&S 7
ניתא ■רקטרא לחי דחר מהנס׳ אתאלמי^ל עצמו א
לרנב״י • דעובר :בב/אם כן לא אייתר ל? למקלל מצמד
וצריך לומר המקלל עצמו כליל בלאו דלא תקלל
חרש רעצמו גהלל האריס ולא בזני קרא אלא דבם
זה לא פדירא לי־מלתא אם ישכתבידיט לומ׳ העי אע^
לרנכ"י •ען מעשהל״ת חיש לאו שבכללות וסר׳/ץ לאוקי׳
סטה •רגג"-י דלא בסלגתא רעל לאו שבכללות לוקס
רלומי שלא ילקה המקלל אפרים ־ או עצמו נס כן
אי© קברא ואס  pקשה לרכב"? מעתה מקלל עצמו
 .רמייב מגא לוה 1
 . HUllסוית לעע״׳ר מוה"יהק״ל ^״•Vwao
•א״ביק^ע״א שעערעלזה דרנגידסטחא
ליה שהשיכח דבר אקר  xwבמפר מ ,לאוין אזהי־ה
למקלצ
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אות היא

מערכת המ״ם

למקלל עצמו מנ״ל וחכי אמר מר והלל ליישב דלרנבי
ה״ל דמקלל עצמו אתי כמה הצד דקללת אב וקללת
ודיק נשיא וחרש ועל דיך שאמרו כסנהד' יה״ו וע״ש
כתוס׳ ובסוגיין דשבועוק עכ״ל ומהנראה שדברי©
אלו שכתב ועיק בתיה׳ ?ל יכו׳ היינו שאייתי בידי©
ראיה לדבריו דשפיר יכולין אנו לומר דמק& עצמר
חייב נלמד כמה הצד דהכי הוקשה להתוס■ זל אמא4
י ׳ אביו לא גמריק מעצמו וחרש יל׳ה עצמו • - :
המח״ר תמהני עליו דלפי דבריו אלד
הקדושים יש להקשות להתיק' זל אמאי
•אוצרהחכמה*■
לא ק״ל הך דלא לכתוב קרא להמקלל עצמו ונגמר
כמה הצד כמ״ש הוא ול ובע״כ צדיפץ אנו לומר
דאין עצמו נגמר במה הצד דאיכא למפיץ אמעו
להעי לא ק״ל ונגמר עצמו והפירכא ככר כתפו©
התום ,זל שם בסנהדרין ר״ה במר הדש מחול וכו*
ראי מק״ו וכו׳ איכא למפיץ מה לבשר■ ודם שכן
דואגים ומתביישים בכן ע״כ הנה שכתבו דאין לעשות
ק״ו • לשכינה מפשר ודם מעעם דאיכא למפרץ הט
ה״ה דאון לומד נגמר מקלל עצמו מנשיא ודיין ואביו
וחיש דאיכא למפיץ מה לאחרים שק דואגים ומתכיישין

לאחרי

משא״כ  wivיאיכי ייאג• מלי קללת '?בצמו והיפי
מצי ׳ למילף קללת עצמו מאתרים וכבר ראיתי ש©
לקרב ?ל שנרגש דאיכא למפרץ מה למה הצד השום
שק אתה מצווה־ על הכאתם משא״כ עצמו דאדם
רשאי לחבול בעצמו ריש לומר דרנבי סבירא ליה
דאין י אדם רשאי לחבול כעצמו וכו׳ ע״כ ‘-ואחרי
המח ראי ■להא יש להשיב לזה י מה יש להשיב דלכ׳ע
פרכינן י מהי למה הצדי השוה שהן דואגים ומתכיישק
ומש״היודאי שהתיס'־ זל ■לא־ק״ל עמר מקלל עצמו.
כמו שהקשה־ על־ אביו והן אמת שגס לוה יש להשיב
חרש יוכיח שאינו דואג ומתבייש ועם כל והאמרת
'תורה ,לא תקלל חרש׳ וה״ה עצמו עם שאינו כל כץ
פירכאיעןדחרש נמי פשמכיישק איתי בפניו ודאי
דמצעער .אכל רש״י זל שם ככר כתב דפירכאכל

־ דהוא פרכיק י:
עדיין איכא למפרץ דאין'ללמוד מקלל
'/־ ־עצמו ׳מחרש ונשיא ודיין בהיות שאן.
אחדים ואתה ׳מצווה עליהם :שלא לביישם משא״כ
עצמו דרשאי לבייש עצמו ובהא ליכא פלוגתא ללכ״ע
רשאי ־אדם לבייש את יעצמו והכי איתאבפ׳ החובל
רצ״א ע״ב הכי קאמר ליה לא מבעייא טשת רארם
רשאו לבייש את עצמו אלא אפילו חבלה דאק ארם
רשאי לחטל בעצמו אחרים שחבלו טחייבק וט׳אלא
תנאי היא דאיכא למ״ר אין אדם רשאי ואיכא למ״ד
ארס רשאי :וט' הרי .לענק חבלה איכא פלוגתא אבל
לענק־ ביוש ליכא פלוגתא ואם נן אוץ אנו יטלין
ללמוד עצמו מאחרים ואחרי התאבקי בעפרות רגליו
תמהני עליו דלאחר שהרגיש :דאיכא למפרץ ואייתי
בידיה ההיא דפ׳ החובל אין לא זכר שר דשם נאמר
דכיוש־טלי עלמא מודו דארס רשאי לבייש את עצמו
משא״כ' לאחרים והיא י היא מה שכתב איהו גופיה
מה להצר השוה שכן אתה מצווה על הכאתם והיותר
תימא דאשתמיע מיניה דמני״ר דברי הרב ח״הזלשם
כסנהייק שכתב על דבלי התוס׳ זל דמשום הץ פרנא
לא אמרו נילף מקלל עצמו במה הצד כמ״ש כאביו עיש
ומעתה לפי זה צריכין אנו לבקש מהיכן גמר

ואולם

רנב״י מקלל עצמו שיהא חייב ואפשר

כד

תורם

מז

לומר רגמר מפן אחר האמור • כהן קרא דהשמרלץ■
ושמור• נפשך מאד פן תשבח את הדברים אשר ראו
עיכיץ ופן יסורו מלבכן וט׳ והרי רנכ״י דקאמר•
עובי בג' לאוין היינו מטם דהשמר ופן וט׳ ועל
פן •האחר אמאי לא אמר דעובר בל לאיק והכי
קשייא ליה למהיש״א זל בח׳א שם במנחות אמאי
לא קאמר כל לאוין ולכן אני אומר דאולי׳ דעתו
דלא קאמר עובר בל לאוין טיט רבעי ליה למקלל ,
עצמו:
להרב חק נתן זל בחי' על מנחות
שהקשה קושייא וו ותיק ברוחק רפן
יסירו לא אתי לאזאורי אלא דאתא לפרש באמו
אמיתי רעוכר קג' לארין כמי שמסירה מלבו והכי
קאמר קרא וט' ’ ואחרי המחי״ר תמהני עליודלמת
דחק עצמי לתק הכי■ אחר דמקום יש לנו לפן
האחרון שרנב״י כעי ליה לאזהרת מקלל עצמו ועל
הדרך שכתב מרן החבי״ב זל לרבינא מישטם אנחנו
לרנכ״י וגם זה מן התימה למהיש״א זל דלא תיק
להן חירוצא דלע״ץ נראה ברור ופטע עור יל״ד
עליה דמוהרש״א זל שכתב להא קו׳ בלשק קצת קשת
ע״ש דלפי חכמת עיונו נראה שאינו כ״כ מן הקושי
ועז נקיע בלישניה ק״ק ואמאי והרי הכלל הוא
השמד פן ואל אינו אלא ל״ת ומהבק פן הראשון לב‘;

וראיתי

לאת

זה ראתה עיני ליש״ל החיטרו עלהסמ״ג
זל לאוין י״ג שכתבול~ ובפרק שתי הלחם
•  .אמרינן שעובר בב׳ לאוק ומלת השמד אינו
הא ללאו זה אלא שלא יקלל את עצמו כדלקמן הי".
ריב דלטן טמור אינו בא כלל ללאו זה רק שהוא
מתטיב כנפט וכל תן הכתיב כאן הם השני לאוק
עכ״ל הנה מטאר דעת יש״ל ז״ל שנה ופירש דעת
ההמ״ג זל והייני הכרת רטנאעל ב׳ פטם האמורים
כקרא ואם כן קשה עוכא לרנב״י ר-לא ה״ל הכי.
שהרי קא חטב ג' לאוי היה לו לחטב ד׳ לאוין■
ולפי מ״ש אנכי התולעת נתיישב שפיר סברת רנב״י
וגם זה מן התימה לעע״ר מק החכי״ב זל רלא
אסק ארעתיה להלין הכי כמו שכתב רש״ל זל מה
גם שכבר עלה׳ ,בדעתו רעת עליק שתיבת ושמור,
לא אתא ללאו כדברי רשי זל והיה לו לעשותו תי' אחר
ועשה אותו כ' תירוצים ופן הב' לא הזכירו ואישתמיט
דברי רש״ל ז״ל והוא הלא אחר שחיבורו
מיטה
הוא על הקמ״ג ז״ל ושם נאמר תירוצו וגס על
עט״ר מוה״ר חק״ל זל יש להפליא כנז' ולהכרת
ריש לקיש רלא חטב רק לאו אחד צריכק אנו
לרחוק ולוחי שדעתו כמו שתיק הרב חק נתן זל
לפן הל לא אתא ללאו וגם ושמור וככתוב ביש״ל
ובמק החט״ב זל וכזה נתיישב שפיר דעת ׳טלם
ריש י לקיש ורטנא ורנב״י ואם כן לדכרי הכל מקלל
עצמו חייב כמ"ש וזה מן התימה לעע״ר מוה״ד חק״ל
זל דלא זכר שר לפן הל האמור בקרא דגם הוא
נחשב ללאו אחר וכמו שכתב מוהיש א ו״ל ומה גם
שתירק זה ממש תיק הוא ?ל למאי דקא מקשה
הרב יר מלאכי זל לריש לקיש רול ומן הבאר תשו'
מוצאת למה שהקשה הרב י״מ ז״ל סי׳ קצ״ח כהן
קוגייא דמנטת דביומא ד״פ אמריק לריש לקיש נפישי
לאוי ש״מ דאה בענק אתר כתיב השמר ופן תיי
לאוי נינתו ואין בכאן אמר ריש לקיש דעובר בלאן׳
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אות היא

מערכת הפרם

אחד טון לכתיב השחר ופן והרפר צריך תלמוד ואחרי
המח׳ל הא לא קשייא דהכא שאט דהשמר לך אתי
למקלל עצמו ושוכח מפן תשכח ועל פי זה אתי שפיר
לכרי ססמ״ג זל לאוק יג שכתב דשוכח עובר כל
לאדן וקשה מאי חיית דאי לריש יתור הא ג׳ כתיבי
השמר ושמור ופן תשכח אן למ״ש הוכרח לפסוח
כלצינא ראי״ל כשבו' דאד מאני יתורי אתי למקלל
עצמו כעש צלאדן ריב אם כן פשו לאו חרי לארי
עכ״ל ע״ש • ולפי ע״ד אתרי המח״ל תמהני עליו
איך לא שת לכו על פן הב׳ אחר שכתב הא ג׳ כתי׳
השמד ושמור ופן ע״ב והרי עוד עדיין יש פן אחר
ואמאי רנכ״י לא אמר א5בע במ״ש הרב ח״א ?ל
וגם אחר דנחית ג'כ לישב קושיה הרב יד מלאכי זל
שריש לקיש כעי ליה למחלל עצמו גסהךפירוקא
גופא לימא ליס מר 'לדנב* צמ״ש למפן הב' יליף
 .למקלל עצמו:
"•*5*5
 *Wראיתי לתמוה עליו אחרי המח״ר על מ״ש
ועל פי זה אתי 'שפיר דברי הסמ״ג ז״ל
שכתב לשוכח עוכר בב' לאדן וכו׳ איך נעלם מיטה
עינא לשפיר חזי לד' מרן החבי״ב זל בס׳ דינא דתיי
לאדן י״ג דיו״ר ע״ב ו?ל ובפר׳ שאי הלחם וכו׳ דלנב׳זי
אמר שעובר בג' לארק והרב המחבר 'לא כתב שעובר
בג׳ לאות וכו' א״נ ס״ל להרב המחבר לרכבי דאמר
לעוכר בג׳ פליג א״ר ינאי שאמר בפ״ב לשבועות
דושמור מישך אחא לאזהרה שלא יקלל עצמו וצמ״ש
הרב המחבר בלאוין רי״ב וכיון דרנכ״י פליג א״ר
ינאי נקעיק כר׳ 'ינאי להא רבינא ראמר בצד׳ שתי
הלאם שאינו עוכר אלא משום ב' לאדן ולא ־מציה
ושמור נפשן האי• כר׳ ינאי ע״ב הרי-דברי -הרם
זל־א׳לו איאק יעצמו שתירק הוא !אחלי אמח״ר יגדל
התימה שהלב ל •מלאכי• זל• ש 6בסי׳ קצ״ח הביא
לחרב דיכא דתיי זל להך מלתא שכן כתב הרי לך
כפי׳ דלרצינא 'ולנצ״י וצו' חשביק להשמר ופן לתרי
לאד וט׳'וכ״צ אסמ״נ לאדן י״ג והעעם שלא אמר
שעובר בג׳ 'ע״ש כס׳ דינא -לחיי עכ״ל גם להרב
יד ימצאני זלתמהט עליו אחרסמח״ר דלאחרהימן
שס כס' 'דיכא 'דחיי וראה וידע שנתן שעם למאי
דפירש הסמ״ג• זל אין אחד כל אלו כאב בחתימת
דבריו ואילצה צא קשיא לי טובא וט׳ ולדידי המך
סדכר צריך תלמוד שע^י אהיא 'לשבועוא מתוא הא
רד״ל וצמ״ש יעט״ר מוליכו 'הרב חק׳ל זל גם להרה
מוהל״א הכהן ?ל'הובא שש צא׳ י״ע זל לאה לאיתי דאין
עצמו לאק'להן קושיא עפ*י לכרי .מוהרש״אכח״א
דר׳ל כעי לאי אאר לאוכח:פירו׳ המשנה ולאו אחל
לשוכח גסהמשנה וכהציאשר'לס״ל ילאו שאץ צו
מעשה לקין עליו וט׳ ע״ש דאמאי דחק אנפשיה
נ״ב 'לומר שמתחייב נעשה צמו לאתה רבעי לאו כפני
עצמו ותלי יש כידיצו סוגייא מפורשת ילאו אחל
כעיק למקלל עצמו ולוקה צבליי אליבא דכ״ע ובזה
מתישב שפיל הא דר״ל :
v
 *lljftיש תימס עליו אחלי המח׳ל שעפ״י דבי*
מוהרש״א זל תיק לה אמאי לא השגיא

כדבריו יעוד שצאב אמאירצב״י לא חשיב תרתי פן
בהאי קיא תשכח ופן יסירו ע״ב דלע^ז עדיין חישית
הלב י״מ?ל במקומה עואיא לאס איתא לר׳ע ה״ל
א׳פיצו והשמל ופן אמיני אהדדי הד קרי לאד אט׳
דכעי אתל למתחייב בנפלה'תלי יש עולקאמור

לעולם

כקרא עור יש לתמוה עליו אחרי המא׳ר שתירק
זה שתיק מוא  M.הלא הוא גם כס׳ דיצא דחיי

ודלא טיתיה שהנס הוא? .ל כתב למתחייב נפשו
כעי לאו ע״שומרן סחבי״ב זלשם על דבליהסמ״ג
זל שמנח ב' לאדן .סכי ־אמר מר מפט שסובר רושמור
כאשך לא אקא ללאו ל אלא .לומר  .שישמור נפשו
שאם שוכח .ר אחל ממשנתו מעלת עליו הנתיב
כאילו מתחייב כנפשו ,וכלתק במה' אטת ע״ב הרי
הרב זל כתב לצריך למתחייב  .כנפשו תר מהטולאו
לא מקלי ממצא הוא יל חלוק בהא רלדידיה הוי
.לאו,גמור נ ..
,
לאיתי עוד צענו״ר מוה״ר חק״ל ?.ל רמי
ומאשי ,צרכינו אטורוהחינוך ולרביע זל
שהשמיטו להא לשוכח דבר אחר ממשנתו לעוכ
על לאו ;לצמה  .עשו. ,כדבר ■קה ע״ש וסלי על רביע
זל כבר עמד מרן .החמ״ב  Mשם בדינא דקי ו׳זל
הפורש-מן 'התורה גס הסמ״ק ?צ מגאה והרמב״ם ?ל
לא מנאה ולא ידעתי למה ובו :ולא ראיתי לאחד
שהליט עליו טח ואיך
המחזיקים דכרי ־סרמב״ם
• :
אשתמיט• ..
: .
,
' Wראיתי לדקוקע״ד אחרי המח״ר במ״ס זל
ב  .ופקק הסמג ?,ל לאק י׳ג כרבינא לעובד
פב' לאדן וכ׳יפי הדא"ה ?:ל -בס' ,.יראים .סי׳"כ
ופשט לכליו * נלאא שהלא! ם ־!ל קאי י בשי .הסמ "ג יזל
שעובר כב׳ לאדן לצפי הנדא׳ לע״ד פליגי אהדרי שדברי
הרא"נז זל -עצו ובאו בהאי לישנא ופן ׳תשכח לאו הוא
שנאמד השמה פן תשכח בלר^א• דאר״א כל מקום של
'השמל לפן אינו ־אלא ל״׳ת פ״כ הרי מבואר • מ
לעוצר על לאו אחל :והיינו .בר^ והסמ׳׳ג זל .־צתה
כפי׳-־שעוברבב' להוין־ואיךבללם יחד והאמת ־שדעתו
לחברם ייחד בייט לענק־ שפסקו־ להך מלתא .׳שהושוו
להביאו ללהלכה משא״כהלמל׳ם ■?לאבל נא מיהא
אבעי ליה לעמודעה״ד אמאיפסק כר״ל ילא ■כרכינא
יהיי אבפל תצא לישצ-׳לעת אסמ־ג ול אמאי פס
כרבינא ובנע  pהיק •לו ■לבקש .טעם כעקר על
•; • • .הלא ס זל מהלאה לפקוק:כר ל
עצי לא ראיתי מי שעמד על זה ולומר לס״ל
נדס״ד להלב ■יד מלאכי זל היצא דכתיכ -
צהליי אהדג* יסשמר .זפן אי 'עובר בתיתי אד כלאי
א׳־-ומי הישיבה סברולמימר הכי מההיא לכת׳ .רשי ^ל
צפי' החומש ע פ השמד לך אן תעזוב את הלוי ליק
ל״תיעליהדכד ע"ש כלזכרהאי אין אע יבולץ לועד
שאלי כסי' מ״ב הכיאלהא לשבועות ו5ל עצמו מטץשג׳
לק השמל ;לך יושמור גפשד ־מאל וכדד״א לאר׳׳א
בע של ונו׳ אינו ,אלא בית ע״ב נמצא למסד קרא
צעקי ׳והמאהאעתיבתהשמריליף :למקלל עצמו ומתי׳
ן ׳לשוצת שהדי .מך' כיא כתב;.ופן תשבח  ,לאי&
הוא ■והכא בנך מ*ב כתב שקם וא ב ׳ולא' ילק ל
שאפילו ׳בהיותם .יתד .השמל ־יפן קרי לאיי מנהו
וצנן ־אדב״ק אמאיפסקיבר״ל ולא;ברכיגא וכמ״ש
אסמ״ג ׳•?צ לעם פע' בלאדן י׳״ג עוכר צב'.־לאדן
פסק בלאק רי ב שהמקלל עצמךעובר ־בלאו^1-,י?ט
לג׳ לאדן כתיבי בקראית* מטיהו לשוכח וחד למקלל
עצמו ^טריהייתי אימי שדעתו בתייק־•הא׳ :שתעץ
לושלמל
'ו׳ל "ליישב .־דעת •.הקמ"׳ג
הרן
נפשך.לא"אתא ־ללאו ־ג׳ ׳אלאלומר שישמור נפשיוכו׳

לכ
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עןש ונשארו תיי לאדי סד .לטכח וחד למקלל עצמן
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■ . ...׳ . .ואתחנן .השמר לד פן תשכת אתה״אפי'
שלא ישכח אי® מלק^ל עליי עיל מ/׳ס ולקרות ק״ש
ככל יום ולמ״ד.ק״ש ררבק יפרש .שיוטר .תמידאת
בודאי ואתמצגתיו ופן .תשכח לאו הוא כדר׳אוט׳
א?ט.אלאל״ת ע״כ .ואמאי הכא לא .אאחר עובר
לאוין דהשמי ואן כתיב .עור לא ,ידעתי .טעם אמאי
?שני המקומות הללו אכפל .תנא להגיר ולומר ופן
תשכח לאו הוא וכדר״א וכו׳ יי*לא הכתוב אמר
?שמר ופן ;זר״א על שציהם אוא אומר לאו .טא ואמאי
אצנוריך למימר ופ| תשכח .לאו .הוא (ועיין :עוד כזת
מאי .דשקנ״ט •נמו״ר .מו״ר א"א זל ,בק׳ אה״ל־ת״א
לאעו״כ יע״ש והגסדלמראית העק רואא שכאו הדברים
?בבל המעיק .בטוב בעיניו יראה דהוכפלו הדבדי©
מפני דבר שנתחדש כה) (ברברי; התוס׳־זל הסיתה©
?ראשית .מאמר ארב .פר״ח זל במים חיים בקי׳על
הש״ס הניח דברי <5יןוס/זל כצ״ע דחכלה .לא נפיק׳
מהאי קרא דקטלא שאני .והכי דחי תלמודא
א״ל ע״ש וראיתי להרב רמת שמואל זל כתב ע״ר׳
?תיש׳ ול שכתירוצם שתי'אמתי אביו לא יליף ממקלל
עצמו.משום ׳דאי לא .מצא ראקור לקלל .תכירו לא׳
הוה מצי למילף מקלל..עצמו מאורן נמי לחובל
בעצמו דלא מצינו אזהרה כפי ,למכה את חבירו
ולכך צא ניחא ליה .לאוקמי קרא בקובל בעצמן׳
את״ר ;ע״ש .. J׳
:
;״;׳ .-׳..
הצעיר אהמח׳ו קעזלחדאאמאי מעיקרא
•> לא• :קשייא .ליס ;בקושיית הרב,פר״ת$.
«ראת דק׳ .הקול  3?:היא ,קו׳ זיאין ;אע.צריפ?ן
לתירוץ אחר דבמקום ,דאיכא .הטלא ב״ע מוד 4ו?ןן
איך מינח ניחא ליה להשיב .על ההיא-דחובלדאינו
יבגל למילף .משום ילא מצינו ■ אזהרת בפי׳ והרי׳
בחגב .הן יוסיף • (משם "אזהרה; למכה אין אבירו
כדאיתאבצתוטת פד׳ אלו -נערות דל״ג ע״א חוכל
בסברו כעי א״ב בטלת לא -.יוסיף ..פן״יוסיף .יהייסו
כמו אזהרה רמקלל ^חברו .דלא • פא בפרטות כי dfj
מאב וחרש או מאב ונשיאלדעין הקול  Sולדעת
הר״ן זל בחי׳ על בטעות נפק .באס אינו ענין
ע״ש וכן .ראיתי .להרמב״ן M.כהשגו׳ ,מצוק שי׳ייק
יבחדא .מחתא מחתינהו מכה .אין.חכרו וחוכל כחצרו
ע״ש שבערך .אחד .הם וכ״ב הרע׳ ?ל כה״סקטז
הי׳־ב וזל וה״ה לכל מכה אתחכירו .שהוא בל'ת.י^,
(היינו מדכאי׳ לאתסיף ופמ״ת ערן בב״מ תל-וא.כ
בעם דלגכי מקלל עצמו גמר מהן .קרא .משוס .שכבי
מצא • ילפואא למקלל חכרו כנה יע-שה כחיבל
וינולף מהךקרא דאסור לחטל בעצמו׳ שקרי ^יפא
אזהרה שלא  .להכות־ את; חכרו ואין  .תירצו התיס
זל בהא שדא ודאגאחת היא ובעין זה ראיתי כה ס
"
המלך שלמה זל כס׳ זהב שיפה :

ואנכי

ואנא

?"י

&
עעי
' SLהע יז
 ,JCדקת
•*?! ון5
5צ

להכין .דעתי הרמה
תיס' דלה :ושמור  .נפשן“ וט׳ לפגם ובו׳ וכך מעיינק
אפור אשכחנא .דתירצודסם־ ?לסוברים דאפי׳דכתי
זשמור נפשך .לא ,ס(ם .ירשינן .מינית למקלל עצי^
אי לאו דאשכמנא  .אטו .רמאטו וחרש ,ילפיק ו?ו;
אפי׳ דכתי׳ השמל בעצמו שיהא לוקה כל כמהדלא

ישלם

מח

אשכחן מזכירו אפשר  .מנועם זה מ״ד דאדם רשאי
לאכול כעצמו .ואינו׳ .לוקה} משוס ישמור נפשך דהייע
לאו׳ ספר׳ דלא עדיף מחובל מומיו ומובל כחכרו
ליכא חלקית סלא מתונא משלם מלקא לא לקי
.׳ •:-כמ׳ש פרק אלו נערית עכ״ר יע״ש :

(אחד

הרואה דברים הללי תלה יקרא דלשס
הרק. .אלו נערות יאתמר דליכא מלקות
היינו .מטע® דאיכא ממון וממים הפי לא לקי אכל
סינא דליכא ממק לקי והכי איתא סתם דל׳ע ע״א
מס. .חיבל ?תכירו דאיכא .ממון ומלקות ממונא
משל® הלקא לא לקי וכו׳ ושם כע״ה אתמר ר״א
אמי״י אכהו .הכאה .שאץ פה שיה פרוטה לוקה
פי׳ט מל סנהדרין ממק הלוקין ל'
יפסקו י׳
קל״ט המכה את חכירו וכו' לוחה ע״כ ואם p
איך בת וכחוטא פחפירו ציפא מצאוין אלא ממונה
כמ״ש הרק; א״צ וצי הצעיר דבריו  5ע ־ (חאת ליאודיא
ייאמר עיין להדכחאמד המלך כדף וי״ו ע״ב שעמך
מתמיה -ע׳ד רבינא ורנכ״י דלל גא טכח ד״א
ממשנתו דעופר כשני לאוץ לרכיקא וב״ג לרנכ״י א״ב
מקלל עצמו דחייכ מסיפא נפקא' לתו דכשלמא צר״ל
דל׳ל דחקוכח דבר אחד אין ט כי אם לאו אחד
ניחא ומש״ה לא•.קאמר דעוכר השוכח כ״א בלאו
אכל רבינא ורנכ״י .הרכ״ק וע״ז .כאב ושמא'-ההיא
דמגאות הוי אסמכתא בעלמא' ועיקר קרא אתא
למחלל עכ״ר יע ׳'ש:
•
•. .:׳.
_____ תצעיר תמהני ע'׳ד טופא חדאדאוןר
דעיניט •הדואות דכבתוטת .הן נמצא תא
לאוי אליבא •דרבינא וג׳ לאת אליבא דרככ״י .מאי
אסכי ,לז תאי.׳ד<ל -לר״ל)-כא עאל .עשטעות?ד«.קלל
מלמו:לד}מ;^:אמר .השמד .לך• .וט,/אכאנ עש ..עט
.עוד .לאז.אתד אליבתדרכינא וב׳• לאוי אליב^מ׳נבי
ואב; לא" .העלה ארוכה ומזור׳ לעיקר ־סקו׳ ׳מההיא
ליומא דת״ל דכי ,כתיב • בכןרא ׳הקמר ופן. .דריש .ליה
;׳'•, : :5:ללאוי *,תורי ;:וכמ ש איהו גופיה :
; במאי דאסיק בתימה לרביא1'.לדנב״י
’ דמהיכא ’ילט לה' למקלל עצמו רכל כי
האיי-מקא אליבא ׳ לרנכ״י ברם״להביגא ,עאי -קושייא
דביק.דפפ^ב/הן; נמצא ג׳ לאוי וכמ׳ש רנב״י א׳׳כ
אלעא .׳דרבוני ,יבא הג׳ למקלל עלמו .ומאי קשה
<^יכא; דרכינא (א״ב; איך כתב אך קשה לרביכא
ילרנכ״י .מאתך ךאליכא דרבינא לא קשה כלל,ועל
חפ^׳דגם״׳אלמאדרנב״ואין להקשיח הלליען דפאן
המצא ;ונ2אן׳;,ט$כקוכ הדר וםןי-׳יטמ .מצבכן .וט׳
והרי׳ כלץ • ד:/ואי. ^.לן חדא ואתייא’ למקלל עצמו
זלה״ה
יעל -הדרך; שכתב ,עע״ר מו׳׳ר -הרט
^א' קו-היא -תימה לבתי בעיני איך. ,לא ,שלטו
מאורי •אורי עי^ו' בדברי .מוהרש״א.והלי׳׳ף-ז״ל:שם
§>מ*לה)-דשניהם שוק לעופה ועמדו .על 'סכא׳״ר
בקושיית' הלזו ררנש״י ’למת לא קאמר עור ב׳לאוין
וכאמור •,
  -׳ק״לי ע״ד ,פמ״ש ושמא ההיא ,דמנחוק
הוייא .אסמכתא בעלמא ועיקר ק8רא אתא
*
למקלל עצמו ,מאחר דעק רואה להסמ״ג זל כחלק
^ק/קי׳ י״ג ,הביא .להך דמנחותשעול• בב׳׳לארן
משום שפ״ע שנאמר השמד פן ואל  -oftאלא ל״ת
ושם.בקי׳ רכ״י .כתב ובן .הזהיקה^תיח שלא לקלל
עצמו שנאמר השמר לך וכדאיתא פ' שטנגת הערות
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וט׳

אות היא

מערכת הכום

יונו׳ גם הרא״ם זל בס׳ יראים דרך ובא לו כדרך
וו כמ"ש הרואה כסי׳ ל וסי' מ״ב יע״ש וכ״כ
כ^-הסמ״ת <ל יע״ש כסי׳ ט״ו וסי׳ קנ״ז ועל דברי
הומלס זל שלא מנאה זח למצוה ככר עמד
מתמיה מרן החכי״ב ז׳ל בל דיכא דחיי בחלק
הלאוין סי' י״ג וסי׳ רכ״י יע׳ש ואחורי ארי הנשר
הגדול הרמב״ם ?ל נגררו הרא׳ה זל כספר החינוך
כמו שיראה הרואה וגם כל עבודת הלוי על מנין
המצות כל נחל קדומים לה״ה חיד״א זיע׳א וכספר
שירה לחיים הנ״מ על מנין המצות הנרמוים כשירק
האזינו כמ״ש הרואה וא׳ב זו היא שקשה כעיני
אחר סמח״ר איך שרנוע וכתב נדברים האלה דההיא
למנחות הוייא אסמכתא בעלמא וכעת לא ידעתי :

כ״ל מצלה

הנראה מדברי ה״ה בעל בדלי
זל בל נחל קדומים כקונעריס
נחל שורק על ההפטרות כהפטרת חקת ע״פ ויברח
יפתח מפני אחיו .וכו' שהדקות נתונה כיד■ האדם
לעשית טצדקי שלא להביא עצמו לירי חיוב קיום
מצוה כדי שלא לבא מחלוקת וכתב וזל ויברח יפתח
וכו' וישב כאק טוב ואיתא בידול פ״ו דשכיעית ארץ
טוב שפטור מן המעשרות ועז כתב הרב זל יוזל
כי יפתח היה איש גכור חיל ועכז השפיל עצמו
ולא עשה שום מחלוקת וט' וכיח מפני אחיו וט'
יחשב מחשטת לילך ללל כרי שלא יצטיך לבא
לירוש׳ כשום אופן וכו׳ ואם היה הולך לאיזה עיר
מא״י היה מוכרח לעלות לרגל ולאטל מעשר שני
וחשש שתמצא י ימצא את אחיו וט' ויתגרה בהם
בגטרתו ילהט פשט לו-את הרגל ללכת לח׳לארץ
טובה וט׳ שפטור מןהמעשטתיולא ■יתחייב כמעשר
ל שיצטרך לעלות לירוש׳ ־ ו גם • פטור מלעלות לרגל
וט' ע״שיהראת לדעת כמה'קשה המחלוקת וצעדו
כמה גדלה ־ מעלת השלום שיפתח הלוך הלך למקום
פטור .ממצות מעשר שני וגם מעליית הרגל כשביל
שלא ■להרבות מחלוקת .ה /יזכנו להדבק ’כמדנן
יי .־;_  .־ השלום>' ■י •
כע״ד רכל כי הכי מילי הנאמרים משמיה
דגברא רכה .היינו דוקאידעושה טצדקי
י" .
להפטר עצמו מלכא לידי חיוב קיוםי המצות כמו
יפתח שי&ך אל ארץ׳ טוב׳ מקום פטור ממעשר
כ' ומעליית 'הרגל אך-בזאת אם׳ יהיה הדבר שכיבד
חל החיוב עליו לקיים:המצות אין לו לברוח וללכא
אל מקום אחר לפטור עצמו מפני המחלוקח׳ושוב ראיתי
רגם כשחל החיוב המטה מצי למפטר נפשיה מלקיים
המצות משום להרבות שלום אך בזאת להא מצויה דרכק
ואמינא לה ממאי דאיתא בירושלמי בגיטק פ' הנזיקין
גבי מתניתין .אלו דברים נאמרו’מפט ד״ש כהן "קורא
א׳ וט׳ איתא התם אמ״ר הטנא עיר שכולה נהנים
ישראל קורא א' מפכיד״ש וכתמר״י יבעל'המנהיג
הביא דבריו מרן ז״ל בכ״י בא׳ח סי' קל״ה ת״ל
וכ״כ פירוש׳ עיר שכולה נהנים ישראל וט׳ פי׳
שלא יהא מחלוקת בין הכהניס לומר למה אתה
עולה ראשון יויד ממט אבל כשישראל קורא ראשק
אחר כך יעלה מי שיעלה איני עולה אלא בתורת
ישראל וט׳ עכ״ל ודברי הירושלמי הללו קבעם
להלכה מק ז״ל כשלחט הטהיר •שם כמ״ש וכ״פ
הלבוש יל ע״ע היי ילך■ בהדייא דאט מבטלים

לעולם

מצות עשה דוקדשתולפתח ראשון משום עשה רהשלמא
דגדול כח השלום אלא רכל זה היינו רוקא כמצוה
דרבנן אך לא כמצוה דאורייתא וכמו שמטאר כאד
היטב שס בדברי הירוש׳ ראייתי התם פלוגתא דרשב״י
וריב״ל ע״ד המתני׳ דרשב״י ס״ל דמאי דשט חכמים
מפני דרכי שלום הוי מדאורייתא מדכיזיב ויכתוב
משה וט׳וריב״ל ס״ל דהוי מדרבנן וע״ז אייתי סיעתא
לדברי ריב״ל שס״ל דהוי מדרבק ממאי ,דאמ״ר חטנא
עיר שטלהכהטם ועיין לה'שרה יאושע ז״ל שכתב
דאי מן התורה הוייא אטו מפני ד״ש עקריק מטס
מן התורה ט׳ יע״ש ועיין להרב פני משה בפירוש
על הירוש׳ מ״ש עכ״פ לגבי מטה דרכק זאת התורה
רדחינן המטח שלא להרטת מחלוקת ומכאן נראה
לע״ד סיעתא למ״ש ־הררב״ז ז״ל בקי' צ״ד הביא
דבריו הרב שלמי צמר ז״ל בדיט חיית התפלה
דקל״ו ע״ר שכתב לענין ׳ חזית העמידה אם אפשל
להחזירם כלא מחלוקת ראוי 'לעשות ואם אי אפשר
לבטלה׳ אלא ע״י מחלוקת שכ ואל תעשה עכ״ל
ונראה לע״ר דמדכרי הירוש' האמורים תורה יוצאה
במכל שכן ודוק .

כז

מזל

איתא כמס׳ מ״ק דכ״ח
תורת א״י
ע״א אמר ־ ״-.׳ -יבא כני חיי ומזוט לאו
בזטתא תלייא מלחא אלא במזלא תלייא מלתא ע״כ

לאיטא

עיני ואראה להרמב״ן ?ל כתשו׳ המיוחסות
סי׳ פז״ר שעמד ע״ד רבא הלט ושרטט
וכתב וזל'ואט משיב כי 'הבטחת ־הפסוק על הכלל
ואין משגיתין על'הפרט שהרי כתיב כי לא יחדל
אביון -מקרב הארץ ויש מקום עיק בזה כתוב אחד
אומר כי ’לא יחדל אביק וכתוב 'אחד אומר אפס כי
לא 'יהיה כך• אביון אלא׳ כמו שאמרתי מה והוא
ביאיר רחב ונטן ודקדוק יפה ־אמר הכתוב כי כרך
אברכך-כטמר אברכך ככלל ועל ידי הברכה ככלל
שארבה לך לא• יהיה י בך אביק לפי שתתן ט ולא יהיה
בך אביק אבל הכתוב השט מדבר מצד עצם האביק
לא יחדל אביא וט׳ ע״כ אנכי מטך היגם פתיח
תפתח את ידיך כדי -שלא יעמוד באכיונך על ידי
■■■■' •י -ברכתך׳ ־וט׳עכ״-ד יע״ש:
אחרי התאבקי כעפרות רגליו הקדושים
תמיהי׳אניעל דבריו במ״ש דיש מקום
י ־• • -
עיק בב׳ פקוקים כנראה-דאיהו מדנפשיה רמי ומק׳
קראי אהדדי וארי 'רומייא לקראי הלט עלו ובאו
כספרי פר' ראה והובא כי׳לקיט עפז י-ל אפס כילא
יהיה כך באביון ילהלן הו״א־ כי לא יחדל־ אביק מקיש
הארץ בזמן שעושים רטט שלמקום אכיוטם כאחרים
כזמן שאין עושים־ רטט'ש״מ־ אביונים בךע״כ הרי
מטאר ירצו׳ הק׳ • רמו קראי אהדדי והביאו אותם
■'־ י י״ ■ י״ אל ■פית הישוב :
;ראיתי לתמוה אחרי המחי״ר דמש׳ מדבריו
לכתוב הד ד אפס ט לא יהיה ־ כך אביק איט מדבר
על הפיט'כ״א בזאת דהכתוב כמבשר ואומר דע״י
הברכה ׳שאתן לך גם אתה תחן .כיד העטים ועי״ז
לא ימצא בך אביק והרי מההיא דאתמר במציעאע׳
אלו מציאות על מאי דש״ח בלשון המשנה אבירתו
וא״ח אביךתו קודמת ■ איתא התם מנה״מ אמררכא
אמר יקיא אפס כי לא יהיה כך אכיק שלך קודם לשל

ולעד

עוד
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A׳ן (I

שו״ת אחיעזר חלק ג סימן לב
ב״ה ועש״ק ל״ג בעומר תר״ץ.

(א) על דבר שאלתו בנוגע להאיזראעליט שכותב בפירוש את השם בלע״ז והעיר לו על זה כבוד הרה״ג מו״ה משה
סופר הי״ו דומו״ץ בק׳ ערלוא ושלח אלי תשובתו בענין זה מלא דבר בהלכה על יסוד דהג״מ בר״ה י״ח דנמצא שם
מוטל באשפה ,ובד׳ הש״ך ביו״ד סי׳ קע״ט שב׳ דשם של לעז מותר למוחקו מ״מ לכתחילה אסור ,ומד׳ התומים
והנתיבות בסי׳ כ״ז ,הנה בעיקר הדבר שתמה החכמת אדם בסי׳ קע״ט ע״ד הש״ך דהא מבואר ברמב״ם דמקלל
חייב בכל לשון ,וכן מש״כ התומים בסי׳ כ״ז והנתיבות שם .בפשוטו נראה לחלק דדוקא במקלל בשם שחייב על
הכינויים חייב בכל לשון משא״כ במחיקה ,דבכינוים מותר .ויעוין בשו״ת רעק״א סי׳ כ״ה במי שנסתפק אם בירך
בהמ״ז =ברכת המזון= וכ׳ השואל דמברך בלע״ז דלשי׳ הש״ך מותר למוחקו והגרעק״א השיב לחלק מד׳
הרמב״ם פ״ב ה״כ מה׳ שבועות ראם נשבע באחד מן הכינויים ה״ז שבועה והוא בין בשבועת בטוי ובין בשבועת
שוא דאזהרתו מלא תשא ,הרי להדיא דאף דמזכיר את השם בברכה שאינה צריכה דעובר גם בלשון לע״ז .ומ״מ אין
בזה סתירה לד׳ הש״ך דאף דהוה שבועה בשם מותר למוחקו די״ל דשם בלע״ז הוי ככינויים דמותר למחקן ,לפי
שאין איסור למוחקן חוץ מאותן שבעה ומ״מ הנשבע בהם הוי שבועה כמו בכל הכינויים[ .וד׳ הש״ג המובא
במג״א סי׳ של״ד שנסתפק על האזכרות בלשון חול אם מותר לישבע ושלא למחוק אותם ,צ״ע דהא בפשוטו על
שבועה חייב כמו על הכינויים וגם מותר למחוק כמו כינויים .וראיתי במשנה ברורה שתמה בזה] .וכן הביא
מהתשב״ץ ,וה״ה לענין ברכה שאינה צריכה אבל במזכיר ש״ש =שם שמים= לבטלה נראה מלשון הרמב״ם סוף
ה׳ שבועות דבכינויים ליכא איסורא כמש״ש בפי״ב מה׳ שבועות הי״א ולא שבועה לשוא בלבד היא שאסורה אלא
אפילו להזכיר שם מן השמות המיוחדים (דהכונה לז׳ שמות כמ״ש הגרעק״א שם) ,הרי דלד׳ הגרעק״א ליכא איסור
דהזכרת שם לבטלה בלשון לע״ז (ובס׳ בית יצחק חאו״ח סי׳ י׳ הרגיש בזה ולא ראה שכבר קדמהו הגרעק״א בכל
דבריו) ויעוי׳ ברמב״ם פכ״ו מה׳ סנהדרין ה״ג שכ׳ הואיל והוא חייב אם קלל בכל הכינויים כך אם קלל בכל לשון
חייב שהשמות שקוראים הגוים להקב״ה הרי הם ככל הכינויים עכ״ל .מבואר בדבריו ששמות הלועזים יש להם דין
כינוי שמבואר ברמב״ם פ״ו מה׳ יסוה״ת ה״ה דמותר למוחקן ,ובמזכיר ש״ש לבטלה כ׳ הרמב״ם שמות המיוחדים
היינו לאפוקי כינויים ,ולפ״ז שם לועז מותר ואין בו דין מזכיר ש״ש לבטלה .ולהכי אין ראי׳ מהא דר״ה י״ח דשם
כתוב כהן לא׳ עליון דבלשון הקודש משמות המיוחדים דאסור למוחקן ע״ז חיישינן שלא יהי׳ שם מוטל באשפה
משא״ב בשם לועז .ובזה יודתה מש״כ הרב דערלויא לה״ר =להביא ראיה= מנדרים י׳ דלהכי תקנו כינויים דלא
לימא קרבן לד׳ ,שלא יבא לידי הזכרת ש״ש לבטלה דחיישינן דוקא בשם שמים מהז׳ שמות קרבן לד׳ ,וראיתי
בחידושי חתם סופר לריש נדרים שם שמשוה מזכיר ש״ש לבטלה לשבועה ולברכה שאינה צריכה .ובאמת זה אינו
כמש״ב הרמב״ם לחלק במזכיר ש״ש לבטלה .וכמש״כ הגרעק״א ,ועי׳ במנח״ח מצוה ע׳ דפשיטא לי׳ דמזכיר ש״ש
לבטלה ליכא בכינויים ,וכפשטות ד׳ הרמב״ם דרק בשמות המיוחדים היינו בשבעה שמות יש בו דין מזכיר ש״ש
לבטלה .ולפ״ז בשם לעז ליכא חשש.
(ב) והנה ראיתי בנימוקי יוסף נדרים ז׳ בהזכרת ש״ש לבטלה ודעת הגאונים ז״ל דה״ה על הכינויים הי׳ צריך
לנדותו לפי שעבר על דברי תורה דהכי אמרינן בתמורה את ד׳ אלקיך תירא אזהרה למוציא ש״ש לבטלה והכי
איתא בכמה דוכתי דהיו משמתין בכה״ג וכו׳ .וכתב הריטב״א ז״ל נראין הדברים שאין נדוי זה אלא בהזכרת השם
או בכינוי של אל״ף דלי״ת /א׳ ד׳ /וכיו״ב מן השמות המיוחדים ,אבל לא על המזכירו בלע״ז או שאר לשונות אבל
גוערין בו עכ״ל .ונראה דמש״ב הנימוק״י בשם הגאונים דה״ה על הכינויים כונתו ג״כ על שמות המיוחדים ,כמש״ב
הרמב״ם בפ״ו מה׳ יסוה״ת ה״א כל המאבד שם משמות הקדושים כו׳ ושבעה שמות הם ,ובה״ח שאר הכינויים
שמשבחים בהן את הקב״ה כו׳ (ועי׳ בתשובת רעק״א סי׳ כ״ה בהג״ה שם בלשון התוס׳) ומכוון מה שהביא
הנימוק״י שם גם ד׳ הריטב״א על כינוי של שמות המיוחדים ,ואינו כחולק על דעת הגאונים ז״ל שכתבו דה״ה על
הכינויים ,דאל״ב הו״ל להנימוק״י לפרש דהריטב״א ז״ל לא ס״ל כשי׳ הגאונים אלא שמבאר הריטב״א דכונת
הגאונים היא על כינויים של שמות המיוחדים ולא על שארי כינויים ,וע״כ מש״כ הריטב״א דלא על המזכירו בלע״ז
טעמא דמילתא משום דלשון לע״ז הוי כשארי כינויים דאין בהם אזהרה של מוציא ש״ש לבטלה ,כמפורש ג״כ
ברמב״ם סוף ה׳ שבועות ,עכ״פ מפורש ג״כ בד׳ הריטב״א דאין בלשון לע״ז איסור דמוציא ש״ש לבטלה.

(ג) אולם בס׳ רבנו ירוחם נתיב י״ד סיף חלק השמיני כ׳ שם דמקלל את חבירו חייב דוקא בשמות המיוחדים (וזהו
כשי׳ הראב״ד דלשי׳ הרמב״ם חייב ג״כ על כינויים) ובסוף כ׳ דהשומע אזכרה מפי חבירו כלומר שמוציא ש״ש
לבטלה פי׳ אפילו בלע״ז חייב לנדותו ,וזהו באמת חידוש גדול דהא ממשמעות ל׳ הרמב״ם בסוף הל׳ שבועות
נראה דדוקא להזכיר שם משמות המיוחדים אסור .ולשי׳ רבנו ירוחם צ״ל במקלל את חבירו בכינויים דאע״פ דאינו
חייב מ״מ עבר בעשה דהא לא גרע ממוציא ש״ש לבטלה .כמבואר בתמורה ג׳ דמקלל הוי ג״כ מוציא ש״ש
לבטלה .ולכאורה תמוה לפ״ז לפי הו״א דחייב מלקות במקלל משום אזהרה דמוציא ש״ש לבטלה ,והא מוציא
ש״ש לבטלה איכא גם בכינויים ,וצ״ל דלפי ההו״א באמת הי׳ חייב גם על הכינויים ,ולשי׳ הרמב״ם דס״ל דבמקלל
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חייב ג״כ על כינוים יקשה להיפוך כיון דלפי הו״א האזהרה הוא משום מוציא ש״ש לבטלה דאינו בכינויים ואיך
יתחייב במקלל על כינויים וכן תמה בזה בס׳ מנחת חנוך מצוה ס״ט ,וצ״ל ג״כ דלפי הו״א כיון דהוא משום אזהרת
עשה לא הי׳ מחויב בכנויים ,ורק לפי המסקנא חלוקים הם בדיניהם וצ״ע.
וראיתי ברבנו ירוחם שם שכתב דמ״מ מותר להזכיר ש״ש שלא לכונת שם כגון צורי שדי וכיו״ב וכן כתבו
המפרשים עכ״ל .ולדינא נראה מפורש בשי׳ הרמב״ם והריטב״א המובא בנימוק״י דאין איסור מוציא ש״ש לבטלה
בלשון לעז וכן תפס הגרעק״א בתשובה סי׳ כ״ה וכ״כ המנח״ח בפשיטות.

אולם העיקר מה שחששו בר״ה י״ה שלא יהי׳ שם מוטל באשפה ,אע״פ דבאמת גרם מחיקה מותר ,וגם לדעת
הגמי״י כל שם שלא נכתב בקדושה מותר למחוק ,וגם לא הוי הוצאת ש״ש לבטלה דהא תקנו מתחלה לצורך
להזכיר ש״ש ,ואע״פ כן חששו משום דבזיון גרע ממחיקה .והשבו״י דן להתיר בשריפה שלא יבא לידי בזיון ולהכי
גם בלשון לעז וגם בכינוים דאין איסור במחיקה מ״מ בזיון גרע.
והאורים ותומים בסי׳ כ״ז בא בתוכחת מגולה שם לגבי מקלל בלעז ,היינו דמקלל גם בכינוים עובר ,ולבסוף מוכיח
על כותבי מכתבים שכותבים אריע שהוא בלשון צרפתית בשם ד׳ והמכתבים מוטלים באשפה כמו בר״ה י״ה היינו
דאף דאין איסור מחיקה מ״מ הא יבא לידי בזיון (ובגוף ד׳ התומים נראה דעכשיו לשון אריע הכונה רק ברכת
הפרידה ,אם /עם /שמתחלה הוטל הכונה בשם ד׳ אבל לכשנשתנה הכונה אין בזה שם ד׳ גם בלשון לעז).

שו״ר בשדי חמד בהקונטרס על דבר שם שדי חמד שמפלפל שם הגאבד״ק בראד דעיקר החשש משום שלא יבוא
לידי בזיון .ועל כן אם כי הי׳ נכון לכתחלה לשנות ולהביא מלה אחרת כמו דער עוויגער שעפער או לעשות כמו
שנהוג אצלנו לעשות קו מפריד בין אות ג׳ ואות ט׳ או בכל אופן שימצאו עצה לתקן להוציא מידי חשש עוררים,
ומה שלא חשש לזה הרה״ג הצדיק מוהר״מ לעהמאן ז״ל המיסד את העתון לפני המשים שנה ,באשר אז הי׳ עתון
בכלל דבר חשוב ולא נפוצו בימים ההם העתונים ,ונהגו בו מנהג כבוד .מ״מ אם הדבר קשה אצלם לתקן ולשנות
מכפי הנהוג אפשר לצדד דעתון שבועי חשוב כמו איזראעליט אינם נוהגים בו מנהג בזיון לפי שיש בו דברי תורה
ופסוקים גם בלשון הקודש ,ונכון לפרסם בהעתון שלא ינהגו בו מנהג בזיון משום הפסוקים ודברי תורה ,ובאופן
שיפרסמו כן ,ישאר המנהג כמו שהיו נוהגים עד עתה בכתיבת השם בלעז.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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אלפי
אעפיי שלא )ינת אותה לעכ״ס ידועים

ה?,גותיי'גים סישן»
ניד נופץ

אוחו ומוציאי! מידו עיייש ,וכיב בתשובת י״ב אשכנזי
סי׳ ע״ו כמה פעמים עי״ס .ובגוף קחילח דעח הרייף
דסיל דכופץ כצדקה אפי׳ בלא נדר וכ״ש כנודר
לצדקה .ובמשובח כחב והוא דינא והמחבר כא! דנודר
לצדקה אי! מוציאי! מידו נלעיד לישב דסנה מה דכופין
בצדקה אפי' בלא נדר הוא דוקא היכא שהעני עומד
ומבעו למח לו צדקה או שחקר לחקוסה נזה כופין
אומו אבל כשאין עני עומד ומנעו ואינו חקר להקיפה
בודאי אי! כופין אומו .וא״כ מצדקה בעלמא בלא נדי
לק״מדהא הרי״ף בחשובה מיידי היכא שאץ עני עומד
ותבעו ואינו חקר להקיפה .אך אף דהרי״ף בתשובה
מיירי בנודר לצדקה ובכורי לצדקה בודאי כופיןאומו
אף שאי! עני עומד ומבעו וכי' שיקיים נדרו .אס״ה
לק״ע והוא עפמ״ש הממ״א בקי׳ ב׳ שם לחלק נץ
האומר סלע זו לצדקה ובין האומר היי עלי לימן צדקה
דהאומר סלע זו לצדקה זכו בה עניים ומוציאי! מידו
וגס רב האי גאון מודה נזה והאומר הרי עלי לימן
לרקה אפי׳ הר״ף מודה דלא זכו נח ענ״ס וליכא
גבי׳ רק חיונא דנדרא לחוד ואין מוציאין מידועי״ש.
וא״כ לק״מ גס מגודר כיון דהרי׳ף במשובה מיירי
באומר היי עלי לימן צדקת וגזה שפיר כמג דאין
מוציאין מידו:
דיש לפקפק בדברי המח״א חנ״ל דמ׳ש
^;!"".ץבאומר קלע זו לצדקת נם רב האי
גאון מודה דמוליאץ מידו .המעיין בלשון רב האי
גאון המובא בנעתמיא פ״ר דביק יראת דדעמו חיא
דאף היכא דאמי סלע זו לצדקה ג״כ אין מוציאין
מידו דחוא נקע שס האומד מעבע זו לצדקה והאומר
יש עלי צלקה ועל זה כמב שם דהאי גודר אי אמי
למסדר ני׳ בעון קא׳ וביד לא מצי למעבד לי׳ מרעם
«”״ש .הרי מבואר בהדיא דאפי׳ היכא שאמי קלע
זו לצדקה ש״ל לרב האי גאון דאין כופין אומו .גס
מ״ש לדעח הלי״ף דסיכא דאמר הרי עלי לימן צדקה
נס חרי״ף מודה דאין מוציאי! מידו .צ״ע דחלא מ״ש
הרייף דנורר לצדקה זכו בה עניים ומוציאין מידו
יסודו הוא מהנריימא פ׳ק דר״ח דמני שם בפיך זו
צדקה מיי״ש נהרי״ף פ״ד דנ״ק והלא בסיס ריח שם
מבואר בהריא דגם כשאומר הרי עלי לימן צדקה
בופין אומו דתא פריך שם בגמלא ועשימ אזהרה
לב״ד שיעשוך למה לי מיקריב אוחו נפקא כו׳ .ומשני
חד דאמר ולא אפריש וחר דאעייש ולא אקריב הרי
בחדיא דכופין בצדקה אף סיכא דאמר הרי עלי צדקה.
זהן אממדהמח״אכחב שם לעיל בישוב קושיחהרמב״ן
במלחמות פ״ד ,דנ״ק מל רב האי גאון דמה דאמרינן
זעשיס אזהרה לביד שיעשוך מיירי רק בקרבנות ואע״ע
דאמקש צדקה לקרננות איכא למימר דהיינו דוקא
לענין בל מאחר עיי״ש .אמנם זח דוחק דבאמחבגמ׳
משמע רהאי ועשיח אזהרה לג״ד שימשוך קאי גס
על צדקה וכמ׳יש הרמב״ן במלחמות שם וסר״ן נפ׳
נערה .ולכאורה רציתי לומר דנהי דועשיח אזהרה לב״ד
שיעשוך קא׳ גס על צדקה וכמבואר בגמרא שם אבל
מס דפרין דליל ומשיח מיקריב אומו נפקא ומס
דמשני חל ךא«ר ולא אפריש וחד דאפריש רל< #אקל’3
זה לא קאי רק אקרננות לחור ולא אצדקס ביון דעל
לדקה ל״ש בלל קושי׳ חש״ש דליל ומשיח דהרי חאיך
הוי עלה על הדעת למילף צדקה עיקריג אומו דכופץ
אומו הלא הן קרא בקרננוח הוא דבמיב ואיכ שפיר
בצדקה אצעריך קיא דועשיח וקושיח חש״ס הוא יק
אקרבנוח כיון דמפשעא דקרא משמע דועשית קא׳

איבלא

מנ^וה

אקרננוח ושעיי פי'“ יל’ל תי" קיא׳ בקרננית ילזה
משני חד דאמר ולא אפייש וחד דאפייש ולא אקריב.
ואיכ שפיר י״ל בצדקה כמ׳ש המחיא הנ״ל דאם אמר
סלע זו לצדקה כופין אותו ומוציאץ מידו ואש אער
היי עלי לימן צדקה אין כופץ אותי בלל .אמנם אף
ב׳ נקל נוכל לומר כן דקישית השיק ומייוצא הנע
קא׳ רק אקרגנות לחוד ולא אצדקה .אולם הא מס
דמוקיהשיס חד קרא לדאמר ולא אפריש כוונת הש״ק
הוא לאוקמי כן הקיא דועשיח דרים" אזהרה לנ״ד
שיעשוך וכן מבואר נ״ב ממה דפי׳־ שם תשיק ומי
מלית אמרת דאמי ולא אפריש והא נדנה כתיבה כר
מיי״ש .והרי נהך קיא יועשיח כתיב בפיך ה־ישינן
5_ ..פיך זו צדקה הרי נהדיא דנצרקח כופין אותו אה
ד
1
 .״*
י , ,
יאוצרהוזכמהן
היכא דאמי היי עלי ולא הפריש :
דנאמח מדברי היי״ף פ״ר דביק שם מוכח
דק? כמ׳ש תמחיא דיש חילוק בין האומר
קלע זו לצדקה ובין האומר היי עלי ליתן צדקה דכתב
הרי״ף שם ת״ל אבל מידי דאיתא ברשותי׳ ואמר הרי
הוא לעניים כבי זכו ני׳ עניים ונא מצי למיהדר
בי׳ כדאמר בפין זו לדקה ה״״ש הרי דרקדק נכתיב
שאמר הרי ס.יא לעניים והיינו קלע זו .ומשמע דוקא
כה׳ג לא מלי למיהדד .גס יש לדקדק ברברי הלייף
דמנואר מרבדיו דמש׳ה לא עצי למיסדי בי׳ משום
דכבר זכו ני׳ עניים ויליד לעס צריך להעעס דכבר
זכו ביה עניים הלא אף דעדיין לא זכו בי׳ מכייס ניב
כופין אותו ומוציאץ מידו כראמרינן ועשית אזהרה
לב״ר שיעשוך .ולפי״ז שוב מוכרחץ אנו למימר דהרי׳ף
ק״ל ג״כ כמ״ש סמחיא הניל דעה דאמרינן ועשית
אזהרה לב׳ד שימשוך לא קאי לק־ אקרננות לחוד ולא
על צדקה ולזאת כתב העעס דכנר זכו בי׳ עניים .
וכוונתו הוא בזה משוס דגם בהקדש עניים אמריק
אמירה לגבוה כמקילה להדיוע כיון דצדקה אסקיש
לקרבנות ולהקדש וק הוציאו ג״כ • הפוקקים מדברי
הרי׳ף שם דק״ל דאמרינן אמירה לנבוח כמסירה להדיוע
גס בהקדש עניים ומיין מזה בב״י בירד קי׳ ׳רנ״ח
וכיו! שה! שפיר יש חילוק נץ האומר קלע זו לצדקה
ובין האומר הרי פלי דדוקא האזמל סלע זו לצדקה'
דהוא סלע ידוע ומנויי שפיר אמייגן בי׳ דהוי כמסירה
לסדיוע משא״ב כשאומר הרי עלי לימן קלע לצרקס
דאין הסלע ידוע ליש לומר דהוי כמסירה לתדיוגו
וכיב סתומים בשי׳ פ״ז ק״ק כ״א ע״יש :

א&ם

א

המקלל אחד מישראל בו׳ .נשיס מכות
(א) סעיף
דף ח׳ ע״ב מבואר דנם המקלל ענד
כנעני לוקס דאיחא שם ת״ר ענד וכוחי נולה ולוקה
ע״י ישראל וישראל גולה ולוקה ע״י כותי וענד ופריך
בגמלא ישראל גולח ולוקס עיי נוחי בשלמא גולה
דקעלי׳ אלא לוקס אמאי דלעיי׳ ונשיא בעמך לא האוד
בעושה מעשה עמך עיי״ש .ומדלא פרין גס על ענד
דאיך לוקס ישראל ע״י .ענד משמע דהעקלל ענד חייב
משום דנם עבד הוא בכלל עושה מעשת עמך כיין
דחוא חייב במלות כנשים ועיין נם בנ״ק דף ס׳ח
ע״א בפלונמא דר״י ורבנן גבי החובל עבד כנעני
עיי״ש :אמנם ראיתי בסריענ״א מכוח שם שמפרש
דחש״ס פרין נס על מנד דאין לוקה ישראל על ירו
דלא הוי נבלל עמך משוס דאקור לנא נקהל ועוד
לסמם עבדים פלוצים הם עיי״ש ולא זכיתי להבין דמי
דחק לי׳ לפיש דסשיק מקשה גס על ענד ולדחוק
לעבד
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אלפי

מנשה

הלכות דיינים סיטן כן

דענד לא הוי נכלל עושה מעשה עמך כיון דאקוי
לנא נקהל וגם דקתס מנדים פרוצים סם הלא בגמרא
לא מהכד כלל שים קושיא על ענד רק על כוחי
’לנד .ושוג מלאחי נסער מנ״ח נהשממוח נמלוס רל׳א
שהרגיש נזם וכחנ דנודאי סי׳ לו להרישנ״א גיסא
אמרח ננמרא דגם על ענד פר? הגמרא .ודעשללימי
לומר דנם לסניהרמנ״ם הי׳ הגרסא ננמרא במו
שלעני הרימנ׳א וגס דעח הרמנ״ס הוא דהמקלל ענד
כנעני עכור דכמב נס״ה מת׳ חונל ונקוף ענו״ז «0׳
סנהדרין דאפי׳ המכה ענד לקה עיי״ם .ואילו בפכ״ו
מהל׳ סנהדרין גני קללה לא הוזכר כלל ענד .וע״כ
דס*ל דסמקלל עבד סנוור משום דלא הוי נכלל עושה
מעשה עמן וכמ״ש הרינונ״א .דאל״כ הו״ל להרמנ״ם
לומר גגי קללה דסמקלל ענד חייב דהחם הוירנוחא
עמי ביק דנני קללה כחיב נעמן ודרשיק דוקא נעישח
מעשה מען .אמנם נאמס א״א לומר כן נדעח הרמנ׳ם
דהרי לעייז .ל״ל דהרמנים ס׳ל דלא מקשינן הכאה
לקללה לכן בהכאה חייב אף שאינו עישה מעשת עמך
וכן אמרינן נגמיא מכוח שם .והרי הרמנ״ס סוקק
דמקשיכן הכאה לקללה וכמנואר בהדיא נהרמנ״ס פ״ה
מס׳ ממרים הי״ב מיי״ש .אן לפי״ז שוב ליע מדוע השמיע
הימנים גני קללה דגם המקלל ענד לוקה :
( )3שם..כאותו .סעיף ואס הי׳ דיין כו׳ .עיין
ו״ייי""^ '--4--7-"--'4׳במומים שחמה דמשמעוח הפוסקים
הוא דאף נזה״ז המקלל דיין עוני נלאו והא כני
עיקרו מן אלקים לא מקלל ואלקים פירושי י״ 1קמוך
ומומחה .ונזה’) אין לנו סמוכין עיי״ש ולפענ״ד נראה
דזה חליא נפלוגמא די׳ ישמעאל ור״ע בסנהדרין דף
ס״ו בהא דכחיב אלקים לא חקלל דר״י סונר דאלקיס
חול הוא דהקלא אחא לאזהרח דיין .ור״ע סונר
דאלקים קודש הוא דהקרא אחא לאזהרח ברכח השם.
ואימא בגמלא שם דלמ״ד אלקיס חול הוא ילפינן
אזהרה למברך השם מחול ולמיד אלקיס קודש הוא
ילפינן אזהרה למקלל דיין מדלא כחיב לא חקל אלא
לא חקלל ש׳מ מרמי עיי״ש .והנה לורד אלקיס חול
הוא ועיקר קרא אתא למקלל ד״ן שפיר ייל דכוונח
המורה הוא דוקא די’{ סמוך ומומחה כיון דאלקים
פירושו דיין סמוך ומומחה .אנל למ״ד אלקים קודש
הוא ועיקר הקרא אחא למברך השם ואזהרה לדיין
ילעינן מלא חקלל א״כ שסיר י״ל דאף המקלל דיין
שאינו סמוך ומומחה ג״כ עוני על לאו זה והא
דאפקי׳' הקרא בלשון אלקיס הוא כיון דפיקר קרא
אהא לאזסרח ברכחהמם .ולפי״ז סרה חלונח החומים
מיעל הפוסקים כיון דאנן קיי״ל כי״ע לגני ר״י דאלקים
קודש הוא וכ״כ הכ*מ בפיה מהל׳ ממרים מי”ש .
וא״כ שפיר סממו הימנים ושאר פוסקים דהמקלל
דיין מישראל עובר נלאו זה והיינו אף נזח״ז דליכא
סמוכים .ועיין נספר החינוך מלוה ס״ע שכסב וזיל
שלא לקלל הדיינים שנאמר אלקים לא חקלל ופירושו
לדיינים במו אשר יישיעון אלקיס ומוציא הכמוב נלשון
אלקים כדי שיהי׳ נכלל עם הלאו הזה לאו אחר והוא
לאו דנרכס השם יחנרך עכ״ל והענ״ח שם כחב על
דנרי החינוך האלו ח״ל דבריו מגומגמים קלח דגם
על דיין צריך לנהוג אלקיס כי דיינים סמוכים נקראים
חלקים והלאו דנרנח השם ונבואי שם נש״ס עדכחיג
לא מקלל עכ״ל .ונמחכ״ח לא דק יפה דסא ענואר
נהריא נש״ס דמלא חקלל ילפינן אזהרה למקלל לדיין
ולא למנרן השם .ואזהרה למנין השם הוא טדכחיב
אלקים ואלקיס קודש הוא ודברי החינוך המה מדוקדקים
מאוד ולפעניר כוונמו הוא נמו שכחנמי דאף המקלל

דיין שאיני סמוך ומומחה ג״כ עובר נלאו זח ומת
דחוציא הכחוב נלשין אלקיס הוא לאו משוס דכוונח
תמורה הוא דוקא דיין מומחה וסמוך אלא בדי שיהא
נכלל נזה ג'כ נאו דברכח השסימנרך :

הלכות עדות סימן כח
א

כל מי שיודע עדות לחנירו כו׳ .
(א) סעיף
נמשונח חות יאיר סי׳ ר״ח כמב דצ״ע
דדלמא אינו עובר נאם לא יגיד ונשא עונו רק נאומר
שאינו יודע אנל בשוחק אינו עובר י רק דמשמעוח
קרא אס לא יניד משמע ודאי אפי׳ שוחק עובר וכך
משמעות הפוסקים חייב להעיד .וכן נפי חכונס היודע
ערוח לחבירו ואינו מעיד לו וזה פשוע עב״ל .אמנם
ס׳ הכונס ’.. 0להוכיח דשוחק
מדברי המיס׳
אינו עובר באס לא יגיד שכחנו שם נדף נ״ו עיא
ד״ח פשיעא דהא דעונר נאם לא יניד הוא דוקא
בנ״ד דכשאומריס אין אנו יודעים להעיד שוב אינם
יכולים להעיד דכיון שהגיד שוב אינו חחר ומגיד
והיינו אס לא יגיד דקרא אבל חץ לג״ד אין לחוש
שיכול לחזור ולהעיד עכ״ל ..ונראה דכוונח החוס׳ .הוא
דאם חונעים חוץ לביד שיבואו ויעידו ואמרו אין אנו
יודעין ליכא נשיאח עון כלל אף דלא חזרו והעידו
שוב כלל .ונס אפי׳ נגוונא דאם יעידו אח״ב לא
יועיל שת עדוחן והיינו כשהתובע הניא עדים שהנמנע
חייב לו וחנחנע מונע מהעדים שלי שיבואו להעיד
שאינו חייב ויהי׳ מרי נגד חדי ונבה״ג אין מוציאין
מיד המוחזק ואמרו העדים שאינם יודעים להעיד
וא״כ נתחייב הנחנע לשלם ומוציאין מידו ונזה אס
יעידו העדים אחיה שאינו חייב לא יועיל שוג עדוחן
להוציא מיד המונע כיון דהשחא הרי המובע הוא
המוחזק והוי מרי נגד חרי וכמבואר בס,׳ מ״ו סעיף
ל״ז דנחרי נגד חר׳ אסחפסהחונע לא מסקינןמיני?
וכיש היכא שהנחגע נעצמו פרע לו .ואסיה אינם
עוברים באס לא יניד ביון דבשעת שאמרו חוץ לביד
אין אנו יודעים חיו יכולים לחזור ולהעיה וכן מוכח
נהדיא מדברי המהיש״ל שהבין כך כוונה המיס׳ דבחב
שם אהא דאמרינן בגמרא שם והיודע עדוח לחבירו
נמי אצעריך לאשמעינן מהו דחימא מי יימר דבי הוס
אחינא מססדינא לי׳ הוה מודח דלמא הוי משחבע
לשיקרא וגד״ש נמי לא לחייב קמ״ל .וכמב המהרש״ל
דחיבח אחינא נמחק ומעות חואדאיירי נג״דכדפירשו
החוק׳ עיי״ש .וב״כ ניש״ש שם .וחנה דברי סמהישיל
צריבין ביאור .דאין־ מייחס דברי המוס׳ הנ״ל להא•
דאמרינן בגמרא מי יימר דכי הוי אחינא כו׳ .הלא
מה דאמרינן נגמרא מי יימר דכי הוי אחינא •בז׳
איירי בער אחד והרי געיא אף אם אומר אינו יודע
• נב״ד אינו עובר באם לא יניד כיון דהקרא דאסלא
יגיד משחעי בשני עדים וכמבואר בגמרא שם וכיב
יש" שם נסדיא וא*כ מה דסיישו החוס׳ הניל
דהסוגיא איירי בניד דחוץ לב״ד א״ע נאם לא יגיד
הס סובבים אהא דרצה הש״ס מחמלה למוקמי הברייתא
נשני עדים .אנל נעיא אין חילוק נין כשאומר בניד
אינו יודע ונין כשאומר חון לניד אינו יודע ולעולם
אינו עונד נאם לא יגיד .וא״ב אמאי צריך המהיש״ל
למחוק בגמרא חינח אחינא עס״י דנרי החוס׳ הנ״ל
הרי החוק׳ מיירי בשני עדים ובאן בגמרא דאמיינן
מי יימר כו׳ איירי נע״א .אך י״ל דרעח סמהרש״ל
הוא דכמו דמשלקים החוק׳ לענין אם לא יגיד דאס
אמרו חוץ לנ״ד אין אנו יודעי[ לא עברו נאם לא
יגיד
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בחר מצות

53

חיילי

^!r

אמרי דוד

ם׳ טשפטים טצוה סיח

קבר

ונלע׳ד ליישב דהנת המל״מ בפ״י מח׳ תליה כתב ויש

דלריך ליחן ורץ סובר דאינו רשאי ניחן יעיי״ש א״כ
מוכח דליכא לסד עיר מן התורה באיסור דרבנן דאנ'כ
באבק ריבית עובר אלפ יע דבר הורה א״כ חין השבועה

נחקור נקיש" הכיס׳ הרי חין בלאו הזה מלקוח משים
דהמלוה אינו בתלקוח שניחן להשבין ואינו בדין דהכי

ריביח אי

ליחן אבק

השבועה

ומת ני

חלה דתה לי לאו דנפ׳ע

הרשב״א

שאר

לאוין דוק.

דאחי מחמחי׳ יתחייבו מלקיח כמש׳־כ החינוך וכיון שכן

לא מפסלי

העדים כמפ״ב הרמבים

פ״י מעדות אחה

יעיץ ת׳ ב״א או״ח ס" ל׳י שהניח זה בל־׳ע אי עובר
מס״ח נאיקיר דרבון :

׳עיי׳יש

רשע כל העובר עבירה שחייבין עלי׳ מלקיה
וראיחי בס׳ מקליע בהורה מהגאין מפלאצק בס׳ סב

ערב

שכתב דבר חדש דעד כאן לא כחב הרמב״ם דבעינן
לאי שיש בו מלקוח אלא בלאי שאין עליו עונש בב״ד

דר׳־א

הזת״ב לא תעשה ר ת אל
להלואה שיקח הריבית ע״כ .

התיה

כלל אבל בים לי עינם בממון אץ כאן קולא דהא בפ׳

אלו נעיוח מקפקא ליי להש״ס אי ממינא לקולא א■ כ הממון חחח המלקות עומד ושפיר הוי ישע כמו בעבירה
שיש בו מלקוח וכאן אע*פ שהעדים אץ עליתן תשלומין מ״מ התיקן היא מי׳’ שתחזיר המליה והמה נפערים
בחשלומי היולוה א*כ ממילא הוי כים ני מלקוח דהמשלומין המה במקום מלקוח יעיי״ש ומעתה לפ״ז שפיר מחירץ

קושי׳ הר״מ הסל דהח חינח לפנין לאו דלא חשימון דאיכא הקנחא בחשלומי המלוה כנ״ל אבל לפני פור הרי
כחב היד מלאכי איח שש ׳ז

דעוברץ אלפני עור אע׳פ שלא נעשה העבירה ולא נחן הלוה הריבית כלל עוביין

המה על לפ״ע ואץ תקנת לזה כלל אע׳פ שהמנות כיהן בחזרה מ״מ עוברי,׳ הס בלפי׳ע ינניי״ש אריכוח א*כ בזה
נאמר באמח כקושי׳ המלי׳מ דאין נפסלים משוס דאין בנפ׳ע מלקי׳ח יעיין כ״ע פי״ב מה׳ עדית ומל״ת פ׳ד ממלות

דרק .אמנם מאור אחפלא

על גאון כמותי שהאיך אפשר לומר דתשלומי במקיס

מלקוח עומד והד כלאו שים

בו מלקית ונפסל הכי נעלם ממע דברי הרמנ״ס בפ״י מה׳ עיות הלנ׳ ד׳ שכתב ח״ל ועיד ׳ש רשעים שהן
פקונין לעדות אע״פ שהן בני חשלומין ואיכן בכי מלקות הואיל ולוקחים ממק שאינו שלהם בחמס פסילץ!*)

יעיי״ש משום הכתוב שלא להיות עד חמק הרי להדיא שגנב וגזלן פסילץ ד.קא משום דהוי רשע דחמק ולשינוח
הגאון מפלאלק חיפק ליה משוס שהמה בני חשלומין ובמקיס מלקוח עומד כסל והרמב״ס הא כחב הלשון אע»פ

שהן בכי חשלומין

בתר מצות

כנ״ל ע־כ דבריו ל״ע הדק הינוב :

אמרי דוד

פ׳ טששטים טצוה טיט ע

(א) שמעות י׳ ל״ה ל'י סנהדרין ד׳ סו וד׳ א החעוך כתב ת ־ל שלא לקלל ה־ייכיס שנאמר
י אלקיס לא תקלל ופירושור?דיימס כמו
ס״ו קתי״ד ה׳ ע״ז פב וה׳ סנהדרין
פנ״ז סת*מ ל״ת שנסו ושם ביאר שאין ז ת לאו שבכללות אשי ירשיעין אלקים ותוציא הכתיב בלשון אלקיס כדי
ע״ש ובשורש ע׳ קמ״ג לאוין כסז וסע חי׳ית קי׳ כי׳ז שיתי׳ ככלל עם הלאו הזה לאו אחד והוא לאו דברכת
חכ״ה סמ״ק קי׳ קכ״ה (ב)
השם יתברך כו׳ ע״כ וכתב
המנחח חינוך כתב דאם מלית שלא לקלל לדיין שנאמד אלק׳ם לא תקלל המנחת חינוך דבריו מגומגמים
(א) המקלל את הדיין בשם או בכנר (ב) קלת דגם על דיין ליין*
חזר מוך כדי דיבר מהכי
החזרה ופעור ממלקות יעיין לוקה שחים א׳ משום לאו זה ואוזד משום מקלל הכירו לכתוב אלקים כי דיינים
אלנןס
קל״ח קי׳ כ״ח ונתעורר על (עיין פי׳ רלי׳ב) נם פסוק זה אזהרה שלא לברך את קמוכיס נקראים
זה גיסי החריף המופלא השס המברך את השם במד היא בריא תעשה (נ) ותלימיד של הלאו דברכח
ומופלג כנדת מפד ר■ יוסף והמברך השם נשם ענשו מפורש ונוקב שם ה׳ כו' ד׳ מבואר שם נש״ק מדכתיב
בלוי ניינד כי׳ דא־כ האין• רגים ירגמו נו אבן והעדים והדיינים סומכין ידידס על לא תקלל ע״כ ולעכ״ד נראה
לוקץ מליו בהתראה הא הוי ראשו ואיטרים לו דמך בראשך וכו׳ וזהו מגדף ואפילו דדברי הרועך המה ברורים
המראת קפק דלמא יחזיר הזר נו תוך כדי דבור וזהו כשדגין דיני נפשות ובזמן וככוסם לפי שיע׳ הצדק אליב׳
תוך כדי דיבר ע״כ רפת העיר הזה מדהיקין ממנו ומהריטין אותו כמנואי בח־״ם פי׳ דהלכחא וכמו שאבאר בנדה
לכאורה **) ואמרתי לו ע*פ

תמה

ארור

בו קללה

(עיץ כלל ח')

ונוהג בכ״ם

וזה הוא סיגי׳ ה;מ׳ בקכהדרץ
ד׳ ק? ע״א דתניא אלקים

ובכ״ז נזכרים ונקבות .
דבלי החוק׳ במכות ד׳ ע״ו
חול
שכתבו גבי כזיר לא היי
הח״ק דלמא ישאל על כזירחו משוס דמוקמיק אותו על חזקתו כמו שהוא עתה שעובר כן יהיה לעולם יעיי״ש
והכי נמי כן
לפעול

הוא

ממש אולם

יש לתמוה לפי מה דמקשין אמאי באמת לא נימא דבודאי ישאל על גזירתו כרי

ממלקות ותירץ התומיס כיון שידרת הי׳ מלוה ע*כ לא ירצה לשאול כרי שלא לעקרו למפרע וע״כ מוקמיכן

אחזקה
דבודאי

יעייןוא״כ הכא לא שייך לומר כן דאדינה א® יחזיר חכ״ד ירויח שנא לעבור על הלאו

וא״ב ממילא נימת

ממלקות וא׳יכ הוי התראת ספק ואני י״ל ע״ם התוק׳ יבמות נד׳פ׳ דהיכי שאנלאי

יחזור כדי לפעול
מלת& למפרע לא הוי י התראת קפק יערן נרי״ת חו״מ קי׳ ל״ד ודחק :

(א) המלה בחב
-------------

וכ־פ

דחס מברך

הכעיס כיין דליכא מיסית ב״ד

רק אזהרה

מאלקים לא

תקלל א*כ
א®

*) מצ ה

ס־ת הקשה מרמנ״ה שכי בפי׳י מעדות ד.אעיפ שהן בס חשלומין ואיכן בני מלקוח הואיל ולקסם
1
ממין כאינו שלהם נחמק פקולין חנה נתחלף לו עונש ממק לחיוב תשלומין דחיוב חשלומין איע עונש דיק

מהדר

מהשחמק

מענו [עיין עירש״י

קנהדיין דף ע״ב

כהא״ג]אבל בק־

מקצוע בחורה איילי

מעונש

ממון

שחייבה תירס זה הוה שפיר כמי עונש מלקוח ופקולין לעדות .

**) מצ ה

דלים לימד העמידו על חזקתו דבידאי יחזיר
ס״ע נכתר מצו־ הקשה הא הו־ התראת קפק
1
לעכין חזרה הכ״ד בודאי איכא חזקת שלא
כדי לסעור ממלקות יש ליישב בפשיעות דנודאי
יחזיר יישאר בדיבורו תב־ד דהא כיון דאמרינן דחב״ד מתני חזרה ע״כ משים דנכל תכיר דיכול לחזיר הוא
מהא־ע
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זר מצית
אש ההלו

ט

למלקוח חייג

6׳ משפטים מציה ם •מ ע׳
מנקים דעני

קללת דיין

חייב מנחית מנאי זה ונ״כ כאן מחזר בלא• זה א״ב
ודאי לוקין אן נשפר משנת חכמים כחב דאיני נוקה
משום דאף דלעכין דיין נא הוי נאי שניהן לאזהרת מיסות

ניד מ״מ לעכין ברכת

השם אף על הכדים הוייל נאי

שניתן ל־״זהרת מנ״ד ונא הניא ראיה לדבריי וציע
ככ״ל מנ*ח ולצנ׳יד דניי המשנה חכמים נכונים ינרוריס
המה דנדמה הא הקשו הראשונים אמאי ליקין על
קללות דיין הא היי ניאו שניהן לאזהרת מנ ד יתירץ
הסימיש בחיי ?.קי׳ כיו ע״ס דביי הה מ בפיר מה׳
כגת היא שכתב בכהאי נ־ונח היכי דכיא משבתה בקנניוח

דיין שום לד מיתה לא חשיב לאו שניתן לאזהרת מנ״ד

ויק

נלאו דמחמר שמשכחת בה ל־ מיכה נם־הפית עם

הבהמה יהייני חיישה ע״כ היי נהי ׳־מחמר :או שניחן
אה דברי המשכת חכמים
יש
הינ׳ע הנ״ל יעיין ה־שב יש •ן

נמצה ז־ משב במיחק

ז להכ״ה

ימה שנסתפק בס־׳ צ ־ במקלל
בנתב ימקשה שהמו *,־ ד יד •לפי הקייק הנ״ל יש נעיץ

 :ידו״ק ה־שב :

חול [דהיא

אמרי דוד
לקללות דיין)

אזהרה

נד

דברי

ר׳ ישמעאל

רעיק אימי אלקיס קייש [דהוא אזהרה לברכת השם)
כו׳ נשלמא למ״ד אלק־ס חול גמור קידם מחול [פי׳
ההוק׳ נמר קודש מחול מדאפקי בלשון אלקיס] אלא
למד אניקים קידש גמר חול מקודש [בהמיה] איכ
לכתוב קרא לי* הקל מאי לא תקלל ש״<ו תרתי עיב
סיג׳ הנע׳ והכה רץשי׳ המניח היא משוס דמן ccpn
הלכה כיע ק מחנייו וא״כ אלקים קודש יא׳יכ הלימוד

הוא מלא תקלל דמשמע

שני׳ כמסקנת הגור

אמנם נראה ניעניד להוכיח

כמובן.

ד*עכ אנן פקק־ק דאנקים

מדאפקי׳ בלשון אניקיס דהנס

חיל וילפען קודש מחיל

המד •ש הקשה כיין דנין לר׳ ישמעאל ובין למרק אנקיס
הוא קידש וחיל א כ במאי פליגי [דליכא למיננר דכ׳יע
נימנין לקדש השם כיון אפילו נר״י ש״נפינן קודש מחול
א״ב בירא־ צריך

לקדשו

יעיין] ותירץ

דנפקא

מיכה

י'*,י’ין שלקית דנימ׳־ד עיקר קרא אתי נחיל הייני למקלל

כדין אלא דאתי :מי לקידש דהיינו אזהרה לבדכם
השם לדידי׳ א־כא מלקיח במקלל הדיין ולמיד עיקר
קרא אתי לקייש היינו שברן השם ל־כא מנקית במקלל
הדיין ע־כ ונראה כוונתי בזה ע״פ מש׳׳כ כראשונים
 ?2 1לאו שאץ שפורש בתורת אלא דאתי' מרנוי אין

זעשה כל ר׳ת
לקין וא׳כ אס
כשמנדף שם השם עיכ .
מרבני דלמד א״כ אין ניקין ויותר נראה בכוונתו נג*פ
מה שמקשין החיך נייקין על קללת דיין הא הוי לאו שניהן לאזהרת מיתית ב״ד של בלכת השי־ח ואין ניוקין
אלק־ם לא תקלל

נאמר

דציקר קרא

לקודש וחיל אהי׳

ימיין מהיש״א אמנם בספר יד מלאכי סי׳ שפ״ג כהב להיכיח מדברי ההוס׳ שבת דהיכי דמוכח כימי אמינש
מיתה אז שיין למיתר שפיר לאו שניחן לאזהרת מיתות ניד ואין לוקין לאיזה איס־ר אחד הנכלל נו אבל הכי
דפשש הכתוב מוכח שפי לשאר אזהרת

שאין דהן עונש מיתה אז

נקי מש־ס זה מלאו אע״ג שיוצא ממש ג״כ

אזהרת נידתה יעיייש וכן נראה ממיס׳ ספ״ק דעירונץ יעיייש וא־כ הכא כמי אי נימא דעיקל קלא אקודש
א׳ב לא לק* משים דהיי לאי שניחן ניאינב־־ אבל אי נימא יאלקיס חול והוכחה שלו מש־ם דכתיב אצל ונשיא
בעמן יעיין ביוהר״ם שם וילפינן

רק קידש מחול

אז לא שיין

לומר לא־ שני״א מב״ד כמשי׳כ היד מניאב׳ וזה

הי׳ כמנת התרים נירי׳־ עיקר פשש הכתיב ־א לקים חיל משום דכת־י אצל ונשיא בעמן ונרע,יק עיקר פכש
הפשונו הדכחיב אלקים דויק .והכה העתה לפי דברי מהר״ם אכן שפסקינן דליקין על קללות דיין כמש״ב החינוך
א׳׳כ ע׳־כ פוסק כר׳ ישמעאל דאלקים חיני וילפיכן קידש .מחול וכמש״כ כאן דאלקים לא תקלל עני דיין וילסינן

רק קידש מחול משום דה־ציא הכתוב בלשון אלקים יכמש׳כ חשיס׳ כנ״ל ודברי תחיכין המת ממש כסיני׳ הש״ס
יכיוש־׳ם החים' אמנם גאוות *ש לתמוה לפי דברי מהר״ס הא אכן פסקינן כדע״ק מחבירו וא׳־כ ים ;כו נפקוק
דאנקם ק־יש והאין פסקינן דאלקים חול דהא פסק־צן דלוקין על קללות די־ן חה יוקא אליבא דר׳ ישמעאל

[יעיין כ־מ פיח מה׳ ממדים ילח*מ

שם] אמנם יגעתי

ומצאתי נמכלתא שמהפן הגיסא דר׳ ישמעאנ לדרעי׳ק

ייכ״ק סיבר ח־ל יר*‘ סינר אלק־ס קוו ש וכשב שם נתרכבת התש:־ דעיקו־ כנרקוח המה :תא והביא ראיה מש*ס
ינתית יעיי״ם וכן כדלה מס־גיא השיק בתמורה דליקין על קללות דיין יעייי׳ש וא״כ בוראי ההנכחא דאנקיס חול

וילפיכן רק קידש מחול ואיכ דברי החינין נכיניס וברורים ידו״ק הישב .יעיין יד מלאכי סי׳ הקי״ד • :

כתר מצות
(א) מכילתא סנהדרין ד׳

«׳ משווים מציה ע א

אמרי דוד

א הדמב״ם

כתב מלן או ראש הסכהדין וכתב
ס׳ו סהי״ד ת׳־ j'*7CCp
ככ״מ דלמד זה מדאיתא במס׳ הוריות
סמ״ג
פ׳ כ״ו  »*?pל׳ת שנייז
ניאוין ר״י חו״מ סי׳ כ״ז( .ב) המנ״ח חקי כיון כאין איזה נשיא זה המלך שנאמר ועשה אחת .מכל מצות
שייכות גני סמיכה

נקרא

הסקללו

אניקים

רק

ואיש
בשני

דאין
עובר

לאוין

סדיונו ונשיא ואפשר אם הי׳
נתמנה אחי־ סהי׳ לוסמיכמ
לא פקע מיני דין סמיכא

ימיי״ש (ג) אס מקלל אח
עצמו" והיא דיין וישיא איני
עובר רק משים הלא‘ ושמיר

נפשן מנ*ח .
------------------

מישיב־ן מלן בסנהדרין ואינו ד׳ אלקים שאין ע׳ נ אלא ד׳ אלקיו ודוקא קתם יכתיב
ע״כ אמרינן דוקא מלן אבל

מל״ת

שלא לקלל] נשיא או סלך שנאסר ונשיא
בעמך לא תאה־ (א) תיבת נשיא כולל מלך
וראש הישיבה של סנהדרין שיש לו נשיאת ראש הן

אלא ה״ה ראש הקנהדרין
ננכ״ל והקשה המנ״ח אינו

מצד התירה או שלפניות והמקלל בשם או בבטי לוקה
נמצא לוקה לב) נ׳ סלקיוח א׳ סשום אלקים לא תקלל
וא׳ משם ונשיא בעמון וא' סשיש לאו (נ) הכולל כל

יודע מניג דוקא ראם הסנהדי
הא מבואר החס ד׳ י״א לדר
כשיא זה המלך יסל נשיא

( בסימן דל״ב) ונוהג בזכרים ונקבות כשיש
לנו מדך או ראש סנהרי-ין ,

שנש כנץ נחשק גן עמיכדב
ה״ל ד׳ אלקיו שאין ע״ג כו'

יש־אל

הכא דלא

דר״א

כחיק לאו דוקא

מוכח

חמד

מהאיש דאמריכן דגם מעיקיא לא גמי בדעת־ [רזה כשמע ממש״ב הרץ דף פי? דלכך במקדם ומגיש
לאו כדינר דמי דנודאי נמר לק־ש ולגרש נשמע דנעלמא ד י כול לחזיר היינו מאוס דאמריכן כיון דחזר תכ״ד
מוכח למפרע דלא נמר בדעתו מעיקרא וכן מוכח בב״ק דף ע-ב דלכ׳ע תכ״ד כדיבור ולמפרע נפשל יעיי״ש]

א״כ
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כתר מצות

54

פ׳ משפטים טצוה ע״א

ךך״א

הזמיב אהה ובכך ר״ת אל מאור המלך
וכשיא בעמך כשכבודם נוהג ע׳ב פי׳ נצה רוממותס:

אמרי דוד

יו כח דבלאו קרא בכלל נשיא אפי׳ כשיא שבט א״כ כאן
דלא נתיב אפי׳ כש־א שבני עיניים בלאו הזה ולמה כתב

הימנ״ם דוקא ראש סנהדרין יעיי״ש שהניח בצ״ע ונע ":ד נראה
ליישב דהנה באמה יש לדקדק בלשץ הנע׳ למאי נקני הניף נחשק ב״ע הכי לא ידעני שהי׳ י״נ נשיאים וביותר יש לדקדק
כיון שנקש אמא־ נא נקנו הראשון הנאמר בקרא אליליר בן שיאור ■עיין הקש דוקא נחשון בן עמינדב אלא נ״ג ע*5
מה דאמדינן בקועה ד׳ ל׳ז ע״א דנחשין ב״ע כדן שקפץ החילה לים ע״כ זכה לממשלה ולמלכות יעי״ש וא־כ בו־א־ הי׳

חשיבות שלו כראש הסנהדרין וא״ש זה הי׳ פשינוא לי׳ לגמרא דקסס נשיא שנע לא מקרי נשיא אלא נקע
עק נחשק גן ע״מ דוקא שזכה לממשלת ובודאי ה" גדול כראש הקנהדרץ ועב דברי הרמביס נכונים

במאי דקאמר ראש הסנהדרין דוקא די״ק :

כתר מצות
(א) תמורה ד״ד תרועות פ״ג
פ»ג סה״מ

6׳ משפטים מציה ע ב

ס־ד׳יד ה׳ תרומות
ל״ח קנ״ד סמ׳ג לאוין

מי :יריד סי׳ שליא (ב) המניח כקפק אס עובר על
הלאו דלא תאחר אע״פ שהתבואה לא כנמרה מלאכתו

ולא

ראה פני

הבית עק

מל״ת

אמרי דוד

א בתמורה

ד׳ ד׳ ע-ב קאמר ר׳ יוסי בר חנינת
דהמקדים תרומה לבכורים אינו
נוקה ורצה הגמיא לומר הנועם משוס דהוי כאי שאין
בו מעשה ומקשה הגמרא ומ״ש ונימר ילק ,משוס

דנדיביי׳ עש־ מעעה א״ר
שלא להקדים חוקי המתנות מיבולי הארץ אנין שאני ההס דלאו השתק
שנאסר מלאתך ודמעך לא תאחר (א) ר״ל לעשה הוא כו׳ א״ל אביי

מעשר ראשון שהקדימו בשנלץ
או איש עובר על הלאו רק
אחר שנגמרת מלאכתו וראה שלא להקדים תרומה לבכורים ומעשר דאשק לתרומה והא מימי־ ט׳ ומשכי הוי
ומעשר שכי לראשון ואם הקדום עבד על (ב) ל״ת לש סרילאוי וחד עשה ולא
פכי הבית ואז דוקא חל על
ומה שעשה עשוי תרנו לוקה ונוהג מכיים ונקבות אתי חד עשה ועקר סרי
התבואה שם שבל וכתב שוב
לאד ע״כ ולכאורה יש לתש
כעירומה ומעשר נוהג (עיין כלל ב') .
האיר השי״ח את עיני ומצאתי
לפי מה שכתב ה״ה בפיו
חס משרש ברש״י דל נשבח
מת' שכינות בדעת הרמנ״ס דתיט דמשכחח לה במעשה
ד׳ קטז ע״ב י״ה שהקדימו בשבלים כו׳ יהמו שנמרח
אך דעובר בלא מעשה לוקה והוי כאלו שיש ט מעשה
בכרי לוקה משום לא •אחר אבל אם הקדים בשבלים
איש לוקה עכ״ל רש־׳י דל מבואר מרצף• דל דהלאו וע״.כ לקין בחקמת נקיל יעיי׳יש א״כ שט רצה הגמר׳
איש מדבר דק שכי שהקדים אחר שנתמרח והוקנע לומר בטעם דר -ב־ח משוס יהיי לאו שאין ט ממשה
לתרומת ומפשר מידת פטל י׳עיי״ש והנה אתפלא על הא שפיר משכסח לה במעשה דהיינו שהפרש תרומה
נאין כמותו שעיניו משועשזח בכל האיך נעלם ממט לבכירים הפרשה מ«פ ולא אמירת בלבד וא״ב ממילא
ירושלמי מפורש נפיג דהרומות על הך «שנה המקדים נקי אפילו על האמירה ג׳כוכלע״ד ליישב דהכה הטב"
תחמה לבכורים אשפ שעבר על ל״ת מה שעשת עשה ת׳ ח׳ נרו באו״ח כתב רעד כאן לא קאער מךע
ואימא החם בירושלמי רבי שמואל בר אבא בעי מפשר אלא דחקימה שאפשר במעשה גס נחסמה בקול שא
ראשין שהקדימו נשטלין עובר או איש עובר אלא על כמעשה והיינו כיון שהקול שא פכ״פ מעשה קצת אבל
הגורן שב ולא איפשט׳ הרי לך שדבר זה היא איבעא המתגלח וק מושהה חמץ שאץ שוס מעשה כלל לא
בירושלמי אי עובר מד שלא נגמר אי נא ולא כפשוט מהני מס דמשכחת על ידי מעשה יש״״ש אח ־ב ראיתי
ופלא צךעלס מעש הירושלמי הלז והכה גס על רש״י שהדברים הללי יש להם מקוד מפי קדמון בשיטה מקובצת
דל יש לסעוה שכתב נפשיט׳ והכ״מ שהקדימו בכרי בנ״ס ד׳ מיג על הא דאמרק מנחים דמפגל נזקה
אבל בשבלים איט עובר כתי כן בני שוס ספק ומקשה 3גמ׳ הא לאי שאין ט ממשה שא ומקפה
ובירושלמי הי׳ אינעא דלא איפשט׳ כסל .אולם נלע״ד השיטה מקיבצת מה פריך דלמא משום דנדבורי׳ ממעבד
לומד דדש״י דל שכיח מש״ס ד־ילן דבשינליס ניכא מעשת וחיק כיון דגם במחשבה מפגל אעילו מעגל
לאו דלא תאחר חה הצעת הנמ׳ בשבת ד׳ קכ״ז [יכן בדיבה־ מ״ע מאדם המיני סתמא דמלחא דקידס שדינר
הי׳ נמנה מקומות נצדק] על הא דפק התם דמפרן ש׳ נו מחשבה נדבר וא״כ קודם הדינר כבר נחעגל
מעשר ראשון שבטלה תרומתו ומקשה עמרא פשטא במחשבתו ולכך לא חשוב הדינר דכימא גדיטרא איממביד
ומשני לא צייכא שהקדימה בסיבל״ן ונטלה תיענה תרועת מעשת יעיי"® .וא״ב לפ״ז כיון דקיי״ל דתרועס ניטלת
מפשר ולא כטלה החמה גדולה וכי הא דאמר ר״א במחשבה בעלמא א׳כ בכה״ג ליתא לכללא טון שמשמו
אמי יל״ק מע״י שהקדימו בשיבלין פטור מחממה במעשה דהא הלאו עבר חיכך במחשבה קדם הדיבור
נחל• שנאמר והרמוחם ממנו תרועת ד׳ מעשר הן וכדברי הש*מ והשב״י הכילי אולם לפ״ז יש לתמוה
המעשי מעשר מן המעשר אמרתי לך ולא תרומת גמלה מה מקשה הגע׳ משמר הא שלק גידל י® בין תרועה
ט׳ אי הכי אפילו הקדימו נכרי כמי לפטור אמר לי׳ לשער דגני מיער שייך נדיטרא איתמביד מעשה טון
עליך אמר קרא עכל מתנותיכם תרומו ע״כ ובחממה דליתא במחשבה אבל בתרועה טון דאיתא במחשבת
ד* ה׳ מקשה הגמרא על רבא שסובר כל מלתא דאמד ליכא לשמר בדינרא איספניד ומשה כסל וציע כמת *)
רחענס
__________
סנה
אבל כל זק דלא חזיק ממר 3חזנןמ שמה p
א״כ הא רחא אס חזיק דחזר אמדיק דלא גמד בדעתו
בדעת נעורה דטדאי לא יעלה על דעחיכו לומר אף דחזינן וקילל לא גמד ברעמו נאמת לקלל א״כ איכא
חזקה שבודאי נמר בדעתו א״ל שב ניתן אותי שלא יחזור קללתו שקלל עשה בדעת גמדה :

*) מצרך ,שב באמרי דוד הקשה שע ממימי קא בתרומה כגר במחשבה עט־ ל״ש נדינרא עביד ממשה
הנה כפי מה שהניא דברי ששק בעפגל ל״ס בדיטרא אימעניד ממשה סמר נתהנל במחשבתי
קידם שיצא הדיטד הנח מדאי בתרומה אינו כך דנתייומה דניטלם במחשבת היינו בששב להפריש במחשבה אבל
אס ששב להפריש במעשה לא שי תרומה שי מחשבת זו ססישב להפריש עד שיפריש במעשה [ש׳ חדק׳
חולץ
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אסיפת

«בת <ר*ית « rי יי י*"

כו' כא מי מחוסר עדים ותירצו נשם הירד דכ״ג שנתמנה
בסה ומסתלק בפה.ומה בירושלמי בהוריות נביא דמה כ׳
כתוב כי שמן משחש מ ,אשי ה׳ מה אשי ה׳ בקדושתו
אף היא בקדישתו ונ״ל ובזה פליגי ר״מ ור״י דכ״טאיח
להו רשום איבה רק ר״מ ס״ל דכ״ג א״א להעבירו וא״כ
כל מטת כ״ג עליו וליכא למימר דלא יהי׳ כ״ג ולא כה״ד
דאין לך העברה גדולה מזו ור״י ס״ל דיוכלו להעבירו
לכ״ג כמש״ל ולכך משום איבה מעבירין אותו וכה״ד לא
משוס ממלין כו׳  .ולפ״ז אין ראי' מדברי ר״מ לפרנס
דבשלמא כ״ג כיון דא״י להעבירו וא״כ תרווייהו כ״ג
רק דיש לראשון קדימה לכך הראשון חוזר לעבודתו והשני
כל מצות כ״ג עלו משא״כ גבי פרנס דיש כת לציבור
להעבירו עכשיו שעבר מחמת איזה סיבה ומינו אחר תחתיו
אין לך העברה גדולה מזו א״כ לפי הסברא השני מוכרח
להיות בתוקפו ואיך ס״ד שאח״כ יסלקוהו להשני ואין
דומה כלל .אמנם לר״י דס״ל דיוכל לסלק כ״ג ואפ״ה
אמר הראשון חוזר לעבודתו כו׳ וא״כ ה״ה לפרנס וא״ש :
ואיתא בגח׳ מכות (ד ),א׳ כ״ג משמש 61״ שעבר שמתו
מחזירין אס כרוצח לפיכך אימותיהם של כ״ג כו׳ ופריך
הגמ׳ וכי מצלי מייתי הכתיב קללת חנם לא חבא ומשני
ד ה״ל להתפלל על דורס ופי׳ המהרש״א דזהתליאמשוס
דהס כ״ג ומיני הטס עליהם ס׳ .והנה כ״ז א״א רק לר״מ
דאף כהן שעבר הוא כ״ג אבל לר״י דס״ל דהשני אינו
כ״ג כלל קישית הש״ם במקומה עומדת.ומ״כיצ״ל כתירוץ
המדרש דקטרוגא אפי׳ כלפי שמיא מהני וראייתו מאיוב
^!לננצ-לך דלמוריא -ממה שהשנק אמר על איוב :ובזה
יובן הנ״ל דמתחלה לא שאלתו דלכ:א טכיש לך דקללת
חנם לא תבא ואין לך קללת חנם מזה לאיש אשר נתמנה
מ״פ כל חכמי הדר יראים ושלמים וה' עמס .אמנם
כששמעה ממנו דא״ל מעלין בקודש כו' מ״כ מוכח דס״ל
כר״י דאי כר״מ א״א להחזיר ר״ג להיות נשיא אף דפייסו
דלר״מ פרנס שעבר מחמת איזה סיבה ומינו אחר תחתיו
ואח״כ עברה הסיבה השני קודם א״ז דס״ל כר״י .וא״כ
קשה קושית הש״ס כהן שעבר אמאי אמי מספקת מיס
ומזון הא הוי קללת תנס וא״ל כתירוץ «מ׳ דהי״ל להתפלל
ז״א כיון דאיט כ״ג כנ״ל וע״כ צ״ל דקטרוג מהני כנ״ל
~

ולזה יפה שאלתו דלמא עניש לך והשיב לשתמש אינש כו׳
ואתי שפיר[.יע״ד שם];

אנדל

לית לך חיוורתא וצריך להבין למה שהתה

בשאלה זו עד לבסוף ונראה דאיתא בחגיגה
(ד ,י״ב] ותענית ובירושלמי ב׳ דעות מל הפסוק שר
חמשיס שאין ממנין פרנס על הצבור אא״כ הוא בן חמשים
שנה ואמר הטעם  1fnהגיע לכלל בינה וזקנה דכתיב
ויהי כי זקן שמואל והי׳ בן נ״ב שנה  .ופי' אחר שאין
ממנים אלא מי שהוא בקי בחמשה חומשי תורה .
ונראה דתליא בזה לפ״מ דקי״ל דאין ממנין פרנס על
הצבור או בסנהדרין או ש״צ אא״כ פרקו נאה ודעת
מהפוסקים דאיט בכלל פרקו גאה כ״א שנזהר אף מחטא
שוגג וחד ס״ל אם חטא בשוגג מיקרי ג״כ פרקו נאה רק
דוקא שעבר במזיד ולכאורה לדעה הראשונה שצריך להיות
נזהר אף מחטא שונג ע״כ מוכח דס״ל דממנין נשיא אפי'

פחות מחמשים דמקרא מלא הוא במורה אשר נשיא יחטא
ואם אמרינן דאין ממנין פחות מבן חמשיס וצ״ל דלא
חטא כלל אפי׳ בשוגג האיך ס״ד דיחסא לאחר מכאן הא
אמרינן כיון שעברו ריב שנותיו ש״א ולא חטא שוב
אינו חוטא אע״כ דסמניס פחות מבן ממשים .אמנם

זקנים

.ע

לאידך דמה י״ל כפי סברא החיצונה דאין ממנין אלא
דוקא בן חמשיס ולא ק« כנ״ל די״ל דהי׳ עובר מקדם
בשוגג ואפ״ה מיטהו לפרנס דמיקרי פרקו נאה כנ״ל .ואימא
בירושלמי בהוריות ע״פ זה אשר נשיא יחטא ולא מקודם
לפי שהנשיאות מכפרת וח״א ולא שחטא אחר שעבר
מנשיאותו נמצא לדעת ראשונה י״ל דהי׳ לו חטא ואפ״כ
מינוהו דס״ל כדעה זו אס חטא בשוגג הוי ג״כ פרקו נאה:
ובזה יובן הנ״ל כי זה ברור דמ״ש ראב״ע לישחמש כו׳
ח״ו שבשביל כבוד ויוהרא עשה כן ולהכניס עצמו במחלוקת
ובודאי ברור שכוונתו הי׳ כיון שנשיאות מכפרח מון
ולכך רצה להיות נשיא .ונמצא ס״ל שאף שחטא מקדם
לכן בשוגג מותר למנותו .ממילא י״ל כסברת חוץ דשר
חמשים הפי׳ שיהי׳ דוקא בן חמשים ושפיר אמרה גיח לך
חוורחא דבלא זה לא היתה יכולה לשאלו דבר דהי׳ יכול
לומר כאידך דעה והנה מוכרח לומר דממנין אפי' פחות
מבן חמשיס כנ״ל אבל השתא שאלה שפיר וא״ש.

תנא

[יע״ד שם]:

בו ביום סלקוהו לשומר הפתח כי׳ ויש להבין
למה דוקא בו ביום סלקוהו ונראה דאיתא
בגמ׳ ושער ראשה כעמר נקי מה עמר תוכו כברו אף
ת״ח צ״ל תוכו כברו ועוד דעה אחרה במדרש שטר ראשה
כו׳ דזקן גאה וראוי שישב בישיבה .ובזה יובן שבקשו למנוס
לראב״ע לנשיאות דלא איכפת להו ילא הו״ל חוורתא
וא״כ דרשו שפיר מה עמר תוכו כברו ור״ג כשהי׳ מכריז
דבר זה מי שאין תוכו כו׳ מסתמא לא עשה זאת מלבו
י רק בהסכמת כל החכמים והם הי׳ ס״ל כך.אבל השתא
בראותם דנעשה נס לראב״ע ואקיף לי' תמני סרי דרי
חוורחא מזה הי׳ מוכח דמ״כ הפירוש של מחר נקי כאשך
דעה דנאה לבעל הישיבה שיהי׳ זקן ויותר אין להם לימוד
מל תוכו כברו ושפיר סלקוהו אותו היום לשומר הפתח
ונתנו רשות לכל התלמידים לכנוס לביהמ״ד והדברים
ברורים[ .יערות דבש שם]:
תלמיד שאץ תוכו בברו מ׳ ויש להקשות למה
אמר ר״ג כן ולמה לא אמר כל תלמיד שאינו הגון
אל יכנס לביהמ״ד כמ״ש כל השונה לתלמיד שאיט הגון
קו' אלא יובן ע״פ גמ׳ פ״ג דמירוכין ושם אר״ח בן
חנינא מאי תקנתם של מספרי לה״ר אם ת״ח הוא יעסוק
בתורה שנא׳ מרפא לשון עץ חיים ר״א בר חנינא אמר
סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד בריה״ק שנא׳ יכרס
ה׳ כו׳ ור״ג הי׳ לו סברת ר׳ אבא ב״ח שמי שסיפר לשון
הרע אין לו תקנה שכבר כרתו דוד כו׳ ור״ג הי׳ מזרע
בית דוד ולכן הי׳ מכריז כל תלמיד שאין תוכו .כברו רק
שלום את רמהו ידבר ובקרבו ישים ארבו והוא מספר
לה״ר אין לו תקנה בהורה ולכן אל יכנס לביהח״ד כי
ס״ח מרבים שלום בעולם וזה שמספר לה״ר מרבה קטמה
בעולם.וראב״ע סבר כר״ח בן חנינא אס ת״ח היא יעסוק
בסורה כו'[ .גבול בנימין ח״ג ד׳ מ״א]:
נועם מגדים פ׳ שלח מ״פ למטה אבותיו תשלחו
כתב וז״ל כל תלמיד כו׳ ונראה מעם הדבר כי
לכאורה הלא אמרו מחץ שלא לשמה בא לשמה .רק
הכוונה שלא אמר שלא ילמוד רק אל ימם לביהמ״ד ני
איש כזה המלא גדלות ופניות מזיק להצדיק והוא כי ידוע
תדע כי כל הפגימות שנמצאו באיש הפגום דרט להטילם
בקדשים וכאמרם ז״ל כל הפוסל כי' וככה העושה מעשיו
ולומד תורה בפניות וגדלות כ^אה אח הצדית מתפלל או
לומד ומתנטע ועושה פעולותיו להתקדש ונהטהר הוא
תושב

כל

ובם׳
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עלי* הצד השוה
ת* אנל לא חשביצן וה למעלה עד
&צסן פן ל נפשעות אנלעודנר* לפרש יליתלולותר משיא
אייתר דיליף נמה הצר מקודש ומרש די׳ל דאררנה משים
נתנה חורה צשיא לגלות לן דלא ניל ,נמה ס(ד מירי ולמעט
דיין אתא דאי לא הוי נתב ומוי ילעינן נמה הצר הו• ילעינן
לן רחמנא לומר דלא ילפינןחיוי
ג״נ דיין נמה הצד להכי
נמה הצד ואין לן אלא מש שאמר כני׳ ולמעה דיין אתא
ודוק ועיין מ״ש עוד בחושי דיס גמר קידש מחול :

נגמ׳ למיד אלקי׳ קידש גמר חול מקודש כתג מהרישא
Qty
והשתא לא בעי לומר נדמע קי׳ דליכתג או נשיא
זתרש אלקי׳ ל׳ל אאיע לגופה דהא אל ־,י׳ איצעריך לנופי׳ לקדש
ילא את<׳ מנשר זים כמ׳ש תום׳ אלא דלינתוב אלק,׳ וקרש
ולא לכתוב נשיא אאיע לגזפ•׳ תנהו ע :ין לאני׳ וכן ציל למאי
לגמר קודש מתיל וני׳ ענ׳ל ועיש ולא ידעתי מאי כוציך
לזה דהתירצן דמשני למיד אלק•׳ קידש גמר קודש מחול ונו׳
ירע מסקנתו וכוונתו אלמ׳ד יחירא ילא תקלל וא׳כ מיותר
נל העם הלח׳ד יחירא וק׳ל :

צתום׳ ד״ה עד שיפרוט לך הכתוב יתדו ותיחא א'נ
Qty
לר׳ 'אשי׳ וכו* תניפה א׳ אינו חיבור והיינו fik.
אסבר* אמר ער שיפרע לך הכתוב יחדו ענ׳ל והנ׳ לדעת
רשיי דלא רצה לפרש נפי׳ תום׳ דהוקשה ליי ס שטית לשין
’‘0גמ' דאמר ר׳י משמע שניהם נא* ומשמע א׳ בפני עצמו
מבואר מוש הלשון אף ראם נאמר דמםנו־׳אחר ענ׳פחסנר׳
משמע שני פירושי׳ דנונל לפרש שניהם כא׳ ונוכל לפרש ג״כ
א* בפני עצמו אנל לא נמו שהבינו תוש׳ דדוקא א* בפני
עצמו וכן מבואר נרש״י ד״ה ר״י שכתב משמע <מי א׳מהם
ומעתה כיון ימשנר׳ משמע נחי שניהם נא׳ קשה דהדר
צרינין קרא לאלק דנלא/ה הוי דרשינן שניהם נא׳ דלקולא
ולחומר׳ בולאי דרשינן לקילא גל׳נ לכן נר׳ דוה נאמת כוונת
ר׳ יונתן למשבר׳ משמע שניהם נא׳ וג״ 5א׳ בפני עצמו אכן
בשור וחמור וזלאי משנו׳ א׳א לפרש בפגי שצמו דאעונאסר
במלאכה שור אי תמ ר וכן שנינו בהדי׳ בספרי לא תחרוש
בשור י וחמור יכול לעילם כשהוא אומר למען ינוח שייך
 ,וחמורך שור וחמור עושין מלאכה א״נ למה נאמר בשורחמיר
’ וה טס וה ענ״ל הדי מבואר דגני שור ותמור רנלאיסמשנר׳
אמינא דוה עם וה דוקא וא׳כ ל׳ל יחד! אלא מדאצטריך יחדו
רציה תורה לגלות רכל מקום דלא נתב יחדו לשון הקרא אינו
דוקא כל א' יפני עצתו כך סי' נר׳ לפרש מימי־׳ דר׳י
ואף לשין רש׳יישלכי־ן נ! ומ׳ש שלא תאמראםירליורוש בשור
לכדו אין כיונתי שבאמת סו״א דאסור לחרוש נשיר לנד דוס
א׳א נרמוכת <ךא דהב א חהז־י ידוקל בשנת אשרה תירה
ועול כיון דא נא מ יקית על לאו וז גם שס מפרשינן לקולא
ישגיסס יחדו דוקאאל  fכיינתו דרש״י דהתירה גלי לן ביתדו
דעכ׳פפי׳ משעות הקיא הוא כל א׳ בפני עצמו ונפק׳ מיני׳
בעלמא דלא כתב יתלו הוא אתר כפני עצמו דוקא ובעיקר
קושיות תוס' דנעינן יתדו אקשורין נר' דר' יונתן לריש שתי
דרשות מקרא ליחדו והיינו דלינתוב יתר נמו דתצינו נמה
מעמים בקרא והוי׳ויתירא דרשינן שיהא יחלו דנוקיןנקשור־ן
ולומה למאי דירשיגן בסמיך למ׳ד יתירא דלא תקלל ולא עיד
אלא לאפשר לומר .דר׳ יאשי׳ נמי דריש וי׳י יתירא דיתדו אל?
שהוא םי^למסנר׳ מפרשינןהקר׳ ד1קא שניהם יתר והשתא
גלילו הארא יחלו דצשאר מקימות יש לפרש הקרא לשניהם
יתד וג'כ לא' בפני עצמו ומסרס התורה לחכמים לדרוש נאה
נפי הנראה להם ולכן באביו ואמן קלל וודאי הו׳א לדרוש ביחד
דוהא להקל נד׳נ ל ־.ני איצעריך קרא יתירא לרבות א׳ לחור
אבל ר׳ יונתן סבר דחשנרא משמע שניהם יחל ומשמע א'
בפני עצתו והשתא תדא־צעריויתדו גלי לן סתירה לנשאר
מקומות הוא רה א׳ בפני עצמו ולא צרינין אנין ואמו קלל
לרצית לכל א׳ לחוד • pm
גתים׳ ד״ה גמר קידש מאול מדאפקי* בלשון אלקים
QW
ונו׳ עכ׳ל כאמת יש לי לדקדק על דנריהס להא
ןןלאי צריך לאפהי' כלשון אלקיסלוחר דסחוכין בעינן כלדרשינן
נריש מנילחן תלתא אלקים לנתיב נע' שוחרי! דסמונין בעינן

ועוד למאי דגתג מסר׳ם צונליז ’׳ל דטיקר טעחא מא! דסק׳
תול משוס דומי׳ משיא א׳כ מאי פייר אלא למ׳ד קודש •fm
איכא לחייה דודאימיסתנרלן ני סיני לח׳דחזל ילפינןקולש
מדאפקי* בלשון אלקיסה״ס למ׳ר קודש ילייקחיל דומי׳תסיא
ולילי דברי חוס׳ הייתי אומר דכוונת הגח׳ גמר קודש מחול
נק׳ו והא דפריך הש׳ם לת״ד קודש חאי איל חיפוק לי׳ דלא
איצעריו קודש לגופה יגילף סנשיא ותרש י׳ל נמי על מיד
שכתבתי לעיל בלשי! הגחי אלאלמ׳דקוישסקגאיל ונהיינו
•לאו נתיב קודש והוי ילפינן קידש בק׳ו מנשיא וחרשסוי
ילפינן דיין ג'נ מנשיא וחרש נמה הצד לכן נתנה תורם
קודש נפי׳ לגלית לן דלא גלמוד אפי׳ ק׳ו ומכ׳ש דלא
נילף חה הצד יאק לך אלא חה שאמר נפי׳ ולתעע דית
אתא וליק :

ובלימוד

הישיבה העליתי ודקיקתיהאיןעלה על רעת

המק • irשני בשלמא דנוונת התירצן הי* למיגחר חיל
מקודש נמהמצינו הלא כנל הסוגי׳ ערתלאשכת פירכא ובודאי
לא טעה שזיר !:נפירנא פשועה אבל הנראה דאפשרלומר
דידאי התקשו הראשון הניח׳ שנר לת׳ד חול גמרינן קודש
מק׳ו ופריך אלא לח׳ד חול מ׳אלדגס נשיא לא אייתר דלמעע
דייו אתא כמ״שלפיל נלזוןהנמ׳ אלא לח*דיכו׳ *כןהסקשן השני
בשלח׳ הנין נחה שאמי התירצ!כיהיכידלמ*ד חול גמר ק דש
מחול ח׳ס איפכאדע׳כ אי! כוונתו על חק'ו לא׳כ לא שיין לומר
איפכאאלא כוונתו באחת כתיש תום' מדאפקי׳ ולכן למ׳ד קודם
גמרינן חיל דומי׳ דנשיא וע׳והקזה דלית׳ אלא למ׳ד תיל גמר
קידש גדוולמק״ואנל למ׳ד קידש די׳ אחיל לא אוהו־ רחמנא
ומשני נין לח׳ד קודש ונין למיד חול ננל פעסנפקאלן סאידן
מלח׳ר יתירא דלא תקלל ודוק :

 QH Qtyבתים׳ ריח מאי לא תקלל מקלל חבירו
גחרינן מאב ונשיא אגמא :וחרש עניל אנל
הרין נתב כיון דכאנחל יתירא לא אמרינן דלא חייב רחמנא
אלא או במי שמפ נה בגדולה או במי שמשונה גשפלות שדרן
הכתיב לרחם עלי׳ אלא אחרינו שפרע לו הכתוג בגדולה וכמי
שהוא שפל וקר׳ יתירא ללמד על נול; וא״נמהנא ילפינן אוהרם
למקלל חבירו שלא לאביו בלבד אנו למילין מכאן אלא לכל
ישראל ואביו הו? בכללדלא ג-עמאחר מישיאל עכ׳ל וע״שונד*
שכן דעת רש׳י לקמן דף ע׳ה נד׳ח א*ס בנו נמי שנתב דסא
לא כתיב אוהרה במקלל אביו אלא במקלל חנירו שאבי׳ בכלל
ט •ין נפי ד׳ מיתות עכ׳ל ובאמת לעשעות חשוגי' הוא לסיפ ן
דאס אינו ענין קאי רק לאביו אלא ע'כ שמפרש נמ׳ש נשם
סרין דעיקר אם איניענין קאי רק לחבייו ואני׳ סוא בכלל
ודוק ועי'! יספר סמצ־ת להרמ׳נס וברת׳נן ונמגילת אסתר
שהאריכו נוס ומשם תראה ג׳כ חהשכתבסהר׳שא טל דבר♦
הי"אס וסנר שהוא לשון הרא׳ם ו׳יני אל? הוא לסין הרמ״נם
בספר החצות מ:ו.ז ש׳ג ולק׳מ עלי׳ ועיין תיש לעיל בשם
סרמ׳גם בשורש י׳ד ודוק ו׳'| להארין :

^QJ׳ מהתנרא מסקילה מ־יעע לי׳ נר* פשוט
דכוונתו נהאימסחנרא דלשון חתני׳ אינו חייב עד
שתסא נערה בתולה לאתי׳ כריח ונו ז חחעעינן קעגס
וניגרות אתרי׳ דוחי׳ דאיכו חייב גניגרות ונעילה זנשזאם
סוא רק מסקילה ולא מחנק כמו כן המיעוט נקענס הוא רק
משקילה ולא מחנק לכן כד שחק רב השיב לו שמואל ונימא
ומת מאיש אשר שכב עתה לניו והיינו תרתי שחעית מיני׳
נמ׳ש תיש׳ ולכאירה מאי מקשה נוס לרב די׳ רב לית לי׳
תרתי שתעיח מיני׳ אנללפת׳ש רב הבין כן לישנא דמתני׳
שפיר מקשה'כיון דענשיו הקושיא הוא על ר׳מ גופה ומאי
קושי׳ לי‘ ר׳מ סנר חרתי שמעת מיני׳ ודוק :
נגח׳ נמצאי מסוגי׳ מבואר דסליגי נין באיום®
QW
ונין בנשואה ולכאורה איכא למיקשי על שנים•
למה לא חוקמינן סצי תרי קראי׳ חריוייהו נדוכתי' ומתו
גם שניהם בנשואה ומת ה^ש אסר שכב עתה לכדו נארוסם
ועוד בלא לבדו קשה על ר׳ יאשי׳ הי׳ני יליף איוסם
חנשואס די׳ שאני אריסה דחמירי וגי׳ יס׳ל סיקישא דלי
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מראה מקום

ארח מישרים ט
ו וכמו כן כדי להפריש אנשי ביתו מאיסור דרבנן יוכל (ט) [י] לאסור
להם בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממנו.
ז וכדי שיוכל לקיים מצוה מותר (י) לומר מילתא דטשתנמג
1יא] לתרי אפי.
ח גם אם ראהו אדם עושה דבר שהלכה כך ,אבל על ידי כונתו
בעשייתו אין טורין כן ,ושאלו עליו ,יוכל לשנות (יא) ולומר שכונתו
היתד ,על דרך שמורין כן.
ט ויוכל לשנות נם כן מדרך ענוה לאטד ,ולענין השאלה ששאלתי
אתכם( ,יב) אע*ם שהם שאלו אותו.
י ויכול לקרא לאתרים [יב] בנים (יג) ואחים דרך חיבה ,אף על פי
שאינם בניו ואחיו•
יא גם מותר לאמו• דבר הבאי 1יג 1ונוזמא ,ואין בו משום שקר,
שאשכחן שהתורה ( )7והנביאים והחכמים דברו לשון הבאי.
יב גם מותר לומר (עי) כלה נאה וחסודה ,אפילו אם היא ניר) כעורה

(ט) מהא דבי רבה
דאמרלהו אחא
איגרתא ממערבא
זט' שבת תט״ו
ע״א וי״ג לבא ,עי׳
בב״י ובמג״כו.
(י) ממעשה דרכה
בב׳ח ברטח
נ״ג ע״ב
(יא) סרבא ביצה
כ׳חע״בשאמר
להעכיר שמנוניחה
שבאמח
אע״ג
לחדדה עביד.
(יב) מרביתכחום
שאמר דשאילנא
קדמיטן שבת ל׳
 z .ע״ב
(יג) כהלל שבת
לא ע״א ,ונגעים
סי״ב מ״ה הביא
הר׳ש התוספתא בני אין הנגעים באים וט׳ ודוד אמר שמעוני אחי ועמי ומימרא דרב נחמן סוסה מ׳
ע״א ודוכתי אחריתי( .יד) מימרא דרב אמי חולין צ' ע׳ב ועי' נדרים כ״ד ע״כ (סו) כב״ה כתובות י׳ז ע״צ

ביאור
[י] לאסור .נראה שגם אחר מנחה אסר להם בשבת שם ,וק משמע מהמגיד פ״א מהלכות שביתת
עשור ,אע׳ג דמוחר מדינא לקנב ירק ביה״כ מן המנחה ולמעלה ,כדי שלא יבואו עוד לנרד קארי
גס קודם מנחה ,וק נהגו לאסור גס לאחר מנחה מסעם הך גזירה עי׳ ברמב״ם וב״י .וא״כ אפילו דבר
המותר יכול לאסור בשם אדם גדול אס רואה שבאים על ידו ליד איסורא ,וצ״ע .ועי׳ ברכות ס׳ג מ״א
שהנהו שני ת״ח אמרו ללמוד תורה באנו ,אע*פ שזה לא היה תכלית בואם ,וכן מה שמיהר הוא ממאו
המה וטהרו מה שטמא הוא כי היכא דלא נגררו אבתריה ע״ש ועי׳ סי' ל״ד ס״ק ב',
[יא] לתרי אפי .דמה שאמר רבב״ח אנשאי יונה דדהבא היא מילתא דמשחמע לחרי אפי אוכפשיטו^

[יב]

או מצוה ,דמצוה נמי היא יונה דדהבא כדאמריק פס ועי׳ גס שבת ק״ל ע״א ,וא״כ מותר כזה
גס כד לקיים מצוה דרבנן ,דמה שיחזור למקומו ויברך אינו אלא מדבריהם.
בנים .וכן נכון לעשות כדלעיל סי׳ ד׳ סי״ג ,גס השומע אינו מוסעה ,וגס אין זה שקר לגמרי
שנם תלמידם נקראים בנים וכל ישראל אחים.

[יג] ונוזמא .לשק הדוס שאינו מדקדק בדברו ומוציא מסיו דבר שאינו ולא שיחכוץ לשקר אלא לא דק
כפרש" ,בחילין שם ,והטעם נראה גס בזה כיון שאינו מסעה חברו ,שגס הוא יודע שגוזמא אומר,
ועי׳ זבחים ס״ב ע״ב דרבי מרפק אמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יומני ,כד לפתוח פי בני אחותו
שהיו יושבין לפניו ולא אמרו מיד ,ונסי מסעמא שידע שאינו מטעה אותם בזה.
[יד] כעורה .בעץ יעקב כתב הטעם בשם הריטב׳א דכל שיש בו משוס דרכי שלים אין ט משוס
מדבר שקר תרחק ,וממהרש״א ח״א ומספרי מ״א נראה משום דחן אשה על בעלה ,וב״ש בשם
הפרישה באה״ע סי' ס״ה כתב שיש לתת דבריו שהיא נאה במעשים ,ולפ״ז משמע דלב״ש דאסרי ,גס
במילתא דמשתמע לתרי אפי אסור משוס מדבר שקר תרחק ,ועי׳ השובת רבי אבהו דרך צחות עירובין
נ״ג ע״ב לאמרי לה מסכת ,והיה אפשר לומר שהיא נאה נגד אחרת שהיא כעורה עוד יותר ממנה ,וא״כ
אינו דובר שקרס; אבל בעיקר הדבר נראה דב״ה לא חששו לקושיה ב״ש דס״ל דקרא מדבר שקר תרחק
לא נאמר על כה"ג כדלעיל סק״א ,ומה שהשיבו מי שלקח וט׳ היינו דאל״כ לא היה מן הראוי לשקרי

משום

ארח מישרים ט י
ובעלת מום ,כדי [טו] לחבבה על החתן.
יג ובכל הדברים ידקדק בלשונו ולא יהא אץ לדבר ,כדי שלא יבא
לשקר או לשנות בדרך המגונה והאסור ,ויקיים בעצטו כי אמת
יהנה חכי ,ויקויים בו ושפת אמת תכון לעד.

א המקלל (א) אחד מישראל אם קלל בשם או בכינוי או באחד
מהשמות שקורין (ב) הנכרים להקב׳ה עובר (נ) בלאו (ד) ולוקה
שנאמר לא תקלל [א] חרש; וכן המקלל את עצמו (ה) לוקה כמי שקלל
לאחר שנאמר רק השטר לך ושמור נפשך מאוד וכל מקום (ו) שנאמר
השטר פן ואל אינו אלא בלא תעשה ,ואינו לוקה עד שיתרו (ז) בו
בפגי עדים כשאר כל חייבי לאוין ,ואפילו המקלל את (ח) [ב] הקטן
הנכלם לוקה ,אבל המקלל את [נ] המת פטור.
ב ואם קלל בלא שם וכינוי ,או שהיתר .הקללה באה (ט) מכלל
הדברים כגק שאמר אל יהי (י) פלוני ברוך לה׳ ,אינו עובר בלאו
כמשנה• (י)

n
מראה מקום
(א) משנה ,שבושת
(ב) רמב״ם סכ״ו
הלכות סנהדרין
וק הוא בח״מ דהר
בכלל כינוי.
(נ) שם במשנה
וגת׳ ל״ו ע״א.
(ד) ממימרא דרב
אידי בר אבין
א״ר עמרם א׳ר
יצחק א״ר יוחנן
רבי יהודה אומר
משוס ריהנ״ל שם
כ״א ע’א ורמב״ם
שם.
(ה) רמב״ם בם
משם ל״ו ע״א.
(ו) ממימרא דרבי
אבין א״ר אילעא
שס.
 )0רמב׳ס שם.
(ח) שם.
(מ) כחכמים שם
לשק הרמב ם שס*

ביאור
משום דובר שקרים לא יכק ,ואפשר שגם כ״ש לא נקטו קרא דמדבר שקר תרחק אלא לאסמכתא בעלמא,
ועי' גס סי' כ׳ו ס״ד מענין שקר.
[טו] לחבבה .היה נראה לומר שגס משוס דרך אק מותר לומר דבר שאינו ,שהרי רבי יהושע אמר

כבר סעדתי מבעוד יום ,שמבין נ״ג ע״ב ,אע׳ג שמה שלא אכל היה משום שהקדיחתו ,אבל
אין ראייה גמורה שאפשר שגס מה שאמר כבר סעדתי מבעוד יום גס ק אמת היה — .ועי׳ יומא כ״ג
ע׳א וע״ב שממה שאסר רבי צדוק נראה שנס לעורר את העם פירט בבכייה על אדם כשר מומר לומר
דבר אע״פ שאין הדין כך ע״ש אבל נראה שצריך לדקדק בזה שלא יטש ט שלהלכה אומר ומעשה של
רבי צדוק שאני ,שלא היה צריך לחוש שימש על ידי כך בדין ,שהרי אם ימצא חלל היו יוצאין חמשה או
שלשה מב״ד הגדול שבירושלים ,גס בעינן שנמצא סמוך לעיר שיש ט ב״ד ,וא״כ המה יודעים הדין ,ש' ן
סוסה מ׳ד ע״ב במשנה ,ואין לחוש להם שיסש בהלכה על ידי דברי התעוררות שאמר ,משא״כ בעלמא,
וגס על כה״ג שייך חכמים הזהרו בדבריכם ,ועי׳ סי׳ ל״ד סעיף ו׳.

[א]

הרש• וכתב הרמב״ס בהלכות סנהדרין שנאמר חרש להודיענו שאפילו זה שאיט שומע ולא נצטער
בקללה מ״מ נדיב על קללתו ,והוא מהססיקתא כמו שהביא הכ״מ שם; אבל אין לומר שדוקא על
חרש מזהיר מתוך שמא שפל שאל יבזוהו ,דדיין ונשיא יוסחו עי׳ סנהדרין ס״ו ע״צ

[ב]

הקטן .למד הרמב״ס דין זה סדין בושת ב״ק פ״ו ע״ב ,רדוקא אס מכלימין ליה מכלם ,אבל אם
עדיין לא הגיע לכלל זה סטור וכן כתב הרא׳ש שם לענין טשת ע״ש — ועי' בכ'מ שם שגם
המקלל אח הישן חייט

[ג]

המת .הרסב״ס שם כתבמדאיצטריך לשלף בסנהדרין פ״ה ע״ב דמייב על קללת אביו ואמו לאחר מיתה
אלמא דבשאר כל אדם פטור ובחו״כ יליף מחרש מה חרש שהוא בחיים וט׳ כ״ס פס וש׳ סי׳ מ' ס״ק כ׳"
איסורא
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מראה טקום
(יא) ש״עמ"מסי׳
כ״ז מהטור.
(יב) ממימרא דרבי
יוסי ב״ר חנינא
•CC

ארח מישרים י

אבל [ד] איסורא (יא) 1ח] מיהא איכא ,וארור (יב) הוא לשון קללה.
ג והמקלל דיין עובר גם משום אלהים לא (יג) תקלל וא״ב עובר
בשני לאוין ,והוא הדין המקלל (יד) לממונה על הקהל;
ודוקא (טו) בעושה מעשה עמך ,אבל ישראל [י] רשע שבא

כריתות'
(יג)
סנהדדה ס״ו ע״א( .יד) בבה״ט בח״מ שם ס״ק א׳ בשם ראב׳ח( .טו) כרבא ב״מ מ״ח ע״ב וס״ב
ע״א וב״ק צ״ד ע׳ב זבדוכתי אחרינא.

[ך]

ביאור
איסורא .הבדק הביח ח״מ סי' כ״ז כקב שכן משמע דלא אפלגו רבנן אדר״מ אלא לפוטרו ממלקיח
ע״ש ולפ*מ שמשמע מהרמב״ם פכ׳ו מהלנוח סנהדרין ה״א מדין קטן ישם ה״ה ,דבקלל? איכא
“
בושת בלא"? אסיר ועי' סי׳ ה' ס״ק ׳"א ולקמן סעיף ח 7וט'.

[ח] איסורא .אבל אם קלל במדומיו' יתברך עובר בלאו ולוקה ,כגון חנון ורחום ארך אפיס ורב חסד,
אע״ש שנמחקין מ״מ במי שהוא רחום קאמר כנראה משבועות ל״ה ע״ב וכן נראה מהרמב״ס שם,
וק אם קלל באחד משארי מדותיו חון מי׳ג מדוח ,כגון הגדול הגבור והנורא נראה ג״כ דעיבר בלאו ,דלא
דמי לשמים ואק ע׳ש בשבועות ,וכן נראהמהרמב״ס שכתב כגון חנון וקנא ע״ש ,וכן אס קלל במעשיו ופעולותיו
עובר בלאו ,דדוקא אם קלל בשמים ואק אמרינן דפטור ,אבל אס קלל ואמר בעושה שמיס וארן או במי
שהשמים וה אק שלו נראה דחייב ,דהשחא ליכא למימר שבשמים ואק עצמם קלל ,כיון שפירש דבריו ,וכן
נראה להוכיח מב’מ מ’מ ע'ב דאביי אמר אודועי מודעינן ליה דכתיב ונשיא בעמך לא תאור ,ויבא מתק
בעושה מעשה עמך עכ״ל משמע אס לאו דהוי אינו עושה מעשה עמך נם רבא היה מודה דעוברמשום
ונשיא בעמך לא תאור ,אע׳ג שאין הב״ד מזכירי! לא שם ולא כינוי ,משום שמזכירין מעשיו מי שפרע
מדור המבול וכו' היו עוברין ועי׳ ל״מ פ״ב מהלכות שבועות ה״ב.

[ו] רשע .ואס עבר על איסור דרבנן אם מותר לקללו צריך עיון ,דהנה התום' ב’מ מ״ח ע׳ב כתבו
שאס איט עובר אלא משום שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ימרו כזב לא מקרי אינו עושה
מעשה עמך שיהא מותר לקללו בחנם ,אלא על המקח ההוא במי שפרע וע״ש במהרש״א ,וא"כאסאסור
לקללו בחנם אפילו אס עובר על דברי קבלה ,אלא דוקא על המקח ההוא ,לא כש״כ שאם אינו עובר
אלא על איסור דרבק שאסור שקללו בחנם• ועי׳ לעיל ריש סי׳ ג׳ בביאור .אבל היה נראה לכאורה דהיינו
דוקא בשם או בכינוי דומיא דמי שפרע דאיירי ביה החום׳ שם דהוי כמו כינוי כדלעיל ס״ק שקודם זה,
אבל בלא שם וכינוי אע׳ג דאיכא איסורא לאדם אמר ,אם עבר על מילתא דרבק מותר לקללו וראייה
ממ״ק י׳ ע׳א דאמר רב הונא איתחיל גופא דקא מחיל חולא דמועדא ,ואפילו להפוסקיס דס״ל דמלאכת
חה’מ הוי דאורייתא ,וא’כ איכא למידחי דשאני התם דעבר אדאירייהא ,מ״מ הרי אשכחן לרבא דאמר
חהוי שקיוחיה שכרא מאן דמקדש אשכרא ,פסחים ק״ז ע״א ,אע״ג דדוקא קידוש היום הוא דאורייתא
אבל לקדש על היין הוא דרבנן כמו שכתבו התום' סוכה ל'ח ע״א וק העלהבשו״ת שאגת אריה סי׳ ס'
ועי׳ מג׳א בא״ח סי׳ רע״א ,וא״פ קלל רבא למאן דמקדש אשכרא כיון שעובר על מצות עשה של דבריהם,
וק אשכחן לעילא דאמר מאן האי ליתחל גופיה דקא מחיל ליה לשבתא עירובין ק״ד ע״א וקלל על אשר
הקיש על הדלת בשבת אע״ג דהשמעת קול אינו אסיר אלא מדרבנן שמא יתקן כלי שיר ,ויותר מזה היה
נראה שאפילו אינו עובר אלא על מנהג של איסור שנוהגין במקומו ,אע״פ שמותר מן הדין ,שרי לקללו,
דהא רב לטייה לההוא נברא דקא שדי כיהנא בפוריא ומסקינן משום דברים המוהרין ואחרים נהגו בהן
איסור מגילה ה׳ מ״ב; אכן מכל הלין מילי אין ראייה אלא שדוקא על אותו מעשה מותר לקללו ,דומה
למה שכהט התום׳ בב'מ שהבאתי לעיל ,ועוד יותר משם ,דבדבריס שהבאתי לא אשכחן שקללו אלא בלא
שם וכינוי ,וא'כ במנס אין לנו ראייה להתיר אפילו בלא שם וכינוי ,אלא דוקא על אותו המעשה בלא
שם וכינוי ,וכדאשכחן גם לרבה בר הונא שאמר מאן קצייה תיקון ענפיה ב’מ ק’ח ע״א ,שלפי סברתו
שלא

ארח מישרים י
על הערוה או גזל או לוה ברבית במזיד סותר 1ז] לקללו.
ד והגי טילי כשלא עשה תשובה ,אבל עשה (נח) תשובה שוב אסור
לקללו ,אפילו בא על הערוד ,והוליד ממנה ממזר שהוא מעות שאינו
יכול (ח) לתקון ועשה תשובה [ח] אסור לקללו.
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מראה מקום
כנראה
(נח)
מסנהדרין פ״ה
ע א.
(יז) עי׳ יבמות

ביאור
שלא כדין גרם לו הפסד ונזק ,ואפשר שלא דרך קללה אמר על דיך שכתבו החום' ב״ק פ' ע״א ע״ש —
זולת זה משמע ג״כ שמוחי לקלל למי שמורה ומלמד י שלא כדין במידי דאיסורא ,דהכי אשכחן לרבי יוחנן
בקדושין ל״ס ע״א ששלח וכל האומר אין ערלה בח״ל לא יהא לו נין ונכד וכו' ע״ש ורב לייט על הממני
נר שאחורי הדלת פוחח ונועל כדרכו שבח ק’כ ע״ב ואבי ,לייע שס על האומר פוחח אדם דלח כנגד
המדורה בשבח ,וק נראה ממה שקלל שמואל לקרנא על שדרש לבי נשיאה מעמידן אגרדמין בין למדוח
בין לשערים ב״ב פ״ע ע״א ,וטעמא נראה שעי״כ ילקו ויענשו גם על השערים ,וזה שלא כדין לפי סברת
שמואל ,וק נראה מהא דאמר רכה לשמשוה לאמורי מיניה לפירוש ראשון של רש״י חולין פ״ד ע״ב ,נם
למי שהוא בר אבוהן אם לא למד קללו רבי פרידא ואמר אישא תיכליה מנחוח נ״ג ע׳א — .אכן בפיקי
הקללות האלו והדומה להם נראה ,כי הנה נידוי ושמתא נראה דמד מילתא הוא ,כנראה ממעשה דהך
איתתא דאתאי לקמיה דר״נ ואמר לה מי שמעת שמתא מפומיה וכאשר השיבה לו לא ,אמר לה נהוג
נזיפוחא חד יומא מ״ק ט״ז ע״ב ,וא״כ אכתי דילמא נידוי שמעת מפומיה שהוא ל' יום ,שם ע׳א ,ולמה
לא שאל לה על זה נ״כ ,אלא דנידוי ושמתא חד מילתא הוא ,וכן נראה מר״ל שאמר ליהוי ההוא גברא
בשמחא וההוא גברא השיב אם ממון נחחייבתי לך נידוי מי נתחייבתי לך וכאשר בא לבהמד״ר אמה לו
שלו נימי שלך אינו נידוי ע״ש שם י״ז ע״א; מיהו עי׳ י״ד בטור סי׳ של״ד ובלמ״מ ס״ז דמ״ת סק״א;
ואמרינן שם מאי שמתא אמר רב שם מיתה ושמואל אמר שממה יהא ומהניא כי טיחא בתנורא ע״ש בפרש״י
אמר שם רב יוסף שד שמתא אגנובתא דכלבא ואיהי דדה עבדא ועי׳ שם מעשיות ,וא״כ כיק שאיכא
הרבה דברם שמנדין עליהם עי' ברכות י״ט ע״א ובי״ד סי׳ של״ד ,א״כ הקללות ההמה היו קלים משמתא

אי שווים לו שהיו יכולים להטיל על העושה ,ועי* יבמות כ״ב ע״ב תום׳ ד״ה כשעשה חשובה שהשוו ג׳׳כ
קללה לנידוי ע״ש ,ומשוס כך לא קשה מרב שקלל למי שצערו ומי שבא לנסותו שבת ק״ח ע׳א ,ומקללת
ר״א פסחים ס׳ט ע׳א ,דצורבא מרבק יכול לנדות למי שהפקיר כנגדו כנראה ממ״ק פ״ז ע״א וכדפסקינן
כי״ד שס ,גס רבא קלל לבר הדיא על שצעה ביותר והמית אשתו ברכות נ״ו ע״א ובר הדיא בעצמו אמר
שבח לטייה; ועוד ממר נראה שאין ללמוד מאותן המעשיות כלל לעלמא להתיר להדיוט לקלל בהדומה
להם ,שהחכמים ההם שקללו היו ראשי ישראל ושופטיהם ובידם הכת והדין לגזור שמתא וחרם ,לריב
ולקלל ,למחות ולתלות שער ,להשביע לכפות ולאסור ולעשות הרדפה כדילפיק מקראי בט"ק ס״ז ע״א
ואפילו אם אינו חייב מן הדין יוכלו לענשו לצורך שעה ולמגדר מילתא כברייתא דר״א בן יעקב שאמר
שמעתי שב׳ד מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על ד״ת אלא לעשות סייג למורה ,וכבר נעשו
מעשיות להלכה זו כדאמריק בסנהדרין מ״ו ע״א ,ואפילו יחיד גדול הדור יכול לעשוח ק עי׳ בטורוב״י
ח״מ סי׳ ב' ראייות על זה ,וכדאשכחן גס לר״ש שאמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו,
נדרס ס״ו ע״ב ,כי היכא דלא תרנלי למנדר ע״ש אבל להתיר להדום לקלל בכה״ג אין לנו ראייה מהנהו

מעשיוח ,על ק אל יצא איש יצוא ומקלל ,ועי' סי׳ ג׳ סוף ס״ק א' ,ולקמן ס״ק ס׳ וסעיף 'if
[ז] לקללו .ור״ש  pשטח עשה בזה הלכה למעשה ואמר היודע מחשבות ,דהוי כמו כינוי ,יפרע מאותו
האיש שהרג חברו ,סנהדרין ל״ז ע״ב ,ולא זזו משם עד שבא נחש והכישו ומת ,ונתקיימה בו קללת
חכם שבדן לסייה ,ועי' ס״ק שאחר זה.
1ח] אסור .אע״ג דאיכא כ״ד דברים המעכבין את התשובה עי׳ רמב״ם פכ״ד מהלמת תשובה והוא
מהברייתא הביאה נם הרי״ף ,ואיכא דברים שזולת התשובה צריך לכפרתן גם יוה״כ או יסורים
או מיתה כדרשת רבי ישמעאל יומא פ״ו ע׳א ,מ״מ נראה לענין שאסור לקללו תיכף ומיד שמתחרט כדעתו
ונמר
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(יח) מכתוטתניג
'0ע׳אין׳מ?׳?
פ׳ב.
(כ) הדממת דרב
יהודה א׳ר
ורבי אבהו מטת
י״א ע׳א מקרא.
(נא) כסברת ר׳ח
בתום׳ ב’ק ס׳

ע*א.
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)

ה ואפילו רשע שמותר לקללו בראה דדוקא על אותו המעשה מותר
לקללו בהפסד ממונו שלא יהא לו תועלת והנאה מהאיסור שעשה
ומרה כנגד מדה ,אבל בלא זה אין לקללו בהזקת נכסים[ ,ט] דשמא
נפיק מיניה (יח) ברא מעליא ,וכתיב (ק) יכין רשע וצדיק ילבש.
ו ובאשר שקללת חכם אפילו [י] בחנם ואפילו על תנאי ולא נתקיים
התנאי היא (כ) באה ,יזהר מאד שלא יביא את החכם לידי כך
שיקללהו ,גם החכם ישמור פיו ולשונו שלא ימהר להוציא קללה מפר.
ז ואפילו בלישנא דמשתמע לתרי אפי ואין (נא) כונתו לקללה יזהר
דחכם ,שיש לחוש שגם באופן זה תתקיים הקללה.
ח ולא לבד לאחרים ,אלא גם לעצמו יזהר בין חכם בין הדיוט שלא
יקלל אפילו בלא שם וכינוי ,שיש [יא] לחוש שתתקיים (כב) בו קללתו.
ט וכמו כן יהא נזהר גם הדיוט שלא לקלל לאחר אפילו בלא
שם וכינוי ,לא לבד משום שאסור ,אלא שנם יש (ע) לחוש

(כב) ממעשה דרבי
פרפון ב״ס ס״ה
ע״א וההוא אלמנה
גכזין ל׳ה ע׳א.
(ע) ממימרא דר'
יצחק ב״ק צ״ג
ע׳אוממעש׳ דרבה
נר רב הונא ממין שס^וממעשה דרבא ב״ב קנ׳ג ע״א.

.

ביאור
ונמל בלט לתקן מה שאפשר עוד לתקן ולבל ישוב לכסלה ,מקרי בעל תשובה ואשיר לקללו ,אע״ג שלא
גמר עדיין תשובתו ולא נתכפר לו עדיין מחילה גמורה ,דהשתא מיהא עושה מעשה עמן הוא ,דמסברא
 vאמריק ביבמות שס שגם ממזר חייב על מכת אביו אם עשה השובה ,אע׳ג שהוא מעות שאינו יכול
לחקק ,וק נלאה מקדושין מ״פ ע׳ב שאמרק אמר ע״מ שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר
׳חשובה בלט ולא מתלקק בין רשע לרשע ש״מ שכל רשע כיון שהרהר תשובה בדעתו הוי צדק ,ופעמא
נראה כיק שהקב׳ה מצרף מחשבה פובה למעשה הוי כאלו כבר נמר תשובתו ,ואס אמרינן בסתמא
שמא הרהר תשובה עי' סי' נ׳ סק׳א ,ובכאן נראה להחסיר ולחוש אס לא שרואהו עומד במרדו ,דלעיל
כיון שלשיטת רנב׳י מצוה לשנאתו שאני ,משא״כ כאן שאין מצוה להדיוט לקלל לרשע ,אלא שסותר לו לקללו,
פה לו להכניס עצמו לספק איסור אפילו אס הוא ספק רחוק ועי׳ סי׳ ל״ב ס׳ק ב' ולקמן סעיף י׳א•

[ט] דשטא .פברא זו אשכחן בכתובות פס דאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא לא חהוי כעבורי
אחשנחא אפילו מברא בישא לברא כבא דלא ידיעא מאי זרעא נפיק מיניה ,ומההוא פעמא נמי
אסור לאבד ממק מוסר ,אע׳ג שמותר לאבד גופו דדילמא הוי ליה זרכנא מעליא וכתיב ימן רשע וגו׳
ב״ק שם ,וכן אשכחן סברא זו לענין אבידת ע״ה פסחים מ׳ט ע״ב ,ואין נראה כ״כ לחלק בין לאבדו ביד
או על ידי קללה ,דזיל בחר פעמא ששייך בזה כמו בזה .ועוד דאפכמן שבידי שמיס חמור יותר מבידי
'אדם תום׳ ברכות ז' ע״א עי׳ ס״ק פ״ו .אק באשרדאשכחן דרבא קללדתהדשיקיותיהשכראורבדלפייה
שלא צמח כתנא כדלעיל ס׳ק ו׳ נראה לחלק כן .חולת מה שכתבתי שס אפשר עוד על דרך דכחיב ויפן
כה וכה וירא כי אין אק כפרש״י שס וכדאשכחן בחזקיהו המלך ברטת י' ע״א וכמו שאמר ר״א על
קללת אלקע סופה מ׳ו ע״ב כן ממז׳ל שקללו הציצו וראו וידעו בחכמתם דחכם עדיף מנביא ,מה הוא
ופה יהיו תולדות המקולל וכתיב סוד ה׳ ליראיו ,ועי׳ רמב״ם ש״ב דעט׳ס ה״ה בהראב׳ד .ועי' לקמן
סי׳ כ׳א סק״ד.

[י] בחנם .וק מצאנו ליואב האיך נתיירא מקללת דוד אע׳ם שלפי דעתו הימה קללת חנם עי' סנהדרין
מ׳ח ע״ב ובמהרש׳א ח'א שם.
[יא] ,לחוש .לש״י פירש בב״מ שם כשהיה נשבע היה רגיל לומר אקפח את בני ,אע׳ג דרבי טרפק
ודאי לא לשקר נשבע ,פ׳מ הוי כקללת חכם על תנאי ולא נתקיים התנאי שבאה ,ס״ו ,אי נמי

דומיא

ארח מישרים י
[יב] שתתקיים קללתו ,וטי שנתקלל בכה״ג אפילו מהדיוט יחוש לקללתו
ויעשה (כד) דבר קל שתתקיים הקללה בו ,כדי שלא תתקיים בדבר
חמור ,אבל אם נתקלל מהדיוט בחנם אין צריך לחוש שקללת (כה)
[יג] חנם לא תבא.
י לא יוציא קללה מפיו אפילו דרך לימודו אם לומד לפני אדם אחר
אלא יכנה (ט) בלשון נסתר ,בדי שלא יהא נראה כמקלל לחברו,
ולא לבד בלשון המשנה אלא גם בלשון המקרא [יד] יכנה.
יא ואע״ם שמותר לקלל לרשעים על פי הדין ,מכל מקום מצוד .ומרה
טובה היא (מ) [טו] שלא לקללם דרחמיו על כל מעשיו כתיב,
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ממעשה
(כד)
דרבה בר רב
הונא בגטין וממעשי
דרבא בב״ב שם.
(כה) משלי כ״ו
ועי׳ מטת י״א
ע״צ
x
(ט) מרב יהירה
ורב כהנא שטעות
 xל״ו ע׳א.
ממעשה
(מ)
דרב״ל ברכות
 ‘tע׳א.

ביאור

דומיא דההיא אלמנה כנגדן שם .מיהו ודאי ר״ש לא לחנם נשבע וקלל דאל'כ נראה ראיסוראנמיאיכא,
דומיא לאחר ,בסעיף ב׳ נר' במשנה שבועות ל״ה ע״א.

[יב] שתתקיים .וא״כ זה הדין הוא אפילו נתקלל מנכרי שהרי מה שאמר ר׳ יצחק בב״ק שם שאל
תהי קללת הדיוש קלה בעיניך ,מאבימלך גמר שקלל את שרה ואמר לה הנה לך כסות פילים
ונתקיים בזרעה ע״ש ,ובמגילה ש״ו ע״א נרסינן לההוא מימרא בשם רבי אלעזר א״ר חנינא ע״ש ,וכמו
ק איפכא דאל תהי ברכת הדוש קלה בעיניך שאמר הנ״ל שם נמי נראה אפילו ברכת נכרי שהרי מארונה
ודרוש נמר התם ע״ש.
[ע] חנם .במכות שם אמרינו במשנה דאמותיהן של כהניס מספקות מחיה וכסות להגולים לערי מקלש
כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו ,ומקשינן בגמ׳ הא מצצו מייתי והכתיב כצפור לנוד כדרור
לעוף כן קללת חנם לא הבא ,א״ל ההוא סבא מפרקיה דרבא שמיע לי שהיה להן לבקש רחמים על דוק
ולא בקשו ,ומשום כך לא מקרי קללת חנם; ואין לומר שזה דוקא בכהן גדול כיע שנתמנה לכפר על
בני ישראל ,שהר הביא שם מעשה דההוא נברא דאכליה ארה ברחוק חלחא פרסי מיניה דריב׳ל ולא
אישחעי אליהו בהדי חלחא יומי ,ש״מ שכל גדול הדור אם נהרג אחד מחיה בשכונתו ,וה״ה תקלה אחרת
כההוא גונא ,ונתקלל הוא משום כך תו לא מקרי קללת מנם ,לא כש״כ אס על ידי איסיי שעשה נתחשד
על ידי כך על עבירה אחרת ונהקלל עליה דלא מקר קללת חנם ,ולס״ז אתי שפיר הא דאמרינן ב״מ
ע״ה ע״ב דהמלוה מעותיו פלא בעדים גורם קללה לעצמו ופרש״י כשתבעו חה כופר הצל מקללין אוחו
ואומרים שהוא דובר על צדיק עתק ע״ש ,ולכאורה מה איכפת ליה טון שקללה חנם לא הבא ,אבל לפי
שעבר על לפני עור לא חתן מכשול כדאמדנן שם ,ועוד שהביא עצמו לידי חשד תו לא מקרי קללת אנס,
ואפשר עוד שדייק רש״י וכתב הכל מקללין אוהו ,שיש לחוש פגם ח׳ח יקללוהו ובדידהו אפילו בקללת חנם
יש לחוש ,אי נמי שמכל מקום הקללה בושת היא לו כדלעיל ס״ק ד' מהרמב״ם ועי' סי׳ ל״ד סוף סעיף ל״א.

[יד]

יבנה .ונראה דה״ה שלא יקלל לעצמו בכה״ג אלא •כנה ,ולא כש״כ שבספירת דברם בעלמא
שיכנה; אכן בין לעצמו בין לאחר אפשר שאין קפידא כל בך אלא דוקא אס הקללה היא בשם

או בטנו׳ ,דבכה״ג איירי בשבועות שה ,וצ״ע.
[טו] שלא לקללם .לשינויא קמא של המוס׳ ברכות ז' ע״א דין זה אפילו לצדוקי אפ״ג דמורדין ולא
ממלין היינו בידי אדם אבל לא בידי שמיס .ומה שכתבתי שהוא רק מצוה ומדה עובה ,משום
שע״כ ליכא איסורא דאורייתא לקללם כדלעיל סעיף ג׳; ואפילו לשינויא בתרא של התוס׳ דהכא איירי
בעכו״ס ,מ״מ המעשיות דברכות י׳ ע״א ותענית כ״ג ע״ב משמע דאייר בישראל ,ומ״מ משמע שאין לקללם
ע״ש ,ועי' כמין ז׳ ע״א דנראה שנם על זה רמז אמרתי אשמרה דרכי מחעוא בלשוני וגו' ,לא לבד שלא
למסת אלא נס שלא לקללם — נס לשפן לא יקלל ממעשה דפנימו קדושין פיא ע״א.
בתשובה
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וכתיב גם ענוש לצדיק לא טוב ,אלא יתפלל עליהם שיחזרו
1טז] בתשובה ,ואם עושה כן זכות (כס) גדול הוא לו.
יב ויהא נזהר בל אדם שלא לקלל בחנם ,שסוף קללת חנם לשוב
אל המקלל ,והיינו (ל) דאמרי אינשי תהא  triלוטא ולא
תהא לאטא.
יג וביותר ישמור פיו ולשונו שלא לקלל לכלל ישראל ,צא ולמד
מהנביאים כשהיו צריכים לקלל את ישראל ,סבל (לא) מקום
בללו [יח] ברכה בתוך הקללה ,שהמה מזרע אברהם שנאמר
לו ואברך מברכך ומקללך אאור ,וכתיב לא תאור את העם כי
ברוך הוא.

מברוריא
(כת)
דביחהו דר״מ
ור״מ שמע לחילה
שם י׳ ע״א.
(כס) מאשתו :ל
אבא חלקיה
ומשוש כך קדם
סליה עננא מהך
זרתא דהות קיימי
איהי תענית כ״ג
ע״ב.
(ל) מימרא דרב
יהודה א״ר
סנהדרין מ״ח ע״ב.
(לא) ממימרות דרב יהודה ורב יהודה אמר רב ורבי שמואל בר נחמני א״ר יונתן תענית כ׳ ע״א.

(כת)

ביאור

??J

[טז] בתשובה• המרש״א ח״א מרטה י׳ ע״א הקשה בשלמא לבקש רחמים על עצמו שיחזור בחשובה
שסיר ,דאע״ג שהכל בידי שמיס חון מיראת שמים הרי אמרו הרוצה לסהר עצמו מסייעין לו וכיץ
שהוא מבקש רחמים על עצמו הרי הוא בכלל הרוצה לטהר אבל לבקש רחמים על חברו להחזירו להשיבה
קשה מה יועיל ונו׳ עכ’ל והניח ביש ליישב• ונראה כשגם שהאדם חפשי לבחור ברע או בטוב מ״ס לאו כל
אדם הוא במזג השוה ,אלא יש שטבעו נוטה יותר לרע ,או בתולדה כנץ בני ט' מדות וכס־רש הר״ן
בנדרים כ' ע״ב ,או על ידי ההרגל טל ירך שאז״ל כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר,
גס לפעמים על יד גדול חטאו כמעט מונעין ממנו התשובה כמו שכתב הרמב״ם פ׳ו מהלכות חשובה
ע״ש ,ולחוטאיס כאלו תועיל תפלח אחר שיטאו למזג השוה ,בין טוב לרע ,ואז ייקל עליהם לשו□ נס
יש בני אדם שחטאו על ידי שתעו וטעו בדעתם ובסברתם ,גם לאלו הועיל תפלת אחרים שיאירו עיני
שכלם להכיר טעותם ,ולהכיר האמת הטוב והישר; וא״כ התפלה איננה על התשובה עצמה ,שזהו חלד
בבחירת האדם אס רוצה לשוב או לאו ,אלא שיוסרו מונעי ומעכבי החשוב? ,ועי׳ סי׳ ג׳ סעיף ז׳ וסי'
ט״ז ס״ק ה׳.
[ץ] לוטא .נוח לך להיות מן המקוללין ולא מן המקללין כסרש״י ,ונראה שעל זה מרמז הפסוק
ויאהב קללה וחבואהו וגו' ,כונתו שהוא אוהב לקלל לאחר על כן והבואהו כדכהיב ומקללך אאור,
ולא מסן בברכה ,לברך לאחר ,על כן והרחק ממנו ,שאלו היה מברך לאחרים באה גם עליו ברכה דכתיב
ואברך מברכך וכתיב ואני אברכם.
[ירו] ברבה .וי״ח קללות שקלל ישעיהו הנביא היינו שהתנבא עליהם י״ח פורעניות כפרש׳י חגיגה י״ד
ע״א ,וא״כ המה כמו התוכחות שבתורה ,שהודענו •הש״י להועלתינו ולטובתינו להזהיר אותנו
ולאיים עלינו שנירא מהם ולא נחטא ,ואז לא יבאו עלינו עי' סי׳ א' סי״א ,ואפשר מאי דאמרינן שם
שבפסוק ירהבו הנער בזקן נתקררה דעתו של ישעיהו ,הוא מפני שהיה חושש ודואג על הצדיקים שבדור
אבל כשאמר מקרא זה א'כ אין הנער המנוער מן המצות והנקלה שומע לקול זקן ונכבד ,א״כ אין בידם
למחות ולא יענשו המה ,עי׳ סי׳ ל״א סי״ג ,ובהוכחות השניות הנוראית הביא הילקוט ראובני בשם מדרש
הנעלם דמה דכהיב יעלם ה׳ עליך שהוא מלשון העלמה ,שיהיו מכוסין ממנו ולא יבואו עלינו ,וזה נראה
שמרמז גם הקרא• והפלא ה׳ את מטתך וגו' ,מנשק כי יפלא ממך דבר ,כלומר שיהיו מכוסין ממנו שלא
יראו ולא ימצאו בנו• ועיניך תראינה ממעשה של בלעם האיך אץ הש״י רוצה בקללת ישראל ,וראה מה
עלתה לו אע״פ שלא קלל ,על מחשבתו הרעה אשר משב על היהודים לקללם .ועי׳ קדושין ל״ט ע״ב

בהוס׳ ד״ה מחשבה וכו׳ ע״ש.
שימת

ארח מישרים יא
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מראה מקום

יא
דיבור בענינים אחרים
א השח 1א] שיחת חולין ,פירוש דבר של [ב] גנאי וקלות ראש,
עובר בעשה (א) שנאמר ודברת בם ,בם ולא בדברים אחרים ,רב
אחא בר יעקב אמר עובר בלאו שנאמר בל ודברים יגעים לא יובל
איש לדבר.

(א) כרבא
׳"ש ע״ב.

יומא

ביאור

[א] שיחת חולין .כת הדיבור הוא אמד מהיתרונות הגדולות שיש לאדם על כל הנבראים ,ואין
הראוי שישתמש בו כי אם בדברים הנצרכים לעצמו או לאחרים ,או לעבודת בוראו שחננו ט ,ולא
יזלזל נכביד המתנה הגדולה הזאת בהשתמשו בה כדברים של מה בכך שאץ בהם תועלת או מצוה ,לא
כש״כ בדברים מגונים ואסורים•
[ב] גנאי וקלות ראש .כן פירש המנ״א בא״ח סי׳ קניו ,ונראה שהוכיח שע״כ לא בדברים בסלים
בעלמא איירי ,פא״כ מאי רבותייהו של ר״א וריב״ז שבסעיף כ' ,כגון שאס דובר עובר בעשה לרבא
ולראב״י בלאו מדברי קבלה ,אלא שר״א וריב״ז אפילו בדברים בשלים החמירו על עצמם; ועוד שבשבת
קי״ג ע״ב אמרינן ודבר דבר שלא יהא דיבורך של שבת כדבורך של חול ופירשו התום׳ כשם ר׳ח כדאמר
בויקרא רבה פרשה ל״ד רשב״י הוי ליה אימא סבתא דהות משחעי סגי אמר לה אימא שבתא הוא שתקה
וכו' ע״ש וק פירש הרא״ש וכן הגהות מיימוני פכ’ז^ מהלכות שבת וכן פירש הר״ן והוסיף לבאר שאפילו
דיבור בעלמא אסור להרבות בו כדרך שהוא מרבה בחול ע״ש נס הרמב״ם שם כתב ואסור להרטח בשיחה
בשילה שנאמר ודבר דבר שלא יהא דיבורך של שבת וכו׳ עכ״ל גס הטור א״ח סי׳ ש״ז כתב בשם הירושלמי
דאפילו בשיחת דברים בטלים צריך שלא להרבות; א״כ נראה להדיא דדוקא בשבת אסור להרבות בשיחת
דברים בטלים אבל בחול אפילו להרבות בהן מותר ,וא״כ מה דאסרינן ביומא שם שיחת חולין על כרחך
לא בשיחת דברים בסלין איירי ,אלא במגונה יותר ממנה ,על כן מפרש בדבר של גנאי וקלות ראש .גם
בסוכה כ״א ע׳ב אמרינו שאפילו שיחת חולץ של ת״ח צריכא לימוד שנאמר ועלהו לא יטל ,ש'מ שהוראת
שיחת חולץ אינו שוה בכל מקום .גם ממה שאמר יוסי בן יוחק איש ירושלים פ׳א דאבות ואל תרבה
שיחה עם האשה ,משמע דוקא עם האשה אסור להרבות שיחה אבל עם שאר כל אדם מותר ,גם פשטא
דקרא ברוב דברים לא יחדל פשע ומימרא דר״ש דכל המרבה דברים מביא חטא ,אבות שם מי״ז ,משמע
שריבוי דברים אינם אסורים מצד עצמם ,אלא מפני הגרם שמביאים לידי חטא ,ואס ביומא שם בדברים
בטלים איירי תיפוק ליה שמצד עצמם אסורים ,ואפילו אס אינו מרבה בהם ,בעשה או בלאו ,אלא ע׳כ
מה שאסור לדבר שיחת חולין בעשה או בלאו ,היינו דבר של גנאי ושל קלות ראש — .אק רש״י ביומא
שם כתב שימת הילדים וקלות ראש ע״ש א״כ נראה לפי פירושו שגס בשימת הילדים ודומיהם ,והיינו שיחת

ק

דברים בטלים ,עובר בעשה או בלאי ,אבל לפ״ז קשה ממה שהבאתי לעיל ,ועוד קשה לומר כן דאם p
כמעט אי אפשר ליזהר מבלי לעבור ,וחז״ל שמנו שלשה דברים שאץ אדם ניצול מהם בכליוסב״בקס׳ה
 Jtfvהוי להו למנות נס זה ,אבל נראה לפרש וליישב לשיטת רש״י ,דהנה ביומא הכי אמרינן אמר רבא
השח שיחת חולץ עובר בעשה שנאמר ודברת בס ,בס ולא בדברים אחרים עכ״ל ,וא״כ כיון שמודברת
כס הנכתב בד״ח דייק ,א״כ דוקא על דרך שהוא מצווה באותו פשוק על ד״ת הוא מוזהר על שימת
חולין; ואמרינן שם רבי אחא אמר ודברת בס עפה אותן קבע ואל תעשם עראי ע״ש ,וא״כ הכי דרשינן
ודברת בס עשה אותן קבע ,בם ולא נדברים אמרים ,שדברים אמרים היינו שיחת חולין אסור לעפות
קבע בדיבורו ,אבל לדבר שימת הילדים דרך עראי ליח לן למיסר מהך קרא ,דהא קרא בקבע איירי,
גם ס״ק דברייחא יש לפרש כן ,גם מה שאמר ראב״י שעובר בלאו נמי יש לומר דכונתו בכה״ג דהיינו

באר שלחן ערוך

&עיףד' אסולכו׳ שכיון שנתמנר^ארספלנס על
הלינור אסור לעשור,מלאכה נפניישלשהכדי שלא
^דתמהנפניהס עב״ל וכפייש״י נקייושין דף ע' ע״א
izagirn-nii־1
שגנאי הוא לדור שכפופים לזה שאין  6חי לעשות
מלאכתו עכ״ל ומסתימת לשון הפוסקי׳ משמע נכל מלאכה אפי'
מלאכה זיסלוה כגון לעשות סוכתו לפגי ג׳ וקלת אימא דלע״ד
פשוט דנמלאכת מלוה מוהר לעשות בדאתלי׳ שס בקידושין אחא
אשכחי׳לקענידמעקהא״ל צאסנל מרבו׳ כיוןשנתמנה איס
כדינם על הצינור אמי געשיות מלאכהנפגי ג׳ א״ל פורתא
דגונזיירתא (ל״ל מעקה) לקא ענירנא עכ״ל שי׳ דאשכחי׳
דקעניר מעקה י״ל נאמת היימעקה דקא עביר אך ר׳ יווא הי׳
סבר שעשה שלם מלאכה אח רית לכן אסל לו לא סנר מר כו׳ והוא

ח

חשן משפט

יעהב

צו

כנוי זקנה ותורה בו' ע״ש באורן :
סימן וץ נסמ״ע ס״ק י״ט דבריו בנוי׳ ע״ס מ״ש בדרישה
ימי תרתי ינהונא המוזכרים נירישלמיסותי‘׳
י
דבייהסוס״ללהרא״ש והטור דפליגי ורב הונא אחר הוי וכ׳ל
חוס׳ וחולין דף י״ג ע״א רחלי' רב הונא הוי ע״ש וזה דעת העור
דפסק נסי׳ ל״ 3ואנן טענינן שלא להש ביע הלך לשיטתו וזה דעת
רס״א נסי׳ פ״א סעיף י*ד גהג״ה ע״ש ועפ״ו סיושנמה שהקשה
«ש״ך נסי׳ פ״א ס״ק נ׳א על הפוסקי׳ דס״ל דאגן (וענינן לי׳ שלא
להשביע דנגמרא סתם קאמרדאס לא טוען אנןלאטכגי׳ ליה
ומגלן לחלק בקטענת השטאה לטענת השנעה ע״ש וי"לדכיון
וראוי לפסוק נהאירנמנאלמייתי• נירושלמילנסוף וכדעת
הרא״שא״כקשי׳ האיידקאסרשסדאנןלאטעני׳לי׳אלא דוקא
נטענת השטאה אמרי' כן ציון דתנע לי' והודה לפני ערים כיון
ינא ע״יתניעה גרעטפיליפאתמההסמ״ענס״קזהשלאהניא
הרמ״א דעת^רא־׳ש וכאשר פסק לחמו נסי׳ ס״אנלל ומק :

השיב דגונדריחאקענילפירושומעקהואוי ובר מלוה והוא נעלמו
רלה להתעסק נו ימלוה בל יותר סבשלוהוכואמיינן שם בקידושין
ריש פ״נ דרגא מלח שיבוטא ונדוסאלהם ע״ש לואפשריכסר׳
 fהעקזא* ואס הי׳ דיין לוקה ענו משזסאלקיס'
יהודא היה יודע דעוכק במעקה אפ״סשאללן (קנטרו הואיל fOlCf
לא תקלל לדיון אף דלינא נפקות' אס תייג ב'
ומזמינו לדין כמ״ש רש״ישס כדומה ל1ה)ונמלא מוצת ובדברי מלוה ! ’י*־ר.פ״כ°ע״• *
מותר יאל״ב לא השיבו כלום דמעקה קעניד יהא נכו זה אסור :
מלקות או לא כנר כאבתי נ״מ ביורה דעה נהל׳ נירי׳אךלפ״ז
קשי׳ אמאי השמיע הפור הנ״ל ולא כתג נמי דלוקה ב' מלקות אלא
 2PD1לדנרי<ומהארא«רי<ן(נהולין וף ל״א ע״ב) ונמנות
(רף י״ד) ובכריתות (וףט״ז) אר״ע שאלתי אח ר״ג
והעיקר נמ״ש הטורי וסב בהשמטה דרעתהטורראינולוקה נ׳
ור״י באיעלם של עימעוס שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של י״ג
כיון יכתבו חוס'בשבועות ■דףל״ודהלא תעשהבמקלל חנייו
מחרש ואביו ובסנהדרין ילפי׳ אזהרה נא ביו מכח אלקי׳ לא תקלל
נו׳ ולפי פירש״י וגנאי ושפלות הדור הוא אס נסופין לוה דאין לו
מי לעשות מלאכתו א״נ קשי׳ על ל״ג שהי׳ נשיא גישראל היאך
א׳כתנירושהוא ריין אינו מהראוי ללקו׳יוחרמ׳מ כיון יגס חניר<
הלך בעלסוליקח נהמהשהוא גנאי !בוראי באיטלס שניחיאנשי׳
לא ידעי׳ נ״א מאביו וא ניו ידעי׳ מלא תקלל ואינו מהדין מחד לאו
סרנה ולפחות יהי׳ שס ג׳ וגס היאך או יל ולא חייש אולי יהי׳ שם
ללקוח על ירו נ' פעמי׳ ע״ש דבריו וסיים שם ע״נ יש תימא על
הרמב״סוש״ענמ״ששעונרננ׳לאויןעכ״ל  :ולענ״ר נראה
ג׳ולסהי׳ שסל״עור' יהושע והמוכר שימכור הנהמה ודוחה
דלק״ת דהימנ״ס לשיטתו אזיל דנפ״ס מהלכות ממרים כתג
לומר ולא הי׳.אז (שיא סרקרי לי' רנן יזה השם מולה על משיאן׳
הרמנ״ס ואזהרה של מקלל אניו ואמו נכלל לא תקלל חרש ונתב
רלנלי ק הי׳ קורא לו רבי גמלי^ וינאק גדול לומר יבאוהו פעם
לא הי׳ נשיא יק כשאמי י״ע האי מילתאננה״ע נברהי׳נשיא
נכסף משנה דס״ללהרמנ״ם לכי סש ני הש״ס בסנהדרין דף ס״ו
נעורואףאה לא הי׳<שיא נאנחופעס רק נן נשיא ג״כ לא ה״ל
א״ב ליכחב רחמנא לא הקל כו׳ חוזר ממה שאמר למעלה ומייתי
לי׳ מלא תקלל חלש (כ״ח מה לחרש שנן חרשותו גרמה לו א״כ
לסיענר מלאכה דהא גביי רב גחמן ראסלהךסילחא לא הי׳ ג״נ
לינתוב רחמנא לא חקלעכ״ל (ונח״ת על מס׳ סנהדרין •הניאו
נשיא רק תר,נא דני נשיאה ע״ש ברש״^א ברור בעיני מפני שהוא
והשיגו קצח)נמצאלשיפתהימנ״ס ילפי' אביו מלא תקלל חיש
עוסק לצורך נש ואין בנו דמלוה למימרא וכדאסרי' בכתובות רף ד׳
וחבירו ילפי׳מאביו וחרש א״כ אסהנירו הוא רייןעובר בשני לאוין
ע״אוווקאאניושלחתןאואסהשלכלהילינאאינשיטרח ולו׳
חדא מלא תקלל תיש וחרא מאלקיס לא תקלל ושפירנתב דעונר
ואפשר דיש־ ליישב חס ייוקא וכוונת אש׳יע נאמה במ״ש כיי פלא
בב׳ לאוין משא״כ דעת הטור כשיטת החום' וכפשטות הסוגי׳
יתבזה נפליהאסשא״נ אי עשה לשפ מלוהלא יתבזה בפניהם
דילפי׳אגיומאלקיס לא תקלל א״כ כיון דחנירן יליף מאניו וחרש
ואדרבהשגה הוא להשכיהא ולבא דמלח שיבוטא נעלמו ובכבודו
לינא בדיין חיי לאויןונמ״ש הטורי והנהנ״ל  :אך אי קשי'
!לננולגדול •יאפנלן הדיראשיעשה ונמ״שהטור וש״עא״חסי'
הא קשי’לי דוה לשון הנ״ח נתב הרמנ״ס ,שהמקלל א' מישראל
ר״נונ”כסמג׳יא שסדה״הנכל המלוח מלנה נו יותר מבשלות!
לוקה א׳ואס הוא ריק לוקה ג׳ ואס קיללנשיא לוקה ג׳ ואם 3ן
1לאחילקוינקפרנסי המל אל לא וכרמניא שס העור מינה ורב
נשיא קילל אנין חייב משוס י׳ שמות ג׳ של כל אום וא׳ משום האב
יוסף שהי׳ נשיאים (ושונמלאתי נשו״ת חות יאיר סי׳ י״ה
עכ״לויהי׳איךשיהי׳קשי׳לןכיוןדחנירולאיועי' ביאס מנס
שהאלין שם ומסיק וזיל משאיג במלות שבין ישראל למקו'
אנ (ואסשמלשון היעלם והטוד משמע יחנירו לני מחרש ילפי׳
נ״ק ל! האלנא מהויז״ג הן על כל ישראל מ׳ אין בו משוס ניווי
«״מ

ך
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באר שלחן ערוך חשן משפט
ז״מתעיק׳נזהנמ״ם הנ״חוכמושאניא דגייולקמןאי״ה א״בלמה
יהא 3ן נשיא חייג ד ,דהא תנירמאג מחד קרא ילפי׳ וצ״ע  *.אנל
דעחקש״ע שפירישליישג נמ״ש וסה״ט גיחאדהשמיטהש״ע
שיום דגלו הרמ״נס קנ״ל אף דודאי&ינשיא שהשמיט אינו קושי׳
דאין דין נשיא שייך בזמנינו גי נעונחיגו אין לנו נשיא בז״הז אך
מ״ק חי׳לולינהג דאס גן דיין הוא לוקה ג׳נ׳שלנלאיס וא׳
משוס אניו ולדברינו ניחא דודאי לא לקה נ׳משס חגירוואניו
וזה ג״ל ברור ; ולהמ״ש לעיל נהל׳ גורי'יטעם הש״ע אשר
הגיא דק וה לענק ממון ונמ״ש הרמ״א נהג״ה בבי׳ א' העיף א׳
וחייב נג׳לאוין 3׳סעמי׳יארנעי׳ והו' לקנס א״נ נא מחייבממון
משום קללח אביו דחייגימיתוח שוגנקצעולין מהשלומין ואף
דאפשר לחלק כיון דמן הרין אין לחיינו ממון אלא כי חיכי דחיהוי
לו עתה נזה'.ז נפדה א״נאעשר דאינו ענין לחייני מיתות שו.גנק
מ“מאפשררהכועתש״עאינוכן (ולאסנילי'נכפיההנ״ל) :
ומין להקשות על הרמג״ס למה ילקה משוס אניו הא הוי לאו
שניתן לא זקרתמיתת נ׳ר ואיןלוקין עליו נמ״ש מהרש״א
נחידזשי הלכות ע״ש נלע״ר לייש׳ ניוןשכגי נמתי ווע׳הרמנ״ס
דילפי׳אגיו מלא תקלל חרש ועיקר קרא איירי נחרשואע״ג
דנס נרמז ני' אניו לא הוי לאזשגיחןלאוהיתמיחח נ״ד ונעקור,
נתנתינע״הבחידושי למס׳ סנהורק והוכחתי נמה הוכחת לוה
ובן בתנו התום' רעירונק כוף פ״ק ועיין תוס׳ דנ״ה דף ע״יע״ג
ונם לפ״רלאשייך להקשות דהוי לא תקללחרשלאושנכללוח
מו״ש נוהרש״א וי״ל לע״רניון דלא ייעי׳זה כי אם סיהורא
מדל א נתיב לא תקל ל א הו י לא ו שגכלצותול״ע  :וגסי״לכמ״ש
היא"® הניאו המהרש״אניוןדגיאר עונש הדני לא הו* לאד
שנכלל ויו ויש ליאות למה ילקה עלחנירושהרילכמש״ל גשם
הנ״מדלא ידעי׳ לאו נהנירו אף להרחנ״ם כיאסמחרש ואנין
ועיין שסגנ״חא״נצ״ע למה לקה עלחנימהאאיןמוהירין מן
סדין (אהר העיון מלאחי זה גפפרוהנ שינה בסנהדרין ועייןמ״ש
לקמן מלת מינורי! לזה) ועוד תימאאמא' ילקהאקללת דיין
כיון דלא ידעי׳ זהאלא מן קיא דאלקי׳לא תקלל ו&נייא לן רקדש■
הוא א״נהו* לאו שניחן לאזהרת מיתת ב״ד ודוחק לו&י יפסק כר'
ישמעאל זכני׳ ועיקר קרא חנל וילפי'קיש מהול ולא הוי לאן
שניתןלאוהרת מ«תת ג״י כיון דעיקרקרא איירי מזולכנ״ל יהא
קןל הלנהבר״ע מחנייו דס״ליעיקרו קדש ואין לומרנמ״ש
מהרש״א דילפי׳לפי האמת ריק מנשיא וחישהאקימ״ל ואין
מ והידק מן הדק ומכ״ש ננק אג או מה .הלי ואף שדעה מהר״ס די
נוטקונעל ננה״ג ס״ל יינר מלמד נננין א 3או גמה הנר מזהיר'
מהם והגיאס נעל גופי הלכות כללאלף&י׳ס״ט מ״מהואיהה
שס ינריהס ובקונטרס אשר הי׳ לי וינוח עם תגידי היג הריין
המופלג מהו' יוסףאיטינגק וגקונטרס הסוגיות אשר לי• הגאתי.
’ כמס ראיות לונרי גופי הלמיז ואק כאן מקומו :

שם סעיףנ׳נהג״ההמקללאת חמת פטור נת 5הסס״נג
הטעס־מדאיצטרןקרא לרמה המקלל לאתר מיתה ע״ש
וגה הפי׳המליא הרג נ״י מדעתו ותינז' ינתיתזינא הכא איךהניח
הטעם שהביא ג״י• נשם הסמ״גיאיהא גת״כיילפינן והמקרא
חד ש מה חרש נחייס כו׳ע״שולאוניהי־לעיקנפרישהמ״ש נזה
ולכאורה־ נלע״ד לומד וודאי
מאינו■ נדפס בסימן מ״ל ־
האי דרשא דת״נ הוא נפרשת קדשיס והובא נרש״יבחומש דיליף
שסמנשיאנעמךנלשנעמךוח״נלמה'נאמרחרשאלא מה ,תרם
בחיים נג׳אבללהש״ם יידן ע״נילא ס״לנלשנעמך מדיליף
לימור אחרגניאניוונחנייו אמרי'נשנועוח רילפי׳מלא תקלל
חרש א״נלאמיוהרלא תקלל הים א״פ שפיר־ י״למנ״ל דדוקא
הוא עתיים לזההוצינוהנ״יוהסמ״ע• להמציא טעמא אחרינא
ועל הסמ״גשהגיא האי טעמא סי׳לכאורה (ראה•
וזך .פשוט
לומר משום דקשי׳לי■׳ לפי האמת וילפי׳חנירדמחיש ואביו א״כ
קשי׳למהכחינחרש ולא נתיב לא תקלל סתם והוי משמעדקאי
אכולי עלמא אלא להורות• נדרוש הח״ב עה חיש נחיים סשא״ג-

יעקב

נדכריןי.ם״סש:ןחרש1תיגרמהלווהמ׳נ* 0לא כתגוה דק ד?שי'
לי' להי האמה למה נודב חרש ולא כחיג □הס לכן גהב האי הניח
וא״כ׳״לדאינתינסהסה״אחרשלא מחייג ניקדאינושומע אנל
הסח״גלאס״להן סגראוק״ל אגל כשעיינתי נעמ׳ו נאוץ ר‘ט
ראיתי שהוא נתנג״כ בלשון הרמנ״שוטזר וענצ׳ככפ•׳ הב־חע״ש
נאויך וכיון שכן המה אני מאוד היאך הניא י?,זרג היישא דת׳צ מה
חיש נחייס כו״יהא תרש אמו מיזתי דאילטין דלא חימא זוקא ׳שאי
כלהאדסהשומעי׳הקללהמשא״ה חישול״עאך אפשיל־ישמדזר.
מעי׳מואילטין חישומשמעדאי לאנתינחרש ה״אדוקאהשומע
קללה משא״ב חיש כמ“שהנ״חא״כפש־טא והמקלל מתפטורדא יכו
שומע ’“(לא צריך קיאל״עט מת ימיא יצטרך חיש ידעי׳ זה
והוא נכון ואפשר^זדלתורדס״ללהםח׳גיאףאיהי׳כחככןחסה•'
שמעי׳ חישעמי' וכ״המדהניא האיכשון דמה חיששאינו שויע
מכ״ש שאר כל אדם הא מחים לני לא יוכל לחילף דא־כא למיפין
שכן חישזחו גרמה לו 'וע״כ כתי׳ הניח וא״נא’לטךך
מלח חיש מ״ל לזה י״ל דאינו מוכרח נ״ב וי׳ל דסייל נמ״ם הכ׳ע גע״ה
מהלנותממריס גידנקט הש״ס דשבועיז כחס דילכי' הגירו הלא
חקצל חרש חשייעעלא תקלל לנד ידעי׳חנירו וסהסהוגייזוהולץ
אכוגי' יסנהדרק וס״ל דלא פיני' האיטרנא שכן תישיזו !רווה לי
ועיין נכ״מהיטנמזר .ומעתה אק מק  01לקישי'הנ״חולפ״ו ש9יי
קשי׳לי׳נהכמ״גלנחונ כהסלאתקללולוו־לחרג אצאלהויונגמי.
חרשנחייסאנל דוחקהוא לומר די,סוגיות• כליגיאלאי״ל כמ״ש
החום'דסנהדרקזגשנועור!דיליףמאניוומחרםא״כהדרא למכת',
לפי סוגיות הם'ס דידןדלאס׳נכל שנעעךולא ממחומלת יזדש
מנלן יפטור לאחי עיחהזיו״שהנ״יוהכש״עדילפי' מדאילטיך לרניי'
בקללת י1נ לאחי מיתה כנר דחי לי׳הט״ז 3הש!.טת דנייהסכמן זי״ל
מדאי מסנית חוץ אק חילוק נין מחיים ולאחר מיתי .אך יסד יא כיון
דכקשי'הכאה לקללה נאניומאטרי׳ נהנהזרק דףכ“הע"נהוי
ממעטי׳אג ואס וכ״ס נחנירו משא״ב השחאדכהינ נאניוא״נ
זהנירו י״ל דודאי ח־יב נשבית חזן ע״ש  :אלא נלכעיד
לימרדילפי׳זה כמודאפרי׳ גש״ס דסנהלרין דף פיר,ע״א (עמך
המקוים בעמך למעט נגמר הדקומכ״שלחעט לאחר «יהה וכיאה הא
איצטי ך האי בעמך בעושי מעשה עמך ונ״ל דודא• חן בעמך חיא•
שמעינן• דנהיב נשיא בעמך לא <ןאר ישמעי' חדא מולא
בחיג נשיא לא חאר ואידך מולא כתיב נשיא עמן
לא חארוכחיב בעמן ן1א להורות הרווייהו והיינו דיליףשהבכוהדרק
דףפ״התרווייהו«מי' אנלהח״כייליף עודילכוחא כלשנעהך
א״כישלנונ׳לימודיסנלשגעמךועושהיועשה עמך (ויועהא אין
א« צריכים לדחיקת ר,דא״ם 3פ׳ קדושים דלפה ילכי׳חיווייהו מחד
קראע׳ם) וא״כלית לן שוסמיעוט למעט לאחר מיתה לכן איצטוך
מלח חיש למעט לאחי מיחה ומעתה מיושב היטנ הכלדהש"סוילן
לשטחו אזיל וח״ב לשטחו אזיל ודוק היטב וזה גיור ואמהלע״ד :
ועור יש ליישב ווה שהקשיחי לעיל לדעת הרמנ״ס דלמה מלקין
בחני! אס ילפי׳ נמה הצי מאביו וחרש וי״ל עם מה שהבאתי
לעיל בשש הב״« דסגייא לי׳ ניעת הר נע"ם מוניות תולקי׳ אהדדי
ובנרנתבחישזה דוחק ונלע״זלפרשהסוגי׳ נע״א תשמעוה דיליף
מלאחקלליחרשמדלא כתיב לא חקל(ונעק זהנחבהזהב שינה
ניומא) אלא להורות על חניהו וסוגי׳ וסנהדרין דיליףמאלקי׳ לא
לא תקל ולהורות באב ואי
<פי חדלא כתיב
תקלל
כחיב חד ה״א דקאי אאבולאאחנירו לכןאיצטרכו תיווייהו
להורות דתו קאי אח 3ואידך אתנית ומעתה שפיר כשן
הימנ״סנחנייודלוקקעליו וגס גהלמת ממרים פ״ר .חפוכהקרא
זלאחקללחישמי״םאי ילפי׳ זה מקיא דלאתקלל חרש א:
ילכי׳האידך מאלוף’ ,לא תקלל א*כ אין נפקותא נללשחססכאי
קיא או האי קרא ודוק אךלפ״זקשי׳נקושיו׳ הט׳יזזלסס תייג גנן
נשיא ד׳ אקללח אניו הא אניו ודיין מחד קרא 5קא
וכעץשהנחחי לעילנצ״ע וווקהיטנוחמצאנתת אתר העיון גדל
♦י

הטוי־וסרסנ״ס שנחנו רק״והוא מה חרש שאינו שומע וכ״ש שאר
אן»זלש ועכל׳לכפי׳הנ-״ח דודאי מחיש■ לנדאיכא לפיפרד־

ושטעות
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השן משפט

־־באר שלחן ערוך

123 4547

היטל והנה נס’המאור כתניו"לונ״ל כיון ולא איפשטאנגמר׳להדי׳
אי המהגר י דסחני׳ יסלשיר נגיפי כיין יאיגו ראוי ליורשו אי כר*י
מי"הה דששל נג'סי לכתחילה נקטי* לחומרא ונדיענדינעיוח
אשה ונכ״מ שיהוי להחמיר חוששין למיי י״י ומתני' ע״כל ונעל
מלחמות ה'השיגו ואמי ייקטיי נוראי נר׳יוסיתיייתאולא נר״י
דמהני׳יי״ת מכשיר נאתי האח ולא הכשיר «<יאמו והביא שס
כייה ראיות דנקטי׳כר״ידנרייחאע׳שנאגירדנריהס ואפשר
יעיקי דיקיוקו של נבל המאור סדאט׳נרף נ״חע״ג א״ל אניי ממאי
די״י י«הגיתןדלמא ר״י רני"ת׳סואמ'0$3ץייל«א«שמע ד״ספמא
לי והגה כיון וראיות נעל מלח״וח הוא נעמוד הניזלא״כנאמח
ליען אט ליישב הא דקאמי אניי נלשיןדילמא ומשמע ימספחא
ני׳ ותו אני ת״הולפי המא נעל המאור ונעל המלחמות די״י

חני! «עחק שחויי יין וכינת נירש נמ״ש היזום ,ורמןקין
משום ו3עי' שם המיוחד ת״כ מ״ט סער הימ״נס והא פה«יב
אסיגוימלקוחוה"לו משוסזיבגן לא ?טייב•׳ניאסממיתה
"מלקות מושאמי ייינאישס קגל״וע״א ע׳שוג״לרס״לכמו
אניא הי"( גש׳סהרמ׳גן והנא שתני יגעי'קרא כד נתיב ישמע'
קזלאלה כו׳ע״שגה״רן וניורהוח  :ומה שהקשה «3״ח על
הטור דלמהכמג ואיני ליק־ .עליו מאי ג״מ לדיין וחי׳ נדוחק
ולן״« יג״מגאשר כחנתוננר יחינו פסול לעדית סן התויה נדני

מ ך מ ק ג מה שתקשה על  •pmדב״קעיין
נתשתת חותיאיר תשו' יןמ’ו דהאייך נזה
ליישנווכן נראי'שהניא בהג״ה לרנרי התוסף מה“שס דפנהייק
phs־ ני' ונספר »ש« למלן דחה הראי' «J־ pc".וסנהדרין
דקאמד הרנה טוגוותהי׳לז לנחש לטעון וכו'מאי הל״ל ונרי הר3
ודנריתמלמור ינרי «י שימעי׳ נו' והתם בדיני «0י® הוי זצתג הוא
ואין זה הא•' יהא אמרי׳ נש״סיזזתשץ 7ף מ״ג דמויי־ .כי׳ע באומר
לשלוחו לא נעול את הערוה ואכול את החלב שן,יא חייג ושולחינ
פטור יזה גזעה וזה מתא״נלא אמרינן והכאחוה נמת שאכלה
מעזהוע׳ע״ש נאיןונריוליאקנעיניוהא בהמי חמר הש״סהתס
כן אף לנ״שלת״ל ייש שליח לדברעבייס וסילדלא אמרי׳ דברי
היג ודנרי התלמיד ינייירשחיעי׳אפ״ה קאמר החס שהשליח
חייג משוס שנהגי .וא״ב לשיטתו למאי הוליךהש״ס לומר משוס
ונרי הרג מ'הלא נליז׳ה הי׳ יננלה לטעון אף לנ״ש דל״א כן
מ״ח השליח חייג משוס א:הנה וע״כיאין זה טענה לנחש מהי רועה
תייג'משוס שלהניז מ״מגסהנחשחיינ שהשיא והסיח'חת חוה
וחייג גריני שמי' אונדיגיארס מטעם מסית (עיין גתו״י נזה)
א’כ שפיר הולרן הש״סלנמי מנילה לטעון דאין ריויי לעילש עשו׳
דברי סרג נו׳חף שהסיח יהי׳ לי טענההנ׳יל וא״כשפיר הוכיח
‘גהנהתהש״ך מ״ל ואף נדינישעי' אמרי ,נןיכ״שהיא משם דהוי
מסית ואביה קא שר דברי הרג ונו׳ והחם דתי שמי׳ הוי ודוק :
סימן ל -הרמב״ם נפי״ג מהלכות עדות נחג
דקרוני האס מד״ס וחמה
חכ״מדהש״ס תסיק *מדאורייתא הוא והשיג כיון דילפי׳נאא״עהוי

ז״ם אך ע-ז נוקשה למה לא כתג ינוגית ג״נ סי׳יס וחי׳ דל"־ פריך
הש״ם יכירןדאמיי׳לחונה נ״ש לזכות ע״ש כאורך ועיין נספר חיית
חיים וונר חימא הוא כיון שהרמנ׳ם כתג שס נסוף אותו פרקנהדי'
וודאי מהדין קחני' בשריס כמו אוהב ושונא אך דגזירת ה5חונ הוא
מ״ש א“נעיי־ןקשי’ מנ״ל לזמח אי יישיהדנ״ש הוא י״ל ד הא לא
ייטעס אוהב קח אתילן עלה רק מלד גזירת הכתוב א״כ עדיין קשי'
«־.״ל לוכוה »1״כ נס׳ ת״ת הל״ל יל״ע והנה אח״ו ויושך הרב
רמ״אגהג״ה נסי׳ הנ״ל סעיףנ׳וו״לוי״אוקרוני האס נמי אילן
פסוליהא לא מדימןע״נל והש״ך שם האריך לחלוקעליו ושלא כיין
’ יפה גהננח דניי גרמנ״ם יהא רכתנ דקריני האס מד •של שיטתו
.אויל דנלמהשא.ו מרשי׳ מי׳גמווח ד״שקרילי׳אנלדגימא דאין

דאס העידו לזכות מאמד׳ם ניון שלימודו נא נא״אע ומ״ש הכ״«
לתת כני דחיתי לעיל ועור קשר .קושי׳ היי״נש נחשוני .דא*נ
הי׳ צו לקמח ג״כקי־וגי אט־זיזי״ס כיון ופשטי׳ דקרא נלא יוסחו
אנוח אייר■ נעון נניס ע״ש ני־י־נש נהטעסשנתננעל הס״סע
דועאמלרלנןיזשום דפשטי׳דקיא איירי נאמת והא דאמרי׳ גאא״ע
לקחני האס היינו אסמכתא ע״ש ס״ק ד׳ עדיין לא ילא ידי תו נח
ביאור ננוד״ן קשי׳ מנ״ללסרעב״ס והיגסלפ״ז דגסלז-ות הוא
מייננן יהלמ״נם לא גועוכמ״לזללע״ד לבאר דברי הרמנ׳ס באר

יעהב

צו

'שנוי׳כה״ג (זמה״טג״כ ווהקלגמיתיי תנאי אליבא דר׳י) להן
ני או שר בי ליישב נלזה מלא׳ח יש לתמוה דשמתו אמי הלבה ני״י
!שכי׳איזהר״יוסחני׳או מיייחא יהלא אמויאליי־לפיש יגרע
*ו ישמו 1:ש״ל יסחס י״י הוא ר׳ יוסי  }3חלהתא נאש' היא מל
מקום ואי «ש1ם רקשי׳רי״י תדי״״ש לתיץכך דויאי ר״יס-ל
ד׳ז ריג :ן פסול■׳ קיו ני האס יכן קריני דדיך חישוח ומעחהבתתני׳
חיייי מדין דאורייתאדקיזגינמשגהרף כ״ר ע״נואל־הןהפסולי*
המשתק בקוניא מי׳ והיינו כ£לידימ־(,וע״ש נתיה׳זיהור חני

יחלו הן הקיזניס יי׳ל דהסולי־ גז דאורייתא זע״ז פליג ר״י נמתני׳
יחינו מדאורייתא רק קרובי וראוי׳ ליורשו משא׳נקיוני החס
ודרך אישות איגי ז1א מדיבגן והיינו דאמרגגיייתא גיבו לנ דו והיינו
מדרבנן חה כוונת שמואל יהלנה כיייר״ל נין ר״י דמחני' דמנשיר

נמחני׳ עי׳כ

י

בשירים מדאורייתא והא לפ׳ז גיאו* ליורשי ינושל י״י
דין דאוי"תא קאמי ונ«לא 3ן ®•»ל לאסו ולאחי אפו ונמסה לזה
מדאורייתא וראוי הוא ליורשו ונדפי' יש״י נמחני' י״ה וכל הראוי
ליורשוע״שאלאקיוניהאסקאמר האינסראוילירשאךצ״ע וה״ל
להימג״ם והרפ״א לסלוגינהני וענ״פנליישמ ר.רמ’1ם דנרי<
לכולי' מאוד לנארנל הדקדוקי'ויותי הי ׳ נראה לומייהרסנ״ס
י גזה לשיט הו אזיל ובי׳ נפירושו למשנה ה נ’ל יכל הראוי ליוישו הוא
סיומא ומשנת ר״ע ילא כפיר״שי ונ״נהינ מניטנויה והתי״ט פ״6
וא״כר״ילאקאמייקמוו ונןיומי״ל יתמעט שפיר נל קרובי
אס וקרובי׳ דיך אישות ונוהייהיה שיטת הרג הגאון הסתבר הל״ל
כהוגן ובלי גמגום יי״י ומתני* ומרייח׳ חיא היא וכשק היסנ״ם
שפייגנלקיוני האס ואיכא למימי רוויו וגן וויו מקיימקא
מןהאב ולאמןסאסכסו דאיתאנחמוס אונקלסנס׳ נהרעל
הפסוק דודו ובן דורו יגאלנו אחנוסי אונראחמהיואחבזהי מיינו
אחי אביו כנודע ועם זהאחיגמי שפיר ליישב מה שתמה הח״יט על
פירש״י במשנה ואלו הן קקיובי׳ הנ״ל ו״ה וויו ובן וווו מ״ל דסיל
דווקא אחי האגמקרימווולאאחיאמוע׳ש וווקואפשרגסנוונת
הממני כן הוא ואיזה שויוח חסידי') אך מ יוסף לא אסיק לחלק
נין ואורייתא לירננןוע״נ אליני׳ותמי׳ יוסיהואאותריחנאי
אלינא ור״י ואסיק מא דאמי שמואל בגון אנא ופנחס ומשמע וגיסו
גשר והייגזנר״י ומתני׳ומה״טהכשיר האי מחנחא ווזתימיעלה חיי
גיסי ואמי יחי יניע והוכיח ואף לי׳ יוסי ומתני׳ פסולי׳ הס
מדרנצןוגאמחחרר״יסואולא פליגיאפדוי לגן אפר ממאי דר״י
ו«ת;י׳ ולמא ר“יונרייחא וא״כדאינא לסיטעיואמורא לריך לפרש
דבריו ה״ל לשמואל לפרש על איזה ר״י קאמר דהלכהגמותו ומתני'
אזוניייתא א״ו דחיר״יהוא ואף ר״י ומתני׳ פוסלמררננן ושפיר
אמר שתואלהלנה נר״י נין נמתני׳ ונין נניייתא וע״ז פריך מחא
זאמר שמואל מק אנא ופנחס דסשמענלילסאאף מדינלן הכשיר
ומשני ותק היט 3ומעתה י״ל והא ופסק שמואל נר״י היינו
ומדאורייתא כשר ומדרבנן פסול שפסק כר־י דמתני׳וני׳י דנריוחא
כנ״ל

באר יעקב [ברלין ,יעקב (יאקב) בן אברהם] עמוד מס  194הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

תמה

פרק כוז
תפלה וקללה

איסור קללה
א .אסור לקלל אדם כשר מישראל /וטעם הדבר כיון שאסור להזיקבוהקללה

מזיקהג כיון שדיבור הפה משפיעי ושלא ירגיל עצמו במידות רעות לנקום
ולכעוס/
ב .קללה ,פירושה ,אמירת בקשה שיקרה עמו דבר רע ,אולם ,כל מיני גידוף

וביוש אינם נקראים בשם קללה י.

קללת רשע
ג .מותרי לקלל רשעח ומצוה יש בדבר /אמנם ,מיד כאשר התחרט על מעשיו
אסור לקללו.,
א .כ״כ הרמב״ם .ראה הערה ז.

דטעם איסור קללה כדי שלא ירגיל עצמו לנקום

ב .קהילות יעקב ב״ק (סי׳ מה) דן באריכות בחיוב

ולכעוס ,וכ״כ רבינו בחיי (ויקרא יט ,יד),

הגורם נזק ע״י קללה ,אי מיקרי גרמא ,וכ׳ ע״פ תוס׳

ו .לכאו׳ לפ״ד החנוך אסור רק "לאחל" לו רעה ולא

בע״ז (ד ):דאסור לגרום רעה ע״י תפלה אפי׳ היכא

ביטויי נבלה או מיני גידופין וביושין (ודלא כמו

דליכא לדונו כמזיק ממש ,וע״ש בחילוק בין קללה

שרגילים לכנותם בשם קללה ,וראה הע׳ ח) וכ׳־מ

לתפלה.

בסוגיא בשבועות (לה ).ע״ש .וע׳ כתובות (עב):

ג .ב״ב בספר החינוך (רלא) משורש המצוה שמנענו

דיאכל אותו האריה הוא לשון קללה .ויל״ע

ה׳ מלהזיק לזולתינו בעינינו ,כמו שמנענו מלהזיק

מהסוגיא בשבת (קה ).דקללת שמעי היתה גידופין

במעשה ,וכעין מה שאמרו חכמים ברית כרותה

ע״ש .ןועוד מבואר שם דנירוי הוה קללהן .אולם

לשפתים ,כלומר יש כח ברברי פי האדם וכו׳ ולפי

לפ״ד הרמב״ם דהוא מ״הלכות מידות" של המקלל,

חשיבות נפש האדם ודבקותה בעליונים כנפש

וא״כ גם דיבורי גידוף ייאסרו .וע׳ מש״כ בכ״ז

הצדיקים והחסידים ימהרו דבריהם לפעול בכל מה

בקובץ ׳תורת האדם לאדם׳ ד׳ ובאריכות בס׳ לרעך

שדיברו עליו.

כמוך ח״א.

ד .כמבואר בחינוך .ע׳ קובץ שיעורים כתובות (אות

ז .סנהדרין פה .ונשיא כעמך לא תאור ,בעושה

כח) דמה שמצאנו בכ״מ שברכות וקללות של

מעשה עמך [ופירש״י ,העובר עבירה שחייב מיתה,
לאו עושה מעשה עמך הוא] .והובא בהגמ״י הל׳

אולם יל״ע בכ״ז ממה דאמרי בכמה דוכתי (ב״ק

סנהדרין פכ״ו ה״ב ,והרדב״ז שם תמה אמאי

סח ).הוה כשגגה היוצאת מלפני השליט ,שהרי לא

השמיטו הרמב״ם ,אמנם הרמב״ם הביאו בהל׳

הצדיק מתקיימות היינו מטעם שרצון ידאיו יעשה,

היה בכונה ,וצ״ל דהדיבור של פה קדוש פועל

כבוד אביו בהל׳ ממרים (פ״ה ה״ב) כדרך שלוקה

בטבע .וכעין זה כתב החזו״א סנהדרין כ׳ סק״י

על קללת אדם כשר מישראל .ובמנין המצוות ריש

(הובא בהע׳ כז) ,וע״ע בס׳ ברכת כהן עמ״ס חולין

הל׳ סנהדרין (ל) שלא לקלל בני ישראל הכשרים.

ובאוה״ח במדבר כג ,ח.

וכ״כ להתיר הרמב״ם בהל׳ דעות פ״ו ה״ת ,ע״ש.

ה .כ״כ הרמב״ם בסהמ״צ (ל״ת שת ,הובא בחינוך)

וכ״כ המ״ב (שכט בה״ל ד״ה אלא) דמותר.

בינה ודעת  -מחללי שבת בזמנינו אדלר ,מנחם עמוד מס (458הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

תמו

״a33

פרק כח

וחןת

ויש חולקים בדבריא וסוברים שיש בקללת רשע איסור דרבנן’? ולצורך מותרי?

ד .מותר לכנות שם גנאי לאביו של אדם שיצא
והנה לפי שני הטעמים באיסור קללה ,אין חשש

לתרבות רעה יי.

התלויים בדיבור) חייבים להזכירו לגנאי כגון ימ״ש.

בקללת הרשע ,דלטעם שהקללה תזיק לו ,ראה

וראה שע״ת (ג ,קצ) דרך הצדיק לקלל רשע[ .וע

בפרק כה סעיף לח בענין היזק במומר ,ומפני שלא

יר רמה (סנהדרין קב ).מצוה לגנות את הרשעים.

ירגיל עצמו במדות רעות לנקום ולכעוס  -בלאו הכי

אמנם ראה הע׳ טז דגנות לחוד וקללה לחוד].

מותר ברשע ,אמנם ראה לעיל פרק כד הע׳ לא

י .כמבואר בסנהדרין פה ע״א .וע׳ בס׳ ארח מישרים

שההר שלא יתרגל במדות רעות.

סי׳ י׳ סק״ח דאף שעשה אחד מכ״ד דברים

ח .ובגדר רשע ,הנה לשון רש״י בסנהדרין דההיתר

המעכבים את התשובה ,או דברים שצריך יוה״כ

הוא מפני שעובר עבירה שחייב מיתה ,ובמנ״ח

ויסורים לכפר ,מ״מ תיכף שנתחרט וגמר בליבו

מצוה רס סקי״ז ,הסתפק אם דוקא הנקרא רשע

לשוב ,מיקרי בעל תשובה ואסור לקללו ,דהשתא

כשעבר עבירה שהוא מפסולי עדות ,או אף כשעבר

מיהא הוא עושה מעשה עמך .והוכיח כן מהא

שאר עברות כיון שכתוב בלשון ׳עמך׳ ,ואפשר אפי׳

דהמקדש אשה על מנת שאני צדיק גמור ,מקודשת

עבירות דרבנן ,וע׳ פ״ת יו״ד ר״מ סקט״ו .וע׳ הגמ״י

שמא הרהר תשובה בליבו ,ולא מחלקינן בין רשע

—הל׳ מכירה פ״ז אות ב ,דאפי׳ מי שחוזר בו אחר

לרשע (ולכאו׳ הוא למ״ד דלא בעי וידוי פה ,וראה

מחן מעות חשיב אינו עושה מעשה עמך ומותר

עוד פרק יח הערה קיב ,קטו לגבי אבילות).

לקללו[ ,וע׳ רש״י ב״מ (מח ):שעבר על "שארית

יא .כ״כ הגר״י ווהולינר במרגניתא טבא אות יז

ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב" ,וראה הע׳

(הודפס בסוף אהבת חסר לח״ח) אסור לקללו ,רק

יד] ,אולם התוס׳ שם כתבו דדוקא באותו ענין מותר

יבקש רחמים עליו שיעזרהו ה׳ על תשובה שלימה.

לקללו במי שפרע ,אבל לא לקללו סתם .אמנם שם

[ושמא לא מיירי בעבר עבירה שיצא מכלל עמיתך.

עבר על עבירה קלה ,ומי שיצא מכלל עמיתך מותר

וראה משנ״ח בסי׳ ו בהערה מא בדעה זו].

לקללו גם בחינם.

יב .כ״כ המנ״ח (רלא אות ד) דמ״מ איכא איסורא

וע׳ מכות יא .כל היודע דבר זה ואינו מגלה יחנק

דרבנן לקלל רשע ע״פ לשון הרמב״ם בהל׳ ממרים

בגרונו ,וע׳ סנהדרין לז .אמר ר״ש בן שטח היודע

(פ״ה הי״ב ,וע״ש) ,וע״ש באבי עורי .וע׳ הע׳ טז

מחשבות יפרע מאותו איש שהרג את חבירו ,ובא

בשם מהרש״א והע׳ יז.

נחש והכישו .וע׳ בגיטין (גז ).בני רוכל תקברם

ובשו״ת שואל ומשיב מהדו״ק קעב־קעג הביא ראיה

אמם ,ובתפא״י (ב״ב פ״ט אות נא) ,ע״ש .וע׳ מגילה

לדעה זו ממש״כ בשבת קמט :כל מי שחבירו נענש

כה ע״ב ,דמי שיוצאות עליו שמועות רעות שרי

על ידו אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב״ה,

לבזויה בג׳ ש׳ .ופירש״י בר גירתא דהיינו זונה,

מהכא גם ענוש לצדיק לא טוב ,אין טוב אלא רע,

ומוכח דלשון כגון זו אינה קללה אלא ביוש וביזוי.

וכתיב לא יגור במגורך רע .ופירש״י ,צדיק המעניש

וע״ע בס׳ לרעך כמוך פ״ג [וראה פכ״א הערה יח

לא טוב וכיון דאינו טוב הרי הוא רע [וראה הע׳ כר
בשם ר״י בן יקר והע׳ כו בשם הפנ״י].

[אמנם ממה שאמר ירמיה הנביא (סוף פרק יח> יהיו

אמנם י״ל דכאן מיידי בצדיק המעניש שלא לצורך,

מוכשלים לפניך בכל עת ,ואמרי׳ כסוף פ״ק דב״ק

ולא במעניש רשע ,אולם הגם׳ בברכות (בהע׳ יז)

(טז ,):הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים .אין
ראיה ,דאינו אלא שלא יהיו להם זכויות].

נקטה נמי לפסוק זה לענין קללת רשע.

לענין הכאה ופכ״ו הערה ג לענין מלבין].

יג .ראה בפרק כו הערה ג בשם הרמב״ם ,דפעמים

ט .כ״כ השל״ה שער האותיות :מצוד ,מדברי קבלה

יש להכלימו ולקללו כדי שיחזור למוטב ,ונתבאר

כשמזכיר רשע לקללו שנא׳ ושם רשעים ירקב ,וכ׳׳כ

[שם בהערה יז] דלא מיירי ביצא מכלל עמיתך,

בס׳ חרדים פל״ח אות א .וביוסף אומץ ח״ג (דינים

והוא טעם היתר בפנ״ע "שיחזור למוטב"[ .ונראה
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קללת הוריו
ה .אסור מץ התורה לאדם לקלל את אביו ואמו ,ואם הם רשעים אסור לקללם
מדרבנן טו.

תפילה וקללה שיטות
ו .ראויטז להימנע ,,מלקלל את הרשע [ואפילו גויי"] שימות יט ,ואפילו הוא
דהוא ההיתר דב״מ (מח ):ורמב״ס הל׳ מכירה (פ״ז

דכתיב חטאים טפי הו״ל לבקש רחמים שיחיו

ה״ב) אוררין במי שפרע למי שאינו עומד בדיבורו].

וחטאים שלהם יתמו .ומדבריו משמע דהוא רק

וראה ש□ הע׳ יד אם ההיתר הוא רק בתורת קנם

מעלה וההנהגה העדיפה טפי ולא איסור ,וכ״מ

"עד שיחזור למוטב" ,או שכיון שחוזר אין כבר את

במאירי (ברכות י) דז״ל :ת״ח שהיו איזה מבנ״א

ההיתר.

מצערים אותו אין ראוי לו לקללם אלא יתפלל

יד .ע׳ סנהדרין נב .קורין לרשע בן צדיק רשע כן

עליהם שיחזרו בתשובה ומ״מ יש דברים שהוא

רשע ,ואומרים ארור שזו ילד ארור שזה גידל <וכ״פ

רשאי לקלל ולהחרים ולנדות עליהם[ .ונראה

הרמ״א בחו׳־מ סי׳ ו1כ סל״ח) .והרי ׳ארור׳ הוא
לשון קללה כמ״ש בשבועות (לו ,).וכמ״ש לגבי

דכונתו כאשר הדבר נוגע לכבוד התורה ,וראה לקמן

האדמה ,ארורה האדמה וכו׳ וקוץ ודרדר תצמיח.

הע׳ כז בשם החזו״א] .וע״ע בסוף סנהדרין בזמן

וע׳ רש״י בראשית (לה ,ח) העלימו יום מותה <של

שרע בעולם חרון אף בעולם .וביבמות סד ע״ב,
עבר ושנה כונסין אותו לכיפה ,וע׳ רשב״א דבהא

רבקה) שלא יקללו הבריות הכרם שיצא ממנה עשו.

פסקינן כרבי דבתרי זימני הוה חזקה דמבערין עושי

יעקב ,מ״מ הבריות נתפסים על המקולקל ולא על

רשעה מישראל.
וכתב המהרש״א (יומא לח :ד״ה מדאורייתא) דגבי
צדיק נזכר שיהיה זכרו לברכה ,אולם גבי רשע לא

הבריות צודקים בקללתם ,וגם צ״ב לפי המבואר

נזכר זכרו לקללה ,הגם שדיבור של מצוה הוא

[וביאר הגרא״ל שטיינמן דאע״פ שהולידה גם את
המתוקן ,ואף שהיא אינה אשימה בזה] .ויל״ע אם

בהע׳ ו בענק קללה אי שייכא קללה לאחר מיתה.

לשבח את הצדיקים ולגנות את הרשעים ,מ״מ לא

וראה בסוף סוכה לענין משמרת בילגה ,ונתבאר

יקללם ,אלא יצפה להם שיעשו תשובה כדאמרי׳

בפרק לג הע׳ קלה[ .וכ״כ רש״י במגילה כה ע״ב

בברכות יתמו חטאים ולא חוטאים ,והיינו שה״שם

דמותר לבזות גם את אמו שילדתו].

רשעים" ירקב מהם וממילא לא יהיו עוד רשעים,

טו .כן דייק המנ״ח רס סק״ח מלשון הרמב״ם .וע׳

ולכן באנשי סדום סיפר בגנותן אבל לא קיללן,

פרק כו הע׳ ד בענין לה״ר על הוריו.

משא״כ גבי אברהם ,בירכו שנא׳ ואברהם היה יהיה

טז .מש״כ בלשון ׳ראוי׳ כיון שבגמ׳ נאמר בלשון

וגו׳ .ומהרש״א אזיל לטעמיה בסוטה (מו ):דאלישע

׳לאו אורח ארעא׳ ,ועוד דתלוי הדבר בתירוצי

לא קיללם בפה דהוא איסור לאו אלא בראיה כענק

התוס ,,דלתירוץ תום׳ דמיירי בגוי א״כ באפיקורס

כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני

מותר ולא גרע ממורידין[ .ונראה פשוט דאף לפי

(ולבאר׳ ס״ל רגם ברשע איכא איסורא [וצ״ב

מש״ב החוו״א דאין דין מורידין בזמנינו דאינו גודר

מהמוכח בהע׳ ז] ,אולם ביומא כתב שאינו מצוה,

את הפרצה ,מ״מ באופן דתפלה  -מותר ,וע׳ מו״נ

ולא נקט איסור).

ח״ג מא ,מורידין אינו מתורת עונש אלא שעלינו

יז .אמנם ,פעמים שמחויב בדבר כמ״ש ברמב״ם
הל׳ מכירה (פ״ד ה״כ> אוררין במי שפרע למי שאינו

ויעוין מש״כ המהרש״א בברכות (י ).בביאור

עומד בדיבורו .וראה הע׳ כה מהרמב״ם.
יח .כן מבואר ממש״ב תוס׳ (בהע׳ יט) לתרץ את

(עב ).דמיתה לרשעים הנאה להם והנאה לעולם

הקושיא דמורידין ,דיש לגרוס גוי ולפ״ז אתי שפיר

ושפיר התפלל שימותו ולא יחטאו עוד .מ״מ כיוז

דאין לקללו שימות שהרי הם מעליו ולא מורידין,

לבער את הכופרים מביננו].

הויכוח בין ברוריה לר״מ ,דאף דאיתא בסנהדרין

בינה ודעת  -מחללי שבת בזמנינו אדלר ,מנחם עמוד מס (460הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

תמוז

כי

פרק כח

ודעת

n!$׳il2MM71V

אפיקורס ,3אלא יתפלל עליו שיחזור בתשובה /3ויש מתירים להתפלל על
אפיקורסים שימותו כג אבל לא על שאר רשעי□
והוסיף חוס׳ בע״ז (ד :ד״ה שמע) ,דלגי׳ זו ביקש

חפץ ,וכמ״ש בתוס׳ ע״ז (ד ):דלא היה לו לדחוק

להזיקו בקללתו ולא להרגו דהרי גוי אין מורידין

בידי שמים ולהעניש את מי שאין רוצים להעניש.

[ונמצא דאף להזיקו באופן זה "לאו אורח ארעא"],

ולפ״ז נראה דאינו איסור אלא חסרון ב׳דרך ארץ׳,

אמנם שם במעשה דר״מ בדף י׳ ובתענית (כג):

וכ״כ בס׳ ארח מישרים (סי׳ י׳ סי״א) כתב דמדינא

משמע דמיירי בישראל ,וראה בהערה טז.

מותר וההימנעות אינה אלא מידה טובה ,וראה

ויעוין בפי׳ בעלי התום׳ עה״ת (מושב זקנים ,שמות

בהע׳ כו ע״פ הגס׳ בגיטין ז׳ ע״א.

ב ,יד) הלהרגני אתה אומר ,וא״ת היאך הרג משה

[ולפי מש״כ תום׳ דמיירי בגוי ,משמע שיש לרחם

את המצרי בשם המפורש וי״ל ראותו מצרי חייב

על כל אדם ,וראה בפרק כה סעיף ז ופרק לא סעיף

מיתה היה שבא על שלומית בת דברי ,ע״ב .וצ״ע

ז בענין רחמים על רשע].

מהנ״ל דלאו אורח ארעא ,ובפרט צ״ע דאין מורידין

כ .בגט׳ בברכות ז .מיידי במין ,וכן בהא דר״מ.

בידים (אולם אצל בני יעקב מצינו שהרגו בידים,

[ואף דבגט׳ איתא ׳בריוני׳ ,ופירש״י ׳פרוצים׳ וראה

כאשר לא עשו בני שכם כדין .וע׳ רמב״ן בראשית

הע׳ לז דהינו בורים ,מ״מ במדרש איתא ׳מינא׳

לד ,יג).

וראה הע׳ כז מהח״ם] .ובתענית כג ע״א פירש״י

יט .ע״ס מה דאיתא בברכות (ז ).ובע״ז (ד ):ריב״ל
רצה לקלל מין [כ״ה בע״ז ,ובברכות ׳צדוקי׳],

בורים וע״ה ,ותמה הגבורת ארי וכי מותר להתפלל
על ע״ה שימותו אדרבה אמרי׳ בחולין צב .שיבקשו

שציערו בפסוקים שימות ,ולא הצליח ,אמר לאו

על ע״ה שיתקיימו ,ואולי הכוונה לאותו ע״ה

אורח ארעא למיעבד הכי שנא׳ ורחמיו על כל

שאמרו בפסחים (מט ):ע״ה מותר לנוחרו אפי׳

מעשיו ונא׳ גם ענוש לצדיק לא טוב ,וכתב התום׳
דאע״ג דצדוקים [ובתום׳ בע״ז ׳שהכופרים׳] מורידין

ביוה״ב שחל בשבת ,וע״ש ברי״ף.

וכן מצאנו בדוד המלך ע "ה שקילל לרשעים

ולא מעלין ,מ״מ היינו בידי אדם ,אכל בידי שמים

(תהילים פרק לה ופרק קט ועוד) ,וע׳ רמב״ם סוף

לאו זןור.11ארעא להענישם ולהטריח להורגם בידי

הל׳ מעילה כמה היה רוד מצטער מן המינים ,נמצא

שמים שלא כדרך בני אדם .ועוד כתב תוס׳ די״ג גוי
שאותו אין מורידין.

שקללותיו על הרודפים אותו היו בד״ב כלפי מינים
[וצ״ב ממ״ש המס״י פרק יט :ודור המלך היה

[וממה דנקטה הגס׳ דצדיק ׳המעניש׳ לא טוב
משמע בכל עונש ולאו דוקא מיתה .וכ״מ בתום׳

שאמר ואני בחלותם לבושי שק עיניתי בצום נפשי.

בע״ז דלפי הגירסא שהוא גוי ביקש להזיקו בקללתו

כא .ברכות (י ).הנהו בריוני דהוו בשביבותיה דר׳

ועדיין צ״ב ,דהא אפי׳ ביד מותר להורגן ,ודמי

מאיר והוו מצערו ליה טובא ,הוה קא בעי ר״מ
רחמי עלייהו כי היכי דלימוחו ,אמרה ברוריה

"המינים והאפיקורסים מצוה להורגן ביד ולהורידן

לר״מ ,יתמו חטאים כתיב ולא חוטאים[ ,ופירש״י,
שיכלה יצר הרע] ,אלא בעי רחמי עלייהו דליהררו

עד באר שחת מפני שהם מצרים ומסירים את העם

בתשובה ורשעים עוד אינם ,בעי רחמי עלייהו והדו

ולא להרגו ,וע״ז כתוב בגמ׳ ׳לא טוב׳].
לרודף וכמ״ש הרמב״ם בהל׳ ע״ז (פ״י ה״א)

מתהלל שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב זהו

מאחרי ה"׳ [והוא לשון קרובה ללשונו בהל׳

בתשובה .וציין הרע״א בגליון הש״ס לזוה״ק וירא

תפילה] .וא״כ מה לי ע״י אדם מה לי ע״י שמים,

(קה ).אמר רבי ,מצוה לו לאדם להתפלל על

וכי אסור להציל נרדף ע״י קללה .ועוד צ״ב בדברי

הרשעים כדי שיחזרו למוטב דכתיב ׳ואני בחלותם
לבושי שק׳ ,ואמר רבי אסור להתפלל על הרשעים

התום׳ ׳לאו אורח ארעא׳ ,הרי בגט׳ שם הטעם הוא
משום ׳ורחמיו על כל מעשיו׳ ,ואולי זה גופא

שיסתלקו מן העולם ,שאלמלא סילקו הקב״ה לתרח

הביאור ,הקב״ה רחמיו על כל מעשיו ,א״כ אין זה

מן העולם כשהיה עובד ע״ז לא בא אברהם אבינו

דרך ארץ [-מנהגו של עולם] להטריחו במה שאינו

לעולם ,ושבטי ישראל לא היו והמלך דוד ומלך
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ברבת המינים
ז .לפי האמור שאין ראוי לקלל רשע ,תמהו הראשונים על נוסח ׳ברכת המינים׳

ויישבו זאת בכמה אופנים כד ,וראוי לחוש לכל תירוצי הראשונים ורק להתפלל
המשיח והתורה לא היתה ניתנה וכל הצדיקים

שם (כד ):ירד ר״ע להתפלל וירדו גשמים ,ואמרו

והחסידים והנביאים לא היו בעולם .ובחי׳ רצ״א

בגס׳ לא מפני שזה גדול מזה אלא מפני שזה מעביר

הנדמ״ח עמ״ס ברכות במילואים בסוה״ס ,כתב

על מדותיו וזה אינו מעביר ,והדבר פלא ,הרי אק

דהרע״א ציין לווה״ק לומר דהלכה כברוריה [ור״מ

לך גדול מזה ,וביאר הגר״י סלנטר (אור ישראל,

הודה להן ,וראה כהע׳ מא בשם המס״י.

מאמר כח) דהלה נהג במידת הדין ,ואילו לגשמים

ובמדרש שוחר טוב (קד) עה״פ "יחמו חטאים מן
הארץ ורשעים עוד אינם" ,ר׳ יהודה ור׳ נחמיה ,ר׳

נצרך רחמים ע״ש .וכן מתבאר ממ״ש במסילת
ישרים פרק יט ,העושה חסד יקבל חסד ,וככל מה

יהודה אומר [יתמון יעשו תמימים ,ורשעים עוד

שירבה לעשות כן ירבה לקבל ,ודוד המלך היה

אינם אינם עוד רשעים ,באותה שעה ברכי נפשי את
ה׳ ,ר׳ נחמיה אומר יתמו ושיעיא ,ורשעים עוד אינם

מתהלל שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב זהו

מה שאמר "ואני בחלותם לבושי שק עיניתי בצום

באותה שעה ברכי נפשי את ה׳ ,ובסמוך שם אמרו,

נפשי"[ .ובזה מובן גם הטעם הראשק שם ,היא

ר״מ אית ליה מינא בשביבותיה ,וכמעשה בברכות.

נותנת לעניים לחם ומקרבא הנייתא טפי ,הגם

ונראה דלר׳ יהודה מתפלל עליהם שיחזרו בתשובה,

שבודאי גם הוא מקיים צדקה בנתינתו ,אלא

והיינו אף שדורש חטאים כר״מ לשון חוטאים (ו־לא

ש״העושה חסר יקבל חסד" ,ובעשיית החסד עדיפה

כברוריה) מ״מ דריש מילת ׳יחמו׳ דהיינו ייעשו

היא עליו].

תמימים ,ואילו ר׳ נחמיה דהיינו ר״מ (עירובין יג):
אזיל לטעמיה בברכות דדריש יתמו הרשעים עצמם.

כב .טעם הדבר ,דלא הוכרעה מח׳ ברוריה ור״מ.
ור״מ התפלל עליהם שימותו ,וכן משמע בלשק

הרמב״ם בהל׳ תפלה (הע׳ כה) ,דפסק כר״מ ולא

אמנם ע״ש דמסיים המדרש שלא נאמר עד כאן
הללויה ,ומהא ראיתא בברכות (ט ):לפני המעשה

כברוריה !וגם שאלת האבודרהם (הע׳ כד) היא

דר״מ דרשה זו לא אמר דוד הללויה עד שראה

ממעשה דריב״ל ולא מהא דברוריה] .וראה בהע׳ נא

במפלתן של רשעים ,נראה רנפסק כר״מ .וראה

תחלקו בכך הנוסחאות בברכת המינים .וע״ע
בדרשות חת״ס (קלח ע״א) ,ובם׳ על הגאולה ועל

ובשו״ת משנה הלכות (ח״ג כט ,ח״ו כז-ל ,ח״ז כ),

התמורה (אות סז) .ובאריכות בכל האמור בס׳

כתב דר׳׳מ הודה לברוריה [וכדאמרי׳ התם ,בעי

׳לברכה ולא לקללה׳ (בראוור) חלק שני.

רחמי עלייהו והדרו בתשובה] ,וכמ״ש בעצמו

וע״ע שפת אמת ליקוטים לך ד״ה ואנשי סדום,

בפרק כז סעיף ז בענין שמחה במפלת הרשעים.

בקדושין (לו ).דגם בזמן שאין עושים רצונו של

אג״מ או״ח ח״ר מ ,יר ,בישישים חכמה (ויינטרוב)

מקום נקראו בנים למקום ,אולם מלשון המדרש

עט׳ קסח ,בשם רי״ח זוננפלד ,יוסף דעת סוטה יד.
וע״ע ס ,צדקת הצדיק (אות עא) בביאור הגט׳

ר״ע לטורנסרופוס ,וא״ש ,דהא ר״ע היה רבו של

(סוטה מו ):בענק קללת אלישע את הנערים ,ראה

שוח״ט נראה שלא חזר בו .וע׳ ב״ב (י ).רכן אמר

ר״מ ,ע׳ יבמות סב .וראה הע׳ כא ,לב.

שאין בהם לחלוחית מצוה ער סוף כל הדורות,

ובתענית (כג ):אבא חלקיה ואשתו התפללו צל

וע״ש בענין הזהירות בקללה.
בג .יל״ע אם מחלל שבת יש לו דין מק לענק זה

מטר ,והענן בא מהצד שלה ,ואמר אבא חלקיה
לחכמים שהוא מכירן שהיא היתה מתפללת על הנך

כמ״ש הרמב״ם בסוף הל׳ שבת .וראה בהע׳ לב

בשם היעב״ץ.
כד .האבודרהם בפי׳ תפלת המינים :וא״ת האיך אנו

בריוני שיחזרו בתשובה .אמנם הוא כן התפלל
עליהם שימותו ,ולא נתבאר אם אמנם הלכה
׳כמותה׳ או שמא רק לענין שאילת גשמים דבעינן

מתפללים

רחמים מיוחדים (ע׳ מהרש״א ב״ב י .):וכדאיתא

והמשומדים ,הא אמרי׳ בם"ק דברכות גבי ההוא

(י״ג:

מקללין)
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אח״ ח

[ולא לקלל] שימותו ובתפילת הציבור ,ולכוין לכבוד שמים ולא לצער שלו כה.

אמנם אם הם גוזרים גזירות ומבטלים את הציבור מעבודת השם ,בודאי שמותר
להתפלל שיתבטלו הם וגזרותיהם כו ,וכץ כאשר הם מבזים את כבוד התורה כי.
מינא דהוה מצער ליה לריב״ל לאו אורח ארעא

בתירוצו של האבודרהם דמ״מ לא יתפלל עליהם

למיעבד הכי ,דכתיב גם ענוש לצדיק לא טוב ואפי׳

שימותו.
ונס "מ בין תירוצי האבודרהם ,דלתי׳ השלישי הכל

במינאי ,מ״ט ורחמיו על כל מעשיו .וי״ל דכי קאמר

לאו אורח ארעא ,הני מילי בקללה שיבא לידי כליון,

תלוי בכבוד שמים ובזה מותר אף ע״י קללה של

אי נמי ציבור שאני ,אי נמי דמשום צערו לאו אורח

כליון ,ובזה מתורצת גם קושיית התום׳ מהא

ארעא למיעבד הכי ,כדאמרי׳ התם דהוו מצערו ליה,

דמורידין דהותר רק לכבוד שמים ,אמנם צ״ב וכי

אבל אנו בתפילתינו לכבוד הבורא מכוונים מפני

הנך אמוראי לא התכוונו לכבוד שמים ושמא חששו

בקללה של כליון .ב .לציבור מותר .ג .לכבוד הבורא

שמעורב כאן טובת עצמם [ושמעתי מידידי הרב
שד״א לסייע כן ,שהרי שמואל הקטן הוא זה שתיקן

שכופרים בו .ומבואר ג׳ תירוצים .א .האיסור רק
מותר.

ברכת המינים (ראה ברכות לד ,):והוא רגיל על

ויל״ע בתירוץ הראשון ,האם כוונתו לחלק בין

לשונו לומר בנפול אויבך אל תשמח ,והיינו שרגיל

תפילה לקללה ,או שהאיסור הוא בין בתפילה בין
בקללה של כליון [וראה בהע׳ נא בענין הנוסחאות].

היה במידה זו כמ״ש הר״ב ריש מם׳ אבות ,וא״כ
הוא זה שיכול היה לתקנה ,אמנם צ״ב שהרי הוא

וצ״ע לחלק בין תפילה לקללה ,דהא בברכות

תיקן גם לדידן] .ולפ״ז הוא חידוש גדול דלא "הותר

ותענית הלשון הוא "בעי רחמי" דהיינו תפילה ובכל

דמם" של המינים ,ויל״ע אם כן הדין גם כאשר הרג

זאת חזוןוגךם מלהתפלל כך ,ועור צ״ע בחילוק בין

רודף שלא לצורך הצלת נרדף .וראה בפרק כו סעיף

קללה לתפלה הא שניהם ע״י שמים [וראה מאירי

יב לענין התגרות ברשע ,בחילוק בין צערו האישי

בהע׳ טז דמשוה בין קללה ותפלה] ,וראה בקהילות

לצער בירי שמים ,וגם צ״ב שברוריה לא ענתה כן

יעקב עמ״ס ב״ק סי׳ מה ,שחילק בין קללה בשעת

אלא אמרה לר״מ שיתפלל שיחזרו בתשובה והוא

כעסו של הקב״ה ש׳מכריחו׳ לעשות כדבריו

ענין בפנ״ע[ .עוד שמעתי מידידי הנ״ל ,ע״פ הגמ׳

[דהובטח כן מתחילת הבריאה] שנחשב מעשה של

בע״ז יז :דשאני מינות דאביק בה ולא ניתן לחזור

המקלל ,משא״ב בתפלה או בקללה שאין מובטח

ממנה ולחיות ,ולכן על המינים אין אנוו מתפללים

שתפעל לא נחשב מעשה של המקלל רק של בי״ד

שישובו].
ולגירסת תום׳ גוי <הע׳ יט) ,אין חילוק בין קללה

של מעלה ,אלא הדבר תלוי ברצון ה׳ אם לרחם אם
לעשות כבקשתו ,וכיון לדברי פי׳ התפלות לר״י בן

לתפלה ,ואלו שמורידין היינו אף ע״י קללה ובשעת

יקר שתירץ :דגם ענוש לצדיק לא טוב "היינו דוקא

כעסו ,ואף על צער פרטי ,ומעיקרא לא קשיא

לעונשו בהכרח כי התם בכרבלתא דתרנגולא או

קושית האבודרהם.

ככשפים והשבעות אבל יכולים להתפלל שלא ייטיב
להם ,ואם לא ישמע התפלה יחדל ,שאין הכרח

וראה לחוש לכל תירוצי הראשונים ורק להתפלל
[ולא לקלל שימותו] וכציכור ,ולכהן לככור שמים.

בתפלה" .וכעי״ז ביאר בבאר שבע עמ״ס סנהדרין

קה ע״ב .וע׳ מש״כ בזה בסדר יעקב עמ״ס ע״ז (ד!),
קובץ העמק ח׳.

כה .אמנם יעוין ברמב״ם הל׳ תפלה פ״ב ה״א "בימי
ר״ג רבו האפיקורסים בישראל והיו מצרים לישראל
ומסיתים אותם לשוב מאחרי השם ,וכיון שראה שזו

ועוד כתב ר״י בן יקר ,דלבקש רחמים כמו שאמרה

גדולה מכל צרכי בני אדם עמד הוא ובית דינו

ברוריה ,כבר ביקשנו עליהם כשאמרנו וקיבלנו
עליהם בתשובה שלימה ,ואם כן י״ל ראם לא ירצו

והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה לפני ה׳ לאבד
המינים וקבעו אותה בתפילה כדי שתהיה ערוכה

לשוב אל תהי להם שום טובה ,כי אם עוני ויסורין,

בפי הכל"[ .ונראה דמקור לשונו "גדולה מכל צרכי

לא בעוה״ז ולא בעוה״ב ,עכ״ד .ומלשונו משמע

בני אדם" הוא הגמ׳ כברכות לא אמר דוד הללויה
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וחי

תנא

יטח שטו
ח .נראה דמותר לומר עליו ׳ימח שמו׳כח [ופשוט ,שאיץ לנהוג כן בפני מי שאינו

שומר מצוותכט] ,וכך מצאנו שנהגו גדולי הדורותל ,ויש חולקיםלא.
וראה בפרק טז סעיף יא בעניו קריאת שמ על שמו.

השני

והשלישי

עליהם לביהמ״ד והם כלים מאליהן .וע״ש בתום׳

באבודרהם דע״י תפלה שרי גם בכליון א□ הוא

ופירש מהרש״א שכונתו התחולל מלשון תפילה

וכו׳].

ונראה

דס״ל

כתירוץ

בציבור ומתכוין לכבוד שמים .וע״ע הע׳ ל.

(וכ״כ הפנ״י) ועוד פי׳ השכם והערב לעסוק בתורה

וראה מש״כ מהרש״א בגיטין ו׳ ע״ב דהטעם
שהמלחמה בפילגש בגבעה הותרה בשבת דהוה

[ואולי בזה פליגי הפירושים אי שרי להתפלל

עליהם שימותו] .וראה ברכות נו .יהא רעוא דלימסר

ליה מלחמת מצוה .ומבואר דבאיבוד הרשעים יש

לירא דמלכותא דלא מרחמו עליה.

משום העמדת הדת על תילה.

והנה רש״י פי' לנגדי ,מריבני ומקניטני ,וכתב בחי׳

כו .יעוין ברכינו מנוח שם בהל׳ תפילה ,רתמה.

חת״ס דאילו היו מצערו בממון וזיוף א״צ להשכים

וא״ת ונתקין ברכה דליהדרי בתשובה כדאמרה

ולהעריב כי הבא להרגך וכו׳ .וכ״פ הרמב״ם הל׳

ברוריה ואמרי׳ נמי גם ענוש לצדיק לא טוב ואמר

חובל פ״ח ה״ט ,המיצר ומצער לציבור ביותר מותר

רב גם במינאי ,י״ל דכונת הברכה היא שיכרתו מן

למוסרו ביד גוי להכותו ,אבל מפני צער יחיד אסור,

העולם בזמן שירצו להצר לישראל ,ובשיר מזמור

משמע ראם מפסידו ממון מותר למוסרו שלא

נמי אמרי׳ (תהילים פג ,יח) יבושו ויבהלו עדי עד

יססידנו [ומבואר דמש׳־כ הח״ם "הבא להרגך"

והתקינו אחריו [בסוף התפילה] פסוק עוצו עצה

כונתו כמליצה וא״צ דוקא צער של הריגה אלא הוא

וכו׳ כלומר אימתי יבושו ויבהלו בזמן שהם

הדין בכל הפסד] .וכתב הפנ״י דאע״ג דאי ליכא

מתייעצים להרע לישראל .ומבואר דישנו היתר

דינא בארעא שרי ,אפ״ה אין זה מידת חסידות שכל

כאשר הם מצירים לישראל .וכ״כ תוס׳ רא״ש

שחבירו נענש על ידו אין מכניסים אותו במחיצתו

בברכות דאף רכתיב גם ענוש לצדיק ר״מ סבר

של הקב״ה (ראה הע׳ יב> ,וכמ״ש ר׳ יוסי מימי לא

דשרי במצערים ביותר או רשעים ביותר ,אמנם

עלתה על מטתי קללת חברי (שבת קיח ):והיינו

במילואים לחי׳ רע״א עמ״ס ברכות הנדמ״ח כתב

אפילו אותם אלו המצרים לו ,וע״ש דהסתפק היכא

דמדברי הזוה״ק נדחים דברי תוס׳ הרא״ש ,רהא

דלא מצי למיקם ברינא בארעא .ובחי׳ ח״ס כתב על

דוד לא התפלל על רואג ואחיתופל אף שהיו

דבריו "דברי אלקים חיים" והוסיף רכל זה דמצי

מצערים ביותר ,וגם על אנשי סדום שהיו רשעים

למיקם בדינא כארעא דאסור למסור דינו לשמים

ביותר כדמיירי התם ,אמנם ע׳ תוס׳ יומא כח ע״א
ולא היה [אברהם] שליח מצוה כי לא היה חפץ

אמנם כאשר הם גורמים לו ביטול תורה ותפילה

מותר.

הקב״ה שישא בעדם רינה ותפילה .וכ״כ תום׳

כו .ע״פ חזו״א סנהדרין כ׳ סק״י ,נראה דכל הני

בפסחים ד׳ ע״א.

דמצינו בגם׳ אמוראי דקיללו היה הדבר חובה

ויעוין בגיטין ז׳ ע״א שלח מר עוקבא לר׳ אלעור

להיות כבוד התורה קבועה בלבבות ושלא יתרגלו

בני אדם העומדים עלי [לחרף ולגדף] ובידי למוסרם

בזלזול כבוד החכמים חהו הטעם דמנדין על כבור

למלכות מהו ,שרטט וכתב ליה אמרתי אשמרה

הרב וכל ת״ח שאינו קשה כברזל ,וכן ביאר את ענין

דרכי מחטוא בלשוני אשמרה מחסום לפי בעוד

אלישע [וע׳ קה״י ב״ק מה ,ת״ח מותר אף לקלל

רשע לנגדי ,אע״פ שרשע לנגדי אשמרה לפי

דהא כבודו הוא כבוד התורה וכבוד שמים ,ובהמשך

מחסום ,שלח ליה קא מצערי לי טובא ולא מצינא

כתב דהוא באופן שאינו יכול להינצל ע״י בי״ד,

דאיקום בהו ,שלח ליה דום לה׳ והתחולל לו רום

והוא כמ״ש הפנ״י הנ״ל] אולם רשע בעלמא שאינו

לה׳ והוא יפילם לך חללים חללים השכם והערב

מצער ת״ח או מחטיא את הרבים לאו אורח ארעא
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תנב

פרק כח

ודעת

תפילה שהרשע יחזור בתשובה
ט .ראוי להתפלל על הרשעים שיחזרו בתשובה לב ,ויש לכוין על כך בברכת
׳השיבנו׳ לג ,ותפלת האדם על חבירו שיחזור בתשובה  -מועילה לד.
לבקש שימות .וע׳ גבו״א תענית (כג ):אמאי ר״מ

דחולין ,על המינים ,ע״ש .אולם בהל׳ תשובה פ״א

לא למד ממעשה דאבא חלקיה שהענן בא מהצד

ה״י ובהל׳ מלכים פי״א ,לא הזכיר ,וכן בגס׳

שלה (וראה הע׳ כא) ותי׳ דהנך בריונים דר״מ

מזכירים אותם ללא כינוי זה [אמנם במקצת

מצערי לת״ח ואיתא בקדושין (לג ):דבל שאינו

ממקומות אלו מדובר בהזכרה לאחר מותו ,ויש מי

מכבד ת״ח אינו מאריך ימיו ,וס״ד דר״מ דיכול

שכתב לחלק בין מחיים לאחר מיתה ,והוא פלא].

להתפלל עליהם שימותו ,וע״ז אמרה אשתו דמ״מ

וע״ע פ״ג הע׳ נד בשם התשב״ץ.

יתפלל עליהם שיחורו בתשובה ,ובדרשות ח״ס

[ובאמרי נועם עמ״ס ברכות ,כתב בשם הגר״א

(קלח ).חי׳ דגבי ר״מ הוו מיני ובתענית בריוני.

דבמקום ׳ברכת הצדוקים׳ צ״ל ׳ברכת המינים׳

כה .כמ״ש בפר׳ נצבים (כט ,ט) "ומחה ה׳ את
שמו" ,תהילים (קט ,יד) "יהי אחריתו להכרית ,בדור
אחר ימח שמו".

שעליהם אמרו מורידין וכו׳ אבל צדוקים מאמינים
בתורה שבכתב וגזרו עליהם שיהיו כנכרים ,וראה
הע׳ יט ,כה ובמבוא הע׳ ו ,נו ,סן.

כט .כ״כ במעשה איש ח״ב עט׳ קסד.

לא .כן מובא בשם האבנ״ז (בשו״ת משנ״ה ח״ו

ל .ראה בשו״ת דברי חיים השמטות לח״ב סי׳ לג:

כח) והחזו״א (כך מפורסם בשמו) והאמרי אמת

היודע ומכחיש דברי חז״ל הוי אפיקורס ימח״ש

(בם׳ ראש גולת אריאל) דאף למ״ד מומר אינו

ופסול ולעדות ולאו אחיך הוא .ובשו״ת חת״ס

חולץ ,מ״מ אשת מומר לכו״ע צריכה יכום או

(חו״מ קצה) עונש המחלל שבת אין בידינו לדון
דיני נפשות וכו׳ ואם לא ישמע הרי הוא מובדל מכל

חליצה ,וא״כ התירו לו אשת אח כדי שלא ׳ימחה

שמו׳ אלא יקום לו זרע ,אמנם יעוין בפרק כג הע׳

ישראל ונידון כיוצא מן הדת וכו׳ כללא דמילתא

פט במח׳ הפוסקים בענק חליצה לאשת מומר.

כאילו נמחה שמו מישראל עד שישוב אל ה׳

ובקובץ קול התורה (תשרי תשס״ב ,גליון נא) כתב

וירחמהו .ובקובץ באו״י (גליון מג ,תשרי תשנג)
נדפס תשו׳ כת״י של הנוב״י ושם כתב אודות נ״ה

הגרב״ש שניאורסון ,שאע״פ שאומרים עליו שר״י,
מ״מ יש גם ענק של ברא מוכה אבא ורוקא הבן
יכול לתקן נשמת אביו ,ומצד זה אמרה תורה את

ויזל ׳ימ״ש וזכרו׳ ע״ש .ובתולדות החפץ חיים
(מאיר עיני ישראל ח״א עמ׳ תטו) מסופר שהיה

מצות יבום לבל ידח ממנו נדח .וע״ע פאת שדך

אומר כן על אדם הכהן .ובאגרות הקה״י (ח״א דג)

יו״ד סי׳ נב.

כתב אודות מייסד הציונות "אותו רשע ימ״ש".
וראה הע׳ ט בשם יוסף אומץ.

ומ״מ עדיין צ״ע ,מהא דמצינו ביומא לח :שם

והעירני ידידי הרי״א גרוסמן ממש״כ בזה בשו״ת
׳ודרשת וחקרת׳ וז״ג חו״מ ב ,ח״ד חו״מ ג,

רשעים ירקב ,ואף דהיינו לענין דאין קוראים על

שמו ,אולם במדרש למדו מזה שגם צריך לקללו,
וכ״כ השל״ה בהע׳ ט דכל מי שמזכיר את הרשע

שהמל״מ בהל׳ גירושין פ״ג הי״ג ,כתב על שבתי

ואינו מקללו עובר בעשה .ואולי צ״ל שאינו קללה

צבי ימ״ש ,ובשו״ת בנין ציק ח״א קנד ,כתב על

של מיתה כמ״ש האבודרהם ״שאינו בא לידי

וכבר מצאנו כן בראשונים ,ע׳ רמב״ן ויקרא (ג ,ז)

כליון" ,ועוד י״ל דהיינו לקלל את ה׳רשעה׳ ולא את
האדם ה׳רשע׳ ,אולם המקור שיש לקללו הוא

נואף ימ״ש .וראה בהערה יט לענין גוי.

"לסתום פיהם של צדוקים ימח שמם" .רמב״ם הל׳

ביומא (לח ):ואנשי סדום רעים וחטאים ,ומשמע
דשרי לקלל את האדם עצמו[ ,ומשמע דקללה היינו

ובאגרת תימן קרא על ירבעם בן נבט ׳שחיק

הזכרה שאינה טובה כמו תואר "רשעים" על אנשי

עצמות׳ ,שהוא ביטוי שנאמר במדרשים על רשע

סדום ,וראה לעיל הע׳ ו ,ושמא דוקא סוג כזה של

כנבוכדנצר .וכ״כ בהל׳ ע״ז פ״י ה״א ובפיה״מ פ״ק

קללה הותר .אולם אין לקלל למיתהן.

עבודת יוה״כ פ״א ה״ז "הצדוקים מהרה יאבדו",
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בית
ז) והנה הרמב״ס בהל׳ סנהדרין פסק דהמקלל חה
חבירו בלא שם או שהיתה הקללה מכלל ברכה
אסור ואין בו מלקות ,ומקור הדין הוא ממתניתין דשבועוה
שהבאנו לעיל דאיתא שם אל יכך ויברכך וייטיב לך ר״מ
פוטר וחכמים מחייבים ומפרש לה דמתניתין איירי לענין
מקלל חבירו בשם ומדקתני פטור משמע דממלוקתם הוא
רק לעגין חיוב מלקות אבל כו״ע מודו דאסור ,אכן הקשו
ע״ז דמתניתין איירי רק בקללה מכלל ברכה אבל מנלן
דיש איסור במקלל מבירו בלא שם .עוד הקשה בתומים
(סי׳ ל״ו) על הדין דמקלל מכלל ברכה יש בו איסור דמאי
אסור הא קי״ל דלא אמרינן מכלל לאו אתה שומע הן דא״כ
גם לענין נדרים אמאי מותר באומר חולין לא אוכל לך
נימא דיהי׳ אסור ואין בו מלקות כמו במקלל.
ונראה דבאמת דין מקלל בלא שם ודין קללה מכלל ברבה
גדר אחד להם ,דהנה מקור הדין דמקלל חבירו בלא
שם אסור ואינו לוקה ,נראה דהוא מגמרא דריש תמורה,
דאיחא שם דהא דלוקין במקלל חבירו אף דאין בו מעשה
הוא דילפינן מקרא דאם לא תשמור וכו׳ ליראה את ד׳
אלקיך והפלה ד׳ את מכותיך ,וילפינן מזה דהאי קרא
הוא במקלל את חבירו בשם ,ועפי״ז נראה דבאמת עצם
איסור דמקלל חבירו דהוא מקרא דלא תקלל חרש הוא
אפילו במקלל בלא שם דגם שם יש ע״ז שם קללה רק דאין
לוקין רק במקום שיש גם גררא דאת ד׳ אלוקיך תירא דהוא
במקלל חבירו בשם שמוציא שם שמים לתכלית קללה ,דאז
יש בקללה זו חומר של מלקות אבל מה שמקלל מבירו אינו
לוקס .וסמך לזה דמקלל חבירו בלא שם יש בזה לאו גמור
רק אי! בו מלקות יש להביא מדברי הטור (סי׳ ל״ו) שכלל
'®דין זה במקלל בלא התראה וז״ל ,אבל אם לא התרו בו
או שקילל בלא שם או שהיתס הקללה מכלל ברכה אסור
ואין בו מלקות ומשמע דיש בזה לאו גמור כמו במקנל
<<לא התראה רק אין בו מלקות משום דהוי לאו .שאין

סימן
שמבטא ברמז שיהי׳ מובן הקנלה ,אבל לענין בשם דהעיקר
תלוי בה שמזכיר השם על הקללה צריך שיהי׳ מפורש דיבור
השם על הקללה ולא סגי בזה שמובן הקנלה ,ולפי״ז א״ש מה
שכללו הרמב״ם והעור דין זה ביחד עם מקלל חבירו בלא
שם דגדר אחד לשניהם.
ח) ונראה דלפי שיטתו של הרמב״ס נצטרך לפרש
הסוגיא דשבועות למאן דלא מפיך דר״מ
לרבנן וס״ל דר״מ מחייב וחכמים פוטרים באופן אמר
ממש״כ לעיל דלפי מש״כ בשיטת הרמב״ם דמחלוקת ר״מ
וחכמים בקללה מכלל ברכה אין תלוי בגדר השמיעה אצא
בגדר הדיבור בזה כו״ע מודו דהוי קללה רק חכמים פוטרים
משום דאין כאן דיבור מפורש ,וא״כ יקשה דפליגי בסברות
הפוכות דלענין תנאי ס״ל נר״מ דלא הוי כדיבור ולענין
קללה הוי כדיבור וחכמים ס״ל בהיפך דלענין תנאי הוי
כדיבור ולענין קללה בשם לא הוי כדיבור .והנה י״ל דהא
דחכמים ס״ל דלא בעי תנאי כפול אין הטעם דס״ל דמשוב
כדיבור מפורש רק דס״ל דלא ילפינן מתנאי ב״ג ובני ראובן
דבעינן דיבור מפורש אבל לענין קללה לא בעינן דיבור מפורש
והא דמדמה הגמרא בנדרים דין תנאי ננדרים הוא משום
דס״ל דר״מ פוער וחכמים מחייבים ,אך יקשה ע״ז מהא
דמקשה בגמרא שם מדר״מ לר״מ דס״ל דבעינן תנאי כפול,

ומוכח מזה דס״ל להגמרא מסברא דהכא בעינן דיבור
מפורש רק משום דהוי איסורא מחמרינן דסגי בזה גם דיבור
כזה שהוא מכלל לאו ,וא״כ יקשה דפליגי בסברות הפוכות,
אך י״ל דאין זה סברות הפוכות כיון דרבנן לא מחשבי דיבור
של מכלל לאו דיבור יותר ממה שמחשיב ר״מ רק דפליגי
בגדר תנאי והכא פליגי בגדר דיבור של מקלל אם סגי בזה
דיבור או בעינן מפירש יותר משאר דבורים אך זה דחוק.

ילכד

נראה בזה דבאמת יש בגדר מכלל גאו אי אתה
שומע הן עוד גדר שנתבאר בראשונים ,דהנה הר״ן
בקדושין ויבמות כתב דטעמא דלר״ה לא אמרינן מכלל לאו

בו מעשה.

אתה שומע הן הוא דכיון שלא הזכיר התנאי מפורש שאם

יוצא דיש ב׳ ענינים במקלל חבירו א׳ מה שהוא מקלל
את חבירו3 ,׳ מה שמזכיר שם שמים למערת קלנה
ולפי״ז י״ל דבמקנל מבירו מכלל לאו ,יש לדמות ג״כ למקלל
בלא שם דאם נדון לענין אם יש בזה ענין של מקלל חבירו
י״ל דגם קללה מכלל ברכה הוא משום דיש בזה מובן של
קללה כיון שאנו שומעים קללה מכלל ברכה אלא דלא הוי
דיבור מפורש של קללה ,אכן לעני! דין מקלל חבירו בשם
שאיסורו מה שמזכיר שם שמים על קללה י״ל דבעינן דיבור
מפורש של קללה אבל הכא הדיבור של הזכרת השם לא היתה
על קללה ,רק מחשבתו הוא לקללה ואין כאן הזכרת השם על
קללה ,ויש לבאר יותר דבשלילת ברכה אין מובן של קללה דסא

לא יהי׳ כך יתבטל המעשה משמע מדבריו שאינו מקפיד
בדוקא על התנאי ולכאורה הפירוש בזה ,דהוא מסכים
שיתחייב המעשה בכל האופנים ,אך יקשה מאד החילוק
בין איסורא לממונא ,וגם קשה אס הוא סברא ל״ל ללמוד

דין זה מתנאי ב״ג וב״ר .לכן נראה דזה ודאי דכיון שהזכיר
התנאי רוצה שיעשה הדבר ע״י תנאי רק כיון שלא הזכיר
בפירוש אנו דנים מזה דאין רצון החלטי שאם לא יקיים
רוצה בהחלט שיתבטל המעשה אלא אינו מקפיד בדוקא
אלא שגם אם לא יתקיים יש אצלו צד הסכם שיתרצה,
ונמצא חסר כאן במדת חוזק ההחלטה דיש דבר שאדם
מסכים עליו אלא שאינו שונל בהחלט את היפוכו ומסברא

אפשר שלא יברכו ולא יקללו ומה שאנו שומעים מכלל זה

הוי אמינא דגם זה נקרא עשיית תנאי וילפינן מתנאי

קללה הוא משום דכשאמר אל יברכך דהיינו שלא יעשה לך
פעולה זו אלא פעולה אחרת והיינו קללה א״כ עיקר
הקללה הוא מה שמחשב בלבו רק שמבטא זה על ידי דיבורו
והוי מהלל דלענין זה לא בעינו דיבור מפורש וסגי בזה

ב״ג וב״ר דבעינן תנאי זה שישלול בהחלט את קיום המעשה
אם לא יתקיים התנאי .ולפי״ז נראה דענין זה שייך גם
בכל דברים דאינו מזכיר את הלאו מפורש רק מזכירו
מכלל הן דכיון דאינו מפרש בפירוש את ההן רק אומרו
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קמד (תתקלו)

שניה מהאי הילכתא דאין עבד עברי בעל מום נרצע ,ועיין משנה למלך הלכות עבדים (פ״ג ה״ח וסהי״א),
ובספר המפתח שם (דף תע״ג סע״ד ,ודף תע״ד רע״א) ובכל המצויין שם.

וגם אם תמצי למימר שעבד הנמכר בגניבתו ונרצע תו לא נמכר בשניה דהוי בעל מום כנ״ל ,הנה יש לדון
אם את נקב הרציעה איחו ריפאו וסגרו על ידי ניתוח או סמתרי והוא עשב המאחה הבשר ומחלימו כאומרם
בבבא בתרא (ע״ד ב׳) ועיין רשב״ם שם ורש״י בבא מציעא (ק״ז ב׳) אם שייך לרוצעו שהרי מומו עבר.
ואם ננקוט דשפיר דמי ,ונרצע פעם שניה ,אוי יש להבין מה שאמרו בקידושין (ב״א ב׳) דכהן אינו
נרצע כיון שעל ידי הרציעה נהיה בעל מום ,ואנן ושב אל משפחתו בעינן וליכא ע״ש ,והא סמא בידן
סמתרי.
וצריך לומר דמלבד דסמתרי לא שכיח ,עוד בה דמי יאמר דמיד ולאלתר מחלים ומתרפא הבשר לגמרי
והיה כלא היה ,ואין הכי נמי אף שהבשר מתאחה אבל עד שמתרפא לגמרי לוקח זמן ,ובנתיים הוא בגדר
כהן בעל מום עובר ושאינו יכול לעבוד במקדש עיין בדברי הרמב״ם ז״ל הלכות ביאת מקדש (ר״ס ו׳)
ולא מתקיים ושב אל משפחתו כדמעיקרא ממש דוק ועיין[ .וצ״ע בבבא בתרא שם ובגיטין (ע׳ ב׳) ושם
ברשב״א ז״ל].

ורשמתי למזכרת לעורר לב התלמידים ,והנני מחלה פני רבותי המעיינים שליט״א שהיודע בה דבר
יודיעני ויאלפני דעת ובינה ושכמ״ה.
ואחתום בפרפרת כי ראיתי בס״ד דתיבות "ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם" ,שהם סך אלף
תקס״ח ,עולה בגימטריא בדקדוק "עבד הנמכר בגניבתו אינו חוזר תרצע" ,חושבנא דדין כחושבנא דדין
ודוק.

יד .בענין אלהים לא תקלל
שמות (כ״ב כ״ז)" :אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור" ,ותרגם אונקלוס" :דיינא לא תקיל ורבא
בעמך לא תלוט" ,וכעין זה תרגם במיוחס ליונתן ,עיין שם.

והגאון המובהק רבי אלעזר לעוו ו״ל בשו״ת שמן רוקח ח״ב (סימן כ״ה) כה כתב" :אשר שאל בקרא
אלקים לא תקלל אם הוא קודש או חול ,הנה מרגלא בפומייהו דסופרי זמנינו שהוא חול ואינם מקדשים
השם .ונחזי אנן בס״ד.
עיקרא דהאי מילתא במסכת סנהדרין (ס״ז ב׳) רבי ישמעאל סבר דהוא חול ,ורבי עקיבא סבר קודש,
וכבר נודע דהלכה פסוקה בעירובין (מ״ו ב׳) דהלכה כרבי עקיבא מחבירו.

אמנם בתרגום אונקלוס ראיתי שתרגם דיינא לא תקיל ,ומצאתי שכתב בספר של״ה (מסכת שבועות דף
קצ״ב) קבלה בידי הלכה למעשה ללכת תמיד אחר תרגום אונקלום וכפי הסכמת תרגום כן יעשה ,עיין
שם ,ופשוט הדבר שעל זה סמכו הסופרים .אמנם נפלאתי על התרגום שהרי כבר מוכרע דהלכה כרבי
עקיבא מחכירו ,ויגעתי ומצאתי ברא״ם (שם) שתמה בזה על התרגום" ,עד כאן מספר שמן רוקח.
ובא לידי הקובץ התורני היקר "כרם שלמה" דבאבוב (שנת תשנ״ט גליון ר״ג דף ח׳) ושם ראיתי
שנדפסו הגהות הגאון המובהק רבי בצלאל רנשבורג ז״ל מפראג ,על ספר שמן רוקח הנ״ל ,וכה כתב:
"הפלאה זו איני מכיר ,כי איך יפלא על בעל התרגום מהאי כללא דהלכה כרבי עקיבא מחבירו ,והרי
אונקלום הגר אמרו [לתרגומו] מפי רבי אליעזר ורבי יהושע [כאומרם מגילה (ג׳ א׳)] דתנאי הן וקשישי
מרבי עקיבא [שהיה תלמידם] ,והרא״ם שתמה כן על תרגום אונקלוס  -צ״ע מאוד" ,עד כאן דברי הגאון
רבי בצלאל רנשבורג ז״ל.

ובאמת נראה שאדם קשה כברזל הקשה קושיה קשה כברזל ,וקושיית הגאון המובהק רבי בצלאל
רנשבורג ז״ל צריכא נגר ובר נגר דלפריקנא ,ודברי הגאון רא״ם ו״ל והגאון שמן רוקח ז״ל נראים מרפסין
איגרא וצריכים עיון גדול ,ואיך יתכן כגון דא ,צא וראה דברות הגאון מהרח״ש ז״ל בספר תשובותיו
(אה״ע סימן ג׳)" :ומקובלנו שהרב מהריב״ל ז״ל היו בעיניו דברי רבינו הרא״ם ז״ל כביכול יוצאים מפי
הגבורה" ,ועיין בהקדמת רבינו הפרי מגדים ז״ל או״ח (באגרת הראשונה שבראש ספרו ר״ה ומה ,ושם
אות י״ג) ובחיבורי ברית יעקב זסימז ב׳ אות י״ד) שאספתי בס״ד תהלות רבינו הרא״ם ז״ל מפי סופרים
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שנה נב גליון ו (קלב) ( -- --------------------------------------------------------------תתקלז) קמה
וספרים עש״ב ,ובחיבורי כנסת יעקב (דף רל״ד) הבאתי שאת הגאון שמן רוקח רבי אלעזר לעוו ז״ל

הכתירו בתואר רשכבה״ג ,עיין שם.
אשר על כן אמרתי חובה ומצוה עלינו לעיין ולמצוא דרך ליישב דברות קדשם ז״ל ,ולסלק על כל פנים
עיקר ותוקף התמיה ממשנתם ,וכאשר כן החובה מוטלת עלינו לטרוח ולהעמיד דברות רבותינו ז״ל
כנודע ,ורבינו הגאון חח״מ ז״ל בספרו שדי חמד (מערכת ו׳ כלל ל״א סד״ה וכבר) כתב’ :ואף שהוא
דוחק לפרש כן בכוונתו ,מכל מקום כך היא חובתנו למשכוני נפשין משום יתובי דעתא ולא תקשי לן
במילתייהו דרבוותא אשר כוליה תלמודא כמאן דמונח בכיסייהו דמי" ,ושם (מערכת ח׳ כלל ט״ז ד״ה
ולי) כתב" :וכך יפה לנו לדחוק בדבריו ,ולא נעשהו כטועה חלילה" ,ועיין שו״ת חתם סופר או״ח (סימן
קי״ט) ,ובס״ד הארכתי בזה בחיבוריי מפי ספרים וסופרים עיין בחיבורי ברית יעקב (ד״ל ע״ג ואילך),
ובחיבורי הדר יעקב ח״ה (סימן ל״א וסימן נ״ב) ,ובשאר חיבוריי בס״ד.
ולחומר הקושיא הגדולה על הנך תרי גאוני ישראל נ״ע ,חשבתי לדחוק ולפרש תמיהתם על פי דרכם,
והוא דהן אמת אמרו שאונקלוס תרגם מפי רבי אליעזר ורבי יהושע ,מכל מקום הוא דרך כלל ,אבל מצינו
במקומות הרבה שאונקלוס אינו מתרגם אליבא דרבי אליעזר ,אלא מתרגם אליבא דרבי עקיבא .וטעמא
דמילתא שעשה אונקלוס כן כיון שגם התנא רבי עקיבא היה רבו ,וכמבואר בארוכה בספר היקר "נתינה
לגר" על תרגום אונקלוס (ד״ב ע״ב הערה ה׳)" :רבי עקיבא היה תלמיד רבי אליעזר ורבו של אונקלום
וכמבואר בירושלמי קידושין (פ״א ה״א) תרגם עקילם לפני רבי עקיבא ע״ש ,ולכן בכמה מקומות
אונקלום מכריע כרבי עקיבא רבו כמו פרוע (ויקרא י״ג מ״ה) ,וכן ועשתה (דברים כ״א י״ב) ,וכן קדש
ן׳ ן־ערה ה,ן ע״ש י״ייי"”"
ועוד ע״ן שם
(שם כ״ג

ורבינו הגדול הרמב״ן ז״ל בביאורו לתורה שמות (כ״א כ״ט) כתב שאונקלוס תרגם ואחז כסברת רבי
עקיבא ולא כסברת חכמים הרבים ,ועיין בהגהות מהר״צ חיות ו״ל מגילה (ג׳ א׳) ועוד לו יבמות (מ״ח
א׳) .ותורה תמימה במדבר (י״ח אות ט״ו) ,ובחיבורי מנוחת שלום ח״ג (סימן י״ט וסימן ל״ג) ,וכחיבירי
הדר יעקב ח״ה (סימן מ׳) עיין שם.

ובזה חושבני שיש מקום להעמיד דברי רבותינו הגאונים הרא״ם ושמן רוקח ז״ל ,שפשר תמיהתם
דאחר שאונקלוס תלמיד רבי עקיבא הוה כדכתיבנא ואייתינא ,אם כן כאן היה לו לאונקלוס כאן לתרגם
אלהים קודש ולא חול ,דאין הכי נמי בעלמא אונקלוס מתרגם אליבא דרבותיו רבי אליעזר ורבי יהושע,
אבל כאן שהם סתמו ולא גילו דעתם אם קודש או חול ,ולעומתם רבי עקיבא גילה במפורש דעתו שהוא
קודש ,אם כן היה לו לאונקלום לאחוז ולתרגם כדבריו המפורשים ,כך יש לדחוק ולפרש דברי קדשם של
גאוני ישראל ויע״א ,ועיין.
ודע דמה שהביא הגאון שמן רוקח ז״ל משם השל״ה "קבלה בידי הלכה למעשה ללכת תמיד אחר
תרגום אונקלוס וכסי הסכמת תרגום כן יעשה" ,ועיין היטב בספר יד מלאכי (כלל תרנ״ט) ע״ש ,אני
מצאתי כן לנשיא נשיאי הלויים רבי מאיר אבולעפיה ז״ל בספרו יד רמ״ה בבא בתרא (נ״ו א׳ אות רנ״א):
״ואף על גב דקיימא לן רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ,הכא מסתברא כרבי מאיר  -דאונקלום
הגר קאי כוותיה" ודוק.

ורואה אני שדבריו מן המקדש הם יוצאים מקבלת רבותינו הגאונים נ״ע ,וכמו שכתב רב יהודאי גאון
ז״ל בספר תשובות הגאונים (מוסאפיה סימן מ״ה רי״ח ע״ב)" :אמר ריש מתיבתא כל היכא דפליגי רבנן
במילתא ומתרגם [אונקלום] קרא כחד מנהון הלכתא כוותיה" ,ונכפלו הדברים בספר תורתן של ראשונים
ח״ב בראש הספר (דף ה׳} ע״ש ,ובמאמר "כללי ההוראה" שבספר תקופת הגאונים (דף רל״ו אות מ׳>
הביא עוד בזה ע״ש.
וגוף הענין אם אלקים לא תקלל קודש או חול  -עיין פתחי תשובה יו״ד (סימן רע״ו אות א׳) שהביא
דברי האחרונים בזה ושבשו״ת שמן רוקח הנ״ל כתב דרוב הפוסקים סוברים דהוא קודש ,ובשו״ת חמדת
שלמה כתב משם סופר ותיק שנוהגים לקדשו ע״ש ,ועיין בארוכה בזה שו״ת פעולת צדיק ח״ג (סימן
ט״ו) ,ומו״ז הגז״ל בספר קול יעקב (סימן רע״א אות מ״ב) פסק שיש לקדש מספק .ועיין בספר שדי חמד
(מערכת מ׳ כלל י״ב אות ה׳ דצ״ט ע״ב) ,ומה שכתב בזה בטוב טעם מעלת ידידי הרה״ג שליט״א בספר
שמות קודש וחול (דף ע״א) ובביאורו נזר הקודש (שם אות ד׳) ואכמ״ל.
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(0

קער
כל עממ&ל
חברו

המט עס סקרי הרב הפלס ה׳מ ישקר• הריס תמהלרסמזאל חייו זלגהזאמתשנמדג
אשרהשיב <ש!נ1יס הלכה למעשה יגס בקצת י־ .לכי' מהרב

רביני יעקב כעל הש1ריס

(לשימת ,שאר הפיהקים יל ביאיר !כלש ל אשר מעלה בשחק ישכל! הזך כל ,שמריה !היבש  bהדהוש
בחמת המאירים לארץ צ:תר1ת הזהב החכה השל׳ כני ד וח ציה לאיחיס כייהר״ר יה-ידה די מד/ה
נר'( (החכה השלם כנן של מהשיש כמהר״ר.שמביא ר< מדי נה נר.״« 1
;אוצר החכמה!
’
1

ואשר זכה וזבח את הרכים הלא הוא החככם ישלש טרנ» ורבנא ככהד׳ר מעה ד« כדינה זל
 pהרב הגאון מרנא ורבנא ששי אל די מריצה {לחה אשר אה משמו להביא תדעוש כרה?:
לזהות א  rהרגיעם ,כ־ת הרב ס תלוי כו ולזרעו אחריו ן

זתיזי התחלת המלאכה המפנאושנקס א׳ י ד לל*ח שיזו ש;ת ה׳אלזיס;א־ה׳יוז 1234567ך
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השיבנו

האר

ד«1נזש
ח^ני־ת
זל ודאי שהס רכר• כ פל התחתנתוקני רא ציה
לכ״ן דג׳בל דינו אלם יכול להביא( בערכאות
&ל מיס אפילו שלא יפרש זה שפי' בין כרעי א
(רשי שרוצה ל?מ' אפי ׳הס אעז אלם גהר״אש

הכר ללא דרש׳נן יתורא לפט'על יכר* .תוייז
והרב מוהרי קארו כתבשהר״ן כתבכהרא״ק

וככר כתכתיחלוק שיש בימה' (כתכעודסאף
על פ« שלא נושר בתשובות אל( שאין ככלל זה

(אניחצאתי
^לא ישמע ממילה משמע פ כ
משוכה א׳על הר',אש לעמן שמיטה הביאה רכי'
זכ<ץ
פג! זל כתחילת ה' שמיטה סימן ה! ויל
דבריו ומס שכתבת שכתוב בשטרות ממיל ק.
המצוה לגטת בכל צד שיעל כין בדרכים P
הדתיים בין בדרכים שאינם דתיים אם הוא

מתנה לגטת בררכיס שאינם דתיים היי ןה
מתנה על מה שכתוב בתורה עד כאן וקק׳א
שנראה חוה שאפילושקכלכעורוש לרון כדיני
אומות העולם אפילויה׳ה'כפל רינן קלס אין
<כ;ל לרון דהוי תתנה על מה שכתיב כתורה
(חמהשכתבתי נראה.להפך  1צריך עמן ז
_____* ___
;אוצרוזחכמוז!

«יםן נו

אפור*

לקלל הדיין והמקלל! עובר בלאו
שנאמר אלדיס לא תקלל וכל כן
.כתב הר״מכםפרק כ"(מהלמת סנהדרין <?<א
.ממה שנראה כן כפירוש ממאי דקאחר כגמרא
יסנהדרקפרקארבעמיתות כמו שכתב הרש
הגדול מוהרי קארוזלוזדכר נראה השוט עמה
שנראה כדברי הרב ולולדידי צריך כאוד
שהנה ישי !לכתב אצל פסוק אלדיס לא תקלל
הרי זז הזהרה לברכת ה/האוהרה לקללתדיין
וכתב על זה הרב הגדול חוהר׳ר אלוה מזרקי
iצל אכל כמכילתא שכיח אלדים לא תקלל למה

&
מימן p
ליה כיון יגמרא ייל! הי' ארבע תיחוח קאמר
דאכיצי לרב׳ *קי?ס יכיכי אצריס הורה מנר

נמי שנכנס ככלל וש קללת שדייני מדצא כתב
אלריסלאתקלל ?1מו שכת* סרב מוסרי קאר<
סיג יא יי מרשת,
ורמז היכ.סגדזל מוזד״אם
קמשיסאצלכסיקלא תקלל חרם ולא ע!ד אלא
סהר״מבן שכל משאעמתנו של הרב מ!הר’אש
הביאוה כהסיקאלדיס לא תקל ל מפיס
יל

יהם אמרו כגמרא כ׳ יכנס ככלל
סכאב «זל
ו1דוס ל הנכבד !השועט אשר יש? ן«שכ אלדיס

?ארן מדאי שהוא ממאי דקאמר כ^מר׳ לדפת
ד״עזוהכמר נאיכןאיןנעצם מדכרירכינן.
ומה שנראה ל<
הגריל מוהר'אם זל מגיא זז
לומ״כירברי הרב מוהר׳אס צדקולעי שמנינן
שהגמרא דאקה עצמה ל!< דאכילו ד׳ע דחכר
אלדים קודש סכר נמי דייין בכלל מדלת כתיב
לא תקל משוס דאשקת גא הזהרה למקלל אבת

וקאחר התם לאתי כאס אינו פנק דדיק דאת"
זצהכי נ ל
מנשיאותרש תנהו פנק לאבח
דבכלל אלדים הוי ריין אבל אי ? ?1אשכחנא
קרא אתרינא דחפקינן מיציה אזהרה למקלל
אכיז צא נדמוק לומר לדברי ר’ע דסבר אלדיס
ק<דם 7־ דיין ככלל ןה וקנה קש? זל תפש בפירי'
פסוק לא תקלל חרשכפי פירו כריתא דתית
פהגיסשכת? שם"ל
תלבפייךלאתא׳ר וכדכ«־
צרכיתכלאדס
ואס כ ,לפי! ה
דבריו שש הרב מ1הר’אס זל

איןליאלא חרש<ז; ן

t-i

הקשה הרב זל לדברי רשיזל השתא דחית
לרשי מקרא דכפמך לא תאור אזהרה נמקצל
הסירו הרי אביו ככלל אכילו היכאדלא הוי צא
דיין ולא נש׳א.א*כהשתא דברי ל'פ כפשוטן
ולכך הוצרו לתרזתהשתיז הרב שסמצישנא
דר*פשאש אלים לא תקלל »*ח (הוצרך שם הרס
לו«׳ לדפק הר מק ק לפי שקר״מכם התב כפ'

גאחר לפי שהוא א(מרו«קכ סת ה' ’ימת עונש

ה' מה'ממרין ןול אזהרה של מקלל אכיגואמן
מנין וכז׳עד הרי הי׳בכלל לא ת קלל חרש הואיל
והוא מזוהר שלא לקלל אדם מישראל הרי אביו

ככלל ישראל ע*כ ובודאי שנרא׳כבימר דאתיא
דל א כסוניא רב ד׳ מיתות דלקוגי׳דהתס אכיז

שמעכו הוהרה לא שמענו תלמוד לומד אלדיס
מכל מקים לכרי רכי עקיבא רכי
לא תקלל

ישמעאל אומד כדיינים הכתיב חדכר שנאמד
זים לתמוה
עד האל ריסיכא דבר שניהם
קהרב איך תפש דברי שניה אחד שהםתזלקיה
תם אנקלזס שתרגם אימי יי”יא לא תקל איך
הניח דברי ר' עקיבא שהלכה כמימימתכירז

א<אב ושרש זכדפתכושס התיספו’והוא מוכרה

*תפשדכרי רבי ישמעאל לכן נראה לי לפרש
טיכ׳ פקיכא שאחר אל דיס לא תקלל מכל חקו׳
ביאה טזיא כזבי שהזזסרה זאת היא כיללת

למגיא דהת׳דחשיב כיב' דמה לחים שחרשותז
4רמא לו ושכן חשזגק פרכא וליכא למיחר דמ״ס
הר"חכס דאזסרת מקלל חכ«ר< אתי חלא תקלל

הזהרת ביכת ס' ואזהרת קללת הדיינים מלשין
ונראהדקשיא
■?.מ’1יםעלוש יעמקשם:
טימא כדברי הרב פוהר“רו«1הול דמאיקשיא

חרשה!׳ מחרש ואב יאדרכז הר/בס כליאה
את• מכללחבירו ולפי נזתיא רהתס חכירילא

אתי כאם אינו פנק ?יד יין ולפי ס! גי א דהתם
חכידו נחי לא אתי אלא כמה הנד דנשיא וא?

אן/יאצאמאכאלאודאי ס׳ללהר׳חפסיהיני'

g

בני שמואל [חאיון ,שמואל בן יצחק] עמוד מס
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g

דשכיעת

כני
פליג חהח דפרקארכע
רשכועחי־העד<ת
מלתת )חלח ת£צל מרם לס1דיהימכ' nw'pp
וכדכתפ שסכיק הר מהלכות ממדים ה .רה
«נ'רול'מ1הדי קאח זל ומם כןהשתא לרכרי
הר׳חבסלא^דיצלאיקרא לד׳ץ להזהרולאכיד
וזהב ראה זלי־כפ«*דבר<הרכהגדול• מיה רז'6ס יל
טזאת-היתה כינ׳תי
אפל' א?יצו הנאמר
פרכת’כ נ' לאי נמש מלהתרעם עלהרכ-זל׳לחיז

9

י«.ן

קאי -ד כריך אי הפי כט נח! ק׳־צ ורוק ׳תשכין•
ופית' כסיל כתנא' ראש הסנהדרין יכו' וכתה
שלו הרפ הגדול ממד קארלול שלמדי טית^
ורמז! גס כן הר׳מכן נפיג’&
בהזרמת יכי'
התורה כביסת לילדיס לא תקלל ונם הכנת*

,מה נתחדש להרב־הגדול הכזב' ם 0כמק סמנא
ממאי דק׳אמר כפרק ארבע
כמכילתא ׳(תר

צא כארלנו סרבר׳ס
דברי הרב הגדיל מוהרי קאיו ול

•מנם

כת

יוכיקליה בפלק מרכעמיתית כאס אינוענין
קשה רל:6מצ«;ט רבי זה ה ת ס כלל אלת לעניף
אביו גס• לשק לשי בפרק הנתנקי רף פ’ה 4פ«

צרי־ציו־־א ט׳ לתקגסעס כן/-ובתפ
ד האי "ד כתב
כפרקימהלכותיסנכדרין
אלמכסזל דלייניסבכלל ו*1ם הוימהאז שיניא
ובכי מאי שכתבנו
^יק ארבע,מיתית

?Iה ר׳מכס ח פי «ןחכךו מצא תקלל חר ש י ד  <pגיא
יפרק שביעת הערגתיאיין ראיה מזאתהסיגיא

וכל שכן;לפיר!ש הרפ מוהרי קארו ז ל

כדפי
עיפיירתשס כקרק ה' מקלפות ממריס׳־כתירון
הראשון שקשה־מאידכתב נפר «ןד מהלכות
מנהררין ,׳אלא •שאין אגל נכנס כאותו התירק
כצל'■' כי במחילה רכת.מפכ<ד'רפגיתז אינ( מן

ק«שו1• 2כפי התירק הש'נ« שהיא הככזן־כדפי'
נראה ל’לז'חררהכיר’אל<ה'להר?/כס דסוגיא
ופרק שכוונת העדות לא תחלוק אמאי דמשיק
התם דככלל אלים דיינים מדלאכתיי-לא תקל
ואף על פי דלפי אותה ס<גיא לא גריכנא׳להאי
דרשאמכלמקיסלאפלינכסא ווה נכין אצלי
יומר תמה שכתב הרפ הגדול מוהר״אסידל לפי
ימאי מפל מרף'צא נמנא כלשון הבריתא יידן
♦זלאתיה כ׳צקוש וחייתי לן בגמרא ליצן נפרק
אכל הריסבן זל כפירוש כ</ב
ארכעמיתית
גקוגיא כפרק ארבע מיתית דאליים דיינים
גמי משמע ולדיד׳ה צא צריכנא כצל להא דהוא
סוכר רחבי רו אתי במיה הצד 1כדכתנ«הת1ס׳

אכלהמדרשבגמרא
שכתב כע קדושים מ ל
אינו כן אלא הזהיר הכתיב בנכבדיס כעס
הדיין והנשיא וכי' עד וחור והזהיר באמצציס
שכעס והוא החרשימהס׳למדו כניןאבוכו,
ולא תקשי לך מאי דהקהה לדבריו ה<־כ הגדול
דאיכא למיפרךשכן משונים
מנהרא׳סול
שהרמ'בן זלסתיך דאיבאלמימר מקלל אביו

יוכיח כדכתכו התיסכות בפרק ארבע מיתית
!כסיף פ' שביעת העיית וצא עוד אלא ש/5פשר

מיתית עיין'טסי:
את המת פסור נכו׳

חכקלל

כן כתב

תר מבס זלכפרק כ׳ו מהנסת
אנהירין וכתב הרב מוארי'קסץ(זצ:דטעמא
מדאצעריןלמילף כפרקהנחצקץ לחייפעל
קללת'אכין ואחו נאחר• מיתה חצמח רבסאב כל
(לק-היק צריך ■ה-רב גל
סיס פט •ר עד כאן
ללמוד•/ין יוה ««7קא דהתם דצא מנלנא סת«'
אלא כפייחסא אתמר לעילממתניתקישהוסד
הרכ׳זלדקאמרהתס תא-שאעהענחגיהרב
ב מ החל !הכהו
וכא כנו ׳הכקו וקללו חייב
וקללו עטור נמקי ק וב מרי בגמר' טפחא מש׳ס
דכתיב כעמך כחקוי׳ם שבעמך ופריך אי הכי
כנו נמי־ינמשממדי דהיילאחל מיתה וכי
וכתב! לדין זה בכיוור הד״מכם יל כברק ה' מ

מהלכות חמריס והדברים קל וח׳מר נמה אס
קלל ליוצא ליהרג אט:ר מטעם ם אינו «ק< ”©
בעמן כל שכן.חת ממש ופשט 1ק'ל
ססף לשק הר מכס כפ׳ כ  1מסנהדרין
ורע
 pהנא קויאילומקללכל אלס מישרסל
חייג ל«ה יחד לאו על ד'««ףלא 1על נשיא לחייבו
שתים וכו עד (אס קלל דיין לוקה טתיסוכו*
עדוכן נשיא וכל וקיק נראה להקשות כרכר*
הר׳חבס זל דאחא• כשקלל הדיין ליקה מניס
שכלל
אלריסצאתקללהאהוילאזשבכללית
נראיתי כספר קנק
פרכת ה* נקלצת הדיין
מצית להר״חבסזלמצנה ס שכתב וזל נאמכס
ההזהרה הנה לא באה ככתיב הזה ההזההדה

המיוחדת כזה הימין לכד אלא כאס ההזהרה
והוא אומרו אלדיס לא
כוללת ענק זה נזילת!
!כבירי ר אמרו על סס המיוחד כמיתה
תקלל

ועלםארהכנו«יםכה1הרה«כו* ער ודע שהיית

.שמה שגתה הר חב; יזד׳קיהנשיא מנה לומר
באס
6כלפי שהדיין הכתוב כתורה ה» אב
םימענקהדקא־ור בפיק ארבע ח-יתות אכל

א! ג*
המין הזה מטוהרות כולל שני דברים
אינו חחיייב ביהיה חמק לאו שבכללות וכו' עיש־
׳הנה לא ט צאתי פרברי הר*מכסזל תיקין
לחה כקלל' הייין לוקה כיון דהוי לאישבכללית

צרכרי הרב.הגדול מיהר״אס ?ל שכתב דחבירו

ד כינן שע נס הכתוב אין אינו

הת׳נא כרנתח'

מקפירין

U,

יערזו־וק \1ד׳ררד ״ח aa
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אס

ח^טת די«ניפ
 00הלאו הוי לאו שבכנלות או בפרטות אבל
כקללת הדיין אמאי צו  opשתים א' של כל ארס
ואחד משנס דיין והיה נראה לי לומר דפשטיה
דקר׳דאניסלש תקלל מיירי בדיין אלאחש!ס
שלא ענש הכאוב
סיס לנו כלל בתלמוד
אצא אס כן הוהירסמכען לומר ,שנכנס
ולפי וה היה נראה לי
כלסון אלים לאתקנל
דרכרכא ה' ככמייס שלא ענש הכאוב בבירור
שאינו ליקה משוס חלריסלאתקלל ואסכן אז

היה לאו שבכללות והייתי מדקדק כן מלשון
הר״מב® דפר" שני מ הלכו א עבודה זרה שכאב
«זל על שס המיוחד ח״ב סקיל' ועל שאר הכנויי
*הוהרה וצא באכשלוקה כמ״סבקללתהדיץ
ומי שידקדק כלשון הר׳מכס <לבפירו״המשניות

סי*ן בוז-

 ,ייי

ה{אטו$
תעשה ואמר רכי ינאי כנסרא ויש
והר׳חכדזל
כי לא הזכירה משנתינו מלקית
כתב בהשמת "ל אמי אכרהס אלנו <(קה אל#
עד כאן
כשם המיותר והכי איתא בירושלמי
והרב מוהרי קאמזצכת׳בשפש?!
לשונו
דהכיאיתיא הת®
הירושלמי כדברי רבינו
מה!
המקלל עצמו וחכירו ככלן עובר בלאו
ללקית חבריא אמרי איני לוקה אתר לון ר“ווסיל
והריהממר.
למה שהוא לאו שאין בו מעסה •
עכל הירושלמי
והנשבע לא! שאין בו מעשה

הצי שטל'3

שהעתיק הרב זל «פימש הירושלמי
1לח ידעתי היאך
הר*אבד!לבד!חקגר!צ
נתפייס הרב ול במה שכתב אחר שהר׳חכד יל
כת' בפשיעות והכי איתא כירושלמי והירושלמי
על כן דקדקתי כדבק
דחיקא ציה סובא
ומצאתי האמת שלשון הירושלמי משר הי' לפג*
הראשונים לא היה כיושר העתיקו הרב זל אל<#
מבריא אחל"
כך היא הנוסחא מה! צלק<ת

כרק אל! הן הלו קין יראה שהיכא שאומריס הרי
אלו בהזהרה ה והרה איכא מלקוא ציכא אלא
*נראה לי דלרכרי הר״מכסול מכרןאא ה‘
גכנויי צוקה שהרי מקלל הריין ושאר כל ארס
נזנ״ל דלוקה הא צאו שאין בו מעשה הוא ואין אינו לוקה אחר רבי יוסי משום דהוה ליה לא1
לוקין עלי! אלאשאני מקלל כדיהכטעחא כגח' פאק בו מעשה וכן העתיק נשק הירושלמי
ברים אמורה דכאיכ אס לא אשמור וכל ליראה הריף והראש ולבסוף פרקשכועת הערות
וכתבו אחר זה וח!ינן צב אזן ראמ' לוקה דאמר?
אא ה’ הנכבד וכלוהעלא ה' סא מכותר וכו'
אמר רבי יוחנן משוס רבי ו!הי הגלילי כל מצוות
<כמ1
וסוכר הר'מבס דמיירי אפילו בכמיין
צוקין
שאכתוב בסיעאא רשמיא אם כן מינה נשמע לא תעשה שכתורה צאו שיש בו מעשה
לברכת ה' אפילי ככנויים שלוקה מהאי קרא עליו ושאין ב! מעשה אין ליקין עציו חק מנשבע
נראהדמא".
דבלה! משמע מקרא והוזרתיה מקרא דאניס וממר !ת קלל ח כי רוכש ס ע*כ
לא תקלל אף על פי דהוי צאו שבכללות
כיון דחיית׳ מנשבע !ממר !מקלל אינו מלשון
המיוחד
סענש הכתוב וכו! שכא״הר מכס כשס
הירושלמי כת! שהעתיק הרכיל ועתה אכרם
לכן נראה לי דכיון דבקרא דאלזס לא תקלל הנה הפירוש הנכון כדברי הל/וכד והוא רמאי
בכנס ברכת ה* וקללת הדיין וחצינו כאחד מן דכעי כירושלמי מהו ללק־תלאואשקנלכשם יז
הלאוין שבכלל!ת.שענש הכתוב מינה נשמע
המיוחד כעי דכשס המיוחד פשיט' דלקי אף על
גב שהוא לאי שאק בו מעשה אלא אשאר כבניין
*הלא! האחדתנפלנ עמ 1יהיה ש<ה צו בעונש
ו z
.
! .אוצר החכמה׳
.
״.
ומסיק דאינו לוקה משום דהוי לאו שאץ ב!
וצרין עיון----------ע!ד צריך צכאר שמה שכתב
*ר״מבסזל וק נשיא שקלל אביו חייב משוס ד' מעשה ובשם המיוחד היינו עעמ׳דצקי דאמר?
ממות ג של כל ארס גא' משוס האב לאו שליקה בריש תמורה המקלל את חכמכשס מנ׳ל אמר
משו״סהאב בשיקלל <6ת! ככנויין יליכא לאו רבי אצעור אמר דכי הושעיא אמר קרא אס
*יוחד על האב אלא שנכנה בכלל כל אדם ב צא תשמור וכתיב והפלא ס את מכותך והרס?
אס לא תשמור לעשות וגו' עד ליראה את יג'
ב^רא דלא תקלל חרש כרכתב הר׳מכסזלכפ
ה״מהלכות ממרים אלא רוצה לומר שחייב משוס שיתירא שלא להוציא אתה' לבשלה וכן מקלל
ר׳שי״יג
אכלאיב! לוקה אלא ג׳והאראיה את מביר! בשס מוציאו לבטלה וכתיב והפלא
שדקדק הריטבם ול וכתכ אס קלל דיין לוקה «כו' שיעול ממת דהיינו מלקות עד כאן
ב״ואס קלל נשיא צוקה ג" וכן נשיא שקלל אביו הרי מלשין הגמרא מקרא דמייתי נראה כרעת
מקרא דכתיב ליראה את ס'
הר'אבד זל

הנכבד והנורא דזה אינו אלא סס המיוחד
וכלהיכא
חייב בנל 56ה עד שיקלל כ&ס וב&* (עודדחוורומפרשאתה׳אלהיך
׳ מן סכנויין1כו*ג& ז? כתב הר״מבס ול דבתיב ה*אלהיך רוצה לומר שס המיוחד כמג
ועוד דליסנא דגמרא נקט ייקלל
?פרקו מהלכיתהנז 1ה!אמדתנן כסוף פרק שאפרש
ה,5עבלהעד;תזמ?ללעצמו ככקעוכר כלא בשם וכשם נרא*שר1צהלומר שש הנן<ןחד וכל זז
גצמד מהאי דמייתי פ' שכזעת העד!ת גכ< מאי

י*י'ט
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רקתני

תלנות

ייתן נ"

<דות

רקתנימתניתין גב« שכיעת העדות וככל כמיין ר&ז כיון רשכועה דמתגיתין ה!י איסורא דאית
הרי 6ל< מ««כי <מ’<-רמ«נת« יתן מ ,אותך לאלה ביהממונא!לכךס’ל«7כלללא! א׳ אתה ס«.ע
וכוי עד מה להלן כשם אף כאן □שהוכו' הלואר אין ורבנן אולי לשטתן דב«ח1נא גמיגמגע*
« תנאי כפולולכך מחייבי כמי המקלל חכיר!
«הימ קתניחתנ״תין דככנויין חייב שהרי
«הכריתאנר'דבשםדוקא שר״לכסס המיוחד דליכאממ1נאאלא'איסורא גרידתא אפי'צר
מאירחייכ אכלהר"מכס ורכינו נר דלאחצו
•הוא ה' כרוך הוא והוא מ דכתיכ יתן ה' ו ט'
•כא נמי יכתיב את ה אלהין «ןאמר ממלל לגרוס כגרסת רם׳ דא'ה אמא׳ פשרי כקללת
ייזכר! כשם הה׳שר׳ל כשם הממהר ילא ’יעת* יזכיר! ואין לומר דצא קאח׳כגמוא דכאיסירא
ולא עוד אלא איתליהלרכיחאיראלא כא׳סזר חמור
איו הגאון !הר״מכס "תקנו זה
וזל
•
שכיעות
הלסת
&הר’חכסזל כתב כטף
יכדכתט התוספות נפרק סכועת הער'ת שם
<לא שמעה לשו א כלכד ה1א שאסורה אלא אפי שהרי בשבועה פסק הר’מכס פרקל׳עהצכית
.להזכיר שס מן השמות הטוחדים לבטלה (אף שטעית דאחרינן מכלל לא• אתה שומע אין
עלפי שלא נשבע סהרי הכתוב מצוה ואומר צ צכןכטור יווה דעה הלטתשטעותוא« טעמא
ליראה את ה' הנכבד זט' עד כאן הרי שנראה הויחשזס דהו• איקז׳ חחורוכדכתט התזקפות
גס כן שם כמקלל תכיר! צמי איכא למימר דמה
<ידכרי< דכשטיה דקרא מיידי כשם המיוחד
(if
זרעת הר׳מכסוהנאקזל פליאה ממני :ע!ד ילו להזכיר את שחו לשוא מלשון שטעה
«ם לדקדק כדברי הר״חכסזלשכתכ כאן עד כלש! ן קללה לק הייתר מח»ר אצלי שהר’מנס
ס׳קללכשסוכו' או ככנוימן הכנויין וט'כג1ן אינו מרה איכון מה תאמראחאי בטרי רכנן
מונק וקנא וכו'נראה דבחכק לכד חייב וכפרק טון דהוי איסורא גרידתאכדהקשה רש*ככר
«ני דשנ”טת כת□ א' הנשכע וכו׳עד או כאחר תירק ד<ן!ל אלה כתב ולא אלה .מכלל כ רכה
«ן הכמ״ין כמן מנשבע כחי שששו הנק <במ« (הוא הרין נחי במקלל חביג־ו כתיכלא תקלל
ופסק!
שמו רחום וכוי וכןח1ר!כתכ כארזר־שכתב אז קללה חמש ולא קללה ת כצל כרכה
'•ארור לה' או למי ששמו ח מףכג׳נראה שר״ל למי כריבקאצא ריש לדקד׳אמא/לא ביאר הר׳מכם
0£ח<חנון אסקהיה נראהגס כן מכקללה ההלנית שטעות דין זה כדקשטעת .העטת •
1כתכ פרק  '1מסנהד רין נ״ל מ« ששח! חנון
תס !נשלם תירוש הלסת דייני©
1נראהשה1אההאדאמרי'כס!ף הרק שכועת
■למימרא רחמן ורחום שמות נינהו וימינה׳ !ש
תהלה לאיון הארוגים
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•מות סנחחקים וים שמות שאץ נמחקים זכו'
ועד חנון ורחום וסי נמחקין אמ׳אביי מתנ׳תין
<ח< שהוא חנון כמי שה!ח רחום וכו’ אכל קשה
׳דחהתסמשמע דאין צריך לומר כפירוימי שהוא
וחנון וכו‘ אצא אף עלפי רלאליחא אלא חנון
:לכד כי' לומר מי שהוא חנון מדפרין רפא א’ה
גשמים וכארץ נמי כמי שהשמים והאין סלז ק
«ןאמר ומשני הכי השתא התם כיון דליכא מדי
נראה ככירור דלאצריך לויזר כמי
אחרינא
•הוא חנק כלומר כמי ששחו חנון והו' ואפשר
דהר׳מכס כפרק שני דשטעית מונת! שיאמר
חנון לבד אלא כיון שפי' הוי בחי ששתו חנק

פתכ כן ודוחק:
שהקללה נאה מכלל דכריסוכז׳פרק
שמעת הערות משנה אחר לו אל יכך
נכו' רכי מאיר מחייב זחכתיס פוטרים ופריך
'פגמרא (הא לית ליה לר' מאיר מכלל לאי אתה
ם!מע אין !מסיק אלא לעילם תיפוך כי לית ליה
ושאני סוטה
}צמח! נא כאי ס! ר א לית ליה
זדאיהייא ראית כיה ממזנא הוא !פרש' והלאו
יאיפיך ליכא לתרוצי ראם כן לר׳מאיר שבועה
;דתתניתין א׳הורא גרידתא היא א*נ שחויי יין
■ידכמ׳תה לרבנן חנא להועד כאן נר׳ דלדעת

K

מגו

(נתחיל לפרש הלסת עדות
כעזית האל הסולח לעמו כרות

1

ולכות/דווז
עיטן כח

בדין שטן ישראל למכרו לישנא
בד’•
יתלחודא הכי הוא האי כרישראל
דידע סהי'תא דגוי ואזיל נמסהיד ציה כדינא
דגויס על ישראל חבריה חשמתיק ליה מאי
טעחא■דאינה! הפק׳ מיוונא אפזמא דחד וצא
אתיןאלאחד אכל תרי לא וכי'היה נראה לי
טהמי תובע לישראל והישראל כופר ומכחיס
(לכך
העד גס כן אפילו כפני דייני ישראל
חשמתינן ליה דנימא נתבע זה אעו־הייב אלא
שטעה ועל פיך הוציא! ממון לכך משמתיכן ליה
וזל וישראל
 1כן נראה מרכרי׳הר׳אש שכתב.
כיפר לו א 1אוע' פרעתי דהשתאנפטר ישראל
כשטעתונרא׳דהגתכע מכחיש ומצהליכטר
כשטעה ולפי זה אתי שפיר מאי דנתי הר״חכם־
כהלכות ת'ת !הביאו רטנו מוריד סימן של’ד

דמשמיתנן

 -״״.״.״ 1ו״טיו־יץ !ט^י/אל n
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בעל

ויחי [מז]

הטורים

קכג

אלא חד מאד דהיינו החצי .וכן כתיבי לקמן (שם) ו׳ לשונות והם סרו וישרצו וירבו
ויעצמו במאד מאד .והבא לא כתיב אלא תלתא ,ויפרו .וירבו .מאד .רמז שלא ראה
אלא ל׳ רבואות ולהאי לישנא דרוש הכי כי בראותו ילדיו .כי עולה ל׳ ואותיות בראותו
הוא רבואות לומר שראה שלשים רבואות מילדיו.
ד״א ויחי יעקב בארץ .לומר שלא חיה ימים טובים בלא צער אלא כמנין ויחי ,3י״ז
ד״א ויחי יעקב בארץ מצרים
שנה משנולד יוסף עד שנמכר וי״ז שנה במצרים.
שבע עשרה שנה .שהראשונים לא היו חיים שהרי אמר כי ארד אל בני אבל שאולה
(לפיל לן לה).
שבע עשרה שנה .כנגד י״ז שנים שגדל הוא ליוסף כלכלו יוסף י״ז שנה (4מדרש הגדול).
ויהי ימי יעקב .בכל מקום שנאמר ויהי ימי לא הגיע לימי אבותיו .ויהי כל ימי חנוך
(לפיל ה כג) .ויהי כל ימי למך (שם שם לא) .וכץ בכל מקום שנאמר בו קריבה (ב״ר צו
ד).
שבע שנים וארבעים ומאת שנה .מנה המועט תחילה ,מה שלא עשה כץ באברהם
ויצחק ,בשביל שהתלכדו מועטים ורעים הזכיר המועט תודלה^^וחי ל«ג שנים “פחות

1

מאביו משום דכתיב (משלי כו  pקללת חנם לא תבא  ,5על שקלל רחל ואמר עם אשר
^תמצא א־ת־ אלהיך לא יחיה (לפיל לא  piחסרו לו מנין יחי״ה ,שהוא ל״ג ,משנותיו.

כט ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא ן לבנו ליוסף וייאמר לו אם נא
מצאתי חן בעיניך שיים נא ידך תחת ירכי 'ועשיית עמדי חסד ואמת
אל נא תקברני במצרים’:
ויקרבו ימי ישראל למות .ב׳ במסורת .הכא .ואידך גבי דוד ויקרבו ימי דוד למות
(מ״א ב א) .איתא במדרש( 6מס׳ סופרים פנו״ז ה״א ,ירושלמי שבח פט״ז ה״א) אמר הקב״ה
שנ׳ כי לגוי גדול אשימך שם (לעיל מר ,ג) נתקיים
הדבר בימיו .כי לגוי גדול אשימך שם .שיהו כ״י
ריבואות בחייך .וידעת כי רב זרעך (איוב ה ,כה)
קרי ביה כ״י רבוא זרעך .וצאצאיך כעשב הארץ
(שם) בגי׳ אילו ששים ו־(י)בוא.
 .3בב״ר צו ,א למה היא סתומה מפני שסתם
ממנו כל צרות שבעולם .ובתנדא״ר פ״ה :ונתץ
ליעקב שבע עשרה שנה סמוך לזקנותו ,טובים מעין
עוה״ב וכו׳ עיי״ש .וכעין זה כתב רבינו בריש פ׳
חיי שרה ועיי״ש הערה  .3וע״ע מדרש שה״ש א,
יא ר׳ לוי אמר כנגד שנות אבות ועשרת הדברות
נאמרה מנין "שיר" שיר תק״י ואי תימר דאית בהון
ייתר (דהא אברהם חי קע״ה שנה ויצחק ק״פ שנה
ויעקב קמ״ז שנה וי׳ הדברים הרי תקי״ב) צא מהן
שני רעבון (א׳ בימי אברהם וא׳ בימי יצחק והוצרכו
לעקור דירתם ולטלטל מא pלא pמפני עקת רעב
וחייהם אינם חיים ,מתנות כהונה) שאין עולין מן
המנין .ועיין באוה״ח שכוון לד׳ רבינו ופירש ע״ד
זו את המשך הפסוק "ויהי ימי יעקב שני חייו"
לרמוז שהן הנה היו ימיו שהיה לו בהם חיות והוא
אומרו "ויהי ימי יעקב" פי׳ אותם י״ז שנה "שני
חייו" שהיה לו בהם חיים ,ונמשכת "ימי יעקב"
אדלמטה ימי יעקב וגו׳ שבע וגו׳ .וע״ע שם
שחשבון מ״ז שנים היו ימי שמחה וע״כ הקדים
הכתוב המספר המועט משא "כ באבות .ועיין עוד

להלן מש״כ רבינו בזה.
 .4עיין באוה״ח סוף ד״ה ויחי (השני).
 .5וא״ת הלא כתיב קללת חנם לא תבא ,ולמה בא
על יעקב שהיה חסר שנותיו משנות אביו .אבל
לק״מ דהכתיב הוא "לא" באל״ף והקרי "לו" בוי״ו
ופירש״י לו תבא ,למי שהוציא מפיו (עיטור
בכורים) .ובס׳ פענח רזא כתב שבאה הקללה על
יעקב אבינו כמ״ש (מכות יא ,א) קללת חכם אפילו
על תנאי היא באה .ובפי׳ רזא דמאיר הקשה רזה
למי שקיללו החכם אבל לא למקלל (וכן מבואר
במדרשים דמשום קללת יעקב מתה רחל בלדתה את
בנימין) p*m .דאשתו כגופו וה״ז כקלל א״ע .אך
כ״ז ללא צורך לפמ״ש (סנהדרין מט ,א) תהא לוטא
ולא לטה .ופירש״י :נוח לך להיות מן המקוללים
ולא מן המקללים לפי שסוף קללת חנם לשוב אל
המקלל עכ״ל והן הן דברי רבינו (הערת הרב שמרי׳
 ——-----שולמאן שליט״א).
 .6גם בתום׳ (פסחים קיז ,א) כתבו מאמר זה בשם
המדרש ומש״כ רבינו "תזכה כמותו" וכו׳ ליתא
התם .והעיר ח״א מגמ׳ שבת ל ,א דאין מלכות
נוגעת בחברתה וכו׳ לגבי דוד ושלמה .ונראה דל״ק
דמה שהמליכו אביו בחייו היינו כדי שלא יעררו על
מלכותו אבל הנהגת העם בפועל היתה רק לאחר
מות אביו שישב על כסא דוד אביו (מ "א ב ,יב).
אך צ״ב היכן מצאנו שיעקב היה מלך ,ובר מן דין

בעל הטורים <עטרות אד״ר> ־ א (בראשית שמות) יעקב בן אשר  -רבינוביץ תאומים ,אליהו דוד בן בנימין עמוד מס (150הודפס ע״י

ברית

אוהחחיים

א®■ רחמנא דלא היי רק איסור דיבת ולאי איסור דאירייחא כמ״שהיעב״ץא״כ ליכא לפימר דקרא אשי למעש סריצישא .אבל בהא דקאייר סרני
לפקינא לה בנשיקה פריך מיתא לפ"ד המראה זו הכנסת מנירה .אכל
הדקה לאו כלים הייני לנכי חיוב ביאה לאו כלום .אבל פ״ס איכא איסור
מורה משום חצי שיעור את• קרא למעיס׳ לשקינא לה בנשיקה דלא שי
בזה קיניי .אבל למ״ד העראה זו נשיקה מא• איכא לפיפר דפשיסאדהוי
קינוי כיון דהוי כביאה גמורה אלא די״ל דהתים׳ אולי לשינותייהו כמ׳׳ש
דס"ל דבאיני איסירי מאכל לא אמרינן חצי שיסור אסור מן התורה א״כ
גס נשיקה דפי לסריצותא■ לרמת הרפנ״ן דלא הוי איסור תודה]:

 »htwבלא שם יניטי לוקה אבל איסודא מיהא איכא אעפ״י
שאינו לוקה .וכתב הב״ח הביאו הש״ך (ם'ק נ׳) דהא frno.'fnspyr
אינא הוי איסור דאורייתא .דמניק לומר איסור דאורייתא דאיכא
כיק דאינו לוקה .וגבי פטור דשנת אמרינן דעי' פטור אבל אסור הוי
רק מדרבנן כמ״ש הרמב״ס זרש״י .ולא אמריע פטור מחטאת אבל
 .איסור חורה יש נו וכמים הרשנ״א בתשו׳ גט חצי שיעוד כמ״ש לעיל
ולכאורה הי ,מקום לומר דהוי איסירצרדאורייאא אפים אצו" שיעור
דשיעזר־ שחייבו התורה  06יאחר אתר פלוני לד׳ בשם ונימי .ופחות
מזה אס יאחר ארור פניני ■לחודי הוי אסור משום חצי שיעיר וגס תזי
לאצטרופי אם יסיים ויאמר לד׳ יהי׳ חיוב תורה למלקות .ואיו לומר
דא'כ אחאי אם הקללה כאה מכלל הדירים .כטן שאמר סלוני אל
יסי ביון -לד׳ אי אל יברכהו ד׳ מ״כ הוי איסור תורה כמ״ם הבית .
וכן משמע במתניתין דשבועות (דף ל״ה) אל יכך ויברכך ויטב לך.
רבי מאיר מחייב וחכמים פוטרק  .דמשמע דכאי פוסרין כמו פיסרין
דאמח חכמים ברישא  .המקלל אביו ואמו בניטי ר׳ח מחייב וחכמים
פוטרין .דהאי פוטרין הוא מתיוב מיתה אבל הנא באוהרה כת״ש
הרמכ״ס (בה' מחרים ה' ב׳) אס קללס בניטי פטור מן הסקילה ולוקה
נדרך שליקק על אדם כפר מישראל .ה’נ באל יכך ויברכך ד׳חכמיס
פוטרין הוי מחלקית אבל איסור דאורייתא יש בי יעי׳ ב״י בידה״ב
בחו״ח (סי' כ״ז) שנחב כן משמע דלא איסלני רבנן אדר״ח אלא לפיסת
ממלקות אבל איסורא מיהי איכא  .א״כ• היכי דהקלנה נאה מכלל
הדברים ליכא למימר דהוי איסורא מדאורייתא משום חצי שיעור דהא
זה לא הוי מכללא דאסרה תורה .דרק אס מקלל חבירו חייט התורה
וכה״ג לא הוי שיפור האיסור פחייט התורה .די״ל דגם הנא הוי
כחצי שיעור דחוי לאצטרופי דאס ־יסיים ויאמר אציהי׳ פלוני ברוך
לה׳ אלא מקולל .או אס חעידגי יברכך ה׳ דאס יסיים ויאמר ואס
לא תעידני יהי׳ מקולל הוי קללה גמורה בשם .ע״כ הוי מה איסור
תורה משוס דדמי לחצי שיעור באיסור תורה דחזי לאצטרופי :
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כא לידי ס׳ המצות לסרמב״ם ראיסי (במצות ל״ח שנ׳ג)
כהשגות הרסב״ן מל הרמכ׳ם בפה שחולק על הרמב״ם
בקריבוח לעריות הוי דבר חורה ולוקין פ״ז .וזה לשונו נבין
מהם ני אצלם הוי האיסור רק מדרבק .או יהי' מן המורה
בכל דמשהני מאיסורא מחסני כדק חצי שיפור באיסורץ .וברור
דאין כוונח הרפב״ן כק דמחהני מאיסורא א’כ זהו טפא הוי
איסור פשוס חצי שיעור .א״כ אפי׳ שארי קריבות חיבוק
ונישוק נימא דזהו הוי איסור חודה משום חני שיעור .וזה
ודאי דאינו כן .דמיבוק ונישוק אינו מטף איסור ביאה כלל
היכי נאמר בזה לאסיר משום מצי שיעור כמ״ש לעיל .רק כוונת
דבריו דמסשפק אע״ג דנימא דהוי איסור מורה קריבה לעריות.
הוי רק אישורא בעלמא ולא דלוקין עליו משום לא מקרבו
כדעח הרמב״ם והוא כמו חצי שיעור באיסירין דהוי איהורא
בעלמא ואין לוקין עליו .וכה״ג כחכ המגיד משנה (בפ״ח מה'
מאכלוח אסורות ה׳ מ׳ז) דאיסור הנאה באיסורין הוי כפו
מצי שיעור דאסור ואין צוקין עליו ע״ש .אך בנשיקה יש לומר
דהוי איסור מורה דהוי מגוף האישור ביאה א’כ אסור ממעם
חצי שיעיד אך כחמ״ח כמב בשם הרמב״ן נם בנשיקה הוי רק
איסורדרבנן .וע’כ דלא ס״ל מ״ש באיסור באלט איסורי מאכל.
אך לפמ״ש לעיל דבמקירה ובהנחה בשבת ליכא למחסר משום
חצי שיפור .משוה דאי אפשר להנחה בלי עקירה וחלי׳ זה בזה.
לא דמי לשארי מיסורין דכל חצי שיעור דשני חצאי שיעור שוים.
וכל חדא חזי לאצטרופי לאחריני .ע״כ לא אמרינן בזה לאסור
משוס חצי שיעור א’כ ה'נ כיון דח״א גמר ביאה בלא נשיקה
והננ״ע ע״כ לא הוי דומיא דמ״ש:
 11לי" אללה הי׳ נראה לבאר ג״ב בענין זה דח״ש .דברי הטור
(ביו״ל סי׳ רצ״ו) שהביא דברי הראב״ד שכתב הא
׳•' —zי‘"
דבעינן בכלאי הכרס כרבי יאשי' עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן
במפולת יד הוא דוקא למלקות .אבל איסורא אינא אפי' זורע מין
אחד בין הגפנים .והרא״ש כה׳ כלאים ביאר דברי הדאב״ד הא שכתב
דלאיסורא לא במינן שיורע שלשתן במפולת יד .האי איסורא הוי רק
מדרבנן  .דכיון דלא חסרה אלא שלשה מינין ביחד מנ״ל דמקריכלאי
■הכרם אס לי^פנשה כן .ומדברי הטור נראה דס׳ל לדענךהראב״ד דהוי
איסורא דאורייתא .ותמה עליו הב״י מה שלא כתב הטור בדברי
הוי
כרא״ש דהא
יד ׳יי׳
אפי׳ שלא במפולת י‘
איסור w
דחיכא חיסור
דהח דחיכח
נמ״ש הדח ש
הראב״ד כמים
הרחב״ד
דק איסור דרבנן ע״ש  .ולפמ"ש אפשר לומר דבזה תליא פלוגתייהו.
אי שייך ח’ש בשארי איסורין שאינו איסורי מאכל .א״כ נס הכא
שייך לאסור לזרוע אפי' חד מין עם חרצן במפולת יד משום חצי
שיעור דחזי לאצטרופי עוד עם מין אחר דכל זמן שלא נשרשו בארץ
הוי כבת אחת ובחפולת יד .ועוד גס המחפה בעפר לוקה כזורע.
והרא״ש דנתב כדעת הראנ״ד ללא הוי אלא איסורא דרבנן אם אינו
זורע שלשתן במכולת יד  .ס״ל דלא שייך חצי שיפור בשארי איסורי]
שאינו איסורי מאכל .אכל זה אינו .דהא נתב הראביד^דאיכא איסורא
לזרוע אפי׳ חד מי; בצד הגפן שכבר נשרש בארץ .וכה״ג דלא הוי
במפולת יד לא שייך לומר דהוי האיסור משום חצי שיעור כמ״ש לעיל
דהנא לא הוי מכללא דחייבו התורה לזרוע ג' מינים במפולת יד.
לא הוי בזה איסור דחצי שיפור א״כ מנא לן נה״ג איסור תורה .ועי׳
בלחם משנה (פרק יו״ד מה׳ מאכלות אסורות ה׳ 1׳) שממד ג״כ בזה
בדברי כרמב“ס ע״ש .ונראה דדעת הרמב״ס והראכ״ד מדכתיב פן
תקדש המלאה הזרע אשר תזרע דדרשינן מזה בפסחים (דף כ4ה)
דזרוע ובא הוסיף אין לא הוסיף לא .ומפרשי לה אפי׳ במין אחד שנזרע
בצד הגפן נאסרו הפירות בתוספת  .ע״כ דהוי איסור מן הקורה לזרוע
חד מין בצד הגפן .דאי הוי מותר לגמרי מדאורייתא היכי הוי אסרה
התורה באכילה והנאה .דעיקר איסור דנלאי הכרס בהנאה הוא מה
שמקרי נלאים בכרס  .אלא משום דנתיב לא תורע כרמך כלאים
דמשמע 7וקא שלשה מינים במפולת יד בעינן .ע״כ צריך לזמר דקרא
דלא תורע כרמך כלאים קאי למלקות .וזרוע בצד הגפן דילפיגן מפן
תקדש החלאה הזרע אשר תזרע דחה שהוסיף אסור דע״כ הוא ג״כ
מחמת איסור הזרוע דבר תורה כמ״ש הוא לאיסורא ולא למלקות .א״ב
איט ענין כלל דברי הראב״ד לעני! חצי שיעור משוס דהכא דאסור
לזרוע חד מין עם חרצן .משום אפי׳ בגפן שכבר נשרש אסור לזרוע
בצידו דילפינן מפן תקדש החלאה הזרע אשר תזרע :
 "fltf 1יש לעיין בזה בהא דכקב הטור כח1״מ (ס^ כ״ו) המקלל אחד |

יעקב

-

אמנם

נראה דהתס שאני .דאיכא איסורא דאורייתא מטעמא
אתדינא.ןדאע״ג דמחלל תבירו בלי שם וכיטי .אודההללה
באה מנצל הדברים  .איכא איסורא דאורייתא! .הוי אונאת דבריס
משוס בל תינו ].וכה?־ כתב־ה־סמ״ע בת".מ נסי' ת°כ פעי'
ט׳) כמבייש חברו בדברים אע״ג דהוא פטור מממון מ״מ מכין אותי
מכית מרדות .וכתב כסמ״ע הטעם דעכר בבל תונו .רק כיון שהוא
לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו מלקות דאורייתא .א״כ ה״נ מה
ידמקצל חברי בלי שם  .אי שהקללה מכלל הדברים לא נרע מזה דהוי
בכלל־־לאו דבל חוט דהויאונאת דברים .ועוד דאיסור חללק חבת
מפום רוע לבב ושנאת הנם כמ״ש הרחב'ם נם׳ החצות עובר בעשה
דואהבת לרעך ^ווך:
מיושב קושית כתומים שהקשה על הטור שכתב אס
הקללה באה מכלל הדברים הוי ג״כ איסורא7 .א״כ
אמאי פסק הרמב״ס (בפ״א מה' נדרים ה' י?ט) אס אומר לא מרבן
לא אוכל לך מוחר משוס דלא ס״ל מכלל לאומתה שומע הן .אמאי

לא נימא ג״ב דאיסורא מיהא אינא כמו דאמרינן הנא דחכמים
פזטרין דלא מ״ל מכלל לאי אתה שומע הן אפ״ה איכא איסורא נזה
איסורא
היני דהקללה יאה מכלל הדברים משום דהכא שאני
דלאו דבל תונו .דלא גרע מאונאת דברים יעשה דואהבת־לרעך כמ״ש]:

*!•-י__.c^1 -
'if '..׳ iff '-־ "_ ן בשבועות שהבאתי לעיל
<'•*,'I
בנשבע שלא יאכל אע״ג דאכילה כוי בכזית  .מ״מ
אכור ג״כ בכל שהוא משום חצי שיעור דאורייתא  .וכן דעת
הרמב״ס (בפ״ד מה׳ שבועות) וקי״ל כן ביו״ד (סי׳ רל״ח כעי'
1׳) דאסור גם בכל שהוא ככל איסור חורה .דהוי אישור בחצי
שיעור .מהא דשבועות (דף כ״ה) אמר רבא נשבע על הנכר
ואכלה .אם שייר ממנה כזית נשאל עליו .אכלה כולה אינו
נשאל עליה  .ופריך היכי דמי אי דאמר שלא אוכל מכזיח קמא
עבדי' לאיקורא .ואי דאמר שלא אוכלנה מאי אריא כזית אפי׳
כל שהוא נמי .איבעית אימא שלא אוכל מנו דמכני לו שאלה
אכזית בחרא מהני לי׳ שאלה אכזיח קמא כו׳ .ולדברי מרמב״ס
והר״ן עדיי; תקשה כמו שפריו הש״ס אי דאמר פלא אוכלנה
מאי אריא כזית אפי׳ כל שהוא 5מי .כ״נ אם אמר שלא או"
תקשי מאי אריא נכזית אפי' כל שהוא נמי .דהא מהני להתיר
ע״י שאלה החצי שיעור הנשאר ומגו דמהני להתיר כל שהוא
הנשאר .מהני נמי להתיר ע״י שאלה כזיח קמא .ונראה די״ל
דס״ל להש״ס דוקא בשבועה שלא יאכלנה דאם לא אכל עדיין
כל שהוא האחרון לא עבר עדיין על שבועתו .ולא לתחייב כלל.
(ודברי התום׳ ד״ה אס נשתייר הוא לשינויא דמיסיק אי שייר
כזית חשוב לאתשולי כמ״ש בחידושי מוהדש״א עיי׳ם) שפיר הקשה
הש״ש דמאי אריא כזית אפי' כל שהוא נמי מהני שאלה דדמי
כמו שלא אכל כלל  .אבל בנשבע שלא יאכל דעובר אשבועחו
ניכזיח קמא דהא חייב אכל כזית וכזית ס״ל להש״ס דאס נשאר
כזית אמרינן מנו דמהני שאלה אכזית בתרא מהני לי' שאלה אכזית
המא
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ברית יעקב
חרושים וביאורים ,עיונים ובירורים
בסוגיות התלמוד
ובמשנת רבותינו ראשונים כמלאכים זיע״א

חלק ראשון

בחסדי ה' יתברך
מינאי הצעיר

יעקב חיים סופר
בלא״א יצחק שלום שליט״א
נכד הגאון איש אלוקים קדוש בעל כף החיים זצ״ל

שנת טוב טעם ודעת למדני ליצירה
ה׳תשמ״ה לפ׳־ג

פעיה״ק ירושלם תובב״א

כרית
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יעקב

רעא

סימן לו

בענין קללת חנם
ח״י כסלו תשמ״ה

א
כתב חד מן גדולי קמאי ז״ל בספר החינוך (מצוה
רל״א) "שלא לקלל אחד מישראל ואע״ם שאינו
שומע קללה ,וכו׳ ,ואע״ם שאין בנו כח לדעת באיזה
ענין תנוח הקללה במקולל ואי זה כח יש בדבור
להביאה עליו ,ידענו דרך כלל מכל בני העולם
שחוששין לקללות ,בין ישראל בין שאר האומות,
ויאמרו שקללת בני אדם גם קללת הדיוט תעשה רושם
במקולל ותדביק בו המארה והצער .ודעתנו שדבר זה
מפי הבריות נאמר ,כי משרשי המצוה שמנענו השי״ת
מלהזיק בפינו לזולתינו כמו שמנענו מלהזיק להם
במעשה ,וכעין ענין זה אמרו ז״ל ברית כרותה
לשפתיים (עיין מועד קטן י״ח א׳) כלומר שיש כח
בדברי פי האדם .ואפשר לנו לומר כי בהיות הנפש
המדברת שבאדם חלק עליוני ,וככתוב ויפח באפיו
נשמת חיים ותרגם אונקלוס לרוח ממללא ,נתן בה כח
רב לפעול אפילו במה שהוא חוץ ממנה ,ועל כן ידענו
ונראה תמיד כי לפי חשיבות נפש האדם ודבקותה
בעליונים כנפש הצדיקים והחסידים ימהרו דבריהם
לפעול בכל מה שידברו עליו ,וזה דבר ידוע ומפורסם
בין יודעי דת ומביני מדע".
וראיתי לגאון המפורסם מהרי״צ פאלאג׳י ז״ל בספר
יפה ללב ח״ד (חלק חושן משפט ,סימן כ״ז
אות ה׳) שתמה על דברותיו אלו של בעל החינוך ז״ל,
וכך כתב "וקשה לי טובא שהרי בהדיא אמרו במגילה
(ט״ו א׳) אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא אל תהיה
קללת הדיוט קלה בעיניך ,שהרי אבימלך קלל את שרה
ונתקיים בזרעה ,וכו׳ ,וכן אמר רבי יצחק במגילה (כ״ח
א׳) ,ובבבא קמא (צ״ג א׳) אמרו לעולם אל תהי קללת
הדיוט קלה בעיניך וכו׳ ע״ש ,ואם כן דבר הנאמר מפי
תנאים ואמוראים בעלי התלמוד איך נאמר כי שיח
בעלמא הוא ,שיחת הבריות ,ומי שם פה לומר כי דבר
זה מפי הבריות נאמר כאילו הוא דבר קל שיוצא מפי
הבריות דעלמא ,על דבר שהוא מימר קדישין שכל
דבריהם ברוח הקודש נאמרו ,וצ״ע" עכת״ד.

ובעניותי אחר בקשת הרשות ,אמינא בס״ד דאין
כל נפתל ועקש במשנת רבנו בעל החינוך

ז״ל ,וגברא רבה חזינא — הוא מהרי״צ פאלאג׳י ז״ל,
שרבינו השדי חמד ז״ל קוראו גאון עוזינו ,כמפורש
בשדי חמד (פאת השדי ,מערכת א׳ כלל ס״ו ד״ה וגאון
עוזינו) עיין שם — אבל תיובתא לא חזינא ,ופשוט
וברור שלא יעלה על הדעת לומר שתלמוד ערוך בכמה
מקומות שקללה ואף קללת הדיוט מזיקה ,יעלם מחד
מגדולי רבותינו ראשונים כמלאכים ,ומה גם שרבינו
החינוך ז״ל עצמו הבליע דברי רבותינו בנעימה ורמז
למאמר רז״ל זה ,באומרו "וגש קללת הדיוט תעשה
רושם" ,הרי שרבינו בעל החינוך ז״ל ידע גם ידע
מדברות חז״ל הללו ,ופשוט.

וביאור דבריו כך הוא ,שהוא ז״ל לחקור יצא איך
ומדוע אכן קללה פועלת ומזיקה ,דאיזה כח
יש בדבור להביא הקללה על המקולל ,וכתב בזה שני
טעמים ,טעם הראשון (טעם הבריות) שאמרו שקללת
ההדיוט תעשה רושם במקולל ותדביק בו הקללה,
וכמפורש בדבריו ,ועל מעם זה אמר בעל החינוך ז״ל
שהוא טעם מפי הכריות ,והוא ז״ל נתן טעם אחר,
שכשם שאסור להזיק במעשה כך יש להזהר מלהזיק
בפה ,וטעמא דמילתא שהקללה מזיקה ,הוא מפני כי
יש כח בפי האדם להזיק מחמת שהנפש המדברת
שבאדם היא עליונה ויכולה לפעול אף בדברים חוץ
ממנה ,וכמו שמצינו בצדיקים וחסידים ,אבל לא עלה
על לבו הטהור של רבינו החינוך ז״ל לומר שעצם
הדכר שקללה מזיקה ,הוא שיחת הבריות ח״ו ,שהרי
דברי רז״ל הם ,אלא רק על טעמא דמילתא דאמרו
אינשי ,קאמר שהיא שיחת הבריות ,ולפיכך קא יהיב
טעמא מדיליה ,והוא טעם הגון ,וראוים הדברים אליו
ז״ל ,ותמהני שהרב יפה ללב ז״ל לא נתן לבו לזה,
ואסיק דברי רבינו החינוך ז״ל בקשיא ,והם ברורים
וכדכתיבנא בס״ד.

כ
ודע דמצאתי לרבינו האור החיים הקדוש ז״ל שאף
הוא עמד בשאלה זו איך קללה פועלת ,וזו לשונו
בפרשת בלק (עה״פ מה אקוב לא קבה אל ,פרק כ״ג
פסוק ח׳) "יש להעיר בעיקר הדבר של האיש המקולל,
ראם כפי הדין הוא חייב הרעה הבאה אליו באמצעות

ערב

ברית

סימן לו

הקללה ,לא ינצל ממנה גם כי לא יקולל ,ואם הוא כפי
משפט אלוקים לא עשה דבר שיתחייב עליו ביאת הרע,
הקללה תשוב על ראש המקלל וכו׳ כי לא יריע ה׳
לאדם ח״ו.
אכן עיקר הדבר הוא לפי שמדתו של השי״ת להאריך
אפו לעוברי רצונו בין צדיק כשיחטא בין רשע
הגם שירצה לחטוא ,ומדה זו היא אחת מי״ג מדות
רחמים שנאמרו למשה ,ונוהגת תמיד זולת בעת אשר
יזעום ה׳ דכתיב כי רגע באפו ,אז מתגברים הדינים על
הנתבע במשפט באותו זמן ולא תנהג מדה זו של ארך
אפים ,וכמו כן כשיקלל אדם את חבירו תסובב הקללה
שעוונותיו אשר ה׳ מאריך לו אפו עליהם ימהר ליפרע
ממנו .אבל אם אין לו עון לא תועיל קללת המקלל
כלום" עכתד״ק .ועוד עיין שם כל דברותיו ז״ל ,והוא
ביאור חדש איך ומדוע קללה פועלת ודוק היטב.
(ואכתי איני מבין ולא נתבאר אצלי איך יש בכה
הקללה לסלק את הנהגת מדת ארך אפים וממילא
מתגברים הדינים על הנתבע וכו׳).

ולכאורה יש מקום עיון בסיום דברי רבינו האור
החיים הקדוש ,שכתב "שאם אין לו עון לא
תועיל קללת המקלל" ,שהרי במכות (י״א א׳) איתא
"אמר רב יהודה אמר רב קללת חכם אפילו בחנם היא
באה ,מנא לן ,מאחיתופל" ,וכו׳ ע״ש ,וכתב רש״י
"קללה זו בחנם היתה שלא היה דוד מקללו אלא אם
אינו אומר" והא אחיתופל אמר ,ואע״פ כן חלה עליו
קללת דוד ,ונחנק אחיתופל .וכיוצא בזה יש ללמוד
מעובדא דבר הדיא ורבא בברכות (נ״ו סע״א) דקאמר
בר הדיא "גמירי קללת חכם אפילו על חנם היא באה,
וכל שכן רבא דבדינא קא לייט ,אמר (בר הדיא) איקום
ואיגלי דאמר מר גלות מכפרת עון" ע״ש .ומבואר
דקללת חכם אפילו בחנם דהיינו כשאין סבה על פי
הדין ואין לו חטא ועון באה ומתקיימת.

ואולי יש ליישב דלעולם "אם אין לו עון לא תועיל
הקללה" וכמ״ש רבינו האור החיים ז״ל ,ושאני
תלמידי חכמים "שדבריהם ימהרו לפעול בכל מה
שידברו עליו" ,וכמ״ש בעל החינוך וכנ״ל ,ובחון לשון
התלמוד שגבי תלמידי חכמים אמרו קללת חכם אפילו
בחנם היא כאח ,ואילו גבי שאר אינשי אמרו אל תהי
קללת הדיוט ,קלה בעיניך ,כלומר שלא תזלזל בה ולא
תאמר דמילי בכדי נינהו ,אבל לא אמרו שקללת הדיוט
בוא תבוא כמו שאמרו אצל תלמיד חכם ,ודו״ק.

ולעיקר נראה לי בס״ד לומר שמה שאמרו קללת
תלמיד חכם אפילו בחנם היא באה ,לא
נתכוונו לומר שאין לו עון כפי שהסברנו לעיל ,אלא
כוונתם ז״ל שאין לו שיכה ואשמה שתחול עליו
הקללה ,מ״מ קללת תלמיד חכם תחול עליו ,וכמו

יעקב

שאכן היה אצל אחיתופל שהרי לא היה אשם שסוף
סוף אמר העצה שלא יצוף התהום ,עיין בסוגיא שם,
אבל מ״מ היו לו עוונות וכמ״ש בסנהדרין (צ׳ סע״א)
ולכן חלה עליו קללת דוד ,ובאמת אם גם עוונות לא
היו לו ,אכן לא היתה קללת דוד חלה עליו וכמ״ש
רבינו אור החיים ז״ל.

ויש לי ראיה גמורה בס״ד ליסוד האור החיים הקדוש,
מההיא דבר הדיא שהזכרנו לעיל ,דבר הדיא אחר
שנודע לו שרבא קללו ,קאמר "איזיל ואגלי דאמר מר
גלות מכפרת עון" ,והשתא אי נימא דקללת חכם אפילו
בחנם באה היינו שאפילו אם אין לו שום עון גם כן
תחול עליו הקללה ,אם כן מאי יהני ליה לבר בהדיא
דילך ויגלה ,שהרי אף דנימא שיתכפרו עוונותיו על ידי
הגלות ,מכל מקום קללת חכם על חנם ואף בלא עון
היא באה ,אלא שמע מינה כמ״ש האור החיים הקדוש
ז״ל ,דאם אכן אין עון ,אזי גם אין חלות הקללה .וכן
מוכח מגוף הסוגיא עצמה שם במכות דבמשנה שם
שנינו שרוצח בשגגה יושב בעיר מקלט עד מות הכהן
הגדול לפיכך אימותיהן של כהנים גדולים מספקות היו
מחיה וכסות לרוצחים בשגגה כדי שלא יתפללו על
בניהם שימותו ,וקאמר תלמודא "טעמא דלא מצלו ,הא
מצלו מייתי הכהנים ,והא כתיב כצפור לנוד כדרור
לעוף כן קללת חנם לא תבוא" ,ומשני תלמודא "שהיה
לכהנים הגדולים לבקש רחמים על דורן ולא בקשו",
ופרש״י "הלכך לאו קללת חנם היא" ,הא אם אכן היתה
הקללה קללת חנם לא היתה באה וכדאמר קרא "קללת
חנם לא תבוא" ,וכדכתב רבינו האור החיים ז״ל.
ג

ובסנהדרין (צ׳ סע״א) "אמר רבי שמואל בר נחמני
אמר רבי יונתן מניין שכל מדותיו של
הקב״ה מדה כנגד מדה ,שנאמר ויאמר אלישע שמעו
דבר ה׳ כעת מחר מאה סאה סלת בשקל וסאתיים
שעורים בשקל בשער שומרון ,וכתיב ויען השליש אשר
המלך נשען על ידו ,את איש האלוקים ויאמר הנה ה׳
עושה ארובות בשמים היהיה הדבר הזה .ויאמר (לו
אלישע) הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל ,וכתיב ויהי
לו כן וירמסו אותו העם בשער וימות" ,ופריך עלה
תלמודא "ודילמא קללת אלישע גרמה ליה דאמר רב
יהודה אמר רב קללת חכם אפילו על חינם היא באה",
ומשני תלמודא ,עיין שם.
וראיתי לגאון המובהק בעל באר שבע ז״ל שכתב
שם "קללת חכם אפילו על חנם באה ,בפרק
ב׳ דמכות (י״א א׳) יליף לה מאחיתופל ,וטעמא לא
ידענא אמאי קללת חכם אפילו על חנם היא באה ,וכי
עביד קב״ה דינא בלא דינא ,וכי תימא שזה המקולל
היה ראוי לקללה זו מחמת עבירה אחרת ,אכתי קשה

ברית

סימן לו

הלא אין מגלגלין חובה על ידי זכאי ,וצ״ע" .ומבואר
שכבר עלה בדעתו הרמה לומר שקללת חכם שבאה
אפילו על חנם היינו דוקא כשיש למקולל עבירות
אחרות שאז הקללה חלה עליו ,וכדכתיבנא בס״ד ,אלא
שהיה קשה לו דאין מגלגלין חובה על ידי זכאי ,וזה יש
ליישב[ .ומה גם שיש מקום לצדד ולומר לפי דברי
האור החיים הקדוש לעיל ,דקללה פועלת על ידי כך
שהיא מסלקת את הגנת מדת ארך אפים וממילא נתפש
המקולל על ידי עוונותיו שלו וכנ״ל ,ולפי זה יש לומר
דבכה״ג לא מקרי מגלגלין חובה על ידי זכאי ,שכאן
החובה קיימת ונמצאת ורק מדת ארך אפים מונעת את
העונש ,ודמיון לדבר מה דאמור בסנהדרין (ע״ז ב׳)
"זרק חץ על חברו ויש בידו תריס ובא אחר ונטל
התריס פטור ,משום "דבעידנא דשדייה החץ ביה
מיפסק פיסקיה גיריה" ,והכי נמי מדת ארך אפים היא
היתה כתריס בפני הפורענות והקללה רק נטלה לתריס
זה ,ועיין].
ד
ובסנהדרין (מ״ח ב׳) "אמר רב יהודה אמר רב כל
קללות שקלל דוד את יואב נתקיימו
בזרעו של דוד" ומפרש לה התם ,וכתב רש״י ז״ל "כולן
נתקיימו בזרעו של דוד מפני שקבלן שלמה עליו".
ובתר הכי איתא התם "אמר רב יהודה אמר רב היינו
דאמרי אינשי תהא לוטא ולא תהא לאטה" ,ופירש
רש״י ז״ל "תהא לוטא ולא לטה ,נוח לך להיות מן
המקוללים ולא מן המקללין לפי שסוף קללת חנם
לשוב אל המקלל" ,ע״ש.

וקשה לי דבמכות (י״א סע״א) אמרו "אמר רב יהודה
אמר רב קללת חכם אפילו בחנם היא באה,
מנלן מאחיתופל ,שבשעה שכרה דוד שיתין קפא
תהומא ובעא למישטפא עלמא ,אמר (דוד) מהו לכתוב
שם אחספא ומישדא בתהומא דליקו אדוכתיה .ליכא
דאמר ליה מידי ,אמר (דוד) כל היודע דבר ואינו אומרו

יעק

רעג

יחנק בגרונו .נשא אחיתופל ק״ו בעצמו וכו׳ ואמר ליה
שרי ,ואפילו הכי כתיב ואחיתופל ראה כי לא נעשתה
עצתו וגו׳ ויחנק" ,ופרש״י ז״ל שם "וקללה זו בחנם
היתה שלא היה מקללו אם אינו אומר" ואחיתופל הא
אמר ע״ש .והשתא לפי מה שכתב רש״י בסנהדרין
הנ״ל שסוף קללת חנם לשוב אל המקלל ,א״כ היתה
צריכה קללת דוד שקלל את אחיתופל על חנם לחזור
לדוד ולא מצינו כן במקראות ובמדרשות ,ולפרש״י
דברי רב יהודה אמר רב קשיין אהדדי ,דהם בעלי
השמועות בסנהדרין ובמכות.

ותו קשה לי במה שכתב רש״י בסנהדרין הנ״ל שתהא
מן לווטא ולא תהא לאטה ,מפני שסוף קללת חנם
לשוב אל המקלל כדמצינו גבי דוד ,דמה ראיה היא
מהתם ,ולעולם אימא לך שאין סוף קללת חנם לד^
אל המקלל עצמו ,ומה שמצינו שנתקיימה בזרע דוד
קללת דוד ,לאו מפני שקללת חנם שבה אל המקלל,
אלא מפני ששם שלמה המלך קבלם על עצמו ,וכדאמר
התם רב יהודה אמר רב גופיה ,וצל״ע«א).
ובהיותי בזה ראיתי בחדושי הרמב״ן ז״ל למכות
(שם) שהביא דברי רש״י ז״ל שקללת דוד
את אחיתופל היתה קללת חנם ,וחלק עליו וכתב דגבי
קללת דוד לאחיתופל לא הויה חינם ממש משום דהתם
לא הודיעו אחיתופל לאלתר וציער אותו ולפיכך אע״פ
שהודיעו בסוף דבקה בו הקללה ,אבל בחנם ממש הא
אמר הכתוב בכל אדם קללת חנם לא תבוא ,ע״ש ,וכ״כ
הריטב״א ז״ל בסוכה (נ״ג ב׳) ובמכות (שם) ע״ש .ובזה
אתו שפיר דברי רב יהודה אמר רב בסנהדרין הנ״ל,
ולא קשיא דבריו אהדדי ,דאכן גבי אחיתוכל לא היתה
קללת דוד על חנם ממש ,וכדכתבו הרמב״ן והריטב<*
ז״ל ,ולכן לא חזרה קללד זו אל דוד וזרעו ,ומה שאין
כן גבי קללת דוד אל יואב שהיתה על חינם ממש,
וכמפורש בסנהדרין שם דאמר לו יואב אל שלמה
"תרתי לא תעביד בי ,אי קטלית לי קבל עלך לטותיה

(אן ובחון הדבר שבשני המקומות .בסנהדרין ובמכות ,רב הוא בעל השמועה ,ויש להוסיף שרב גופיה ידע כן מעצמו
שקללת חכם על חנם באה ,שכן מבואר בעובדא דרב ושמואל בשבת (ק״ה א׳> דשמואל דעבד מאי דעבד ולרפואת רב עבד
כן ,ורב קללו ואמר מאן דצעריה לא לוקמו לו בני והכי הוה ליה לשמואל דכל שנות רב לא היו לו בניי

לא רק בנות

(וכדכתבו הגאונים ז״ל ,עיין באוצר הגאונים שם ,ובפירוש רבינו חננאל ז״ל) הרי שקללת חכם — רב — אפילו על חנם
היא באה ,ודו״ק .ולענ״ד גבי רב יש בזה שייכות מיוחדת ומסויימת למידתו שלא שח שיחת חולין כל ימיו וכדכתב

הרמב״ם ז״ל בהלכות דעות [פ״ב ה״ד .ומקורו באגרת הגאונים (נדפסה בסוף אגרת רב שרירא גאון ז״ל הוצאת רבמ״ל דף
כ״ד) ,ובתשובת הגאונים קובץ שערי תשובה (סימן קע״ח) ,ובביאור אדמו״ר מראדזין ז״ל שבסוף ספרו ארחות חיים ע״ש,
ועיין גם בספר מעוז הדת לגר״י הלר ז״ל (פ״ה אות ה׳) ושו״ת תורת חסד חאה״ע (סימן ב׳ ,דכ״א ע״ד> ,ושו״ת בית דוד
לייטר (סימן ק״ב) עש״ב ,ועיין מה שכתבנו בס״ד בקובץ התורני אוצרות ירושלים (חלק קצ״ז דף תתתשמ״ה בהערה א׳)
ובחיבורי כאן בקונטרס ביאורים במשנת הגאונים (סימן ז׳ אות ד׳ והערה ט״ו> ואכמ״ל] .ועיין מגילה (ה׳ ב׳ן דרב לטייה
לההוא גברא והכי הוה ליה ע״ש ודו״ק[ .ודברי הרב שבת של מי לשבת (ק״ח א׳) הנ״ל תמוהים אצלי ,עיין בו ואכמ״ל].

רעד

כרית

דלט דוד" .ובזה יש ליישב דברי רש״י ז״ל בסנהדרין
שיש לומר דשם אף הוא אזיל כשיטת הרמב״ן במכות
הנ״ל דלא היתה קללת דוד לאחיתופל על חנם ממש,
ואתי שפיר וכמשנ״ת .אך תמיה שניה שכתבנו לעיל,
לא ידעתי כעת ליישב (ב).

לו

יעקב

זה הנלע״ד עתה בס״ד ,וכתבתי הדברים לפום ריהטא
ועוד יש להתיישב בדברים ולברר ולעיין בדברי
רבותינו ובחיבוריהם אשר הם לנו לעינים ,מה שלא
איסתייעא מילתא האידנא ,ועוד חזון למועד בעזר ה׳
וישועתו.

(ב) ואינה תברא מה שרש״י ז״ל עצמו במכות פירש דלא כהרמב״ן ז״ל אלא שקללת דוד לאחיתופל היתה בחנם ממש ,כי
מצינו פעמים רבות כזאת בפירושי רש״י ז״ל .שבמקום אחד פירש כך ,ובמקום אחר משנה פירושו ועיין מהרש״א ז״ל

קדושין (מ״ד ב׳) שכתב דרכו של רש״י ז״ל לפרש במקום זה כך ובמקום אחר שינה פירושו ,ועיין בזה בערוך לנר יבמות

(ל״ה א׳ ,וע״ג א׳> ולסוכה <מ״ז ב׳> וכריתות (ד׳ ב׳) ונדה (ס״ז א׳) ובספרו בנין ציון ח״ב (סימן ל״ב וקט״ו) .ובספר יד דוד

שבת (מהדו״ב .קכ״א ב׳) כתב "ואע״פ שמדברי רש״י ביומא לא נראה כן ,מ״מ לפעמים רש״י חוזר בו ממסכת למסכת"
ע״ש .ועיין בזה בספר פרדס יוסף ח״א (דע״ב ע״א) וח״ב (דקי״ד ע״ב ,ודרנ״ד ע״א ,ודש״מ ע״א ,ודתנ״ח ע״א) וח״ג
(דצ״א ע״ב ,ודר״ל ע״א ,ודשמ״ו ע״א) ע״ש ,ובכל החיים (דכ״ז ע״ג אות ט״ז) ,ועיין בקובץ התורני אוצרות ירושלים (חלק

רט״ו ,עמוד רל״א) שהארכתי בס״ד בזה ע״ש .וגדולה מזו מצינו בפירושי רש״י שבמקום אחד רש״י ז״ל מפרש פירוש,
ואילו במקום אחר דוחהו מכל וכל ועיין מ״ש בזה בערוך לנר כריתות (ד׳ א׳ .דמ״ו רע״א) ולנדה (ס״ז א׳) ותוס׳ סוכה (מ׳

סע״א) ודו״ק .ומינה נמי לנדון דידן .דאע״פ שרש״י ז״ל בסנהדרין לא גילה דעתו דסובר כרמב״ן ז״ל ,מ״מ יש מקום

ליישבו כן ,ועיין.

מצות ג
חלק ראשון

מצות לא תעשה
מרבינו משה
$

מקוצי זצ״ל

חד מרבותינו בעלי

התוספות זצ״ל

עם הגהות ומראה מקומות כפי מה שנדפס בויניציאה הנזכרים שם בסוף המצות
מאת הרבני מו״די מתחיה בן מו״ה שלמה זצ״ל אשר נדפם כבר כמה פעמים
בויניציאה וקאפוסט וכעת הבאתיו מהדש לביה״ד בעזה״י עם תוספת מרובה
ה״ה מחברתי

ברית משה

רבינו הסמ״ג

אשר טפחתי ורביתי תל״י והיא ביאור רהב ומספיק לבאר דברי
זצ״ל ונם לבאר הסוניות הנוגעות לעניני המצות פעם בארוכה ופעם בקצרה מאת
אשר חנן אלקי׳ את עבדו להעלות מים התלמוד והפוסקי׳ ולחדש ביד ה׳ הטובה
עלי׳ ונם במהומות הנצרכים הבאתי דברי המבארים הקודמים הגאונים המפורסמים
ה״ה ביאור מהר״א שטיין זצ״ל ורבינו אלי׳ מזרחי זצ״ל וביאור מהרש״ל
זצ״ל והגהות הגאון רבי ר׳ העשיל זצ״ל הנדפסים עד הנה בדפוס רניציאח
והאפוסט ונם מביאור מו״ה יוסח מהרעמניץ זצ״ל וספי דיגא החיי מבעל
בנה״ג זצ״ל וספר מגלת □פר מהגאון מו״י׳ בנימי? האזיש זצ״ל הן כל
אלה חוברו יהד על ידי בעזה״י בזכות אבותי ההדושים זצ״ל
הה׳

משה חיים בלאאמו״ה אברהם אהרן זצ״ל ׳ טק־ק
בשנת

קליינ־ווארדיין יע-א .

תורה צוה לנו משה

לפ״ק.

ירושלים

תובב״א

שנת ת ש מ"ג לפ״ק

ברית

הלכות

פמ״ג ל״ת ר׳ייט עד רי״ב

אבל לכאורה צריך לתנין אח תירוצו של הברטנורה נהי דעל הפקוק
׳־‘‘ I
לא תקח שמד דפ׳ שופטים שפיר י׳ל כת רוצו כיון דשם
ית

נ לא

תעה משפט מקודם אבל על ושחד לא חקח דפ׳ משפעים
קשה כיון דשם לא כתיב לא תטה ת ,פנו מקודם אעבל״ל דכוונחו

גידי-ן

כיון דמילא תקח שחד מוכח מחמת
תירוצו דלא יכלינן לפרש ■שהזהיר
על שעת לקיחה א״כ ממילא ידעיכן

רגם ושחד לא תקח ג*כ לא הזהיר
מל שעת לקיחה כיון דבאמת חד
לאו הוא׳ וא״כ י״ל דמשו״ה לא

סי׳ ניחא ליה להט׳ז תירוצו של
הברטנורת כיון ד״ל נס להיפך
דכמו דישחד לא תקח הזהיר מל
שעת לקיחה כמ״כ כמי הזהיר
ולא תקח שחד ומה שלא הקדימו
הלאו דלא תקח שחד ללאו דלא
תטה משפט משים דקמכו על ושחד
לא תקח וכיון די״ל כן ע״כ מתרץ

הט״ז באופן אחר כמובן .וא׳כ
”ל דהמזרחי לעצמו קובר דעל

כיון דמפקוק זה

דיינים

משה

קפה

ידעינן דאפי׳ לשפוט לדק לא תקח שוחד דעל

הפקוק ושחד לא תקח אי לאו הפקוק לא תקח שחד הי׳ נשאר
הקושי׳ של הניטנורה והט״ז הנ״ל כיון דעל ושחד לא תקח גרידא
ליכא ליגימר בתירוצו של הברטנורה כ׳זנ״ל אבל לתירוצו קל הט״ז

זימגא מגלן דכתב מחר׳ ומגלן דאי מתפקר גבי שליחא דבי
דינא ואתא ואמר לא מיחזי בלישנא בישא דכתיב ד,עיני
האנשים הדם תנקר וגו׳ ומגלן דמשמתינן דכתיב אורו מרח
דהכי סבר גברא רבא פלני מגלן דבתיב אמר מלאך ה׳ [ע־ש
כפייש״י] ומגלן דמהרמינן דכתיב אורו ארור׳ דקאי בד״א דיליה
מגלי יכתיב יושביה דפרטינן חטאיה בציבורא דכתיב בי לא
באו לעזרת ח תלמיד שנדה לכבוד שמים מנודה לרב
כדמוכח במ״ק [י־ף פ־י] ובסנהדרין [!־ף ח־] דקאמר משינקאלך

רב מאונך והא דאמרינן בט־ק [דף י־י] מנודה לתלמיד אינו
מנודה לרב זהו כשנדר,ו התלמיד לכבודו כדמסמי׳ שם׳ [יף

י-י] מסופק אם מנודה נוהג נידוי ברגל [׳»« יף פדי] ואם חייב
אף בחול בעטיפת הראש׳ ובהנחת תפילין ובקריעה■ ובכפיית

כיון דגם מהפקוק דשחד נח תקח
גרידא ג״כ ידעינן דאפי׳ לשפוט
לדק לא תקח שחד נאמת מקתבר
•ופי למימר דעיקר אזהרה של
המל״ת זו הוא הפקוק ושחד לא תקח
כיון דכתיב ברישא ,וא׳כ י״ל דינינו
והיראים והקמ׳ק קברו כתירוצו
של הגיטנורס וע״כ נקטו לאזהרה
את הפקוק לא תקח שחד אבל
הרמב״ס ודכוותיח קברו כתירונו
של הנו״ז ע״כ נקטו לאזהרה את

הפקוק ושח־ לא תקח כמובן ,ועי׳
מהר׳ס שיק מל' פ״ג שנקט לאזהרה
ולא תקח שמד חה באמת טעמא
בעי כיון שדרכו להלוך בעקבותיהם
של החינוך והמצה׳ש א׳׳כ הי׳ לו

המטה׳ ואם הוא מותר ברחיצה׳ ובנעילת הסנדל׳ ובתשמיש
ה«קוק ושחד לא תקח באמת
מסתבר טפי למימי כתירוצו של המטה׳ ואם הוא מותר בשאלת שלום ולא נפשטו׳ ומביא
הט״ז ועל הפקוק לא תקח שחד ברייתא [שם] מנודה שונה ושונה לו׳ נשכר ונשכרין לו׳ מוחרם
פכ״ג ולהלכה טוש״ע חו׳« קי׳ ט׳
י״ל גס כתירוצו של הברטנורה לא שונה ולא שונין לו לא נשכר ולא נשכרין לו אבל שונה
ובברכי ’יסף שם והטעם דמדוע
והנפ*מ בין תירוצם מל פשוט
הוא לעצמו שלא יפסיד מתלמודו׳ ואסור לספר ולכבס׳ לא מנאו ושחד לא תקח ולא חקח
שחד לשתי אזהרות חד על שחד
דלתירוצו של הברטנורה שפיר י״ל ומסקינן [שם דף ט־י] כי מנדין ומתירין לאלתר לממון אבל
הפשט נגמי כתובות כפשטיכו הכ׳ל
לאפקירותא אין מתירין אלא לאחר שלשים יום■ ושם אמר מהון וחד על שחד דברים כמ״ש
בכוונת קושיית המזרחי אבל לתירוצו
הגת׳ כתובות הנ׳ל דגם על שחד
של הט״ז ליכא למימר כן כיון אמימר הילכתא הגי בי תלתא דשמתי אתו בי תלתא אחרינא
דברים מוזהרין עי׳ נמעיי״ס דף
דלפי תירוצו צ״ל כי השמד יעור ושרו[ ,שם יף י־י] ואמר רב ת״דז מנדה לעצמו ומפר לעצמו׳
ל׳ב ע׳ב:
נתינת טעם הוא על לא חקה [שם דף פ־י] ומנלן דמפקרינן נכסי דכתיב בעזרא וכל אשר לא
שחה וממילא לפי הקדמה זו שפיר יבא לשלשת הימים בעצת השרי׳ והזקנים יחרם כל רכושו מצוד ,ל״ת ר׳ט עד רי״ב
יש להבין דמדוע לא הקשה המזרחי
מבאן שהפקר בית דין הפקר׳ [שם] וכן יש לדיין להריב ולהבות
כיק
רק על תי״מ דפי שופטים
(א) תורת שלא
ולקלל לצורך שעה שני ואריב עמהם ואקללם ואכה בהם א)
לקלל אח
דנפי שופטים נאמת י״ל על
הקושיא של הנרטנורה והט׳ז אנשים ואמרטם ואשביעם באלהים׳ [שם] וכן יש רשות לדיין
הדיין כו׳ .יבינו ז״ל מנה כאןד׳
ולסחוב
כתירוצו של הברטנורה וא״כ ממילא לכפות ידים ורגלים ולאסור בבית האיסורין ולדחות
מל״ח המל״ת ר״ט היא שלא לקל
את הדיין וכן ענאו ז״ל הקס׳ת
י״ל הפשט בגמ׳ כתובות כפשטינו על הארץ שג׳ הן למות הן לשרושי הן לענוש נכסין ולאיסורין׳
מל״ח שט״ו ובחיבורו הל׳ סנהדרין
הנ״ל ע״כ הקש־ שפיר על הי״מ במ״ה [שם] מפרש לשרושי שמנדין לאלתר ושונין לאחר
אבל עלרש״י גופר דפ׳ משפטים
פכ״ו הל״א החינוך המצח״ש ומהר״ש
שלשים יום ומחרימין לאחר ששים יום■ ואע־פ שיש רשות
לא הי׳ יכול להקשית כיון דבש׳
מל׳ ק״ט העי״מ מצי ע״א האה״ת
משפטים קובר המזרחי דצ״ל על לדיין לכל זה אסור לו להטיל אימה יתירה על הצבור
מל׳ ע׳ חזוה׳ר מל׳ח ב״ה אוח
קושייתם כתירוצו של הט״ז וא״כ [כמהדרין דף י׳] ולא יפסיע על ראשי עם קדש׳ וגרסינן
«ו״ו הפוע״ל מל״ח ל״ט תהעיי״ח
דף כ׳ח ע׳ב אות ק״ד הדתימ שער
ממילא ליכא למיתר הפשט נגמ׳ בסנהדרין [דף ח ] כתיב ואצור ,את שפטיכם וכתי־ ואצור,
ג׳ פנו״ז ומת ש־ש לפלפל דהיאן
כתובות כפשטינו המל ואיכא קיוע אתכם א״ר שמלאי אזהר׳ לצבור שתהא אימת דיין עליהם
’לפי אזהרת קללת דיין מאלקים
לרק״י מגת׳ כתובות ע׳כ לא הקשת
ואזהרה לדיין שיסבול את הציבור ועד כמה כאשר ישא האומן
לא תקלל הלא איצטרין לאזהרת
המזרחי על רש׳י דם׳ משפטים רק
את היונק■ לפי שד,תהרו ישראל להיות אימת הדיין עליהם
על הי״מ דם׳ שופטים ול״ק עליו
ברכת הקם כבר כתבנו בק״ד אריכר
גם הדקדוק הכ״ל ודו״ק .אבל כיק שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסור לעשות מלאכה
נזה לעיל מל״ת ט״ז מחודש א׳
נ׳ל נק״ד עוד נפ״מ נין תירוצם
בפני שלשה כדאיתא בקדושין [יף ע׳] ולא לאכול ולשתות ע״ש ותמצא נחת ונס עי׳ בדינא
דחיי מל״ת ר״ט ונממח :
דלתירוצו של הברטנורה צ״ל דעיקר בסעודת הרשות ובכנסיות עמי הארץ ויזהר מן השחוק וקלות
נ) וכ1
אזהרה של המל״ת מלא תקח שחד ראש בפני רבים׳ וגרפי׳ במכות [דף "א] קללת חכם אפי׳
בחנם אפילו על תנאי היא באה ונידוי על תנאי אפי׳ מעצמו צריך הפרה וכל זה לומד שם ממקראות׳ בקידושין [ד״ב] אמרינן שכל
המצער שליח ב״ד יש לבית דין להכותו מכת מרדות וגרסי׳ בד,נוזל בתרא [דף קי־= 1אמר רבא שליח בית דין מהימן כבי תרי לומד
שלא רצה לבא לעניין שמנדין אותו אבל אין כותבין שטר שמתא הנקרא בתלמוד [שם דף קי־ ]:פתיחא אלא על פי שנים מפני
שעליו ליתן שכר הסופר בטרם יקרעו השטר כשיתפייסו עמו ויש כאן הוצאת ממון׳ בסנהדרין [דף ח׳] אמר רבא הגי בי תלתא
דיתבי בדינא ואזל שליחא דבי דינא ואזמין משומא דחד לא אמר כלום וו־,ני טילי בלא יומא דדינא אבל ביומא דדינא לית לן בה׳
ואמר רבא בם׳ הגוזל בתרא 1דף קי׳ב] קבעינן זימנא אם;׳ על פי אשד ,או על פי השכנים לאדם שאינו בשעת הזמנה בעיר ויע לו
לבא בו ביום• שלא ישכחו מלהזמינו ונם כשאין דרכו לפני פתח ב״ד שאם היה דרכו לפני פתח ב״ד לא יחושו להזמינו כי יאמרו
ב״ד יראוהו כשיעבור שם׳ ואומר ש□ נבדף קי־נ] דכתבינן פתיחה עילויה על דלא אתא לדינא כי אתא לדינא קרעינן לפתיחה וכמו
כן כתבינן על דלא ציית כיון דאטר צייתנא קרעינן׳ אמר רב חסדא קבעינן זמן שני וחמישי ושני למחר כתבינן פתיתא
אבל איתתא דשכיחא במתא אי מבעו לה זמן בצפרא ולא אתת כתבי׳ עלה פתיחא לאורתא אט־ רב חסדא [שם] לא מקבעינן
זימנא לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי ולא בערבי שבתות וימים טובים אבל מניסן לבתר ניסן קבעינן וכן מתשרי לבתר תשרי
קבעינן זימנא אבל ממעלי שבתא לבתר שבתא לא מקבעינן משום דטריד׳ גרסינן בם׳ הבית והעליה [דף הי•■־׳] אמר רבי יוחגן זמן
בית דין שלש־ס יום ואמר רבינו יצחק זהו דוזיקא בדבר שיש בו טורח כגון סתירת כותל וקציצת אילן השנויים שם ובן במתם
מלוך[ ,כתו שסו:
למינקנו כווחייסו ,והפרטי דינים
שכ׳ רבינו עי׳ רמנ״ס הל׳ קנהדרין

הזהירה

רם רי ריא ריב הזהירה (א) תורה שלא לקלל את הדיין מישראל שג׳ אלד,ים לא תקלל:
יכן

ברית
ב) ךר"? (ב)

הלכות

סמ״ג ל״ת רי״ג

הזסירה תורה שלא לקלל ראש סנהדר• נדולהכו׳ - ,מהקפרא נאמת
זח היא העל״ח ר׳ ,וכן מנאו ז׳ל הק׳מ מלית שם ד״ה .מקלל

שטיז החיכוך האה״מ המלה״ש ומהרש מל׳ ע״א תעי״ת מל׳ ע*ב
הפוע״ל מל״ת מ׳ הזוח׳ר מל׳ח קיט אות מ׳ד חדה״ע שער ג' פי״ב
סמעיייח דף הנ״ל ,ה׳י״ש רניכואו
המלך אע׳ג דנפ׳ משפכוים פכ״ג
פכ״ז לא כתיב רק ונשיא בעמך

לא תאור כו כתב גס חכמז״ם
הל׳ סנהדרין פכ״ו וכ״כ כל התוכי
מלות והדד׳ח הראה את המקור
לזה מהמכילתא אבל מהסה״מ נראה
דלא מהמכילתא למד מלך ע״ש:

נ)

(נ)

הזהירה תורת שלא
ו□?
לקלל אחד מישראל
כו׳ ,זה היא המלים ר״א וכן מכאו
ז׳ל הקה׳מ מל״ח ש״ז היראים P״
מ׳ב הסמ״ק כף׳ קכ׳ג החיכוך
סאה*מ מל׳ רל׳א המלה״ש ומהר״ש
תל׳ רל״ב הזוה״ל מל״ת ל״ג ,אות
י*ב הפוע״ל מל״ת קל*ה התעיי״ח

דף פ״א ע״א אות כ״ה הדה׳מ
שער ג׳ סק״ו ע״ש ותראה דכולס

r

חון מהיראים והקמ״ק נקטו לאזהרה
שלא לקלל אחד מישראל את הפקוק

לא תקלל חיש גרידא כמו שכקנו
רביכו וכן כקע הרהב״ם תל׳
סנהדרין פכ״ו ,אבל לכאורה ק״ל
על זה דבספרא פ׳ קדושים פרק
נ׳ פרשתא נ׳ איתא ח״ל נא תקלל
חיש אין לי אלא חרש מניין לרבות
כל אדם .ת״ל ונשיא בעמך לא
תאור א*כ למה נאמר חרש מה

סרש מיוחד שהוא בחיים ילא תמת
שאינו בחיי□ עכ״ל וכ״כ רש׳י ז״ל
שם ועי׳ במזרחי ובמשכיל לדוד
ושפ״ם שמשישו היטב דתיכי יליף
הספרא כל אדם וד,־־רא דעמך

—

עם היראים והקמ״ק כתבו דמיתורא
דעמך ילפינן כל אדם וא״כ קשה
על יבינו והמוני מלות הכ״ל דהיאך
’לפי מלא תקלל חרם גרידא אלא
על זה י׳ל דנקנוו כהנמי שבועות
ל״ו צ״א דאיתא שם וחבירו דכתיב
לא תקלל חיש אלמא דתגמ׳ ל׳ק
כה ספרא אלא יניף מלא תקלל
הדש גרידא וליל כיון דבקנהדרין
פי׳ה ע״ח יליף הגת׳ מבעמך בעושה

מעשה עמך ע״כ ל״ס הגמ׳ כהקפרא

דיינים

משה

ל״ק עליהם .מידי אבל זה עדיין ק״ל דסתו׳ בשבועות
חנירו• כתב וז׳ל מחרש ואביו אתי אלא שלא חש

כאן להאריך כו׳ .עכ״ל ■יכן כיאה נפי׳ מגת׳ סנהמיץ ס׳וע״א וא־כ

חיכי נקטו דמלא תקלל חים גרידא ילפיכן ,חבל

(כ) הזהירה תורה 1בפיד סיתות דף ס־י) שלא לקלל ראש
סנהדרי גדולה או המלך שנ׳ ונשיא בעמך לא תאור:
י
וכ( 1נ) הזהירה תורה שלא לקלל אחד טישראל הכשרים
שנא׳ לא תמלל חרש■ ולמה נאמר חרש שאפי■ זה
שאינו שומע ולא נצטער בקללה זו לופה על קללתו׳ ותניא
בפי שבועת העדות !דף ליו תיש כתרו ובת״ב !קדושים סי פינ 1טה
חרש מיוחד שהוא בחיים אף כל שהוא בחיים׳ יצא המקלל
את המת שהוא פטור:
י^ז (ד) הזהירה תורה שלא למלל עצמו כדאיתא בם׳
שבועת העדות 1יף ליי) שב׳ השטר לך ושמור נפשך
מאד ואמר רבי אבין אמר רבי אילעא ושם 1כל מקום שני
השטר פן ואל אינו אלא ל״ת׳ לא הזהירה תורה על כלן אלא
בבשרים שני ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך
[בסנהדרין דף פ-יי] ונמצא למד שהמקלל אחד מישראל בין איש
בין אשר ,בין קטן בין נדול לוקה אחת׳ ואם קלל דיין לוקה
שתים■ ואם קלל נשיא לוקה שלש■ אע״ם שהמרי,לל אביו ואמו
אינו חייב אלא עד שיקללם בשם [בסשנד .ש׳ ד• סיתות דף םיו1
המקלל עצמו או חברו או דיין או נשיא אפי׳ בכל הכינויין
בגון חנון או רתום וכיוצא בהן חייב כסו ששנינו בם ,שבועת

אח״כ ראיתי נד׳י״ח

שג״כ עמד על זה ומתק ספיר
ע״ש ,ומ״ש לנינו ותניא נפי
שבועת העדות ובת״ב מה חיש
מיוחד שהוא בחיים כו׳ בשבועות
באמה ליהא מזה אלא חיא דישה
דספיא הנ״ל וגם על זה כנר
עמד הדד״ח וכתב דותכיא בפי

שבועות העדות שב׳ רנינו ט״ס:

(ד)

הזהירה תורה שלא
י) ובן
לקלל עצמו ,זה היא
המלית ר״ב ונס הקמ״ק סי׳ קכ׳ז
מנאה אבל חרמב״ם והשאר מוני
מלות הנ״ל לא מנאוה וכבר כתב

מזה הפ׳ד ד״מ ה׳ב דף ס״ד ע״ב
ותדד״חן כתב שלא ידע את טעמס
דמדוע לא מנאוה הלא גמ׳ מפו׳
היא בשבועות דף ל״ו דמקלל עצמו

’לפיכן מהשער לך וכרס׳ אנין א״ר
אילעא דתשמל פן ואל אינו אלא
ל״ח כמ׳־ש רנינו אבל עי׳ בנר
מלוה סי׳ י׳ אות קליד מ׳ש בזת,
ומ״ש רבינואפי׳ בכל תכינוייןכו׳
עי׳ דעת הלמנ׳ס והלאב׳ד נזה
הל' סנהדרין פכ״ו הליג ולהלכה

העדות [דף ליי■] לפיכך אם קלל בכל לשון חייב שהשמות
שקורין בהן הנוים להקב״ה הרי הם בכלל הבינויין ואינו לומה
עד שיתרו בו בפני עדים כשרים כשאר כל חייבי לאוין בכלל מצוה לא תעשה רי״ג
ארור בו נידוי דכתיב אורו ארור יושביה■ בו קללה דכתיב
א) ( □VCא) נפ׳ שופטים
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה■ בו שבועה דכתיב וישבע
לא יקום עד
יהושע בעת ההיא לאמו■ ארור האיש וגו׳ בדאיתא בם׳ שבועת
אחד כו׳ ,בפירושא דמל״ס זו ־ש
העדות ניף ליי):
־ פלוגחא דרביכו ז״ל סונר דאזהרתה
רי^ 0תו□ (א) בפרשת שופטים לא יקום עד אהד באיש
קאי על העד שלא להעיד יחידי
לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר
כשיודע נחנירו עין דבר שאין ראוי
להשביעו וכ״ס היראים ז׳יל קי׳
יחטא ותניא בספרי [שנפפ־= 1לא יקום עד אחד באיש אין לי
למ״ד אבל הרמב״ם ז״ל בקה״ע
אלא בדיני ממונות בדיני נפשות מניין תיל לבל עון׳ הרבנות
מל״ח רפ״ח כתב דאזהלתה על הדיין
מניין ת״ל ולכל חטאת■ למכות מניין ת״ל בכל חטא אשר
שלא יקבל עדותו וכ״כ בחיבורו
מן
יחטא לכל ולכל בכל לרבות להעלות לכהונה ולהוריד
הל׳ עדות פ״ה הל״א וכן סברו
טוש״ע חו״ע סי׳ כ״ז:

הכהונה (היינו כרב• •הודה ־בתיבות דף נ־נ ולעיל בלית פסק כרבנן

דטעלין! ולרבות את האשת■ וכי מאחר שסופינו לרבות לכל דבר
מה ת״ל באיש לומר לך באיש אינו קם אבל קם הוא באשה
להשיאה דברי רבי יהוךד ,,רבי ין ,0אןטר לעןן אען קם אבל

ז״ל החינוך העייע האה״ע המלה׳ש
ומהי׳ש מלי תקכיב הפוע׳ל מל״ח
ש״א וכבל עמד על רבינו בקושיות
גדו״וה הפ״ד ד׳מ ח״ב דף ס׳ו
ע״ג אבל המעיי״ח דף קע״ז ע״ב

קם הוא לשבועה [ובן הוא נס בשבועית יף ם׳) ולמדנו מכאן שעד
וכיק דרביכו נקש נפי׳ נמל״ת זו
ג*כ כהדישת דנת׳ סנהדרין בעושה אחד שיודע בהכירו עון דבר שאין ראוי להשביעו שלא יקום
קי״ג מיישבו היטב ועי׳ בזוהר
דקא
מעשה עמך ע׳כ ל׳ק כהקפ-א אלא להעיר עליו ואם קם והעיד עליו לוקה רשום ביש הוא
הרקיע תל״ת ס״ח אות כ״ח שהרכיב
׳
כהגמ׳ דשנועות וכן צ׳ל יסברו גם
מפיק עליה כדאמרי׳ בפסחים ניף קי־ ]:טוביה חטא אתא זיגיד את שיטת רבינו עם שיטת הלצבים,
השאר מוני מצות הנ״ל יעל יש״י
ומ״ש רביכו ומפ׳ רנא בניו׳ כו׳
קטמהיד עליה נגדיה רבא לזיגוד פי׳ משום לאו דלא יקום■
והיראים והסמ״ק צ״ל דסברו כמיש
עי׳ בביאורי ממו״י! יוסף מקלעמכיץ
המשכיל לדוד שם דנם הגמי אמנם אותו מלקות מדרבנן היה שהרי בסנהדרין ניף יי) למדין
ז״ל מ״ש על זה :
שבועות קובר מספרא ע״ש וא״כ מכות מדיני נפשות בגזירה שוה דרשע רשע ודיני נפשות
מנוה
אין דנין אלא בזמן שסנהדרין נוהגת ומה טמצינו במידושין
:רף ם־ח באותו סומא שהעיד שליח שזינתה אשתו א״ל מר שמואל אי מהימן ליה כבי תרי זיל אפקה ולא גער ביה מר שמואל על
טה שהעיד ביחידי■ ובם׳ הניזקין 1דף נ־ח נרסי׳ ההוא דאתא לקמיה דר׳ אמי א״ל ם־ת שכתבתי לפלוני אזכרות שלו לא כתבתים
לשמן■ ובניטין 1יף סיי־) דאמרה ליה בת רב חסדא לרבא ידענא בה בדד,יא אתתא דחשודא אשבועתא ולא נער בה י״ל הפרשת
איסורא שאני■ בשני מקומות האמינה תורה עד אחד בסוטה נדף ״ ]:שלא תשתה מים המדים ובעגלה ערופה שלא תערף 1ם־
חמד רבי .דף פיח ועיש בתו׳ בדיר סתיך! ובן מדבריהם בעדות אשר ,שיעיד לה שמת בעלה ואמרי׳ במיטה (דף ם־זו ובם׳ האשד ,שהלכה
מ־ף קיייז ובכמה מהומות שכ״ם שעד אחד מועיל אשר ,ופסול מועילים■ חוץ מעד אחד ד,מחייבו שבועה דאמר מר (בשבועות דף ם■
ובסי-ס -רפיה דהלכות עדות סבואר יותר) בל מקום שב׳ מחייבי׳ אותו ממון עד א מחייבו שבועה■ שנינו במכות [דף ה־ 1ע״ם שנים עדים
או על פי שלשה עדים אם עדות מתקיימת בב׳ למה פרט לך הכתוב נ׳ אלא להקיש נ׳ לבי מה נ׳ מזימין את השנים אח שנים
טזימין את הג׳ ומניין אפי׳ הן מאה ת״ל עדים■ רבי שמעון בן יוהי אומר מה שנים אין נהרגים עד שיזומו כולן■ אף שלשה אין
נהרגים עד שיזיטו בולן■ ומניין אפי׳ הן מ׳ היל עדים ר׳ עקיבא אומר לא בא שלישי להקל עליו אלא להחמיר עליו כחבריו פי׳
דלההל לא הוצרך ^זהרי כתוב בממום אחר והנה עד שהר העד עד שתשקר כל העדות כולה■ ואם ענש הכתוב למטפל לעוברי
אות פ״ד והכר מלוה סי׳ י״א אוח
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חושן המשפט סימן כו כז

דאין מוציאין עידו ולהני העלה על שלחנו סנדת הר״יף נשם יש פי
שאופד אן נונתו רצויה דנענין זה מיהא ק״יל נוותיה:
ואפשר דמה יתישג קצת פ׳ש פרן ננדק הנית דננר כתננו לעיל
דהלשון מנומנם אן לפ׳ז יש לפרש דנדיו דנונתו נפ״ש ופ'פ
פ׳ש שאין נ״ד מוציאין פפנו פה שקנל וכו' נס מ״ם נפתני דחופר
ננדדיס לא פשפע לי האי פירושא הכי הוי דפ״ש שאין נ׳ד פוציאין
ונו' דפוכח דדצה להשוותו לנדר דעלפא ונס פה שפירש נפתני' וכו'
דהא גהא תליא לא משפע לי האי פידושא דפתני' וא״נ נסתר נפי
הה שרצה להשוותו לנדר דעלפא דלא דפי דניון שאין פי' דפתני' הכי
יש לחלק נין זה לנדר דעלפא ונזה יתישג קצת לשון הנז' דימלוקה
ראשונה שאין נית דין פוציאין הניאה ולא נת 3עליה כלום אך נמ״ש
אפשר דנאופדו דלא פשפע לי פירושא דפתני' תשונה פוצאת נס
לפ״ש שאין ג״ד פוציאין שהשוה אותו לנדר דעלע' וזה מסינת פירושו
נמשנה והיה נהניח דאין פירושה דפתני' הכי פמילא קשיא פאי
דסנר דהוי כנדר דעלמא ננ״ל נדוחק:
ומ״ש עוד הרג גני יעק 3לחלק נין דנד פסוייס להדי עלי קדוניס
דנדיו לדנדי הדג מחנה אפרים אלא שהדג נני יעק 3פשוי
פלונתא נין הגאון והד״יף .ופה שדחה אחד זה מנח מה שפסק פדן
נדנדי הד׳ן דקאי אנודד וכו' אס ניוין הרג על דנדי מדן ננ״י סי'
דפ׳ח והיינו נדכתיננא נעניותין לעיל שנתי וראיתי דאין נ״נ הכרח
מדברי מרן ננ״י ואפשר לפרש דלא אפרה מדן אלא נחלק לנפות
לצדקה לפי שהוא אמוד .אך לאומד הרי עלי לא גילה דעתו אי ס״ל
כהר״ן כאשד ידאה הרואה דכא דנודר דקאי ננ״ת אנל אין נ״ד נופין
אותו אינם דנדי הישנ״א נמ״ש הדג נני יעקג דק הס דנרי רב הא־י
גאוי ודנרי הרשג״א הם נאמיד דלא נחתינן לנכסיה נמפויש נהד׳ן
שם והשתא פדן שנתב ננ׳י סי' רפ״ח דלדנרי הדפנ״ם שכתב יודדין
לנכסיו הסכים הד״ן פ' נערה רדלא כדמשמע מדנרי הדשנ״א שאין
יודדין לנכסיו ענ״ל אין מזה ראיה דסנד מרן כהד״ן גס נחלוקת
אופר הדי עלי דנ״ר מוציאין עמנו הנם דהר"ן השוה אותם:

אי3ו השתא נשנס הפצא ימצא מאןדלא ס״ל הכי נעד הר״יף פ״פ נראה
דניתן ליאמר נעד פרןדמחלק 3יןמעשיןלאופרהדיעלידננודד
כדי עלי ולא מסיימא מילתיה אין ג״ד מוציאין והיינו שהניא הנא תשונת
הר״יף הלזו דהוי כנודר הדי עלי דאין מוציאין לדעת הד״יף ונמ״ם
הרב נני יעקג והרג מחנה אפרים אלא דאין לשון פדן ננדק
הנית מתיש 3לפ״ז דמשם מונח דים לו נמנום נזה אף כי לא
פורש:
}
ומ״ש הרג נני יעק 3דמדן ננ"ה כת 3דמ״ש אין ג״ד מוציאין לא
נהידא וכיוין לכל מ״ש .כנד כתננו לשון מרן ננ״ה דלא
לא נהירא .ותו דלא שייך לשון לא נהידא נזה כיון דהוא
נת3
פלוגתא דדנוואתא והו״לל דלא קי״ל הכי .ופה שהקשה נסוף דאין
פניא הנא פחלקת וני׳ד נת 3בפשיטות .אין זה מן התיפא דכפה
זיפני אשכחן הכי נש״ע .ועדיין צריך להתישג ננל זה:
 TVישראל ועכו״ס שנאו לדין אם אתה יכול לזכותו בדיני ישראל
זכהו ואפור לו כך דיננו נדיני ענו״ם זכהו ואמוד לו כך דיניכם
נדיתא פ׳ הגזול נתדא ונתנה הרמנ׳ם פ״י דפלכים ועיין נתשונת
הר’מ איסרלאס סי' י״ע .כך כתג הרב כנ״הג הנה״ט אות י״ג
ועמ״ש עוד הדג כנ"הג סי׳ ק״ס הגהת ג״י אות ק׳א ועיין להרג
פ״פ ח״א ס״ט ולמהר״ח אלפאנדרי נפוצל מאם סי' נ״ו ועיין נש"ות
מהר״ר יחיאל נאסאן סי׳ ל״נ:

סי׳ כז
א המקלל אחד מישראל וכו' אבל עכו״ם מצוה לקללו דכתיב ושם
רשעים ונו' דינא דחיי לאוין רי״א:
 3הגהה .ואפי' מקלל עצמו .ילפינן לה מדנתיב השמד לך ושפוד
נפשך מאד ונתג הדי״טנא בחידושיו לשבועות נ״י וא״ת היאך היא
לוקה דהא דרשינן נפה עילי מהאי קרא שלא יעמוד נמקום סככה
ולא יאכל ולא ישתה דנרי׳ הרעים והו״ל לאו שבכללות שאין לוקין
עליו ולאו פילתא הוא דהא לא מיקרי לאו שבכללות כיון שכל
האזהרות מענין א' הם לשמור עצמו ולא הוי לאו שנכללות אלא
לא תאכלו על הדס שנדרש להדנה עניינים חלוקים:
ג נשם או נכינוי וכו' זהו דעת הדפצ״ם והספ"ג לאוין רי״א
וסיעתם .אנל הראנ״ד בהשגות כתג דאינו לוקה אלא נשם
הפיוחד וכן מוכח מדברי רש״י בשנועו' דף נ״א אהכיא דאמרינן
חון פנשנע ומפר ומקלל מנידו נשם פירש״י נשם המיוחד וכן פירש
דגפ״ה פ״ק דתפורה בפירושיו נ״י פקלל חנידו נשם המפורש.
והנה היאנ״ד נתב דהכי איתא נירושלפי ומדן נכ״מ הניא הידושלפי
וכתב דפשטו משפע כהדמנ"ם ונדחק לפרשו כדעת הראנ״ד .וראיתי
להרג פר"ח נמים חיים בנימוקיו שכתג וז״ל לא כירן הדאנ״ד על
הירושלמי הזה שזה פירושו פשוט נפ״ש הנ״מ אלא על פאי דאיתא
התם דקללס בכינוי ד״מ מחייב וחכמים פוטדין ופהכא דייק הדאנ״ד
דנעינן שם המיוחד עכ״ל ולא זכיתי להבין דנדיו דהא דמייתי
מהירושלמי קללם בכינוי וכו' הוא משנה ערוכה בסנהדרין דף ס״ו
לעכון קללת אב ואם והתם יליף לה מקרא בנקבו שם פה ת״ל
שם לימד על מקלל אביו ואמו שאינו חייג עד שיקללם בשם וכן
5סק הדפנ״ם פ׳ה דפפדיס כרבנן דאינו חייג סקילה עד שיקללם

יוסף

נח

נשם משמות המיוחדין .ונס נשנועות דף ל״ה תנן הפקלל אניו
ואפו נכלן חייג דנדי ר״פ וחכמים פוטדין .ונתר הכי תנן הפקלל
עצמו וחנירו ננלן עונד נל״ת .ואפרו נש״ס דף ל״ו והמקלל עצפו
וכו׳ א״ר ינאי ודנרי הכל ופירש׳י דלא תיפא הואיל וקרא ננקנו
שם יתירה תנהו ענין לרנות אף המקלל עצמו ותנידו אלא דוקא
קאפד ר' פנחס לרנות מקלל אביו שהוא בסקילה כמנדך אנל
מקלל עצמו וחנידו דלאו נעלמא הוא לא תילף מהנא ומאח' שנן
נמצא דנפקלל אניו נס הרמנ״ם פודה דנעין שם המיוחד לחיוג
סקילה .ונהדיא אמדו נש״ם דננקנו שם דיליף מיניה שם המיוחד
אינו אלא למקלל אניו דוקא אבל מקלל עצמו וחנידו אינו נכלל
נזה .וא״כ פה יוכיח הונח הרג פר״ח פהא דקללם נכינוי דחנמיס
פוטרין דקאי לאב ואם למקלל חנידו .ותו דזה משנה שלימה ואמאי
הראנ׳ד פייתי הירושלמי:
הן אמת דלשון הירושלמי הלז צריך ניאור והכי אתמר ר׳ יוחנן נשם
ינאי כפתניתא ואית דמרין ר' אנהו נשם ר' יוחנן כיני מתניתא
ר״פ מחייג וד' יודה פוטר ר׳'פ כדעתיה דתנינן תמן קללם בכינוי

ר'פ מחייג וחכמים פוטרין וצריך לדעת אהיכא קאי .ותו פה
הלשון אופרת ד'מ כדעתיה וכו' .ותו הא דקאמר דתנינן תפן וכו'
אמאי אצטריך לאתויי משנת סנהדרין והלא הכא נשנועות תנינן לה
נמשנתינו כפש"ל .ולכאורה אפשר לפרש דהידושלמי קאי אחלוקת
מקלל אניו וכו׳ וקאפר דר' יוחנן נשם ד' ינאי גייס כמתניתא פי'
כנסחא דקמן דפליני נה ר״מ ורננן ור׳ אבהו נשם ר׳ יוחנן גייס
ר״מ וד׳ יהודה אלא שננסחת הפשנה שבירושלמי נדים המקלל
אניו ואמו חייב דנדי ר״מ וכו' ול״ג נכלן גחלוקה זו ומשו׳ה קאמר
ר'מ כדעתיה וכו' והניא משנת סנהדרין דשם נאמד נהדיא קללס
נכינוי ד״מ וכו' וא״כ הכא נפי אקללם בכינוי קאי אף דלא קאמר
נכלן וסמיך אמאי דקתני נמ^לל דנסעוך:
אמנם אפשר לפרש הירושלמי נאופן אחר והן קדם אציע את
הפשנה פס שלהי פ׳ שנועת העדות אל יכך ויברכך יייטג
לך ד״מ מחייב וחכמים פוטדין ופריך 3נמ׳ והא לית ליה לד״מ
מכלל לאו אתה שופע הן ני לית ליה נמפונא אנל נאיסודא אית
ליה הרי סוטה דאיסודא ונו' אלא איפוך אפי' נאיסירא לית ליה
מתקיף לה דנינא ונאיסורא לית ליה אלא פעתה שתויי יין וכו׳
אלא לעולם לא תיפוך ני לית ליה נפמונא נאיסודא אית ליה ונו׳
ודש"י דחה גירסא זו דא"נ לר״ע שנועה דמתניתין איסודא נדידתא
וכו' ואי דננן פטרי לה לית להו מכלל לאו וכו׳ אפי׳ נאיסודא
גרידתא א״ב פתויי יין דנמיתה לרבנן מנ׳ל והתוס' תירצו וז״ל
ונראה לתרן דהא דפטרי משוס דנעינן שם המיוחד ואינהו אאלהיס
קאי אענ״ג דכנר איפליגו איייי דתנא ד״מ מחייב תנא נמי וחכמים
פוטרים ענ״ל ודנדיהס קשים לשמוע וכאשר הקשה מהר״ג אנני׳ל

בחידושיו ואסקינהו נקשיא ע״ש:
3רם הדג מידושי הלנות נא אל הי"שוג וז״ל וי״ל נזה ונו' דלית
ליה לתלמודא הא דקאמד ד' ינאי לעיל נני מקלל עצמו
וחנידו ודנרי הכל אלא לר' מנחם גר יוסי קרא יתידא אתא לרנות כל
הפקללין אפי' עצמו וחנירו נפי אינו אלא נשם וחכמים דפליגו
ופוטרין בכינוי נמתני' במקלל אניו ה״נ דפוטדין גני מקלל עצפו
וחגורו דההוא קרא יתירה לכל הפקללין אפי׳ דאינו חייג אלא נשם
וז׳ש התום' אע״ג דננר איפליגו דהיינו ברישא גני מקלל אניו וסמכו
חכמים עצמם גני מקלל עצמו וחנירו אפאי דפליני כנר נני מקלל
ן אביו א״נ לא ה״ל לאפלוני נמי בני אלה ומקלל דעדות דה״ל למסמך
ן אמאי דפליני נדישא וע״ז תירצו דפטודא דחנמיס לא הוה אצטריך
לפתני ונו' אע״נ דנעלמא נעי תנאי כפול גני ממונא הנא איסודא
נדידתא הוא לנני עדים ולא נעי תנאי כפול אלא פכלל לאו אתה
שומע הן עכ׳ל והנס שהענין דחוק ודנרי התוספות סתומים ונפרט
נפ"ש אענ״ב דכנר איפלינו וכו׳ מ״מ לכאור' נראין דברי הרב חידושי
הלכות פוכרחים נשיטת התום׳:
,
ולפי שיטה זו צ״ל נמי דהא דאמרינן התם פ׳ שנועת העדות דף
ל״ה ע״ג אמאי דתנן ננל הנינויין הדי אלו חייניס ודפינהו
וכו' נאמר כאן אלה וכו׳ מה להלן נשם אף כאן נשם אמר אניי
ל״ק הא ד׳ מנינא נד אידי הא רבנן וכו' ונמצא דאוקימנא למתני'
דנכינויין יזיינין אליבא דרננן זהו אי אמרינן דהמקלל עצמו וחנידו
נכלן דנרי הכל היא כר' ינאי אנל לפוס הך שינוייא דמשני הש״ב
נשילהי פרקין דדננן פליני ופוטרין בכינוי ה״ה נמי דדישא דתנן
נכל הכינויים הדי אלו חיינין ד״מ היא .וכפ״ז יש מקום לומר דרבנן
נמי אית להו נ׳ם דאלה אלה נהך נדיתא ואתיא כרננן ותו לא
צריננא לאוקמא כד׳ חנינא נד אידי .וצ״ל לפ׳ז דהא דאמרינן
דננקנו שם אתא לרנוח כל הפקללין כפ׳ש הרב חידושי הלכות
אג"ש דאלה אלה סמכינן .וכיוצא נזה דאיתי נשיטה נ״י נסונייאזו
שכתב וז׳ל ד׳ חנינא נד אידי אומד הואיל ואמדה תודה השבע
וכו' לא תיקשי לך אלה לפה לי דהא נפקא לן מהשבע ואל תשבע
וכו' משוס דאאלה אלה קסמיך דאי לאו נ״ש דאלה אלה מהשבע
ואל תשגע עכ"ל השיטה נ״י הנז' והיא מאחד מהראשניס נ״ן.
וה׳ה נפי לפי שיטה הנז' דאי לאו נ״ש לא הוה דרשינן מנקנו שם
דק למקלל אביו אנל השתא דאית לן נ״ש אמדינן דאתא לינות
כל הפקללין .ואי מהנ״ש לחוד ה״א דאיש כי יקלל אלהיו אתא
לדגות אפי' נכינוי כר׳׳פ ולא נעינן שם המיוחד ופינה הוה ילפיכן
למקלל
״29

ברכי

חושן המשפט סימן כז

למקלל אביו להני אצטריך בנקבו שם ללמד על מקלל אביו שהיא
3שם המיוחד ומינה דנם 3מ3רן 3עינן שס המיוחד ואיש ני יקלל
אלהיו ליעד על הניכויים 3אזהדה:
וממוצא דני תנוח דעתינו נפה שהקשה הר׳ן להראנ׳ד שם בביאורו
וגמידושיו וז׳ל הדאב׳ד סו3ד דגעדות צעינן שם משוס
דילסינן אלה אלה מסוטה ונפקדון געי משום דנפדינן תחטא
תחטא מעדות אבל 3ש3ועת ביטוי וכו' אלו הן דבריו והן תמה
דנ׳ש דאלה אלה לד' מנינא גד אידי אית ליה לרבנן לית להו
עכ*ל והרב לחם משנה פ״ב דש3ועות נדחק בזה ונת 3דפ״ש הדאנ׳ד
שם גהשנו' ילפינן אלה לאו נ׳ש עפש קאפד אלא בלרי פילתא ונו׳
עש*נ ומלשון הדשג״א בחידושיו ריש כדרים ופתשובת מהר״ס דיקאנטי
סי' ד״ן משם הדאב״ד מונח דנ״ש ממש קאפר .והרב מהד׳י ננון
3ספדו ק פ״ר הנדפס מחדש תידן דפ"ש הדאב״ד שם לא מצינו שם
אלא בעדות ופקדק ונו' כונתו דלא מצינו שוס תנא אפי' ד״ח גר
אידי דבעי שם מן השפות וכו׳ אבל בעלמא לינא שוס תנא דס״ל

דנעינן שם או כינוי ונו׳ ע״ש:
,
ועל פי תירוצו ניחא לי מאי דקשיא לי דמדבדי הראג״ד בהשנות
הכז' ופע״ש 3שפו הדשב״א והרץ נראה דנעדות ופקדון בעינן
שם ואלו פהו״ס מדיקאנטי נתשו' הנז׳ כת' וז״ל והדאב׳ד אומד
דלא בעינן הזנדת שם או כינוי רק בשלשה שבועות שבועת סוטה
ושבועת העדות ושבועת הפקדון דהני תרתי ילפי בנ״ש משבועת
סוטה ענ׳ל הרי דכתב דנינוי פהני • גים עפ*י עה שתיין הרב
הנז׳ דכונת הדאב״ד דלינא שוס תנא דבעי שם וכו' אלא בשבועת
העדות ונו׳ ניחא דלדידן בניכוי סני ומשו׳ה נתב פהד״ם ריקאנטי
בשם הראב׳ד דבג' שבועות בעינן הזכרת שם או כינוי לפר נדאית
ליה ולפנדא״ל דלדידן בעדות ופקדון בכינוי סגי:

"

אמנם הענין דחוק בהשנת הדאב״ד לפרש דלר׳ח גד אידי קאפר
נמו שפירש הרב הנז' ותו דזהו במונח שדברי הדאג׳ד שנתב
הד׳ן אינם אלא מההשגות אז יכולנו לפרש נפ״ש הרב הנז' .אבל
מודעת זו דהדאב״ד כביד מצאה ידו בחידושיו וחיבוריו ותשובותיו
ומאחד דהד״ן העד העיד גנו דהני סבר הדאב׳ד ודאי שכן נתבדר
לו עס׳ש הדאב״ד במקום אחר .ותו דמדבדי הדשב׳א בחי' נדרים
הנז' משמע דדברי הראג״ד נאמרו בדרך קושיא ותידון ואין עיקר
דבריו בהשגות .הן אמת שבדברי הדשנ׳א גקושיתו ותידון הראנ״ד
 ,שהביא הנה מקום לפרש ע״ד שפירש הרב הנז':
ואילם על פי שיטת התוס' ונדתרנפה הרג חידושי הלכות ממילא
רווחא קושית הר״ן על הראב׳ד הנז׳ דהן נ״ש אינה אלא
לר׳ח בד אידי דהנם דהני אתער בש׳ם מ*פ לפום האי שינוייא
דשילהי פרקין לא קיימא הא ותהי להפן דהא דתנן בכל הכיכויין
הדי אלו חייגין הן דברי ר״מ ורבנן פליני עליה דבעיכן שם המיוחד
ואית להו ג״ש וככל אשד דיברנו .ואל תשיבני פדאפרינן בשבועות
דף ל״ח ע״ג דשבועת הדיינים לר׳ חנינא גד אידי בעי שם המיוחד
ולרבנן נכנוי ופסקו הפוסקים דבכיכוי סגי וכן פסק הרמב״ס פי׳א
דשבועות והדאב׳ד לא השיג עליו ומונח דהני ס׳ל .ולפי שיטה
הנז' דהשתא רבנן נמי להו נ׳ש יס׳ל נד״ח נד אידי א״כ הו״ל
להדאב״ד לפסוק נס בשבועת הדיינים דליבעי שם המיוחד כעדות
ופקדון וכיוצא ואלו אנן חזינן להדאב״ד פסני׳ם הולך להרמב״ס

דשבועת הדיינים בכינוי סגי:
א״כא למימר דנם לשיטה הנז׳ רבנן פליגי בהא אר״ח בד אידי
לחוד דאלו לרבנן דאית להו ג׳ש וילפי מקיא דנקבו שם
ס״ל דשבועת הדיינים סגי אף בכינוי משוס דהנ׳ש לעדות ופקדון
אהנאי ולא לשביעה אחרת ופיהו אהני נמי דמרגינן מקלל מבידו
מקרא דנקבו שם נמש״ל אך שבועת הדיינים לא משפע לרבנן דתיהוי
נשם .אן ד״ח בד אידי ס״ל דהואיל ואמדה תודה השבע ואל תשבע
קלל ואל תקלל מה השבע נשם אף לא תשבע בשם ונו' ואף לפירוש
ר״ח שכתב הרי"טבא בחידושיו כ׳י והביאו הר׳ן בחידושיו דהשגע היינו
שבועת סוטה ילפינן השבע דשבועת ה' תהיה בין שניהם מהשבע
דשנועת סוטה משא׳כ לרבנן דלא ילפינן ילפותא זו שבועת הדיינים
בכינוי והיינו דאפרי' דף ל״ח דדוקא לר״ח בר אידי געי שם המיוחד
ולרבנן בכינוי:
ומעתה אלכה ואשובה לדברי הירושלמי דאתאן עלה ני עפ״י דברי
התוס׳ לפי מה שפירשם הרב חידושי הלנות נפש״ל אפשר
לומר דהירושלמי קאי אסיפא דתנן אל יכן ויברכו וייטיב לן ר'מ
מחייב וחכמים פוטדין וקאמר דד' אבהו בשם ד' יוחנן אמד כן היא
פתניתא ר*מ מחייב וד׳ יהודה פוטר דהוה נדים ד' יהודה במקום
חכמים וכן הוא ננסחת המשנה שבירושלמי והשתא ני היכי דלא נימא
דפליגי ר״פ ורבנן אי מכלל הן אתה שומע לאו או לא משום דאי
אמרת הכי ק' על ר' יהורה פשתייי יין ותו דרבנן פליגי אר״פ בתנאי
כפול וס״ל דאפי' ממוכא אפדינן מכלל הן וכו' והנא דהוא איס ודא נדידתא
דמודה ד״« איך פטר ד' יהודה להני ר' יוחנן השמיענו בדברות שתים
דטעסייהו דרבנן משים דנעו שם המיוחד אבל לאו דלית להו מכלל
הן וכוי והס דברי התוספות והיינו דלימדנו להועיל ר' יוחנן ואמר
ר'מ כדעתיה וד' יהודה נדעתיה דתנינן קללם בכינוי וכו' כלומר
דהא בהא תליא וילפינן מנקבו שם לרבות נס מקלל חנירו ומקלל
דעדות וה״ט די' יהודה דפטד משוס דבעי שם המיוחד ובהכי תו
לק״מ והקדימו בירושלמי לפרש סיפא דמתני׳ משום דבהא תליא פידושא

דדישא דתק בכל הכינויים הדי אלו חייבים דהוה ס״ד דהוי דברי
הכל נדר׳ יצאי דתלפודין אפטול הנין קדים ואמדה דטעפא דד'
יהודה דפטר משוס דנעי שם וממילא אתה הדאת לרעת דהא
דדישא דבכל הכינויים חיינין ר״פ היא וכמש׳ל .והדר מפרש בירושלמי
על סדר המשנה המקלל עצמו וחגירו מהו ללקות והיינו בכינוי
דעלה קאי ולד׳ע אבל לרבנן לא לקי אלא נשם המיוחד והדד
מפרש בירושלמי' וקאפד ר' ייסא בשם ר' יוחנן ד״ע היא דאפד
ממשמע לאו אתה שופע הן אל יככה וכו' דמאי דקאפר ברישא
ד׳־מ כדעתיה וד״י כדעתיה וכו' איצטרינא ליה לאקדופי לפרושי
רישא נדאמדן .והא דד' ייסא דלא שייך לרישא דפתני׳ נטייה לבסוף.
וכוונת ד' ייסא גשם ר' יוחנן היינו לאפוקי דלא תיפוך וניתני ר״מ
פוטר מכח מאי דאקשינן בבבלי דשמעינן לי״פ רבעי תנאי נפול
להכי קאפר ד״פ היא כלומר לא תיפוך והכא סבי כלל לאו אתה
שופע הן כלומר דהוי פילתא דאיסורא:

יאותה שאמדו בירושלמי פ׳ האומד בכל אתר איה ליה לד׳ע
מכלל לאו אתה שומע הן וכו' הרבה פירושים נאמדו בו.
והתוס׳ בגיטין דף ע"ה בשם ה״ד אלחנן והרא״ש פרק יש נוחלין
גיסי איפנא וד׳ת מפרשה לאיסורן והאחרונים האריכו למעני״תס
ועיין בספר קמ׳ד ריש פ״ו דנירושין ולא ע״ט האסף:
״
א״נ אפשר לפרש הירושלמי עפ״י שיטה הנז' קצת באופן אחר
דהידושלמי קאי אדישא דמתני' דקתני בכל הכינויים הרי אלו
חייבים ועלה קאמר ר׳ יוחנן בשם ר׳ ינאי נפתניתא פי׳ דרבי יוחנן
נשם ר׳ ינאי הוה מפרש למשנתנו כמות שהיא נפשט' דמונח פינה
דהא דקתני דגכל הכינויים הדי אלו חייבים היא דברי הכל ולא
פליגי ר’פ ורבנן אלא במקלל ומקלל אביו אך בשבועת העדות ומקלל
מגידו נ״ע מודו דאפי׳ בכינוי לרבנן וכדמונח פפשטא דפתני' דתני
לחלוקת עדות ומקלל מבירו סתפא וזהו כמתניתא כלומר כפשטה
דמתני׳ והיינו פאי דקאפד ר' ינאי נופיה בבבלי על מקלל מגירו
ודברי הכל נמש״ל ונמצאו דברי ד׳ ינאי דירושלמי ובבלי שפה אחת
והיו לאחדים .וישובא דפתני' בפלוגתא דאל יכך לד' ינאי תפתי באחד
מן התירוצים שכתבו ז״ל ור' אבהו גשם ר' יוחנן פליג על זה וקאפד
כן היא מתניתא ד״מ מחייב וי׳ יהודה פוטר כלומר לאו דניים
נידסא אחרת בהא רק דאינהו הוי נרסי בסיפא נגי אל יכך ר' יהודה
פוטר נמו שהוא בירושלמי והשתא קאפד דאף דקתכי לה סתפא
בכל הכינויים חייבים עיקרן של דברים דהיא סברת ר'פ דפחייב
אך ר׳ יהודה פוטר כי היני דפליני בסיפא אל גבי יכך דטעפא
דד' יהודה דפוטר הוי משוס דנעי שם המיוחד כשיטת התוספות
ונפש״ל והיינו משוס דד'פ כדעתיה ונו' דתנינן וכו' וני היכי דפליני
במקלל אביו הכי נמי פליגי בדשא דבכל הכינויים חייבים ובסיפא
נני אל יכך ונו׳ ונמש״ל ננ״ל לכאורה לפרש כירושלמי ע״פ שיטת
התום' הנז׳:
אמור מעתה דלפי מה שפירשנו בירושלמי נמצא דרבנן נעו במקלל
חנירו דליהוי בשם המיוחד ואתי גמסקנא דבגלי דאסיק לא
תיפוך וכשיטת התום' .ונזה נוחים דברי הדאנ׳י שנתב בהשגות
דבעינן שם המיוחד והכי איתא בירושלמי .והגס דפידוש הירושלמי
דקאמד בתר הכי מהו להלקות מבריא וכו' אפר ר' יוסי ונו' והדי
וכי' הפי׳ הנכון נמ״ש מק גנ*פ פ*פ כל כך שקלא וטריא למשנתנו
דתנן המקלל עצמו וחבידו בכלן עובר בלאו אמנם ד״ס היא ורבנן
פליגי ופטרי בדבר האמור:
"
1פ״מ בפנס הראיתי פנים להוכיח פהך ירושלמי כהדאג״ד אף
שפי' הירושלמי דפייתי פדן הוי כאשד פי' פדן כמדובר ענ״ז
ודאי אין לומד דהדב פד״ח ניוין לנל זה .ודבריו לכאורה קשים

בעיני:
ושבתי אני ואראה דפלבד דאעיקדא שיטת התום' זו היא שקשה
והיא דחוקה .תו ק״ק דאי הירושלמי הנז' נך פירושו אמאי
לא נסתייעו התום' ממנו והוא יסוד מוסד לשיטתם .ואם אפרנו
דהדאב״ד איהו מפרש הירושלמי הכי .הנה לא דיינו כשנפרש הירוש׳
הכי לפסק הלנה דק כאמור דנם הבבלי מסיק הכי בשילהי פרקין
וקאמר לא תיפוך ונו' וכשיטת התום׳ .וזאת מצאנו בשיטת שבועות
להדאב׳ד כ׳י דנדיס ננירסת רש״י איפוך וד״מ פוטר דלית ליה מכלל
לאו וסוטה ועדים איסורא דאית ביה מפונא• ומאחד שנן אף ינימא
דפי' הירושלמי הנז' נמו שפירשנו בעניותנו מ״ע הלפודא דידן פליג
דמייתי דר' ינאי דקאמד ודברי הכל ואין מולק עליו ומה נם דמתני'
הני פונחא כאמור .וא״כ איי לומד דפ״שהראב״ד והכי איתא בירושלמי
הוא על הירושלמי הנז' כמבואר:
אמנם הדבר גדור שכונת הדאנ׳ד על הידוש׳ דפייתי מק וכבד
הרב בני שמואל נלה סודו דהדאג״ד לא הוה נדים בירושלמי
ננידסתנו אלא הוה נרים ננייסת הדי״ף והדא״ש בירושלמי דהוו
גיסי מהו ללקו' חבריא אמדי אינו לוקה אמד ד' יוסי משום דהו׳ל
לאו שאין בה מעשה ונתב הרי״ף על זה וחזינן לגאון דאפר לוקה'
דאמרי' אמד ד׳ יוחנן משום ר׳י הנלילי וכו' ומקלל סבידו בשם וכתב
הרב בני שמואל ח״ל הנה הפי' הנכון בדברי הראב״ד דמאי דגעי
בירושלמי מהו ללקות לאו אמקלל גשם המיוחד בעי דבשם המיוחד
פשיטא דלקי וכו' וה״ט דאמדי' בדיש תמורה המקלל חגירו בשם
פנ׳ל וכו׳ אם לא תשמור ונו׳ ופידש׳י עד ליראה את ה' אלהיך ונו'
הדי מלשון הנמרא נראה כדעת הדאנ״ד מקרא דכתיב ליראה את
ה'

ברכי

חושן המשפט סימן בז

ה׳ הנננד והנורא דזה אינו אלא שם המיוחד ועוד שחוזר ומפרש
את ה׳ אלהין ונוי ר׳ל שם המיוחד ועוד דנקט מקלל חגירו נשם
נראה שר״ל שם המיוחד ונל זה נלמד מהאי דמייתי פרק שנועת
העדוח וכו׳ ורמינהו יחן ה' אותן לאלה ונו׳ מה להלן גשם וכו'
נראה דנשם דוקא שריל שם המיוחד ונו' ה*נ דכתיג את ה׳ אלהין
וקאמד מקלל מצירו נשם ד׳ל שם המיוסד ולא ידעתי אין הבצק
והרמצ״ס יתקנו זה עכ׳ל:

1מ״ש צדעת הראנ״ד הוא אמת וצדק וכן דאיתי שנתג הראנ׳ד
נהשנותיו להרי׳ף צשצועות הוצאו נם' תפיס דעים סימן
רל״ז ועל לשון הדי״ף הנז' שנתג דנדי הירושלמי ודצרי הנאון כתג
וז׳ל אני אקיים דצדי הגאון דהא דאפדי׳ חון מנשנע ומפר ומקלל
חצירו נשם דוקא צשם המיוחד צלצד כרנתיג קרא והפלא ה' וכו'
ליראה את ה׳ הנכנד והנורא את ה׳ אלהין דפהאי קרא נפקא לן
מלקות למקלל חצירו צשס ונתיג ציה את ה׳ אלהין אצל ננינויין
אע״נ דעוצר צל״ת לא לקי וכן הלנתא ענ ל הראצ״ד:
 piמתצאר פמ״ס הדאצ׳ד והרשצ״א צחידושי פציעא דף צ׳ נצי
חסמה נקול הוצאו דנדיהם נשיטה מקוצצת שם דהוו נדסי
צירושלפי ננידסת הדי״ף והרא׳ש וכונת הירושלמי דאין לוקה המקלל
חצירו צכינוי נאשר עי׳ן הקוד״א צעיניו ידאה .באופן שדצדי הרצ
צני שמואל צדעת הראצ״ו צדקו יחדיו הן מ״ש צגירסת הירושלמי
וצפירושו ומה שפי׳ צפאפר מקלל חצירו צשס ופה שדקדק מההיא
דתמורה והראצ״ד כתג נדנדיו ממש כמנואר ונאפת שהדנר קשה על
מרן שנדחק צפי' הירושלמי לדעת הראנ׳ד ולא זני פדנדי הדי״ף
והראיס הנז':
ולא אכחד דלפום דיהטא עדיין צרינין אנו למודע״י נדעת הדאצ״ד
שהנה נתצ צההיא דהפועליס דחספה בקול הציאו שם נשיטה
מקוצצת וז״ל ק׳ל הא דאר״י משוס ד׳י הגלילי כל ל״ת וכו׳ חון
מנשצע וממר ומקלל חצירו וכיון דא״ר יוחנן עקימת שפתים הוייא
מעשה נשצע וממד נפי הרי ים צהן עקימת שפתים וי״ל דההיא
משום ד״י הגלילי הוא דא׳ל ר' יוחנן דס״ל דעקינת שפתים לא הוי
מעשה אצל לד׳י נופיה הנך לאו שים צו מעשה נינהו ענ״ל ונתג
עוד וז״ל מעתה מים צירושלפי צפם׳ שצועות נענין המקלל עצמו
ומנירו ננלן עוצר צל׳ת הא ללקות אינו לוקה משום דה׳ל לאו
שאין נו פעשה הנה לר״י לאו שים צו מעשה הוא ואפי' צכינויין נפי
לוקה ענ״ל ופאחר שהוא סונר דלר׳י אפי' צכינויין לוקה אין פסק
הנא נהשנות דאינו לוקה אלא על שם המיוחד כידושלפי .ואין לומד
דלא פסק נד' יוחנן אלא נההיא דר׳ יוסי הגלילי דפקלל חצירו נשם
דרקא ונפ׳ם צהשגותיו להרי״ף הנז׳ משום דחזינן דתלפודא דידן מייתי
לה צכמה דונתי והירושלמי אתי נוותיה .דא*כ חסמה צקול אינו
לוקה דעקיפת שפתים לא הוי מעשה לדעת הדאצ״ד דפסק נהא
נד״ל נגד ר' יוחנן וזה אינו דמלנד דכל הפוסקים פסקו נר' יוחנן
נס הראצ״ד עצמו הכי פסק כמו שנראה פמ׳ש הרג הנפקי שם נשם
הראצ״ד ותמה שלא השיג על הרפנים פי׳ג דשכירות דאמאי פסק
דלוקה והן לו יהי דאינו כ'כ השנה דרצים אשר אתנו ס״ל דהלנה
כר״י מ״מ הו״ל לכתת דעתו שהוא פוסק דלא כר׳י אלא מוכח דגם
הוא נהסנפה עלה לפסוק כר“י דעקיפת שפתים הוי מעשה וא״נ
לשיטתו הו׳ל לפסוק דמקלל ננינוי לוקה כדעת ר' יוחנן .ותו קצת
קשה דה׳־פצ׳ים פ״ק דתמודה ופי׳ח דסנהדרין כתג כל לאו שאץ נו
פעשה אין לוקין עליו חון מנשצע וממד ומקלל חצירו נשם והו׳ל
להדאצ׳ד להשיג עליו דזהו סצרת ד״י הגלילי ילא קי׳ל הכי אלא
נד' יוחנן דידיה דעקימת שפתים הוייא מעשה:
ואפשר לומר דלעולם הראנ״ד פוסק נד״י הגלילי דעקימת שפתים
לא הוייא מעשה וטעמו משום דמשמע מתלמודא דידן
דהני הלכתא מצפייתי לה נכפה דוכתי ושקיל וטדי נה ונס נירוש'
הכי משפע דאסיק דמקלל ננינוי לא לקי וכמש"ל • ומ״פ מספה
צקול לוקה ולא מטעמא דר׳י דעקימת שפתיו הוי מעשה רק
משום דנדיצורו עניד מעשה ונפ׳ש נריש תמורה דאפדי' לא תתני
ממד משום דצדיצורו עניד מעשה וה״נ נחסמה נקול צדיצורו עציד
מעשה וה"ט דאותניה ד״י לר״ל מנופי אף דצדינורו עציר מעשה
משום דחסיפה צקול נמי כה״ג ונפ׳ש הראצ׳ד הניאו נשיטה מקוצצת
שם:
1מ  0משמע ליה להראנ״ד דר' יוחנן דקאפר דחסמה צקול חייג
משום דעקימת שפתים הוי מעשה כוונתו אף דלא אתי לידי
מעשה דאין כאן מעשה אלא עקימת שפתיו ולאו משום דצדינודו
עניד מעשה נגע צה אלא דס״ל דעקיפת שפתיו הוי מעשה וכפ״ז
אף דלא עגיד מעשה נדיצודו ופשו״ה אצטויך לומד דההיא דחון
מנשבע יכו׳ ד״י הגלילי היא וליה לא ס״ל משוס דלשון עקיפת
שפתים ונו' משמע ליה להדאנ״ד דאין כאן מעשה אלא עקימת
שפתיו דאי טעמיה דר״י נההיא דצדיצורו עניד מעשה הכי הול״ל
ונדקאמד צדים תמורה ולא למיתלי צעקימת שפתיו .ונהכי מתדצהא
דוקייא דדייק עליה דהראצ״ד הדשצ״א הניאו נשיטה מקוצצת שם
דהול״ל לא תתני חדא מהני ואס לר' יוסי קאפר ומשום דפמד
אתי לידי מעשה א'נ תו ל׳ק לד״י מהנך דדיי עקימת פה דאית
ציה מעשה קאמר ע״ש וצמאי דנתנינן צעניותין אפשר לישג דלישנא
דעקיפת שפתים דנקט ד״י קסיתיה להדאנ״ד כפדוצר .ומאחר שנן
שפיר פסק הראצ״ד דפקלל חצירו נשם המיוחד דוקא לקי ולא ככינוי
Tom. IV.

יוסף

נט

כירושלמי ודיי הגלילי נמו שנאמד כן נראה לפק׳ר לפום ריהטא
דלעפוד היטג צפרטי עקיפת שפתים צרצרי הראשונים והאחרונים
לא ע״ט האסף .ועיין פ׳ם הדג הנפקי ודוק נדצריו:
אכתי פש נצן משום יתוצי דעתא דהנאון והרי״ף והיפנים והראיס
דסנדי דפקלל חצירו צנינוי לוקה ני הרג צני שמואל צנה
עליהם דייק כפש״ל• גם צסיף ס' מעיל שמואל נהנהות הרפנ׳ם

תמה דגם׳ המצוות לאוין  f'z,כתג נתנאי שיקלל נשם ונו' שפי
שקלל חצירו נשם עוצר צלאו חה כדנרי הירושלמי שהשיג הראצ״ד
ענ׳ל ולפי דעתו הו״ל להקשות נפי דנן הוא לשון התלמוד ,מקלל
חצירו צשס ונפו שהקשה פהרש׳ח נס הו׳ל להניא םנ״נ הדמצ׳ם
צפי׳ המשנה נפנות וצשנועות ותמורה ונם נחינור נתצ כן פ״א
דתפורה ופי׳ח דסנהדדין וכן פי׳ט דסנהדרין נפנין הלוקק נתצ
מקלל חצירו נשם:
ואפשר לישצ דאע׳נדפקלל חצירו צשס ילפינן ליה נרים תפורה
פדנתיצ אס לא תשמור וכו' ליראה את השם הנננד והנורא
הזה את ה׳ אלהיך ומשמע שם המיוחד דוקא נמים הראנ״ד והינ
נני שמואל ינמש״ל .מ'מ התם צרים תפורה פריך עלה ואימא למוציא
ש״ש לנטלה וכו' לא פצית אמדת דכתיג לא תקלל חרם ואאיג לקלל
חצירו אזהרתיה מהנא ונו' וסיל להנאון והרפצ״ם וסיעתם דנית
דהאזהדה היא לא תקלל חרש ומשנה שליפה שנינו המקלל עצמו
וחצירו צנלן עוצר צל״ת אם כן פסתצדא דהעונש נפי נם צפקלל
צנינוי דפסתפא האזהרה והעונש ני הדדי נינהו ומאחר דאזהרה
שפענו גם צנינוי נם העונש נפי למקלל צנינו נ*נ:
ובהא ניחא פ׳ם הרפצ׳ם פ׳א דתפורה מפי השמועה למדו שנשנע
וממד ומקלל מצירו צשס ונו׳ ודקדק הדג יבין שפועה דף
ע׳ח ע״א דצנשצע ומקלל דפייתי ראיה מקראי פאי קאפד מפי
השמועה למדו ולפי דרכינו למדנו לישג סלוקת מקלל דנהי חליף
מקרא דאם לא תשמור וכו' מ'פ אי מקרא לצד הו״א מקלל נשם
המיוחד לצד אצל מפי השמועה למדו דלא תקלל חרם הוא אזהרה
אפי' צנינוי ונפ׳ז אפרי' דלוקה נס צנינוי וזהו מפי השמועה דפקדא
לא נמרי'אלא צשם המיוחד:
ומה שהקשה עוד הדג צני שמואל דמפ׳ש מקלל חצירו נשם משמע
שם המיוחד והקשה כיוצא צזה צס' תעיל שמואל דהרמנ״ם
גופיה כתג נסי המצוות צתנאי שיקלל צשם ונו' אפשר לישצ דפשפע
להו להרמצ״ם וסיעתו דמקלל חצירו צשם דקאמר היינו כל פין שם
ואפי' כינוי וזה פשוט שנן הנינו הגאון והרפנ״ס דהא הגאון פכח
זה פסק דלא כירושלמי ופייתי ראיה לדנריו מהא דר״י הגלילי דקאפר
מקלל חצירו צשם נם הדמנ׳ם פסק דאפי׳ צנינוי ואיהו עייתי הן
מימרא דפקלל חצירו נשם .ומוכרח דהנינו דהא דקאמד נשם פירושו
אפי' צננוי .ואין זה דצד רחוק שהיי הרא״ש פרק שצועת העדות כתג
וז׳ל ופהנא שפעי' דצעינן אחד פן הנינויין נאלה וצשצועה דנתיג
אשר השציעו נאלהים ונתיצ נפי לא תשצעו נשמי לשקר ומללת את
שם אלהין אלמא שאין מוזהר אלא שלא ישנע צשס והא דלא אפר
רנשמי הוי שם המיוחד דוקא כדאפד צסוטה דף ל״ח וכו' משוס
דסיפיה דקרא מוכיח וחללת את שם אלהיך משפע שאף על הנינוין
הוא מוזהר עכ׳ל וכיוצא נזה כתג הר׳ן ע״ש הדי דנתצו הדא׳ש
יהי״ן דפדנתיג וחללת את שם אלהין משמע אף על הכינויין וה״ה
להינא דאמרו סתם נשם הוא אף כינויי ומאי דמייתי הרג נני
שמואל ממ״ש מה השנע נשם ונו' יש לדחות דהתם הוא נשם נפת״ח
ופודה על הידוע .ועל דנרי הדאיש הנזכר דאצטדין ללמוד דלא
תשצעו נשפי אינו שם המיוחד קצת קשה ממאי דשנינו נתורת
נהנים לא תשצעו נשפי לשקר פה תלמוד לומר לפי שנאמר לא תשא
את שס ה' אלהין לשוא שיכול אינם חייצים אלא על שם המיוחד
צלצד מנין לרצות את כל הכינויים תלמוד לומר נשפי כל שם שיש לי
ע״נ הרי דמלא תשצעו צשמי פרצה כינויים ומאי קפה לן להרא״ש
דניפא דלא תשנעו צשפי שם המיוחד וכו' הא אדרנא מהנא פרצה
כל הכינויין צתורת נהנים וכי תיפא קשו נריתות אהדדי הן
נדיתא דתודת נהנים דדריש צשפי כל שם שים לי אאידן צדיתא
דסוטה דדריש ושמו את שפי שם המיוחד לי .לא אקשו דנריתא דת״נ
פיתודא וממאי דשני קרא דהתס כתיצ לא תשא את שם ה' והנא
נתיצ צשפי קדריש .ומיהו על הדא״ש ק״ק דמאי ק״ל דאיפא דנשפי
הדי שם המיוחד ני התם הא לא דפי ואדדנא מהכא פרצה צת״נ
הכינויין .וקצת ים להדגיש נם על הד״ן שכתג דדצנן סצרי דה״ה
לכינוי דנתי׳ וחללת ונו' דהו״ל לאתויי נריתא דת’כ הנז':
ואנכי הרואה להרג דיכא דחיי לאוין ר״יא שנתג וזיל וראיתי להר"יף
והדא״ם נתנו נשם גאון דהמקל' את חצירו צשס לוקה ואני
תמיה דאין דרכם להניא אלא דצדים הנהונים ונו' ושמא ציארו זה
שהמקלל את חצירו צשם לוקה לומר דלא נימא דהסקלל את מצירו
צשס מלקות ליכא איסורא איכא אצל המקללו צכינוי או צלא שם וצלא
כינוי אפי' איסודא ליכא לזה ציאדו שהמקלל נשם לוקה ונמצא
שהמקללו צכינוי או נלא שם וצלא כנוי חות דרגא ומלקות ליכא
איסודא איכא ענ״ל וקשה דאין כתג דהו״א דהפקללו נננוי איסורא
לינא ומשו׳ה אצטריכו לאתויי דנרי הגאון והלא משנה ערוכה היא
המקלל עצמו ומנירו צכלן עונד צלא תעשה והדי משנתינו זו מכרזת
ואומדת דהמקלל צנלן פי' צכינוייס עוצר נלאו והד״יף והדא״ם כצד
הציאו משנה זו ותו לינא ס״ד דצכינוי איסודא לינא .ופו קשה דמונח
פדנריו
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פדנריו דדעת הבארן דעקלל סמרו נשם המיוסד דוקא לוקה אבל
מקלל בכינוי מלקות ליכא איסורא איכא דהרי מכללן של דברים
אפורים הרי הוא כמנוא״ר דדעת הגאון דאף בכינוי לוקה דהרי
הירושלמי קאי אמתני׳ דתנן המקלל עצמו ותנידו נכלן וע״ז קאפר
הגאון דלוקה אף בניניו וכן הבין דברי הנאון הראנ״ר נהשגיתיו
להר״יף שהבאתי לעיל והרב בני שמואל נס מדרזזיכן דהרמנ״ס סבר
דאפי׳ בכינוי לוקה משפע קצת דכן דעת הד״יף דהרפנ״ם טונא מנדר
נדיר בתר הר"יף וכן מאשר דאינו דדעת הטור נהרמנ״ס משמע דנן
הוא דעת אביו הוא הרא״ש וכדכתיננא:
ואחר זמן דאיתי לרנינו ירוחם חלק אדם נתיב י״ד חלק מ' שכתב
וז״ל מקלל עצמו וחנירו חייב ועובד בלאו ודוקא נשם ונו'
אבל נא' מהנינויין ונו' פטור ונו׳ ומקלל נשם לוקה אעפ״י שאין נו
מעשה נלאו זה כן פשוט בשבועות ונ'כ גאון דלוקה נדאמרינן ונו'
ומקלל חבידו גשם והירושלמי נתב דאינו לוקה ותלמוד שלנו עיקר
ענ״ל ודבריו מבוארים דפטד ננינוייס ומפרש מ״ש חון מנשבע וממר
ומקלל חבידו בשם לאפוקי נינויים וספדש דברי הנאון הני והירושלמי
מפרשו אף בשם דאינו לוקה וזה נמ״ם הרב דינא דחיי בדעת הגאון
אמנם ק׳ק נם על רנינו ירוחם דהו״ל למעבד שלמא בין הירושלמי
והבנלי נהדאנ׳ד ותו דפשמע מדברי הד"יף והדא״ש קצת דהידושלפי
והגאק קיימי אנינוי שנתנו ירושלמי הא דתנן עונד נל״ת מהו ללקות
ונו׳ ומשנתינו קתני המקלל עצמו וחבירו נכלן דקאי אכינויין ותו
ק׳ק בתחילת דבריו שכתב עונד נלאו ודוקא נשם ונו' דפשפע
דגנינוי אינו עונד נלאו וזה הפך משנתינו .ולנל הדברות ק' על
הרב דיכא דמיי דאף דינינו ירוחם הני ס״ל בעד הגאון מדברי
הדפנ׳ם והטור משפע להפך ומדברי הדאב׳ד מונח דנם לידושלמי
בשם לוקה כמבואר:

שוב אשוב למ״ש נסמוך על דברי סדא׳ש ונדיתא דת״כ הנז' כי אחרי
כתני ראיתי להרג תרומת הדשן בביאוריו שכתב ע״ד רש״י
שהניא בריתאדת״נ תיפאקצת דנהי דהאי קיא מייתר לרבות הניכויים
פ'פ איך יתכן דנשמי אתי להך דרשא דדש׳י פי' פ׳ יתדו ופ' נשא
דאדרנא שמי משמע דוקא שמי המיוחד לי ושמא מדלא נתיב לא תשא
שפי וכתיב לא תשבעו נשמי משמע נל שם שים לי דים לחלק קצת
בין שמי לבשמי באשרי פ' שבועת העדות מקשה נפי הך ומשני דסיפא
דקדא מונח דאנל שפות מזהיר דפסיים וחללת את שם ענ״ל וק׳ק
דפהברייתא לא משמע כדברי הדא״ם וניהוינן בה והו׳ל להקשות על
היא׳ם .וכן ראיתי להרג באר שנע בצידה לדדן שלו שנתב דלישנא
דנדיתא ודש׳י לא משמע כן ומכרמנ״ן משמע נהדא׳ש .וראיתי מ״ס
הרב נחלת יעקב שם ומאי דקשיתיה נההיא דדיש שבועת הדיינין כן
הקשו הרשנ“א והד"ן והר״יטנא בחידושיהם .ודחו פירש״י דשנועת
העדות ופ״ש דפידום רנינו הלל שיחו התום' בסוטה דף ל״ח הוא
על בדיתא דת*כ .אינו אמת ני נפי' ספדי נ״י לרנינו הלל ראיתי
שדבריו הם אההיא ברית' דנדנת נהנים ונמו שהניאו התום':
ד ואם היה דיין לוקה עוד אחרת ונו' נראה דהיינו דוקא בדיין קבוע
 .אבל אם שני נעלי דינים נתרצו לידון בזה בודד לו אחד ונו' ואחד
שאמדו לדונם בא אחד וקלל לברור אחד אינו חייב משוס מקלל דיין
דאין איסור מוסיף בדיין אלא בדיין קבוע .ונן נראה קצת מלשון
הדמנ׳ם שנתב בסוף סנהדרין כל המקלל דיין מדייני ישראל עובר
בלא מעשה ונו' משמע דצריך שיהיה דיין מדייני ישראל כלומד דקביעי
לדון נין אדם לחנירו אבל אס היה דיין לפי שעה נז"נלא לא מיקרי
דיין לענין זה .והכי משפע ממ״ש הרמב׳ן בביאורו עה׳ת ע״פ לא
תקלל חדש וז״ל והוסיף לאו אחד במושלים הנשיא והדיין נעבור שדרך
האנשים לקללם בחדרי משכבם נאשר נהשפטו יצא רשע ונקללת הנשיא
והדיין תקלות רבות כי המון העם בסכלותם ישנאו אותם ויתעודדו
לקום עליהם והס במשפטם יעמידו אדן ענ׳ל ונ״כ הרב החינוך סי'
ע׳ה ע״ש ומדבריהם מונח דעל דיין קבוע הוא שהקפידה תורה:

כז

תעיד יברכך ואי לא תעיד לא יברכך ולא יקללך
הד"יטנא נן נתב הרב קרית ספד:
.
אבל דאיתי בשיטה נ׳י לאחד מהראשונים שתיק תירון זה ודחאו
דלפי תידון זה אס אמר אל יכך אס תעידני לא פליני
רבנן דאס אמד אל יכך ודאי פנלל לאו נשמע הן והרי בתוספתא
שנינו ד' יהודה פוטד באל יכך עכ"ד ושוב ראיתי לפהר״ב אכג״יל
בחידושיו שהביא זה משם הדשנ״א נחי' ובחי׳ הדשנ״א המודפסים אינו.
ותידון הדמנ״ן קלסיה הדשנ"א ונם הר״ן כתבו ובשיטה ג״י הנז׳ נ*כ
פייתי ליה וכתב דהוא פירוקא מעליא .וצ׳ל לקושית הדיטנ״א דמיתורא
דכתיב קול דריש ותרתי שמע מינה ודוחק
ז אפרו נש״ם שם בשבועות דף ל׳ו אהך מתני' דיננה אלהים .יתיב
רב כהנא קמיה דרב יהודה ויתיב וקאפד הא מתני׳ נדתנא א׳ל
ננה יתיב ההוא מדרבנן קפיה דרב נהנא ויתיב וקאפד נס אל יתצך
ונו׳ א״ל כנה תרתי למה לי מהו דתימא ה״פ מתני' אבל בקראי
אימא לא פכנינן קמ׳ל וכתב הי״יטנא בחידושיו נ"י וז״ל תרתי לפה
לי קשיא לי מאי קושיא דהא תדי עובדי הן אמר דב יהודה לרב נהנא
ואידך א״ל רב כהנא לההוא מרבנן וי״ל דאתלמודא שואל למה ליה
לאתויי תדוייהו ואינא דכוותה פ״ק דנתדא גני עונדא דהנהו דהוו
דיירי סד עילאי וחד תתאי ונו' מהו דתימא ונו׳ כלומד דאצטדיך
תלמודא לאתויי תדי עובדי דפ"ד דה״מ דמכנין בלישנא ומתני' אבל
לא נלישנא דקדא קמ״ל פי' דאפי' בקראי ודוקא קרא דאייתו ליה
לדדשא בעלמא אבל נשקודאין אותו בקריאתו אין מננין ואפי'
לתינוקות ונ״ש נשום קריאה שהיא לחובת קריאה בצבור וזה פשוט
עכ״ל:
ומה שפירש דעל התלמוד פריך כיוצא בזה פי' הר"יטנא עצמו הניאו
בשיטה מקובלת פ״ק דניצה ריש דף ז' אמאי דפדיך התם
פשיטא אדינא דדאין ר' אמי ע׳ים וכן יש לפרש בערכין דף כ׳ד דפדיך
על דיכא דדאין רב יימר פאי קמ״ל ע״ש :וראיתי להדב מהד״ב אננ׳יל
בחידושיו שכתב נפי יודאי אתלמודא פריך אלא שדקדק דמאי משני
ס"ס לא לייתי תלמודא אלא המעשה השני ולא הראשון עכ״ד:
ענ׳ל ומה שתיין

ואפשר דפשום דעונדא בתרא רב נהנא א׳ל כנה והוא למד כן
ממה שא״ל רב יהודה להכי אייתי עובדא קמא נפי
לאשמועינן פדיה קמא דהא מילתא ואייתי נתדא לאשפועינן בקראי
ומשו׳ה מייתי לדרג יהודה ודרג כהנא כיולדה והמחזיקה:
א״נ רצה לרמוז הש״ס דנעונדא בתדא דומיא דקסא דהוא במתני'
וה'נ בתדא נדדשא דקדאי דוקא לא כשקודאין אותו לקריאה
וכמ״ש הר׳יטבא ונ'כ דיא״ז הניאו הרב שלטי כנבוריס אהך מתני'
וה״ט דפייתי בש“ם לכני תדי עובדי וק׳ל:
ח הגהה .וה״ה המקלל את המת פטור וכו' .כתב סמ״ע מדאצטדיך
קרא לרבות המקלל וכו׳ ע״ש וק״ק דהנס דמדן נתב הכי פ״ע
מייתי נתר הכי דנת״כ יליף לה מחרש ואמאי שבק דדשת ת’נ ופייתי
פאי דפדן מפיק מדיוקא ונט׳ז תמה על דברי פדן ע״ש ובסע״ג כתב
דדדם' ת״נ איתיה פ' שבועת העדות ונתב כרב דינא דחיי דהוא
ט״ס נסמ״ג ומחקו דליתא בנע' ע״ש .ובקרית ספד הניאו מפ'
שבועת העדות כנראה שסמך על נסחת הסמ"ג דנספרינו ליתאבש״ס
ונם מדן בנ״י לא כתב משם סמ"ג אלא דאיתיה נת"נ .אבל מדברי
הרא"ם בס' יראים סי' מ״ב נראה נהדיא דהכי הוו גרסי נש״ם פ'
שבועת העדות ואין למחוק הסמ׳ג ומה שתמה הט׳ז על פדן דהתם
אצטדיך דלא נקיש למכה וכו' הני נמי ק״ק לי עמ״ש הד׳יבש בתשובה
סי' ר׳ך דנדול עונש מנזה ת״ח בחייו מלאחר מותו וזהו שצריך ריבוי
הכתוב למקלל אביו שיהיה חייב ענ׳ד ודוק:

ט מי שנגמר דינו למיתה אס קללו פטור הואיל והוא הולך למיתה.
הרמנ"ם פ׳ה דממדים דין י״ב מסוגית סנהדרין דף פ״ה .ונראה
דכ״ה אס נגמר דינו להרינה בדיני הענו׳ם ולא בעינן דננמד דינו
בסנהדרין שהדי הטור סי׳ דפ״א גי״ד כתג דין זה וגס מרן נש״ע שם
כתב דין יוצא ליהרג באביו משמע דנוהג נזה״ז אם יוצא ליהדג בדיני
ה ואיור הוי לשון קללה ונו' .חרס ג״נ לשון קללה כמ׳ים ז׳ל שנכנס
עכו״ם .ופשוט:
נדפ״ה איבריו של אדם .הד״יטנא בחידושיו נ״י פ' שבועת העדות.
יוד הגהה .אפי׳ מחל המתחרף וכו' עמ״ש הסמ׳ע ועיין מ״ש
והאריך הרבה שם בפרטי ארוד וחרס עש״ב:
הד״ינש בתשובה סי' ד״ך וק״ל .ועיין מה שנסתפק מהר״א
ו דין נ' .או שהיתה הקללה נאה מכלל הדברים וכו׳ כן פסקוהדמנ״ם
הנהן ן' ארדוט אס יכול למחול לפי שקראו מפזר ולמאי .מדמינן
והטור והיינו כרבנן דר״ע דם'פ שבועת העדות וכמ״ם סדן בנ׳י.
ליה הובאו דבריו בש"ות מהד״י לבית הלוי סוף סי' מ״ח ומ״ם עליו
אגל פ׳ש פרן בכסף משכה דפסק כתנא קמא דר״ע אינו מדוקדק.
הרב כנ׳הג סימן ת*ך הנהנ״י אות ל׳ה וע״ם מ״ש הרב בני חיי בתוך
והרב בני שמואל נתב וז״ל והיותר מחוור אצלי שהדמב״ם אינו גויס
העתקת דברי הככה׳ג:
איפון פה תאפד אמאי פטדי דננן ניון דהוי איסורא גרידתא נדהקשה  1יא ולא נדוהו הרשות בידם ונו' עפ׳ם התום' ביבמות דף נ״ב
_ועמ״ש הדב משנה למלך ה׳ תלמוד תודה פ׳ו דין י״ב.
דש׳י כבד תיון דקול אלה כתיב ולא אלה מכלל נדנה ענ"ל ומ״ש J
שהדמנ״ס לג' איפוך הכי מוכח המ׳ש הדפנ"ס נפי' המשנה וז״ל ור*מ
סנד בכאן שאין הפרש נין שיאמר אל יברכהו אלהים או יקללהו וכו'
י
ע״ש הדי דניים ננייסחינו במשנה ולא מיפך לה הפוני .וס״ש כנר
תירן דקול אלה ונו' הוא תידון הרמנ"ן נמ״ש הר״ן משמו .אמנם
א דין א' .כל מי שיודע עדות וכו .מדברי סופד׳ים שפונ"ין את
דאיתי בחי' הר״יטבא לשבועות ג״י שכתב ע״ר הרמנ׳ן ה״ל ולא ירדתי
ישראל את כל מצוות ה' שמענו דזו פ״ע מדאודית' .וראיתי להיב
לסיף דעתו דאי משוס פשטיה דקדא כל שאנו אומדים מכלל הן לאו
מהד״ש יונה בביאורו שכתב וז"ל הדמנ׳ס כת' דמ״ע להעיד וכ*נ
סמ"ג וים לדקדק דמהיכן למדו דמ״ע להעיד דילמא אם לא יניד
בכל התודה כאלו מפורש הוא ובקינמו' כתיב לאסור איסד ולכ״ד
מכלל הן אתה שופע לאו מחסר מכלל היתד ננון מה שלא אוכל לך
דוקא ונשא עונו ואס יניד לא ישא עין אבל לעולם שלא יקיים פ׳ע
עותר דדייקינן הא מה שאוכל אסור כדאיתא התם ואי פיתודאדכתיב
עכ׳ל והרשניין נם' זהר הרקיע סי' קל׳ט כתב וז׳ל וכן העדים עצמן
קול אלם הא דדשינן לעיל לאלה שאין עמה שנועה ויותר היה נ׳ל
חייבין להעיד גנ״ר והיא מ״ע נא במכין שנא' והוא עד והוא חייב
דשאני הנא שאין ללמוד קללס ממם מכלל ברכה דהא איכא למימר אם
להיות עד באותן שיתקיים הדין על עדות ונפרק שבועת העדות

סימן כח

ברכת

סנהדרין נ״ב ע״א

ונראה דבפשטות נראה כשיטת רש״י ,לא רק מצד לשון הגמי,
אלא יי׳ל דבסברא אין מקום למום גבי בנות שאינם
בעלי עבודה ,דכל הפגם של המומין אינו אלא דין בעבודה,
אלא דכיון דזכר בכלל עבודה ,המוס מחללו מדין כהונה שבו
במקצת ,וסד״א ,דכיון שבתו נולדה מכהן מחולל ,גס בה יש
חסרון בדין כהונה לענין חומרא דבת כהן ,והרי גם נאמר
בקרא (אמור כ״א ט׳) את אביה היא מחללת באש תשרף ,בזה
היה הו״א דאס האב בלא״ה מחולל במקצת ,אין כאן חומרא
זו .אבל מה שיש לבת מוס אינו מוס כלל ושום חסרון.

וטעם ר״ח ומאירי צ״ב ,שהרי הוציאו דברי הגמי מפשטן.
ונראה לבאר דס״ל דאין מקום להו״א דנימא דבת כהן
בעל מוס תהיה מחוללת לשוס דבר עי״ז שאביה בעל מוס,

שהרי אפילו לגבי עבודה ,שהאב נפסל לה ,מ״מ בנו ראוי
לעבודה ,ובע״כ דזה רק ענין בגוף שבו המוס ,דאינו ראוי
לעבודה ,ול׳יש לזרעו כלל ,א״כ למה נימא שבתו לא תהא כהנת
גמורה לדין שריפה דבת כהן .לכן פירשו דסד״א שאס לבת

עצמה יהיה מוס ,כבר חסב שוס דבר בכהונתה.

דף נ״ב ע״א
בענין קללה וחילול לכהן שבתו זנתה

שאם

היו נוהגין בו קודש נוהגין בו חול .במרדכי (תשי״ז)
א)
כתב ,פרש״י לפתוח ראשון ולברך ראשון ,אומר אני
אס כן כהן שיש לו בת שהמירה דתה או רק זנתה ,וכי אין לו
לפתוח ראשון ולברך ראשון ,ואומר לי מורי קרובי ,דמצי לפרס
הכא נוהגין בו חול ,דרשות הוא ,וכיון דרשות הוא ,יכול
לפתוח ולברך ראשון .עכ״ל .ועיקר דבריו מובאין להלכה

ברמ״א בשו״ע (קכ״ח סמ״א) .וע״ש מג״א (סקמ״א

ונראה

ומ״ב4

מדבריו של המרדכי שהבין מרש״י שאסור לנהוג בו
כבוד של לפתוח ולברך ראשון ,ושוב לא יעלה בתורה

ראשון (ענין וקדשתו נתבאר בעהי״ת בארוכה בברכ״א עמ״ם
גיטין נ״ט ע״ב ,וכן ביבמות פ״ח ע״ב) ,ותמה על זה כנראה
מצד דמעשיס בכל יום שאין מקפידים על זה ,והביא מרבו
שאין איסור ורק רשות למנוע ממנו ,ושוב אין תימה אס עדיין
מקיימין בו עניניס אלו.

ונראה

דמוכח גס מהמשך הגמי דנוהגין בו בזיון אומרים לו
ארור שזה ילדו וכו׳ ,וקשה לומר שזה חיוב ,ובע״כ רק
רשות .וגס כל עיקר דבר זה לא מובא ברמב״ס ובמחבר
בשו״ע ,ונראה דהס מפרשים שזה רק ענין שממילא הציבור
נוהג כן עי״ז שלא יכבדו מחמת ענין ראו גידולים שגידלתס,
ע״ש במג״א הנ״ל ,אכל לא נאמר בזה הלכה ולא היתר.

ב) ובזה מתיישב ג״כ כיצד שייך לקלל אביה ,הא איסור
דאורייתא הוא ,ע׳ בהל׳ סנהדרין (סכ״ו ה״א) כל
המקלל אחד מישראל לוקה שני לא תקלל חרש וכו׳ ,עכ״ל.
ואעפ״י שאינו לוקה אלא במקלל בשם ,ע״ש (ה״ג) ,מ״מ בהדיא
נפסק בשו״ע (חו״מ כ״ז ס״ב) דאסור גס בלי שס .מיהו לפי

אברהם

מש״כ בכסף משנה (פכ״ו ה״ג) דמשמע במשנה דשבועות (ל״ה
ע״א) דאינו עובר בל״ת בלי שם ,א״כ משמע דאסור רק
מדרבנן א״כ ל״ק ,די״ל דמקללין בלשון ארור.

ג) ויש לדון לכאורה אם יש היתר מצד מה שאמרו בכמה
מקומות ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך
(ב״ק צ״ד ע״ב וש״ס ופרש״י שם ,זה שלא עשה תשובה אינו
חייב בכבודו ,ושס מיירי בגזלן ,וכיו״ב בב״מ (מ״ח ע״ב) במי
שחוזר ממקח אחרי שלקח כסף ,דמילט לייטינן ליה במי שפרע
וכו׳ ,הרי גס בזה סגי שליכא עליו איסור קללה .מיהו בסוגיין

הרי כל מה שהאב פשע היינו בחינוך בתו ,וצ״ע אס סגי בזה
להתיר איסור קללה .אלא דמאחר דקרינן לבת רשיעא בת
רשיעא שהרי תלה בהאי תנא מה דקוראין לרשע בן צדיק רשע
בן רשע ,בע״כ דבזה שלא שמר על בנו ובתו נקרא רשע.

ת״ל

הרמב״ס סוף הלכות סוטה (פ״ד הי״ט) וכל שאינו מקפיד
על אשתו ובניו ובני ביתו ,ומזהירן ופוקד דרכיהן תמיד,
עד שידע שהן שלמין מכל חטא ועון ,הרי זה חוטא שני וידעת
כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא .עכ״ל.

דן ואע״פ שבמנחת חינוך (רל״א ד׳) כתב דבאינו עושה
מעשה עמך אין היתר אלא פטור ,ושוב לא יועיל
לפ״ז להבין דכאן מותר לקלל ,כדמוכח במרדכי שהבין שאין
כאן ענין שאנשים עושים חילול וקללה שלא כדין ,אלא שכן
מותר לעשות ,ולפי״ד המנ״ח ,גם אס הוא חוטא עד כדי כך
שנימא דאינו עושה מעשה עמך ,אכתי אין היתר לקלל עי״ז,
מ״מ נראה די״ל כן ,שהרי דבריו תמוהים ,והם נגד סוגיא
דב״ק ודב״מ ,וכן קי״ל דלייטינן במי שפרע (מכירה פ״ז
ה״ב) ,וכל ההיתר משוס דאינו עושה מעשה עמך ,לחזור
מדיבורו כשכבר קיבל כסף .וכבר השיגו על המנ״ח בזה
בהגהות .וע״ע חזו״א סנהדרין (כ׳ סק״י) שאדם שעובר עבירה
במזיד מותר לקללו אפילו בשם ,והביא כמה ראיות לדבריו,
ע״ש .וע״ע ביאור הלכה (שכ״ט ס״ב) ד״ה אלא בסה״ד דכתב
ג״כ דמותר לקלל רשע.

ה) ואמנם צ״ע למה לא הביא הרמב״ס בהלכות סנהדרין שס
(פכ״ו) גבי דיני מקלל ,שכל איסור זה רק בעושה
מעשה עמך .וזה קשה גס על המנ״ח ,דאע״פ שסובר שי:
איסור ,אבל עכ״פ פטור ,והיה לרמב״ס להביא הך פטור

דבכמה מקומות מובא בגמי דרשה זו ,דרק במי שעושה מעשו
עמך שיש איסור קללה .ואין לומר שלא פסק כן ,לפי מו
שהבאנו מה דקי״ל כרבא דמילט לייטינן ליה ,הרי אוררי
אותו ,ולמה השמיט בעיקר איסור קללה יסוד גדול המסור;
בש״ס ,וצ״ע .שו״ר שעמד בזה הרדב״ז שם (בה״ב) שכתב ולן
הזהירה תורה אלא על הכשרים ,ותמהתי למה השמיט רביו
זה מכאן.
והאחרונים (בספר מפתח} כתבו שסמך עמש״כ בהל׳ ממרי
(פ״ה ה״ב והכ״ב) ,ואכתי הדבר דחוק ,חדא דר
 בדרך אגב כתב בה״ב ולוקה כדרך שלוקה על קללת אדס כשמישראל .ובהי״ב כתב כן ג״כ רק לגבי חיוב בדיעבד ת
פירט הדבר .ושיטתו בזה לגבי כיבוד אב ,שפסק דין כיב׳

קנד

ברכת

סנהדרין נ״ב ע״א

אב גבי רשע ובעל עבירות (ממרים פ״ו הי״א) והוא נגד פשטא
דסוגיא דב״ק הנ״ל ,וכבר חלק הטור עליו ,הכל נתבאר בס״ד

בברכ״א עמ״ס ב״ק

(צ״ד ע״ב) בענין כיבוד אב ברשע.

ו) ונראה להביא ראיה ,דגם על עבירה קלה מותר לקלל,
ממה שאמרו ביומא (ל״ח ע״א) במתני׳ ואלו
לגנאי ,של בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים ,של
בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת וכו׳ ,על
הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה ,ועל אלו נאמר שם רשעים
ירקב.

אברהם

במתני׳ זה מושך אצלו וזה מושך אצלו עד שפותח את פיו
ומדליק את הפתילה וזורקה לתוך פיו וכוי .וברמב״ס
(פט״ו ה״ג) ושני עדיו זה מושך אצלו וזה מושך אצלו עד שהוא
פותח את פיו ומתיכין את הבדיל או את העופרת וכיו״ב וזורק
לתוך פיו וכו׳ .עכ״ל .והקשוני למה הקפיד ששני עדיו זה מושך
אצלו וזה מושך אצלו ,הרי זה רק בגדר הכנה שיפתח את פיו,
ואין זה עצם מצות השריפה ,והול״ל דרק זריקת העופרת יהיה
על ידי עדים .וכן מוכח ,דאין ההכנות צריכים להעשות ע״י
עדים שהרי לגבי נותנין סודר קשה לתוך רך וכורך על צוארו
לא הצריך עדים ,ודוחק לומר דהכנה ג״כ בעדים ,אבל רק

הכנה אחרונה.

ובמדרש רבה (וירא מ״ט א׳) א״ר יצחק כל מי שהוא מזכיר את
הצדיק ואינו מברכו עובר בעשה ,מ״ט זכר צדיק
לברכה ,וכל מי שהוא מזכיר את הרשע ואינו מקללו עובר
בעשה ,מ״ט ,ושם רשעים ירקב .עכ״ל .הרי מבואר להדיא
דשם רשעים ירקב הוה קללה ,וגס מבואר דמותר לקלל את
הרשע ,ולמה נתקללו אנשים האלה במתני׳ ,מפני שלא לימדו
לאחרים דברים שהם לתועלת במנךדש ,שבזה זלזלו בכבוד
המקדש למען הרבות כבוד וכפף ,ע״ש .אבל לא עשו שוס
עבירה של עריות או ע״ז ח״ו ,ואין ציווי מפורש לחייב ללמד
דבר זה ,אס לא מצד חסד וכבוד שמיס.

ואולי י״ל דמאחר דלפעמיס ימות בחניקת הסודר ,וכטענת
ר׳ יהודה ,שמשום זה אומר שפותח בצבת ,לכן הקפיד

שגס מה שכל אחד מושך הסודר יהיה בעדים ,באופן שגס אס
ימות בזה ,הרי נתקיים יד העדים תהיה בו בראשונה
בחניקתו שגס זה מארבע מיתות ב״ד ,ע׳ לקמן (נ״ב ע״א) דזה
מושך לצד זה וכו׳.
ונראה דהרמב״ס דקדק כן מלשון מתני׳ זה מושך וזה מושך,
ולמה לא אמר דמושכין בב׳ הצדדין ,והרי לשון המשנה
כמו לקמן גבי חנק ,ושם הרי זה עצם מיתתו ,ובזה ס״ל

לרמב״ס דהכונה על ידי עדים דוקא ,ושפיר משמע דגם

ועל דרך זה י״ל לפי דרך המרדכי שגס כאן הותרה הרצועה
להתיר לקלל אדם שלא שמר על בתו כפי הראוי ,שלא
תגיע לידי עבירה חמורה של עריות .ולפ״ז נראה פשוט דלא
רק בכהן ,שעליו אמרו כן בגמי ,אלא בכל אדם שהגיעה בתו
לידי עריות ,הרי הוא במצב זה ,ואס הותר לקלל כהן על זה,
למה לא יחול היתר זה גס על כל אדם.
ז) ולכאורה יש לעיין אם היתר הקללה לאביה לפי המבואר
במרדכי ,כולל גס אמה ,או דתולין הסרחון
דוקא באב .ואולי יש לתלות זה במה שדנו האחרונים אס יש
מצות חינוך על האס או הכל מוטל על האב .ובגליון הש״ם
בסוכה (ב׳ ע״ב) הביא תוס׳ ישנים ביומא (פ״ב ע״א) דאין
חיוב חינוך על האס ,וע׳ מש״כ בברכ״א עמ״ס סוכה שם
בענין חינוך למצוות אות ט׳ וכו׳ ,וע׳ חדושי רבי ראובן על
סוכה (סי׳ אי) שהאריך בענין זה.

ח) וראיתי בשם שו״ת חות יאיר דגם אס מותר לקרות רשע
בן צדיק רשע בן רשע ,אבל אין לקרות לאביו
רשע .וצ״ב ,שהרי כל המקור להתיר מסוגיין ,ושכן מוכח
במרדכי ,וכן מובא להלכה ברמ״א בשו״ע (חוי׳מ ת״כ סל״ח),
הרי מבואר כאן גס דמקללין אותו ,ובע״כ ההיתר מצד אינו
עושה מעשה עמך כשני׳ת ,וא״כ מה גרע לקרותו בשם רשע
מאשר לקללו ,דנראה דזה חמור טפי .ומיהו כל ההיתר קללה

כאן על עבירה של זנות ,ומבואר במג״א (קכ״ח ס״ק מ״ב)
דדוקא זה ,ומוכיח דגס עבודה זרה לא ,אלא דאס נעשה מומר
תולין שיש זנות ,ע״ש.

ולפ״ז יש לעיין אס לגבי רשיעא בר רשיעא גס כן בעינן דוקא
זנות ,דלשון הגמי קרינן רשיעי בר רשיעי לא נתבאר שזה
רק באופן זה .וצ״ב.

מתני׳ כן.

ולפ״ז לר״י דפותח את פיו בצבת ,לא בעינן לזה יד העדים,
וסגי בזריקת הפתילה על ידם.

ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה .ע׳ משנ״ת בס״ד
לעיל (מ״ג ע״א) ד״ה שלא תטרף .ובברכ״א עמ״ם
כתובות (ל״ז ע״ב) בענין מיתת סייף אות הי .וע׳ לעיל (מ״ה
ע״א) תד״ה ברור ,ומשנ״ת שם .וע״ע יד רמ״ה (נ״ב ע״ב) ד״ה
ומקשינן ואימא וכוי.

וברש״י כתב ואי בעי לקיומי ואהבת לרעך כמוך אפיש ליה
חבילי זמורות .וצ״ע ,למה תלה באי בעי ,והרי חזינן
בכ״מ דמה דילפינן מברור לו מיתה יפה הלכה היא ,לקמן
(בע״ב) ולעיל (מ״ה ע״א) .וצ״ב.

וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין
אחריהן ,וכל ישראל אחריהן ,א״ל נדב לאביהוא,
אימתי ימותו שני זקנים הללו ,ואני ואתה ננהיג את הדור ,א״ל
הקב״ה הנראה מי קובר את מי .הדברים צ״ב ,ונראה דבודאי
לא חשודים הקדושים האלה בהתנשאות וגאוה וקנאה ,וכבר
הביא רש״י בפירושו עה״ת (שמיני י׳ ג׳) שמשה אמר לאהרן
יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום ,והייתי סבור
או בי או בך ,עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך .והוא
מהמדרש (ויק״ר י״ב ב׳).
לכן נראה לבאר שהם השתוקקו לזכות גדולה כזו ,שיזכו הס,
שהיו ראשונים במעלה אחרי משה ואהרן ,שינהיגו את
כלל ישראל בדרך האמת ,והרי סוף כל אדם למות ,וכבר משה
ואהרן זכו שנים רבות למעלה נשגבה זו ,היו מצפים מתי יזכו

קסו

)

ברכת

שבועות ל״ה ע״ב

ונראה דאזיל בשיטת הרא״ש (סס״י כ״ג) שכחב לאו לענין
שאין נמחק קאמר אלא לידע פירושו ,דומיא דכל
מלכיא האמורה בדניאל .עכ״ל .ומבואר מזה דלא נאמר בזה
הלכה אלא ביאור במקראות.

נ) ובריטב״א כתב נמי דלא לגבי שאינו נמחק נאמר
דקדש הוא ,אלא שבא ללמדנו שהוא קודש
לדרשא דקראי ,או אפשר לענין הנשבע בשלמה האמור נשיר
השירים שהוא כנשבע לאחד מהכינויים .ודימה למלן שלא
נהגו בו איפור מחיקה אלא או לפירושא או לנשבע ,וכתב
ובן נראה מלשון הרמב״ם ז״ל.

וצ״ב מה הספק אם מהני לשבועה ,ועד״ז במאירי כאן
כתב כמסתפק דאפשר דלענין קללה אס אמר במי
שנקרא שלמה נשיר השירים שילקה .ומאחר שדין מלקות
לקללה של עצמו ומנירו כמו דין השבועה לגבי הכינויים,
נראה מזה דהיינו כספק הריטנ״א .וצ״ב למה יגרע מכל
הכינויים ,שאע״פ שגממקין מועילים לחייב במשביע בהם או
מקלל עצמו ומנירו .וברא״ש משמע שבאמת מכריע כן שלא
מהני לשבועה וקללה מדאמר רק פירושא דקרא.

ג) ונראה דיש צד לומר דחנון ורחום מבנים להקב״ה
מחמת מדמו בהנהגת העולם אבל אס לא
מכנים שלמה ,אלא זה רמז על מי שהשלום שלו ,אעפ״י
שנודע על מי הכוונה ,אבל ל״ה טנוי ,דטנוי הוה שקורא
לקרבן קונם ולשבועה שבוקה ,וטו״ב אס קורא להקב״ה
בשם שהוא במקום עיקר השם אבל במורח שם כיצד מכנים
אותו ,אבל מי שהשלום שלו הוא מרמז למי שיש בו תכונה
אבל לא נקרא כן .ויתכן שאס יאמר שבועה במי שמכנים
אוחו רחום ,ל״ה טנוי אלא רמז למי שכן מבנים אוחו .וצ״ע.
ד) ומאידך גיסא מצאנו ברמב״ן שכתב אפשר דלענין מחק
קאמר ולא דמי לטנויים רמוס וחנון דאיכא
טנוי שהוא שם כגון אל״ף למ״ד ואל״ף למ״ד (והגיהו
ואל״ף דל״ח) ,וכן שלמה האמור בשה״ש קודש ואינו נמחק,
וחילק בין מלן .אבל לא ראה שהסופטס נזהטם מלמחוק,
אלא לעני! שנועה ,א״ג פירושא דקרא .וצ״ב מה הצד שיותר
חמור משאר הטגוייס (ומה שהשוה לאל״ף למ״ד צ״ע ,הא
זה מהשמות שאינם נמחקים ,ע׳ ברמב״ם (פ״ו ה״ב),
ומשמע דס״ל דאינו עיקר שם אלא חה מין טנוי ,שיש לו
׳"-.חן שם ,ואל״ף דל״ח ג״ב עד״ז ע״ש אדנוח ,וצ״ב).וגדולה מזו מצינו שבספר מפמח (יסוה״ת פ״ו ה״ט)
הניאו בשם מגדל עוז וחשק שלמה דמשמע להו
מלשון הרמנ״ס דאינו נמחק ,ולא כמש״כ הכס״מ .ומשמע
שדייקו מהרמב״ס שם שהביא בתחילה שמוח האמורים
באברהם ובלוט ,ושם אינו נמחק ,אבל צ״ע בלשון הרמנ״ם,
שהרי בהדיא כתב על שלמה של שיר השירים שהט הוא ככל
הטנוייס ,ושם (בהלכה ה׳) כתב על הטנויים שמוחר
למוחק! .עכ״ם צ״ב טצד יש לכלכל שיטה כזו שאפילו יש
איסור מחיקה וחמור מכל הכינויים של רמוס וחנון.

ה) אמנם מצינו בסוטה (י׳ ע״א) דא״ר יוחנן שמשון על
שמו של הקב״ה נקרא שנ׳ ט שמש ומגן ה׳
אלקיס וגו׳ ,אלא מעחה לא ימחה ,אלא מעין שמו של
הקב״ה ,מה הקב״ה מגין על כל העולם ,אף שמשון מגין
בדורו על ישראל .ומבואר מהגמ׳ דאלו שמשון על שמו של
הקנ״ה היה חנו שלא נמחק .וכתבו התום׳ בזה״ל ,ועדיף
מחנון ורחום וכו׳ דנמחק ,דלא אשכחן שקרא הקנ״ה שמו
כן ,מנון ,והכא פריך אהא דקאמר על שמו של הקב״ה
נקרא כך ,והיינו דקא דמי אלא מעין שמו ,כמו חנון על שם
הוא חונן ומרחם על בריומיו .עכ״ל.
ונראה דעל דרן זה צ״ל לפי הסוברים שגס שלמה אינו
נמחק ,ט מי שהשלום שלו עדיף מהנהגת בריומיו,
ובמש״כ המיס׳ שם במחילת דבריהם דגם שלום שאסור
להזטר בביח מרחן משום דהקב״ה נקרא שלום כדבחיב
ויקרא לו ה' שלום ,עד״ז צ״ל כאן.
ו) ולפי המבואר נכס״מ דדעח הרמב״ס דנמחק ,ומה
דשלמה דשה״ש קודש אינו אלא לשבועה ,ק״ק
טצד הביאו באן ,והיה לו להוטר זה בהלכות שבועות (פ״ב
ה״ב) ,וצ״ל אגב אחרינא דקודש מצד המנוון ,ומלוי נענין,
ה״ה כאן אע״ס שאינו אלא טנוי.

 )1ובמאירי מציגו שגס בטנוייס אסור למחוק שלא לצורן
(ד״ה גדולי) ,ורק לצורך מותר ,לפ״ז נ״מ
בשלמה גם לגבי מחיקה שלא לצורך ,אבל נרמב״ס לא נזכר
מזה כלום ומשמע דדינו ככל שאר המינוח .ונע״ב צ״ל
דלשנועה או לפירוש.
ושם במאירי בשם גדולי המפרשים שבמקומו אסור למחוק
גם טגוייס ודחה דבחהס.
ח) שיטות הראשונים בקצרה.
א] לרא״ש שלמה בשה״ש נמחק ואינו אפילו טגוי ,רק נחשב
קודש לפירוש העני[.
ב] הריטב״א מספק״ל אס לפירושא או להיות טנוי לשבועה
אבל ודאי נמחק.

ג] מאירי מספק״ל אס לקללה ככינוי ,ובודאי נמחק ,מיהו
י״ל קודש לגבי מש״כ דבלי לצורך אסור למחוק.
ד] מאירי בשם גדולי המפרשים דבמקומן קדושים בל
הטנוייס גם למחיקה ,ודחה דבריהם.
ה] רמנ״ן מצדד איסור מחיקה אבל מסיק רק לשבועה,
מאמר דאין נוהגין להקפיד על מחיקה .וכ״כ הרשב״א,
מחיקה מותרה ,ולשבועה הוה טנוי ,וכ״כ הכס״מ בדעח
הרמב״ס.
ו] מגדל עוז וחשק שלמה בשיטת הרמב״ם דאסור למחוק
ג״כ.

אי לאו גמירי גזרה שוה וכו׳ .יעויין נרשנ״א ,דס״ל לרבנן
מאחר דלא דרשי גז״ש אין צורן נשם ולא בטנוי ,אלא

ן שמשון רפאל ( )0))48עמוד מס 179הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

)

ברכת

שבועות ל■ ׳הע״כ

או שגועה או אלה ,נגד מש״כ הרמב״ס (פ״ב ה״ב) והר״י
מיג״ש כאן ,מעינן שם או כינוי ,ושכן משמע לרש״י.
והרמב״ן בסוגיא דלהלן דלאו לאו שכועה נ״ב כתג דאין
צ״ל שם או כינוי אלא דמסתפק לומר דזה מצד דהוה r
לשבועה עם שם ,וכן הניא הרא״ש .ושיטח הראב״ד (פ״ב
ה״ג) דלקרבן ובל יחל אי״צ שם אנל ללקות צריך שם או
כינוי .ועומק הבנת דברי הראשונים כאן והר״ן בריש נדרים
נתבאר בעהי״ח בהרחבה בליקוטים שבסוף שפר ברכת
אברהם עמ״ס סוכה בעני! שם וידות בשבועה ,יעו״ש.

דף ל״ו ע״א
בענין לשון ארור
א) תנא ארור בו נידוי ,נו קללה ,בו שבועה .ופרש״י כל
לשונות הללו הוא משמש ,וצריך לפרוש ממנו אם
אמר חכם ארור בלשון נידוי ,ואם אמר אדם לחנירו לשם
שנועה וקבלו עליו ,שבועה היא ,והמקלל את חבירו בלשון
ארור הוא לה׳ ,קללה היא וחייב המקלל .עכ״ל .ומשמע
דהכל לפי הענין המוכיח לוה ,בחכם נידוי ,במי שתובע
מחבירו באופן שי״ל שמשביעו וקבלו ,אז הוה לשון שבועה,
וסתם האומר לחבירו כן הוה קללה ,ועד״ז כתב המאירי.
 )5ובריטב״א כתב לשון ארור משמש בכל אחד מאלו ג׳
עניניס ,לאותו עני! שמתכוין האומרו
או המקנלו עליו ואס נתכוין והוכיח להתחייב בו בכולם כולם
נו .ונראה מלשונו שלגבי דבר אחד אין צורך שזה מוכיח
אלא העיקר חולה כפי כוונתו ,ולהלן כתב שאם לא נתכוונו
לשבועה ,ולא לנידוי ,אלא לקללה בלבד הרי בו קללה .ולהלן
עוד שכל שאמרו ארור סמס ולא הוטחו לאיזה דבר מאלו
הג׳ דברים נתכוונו ,אס הורגלו קודם לכך בארור זה לענין
ידוע ,סחמא כפירושם ,ואס לאו סממו קללה.

שאם ידע בעצמו ,או ששואלין אותו ופירש כוונחו ,מולה
בו ,ואס אין לנו שום הוכחה ולא נתגלה ממנו,
בסתמא הוה קללה .ואס לכלול כמה דברים בעינן שיהא
מוכח .וצ״ב נטעם הדבר ,וגם נמה נחלק על רש״י ומאירי
שמשמע שלא אמרו שמולה בכוונתו אלא במשמעות הענין.
ג) ונראה דהריטב״א מדמה זה לממני׳ בנדרים (י״ח ע״ב)
סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל וכו׳ ,והיינו
דהכלל הוא דכל שנגד משמעות הלשון ,אין חולה בפירושו,
דהוה דברם שבלב ,אבל במקום שלשונו באופן שיש בו נ׳
משמעויות ,ומי שמשתמש באופן שלא כל כך רגיל ,ג״כ
משתמש בלשון זה ,באופן שאין כוונתו סותר הלשון ,אלא
דסובל גס פירוש זה ,א״כ הפירוש תולה בכוונתו ,ובאופן
שאינו אומר לשון גמור אלא מקצת לשון ,דהיינו ידוח ,בזה
הוא דבעינן יד מוטח.
ולפ״ז מבואר ,דהריטב״א מפרש לשון הברייתא ,נו נידוי,
בו קללה ,בו שבועה ,דכל אלו כלולים בלשו! ,וכל

אברה©

קסז

שמתכוין לאחד מהם אינו נגד הלשון ,לכן תלוי בדעתו
וכוונתו ,ואס אי! שוס הוכחה ,אבל מאמר דבסתמא אין
כוונתו על נ׳ או ג׳ מאלו הדברים ביחד ,אין כאן דין סחמא
להחמיר ,על הכל ,אלא כפירוש היותר רגיל באופן שאף
הוכחה כלל והיינו לקללה ,ולכלול יותר צטך הוכחה.
ד) ובמשמעות רש״י ומאירי נראה דאינו מפרש שכולל
כל הג׳ ,אלא לפעמים משמע כן ולפעמים
כן ,ולפי העגין זה מחפרש .ויש לעיין אם יאמר שלא כן
טוון אס הוה דברים שבלב ,דנמצב זה ,לשונו כך .ואולי
במקום שאין המצב מראה כלום ,ג״כ יסטס שמולה
במחשבתו ,או דאז ממילא חולין בקללה ,ושוב כן הלשון.
והטור נשם הראנ״ד כחב דהמנדה בלשון ארור יהא ,היינו
שמחא שיש נו נידוי וקללה ,ומשמע דס״ל דהכל
י! נכלל בלשון זה ,עכ״ס שמנדה בלשון ארור ,ולמה לא בלשון
נידוי ,זה עצמו מוכיח דרצה גם קללה ,מיהו אין משמעוח
לכלול גס שנועה.

ולשון שנועה מבואר בריטב״א אם אומר ארור אני לעשות
דבר פלוני או לא לעשות כאילו אמר בשבועה
שאעשה או לא אעשה.
ה) וברמב״ם (ח״ת ם׳׳ז ה״ב) וכיצד הוא הנדוי וכו׳,
וארור בו אלה נו שבועה נו נידוי .וצ״ע
מה הזטר שם מה דהוה גס אלה וגס שבועה ,הא הנדון
טצד הוא נידוי ,והול״ל גם ארור .והיה נראה לכאורה דהוה
הכל יחד וכפשטות לשון הברייתא ,לא דהוה או זה או זה,
אלא גס זה וגם זה ,וא״כ הוה קללה ונדוי וגם משביעו
שינהג כן בנדוי ,ואם קיבל עליו גס יעבור על שנועה ,וכף׳"’“”1
על עצמו יעבור גס על שבועת ביטוי .מיהו לרמב״ס בעינן
שם או טנוי לשבועה ולקללה ,מיהו רק לחיוב ולא לחלות
איסור (שבועות פ״ב ה״ד) .וגבי קללה י״ל ג״כ ,דרק לגני
חיוב או איסור התורה בעינן שם אבל הוה קללה ,וממילא
גס נידוי יותר חמור.
מיהו יתכן שמה שהרמנ״ס הזכיר גני נידוי גס אלה או
שבועה שאם יאמר שהוא טוון כן ,א״כ תולה נו.
אבל סתימת הדבטס יותר משמע כנ״ל.

ו) ובהלכות סנהדטן (פכ״ו ה״ג) גבי איסור קללה ג״כ
כתב וארור בו שבועה ובו קללה ונו נידוי.
וכבר הזטר שם באותה הלכה שהמקלל אינו לוקה אלא בקילל
בשם או בטגוי .ולכאורה מה עליו להזטר כאן עני( שבועה
ונידוי .ואס גימא דנאמת יש בזה גס זה וגם זה ,הדברים
מדוייקים מאד .ומיהו אס חבירו אינו חייב בנידוי ,לא חל,
כמבואר במו״ק (י״ז ע״ב) וממילא גס מוכח דלא משמע
אז נידוי.
אמנם הכסף משנה שם העתיק לשון רש״י ,ומשמע דר״ל
דחולה לפי הענין גס לרמב״ס.
 )1ובהלכות שבועות (פ״ב ה״ב) וכן אלה וארור הרי הן
שבועה ,והוא שיזכיר שם מן השמות או כנוי
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מן הכנויין ,כיצד כגון שאמר באלה או ארור לה׳ או למי
ששמו חנון וכר מי שיאכל דבר פלוני ואכלו ,הרי זה נשבע
על שקר .עכ״ל .ומאמר שכאן לא הזכיר נידוי וקללה משמע
שאינו אלא שבועה .ונידוי מובן בפשטוח שאינו שייך כאן
טון דשלה הארור באכילה או מעשה מסרים ,א״כ הרי אין
זה מחייב נידוי ,ושוב אין כאן נידוי אבל הרי שיין שיהיה
גם קללה על מי שלא יעשה כן ,וכפשטות הלשק .ומזה
משמע דעכ״ם באופן שרואים שהמכוון שרצה שלא יעשה
מעשה זה ולא מסחבר שעיקרו לקלל ועי״ז למניע לעשוח
אלא עיקרו לשבועה ,ומשמע שאס הוה שבועה שוב אין לומר
דהוה גם קללה ,שהרי לקלל אסור ,ולהשבע מוחר ,ממילא
מפרשים רק לשבועה.
ויש לעיין אם יש לחלק בין ארור מי שיאכל ,ונין הנך
דמקלל או מנדה .ומיהו לא מצאחי מי שיאמר להדיא
דבבת אחח יכלול שלושח הלשוכוח בלי הוכחה מיוחדח ,רק
הראנ״ד לגני נידוי דגם הוה קללה ,אבל לא הזמר שבועה.

ח) במאירי ביארנו בארור שיש בו שבועה ,ר״ל שאס הזטר
נו שם או כנר הרי הוא בדין שבועה .ומשמע
מזה שאם לא הזטר השם לה׳ שבועה כלל גס לגני איסור.
וכ״כ בפירוש המשנה גס על הן הן ולאו לאו היינו הן הן
^.בה; ,שהרי לא הזטר דוקא חיוב .ולשון הר״י מיג״ש ,בלי
’שם או טנוי לאו שבועה היא כלל ,משמע דגם לא לענין
איסורא.
וברמב״ם (פ״ב ה״ג) כחב נהטא דגם אלה או ארור ,ולא
הזטר השם הרי זה אסור בדבר שנשבע עליו,
אבל אינו לוקה ולא מביא קרבן .וכס״מ מבואר שאפשר
מדברי קבלה מדכחיב רואל שאול אח העם לאמר ארור
האיש אשר יאכל לחם עד הערב ,אע״פ שלא אמר לא שם
ולא טנוי.

אבר

בתורת תנאי לנטל המקח ,מ״מ כיון שגילה שמקפיד שיקיים
התנאי ,א״כ מוטל על הקונה חיוב לקיים התנאי שקיבל על
דעת כן .וביאר בזה סוגיא דקידושין <ח׳ ע״א) התקדשי לי
במנה ונתן לה טנר מקודשת וישלים ,מ״ט ,טון דא״ל מגה
ויהב לה דינר כמאן דא״ל על מגת דמי ,וביאר דלא כפל
תנאו ,ובזה גס בעל מגת בטל התנאי אבל טון שאמר שימן
מגה ,מחוייב לקיים לשלם מה שקצב לה .ועיין מה שהארכנו
בביאור דנטו ,ובירור החולקים עליו (נתינות רמ״א סק״י)
ותו״ג (קמ״ג סק״א) בברכ״א עמ״ס יבמות שם (ק״ו ע״א)
בעני[ מנאי שלא כמשפטי החנאים.

לפ״ז י״ל בביאור דעת רש״י דמודה לעיקר היסוד ,ובאופן
שלא כפל התנאי ,וכשיטת המוס׳ והראשונים שגס
בעל מנת צטן מנאי כפול ,ולכן בדברי המוכר לבד לא סגי
להצטן קיום התנאי ,דאק טן משפטי התנאים בכדי לבטל,
ולקצוח גם בלי קבלת הדברים הוה כקציצה ומשמע שמקבל
על דעם כן וחייב לשלם כן ,ובזה י״ל לפי רש״י דאין
אומדנא ממילא שמסטם להך קציצה ,אא״כ מקבל על עצמו,
ואז עצם המקח מחיינו לשלם זה וכמו דמי מקח ודמי
שטרות בלי קגין על המחייבות.

מיהו כל זה רק אם התנאי לשלם כסף ,ולא שאר פעולות
שגס אם יתחייב הוה קצין דבטם ובלי קנין אין האמן
מחייבו גס אם מקבל ,אלא במקום נדר או שבועה ,ולא זה
מש״ב בקבלת הדבטס כאן.
ובעיקר דבט הגמ׳ י״ל עפי״ד המוס׳ בקידושין (ו׳ ע״ב)
ד״ה לא החזירו ,דבמקוס אומדנא לא בעי מנאי
כפול .וי״ל דמנאי שאינו כפול ל״ה תנאי גמור מצד המקנה,
אבל אם הקונה אמר אמן מגלה דעתו נזה שמקבל ע״ע אח
התנאי ,ועי״ז מצד הקונה שוב נחשב כתנאי כפול .ויתכן דגם
כוונת רש״י כן ,שכדי שיחקייס המקח ,חייב לקיים התנאי.

ובקרית ספר כחב דהוה איסור דאורייחא ,אע״ג טלפי׳
מדברי קבלה ,הלכמא גמיט לה ואסמכה אקרא.

וע״ע מש״כ לקמן (ל״ח ע״ב) על רד״ה נספר חורה.

רד״דז בו קבלח דברים האומר לחבירו על מנח שמקיים לי
מנאי כך וכך ,ואמר אמן ,קבל דבטו וחייב לקיים
מנאו .עכ״ל .והקשה רע״א בגה״ש ,לא ידעתי ,הא ליכא
חיוב לעשוח התנאי ,אלא דאס לא קיים התנאי ,בטל המעשה
דמכר ומחנה ומשילה וכדומה ,ובזה למאי צריך אמן שיהיה
קבלה ,ומה צורך לקבלתו ,הא הנומן לא נתן רק ע״מ ,ואס
לא יקיים התנאי ממילא בטל הגחיגה ,וצ״ע .עכ״ל.
וליישב דנט רש״י מחומר הקושיות י״ל עפ״י הקדמת
יסוד האבני מלואים (כ״ט סק״א) עפ״י הרשב״א
ביבמוס (ק״ו ע״א) שפירש בחליצה ע״מ שחתן לי מאתים
זוז דצוה לימן ,אע״פ שלא מהני חגאי בחליצה ,וכתב
הרשב״א דהוה כמו שטרות ,הואיל וגילה דעחו שעושה כן
רק ע״מ לקבל כן וכך כסף.

ועפ״י זה פירש בא״מ ונקצוה״ח (רמ״א ט׳) יסוד גדול
שכל תנאי שאינו כדין משפטי התנאים ולא מהני

רד״ה נו אמנת דבטס ,וראוי לענות אמן על דבר מפלה
ותחנה ,שהוא לשון מאמן הדברים ,שיהא רצון שיהא
אמת כן .עכ״ל .ע׳ היטב משנ״ת נעהי״ת בארונה בברכ״א
עמ״ס סנהדטן (קי״א ע״א) בענין עניית אמן.

בענין לאו לאו
א) אמר רבא והוא דאמר לאו לאו תט זימני ,והוא דאמר
הן הן מט זימני .ונמוס׳ (ד״ה והוא) כחנו ,ולאו
דשבועה ממש היא ,אלא יש להזהר ,וקצת יש עונש בדבר.
עכ״ל.
וצ״ע ,מאי האי ,הט מבואר בתוס׳ ,דאע״ס שבגמ׳ אר״א
לאו שבועה והן שבועה ,ודריש כן מקרא ,אין זה
שבועה ,ואעפ״כ צטך ליזהר ,אס אינו שבועה ,למה צטך
ליזהר ,ומה זה קצת עונש ,היינו דאין מלקוח ,ומ״מ יש
עונש ,ומשמע דמן השמים יענשו .ומאי האי ,מנ״ל גדר
טה ,ואם זה איסור דרבנן עם אסמכתא ,כדמשמע לכאו׳,
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הול״ל כן נהדיא ,וגס מדרבנן היה ראוי להיות לו מכת
מרדות.
והסברא שמתמחה לא פירשו התו׳ כפשוטה של סוגיא,
משוס דקשיא להו מה שהקשו כל הראשונים דבלי
שס וגם בלי לשון שנועה ,לא מצינו שבועה ,אבל גדרם
לאיסור קלוש עם קצת עונש צ״ב ,חה דבר מופלא ,וצ״ע.

ב) וכל הראשונים חולקים על התוס׳ בזה וס״ל דהוה
שבועה דאורייתא .הרשנ״א הוכית מכאן דבלי
הזכרת השם ג״כ הוה שבועת ביטוי ,והוא שנתכוין לשבועה.
ומבואר דאין צורן נשם ולא בבינוי ולא בלשון שבועה,
ואעפ״כ הוה שבועה גמורה .וכ״ב הריטנ״א דאי״צ שם ולא
לשון שבועה ,אלא דהוסיף שזה מדין ידום שבועה ,ומשמע
 rללשון שבועה.
ג) והנה הראנ״ד (פ״ב ה״ )3כתב על לאו לאו והן הן,
אס נתכוין ללאו והן שאמר הבורא ,שנועה היא,
והני מילי לקרבן ולבל יחל אבל למלקות בעינן שם .עכ״ס
מבואר בדבריו דלאו לאו סגי לשבועה גמורה ,אלא כתב
שצרין שיכוון ללאו לאו שאמר הבורא.
והטור (רל״ז) כתב על זה איני מבין דבריו .והנה הטור
עצמו כתב לפני זה שמהני לאו לאו ,והוא שיכוון
לשם שבועה .וחזינן שדקדק בדברי הראב״ד שלא די בזה,
אלא צריך שיכוון להן ולאו שאמר הבורא .ועל זה כתב שלא
מבין דבריו .והב״ח כתב דהכוונה של הראב״ד שיהא דרך
שבועה כמו שהקב״ה אמר דרך שבועה .ובשו״ע (ס״ה) כתב
רק והוא שיתכוין לשם שבועה .והט״ז (סק״ד) כתב כשם
שהקנ״ה כפל לשם שנועה .ושזה כוונת הראנ״ד .וכן לשון
הרא״ש.
ד) והנה הר״ן (ד״ה והוא) כתב ,מאחר שחחק דברים
לכפלם הרי הוא כשבועה ,ר״א דדוקא שנתכוון
ללאו לאו שאמר הקב״ה ,וכ״ב הראנ״ד בהשגות ,ומבואר
להדיא שיש כאן מחלוקת ,והיינו דלרשנ״א וריטנ״א ור״ן
סגי מה שכיוון לשם שבועה ,והיינו דהוה לשון מצד שמשמע
חיזוק הדבר ,ולמדנו ענין זה מהקנ״ה ,אבל זה מצד עצמו
לשון שבועה ,וכן משמע נר״ן ,והראנ״ד ס״ל דרק אם
מכוון ללשון זה שאמר הקב״ה.

ה) והבנת דברי הראב״ד נראה עפ״י מש״כ הרמנ״ן
והריטנ״א דהלשון מהני מדין ידות ,שהרי לא
הזכיר שום לשון של שבועה ,א״כ לפי פשטות שיטת
הראשונים נידות ,הוה מקצת לשון ,ע׳ משנ״ם בברכ״א
עמ״ס נדרים <ב׳ ע״א) בגדר ידות ,ס״ל לראב״ד דאין כפל
לאו והן מצד עצמו כיד לשבועה ,כמשמעות פשטות
הריטב״א ,שאס מכוון לשבועה גס הוה שבועה ,אלא דהכפל
מוכיח ללאו לאו שאמר הקנ״ה ,שהוא שבועה בתורה.

ויעויין ברמב״ן שכתב בזה״ל ,והוא שיהא דעתו ללאו לאו
של הקב״ה שהוא שבועה ,או שנתכרן לשבועה,
והוציא לאו לאו מפיו ,עכ״ל .וצ״ב מהם שני הדברים ,ולב״ח
וט״ז הרי נראה דהיינו הך.

אברה

קסט

ולפי משנ״ח מבואר ,די״ל 3׳ אופנים מאחר שכתב די״ל
דהוה יד ,א״כ ס״ל או דהוה יד לגני מש״ב בתורה
שהקב״ה אמר לשון כפול ,וכאילו גמר דבריו לאו לאו של
הקב״ה מה שאמר לנח ,או די״ל דאי״צ לזה ובלבו לשבועה,
וכאילו אמר לאו לאו בשבועה ,דזה מוטח דרוצה שנועה
מצד חיזוק הדבר וסגי נזה .והן הן 3׳ הפירושים שהזטר
הר״ן.
ו) והרמב״ם כתב (פ״ב ה״ו) וכן האומר לאו לאו שני
פעמים דרך שבועה או הין הין ,והוטר שם
או טנר ,הרי זה כנשבע .ע״ש נכס״מ.

ויש להעיר ,הרי הרמב״ס כתב בהלכה ח׳ דין כנרי שבועה
כשנועה ועל זה הוסיף וכן האומר לאו לאו ,ומשמע
טש לזה שייכות לטן טנויין ,ונראה דהרמב״ס הגדיר שם,
טון שאמר לשון שמשמעו ועניני שבועה ,הרי זה חייב
כמי שהוציא לשון שבועה ע״ש .ומבואר אצלנו בליקוטים
בסוף מסכת סוכה נענין טנריס אות א׳ וב׳ ,דלא בעינן
לשון שבועה אלא ענין שבועה ,שמבטא בפיו .ובזה מבואר
דאם אמר לאו לאו והזטר שם באופן שמשמע שהכוונה
לשבועה ,ג״ז כמו טנוי לשבועה ,שנשמע מזה מה הכוונה.

ז) ונראה שיש לפרש כן לכאו׳ גס ברשב״א שלא הזטר
ידות וכן בר״ן בפירושו ,אלא שכוונתו לשבועה,
וכן לשון הטור ושו״ע ,והיינו שהכפל והחיזוק מראה שלא
אמר סתם אלא שרוצה שבועה ,וזה נתגלה לנו במורה שחיזוק
זה עצמו הוה לשון שבועה ,אלא שכתבו כמה ראשונים שרק
אם כוונתו לשבועה .ואס זה מטעם יד ,מונן בפשיטות שאס
בלבו אינו כן ,ל״ה יד ,וכמבואר בראשונים בקידושין (נ׳
ע״א) ,ע״ש רשנ״א וריטב״א דיסוד דין ידות שבאופן זה
מהני דברים שבלב ,ונתבאר אצלינו בכ״מ .וגס אס לא מטעם
יד ,י״ל דאם אין בלבו שנועה אין דברים שבלבו סוחרים
הדברים הגלויים ,דיתכן שאדם כופל גס בלי שכוונתו
לשבועה.

ח) ורבנו חננאל כתב על לאו לאו מרי זימני שבועה היא
ופשוטה היא .ומשמע מדבריו דאין כאן דין
מחודש של ידות ,וכוונות מיוחדות על מה שכפל הנורא,
אלא שזה עצמו מוטח שכוונתו לשבועה וסגי בזה לשבועה,
ואתי שפיר נמשנ״ח .ומ״מ י״ל דאס בלבו אין שבועה ל״ה
דברים שבלב ,ולכן מש״כ הרמב״ס דרך שבועה אינו סותר
דברי הר״ח.
ט) לכאורה יש להעיר ,דמאחר דהרמג״ס (פ״ב ה״ד)
כתב שגס בלי שס ובלי טנוי יש איסור (ע׳
מש״ב בע״א בענין ארור אות מ׳) הרי לכאורה יש לפרש
סוגיין בלי שם ולגבי איסור ,ואין צורך להזטר שס .ואולי
אה״ג אלא דס״ל לרמב״ם דגם אפשר לחייב ע״י שם.

ונראה דס״ל לרמב״ס דכל מה דיש איסור בלי הזכרת שם
אינו אלא כשאמר שבועה ,שבזה יש לשון קבלת
הדברים כנדר ,אבל בלי לשון שנועה לא כלול בזה ביטוי
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שסמים המחייב ,דגם אס לומדים מויואל משה או מהלמ״ס
ריש איסור ,היינו בשבועה בלי שם ,ול״ש כלל בלאו לאו ,ואס
אמר שנועה פשיטא דסגי בסעס אחת לאו .לכן ס״ל
לרמנ״ס דמיירי עם שם אלא בלשו! שלא מפורש לאסור ע״י
השם ,ע׳ כס״מ ,ורק אז יש בזה שבועה.

י) היוצא מדברינו בקצרה.
א] הרשב״א ס״ל בלי שם ובלי כינוי הוה לשון שבועה ,והוא
שנמכוון לשבועה .וכן נראה דעח רבנו מנגאל.
ב] הריטב״א ג״כ ס״ל כרשב״א אלא דהוא כתב דמהגי מדין
ידוח ,וכן מצדד הרמב״ן.
ג] הרמב״ם ס״ל דמיירי עם שם ,ונראה שמדמה לכינויים.
ד] הראב״ד ס״ל בלי שם סגי לקרבן ובל ימל ,והצריך שיכוון
ללאו לאו שאמר הבורא.

ה] הרמב״ן כחב נ׳ אופנים או כראנ״ד או שמכוון לשבועה,
וביארנו שזה יד לזה או לזה.

ו] המוס׳ ס״ל דל״ה שבועה אלא יש ליזהר וקצת עונש ,ולא
נתבאר מה זה .וצ״ע.

וחכמים אומרים על שם המיוסד במיתה ועל הכינויים
באזהרה .ופרש״י בן ארבע אותיות דיו״ד ה״י.
ע׳ משנ״ת בס״ד בנרכ״א עמ״ס סנהדרין (נ״ו ע״א) בעני!
ברכת השם בשם המיוחד ,ולעיל (ל״ה ע״א) בענין המשביע
באל״ף דל״ת.

המקלל אביו ואמו .ע׳ משנ״ח נברכ״א עמ״ס סנהדרין
(פ״ה ע״א) בנננין הכאה וקללה לאביו ,ובב״ק
(צ״ד ע״נ> בעני! כיבוד אב ברשע.

וע״ע

מש״כ בסנהדרין (ס״ו ע״א) בענין לאו שניתן
לאזהרת מימת ב״ד.

בענין המקלל עצמו

ענף א׳
א) המקלל עצמו ומנירו בכולן עובר בלא תעשה וכר,
עצמו דכחיב רק השמר לך ושמור נפשן מאד
כדר׳ אבין א״ר אילעא דאמר כל מקום שנאמר השמר פן
ואל אינו אלא ל״ת ,וחנירו דכתיב לא חקלל חרש .וברמנ״ס
(סנהדרין סכ״ו ה״ג) המקלל עצמו לוקה כמי שמקלל אחרים
שנ׳ השמי לך ושמור נפשן .ואחד המקלל עצמו או חבירו
או דיין או נשיא אינו לוקה עד שיקלל נשם מן השמות כגון
קה או שקי ואלקיס וכיו״ב ,או בכינוי מן הכנויין כגון חנון
וכו׳.
והראב״ד השיג דאינו לוקה אלא בשם המיוחד ,והכי איתא
בירושלמי עכ״ל .ותמהו המפרשים ממתני׳

אברה)

דמבואר להדיא דהמקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בל״ת,
הד משמע מזה דגם על הכנויין עובר ,וכיון דלוקה על
קללה ,משמע דלוקין בכולן .ונראה דדיוק מחני׳ משמע
כראב״ד ,מדתנן גני שבועה בכל הכנויין הרי אלו חייבי! וכן
נהמקלל את השם נאמר חייב ,וכאן נאמר עובר בלא תעשה,
הד מדוייק דלא חיינין ,ולכן דנו בירושלמי (מובא נרי״ף
סוף הפרק) מהו ללקות .ובענין מחלוקת רמב״ס וראב״ד
וביאור הירושלמי ,ע׳ מה שהאריך מרן הגד״ז ז״ל בספרו.

ב) והטעם דבעינן שם לאיסור קללה חולה בתנאים לעיל
(ל״ה ע״ב) כמבואר בקרית ספר (פכ״ו) לרבי
חנינא בר אידי הואיל ואמרה חורה השבע ואל תשבע ,קלל
ואל מקלל ,מה קלל בשם ,אף אל מקלל נשם ,אבל רבנן
מלקו ,דא״כ נבעי שם המיוחד ,אלא ס״ל דילפיגן ממה
שבאביו ואמו נאמר כסוגיין ונקבו שם יומת ,ולא נתברר
להדיא מנ״ל בכל הקללות ואם ילסינן מאביו ואמו ,הד קי״ל
דבכינוייס פטור .וכתב הקרית ספר ,וכיון דבמברן כתיב
קללה והנא כתיב קללה ,מה המס ל״ה קללה
בעלמא ,אף הכא ,אלא דהחס ילפינן דבעינן בשם המיוסד,
כדילפינן מימורא ,והכא לא ,מיהו בעיא מיהא כינוי,
דנלא״ה ל״ה קללה וכו׳ .עכ״ל ק״ס.

ולפ״ז לא ידעתי מנ״ל לבעל החינוך (רל״א) שאסור לקלל
בשום ענין ,ומ״מ אינו לוקה אלא המקלל נשם מן
השמות .ובשעד תשובה (ג׳ מ״ו) כתב הוזהרנו בזה שלא
לקלל איש מישראל נשם ולא באחד מכל הכינויים .ומבואר
להדיא דהלאו רק נשם .והד כן מדוייק ומבואר במתני׳
המקלל עצמו ומנירו בכולן עובר נל״ת ,הרי דבלי שם אין
ל״ת .וצ״ע.

ג) ולכאורה יש להעיר דבשלמא המקלל חבירו דנאמר
בחורה לשון קללה ,מתגלה דל״ה קללה אלא
בשם ,אבל במקלל עצמו הרי הלאו מצד השמר לן ושמור
נפשן מאד ,מנ״ל דגם זה רק ע״י שם.

מיהו בלא״ה חזינן דלא כל המצער עצמו או מובל נעצמו
לוקה ,ונע״כ צ״ל דלא ילפינן מזה עצמו דילקה על
לאו זה ,במה שלא שמר על נפשו ,ואי משום הא גם הוה
לאו שאין בו מעשה ,אס מזיק לעצמו ע״י דיבור של קללה,
דנחמורה (ג׳ ע״ב) ילפינן מקרא דוהפלא ה׳ אח מכתך
שנאמר אחד ליראה את השם הנכבד וגו׳ (דברים כ״ת נ״ט)
דיש מלקות על קללה אע״ס שאין בו מעשה ,ואס על עצמו
שם האיסור להזיק לעצמו ולא קללה ,לכאורה אינו נכלל הך
דרשה.
אלא נראה דאין זה אלא גילוי ,שלא נימא דעל עצמו הד
הוא ברשות עצמו ,ואם רצה יכול לקלל עצמו ,קמ״ל
שאין לאדם להזיק לעצמו ,ומזה מתגלה דגם זה בכלל לאו,
ולכן מסתבר לכלול זה גם בלאו דלא מקלל חרש .ע׳ ברמב״ס
(כ״ו ג׳) המקלל עצמו לוקה כמו שקלל אחדס שג׳ השמד
לך ושמור נפשן ,ונראה שלא סתם אמר שלוקה על לאו
דהשמר לך ,אלא שגס הוא כמו מקלל לאחר .ובספר המצוות
(שי״ז) כלל בלא תקלל חרש ,ולא הזכיר קרא דשמירת נפשך,
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אלא נפב וכן כשקלל עצמו לוקה ,ומשמע דלוקה על לא
פקלל חרש.
ולפ״ז נראה ,דלחוס׳ (מו״ק 3׳ ע״ב) ד״ה משוס ,ורש״י
לעיל (כ׳ ע״ב) ד״ה ואזהרפיה ,דס״ל דצרין להזכיר
אח האזהרה נהפראה ,צריך להזכיר לאו דלא פקלל חרש,
ולא לאו דשמור נפשך .ויל״ע נזה (וע׳ מש״כ לעיל שס על
הרש״י).
ד) ואחרי הדנריס האלה נראה דמה שמספפק במנ״ח שס,
ומסחבר לו ,דעל עצמו ימחייב גס אס הוא רשע,
נגד דברי השמ״ג .ונראה פשוט דמה דדרשינן ונשיא בעמן
לא פאור הוה גילוי על כל ענין קללה ,דרק מצווי! על מי
שעושה מעשה עמך ,ע׳ נב״ק (צ״ד ע״ )3דילפינן מזה דאין
צריך לפוש על כבוד אב ,וע״ש משנ״ח בברכ״א דזה גילוי
על הנהגה עס רשע .ואע״פ שלרמב״ס זה דרשה רק על
אישור קללה ,ועל הכאה שהוקשה לקללה ,ע׳ שנהדרין (פ״ה
ע״א) ,אבל לרש״י בסנהדרין (מ״ז ע״א) ד״ה נבזה ,גס
פטור מכיבוד אב ומורא ,וע׳ נברכ״א עמ״ס סנהדרין שם,
ולהלן (ס״ה ע״א) בענין הכאה וקללה לאביו <אופ ד׳)
שנפנאר כן גם בשיטח הפוש׳ ביבמוח <כ״נ ע״ב) ד״ה
כשעשה חשובה ,וכן שיטח הטור.
ולש "ז נראה דמאחר שביארנו גס על עצמו דהוה איסור
קללה ,הרי כשם שמבואר בקרים ספר שבלי שם או
כינוי ל״ה קללה ,כמו כן לגני רשע דדרשינן שאי( איסור
קללה ,ה״ה לגבי קללת עצמו.

ה) ומה שהקשה המנ״ח דאס הוא מקלל עצמו הרי הוא
רשע על זה עצמו ,וא״ב בע״כ חזינן דגס על רשע
חייב ,נראה למרך עפ״י המבואר בקצוה״ח (נ״ב סק״א) דלא
מקרי רשע בשעח העבירה ,אלא אפרי העבירה ,פוך מרשע
דחמס ,ואע״ס שנחוס׳ (ב״מ ע״ב ע״א) ד״ה שטר מבואר
דס״ל שבשעח חחימח שטר שיש בו רבים כבר הס פסולים,
ע׳ מה שנפנאר בנרכ״א עמ״ס ב״ק (ע״ג ע״א) נענין עד
זומם למפרע נפסל ,דשם מוכח בפוס׳ (ד״ה שהעידו) דרק
אחרי פוכ״ד נפסל ,וע״ש (אוס ה׳) שמירצנו הספירה בפוס׳
עפ״י הנפינוח (נ״ב) דשטר נעשה העדוח אחרי שיצא מיד
העדים לנעל דבר ,ולא משימון י״ל דעובר  .rnובשיטח
הרמב״ס עכ״פ הוכחנו 33״מ שם (ד״ה שם בדברי הפיס׳)
ממש״ב בהלכוח מלוה (פכ״ג ה״א) דשט״ח מוקדם גובה
מבני פרי ,בלי אוקימפוח של פוס׳ ,הרי דס״ל דבשעח
החמימה עדיין אינו פסול ,הרי דעדיין ל״ה רשע.
גם י״ל דמה שאדם מקלל בשעח כעסו ,אינו מוציאו מכלל
עושה מעשה עמן .ועי״ל דבדבר שרבים מקילין בו,
ובפרט על עצמו שמורה הימר ,שהרי הוא לא מקפיד ,אע״פ
שהפרו נו ,ימכן דעדיין לא יצא מכלל עושה מעשה עמך.
וצ״ע בזה.
ו) ומש״ס המנ״ח שם דגם במי שהוא רשע יש איסור,
כבר העירו נהערוח שם מכמה מקומוח נגד
זה ,וע׳ מש״כ ננרכ״א עמ״ס סנהדרין (נ״ב ע״א) בעני!

אברה

קעא

קללה (אוח ד׳) שהבאנו עוד ראיוח ,והבאנו ביאור הלכה
(שכ״ט 3׳) דמופר ,וכן חזו״א סנהדרין ( '3סק״י) .ועוד
ראיה ממש״כ במדרש רנה וירא (מ״ט א ),כל מי שמזכיר
אח הרשע ואינו מקללו עובר נעשה ,מ״ט ושם רשעים
ירקב .ע' ברכ״א שם אופ ו׳ .וע״ע בשערי חשובה (ג׳ מ״ו)
אבל השופט אשר לא כדת אופו מקלל .עכ״ל.

ענף ב׳
ז) לכאורה יש לחקור ביסוד איסור קללה ,אם הוא מפממ
שמזיק לחבירו ,והוה איסור נין אדם למנירו
או דהוה נין אדם למקום.

והנח במקלל עצמו ל״ש כלל בין אדם למבירו ,מאחר שהוא
עצמו רוצה בזה ,ואס אעפ״כ יש איסור ,הרי בע״כ
האיסור כלפי שמיא .ואע׳׳פ שהאזהרה ילפינן מהשמר לך
ושמור נפשן מאד ,ובע״כ זה מצד שמזיק לעצמו ,והוה נכלל
שמירח נפש ,עכ״ס מבואר שזה חיוב כלפי שמיא ,ולא יעזור
מה שמסכים.
ומזה יש ללמוד גס לגבי חבירו ,לפי משנ״ת דהכל עני[
איסור קללה ,ורק נחגלה כאן שגס על עצמו יש
איסור זה ,הרי שגם אס חנירו אינו מקפיד ואפילו ימן
רשוח ,אסור לקללו ,דלא עדיף עי״ז מקללח עצמו .ולמנ״ח
דלעצמו דין בפנ״ע וחייב גם על רשע ,לכאורה צ״ע ,למה
לא נילף מזה ק״ו לחבירו רשע ,ועכ״ס מה מצינו ,וצ״ע.
ח) אמנם ברמב״ם (סנהדרין פכ״ו ה״א) ויראה לי
שהמקלל אח הקטן הנכלם לוקה ,הרי הוא
כחרש .עכ״ל .ומדנקט הנכלס משמע שרק במצטער מזה,
ומשמע דהאיסור מצד שמביישו ,וזה ענין בין אדם לחבירו.
ולפ״ז נראה דגם היה מועיל רשומ מבירו להמיר האיסור.

ועיין בכס״מ מקור בנ״ק (פ״ו ע״א) דקטן נר בושח הוא
בדמיכלמו ליה ומיכלס ,ופרש״י כשמצעטר כשמכלימין
אוחו .מיהו ננ״י (נ״ז) כפב דיש נזה גירסאוח שלא גרסו
הנכלם ,וכן הדפיסו בהוצאח פרנקל עפ״י כח״י.

וצ״ע למה כפב הרמנ״ם דבר זה בלשון ויראה לי ,ולמה
ישתנה הדין כלפי קטן וכי המזיק לקטן יפטר ,הלא
משנה מפורשת (ג״ק פ״ז ע״א) דמייב .גם צ״ע לגירסא
דמיכלס דמשמע דהכל מצד בושה ,והרי מבואר בדין דמקלל
עצמו דיש איסור גם מצד שמזיק ,ולא רק נושה.
ט) ובספר המצוות (ל״ת שי״ז) מפורש להדיא דמקלל מזיק
לו ,וכתב ,ופעמים משלימהו גמול בקללה
ונחירופין לנד ,ותנוח בדעתה בשיעור מה שהגיע למזיק מן
ההזק באותם המאמרים והחרוף וכו /וכבר ממחילה הזכיר
שאס אדם מזיק לו רוצה לנקום ע״י שיזיק למזיק.
ואח״כ הוסיף ,ואולי היה עולה במחשבתנו ,כי חכליח מה
שנאסר לנו קללת איש מישראל כשיהיה שומע
אופה ,למה שישיגהו מן הצער והכאב ,אבל קללת מרש אחר
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שלא ישמע ושלא יכאב בו ,שלא יהיה חוטא בזה ,הגה
הודיענו שזה אסור והזהיר ממנו ,כי המורה לא הקפידה
בענין המקולל לבד ,אבל הקפידה נענין המקלל גס כן,
שהזהירה שלא יגיע נפשו אל הנקמה ,ולא ירגילה לכעוס
וכר .עכ״ל.

המתבאר מזה דיש בקללה גס איסור נין אדם לחבירו ,וגס
בין אדס למקום ,אפילו באופן שלא יהיה שוס
נזק וצער ,ואין יוה״ב מכפר עד שיפייס אפ חבירו.
י) אמנם בעיקר מש״כ הרמב״ס ,דמשמע דהנזק רק הצער
של הנושה והנזיון ,ובלי זה אין נזק ,זה צ״ע,
שהרי הוכחנו ממקלל עצמו שאזהרחו ממה שמצווה שמירת
נפשו ,ולא מצד הכעס ,ומשמע שזה גדר חובל בעצמו .וכן
מצאנו במכוח (י״א ע״א) דקללח חכס אפילו על מנאי היא
נאה (וע״ש מש״כ נברכ״א) .וא״ח שרק בחכם כן ולא
בהדיוט ,הרי אמרו (ב״ק צ״ג ע״א) לעולם אל מהי קללח
הדיוט קלה בעיניך ,שהרי אבימלך קילל אמ שרה ,ונמקייס
בזרעה וכר ,ע״ש.

ובספר החינוך (יל״א) כתב גס ,קללת הדיוט מעשה רושם
במקולל ,ומדביק נו המארה והצער .ושם משרשי
המצוה שמנע ה׳ מהזיק בפינו לזולמיגו כמו שמנענו
מהזיק להס במעשה .ולהלן הזכיר גס שלא יניע נפש המקלל
אל הנקמה ולא ירגילנה לכעוס.

המתבאר מדברי החינוך שיש נזק ,ושיש איסור גס בלי נזק.
ומבואר דהוה איסור בין אדם למקום ובין אדם
לחנירו גס יחד.

וע״ע

להלן ד״ה בריטב״א.

תד״ה ושמור וכר אזהרה למקלל אביו מנשיא וחרש ודיין,
ע׳ מש״כ שס בנרכ״א (סנהדרין ס״ו ע״א) ד״ה
הצד השוה.

וע׳ מל״מ נזירוח (פ״ב הי״ז) ומש״ב נברכ״א עמ״ס נ״ק
(ב׳ ע״א) בענין אין עונשין מן הדין אוח ב׳ וה׳.

בריטב״א ד״ה דכחיב הקשה על לאו דהשמר לך ושמור
נפשך מאד ,היאך לוקה הא דרשינן כמה מילי
מהאי קרא ,שלא יעמוד במקום סכנה ,ושלא יאכל וישתה
דברים הרעים ,והו״ל לאו שבכללות ,ומיק כיון שבל אלו
מעני! אחד ל״ה לאו שבכללוח ,ע״ש .וע׳ משג״ם בעהי״ח
בברכ״א עמ״ס סנהדרין (ס״ג ע״א) בעני[ לאו שבכללוח.
ולפי משנ״ח לעיל בענין מקלל עצמו ,דזה הלאו הוא רק
גילוי שעי״ז נכלל מקלל עצמו באיסור קללה ,והחיוב
על לא חקלל חרש ,וברמנ״ס לא נמנה בלל נין הלאוין,
ומשמע כנ״ל ,א״כ לא איכפ״ל גס אם הוה לאו שבכללות.
ודוק.

ואמנם מוכח בריטב״א דלא ס״ל כהן סברא ,אלא דלוקה
על לאו זה של שמירת הנפש.

אברה

כנה .עי׳ משנ״ח בברכ״א מאמרים והדרכות ח״ג מאמר
שמירח כח הדינור אוח ג' ד׳ ה׳.

והא לית ליה לר״מ מכלל לאו אחה שומע הן וכו׳ .ע׳ היטב
משנ״ח בארוכה בברכת אברהם על מסכח נדרים (י״א
ע״א) בעני! מכלל לאו אחה שומע הן .ובחילוק איסורא
וממונא ע״ש אות ב׳ וה׳.

בענין אל יהא ברוך
א) ברמב״ם (סנהדרין פכ״ו ה״ד) אבל אס לא הימה שם
המראה ,או שקלל בלא שם ולא כגוי כגון
שאמר ארור פלוני ,או שהימה הקללה באה ממון הדברים,
כגון שאמר אל יהי פלוני ברון לה׳ ,או אל יברכהו ה׳ וכיוצא
בדברים אלו איבו לוקה .ובהלכה ה׳ ,אע״פ שאינו לוקה ,אם
מרף מ״ח מנדי[ אומו ,ואם רצו הדיינין להבומו מנת מרדוח,
מכין ועונשין אוחו כפי מה שיראו ,שהרי בזה אח הזקן .עכ״ל.
ומבואר ברמנ״ס שפירש ממני׳ שלא כדרך רש״י ור״ח
שפירשו אל יכך אם מעידוגי או יברכך אם מעידוני,
דומיא דכל מנאי כפול ,אלא פירש בלשון אל יהא ברון .ויש
לעיין אס כל זה רק לענין פירוש ,או שחולק על הדין של רש״י
ור״ח ,דיחכן דל״ה קללה כלל ,לא מיבעיא מצד מש״כ
נריטנ״א נטעם חכמים ,דס״ל דמשמע אם מעידו תתברכו,
ואס לא אל חחנרכו ואל ממקללו ,א״כ אין כל כן משמעוח
של קללה ,ולכן ס״ל לרמב״ס דגם ר״מ ס״ל כן ,ורק אס א״ל
אל תהא ברוך ,הרי זה עצמו מניע קללה ,שלא רק שאינו
מברכהו אלא שא״ל שרוצה שלא יהיה לו ברכה.
וגם י״ל דטעמו בדרן הרמב״ן בדעח חכמים ,ששמע קול
אלה לא נקרא באופן של ברכה על מנאי ,דרק אס
הוציא מפיו ענין קללה ,ובזה י״ל דס״ל לרמב״ס דל״ה אלה
כלל ,גס לפי ר״מ ,ורק באופן זה חולק שאמר שלא יהא
ברון ,דיומר משמע קללה ודומה יוחר לקול אלה.
ב) מיהו באמת צריך טעם ,מאחר שבתנאי מצינו דלמ״ד
מכלל לאו אחה שומע הן ,שזה גס בדרן מנאי
שדייק רק צד אחד ,ומאי שנא כאן .ולפי דרך א׳ שכחבנו
ל״ק ,דבקנין וגיטין וקידושין ,יש רק מלוח או אין חלוח,
אבל אין שוס צד שלישי ,א״כ למ״ד מכלל לאו אחה שומע
הן ,היינו דאל חאמר לאו דוקא ,ומה שאמר שיחול אם יהי׳
כן וכן ,שזה לעיכובא ,ולא סתם שרוצה שיהיה כן ,אבל כאן
יש ברבה ויש שלילח ברכה ,שאינו מברכו ,אבל גס אינו
מקללו ,וכמו כל אדם אחר שאין לו עסק עמו ,שאינו מברך
ולא מקלל ,לכן כאן הצרין לשון שיותר משמע שרוצה שיהיה
מקולל כי כשאומר שלא יהא ברון ,הרי זה עצמו קללה ,שלא
יזכה להמנרך.
ואם הסברא כדרן הרמב״ן א״נ החילוק נראה דבבל מלוח
על מנאי ,יסודו גילוי דעח על רצונו ודעתו ,הנצרך
לחלוח ,ואם אמר אס יהיה כן וכן ,הרי כאומר שאם לא בן
לא ,אבל בקללה לא סגי בגילוי דעח אלא צריך אלה וקללה
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היינו לומר שיהי׳ רע ,ולא הטוב שאמר על דבר אסר יגלה
רצונו אס לא יתקיים הסנאי.

־־׳ג) ונראה דיש לדמות ענין זה למה שמצינו ברמנ״ס
(נדרים פ״א הי״ס) מה שאוכל עמך לא יהא
חולין וכו׳ הרי זה כמי שאמר לו כל מה שאני אוכל עמן
יהא קרנן שהוא אסור ,והל׳ י״ט האומר לחגירו לא חולין
לא אוכל לן ,הרי זה כמי שאמר לו מה שאוכל לן לא יהא
חולין אלא קרנן ,ומאידך גיסא כסב שם (בהל׳ כ׳) מולין
שלא אוכל לן וכו׳ הרי זה מוסר.
והקאב״ך שם השיג שזה מזכה שטרא לבי מרי ,דלמעלה
פסק כחכמים דמכלל לאו אחה שומע הן ,ונהל׳
כ׳ פסק כר״מ דמכלל לאו אי אחה שומע הן ,ועוד למה
פסק כחכמים הא קי״ל כר״מ דבעינן מנאי כפול.

והחילוק בין ההלכות מתבקש בע״כ שמחלק בין לא חולין
מה שאוכל ,היינו כאומר קרנן (ע״ש מוס,
ורא״ש י״א ע״ב) ,ודינר על זה עצמו שאוכל ,ועליו אמר
מה שיהיה לא חולין שזה נוסח המניע קרנן ,אבל מי שדיבר
על מה שאוכל שיהא חולין ,ולא דינר כלל על מה שלא אובל,
אלא שמובן מזה ,נזה פסק דכמו נתנאי דלא אמרינן
דממילא הוה ככפליה לתנאי׳ ,כר״נע ה״ה ל״ה כאילו אמר
על מה שכן יאכל ,שיהא קרנן.
ד) לפ״ז מצינו בקללה ובנדר אומו החילוק ,דבעינן הקללה
עצמה ,על אוחו האדם שאומר מה יהיה לו באופן
זה מה שקרה ,ולא נדייק ממה שאומר על תנאי אחר מה
יהיה ,דרק אז הוה קללה וטו״ב רק אז הוה נדר ,וכל מה
דמהני לומר מכלל לאו אמה שומע הן ,אם אמר בהדיא שלא
חולין ,שזה ביטוי לקרבן מצד מה שדינר על זה שלא יהי׳
חולין ,וכן לא ברון.

וקושיית המוס׳ (בע״ב ד״ה ה״ג) מנדריס (י״ג ע״)3
דשם בנדר לית ליה מכלל לאו אחה שומע הן,
מסייע לן בחילוק זה ,דשם אמר לקרבן לא אוכל לן ר״מ
אוסר ,וסד״א דר״ל שלא יהא קרבן מה שלא אוכל ,הא מזה
משמע דמה שאוכל יהא קרבן ,ועל זה הקשו הא ליח ליה
לר״מ מכלל לאו אמה שומע הן .ולמבואר אתי שפיר ,דהמס
לא דיבר על מה שיאכל ,אלא על מה שלא יאכל שלא יהא
קרבן ,ובזה אין דיבור של נדר לר״מ גם נאיסורא.

ומיהו בנדרים כשאומר לא חולין לוקה ,ובקללה פסק
הרמנ״ם דאינו לוקה כחכמים דממני׳ ,ואם נימא
כרמב״ן דיש דין מיוחד בקללה ,י״ל דאע״פ שלגבי נדרים
לא חולין כלשון קרנן ,לא כן לקללה ,דצ״ל ארור ולא סגי
בלא ברוך ,ואס דיבר רק על מנאי י״ל דל״ה קללה כלל גס
מדרבנן אם אומר אם תעשה כן מהי׳ מבורך.
ה) ואמנם מה שאבתי לא מתיישב לפ״ז ,מה דמצינו בהל׳
שבועות (פ״ד הכ״ב) האומר לא שנועה לא
אוכל לן אסור ,ומשמע שם שגס חייב ,ונע״ב מצד מכלל
לאו אחה שומע הן ,דמה שאוכל יהא בשבועה ואוסר ,והרי
שם ג״כ חסר עיקר השבועה ,שלא דיבר על מה שאוסר אלא

אכרה®

קעג

על מה שלא אסר .וכבר עמד על זה הלחם משנה (זטה
פ״ג ה״ח> ,וחילק דשבועה איסור ממור כמד״ה ה״ג ,ובזה
אמטנן מכלל לאו אחה שומע הן ,וא״כ י״ל דבזה גס הוה
כדיבור על זה .ועוד כתב סברא דאלה בעינן מפורש ,כדרן
רמב״ן ,ומיהו א״כ לא נתבאר עטין הן דקדוק דנדטס.
ואכמי צ״ב נזה.

וכל זה לגני החילוק בסברא ,ליישב משה״ק הראנ״ד
דסוחר בהלנה זו עם זו .ועד״ז אצלנו ממשמעות
חילוק הרמנ״ס .אבל בעני! סוגיות הגיר ע׳ מש״כ בנדטס
(י״א ע״א) בענין מכלל לאו אמה שומע הן .ואכתי צ״ב בכל
זה.
ו) העירוני דלשיטת הרמנ״ם (אישות פ״ו הי״ז ,זטה פ״ג
ה״ח) דבחנאי ואמר מעכשיו ,או על מנח
דכאומר מעכשיו ,אין צטן לכפול התנאי ,אע״ם שפסק
דבעינן תנאי כפול ,נע״כ ס״ל דלגני האומדנא גם אם מזטר
רק צד אחד ,שאס יהיה כך ,יחול ,סגי לגלות דעתו שאס
לא ,לא יחול ,ורק דלא נחשב כאילו קיים דין תנאי כפול.
ומזה סיוע גדול למש״ב בקיק שיעוטם עמ״ס ב״ב (דף
קל״ב אות תל״ז) בשם מרן הגר״ח ז״ל דאם מכלל לאו אמה
שומע הן הוה כאילו פירש ודיבר וקייס גס תנאי כפול ,ולכן
גם הוה ביטוי שפחיס ,שהט לרמב״ס נע״כ כל המחלוקת
רק לעני! זה ,אס הוה כאילו פירש או לא ,דאעפ״י שמובן,
לא נתקיים מה דבעינן לפרש תנאי כפול.

ז) מש״ס הרמנ״ם הנ״ל באות א׳ ,דאל יהא ברוך אינו
לוקה ,צ״ע מ״ט לא כתב דמטן אומו מכת
מרדות ,ולא כתב כן אלא בתלמיד חכם ,ומשמע לכאורה דגם
ל״ה קללה דרבנן רק סתם בזוי ת״ת ,ומנטן אומו מצד
מנזה ולא מצד מקלל.
מיהו נשו״ע (חו״מ כ״ז נ׳) כתב בהטא דאיסורא מיהו
איכא ,ומ״מ לא בחב מכת מרדות אלא נח״ח.

ובעיקר ענין מכת מרדות ע׳ משנ״ת בברכ״א עמ״ס מכות
(י״ג ע״א) בעגין מכת מרדות ,ובכחובות (מ״ה
ע״ב).

דף ל״ו ע״ב
בענין איסורא דאית ביה ממונא
א) ושאני סוטה דאיסורא דאית ביה ממונא .ופרש״י גביית
כתובתה .וכ״כ ר״ח וטטב״א .ולרמב״ם (אישות
פ״י ה״ז) דס״ל דכחובה תקנת חכמים אכחי צ״ב .ויש
מאחרונים שבתנו ,דטון שהדרך שמתנין כחובה ,גם אס
אין מדאוטיתא חיוב לכתוב לה אבל כשכותבין ג״ב חייב,
ותפסיד ע״י הזנות ,לכאורה משוס דעל מנח כן כותבי! לה,
א״כ סגי בזה להחשב דאית ביה ממונא .וע׳ מש״כ בנרכ״א
עמ״ס יבמות (פ״ט ע״א) בענין בחובה דאורייתא.
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א א המקלל א׳ מישראל ואפילו מקלל עצמו (ב טור) (א) בשם או בכבוי

<ב>

נ או באחד
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א משנה

שטעוח

דף

ל״ה כ״א.

ב גם זה שס במשנה ויליף לה שס בגמרא דף ל״ו ע״א מדנתיב רק השמר לך ושמור נפשך וכו׳ וכל מקוס שנאמר השמד יכו׳ אינו אלא לא מעש׳ 1כ״כ
ג שם ישם נמשנ׳ והראב״ד שהשיגו שם מהירושלמי פירשו הכ״מ לדעת רבינו.
הרמב״ס בם׳ כ״ו מהל׳ סנהדרין.

ביאורי הגר״א

כז

(א) בשם או בכינוי .שם במתנ׳:

(ב) או בא׳

מהשמות .סנהדר׳ ס׳ א׳ ומה עגלון מלך מואב שהוא עכו״ס

ברבת אל?
(א) שם במתני׳[ .בריש הסעיף בבאה״ג סק״א ציין
כז
למשנה שבועות ל״ה א׳ .אולם לא כל האמור בסעיף זה
המקור הוא מהמשנה שם ,כמש״ל בס״ק הבאים .ומ״ש
המחבר "בשם או בכינוי" הוא שם במתני׳ ,דתנן שם:
משביעני (אני) עליכם וכו׳ באלף דלת (שם הכתוב באל״ף
דל״ת — רש״י) ביוד הי (שם הכתוב ארבע אותיות הכתוב
ביו״ד ה״י — רש״י) בשדי בצבאות בחנון ורחום בארך

אפים ברב חסד ובכל הכנויין הרי אלו חייבין המקלל
(מברך את השם — רש״י) בכולן חייב דברי ר״מ וחכמים
פוטרין וכו׳ המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשה.
ובגמ׳ שם לו א איתא דהא דתנן "המקלל עצמו וכו"׳ הוא
לדברי הכל — גס לחכמים].
(ב) תנן בסנהדרין נה ב :המגדף אינו חייב עד שיפרש
השם (שיזכור את השם אבל אם לא הוציא שם מפיו

המלווה המוסר השטר לעכו״ם צריך לשלם לו כל הפסידו
אם לא שקיבל עליו כל אונהא דמתייליד ליה וכדאמרינן
בם׳ הגוזל בתרא ובב״מ פ׳ המקבל דבר ישראל דזבין
ארעא לעכו״ם אמיצרא דישראל דשמותי משמתינן ליה עד
דקביל עליה כל אוגסא דמתייליד ליה ופירשו בשם הראב״ד
דש״מ רכל היכא דלא קיבל עליו והעכו״ם הזיקו פטור
הישראל מלשלם רגרמא בניזקין הוא וכ״ב הרב רמ״א בסי׳
קע״ה ס״מ בהגה וכן הסכים המחבר בב״י שם שכ״ה שיטת
רוב הפוסקים וא״ב ה״נ המוסר שטר לגוי וכתוב בו שיוכל
לתובעו בדיני עכו״ם משמתינן ליה עד שיקבל עליו כל אונסא
דמתייליד ביה וכו׳ וא״כ ביותר יש לתמוה על הרב כאן
שסתם כדברי המחבר והשמיט דברי תשו׳ הרא״ש דבעינן
שיקבל עליו תחילה כל אונסא אבל היכא דלא קיבל עליו
מתחילה פטור דגרמא בעלמא הוא .ותי׳ שם :די״ל דהמחבר
מיידי נמי בכה״ג שד,ישראל מוסרו לעכו״ם בפרעון חובו
ובכה״ג אף שלא קיבל עליו כל אונסא חייב לשלם לו כל

יתבענו דהא מגיע לו על השטר מה שחייב באמת הוי ברי
היזיקא ולכן אף בלא קיבל עליו חייב .וגם לפי תי׳ זה
ניחא הא דחייב הכא — אף לשיטה הפוטרת בסי׳ שפ״ח
— משום דהכא הוי ברי היזיקא.
ובערך שי תי׳ קושיית שער המשפט ,ח״ל :ולע״ד שאני
הבא רמסו־ לעכו״ם שיתבענו בדיניהם כמ״ש המחבר דהוי
גרמי וכו׳ ועוד דהוי כמסור וא״ב כמו בתבעו בעצמו
בערכאות וגרם היזק לנתבע חייב משום מסור כדלקמן סי׳
שפ״ח סקכ״ו בש״ך ה"נ כשמסר לעכו״ם שיתבענו והפסיד
עי״ב ועיין לקמן סי׳ שפ״דו סט״ו בהגה וביאור הגר״א שם ס״ק
פ״ז ובפתחי תשובה שם הביא מתשו׳ חת״ס חחו״ם סי׳ קפ״ה
שכתב דמשום מסור חייב אפילו ע״י גרמא דגרמא משליח שליח
דרוב מוסרין לשלטון אין השלטון עושה בעצמו ומ״מ הו״ל
מסור וכ״ב הגר״א בכאן רמשום מסור חייב וכו׳ עכ״ל.
ולפי מ״ש הערך שי בריש דבריו — שציין לש״ך סי׳
שפ״ח סקכ״ו — נראה שריננו תלוי במחלוקת שהביא הרמ״א
שם .אבל לפי מ״ש בהמשך דבריו נראה דהכא חייב גם
לדעה הראשונה.
והעיקר נראה דשאני בסימן שפ״ח דשם היתה מריבה
ביניהם על הקרקע ,ובהא שמסרה ליד אנס לא מוכח שהפסיד
לחבירו ,שהרי המוסר טוען שהקרקע שלו ויכול לומר "אנא כי
מסרי דירי מסרי" .משא״ב כאן הרי החיוב ע״י עכו״ם הוא
"יותר ממה שהוא חייב בדיני ישראל" .ובד אתינא להבי
שפיר מיושבת קושי׳ זו בלי תירוצם של שער המשפט ,אבני
חושן וערך שי .אלא כדאמרינן ,דשאני התם שהמוסר טוען
שזה שלו וכנ״ל ,ולכן גם לדעה הפוטרת שם ,הכא מחייבינן.
ועיי״ש מ״ש בקובץ הפוסקים.
ובסימן שפ״ח סט״ו פסק הרמ״א... :וכן אם מסר שטר
פרוע לעכו״ם ויודע שיתנו לשר ויכוף הישראל לפרוע שנית
חייב לשלם ,ובביאור הגר״א שם סקפ״ז כת׳ :והרשב״א
חולק ע״ז והביאו ב״י בסי׳ שפ״ו וכשיטת ר״י משום שאין

ההפסד כיון שנהנה בו והא דכתב הטור בשם הרא״ש
וצריך לקבל עליו כל אונסא לישנא דש״ס דם׳ הגוזל בתרא
בזבין ארעא לעכו״ם אמיצרא דישראל נקט והרא״ש לטעמיה
אזיל דפירש דכפינן ליה לקבל עליו כל אונסא כדי שיחול
עליו השיעבוד מעכשיו או דנקט הרא״ש הכי משזם הבבא
דהוצרך ליקח מליץ שיטעון בעדו בדיניהם שבזה בודאי
לא באה שום הנאה לבעל השטר בזה ולכך בכה״ג בודאי
הוי גרמא בניזקין ופטור אם לא שמקבל עליו כל אונסא
וכו׳ אבל היכא שבא הנאה לידו בעבור וה הדין ברור
שחייב לשלם מה שנפסד הישראל בדיני העכו״ם כמו בחצר
דקיימא לאגרא וגברא דלא עביר למיגר דחייב לשלם אף דהוי
גרמא כיון שאכל מה שחבירו נפסד אף שלא נהנה וכ״ש
הכא שנהנה זה נ״ל נכון מאוד בדעת המחבר ולדינא ,וע״ע
מש׳־ש.
ולפי תירוצו של שער המשפט יוצא שבעניננו — גם
לדעה הראשונה שבסימן שפ״ח — "צריך לשלם לו כל
מה שהפסיד יותר ממה שהוא חייב בדיני ישראל" .והטעם
״כיון שנהנה ואכל מה שחבירו נפסד על ידו״ — לשון שער
המשפט שם.
ובספר אבני החושן — הובא בקובץ הפוסקים כאן — הביא
דברי שער המשפט .וכתב ליישב דהרמ״א כאן ס״ל דכיון דודאי

מתחייב מיד ואינו אלא גרמא כמ״ש בסי׳ שפ״ו ול״נ דהא

מראה ממון חבירו הוא ומסור ממש הוא וגם כמעיד אינו
מתחייב מיד עד שיפסוק הדין וכ״ש לס׳ ריצב״א משום
קנם כמו בכל מסור .ולפי״ז מיושבים דברי רבנו כאן שכיון
שהוא מסור ממש ,חייב גם בגרמא.
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רפב
באר הגולה

חושן משפט ,הלכות דיינים כז
מהשמות שקורי׳ ד העכו״ם להקב״ה

<נ>

אם היה בעדים והתראה

<ד>

לוקה אחת

ד שם.

ביאורי הגר״א
ולא ידע אלא כמנוי כו׳ ושם לאסוקי מנוי דלא וסליגא
כו׳ אלא מעכו״ם ואי שם המיוחד מי גמירי אלא לאו
כמנוי ש״מ דהשמוח שקוראים הגוים נקראים כינוי וכן לענין

נדרים אמר כפ״ק לנדרים מאי מנויים רי״א ל׳ נכרים
( )5אם היה .נפ״ג דכחוכות ונכמה מקומות
הן:
(ליקוט) לוקה .חמורה ג׳ א׳ כ׳ ד׳ א׳
(ד)
כש״ס:

ברכת אליהו
אלא שמע שם יוצא מפי אחר וברכו פטור — רש״י)
א״ר יהושע בן קרחה בכל יום דנין את העדים בכינוי
יכה יוסי את יוסי (כל זמן שהיו נושאין ונותנין בבדיקת
עדים היו דניץ אותן בכינוי כלומר היו דנין עמהן ובודקין
אותם בכינוי היאך אמר כך אמר יכה יוסי את יוסי האי
כינוי לאו כינוי השם קאמר אלא ב״ד מכנין בדבריהם
הקללה כלפי אחרים כל מי שמהפך דבריו ומדבר כאדם
זה שמדבר ומקלל ותולה באחר קרי ליה כינוי בלשון
חכמים ויש לו חבר בשבועות (לה א) וגם בלשון המקרא
ואל אדם לא אכנה כי לא ידעתי אכנה (איוב לב .כב)
ולהכי נקט יוסי את יוסי דד׳ אותיות איכא כשם בן ארבע
אותיות דאינו חייב אלא על שם המיוחד דהיינו שם בן
"ארבע אותיות ומשום דחשבונו של יוסי כחשבונו של
אלהים ולהכי נקט יכה זה את זה דילפינן לקמן דאינו
חייב עד שיברך שם בשם — רש״י) נגמר הדין לא הורגין
בכינוי (ובאו לומר חייב הוא לא היו יכולין להרגו על פי
עדות ששמעו שהרי לא שמעו מפיהם אלא קללת כינוי
— רש״י) אלא מוציאין כל אדם לחוץ (דגנאי הוא להשמיע
ברכת השם לרבים — רש״י) שואלין את הגדול שביניהן
ואומר לו אמור מה ששמעת בפירוש והוא אומר והדיינין
עומדין על רגליהן וקורעין ולא מאחין והשני אומר אף
אני כמוהו (שמעתי כמוהו וא״צ לחזור ולהזכיר ברכת
השם — רש״י) והשלישי אומר אף אני כמוהו .ובגמ׳ שם
ס א :עומדין מנלן אמר רב יצחק בר אמי דאמר קרא
ואהוד בא אליו והוא יושב בעליית המקרה אשר לו .לבדו
ויאמר אהוד דבר אלקים לי אליך ויקם מעל הכסא (שופטים
ג ,כ) והלא דברים ק "ו ומה עגלון מלך מואב שהוא
נכרי ולא ידע אלא בכינוי עמד ישראל ושם המפורש
(כלומר שם המיוחד — רש״י) על אחת כמה וכמה[ .הרי
ד״אחד מהשמות שקורים הגויים להקב״ה" מיקרי כינוי.
דמסתמא דבר אהוד לעגלון בלשונו של עגלון המלך,
ועליה אמרינן שאיך שקרא שמו של הקב״ה בלשונו ה״ז
כינוי — לשון הבא״א" .שהשמות שקוראים העכו״ם לא
גריעי מכינויין" — לשון הקרית ספר בהל׳ סנהדרין פב״ו

ה״ג] .ובהמשך לשון הגמ׳ שם :אמר רב יהודה אמר שמואל
השומע אזכרה (ברכת השם — רש״י) מפי העובד כוכבים
אינו חייב לקרוע וא״ת רבשקה (הרי קרעו על רבשקה
— רש״י .כמ״ש במלכים־ב יט ,א) ישראל מומר היה ואמר
רב יהודה אמר שמואל אין קורעין אלא על שם המיוחד
בלבד לאפוקי כינוי דלא ופליגי דרבי חייא בתרוייהו דאמר
רבי חייא השומע אזכרה בזמן הזה (שאנו בגלות ואק אימת
ב״ד מוטלת עליהם לדון חייבי מיתות — רש״י) אינו חייב
לקרוע שאם אי אתה אומר כן נתמלא כל הבגד קרעים (לפי
שהדבר תדיר לפי שאין מתייראיץ מב״ד — רש״י) ממאן
אילימא מישראל מי פקידי כולי האי אלא פשיטא מעובד
כוכבים ואי שם המיוחד מי גמירי (עובד כוכבים שם
המיוחד כל כך שמקללין בו תמיד דקאמר נתמלא כל
הבגד כולו קרעים — רש״י) אלא לאו בכינוי וש״מ בזמן
הזה הוא דלא הא מעיקרא חייב ש״מ.
ש״מ דדזשמות שקוראים הגוים להקב״ה נקראין כינוי
לענין מברך השם .והו״ה לענין מקלל חבירו או עצמו .וכן
לענין נדרים אמר בפ״ק דנדרים י א מאי כינויים :ר"
יוחנן אמר לשון נכרים [בפנינו :אומות] חן .הרי דלשון
נכרים נקרא בשם כינוי לענין נדרים[ .והוסיף הבא״א:
אע״ג דשם לאו לענין כינויים של שמותיו של הקב״ה אנו
עסוקים ,מ״מ ראיה הוי דלשון של נכרים נקרא בשם כינוי,
■ וממילא הו״ה לענין שמותיו של הקב״ה שהוא מלל כינוי,
כיון שמכוונים בזה לקרא בשמו של הקב״ה ,ואע״פ שאין
יורעין את שם העצם ,שאינו כ״א בלה״ק כמפורש בתורה,
מ "מ הרי הם בכלל כל הכינוייים].
(ג) !שצריך עדים למלקות הוא דבר פשוט ומפורש בתורה
״עפ״י שנים עדים יקום דבר״ — בא״א .והא דבעינן
התראה למלקות הוא] בפ״ג דכתוכות לג א :ר׳ אליעזר
[צ״ל :אלעזר] אומר עדים זוממק ממונא משלמי ומילקא
לא לקי משום דלאו בני התראה נינהו .הרי דבלא התראה
לא מחייבים מלקות .וכ״ה בכמה מקומות בש״ם *.
(ד) (ליקוט) תמורה ג א :אמר רב אידי בר אבין אמר
רב עמרם א״ר יצחק א״ר יוחנן משום ריה״ג כל לא תעשה

 1צ״ב שרבנו לא ציין לסנהדרין מ ב .דאיתא שם :אמר
עולא מניין להתראה מן התורה שנאמר ואיש אשר יקדו את
אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה (ויקרא כ ,יו) אטו
בראייה תליא מילתא (משום דראה אותה מחייב — וש״י)
אלא עד שיראוהו טעמו של דבר (שהיא ערוה לו והאי קרא גבי
כרת כתיב ואם אינו ענין לחיוב כרת דהא דין שמים הוא ולא
בעי התראה דקמי שמיא גליא אם שוגג הוא או מזיד — רש״י)
אם אינו ענק לכרת תנהו ענין למלקות (להתראת מלקות דשייך
באחותו — רש״י) .הרי ששם המקור דבעינן התראה למלקות.

ולמה ציק לפ״ג דכתובות.
ולכאורה הי׳ אפ "ל דהא שציין רכנו לכתובות הוא
משום שרצה להביא מקור דבעיגן התראה גם למלקות
גרידא שאינו קשור עם איסור כרת — כגק בעגינגי ,ואילו
בסנהדרין שם מדובר במלקות של חייבי כרת — דאם התרו
בו למלקות — ה״ז לוקה .ואחרי התבוננות נראה לומר שרבנו
ציין לכתובות משום דמשם מוכח שגם בלאו שאין בו מעשה
בעינן התראה .דהיה מקום לומר שבלאו שאץ בו מעשה
שיש בו חידוש שלוקין עליו ,הו״ה שלא צריך התראה .והרי
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חושן משפט ,הלכות דיינים כז

רפג

ביאורי הגר״א
כירושלמי

וכן

הכ״מ

והראו

המקלל

עצמו

בכולן

ומכירו

עובר בלאו

אינו לוקה א״ל ר׳

חנרייא אמרו

מהו ללקות

ברבת אליהו
שבתורה עשה בו מעשה לוקה לא עשה בו מעשה פטור
חוץ מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם (בשמו של הקב״ה
— רש״י) אע״פ שלא עשה מעשה חייב.
ושם עמוד ב׳ :המקלל את חבירו בשם מנלן א״ר
אלעזר א״ר אושעי׳ אמר קרא אם לא תשמר (דברים כת,
נח) וכתיב והפלא ה׳ את מכותך (שם שם ,נט) הפלאה
זו איני יודע מהו כשהוא אומר והפילו השופט והכהו
לפניו (שם כה ,ב) הוי אומר הפלאה זו מלקות וכו׳ אלא
למאי אתא (האי אם לא תשמור וגו׳ — רש״י) למקלל את
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במקלל הוי לאו שאין בו מעשה ,ולכן ציין לכתובות דמשם

לדעת חכמים כיון שאין בו מעשה לא יהא צריך התראה,

מוכח שגם לאו שא״ב מעשה בעינן התראה .שהרי שם מדובר

עכ״ל .ומלשון הראב׳־ד נראה שסובר שגם דעת הרמב״ם
היא דבמגדף בעינן התראה ,אף דהוי לאו שאין בו מעשה.

זוממין "לא לקי משום דלאו בני התראה נינהו" .אח״ב ראיתי

אבל

בדעת

שגם בבא״א ס״ק ז׳ כתב בדברינו .שבס״ב פסק המחבר :אם לא
היתה שם התראה וכו׳ אינו לוקה — ורבנו שם סק״ז כתב:
כנ״ל .וכתב ע״ז הבא״א :כנ״ל סק״ג ,דמבואר מסוגיא דכתובות

הרמב״ם "דמגדף לא בעי התראה" וע״ע מש״ש .והרדב״ז

לענין

התראה

בעדים

זוממים,

ואפ״ה

אמרינן

העדים

שם

הנ״ל דבכל מלקות בעינן התראה ,כמו דבעינן עדים ,והו״ה
במקלל עצמו וחבירו בשם ,דאע״ג דמרבינן לחייב מלקות ,אע״ג

הכס״מ

בהל׳

ב־

פרק

ע״ז

הלכה

ט׳

כתב

בהל׳ עדות הנ״ל סובר בדעת הרמב״ם "דמגדף צריך התראה",
עיי״ש .וכ״ב בדעת הרמב״ם בשו״ת הרדב״ז ח״ב סימן
ב׳ אלפים רי״א ,עיי״ש .וכן היא שיטת הרמ״ה בסנהדרין
עח ב .ובמראה הפנים לירושלמי •סנהדרין פ״ז הל׳ ח׳ ד״ה

דלית ביה מעשה ,אין לך בו אלא חידושו ,אבל התראה מיהא

"איח תניי תני" כתב בשיטת הרמב״ם ,ח״ל..'. :דעדיין הדבר

בעדים

בספק לדעתו ו״ל אם מגדף בעי התראה או לא ולא הוזכר

בעי.
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חבירו בשם (דודאי לקי אע״ג דלא עביד מעשה — רש״י)
ואימא למוציא שם שמים לבטלה מי גרע מקלל את חבירו
ממוציא שם שמים לבטלה אנן הכי קא קשיא לן אימא
מוציא שם שמים לבטלה תיסגי ליה במלקות אבל מקלל
חבירו בשם כיון דקעביד תרתי דקא מפיק שם שמים
לבטלה וקמצער ליה לחבריה לא תיסגי ליה במלקות
(ואע״ג דלקה אפילו הכי לא נתכפר עדיין במלקות לחודיה
— רש״י) .ומסקינן שם ד א :לא מצית אמרת דכתיב
לא תקלל חרש (יקרא יט ,יד) (דמשמע בין קללה סתם

מכתובות

והראיה

הנ״ל

מכוונת

היא,

שהרי

בדבריו בפירוש אלא גבי עדים זוממין שאין צריכין התראה

זוממין קיימינן התם ,ועדים זוממין ג״כ אין בהם מעשה.
אע״ג דאמר בב״ק (ה׳ ע״א) דאע״ג דלית בהו מעשה רחמנא!™?"־"במ״ש בפי״ח מהל׳ עדות הל׳ ד׳ וכו׳ ועיין במה שמשיג
הראב״ד ז״ל בפרק עשרים מהל׳ עדות הל׳ ד׳ ולדברי הדמב״ם
קריה מעשה ,היינו לענין למתנינהו בכלל דברים שיש בהם
מעשה ,לענין אבות נזיקין ,דעיקר אבות הוא מה דמפורש
בקרא בהדיא ,כדסירש רש״י בריש המסכתא ,אבל בעצם הרי

אין בהם מעשה כדאמרינן בכריתות (ד׳ ע״א) ובסנהדרין (ס״ה
ע״ב) ,וכדמסיק התם משום דישנו בקול או בראייה ,וחזינן
ממ״ש שגם במקום שחדשה תורה ללקות בלאו שאין בו

אפשר דאה״ג שא״צ התראה ,עכ״ל.
ובחינוך מצוה ס״ט "שלא לקלל הדיינים" כתב שצריך
התראה .ובמנ״ח שם הביא דברי הכם׳׳מ בהל׳ ע״ז הנ״ל
דמגדף לא בעי התראה ,וכתב ע״ז :וקצ״ע דבפ״ב דעכו״ם

מגדף

גבי

דדעת

הכס״ס

כתב

הר״מ

דא״צ

התראה

כיון

מעשה מ׳׳מ התראה בעינן .ובלא התראה גם כזה לא לקי ,ואין

דאין בו מעשה רק דיבור וכ״נ מדברי הר״מ פ״כ
מהל׳ עדות שכתב דאין לעדים זוממין שגגה לפי שאב״ם

סנהדרין

לפיכך א״צ התראה עי״ש ככ׳׳מ א׳׳כ אמאי סובר כאן
דצריך התראה ,עכ״ל .ובירושלמי כתובות פ "ד הל׳ ה׳ איכא

לך בו אלא חידושו ,עכ״ל.

וכעין זה

כ׳ הכס׳׳מ

על דברי הרמב״ם

בהל׳

פכ״ו ה״ד .שהרמב״ם פסק שם — לענין מקלל הלוקה:
— אינו לוקה עד שיתרו בו בפני עדים כשאר כל חייבי
לאוין אבל אם לא היתד ,שם התראה וכו׳ אינו לוקה .וכתב
הכס״מ :נראה לי דסד״א דכיון דמקלל הכירו חידוש הוא דלאו

שאין בו מעשה אין לוקין עליו התראה נמי לא ניבעי קמ״ל

מ״ד דעדים זוממין בעי התראה ,עי״ש בקרבן העדה ד״ה

אמר ר־ אבא מרי ובפני משה ד״ה מאן דמר דו כן.
וברש״י על התורה ויקרא כד ,טו מוכח שסובר דמגדף צריך
התראה .ועיין בכס״מ וברדב״ז הל׳ ערות הנ״ל שהקשו על

אי נמי ה״א דכיון דאורחא דקללה בריהטא ובכעס הוא לא

הרמב״ם מהא דמוכח בכתובות הג״ל דהא דעדים זוממין אין

ניבעי (התרה) [התראה] קמ״ל .וז״ל הרדב״ז שם :זה מבואר

צריכין התראה הוא לא מפני שאין כו מעשה אלא מטעמא

פירוש

בכמה דוכתי דאין מלקות בלא עדים והתראה ואם יש עדים

אחרינא .ובלח״מ

והתראה אע״פ שאין שם מעשה לוקה דא״ר יוחנן כל לאו שאין

ולדידיה גם הרמב״ם סובר דלאו שא״ב מעשה צריך התראה,

בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חבירו.

עיי״ש.
ורבנו

ברם ,שיטח הכ״מ היא ,שהרמב״ם עצמו סובר שבעדים
זוממין דהוי לאו שאין בו מעשה לא בעינן התראה.
וכמ״ש בהל׳ עדות פ״כ ה״ד :ואין לעדים זוממין שגגה

רבנו לציין שיש צורך בהתראה גם בלאו שאין בו מעשה,
צ״ל שמ״ש רבנו "ובכמה מקומות בש״ס" כונתו שיש עוד
מקומות בש״ם שמוכח כן .וחכם א׳ ר״ל שכוונת רבנו

כמו

כדלהלן :דאיתא בפסחים סג ב... :דאיתמר שבועה שאוכל ככר

שבארנו .ובראב״ד בהשגות :א״א זה הטעם לא ידעתי מהו

בן

וראה עוד להלן שיטת הרדב״ז בדעת הרמב״ם.

לפי

שאין

בה

מעשה

לפיכך

אין

צריכים

התראה

זו

היום

ועבר

לעושה

לקיש

בשגגה א״כ מגדף לדעת חכמים לא יהא צריך התראה ,עכ״ל.

לוקה

משום

וכתב הכס״ם על דברי הראב״ד :ביאור דבריו דבריש כריתות
איפלגו תנאי דאיכא מ״ד דמגדף היינו עובד ע״א וחכמים

שאין

ואם

מפני

אומרים

שאמר

דהיינו

הכתוב

מברך

את

תורה

השם

אחת

ולפי

יהי׳

דברי

לכם

רבינו

מגדף

היום

תרוויהו

דהוה

ור״ש

התראת

ולפי מ״ש

מקומות בש״ס.

ולא

אכלה

אינו

ליה

ר׳
רבי

לוקה

לאו

שאין

בו

יוחנן
יוחנן
מעשה

בן
ספק

לקיש
והתראת

אמר

ספק

שכונת

ור״ש
אמר

אינו

וכל

לאו

אין לוקין עליו אבל התראת ספק

בו מעשה

התראה
ליה

ובכמה

סיים:

דאמרי

שם

פירש

אחר

בדעת הרמב״ם,

שמה

אינו

לוקה

משום

דהוה

לא

שמה

התראה

אבל
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ברכת אליהו

>—

“

בין קללה שבשם דקאי לאו עלה וקאתא קרא ליראה את
השם לאשמועינן דלוקה שנאמר והפלא ה׳ את מכותך
— רש״י) .וכתבו תום׳ שם בד״ה הא :וביוץ דאשכחן
אזהרה במקלל יש לנו להעמיד האי קרא דמלקות במקלל
דובירו בשם טפי מלהעמיד במוציא שם שמים לבטלה דלא
אשכחנא ביה אזהרה מפורשת .וכן בירושלמי דשבועות
פ״ד ה״י איתא :המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלאו
מהו ללקות חברייא אמרו אין לוקה אמר לון רבי יוסי
למה שהוא לא תעשה שאין בו מעשה והרי הממיר
והנשבע לשקר לאו שאין בו מעשה הוא (ואפ״ה לוקה
דהני כולהו איתרבו למלקות ואע״ם שאין בהן מעשה
כדאמרינן בסוף פרק דלעיל — פנ״מ) .והביאו הכס״ט
להך ירושלמי[ .שהרמב״ם בפכ״ו מהל׳ סנהדרין ה״ג פסק:
המקלל עצמו לוקה כמו שקלל אחרים שנאמר השמר לך
ושמור נפשך ואחד המקלל עצמו או חבירו או נשיא
או דיין אינו לוקה עד שיקלל בשם מן השמות כגון
יה ואלקים ושדי וכיוצא בהן או בכנוי מן הכגויים כגון
חנון וקנא וכיוצא בהן הואיל והוא חייב אם קלל בכל
הכנויים כך אם קלל בכל לשון חייב שהשמות שקוראין
בהן הגוים להקב״ה הרי הן ככל הבנויים ,עכ״ל .ובהשגת
הראב״ד :א״א אינו לוקה אלא בשם המיוחד והכי איתא
בירושלמי עכ״ל .וכתב הכס״מ :משנה שם (שבועות לה א)
המקלל עצמו וחבירו בכולן פירוש בכל השמות והכנויים
עובר בל״ת ומשמע דכל שאינו בשם או כינוי אינו עובר
בל״ת והו״ה לנשיא ודיין שאינו לוקה עד שיקללם בשם

והנה הראב״ד כתב על דברי רבינו א״א אינו לוקה אלא
בשם המיוחד וכו׳ .ואני אומר שפשט הירושלמי כדברי
רבינו דהכי איתא התם (שבועות ספ״ד) המקלל עצמו וחבירו
בכולן עובר בלאו מהו ללקות חברייא אמרי אינו לוקה אמר
לון רבי יוסי למה שהוא ל״ת שאין בו מעשה והרי הממיר
והנשבע לשקר לאו שאין בו מעשה עד כאן .ומשמע שרבי
יוסי בא לחלוק על דברי חברייא ואמר למה אתם אומרים
שאינו לוקה מפני של״ת שאין בו מעשה הוא אין זו טענה
שהרי הממיר והנשבע לשקר לאו שאין בו מעשה ואפ״ה
לוקק עליו והו״ה למקלל עצמו וחבירו וכדיהיב טעמא
בריש תמורה והראב״ד נראה שמפרש שלא אמרו חברייא
אינו לוקה אלא בשאר שמות חוץ משם המיוחד ורבי
יוסי מתמה אמאן דבעי מהו ללקות דמהיכא תיסק אדעתין
ללקות ואפי׳ על שם המיוחד כיון דלאו שאין בו מעשה הוא
והשיבו לו שבדין הוא לוקה על שם המיוחד אע״פ שאין
בו מעשה כדאשכחן בממיר ונשבע לשקר וכטעמא דיהיב
בריש תמורה .והוסיף בבא״א :כיון דילפינץ מלקות ,במקלל
עצמו וחבירו ,מהא דאם לא תשמור לעשות את כל דברי
התורה הזאת ,הכתובה בספר הזה ,ליראה את השם הנכבד
והנורא הזה ,את ה׳ אלקיך ,ומשמע ליה דהשם הנכבד
והנורא על שם המיוחד מתפרש ולא על כינויים ,ומשו״ה
ס״ל דאע״ג דעובר בל״ת דלא תקלל ,ובמקלל עצמו בל״ת
דהשמר לך ושמור נפשך מאד ,אבל ללקות אינו לוקה כי
אם אשם המיוחד ,עכ״ל] ?

כא א,

הראב״ד שנזכר בדברי הריטב״א עומד בסתירה למ״ש הראב״ד
בהשגות ובתמים דעים הנ״ל.
ח״ל המנחת חינוך במצוה ס״ט... :אך ק״ל מאוד להר״מ
וסייעתו דמחייבי אפי׳ על כגויים כגק חנון וכר הא מבואר
להדיא בתמורה ג׳ דמקלל ה״ל לאו שאין בו מעשה ומ״מ
מקלל חבירו בשם לוקין ומפלפל שם בש״ס מנלן דכתיב
אם לא תשמור כו׳ ליראה את ה׳ כו׳ והפלה כו׳ את
מכותך היינו מלקות כיון דמוציא ש״ש לבטלה ומפלפל
דלמא קאי על מוציא שם שמים לבטלה ומסקינן דגם
מקלל הוי מוציא שם שמים לבטלה ומצינו ג״כ אזהרה
לא תקלל ע״כ מרבינן מלקות למקלל על כל פנים
מרבינן מקרא זה ראם לא תשמור כו׳ מטעם דמוציא שם
שמים לבטלה .ופשוט דשמות הנמחקק לא שייך מוציא
שם שמים לבטלה כגון חנון ורחום אם כן בודאי א״ח
מלקות וכ״ה הלשון בש״ס מקלל חבירו בשם וסתם שם
אינו בכלל שמות הנמחקים והיאך יכולין אנחנו לחייב מלקות
אם לא מכתוב הזה דמבואר דהוא מחמת מוציא ש״ש
לבטלה ע״ש בש״ס והבן והכ״מ מביא שם הגס׳ א״כ דברי
הראב״ד מפורשין בש״ס .והנה דעת הראב״ד רב׳ דוקא
בשם המיוחד אפשר דעתו שא״ע בעשה דאת ה׳ כו׳ תירא
במוציא ש״ש לבטלה רק בשם ב״ד אבל שאר שמות אף
שאין נמחקין א״ע אם מוציא לבטלה ומבואר בברכות ובר״ס
פ״א מהל׳ ברכות הט״ו כל המברך ברכה שא״צ עובר
משום נושא ש״ש לשוא ובמ״ל כ׳ בשם הריב״ש דל״ד
במזכיר שם ב״ד אלא אפי׳ אלהים אסור לאמרו ואין הריב־׳ש
ת״י ,ואפשר דעת הראב״ד אינו כן א״כ שפיר לדידיה הסוגיא
דתמורה דוקא בשם המיוחד וכו׳ וגם דברי הראב״ד צ״ע למה
הביא ממרחק לחמו מהירושלמי כיון שמבואר בש״ס דילן,
עכ״ל .וע״ע מש״ש.

לאו שאין בו מעשה לוקין עליו .וכ״ה בשבועות ג ב.
מכות טז ב ותמורה ג ב .ומוכח שגם בלאו שאין בו
מעשה בעינן התראה .אבל א״א לומר כן ,שכל החידוש
הוא רק בלאו שאין בו מעשה ,וחדשה התורה שלוקין
עליו ,ובזה הי׳ מקום לומר שיש בו חידוש גם דלא בעינן
התראה ,וקמ״ל שגם בכה״ג בעינן התראה .אבל למ״ד דלאו
שאין בו מעשה לוקין עליו ,סשיטא דבעינן התראה שהרי
אק חידוש בזה שלוקין על לאו זה ,ומהיכי תיתי לומר דלא
בעינן ביה התראה ,והוי ככל לאו אחר.
 2הרדב״ז על הרמב״ם בסנהדרין שם (המובא בפנים) כת׳:
ותימה על הראב״ד היכי שביק תלמודא דידן וסמך על
הירושלמי והוא ו״ל כתב בכמה דוכתי שעל התלמוד שלנו יש
לסמוך .ויש לי ללמד על הרב זכות דתנן ובכל הכנויין הרי אלו
חייבין ולא פליגי רבנן כדפליגי בכל הנך בבי וטעמא דכתיב
גבי שבועת העדות ושמעה קול אלה אבל גבי מקלל עצמו
וחבירו דלא כתיב אלה פליגי רבנן אר״מ דבעינן שם
ממש ולא כנוי וגבי מקלל השם או אביו דחמירי שהם
במיתה אם קלל בשם חייב אבל אם קלל בכנוי פטור
ממיתה ועבר בלאו אבל מקלל עצמו וחבירו דלית בהו
מיתה אם קלל בכנוי פטור מהמלקות ולפיכך הא דתנן
אמקלל עצמו וחבירו בכולן ר״מ קתני לה ודלא כר׳ ינאי
דאמר דברי הכל ומ״מ שיטת רבינו יותר נכונה ,עב "ל.
וכדעת הראב״ד בהשגות כתב הראב״ד גם בספר תמים דעים
סי׳ רל״ז .לעומת זאת הריטב״א בחידושיו לשבועות לו א ר״ל
שלפום גס׳ דילן לא בעינן שם לא לבינוי דבל יחל ולא לקרבן
ואפשר דאף למלקות .וסיים :אבל הראב״ד ז״ל כתב דלענין
מלקות צריך שם או כינוי דהא בכל אזהרותיו כתיב כן לא תשא
את שם ה׳ אלקיך לא תשבעו בשמי לשקר ומעתה אין לדונו
במקבלי התראה למלקות אלא כשנשבע בשם או בכינוי וכ״נ
דעת רבינו הרמב״ן ז״ל ובמס׳ נדרים כתבתיה בס״ד .ולכאורה
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<ה>

רפה

משום ה לא תקלל חרש ס ,־ ואם היה דיין לוקח עוד אחרת משום אלהים לא

באר הגולה
ה דלא נאמר חרש אלא

להשמיענו שאפי׳ זה שהו׳ אינו שומע ולא נצטער נקללה זי לוקה על קללתו.

ביאורי
יוסי למה שהוא לאי שאין ט מעש׳ והרי הממיר והנשבע
(ה) משום לא.
לשקר לאו שאין מ מעשה (ע״כ):
ת״כ
חרש
א״כ

שאינו

פ׳ קלושים פרשה כ׳ לא מקלל חרש אין לי אלא
מנין לרבות כל אדם ת״ל ונשיא בעמן לא תאור
למה נא׳ מרש מה חרש שהוא בחיים יצא המת

בחיים

וכ״ה

בסנהדרין

ס״ו

א׳:

(ליקוט)

משום

IJt I

ו

כרייחות סנהדרין רף ס״ו ע״א.

י?

לא תקלל

חרש .גמ׳ דשבועו׳ שס ל״ו א׳ (ע״כ):

(ליקוט)

משום לא כו׳ .שבועות שם וחמורה שם ובת״כ ועבה״ג
ס״ק ה׳ דלא נאמר כו׳ לשון הרמב״ם וכ״ה בפסיקחא והביאו
בר ישראל שאינו
תקלל חרש מרבה אני אפי׳
הכ״מ ולא
היה דיין .שם
(ו) ואם
לפניו (פ״כ):
שומע ק״ו
אם

היה

ארו

כו׳:

(ליקוט)

ואם

היה

כו׳.

מכילתא

ברבת אליהו
<ה) תודת כהנים פרשת קדושים פר׳ ב׳ אות כ״ד:
לא תקלל חרש (ויקרא יט ,יד) אין לי אלא חרש מנין
כל אדם ת״ל ונשיא כעמר לא תאור (שמות כב,
לרכות
!אוצר החכמה׳
כז) א״כ למה נאמר חרש מה חרש שהוא כחיים יצא
המת שאינו כחיים הרי דילסינן מהפסוק שהמקלל כל
אדם עובר על לאו ד״לא תקלל חרש".
וכ״ה כסנהדרין סו א[ .דתנן שם :המקלל אביו ואמו
אינו חייב עד שיקללם בשם .ובגמ׳ שם :בנקבו שם יומת
(ויקרא כד ,טז) מה ת״ל שם לימד על מקלל אביו ואמו
שאינו חייב עד שיקללם בשם וכו׳ עונש שמענו אזהרה
מנין ת״ל אלקים לא תקלל וגו׳ (שמות כב ,כז) אם היה
אביו דיין הרי הוא בכלל אלהים לא תקלל ואם היה
אביו נשיא הרי הוא בכלל ונשיא בעמך לא תאור אינו
לא דיין ולא נשיא מניין אמרת הרי אתה דן בנין אב
משניהן לא ראי נשיא כראי דיין ולא ראי דיין כראי
נשיא לא ראי דיין כראי נשיא שהרי דיין אתה מצווה על
הוראתו כראי נשיא שאי אתה מצווה על הוראתו ולא ראי
נשיא כראי דיין שהנשיא אתה מצווה על המראתו כראי
דיין שאי אתה מצווה על המראתו הצד השוה שבהם שהן
בעמך ואתה מוזהר על קללתן אף אני אביא אביך שבעמך
ואתה מוזהר על קללתו מה להצד השוה שבהן שכן גדולתן
גרמה להן ת״ל לא תקלל חרש באומללים שבעמך הכתוב
מדבר מה לחרש שכן חרישתו גרמה לו נשיא ודיין יוכיחו
מה לנשיא ודיין שכן גדולתן גרמה להן חרש יוכיח וחזר
הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד השוה
שבהן שהן בעמך ואתה מוזהר על קללתן אף אני אביא
אביך שבעמך ואתה מוזהר על קללתו וכו׳ .הרי דמקלל
חברו נלמד מ״לא תקלל חרש" .ועיין בא״א].
(ליקוט) גט׳ דשכועות שם לו א[ .דתנן שם לה א:
המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשה .ובגמ׳ שם

לו א :עצמו דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאד (דברים
ד ,ט) כדרבי אבין אמר רבי אילעא דאמר כל מקום שנאמר
השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה וחבית דכתיב לא תקלל
חרש.
ובתום׳ שם ד״ה מקלל חבית כתבו :מחרש ואביו אתי
אלא שלא חש כאן להאריך וליכא למיפרך שכן משתין
כדפריך בפרק ד׳ מיתות (סנהדרין סו א) על דיין וחרש
ונשיא דאביו אינו משוגה ,עכ״ל .וכעי״ז כתבו התוס׳
בסנהדרין סו ב ד״ה מאי וכו׳ .וע״ע מש״ש].
(ליקוט) שכועות שם וכנ״ל .וכתמורה ג ב ,ד א ,כנ״ל
בסק״ד .וכ״ה כתורת כד,נים הנ״ל .ומכל הני מוכח שכל
מקלל עובר על "לא תקלל חרש" .ועכאה״ג סק״ח ,שכתב:
דלא נאמר חרש אלא להשמיענו שאפי׳ זה שהוא אינו
שומע ולא נצטער בקללה זו לוקה על קללתו.
וזה מלשון הרמכ״ם בפכ״ו מהל׳ סנהדרין ה״א :ולא
דיין ונשיא בלבד אלא כל המקלל אחד מישראל לוקה
שנאמר לא תקלל חרש ולמה נאמר חרש שאפי׳ זה שהוא
אינו שומע ולא נצטער בקללה זו לוקה על קללתו .וכ״ה
בפסיקתא והכיאו הכס״ט שם .וז״ל הכס״מ :בם׳ שבועת
העדות (לה) תנן המקלל עצמו וחבית בכולן עובר בל״ת
ובגמ׳ (לו) חבירו דכתיב לא תקלל חרש ומשום דלא תיקשי
לן מה לחרש שכן חרישותו גרמה לו כלומר שאפילו שהוא
שפל הזהירה תורה על קללתו אבל לא הזהירה לאיניש
דעלמא לכך כתב רבינו ולמה נאמר חרש וכו׳ והוא ממה
ששנינו בפסיקתא ןזוטרתא בויקרא שם] ולא תקלל חרש
מרכה אני אפי׳ כר ישראל שאינו שומע [בפנינו הגי׳
שומעך] ק״ו לפניו ,עכ״ל נ.
(ו) סנהדרין סו א הנ״ל בסק״ה — לגבי מקלל אביו
ואמו — ... :עונש שמענו אזהרה מניין ת״ל אלהים לא
תקלל וגו׳ (שמות כב ,כז) אם ד,י׳ אכיו דיין הרי הוא

 3על הא שסיים הכס״מ ״ק״ו לפניו״ כתב הבא״א :ואולי צ״ל
ק״ו לפיקח והחילוף נקל מאד בזה .וכיחוד אם נגרם "שאינו
שומע" ולא "שומעך" משמע ודאי דעסיק לחלק בין מי
ששומע לאינו שומע ,דהיינו בין פיקח לחרש ,ומשו״ה אמר
ק״ו לפיקח .אמנם לגירסת כם״מ "שומעך" הכונה שאינו
שומעך כלומר מה חרש שאינו שומע אפי׳ בפניו ,והו״ה אחר
שלא בפניו שאינו שומעך ,ק״ו בפניו דאיכא צערא טפי .ומ״מ
נ״ל עיקר כפי ההג״ה ק״ו לפיקח ולגרוס שאינו שומע כנוסח
רבנו כאן ,עכ״ל .וע״ע מש״ש.

ועצם דברי הכס״ס צ״ב .כי מ״ש "ומשום דלא תיקשי לן מה
לחרש שכן חרישותו גרמה לו" זה היפך דברי הגמ׳ בסנהדרין
סו א — המובאת בפנים — דאין לומר "מה לחדש
שכן חרישתו גרמה לו" ,שהרי נשיא ודיין יוכיחו דילפינן

מ״הצר השוה שבהן".
ונראה שכוונת הכ״מ שאמנם למדים "מהצד השוה" שאין
אומרים חרישותו גרמה לו .אך עדיין קשה למה כתבה התורה
"חרש" ולא כתבה סתם אדם .ובשלמא לגבי נשיא ודיין
לא קשה ,די״ל שהתורה כתבה כן להורות על לאו נוסף.
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רפו
באר הגולה

חושן משפט ,הלכות דיינים כז
תקלל ז וארור הוי לשון קללה.

ב  >0ח אם לא היתה שם התראה <ח> ם או שקלל

ז מימרא דר׳ יוסי בר
מניני שטעו׳ ד׳ ל״ו ע״א .ח ג״ז ל׳ הרמנ״ם שם דאע״ג דהוא לאו שאין ט מעשה ומשוש הוא מכל מקו׳ המראה מיהא בעי .ט נמבאר במ״ש.

ביאורי הגר״א
אלקיס לא תקלל אין לי אלא דיין נשיא מנין ת״ל ונשיא בעמך
לא תאור אקרא אני נשיא בעמך לא תאור אחד דיין וא׳
נשיא במשמע ומה ח״ל אלקיס לא תקלל לחייב ע״ז בפני
עצמו ועל זה בפני עצמו מכאן אמרו יש מדבר דבר א׳ וחיי׳
עליו משו׳ ד׳ דברי׳ ק נשיא שקלל אביו תייב עליו משו׳

ד׳ דברי׳ משום אב ומשוס דיין ומשוס נשיא ומשוס
בעמך לא מאור .ר״ל דשם יליף לכל אדם מבעמן כמש״ש
שקלל.
(ח) או
לא .מ״ל:
(ז) אם
(ע״כ):
שטעות שס בכולן .מ׳ דוקא בשם או בטנוי ושם ע״ב ורמינהו
כמאן כר״ח
ושם ל״ח ב׳
כו׳ ל״ק הא ר״ש כו׳

ברבו אליהו
בכלל אלהים לא תקלל ואם היה אביו נשיא הרי הוא
בכלל וגשיא בעמך לא תאור.
(ליקוט) מכילתא משפטים פ׳ י״ט אות כ״ז :אלהים לא
תקלל אין לי אלא דיין נשיא מנין ת״ל ונשיא בעמך לא
תאור אקרא אני נשיא בעמך לא תאור אחד דיין ואחד
נשיא במשמע ומה ת״ל אלחים לא תקלל לחייב ע״ז
בפ״ע וע״ז בפ״ע מכאן אמרו יש מדבר דבר א׳ וחייב
עליו משום ד׳ דברים בן נשיא שקלל אביו חייב עליו
משום ד׳ דברים משום אב ומשום דיין ומשום נשיא
ומשום בעמך לא תאור ר״ל דשם יליף לכל אדם מבעמך
־'כמש״ש /

(ז) כנ״ל בסק״ג דאינו לוקה אא״כ היתה התראה[ .וראה
מש״ש בהערה .]1
(ח) שבועות לה א במשנה :משביעני (אני) עליכם מצוה
אני עליכם אוסרכם אני הרי אלו חייבין בשמים ובא pהרי
אלו פטורין באלף דלת ביוד הי בשדי בצבאות בחנון ורחום
בארך אפים ברב חסד ובכל הכנויין הרי אלו חייבין המקלל
ככולן חייב (מברך את השם באחד מהם כגון יכה פלוני
את סלוני שדה הוא חיובו כשמקלל שם בשם — רש״י)
דברי ר״מ וחכמים פוטרין וכו׳ המקלל עצמו וחבירו בכולן
עובר בלא תעשה .וכבר הבאנו בסק״א דהסיפא — המקלל
וכו׳ — הוא גם לחכמים .ומדתנן "בכולן" ם׳ דווקא

אבל "חרש" לכאורה מיותר .ולכן כתב הכס״ס שהתורה באה
להשמיע שאף שאינו שומע עובר בלאו .ולולא הלימוד של
ב״מה הצד" הייתי אומר שרק בחרש עובר בלאו משום
שחרישותו גרמה לו.

ובהמשך לשון המכילתא איתא :אלוהים לא תקלל אין
לי אלא דיין ונשיא שאר כל אדם מנין ת״ל בעמך לא
תאור מ״מ ,עכ״ל.
וכת׳ ע״ז בבא״א :ונראה דרבינו לא גרים לה ,משום
דס״ל דכל אדם מלא תקלל חרש נפקא ,וכד׳ ת״כ המובא
בס״ק הקודם ,וכפירושו בסוגיא הסנהדרין ,ומשו״ה לא מפיק
לה מבעמך ,ולאו להכי אתי אלא כדאמר לקמן ,דבעושה
מעשה עמך מיירי ,עכ״ל .אולם ע״כ צ״ל שרבנו גרס כהך
מכילתא ,דהרי סיים :דשם יליף לכל אדם מבעמך כמש״ש.
וכן סיים בבא״א :מזה נראה דגירסת רבינו היתה ג״כ ,כמש״כ
במכילתא לפנינו ,כל אדם מניין ת״ל בעמך לא תאור ,ולא
כמש״ב בהג״ה דלעיל ,אלא דגריס לה לקמן בסוף הברייתא,
אין לי אלא דיין ונשיא שאר כל אדם מניין ת״ל בעמך לא תאור
מ״מ .ובאמת בת״כ ג״כ יליף כל אדם מבעמך ,אלא דבמכילתא
יליף מלא תקלל חרש מק״ו פקח ששומע ומצטער כמש״ב,
ונראה דס״ל למכילתא ות״כ דמלקות לא מצינן למילף מחרש
משום אין עונשין מן הדין ,ומשו״ה אצטריך בעמך לא תאור,
וחרש כבר ביארתי לעיל דאתי לאפוקי דלא נאמר מדמצער
לא תסגי ליה במלקות ,ומשו״ה נקיט קרא חרש דלא מצטער,
לאורויי דלאו משום צערא הוא האיסור ,ומ״מ לא שייך
להקשות הא גופא דנאמר חרש דלא מצטער סגי ליה במלקות,
פקח לא ,דזה לא מסתבר ,דאטו מי לא משכח״ל חרש
שמבין ,כשמקללים אותו ,ע״י קריצות ורמיזות ,או שמודיעים
לו ע״י כתב וכה״ג ,דמ״ס הוא מצטער ,וגם דבעיקר הענין
חזינן מהצד השוה דנשיא ,דלאו דוקא חרש ,ממילא מסתבר
דאתי קרא למימר שלא נתלה המלקות במוציא שם שמים
דוקזן ,קמ״ל קללה דלא חמירא ממוציא שם שמים בעלמא,
ומ״ס הרי היא בכלל איסור הקללה ,וממילא הו״ה בכל
גווני לאיסורא והו״ה למלקות ,תפיק מאם לא תשמור לעשות,
אע״ג דהוי לאו שאין בו מעשה ,כדאמרינן בתמורה שם,
וכמש״ל בס״ק הקודם ,עכ״ל.

ובספרא כת׳ :לא תקלל חרש אין לי אלא חרש מנין
לרבות כל אדם ת״ל ונשיא בעמך לא תאור א״כ למה נאמר
חרש מה חרש מיוחד שהוא בחיים יצא המת שאינו
בחיים .ובפי׳ התורה והמצוה למלבי״ם פי׳ :דברי הספרא
מכוונים עפ״י דברי הגם׳ סנהדרין (סו> וכפי פי׳ הר״ן
בחדושיו שם שסי׳ שממה שכתב נשיא בעמך לא תאור
ולא תקלל חרש תפס צד הגדול וצד ההשפלה להורות
שאסור לקלל בין החשוב ובין השפל .ומפני שיש לדחות
מה לחרש ונשיא שהם משונים אמר אלהים לא תקלל
שמיותר ללמד שעל כולם חייב ושתפס רק דוגמא היותר
גדול והיותר שפל וכ״כ הרמב״ן בפי׳ (ובתוס׳ סנהדרין שם
ד״ה מאי ושבועות לו ד״ה מקלל דרך אחר) .ובשבועות
(שם) תפס רק לא תקלל חרש כי ע״י שכתוב ונשיא לא
תאור ידעינן שפי׳ אף חרש שאינו שומע הקללה וכ״ש השומע.
ולכן גם הרמב״ם (פ״ה מהלי מסרים) תפס אוהרה למקלל אביו
ולמקלל חברו לא תקלל חרש ואינו מוציא רק המת שאינו
בחיים ,עכ״ל .ועיין בהלכה פסוקה ציון .1
 4בפנים הבאנו דברי המכילתא עפ״י מ״ש רבנו .ובפנינו
בתוספתא גרם :אני אקרא ונשיא בעמך לא תאור אחד נשיא
ואחד דיין במשמע (הקדים נשיא לדיין) .וכתב הבא״א :ונראה
הכוגה לחייב בשניהם ,בין שקלל כ״א מהם בלשון קללה,
בין שקלל בלשון ארירה ,דאני משער כאלו אקרא אני לא
תקלל ונשיא בעמך ,וכן אלהים ונשיא לא תאור ,כההיא
דאמרינן בקדושין (ל״ב ע״ב) דמשערינן כאילו כתיב מפני שיבה
תקום והדרת ,תקום והדרת פני זקן ,וכמש״כ רש״י ותום׳ שם,
עכ״ל.
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בלא שם ובלא כינוי או שהיתה הקללה באה מכלל הדברים

י

רפז

בגון שאמר

אל

יהי

באר הגולה
י כחכמים שם כמשנה
דף ל״ה ע״א.

ביאורי הגר״א
כו׳

אפילו

בכינוי:
כן אלא

סימא

רבנן

דאמרי

בכינוי

מ׳

דוקא

(ט) (ליקוט) כגון שאמר כו׳ .במתג׳ שם לא כ׳
דשם "לענין שבועה אבל לענין קללה לא שייך

ברכת
כשמקלל בשם או בכינוי עובר בל״ת ,אבל בלא שם ובלא
כינוי אינו עובר בל״ת ואינו לוקה[ .ולענין אם יש איסור
מן התורה ראה מ״ש בהלכה פסוקה ציון .]22

*

וצ״ל כמ״ש כאן ולמד ממש״ש יברכך ויטב לך מ״מ אינה
קללה ממש אע״ג שאמר אל כו׳ כמ״ש בקדושין ס״א ב׳

בשלמא

לר״מ

היינו

דכמיב

אס

בחוקותי

כו׳

אלא

לרחב״ג

אליהו

בכינוי ,אבל בלא שם ובלא כינוי לא הוי בכלל קללה ואינו
לוקה.
ושם לח ב תנן :שבועת הדיינין (שהדיינים משביעין
ע״י הודאת מקצת הטענה שלימדוה מאשר יאמר כי הוא
ובגט׳ שם עמוד ב׳ — על הא דתנן :משביעני (אני)
זה (שמות כב ,ח) וכתב עלה ונקרב בעל הבית אל
עליכם וכו׳ ובכל הכינויין הרי אלו חייבין — :ורמינהו
האלקים אס לא שלח ידו (שם שם ,ז) דהיינו שבועה
יתן ה׳ אותך לאלה ולשבועה (במדבר ה .כא) מה ת״ל
— רש״י) הטענה שתי כסף (שהשבועה באה על ידה
והלא בבר נאמר והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה
לא תהא פחות משתי כסף — רש״י) וההודאה בש״פ
(שמחייבתו לישבע לא תהא פחות מפרוטה — רש״י).
(שם) (מהכא משמע תיהוי לאלה ולשבועה ותו לא הוה ליה
ובגמ׳ שם :היכי משבעינן ליה אמר רב יהודה אמר רב
למיכתב אלא יתן ה׳ את ירכך נופלת — רש״י) לפי שנאמר
ושמעה קול אלה (ויקרא ה ,א) נאמר כאן אלה ונאמר להלן  .משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה דכתיב ואשביעך
בה׳ אלקי השמים (בראשית כד ,ג) אמר ליה רבינא לרב אשי
אלה מה להלן שבועה אף כאן שבועה מה להלן בשם
כטאן כרבי חנינא בר אידי דאמר בעינן שם המיוחד א״ל
אף כאן בשם אמר אביי לא קשיא הא רבי חנינא בר
אפי׳ תיטא רבנן דאמרי בכינוי ונסק״מ צריך לאתפושי
אידי הא רבנן דתניא רבי דזנינא בר אידי אמר הואיל
חפצא בידיה וכו׳ .מ׳ דבעינן שבועה דוקא בשם או בכינוי.
ואמרה תורה השבע (שבועת ה׳ תהיה וגו׳ (שמות כב ,י)
והו״ה בקללה דדמי לשבועה החיוב הוא רק בשם ובכינוי.
— רש״י) ואל תשבע (לא תשבעו [בשמי] לשקר (ויקרא
(ט) (ליקוט) בטתני׳ שם לא כת׳ כן אלא דשם לענין
יט ,יב) — רש״י) קלל (יתן ה׳ אותך לאלה — רש״י)
שבועה אכל לענין קללה ל״ש וצ״ל כמ״ש כאן ולמד
ואל תקלל (בין קללת השם בין קללת חבירו לא תקלל
מטש״ש יברכך ויטב לך מ״ם אינה קללה טמש אע״ג
חרש (שם שם ,יד) — רש״י) מה השבע בשם אף לא
שאמר אל כו׳ כמ״ש כקידושין סא כ כשלטא לר״ט
תשבע בשם מה קלל בשם אף לא תקלל בשם (וברייתא
היינו דכחיב אם כחוקותי כו׳ אלא לרחכ״ג כו׳ סד״א
רבי חנינא ומתניתין רבנן — רש״י) .הרי דלרבי חנינא
כו׳ /
בר אידי כל חיובי שבועה וקללה דוקא בשם ,ולרבנן גם
 5כוונת רבנו היא כדלהלן :תנן בשבועות לה א :המקלל עצמו
ותכירו בכולן עובר בל״ת יבכה ה׳ (אלהים) וכן יככם אלהים
זו היא אלה הכתובה בתורה (אם אמר לעדים אחד מן
המקראות שבקללות יכבה ה׳ בשחפת וגו׳ אם לא תעידוני
ובן יככם השם כגון שהיה אחד קורא קללות שבתורה
ואמר לעדים כן יככם אם לא תעידוני זו היא אלה
דהא כתיב בהם ככל אלות הברית — רש״י) אל יכך ויברכך
וייטיב לך ר״מ מחייב (ופירש״י :דמכלל לאו אתה שומע
הן אל יככם אם תעידוני ואם לא תעידוני יככם) וחכמים
פוטרים .והלכה כחכמים .ודברי המחבר — שכתב "כגון
שאמר אל יהי פלוני ברוך לה׳״ — לא נזכרים במשנה,
אם אמר בלשון כזה — שאינה קללה מפורשת  -אי
מקרי קללה או לא.
אלא דשם לענין שבועת העדות ,ס״ל לחכמים דלא אמרינן
"מכלל לאו אתה שומע הן" ,ולכן לא הוי שבועה .אבל לענין
קללה יתכן שתחשב כקללה — אף דלא אמר הקללה
בפירוש — די״ל דשלילת הברכה הוי קללה ,ולכן גם
אם אמר "אל יהי פלוני ברוך מיקרי קללה" .ועפ״י מ״ש
המחבר כאן יוצא דגם לענין קללה — אם אמר "אל יהי
פלוני ברוך״ — לא הוי קללה ,משום דשלילת הברכה לא
מיקרי קללה.
ואמנם דין זה ליתא בהדיא במתני׳ ,אך ניתן ללמוד זאת

ממש״ש במשנה שאם אמר "אל יכך ויברכך וייטיב לך"
ס״ל לחכמים דלא מיקרי שבועת הערות ,משום דלענין זה
לא אמרינן "מכלל לאו אתה שומע הן" .והו״ה לענין קללה
אע״ג שאמר "אל יהי פלוני ברוך" לא הוי קללה ממש,
אלא בגדר שלילת ברכה שאינה נחשבת קללה ,ואינו לוקה.
ובקידושין סא א תנן; ד״מ אומר כל תנאי (שאין כפול
— רש״י) שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי (ואע״ם
שלא נתקיים התנאי נתקיימו הדברים — רש״י) שנאמר ויאמר
(משה) אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן (במדבר לב,
כט) וכתיב ואם לא יעברו חלוצים (שם שם ,ל) רבי
חנינא בן גמליאל אומר צריך הדבר לאומרו שאלמלא כן
יש במשמע שאפי׳ באח כנען לא ינחלו (אתנאי כפול
לחודיה פליג למימר דאין צריך לכפול דמכלל הן נשמע
לאו וזה שכפלו משום צורך היה הדבר לאומרו מפני דבר
אחר שאלמלא כן שכפלו יש במשמע שאם לא יעברו אף
בארץ כנען שמעבר הירדן והלאה שהיו קצין בה מפני מקנה
רב שלהן אף בה לא יטלו דהכי הוה שמעינן לה אם
יעברו ונתתם להם את אח הגלעד בשביל כל חלקם הא אם לא
יעברו יהיו נקנסים ולא יטלו חלק לא כאן ולא כאן כלל
לכך פירש שאם לא יעברו לא יפסידו חלקם בכך (דאי
אתה שומע מכלל לאו אם אינו מפורש לכתוב) ויטלו
כאן וכאן על פי הגורל — רש״י) .ובגמ׳ שם עמוד
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רפת

חושן משפט ,הלכות דיינים כז
ביאורי הגר״א

כר סד״א כו׳ (ע״כ)( :ליקוט) כגון שאמר כד .כן
פי׳ הרמב״ס שס במתג׳ אל קאי איברכן כו׳ וע״ש בפירושו.

וזה מליא באשלי רברכי וע׳ מדר׳ י״א ב׳ בר״ן ד״ה למילין
כי׳ .אגל הרא״ש שם א׳ ד״ה לא שולין כ׳ דכה״ג אף

ברכת אליהו
(ליקוט) כ״ם הרמב״ם שם במתני׳ אל קאי איברכך
כוי .והיינו שמ״ש במתני׳ אל קאי א״יברכך" ,וכאילו הי׳
כתוב במשנה :אל יברכך .וע״ש בפירושו.6

וזה תליא באשלי רכרבי ועיין בנדרים יא כ ברץ
ד״ה לחולין וכר[ .דתנן שם י ב :האומר לחולין שאוכל
לך לא כשר וכו׳ אסור (כולהו בפתחות הלמ״ד קרינן להו

כ׳ :בשלמא לר״מ היינו דכתיב אם בחוקותי תלכו (ויקרא כו ,ג)
ואם בחקותי תמאסו (שם שם ,טו) אלא לרבי חנינא בן גמליאל
למה לי (ואם בחקותי תמאסו נשמע מכלל ברכה קללה
— רש״י) איצטריך ס״ר אמינא אם בחקותי תלכו ברכה אם
בחקותי תמאסו לא ברכה ולא קללה קמ״ל .הרי שגם
ברכה הנאמרת על תנאי נכללת היא ב״מכלל הן אחה
שומע לאו" .חה דמי למ״ש בשבועות לענין שבועת העדות
דכשאומר "אל יכך ויברכך וייטיב לך" "אם תעידוני" ,אע״ג
דאיכא למישמע מיניה מעין קללה — "אם לא תעידוני
וכו"׳ ,אפ״ה איכא למימר ג״כ ש״אם לא תצידוני" לא יהא
מבורך ,אבל אין זו קללה שיהי׳ מקולל ,והוי "לא ברכה
ולא קללה" .ורק אם אמרינן "מכלל הן אתה שומע לאו",
הוי כקללה מפורשת ,דהיינו ש״אם לא תעידוני" יהא מקולל.
ח״ל הסמ״ע בסק״ז :אל יהי פלוני ברוך לה׳ דכשהשם יתברך
מסתיר פניו ממנו מלברכו ממילא הוא מקולל ,עכ״ל .וכתב
בבא״א :ודברי רבינו הללו נראים דלא כד׳ הסמ״ע סק״ז ,דמפרש
טעמא דאל יהי׳ ברוך ,שהוא בכלל קללה ,משום דכיק שהקב״ה
מסתיר פניו ואינו מברכו ה״ז ממילא מקולל ,ולפי״ז לא הי׳ זה
בכלל מכלל לאו אתה שומע הן ,אלא היתה קללה ממש,
והיה ראוי להיות חייב עליה ,ולא היו יכולים למילף פטורא
ממתניתק שהם ברכה על תנאי ,דמ״מ הם ברכות ,עכ״ל .אלא
שעצם דברי הסמ״ע צ״ב .שכתב... :ממילא הוא מקולל .וא״כ
קשה מדוע לא מיקרי קללה ,הרי קילל אותו שהשי״ת "יסתיר
פניו ממנו מלברכו" .אלא ע״כ צ״ל שאע״ג שיש במשמעות
קללה ,אם "ה אינו לוקה ע״ז ,משום דאין זו קללה מפורשת.
אלא רק משתמעת קללה מדבריו .ובהמשך הס״ק הבאנו
בפנים דברי הגס׳ בנדרים שאם אמר "לחולין" הוי בגדר
של "מכלל לאו אתה שומע הן" .ואע״ג שלא יכול
להיות מצב של "לא חולין ולא קרבן" ,וכיון שאמר "לא
חולין" ע״כ משמעות דבורו שזה קרבן ,מ״מ אמרינן דאי
לית לן "מכלל לאו אתה שומע הן" אין חל עליו איסור,
כיון שלא הוציא את האיסור בפירוש ,ולא אמר דליהוי
קרבן .ויש לומר סברא זו גם לענין קללה .אע״ג שהסמ״ע
הסביר שהלשון "לא יברכך" היינו שיהי׳ הסתר פנים ,ו״הוא
מקולל״ ,מ״מ לענין חיוב — היות ולא הוציא בלשונו
בפירוש קללה — אין לוקק על קללה מעין זו .והא
דהסמ״ע הצריך לומר דהוי כ״מסתיר פניו ממנו מלברכו".
כוונתו לומר דלולא זאת — ולא היה במשמעות דבריו
כ״מסתיר פניו״ — אפי׳ אי אמרינן "מכלל לאו אתה שומע
הן" ,לא י הוי קללה ,וכמש״ל מהגמ׳ דהוי בבחינת לא ברכה
ולא קללה .ולכן כ׳ הסמ״ע דמשמעותו הסתר פנים .ולפיכך
אי הוי אמרינן בענין קללה "מכלל הן אתה שומע לאו ,הי׳
חייב משום מקלל[ .ואפ״ל שכונת הסמ״ע שלפיכך "איסורא
סיהא איכא"] .ומ״ש דבכה״ג לא חייב משום דלא הוי קללה
מפורשת יבואר ביתר טעם עפ״י מ״ש הר״ן בשם הרמב״ן
בשבועות לה א :דאע״ג דשמעינן להו לרבנן בעלמא דאית להו
מכלל לאו אתה שומע הן הכא מש״ה פטרינן דבעינן
קרא כדכתיב ושמעה קול אלה אבל לא ששמעה ברכה
ונשמעת מתוכה קללה ,עכ״ל.

ואמנם דברי הרמב״ן הם לענין שבועת העדות — דשם כתיב
"ושמעה קול אלה" ,וע״ז כתב הרמב״ן "ולא ששמעה ברכה
ונשמעת מתוכה קללה" ,אולם י״ל שגם לענין קללה ,לוקה רק
על קללה מפורשת ,ולא על משמעות קללה .תה דומה למ״ש
לענין שבועת העדות ,דאע״ג דבעלמא אמרינן "מכלל לאו
אתה שומע הן" ,אפ״ה לא אמרינן כן לענק שבועת העדות.
ומעין דברינו הנ״ל לענק קללה כת׳ בשו״ת מהריט״ץ
סי׳ רנ״ה ,ששם הסביר באריכות שקללה מיקרי רק
כשאמר בפירוש לשון קללה ,ולא כאשר אמר לשון ברבה
— אף כשברור שכונתו לקללה ומכנה אותה בלשק ברכה.
והביא ראיה לדבריו מדברי הגס׳ בסנהדרק נו א לענק
מגדף ה׳ .דשם תנן דהעדים מעידים בלשון לא מפורשת
של מגדף השם ואומרים בכינוי יוסי את יוסי ,אבל לא
מחייבין את המגדף אא״ב העידו בפירוש לשק קללה,
כמש״ש :ואומר לו אמור מה ששמעת בפירוש .וכ׳ שם רש״י
בד״ה עמר הדק :ובאו לומר חייב הוא לא היו יכולין
להרגו עפ״י עדות ששמעו שהרי לא שמעו מפיהם אלא
קללת כינוי ,וחזינן מהתם דאע״ג שברור בעדותם שכוונתם
לקללה ,אפ״ה אק מחייבין רק בעדות קללה מפורשת.
וסיים שם המהריט״ץ בענק קללה :תדע דהא בעינן בנדרים
ושבועות עד שיהיו פיו ולבו שוין וא״כ הבא נמי אע״פ
שהיה בלבו לקללה כיק שהוציאו ברכה מפיהם לא חיישינן
לה ,עכ״ל .וכבר כת׳ לעיל שאמנם הרמב״ן כ׳ בענק הנאמר
"ושמעה קול אלה" ,אך מותר דבריו נלמד העקרק שגם
לענק קללה החיוב הוא רק כאשר הוציא קללה מפורשת
מפיו .ובעניעו הרי לא הוציא לשק קללה מפורשת .ויתכן שגם
הבא״א כוק בסוף דבריו למעין מש״ל ,דשם כ׳ שאפשר
ליישב דברי רבנו גם עפ״י הסמ״ע ,ח״ל :אלא דבאמת אע״ג
דאפשר לומר בכל ענק של תנאי ,הא אם לא יהי׳ מבורך
עכ״ס לא יהי׳ מקולל ,וה״נ אפשר לומר כן בכל מה
שאומר בלשק שלילת ברכה ,משו״ה אק זה קללה מפורשת,
אלא הכל עולים בחרא מחתא מכלל לאו אתה שומע הן,
עכ״ל.
ובהלכה פסוקה ציון  23הביאו שבספר אורח משפט הביא
ראיה לטעמו של הסמ״ע מדברי הזוהר בם׳ כי תשא .ולא
מצאתי זאת באורח משפט כאן .אולם ראיתי בזוהר שם
דף קם״ז ע״ב שכתב — בענק איסור מנק בני ישראל:
— ...מותגא אמאי סליק במניינא .אלא בגק דברכתא לא
שרייא במניינא ,כיון דאסתלק ברבתא סטרא אחרא שריא
עליה ויכיל לאנזקא וכו׳ עכ״ל .אולם נראה שמדברי הדוהר
הנ״ל אק ראיה לדברי הסמ״ע ,בי מעין דברי הזוהר הנ״ל
איתא גם בם׳ פקודי דף רכ״ה ע״א ,ושם כת׳ :ברכתא
לא שריא עלייהו כד אינק בחושבנא .בגק דסטרא אחרא
דאיהו רע עק יכיל לשלטאה עליה .וכיון דיכיל לשלטאה
עליה ברכתא לא אשתכחת ביה בגק דלא ימטו ברכאן לההוא
רע צק וכו׳ עכ״ל .ולפי״ז אק מהזוהר ראיה לטעמו של
הסמ״ע — שאם אומר "אל יהי פלוני ברוך" הוא מקולל,
משום דמשמעותו שעי״ז השם יתברך יסתיר פניו ממנו .דשאני
לענק איסור מנין בני ישראל ,דעצם המנק גורם "רסטרא
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רפט

ביאורי הגר״א
ר״מ מודה וכ״ס הטור שס סימן ר״ד וכ״כ הרמב״ם בס״א

מה׳ נדריס ונדחק הכ״מ וב״י שמ״ש שם סברוה לא סלקא

ברבת אליהו
ומש״ה אסור דמשתמעי לא חולין אלא קרבן לא כשר
אלא אסור לא דכי אלא אסור  -ר״ן) .ובגט׳ שם יא א:
סברוה מאי לחולין לא לחולין ליהוי אלא קרבן מני מתני׳
אי ר״מ לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן (כגון במתניתין
דמכלל דאמר לא לחולין שמעי׳ מינה הא קרבן הוי ואהכי
אסור ור׳ מאיר סבר דלא הוי אסור אא״ב אמר בפירוש
לא חולין ליהוי אלא קרבן דלא משמע ליה מכלל לא
חולין אתה שומע קרבן — רש״י) (דהוא בעי תנאי כפול
וכדיליף מתנאי בני גד ובני ראובן דכתיב אם יעברו ואם
לא יעברו — ר״ן) דתנן ר״מ אומר כל תנאי שאינו כתנאי
בני גד ובני ראובן אינו תנאי אלא ר׳ יהודה היא.
הרי חזינן דאם אמר לחולין הוי בגדר "מכלל לאו אתה
שומע הן" ,ותלוי במחלוקת של ר״מ ור״י .ולר״ס לא הוי
כאילו אמר קרבן .והו״ה לענין קללה ,אם אמר "אל יהי
פלוני ברוך" ,לר״מ לא לוקה משום קללה ,משום דלא
אמרינן :מכלל לאו אתה שומע הן.
ושם עמוד ב׳ איתא :תניא חולין החולין כחולין בין
שאוכל לך ובין שלא אוכל לך מותר לחולין שאוכל
לך אסור לחולין לא אוכל לך מותר .וכתב הר״ן בד״ה
לחולין שאוכל לך אסור :כך היא הגירסא ברוב הנוסחאות
וקשיא טובא למה אסור והא משום מכלל לאו אתה שומע
אחרא דאיהו רע עין יכול לשלטאה עליה" ,ולכן מותנא
"סליק במניינא" .ואין ראיה למ״ש הסמ״ע בענין אמירת "אל
יהי פלוני ברוך".
6כתב הבא״א וז״ל :וכן מבואר בלשון פירוש המשנה
להרמב״ם שם ,שכתב ח״ל ואמרו בכאן אל יככה אמנם
רצה להפריש בין אל יככה ובין יברכך וייטיב לך כדי
שלא יהי׳ בו לשמוע מאמר זה קללה .וביאר הבא״א :והנה
כאן כותב רבינו בשם הרמב״ם שפירש בפירוש המשנה אשר לו,
שאל דתני אל יכך קאי ג״כ איברכך ,והדברים הללו סותרים
מה שכתוב לעיל בדעת רבינו ,שע״פ פירוש הרמב״ם אין
כונת המשנה ,כבבא דמכלל לאו אתה שומע הן ,דאל
יכך ,כך דמשמעה קללה הבאה ע״י מניעת הברכה ,אלא ברכה
ממש על תנאי .אלא שכבר ביארנו שבאמת שני הדברים צדקו
יחדיו ,שמצד הדין קאי ג״כ איברכך וייטב לך ,אלא משום
דע״ס התכת הלשון באלה דשבועת העדות מיירי ,משו״ה
פירש שהפירוש בעצם הפשט הוא דאל לא קאי איברכך ,אבל
לענין מה שנלמד ממנו לענין קללת עצמו וחבירו בשם קאי
באמת אל איברכך ,ושני האופנים בחדא מחתא כלולים הם
לדעתו בכלל של מכלל לאו אתה שומע הן ,עכ״ל .והבא״א
הביא לשון הרמב״ם כפי הנדפס .ובכת״י עם פירוש הרב קאפח
גירסא אחרת .וראה שם הערה .38
ולי נראה לבאר פירוש אחר בדברי רבנו :בריש הס״ק כתב
רבנו :במתני׳ שם לא כ׳ כן .וביארנו בהערה  5שבמשנה ליתא
לפרט זה — דכשאמר "אל יהי׳ ברוך" אינו לוקה .וע״ז
כותב רבנו בליקוט שאמנם לפירש״י במשנה שם ליתא מה
הדין כשאמר "אל יהי׳ פלוני ברוך" ,אך "כן פי׳ הרמב״ם
שם במתני׳ אל קאי איברכך" .והיינו שעל פי פי׳ הרמב״ם
שם נוכל ללמוד דין זה מהמשנה וכמו שנבאר .דתנן שם:
אל יכך תברכך וייטיב לך ר״מ מחייב וחכמים פוטרים.
ורש״י שם פי׳ בד״ה אל יכך :אל יכך אם תעידוני או

הן צריכינן למייתי בה ולר׳ מאיר לית ליה וכי תימא
לא צריכין בהא למכלל לאו דכיון דאמר לא חולין על
כרחיך קרבן הוי ליתא דהא משום הכי אוקימנא לעיל
מתני׳ דלא כר״מ אלמא אפי׳ בכי הא צריכינן למכלל לאו
אתה שומע הן לפיכך יש מי שאומר דלא גרסינן ליה
הכא כלל .הרי שדעת הר״ן היא דלשון זה הוא בגדר של
"מכלל לאו אתה שומע הן" .והו״ה בעניננו אם אמר "אל
יהי פלוני ברוך" הוא בגדר של "מכלל לאו אתה שומע
הן" ,ולחכמים בכה״ג פטור ממלקות] .אבל הרא״ש שם
א׳ ד״ה לא חולין ב׳ דכה״ג אף ר״ט מודה .7
ובן פסק הטור ביור״ד סי׳ ד״ד כדברי הרא״ש[ .וז״ל:
אמר לא חולין שאוכל לך אסור דהכי קאמר לא חולין
יהא אלא קרבן מה שאוכל לך .וע״ע מש״ש .וע״ש בב״י
שכתב שזה כדברי הרא״ש הנ״ל ,שבכה״ג הוי כאילו אמר
בפירוש קרבן ואסור] .וב״ב הרמב״ם בפ״א מהל׳ נדרים
[הי״ח :האומר לחבירו מה שאוכל עמך לא יהא חולין
וכו׳ הרי זה כמי שאמר לו כל מה שאוכל עמך יהא קרבן
שהוא אסור .ובהי״ט פסק :האומר לחבירו לא חולין לא
אוכל לך הרי זה כמי שאמר לו מה שאוכל לך לא יהא
חולין אלא קרבן .ובה״ב פסק :חולין שאוכל לך החולין
שאוכל לך כחולין שאוכל לך וכו׳ הרי זה מותר.
יברכך אם תעידוני .וזהו שכת׳ רבנו לעיל :דשם לענין
שבועה .והיינו שרש״י פי׳ דזה קאי על שבועת העדות .אבל
הרמב״ם בפי׳ כתב :ואמרו יכהו יכנו כנוי על קללת אדם
עצמו או חברו ור״מ סבר בכאן שאין הפרש בין שאמר
אל יברכהו וכו׳ .ויש ב׳ שינויים בין פירש״י לפי׳ הרמב״ם:
א) רש״י מפרש דקאי על שבועת העדות ,והרמב״ם פי׳ דקאי
על קללה .ב) רש״י מפרש דמלת "אל" לא קאי "איברכך".
ומ״ש במשנה "אל יכך ויברכך" ,היינו או שאמר בלשון
שלילה — אל יכך אם תעידני או שאמר בלשון חיוב:
יברכך אם תעידני .והרמב״ם פי׳ דמלת "אל" קאי א״יברכך",
והיינו שאמר לחברו אל יברכך וכו׳ .וע״ז ר״מ מחייב ורבנן
פוטרין .הרי דאיתא להדיא במשנה שאם אמר אל יברכך פטור
לחכמים — דהלכתא כוותייהו .וראה בחקרי לב סימן י״א שגם
הוא ביאר דעת הרמב״ם והטוש״ע הכא עפ״י דעת הרמב״ם
בפי׳ המשניות דמתני׳ דהכא מיירי גבי קללה .וע״ע מש״ש.
ומ״ש לעיל פירוש המשנה לפי פירוש המשניות לרמב״ם,
מובן כן ממ״ש ביד החזקה .שבהלכות סנהדרין פכ״ו ה״ד הביא
מעין לשון המשנה לענין קללה .ח״ל... :או כגון שהיתה הקללה
באה מכלל הדברים כגון שאמר אל יהי פלוני ברוך לה׳ או
אל יברכהו ק־ל וכיוצא בדברים אלו אינו לוקה .ואילו בהלכות
שבועות פ״ט המדבר בענין שבועת העדות לא הביא דין זה.
ד ז״ל הרא״ש שם עמוד א׳ בפירושו :לא חולין שאוכל
לך אסור דמשמע לא חולין ליהוי אלא קרבן מה שאוכל לך
וכר״מ אתיא מדפריך מרישא לסיפא ולא פריך ממציעתא
ואע״ג דמתניתין לחולין שאוכל לך אוקימנא כר׳ יהודה
שאני הכא כיון דקאמר לא חולין כאילו אמר בהדיא קרבן
יהא ומתניתין לחולין בפתח קתני דאי הוה אמרינן לא
חולין ליהוי אלא קרבן הוה משמע מכלל ולא אמרינן לא חולין
כו׳ ואי הוה תני במתניתין לחולין שלא אוכל לך הוה
ניחא טפי דההוא ודאי הוי מכלל לאו וכו׳ דהוי משמע
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חושן משפט ,הלכות דיינים כז
ביאורי הגר״א

הכי אלא אף ר״מ מודה כמש״ש בברייתא הנ״ל אבל הלח״ה

שדברי הרמב״ס כדעת הרא״ש וכ״כ תוס׳

שס וא״כ דברי

ברבת אליהו

י

ובהשגות הראב״ד :א״א זה המחבר מזכי שטרא לבי
תרי הוא למעלה פוסק כחכמים דאית להו מכלל לאו אתה
" י^,שומע הן לפיכך לא חולין שאוכל לך אסור דמשמע לא
חולין להוי אלא קרבן והכא קאמר חולין לא אוכל לך
מותר ומוקים לה בגמ׳ כר״מ דאע״ג דאיכא למשמע מה
שלא אוכל לך חולין הא מה שאוכל לך לא יהא חולין
אלא קרבן דלרבנן אסור ולר״מ מותר ועוד למעלה למה
פסק כחכמים והא קיי״ל כר״מ דבעינן תנאי כפול].
ונדחק הכס״ם וב״י שם שמ״ש שם סברוה לא סלקא
חכי אלא אף ר״ט מודח כמש״ש כברייתא חנ״ל .ןוז״ל
הכס״ם שם בהי״ט — אחרי הציעו סוגית הגט׳ בנדרים
הנ״ל והרא״ש והר״ן והשגת הראב״ד... — :וליישב דברי
רבינו נ״ל שהוא פוסק כר״מ דלית ליה מכלל לאו אתה
שומע הן ומפני כך פסק כברייתא דחולין החולין כחולין
בין שאוכל לך בין שלא אוכל לך מותר ואעפי״ב לא
נמנע מלפסוק כסתם מתני׳ דקתני לא חולין שאוכל לך
אסור משום דס״ל ז״ל דבההיא לר״מ נמי אסור דכיון
דלא הוי מה שיאכל חולין ממילא הוי קרבן דכך לי אומר
לא חולין יהא כאומר קרבן יהא שהאומר דבר זה אינו
מותר ממילא משמע שהוא אסור וכן האומר דבר זה אינו
אסור ממילא משמע שהוא מותר ואין אנו צריכים לבא עליו
מטעם מכלל לאו אתה שומע הן ואע״ג דמש״ה אוקימנא
למתני׳ דלא חולין שאוכל לך אסור דלא כר״מ וכמו שהקשה
הר״ן י״ל דאה"נ דמעיקרא סברו כן בני הישיבה דמתני׳
נמי מטעם מכלל לאו אתה שומע הן הוא דקתני אסור
ומשו״ה הוה קשיא להו מתני׳ מני ואיצטריכו לאוקומה
כר׳ יהודה אבל לפום קושטא דמילתא לא צריכינץ לאוקומה
כר״י דכר״ט נמי אתיא דכי קתני אסור לא מטעם מכלל לאו
אתה שומע הן הוא אלא משום דממילא משמע וכדאשכחן
בברייתא דחולין החולין כחולין בין שאוכל לך בין שלא
אוכל לך מותר דאתיא כר״מ וקתני בה לחולין שאוכל
לך אסור כלומר שאמר לחולין בפת״ח הלמ״ד והיינו
ודאי משום דממילא משמע ולא צרכינן למיתי עלה משום
מכלל לאו אתה שומע הן ובהכי ניחא שלא נצטרך לדחוק
ולומר שהסברוה הזה הוא משונה מכל סברוה שבגמ׳ דלא
לחולין ליהוי מה שלא אוכל לך הא מה שאוכל יהא
קדש אבל לשון הגם׳ דקאמר סברוה לא חולין ליהוי אלא
קרבן לא משמע הכי וגם מתניתין לא מוכחא כן דכל
הני דמתניתין אשאני אוכל לך דרישא קיימי ,עכ״ל.
הרי דלשיטת הרא״ש כשאמר לחולין (בפתח) שאוכל לך אין
זה בגדר של "מכלל לאו אתה שומע הן" ,אלא הוי כאומר
קרבן .וכתב הבא״א :ה״נ כשאומר אל יברכך מפורש משמע
צאומר יקללך ,וא״כ מתניתין דשבועות דוקא אשבועת העדות
משמע ,דהוי תנאי ממש אם תעידני יברכך ,וכה״ג ודאי הוי
במכלל לאו אתה שומע הן ,אבל בקללה כה״ג דמתסרש דאמר
אל יברכך הוי כמפרש קללה ,ולכו״ע ראוי להיות חייב
ע״ז ,עכ״ל .ויוצא אליבא דפירושו אם אמר תנאי כפול
"אם תעידני יברכך ואס לא תעידני לא יברכך" לכו״ע הוי
שבועת העדות .והא דבל,א תנאי כפול לא הוי שבועת העדות,

קיימי במסקנא והאי במסקנא נמי קאי וכמ״ש הר״ן דליתא
אלא האי נמי לא קאי במסקנא ואע״פ שאינו מבואר בגמ׳
בהדיא סתירת הסברוה כיון דמייתי בתר הכי בסמוך ברייתא
דחולין החולין כחולין בין שאוכל לך בין שלא אוכל לך
מותר דאתיא כר״מ וקתני בה לחולין שאוכל לך אסור
ממילא משמע דליתא לסברת הסברוה ויש ידים מוכיחות
לפירוש זה מדשני רב אשי הא דאמר לחולין הא דאמר
לא חולין דמשמע לא להוי חולין אלא כקרבן כלומר דהא
דקתני לר״מ לחולין לא אוכל לך מותר ה״מ באומר לחולין
בשב״א הלמ״ד דא״א לאסור בו אא״כ תאמר הא מה
שאוכל לך לא יהא חולין אלא קרבן דהיינו מכלל לאו
אתה שומע הן ור״מ לית ליה אבל כשאומר לחולין לא
אוכל לך בפת״ח הלמ״ד משמע נמי שאומר מה שאוכל
לך לא יהא חולין אלא קרבן לפיכך לא אוכל לך .הרי
בהדיא דאליבא דר״מ נמי כשאומר לחולין בפת״ח הלמ״ד
משמע לא חולין יהא אלא קרבן והיינו ודאי משום דממילא
משמע ולא צריכין למיתי בה מטעם מכלל לאו אתה שומע
הן וזה ברור ומרווח ובזה נסתלקה השגת הראב״ד ועלו
דברי רבינו כהוגן ,עכ״ל .וכ״כ ב״י ביו״ד שם .המורם
מדבריו דלדעת הרמב״ם כשאומר לא חולין ממילא משמע
דהוי קרבן ,אף למ״ד דלא ס״ל "מכלל לאו אתה שומע
הן" .והו״ה בדיננו כשאמר "אל יהי סלוני ברוך" ראוי לחייב
גם למ״ד דלית ליה "מכלל לאו אתה שומע הן" ,ולא כמ״ש
דאינו לוקה].
אכל הלח״ם [כתב] שדברי• הרמכ״ם כדעת הרא״ש
וכ״כ תום׳ שם[ .וז״ל הלח״מ בהי״ח — אחרי שדחה
תירוצו של הכס״מ... :ולכן נראה ודאי דדעת רבינו ז״ל
כדעת התוס׳ והרא״ש והטור ז״ל בסימן ר״כ שכתבו
דברייתא דקאמרה לחולין שאוכל לך לר״מ אסור הוא
דאמר לא חולין בחול״ם ומאי דאמרינן בפ״ק סברוה היינו
דקאמר לחולין בפת״ח דצריך לפרש דלחולין כמו לא
חולין והא מקרי מכלל לאו אתה שומע הן אבל היכא
דאמר לא חולין ודאי דאפי׳ לר״מ לא הוי מכלל לאו
אתה שומע הן וזהו ששינה רבינו ז״ל כאן לשון המשנה
ולא כתב לחולין בפת״ח אלא לא חולין דהוא בחול״ם
נראה לבאר זאת עפ״י דברי הר״ן בשם הרמב״ן הנ״ל בהערה
 ,5דשאני שבועת העדות דבעינן "ושמעה קול אלה" ,ובהאי
איכא גזה״ב דבעינן הוצאת שבועה מפיו" ,ולא ששמעה ברכה
ונשמעת מתוכה קללה".
ולולא דברי רבנו היה מקום לחלק בין ענין קרבן לענין קללה.
והיינו דלענין קרבן כשאמר "לחולין" כל דבר שאינו חולין
הוי הקדש ,וכיון שאומר לא חולין ע״כ כוונתו שיהא
הקדש דהיינו קרבן .אבל בקללה יש מציאות של לא קללה
ולא ברכה ,ובאומר "אל יהי פלוני ברוך" יתכן שכוונתו
ירק שלא יהא ברוך אך גם לא יהא מקולל ,ולכן בכה״ג
גם הרא״ש יודה שפטור .וכעי״ז כתב בבא״א ,והוסיף :אע״ג
דתרומה ג״ב אינה חולין ,מ״מ בנדרים שרוצה לאסור משמע
לא חולין של היתר אלא הקדש של איסור .ועיין מ״ש בסוף
הערה .8
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חושן משפט ,הלכות דיינים כז

רצא

ביאורי הגר״א
הרמכ״ס וטוש״ע כאן צ״ע כין לחי׳ הכ״מ כין לס׳ הלח״מ
ועמ״ש לקמן כסי׳ רמ״א אי קי״ל כר״מ ונרא״ש ור״ן שס.

ועוד צ״ע דלסרש״י בשנועוח שס ס״ס כאיסור גרידא אף ר״מ
מודה דחייב וכן לחי׳ חוס׳ שם בד״ה ה״ג שכ׳ ונראה לחרן

ברבת אליהו
וקשה א"כ מאי קאמר בגמ׳ ריש פ"ב טעמא דאמר חולין
התם דבסוטה ועדות לית ליה משום דהוו איסורא דאית
וכו׳ ופי׳ שם הרא״ש והר״ן ז״ל דדייק משום דלגופיה
ביה ממונא ונדרים נמי ממונא אית בהו דהיינו חפצא
לא איצטריך אלא לדיוקא והא כיון דהרא״ש ז״ל גופיה
דמתסר עליה ,עכ״ל .וכ״ז באיסורא דאית ביה ממונא ,אבל
סבר דלא חולין בחול״ם מודה ר״מ א"כ נימא דדיוקא
בענינינו  -דהוי איסורא דלית ביה ממונא — לא בעינן
אתא להיכא דאמר לא חולין בחול״ם דאסור ומתני׳ כר״מ
תנאי כפול ,א״כ באומר "אל יהי פלוני ברוך" הוי כאומר
וא״כ מאי פריך בגנן׳ להרא״ש ז״ל ורבינו ז״ל וסייעתם.
שיהא מקולל ,והו״ל לחייבו מלקות משום מקלל].
אתי
וי״ל דכיון דלדיוקא אתא ע״כ למעט לחולין בפת״ח
ועוד צ״ע דלפירש״י כשבועות שם פוף פירקין
מותר
דאי לא לישמעינן מתני׳ רבותא דלחולין בפת״ח
באיפור גרידא אף ר״ט מודה דחייב[ .דתנן בשבועות
אלא ודאי דאתא למעוטי לחולין בפת״ח דאסור ודלא
לה א :אל יכך ויברכך וייטיב לך ר״מ מחייב וחכמים
כר״מ .כך נ״ל ליישב דברי רבינו ז״ל להסכימו עם שאר
פוטרין .ובגמ׳ שם לו א :והא לית ליה לר״מ מכלל לאו
הפוסקים ז״ל והגס כי הרב בעל כסייס ז״ל כתב בטזר
אתה שומע הן (דתנן במסכת קידושין (סא א) ר״מ אומר
יור״ד סימן (כ״ד) [ר״ד] דפירוש הרא״ש ז״ל נראה לו
כל תנאי שאינו כפול כתנאי בני גד [ובני ראובן] אינו
דחוק נראה שמפני זה לא רצה לתלותו כהרמב״ס ז״ל
תנאי ואי לא כפליה לא אמרינן מכלל זה אתה שומע את
מ״מ נראה יישוב כמו שפירש הוא ז״ל מחמת הקושיות
זה — רש״י) איפוך כי אתא רבי יצחק תנא כדתגן אמר
רב יוסף השתא דאנן תנן הכי וכי אתא רבי יצחק תני
שהקשינו עליו ,עב"ל].
הכי ש״מ דוקא תנן אלא קשיא כי לית ליה בממונא אבל
וא״כ דברי דרמכ״ם וטוש״׳ע כאן צ״ע .שמקור דינו
באיסורא אית ליה הרי סוטה דאיסורא הוא ואמר ר׳ תנחום
של המחבר הוא מהרמב״ם פכ״ו מהל׳ סנהדרין ה״ד ,וכ״פ
בר חכינאי הנקי (במדבר ה ,יט) כתיב טעמא דכתיב הנקי הא
הטור ,דכשאמר "אל יהי פלוני ברוך" אינו לוקה .וקשה
לאו הכי מכלל לאו אתה שומע הן לא אמרינן (ופרכינן מינה
דבין לתי׳ הכפ״ט ובין לתי׳ הלח״ט כשאמר "לא חולין"
לר״מ וכו׳ דתנן במסכת קדושין מדכתיב אם לא שטית
הוי כאומר קרבן .וא״כ בעניננו — לענין קללה כשאמר
הנקי ופשיטא לן דלא הוצרכנו לברך את הסוטות ולא
״אל יהי ברוך״ — הוי קללה ,ולמה כת׳ הרמב״ם והטור
נאמר אלא לשמוע לאו מכלל הן קללה מכלל ברכה שאם
דאינו לוקה[ .ועמ״ש בהערה ד].
שטית לא חנקי אלמא לא בעינן כפילה ומשני ר׳ תנחום
ועמש״ל בפי׳ ו־מ״א אי קיי״ל בר״ט וברא״ש ור״ן שם.
הנקי כתיב בלא יו״ד כמו חנקי וקאי אקרא דבתריה דכתיב
[שהמחבר שם בסי״ב פסק :בד״א (דמהני תנאי במתנה)
ואת כי שטית למשמע הכי חנקי ממים המאררים האלה
כשהיה תנאי זה כדין התנאים הקיימים על הדרך שיתבאר
ואת כי שטית אלמא אי לא הנקי מכלל הן אתה שומע
בטור אבן העזר סי׳ ל״ח או שכתוב בסוף השטר וקנינא
לאו לא אמרינן — רש״י) אלא איפוך אפי׳ באיסורא לית
מיניה כחומר כל תנאים וקנינים העשויים כתיקון חכמים
ליה מתקיף ליה רבינא ובאיסורא לית ליה אלא מעתה
שאל״כ המתנה קיימת והתנאי בטל .ועמש״ש בסקל״ו
שתויי יין (דבמיתה לא שמעינן לה אלא הן מכלל לאו
׳ שהמחבר פסק כר״מ מכיון ששמואל ורבא ס״ל כוותיה.(סנהדרין פג ב) דכתיב יין ושכר אל תשת ולא תמותו
וע״ע מש״ש בביאור השיטות .ומ״ש המחבר "על הדרך
(ויקרא י ,ט) הא אם תשתו בבואכם אל אהל מועד תמותו
שיתבאר בטור אבן העזר סי׳ ל״ח" ,זה כולל גם הא
— רש״י) ופרועי ראש (נפקא לן (סנהדרין שם) מדאיתקש
דבעינן תנאי כפול וכמש״ש המחבר סעיף ב ,ד .ועמש״ש
לשתויי יין בספר יחזקאל (מ״ד) — רש״י) דבמיתה הכי
בס״ק ד.
נמי דלית ליה לר״מ והתנן אלו שבמיתה שתויי יין ופרועי
וז״ל הרא״ש בנדרים פ״א ס״י :ובעל הלכות ור״י פסקו
ראש אלא לעולם תיפוך כי לית ליה בממונא באיסודא אית
דהלכה כר״מ דבעינן תנאי כפול וכן עמא דבר ואע״ג
ליה ושאני סוטה דאיסורא דאית ביה ממונא הוא .ופירש״י:
דאמרינן בשילהי שבועת העדות (לו ב) דר״מ אית ליה
ה״ג אלא לעולם איפוך וכי לית ליה בממונא כלומר אלא
מכלל לאו אתה שומע הן באיסורא ונדרים איסורא הוא
כי מפכת לה לא תימא אפי׳ באיסורא לית ליה אלא ודאי
היה אומר ר״ת דנדרים איסורא דאית ביה ממונא הוא
אית ליה ומשום הכי ליכא פלוגתא גבי שתויי יין ושאני
כיון דאמר שאוכל לך או אהנה ממך ועי״ל כיון דאמר
סוטה דאיסורא דאית ביה ממונא הוא גביית כתובתה
בנדרים הלך אחר לשון בני אדם דין ממונא אית להו
ושבועה דמתני׳ נמי ע״י ממון באה הלכך ר״מ פוטר
הלכך לחולין שאוכל לך מותר וכן לחולין החולין כחולין
כדאפכינן ובלאו איפוך ליכא לחרוצה דא״כ לר״מ שבועה
בין שאוכל לך בין שלא אוכל לך מותר אבל לא חולין
דמתני׳ איסורא גרידתא היא דע״כ בהכי איצטריך לן
שאוכל לך אסור אף לר״מ דהוי כאילו אמר קרבן מה
לאוקומיך (והוא השבעת ע"א שאינו בא לממון) ואי רבנן
שאוכל לך וכן לקרבן אם אוכל לך דאסור נעשה כאומר
סטרי בה אלמא לית להו מכלל לאו אתה שומע הן אפי׳
לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך וכן לחולין בפת״ח לא
באיסורא גרידתא א"כ שתויי יין דבמיתה לרבנן מנא להו
אוכל לך אסור ,עכ״ל .וז״ל הר״ן בנדרים יא א :ואע״ג
וכן מצאתי לשון בבלי בספרים ישנים דלא איתמר בלא
דאמרינן בשבועת העדות (שבועות לו א) דכי לית ליה
תיפוך משום קושיא דשתויי יין לרבנן .ויוצא לפירש״י
לר״מ מכלל לאו הן בממונא באיסורא אית ליה הא אסיקנא
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וצב...

חושן משפט ,הלכות דיינים כז
ביאורי הגר״א

כר כאן שא״צ שם המיוחד לד״ה חייג וצ״ל כמש״ש בשם

הרי״ט דוקא כאיסור שמור אגל הרא״ש ור״ן עדרים שם

ברבת אליהו
דבאיסורא גרידתא לרבנן אמרינן מכלל לאו אתה שומע
הן .וא״כ בענייננו שאמר "אל יהי סלוני ברוך" הו״ל
לחייבו מלקות ,דהוי כאילו אמר שיהא מקולל].
וכן לתי׳ תום׳ שם בד״ה ה״ג שב׳ ונראה לתרץ
כו׳ כאן שא״צ שם המיוחד לז־״ה חייב[ .ח״ל התום׳
שם :ה״ג בקונטרס ור״ח אלא לעולם איפוך ובאיסורא
אית ליה ובממונא לית ליה ושאני סוטה דאיסורא דאית
ביה ממונא הוא ובספרים היה כתוב לא תיפוך והקשה
בקונטרס דלרבנן דפטרי מי לית להו דשתויי יין במיתה
ונראה לתרץ דהא דפטרי משום דבעינן שם המיוחד ואינהו
אאלהים קאי ואע״ג דכבר איפליגו איידי דתנא ר״ס מחייב
תנא נמי וחכמים פוטרין ואם תאמר התינח סוטה דלית
ליה לר״מ מכלל לאו אתה שומע הן משום דאית ביה
תקשה מכל הנהו יקראי דמייתי פ״ג
כ __ממונא אבל אכתי
י
רקירושין (סא ב) בשלמא לר״מ היינו דכתיב ואם בחקותי
וגו׳ וכן אם תטיב ואם תאבו ואם לא יתחטא משמע
דמצריך ר״מ כפילא אע״ג דליכא אלא איסורא גרידא וי״ל
ראם בחוקותי ואם תטיב ואם תאבו איכא כמה מצות
דאית בהו ממונא והוא יתחטא נמי שייך לענין ממון כגון
מטמא תרומה ,עכ״ל .וא״ב גם לתי׳ זה של התום׳ אין
זה ענין כלל להא ד״מכלל לאו אתה שומע הן" ,ובמקום
שיש חיוב מטעם קללת השם אין פטור מטעם של "מכלל
לאו אתה שומע הן״ .וגם באיסורא גרידא — היכא דלא
בעינן שם המיוחד — לכו״ע אמרינן מכלל לאו אתה שומע
הן .וא״כ בענינינו ,כשאומר "אל יהי פלוני ברוך לה"׳ הוי
כאילו אמר שיהא מקולל ,והו״ל לחייבו מלקות].
|אח.-ח |12 34567
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 8ז״ל הר״ן בשבועות שם :פי׳ הרמב״ן ז״ל אע״ג דשמעינן
להו לרבנן בעלמא דאית להו מכלל לאו אתה שומע הן
הבא מש״ה פטרינן דבעינן קרא כדכתיב ושמעה קול אלה
אבל לא ששמעה ברכה ונשמעת מתוכה קללה .ודברי הרמב״ן
הם בחי׳ למס׳ שבועות שם .וכוונת רבנו שעפ״י דברי
הר״ן ליכא למילף קללה משבועת העדות ,דשאני שבועת
העדות דכתיב בקרא "ושמעה קול אלה" ,וכל שאין האלה
מפורשת להדיא בקול ,אין זה קול אלה אלא קול ברכה .ולכן
בכה״ג לא אמרינן "מכלל לאו אתה שומע הן" .אבל בנדרים
הוי כמפורש ,וכשאומר לא חולין הוי כקרבן.
וגם הט״ז הקשה מעין מ״ש רבנו והתייחס לדברי הר״ן,
ח״ל :לגי׳ רש״י ם״פ שבועת העדות דאפכינן למתני׳ ומתני׳
איירי באיסורא דאית ביה ממונא וחכמים מחייבים דס״ל
מכלל לאו אתה שומע הן ובאיסורא כו״ע ס״ל דאמרי׳
מכלל לאו אתה שומע הן וחייב א״כ קשה למה פסק
הרמב״ם להתיר דלא כתרווייהו באיסורא גרידתא רלא לקי
וצ״ל דהם ס״ל כגי׳ לא תיפוך ומתני׳ איירי באיסורא לחוד
ואפ״ה ס״ל לרבנן דפטור דקיי״ל אלה כתי׳ ולא אלה
בכלל ברכה והו״ה במקלל תכירו כתיב לא תקלל ובשתויי
יין מודים דחייב ופסקו כרבנן ופי׳ זה מצאתי בחדושי
הר״ן בשם הרמב״ן ע״ש ודו״ק ,עכ״ל.
ועל קושית הט״ז — דקללה הרי״ז איסור ,ובזה אמרינן
"מכלל לאו אתה שומע הן" ,כמ״ש בשבועות לו ב לענין
שתתי יין — תי׳ הערך שי :ונלע״ר שאני שתתי יין דכתיב

וצ״ל כטש״ש בשם הרי״פ דוקא באיסור חמור.
[שהתוס׳ שם כתבו בהמשך דבריהם :אבל קשיא לר״ת
דבספ״ק דנדרים (יג ב) גבי נדר דלית ליה לר״מ מכלל
לאו אתה שומע הן אע״ג דליכא אלא איסורא ואומר הר״ר
יו״ט דוקא באיסור חמור הוא דאית ליה לר״מ מכלל לאו
אתה שומע הן כגון שתתי יין ופרועי ראש דבמיתה וכן
נמי גבי [לא] שבוצה לא אוכל לך בפ״ב תדרים (טז א)
משמע ראית ליה משום דאיסור חמור הוא דחשיב בפרק
בתרא דיומא (פו א) חייבי כריתות ולא תשא עמהן ולקמן
בריש שבועת הדיינים (לט א) נמי אמרינן נזדעזע כל
העולם כשאמר הקב״ה לא תשא וא״ת והלא בקדושין (שם)
בעי ר״מ תנאי כפול בשבועה גבי אז תנקה מאלתי ת״ל
דהתם איכא ממונא דכתיב וכל טוב אדוניו בידו ,עכ״ל.
ולפי תי׳ זה יוצא שלר״מ רק באיסור חמור במקום דאית
ביה ממונא ,אמרינן "מכלל לאו אתה שומע הן" .ומקלל
אינו איסור חמור ואינו דומה לשבועה לא אמרינן ביה
"מכלל לאו אתה שומע הן" .על כן אם אמר "אל יהי
פלוני ברוך" אינו לוקה לר״מ וכ״ש לרבנן].

אכל חרא״ש ור״ן כנדרים שם הנ״ל תיי׳ דנדרים
איפורא דאית כהו טמונא הוא ,ולכן לא אמרינן ביה
"מכלל לאו אתה שומע הן" .וכ״כ ש״ס .ולפי״ז באיסורא
דלית ביה ממונא אמרינן "מכלל לאו אתה שומע הן".
וא״כ במקלל דהוא לאו גרידא ראוי לומר בו "מכלל לאו
אתה שומע הן" .והו״ל לחייב בכה״ג שאמר "אל יהי פלוני
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יין ושכר אל תשת הרי מפורש האיסור אהני מכללא לחייב
מיתה דבלאו מכלל לאו הת איסור .משא״כ נדר וקללה
אם לא דמכלל לאו אתה שומע הן ליבא איסור לא חשוב
איסורא דמנלן לומר מכלל לאו לעשותו איסור נימא דאינו
איסור כלל ומכלל לאו אי אתה שומע הן וכו׳ עכ״ל.
וע״ע מש״ש .ושם כת׳ עוד דלפי׳ הרמב״ס במשניות יוצא
דלר״מ במקלל חבירו מכלל לאו אתה שומע הן ובנדר
לא .ותירץ ע״ז בתירוץ שגי :דר״ם ס״ל כנערת הסמ״ע
כאן דאל יברכך איסורא הוא אפי׳ זולת מכלל לאו אתה שומע
הן דקצת קללה תחשב לכן אמרינן מכלל לאו אתה שומע
הן להוסיף באיסורו ,עכ״ל.
ובתומים סק״ג כת׳ מעין קושית רבנו ,ח״ל :תש להבין
לפי מ״ש רש״י שם דגי׳ דאיפוך דר״ם פוטר כי ל״ל ר״ם
בממון אבל באיסורא אית ליה ופירש״י בשבועת העדות
הת איסורא דאית ביה ממק כמו סוטה חהו בעדות אבל
סתם המקלל חבירו לית ביה ממון כלל והרי זו איסור
ומכ״ש מקלל לדיין והו״ל למימר מכלל לאו אתה שוסע הן
וצ״ל דס״ל לרמב״ם דלא כתי׳ רש״י רק כחי׳ תוס׳ דבאיסור
חמור ס״ל מכלל לאו אתה שומע הן אבל לא באיסור
דכמלקות דהוי איסורא קל כמ״ש התום׳ ולפיח בקלל אביו
ואמו אפילו מכלל הן אתה שוסע לאו דהא התם יש בו
איסור מיתה וצ״ע דהו״ל לרמב״ם בהל׳ ממרים לבאר דבהו
אפי׳ אל יברכך יש בהו מיתה ול״ל מה בכך דאיסור
חמור בקללת אביו מ״ס הא לדעת הרמב״ם נסיק קללת
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חושן משפט ,הלכות דיינים כז

רצג

פלוני ברוך לה׳ אינו לוקה <י> (וה״ה המקלל את המת פטור) (כ טור) אבל איסורא מיהו

באר

הגולה

כ וכ״כ הרמב״ס שס
ממשמעו׳ הברייתא שס דף פ״ה ע״ג

ביאורי הנר״א
תי׳ דנדריס איסורא דאית נה ממוגא הוא ונ״כ ש״ס וער״ן

(ע״כ):

(י) וה״ה המקלל .מ״נמ״ל:

(ליקוט) וה״ה

ברכת אליהו
(י) תורת כרבים פרשת קדושים פר׳ ב׳ אות כ״ד ,כנ״ל
בסק״ה :לא תקלל חרש (ויקרא יט ,יד) אין לי אלא חרש
מנין לרבות כל אדם ת״ל ונשיא בעמך לא תאור (שמות
כב ,כד) א"כ למה נאמר חרש מה חרש שהוא בחיים ולא
המת שאינו בחיים.
(ליקוט) תורת כרבים הנ״ל .וגם׳ דסנהדרין פה א
ב :בעו מיניה מרב ששת בן מהו שיעשה שליח (ב״ד
— רש״י) לאביו להכותו ולקללו (אם נתחייב אביו נדוי
או מלקות — רש״י) וכו׳ ת״ש היוצא ליהרג ובא בנו
והכהו וקיללו חייב בא אחר והכהו וקללו פטור והוינן
בה מאי שנא בנו ומאי שנא אחר וכו׳ אלא אחר היינו
טעמא דפטור דאמר קרא ונשיא בעמך לא תאור בעושה

מעשה עמך (וזה שעובר עבירה שחייב מיתה לאו עושה
מעשה עמך הוא — רש״י) התינח קללה (דכתיב ביה בעמך
— רש״י) הכאה מנלן דמקשינן הכאה לקללה אי הכי בנו
נמי (דהא לא כתיב אזהרה במקלל אביו אלא במקלל
חברו — רש״י) כדאמר רב פינחס כשעשה תשובה הכא
נמי בשעשה תשובה אי הכי אחר נמי אמר רב מרי בעמך
במקוים שבעמך (הראוי להתקיים ולא זה שנגמר דינו
— רש״י) אי הכי בנו נטי מידי דהוד! לאחר מיתה
(דילפינן לקמן מקלל לאחר מיתה חייב — רש״י) וכו׳.
[הרי דהמקלל אדם שיוצא ליהרג פטור ,ועאכו״ב שמקלל
מת פטור .והא רבנו חייב ,הוא רק משום דחייב גם אם
קללו לאחר מיתה]

אב באזהרה מן מקלל חרש ואין לנו להוסיף באזהרה
כמו גבי חרש גופיה דהוא איסור קל ולא אמרינן ביה
מכלל לאו כו׳ הו״ה אביו נמי דא״ב אף לאחר מיתה של
אביו אין כאן אזהרה דחרש לאחר מיתה פטור ובאביו
ואמו חייב ,עכ״ל.
גם במאזנים למשפט אות ג׳ כתב מעין דברי הערך שי
הנ״ל .ח״ל :הקשה התומים מ״ש מנדרים דפסק הרמב״ם
בפ״א האומר לא קרבן לא אוכל לך מותר דלא ס״ל מכלל
לאו אתה שומע הן ,ואמאי הא איסורא איכא עיי״ש,
וג״ל דלק״ם דהכא אפילו הכלל שאמר נמי קללה היא
ובמקצת ,רמי שנמנע מן ברכת ה׳ ממילא קללה תחשב
לו וכ״כ להדיא הסמ״ע סק״ז דכל מי שמסתיר הש״י
פניו ממנו לברכו ממילא הוא מקולל .עכ״ל.
ולי נראה לומר קצת באופן אחר ,שלכן יש איסורא בדבר,
כיון שה׳ אמר לבלעם "לא תאור את העם כי ברוך הוא"
(במדבר כב ,יב) .וא״כ כלל ישראל הוא בבחינת "ברוך".
ועצם הדבר שהוא אומר "אל יהי פלוני ברוך" הוי כאילו
שהוא מוציאו מכלל ישראל שהם ברוכים ,ולכן "קללה
היא במקצת" ,שהיוצא מכלל ישראל קללה תחשב לו.
 9בב״י הביא ראיה מהך דסגהדרין המובא בפנים ,וסיים
שהסמ״ג הביא התורת כהנים המובא בפנים .ודברי הסמ״ג הס
בל״ת רי״ב .ובכס״מ הל׳ סנהדרין פכ״ו ה״ב הביא מסנהדרין
ומתורת כהנים הנ״ל ,והרדב״ז שם הביא רק את התורת כהנים.
וגם החינוך מצוה רל״א הביא התורת כהנים .והב״י בהביאו הך
דסנהדרין כת׳ :כ״כ הדמב״ם בסרק הנזכר (הל׳ סנהדרין פכ״ו)
ונראה שטעמו מדאיצטריך למילף בפרק הנחנקין (פה א) דחייב
על קללת אביו ואמו לאחר מיתה ,אלמא דבשאד כל אדם
פטור ,עכ״ל .והט״ז בשם המהרש״ק הקשה על הב״י ,ח״ל:
ובהדיא איתא התם בברייתא היוצא ליהרג ובא כנו וקללו
חייב אחר פטור משום דכתיב בעמך במקויים שבעמך אבל
בנו חייב מידי דהוי לאחר מיתה ולא הוי צריך הרב
ללמוד מדיוק ,עכ״ל .ח״ל התומים סק״ד :הסמ״ע נמשך
אחרי דברי ב״י וכס״מ שכתב דנפקי לן מדאיצטריך קרא
לרבות המקלל אביו ואמו לאחר מיתה דחייב ש״מ בעלמא
אדם מת אינו בכלל איסור קללה וסיים דבסמ״ג הביא תורת

כהנים דדריש מה חרש בחיים אף כל אדם בחיים עכ״ל
ורבים ראו וכן תמהו דנעלם מרבינו הגדול גמ׳ ערוכה
סנהדרין דף ס״ה היוצא ליהרג ובא בנו וקללו חייב אדם
אחר פטור וקאמר הגם׳ אע״פ שעשה תשובה ועושה מעשה
עמך מ״מ פטור משום דכתיב בעמך במקוים שבעמך פירש״י
הראוי להתקיים ולא שנגמר דינו אבל בנו חייב מידי
דהוי לאחר מיתה וכ״פ הרמב״ם בפ״ה מהל׳ ממרים ע״ש
וא״ב השתא בעומד למות אעפ״י דעודנו חי פטור על קללתו
מכ״ש במת לגמרי וצ״ע .ומה שיש כו מהישוב מהדוחק
דגם בהך ברייתא דמביא סמ״ג קשה ל״ל ילפותא מחרש
הא כתיב להדיא בעמך כהנ״ל ודוחק לומר דהך ברייתא
דתורת כהנים סליג .ולכן י״ל דהא דהקפידה התורה מבלי לקלל
חרש שאינו שומע ויודע ואינו מתבייש כלל בקללתו ודאי
דאין הטעם דקללתו ח״ו עושה רושם וחל על המקולל
דהיה לא תהיה קללת חנם לא תבא ועיין במכות דף י״א
רק צ״ל טעם האיסור משום רוע לבב ושנאת חבירו
והתורה מזהיר ואהבת לרעך וכו׳ חהו כלל גדול לעיקרי התורה.
וא״כ י״ל ודאי המקלל למת או לעומד למות מה רוע לבב
יש כאן ומה זו שנאה או אהבה גם שנאתו וגם קנאתו אבדה
ולכך פטור אבל המקלל חבירו בחשבו שהוא חי וטעה כי באמת
כבר מת והוא לא ידע א״כ מחשבתו הרעה חממו המגונה
נעשה תתחייב ולכך קאמר בתורת כהנים דילפינן בנין אב
מחרש מה חרש באמת חי אף חבירו צריך להיות חי באמת
וכן יליף ליה רבינו הב״י מהא דאיצטריך קרא למקלל אביו
ואמו לאחר מיתה דלא תימא מה מכה פטור אף מקלל
פטור הרי בעלמא ילפינן מקלל מן מכה רק באביו ואמו
רבי׳ קרא וא״כ המכה חבירו בחשבו שהוא חי ובאמת היה
מת פטור אף מקלל כיוצא בו דהא מדמי׳ מקלל למכה
וזהו מה שי״ל בישוב דבריו וצ״ע ,עכ״ל התומים .ובמשנה
אחרונה כתב :המקלל את המת אפי׳ סבור שעודנו חי פטור.
ונראה שמ״ש "אפי׳ סבור שעודנו חי" הוא עפ״י דברי החומים
הנ״ל.
ובספר עין משפט הביא קושיית התומים ,וכתב ע״ז :ואני
תמה דלענ״ד אין כאן מקום תמי׳ כלל על הב״י וכ״מ ועיין
בכס״מ פ״ה מהל׳ ממרים הי״ב שהביא גמ׳ דסנהדרין הנ״ל.
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רצד
באר הגרלה

ל נתבאר כמ״ש בי״ד
סי׳ רמ״ב ישי׳ של״ד.

מ

חושן משפט ,הלכות דיינים כד
איכא <יא> ל ואס חרף ת״ח מנדין אותו ואם רצו הדיינין להכותו מכת מרדות מכין
ועונשין אותו לב> כמה שיראו לג> ואם חרף ע״ה עונשין אותו כפי שהשעה מ צריכה

וסיים שס נפי המחרף והמממרף.

ביאורי הגר״א
המקלל כר׳ .מ״כ וגמ׳

דסנהדרין פ״ה א׳ ב׳ א״ה בנו

נמי מידי דהוי ט׳ (ע״ל):

(יא) ואם חרף ת״ת כו׳

ואם

רצו.

קדושין

ע׳

ב׳:

(יב)

(ליקוט)

כמה

שיראו .זהו מכוח מרדוח לפי׳ הרמב״ם כפי שיראו הדיינים

ברכת אליהו
(יא) קידושין ע ב .,°
(יב) (ליקוט) זהו מכת מרדות לפי׳ הרמכ״ם כפי שיראו
הדיינים[ .דתנן בנזיר כג א :האשה שנדרה בנזיר והיתה
שותה ביין ומטמאה למתים ה״ז סופגת את הארבעים הפר
לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והיתה שותה
ביין ומטמאה למתים אינה סופגת את הארבעים ר׳ יהודה

אומר אם אינה סופגת את הארבעים תספוג מבת מרדות
(אם לא נתחייבה במלקות מן התורה תהא לוקה מכות
מדרבנן כדי להוכיחה שלא תהא מזירה — רש״י) .וכתב
הרמב״ם בפירוש המשנה... :אמנם מכת מרדות בזה המקום
וזולתו עניינם תלוי לב״ד יעשו כפי השתדלותם ומה שאמר
ר׳ יהודה הלכה כמותו ,עכ״ל].

ואמנם הדבר פשוט מאד דודאי צריכין ללמוד מאתה מקום
שכתב הב״י דמקלל את המת פטור ראם לא יהי׳ שום לימוד
דמקלל המת סטור רק דנילוף מבעמך מבמקוים שבעמך
תקשי' איך אפשר למילף מבעמך דהיוצא ליהרג ובא אחר
וקללו פטור כיון דאינו ראוי להתקיים הא י״ל דמבעמך לא
ממעטי׳ רק המקלל את המת שאינו בעמך ואינו קיים שכבר
מת אבל היכא שעדיין חי ורק שאינו ראוי להתקיים שפיר
חייב עליו ואמנם עכשיו דכבר ידעינן דהמקלל את המת
סטור מהיכא שכתב הב״י כנ״ל .א״כ ע״כ דקרא דבעמך
אתא למעוטי אף יוצא ליהרג שאינו ראוי להתקיים ודברי
מרן ז״ל נכונים וברורים .וא״ב מה שנדחק בתומים ליישב
דברי הב״י ועפ״י פירושו הוציא דהיכא דסבור לקלל את
החי שסבור שחי ובאמת הי׳ מת פטור ע״ש .ולפמ״ש אינו
מוכח כלל ,עכ״ל .וע״ע מש״ש.
 vאיתא בקידושין ע א :ההוא גברא דמנהרדעא רעל לבי
טבחיא בפומבדיתא אמר להו הבו לי בישרא אמרו ליה נטר עד
דשקיל לשמעיה ררב יהודה בר יחזקאל וניתיב לך אמר
*יי -מאן יהודה בר שויסקאל (לשון גנאי גרגרן אובל שויסק
צלי — רש״י) דקרים לי דשקל מן קמאי אדלו אמרו ליה
לרב יהודה שמתיה (כדאשכחן דמנדים לכבוד הרב במו״ק
(טז ב) — רש״י) .ושם עמוד ב׳ :א״ל מ״ט שמתיה מר לההוא
גברא ציער שלוחא דרבנן (בתה את שלוחו לפניו וחייב מלקות
— רש״י) ונגדיה מר דרב מנגיד על מאן דמצער שלוחא
דרבנן (כדאמר בפ״ק (יב ב) — רש״י) דעדיף מיניה עבדי
ליה (חמורה ממנה עשיתי לו לקנסו — רש״י).
ונראה שרבנו מפרש שהכל לפי ראות עיני בית הדין .ולכן
בעובדא דשם עמוד א׳ הענישוהו רק בנידוי .ובעובדא דשם עמוד
ב׳ היה נראה לב״ד שצריך להענישו במלקות שהוא חמור יותר
מנידוי .והסמ״ע בסק״ט כתב :פי׳ להכותו יותר על הנידוי א״נ
אם רואין שהוא איש שקל בעיניו הנידוי יותר מההכאה
אז עושין עמו החמור בעיניו דהיינו הכאה .וכתב הבא״א:
ומדברי רבנו אלה ,שצי $3מקור דין זה מסוגיא זו ,משמע
דס״ל דוקא לעשות לו אתה עונש שיראה לב״ד ,או
שמתא או נגידא ,ע״ו יש רשות בידם ,אבל אין לגו ראיה
מזה שיש רשות בידם לעשות לו שני עונשים ,דהיינו שמתא
וגם להלקותו ,תהו דלא כמשמעות הלשון של הסמ״ע סק״ט
כאן ,עכ״ל.
אולם לפי מש״ל שהכל לפי ראות עיני בית הרין ,אין
דברי הבא״א מוכרחים .די״ל שרבנו ס״ל כהסמ״ע ,והיינו

שהיות והכל לפי ראות עיני בית הדין ,אם להענישו בנידוי
או במלקות (לפי מה שיותר חמור בעיני מקבל העונש),
הו״ה אם לפי ראות עיני בית הדין צריך להענישו גם בנדוי
וגם במלקות ,עבדינן הכי.
והנה הטור כתב :אם חירף ת״ח מנדין אותו ואם רצו ב״ד
להכותו מכת מרדות מכין אותו ועונשין אותו כפי מה שיראו.
ונראה שמה שכפל הטור "אותו" וכת׳ "מכין אותו ועונשין
אותו" בא להורות שגם העונש שעונשין אותו הוא כפי
מה שיראו הב״ד .והמחבר כתב :מכק ועונשין אותו כמה
שיראו .ועל מ״ש המחבר "כמה שיראו" פי׳ רבנו בסקי״ב
דהיינו כמה מכות מרדות ראוי להלקות .וי״ל שמ״ש המחבר
"מכין ועונשין אותו כמה שיראו" היינו שמכין אותו כמה
שיראו — כמה מכות להלקותו ,וגם עונשין אותו כמה
שיראו .וכמו שביארנו לעיל שאם לפי ראות עיני הב״ד
צריך להענישו בנידוי וגם במלקות עושין כן .ועפי״ז מדויק
לשון הטור בכפלו מלת ״אותו״ — מכין אותו ועונשין
אותו .ובא לכלול ב׳ דברים :א) שמכק אותו כפי מה שיראו
כמה מלקות להכותו .ב) שעונשין אותו בנידוי לבד או
במלקות לבד או בנידוי ומלקות לפי הצורך וכראות עיני הב״ד.
אלא שבבא״א הקשה שלפי הראי׳ מקידושין רק מלקין במקום
נידוי ולא שניהם .ואפ״ל שהראיה מקידושין היא רק על עצם
המלקות — שרשאק להלקותו כראות עיניהם .ברם הא
דמענישים בב׳ הענשים כפי הצורך ,ע״ז אין ראיה מדברי
הגם׳ בקידושין ,אלא זה דומה לשאר עונשק המסור בידי
חכמים כפי ראות עיניהם כמה צריכים להענישו .וראה מש״ל
בסי׳ י״א סק״ה ומש״ש בהערה .2
והמ״א בסי׳ תצ״ו סק״א — לעגין המזלזל ביו״ט שני של
גלויות — כתב :עביו״ד סי׳ של״ד סמ״ג ובש״ך שם וב״י
ססי׳ תקכ״ד כ׳ בשם רי״ו שמלקין ומנדין אותו ואם הוא
ת״ח אין מנדין אותו ואם עשה מלאכה ע״י עכו״ם מנדין
אותו .ובפרי חדש שם האריך והביא גם הראיה מקידושין
שהזכיר רבנו .וב׳ שם על הא דכתב הב״י בס״ם תקכ״ד
(הובא במ״א הנ״ל) ,ת״ל :ומשמע ודאי שמלקין ומנדין
דקאמר לא דנעבד ביה תרתי אלא חדא מתרתי קאמר( .דו׳
של מנדין היא וא״ו המחלקת — לשון המחצית השקל
שם) .ולפי הסם"ע אפשר לומר לא כפר״ח ,אלא לפי ראות
עיני הדיינים אפשר גם כמזלזל יו״ט שני לגדות ולהלקות
גם יחד .והעקרון שלפי ראות עיני הב״ד מענישים אותו
בנידוי וגם במלקות ,הוא אותו העקרון שכתב הפר״ח שלפי

ביאור הגר״א <ברכת אליהו>  -חו״מ א אליהו בן שלמה זלמן (הגר״א)  -רקובר ,ברוך (מפרש) עמוד מס (302הודפס ע״י תכנת אוצר

חושן משפט ,הלכות דיינים כז

רצה

ביאורי חגר״א
(ע״כ)( :ליקוט) כמה שיראו כו׳ .תוססחא פ״ג דדמאי
מלקות אומדין אומו אבל מכות מרדות אינו כן אלא מכין
אומו עד שיקבל עליו או עד שתצא נפשו וזה בדבר דלהנא

אבל

לעבר

הוא

כדברי

הרמב״ם

(ע״כ):

(ליקוט)

ואם

רצו הדייני׳ כו׳ כמה שיראו .ערש״י בחולין קמ״א
(יג) ואם חרף
ב׳ ד״ה מכת מרדות כו׳ וש״מ (ע״כ):
ע"ה .כ״כ רב שרירא אהא דאמרינן בב״ק צ״א א׳ המבייש
ובדברים פטור שמ״מ עונשין מהא דערכין ט״ו א׳ נמצא

ברכת אליהו

-

(ליקוט) תוספתא פ״ג ז־דטאי [צ״ל :דמכות וכ״נ בדפוס
אמסטרדם] ה״י :נכנס (כהן הדיוט) לבית הפרס או לארץ
העמים או שיצא לחוץ לארץ מכין אותו מכת מרדות מכת
תורה ארבעים חסר אחת (מלקות) אוטז־ין אותו אם יש
לו ללקות לוקה ואם לאו אינו לוקה (אכל) מכת טרדות
אינו כן אלא טכין אותו עד שיקבל עליו או עד שתצא
נפשו .וזהו דוקא כדבר דלחכא דהיינו כדי שיקבל עליו,
אבל בדבר לעבר הוא כדברי הרטכ״ם הנ״ל :ועניינם
תלוי לב״ד יעשו כפי השתדלותם] “.
בז־זדלין קמא ב ד״ה מכת מדדות כו׳
(ליקוט) ערש״י
י?ו'2ח?5542ן1ו
י
וש״ט[ .דאיתא בגם׳ שם — לענין שילוח הקן — :ההוא
דגזינהו לגפה ואח״ב תפשה נגדיה רבי יהודה א״ל זיל
רבי לה גדפיה ושלחה כמאן אי כר׳ יהודה לוקה ואין
משלח אי כרבנן משלח ואין לוקה לעולם כרבנן ומכת
מרדות מדרבנן .וכתב רש״י שם :רידוי בתוכחה שלא
ירגיל בזה ואין לה קצבה אלא עד שיקבל עליו .הרי
שבמכת מרדות מתרין אותו בשעת המכות שיקבל עליו
שלא יעשה חטא זה בעתיד .וראה הערה .]11

(יג) כ״כ רב שרירא אהא דאמרי׳ בב״ק צא א המבייש
בדברים פטור[ .דתנן בב״ק צ א :רקק והגיע בו רוקו
וכו׳ נותן לו ארבע מאות זוז .ואמרינן בגם׳ שם צא א:
אמר ר״ס לא שנו אלא בו אבל בבגדו לא וניהוי כי
בייש בדברים אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר אבין
זאת אומרת ביישו בדברים פטור מכלום .וכתב הרא״ש
שם פ״ח סי״ד :ורב שרירא ז״ל כתב דאף על בשת דברים
מנדים אותו עד שיפייסנו כראוי לפי כבודו ומסתברא דיותר
בשת בדברים מבשת של חבלה דאין דבר גדול כלשון הרע
ורבה שאדם מוציא על חבירו .ומקור הדין] שמ״ט עונשין
את המבייש בדברים הוא מהא דערכין טו א .דתנן שם:
אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה
שבישראל נותן מאה סלע נמצא האומר בפיו חמור מן
העושה מעשה (דנרתן מאה סלע והעושה מעשה דאונס
בתולה לא יהיב אלא נ׳ — רש״י) [והיות ו״האומר בפיו
חמור מן העושה מעשה" ,הרי דהאומר בפיו יש להענישו.
אלא שאין העונש קבוע וזה "כפי שהשעה צריכה" .וכמ״ש
הרא״ש הנ״ל בשם רב שרירא :לפי כבודו .ועיין סימן

ראות עיני הבית דין מענישים אותו בנידוי או במלקות.
והו״ה בעניננו אפ״ל שגם זה לפי ראות עיני הב״ד ,ואם
ימצא הב״ד לנכון שצריכים להענישו בשני ענשים  -נידוי
ומלקות — עושים כן .וראה בהלכה פסוקה כאן ציון 25
שציינו מקורות נוספים לדינו של המחבר כאן.
 11הבא״א הוסיף :ואע״ג דתנינן התם ברישא נכנס לבית
הפרס או לארץ העמים או שיצא לחוץ לארץ ,דמשמע שעבר על
זה ,ע״כ צריך לומר דלא על זה אמר "עד שיקבל או עד שתצא
•— נפשו" ,ולא נקט אלא להורות חילוק שיש בין מכת תורה
למכת מרדות לענין האומד ,וזה לא משכח״ל כי אם
במכת מרדות שלוקה על מה שאינו רוצה לקיים לכתחילה,
מה שהוא חייב לקיים ,אבל במידי דכבר עבר ,ודאי גם
מכת מרדות דרבנן בעיא אומד ,שלא יבא לידי סכנה,
כמו מלקות של תורה ,עכ״ל .ובחזון יחזקאל פי׳ שגם
כוונת התוספתא המובאת בפנים ,שיקבל עליו לא להמשיך בזה.
וכת׳ שם שאם מקבל עליו אין מלקין אותו על העבר.
ונראה שבדבר ששייך המשך ,ועיקר הכוונה שלא ימשיך,
בכה״ג מכין אותו עד שיקבל עליו או עד שתצא נפשו.
ועל העבר תלוי בראות עיני ב״ד .וגם הבא״א כת׳ כעי״ז
בסוף הס״ק ,וז״ל :וא״ש לשון התוספתא דמכות הנ״ל ,שלא
נדחוק לאוקמי רישא בחד טעמא וסיפא בחד טעמא,
אלא אפי׳ בעבר כבר ,מ״מ לבד מה שמכין אותו ע״פ
ראות עיני ב״ד לעונש החטא ,מכין אותו עד שיקבל
עליו שלא לעשות עוד זה החטא ,על להבא ,ושייך ג״כ

התוספתא שם אות ח׳ :עיין נמוק״י סוף מכות בשם הגאונים
והמ״א משם הרא״מ כ׳ דמכת מרדות הוא י״ג ועיין או״ח
סי׳ תצ״ו ובמ״א מבואר אצלי וע״ש גליון חמרדכי פ׳
מי שמת ,עכ״ל.
ובשדי חמד מערכת המ״ם כללים (הוצ .ב״ב תשכ״ג כרך
ה׳ עמו׳  )106האריך בביאור השיטות השונות במכת מרדות.
ונביא כמה שיטות שהובאו שם :דעת הרשב״א בתשו׳ ח״ד סי׳
רס״ד דסתם מכת מרדות היא ארבעים מכות רכל דתקון רבנן
כעין דאורייתא תקון .וכ״ז במלקות לשעבר ,אבל על עתיד
עד שתצא נפשו .דעת המאירי בחידושיו לנזיר כג דגם
בעבירה שחטא בה מכק אותו עד שיקבל עליו ,ואם מקבל
עליו פוטרין אותו אע״פ שלא הוכה ארבעים ,ואם עומד במרדו
מכין אותו עד שתצא נפשו .דעת הרמב״ם בפי׳ המשנה המובא
בפנים ובהל׳ עדות פי״ח ה״ו דמכין אותו כפי שיראו עיני
הב״ד .דעת הרמ״ה ,הר״ן ,הריטב״א ,רבינו מנוח והפר״ח שהוא
כפי מה שיראו באומד ב״ד ולהקל ממלקות של תורה דהיינו
שיהי׳ פחות מארבעים .דעת רש״י בספר הפרדס ומוהרא״י
והרב שלטי הגבורים בשם ר״ת שהוא י״ג מכות .ועיין בסוף
ס״ק זה שהבאנו מרש״י בחולין קמא א שב׳ :שאין לה
קצבה אלא עד שיקבל עליו .וראיתי בתשב״ץ ח "ב סימן
נ״א שהעיר כעי״ז ,וז״ל :ומצאתי לרש״י ד״ל שכתב ביבמות
בפ״ג (ע״ש נ״ב ע״א) דמכח מרדות הם י״ג הכאות ולא
יותר אבל בפרק שילוח הקן (קמ״א ע״ב) כתב הוא ז״ל
שאין לו קצבה עד שיקבל עליו לעשות וכו׳ עכ״ל .וע״ש
מש״ש .ומש״ל מספר הפרדס הוא שם בליקוטים עמוד ק״י
— בהוצאת בודפשט תרפ״ד .ושם העיר הרה״ג ר׳ חיים יהודה
עהרנרייך זצ״ל בהערה רס״א ,ת״ל :והנה חיפשתי ביבמות נ״ב
ע״א בפירוש רש״י שם ולא מצאתי כתוב כן וכו׳ עכ״ל.
וע״ע מש״ש .ויש לציין דבספר הפרדס עצמו שם עמוד
קי״ז כתב :ומכת תורה ארבעים חסר אחת ומכות מרדות אינו

הגבול

עד

שיקבל

או

עד

שתצא

נפשו

גם

על

בדיעבד,

דעכ״׳פ בעי שיקבל ,וכיון שהוא בידו לקבל והוא מחוייב
לקבל ,כבר הדר דינו דקבלתו כמו בענין של לכתחילה ,ושייך
שפיר עד שיקבל או עד שתצא נפשו ,וא״צ ע״ז אומד,
עכ״ל,
ובענק השיעור של מכת מרדות כתב בפי׳ מצפה שמואל שעל
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רצו
באר הגולה

חושן משפט ,הלכות דיינים כז
<יד> (אפילו מחל המתחרף (* נ״א המשקלל) עונשין אושו שכבר שטא ונתחייב) (טור) מי שנתחייב

נידוי מפני שהפקיר בב״ד ורצו ב״ד למחול על כבודם ולא נידוהו נ הרשות בידם

היא
יק
* כצ״ל
נרמכ״ם גם׳ הנזכר והטו׳
נ דנשיא שמשל ונו׳ כפוטת
וסיימו ומלקין אומו והגה זו שייך לעיל אחר סעיף א׳ והרג המ״ע הניסו בצ״ע הנלע״ד נרור כסנחי והניח לי מקום ונו/
דף י״ז ע״א וכמב הכ״מ שם נראה מכאן שמי שנחסייג נידוי אק לו נפרה כשום משונה עד שינדוהו כל שלא מסל לו מכירו.

ביאורי הגר״א
(יד) ואפילו מחל .עבה״ג .מכוח
האומר בפיו כר:
י״ג ב׳ שייני כריתות כר שאין ב״ד שלמטה כר אלמא

מה שמלוי בב״ד אין מחילה ועוד דבכ״מ גמרינן שייכי
מלקיו׳ מחייבי מישוש ב״ד שם ה׳ א׳ ב׳ וסנהד׳ י׳ ל״ג

ברבת אליהו
א׳ ס״ו ומש״ש בסקכ״ו וסימן ת״ב סל״ח ומש״ש בס״ק
מ״ז ,מ״ח ,מ״ט ובאה״ג סק״ר].
(יד) עבאה״ג ןסק״מ ובציק הכוכב שכתב שצ״ל בדברי
המחבר :עונשין אותו כפי המחרף והמתחרף .וסיים
הבאה״ג :וכ״ה ברמב״ם בפרק הנזכר והטור וסיימו ומלקק
אותו והגה זו שייך לעיל אחר סעיף א׳ והרב סמ״ע
הניחו בצ״ע והנלע״ד ברור כתבתי והניחו לי מקום וכו׳.
[והיינו שהסמ״ע בסק״י כת׳ :צ״ע דמשמע מדברי מור״ם
הללו דס״ל שגס על חירופים דחכם אינו מועלת מחילה
ובמיימוני ובטור משמע להדיא דלא אמרו רז״ל כן כי אם
אמקלל לכל יארס ומשום שכבר נתחייב בלאו מן התורה
בשעה שקללו ואין בידו דהמקלל למחלו אכל אחירופו
וזלזולו דבל ארם מחני מחילה דומה לסי שנתחייב נידוי
על שהפקיר בב״ד דמהני מחילה וכדמסיק המחבר לכתוב
כן כאן ,אף שהטור כ׳ ע״ז ל׳ מכין אינו ד״ל מכת מרדות
הבא על החירוף אלא ר״ל מלקות וכמ״ש הרמב״ם שם וכ״ב
הכס״ם בהדיא שם וכמ״ש בפרישה ע״ש ודברי מור״ם צ״ע,
עכ״ל .ולפי דברי הבאה״ג — דהג״ה זו שייכת אחר סעיף
א׳ — ניחא .דבס״א מיירי בדין המקלל שחייב מלקות,
וע״ז לא מחני מחילה ,משום שכל דבר התלוי בב״ד של
מטה לא שייכא ע״ז מחילה ,כיון שנתחייב עונש ב״ד.
והמקור לזה — שלענין מלקות התלוי בב״ד של מטה לא
י** שייך מחילה — הוא מהא דאמרינן] במכות יג כ :ר״ע
אומר חייבי כריתות ישנו בכלל מלקות ארבעים שאם עשו
תשובה ב״ד של מעלה מוחלין להן חייבי מיתות ב״ד אינו
בכלל מלקות ארבעים שאם עשו תשובה אין כ״ד של ממה
מוחלין להן .אלמא מה שתלוי ככ״ד של מטה אין ע״ז
דין מחילה[ ,והוסיף הבא״א :וכשם דלא מהגיא תשובה
ה״נ לא מהניא מחילתו של מי שחטאו לו בחיוב מלקות או
מיתה .ואע״ג דהסוגיא אומרת שאין ב״ד של מטה מוחלק
על המיתה ,ממילא שמעינן דהו״ה במלקות כיון שמסור
כן ,אלא חובטק אותו עד שיקבל או עד שתצא נשמתו,
עכ״ל .והמהדיר הנ״ל העיר :עיין שו״ת שערי תשובה סימן
ס״ו לרה״ג ח״ל" :מ״מ חובטין אותו עד שיקבל עליו
שמונים מלקות או עד שתצא נפשו" ,עכ״ל .ויש לתקן כמו
שכתוב לפנינו .עכ״ל המהדיר.
ובמלואים לתקונים והערות שם עמוד ש״ע כ׳ :והנה
בסנהדרין פ״ג (כו ב) אמר ר״נ חשוד על העריות כשר
לעדות א״ר ששת עני מרי ארבעק בכתפיה וכשר .וכ׳
רש״י דאמר מר מלקק על לא טובה השמועה [שנאמר
אל בני כי לא טובה השמועה (שסואל־א ב ,כד)] .הרי

לב״ד של מטה ,עכ״ל].
ועוד דהגם דהגמ׳ מיירי בחייבי מיתות ב״ד ,מ״מ
גמרינן בכל מקום חייבי מלקיות מחייבי מיתות ביד.
כמ״ש במכות ה א במשנה :משלשק בממון ואין משלשק
במכות כיצד העירוהו שהוא חייב לחבירו מאתים זוז
ונמצאו זוממק משלשין ביניהם אבל אם העירוהו שהוא
חייב מלקות ארבעים ונמצאו זוממק כל אחד ואחד לוקה .
ארבעים .ובגמ׳ שם :מנה״מ אמר אביי נאמר רשע בחייבי
מלקיות (אם בן חכות הרשע (דברים כה ,ב) — רש״י)
ונאמר רשע בחייבי מיתות ב״ד (אשר הוא רשע למות
(במדבר לה ,לא) — רש״י) מה להלן אק מיתה למחצה
אף כאן אק מלקות למחצה.
ושם עמוד ב׳ במשנה :אין העדים זוממק נהרגק עד
שיגמר הדין וכו /וסנמ׳ שם :חייבי מלקיות מנק (אמתניתק
קאי דאמר אק עושין דק הזמה עד שיגמר הדין ויליף לה
מנפש בנפש דמשתעי בחייבי מיתות חייבי מלקות מנלן
העירוהו שחייב מלקות והוזמו מנלן דאק לוקק אא״ב
נגמר הדין תחלה על פיהם — רש״י) ת״ל רשע רשע.
ובסנהדרין ב א תבן :מכות בשלשה משום רבי ישמעאל
אמרו בעשרים ושלשה .ובגמ׳ שם י א :מ״ט דר׳ ישמעאל
אמר אביי אתיא רשע רשע מחייבי מיתות כתיב הבא והיה
אם בן הברת הרשע וכתיב התם אשר הוא רשע למות מה
להלן בעשרים ושלשה אף כאן בעשרים ושלשה רבא אמר
מלקות במקום מיתה עומדת (דביק דעבר על אזהרת בוראו
ראוי הוא למות ומיתה זו קנס עליו הכתוב והרי הוא כאחת
מן המיתות וכי היכי דסקילה בפני עצמה ושריפה בפני
עצמה והרג בפני עצמה הוי נמי מלקות כאחת מן המיתות
— רש״י) .הרי דבין לאביי ובק לרבא מימינן מלקות
למיתה.
ושם לב א תגן :דיני נפשות מחזירק בק לזכות בין
לחובה .ובגט׳ שם לג ב :חייבי מלקיות (מניין) [מאי]
מבואר דלרש״י הוי ס״ס ארבעים וכו׳ עכ״ל .וע״ע מש״ש.
ואפשר ליישב הסתירה בדברי רש״י עפ״י מ״ש בספר מרגליות
הים בסנהדרין שם ,ח״ל :ובגהש״ס מביא משו״ת הראנ״ח
ח״ב סמ״ב דאפילו למ״ד מכת מרדות אק לו שיעור היינו
אדרבגן אבל אדברי קבלה היא ארבעים .וע׳ הגרצ״ח מוע״ק ג׳
ע״ב וכו׳ עכ״ל .ולפי״ז מיושבת הסתירה שרק "על לא טובה
השמועה״ — שהוא־ מדברי קבלה כג״ל  -סלקק ארבעים.
וע״ע מ״ש במרגליות הים וב״סלואים לתקונים והערות" הנ״ל
ומש״ש בהשמטה עמוד שע״ה .ויש עוד להאריך בזה ואכ״ם.
וע״ל סימן ב׳ הערה .4
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חושן משפט ,הלכות דיינים כז

רצז

(טס והוא שלא_יהיר בדבר הפסד בכבוד הבורא בנון שהיו העם מבעטין בכבוד
התורה ובדיינים הואיל ופרקו העם בדבר צריכים לחזק ולענוש כפי מה שיראה להם:

ביאורי הגר״א
נ״ק ס״ו ב׳( :ליקוט) אפי׳ מחל כר׳ .צ״ע שהרמכ״ס כ׳
אעדיס והמראה שא״י למחול על חיוב מלקוח וכן י״ל דנרי*

(טו) והוא שלא .יומא כ״ב ב׳ מפגי מה געגש

(ע״כ):
שאול

כו׳

ואח״ז

אמרו

כל

ת״ח

שאינו

ט׳

ע״ש:

ברכת אליהו
אתיא רשע רשע וכו׳.

וכב״ק פו גן :ר׳ יהודה אומר סומא אין לו בושת וכך
היה ר׳ יהודה פוטר מחייבי גליות ומחייבי מלקיות ומחייבי
מיתות ב״ד וכו׳ חייבי מלקיות אתיא רשע רשע מחייבי
מיתות ב״ד .הרי בכל הנ״ל מציגו דמקישינן מלקות למיתה
סנז״ש דרשע רשע .והו״ה לעניץ תשובה ומחילה] ".
(ליקוט) דברי הרמ״א צ״ע .דבפשטות מ׳ דקאי אדין
דמחרף דמיירי המחבר ,וע״ז כתב הרמ״א שב״ד מענישים,
אפי׳ מחל המתחרף .ואילו הרמכ״ם כתב כן אעדים
והתראה שא״י למחול על חיוב מלקות שהתחייב בב״ד
עפ״י ב״ד סמוכין ,וע״ז לא מהני מחילתו .וז״ל הרמב״ם
בפכ״ו מהל׳ סנהדרין ה״ו :אע״פ שיש לו לדיין או לנשיא
למחול על כבודו אינו יכול למחול על קללתו וכן שאר
העם אע״פ שמחל המקולל מלקין את המקלל שכבר חטא
ונתחייב אבל מי שנתחייב נידוי מפני שהפקיר בב״ד ורצו
 12נראה להוסיף שהיות ואין גז״ש למחצה ,לכן גם לענין
מחילה ילפינן גו״ש מלקות ממיתה .והתום׳ בב״ק פו ב ד״ה
חייבי מלקיות כתבו :ר׳ יהודה דרש הכא ג״ש דרשע רשע
ורבנן לא פליגי אלא דלא פטרי סומא אפי׳ בחייבי גליות
ובאחד דיני ממונות (סנהדרין לג ב ושם ד״ה אתיא)
גבי דיני נפשות מחזירין לזכות נמי אמר חייבי מלקיות
מנין אתיא רשע רשע^סגיא נמי הכי וכו׳ וסתמא דגם׳ דריש לה
בפ״ק המכות (ה ב) גבי אין העדים זוממץ נהרגים עד שיגמר
הדין על פיהם והא דאמר בפ״ק הסנהדרין (י א) מ״ט הרבי
— ישמעאל דאמר מכות בכ״ג אמר אביי אתיא רשע רשע
רבא אמר מלקות תחת מיתה עומדת לאו משום דלית ליה
לרבא רשע רשע אלא משום הלא צריך דמגוף המלקות
שמעינן דהוי בכ״ג דמלקות תחת מיתה ומיתה בכ״ג ולענין
מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה לא שייך כל כך מלקות
תחת מיתה עומדת דשמא במיתה דוקא משוס ושפטו הערה
והצילו העדה וכן בפ״ק דמכות (ה א) גבי משלשים בממון
ואין משלשים במכות דאמר מנא ה״מ אמר אביי אתיא
רשע רשע וכו׳ ובאלו נערות (כתובות לה א) גבי חייבי מלקיות
שוגגץ ודבר אחר דאמר ר״ל בפירוש רבתה תורה חייבי
מלקיות כחייבי מיתות וכו׳ .וע״ע מש״ש .ותמצית דבריהם
שגם רבא ס״ל הגז״ש רשע רשע ,אלא דס״ל שיש מקומות
דלא צריך לגז״ש .וסיימו שבדבר שבגוף המלקות לכו״ע
ילפינן מגז״ש .וגם בענינגו הוי דבר שבגוף המלקות.
והב״ח תי׳ כעין תירוצו של באה״ג ורבנו ,אבל לא הגיה
בדבריו של הרמ״א ולא העבירם לסעיף א׳ .ת״ל :דרצונו
(של הרמ״א) לומר בין שהיה מתחייב מלקות מן התורה
כגון שהתרו בו וקלל בשם או בכינוי בפירוש וקראו מתחרף
לפי שאץ מלקין בזה״ז ואין עליו אלא שם מתחרף ובין
שלא התרו בו או שקללו בלא שם וכינוי או שא״ל אל יהא
ברוך דאיכא איסורא דאורייתא בלחוד כיון דמ״מ חטא
וכבר נתחייב עונש מן התורה אינו בידו למחול ועונשים

ב״ד למחול על כבודן ולא נדוהו הרשות בידן והוא שלא
יהיה ברבר הפסד בכבוד הבורא .והרמב״ם קאי אמש״ש
בה״ד :אינו לוקה עד שיתרו בו בפני עדים כשאר כל חייבי
לאוין .וכן יש לתרץ דבריהם [של הרמ״א דקאי על דברי
המחבר לעיל בס״א שאם מתרין בו לוקה ,ובכה״ג לא מהני
מחילה "שכבר חטא ונתחייב" ,וכמ״ש בבאה״ג הנ״ל .וראה
מ״ש בהערה .]12
(טו) יומא כב כ :אמר רב יהודה אמר רב מפני מה נענש
שאול מפגי שמחל על כבודו שנאמר ובני בליעל אמרו מה
יושיענו [זה] ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה (שמואל־א י ,כז>
וכתיב ויעל נחש העמוני ריחן על יבש גלעד וגו׳ (שם יא,
א) .ופירש״י בד״ה מפני :שמתחילת מלכותו מחל על כבודו
וגילה על עצמו שאינו כדאי למלוך .הרי ששאול נענש,
בגלל שמחל על כבודו .ואה״ז אמרו כל ת״ח שאינו כו׳
ןךו,ןן J3

אותו כפי מה שיראו .וסיים הב״ח :ודלא כמ״ש מהר״ו כהן.
וכוונתו שהסמ״ע — המובא בפנים — נשאר בצ״ע על
הרמ״א ,ולדברי הב״ח ניחא ,רמיירי שיש איסורא דאורייתא
או בזה״ז אף שאין מלקין ,מ״מ כיון ,דיש עליו חיוב מלקות
או איסורא דאורייתא לא מהני מחילה .והש״ך בסק״א הביא
דברי הסמ״ע והב״ח ,ומ׳ שמסכים לפירוש הב״ח .ובשו״ת
מהרש״ל סימן ק״א מיידי בענין פדיון מלקות כבזיון וע״ז הביא
דמהני מחילה .וענין פדיון מלקות בוה״ז שרשאי לפדות עצמו
בם׳ זהובים נזכר לעיל בסי׳ ב׳ ס״א ברמ״א וע״ע מש״ש
הרמ״א ומש״ש סק״י .ובנתיבות בחידושים כאן סק״ד הסכים
לדברי הב״ח .ודאה עוד בסרטי דיני מחילה על בזיון בשו״ת
ד״י לבית הלוי סי׳ מ״ה ובכנה״ג חו״מ סי׳ ת״ב הגהות
ב״י אות ל״ה.
וג׳ טעמים נאמרו במפרשים להא דאין מועלת תשובה
ומחילה לענשי ב״ד של מטה .הנודע ביהודה קמא או״ח
סימן ל״ה ביאר :גזרת הכתוב הוא שאלמלא כן בטלו עונשי
תורה בכללן ואין אדם שיומת בב״ד כי יאמר חטאתי והנני
שב וכיון שהקב״ה רצה ליתן עונש מיתה על קצת עונות
כדי שיתיירא האדם מלעבור לכן נחוץ הוא שלא תועיל
התשובה להנצל ממיתת ב״ד ,עכ״ל .ובספר מעץ החכמה דף פ׳
סד״ה זאת כתב לפי שתשובה היא דבר המסור ללב
האדם ,ולא ברור לב״ד מה בלבו ,והקב״ה הוא היודע
אם אכן שב בלב שלם או לא .ובספר המאיר לעולם
דרוש ג׳ ד״ה ובזה ביאר הטעם ,שאף לענין ענשי שמיס
אין התשובה עוקרת החטא למפרע ,אלא שכוחה להגביר
מדת רחמים לבל יענישוהו ,ולכן לגבי עונשי ב״ד של מטה,
בחיובו הוא עומד.
 13מ״ש רבנו "ואח״ז אמרו וכו"׳ נראה שכוונתו דמהא
השאול לכאורה אין להביא ראיה לעניננו ,דשאני שאול שהי׳
מלך ,ומלך שמחל על כבודו אץ כבודו מחול ,כדאיתא בקידושין
לב ב וסנהדרין יט ב ובש״מ .ובאמת המהרש״א בחידושי
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רחצ

חושן משפט ,הלכות דיינים כז

אגדות כת׳ ביומא שם ע״ז :ואמרינן פ״ק דקדושין דמלך
שמחל על כבודו אין כבודו מחול ושם מפורש דאסור למחול
כבודו לפי שהוא כבוד המקום .א״כ זה רק במלך ,ואין להוכיח
מכאן שגם ת״ח א״י למחול על כבודו ,שהרי ת״ח אם מחל
על כבודו כבודו מחול ,כהא דאמרינן בקדושין ובסנהדרין
לענין נשיא .וע״ז סיים רבנו :ואח״ז אמרו כל ת״ח שאינו

כו׳ ע״ש .דאיתא בהמשך הגס׳ ביומא שם :אמר רבי
יוחנן משום ר׳ שמעון בן יהוצדק כל ת״ח שאינו נוקם
ונוטר כנחש אינו ת״ח .והיינו שמסמיכות ב׳ המאמרים מ׳
שגם בת״ח הדין שאק לו למחול על כבודו — כאשר
"יהיה בדבר הפסד בכבוד הבורא וכו׳" .והא דמלך א״י למחול
אמנם ילפינן מהפסוק "שום תשים עליך מלך" (דברים

יז ,טו) שתהא אימתו עליך ,כדאיתא בקידושין ובסנהדרין
שם .אבל הטעם הוא כמ״ש המהרש״א הנ״ל :לפי שהוא
כבוד המקום .ומוה ילפינן שגם ת״ח אינו יכול למחול
על כבודו כאשר "יהיה בדבר הפסד בכבוד הבורא" .ובפי׳
עיון יעקב שבעין יעקב כת׳ :עיין ברמב״ם סוף פ״ז
מהל׳ ת״ת שמחלק בין ביזוי בצנעא או בפרהסיא שאסור
למחול וע״ש בכס״מ בשם הריב״ש שמחלק עוד בין מניעת כבוד
דיש לו למחול משא״כ בביזוי לת״ח ,עכ״ל .ובענף יוסף פי׳:
שהנחש משולח מהקב״ה לענוש את החוטאים חהו שאמר
כאן ת״ח שהוא נוקם ונוטר ראוי לשיהי׳ מקיים שליחותו
לענוש בנקימתו ונטירתו את החוטאים ולא להנאת עצמו וכו׳
רק לקיים שליחותו יתברך.

בהשמטות הדפוס מביאור הגר״א שנדפסו בדפוסים אחדים בהתחלת השו״ע
יש ליקוטים נוספים לסימן ב״ה סעיף ב׳

ביאורי הגר״א
(ליקום) נרפ״ד דשגהדרין ובפ״א שם ה״ד שיקול הדעת כו׳ ופי׳
בערוך פרך שג פי׳ הליכות שמעחא כלומר מקשי ומפרקי אליבא
דתד מינייהו ואזל הוא ופ׳ כאידך היינו טעה בשיקול

הדעת ומכאן ס׳ הגאונים היאיל ושקלא וטריא אליביה וכן
ממ״ש בפט״ו דשנח מדקמתק ר׳ יוחנן אליבא דר״י כו׳
(ע״כ)( :ליקוט) שוגיא בג׳ מקומות הקותרין .כ׳ הערוך

ברכת אליהו
(ליקוט) איתא כרפ״ד דסנהדרק לג א :זזיכי ד©י עיקול
הדעת אמר רב פפא כגון וזרי תנאי או תרי אמוראי דפליגי
אהדדי ולא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר ואיקרי ועבד
כחד מינייהו וסוגיא דשמעת׳ אזלי כאידך היינו שיקול
הדעת ,וכעי״ז איתא בפ״א שם ו א .ופירש בערוך ערן
מג [ד] פי׳ הליכות שמעחא כלומר מקשי ומפרקי אליבא
דחד מיגייהו ואזל הוא ופסק כאידך היינו פעה בשיקול

 1בהרבה מקומות רבנו  pאי פסקינן כמ״ד "דשקליא וטריא
אליביה" ,ובאו״ח סימן תרל״א ס״ק י״ב־י״ג .רבנו הביא
שהרא״ש סוכה פ״א סימן כ״ח הביא כ׳ דעות בזה ,ועיין מה
שכתבנו שם ובהערה  .6וקשה מהא השבת קי״ב א המובא
בפנים לאלה הסוברים שאין הוכחה סהא שאמורא מפרש
רברי תנא שהלכה כמותו .אולם בסי׳ שמ״ו הערה 2
כתבנו שאפ״ל שאם אמורא לא מזכיר שם התנא ונשא
ונתן בדבריו ,בזה לכו״ע יש הוכחה סהא שהאמורא
נשא ונתן בדברי התנא שהלכה כאותו התנא ,ומחלוקת
הראשונים היא רק כאשר האמורא מזכיר שם התנא ונו״נ
בדבריו ,דבזה יש סוברים שאץ זו הוכחה שהלכה כאותו
התנא.
והסבר הדברים הוא שאם אמורא מזכיר שם התנא
תו״נ בדבריו אפ״ל שהוא רק מפרש דבריו ולא פוסק כן.
וכמש״ש הרא״ש מ״ל :לפי שדרך אמוראי בתראי לפרש דברי
הראשונים ואע״ג דלא סבירא להו כוותייהו .משא״ב אס אמורא

הדעת ,ומכאן פ׳ הגאונים הואיל ושקלא ופרי* אליביד!

הלכתה כוותיהו.
וכן ממ״ש בפמיו דשבת קיב א :סדקכותרץ רבי
יוחנן אליבא דרבי יהודה ש״מ הלכה כרבי יהודה .ומוכה
דפסקינן כהאי תנא ד״שקליה וטריא אליביה" י.
(ליקוט) כאשר יש סוגי׳ בב׳ פקומות המותרים זא״ז כתב
הערוך בערך תיובתא בשם הגאונים ,דל :ודדכא דקשיין

לא מזכיר שם התנא ונו״נ בדבריו .יש הוכחה שהוא פוסק
כן .ועיין מ״ש רש״י ב״מ ל״ג ב ד״ה בימי רבי נשנית
משנה דו — לענין הלכה כסתם משגה — ". :וסתם גסי במשנה
דברי יחידים שראה רבי את דבריהם ושנאן סתם בדי לקבוע
הלכה כמותם ,עכ״ל .וכעי״ז כתב רש״י ביצה ב ,ב ד״ה
מאן סתם לן למתגי׳ רבי.
ובשבת שם עמוד ב׳ אחרי שהגט׳ אומרת "מדמתרץ וכו׳
ש״מ הלכה כרבי יהודה״ יש גורסים :ואיבעית אימא ר׳ יוחנן
קאמר לה אליבא דרבי יהודה וליה לא ס״ל .א״כ י״ל
עוד דאלה הסוברים שאין הוכחה מהא שאמורא מפרש תנא
שהלכה כסותו ס״ל בהא "איבעית אימא" הנ״ל .ולפי״ד אין
הוכחה שהלכה כאותו התנא ש״שקליה וטדיא אליביה" .ומה
עוד שיש כלל שהלכה כלישגא כתרא ,כס "ש רבנו בהרבה
מקומות ,והובא בספרי הכללים .וראה גם מ״ש באו״ח סימן
שס״ו הערה  ,2ש״ע סק״א ,שס״ג סק״ס.
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׳ -רחמנא דרקא חרש וז״ל "וע״ד הפשט הזכיר
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כהן

קמג

בע״כ דעיקר הלאו הוא כלפי שמיא ושוב אין

החרש בקללה כי אע״פ שלא ישמע ולא יתקצף

בו מעליוחא על הלאו דמוציא ש״ש לבטלה

בקללתו הזהירה המורה עליו ואין צרין לומר

ודו״ק [שו״ר דכ״כ באו״ש הל׳ ממרים].

בשומעים שיחביישו ויחר להם מאד" עכ״ל,

וכדבריו כתב באריכות גס הרמב״ס בסהמ״צ
(ל״ת שי״ז).
אוד׳ף ^4547
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עיי״ש ברמב״ן כמה הסברים,
ובסיה״מ לרמב״ס בסופ״ד דמסכת

שבועות כתב בזה״ל "וכן אסור לקלל חבירו לפי

ובאמת

עצה״ד דאין סיבת הלאו דלא תקלל
מצד צערו של המקולל מוכרח הוא

דהלא אמרו בשבועות (ל״ו ע״א) ונפסק
ברמב״ם (פכ״ו מסנהדרין ה״ג) דגם מקלל

עצמו לוקה ואף דשם ל״ש ענין ציעור ובע״כ

דזהו איסור כלפי שמיא.

שאמר ד׳ לא תקלל חרש ובא בקבלה לא תקלל
מי שלא עשה מעשה שחייב עליו קללה אלא

הוא חרש באותו דבר" עכ״ל ,והיינו דמפרש

ב]

ובעצ״ד הגמ׳ בתמורה הנ״ל הנה עיקר
הטעם מדוע בעינן בלאו זה לימוד על

שהוא מרש לענין זה של קללה ,דלא מגיעה לו

מלקות יומר מבשאר לאוין הדבר מבואר שם

קללה וע״ד שאמרו גבי לפני עור שהיינו עור

שזהו משוס דאין בו מעשה ,ויעויין בחי׳ מרן
רי״ז הלוי (פכ״ו מסנהדרין) שכתב לחדש

בדבר זה ,וצ״ע מקורו בפירוש זה].

שאף לאחר הגילוי שלוקה עליו אין הפשט

והאירו

לנו דבריהם אלו אור חדש בגמ׳

שנתחדש כאן דלוקה על לאו שאין בו מעשה

עמומה בריש ממורה (ג׳ סוע״ב)
דאמרינן התם "המקלל את חבירו בשם מנלן

והמלקות הן המלקות הרגילות כבכל הלאוין,
אלא דכאן זהו דין מלקות מיוחד ומחודש

א״ר אלעזר וכו׳ אמר קרא אם לא תשמר וכתיב

שנתחדש על חילול ה׳ שבזה ,ובזה ביאר את

והפלא ה׳ את מכותיך הפלאה זו איני יודע

טעמו של הראב״ד שם שכתב דאף דעובר

מהו כשהוא אומר והפילו השופט והכהו לפניו

על הלאו אף במקלל בכינוי מ״מ מילקי לא

הוי אומר הפלאה זו מלקות וכו׳ ואימא למוציא

לקי אלא במקלל בשם המיוחד ,והיינו משום

שם שמים לבטלה [אבל מקלל לא ילקה] מי גרע

דהלאו אמנם נאמר גם בשאר כינויים אך

מקלל חבירו בשם ממוציא שם שמים לבטלה,

הדין מלקוח המחודש לא נאמר רק בשם

לבטלה מסגי ליה במלקות אבל מקלל חבירו

המיוחד ,עוד ביאר בזה את המבואר
בירושלמי דהנשבע בשם והמקלל בשם לוקה

בשם כיון דקעביד תרתי דקא מפיק שם שמיס
לבטלה וקמצער ליה לחבריה לא תסגי ליה

אחד ואף דהן לאוין מחולקין הואיל
ובתרוויהו המלקות הן מחמת הדין מלקות

במלקות לא מצית אמרח דכתיב לא תקלל חרש"

המחודש ולגביו חשיב שעבר איסור אחד.

ע״כ ,וברש״י ותוס׳ נחחבטו בביאור התירוץ
האחרון ,ועפי״ד הרמב״ן והרמב״ס הלא הוא

[ובזה

אנן הס קא קשיא לן אימא מוציא שם שמיס

פשוט דהלא כל הקושיא היתה דבלאו דלא תקלל

חרש כיון דגדול עוונו בזה שציער את חבירו

יש לפרש את הוף הפסוק ויראת
מאלקיך דבמקלל בשם יש בזה איסור

מיוחד משום חילול ד׳ וכמו שלמדו בגמ׳

לא יסגי ליה במלקות וע״ז משנינן דבקרא כתיב

מפסוק אם לא תשמור ליראה את ד׳ ולכך דוקא

לא תקלל "חרש" והוא הלא אינו מצטער וא״כ

בו הוסיפה א״ז התורה].
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ודבריו צ״ב דברמב״ס שם (הלכה ב׳) כתב

הלא לא היה לו ללקות אלא אחת כיון דהמלקוח

דהמקלל נשיא לוקה שלוש א׳ מצד

בג׳ הלאוין הס מדין אחד וכדבריו בירושלמי

מקלל ישראל ב׳ מצד מקלל דיין ג׳ מצד מקלל

וצ״ע.

נשיא ולא השיג ע״ד הראב״ד ולפי״ד הגרי״ז

סימן סב
לאו דלפני עור לא תתן מכשול
ולפגי עור לא תת! מכשל ויראת סאלקיך אגי ד׳

(י״ט <״.)1

הנה ידוע דבכלל איסור זה נכללו ב׳ עניינים

לגבי זה הוא כמש״כ הרמב״ס בסהמ״צ

האחד כפשוטו שלא להכשיל את חבירו

ובפיה״מ דשביעית (ה׳ ו׳) שעיוורה התאוה
עיני שכלו עיי״ש] והכשלה בעבירה גדרה

בעבירה ,והנה הרמב״ם כסה״מ (שורש ט׳)
כתב דאין לוקין על לאו זה כיון שהוא לאו

הוא דחשיב כאילו יש למכשיל יד בעבירת

האיסור ,וכיון שכן א״ש מדוע חשיב לאו

שבכללות דכולל את ב׳ ענייני ההכשלה הנ״ל

שבכללות כיון דבאמת הן ב' איסורים עם ב׳

וכ״כ גם במניין הלאוין (רצ״ט) ויש להתבונן

גדרים ,וא״ש נמי קושיית המנח״ח דדוקא
לגני הכשלה בעצה כתב הרמב״ס דליכא

בעצה רעה או בנזק גופני והשני שלא להכשילו

מדוע זה מחשיבו ללאו שבכללות הלא האיסור
הוא אחד וכל החילוקים הס רק אופנים שבהם

איסור רק כשהמוכשל ישראל משום מהו

עובר עליו אך היסוד הוא אחד ובכה״ג מסתבר

מהאיסורים שבין אדם לחבירו שאינם נוהגים

דלא יחשב כלאו שבכללות ,עוד יש להתבונן בזה

אלא בישראל אבל בהכשלה באיסור גס הוא

דלשון הרמב״ם הוא "הזהיר מהכשיל קצתיט

מודה דזה נוהג גם בגוי הואיל וסו״ס

אח קצתיט" ומשמע דלא נאמר האיסור אלא

מחמתו עבר הגוי עבירה שאינה רצויה לפני

במכשיל את ישראל ולא במכשיל את העכו״ם

ד׳ ול״ק כלל מסוגיא דפסחים דאיירי

והלא מפורש אמרו בפסחים (כ״ב ע״)5
דהשולח אבר מן החי לב״נ עובר בלפני״ע הרי

בעבירה ,עכ״ד.

להדיא לא כן וכבר תמה בזה במנח״ח (רל״ב).

ולפ״ז יצא דבמכשיל אח חבירו בעבירה
וחבירו שוגג יעבור גס מצד מכשיל

וביאור הדברים שמעתי ממרן הגאון
מפוניבז׳ ז״ל וכעי״ז כתבו האחיעזר

(א״ג סי׳ ס״ה ס״ק ט׳ וסי׳ פ״א ס״ק ז׳)
והסזו״א (יו״י סי׳ ס״ב ס״ק ז׳) שבאמת נכללו
בלאו זה ב׳ עניינים נפרדים האחד הכשלה
בעצה רעה והשני הכשלה בעבירה ,ואיכא חילוק

ביניהם דהראשון נוהג דוקא כשהמוכשל שוגג
ואילו השני נוהג אפילו כשהוא מזיד [ולשון עור

בעצה רעה דהלא אין לך עצה רעה מזו,

ונראה דזהו הביאור במש״כ בשו״ם
מהרלב״ח (סי׳ קכ״א) והובא בש״ך (יו״ד
קי״ט) דבמקום שראובן נוהג איסור בדבר

מסויים ושמעון נוהג בו היתר ,אס האיסור
ניכר לעין מותר לשמעון ליחנו לראובן אך
אם אינו ניכר אסור לממו לו ,וקשה הא אם

כה״ג חשיב מכשיל באיסור א״כ גם

ברכת

פרשת קדושים

כה!

המה

|nx״I12M547 n

כשהאיסור ניכר אסור לימנו לו ונתרי עברי

הכשלה דחבירו יודע בזה וכיון דהכשלה באיסור

דנהרא ואם לא חשיב איסור א״נ בנל עניין

ליכא שפיר המיר א״ז המהרלב״ח ,ועיין שו״ת

יהיה מושר.

כת״ס (יו״ד סי׳ ע״ז) שכתב עד״ז.

אמנם

להנ״ל הוא מחוור דבאמת כה״ג א״א
לדונו נמנשיל את חבירו בעבירה ניון

דשמעון נוהג הימר ויש לו על מי לסמוך ולגביו

עוד

י״ל לפ״ז דהנה האחרונים דנו ביסודו
של האמונת שמואל דבאיסור שאין

המכשיל מצווה בו ליכא ללאו דלפי״ע כגון

אי״ו עבירה אך מ״מ החלק השני קיים נאן

ישראל המכשיל אח הכהן באיסורי כהוגה ,ולפי

דמנשילו בעצה שאינה הוגנת ניון דחבירו נוהג

הנ״ל י״ל שזהו דוקא במזיד שאתינן מחמת

בזה איסור ולגבי חלק זה שפיר צדק חילוק

האיסור המיוחד של הכשלה בעבירה דבזה

המהרלב״ח דאם אין האיסור נינר חשיב

נאמר חילוק זה אך בשוגג אין מקום לחילוק

הכשלה בעצה אך אס האיסור ניכר אין בזה כל

זה הואיל וסו״ס הכשילו בעצה רעה.

סימן סג
פרשת עריות
בענין שניות מדברי סופרים ובגדר שאר תקנות חז״ל
הנה

על הדלקח נרות חנוכה מברכים אשר

שבעל פה שאס יראו הס שזה הדבר אסור או

קדשנו במצוותיו וצוגו להדליק נר ש״ח,

מותר מן התורה לפי מדרש הכתוב או לפי

ואמרו בגמ׳ (שבח כג ,א) "והיכן צונו רב אויא

פירושו או הלכה מפי השמועה ממשה רבנו

אמר מלא תסור ,רב נחמיה אמר שאל אביך

ויראה הוא היפך חייב לבטל דעתו ולהאמין

ויגדך זקניך ויאמרו לך" ,ויעויין כה״ג בסוכה

במה שאמרו הם וכו׳.

(מו ,א) דאיפלגו אמוראי בשאר ימי חג הסוכות
[מלבד יו״ט ראשון] דרב סבר דמברך בהו על

מצות לולב ור׳ יהושע בן לוי ס״ל דכיון דהוו

דרבנן אינו מברך כלל ,ולרב דמברך אמרו שם
דהוא משום דכמיב לא מסור ובגדר האי דינא

אבל

התקנות והגזרות שגזרו חכמים
למשמרת המורה ולגדר שלה אין להם

בלאו הזה אלא סמך בעלמא וכו׳ [רצ״ל דחקנות

אלו אינן נכללות בעיקר הפסוק אלא נסמכות

ממנו באסמכתא בעלמא] וכו׳.

דלא מסור כחב הרמב״ן בסה״מ (שורש א׳)
דברים נכבדים ואעמיק בזה מקצת מלשונו
"אבל הדבר הברור המנוקה מכל שבוש הוא

ועוד

אודיעך כי המצות שחדשו אותן

שנודיע שאין הלאו הזה לא תסור אלא במה

החכמים או הנביאים כגון נר חנוכה
ומקרא מגילה אינם באים בסמך הזה [רצ״ל:

שאמרו בפירושי המורה כגון הדברים הנדרשים

דבהם אפילו אסמכתא ליכא] שכך אמרו בפרק

בתורה בגזרה שוה או בבגין אב ושאר י״ג מדות
שהתורה נדרשת בהן או במשמעות לשון הכתוב

במה מדליקין במדליק נר חנוכה שצריך לברך

אשר קדשנו במצומיו וצונו להדליק נר של חנוכה

עצמו וכן במה שקבלו הלכה למשה מסיני תורה

ושאלו והיכן צונו רב אויא אמר מלא תסור רב

גליתי
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בבא מיעא

למטבעוש של כחושש והוא ככל שאר הרגה שמוח שהם כלליים
ופרטיים כט״ש בציורם לשורה בכלל אי חלב קרוי בשר ע״ש
אדיכוש והשמטתי להביא גס זה:

שם ב,

שם

כשחייב גברא מיבטי לי /נ״ב כל' זה במרות מ״ח ב׳
זנ״ק ל״ו א׳:

לישנן קא במינא לש ,נ״ב דוגמתו לקק ס׳ א׳ מפגי שאדם
רוצה לישק;

wp

מ״ך א׳ אק מטבט
י״ג אוש ז׳:

שם ב
מק

א׳

שם ב,

בחליפין,

יש דמים ט /נ״ב ע׳ מום׳ וט' גליזן הגרע״א ז״ל וט׳
שו״ש הר״י מנא״ש סי׳ קי״ג:
אטו חליפין בשופטני מסקי' כר ,נ״ב ט׳ שו״ש שבוש
יעקב סי' קס״ז:
ומפני מה אמרו משיכה קונה גזיר' כו׳ ,נ״ב ס׳ שו״ש
צמח צדק סי' ל״א ושו״ס חוס יאיר סי׳ כ״ד:

א׳ רש״י ד״ה קאי באבל כ' ונ״מ ט/
הלטס קטטת סי׳ קס״ט:

שם ב'

שקלי׳ רק במשכק פשית מהלואש וע״ט מרנין כ״ג ב׳ רשבג״א
אם הי׳ שט כנגד הקדישו שדה ואם לאו אינו פודה וברש״י
אס לאו דחובו תחר מהקרישו לאו אדעחא רהט אוזפי׳ אלא המוני
מהימני הילכך לא גבי מהקדש זצע״ק דשם הוא סברס לשכ״ג
ואילו כאן במשכון כ״ה הברש ר׳ •מדה הנשיא ורכב״ג פליג
וע״כ מזה ראי׳ לפי׳ השני דרש״י שם ופ״ש בשם׳:

שם

כ״ב ט׳ שו״ש הרא״ש כלל

נשרפו חטיך בטלי? נ״ב הא דלא נקט שמא יאמר ירדו
גשמים עליהם בעליי' דשא אינם דשכיח טפי מנפילת
דליקה כדמוכח לקק ס״ג ב׳ מ״ש ברש״י ד״ה חמי דקרחי
באכלבאי מ׳ מהרי״ק שורש קנ״ג:

מ״ח

הש״ם

נ״ב פ׳ שו״ש

אודזש שדעינן לי׳ דכתי׳ ונשיא בעמך לא שאור",נ״ב ^ליע■
דא״כ בכל נידוי טל איסור דרבק שיקשי דאיך לייטי׳
לי׳ הרי הוא מק־רס דבר מה״ס בקרע וי״ל דהך דכאן קיל ספי
ולא חשוב לי׳ לאביי איס מושה מעשה עמך ומשא״ב דברים
שמנרין עליהם משיבי גס ראביי אינו מושה מעשה עמך ואך רהס
רק דרבנן ס״מ חשיב מיהש על ידם אינו פושה מעשה סמך גס
מה״ש וע׳ שו״ש תשב״ן ש״א סי׳ קס״ח וט׳ מועד קטן ט״ז א'
ומגלן דנציק ולייטינן ט' ונזכרתי דנדבר מזה בחום׳ מועד קטן
י״ד נ׳ ד״ה מהו שינהיג ע״ש דברי חידוש בזה וקצת מימה שלא
הביאו כלל גמ׳ דכאן דאביי ס״ל באמש •דאסור לקלל על עבירס
-0יש ישראל וגו‘ מפני האיסור דמקלל חבירו ודע יכקישיחנו
מ״ל אנידוי דאיך דחי לאו דמקלל שבידו והיא קישיש חוס׳ מ״ק
הנ״ל הנה יוקשה ג״כ במכש מרדום דרבק דה״ל עקירם דבר
מה״ש לאו דמובל במבירוכיק דמה״ש לאו בר מלקוש הוא ואסור
להטשו וט׳ רש״י סוטה מ״ז א׳ ד״ה והלכה בכל דבר סש״ס
ובמימפי הארנשי מה ואכ״ס:

רש״י ד״ה הוא סבר כנגדו הוא קונה כ׳ אי מכירש קרקע
הוא מ /נ״ב ע׳ מכרי״ק פורש קס״ד וט׳ שו״ש הריב״ש
סי׳ ער״ה:

מ״ט א׳ יש בהם משוס מחוסר• אמנה ,ג״ב ע׳ שו״ת הרא״ש
כלל ק״ב אות י' רה "מ בדבר דשייך בי' קניין אז
הדברים יש בהם משוס משסר אמנה טכ״ט מגא״כ מירי דלא
שייך בי׳ קניין כנין דבר שאין בו ממש או דאלב״ל אק ברברים
משים מחוסר אמנה טש״ה;

שם

במתנה מיעטש ,נ״ב שיעור המתנה מוטטת היא הכל לש
עשירותו של הטק כהך דצ״ק קי״ט א׳ הני לבני משזא
דבר מוטט נינהו ,שו״ח מהרי״ו סי׳ פ״ב ע״ש:

שם

אין לו סליו אלא שישמש ,נ״ב כל׳ זה לקק נ״ב א׳ ופ״ט
לקק ט״ה ב׳ אין להם זע״ז אלא חרטומס ושם פ״ו ב׳ אין לו
עליהן אלא תרעומת ושם ע״ז ב׳ אלא יאים לי׳ הרשמת גבי׳
ושם ע״ט א׳ ב' ואין לו מליו אלא מרטימס וב״ב קמ״ה ב׳
תרעומת איש לי׳ מלי׳:

שם ב׳
שם טד

דט

סרזק רופילא,

נ״ב

הוזכר

נס לקק ק״ז ב׳:

כדי שיראה כו /נ״ב ע׳ ש״ש שט המשילש שר א׳
סי׳ ח׳ דדבר שאין אונאחו ניכרס רק טד משיש מ מלאכשו
כגין צבע שחין ניכר גרישש רק עד פטבעין  0לא שלוי בכרי
שיראה ט׳ רק יטל לחזור בשטה שצבש ומלה אונאש מ״ש:

שם

רש״י ד״ה מושכרת ביד מוכר כ׳ וחצית של סיכר הוא,
נ״ב ע׳ שו״ם סרא״ש כלל א׳ אוש א׳ וט״ע שם כלל נ״ה אוש
ב׳ כששבת ר׳ אב־גדר כהן צדק ז״ 3וט׳ לקק ק״ב א׳ וט׳
שם׳ גיטק ט״ז ב׳ ד״ה מה שקנשה דחצר השאולה קונס לשואל
וכן הוא בשום׳ ב״ב פ״ז א׳ ד״ה לך ויפה :

נ' ב׳

פשש מששת נקנה מקק ג״ב ע׳ שז״ס ששבק ח״ג ש׳
קנ״א ומש״ש בטטמא רפשש מששש אין ס דין אונאה
דשא משום דא״א לצמצם שיו של מקש ודרכו להוסיף או לפשם
עד ששם ט׳ מכ״ל נ דאק זה סלר גפלוגתא דעלמא אי אפשר
לצמצם או לא וז״פ וט״ש דלאאנוש במחטון גם בפשס מששת
בסמך בעושה מעפה סמך ,נ״ב דוגמתו ט״ז י׳ ב׳ לביש יש לאו דלא שוט ואטפ״י שאק המקש במל ואץ מחזיר אונאה
עשו בעושה מעשה משו ובסיפרי שופטים טה״כ נביא מקרבך מש״ה ומ״ש כמשב״ן דטפמא דפשם מששש משוס דא״א לצמצם
מאחיך כמוני יקים לך וגו׳ זעה אני מקיים נביא לטיס נמשיך כו׳ זדרט ט׳ יש לאי׳ מלקק ס״ז א׳ דס״ל צלבא זר׳ נשק
הר משילה ע״ש
טעמא דחזרש אונאה משום דמחילה בטשש
בטהגיס מנהג טיס:
וא״נ פשה מששת דאמרי׳ דאיט מחזיר משוס י ד מחילה שא ג״כ
אם הי׳ משמן כנגד הלזאש ט /נ״ב למסקנא והנא
משיב רק דשא
דחשב משילה שלא בטשש דמשלה הא גם
דפליגי דלר״י הנשיא כק דההלואה מרובה לאו על המשטן
מחילה בטשש ומ״כ רפשש מששת חשב טיילה שלא בטעוש
אחפי׳ ולזכרון מריס הוא דנקט לי׳ דוגמתו לקק פ״ב א׳ מ״ש
וכדברי הששב״ן
והיינו מ״כ משום דא״א לצמצם וררט להוסיף
ברש״י ד״ס בדלא שוי שיעור זוזי וס״ע ב״ק קמ״ו א׳ משכנתא
זה״ל כנכנס על דסש כך שש׳ בו הוספה או גילשן טד ששש
ט׳ שוס בשיה אסימר אמר לא סט ט שקנש השוק זכרש״י א ן
זאיט מחילה בטטוש:
דרך למשוש  pלהלוות טל המשכון כל שויו הילנך לאו אדסשא
דהאי משכנתא אוזפי׳ אלא הימור׳ הימני׳ טכ״ל וצמ״ק דכאן
סאי אץ לתגר אונאה איט בשרצו אונאה שאש׳
ולקק ט״ב א׳ ליכא למ״ד מוס בשוה דניסא דלאו לטביינא
פשש סכרי אונאה שזר ,נ״ב דזגנ6ו לקק ל׳ז א׳:
שם

שם

מ
ששח
ס*

שם

ב״א א,
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הש״ם

שבועות

שם

 fאס החייב רק שבועה רק באיט נשבע מהחייב עי״ז ממין א״כ
נס באיט יכיל לישבט סיף סיף החיוב העצמיי היא שבועה ישש־ר
יטל התובע לומר השבע כדי לגלגל וראייח הרא״ש שס מקרא
וחבירו דכתי׳ לא תקלל חרש ,ג״ב לכאורה גס בחבירו הו•
דשביעח ד׳ מהי ,בין שניהם וגו׳ אינה מובנת דאדרבה משם
מצי למימר מקרא ררק השמר וגו׳ כבנזקלל עצמו דפניין
משמע והחיוב העצמיי הוא שטעה יהא היק קלא שבועת ד
תהי' בין שניהם ואם איט יכול לישבע ישלם וזה הדין דבא״י לאו דרק השמר דהקללה מזקח לעצמו ועובר מש״ה ארק השחר
לישבע ישלם לא ינהיג בין היירשין וא״כ עכ״ס החיוב העצמיי לך ושמור נפשך וא״כ גס מקלל חבירו לפי המביאר ברש״י סגהדרת
הוא שטעה הנזכרת בהריא ובראשונה ודו״ק ומ״ע רשב״א קידושין מ״ט א׳ ד״ה ההא ליטא ולא לטה שסוף קללס חנם לשוב אג
ס״ו א׳ ד״ה אין דבר שבמרוה פחות משנים דמוכח ג״כ דעד המקלל א״כ הא .כמקלל לחבירו נמי איח בי׳ משום רק השסר
המחייב שבועה ואינו יכול לישבע דמשלם אק חיוב התשלומין לך ושמור נפשך כיון שהקללה חוזרח אליו ואולי הנסי נקטה לאו
מכח הער רק מכח עצמו דמשאי״ל משלם סש״ה וחבק וע״ע דלא תקלל חיש משוס קללה כאינה קללת חנם כצון שתכירו
שו״ח הרשב״א ח״ג סי׳ מ״ט אי אמרי' דהוחזק כפרן ע״י ע״א הריע לו באמת ומקללי טבור ההרעה דקללה מאח אינה חוזרת
מש״ה וט דזס תלוי ג״כ בהנ״ל אס הע״א נאמן לגמרי מל ואין בה רק משום לא תקלל חרש ולפי״ז םכ״פ יש חידוש דין
הממון כ״ז שאין נשבע או רק לשטעה הוא דנאמן ודז״ק היטב :דמקלל חבירו קללת חנם עיבר בב׳ לאוין משוס לא ההלל חרש
ומשום רק וט׳ ובאתי רק להסיר:

והוא דאמר לאו לאו חרי זי שט ,נ״ב ע* הוספחא שבח
פרק ח׳ האומר לאו לאו ה״ז מדרכי האמורי מ׳ מ״ש:

שם

שם
שם ב׳

והוא גורם דגורם ,נ״ב מ' סס שדן מזה
בר ברוך סי' חחמ״ד:
מי יימר דמשתבעח ,נ״ב מ׳ ש״ע או״ח סי׳ קניו וע׳
ספר חסידים סי' חי״ח וסי' חשפ״ח וע׳ המירה ג׳
—
 איסר אפי׳ שבוטח אמח ובחידושי הראיתי לרעם ידעתמוהר כדמה הרמב״ס דבשמו תשבע הוא מציה ואכ״ש להאריך:

שם
שם וחזר

דא״ל

בשויח מהרים

לדידה,

נ״ב ע'

שו״ת

צמח צדק

סי ,קכ״ג:

אחד מהן והודה בחכ״י ט /נ״ב ע׳ שו״ח מהר״ם
בר ברוך סי' חס״ב מש״ש ואף כי מד אחד חזר בו
ואמר ששקר ענה באחיו וע״י פיתוי נחרצה להעיד שקר אין נאמן
לה^יך אחר כדי דיטר דכיון שהגיד שיב אימ חוזר ומגיד ועוד
בנדוךזה אףבחכ״ר א ט יכול לפסול אח עצמו ופלגינן דימרא נאמן
מן הערות ומה שאמר שפיתוהו לכך אינו נאמן כדאמר פ״ב
דכמוטת י״ח ב׳ ופ״ק דסנהדרק ט׳ א׳ עכ״ל וצריך ביאור דהא
כל החוזר חכ״ד משוי נפשי ,רשיפא שהרי ממילא ששקר העיד
תחלה וצ״ל דכל חזרה סחם תכ״ד שמשנה סיפור המעשה לבד
לכן כיון דכדיטר דמי הוי כהפיד ב׳ העריות כאחח ממש ואין
כאן משוי נפשי׳ רשיעא רק שאימר בבת אחת דברים המתרים
זא״ז ומשא״ב כשערות החזרה הוא שפיתו אותו ונמשתה להעיד
*י* שקר זה שפיר חשוב משוי נפשי׳ רשיעא ומדיין צ״ט:

ל״ה א׳

ח״ל והוא מד והרי לא ייחד עדיו! ג״ב מונח דלולי
והוא פד הי׳ נחשב כמדבר לכל אחד ואחד ומשביע
עדו אעפ״י שלא דיבר אליהם בפרט ומכאן ראי׳ לדברי ס׳
הפרדס לרש״י בליקוטים שבסוף הספר (ד״ם ע״ב דפים ווארשא)
דהנשבע שלא לדבר עם חבירו אסור ליחן שלום בחבורה שהוא
בתוכה אא״ב אומר שלום עליכם רטחי חון מפלוט מ״ש ויש
לדחות [וע״ש עוד דלכתוב לחבירו מכתב בכחב שרי ע״ש ויש
ללמוד משם מיהח דבל׳ מי אדם אק כתיבה בכלל דיטר] וע״ע
דוגמא להך דניזן ה״ל והוא מד והרי לא ייחד מוט בסנהדרין
ע״ט א ,י־ש״א מד שיאמר לפלוני אני מתכוון ובי״ש״י וכי אמר
לחד מינייהו לא ייחד אותו ע״ש דבלא ייחד אותו לא קרינן בי׳
וארב לו וה״נ לא קרינן בי׳ והוא עד:
ל״ך א׳ לאו

שמפה הן שכופה,

ג״ב פ׳ מ״ח

הרדכ״ז ח״א

סי׳ י״ז בשם הריב״א דמלח אמת היא ג״כ שבועה וע׳
סנהדרין צ״ד ט אחרי הדברים והאמת נו׳ אחרי שקפן הקב״ה
ונשבע ט׳ וי״ל הכוונה כנ״ל דאמר תיבת אמת וזהו השביעה
ברש״י וט״ע רדב״ז שם סי׳ ר״כ ז־שמו של הקב״ה אמה
ועש״ה וט׳ שבס י׳ ב׳ דשם גיפי לא איקרי נאמן:

וט״ש

~־

שם
ל״ז א׳

V_________ _—-------------- -------

א״ל כנס ,נ״ב ע׳ שאילת ימכ״ץ סי׳ פ״אן

תוד״ה מחניסק כ׳ לימי ממחט׳ דשסעס הדייק כוי,
נ״ב ע׳ שו״ח חיים שאל ח״ב סי׳ ו׳:

ל״ח ב,

צריך לאחפושי חפצא כא ,נ״ב ע* שו״ח משפטים
ישרים סי׳ ס״ו ומש״ש ומדע כו׳ דהגע עצמך ט׳ הנה
למ״ש הסוס׳ כאן ד״ה האי מ׳ א״נ כיק דטדיין לא נצטוו יוסר
ט׳ אין ראייסו ראי׳ כלל:

ל״ט א׳

וכאן נאמר לא ינקה ,נ״ב בשו״ש הריב״ש סי׳ קפ״א
בשם הגאונים וכרשב״א שהעובר מל החרמים והשטעות
הוא בכלל לא ינקה והייט כעובד ע״ג דכחי׳ בה ולא ידבק
בידך מאומה מן החרס עכ״ל:

שם

אם הוא חטא משפחתו מה חטאת לומר לך כי ,נ״ב ע״ע
רש״י סנהדרין ט ב׳ ד״ה הא מה אט מקיים אס אבי׳
דר א״נ איס לי׳ ליכסוב היא מחללס ולא ליכסוב אס אבי׳
וטהר משמע אפי׳ משפחתה ואבי׳ יותר מטלם זע* מה שחמהסי
ע״ז שם נ״ב א׳ בנליין ומכ״פ מביאר דפשיסא לרש״י דגם
המשפחה מחחללח ע״י זטס דבם כהן והייט משום דש להם
חלק מה בחטא שלה וע״ע סנהדרין שם פ״ב ב׳  pסליא פל
שהסליא עונות של משפחמו ומיהו שם פ״ב א׳ מטאר דשבט
שמעון הלכו אליו ואמרו הן דטן כו׳ והי׳ בידו ל$ינעס ולהפרישם
מן האיסור כ• היו נשמעים לו שהי׳ נשיא השבט ולא לבד שלא
עשה כן רק פור הורה היתר בדבר ועשה מעשה ולכן נחשב
שהוא הסליא פל־הס המון שלכם ול׳ משפחסו •דשם הטוגה סל
כל שבט שמעון דהס משפחחו ומציגו עיד ברד עניין בושת
ופנס משפחה ומשמע דיש למשפחה חלק בחטא ; וע״ע סוכה נ״ו
ב' ומשום אבוה ואימי׳ קנסיק לכילי׳ משמורה  rאסר אביי אוי
לרשע ואוי לשכיט כו׳ ומיהו משפחה דהוא קורבת הוא עניין אחר
משכן ומ״ע רש״י ב״מ נ״ט ב׳ ד״ה מאן ואים לי׳ זקיפא
בדיותקי׳ ט׳ וכמו שלמשפחה חלק בחטא כך מוה טובה מרובה
להם חלק בזכות ט׳ סנהדרין קי״א א׳ ושטס סמשפתה מזנק כל
המשפחה טלה:

מ׳ ב׳

ע׳

שו״ם הלכוס
ומשביעין איתו שטעח היסס ,נ״ב
קטטת סי׳ י״ג מסופק לומר דאי לא טען לא מעטנן
לי׳ ולעניין א• שייך שבוטח היסח שלא טל סביעס ממון מ׳ שרם
מהרים בר ברוך סי׳ רל״א ופי׳ רפ״ו וסי׳ תת״מ וסי׳ סחקכ״ב
וע״ט שם סי׳ שפ״ד וע״ע שו״ח סהר״י ברונא סי׳ קצ״א פש״ה:
מ״א
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ספר המצות לרפ״ג דל עשה א
כתב הוקש כבודם בגזירה שוה נבר את אביך כבד את ד'
מהונך ע"״ש .ע״כ אין כוונתו לגזירה שזה ממש דאין
רמז לזה בשום דיכהא .ועוד דקרא דכבד את ד׳ מהונך
לא כתיב בהורה אלא בדברי קבלה ילא שיינא בזה ;ז״ש
דדכרי מורה מדברי קבלה לא ילפינן במדות שהתירה נדרשת
בין .אלא כוונתו לומר דאף דקאמר היקש כבידה נו׳ אין
הכוונה להיקש גמור כבעלמא אלא לומר דגזירה שיה נזר
ע!יי למקום .ובפ״ק דקידושין
הכתוב בהן והשוה או
(ל׳ ע״ב) לא קחני לשין הוקם אלא השוה הנתיב עיי״ש
והוא פשוע .וא״י־ י־י" יתכן לומר דכוונת הירושלמי למילף
אזהרה למקלל אב ואס בהך היקשא .ואמנם מאחר דנחית
לומר דכוונת הירושלמי שם לאייחויי האזהרה מהיקשא .
הו״ל לומר  .דדריש לה מדכתיב איש אמו ורביו היראו
ואת שבתותי תשמרו ואיתקש מירא אב ואם לשבה .מת
שבה לא ענש אלא אם כן הזהיר אף כאן במורא אב
ואם לא ענש אלא אם כן הזהיר .וכיוצא בו אשכחן בפרק
בחרא דיומא (פ״א ע׳א) ובזבחים (ק״ו ע״ב) ע״״ש
מדברי הירושלר
עכ״פ
שמעינ; נ*7״י",
נ נח*,ינ*
יבפירש״י שם ובכמה דיכת׳י .נ1נ,/
 iJjlJ kk״••>Xk—-' -<-״ ׳•-iS
««״»^
 -»-kkרויריה
אלו דקללה היא
✓
<«!<׳•!
•AU
זי בעשה דאיש חמי והביו הירחי .ובירחי
:ן הוא נמי בהכאה .יכן נמי במגדף מלבד
•:שיניא
בלאו עב נמי בעשה דאה ד׳ אלקיך הירא  .וא״כ
כאי עשה דאה
ההר שמנה
י הגחון ז״ל אחר
ל*יי ד^נו רל
שמנה ׳!!?-
זיהויי לרירייה יהו דיידי•-
׳' ',ץ  .־א שוב ק
Uחח ד  .וק ל״ת
ומקלל יהרה הוכיח
 1מכה
"<י  1׳•*׳״!
המספר הלאוין אהר שמנה כבי עשה דאיש אמו ואביו
תיראו .והעשה כיללת יותר הרבה מהנך לאוין .שכוללת
כל עניני מורא אפי׳ שלא בדרך הכאה וקללה .דהרי אפי'
יושב במקומו וסותר אה דבריו ומכריעו הרי הוא עובר
בעשה דמורא כדהניא בסיפרא ;פ׳ קדושים) ובפ״ק
דקידושין .ואע״ג דלכאורה איכא נמי בלאוי; אלו מה שאינו
אי מהלו ל־תא לעשה .ימ״מ איתא
ללאוי דהכאה וקללה  .דהע״ג דאב שמחל על כבודו כבודו
הכאתו וקללתו אינו יכול להחיל  .כמ״ש
דחו✓
משפטים שאילתא ס׳) עיי״ש  .אבל ז״א
נ״רדלתוה
דנבד נתב הריג״ש בתשר (סי׳ ר״כ) בשס הראב״ד ז״ל
דחנרג דאב שמחל על כבודו כבודו מהול מ’מ על בזיונו
•kk r
! svAי “•ן  k**RH>k kעיי״ש  .וא״כ
</> I
כאה וקללת  .ובלא״ה כבר ה
מחילה
יו"
ר"מ! ב
דנח מהני
מהילה אלא לכבוד ולא למורא עיי״ש ובמש״כ לקמן (בעשה
ואכמ״ל :

מיהו

קשה לכאורה לפי מאי דאמרינן ריש פרה הנחנק׳;
.קל לי׳
ופ״ד
(:
פילוא מר ברי׳ דרבינאלא &מק נבר־׳ למפתה לי׳ כווהא
ח־ילג "־'
והו uשגגה הנק עיי״ש .הרי דחפי׳ בהכהה
דילמא גומי
זיון הוא מוזהר עלי' משוס מכה אביו
:אינה כלל דרך
וזה ודאי חינו בכלל
דמורא
והי
׳ץ
וא״כ הו״ל נהו ^<» ■M*. kkשאי; בג
 .והו״ל נמנות גם
הלאו .ויש לצדד בזה כרפ דברי הרחב"
מהלכות
ממרים) ובמש״כ הב״י בטיו״ד (סי׳ רמ״א) ושאר אחרונים
שס _ע־_־ש־ה ואכמ׳ל בזה .אלא דבלא״ה לענין לאו דמכה
אי׳א אי; צריך ׳לזה שהרי כבר מנה הגאון במספר הלאוין
לאו דלא יוסיף להכותו דנפק״ל מיני׳ לאו י להכאת כל אדם

־ ^If

ת<י׳ו

לד
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ומיני׳ הוא דנפקא לן אזהרה למנת או״א  .ואף דהרמב״ס
ז״ל וסייעתו וכן הבה״ג וסייעתו .כפי מה שהבין הרמב״ן
ז״ל בדעתו שרדנו מינה העונשין אלא משוה הלאוין שבאו
בהזהרה :נמש  V-מנו הזהרה דמכה או״א בפ״ע  .אין זו
kכינו הגאון ז״ל מו שיתבאר אצלנו בכמה
* - Iי
נה לאו דלא יי*יי<
אב ואס
מקומות .והתר
י • •I -׳
חפי׳ תם הייני מונחים הזהרה מפירשת מייחדת בהן
לא הי׳ לו להגאון למנותה לפי דרכו ז״ל כיו; דליכא
׳1
לעביר בשני לאוין .ועיקר האיסור
נפקותח בה הלה
יוסיף י',־־
זקא לן מלא|
נע/ן׳,
ריר.
להכותו .וכ״ש השתה שהין
לאו
לנו אזי דה תחרת בהרה זולר
דלה יוסיף החמור
ע^נ ח!
אמת דלכאורה יש מקום ספק בדעה הגאון ז״ל בענין
לאו דלא •והיא  .שיי־י ׳ י1י;מ; במנין הלאו׳; כשמנה
לאו זה לא מנאו אלא לענין שאסור להוסיף כשלוקין המחוייב
החומד שהמדוהו ב״ד.
הרבעים הו
;ות יותר

הן

י“י״ידיהו■

ע׳-״^ו✓! יf״  k/״•״*ר• ך

״■יי•

יי'י !**■יחורז
✓׳! ירי*
,Ak
/׳•ועווג!
*? 'יי״נ/עך* ׳-׳׳
* ,ןי

המלקה להלקות יותר מחה
עיי״ש  .ורצה נוריד
וי ,׳י״׳־׳-ו,
 . I JJולכהורה
ן דגם מכה חבירו
שנתחייב ע״פ הח
A
הגאון להביא רק פרט
מעגמת •",1,
בעלמא
ק ׳״<,!,
בכלל' הזהרה זי למה j-up/
ה״כ) הביא אזהרה למכה
בעיר
דבאמת
אלא
זה .
הו"
הבירו מסיפא דהך קרא דכהיב פ; יוסיף עיי״ש .ונראה
וי
דס״נ דמכה הבירו תינו בכלל לאו דלא יוסיף אלא יש לו
א׳הרה מיוחדה בפ״ע מדכתיב פ; יוסיף דכל מקוס שנאמר
השמד פן ואל אינו אלא ל״ת  .וטעמו כבר ביאר בסמ״ע
דלא יוסיף לא קאי אלא על
(שם כק״א) משו
לקות שכבר נלקה ל״ט מכות או כפי האומד
המחוייב
:א״כ בהכאת חבירו מכה אהה
(יש סכנה בהוספה.
בעלמא ליכא A
לייילי
״ ,,מינה אי לאו דכתב בי׳ קרא אזהרה
פ; יו :וי עיי״ש  .וביותר ביאור
״''1
ונג ::נח״י הרח !פי׳ ת״כ ס״ק
לאוין קצ״ט מה
י׳׳ג י״ד) בהגהות הניוד .ובדינר! דח
שהאריך בזה .ועי׳ בב״ה בהו״ח שס שהביא ראי׳ להניור
מגמרא ערוכה (בכתובות ל״ג ריש ע״א) והעלה דגם
הרמב׳יס דעהו כ; ושאין שוס הילק על הטיר בזת .ולענ״ד
יש לי כמה היוה׳ בדברי כילם אלא שאכמ״לבזה .ועכ״ם
לפ׳״ז הי׳ נראה לומר בדעת רבינו הגאון רל שס דס״ל
ג״כ הכי דמכת תיירו לא הוי בכלל ׳
ילא
ייי־"׳
 Cjחגי
ג« ליי ’sr
פן יוסיף וגו׳ ולאו זה אינו
הזהרה מיוחדי
ז«
ד>--
A
בה במני! הנהו■; -.1
ונ״ת במנוה
כמש
מהם
■
האחד
אלא
אחת לא יבואו במנין
וכה;
במכה חבירו יש בי מנבד הנהו דפן יוסיף גס עשה דיאהבת
לרעך כמוך .וכן מיכה בהדיא בסוגיא דר״פ הנחנקין שם
דגם מכה חבירו בכלל עשה זו עייש״ה  .ומאחר שכבר מנת
הגאון עשה דואהבת לרעך שוב לא הי׳ לו למנות לאו דפן
יוסיף  .ולא מנה אלא ל״ה דלת יוסיף לאזהרה של נהו:
על השיעור למחו־יב׳ מלקות .דסד״א כיין שמצות להלקותן
הותר גס להופיף ולא שייך בזה עשה דואהבתלרעך שהרי
יב הכתוב ליסרו על חטאתו
א״כ לכאורה לא חצינו אזהרה למכה או׳א
וט ׳
בחשבו; הלאוין לפי מנינו 1,
י*,־ ן י
לאו דפן יוסיף .אלא דזה אינו חדאדמ״מהו׳לימכה או״א
בכלל עשה ואהבת לרעך כמכה תבירו דהא לא גריעי
מרעך .וכמו שלא הוצרך למנות לאו דמכה חב־רו תכי

ידיעתה

נ מי

fl8
ספר המצות לרס״ג דל .עשר ,א.
גיד מה״ט גופא לא הוצרך למכות הזהרה מנה או״א.ן אבל יש לתמוה
ובאמת דלפ״ז אין צריך לומר דס״ל לגאון דמנה חבירו ישI

לכאורה לפ״ז במה שמנה רכינו הגאון
ז״ל לקמן במספר הלאוין לאו דמקלל חבירו בשס .
בו אזהרה פרטית מפן יוסיף .דאפי׳ ה״ל כהסוברין דגס דהרי כיון דלא מחייב עד שיקללנו בשם אית בי׳ כמי משום
מנה חבילו בנלל לא יוסיף מ״מ בדקדוק הפריכי באזהרה מוציא שס שמים לבעלה  .ונן מבואר בהדיא פ״ק דחמורה
לא יוסיף מחייבי מלקות .משוס דמנה חבירי בלא״ה נבר (ג׳ ע״ב) דאמרינן שס דמקלל חבירו בשס אית בי׳ תרתי.
כמכה בנלל מ״ע דואהבת לרעך.ואין הלאו_בא במכין דקמפיק שס שמיס לבטלה וקמצער לחברי' עיי״ש  .זא״כ
אלא משוס מחייבי מלקות בלבד .ואמכם בלא״ה נראה איח בי' כמי עשה דאת ד' אלקיך הירא דכפקא לן מיני׳
דנל זה ליתא .דהרי גם קבה״ג והר״י אלברגלוכי והר״ש ׳}אזהרה שלא להוציא שם שמים לבטלה .כמבואר שס בסוגיא
בן גבירול ז״ל לא מנו לאו דלא יוסיף אלא שלא להוסיף דתמורה .וגס עיקר מלקות במקלל חבירו בשם לא נפק״ל
בשיעור המלקות עיי״ש .והרי הס ז״ל אין דרכם נדרנו ההם אלא מקרא דאס לא תשמור לעשות זגו׳ ליראה את
של רבינו הגאון ז״ל ונל מלוה שיש בה לאו ועשה מונ
השם וגו' והפלא ד׳ את מכוחך  .ופירש״י שם ח״ל ליראה
גס העשה וגס הלאו .וא״נ אמאי לא מנו לאו דפן יוסיף את השם שיתיירא שלא להוציא את השם לבטלה וכן המקלל
לאזהרת מכה חבירו .ועכ״פ לא הוי׳ל לדקדק בדבריהם חבירו בשם מוציאו לבטלה וכתיב והפלא ד׳ אה מניתך
ולפרוט בלאו דלא יוסיף דוקא מחייבי מלקות כיון דגם שיטיל מנות והיינו מלקות עכ״ל עיי״ש  .ומבואר דהו״ל
מכה חבירו בעלמא בכלל .וע״כ צ״ל דנקטו הכי רק משוס בכלל את ד׳ אלקיך תירא  .וא״כ אחר שמנה רבינו הגאון
דפשטי׳ דקרא לא מיירי ודאי אלא במחייבי מלקות הנלקיס ז״ל עשה דאת ד' אלקיך תירא לא הי׳ לו למנות עוד לאו
בב״ד .ומכה חבירו במכ״ש אתי וכמבואר בפרק הנחנקין דלא תקלל חרש  .וכן קשה מלאו דקללת שופט וקללת נשיא
שם (פ״ה ע״א) ובספרי (פ׳ תצא) וכמש״כ הטור שס שמנה שס .שכולם דין אחד להם דאינו חייב עד שיקללם
וברמב״ם עיי״ש .אלא שבאזהרות הר״א הזקן ז״ל ראיתי בשם  .זא״כ כבר נפק״ל מעשה דאת ד׳ אלקיך הירא .
דבר חידוש שמנה לאו דפן יוסיף לאזהרת מכה חבירו ולא מיהו אין זה קשה אלא אס נימא דמקלל בלא שס אפי׳
מנה ילאו דלא יוסיף לאזהרה שלא להוסיף .על השיעור איסורא דאורייתא ליכא .וכן מתבאר דעת רבי« יונה ז״ל
למחייב ,מלקוח אף דודאי עיקר פשטי׳ דקרא לא מיירי בשערי השובה (שער שלישי סי׳ מ״ו מ״ז) עיי״ש יוכן מבואר
אלא בהכי אבל אזהרה למכה חבירולא אתיא אלא מיתורא מרבדיו ז״ל בספר היראה שלו טיי״ש בדבריו  .וכן עביאר
דקרא .וגס זהו היפך חהבה״ג וההולכים בדרכו שגס הוא בדברי הרב המאירי ז״ל בחי׳ לסנהדרין הביאם הר״ב כנה״ג
ז״ל מהס .וגס זולת זה דבריו תמוהים אצלי במש״כ שם בחמרא וחיי לסנהדרין (ס״ה ע״ב)’ שכתב שס ח״ל וכתבו
ח״ל .פן יוסיף אזהרה לחבלה עריה ע״״ש .והרי לא גדולי המפרשים שהשמות שהאל נקרא בהם בלשון לעז בכלל
בעינן חבורה אלא לחיוב מיתה על מכה אביו ואמו כדהנן הכינויים הס ומכאן הזהירו כמה גאונים שלא לקלל חבירו
בפרק הנחנקי; עיי״ש .אבל כדי לעבור על לאו דלא יוסיף אף בכינויים ואף לא בלשון לעז עכ״ל עיי״ש .ומביאר מזה
משוס מכה חבירו לא אשכחן שוס חילוק בין מכה שיש בה דבלא שס ובלא כינוי אף בלשי] לעז אין צריך להזהר
חבורה או לא וצ״ע כעת ואכמ״ל בזה .ועיכ״פ מבואר אפי׳ לכתחילה .וכן נראה להדיא מדברי השאילתות (פ׳
דהבה״ג וסייעתו ג״כ נקטו לאו דלא יוסיף רק לענין שלא קרח שאילתא קל״ד) שכתב שם וז״ל דאסור לדביח ישראל
להוסיף על השיעור למחייבי מלקות .ועי״כ אין זה אלא למילט אינש חברי׳ בשמא דשמיא דכתיב לא תקלל תרש וכי
משוס דנקעו קרא כפשט־׳ ומכה הבירו ממילא אתי במכ״ש היכי דאסור לי' למילט חברי׳ הכי אסור לי׳ למילט נפשי׳
כמשנ״ל .וא״כ גם בכוונת רבינו הגאון נראה לומר כן דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאד ואפילו ל־יט לי׳
וממילא נשמע מכללא גס אזהרה למכה אביו ואמו דהא לא בכינוי נמי קאי כאיסורא וכו׳ עכ״ל ע”״ש  .הרי דאע״ג
גריעי מאחריני .וגס נראה דאפי׳ לפי דרכי של רבינו הגאון דלא מיירי אלא לאיהורא לחוד מ״ח כתב דלא מיחסר אלא
ז״ל אין ראוי להשמיט אזהרת מכה חבירו ומכה אביו ואמי משום בשס או בכינוי ומבואר דבלאשס וכלא כיני' אפי׳איסירא
שכבר הובאה בחנין עשה דואהבת לרעך כמוך .דא״כ גס ליכא  .אמנם בפירש״י ריש פ״ק דתמורה (ד' ע״א) בד״ה
עיקר לאו דלא יוסיף אפי׳ לענין שלא להוסיף על השיעור לא תקלל כו׳ מבואר דאפי' בלא שס ובלא כינוי עובר בלאו.
לחייבי מלקות לא הי׳ לו למנותו מהאי טעמא גופא  .דגם דלא תקלל חרם סתמא כתיב דמשמע בין קללת סתם בין
אלא שאינו לוקה אלא בשם
לענין להקל בעונש חייבי מיתות כל מאי דאפשר הו׳לבכלל קללה שבשם קאי לאו עלה
עשה דואהכח לרעך כמוך כמבואר בפסחים פרק כיצד צילין מקרא דוהפלא ר׳ אה מכוחך עיי״ש .וכן מבואר במום׳
(ע״ה ע״א) ובפ״ג דכתובות (ל״ז ע״ב) עיי״ש ובכמה בפרק ואלו מגלחין (׳"ד ט״ב)בד״ה מהו שינהוג כו׳
דוכתי .וא’כ כ״ש דהו״ל בכלל שלא להוסיף בעונש; יותר שכתבו דנידוי דחי לאו דמקלל תכירו דחיכא לאו עיי״ש .
על השיעור שחייבה חורה  .דכיון שלקה הרי הוא כאחיך והרי נידוי לא בעי שס כלל לכ״ע והיכי דחי לאו דקללת
עליו בעשה תכירו .אלא ע״כ ס״ל דאיכא לאו במקלל חבירו אפי׳ בלא
נדדרשינן מקרא דוגקלה אחיך וגו׳  .ומוזהר
דואהבת לרעך כעל שאר כל ישראל  .ויתבאר בזה לפנינו שם כפירש״י בתמירה שס  .וכן נראה מדברי הטור (חו״ח
בס״ד במ״ע דואהבח לרעך כמוך ואכמ״ל בזה .עכ״פ ע״כ סי' כ״ז) וכ״כ בב״ח ובש״ך שש עיי״ש  .וכן הוא בחינוך
כוונת הגאון לכלול בלאו דלא יוסיף גם מכה חבירו ומכה (פ׳ קדושים מצוה רל״א) עיי״ש  .וכן נראה בהריא מדברי
או״א  .וא״כ כבר הביא אזהרת מכה אביו ואמו ולק״ח אפי׳ הרמב״ס בפיה״ח (ריש פ״ג דמכות) עייש״ה  .וכן כתב
אם נימא שאין זה בכלל עשה דמירא אביו ואמו  .ומ״מ כתשו׳ מהר״ס מינן (סי׳ צ״ח)  .ושם הוסיף לומר דבר
לטנין אזהרה דמגדף שפיר עשה יבינו הגאון ז״ל שהשמיטה חדש דאס גזר שמתא על חבירו דחמיר טפי איכא למימר
ממנינו לפי דרכו ז״ל אחר שכבר מנה עשה דאת ד' אלקיך דאפי׳ בלא שם חייב מלקות ע״״ש בדבריו .ודבריו צ״ע
תירא :
אצלי בזה דמהינא הימי .ואולי אפשר דגס המיס׳ בפרק
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ספר המצות לרס״ג ז1 7עשה א
וחלו מגלחין שהבאתי כוונו לזה  .וא״כ חין הכרה מדבריהם
ז״ל לומר דס״ל כפירש״י  .אבל לא משמע הכי וחין
להאריך .וטכ״פ מבואר גם לפ״ז דאיכא מיהת גוונא דקללה
דטובר בלאו ומחייב טלי' מלקוח אפי׳ בלא שם ובלא כינוי:

איברא

דדברי החום׳ והר׳ מ מינך תמוהים אצלי
לכאורה מדאמרינן (בפרק ואנו מגלחין י״ז ט״ב
ובפ׳יק דנדריס ז׳ ע״ב) דמר זונירא חכידא כי הוה מחייב
בד בי רב שמתא הוה משמיה נפשי׳ ברישא והדר משמיה
בד בי רב ע״״ש  .והיינו רק ממדה חסידות בטלמא משום
יקרא דבר בי רב או כדי שלא יתעצל וישכח להתיר לו .
כמש״כ הראשיניס ז״ל שם  .ולדברי התום׳ והר״ח מינן
0מ יה  .דמשוס מדת חסידות בטלמא מי התיר לו לטבור
ט  3לאו דמקלל עצרי דהא המקלל טלמו לוקה כמקלל חבירו
כ ר נוהר סיפ״ד דשבוטיה  .אלא ודאי מוכרח מזה דבנידוי
לירא לאו דקללה משים דליה בי׳ לא שם ולא כינוי  .וזה
מם''ט לדעה הסיברין דבלה שם ובלא כיניי אפי׳ איסורה
ליכ־5׳ .ואין לימד דמשום כבוד תורה שרי .דטשה דכבוד
הורה דחי לאו דקללה טצמו .דהה ע״כ ליה כה חיובה
למיטב ד הכי .דא״כ מאי שנא דמר זוכידא חסידא לחיד
הוה הי ביד הכי כ״ט נמי הו״ל למיטבד הכי .אלא ודאי
מדינא לא צריך דכיין דנהחייב נידוי לית 1ה משום עשה
דכבוד מורה  .אלא דאיהו לגרמי' הוה טביד הכי מילהא
יהירחא ממדה חסידות בטלמא .וגם בלא״ה לא יהכן לומר
כן מכמה טטמי אלא שאין להאריך  .ואולי אפשר לומר קצת
דכיון דקללה טצמו לא נפקא לן אלא מדכחיב השמד לך
ושמור נפשך ולהכי כאן דלא טביד הכי אלא למצוה וקיי״ל
דשלוחי מציה אינס ניזוקין .וכאן נמי המצוה מיגניא שלא
יזיק .ליה בה משים שמור נפשך .ואט״ג דאמרינן
היכא דשכיחא היזקא שאני היינו דוקא היזקא מטלמא .
כגון ארי' וגנבי .אבל הכא שאין ההיזק אלא מחמה הקללה
וכיון דהמצוה מגניא לא שכיחא הזיקא  .אבל אין זה נכון.
ולכן דברי ההיס׳ ומהר״ס מינן ז״ל צ׳ט אצלי כעת וטי'
מש״כ בזה לקמן בלאוי דקללה ואכמ״ל בזה .עכ״פ מבואר
דדטת כמה ראשונים ז״ל דלאו דקללה קאי נמי אמקלל בלא
שם או כינוי .אלא דמלקוח ליכא אלא בשם ובכינוי .דקרא
דנפק״ל מיני' דלקי כשם ובכינוי מיירי  .דכהיב בי׳ אם
לא תשמור וגו' ליראה את השס הגדול הנכבד והנורא את

י'

אלקיך והפלא אח מכוחך וגו'  .וא’כ אפשר דגם רבינו
כגאון ז״ל הכי ס״ל  .ולכן שפיר מנה לאו זה דלא חקלל
הרש וכן שאר לאוין דקללה אע״ג שכבר מנה עשה• דאת ד׳
אלקיך הירא  .ועוד יבואר לפנינו בזה .ובהכי ניחא מש״כ
הגחי! לקמן בלאוי דקללה סהס שלא לאור נשיא ושלא לקלל
שופט ושלא לחרף חרש טיי״ש  .ולפי דרכו בכל מקים
נרמז בקיצור טנק האזהרה איך היא וכמש״ב בכמה מקימות.
ה< ׳ נרמז גס כאן שאין האזהרה אלא טל קללה בשם או
’’,טי• אבל לפמש״כ דהגאון אזיל בשיטת הסוברין דאיחי׳
׳ריי אפי' בקללה סהס שלא בשם ולא בכינוי באו דברי

־ יןז--ור^—r - - .אי2-4ני<ניק; ---------- --------
ן יש לעיין מה שמנה הגאין במני; הלאוין לאו
1
דשבועח שיא .דהיינו לאו דלא חשא את שם ד׳
* J/.'j׳'יי' ■ ילאו ילא תשבעו בשמי לשקר  .שהוא אזהרה
 פת שקר  .והרי כיון דשבוטח שוא ושבועת שקר .א״כ מלבד הלאו איה בהו נמי טשה דאת ד׳
‘"י* קייי> • שהרי מוציא שם שמיס לבטלה וכן מבואר
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בתשובה רש״י שבחשיבות חכמי צרפת וליתיר (סי׳ כ״ד)
שכתב וז״ל .כך ראיתי שהנשבע על דברי צבור נשבט
לשוא הוא כו׳ ואם לא התרו בו ולא ניתן למלקות ב״ד.
הרי הוא בכלל לא ינקה וענוש עולמית .שעשה שתים.
שנשבע לשוא .והוציא שם שמים לבטלה וכתיב את ד׳
אלקיך הירא כו׳ טכ״יל עיי״ש .והיא פשוט ומבואר ג״כ
בירושלמי סופ״ג דשבועית .דאמרינן התם נשבע מנין שלוקה
רבי יוחנן בשם רבי ינאי כי לא ינקה ד׳ מנקין ה; הדיינין.
קילל אה חבירו בשם מנין שלוקה ריש לקיש בשם רבי
הושעי' ליראה את השם וגו׳ .נשבע לשקר על דעתי׳
דרים לקיש מנין .מינה מכיון שנשבע לשקר אין זה ירא .
קילל אה חבירו בשם על דעתי׳ דר״י מנין מכיון שקילל
אין זה ירא .מה מפקה מביניהו; נשבע לשקר וקילל לחבירו
בשם טל דעתי׳ דר״י חייב שהים ע״ד דר״ל איני חייב
אלא אחת עיי״ש .וכן הוא ׳־פסיקתא רבתי (פרשה כ״בז
סוף פיסקא תנייהא דעישרת הדברות עיי״ש .הרי מביאר
דשבועת שקר הו״ל בכלל קרא דאם לא השמור וגו׳ ליראה
את ד׳ וגו׳ והיינו ע״כ משים שמוציא ג״כ שם שמים לבטלה .
ואפי׳ ר״י לא פליג בהא טלי׳ דר״ל .אלא דקאמר
דלשבועה שקר איכא קרא מיוחד בפ״ע מדכתיב כי לא
ינקה ד׳ .ונפ״ח לעני; שילקה שתים כשקילל ונשבע כאחת.
אבל בעיקר מילהא לא פליג לומר דשבועת שקר לא תהי׳
בכלל קרא דליראה את ד׳ וגו׳ .והשתא לפי דרכי של
רבינו הגאון ז״ל אחר שכבר מנה כאן עשה דאת ד׳ אלקיך
הירא דנפקא לן מיני׳ אזהרה למוציא שם שמים לבטלה
אפי׳ בלא קללה ובלא שבועה לשקר ולשיא לח הי' לו למנות
שוב לא לאו דשבועת שוא ולא לאו דשבועת שקר:

ה?

אמה דדעת כמה ראשונים ז״ל דשבועה לא בעי לא
שס ולא כינוי וקצתם ס״ל דאע״ג דלמלקות וקרב;
בעי שם או כינוי מ״ח לאיסורא הוי שבועה גס בלא שם
או כינוי וכבר האריכו בזה הראשונים ז״ל בפ״ק דנדריס
ובפ״ד דשביעות ובשאר דוכתי ובטור יו״ד (סי׳ רל״ז)
עיי״ש .ואם נימא ככן היא גס דעת רבינו הגאון ז״ל הוה
אתי שפיר שהוצרך למנות לאוי דשבוטת שיא ושקר משים
שכוללים נמי אזהרה לשבועה בלא שם דלית בה עשה דאת
ד׳ אלקיך הירא .איברא דלפמש״כ הר״ן ז״ל (ריש פ״ק
דנדריס ובפרק שבועת העדות) דלהסובריס דלמלקות ולקרבן
היא דבעינן שם או כינוי אבל לאיסורא לא בעי שם ולא
כינוי הך איסורא לא הוי אלא מדברי קבלה עיי״ש.
ומקצת אחרונים ז״ל הבינו מזה דהך איסורא לא הוי אלא
מדרבנן .א״כ לא תתכן שיטה זו בדעת רבינו הגאון ז״ל.
אלא דאפשר לומר דס״ל כדעת הסוברין דגם למלקות
ולקרבן לא בעינן לא שס ולא כינוי .אלא שראיתי לרביגו
הגאון ז״ל בתשובתו שבשטרי צדק (שער שני ח״ד סי׳ ל״ח)
שכתב שם וז״ל ועוד כו׳ אלא שחייבו את ראובן גזירה לא
באמת ולא בצדקה ואם יעלה על לב אדם שכשם שראוי
לעשות פשרה על ממון כך ראוי לעשות פשרה על שבועה
שאינו חייב בת .הרי הסובר כך שוגג .שאין ספק שביעה
כספק ממון .ועוד להזכיר שם שמיס בדבר שאינו צריך
כו׳ עכ״ל עיי״ש .מבואר לכאורה דפשיטא לי׳ להגאין דאין
שבועה בלא הזכרת שם שמיס .דאל״כ מנ״ל שהשביעוהו
בהזכרה שם שמיס .שלא נזכר שם בשאלה כלל אלא

ואמנם

שבועה סתם עיי״ש:
לכאורה הי׳ נראה לומר בפשיטות דאפי׳ תימא
דדעת

ספר המצות לרס״ג ז״ל ל״ת טו מז טח

מא
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דבר המשפט .וגס מנה (בדבור לא מרצח) עינש זק;
ממרא  .וכתב שם ולחנוק עושה בזדון על חכמי אל ע״״ש .
וזה כלשון הכתוב והאיש אשר יעשה בזדון וגו׳ ומת האיש
ההוא וגו' .משים דכעינן דוקא שיורה לעשות .או שיעשה
כהוראתו .כדתנן החם (פ״ו ע״ב) עיי״ש ובברייתא שם
(פ״ח ע״ב) .וזהו ממש כדרך בעל אתה הנחלת שהבאתי
לעיל .וזה יתכן ע״פ דרך הבה׳ג לפי הבנח הרמב״ן ז׳ל
(שורש י״ד) שהבאתי לעיל .אס נ־מא דס״ל ג״כ דלאו
דלא יזידון אינו כולל יותר מלאו דלא תסיר  .וא״כ אחר
שמנו העונש דזקן ממרא .דהיינו לאי דלא תסור שיב
לא הוצרכו למנות לאו דלא יזידון עוד שאינו אלא כלאו
כפיל כאותו ענין עצמו .או דס״ל דחינו לאו כלל .דקרא
להכרזה היא דאתי למאי דקיי״ל כחכמים דר״ח (בריש

המשה .אבל נראה דדבריו ז״ל מדוקדקים היטב .דהרי בלא״ה
יש לתמוה מה שמנה עשה זו בכיני; הפרשיות שאינם אלא מלוח
הציבור  .וזו מציה הניהגה בכל יחיד מישראל .ועכ״פ מיהת
בכל הראוי להוראה  .והי׳ לו למנוחה במכין שאר הטשין .וגם
תמוה לכאורה דבספרי שם אמרו דהעשה היא מדכחיב על
המשפט אשר יאמרו לך המשה עיי״ש  .וכ; מנאוה הרמב״ם
וסייעתו מהך קרא  .אבל מלשון רבינו הגאון ז״ל לא
משמט הכי .אלא מונה העשה מרישא דקרא דכתיב וקמת
וטלית אל המקום אשר יבחר ה׳ וגו׳ ודרשת והגידו ל
את דבר המשפט .דקאי רק טל השאלה והלמוד מהם בכל
דבר משפט אשר יפלא .וגם בעל אחה הנחלת נמשך אחד
דברי רבינו הגאון ז״ל בזה .ובאמת דדבריהם נכונים .
דמקרא דעל המשפט אשר יאמרו לך העשה .לא שמענו
אלא דאחר שהגידו חייבי; לעשית על פיהם  .אבל לא פ״ק דמכוח) .כמו שנתבאר לעיל .איך שיה■׳ עכ״פ כאן
שמענו מזה מצוה לשאול מהם כל דבר אשר יפלא  .אלא חזר בו רבינו הגאון דל מדבריו באזהרוהיו שם כדאשכחן
שיש לתמוה על הספרי אמאי לא נקט העשה אלא מקרא ככמה מנות אחרות כיו״ב  .כמי שכבר העירותי עליהן
בחיא דליכא למשמע מיני׳ מצוה אלא לעשות ע״פ משפעס
במקימוהיהן:
שכבר אמרו .אבל לא שתה,׳ מציה לכתחילה לשאול
ולדרוש מהם .מיהו אפשר לומר דבאמת הספרי קאי גס
טל קראי דלעיל מיני׳ .אלא נקט קרא בחרא לומר דעד
כאן היא העשה .ולא תסור דכתיב בתרי׳ הוא ל״ת
לשון
עיי״ש .אבל לשון הרמב״ס והנמשכים אחריו .וכן
נשיא .לקלל שופט .הנה רבינו הגאון דל
מינה כאן רק שלשה לאיין בקללה  .מקלל נשיא.
הרמב״ס ז״ל (ריש הלכות ממרים) צ״ע בזה עיי״ש  .אמנם
דברי רבינו הגאון ז״ל מדוקדקים בזה .דלא מנה המצוה מקיא דנשיא כעמך לא תאור .מקלל שופט .מקיא
לעשות ט״פ הדבר אשר הגידו והמשפט אשר אמרו .משוס דאלהיס לא תקלל .ומקלל חרש מקיא דלא תקלל חרש.
שכבר מנה לאו דלא יזידון עוד .וכשיטתו בכל כיו״ב.
ומבואר בפרק ארבע מיתות (ס״ו ע״א) דכילהו מיצרך
אבל מנה המציה לכתחילה כשיפלא איזה דבר לשאול מהם
צריכי וחד מחברי׳ לא אחי עיי״ש .והשמיט ממניינו
דאין זה ככלל הלאו .וממילא ניחא נמי מה שמנאה אזהרת־ מברך את הפס ואזהרת מקלל אביו ואמו שמנאום
במספר הפרשיות .משוס דהשאילה והדרישה מסנהדרי שאר מוני החצות .וכבר ביארנו טעמו של רכינו הגאון
גדולה שבלשכת הגזיה היא מצות הציבור .כמבואר במחניהין ז״ל בזה לעיל (במציה ראשונה) מה שיש בו די לדעתנו.
דפרק הנחנק•! (פ״ו ט״ב) ובברייתא שם (פ״ח ע״ב) ואמנם עדיין יש לחמיה מה שהשמיט רבינו הגאון מלמנות
ובתוספתא (פ״ב דחגיגה ופ״ז דסנהדרין) דצריך לשאול אזהרת מקלל עצמו שמביאר להדיא במתניתין (פרק
תחילה מסנהדרין שבעירו .או הסמוך לעירו .אס אין שבועית העדות ל״ה ע״א) דעיבר נל״ת  .ומפרשינן בגמרא
סנהדרין בעירו .ואם לא שמעו הלנה זו הולכין הזקן עם שם (לקמן ל״ו ט״א) דנפק״ל מדנתיב רק השנור לך
הסנהדרין לסנהדרי קטנה שעל פתח הר הבית .ואס גס ושמור נפשך מאד וכדר״א אר״א דאמר כל מקיס שנאמר
הס לא שמעי הולכין אלו ואלו לאותן סנהדרי קטנה שעל השמר פן ואל אינו אלא ל״תעיי״ש .ומנחוהו הסמ׳ג
פחח העזרה .ואס גס הס לא שמעו אלו ואלו באין (לאוין רי״ב) ובסמ״ק (כי׳ קכ״ז) והרשב״ן (בזה״ר לאוין
לסנהדרי גדולה שבלשכת הגזית .וטי׳ בספרי (שיפטיס רצ״א) טיי״ש  .איברא דרכינו הגאון ז״ל איננו יחיד
פיסקא קנ״ב) ובפסיקתא זיטרתא שס עיי״ש .וכן כתב בהשמטה זו .דגס הבה״ג וכל סייעתו השמיטוהו .חין
הרמנ״ס דל (בפ׳יא מהלכות ממרים ה״ד ובפ״ג ה״ח) מהרא״ס ז״ל ביראים שנראה מדבריו (בם" מ״ב) דדעתו
עי״ש  .ומה שהקשה נלח"נו (בפ״א שם) מנ’ל להרמב״ס
דל למנותו טייש׳ה (ובסי׳ נ״ח) .וגם הרמב״ס יהרמב׳ן
דהב׳ד שבעירו ג’יכ הולכים עם הזקן לנ״ד הגדול מהם דל והחינוך לא מנאוהו .וככר עמד הרשב״ץ דל שס על
עיי״ש .לא ראה שכן מפורש בתוספתא דחגיגה יסנהדרין הרמב״ס בזה  .אלא שהביא פס בשמו של הרמב״ס בחבירו
שש ט״״ש .וא״כ מבואר דהשאלה בלשכת הגזיה אינה ט״י הגדול שכתב שם שהוא בכלל קללת אחרים .והוא ז״ל
כחכם השואל בלבד .אלא הוא עס שלשה בתי דינים באין
השיג עליו בזה .וכתב שאינו נראה כן מהגמרא עיי״ש
ללשכת הגזית לשאיל מסנהדרי גדולה .וא’כ מצות בדבריו .והס תמיהיס אצלי בתרתי .דמש’כ שאינו נראה
הציבור הוא .ולזה נכונים היטב דברי רבינו הגאון דל כן מהגמרא1 .ט״כ כוונתו משוס דמקלל עצמי מי־ת׳
שמנאה במנין הפרשיות ,שהן מצות המסורות לצבור ולב״ד:
בגמרא מדכתיב רק השמי לך ישמור נפשך .ימקלל חב־רו
כדר
 ,frnliליבינו הגאין ז״ל באזהרוהיו אשר על
מדכתיב לא תקלל חרש עיי״ש .וכיון דיש בכל אחד לתו
דלא
לאו
עשרת הדברות דשם לא מנה גס
בפ״ע א״כ אין זה בכלל זה ויש למנות שניהם וא־כ יותר
אלא מנה העשה ממש על דרך שמנאה כאן הי' לו לתמוה מדברי הרמב׳ם ניפי' .שהרי כן מביאר
1
נמנין הפרשיות .שכדביר לח השא כתב שם אקומה ואעלה גס בדברי הרמב״ס עצמו (פכ׳ו מהלכות סנהדרין).
צצמוי דת הנפלא טי״ש .והיינו מדכחיב כי יפלא ממך דמקלל חיירו הביא (בהלכה א׳) מקרא דלא תקלל חרס.
נר המשפט וגו׳ וקמת ועליה וגי' ודרשת והגידו לך את ומקלל עצמי הניא שס (בהלכה ג') מקרא דהשמר לך
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ישחיר נפשך ע״״ש .ונמצאו דברי הרחבים סוחרים זא׳ז.
וגס בעיקר הדבר שהביא בשם הרחבים דמקלל עצמו הוא
ככלל אזהרח מקלל חבירו .דבריו מתמיהים בעיני .דאין
שוס רמז מזה בדברי הרמב״ס כלל .וכפי הנראה הבין
כן ממש״כ הרמביס (שם ה״ג) .וזיל המקלל עצמו לוקה
כמי שקלל אחרים שנאמר השחר לך ושמור נפשך טכ״ל
ט״״ש .ואי; מלשון זה שים משמעוח לזה כמביאר.
ואדרבה ממה שסיים הרחבים וכחב שנאמר השמר לך
וגו׳ .מבואר דאינו בכלל אזהרח מקלל חבירו .דא״כ לא
הוה מייחי לזה אזהרה בפ״ט מקרא אחרינא:

לאמנ□

*

כדי שלא יהיו דברי הרשב״ץ זיל תמוהים כיב
הי׳ אפשר לומר בכוונתו דמדברי כרמב״ס
ניפי׳ לא תקשה כ’כ .דיחכן לומר דמש’כ המקלל עצמו
לוקה כמו שקלל אחרים שנאמר השמר לך וגו׳ .אין כוונתו
לומר דאזהרחו נפקיל מהך קרא .שהדי בהדיא כתב
הרחבים גופי׳ (בפי״א מהלכות רוצח ה’ד) וזיל כל מכשול
שיש בו סכנת נפשות מצית עשה להכירו ולהשמר ממנו
ולהזהר בדבר יפה יפה שנאמר השמר לך ושמור נפשך.
ואס לא הסיר והניח המכשולית המביאין לידי סכנה ביטל
מצות עשה וכו׳ עכ׳ל ע״״ש .הרי בהדיא דהך קרא
מצות עשה היא ולא ל״ת שיה,׳ חייב עלה מלקות .אלא
ודאי אין כוונת הרמב״ס זיל כאן אלא לומר דמקלל עצמו
לוקה מקרא דלא תקלל חרש כמי שקלל אחרים .משים
דכיון דלא כתיב בקרא לא תקלל רעך חרש .אלא לא
תקלל חרש סחמא .גס מקלל עצמו ככלל .כל כמה דלית
לן שים סברא וטעם לחלק בין עצמו לחבירו .אלא
משוש שהי׳ מקום לומר דמסהמא לא מיירי קרא אלא
בהכירו שמוזהר על הכאתו והזיקו .אבל גופו הי' מקים
לומר דהרי הוא שלו כממונו .ורשאי להזיק בנפשי.
וממילא נמי אין לנו לומר מסתמא שיהא מוזהר על קללת
עצמו .לזה מייחי מקרא דהשמר לך ושמור נפשך.
דמבואר שמזהיר הכתיב גם טל היזק גופו כעל חבירו.
והילכך ממילא איח לן למימר דמשיכ רחמנא סתמא לא חקלל
חדש כולל בין עצמו ובין חבירו .ומעתה א״כ הוה אתי
שפיר מה שלא מנה הרמכ׳־ם ז״ל במנין הלאוין אזהרת מקלל
עצמו .ד ר׳ אין בו אזהרה בפיט  .אלא הוא בכלל מקלל חבירו
דאזהרתו מקרא דלא חקלל חרש שכבר מנאה הרמביס זיל.
אלא ■שאינו נראה כן מהגמרא .דבסיגיא דפרק שביעות
העדות שם אמרינן דנפק״ל מקלל עצמו מדכתיב רק השחר
לך ישמור נפשך וכדריא אר״א כל מקום שנאמר השמר פן
ואל אינו אלא ל״ח עי”ש  .הרי מביאר דעיקר אזהרת
מקלל עצמו לא נפק״ל אלא מההוא קרא דהשמר לך ושמיר
נפשך .מדמהיים טלה וקאמר וכדריא אר״א כל מקום
שנאמר השחר וכו׳ .ואין לומר דבגירסת הרחבים ז״ל לא
הוה הך סיומא דמסיים בגירכהנו וכדריא יכו׳ .ולכן פירשה
ט״פ דרכו כמו שביארנו .דהא ליחא  .דמלבד דבכל הראשונים
הג רסא כדלפנינו .חוץ מהשאילתות (בפרשת קרח שאילתא
קליד) דמשמע קצת שלא הי׳ כן בנירסתו טיי״ש .אלא
דבדברי הרחבים גופי׳ (בפיה״ח סופ״ד דשבועוח) מבואר
בהדיא שהיחה גירסתו כגירסא שלפנינו עיי״ש .וגס בלא״ה
מלישנא דגמרא שס דאמרינן עצמו דכחיב רק השחר לך
וכו׳ .וחבירו דכתיב לא חקלל חרש ט״׳ש  .וכן הוא
בשאילתות פס טיי״ש  .משמע בהדיא דמקלל עצמו לא נפיק
מלא תקלל חרש  .ואיכ עיקר אזהרתו אין לנו אלא מקרא

דרק השמר לך וגו׳ .זהו הנראה לי בכוונה רבינו הרשב״ן
זיל כדי שלא יהיו דבריי תמוהים כ״כ .אס כי לפ״ז דבריו
קצרים יותר מדאי .ובעיקר דברי הרחבים אלו עי׳ משכ״ל
(עשה ט״ז) עייש״ה:

ואמנם

אפי׳ הי׳ אפשר לקיים דרכו זו של הרשבין
בכוונת הרמב״ם .אכתי אין זה מספיק לגמרי.
דלפ״ז אכחי קשה אמאי לא מנה הרמב״ס עשה זו דהשמר
לך ושמור נפשך במנין הטשין לענין המצוה להזהר להסיר
המכשילות שיש בהם הכנה .ואט״ג שכבר חנה הרמבים
ז״ל (בסהימ טשין קפיד) עשה דועשית מעקה ונו׳ .וכתב
שם דענין המצוה היא שציונו להסיר המכשולים והטכנית
מכל מושבותינו טיי״ש  .וכ״כ ביותר ביאור החיניך (פרשת
חצא ם,׳ חקמיו) טיי״ש היטב .וכיב רבינו בחיי (ם׳
תצא כ״ב ח׳) עי”ש .וא״כ יש מקים לומר דהויל כאחת
משאר עשין הכפולות שאינן באות במנין בפ׳ע  .כמו שביאר
הרמב״ם (בשורש תשיעי) עיי״ש .מ״ח נראה דכיון דעשה
דמעקה אינה אלא בסכנה הבאה מחמת בנין ביתו או
חצרו וכיו״ב .אבל עשה דהשמר לך וגו׳ היא עפה כלליה
בכל מידי שיכול להביא לידי סכנה .דהך קרא סתמא
כתיב .וכן מתבאר מדברי הרמב״ס (הלכות רוצח שם)
עיי׳ש .וכל כיו״ב דרכו של הרמב״ס למנות שתיהן ואין
להן חורת טשין כפולין .כמבואר בהרבה מקומות כיו״ב
בסה״מ .הן אמת דמדברי החינוך שם משמע דגם עשה
דיעשית מעקה עשה כללית היא לכל מידי דסכנה עיי״ש.
וכן נראה מדברי ה־מנ"ם (בסה״ח עשין קפ״ד) טיי״ש אלא
דגם לפי דבריו כיון דעשה דשמיר נפשך וגי' לא כחיבא
אלא בשמירת נפשו ולא בשמירת נפש אחרים .ועשה
דיעשית מעקה כוללת הכל .אין זו עפה כפולה לדרכו של
הרמב׳ס ז"ל והחינוך שהילך בעקבותיו כידוע .אלא דלפ״ז
דברי החינוך תמוהים  .דנמצא חמורה שמירת נפשו משמירת
נפש אחרים ממכפילים .דבשמירח נפשי איכא חרי משין.
דמלבד עשה דועשיח מעקה א־כא נמי עפה דהשמר לך וגו׳
משא’כ בשמירת נפש אחרים ליכא אלא עשה אחת דיעשית
מטקה .והרי בהכאת אחרים התמירה הורה טפי מבגופי.
דבהכאת אחרים איכא מלקות משא״כ כחובל עצמו דאיכא
מ״ד דשרי .ולכ״ע מיהת ליכא אלא איסירא בעלמא .וליכא
למ״ד דלקי טלה .ומיהו יש לצדד בכוונת החינוך אלא
שאכמ״ל בזה .וטכ״ם אין נראה שיהי׳ זה בכלל עשין
הכפולות .ואמנם כדי לתרץ דעת הרמב״ס ז״ל הי׳ נראה
יוחד לומר דס״ל דודאי עיקר קרא לאי בהכי מיירי.
וכמבואר בקרא בהדיא דמיירי בעמן אחר לגמרי .ועי׳
מש״כ הרמב׳ן ז״ל בפי׳ עה׳ת שם ובהשגותיו על סה״נו
(בלאיין הניספין לדעתו לאו שני) ובמש׳כ הר׳ב מגיא.
שם לדעת הרמב״ס דל טיי״ש .וע״כ הא דנפק׳ל מהך
קרא אזהרה למקלל עצמו .היינו רק מ״הירא דקרא.
ודרשא בעלמא היא אע״ג דודאי דרשא גמירה היא מדאירייהא
ולקי עלה .וא״כ הרמב״ם ז״ל לטעמי׳ אזיל שביאר (כשירש
בני) דנל כיו’ב אינו נמנה בכלל מנין תרי״ג טי”ש .אלא
דזה לא יתכן אלא לדעת הרמב״ס והחינוך דקאי כשיטתי'.
אבל להרמב״ן שהשיג טל שירש זה של הרמב׳ס טיי״ש
באריכות  .וכן להבה״ג וסייעתו ורבינו הגאון ז״ל דלא
ס״ל שורש זה של הרמב״ם כלל אכתי תמוה מה ראו על
ככה שלא למנית לאו זה דמקלל עצמו במספר הלאוין.
מאח־ דמשנה ערוכה היא וליח חאן דפליג עלה דטובר בל״ת :

והנה

ספר המצות לרס״ג ז״ל ל״ת מז טח

והגה

בפרק שכיעח העדות (ל״ו ע״א) עלה דחק החס
לטיל המקלל עצמו וחבירו בכולן עיבר בל״ח .
גרסינן בגמרא א״ר ינאי ודברי הכל ,עצמו דכתיב רק
השמר לך ושמור נפשך מאד כדר״א אר״א כל מקים שנאמר
השמר פן ואל אינו אלא ל״ה .וחבירו דכתיב לא תקלל
חרש .וכחבו בחום׳ ד״ה ושמיר נפשך מאד וז״ל תימא
בקללה ד״ה ח״ב ובחיבל עצמו איכא פליגתא (בב״ק צ״א
ט״ב) חבלה נמי חיפיק לי׳ מהאי קרא או מוהשמרי מאד
לנפשותיכם .ועוד חימא דכפרק ארבע מיתות דחיק
לאשכוחי אזהרה למקלל אביו מנשיא וחרש ודיין ליגמר ממקלל
עצמו ע״״ש מה שנדחקו בקושיא השנית .והראשונה הניחו
בחימא .עוד הקשו שם במאי דיליף מקלל מכירו מדכתיב
לא תקלל חרש דבסוניא דפרק ארבע מיתות לא ילפינן לה
אלא כמה הצד מחרש ואביו עיי״ש .וראיתי להחימיס
(סי׳ כ״ז סק״א) שהעלה לחרן כל זה דבאמח הא דחנן
דמקלל עצמו עיבר בל״ת היינו רק משוס דמתניתין אזלא
כמ״ד אין אדם רשאי לחבול בעצמו .אבל למ״ד אדם רשאי
לחבול בעצמו אין ה״נ דשרי נמי לקלל עצמו .והא דקאמר
רבי ינאי דמהניתין דברי הכל .לא אתי לומר דליכא שום
חנא דפליג עלה..אלא לומר דר״ח וחכמים דפליגי התם
ברישא במקלל אביו ואמו אי בעינן שם המיוחד או חייב
אפי׳ באחד מן הכינויס  .הכא במקלל לדברי הכל ח״ב אפי׳
אכיניים .וכדפירש״י שם ע״״ש .ובלא״ה ע״כ מוכרח לומר
כן וכמביאר בפירש״י לעיל .וכמש״כ רש״א שם ע״״ש .
ולפ״ז הא דבפרק ארבע מיחות לא בעי למילף אזהרה
למקלל אביו ממקלל עצמו .אפשר לומר דניחא לי׳ טפי
למינקט ילפיחא מנשיא דיין וחרש דניחא אליבא דנ״ע אפי׳
למ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו .ולדידי׳ גס מקלל עצמו
רשאי משא״כ בסוגיא דשבוטוח דקיימינן אליבא דמ״ד מקלל
עצמו עיבר בל״ת שפיר מיית׳ אזהרת מקלל חבירו מלא
תקלל חרש .ולא הוצרך להביא במה הצד מאביו וחרש.
משום דההס לא הוצרך לזה אלא משוס דמחרש לחוד לא
אתי .כדקאמר החס דאיכא למיפרך מה לחרש שכן חרישמו
גרמה לו עיי״ש .אכל הכא דק״מינן למ״ד דאין אדם רשאי
לחבול בעצמו ומקלל עצמו עובר בלאו לא צריך לזה.
משום דאיכא בלא״ה לימר מקלל עצמו יוכיח עכת״ד ע״״ש:

המפואר

לפי זה דמאי דחנן דמקלל עצמו עובר בל״ת
לאו דברי הכל היא .אלא חליא בפלוגתא
דחנאי דאיפליני אי רשאי אדם לחבול בעצמו .הן אמת
דהדבר קשה לכאורה לומר כן .אם כי כבר ראיתי להר״ב
כנה״ג ז״ל (בספרו דינא דחיי על הסמ״ג לאוין י״ג) שהעלה
נ״כ בדעת הסמ״ג שם דס״ל דרנב״י (בפרק שחי הלחס

צ״ט ע״ב) פליג אדרבי ינאי (בפ״ג דשביעות) דאמר
דהגזמר לך ושמור נפשך אתי לאזהרת לאו למקלל עצמו
ע״״ש כדבריו .ואין לדבריו מקים אס לא ע״פ דרך זה
כמביאר .דהרי ודאי רנב״י לא יפליג אכהס מתגיחין דליכא
מאן דפליג עלה .איברא דראיתי ג״כ להר״ב חק״ל (חיו״ד
ח’ג סי׳ ר״א) דגם הוא כוון מדעתו כמו שהעלה הכנה״ג
בדעת הסמ״ג .אלא שהוסיף בה דברים  .וכחב דלרנב״י
אחי אזהרה למקלל עצמי כמה הצד מקללת אב ודיין ונשיא
וחרש .טל דרך שאמרו בגמרא (כסנהדרין ס״ו ע״א) עיי״ש
וכמש״כ התום' שס .אלא דכבר הרגיש הרב ז״ל שס דהא
ל’כא למיפרך מה להצר השיה שבהן שאתה מוזהר על
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הכאתם  .משא״כ עצמו דאדס רשאי לחבול כעצמו  ,ולזה כתב
די״לדרנב״י ס״לכמ״ד דאין אדם רשאי לחבול כעצמו עיי״ש
בדבריו .דעפ״ז כתב ג״כ ליישב קושיה התום׳ בשביעית
שם ד״ה השחר טיי״ש  .וא״כ היינו’ הך .דעכ״ם נצטרך
לומר דפלוגתא דתנאי היא בהך מילחא  .דלרנב״י לא אתיא
מתניחין דשביעות אלא כמ״ד אין ארס רשאי לחבול בעצמי
אבל למ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו ליכא אזהרה במקלל
עצמו .וא״כ יותר פשוט יברור דרכו של התימיס שהבאתי
שהעלה כן גס אליבא דרכי ינאי .וליח לן לאפישי פלוגתא
בכדי בין רנב״י לרבי ינאי .גס עיקר ילפוחא דמקלל עצמו
מקללה אחרים כמה הצד לא נהירא כלל אפי׳ לגו״ד אין
אדם רשאי לחבול בעצמי .דודא' לכ״ע חמיר טיבא טפי
היזיקא דעכיד לאחריני מהיזיקא דגוסי׳ .וכן מבואר להדיא
בסיגיא דכב״ק שם (צ״א ע״ב) דאפי׳ למ״ד אין אדם רשאי
לחבול בעצמי מ״מ לענין ישיבה בתענית להרע לעצמו ח״לא
טלי׳ שבועה ולהרע לאחרים לא חיילא ע״״ש .ולדעת
הרמב״ם וסייעתו ז״ל גס בהכאה וחבלה ממש חיילא טלי׳
שביעה בהרעת עצמו אפי׳ למ״ד אין אדס רשאי לחביל
בעצמו .יזו היא ג״כ דעת הסמ״ג (לאוין רמ״א) עיי״ש .
וא’כ היכי מצינן למילף קל מחמור להחמיר עליו .ועוד
דכיון דעל מה הצד פרכינן פירכא כל דהוא אע״פ שאין
בו חומרא וקולא .זכדפרכינן החס בסוגיא דסנהדרין מה
להצד השוה שכן משינין .וכמשפירש״י שס עיי״ש .א״כ
איכא למיפרך מה להצר השיה שקהזיקא דאחריני משא״כ
מקלל עצמו דאינו אלא הזיקא דגופו .וע״כ אין לנו בזה
אלא לומר כדרכו של הר״ב התומיס .ומ״מ ודאי הדבר
קשה לחדש בזה פלוגחא דחנאי מה דנשנה במשנתנו סחס.
ובגמרא אין שוס רמז ורמיזא לומר דחנאי היא:
נראה ראי׳ מוכרחת לזה מדאמרינן (ריש פ״ק
דתמורה ד״ג סוע״ב) אר״י משוס ריה״ג כל ל״ח
שבחורה עשה בו מעשה לוקה .לא עשה בי מעשה אינו
לוקה .חין מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם שאע״ם שלא
עשה מעשה ח״ב .ואמרינן טלה מקלל מנ׳ל דלקי .אר״א
א״ר אושעי׳ אמר קרא אס לא השמיר לעשות וגו׳ וכתיב
והפלא את מכוחך וכו' הפלאה זו מלקות וכו׳ .ואימא למוציא
שם שמים לבטלה וכו׳ .אנן הכי קשיא לן .אימא מוציא שם
שמיס לבטלה חסגי לי׳ במלקית .אבל מקלל תכירו כשם
כיון דקעביד חרתי דקמפיק שס שמיס לבטלה וקמצער
לחברי׳ לא חסגי לי׳ במלקות ומשני לא מצית אמרח דכחיב
לא תקלל חרש .אי אמרח בשלמא לקלל אח חבירו אזהרתי׳
מהכא דכחי 3לא תקלל חרש .אלא אי אמרת מיציא ש״ש
לבטלה אזהרחי׳ מהיכא מדכתיב אח ה׳ אלקיך תירא .ההיא
אזהרת עשה היא ט״״ש  .ולכאורה קשה טובא דאכתי מנ״ל
דקרא דיהפלא וגו׳ קאי למקלל חבירו בשם ודילמא לא קאי
אלא למקלל עצמו בשס דלינא תרתי .דהא אינו מצער חב־רי
אלא את עצמו  .אבל מקלל חבירו כשם אכחי לעולם אימא
לך כיון דאית בי׳ תרתי לא סגי לי׳ במלקית .והכא לא
ש״ך לומר אזהרתו מהיכא .דהרי גס מקלל עצמו לאו גמור
יש בי .כמבואר במחניחין (דפרק שבועת העדות שם)
דעובר כל״ח .ואמרינן בגמרא דהיייני מקרא דהשמר לך
ושמור נפשך וגו׳  .וביותר תמיה דהרי מאחר דגם מקלל
עצמי לא' שאין בו מעשה הוא  .וט״כ אינו לוקה אלא מהך
קרא גופי׳ דוהפלא וגו׳ .דמוקמינן לי׳ בין למקלל חבירו
ובין למקלל עצמו .והשתא א״כ תמוה אימא דלא אחי קרא
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אלא למקלל עצמו בלבד .אבל מקלל חבירו דאית בי׳ חרתי דהרמב״ם ז״ל לטעמי' אזיל .עפ’מ שהטלתי לעיל (בעשה
אימא לא הסגי לי׳ במלקות .וטכצ״ל דהך סימא אזלא ראשונה) דכהזכרח שס שמים לבטלה אע״ג דבמזכירו לבדו
אליבא דמ״ד אין אדם רשאי לתכול בעצמו .ולדידי׳ גם כלא צירוף דברים אחרים אין בו אלא עשה כמבואר בריש
צטרא דגיפי׳ אסרה תורה כצטרא דחברי׳ .וא״כ גס במקלל פ״ק דתמורה שם  .מ״מ כשמזכירו בתיך דברים בטלים  .או
עצמו בשם אית כה חרתי .דמצער נפשי׳ וגס מפיק שס בתוך דברים שיש איסור לאחרן הרי זה בכלל אזהרת לאו
שמים לבטלה .ואפי׳ הכי גלי קייא דסגי לי׳ במלקות  .דלא תשא .ולפ״ז יקשה לכאורה במאי דשקלינן וטייינן החס
ומינה דה״ה למקלל חבירו .אלא דלפ״ז יש לתמוה בסוגיא מנ״ל דמקלל תביי־ו בשם לוקה .ותיפוק לי׳ מקרא דלא
דבב״ק (פרק החובל צ״א ט״ב) דשקיל וטרי ודחיק טובא תשא דאיתרבי למלקות מדכתיב בי׳ כי לא ינקה ה׳ וגו׳
לאשכוחי תנא דסבר אין אדם רשאי לחבול בטצמו ע״״ש .כמבואר שם עיי״ש בסיגיא דלעיל .ומיהו הא לק״מ דא״כ
אמאי לא מייתי מדרבי יוסי הגלילי .דאיהו ניהו דאמר הייני נשבע שכבר אשמעינן ריה״ג דלקי .ולמאי איצטדיך
התם הך מילתא דמקלל חבידו בשם לקי .וא״כ לפמש״כ לאשמעינן תו מקללחבירו בשם כיון דנם מקלל לא לקי אלא
ט״כ סבר דאין אדם רשאי לחבול בטצמו .ובפרט לפמש״כ מהך לאו גיפי׳ דלא תשא כנשבע .ועכצ״ל דמאי דנקט
החים׳ בב״ק שם בד״ה אלא תנאי כו׳ דבטי לאשכוחי תנא מקלל בפ״ע היינו לאשמעינן דאע״ג שלא היתרו בו משום
דאמר הכי אליבא דר״ט טיי״ש .וכ״כ שאר ראשוקם שם לאו דלא תשא אלא משים לאו דקללה ג״כ לקי .ולזה
ן
טי׳ באס״ז שם .וא״כ שפיר י׳ל דריה״ג דהו״ל תלמידי׳ פריך שפיר מנ״ל דלקי על לאו זה דקללה אע״ג
דר״ע .כמבואר בזבחים (נ״ז ע״א) ובספרי (פ׳ חיקת שאין בו מעשה .וכמו שביארתי כבר לעיל (בעשה
פיסקא קכ״ד) .וכ״כ התום׳ (בע״ז מ״ה ט״א) בד״ה אמר דאת ה״א תירא) טיי״ש היטב .והשתא א״כ לפ״מ שהטלתי
ר״ט טיי״ש .הוא ניהו תנא דאמר אליבי׳ דר״ע דאין אדם שם בדעת הרמבים דם ׳ל דקרא דהשמר לך ושמיר נפי .ך
רשאי לחביל בטצמו .וע״כ נראה מוכרח מזה דלמ״ד אדם איני לאו מצד עצמו אלא עשה  .והאי דלקי מקלל עצמו
רשאי לחביל בעצמו ה״ה נמי דרשאי לקלל עצמו .ומטחה מהאי קרא אינו אלא משים דאחר דשמענו מהך קרא
א״כ וראי י״ל דריה״ג ס״ל כמ״ד דאדס רשאי לחבול דאסר קרא לקלל עצמו ממילא שיב הו״ל בכלל אזהרת לאי
בעצמו .וממילא מוכרח ע״כ דקרא דוהפלא וגי׳ לא דלא תשא דאיתרבי למלקוח .עי׳ בדברינו שם  .ממילא
מיחוקיס אלא במקלל חבירו בשם .דאילי מקלל טצמו כיין שוב לק״מ מאי דהקשיני לעיל דניקמי קיא דוהפלא וגו׳
דס״ל אדם רשאי לחבול בעצמו שרי לגמרי .וכן נראה למקלל את עצמו אבל מקלל תביר! דאית בי׳ תרתי לא
מוכרח מדקאמר ריה״ג כל ל״ת כו׳ חין מנשבט ומימר מסגי לי׳ במלקות .דהרי במקלל עצמו נהי דאית בי׳
ומקלל חבירו בשם וכו׳ .ותמוה לכאורה אמאי לא נקט אזהרת לאו היינו רק מקרא דלא תשא  .אבל משים א־סיר
נחי מקלל טצמו .וכדנקט נמי במהניחין דסו״ם שבועת קללה מצד עצמו אין בי אלא אזהרת עשה מקרא דהשמי
העדות שם המקלל טצמו וחבירו וכי׳ טיי״ש .ועוד תמוה לך ישמור נפשך לדעת הרמב״ס ז״ל  .וכיון דאנן לא
ביותר אמאי נחית לדיוקא ודייק וקאמר מקלל חבירו בשם  .א״רינן התם אלא מאזהרה דקללה מצד עצמה יכדכתיבנא.
הו״ל למימר סתמא  .המקלל בשם .דממילא הוה ידעינן א״כ ע״כ ליכא לאיקמי קיא דיהפלא במקלל עצמו  .דא״כ
דקאי טל כל מקלל דשייך בי׳ מלקות .בין עצמו ובין חבירו אזהרתי׳ מהיכא .וכדאמרינן לענין מיציא ש״ש לבטלה .
נשיא ודיין וחרם  .וכן קשה בתוספתא (פרק בתרא דמכוח) .ומעתה א״כ להרמב״ם ז״ל לטעמי׳ אתיא מילתא דריה״ג
וכן קשה בסוגיא דירושלמי (פיפ״ג דשביעוח) ט״״ש .אלא אליבא דכ״ע .דאפי׳ למ״ד אין אדם רשאי לחביל בעצמו.
<
ודאי ע״כ מוכרח מזה דלמ״ר אדם רשאי לחבול בעצמו כיון דאזהרה דמקלל עצמו אין לנו אלא מקרא דלא תשא .
הכי נמי רשאי לקלל טצמו .וריה״ג .וכן סתם ברייתא א״כ הו״ל בכלל נשבע דקתני דהיינו הך אזהרה עצמה.
דתוספחא שם ואמוראי דירושלמי (סופ״ג דשבועות) שם ולהכי לא קחני ריה״ג אלא מקלל חבירו בלבד .ולהכי
סברי דאדס רשאי לחבול בעצמי .ולהכי לא נקטי אלא שפיר עשה הרמב״ם שהביא בהלכותיו מילתא דריה״ג
מקלל חבירו בשס בלבד .דבמקלל עצמו ס״ל דאפי׳איסירא כלשונה ממש .וממילא ניחא נמי מה שלא מנה כמספר
ליכא  .ולאו בר מלקות הוא :
הלוקין (בפי״ט מהלכות סנהדרין) אלא מקלל חבירובלבר.
לפ״ז יש לתמוה על הרמב״ם ז״ל (בפרק י״ח משים דמקלל עצמי לא לקי אלא משום עבירת לאו דלא
מהלכות סנהדרין ה״ב .יבריש פ״א מהלכות תשא .יא’כ היינו בכלל נשבע שכבר מנה שש בכלל הלוקין
חמורה) שהביא מימרא דריה״ג כמו שהיא .דמשמע דדוקא דהיינו כך .וכמש״כ הרמב״ם דל בהדיא (סוף הלכות
מקלל חבירו לקי ולא מקלל עצמו .וכן (בפרק י״טמהלכית שביעות) דנשבע לאו דוקא טיי״ש ובמה שביארנו לעיל
סנהדרין) שמנה שם מספר הליקין לא הביא במספרם אלא
(בעשה ראשונה):
מקלל חבירו בשם .כמש״כ שם (בסי׳קל״ר) ט״״ש .וחדלא
דכל זה אינו אלא לדעת הרמב׳ם דל .אבל לכל שאר
מנה גם מקלל טצמו שים בו לאו בפ״ע משמע לכאורה
ראשיניס ז״ל דס־ל דסוגיא דסו״פ שבועת העדית
דס״ל דבמקלל טצמו ליכא מלקות .והשתא הרי כיון היינו כפשטא דמלקות דמקלל עצמו היינו מההיא
דהרמב״ם גיפי׳ פ״ל דק״״ל אין אדם רשאי לחבול בעצמו קרא גופי׳ דהשחר לך ושמור נפשך ומשוס דכל מקים
הו״ל למנוח גס מקלל עצמו ככלל הלוקין .וגס כשהביא שנאמר השמר פו׳א אינו אלא ל״ת .וא״כ גס במקלל עצמו
מימרא דריה״ג הו״ל למיכתב חין מנשבע ומיהר ומקלל עצמו איח בי׳ אזהרת לאו מצד עצמו .א״כ ע״כ מוכרח מסוגיא
או חבירו בשם  .כמש״כ באמת נפיה״ח להרמב״ס (ריש פ״ג דתמירה כחשכ״ל דלמ״ד ארם רשאי לחבול בעצמו גם
דנ כית וסיף פ״ד דשבוטוח) טיי״ש  .וביותר יש לתמוה דהרי לקלל עצמו רשאי .ומילתא דריה״ג אתיא כוותי׳  .וזו
(בפכ״ו מהלכות סנהדרין) פסק הרמב״ם בהדיא דמקלל ראי׳ מוכרחת לדעת החומים שהבאתי .ועוד נראה להביא
עצמו לוקה .ונמלאו דבריו ז״ל סוחרים זא״ז .ימיהו נראה ראי׳ לזה מראמרינן (בפרק ואלו חגלחין י״ז ע״ב .ובפ״ק
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דנדרים ז׳ ע״ב) דמר זיטרא חם־דא כי הוה מתחייב בר צ״ז ע״א) ובשאר רינתי .למד הלכה למעשה מר״א הקפר
בי רב שמחא היה משמיה נפשי' ברישא והדר משטיח בר ברבי .וכן (בפרק הלי טרפות נ״ו ע״ב) אמרינן ריב״ל
בי רב עיי״ש .והייני רר ,ממדה חסידות בעלמא משוס יקרא הו״ל ההיא תרנגולתא שדרי' לקמי׳ דר״א הקפר ברבי
דבר בי רב או כדי שלא יתעצל וישכח להתיר לו כמש״כ ונו׳ ואכשרה עיי״ש .הרי דריב״ל למד חורה מפיו ושאל
הראשונים ז״ל שם עיי״ש .והשתא להסוברין דלענין איסורא ממנו הלכה למעשה .אבל יש מקום בזה לימר כדברי
דאורייתא עובר במקלל אפי׳ בלא שם ובלא כינוי כניאה הב״ח שם  .שכתב דכיין דבפ״ק דשיועות (ח׳ ע״א) משמט
מדברי הטור (בחו’מ סי׳ כ״ז) וכמ״ש בב״ת ובש״ך שם דרבנן הוא דפליגי עלי׳ דר״א הקפר ברבי .הו״ל יחיד
טיי״ש  .וכן מבואר בפירש״י בסיג־א דתמורהישם ובתום׳ ורבים וק־י״ל דהלכה כרבים עיי"ש .ואע״ג דהכא הו״ל
(פרק ואלו מגלחין י״ד ע״ב) בד״ה מהו שינהיג וכו׳  .סתם במתניחין ומחלוקת בברייתא .דלדעח הרבה ראשונים
דלאו דמקלל איכא נמי בלא שס כלל .אלא דלא לקי אלא הלכה כסתם אפי׳ במקום יחיד כנגד רבים .מ״מ י״ל
בשם עיי״ש  .ופ״נ בחנו־ (פ' קדושים כי' רל״א) וכן נראה דהרמ״ה ז״ל לטעמי' אזיל  .דאיהו גופי׳ פ״ל דביחיד
.מדברי הרמב״ם ז״ל (בפיה״מ ריש פ״ג דמכיה) עיי״ש  .כנגד רבים לא אמרינן הלכה כסתם .כמבואר להדיא בחי׳
וכבר כתבתי לעיל (בעשה ראשינה) שכן נראה דעת רבינו ופסקי הרמ״ה לבב״ב(פרק המוכר את הספינה ם,׳ מ״ז)
הגאון ז״ל עיי״ש .וכבר הקשיתי שם דלפ״ז יש לתמוה דמשים שכתב וז״ל ואע״ג דקיי״ל סתם מתניתין ומחליקת דברייתא
מדת חסידות בעלמא היכי עבר מר זיטרא חסידא על לאו הלכה כסתם חהניחין הני מיל' היכא דלא אוקימנא
דמקלל עצמו .דהרי שמתא הו״ל בכלל מקלל .נמש״כ • למתניתין גופא כיחידאה דאיכא למימר דלא תני לה
החום' (בפרק ואלו מגלחין שם) .וכ״כ בתשו׳ מהר״סמיק יחידאה .דאע״ג דק״מא אליבא דיחידאה איכא למימר
(סי' ל״ח) וכ״כ בריטב״א (שבועות ל״ו ע״א) עיי״ש .עיי״ש דכיון דסתס לן הנא כמתי' ש״מ איכא רבנן בתראי דס״ל
שהארכתי בזה והנחתי בצ״ע  .אבל נראה כעת רמזה יש ..ביוה׳' ואליבא דרבים היא .אבל היכא דפשיטא לן דיחידאה
להביא ראי׳ דלמ״ד אדם רשאי לחביל בעצמו הכי נמי קתני לה לית הילכתא רווחי׳ .דירויד ורבים הלנה כרבים
רשאי לקלל עצמו אפי' בשם .וא״כ י״ל דמר זוט־א עכ״ל עיי״ש .נן הי׳ נראה לכאורה .אבל באמת הא
חסידא הכי ס״ל  .ושפיר עביד דשמיח נפשי׳ משום מדת לייחא  .דדברי הרמ״ה שם אינם אלא היכא דאמר בגמרא
חסידות בעלמא :
בהדיא מתניתין יחידאה היא .ונההיא דבב״ב שם (ע״ט
ן אפשר להביא מזה ראי׳ לדעת הרמ״ה ז״ל שהביאו ע״ב) דקאי עלה הרמ״ה שם .דאמרינן אמר רבא מתניתין
בעוד חו״מ (סי׳ ה’כ כעי׳ כ״א) דפסק להלכה "תיראה היא וני׳ עיי״ש .ועל זהי שכתב הרמ״ה ז״ל דניון
כמ״ד אדם רשאי להכיל בעצמי  .דכיון דמר זוטרא חסידא' ,דבהדיא קאמר רבא מתני׳ יחידאה היא  .דהיינו רבי נתן
עבד בה עובדא ודאי איח לן למימר דמעשה רב  .ובפרטי ש״מ דפשיטא לי׳ לרבא דליכא תי מאן דסבי־ כרבי נתן
דסתמא דגמרא (בפ״ק דנדריס) שם מייתי כייעתא מינה  .וכן בהכי .ובזה הוא דס״ל להרנו״ה דלית הילכתא כההיא
בפרק ואלו מגלחיןמ״חי לה כסתמא עיי״ש .וראיתי למר; בב״י סתמא אלא כרבנן דפליגי עלי׳ דר״נ .אבל היכא דלא
שס נדחק הרב׳ למצוא טעם ומקור לפסקי של הי־מ״ה ז״ל בזה .אמרינן בהדיא בגמרא דמהניהין יחידאה היא .אע״ג דלא
וכתב שם ז״ל נראה שטעמי מדאמרינן טלה (בגמרא בב״ק צ״א' אשכחן בהדיא מאן דקאמר הכי אלא יחידאה .אית לן
ע״ב) ואין אדם רשאי לחבול בעצמו והתניה יכול נשבע להרע
'למימר דמסתמא כיון דסתם לן רבי במשנתנו כוותי׳ ש״מ
לעצמו וכו׳ .ומסיק אלא תנאי היא דחניא א״ר אלעזד הקפר דהיה ידיע לי׳ לרבי נמה תנאי אחריני דקיימי נמי
ברבי מה ח״ל וכפר עליו וגי׳ אלא שציער עצמו וכו׳  .בשיטתי׳ .ולאו יחידאה היא .ופשוט דזו היא כוונת הרמ״ה
משמע לי' להרמ״ה דבשום דיכחא ליח הילכהא כר״א ז״ל שם .וא״כ כאן דלא קאמרינן דמהניחין יחידאה היא
הקפר עכ״ל עיי״ש .ולענ״ד מלבד שאין דבריו ז״ל מספיקים אלא דלא אשכח; מאן דקאמר הכי בהדיא אלא ר״א הקפר
כלל לחדש דבי• כזה לדעת ה־מ״ה ז״ל בלא שוס מקיר .ברבי גס להדמיה אית לן למימר דהלכה כסתם  .אלא
עיקר דבריו חמיהיס אצלי .חדא דהרי להתיס' ושאר דקצת יש לצדד בזה לפי מה שנראה מלשין כרמ״ה ז״ל
ראשונים שכתבו שם דמאי דקאמר תנאי הוא היינו אליבא שכתב וז״ל דביון דסתס לן הנא כוותי' ש״מ אינא רבנן
דר״ע ט״״ש .וא’כ הרי סתם ל; הנא במשנתנו כר״א בתראי דס׳ל כויתי' ואליבא דרבים היא וכו׳ טכ״ל.
הקפר ברבי .דבמחניתין קחני אליבא דר״ע דאין אדם משמע דהיינו דיקא בחד מהנך תנאי קמאי דהוו מקמי
רשאי לחבול בעצמו .ואנן קיי״ל סתם במהניתין ומחלוקת רבי .דבזה הוא דהיכא למימר דאע״ג דרבנן דבההוא
בברייתא הלכה כסתם .ועוד דאפי׳ תימא דאין הלכה דרא הוו פליגי עלי׳ דההוא תנא מ״מ רבנן בתראי דבתר
כר״א הקפר ברבי בשים דוכתא .מ״מ כיון דהכא אליבא ההוא דיא הוו קיימי בשיטתי׳ דהיוא תנא ילאו יחידאה
דר״ע קאמר לה ולא מסברא דנפשי׳ .מנ״ל לפסיל עדותו הוא .חבל ר״א הקפר ברבי דהוה בימי רבי .ורבי׳ דריב״ל
ולומר שאין האמת כדבריו .ובפרט שלא בא להקל אלא הוה .וכן בפרק כיסיי הדם (פ״ר ע״ב) מבואר שהי׳
להחמיר .ובעיקר הדבר תמיהני היפי אפשר לחדש כהך בימי רבי ח״א1 .כ’כ הרשב״ץ ז״ל (במגן אבות פ״ד
כללא לומר דבשוס דוכתא אין הלכה כר״א הקפד ברבי  .דאבות) דר׳יא הקפרברביהי׳ תכירו של רבי יזייא עיי״ש.
והרי בהדיא אמרינן (בע״ז פ״ג מ״ג ע״א) א״ר יהושע וכיון דרבנן דההזא דרא הוו פליגי עלי׳ א״כ קיס לן
בן לוי פעם אחת הייתי מהלך אחר ר״א הקפר ברבי דכד סתיס רב־ למתני׳ לא הוה חאן דקאי בשיטתי׳ .וא״כ
בדרך וכו׳ ומצא עכו״ם קטן ולא אמר לו כלום מצא אע״ג דלא אמרינן בגמרא בהדיא דמתגיתין יחידיה היא .
עכו״ס גדול וא״ל בטלה וכי׳ ש״מ תלת וכו׳ עיי״ש .הרי מ״מ פשיטא לן דיחידאה קתני לה ואית לן למימל לפי
דרינ״ל דלדעח הגאונים וסייעתם ז״ל הלכה כמותו בכל דברי הרמ״ה דלית הילכתא כההיא סתמא .מיהו אין זה
מקום .ואפי׳ לגבי רבי יוחנן .כמש״כ הראש שם (בחולי! בדור אצלי .דנראת דרבנן בתראי דכתב הרמ״ה לא רצה
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לומר רבנן דדרא בחרא .אלא רבנן דבתר פליגחי־הו.
דבשעתא דאיהשל הך דיכא בבי מדרשא לא הוה מאן
דקאמר הבי אלא ההוא הנא .אבל בתר הפי אפשר רקמו
להו גס כמה תנאי אחריני כוותי׳ .ולהכי התם תנא דמתני׳
כווהי׳ .והילכך כל כמה דלא אמרינן בהדיא בגמרא
מחניהין יחיראה היא אית ל! למימר הלכה כסתם :

אלא

דבלא׳ה דברי הב״ח תמוהים אללי .דלא ידענא
היכן מלא הכ׳ח בסוגיא דשבועות שוס משמעות
דרבנן הוא דפליגי עלי׳ דר״א הקפר ברבי; דהא לא
אמרינן ההם אלא ולר״א הקפר דאמר נזיר חועא הוא
מאי איכא למימר .כלומר לדידי׳ הקשה מאי דאקשינן
טלי׳ דרבי יהודה אימא נזיר טמא דחלק דמייתי חירים
ובני יונה קאי טלי' קרא דמטימאוח ולא כל טומאות.
מההיא
ולא טל טומאת מקדש וקדשיו .ומנ״ל למידרש
קרא דאין השטיר מכפר אלא טל טימאה מי״ק .ומשני
נ״א הקפר סבר לה כר״ש דאמר ממקומו הוא מוכרע.
כלומר ור״י לא ם״ל כר״א הקפר דנזיר חוטא הוא  .והילכך
אימטיט לי' נזיר טמא מדכתיב לכל חטאתם ולא לכל
טימאתם  .וע״כ לא קאי קרא דמטימאוח ב״י דכחיב בכפרת
השעיר אלא בטומאת מי״ק עיי״ש בסיגיא .וא״כ אין לנו
מההיא סוגיא משמעות אלא לומר דרבי יהודה פליג טלי׳
דר׳א הקפר .אבל רבנן מאן דכר שמייהו התם .ובלא״ה
מבואר בהדיא (בפיק דנדרים ד״י ע״א) דרבי יהודה
נפליג עלי׳ דר״א הקפר עיי״ש  .אבל ר״ש ס״ל כר״א הקשר
כמבואר שם ובפ״ב דמועה (ט׳י ע״א) עיי״ש .ובירושלמי
(פ״א דנדריס סוף ה״א וסיף פ״א דנזיר) אפליגו בהדיא
בהכי בברייתא ר׳י ור״ש עיי״ש .אבל רבנן לא אשכחן
בשום דוכתא דליפליגו עלי׳ דר׳א הקפר בהכי .ועוד
דבספרי (פרשת נשא פיסקא ל') קתני מילתא דר״א הקפר
בשס ת״ק סתם .ימאן דפליג עצי׳ קחני לי׳ בלשון יחיד
דהיינו רבי ישמעאל ט״״ש .הרי דלה־ תנא דכפרי רבנן
קיימי כר׳א הקפ־ ומאן דפליג עלי׳ יחידאה הוא .ועי'
גס במדרש רבה (פ׳ נשא פ׳י) 'דגם שם רבי ישמעאל
הוא דפליג טלי׳ דר׳א הקפד עיי"ש .ועי' נזיר (י׳ט ע״א)
דמוקמינן לרבי ישמעאל כר׳א הקפל יסיי״ש .ואולי ט״ס
הוא בספרי ומ״ר כס .וצ׳ל רבי יהודה במקום רבי
ישמעאל .יאכמ״ל בזה .ויותר הו״ל להב״ח להוכיח מסיגיא
דפ״ק דנדריס שם דקאמרינן אמר אביי שמעון הצדיק ור״ש
ור״א הקפר כילן שיטה אחה הן דנזיר חיטא וכו׳ טיי״ש.
והרי ידוע דעת הגאונים ז״ל דבכל כיחב קיי״ל דאין הלכה
כשיטה .דמשמע דהנך תנאי הוא דס׳ל הכי ורבים פליגי
טלייהו .והחל כיחיד לגבי רבים  .וכמש׳כ הר״ן ז״ל ישאר
ראשונים (בפ׳ק דסיכה) ושאר דוכחי טיי״ש .אלא דגם
בזה מלבד דאינו מוכרח  .וכמש׳כ בלח״מ (ריש פ״ג מהלכות
דעוה) .ובפרט בחשו' הרשב׳א (ח״ת כי' הל"א) ע״׳ש.
בלא׳ה הדבר פשוט דאפי' למאן דפליג עלי׳ דר״א הקפר
וש׳ל דנז־ר טהור לאו חיטא הוא .מ’מ אכהי אין שים
הכרח לומר דפליג עלי׳ נחי בעיקר מילחא לומד דמיהר לאדם
לצער עצמו בלערא בעלמא כיון לחביל בעצמו .די׳ל
דוקא דרך קבלת נזירות או ישיבת העניה כחל דשרי .
אבל צערא דגיפא בעלמא מודי לי׳ דאכור .והסברא פשיטה
לחלק .וכמבואר ג’כ בסוגיא דבב׳ק (פרק החובל שם)
עיי״ש .ולכן גם דברי הב״ח אינם מספיקים כלל לפרש
הסתום בדברי הרמ״ה חל .שוב ראיתי להר״ב כנה׳ג

(בהגהות ב״י איה ט׳) שגם הוא הרגיש בקושיא זו האחרונה
על הב״ח .ולזה דחה דבריו עיי״ש .ועוד ראיתי שם
שכנראה הי׳ לפניו הנוסיזא בדברי הב״י שם כן .ומשמע
לי׳ להרמ״ה משום דוכתא דלית הילכתא כר״א הקפר וכו׳
עיי״ש .וכנראה שכן הוא בדפוס ישן שהי׳ לפניו .אבל
בדפוס שלפני כתוב כמשכ׳ל .ובודאי דיותר נכונה נוסחה
הכנה״ג .דעפ״ז לא יהיו דברי מרן הב״י תמוהים כ״כ .
אלא דצפ״ז הניח הב״י דברי הריחה בלא פתרון כלל.
אבל לפי מה שביארנו יש לו להריחה חל מקור נאמן למה
שפסק כמ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו :

וראיתי

שכתב דטעם הרמ״ה הוא
ל
מכת ברייתא דיכייל נשבע להרע לעצמו ולא
הרע שיהא פטור וכו׳ .דמייתי לה בפרק החובל שם .
והך להרע לעצמו מוקמינן ההם למסקנא דומיא דהרעח
אחרים  .בלחבול בעצמו .וכחל דאדם רשאי לחבול בעצמו.
ולהכי חיילא שבועה טלי׳ .דהחל רשות עיי"ש  .וכיון
דהך ברייתא כחל דאדס רשאי לחבול כעצמו הכי נקטינן
עכת״ד הכנה״ג עיי״ש  .ולא ידענא מאי אולמא דה־ ברייתא
יותר ממתניתין  .לא יהא אלא כסתם בברייתא ומחלוקת
במתניתין דקיי״ל דאין הלכה כסתם .כדאמרינן ביבמית
(פרק החולץ מ״ב ע״ב) עיי״ש  .וכ״ש כאן דליכא במתניהין
שום פלוגתא בהכי כלל .אמנם באמה כבר ביאר הריחה
חל גופי׳ טעמי .דדברי הרמ״ה אלו הביאם בשיטה
מקובצת בסוגיא דב״ק שם ממקי־ן .וז״ל שם רב חסרא
כי הוה מסגי ביני קולי הוה מדלי מאני' וכו'  .שמעינן
מינה דאדם רשאי לחבול בעצמו ואינו רשאי לאבד ממונו .
וק״׳ל  ,כרב חסדא דבתרא הוא .הרמ״ה חל בפריטיו
עכ*ל הש״ח שם .עיי׳ש .וקאי עלה דאמרינן התם רב
חסדא כי הוה מסגי ביני היזמי והגא מדלי להו למאני
אמר זה מעלה ארוכה חה אינו מעלה ארוכה עיי״ש .
ומדלא חייש ר״ח למה שנפצעו רגליו בהיזמי והגה .
הוכיח הריחה חל דכחל לריח כמ״ד אדם רשאי לחבול
בעצמו .איברא דדברי הרמ״ה חל צ*ע אצלי .דלכאורה
אין מזה שום הכרח לפסוק כן .דנראה דרב חסדא לטעמי׳
אזיל .דאמרינן בשבת (פרק תולין ק״מ ע׳ב) רחר חסדא
האי מאן דאפשר לי׳ למיכל נהמא דשערי ואכל דחיטי
קעבר משום בל השתית .הרי דס׳י׳ל דבל תשתית דממונו
תמיר מגופי׳ .אבל לפי מאי דמסקינן ההם ולאו מילתא
היא בל השחית דגופא עדיף עיי׳ש .ממילא אידחי נמי
הך דריח דהכא .משוס דאסור לאדם לצער עצמו אפי׳
משום הפסד ממונו משים דבל השהית דגופא עדיף
מממונו .ונחש כשאין בדבר הפסד ממון .הן אמת דראיתי
בדקים שם שהביא נוהחא אחרת של שים כת״י דלא
גרסינן שם ילאו יוילתא היא וכו׳' .הביא שם שכן
משמע מדברי המאירי בחי' שבת שם דלא הי׳ זה
בגירסא שלפניי עיי׳ש .ובאמת שכן נראה מדברי המאיר•
שם מדהביא עובדא דרב חסדא להלכה עיי׳ש .אלא
שראיתי להמאירי חל גופי׳ לעיל (בפרק מפגין קכ״ט
ע״א) שהביא ההיא דאחרו שם לרבה צלחו לי׳ שרשיפא.
א׳ל אבי׳ והא קעבר מר משוס בל תשחית .א׳ל בל השחית
דגופאי עדיף לי׳ מיי״ש .והביאה במאירי שם להלכה כרבה
דבל השחית דגופא עדיף עיי״ש1 .א״כ היכי פסק כאן כרב
חסדה דהו״ל תרתי דסהרי אהדדי .וע״כ ל׳ל דס״ל לפי גירסתו
דכה א דרב חסדא לינא בל השהית דגופא כולי האי אס

אוכל

ספר המצות לרפת ז״י ל״ת מז מח
אוכל נהמא דשטרי .וא’כ עכ״פ נסתלקה ראייתו של הרמ״ה
דל לפסוק כרב חסדא משוס דבחרא הוא .דהא רבה דהוה
ביומי דר״ח קאמר דבל תשחית דגיפא עדיף .הרי דאפי׳
במקיס השתתת ממון ס״ל דטיבר בבל תשחית דגופא .וא״ב
כ״ש דאסור לחבול בעצמו בכדי שלה במקיס הפחתת ממון.
ומבואר דס״ל דהלכה כמ״ד אין אדם רשאי לחבול
בעצמו .מיהו אפשר לימד קצת עפ״מ דיש לדקדק בלישנא
דרבה דא״ל לאב״ ב; השחית דגופאי עדיף לי .ולכאורה
הרי דין זה כולל לכל אדם והו״ל לומר בדרך כלל בל
השחית דגופא עדיף .כלישנא דצמרא (בפרק חולין) לפי
טירסא שלפנינו .ואמתי דייק רבה לומר כן רק על עצמו.
ב״ת דגיפאי עדיף לי .דמשמע לו דוקא ולא לאחר .ולכן
נראה דאביי הוה ס״ל דנהי דודאי צריך למהר להמס למאן
דמקיז כדי למניע ממנו צערא רצופי' .מ״מ אין סכנת
בדבר אס ימתין מעט עד אשר ימצאי לו עצים להסקה.
ולהכי פריך והא קעבר מר משום בל תשחית .ולזה השיב
לו רבה ודאי שכן היא אצל רוב בני אדם .אבל בל תפחית
מנופאי עדיף לי .משוס דידענא בנפשאי דאפי׳ בשהוי מעט
אני מסתכן .ואין לך דבר שעומד בפני פיקיח נפש .יבזה
מחיר־ קישיח המהרש״א בח״א טל הרי״ף והרא׳ש לפי
גירסחס פייש״ה ואין להאריך .ולפ״ז אדרבה
דלא אמרינן בל השחית דגופא עדיף ורשאי אדס לחבול
בעצמו .ונראה להביא ראי׳ להרמ״ה ז׳יל מדאמרינן ביומא
(פרק הוציאו לו נ׳ג ע״א) רבא כר הוה מיפער מיני' דר״י
הוה אזיל לאחורי' עד דמנגפן כרעי׳ ומחווסן אסקיפהא
דר״י דמא .א״ל לר״י הכי טביד רבא  .ח״ל יהא רעוא
קתרוס רירך אכולה כרכא עיי״ש .והדבר קשה כיון דאי;
אדס רשאי לחבול עצמו מי התיר לו לרבא לחבול בעצמו
אשים כבוד רבו .והרי אין פוס איסור נדחה מפני כביד
אב ורב .אפי׳ מציה דרבנן .כמש*כ הרמב״ם (בפ״ו מהלכות
ממריס הלכה י״ב) .ואפי׳ כשצוהו לטבור .וכ״ש כאן שלא
ציוהו כלל .ורק לכבודי עבד הכי .ומלישנא דצמרא דקאמר
כד הוה מיפטר מיני' דר״י הוה אזיל וכו' משמע שהי' רגיל
לעשות כך הדיר .וגם רב יוסף שבחוהו וברך אוהו בשביל
זה .אלא ודאי משמע דס״ל לרבא ורב יוסף דהלכה כמ״ד
אדם רשאי לחבול בעצמו .ולתרץ דעת הסוברין דהלנה
כת״ד אין אדס רשאי לחבול בעצמו לא יתכן אלא בדוחק.
גס הראי' שהביא הרמ״ה ז׳ל חדרב חסדא בב״ק שם.יש
להביאה ביתר שאת מפ״ג דהעניח (כ״ג ע״ב) דפבח־הו
רבנן לאבא חלקי׳ בר ברי׳ דמיני המעגל דכי הוה מעי
להיזמי והיגי דלינהו למאני׳ דאמר זה מעלה ארוכה וזה
אינו מעלה ארוכה טיי׳ש .והיינו ממש כדרב חכדא
דהחס .ומשמע ודאי דסהמא דחלמודא ההם ס״ל דהכי
הילכחא :

מד
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רשאי לחבול בעצמו היינו אפי׳ לצורך .וכ״כ הרשב״א שס
עיי״ש .וא״כ היכי מייתי רב מתנא ראי׳ מקרא דואהבת
לרעך כמוך  .הרי אדרבה משס ראי׳ איפכא דהרי גס
בעצמו אסור לחבול אפי׳ הוא לצורך .אלא ודאי ע״ש צ״ל
דלרב מתנא קיי״ל כמ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו .יליכא
איסורא בדבר .והילכך שפיר מייתי ראי׳ דעכ״פ כשיש לו
לאביו צירך בדבר מותר אפי׳ לאביו .מיהו יש מקים לדחות
ראי׳ זו ואין להאריך:
נראה ראי׳ להרמ״ה ו״ל מדחנן (םו״פ החובל

צ׳יב ע״א) האומר סמא את עיני קטע את.ידי
שבר את דגלי חייב ע״מ לפעור חייב .קרע את כסותי
שבר את כדי חייב .ט״ע לפט!,־ פעור .ואמרינן עלה
בגמרא שס (לקמן צ״ג ט״א) א״ל ר״א ב״ח לרבא מ״ש רישא
ומ״ש סיפא  .א"ל רישא וכו׳ עיי״ש דשקלי וערו טובא
לפלוני בין רישא לסיפא בכמה אנפי .יקשה טובא דלכאורה
בפשיעות ניחא דלא דמיא רישא לסיפא ולא ראי זה כראי
זה .דבדישא כיון דאין אדס רשאי לחביל בעצמו ואין לאדם
רשות טל גופו לענין חבלה .כמו על גופן של אחריס .
ולאו כל כמיני׳ לימן לאח־ רשות להכיתו ולפצעו מאי דהיא
גופי' לית לי׳ רשות לעשותו .ואי; בידו אלא למחול לו דמי
הנזק שיתחייב לו המזיק אחר שיזיקנו בקטיעת ידו ובשבירת
רגלו וכיו״ב  .והו״ל מחילה בדבר שלא בא לעילם דלא
מהני .וכמש״כ הר״ן בתש!' .הביאה מרן הב״י (ח!״מ סי׳
ר’ט) ובשו״ע (שס סעי' ד׳) בהג״ה עיי״ש  .משא״כ בסיפא
בקרע אה כסות־ שבר את כדי .כיון דשלו הס וברשותו
נינהו .מכיון דא״ל ע״מ לפעור הו״ל כנותן לו כסותו וכליו
מעכשיו במתנה לעשות בהס כרצונו .ולכך פעור .ואין
לומר דגס ברישא נהי דהו"ל מחילה בדבר שלא בא לעולם .
גי״מ כיין דקיי״ל כרב נחמן דאמר (בפיק איזה נשך ס״ו
ע״ב) במוכר פירות דקל לחבירו דאט״ג דאף משבאו לעולם
יכול לחזור בי .מ׳'מ אי הפס ישמיע ואכיל לא מפקינן
מיני׳ משום דמחילה בעטיה הויא מחילה עיי"ש וא״כ הכא
נמי כיון דהמזיק הפיס ועומד בתשלומי הנזק שבידו הילכך
לא מפקינן מיני׳ .ולהכי אי מצד זה אתינן עלה הו״ל למימר
דפעור .דזה ליתא דעד כחן לא אמרינן ההם דאי תפס
לא מפקינן מיני׳ .אלא ד!קת כשתפס אחר שכבר בא לעולם
ובא לרשות המקנה .דבזה הוא דשייך לדון בו מטעם
מחינה .כיון שלא חזר בו מקמי דשמע ואכל .אבל כשה■׳
הדבר תפוס ועומד ביד המקבל מעיקרא .ומעילם לא בא
עדיין לרשותו של המקנה או המוחל .פשיעא שאין כזה
כלל דין מחילה מכת תפיסתי .וכן מביאר מתשובת הר״ן
שס גופי׳ (בתשובות הר״ן כי׳ כ״ג) דגם נידון שלו הוא
בשכבר המקבל הוא תפוס ועומד מעיקרא במה שמחוללו.
ואפי׳ הכי כתב דלא מהני המחילה משוס דבר שאיני בעילם.
נראה להביא ראי׳ להרמ״הז״ל מדאמרינן (ריש פרק וכיו״ב הוא בתשובות הריב״ש (סי' ה״ד) עיי״ש היטב.
הנחנקין) איבעיא להו בן מהו שיקיז דס גרביו .רב וכן מהבאר מדברי הריטב״א ותום׳ הרח״ש והר״ן (ריש
מהנא אמר ואהבת לרעך כמוך .ופירש" ,וז״ל לא הוזהרו פרק נערה שנתפתתה מ״א ע״ב) .דהנן החם עמדה בדין
ישראל מלטשות לחבריהם אלא דבר שאינו חפן לעשות לעצמו עד שלא מת האב הרי הן של אב כו׳ .לא הספיקה לעמיד
פכ’ל טיי״ש .וקשה לכאורה לפמש״כ התום׳ (נסיגיא דב״ק בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה ורי׳ .לא הספיקה
שה) בד׳יה אלא האי הנא וכו׳ וז״ל ואיר” דאין מבית לעמוד בדין עד שבגרה הרי הן של עצמה עיי׳ש וכתבו ז־ל
לאי׳ אלא שאסור לחבול אפי׳ לצירך .כגין אשה שטפחה מם דאע״ג דמשמע ודאי דאמכיתה נחי קאי .ובמפוחהכיון
טל ראשה  .וכן ההיא דאך אה דמכס לנפשותיכם שהרג דלעצמה הרי מחלה  .דהא מדעתה עבד  .וכדאמרינן בגמרא
ית עצמו נשכיל שוס דבר שייא .וכן מקרע טל המת ,זרו שם  .מ״ח כיון דנשעח מחילה אכתי האב קייס ונערה
לצורך מכ״ל עיי״ש  .וא״כ מבואר מזה דלמ״ד אין אדם כיתה דהוה שייך לאב לא מהניא מחילתה עיי״ש .והרי
מתם

צלך

ספר המצות לרס״ג ז״ל ל״ת מז מדז
התם אח*כ משמת האב או משבגרה זכחה היא בקנסה .
וא״כ אמאי לא מהני מחילתה דמעיקרא בשעת ביאה  .יע״כ
צ״ל דהיינו משוס דהו״ל מחילה בדבר שלא בא לעולם.
דאז אכחי לא זכתה היא בקנסה אלא דאב הוה  .והו״ל כמו
מה שאירש מאבא מכור לך דלא מהני לדידן דקיי׳ל אין
אדם מקנה דבר שלא בא לעולם .אע״ג דהקנס הוא בידו
של המפתה ובשמיני ואכל לא מפקינן מיני׳ .ועכצ״ל
כדכתיבנא .דכיון שלא תפס מידה אחר שבא לרשותה אלא
הי' תפוס בו מעיקרא לא מהני תפיסתו כלום .וכן מוכרח
מדברי הירושלמי (סו״פ אלו נערות) שהביאו הראשונים ז״ל
(בכתובות שם מ׳ ע״א) דאיכא מ״ד דלא מהני מחילה
לקנם קידם שעמד בדין .משים דהו״ל מחילה בדבר שאינו
ברשותו .דכל זמן שלא עמדה בדין אפתי לא זכתה בו
עיי״ש .הרי דאע״ג שהוא בידו לא אמרינן דהו״ל כשמע
ואכל .וע’כ היינו מעעם שביארנו כיון שתפוס בו ועומד
מעיקרא לא שייך בי' טעמא דמחילה דהשתא .וכ״ש לדעת
הפוסקים דבעינן דוקא דשמיט ואכל מדעת המוכר וזה
פשוט .וכבר ראיתי להר״י ששון ז״ל בספרו בני יעקב על
העיטור (מאמר ב׳ דף ע״ח ע״ג) שכתב סברא זו .והביא
שכ״כ נס אחד מנדולי האחרונים .אלא דמה שנמנם שס
עפ״ז בדברי הר״ן בחשו' שם .דברי תימא הס לדעתי.
דאדרבה נם מדברי הר״ן ז״ל שם מיכרח כן כמשכ״ל.
כמבואר להמע־ין שם ואין להאר ך .ועכ״פ עיקר סברא זו
ודאי פשוטה ומיכרחת כדכהיבנא .וא’כ ודאי סוגיא דב״ק
שם תמוה מאי פריך מ״ש רישא ומ״ש סיפא .הרי ודאי
שני ושני .דרישא כיון דלאו כל כמיני׳ לימן לו נופו לעשות
בו כרצונו מעכשיו .כיון דהוא נופי׳ לית לי׳ רשות על
גופו לענין חבלה .משום הכי לא שייכא מחילה אלא על
התשלומין שיתחייב לו אחר החבלה .והו״ל מחילה בדבר
שלא בא לעולם .משא״כ בסיפא דיש לו רשות על בנדיו
וכליו .והו״ל כנותנם מעכשיו לעשיח בהם כרצוני .וכיו״ב
כתב הריטב״א (בר״פ נערה שנתפתתה) דאע״ג דקיי״ל
כמ״ד בירושלמי דמפוחה כשקנסה לעצמה לית לה קנס משום
דמחלה .אע״פ שאינה זוכה בקנס ׳אלא משעת העמדה בדין
והו״ל כמחילה בדבר שלא בא לעולם .מ״מ כיון דבשעה
שנבעלה לא הויא ברשות האב יניפה שלה היא  .הו״ל
כניתנת לו ניפה לעשות בו כרצונו והרי זה כאומר לחבירו
קרע שיראי! שלי והפטר .ואין זה דבר שלא בא לעולם.
דנופה מתלה לו .והרי איתי׳ ברשותה .משא״כ כשהי׳ אבי׳
קיים בשעה שנבעלה  .ולא הספיק לעמוד בדי! עד שמת או
עד שבנרה .אע'נ דטכשיו קנסה שלה .מ״מ לא מהניא
מחילתה דמעיקרא בשעת בעילה .משום דהו״ל מחילה
בדבר שלא בא לעולם  .דכא[ כיו; דבשעת ביאה לא הי׳
נופה שלה אלא ברשות האב  .והו״ל כאומר קרע שיראין
של חבירי .ואין בידה אלא למחול הקנס .שוב הו״ל דבר
שלא בא לעולם כיון דאינה זוכה בקנס אלא לאחר העמדה
בדין עי״ש בדבריו ובמש״כ שם ג״כ לעיל (שם מ׳ ע״א).
יכיו״ב כתב הר״ן שם עייש״ה .וכ״כ בתום׳ הרא״ש שם
בקיציר עיי״ש .והכא נמי דמי ממש לההיא דהחס .דברישא
גופו לאו ברשותו הוא לטנין חבלה ולא מצי למחול נופו
לחבלה לשבר רגלי ולקטע אח ידו ולסמא עינו’ .לא שייך
מחילה אלא בתשלומי נזקי שיתחייב לו אח״כ והו״ל דבר
שלא בא לעילם .ומצי הזר ותבע מיני' דמי נזקי .משא׳'כ
בסיפא דכסותו וכליו ברשותו הן הרי מחל לו כפיתו וכליו

לעשית בהם כרצונו ודבר שבא לעולם הוא .ולכך פטור
כשאמר לו ע״מ לפטור .ואין כאן שום קושיא רישא לסיפא:

ולכאורה

הי׳ נראה לפי הנירסא שברא״ש שם דנריס
א״ל ריב״ח לרב מ״ש רישא וכו׳ עיי״ש .
וכיון דלפי נירסא זו הקושיא היא לרב .א״כ י״ל דרג
לטעמי׳ אזיל דס״ל להלכה דאדם מקנה דבר שלא בא לעולם.
כדאמרינן ביבמות (צ״נ ע״א)1 .א״כ הוא הדין לטנין
מחילה .ולהכי לא בעי לאוקמי מחניתין אליבא דמ״ד אין
אדם מקנה דשלב״ל .דהו״ל שלא כהילכחא אליבי׳ .אבל
זה ליתא דמלבד דאכתי לאינך אמוראי דשקלי וטרו בהך
קושיא התם מאי איכא למימר .ובפרט לרבי יוחנן דאיהז
בהדי' ס״ל (בפ״ב דקידושין פ״ב ע״א) ושאר דוכתי דאין
אדם מקנה דבר שלב״ל עיי"ש  .וכן רבי אושעי׳ .־ דטרח
לשנויי החם רישא משוס פנס משפחה .ס״ל בסוגיא דקידושין
שם דאי! אדם מקנה דשלב״ל עיי״ש .בלא״ה כל הראשונים
גיסי ההם רבא ולא רב .וגס בדברי הרא״ש שם נראה
דט״ס הוא .ול״ל רבא כדאיתא ברי״ף שס .וא״כ הקושיא
במקימה עומדת לכולהו אמוראי דהחס מאי קשיא להו .
ואע״ג דרבא דמשני התם לפי שאין אדם מוחל על
ראשי איברים שלו .וכן ר״ש ור״א דמשנו משוס פנם
משפחה  .הוכרחו לכך מדחניא הכני פצעני ט״מ לפטור
פטור עיי״ש .מ״מ הא גופא קשיא מאי ראי׳ מההיא
ברייתא .ודילמא באמת אין שוס חילוק בין ראשי איברים
לשאר הכאות ופצעות ומחניתין לאי דוקא נקט עין ויד
ורגל .והכי נמי משמע מילא מפליג ומתני נדידה גופא
בין ראשי איברים לשאר מכוח ופצעים .אלא דמחניהין
התמה כמ״ד אין אדם רשאי לחבול בעצמו והו״ל מחילה
בדבר שלב״ל דלא מהני ולכך חייב .וברייתא אתיא כמ״ד
אדם רשאי לחבול בעצמו .ולכך פטור בכל מכוח ופצעים
אפי׳ בראשי איברים .דמסתמא הכל בכלל הכני פצעני
דנקט .אי נמי אפי׳ חימא דנם ברייתא אתיא כמ״ד אין
אדם רשאי לחבול בעצמו .אלא דאתיא כמ״ר אדם מקנה
דבר שלב"ל וה״ה למחילה .והילכך מהני מחילתו ופטיל .
ואין כאן מקום קושיא נס מברייתא כלל .אלא ודאי מיכרח
מזה דכולהו הני אמוראי דהתס סברי דקיי״ל כמ״ד דאדס
רשאי לחבול בעצמו .והילכך לא ניחא להו לאוקמי סתם
משנתנו שלא כהילכהא ומשוס הכי טרחו כל חד מינ״הו
לאוקמי מחניתין בטעמי אחריני כי היכי דתיקום אליבא
דהילכתא:

•ע״£

דברינו אלה תמיהני מאוד על מה שראיתי בחשו׳
הרלב״ח (בקונטרס הסמיכה) (בקונטרס ראשון .
דף ס׳ע׳יג) דפוס לבוב .שכתב וז״ל אילי יאמר המערער
דאין מכאן ראי' .וטעמא הוא משוס דהתס לא איירי אלא
לענין דאין כופין ב״ד אותם להלקות .אבל אס יבאו הם
מעצמם לב״ד לחלות פניהם להלקותם לכפרת עונש הכרת
שיש עליהם .ילקו אותם ורשאים הם בכך  .דברייחא בהדיא
תניא (בסו״פ התוכל) האימר לחבירו הכני פצעני ע'מ
לפטור פטור והלכתא היא .דאט״ג דתנן במתניתין התם
האומר סמא את עיני קטע את ידי וכו׳ ע״מ לפטור
אדם מוחל עליהם .אבל
חייב .ה״מ ראשי איברים דאין
צערא דנופא מחול .ואע״פ שהרמב״ס ז״ל לא כתב זאת
החלוקה לפטור בפירוש (בסיפ״ה מהלכות חובל ומזיק)
כשזכר אלו הדינים .מ״ח מבואר הוא כדבריו שהדין כן .

שהרי

ספר המצות לרס״ג ז״ל ל״ת מז מה
שהרי צא הזכיר החיוב אלא בסמא את עיני קטע את ידי.
משמע דוקא באלו חייב שהם ראשי איברים .מה תאמר
אדדייקת מרישא דייק מסיפא שלא פטר אלא בקרע את
כסותי שבר את כדי וכו' .זה אינו .דיוחר חמור נזקי
ממון מהכאה שאין בה נזק וכו׳ .הרי שהאומר לחבירו הכני
ע״מ לפטור שהוא פטיר אליבא דכ״ע .ונראה שגס הוא
מותר .הגם שלא מצאתי זה מפורש זולתי רמז בלבד במש״כ
הרמב״ס (בפ״ה מהלכות חובל) וכל המכה אדם כשר דרך
נציון הרי זה עובר בל״ת שנאמר לא יוסיף להכותו וכו׳.
משמע דאיט עוכר אלא דרך נ,,5ן  ,ןכף כ5כ« 1,ע״״ש
שהאריך בזה .ולפי מה שנתבאר דברי הרלב״ח ז״ל אלו
מתמיהים מאוד .דלא יתכנו דבריו אלא למ״ד אדם רשאי
לחבול בעצמו .דלדיד ׳ כיון דיש לו רשות על נופו לענין
יבלה מצי נמי ליתן רשות לאחרים לחבול בגופו ומותר
למ״ד אין אדם רשאי
אאחיייס כמולדידי׳ עצמו .משא״כ
איך יעלה טל הדעת שתהא מועלת נתינת
לחבול בעצמו
רשות שלו להתיר לאחרים מה שהוא עצמו אין לו רשות
לעשותו .ומאחר דהרמב״ס שם באותו מקים (בפ״ה מהלכות
חובל) פסק בהדיא דאסור לאדם לחביל בעצמו כמו באחר
עיי"ש .אי אפשר כלל להעלות על הדעת דנחינח רשות שלו
תועיל להתיר לאחרים לחבול בו ולהכותו מה דלדידי' גופי׳
לית לי׳ רשות .וגס ראיתי לאחד מן האחרונים ז״ל שהפריז
על המדה עוד ייתר לומר דנתינח רשות מהני אפי׳ להכאה
וקללה דאב־ו ואמו .והביא לזה ראי' מדברי הרמב׳ס (פרק
נ״ו מהלכות מהדרין ה״י) שכתב דאע״פ שמחל המקולל
מלקין אח המקלל שכבר חטא ונתחייב עיי״ש .משמע
דנשמחל מעיקרא שפיר דמי ואין כאן עבירה כלל .ומינה
דה״ה לטנין הכאה וחבלה .והנה לא ראה דברי הרלבח
כתשו׳ שם ולכן לא נסתייע ממני .אבל הדברים אין להם
שוס שורש ויסוד כלל .דהדבר פשיט כדכתיבנא .דכיון דאיהו
גופי׳ לית לי׳ רשות לקלל עצמו .דהמקלל עצמו עובר
בל״ח ולוקה כמש״כ הרמב״ם גופי׳ שם .איך אפשר שיתן
רשות לאחרים לקללו וכן לענין חיבל כמשכ״ל .ומש״כ
הרמב״ס כטעם דלא מהני מחילה משים שכבר חטא
ונתחייב .היינו משים דמחילה ונתינת רשות דמעיקרא
פשיטא דלא מהני כלום .לא מיבעיא לענין להתיר לי לקללו
לכתחילה דלא מהני .דהרי איהו גופי׳ מוזהר על עצמו
בכך .וליח לי׳ רשות .ואיך חיסק אדעתין דמלי יהיב רשית
לאחר .אלא אפי׳ לענין ליפטר מליענש על כך לא ס״ר
לומר דמהני מחילתו  .דהרי הו״ל מחילה בדב שלא בא
לעילם כמשכ״ל .ולזה לא איצטריך לאשמעינן אלא לענין
מחילה שאחר המעשה .שכנר חל חיוב העונש .ולזה נתן
הטעם משים שכבר חטא ונתחייב והמשפט לאלקיס הוא
ולאו כל כמיני׳ למחול .והדברים פשיטיס ואין להאריך :

מה

מה
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והו״ל שגגת איסור אי הכי אחר ננזי .ימשני אחר שגגת
לאו בנו מגת חנק עיי״ש .הרי להדיא דאע״ג דהתם אין
כאן לא בזיון ולא נציין כלל .מ״מ קאמר דהו״ל שגגת לאו.
ועוד דא״כ מאי קבעיא התם בן מהו שיקיז דם לאביו
עיי״ש .והרי ידוע דאזהרת מכה אביו ומכה חבירו מחד
קרא נפקי .מדכחיב לא יוסיף להכותו .ואם איתא דמכה
חבירו אינו מוזהר אלא בהכאה דרך בזיון ונציין .א״כ אף מכה
אביו כן .ומאי מיבעיא לי׳ בהקזה .וכן מוכרח מסיגיא
דכחובוח (ל״ה ע״א) דאמרינן התם דר״ל דס״ל חייבי
מלקות שיגגין פטירין מחשלומין יליף לה מדכמיב מכה
בהמה ישלמנה וגו׳ וסמיך לי׳ ואיש כי יחן מוס בעמיתו.
והוקש חובל בחבירו למכה בהמה .מה מכה בהמה לא
חלקת בו בין שוגג למזיד בין מתכוון לשאין מתכוון לפוטרו
ממון אלא לחייבו ממון .אף חובל בחבירו לא תחלוק בו
בין שיגג למרד בין מתנוון לשאין מתכוון וכו׳ לחייבו
ממין אלא לפטרו ממון עיי״ש .והיינו לומר דהלאז פוטרו
בשוגג ושאין מתכיון כמו במזיד דפטיר משים שחי רשעיות
דקם לי׳ בדר״מ .והשתא אם איתא דליכא אזהרה בחיבל
בחבירו אלא דוקא בדרך בזיו; או נציין בלבד .אבל כל
הכאה שאינה על דרך זה אינה בכלל אזכרה זו כלל.
ואפי׳ לכתחילה מותר .אי; זה מנין לחייבי מלקיית שיגגין
דפטר ריש לקיש .דהרי כל שהוא שוגג ואינו מתכוין וכיו״ב
אין כאן לא בזיון ולא נציין .ולא שייכא ־בה אזהרה דחובל
בחבירו כלל .דכיו״ב אפי' במזיד שרי לכתחילה .אלא
ודאי הא ליתא .ולכן נראה ברור דהרמב״ס והסמ״ג לא
באו אלא לאפיקי מנה לרפואה .או האב הרודה את בנו
והרב אח תלמידו וכיו״ב .אבל כל מכה וחובל זולת זה
הו״ל בכלל דרך כזיון ונציון .דכל הכאה שהיא שלא לצירך
להמוכה דרך שנאה ודרך בזיון הוא .ומקור דברי הרמב״ם
זהסמ״ג היא מגמרא דפרק ואלי מגלחין (ט’ז ע״א)ע״"ש.
ומסוגיא דריש פרק הנחנקין שהבאתי דמבואר דאפי׳ באביו
שרי לרפואה .וזה פשוט אצלי .ודברי המהרלב״ח ז״ל
מתמיהים אצלי ואכמ"ל בזה .ועי׳ בריב״ש (סי׳ מפ״ד)

שהביא הרלב״ח ז״ל ראי׳ ממש״כ הרמב״ם (רפ״ה
1
מהלכות חובל) דאינו עובר אלא דרך נציין .והבין
דר״ל דרך מריבה מלשון כי ינצו אנשים וגו׳ ומזה הוכיח
וברשות מותר .הנה בהמ״ג (עשין ע׳) מבואר דניסחחו
ביברי הרמב*ם הוא דרך מיין עיי״ש .אלא דבין כך ובין
כך הדברים תמוהים מאוד לפי הבנת הילב״ח דהרי ריש
פרק הנחנקין אמרינן רב לא היה שביק לברי׳ למישקל לי׳
סילוא ומר ברי׳ דרבינא לא הוה שביק לברי' למיפחח לי׳
כוותא .ופרכינן פלה מאי שנא בנו משום דדילמא חביל

עיי״ש היטב:
בחשו׳ הר״י מיגאש ז״ל (סי׳ קפ״י) שכתב וז״ל
חשובה .מי שנדר זה (שלא יאכל בשר ילא
ישתה יין) עבר על דברי תירה וכל יוס שהוא עומד בנדרו
הוא עיבר וחיטא נפשו .והתורה לא התירה לאדם ש צער
עצמו ואין הפרש בין מי שמצער נפשו או מי שמצער חבירו.
ולסיבה זי אין האדם חייב במה שמודה טל עצמי שהוא חייב
מיתה או מלקות כמו שהוא חייב במה שמידה טל עצמי
ממין .וכבר אמרו ז״ל במה שאמר הכתיב בנזיר וכפר
עליו מאשר חטא על הנפש וכו" שציער עצמו מן היין וכי׳
עכ״ל עיי״ש .וכוונתו פשיטה שהוקשה לו במאי דקיי״ל
בממון הודאת בע״ד כמאה עדים דמיא .אמאי לא אמרינן
כן גס לענין מיתה ומלקות .דאע״ג דאדם קרוב אצל עצמי.
מ״מ כיון דכשמודה לחובתו אמרינן לענין ממין דהודאת
בע״ד כמאה עדים דמיא  .אמאי לא נימא כן גם לענין
מיתה ומלקות  .והנה כבר הרגיש כקושיא זו גם בפירש״י
(סיפ״ב דיבמוח כ״ה ע’ב) בד״ה ואין אדם משים עצמו
רשע  .וכתב שם וז״ל ואין אדם משים את עדותו עדות
אצל עצמו ליעשות רשע  .והא דק״״ל הודאת פיו כמאה
עדים דמי .הני מיל' למחונא אבל לקנסא ולעונש מלקות
וליפסל לא עכ״ל עיי״ש .אבל לא נחית לבאר לן טעמא
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(בפרק האומר דקידושין ה״ה ע״ש׳ בד״ה הודאת ונו׳ דמאי
דאמריכן הודאת פיו כמאה עריה ימיא היינו מקרא דנתיב
י-י סור!
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שסמך על מקצת הודאתו ע״׳ ,:4וא״ 5נזה" :היא בממון
ואין לך בו אלא חידוש .:דאיסודת ממונא לא ילפינן.
בתשב״ץ (ח״א הי׳ ע׳י׳י) דנדש״י הודאה בע״ד בממון
כמע״ד גזירה הנתיב הוא עיי׳ .:והדמב״ס ז״ל(.הי״ 5י״ח
מהלכות סנהדרין) כתב ו׳״ל גזירה הכתוב היא שאין
ממיתין ב״ד ולא מלקי; את הארס בהודאת פיו אלא ע״פ
שנים עדיס וכי' וכללו של דבר ג״רת מלך היא טכ״ל עיי׳ש,
מבואר דגם היא ז״ל הרגי :בקושיא זי .אלא דש״ל לאידך
גיסא  .דמן היי! הי' ראוי לומר גם במיתה ומלקית הודאת
בע״ד כמאה עדי־ דמיא לחובתו .אלא דגזירת הכתוב
מדכחיב ע״פ ביי ה עדים יומת המת שנא תועיל הודאת
הנדון  .אבל רביניי הר״י מיגאש ז׳ל שייר לי דרך לעצמו .
וח דש לן דטעמא דמילחא היינו משוס דלטני; עינפי הגוף
לא שייך לומר הודאת בע״ד כמאה עדים  .משום דכיון
דאיהו גופי׳ אסור לצער עצמו ולא נתנה לי חורה רשיח
לחבול בעצמו ואין הפרש בי־ מצער נפשי למצער תכירו .
א״כ מבואר דלגביי צערא דגיפי׳ הו״ל נאחר .ואכן הודאת
בעל דין בעינן  .והרי היא לגני צערא דגופי׳ איננו בעל
הדין אלא כאחד חשוב .והילכך אין בהודאתו כלום לעני;
עונשי הגוף .מ:א״כ לעני! ממי; .דכיון דממוני ברשותו
הרי הוא בעל הדי! .והודאת בע״ד כמאה עדים דמיא
לחובתו .אלא דאנתי קשה לטעם זה מה שהקשה רש״י
ביבמות שם ממה שאינו נאמן אף לפסול עצמו לעדות.
דבזה ליכא צערא דגופא  .ואין לומר דמתוך שאינו נאמן
ללקות לא מהימנינן לי׳ נמי למיפסל נפשי׳ .הא ליתא
דהתינח אס הודה בעבירה שיש בה מלקוח  .אבל אם הודה
בדביח או בגזל ואונאה יכיו״ב דמלקוח ליכא בלא״ה .
א״כ הו״ל לימד דמיפסל מיהת ע״פ עדותו .מיהו לזה
י״ל דמ’מ כיון ראי; לו רשות על גופו לחבול בי ולצערו
אינו תשיב בעל דין על גופו כלל .דלאו בעליו היא .כיו;
שאינו יכול לעשות בו כרצינו .והילכך לא חשיב הידאת
בע*ד גם לענין למיפסל נפשי' .דלגבי גופו כאחד חשיב.
גם י״ל דכיון דאמרה תירה אם לא יגיד וגו׳ ישיעבודא
שעבדי׳ רחמנא לגופי׳ לגבי כל ישראל שאס יודע להם
עדות חיובי מיחייב להגיד בב״ד  ,לאו כל כמיני׳ למיפסל
נפשי' לעדות בהודאת פיו .דכל היכא דחב לאחריני לא
אמרינן הודאת בע״ד כמאה ערים דמיא .כדאמרינן בקידושין
(ס״ה ע״ב) ובשאר דוכחי ע־י״ש .אבל מה שאינו נאמן
על עצמו למיתה ולמלקות הייני משים דאין זו הידאת
בע״ד  .דכיין דאין הפרש בין מצער נפשו למצער תכירו הו״ל
לגבי גיפי כאתר  .אמנם יש לתמוה דלפ״ז א’כ למ״ד אדם רשתי
לחבול בעצמו יהא נאמן בהודאת פי' למית וללקות  .יהיא תימא
דפשיטא דליכא למ״ד הכי כלל .והלכה רווחת היא לכולהו
הגאי ואמוראי .נם יש לחמיה במש״כ דלסיבה זו דלא
נהנה רשות לצעד עצמי אין אדם מהחייב במה כמודה
טל עצמו שהוא חייב מיתה .והרי נענין מיתה כ״ע לא
פל־גי דאין אדם ישאי להמית עצמו .וכמבואר בסוגיא
(םו’פ החובל) דאמרינן מאן הנא דשמעת לי׳ דאמר אין
אדם רשאי להכיל בעצמו אילימא האי תנא דהניא ואך את
ומכם לנפשותיכם אדרוש ר״א אומר מיד נפשותיכם אדרוש
יכ״נ
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את דמכם .דילמת קטלא שאני  .אלא האי תנא וכו'
ע״״ש .הדי דבקטלא כ״ע מידו דאסור אפי' למ״ד אדם
רשאי לחבול ו .נער עצמו .וכן מלקות כבד העלה בחשו׳
רלב״ח שם דדינה כמיהה דנ״ע מידו ט״״ש וא’כ מאי
עני; זה לכאן ,ואולי י״ל דכ״ל להד"׳ מיגאש ז״ל דמדקאמר
דילמא קטלא שאני .ולא קאמד בפשטות קעלא שאני.
משמע דאין זה דבר בדוד .אלא דחו" בעלמא היא
דקמדחי לי׳ דמההיא אין ראי׳ דאפשר דגם ר״א לא קאמר
אלא בקטלא .אבל בחבלה בעלמא מודה דרשתי .אבל
לקישטא דמילחא ודאי הא בהא תליא דמאן דס״ל אדם
רשא־ לתבל בעצמו גם בקטלא ס״ל הכי .ובזה־ הוה ניחא
הא דאמדינן (בפרק בתרא דכתיבית ק״ג ע״ב) גבי ההוא
כיבס דסליק נאיגדא נפל לארעא ומיה יצאחה ב״ק ואמרה
אף ההיא כובס מזומן לחהעה׳ב עיי״ש .וכבד נתקשה
מנדי״ט ז״ל בחי' שם דהרי הי״ל מאבד עצמו לדעת
ועליו הכתוב חומד ותהי עווניתם על עצמותם עיי״ש מה
שחי׳ .יכבד קדמוהו בזה בתים' בשם רבינו קלונימוס
ז״ל .כמו שהביא באס״ז שם עי”ש .אבל ודאי מחלמודין
התם לא משמע הכי כלל .אמנם לפמש״כ לדעת הר״י
רדנאש היה ניחא בפשיטות .דסיגיא דתלמידין אזלא כמ״ד
ארם דשאי לחבול בעצמו ואי; בדבר מון .וההיא דירושלמי
שהביא׳ שם י״ל דס״ל כמ״ד אי; אדם רשאי לחבל בעצמו.
ולכך הוצרך לאוקמי ההיא עובדת בשבת ומשום חליל שבת
ולפ״ז יש להוכיח מזה דקיי״ל כמ״ד אדם רשאי לחבל בעצמו
כיון דהתמא דחלמידין הכי ס״ל:

וגראה

דזו היא ג״כ שיטח התום׳ (בפרק שביעת
העדות ל׳ו ט״א) ד״ה ושמר נפשך •וכו׳
שהבאתי לעיל .שכתבו וז״ל חימא בקללה דברי הכל חייב
(מקלל עצמי) ובחיבל עצמי איכא פלוגתא בפרק החובל.
חבלה נמי חיפוק לי' מהאי קרא או מוהשמרו מאד
לנפשותיכם וכו' עכ״ל עיי״ש שהניחוה בתימא .ולכאורה
לפיס סיגיא דפרק ההיכל שם אין כאן מקים קישיא כלל.
דהא לפי המבואר שם בקטלא כ״ע לא פליגי דאסור
ומוזהר על עצמו כמו על אחר .ומזה כתב הר״ן (בפ״ג
דשבועות) וזיל דאע״ג דהנשבע לחבל בעצמו חיילא מלי׳
שבועה משים דלא אתי אלא מדרשא כו׳ אפ״ה נשבע
להמית את עצמי נשבע הוא לעביר טל דברי חורה ממש
דמקרא מלא דבר הכתוב אך את דמכם לנפשותיכם אדריש
וכדאמרינן עלה (בפיק החובל) ודילמא קטלא שאני .אי
נמי מהשמד לך ושמור נפשך מאד כדאמרינן כמקלל עצמו
לקמן (בפיק שביעת העדות) וכו׳ עכ״ל עיי״ש .ומעתה
לפ״ז בפשיעות י״ל דודאי אמח הוא ראיכא למיגמר חבלה
מהאי קרא גופי׳ דהשמר לך וגי׳ .דילפינן מיני׳ אזהרה
לענין מקלל עצמו .וכמש"כ ג"כ הר״ן ז״ל שם  .אלא דלמ״ד
אדם רשאי לחבל בעצמו לא משמע לי' מהאי קרא אלא
לענין קכילא .כין שממית את עצמו ממש יבין שמקלל
את עצמו כימיה או שיהרג וכיו״ב  .וכדנפק״ל מקרא דאך
אה דמכם לנפשותיכם אדריש .דהזהיר הכתוב על הריגת
עצמו .וגמריכן מקראדהשמרלך וגו' דכחיב שמירה סתם.
דכמו שהזהיר הנתיב טל מיתת עצמו ממש .ה*נ הזהיר
על קללת עצמו ברדתה דאיזשבה קרא לקללה כמעשה .אבל
בחבלה כעלמא יצטרא דגיפא ס״ל דמוחר במעשה ממש
וכ״ש בקללה ,אבל מ״ד הין אדם רשאי לחבל בעצמו אין
ה׳נ דס״ל דנם בקללה של צערא דגופא בעלמא כגון

ספר המצות לרס״ג •ל ל״ת מז מח׳*
שקלל עצמו שהשכר רגלו או ידו וכיו״ב מ״ל בכלל □ו
קרא דהשמר לך ושמור נפש־ וגו׳ .כמו דהזהיר מלה
הכתוב במעשה בפיעל ממש ,וא״ב הדבר תמוה מה
שתמהו בחום' דבקללת טצמו דברי הכל ח״ב ובחובלטצמו
איכא פלוגחא .הבלה נמי סיפוק לי׳ מהאי קרא .הרי
כיון דגה בחובל עצמו אינא הר־ גווני דבקטלא כ״ע מורו
ובצטרא דגופא פליט .א״כ גה בקללה נמי י" ל דהיכא
הנך הרי גווני ממש .דבקללה דמיחה לנ״ט הייב .ובקללה
דלנורא דגופא פליגי .ואי! ה״נ דחבלה נמי תיפוק מהאי
קרא .אלא דמ״ד אדה רשאי לחבל בעצמי ה״ל דקרה
גקטלא מ״רי וקטלה שאני .ובאמת פשט־׳ דקרא נמי
משמט דבקטלא סוא דמיירי מדכתיב ושמור נפשך .
ועכצ״ל דס״ל כמש״ב לדטת הר״י מיגאש ז״ל .דמדקאמרינן
בלשון דילמא קטלא שאני משמט דרק ריהויא בטלמא הוא.
ולקושטא דמילתא גה בקטלא פליגי .אלא דמדר״א דמי־רי
לטנין קטלא קאמרינן דאין הכרה לומר דכ״ל הכי נמי
בחבלה בעלמא אבל ודאי הנך הנאי דפליגי בחובל בעצמו
א־ רשאי ה'נ דבקטלא נמי פליגי .ולפ״ז שפיר הקשו
החום׳ קושייתם והניחוה בתימה :
דדברי התום' בלא״ה ל״ע אללי במש׳ב דבקללה
דברי הכל ח״ב וכחובל טצמו איכה פלוגחא
וכו׳ .דמשמע מלשונה ז״ל דס״ל דבחובל טצמו איכא
פלוגתא אם היא ח״ב או פטור .ולענ״ד לא ידטנא מנ״ל
כא .דלמ״ד אין אדם רשאי לחביל בעצמו נהי דאינו רשאי
אבל שיהא לוקה עלה כחובל בחכירו לא אשכחן .וטודדמכל
הנך קראי דמייחינן למיגמר מינייהו איסורא לחייל בעצמו
(נסיגיא דב״ק פרק החיבל שם) ליכא למשמע אלא איסירא
בעלמא .דמקרא דאך את דמכה לנפשותיכם .וכן מקרח
דונפר עליו מאשר חטא וגו׳ פשיטא דליכא למילן מלקות.
דהרי אין כאן אזהרת לאו כלל .וליכא מלקות בלא אזהרת
לאי .וכן מקרא דבל השחית ותניא המקרע על המת
יוסר מדאי עיבר משוה בל השמית וילין! מינה דכ״ש
גופו טיי״ש .אט״ג דיש כחן אזהרת לאו .מ’מ כיון דקרא
בממונו כתיב אלא דאחינן למילן במכ״ש לגופו .א״כ
כיון דקיי״ל אין עונשין מה״ד אין לנו מכאן אצא איסורא
בעלמא ולא מלקות .וגם הך ראי׳ לא קיימא התם
במסקנא .ומסיק דר״ו פריכא הוא .ולא משמע לי׳
איסורא לחובל בעצמו אלא מקרא מכפר עליו מאשר חטא
וגו' פיי״ש  .ישם ליכא אזהרת לאו כלל כדכתיבנא .ובאמת
דגם במקרע בגדים ומשבר כלים ללא לירך כתב הרמב״ס
(נפ״ו מהלכות מלכים ה״י) דאינו לוקה מדאורייתא ע״״ש.
ועי׳ מש״כ הר״ב חורת חיים בסוגיא דב׳ק שם .ומה
שנתקשה שם במאי דקתני בברייתא שם דלוקה משום בל
השחית והניח ננ׳ע ע״״ש .באמת מבואר בתום׳ ושאר
ראשיניס כס דלפניהס הי׳ הגירסא עובר משוס כ״ת
פיי״ש .וכן היא הגירסא בברייתא (שבסין פ״ט מחם'
שמחות) ע״״ש 1 .עכ״פ מבואר דאין לנו מלקות בחובל
בעצמו לכ״ע .וכן מהבאר מדברי החים׳ בב״ק שם ד״ה
החובל וכו׳ ובדברי הרשב״א שם דליכא מלקחת בחובל
בעצמו אפי׳ למ״ד דאסור עי״ש  .וא״כ דברי התום'
בשבועות שם תמוהים .וכתומים שם נמשך אחר דברי
החום׳ שם עיי״ש .ולא הרגיש כלום .אלא דגם מדברי
הר״י מגא״ש ז״ל שם נחשי׳ משמע דס״ל כדעת התום'
כשבועות בזה .מוכתב שם שאין הפרש בין מצער עצת!

איברא

מו
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למצער תכירו ע״״ש .משמע דם״ל דחיכא מלקות בת«ל
בעצמו כמו בחובל בהכירו .והוא תמוה .ולה עוד אצא
דגס במאי דפשיטא לה! להמום' דבמקלל עצמו איכא
מלקוח .אע״ג שכן מביתר גם ברמב׳־ם כמשכ״ל  .וכן
ראיתי לרביני יונה ז״ל (בשערי השובה שער שלשי פי׳
מ״ו) ובחיניך (פי קרישים סי' רל״א) שכתבי דאמרו רז״ל
**
!**ד*
יזיי•""! ~ ^'■
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דויאהי •׳* 1ן  Jיי ** jז * י
מקנ רג עצמו
גק ׳ »>>•!»»
׳ -׳
גע?י ׳
ע ~
—
I
בשים ־!:תא .דככל מחים לא הזכירו מלקות אלא במקלל
חבירו בלבד .אבל כמקלל עצמו לא מציט כ :בשים

אלא

שראיתי בירישגנו ;פרק שבועה העדות ה״י) רעלה
דתג; התם המחלל עצמו בפיל; עיבר בל״ת  .אמרינן
בגמרא שם מהו ללקות  .חברייא אמרו איני לוקה  .אתר
־בי יוסי למה שהוא ל״ת שאין בו מעשה .והרי הממיר
לאו שאי; ב־ מעשה הוא ע״״ש .ובפ׳־מ שם
פי'■ »•*■
•ן*׳
־אמרי דאינו
 *#השיב עג מבריית דמחי
דר"׳
לאו שאין בי מעשה ה  י«ימ^
ליחה אם משופד:
'••.זי• י£ון<
נשק
נהו
•י•׳ ,י1י'
דיז ייזהר•'
ירו .דנחברייא
יוייזו י ; -
<;>׳•)•J.-1 ./
דהה•  jן
*הזהו" ! קה
לכאור ה
■ י׳
בהרווייהו תינו ליקה ולר״י בתדוזייהו לוקה .וכיון דקיי״ל
במקלל הכירו דלוקה  .א’כ ג :במקלל עצמו חית לן למימר
דכר״י קיי׳ל דלוקה .וביוה־ ד ־' יש לתמוה ברברי הירושלמי
אלו מאי קמיבעיא לי׳ במקלל תבירו  .והרי זה מפירש
בברייתא דמייתי בירושלמי גופי׳ (לעיל סופ״ג דשבועיח)
דמימר ונשבע ומקלל תשירו בשם לוקה אע*פ שאין בהן
מעשה טיי׳ש  .ועכ״פ הי״ל להקשית מברייתא זו לחברייא.
ועוד המיה מאי דפריך ר״י לחברייא ממימר ונשבע לשקר.
ומאי עני; זה לזה .אן דבמימר ונשבע גלי קרא דלוקה.
מ״מ במקלל עצמו וחבירו אפשר דאינו לוקה .דלית להו
דרשת דדרשינן מקרא מהפלא ה׳ את מכוחך וגו׳ מלקות
במקלל תכירו .ואם הךדרשא פשוטה אצלו .הו׳״ל להקשות
מגופי׳ דהך קרא ולא ממימי ונשבע .ואס נימת דס״ל לר״י
כר״ל בשם ר׳ הושעי׳ דאמר לעיל (בירושלמי סופ׳ג) ונשבע
לשקר ומקלל חבירו תרויייהו נפקי מהך קרא דוהפלא ה׳
וגו׳ עיי״ש .וצהכי פריך כיון דנשבע לוקה אן מקלל אית
לן למיחר דליקה .אכהי קשה חדא דא״כ לא הו״ל למיפרך
אלא מנשבע לחוד .דממימר לק״מ כדכתיבנא .ועוד רמאי
קושיא  .הרי אפשר דחברייא כרבי יוחנן בשם רבי ינאי ס״ל
דאמר לעיל שם דנשבע לא נפקא אלא מקרא דכי לא ינקה
וגו׳ עיי״ש .וכדאמרינן נמי בתלמודי! (בחמורה שם ובפ״ג
דשבועות) .וטכ״פ הו״ל לסתמא דירישלמי לשנויי הכי אליבא
דהברייא .ולכן הי׳ נראה לומר דיש כהן השמטת תיבה אחת
בירושלמי בדברי רבי יום .-וכצ״ל והרי המימר והנשבע
לשקר והמקלל תביר! וכו׳ .וכוונתם באמת להקשית מהברייתא
דלעיל .ומאי דמיבעיא לטיל מהו ללקוח .לא קאי אלא על
מקלל עצמו .ואמרי חברייא דמקלל עצמו אינו לוקה .ועלה
קאמר ר״י דהרי תניא דמיחר ונשבע ומקלל חבירו לוקין

ליקה ,ומשמע

אע״ג שאין בהן

מעשה .

והרי מהך קרא

גופי׳ דשמטען

מלקות למקלל חבירו איכא נחי למשמע מקלל עצמו וכחשכ״ל;
ילפ״ז מבואר בהדיא בירושלמי דמקלל עצמו לוקה:

אלא

דהרי״ן והרא״ש ז״ל (םי״פ שבועת העדות) מביאר
דתי׳ להם גירסא אחרת בירושלמי שם .דהך סיומא
והרי המימר והנשבע וכו׳ .לא הי׳ בגירסתס כלל עיי״ש .ולפ״ז
רבי יוסי לא לאפלוגיי טל חנרייא אתא אלא לפרושי טעמייהו.
דלהכי
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דלהני אינו לוקה משוס דהו״ל לאו שאין בו מעשה .וכן
הוא נירסח הראב״ד והרשנ״א ז״ל שהביא בשיטה מקובצת
(בב״מ דף צ׳ ט״ב) עיי״ש .וכן הוא בתמים דעים להראב״ד
(סי׳ רל״ז) ט״״ש .וסי׳ במה שהאריך בזה הר״ב ברכ״י
(חי״מ סי׳ כ״ז סי,״ג) טייש״ה  .ילפ״ז אין שוס ראי׳
מהירושלמי .דהא הירישלמי ס״ל דבחרווייהו ליכא מלקיח.
אלא דכמבי הרי״ף והרא״ש שם בשס נאי; דאידח׳ הן דירושלמי
מקמי ברייתא דתניא דמקלל חבירו כשם לוקה עיי״ש .וא״נ
אין לנו ראי׳ לדחות הירושלמי אלא במקלל חבירו בלבד.
אבל במקלל עצמו אפשר דקישטא היא כירושלמי דאינו
לוקה .וגם לפי פירושו של הראב״ד שס בירושלמי אין משם
שוס ראי׳ כמבואר .ואין להאריך .וא״כ לפ״ז אין לנו שים
מקיר לומר שיהא מקלל עצמו לוקה אע״ג דלאו שאין בו
מעשה היא .דאפשר דקרא דוהפלא ה׳ אח מכית ך אין לנו
לאוקמי אלא למקלל חבירו בלבד שכן לוקה נמי «ל
הכאתו .משא״כ מקלל עצמו מסחברא לומר שאינו ליקה
טל קללתו כשם שאינו ליקה על הכאתו .מיהו אפשר
דלפני הרמב״ם ויכינו יינה ז״ל הי׳ בירושלמי שם
כגירסא שלפנינו וכמו שהגהתי .ומקורם תדברי הירושלמי
אלו  .ואין להאריך בזה כאן  .יטכ״פ דעת רבינו
הר״י מיגאש והתום׳ דבחיבל בעצמו איכא מלקות הוא ודאי
תמוה טיבא .אם לא שגדחוק לומר דלישנא דחייב שכתבו
החים׳ לאו דוקא הוא .ורצונם לימר אסור מדאורייתא ולוקה
מכת מידות .אבל מדאורייתא ליכא מלקית לא במקלל
עצמי ולא בחובל עצמו .אבל ע״כ אין כן דעת הר״י מיגאש
ז״ל .שהרי כתב שאין הפרש בין מצער נפשו למי שמצער
תכירו .והרי במצעד חבירו איכא מלקוח בהכאה וחבלה .
1א״כ ע״כ ס״ל דגם במצער נפשו כיו״ב לוקה .ולכן דברי
הר״י מגאש ז״ל צ״ע אצלי:

ואמנם

לפי דרכנו שהוכחנו דמ״ד אדם רשאי לחבול
בעצמו הכי נמי רשאי לקלל עצמו .אפשר לומר
בדעת הר״י מגאש ז״ל טפ״מ דקשה לכאורה לפ״ז אמאי
לא מייחינן בסיגיא דפרק החובל שם מהך מחניחין דפרק
שביעת העדות דאין אדם רשאי לחבל בעצמו .מדחנן
דהמקלל עצמו עיבר בל״ת .אלא דבאמח לק״מ דהתס בעי
לאשכיחי מאן האי תנא דס״ל אין אדם רשאי לחבל בעצמו.
וא״כ ממחניתין דהחס דקחני סחמא לא הוה מצי למשמע
מידי .והא דאיצטריך ר״א הקפר שם להביא ראי׳ דאין
אדם רשאי לצער עצמו מקרא דוכפר עליו וגו׳ .ולא מייתי
מקרא דהשחר לך ושמור נפשך .ג״כ לק״מ .דמקרא דשמור
נפשך לא הוה שמעינן אלא הכאה וחבלה יכיו״ב .אבל
ישיבה בתענית לא הוה שמעינן אס לא מקרא דוכפר עליו
מאשר חטא וגו׳ .דהשתא שמעינן דגם לער כזה הוא בכלל
קיא דשמור נפשך .חדע לך דהרי כדפריך החם בכוגיא
דב״ק מדחניא להרע או להטיב מה הטבה רשית אך הרעה
ישית אביא נשבע להרע לעצמו ולא הרע .ושמעינן מינה
דמוחר לחבול בעצמו .ומשני אמר שמואל באשב בתענית

טיי״ש .הרי יבעי למימר דאתי׳ למ״ד אין אדם רשאי
לחבל בעצמו מ״מ לישב בתענית שרי .וא״כ אף אנן נימא
הכי לר״א .דמקרא ישמור נפשך לא הוה שמעינן ישיבה
בתענית .אי לאו דגלי קרא דוכפר עליו מאשר חטא .יגס
אין להקשות מדאיצעריך התם כברייתא למילף מקיא דאך
את דמכם לנפשותיכם אדרוש ודריש ר״א מיד נפשותיכם
אדרוש את דמכם .ובעי התם לאיכותי חינה דס׳ל לר״א

אין אדם רשאי לחבול בעצמו .אלא דדחי לה דילמא קטנח
שאני .והשתא למה לי הך קרא .וחיפוק לי׳ מקרא דהשנזר
לך ושמור נפשך  .דלק״מ די״ל דאיצטריך למיסר אפי׳ לב״נ
דלזה ולזה נאמרה  .דהרי הך קרא גבי ב״נ כתיב .ובלא״ה
י״ל דאי לאו הן קרא לא הוה שמעינן מקרא דהשמר לך
וגו׳ אלא תובל בעצמו ממש .ולא קללה דדיטרא בעלמא.
אלא דאחר דגלי קרא דאך את דמכם וגו׳ למצער עצמי
בפיעל .שוב מוקחינן קרא דהשחר לך וגי׳ גס לקללת
עצמו .תיהו ז״א דהא אכתי י״ל דאיצטריך קרא דהשמר
למצער נפשי׳ בפועל ולמיקס עלה בלאו וללקוח ועכצ״ל
דגם בלא שיש הוכחה שמעינן מינה תרתי .ועכ״פ לק״מ
דבלא״ה ניחא כדכתיבנא :

ומעתה

א״כ ניחא שפיר דברי הר״י מגאש ז״ל .דודא׳
שפיר י״ל דלוקה על צערא דנפשי' כמצער
אחרים .משים דגם בצערא דנפשי׳ איכא לאי גמור דהשמר
לך וגו׳ .דכל מקיש שנאמר השמר וכו׳ אינו אלא ל״ת .
ושפיר כתב דאין הפרש בין מצער נפשי׳ למצער חבירו :

ומ*מ

עדיין דברי הר״י מנאש ז״ל צ״ע ממת שהקשינו
לעיל  .דלפי דבריו א״כ למ״ד אדם רשאי לחביל
בעצמו יהא נאמן בהודאת פיו להיות נדון ע״פ עצמו
למיתה ולמלקות .וזה ודאי ליכא למ״ד .גס קשה מה
שעמדנו לעיל במש״כ הר״י מגאש דלפי שאין אדם רשאי
לצער עצמו אינו מתחייב מיתה בהידאתו והרי מיחה לאו
משים צערא היא דאפי׳ למ״ד דשרי לצער נפשי׳ .בקעלא
מודה .כמבואר בסוגיא דפרק החובל שם  .ומש״כ לעיל
בדעתו של הר״י מגא״ש דס״ל דגם כקטלא פליגי לפיס
קושטא דמילחא .אם כי הוכחתי כן גס מדברי החים׳ .
אין זה נראה כלל .דידאי •בקטלא ליכא למ״ד דרשאי.
דאל’כ לא הוה משתמיט חד חנא מלאשמעינן הכי לענין
קטלא  .וכן משמע (בפ״ב ממם׳ שמחוה) דהכי פשיטא להו
לכולהו תנאי ט״ש״ה .וכן דעת כל הפיסקים .ואף הרמ״ה
ז״ל לא פסק להקל אלא בחבלה .כמש״כ גס בטור בשמי.
אבל במיתה לא קאמר .ולכאורה הי׳ נראה קצת להכריח כן
דהרי עיקר ראייתי של הרמ״ה היא מההיא דר״ח דהוה
מדלי להו למאני׳ ביני היזמי והיגי ואמר זה מעלה ארוכה
וזה איני מעלה ארוכה .וא״כ מיתה דאינה מעלה ארוכה
משמע דאפי׳ ר״ח מורה דאסור .אע״ג דש״ל דרשאי לחבל
בעצמו .אבל זה ליתא כלל .דר״ח לא קאמר הכי אלא
לגבי הפסד דבגדיס .דחבלה כזו שמעלה ארוכה קיל טפי
אפי׳ מהפסד בגדיו .משוס דזה מעלה ארוכה וזה איני מעלה
ארוכה .אבל אם הי׳ בדבר חשש חבלה שאינה מעלה חרוכה
כגון סמיות עין או חסרון אחד מראשי אברים .ודאי לא
הי׳ מסכן בנפשו לחבלה כזו משום הפסד בגדים .דכל אשר
לאיש יחן בפד נפשו .אע״ג דאין איסור בדבר לר״ח .
דלענין איסיר חובל בעצמו או בחבירו אין שום חילוק בין
מעלה ארוכה לאינו מטלה ארוכה  .דמהיכא היתי לחלק בזה
ולכן כתב ג״כ בטור חו״ח שם דברי הרמ״ה בסתם חבלה
ולא חילק כלל בין תכלה לחבלה וזה פשוט .אבל ודאי אם
הוה ס״ל הכי גם במיתה הוה משמיענו הכי בהדיא כיון
דלפיס פשטות סוגיא דבב״ק שם משמע דבקטלא כ״ע לא
פליגי לאסיר .וההיא טובדא דההוא כובס (בפרק בחרא
דכתיביח) ע״כ דחיק וחוקים אנפשי׳ כמו שתירצו רביט
קלוניחום ימהרי״כז ז״ל שהנאת' .וא״נ דברי רבינו הר״י

ילק
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ולכן נראה דודא' בקטלא כ״ע לא פליגי .ומאי דקאמר
(בסומא דפרק החובל) דילמא קטלא שאני .לא
רשים דלא ברירא לי׳ הך מילתא .אלא משיש דבאמס ה״ד
אין אדם רשאי לחבל בעצמו ס״ל דא־ן לחלק בין מימה
לשאר חבלות .דמה ל' קטלי׳ כילי׳ לקטלי׳ פלנא .וכיון
דאסר הכתוב מיחה מקרא דאך את דמכם לנפשותיכם
אדרוש .איח לן למידור דנם שאר חבלות בכלל .וכן מבואר
להדיא בתוספתא (פ״ט דב״ק) דתניא ההם כפס שחייב
על נזקי חבירז כך חויב על נזקי עצמו .הרק יטש בפניו
כנגד חבירו מחלש בשערו מקרע את כסותו משבר את כליו
מפזר מעותיו בחמתו פטיר מדיני אדם ודינו מסור לשמים
שנאמר אה דמכם לנפשותיכם .מיד נפשותיכם אדרוש
ע״׳ש .והנה לכאורה מתוספתא זו מפורש בהדיא דחובל
כעצמו ליח בי׳ אלא איסורא בעלמא .ודינו מסור לשמים.
אבל מלקות ליח בי' .וכדקמני בהדיא פטור מדיני אדם
ודינו מסור לשמים .וזהו חימא לדעת רבינו הר׳י מינאש
ו״ל .ובשלמא ממתג הין דב״ק שם דקתני החובל בעצמו
אע״פ שאינו רשאי פטור לא תקשה .דכבר פירשו החים׳
והרשב״א שם דפטור מתשלומי! קאמר אע״פ שאין בו צד
חיוב .דימיא דהקוצן נטיעותיו דקהני הי ס פטור .אע״ג
דודאי חייב מלקוח ואזהרחו מואותו לא תכרות עיי״ש
בדבריהם ז״ל .אבל בחוספחא מפורש בהדיא דפטיר מדיני
אדם ודינו מסיר לשמים  .אלא דבלא״ה יש לתמוה בברייתא
זו דקחני הרק יטש בפניו וכר .והרי בזה ליכא לא חבלה ולא
הכאה אלא בושת בעלמא .והרי בסיניא דפרק החובל שם קאמר
ובא בהדיא דאפי׳ למיד אין אדם רשאי לחבל בעל  1:מודה
ורשאי לבייש את נ צ ־!י עי” ם .והיכי קחני הכא דרק יטש
בפניו דינו מסור לשמים  .מיהו לזה אפשר לומר דלא קאמר
רבא החם הכי אלא לכ״ד .כדי לשנויי רומיא דמהני׳ דקתני
אין אדס רשאי לחבל בעצמו אברייחא דקהני דרשאי .
ף שני רכא כאן בחבלה כאן בבושת .אבל במסקנא יפריך
אלא תנאי היא דאיכא למ״ד אין אדם רשאי
טלה ומסיק
לחבל בעצמו ואיכא למ״ד אדם רשאי וכו׳ טיי״ש .איכא
למימר דהדר בי׳ לגמרי .ומ״ל דגם בבושה פל־גי .ומ״ד
אין אדם רשאי לחבל בעצמו גם בושת אסור .דבושה נמי
בכלל חבלה הוא  .דהא בברייתא דקהני אדם רשאי להבל
כעצמו בטירבאלאיקמה בבושת .הרי דקרי לבישת חבלה.
ואין ה״נ דלפי מאי דס״ד מעיקרא הוה מצי למיפדך עלי׳
דרבא מהך ברייתא ותוספתא דמפירש להיפוך .אלא דבלא׳ה
פריך שפיר ולא קאי הכי במסקנא .ובהכי ניחא מה שהשמיטו
הפוסקים שפסקי דאין אדם רשאי לחבל בעצמו חילוק זה
שחילק רבא בין חבלה לבישת  .אלא דאי קשיא הא ודאי
קשה ותמוה טוכא מאי דקהני הכא מקרע כסיחז משבר
כליו מפזר מעותיו בהמתו .ומאי ענין כל הנך לקרא דאך
את דמכם לנפשותיכם אדרוש דמיימי עלה .דבכל הני
ליכא אלא הפסד מחין ושייכי לקרא דבל תשחית .אבל
אין להם ענין לקרא דאך < 0fדמכם לנפשיחיכס ונו'  .וגם
ברישא קשה דקתני כשם שחייב על נזקי חבירו כן הוא
חייב על נזקי עצמו .ובודאי דלא קאי על נזקי ממון.
דהא ודאי בנזקי תעירו חייב לשלם במיטב כספו .משא״כ
על נזקי עצמו דלא שייכי חשלומין ועוד דקשיא רישא
לסיפא  .דבסיפא קחני כהדיא דפטור מדיני אדם וכו׳.
וא’כ כיני קחני רישא דחייב על נזקי עצמו כשם שחייב

על

נזקי

מכירו .וגס אס נפרש דקאי על נזקי הגיף יקשה
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כן .דעל נזקי תכירו הרי איכא מלקית אלא דהתשלומין
פוטרין אוחו אם הכהו הכאה משוה פרוטה ומעלה  .דרחמנא
רבי חיבל בחבירו לתשלומי! וממונא משלם מילקא לא לקי.
ומה״ט אם ההכאה אינה שוה פריטה לוקה וכדאמרינן בפ״ג
דכתובות משוס דלאו בר השלימין הוא .וא״כ בחובל בעצמו
כיון דלא שייכי בי׳ השלומין הי׳ לן לומר טכ״פ דלוקה .
כמו בהכהו הכאה שאין בה שיה פרוטה .כיון דקחני דכשם
שחייב טל נזקי חבירו כן הוא חייב טל נזקי עצמו  .וא״כ
היכא קחני סיפא דפטיור מדיני אדם ודינו מסיר רק לשמים .
ולכן הי׳ נראה לענ״ד דמשבשהא היא .ויש כאן חלוף
שורות .וכצ״ל כשם שחייב טל נזקי חבירו כן הוא ח״ב על
נזקי עצמו .הרק ועש בפניו כננד חבירו מתלש בשערו
שנאמר אח דמכם לנפשיתכס אדרוש מיד נפשוחכם אדרוש .
מקרע את כסותו משבר את כליו מפזר את מעותיו בחמתו
כטור מדיני אדם ודינו מסיר לשמים רשב״א אמר וכו׳
עיי"ש .כצ׳יל לדעתי1 .א״כ תרתי קתני .דברישא בבושת
וחבלה קתני דחייב כמו על נזקי חבירו .דהיינו מלקות
בדיני אדם כמו בחובל בחבירו היכא דליכא חשלומין .כגון
הכאה שאין בה שו’פ  .ובסיפא בנזקי ממונו קתני דלא דמי
לנזקי חבירו .דבנזקי חבירו חייב בהשלומין אבל בנזקי
עצמו פטיר מדיני אדם ודינו משור לשמים .ומזה מתבאר
לט מקירו של הרמב״ס ז״ל שכתב דבמקרע כסותו ומשבר
כליו וכיו״ב ליכא מלקות כמשכ״ל  .ונושאי כליו לא הטרו
מקירו .והננו רואים שהוא מביאר להדיא בתוספתא כאן .
ומעתה לפ״ז יש לנו מהך תוספתא אדרבה ראי' לדעתהר׳י
מגאש ז״ל דחובל בעצמו לוקה .וממילא יש מזה ראי׳ גס
לעיקר שןטתנו בזה  .דאל״כ מהיכא מיתי לנו מלקות בחובל
בעצמי בלא אזהרת לאו וכמו שביארנו לעיל על דברי הד״י
מגאש ז"ל:

,יעכ״£

מבואר לן בהדיא בתוספתא זו דדו״ד אין אדם
רשא• להבל בעצמו ס״ל דגם חבלה בעלמא.
ואפי׳ בושה  .הוא בכלל הך קרא דיך אה דמכם לנפשותכס
אדרוש .והיינו משים דס״ל דגם קטלא משוס צערא דגיפא
היא דאסור .והילכך לא נראה לחלק ולומר קטלא שאני
אלא הכל בכלל .והא דמייהי בתוספתא קרא דאך את
דמכם לנפשוהכס  .ולא מייהי מקרא דהשמר לך ושמור נפשך
דשמעינן מיני׳ נ״כ מלקוח דמיירי בי׳ ההוא תנא ברישא
כמשכ״ל .אפשר דהיינו משוס דרצה לכלול גם בני נח בעינש
טל זה .דב״נ אזהרתן זו מיתתן  .ומעתה א״כ אתי שפיר
הא דקאמר (בסוגיא דסו’פ החובל) שם דילמא קטלא
האני .אע״ג דלמיקר הדבר ודאי פשיטא דבקטלא לית
מאן דפליג דאסור .מ״מ כלפי מאי דהוה כעי להוכיח
מדר״א דדרים אה דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד נפשותיכם
אדרוש את דמכם .לומר דכ׳ל אין אדם רשאי לחבל
בעצמו .ע׳ז שפיר קדח׳ דילמא קטלא שאני  .כלונו־
כיון דר״א מקרא הוא שדורש .אבל אינו׳ מבואר בדבריו
כלל אם ס״ל דמהך קיא איכה למשמע כל מיני חבלה או
בקטלא לחוד .א״כ דילמא ס״ל לר״א דקטלא שאני .דלא
מטעם צערא דגופא הוא דאסרה הכתוב .אלא קטלא מצד
עצמה אסירה  .אבל צערא דגופא שרי .אבל תנא ותוספתא
ודאי ס״ל דקטלא גיפא רק משוס צערא דגופא היא .
והילכך ס״ל דכל צערא בכלל .דאין אדס רשאי לתבל
בעצמו כלום אפי׳ בושת לחוד .ותק מזה אפשר לומר דאע״ג

(;:ftpi״ ודילמא
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(בפ״ב דחגיגה י״ח ע״ב) בד״ה כא; באכילה דלפעמים נקש
לשק דילמא ואינו אלא לישנא קלילא  .דקיששא הוא דגם
לפי האמת ק הוא ע״״ .:וכ״כ התום׳ (בפ״ב דחולין ל״ג
ע״ב) בד״ה ודילמא עיי״ש  .וכ’כ שאר ראשונים שם עיי״ש.
ובפ״ק דגיטין (ז׳ ט״ב) בתום׳ ד״ה דילחא עיי״ש ובשחר
דוכהי .אלא דכאן אין צריך לידחק בזה  .דבלא״ה ניחא
נרווחא כמו שביארנו .שוב ראיתי מש״כ מהרד״פ ז״ל בח״ד
טל התוספתא הנ״ל עיי״ש בדבריו :

ומעתה

לפ״ז אתי שפיר לנכון דברי רבינו מהר״י
מגאש ז״ל וכל דבריו נכונים כפשטן .דשפיר
כתב דלסיבה זו שאין אדם רשאי לצטר נפשו אין האדם
חייב מיתה או מלקות ט’פ טצמו כמו שמתחייב ממון ע״פ
עצמו .והיינו משום דכיון דק״מינן אליבא דמ״ד אין אדם
רשאי לחבל בעצמו1 .א״כ גם קטלת עיקר כטמא דאכרה
חורה משום צטרא דגופי׳ הוא .ואין ה״נ דגם למ״ד אדם
רשאי לחבל בעצמו ניחא ע״פ טעם זה .משום דבקטלא
כ״ע מידו דאכרה הורה .אע״ג דלמ״ד אדם רשאי לחבל
נטצמו .קטלא לאי משום צטרא דגופא הוא דאסיר .מ’מ
כיון דאסור א״כ לאו בע״ד הוא בזה .אלא הרי הוא
ראחר .ואין כאן הודאת בטל דין כבממון דהוא בטל הדין.
דהרי הוא גופי׳ לית לי׳ רשות טל גופו לטנין להמית
עצמו .אלא דהר״י מגאש קושטא דמילתא נקט לפי מה
דס״ל דקיי״ל כמ״ד אין אדם רשאי לחבל בעצמו .דלדידי'
קטלא נמי מטעמא דצטרא דגיפי׳ הוא.ועכ״פ נתבאר לנו
עפ’ז דגם הר״י מגאש ז״ל קאי בשיטתנו דאישורא דמקלל
עצמו חליא בפליגתא דחובל בעצמו .וכבר הכרחנו נ״כ
הכי מהתיספחא דבב״ק שם  .וזה הוא מה שרצינו:
ואמנם לדינא חולק הר״י מגאש על הרמ״ה ז״ל .וס״ל
כדעת הרמב״ם תלמידו ז״ל וסייעתו דקיי״ל
כמ״ד אין אדם רשאי לחבל בעצמו .אבל גם הרמ״ה ז״ל
לאו יחידאה הוא .שכן פסק ג״כ בשיר חו״מ (סי׳ ח״כ)
כדבריו  .וכן נראה דטת הרי״ף והרא״ש (בפ״ג
דשבועוח) דמייתו התם ברייתא דקתני יכול נשבש להרט
לעצמו ולא הרע יהא פטור ה״ל להרט או להטיב.
מה הטבה רשות אף הרטה רשות אביא נשבע להרט לטצמו
ולא הרע שהרשות בידו .יכיל נשבע להרע לאחרים ולא
הרע יהא ח״ב ת״ל וכו' אף הרעה רשות אוציא נשבע
להרע לאחרים שאין הרשות בידו .ואיזו הרעת אחרים
אכה את פלוני ואפצע אח מיהו טיי״ש .והרי הך ברייתא
מוקמינן בסיגיא דפרק החיבל שם כמ״ד אדם רשאי לחבל
במצריו .ואע״ג דמטיקרא בטי לאיקמה אפי' למ״ד אין
אדם רשאי לחבל בעצמו .ומאי דקתני דלהרע לעצמו הרשות
בידי מיירי בנשבע לישב בתענית .ודומיא דהכי להרע
לאחרים להישיבס בתענית .וכגון דמהדק להו באנדרונא .
הרי דחי לה במסקנא מדקתני איזהו הרעת אחרים אכה
את פלוני ואפצע את מוחו ודומיא דהכי הרעת עצמו להכות
עצמו ולפצע מוחי ואפי' הכי קחני דהרשוח בידו .ולהכי
חיילא שבועה .והיינו כמ״ד דאדס רשאי לחבל בעצמו
עיי״ש  .והשתא א״ה כיו; דהרי״ף והרא״ם הביאו הך ברייתא
כולה להלכה  .ט’כ ס״ל להלכה כמ״ד דאדם רשאי לחבול
בעצמו .וכן הבין הר״ב חום׳ יו״ט בפלפולא חריפהא על
דברי הרא״ש שם (סי׳ ט״ו אות ר׳) בכוינת הרא״ש
עיי״ש .ואע״ג דה־״ן בחידושיו לשבועות (כ״ז ע״א) .

1כ״כ בקיצור בפי׳ על הרי״.ה שם .הכריח יט״כ אינו כי

דעת הרי״ף  .מדהביא בפרק החובל מחניחין דהתס דקחני
דאינו רשאי לחבול בעצמו  .והילכך העלה דאפי' למ״ד
אין אדם רשאי לחבל בעצמו .מ״מ כיון דלא כתיב בקרא
בהדיא ולא נפקא אלח מדרשא חיילא שבועה עלי'  .ומאי
דמייתי בסוגיא דפרק החובל ראי' מינה דאתיא כמ״ד אדם
רשאי לחבל בעצמו .היינו משום דלישנא דהרשית בידו כולל
שני דברים .לומר שהוא ברשות עצמו להרע לעצמו .משא״כ
בהרעת אחרים .וכולל נמי שהיא מותר  .ואע״ג דבמוחר
לא קיי״ל הכי .אלא כמהניהין דםו״פ החובל .מ״מ בעיקר
דיכא דהרעת עצמו חיילא שבועה .קיי"ל כהך ברייתא .
דלא אשכחן הנא ולא אמורא דלימא בהרעת עצמו דפטור
עכה״ד הר״ן בחי' שם עיי״ש .וכינהו לומר דהרי״ף
שהביא הך ברייתא (בפ״ג דשבועוח) אינו אלא משום
עיקר דינא  .לאשמעינן דבהרעת עצמו חיילא שביעה
וחייב  .אבל במאי דמשמע מלישנא דברייתא דמיחר
להרע לעצמו  .לא פסק כה־ ברייתא  .ולטנ״ר דברי
הר׳ין ז״ל תמוהים אצלי .דכמו כן י״ל דדעת הרי״ף
דקיי״ל כמ״ד אדם רשאי לחבל בעצמו .ומה שהביא (םו’פ
החובל) ומתניחין דההם דרתני החובל בעצמו אע״פ שאינו
רשאי וכו׳  .היינו רק משום עיקר דינא דקתני התם
במתני׳ אחרים שחבלו בו וכו׳ טיי״ש .אבל במאי דקתני
דאינו רשאי לחבל בעצמו לא קיי״ל הכי גם להרי״ף  .וגס
במתניתין גופא לא מיידי בהך דינא אלא דרך אגב גררא.
ובאמת כן דרכן של הרי״ף וה־א״ש בכל דיכתי להביא
לשון המשניות כמו שהן אט״פ שנכללו בהן דברים שאינם
להלכה כידוע  .ועכ’פ לפי דברי הר״ן ז״ל אין לגו הכרח
מדברי הרי״ף בפ״ג דשבוטות שם דדעתו להלכה כח״ד
אדם רשאי לחבל בעצמו :

וג?מ

מה שהבין הר״ב חום' יי״ט בדעת הרא״ש נראה
שדבריי מיכרחין .דע'כ ה״ל דקיי״ל כמ״ד אדם
רשאי לחבל בעצמו  .דהרי בחום׳ הרא״ש לשבועות (כ״ז
ע״א) כתב וז״ל אביא נשבע להרע לעצמו אתיא כמ״ד
(בפרק החובל) אדם רשאי לחבל בעצמי עפ״ל טיי״ש .משמע
להדיא מדבריו דס״ל דעיקר דינא דנשבע להרע לעצמו שחייב
לא אתי אלא אליבא דמ״ד אדם רשאי לחבל בעצמו .אבל למ״ד
אין אדם רשאי לחבל בעצמי לא חיילא שביעה .ומה״ט
הוא דדייקינן מינה דסבר האי תנא אדם רשאי לחבל בעצמו
וכמו שמבואר ג״כ בתום׳ בשביעות שם ד״ה אביא עיי״ש .
דאין לומר דרק מלישנא דהרשות בידי הוח דדייק וכמש״כ
הר״ן .וגם כוונת התום׳ והרא״ש שכתבו דאה־א כמ״ד
אדם רשאי וכו׳  .היינו מדיוקא דהך לישנא לחוד .דא״כ
לא הו״ל לציין אלא על הך לישנא דהרשית בידי .והם לא
הזכירו הך לישנא כלל .ולא ציינו בדבריהם אלא על מאי
דקתני אביא נשבע להרע לעצמו בלבד .משמע ודאי דעיקר
דינא ס*ל דליתא אלא למ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו .
ובלא ה ודאי הכי משמע מסתימת דברי התום' והרא״ש
שם כמבואר להמעיין .וא״כ מדהביא הרא״ש הך ברייתא
להלכה ודאי מוכרת דס״ל דקיי״ל כמ״ד אדם רשאי 'לחבל
וראיתי
בעצמו  .ומסתמא כן הוא גס דעת הל״ף ו״ל
להר’! ז״ל (בתשובותיו הי׳ ל״ב) והביאה גס בב״י (יו״ד
ריש סי׳ רל״כי) שכתב בתיך דבריו .ח״ל שפל שהיא מציה
מ<יו,ת מ! התירה אי; שבועה חלה לנעלה .אבל מה
שהוא מדרש חכמים שאינו מפורש בתורה שביעה' חלה עליו
וזה ימים שזה הדבר

חדשתי .ומצאתי לי העד בדברי

כרמב״ס

ספר המצות לרס״ג ז״ר ל״ת מז טח
הרמב״ם ז״ל והארכתי בזה כמקומו בפרק שבועות שתים
בחרא טכ״ל עיי״ש  .ומדלא הביא ג״כ הראי׳ מדברי
הרי״ף .כמו שכתב בחידושיו שם .מבואר דחזר בו מראייתו
|ו .וכמשכ״ל דמדברי הרי״ף אי! שיש הכרח כלל .אדרבה
מפשע! של דברי הרי״ף משמע איפכא  .וראיתי להנייר
(ביו״ד סי' רל״ו) שלא הביא אלא דין דנשכע להרע
לאחרים דפטור ..אבל די! דנשבע להרע לעצמו דחייב.
השמיטו שס לגמרי עיי״ש .וכן בקיצור פסקי הרא״ש (פ״ג
דשבועוח סי' ט״ו) לא הביא אלא נשבע להרע לאחרים
דפטור .והשמיט להרע לעצמו דחייב ט"״ש  .והיא תמוה
לכאורה .אבל הדבר (נכון דס*ל להמיר כמש״כ התום׳ שם

(בשביעות כ״ז ע״א) דכולה הך בבא דנשבע להרע לעצמו
לא איצטריך אלא לאשמעינן דאדם רשאי לחבל בעצמו
ט״״ש .וכ״כ בתים' הרא״ש שם עיי״ש שכן כוונתו אלא
שקיצר .ומה שסיים שם דמשוס םיפא נקע לה ט״ס הוא.
ויש שם השמעה וחסרון .דזה קאי על בבא דנשבע להיע
לאחרים .וכמש״כ ג״כ החום׳ שם בדיה נשבע להרע וכו׳
טיי״ש .ובדברי הרא׳ש חפר הציון  .וזה פשוט .אבל כאן
בכבא דלהרע לעצמו איצטריך לגופי׳ .לאשמועינן הא
גופא דאדס רשאי לחבל כעצמו כמש״ב החום׳ .ולהכי שפיר
עשה הנייר שהשמיט בבא זו .משום דהכא לא א־צעריך.
דכיון דליחא להאי דיכא אלא למ״ד אדם רשאי לחבל
בעצמו .א״כ פשיטת דחייב קרבן שביעה .ואס לאשמוטינן
הא גופא דאדס רשאי לחבל בעצמו אין מקומו כאן
וכבר כתבו הטור במקימו (בהו״מ סי׳ ח״כ) שפסק שם
כהרמ״ה ז׳ל כמשכ״ל:

הרי

מתבאר דעת הרא״ש והטור דקיי״ל אדם רשאי
לחב״ע .וכבר הבאתי דעת החום׳ יו״ט שהבין כן
בדעת הריין} והרא״ש .וכן ראיתי להר״ב כנה״ג (ביו״ד
סי׳ רל״ו) הגהות ב״י (אוח ג׳) זבחו״ח (סי׳ ח״כ הגהות
ב״י אות י') שהביא בשם כמה גדולי האחרונים ז״ל שהבינו
כן בדעת הריין! והרא״ש עיי״ש שהאריך בזה .וכן מיכרח
מדברי הרא׳ש בפי׳ לנדרים (פיק ח' ע״א) דלא ס״ל
כהכרח הר״ן הנ״ל .יא״כ ע״כ ממה שהביא (בפ״ג דשבועוח)
ברייתא דנשבע להרע לעצמו ח״ב  .ע״כ מוכרח דס״ל
דאדס רשאי לחב״ע .עייש״ה בפי׳ 'הרא״ש בנדרים שם
ונמש״כ הרין שם ואין להאריך .וכן נראה דעת הרמב״ן
ז״ל (בפי׳ עה״ת פ׳ נח) מדפירש שם קרא דאך אח דחכם
לנפשותיכם אדרוש בקטלא בלבד עיי״ש .והיינו ע״כ כמ״ד
אדם רשאי לחבל בעצמו .דאילו למ״ד אין ארם רשאי
מיקי לי׳ גם בחבלה והכאה בעלמא .כמבואר בתוספתא
שהבאתי לעיל ובפוגיא דפרק החובל שם וכמשכ״ל .וכן
מוכרח מפירש״י טה״ת ורבינו בחיי והעור וחזקוני (פ׳
ניז) עיי״ש .וכן נראה דעת רבינו אליהו הזקן ז״ל שכתב
באזהרותיו (במנין הלאוין) בלאו דלא יקרחו קרחה ודל
מציה בבין העינים משים לסרחה  .על כל ראש קרחה עכ״ל
ואין דבריו ז״ל מובנים לכ-אורה .אבל נראה כוונתו עפ״מ
דתניא בספרא (פ׳ אמור) ובספרי (פ׳ ראה) לא תשימו
קרחה בין עיניכם יכול לא יהיו חייבים אלא על כין
המינים בלבד מניין לרבות אח כל הראש ה״ל בראשם
לרבות את כל הראש .יכול הנהנים שריבה בהם הכתוב
מצות יהירות חייבים על הראש כבין העיניס אבל ישראל
וכי׳ לא יהיו חיינין אלא בין הטיניס בלבד .ת״ל קרחה
קרתה לגזירה ש!ה וכו׳ '.ומייתי לה בפ״ק דקידושין (ל״ו
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ע׳א) עיי״ש .והקשה עלה הרא״ם ז״ל (בפרשת אמור)
הרי כיון דבהדיא כתיב בקיא בין עיניכם ואימעיט
בישראל כל הראש .ע״כ אית למידרש איפכא למילף בהך
גז״שדקרחה קרחה כהנים מישראל .מה להלן בישראל לא
חייב הכתיב אלא על בין העינים אף כאן בכהניס כן .
דבזה ליכא למימר בראשם כתיב .משוס דבין העינים ככלל
בראשם הוא .והניחה בצ״ע טיי״ש .ועי׳ מש״כ בזה
המהרי״ט בחי׳ לסוגיא דקידושין שם ושאר אחרונים ואין
דבריהם מספיקים כמש״ב בזרע אברהם יבאהלי יהירה
על הספרי (פ׳ ראה) ע״ש״ה ואכמ״ל בזה .וראיתי להלביש
(בפי׳ טה״ה פ׳ אמור) שהעלה בזה דבר חדש לומר דאמח
הוא דלא מתחייבים מלקות אלא דוקא בבין העיניס בלבד
ולא גמרינן גדש לכל הראש אלא לאיסירא בעלמא ולחייב
בדיני שמיס עיי״ש בדבריו ובמש״כ עליו תלמידו הר״ב
צדה לדרך כס .ונראה ברור אצלי דזו היא כוונת רבינו
אליהו הזקן .וזה הוא שכתב מצוה בבין העיניס .כלומר
עיקר המציה אינה אלא בין העינים .כדכתיב בישראל בין
עיניכם .וכהנים ילפינן בגדש מישראלים .ורק משים
לפרחה על כל ראש קרחה .כלומר דמשוס דלא ליתו
למים־ך אסר הכתיב מיהת לאיפירא בעלמא על כל הרחש
ולשין למיסרך דבגמרא שבת (קל״ט ע״א) עירובין (מ׳
ט״ב) היא ג״כ מלשון חסרת אחורי המשכן סרח העידף .
עי׳ בעריך (ערך סרח הראשון) עיי״ש .וגס י״ל דלסרחה
הוא לשון חטא ועבירה  .ור״ל  .דלא ליחו לידי עבירה
לשים קרחה בין העיניס נאסר גם כל הראש .כן נראה
לי בכוונת הר״א הזקן .ונמצא דיש לנו תנא דמסייע להרב
לבוש בזה ואכמ״ל בזה .ולפ״ז ע״כ צ״ל דפ״ל להר״א
הזקן ז״ל דקיי״ל כמ״ד אדם רשאי לחבל בעצמו .דאל״כ
לא איצטריך גזרה שיה לרבות כל הראש לאיסורא כבין
העינים .דהרי בלא״ה היפיק לי׳ משים דאין אדם רשאי
לחבל בעצמי .דבשלמא בין העיניס א־צטריך לעבור עליו
בלאו כדי ללקות עליו .אבל על כל הראש דגם השתא
ליכא מלקות למה לי קרא .ולדעת הסיברים שהבאתי לעיל
דעל חבלת עצמו נמי איכא לאו ולקי .עדיפא מינה קשה
דבשלמא בבין העינים איצטריך לענין ללקות עליו שתים.
דמלבד דלקי משום חיבל בעצמו לקי נמי משוס אזהרת
קרחה  .אבל בכל הראש כיון דכבר יש בו נס אזהרת לאו
ולמלקות  .למה לי תו קרא לאיסורא בעלמא משים קרחה.
וכ״ש דלא שייבא בזה גזירה משים בין העיניס כמש״ב
הר״ח הזקן ז״ל .כיון דבלא״ה מוזהר עלה משום אזה־ת
חובל בעצמו .אלא ודאי מוכרח ע״כ דס״ל דקיי״ל אדם
רשאי להבל בעצמו:

ומעתה

י׳ "כ אפשר לימד דזו היא ג״כ דעת רבינו
הגאון ז״ל .וכיון שהעלינו דאיסור מקלל עצמו
תלי נמי בהך פלוגתא אי רשאי אדם לחבול בעצמו

דלמ״ר אדם רשאי

לחבל בעצמו נם

לקלל עצמו רשאי .

וכמו שהעלה התומים .וחקעגי בה מפמירח .וכיון דדעת
רב־גו הגאון ז״ל כדעת הסיברין דקיי״ל כמ״ר אדם רשאי
לחבל בעצמי .ממילא אין לדינא שום אזהרה אלא במקלל
חבירו .אבל מקלל עצמו שרי .ובזה ניחא נמי להר״י
אלברגלוני והרא״ש בן גבירול ז״ל _ ההולכים בעקבות
הבה״ג שהשמיעו אזהרה זו דמקלל עצמו .וכ״ש להר״א
הזקן ז״ל והרמב״ן ז״ל שכבר הוכחנו שכן דעתם
דקיי״ל כמ״ד אדם רשאי לחבל בעצמו .וא*כ לטעמייהו

אזלי

ספר המצות לרפ״ו .ז״ל ל״ת מז מח
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אזל׳ ושפיר השמיטו

אמנם

לאו

זה

ממני; הלאד;

שלהם :

להבה״ג גופי׳ לא יתכן לומר כ; .שהרי אשכח;
להבה״ג (ריש הלכות שביטוח) שכתב וז״לוהיכא
דאשתבע לביטולי מציה וכו׳ וחנו רבנן יכול נשבט וכו׳
יכול נשבע להרע לאחרים ולא הרע יהא חייב ח״ל להרט
או להטיב מה העבה רשות אף הרעה רשות אוציא נשבע
להרע לאחרים ולא הרע שאין הרשות בידו .יכול נשבע להרע
לעצמו ולא הרע יהא פטור ח״ל להרע או להטיב .מה הטבה
רשות אף הרעה רשות אביא נשבע להרע לעצמו 'ולא הרע
שהרשות בידו וכו' .והרעת עצמו דקאמרינן דמיח״ב לאו
למיחבל בנפשו .אלא כדר״י דאר״י אהא בתענית עד שאביא
דכחיב נשבע להרע ולא ימיר .ואמרינן (מכות כ״ד ע״א)
כדר״י טכ״ל ט״״ש .הרי מבואר בהדיא דס״ל דקיי״ל כמ׳ד
אי; אדם רשאי לחבל בעצמו ואם נשבע לחבל בעצמו לא
ח״לא שבועה עלי׳ כמו בנשבע להרע לאחרים  .משום שאי;
הרשות בידי .וברייתא דמרבה נשבע להרע לעצמו לחייבא
מיקי לה באשב בתענית .וכאוקימהא דשמואל (בסוגיא דפרק
החובל שם)1 .א״כ להבה״ג הקושיא במקומה עימרת אמאי
השמיט ממכפר הלאוין אזהרת מקלל עצמו .הן אמת דנלא״ה
דברי הבה״ג אלו צ״ע טובא לכאורה .דהרי דבריו הס
נגד כיגיא דפרק החובל שם .דאידחי אוקימתח דשמואל מסיפא
דקהני איזהו הרעת אחרים אכה את פלוני אפצע אח מוחו.
ושמעינן מינה דדומיא דהכי הרעת עצמו דקאמרינן דחייב
היינו נמי בחובל בעצמו .ולא באשב בתענית  .ולזה מסקינן
הרס דלא אתיא ההיא ברייתא אלא כמ״ד אדם רשאי לחבול
בעצמו עיי״ש .וא״כ היכי כתב הנהיג להיפוך  .דמיירי
באשב בתענית .ודלא כמכקנא דההס .ובפרט דהבה״ג
גופי׳ הביא שם גס סיפא דברייחא .דקתני איזה! הרעת
אחרים אכה את פלוני וכו'  .דמוכחינן ההם מינה דלא
מיחוקמא רישא באשב בתענית אלא בחובל נעצמו .ואפי'
הכי חיילא שבועה .היברא דכיו״ב כחב ג״כ הרשב״א
(נחשו' חיא סי׳ הרטייז) ע"״ש .וכבר תמהו עליו רבים.
כמו שהביא הריב ננהיג ביוו״מ שם קצהס טיי״ש .וכן המה
הריב דברי אמת (קינטרם שמיני) ועוד כמה אחרונים .
ובפרט הריב מגלה כפר (לאוין רמ״א) טיי״ש .ולפי מש״כ
שם להרן דברי הרשב״א יש מקום ליישב גס דברי הבה״ג
טיישיה .וטל כולם אני המה דאשתמיטת״הו דברי הבה״ג
אלו שהם ממש כדברי הרשב״א .ועד שהם מתמיהים טל
הרשב״א .יותר הי׳ להם לתמוה על הבה״ג כהוא ראשון
לראשינים .וכן ראיתי להפסיקתא זוטרחא (פרשת ויקרא)
טל קרא דלהרט או להטיב .שכתב ח״ל מה העבה רשית
אף הרעה רשות .יצא להרע לאחרים שאינו חייב אלא בנשבע
להרע לעצמו .כי הא דא״ר יוחנן אהא בהטניח עד שאבוא
לביתי וכן הוא אימר נשבע להרע ולא ימיר עכ"ל עיי׳ש.
והן הן דברי הבה״ג .מיהו להפסיקהא לא הקשה כ״כ ט'פ
□וגיא דב״ק שם .דאפשר שלא כתב כן דרך פירוש על
הברייתא גיפא  .אלא לדידן הוא שכחב כן .לפי מאי דס״ל
דקיי״ל כמ״ד אין אדם רשאי לחבל בעצמו .ולפ״ז אין
ה׳יג דגם להרע לאחרים ויפטור מיירי נמי בלהישיבם
בתענית  .כדאמרינן לס״ד בסוניא דב״ק שם לאוקימהא דשמואל
עיי״ש .אבל ברייתא גופא כיון דקתני בסיפא ואיזהו הרעת
אחרים אכה את פלוני יכו׳ .ע״כ דדימיא דהכי להרע
לעצמו מיירי באחבול את עלמי .ואתיא כמ״ד אדם רשאי
לחבל בעצמו .וגם בפי׳ הר״ש בן היתום ז״ל למו״ק (י״ד

ע״א) כתב כדברי הפסיקתא יוטרתא עיי״ש .אלא שיש להעיר
דלפ״ז דברי הפסיקתא זוטרתא נראין כסותרין זא״ז .דמדבריי
(בפ׳ נח) על קרא דאך < pfדמכם וגו' נראה דנקט כמ״ד
אדם רשאי לחב״ע .ולהכי מוקי לקרא דוקא בקטלא עיי״ש.
אלא דיש ליישב ואין להאריך כאן .וטי׳ נפרש״י עה״ח (פ׳
ויקרא) בקרא דלהרט או להטיב .שפירש להרע לעצמו או
להטיב לעצמו כגון אוכל ולא אוכל אישן ולא אישן עיי״ש.
והראיס ז״ל שם נתקשה בזה מסוגיא דפרק החובל שם .
דמסקינן דלא כשמואל דמוקי לברייתא באשב בתענית .ונדחק
בזת לומר דאורחא דמילתא נקט רש״י ולאו דוקא עיי״ש בדבריו
ז״ל׳ שהאריך בזה .ובאמת דלפמש״כ להוכיח דלדעח רש״י
קיי״ל כמ״ד אדם רשאי לחבול בעצמו נראין דבריו מוכרחין.
אבל דברי הרא״ס ז״ל מתמיהים בעיני דכנראה אשחמיטתי׳
משל ערוב׳ (ריש פ״ג דשבועו') דתנן שבועות שתים שהן ארבע
שביעה שאוכל ישלא אוכל וכו׳ ובפירש״י שם עיי״ש .ובפירש׳י
והרע״ב (ריש פ״ק דשבועיה) טיי׳ש .ופשיט דרש׳י (פ' ויקרא
פס) לישנא דמתני׳ נקט  .וכיו״ב טכצ״ל להסמ׳ג דבעשין
(רט"ז) כתב זז״ל להרע או להטיב להרע לעצמו או להטיב
לעצמו כמו איכל ולא אוכל אישן !לא אישן וכו׳ עכ"לעיי״ש',
1כ״כ ג״כ בלאוין (רל״ט) טיי״ש .ואילו לקמן בסמיך
(בלאוין רמ״א) כתב הפמ״ג גופי׳ דנשבע להרע לעצמו
כנין שנשבע שיחבול עצמו אע״פ שאינו רשאי שבועה חלת
עליו וחייב  .ונשבע להרע לאחרים היינו כגון שנשבע
פיכה פלוני או יקללנו פטור עיי״ש .והם דברים סוחרים
זא״ז לכאורה .דלפי דבריו גופי׳ לא צר ך לאוקמי קרא
דלהרע או להטיב ודרשא דנרייהא קלה באשב בתענית.
אלא כמסקנא דפרק החובל שם  .אבל פשוט דלישנאדחתני׳
דרפ״ג דשבועוח שם נקט .ועל הרא״ם יש לתמוה דעד
שהוא מקשה מהוגיא דפרק החובל טל פירש״י ז״ל .טפי
הויל להקשית ממתניחין דשבועות שם על סוגיא דפרק
החובל .דהרי במתניהין דהחם מפירש כאוקימתא דשמיאל
אבל באמת לק״מ דכילה שקלא וטריא דסיגיא דהחם לא
שייכא אלא טל ההיא ברייתא דמייתי התם .דמשמע לי'
מינה דס״ל אדם רשאי לחבל בעצמו .וכדמסיק באמת
במסקנא שם .אבל גופי' דקדא דלהרט או להטיב מתפרש
גס באוכל ולא אוכל .ומתני׳ דשבועוח בפלוגחא לא קמ״רי
ונקט מילתא דשוה לכ״ע  .וגם רש׳י וסמ״ג לישנא דמתניתין

נקטי וזה פשוט:
מדברי הבה״ג ופסיקתא זיטרתא והר״ש בן
היתום ז״ל מוכרח דס"ל דקיי״ל אין אדם רשאי
לחבל בעצמו .וכנראה מדבריהם משמע דעיקר ראייתם הוא
מההיא דסיף מכות (כ׳ד ע״ר ).דדרשינן נשבע להרע ולא
ימיר כגון רבי יוחנן דאמר אהא בתענית וכו׳  .דמשמע
דלסהמא דחלמודא לא משכחת נשבע להרע לעצמו אלא
באשב בתענית .ולכאורה מזה ג״כ קשה להרחב״ם והסמ״ג
והר״ן ז״ל דס־ל דאפי׳ למ״ד אין אדם רשאי לחבל בעצמו
שביעה חלה עליו .מיהו לק״מ דשם במעלות הצדיק מיירי
כולי׳ קרא וכמי שדורש והילך במכות שם עיי״ש .והצדיק
לא ישבע למיעבר איסירא ולחבול בעצמי אפי׳ אס השבועה
חלה .אבל הבה״ג ואחריו בפסיקתא זיטרהא לכאורה שפיר
הביאו ראי׳ משס .דכיין דקרא חשיב במעלות הצדיק
דאפי׳ נשבע להרע לעצמו לא המיר דהיינו שלא רצה
להתיר שבועתו .וכמש״כ הרמב״ם ז״ל (סיף ולכות

ועכ״פ

שביטוח) זהסמ״ג (לאוין רמ״א) • עיי״ש היטב .א״כ אס
איתא

ספר -המצות לרפ-ג ז״ל ל״ת מי מה מט
איתא דאדם רשאי לחב״ע אמאי היל־ך במנות שם לימד
כדר״י דאמר אהא בתענית וכו׳ .הי״ל לומר טפי דאפי׳
נשבע לחבל בעצמו דנפיש צערי׳ לא ימיר .אלא ודאי
אשור לחב״ט ולא משכחת לה אלא כדר״י .וס״ל להבה״ג
ופסיקתא זיטרתא דכיון דאסיר מ־מילא לא ח״לא שבועה
ודלא כהרמב״ם וסמ״ג והר״ן .אמנם מ״מ נראה דאי;
מזה תיובהא כלפי דפת הסוברין דקיי״ל אדם רשאי לחבל
בעצמי .די״ל דכיון דהך קרא במעלות הצדיק מ״רי .
וכדמסייס עושה אלה לא ימוט למולם .ע״כ לא מיידי
בשביעת רשות בעלמא כנשבע לחב״ע .דנסי דשרי מ״מ
שביעת רשות היא ואין הכשרים כשבעין .כדהנן (פ״ק
דנדרים ני' מ״א) טיי״ש .ולהכי לא מוקי לה אלא כדר״י
דהו״ל נשבע לקיים דבר מצוה .וכמש״כ הרש״א בת״א שם
עייש״ה ואין להאריך .ומ״מ מהבאר דלהבה״ג כמי להרמב״ס
לא יתכן לתרץ כמו שחירצנו לדעת רביני הגאין ז״ל .כיון
שפסקו להלכה כמ״ד אין אדם רשאי לחבל בעצמו .מיהו
אליבא דהרמב״יס כבר ביארנו מה שיש לומר קצה בזה :

'יותר

נראה לומר בדעת הרמב״ס ע’פ דברי הירושלמי
(סיפ״ג דשביעוח) דאמרינן התם נשבע לשקר
מנין שלוקה .רבי יוחנן בשם רבי ינאי כי לא ינקה ה׳
מנקין ה; הדיינין  .קילל את חבירו בשם מני; ריש לקיש
בשם ר׳ הישעי׳ ליראה את השם וגו׳ .נשבע לשקר על דעתי׳
דר״ל מניין .מינה מכיין שנשבע לשקר אין זה ירא .קילל
אה חב־רו בשם על דעתי׳ דר״י מניין הזכיין שקילל אין
זה ירא .מה מפקא מב־ניהון .נשבע לשקר וקילל לחבירו
בשם .על דעתי׳ דר״י חייב שהים מל דעתי׳ דר״ל אינו
חייב אלא אחת עיי״ש .והנה לכאורה דברי הירושלמי אלו
תמוהים אצלי .אמאי קאמר דעל דעתי׳ דר״ל אינו חייב
אלא אחת על קללת חבירו ושביעת שקר .נהי דמלקית
דחדווייהו מחד קרא נפקא לר״ל .מ״מ כיון דבנל תד
מינ״הו איכא אזהרת לאי בפ״ע אית לן למימר דחייב
שתים .דהא אמרינן (בריש פ״ק דכריהוה) כל מקום שיש
שני לאוין וכרה אחד חלק חטאת ביניהן עיי״ש .ומבואר
שם לקמן (ג׳ ע״ב) ובסנהדרין (פ־ק ארבע מיתות ס״ה
ע"א) דבין לרבי יוחנן וכין לריש לקיש הכי ס״ל .דלריל
אמרינן שם דחפי׳ חלוקה למיתה שמה חלוקה .ור״י פליג
עלי׳ בהא וקאמר דדוקא חלוקה דלתי שמה חלוקה .חליקה
דמיתה לא שמה הלוקה עיי״ש .ובתום׳ שם ד״ה הואיל
ונו׳ .וכן הוא בירושלמי גופי׳ בסנהדרין (פרק ארבע
מיתית הלבה ה׳ .ובפרק הנשרפין ה״א) באין הילק
ע־י״ש .והרי הדבר פשיט דאם הלאיין מחלקין לענין קרבן
נ״ש למלקות  .שהרי יותר הליא מלקות בלאו מקרבן .
דכא מסקינן (במכות י״ג ע״ב) דקרבן לא בעי אזהרה .
ואילו מלקות בלא אזהרת לאו ליכא  .והשתא א״כ אפילו
ע״ד דר״ל כיין  f>yfnחלוקת לאוין אע״ג דל־כא לדידי׳
אלא מלקות אחת מ״מ אית לן למימר דחייב שתים  .ובפרט
דר״ל בשס ר׳ הישע־א הוא דקאמר לה ההם .ורבי הישעי׳
גיפי׳ הוא ניהו מרא דשמעתא דכל מקום שאתה מוצא
כני לאוין וכרת אחד וכי׳ .כמבואר בכריתות שם ובמכות
('״ד ע״ב) ובירושלמי (פרק ארבע מיתות שס) .ונראה
דמזה יהי׳ ראי׳ למה שראיתי לאחד מהאחרונים ז״ל
שהעלה 'לחלק בזה .דדיקא היכא דנפרטי בכרת שני
האיסורין .כמו במפטס וכך דכחיב ככרת אשר יתן ממני
סל זל ואשד ירקת כמותי ונכרת מעמיו .וכן באוב וידעוני
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־כתיב והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעיניס י:ו׳.
והכרתי וני׳ .בזה הוא דאמרי׳ חלק חטאת ביניהן .חבל
היכא דהכרת כתיב סתמא .וכגון בעריות דכתיב כל אשר
יעשה מכל התועבות האל ונכרתה וגו׳ .לא קאמר יבי
הושעיא חלק חטאת ביניהן אע״פ ש־לוקין בלאוין בפ”ע .
דלא קאמר רבי הושעיא אלא במפטם וסך .וכן ר״י ור״ל
לא קאמרי אלא באיי וידעוני וכיי"ב .אבל בעריות וכי״ב
מודי .ועפ"׳ מתר־ קישית הריטב״א ז״ל במכיר( ,י״ד ריס
ע״א) בשם התום׳ דלמה לי׳ לרבי יוחנן בדיש כריתות
כרת באחיהו לחלק .כיי; דס״ל בכריהיח ובסנהדרין שם
כרבי הישעיא רכל מקים שאתה מיצא שני לאוין וכרת
אחד חלק קרבן ביניהן עיי״ש .ולפ״ז לא תקפה דבעריית
שאני .ולכאורה לא משמע הכי בסיגיא וכריתות (ג׳ ע״א;
דפריך התם לרבי הושעיא .וכי מאחר דלאוי; מיחלק ן
כרת דאחיתו דכתב רחמנא למה ל־ עיי״ש .והשתא מאי
קושיא והא בעריות גם רבי הישע'׳ מידה .ומיה! יה
לדחית דאיה״ג אלא דבלא׳ה משני התם שפיר ע״״ש
ואכמ״ל בזה .ולפ״ז ניחא שפיר ההיא דירושלמי שם דכיון
דהמלקות בקרא דליראה את השם וגי' והפלא ה׳ את
מכות ך כתיב סתמא .ולא נזכ״ו שם בההוא קרא לא
שבועה ולא מקלל .הילכך לכ״ע לא אמרינן בהו לאיין

מחלקין:

והנך,

ע’פ דברי הירושלמי הללו מהבאר לנו דגם במקלל
עצמי ומקלל תכירו כאחת ג״כ לכ״ע אינו חייב
אלא אהה .דהא הא דמקלל עצמי לוקה ע״כ לא נפקא לן
אלא מההוא קרא גופי' דליראה את השם יגו׳ כמשכ״ל.
דאל״כ נהי דאית בי' לאו בפ״ט מקרא דהשמר לך יגו׳.
מ״מ ׳הרי לאו שאין בו מעשה הוא שאין ליקין עליו .יא״כ
הו״ל ממש כנשבע לשקר וקילל חבידו דלר״ל אינו חייב
אלא אחת .וגס ר״י לא פליג אלא משוס דס״ל ומלקות
דשבועת שקר נפק״ל מקרא אחרינא .ומעתה א״כ הרמנ״ם
לטעמי׳ אזיל דס״ל (בסה״יו שורש תשיעי) דמנין הלאיין
תלוי במכין המלקיית דאפי' יש כמה לאוין כל שאינו לוקה
עליהן אלא אחת אינן נמנין אלא מציה אחת .אבל הרמב״ן
ז״ל חולק עליו בזה'.וכתב שם (בריש שורש תשיעי)וז״ל
ואני אומר שהסכמתי של הרב למנות המצות ע״פ המלקיית
אינה במדה וכו׳ טכ*ל .ועי' להר״ב מג״א ’שאר אחרונים
מש״כ בזה שם .זא״כ כאן כיין דמקלל עצמו ומכירי
אע״פ שבא בכל חד לאו בפ״ע אין ליקי; אלא אחת כלאו
שבכללות .אין נמנין לפי שורשי הרמב״ס אלא במצוה אחת.
ושפיר עשה הרמב״ם שלא מנה לאו דמקלל עצמי במספר
הלאוין בפ״ע:
דיס דרך זו לא תתכן אלא לדרכו של הרמב״ם
וההולכים בעקבותיו בשורש זה .אבל לא זו היא
דרכי של הבה״ג והנמשכים אחריו  .וא״כ לדרכם לא יתכן
תידון זה .ולכן דעת הבה״ג בזה צ״ע,אצלי כעת  .ועכ״ע
עלה בידינו לחיץ דעת רבינו הגאון ז״ל והרמב״ן והרמב״ס

אלא

ז״ל

ועדיין צ״ע בזה אצלי:

לי׳ת מט

ולהקשות
׳

ערף.
ערלת

כתיב (בפרשת עקב) ומלתם א׳ה
לבבכם וערפכס לא תקשו עיי

והנה״ג

׳
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ספר המצות לרס״ג דל ל״ת מט

והבה׳ג וכל סייעת! ז״ל מנאוה! במנין הלאוין .וגי
(לאוין סי׳ ט׳) מנה לאו זה  .ומנה שש ג״כ העשה דומלחם
אה ערלת לבככס עיי״ש .אלא שמנה העשה עם הלאו
במציה אחת .וכדרכו ז״ל בכל כיו״ב .שלא נוסף בכל אחי
משניהם שים מנין חדש שאינו בכלל השני .שלא למנותן
שתיהן אלא במצוה אחת .כדרך רכינו הגאון ז״ל .והנה
הרמב״ס ז״ל (בשירש רביעי) השיג בזה על הבה״ג שמנה
עשה דומלחם את ערלת לבבכם וגס לאו דוערפכם לא
תקשו עוד .וכתב שאין למנותן .משום שהיא מציה שכוללת
כל התורה .כאילו יאמר עפה כל מה שצויתיך לעשות .
והזהר מכל מה שהזהרתיך ממנו .ומבואר דכל כיו״ב אינה
נמנית כל שאין בכללה דבר פרטי ועני; מיוחד עיי״ש .וכבר
קדמו בזה הראב״ט ז״ל (ביסוד מורא סיף שער ב׳) ששחק
ורגז טל זה ואין נחת ע״״ש  .והאריך בזה שם לקמן (בשער
שביעי) עיי״ש בדבריו .וככר הלין הרמב״ן ז״ל על הבה״ג
וכתב וז״ל .והנראה אלי בלאו וטרפכס לא תקשו עוד שהוא
לאו מיוחד מחדש מציה .והענין שיצוה להיותם שומעים מן
הנביאים ולא יתקשו עוזי בשאלת האותות מהם וכו׳.
וכשיזהירו אחכם הנביאים לעזיב אפר טעיתם בו לא ההיו
עוד קשי עורף וכו׳ עכ״ל עיי״ש שהאריך בזה  .והרא״ם
ז״ל (ביראים סי׳ ח׳) פי׳ ג״כ הלאו על מצוה פרטית
בדרך אחר ממה שפי׳ הרמב״ן ז״ל .שכתב שם וז״ל ומלתם
הסמ״ק

את ערלת לבבכם וערפכס לא תקשו עוד .פי׳ קשיות עייף
חושב בלבי שלא לשוב ליוצרו .ומשעה שמחשב עובר בלא
תקשו עכ״ל טיי״ש .וגם הסח ק שם ביאר המצוה טל ענין
פרטי וז״ל למול ערלה הלב שנאמר ומלתם את ערלת
לבבכם  .פי׳ לאהוב את החיכחות ולאהוב מי שיוכיחנו.
וגס שלמה המלך ע״ה כתב בספרו הוכח לחכם ויאהבך .
ובחציה זו יש לאו שנאמר וערפכס לא תקשו עיד טכ״ל
מיי״ש  .והר״א הזקן ז״ל כאזהרוחיו כתב באזהרה זו .עייף
לא תקפו מהיות בקושרים עיי"ש .נראה דס״ל דענין לאו
זה היא שלא להיות מחרחר ריב ומדנים .והרמכ״ן ז״ל
(בפרשת עקב) פי׳ שהכתוב מזהיר שלא להאמין שיש היעלת
בעבודת המלאכים ונבא השמים טיי״ש .וא״כ גס לפ׳ז יש
באזהרה זו טנין פרטי מחודש שבאמונתו בתועלת עבודתם
אע’פ שלא עבדם עובר בלאו זה .יחמיהני על הרמב״ם
ז״ל שמשיג בזה על הבה״ג .והרי הוא גופי׳ כתב (במידה
ח״ג פל״ג) וז״ל וכן מכלל כוונת ההורה התרבות ושיהי׳
נשמע לחביריו ושלא יהי׳ קשה כלתי נשמע לחבריו .אך
יהי׳ טישה רצון חבריו ועונה אותם ונשמע אליהם לחפנם
ישב אל רצונם .כבר ידעת מנוהו יתעלה ומלתם את עילת
לבבכם וערפכם לה תקשי עוד עכ״ל ט״״ש .הרי דהיא
ז״ל גופי׳ פי׳ הך ק־א שהוא מזהיר טל ענין פרטי .וכנראה
דגם כוונת הר״א הזקן ז״ל בהזהריתיו לפרש כן .וא״כ ודאי
ראוי לבא במנין הלאוין .ולא כמש״כ הרמב״ס (בסה״מפס)
דפי׳ הכתוב היא שלח הקשי ערככם ותקבלי כל מה
שצויהיכם ולא תעברו עליו .והוא ציווי הכילל כל ההורה .
ובודאי דלפ״ז איני ראוי לבא בחני] הלאוין .אבל לפי מה
שפירשו שאר ראפיניס ז״ל .וגס לפי' הרמב״ס ז״ל גיפי'
במורה .ודאי הוא נמנה בחני! הלאי־ן .ודברי הרמב״ס
ז״ל פתרי אהדדי:

ואמנם

רבינו הגאין ז״ל נראה דס״ל כדברי הרמב״ן
ז״ל לדעת הבה״ג .דקרא בא להזהיר כאזהרת
לאי שלא להקשיח ערפם לדברי הנביאים  .אלא לשמוע

דבריהם בלא שאלת אות ומופת .ובהכי ניחא שפיר מה
שלא מנה רבינו הגאון ז״ל עשה דאליו תשמעון שמנה
הרמב״ס ז״ל (עשין קע״ב) וכל הבאים אחריו .והוא מ״ע
לשמוע אל דברי הנביא לעפות כל אשר יצוה .כמו שביאר
הרמב״ם (שם  .ובפרק תשיעי מהלכות ׳סיה״ת ה"ג) עיי״ש .
וביותר יש לתמוה דבאזהרותיו אשר יסר על עשרת הדברית
מנה עשה זו (בדביר לא תשא) .כמש״כ שם ישמע דברי
חוזי עיי״ש .וכאן כנראה חזר בו ולא מנאה .והדבר
מתמיה .אבל לפ״ז ניחא שפיר  .דכיו; שמנה כאן הלאו
דוערפכס לא תקשו עיד .שהוא אזהרה שלא לסרב מלשמיע
דברי הנביאים .שוזל לא הוציך למניח עשה דאליו חשמעון.
דרכינו הגאון ז״ל לשיטתו אזיל .דבכל כיו״ב בל״ה ועשה
שבמצוה אחת אחר שמנה הלאו שוב אינו מינה העשה .יבהכי
ניחא שפיר מאי דיש לחמיה בההיא דאמרינן (כפרק
הנחנקין פ״ט ע״ב) תני תנא קמי דר״ח הכובש את נבואתו
לוקה עיי״ש .והקשי התום׳ דהא לית בי׳ לאו ועוד דהא
ליח בי' מעשה .ונדחקו דלוקה מכת מרדות עיי״ש .אבל
לפ״ז ניחא שפיר דודאי אית בי׳ לאו דוערפכס לא הקשו
עוד  .לפמש״כ הרמב״ס (בפי״ט מהלכיה סנהדרין) והרשב״ן
ז״ל (בזה״ר עשין סי׳ ל״א) דבכלל עשה דאליו תשמטין
איתא נמי נביא שעבר על דברי עצמו והכובש נבואתו עיי״ש.
והיינו משוס שכשסשהמצוה טל אחרים לשמוע בקול הנביא.
הכי נמי המלוה טל הנביא עצמו שלא לעבור טל נבואתו.
וגם שלא לכבוש נביאתו שנאמרה לו להתנבא .דגם בדידי׳
קרינן בי׳ אליו תשמעון .וכ״ש הוא שאם אחרים מצווין
לא עדיף הוא ניפי׳ מאחרים .וא״כ מה״ט נמי גס לאי
דוערפכס לא תקשו עוד .איכא בנביא גיפי' נמי .שאס
עובר על נבואתו או כובשה .עובר בלאו דוערפכס לא
תקשו עוד .וא״כ שפיר קתני דלוקה .והיינו חלקית
דאורייתא .וכן נראה מוכרח דעת תלמידי רבינו פרן ז״ל
שהביא בחמרא וחיי שם שכתב דהך ברייתא אתיא כמ״ד
לאי שאין בז מעשה ליקי! עליו עיי״ש .והוא תמוה מאיד
לכאורה .דהרי ליה בה לאו אלא עשה דאליו תשמעי; .
וטכצ״ל דה״ל דבאמת יש בה לאו דוערפכס לא תקשי עיד.
אלא דהו״ל לאו שאין בי מטפה  .ולזה כתב דאתיא כמ״ר
לאו שאין בו מעשה לוקין עליו .ונראה דבאמח זו היא
קישית ר״ח עלה דפריך ההם מאן דאכיל המרי בארבילא
לקי עיי״ש בפירש״י שאינו מיבן .ועי׳ בחמרא וחיי שם
בשש המאיר־ מש״כ ע״ש״ה .אבל נראה ט״פ מאי דאמרינן
כיו״ב ממש (בפ״ג דמכיח כ׳ ע״ב) תני תנא קמי׳ דר״ח
אחד המקיף ואחד הניקף לוקה .א״ל מאן דאכיל תמרי
בארבילא לקי .דאמר לך מני ר״י היא דאמר לאו שאין בו
מעשה לוקין עליו עיי״ש  .ופי׳ הריטב״א ז״ל שם מי שאכל
המרים החליפין ביו״ט ע״י אחר ילקה משום שנהנה .אט״פ
שלא עשה מעשה העבירה .והכא ניד משוס שנהנה כהקפחו
ילקה .אע״פ שהיא לא כשה המעשה אלא אתר הקיפי
עיי״ש .ונראה דהכא נמי היינו ממש פירכא דהתם .דבכיבש
נבואתי אף דבדידי׳ גופי׳ ליכא שים מעשה .ח״מ משכחת
בי׳ מעשה ע״י אחרים .אם היחה נבואתו להפריש אחרים
מאיזה פעולה .ואילו הי׳ מתנבא היו פורשים מלעשות
ועכשיו ע״י מה שכבש נבואתו עברי הס במעשה על נבואה
זו .ועל זה פריך ר״ח שפיר אטי מאן דאכיל המרי שהם
כבר באז־בילא תלושים ביו״ט ע״י אחרים ילקה הוא על
המעשה שעשו אחרים .והא לגבי ייי'׳ הי״ל לאי שאין בו

מע;ה

ספר המצות לרס״ג ז״ל ל״ת מט נ נא נב
מעשה ,והשתא מדלא פריך ר״ח אלא משוס דלית בי׳
מעשה .ולא פריך מדלית בי׳ לאו כלל .נראה מזה דודאי
אית בי׳ לאו .והיינו לאו דוערפכם לא הקשו עוד .וכמו
שפי׳ הרמב״ן ז״ל אליבא דהבה״ג .ומאי דפריך התם מאן
מתרי בי׳ עיי״ש .פירכא אחריתא היא .דפריך סתמא
דתלמודא אברייחא דקחני לוקה  .משוס דפירכא דר״ח לא
תש לשנויי .דפשוט דאיכא למימד דאתיא ברייתא כר״י
דאמר לאו שאין בי מעשה לוקין עליו .וכדקאמר ר״ח נופי׳
בסוגיא דמכות שס  .ובודאי דהכא נמי הכי בעי ר״ח למימר
כהמס .ולזה הדר פריך מאן ממדי בי׳ .דעכ״פ התראה
בעינן מיהת אפי׳ לרבי יהודה .ואין להאריך בזה כאן .
ועכ״פ מבואר דלפ״ז ניחא שפיר מה שלא מנה רבינו הנאון
ז׳ל עשה דאליו משמעין .ואמנם לא רבינו הגאון ז״ל בלבד
השמיע עשה זו .דגם הבה״ג וכל סייעתו לא מני עשה
זו  .ולשיטתם שכל מלוה שיש כת ל״ה יעשה הס מונים
שניהם .לא יתכן מה שאמרנו בטעמו של רביני הגאין ז״ל
בזה .ואם הי' הבה״ג מינה עשה דומלתס אח ערלת לבבכם
כמבואר בדברי הראב״ע ז״ל ביסיד מורא ובסה״ח להרמב״ס
(סוף שורש רביעי) .דהמוניס לאו דוערפכס לא תקשי עיד
מונים ג״כ עשה דומלחס את ערלת לבבכם עיי״ש  .הוה
אתי שפיר .דכיון דהלאו דועדפכם לא תקשו אתי להזהיר
שלא לסרב לבלתי שמוע לדברי הנביאים  .א״כ ודאי גם
העשה שעמו היא מצית עשה לשמוע אליהם .וא״כ כבר
נמנית מצות עשה לשמוע אל הנביאים  .ואין צריך שיב
למנות עשה דאליו תשמעו; .דהי״ל עשה כפולה שאינה באה
במנין .אבל בה״ג והנמשכים אחריו לא מנו גם עשה זו.
ודבר זה תמוה מצד עצמו .דלפי שיטתם אחר שמנו הלאו
הי' להם למנות גם העשת( .אכמ׳לבזה .והנה באזהרותיו
אש -נוסדו על עשרת הדברות מנה רבעו הגאין ז״ל עשה
דאליו תשמטו כמשכ״ל .ולא מנה לאו דוערפכס לא תקשו
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שכל עושק הוא גזל ואין כל גזל עושק עכ״ל עיי״ש .וכוונתו
לחרך בזה קושיה הסמ"ג .וגם מאי דיש להקשות מדאמרינן
(ר״פ איזהו נשך) דק־א דלא הגזל לא איצטריך לגופי׳.
דאתי בב״א מרבית ואונאה .ולא נצרכת אלא לכובש שכר
שכיר ולעבור עליו בשני לאוין טיי"ש .וא״כ הו״ל רק כלאו
שנכפל בכובש שכר שכיר ואינו ראוי לביא במכין .ונזה
כתב דעושק ודאי הוא בכלל גזל ועיבר על העושק בשני
לאוין .אבל הי; גזל בכלל עושק .דגזל כולל נמי ענינים
שאינם בכלל עושק .ולזה הם נמנין שנים .ואמנם זה נכין
לשיטה הכה״ג והרמב״ס דל וסייעתם דבכל שני לאוין
שהאחד הוא כללי והשני לא בא להזהיר אלא על אחד מן
הפרטים שבכלל לאו רחשין .ס״ל דשני הלאוין .באיסבמנין.
אבל לשיטת רבינו הגאון דל הקישיא במקומה עומדת .
דהרי בכל כיו״ב ס״ל דאינו בא במנין אלא הלאו הכללי
בלבד  .והשני אין דינו אלח כשאר לאוין הכפילין שאינן
נמנין בפ״ע  .וא״כ לא הו״ל למכות כא; אלא לאו דלא תגזל
בלבד ולא לאו דלא תעשיק:

אב"•

כבר כתב גם הרמב״ם ז״ל (בפ״א מהלכות גזלה
ה״ג וה״ד) דגזל ועושק שני דברים נפרדים הס.
ואין אזהרת לא הגזל בכלל אזהרת לא חעשק .ולא אזהרת
לא תעשק בכלל לא תגזל .וכבר עמד הרב המגיד שם על
זה מסיגיא דפרק המקבל .וצדד בזה לתרץ ישוב דהה תירילו.
ורנה לומר דהרמב״ם ז״ל המך עצמו על הסוגיא דפרק
מרובה (ע״ט ע״ב) דפליגא אסוגיא דפרק המקבל .אלא
שכתב דאינו מוכרח .ולזה הניח דברי הרמב״ם בצ״ע עיי׳ש .
ולענ״ד הי׳ אפשר לומר דהרמב״ס דל סמך על סיגיא
דפרק ארבע מיתות (נ״ז ע״א) דאמרינן עלה דקתני בברייתה
על הגזל (שנצטוו בני נח) גנב וגזל וכן יפ׳ח וכן כייצא
בהן .נידב בגזל מאי היא .ומסקינן אלא אמר ר״א ברי׳
דר״א לא נצרכה אלא לכובש שכר שניר וכו' עיי״ש בסיגיא.
ופירש״י וז״ל בכובש שכר שכיר דגזל לא הוי הלא בחיטף
עוד .וזה תיפיך מדרכו כ ! מקצה לקצה:
דבר מיד חבירו עיי׳ש ובמש״כ הרמ׳ה דל שם .הרי
דכובש שכר שכיר למסקנת הסוגיא דהתס לא הוי בכלל
גזל .ובודאי דכ״ש דגזל לא היי בכלל כובש שכד שכיר .
אבל אין צורך לזה  .דכבר ביאר לנכון בלח״מ שס דעת
ולגזול .וללק פעולה .שלשה לאיין אלו הרמב״ס ע״פ דרך הראשי; של הה״ח ז״ל ע״״ש בדבריו.
’ כסדרן ••ה אצל זה כתובים בקרא (כפרשת וכן מביאר בריטב״א (בסוגיא דפרק המקבל) שם עיי״ש
קדושים) .לא תעשק אח רטך ולא חגזל לא הלין פעלת היטב וביותר ביאור האריך בזה• בחשו׳ חכם צבי (סי׳ כ׳ו)
שכיר אתך עד בקר  .וציע לכאורה לפי מאי דמסקינן עיי״ש .וכן האריך בזה בביאור הגר׳א ז״ל (בחו״מ סי׳
שנ״ט כק״י) עיי״ש היטב .וגם לדעת רבינו הגאי; דל
(כפרק המקבל קי׳א ע״א) דזהו עושק זהו גזל ולמה חלקן
הכתיב לעבור עליו בשני לאוין עיי״ש .וא״כ לשיטתו של אע״ג דמביאר ההם בברייתא דכל הכובש שכר שכיר עיבר
רבינו הגאון ז״ל לא ה״ לו למנות; אלא בלאו אחד  .איברא נמי בלא הגזל .מ״מ אין זה ממשמעותא דקרא דלא הגזל.
דגם לשאר מיני המצות יקשה כן .דכיין דזהו עושק זהו דודא' אין עושק בכלל גזל .אלא מדרשא נפק״ל .מדאסמיך
נזל הדל כלאו כפול דלכ״ע אינו נמנה אלא באחד .ובאמת קרא עישק אצל לא הגזול דגם העושק אף בלא הגזל הוא
כבר כתב כסמ׳ג (לאיין קנ״ו) דמהא׳ טעמא אין עושק עובר .וכמו שביאר הר״ב חכם צבי שם עיי״ש .וא״כ עיקר
וגזל נמנין אלא במצוה אחת ע״״ש  .וכ״כ הסמיק (סי׳ לאו דלא תגזל לא מיירי אלא בחוטף מיד הנגזל אי מרשותו
בחזקת היד 1 .א״כ שפיר יש למנות לאו דלא הנושק בפ״ע
י״ע) עיי״ש .איברא דכבר השיב החינוך (מציה רכ״ח)
בזה על הסמ״ג עיי׳ש .אבל אין דבריו ז״ל מספיקים  .וכ׳ש משום דאינו בכלל לאו דלא מגזל .אע״ג דנפק־ל מדרשא
לשיטת רביני הגאי; דל לא יתכנו דבריו כלל .אבל הרשב״ן דעל עושק עובר נמי באיסור דלא תגזל  .וכבר ביארנו
דל כתב (בלאוין סי׳ נ״ש) ודל ולאו זה דלא חנזל במנין בכמה דוכתי דבכל נידב שאין הלאו הפרטי בכלל משמעית
הוא בא .אע״פ שלא הוצרך אלא לענין עושק שכר שכיר .פשטי׳ דקרא של הלאו הכללי .אלא נפק״ל באיזה ילפותא
שלענין גזל הי׳ נלמד בבנק אב מרבית ואונאה  .כמי מדרשא דאיסורו של לאו הכללי נוהג ג״כ באיסור של לאו
שהזכירו בר״פ איזהו נשך  .עם כל זה הוא בא נמנ ן ואינו הפרטי .אז גם לשיטת רבינו הגאון ז״ל נמנין שניהם במנין
מצל לאו ה־1ז;ק .אע״פ שאמרו כן בפרק המקבל .לפי הלאוין .איברא דמלישנא דברייתא דספי־ (פרשת תצא

ל״ת נ נא נב

לעשק .

י\
ספר המצות לרס״ג ז״ל עשה א
בפשיטות להיפך)  .וא״כ קשה דמדפתח תנא דמתניתין
נלישני׳ איזהו שבועת שיא נשבע לשנות הידוע וכו׳ משמע
ודאי דעיקר מילתא דשבועת שוא אתי לאשמעינן דהנך הו״ל
שבועת שוא  .והרי לדברי הנמוק״י הא לא א־צטריך
לאשמעינן דפשיטא הוא .ולא איצטריך לאשמעינן אלא דלא
הוו בכלל שקר  .וגם קשה דאס עיקר הרבותא אינו אלא
לאשמעינן דלא מחייב משום ביטוי א״כ העיקר חסר  .דהרי
מלישנא דמחניחין ליכא למשמע מידי אס חייב משום ביטוי
או לא דאפשר דלעולם חייב קרבן בשוגג משום שבועת
שקר והא דקחני דעל שגנחה פטור י״ל דהיינו משים שוא.
אבל לעולם אימא לך דמשוס שקר חייב  .זנפקא מינה
לענין שאם הזיד על ביטוי ושגג בשוא דפטור .אבל שגג גם
בביטוי חייב קרבן מיהת משום ביטוי .אבל למאי דכתיבנא
ניחא שפיר כדכחיבנא .דשבועת אמת שהיא שוא ליכא כאן
איפור שבועה כלל ולא שייך בה כלל קרבן שבועה  .ולא
מצי לאשמטינן חילוק בין שבוטח ביטוי לשבועת שוא אלא
בשבועת שוא של שקר  .דכיוצא בה בביטוי חייב ואשמעינן

דבשוא כיו״ב פטור :

ומתבאר

ע״פ זה שפיר הא דאמרינן דהמברך ברכה
שאינה צריכה עובר משוס לא תשא  .דודאי
באזהרת לא חשא הוא דשייכא  .דעד כאן לא אמרינן
דמיציא ש״ש לבטלה אינו אלא באזהרת עשה דאת ד׳ אלקיך
תירא  .אלא במזכיר השם לבד בחנם בלא שים צורך אבל
מזכיר את השם לצורך שיחה בטלה שלו גרע טפי טובא .
והו״ל בכלל אזהרה דלא תשא ממש כשבועת שוא  .ובכלל
שבוטח שוא הוא  .דעיקר שבוטח שוא נמי אינה אלא שיחה
בטלה בעלמא ופטימי מילי ואין בה אלא משוס מוציא שם
שמים דרך שיחה בטלה ודברי הבאי .והילכך ברכה שאינה
צריכה דמזכיר את השם על דברים שאין צורך בהם בין
אם נאמר דאין איסורה אלא מדרבנן משום דמ״מ דרך
שבח והיראה הוא שמזכיר את השם  .ובין אס נאמר
דמדאירייהא הוא • לא שייכא אלא באזהרה לא תשא  .וכמה
מדוקדקים בזה דברי הרמב״ס דל (בפ״א מהלכות ברכות
הלכה ט״י) שכתב וז׳יל כל המברך ברכה שאינה צריכה
הרי זה נושא שם שמיס לשוא והרי הוא כנשבע לשוא כו׳
עכ״ל .דכיון שנושא שם שמים לשיא דהיינו למה שאין בו
שוס צורך הרי זה ממש כנשבע לשוא  .והדל בכלל אזהרת
שבועת שוא דהיינו לא תשא .והא דחניא בפ׳ק דחמורה
שם ובפ״ג דשבוטוח (כ״א ע״א) כל ל״ח שאין בו מעשה
אין לוקין עליו חון מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם  .ולא
נקט נמי מוציא שם שמים לשוא .היינו משוס דהו״ל בכלל
נשבע כמשכ״ל ומחדא אזהרה נפקא  .דהא והא בכלל לא
תשא נינהו .וגס דבר ההוה הוא ורגיל להוציא ש״ש לבטלה
דרך שבועה כמש״כ הראב׳יע (בט׳ יתרו) והרמב״ס ז״ל
(פי״ב מהלכות שבועות סוף הלכה ט׳) עיי״ש  .ובלא״ה
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תשמור לעשות וגו׳ וכתיב והפלה ה' את מכוחך הפלאה זו
איני יודע מה היא כשהוא אומר והפילו השופט והכהו הוי
אומר הפלאה זו מלקות וכו' אלא למאי < fofלמקלל חבירו
בשם .ואימא למוציא ש״ש לבטלה  .מי גרע מקלל את חבירו
בשם ממוציא ש״ש לבטלה  .אנן הכי קא קשיא לן אימא
מוציא שם שמיס לבטלה חיסגי לי׳ בחלקות אבל מקלל את
חבירו בשם כיון דקעביד תרתי דקא מפיק פס שמיס לבטלה
וקמצער לחברי׳ לא תיסגי לי׳ במלקית .ומפני לא מלית
אמרת דכתיב לא תקלל חרש .ואא״ב למקלל אה חבירו
אזהרתי׳ מהכא אלא אי אמרת מוציא ש״ש לבטלה אזהרת־׳
מהיכא  .ואי מאת ה׳ אלקיך תירא אזהרת עשה היא עיי׳ש.
ומבואר מזה דמקלל את חבירו בשם איח בי׳ נמי משים
איסור מוציא שם שמים לבטלה .והנה הא ודאי דהזכרת
שם שמיס לצורך קללה מיגרע גרע טפי מהזכרת שם שמיס
לבטלה גרידא .דכאן הו״ל מוציא שם שמים לצורך שיחה
בטלה ודברי הבאי דהו״ל בכלל לא תשא לפי מה שביארנו.
וגס מיגרע גרע טפי מינה לכאורה כמבואר  .והנה הא
ודאי לא תקשה במאי דקאמר אא״א מוציא ש״ש לבטלה
אזהרתי׳ מהיכא וכו׳ .דאכתי נימא דמיתוקים קרא למוציא
ש״ש לצורך שיחה בטלה ודברי הבאי דאזהרתי׳ מלא תשא.
דהא ליתא  .דבזה כיון דאזהרתי׳ נפקא לן מלא תשא א״כ
גס מלקות נפק״ל מסיפא דההוא קרא גופי׳  .מדכתיב כי
לא ינקה וגו׳ כמו בשבועת שוא ולא א־צעריך קרא דוהפלה
ה׳ אח מכוחך  .אלא דקשיא דלמה לי אזהרה דלא תקלל
חרש למקלל חבירו בשם תיפוק לי׳ מלאו דלא תשא .דהא
לכאורה לא עדיף ממוציא שם שמים לבטלה לדברי הבאי
בעלמא דהו״ל בכלל אזהרה דלא תשא  .וכן קשה מלאוי
דקללת נשיא וקללת שופט דכולהו דיניהם שוין שאין חייבין
עליהם אלא מקלל בשם כמש״ל .ולפי דעת הסיבריס דאע״ג
דלענין מלקות אינו לוקה אלא בשם אבל בלאו עובר אפי׳
בלא שם כמשכ״ל הי׳ אפשר לומר דקרא לא אייתר
דאיצטריך להכי .דהא בלא שם לית בי' לאו דלא תשא .
אבל לדעת החולקין וסוברין דבלא שם אפי׳ איסורא ליכא
מדאורייתא ודאי קשיא טובא לכאירה .ואינו נראה לומר
דלא איצטריך אלא כדי לעבור בשני לאוין .וגס לא משמע
הכי בסוגיא דסנהדרין (ס״ו ע״א) ושביעות (ל״ו ע״א)
ושאר דיכתי וכמבואר להמעיין ואין להאריך:

אמנם

נראה דלק״מ דע״כ בקללה מצד עצמה ליח בה
משוס מוציא שם שמיס לבטלה מדדרשינן ונשיא
בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך  .ולהכי קיי״ל דמי שאינו
עושה מעשה עמך מותר לקללו והיינו אפי׳ בשם .דהא
לדעת הסוברין דבלא שם גם איסורא ליכא מדאו׳ א״כ
קרא דלא תאור בשם הוא דכתיב  .ומינה דאינו עושה מעשה
עמך אפי׳ בשם שרי לקללו .ואפי׳ לדעת הסוברין דגם בלא
שם איכא איסורא דאורייתא  .מ״מ עיקר האזהרה בשם
כבר כתבו התום׳ בשבועית שם בד״ה חוץ מנשבע  .דחני כחיבא  .דהא לכ״ע לא מיחייב אלא בשם  .וא״כ ודאי
ושייר עיי״ש  .ולהסובריס דשבועה לא בעי שם  .י״ל דנקט דמיעיטא לאינו עישה מעשה עמך היינו אפי' בשם  .וע״כ
נשבע משום דאפי׳ בלא שם מיחייב .וזה מדוקדק בלישנא היינו משום דכל דשרי לקללו לית בה משוס מוציא שם
דברייתא דבמקלל נקט בשם  .ובנשבע לא קתני אלא נשבע שמים לבטלה  .מידי דהוי אשבועה דשריא אפי׳ במידי
סתם  .והיינו משוס דבשבועה אפי׳ בלא שם הו״ל כמוציא דרשות  .וע״כ הא דאמרינן (בריש פ״ק דתמורה) דמקלל
חבירו בשם לא גרע ממוציא שם שמים לבטלה  ..היינו משים
ש״ש בפירוש כמשכ״ל:
דלכאורה יש מקום עיון בזה בסוגיא דפן* 4דכל שעושה מעשה עמך אסרה חורה לקללו וקאי באזהרה
דחמורה (ג׳ ע״ב) דאמרינו המקלל את חבירו דלא תקלל חרש .והא תינח לבתר דגלי׳ קרא לאיסורא .
בשם מנ״ל שלוקה  .אמר ר״א א״ר חישעי׳ א״ק אש לא אבל אי לאו דגלי קרא הוה סד״א דשרי .וממילא לית בה

איברא

משוס
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משום מוציא שם שמיס לבטלה כדכחיבנא  .והשתא א״כ
ממילא מבואר דאיצטריך לאו דלא תקלל חרש ושאר לאוין
האמורין בזה משוס דכל כמה דלא קים לן איסורא דקללה מקרא
המפורש בה לא הוה נפק״ל בזה איסורא מלאו ללא תשא .דאע״ג
למוציא ש״ש לבטלה לצורך שיחה בטלה ודברי הבאי
בכלל אזהרת לא תשא הוא .מ״מ היינו דוקא בדברי הבאי
מצד עצמן .אבל מקלל לא משיב דברי הבאי אלא מצד
איסורו .וכל כמה דלא מתבאר לן איסורו בהורה לא הוה
תשיב כדברי הבאי אלא כשבועת הרשות דשריא .ולכאורה
קלה קשה לפ״ז בסוגיא דשביעות (ל״ו ע״א) דתנן החם
המקלל עצמו ותכירו בכולן עובר בלא תעשה .ואמרינן
טלה בגמרא עצמו דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאד
וכדרבי אבין אמר ר״א כל מקום שנאמר השמר פן ואל
אינו אלא ל״ח כו׳ עיי״ש .ולדברינו יקשה למה לי׳ לדר״א
אר״א וחיפוק לי׳ דכיון דעכ״פ אחר דשמטנו מקרא דרק
השמר לך וגי׳ דאסור לקלל עלמי מדאורייתא .אפי׳ לא
יהי׳ אלא עשה שוב ממילא עובר נחי בל״ח ולוקה מאזהרת
לאו דלא תשא .אבל לק״ח דמלבד די״ל דקושטא דמילתא
קאמר דלר"א אר״א מקרא דרק השמר לך גופי׳ שמעינן
לאו במקלל עצמו .בלא״ה י״ל דנקט הך טעמא משום
דאית בי׳ נפקותא לדינא לטנין לחיובי בי׳ שתים אס הותרו
בו משוס לא השא ומשום רק השנור לך .וכרהיא דירושלמי
סיפ״ג דשבועות שהבאתי לטיל טיי״ש:

ךעה״ץ ניחא שפיר דברי הרמב״ס שבפי״א מהלכות רוצח
ה״ד כתב וז׳יל כל מכשיל שיש בו סכנת נפשות
מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה
שנאמר השמר לך ושמיר נכשך .ואם לא הסיר והניח
המכשילות המביאין לידי סכנה ביטל מ״ע ועבר בלא חשים
דמים עכ״ל עיי״ש .ומבואר דס״ל דקרא דהשמר לך ושמור
נפשך אינו אלא עשה .ואלו בפכ״ו מהלכות סנהדרין ה״ג
פסק המקלל עצמו לוקה כמקלל אחרים שנאמר השמר לך
ושמור נפשן טכ״ל טיי״ש .והדברים סותרים זא״ז לכאורה
וכבר ראיתי מי שתמה בזה והניחה בתימא .והנה יש לצדד
בזה הרבה וכבר האריכו האחרונים ז״ל בענין זה ובמבוכה
שיש בדברי הרמב״ס ז״ל בכמה מקומות בזה ואכמ״ל בזה.
אבל סחירה זו לדרכנו ניחא שפיר בפשיטות .דאע״ג
דמקרא דהשמר לך ושמור נפשך לא שמטנו אלא עשה .
לפי מה הפסק הרמב״ס ז״ל בהלכות רוצח שם .ונימא
שדחה □וגיא דשבוטות שם משום דאתיא אליבא דמ״ד
השמר דטשה נחי לאו הוא .וס״ל דלא קיי״ל הכי אלא
כמ״ד השמר דטשה עשה .מ״מ שפיר פסק בהל׳ סנהדרין
שם דלוקה המקלל עצמו .משום דכיון דמיהת שמעינן
איסורא למקלל עצמו מקרא דהשמר לך ושמור נפשך
ממילא שוב לוקה טלה מלאו דלא תשא וכמו שביארנו:
ךענ£״ץ ממילא ניחא מה שהקשתי לעיל לדרכו של רבינו
הגאון ז״ל אחר שמנה עשה דאת ד׳ אלקיך תירא
דהו״ל אזהרת עשה למוציא שם שמיס לבטלה למה מנה לאו
דלא תקלל חרש שהוא אזהרה למקלל חבירו בשם דאית בי׳
נמי איסורא דמוציא ש״ש לבטלה  .ולפי מה שביארנו בזה .
מלבד מה שביארנו לעיל .אתי שפיר דודאי אי לאו דאית
לן אזהרה מיוחדת ומפורשת למקלל חבירו בשם אפי׳ איסורא
בעלמא לא הוה שמעינן למקלל חבירו בשם מכלל אזהרת
מוציא שם שמים לבטלה  .מטעם שביארנו .דכל כמה דלא
כתיב איסורא בהדיא אין בזה אפי׳ משום מוציא ש״ש

לבטלה .והילכך שפיר לאו זה בא במנין הלאוין בפ״ע
אפי׳ לפי דרכו ושיטתו של רבינו הגאון ז״ל;
עכ״{ £לפ״ז מהבאר אל נכון מאי דאמרינן דהמברך
ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא .דוראי
בלאו דלא תשא הוא דשייכא .ונראה דעיקר מקור דברי
הגאונים ז״ל ושאר ראשונים משם הוא .דאל״כ אין שוס
ביאור למה שהביאו בגמרא קרא דלא תשא לאיסור ברכה
שאינה צריכה .ומזה הוציאו שיטתם שביארנו .ועפ״ז
מתבאר טל נכון במה דקשה טיבא אצלי לכאורה במאי
דקיי״ל דספק ברכות להקל ומבואר בכל הראשונים ז״ל דאי
בטי להחמיר ולברך אסיר לברך משים ספק איסורא דלא תשא.
וכמבוא׳ בשאילתות פ׳ יהרו (שאילת׳ נ״ג) וז״ל ברם צריך אילו
היכא דמספקא לי' מילחא אי בריך אי לא בריך אי צלי אי
לא צלי מהו למיהדר ולברוכי ולמיהדר ולצלויי אי לא הדר
ומברך דילמא לא בריך ולא נפיק ידי חובתו ואי הדר
ומברך דילמא בריך לי׳ וקמפיק שס שמיס לבטלה .הידא
מינייהו טדיפא וכו'  .ומסיק דהלכתא מ־״י דאמר הפק
התפלל חוזר ומתפלל וכי א״ר יוחנן בצלותא דרחמי נינה<
דאי צלי והדר מצלי שפיר דמי .ושאר ברכות אי בריך
לא שרי לי׳ למיהרר ולברוכי .אבל ברכחא דמזונא דחיובא
דאורייתא הוא הדר ומברך .אבל שאר פירי דחיובא דרבנן
הוא לא הדר מספיקא עכ״ל עיי״ש .מבואר בהדיא דאסור
לחזור ולברך משים דספיקא דרבנן לקולא והו״ל ברכה
שאינה צריכה דעובר בלא תשא .וכן מבואר במחזור ויטרי
(סי׳ רכ״ח) ובתשובות הרמב״ם (סי׳ ק״ב ובסי׳ ל״ד)
הביאה בכ״מ (פ״ג מהלכות מילה ה״ו) ע״״ש  .וכ״כ
רבינו מנוח הביאו הב״י (או״ח סוף סי׳ ס״ז) עיי״ש .
וכ״כ באשכול (ח״א סי׳ י׳) וכ*כ בארחות ח״ס (הלכות
סעודה סי' ל״ו) ובתלמידי רבינו יונה ז״ל (פ״ג דברכוח)
גבי ספק אמר אמת ויציב לענין ברכת גואל ישראל.
דאע״ג דחוזר ואומר אמת ויציב מ״מ אינו חוזר וחותם
בברכה על הספק דברכות דרבנן נינהו ומספק אינו מוציא
ש״ש לבטלה עיי״ש .וכ״כ שם בפ״ק גבי בעיא דפתח
בחמרא וסיים בישכרא עיי״ש .וכ״כ באו״ז (ה״א סי׳
צ״ד) וכ״כ רבינו ירוחם (נתיב י״ג ח״א) ובצדה לדרך
למהרמב״ז (סוף כלל שלישי מאמר ראשון) טיי״ש  .וכ״כ
בהשו׳ הרשב״א (סי׳ שכ״ב ח״א) ועוד שם (סי׳ צ״א) בשם
גאון ז״ל ע״״ש .ויש לתמוה לפי מאי דמבואר בסוגיא
דפרק כיצד מברכין (מ׳ ע״ב) דהא דקיי״ל כל ברנה שאין
בה הזכרת השם אינה ברכה לא דבטינן דוקא שם המיוחד
אלא אפי׳ באחד מכל הכינויים סגי .וכדאמרינן התם
בנימין רעיא כרך ריפחא ואמר בריך מרי׳ דהאי פיתא
אמר רב יצא .ופרכינן והאמר רב כל ברכה שאין בה
הזכרת השם אינה ברכה  .ומשני דאמר בריך רחמנא מרי׳
דהאי פיחא עיי״ש .והראשונים ז׳ל כתבו שם דלפי מאי
דקיי״ל כרבי יוחנן דאמר התם כל ברכה שאין בה מלכות
אינה ברכה צריך שיאמר בריך רחמנא מלכא מרי' דהאי
פיחא עיי״ש:
 S'OVIמבואר בהדיא דאפי׳ בכינוי רחמנא דהוא
הרגום של רחום והוא מן הכינויים הנמחקין
f

סגי במקום שם בברכה  .ופשיטא דהוא^הדין לשאר הכינויים
דמאי שנא .ולאו דוקא בדיעבד אלא אפי׳ לכתחילה מתבאר
שם בההיא סוגיא דשפיר דמי .ואך דבההיא טובדא
דבנימין רעיא משמע דרק בדיעבד הוא שיצא .היינו רק
משום

טלואים .מימן א.

45(1
שטו״ב נחג יאןרמץ ריב״ג ז״ל טל מר חפן אלץ* שמים לבין דיני ארם .העלה שם ע״פ סזגיא ותמורה
שם ראמריגן החם אר״י משום ריה״ג כל ל״ח שבחורה
ז״ל מיי״ש:
<ם (סי ,י״ב) ד״ה ואמנם וכוי וטו ההלכה .ומס״ה וכו׳ לא עשה ט מעשה סטור חוץ מנשבע וחימר
החום׳ (ס״ב ופסחים ל״ח ט״נ> כד״ה נאכלין וכו׳ ,ומקלל חנירו בשם אע״פ שלא עשה מעשה חייב .ייליך
רכיכורים הואיל רש להם זמן גדול כל כך לא חשיכ נשבע חרכתיב כי לא ינקה ה׳ אח אשר ישא את שמו
ומן קנוט טיי״ש .אין זה עכין לכאן כלל .והתם לשוא .נ״ד של מטלה אין מנקין אותו אבל ב״י של
שהוכר הלוי בזמן ממט .כדאמרינן כס״ין ומגילה (ע׳ מטה חלקי! איתו ומנקין אוחו .והנה האי קרא לא
ט״ב) .ונפרק בחרא וזבחים (קי״ז מ״ב קי״ח ט״אז אייחר והא איצטריך לגופי׳ .דמדאילטריך למיכחב לא
טיי״ש .שסיר כחנו החום׳ שכיון שיש לו זמן ארוך כל ינקה לומר רנ״ר של מטלה אין מנקין אוחו .ממילא
כך אין זה נכלל ומן קמט ,משא״כ כאן שהוכר חלויי א/טריך נחי למינחב ה׳ .לומד דב״ר של חטה מלקין
בוחן גרמא .סשיטא שגם מלוה כזו שיש לה זמן ארוך אוחו ומנקין אוחי .וא״כ מנ״ל חהך קרא שלוקין טל
כל כך .מ״ח מ״ל מלוח טשה שהזמן ניחא .והרי נשבע אע״פ שלא טשה מעשה .רילחא לא חיירי קרא
טכ״ס קיום שהגיט הזמן ואחר שעובר הזמן אין המלוה אלא בשנשבע בכחב שבועה שוא .דהו״ל מעשה .ולזה
נוהנח .וא״כ רק הזמן היא שגורם לה .ווה פשוט לא כחב לתרץ ט״פ ההטאר בסיגיא שם דשטטה ומקלל
היה כראי לדבר ט .לולא שנשאלתי טל זה מאחד מגדולי עיקר איסורא הוא משום מוליא שם שמים לבעלה .אך
מ״ג וכמוציא ש״ש לבטלה לינא מלקוח .ח״ח כיון
הרבנים נר״ו:
שהשיא שם שמים לצורך קללה או לשטטת סוא איכא
בזיון טסי וליקה .והלי הדבר פשוט דלא חשיב חוליא
ש״ש לנטלה אלא בחוציאו בשפתיו .אבל בכתיבה טל
»«\ףן א׳ ורך מ״א ע״ )3ד״ה ואמנם .סוב מצאתי הספר אין כאן בזיון כלל אפי׳ לצורך שבועה או קללה.
בתשי׳ חת״ס (חיו״ו סי׳ רכ״ז) שגם הוא הרגיש ולהכי נזה ליכא חלקית .ונהי רהכותנ שבועה להבא
נטיקר חיליק זה .אט״ס שלא ראה נל וברי הראשונים שלא יעשה או יעשה כך וכך .מתחייב בכך לקיים דבריו.
ז״ל שהנאחי כאן .ולא ננט כלום בכל מה שביארנו ח״ח כשכיטת שיא או בשקר בכתב לשעבר אינו ליקה
בענין זה כאן .אלא שנשען על היסוד שכחב שם משום דליכא הוצאת שם שחים לבטלה .ולהבא נמי כיון
דנסוגיא וריש פיק וחמורה (ג׳ ט״ב) מבואר ושנועה תקרא כתיב לבטא נשסתיס וככל היולא מסיו יעשה
ומקלל עיקר האיסור אינו אלא משום חוליא שם שמיס אין לנו מלקוח בנתינה מקרא אס לא דנילך חק״ו.
לנטלה .ולפ״ו כחב שם דאע״ג ונמוליא שם שחים לומר השתא מוליא בשפתיו לוקה טחב לא כל שכן.
לנטלה גופא ליכא מלקות .יא״כ היכי לקי על שביעה וכיון ולא אתי אלא מק״י הא אין עונשין מן הרין.
וקללה .מ״ח כיון שהשיא שם שחים ללורך קללה או ואפשר וזהו טעמו של הר״י חיגאש שנחנ דטל
שמטת שיא אינא בזיון טסי .ולכך לוקה טכח״ר •שטעה נכתב פטור מדיני אדם וחייב כדיני שמים,
טיי״ש .וזהו כעין החילוק ‘שחילקט כאן .אלא דטיקר ואע״ס שנתב דאין ב״ר נזקקין לו כלל .ומשמע אפילו
יסודו יסוד נופל מא לטג״ו .וכל דבריו שם נפלאים להיציא ממון .אפשר דס״ל כחש״כ החום׳ ריש ב״ק
כעיני .דנאמח בכל סוגיא והתם אי| שום רמז כלל ואפי׳ בממון אין עונשין מהיר טכח״ד שם ,והוסיך שם
לזה ואיסור שביטח שיא ושקר איני אלא משום חוליא עור דעס״ז ניחא הא רלא אמר ריה״ג נמי חון מחקלל
שם שמים לבטלה .כמבואר להמטיין שם .ולטנין מקלל אטו ואחו דחחיחין אט״ס שלא עשה מעשה .אבל לש״ז
תכירו נשם תשחט משם אורכה איסכא ומקלל איסור ניחא דהחס אין איסורו משום מוציא ש״ש לבטלה .אלא
מלד טלמי הוא גם בלא איטר חוליא מם שחים לנטלה .איסורו מלו עצמו .ולהט כיון דשייך בו חמשה ט״י
וכבר עמדנו נזה לקחן כפנים (דך מ״ב ע׳א) ד״ה כתיבה חייב אפי׳ כלא חטשה .וכדעת התנוך וס״ל דטו״ב
אינרא טיי״ש היטב .גם דבריו סוחרי! וה את זה למש״כ השיב לאו שיש בו מעשה .ילדטח החולקים טל החגוך
שם הוא ז״ל נוסי׳ אחיכ בסמיך ומקלל אביו ואמו אין נזה צריך לומר דככלל מקלל חטרו ונקט ליהיג הוי
חיובו חשים חוליא שם שתים לנטלה אלא חיונא מלו טלמו נחי מקלל אביו ואחו עיי״ש כרכרו .ולדידי כל דבריו
הוא טיי״ש .וא״כ אחאי לא נימא דגם מקלל חבירו אלו במת״כ אינם אלא תימא .רחש״כ וקרא דלא ינקה
מיובא מלו טצחו היא .אלא שטל קללת אביו ואמו ה׳ לא אייתר .וראי ליחא .דא״כ הוכר תחוס רמנ״ל
חייבה חורה מיחת ב״ו וטל קללת חמרו מלקוח .נמו לחירק מכאן רנ״ד של חטה חלקי{ אוחו ומנחין אותו.
בהכאה ומנה אביו ואחו הוא נחיחת ביר ומנה חכירו ורילחא לעולם אין ט מלקוח כמו כשאר לאוין שאין
הוא במלקות .ומגיל לומר רחקלל חנירו אין חיוט כהן מעשה שאין כהן אלא טיכס בדיני שמיס .ולסט
אלא משום חוליא ש״ש לבטלה.־
קאמר קרא לא ינקה ה׳ ראט״ס שאינו נענש כדיני ארם.
רשד״ם
בחשו׳
עיקר דבריו סם הוא טל חש״נ
מ״מ כדיני שחים מיהח לא ינקוהו .ועור תמוה ומעיקרא
בסס חשוכת הר״י אכן חיגאש ז״ל( .והיא סרכינן נשכעחנ״ל .ונטי לחיחר דלא עדיך משאר לאו
נחשוטח הי״י ן׳ מיגאש ז״ל (סי׳ קביו) עיי״ס) שאם שאין ט מעשיי שאין לוקין עליו .וחייחי מקרא דכי לא
בחב בנחב ירו נסטמוח חמורות לחבירו חייב הוא ינקה ה׳ שלוקין עליו .והדר פריך ר״פ לאטי ואימא לא
לקיים מה שנמנע אע״ש שלא הוליא שם שבועה מפיו .חיהוי לי׳ נקיות כלל .ושי׳ רשיי דאין מלחין אוחו כיד
ואס לא קיים הרי דינו מסור לשמים אבל אין לחייט של חטה עיי״ש .והתר קשה ומעיקרא איצטריך למילך
ובי בויני אום .ובדי לבאר טעמי לחלק בין דיני מקרא סלוקין .חסום וכלא קרא הוה לן למיחר שאין
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טלואים .סיי&ן א.
לוקין עליו משום דהו״ל לאו שאץ ט מעשה .יהדר כעי
ריפ לחימר ולא אחי ההוא קרא לחימר אלא שאין לוקין
עליו .והר לוס לא איצטריך קרא .אגל נראה פשיט
דוואי חייחירא וקרא הוא דליך לה .משום דלענין
שאין מנקין אוחו כדגי שחים לא צריך קרא .חשים
שאין הקניה וותרן .וכל האימר הקניה וותרן יוותרו
חייו (נ״ק ל מיא) .וכ״כ כשיח שם נשם הרג המעילי
זיל טיי״ש .וט״כ לא אתי קרא אלא לויוקא וניד של
מטה מלקין אישו ומנקין אותו .ועל זה פרין ריש לאניי
ואימא לא תיהוי לי׳ נקיות כלל .דלא אחי קרא לדיוקא
אלא לאיון גיסא ולא סגי ליה במלקות ,ועל זה השיב
לו אניי וא״כ לכתיב קרא לא ינקה ולשתוק ,ה׳ למה
לי .אלא ו ואי לא אתי קרא אלא לויוקא וביו של
חטה מלקי[ אוחו ומנקין אוחו .והשתא מניאר מוה
דוואי פיקר קרא אייתר להן ויוקא .וא״כ ממילא
מבואר ואין מקים לקושייתו וילמא לא מי ירי קרא אלא
בנשבע בכתב ואיכא נוטשה .והא א’כ קרא לחה לי.
הא וואי לא נרט משאר לאוין שבחורה שלוקין טל לאו
שיש בו מעשה .אלא וראי בנשבע ברבור חיירי ואפילו
הכי אשחטיגן קרא שלוקה  .וחש *כ וכיון ועיקר איסור
שבועה אינו אלא משים חיציא שם שחים לבטלה הובר
פשוט ולא הוי חיליא שם שמיס לבטלה אלא במוליאי

בשפתיו אבל בכתיבה אין כאן □יון כלל אפילו בורך
שכיעה וקללה.
ולהבא .ואפילו איסורא לא שמעט מקרא משוס ולבטא
בשפתים כתיב .אלא ואיכא למילך חק״ו והשתא מוציא
בשפתיו מייזייב כותב לא כ״ש .וא״ב אין טונשין חה״ו.
ואין לנו אלא איסורא בעלמא מנח ק״ו ולא מלקות.
וטס״ז ביאר כוונת הר״י אבן חיגאש ז׳ל נחשיבה שם.
כן נראה כוונת החתים שם אלא שונריו מנימגמים
קצת טיי״ש .אבל וכדיו ו״ל נפלאים בעיני מאיו .ועיקר
הובר שכתב בפשיטות כיב ובכתיבה אפילו אם כתיבה
כדבור ומי ליכא משום מוציא שם שחים לנטלה אשי׳
דרך קללה ישטטה .לא מצאתי שום טעם בלל ולא שוס
הכרח לפשיטות וו .ולוי וי הובר ששיט איפכא ואס
איתא וכחינה כומר וחי .אין שים מקום לחלק כזה
נין מוציא כשסתיו לכתיבה אפי' שלא בורך קללה

ולכך לינא בוה חלקות אפילי בשבועה

ושבועה .וכך יש בויון בכתיבה שהיא כומר כמו
במוציא בשפתיו .ונשרט וקרא ואח ר\ אלקיך הירא
ונסק״ל מיניה איסירא ומוציא ש״ש לבטלה פחחא כתיב.
ונוראי נם כתיבה בכלל .אם איתא דחש־בא כובור.
וגס באוהרח מקלל לא כתיב לשון ובור כלל .ואם
כתיבה חשינא כומר וואי הובר פשוט וגס כתיבה
בנלל .לדבריו סוחרים וא״ז .ולפי דבריו אלו אין
שום מקום לקיו שלו כתיבה מומר .ומעיקרא ק״ו
סריכא הוא .ומה למוציא כשסתיו שכן מוציא ש״ש
לנטלה לצורך שמטה או י קללה .וזהו עיקר איסורא
דשטטה וקללה לסי וברי החת״ם .חשא״כ כתיבה ולא
שייך בס איסור מוציא ש״ש לבטלה כלל .איכא לחימר
ואפי' איסורא נטלחא ליח כה .ומש״ב וטפ״ז ניחא מה
שהוקשה לו אמאי לא קאמר ריה״ג נמי חוץ חמקלל אמו
ואמו ומזה הביא סייטתא לרטש החינוך ולהחולקים מל
סחימו הוצרך לותיק מס ורפיא ניד׳ .אין ונריו ז״ל

רכו >51

בי רב ואין מקום כלל לחלק בין לאי שאין ני מעשה
ללאי סיס מ מעשה אלא לטנין מלקוח בלבו .ומשים
ונחלקות בעינן ווחיא ולאו וחסימה ולאו שאין ט

מעשה לא היי וומיא ולאו וחסימה .משא*כ לענין חייבי
מיתות נ״ו אין שוס מקים כלל לחלק בין לאו שיש נו
מעשה לשאין נו מעשה  .ואין בזה שום סרך קישיא כלל:
ך^ חש״נ לבאר עפ״ז טעמי של הר״י מיגאש ז״ל
בחשובה שם .בלא״ה אין זה נטן כלל .ומוכתב
הר״י מיגאש שם שויט מכיר לשמים ואין לחייט ונר
כדגי אום .מבואר ולא חיירי חויני מלקוח  .וכלא״ה
לא נהגי דג. :מלקוח ואורייתא ממנו .וגם לא מדני
ממונות .אלא כיונתי שאין לב״ו לקנכו או לגרותו על
שעבר על איסור שטעה .ופשיטא ובזה לא שייך כלל
לומר אין עונשין חן הרין. .אבל לויוי נראה ברור
בכוונת הר״י אבן חינאש ו״ל וס״ל”ומדינא וואי כתיבה
לא תשיבא כומר .יכל שלא הוציא שבועה מפיו לאו
כלום הוא .אלא וח״ח כיין שניינחי היחה מתחילה
להתחייב כעשיית איזה וכר ע״י שמעה !ז נכתב .הרי
הוא סבור ושמעה גמורה היא .ושייך נוה לועת הר״י
אבן חינאש ו״ל דן שויא אנפשי׳ חתיכה ואיסורא.
ואט״ס שעכשיו חיזר נו .לאו כל כמיני׳ .ווה כחחטון
לאכול בשר חויר וטלה כיוו בשר עלה שצריך סליחה

ונפרה .כותנן (פ״ו וגויר כ״ג ע״א) ובברייתא כנחרא
שם .וויני מסור לשמים .ולא בדני אום .ועי׳ נמשנ״ל
(בהנין הלאיין לאי רע״ו) .והחם בנייר באשה שנדרס
בנויר והפר לה נעלה והיא לא יוטה חופליג ר״י את״ק
וקאחר שלוקה מכת מרוות .משמע ולח״ק אפי׳ מכת
מרווח ליכא משום שאין וינה מסור אלא לשמים בלבו.
ובודאי נח״ק קיי״יל .ואט״ג והרחב״ס ו״ל פסק שם
(פי״ב הי״ח מהלכות נורים) כר” .וכתב בנ״ח שם
ומשמע ליה ור״י לא לאפלוני אחי אלא לפרושי ונרי
ת״ק קאתי טיי״ש .ת״ח ככר נתב הר״ב הל״מ שם
ודעת התום׳ אינה כן אלא דפליגי טיי״ש .יא״כ נראה
רועת הר״י אכן חיגאש ו״ל כרעת החום׳ מה .ונבר
ראינו להרמב״ם ו״ל נוסי׳ (פכ״ו מהלטח אישות הי״ח)
ומשום שויא אנסשי׳ חתיכה ואיסורא אין ב״ו מפין
טיי״ס היטב ובמש״כ הה״ח שם (לעיל הט״ז):
ןי{£$׳׳ץ יש מקום להעיר על דברי הרמב״ס ו״ל שנראין
ובריו כשני מקומות אלו כסוחרין זה את וס.
אלא וזהו רק אם ניחא ולרעת הרמנ״ס ו״ל טטחא
דאיפורא דשויא אנפשי׳ חתיכה ואיסורא היינו כמו
שביארנו נשם בחנין הלאוין) משוס דהו״ל כאשה שהפר
לה בעלה והיא לא יוטה ושתתה יין ונטמאת למתים.
אבל אפשר ולא מהאי טעהא הוא לדעת הרמב״ס ז״צ
ואכ״מ להאריך מה .וטנ״ס מבואר וגס לדעת הרחכ״ס
באיסור ומשום סויא אנסשי׳ חתיכה דאיסורא אין דיט
מסור אלא בידי שחים ולא בדני ארס .ולוה שסיר כתב
הר״י אבן מיגאש ז״ל דאע״ג דודא' שבועה שלא הוציא
נשפחיס אלא ככתיבה לאו כלום היא .ולוה אין דיט
מסור בדיני אדם .מ״מ דיט חהור לשמים מטעם
שנתבאר .כן נראה ברור אצלי כטוגת רמט הר״י אבן
תיגאש ז״ל .ובטיקר מנין אס כתיבה נוטר אכמ״ל
סם:

ח״מ סימן כז זך כח

דבר

מיי״ר שמן ייקח ח״כ דס״ר ע״א ביכ׳י ז״ל אית
גי • ה כהולך לרון כעש״ג עמ״ש הטור ז״ל
כעה״ת וכדי קרן עיין יוסף אומץ
כדברי
סיר .ן עמ״ם סכנה״ג כחגט״ו סיק ח׳י דשלית
אינו נאמן לימד שלא רצתס סאשה לכא
כ״ד
וכו' עמ״ש סא״א כהגלףיו סקיא ועמ״ש הרב שנק
כמשחס ז״ל יס״ג ע״א ־ ן עמ״ש הכנס״ג כסגט״ו
מנשס כס אהל יעקב
י*• סקט׳ז ע«״ש מוהוי״י
דצ״א ע״א אות ג׳" דן עמ״ש הכנה״ג בהגב״י
גאון חולק על ר״ש גאק
־סק׳ה דרב פלטויי
יוכו׳ עמ״ש הרב חלקו של יריר ועיין כחשובות הרשב״א
•ח״ה סיקע״א ובר׳ סיב המגיד ז״ל ־ ט עמ״ש
שכאוו
׳ הככס״ג כהגט״ו סיקי״ב בישראל וגוי
■לדין לפניך אס אתה יכיל לזכותו בדיני ישראל זנחו
וכו׳ עמ״ש סדמ״ז בקנט״ו סקל הא״א קנט״ו סק"
*וד
ועמ״ש סרב רב דגן ז״ל ברקפ׳ט ע״ר •
מוי־״ם ס״א וססביה ראשונה ג״ל עיקר
מ״ב וכ״פ הלבוש ועמ״ש באות ז״ל עמ׳ש סיב
שמן רוקח ז״ל ס״ב ד״ר ע״א ועיון כאקקי לב
יח״ב ד״ס ע • /יא שם ס*כ ויש ישות לכ״ר
הסמ״ע וש״ך ז׳ל בסק״ר
וכו׳ עמ״ש
סא״א כסגב״י לסק׳״ה עמ״ש הרב חתם קופא
יב
<חח״מ סי״ג ארח משפט הנב״י סץ״כ *
ם אינו כלום וכי׳ עמ״ש הסמ״ע בס״ק
יי״א להקי ע״ר רכינו עיין כט״ז שחולק עליו
ועיי פייוש אתית כד׳ הרא׳ם עיין במאמר קדישין
•כסיק״ז רצתב מותר נכין יפי׳ הסת'ע וכו' ע׳ש
ובמ״ש הא״א בהגט״ו ס״ק י׳א בהכ׳י אית ח׳ • י3
שם ויש מי שאומר שאין ב’ד וכו׳ עמ״ש
ססמ״ע כס״ק י׳ג ילא מצא «_נ_שחולק ע״ן עיון
בקק׳ו ובמ״ז ועמ״ש
מר״ה שחולק ועח״ש סש
מזמ״ע רזה תלוי כמ״ש כל מעה שמתן שברה
כלידת וכו' עמ״ש סיב קצית החשן כרפ״י אות ע’
יסלקו של יריד דקי״ג ע״א
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יסמן

זך

א מור״ם ס״א ואפילו מקלל עצמו ע״כ טעם
דאינו אלא
דסשמיעו יבינו כש׳ע משום
אסמכתא עיין בספר ן׳ יוחאי דקמ״ז ע׳ב מס
■שהרחיב בזס ועת׳ש הרב אדח משפט סק״א כרכ״י
ז’ל איח ב* " ב בשם או בכינוי וכו׳ עמ׳ש
ג׳ ומ׳ש כס' חיים שאל סי״ן
הביכ״י כאות
מחנס יאודה ס״י חלקי של יריד דקי״ר ע״א *
 3או כאחר מהשמות •וט׳ עיין כתשו׳ הררב״ז
א׳
ח״ג סס’ ,חכיא חיי אדם ו״ל כ׳ה איק
'ועמ״ש הרב פתח סדכיר נר״ו ח״א דצ״ר ע׳ג
מלאכת הקדש ־ז״ל ר’5ט ע״כ • ך משום לא
כס׳א
תקלל חיש עמ׳ש הרב משנס יאודה
ה ואם היה הריון
חלקו של •יתד דקי״ב ע״י
יוקף וס״ר היב
לוקס וטי עמ״ש הרב ראש
יד מלאכי כסי' שצ*צ והטור השמיט זה וכתב הב'ח
ועתש״ל
ז״ל משוס דאין מלקות נוהג כיס״ז ע״ש
כלז״ד בסישל״ח ועמ״ש כאן הרב אית משפט הגט״ו
מור"ם וה״ס
סק"א סא״א ז״ל הגע״ו סק״כ  .ו
מראצטריך
׳המקלל את המת עת׳ש הסמ״ע
תקרא ליבית המקלל וני׳ עמ״ש ע״ר קנדכ״י בא ית

הס^ט

ח׳ וע«״ש סיב חלקי סל יתר רל סי' כ׳ח ״

j

סימן בח
א ויש לחבייו תיעלח וכו' עח׳ש בבאי לאפוקי]
שאם אפילו שיעיד לא יחייבו ממון לזה עק'
שלא הורה בפניו ונם לא אמר א״ע אלא אתר בפניו׳
אני חייב וט׳ וכתב מוהר״ש יונה ז״ל דלשק מטענם י
וט׳ וכתב המה״ג בהגב״י סק׳ד דצא ירד לסיד ז
דעחו ומ׳ ע׳ש עמ״ש בזה סיב חלקו של ידיר
כרקי״ד ע״ד וכספי יאש ייסף זל ־ כ חייב׳
ס״א
להעיר נ״ב הרמכ״ם זל בפ׳יז מה' עדית
כתב מציה להעיר והקשה ה<־כ שי למורא ?ל בס׳
עדות ס’יא דמנלן דמצוה להעיד וזה מן הזימא
דלאו הבא מכלל עשה עשה עת״ש במרכבת המשנה
אשכנזי ח״כ רק׳ב ע״ר ולסרב חלק יעקב  •Tiרמיר
ע׳ג ומ׳ס ע״א ־יעמ’ש סא״א כהגט׳ו סק’א כיכ>
אות א׳ וכי וכספי כית אט־הם ס׳א  :ג אם
בכס עמקו וגו עמ״ש סיב קמ״ר פ׳א מש׳
עדית אם כבשי עייתס חק לכ״ד וכיני ביני העט
יקבע״ר אס חייכים לצאת י״ש עמ״ש מר כייס־
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ד פטור מדיני
ל י’ב ע*י
ועמ״ש ע״דז
ארם עמ״ש ססמ׳ע בסקי״א
.בחידושי הלזה כח״מ כסימן זס ומ״ש רהפילו ב'־
אין חייבים לשלם כרעי חרם עיק כב״י וכס׳ עיוך:
אות ב * ה ממ׳ש ר׳ אבא בסנט״ר
השלח!
בר׳ם אי תפס שכנגרו
ס״ק ט״ו כמי שחייב
אי מס קינן מיניה נט׳־ועמ״ש סש״ך בסיעס סקב׳ך
•זמ’ך ב כ״י לסרב שם טוב אבא ל יזל ויש לי להביא
ראיס ראי תפס מפקינן מיניה חה׳ד מטס עלי
•סיתוחים לפרוע חוב אכי הם והייט שחל חיובן מר״ש
יואפליגו «' סטחב ר׳ט ור״ע לדינא דגת׳ דמטלטלי
•דב׳ח לא משתעבדי ללח אי תפס ב״ח ר׳נז ה״ל
דמסטיא ליס יר׳ע ס ל רלא מסנייא ־ליס חפיסה׳
!ופסקו כי־״ע סלי דסיתומיס חיובן כד״ש דלר׳ע׳
לא מהנייא קפיסא ע״כ ועמ״ש בזה מוהר׳י מנשה‘
־בספר אהל יעקב יקיח ע'כ ועמש״ל כסיכ׳ה
תקי״ג ועיין קצות סחשן כס״א כרכ״י אות ה׳ חלקי'
של יריר יקי? ע״ר שמן רקח ח׳ב כסי׳ זה 4 :
ז
מור׳ם ס׳א אכל אם כבר נעשה האיסור יט׳
וסיר נויביא אטא ובו' ה׳ר היכא שבא להעיד בפני׳
כ׳ר ולא כשאומר לחכירו מה ששמע כנהיג סגלו
ס־ק קל׳ג ועיון רכר משה ח׳ב סיצ׳ה ומ״ם ע״ר הרב4
שפת סיס ז״ל חא׳ה היח רנ״ו ע׳ג ועיין שבית יעקב•
סיב סיקל״ו ן ס׳ב ארס רשאי להידים דט' עמ'שז
עמ'ש ע׳ד סרב שמן יקח בשי׳ תגן?
כתומים ז׳ל
(ין .מור'ם ס׳ב אבל לא ׳יוכל :להשביען עמים]

1

ט

ססמ׳״ב ימ׳ש יז״׳ו יל יעיין קנית

החשן ק־כז

שם וכן עיקר עמ׳ש הסמ׳ע כס׳ק י׳ט עמ׳ש!

בחידושי הלזה בח״ע כסי' זה  :וךך ס׳־ג הם]
היב חלקו]
מתי הובע ליש־אל נט' עמ״ש
של ידיר ?ל דקט׳ו ע״ר  :יא ואם העיר]
•ואם הוא חייב]
משמתין עמ׳ש הש׳ך כסקר
כדינא רגימי עמ׳ש סרב שער יאודה -בדפיו ע" ”
י□ מיר׳ס ס׳ג אכל איני חייב לשלם וכו'
יגנל לב־ר ששקל העיד מנדין אותו
שישלם

דבר המשפט [מנחם בן שמעון מרדכי] עמוד מס  20הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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לאוין רטריריא רע ה׳מקלל

קפז

ולא מייתי ראיה שהקכ״ה עתיד ליפרע ממנו שזה פשיט׳רכיון

למעלה וכיון דהכנין גלי לן וכלא תקלל חרם נכנס כל ארם

נ

כתכו הרמכ״ס והרב המחכר שאזהרת מקלל חכרו מלא תקלל
חרש ונלאוין רייט אאריך עור כזה נסיר ורשיי זיל כפירוש
החומש תפס הלשון של ברייתא ית*כ שלא כסיגיא דפ״ד מיתו'
וככר כתב כזה הראיס זיל:

רצו הוא רן ומטה את הרין וראי שיפרע תמנו ותומר וכן
ביהופפט הוא אומר לעי שרצה להכריח דהאי 1קרנ אלקיס
ישפוט דיל שהרייגיס שופטים להקכ״ה רכן כיהושפט הוא או'
* שמא יאמר הריין מה
גי לא לארס תשפוטו כי אם לה':
*ך־ז״ל עמכם ניכר
לי כצער הזאת • שאם אטעה איענש:
כלומר עמכם רכר המשפט שלפי ראות עיניכם
המשפע •
הדבר תלוי ואס הריין למראה עיניו ישפו׳ולמשחע אזניו יוכיח
■מראה לו שכן הוא האמת לכי טענית הנעל• דינים אף על פי
שטעה כרין אין לו עונש דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות:

הלכות מקלל
לאוין רט רי ריא ריב

*הזהירה תורה שלא
לקלל את הריין וכו'*

כמצוה זו כלל הרב המוזכר ד מצות שלא לקלל את הריין ושלא
לקלל את הנשיא ושלא לקלל חנרגושלא לקלל עצתו:
*שלא לקלל את הריין מישראל ♦ זה פשוט שלא הוזהרו ישראל
סלא לקלל אלא רוקא לישראל אכל לא לגוי ואורכה מצוה לקללו
כרכתי□ ושם רשעים ירקב וכדיין ונשיא מישראל ררשינן כעושה
*שנאמר
מעשה עמך כיש גוי שאינו עושה מעשה עיי:1
אלקיס לא תקלל ♦ כן הוא לשון הרמכ״ס כפכ״ו מהל׳סנהדרין
וכן כתכ רשיי נפרשת משפטים אלקיס לא תקלל הרי זו אזהרה
לקללת דיין ולברכת השם ואעיג דכפ״ר מיתי' ילפינן חין יבמה
הצר ונשיא וחרש כתכו הרמכ"סוהו־כ המוזכר זיל שאזהרת דיין
מאלקיס לא תקלל אי משוס שלא רצו להאריך ולומר ואזהרתו
בתה הצר כמו שכתבתי כלאוין ייו אי משום דס’ל דהכנין הורה
לנו שלא נכין לא תקלל חרש כפשוטו אלא הוא הדין כל ארם
וכיון שכן הוא מוטב שנוקיס קרא ראלקיס לא תקלל לאזהרת
ויין כפשטיה כהו שכתבתי בחידושי כפ׳ר מיתות וכמו שאכתוב
בלאוין רייט כסיר ואע*ג דהאי קרא דאלקיס לא תקלל לאזהר'

ברכת השם ת'מ עיקר קרא לאזהרת דיין הוא דאתאדהכי
הויא פשטיה וקרא כתו שכתבתי כלאוין ייו ואזהרת ברכת ה'

היא נכללת כה על צד הרמז מפני שמצינו כברכת השם עונש
שנאמר ונוקב שם ה'יומת ומכלל תויתינו שלא ענש אלא אם כן
הזהיר לכר מוכרחים אנו לומר שאזהרתו מאלקי' לא תקלל אכל
אם לא היינו מוצאים עונש בברכת השם לא היינו לומדים
אזהרתו מאלקיס לא תקלל דפשטיה רקרא כדיינים משמע :
*ןנן הזהירה תורה־שלא לקלל ראש סנהדרי גדולה וכו' ♦
כדתניא כמכילתא אין לי אלא ריין נשיא מנין תיל ונשיא כעמך
לא תאור ומדאפקיה כלשון נשיא אנולומוין ראש הסנהדרין
וכיש מלי דאי לח לימא ותלך לא תאור ועיין כמה שכתב הרב
גנ'מ כהלכות סנהדרין פכיו ולח הנבת• דבריו ונכר עמד על

*לכן
זה הרב ר׳שתואל תיון כפירושו לטיר היה סי׳כ״ז:
הזהירה תורה שלא לקלל אחד ת• :רחל הכשרים♦ אבל לא שאינן
נשרים כדכתיב ונשיא כעמך לא תאיר כעושה מעשה עמר
*שיאמר לא תקלל -רש * כ*כ הרמב״ם
ונמו שייזכאי:
נפרק הנז׳והוא ממה שאמרו נפרק שביעה העיית חכרו מנין
שנאמר לא תקלל חרש ומדברי הרמכיס והרב התחנר ז״ל נראה
שהכינו דכרים כפשטן דמלא תקלל חרש לחודיה נפיק אבל
התוס׳כתנו שם ונפ״י מיתות דנמה הצר ואביו והרש נפיק אלא
שבעל התלמוד כפ׳שכועת הערות קיצר כמובן ונראין דבריהם
שהרי מלא תקלל הרש ליכא למילף ראיכא למיפרך תה לחרש
שכן חרישיתו גרמה לו כדפרכינן כפיר מיתות ולכן נרא׳שועת
הרמכ״ס והר' התחבר זיל דהכנין של נשיא וחרם אהני לן לגלויי
ילא תקלל חרש לאו רוקאאלא ה״ה כל אדם וכמו שנתנת"

*ולמה

נאמר חרש • פיון דהכנין גלי לן ילא תקלל חיש
לאו רוקא אלא ה ה כל ארס נימא לא תקלל ארס
ואין אנו יכולים לומר רניתי נשיא ודיין מק" ו ותכירו ורחמנא
כעי דלילקי אדיין ונשיא ואי מק״ו אין עונשין תן הדין אלא
הכונה לומר ולכתוב קרא דריין ונשיא וליכתוב קיה לח תקלל
* שא,פי' זה שאינו שומע ו צא נצטער כקללה
כל ארס י•
זי לוקה על קללתו • כמו ששנינו בפסיקתא ולזה הוציך לומר
חרש ואי גאו המין אב ה׳א רווק' חרש משים רחרישותו נרמה
לו צהני אצטריך הננין אב לגלית לנו ולא תקלל חרש ה״ה כל
אום ונקט חרש לומר שאפי׳זה שאינו שומע ט והרב ר׳שמעון
נר צמח כספר זוהר הרקיע כת׳כלשון הזה והזכיר החרם אפי*
שלא נצטער מהקללה שהרי צא שמע כ״ש השומע ומצטער
ולפי שאין עושין ק״ו מהרין הוצרכו חזיל לרבות כל ישראל
מכעמך וכמו שאמרו כסיפרי אין לי אלא חרש מניין לרגית כל
אדם ת״ל כעמך לא תאור א״ב למה נאמר ר,רש תה הרש מיוחד
נו׳גס החכם אתי נר״ו כספר משמרת מצות נמשך אחד הרשכ״ז
והיה להם להביט רהך ברייתא אתיא רלא כסוגית הגת' ופרק
ד׳מיתית ומשמע מינה דמלא תקלל חרש לא חתי כל ארס אלא
דוקא נמה הצד ונשיא וחרש כמו שכתבו התום' או שהמין אכ
הורה לנו ילא תקלל חרש אינו כפשוטו אלא ה״ה כל ארם כתיש
כדעת הרמכ״ס ז״ל והרב המחט־ ומלת כעמך אצטריך לעושה

*ותניא כפ׳שכועת
מעשה עמך כיאיתא 53י? הכרזכקין:
טעית סופר הוא רכפרק שכויגת העדות
הערות ובת'כ *
ליתא צהך נרייתא כלל וצריך למחוק ותניא כפ׳שבועת העיית
וצ"ל ותניא כת״כוכן כלאוין רי״ט צריך להגיה אזהרה למקלל
אניו ואתו מלא תקלל הרש כתו שדורש בשבועית כפר׳ שבועת
*^ה חרש
הערות ותניא בת*כ מה הרש מיותר וכו׳:
שלא יצדק לשון חרש אלא על החיים
מיוחד שהוא בחיים "
*יצא
דהמתיס כולן חרשין הן ואינו צודק עליהס-שס חרם:
המקלל את המת שהוא פטור • ולא תיתא נילף ממקלל אכין
ואתו דמה מקלל אניו ואתו אפי׳ לאחר מיתה 'אף כאן לאחר
מיתה אלא דוקא כחיים רמה חרש מייחד כו' כן כתב הרא״ם
והרב נכ"ת כפרק הנז׳כתב על מה שכתב הרמכ״ס המקלל את
המת פטור כלשון הזה מראצטריך נפרק אלו הן הנהנקין
למילף יחייב על קללת אניו ואמו לאתר מיתה אלמא דכפאר
כל ארס פטור וכתכ הרב ר׳שמואל חייון בפירושו לטור ח״ה סי'
*וכן הזהירה תורה שלא
כ״ז שלא היה צריך לזה יע"ש :
הרג הת־כר הנה מקלל עצמו למצוה כפני
לקלל עצמו •
עצמה כתו שכתבתי' לתעלה ונספר המצוות להרמכיס ראית-,
שלא מנאה למצוה ולא ידעתי לתה רהא אמרינן כפרק שבועת
העדות מקלל עצמו מניין שנאמר השמר לך וכמור נפשך ואת'
ר׳חכין אתר ר׳אלעא כל מקום שנאמר השמר פן והל אינו אלא
לא תעשה וכמו שכתב הרב המחבר :
*שנאמר ונשיא כעמך לא תאור כעושה מעשה עמך * • .־,
כדאמרינן נפר׳הנחנקין ולא ידעתי למה לאביאר זה הרמכ״ס
שוב ראיתי להרמנ״ס ז״ל כפה מהלכות ממרים כתכ מי שהיו
אניו ואמו רשעים גמורים כו׳אס קלל או חכל כהס פטור ע'כ
הנה השמיענו כזה דכאניו בעינן עושה מעשה עמד והיית
צריך לדעת מה זה היה שלא כיאר זה כסוף הלטת סנהדרין
כקללת נשיא ודין וכל אדם ואפשר דכתה שכתב נכ״ה מהלכו'
מתריס ות*מ לוקה כדרך שלוקה על קלל׳ארם כפר מישראל
גילה
א
צר
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בילה ואף בקללת דיין ונשיא וכל אוש בעינן א ,ס כשר צ
*ןנתצא לתו שהמקלל א׳מישראל בין חיש כין חשה נין קטן בין
גדול • שלא נאמר לא אקלל חיש נדי שנאתי דוקא חיש ולא
אשה איש ולח קטן אלא לא תקלל חרש ומשמעותו אפי׳ אשה

אפי׳קען J
* אחת ♦.אע׳ג דהוי לאו שאין בו תעשה וכל לאי
שאין כו חע8ה חין לוקין עליו הא אתרינן נע'
שבועות שתים ונפיק ואמורה ובפרק אלו הן הלוקין ר׳יאווה
חותר כל לא אעשה שכתורה לאו שיש ממעשה לוקין עליו
ושאין נו מעשה אין לוקין עליו  pnמנשכע ומיתר ומקלל את
אכירו נשם ומפרשינן עעתא ומקלל את אכירו נשם בריש
תמורה וכתיב אם לא תשמור ליראה את השם הנכבד וכו'
והפלא ה׳את מטתך ומהאי טעעא כמי לקי המקלל את הדיי!
ואת הנשיא וראיתי להרי׳ף ולהרא׳ש כסוף פר׳שנועת העדות
כאבו נשא גאון והמקלל את תכירו נשם לוק ואני אמיה דאין
ורכן זיל להניא אלא וברים מהוגים אכל לא שאינן נהוגין
ותלקוא כזמן הזה אינו נוהג ומלקות במקום מיתה עומית
וא ן ונין דיני נפשות כזמן הזה ושתא ביארו זה שהמקלל את
אבירו נשם לוקה לומר ולא נימא והמקלל את אבירו כשם
הלקות ליכא אישורא איכא אבל המקללו □□*כוי או בלא שם
ונלא כינוי אפי׳אישורא ליכא לזה ביארו שהמקללו כשם לוקה
ו
ונמצא שהמקללו ככינוי או בלא שס 1נלא כינוי אוא דרגא
*ואם קלל ריין לוקה
ומלקות ליכא אישורא איכא ודוחק:
שאים • א׳משום לא אקלל חרש שהוא כולל לכל חום וא׳משום
אלקיס לא תקלל שהוא אזהרה לדיין ולא מיקרו לאו שניתן
לאזהרת מיתת כיל ולא לאו שצנללוא ופשעיה וקרא □דייני!
ונחכיריו משמע אלא שאזהרת ברכת השם היא על צו הרית

ואביו ככלל הגירו וכיון ופשעיה דקר בדיינין משתעי ונתביריו
*ןאם קלל נשיא
לקי על קללתן וכמו שכתבתי □לאוין «*ו:
לוקה שלש ♦ א׳משוס לא תקלל חרש וא׳משום אלקים לא תקלל
וא׳משוס ונשיא בעמך לא תאור והרמכים כפרק כ ו מהלכית
סנהדרין ס״ם וכן נשיא שקלל אביו חייב משום ר' שמות שלשה
של כל האום וא׳משוס האב ומולא כתב הרב המחבר כן נראה
דסיל ואקללת אביו לא לקי משום וליכא ביה לאו מייחד
□יזו שכאנתי בחידושי בפרק ד' מיתות ובלאוין י ו ואף דעת
הרמכ׳ס השכמתי שם לזה ע״ש ועור יתכא׳נלאוין רייט נס ר
ומה שלא מנה גרמנים זיל בהלכות סנהדרין כשמנה הלאוין
שליקק על׳הס המקלל את הדיין ואת הנשיא ואת עצמו משום
דלאדצה להאריך וכיון שמנה המקלל אתחבירו הרי השאר
אתוויסןולא הכינותי מס שכאב הרמכ״ן נספ׳השגותיו במצוה
שייר כלשון הזה וכן מה שכאב הרב זיל שמי שיקלל א׳ מישראל

עוכר נלאו א' והוא לא תקלל חרש ומי שיקלל את הריין עוכר
נכ׳ולוקה שתים ואט קלל נשיא לוקה שלש איט אלא לפי המורש
של מכילתא כו׳אכל אנו שאין לנו לכל ארס מלקית אלא כפגין
■אב מן הלאוין שבנשיא וריק וחרש אינו לוקה אלא משוס נשיא
ומשוס ריין כו׳איכ אין כאן לאוין מוחלקין למלקות וכיש כאב
ע'כ ודברים אלו סתומים וחתומים אצלי ואיך אפשר דלא לקי
אלא תרתי וכרי ג' לאוין כתיב לא תקלל חרש ואלקיס לא תקלל
ונשיא בעמך לא תאור ואולי יאמר הרב רלא לקי משוס לא
'תקלל חדש דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ניד דמניה נפיק
אזהרה למקלל אביו אלא רזה אי אפשר ואם כן אדיין נתי לא
לילקי ואזהרתו מאלקים לא תקלל דהוי לחו שניתן לאזהרת
מיתת כיד ומיניה נפיק אזהרה לברכת השם כדאיתא בפרק ד'
מיתות זאס ועתו לומר ואדיין לקי משוס דאתי במה הצר
ונש יא וחרש א*כ אקללת חרש לילקי משוס לא תקלל חרש והא
לא אצטריך לא תקלל חרש לאזהרת אביו רמאלקים לא תקלל

בפיק ואם אינו ענין לדיין דאתי כמה הצודנשיא וודש W
עמן לאביו כדאית נפו׳ר׳מיתית ועיי אי אדיין לקי נמה הצד
ונשיא וחרש צילקי נמי אקללת חכירו כמה הצר ואביו ואר*
ושמא ועתו זיל וכל ואתי כבנין אב לא לקי וסיל דלענין
מלקות לא תקלל תרש ווקא אצא משום ובנין אב ונשיא וארע

ודיין הועילנו ללמוד תכירו לאזהרה דיקא ולא ליללקוא ולעי מ
" " לא לקי שלשה אלא בנשיא חרש וגס זה אינו מן היישוניכדבר•
הרמכים ועוד וכל דאתי נמה הצר לקי עליו כמו שהכרסקי
נלאוין ייו סוף ונר וכרי סרמכין זיל במציה זי כליאה רעתם
*אעפ*י שהמקלל אביו ואמו
ממני לעי קיצר □שגתי:
אינו תייג סקילה עד שיקללם בשם ♦ כדתניא כפרק ו' תיאמן
וכפר' שבועת הערות בנקבו שם מה תיל שם לימד על המקלל
אביו ואתו שאינו חייב ער שיקללם נשם ופי' עד שיקללם כשם
אפינכנויין שאינן נמתקין כתו שיתבאר כלאוין רייע:
*בכל הכנויין כגון חנון או רחום וכיוצא בהן • אפי׳ננמחקין
*חייב • מלקות כמו ששנינו כפרק שבועת העדות המקלל
עצתו בטלן עוכר בלא תעשה ודעת הרמניס ומקלל תכירו
אפי׳ככנויין חייב מלקית וועתהראכיר ואיני חייב מלקוא

אלא על שם המיותר בלבו והרב ככסף משנה ותהרשיח זיל
בפירושו לעור סי׳ מז׳ האריט לתעניתם בועת הרמכים זיל
והראכיר עיש:

4לפיכך

כיון שביארנו
אם קלל בכל לשון חייב "
שהמקלל נכנויין חייב המקלל בכל לשון חייב
י
שהשמות שקוראין בהם להקביה הרי הם בכלל סננויין אכל

חכירו

כשם אינו חייב ער שיקלל
ליעת הדאכיד שהמקלל את
נשם ,המיותר המקלל ככל לשון אינו חייב שהשמית שקוראין
נהם הגוים צהקכיה הם נכנל הכנויין והמקלל נכנויי! אינו
חייב ורעת הרבהמאירי כפרק ומיתות ניעת הרתכים וסד'
*ןאינו לוקה ער שיתרו בפני עדים כשרים כשאר
המחבר:
כל חייבי לאוין ♦ מוכרי הרמכים כפרק הנז׳ועיין כמה שכתג
*בכלל ארור כו נידוי כו׳• משוס
נזה הרב נכסף משנה:

דבעי למימר נכלל ארור נו קללה ושייך לענינו שאס את' ארס
לחבירו ארור הוא לה' חייב משוס דארור בו קללה נקע לה
זכגמרא כפרק שבועת העדות נשט כולם בהדי הווי:
*בכלל ארור נו ניווי וכתיב אורו ארור יושביה ♦ ואמר עולא
*בו קללה
□ארבע ”אות שיפוי ,שמתיה כרק לתר":
דכתיב אדור האיש אשר יעשה פסל ומסכה• וכתיב התם אלה
יעתרו לכרך את ישראל ואלה יעמרו על הקללה כו׳הרי שארור
נו קללה והיה שהיה יכול להביא תייא ארורים הכתובים שם

* *Qשבועה יכתיב

ז!א מפני שזה הוא הראשון נקע ליה:
וישבע יהושע כעת ההיא לאתר ארור האיש • וליכא לפרושי
דעכו להו תרתי שנועה וארור דא*כ היה לו לכתוב וישבע
"הושע נעת ההיא לאמר וארור האיש כדמפרשינן כפר׳שטעזן
הערות:

הלכות מקלל אביו
לארז ריח •אזהרה למקללאביו• !מ!<
1

ששמענו עונש בפירוש

בדכתיב איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות ממת בעי8ן
לאתויי אזהרה ולא ענש אלא א*כ הזהיר כרתניא כפרק ד'
מיתות עונש שמענו אזהרה מניין תיל ט' והדמב׳ם זיל והדב
המחבר מט מקלל אכיו ואמו ומקלל כל אדם לשתי מצוות וכן •
מנו מכה אביו ואמו ומכה כל ארם לשתים אכל הרמכין בספר
השגותיו סי׳שי״ד חנה מקלל אביו ואמו ומקלל כל אדם לאחד
זמנה אביו ואמו ומכה כל אדם לאחד ונמצוה שלפנינו לאחן

וייט

לאוין ריח ה־מקללאהו
כן הוא לשון
רי״ט יתבאר נע*ה * *מלאתקלל חרש "
הרמניס נפיהמהלט׳ממריס .ופליאה דעתם דמסוגיא ופרק
ומיתות מוכח ומקלל אמו ואתו אזהרתו תאלקים לא תקלל
דאס אינו ענין לחין ואתי כתה הצו ונשיא וחרש תנהו ענין
לאביו והם כתבו שאזהרתו מלא תקלל חרש ועור יש להאלא
עליהם שהרמכ’ם כפרק כיו מהלכות סנהדרין והרג התחנד
נלאוין רי*נ בתנו כל המקלל את הדין עוכר כלא תעשה שב'

אלקיס לא תקלל ולפי מה שמתבאר מסוגיא ופרק ו' איתות

ואיכאלמפרך מה לנשיא * tאתה חייב על המראתו ומה
לדיין שכן חייב על הוראתו אכל השתא דכתי׳חרש איכא למי׳
חרש יוכיח כדמפרש ואזיל וכיון ונלאו חרש ליכא יתורא הרי
הוא כאלו נפקא לן מחרש עצמו בפירוש ע״כ דנריעולא דק
ראתרש נמי איכא למערך מה לחרש שנן תרישיתו גרמה לו
ומדיין ונשיא וחרש לא אתי ראינ׳לתפרך מס להנך שכן ה&ונין
כדסריך תלמודא בפרק ד' מיתות ואי יש לישג תירוצו הוא
נענין זה ראי לאו חרש לא הוה אתי חין מנשיא ומייתר לן
קרא ודיין לאביו כאס אינו ענין רהוה פרכינן תה לנשיא שכן
אתה מצווה על המראתו אבל השתא ואינא קרא נחרש אינא
למימר חרש יוכיח ואתי נמה הצר דתרוייהו ומוקתי׳קוא ודיין
לאביו נאם אינו ענין וכיון ראי לאו קרא יחרש לא הוה מייתר
לן קרא ודיין לאוקומי אאניו נאם אינו ענין הרי הוא כאלו

1יין לא אתי אלא נמה הצר וחרש ינשיא ומהרג נכסן> משנה
תמהתי שכתב םוגיא ופרק ד׳מיתות על ונרי הרחבים ועור
•ש לתמוה עליהם שכתבו שם כל המקלל א׳מישראל לוקה שנא'
לא תקלל חרש ומסוניא ופרק ר׳מיתית מוכת ומחרש לא אתי
חבית ואיכא לתפדך מה לחרש שכן חריפותו גרמה ואי אתי
חנירו אתי נמה הצד ואביו וחרש או אכיו ונשיא כמו שנתנו
התנש׳שס והרב ככסף תשנה כתב ושובר הרמבים וני מסקינן
נגמ׳מאי לא תקלל ס*מ תרתי אלא תקלל חרש קאי וליכא
למפרך מה לחרש שכן חרישותו גרמ׳לו דא’כ לינתוג לא תקל
חרש מאי לא תקלל ש*מ תרתי חרא לאזהר׳חרש וחרא לאןהו־ת
אביו ע'כ ולא תיק הרב זיל נתירק זה אלא לעיש הרמנ’ה
נהלטת ממדים שאזהרת אביו מלא תקלל חרש נפקא והרב
נעל לחם משנה כת׳על זה וקשה א*כ אזהרה לדיין מנ*ל והא
לשיריה לקום אזהר רחמנא אחול לא אזהר ורנינו כתג כפ' ביו
מהלטת שנהדרין ואזהרה לדיין נפקא מאלקיס לא תקלל ע*כ
ולא הגנתי מה קשיא ליה לדג זיל על תירק הרג ואזהרת דיין
מניל והא אזהרת דיין אתי מנשיא וחרש כמההצדכדאיתא
נפיק ר׳מיתות ואס כוונתו להקשות שאיך כתג הדמניס זיל

ד׳מיתות בחידושיו )אכל אי 1תירוץ זה מתיישב אצלי כלל חרא
ומלשון הרמניס נראה ומפיק האזהרה מלא תקלל חרש שנכלל
כל ישראל ואניו נכלל ישראל ולפי תירוצו לא מפיק ליה אלא
מיתורא ולא תקלל חרש וככר נרגש הוא עצתו מזה ועוד לפי
תירוין זה למה תפס עיקר הרמכים קיא דלא תקלל חרש מקד׳
רונשיא בעמך לא תאור שהח אפי היה הכתוב אומר לא תקלל
חרש לא היילו מוצאין אזהרה לאביו דאי מקיח ודיין הוה
אמינאראצטריך לגופיה דלא אתי מחרש ראיכא לתפרד מה
לחרש שכן חרישותו גרמה לו ואי לאו קרא ונשיא ראיכא למי'
נשיא יוכיח לא הוה אייתר לן קרא וחין לאזהורי אאניו נאה
אינו ענין וכיון שכן היא יתחייהו צייני יאי לאי תחייהו לא
הוה אתי דיין נמס הצו מה ראה סרמכים זיל לומר דמיתורא

שאזהרתו מאלקים לא תקלל קושיא זאת היא קושיא על ונרי

א

הרתניס לא על תירק הרב זיל והרב לא תירק תירוצו אלא
למה שכתב הרמכים בהלכות ממרים לא למה שנתב כהלטת
הנבדרין כדכתיבנא ועור כי היני והקשה על תירק הרב זיל
שאיר כתב הרמביס ואזהרת דיין אתי מאלקים לא תקלל היה
לו להקשות ג'כ שחיי כתב שאזהרת חכירו מלא תקלל חרש
ואינאלתפרך מה לחרש שכן חרישותו גרמה לו כדאיתא נפר'

ו

•

קפרן

מיתות אבל אי קשיא לי על תיוק הדג זיל הא קשיא לי ואי
<לא תקלל חדש דדשינן תרתי מדהוה מצי למכתב לא תןל
ומזב לא תקלל מה נדרוש נמקיא ואלקים לא תקלל והיו
למכתב לא תקל וכתב לא תקלל ועור דלפי זה חצירו גמרינן
<מה הצר ואביו וחרש כונתנו התום' ,ומלכו שקשה על וכרי
הימנים נפרק כיו מסנהדרין קשה עלי נפיק ס' מהצ׳ממוים
ותלי תניא כולא תניא שכתב הזהרה של מקנל אביו נכלל נא
תקלל חרש הואיל והוא מוזהר שלא לקנל אנס מישראל ירי אביו
נכלל ואי הרמכיס זיל ס״ל ויזמרו אתי נמה רצו ואביו וחרש
היאך כתב ואביו אתי מחצירו ועור כפי ועת הרב ז’נ ותזהר'
אביו נפיק מוהוה מצי למכתב לא תקל ונתב לא תקלל היה לו
להרמנ׳ס לומר אזהרה של מקלל אכיו ואמו מלא תקלל חרש
אכל הרמניס לא כתב אלא הרי היא נכלל לא תקלל חרש הואיל

והוא מוזהר שלא לקלל אוס מישראל הרי אביו נכלל ומונן
מזה ולא נפיק מוהוה מצי למכתב לא תקל וכתב לא תקלל

ואס כוונת הדג זיל לומר ומדהוה מצי למכתב לא תקל חרש

י׳

ונתב לא תקלל מפקינן נפרק מיתית שהחסד על קללת
מנירו והרי אמו ככלל ומה שתפס בלשונו אביו לישנא וגמרא
נקט ■תפש נעל התלמוד בלשוני אביו עדיין יקשה עליגי תה
יותש נאלקיס לא תקלל ועור דאין זה במשמע ינחו ותידון
עשנישתיז׳ץהרב בכסף משנה ג*כ אינו נחלי פרוחק לומר
יסוניא ופרק שבועת העדות פליג אשמעתין/וגספר משמרת
מצוות להחנס אחי נרו תירן דאי לאו קרא דסרש ליכא ’תווא

נפקא לן מחרש עצמו בפירוש וקרוב לזה הס וכרי הרין נערן

וחרש נפקא לן ולא לומר ומיתורא ונשיא נפקא לן ומאי
אולתיה והאי מהאי והר נעל לחס משנה תירן לו נרי הרתניס
יע׳ש/ואשר אני אחזה לי נוכרי הרמנ״ס והרב המחנר וסיל

דסוגיא ופרק שבועת העדות ורפו' ו׳מיתית לא פליצי וכולה
אמרו ונר אחר אלא וס׳ל זיל דכי גמרינן נפיק ד' מיתות
אמו/אם אינו ענין הנונה ללמוד חנית כאס אינו ענין

מההכרח שאכתוב לפניני נסיו וס*ל ואהני ל 1כננין אכ לויין
או לנשיא להניא חבית ולהויית שלא תקלל חרש לאו דוקא
חוש אלא היה כל אוס ולא נאמר חרש אלא לומר שאפי׳ זה
שאינו שומע ולא נצטער על קללתו לוקה עליו נמו שכתנז
הרמנ’ם נפרק כיו מהלכות סנהדרין והרב המוזכר זיל נלאוין
דייג או מפני שנא ללמדנו מס חרש מיוחד שהוא נחיים יצא
המת שאינו בחיים וכותניא נתיב והביאו הרב המחנר כאן
ונלאוין רי׳ב ורשיי בפי׳החומש וכיון רהננין אב נחרש ונשיא
או חרש וחין הורה לנו וכלא תקלל חרש נכנס כלאום הר«
אביו נכלל רא\ו נכלל ישראל ולזה כתט הרמניס נפרק כין
מסנהדרין והרב המחבר בלאו ין ח'נ שהמקלל אחד מישראל
לוקה מלא תקלל חרש משום ומנין אב גלי לן ונחרש נכנס כל
אוס וכתבו ג*כ כרמנים והרב המחנר שהמקלל אביו ואמו
מלא תקלל תרש וכיון ולא תקלל חרש נכנס כל אדם הח אניו

ג*

נכלל ישראל וכתבו כ הרמניס נפרק כיו מסנהדרין והרב
התחבר נלאוין רייב שאזהרה לדיין מאלקים לא תקלל חעיגכ
ואתי נמה הצר אי משום וסיל רהכנין אב לא אתי לרכוי*
כלום אלא להשמיענו ונכלל לא תקלל חרשזכנס כל אדם וא*כ
נוקים אלקים לא תקלל אזהרה לדיין כפשטיה כתו שכתבתי
בחידושי נפרק ד׳מיחות ובלאוין דייג אי משוס ראעיג וסיל
■ג;ןה^
ואתי נמה הצר לא רצו להחתך כךנר כיןן ךג,ן
הוזהר אקללת ריין ולקי אקללתו ותפסו הפסיק יאנק׳ם לא
תקלל כפשטיה וכמו שכתבתי נלאוין י״ו ובחידושי כפרק ד'
מיתות ואע'פי שהרב המחבר כתג אזהרה למקלל אביו ואתו

•לא
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מלא תקלל חרש הבונה נדנרי הרמב״ס ז״ל באזהרתו ככלל לא
תקלל חיש □ואיל והוא מוזהר על חנירו מוזהר על אניו וקיצר
במובן תרע שהרי כתב כמו שדורש כשבועות וכשנועית לא
רריש אזהרה מלא תקלל חרש אלא לחכירו אכל לא לאביו אלא
כיון שסובר הרב ז״ל שנכלל חכירו נכנס אכיו כתב הר׳המחכר
אזהרה למקלל אביו ואתו מלא תקלל חרש כתו שדורש כשבועז׳
ואף רעת הרתב״ן בפי׳ התורה נ״ל שכך היא שנתב נפרשת
קרושזס”שלמדו שאר העם תבנין אב ונשיא וחרש ודיין,
ולכאורה יש לדקדק בדבריו והיאך למדו שאר העם מאלו
ואינא למיפדך מה להנך שכן משונין כדכרכינן בפרק
ארבע מיתות וככר הקשה עליו כן הרא״ס ז״ל אלא שיש לפרי
דבריו ז״ל שתסכים אל מה שכתבתי וכך הוא פי׳ דבריו שלמדו
שאר העם מננין אב דחרש ונשיא ודיין כלומ׳הננין אב של חרש
ונשיא או חרש ודיין לימדנו דכלא תקלל חרש נכנסו שאר העם
ובביאור כתב כספר השגותיו במציה שי’ח כלשון הזה אנל אנו
בתלמוד אין לנו מקיא לקללת האב כפני עצמו אלא שהוא
נכלל ישראצ ומי שידקדק כדבריו שם יראה כבירור שכיון לתה
שכתבתי :ואף הרא״ם ז״ל אע*פ שהקשה על הרמב״ן ז״ל כפ'
קדושים דעתו לומר דכי מסקינן כפ״ו מיתות דדיין אתי כמה
הצר ונשיא וחרש אם אינו ענין לדיין תנהו ענין לאביו הכונה
ללמוד שאר אנשים דעלתא כתו שמבואר בדבריו ז״ל,ונסמ*ק
סי׳קכ״א מצאתי מכואר כדברי שנתב כלשון הזה וילפי׳תננין

אב

ונשיא והדש שלא לקלל אחד משאר ישראל ע״כ הרי בפירוש
כמו שכתבתי והזקיקס לזה לפרש כן נפ״ר מיתות משוס ונפר׳
שביעת העדות אמרינן מקלל חברו מנ״ל מלא תקלל חרש ופשט

הלשון מורה דתלא תקלל חרש לחודיה נפיק ולא במה הצר כתו
שכתבו התוס׳ועוד הזקיקם לזה הא דאמרינן נפרק הנחנקין
על היוצא ליהרג ובא כנו והנהו וקללו חייב אחר פטור והוינן
נה מ״ש בנו ת״ש אחר ומתרצינן אחר היינו טעמא דבטנר
ואתר קרא ונשיא כעמך לא תאור כעושה מעשה עמך ומקשינן
אי הכי בנו נתי ופירש רש״י ז״ל אי הכי בנו נמי דהא לא נתיב
אזהרה כמקלל אביו אלא במקלל חברו שאביו בכלל עמך נפרק
ר׳מיתות ע'כ הרי מתוך סוגיא זו כפי פירוש רש״י ז״ל מפורש
רני נתרינן נפ״ר חיתית אביו באם אינו ענין הכונה ללמוד
וזכרו ומיניה נפיק אניז^ולפי דרכנו למדנו טעם למה שנראה

הכמה מקומית מהרמב ס והרב המחבר ז״ל שאין לוקין על
קללת האב כתו שהוכחתי כלאוין י״ו מפני שאין כקללת האב
לאו תיוחד אלא מלא תקלל חרש נפיק שהוא אזהרה למקלל
חכרו ואכיו נכלל חכרו וכמו שכתבתי בלאוין י״ו ורי״ב וזה נ״ל
נכון כדברי הרמב״ם והרב המחבר והרמכ׳ן ז״ל כפירוש התורה
דהסמ״ק והרא״ס ודש״י ז״ל כפרק הנחנקין ,אך אמנם זה לא
יתיישב לפי וכרי רש״י רבפ״ר מיתית למתבונן בי היטב ולפי
זה פליגא רש״י ז״ל מדיריה אדיריה ואיפשר לפרש דבריו שכפ'
הנתנקין שמסכימין אל רבדיו שבפרק ־'מיתית ומ״ש רם’* נע'
הנחנקין דהא לא כתיב אזהרה במקלל אביו אלא כמקלל חכרו
ר״ל שהוא הריין והנשיא כלומר כיוןדלינא אזהרה מפורשת
כאמו אלא משוס רמפקינן דיין כמה הצר מנשיא וחרש אמרינן

אם

אינו עני] לדיין תנהו ענין לאביו איכא למימר שאביו ככלל
עמך הוא והא אביו גמר מדיין וריין מנשיא וחרש ובנשי' כתיב
בעושה מעשה עמך ודוחק ולפי זה אין ראיה מפרק הנחנקין
לתה שפירשתי לדברי הרתכ״ס והרב המחבר וסיעתם ועיין
בחידושי צפ״ד מיתות ,ואס לחשך ארס לומר לפי מה שפירשת•
בדברי ךרמכ״ס וסיעת מרחמוהי מנ״ל דהבנין אב גלי לן רלא
תקלל חרש לאו רוקא ונכנס כל אדם אי משוס יאייתר לן קרא
רדיין נימא דהאי אם אינו ענין אתי לאביו שכן הוקש כבודו
לכטד המקום אכל חכרו לא תיתי אלא גמה הצר דאב וחרש

אף אתה אמור לו כיון רגלי לן המין אב ולאדגקלל חרש לאו
דוקא טוב שנאמר רחכרו אתי מלא תקלל חרש ואביו ככלל ישר'
משנאמר ואביו אתי נאם אינו עני 1יחברו נמה הצר כיון
דמצינן למיתר וקללת אביו וקללת חכרו מפורש בפסוק:

*□תו שדורש כשבועות פרק קמא תה חרש מיוחד וכו׳ * ט״ס
יש כאן חדא שכתב נמו שדורש כשבועות פרק קמא ובפר׳ קמא
ליתיה להך מימרא אלא כפרק שביעת סערות ועור שאפי׳ נע'
שבועת העדות ליתא להך ררשא רמה חרש מיוחד שהוא בחיים
וכו׳אלא כת*כ נדרש כך וכך צריך להגיה בדברי הרב המחבר
אזהרה למקלל אביו ואמו מלא תקלל חרש נמו שדורש כשמעו"
כפרק שבועת העיית וכת״כ תניא מה חרש מיוחר שהוא בחיי'
וט׳וה״פ אזהרה לאביו ואמו מלא תקלל חרש כמו שדורש כע'
שבועת העדות דמלא תקלל חרש נפיק אזהרה למקלל חניון
והואיל והוא מוזהר על חברו הרי אניו ככלל כרכתימא ומ״ש
וכת״כ תניא מה חרש תיוחד וכו׳הוא ענין בפני עצתו שרצה
הרב המחבר לתת טעם כיון דלפי האמת בלא תקלל חרש נכנס
כל אדם למה נאמר לא תקלל חרש ניתא לא תקלל ישראל לזה
אמר הרב התחבר ז״ל ונת״ב תניא וכו׳כלומר בת״כ הוקשה לו
זה ודורש שכתב רחמנא חרש לומר מה חרש מיותר שהוא בחיים
אף כל שהוא בחיים וכן מתבאר ברברי הרב המחבר ז״ל בלא וין
רי“ב:

*מה

חרש מיוחד שהוא כחיים • שלא יצדק לשון חרש אלא
על החיים ולא על המתים כמו שבחנתי כלאוין
רי״ב ונת*כ מסיימינן יצא המקלל את המת שהוא פטור וכתבו
הר' המחבר בלאוין רי״ב ששם הוא מקומו אכל כאן אינו תקומו
מפום דכקללת אמו קייתינן ובקללת אביו אפי׳לאחר מית׳תייב
וכמו שיתבאר ולא כתב הרב התחבר תחלת דברי הברייתא של
ת כ אלא כרי שלא יקשה המקשה לתה נאתר חרש וכמו שכתבנו
כיתנן נפ״ר מיתית אלו הן
*והמקלל אביו וא תו נסקל:
הנסקלין ומני מקלל אביו ואמו בהרייהו ולפנינו יתבאר שאינו
*עןגאהר אביו ואתו קלל
חייב סקילה עד״שיקללס כשם:
דמיו נו :אע״ג דרישיה וקרא איש איש ני יקלל אביו ואמו

מות יומת מייתי ראיה תסיפיה דקרא דגמרינן מיניה סקילה
וכותניא בפ״ר מיתית מות יומת בסקילה אתה אותר בסקילה

או,אינו אלא ככל מיתית האמורית נתירה נאתר כאן דמיו נו
ונאמר כאוב וידעוני דמיהם כס מה להלן בסקילה כרכתיב
באבן ירגמו אותם אף כאן בסקילה וכתב הרמכ״ס בפרק ה׳
מהל' ממרים וצריך עדים והתראה כשאר כל מחוייבי מיתות
נ״ד והר׳המחבר לא הוצרך לבאר זה מפני שפשוט הוא כדתניא
נפרק הנשרפין ושאר כל חייני מיתות אין ממיתין אותן אלא
*^פיכך נחשב לאו כפני עצמו*
בעדה ועדים והתראה :
כלומר כיון שמצינו שענש הכתוב מיתה וזה הכלל כל שענש
ככתוב כרת או מיתת ב״ד אינו אלא לא תעשה חק מפסת
ומילה ומשיית כידינו שלא ע ;ש אא״כ הזהיר צריכין אני לתפס
אחר האזהרה בהכרח אפי׳שיהיה בכלל דבר אתר ולא נקפיד
אם תהיה האזהרה בביאור או ברמז כמ״ם הרמכ״ם בס׳המצו'
וכיון דכמקלל אביו ואמו מצינו עונש ואזהרתו נכלל לא תקלל
חרש נחשב ללאו כפני עצמו אנל אס תקלל אביו ואמו לא היינו
מוצאים נו עונש לא היינו מכניסים אזהרתו ככלל לא תקלל
*עץכקללת
חרש אס לא שהיינו מיצאיסאזהרתי כב'^ור:
חרש אין שם מיתת ב״ר • קשה שנראה מזה ומשום דבקללנז
חרש אין שם מיתת ב״ר נחשב לאו דתקלל אביו ואמו לאו בפניי
עצמו אבל אס כקללת חרש היה שם מיתת כ״ר לא היה מקלל
אכיו ואתו נחשב ללאו בפני עצמו וזה תימה ואדרבה אם היה
מיתת נ״ר כקללת חדש היה ראוי שקללת חרש יחשב לאו 3פנ«
עצתו וקללת אביו לאו בפני עצמו שכיון שהכתוב ביאר העונס

מל

לאוין ריח ה'מקלל אביו
־כל עיין וענין מהם וידענו כהכרת סכל א׳מהס מוזהר תמנו
ושהוא הצית לא תעשה נחפש אחר אזהרתם כהכרח אף על פי
שיהיה ככלל דכד אחי ולא נקפיד אם תהיה האזהרה כביאור
או כרמז כמ״ש הרתכ״ם ז״ל כשפר המצית סי׳כ״ו וס' אכל אם
כקללת הרש אין שם מיתת נ״ר נהי דנקללת אכיו כחפש האזהר'
בהכרת תלא תקלל חרש אכל כקללת חרש תי זה אתר שנתפש

האזהרה כיון שלא ענש הכתוב ךאם נגיה בדכרי הרב המחכר
ז״ל אע״פ שנקללת חרש אין שם מית׳כ״ד אפשר שיהיה• הכונה
לי ז״ל להשמיענו שאע״פי שכקללת חרש אין שסמיתתכ״ר
ראוי כנאמר שאזהרתו תלא תקלל חרש ופשטיה וקרא הני

•■>'W

משמע וששאר כל אדם תיירי וכיון דפשטיה וקרא הני הוי
אע״ג ולא מצינו לו עונש ראוי שתהיה אזהרת החרש תמנו
הכל וכר שאינו נכלל כו אלא על צר הרמז אס לא נמצא עונש
כמאור לא ככנים אזהרתו ככלל רכר אחר רומיא ראלקי״ם לא
תקלל ראע״ג ואזהרתו לכרנת השם תוקתינן ליה כתי אאזהר'
ריין אע״ג ולא ענש הכתיב על דיין כיון ופשעיה וקרא הכי
משמע כתו שכתכתי כלאוין יי./ואף כלא הגהה ברברי הרב
התחכר ז״ל נוכל לפרש שבא לתת טעם לענין המלקית לתה
ילקה כשהתרו כו משום אכיו או אפי׳שלא התרו בו• אלא משוס
ארס מישראל תשום לא תקלל הרש כיון דהוי לאו שניתן לאזהרת
מיתת כ״ר שאתא לאזהרת אביו כמו שכתבו הרתכ״ס והרב
התחבר ז״ל לזה אמר הרב התחבר ז״ל שנקללת חרש אין שם
מיתת כ״ר וכיון דאין שם מיתת כ*ך לא תיקרי לאו שב־תן
לאזהרת מיתת כ״ר כיון ילא אתי לירי מיתה אכל אם כקללת
חרש היה שם מיתת ב״ר כשקלל כשם אע״פ שיהיה הרין שאס
קלל ככינוי כעור מן הסקילה לא ילקה לא על קללת ד,רש ולא
על קללה אביו דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת כ״קואיפשר
שלזה נ*כ כיון הרב המאירי ז״ל שכתב כפ״ר מיתות כלשון הזה
ולאו ולא תקלל הרש לא ניתן לאזהרת מיתת כ׳ו לכד שהרי
אף לקללה ככינוי היא כאה ולקנלת אחרי׳אין הפרש כין קללס
אלא
נשם המיוחד לקללם ככינוי אלא לוקה על כולם ע*כ ♦
שמדבריו ז״ל נראה דלקי תרתי אקללת אביו חד משוס כל ארם
וחד משוס אביו ואין כן ועתי כמו שכתבתי בלאוין י״ו וכמו
שאכתוב לפנינו כסיד; ועם מה שכתבתי נתיישנ׳תמיהת התום'
כפרק הנחנקין שתמהו ולמה המכה את חכרו הכאה שאין כו
שוה פרוטה לוקה והא פן יוסיף הוי לאו שניתן לתזהר׳תיחת

ג״ר רתימה נפקא לן אזהרה למכה אכיו נדאיתא כספרי ו
ובירושלמי ע*כ ולפי תה שכתנתי כיון ומנה את חכרו לא אתי
לירי מיתה לא מיקרי לאו שנ׳תן לאזהרת תיתת מת דין כיון
וע-קי הלאי לא אתא אלא לחנה חכרו ואין נו אלא אזהרה
לכר אלא שתכה אביו אנו מוצאים לו אזהרה מלאו זה מכא
אתרם לא ענש אלא א'כ הזהיר ולא נשכיל זה •היה לאו שניתן
ילאזהרת מיתת כ“ר( כאן חסר ).זהנ״ל נוכרי הרב המחבר
ו״ל וכל זה איננו שוה לי וצריך ישוב כדבריו אלו ז״ג שוב ראיתי
להיב המחבר ז״ל שנתב נתפתחות הספר כי׳רי״ט כלשון הזה
ולפיכך נחשבים אלו שני לאוין נמנין אע״פי שאזהרה שלהם
יצתה תכלל לאוין שנמנו ככר הואיל ואין כאותם שני לחיין
שנמנו כנר עונש כ<־ת ומיתה ע*כ ונראה ברור מדברים אלו
רס״ל לרב המחבר ז״ל רדוקא משוס שאין נלאוין הנתנין עונש
נחשנין שני לאוין אלו נמנין אבל אם הלאיין הנמנין ה־ה שש
עונש לא היו נמנין אלו כפני עצתן והטעם נזה דכיין שאייתו
הלאו מיציך לאתרו תפני העונש המכואר בו אין רחוי שנכניס
מצוה אחרת נכלל לאו זה גס וכרי הרמב ס ז״ל יש לפרשם
יא־ש לרנית
נענין שיסכימו אל רנרי הרב המחבר ז״ל:
את האשה • לשון הברייתא כפ״ד מיתית כך היא איש לרכות
גת טומטום ואנורוגיטס וכוראי רסירכא בעלמא נקטינהו

קפט

ומון דאתרכו כן וכת פשיטא וטומטום ואנדרוגינוס חייבים
וכמו שכתבתי בחידושי כפ ר מ״תות וזהו שכתב הרב המחבר
ז״ל לרכות את האשה ולא הזכיר טומטום ואנדרוגינוס כלשון
הברייתא וכיון ואתרנו איש ואשה הרי טומטום ואנררוגינים
נכלל וכרכתיננא וכתב הרתכ״ס נפ״ד מה׳ממריס והוא שיהיו
בטלים שהגיעו לכלל העונשין ע*כ ופשוט הוא והיכן מצינו

והא
דענש הכתוב כקטן כראחרינן נפרק כן סורר ותורה •
דמרנינן מהנא כת טומטום ואנדרוגינוס ונעריות ובברכת
השם תרכינן גויס מאיש איש משו׳רנכי עריות כתיב לא תקרכו
לגלות ערום להזהיר הנקכה כזכר כתו ששנינו כת״נ או משוס
ונתיב כל הנפשות העושות לחייב את הנש ם ובברכת השם לא
אצטריך ליה לתנא לרכ1יי נשים והא כתי׳כגר כאזרח וכדוישי'
נמסכת סונה כרמת את הנשים שהיינות כעינוי יום הכפורים
וכמו שכתכתי כחיוושי כפ׳ד מיתית כשם חידושי הר״ן ז״ל
וכתיוושי ר׳ישעיה כתוב והא ראצטריך איש לרכות את האשה
לאו ווקא והא קי״ל השוה הכתיב אשה לאיש לכל עונשין ש
שכתורה אלא אצטריך איש לרכות טומטום ואנדרוגינוס ולא
*ואין לי אלא אכיו ואתו " שניהם נאחר:
נהירא:
*יהירוש כסוף המקרא סמך הקללה אצל האס וכראש המקרא
אצל האג • כן כתב רש״י ז״ל כפ״ר מיתית ובפרק הנחנקין
והכי משמע לישנא רגת׳ראמר אכיו קלל' אמו קלל ולא מצי
למימר דמייתור הפסוק וריש הני ואין ורך הפסוק להשמיענו

רכר בהפכו:
ואביו ואמו קלל
*רבי יונתן אומר אינו צייך ונו' *
ותייתר מוקי ליה ר׳יונ׳תן לרכות לאחר מיתה ולר'
יאשיה נפקא ליה לאחר מיתה מותקלל אביו ואמו מות יומו!
האמור כפרשת משפטים ור'יונתן מיקי קרא וותקלל אכיו
ואתו לרכות כת טומטום ואנוהונינוס ואיש איש ו כרה תורה
כלשון כני ארס כדאיתא כפרק הנהנקין ולא חש הרב המחבר
ז״ל לכתוב כאן שהמקלל אביו ואמו אפי' לאחר מיתה חייב
סקילה מפני שסתד על תה שכתב כתצוה שלפנינו כאזהר׳מנה
אביו ואמו כלשון הזה זה חומר במקלל מכמכה שהמקלל לאחר
מיתה חייב סקילה ולענין מחלוקת ר' יאשיה ור׳יונתן לכאורה
נראה ילא אתפרש כרכרי הרב המוזכר הלכתא כמאן אע״גב
ולא נפקא לן־מיוי לענין וינאורש״יז״ל כפירוש החומש כפר"
משפטים כתב ומקלל אכיו ואתו לרבות כת טומטום ואגורוגי'
ונפרשת קוושיס כתב אביו ואמו קלל לינות לאחר מיתה תפש
הרג ז״ל וכרי ר׳יונתן עיקר משוס ופשעיה וקרא כויתיה מש'
ועור דר׳יונתן דיינא הוא ונתיח לעומקא דרינא ועור ובפרק
הנחנקין מייתינן ברייתא סתמית כדברי ר׳יונתן ,והמדקדק
נוכרי הרב המחבר יראה רתפס עיקר כדברי ר׳יאשיהשהרי
לרנרי ר׳יונתן כת טומטום ואנדרוגינוס מומקלל אניו ואתו
נפיק ואיש איש ינדה תורה כלשון כני אום ולדברי ר׳יאשיה
ומקלל אכיו ואתו לרמת לאחר מיתה ואיש איש לרכות כת
טומטום ואנדרוגינוס כואיתא כפרק הנחנקין והרב המחבר זל

כתב איש ליבית את האשה כדברי ר׳יאשיה וצריך לרעת על
מה זה תפס עינך וכרי ר׳יאשיה מדברי ר׳יונתן ואיפשד לומר
וכיון דלענין וינא לא נפקא לן תירי כענין מקלל לא תש לנאר
נמאן נקטינן ותה שאמר איש לרכות את סאשה חפם לשון

 ,הברייתא ולא חש לשנות הלשון ולומר ומקלל אבי•’ ואמו לרנית
כת טומטום ואנדרוגינוס ומיהו פשט הלשון תשמע שתפש
*אינו חייב עד שיקללם כשם ♦
דברי ר׳יאשיה עיקר :
כדתנן בפ״ר מיתות וכפ׳שמעת העיית ותפקלנם כשם חייב
סקילה ומיהו ויקא כשהיה אניו אדם כשר אכל אס היה אמו
רשע אינו חייב סקילה וכתיב ונשיא בעמו לא תאור כעושה
חעשה עמך נומסקינן כפרק אלו הן הנחנקין ומכמות פרק
ניצר
א
צה
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לאדן ריח ו ומקלל אביו
ירדתי לסוף רעתו כלל דאם כיכתי להקשות ראי לאו קרא רדיין

כיגד ולא הוצרך הרב המחבר ז״ל לבאר זה מפני פסמן על מה
או דנשיא לא היה לוקה על נשיא ודיין זה אינו שכנר כתכט
שכתב כלאוין רי*כ כאזהרת מקלל כל אדם לא הזהירה תורה
כלאוין י״ו ראפי׳דאתי נמה הצר עונשין עליו וכמו שאת׳תורי
על מלא׳ אלא אכשריס שנאמר ונשיא כעמך לא תאור בעושה
הרב נר״ו שהוא מקובל מן הראשונים ואס יאמר הדג זל דאפי'
העשה עמך * א״נ ם»ך לו על מה שכתכו כאזהרה שלפנינו
נמה הצר א-ן עונשין זה אינה קושיא להרמב״ם ז״ל ולגמרא
כאזהרת מנה אביו ואמו:
עצתה קשיא ואס טנתו להקשית על הרמכ״ם דאפי׳רריין אתי
*□'׳* □£סן השתית המיוחוין • ככר כתבתי כלאויןי״ו
בתה הצר אצטריך קרא ללאוי ’תירי לומר שילקה שתים משום
דתה שכתב כאן הרב המחבר והרתכ״ס זל כפיה
מהלטת ממרים עניינו כשם תן השמות שאיני נמוזקין אעפ*« " ריין וא׳משוס חברו זה אינו «ן הראוי שיקשה רבניפין מו־לקי!
כגון אנירו ודיין ונשיא ואניו מוקחינן להו ללאוי יתירי אבל
שהן כנויין שלא כדברי רש״י ז״ל שכתב ע״ר מיתות עד שיקללם
נחר גופא שילקה כ׳משוס דיין או נשיא כל היכא ואיכה למדרש
כשם תן השמית הגמורים קללם ככינוי כגון שדי צכאית וכו
;
לא מוקמינן להו ללאוי יתידי:
ועיין מה שכתבתי בחידושי לפ*ר מיתית על ונרי רש י זיל
4ןרן המקלל אכי אביו ואני אתו הרי הוא כמקלל אהד
והבאתי ראיה לזה חתה שכתב הרג המאגר ז״ל כלאוין רי’כ
~י משאר ישראל • כן כתב הרמנ״ס כס״ה חהלכית
אע״ע שהמקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם המקלל
ממרים וה’ה אם אכיר ואם אחו אלא משום דנאב קא משתעי
עצמו או תכירו או דיין או נשיא אעילו ככל הכינויין כנין חנון
נקט הכל נאנית וביאר הרב ככ*מ מהיכן למר דין זה ולי נראם
או רחום וכיוצא כהן ע'כ ומופרט כנין חנון או רחום וכו'
ו
עור להניא ראיה תמה ראתדינן ככתוכית על הא יתנן
משמע שבא לומר ולא תימא שנכיגו״ן שאתר נכנס שדי צבאו'
והמקללת ירלריו כפניו אתר רב יאודה אתר שמואל כמקללת
וכיוצא כהס דאלו ככלל שחות המיוחדים הס וכמו שכתבתי
יולדו כפני מולידו אתר רנא ואמרה ליה ניכליה אריא לס נא
*אכל חם קללם ככינוי
שם ועוד הארכתי כזה יע״ש:
כאפי כריה ע״כ וכפי פי׳הרמב״ס והרב המחבר כמימרא זאת
עטור מן השקילה • כיתנן נער מיתות קללם ככינוי ר׳מאיר
יש ראיה לרין זה ועיין כעשין מ״ח נהלטת כתובה שוב ראית*
מתייכ וחכמים פוטרים וידוע והלכה כחכמים ופשוט הוא
שאין צור׳לא לזה ולא למ״ש ה״ב כ״מ שדבר זה שכתכו הרתכ״בז
דמחלוקת ר״ת וחכמים הוא לענין חיוב סקילה אכל לענין
והרב המאגר והמקלל אני-אביו ואבי אמו הרי הוא כמקלל א'
מלקות אפי׳חכתים מווו ראם קללס ככיטי חייב מלקות דלא
משאר ישראל היא ברייתא ערוכה כת*כ פ׳קדושים כלשון הזה
גרע אניו מאדם כשר שבישראל שאס קללו ככינוי חייב מלקות
איש כי יקלל את אכין וצא אני אביו ואת אתו ולא אבי אמד
♦ןמ״מ לוקה כורך שלוקה על
ונמו שנתבאר נלאוין רי״ב :
אביו וראי ולא הספק אמו ודאית ולא הספק ע*כ אבל ראית*
אום כשר מישראל ‘ כן הוא לשון הרמב״ס כפ״ה מהל׳ממרים
לבעל קרבן אהרן שפירש דנפקא ליה דו־שא זו דולא אבי אכין
וראיתי להרמכ״ן ז״ל כספר השגותיו מצות שי״ר כתב על דברי
מרמהדר למכתה איש כי יקלל אע״ג רככו־ אתר ומקלל אכין
המכילתא ששנו שם רנן נשיא שקלל אביו חייג נר'דברים כלשון
ואמו וגו׳ותדאמ׳אכין ולא אחר אכ ואם דרישאכיו ודאי ולא
נ
הזה ויש לתמוה מהו החיוב הזה שמונה נו ר׳דבריס והלא
הספק ואינו נטן כעיני כלל דתלתא קראי וכתיבי כמקלל אב
במקלל אניו אין נו מלקית ע*כ וכונתו ז״ל לומר דאין כו
ואם והס"£חמקלל אנין ואתו מות •ומת האמור כפ׳משפטים
מלקות כיון דתייב סקילה וק־ס ליה כדרכה מיניה ואני תמיה
ואיש כי יקלל את אניו ואת אתו האמור כפרש' קדושים ואנין
נזה שהרי יש צר פתייב חלקית ולא מיתה כגון מקלל ככינויין
ואמו קלל דסיפיה וקרא כלהו צריכי לר׳יאשיה אצטריך איש כ*
וכמו שכתבו הדתכ״ם והרב התחבר ז״ל ׳וכבר הוכחתי בלאוין
יקלל את אמו לגופיה ולרבות כה מאיש איש ואכין ואתו קלל
י״ו מלשון זה ומכמה מקומית מהרתכ״ס והרב המחכר ז״ל
דסיפא לחלק אב או אם ומקלל אניו ואמו דפרשת משפטים
שהמקלל אכיו ככינוי אינו לוקה שנים אלא אחד או משוס אביו
לרבות לאחר מיתה ולר׳יונתן איש כי יקלל !!קיו לגופיה ואכין
או משוס אדם כשר כיון דלית כאביו לאו מיוחד ומ״ש בפכ״ו
ואמו קלל דסיפיה דקרא צרבות לאתר מיתה ומקלל אביו ואמו
אה'סנהדרין וכן נשיא שקלל אביו חייב משום ד״שתית הטונה
דפרשת משפטים לרטת כת טומטום ואנדרוגינוס דמאיש איש
לומר שחייב משוס ד׳שמות אם התרו כו ככל אחד מהם לכדו
לא נפיק דוברה תורה כלשון נכי אוס כדאיתא כפרק ד׳מיתות
או שלשתם יחד כנין חכירו ודיין ונשיא או ריין ונשיא ואכי1
וכהנחנקין וכ״ש לר׳עקיכא ואמר דאניו ואמו קלל אתא לומר
אכל שיצק? ד׳חלקיות משוס חכירו ודיין ונשיא ואכין לא עלא
את שהוא חייב על אביו חייב על אמו ואת שאינו חייב על
על דעת הרתכ״ס ז״ל לומר כן וכביאור מצאת• למרמכ״סז״ל
אביו אינו חייב על אחו כיאיתא כת’כ כסיפא דהך ברייתא
בפער המצית סי׳שי״ז וז״ל הנה כגר התכאר שמי שקלל תכרו
ולריריה לחלק נפקא מואו כר יינתן כמו שכתב נעל קדב|
נשם עוכר כלאו א׳ומי שקלל הריין עוכר כשתים ולוקה שתים
אהרן ז״ל דצריכי כל הני קראי איש כי יקלל את אביו וכו'
ומי שקלל נשיא לוקה שלש ולא הזכיר בן נשיא שקלל אביו לוקה
לגיפיה ואביו ואחו קלל רסיפיה וקרא ללמד על הגר שהוא
1׳וזה ברור כתו שכתבתי ואף הרמכ״ן כד הכין כרכר• הרמנ״ם
נספר השגותיו וגדולה־מזאת כתב הו־מכ״ן שם שאפילו לרעת פטור וקרא דואקלל אביו ואתו דכרשת משפטים לרכות לאחר
מיתה ומאיש איש לרכו׳בת טומטום ואנדרוגינוס ואולי נאת'
המכילתא ותני כן נשיא שקלל אביו חייב בד' דברים איסורא
לפי דעתהיב ז״ל רהך נריית׳ס״ל המקלל אביו ואמו אצטריך
בעלמא מני שיש נו שלשה לאוין ועונש האב מופף עליה׳רומה
למה שאמרו זר שאכל עולה כלא זריקה לוקה חמש ומפרשינן לגופיה ואיש כי יקלל את אכיו ללמד אביו ולא אכי אביו ואנין
ואתו דסיפא לאחר מיתה ומאיש איש לרבות בת טומטום
בפרק אלו הן הלוקין שעובר משום ה׳איסורין אבל לא שלוקה
משוס ה' *,והתימה מהנעל״מ שכנה על הרמנ״ם דיק בהנחה ואנדרוגינוס ולחלק לא צריך קרא דס״ל כר יונתן אבל קשה לי
והאי תנא נקר׳ראניו ואמו האמור בקדושים מה ידרוש ככינוי
׳מונחת שלוקה ד׳מלקיות ותפס עליו ולמה ילקה אאכיו כיון
דלית כיה לאו מיותר ואלי לדידי ציית לא עלה על דעת הר*מ דאכיו ואמו האחור גפ׳משפטים גני ומקלל אביו ואפשר דהן•
במז״ל לומר כן וכמו שכתבת‘ ועור תמהני על הנעל״מ שהק' תנא דהר ברייתא מצי סכר ס־' יאשיא וכר' יונתן והר ררשא
על הרתנ״ם דלפירנריו שהמקלל דיין לוקה שתים והמקלל דאביו ולא אבי אביו נפיק ליה ממטי ראניו ואמו האמורי׳בע"
צשיא לוקה שלש ובן נשיא שקלל אכיו לוקה ד׳היכי אמדי׳כערק קדושים ואידך ררשא דאכיו ודאי ולא ספק אמו ודאית ולא

 '1מיתות א״ב לימא קרא נשיא וחרש או אלקיס וחדש הא
אצטריךללאוי יתיר‘ שעונד בנשיא ודיין נוסף על האתרי׳ולא

הספק נפיק ליה מכינוי אביו ואמו האמורים בפרשת משפטי©
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לארן
הקוראעימו  sי •ן«עמ«ם ממוג על הזמרה שנע"® שמא
השמין נסי׳ייג כתג וכן לא
היא מן השתים שמא אינה ♦
«חשוכ שלא יאמין רנד חכמים ושלא יחשוב להתכונן נפפוקי
"ואחרי עיניכם
לחזקאל שאמרו חכמים סלא להתכונן נהסג
זו זנות :השמין סתנ סי׳ל׳שלא להסתכל משים לשם זנות ואף
מל נג ונפיק יעיז מעין הסתכלות משים מונשמרת מכל דכר
רע סהיא הסתכלה שלא לשם זנות רן שימה כהסתכלותה
אכל אי דמיין ליה כקאקי חיוורי שרי ומטעם זה אמרו חכמים
כל המרצה מירו מעית וט וכל רנר שיכול לנא לידי זנית אסיר
לעשות משים  04דרשו שאשור ליתן כטס עינו וט׳ואעי׳נשת•
נשיו וכתיב טוג מראה עיניסמהצך נעש ודרשו רבותינו טוב
מראה באשה מנועו של מעשה ואעי' כאשתו היה נזהר אברהם
*(לאו זה אעיע שגורס לארס לטרדו מן העולם•
ע'נ:
®כמחשבות האלו יצא למינות ונטרד מן העולם נ •אין גו
חלקית ־ כרין לאו שאין נו מעשה אנל לא מעני שהוא לאו
-----------------שנכללות כמו שכתבתו למעלה;,
*שאנו מוזהרין על ברכת השם שנאת' אלקיס
לא תקלל♦ אע ג רעשטא וקרא משמע שהיא
אזהרה ל חין וכמו שתרגם אנקלוס דיניא לא תלוט וכמיש ה'
המחבר זיל נלאויןר׳ט מ’מ נמרינן קוש מחול מדאעקיה
כלשון אלקיס והיה לו לומד דיינים לא תקלל ולמיד ראלקי׳ לא
תקלל קדש הוא ולא ’לעינן חול מקוש ירילסא אקדש אזהר
רחמנא אחדל צא אזהר מ’מ ילפינן מיניה אזהרה לחין מדה’מ
למיכה נ אלקים לא תקל וכתב אלקים לא תקלל ש'מ תרתי דני
קללות כמשמע ואלקיס נמי שתי לשונות יש נו הלט לא תקלל
רדשינן אתחייהו כרמערשינן נמיר מיתית וגיל שאותה ששנינו
כמכילתא אלקיס לא תקלל למה נאמר לעי שהוא אומר ונוקב
שם ה׳יומת עונש שמענו אזהרה לא שמענו תיל זיקים לא תקלל
מ'מ וכרי ר״ע ר׳ישמעאל אומר כדיינים הכתוב מונר וט׳עיכ
היא היא אותה ם־ייתא שהכיאו כעיר מיתות תניא אלקיס חול
ונרי ר׳ישמעאל ר׳עקינא אומר אלקים קדש ע'כ ולעוס מאי

לאוין ין

ואוקימנא נגמ׳דלמיר אלקים חול 1מר קרש מחול ולמיד &קיס
קרש ילפינן אזהרה לדיין מרהוה מצי למכתב לא תקל וכתב לא
תקלל לכיע נין לריע נין לר׳ישמעאל מאלקיס לא תקלל נפיק
אזהרה למנוך את השם ולמקלל את הריין אי משום וקרא
איירי נתול ונמר קדש מחול לר׳ישיועאל אי משוס דה*מ למכתב
לא תקל וכתכ לא תקלל להשמיענו אף אזהרה למקלל את
מדיין לדנרי ר'ע וזהו שהרמנ״ם נעניו מהלט' סנהדרין והרב
ממחט־ נלאוין רי*נ נתנו שמאלקיס לא תקלל נעיק אזהרה
למכרו את השם ולמקלל אח הדיין וכן נמי נרייתא רחכילוזא
לכיע נין לריי נין לרע אלקיס לא תקלל הוי אזהרה לתרוייהו
אלא דר*ע סיל רפשטיה דקרא אזהרה למנח־ את השם ראלקים
לשון קרשי וזהו שאמר אלקיס לא תקלל מ’מ כלומ' מ’מ פשטיס
רקדא משמע דקרש הוא ואזהרה למקלל אתהחקנפקאליה
«וה*מ למיכתכ לא תקל וכתב לא תקלל וד׳ישמעאל סני׳ליה
משטיה דקרא נחינין הכתוב מרנר ומ'מ נפקא לן אזהרה
למברך את השם דגמר קדש מחול ועיקר מחלוקיתס הוא אם
יטליסלמחקואולא ואנקלום שתרגם דייניאלא תלוטתפם
רנריר׳ישמעאלאעיגוהלכתאכר׳עקינא מחנית טוןדלא
עליגי לענין רינא וטיל דפשטיה וקרא מוכח נר׳ ישמעאל
מדטמיך ליה ונשיא נעמי לא תאור ועוד דלפי ונרי ר׳עקינא
מפיק ליה אזהרה לדיין מרה*מ למיכתב לא תקל וכתב לא
תקלל מה יורום כמקרא דלאתקלל תרם רה'מ למכתב לא תקל
זרש*י זיל שכתב נפי׳החומש אלקיס לא תקלל הח זו אזהרה
למקלל את השס ולמקלל את הריין שנה משנתי כתיוייהו כיח
יאלינא ותרוייהו אזהרת מכרך את השם ומקלל את הדין

מהנא מקא ולא פיוש א• אלקים וקרא הוי קדש אי הוי וזל

ואמרי הודיע ז1קי' לנו את כל זאת תמהני הרנה ממס שראיתי
להרא׳ם זיל נס׳משפטיס על ונד רש*’► ,ל יזיל ויש לתימה
מהרב י'ל איו תפס דנרי שניהם אחר• שהם תולקי׳גס אנקלוס
איך הניח רנד ר׳עקינא ותפס רנד ר׳ישמעאל וט' • ולעי
האמור אין שום תפיסה על הרב יהרג ז*ל תפס דנרי שניהם
טון ולא פליט וכרכתיבנא:
לחקור לרנד ר״ע דאמר ואוהר' לדין נפיק מדהוס
1יש
מצילמיכתנלא תקל וכתב לא תקלל מה יעשה
נלא תקלל חרש רה'מ לתיכתב גא הקל וכתב לא תקלל ונר׳לי
רלא דריש ר״ע אזהרה לדין מוכתב לא תקלל אלא דוקא כאלקים
לא תקלל ואלקיס תרתי משמע וכמיש רש׳י ז׳ל ולזה ודש ריע
דנלקיס לא תקלל נכלל אזהרת לא תקלל לדין ואם איתא

ו4קים לאו תרתי משמע ולא נפיק מיניה אלא אזהרה למנרך
את השם ווקא היל למינתב לא תקל אכל בלא תקלל חרם
יליכא למיטעי נשום רט אין קפירא אי כתג לא תקלל או לא
תקל א׳ נמי השתא ראסיקנא רמדהית למיכתג לא הקל וכתב
צא תקלל ררשינן גמי קללת אניו היה נלא תקלל חרש רמרהיע
צמיכתב לא תקל ונתג לא תקלל ררשינן שהמקלל את תכירו
לוקה תה לא יתכן לרנד התום' נעיד מיתות ונפרק שביעת
העדח שנחט רחנח אתי נמה הצד דאניו וחרש או אניד
והאי נוקב
ינש'^• *ונאתר נענשו ונוקב שם ה׳יוחת:
לישנא דנחט הוא כונתיג מה אקג לא קנה אל רליכ׳לפרושי
ונוקב תוחב סטן לדקור נקב נשם המזוג נקלף ויהיה אזהרתו
מקיא דואביחס את שמס צא תעשון כן לה' אלקינס דנעינן
נטקב שיברך שם נשם נמו שיתגא׳לפגינו ומקינה לא משכחת
לה שם נשם רליכא למימר דמנח שני שמית אהדדי ובזע להר
רזה נוקב וחוזר ונוקב הוא וליכא למימי דנוקב לישנא ופרוש•
הוא טכחיג דקת משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקנו
נשמות ויהיה אזהרתו מאת ה' אלקיך תרא רגעינן שם נשם
וליטא ועור הויא אזהרת עשה ואזהרת עשה לא שמיה אזהרה
ועור ואמר קרא ויקב ויקלל למימרא ונוקב קללה הוא וער
דעני תרתי לא סיר וכתיב הוצא את המקלל ולא כתיג הוצא
את הנוקב והמקלל והכי מפרשינן לה נעיר מיתית ותמיהא
לי מאי קא נעי אימא האי נוקב ליפנא ופרושי הוא ועדן
לחלוחית של דו קיימת מתירק שתיק נעינן שם נשם וליכא
כמו שתיק אח*נ והמקשה שהקשה ואימא מרום׳ קא מפרש מה
*וזה הכלל כל שענש הנתיב טת או מיתת
היה סכור :
כיד הדי זה מצות לא תעשה • והזהירנו הכתוב על זה גלאו
אפי׳נחייני כריתות נמיש הרמניםנט׳המצות וכמו שאכתוב
לפנינו ורטי הרמנ׳ם ז׳ל צרינין כיאור רנפרק אלו הן הלוקין
משמע דחייני כריתות לא צריכי אזהרה לריע ראמר חייכי
טיתות ישנן נכלל מלקות ארנעים והרב פסק כריע ראמד
הייני כדתית ישנן גכנל מלקות ארבעים נמיש נהל׳כנהת־ין
ונפי׳המשנה נפ׳אלו הן הלוקין ופסק תזייני מ־יתות צרינין
אזהרה ואיך זיכה שטרא לני תד ומר עמו עיז הריב נעל
"!יזה הכלל כל שעגש הנתיב
צח ’מ נה׳טנהרדן פייח :
טת וט׳ • מפני שהוקשה לו להרג המתם־ זיל רנפיד מיחוון
שיילינן אזהרה למטך את השם מנין ואמדי׳מאלקים לא תקלל
וכן נמי כאותו פרק אמרינן ממאי דהא• נוקב לישנא וגרוני
הוא רכתינ מה אקוג לא קנה אל ואזהיתיה מהכא אלקים לא
תקלל ולמה לן לאהוורי נתר אזהרת נרנת ה׳דילמא איט נלא
תעשה רומיי) דמסוז ומילה לזה נתב הרב המחבר זיל וזה ההלל

ומ׳כלומר הוכרח נעל התלמוד לנקש אזהרה לנוקב את השם
משוס יכללא הוא רכל שענש הכתוב טת או מיתת ניר הרי
זה מצות לא תעשה הון משילה ופסח שהן נכרת והן מצות

עשה
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לארק

V

«שה אי נ«י משוס דקשיא להדב המחנר יהא' אלקיס לא
נשם המנוון דילפינן מונוקב שם ה׳איכא למימר מעיצן ש»
מקלל ורשינן לאזהרת ו"! ואיך דרשינן לאזהרת כוכת ה׳גלא
גן לאותיותמוכתיבשםה׳אנל בשם המברך דילפינןליה
לאו שבכללות לזה תירץ הדג התחבר וכלל מסור ניחנו שענש
מוהדר קרא למימר בנקבו שם עד שיקוב שם נשם כיון ולא
הכתוב כרת וכו׳כן מצוה ל״ת ומכלל תורתנו רלא ענש הכתוב
קאמר בנקבו שם הודאי ונשם המברך לא בעינן שם כן ארבע
אא'כ הזהיר לזה מוכרחים תנו לומר ואזהרת ברכת ה׳מאלקיס
אותיות אלא אפס נשם קפיר קרא אפי' שיהיה ככינוי שאינם
לא תקלל ואין זה לאו שבכללות כיון שככר ביאר עונשו וכמ״ש
נמחקיס ומה שאמדו נפ״ו מיתות והא ותנןיכה יוסי את יוסי
הרמניס כסה*מ והרב המוזכר נלאוין רי״ט :וראיתי להחכס
דוקא לאו למימרא רדוקא הוא וצריך שיבח־ שם כן ר' אותיות
בשם כן ד׳אותיות וומיא ויכה יוסי את יוסי אלא משום
השלם הרב אחי נר״ו נספר משמרת המצות נתב ואפי׳לדכרי
הרמכ״ן ז״ל שכתב חלוקה ומיתה לא שחה חלוקה לא דתי
דתעיקרא הוה ס״ר לומר ללישנא קמא ואפי׳ נשם המבורך
דהתםווקא שהכתוב כללם נכת תחת אלא ושדי ניניהם או
נשם כאותיות חייב וונקט מתניתי' יכה ♦וסי את יופי מילתא
•ועוני ואיני חילוק אבל הכא שהעונש הוא במקומות חלוקים
נעלמאנקטלוה אמרו ולאו מלתא נעלמאנקט אלאנדוקא
ואין
לא אמרינן חלוקה ומיתה ויווה הרמנ״ן על זה עכ״ר •
כלומר דשם המבורך שצריך שיהיה כן ד'אותיות נדוקא אבל
ור׳יחזנן
דברים הללו מתוורין אצלי דחואמרי' נפ״ו מיתות
אה״ב דשם שמברך כו לאו ווקא וונקט יכה יוסי איידי דכע•
הדבר
ואין
דלאו שמה חלוק? דמיתה לא שמה חלוקה נראה
למימר את יוסי נקט הכי וכן בתי לאידך לישנא משוסוהוה
מלוי אלא נלאוין אבל לא במיתה אע*פ שהעונש במקומות
ס*דומםנןר'אותיותלאושסהואאלא עודאיכא שם רנה
חלוקים ואס כשהעונש נמקומית חלוקים חלוקה ומיתה שמה
ודנקט יכה יוסי את יוסי תלתא נעלע' הוא אמרו דווקא נקנו
חלוקה לא היה לו לסתום ולומר חלוקה דמית׳לא שמה חלוק!
כלומר נשם המבורך וכדפרישנא ולדברי המפרשים ראינו חייג
אלא כך היה לו לומר חלוקה ואוב וידעוני לא ממה חלוקה ותו
סקילה עד שיברך שם כן ואותיות נשם בן י׳איתיות אין ק
קפיוא נמה פלא הזכיר קרא מקנו שם ה׳יומת כי היכי דקא׳
לא היה לו לומר חלוקה ולאו שמה חלוקה חלוקה ומיתה לא
ונוקב שס ה׳יומת שלא חזר והזכיר שם ההויה משוס שככר
שמה חלוקה ומשמע והדבר תלוי בחילוק הלאוין אלא כך היה
הזכירו למעלה ומקנו שם וקאמר אה'המוזכר למעלה קא«
לו לומר ור׳יוחנן חלוקה ומיתה לא שמס חלוקה • ותו קשה
ועוד יתבאר לפנינו • ולפי זה שכתמי לדעת הרמכ״ס והרב
שאס כדברי הרב אחי נר״ו שהרמב״ן ז״ל יווה היכא והעונש
המחבר ז״ל המקלל את אביו ותכן נפ״ד מיתית שאינו חייב עד
במקומות חלוקים וחלוקה ומיתה שמה חלוקה למה לא הודה
שיקללם נשם וילפינן לה בברייתא מדכתיב מקנו שם לאו ווק'
להרתב״ס ז״ל נמה שמנה מקלל אב ואם ומקלל את חנרו ומכה
נשם כן ד׳איחיות אלא אפי׳ נשם שני אותיות או שלש שאינן
אב ואם ותכה חברו כל א׳מהם לב׳ אלא שהקשה עליו נספר
השגותיו מצות ל״ת סי׳סי״חשאין ראוי למנותן לשתים שאין
נמחקין נטן שוי צבאות וכו״והא דתנן קללם בכינוי ר׳מאיר
מחייב וחכמים פוטרין היינו נכנויין הנמתקין בבון חנון ורחו'
ו
□חשבון בעונשין אלא נלאוין והלא כיון שחלוקים בעונש
וכיוצא בהן ♦ אע*פ שרש״י ז״ל פירש קלגס בכינוי כמן שוי
והעונש במקומות חלוקין ראוי למנותן לב אפי׳לרעת הרמנ״ם
צנאות חנון ורחום וכו' ועיין מט שכתבתי בחידושי כפרק ו
ו״ל רותיא ומכרך את השם ומקלל את הריק שנמנין לנ׳מפני
מיתות אלא שראיתי להרמכ״ם נפ״ה מה׳ממרים ולהר׳המחנר
פהעונש כמקומות חלוקים כח״ש הרב אתי נד״ו י ומיהו לזה
נלאוין רי׳ח כתבו שנינו כמשנה שהמקלל אביו ואמו אינו חייג
אפשר לומר שטעם הרמנ״ן ז״ל כמנה ומקלל מפני שאזהרת
עד שיקללם נשם חן השמית המיוחדין אכל אס קללם ככינוי
סכה ומקלל אב ואם הוא נכלל אזהרת ישראל כמו סנתגתי
פטור מן הסקילה וכו׳ע״ב ומלשון זה נראה שמפרשים ומאי
גלאוין רי״ט ומ’מ מחוורתא דמלתא שהרמנ״ן ז״ל לא יונה
רתנן ער שיקללם בשם הפירוש הוא עד שיקללם בשם כן ר'
וחלוקה ומיתה שמה חלוקה הינא שהעונש כמקומות חלוקים
אותיות« ושמא והא וקאמרי עו שיקללם כשם חן השמות
אלא ווקא כשיש שינוי עונשים שזה כמיתה תה כאזהרה כמו
המיוחדים מוגה לומד עו שיקללם נשם :מן השמות שאינם
סכוזב גס׳השגותיו מצות ל״ת מצוה קס״ס וכמו שכתבתי נלאוין
נמחקים וכמו שצריך לומר לת״ש הרמב ס ז״ל נפ״ב מה׳ע״ו
רי״ט ע״ש ולכן מנה מברך את השם ומקלל את הריין לב׳:
*אין המגדף תייג סקילה עו שיפרש את השם המיוחד *
על מי שגיוף נשם ע״ז שאם לא הרגוהו קנאים אינו נסקל ער
שיגוף בשם מן השמות המיוחדים ועניינו נשם מן השתות
שם המיוחד לאו רוקא שם המפורש שהוא כן ארנעיס ושתים
שאינן נמחקים וכמו שביאר ובתו הרב נכ״ה זיל ♦ וראיה לזה
אותיות אלא כל שבירך שם גן אדנע אותיות של ארצות לרעת
הרמנ״ס*או שם של הויה לרעת שאר המפרשים נסקל וכדאמדי'
שכתב הרב המחבר כלאוין רי'כ אע״הי שהמקלל אביו ואמו
גפ״ר מיתות{* :הי׳כנתינתו♦ כלומר שקורא השם יור קא ! אינו חייב אלא עד שיקללם כשם המקלל עצמו או חכרו או דיין
או נשיא אעי׳נכל הכינויין כגון חנון או רחום וכיוצא בהן כו'
«ךיש אומרים כקריאתו» שקורא סשס
ואו קא כנתינתו:
באותיותיו ופירושו*\ :ך«גוך אותו כשם מן השמות שאינם
ע״כ ומדפרט כגון חנון או רחום וכיוצא משמע שנא לומ׳ולא
תימא שככנויין נכנס פדי צבאית וכיוצ׳ בהם ואלו בכלל שהורי
נמחקים • לאו ווקא שם האדנות ושם הטיה אלא אפילו אל
החיוחדין הן וזה נדור :אי נמי ומאי לאמרי׳נפ״ד מיתות
אלה אלקיס ואלקינו ואלקי שדי וצבאות שאינן נמחקין אם בירך
והא ותנן שאינו חייב עד שיקללם נשם ילפינן לההדכתיב
את השם בכינויי! אלו נסקל וכך היא ועת מדמב״ס ז״ל נפ״ג
מקנו שם היינו דוקאלר׳מנחם ברני יוסי דס״ל והאי כנקם
הה׳ע״ז; ויש לתמוה על זה דמדתנן נפ״ד מיתות ככל יום
שם להכי הוא דאתא ולא בעינן נמכרו את השם שיכוך שם
ויום בודקים את העדים ככינוי יכה יוסי את יוסי ואסיקנא
כשם אבל לדיון והאי בנקבו שם ורשינן ליה לברכת ס׳דנעי'
נגמ׳וווקא תק יכה יוסי את יופי משמע וכי היכי ושם ה
□מתברך הוא כן ד׳אותיות אף שם המברך צריך שיהיה בן ד'
שיברך שם נשם הא יתנן המקלל את אביו ואת אמו אינו חייג
ער שיקלל׳בשס לאו מקרא דמנקכו שם מפיק לה והא אצטריד
אותיות ועור מסברא מ״ש שם המתברך משם המברך ואפשר
סיהיה הטעה לרעת הרמכ״ם והרב המחבר ז״ל לפי שבשם
לדרשא דעד שיכוך שס נשם אלא תקרא אחריב* תסיק לה וכמו
שכתב הרב נכ*מ וכמו שיתבאר לפנינו ואפשר ינהך קרא
המבורך אנו לותדין שצריך שיהיה שם בן ר' אותיות מדכתיב
ונוקב שם ה׳יומת ומה שאנו לומוין שצריך שיהיה שם נשם
אחרינא משמע גהויא ובעינן שם מן השמות המיוחדים ד
מכפל הכתוב שנפל לומד ננקנו פס יומת ונמו שיתנ׳וכשלתא
*עץנאמו ונוקב שם ה׳נגקכו שם עי שיכון שם נשם* מייתי

לאדן
ראיה לשני עמים טייתי ראיה שאין ת*נ סקילה ער שיפרש
את שם המיוחד מ ונתיב ונרקב שם ה' • ופנייתי ראיה ובעינן
שערך נשם מן השמית שאינן נתחקין מדכתי׳מקט שס ילהט
אהדריה נהאי קרא לומר לך ער שיקוב שם נשם • וצ׳ע כמס
שכתט הרמניס והי־נ המחבר ראיט חייב אלא עד שערך שם
נסם ונה׳ממריס פ׳ה כתכ הרתנ״ס זיל והרב המחנה נלאוין
רייח שהמקלל את אביר אינו חייב ער שיקלל׳כשס ומן הנגלה
פאין לשתי עניניס אלו ישיבה אתת נעולס ראי הא איתא הא
ליתא ואי הא איתא הא ליתא ראם הלכה כשמואל דאמ׳ואינו
סייג ער שינון שם נשם ומפיק ליה מדכתיב בנקבו שם ליתא
לור׳מנתם כרכי יופי שאומר כפיר מיתית שהמקלל את אביו
אינו חייב ער שיקללם נשם ומפיק ליה מונתיב ננקט שם ואי
איתא לרר׳מנחם כרכי יוסיליתא לרשמואל וכמ״ש רשייז׳ל
דר׳מנחם לית ליה לרשמואל והרמבים והרב המחבר ז*ל זיכו
פטרא לני תרי והרג בכ*מ כתב ראיתא לרשמואל ואיתא לדר'
מנחם כרכי יוטי ושתי המימרות אמת אלא שמה שאומר רני
מנתם ברני יוסי רנפק׳לן שאינו חייב עד שיקללם נשם מרכתי*
מקט שם לית הלכתא כרכי מנחם נהא והא ננקנו איצטרין
לורשא רשמואל אלא חכמים דסנרי ראינו תייג ער שיקללם
בשם מקרא אחרינא מפקי לה וכן נר׳כתוס׳רשטעות פ׳שכוע'
העדות רשתי המימרות אמת אע*פ שהם הניחו הובר בציעי
ואין זה מתיישב אצלי רמדאמרי׳כפיר מיתות מאן חכמים רני
מנחם כרכי •וטי היא משמע שחכמים ששנו כלשון המשנה הש
ר'מנחם כרבי יוסי דדותק לפרש תאן סנרת חכמים רני מנתם
כרבי יוסי היא ובחידושי הרין זיל הרק ר' מיתות כתוג רהא
וכתב רש"י זיל ולא סיל לר׳מנתס נר׳יוסי ורשא רעד שינון
שם נשם אין זה מחוור דא*כ ר׳ מנחם נר׳יוסי ואיתמר בלשון
חכמים הלכתא כיתיה ואנן קי*ל לעיל כמתני׳וככרייתא ראינו
ולא
חייב עד שערך שם נשם וא*כ הויא תיובתיה ע'כ •
ידעתי מה זו שאלה רהא דר׳מטזס נר׳יוסי שנו חכמים בלשון
המשנה היינו משום רהלנתא טתיה לנכי ר*מ שאומר שאפי'
שיקללם מינוי חייג אנל נמאי רדריש לה מרכתיבמקנו לא
איתמר כלשון חכמים לומר דהלכתא טתיה ואם נאתר וכונת
הרב זיל להקשות מה שהקשינו לפי סנרת הריב כ״ע צריטן
אנו (דעת מניל דנהתני׳ונדכריית׳קייל ואינו חיינ ער שערך

 00נשם דנמתני׳לא קתני אלא המגדף את השם איני חייב עד
שיפרש את השם ומלשון זה לא משמע דנעינן שינרך שם נשם
ואורנה מדלא פירשה התשנה אינו חיע ער שיפרש את השם
וערך שס נשם משמע רלא סיל דנעינן שם נשם ואס ננריתא
אמרו צריך שיברך שס נשם פליבא אמתני׳ולית הלנתא כותים
ומה רוחק הוא זה לומר דלית הלכתא כנרייתא לגני מתניתין
ושמא תאמר רמראייתיגן נפ'י מיתות הר נריתא יער שיברך
ססגשסולאמפרשי׳ופליג עלה דתתניתי‘משמע דנרייתא
זמרזני׳הכל רני אחד אין זה מספיק וכיון דגניייתא לא קתני
מאיזה מקום למר רנעי׳שס נשם אפשר רר׳ מנחם נרני יוסי
(אפליג אהא ברייתא ום’ל וכעי׳ שערו שס נשסאנלהן
נרייתא מפיק לה מקרא אחרינא ולא טפי׳שמואל וזהו שמזג
רשיי זיל ור׳מנחם לא ם’ל הא ררדשינן לעיל מהאי קרא ער
כינון שם נשם  if 9כלומד לא ס׳ל דנפקא לן דרשאדער
סינרך שם נשם מהאי קרא וייל דאין וכרי רשיי זיל כימין ל
להתפרש נן שנתב ואפי׳לא נידן שס נשם אלא יתנרך יוסי
מחייב עליה ע’כ ומאן רחקיה לרב ו״ל למימי נן כיון רלענין
וינא לא פליג ר׳מנתם וברייתא דעו שיברך שם נסם אלא עיב
(ומד דס ל לרב זיל דד׳מנתס לא ם’ל ררשא דשם נשם ולפיכן
בקשה על רשיי זיל מה שהקשה • ונתב עור הר’! זיל בחירו'
לפיכן פירשו דאע fוקיא לא משתעי אלא נמגרף מ*מ נפקא

יד

יג

לן מכתוב זה והמקלל את אניו ואת אמו אינו חייב אלא ער
שיקללם נשם מטון שסמך הכתוב נקיבת שם אצל מיתה נא
ללמר על כלל המומתין נענין השם שאין חיוכם אלא ננקינת
שס וזה נכון ע*כ ופי׳זהלא יתיישב הגירסא שלפנינו וניסינן

נפ*ר מיתית מקנו שם יומת מה ת*ל שם ומיהו מדברי הרf
זיל נראה שלח היה גורס מה ת״ל שם אלא כך היה גורס ננקנו
שם יומת לימר על מקלל ונו'וכפי פי׳הרין זיל יצא לנו מרפא
למה שפסקו הרמכ״ם והרב החחנר כשמואל ונר׳מנחס ברב•
יוסי ולעי ונרי המפרשים שסוברים ראינו חייב סקילה ער
שיברך שם התיוחר נשם המיוחד אפשר לפרש דשתי הדרשות
נפקי תקרא רבנקנו שם יומת ומוחזר וכתב בנקבו שם ררשינן
ער שיברך שם כשם ותיכתב מקנו שם ולא כתב בנקבו שם ה'
דרשינן רלימר על המקלל אביו ואתו שאינו חייב ער שיקלל©
נשם ואפי׳לדכרי הרמנים והרב התחבר ז״ל אפשר לפ׳רמדחזר
ונתב בנקבו שם שהיה די שיאמר ונוקב שם ה׳מות יומת רגום
ירגמו נו כל הערה כגר כאזרח ותו לא מוחזר ונתב כנקנו שם
’ומת שמעינן ואינו חייב ער שיכוך שם נשם ומוחזר וכתב פס
שהיה די שיאמר בנקבו יומת והוה ררשי׳ורשא דשם נשם רהא
ננוקט אשם שהוזכר למעלה קאי והו״ל כאלו חזר ונכתב שם
מרכתנ ננקט שם לימר על אביו ואמו שאינו חייב ער שיקלל'
נשם ונפי זה יצא לני תירק יותר מרווח למה שנראה מוכר*
הרסנים והרב המחבר זיל והמקלל את אניו ואמו אינו חייב
ער שיקללם כשם המיוחד ואלו במטך* את השס נשם נת»
שאפי׳שנירך אותו נשם מן השמות שאינם נמחקים חייג וא«
מקיא אתת נפקי הנך תרתי דרשות צריו לרעת מה הפרש נין
זה לזה ונפי פירושינו זה דררשא דשם נשם נפקא לן מוחזר
וכתב ננקנו ניחא וכיון דאין הדרשא אלא מננקנו יש לפרש
בנקבו אפי׳כינויין שאינם נמחקין אנל ורשה דעו שיקללם
נשם ונפיק משם יתירה שם לא תשמע אלא גד הן ו'אותיות:
*ןעל שם המיוחד חייב סקילה • רהא כתע ונוקב שם ה׳והיינו
שם המיוחד ונתיב יומת והיינו סקילה מ־כתיב רגום ירגמו
*ועל הכנויין באזהרה * וכתיב אלקיס
אותו כל הערה :
לא תקלל רנין שם המיות׳ונין כנויי מהאי קרא נפיק אזהרתם
דנלאלקים לשין שררה כמו נתתיראלקים לפרעה ואית לפ«
זה רעל הכיטיין באזכרה נפיק מאלקים לא תקלל איש איש •9
יקלל אלקיו למה לי אי להשמיענו דאיכא כרת במבין איר השם
לתיר מגדף היינו עונו עיז מרכתיב הנא ונשא חטאו יכתיב
נפסח ראשון חטאו ישא ולמירמגוף היינו מניד את השם
רכתי׳ניה כרת נהריא אצטריך האי קרא לאגמורי כמן לפסת
שני זה לא יתכן שהרי נתנו התוס׳פיר מיתית ואי להשמיענו
זה אתא הו*ל למיכתנ ונשא חטאו גבי וניקב שם אכל איש רכי
יקלל למה לי וייל וט יקלל אתא ליתן כית לכנויי! והא דקא'
באזהרה למעוטי מיתה ולא למעוטי כרת וכיב התיס׳שם בם'
ד׳מיתית אבל מדברי הרחבים והרב המתנרז״ל נראהדלינא
כרת שלא ביארו • ועוד שהרב המחבר כתב לפנינו המגדף
שלא נערים הרי זה נכרת וט׳ומדלא נתב שהמגוף נטנויין
מתן משמע רם*ל זיל דעל הנינויין אינו אלא באזהרה אבל
לא כרת וצייר לרעת לפי רעתם איש ט יקלל אלקיו למה לי •
ושמא יש לדחוק דמה שכתבו ועל המויין באזהרה הכמה לומ*
נכרת וליש נא וברייתא נקטי אינהו ותה שנפרש ננריית׳נפרש
בדבריהם • וכן מצאתי להרב מהרים מטראני זיל כספ׳קדית
ספר כפיב מה׳עיז על דבר• הרחבים זיל ח״ל וט יקלל אתיא
לרבנן לכרת אטנויין דט קאמר אכיטיין באזהרה למעוט*
מיתה ולא כרת • א’נ אפשר לפרש ראם כתני התוס׳דט יקלל
אתא לטת לכינויי ן היינו למ״ר אלקים קדש וטון דאלקי׳קרש
כעיר שמעיק מיניה אזהרת טטיין ראלקיס כינויי! הוא ולא
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*♦צעדיך קרא רני יקלל אלקיו אכל למ׳יד לקים חול כיין דלקים
חול לא אתי קרא לאזהרת כינויין כמברך את השם דלה מצינו
עונשו אלא לאזהרת שם המיוחד ומציבו עונשו בסקילה אי
צאו דאיכא קרא רכי יקלל אלקיו דמון ומציגו חגיא נכינויין
מוקמינן נמי כיה אזהרת אלקיס לא תקלל ומון שכן הוא למ״ו
אלקיס חול ליכא קושיא כי יקלל למה לי דאצטריך להשמיענו
חטא ככינויין כוי שנכלול אזהרתו כאלקיש לא תקלל ומון
יליכא קרא מיותר ככינויין כרת מהי תיתי אכל למ״ר אלקים
קדש יכי יקלל אלקיו מיותר מוקמינן ליה לכרת דכיטיין •
והרמכ"ם והרב המחכר ז״ל שכתבו ועל הכנויין כאזהרה שנר׳
מדבריהם כאזהרה ולא נכרת הוא מפני שסוכרי' והלכה כמ״ר
אלקים חול אי משוס והמתרגם מסייע לו שתרגם רייניא לא
תלוט אי משוס דסיפיה וקרא מונח דמיירי כדיינים ונתיב
ונשיא כעמך לא תאור וזה שלא נוכרי הר״ב כ״מ כהל׳המרים
סכתב רהרמכ״ס ז״ל פסק כמ*ו אלקיס קדש ואין הניח כדברי
הרמב״ם ז״ל לא לזה ולא לזה אכל מה שלא נתב כרת גנינויין
*כריח כדברינו ונוכרי הרתנ״ם נס׳המצוון נראה ג*כ כדברינו
ומה שקשה לדברי הרמכ’ם נהלנו׳ממריס פ״ה יתבאר נלאוין

ומצאתי

ח״ח נס״ד •

סיוע לזה נתוספו׳פ׳שכועת העדות שכתנו
כלשון הזה ועל הכינויין כאזהרה וא״ת למ״ו
אלקים קרש מ יקלל לתה לי וי״ל דאצטריך לכרת נכנויין וכו'
ע’כ י ולכאורה יש לדקדק כדבריהם דאפי׳למ״ר אלקיס חול
אזהרת מניד את השם נין כשם נין נכנויין מאלקיס לא תקלל
נפקא כדמפמע נפ’ר מיתות ואמאי קשיא להו טפי אמיד
קרש מלמ"ד חול אלא וראי נראה ברור דם’ל לתוס׳רלמ״ר לקי'
וזול לא קשיא מירי רכי יקלל אצטריך להשמיענו ראינא חטא
ככיטיין כדי שיכנס אזהרה של מטיין נאלקיס לא תקלל אע״ג
והוי חול • ועוד יש לפרש ראי כתנו התוס׳ובכטיין כרת נמי
איכא אליבא דרבנן הייט לר׳יצתק נפחא וס״ל ולרבנן גוי לא
מחייב אכיטיין וקרא ונגר כאזרח אליבא דרבנן מוקי ליה לו׳

גר

ואזרח הוא ובעינן שם כשם אבל גוים לה נעי׳פם נשם
וכיון רס״ל וגוי אינו מוזהר על הכינויין ובישראל אינו אלא
באזהרה ראלקים לא תקלל כי יקלל למה לי בהכרח צ״ל ראתא
ציתן כדת נמתין אכל לר׳מישא רס״ל דאף לרבנן בן נח שבירך
אח השם מיטי חייב מדכתיב נגר כאזרח גר הוא דבעי׳מקנו
סם אכל גויס אפי׳בכיטי לא קשיא מ יקלל למה לי דאצטריך
לרבות גוים בכינויי! ראע״ג דאינא קרא ונגר כאזרח לרמת
את המיס שחייכין ככינוי תחייהו צרימ ומער כאזרח לא
הוה מרכיבן גויס אלא הוה ררשינן ליה גר ואזרח הוא ובעינן
שם כשם אבל נוים לא כעי' שם כשם אי לאו רמתרכי גויס
מאיש איש ומאיש איש לחודיה לא הוה מרבינן אי לאו כגר
כאזרח כיון וכישראל לינא מיתה וכמו שכתנו התוס' בפר״ו
מיתות וכיון שהרמכ״ם פסק נפ״ט מהל׳מלכים דגתם חייבים
אפי׳ככנויים כר׳מיאשא כתב ועל הככויין כאזהרה דכרת מסי
חיתי כיון דליכא קראיתירא• והר' המחבר אע’פ שלא נתבאר
בדבריו אם פוסק כר' מיאשא או לא מסתמא נגרי אחר סברת
גרמכ״ם ועור מוכתב לפנינו דמאיש איש תרנינן נוים כברכת
השם מוכרח לומר רפפק פר׳ מיאשא וכמו שאכתוב לבנינו
נם*ר« ובזה שכתבתי נתיישב מה שתמה הרב נכ’מ כהלכות
מלכי' פ״ט דלמה פסק הרמכ״ם כי׳מיאשא לגבי ר׳יצחק נפחא
רמו! דלר׳יצחק נפחא צריך לומ׳ והא וקאמרי רבנן על הכנויין
באזהרה לאפוקי מיתה ולא כרת ולר׳מיאשא אי51ירך לכל זה
הכינויין באזהרה לחודיה מסתבר טפי
כפשטה
לפסוק כר׳מיאשא שתופס ובריס כפשטן ועור רלר׳יצחקכד

דעל
אלא אתי
נ«1א צריך לומר דלרננן איש איש דכרה תורה כלשון מי ארס

ולר׳מיאשא אצטריך לתות מיס ככינויין מסתכר טפי לפסוק
כר׳מיאשא דמוקי כולהו קראי לורשא מלפסוק כר׳יצתק נפחא
דדחיק גופיה לומר ראיש איש דנרה תורה כלשון כני ארם ושני
דרכים הללו אמתייס וקרובים לשמוע כובדי הרמכ״ס והרב
המחבר ז״ל לפי דעתי ולפי זה צריך לומר לר׳מיאשא דהא
דכתיב ונשא חטאו היינו מיתה והכי קאמר ונשא חטאו האמור
מנוקב שם ה׳יומת והיינו מיתהאע״ג יהתס סקילה הנא

סייף שכל מיתה האמורה נגני נח אינה אלא סייף יכדרך םצי7
לומר לר׳מאיר אליבא דר׳יצחק נפחא • ויש לפאול הא ואמרי'
בפסחים כפ׳מי שהיה טמא דלע״ר מנוף היינו מניר את השס
יאיכא כרת כיה האי ונשא חטאו אצטריך לאגמווי כרתילחו ל
פסח שני נמאן אתי ונין לר׳מיאשא כין לר׳יצהק נפחא נימא
דאצטריך קרא לגופיה לר׳ מיאשא ילית לוה כרת ככינויין
אצעריך לתייוני מיתה במי על הכינוי !,ולי'יצחק נפחא
אצטריך קרא לגופיה לומר דאיכא כרת נכיטיין ואפשר לומר
רככולהו אתי כר׳מיאשא אתי ראע״ג ראצטריך קיא לו׳ואיכא
מיתה כמי על הכינויין מ״מ מדהוה מצי למיכתב ונשא עיט
או כמונא אחריב' וכתב ונשא חטאו ודאי ראתא לג״ש לאגתודי
נדת לחדל פסח שני וכר' יצחק נר נפחא במי אתי אע״ג שהוא
סובר ואיכא כרת נכינויין משוס רנהכרח צ״ל דונשא חטאו
אתא לאגמורי כית לפסח שני ראי לנופיה לומר דא־כא כרת
נכינויין יקשה עלינו מכלן רונשא חטאו היינו כרת כי היכי
רקשיא ליה לנעל התלמוד בפסחים ומתאי רהאי חטאו ישא
כרת ואי משום יכתיב כרת נמנדף חיינו דוקא נשם המיוחד
אבל ככינויין מנ״ל אלא ודאי בהכרח צ״ל רהאי ונשא חטאו לא
קאי אכינויין אלא מקרא מיותר הוא לאגמורי כרת לחדל פסח
שני דכי היכי ובמגדף יש בו כרת וכתי׳ניה נשיאות חטא פסח
שני נמי יליף נשיאות חטא נג״ש וכיון יממקרא מיותר דרשינן
מנשא חטאו היינו כרת ממילא דרשינן יאינא כרת בכינויי!
דכיון דהאי ונשא חטאו היה יכול לכתבו אצל ונוקב שם וכתבו
כאן אצל כי יקלל אלקיו ללמדנו דכרת נמי איכא נכימיין •
וראיתי נמוס׳פ״ד מיתות נתבו לשון מממנם ש כתבו כלשון
הזה ועל הכינויין באזהרה דכתיב אלקיס לא תקלל וכי יקלל
אתא לכרת כדררשינן בפסחים וכו׳ע״כ ומי שיעיין בפסחים
יראה שלא אמרו דאתא לכרת אלא קרא דונשא חטאו אפילו
שיהיה כתוב אצל ונוקב שם כמ״ש התום' עצמם ברבור הקודם
אבל כי יקלל לא אמרו דאתאלכית ושמא מנתם לומרוכי
יקלל אתא לכרת כדדרשינן בפסחים רונשא חטאו אתא לבית
הכי במי ני יקלל אתא לכרת דכינויין ויש קצת סמך לזה מיוה
שכתבו נפ׳שמעת הערות ת״ל וא״ת ני יקלל למה לי וי״ל
ראיצטריך לכרת ולא כתבו כדדרפינן בפסחים נמש כאן •
ומ״מ לשונם איט ממון:
לחקור אם המגדף את הכינויין לוקה או אינו לוקה
ליען
וראיתי בחידושי הר״ן ז״ל כפ״ד ',מיתות כתוב דהא
דתניא עד שיברך סס בשם היינו דוקא לעמן מיתה אבל לעני!
מלקות אינו צריך שיהיה שם בשם רהא מאיש כי יקלל אלקיו
ואתרנו הכינויק לא למדנו שם כשם ע‘כ נראה מתוך דברים לו
דס״ל לרב ז״ל דנכינויין איכא מלקות ראי לא סיני מייתי ראיא
מכי יקלל אלקיל ראתרבו הכינויין להיכא שבירך את השם
לחודיה שילקה כיון דמנויין לינא מלקות אלא ודאי דס״ל לרב
ז״ל דנכנויין איכא מלקות ותייתי ראיה כיהיכידהתסלקי
אענדלאקללכיטינשם הכי במי כשלא קלל שסכשסלק*
וק״ו הוא • ואם דעתו להביא ראיה כמדרמת וכיון ומנים
ראכנויין לחודייהו הוזהר אשם לחוויה לק* היה לד לערש וכ*כ
ג’כ הרב המאירי ז’ל שהמברך אח הכטיין לוקה בלאו דאצקיס
לאתקללאכלמרנדיהרמכ״ס והרב כמחבר ז״ל שנתנו ועל

מעויין

לאין
ככינוי? כאזהרה נראה שאינו לוקה מון שלאניאחנפיוופ
סצוקה וכן הרמנ״ס ז״ל כשמנה כה' סנהדרין פתן י״ט הלאוין
סלוקין עליהם לא מנה המברך את הטנויין ונךכמכותנע'
אלו הן הלוקין כפ״׳המשנה כתב כל לאו שאין מ מעשה אין
לוקין עליו חקיהשנעומימר ומקלל חנרו נשם ומקלל עצמו
וזולת אלו השלשה אין לוקין עליו ע'כ • נראה מכאן שהמנרך
את הכנויין אינו לוקה ויש לעייז לעי דעתו ז״ל ולרעת הרג
המחבר ז״ל ההולונעקנותיו למה אינו לוקה אי משום דהוי
לאו שאין נו מעשה א*כ אפי׳מקלל את חנרו נשם או לדיין
ונשיא ומקלל עצמו לא לילקי והוי לאו שאין נו מעשה אלא
מירי הוא טעמא והמקלל את אלו לוקה משוס דכתינ אם לא
תשמור ליראה את השם ממר ומ׳והסלא ה' את מכיתו וט׳
נחהיב טעמא כריש תמורה אף מקלל את הכינויין לילקי
ההאיך טעמא שהרי ועת הימנים ז״ל והמקלל אתחנירו
אפי׳נכינויין לוקה ואי משום ואזהרת כינויין נפיק מאלקים
לא תקלל והייל לאו שניתן לאזהרת מיתת נ׳ר היכא שנירך
את השם המיוחד א*כ המקלל את הריין לא לילק* שאזהרתו
מאלקיס לא תקלל והו״ל לאו שניתן לאזהרת מיתת נית דין
וראיתי להו־נ ריש חייגן ז״ל נפי'לטור
זאין לוקין עליו :
נהלכית דיינים סי׳כ״ז הסכים ילועת הרמנ״ס ז״ל המקלל
את הכינויין לוקה ואני תמה נזה וא'כ היה לו לכאר • ועור
ועור
היה לו למנות לאו זה כמכין הלאוין שלוקין עליו •
ראיתי ל1כ הנז׳ז״ל שם שכתב ומי שידקדק כלשון הרמנ״ס ז״ל
נפי'התשניותפרקאלוהןהלוקיןיראה שהיכא שאומרים הרי
אלו באזהרה אזהרה איכא מלקות לינא ע״כ ♦ וגם נזה אני
תמה שהרי ננעל אוב וידעוני שנינו נפ׳ר מיתית והנשאל נהם
באזהרה וכעב הרמנים ז״ל נפ׳ מה׳עמ״ם והנשאל נהם
באזהרה ומכין אותו מכת מת־ית ואס כיון מעשיו ועשה כפי
מאמרם לוקה ע כ • הרי אתה רואה מפורש שאע״פי ששנו
במשנה והנשאל נהם נאזהרה כשכיון מעשיו ועשה כפי מאמרם
לוקה ובודאי רכלשון המשנה שאמרה והנשאל נהם כאזהרה
נכלל נין שעשה מעשה נין שלא עשה מעשה ומה שהט׳ראיה
מרנרי הרמנ״ם נפי׳המשנה נפ׳אלו הן הלוקין נראה לי דלא
מכרעא תירי דתה שמזג הרמכ״ם ז״ל שם ונתוספתא דניטת
תניא כל מצית לא תעשה שיש נו מעשה לוקין עליו ושאר כל
לא תעשה שכתורה הרי אלו כאזהרה הנה נתנאר מזה המאמ'
ההפרש שיש נין אמרם נמקומו׳לוקה או סופג את הארנעים
ונין אמרם כמקומות הרי אלו כאזהרה ע״כ אין הכינה כתו
סהבין הרג ז״ל רכל שנאמר הרי אלו כאזהרה אינו לוקה אלא
הכונה לומר יכל מקום שנאמד הרי אלו כאזהרה לאיחויע
שיהיה גו מלקות כהכרח כי היכי שיחוייג לומר היכא דקתני
לוקה ריש מלקות נהכחז יאפשר שנענה הלאו ההוא לא יהיה
בו מעשה ולא יתחייב מלקות כגון נשאל כאוב ונירעוני שאם
לא עשה מעשה אינו חייב מלקות אגל הוא באזהרה ומש״ה
תגי תנא ליפגא דהרי אלו באזהרה משוס ראיכא גווני דלית
בהו מלקות * ותו קשיאלי על הרב הנז׳ז״ל שהסכים שהמקלל
בטנויין לוקה דומיא והמקלל חנרו ולי לא דמיא הא להא
כלל ושאני מקלל חכרו שאזהרתו מלא תקלל חרם ולא הוי לאו
שניתן לאזהרת מיתת ניר אבל המקלל את הכנויין שאזהרתו
מאלקיס לא תקלל אינו רין שילקה משו׳רהוי לאו שניתן לאזהר׳
מיתת נ*ד ואע׳ג דלקי אקללת ריין אע״ג ואזהרתו מאלקים
לא תקלל התם הייטטעמא נמו שאכאד נסיר ולכן נראה לי
פשוטן של דנריס דלדעת הרמביס והרב המחבר ז״ל לא לקי
אקללת כנויין כמו שתורה פשט לשונם שנתנו ועל הכינויין
באזהרה ולא ביארו כפירוש שלוקה וטעם הלנר משוס והוי
ליס לאו שניתן לאזהרת מיתת נ’ר ונל לאו שניתן לאזהרת

מיתת נ*י אין לוקין והא ולקי א קללת ריין היינו משוס רלא
נפיק אזהיתיה מאלקיס לא תקלל יהא אסיקנא כפ״ר מיתות
ואוהרת אביו אתי מאלקים לא תקלל וחין אתי נמה הצר
ונשיא וחרש וכיון ואזהרת דיין אתי כמה הצר ונשיא וחרש
ליקי׳על קללתו רומיא ומקלל חכרו כשם דלק* אע״ג ואזהרתו
מאביו וחרש או תאב ונשיא ואע״ג דאין מזהירין מן היין ה’מ
מק״ו אנל במה הצר עונשין ומזהירין ♦ וכבר שמעתי ממורי
הרב נר״ו שכך הוא מקונל מפי הראשונים שמזהירין ועונשין
תן הדין נמה הצי * ורנח הרמכ״ן נס׳השנותיו כעיקר השני
כך הס כפירוש שכתב ואפי׳היה העונש מפורש לא יוציאו לו
אזהרה מן הדין רציני לומר מק״ו נשום פנים ע״כ ועור כתב
למטה תזה אכל על ההקש וג״ש מזהירין ועונשין והרב כעל
לחם תשנה פ*כ מה' שכת כתב אע״ג ומרין ק״ו אין עונשין
הגיש עונשין ע״כ וזה מנואר נר’פ הנשרפין כמו שכתבתי
נלאוין קיג ומפ״י מיתות מוכרח לומר וכמה הצו עונשין חן
היין ונמו שאני עתיד לכתוב כס״ר • אכל ראיתי להרמנ״ם
נפכיו מהסנהדרין נתב כל המקלל ריין מישראל עוכר כלא
תעשה שנאמר אלקיס לא תקלל ע'כ :ולפי זה הררא קושיא
לווכתין אמאי לקי אקללת ויין כיון שאזהרתו מאלקיס לא
תקלל והו״ל לאו שניתן לאזהרת מיתת ניר ואין לוקין עליו *
ויש לומר ואזהרת ריין מנשיא וחרש אתא אלא שלא רצה הר״מ
נמז״ל להאחך ולומר ראתי מנשיא וחרש לפיכך כתב ואזהרתו
מאלקיס לא תקלל ופשטא רקרא הכי משמע • וככר כתבתי
בזה נחיוושי נפ״ר מיתות וכלאו? רי’נ יתנאר יותר!ימ״מ לא
נחנרר אצלי יפה למה לוק? על קללת ריין אי משום ראתי
נמס הצד ונשיא וחרש נימא איפנא וקללת ריין נכלל נחלקים
לא תקלל ונשיא אתי נמה הצר דחין וחרם אם אינו ענין לגופו
תנהו ענין לאניו ונזה ניפטר למקלל את ההין ממלקות ולמה
נאמד איפכא וחין אתי נמה הצר ונשיא וחרש ונחמירעליו
לחיינו מלקות ומלקות במקום מיתה עומדת וכי תימא היכי
ניחא ונשיא אתי כמה הצר רחין ותרם כיון ונשיא צחכין אנו
לחיינו מלקות ואי אתי נמה הצר רריין הרי חין לא לקי ונימ'
חיו אין זה כלום והיא גופה נילף ילא לילק* על קללת נשיא
ועור טון ואתי נמה הצר וחין וחרש נחןהוא רלילקי כיון
רנחרש איכא מלקית ואלת״ה היט אמרי נפ״ר מיתית אם כן
ניכתוג רחמנא אלקיס וחרש וניתי נשיא מינייהו והייני הוה
חצי שתיק מנשיא ורחמנא בעי ילילקי על קללתו ומיה כתנו
לאו נפני עצמו אלא וראי כיון ראתי נמה הצד וחרש לקי
אקללתו וא*כ נימא תשיא אייתר לן אכל ריין נכלל נאלקיס
לא תקלל ולא לילקי על קללתו !ולכן נראה ראע״ג דנימא
ואזהרת חין תאלקים לא תקלל לקי עליו ולא ומי למקלל את
הכנויין ראינו לוקה ינשלמא נקללת ריין ס״ל כמ״ר אלקים חול
דפשטיה רקרא הכי משמע וכיון דפשטיה דקרא כדיינים
משתעי לקי על קללתן ולא מיקח לאו שניתן לאזהרת מיתת
נ’ד ולא לאו שבכללות טון שאזהרת ריין היא מפורש׳ואזהרת
נרכ׳השם היא על צר הרמז אנל אכנויין לא לקי כיון ואזהרתו
הוי על צד הרמז והו״ל לאו שניתן לאזהרת מיתת נ״ר ואיפשר
שלזה רמז הרמכ״ם נס׳המצות ואכתוב נזה נלאוין רי״נ נס״ר
וא’ת השתא ואמרת ראקללת חין לקי כין שיהיה אזהרתו
חאלקיס לא תקלל כין שיהיה אזהרתו נמה הצר נימא דריין
אתי כמה הצד דחרש ונשיא וקרא  1אלקיס לא תקלל אתי
לאזהרת אטו כוקאמרי׳נפ״ו מיינו' ולא ל־לקי אקללת אניו
טון דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת כ״ד ואין לוקין עליו ו
ואיך כתב הרתנ״ס נפרק כ״ו תהלטת סנהדרין וכן נשיא
שקילל אניו חי«נ משוס ר שמות ג׳של כל ארס וא' משוס האב
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תקלל אלא מלא תקלל חרש נמ״שנפ״ה מה׳ממריס ואפי׳הכי
קושטא הוא דלא לקי אקללת אניו כיון דלית כיה לאו מיוחד
והא ונתב הרמנ״ס חייב משוס ד׳שמות לאו למימרא שלקי ר'
מלקיות משוס ו׳שמות אלא הנוגה לומר שחייב מלקות משום
רשמית כלומר נכל א׳מאלו השמות שהתרו נו מלקות חייב
עליהם שאם התרו נו משוס תנרו ודיין ונשיא חייב שלפה ואם
התרו נו משוס נשיא ודיין ואמו למלקות ולא למיתה או שקלל
את האב ככינוי* דליכא מיתה ליקה שלשה אבל אין כוונתו
לומד שלוקה שנים משוס חכירו ומשום אניו כיון דלית מה
אלא לאו א'ונזה מדוקדק לשון הרמנ״ם שכתב נמצאת למי
שהמקלל א' מישר!) לוקה אחת ואס קלל ריין לוקה שתים ואם
קלל נשיא לוקה שלש וכן נשיא שקלל אמו חייב משוס ד׳שמות
ולמה זה שינה לשונו גנן נשיא ואמר חייג משום ד׳ שמות ולא
אמר לוקה ד׳כדרך שאמר לוקהא׳לוקה נ׳לוקה ג׳אלא שהכוונה
נזה לרב ז״ל שאס היה אומר לוקה י' הוה משמע שלוקה ד'
מלקיות כא׳וזה אינו לזה כתג חייג משוס ד׳שמות לומ׳שלוקה
משוס ר׳שמות אנל לאנילס כא׳רומיא דמאי ראמרי׳נפר׳אלו
הן הלוקין זר האוכל עולה נלא זריקה לוקה המש והענין הוא
שיש נו חמש איסורין • וכן מצאתי לרב ר*ש חייון נסי׳ הנז'
ודברי הרג המהגר נלאוין ר**נ יוכיחו שנתב כלשון הזה
נמצאת למד שהמקלל א׳מישר!) לוקה אחת ואס קלל ריין לוקה
שתים ואם קלל נשיא לוקה שלש ע’כ ואם לוקה אקללת אכיו
ליחשוב נמי וכן נשיא שקלל אמו לוקה ד׳אלא ודאי כדכתיננא
ולא רצה לומר דנן «יא שקלל אניו חייג משום ר׳ שמית ל
להשמיענו שוכרי הרמנ״ס לא נאמרו לעמן חיוב מלקות ועוד
שכנר גילה דעתו נלאוין רי״ט שהמקלל את אניו לוקה כדיך
שלוקה על קללת ארם נשר מישראל ועל הסתם אע'פ שהתרו
נו משום אביו ומרנרי הרמנ״ם כפ״ה מה׳ממריס והר׳התחנר
נלאוין הנז'  ■pנראה שכתנו בלשון הזה המקלל אביו ואמו
אינו חייג עד שיקללם גשם קללס ככינוי פטור מן הסקילה
ומ*מ לוקה כדרך שלוקה על קללת ארם נשר מישראל ע״כ •
ואי לקי אקלל ת אכיר היה להם לנתוג שלוקה שנים א' משום
כל אדם וא׳משוס אניו אלא וראי ראאניו לא לקי כדמרישנא
וכך נמצא נפירוש להרמנ״ם בספ׳המצוות סי' שי*ז ולהרתנ״ן
ומעתה יש
כספר השגותיו כמו שכתנתי נלאויןרי'ח •
!תמוה על הר״ן והרג המאירי ז״ל ועל הר*ש חייון ז׳ל היאך
נמנו דלקי אברכת כנויץ כיון והוי לאו שניתן לאזהרת מיתת
יית דין ואין לוקין עליו ושמא הם ז׳ל סוגרים דכי אמדינן
צאו שניתן לאזהרת מיתת נית דין דאין לוקין עליו
אכל
מיינו רוקא קינא ולא גלי קרא «
היכא ר״גלי קרא לקי וכיון דגלי קרא שהמקלל נכינויין לוקה
משום ותוציא שם שמים לנטלה נדאמרי' כריש תמורה ה*ה
מקלל את הכנויין דלקי כיון והוציא שם שמיס לנטלה ולפי זה
לדברי הר״ן וסרב המאיר* כן נשיא שקילל אניו לוקה ד' וגן
מצאתי לרב המאירי כפירוש גפ״ו מיתות אנל נראה מדכריו
שם דלאו שניתן לאזהרת מית' נ״ר אין לוקין עליו אע*ג דגל*
קרא וצריך לדעת לפי דעתו למה כקללת כינוייו וקללת אכיו
נקי מאחר דהוי לאו שניתן לאזהר' מיתת נ*ר ואין לוקין עליו
והמוכן לי מתוך ונרי הרג המאירי שאזהרת אביו נפקא ממה
שהיה יטל לומר לא תקל חרש וכתב לא תקלל וכיון שכן הוא
אמה שכתב שלק’ על קללת אנין לא קשה מידי דס״ל וכיון
רמפקי׳ ליה מדהוה מצי לתיכתג לא תקל וכתב לא תקלל ה״ל
□)ו הוא לאו תיוחד גפני עצמו אגל מה שכתב שלקי אכינויין
«ם לדעת מה ראה על ככה ♦ וי*ל רס*ל נסנרת שנתנו
סתוס' נפרק מי שהחשיך רהאי ואמר*׳ ולאו שניתן לאזהרת
«יחת ב״ד אץ לוקין עליו היינו מהלאו ניחן לאזהרחטיתח

נ״ר ולא נכלל באזהרתו רני שאץ נו מיתת נ״ר אכל כשננלל
בכלל הלאו דנר שאין נו מיתת נ׳ד אע״פי שהלאו נא גס כן
לאזהרת מיתת נ״ר לוקה על אותו ונר שאין נו מיתת נ״ר
נמו שכתבתי נלאוי! י״ח ולפי מה שכתבתי שם שאף ועת
הרמכ״ם איפשר שאף המקלל את הננויין לוקה לרע׳הרמנ״ם
כונרי הרב ר' שמואל יזייון או איפשר ושאני הכיז דפשטיה
וקרא נדיינין משתעי ואזהרת נרכת הסס היא נכללת על צד
הרמז כמו שכתבתי שם נ
*□כל יוס ויום היו דנין את הערים ככינוי • כלומד כאות©
הימים שהיו בודקין את העדים בבדיקות וחקירות ליוע אם
כניס דנריהס או שקד הס רונרים או אפי׳שיהיו כנים רנריה©
אס יש חייוב למכרךכפי רנריהם או לא היו ונץ ונורקין את
הערים ככינוי היאך אמד כך אמר יכה יופי את יוסי כדי שלא
להוציא שס שמים לבטלה והאי ונקט יכה יוסי את יוסי משוס
וקי״ל דאינו חייב עד שיברך שס נשם ונכר כתנתי למעלה
ולפי דנרי הרמכ״ם והרב המיזנר הא יתנן יכה יוסי את
יום• לאו דוקא דכי היכי .דשם המבורך נעינן שס ד'אותיות
הכי נמי שם המתכרך בעינן שם ד' אותיות אלא איידי וכעי
ונראה מתוך
למנקט מתני' את יוסי נקט נמי יכה יוסי •
הירושלמי שכיון שנאו העדים ואמרו לפני הכ״ר פלוני גדף
אף על פי שלא קנלו עדותם חוכשין אותו אכל אס לא נאו
העדים לפנינו אינו כדין לחבשו ולבזותו הנס מחדושי הר׳ן ז״ל
*יכה יוסי את יוסי * לפי שיש כוי' אותיות ובס הוא כמנין
גמד הדין • שככר נראה לכ״ד
אלקיס כמו שכתב רש״י:
שראוי לחיינו מיתה ולא היו ינולין להרגו ע״פ הערו׳ששמעד
*□וציאיו כל
שהרי לא שמעו מפיהם אלא קללת כינוי:
ארם לחוץ • לפי שגנאי הוא להשמיע את ברכת השם כרכים:
ךאומריס לו אמור מה ששמעת כפירוש והוא אומר • כן הוא
לשון המשנה נפ״ר מיתית ומשמע מתוך לשון זה שהיו צריכי'
הערים להחזיר הלשון כדרך ששמעוהו אכל כירושלמי פרנינן
אמתני׳ ואמרינן ליה גרף ומשני אלא אותו השם שאמרת*
לפניכם קלל ונו קלל כלומר תזכיר שם כן ד' אותיות ואומד
השם הזה הזכיר המגדף וקלל אותו וקלל נו והרמנ״סוהרב

דיין

לא חשו לכאר זה משום
המתנו־ מפני שראו שנתלמורא
רס״ל כיון שאנו צריכין לחייב הנידון נערותם אין זה כאומר
שינדפו סתמו הדברים כלשון המשנה ולא חשו לרנרי היתשל'
•ןהדיינין עומדין על רגליהם• כדאשכחן כעגלון מלך מואב
שאמר לו אהוד דבר אלקי״ם לי אליך ויקם מעל הכסא וק״ו
הדברים הוא כדאמרי' כפ״ר מיתות ומהכא שמעינן שלעני!
ל
הקמת הדיינין אינו צריך שם נשם שהרי הקמת הדייגין
מענלון מלך מואנ גמח׳ליה והתם לא היה שם נשם • ועוד
שמעי' מהכאשלענין הקמת הדיינין אינו צי 7שישמעו שם
המיותר אלא אפי׳נכיטייס חייבים לעמור על רגליהם שהרי
עגלון מלך מואב לא שמע אלא נכינוי ועמד על רגליו ודבר
נרור הוא והא רתנןכתתני׳נכל יוס היו רני! את העדי׳ננינוי
כו' נגמר הדין ט׳ ואומרים לו אמור מה ששמעת בפירו' וסוא
אומר והריינין עומדין על רגליהם ומשמע שאין ההקמה &א
כששומעין את שם המיוחד היינו משום רעד השתא לא שתעו
אפי׳נכינוי ! Hרוקא יכה יוסי את יוסי ילאו היינו כינוי השם
אלא כ׳ר ממין נונריהס כלפי אחרים וט־נתב רש’« ז״ל אבל
אה״נסאם היו שומעין ברכת כינויין היו עומדין
•ןקודעין מדכתיב ויקם אליקיס נן חלקיהו ט' * את חזקיהו
קדועי נגדים וינידו לו את דנרי רנשקה וכתוב בחידושי סר׳ן
שלעניזקדעה אינו צריך שם נשם ויש סער לזה מדאמדינן
גגמ׳ואמדר׳חייא השומע אזכרה מפי הט♦ כזמן הזה אינו
חייב לקרוע וש״« ממן הזה מא דאינו חיינלקרוע הא
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טעיקרא חיב לקרוע ומלשון אזכרה תשמ׳רכל ששוטע אזכרה
צבו אפי׳נלא שם נשם חייב לקרוע וכן נר׳מדנגי הירושלמי
ואמרי'התם ריש הוה תהלך נאיסטיא אזומי ליה חו ביתי
דהוה מנוף והוה קורע כו׳ועל הסתם תשמע שגלא שם גשם
* .ולא מאחין * ונמרינן קריעה קריעה
היה:
תאלישעותההתם קורעין ולא מאחין אף כאן קורעין ולא
מאחין ומיהו שוללי ן ומוללין כרוך ששוללין ומוללין בקריעה
ואלישע וגמרען מעיה קורעי! ולא מאחי!• :ןהשני או'
אף אני כתוהו• ואינו תחר לומר מה שאמר הער הא'מפני
במד השם ומפני שמדאורייתא בכל עיות נין בלעי נפשות כין
גריני ממונות אף אני כמוהו כשר אלא למעלה ענוד רבנן
להצריך כל הערים לפר׳עדותן הבא מפני ככור השם אוקמוה
רבנן אראוריית' שאס א• אתה אומר כך היאך אנו הורנין את
הנפש ונר תורה כואמרי' נפרק ר' מיתית ומיהו אפי' נשאר
עוויות אש עשו כן בדיעבד כשרה כמו שכת׳הרב החאירי זיל
*!יאה היו ערים רניס צריך כל א׳לומר כזה שמעתי • נדתנן
נפ*ד מיתות והשלישי אומר חף אני כמוהו ואמוי׳ננמ׳סתתא
נריע ומקיש שלשה לשנים ואם נמצא שלישי קווג או פסול
עדותן נטלה ותמיהא לי מי זה אמר וסתמא כר׳ע ולא כריש
יאמר מה שנים אינן גהרגין עו שיזומו שניהם אף שלשה אין
נהרגין עו שיזומו שלשתן אנל נגמצא א' מהם קרוב או פעול
תתקיים הערות נשאר כמו שנתנו התיש׳ נפרק היו נורקין
ואורנה יותר טוב לומר רסתמא כריש ולא נריע רהא נפרק
היו כורקין סתם לן תנא כריש וולא כריע ואיך איפש׳שיסתום
כאן כריע ולא כריש ושמא הא רקאחר הנא פתמא נריע
לאפוקי ס׳ת׳ק דריש וריע אנל לא אתא לאפוקי סכ׳ר״ש ואין
*□ל השומע נרנת השם חייג לקרוע•
זה במשמע יציע:
זה פשוט תמה שקרעו ליקים ושמא בגידוף רנשקה וכיש הוא
ממה שהריינין קורעי! כשעה שהעויס מעירים אעיפי שאין
נוצתם לרעה ולא נתנו הרמנים זיל והרב המחבר כל השומע
נרכת השם תייג לקרוע אלא לומר דווקא שישמענה מישראל
בוגרי וג יהווה אמר שמואל שאחר כן בפיר מיתית ולאפוקי
מר׳חייא שאת׳שאפי׳שישתענה מגוי חייג לקרוע ועדיף טפי
לפפוק כת יאודה אמר שמואל ומסתנר טעמיה שאמר שאס
אי אתה אותר כן נתמלא כל הנגר קרעים ומימניס כתג
ואפי׳נכרכת הננויין חייב לקרוע נקט כחוא נר׳יאווה ונחרא
נר׳תייא וככר נשל תהרריי קולון כשורש ק' על זה והשיג יעים
נס סרב נכסף משנה והרג נעל לחם משנה תירצו כזה איש
לעי דרנו יעש והרב התחנר לא כתג ואפי׳על נרמז ממיין
חייב לקרוע נרא׳דסיל והלכה כת יאיוה אמר שמול נתרוייהו
משום דר׳חייא הוה ליה יחיו לנכי רב יאווה אתר שמול ועור
דונו* יג יאווה אמר שמואל נפירושא איתמר ולא מכללא
איתמר אנל וכרי ר׳חייא תכללא איתמר שאת׳השומע אזכרה
בזמן הזה אינו חייג לקרוע שאס אי אתה אומר כן נתמלא כל
הנגד קרעים ווייקינן ממאן אלימא מישראל מי כקרי כולי
האי אלא פשיטא מגוי ואי שם המיוחד מי גמירי אלא לאו
נכיגוי וכיון רמכללא איתמר איפגר דרבי חייא לא פליג ארג
יאודה ולא דגר ר׳חייא אלא כישראל וליכא לאקשויי תי פקידי
מל• האי ושמחי אפקורוסי דפקדי טלי האי או ישראל הומר
כרנשקה יפקיר טונא וכיון ראיפשר דר' חייא לא ונר אלא
כישראל ליכא לדיוקי אפי׳ננינוי  bxnגמר שם המייחד ואפי'
נימא יי' חייא דגר גנו• ופליג עליה דרג יאודה נהא הא
ודייק ולמורא ואי שם המיוחד מי גמרי אלא לאו בכינוי
לאודיוהאמעליאהוא ואפשר דגמירי שהיה תופס עצמו
כישראל ונמר שם המיוחד כההוא גוי דהוה סליק ואכיל פםחיס
כירושלים ואעיג ונירושלמי אמרי' ר*ש הוה מהלך נארפעיא

מו
חי

אזדמן ליה כותי והיה מגרף ויוה קורע וכו' הוא אמרה
שקורעץ על הכינויין ושקורעין כזמן הזה ע’כ •' ומשמע חן
היתשלמי הזה שקורעין נכינויין ס’ל להרג המחט־ ז״ל ולא
קייל מתיה וירושלמי כיול ולא אתי נתלמורא ריין לא כרבי
חייא ולא כרג יאודה שהרי אף ר׳תייא שפונר שקורע•! על
הכנויין ועל השומע מפי הגוי מורה רנזתן היה חין קורעי!
נשומע מפי הגוי שאם אתה אומי כן נתמלא כל הנג־ קרעים
והירושלמי סונר שקורעין בזמן הזה ולפיכך לא קייל כיתיה•
ובקצת ספרי הרג התתנר נורסין ואפי׳על ניכת הניטי חייג
לקריע כלשון הרמניס זיל ונראה נכון נספרים ולא גיסי
איתו ומזוג ננמקי יוסף זיל נשם המפרשים ומזכיר את השם
*ןהוא שישמענה מישראל•
נלעז הרי הוא ככינוי ע*כ:
כתג נמקי יוסף וניל רנזמן הזה גוי וישראל משומד שוין לדין
זה אנל אס אירע שישראל פקר טלי הא• חייב לקרוע השומע
והא ליכא לתימר נתמלא כל הנגד כו׳דלא שניח דעקר ע*כ "
שהר• הויינין קורעין מפני
•ןא׳השומע מפי השומע •

ששומעים מפי הערים ומיקרי שומע מפי השומע אין צריך
לומר לפי הירושלמי שכתנתי למעלה שאין העדים חוזרים
לומר הלשון כורך ששמעוהו שיש לוקוק ממתניתין שהויינין
מיקרו שומע מעי שומע שהרי לא היו מפרשי׳הגידוף כפניהם
אלא אעי׳למה שנראה מדברי הרמנ’ם והרג המחנר דהעוים
חוזרין לומר הלשון כירך ששמעוהו מיקרי שומע מפי שומע
כיון שאין כונתס לרעה וכן כתוב בחידושי הרין וכתוב עוד
פסרלדנריהכל אינו נקרא שומע מפי שומע אלא כשהוא
מזכיר את השם בפירוש אנל אם שמעו ממנו פלוני נדף את
השם אין נכי בלום וישב הירושלמי שמאה סותר לזה ונראין
דנריו מוכרחין שהרי מסתמא כשנחים העדים לניד אומרים
להם פלוני גרף את השם ולא הוזכר כמשנה שקורעים אלא
ביום גמר דין ששומעים כינת ה' בפירוש ואמרינן נירופלמי
שהשומע תן הכרוז היוצא מלפניו ומכריז פלו׳גסקל על סג-דף
אינו קורע שלא אמרו אלא השומע מעי השומע אכל השומע
השלישי לא והוי יודע רהעריס אין חוזרין לקרוע נדתגיא נע'
ד׳מיתות והעדי׳אין תיינין לקרוע שכנר קרעו נשעה ששמעו
ופרכי׳וני קרעו בשעה ששמעו מאי הוי הא קא שמעי השתא
לא סיר וכתיב ויהי כשמוע המלך חזקיהו את דברי ונשקה
ויקרע את בגדיו המלך קרע והס לא קרעו והקשו נתוס׳תיח'
היאך אמרו למלך מה ששמעו נפיחש הא *ני יערים חגן נל
היום היי רנין את הערים בכינו• והרכר ציע • ומה שמזג
הרב מהריי קולון זיל בשרם ק׳נשס שיטה אחת שהוצי־מ לזמר
הרנרים למלך בפירוש משום דרנשקה ישראל מומר היה ואם
לבסוף יגברו כני ישראל יהרגוהו נערית זו אינו נח לי ואיך
העירו שלא כפניו ותו ובעינן התראה כראמרי'בסנהדרין
נפיק ונפ׳הנשרפין׳ושאר כל חייכי מיתית אין ממיתין איתן
אלא נערה וערים והתראה ואמרינן נמי נפר' הנשרפין ורבנן'
מגרף הוראת שעה היתה ולא היתה שם התראה ואעי׳דהיחס
שם התראה נעינן שיתיר עצמי למיתה ואפו רנשקה מי התיר
עצמו למיתה כיון שלא היה עולה כדעתו שיפיל ניד חזקיהו
ושמא אותה שיטה תיק כן על כי דעת הרחבים זיל שנראה
מרנריו ומגדף לח נעי התראה וכיין דלא כעי התראה היה
נתי שאין צריך שיעירו בפניו והא דלא נתנו הרחבים והרב
המחבר שהעד׳' אין חוזרין לקרוע הוא תפני ש«ר כתנו לשון
התשנה והדיינין עומרי! על רגליהם וקורעין ומלשזן זה נרא'
דוקא הדיינים ולא הערים כמו שכתב הרג בכית • אי נמ«
איפשרלותר רסיללהרמנים והרב המחבר'ומדברי ר חייא
יש ללמוד שקורעין הערים בשעה שמעיוין שהרי אמיר חייא
השומע אזכרה בזמן הזה אינו חייב לקרוע שאס אי אתה או'
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כן נתמלא נל הנגר קרעים ומוקמינן לה בגוי ומשמע מינה
רוקה נגוי ונזמן הזה הא מעיקר׳ או כישראל וכזמן הזה חייב
לקרוע ואין_טענה שאם אתה אומ׳כן נתמלא כל הנגד קרעי'
לפי שמתייראין מנ״ר וכישראל נזמן הזה לא פקירי כולי האי
*6כ משמע מזה שחייב לקרוע כל פעה ששומע אפי 'אלף
פעמים רכל שעה ששומע מוטל עליו לקרוע ומאי דרתי חלמו'
לא  1*0דכתיב ויקרע המלך נגריו המלך קרע והס לא קרעו
אינה דחייה ואפשר וקריעת המלך היתה נשכיל הצרה שבאה
עליו לא נשכיל גילוף השם שגיווף השם לא אמרו לו כפירוש
מכח קושית התוס׳דהיאך אמרו למלך מה ששמעו נפי' *
סוב ראיתי להרמנ’ס ז״ל כפ״ט תה׳אנל ולהרב המחבר כסוף
ספר מצות עשה כמצות דרננן סי׳ב׳מצות אכילות כתבו ו
והעדים אין תיינין לקרוע שכנר קרעו בשעה ששמעו והדנד
גרור שכאן סמט אמה שנתנו שם • ונעל קרנן אהרן כתב
שיש להשיב על קושית התוס׳דרנשקה לא חירף את השם כשם
המפורש אלא מינוי ולא ידע שם המיוחד ועכ*ז קרע חזקיהו
דהרי מסיק נגמ' כר׳חייא דאמר דנזמן הזה נ״ד קורעין על
הע*א ועל המנוי ע*כ ותמהני עליו רמשוי להו לתוס׳טועים
נדנרהגמ׳ומסיק ואפי'נכינויין חייב לקרוע ואלו עיין •פה
כדבר• התוס׳היה רואה שאין תירק זה כדאי להעלותו על ס'
ראם מסקינן כגמ׳רעל הכינויין חייג לקרוע היינו ככנוי השם
כגון אלקים שוי צכאות אנל נכנוי דמתני׳דהיינו יכה יוסי ארז
יוסי דלאו היינו כינוי השם אלא נ׳ד ממין נדנריהס כלפי
אחרים וכדכתב רש״י ז״ל לב’ע אין חייכין לקרוע וזה מנואר
מלשון המשנה דתנן ככל יום דנין את העדים ככינוי יכה יופי
את יוסי נגמר הדין מוציאין כל אדם לחוק שואלין את הגדול
שנהם ואומרים לו אמור מה ששמעת והוא אומר והדיינים
עומדין על רגליהם וקורעין ולא מאתין נר׳ שלא היו קורעי!
אלא כיוס גמר וין ואי אפי׳נכיטי דינה יופי את יוסי קורעי!
למה קרעו ער עתה אצא ודאי דככינוי ינה יוסי את יופי
אין חיינין לקרוע דלאו היינו כינוי כדפרישנא וכיון דמאי
דתנן נתתני׳ינה יופי את יופי לאו היינו מנוי השם כדפרישג'
הוקשה להם לחוס׳דאיך אמרו למלך מה ששמעו כפי' לא יהא
אלא ששמעו ««־נשקה שנירך נכנויין לא היה להם לומ׳ למלך

לא

«ה ששמעו מי׳דהא גני ערים חנן היונודקין את הערים
ככינוי כלומר ככינוי יינה יוסי את יוסי כדי שלא להוציא שם
שמיס לנטלה כדפרישנא ואפי׳מנוי וזה נרור * ועוד תמהני
עליו דאפי׳נודה לו דאפי׳ככנוי יכה יוסי את יוסי חייג לקרוע
לא העלה רפואות תעלה נתירוצו אלאצמ״ד דעל המנויי!
חייג לקרוע אנל למ״ר דאינו חייב לקרוע על כרכת כינויי!
עדי! קושית התוס' כמקומה עומדת היאך אמרו למלך מה
ששמעו כפירוש ועל מה שאמרו כגמ׳לאס״ו רכתינ ויקרע
המלך חזקיהו את בגדיו המלך קרע והס לא קרעו הקשה כס'
הנז׳רעדין הקושיא כמקומה עומדת ותירק יע׳ש ובחידושי
*□ל הערים והדיינים
לפ"ד מיתות הארכתי מאד ע״ש:

סומכין את ידיהם על ראש המגדף ואומרים לו דמך #ראשך
וט׳נן כתב רש״י ז״ל נפ׳אמוד השומעי׳אלו העדים כל לסמא
הדיינים את ידיהם אומרים לו דמך נראשך דכו' ♦ ונתיב היא
שנויה כאופן אחר ונכר הסטם הרב נכ’מ רכרי הרמנ״ם ז״ל
עןנאמר וסמכו כל השומעים
עם ברייתא רת״כ ע״ש :
את ידיהם :מייתי ראיה שסומכין על ראש המגדף שנאמר
וסמנו כל השומעים ומייתי ראיה שאין נכל הרוגי בית דין
שסומכין עליו חוק מזה שלא נאמר וסמכו כל השומעים את
*גרסי׳נפ׳יש כורזלין • נפ׳נתרא
ידיהם אלא כמנוף:
ואפ״ה
מדדים נחי איתיה* :אינו כלום אלא נסקל ז
למנחת לה התראה נמגדףוגעונר ע*« כגון שאמר מרוצה

יו

לענוד השם

אתה והתרו בו

שלא ימך
או לומי ליבן אלי
את
ושלא יאמר כן ובירך ואל נן אגל אס לא התרו נו ונירך אינו

נסקל והרחב ם 3פ נ מע ז כתג מגרף שחזר ט תוך כדי רבוד
אינו כלום אלא כיון שגירף כעדים נסקל וכתב הרב נעל כ’מ
שכמה שכתב אלא כיון שנידף כערים נסקל כלל דין אחר והוא
ומגדף לא כעי התראה והרב המוזכר שלא כתב לשון זה נרא׳
רש צ דנעי התראה וכמו שנראה חפ' הנשרפין וכמו שכתבת׳
וכן נראה מוכרי רש״י ז״ל כפירוש החומש שכתב ונשא חטאן
נכרת כשאין שם התראה אנל חמה שכתב הרב המחבר לפניט
המנוף שלא נערי׳ הרי זה נכרת נראה ולא בעי התראה דאי
נעי היה לו לועד המגדף שלא נערים והתראה ודבר תמוה
הוא ומפרק הנשרפין נראה וכעי התראה כמו שכתנתי וכנר
*ונפרק קמא
עמד על זה סרב ככ’מ נוכרי הרמנ״ס ז’ל*
דנדיתות אמדי רבנן שנא ליתן כדת למנוך את השם:
כדתניא התם אח ה׳הוא מגוף ר' אלעזר נן עזריא אוחד
בעונד ע״ז הכתוב מדבר וחכמים אומרים לא נא הכתוב H
ליתן כרת למברך את השם רם*ל לרבנן המגדף היינו,מנרך
את השם ולאו היינו עוכר ע״ז והלנתא מתייהו והא למ׳ר
מגדף היינו עוכר ע״ז צ״ל רשתי כריתית וכתיב כתנרף חד
לעוצם הזה וחד לעולם הנא והכרת תכרת ונרה תורה כלשון
נני ארס אנל לת״ר מגרף היינו מניר את השם א*צ לו׳רנרה
תורה כלשון נני אדם אלא ונכרתה ליחן כרת למכיר את השם
הכרת חכרת ליתן כרת נע״ז נעה״ז ונעה״ב וכיאיתא כפיר
מיתות ועור דככמה מקומות נקט תנא מקלל בלישנא ומגוף
נפרק נגמר הדין וכפ״ר מיתות ונפ״ק וכריתות ודכרי רש’*
כפירוש החומש נראין כסותיין אלו את אלו ונפרשת שלח לך
כתג את ה׳הוא מגרף מכאן דרשו רבותינו צמכרך את השם
שהוא בכית והיינו כמ״ר מגדף היינו מניד את השם וכתיב
כרת כנופיה ונפרשת אתור כתג ונשא חטאו נכרת כשאין שם
התראה והיינו כמ״ר מגרף היינו עונד עז ולית ניהכרת
וגערינן ונשא חטאו מחטאו ישא האמור נפסח שני מה להלן
כרת אף כאן כיתדלמ״ד מגרף היינו מכרך את השם הא
נתיב כרת כיה כפירוש את ה׳הוא מגרף ונכרתה והאי קרא
לונשא חטאו אצטריך לאנמורי כרת לחול לעשות פסח שני
כוכתכינן לעיל וי״ל דאין סתירה כרנרי רש״י ז״ל דמון ואפי'

למ״ר מגרף הייני מניו את השם האי ונשא חטאו פירויהוא
שחייב כרת ואתא לאגמורי כרת לפסח שני כתג הרג ז״ל ונשא
חטאו נכרת וכאלו אמר הכתוב ונשא חטאו האמור בחגדף
את ה׳הוא מגרף ונכרתה אכל נוכרי הרתנ״ם ראיתי סתירה.
ממארת דממ״ש כפירוש המשנה נפרק נבמר הדין וממ״ש ע'
ט״ו מה׳סנהורין נראה נכירור דס״ל כמ״ד מגדף היינו עימ.
ע״ז ותמ״ש כפירוש המשנה כפסחיס בפתי שהיה טמא ונם'
קרנן פסח דמי ששנג כפסח ראשון ולא הקריב קרנן והזיזי
בפסח שני ולא הקריב קרנן חייג כית מוכיח לות׳וס״ל כמ״ד
מגדף היינו מגרך את השם רמסוניא דפסחים פר׳מי שהיס
טמא נראה כבירור רמאן דס״ל ובפסח שני חייג כרת נששגג
בראשו! מוכרח לומד רס״ל רמגדף הייט מברך את השם דאי
לא כרת כפסח שני מנליה • וממ״ש נפ*נ דע*ז כל המודה
כע״ז שהיא אמת הרי זה מחרף ומגדף ואחד העונד ע’« ו<
המנדף שנאמר והנפש אשר תעשה ביד רמה את ה' הוא מנד*
וט׳ע״ג אין להוכיח דס״ל רמנרף הייט מכרך את המס יהמס
הכי פירוש' ואחד העונד ע״ז ואחד המניף והעונד ע״ז מגא
לן שהוא מחרף ומגדף שנאמד והנפש אשר תעשה ניר רחם
וכו׳ובע״ז משתעי קרא כתו שורשו כספרי ראלו למגדף און

השם אין צריך ראיה שהוא מחרף ומגדף ודנרי הרמב״ם כפי*

המשנה

נפרק נגמר הדי! ונה׳סנהרוין פט״ו יוכיחו *

לאוין יו ין
ולהת בעל לחם משנה ו״ל בהלכות מנת שרק ראשון ראיתי
מסוכר נרנרי הרמביס ז״ל רס’ל ומגוף היינו מניד את השם
ומביא ראיה ממה שכתב הרמכ״םנס״במהלטת ע״ז ולכך
הקשה עליו וכיון דהרמנ״ס מופק ומגדף אינו מביא קרנן
משום ילית כיה מעשה מוכיח לומר דס״ל ומגוף היינו עוכר
ע״ו והא נפ״ק וכריתות אתרינן וד׳עקינא ם*ל ומגדף מביא
קרנן הואיל וכתיב נו כרת במקום קרבן ורבנן אהדדו ליה
מ• סברת מגדף וקרא היינו מנק־ את השם יעוף וקרא הייט
עונו ע״ז משמע דאי ם’ל ומגוף וקרא היינו מברך את השם
היה מביא קרנן אעג״כ דלית נו מעשה וכיון דהרמנ״ס ז״ל
פסק הכי היה לו לפסוק ומגדף וקרא הייט עונד ע״ז זה
תורף דבריו ז״ל ואני תמיה עליו בהנחה שהרמנ״ס ז״ל סונר
דמנוף הייט מניו את השם וזה איט שהאמת הוא שהרמנ״ס
סובר כמ״ו מגדף היינו עובר ע״ז כמו שכתבתי ולא ידעתי
לפי סברת הרב והרמנ״ס ס’ל ויעוף וקרא היינו מכרך את
השם איך יפרש מה שכתב הרמנ״ם נפירו׳המשנה נפרק עמר
הדין כלשון הזה ועוכר ע״ז נקרא נ* כ מגרף הוא תה שנאמר
ומעש אשר תעשה ניר רמה את ה' הוא מנוף ופירשו נשפר•
ני אותה פרשה כולה נע״ז מדנית ואיך יפרש נ״כ מה שכתב
הרמכ׳סכפרק ט*ו וסנהדרין מצות עשה לתלות המגדף
והעובד עט״ם שנאמר ט קללת אלקיס תלוי הרי מגוף אמור
ובעובד עט״ם נאמר את ה׳הוא מגוף ע״כ * ומכאן נר'
כבירור יס״ל ומגדף היינו עונד ע״ז וכמו שכתבתי ולא
•ועתי ג*נ לפי מה שהבין הרב ז״ל נפר״ב מהלכות עט׳ס
רמה שכתב הרמכיס שנאמר והנפש אשר תעשה ניר רמה את
יז' הוא מגוף וקאי למאי וסליק מיניה שאמר וא' המגדף וני
לזה הוצרככו שיניא ראיה רמנרך את השם הרי זה החרף
ומנוף את השס ומי לא ידע ומכרך את השם מחרף ומגדף
את השם אלא וואי שמביא ראיה שעונו עט״ס נקרא מגדף
ונמו שכתבתי • ומעתה אין תמיהא על הרמנ״ס ז״ל שכתב
ומגדף אינו מביא קרנן מפני שהוא סונר ומגדף היינו עונד
ע״ז אנל מ‘מ קשה תה שמזג כהלכות קרנן פסח שנרא׳חשס
רס’ל ומנוף היינו מנרך את השם ואיך מזכי שטרא לני תרי
וכמו שכתנתי ואפי׳לפי שטת הרג נעל לחס משנה נראה ל•
דלא קשיא מירי וני קאמרי רננן לר׳ עקינא מי סנית מגוף
וקרא היינו מניו את השם מנוף היינו עונו ע״ז לדברי ר״ע
קאמרי הכי והכי קאמרי לדנרינו אע׳נב ונתיב כרת נמקים
קרבן איט מביא קרנן אלא כיון שאין ט מעשה אצא
אפילו לונריך וש״ל והיכא ונתיב נית כמקום קרנן
מניא קרנן אף על גנ דלית נ״ה מעשה מי סט' מגדף הי-ט
מנרך את השם מגדף הייט עובר ע״ז ונמצא שנמנוך את
השם לא כתיב כית וכיון ורבנן סטי דאע״גכ דכתינט־ת
במקום קרנן אינו מביא קרנן פסק הרב ז״ל נמ׳ו מגוף הייט
עטך את השם ואים מניא קרנן וטלהו אפשר לפי ס׳הנמים
ותידון הרב נעל לחם תשנה קרונלזה אלא שהוא ז״ל נתב
שאין הוט מוטח ולי טאה שהדט מוכיח לות" ולרנרי רבנן
אפי׳ונתיב טת כמקום קרנן איט מניא קרנן דאי לא תימא
הכי אלא דלוטי רבנן כל שכתיב טת נמקו׳קרכן מניא קרנן
אע״ג דלית ניה מעשה ומטך את השם היינו טעמא דאינו
מביא קרנן משום דלית ביה טת ומגוף וכתיב בקרא היינו
עוני ע״ז א״כ לרבנן ליתייב קרבן באומר לע״ז אלי אתה
גמו נתזמר ומשוררלע׳זוע*כאית ביה קרבן כיון ונאמנו
טת במקום קרנן וכן פרש״י נטיתית ונפ״ד מיתית ולמ*ו
מגרף היינו עונד ע״ז הייט משוט ומזמר לע׳ז וכיון שכן הוא
לא טע האומר לו אלי אתה למזתר ומשורר וניחייב קרנן ואלו
נפרק ד'מיתות אמד רב כיון שאמר לו אלי אתה חייב קינן
ואמר ריש לקיש יכי קאמר רב לר״ע אבל לרבנן פטור מקינן

יו

אלא וראי רמוטח לומ׳דלדטי תנן אפי׳ וכתיב טת במקום
קרנן ביון ולית ביה מעשה פטור מקרבן וכל זה הוא לפי סג'
הריב לחם משנס אכל לפי סני־תי הרמנ״ם פסק כמ״ו מגוף
היינו עובד ע״ז וקשה עליו שנראה שסותר את עצמו כתו
שכתבתי והרבה טרחתי להעמיד חזון בדברי הדמנ״ס ז״ל כפי
•כשם שתולין התנדף כו׳ • לא
סטתי ולא עלה כירי:
תעזוב נפשי לשאול מה ענין זה לכאן ומה שייכות יש נזה
שכחנו הרב המחבר כאן אי להשמיענו ומגדף ועוט ע״ז
נתלין ואין שאר הנסקלין נתלין זה אין מקומו נאן אלא כעשין
ק’נ כמצוות התלייה ועור שהרי נתבאר שם יפאן הוא שפת
יתר ואם נתכוון למה שנתב הרמנ״ס נפר״ב מהלטת עכו״ם
שתפני שהמנוף והעובד ע״ז שניהם כלזלין ושניהם טפרים
בעיקר כלל דין המטף נהלטת עט״ס ונם הרב המחבר כת'
זה לתת טעם למה סמך מגוף את השם לעובד ע* ז אין נפשי
נוחה נזה ונשלמא הרמכ״ס ז״ל כל ספריו הם הלכות הלכות
הוצרך לתת טעם למה כללו כהלכות עכו״ם ולא עשאו הלט'
בפני עצמו אבל הרב התחבר שהולך על ורך המצוות וכל
מצוה ותצוה היא הלנה בפני עצמה מה צורך ליתן טעם לחה
סמך המגדף לעובד ע״ז ושמא לזה נתטון ואע״פי שהוא על
ידן־ המצוות הוצרך׳ ליתן טעם לסמיכות ועיין נמה שכתבת•
נלאדין קצ״ח סוף רנד לא ירדתי לסוף ועת הרב המחבר לתה
כתב זה כאן□* :דאמדינן נפ״ד מיתות ♦ ט״ס הוא וצריך
להגיה כואתרי' נפ׳ננמר הרין יכן הואגקצת בפרי ה׳המחנר
•{תניא איש איש מה ת״ל איש איש וט' • דברי הרב המחט
תמהים דכפ״ר מיתות פרנינן והא מהנא נפקא מהתם נפקא
ה׳זוטנת השם ומתרצינן לח נצרכה אלא לרבות את העויין
ואליבא דו־׳מאיר וכיון ועיקר קרא דילפינן גויס בברכת השם
הוא מויצו ה׳אלקיס היה לו להביא אותו הפסוק ואיאנרכת
כינויין קאמרסיס לו לפרש ועור והא וטיש גויס מאיש איש
אלתנן לר׳יצתק נפחא גוי איט חייב אכיטיין
הוא ר׳מאיד
ולר׳מיאשא אע* 4ולדמן טי חייב על הננויין לא נפיק מהאי
קרא אלא מבגר כאזרח ט ואורח הוא ובעי' בנקבו שם אבל
טיס אפי׳בכיטי וא'נ היה לו להביא עסוק וכבר כאזרח ושמא
רס״ל לן־נ המחט ט׳מיאשא ולרבנן טי חייב בכינוי מכנר
כאזרח ומיהו תחייהו צריכי נגר כאזרח ואיש איש כמו&כתנו
התוס׳וכיון וסוף סוף איש כי יקלל אתא לרנות כינויין תפס
הרב ממחט ז״ל לשון הברייתא כיון וכן הוא גאמתומאיש
ואיש נ’כ מתרט טים ולא הוצרך לפרש ואפי' ננימיין וביון
דתאיש איש מתרט כי יקלל אלקיו כתיב ואלקיו היינו כינויין:
*ןקנן נפרק הנשרפין המקלל הקוסם קנאים פינעין נו •
וכתבה הרמ»?3ו*ל נפ״ב מה׳ע״ז והרב המחט נעשין ק״ה:
*גיסינן נפר' נ4סורר ומורה אמר ר׳חנינא בן נח שבירך אח
השם ואח’כ נתגייר מטו' • הואיל ונשתנה דינו ונשתנה מיתתו
ואלו מעיקרא ניוון בעו א׳וכדיין א׳ונלא התראה ואלו עניו
השתא כעי התראה וסנהדרין של כ״ג ועדים ונשתנה מיתתו
לכל מיתת כני נח כסייף ואלו עביר השתא בסקילה וכתבו
הרמנ״ס נס י מה׳מלכים ומלחמותיהם ולא ידעתי למה לא
בתנה הרב המחט לא כאן ולא נעשין קלב ששם ניאר דיני

אבל

^אןון ין

מי נח:
*שלא לעטו ע’ז נוטים שדרכה להעבי

וט'« הרמנ׳ס ז״ל נספר המצית לא מנה
ט אס שתי מצית שלא לעבור עז נוטי'שדרכה להענד והוא
אמרו לא תענו ס ושלא לענוד ע״ז נד׳עטדו' פנים כגון זבות
וקיטור וניסוך והשתחואה אע״ס שאין טכה ככד והוא אמרו
לא תשתחוה להם והרחנ״ן ז״ל בס׳הפגיתיו ני׳א׳ממצית ל״א
כתב והוה ראוי הרב ו״ל לפי רעתי נמנין המצגת למנית לאו
דהשתחואה ולאו ופאר עכורות שתים וט׳וראוי ג*כ שנמנה

לאו
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דרכי דודי הלק שני
 ,על «ר שטות
אשר כו נמצאים כסה דרושים פשטים ומדרשים "
הערות פירושים וחידושים מתוקים על כד4

פרשה ופרשה אשד תיקן קיבץ חידש וחיבר
האי בוצינא׳דנהורא " החכם השלם והכולל
וספרא דוקנא בר ,אוריין ובר אבחן
כמוהר״ר דוד בן לחרב הגדול רגאק
המפורסם טעוז ומגדול סופת הדור

מילדולה

במהודר רפאל״י
דצוק*ל לחדד השכל לכלה^עיין־
בהם כאשר עיניכם תחדנזה
מישרים אשר הם דברים1
ברים ומאסרים ישרים
אשר עד 1אדני פו
מיוסדים י והובא
לדפוס על הוצאת־

בן הרב הטחבר
כח״ר
נר״ו

מילדולה

אברהם
יצ’ו סופר הקיסר פה בעיר

המבורג

בדפוס המשובח אשר הוקם ע״י כיה נתן נרים סא״״
אהבת/גולם
גש־י!
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הסכמה והתנצלות מהגאון והמאור הגדור 1שופת

הדוד החכם הכולל השלם והמגלה לתפארה ולגדולה
רבן של בגי הגולה תפארה החכמים ועטרה הזקנים זקן

וגשוא פגים כמהור״ר רפאל כהן גר״ו אב״ד ור״ט
רמץ בג׳ קהילות קדושות אה״ו יע״א וגלילותיה

T1J7

ביה אלטוכא יום ל ר*ח ניסן התקנ״ד

ינוב בשיבה טובה דשנה ורעננה " יהי נזעם ה׳ עליו ומעשה
ידיו יכוננה " יהי כזית הודו וריח לו כלגוננה " היה "דיריה
רדידי הרב הגאון והמאור הגדול לממשלת הים התלמוד החכם
השלם והנעלה הנאמן לאלהיו כבוד שס תפארת שיבתו מוהריר
ד1ד מילדולה הספרדי יבקע כשחר אורו*
אחר דרשיה כמשפט לייאי ה׳ ולחושבי שמו ־ אדמהו אכנהו
ולא ידעתיו " אמנם מאז אשד שמעתי את שמעו אשר
רבים וכן שלמים הודו ותהלתו יבשרו • זברואי ספריו ותעשה ידיו "
הן הס יספרו שתורת אלהיו כלבו ומלתו על לשונו• מורה לעס דרך
מוסר השכל• הכה בבקר זרע זרע חכמתו• ויחלקם ביעקב ויפיצם
בישראל • וגס לעת שיבתו הדריך לעס נדרכי אלהיו • ועוד ידו
נטויה בהטיי׳ לטובה בכל מדע וחכמה כנריוה בספרו הנחמד

דרכי דוך מאז ידעתי כזאת נאמנה תיקר נפשו בעיני• ושמתי
מאז לחק עלי נפשי את יראי ה׳ לכבד ואת לומדי תורתו להטיב • והכה
דבר בפי בנו הנחמד התורכי הקצין כהי*י אברהם מילרולה
סופר הקיסר בהמבורג ימו להיות ידי תכון עמו בהדפסת ספרו
הקלח שלדרכי הוד; אשרי על הוצאתו הוא ידפיס בהמבורג
להיו׳ מזכה אביו מעכתה״ק • ואמרתי לו אף שלא אוכל למלא מבוקשו

ביוןשגדרתי בעצמי מכמה טעמים כמוםי 6עמדי שלא להיות
מהמסכימי׳• אולם יען דברי אעמת כולם דברי אלהיסחייס יקרים
מפנינים ואיתמחי גברא בכולי עלתא שהוא גבר בגוברין ־ אכתוב
עתה למעלתו להדר פני זקן ירבו בישראל כמותו לדרוש אותו אף שלא
בקשני < בעצמי ובכבודי כדי שלא ירע בעיניו ויראה שאני ג״נ מסכים
עמו ובכל מקום ששנה הלכה כמותו • וברכתי לראש צדיק באמונתו
יחיה יאחז דרכו וסהר ידים יוסיף אמצה • עוד יפוצו מעיינותיו
מוצה• יברך ה׳ חילו ופועל ידיו ירצה• מתנים קמיוימחצה• מד
אזסבונאממהדש״ת בלבב תמים כל ממיס

רפאל □הן

־

י

, -

חונה גג׳ ק״ק אלטונא המבורג וואנזיבעק יעיא
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פרשת משפטים

דו®1

לה

...לארון הכל יתברך כבראשונה ולא יתקיים מאומה בידו כי אס
חרפתו אשר נשא וזה ג״ל דמו נאות וישר :
לעם נכח לא ימשול למכרה וגו'במה שנבוכו המפרשיס
כפ' זה נלע׳יר איתורץ כשנפתור למ״ר לעס נכרי כמו למיד אמרי
לי אחי הוא ־ וגם ואמר פרעה לבני ישראל • וכה נתבאר אם רעה
בעיני אדוניה אשר לא יערה והפדה • שיתן לה מקום להפרוות
לעם נכרי כלומר בשביל עם נכרי לא ימשול למכרה לא האב ול«*«הארון לחבר אוחרן וכרי שלא יאמר העם נכרי בנות ישר^ נעשות
_ ______כמקורות נמכרות וחוזרות ונמכרות וכו' ע״כ ורוק :

תמיה

/✓ ,י,

ומקלל .אביו ואמו מותיומת""-

גדולה יתלה כל בעל שכל בראותו הסכמות רז״ל *
כהי אמיתה של תורה • בענין המשפטים ה^ה י והוא
כי שנו מקלל אביו ואמו מן חנסקלין * שכן אמרו בפרק ר׳ מיתות
ומקלל אביו ואמו מות יומת בסקילה אתה אומר או אינו  nVבא^
מכל כיתות האמורות ,נאמר כאן אביו ואמו קילל דמיו בו• ונא
באוב וידעוני באק׳ ירגמו אותם דמיהם בם מה להלן בסקילד־ז י
אף כאן בסקילה • ואולם מכה אביו ואמו אשר נא׳ בו■ ג׳'כ למעלה
מות יומת שני ומכה אביו ואמו מות יומת • קבלו היוות מיתתו
בחנק כמושאמרו בסנהדרין בפ אלו הן הנחנקים • וזהמכחכלל
גדול אשר קבלו רז״ל כל מיתה האמורה בתורה סתם הנק היא :
והתימה היא מפורסמת כי איר יתכן שיענש  SSpBrfבהיוות
פעולתו קלה תלוי ברבור לנרובעונש החמור מכל העונשין ה״ת
מיתת סקילה •והמכה אשר הגיע עוותו להרים יד נגד אביו ואמו
ולעשות בהם חבורה • יענש בקלה שבמיתות והיא מיתות חנק •
זאת ועור אחרת אמרו כי המקלל אביו או אמו ביןבחייהס בין
במיתתן חייב מיתה * והמכה אותן אינו חייב מיתה אלא אם כן
היה בחייהן י והלא אין עונש הקללה מצר־עצמה כי לא תחול nV
ברצון ה וחוא יתברך לא ימלא רצון הפושעים המורדים האלדת
חלילה ’ אלא עונש הקללה הגה היא מצד ההוראה אשר הורה
מרצון המקלל' וא״כ אין ספק שתתפשט ההורא׳ הזאת בצירסום
גמור מצד חצפות הרשע אשר יגיע עוותו להכות את אביו ואתו
אמו אפי׳ לאחר מיתתו • וכיון שזה יותר קשה ’ למה.המכה יהיה
 ,סטור• והמקלל יהיה חייבאפי׳ לאחרמ.יתה :
 7חרכו הזה גחוכחו הכרי חכמי בית מדרשנו הגדול של
חיים-

JZ
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רוך

חיים הי׳ ובל א׳ענה חלקו וגם אני הצעיר שבהם רציתי לישג
הענין כפי הנלע״ר והוא כפי הנמשך :
 0y1n'7ץ׳ל בפירושו על העניןהזה נתז ב׳ טעמים ברבר הא׳
* אמר שהחמיר במיתת המקלל יותר ממיתת המכרז
מפני שחטא הקללה מצוי יותר יען הכסיל כאשר יכעום יתקצף
ויקלל מלתו וגם אביו ואמו " וביון שהכעס בהק כסילים ינוח • כל
היום קלל ומקלל עיבר ומהעבר • ועל תמידתה צריכה עונש גדול
ואולם סיבות המצאת הקללה יותר מן ההכאה הן בו' אופנים •
הא׳ כי ענינה תלויה מיניה וביה ובו לברו יושלם הפעולה * לא
כן המכה אשר יש לו מונע בבחינת היותה בנזק זולתו וע״כ צריכה
הזהרה יתירה ועונש חמור להסירו ממנה כי כך המידה כל רבד
שאין לו מונע מצר עצמו * הנה עליו יתרבו העונשים ’ ורוגמא
לזה ראינו הילת עונש הסיא עיל נערה המאורסה בסקילדה ועדיי
הנשואה בחנק • והטעם כי הנערה המאורסה כאשר איננה עדין
בבית בעלה ואין לה שומר • הנה יקלו רודפיה וע״ב הכביר התורה
בשמורתה בנרולת העונש * לא כן' אותה אשד היתה לאיש • יען
אישה היא ששמרה ולא ינקה כל הנוגע בה ״ ואיךעונשו כ״כ גדול
לאמצו־ החטא בעצמו * אלא מסיבת כי אין צורך לשמירה כ״כ
גדולה ולזאת הסיבה בעינה יגדל עונש המקלל כיון שבנקל נעשית
העבירה הזאת " ה( ׳כי העבירה הזאת היא בצנעא ועל כן בלי
מורא ופחד יעברו עליה " לא בן ההכאה כי תשאיר רושם • יען
כפי הרין צריכה להיו׳ הבאה שיש בה חבורה כמו שביארנו הטעם
על פסוק ומכה אביו ואמו " ובשביל זה היה מן הצורך להגריל
העונש להשמד מאלו־־ • .עהתימה ממוהרי״א אכראבאנילז״ל
שהפך את הסברא ואמר " ואמ םלמחהיה המקלל בסקילה■'" ,
והמכה בחנק• לפי שהמכה יעשה פשעו'בסתר *ויכלם מהכות את
אביו ואת .אמו בפהרסיא בפני הכל " אמנם המקלל בכעסו ירים
את קולו ויפרסם רעת קללתו וכו׳ עכ"ל!והם3רא םוכהתהפךוה
וכבר ראינו בין העניינים אשר באה עליהם קללת ארור אשר כולם
בנראה מעניינם הם רברים אשר האדם יכול לעשותם בסתר • כמו
שהתחיל שם• ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר "
ובן ארור מכה רעהו בסתר* הנה א׳ מהם ארור מקלה אביו ואמו
אשר עניינו או לקללה או בחירופים * וכל זה המנהג בהם הוא
$סת.ר ולא' בפרהסיא ׳ והיא הנותנת שיגדל עונשו כדו שישמר
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לו

האדם מעשות זאת בסקר * ח^כי הנה החטא הרכור תקדנש
בטבע לחטא המעשה שכן סדר הדברים מהשבח דבור ומעשה •
וע״כ כאשוייתקצף בחרונו ויחטא במחשבתו * הנה היותר קרוב
1?.. ,יו לחטוא אח״כ הוא הדבור והקללה ומשם יבוא  Vהמעשה בן
אמר הנביא והיה כי ירעב והתקצף שהיא המחשבה ’ וקלל במלכו
 :ובאלהיו שהיא הקללה • ואה״כ ו&נה למעלה שהוא המעשוה ומזה
הצד הנה הקללה היא יותר מצויה • ולכן צריכה אוהרה ועונש
ביותר’ייד׳ הנה הקללה היא יותר מצויה " כפי המקום כאשר
ידוע הוא אבל המכה אינו אלא בנושא י ובהמצא הבן הרשע בפגי
י• אביו ויזדמן לו רבר להרים יד נגרו" אולם הקללה הנה היא מצוי׳
בכל המקומות אשר יורטן *») הבן הפושע לכעוס על ענייני אביו
ולזאת הסיבה עיקר הקללח היא שלא בפניו כענין שג׳ לא תקלל
הרש ולזאתהסיבה המקלל את אביו ואת אמו לאחר מיתה חייב •
י מה שאין כן המנה * כי המכה תלוי בנוש׳ • והמקלל אינו כן • וכפי
זה הקללה היא יותר מצויה באשר תמצא בכל המקומות ולכן
ענשה חמור • ה|ק׳ הנה הקללה ג״כ היא יותר מצויה בכל הזמני׳
כפי מה שנבאר • והוא שהנזק אשר יעשה האדם לזולתו • יהיה או
מסיבת העבר או מסיכת העתיד• מסיבת העבר הוא הנזק אשר
יזיק האדם לזולתו מסיבת נקמה אשר יתנקם ממנו על איזו .-רבר
אשר עשה לו• ובסי׳ העתיד הוא מפני שיראה ממנו• או גם כן
•מפני שהוא לו למכשול ־ ועל כן יבקש להרע לואויזיקנו כדי
להמלטמידו • והנה במכה לא תמצא אלא סיבה א׳ מהסיבוות
האלו• כי עלענין איזה רבר אשר עבר ועשה לו אביו יריבם ירוויכהו • אולם לא תשוער פיכה עתידה אשר עליה יכה אדכש אביו
אואמו רצוגימכהשאיןבה מכת מות• כי לא עליה רבר הכתוב
לחייב את הבן במיתה •אול׳ בקלל׳ • הנה ימצא הבן הרשע שיקלל
את אכיו ואת אמו על דבר מה אשר עשו לו • או יקללם מסיבת מה
שיהיה לזמן העתיר כענין הבנים הפושעי׳ אשר בתשוקתם לממון
אביהם וירושתם או למלאו׳ איזותאוה אשר תהיה להם • ואביה׳
להם למכשול ולסונע יקללו אותם בתשוקתם שילכו מער 4פני
הארמה • ולהם לבר׳ יהיה הארץ • דוגמא לזו היו דברי עשו יקרבו
ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחיי• כי בתוקף תאותולה;קכ»
מאחיו • וביודעו כי אביו היה מונע אותו מלהשלים תאותו ואנדת
היה מקלל אוחו * וחושק ימי אכלו להרוג את אחיו על כיוצא נו
אכיר
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אמר החכם גוזל אביו ואמו ואומר אין יפשע חבר הוא לאיש משחי׳
כי צריך לרעת מי האיש המשחית הודה • ןונלע׳יר לומר כי אות□
אשד ילמרו היתד לעצמם לגזול ממון אביהם ואמם באמרס • הנה
כל מימון אבי ואמי לסוף יהיה שלי וא״כ ■כל מה שאני נוטל משלי
אני נוטל• הה״רחבד הוא לאיש משחית ואין הדבר כמו שהם
מחשבים אלא כמו העצים הנושאים פרי שעליהן צותה ה תורד,-
לא תשחית את־עצה • והרי בעליו היו יכולין לומר ה לזית הפרי
שלי הוא ומה החטא אם אובד את שלי בירי ואכרות אתעצה כיון
שכל העץ שלי הוא • נ״ב אמרה התורה שהעושה כזאות חוט*►
הוא לאלהיו שצוהו לא תשחית את עצה • כין הגוזל את אביו ואמו
ואומר אין פשע י •ומכסה פשעו מטעם הגז״ל הגדי ,זדה חבר הוו►
לאיש משחית • ולכן מקלל אביו ואמו מות יומת בסקילה במיתה*,
חמורה להיות הקללה יותר מצויה אף בסיבה זו בהיותה מזומנת
להיות בכלעת בין בערך העבר בין בערך העתיד כמו שביארנו:
הן׳ הגה הקללה היא יותר מצויה • אף בבחיבל אחרת • והיא כי
מלתא רשכיחא היא בכל איש בין גדול בין קטן * רצוני בין שיהיה
הבן נער ורך והאב וקן מאר • ובין שיהיה הבן בחור ואמיץ •
והאב גבור ובעל כח כאשר לא ישוער הנאתן הגה או ובכר׳ *,ומן
מבלי אמצעי יוצל לקלל את אכיו ואת אמו • וע״כצוהה להיוון
דין זה בסקילה החמורה שבמיתות • /הנה כל אלו סיבות עצומות
להיות עונש המקלל יותר מן המכה בהיות הקללה יותר מצויה •
הא׳ מפני שהענין תלוי מניה וביה • לא כן המכה וע״ב צריך עונש
חמור והיא הסקיל • הב׳ בהיות העבירה בצנעא בלי פירסום וע״ב
דינו בסקילה ליראו ולשמרו ביותר * הג׳ ■בהיות פעולרת הקללה
ברבור ’ וההכאה במעשה וכיון שהדבור חוא יותר ק 5ומזורז *
מה שתלוי בו מעותר להיות יותר בקלות וע״ב החמירה התורות
בו העונש • הר׳ קלות מציאותה יראה מצד היות מציאות הקללה
בין בפניו בין שלא בפניו• לא כן ההכאה וע״ב צריך זרוז ביותו
במה שיענש העובר בעונש חמור כמו הסקילה הה׳ בהיות הקלל׳
נמצא בכל הזמנים בין בסיבת העבר בין בסיבת העתיד • אולם
ההכאה אינה אלא על העבר • הו׳ היות הקללה מצויה בכל
הפרטים • מה שלא תהיה ההכאה אלא בגדולים • ומכל אלו יראת
קלות מציאות הקללה• ולכן ייחס לה ה׳ הסקילדה כאמור :
רזב׳ אשר גחן הרמב*ם ז״ל ברבר חווי• מפני שת
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בקללה חטאנרוליותד שהיא בהזכרת ה׳ והנה צריך להעניק
על חטאו באביו ואמו• ועל אשר נשא את שם ה אלהיו לפשע
וחטאה עכי׳ל • והטעם הנון הוא עד מאל וממנו נשתמש הנביא
מלאכי ■בהוכיחו את בני רורו על חברתם עם הגויות ואמר ולא
אחר עשה ושאר רוח לו ומה האחד .מבקש ורע אלהים ונשמרתם
ברוחכס־ובאשת נעוריך אל יבגור •י והדברים קשים להבין ונלע ד
לפרשם על וה הדרך • הוכיח הנביא את בכ׳י דורו ואמר הלא אתם
בתטאתכם בבעילות האסורות • מלכד שחטאתכם גדולה במרת
שאיתם בוגדים בנשיכם אלא אתם מטריחים האלהים כמושאר״ול
ליתן נשמה לנולדים מן החברות חאסורות אשר נאסרו לכם לכן
הוהרו כי לאא׳עשהר״ל אין האב לבדו העושה הולד •כי הוא
הנותןהגוף •אול׳ אשר רוח •לו• ריי׳ל העושה הנשאר •הוא הנותן
הרוה • ומה האחר מבקש זרע אלהים • ר״ל ורע שיחיה ויהיה גשט׳
דוה אלהים באפיו • וא״כ השמרו מב׳ רעות ונשמרתם ברוחכם
ד יל הרוח אשד אתם מורידים מלמעלדת • הזהרו שירד בצורר“,
גאותסוהגונה ’ וג*כ הותרו לבלתי בגור באשת נעורים וזהו
שאמר ובאשת נעוריך אל יבגוד  /הרי איך היד“ ,הנביזיי* מגריול
את חטאם • מסיבה הצטרפם את האלהים בחטאתם • לואות
הסיבה החמיר ה׳ כמקלל את העונש להיותו בסקילרה מצד
הצטרם' את שם ח׳ על רבר פשע • ואך בזאת נוכל ליתן טעם חרש
בענין ההתמצעות • אשר הבדיל בין המכה למקלל מבלתי היותמעניינם במה שג׳ וג\נב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת • והוא
כי יכונה את השי"ה בשם איש • להיות כתתו אחרות * כענין ה׳
איש מלחמה • ואף בבי׳ח מצאנו אותו על זאת הבונה מן האחרות
שנ׳ ויתן איש את בתרולקדאת רעהו • וכן ארז'ל על טרח שיכתוב
איש איש כי תשטה אשתו מלמר שמועלת בשנים בבעלה • ובאיש
של מעלה של ה׳ איש מלחמה• וכפי זה יאמר כאן וגונב איש
ומכרו וגו׳ כי הגונב איש ומכרו • הנה הוא מוציא אותו מרשותו
ומשעבראת רצונו • לעשות מה שאין ברצונו לעשות כן המזכיר
שם שמינ^על כל דבר פשע הנה הוא כגונבו־ומכרו " ומביאו לשס
שלא ברצונו " וע״ב מות יומת וסמיך ליה מיד ומקלל אביו ואמו
מות יומת לדורות• כי מעין דוגמתו* נמצא במקלל בקללו בשם
כמו שאם דנו ־ורוק ג
עודלומרטעפאחר ברבר* והוא כי כל העכירות
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יתחלקו לו.׳ חלקים • והם מחשכה * דבור • ומעשה • ובכל א׳ מאלו
יש מדרגות • כיבמחשבה יש עבירות • החשד בכשרים • ולמעלה
מהם תאוות העבירות• ולמעלה מכולכש מחשבדה רע״ז ואין
למעלה מזה בענין המחשבה " וכן ברבור יש מדרגות • תחילז-ן
מרבד דברים במלים • ולמעלה מזה הדובר נבלות ’ ולמעלה מזרת
המשקר• ולמעלה מזה הנשבע לשקר • ולמעלד־ ,מזה המוציא שם
רע • ולמעלה מזה המקלל אביו ואמו או מברך את ה' וכן במעשה
יש מדרגות שונות מעבירות • והעולה מכולם ההורג את הנפש •
וע״ב המקלל אביו ואמו יודן בסקילה • כי הנה עבר המקלל כעביר׳
האחרונה והגדולה שבכל העבירות הנמצאות בדבור ’ אולם
מכה אביו ואמובמכה בלתי מיתה• אע״פ שגדול עונו מנשוא •
תכלית הרעה לאדזיתה בפועל השייך למעשה • ועור אפשר לומר
כי בהיות ראוי והגון וכפר השכל כי בעניינים הגדולים והעבירות
החמורות יעשה להם סייגים וגררים גדולים•להתרחק מהם ומכל
הדומה להם * כי כפי גדולתם כן צריך להביט בהרחקתם כענין
שאמרו הדחק מן הכיעור ומן הדומה לו• הנר ,בהיו׳ עון המברך את
ה' חמור מכל העבירו׳ כי בו לבהו השומעים חייבים לקרוע בגדיה׳
ואינו צריך התראה • ולא הועיל .חזרתו בתוך כרי דבור והעדים
במיתתו היו סומכים ידיהם על ראשו • -מה שאינו נעשו-ז בשאר
ממותי ב״ר• הנהכאשר מקלל אביו ואמו מתקרב  Vהפשע הגדול
הזה • ומי שיעיז פניו בקללה זו יבא לאחרת כיון שהשוה השי" ת
אתכבודו לכבוד אביו כמו שבא בראש הדברות אנכיה׳ אלהיך •
ובסוף הלוח הראשון לעומתו ככר את אביך ואת אמך י הנה עשה
השית׳ גדר וסייג גדול ועונש בעונש סקילה להמקלל • כרי להרחיק
לבני האדם מכל הדומה לחטא המברך •כימזהיבאו‘)זה כרכתי׳
והי׳ כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ובאלהיו ’ תחלה במלכו ואח׳ ב
*אלהיו • ואפשר עור לומר כי כאשר המכה לא ימצא אלא בבן
לבדו • אולם'המקלל לא בלבד ימצא בבן עצמו אלא ג״כ באחרים
בסיבתו כי בסיבת רעות ועבירות הבן גורם לכל שיקללו את אביו
'ואמולאמרכמושארז"לארורשזו ילד ארור שזו גידל "הנה א״ב
יתגדל ענשו' ויאמר למקלל אביו ואמו מות יומת ♦ לא בלבד בפיו
אלא ג״כ בהיותו בן סורר ומורה הכל יקללו אביו ואמו ולכן יסקל
הגה כל אלה הם טעמים נאותים לתומר עונש המקלל מן המכה י
•הי ו¥ון מלפני ה׳‘ שלא נגע לריק ולא נלך לבתלה ־ ולןי 1ידאדז
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דרכי

פרשת משפטים

דוד £ח

ולא ימצא נאהלינו א' מאלו• אלא כל צאצאינו יהיו זרע נוךוז'
אשר יונו לראוי בישועת ה' וגאולתינו צל ירי משיח צוקנושיהי"
במהרה בימינואכי״ו :

תם_ _____
פרשת תרומה

וימחו ,לי תרומה מאת כד* איש אשר ירכנו לבו תמחו
את/1רומתי• וזאת התרומה אשר תקחומאתם זהב

הקשו

וכסף ונחשת "

על הפסוק הזה המדבר בג׳ תרומוח שייחס ה׳יתב'
הב' ראשונות לו והשלישית לברנה ׳ ואני מקשה עור
מ״ש שהא׳ ייחסו לו יתברך אמנם לא בעצם • והשניות ייחסו לו
בעצם ממש אך השלישית ייחסו חוץ ממנו * ואקדים שתרומד*.
הוא מלשון התרוממות ומעלות ובא לתודות ג׳ מעלורת טובור־ג
למקום עלינו שעל ירם זכינו לעשות משכן ומקדש למלך םה״מ
הקב״ה הה״ד ועשו לי מקרש ושכנתי בתוכ׳ סמש ואפי׳ א׳ מישרי
יכול לעשותו כמאמרם ז״ל כייר כל ישראל שוים בה לטובה• הא׳
היא מצד נשמתם הטהורה • הלא היא חלק אלון— ,ממע Sשע״כ
פריון כפר שלה מחצית השקל ולא שקל שלם • כיי אין שלימורת
לחלק אלא בהתרבקו את הבל וזהו סור מטבע של אש החצובה
מתחת כסא הכבוד • הלא הוא כוסף התדבקות הנפש עם יוצרה
־להשתלם ותרומה זו נתייחסה לו ית׳ בעצם כי אין לארס שוט
מבוא בה ־ אדרבה הוא־ לוקח 'ואינו נותן י ועליה נאמד תקחו
תרומתי • וממנה נעשו האדנים שהם יסור מוסד לכר־* עבורה/
הקדש •כמושהנשמה היא יסוד לכל דבר שבקדושה• תרומה ב'
היא המורם מהם בהסיר מהם בשר ערלה לשם שמים * ויד כולם
שוהבמצוה החשובה הזאת לימול ביום ר,ח׳ בשר ערלתו כקטון
בגדול עשיר ורש • וגם היא מחצית השקל להורות כי איש ברעהו
ירובקו ע"יחותסזהההוצהאתבשרם לחבר אתהאהר־^להיוה
אחר• ותרומה זו היה לקרבנות ציבור * כמו שהמילה עולה
למעלה ראש • ועל ידה נעשו ציבור ואנודה אחר ונתייחסה ג’כ
לו יתברך אך לא בעצם כראשונה • שאעפ״י שהוא צוה לזכותיגו
קיום המצוה תלוי בישראל ועלה קאמר וייקחו לי תרומה כי לו
יתב׳ ואתו דסלוקחים כמאמר רז״ל אס ימולו בניך אהיה להט
לאלהיס • התרומה השלישית לא נתייחסה לו יתברך כליל
שדזי#
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לסי

הדר

סח

יעקב ה)

סימן כג

שרץ ,נבלה ,ומי חטאת .ויש נח בשיעור מקוה

לעיל

טהרה להעלותו מטומאתו ,בין שיהיה טמא

הבאתי לשון הגאון פני יהושע שבועות מ׳

א׳)" :או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע

מטומאה אחת מן התשעה ,בין שיהיה טמא

דהיינו בעל קרי שאינו אב הטומאה אלא ראשון

מכולם .וידוע שכל אחד מתשעה מיני טומאות

לטומאה כדאיתא בפרק כל הכלים ופשיטא לן כן

אלו נקראים אב הטומאה ,והמת נקרא אבי אבות

בכולה תלמודא".

הטומאה" עכ״ל ועיין שם.

והנה

מה שכתב כדאיתא בפרק "כל הכלים",

ולפי המבואר בכל אשר כתבתי לעיל יוצא

לכאורה כוונתו לפרק כל הכלים במסכת

שבעל קרי הוא ראשון לטומאה וכנ״ל

שבת ועיין שם דף קכ״א ב׳ ששם המקום היחיד

משם חכמי המשנה ראשונים ואחרונים ,ואין

שנזכר בעל קרי בפרק כל הכלים ,אבל איני יודע

בעל קרי אב הטומאה כאשר כתב החסד

מה ראיה יש משם שבעל קרי הוא ראשון

לאברהם ,ולא ידעתי מדוע לא הזכיר לדברי

לטומאה ולא אב הטומאה ע״ש.

המשנה ורבותינו הראשונים ז״ל ,וצ״ב.

ובגוף

ולפי

יהושע ,ובמקום בפרק כל הכלים צריך

הענין דבעל קרי ראשון לטומאה  -הנה
מה שיש לעיין בהא מההיא דפסחים (ס״ז

ב׳) כבר רמז בזה בשו״ת חות יאיר שם ,ועיין
בארוכה במשנה למלך הלכות ביאת מקדש (פ״ג
ה״ג> והלכות אבות הטומאה (פ״ה ה״א) ,ובעיקר

הנראה טעות הדפוס יש בדברי הפני

לומר בפרק קמא דבלים ,והיינו ריש פרק קמא

דמסכת כלים (פ״א מ״א) ששם נשנו אבות
הטומאה ולא נזכר עמם בעל קרי ,וכדפירשו

והוכיחו הרמב״ם והרא״ש והרע״ב ז״ל שם
וכנ״ל ,ועיין.

הדבר כבר עמד בה הר״ש משאנץ כלים (פ״א
מ״א) ע״ש ,ועיין במשנה אחרונה כלים (פ״א מ״א),

מאמר

זה נדפס לראשונה בקובץ התורני "אוצרות

ובספר מי נפתוח הנ״ל ,ועוד עיין ריטב״א יומא

ירושלים" שנת תשל״ב (גליון ק״ז דף ק״ז)

(ו׳ ב׳) ובספר גבורת ארי יומא (שם) ,וקק אורה

ומשם צולם בחיבורי כנסת חיים (סימן ב׳ דף י״ח>,

סוטה (כ״ט ב׳) ואכמ״ל.

ועכשיו נדפס מהדורה בתרא מושלמת בס״ד.

סימן בג.

בענין קללת תלמיד חכם אפילו על חינם באה
ויקרא

(י״טי״ח" :לא תקלל חרש ,ולפני עור לא

הקדושה פרק י״ז>" :שלא יקלל למי שאינו שומע,

תתן מכשול ,ויראת מאלהיך אני ה׳".

כמו שפירש המתרגם על לא תקלל חרש ,לא

רש״י ז״ל" :לא תקלל חרש ,אין לי אלא

תילוט דלא שמע .וכן אמרו בספר הזהר הקדוש

חרש ,מנין לרבות כל אדם תלמוד לומר

ח״ג (דפ״ה ע״א> :תא חזי ,מאן דלייט לחבריה,

בעמך לא תאור אם כן למה נאמר חרש ,מה חרש

ואיהו קמיה ואכסיף ליה ,כאלו אושיד דמיה,

מיוחד שהוא בחיים ,אף כל שהוא בחיים ,יצא

והאי קרא דלא חבריה עמיה ,וההוא לייט ליה

המת שאינו בחיים".

ההוא מלה ,ולית לך מלה ומלה דנפיק מפומיה

ובספר השל״ה הקדוש (שער האותיות ערך שתיקה

דלא אית ליה קלא ,וההוא קלא סליק לעילא,

אות י״ז)" :וכתב ראשית חכמה (שער

וכמה קסטורי מתחברין עמיה דההיא קלא ,עד

ופירש
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ח»

יעקב ח״ו

סימן כג

דסלקא ואיתער אתר דתהומא רבה וכמה דינין

סט

סדר שלא החכר בה .והטעם משום שאמר מחני

מתערין עליה דההוא בר נש ,ווי למאן דאפיק

נא מספרך אשר כתבת ,וקללת חכם אפילו על

מילה בישא מפומיה ,עכ״ל .וכתב החסיד בעל

תנאי באה ,ונתקיים בזה" עכ״ל.

חובת הלבבות ,וכמה נתגנו בזה עמי האח
בהוציאם קללות וגידופין".

מכות

ורכינו

בחיי ז״ל בביאורו לתורה שמות (ל״ב

ל״ב) כתב" :על דרך המדרש מחני נא

(י״א א׳)" :אמר רב יהודה אמר רב קללת

מספרך ,קללת חכם אפילו על תנאי היא באה,

חכם אפילו בחנם היא באה[ ,מקללת דוד

מנא לן ממשה שאמר מחני ,ואף על פי שנתכפר

לאחיתופל] .ופירש רש״י ז״ל" :קללה זו בחינם

להם עון העגל נמחה שמו מפרשת ואתה תצוה

היתה שלא היה [דודן מקללו [לאחיתופל] אלא

שלא נזכר שם שמו של משה כלל" .הרי שהביא

אם אינו אומר [ואחיתופל אמרן" ,ועיין שם

שכך דרשו רז״ל במדרש ודוק.

פירוש רבינו חננאל ז״ל.

אמר

והם

דברות רז״ל בספר זהר חדש (שיר השירים

רבי אבהו קללת חכם אפילו על תנאי היא

ד״ס ע״ג>" :אסור ליה לבר נש למילט

באה ,מנא לן מעלי" וכר ,ופירש רש״י

גרמיה ,וכל שכן אחרא ,בגין דקללת חכם אפילו

ז״ל" :אפילו על תנאי ולא נתקיים התנאי אף על
פי כן היא באה" וכר,0

על תנאי יתקיים .אמינא ,הכי הוא ודאי ,דכתיב

שטות

וכו׳ ,פתח ואמר ועתה אם תשא חטאתם ואם אין
(כ״ז כ׳)" :ואתה תצוה את בני ישראל

ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור

להעלות נר תמיד".

וכתב

עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה ,ואתקיים
מחני נא מספרך אשר כתבת ,קללה דא על תנאי,

וקב״ה מחיל לחוביהון בגיניה דמשה ואף על פי

כן

אתמחי

מפרשתא

מעלייתא

באורייתא

רבינו יעקב בעל הטורים ז״ל" :ואתה

בפיקודא דעובדא דמשכנא ,ואיהי פרשת ואתה

תצוה ,לא הזכיר משה בזה הסדר ,מה

תצוה ,רהוה ליה למיכתב שמיה דמשה בכל מלה

שאין כן בכל החומש ,שמשעה שנולד משה אין

ומלה ,ובכל פיקודא ופיקודא דתמן ,ואתמחי

ג) ודע שכבר נתתי לבי וראיתי שהאומר והמדבר בעניני קללה ,הוא האמורא רב ,כההיא דמסכת מכות
הנ״ל "אמר רב יהודה אמד רב קללת חכם אפילו בחנם היא באה ,ובסנהדרין (מ״ח ב׳) אמר רב
יהודה אמר רב כל הקללות שקלל דוד המלך את יואב נתקיימו בזרעו של דוד ,ועוד שם אמר רב יהודה

אמר רב היינו דאמרי אינשי תהא לוטה ולא לאטה.

וברור אצלי שהדבר שייך למידת קדושת הפה והדיבור דהאמורא רב שלא שח שיחה בטלה כל ימיו ,וכמו
שכבר הארכתי בזה בחיבורי ברית יעקב (סימן ל״ו הערה א׳) עיין שם וצרף לכאן.

אלא שראיתי דבר מפליא שגבי האמורא הקדוש רב מצינו כמה פעמים דאיהו היה לייט ,כההיא דשבת

(ק״ת א׳) דלייט רב אדשמואל דלא להוי ליה בני וכך הוה ,ועוד שם (ק״כ ב׳) לייט עלה רב כמאן
דעביד כברייתא ועיין גבורת ארי תענית (כ״ט ב׳) ,וכן במגילה (ה׳ ב׳) לייט רב על ההוא שעשה מלאכה
בפורים ,דוק הרחב והבן.

עוד אכתוב דמצינו שעל דברי האמורא רב עצמו גם כן לייט עלה אביי כההיא דמועד קטן (י״ב ב׳)
וקידושין (ע״א ב׳) ,ועיין לגאון האדר״ת ז״ל בספרו זכור לדוד (ערך כהנים דף ק׳ ואילך) ודוק.
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הדר

ע

סימן כג

מכל ההיא פרשתא דלא אדבר תמן ,הוי קללת

ודברי

חכם אפילו על תנאי אתקיים" ודוק.

ושם

בספר שפתי כהן על התורה כתב" :ואתה
תצוה את בני ישראל .מה שלא התחילה

כשאר פרשיות וידבר ה׳ אל משה ,אמר בספר
הזהר הקדוש לפי שאמר ואם אין מחני נא לזה

לא נזכר שמו בפרשה זו ,כי קללת חכם אפילו על
תנאי ,ואפילו על עצמו ,היא באה .לזה אמר

ואתה תצוה תצום ותזהירם שלא יקללו עצמן.

וכספר

יעקב C.
ספר הזהר הקדוש נמצאים שם ח״ב
(דרס״ו ע״א)" :אית רוח מסאבא דאקרי

ארירי״א ,וכמה אלף ודבק עמיה ,וכלהו אקרון
אוררי יום ,כמה דאת אמר (איוב ג׳ ח׳> יקבוהו

אוררי יום ,והאי רוחא וכל אינון רעמיה ,כלהו
קיימי לנטלא ההיא מלה דלייט בר נש גרמיה
ברוגזיה ,ואלין מתערי להאי חויא דאקרי לויתן

נחש עקלתון ,בגין לאייתאה ולאתערא לווטין על
עלמא ,הדא הוא דכתיב יקבוהו אוררי יום וגו׳.

ואלין אוררי יום שלטין על רגעי ושעתי דיומא,

הזהר הקדוש ח״ג (דרס״ו ע״א)" :תלת

ונטלי אינון מלין דלייט בר נש גרמיה ,בין

אינון דגרמין ביש לגרמייהו ואילץ

ברוגזא בין באומאה ,ובההוא מלה מתערי להאי

אינון ,מאן דלייט גרמיה וכו׳ ,ההוא ממנא

נחש עקלתון דאקרי לויתן ,בגין לקיימא ליה

ושבעים אחרנין די ממנן תחותיה נטלין האי

לחבלא לעלמא ,ועל דא לייט איוב יומיה

מילא ואמרי אמן ,וסלקין לה לעילא ודיינין לה,

בצעריה ,ולא גופיה ,דכתיב ויקלל את יומו

ואיהו רדיף אבתריה עד דעבד ואשלים ההיא

בתחלה ,ולבתר יקבוהו אוררי יום ,רחמנא

מילא .לית לן רב ממשה דאמר ואם אין מחני נא

לישזבן מסטרא בישא ומתוקפוי ,ומכל מילי

מספרך ,ואמר לצורך ישראל ,ואף על גב דקב״ה

בישא" עכ״ל רח״ל.

עביד רעותיה עם כל דא לא אשתזיב מעונשא,

ובספר

והא איתמר דלא אדכר בפרשת משכן ואתמחי
מתמן ,מנא לן מדוד דאמר (תהלים ל״ט ב׳)

אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי

מחסום בעוד רשע לעדי ,ההוא ממנא דאתפקד

על דא דנטיל לההיא מילה לאבאשא ליה לבר

נש" .ועוד עיין שם בארוכה.

וכתב

חרדים (פרק כ״ד אות ט״ו) כתב" :שלא

לקלל עצמו ,שנאמר (דברים ד׳ ט׳) רק

השמר לך ושמור נפשך מאוד .ובין במקלל את
עצמו ובין במקלל את חבירו ,אם קלל בשם או
באחד מהכינוים ,לוקה .ואם קלל בלא שם או

כינוי ,איסורא דאורייתא מיהא איכא כדכתב

בספר החינוך .ועונש שניהם גדול בידי שמים,

הגאון חיד״א ז״ל בספר עבודת הקודש

ועליהם כתיב (דברים ב״ח נ״ה> אם לא תשמור

צפוק שמיר (אותקפ״ת)" :לא יקלל האדם

ליראה והפלה ה׳ את מכותך ואת מכות זרעך
וגו׳[ .ממנין תרי״ג].

את עצמו כי יש מלאכי חבלה הנקראים אוררי

יום שעונים אמן ומעלים הקללה אל הנחש

ובטקלל

למעלה ככתוב בספר הזהר הקדוש" עכ״ל.

הרי

לנו כמה חמור עון הקללה וגם במקלל את
עצמו רח״ל ,ועוד עיין בזה לגאון חיד״א

ז״ל בספרו נחל קדומים <ר״פ תצוה אות א׳) ורמז

לדבריו שבספרו דברים אחדים (דף נ״א) שהאריך

ט׳) השמר לך ושמור נפשך מאוד,
וכתיב (שם ד׳ ט״ס ונשמרתם מאוד לנפשותיכם,

והשמר הוי לא תעשה .ואמרו בספר הזהר
הקדוש דכמה אלפים ורבבות מלאכים רעים
עונים אחר קללתו אמן כדי לקיימה ,לכן כל איש

יחרד[ .ענף מצוה]" עכ״ל.

בזה ע״ש[ .ושם לא מצאתי ,אבל נמצאים

הדברים (בדרוש י״ז דצ״א ע״ב) וטעות נפל במראה
מקום בנחל קדומים שם].

עצמו נכפל לאו בתורה ,דכתיב (שם ד׳

וכתב

בספר ראשית חכמה (שער הקדושה ם״פ

י״ג>" :עוד יזהר שלא יקלל עצמו בכעס,
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שבהיכל הרביעי מהיכלות הקליפות יש כוחות

עא

דומה" ,וכנזכר בארוכה בספר הזהר ח״א שם,

נקראים אוררי יום ,ואלו לוקחים אותה קללה

ועוד שם בח״ג וכנ״ל ,אם כן איך קלל עצמו

שקלל עצמו ומקיימין אותה ח״ו ,והוא מאותן

בקללות כאלו רח״ל[ .ואולי מזמור זה קדם

שגורמין רעה לעצמן ,כדפירש בספר הזהר

למעשה דבת שבע].

הקדוש ח״א <ד״ח ע״ב) שדוד מפני שאמר בן מות

האיש וכו׳ תפש עליו דומה ,ואלמלא הקב״ה

ולוד המלך דייקא היה צריך להזהר בזה במיוחד
אחר שכך בחינתו מלכות פה תורה שבעל

שעזרו היה נופל ביד דומה ,כמו שאמר דוד

פה קרינן לה ודוק.

המלך ע״ה (תהלים צ״ד י״ז) ,לולי ה׳ עזרתה לי

כמעט שכנה דומה נפשי ,ועל כיוצא בזה אמרו

רז״ל לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.
וכן ראוי שלא יקלל אשתו ,שהרי הזכר הוא

פלגא דגופא ,ושניהם כאחד הם אדם שלם,
ואם מקלל אותה נמצא מקלל עצמו.

ונראה

לי שאזהרה לכל בחינות אלו הוא

מפסוק ושם אלהים אחרים לא תזכירו,

וכל פגמי הלשון הם מצד החיצוני שהוא אלהים
אחרים .וכן אמר דוד המלך ע״ה (תהלים ל״די״ד),

נצור לשונך מרע ,הכוונה שכל הדברים שיש בהן
תפיסה לרע שהוא הם״מ ,וכאשר ישמור לשונו
יזכה אל החיים ואל הטוב ,כאמור מי האיש

החפץ חיים אוהב ימים" ,והובא בספר השל״ה

ואין

נראה לחלק כלל בין מקלל אחרים לבין

מקלל עצמו ,והרי קיימא לן שקללת חכם
אפילו על חינם ואפילו על תנאי באה ,וכך מוכח

ממשה רבינו ע״ה וכמאמר הזהר הקדוש ח״ג
ודברות רבותינו הראשונים וכנ״ל .ועיץ.

וכר1כ

בספר השל״ה הקדוש (שער האותיות ערך

דרך אח אותי״ט) משם ספר ראשית חכמה

(פרק גדול בנים)" :אם ישמע האב דבר מגונה
שעשאוהו אחרים ,יתעבנו מאוד בפני הק ויפליג

בגנותו ,ויאמר תבוא קללה על פלוני שעשה כך
וכך ועל העושה כמעשהו ,כדי שיתגנה הדבר

בעיני הבן ויתרחק ממנו ומכיוצא בו".

ולהאמור

בחומר ענין הקללה ,יש לדעת אם זו

הדרך וזו העיר לקלל לאותו פלוני על

הקדוש (שער האותיות ערך שתיקה) ,ועיין באריכות
בזה בחיבורי מנוחת שלום ח״ט (סימן כ״ג) מה

מעשיו הרעים והמגונים ,אף שכוונתו טובה

שהארכתי מפי סופרים וספרים בענין חומר

לחנכו לבנו ולהדריכו בדרך טובים וישרים

איסור קללה והרעות הבאות מזה רח״ל.

ולהרחיקו מאנשים רעים ,ואדרבה יש לחוש אולי

ולהאטור

דקללת חכם אפילו על חינם ,ואפילו
על תנאי היא באה ,יש לי להבין דברי

דוד המלך ע״ה בספר תהלים מ׳ ד׳ ואילך)" :ה׳
אלהי אם עשיתי זאת ,אם יש עול בכפי ,וגו׳

ילמד גם הוא לקלל ,וכמדומה דתסגי לן שיתעבנו

ויפליג בגנות אותו דבר ואין צריך להוסיף גם
לקללו ,ועיין הפרטים למעשה בספר חפץ חיים
(כלל ד׳ סעיף י') ועוד שם (כלל ט׳ סעיף ה׳) ודוק.
* * *

ירדוף אויב נפשי ,וישג ,וירמוס לא pחיי,
וכבודי לעפר ישכן סלה" ,ויש לדעת איך עשה כן

דוד שקילל עצמו בקללות חמורות.

וכפרט

סנהדרין

(מ״ח ב׳)" :אמר ליה [יואב לבניהו בן

יהוידע] אימא ליה [לשלמה] תרתי לא

קשה אחר שכבר דוד המלך ע״ה ראה

תעביד בהאי גברא [יואב עצמו] ,אי קטלית לי -

הרבה

קבל לאטיה דלטיה אבוך [דוד] ,ואי לא שבקיה

רעת המקלל עצמו וסכנתו

באומרו על עצמו בן מות האיש בעובדא דנתן

דליהוי בלטותייה דלטיה אבוך ,ויאמר לו המלך

הנביא" .ואלמלא הקב״ה שעזרו היה נופל ביד

עשה כאשר דיבר ופגע בו וקברתו .אמר רב
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הדד

עב

יעקב ) ),
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יהודה אמר רב כל הקללות שקלל דוד המלך את

וכאשר המקולל ראוי לכך יתקיימו בו .ואם אין

יואב נתקיימו בזרעו של דוד" וכר ,ופירש רש״י

בו עץ והיא קללת חנם שאינו מן הדין שיתקיימו

ז״ל" :כולן נתקיימו כזרעו של דוד מפני שקבלן

בו ,חוזרות הקללות למקלל ויתקיימו בו.

שלמה עליו",

ויש

וזה טעם הכתוב קללת חנם "לו" תבוא ,כי הוא

להבין דתינח אם אכן שלמה המלך היה

קרי ,והכתיב "לא" תבא ,והקללות צריך

מקבל קללות אביו על עצמו ניחא ,אבל הוא

שיתקיימו ומתקיימות במקלל ,והיינו "לו" תבא

קיבל הקללות ,ובניו הם שיענשו ויסבלו

דיש לחקור אם הוא חכם לאו תתקיים ואמאי לו

אתמהא ,ואפילו בדיני שמים אנן קיימא לן

תבא .גם בענין יואב שקללו דוד המלך ע״ה

דלא יומתו ויענשו בנים על אבות אלא רק

וכשרצה להורגו שלמה שלח לו יואב שיקבל

כשאוחזים מעשה אבותיהן בידיהן ,וי״ל.

הקללות וקבלם ואמאי צריך לקבלם שלמה ע״ה.

וכתב

אמנם כפי אשר כתבנו אתי שפיר דתכף שיצאו

רבינו יהודה החסיד ז״ל בספר חסידים
וסימן ע״ו>" :אל תקלל שום אדם כי

פעמים רבות הקללות חוזרות וחלות כולן על

ראשו ועל זרעו שכן מצינו שכל הקללות שקלל

קללות מפי דוד המלך ע״ה ניתן רשות לסט״א

וצריך שיתקיימו באיזה אופן ,ועל פי הקדמה זו
נוחים כמה דברים ,בחון בהם וחקור בהם ועמד
על כנו יושר על מכונו" עד כאן דברות הגאון

דוד את יואב נתקיימו בזועו"[ .הראיה מדוד היא

חיד״א ז״ל.

שהקללות מתקיימות על זרעו ,אבל על ראשו אין

**♦

ראיה משם כי לא מצינו שנתקיימו בו עצמו].

והגאון

חיד״א ז״ל בהגהותיו ברית עולם על

שבת

ספר חסידים שם כתב" :כי פעמים רבות
הקללות חוזרות וחלות כלן וכו׳ שכן מצינו שכל

(ק״ב ב׳)" :תנא נר שאחורי הדלת פותח

ונועל כדרכו ואם כבתה כבתה .לייט עלה
רב .אמר ליה רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי

הקללות שקלל דוד וכו׳ ,פירוש שהקללות תיכף

לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מאי טעמא

כשאדם מקלל נותן כח לסט״א לפעול אותן

לייט עלה רב ,אילימא משום דרב סבר לה כרבי

הקללות ומוכרח שיתקיימו על דרך מה שאמרו

יהודה ,ותנא קתני לה כרבי שמעון ,ומשום דרב

בספר זהר חדש (פרשת בלק ת״ד ע״ג> בעובדא

סבר לה כרבי יהודה כל דתני כרבי שמעון מילט

דרבי אלעזר שפגע בנחש שהיה הולך להמית

לייט ליה .אמר ליה בהא אפילו רבי שמעון

אדם מישראל וביני ביני שב בתשובה והיה אומר

מודה ,דהא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רבי

שמעון בפסיק רישיה ולא ימות".

רבי אלעזר לנחש כלומר למי שהיה מנחש עמו

שכבר היהודי עשה תשובה ,והנחש לא היה חוזר

וכתב

שם הרב המאירי ז״ל" :לי נראה שמן הדין

בו עד אשר מן השמים נתנו לו תמורתו גוי אחד,

מותר לפתוח ,וכל שמצאנוה [בתלמוד]

ואז אמר רבי אלעזר שילך אצל הגוי והלך הנחש

בלשון קללה ר״ל לייט עלה פלוני ,אינה במקום

והיה עושה שפטים בגוי עיין שם כי הוא ענין

איסור פשוט ,שכל שיש בו איסור פשוט אין בו

נפלא .וכן מתבאר בזהר ח״ג (דר״ד ע״ב) במעשה

מקום לקללת חכם וקם ליה בדרבה מיניה ,אלא אין

דרבי יוסי דפקיעין ע״ש ,כלומר דכיון שניתן

קללה אלא במקום שאין איסורו מבורר וההיתר בו

רשות לסט״א לא סגי אם לא יתנו תמורתו.

מצוי ומקללין אותו מצד פרצה ועוז מצח.

ואפשר

שכן הדבר בקללות שתכף ניתן כוז
לסט "א ולא אפשר אם לא יתקיימו.

ושאלו

לו מהיכן הוא מקלל אחר שלרבי שמעון

מותר לגמרי ,ותירץ שאף לדעת רבי
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עג

שמעון ראוי לקללו ,שמאחר שהוא אוסר בכל

תרי כרב רבו ורב הונא אביו ,וכשמואל ומאי הוה

שאינו מתכוין כל שהוא פסיק רישיה אף כל

ליה למיעבד ,ועיין היטב בספר של״ה הקדוש

שהוא בקרוב לפסיק רישיה ושהדבר מצוי נקרא

(פרשת וישב בהגהה) ,ובדברי הרב המאירי ז״ל

העושה פות גדר וראוי לקללה ,ולא אמר בהא
אפילו רבי שמעון מודה אלא שהוא ראוי לקללה,

ומכל מקום ברוח שאינה מצויה אפשר שהוא

פסיק רישיה אף המדורה אסור לפתוח דלת
כנגדה ברוח שאינה מצויה שהרוח באה ומבערת

גיטין שם ודוק היטב.

 .3קללת

עצמו או קללת אחרים הם מעכבים

-המונעים התפילה  -מעבר יבק (שפתי

צדק ס״פ כ״א) ,והרמב״ם ז״ל בהלכות תשובה
(פ״ר ה״ג> כתב שאחד ממעכבי התשובה הוא

ואף ברוח מצויה יש להחמיר מצד גזירה ,ואף על

מקלל הרבים ע״ש.

פי שאין בה איסור  -ראוי לחוש בה לקללת חכם
כל שהוא נראה שהיא מדלקת" עכ״ל .ועיין

ג .יעקב

דכתיב קללת חנם לא תבא ,על שקלל

בספר גליוני הש״ם שם ודוק.

ולסיום

חי ל״ג שנים פחות מאביו משום

רחל ואמר עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה
דברינו ראיתי לנכון לתועלת המעיינים

חסרו לו משנותיו מנין יחי״ה ,שהוא ל״ג  -בעל

ה "י לקבוע כאן מחיבורי אמרי חיים
כת״י קצת מהרבה בחומר המקלל עצמו ובפרט

קללת תלמיד חכם רח״ל ,ועיין בחיבורי מנוחת
שלום ח "ט (סימן כ״ג> מה שהבאתי בזה,
ובחיבורי ברית יעקב (סימן ל״ס נתבאר היטב

ענין קללת חינם עיין שם וצרף לכאן.

הטורים ז״ל בראשית (מ״ז נ״ח).

ד .אל

תוסף .שנים במסורה .אל תוסף ראות

פני ,אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה
(דברים ג׳ ב״ס ,אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך.

כי בשביל שאמר לו נפרעה למשה] אל תוסף
ראות פני כי ביום ראותך פני תמות ,אמר לו ה׳

א .משלי
וכתם

(כ״וב׳>" :כצפור לנוד כדרור לעוף ,כן

[למשה] בעת מותו אל תוסף דבר אלי עוד בדבר

קללת חנם לא תבוא" ,ועיין בתרגום.

הזה  -בעל הטורים ז״ל שמות (י׳ כ״ה).

שם במצודת דוד" :כמו הציפור הפורח

ה .המקלל

מקינו להיות נודד להשיג מאכלו ,וכמו

חבירו והוא שותק ואינו משיב,
זוכה לקבל זכויתיו של המקלל,

הדרור הפורח מקינו לעוף בשמים הנה הם

דומיא דהמדבר לשון הרע על חבירו שמקבל

חוזרים לקנם ,כן קללת חנם חוזרת ובאה אל

זכויותיו ,וזו לשון ספר השל "ה הקדוש (שער

המקלל עצמו" ועיין רש״י סנהדרין (מ־ח רע״א):

האותיות ערך רצון אות ט״ס" :ועל בחינת תוספת

"תהא לוטא ולא לאטה נוח לך להיות מן

זכות ,שאמר דוד אשר חרפו שמעי בן גרא ,הניחו

המקוללים ולא מן המקללים ,לפי שסוף קללת

לו ויקלל כי אמר לו ה׳ אולי יראה ה׳ בעניי

חנם לשוב אל המקלל" וכן הוא בספר חסידים

והשיב ה׳ לי טובה תחת קללתו היום הזה ,וטובה

(סימן ע״ס ,ובאור החיים הקדוש במדבר (כ״ג ח׳),

פירוש טובותיו של שמעי שישוב לו לדוד תחת

ובחיבורי ברית יעקב שם.

קללתו שקלל" ,ושם פרשת עקב (תורה אורן הביא

ולפי

זה דקללת חינם לא תבא ושבה היא אל

שכבר כתב כן בספר ראשית חכמה (שער הענוה

פרק ה׳) עיין שם.

המקלל ,אם כן בגיטין (ל״ה א׳) ממה חשש
רבה בר רב הונא ומדוע הוצרכו להפוך כסאו,

ואיך אכן כן חלה עליו הקללה ולא איפרק
מחולשא ע״ש ,והרי צדקו דבריו דעבד ודיין כבי

והשי״ת

אבינו אל מלא רחמים מקור הברכות
יצילנו מכל קללה אנחנו וכל זרעינו וכל

בית ישראל ויאר פניו אתנו ויברכנו סלה אמן.
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בענין מהות ואופן פעולת הקללה רח״ל
ויקרא

(י״ט י״ס" :לא תקלל חרש ,ולפני עור לא

הזכירה פ״ב) ושם ח״ב (פ״ד ופכ״א) ובספרו זכור

תתן מכשול ,ויראת מאלהיך אני ה׳".

למרים (פ״ג) עיין שם באריכות.

ופירש

רש״י ז״ל" :לא תקלל חרש ,אין לי אלא

וטתכאר

חרש ,מנץ לרכות כל אדם תלמוד לומר

בדבריו ז״ל שכח הקללה רח״ל הוא
לסלק

הנהגת

מידת

ארך

אפים

בעמך לא תאור אם כן למה נאמר חרש .מה חרש

מהאדם ,ואז אותם עוונותיו שלו שעד עכשיו

מיוחד שהוא בחיים ,אף כל שהוא בחיים ,יצא

לא נענש עליהם ,עתה אחר הקללה וסילוק מידת

המת שאינו בחיים".

ארך אפים ימהרו להפרע ממנו רח״ל ,ועיין עוד

וראיתי

בזה בחיבורי ברית יעקב (סימן ל״ס וצרף לכאן.

לרבינו הגדול רבי חיים ן׳ עטר ז״ל
בספרו הקדוש אור החיים במדבר (כ״ג

סנהדרין (מ״ח

ב׳)" :אמר ליה [יואב לבניהו בן

ח׳) שכתב יסוד גדול בענין חלות הקללה

יהוידע] אימא ליה [לשלמה] תרתי לא

ופעולתה רח״ל ,וזו לשונו הטהורה" :ולעמוד

תעביד בהאי גברא [יואב עצמו] ,אי קטלית לי -

על כוונת הדברים ,יש להעיר בעיקר הדבר של

קבל לאטיה דלטיה אבוך [דוד] ,ואי לא שבקיה

האיש המקולל ,ממה נפשך אם הוא חייב כפי

דליהוי בלטותייה דלטיה אבוך ,ויאמר לו המלך

nM״n

הדין ,רעה הבאה עליו באמצעות הקללה ,לא

עשה כאשר דיבר ופגע בו וקברתו ,אמר רב יהודה

ינצל ממנה על כל פנים גם כי לא יקולל ,ואם כפי

אמר רב כל קללות שקילל דוד את יואב נתקיימו

משפט אלהים הוא לא עשה דבר שיתחייב עליו

בזרעו של דוד ,אל יכרת מבית יואב זב .ומצורע,

ביאת הרע ,קללתו תשוב על ראש המקלל וכו׳ כי

ומחזיק בפלך ,ונופל בחרב ,וחסר לחם .זב

לא יריע ה׳ לאדם חינם ח״ו.

מרחבעם דכתיב וכו׳ ,מצורע מעוזיהו דכתיב

אכן

וכו׳ ,מחזיק בפלך מאסא דכתיב וכו׳ ,נופל בחרב

עיקר הדבר הוא לפי שמירתו יתברך להאריך

אפו לעוברי רצונו ,בין לצדיק כשיחטא ,בין

לרשע הגם שירצה לחטוא ,ומרה זו היא אחת
משלש עשרה מדות רחמים שנאמרו למשה,
ונוהגת תמיד זולת בעת אשר יזעום ה׳ ,דכתיב כי

מיאשיהו דכתיב וכו׳ ,וחסר לחם מיכניה דכתיב
וכו׳ ,אמר רב יהודה אמר רב היינו דאמרי אינשי

תהא לוטא ולא תהא לאטה" ,ופירש רש״י ז״ל:
"תהא לוטא ולא לאטה ,נוח לך להיות מן
המקוללים ולא מן המקללים ,לפי שסוף קללת

רגע באפו ,אז מתגברים הדינים על הנתבע במשפט

חנם לשוב אל המקלל" ע״ש.

באותו זמן ולא תתנהג מדהזו של ארך אפים ,וכמו
כן כשיקלל אדם את חבירו תסובב הקללה

וזכרוני

שרבותינו המפרשים ע״ה הקשו דלכאורה

שעונותיו אשר ה׳ מאריך לו אפו עליהם ימהר

תמוה הדבר דמשמע שזרעו של דוד

ליפרע ממנו ,אבל אם אין לו עון לא תועיל קללת

שנענשו ,היה זה בסיבת קללת דוד וקבלת שלמה

המקלל כלום" עכל״ק ,וכיוצא בזה תראה לרבינו

הקללות (עיין בסוגיא) ,ומשמע דזולת זה לא היו

החפץ חיים ז״ל בספרו שמירת הלשון ח״א (שער

נענשים זרעו של דוד ,דהיינו האישים הנ״ל ,ותמוה
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שהרי היה להם עוץ פרטי שבסיבתו נענשו ,כמו המלך

דוד ,אף על גב דרובן נענשו מפני החטא ,כגון

עוזיה נצטרע על שחלק על הכהונה וביקש להקטיר

עוזיהו שגבה ליבו ליטול הכהונה ,ואסא נענש

הקטרת ,המלך אסא על שעשה אנגריא בתלמידי

מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים

חכמים כאומרם בסוטה (י׳ א׳> עיין שם.

ולמאי

וכן יאשיהו שלא נמלך בירמיה

דאסכרה ניהלן רבינו אור החיים ז״ל,

מכל מקום אי לאו קללתו של דוד ,אפשר שהיה

מתכפר להם בעונש קל ממנו" עכ״ל.

יובן הדבר היטב ,דאין הכי נמי היה להם

למלכים הנ״ל חטאים פרטיים ,אבל לולי קללת

ונוטים

דוד המלך שחלה עליהם ,אזי היתה נוהגת בהם

שחלה קללת דוד עליהם ונסתלקה מידת ארך
אפים ומיהרו להענישם ,והיינו דאמר רב דקללות

שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו ודוק.

ועכשיו

דברות קדשו ז״ל למה שכתבתי בס״ד

על פי דברות רבינו אור החיים ז״ל ודוק

מידת ארך אפים ,והיו ניצולים ומוגנים מן העונש

ועל ידי כך היו חוזרים בתשובה ,אבל עכשיו

(סוטה י׳ א׳),

(תענית כ״ב ב׳>,

היטב.

ובני

היקר רבי עמנואל נר״ו כתב :עוד יש לומר
דלעולם היו נענשים גם בלא הקללה

ובעונשים אחרים היו נענשים ,אמנם מה שנענשו

דוקא במה שקילל דוד המלך דהיינו זב ומצורע

ראיתי למהרש״א ז״ל בחידושי אגדות

ומחזיק בפלך וכו׳ ,עונש זה בא להם מפני קללת

שם שכה כתב" :נתקיימו בזרעו של

דוד ודוק.

סימץ כה.

בענין מצות תוכחה כשודאי לא יקבלו דבריו
ויקרא

(י״סי״ס" :לא תשנאאתאחיךבלבבך,הוכח

תוכיח את עמיתך ,ולא תשא עליו חטא".

וכתב

הרמב״ם ז״ל בחיבורו הגדול הלכות
דעות (פ״ו ה״ס" :הרואה חבירו שחטא,

ועל

סיום דברי הרמב״ם ז״ל כתוב בהגהות

מיימוניות (אותג׳) שם" :בפרק במה בהמה
ופרק שבועת הדיינין ואפילו אם ספק בידו אם

יקבלו דבריו צריך להוכיחו כדמשמע התם בבמה

או שהלך בדרך לא טובה ,מצוה להחזירו למוטב

בהמה .אמנם אם ודאי לו שלא יקבלו אז נראה

ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים,

דפטור כדאמרינן התם שאמרה מדת הדין לפני

שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך .המוכיח את

הקב״ה אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי משמע

חבירו בין בדברים שבינו לבינו בין בדברים

שאם היה גלוי להם לא היו נענשים .וכן משמע

שבינו לבין המקום צריך להוכיחו בינו לבין

בתוספתא בפרק חוקת הבתים ,וכן כתב ספר

עצמו ,וידבר לו בנחת ובלשון רכה ,ויודיעו

המצוות ,וכתב וטוב לו לשתוק דהנח להן

שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי

לישראל שיהו שוגגין וכו׳ .ורא״ם [ספר יראים

העולם הבא ,אם קיבל ממנו מוטב ,ואם לאו

ס״ם רכ״גן כתב דמעונש פטור אבל ממצות עשה

יוכיחנו פעם שניה ושלישית ,וכן תמיד חייב אדם

דהוכח תוכיח לא איפטד .אבל רבינו משה מקוצי

להוכיחו עד שיכהו החוטא ויאמר לו איני שומע,

כתב בההיא דהבא על יבמתו כשם שחייב לומר

וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה  -הוא

דבר הנשמע כך חייב שלא לומר דבר שאינו

נתפש בעון אלו כיון שאפשר לו למחות בהם".

נשמע שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאך ,ע״כ".
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ועיין בספר שדי חמד אסיפת דינים (מערכתה׳ סימן□׳

מאחיו הוצרך שמירה יתירה שלא יסור לבבו,

אות ו׳) ,והגהות תועפות ראם על ספר יראים שם.

והזהיר עליו הכתוב בפרשת שופטים ולא ירבה

וראיתי

בספר שדי חמד

(מערכת ט׳ סוף כלל י״ר

ד־׳ה ובספר) שהביא מחלוקת הרא״ם

בעל יראים ז״ל עם רבי משה מקוצי בעל סמ״ג
ז״ל ,וכתב דהגאון דראוונא בספר דרך המלך על

הרמב״ם כתב דסברת הרא״ם היא דאף שידוע
שהטעם של מצות תונחה הוא כדי שיחזירנו

לו נשים ,וכמה רבויי הנשים כדתנן בסנהדרין
(כ״א א•) לא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרה,

רבי יהודה אומר מרבה הוא לו ובלבד שלא יהיו

מסירות את לבו ,רבי שמעון אומר אפילו אחת

ומסירה את לבו לא ישאנה אם כן למה נאמר לא
ירבה לו נשים אפילו כאביגיל ,וכדרבי שמעון

קיימא לן" עכ״ל.

למוטב וכשידוע שלא יקבל דבריו בטל הטעם,
מכל מקום אין בידינו לנטות מדברי תורה חלילה

הרי

שהרא״ם ז״ל פסק כרבי שמעון דדרשינן

מחמת הטעם ,דלא דרשינן טעמא דקרא כאומרם

בבא מציעא (קט״ו א׳) ע״ש.

ורכינו

טעמא דקרא ,ולפי זה מעיקרא צ״ב דברי

הגאון דרך המלך ז״ל ,ולא ידעתי מדוע לא
הרגישו הנך תרי רברבי בהא וצ״ע.

השדי חמד ז״ל הוסיף שלפי דברי הגאון
דרך המלך ז״ל ,צריך לומר שרבינו משה

מקוצי הסמ״ג שחולק על הרא״ם ז״ל כנזכר

עכשיו

ראיתי בהגהות תועפות ראם על ספר

*יי""’™?יראים (מצות שט״ו אות א׳) שכתב שגם

בהגהות מיימון שם ,סובר דדרשינן טעמא דקרא,

שם מתבאר דפסק הרא״ם ז״ל כרבי שמעון

ולכן שכשידוע שלא יקבל חייב שלא לומר דבר

דדרשינן טעמא דקרא ע״ש ,אלא שהביא מדברי

שלא נשמע ,ויש לפקפק קצת בדברי הרב דרך

ספר יראים (מצות כ״ז ומצות קל״ס ששם פסק כרבי

המלך על פי מה שכתב השל״ה והובא בברכי יוסף

יהודה ולא כרבי שמעון ע״ש[ .ויש להתיישב עם

או״ח (סימן תר״ח אות ז׳)" עיק שם כל דבריו ז״ל.

דברי האחרונים ז״ל דלחומרא דרשינן טעמא

והנה

ספר דרך המלך אין לי לראות דברים
בשרשם ,אבל תמה אני על עצמי והרי

דקרא אם בזה תתיישב הסתירה בדברי היראים].

ולפי

הרא״ם ז״ל פסק כרבי שמעון דדרשינן טעמא

זה יש מקום לדברי הגאון דרך המלך ז״ל,

ויש לעיין בגוף דבריו אם הזכיר מדברי

דקרא ,וכמפורש לו בספרו ספר יראים השלם

בעל יראים במקומות הנ״ל ,ולא ידעתי מדוע

(סימן ש״פ>" :לא ירבה לו נשים .המלך הגדול

רבינו השדי חמד ז״ל שתק בזה ,ועיק.

ביטן בו.

בעכין אל תחלל את בתך להזנותה
ויקרא
ופירש

(י״ט כ״ט)" :אל תחלל את בתך להזנותה,

במקום אחר ולא בארצכם וכן הוא אומר וימנעו

ולא תזנה האח ומלאה הארץ זמה".

רביבים וגו׳".

רש״י ז״ל:

"אל תחלל

את בתך

והוא

מדרש רז״ל בספרא שם" :אל תחלל את

להזנותה ,במוסר בתו פנויה לביאה

בתך להזנותה ,יכול לא יתננה ללוי ולא

שלא לשם קידושין :ולא תזנה האח ,אם אתה

יתננה לישראל ,תלמוד לומר להזנותה ,לא

עושה  Pהאח מזנה את פירותיה לעשותן

אמרתי אלא חילול שהוא לשם זנות ,ואתה זה זה

הדר יעקב  -ו סופר ,יעקב חיים בן יצחק שלום עמוד מס (78הוז־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

הלכות קללות
(א)

אסור לקלל כל אחד מישראל ,ואע״ם שאיבו שומע הקללה ושלא

בפניו ,שנאמר "לא תקלל חרש" (ויקרא ים יד) ,ופירושו ,מי שאינו שומע

קללתך ,וכן פי׳ שם בתרגום "לא תלוט דלא

שמע" [משנה שבועות לה ,רמב״ם הל׳

סנהדרין פכ״רשו״עחו״ס סי׳ כז ,חינוך] ,ולשון ספרא "אין לי אלא חרש ,מנין לרבות
כל אדם ,ת״ל "בעמך לא תאור" (שמות כב כס ,א״ב למה נאמר חרש ,מה חרש
מיוחד שהוא בחיים ,יצא המת שאינו

בחיים !חינוך מצוהרלא!(י!>.

(ב) וז״ל הרמב״ם במצוה שיז בביאור איסור קללה(" :שהטעם שאמרו
לא תקלל חרש) ואולי יהיה בדעתינו כי בתכלית מה שנאסר לנו קללת
איש מישראל כשיהיה שומע אותו למה שישיגהו מן הצער והכאב,
אבל קללת החרש אחר שלא ישמע ולא יכאיב בו שלא יהיה בזה חטא,

ה) ועי׳ תוס׳ בסנהדרין סו :ד״ה מאי,
שלמדו מקלל חבירו או מאב ונשיא או
מאב וחרש ,וכן משמע בגמ׳ שם ,וילפי׳
התם אזהרה למקלל אביו מדיין ונשיא
וחרש ,וכן כתב רש״י במכות ח :ד״ה לוקה,
שילפי׳ מקלל חבירו בבמה הצד מדיין

ונשיא וחרש ,אך ברש״י על התורה הביא
דרשת התו״ב הנ״ל דיליף מבעמך לא תאור.
והדרשה שהביא הרמב״ם דילפי׳ לכל אדם
מלא תקלל חרש ,כן אי׳ בגט׳ שבועות לו.
ובתמורה ,וגם בחינוך כתב דילפי׳ מחרש
דכ״ש מי ששומע ,אמנם בסנהדרין לא

משמע כן ,אלא משמע שם דחרש היינו
דוקא אומללין שבהם הכתוב מדבר ,דמתוך
שהם שפלים הדהירה התורה מלצערם,
ודלא כספרא עיי״ש ,וכבר עמדו בענין
זה בנו״ב על הרמב״ם ועוד ,ועי׳ בתוס׳
שבועות שם שכתבו בביאור דברי הגט׳
בשבועות ,שמחרש ואביו אתי אלא שלא
חש להאריך ,וכן ברמב״ן בהשגותיו לסה״מ
כתב דבגמ׳ אצלנו ילפי׳ מבנין אב מנשיא

ודיין ,ועי׳ בנו״ב בשו״ע (0מ״ע ,ט״ז ,גאון,
חומים) מש״ב בזה ובס׳ המפתח ברמב״ם
שבמהדורת פרנקל.

הלכות שמירת הדיבור בעילום שם עמוד מס (30הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

קללות

לה

הנה הודיענו שהוא אסור והזהיר ממנו ,כי התורה לא הקפידה בענין

המקולל לבד ,אבל הקפידה ג״כ בענין המקלל לבד כשהזהיר שלא יניע
נפשו לנקימה ולא ירגיל לכעוס וכר ,ולשון ספרא וכר ,ובמכילתא ,לא

תקלל חרש ,דבר הכתוב באומללין שבאדם" ,עכ״ל .ועי׳ עוד בחינוך מה

שהאריך בטעם איסור הקללה ,וכן בדברי התומים מש״כ בזהיי?
(ג)

וכגמ׳ בתמורה גג ).איתא שקללה הוא איסור חמור ,ד״קמפיק שם

שמים לבטלה"" ,ומצער ליה לחבריה" ,ומשמע דבמקלל חברו עובר

על הוצאת שם לבטלה ,ובפניו עובר גם על איסור אונאת דברים כיון

שמצערו

(וכ׳־כ בס׳ מהרת המים מערכת ל־ אות סו ,ובשו״ע הרב הל׳ אננאת דברים סכ״זז).

ובאורח משפט ובברית יעקב כתבו שעובר גם על עשה ד״ואהבת לרעך

כמוך" ,ויש לדון אם עובר גם על לאו ד״לא תשנא את אחיך בלבבך"
שדורש רעתו בקללתו (לפי השיטות שהלאו של "לא תשנא" הוא גם

כשאינו רק בלב אלא מראהו בפיו) .וכיתום ואלמנה או זקן או ת״ח או
כהן יש איסורים נוספים ,וכן בכל הנכללים בכבוד אביו ואמו כאחיו
הגדול וכדו׳.
(ד)

ואם קלל דיין עובר בלאו נוסף ,שנאמר "אלהים לא תקלל״יי',

ולוקה שתיים

ו)

(חינוך סט ,רנזב״ם שטו ,ובהל׳ סנהדרין פכ״ו ,אמנם ביראים ובסמ״ג כללו לאו

בחינוך כתב בביאור לאו זה [מצוה

רלא] וז״ל "אע״ם שאין בנו כת לדעת באי

זה ענין תנוח הקללה כמקולל ואי זה כח
בדבור להביאה עליו ,ידענו דרך כלל מכל
בני העולם שחוששין לקללות ,בין ישראל
בין שאר האומות ,ויאמרו שקללת בני אדם,

גם קללת הדיוט תעשה רושם במקולל

ותדביק בו המארה והצער ,ואחר דעתנו דבר
זה מפי הבריות ,נאמר כי משרשי המצוה,
שמנענו השם מהזיק בפינו לזולתנו כמו

שמנענו מהזיק להם במעשה ,וכעין עניו זה

אמרו ז״ל ןמו״ק יח ].ברית כרותה לשפתיים,
כלומר שיש כח בדברי פי אדם וכו׳" ,עיי״ש
עוד בארוכה ,וכתומים כתב דטעם האיסור
במקלל חבירו הוא משום רוע לבב ושנאת
חבירו ,אבל לא משום שמביישו ,דהא בחרש
שאינו שומע ואינו מתבייש גם אסרה תורה,
וגם אין הטעם דהקללה עושה רושם וחל על
המקולל ,דקללת חינם לא תבא .ועי׳ בדברי
האגרו״ט המובאים בהערה .11

ז> עי׳ גמ׳ סנהדרין סו .דיש צד דילפי׳
קללת דיין מנשיא וחרש ,ובכנה״ג כתב

הלכות שמירת הדיבור בעילום שם עמוד מס (31הוז־פס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

לו

הלבות שמירת הדיבור

זה עם קללת כל אדם).

ובפרט מוזהר בזה שלא לקלל הדיין כאשר ירשיעהו

בדין ,ובסוף פרשת משפטים נכתב אלהים לא תקלל ,לומר ,שלא תקלל
השופט את המשפטים האלה ,אבל השופט אשר לא כדת ,אותו תקלל
[שע״ח ש־׳ג נזו].

(ה)

וכתב בחינוך שם ,שנכלל בזה לאו דברכת ה׳ ולכן הוציאו הכתוב

בלשון "אלהים" ,וענשו מבואר "ונוקב שם השם מות יומת" ,ולדעת
קצת המפרשים החיוב הוא רק אם פירש השם המיוחד (בן ד׳ אותיות),

וכל פרטיה ודיניה מבוארים בסנהדרין ,וכיום שאין לנו סמוכים ואינו
נסקל מרחיקין כל ישראל ממנו ומחרימין אותו ,וכל השומע ברכת ה׳ מפי

ישראל חייב לקרוע ,נאם אמר המקלל אלוקים ופי׳ שכונתו לדיינים ,כתב
בחשן האפוד שאינו לוקה].
()1

אמנם כתבו התומים [סכ״ז סק׳־בן והמנ״ח בדין קללת דיין דדוקא כדיין

סמוך עובר בלאו זה ,כיון דאלוקים כתיב בפרשה ,ולכן בזה״ז ליכא
איסור זה[ ,אמנם לשיטת הרמכ״ם בהל׳ סנהדרין שייך גם בזה״ז סמוך
 מנ״ח] ,וכן אם היה סמוך ונפסל כגון שנסתמא או שכח תלמודו אינועובר ,ויש חרלקין(ח>

[עי׳ בתומים שכתב דמשמעווז הפוסקים היא שאף בזה״ו עובר בלאו זה,

וכן בישועות יעקב כתב דמהוזינוך נראה דגם בזה״ז חייב ,ואינו מוכרת ,וכ׳־כ ביפה ללב שאף שאין

עכשיו מומתים ,כיון דשליזזותייהו דקמאי קא עבדי הרי הם כאלהיס ,ועי׳ בלבושן.

עוד איתא

בפ״ת מהבר״י דדוקא בדיין קבוע עובר בלאו זה ,אבל אם היה ריין לפי

דהרמב״ם לא הביא לימוד זה משום שלא

מנשה שכתבו דדבר זה תלוי במחלו׳ ר״י ור״ע

רצה להאריך ולומר דנפיק מבנין אב והביא

בסהדרין סו ,.דלר״ע דאלוקים קודש הקרא

פסוק מפורש ,א״נ דס״ל להרמב״ם שהבנין

אתא לאזהרת ברכת השם ,ואזהרה למקלל

אב הורה לנו שלא נאמר שלא תקלל חרש

דיין ילפי׳ מדכתיב לא תקלל ולא כתיב לא

היינו כפשוטו ,אלא ה״ה כל אדם ,וא״כ

תקל ,ולפי״ז אפי׳ באינו סמוך ומומחה עובר

מוטב דנוקים קרא לקללת דיין כפשוטו ,ועי׳

על לאו זה ,שמה שכתבה התורה בלשון

בם׳ המפתח.

אלוקים הוא משום שעיקר קרא אתא לברכת

ח)

ועי׳ בשמן רוקח ח"ב סי׳ כה ובאלפי

השם .וכמ״ד זה כז פסקי׳.

הלכות שמירת הדיבור בעילום שם עמוד מס (32הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

קללות

לז

שעה בזבל״א לא מיקרי דיין לענין זה ,וכן משמע ברמב״ם,ט> וברמב״ן
על התורה ובחינוך.
(ז)

ובראנ״ח (סי׳ קיא} הוסיף באיסור קללת דיין ,דה״ה למקלל ממונה על

הקהל ,והיינו לפי השיטות שאי״צ דיין סמוך,

(אמנם אף שהרבה פוסקים הביאו דין

זה בשם ראנ״ח ,אך בדברי הראנ״ח אינו מוחלט כן ,ולשון הראנ״זז שס הוא "קרוב לומר דקרוב דינו לדין

הדיין" ,וכבר העיר בוה בישועות ישראל ,גס האריך שם להוכיח מדברי הרמב״מ דלא כן) ,וברוח חיים

לר״ח פלאג׳י נסתפק אם דין זה הוא דוקא בשעה שעוסק בצרכי הקהל או
בכל זמן ומקום .ומהכנה״ג הביא דהיינו רק כשהם עוסקים בעניני הקהל,

אך במהרנא״ח במקום אחר משמע דה״ה בכל זמן ,ובס׳ אשרות הפסגה
כתב על המקלל ממונה מן הקהל דחייב מכת מרדות או נידוי.
(ח)

ואם קילל נשיא עובר בלאו נוסף ,שנאמר "ונשיא בעמך לא תאור",

ולוקה שלש [ויש חולקים ,וצ״ל ועובר על שלש ,עי׳ רמב״ן בהשגות
לסה״מ ובס׳ המפתח ,ועי׳ ביראים (בסמ״ג שכללו לאו זה עם קללת כל

אדם] ,וחיובו הוא במקלל מלך ,וכולל גם הנשיא בישראל והוא ראש

סנהדרי גדולה שנקרא נשיא ג״כ
סנהדרין פכ-ו ,עיי״ש בס׳ המפתח),

[חינוך עאן

וכן כתב

ברמב״סגמצוהשטזובהל־

"וזה השם רוצה לומר נשיא ישימהו הכתוב

על המלך אשר לו הממשלה ,אמר אשר נשיא יחטא ,וחכמים ישימוהו
במוחלט על ראש הישיבה של שבעים זקנים ,ובכל התלמוד והמשנה
יאמרו נשיאים ואבות בית דין ,ודע שזה הלאו כולל גם הנשיא עם
המלך ,כי ענין לאו זה שהוא מזהיר שלא לקלל כל מי שיש לו ממשלה
לצוות והוא במעלה העליונה בין שהיתה שלטונית או תוריית והוא ראש
הישיבה" /’,עכ״ל .ובספר חרדים

ט)

ובפנים במשפט כתב דאין ראיה מלשון

הרמב״ם לגבי דיין בזבל״א ,אך כן נראה

1א1ת יז1

הוסיף שבמקלל מלך יש לאו

מומהין שוינהו להדיוטות כמומחין ,מ״מ
סגי לן להוסיף דיינים קבועים.

בסברא ,דהא אלוקים כתיב בפרשה דהיינו

י)

מומחים ,ואפי׳ אי נימא דבזה״ז דליכא

בכלל ,וכן מלשון החינוך "על מי שהוא

ובמנ״ח למד מדבריו שאף נשיא שבט

הלכות שמירת הדיבור בעילום שם עמוד מס (33הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

לח

הלכות שמירת הדיבור

נוסף מדברי קבלה "גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל

עשיר" (קהלת י כ> שזהו אזהרה שלא לקלל מלך אפי׳

במחשבה (ספר עבד המלך

פר׳ קדושים).

(ט)

איתא במתני׳ !שבושת לה ,!.המקלל עצמו עובר בלא תעשה ,ובגמ׳ שם

1לו.ו

יליף לה רב ינאי מדכתיב "רק השמר לך ושמור נפשך מאד" נדברים

ד) ,וכדרבי אבין אמר רב אילעא ,דאמר כל מקום שנאמר השמד פן ואל
אינו אלא לא תעשה

(הסמ״ג באזהרה ריב הביא לאו וה ,וכן בסמ״ק ובמאמר השכל ,אבל

הרמב״ם לא מנאו ,וכן הרס״ג זהבה״ג זהחינזך לא הביאז לאז זה ,וברמב״ס בפכ״ו מהל׳ סנהדרין ה״ג
כתב ,המקלל עצמו לוקה כמו שמקלל אחרים ,שנאמר ה שמר לך וגו׳ ,וכתב הרשב״׳ן דלשיטת הרמב״ם
זה נכלל בקללת אחרים ,ועי׳ בגריפ״פ על הרס״ג ל״ת מז בביאור דברי הרמב״ס בארוכה ,וכתב שם עוד

שיש סוברים שאינו לוקה בזה שי״ש)(יא> .ובספר חרדים !אות מז! הוסיף שהוא מוזהר גם

ב״ונשמרתם מאד לנפשותיכם" ,והביא מספר הזהר (ח״ברסו) ,דכמה אלפים
ורבבות מלאכים רעים עונים אחר קללתו אמן כדי לקיימה ,לכן כל איש

יחרד ,וכ״כ בראשית חכמה שער הקדושה פי״ג מהזהר בפקודי ,שבהיכל
רביעי מהיכלות הקליפות יש כיתות שנקראים אוררי יום ,ואלו לוקחים
אותה הקללה שקילל לעצמו ומקיימים אותה ח״ו ,והוא מאותם השלשה

שגורמים רעה לעצמם ,ועל כיוצא בזה אמרו ז״ל (ברכות יט ).אל יפתח
אדם פיו לשטן.
(י)

ולכן אסור לאדם שיאמר ,כן יושיעהו השם כאשר הדבר הזה דבר

אמת ,והנה הוא כזב ,כי הנה קלל את עצמו בשם ,שמכלל הן אתה שומע

ראש שררה על ישראל בין ממשלת התורה
בין ממשלת מלכות" ובכלל ממשלת מלכות
נשיא שבט [מצוה עא] .וביפה ללב כתב
שנכלל באיסור זה גם ריש גלותא.

יא) ובאגרו״מ או״ח ח״ג סי׳ עח כתב
דחלוק ממקלל עצמו ממקלל חבירו .דמקלל

עצמו האיסור הוא משום שאפשר שתתקיים
קללתו ויוזק ,משא״ב מקלל חבירו דליכא
חשש בזה ,משום שודאי לא יחושו בשמים
לקללתו דעושה איסור בזה וקללת חינם

לא תבא ,אלא האיסור הוא שמבזה חבירו
בשם .ועי׳ בדברי החינוך והחומים המובאים
לעיל.
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לט

לאו !שע״תשסן .עו״כ בראשית חכמה בתוצ״ח אות יז ,שלא יאמר אדם אהא
בנידוי או בקללה אם אינו כך ,שהרי יהודה אמר וחטאתי לאבי כל הימים,
ואעפ״י שקיים נדרו ,היו עצמותע^גולגלין בארון ,כדאי׳ בב״ק צב.

(יא)

ואין חייב מלקות בכל הקללות אלא במקלל בשם או באחד מן

הכינויייםי’ב> ,ועובר גם על "את ה׳ אלוקיך תירא" שהוציא שם שמים

לבטלה[ ,והיינו בשם המיוחד ,ואם אינו בשם המיוחד אף שהוא מן
השמות שאינם נמחקים מסתפק המנ״ח בזה ,ובכינוי ודאי שאינו עובר

בזה] ,וחייב בכל לשון שמקלל בשם ול״ד
(יב)

בלה״ק!חינוךורמב״ם שם!.

עוד הזהירה תורה שלא לקלל אב או אם ,וענשו מבואר "ומקלל

אביו ואמו מות יומת" ,והוא מכלל הנסקלין ,וחייב אם קלל אחד מהם בין
בחייהם ובין במותם (רנוב״ם מצות שיח ,והל׳ ממרים פ״ה ,חינוך רס ,וכתב בס״ח אות תקעו
שהטעם שחייב אחר מיתה הוא משום שבקללתו גורס נזק לנשמה ,וכ״ב בתורת חיים ב״ק צ,].

ואין

חייב מיתה אלא כשמקללם בשם מן השמות המיוחדים [באורח משפט

כתב דלדברי הרמב״ם היינו כל ז׳ שמות] ,אבל המקלל בכינוי פטור
מסקילה ולוקה כמו שלוקה על קללת אדם כשר ,ואסור גם לבזות אביו"

ואמו ,שלא על הקללה הקפידה תורה אלא על הבזיון ,והמבזהו הרי הוא
בארור ,שנאמר ״ארור מקלה אביו ואמו״

ודברים בו 00

ויש לבי״ד להכות

העושה זה ולענוש כפי הראוי ולשון החינוך שם) ,ועו״כ שם שאף הממזר חייב
על קללתם ,אבל לא הבן מן השפחה ומן הנכרית ,וכן גר שהורתו שלא
בקדושה ,אמנם הגר אסור לקלל אביו הגוי מדרבנן.

(יג> כבר ביארנו שהמקלל בשם מן השמות כגון אלקים ובאלף דלת
וביוד הי וכיו״ב לוקה ,וה״ה באחד מן הכינויים [היינו שמות הנמחקים

יב)

ואם חזר בו תוכ״ד ,כתב במנ״וו מצוה

שם של הדיוט או דיין וקללו חייב ,וכ״כ

סט ,דאינו לוקה ,וכבר נסתפק בדבר במקו״א.

בחושן האפוד ,ובספר אלפי מנשה כתב גם

עזד אי' במנ״ח שם ,שנראה שאפי׳ לא הזכיר

שמקלל חברו חייב אף אם לא הזכיר שמו,

את השם של המקולל ,אלא שמע אחר מזכיר

רק ידוע לפי הענין שכונתו אליו.

הלכות שמירת הדיבור בעילום ש□ עמוד מס (35הודפס ע״ י תכנת אוצר החכמה (0

מ

הלכות שמירת הדיבור

 -מנ״ח] ,כמו באחד מי״ג מידות הרחמים כארך אפים ורב חסד ,וכמו

הגדול הגבור והנורא האדיר והחזק והאמיץ העזוז חנון וקנא וכיו״ב ,וכן
באחד מן השמות שקוראים בהם הגויים לקב״ה הרי הן בכלל הכינויין
[משנה שבועות לה .וגס׳ שס ,רמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״ו ה״ג(יג> ,וכ׳־כ במאירי סנהדרין סו .והביא כן

גם ממס׳ סופרים פ״ד דלוקה אף בכינוי[,

וה״ה כשמזכיר שם שמים בעקיפין ,כגון

שמזכירו במעשיו ופעולותיו ,שאומר מי שברא השמים והארץ או מי
שהשמים והארץ שלו (דאם אומר בשמים ובארץ פטור ,דאמרי׳ דכונתו

בשמים וכארץ עצמם ,כדאי׳ בגמ׳ שבועות שם) ,וכן האומר מי שפרע
מאנשי דור המבול ודור ההפלגה או מי שהטביע את המצרים בים סוף
וכיו״ב חייב

(כדמשמע בב״מ טס,):

וגם באומר יהי רצון ,מיקרי קללה בשם,

דכונתו ,יהי רצון מן שמיים (סזו־א סנהדרין סי׳ כ)(יי> .אמנם בראב״ד שם פליג
על הרמב״ם וס״ל שאין לוקה אלא בשם המיוחד(טי>.
אם קילל בלא שם ובלא כינוי אינו לוקה אבל יש בזה איסור

(יד)

דאורייתא

[טור ושו״ע שס ,ועיי״ש בב״ח ובש׳־ך]( .ובספר המצוות לרס״ג עס הערנת הגרי׳־פ בעשה

א׳ הביא שנחלקו הראשונים בדבר ,ודייק שם מדברי רש״י תמורה ד .ותוס׳ מו״ק יד :ומפיה׳־מ לרמב״ס

ועי׳ רמב״ם הל׳ שבועות פ״ב ה״ב

יג)
ובלח״מ שם ,שנראה מדבריהם שם לגבי

טו>

והיינו שם המיוחד בן ד׳ אותיות ,עי׳

מנ״ח מצוה סט ובאורח משפט בענין זה,

שבועה שצריך לומר דוקא במי שהוא

ובצפנת פענח תנינא דן אם שם אל״ף דל״ת

חנון ובמי שהוא רחום ,ואינו עובר ברחום

הוי שם המיוחד ,ועי׳ באו״ש בהל׳ ע״ז פ "ב

וחנון ,ונסתר מדברי הרמב״ם כאן ,ועי׳ בס׳

ה״ז שהאריך בעניני שמות ,ואם קלל בכינוי

המפתח.

כתב הישועות ישראל דאף לדעת הראב״ד
עובר על איסור אף שאינו לוקה .ועי׳ בביאור

וכתבו הפוסקים שצריך שיזכיר שם

מחלו׳ הראב״ד והרמב״ם בכס״מ ועוד

ממש ,ולא שיאמר השם ,כמו שנוהגים

אחרונים ,ובמנ״ח תמה על הרמב״ם איך חייב

כשנזהרים מלומר שם ה׳ ואומרים במקומו

מלקות על הכינויים הנמחקים ,וכן תמה קצת

מילת השם .ועי׳ באבקת רוכל סי׳ קעט

איך לוקה על שם שאינו מיוחד [חוץ מאל״ף

יד)

"בקללות

דל״ת ,ויו״ד ה״א] .ובדש״י בשבועות כא.

האמורות בתורה" ,מיקרי קללה בכינוי ,כיון

נראה כדעת הראב״ד ועי׳ ברש״ש שם ,וכ״ד

שהקללות בתורה הם בשם.

רבינו ירוחם ועוד.

שנראה

מדבריו,

דאם

מקלל
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מא

ריש פ״ג דמכות ומתשו׳ מהר״ס מינץ סי׳ צח ומדברי הרח״ג והחינוך דס״ל דאינו לוקה כלא שם וכינוי
?™"™אבל יש איסור בדבר ,וכ״כ בזזרדיס פכ״ר סו ,אבל מהשע״ת ש״ג מו-מו ומספר היראה אות ריח דייק

שאין איסור תורה בדבר ,וכן הביא ממאירי סנהדרין סה :והשאילתות פ׳ קורח שאילתא קלד שכתבו

הכי ,עו״כ שם שדוקא לדברי הרמב״ם יש איסור אף בלא שם ,אבל לדברי הראב״ד שאינו לוקה אלא
בשם המיוחד אין איסור אלא בשם או בכינוי ,ובמנ״ח תמה בדברי השו״ע מניין ילפי׳ לאיסור זה ,ובגנזי
חיים לר״ח פלאג׳י במערכת ת קוני תשובה סנ״ה כתב דלוקה אף בלא שם ,ודבריו תמוהים ,וכתב ביפה

ללב שאולי כתתו מכת מרדות ,וכן אי׳ בכנח־ג)

ושאר איסורים שיש במקלל ,באונאה,

וכן שעובר על עשה ד״ואהבת לרעך כמוך ,ודאי שייך גם בלא שם וכינוי

[ברית יעקב].
<ט )1כתב הרמב״ם !פכ״ו מהל׳ סנהדרין! "אע״פ שיש לו לדיין או לנשיא
למחול על כבודו ,אינו יכול למחול על קללתו ,וכן שאר העם אע״ם

שמחל המקולל מלקין את המקלל שכבר חטא ונתחייב" ויש שלמדו

מדברי הרמב״ם שאין מועיל מחילה רק אחר הקללה שכבר נתחייב

לשמים ,אבל אם נתן לו רשות מתחילה לקלל אין כאן עבירה כלל

1מנ־ח

מצוה מח ,ג ,וכ׳־כ באגרות משה בשם הנתיבות שלום ,אמנם כתב במנ״ח שיש כאן איסור של הוצאת

ש״שלבטלהכשמקללבשם,ועי׳בגריפ׳׳פעלהרס״גדףמה],

וכן כתב במנ״ח לגבי אביו

ואמו שאם נתנו לו רשות אינו עובר בלאו ,אך בשאלתות כתב שאין
האב יכול למחול על קללתו( ,שאילתא ס ,וכ׳־כ הריב״ש סי־ ו־כ בשם הראב״ד ,ועי׳ מנ״ח
מצוה ריב בשם הר״ן שכ״כ ,ועי׳ גם בסורי אבן מגילה כח .בענין זה),

ובריב״ש

ןסי׳ תפד!

כתב

שגם חבירו אינו יכול למחול לו שיאמר לו דברי חרופין וגידופין.

(טז)

אסור לקלל כל אדם .ואף המקלל קטן או שוטה לוקה

!רמב״ם שסב

וי״א דדוקא בקטן הנכלם לוקה ,אבל בקטן שאינו נכלם או בשוטה פטור
[דיש שגורסים ברמב״ס "קטן הנכלס" וכדאי׳ גבי בושת בב־ק פו ,:אבל אם מכלימין אותו ולא נכלם

פטורי“’* ,ולפי״ז גם מקלל שוטה פטור ,וכ״כ באורח משפט ,אך בס׳ משנת דר׳ אליעזר כתב בשי׳ הרמב״ס

טז) עי׳ בישועות ישראל ובקונטרס
תשובה מיראה שהקשו מה החידוש כלל

בקטן הא לא גרע מחרש ,ועוד מ״ש דוקא
נכלם הא לא גרע מחרש ,ועי׳ רש״י סנהדרין
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דהמקלל קטן ב! יומו חייב ,וה״ה בווקלל את שוטה שחייב ,וכ״ב בישועות ישראל ,ועי׳ מ״ב סי׳ שכם

ס״ד בבה״ל שהמקלל שוטה חייב ,ועי׳ בארוכה בענין זה בספר המפתח על הרמב־׳סן .והמקלל ישן

נמי חייבי”*

וטור זח״מ סי׳ כזוכס״משס].

ולגבי קללה בכתיבה נסתפקו האחרונים

אם יש איסור בדבר ,וצריך להחמיר בזהי’ח*.
(יז)

המקלל מת פטור

[רמב״ס שס ,וכן ברמ״א שם ,ובתו׳־כ יליף לה ממה חרש שהוא בחיים

וכו/ועי׳בב״יובסמ־עובט״זמה שהביאו מקור לזה],

חי ,ואח״ב הוברר שהיה מת פטור

סו .באומללין שבעמך שחרש נותן צרתו על
לבו ומיצר על שפלותו ,ולפי״ז דוקא מצטער
ולא מי שאינו נכלם ,אך קשה דא״כ מקלל
שלא בפניו יפטר ,וזה אינו ,וא״כ ה״ה קטן
שאין נכלם ,ומ״ש הב״י דיליף מבושת כדאי׳
בם׳ החובל דחייב דוקא באית ליה בושת,
תמוה רמקלל עצמו חייב אף שמותר לבייש

עצמו ,אלא מוכח שקללה חייב לא משום
שציערו ,וגם בספרי ילפי׳ דהמקלל לאחר
מיתה חייב אלמא אין הטעם משום דביישו
וצערו ,ועי ,בסנהדרין פ׳ הנחנקין דמקשינן
הכאה לקללה וכן ברמב״ם הל׳ ממרים,
וכיון שבקטן מוזהר על הכאתו ואפי׳ בן יומו
ה״ה שמוזהר אף על קללתו ,ועי׳ טור שגרס
המקלל קטן ישן ,ולפי״ז ליכא חילוק ,ואפי׳
בקטן בן יומו או שוטה גמור חייב .ולפי
הטעמים שאי׳ בחינוך באיסור קללה ,ה״ה
דבקטן בן יומו או בשוטה יש איסור ,כיון
דעלול להינזק מהקללה ,אך באגרו״מ כתב
שמקלל חברו איסורו משום שמבזהו ,ולכן
ס״ל שחייב דוקא בקטן הנכלם ,ואינו דומה
למקלל עצמו שאיסורו מטעם אחר.

יז> עי׳ ראש יוסף דאין הנוסחא דלא גרע
מחרש ,דהוא שונה מחרש ,דאף שאין החרש

וה״ה אם קלל חבירו וחשב שהוא

!תומים!,

וכן המקלל מי שנגמר דינו

שומע מ״מ רואה בעיניו ומכה הרמיזות
שעושה המקלל יודע שמקללו ויש לו קצת
צער ,משא״ב בישן ,וקטן דומה לחרש שיש
לו קצת צער ,ואי נילף מחרש למקלל אדם
שלא בפניו א״ש ,אך מלשון הטור נראה
שפטור ,מדקאמר כ״ש השומע שהוא מצטער,
שמשמע שבשעתדיקללה צריך שיצטער ,וכן
נראה מגירסת "את הקטן הנכלם" משמע
שיש בקללה בושה ,אמנם במקומות אחרים
בטור משמע שחייב אף שלא בפניו ,כדמוכח
מוה שצריך לימוד לפטור למקלל מת ,וכן

מהנוסח בטור ארור פלוני וכדומה ,ויש
צדדים לכאן ולכאן בדין זה.

יח> דיש שהוכיחו ,מדאמרי׳ בתמורה
דכיון דכתיב והפלא ה׳ את מכותיך מוכח
דחייב מלקות על קללה אף דהוי לאו שאין
בו מעשה ,וקשה דשמא איירי בקללה בכתב,
אלא מוכח שאין בכתיבה איסור ,ויש שדחו
דאם עיקר הלאו אין בו מעשה ,אז מיקרי
לאו שאין בו מעשה אף כשעשה מעשה ,עי׳
תומים סי׳ צו סק״ה ,אורח משפט סי׳ כו,
שו״ת תשובה מאהבה ח״ג סי׳ שעד ,שו״ת
חת״ס יו״ד סי׳ רכז ,מנ״ח מצוה סט אות ד,
הגרי״פ על הרס״ג ח׳׳ג מילואים סי׳ א.
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קללות
להריגה אף אם עשה תשובה פטור
מנזקלל אביו].

[עיי סנהדרין פה .דהנוקלל יוצא ליהרג פטור חוץ

וי״א דאפי׳ אם נידון להריגה בערכאות של עכו״ם פטורי’“‘

ופתחי תשובה שס בשם ספר בר״י,מנ״חן ,ונחלקו הפוסקים אם יש איסור לקלל מת או
לא (שד׳־ח ח״ו בכללי הפוסקים סי׳ סז אות טו ,ובערוך השולחן כתב דהמקלל מת איסור גדול יש בוה).

אמנם במקלל אביו ואמו אחר מיתה חייב

[משנה סנהדרין פה ,:ועי־ בס״ח שמבאר גבי

מקלל אביו ואמו דהמקלל מת מזיק לנשמתו ,וביפה ללב תמה לפי״ד ,למה מקלל סתם מת פסנרן.

(יח)

המקלל גוי פטור

[מסכת סופרים פ״ד לגירסת הגר״א שם ,אורח משפט ,וגס הרמב״ם

?«^3כתב "אחד מישראל" משמע דליכא איסור בגוי ,וכ״כ במנ״ח,

אלא שכתב במנ״ח דבכל

הפטורים אם קלל בשם עובר ב״את ה׳ אלוקיך תירא" שהוציא שם שמים

לבטלה ,ועי׳ בדכ״י חו״מ סי׳ כז סק״א דמצוה לקלל גוי משום "שם
רשעים ירקב" ,אך בספר יפה ללב חו״מ סי׳ כז אות ו כתב דמותר רק בגוי

רשע ורע מעללים ,אבל בסתם גוי אסור לקללו ,דכתיב ובחדרי משכבך
אל תקלל עשיר ,ואפי׳ גוי ,ועי׳ גם בדינא דחיי לאוין רט שכתב שמצוה
לקלל גוי משום שם רשעים וכו׳ דאינו עושה מעשה עמך ,ומסו״ד שם

נראה דהיינו דוקא בגוי רשע ולא במי שמקיים ז׳ מצוות ,ובשו״ת לב
אברהם הביא מהזהר שלא לקלל עכו״ם ,שמא יצא ממנו בן מעליא כמו

בתרח ,וכ״ז בעכו״ם שאין בו דין מורידין ולא מעלין ,משא״ב במינים

שאין מחשבין התועלת שאולי תצא מהם ,אך עי׳ תוס׳ ברכות שאף
במורידין היינו דוקא בידי ארם ולא בידי שמים].
(יט)

גם המקלל עיר מישראל או את כל ישראל חייב מלקות

[מנ״ח רלא אן.

ואף הנביאים שהוצרכו לקלל את ישראל כללו ברכה בתוך הקללה כראי׳

יט)

בגמ׳ פ׳ הנחנקין אמרי׳ דהמקלל מי

מי שנגמר דינו מחמת עבירה דאין מחללין

שנגמר דינו למיתה פטור ,דדרשי׳ בעמך

עליו השבת לחיי שעה פטור כשקללו ,אבל

 -במקויים שבעמך ,והברכ״י כתב דה״ה

מי שנגמר דינו למיתה עפ״י עכו״ם פשוט

למקלל מי שנגמר דינו למיתה בבי״ד של

שמחללין עליו את השבת ומצווין להחיותו

עכו״ם ,ותמה עליו בישועות ישראל .דדוקא

לחיי שעה ,וודאי שחייב על קללתו.
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מד

הלכות שמירת הדיבור

בתענית כ[ ..ובי״ח קללות שקילל ישעיהו הנביא ,כתב רש״י בחגיגה

יד .שהתנבא עליהם י״ח פורענויות ,והם כמו התוכחות שבתורה שהם
לטובתינו ולתועלתינו להזהירנו שנירא מהם ולא נחטא ואז לא יבואו

עלינו ,וראה מה קרה לבלעם הרשע על מה שחשב לקלל את ישראל,
ובילקוט ראובני כתב בשם מדרש הנעלם ,על הכתוב בתוכחות השניות

"יעלם ה׳ עליך" ,שהוא מלשון העלמה ,שיהיו מכוסין ולא יבואו עלינו
 -אורח מישרים] ,וכתב הרמב״ם בהל׳ תשובה שהמקלל הרבים אין לו

תשובה גמורה ,שאין לו ממי לשאול כפרה.

(כ)

אמר רב יהודה אמר רב ,קללת חכם אפי׳ בחינם היא באה ,וא״ר

אבהו ,קללת חכם אפי׳ על תנאי היא באה

ומכות יא,ן.

ולכן יזהר החכם

לשמור פיו ולשונו ,שלא ימהר להוציא קללה מפיו ,ואפי׳ בלא שם

וכינוי ,וכל ארם צריך ליזהר שלא יביא החכם לידי כך שיקללהו ,ויזהר
החכם שלא יוציא דבר קללה אפי׳ בלישנא דמשתמע לתרי אפי (כדאי׳
בב״ק פ ,.דרב ארא בר אהבה אמר "חובה תקברינהו לכנה" ,ופי׳ שנו ר״זז ,שאמר בתמיה ,וכי דרכה
לגדל בניה ,והוי כשגגה הינצאת לפני השליט ,וכוליה שניה דרב אדא בר אהבה לא אקיים זרעא לרב

הונא מחובה) ,גם יזהר החכם שלא לקלל

עצמו (ב״מ פה .שר ,טרפנן כשחיה נשבע היה

רגיל לומר אקפח את בני ונתקיימה קללתו ,ואף שלא לחינם נשבע וקילל ,דפשי־ דר־ טרפו! לא עבר
איסור)( ,אורח מישרים!.

(כא) ואמר רב יצחק ,לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך ,שהרי
אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה ןב״ק צג,ן .ולכן כל אדם יזהר שלא
לקלל לאחרים ,שיתן את הדין גם על האיסור שעבר וגם שגרם שאחר

יענש על ידו ,ויזהרו גם שלא לקלל מן השפה ולחוץ אף שאין כונתם
לכך ,וכמו נשים רגזניות שמקללות ילדיהן מתוך כעסן אף שאין רוצות
בדעתן אפי׳ באצבע קטנה
ואפי׳ מקללת

ופלא יועץ ועי׳ ס״ח אות תפן.

וכן יזהר מקללת אחרים

גוי( ,עי׳ גיטין לה .באדם שקילל את האלמנה ונתקיימה קללתו ,וכן האשה שקיללה

לרבה בר רב הונא ונתקיימה קללתה ,וכדומה לזה בב״ב קנג .באשה שקיללה לרבא) .וביותר יזהר

האדם שלא להלל את אשתו .שחייב לכבדה יותר מגופו ,וזילותא דאשה

הלכות שמירת הדיבור בעילום ש□ עמוד מס (40הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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מה

קשה מדגברא ,וענשו גדול יותר ממקלל חברו כדאי׳ בשו״ע אה״ע סי׳

קנד גבי הכאה
"(5ב)

[יפה ללה.

ומי שנתקלל ואפי׳ מהדיוט .יחוש לקללה .ויעשה בעצמו דבר

קל .כדי שלא תתקיים הקללה בדבר חמור יותר (כן איתא שם בגיטין
וב״ב .ואף ששם עשו כן ולא הועיל ,מ״מ משמע שם שכן ראוי לעשות

שפעמים מועיל) .אמנם אם נתקלל מהדיוט בחינם לא יחוש לכך .דקללת

חינם לא תכא

המקלל

ומשלי פכ״ז פ׳ב ,ממת יא.!.

וכן איתא .שקללת חינם חוזרת על

[סנהדרין מח :שכל הקללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד ,ושם מט .ברש״י

ד״ה תהא ,כתב "נוח לך להיות מן המקוללין ולא מן המקללין ,לפי שסוף קללת מינם לבא אל המקלל",

5וכ״כ בס״ח אות עו ,וכ״כ בפלא יועץ שהמקלל אחד מישראל מתקיים בו "ומקללך אאור״ן ,ודיקא
שנאמרה חינם ממש ,ללא שנעשה שום עול למקלל ,כדמשמע שם

במכות ,דמה שהיו מתפללין הגולין לערי מקלט על הכה״ג שימות אינו

חינם דהיה לו לבקש רחמים על דורו שלא יקרה כן.

אמירת ארור הוי לשון

(כג)
ביאר דהיינו כשאומר ארור הוא לה׳ או לכינוי ,וכן נראה ברש״י שם
קללה ןגמ׳ שבועות שם וברמב״ם ושו״ע שם],

ובסמ״ע

שצריך לומר לה׳ .אך בכנה״ג הביא משו״ת מהר״ם מינץ דאפי׳ בלא

שם .אם הקללה באה מכלל הדברים כגון שאמר אל יהי פלוני ברוך לה׳

אינו לוקה אבל אסור’כ>

וטור ושו״ע שם ,ועי׳ בע״כ ובמנ״ח!.

הקללה תלויה בכונה

שאם אמר לשון המשתמע לקללה וכוונתו לברכה מותר ,כדמצינו במו״ק

ט ,:וכן מותר לאחל לפלוני דבר שיש בו ב׳ צדדים ,דהיינו ,שאמירתו
יכולה להיות גם ברכה וגם קללה [הגר״ח קנייבסקי במכתב בספר ל״כן .אם אומר

לוקה

המנ״זז .ומה שכתבו בטור ובשו״ע שיש

משום דמכלל לאו אי אתה שומע הן

איסור בזה ,אין זה מבואר ברמב״ם,

כדביארו כפוסקים ,דהדבר שנוי במחלו׳

ועיי״ש בהוכחת בדק הבית ,ובברית יעקב
כתב שודאי שעובר על איסור אונאה ועל

כמ״ד דפטר ,ול״א מכלל לאו אתה שומע

עשה דואהבת לרעך כמוך ,ולגבי איסור

הן ,ועי׳ בתומים מה שהקשה בזה ובתי׳

קללה נסתפק בזה.

כ)

ואע״ג

שהזכיר

שם

אינו

בשבועות לה ,והרמב״ם והשו״ע פוסקים
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הלכות שמירת הדיבור

הלואי שתכא לפלוני רעה יתכן דהוי קללה ,אך אם אמר אני בטוח שתבא
לפלוני רעה אולי אינה קללה

והגרח־ק שם].

עו״כ שם דאין שיעור לגורל

הקללה ,ואפי׳ מקללו בדבר קל ,כגון ,שיאבד שוה פרוטה ,אסור.
(כד)

איתא בגמ׳

!שבועות לו.ן,

שכשלומד מקרא או משנה עם אחרים,

ואומר בדרך למודו לשונות של קללה ,ישנה ויהפוך דבריו כנגד אחרים,
כגון ,כשאומר יכך ה׳ או יבכה אלוקים יאמר במקום יכהו וכן יכהם ,שלא

ישמע כמקלל תכירו[ ,וכאורח משרים כתב ,שנראה שה״ה כשלומד

לעצמו שלא יאמר לשון קללה על עצמו אלא יכנה ,עו״ב דאפשר שאין
קפידא בין לעצמו ובין לאחר אלא בקללה כשם או בכינוי ,ובכה״ג איירי
בשבועות שם] ויש ליזהר בזה ,ודוקא קרא שמביא לדרשה בעלמא ,אבל
כשקורא אותו בקריאתו אין הופכים ,וכ״ש בקריאה שהיא מחובת קריאה

בצבור ,ופשוט

ןריטב־א שם ,וכן נוהגים ,וכ״כ הגרח־ק שם במה אומרים "אס אשכחך ירושלים

וכו׳" דאינו אלא אומר מה שדוד אמרן .הקורא פסוק שיש בו קללות לא יאמר באותה

שעה אמן על ברכה ששומע
אור ברכות רפ״חן .עוד כתב בס״ח ואות תרלחן שצריך אדם לכנות ,שאם ראובן
יספר לשמעון ,אמרתי לאותו נכרי כך וכך ,חרפתיו בארור וקללתיו ,לא
יאמר לחכירו באותו לשון עצמו ,שלא יאמר לשום אדם מישראל אמרתי
;מקור החסד (הערות על ס״ח) סי־ תם אות ד׳ בשם מאורי

לו ארור אתה .וכשאומר דבר צרה שבאה עליו או על אחרים יאמר לא
עליכם

ועלינו [עי׳ סנהדרין קד.|:

(כה)

ולכן צריך כל אדם ליזהר שלא יאמר לשון קללה על עצמו ולא על

אחרים ,ואף כשאומר בלשון אילו היה כך וכך ,דברית כרותה לשפתיים,
כדאמר רבי יוחנן "מנין שברית כרותה לשפתיים ,שנאמר ויאמר אברהם

אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה
ונשובה עליכם ,ואיסתיעא מילתא דהדור תרוייהו" [ומוכח מזה דה״ה

להיפך ,שאם אומר שיבא דבר טוב על עצמו או על אחרים שהוא גם
מועיל] ,ובפרט באדם גדול שצריך מאד ליזהר בכך ,וכדאמרי׳ "כשגגה
היוצא מלפני השליט" דלדבריו יש יותר השפעה 1עי׳ מו״ק יח .שפנחס אמר

הלכות שמירת הדיבור בעילום שם עמוד מס (42הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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לשמואל ,אילו היית אבל האם היית הגלגל כ״כ כאבילותך ,והוי כשגגה שיוצא מלפני השליט ,וקרה
בו בשמואל אבילות ,דברית כרותה לשפתיים ,ועי׳ גם כתובות כג .ושם סב :ובב״ם סח .בעוד מעשים
שנתקיימו קללות שנאמרו בדרך כוו ,דהוי כשגגה היוצא מלפני השליט ,ובראשית חכמה שער הקרושה

פי״ג נט הביא גם מאיכ״ר ה,ז וקה־׳ר י ו וירושלמי שבת ספי״ד ורפט״ו וסוף סוטה ,וציין שם לנהר פ׳
וישלח בענין מיתת רחל ,שיעקב אבינו ע״ה גרס למיתת רוול ,שקיללה שלא בכונהן.

בחיי חכם כגון ת״ח

כשימות !פסקי תוט׳ מגילה אות קדן.

אין לומר

וכן לא יאמר לחולה או

לאבל שב דמשמע שב באבילות שלך שב בחולי שלך

!גמ׳מחק כו ,:שו״ע יחד

סי' שעו ס״ב|.
(כ)1

ואיתא בגמ׳

!ברכות ים .ם .כתובות ח:ן

דארשב״ל וכן תנא משמיה דרבי

יוסי לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן וכו׳( ,ובאורח מישרים הביא דמדברי
"".הבאה״ט יו״ד סי׳ שעו ס״ק א נראה ,דדוקא כשמידת הדין מתוחה אז יש

לחוש לכך ,דומיא דכתובות וברכות יט .דאיירי בבית האבל ,ובברכות ס.
איירי במרחץ דהוי מקום סכנה ,אבל בלא״ה אין לחוש לכך ,אבל במג״א

או״ח סי׳ רלט ס״ק ז חולק עליו) .ולכן אמר אביי שלא יאמר אדם האבל,
הרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מני אלף ,או לא נפרעת ממני
כפי

מעשי |ש״ג דף יא :בדפי הרי״ף אות ג ,וכן ברמ״א יחד סי׳ שעו ם־׳ב!.

וידוי שכ׳׳מ קודם השינה

:מג״א אחח סי׳ רלס ס״ק זן.

וכן לא יאמר אדם

וכן לא יאמר אדם חטאתי

עד שאני מחוייב כליה !ספר חסידים תפן .אבל פשוט דמותר להתפלל שלא
יקרה לו דבר רע !מהרש״א ברכות ס .!.אמנם איתא בשו״ע דכיון דחייב אדם
בכבוד אביו אחר מותו ,לכן כשמזכיר שמועה בשמו יאמר "הריני כפרת

משכבו" ,ואין חשש כזה ,וכבר דנו בזה באחרונים בארוכה.

(כז)

מי ששמע קללה ,יהפוך הקללה לברכה ,ויאמר ,לא כן יהא אלא

גם ברוך

יהיה !פלא יועץ!.

ועי׳ תוס׳ בסנהדרין <נ ).1שכתבו דאין קללה במקום

ברכה ,ולכן אם קיללוהו ילך ויתברך .ולא יענה למקלליו וחורפיו דבר,
אלא יהיה מן הנעלבים [ארחוח חיים להרא״ש אות כבן ,וכמו שמתפללים בתפילת

אלוקי נצור "ולמקללי נפשי תדום .ולא ירים יד על חבירו אפי׳ אם מקלל
לאביו ואמו בפניו

!ארחות חיים להרא־׳ש אות פבו.

ומצינו נוסח התרת קללות
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שתיקן הרש״ש ,והובא בספר עבודת הקודש לחיד״א צפורן שמיר אות
יב .ומועיל למקולל .וכן המקלל כשחוזר בתשובה יאמר זה .וצריך לחנך
בניו ולהקפיד עליהם שלא יקללו כלל ,ואף להכותם על כך ולא לרחם
עליהם ,כדכתב הגר״א באגרתו ,כי בקלקול הבנים יענשו ההודים מאד.
מקלל רשע

(□זז)

מותר לקלל רשע ,דכתיב "בעמך לא תאור" ודרשינן בעושה

מעשה עמך”"1

(ב״ק צד ,:ב״נו נוח :וסב ,.ב״ב ד ,.סנהדרין פה .עיי״ש ברש״י שכתב דכיון שעבר

עבירה שחייבין עליה [זיתה אינו נקרא עושה מעשה עמך] ,ואף נשיא ודיין רשעים מותר
לקלל ןמנ״חנוצוה עאן .וכתב במנ״ח (מצות רלא אות !> ,דאף דפטור אבל אסור

מדרבנן’כנ) וכן נראה במהרש״א בסוטה ,וגם אם מקלל בשם הוי אף

כא) וברמב״ם השמיט בה: ,מלכים דין זה,
וכבר תמה כן הרדב״ז ,ובכנה״ג כתב דסמך
על מה שהזכיר דין זה בהל׳ ממרים ,ועי׳ עוד

בס׳ המפתח .עוד אי׳ בס׳ בית אב ח״ה סי׳
רעט שדן אם מותר לקלל מי שפסול לבא
בקהל כיון שאינו בכלל עמך.

ככ> עי׳ במנ״ח שם שתמה איך אלישע
קלל את הילרים בשם ה׳ [במלכים ב פ״ב
כדן ,דאפי׳ אם היו רשעים ,מ״מ עובר על
עשה דהוצאת ש״ש לבטלה ,ובפרט למ״ד
בש״ס שהם לא היו רשעים ,אלא שנתעברה

אמם ביוהכ״פ ,ואף אם היו מקטני אמנה
מ״מ לא היו אפיקורסים ,ולדחוק ולומר
שמותר לקלל המצערו שלא הובא דין זה
ברמב״ם ולא בש״ם אין נראה דין זה ,וצ״ע.
ובמהרש״א בסוטה שם כתב שלא קללם בפה
אלא בראיה ,ומוכח מדבריו דס״ל כמנ״ח
שאסור לקלל רשע ואף שפטור ,ועי׳ חזו״א

שהוכיח מן הגמ׳ כמוש״כ שכיון שביזו
הנביא נתחייבו נידוי ומותר לקללם .ובס׳
מנחם משיב כתב ליישב על קו׳ המנ״ח,
דכיון דהדין במי שנגמר דינו למיתה שפטור
אם קללו ,לכן אלישע קיללם ,דאי׳ בסוטה מו
שהוא נתן עיניו בהם למיתה ,והוי כנגמר דינו
שפטור ,וא״ת דדין זה הוא רק בנגמר דינו
בבי״ד דהוי גברא קטילא ,משא״ב בהורג
ברשות כמלך שחייב על קללתו כיון דיכול
לחזור בו ,וה״ה לנביא ,י״ל ששיער אלישע
בדעתו שהם ראויים לעונש מיתה ובודאי
לא יחזור בו ,א׳׳נ י״ל לפי הדעות הסוברות
שאין חייב המקלל אלא דוקא בנוכח בפניו,
כקללות התורה יכך ה׳ וכדו׳ ,אבל אם זה
דרך בקשה שמתפלל שפלוני יהיה מקולל
אין כאן איסור אפי׳ בשם ,ולפי״ז י״ל דה״ה
הכא ,וכדאי׳ במגילה כז דאלישע רחמי הוא
דעביד ,והיה דרך בקשה ותפילה ולא דרך
גזירה ,וממילא לא עבר בזה על איסור.
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קללות

■""למוציא שם שמים לבטלה ,אמנם בפוסקים הוכיחו דלא כדכריו ומותר

לקלל רשע(־ג) .ובמקלל עצמו נחלקו אם יש איסור כשהוא רשע

!דהמנ״ח

כתב דגם ברשע חייב משוס דוה לא ילפי׳ מן מבעמך ,וכן הסברא נותנת דהזהירה התורה ושמור נפשך
מאד גם בהם ,אך הסמ״ג כתב דגם במקלל עצמו האיסור היינו דוקא בכשר ,ואף שוהו לאו בפ״ע

לדעתו].

(כס)

וכתב הפ״ת (יחד סי■ רם סקמ״ו בשם הפנ׳י בב־ק צד) דאינו נקרא אינו עושה

מעשה עמך אלא בשונה באולתו ולא בפעם א׳ ,ובאורח משפט כתב
דבעלי מריבה ומחלוקת נקראים אינו עושה מעשה עמך ומותר לקללם,
ועי׳ לקמן בהל׳ אונאת דברים והלבנת פנים שהבאנו בארוכה מתי נקרא

אינו עושה מעשה עמך .עוד אי׳ בחוסן יוסף !קידושין אות רצון ,שמי שהוא
בעצמו רשע ,אין לו היתר לקלל רשע כמותו ,דהוא קרוי עמך.
(ל)

ואיתא בב״מ

<מח,):

שמותר לקלל את מי שאינו עומד בדבורו ,כמו

החוזר בו מן המקח במקום האסור ,דאוררין אותו בבי״ד ,ואומרים מי

שפרע מאנשי דוד המבול וכו׳ הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורו

!רמב״ס

פ״ז מהל■ מכירה ה״א נה״ב ,ושו״ע סי׳ רד ס״ד ,דפסקן כרבא בב׳־מ מח :דמילט ליימינן ליה] ,וכתבו
שם בתום׳ שאינו מיקרי אינו עושה מעשה עמך לענין שיהא מותר לקללו
בחינם ,אלא לקללו על המקח הזה במי שפרע ,נובס׳ קב זהב ח״א ס״ב

כתב דמדברי השיטמ״ק נראה שהם חולקים על תוס׳ וס״ל שמותר לקללו

כג) עי׳ בהגהות על המנ״ח שע״י מכון
ירושלים ,שהביא מהגהות מנחת יצחק על
המנ״ח באות י שהעיר על דבריו מתהילים

דרבא אמר דמילט לייטינן ליה כיון דאינו
עושה מעשה עמך ,וכן הוכיח בגליוני אבי
עזרי על המנ״ח ,וכ״כ בשער משפט ובמ״ב

לה שדוד קילל הרשעים ,ולכן כתב דבלא

סי׳ שכט בבה״ל ד״ה אלא ובחזו״א סנהדרין
סי׳ כ שמותר לקלל רשע ,ועי׳ גם בזוה״ק

עשה תשובה נזותר לקללו ,וכ״כ בגריפ״ם
על הרס״ג עשה א ובהגהותיו למנ״ח ,וכן
מוכח מהשע״ת ש״ג אות מו שמותר לקלל
רשע ,ובתועפות ראם על היראים סי׳ קעד נמי

המובא בגליון הש״ס בברכות י" אך יש
שהוכיחו מדברי הדינא דחיי שכתב דמצוה
לקלל גוי משום דכתיב ושם רשעים ירקב,

הוכיח מגט׳ ב״מ מח :דמשמע שם שמותר.

דמשמע דבישראל אפי׳ רשע אסור לקללו.
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בחינם] ,ומזה נלמד שה״ה בכל מקום שעשה דבר שלא כהוגן שמותר
לקללו על אותו דבר !שער משפטן.
(לא)

עוד מצינו בכ״מגעה ,):המלוה את חבירו שלא בעדים וכר ,ר״ל אמר

גורם רעה לעצמו שנאמר [תהילים לא ,יטן "תאלמנה שפתי שקר הדוברות

על צדיק עתק" ,ופירש״י שם ,שכשתובעו וזה כופר הכל מקללין אותו

ואומרים שהוא דובר על צדיק עתק ,ומייתי שם בגמ׳ דרבינא לא רצה
להלוות שלא בעדים לרב אשי מהאי טעמא ,ומשמע שם שמותר לקלל

בזה מן הדין מהטעם הנ״ל ,וכ״ב

בח״ח1הלכ־לה״רכללג׳במ״זזין

כתב דהקללה

היא כדין ,דאל״ב לא היה לרבינא לחוש לזה כלל דקללת חינם לא תבוא,

ועוד דאטו ברשיעי עסקינן ,אלא הטעם דמותר דכיון דכף חוב מכריע
יותר אין חיוב לדונו לכף זכות ,ובזמנם לא היה מצוי כלל שאחד ילוה
את חברו בלא עדים.
(לב) וכתב החזו״א וסנהדרין סי כ אות ין ,דאם אדם עובר עבירה במזיד שמותר
לנדותו ע״ז מותר גם לקללו כדמוכח בגט׳ !מו״קטז .ומגילה ה :דרב קלל לההוא גברא
דשדי כיתנא בפוריא ,ועי• ב״ב קנו :שר״א קילל בני רוכל ,תקברם אמם ,כיון שהיו מקיימים קוצים בכרם,

וכן מוכח בברכות נו .מרבא ,1ונראה דמותר אף לקללו בשם כדאמר רבא שם יהא

רעותא ור״ל מן שמיא ,וכן איתא במלכים ב׳ ב׳ כד באלישע שקילל בשם
ה׳ ,כיון שהנערים נתחייבו נידוי על ביזוי הנביא ,ונראה דקללה זו לא
תזיק אלא אם לא שב ונכנע ,אבל אם שב מתירין לו כמו הנידוי עצמו ,וכן

משמע בברכות שם .עו״ב שם דנראה דבל מה שמצינו בגט׳ שאמוראים
קללו היה הדבר חובה להיות כבוד התורה קבועה בלבבות ושלא יתרגלו
בביזוי כבוד החכמים ,וזהו הטעם דמנדין על כבוד הרב כדאי׳ בכמה

מקומות בגט׳

[מחק שם ,ובתענית ד .ובנדרים נ ,:וכן מצית בשמנאל בב״ק צם :נמנחנת סח :שר״ע

קלל לריב׳־נ ונתקיים ,ובשבת קח .קללת רב ,ובב״ב כב .עיי״ש דבכל המקומות קללו משום ציעור וביזוי

ת־חן.

ועי׳ בס׳ מערכי לב ח״א שנסתפק במי שנידוהו ובא אדם וקללו אם

חייב או שאינו נקרא עושה מעשה עמך.
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(לג)

נא

ועי׳ באורח מישרים שכתב דהא דמותו־ לקלל מי שאינו עושה

מעשה עמך ,כגון ,הבא על הערוה או גזל או לוה רבית במזיד כדאי׳ כב״מ
(דף ס□ ,ועי׳ גס׳ סנהדרין לז :שר״ש בן שטח קילל בכיווי רוצח ונתקיימה קללתו)(כי>,

היינו דוקא

כ״ז שלא עשה תשובה ,אבל בעשה תשובה אסור לקללו (סנהדרין פה ,).ואפי׳
^--ז^א על הערוה והוליד ממנה ממזר שהוא מעוות שאינו יכול לתקון ,אם

»,עשה תשובה אסור לקללו ,וכמו שמצינו ביבמות שממזר חייב על מכת
אביו כשעשה תשובה ,וכן הדין גם במקום שישנם דברים המעכבים את

התשובה או שאינו מתכפר לו אלא ביסורים ומיתה ,מ״מ תיכף כשמתחרט
וגמר בדעתו שלא ישוב לכסלה ולתקן מה שאפשר ,מיקרי בעל תשובה
ואסור לקללו ,אף שלא גמר תשובתו ולא נתכפר לו עדיין ,דמיקרי עושה

ועיי״ש שנסתפק בעובר על איסור

חולין פד ,:מנחות נג ).אכן בעיקר הקללות

דרבנן אם מותר לקללו ,וכתב דמדכתבו
התום׳ שאם עובר על שארית ישראל לא
יעשו עולה שהוא מדברי קבלה ,אינו מיקרי

האלו והדומה להן ,נראה ,דכיון שיש הרבה
דברים שמנדים עליהם כדאי׳ בברכות ויו״ד
סי׳ שלד ,ונידוי ושמתא חד מילתא הוא

אינו עושה מעשה עמך להתיר לקללו ,אלא
על המקח ההוא במי שפרע ,כ״ש שבאיסור
דרבנן אסור לקלל ,ובחושן אהרן גם הוכיח
כן מדברי התוס׳ ,אמנם כתב באו״מ דהיינו
דוקא בשם או בכינוי כמו מי שפרע דהוי כינוי,

(עיי״ש ראיותיו) ,א״כ הקללות ההם היו
קלים משמתא או שוים לו שהיו יכולים

כד>

אבל בלא שם וכינוי מותר לקלל כשעבר על
איסור דרבנן כדאי׳ במו״ק י .ועיי״ש ראיותיו
מפסחים קו .ועירובין קד .וב״מ קח .קללת

רבה בר רב הונא ,ואף בעובר על מנהג איסור
שנהגו כן באותו מקום מצינו לרב שקילל

במגילה ה ,:וכ״ז דוקא לקללו על אותו
מעשה ובלא שם וכינוי (דלא כחזו״א) ,אך
יש שכתבו דלא מצינו שמי שעובר על דרבנן
וד״ק שנקרא שאינו עושה מעשה עמך,
ואסור לקללו ,עוד כתב באו׳־מ דמצינו

שקיללו למי שמורה ומלמד שלא כדין במילי
דאיסורא (קידושין לט" שבת קב ,:ב״ב פט"

להטיל נידוי על העושה ,ועי׳ תוס׳ יבמות
כב :ד״ה כשעשה תשובה שהשוו קללה
לנידוי ,ובזה מבואר הקללות שמצינו בשבת
קח .ופסחים סט .וברכות נו ,.ועוד יותר נראה

שאין ללמוד מאותן המעשיות כלל לעלמא
להתיר להדיוט לקלל בהדומה להם שחכמים

ההם שקיללו היו ראשי ישראל ושופטיהם

ובידם הכח והדין לגזור שמתא וחרם ,לריב
ולקלל ,למחות וכו׳ ,ואפי׳ שאינו מחוייב מן
הדין יכולים לענשו לצורך שעה ולמיגדר
מילתא ,וכדמצינו בסנהדרין מו .וכן בטור
חו״מ סי׳ ב לגבי גדול הדור ,אבל להתיר

להדיוט לקלל בכה״ג אין לנו ראיה מהנהו
מעשיות ,על כן אל יצא איש יצוא ומקלל,
עכ״ד.
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נב

הלבות שמירת הדיבור

מעשה עמך ,ורק אם ראהו שעומד במרדו מותר לקללו ,וכיון שאין מצוד!

לקלל רשע ,אלא רק הוי היתר ,מה לו להכניס עצמו לספק איסור ,ואפי׳

הספק רחוק ,וכל שלא ראינוהו עומד במרדו אמרי׳ שמא עשה תשובה.
עו״ב שם ,דאף ברשע שמותר לקללו נראה שדוקא על אותו המעשה

מותר לקללו בהפסד ממונו שלא יהיה לו תועלת והנאה מהאיסור שעשה,
אבל בלא זה אין לקללו בהזקת נכסים ,דשמא נפיק מיניה ברא מעליא

(כתו׳ נג ,).וכתיב "יכין רשע ילבש צדיק"

(ב״ק קיט .דאסור לאבד ממון מוסר ,ב״מ

סא ,:וכדומה לזה מצינו לענין אבירת ע״ה בפסחים מט():כה>.

(לד)

ואי׳ כתשו׳ הרשב״ש (סי׳

בחזרה

(עיי״ש שלמד כן מב׳־מ סח .דכמו שמי שאינו עומד בדבורו מיקרי אינו עושה מעשה עמך,

 ...ה״ה למקלל חבית),

פז>

שמי שקילל חבירו מותר לקללו

אך יעשה כן שלא בפניו ,כדי שלא יוסיף חברו לקללו,

וע״ז אנו מתפללים "ולמקללי נפשי תדום" .אמנם אין היתר לקלל את
מי שמצער אותו אם אינו רשע ,ומה שמצינו שדוד קלל לרודפיו כמו

שאיתא בתהילים כמה פעמים ,היינו משום שהיו רשעים והותר לקללם

מטעם דאינם עושים מעשה

עמך [חנשן האפנד ,וכן אי־ במנ״ח מצזה רלא ,ועי׳ בזה בשלמת

חיים ח״ב סי׳ צה].

(לה)

ואף שמותר לקלל רשע ,לא יקללו אלא לצורך ,ומדה טובה שלא

לקללם ,דכתיב ורחמיו על כל מעשיו

וכמעשה דריב״ל בברכות ז ,.ועי־ גם ברכזת י.

ותענית כג :שמשמע שם שאין לקלל אחד מישראל ,ובקידושין פא .איתא דאף לשטן לא יקלל וכמעשה

דפלימון,

וי״א שאפי׳ מינים ואפיקורסים מדה טובה שלא

לקללם :עי־ בתוס׳

ברכות ז .שכתבו בשינויא קמא דין זה אפי׳ בצדוקי ישראל ,ואף שדינו מורידין ולא מעלין ,היינו בידי

כה) ואין נראה לחלק בין איבוד בידים
או ע״י קללה ,דזיל בתר טעמא ,ועוד,

שבידי שמים מצינו שחמור יותר מבידי
אדם כמו שהבאנו מתום׳ ברכות ז ,.אכן
בקללות שאיתא בגט׳ שאמוראים קללו.

אפשר לחלק כנ״ל ,ועוד שאולי ראו מה
יהיה תולדות המקולל ,כדדרשו חז״ל על
ויפן כה וכה וירא כי אין איש ,וכן חז״ל

ראו בחכמתם דחכם עדיף מנביא וסוד ה׳
ליראיו.
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קללות
אדם ולא □ידי שמיס!,

גג

ואם אין תועלת בקללתו ראוי להתפלל עליהם שישובו

בתשובה !□רכות י .בברוריה ור״ט ,והאריך בזה בשו״ח משנה הלכות ח״ג סי׳ בטן ,ואם עושה כן
זכות גדולה היא

(תענית בג :באשתו של אבא חלקיה ,ועי׳ זהר פרשת וירא)! ,אורח מישרינן!<־ו>.

כתיב "טוב עין הוא יבורך" ואמרו רז״ל ,אל תיקרי יבורך אלא יברך,

כי מי שהוא טוב לעולם יברך ,והמברך את ישראל הוא ג״כ מתברך
כדכתיב ואברכה מברכך ,ומאחר דכתיב אל תמנע טוב מבעליו ,בהיות

לקל ידך לעשות ,ראוי להשתדל לעולם לברך את ישראל ,אולי יהיה
בעת רצון ויעשו דבריו פירות ,ולכן גם המתברך הוא יברך ויאמר וכן
למר ,ונמצא שאם ברכתו עשתה פירות הרי הוא גומל חסד את חברו,
ועכ״ם עושה נחת רוח ליוצרו ,כי טוב בעיני ה׳ לברך את ישראל ולמצוה
תחשב לו ,ואמרו רז״ל "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך׳ ;פלא יועץ! .אורח

שמזמינים אותו לברך לא יסרב לברך ,שאם נמנע גורם קללה לעצמו
ומקצר ימיו .ובמג״א כתב שדוקא כשמברך על הכוס .שאז גורם קללה
לעצמו;שחעאו־ח סי׳ ראס״גובמ״בסקי״ד ,ועי׳ שעה״צ בסקי״ד שכיום שכל אורח
מברך את בעה״ב אולי לא שייך ענין זה ,וכן בא״ר.

כו) עוד בענין קללת רשע  -עי׳ שו״ת פאת
שדך סי׳ קנז שכתב ,רעל רשעים מפורסמים
מסיתים ומדיחים אין איסור לומר עליהם
ימ״ש [ובשו״ת משנה הלכות ח״ו הביא
מהאבנ״ז שלא לומר על ישראל ימ״שן ,כמו
שמפורש בתורה "ומחה ה׳ את שמו מתחת
השמים" ,וכן בתהילים קט ,ור״ג תיקן את
ברכת המינים ,ועי׳ בב״ר ר״ס מ״ט "אמרו
המזכיר רשע ואינו מקללו עובר בעשה,
דכתיב ושם רשעים ירקב" ,ומותר לקלל
מסיתים ומדיחים אפי׳ שהם תנוקות שנשבו
[אף שאין לקלל בזה״ז סתם רשעים שהם
תנוקות שנשבו ואינם מסיתים] ,אך מ״מ יחוש
לדברי הב״י שלא ישתמש במידת העזות אף

בעבודת ה׳ כדי שלא יקנה המידה קנין נפשו,

והאריך בזה גם בבה״ל ריש או״ח ד״ה ולא,
וא״ב יש לחוש בזה״ז שרבו הרשעים שירגיל

לקלל ,לכן ילך בדרך האמצעית שיקלל רק
לפרקים כדי שלא ישכח לקנא קנאת ה׳,
אך לא ירגיל על לשונו קללות .ובשו״ת לב
אברהם כתב שמה שמצינו שמותר לקלל
רשע הוא משום דהוי כשעת תוכחה שמותר
לקלל ,כדאי׳ ברש״י בערכין טז וברמב״ם
הל׳ דעות פ״ו ,וכן הוא בכל הקללות שמצינו
בגמ׳ הוי דרך תוכחה או שאינו מקלל אדם
פרטי אלא כל מי שעושה כן ,ונראה גם שמה
שכתב המנ״ח שאסור לקלל רשע הוא שלא
במקום תוכחה או כבוד התורה ,שאז אסור
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""הפלאת

מסכת שבועות ח״ב סימן לח

שבועות

קפז

סימן לח
בעניו ארור בו נידוי בו סללה בו שבועה

א) דף ל״ו א׳ ,תנא ארור בו נידוי בו קללה בו שבועה,
בו נידוי דכתיב אורו מרוז וכו׳ ,בו קללה דכתיב
ואלה יעמדו על הקללה וכתיב ארור האיש אשר יעשה
פסל וגף ,בו שבועה דכתיב וישבע יהושע בעת ההיא
לאמר ארור האיש אשר יקום ובנה וגו׳ את יריחו וכף,
מהכא כו׳ ויואל שאול את העם לאמר ארור האיש אשר
יאכל לחם עד הערב וכו׳ ע״כ הגמרא.
ויל״ע במה שלמדו מן יהושע ושאול דארור בו שבועה,
דהא לכאורה לא הי׳ בלשונם בכלל דיבור של
איסור בניית העיר יריחו ואיסור אכילת לחם ,כי אם
דיבור של ארור על מי שיבנה העיר ומי’צזיאכל לחם
דהוא לשון דקללה ,ומצד דיבור של שבועה הוה להו
לומר לשון של איסור כפי שהוא בשבועה דעלמא ,היינו
"שלא יבנו את יריחו" וכן "שלא יאכלו לחם עד הערב".
ודוחק לומר דמדין יד הויא שבועה אחר דכולו המו
לשון דקללה ולא לשק דשבועה מהיכי תיתי נימא בזה
דין יד.
ועוד יל״ע דהגמ׳ יליף קודם "בו קללה דכתיב ואלה
יעמדו פל הקללה וכתיב ארור האיש אשר יעשה
פסל וגו"׳ ,והנה זה אותו צורה הלשון ממש כמו בארור
דאיתא ביהושע ובשאול ,וא״כ יל״ע מ״ש ארור דאיתא
בהר עיבל קרינן לזה "בו קללה" ,ומ״ש ארור דיהושע
ודשאול קרינן לזה "בו שבועה".
ואכן הרמב״ם בפ״ב ה״ב הביא לדינא דארור ואלה
בלישנא דקללה ,ח״ל :אמר באלה או בארור כר׳
מי שיאכל דבר פלוני כו׳ ואכלו הר״ז נשבע לשקר עכ״ד.
וזהו כלשון הכתוב ביהושע ובשאול ,אלא דיל״ע דלכאורה
אין זה דיבור דשבועה כי אם דיבור דקללה ,דהוא
מקבל קללה אם יעשה דבר פלוני[ .אמנם הרימב״א
בחידושיו כאן פירש לה בלשון שבועה ,ח״ל :ארור בו
קללה בו כו׳ שבועה ,פי׳ לשון ארור משמש בכל א׳ מאלו

ג׳ ענינים ,לאותו ענין שמתכוון האומר כף ,שאם בא
לקבל עליו בשבועה כף ,ואמר בארור לעשות דבר פלוני
או שלא לעשות כף ,כאילו אמר בשבועה שלא אעשה
(או שאעשה) וכו׳ עכ״ד .ולדבריו הא דלמדו מדיהושע
ושאול דארור בו שבועה אף דארור דידהו הויא בלשון
דקללה ,צ״ל משום דהכתוב קורא לארור אף כשהוא
דיבור דקללה בשם שבועה ,מזה למדו דארור מצד עצמו
הויא נמי לשון של שבועה ,ולהכי כשהארור נאמר בלשון
של שבועה אמרינן דהויא שבועה וק״ל].
ונראה לפי הרמב״ם דבאמת משמעו דארור הוא קללה
וכמו שמפורש במקרא דבהר עיבל ,ומהא

דיהושע ושאול ילפינן דהיא גופא הויא נמי דינו כדין

שבועה דשניהם יחד איתנהו ,היינו דנלמד דכל תליית
דבר בארור שהוא קללה זה גופא הויא נמי דינו כשבועה.
ולפ״ז הא דאמרינן "ארור בו שבועה" אין פירושו דהוא
לשון שבועה כהא דאמרי׳ במבטא ואיסר וכדומה,
[ולהריטב״א שהז׳ איה״נ דארור הויא לשון שבועה כהא
דאמרו במבטא ואיסר] ,דלהרמב״ם הפירוש הוא דלארור
יש בו דין שבועה ,אבל מצד הלשון הינו בהיפך מלשון
הרגיל דשבועה ,כגון במבטא איסר ושבועה בהנך לשון
דלאו סויא "שלא אעשה" ולשון דהן "שאעשה" ,ובארור
ואלה נאמר בהו בלשון דשל קללה לשון דלאו הויא "אשר
יעשה" ולשון דכן "אשר לא יעשה" ,ואמנם יתכן לשון
דיהא שוה בשניהם והוא בלשון דתנאי ,והיינו כשאומר
"אם אעשה" הויא בשניהם לשון דלאו ,וכשאומר "אם
לא אעשה" הויא בשניהם לשון דהן בתנאי ,ואמנם השו״ע
בסי׳ רל״ז סע״ג הביא דינא דארור ואלה בלישנא דאם
דהוא לשון דתנאי .ועתה למש״פ להרמב״ם מיושב היטב
משה״ק לעיל דבאמת אין שום הבדל לדינא בין הארור
דבהר עיבל לבין הארור דיהושע ודשאו( אלא דהגמ׳
יליף מכל אחד ואחד מה דאיכא למילף ממנו במפורש,
ואמנם כאף׳א הויא גילוי אאידך בבחינת בא זה ולימד
על זה.

והנה במתני׳ מבואר עוד יותר שדין זה הוא לאו דוקא
בארור ובאלה כי אם בכל לשון דקללה ,דלעיל
בדף ל״ה א׳ תנן בסיפא ,יככה כ׳ וכן יככה אלקים
זו היא אלה הכתובה בתורה ,ופרש״י ח״ל :אם אמר
לעדים אחד מן המקראות שבקללות כף אם לא תעידוני,
זו היא אלה ,דהא כתיב בהם ככל אלות הברית .וכ״כ
הר״ן והוסיף עוד ,ח״ל :ובגמ׳ מפקינן דמשביע עדים
בין באלה בין בשבועה חייב ,מדכתיב "ושמעה קול
אלה" דדרשינן מינה ושמעה אלה ושמעה קול עכ״ד.
הרי מבואר במתני׳ כפי שפרש״י דכל תליית דבר בקללה
הויא לה דין שבועה ,ולכן אם תלה בקללה תביעתו
מן העדים שיבואו ויעידו זה נחשב לשבועה ומתחייבי
בקרבן שבה״ע ,וכן בתום׳ כאן ד״ה יכך מבואר שפירשו
כן למתני׳ וכן במאירי ,והר״ן הוסיף שזהו מה דאיתא
3גמ׳ דיליף לה דאלה היא שבועה ,וגם בירושלמי כאן
מבואר דסיפא דמתני׳ קאי אשבועת העדות וכפרש״י.
וכ״ה מפורש בילקוט מעם לועז יתרו פרק ה׳ סעי׳
ל״ט ,ח״ל :וכל המקלל את עצמו שאומר "תבא
עלי כך וכך אם עשיתי דבר פלוני" ,או שאחר מקללו
והוא אומר הן כדי שיאמין לעענתו ,גם לזה כו׳ דינה
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כשבועה וכו׳ עכ״ל[ .ויעויין כאן בתוס׳ במש״כ בד״ה
יכך ,וכן יככם זו היא אלה שנאמרה בתורה .תימה
דלעיל לא גמרינן אלא שבועה שאין עמה אלה שהיא
כשבועה שיש עמה אלה ,אבל אלה שאין עמה שבועה
(שהיא) כיש עמה שבועה מנ״ל עכ״ל ,ויעויין במהרש״א
במש״כ בזה .אולם בהר״ן שהז׳ כתב דהגמ׳ מפיר ,לה
""מדכתיב ושמעה קול אלה דדרשינן מינה ושמעה אלה
ושמעה קול" ,ובחידושיו עוד כתב הר״ן דהכי היא
בגרסת הגמ׳ וזל״ש :ה״ג בעקר נסחי ,ומנין לעשות
אלה שאין עמה שבועה כו׳ כאלה שיש בה שבועה ,ת״ל
ושמעה קול אלה (ושמעה אלה) ושמעה קול עכ״ל,
ואמנם בגרסת הספרים שבגמ׳ איתא להאי גירסא בתוך
סוגריים ,וכ״ה בחי׳ הרמב״ן והוסיף ביאור דרבי רחמנא
קול כל דהו אפי׳ אלה גרידא ,וגם הביא לבאר זאת
מהירושלמי].

אלא דיל״ע דברמב״ס ושו״ע לא נזכר כלל מהאי כללא
שכת׳ דכל תליית דבר בקללה הויא לה דין שבועה,
ושדין זה הוא לאו דוקא בשהזכיר המילה ארור או אלה.
ובפשוטו צ״ל דהרמב״ם לשיטתו דבפיהמ״ש פירש להא
דתנן בסיפא דמתני׳ "יככה ה׳ וכן יככה אלקים זהו
אלה הכתובה בתורה" ,דהאי קאי על ענין מקלל דתק
לעיל מזה "המקלל עצמו ומבירו בכולן עובר בל״ת",
וא״כ לפי פירושו לא תנן להאי כללא שכת׳ והרמב״ם
דרכו להביא רק דברים מפורשים.
ברם להלכה נראה מהשו״ע דמפרשי דהרמב״ם לאפליג בזה על רש״י כי אם כפירושא דמתני׳ אבל
לא להלכה ,דלא מסתבר שהשו״ע יתעלם לגמרי מפרש״י

דכדבריו כתבו הר״ן והמאירי וגם משמע כן בתוס׳
ורמב״ן וכן בירושלמי .לכ״נ דבמש״כ הרמב״ם והשו״ע
דאלה וארור הרי הן כשבועה ,כונתם לא רק על
• המילים אלה וארור כי אס  .על המובן דכל ביטוי של

י קללה זהו המובן דאלה וארור.
המבואר מדברינו להרמב״ס דהא דאיתא בגמ׳ דארור
בו שבועה ,אין הכונה דהינו לשון דשבועה
כמו דאמרי׳ במבטא ואיסור וכדומה ,אלא דודאי דארור
כינו לשון דקללה ,והמכוון הוא היות דהוא לשון קללה
וכל תליית דבר בקללה הרי הוא בדין שבועה .ולפ״ז
הא דאמרו ארור בו קללה בו שבועה שניהם יחד איתנהו,
דהיות דהוא קללה הרי הוא בדין שבועה .ואכן כ״מ
נמי מבאור הגר״א יו״ד סי רל״ז ,דשם בשו״ע בסע״ג
כתבו ,אמר אהא באלה או בארור אם לא אעשה דבר
פלוני ,או שא״ל אחר כן וקבל דבריו הוי כשבועה .ועל
מש״כ השו״ע דמהני קבלה כתב בבהגר״א שם סק״ה,
וז״ל :כנ״ל בסע״ב (דמפורש שם מקבלה של השומע

הר״ז כנשבע בעצמו) ,וכמ״ש במשנה תורה ארור אשר
כו׳ ואמר כל העם אמן עכ״ד .ופשטות דברי הגר״א דבא
להוסיף ראיה מענין ההלכה דכאן גופא ,ולכאורה צ״ע

שברעות

דבמקרא מפורש שהי׳ זה לצורך קללה ,וכן הגמ׳ בסוגיין
אייתי למילף מהאי קרא דארור בו קללה ,וא״כ אין זה
מענינא דשבועה גופא ,אלא משמע דהקללה גופא הויא
לה דין שבועה ,ושפיר הויא ראיה מהאי ענינא דהוא
כמו הנידון דבשו״ע דמהני עניית אמן.

מש״ב למעלה דכל תליית דבר בקללה הויא לה דין
שבועה ,שו״ר מבואר כן בחזון איש חו״מ סימן
י׳ סעי״ז ,והוכיח זאת מהגמ׳ דגיטין ומחי׳ הרשב״א
דשם ,ח״ל :הא דאמר גיטין ל״ה א׳ בההיא איתתא
דאמרה ,יהנה סם המות כו׳ אם נהניתי מדינרך כלום
כו׳ ומשמע דמקרי שבועה ,נראה דהוא מדין אלה [כ״ה
ברשב״א] וא״כ כל קללה בכלל אלה וכו׳ עכ״ד .ובחי׳
הרשב״א שם מבואר דלמד זאת מהא דיליף ר׳ אבהו
בסוגיין דאלה היא שבועה.
ב) ועחג דגם מה שאמרו "ארור בו נידוי" נמי יש
לפרשו כהא דלעיל ,דודאי ארור הויא לשון
דקללה ,ואלא דזה גופא דבמה שאומר החכם על פלוני
בדרך של קללה וכונתו שיהא לנידוי ,הקללה גופא הויא
לה חלות דין של נידוי( .וכ״ה מבואר בטור יו״ד ר״ס
של״ד דכתב ,והראב״ד כ׳ כו׳ ואם נראה לב״ד להחמיר
כו׳ אומרים ארור והיינו שמתא שיש בו נידוי וקללה
עכ״ל .ושם בב״ח ביאר דלהרמב״ם ארור לבד הויא
נידוי לבד ,וזל״ש בתו״ד :דאורו מרוז הוא לשון ארור
דהוא קללה ,אפ״ה כיון שאינו אומר הקללה בפירוש
לא הו״ל אלא נידוי כו׳ ואינו חמור כמו חרם שמקללין
אותו בפירוש וכו׳ עכ״ל ודו״ק ותבין) .ומה דאיתא
בברייתא "ארור בו נידוי בו קללה בו שבועה" ,יתכן
דכל שלשת ענינים הללו יהיו כהדדי בחדא ארור ,כגון
חכם שתלה דבר בארור דהוא קללה כעין ארור דיהושע
ודשאול זה גופא הויא מעשה נידוי ,היינו דעל פעולת
הדבר שתלה החכם את הארור חלה על זה דין נידוי
וחרם ,דיתכן לעשות דין נידוי וחרס גס על דבר מסוים

כמבואר בש״ך יו״ד סי ר״ח סקי״ד ונוב״י מהדו״ק
חאה״ע סי׳ ע״ה וע״ז ,וענין זה גופא נחשב נמי כדין
שבועה ונפ״מ בזה לגבי מי שענה על זה אמן ,דחל עליו
בנוסף על הנידוי שנעשה בארירת החכם גס שבועה במה
שקיבל עליו הארירות בענייתו אמן.
ואכן לפמש״כ בסימן הקודם דבאמת לא הי׳ בכוחן של
יהושע ושאול לעשות חלות שבועה על העם ,אחר
דלא נמצא בכתוב שהפס קבלו זאת עליהם לשבועה,
ואפי׳ המלך אין בכוחו לפשות חלות שבועה על אחרים,
והא דחל על העם איסור מכח הארור שלהם זהו מכח
איסור נידוי וחרס ,וכפי דאמרו "ארור בו נידוי" .ז״א
דארירת יהושע על בניית יריחו וארירת שאול על אכילת
לחם עד הערב ,פעלה איסור נידוי וחרם על בניית יריחו
ועל אכילת לחם אז ,והכתוב קורא לנידוי שבא מכח
ארור בשם שבועה ,היות דלשוו ארור מועיל גם לשבועה,
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והא דאמרו על זה ארור בו שבועה הוא לגבי מי שפנה
פל זה אמן דהויא נמי בדין מושבע על זה .וכ״ה מבואר
מהא דאיתא בפרקי דר״א פל״ה ,והובא בתנחומא וישב
פ״ב ,א״ר עקיבא החרם היא השבועה כף ,וכל מי
שהוא מפר אח החרם כאלו מפר אה השבועה .תדע
לך כח החרם בא וראה משאול בן קיש ,שהחרים שיצומו
כל העם מקטן ועד גדול שנא׳ ארור כאיש אשר יאכל
לחם וכו׳ עש״ה .הרי מבואר דמעיקר הדין ארירה שאול
פעלה איסור נידוי וחרם ,והא דאמרו בגמ׳ דהויא
שבועה נראה דהכונה דמועיל לשבועה וכפשנ״ת .הרי
דשלשת הענינים יתכן דליהוי בהדדי בחדא ארור ,דהוא
קללה ובזה חל דין נידוי כשנתכוין החכם לכך ועל
המקבלו חל נמי דין שבועה.
רכ*נ מדברי הרמב״ם דהנך שלשת ענינים יתכן דאיתנהו
כהדדי ,דבהל׳ סנהדרין פכ״ו דאיירי שם בדיני
קללה בהל״ג שם הביא להך ברייתא במלואה דאיתא
בארור הנך שלשת ענינים ,וכן בפ״ז מהל׳ ת״ת דאיירי
שם בהל׳ נידוי בהל״ב שם הביא נמי להנך שלשת פנינים
(אמנם שם שינה קצת לשון הברייתא) .ויל״ע מדוע לא
חלקינהו ופרטינהו לכל ענין על פי מקומו ,היינו דבהל׳
ת״ת הו״ל לכאורה להביא מענין ארור בו נידוי ובהל׳
סנהדרין מענין ארור בו קללה ,ואמנם בהל׳ שבועות
הביא רק מענין דארור הוא שבועה ,ואם ראה צורך
להביא פעם כלשון הברייתא במלואה ,לכאורה די הי׳
להביאה פעם אחת .פכ״נ דכא דכפל והביא כל
שלשת הפנינים יחד ,כדי לנמדנו דיתכן דכולהו יהיו
כהדדי בחדא ארור ,היינו דאף במקום דמשמעו קללה
ובמקום דהויא נידוי אית ביה נמי דין שבועה וכפשנ״ת.
אלא דיל״ע בלשון רש״י שפירש כאן ,ח״ל :ארור בו
נידוי בו שבועה בו קללה .כל לשונות הללו הוא
משמש ,וצריך לפרוש ממנו אם אמר חכם בלשון נידוי,
ואם אמר אדם לחבירו לשם שבועה וקבלו עליו —
שבועה היא ,והמקלל את חבירו בלשון ארור הוא לה׳
קללה היא וחייב המקלל עכ״ד ,וכ״ה בפי׳ הר״ן.
מדבריכם משמע דארור משמש פעם לענין זה פעם לענין
זה הכל כפי משמעות הפנין ,וגם שהם שלשה ענינים
שונים וחלוקים .וכ״ה בסמ״ע חו״מ סימן כ״ז סק״ו,
ח״ל :וארור הוי לשון קללה וכו׳ היינו כשאררו בלשון
קללה ,אבל ארור משמע ג״כ שאר פנינים דהיינו שבועה
ונידוי כל חד לפי משמעות הענין דקאי עליה עכ״ד.
מדבריו נראה דמשמעות הלשון דארור משתנה ע״פ
משמעות הענין ,דלפפמים מצד המשמעות הינו לשון
דשבועה ,לפעמים הינו לשון דקללה ולפעמים הינו לשון
דנידוי ,ואמנם כן הוא מפורש בחי׳ הריטב״א שהז״ל,
וכ״ה מדויק בלשון רש״י הנז׳ שכ׳ "ואם אמר אדם
לחבירו לשם שבועה כו׳ שבועה היא" משמע דבעינן
דוקא שיאמר לשם שבועה דאז הינו משמש בתור לשון
שבועה ,ומש״כ לעיל הוא ע״פ הרמב״ם והשו״ע.

שבועות

קפט

ולרש״י צ״ל כמש״כ להריטב״א והז״ל בסע״א בסוגריים,
דהא דאמרו ארור בו שבועה הכונה דהוא לשון
של שבועה ואיירי כשאמרו בדרך של דיבור דשבועה ,כגון
"בארור שלא אעשה" או "בארור שאעשה דבר פלוני".
והא דלמדו מדיהושע ושאול דארור בו שבועה אף
דבדידהו הויא בלשון דקללה ,צ״ל כמש״כ לפיל דמזה
דקורא הכתוב לארור בשם שבועה ,למדו מזה דארור
מצד עצמו הויא נמי לשון שבועה ,ולהכי כשאמרו בדרך
של דיבור דשבועה אמרינן דהויא שבועה.
והשתא לרש״י איכא בנידונינו שתי הלכות; חדא מה
שאמרו ארור בו שבועה וזה כשאמרו בדרך
של דיבור דשבועה ,ועוד ממתני׳ כפי פרש״י שם דכל
תליית דבר בקללה הויא לה דין שבועה ,וזה נלמד ממה
שדרשו בגמ׳ דאלה שאין עמה שבועה הויא כאלה שיש
עמה שבועה .ולרמב״ם והשו״ע שתי ההלכות הללו הויא
חדא הלכה ,דמה שאמרו ארור בו שבועה הכונה נמי
לאפן שתלה דבר בארור דמשמעו קללה ,וה״ה עכ״א
שתלה דבר בקללה .ולפ״ז היכא שתלה דבר בקללה לרש״י
היא הלכה נוספת שלמדנו במתניתין כפי פירושו,
ולרמב״ם הלכה זו כלולה במה שאמרו ארור בו שבועה,
ומיושב היטב מש״כ למפלה דהרמב״ם במש״כ לההלכה
דאלה וארור הויא לה דין שבועה ,נתכון בזה לא רק
למילים אלה וארור אנא כל שתלה דבר בקללה דהויא
לה דין שבועה.
ג) הנה מש״כ להרמב״ם בהא דארור בו שבועה ,דארור
ודאי משמעו קללה ואלא דלזה גופא הויא לה
דין שבועה ,א״כ יל״ע בעובר על שבועה שנעשה ע״י
ארור ,דיעבור בנוסף על שבועת שקר גם על איסור
דקללה ,דהא הוא אמר שיהא בארור אם יעשה דבר
פלוני ,וכשעבר ועשה את הדבר פלוני הרי לפי קבלתו
הוא נעשה מאורר דהיינו מקולל .וכן יל״ע לכו״ע
היכא שתלה דבר מסוים בקללה דלפמש״כ לכו״ע הויא
לה דין שבועה ,דאס עבר על אותו דבר מסוים הרי נעשה
מקולל לפי דבריו .והמקלל אפי׳ עצמו עובר בל״ת וגם
לוקה על זה ,והוא חמור מאיסור שבועת שקר בלהבא
דאינו לוקה בזה אא״כ יש בה מעשה .ותימה לומר
דשבועה דנעשה ע״י שתלה בארור ובקללה ,יהא העובר
על זה גם כעובר על איסור דקללה אחר דלא נמצא
מזה רמז לא בגמ׳ ולא ברמב״ם ושו״ע ולא בשאר
פוסקים.
ולב״נ דכל שאינו מקלל במכוון דהקללה נעשית רק על
תנאי ,דאם יקיים התנאי לא תחול הקללה
(ובפרע שבידו לקיים וכך גם רצינו שיתקיים התנאי),
על אפן כזה לא הוזהרו משום איסור דמקלל ,דבשעה
שביטא זאת בשפתיו לא הי׳ זאת בגדר של קללה דהרי
בידו לקיים התנאי ולא תחול הקללה ,וגם אח״כ כשעבר
על התנאי אז כבר אינו קיים דיבור הקללה ,ומה דחלה
עליו היא מכח עבירת התנאי .והכי מסתבר מדאמרי׳
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הפלאת

מסכת שבועות ח״ב סימן לח

שבועות

במכות דף י״א א׳ דפלי קילל על חנאי לשמואל וכן דוד
לאחיתופל ,וחו״ח לומר דעלי ודוד עברו על איסור קללה,
אלא ודאי כל שהוא על תנאי (ובפרט כשקיום התנאי
הינו לצורך) אינו באזהרה למקלל ,ולכן בארור על תנאי
דיש לו דין שבועה אינו באזהרה דמקלל ,כי אם באזהרה

דקאמר "דבדינא קא לייט" כיינו דבהיתרא קא עביד,
ותו מדרבא עביד הכי ודאי בדינא הוי ,ואף דרבא
בלייטותא דיליה לא הזכיר במפורש את כשם ,עם זאת
אין נראה לחלק בזה דלאיסורא הינו בכל אפן ,אלא
ם״מ דהיכא דבדינא עביר הר״ז מותר.
ועפד״ג היכא דתולה ארירתו וקללתו באפן דהויא
.שבועת שוא ,כגון .באומר על עצמו יהא באלה
או בארור אם לא יבטל מצוה ,או אם זו אשה והיא

הוא דוקא כשהוא על חנם ,ואינו היכא דמוציא ש״ש
לצורך ,כמ״כ הכא באפן דהקללה היא לצורך קיום תנאי
השבועה .ואמנם יש לישן טעם לזה דבתמורה דף ג׳ ב׳,
פירשו לקרא "אם לא תשמור וגו׳ ליראה את השם■ וגו׳
והפלא ה׳ את מכוחך" דקאי על מקלל בשם דלוקה ,ומה

אמנם אשה דהויא שבועת שוא .וכן באפן דהויא שבועת
שקר בלשעבר ,כגון באומר על עצמו יהא באלה או•
בארור אם .עשיתי דבר פלומוהוא אמנם עשה ,או אם
לא עשיתי דבר פלוני והוא אמנם לא עשה דהויא שקר
בלשעבר .בשני כאופנים כללו כרי .מיד שהוציא את
שבועתו הוציאה על שוא ועל :שקר ,וכן מיד עם דיבורו
קעבר על התנאי דאלתו וארירתו והר״ז כמקלל במפורש,
ובאלו אין האלה וכארירה •לצורך קיום התנאי ,דהא
אין בידו לקיים התנאי דמיד עם דיבורו קעבר על
התנאי .בזה נראה דבנוסף למה שעובר ולוקה על שבועת
שוא ושקר ,הר״ז גם עובר ולוקה משום איסור מקלל
בשם דהוא אפילו על עצמו .וכעין מש״כ בכדומה המנ״ח
במצוה ל׳ בתו״ד שם ,ח״ל :ואם נשבע לשוא באחד מן

דשבועה.
ועוד חוששני לומר .בגדר איסור מקלל שהוא כגדר
* ־׳ איסור הוצאת השם לבטלה ,דאיסור הוצאת ש״ש

דכתוב שם "ליראה את השם הנכבד והנורא וגו"׳ ע״פ
סוגית הגמ׳ .דשם ■משמע-דבפשוטו יש לפרש דקאי הן
על מקלל בשם והן־ על הוצאת ש״ש לבטלה ,וכפי שפרש״י
שם בד״ה אם לא תשמור לעשות וגו׳ עד ליראה את השם,
שיתיירא שלא להוציא את השם לבטלה וכן מקלל את
חבירו בשם מוציאו לבטלה וכו׳ עכ״ל .ואף דמסקנת
הגמ׳ התם דהנך מקראות אתיין .למקלל בשם ,זהו .לגבי
אזהרת הלאו ועונש דמלקות ,אבל גופא דקרא "ליראה
את השם" משמעו על ענין הוצאת השם לבטלה ,דאפי׳
אם נפרשו על מקלל גם  .אז ענינו משום דבתוך כך איכא
הוצאת השם לבטלה ,וכלשון רש״י שהבאנו "וכן מקלל
את אבירו בשם מוציאו לבטלה" (ואמנם הרמב״ם בסוף
הל״ש פי״ב הי״א ,הביא איסור הוצאת השם לבטלה
מהכתוב הלזה "ליראה את השם הנכבד") .עכ״פ לפ״ז
יש ללמוד ■בגדר איסור מקלל בשם דענינו קשור בענין
דמוציא השם לבטלה ,ומזה ניתן גם ללמוד על עיקר
איסור דמקלל דהוא כבגדר איסור .הוצאת השם לבטלה
דהוא דוקא כשאינו לצורך דחשיב על חנם.

היתה באיסור .כמ״כ נראה היכא דתלה ארירתו וקללתו
באפן דהויא שבועת שוא או שקר בלשעבר ,דהשבועה
עם הקללה היתה באיסור ,דעובר נמי בזה על הלאו
דמקלל וכמש״נ.

מעויין במנחת חינוך מצוה רנ״א או״ג במשה״ק שם,
וז״ל :לפמ״ש דאפי׳ רשע נראה דאיכא איסורא
(דמקלל) וכף ,ואם אינם רשעים המקלל אותם חייב
מלקות ,א״כ היאך קלל אלישע כנביא את הילדים,
ומקרא מלא הוא ׳ויקללם בשם ה׳ כף ,וצ״ע לדחוק
ולומר דשרי לקלל המצערו דלא הובא זה בר״מ ואינו

שחר בחזון איש חו״מ סימן י׳ סעי״ז שכתב ,וז״ל:
ויל״ע בנשבע באלה לשקר אי עבר משום מקלל
עצמו כף( ,והא) כשנשבע באלה בשם הרי קלל עצמו
בשם ,ומשמע דכיון דאמרה לשם שבועה עבר משום
שבועת שקר ולא משום מקלל עצמו עכ״ד .ולמשכ״נ
דלשיטת רש״י וסייעתו שכת׳ דאלה וארור הוי לשון

בש״ס עכ״ד .הנה .מה דאיסתפק ליה להמנ״ח דאינו
בש״ס ,לכאורה נמצא כה״ג מפורש בגמ׳ בברכות דף
נ״ו א׳ ,דשם בגמ׳ איתא דרבא לייט לבר הדיא מפשר
חלמא על דציער והרע לרבא ,ואיתא שם דאמר בר הדיא
לעצמו "מאי אעביד גמירי דקללת חכם אפי׳ בחנם היא
באה ,וכ״ש רבא דבדינא קא לייט" ,אפשר לומר דהא

דשבועה וכפי שבארנו דלדידהו איכא שתי הלכות ,היכא
דאמר ארור ואלה בלשון דשבועה ודאי צ״ל כדבריו.
אבל היכא דתלה דבר בקללה או בארור ואלה דבארנו
דאף דמשמעו קללה אית ביה נמי דין שבועה ,בזה
מסתבר דבנוסף לשבועה שקר עובר נמי אאיסור דמקלל
ודו״ה.

השמות כף ,מון ממה שעובר בלאו כף עובר ג״כ משוס
מ״ע דאת ה״א תירא דמוציא ש״ש לבעלה ,דאף בלא
שבועה עובר משום מ״ע זו כף ונשבע לשוא לא גרע כף,
ע״כ בכה״ג עובר בעשה ג״כ חוץ מהלאו וכף עכ״ד.
וכ״ה בשבועת שקר דלשעבר מסתבר דלפ״ד עובר נמי
משום המ״ע הלזו ,דהרי השבועה עם הוצאת השם
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העיכי“ציגגי□ ♦ סנהדרין ג״ג ע״א

יד

מגדף בכתב
נ״_3ע״נ ,פתני׳ ־ תנו רבנן שבע
מצוות.

סס אמוי■ מה ששמעת ססססססססססס
שיואלין את הגדול שביניהן .ואומר לו
אמור מה ששמעת בפירושי ,והוא אומר.
♦ אם אומר את לשון הקללה כפרוש ,או

שאין אומר אלא את השם המפורש

ואומר שאת השם הזה גידף.

עי׳ ר״ן

המגדף אינו חייב עד שיפרש השם וכר ,נגמר הדין לא הורנין בכינוי,
אלא מוציאין כל אדם לחוץ שואלין את הגדול שביניהן ואומר לו אמור
מה ששמעת בפירוש וכר.
♦ המגדף בכתב האם חייב•  4ספירת העוטר בכתב 4 .שבועה בכתב.
4

אם מגדף בכתב פטור ,למה היו העדים צריכין לומר טה שישמעו בפה,
והא יכולים לכתוב.

עי׳ מנחת חינוך מצוה ע׳ אות י״א,
שהביא מהתומים סי׳ צ״ו ס״ק ה׳ ,ועי׳
הגרעק״א לדודו בשות הגדעק״א קמא
דוד (לבעל מקדש ! m-על שו״ת הגרעק״א סי׳

ומצוה ס״ט אות י׳ ,ובמה
אריכות גדולה במו״מ שבין
סי׳ כ״ט  -ל״ב ,ועיין צמח
כ״ט.

ד״ה אמור מה ,ומה שהביא

בשם הירושלמי בפרקין ה״ה

ועי׳ כסף משנה

מוציא שם שטיב לבטלה

(ל״י ע״ב>,

פ״ב מע״ז

ה״ה

מש״כ לדקדק על הרמב״ם מהירושלמי

פרושי שמיה הוא ,דכתיב ויקה משה ואהרן את האנשים האלה אשר
נקבו בשמות ,ואזהרתיה מהבא את הי אלקיך תירא ,חדא דבעינא שם
בשם וליכא ,ועוד הויא ליה אזהרת עשה ואזהרת עשיה לא שמה אזהרה.
< המזכיר ש״ש לבטלה עובר בלאו או בעשה.

♦ להירשלמי שאין אומר את לשון הגידוף,

 4מברך ברכה שאינה צריכה חמור ממוציא ש״ש לבטלה ,או קל טמנת.

הנ״ל ,ועי׳ תוספות יו״ט

מ"ה ד״ה

אמור מה ששמעת ,ועי׳ הגהות מים
חיים ד״ה אמור מה.
מ״ט צריכין הבי״ד לקרוע.

שעורי הגר״ד פוברסקי

עי׳ ברכות ל״ג סוע״א כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא
אות תרצ״ג

תשא ,וצ״ע דבסוגין משמע דמוציא ש״ש בעשה .ועי׳ רמב״ם פ״א

(השני! ,וע״ע בהגהות מים חיים הנ״ל.

מברכות הט״ו ובפי״ב משבועות ה״ט ,אכן יעוי׳ בתום׳ ד״ה ל״ג ע״א

♦ כקושיית הירושלמי ,האיד ניתן לומר

ד״ה הא ,ועי׳ מלא הרועים ד״ה ואזהרתיה ,ועי׳ מנחת חינוך מצוה ל׳

שאומר העד את הגידוף כמפורש" ,וכי

אות ח׳ ,ובנשמת אדם כלל ה׳ אות א׳ .ועי׳ שו״ת הנייעק״א קמא סי׳

אומרים לו גדוף".

כ״ה .ועי׳ מה שצויין בהוא ותמורתו לתמורה ד׳ ע״א עמ׳ ח׳.

גידוף כלא כוונת גידוף.
❖ עדי מגדף שהוזמו אם חייבים משום מגדף [למ״ד חכר א״צ התראה].

עי׳ תוספות יו״ט הנ״ל ,ועי מנחת חינוך מצוה ע׳ אות ט׳ ד״ה ומבואר וד״ה עכ״פ ,ועי׳ משך

חכמה שופטים י״ט

י״ט עה״פ "ועשית לו כאשר זמם וכו"׳ ,בתו״ד "והנה המגדף וכו"׳.

טס קבלת עדות מעומד!
נגמר הדין לא הורגין בכינוי ,אלא מוציאין כל אדם לחוץ ,שואלין את הגדול שביניהן ואומר לו אמור מה ששמעת בפירוש,
והוא אומר ,והדיינין עומדין על רגליהן וקורעין ולא מאהין.
❖ האם מוכח מכאן דניתן לקכל עדות מעומד ♦ .האם קכלת העדות היתה מעומד או רק הקריעה.

עי׳ ירושלמי ה״ה

(ל״ו ע״ב),

ועי״ש בשירי קרבן ד״ה מיכאן לדיינים ,ועי׳ מנחת חינוך מצוה ע׳ אות י׳ ד״ה והנה,

וע״ע בתוספות שאנץ (סנהדרי גדולה) ד״ה והדיינים עומדין.

סס הוציאוה ותשרף ־ תום ,ד״ה אינה וכוי ,אוקמוה אמיתת בת כהן דבשריפה לפי שהיתה בתו של שם ♦ .כיון שככר עבר שם

מן הכהונה אמאי דנו אותה ככת כהן .עי׳ ציונים

לעיל נ״א ע״ב (ח״ב עט׳ ה־).

סס שם המיוהד
♦ מהו שם המיוחד ,שם הויייה ,או גם שם אדנות.

עי׳ רמב״ם פ״ב מע״ז ה״ז ,והרמ״ה נחלק עליו ,והאריך במו״מ באגרותיו
או״ש שם ,ועי׳ חידושי מרן רי״ז הלוי כאן.

עם חכמי לוניל ,עי׳ בם״ם שם ,ועי׳

♦ לענין ״שם המברך” ,כתב הרמכ”ם שם ,דהוא א ,מן השמות שאינן נמחקים ,ולא הצריך שם המיוחד ,וצ״ב מ״ש שם המברך

משם המתברך.

לחם משנה שם .תורת חיים ד״ה וחכמים.
הציבי ציונים ־ סנהדרין ב ישיבת בית מאיר עמוד מס (25הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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 »2תחומי?
טכלל דאיבא מידי דהילול שבת הוי ,ואין הייבין לא
על שגגתו הטאת ולא על זדונו כרת ,מאי היא,
תהוטין ואליבא דרבי עקיבא.
 4אט איירי בתחוטין די״ 3טיל ,או בתחוטין האלפים.
 4תהוטין די״ב טיל לרבנן.

שכ״א

אלפים

דאוריתא,

אכן

בפכ״ז משבת ה״א חזר בו דרק תחום די״ב
מיל דאורייתא ,ועי׳ בהשגות הרטב״ן בסה״מ
ובמגילת אסתר שם .ועי׳ חינוך מצוה כ״ד.

4

עי׳

רש״י

עד שיקללם

ד״ה

בשם,

[פיסקא] והמקלל אביו ואמו ,ועי׳
לעמוד

בדעת

המברך,

ונדון

הרמב״ם

זה

תלוי

בפ״ב

מהי

ובד״ה

קללם

ערוך לנר

מע״ז

משמעות

בכינוי,

ועי׳

יד

רמה

ד״ה

ברש״י ד״ה עד שיקללם ,ומש״ב

ה״ג

מהם

קרא

ד״בנקבו

השמות

שם"

החייבים
שממנה

לענין

שם

למדנו

דק

שם בקללת אב ,ועי׳ בסמוך בענק "בנקבו שם".

עי׳ רי״ף סוף פ״ק דעירובין <ה -ס> ובבעה״ט
ובמלחמות שם .ועי׳ רמב״ם בסה״מ ל״ת

דכתב דתחום

מה הם שמות ומה הם כינויים לענין קללת אב ואם.

מלקות במקלל בכינוי
רמב״ם הלכות ממרים פרק ה׳ הלכה א׳ המקלל אביו ואמו?1ק״ל וכוי ,ובהלכה בי
אינו חייב סקילה עד שיקללם בשם מן השמות המיוחדין ,אבל אם קללב בכינוי
פטור מן הסקילה ,ולוקה כדרך שלוקה על קללת כל אדם כשר מישראל.
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מקלל הכירו בשם שלוקה ,בשם המפורש בדוקא ,או אף בכינויים.

עי׳ רמב״ם פכ״ו מסנהדרין ה״ג ,ובהשגת הראבד שם דפליגי בחיוב מלקות

תחומיץ אם הוו משום מלאכה ,או לאו בפנ״ע,

במקלל חבירו בכינויים.

ונפיימ לענין תחומין ביו״ט.

ועי׳ רש״י תמורה ג׳ ע״א ד״ה בשם ,ועי׳ בנו״כ ברמב״ם שם ,וע״ע בערוך לנד

עי׳ מנח״ח מצוה כ״ד אות אות א׳ ,ומצוה

ברש״י ד״ה עד שיקללם.

רח״ץ אות ה׳ ,ועי׳ טורי אבן חגיגה י״ז ע״ב

ועי׳

ד״ה ופנית ,ובאבני מילואים שם ד״ה ופנית.

ס "ט אות ב׳.

עוד בענינים הנ״ל עי׳ מה שהרחיבו בשו״ת

4

בהנייל ,וביסוד חיוב מלקות דמקלל בשם ,אם הוא מגילוי התורה שבלאו דקללה

דכתרן יוסף סי׳ ז׳ ,ובעמודי אור סי׳ י״ד ,ועי׳
בתשלומי חגיגה (חגיגה י״ן ע״ב) עמ׳ כ"ג בעני[

"תחומין

דאוריתא

בשבת

ויו״ט",

ובציונים

רש״י

תמורה ד׳ ע״א ד״ה אם לא תשמור לעשות ,ועי׳

מנחת חינוך

מצוה

לוקה כשהזכיר השם אע״פ שאין בו מעשה ,או דהוא דין מלקות מחודש על הקללה

משום יראת השם ולא משום לאו דקללה.

עי׳ חידושי מרן רי״ז תלוי סנהדרין פכ״ו ה״ג.

לסוטה ל׳ ע״ב ,עמ׳ ס״ה.

4

בנקבו שם

אם מהני ערוב למ״ד תחומין דאורייתא.

מאן חכמים ח מנחם ברי יוסי הוא ,דתניא רי מנחם ברי יוסי אומר בנקבו שם

עי׳ מנחת חינוך מצוה כ״ד אות ב׳.

חילול שבת שאין חייב חטאה

יומת ,מה ת״ל שם ,לימד על מקלל אביו ואמו שאינו חייב עד שיקללם בשם.

^®saEsaaasaaa

4

מהי משמעות המקרא דמינה ילפינן דבעיי דוקא מקלל אביו בשם.

טכלל דאיכא מידי דהילול שבת הוי ואין הייבין לא
על שגגתו חטאת ולא על זדונו כרת טאי היא תהומין
ואליבא דרבי עקיבא הבערה ואליבא דרי יוסי.

4

כיצד פסק הרמב״ם בפ״ה מממרים ה״ב כרי מנחם ב״ר יוסי ,אחר שפסק בפ״ב מעייז
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 4עוד אופנים דבאה מתני ,לאפוקי שאין חייבין על זדונן
כרת ושגגתו חטאת.
א) מתעסק  -עי׳ רש״י ד״ה שחייבק ,ובמאירי

ה״ג דבעינן במגדף שם כשם.

עי׳ רש״י ד״ה בנוקבו שם ,ועי׳ מה שתמה עפי״ז בבמ״ט בהלכות ממרים שם,

אכן יעוי׳ אופנים אחרים בר״ן ד״ה בנקבו ,וביד רמה ד״ה והמקלל אביו ואמו,
ועי׳ לחם משנה פ״ה מממרים ה״ב ,ועי׳ חזון איש סנהדרין סי׳ כ׳ אות א׳.
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סוד״ה המשנה האחת עשרה ,וברש״ש ברש״י.

ביסוד איסור קללה

ב)

מהמר  -עי׳ מאירי הנ״ל ,ועי׳ רש״ש ברש״י

ת״ל

לא תקלל חרש באומללים שבעמך הכתוב מדבר מה לחרש שכן חרשתו

ד״ה שחייבק ,בסוף דבריו ,במש״כ לדקדק לשון

גרמה לו ,נשיא ודיין יוכיחו וכוי.

רש״י ,ועי׳ בערוך לנר ברש״י.

4

מקור איסור קללה לאדם מישראל.

עי׳ תום'
תנו רבנן איש ,מה ת״ל איש איש ,לרבות בת
טומטום ואנדרוגינוס.
 4עיי חגיגה ד׳ ע״א ,דמקשה הגם׳ על טיעוטא דטוטטום

4

ע״ב ד״ה מאי .ועי׳ ר״ן ד״ה א״כ ליכתוב.

איסור הקללה ,משום מעשה הקללה ,או משום תוצאותיה.

עי׳ היטב ברמב״ם בספר המצוות ל״ת שי״ז,
חינוך מצרה ר״ס אות א׳ ,דנפ״מ למקלל רבים ,ועי׳ או״ש פכ״ו מסנהדרין ה״א.

ובחינוך מצוה רל״א .ועי׳ מנחת

”טי איצמריך קרא למעוטי טפיקא”.

 4נדים לא דרשו איש איש לרבות את הגויים ,כדלעיל נ״ז ע״א לענין עריות.
יד רמה ריש ד״ה ת״ר איש איש ,ר״י ד״ה איש ,מלא הרועים ד״ה איש איש ,וע״ע ערוך לנר בתור״ה לרבות .וע״ע בציונים לחגיגה עט׳ ד׳.

למ״ד אלקי□ הול גמר קודש מהול ,לטייד אלקים קודש גמרינן הול מקודש ,בשלטא למ״ד אלקים הול גמר קודש מהול ,אלא למ״ד אלקים קודש ,גמר
הול מקודש ,דילטא אקודש אזהר אהול לא אזהר ,א״ב לכתוב קרא לא תקל מאי לא תקלל ש״ם תרתי.
 4להטבואר דאזהרה דטברך את השם וקללת דיין מחד קרא נפקא ,צ”ב האיד לוקה על קללת דיין הרי הוי לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין 4 .ילפותא
ד״לא תקל • לא תקלל" ,טקרא ד״אלקים לא תקלל” ,או מקרא ד״לא תקלל חרש.,,
מהרש"א ד״ה אם כן ,מצפ"א ד״ה מאי לא ,אכן יערי׳ במאירי
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ד״ה אע״פ ,ועי׳ כס״ט פכ״ו מסנהדרין ה״א ,וע״ע

הציבי ציונים  -סנהדרין ב ישיבת בית מאיר עמוד מס (47הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

בערל״ג

ד״ה א״כ לכתוב.

התעוררות

<א' י לסמיך על היראה זו כלל עיין כ־,קדטה>

אחרו לפני חלניות זכרונית ושופרות וכו׳"הלא מפורש איתא
שם בגמרא שתקיעת מה־ח וברכות מדרבנן יעויין שם מה
שמיישב וממתיק במתק לשונו ותמצא נחת ייעיין גס בהקלמית
תוספי ירט על ספר דנים א־כ להיציא לאור תעלימות
חכמות חית מה שלא היי עדיין בעולם ולהרביצם בישראל
ככתוב בשם הרחב״ס שהמעתיק (ומדפים) ספר ומי־ניצס
בישראל הוא כאלו הלמד תירה ברבים א־כ אין לך מציה
גדולה מוו אבל הככפת כלה לחיפה ג*נ מציה רבה הלא
לא לתיהו ביאה אלא לשבח יצרה ואין להביא ראי׳ מתה
דאי׳ בשו־ע ארח קנ״ג סעיף י׳ מחה למותר למנייי כדת
כלי להשיא אשה (יעויין ביביתנו האחרונים דל) [עיין
חשובת ר״ש] אס וה דיקא מותר כדי להשיא אשה לזני

אי

מיתר גס לבחילה עניי׳
משוה דהצייה על פריי׳ ורבי׳
כדי להשיאה שנתב לא תיהו נראה אלא לשבת יצרה
וזה שייך גס באשה עיין באה־) בי בבית שמואל שם דהתה

רק

החכירה ז־לזיל וביטול
המית נשאר בעילם ובקדושתי
מציה אבל כאן אס לא ידפיס החידושים כלל אינה בעולה
ויש להביא ראיי* המסכת קידישין דף ס״ד ע״ב דאה אמר
קדשתי אח בתי ואינו יודע איזה מבנותיי רש לי בת
קטנה ובת בוגרות בלים קידש הקטנה דלא שביק איכש
מציה דרמיא עלי׳ ועביל מציה דלא רחיא עליה ופרש־־
זיל וזיל ימצוה היא עליו דכתיב ואת בנית־כם תתני לאנשים
עכ*ל והיה י־׳ל בזה להדפיס תידישים אינו מציה דרח־א
עלי׳ ני היא מציה על כל העולם תשא׳כ בבתו אפי׳ היא
ניגרת רמיא עליי יותר להשיאו מאנשים אחריה אפי׳ אם
המה החידושים של אביי מקיים בזה כיבוד אב מכ־ה
אינו מחריב מממונו לכבדו כמבואר בשי־ע יו־ל סימן
אבל יש לעיין אם חידושים שלו המה וזה וידא־ חיובא
רמיא עליו ייתר להוציאם לאיר עולם מאנשים אחרים יש
לעיי; בכל זה לטיב:

גלע^״ף

דבר פשיט לפי מה שמבואר בשו׳יע ארח
ב׳)
סי׳ קס״ד סעי׳ בי שאם נגע בסעידתו בצואת
האיזן או בצואת האף או בבשרי שדרכי להיות מטסה
שצריך ליטיל ידיו כדת וכהלכה אם ריצה לאהיל עיד פת
צריך לכרך על נטילת ידים רק המהי־ש״ל נתב שאין לברך
על נטילת זי ברכת נטילת ידים משום דאין לכרך בסעודה
שני ברכת נטילת ידים יעייין שם במג״א כטו*ז שם לפ
זה אס אין לו מטפחת ידיה נקי מדהים יטיכיף ידעה
■יניטל ידיו לאכילה ומנגב בי איני מיע־ל הנטילה כלל ולא
די שאוכל סעידתו בלא נטילת ידים אלא שמברך ג״כ ביינה
לבטלה א׳כ הריח אב עד התענית אס אי; לי מטפחת
ידים נקי מיתר ליקח לנגב ידיו מטפחת יד־ס מכיבס נקי
אם אין לו אחר נקי הגם שאסיר על פי הלכה נתביאר
בשויע או־ח סימן תקנ״א סעיף ג׳ שתיי־ח אב עד התענית

X

תיטו בה

אסיר ללטש ולהציע אפי׳ מטפחת ידיה יהשילחן הגה שהם
מכיבסיס מקידס ריח מניה לדבר מציה שיי־ כדאי׳ שה
בהגה״ה שאשה הליבשח לבנים מיתרת לנבים יללביש ילהציע
ת״׳ח עד התענית הגה שאה ניטל ידיי ברביעית בפעה
אחת איני צריך כיגיב מניה כיון שיש קצת מציה בניגיב
חשים מאיסיתא לאניל הפת בידיה לחית כדאי׳ שה בהגיא
סימן קנ״ח סעיף קטן ח׳ ובטי*! שם באריכה בסעיף ק
ב יעייין שם ועוד לפי מה דאיתא שה ברה־א שיכיל
לברך על נטילת ידים קודם הניגוב והק־יי עיבר לעשיית;
הגם שי*ל אס נוטל ידיו ברביעית בבת אחת הניגיב אין
חיוב מנימ קצת חצית אינא כדאיתא שה במג־א סעיף
קטן -ח ובטי״ז ס*ק י*ג יעייין שם [ויש להסב" הדבר
על פי מה דאיתא בתוספ׳ וברא*ש ריש פ׳ לילב לילב הגדל
טעם שמברכינן על נטילת לולב אחיי נט־לתי הגם מדאגבה
נפיק בי׳ כיון שצריך לעשית עוד ניעניעים הגם שאינה
מעכבין ,מכ־מ כיון דא־כא מצות לעשית; תקרי עיב־
לעשיית; ובמקיס אחר כתבנו הטעם לפי הה דא־תא שה
ביימ׳א סימן קכיח סעיף "א שיכיל לבייך גה אחי־ הניגוב
עד אכילת מיציא והיא תהיה וי־׳ל כיו; שהנטילה בעצמה
אינה מצוה מחויבת רק אה רוצה לאכול פת צי־־ך ליטיל
ידיי א־נ עד שאיני אוכל פת לא עשת שים מציה בנטילה
א*כ גמר מצות נטילה הוא בתחילת אכילת הפת יאילי
להרמב׳־ס דסבר כל מציה שיש לה משך זמן יוכל לביך
כל זמן משך מציותה ה*ה בזה עד שגימר סעידתי מלאכיל
כביצה פת האחרון עדיין יש המשך לחציית נטילה] בזה
מיישב מאיד תמיהת הטרו ס״ק י*א על דבי־י הרה־א שה
א*כ כיון שעושה מציה בניגוב מיתר לנגב במטפחת המכיבס
אס אין לי אחר נקי ודאי" לדבר תהג־ה שה סימן
תקנ״א סעיף ג׳ שכתב אבל בת*ב עצמה לא תלביש לבניה
רק בגד בשוק ונקי א־כ מיכח העיק• הלכה די בבגד
נקי יבדיק ואעפ״כ כתב רד*ח .עד התענית׳ היתר לכבס
ימיכח מדנקט סתם חר־ח עד התענית שאפי בשביע שחל
ח*ב שמעיק• הלנה על פי הגמרא אסיר ללכיש אפילי
החכיבסיה קידם הכן אעם־׳כ הית• מפני שהיא לצייץ
מציה ה*ה בזת וק׳־ל:

______פימ; מ ,
נתמניתי
י

ההא דאי׳ בשו״ע חי״מ ס־ה; כ־ז .שמקלל
תכירי אי עצמי בשם אי בכיני־ אפיצי
של לעז שקורין הגייה להקב־ה חייב הלקיח הלא פשיטא
שמקלל לרשע שפטיר מהלקיתכדאי׳ בגמ״א בבא תציעא
פ׳ הזהב שתקללין הב״ד בחי שפרע במי שאין עימד
בדיטרו יתילט לייטינן לי׳ משום שאי; עישה העשה עהך

התעוררות תשובה  -ג סופר ,שמעון בן אברהם שמואל בנימין עמוד מס (27הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ד!ו/עוררות .

( )rאין לסמוך על הוראה  itכלל עיין בהקדמה) שלישי ר^1זובד!

תשים דכתיב שאיית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו
כזב א־כ האץ מקלל עצמי הייב חלקית כיון שמקלל עצמו
כעשה רשע והיה כמו גיטה וחצירי באין כאחת ה-ה כיון
שבאותו קללה נעשה רשע האץ חייב מלקות וניחא לי
לפי המבואר בשי-ע ירד סימן קמח וחרת סימן תטה
שישראל שעשה עבירה לתיאבון (הגס שהוא רשע כזה מ־מ
אסור לעמוד על דחו ומציה להצילו אפי׳ לחלל ש״ק תותר
מפני פיקוח נפשו וכיון דתקלל עצמו שחייב ילפינן לה
תדכתיב השחר לך ושמור נפשך מאיד כדאי־ בשבועות דף
ל־ו מ־א א־כ כיון שחייב בשמירת נפשו חייב בקללתי כיון
שעשה בעדים ובהתראה ,ואם לאו פטור:
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 Vמי שנזה -שלא לקבל מתנות ודורונית
תתחלל ש־׳ק בפרהסיא אס הוא זקן או
1

חולה יבעל יסירין שתחייב ליטיל כדאיתא כשרע ירד ם־מן
רנ-ג שאס מגיס דעתו יא־ט נוטל אין לו בצערו אלא
עיונית וחטאים אס יינל להחמיר שלא ליטול ממיתר לחלל
—ש״ק בפרהסיא ,הכת בחיל־ן דף ה׳ ע״א א־תא שאין מקבליןקרבן מתומר לחלל שיק בפרהסיא הגם שתגוי מקבלין קרבן
מ־מ לא מציט בפיסקיס שאסיר ליטיל ממט תתנה א״כ
כיון שהוא מחמיר שלא ליטול ודת במקיס שמחריב ליטול
איט יטל להחמיר ויש עיד ל־דין להקל □ה לפי מה שאיתא
בהתעוררות תשיבה סימן י־ב דהיכא דשכיח מאוד במקיס
הזה מחלל שבתית בפרהסיא והמה מדקדקים על עצמן
לעשית קידוש ומתפללים תפילת ש־ק כי בעיניהם רק בישול
והבערה היה חילול ש-ק והשאר נעשה להם כהיתר בתירוצים
שינים ימשיניס שיש להם על זה אפיי הרבנים מזהירים
להם מאוד על חילל ש״ק יאימריס להם העונש על זה סוברים
שהתה מגזימין כיון ש-יאים שרבים תקילין נעשים להם
כהיתר ויש לדחות זה למת דאי׳ בחרת סימן ל־ג ה׳ עדית
שהקיש' -מתיר בש־ק שהיא אב מלאכה אעפי״כ כשי■ לעדות
כיין שאיני כחשב בעיני העם למלאכה (פשיטא ת* שיודע
עי-ד שקי־א ושנה ויודע חית -חילל ש־ק נדי[ באמת כמחלל
ש־ק בפרהסיא) לענין לקבל ממט תתנה יש לסמוך עלזה
גם לנזיד להקל הרחמן היא יפ-נסט נכביד מידיו
הרחבה אמן:
ג־>

אין צריכים להחמיר ולחוש אולי יטעה כי תהית רוב
בהמית כשרות הס:
.
הלא עינינו רואות שלרוב בהמות יש להם סירנות
שלא כסדרן והיכן הוא הכלל רוב בהמות כשרות
הם ,צריכין לומר כיון שהרבה מהם אחר בדיקת מיעיך
ומשמוש כשרות הס מצטרפין לאיתן שאין להם סרטת והוה
רובא ומזה יש ראיי׳ וסמך למנהגיני מנהג אשכנז שמסרטת
שלח כסדרן הילכת בת־עוך ותשמיש שאיננה סירכא גמורה
רק ריר דאל-כ לא הוי רובא אבל קשה לפי פסק התחבר
כאותן השיטית שסירכא שלא כסדרן טריפה גמורה הוא
היכן היא הכלל רוב בהמות כשרות הס אבל האמת יורה
דרכי לפי מה שאיתא בחידושים של רשב״א פ׳ א-ט וז״ל
רוב בהמות .בריאות -ונשרית א״כ אס הס בייאיס אז
רוב כשרות אבל אס אינם בריאים שיוצאים חרוב בריאים
שהוא נגד הרוב אז־ ג-כ רוב כשירות אינם בהם אם
מתנהגותס עמהס בטבע אז רוב בריאים וכשירות אבל
אס שלטו בהם מעשה ידי אדם במאכלים ומשקים שניתנים
להם ובפרט בבהמות המפטתים אותן במינים שינים ועיתדין
כל היום בדיר ואינם הולכים על האויר של שדה אנה
ואנה ואוכלין עשבי השדה המה יוצאים מכלל רוב בריאים
ומכלל רוב כשרים והבדיקה שלהם מה־ת היא (והרבה מהם
שנסרך המסם זבית הכוסס) הבדיקה מה-ת בל-ם צריכים
ליזהר ולחוש מאיד על הבדיקה שלא יטעה ויהא הכל על
צד היותר טוב כי אין אנו יטליס לסמוך עתה כבהמות
כאלו על הריב:
הייתי במדינת שטייערמארק באחת מהמקומות נמה
שטעות על אויר טוב וכל הבשר שנשחט שם הי׳
כשר מיד בלי שוס סירכא כאשר העיד לי השו-ב דשם
בשלש שבועות שהייתי שם נמצאת רק בהמה אחת עם
ם־רכא ותמהתי ושאלתי על זה מה זה היא והשיב לי ני
הבהמות שלהם כל היום רועות באייר נקי באגס וכשדה.
וחאנלס היא רק העשב הגדל שם ובערב המה באים ולנים
בביתם והמה רק בני שתים ושלש שנים ולא יותר לכן
המה בריאים ושלימים ולא נמצא בהם סירכא חזה אי
לתה שכתבתי לטיב:

אולם

ואני

שאלה

סיטח

אם צריכים להחמיר ילחיש אילי הבידק
בבדיקת פנים לפעמים לא ידקדק כ־כ עיי
שיניח ינתק ם־רכא יכדומה אי נעלם ממט:

תשובה

הכלג תסיר בידני רוב בהמית כש-וח

יחידת אזלינן בתר ייב אבל חכמדל תי
מפנ שסי טח מצרית והיה ידעיט התציי צרינין לבז
י^את יניון שהנידק למד נל הלנית אל השייכים לבדי
.י יה ימיח׳ק בנש-יח יי-א הי ל-ביס יתקיים תקנח חני

סימץ כ״א

לענ״ד

שאס חל נדב כש-ק ינדחה ליום א־ שאסיריס
לאכול בשר בליל שאחר התענית חשים אבילות
דיומא כדאי׳ ברמ׳א סימן תקנ-ח מ־מ יוכל לברך שהחייט
לפי מה דאיחא בחטא סימן תקניא שמה שאין חברנין
שהחייט בין המצ-יס אינני תשים אבילות דלא מצינו שיהא
אבל אסיר לב-ך שהחייט -ק שאין ליתר בין המצ-ים
שהחייט

התעוררות תשובה  -ג סופר ,שמעון בן אברהם שמואל בנימין עמוד מס (28הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ווי  ,ספר יראים עמוד היראה סימן מ־כ פרג ניד

בעמך,

העמודים מ ו

מהנא ילפי' אזהרה למקלל
את מכירו שלא לאביו
בלבד אנולמידי׳ מכאן אלא
לכל ישראל ואביו בכלל
דלא גרע מא' מישראל
וסוניא רשכועיק דיליףמלא
תקלל •חיש סמיך אהאי
עש״ב וכן דעת הרמב״ן
בשיש ■שני וע״ש בל מגלת
אסתר:

לאז תאר וכו' כ*ה כת״כ בפגי בעלים והכי ק׳יד רקם ליה לבא בשיטתיה
והביאה רש״י בחומש וסרב דאטר יבא בערכק כל מילתא דטיתאטרה כאפי
החינוך בפרשת קדושים וב' בי תלתא לית כרה משום.דישנא בישא א״ל
הרא״ס אכל בפ״ד מיתוין בל שכן חוצפא ולישנא בישא א״ל אנגיי! כרבי
מפיק מאלהים לא תקלל יוסי ס״ל דאמר רבי יוסי כולי וטעטגית דרבי
כאם אינו ענין לגופיה
יוסי נ״ל טדבחיב הולבי רכיל נחשת ובחר*
דהא-אקי מנשיא וחרש
במס מציכר תכה»*ענץ פי שאזהרה שהוא אורבי וליוא שונאו לומר
ליבראל דעלמא שאינו לא  .עליו רעידת שדגי־ן בפניו וטשטש שני ענינים
נשיא ולא אלהיס ולא חרש דנחשרת וברזר ולומד נטי מרבילורת של ציבא
וכו' ע׳ש • וכפ״ד מיתות דברתיב וירגל בעבדך ארה אדני חטלך והתם
אין
שלא בפגי טפיבישת היה ולא היה ׳ רוצי ציבא
בשערה שאסר כן שישטע ספ״בושת ויילמד סדתום סן המפורש 'אפילו עלי י'חפצי חבירו
נתתם גזר דין על’'׳אבותינו'אתיא:מפני שהוציאו
וטטונו אסור להוציא דכה כדאיחא בעיבץ
דברת ^ל הא^ דאטר ריש לקיש ויטוך־זי רהאגש־ם מוציאי דיבת והזאוץ רעדי על לבות
חיתרץ שהוצטיתו טתו ותניא רבי אלעזר בן פרטא אומר בוא וראה בטח גדול כה של ילשון
הרע טנלן טטרגלי׳ וטרה המוציא שם רע על עצים ואבנים בף המוציא .שם רע ער 1חבירו
׳עד אחרת במרת ובטח ( רהורדת לשון הרע ) ראטדינן בבבא בתרא בפרק נט פשוט רעי
:אהודה-לרב ספרא לעולם אל יספר ארם בטובתו שד הכירו'שמועך טובתו בא לידי גנורתו
טי* אל ירברת •לספר שמתוך שטרבחבא לומר גנווה זה  .יש בו אבל'סיפור טיבה בלא ריבוי
ומותר החנן .חמשה תדמידים היו • לרבן יוחנן בן זכאי בודי והוא היה מונחי שבחן כידי :
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סימן מ״ב
:בפרק שבוערת העדות הטקלל עצמו וחבירו בכל הבינויק חייב ואמרי בנטרא אזהתת
למקלל חבירו טנק דכרתיב לא 'תקלל חרש ־ (א) טנק לרבות כל אדם ח«ר ונשיא
בעטך לא תאר א׳ע לטח גאטר חרש טח חרש טיוחר שבחיים אף כל שבחיים יצא הטח •
עצמו מניין שנאמר .רק השטר לך ושמור נפשך־ טאד ־ וכרן•! אילא דאטר ר׳ -אילא כל טקום
שנאמר והשטר פן ואל :אינו אלא לא וזעשדה אמר' לי ינאי־ .דברי חבל אף עירי נב רפדייני

חנן

ו״ס ורבנן במקלל אביו ואמו דרתניא קיללם בביזנד ר׳ מאיר־ מחייב וחכטים פוטרין דהכא ■טורו.
1טעטא -דילפינן האי קללרה מקללה דברכלת השם ואפילו •רבנן טורו■ רבאזהרה בדחניא וחכמים
אוטרים על השם המיוהד במיתת ועל הביגויק באזהרה :

/ . .. / . ... .סימן מ״ג
הקדוש ברוך הוא בפרשרת קדושים תהיו לא ותעמד
*ודף*
טנק שאת.ראיות המלך טובע בנוהל או לסטין כאק
לא העטור על דם רעך וטנק לרודף יאחר חבירולהורנו ואחר
חייב להצילו בנפשו ת״ל' לא העטר על

על רם רעך ותניא בתורת כרעים
עליושאתח חייב להצילו ת׳ד
הזכור ואחר נערת המאורסה שאתה
רם רעך •

סימן מ״ד‘
*iv

דקרוש ברוך .והוא בפרשת כי חצא כי תכנה בית  .הדש ועשיתמהי“’
חשים לטים בבידתף ונוטל ולא לענק מעקה בלבל לבל הכתוב אלא כל ל

הגיא בפיק אילו גער™ יב' ניתז איםי טגץ שלא * TCrי"“ סיל&
יתו שנאמר ולא ח,דם לטיט בביתך ותן לחכם ויחכם עול למדנו■ שטוזהרק

- , -

הסרק

XZ

ליתז דבל המזיק ביניהם :
ביטן כלה -

ספר יראים

!זי

עסור אלילים ממן  •aפ׳א

חלודים׳ י

ע״ש ■ ומס .שהקשה התו׳ דא׳ב ;יהא כו כסת ■י&אי׳
ד» הע׳ו ופכמהו גן זיהבא מלשק מיע משמע
והנפש אשי■ תפנה וט׳ ־'ע״ש ניאס דס״ל ־דאס״כ יש
מי מים ,דאי מיתורא מדל למידי׳ש איפכא דקרא
פית .בשואל .כמ״ם ׳מ»ט ומקניקין רקחגי והנשאל
דמזרעך גתיב ברישא ע״ש ררלא כרמשמע מרכרי
■גאוהרס סיה מיקח במי אינא ולא קקני אוסרם
הדא״ם כסרשס קדושים ;ע״ש • !סרב גופי הלנית
אלא למעוטי ?גיחה וכקלג
; p>!pדכ׳ב הק' •אמאי
בפרק יש מהריק כי ימות <בן אק דו >הין כתב התיספוח דן ,.נ ו.
איצטרי׳ קרא .מהודעתם
די אלא בן כן בנו סנק ת״ד אין לו עיק גט טל הכינויים -,כאזהרה
לבנין ולבני בכיך הדי
עיין שם • -ונלאה -דס׳״ל
הם בכלל בנין וט׳ ותיל מדיו אסר רב יהודה אינו חייב ■עד שועבידנו
להתוס׳ דהכא מכינות'
דאיצטרין לסקרים בט לכן
בט עיק שם • -וליתא דרך העברה .היבי דמי דרך העברה אסר אביי דאיכא מיתה כשויאל ד
שרגא רליבני ביני מיצענייז נורא מהאי גיסא כתיב ;אלא -בעושה -הלא
דכקידושין רן ל' קניא
ולמדתם אותם את בניכם מורא מהאי־ גיסא דכא אסר כמשווירתא דפורייא לאשמעיק היא גופקדאיכא
אין לי אלא בניכם ;בני פי׳ ■בדילוג של פורים שהיו דגילק בפוריבש אזהרה וא״ב אמתי לא
קקני כמי כלת אבל הקם
בניכם מבין ת״לוסודעתם עושק אש ומדלגק בשמחתם ׳מעבר ריעבר *
לאפיקי; ד״מ׳ד-ם"ל-רכינתום
לבניך ולמי כנין וכדלעיל

S

(ד ).וקילכרכא לגבי אביי לבר סיע״ל־' קנ״ם

סימן כ״ט ע״ש ;משמע
דאי לאו קרא הוא במכם ועוד דועיא כוותיה העבירו ברגל פטור העבירו
ולאבני בניבם דלא הוובכלל
עצמו פטור נ
כנים מדברי התו׳ ורכים
המסכר :
<ה) וקי׳יל -ביכא
לגבי
־’
אפיי וכל• עיין בק' יד
מלאכי סימן קנ׳נן:
סי •פ׳ (א) והעושה

\«שאל
שניהם־ בכלל י אל תפט וק
בראה מנת רש״י דבמשנה.
פיר׳ דאזהיס לשואל מאל'
מפס! ובגמרא ר״ס! הואיל
ושניהם וט׳ כתב דאיהיה
לעושה מאל _ת?ט ודלא
במהרש״א שכת' רתזר ט
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והתרארת דכתיב כפרשת

סימן 5,׳

?מי  ,שיי  :במלקנן-קאמרי
לבכן דליכא אלא אזהל׳ה
?ה״ה •נדת למעט מיסה
מיהו■ ק׳ דבקל׳ק דעמעבי'
מבואר דלוקה אאל קפגו
אל האוכית ואי. .לעג,שה
הוי -.לאו •שניסן לאזהרת
מיסת זכ״ר -ואק לוקין
עליו ולרטט -דהוי אזהרה
לשואל ולעושה אפשר דק״ל
כרעת ד״י רלא■ חשיב לאו
שניתן לאזהרת מיתת טת
דק אלא כשהלאו'לא-כא
אלא לדבר שיש בו מיתת
כית -דק רוקא אבל אם
בא גס ק לדבר שאין
ט .מיתה לוקס ,על רכך
"שאין בו .מיתה כמ״ש
בסימן כ״ט וסימן ע״ו
עיין שם .:־־ ־

המים החיה עבש הי אלהק• הזהיר הכתיב
כבעל «ו- 3וידעיני י על העושות
והנשאל בהן רכרתיב בפרשת קדושים תרדו
אל תפנו אל האומרת ואל הידעח אל תבקשו
אהששדת ומשאל שניהם
לטמאה בהם •
תבקשו ׳' וחנן בסנהדרין
בבל אל תפנו
בפ״ר מיתות ותניא בת״ב בעל איב זה פיתום
המרבו• כשיחיו ידעוני שמשים עצם ידוע בפיו
והוא מדבר מאליו הרי אילו בסקילה והנשאל
בהם באזהרה ׳ ותניא בער־ 1אוב זרת המדבר
בק הפרקים ומרת עולת משהיו ומדבר ידעוני
שמשים עצם ידוע כפיו והוא מדבר מגתיליו
• - - .וקכ״א ,
וענש השואל בברת והעושה במזיד בלא עדים
קדושים והנפש אשר תפנה אלי האובדות ואלי הידעונים ■ונוי * משאלי

<א)
ואל

ועושה בכלל אשר תפנה ותן ועושרה בעדים
איש ׳ומשה כי ימיה בדתן אוב וידעוני מות י
יםדגו;גם לאוב וידעוני דכותיב .כפרשת וארה
פיתות אוב וידעוני בכלל

והתראות בסקילה דכרתיב בפרשת קדושיס
יומתו באבן ירגמו אותם דמיהם בם ועונש
המשפטים מכשפה לא תחיה זאמריגן .בפרק די
מכשפים היו כולי:

סימן פא
ךןן

לב

ליראת את השם -דכתיב כפרשת שלח לך

והנפש

אשי יראעשדה ;•כיד

רפות

סן האזרח -וסן הנר ארתח׳ •הוא מגרך ונכרתה הנפש ההיא י ודתניא בכריתורת בפיק
את ה' הוא מגרף אסר רכי איעזר• כן •עזריה כעובד אליל הכתוב פרבר •וחכמים אוסריכש
לא בא הכיתוב אלא ייתן כדת למברך את השם וקיימא לן כרבנן •דרכים ■גי$תו וסתם לן
תנא בפ״ד סיתות כוותיהו דתגןהמגדך והעובד אליל אלטא רתרי גינתו-וסתם מתני׳ ומחלוקת
תגן -כפ״ד פיתות
דברייתא היריבה בסתם מתניתק ואחרי -דקל כרבנן נפרש אליבא דרבנן ׳
פנךףאינו חייכי _עד שיפרש את השם ואטרינן בגמרא אינו •חייב-ער שוברך ■שם כשם .יכה
יוסח ארת יוסח !מנהגי פילי אסר שמואל דאמר קרא ונוקב שם ה* מוח-יומת -וברתיב מקכו
וכתוב >אןב
שם יומת לזאי נוקב לישגא דכדוכי רהוא־ רכתיב פח אקב לא קכח אל י
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ווי

ספריראיםעמודאלליםסי׳פ״אפ׳כפ׳ג

סי׳ פ־ א(א> יחכ״א על שם המיוחד במית׳וכו׳.
להרמב״םבפ״במח׳ע״ז
"
והסמ ג לחיין י ו אין המגדף חייב ער שיפרש את השם
המיוחד של לאותיו׳וכו׳ויכרךאותו בשם מן השמו׳שאינן
נמחקים ע״ש בל'מ ול ה׳
קריה ספר משום דמסתמא ויקלל לטיטרא דנוקב קללה הוא ואזהרתיה מהכא

העמודים

סג

פסק הרמכ״ם בפ״ט מה׳ מלכים דין ג׳ ע״ש בלק״מ
ועיין במהרש״א דף נ״י של דר׳ יצחק נפחא אפשר
דלא פליג על ר מיישאכדין דלרכק נמי ב״ג חייכיס
על הכטיקדס״ל כריכ״כדיליף כלכת השם מאלהים
,
רכ,״

כשם אחר מברך ולא בשם
עצמו וכו' ועיין לה' תורת
חיים כחי' לסנהדרין :

»

מיתה כידי אדם
(ב)
אבל על הכינוי*׳
חייב כדת דכתי׳וכשא חטאו
כדאמדי' כפרק מי שהיה
טמא וכירושלמי פ' ד״מ
איכא מ״ר הכי ואיכא מ״ד
דליכא אלא אזהרה וכשם
המיוחד הוא דאיכא מיתה
וכרת ע״ש וכן משמע מפי׳
ייש״י ריש כריתות וכן נראה
דעת הרמכ״ם ע״ש ועיין
בספר מנחת יהודה ס״פ
אמור :
אמר רבי מיישא
וכו׳ • וכן

אלהים לא תקלל ותניא איש איש כי יקלל אלחת
",פה ת״ל הלא כבר נאמר ונוקב שם ה׳ מות יומת
יכול לא יהא חייב אלא על שם המיוחד בלבר מנין
לרבות שאר כנויין ת״ל איש איש כי יקלל מכד*
מקום דברי רבי מאיר (א) וחכמים אומרים על שם
המיוחד במיתה ועל הכנויין באזהרה (ב) בי׳ מיתה
בירי אדם וקיימא לן כרבנן וטעמא דכי כתיב
מיתה בשם המיוחד כתיבדה יכתיב ועקב שם ה׳
מות יומת כנויין באזהרה דכתיב אלהיסלא תקלל
והגוים מצווק על ברכת השם כישראל ־ (ג) ואמר
רבי טיישא בן נח שבירך השם בכנוי לרבנן חייב
דאמרינן־כנר כאורח גר ואורח בעינן ונוקב אכיל
גוי אפי׳ בכנוי:

1

סימן פ״ב

מיייחת”!״,

”5

שנדחק ומיהו וכו' ע ש
א״צ שהרי כתב רש״י לעיל
וז״ל הואיל ואיקרטלהאי
פ׳ לככריין איתרט אף לכל
האמו׳ בע׳ ובסקילה ע״ש
מכואר דאפי' לר״מ משוס
דאיתרבו מאיש איש הוא
רס״רדאיתרכונמי לסקילה
דכתיב בההיא פרשה אכל
לריב״ב דיליף מאלהים לא
צריך למעטי׳ מסקילה
דמהיכא תיתי הא לא
איתרבובההיא פרשה מיסו
אכתי ק׳ אימא דר'יצחק
נפחא ס״ל כאמרי בי רכ
דלא אמרי׳ בב״נ אזהרתן וו
היא מיתתן אלא היכא דגלי
וא״כ אע״ג דילפי' מאלהים
דכנוי

מאלהיך לשמור מה שכתוב בפרשת
שופטים לא ימצא בך מעביר בנו ובתו
באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף) • וענש בפרשת ואלה המשפטים מכשפה לא תחיה ־ ותניא בפ״ד
מיתות מכשפה אחד האיש ואחד האשה במשמע אם כן מה ת״ל מכשפה רבר תכתוב בהווה שרוב נשים
כשפניות הן " מיתתן במה תניא נאמר כאן מכשפה לא תחיה ונאמר להלן לא תחיה כל נשמה מה להלן
בסיף אף באן בסיף ־ רבי עקיבא אומר נאמר כאן מכשפה לא תחיה ונאמר להלן אם בהמה אם איש לא
יחיה מה להלן בסקילה דכתיב סקול יסקל אף באן בסקילה • ונאמר כל שוכב עם בהמה מות יומת סמכו
הענין לו טה שובב עם בהמה בסקילה אף מכשפה בסקילה ־ אמר לו רבי יהודה וכי מפני שסמכו ענק
לו נוציא זו בסקילרה אלא אוב וידעוני ככלל מכשפים היו ולמה יצאו להקיש אליהן ולומר לך מד־ז אוב
וידעוני בסקילה דכתיב באכן ירגמו אותם דמיהם בם אף כאן במכשפים סקילה ־ ותגן המכשף וה עושרה
מעשת ולא האוחז אח העינים • ( ושאלתי את מלמדי ולא אמרו לי דבר מיושר ללבי • ונראה לי) כל
הדברים העושין בהשבעת שדיס אינו כישוף דאמרינז בפרק ארבע מיתות אמר רכי תייא בר נגרי
אמר רבי חייא .כר אבא בלטיהס אלו מעשה שדים בלדזטיהם אלו מעשה כשפים אלמא השבעת שדיכם
אינו כישוף ־ ותניא בפרק חלק שרי שטן ושרי בצים מותר לשאול בהן ( ולפי עניות דעתי נראה לי) כל
העושה מעשה בלא שדים וכלא מלאכים ובורא דבר שיש בו מעשה ומהפך לב איש לאשה או לב אשדה
לאיש על ידי מעשיו נקרא עושה מעשה וחייב והיכן למדו חכמים דהשבעת שדים אינו כישוף דכחיב
מעונן ומנחש ומכשף ותניא מעונן זה המעביר ז׳ מיני זכור על נב העק וחכמים אומדים זה האוחז ארה
העינים רבי עקיבא אומד זה המחשב עתינש ושעות דבר למד מענינו טרה מעונן שלא על ידי שרים אף
מכשף שלא על ידי שדים ( וכן פירשנו למעלה ) דהאוחז העינים פטור מסקילרה אבל בלאו דמעונן חייב
דקיימא לן כרבנן דאמרי מעונן זה האוחז את העינים ־ ועל הכישוף ידוו כל הדוויס חכמי לב כי התין
הנמצא בעם דד והוא המעכב אח ישועתט דתניא בתוספתא הזנות והמכשפות נטרו הכל:

סימן פ״ג
ה׳ אשנא ובמתקוממיו אתקוטט תנן בפ״ר מיתורה אלו הן הנסקלין המסית והמדיח
Jgm
המסית זה הדיוט פי׳ לא מיבעיא נביא שהסית אלא אפי׳ הדיוט שהסירה ומסית אח ההדיזש
אומד לו יש יראה במקום פלוני כך אוכלת כך שותה כך מטיבה כך מריע* ז ואע״ג דאמדי׳ בפ״קדחולק
אין הסתרה ברברים ופרכינן ה>ת כתיב כי יסיתך אחיך וגו׳ ומשני באכילה ושאיה פי׳ אק דדך להסית כ
אם כאכילת ושתיה מיהו אם הסית כדברים גרידי חייב דחנן בל חייבי מיתות אק מכסיגין להם עדים חקו

"" *0,איםי
מזו אומר לשנים והן עדיו מביאין אותולביח  Pרסוו?לי 1איחי אםי"
רוצק ככך אם היה ערום ואינו רוצה לרכר בפניהם מבמיגיז ל1י עדי'ם אחיר
מה^אמרת לי ביהוד והלא אומי לי

לב

והיא אומר לי היאו* נגיח איהיני שבשמיט
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^''1ל 1אמוד

*?,.?0״eot
ואבנים

מי

העמודים

עמוד היראה סימן נ־ז נ־ח

•יספר יראים

הסס״געש״ב וסרב יד מלאכי סימן שלב ל זה
כ?ם ראש יוסף נכי מקלל עצמו וכו׳ והם דברי

וג)למשהביא

כ׳ שעיות ראוי זלהוליד כלא

נס" ושינוי נראה דמסמע ליה

י

דחך ררשא אתיא אפילו למ״ר •לקטן מוליד דה
סרינוכ׳יא כחי' לשכונמת  cpל״ו גבי מקלל עצמו
דרך נס וקרא ממעט הראוי למומר כלא נס ודצא
וכו /ע״ש אבל ראב fכסימן ל״ר ל דלאוי׳ שכוצלי׳
כמהרש״א שם שנדחקוע״ש
דכרים הרכה .ואין כהס
כתי׳ סר״ןז״ל:
פרט כגון לא תעכדם קן ־ תני רבי חייא עד שתקיף העטרה כי
אביי וכו׳
אתא רב דיטי אמר הקפרת גיד ולא הקפדת (ך) ן»י
שכולל כל .עכורות לשלא
ולא הגיה
כדרכה .כגון מגפף מנשק ביציכש ׳ אטר רב הסדא קטן שרקו יד בבי
המשנה כמ״ש מהרש״א־
וכו׳ ולא .פרט כו שוס אינו כעשרת סורר וטורח דאסר קרא בי יהיה
עכורה ואמרינן כסנהדרין לאיש כן ולא ר־יבן בן י אסר רב ברוספדאי
כל ד׳ מיתוס .דאין לוקין אטר רבי שברתי כל ימיו 'של בן טורד ומורה
עליהם וכגון לא תאכלו על
אינו אמיא ב חרשים בלבד ־ וטעמים $דבתיב
ובו׳ עמ"ש כסי׳ פ״א:
סדס שכולל דמים הרכה
בן ולא הראוי לקרורתו אב • ( 0וטשהביא (ט מך>/ל איש ליכת
כגון :אזהרה לבן סורר
בת וכו׳ כ
ומורה וכו' רעל כולם אין שתי שערות ראוי להוליד בלא גס ושינוי ואתר
־
הי״1
לוקי׳ רהוא לאו שככללות ג׳ חדשים ניכר העובר וראוי רקרותו אב י
וכו׳עש״כ
ותגן טאיטרתי הוא חייב טשיאכל תרטיסר בשר

4

סימן נ־חץא) מורל

וישתדת הצי לוג יק האיטלקי •־רבי יוסי אומר
•־«׳•־
מגרה בשדי ולוג יין ־ אבל דבר שהוא מצוח פטור ־ וטעטא דבולרתו דבוזיב זולל וסובא .ובי
טילרקא דאיטשיך אבתרידק דקר זולל וסובא ־ ובהאי שיעורא קיט להר ל־ירבנן רטימשיך
אכתרדרת ־ רתנן אכל־י כל מאכל ולא אכל־‘ בשד שתדק כר משקץ ולא שתה .יק איגד
כעשרה בן סורר ומוררק ׳ אע״פ שאין ראירת לו־בר זכר אל־ 1רתהי בסובאי ק בטללי בשר
רימו • רתגן אינו חייב עד שיגנוב םש אביו ויאכד־י ברשוו־ת אחר וטעטא דכרתיב זולתי
וסובא ודרך .זוללים וסובאים ל־יגגוב משל* אביהם וברשורת אחרים בעינן שיאכל דלא
מיקרי זולל וסובא אלא אם כן באותו ענק דסיטשיך בתרידק וברשורת אביו סירחת לטיבד־י

S

אף על גב רשכיח לירק ואינו נמשך לעשות כן ־ גנב משדי אחרים זאבי ברשות אחדים
אף■ על גב דלא בעית לא שביה לידת הי־לכףכענן גנב טשל אביו דשביה .ליה ואכיל ברשות

5

וד כךגטשך לעשורת בן ־ ותגן 'אברי דבר עבירות פטור וטעטזית
אחרים דלא בעדת ־
מרתיב בקולנו סרבן בקולנו ור*א בקולו שר׳י מקים ־ ואפילו בסעודת רקרשורת ־ אמר רבי
הילכך סעודרתמצוה אפילו כולה סריקק פטור ־
אבדתו אינו חייב ער שיאכל בחבורת סריקין י
טיטשיך ־ אטר רבי חנק בר מולדא אמררב (הונא) אינו חייב עד
דבק דבטצוות עסקק
שיניתכל בשר דד וישתדק יק חן י ומפרש רבינא יק מזוג ולא מזוג בשר בשיל ולא בשייר*
בבשר ביבי דאכלי גנבי דבהבי מיקרי זולל’ רבות ורב יוסף דאטרי תרויחו אכל בשר מלקת ושתת
יק מניחו אינו נעשה בן שגרר .וטוהרת וטעטא דבאכילה .ושתייה בזאת לא מימשיך ולא מיקרי
זולל אלא במידי דטימשיך אבתריות חנן היה אביו רוצה ואמו .אינה רוצה אמו רוצה ואין אביו

לא

רוצח אינו נעשה .בן סורר ומורה ־עד שירקו שניהן רוצק רבי יהודרת אוסר אם לא היתד .אמו
ראוידה לאביו אינו נעשה בן סורר וטירה ־ היה ־אחד מהן אילם או גידה או חרש או חיגר או

סומא איגו געשה בן סורר ומורה שנאסר ותפשו בי אביו" יואמו ולא נידטק ותוציאי אוחו ולא הערק
ואמרו ולא אילטק בגנו זה ולא סוטין איננו■ שומע בקולנו ולא הרשק מתרק אותו בפני של־ישדה
ומלקק .אוחו ומר יקלקל נידון בעשרים ושלשרק ואינו נסקתי עד שירקו שם שלשרת דהתיקשונים
שנאסר בגנו זה י זה הוא שלקרק בפניכם ברת אהד ער שלא גנטר דינו ואחר כך הקיף זקן
פטור וטעטא יבשערת גמר דין בענן שיהא בכן ולא איש ־ (ר) פירש אב* למתגיי מתרק בו
בפגי שנים ומלקק אותי בפני שלשה מלקירת בבן סורר וטורדת היכא כתיבא אמר דבי אברתו
למדנו ויסרו מייסרו ויסורו מבן ובן מבן והיה אם בן הכוח הרשע ׳ חגיא בסיפרי ובפרק אילו
הן הנחכקי׳ אטר ר׳ יאשיה סח לי זעירא מאנשי .ירושלם כן סורר וטורח שרצו אביו ואשולטתיל
לו מוחלק ריר י:

סימן נ״ח
רלאוק "מאלהיך שלא לקרי אביך .ואמך כדחגן בפי ארבע טיתית אילו הן הנסקלק מקלל אביו
ואפי• ואינו חייב עי* .שיקללם כשם■ קיללם בכינוי ר׳ מאיר מחייב• וחכמים פוטרין וטעמא
סח ת״ל שם דימר׳ עתי
דרבנן כדתניא כגט׳ רבי •מנחם בר ר׳ יוסי איטר בנקבו שם .יומת ’
מקלל&ביו ואשי שאיגו חייב ער שיקללם כשם ותגיא איש איש כי יקלל אביו יאטו י (ב) מה ־ת«י* איש

□Q

הרבות'

ווי העמודים טייב ,אברהם עמוד מס (104הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ווי

ספד יראים

עמוד היראה מימן נ׳ה

חי״ן כחי ,לסנהדרין דף ס״ווז״לוא״תמ״שדכעריוק
וכינת השם רערבי' מתיש איש את הגוים דמתסרי'
כישראל והנא גבי כבוד או״א לא מדכי׳ לסו וי״ל
רסכא איצנויי׳ ליבול את הנשי׳ וכל היכא דאיכא
לעידרש וליבויי כישיאל לא .מוקמי' ליס בגוי אכל
גבי עדיות וכינת השם לא איצטרי׳ ליה לתנא ליכויי
נשים משום דבכיכת השם כתיב האזרח ודרשינן
מיניה לרכות את הנשים וכררישינן במסכת סוכה
לרבות את הנשים שחייבו׳ בעינוי יהי׳ן ובעדיות כמי
ל״צ קרא לרכות דסא כתיב כל הנפשות העישות
לחייב את הנשים עכ״ל והכי דרשי' בת״ב פ׳ אמור
גבי ברכת השם אזרק זה אזרח כאזרח-לרכות נשי
אזרחי׳ ׳וכמס' סוכה לא מרבי׳ להו התס אלא מס,
יהאזיח אכל אזרח גברי ,הוא רמשמע וכן גבי
עריות תניא בת״ב פ׳ אחיי מות וז״ל איש מת״ל
איש £יש להביא את הגוים וכו' לא תקיבו מת״ל לפי
שנאמר איש איש שיכיל אין לי אלא איש ממש
שהוא מוזהר ע״י אשה אשש מוזהית ע״י איש מנין
ח״ל לא תקרבו היי כאן שנים ותניא נמי התם ולא
קעשי וכו׳ אזיח זה אזרח האזרח ליבות נשי אזיחי'
וכו׳ ונכיתו הנפשית מת״ל לפי שנאמר איש שיכיל
אץ לי אלא איש וכי' ת״ל הנפשית היי כאן שנים
ע*ש הרי מבואר דגלי קרא בעריות דנשים חייכות
כאזהרה וכיח והתימא עלרש״י כיבמית דף ה'
שכת' בלאו דאחית אשתי ראשה נמי מוזהרת הנפשית
העישית שניהם במשמע ע״ש רהו״ל למימי מרכתי׳
לא תקרבו גבי אזהרה כרדרשינן כת״כ יעיין בהרמב״ם י
כס״ס ל״ת שמ״ז ולדברי הד״ן נראם דה״ק דאי לח
כתיב לא תקרבו אין לי אלא איש וכו׳ וא״כ הוה
מוקמינן רכויא דאיש איש לנשים ולא נרכס גוים
דהשתא דנתיב לא תקרבו ע״כ מרקמי' רכויא דאיש
לגויים וכן אי לא כתיב הנפשית העושות הוה מוקמינן
רבויא דאיש איש לנשים לכרת וכ״ת א״ב לא תקיכו
ל״ל אי לאו לא• תקרבו לא היש מרבי׳ נשים אלא
לאזהרה אכל השתא -דנתיב לא תקרבו צאזהיס מוקמי'
איש איש לכרת לכך כתיב הנפשית העישות לרבויינהו
לכרת וממילא מוקמינן איש איש לרכות הנוים ול״כ
לתק דדוקא בעריות וברכת השם מוקמי׳ רבויא
לנוים כיון דככר הוזהרו עליהם מויצו אלהים על
האדם לאמור וכי׳ אכל ככבוד או״א דלא אשכחן
רהוזהרו מוקמינן רכויא לנשים דוקא והריטב״א
בסי לקידושין דף ל'ו,כ׳ וז״ל ואיכא דק׳־ל היכי אמרי׳
סכא רכי כתיב כניישיאל ממענוינן בנות ישראל
א״ב היאך נשיה טריות וטדבו׳ ק-בן רסא כתיב
בפרש׳ בני ישראל וא״ל דחא רכי רחמנא .התם מדכחיב
איש איש לרבות את סגוים שטדרי׳ וטדכית נדרים
ונדבות בישראל ולש נשים ע״ש וק׳ דא״כ לא סו״ל
לרבויי מאיש איש אלא נשים ולא גוים כמו ככבוד
או׳״א וכן חטא בלב פ׳ ויקרא בני ישראל מכיאין
חטאת ואין אגוים פביאין חעאת וכו מטן לרבות את
הגרים ואת העבדים לל נפחוכת׳ הק א ולא נדכה
הגוי ,מנפש אע׳ג דככלל נפש הם שאחר שריכם
הבתול ומיעט ארבה ־ אט את -הגרים שהם־ בעט
מצות וכו׳ ע״ש  .ולנ הו״ל לרבויי נשים וגרים
מאי^איש ולמעט גויס מכני ישראל או ?מכם״יצא

F
באומות כלל כדאמרינן.
ועוד תמהני ללא ראה -קלכ כע אמור וז ל שיאל
כו

העמידים גא

אלו ישראל גר אלו הגרי ,הגר ליבית נשי הגרים
בישראל לרבות נשים ועברים א׳כ מת״ל איש איש
לרכות את הגוים וכו ,ע״ש היי דאיכא רכוי לנשים
שנוררו׳ וטדבו׳ ולהכי מיקמינן איש לרכות סגוים
דכלא ה צא היה מרבי׳ מאיש איש אלא נשיה ועמ״ש
כסימן שע״נו • וראיתי'להיב זית רענן כפישת
יתרו שהין׳ יהא כתיב ומקלל אכיו ואמו מית יומא
ולא כתיב איש משמע בין אשה בין איש רדכויתא
רישינן גבי מכה איש ומת וט׳ ע״ש ולק״מ מפרק
הנחנקי׳ מוקמינן אציכא דרבי יונתן ומקלל חביו
'ואמו לרכות4כת טומטום /ואנדרוגינוס אבל לד'
יאשיה איצטי־י׳ *וקלל אביו ואמו לרטת לאחר מיחס
 .ואשה נפ״ל מאיש איש ע״ש • וה״נ תנאי דמכילתא
דילפינן אשס ססיקפא ס״ל כיי יאשיה דאיצטרי׳
ומקלל אביו ואמו י לאחר ’ מיתה י ולא דישינן גבי
מכס איש ומת אלא מיתורא ומה שהקשה נטר 'דלא
ליכתוכ איש ר? ואשי יקלל אח אליו וט׳ ל רש״ל
כפי׳ לסמ״ג לאוין רי״ח וז״ל איש איש ציכית את
האשס'כלומר אף שנשואה יצאס מרשות אב לישית
אאר לכל מילי א*כ הו״א דלא ליתייב מיתה ולכן תפס
לומר האשם ולא אמי הכת ולכן מתוק דלא לישתוק
רחמנא מאיש איש עכ״ל וכ״כ סריטכ״א כחי׳ לקידושין
רף ל״ס אלא שנת' דלא מתווי ע״ש ♦ וכן התוה'
בסנהדרין דף ס״ו בד״ה לרכות וט' לא ס״ל הכי
ע״ש ת״ל המכילתא בל יתרו לפי שנאמר איש איש
כי יקלל אביו ואמו אין לי אלא איש אשס מנין
טומטום ואנדרוגינוס מנין ת״ל ככד את אביך מה
כבוד לא סלק כין איש לאשה אף מורא וכו׳ ע״ש•.
וא״א סא בכבוד חלקבץ איש לאשה רכל שיש ישית
כעלה עלים פטורה וכיון רילפינן מורא מבכור
אדרבא נימא דה״נ כקללה נשיאה עטויה אלא וראי
רבמורא דלא שייך ה״ט דדשית בעלה עליה אין חילוק
אלא דס״ד דאיש למעט אשה לגמרי לכך ילפינן
מכבוד וממילא דאפילו נשואה חייכת דכמורא אין
חילוק ועיין בהרא״ם כפרשת קדושים וא״כ ק' לא
לכתוב איש כילל ועיין' במהר״ם בתו׳ דסנהדי־ין שכת,
ראיצטייי איש למעוטי קטן ע״ש ונ״ב רש״י בפר'
משפטים כפ' ומקלל אכיו ואמו ונראה ראיצטריך
משים יס״ד לאוקמי יתודא דאכיו ואמו קלל לחייב
קטן לכך כתיב איש למעט קטן דסשתא׳מוקמי׳ אביו
ואמו קלל לאתר מיתה או לאביו שלא אמו וכרי שלא
נטעה למעט אשה כתיב איש וכס״ג כ' מהרימ״ט
בחי׳ לקידושין דף י׳ט ע״ש וכזה טחא דברי הי־מכ״ם
בפ״ה מה׳ ממרי׳ שהוצ*ך לו׳ והיא שיהיו גדולים
,
וכו׳ ע״ש ככ״מ ז״ל :
הרמ״ס כתי׳ לסנהדרין וז״ל ואיכא דמק
כתב
סכא אמאי לא רריש הכא איש איש לרכות
את הגוים כדרריש סתם וכת וטומטום ואנדרוגינוס
ת״ל מהשיה הכתוב אשה לאיש לכל עונשי שכתורה
ולדידן מסתבר דל׳־ק היא דקרא מ״ל מיניה השוס
הכתיב אשם לאיש או אשה כתיב ביה וסד א .רוקה
איש או אשה וראי אבל טומטום ואנדרוגינוס לא
איצערי׳ רישא ראיש איש צרבות טומטום ואנדרוגינוס
ואיירי דדריש ביה.טומטום .ואנדמוגיניס דריש כיה

נמי אשס עכ’ל מביאי י?*ל יחכא ל,א\&
נןןסטו ואב -רוג
הגי<ם כיין דאיצטת׳
מיהוכת״ככל אחיי
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עס»ד ■הירזוה •סימן נ־ח ,,תע8ודי-0ז

הט״ז .בי״ר שם ־ממ״ש הש״י בפסוק :וס׳ הכת בל
בכור הוא ובית .ריט -שהוי״ו ;'ל' תוספת הואי בקו
מת״ל •איש־איש להביא את -י’\
מת״ל לפי שנאמר איש איש •שיכול און לי אצא א
פ׳ .ופ' עיין בספר;משפט צ־ק-ח״א •סימן מ?כ -דף
שהוא מוזהר ע״י סאשח אשת •מוזהרת ןני Pfe
מעשה על העבר .פ׳-גפ׳
דכששוא מעשה
זס דכשחוא
שתי' זח
ממ״א שתי
קמ״א
מנין ת״ל לא תקרבו הרי באן שנים ותניא •כמי.
שעשו דבר זהבודאי שהוא
ונכרתו הנפשות מת״ל לפי לרמת .כת גי׳ אשו־ג טומטום ואנדרוגינוס • לשק תוספת ’אכל בגל
שנאמר איש שיכול אין לי
• ( 0אק לי אלא אביו תעתיר מאמע או זק או
אלא  ,איש שהוא עטש אשר קלל •אכיר ■ואסר
ואמו אביו במלא .אמו ואמו בשר־יא אביו טנק .זה  ,ינן קיך תרב ,גני
גרת ע״י •האשת אשה
יהודה •רף ס? ע״ד׳ולא
עטשס כרת ע״י •האיש ת״ל אכין קילל אטו קילל דברי רבי יאשיח
זכר :׳ההב -משפט צדק עיין
' <
,שם:
מנין ת״ל הנפשות• הרי (ד) רבי *יונתן אומר משמע שניחן כאחת ומשמע •" י
כאן שנים •ע״ש הרי דלא
קתט אלא נשים ואף על אחד .ואתר בפני עצמו עד .שיפרוט לך דגתוב
הרמ״ה .בתי׳
גב] רהשוה הכתוב אשה יחדיו מות יומה בסקילר־ז אתר• איטר בסקילה 3fO
לסנהדרנן ת .ל
לאיש איצערי׳ קרא לרכות
אד אינו אלא כאחרת טבל טיתווה -והאמורות •בין כנן קאמר בלומר .בל
נשים וע"כ •כמ"שסתו׳ דהא
בתורה
'היכא"דכתיב וי״ו גלא בתנע
...
דאמרינןהשוה הכתוב אשס
יחדיו משמע כין שניהם כא׳ בקי א׳ א בפני אנצמו
לאיש היינו היכאדכתיב בלשון זכר אבל היכא דנתיכ
עד שיפרוט וכו׳ וכ״ת ל״ל לאשמעי׳ דמשמע שניהם
איש ממעטי׳ ע״ש ואדרבא 5״צ קרא לרכות טומטום
כאחד כיון דמשמע א׳ א' כפ״ע כ״-ש .דגי .יעכיר
ואנדרוגינוס לכל עונשי׳ אע״ג דכתיב אישיאו אש&
תיוייהו מחייב דוקא דצישנאקמ״ל -רמשמע בק
כדאמרינן בנר.ה דף כ״ת ע״כ יצריך יתורא למעט
הכי וכק הכי ונ״מ לעטן מצית עשה דכתיבי בהק
טומטום .ואנדרוגינוס ולא ממעטינן להו מל׳ זכר
הדדי בהאי לישנא-דמציה למעבדי לכולהו.ואי עבל
ונקבס ע״ש בתו׳ וא״כ״סכא דאצטרי׳ או אשת
חדא ולא עבד אידך לא -מעכבי •אהדדי עכ״ל ז
לגופי׳ לחייב נשים יס״ר דפטור כדאיתא בפ״ק
ואפשר לומר דלא ילפיק שמהם בא׳ בק״ו בדחניא
דקידושין ע״ש ל״צ לרשות טומטום ’ואנדרוגינוס ונראה
דרכינו שכתב למות כת פי׳ אשהק״ל דאמאי איצטרי'
בפ״ק -דמכות איש אשי קח את אחותו כת אביו
או כת אמו אין לי אלא כת אביו שלא .בת .אכע
לרבות ׳בת• דשא השוה הכתוב אשה לאיש • לכל עונשין
וגת אמו שלא כת אביו כת אמו וכת אביו חנק
וכל:
ת״ל •ערות אמויזו גילה עד •שלא יאמר יש לי כרין
אץ לי אלא אביו ואמו וכו׳ ק״ק דכריש
אם ענש וכו ,כת אביו גבת .אמו לכ״-ש הא למרק
 .י מגלה אמרינן ואימא מוקפי׳ בארכיסר
שאין עונשק מ״׳ה ע״ש וה״נ אי לא משמע א0
ובתמיסר וכו' אי הוה כתיב את יום י״ר •וט״ו
א' בפני עצמו צא ילפען שניהם •באסל □קי׳ ,דאין
כדקאמית השתא דכתיב את יום י״ר ואת יוס׳ט״ו
עונשין •מ״ה קמ״יל דמשמעהכי ומשמע הכי ואק
אתא את ופסיק וכו' ע״ש וה'נ נימא כיון רכתיב
קלל שניהם כאחד או קלל אחד מהם חייב .מיחס
את אכיו ואת אמו אתא את ופסיק אביו או אמו
ואפשר .דמדלא כתיב יום י״ר וט״ו וכתיב ואת יום
ורש״י •שם כת׳ ח״ל אף על ׳גבבוא״יו מוסיף על
ט״י אתא את יום ופסיק ולאו דוקא נקנו את והר׳
עמן אח' משמע נמי א' מהם עד'שיפרוט וכו*
שער אפרים סימן מ׳״ח הק׳ כעין זו ותי׳ מדכתיב
ע״ש • בראש דס״ל להא דאמר בבי יונתן משמע
לחדש אדר •באמצע דהיל״ל את יום י״ר ואת יום ט׳׳ו
קניהם כאחד לא איצטרי׳ דביק דמשמע'נימי יכל
אחדגפ״ע כ״ש דסייב כשניהם אלא ה״ק 'אף על
.
 .לחרש אדר וכו׳ ע״ש בהג״ה:
גב רודאי משמע שטסם כאחד דוא״ו מוסיף'על
יונתן אומר משמע וכו׳ י־ש״י באומש
(י)
תפס דברי ר' יונתן וכתב הרב דיכא
ענין אח' משמע נמי א׳ ׳מהם וכי' ועיין בספה
רחיי לאוי' יי״ת משום •ר-פשטי׳ דקי־א הכי ועוד ,דר'
שער אפרים סימן קל״ג דף" ק׳ ע״ג אבל הרמ״ה
יונתן •דיינא הוא ונחית לעומק׳ דרינא וגם בפרק
.ס״ל דרכי יונתן אחא לאשעעינן דמשמע נמי שניהם
הנתנקי׳ מייתי ברייתא סתמא כיתיס אבל מדברי
כא׳ •לענין מ״ע ומהכא נ״ל כל מ׳יעדאק מ"עכצק'
ע״ש
תסמ״ג כר׳דתפסדבריר׳ יאשיה וצריך טעם למה
זה את זה ומצית דמעכבי' זה את זה *לפי׳ מקראי
וא״צ דיש״יתפס דברי רבי יונתן משים דרכת כפ׳
?פית הקומן ע״ש • וזה סיוע לדברי הלב מח״א
שואל הכי ס״ל וסן פסקו כל הפוסקים מה״ט<מ״ת
ההלנית .נדרי׳ סימן ל׳ הכתב לאם אמר שצופה
אכל
כס׳ עס״ש-חי׳ד סימן רכ״ח דין מ׳ ע״ש •
שאוכל ..תאנים-וענבים •תייג לאכול שניהם ואים
וז״ל
׳שב'
הסמ״ג אפשר יס״ל כדעת שה״ה •סימן ט״ל
.לו אלא א' מהם 'תי«כ לאבלו .רמשמע ?ל א' מסם
הלכה
אין
ואע׳ם .רכפ' שיאל-אבי■ דכא •כי־׳ יונתן •וכי'
ומשמע נמי שניהם כאחד ע*ש והרי דברי הרמ״ס
וע״ל
כהרי
כרכא ההא לגבי אביי-וסא •דלא חשיב לה
סייעתי׳ דרכי יונתן היא .גופא אשמעינן לענק .מצות
קג״ם משים דלא מחמת אכיי הלכה כן יכו׳ ע״ש
עשת •דמשמע שניהם כאחד ותייכ לעשות שטהם
הטעם ועיין :בספר יד מלאכי סימן תקפ״ו ומסריכ״ל
ואם א״א יעשה א :מסם דאין מעכציי יזה א׳ק יזע
ח״ג סימן ס׳ח כ׳ לכאורה דסרא״ש •כתשו׳-ס״ל כרכי
דמשמע כמי כל א׳ מהם וס״נ דכוותא '?שכועס
ראה
יאשיה-גדתס-מפ׳^גאל יסלכה כרבא •ע״ש ■ולא
שיאכל .תאנים וענבי׳ ועמ״ש׳בק׳ עה״ש תי״ד סימן
.דפרם
דברי שה״ת שפסק כר׳ יאשיה ׳ויחס ההיא
רכ״ת דין מ׳ .וחישכ״א בסשו/סכיאו׳תכ״י י^י קינק
*אל ובן ־רעת הסמ״לכמ״ש אבל כש׳־מ לקמאדס
רכ״ח כת׳ .ולראובן שצוה חנוך .בנו והשביעי
נ״ר מבואר •דסיא״ש ק״לבר׳ יונק ע״-ש ומה שתקשה
יצוא לשום אדם ממונו יואר מסך פ׳ הי־אס כרשוע
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׳נכ<

׳שמעץ -גלוי ועכשיו-מת׳-שמעין סיוכליחכוך להלוות
ברשות .׳.לוי :לבדו -אי לא תשו׳ פלוגתא רר׳ יאשים
סא ־וכו׳ יאק• קי״ל '׳כרבי ־יונתן דאמר
'יי’3
'«שמע שניהם ־ כאחד ומשמע א׳ א/־כפ״ע• •ער
'שיפרוט וכו' ואף זה
הרמ״ס אחיו שלא; אקר
■כסשכיעי לא השביעו :אלא ■כתידדה ׳־^} ■נאמר <נאן רס? פו •ונאמד ^הלן
•הבי יינתן י׳ לחלק בא
•שלא ־ ילוה כא׳ בישות
כאוב •וידעוני רשיחט ׳כס מה להלן גסקלרה •אלא כרבי שיש ט מנואס
מחם
שניהם אוכישית אח׳
■אף כאן ■בסקירה ■להלן-׳בסקילוה דכתיב-כהט •בטן לא תחרוש ילא תקלל
 • Vmxוהט* 1סק׳ -טון
מזו*א כסוף •ברשמ-קרושיס-תהוו ׳ואיש> .הו ;יכטלא •בי א?ל כאומר
■דמשמע׳ נמי :י שציהם כאתר
שיעשה ילל או שיאן 'לפי
ידעוני מורה
מכ״ל מכול• להלוות'בישות ויחשה כי יהיה ■בהכש״אוב:
וראי שיעשה לשניהם
:אחד מסס׳דסא קי*ל סתם
•ומחו ,ביישן •ימסו -אותלש ׳דט־הט כבש .,אף משמע ולא מיפטי כסך
נדרים להחמיר•; •מרחק
כאן מפקינן ׳’:־•׳■טא״׳עונש •שמענו -אזהרד־ז מנין לנינייסו שבדבר התלוי
.לומר דאינו מנתר אלא
ר־ז״ל אדהים רא •מקרר ■אט היה ׳אביו ריין במעשה לכ״עוי״ו מוצזלף
כשמת אחד מהם דלא
׳על .עט{ .אחי בא עכ״ל.
«לס ע״ר סאב שיהא אסור או נשיא דהרי •הוא- .בכלל ונשיא כעפף ל>ם
ובב״ר פ' מ״א' סימן י׳״ג
לעולם• אסמת •אחד מהם
רתאר-ופיני -לא ריק וליין נשיא סנק.
באכן
התסנך באמ
כל קום התהלך
סימן
ננ״ש ־ומסיש״ך ח/
לארכה ולרקכה תני הלך
ח׳ כ' דצ״ל דאין משמע ............................ .
.בשרם .בין לארכה. .בק
. .
'
שם אלא רברשית אחד
ליתכם קכהוט׳וחכ״א'לא
מהם•' סבי.־ ואין י מקום לספק ■ ולומר דמשמע ■שלריך
י קנה• פדיסייזלךילארעה וליחנה וט׳ וכתכ.עםרש*י
ישוח׳•שניחם ־דא״ב ;אמו• רשאי להלוות כי אם בישות
דעלוני׳־ר״א ־׳וחכמים בפלוגתיא רר״י ודלי גבי יאשר
שניהם :דספק־שכועסילסומרא ורביע תמוהים דכדכרי
יקלל וכו' דר׳א ס״ל ביבי יונתן הילכך יפי' לאיכה
הרשב״א מבואר דהשמע נמי שלא ילוה בא׳ ברשות
ולרחבה לאיכה או לרחבה ושבמים ס״ל כי' יאשיה
שניהם בההיא דרכי .יונתן • ומ״מ דעת עהי־ש״ך
סילכך פי' איכס ויתבס כיתד וט' ע״ש ••.הכי
־־ראפילו בהס■ התלוי במעשה פליגי ׳ר״י ורבי יונתן
בה׳ ט״ז וכ"ב מהישד״ם חא״ה שימן ע״ח •ע״ש ׳•־
וככר׳ כתבתי־ בס/מה״ש :י״ר'.־סם רכבי־ דחס תרם׳
׳גם :מרבדי :הימ״ה שכתבתי .לעיל מוכח ממעשה
בית יקודם ׳דכרסהט״ז דא״ב ,מקלל .אכיג־או .,אמו" .נמי .משמע .הכי..וםכי משעע שניהם כאחי שצריך
שיעשה שניהם ומשמע כ 5אס׳ כפ״ע לעמן ראק
מיכי "ממייכי 'ליא •מיתה מספק וכן .ראיתי 'להרב
משפט צדק ח״א סימן מ״ב דחה ־דברי 'מהרשר*ם
.
ישע^בין’זא״ז ■:
מק״ט־ ע*ש־ נניאה רלק"מד9לא ■אשפתן-י״ררישמן
־(ה) ׳נאמד ׳באן ׳דמיו ט ’ונו׳ כסנהדרין'.קף
.אמרינן ימית יומתו'ל״לכליענא
■
לחולאי:בדיני ;•!נפשמן׳ אלא ממיתה -תמייה-למיתה׳ • . .
נט' מנין שאם א״א יכול להמיתו  .במיתה הכתובת טאלק ! כדחמריכךזכסגהדרין ן־ף ~נ-ג ע -ר רגמרננן.
.שאקה ממיתו בכל .מיתה "שאתה ייבול■ להמיתו תע
מאוב1:וידעוני לינמר מאסת איש .דא״א רשאי להחמיר
ימוא 'יומת "המלה יע״מ ע״-ש וק׳ יעל החול כשבת
אלא להקל'ובן אמריק הסתם מיתה־ האחירס'כתי'
שיא חנק סל׳טודא״א׳רשאי להאמיר והיינו משום " -ךלף'ע׳^בד״ה אא׳ת׳ב^וכו׳ שכ׳ וא״ת ולימא אא׳־ע
«כו׳
או־לינן'  -־למרר ׳משום :דאסו בארי קטלב קטלת ליה וי״ל
י־י' ‘ “
.. ........................
לא.,
דבלא״ק הוא ־נהיג אכיל ל^י 'לכמ
לקולא אלא־־ לחומדא לחייבו ׳מיסח־כמ״ש־לקמן ס?תן׳ ־ ביה מוקמי׳לית ■לתאי קראבמזך -וסותיומתערה
.שם . . .חורה כלשון כני ארם וכי' ־ק.ת; יהא ..מוקעינן ?גות
עה״ש .שם.
בס' עה.ש
..מיהי בס
ע״ח וסימן ־רכ״ה ׳גבס-כ • ..מיהי
יומר ,רכל הנקקלי׳ דיכול -להמיתו בעיקה שאעה
.........
בין
בוכחתי :מדברו ־סתלירמשמע בזן .שניהם יחד'
בתוכה בו דהוי ‘כ׳ כתובים .ואין מלמדי׳ ואבי
כל א׳ כפ״עובפ׳יק.דקידושין ־רף 'ט׳ ראמריען_מי
אמרינן'פאצ?רצין רף מ״-ה ,אליבא -דשמואל עצמו
מהתם הוא יעד־ דמקדשיוהרר בעל כתב אז״שכ^א־
ע׳*ש בתו׳ וא״ב ה״נ כשבת ..אי תיירי .קריא כמזייר
וסדיטכ״א -דרכי ־יוחנן י ס״ל כמ״ר רלא משמע אלא
אתא לק־ משיא־• ״  •: r״״
שכזהס ־כאחר־דר' ס״ל כמ״ר משמע שניהם כאחד
שמענו ובל כירושלמי פ׳ ד׳ מיתות
M
זמשהע כל ־א׳זבפ"עעד שיפלוט •לך■ הכאוב-יחרט
. .
ילפיפן ■פייפ-כמקליל אביו .ואמו ע״ש ...
ע״ש :וסא ילד. ,־׳מקודשת כביאה •לא׳ אם קדשה-אסר
*’£בצ בת״ב ,נכי ער כהן ־משיח ואכיאה־יש
אק מוששין •לקידושיו אלמא אפילו •לקולא אמריק
דף ש״ה -ריש ע"ב-־ממח כהדיא רליכא כר״ת ? 3
במשמע קל א׳י׳בפ״ע וכבר כתבתי דברי סרמ״ה
הרב הרהן •אפרן בשם הראב״ר■ ע״ש והיינו רצא
דא*ל יקמי-דנ׳־מ לענק מ״ע לצריך לעשות •שניהם
ורכריתות בהא<
ןשיבבמתני׳ מקללאויא
לכתתלהאבלאין מעכבין זה -את 1ם וא״ב 0״נ משמע
ד״עשיא-דלאבעי -מעשת ומשייב5-מגרף אלא .משנם
מצייך ישות -שכיסם •אס אקשר'אבל אס א״א-סגי
דליכא •כמן במקלל וברייתא דת״ב דממעט ליס
בישות אתד מהם וכ״ב מהריב״ל ח״ג סימן -ס״ח
שיעשה יצאו אלו שאין כסם מעשה רסכן -סיא .אבל
כנ״ש וכן מצאתי להישב׳א בתשובה ח״ג סימן ל־י
לר״ע שמעטינן להו משום-דליביא ■כהו בית כרקתבי
שכתב ח״ל :ואפילו תאמר .שתנאי היא .שיתפו -לו
סיפא ית״ב הוציא אק ■אלו שא1ן יכסם מעשה ולא■
יעקב אביו ודיזל וכק שיתנות 'לג שניהם בין שיפטר
תורה אתת
הוציא את המכה אפיו ואמו ■ובו׳
א׳ מהם׳ מחנם לו השני הנשאר כך איין שיעקב
ואו׳ מת ע״ +מיותרת ׳מע_שה שתייכי ? -,־ ’:י?1ה
ורחל שאמדו צאו דוקא שניהם ■אצא או שניהס יתדיו

^ם:א6#י;אי׳אמסמ«מ!םש'תגם.לו אסר
«״ 1ל״י קי® זלה־ס
*"'*י ע  0י
 בהכללים כלל ו׳) :;-.הליטב א בתי׳ למליעא קבלנו מיהי^רשם
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■־■׳ עמוד היראה ׳סימן נ־ט 8־ .;:יי העמודים

ע״ש היינו למאי דלהי "6ם לקרא מיירי נמג ככנו
גמ ,על שגנת׳ ח«א< «,׳ ע'ש "׳נ־ממעטץ
ופי׳ הברייתא לע״א אבל למסקנא דאין הבן • נעשה
לר״ע או״א ומסית ומדיח ונכיא חשקר ולא משום
'שליח ודאי דקרא לא מיידי אלא באחר ולא סוי לאו
דאין.בהם מעשה מיה 1ר״ע א״ל רמגדף היינו מכיך
שניתן לאזהרת מיתת ב״ר רבנו מק״ו אתי וככר כ׳
את השם כדחיתא ככדיתית ע״ש • והתימא על ס
סתום׳ שם בד״ה הא וכו*
החיכוך פרשת משפטים (?) דהו* אתה דן בנק אני טשנירתן וטסקינן להא לאין מזהירק מה״ד
סימן ס׳ שכת' רמכס אכיו
ס״מ להלקותו ע״ש• "
ואמו יש בו כרת עייז ליברתוב רחמנא לא תאר נשיא וחרש
והררב״ז כתשו׳ סי׳ תתי״א
תקלל אלהיט למה' לי אט אינו ענק לגופו
 .שם :
לא ראה סוגיא דסנהררק
(ז) הרי אתא רןכנין תנהו ענק ־לאביו ולרבי עקיבא דאמר אלחיכש
ולברי סתו׳ ועיין בהרמכ״ן
אב משניהן
קדש נפקא־ לי דלפר־טב קרא ואלהים ועשינו שיש ב׳ שכת׳ ג״ב לאזהרת
וכו׳ כתב הרב דינא דתיי בעמך לא תאור לא תקלל לטרה ריי ר*אכיו מכס אביו ואמו בכלל כל
’ריש לאוין י־י״ט ק׳ נילף
ולאמו ומקלל אפיליו לאחר סירתה חייב ורתנן אדם והרב דברי אמת דף
בקו׳ ומס נשיא או דיץ
נ״ט ע״ב תמה עליו דא״כ
שאין חייבי'מיתה על קללת ,בפרק אילו •הן הנחנקק חוטר במקלל □בסברה
הוי לאו שניחן לאזהרת
יטוהר*׳ על קללת׳ אביו
שהוא חייב מיתה על שהמקלל לאחר מיתרת חייב מדת שאק י כן מיתת ב״י ־ ע״ש ? • ולא
קללתו אינו חן וכו׳ ובשלמ׳ במכה שמכה לאחר סירתה פטור ואם *הביו זכר דברי רבי׳ המחבר
לדעת רי״א דאפי׳ העונש עבריין בעבירות אחרת של תזרדת ולא עשרת והסמ״ג וססמ״ק שכ' כדבר
הרמב״ן־ וכבר חי׳ .התו׳
מפולש אק מזסירי׳ מה ד השוברת אינו מוזדתר עדיו שרא לקלרו בכטדת
כפר' משפטים בר״ה ומכם
ניחא אכל לדעת הרמב״ם
קשה ושמא אפילו העונש מכתי ונשיא כעטף לא האור עשה מעשה עטך אכיו וכו׳ דכיון מעיקר
לא תאור שאמו עושת תאור :
קדא לשובל כחבירו אק זה
מפורש אין מוציאק איתו
מיקרי לאו שניחן לאזהרת
בק״ו גמור אלא רוקא
מיתת ב״ד ע״ש  . •.אכל
□מה הצד א״נ י״ל דהיינו
הרמכ״ן ה״ל ילמסקנא לא
בק״ו מצד אקר אבל כק״ו
הקדוש ברוך רתוא של4ה יבדה ארט מיירי -קרא אלא בחבית
מצד עצמו ’לא דנראה
אביו ואמו והזהיר של>ינ יכדת ארת ואביו ילפי׳בק״ו ועיין־ כה,
במניית הדבר מעצמו ע״ש
־ ״ מנלס־אסתר • 4
ובזה ניחא ד ר״פ השיחט חבידו כפרשרת כי ו־תצא ארבעים יבגי
^ליס* מדללס
ככ’'?י יענש כימ>יז
ומעלה בעיק למילף יים^ "  00יאכיי
אזהרה בשחיטה מק״ו ומס
וכו׳ •נראה דס״ל רמקשי׳
במקום שלא ענש הזהיר דיטשפטים מתיב רטכרה אכיו יאטי טיח
וכו׳ ופיכינן וני מזהירי׳ ומגלן דבחנק לפי שכל מיתרת האמורה בתורה הכאי> לקללה •והיקשא .הוא
מה״ר וק׳ והא כיקדהעונש סחט אינה אלא חנק כאשר פרשתי למעלדת לכתיב מכה אכיו ומקלל
משרש מזהירק מה״ד כזקן טסדא הלכה לגי !ואביו כשלא אמו ואמו אכיו גכי סדרי כפישת
אלא־ נראה רה״ר בק״ו
משפטים כפי׳  .אחל שכת'
כשלא אביו לרבי יונתן מדלא ברתיב .יחדיו :
מצד אחר אכל בק״ו מצר
יש י כסנהדרין רף פס
עלמו לא דסא פריך שם (ט ולרבי יאשידת דילפיגן ליה .מקללה ובקללה ולא כפי' רש״י דגמרינן
רבא מנכילס ומסת ומילה פירשנו בהדברת דלעל הטבה אביו ואמו אינו במס מצינו לבמה מציט
אמאי לא ילפינן אזהרה חייב עד שיעשדת בדתן הבוררת והטבה לאחר • ליכא למילף אביו שלא אמו
כק״וכה״ג משמע דלדידיה מיתרת פטור טנלן דאמר (קרא מכרז בדתמדת ואמושלאאביודאיכאלמפרך
ניחא דלא ילפינן כלל ק״ו
מה לקללה שכן חייב כלאחר
ישלמנרת פי' עושדת בה חבורה :
’מצר עצמו וכבר כתבתי
וכסקילס תאמר
מיתה
כן כס׳ עה״ש א״ס סימן
דכתיב ■ כמכס דהוי כחנק ואינו
תיי״א ,ע״ש ודלא כהרב
חייב לאסר מיתה ועיק
:
ע״ש
אסומת
מאכלות
 .שער המלך' כפ״ב מס׳
בספל הליכות אלי סימן כ״ח שתי' כן .ולא זכי דברי
ל המחכי אף תמהני דבמכילתא בפרשת משפטים
ואמו בכלל וכ׳׳כ
(») ואבין
הסמ״ג לאוין רי״ט
תניא ומכם אביו ואמו אין לי אלא אביו ׳.ואמו אביו
וססמ״ק סימן ס״ר ע״ש וכסנסררין דף פ״ה מפיק
שלא אמו ואמו שלא אכיו מנין הרי אתא ק הואיל
לס כק״ו ומוכח דילמאי דקי״ל כתנא דבי ר׳י דאק
דסמכס חייב ומקלל חייב מה מקלל וכו׳ לא א״א
הכן נעשה שלית^לסנות אביו לא מיידי קיא אלא
במקלל שהוא חייב עלי .המתים כחיים לפיכך הוא
בחכירו ואמו ילפינן בק״ו ומס אחר שמצוס לסנוקו
חייב על כל א׳וא׳ בפ״ע תאמר במכה שאינו חייב
במקום מצוס ’מוזהי שלא להכותו בנו שאינו יכול
על סמידס כחיים לפיכך אינו חייב על כל :אחת יא'
לסכיתו אפילו במקום מצות א״ר שמוזהר שלא
כפ״ע ת״ל ומכה אביו.ואמר *אפילו אחר מהם לכדי
להטתי .שלא כמקום מלוה ומס שתמהו התו׳ שם
־י׳ יאשים ר' ■יונתן .אומר משמע• שניהם כא׳ ומשמע
כר״ס הכהו וכו׳ במכה סבירו אמאי לוקה הא פן
אח׳ בפני עצמו וכי׳ ־ע״ש  -הרי דר׳־׳יאשיס לא יליף
דמיניס
יוסיף לאו שניתן לאזהית מיתת ב״י הוא
הכאה מקללה וכתב הרב זית רעק צ״ע •סיכא רמיזה
וטרושלמי
נע ל אזהרה למכס אליו כיחיתא כספרי
וכסדא״ם משמע רגיסיק ת״ל ומכס אדם תמת אפי׳

סימן נ״ט

צוה
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דרסיק מיניה למקלל עצמו &«'|או דאשכעגא אלמן «>$

שיתרפא מהרה 1ל 6יארך השולי אבל לד' יוסי מון שאד©
כמקלל .שמרו בו!א
ממן בכליוס אנו מתפללים שייע־פא ממש • ואינא דתאניו ושרש •לפינן נמה מ4מ
בשלח א נדב וי השני לזה אבל אי לא ידענא דמקלל שבידו לזקן
למידק׳ ישלא ►®יה היכי שיין בלשוןרפאינו
%תרפא שיקיבלפקרכאינו י אבל שלא ישלה היני שייך כמ״ש הרי׳ף ז״ל בשם גאון אפילו דכתב ושקור נפשן
כלשון רפאינו שכתבו דשלא ישלה* מצלינן לר׳ יוסי הוה גסרינן אפילו דנתיב השחר בעצמו ל«&0ך פ<האיל«ן5
' ויראה כי לי*שב זה סב״או סתום' האדאחרינןהההמאן בל כתה דלא אסכשן בקמרי אפילו מטעם זה תאן דאאו
מריעירבנן
ומון דהוי חריעי תשושי במ׳פיי^תהלל דאד&רשאי למבול בעצמו ואינו ל«קהמשו0־1שמור נפשן
על*3ם רפאינו שאו^ו התשוש נס ׳תרפא תהקשלא׳^או "דהיינו לא? סבר דלא עדיף חסונל גסמת^בסוכל בסבת
י
#די מולי מעמת הקולסא
אחנסחהש^ע ליצאמלק>ת*1א מחו נא משלם מילקא לא לקו כמ*ס פרן
אללי^במ״שדמתי יתרפאו לא עזר דהאמריגן בע״א מאיור £1
ודע דבפנהדרין דף ם״> ע״ב,כשמ
־<ת
‘י* עקיבה שבשעה שמשגרין יסו דין על האדם לפכי^ין ^מ־ו^־ה^ח יואילא תקלל ש'מ תרתינתפו ומקלל השמין
י‘

*שתצאו מוס פלוני

אותם

ובשעה פ' יע^ 9ליני ופס

5ל3יןא״נו דאמר ר״לקלאיסרעיסונאמנים^3ה«עתן
־' וצריך :pB
?"'י

מסכת יומא
 K׳ ת ספות איני יודע אס נינוה העיר
הגדולה וכו' וי׳ל דאדרבהמדג^זב
ו' צ״ע דניוןדאי לא כתיב היא
?•הקא׳

?נמריויןאומאב ונשיא או מאב (קרשצ״ע למה נדסקימן
» ו8צימ אנמ^דשבועת העדות דקאמר דחקלל עצעובפ*•׳
*ל־ה^־א דלאתקלל שרש ואימא לדעולס מקראדלן
תקללסרש נסיק מריכו״א דאי לקרש בלסוד ליכתוב מון
'לא תקלמ?ן’ לא ^קללש,מ תרתי קד לקרש ועד
’סבירו-גי ל^*$דריש לא תקלל דאלהיס הכי נסי דריש
והגמר' לא הוצרך לפי־ש! 3הבוןמ
לה״ד׳ית־ראבקרש
הערות 7סמך’&0אי סוגיא !מצאתי חמס ליה כמ׳ם הבסן
שתתהעל רכינו שנעו
רלשנה־פ' חמישי מהל׳ ממרים

מועט
וחוקתינן ליה כדחסתבר
אפקיה לבלש
דכל1יבה*א
ד׳ס׳ילנ^זה ואסכןמנשדאיכאלאוקתי קראאדסיזיך
דהעיר כגדולה קאיאנינוה מדכתבהזא
יה דקרא דאנינזהקאי ולא ה ה צריך
תו איכא למידק דבתר דאשכקן

j

למרץ קיש־ת מה לקר׳שכן שרשיתו נימה לו ותירץ 7ש?יו
ילפינן מקראלאממהחצינו י1א־מיתזר הל*מד דליכפ%
קיא לא תקל ערש חא״לא תקלל ש״ח תיקי נמצא כ?
פירושי דהר'מכ*ס ו״לעליג עס רש*י ז״ל *זצתב ואלה?,
־ 6ד&ת״ב ״ דממה היא עיר לדולה ' אמאי כתב היא נתי ל משמע׳וי! ישבו ואולי הרחבים ז׳ללארצה במז*
י״ל דאי לא כתיב היא למעוטי ז? דזסק שכיון שאלהי״ס הזאקדש היכי דרישינן מרתיסז
יס .
הוהאמינא דנלשגמי גדולה כמו נינוה וק״ל  4וכזה לקדש וקד למיל ולכך מפרש דניבתיב לא תקל דהאי אקר׳
$מ^לא שייך למימי מילתא היא א׳ קאיאכלס דסרז3$זה עלו כהוגן דבר♦ ? Piwaojgסס מפרשא.
קדש
דסי *)4ליה אלא ודאי כתב היא לגלוג! דלא קאי אדסקיך ^דהאי אקרא דלא מקלל מרש^^ד^ץ״ס
1ןלאאש#פמו • זזיכנו השס בזה שצדקו דברי במה דרשינןתרתי איגאלמדק בדברי הייומ״סשג^ 1
‘שפירשא^כס׳אהכת עולם  07פ״ט ני מה שאומר התקנון ;;לרביע פזסקכמ״ד ^הי*סקדש ד אסכן סיני .עסק פרן
שוא׳יניד יוםרנו לא קאי אמליץ טוב דסחיך ליה דא״כ מאי  3מ ,מהלכות סנהדרין המקלל הדיין באזהרה שנאמר &י'
לאתקלל • ________
___
וע*ם .
«** תרוו רדk*«h A
 1אתתוס פ ,שט ן ק  6י
תניא ר׳ יליפזר אזער א^ונק3
תזס׳נשאלתי דבור החסקילישחודמשך ונו'
י^'מה וכו׳ ועצומה ונו ,וי״ל וכו' ? לפזב
שככר נאמר לא ינקה וא״א לוס'
״1״9מא מש*#דת*מאקח^ 6תירצו וכד תעימט־ספיר ? iU<09שנבינאןעריונקק הסינ*צ«7גקה .לשטט
 4מנאןצ׳ע
ז^^ייס

פרק ה

®I’Mלץ
יי '

י ושמ^משן לא ה יה < 'י* 4
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מס פ׳ק דראש הפכה

והביא**

□רא״ש

חדושי רבנו

מאיר שמחה

סנהדרין

רסג

מחני דיבורו כיון שאין שוברו עמו ,וה״נ כשחזר מחמת

דבדיבורו אתעביד מעשה משום שותפין שאין התמורה

אחרים אימור מה שאמר קודם בדעת צלולה היה ,רק

נתפסת ואין התמורה קודש וליכא בה מעשה ,וא״ב

שאחרים הם גרמו אותו לחזור ונמצא דאסור במה

תו ודאי דמהני גבי תמורת שותפין חזרה תוכ״ד דאינו

ענין להקדש כלל וכלל ,ודוק בכ״ז.

שנדר .אולם כבר פירש הלח״מ פירוש אחר בהשגות,
וכן חזר מרן בשו״ת אבקת רוכל (סי׳ קצ״ט) מפירושו

ס״ 1ע״א

המקלל אביו ואמו וכו׳ .בירושלמי (הלכה

דקיי״ל כר״י ,ודוק כה).

י״א) אזהרה למקלל אביו ואמו מנין איש

אין לומר דשפיר מקשה מע״ז שכיון שמתחלה

אמו ואביו תיראו .פירוש דסמיך על קו״ח דדריש

דברו ועקימת שפתיו הוי מעשה אף שאין חשוב

בתו״ב היינו ממה הצד מחרש ואלודים ונשיא ,אך אין

עדות כלל עד שיגמור התוך כדי דיבור ואף אם ימותו

מזהירין מן הדין ,אכן היכי שיש אזהרת עשה שוב

תוך כ״ד אפשר דלא מהני ,רק שיהא הדיבור מוסכם

מזהירין מן הדין וכמו שכתב המגיד משנה (ריש פרק

וזה

בשתיקת התוך כ״ד ,בכ״ז נעשה כאילו עקמו שפה

ב׳ מהלכות מאכלות אסורות) ובתמורה (ד׳ ).דקאמר

והעידו בכלות הכ״ד והוי כאילו נעשה המעשה בסוף

האי אזהרת עשה היא היינו רק מעשה בלא קו״ח ,וכן

כלות הכ״ד ,דגם ע״ז אמרינן תוך כ״ד כדיבור דמי,

אמר לעיל בבלי (נ״ו ).ולכן קאמר דאיש אמו ואביו

דזה זרות גדולה ,אע״ג דמצאנו כה״ג בנדרים (פ״ז)

תיראו הוי אזהרת עשה ומזהירין מן הדין ,ופשוט.

גבי אמרו לו מת בנך וקרע בגדו ובתוכ״ד מת יצא

ועיין

לקמן (פ״ה ).תוספות ד״ה הא בבנו׳ ואע״ג

י״ק ,דנעשה כאילו קרע אחר מיתתו ,וכן לענין הפרה

דאין מזהירין מן הדין כו׳ ולפי סברת המגיד

לכל

א״ש דהאיכא אזהרת עשה דאיש אמו ואביו תיראו

התורה ,דא״כ נטל אתרוג בלילה ובתוך כ״ד האיר

ושוב מזהירין מן הדין גם למלקות וכן מוכח בירושלמי

צערא

לקמן פרק הנשרפין גבי אזהרת בתו אף לאזהרה את

לשיטת הר״ן בכ״ז לא מסתברא דנילוף מזה

היום

האם יצא .ומקריעה אין למילף דהוי

בעלמא ומדרבנן,

ומהפרה אפשר

דכאן מדלא

חזר

ש״מ אל תהלל את בתך להזנותה עיי״ש דאין מזהירין
מן הדין אף לאזהרת מיתה ,ודוק.

תוכ״ד ששמע שבתו נדרה א״כ מוכח דדעתו להפר גם

לה ובכה״ג הפר בלבו מופר דמוכחא לכל אדם דברים

וחידוש

שבלבו ,ודוק.

ודע

נורא מצאתי בירושלמי שם ,דמקלל אביו
ואמו חייב כרת ,וזה לשונו ,אזהרה למקלל

דגם לרבא דאיהו משני הכא שאני ע״ז שכן

או״א מנין איש אמו ואביו תיראו ,עונש וכרת מנין

ישנן בראיה ,אע״ג דסבר (ב״ק ע״ב!) מכאן

ומקלל אביו ואמו מות יומת ,ואומר כי כל אשר יעשה
האלה

ונכרתו .ואפשר

טעמו משום

ולהבא נפסל וא״כ סבור דפליגי בהא אם למפרע נפסל,

מכל התועבות

בכ״ז הא סבר כרב חסדא והוי פסולים מספק למפרע

דכתיב בפרשת קדושים בפרשת חייבי כריתות יעו״ש.

להוציא ממון וא״כ תו יוקים פלוגתא דר״י ורבנן דכו״ע

ואפשר דיליף מדמיו בו כו׳ לגז״ש מדמיהם בו דגבי

מכאן ולהבא רק בתוך כ״ד כדיבור דמי פליגי דלר״י

אוב וידעוני ,ולפ״ז תלוי בפלוגתת רע״ק ורבנן גבי

הם פסולים למפרע מספק לכן אינו משלם כפל ,ודוק

מגדף אם מביא קרבן.

ועיין בחידושי ב״ק (ע״ג ).בס״ד.

ודע

וא״ש

רבי

עוד דעל מה שביארתי לעיל שיטת הרמב״ם

בהך דנודר בע״ז משום דליתא בחזרה תוכ״ד,

צ״ב אמאי חשיב חוץ ממימר ,הא שיטת הרמב״ם

יוחנן לישנא דאף המגדף ,ולפ״ז א״ש

טובא דהכי קאמרו ליה חכמים מ״ש דלא תני המקלל
אביו ואמו ,וע״ב משום דאין בו מעשה כן מגדף ג״כ

לית ביה מעשה ,וזה נכון.

דהקדש לא מהני חזרה תוכ״ד ומכ״ש בתמורה כאשר
הכריחו האחרונים מסוגיא דנזיר (ט׳) וא״כ הוי מימר

מה דנתקשה רש״י בכריתות (ז׳) איך יתרץ

אך

טעמא בעי מדוע לרבי עקיבא לא חייב חטאת

מעשה .אך זה אינו ,דכבר פירש השאגת אריה (סימן

על מקלל או״א ,דהא ר׳ יוחנן סבר דלרע״ק גם

פ״ב) הא דנקיט רמב״ם מימר אע״ג דקאמר הגמרא

בידעוני חייב אעפ״י שאין בו מעשה לר״ע ,ואולי דהא
דידע במגדף דחייב קרבן מדכרת דידיה במקום קרבן

כה) עי׳ אור שמח הל׳ עדות פ״ג ה״ה.

אתי א״כ יליף מינה לידעוני היכי דלית ביה מעשה,

וכן להמקבל לע״ז באלוה ,משום דעל כל זה נצטוו בגי

il ,'■JSCT IWU17S2

נדו כמו מגדף ,ולפ״ז הא דקאמר דידעוני לרע״ק מייתי

אם תעיין תראה כי כאשר עשה מכאשר זמם הוי ג״כ

קרבן היינו לשיטת תלמידיו ר״ש ור׳ יוסי דבני נח

גלוי מלתא ,ודוק.

מוזהרין על הכישוף ,ודוק.

ופיק

Sk-i׳

חזי אמיתת דברינו ,דבהך ברייתא דדף נ״א.

דמפיק

הארכתי

 1׳ץ

מהיא

ואין

זוממיד .בשריפה,

מוקי

בזה כי חדש הוא ,ואולי הוא ט״ם ובתוספות

הגמרא תמן כר״ש דאמר שריפה חמורה עיי״ש ,ור״ש

כתובות (ל״ז ):ד״ה מיתות קלות מפורש

סבר לקמן (ע״ד ).דעונשין מן הדין לכן הרודף לעבוד

דאין במקלל כרתכס ,וראיתי להחינוך (מצוד .מ״ז)

ע״ז מצילין אותו בנפשו ,ואם כן צריך קרא דלאחיו

שכתב במכה אביו דחייב כרת וזה שיבוש מפורש

כל זמן שהוא אחיו קיים ,דמקו״ח איכא לאתויי כאשר

בתו״ב ובתוספתא (פ״ק דכריתות) ועיין בהגהות משל״מ,

עשה מכאשר זמם ,ולכך יליף מהיא ולא זוממיה ,אבל

ואכמ״ל בזה.

ר׳ ישמעאל דאיהו דריש לעיל (נ״א ):לאחיו ולא

ע״ב

דע דלשיטת הרמב״ם ורבינו שמואל בתוספות

כתובות (מ״ה ).דבמוציא ש״ר חידוש דאע״ג
דנכנסה לחופה ולא נבעלה וזינתה היא בסקילה יעו״ש,

ודאי דאיהו המינו הבועל אינו רק בחנק כמו באינו

לאחותו איהו ידע דאין דנין כאשר עשה משום דאין

עונשין מן הדין כדאמר הירושלמי יבמות (פרק נושאין
ה״א) וכרי״ש דאמר למדין מקו״ח ואין עונשין מקו״ח

עיי״ש ,וזה אמת ברור ,ועיין ספרי ריש פרשת נשא
בהגהות הגר״א ,ודוקכז).

מוש״ר ,ואי דקשיא מומותו גם שניהם עד שיהיו
שניהן שוין ,תירץ במו שתירצו הקדמונים על בת כהן,

ס״ט ע״א

כל ימיו של בן סור ומורה אינן אלא

וא״כ תו ל״ק מה שהקשו תוספות לעיל (נ״א ):ל״ל

ג׳ חדשים כר ,אמרי במערבא בן ולא

קרא דלאחיו ולא לאחותו נילוף מהיא ולא זוממיה

הראוי לקרותו אב .עיין מהרש״א דלרב חסדא ע״כ

דמבעי קרא למוציא ש״ר דהיא בסקילה ואיהו בחנק,

לית ליה הך דרשא בן ולא הראוי לקרותו אב דסבר

ודוק .ובאמת התוספות כונתם להקשות רק על הגמרא.

קטן מוליד .ואינו ראיה משום דעפ״י רוב אזלינן ורוב

ולפ״ז

א״ש דרבי יהודא דסבר לקמן בהנשרפין (פ׳):
דאינו חייב עד שיתרו בו באיזה מיתה ,ואיהו

סבר דהתראת ספק לא שמה התראה ,א״כ לא משכחת

דבמוציא ש״ר תתחייב מיתה של סקילה דהא בשעת

זנות לא היו יודעין שיוציא ש״ר ותהיה בסקילה והוי

כהתרו בה למיתה סתם ,וע״כ דמוקי קרא דוהוציאוה
וסקלוה בזינתה בבית אביה [וכן מצאתי לאחרונים]
א״כ תו קשה לדידיה למה לן קרא דלאחיו ולא לאחותו

הא נפ״ל מקרא דהיא ולא זוממיה דכתיב בבת כהן,
אבל איהו לטעמיה אזיל דסבר עונשין מן הדין
כמפורש לעיל (נ״ד ,).ותו מבעי קרא דלאחיו ועדיין

קטנים אינם מולידין .אך יתכן שפיר עפ״י מה דכתבו

התוספות גיטין (מ״ג ).סד״ה ואי אמרת דכל היכי דלא
תפסי קדושין אף אם בא על פנויה והוליד ממנה אין

הבן יורשו דאינו מתיהם אחריו ,וקטן הא לית ליה
תפיסת קדושין ותו אין הבן יורשו ולא מקרי אב

ואינו ראוי להיות אב ,וברור .אע״ג דבגיטין (פ״ה)

אמר חוץ מקדושי קטן מהו כר אלא הואיל ואתי לכלל
הויה ,דתמן פרש״י חוץ מפלוני והוא קטן ששולל

ממנו תפיסת הקדושין אף לכשיגדל וכן בקטנה מתגרשת
הואיל והגט פועל שהקדושין יתפסו בה כשתגדל ,אבל
בעודו קטן אינו קרוי בר קדושין משום שתופסין בו
כשהוא קטן.

אחיו קיים דדריש במכות דלא ידעיגן דהרגו אינן

נהרגין מהך דאין עונשין מן הדין כיון דסבר עונשין

ומזה

ברזילי דאם מקבל אביה קדושין ע״י זכיה

מן הדין ,ואפילו תימא כדמוכח מהגמרא דדוקא בגילוי

לא תפסו קדושין בקטן ,ודוק כי זה נכוןכח).

מלתא סבר ר״י דעונשין מן הדין כדאמר דמפליגי

בסוגיא דרוב

כו) עי׳ לעיל דף נ״ג ע״א.

כז) דף ס״ז ע״ב בלטיהם אלו מעשה שדים בלהטיהם אלו
מעשה כשפים .עי׳ משך חכמה פ׳ וארא עה״פ בלהטיהם.
כח) עי׳ חדושי ב״ב דף נ׳ ע״א.

סעד למה שכתבו הפוסקים לחלוק על הר״י

שם

מסתפיגא לומר דבר שלא אמרו אדם מעולם,

אכן כל פטפוטי חוץ מפטפוטי דאורייתא דטבין.

דהגם דפליגי רב ושמואל אם הולכין בממון בתר

ספר

חידושי דינים לרבני ירושלם
וספר

תקנות גאוני ד׳ ארצות

איטר זה^הי׳־־למראה עיל הל־ חיר׳^מובא בשו״וז חיים וחסר לג*

סשרדי נדפס בליווארגי ,והחיריא מביא לפעמים מחידושי דינים
אלו בספרו ביבי יוסף וכס׳ מחזיק כרכה וסיים בעיייש —.ע״ב יהי'
ספר זה לטובה ,ולתועלת רב .בערה להלימדים חייו:

אחינו .בנ״י .קחו נא י ברכה וקדושה לתוך בתיכם

ואל תחוסו על כספכם ,וימלא ה׳ כל משאלותיכם ,לטובה
ולברכה ,ולישועה ולהצלחה ,אכיר",ר .אקוה לה׳ כי אוהבי התוה׳יק
ולוסדיה ,ידעו להוקיר ספרים הקדושים אלו ,ויקיימו מצות חכמים,
תיכף לנטילה ברכה ,וישלחו לי עזרתם לקודש כיד ה׳ הטובה ,ב׳א
כפי יכולתו .וקצרו לסי חסד ,ובל המוסיף יוסיפו לו שנות חיים
בנעימים ,ועשירות גזיול בחסד וברחמים.

בהוצאות הרב וכו׳ ר׳ יוסף הארממאן

והרב ר׳

י'

בניטין ח״ם אנו״ק סי׳ שאלוי
גכד הגד•"?
ז'1ל ועור גא«*« חרכה מד רע״ל ורש״י זיל.

באיסור הסגת גבול ידוע

יצחק

שליט״א

בהרים מענדעלי מרעש

לכל" המלגהיד.

מוזז אדרעס שלנו;

*

UerrnRabbi JOSBF HARTMAN & J. STERNBERG
)Jerusalem (Palastina

נדפס בעיה״ק ירושלם
שנת תרע״ד לפיק

תובב״א
W

חידושי דינים לרבני ירושלם הקדמונים ירושלים .חכמים ורבנים עמוד מס !(הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

דודושי/ .ים מרבני ירושדם הקדמונים א
הלכות כרמת ותפלה
א) .אמר הרב כמהריר יעקב מטרי״ל שאם אכל שלא טד
הטונים ובירך בשוגג על העץ שיחזור ויברך בורא
.נפשות שברבת על העץ לא נתקנה אלא א 1על פירות

שנשתבחה בהם ארץ ישראל :
ב) קניתי יריעה של צמר לעשות טלית וחשבתי לברך עליה

משום דאמרי׳ קנה כלים חדשים וכן קנה טלית
■וכו׳ והשיב דאין לברך עד שאעשהו ואלבשד<דהתם בקנה
כלי בית וטלית עשוי׳דוקא  :כ)

C

ל״ג לעומר אין נוהגים לומר תחנוגי׳ ונפילת אפים וגם
בל״ב לעומר במנחה מנע כמהר״י מטרי-ל מלומר
נפילת .אפים  :נ

ד) שאלתי על האוכל חלמון ביצה בלי בישול וגלגול באש
אלא כמות שהיא חיה לאיזה צורך כמו לצחצח
הקול אם חייב לברך כיון שאינו נהנה בטעם אכילה זו
והשיב במהר״י מטרי״ל הואיל והוא דבר טזוניי ויכולים לאבלו
למזון הוי במי שיש לו תיעוב במאכל שמברך כשאיכל ולא
דמיא לקני״א פיטוול״א ודומה לה שאע״ם שהיא מזוניית

היא' מיוחדת לרפואה ומי שאוכלה למזון בטלה דעתו אצל כל

אדם( .הרב מחזיק ברבה א״ח ריש סימן ר״ד הביא אות זה
י והסמוך במצדה ע* ש) :
ד!) שאלתי לו אם ברכתי על שקד בחשבי שהיה מתוק ונמצא
מר אם אוכל אותו כדי שלא תהיה ברכה לבטלה.
והשיב
יוסף לקח
-----------------שעי׳ י״ג ובבאה״ע • אוי7

א) אמר יושף ה־מ יעיין בש׳ע או״ת שי׳ ריש
•כ״ד נראה כלא פשקו בן .וב״ש הוא ,ומה התם אפי׳ לכתתלה כיש הנא בדיעבד
גנלע״ד ויעיין בלבוש שם ,נראה שסשק כמ׳ש בפנים :

ב) נ״ב ונ״פ בש״ע או״ח שי׳ כ*ב ,עיי״ש בבאה"ס אות א׳ • :
ג) עיי׳ ש״ע או״יו שי׳ חצ״ג' שעי׳ כ' ברמ״א .ונכאה״ע אות ה /ובאיא
מהסמ׳ג ע״ש :

(א)

חידושי דינים לרבני ירושלם הקדמונים ירושלים .חכמים ורבנים עמוד מס (2הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

(•

■־ •חמשי דינים

ט

•

לגבי הפרשת הלה .ול״נ דיבול להוציא השאור אם ירצה קודם׳

־הפרשת חלה ובלבד שיהיו נזהרים שלא -יעשו ממנו מאכל עד

שיוציאו ממנו חלה ואעפ״י שלדעת מהר״י אלבטעיהנ״ל אינם
" יכולים להוציא ממנו כיון שאין בו שיעור הנה כמה״ר ישראל

וכמה״ד יוסף תלמידיו אומרים שחייבת בחלה הואיל ופירשה
מהעיסה החייבת ובן נראה מפ״ה דדמאי משנה א׳ ומשנה ד׳.
־וכך נראה שהלוקח פת מנחתום החשוד שאינו מוציא חלה'
יוציא מכל פת שיקח ואעפ״י שאין בו שיעור שהרי הוא מעיסה

שנתחייב בחלה (ע׳ במרדכי ס״פ מקום שנהגו והובא בד״מ
י״ד סי׳ שכ״ד ועיין בשער המצות פ׳ שלח וע׳ בס׳ אמה

ליעקב הנדפס מחדש להר׳ כמהר״י ניניו נר״ו בקונט׳ שפת אמת
סי׳

יע״ש ודוק ואכמ״ל) :

 .הלכות נדרים ושבועות וחרמות
־עג) איש אחד נדר שאם ישב בירושלם יותר משנה א׳
שיהיה נזיר ואמר כמהר״א_2אמרדאל שאם נדר
בלשון ישיבה כנז׳ אסור לישב אחר תשלום השנה עד ל׳ יום

דסתם ישיבה ל׳ יום בדתנן הנודר מיושבי העיר ובו׳ וילך ויבא

וישב פחות מל׳ יום ויחזור וילך ואם אמר בלשון

עמידה

שלא לעמוד עמידה נקראת כל שהוא אפי׳ רגע ואסור לו
לעמוד אפי׳ רגע ואמנם אם אמר בלשון לעז די נואישטר יותר
משנה יש לפקפק כי לשון זה משותף לעמידה ולישיבה .ואני

אמרתי שגם בלה״ק אין חילוק בין עמידה לישיבה דדוקא

כשאמר שלא לישב סתם הויא ישיבה ל׳ יום אבל כיון שפירש

שלא לישב יותר משנה ע״ב אפי׳ רגע א׳ יותר אם ישב נזיר הוי:
עד) יש שפוסקים שהחותם שמו בענין שבועה הוי כנשבע
בשפתיו וכן הכותב אני נשבע ויש חולקים :
עה) אמר כמהתי מטרי״ל בי כשמשביע הנגיד יר״ה אפי׳ ע״י
כתב השבעתו מהובלת כיון שהוא נגיד כמו הרב

()3

שמשביע
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חדושי דינים
שמשביע או נתר נידוי על תלמידו ע״י כתב אלא שיש מפקפקים

אם הוא נגיד שלא קבלוהו אלא מצד שמגהו המלך:
עו) אמר שהאומר כך יחייני השם או המקלל בשם אינה
קללה אלא כשיזכור שם ממים לא שיאמר השם■

כמו׳ שנוהגים הנזהרים מלהזכיר שם הוי״ה ואומרים במקומו
מילת השם (ע' בשו״ת שדה הארץ י*ד סי ,י״ב):

 lcג

*׳י

עז) ראובן נתקוטט עם אשתו ונדר בנזירות שמשון שלא ישמש.
מטתו עמה והנודר בנזירות שמשון אין לו התרה"

■ f’jifhV

בא החכם כמהר״י וגזר עליו בנזרת נדוי שאותה הלילה ישמש

)

עמה מטעם שאמר דבנדרים ושבועות אמרינן האדם בשבועה

שיהיה ברשות עצמו ובשעת חלות הנדר דהיינו

כשישמש ■

מטתו אז הא קרי ביה האדם בשבוע׳ דהרי אינו ברשותו לאנוס

הוא מבח הנדוי וא־׳ב הנדר אינו חל:

עה) הורה שכשם שנדר הותר מקצתו הותר כלו כך אם;
החמירו על עשר תקנות ואמר איני מקבל זו מותר ־
בכלן אא״ב אמר איני מקבל אותן חוץ .מזו ,וכן אם יהיה נדוי •
או שבועה או הסכמה וקיום • :

עט) אמר .שהחכם 'שמחרים או מנדה כמה פעמים לאיזה -
אדם בלשון לעז שהוא דיבור בעלמא ולא חל־
מפני שאינו מתכוין להחרים או לנדות רק כשאומר בלה״ק יהא-

בחרסאובנדויאבלמה שאומר בלשון לעז דרך שחוק ואפי׳ דרך
כעס לאו כלום הוא שאינו מתכוין לכך אלא הוי אשגרת לישנא.

.

כי אין פיו ולבו שוין כך אמר כמהר״י ומ״ני נר׳ להחמיר:

פ) שטר הובא לפגי החכמים וזה נסחו .ביום פ׳ שנת רנ״ה
ליצירה בעזה מתא דבנחלת בני יהודה מותבא נתפשרו
ביר אברהם עם אשתו מ׳ תרצה בענין נדונייתה שתטול כל מה

שהביאה עטה ממעות ונכסים ותלך לה לצפת בלא גט ואם
*גרשנה שאז יהיה בעלה הנד חייב לפרוע לה כתובתה שד!וא

אלף
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,Aד

ח״מ סי׳ כ״ז

חושן

t

אוון אהרן מע׳ הג׳ אות ז׳ דהיכא דאינא חילול ה׳ בדבר
’שתר,פ ולא יאמר יענ״ש.

י״א

ע״כ לא נאמר בש״ש הכי אלא ברין טוען וצסען אבל
היכא דנתחייב ישראל בשנור לנוי ודאי שטרא מעליא

סי׳ דך
ש״א ש״ע המקלל א׳ מישראל וכו׳ ,מתיך הדברים מוכח
דאפי מצערו ומתוך הצער רוצה לקללו אינו דשאי דאל״ה

אסו בשופטני עשקיצן שיריב ויקלל את חברו על לא ממק
בכפיו אלא ודאי דגם במצערו ככתוב מדבר ואנכי הראה

בענין זה דברים

המנגדיס זה לזה.

אני

מקרא

קורא

בירמיה סי׳ "א ”נ ידעתי כי עלי חשבו מחשבות נשחיתה
טן בלחמו ונכריתהו וכף ועתה  '0צבאות בוחן כליות ולב
אראה נקמתך מהם כי אליך גליתי את ריבי וכו׳ התיקס
כצאן לטבחה והקדישם להריגה וכו׳ ועל אנשי ענתות
מדבר שהיו ישראלים וכן כדוד הוא אומר בתיליס סי׳

ק״ס ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חינם וכו׳ הפקד
עליו רשע ושטן יעמד על ימינו וכו׳ בניו יתומים ואשתו
I

אלמנה וכו׳

זאת פעולת שיטנ־ מאת ה ,והדוברים

טל נפשי וידוע דאויבי
עליהם קללות כל

דוד ישראלים

קבל דנא

מצינו

היו

רע

ועכ״ז

בתלמוד

הטיל

היסך

זה

בברכות ירד ע״א אמרו כנסו בריוני דהוה בסביבותיה
דר״נג דהוו קמלערי ליס טובא הוה בעי רחמי עלייכו
דלימותו א״ל דביתהו מי כתיב יתמו חטאים חעאים כחי׳
בעי רחמי עלייהו ילהדרו בתשובה וכבר ראיתי למוה״רי

פינטו ז״ל בס׳ מאור עיניים שם שהק׳ כן

ותירוצו לא הבינותיסו
חלה אלישע אמת מהנה

דכט״ה

טל

ותו איתא בסוטה דע״ז ג׳ חולחין

על שקלל

את

דאיכא
ומקרא
בסוטה
הנביא

אישורא וכד א״כ היאך קלל אלישע את הילדים
מלא הוא ויקללם בשם ה׳ וכי׳ ובפרט לס• מ״ד
שנתעברה אמס בליל יו׳הך וכו׳ ח״ו דסיה אלישע
עובר בעשה ולית וצ״ע ולרסק ולומר דנממר

שמצערין אותו כשה לא הובא זה בהר״מ ואינו בש״ש
עי כ ולדידי היכא דמנערין אותו כפו אלישע לא סותר רק

הוי ,ה׳ וכות אבות שם.

א

האפר

כתינוקות

היכא דנוגע הדבר אל עצמו ואל בשרו כירנניס ודוד ודוק
וכמעט שעברתי בתשו׳ הרשב״ם ס,׳ פיז נראה אלי שהוא
שומך ותומך צחילוקנו שכתב ת״ל המקלל חברו אי ננזתד
לו לקללו אי כוי כבתר גנבא גנב נ״ל שמותר לקללו
שהרי אמרו בם׳ כזהב גבי דברים ומעות דים לו עלו

דין מי שפרע דמילט צייטינן ליה משוס דלאו ע שה מעשה
עמך הוא אלמא כל שאינו עושה מעשה עמו מותר לקלל
01׳ דמה שאומרים ולמקללי נפשי תדוס הוא שלא לקללם
כפניהם שאם יוסיף לקללם כיש שיוסיפו לקללו ויבאו
אבל שלא בפניו

ליוי מריבה• ומצות

יכול

לקלל

הוא

מקלציו וכו׳ 6״ך דך בעיקר עעמא דק א יהיב דהיינו
משוה דכל שאינו עושה מעשה עמו מותר לקללו צריך
לדעת מה יענה בההיא דאליגע וכו׳ ומסהיא דמי שקרע
אינו כל כך ראיה דהתה שאני דהוו ב״ד ודוק .זשוב
אמהר ראיתי בשפר החקיריס בשי׳ קפ״ח שכתב וז״ל וא״ת

למה בקש ירמיה

נקמה כי לית רינא

חפצים בעלילה דלתי
ונוכלה לו

כי

נארפא

ה*ז

ידיעתו לתפשו שנאמר אולי יפותה

כרי לא יוכל להשמר

מהם

ומגרשים

אותו

מנחלתו ומזונותיו יקחו ע״כ מוכה דנדון ירמיהו היה
בעבור כי לית דיכא בארעא ודוק ואחז״ר ראיתי בק׳ טן
שתול לה׳ מוה׳ירמ לורייא צר׳־ו בד״ן שהביא תשו׳ כרש״כ״ש
סנז׳ והקשה אליו מההיא דגניבא דנטן ד״ז וש״ב דשלח
לים רע״ק השכם והערב צב״המ וסם כלים מאליהם ולא

הרי

התיר לקללם אע״ג דהיו מריבים עמו י׳ש.

דנפנם על שקללן ונם שהתינוקות הללו היו רשעים וכמ״ש

ב

ואחשבה ליישב דנראה דיש לחלק דאס מקללן בעבור
שהם רשעים מצד עצמן אך אינם עושים
לו דבר או איסור אז ליכא למפרי ובהכי מיידי טובדא

ולפי! מיש כרמנ״ם דהמקלל בשם אלקיס חייב ד״ל שאץ אופן

בגמרא שם גסיו מבזין אותו וא״ל עלה קרח עלה קרח.

והנהו ברייוני וסל״שי פריצים והגס דבש״ס קאמר רהוה
מצערו ליה טובא איפשר דהיינו שהיו עושים עברות ביד
רמה וה ה ר״מ מצטער עליהם הרבה לכן א״ל אשתו שיבקש
רחמים עליהן שיחזרו

בתשובה נס ההיא ואלישע

היכא דקלל א׳ את חברו בשם אלקיס וטוען שלא נתכון
אלא לשם דיינין ויש לפרשו כן נלע״ד דאינו חייב מלקות

לפרשו לדייני] כפי הענק או שאינו טוען לדיינין נתכונתי וע׳
בזוהר ם' אמר דק״ו ע״פ איש איש כי יקלל אלקיו שיש
להוכיח משה דק זה .ען יושף כ"•
ואילו).

 jאף ראינו מזכיר שמו של המקלל .רק

בש״ס דמה שאמרו לו פלה קרה פירושו שהקרחת עלינו

וכדומה מ״ב

את המקום שנשתנו המים הרעים שמהם כיתה סרנשתן
שהיו מביאים מיס למכר לכן לא הותר לו לקללם .אבל

צריך לפרש את

כל שמצערין אותו בנופו בחירוסין וגירוש ן

ובפרט

מבקשים לקפח לו פרנסתו מותר לו לקללם וזוכיא שעשו

מבקשים להרגו וכמו שאמרו נשחיתה

לירמיה שהיו

מאחר

ששמע

שמזכיר שמו של דיין והוא קלל אותו ואמר יכהו אלק ים

אמרו

אס

(לאחד

קדוש

מש׳ הח״ק

משום לאו זה דרוקא גבי מברך

את

ה

כשם .הגאון מנחת חינוך בביאורו לסי׳

ס״ט.

ד

שם וארור הוי לשון קללה ע׳ בקמ״ע דה״ד אם מזכיר
את כשם ,והכרהג בשק*ד כתב ראיפשר דבזה א״ן

מן

להזכיר את השם ושכן מצא למוהירם מינן סי׳ צ״ז ודבריו

בלחמו ותרגומים דכאי קרא נרמי שמא

במיכליה כל כי

לקללם וכן ראיתי לההוא

כמוה״רא

תמוהים והנם סיפך דברי הרמביס בפכ״ו מה׳ סנהדרין
׳כחינוך סי׳ ס״ט וצ׳-ע ,מר ידידינו ם׳ כמוהרי״ן אבואלאפייא

האי

מותר

לו

חיק

הכהן זצ׳ל כס׳ טסרת המים מט׳ הע׳ אות דיך שהביא

נר״ו בם׳ פני יצחק ח״ד מע׳ המי דס״ס.

בשס 0׳ יד משה קי׳ ק״ז וק״ח דקאמר שאי משוס זה
מותר להמנישן וע״ע נש' שיורי טהרה מעי כע׳ אות כ״א

ה ש״ב ש״ע אבל ר-יקורא מיהא איכא .נרמב״ס
מבואר דיש אישור בדבר רק כטור כתוב אבל איסירא
איכא ובבדים כתב דמשמע ליס דמה שנחלקו רימ ורבק
במתני׳ היינו למבין מ־יוב וכו׳ אך לסנין איסור אליבא
דכ״ט אשור ולפ״ז דוקא באל יס ,ברוך דנחלקו איכא למימר

שכתב כן משם ה׳ לשון לימודים וע׳ נזכרונותי ע׳
תשו׳ כ׳ מע׳״ן על מאמר הנהו ברייוני וכעת אין
ספר מהנ״ל תח״י .אתיז ראיתי להג׳ מנחת מינוך
קמשים ס׳רל״א שכתב וז״ל ולכאורה ק״ל דאסי׳ רשע

רשע
שוס
כש'
נר׳

איס

דאישו' מיהא איכא
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דהא מיהא מזכיר את השם אבל

שם

חושן
אבינר דאז ציכא הזכרת 0׳ י״ל דלכ״ס

ח״מ סי כ״דו כ״ט ל ל*ג
ליכא אישורח וע׳ י שם בהגה וחוזרין

ד,

האפר

בא״ות ה' מנחת מינוך שם .וע׳ לה' פני יצחק שם שהביא
משם המק״ל חיו״ד ח״ג דס״ג ע*ב שנסתפק במקלל בלי

ומנידין ,בפניו מ׳ כנ״הג הגה״בי ס*ק
ע״ד שערך מחלוקת הראשונים נזה מערכה לקראת
מערכה אי יש תיקון לחזר ולהגיד .חש״ש ס״ק נ״ט .וע״ע

ש״וב אי אסיר דב״ת ומנ-״ר נר״ו חלק עליו יעו״ש ואין
ס׳ חק״ל כעת תמת ידי ראם סדבריסכסשסן הוא פליאה

שמחת ירע סי׳ ח .עבודת השס א״הע שי' י״ד ד״ק פ״ג
ודק״יג ובמה שרמזתי אני הדללנכגהותי שם.

יא

נשגבה ומיס מנחת חינוך 0׳ קדושים ס,׳ רליא•

סי׳ כ״ח
א

כגהי׳בי ס״ק

ס*א בסנה וע״א לא יעיר אלא ברבר ממון ונר ,ע׳
דברי מכעיס קי׳ פ״א ,ובחירו׳ לש״ס יו״ד קי׳ א׳.

ג ס״ס ש״ע אס ידעו ב״ל שבעל דינו אלם וט׳ טפין את

סי׳ כיט

א

במל דינו עמש״ל סי׳ טו״ב ס" מק״ל יו״ד

ף

דע•! ובתשו׳ שהשבתי נש׳ התרמ״ס
בספרי חושן האשד סי׳ ח*י.

ח״ב

ה״ה

ק״ושיע צריכים הדיינים לכתמי׳ להיות יושבים וכו׳.
אם הוא מדאורייתא או מדרבנן ,ע׳ שדי ממד סלק

סיז ש״ע מאיימין סל הסדים בפני הכל ,צריך פיון
כשהעדים ת״ח אי צריך לזה ומסתמ״ות הש״ש דראש

 nnpnדאין לחלק חמנם ממ״ש הרמב״ם ורבינו
ומק מודיעים להם משמע דיש לחלק דגבי סת״ח יודע
פינש ערות שקר ולא צדך למימר לכו .אחד מח״ור עהיק

אם אפר איש פ׳ שהוא כשר

א״ל

מאמן

זט׳ ,בתשי׳ לא״הע כתבת* דאם מה שמעיר העד הוא
ששפע טפי הדיין שסער את פ׳ או חייבו וכן אס מעיד
ששמע ספי הרופא על ם׳ שחלייו הוא כ״יך ונ״מ לפנין
דינא דזה לא מקרי פד מפי פר ׳מ״ש

ב

 jשם ש״ע וכן

בסי'

ף

אינו יכול להוסיף

פדות שלא בפני

שם ש״ע אבל ברבר שמוכיחו שטעה וכו' שומפין
לדבריהם וכו׳ .דוקא אס חזרו מפדותן תוך שפה

נר׳ דאינם יכולים לאזור ,כנ״סג הג״סט סק״ח משם מוהר״שך
ח־ב סי׳

קל״ד .וזהו לסי המתבאר מדברי הריסיבא

א׳ (נ•),

סרא״ש והפור ומרן לא משמע כן והוא מפרש דנוק
הש״ס היה לאחר שכנר נגמר העדות ועברו כדי דיבור

טובא ומחמת ההוכחה

בע״ד,

רהפדות הוי גלוי מלתא מין שהעידו עליו שהוא
שבתות וי״ס או שאוכל נבלות בתמידות שדבר
מלתא דמבידא לגלויי א*ן שיס דו נזה בפניו
אלא גילוי מלתא ה׳ נאמן שמואל סי ל׳ משם

פכקי דינים כ־י למוהראד״ב וה״ד דר מוהרחימ
בש׳ מסס לחם סי׳ ב׳ ומכח זם דן ידן מל איש
על אשתו שלא מצא לה בחילם וקבלו מדות שלא בפניו
שבתולה סיתם דליכא למימש משום קב״ע שלא בפניו כיון

נר״ו

שטוען

ודוב נשים בתולות נישאית א״ב העדות לא הוי רק גילוי
פלתא במלמא יפו״ם והביא שכיב ה׳ דבר משה תאיפים

האמינו חז״ל לסברתם יעו״ש ומן

התימא רלא הזכיר למוהרש״ך זיל.

ה

סיב ש״ע עדים שאמרו שקר הערנו וט׳ וחייבים לשלבז,
פ׳ מחנם אפרים ה׳ ערות קי' ו ,משכנות הרועים

מס׳ הס׳ אוח נ״ד.

ע׳

ךן אי איסור זה הוי מדאורייתא או מדרבנן .נחלקו הסוס׳.
פ׳ כנ״הג הג״הס ס״ק עיב חש״ם ק״ק מ״ג ירים
משה ס״ק כ*ו משכמת הרומים מע׳ הע׳ אוח ט׳ השד״ח
בקוט׳ פאת השרה מע׳ הדלת ד״ד ע•ד.

בתשו׳

כי

הובאו בבדם דמסרש לה דהיינו תיך כיי דיבור אבל
לאחר כ״ד לא סגי האי סעמא דאין אדם מייתי חובה

באחרונים ובתשובת׳ לא״הע שהשצתי באדר התרס׳-ח.

ט היכא
ממלל
מה הוא
דלא הוי

בעדותו

מנאי,

פ׳

אמיס אם היום העידו באופן דהוי חונה למביא עדים
ואחר יום או יופיס חזרו הפ יס לבעל פרות! הראשונה

שכתבתי כן מצר הסברה.

| סס״ו ש״ע אין פקנלין

כלל זה דכיון שהגיד אינו חוזר ומגיד הוי מדאורייתא,
שדי חמד שם אות פ״ב.

לעצמו ,אך הגאון תומיס בסק״ג מדלק וכתב דמקתמייזת

חברון בס׳ פן יוכף לדבור על ח״מ כ״י.

ן ס״ח ש״ע

ואילך ,ובס׳ שדי חמד

חלק הכללים מע׳ הך׳ אות ק״א

בתשובתי חחי׳המ קי׳ א'

הכללים מע׳ הדלת אוח נ*ה.

ד,

סיא ש״ע אמר שהעיד הער בב״ד וכו׳ אינו יטל
למור בו .פ׳ חילוקי דינים ביין זה בס׳ אור לי מרקכיב

ק״ב ק״ג.

סי׳

כתובה

מ״ר,

ובתשובות׳

לא״סע

סי׳ א׳ (כ").

אף אס יתבענו בנ״ד .משכנות הרועים פס׳ הע׳ אוח ’•ז.

מ״ו

צ״ו מט״ש ק״ק

ס״א ש״ע כל נר כיודע וכו׳ ויש לחברו תועלת בעדותו
וט׳ .משמע דאס•׳ רגלי עדותו אינו מפסידו משלו

סכיז חייב להעיד .ונראה דבמדות קססות ומריבות ובייושין
וחירופין דאין כאן תועלת ממין ודאי דאינו חייב להעיד

ב

ס "ו ש׳-ע או שאינו מצוי בפיר סרי אלו מקבלים
עדים שלא בפניו ודברי מורים בפגם בסי״ז פ׳ כנ״כג

סי׳ ל

א

ס׳״ד מורם בהגה אין חילוק בד״מ בין מלתא דפבירא
לגלויי וכו׳ ,היכא דיוכל לברר דבר ו מ*מ אפשר יסודה

הריב״ש דנאמן אפי׳ ע״א ועדיסא ממלתא דעבירא לגלויי,
יושב אהלים ס׳ קרח יקי״א.
סי׳ ל־ג

א ס״ב ש״ע אלו סן הפסולים וט׳ ולעולם שני בראשון
כשר ואצ״ל נ׳ בשני וכר .בימים ההם הגאון אריה ליב
נריו אנ״ר דק׳יק לבוב והגליל כבדני במנחתו הטהורס ספרו
מצפם ארים

שניינא וכששחי שונזסו מיני במנז״המ

ושם

בסי׳ א׳ ראיחי דבר חדש אפר עדן לא סיס ,והוא רמני״ר
ראה ומדש ילס׳ ר״ת דסוסל ג׳ בראשון מיסת ולמ׳י)
פוסל גם ג׳ בג׳ ול״י לשלישי בשני דלכ״ע כשר ישליש י
בג׳ איפלוג ירא וכמיש דומם לזה התוק׳ נב״ב דקכ״ח
דם מר ורקיק דכן דעת מרן ז״ל דבחלוקת אלו הן הפסו׳
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בעל החזון איש

קובץ אגרות בעניני הלכה
קובץ האגרות ממק בעל החזון איש וצ״ל המתפרסם מה לראשונה ,מהווה מכלול של
ענינים בגדרי^הלכות מגדף ומקלל^ ,או כמשא ומתן בכתובים בין מרן זצ״ל ובין יבלזזט״א
הגאון רבי חיים יעקב גולדוויכט שליט״א ,ממקורביו ובאי ביתו של מרן זצ״ל.
הרכב הנושאים והענינים שנידונו בו נכתבו בתשובה למספר שאלות ,הערות ,ותמיהות

שהופנו אליו בסוגיות הנ״ל שברובם במסכתות סנהדרק ושבועות ושיטות הראשונים.
"_יןז להעיר ,שעיקרי הדברים הועלו ע״י מרן בספרו חזון איש חו״מ סנהדרין סי׳ כ׳ ,אלא

שכאן באו הדברים ביתר הרחבה ,בניסוח מבהיר ובתוספות .וכפי שעמד על כך הגאון רבי

חיים קנייבסקי שליט״א שכתבים אלו היו למראה עיניו וראה תועלת רבה בהדפסתן.
עקב מצבם של האגרות ,חסרות במספר מקומות כמה תיבות ,והדברים נכתבו כמות שהם,

אלא שברובם צויינו הפניות לספר החזו״א בנושאים אלו.

תודתינו להגאון רח״י גולדורכט שליט״א שהואיל למסור לנו כתבים אלו ,ולהרב אהק
קוסובר שליט״א חבר שלוחת המכון בת״א שטרח בעריכת הכתבים בתוספת ציונים ומראי

מקומות.

בענין מקלל חבירו בשם אמאי לוקה אי בגלל הקללה או בגלל הזכרת השם

תמורה ד ,א ,לא מצית אמרת דכתיב לא תקלל חרש ,פרש״י [ד״ה לא תקלל חרש]
דמשמע בין קללה סתם בין קללה שבשם .לפ״ז מקלל חבירו בשם יש בו משום ב׳ רשעיות
אחת שמקלל חבירו ,ואחת שמזכיר שם שמים לבטלה .ולא עוד אלא בזמן שקלל בשם
החמיר בעוון שהמקלל בשם החזיק בקללתו ביותר ,וגם החמיר בעוון שם לבטלה שהזכירו
על דבר של גנות .והנה ,המקלל בלא שם עבר בלאו אבל אינו לוקה מפני שאין בו מעשה,
אבל מקלל בשם לוקה ,ומשמע דלוקה משום שהזכיר שם לבטלה וכדיליף מקרא אלא
שאין מלקות בלא אזהרה [עיין רש׳ע־־שם ד״ה ואב״א] ובעלמא אין לוקה על שם שמים
לבטלה אבל במקלל הרי איכא לאו ,אלא לפי שאין לוקין על לאו שאין בו מעשה והכא
גלי קרא דלקי.
מיהו הדבר קשה שאין האזהרה על חטא ש״ש [־־שם שמים] לבטלה אלא על הקללה
[עיין רש״י שם ד״ה ההיא אזהרת עשה] והוא נלקה על ש״ש לבטלה .וצ״ל דבכלל לא
תקלל גם אזהרה על מה שמחמיר בעון[ ,שם ה׳ שמזכירו על גנות ועל עוון זה לוקה וזה
כוונת רש״י (שם ד״ה לא תקלל חרש) דמשמע בין קללה סתם בין קללה שבשם אבל ...
ואפשר דילפינן ליה מעונש דכיון דלוקה מקלל בשם ש״מ [=שמע מינה] שהוא ...
באזהרה .וכן צריך לומר במקלל אביו דמיתה משום פוגם בכבוד אביו והאזהרה משום
מקלל חבירו בשם ,וצ״ל דחיוב מיתה ג״ב [=גם כן] משום מקלל.
ומדברי הר״מ בםה״מ ל״ת [שי״ז] נראה שאין הלאו רק בשם ונראה תלמד מהעונש
וכמש״ב לעיל .ומיהו עיקר הדבר רכל האיסור שאסרה תורה אינו אלא משום ש״ש [=שם
שמים] לבטלה קשה שהרי מקלל אביו ואמו ילפינן אזהרה מהכא ,והתם ע״כ [־־־על כרחך]
החטא הוא מה שמקלל אביו ולא משום הזכרת ש״ש [=שם שמים] לבטלה.
שנה שמונה עשרה ,גליון יא—יב (רטו—רמז) ,שבט תשנ״ג

׳

*קה (שנה יח יא-יב) ירחון תורני  -מכון ירושלים { }8עמוד מס  35הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קובץ אגרות בעניני הלכה

לה

וצ״ל [־־וצריך לומר] ג״כ דיש בלאו לא תקלל חרש [ויקרא יט ,יד] תרווייהו איסור
קללה ואיסור ש״ש [=שם שמים] וגם איסור קללה הוא דוקא בשם.
במחלוקת הרמב״ם והראב״ד אי בעינן דוקא מקלל בשם או גם בכינויין

והנה הר״מ פ[כ״ו] מהלכות [סנהדרין] הן״ג] כתב דגם מקלל בכינויים לוקה ,והדבר
תימא כיון דעיקר מלקות ילפינן מקרא אם לא תשמור וגו׳ ליראה את השם[ .דברים כח,
נח ,בט] ואיך יתחייב על הכינויין שאין מוזהרין עליהן לא על המחיקה* ולא על הזכרתן
לבטלה .ובלשון המשנה שבועות לה ,א ,בברכת השם ובקללת או״א [=אביו ואמו] קתני
חייב ,ובמקלל עצמו וחבירו קתני עובר בל״ת [=בלא תעשה] ולא קתני חייב משום
דמלקומליכא.
והראב״ד בהשגות [שם] דעתו ז״ל ע״פ הירושלמי [שבועות ספ״ד] דדוקא על שם
המיוחד לוקה ,והנה בירושלמי לא הוזכר כלל לחלק בין שם המיוחד לשאר שמות אלא
אהא דתנן עובר בל״ת שאיל בירושלמי מהו ללקות ואמרו חבריא אמרי אין לוקה ור״י
[=ר׳ יוסי] שאיל למה מפני שאין בו מעשה והלא נשבע וממיר אין בו מעשה ולוקה.
אבל כוונת הראב״ד דבירושלמי מבואר לשון המשנה אינו מוכרע דלוקה ובגמרא תמורה
ג׳ ,א ,מבואר דטעם דלוקה משום דיליף מקרא אם לא תשמור וגו׳ והתם שם המיוחד כתיב,
ועוד ,דאפשר לו להשוות הירושלמי וגמרא דידן וגם בירושלמי מודה דעל שהמ״י [=שם
המיוחד] לוקה מקרא אם לא תשמור וגו׳ ,אבל בכינויים או בשאר שמות פליגי בירושלמי,
ומיהו בירושלמי ע״כ [=על כרחך] לא ס״ל הא דרשא שאמרו בגמרא דידן*.
ובכ״מ [־־ובכסף משנה ,שם] כתב ליישב דעת הר״מ דר״י נמי טעמיה משום דילפינן
מקרא אם לא תשמור כדאמר בגמרא דידן .וזה לא יתכן דלמה ליה לר״י להזכיר נשבע
וממיר ,שהרי לגמ׳ דידן [שבועות כא ,א] נשבע וממיר טעמא אחרינא אית בהו ואין זה
טעם לחייב מקלל.
אלא ודאי ר״י מוכיח מהא דתנן בריש תמורה [ב ,א] דממיר סופג את הארבעים דלאו
שבועות2
1
שאין בו מעשה לוקין עליו[ ,וכי] נשבע קים ליה דלקי אפשר דמוקי למתני׳ ריש
לענין מלקות כדאמר בגמרא [דידן] [תמורה ג ,א] וס״ל דעקימת שפתיו הוימעשה ,וה״ה
[=והוא הדין] מקלל חבירו בשם ,אבל אנן ס״ל דנשבע ומימר מטעם אחרינא ,וה״ה מקלל
חבירו ילפינן מקרא אם לא תשמור וגו׳ ,ודוקא שם המיוחד ,וכ״כ רש״י שבועות כא ,א,
[ד״ה חוץ מנשבע ומימר] דדוקא שם המיוחד.
והנה לדעת רש״י והראב״ד [הנ״ל] דאין מלקות אלא בשהמ״י [=בשם המיוחד] ועובר
בל״ת [=בלא תעשה] אפילו בכינויים כדתנן בשבועות שמעינן דהלאו לא תקלל אינו משום
שם לבטלה ,וא״ב הדין נותן דאפילו בלא שם ובלא כינוי עובר בלאו ,והא דקתני בכינוי
אפשר דיש מקום לחייב בלא כינוי יותר מבכינוי דבאמת לא חשיבא קללה אלא באמרו
שיעשה השם ,שאם יאמר שיהי׳ המקרה כן אינו כלום שהרי אין מקרה בעולם ואין אדם
נוקף אצבעו מלמטה כר ,וכשאמר סתם מתפרש שיעשה כן ע״י השגחתו ית׳ וחשיב כמקלל
בשם ,אבל כשאומר בכינוי ייחד הדיבור למדה זו של הקב״ה.
ולהאמור י״ל דבכל מקום שחייבין בכינוי חייבין בסתמא.
1

עיין וזזו״א חו״מ סנהדרין כ ,ס״ק ה׳ ד״ה ולסוס במש״ב ואפשר דט״ס בל׳ הראב״ד.

 2כנראה הכוונה פ״ג.

מוריה ,שנה שמונה עשרה ,גליון יא—יב מ־טו—רמז) ,שבט רנשנ״ג
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עוד בעניין הנ״ל
אחדשה״ט וש״ת באהבה.
כתבת יקירי דתנא דמתניתין [סנהדרין] נו ,א ,וברייתא [שם] דאית ליה עד שיברך שם
בשם אע״ג דאית ליה דמקלל אביו ואמו חייב על הכינויין כר׳ מאיר [שם] סו ,א ,מכל
מקוםאה״חלא סבירא ליה כר׳ מאיר דברייתא נ״ו דמגדף חייב על הכינויין ,ואף רזה אפושי
י
פלוגתא על כרחך הכי הוא.
ואינו מובן ,שזה אינו צריך לפנים ,שהרי בהדיא אמרו [שם] נו ,א ,ור׳ יצחק נפחא
אליבא דרבנן האי כגר כאזרח מאי עביד ליה גר ואזרח הוא דבעינן שם בשם כר .הרי איכא
תנא רבעי שם המיוחד [והוא עצמו בר פלוגתא דר׳ מאיר] וסבירא ליה כר׳ מאיר דבעי שם
בשם ,וכן אמרו [שם] ס ,א ,אינו חייב עד שיברך שם בן ד׳ .ופריך פשיטא אע״ג דתנא
דמשנתינו נו ,א ,מצריך שם בשם .ומה ענין זה לאפושי פלוגתא וכי מפני שסבר התנא בחד
מלתא כר׳ מאיר זקוק למיסבר כר׳ מאיר באידך ,ואינו מובן איזה קשר מצא במכתבי לזה.
מה שקשה לפרש דעת הר״מ [עכום ב ,ז] על פי פירוש רש״י סו ,א [ד״ה בנקבו
יומת] (עיין כס״מ שם) הוא א .שקשה לדחות סתם משנה וסוגיא בדוכתה בדבר שלא
נרמז בגמרא בהדיא ,ובכלל קשה שב׳ משניות זו אחר זו תהיינה סותרות ולא יתפרש
הדבר בגמרא .ב .אם הר״מ פוסק דאין צריך שם בשם למה לא יהא חייב מברך שם
המיוחד בכינויין כיון דאשכחן קללה בכינויין במקלל חבירו[ ,שבועות לה ,א ,רמב״ם
סנהדרין כו ,ג] ובמגדף לענין אזהרה וכרת[ ,סנהדרין שם] וב  ...לענין חיוב .ג .לדידן
דפסקינן דלא בעינן שם בשם כגר כאזרח מאי דריש בו ,ובגמרא טרחו לפרש הכתובים
לכולהו תנאי ולא פירשוהו להאי תנא דלית ליה שם בשם והיינו ר׳ מנחם ב״ר יוסי סו,
א ,ואשר מתניתין סו ,א ,כוותיה.
ועוד ,מאי פסיקא להו בגמרא נו ,א ,דחכמים דפליגי אר׳ מאיר ואיצרכו שם המיוחד
אית להו דבעינן שם בשם ,אדרבה ראוי לאוקמי להו כר׳ מנחם ב״ר יוסי [סו ,א] דלא בעינן
שם בשם וקרא כגר כאזרח [ויקרא כ״ד כב] דרשי כר׳ מנחם ב״ר יוסי דעל כרחך גם הוא
דריש כגר כאזרח ,אף שלא גילו לן בגמרא מאי דריש בו .וכל זה הוזכר במכתבי.
ב .כתבת שדברי למאי דלא גרסינן ואבע״א [תמורה ד ,א ,על פי גירסת רש״י שם ועיין
הגהות צ״ק שם אות א׳] ואינו מובן ,דגם לתירוץ ראשון [בגמרא שם ,ועיין ברש״י שם
ד״ה ההיא אזהרת עשה היא] למסקנא דמוקמינן קרא למקלל חבירו ,אין לוקין על שם
שמים לבטלה ,ואין אזהרת לאו בשם שמים לבטלה ,ולא אמרה תורה ללקות על אזהרת
עשה ,אלא דבתירוץ בתרא עשה זה ליסוד שאי אפשר שהתורה חייבה מלקות על אזהרת
עשה וגם אי אפשר ראם לא תשמור [שם ג ,א] יהיה כאזהרת לאו ,ובתירוץ קמא סבר
שאמנם אם לא היה לן לאוקים קרא למקלל ,על כרחך היינו מוקים קרא לשם שמים
לבטלה ,אבל כיון דאפשר לאוקמא קרא למקלל דאשכחן בו בהדיא אזהרה מסתבר טפי
לאוקים קרא למקלל .וכל דברי במכתבי דגרסינן ואבע״א.
ג .כתבת דהר״מ מפרש דקרא אם לא תשמור ליראה והפלא הוא גילוי מילתא דמקלל
לוקה .לא באתי לידי מרה זו ולכן הדבר קשה עלי ,שאם מקלל בכינוי לוקה הרי גם מקלל
בשם אינו לוקה על חטא של שם שמים לבטלה ואינו מתכפר במכותיו על חטא שם שמים
לבטלה ,שהרי חיובו על קללה לחוד בלא שם שמים לבטלה ,ואיך יתכן ללמוד זה מקרא
"אם לא תשמור ליראה" [דברים כ״ח נח ,נט] והפלא שהכתוב מפורש שעל חטא שם
שמים לבטלה ילקה ואינו שום ענין וגילוי מילתא דעלמא.
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ובשביל זה נכנסתי לפרש דגם במקלל לוקה משום דסתיכי בחטאו חטא שם שמים
לבטלה והוא מתכפר במכות גם על חטא שם שמים לבטלה .ולפיכך קצרה דעתינו להבין
דעת רבינו הר״מ [סנהדרין כ״ו ,ג] מנא ליה לחייב מלקות מקלל בכינוי .שזה לא יתכן רק
" אם לאו שאין בו מעשה לוקין עליו ,אבל אם בעלמא אין בו מעשה אין לוקין עליו [מכות

ד ,ב .ר״מ סנהדרין יח ,א ,ב] והכא גלי קרא "אם לא תשמור ליראה" ,הדין נותן דדוקא
בשם המיוחד או בז׳ שמות אבל לא בכינויין.
ואמנם אם הדברים מוכרעין בפשוטו של מקרא כפי שמבואר בסוגיא ,שמחתני במה

שאנהריניהו לעיינין מרן הגאון שליט״א מירושלמי סוף פרק שבועות שתיים דמפורש
בשבועה וקללה אין חייבין עליהן אלא אחת ,למאן דיליף שבועה מקרא "אם לא תשמור",

ואמנם מש״כ להקשות למה לא השיג הר״א על מה שחייב הר״מ משום ב׳ וג׳ שמות ,לאו
קושיא היא ,דהא כתב הר״מ [שם כ״ו ,ב] הואיל ומקלל כל אדם מישראל חייב למה ייחד
לאו על דיין ולאו על נשיא לחייב שתיים נמצאת למד וכו׳ .ולשון הר״מ הוא לשון מכילתא

שמות כ״ב כ״ז ,והנה גלי קרא דאע״ג דכולן בלאו אחד מצד שם שמים לבטלה ,מכל מקום
חלוקין הן למלקות ,וכמו דגלי קרא חילוק מלאכות בשבת ובע״ז אע״ג שהן בלאו אחד,

וכן הוא בספר המצוות לא תעשה שי״ז בשם מכילתא.

.,

ומה שנראה בדעת הר״ם דקרא אם לא תשמור ליראה וגו׳ כי מוקמינן ליה במקלל

>

חבירו מתפרשת האי יראה שלא להזכיר מציאותו יתברך על דבר של גנות ,ואין חילוק אם

מזכיר בז׳ שמות או בכינויין ,דאם מזכיר רחום היינו מי שהוא רחום והרי מזכיר מציאותו
יתברך על קללת חבירו ,ואמנם למאי דבעי בגמרא [תמורה שם] לאוקים קרא במזכיר שם
4/״י-

_

שמים לבטלה על כרחך אין המכוון רק לז׳ שמות או לשם המיוחד ,שהרי הזכרת מציאותו

יתברך לא שייך לבטלה וזכירות מציאותו יתברך מצוה ,רק הזכרת ז׳ שמות החמירה תורה
להיות ירא בהן ושלא להזכירן לבטלה ,אבל למאי דמסיק [בגמרא שם] דקאי אמקלל ,קאי
גם על כינויין שהרי אין זה ירא ממציאותו יתברך שהרי מזכירו על גנות.

והדבר מוכרח לדעת הר״מ למאי דמשמע בספר המצוות ל״ת שי״ז שאין עיקר הלאו
אלא בשם ,ומשמע ליה דזהו שבכלל עונש זהו בכלל הלאו ,ובמתניתין שבועות לה ,א ,תנן
דבכולן עובר בלאו ,ממילא נשמע דגם לקי בכולן ,ובזה לא קשיא מהא דאמר בירושלמי

דשבועה וקללה אינו חייב אלא אחת ,דבאמת המלקות על חטא שלא ירא להזכיר מציאותו

יתברך על קללה ועל שקר ,ופשוטו של מקרא קאי היראה ממציאותו יתברך שהרי כתיב לא
תשמור לעשות וגו׳ ליראה וגו׳ ,והיינו לקיים מצותו.
ואמנם כי מוקמינן ליה לשם שמים לבטלה מעמידין הדבר בחטא פרטי ומפרשינן
יראת הזכרת שמו יתברך לבטלה ,וכי מוקמינן ליה למקלל מוקמינן ליה להאי יראה

להזכרת מציאותו יתברך על דבר של גנאי.
*

בענין מקלל אביו ואמו ומברך השם
אחדשה״ט ,דבריך היקרים הגיעני ,הרבה מן הקדושה של יגיעת התורה חופפת על
דבריך ומרוב העיון השקוע בדבריך קשה להגיע אליהם .וכנראה כונתך ,דבאמר דעת הר״מ

דהא דתני [סנהדרין] נו ,א ,עד שיברך שם בשם ,וכן היא מתניתין [שם] יכה יוסי את יוסי
הוא כר׳ מאיר [שם] סו ,א ,דמחייב מקלל אביו ואמו בכינויין .אבל אנן קיי״ל כרבנן שם

דמקלל אביו ואמו בכינויין פטור דקרא בנקבו שם [ויקרא כד ,טז] מוקמינן למקלל אביו
ואמו ,ואין לנו קרא להצריך שם בשם[ .עיין רש״י סנהדרין נו ,א .ד״ה בנקבו יומת ,ור׳
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הגאון רבי אברהם ישעי׳ קרליץ זצ״ל

מנחם לא ס״ל  ]...ומיהו אע״ג דבאביו ואמו מחייב ר׳ מאיר אפילו בכינויין ,וכן באזהרה
של ברכת השם חייב אף מברך בכינויין לכ״ע [שם נו ,א] דהא מה שמחייב ר״מ נו ,א,
מיתה אמרי רבנן שאינו אלא באזהרה ,ור״מ מחייב בכינויין בין במתברך בין במברך
כדמשמע במתניתין שבועות לה ,א ,ובזה אמרי רבנן באזהרה[ ,וכן מברך את חברו בכינויין
באזהרה לכ״ע על  ...לוקה  ...למאי דקיי״ל  ]’...דאינו חיב במתברך אלא בשם המיוחד,
אמרינן דמברך לא מיקרי אלא בבירך באחד מז׳ שמות אבל לא בכינויין .ועל זה חזר
והקשה דמנ״ל להר״מ הא כיון דבעלמא חייבין גם על כינויין בלא מיעוט ,מנ״ל למיפטר
מברך שם המיוחד בכינויין ,ועוד ,כיון דקרא דמצריך שם בשם לר׳ מאיר היינו על כרחך
למעט יתברך יוסי ,דהא מברך בכינויין מחייב ר׳ מאיר ,אם כן לדידן דלית לן שם בשם הוי
לן ליחייב אפילו יתברך יוסי וכל שכן בכינויים והר״מ [עכום ב ,זן הצריך במברך ז׳ שמות.
ולכן צדד לומר דר׳ מאיר סבר דמברך בעינן דוקא שם המיוחד .ור׳ מאיר נמי סבר
דלא איקרי ברכה אלא בז׳ שמות וע״כ קרא דשם בשם למעט ז׳ שמות ,אלא בעינן שם
המיוחד ,ומתניתין דשבועות [שם] לענין מתברך.
ולפ״ז לר׳ מאיר היפוך ממאי דקיי״ל ,דלר׳ מאיר מתברך אפילו על כינויין חייב ,ומברך
דוקא שם המיוחד ,ולדידן בהיפוך ,דמתברך דוקא שם המיוחד ומברך בכל ז׳ שמות.
ולפ״ז יש מקום לומר דלר׳ מאיר גם בן נח דינו כישראל [עיין סנהדרין נו ,א] ובעינן במברך
שם המיוחד ,דהא מצרכינן קרא לבן נח דלא בעינן שם בשם ולר׳ מאיר דקרא לאגמורי דדינן
בסייף אין לנו קרא למעט שלא נצריך שם המיוחד במברך .ולדידן דקיימא לן דבמתברך בעינן
שם המיוחד ובמברך בעינן ז׳ שמות ,קשה גר ואזרח [ויקרא כ״ד ט״ז] מאי דריש ,בשלמא לר׳
מאיר לחייב בן נח צל הכינויין במתברך ,אלא לר׳ יצחק נפחא [שם] דגם בן נח אינו חייב אלא
על שם המיוחד וקרא אשמעינן רבן נח אין צריך שם בשם תינח אי רבנן סבירא להו דבישראל
בעינן שם בשם דהיינו שם המיוחד במברך ,איצטריך למעט בן נח אלא לרבנן דמתניתין סו ,א,
[שם] דסבירא להו דגם ישראל חייב בז׳ שמות ...דמגדף אין צריך שם בשם איך יתכן למידרש
5גר כאזרח על מגדף ,ומיהו אין זו קושיא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו וקאי גם על מגדף ,אלא
שקשה למה אמרו בגמרא [שם] רבן נח אין צריך שם בשם שזה אינו אלא למ״ד דבישראל...
שם בשם ,ולמה לא פירשו דברי חכמים כהלכתא דלעולם גם בישראל לא בעינן שם בשם והכא
לחייב בן נח בכינויין ,וגם מנ״ל לדידן לחייב בן נח במברך בכנויין כיון ד״כגר כאזרח" בא
לחייב מתברך בכינויין ,מנ״ל לחייב מברך בכינויין.
אבל נראה דדעת הר״מ כמש״כ הר״ן בחי׳ ס״ו א דאף ראב״י ס״ל דבעינן שם בשם ולזה
עיקר קרא ,אלא מדהו״ל למכתב ברישא דקרא ונוקב שם בשם ומכתב בנקבו שם ,והאי נקבו
לישנא דקללה הוא דרשינן ליה גם לאביו ואמו ,ולפירש״י [סו ,א ,ד״ה בנקבו יומת] קשה
למה מוקים ליה לאביו ואמו ולא מוקים ליה למברך השם ,דלעולם לא מוקמינן ליה לענין
אחר אלא אם אינו ענין לגופו אבל הכא דמתפרש בפשיטות לגופו למה מוקמינן ליה לאביו
ואמו ,ויהא מברך השם חייב בכינויין ואפילו יתברך יוסי ואביו ואמו בעינן שם דוקא ,אדרבה
לוקמיה לגופו דמברך השם בעינן בשם ואביו ואמו אפילו בכינויין.
ועוד ,דלא יתכן דתרי סתמי סתרי אהדדי 4וסוגיא נו ,א בפשיטות דבעינן שם בשם,
ותוספות שבועות לו ,א ד״ה בנקבו תמהו הא איצטריך לכדדרשינן דאינו חייב עד שיברך
 3פוענחו רק חלק מהמילים ועיין וזזו״א סנהדרין סימן כ׳ אות ה׳ ד״ה ולפום.
 4כוונתו למתניתין נו ,א ,ומתניתין סו ,א .ועיין חזו״א סנהדרין סימן כ׳ אות כ׳.
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שם בשם ,משמע דלא ס״ל פירש״י דהאי תנא לית ליה דבעינן שם בשם ,אלא דקשיא להו
מנ״ל למדרש לאביו ואמו.

והנה דעת הר״מ [שם] דהאי בנקבו שם דמדרש בשם היינו כל ז׳ שמות ,וכולן נקרא שם
דכיון דבלאו קרא הוינא מחייב אפילו בכינויין ואפילו יתברך יוסי ,לא ממעטינן מקרא אלא
בבירך בכינוי אבל בירך בשם מן השמות שאינם נמחקים לא אימעיט מקרא ,והר״מ נסתייע
־—לזה מהא דתנן סו ,א ,קללם בכינוי ר׳ מאיר מחייב וחכמים פוטרים ,וכינוי בלשון המשנה
הוא רחום וכיו״ב ,ומדלא הזכיר ת״ק שם המיוחד אלא שם סתם וסיים בכינוי משמע דבז׳
שמות חייב גם לת״ק ,ומקרא בנקבו שם נפקא תרווייהו ברכת השם ולאו״א [ולאביו ואמו]
ש״מ דבז׳ שמות חייב  ?...וטעמא דר׳ מאיר דמחייב במברך בכינויין באביו ואמו משום
דליכא מיעוטא ,וממילא מקלל בכינוי נמי בכלל קללה ואפשר אפילו בלא שם וכינוי מחייב
ר״מ .מיהו הא דמחייב ר״מ מברך את השם בכינוי צריך טעם שהרי כתיב בנקבו שם.
וצריך לומר כיון דאתרבי כינוי במתברך והכא בנקבו שם כתיב ובפשוטו קאי על שם
המתברך ואז כלול בו גם כינויין כי דרשינן אם אינו ענין למתברך תנהו ענין למברך קאי
גם כן אכינוי ולא אימעיט רק יתברך יוסי ,וכיון דכל עצמו דמחייבינן כינוי במברך הוא
משום דאתרבי כינוי במתברך שפיר הביאו בגמרא טעמא דר׳ מאיר מהא דתניא בברייתא
[שם נו ,א] דמרבה ר״מ כינויין ,ואי מודה ר״מ במברך דפטור על הכינויין היה ראוי למתני
במתניתין דשבועות [לה ,א] קלל בכולן פטור ,קלל את כולן ר״מ מחייב וחכמים פוטרים,
דהרי התנא נחית לפרש כל הקללות במה שוין ר״מ ורבנן ובמה נחלקו .ועוד ,דהרי לר״מ
ישראל ובן נח שוין ,ולא אשכחו בגמרא [סנהדרין שם] למדרש גר ואזרח אלא למעוטי בן
נח מסקילה ,ובר״מ [ר׳ מאיר] משמע דבן נח חייב מברך בכינויין [שם בגמרא] ,ואי ישראל
פטור וחיוב בן נח נפיק מגר ואזרח הא עדיפא ממאי דאמרו למעוטי מסקילה.
אלא וודאי כל שנתרבה במתברך אין למעטו במברך ,דכל דאפשר למעט במחודש
ממעטינן ,והלכך לרבנן דמתברך דוקא שם המיוחד לא ממעטינן שאר שמות מקרא בנקבו
שם ,די״ל דשם דסיפא כל השמות — — — במיעוטא ואמרינן דשם דסיפא כשם דרישא
^'קילא ממעט אלא יתברך יוסי.
נו א ,יכול כו׳ מניין לרבות כל הכינויין כו׳ .נקט את הקצוות ,בלא ריבויא הו״א דוקא
שם המיוחד אבל מקרא דכי יקלל [ויקרא כד ,טו] מרבינן אף כינויין דמשמע ליה לר״מ
דהכל בכלל קללה.

שם ,גר ואזרח הוא דבעינן בנקבו שם כו׳ .רי״נ [רבי יצחק נפחא] ורמ״י [ורבי מיישא]
תרווייהו דרשי אליבא דרבנן גר ואזרח ,רי״נ סבירא ליה דקאי רק אמברך לחייב בן נח מברך
בכינויין אבל מתברך בעינן שם המיוחד ,ורמ״י ס״ל דממעט בין במברך בין במתברך.
ואפשר דטעמיה דרמ״י משום דבנקבו שם לפי פשוטו קאי אמתברך אלא אם אינו ענין
למתברך דכבר נאמר מוקמינן ליה אמברך ,ומסתבר ליה דגר ואזרח קאי אפשוטו,
וממעטינן מתברך וכש״כ מברך דמסתבר לי׳ דאי חייב במתברך כל שכן במברך ורי״נ סבר
דגר ואזרח קאי אמברך כמדרשו של בנקבו שם.
הא דאמר איש איש כו׳ לרבות כו׳ כישראל [שם] לרמ״י דאתיא כרבנן מתפרש על
אזהרה כישראל ,וממילא בבן נח איכא גם חיוב דאזהרתן זו היא מיתתן ,אלא דבלא קרא
כגר כאזרח לא הוי מרבינן להו לאזהרה כיון דבאזהרתן איכא גם חיובן.
 5כאן נמחקה שורה ועיין זזזו״א שם אות ב ד״ה אבל.
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הגאון רבי אברהם ישעי׳ קרליץ זצ״ל

מ

שמחתי לקראת בשורתך מאחותך תחי׳ יהי הקשר לאושר לעולמים כנפשך ונפש

החותם ברכה הדוש״ת אי״ש.
שלחתי מכתב אחרי נפרדנו כמו שדברנו ולא הוזכר במכתבו אם הגיעו מכתבי.
*
בענין אי מקלל בשם הוי לאו שאין בו מעשה
תמורה ד ,א ,הא לא מצית אמרת דכתיב ל״ת [=לא תקלל] חרש .עי׳ פירש״י [ד״ה לא
תקלל חרש] ותום׳ [ד״ה הא] .ואפשר דכונתם דהרי כל לאוין ילפינן מלאו דחתימה ?
[־־דחסימה] דלוקין עליהן אף שיש לאוין דעונם חמור מלאו דחסימה ולא אמרינן דלא סגי
להו במלקות ,אלא לאו שאין בו מעשה לא הוי דומיא דלאו דחסימה ואין לוקין עליו .אבל
הכא מקלל בשם כיון דאיכא קרא דלוקה משום שם לבטלה אף שאין בו מעשה ,א״כ
[=אם כן] איכא חיוב מלקות במקלל חבירו בשם בהכרח אלא שאתה בא לומר דקרא לא
אתא אלא במזכיר שם שמים לבטלה בלא קללה ,אבל מקלל המיר טפי ולא סגי במלקות,
בזה אנו שבים להיקישא ללאו דחסימה דכל לאו לוקין עליו ,ולא משיבין דלאו פלוני המיר
טפי ,דהכלל בכלל היקישא בין קלין בין חמורין.
שם רש״י ד״ה לא .וכי היכי דהתם ליכא אלא מלקות גרידתא וכו׳ ,צ״ע מאי פסיקא לן
דלאו דנשיא בעמך לא תאור סגי לן במלקות .וגם מש״כ רש״י [שם] דיליף ג״ש [־■גזרה
שוה] מהאי לאו דכתיב גבי אומללין כו׳ אינו מובן דלא יליף חרש מנשיא אלא בסנהדרין
סו ,א יליף מקלל אביו מחרש ונשיא.
וגם מש״כ רש״י [שם] דאיירי במקלל בשם דקגמר ממקלל אביו ,לא מצינו שם דרק
דיליף אזהרה למקלל אביו מחרש ונשיא ושפיר י״ל דאזהרה אפי׳ בלא שם .אלא דמיתה
האמורה במקלל אביו הוא דוק א במקלל בשם.
*
’בעניני מקוואות

שלו׳ רב
כתבת יקירי ,תמוה דאפי׳ הוו שאובין גמורין כו׳ ולא ידעתי כוונתך ,הלא ר״א [=רבי
אליעזר ,מקוואות פ״ח מ״ז] מתיר לשבור במעלה קנקנים אפי׳ ברוב המקוה נעשה ע״י מים
אלו שבקנקנים ששוברן ופותק המים למקוה ,ולדעת הר״מ גרסינן "או" במתניתין וכמבואר
בפי׳ הרא״ש [שם] ועונת גשמים נמי אין פירושו רוב מים כשרים ,אלא תערובת מים
כשרים כמבואר ברא״ש שם.
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אגרת כתי״ק החזו״א זצ״ל
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סנהדרין סימן יט
אפ״ג שהיה מסית ,דלא נאמר לא תחמול אנא לענין להמיתו
נחטא משית .והא דנעשה שליח לאביו במשיח היינו אפי׳ עשה
תשובה.

!) ע״ב ב׳ והתורה אמרה שופך דם האדם וגו׳ אמרה תורה
כו׳ ,היה נראה לפרש דהאי והתורה אמרה הוא
סיומא דדברי כבושין שאומרים לו ראה שישראל הוא והדבר ממור
מאד שהתורה חייבה להרוג את הרוצח ,ומסיימין אמרה תורה
כמו לפיכך אמרה תורה כר ,אבל קרא דשופך דם האדם לא
איירי בהריגת הרודף דהא לק׳ ע״ג א׳ אמר ניתן להצילו בנפשו
מנ״ל נו /ובתו׳ שם ד״ה אף ,כתבו דממחתרת ליכא למיליף ,ואין
לומר דקרא דשופך וגו׳ איצטריך לב״נ דאכחי קשה למה אומרים
לו מקרא דב״נ ,ומיהו זו תקשה באידך ברייתא דמייתא בסמוך,
אבל בגמ׳ לעיל נ״ז א׳ אמר ואידך קטלייהו הוא דמגלו משמע
דלכו״ע קרא לא איירי ברודף ,וכן בגמ׳ נ״ז ב׳ דריש לי ,לקרא
לעוברין ,אבל רש״י פי׳ דמה דשיים אמרה תורה הוא פירוש
דקרא.

ההיא ריבר״י היא ,רפ״י פי' דשייעתא לר״ה היא משום דלית
כאן קבלת התראה ,ונראה דאם אומרים לו אם אינך
פורש נהרוג אותך ואינו פורש ה״ז כהתיר עצמו ,דאל״כ לא
מתקיים קרא אין מושיע לה הא יש מושיע בכל מה שיכול
להושיע כדאמר לק׳ ע״ג א׳ ,אלא משום דבברייתא לא אמרו
לו שיהרגו אותו חשר כאן התיר עצמו ,ומיהו אם אומר ע״מ
כן אני עושה כיון שאמרו לו התורה אמרה הצל דמו של זה בדמו
של זה ,והוא משיב ע״מ כן אני עושה חשיב התיר עצמו,
שמשמעות לשונו שנשמע לו שיהרגוהו.
שם אם אמר יודע אני שהוא כן פטור ,השתא מפרש לי׳ לענין
רודף ,וא״כ ע״כ קרא דשופך דם האדם וגו׳ מתפרש לענין
רודף דאל״כ אין כאן כלל התראה של רודף ,ולמאי דמשיק
מפרש קרא לענין מיתת ב״ד ,ואפשר דידע דאין כאן התראת
רודף אלא התראה של רוצח לעני! מיתת ב״ד ,אלא התיר עצמו
למיתת ב״ד הוי כהתיר עצמו גם למיתת רודף ואף אם רודף
צריך התראה שגי בהתראה של רוצח והתיר עצמו למיתה ,והוי
ס״ד מדהשמיט התנא דין רודף מסתמא כלול בדברי התנא דין
רודף ודין רוצח שאם אמר ע״מ כן אז חייב בין בדין רודף בין
בדין רוצח ויודע אני לא משיב התיר בין לעני! רודף בין לענין
רוצח ,ומשני דהתנא קאי בתרי עברי דנהרא ,ולא דן רק משום
חיוב רוצח ,וכן משמע דאם איתא דשבר דהתנא שונה דין רודף,
ואינו שונה כלל דין רוצח ,ומשני דהתנא שונה דין רוצח ולא
דין רודף ,לא הו״ל להאריך דאיירי בתרי עברי דנהרא ומאי
אינא דבעי לאתויי בי דינא ,רק הו״ל למימר בקצרה הב״ע
בהתראת רוצח.
 )1ע״ג ב׳ תוד״ה במפותה ,ואפי ,במפותה מיחייב אי אמרה
כו׳ שאינה מוחלת הקנש כו׳ ,תוכן דבריהם דיש
להסתפק ביחומה מפותה דאין לה קנם כדאמר כתובות ל״ב
א' ,אם הטעם כיון דמתרצית ליפגם אי! כאן על הבועל חטא
מפתה כלל ,ואין חטא מפתה שאמרה הורה אלא בזמן שיש לה

& 3והאב תובע פגם בתו ,אבל כשהקנש לעצמה כל שהיא
מתרצית לא חטא הבועל כנגדה ,וא״כ אף אם התנתה עמו
לשלם קנש אין זה קנם אלא שכירות פועל ,או דלמא באמת כל
מפתה בכלל חטא מפתה נגדה אף שהיא מתרצית דהתורה
כגינה עליה למחשב את הבועל בכלל מזיק ופוגם בתו של א״א
אף שיצרה מתגבר עליה ומתרצית ,והא דיתומה ומפותה אין
לה קנם הוא משום דבכלל הריצוי שמומלת לו תשלומי הקנש,
ילפ״ז אם אמרה ע״מ לשלם קנש חייב בקנסה ,עוד יש מקום
להסתפק באב שאנס את בתו ומת האב או שבגרה לרבה אליבא
יר״מ דקנם אע״ג דמקטל משלם ,אי נוטלת קנסה ,די״ל כיון
דנשעת חטא קנסה לאביה לא חייל כלל דין קנש ,או דלמא
טון דלעולם כבת משותפת בזכות הקנם לענין בגרה או שפת

האב ,כשהאב עצמו המאנס חייל ג״כ חיוב קנס לענין שאם
בגרה או נתיתמה תזכה בקנסה.
והנה בתחלת דבריהם נקטו בפשיטות דכל שקנשה לאביה לא
מייל כלל דין קנש ואף כשתבגר או חתיתם אין לה קנס,
והא דחנן כתובות ל״ו ב׳ הבא על בתו פטור מפני שמתחייב
בנפשו ,ע״כ איירי בנחארסה ונתגרשה וכר״ע דמתנ׳ ל״ח א׳
דיש לה קנם וקנסה לעצמה ,דכל שקנסה לאביה אין כאן זיקת
קנס כלל ,ולא שייך פטור קלבדר״מ ,וקשה לפ״ז לר״פ דמוקי
לה במפותה תיפוק לי׳ דאין כאן קנם כלל כיון דעושה לרצונה,
וכן הקשה אשת אחיו ,דהרי כיון דנתארשה קנסה לעצמה,
ומזה הוכיחו דמפותה שהתנתה לשלם לה קנס איכא חיוב קנס.
ואמנם בירו׳ אמרו דבא על בתו ומת האב לרבה אליבא דר״מ
יש לה קנם ,וא״כ י״ל דמפותה שהתנתה לשלם לה
קנם לא מהני ,ובתו ואשת אחיו אתיא כר״ע דברייתא ל״ת ב׳
דנתארסה ונתגרשה קנסה לאביה ,ובתו אצטריך לאשמועינן
בבגרה ונתיתמה ,ובזה אף מפותה יש לה כיון דתחלת החיוב
לאביה וכשבגרה היא זוכה מאביה.
וחזרו והוכיחו דע״כ ר״פ דמוקי לה במפותה לא מוקי מתנ׳
דבתו ואשת אחיו כר״ע דברייתא ,דר״ע דברייתא ע״כ
אית לי׳ דמת ומשלם לא אמרינן אפי' בקנסא דדריש לא ארוסה,
ור״פ אית לי׳ אליבא דר״מ דבקנס אע״ג דמקטל משלם ,וזה
דלא כר״ע דברייתא ,ואע״ג דאפשר דר״פ מוקי לר״מ כר״ע
דמתנ׳ דקרא דלא אורסה לאשמועינן דקנסה לעצמה ,וליכא
קרא למעוטי דלא לימא חידוש הוא שחדשה תורה בקנס ,מ״מ
ע״כ מוכח דר״פ לא מוקי מתג׳ דבתו וא״א כר״ע דברייחא,
דכיון דהוא סבר דלית הלכתא כר״ע דברייתא דא״כ למה מוקי
ר״מ לבר מהלכתא דהרי לית לן שום הכרח דר״מ פליג על
ר״ע דברייתא[ ,וטובח בשבת כבר תירצוהו בגמ׳] וא״כ מאי
דוחקי׳ לאוקמי מתנ׳ במפותה וזה מכריח לאוקמי בתו ואשת
אחיו כר״ע דברייתא לבר מהלכתא הלא שפיר יש לתרץ מתנ׳
ביכול להציל באחד מאבריו ,או בפגומה שלא כדרכה ,וע״כ
מוכח דאע״ג דמוקי לה במפותה מ״מ בתו ואשת אחיו מתוקמי
כר״ע דמתג׳ דכל שהתנתה שישלם קנם לא מפטר מקנסא,
ומתנ׳ דפטרה בא על בתו דלא כר״מ ,ולר״מ בא על בתו חייב
משום דחידוש הוא שחידשה תורה.
ולמסקנתם י״ל דהא דאמרו בירו׳ דבא על בתו ומת יש לה
קנם היינו באונם אבל מפתה מחלה כל זכותה
[שו״ר דע״כ ר״ם לא מוקי מתני׳ כר״ע דברייתא כדאמר בהדיא
כתובות ל״ה ב׳ א״ל ר״פ לאביי לרבה דאמר כו׳ ,ואם איתא
דר״פ דמוקי לה במפותה לא אתי' מתני׳ אלא כר״ע דברייתא לא
מקשי לי׳ ר״פ לאביי מידי].

סימן

כ

א) סנהדרין נ״ו א׳ מה״מ א״ש דאמר קרא ונוקב שם וגו׳
בנקבו שם כו׳ ,רש״י ז״ל לק׳ ס״ו א׳ פירש
דרמבר״י דדריש בנקבו שם למקלל או״א ליה לי׳ דבעינן שם בשם,
והק׳ בכ״מ פ״ב דע״ז ה״ז על הר״מ שפסק דבעינן שם בשם,
ופסק בפ״ה מה׳ ממרים ה״ב במקלל או״א דאינו חייב על
הכמוין ,ונראה דעת הר״מ כפי' הר״ן בגמ׳ ס״ו א׳ ,דאף רמבר״י
ס״ל דבעינן שם בשם ,ולזה עיקר קרא ,אלא מדהו״ל למכתב
ברישא דקרא ונוקב בשם יומת וגו׳ ומדכתב בנקבו שם והאי
נקבו לישנא דקללה היא דרפינן לי׳ גם לאו״א .ולפרש״י קשה
למה מוקים לי' לאו״א ולא מוקים לי׳ למברך השם דלעולם
לאוקים בגופו עדיף ,ולא מוקמינן למילי אוחרי אנא אם אינו
ענין לגופו ,ועוד דלפרש״י הוי הרי סתמי דשתרי אהדדי דבמתנ׳
נ״ו א׳ נכנה יוסי את יוסי דוקא ,ובמתנ׳ ס״ו א׳ לרבנן אינו
חייב במקלל או״א בכינוין ,וכן סוגית הגמ׳ נ״ו א׳ בפשיטות
דבעיק שב״ש ואמרינן דכגר כאזרח למעוטי דב״נ א״צ שב״ש,
ובתו׳

ץ?
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ובתו׳ שבועות ל״ו א׳ ד״ה בנקבו ,תמהו כא אצטריך לכדדריש
עד שיברך שב״ש מבואר דלא ס״ל דרמבר״י באמת לא ס״ל

דבפינן שב״ש וכדעת הר״מ.
ב) שם מניין לרבות כל ככינוין כו׳ ,לר״מ משמע דמייב גם על
רחום וחנון כשהן מתברכין ,ורש״י ד״ה ואליבא ,פירש
דר״ל ז׳ שמות ,וצ״ע דבמתנ׳ שבועות ל״ה א׳ תני כינוין דרחום
וחנון ותנן כמקלל בכולן חייב דברי ר״מ ובגת׳ ל״ו&%׳ מייתא
פלוגתא דר״מ ורבנן בהא מקרא דאיש איש ,ו^־״מ אין חילוק בין
מברך למתברך ובין מברך בכינוי ובין מתברך בכינוי ,ואע״ג
דילפינן מקרא בנקבו שם שם ?שם ,מ״מ לר״מ לא בא למעט
אלא במקלל סתם אבל כל שהזכיר שם של מברך אך שאינו
מז׳ שמות אלא כינוי חייב לר״מ ,וכן משמע במתג׳ שבועות
שם דאי מודה ר״מ במברך דאינו חייב אלא בז׳ שמות ואין
דברי ר״מ אלא במתברך לא כו״ל לתנא למסתם המקלל בכולן
דמשמע דאמברך קאי אבל אי לר״מ תרויהו שוין ניחא ומתם
על המברך קאי ,ולר״מ חד טעמא הוא דכיון דמרבין במתברך
כינוין ,גם קרא בנקבו שם כולל כל השמות שחייבין עליכן
במתברך דפשוטו של בנקבו שם על המתברך קאי אלא שאם אינו
ענין למתברך תנהו ענין למברך והלכך כל שחייבין עליו משום
מתברך חייבין עליו משום מברך ,ולמש״כ לק׳ דגם ר״מ אית
לי׳ הא דר״מ בר״י דיליף או״א מקרא בנקבו שם שמעינן מהא
דר״מ מחייב מקלל או״א בכינוין דגם מברך השם בכינוין חייב
במברך כמו במתברך.
ולרבנן דאינו חייב במתברך אלא בשם המיוחד ,יש להסתפק
במברך אי דוקא שכמ״י ,ובכ״מ שם הביא דעת רמ״ה
דדוקא בשהמ״י ,וכ״מ ס׳ א׳ דפריך פשיטא דאינו חייב אלא
על שם בן ד׳ דהא תנן יוסי את יוסי ומשמע דגם במברך כן,
ומיהו י״ל דמשום מתברך נקע כן גם במברך ,ולדעת רמ״ה
גם במקלל או״א אינו חייב אלא בשהמ״י ומתם ס״ו א׳ דתנן
קללם בכינוי כולל כל כשמות [חון משהמ״י] וכינוים דרחום
וחנון ר״מ מחייב וחכמים פוטרים ,דהא או״א וברכת השם
מחד קרא נפקא ,וכן מתפרשת המשנה שבועות ל״ה א׳ דפליגי
בין במתברך בין במברך בכל השמות [חון משהמ״י] ובכל
הכינוין ,דלר״מ חייב ולרבנן פטור וכן פליגי במקלל או״א.
אבל דעת הר״מ דמברך כשם בז׳ כשמות חייב ,וטעמו דכיון
דבלא קקא הוינא מחייב מברך אף בברכה למודא בלא
שם כלל ממעטינן בחידושא ואמרינן דכא דאמרה תורה בנקבו
שם לאשמעינן דאינו חייב אלא במברך בשם היינו להצריך שם
אבל כל ז׳ שמות בכלל שם ,ומפרש כן גם מתם ס״ו א׳ דהא
דתנן עד שיקלל בשם היינו אחד מז׳ שמוה ,קיללן בכינוין
כיינו רחום וחנון ,וכן מתם דשבועות במברך פליגי והא דרבנן
פוטרין כיינו בכינוין ,והא דכביאו בגמ׳ פלוגתא דר״מ ורבנן
במתברך היינו דפלוגתח ר״מ ורבנן במברך תליא בפלוגתתן
במתברך דלר״מ דמרבה כינוין במתברך כמו־ כן במברך סגי
בכינוין דהא דדרשינן בנקבו שם שלא יהא חייב אלא במברך
בשם היינו שם שנאמר במתברך ,ולרבנן דמתברך דוקא שהמ״י
נהי דבמברך אמרינן דפגי באחד מז׳ שמות מ״מ כינוין לא
אתרנו ,מיהו ק״ק דלא תנן בשבועות פלוגתת ר״מ ורבנן
גמתברך דלרבנן דוקא שה״י ,ואפשר דלא איירי אלא בחילוק
שבין ז׳ שמות לכינוין.
ג) ם״ 1א׳ מאן חכמים רמבר״י כו׳ ,נראה דגם ר״מ אית לי-
דרמבר״י אלא ר״מ לשיטתו דגם מברך השם בכינוין
חייב וממילא שם הכתוב כאן כינוין בכלל ,ורבנן לשיטתם דאינו
חייב על ככינוין ,ולשון הגמ׳ מאן חכמים היינו דמנ״ל לחכמים
דבעינן שם דאית להו דרשא דרמבר״י ,אבל ר״מ א״צ טעם
די״ל דמחייב מקלל בלא שם כלל ,אבל לקושטא דמלתא נראה
דמודה ר״מ דבלא שם אינו חייב אלא כינוין בכלל שם.

נ״ 1א׳ יכול כו׳ מניין לרבות כל הכינוין כו׳ ,נקט את הקצוות
דבלא ריבויי הו״א דוקא שהמ״י ,אבל מקרא דכי יקלל
מרבינן אף כינוין ,דמשמע לי׳ לר״מ דהכל בכלל כי יקלל וגו׳.

איש

שם גו״א הוא דבעינן בנקבו שם כר׳ ,רי״נ ורמ״י תרויכו
דרשי אליבא דרבנן נו״א ,רי״נ ס״ל דקאי רק אמברך
לחייב ב״נ מברך בכינוין אבל מתברך בעינן שכמ״י ,ורמ״י
ס״ל דממעט ב״נ בין במברך בין במתברך ,ואפשר טעמא דרמ״ו
משום דבנקבו שם בפשוטו קאי אמתברך אבל אם אינו מין
למתברך שכבר נאמר ונוקב גו׳ הנהו ענין למברך ,ומשתנר
לי׳ דגו״א קאי אפשוטו וממעט לב״נ דא״צ שה״י במתנרך,
וכש״כ במברך ,ורי״נ סבר דגו״א קאי אמברך כמדרשו של
בנקבו שם ,ואפשר דלרי״ג ב״נ חייב אף בלא הזכיר לא שם
ולא כינוי אלא ברך שהמ״י ברכה בלא שם ,ולרמ״י דמרבה
כינוין משמע אף כינוין של רחום ,אע״ג די״ל דמרבה רק ז׳
שמוח ,מ״מ נראה דמרבה גם רחום וחנון דהא מרבה לי׳
מאיש איש הנאמר באזהרה ,אלא משום דהתם לא כתיב עונש
אצטריך כגכ״א ,ובאזהרה מודים חכמים לר״מ דמוזהר גם
על רחום וחנון דהא אותן כינוין דאמר ר״מ במיתה אמרו
חכמים באזהרה ,וכינוין דר״מ היינו אף רו״ח וכמש״ב לפיצ

ונראה דמודה רמ״י דגם שם בשם אמעיט בב״נ דבנקבו שם
בפשוטו קאי פל מתברך ומדרשו פל מברך ,וב״נ אימעע
מחרויהו ,ובר״מ פ״ט מה׳ מלכים ה״ג ,כתב ב״נ שברך את
השם בין שברך בשהמ״י [ר״ל שהמתברך שהמ״י דאי טל מברך
קאי הו״ל לפרש את המתברך] בין שברך בכינוי בכל לשון חייב,
וכל לשון כיינו כינוי כמש״כ פכ״ו מה׳ סנהדרין כ״ג משמע
דשם או כינוי צריך במברך.

ד) נ״ו א׳ דברה תורה כלשון בני אדם ,בגמ׳ ב״מ צ״ד ב׳ משמע
דאיכא למ״ד דלא אמרינן ד״ת כלב״א ,ואפשר דרי״ג
לא אמר אלא דתנא דברייתא דחני .האי איש איש לרבות כינוין
אליבא דר״מ דוקא ס״ל דלרננן דסברי שאין ישראל חייב אלא
על שהמ״י לא מרבינן כינוין בב״נ ,והא דפסיקא לי׳ דתנא
אליבא דר״מ קאי משום דסיים התנא דמיתתו בסייף ואי
כרמ״י דכגכ״א לרבות כינוין אין לנו קרא דמיחתן בסייף,
ופ״כ דאין שום סברא לחייב ב״נ סקילה ,וא״כ לא הו״ל לתנא
להזכיר כאן דין סייף אלא ודאי תנא ס״ל דדוקא לר״מ חייב
ב״נ על כינוין וס״ל איש איש ד״ת כלב״א ,אבל מודה רי״נ
דלמאן דלית לי׳ ד״ת כלב״א ואיש איש בהחלט לרבות ס״ל
כרמ״י ,ומרבינן כינוין מכגכ״א ,ולפ״ז צ״ל דרמ״ינמי לפרושי
ברייתא קאתא דאף לרבנן מרבינן כינוין בב״נ ,וס״ל דאין לדקדק
מכא דתני מיתתן בסייף דמקרא קדריש לי׳ דאע״ג דסברא הוא
תני לי׳ ,ובזה ניחא דפסק הר״מ כרמ״י משום דאנן קיי״ל דלא
אמרינן ד״ת כלב״א.
ה) תמורה ד׳ א' הא לא מצית אמרת דכתיב לא תקלל חרש,
לכאורה הא דאמר באבע״א דהוי אזכרת פשה
הוא דבר מוכרע וכדאמר סנהדרין נ״ו א׳ ,ולא שייך למיהב טעמא
אחרינא ,וי״ל דהשתא סהר אס ילא תשמור נמי ל״ת היא וכדאמר
מכות י״ג ב׳ לר׳ ישמעאל דכל מקום שנאמר השמר הוא ל״ח,
ומיהו למאי דמסיק דהוי אזהרת עשה ,ס״ל דלא דמי להא
דר״י במכות שם דר״י מוקי לה בכל מצות שבתורה ומפרש
אם לא השמור מה שצויתי לך להשמר ולשון שמירה נופלח
על ל״ת ולא על עשה ,אבל הכא דמוקמינן לה על שם לבטלה
וכתיב אם לא תשמור וגו׳ י״ל דאין כאן אזהרה אלא עונש.
ומיהו כיון דעיקר עברת שם לבעלה לא כתיב בעלמא והנא
אזהר עלי׳ וכתיב בלשון שמירה י״ל דחשיב לאו ,ובזה יש חילוק
בין לישנא קמא לאבע״א ,וזו כונת תו׳ ג׳ ב׳ ד״ה ומקלל.

ופרש״י בפי׳ קמא דל״ת חרש כולל אף בשם ,ויש לעיין דמנל
מקים נימא דמקלל בשם לא סגי ליה במלקות ,ונראה
דכיון דכולהו לאוי מלאו דחסימה יליף כדאמר בגמרא מכות שם.
ואף לאוי דחמירי לוקין עליהו ונא אמרינן דלא הגי להו במלקוח.
אלא הכא אכתי לא הזכיר לאו דקללה ,וכוי ס״ד דמקלל נמי חיוני
משום ש״ש נבטלה ,ובזה י״ל דלא רבתה תורה לחייב מלקוח בם®
לבטלה
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לבשלה אף שאין בו מששה אלא בשם לבשלה לחוד ולא במקלל
חברו בשם דכחם לא שגי לי׳ במלקות ,ולזה משני כיון דאיכא לאו
במקלל חברו בשם ,ובדין הוא דליליף מלאו דחשימה למלקות אלא
לפי שאין בו מששה איצשריך קרא ומשתבר דקרא לכל שם לבשלה
כוא בין לבשלה גרידא ובין במקלל חברו בשה ,ומיהו לפ״ז מלקות
ומקלל משום שם לבשלה ,ולא משום חשא דקללה ,ואפשר דמקלל
חברו בשם משבה תורה למשא אחד אף שכפול בו ב׳ תועבות,
והמלקות מל שניהם ,ולאבע״א אין מלקות על שם לבשלה רק
במקלל חברו ,ובזה המלקות על חשא הכפול ,ואע״ג דבקרא לא
הוזכר רק אס לא תשמור ,פששא דקרא בעזיבת התורה איירי
ולפיכך כתיב אם לא תשמור ,אלא דיש כאן רמז לחייב מצקות
מקלל חברו ונרמז במה שפוגם כבוד ד׳ ,אבל המלקות על
חשא הכפול.

ןלפ,ים סוגק היה נראה דאין מקלל חברו לוקה אלא בשקלל
בשם ,ואע״ג דהאזהרה כוללת בין בשם בין בלא שם,
מ״מ מלקות דמרבינן הוא דוקא בשם דאם לא תשמור וגו׳
ליראה את השם וגו׳ והיינו שהמ״י ,וזו דעת הראב״ד פכ״ו
פה׳ סנהדרין כ״ג ,ואפשר דט״ס בל׳ הראב״ד וצ״ל והכי איתא
בחמורה ,והא דחייב ב׳ כל דיין וג׳ על נשיא וכמש״כ הר״מ
שם והוא מהמכילתא הביאה הר״מ בסה״מ ל״ת שי״ז ,יתכן
'אף M׳ הראב״ד דאע״ג דילפינן מקרא דאם לא תשמור
,.ר הלאו על הקללה וכיון שעבר משום ב׳ וג׳ שמות
!ס״מ
'&ף ,שכולן בהזכרת שם אחד חייב על כל אחד ואחד ,ובשבועות
ל״ם תכן המקלל את עצמו וחברו בכולן עובר בל״ת ,ולא קחני
מייב נדקתני ברישא ,משמע דעובר בכולן אבל אין לוקה
בטלן ,אבל יש לדחות משום דברישא איירי בחיוב מיתה קתני
סיפא עובר בל״ת ,וכבר ידענו דעובר בל״ת לוקה.
ו) ודעת הר״מ דמקלל חברו בין בשהמ״י בין בשאר ז׳ שמות
בין בכינוין חייב ,דמשמע לי׳ דלית ריבוי לחצאי! דכיון
ואזכרה הוא בין בשם בין בכינוי וכדתנן שבועות ל״ה א׳,
ומקלל בשם אתרבי למלקות אתרבי כל האזהרה למלקות ,שהרי
המלקות אינו בשביל השם אלא בשביל הקללה שהרי בנשיא לוקה
ג' כמש״כ לפיל.
דעת רש״י שביפות כ״א א׳ כדעת הראב״ד דאק מקלל חברו
לוקה אלא א״כ קילל בשהמ״י.

וו׳ ספ״ג דשבועות אמרו דר״י יליף דלוקין מל השבועה מקרא
מנקין ,ור״ל יליף מקרא
דלא ינקה הא ב״ד שלמטה
)ס לא תשמור וגו׳ ,נשבע לשקר וקלל חברו בשם לר״י חייב
מים ,לר״ל אינו חייב אלא אחת ,וקשה למה לר״ל אינו חייב
לא אם£הרי מקלל דיין ונשיא ג״כ מחד קרא נפקא דלוקי!
דהתם
דשמות חלוקין לוקין עלכל אחת ,ואפשר
"מ
*א .יתירא הוא ומוקמינן למלקות ,ואע״ג דבגמ׳ ס״ו א׳
צרכינן לכו מ״מ השתא דידעיגן דהתורה חייבה על כל אדם
׳נ מלקה התורה לחייב על כל אחד דהרי היה אפשר בלאו
זד ולכלול כל אדם ,וכ״ה לשון המכילתא ומה תלמוד לומר
׳ לחייב על זה בפ״ע כו׳ ,מיהו קשה לדעת הר״מ דחייב
פל כינוין אע״ג דאין איפור להזכירן לבטלה ,ועיקר המלקות
לאו דקללה ,א״כ דין הוא דנשבע לשקר וקלל חברו בשם חייב
ים[ ,ואולי זו כונת הראב״ד בהש׳] ונראה דהר״מ מפרש דהא
פינן מלקות מקרא אם נא תשמור ליראה כולל גם כינוין
ז״ג דאין איסור הזכרתן לבטלה מ״מ אם נשבע על שקר אף
’יין הרי לא ירא ,ולכן אם קלל חברו בכינוין ,שהכונה כאן
יראת מציאותו ית׳ באיזה מנין שיזכירוהו ית׳ בהעדר היראה.
 £ספ״ד המקלל עצמו וחברו בכולן עובר בלאו מהו ללקות
חברייא אמרי אין לוקין אמר לון ר״י למה שהוא ל״ת
' 1ט מעשה וכרי כממיר והנשבע לשקר לאו שאב״מ הוא,
סבר כר״ל לעיל ספ״ג דנשבע יליף מקרא אם לא תשמור

וא״כ די! הוא דילפינן מקרא גס מקלל חברו בשם,

קצר
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וחבריא סברי כר״י שם מקרא דלא ינקה ,וצא ילפי מקרא
אם לא תשמור ליראה ור״י הזכיר ממיר אגב נשבע אבל פריך
מנשבע ,ואין ראי׳ מכאן דלמ״ד לוקה הוא אף על כינוין די״ל
דבקלל בשהמ״י פליגי ,ובכ״ט פכ״ו מסנהדרין פי׳ דכונת הראב״ד
להוכיח מכאן דאין לוקין על כינוין עיי״ש והוא תימא ואין ליחם
כן להראב״ד.

ז) ר״מ פכ״ו מה״ם ה״ב וכן נשיא שקלל אביו [ר״ל אם
נשיא זה שקיללהו הוא אביו] חייב משום ד׳ שמות
כר ,צ״ע שהרי אין באזהרה שם מיוחד לאב וכדאמרו בגמ׳
ס״ו א׳ וכ״כ רבנו פ״ה מה׳ ממרים ה״ד דאזהרת מקלל אביו
הוא משום שהוא בכלל אזהרת כל ישראל ,ונראה דמשום
זה דקדק רבנו ולא כתב לוקה ד׳ כמש״כ לפיל לוקה ג׳ ,אלא
יש כאן חיוב של ד׳ שמות ,ג׳ של מנקות ואחד של חיוב מיתה,
ואם לא כתרו בו למיתה לוקה נ׳ ,דקיי״ל במיתה ומלקות
שאם לא החרו בו למיתה לוקה וכמש״כ רבנו בפי״ב מה׳ שחיטה
כ״ז בשוחט אוחו וא״ב לעכו״מ ,מיהו יש לעי׳ למה לקי על
ל״ת חרש הא הוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד באביו ועי׳
תו׳ לעיל ס״ג א׳ ד״ה משוס ,שבת קנ״ד א׳ ד״ה בלאו.
שש ה״ד או שקלל בלא שם ובלא כינוי כו׳ ,אפשר דלאו איכא
אלא מלקות ילפינן מקרא אם לא תשמור ליראה ובעינן
שם או כינוי ,דהרי בגמ׳ נ״ו מצרכינן קרא לשב״ש ומשמע
דבלא קרא גם ארור פלוני בכלל קללה ,ואין לומר דקרא אשמפינן
דלא סגי בכינוי דהרי לר״מ חייב גם על הכינוין ופ״כ קרא
למעוטי בלא שם ובלא כינוי וכן בב״נ לרי״נ גם בירך בלא שם
ובלא כינוי חייב ,ויש לעי׳ לפ״ז לר״מ מקלל אביו יהא חייב בלא
שם ובלא כינוי ,ובמתנ׳ סנהדרין סי״ו א׳ שבועות ל״ה א׳ משמע
דגם ר״מ מצריך כינוי ,ולמש״כ לעיל סק״ג דגם ר״מ אית לי׳
דרמב״י ניחא.
ולפ״ז המקלל חברו בלא שם ובלא כינוי עובר בלאו דאוריתא,
וכ״מ סנהדרין פ״ה א׳ דאמר ואחר מי התירו ורש״י
פי׳ לענין לנדותו אע״ג דליכא שם ,ומיהו ים לעי׳ מה חומרא
ים באביו כיון דהוא בלא שם והלא עיקר קללת אב שחייב
עלה מיתה אינה אלא בשם ,והר״מ פ״ה מה׳ ממרים הי״ג
כתב ג״כ כפרש״י דאינו נעשה שליח לנדותו ,וצ״ל׳ דמ״מ אביו
סמור דפוגע בכבוד אביו וכמש״כ הר״מ שם דאף לבזותו אינו
נעשה שליח[ ,והא דתנן המקלל בכולן עובר בל״ת משמע
דבלא כינוי אינו עובר י״ל דעובר ולוקה קאמר א״נ למעוטי
מקלל בשמים וארן ,וכמו שפי׳ הר״ן נדרים ב׳ א׳ הא דתנן
הנשבע בכולן חייב דלא בא למעט משביע בלא שם ,אלא בא
למעט משפיע בשמים ,ובחזו״א חו״מ סי׳ י׳ [סקי״ז] הדברים נאמרו
דנרבנן דרחב״א נמי אין קללה בלא שם או כינוי ,ונתקשינו
מנ״ל לרבנן דבעינן כינוי ,ולהאמור באמת לרבנן לאו איכא
בלא כינוי אלא מלקות ליכא ומיהו לרחב״א אף לאו ליכא
בלא שהמ״י].
ח) תמורה ד׳ א׳ רש״י ד״ה לא תקלל ,ע״א לא מצית אמרת
כו׳ ,כל דברי רש״י כאן אינם מובנים וככונה
נראה כיון דגם קללת אב אזהרתי׳ מהני קראי ,וכתם הוא אזהרה
לעונש מיתה והיינו בשם כדתנן ס״ו א׳ וא״כ הלאו כולל ע״כ
קלל בשם ,ואין חילוק בין לישנא קמא להאי לישנא ,אלא דבל״ק
קאמר דסתמא משמע בי! בשם בין בלח שם ,ובהאי לישנא הדבר
מבואר דאיירי בשם.

ט) בר״ן ם״פ שבועת העדות הביא דעת רש״י והר״מ דשבועת
העדות ושבועת הפקדון לפני! קרבן בעינן שם או
כינוי ,ולכו״ע לענין מלקות בעינן שם או כינוי ,וטפמא דעיקר
שבועה בשם כתיב כדכתיב ל״ת את שם ל״ת בשמי ,ומ״מ סגי
בכינוי כדכתיב ויקרא י״ע י״ב ,וחללת שם אלקיך וגו׳ ,מבואר
מדברי הר״ן שאין להצריך ז׳ שמות אלא כיון דא״צ שם כמיוחד
משתבר דסגי גם בכינוי![ ,שו״ר בת״כ מרבה כינוין מקרא]

ודעה
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ודעת הר״מ דגם בשבועת בישוי לענין קרבן אינו חייב בלא כינוי,
ואפשר דגם לענין מלקות דבל יחל כן ,ודעת הראב״ד דשבועת
ביטוי א״צ שם וכינוי ,ושבועת כעדות ופקדון צריך גז״ש והר״ן
חמה עליו ,דהרי רבנן לא ילפי גז״ש ,ויש מקום לחלק בין שבועת
פדות ופקדון לביטוי שלהבא אף לעני! קרבן ,דשבועה שלעבר י״ל
דשוין קרבן ומלקות ואזהרת מלקות נאמרה בשבועה בשם אבל
בביטוי להבא י״ל דבין מלקות ובין קרבן א״צ שם ,ודעת רשב״א
ור״ן דגם שבועת פדות ופקדו! א״צ שם וכינוי.

י) ואם אדם עובר עבירה במזיד שמותר לנדותו ,מותר לקללו
כדאמר מו״ק ט״ז א׳ ומנ״ל דנצינן ולייטינן כו׳ ,ובמגלה
ה׳ ב׳ רב חזייה לההוא גברא דהוה קא שדי כיתנא בפוריא
ולטיי׳ ,ובברכות נ״ו א׳ וכ״ש רבא דבדינא קלייט ,ונראה דמותר
לקלל בשם כדאמר רבא שם יהא רעותא ור״ל מן שמיא ,וכן
כתוב באלישע מלכים ב׳ ב׳ כ״ד ויקללם בשם ד׳ ,והנערים
 .נתמייבו נדוי על בזותם הנביא ,ונתבאר בגרר ,ונראה דקללה
זו לא תזיקי אלא אם לא שב ונכנע ,אבל אם שב מתירין לו
כמו נדוי עצמו ,וכן משמע ברכות שם דאמר איקום ואגלי
דאמר מר גלות מכפרת כו׳ מבואר דאם מתכפר החטא נפקעת
הקללה.
ונראה דכל הני דמצינו בגמ׳ אמוראי דקללו היה הדבר חובה
להיות כבוד התורה קבועה בלבבות ושלא יתרגלו בזלזול
כבוד החכמים וזהו הטעם דמנדין על כבוד הרב כדאמר מו״ק
שם ,ובתענית ד׳ א׳ כל ח״ח שאינו קשה כברזל כו׳ ובנדרים
נ׳ ב׳ א״ל לבזויי קאתית תיהוי ההיא איתתא בשמתא פקעה
ומתה ,ולא נכנעה ,ואילו נכנעה ועשתה השובה לא היתה
נפגעת.
וגנט׳ ב״ק צ״ט ב׳ לעכר מוחך כו׳ אמאי לא דייקת מילי
כו׳ מאן אית לי׳ כו׳ ,נראה דהיה מכיר בו שמואל
חסרון הכנעה וראוי היה לו להאמין שלא היה שמואל מאריך
בדברים לחנם וראוי היה לי׳ להאמין שלא שכח שמואל ברייתא
דפריך לי׳ מינה ,והיה לו לשאול לשמואל מה כונתו באריכת
הדברים או לשאלו אם אפי׳ לרבנן קאמר ,ובקושיתו היה נרשם
כאילו איפריך שמואל בודאות ,ופגע בזה בכבוד רבו ונתחייב
בנדוי ,וקללו כדי לעוררו להוספת אמונה לדברי חכמים שלשונם
לו לפרש דבריו כמו שאמר לחברו אמאי
מרפא,והיה מוסיף
לא דייקת מילי אלא׳ שבתוך הדברים שאיל לי׳ גם חברו ואמר
לשניהם ,ומצינו מנחות ס״ח ב׳ דבשביל דצהבו פניו של ריב״נ
א״ל ר״ע תמהני אם תאריך ימים ולא האריך ימים מפרום
הפסח עד עצרת ,והכא נכנעו ולא פגעה בהן קללת שמואל
דלא נאמר בגמ׳ וכן הוה.
ובשבת ק״א א׳ אמר רב יהא רעוא דתיפוק לי' קרנא בעיני׳,
אפשר דרב סבר דידעו שהוא רב ,והיה מפורסם בבבל,
ופעולת בחינה הויא זלזול בכבוד התורה שהיה ראוי לירא
ממנו כדין גדול הדור ורב מובהק ,וכן אח״כ כשציערוהו אפשר
דחשב שעשו כן בכונה מפני שקלל את קרנא ,ואם ישתוק תרבה
העזובה בכבוד התורה בקרב ישראל בכל ארן בבל ,ומה
שנתקיימה קללתו הוא כעין שגגה שיצאה מלפני השליט כדאמר
מו״ק י״ח א׳ ,ואפשר דהא דלייט דלא לקיים לי' זרעי׳ למאן
דמצער לי׳ הוא משום דחשד לי׳ שלא מוקיר רבנן ואין לקוות
ממנו זרע מעליא ואפשר דלא לקיים לי׳ זרע דמצערי רבנן
קאמר ,אבל לשונו הסתמית הויא כשגגה וגו׳.

ובגט׳ ב״ב כ״ב א׳ מאן דלא שהייה לאוניתא כו׳ לא נשהיי׳
לאוניתיך ,והנה יש כאן קללה בכינוי ויש בזה לאו
דאוריתא ,וע״כ דר״א ב״א נתחייב בזה ,והיינו דפשע ר״א

איש

וכן רנב״י שם דאמר יתיבנא וקא מנטרא לערסי' דראכ״א
היה כדין שהרי רנב״י סמיך עלי׳ וגרם לי׳ בזיונא בפט
רבים בהמנעו מלבוא ורנב״י חשדו שיודע את הצער שגורס
לו ואינו חושש ,אבל אפשר שהיה ראב״א טרוד בהנכה והסיח
דעתו מזה שרנב״י מחכה לו ,ור״י ורנב״י לא חשבי לענוש
אלא חשבו להכניע שישוב ויפייס ולקבל להזהר להבא אבל קדס
העונש מן השמים ועל זה נצטערו וכמש״כ תו׳.

סימן

כא

א) ל״ג ב׳ ארשב״א וחילופא במסית ,וכן אמרי לק׳ ל״ו ב׳,
וקאי אכל עשרה דברים חון מכ״ג כמו בשור,
וכדתניא בתוספתא פ״י ,ונקט התם ששה דברים ,פותחין בין
לזכות בין לחובה ,מטין ע״פ אחד בין לזכות בין לחובה ,כנל
מלמדין זכות וחובה ,המלמד זכות חוזר ומלמד חוב ,גומרין
אף בלילה ,גומרין בו ביום לחובה[ ,וכן אם ראו כולן לחובה
חייב כיון דטעם דפוטרין אותו בשאר ד״נ הוא משום הלנת
דין כדאמר י״ז א׳] ,וכן ממזירין לחובה כדאמר בגרר ,ודין
מהמילין מן הגדול לא נזכר בהדיא ,ואפשר דמתחילין מן כצד
דאע״ג דאפשר שהגדול יגיד חובה כמו כן מפשר שיגיד זכות,
והאי׳ חילופא ר״ל שאין במסית מצוה להפך בזטת ,וכדתניא
בתוספ׳ דפותחין בין לזכות בין לחובה ,אבל אין מהדרין לחובה
יותר מלזכות ,וכן לא אמרינן דאין מטין לזכות ע״ם אחד ,וכן
הכל מלמדין זכות וחובה ,וכן תניא המלמד זכות חוזר ומלמד
חוב ,ולא קתני דהמלמד חוב אינו חוזר ומלמד זכות ,ואמנם
בר״מ פי״א ה״ה כתב דאין ממזירין לזכות ,וכן כתב ומושיבין
בדינו זקן כו׳ כדי שלא ירחמו כו׳ משמע דמושיבין דוקא זקן,
וכ״מ בגרר מדלא אמר וכולן אין נוהגין במסית כדאמר ל״ו נ׳
בשור הנסקל ,והיינו שדינו כדיני ממונות ,אנא אמר וחילופיהן
במסית ,ומיהו אי אפשר לומר וחילופיהן בכולהו ,וכדמוכח בתום׳
וצ״ע ,והא דתניא בתוספ׳ פותחין בין לזכות בין לחובה ,נראה
דאין ככונה פתיחה שפירשו אמוראי בגמ׳ ל״ב ב׳ ,דודאי אין
ראוי להדר על פתיחת זכות במסית ,מלא ר״ל דפותחין במשא
ומתן בכל מה שיזדמן וכהא דתנן בד״מ פותחין בין לזכות נין
לחובה ,והא דלא פירשו בגרר בד״נ פותחין לזכות היינו המשא
ומתן משוס^מה לאו בידם ,ולפיכך פירשו בגרר דבר קבוע,
כדי שיהיץ להם החפש במשא ומתן לפתוח בין לזכות בין
לחובה.
/
ונראה דנביא המדיח ומדיחי עיה״נ דינם כמסית בהאי דינא
דהא יליף לי׳ מקרא דלא תחמול וגו׳ והאי קרא מילף
הוא גם למדיח דהא לק׳ פ״ה ב׳ ילפינן מהאי קרא דבן נעשה
שליח להרוג את אביו מסית ,ושם הגיר׳ בראשונים מסית ומדיח
וכ״ה בר״מ פ״ה מה׳ ממרים הי״ד ,ואמנם בתוספ׳ פ״ז תניא
בד״נ פותחין כו׳ חון מן המסית ריב״ק אומר אף המדיח.
ואפשר דלא פליגי רבנן עלי׳.
ברוצח נמי כתיב דברים י״ט י״ג לא תחום עינך ,אבל אין ח
רוצח כדין מסית ,שהרי עיקר והצילו העדה בפ׳ מסעי
ברוצח כתיב ובגנר ל״ב ב׳ אי לא קטלת נא תדמל אלמ&
דפותחין לזכות ,אלא האי לא תחום ללאו אתא שאם נמ®
ב״ד מלהרוג את הרוצח עוברין בלאו ועשה וכמש״כ הר״ח
ם״כ מה׳ סנהדרין ה״ד ,ובמסית אם נמנעו מלהרגו עוניי!
בעשה אבל לא בלאו וכמש״כ הר״מ שם פי״ד ה״ב בשאר חייבי
מיתה.

.

ב״א בדינו של ר״ד שהרי באמת היה צורבא דרבנן והיה אפשר

ויש לעי ,בפירוש לאו דלא תחוס ,אם היא דוקא בזמן שמתרשל

לי׳ לברר .ושאיל לו שאלה דלית לה פתרי וכמש״כ תו׳ ומיהר
למסור דלא לנקיט לי׳ שוקא ,והיה חייב כדין ציער לתלמיד
מכס וזלזל בכבודו ,וע״כ היתה סיבה מאת השם שיכשל בזה,
ומ״מ יש חיוב לענשו.

מחמת מדת הרחמים וכמו שפירשו ' חז״ל שאומר מג
תועלת יש בהריגת האחר וכמש״כ הר״מ שם ,אז דברה חויכ

כנגד יצה״ר והחמירה תורה באזהרת נאי ,ונראה דבכל איפ!
שנמנעו עוברי! בלאו דהלאו בא לחזר! את העשה וכשם :העשה

הוא

שו״ת חיים ביד סימן נז

_

שאלה מעשה שהיה כך היה שישבו ממוני הזמן וט״ה =וטובי העיר= עם מע׳ הרבנים והב״ד שבעיר
העי״א במעמד אחד כדי לתקן ולעשות הסכמה אחת למגדר מלתא במילי דשמיא וגם הרב בעל
החותם בגושפנקא דמלכא הסכים עמהם וכשבאו לחתום יצא אחד ממוני הזמן בסיוע אחד מיחידי
העיר והוא תקיף שידע מזאת ההסכמה שהם מסכימים לעשות וביקש מאת הרב בעל החותם נר״ו
למונעו מלבוא אל החתום וכשבאו במעמד לחתום בהסכמה שלח זה הממונה בסיוע הנז׳ שליחות
מאחד מגדולי שרי אוה״ע =אומות העולם= שבעיר להרב הנז׳ נר״ו שיצא מתוך המעמד הזה שהיו
חבריו הרבנים והב״ד והממונים וט״ה העי״א וכה דיבר לו שלא יתחבר עם הדיוטים ח״ו וזהו כדי שלא
יחתום בהסכמה והרבנים והב״ד והממונים הפצירו להרב הנד נר״ו שיחתום ולא רצה לחתום וע״י
ההפצרות של הממונים להרב נר״ו כה דיבר אחד מהממונים העי״א להרב נר״ו אם אינו רוצה לחתום
א״כ מה בצע מהמאמר המלך יר״ה שבידו שנתנו לו זה הכח שהוא משלנו ללא הועיל יתן ויחזיר
בידינו זה הכח והרב הנד נר״ו הקפיד על הדיבור הזה וחרה לו עד מאד וכשראו שאר הרבנים והב״ד
והממונים העי״א שדיבור זה היה להרב נר״ו הקפדה גדולה הוכיחוהו להממונה על פניו וגערו בו למה
תדבר כה להרב נר״ו שאינו דרך ארץ וגם הממונה הורה ולא בוש שלא טוב עשה וביקש הממונה הנד
מאת שאר הרבנים והב״ד העי״א שיפייסוהו להר׳ הנד נר״ו לבקש ממנו מחילה והרבנים והב״ד לא זזו
משם עד שביקשו ממנו שימחול לזה הממונה וגם הממונה הנז׳ כה אמר כי הוא מתנצל כי אינו מדבר
דיבור זה כ״א בעבור הקהל ותיקון העיר כדי שישמע השליח ששלח העשיר הנז׳ מאוה״ע לפחד אותו
שאם עושה כן לכוף להרב הנז׳ לעשות לו איום וגיזום כי הם ג״כ נוטלים ממנו זה הכח של מאמר
המלך יר״ה ויהיה כאחד משאר הרבנים כדי שבזה יחדל זה העשיר מלדחוק להרב הנ״ל ועל הכל כי
לא דיבר לו שום ביזיון כ״א כונתו לתועלת ולתיקון העיר לעשות הסכמה במילי דשמיא ואין כונתו
לבזות ח״ו ואם זה הממונה הוא בא אליו לכופו שלא לחתום ומאיים עליו גם אנכי אעשה כן לפנים
כדי לדחותו ומ״ג כי יש כאן ביזוי להרבנים ולהב״ד והממונים אשר במעמד שקראם השר מאוה״ע
הדיוטות מסיבת זה הממונה בסיוע הנז׳ ואיך ישמע אליו ויהיה נושא לו פנים תחת אשר בסיבתו
ובשליחות השר חירף להרבנים ולהב״ד והממונים אשר היו יושבים במעמד לש״ש =לשם שמים=
ולעשות גדר וסייג לתו׳ וא״כ אם דיבר הממונה להרב נר״ו דבר זה אינו כ״כ זר כיון שגם המה שמעו
חרפתם מחמת זה אשר הוא שומע למי שהוא מעכב בידו של הרב הנז׳ ועכ״ז שנראה להרבנים ולהב״ד
שהממונה יש לו התנצלות בזה הא מיהאלא טוב עשה לדבר להרב נר״ו דברים אלו שהוא העדר כבוד
ובכן עמדו לפני הרב וחילו פניו שימחול להממונה הנז׳ על מה שדיבר וכיון שראה הרב הנז׳ שבקשו
ממנו שימחול נתפייס דהיינו שנתנו לו מתוק והסביר לו פנים לזה הממונה וגם הממונה נשק ידיו של
הרב נר״ו ובירכו הרב הנז׳ וכשיצאו מן המעמד ערערו עוד על ענין הנז׳ הוא וגירי דיליה והם אמרו כי
רוצים לעשות לו דין להממונה הנז׳ על מה שדיבר סרה על הרב הנז׳ ואף שנתפייס לא מהני זאת
המחילה בדבר זה וגם כי לא מחל לו בפירוש לומר לו מחול לך כי כן נא לשון בקשה יודיענו בתחילה
אם יש חילוק בין ממונה לשאר העם כשמבזה אפי׳ בפירוש לת״ח או יש להקל עליו בהיותו ממונה
ואת״ל דאין חילוק בין ממונה לשאר העם כשיהיה הענין שדיבר כדברים הללו והוא מדבר בעד
כוללות העיר אי גם בזה יש לו עונש להממונה או לא ואת״ל דגם בכי האי גוונא צריך מחילה אי מחל
אי מחני מחילתו ואת״ל דמהני מחילתו אם לא מחל בפי׳ לומר לו מחול לך אלא שהסביר לו פנים
ונתרצה אי מהני או לא על הכל יורונו המורה ושכמ״ה.
תשובה מחיים אבוא להשיב על ראשון ראשון דהנה זה ששאל השואל אם יש חילוק בין ממונה הקהל
לשאר עמא דארעא כשביזה לת״ח להקל עליו נראה ודאי דאין חילוק בין ממונה הזמן לשאר העם כ״א
דוקא כשהם עוסקים בענייני הקהל וביזו אותם דאז יש להם דין ת״ח לחייב נידוי למבזה אותם וכמ״ש
הרב מוהר״י הלוי בתשו׳ סי׳ מ״ח וגם מהראנ״ח ח״א סימן קי״א שר״ל דהמבזה לממונה חייב בלאו
דאלקים לא תקלל כיע״ש ועמ״ש ע״ד עט״ר מז״ה הגדול אור הירח ז״ל בס׳ חק״ל חח״מ ח״א סימן
קכ״א ומ״ש בעניותי בחי׳ לח״מ רס״י ז״ך יעש״ב וזהו דוקא שאם אחרים ביזו אותם לתת להם מעלה
וכבוד שאם יחרפו אותם אחרים כשהם עוסקים בצרכי הקהל לתת להם דין ת״ח לחייבם נידוי אבל הם
עצמן שביזו לת״ח וכ״ש לרבם שלהם באופן שהדין נותן שהביזוי מתחייב נידוי אפילו אם יהיו ממוני
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הקהל וט״ה =וטובי העיר= ועוסק בצרכי הקהל ובאותו מעמד ביזה לת״ח וכ״ש לרב אין פוטר אותו
מהנידוי והוא ברור ונראה לומר האפי׳ להסוברים דבת״ח שביזה לת״ח אחר דאין לנדותו זהו דוקא
בת״ח גמור משא״ב בממונה הקהל דמסתייה לתת לו דין ת״ח לענין כשביזו אותו לא שיהיה לו דין
ת״ח שלא לנדותו כשביזה הוא לת״ח וכבר כתבתי בזה בס' סל״ח בחאה״ע סי׳ ט׳ דט״ן ע״ב יע״ש.

ברם בנ״ד שהממונה אומר כי לא כיוין לבזות לרב כ״א דכפי דעתו בינו לשמים שההסכמ׳ היא
מוכרחת לחתום דהוי מילי דשמיא ותיקון העיר וגם הרב דעתו כן אלא שיצא מעכב על ידו ומראה לו
כח משרי האוה״ע א״כ הרי הוא מוכרח במעשיו לצורך תיקון המעמד שהם יושבים להשיב לרב שאם
יש לו מעכב על ידו ושומע לעצתו מחמת פחד גם אנחנו מבקשים שיתן בידינו הכה ומאמר יר״ה והרי
הוא עטרה לראשינו ככל שאר הרבנים הי״ו בלתי זה הכה בידו כדי שלא יהיה עליו קובל ומתרעם
וכיון שכונתו הוא שלא כיוין לבזות כי אם לצורך המעמד הוא מה שדיבר נראה שהדין עמו וכמ״ש
מהרשד״ם בתשו׳ חיו״ד סימן צ״ט שנשאל כעין נ״ד ברב שעשה הסכמה וממונה אחד השיב עליו
במחילה מאדוני למה עשה ההסכמה כזאת בלתי ידיעה וכו׳ והרב נידהו וכו׳ והשיב וז״ל אבל ת״ח
שנידוהו וחרפו בפרהסייא אסור לו למחול עד שיבקש ממנו מחילה ובנ״ד נראה שהיה בפרהסייא אבל
אם כנים הדברים כאשר באו בשאלה עליו נאמר ואשר לא טוב עשה בעמיו שהרי לא היו שם לא דברי
חירוף ולא דברי ביזוי אדרבא דברי כבוד ודברים נכוחים למבין כל דברי שמעון ואם הוא רוצה להבין
ההפך מה פשע שמעון בזה כ״ש כאשר נתן התנצלות לדבריו וביאר שלא היה כונתו רק לתועלת הקהל
ובזה טעה הת״ח כי היה ראוי להעלים עיניו מראות בכונת הרע כ״א מחשבתו וליקח הטוב הנראה
לכאורה וכמ״ש והוי דן את כל האדם לכף זכות ואעפ״י שכתב מוהרי״ק בשם המרדכי דאפי׳ דאמתלא
המוכחת שכיוין להבזות יש להעניש מ״מ בנ״ד ל״מ דליכא אמתלא מוכחת שכיוין לבזות אדרבא דיבר
דברים ראויים לדבר לשהע״ה כי מאחר שהיה שואל דעת אנשי המעמד ושמעון היה אחד מהם ודאי
על כל אחד מוטל להשיב כלבבו ודיבר בכבוד כאשר בא בשאלה במחילה וכו׳ וע״כ נראין הדברים
שלא רצה הת״ח הלזה רק להנקם וכו׳ ע״כ הנה מבואר מדברי מהרשד״ם אלו דכל שהממונה דיבר נגד
הרב בשביל קהל עדתו ולא כיוין לבזותו אין בו עון אשר חטא א״כ בנ״ד נמי שהממונה הנז׳ מה
שדיבר נגד הרב הוא כדי לעשות תועלת לכוללות העיר כפי דעתו אין כאן עון כלל.
אלא דעדין יש לפקפק בנ״ד דלא דמי לנדון הרב מהרשד״ם דנדון הרב מהרשד״ם דיבר כהוגן ובכבוד
ובמחילה וכו׳ משא״כ בנ״ד כי דיבר הא מיהא שלא בדרך כבוד כי מצד הענין לו׳ להרב שתחזיר
לידינו הכה ומאמר המלך יר״ה הוא דבר של זלזול וירידה מכבודו נר׳ בודאי דהוי ביזוי דבר זה וכ״ן
מדברי עט״ר מז״ה הגדול בס׳ חק״ל חח״מ ח״ב סי׳ כ״ד דל״ב ע״ב שכתב ומלבד כ״ז כל העם מקצה
שלא ידעו דהרב שונא גמור להד׳ ט״ה וכל כת יחידי פורעי המס שלהם עד שקראם מנודים ע״י
שאמרו לו שהכת זה אינם רוצים עוד כלל שיהיה רב שלהם על הצבור מה שאינו שאין כונתם ח״ו
לבזוי כי אם שלא יצא תקלה ע״י ט״ה אלו אם ישארו עוד על מינויים אך אחר שיסכימו במינוי החדש
יחזירהו על מינויו בכל כבוד שבעולם וכו׳ יע״ש .הרי דבאומר לרב שאינו רוצה להיות רב שלהם
מיקרי ביזוי .אלא דלפי מ״ש מז״ה בנדון שלו דיש קצת התנצלות במה הצד שלא כיונו לביזוי כמו כן
נוכל להליץ כאן דמלבד שאינו אומר כי אינו רוצה שיהיה רב על הציבור כ״א שזה הכה שיש לו שיתן
זאת ועוד שיש לו גם כן התנצלות ואמתלא קצת ועיין בתשו׳ מהריט״ץ רס״י נ״ה במי שאמר לחכם
הקהל שאם ירצו הקהל להעבירו יעשו וימשך תקלה ומחלוקת דבר זה לא לזלזל בו נתכוון אלא
כמיעצו להנאתו ולטובתו עצה ההוגנת לו שהכל תלוי ברוב עם הדרת מלך ואי אמרי עקרנא טורא
עקרי לכן מיעצו שלא יקניטם נמצא שלא מצינו עולה בשפחיו /בשפתיו /של זה האיש הנה וא״כ לאו
בר נידוי כלל עכ״ל .הרי נראה מדברי מהריט״ץ דמי שאומר להרב המרביץ תור׳ בקהל עדתו או לב״ד
שרוצה לסלקו משררתו הוי זילזול כבוד בזה וחייב נידוי אלא דבנדון שלו פטרו משום שלא אמר דבר
זה על עצמו אלא תלה קללתו באחרים והוי כמיעצים אלא דנרא׳ דגם בנ״ד פטור ואינו חייב נידוי
שהרי שמה שדיבר הוא בהיותו מנהיג לצורך הקהל וכונתו הוא לתועלת הקהל ולהציל את הרב נר״ו
מיד הדוחקים אותו זהו מה שנתן בעד התנצלות ואם נקבל לפי האמת זה ההתנצלות להיות פטור מן
הנידוי .הגם שמצינו שהכריח בס׳ אהל יעקב להרב מהר״י שאשפורטה ז״ל בתשו׳ סימן ס׳ דס״ז ע״ד
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דמי שביזה לת״ח ואומר כי לא נתכוון לבזותו דאפי״ה חייב נידוי כמו שיע״ש וכ״נ לדקדק מתשו׳ הרב
מוהרשד״ם הנ״ל עכ״ז כאן דיש לו התנצלות ברור ולביה אנסיה כי טעה בדבר מצוה כי חשב כי
לחתום ההסכמה כזאת הוא דבר גדול לגדר וסייג לתורה ושהמעכב הוא הגורם נראה דיש לנו להקל
שלא לחייבו נידוי .עכ״פ הרי הוא חייב לבקש מחילה דהא מיהא הוה ליה להרב נר״ו צער בזה וחייב
להרבות עליו רעים כדי שימחול לו הרב כ״ן שכונתו לא היתה לבזויי וכיון שביקש מחילה מהרב והרב
מחל לו אין מקום לחזור עליו ולהעניש אותו על ככה דאין לאחר המחילה כלום ומ״ג כי מבואר
בשאלה כי בקשת המחילה הזאת אשר ביקש הממונה החוטא הנז׳ מהרב נר״ו באותו מעמד היו ע״י
רעים אהובים שביקשו הרבנים והב״ד ושאר הממונים בתחינה ובקשה להרב שימחול לו וע״ז נתרצה
הרב ונתפייס בעבור כבודם וא״כ אין מקום לו׳ אח״ך כי המחילה הזאת אינה כלום ומשטה הייתי בך
כמ״ש בהג״א דפ״ק דב״ק סימן כ׳ וז״ל אם חבל ראובן את שמעון חבלה שיש בה הכאה ולא הרבה
עליו רעים ועמד שמעון מעצמו ומחל לו יכול לומר משטה הייתי בך דצערא דגופא לא מחיל תשו׳ ר״י
בר מהרי״ח עכ״ל דש״מ דדוקא היכא דחבל בחבירו חבלה שיש בה הכאה ומחל מעצמו שלא הרבה
עליו רעים בזה הוא דיכול לחזור ממחילתו ולומר משטה הייתי בך דצערא דגופא לא מחל משא״כ
בנ״ד כי לא היה הכאה וחבלה חלילה ואפי׳ אם נאמר כי דברים שדיבר נגד הרב בודאי שנתן לו צער
הרי כיון שהרבה עליו רעים שימחול וגם הוא ביקש ממנו מחילה ונתן התנצלות ואמתלא על מה
שדיבר ונתרצה הר׳ נר״ו למחול אין ספק דאינו יכול לחזור בו ואפי׳ אם הוא בעל הבית שמחל וחוזר
בו אינו שורת ד״א כ״ש כשהוא ת״ח ורב כי בלא״ה דרכן של ת״ח להיות ענוים ושומעים חרפתם ולא
משיבים ולא עוד אלא שמוחלים למחרף וסולחים וכו׳ כמ״ש הרמב״ם בפ״ז מה׳ ת״ת והטור והש״ע
ביו״ד סי׳ של״ד ומרן בש״ע שם סוס״י רמ״ג יע״ש.

ועוד בה כי יש מעשה רב אשר אירע בימי הרב הקדוש מוהרר״ח ן׳ עטר ז״ל והביאו הרב הגדול מוה״ר
חיד״א ז״ל בספריו הקדושים ענין גדול וז״ל שמעתי מפה קדוש הרב המופלא עיר וקדיש כמהר״ח ן׳
עטר דמעשה היה אל עירו ואל שער מקומו כי אחד מראשי הקהל שר וגדול בבית המלך זלזל בחכם
אחד והרב ז״ל לתווך השלום קרא לחכם לפייסו והתחיל לדבר לו דברי פיוסים ולשון מדברת אי
אמרת בשלמא והחכם ענה אותו למה יטרח האדון בזה והוסיף הרב להוסיף מחול על הקדש והשיב
החכם כוונתי להגיד למר דמעת אשר זלזל בי השר הזה תכף מחלתי לו דהזו״הק אומר כי עונות
ישראל ח״ו כביכול מכבידים גדפוי דשכינתא ואדם זה ש״ר לו נאמר חטא וביזה אותי ואם אין אני
מוחל לו עון עצמו אינו נמחק ויש צער לשכינה מסיבת עון זה ולכן מחלתי לו תכף ולא היה מקום
שיהיה חלות לעון דהביזוי והמחילה היה כאחד ממש ולא היה צער לשכינה כלל ודברי פח״ח יעו״ש
בספר מראית העין במסכת ברכות דכ״ה ובס׳ דב״ל יעו״ש והרי אם הרב ז״ל קאמר שמחל לו תכף
בלתי שאלת מחילה משום כבוד שכינה שלא יהיה מגיע לה צער כ״ש כשכבר מחל לו בפני רבים
ורוצה לחזור בו ממחילתו כי היה על צד האונס קצת שהפצירו בו עד בוש כי מלבד כי יש לו לחוש
לצער השכינה זאת ועוד כי יש לחוש למשוי לחרב הדרנא ח״ו ושחזר בו ממה שנתפייס וח״ו ידברו
עליו דברים כי כן איני מאמין בזה שאחר שמחל מחילה בפני רבים יחזור בו והוא ברור.
אלא דהיה מקום לומר לכאורה דמצד אחר אין כח ביד הרב נר״ו למחול שהרי כתב מור״ם בח״מ
בהגה׳ הש״ע סי׳ ז״ך סעיף ב׳ ואפי׳ מחל המתחרף עונשים אותו שכבר חטא ונתחייב וכו׳ יעו״ש
כנראה שאפי׳ שמחל המתחרף מחילה גמורה ואינו חוזר בו ממחילתו עכ״ז עונשים אותו מפני מה
שחטא כבר א״כ בנ״ד נמי הגם כי הרב נר״ו מחל לו מחילת עלמין ולא חזר בו כלל עכ״ז יש לנו
להענישו מפני מה שחטא כבר והגם כי הוא ממונה הקהל אין פוטר אותו מן העונש אם לפי האמת
חטא ונתחייב וכמש״ל.
איברא דכל זה הוא במונח כי גירסא זאת שב׳ מור״ם בלשונו אפי׳ מחל המתחרף היא שרירא וקיימת
אמטול להכי איבעי לן למימר כי זה הממונה שדיבר סרה על הרב וחטא כנגדו אע״ג שמחל לו הרב
נר״ו צריך כפרה וענוש יענש על מה שחטא והנה קודם שנבוא לבאר אם הגירסא הזאת נכונה אשימה
עיני לומר חילוק ברור דכל זה הוא הא מיהא במחרף דהיינו שמדבר דברי חירופים אבל במה שדיבר
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דברים שאינן חירופים כ״א שאינן לפי כבוד הרב נר״ו אין זה ודאי דברי חירוף ואה״נ דבזה אם מחל
מחני מחילה ובר מן דין כי הן אמת כי גירסא זאת בדברי מור״ם שכתב ואפי׳ מחל המתחרף ליתא
והגירסא הנכונה היא ואפי׳ מחל המתקלל עונשים אותו שכבר חטא ונתחייב והגיר׳ זאת היא הגירסא
נכונה בדברי מור״ם ואפי׳ מחל המתקלל ולא המתחרף שהרי הכי איתא בל׳ הרמב״ם בה׳ סנהד׳ פכ״ו
ה״ו והטור בסימן זה וז״ל ואעפ״י שמחל החכם או אחד משאר העם למקלל על קללתו מכין אותו
שכבר חטא ונתחייב יעו״ש הרי העיקר מאי דל״מ מחילה הוא שקילל זה ואיכא איסורא דאורייתא
בקללה עצמה ונתחייב מלקות מן התורה והגם כי מחל המתקלל מה שנוגע לו לכבודו לא נפקע בזה
איסור תורה שעבר וכמ״ש מרן הכ״מ וז״ל ומ״ש אינו יכול למחול על קללתו נ״ל הטעם שהתורה
חייבו מלקות וחטא למקום ואינו יכול למוהלו יע״ש משא״כ כשחירפו בחירופים שאין בהם איסור
תורה ואינו עובר בלאו כי בודאי אם מחל המתחרף ש״ד אלא דבת״ח אינו יכול למחול עד שיבקש
ממנו מחילה כמ״ש הרמב״ם בה׳ ת״ת סו׳ פ״ז וז״ל בד״א כשבזהו או חרפוהו בסתר אבל ת״ח שבזהו
או חרפו אדם בפרהסייא אסור לו למחול ע״כ ואם מחל נענש על בזיון התורה אלא נוקם ונוטה
/ונוטר /הדבר כנחש עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו יעו״ש וכ״פ מרן בש״ע יו״ד סי׳ רמ״ג ס״ט
יעו״ש והריב״ש סוף סימן ר״ך א״כ ע״כ צ״ל דאפי׳ מחל המתחרף הכתוב בדברי הגה׳ מור״ם ט״ס
הוא והעיקר כגירסת הכתוב בספרים שלנו המתקלל וכ״כ תלמידו הרב הלבוש ז״ל וכ״ן מדברי הרב
באר הגולה שכתב דיותר יוצדק הג״ה זאת לעיל בסעיף א׳ והשיב ע״ד הסמ״ג סק״ט יעו״ש והנה הגם
כי הרב הסמ״ע שם הצ״ע לדברי מור״ם כי חשב כי מ״ש מור״ם אפי׳ מחל המתחרף היינו דאפי׳ בסתם
חירופים דל״מ מחילה וע״ז הצריך דברי מור״ם בצ״ע שהרי קי״ל דאפי׳ למי שהפקיר בב״ד שחייב
נידוי מדינא עכ״ז מהני מחילה כמו שיעו״ש והאמת כי הדין דין אמת דמהני מחילה על חירוף וביזוי
ומעיקרא גם מור״ם לא כיוון לזה כי דבריו לקוחים הם מדברי הרמב״ם והרמב״ם בהל׳ סנהדרין פכ״ו
ה״ו כ׳ אעפ״י שיש לו לדיין או לנשיא למחול על כבודו אינו יכול למחול על קללתו וכן שאר העם
אעפ״י שמחל המתקלל מלקין את המקלל שכבר חטא ונתחייב וכ״כ הטור בסי׳ זה גם הרב ש״ך ז״ל
שם והרב״ח הסכימו דמהני מחילה על חירוף וביזוי דבעלמא וצ״י בדברי מור״ם לפ׳ דגם בנוסח
הכתוב לפניהם אפי׳ מחל המתחרף מיירי ג״כ בדאיכא איסור תורה משום מקלל הא לאו הכי מהני
מחילה לכ״ע ומרן החבי״ב בכנה״ג ח״א סי׳ זה הגה״ט אות וי״ו כתב וז״ל ונרא׳ מדברי הרמב״ם
ורבינו בעל הטורים דעל הקללה אינם יכולים למחול אבל על החירוף ועל הזלזול מהני מחילה ובעל
המפה ז״ל שכתב אפי׳ מחל המתחרף עונשין אותו הוא תמוה כמ״ש הסמ״ע וב״ח כתב כדברי הרב
בעל המפה ז״ל יעו״ש .הרי מבואר מדברי הרב כנה״ג כי סבר וקביל בדברי הרמב״ם והטור דעל
הקללה ל״מ מחילה ועל החירוף ועל הזלזול נראה דאין חילוק כ״א בין קללה לחירוף והרי הקללה
דל״מ מחילה לדברי הרמב״ם הוא כשיש בו מלקות מן התורה כמבואר בדבריו שם.
ורב אחאי הרב הש׳ הדה״מ זרע רב כמוהר״ר יאודה דאנון נר״ו דיתיב ביני דני דקדק על דברי כנה״ג
אלו במ״ש בסו״ד וב״ח כתב כדברי הרב בעל המפה שהרי הרב ב״ח ג״כ הוא משלנו דס״ל דמהני
מחילה בחירופים ופי׳ בדברי מור״ם גם לפי גירסתו דקא גריס אפי׳ מחל המתחרף דל״מ מחילה
דמיירי במחילה דאיכא קללה וכשיש בו איסור קללה הא מיהא אינו יכול למחול שכ״כ הרב״ח וז״ל
ומ״ש הרב בהג״ה ש״ע וז״ל ואפי׳ מחל המתחרף עונשין אותו שכבר חטא ונתחייב עכ״ל דר״ל בין
שהיה מתחייב מלקות מן התורה כגון שהתרו בו וקללו בשם או בכינוי בפי׳ וקראו מתחרף לפי שאין
מלקין בזה״ז ואין עליו אלא שם מתחרף ובין שלא התרו בו או שקללו בלא שם וכינוי או שאמ״ל יהא
ברוך דאיכא איסורא דאורייתא בלחוד כיון דמ״מ חטא וכבר נתחייב עונש בהן עכ״ל הרי מבואר
מדברי הרב״ח אלו דקא מפ׳ לדברי מור״ם דמיירי במתקלל והמתחרף הוא מתקלל וא״כ לא יכון
בארש לו׳ שהרב״ח כתב כדברי בעל המפה אחר מה שהבין הסמ״ע בכונת דבריו שמיירי במתחרף
חירופים דבעלמא שאינן קללה זת״ד והאמת איתו כי לא יצדק לו׳ אחר דברי הסמ״ע שהצ״ע לדברי
מור״ם והרב״ח כתב כדברי בעל המפה ועוד׳ ק׳ שהרי הרב ב״ח בא לישב קו׳ הרב הסמ״ע ע״ד מור״ם
דאיך יתכן דל״מ מחילה בחירופים שהרי מצינו דמהני מחילה למי שהפקיר בב״ד וא״כ איננו שוה
מ״ש הרב כנה״ג והרב״ח כתב כדברי בעל המפה כי לא בא הרב״ח לו׳ כי יש מחלוקת בין מור״ם
להסמ״ע בזה אלא בא לפ׳ דבריו כי לשון המתחרף הוא המתקלל וא״כ אינו שייך לומר והרב״ח כתב
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כדברי בעל המפה כי כן נראה ליישב לזה כי יש חיסור לשון בדברי הרב כנה״ג וכצ״ל והרב״ח כתב
ישוב בדברי הרב בעל המפה וחסר תיבת ישוב מן הספר.
ומ״מ יש להשיב ע״ד הרב״ח דמה שחתר לישב בדברי מור״ם דמיירי במקלל שאינו חייב מלקות
ואיכא הא מיהא איסור תורה ובזה ל״מ מחילה המדקדק בדברי הרמב״ם שם אשר משם הוציא מור״ם
דברי הגה זאת יראה ויבין כי אינו מחלק הרמב״ם כי אם בב׳ חלוקות המקלל בשם שחייב מלקות מן
התורה הוא דוקא דל״מ מחילה הלא״ה מהני וכ״ן מדברי הטור ושו״ר להרב חלקו ש״י שהשיב בזה
ע״ד הרב״ח ואולם במה שדקדק ע״ד הרב כנה״ג שם הר׳ חלקו ש״י שכתב באות וי״ו דמכין היינו
מלקות ממש דלא משמע כן דבזה״ז ליכא מלקות כנודע יע״ש לעד״ן דלק״מ כי בודאי כבר ידע זה
הרב כנה״ג כי כל מלקות שמלקין בזה״ז נקרא בשם מכת מרדות שאינו מלקות מד״ת כדינו בדיינים
סמוכים וכמו שכ״כ בהדייא הרב כנה״ג בח״מ סימן ב׳ גבי מ״ש הטור רצועה למלקות נ״ב מכת
מרדות כי הגם כי הוא מלקות ממש שכבר כתב שם מקל למכת מרדות עכ״ז פי' שמלקות הוא מכת
מרדות לפי שהוא בזה״ז וכמ״ש בעניותי בספרי הקטן נשמת כל חי ח״א חא״ח סימן ל׳ דל״א ע״ב
יעו״ש .גם הרב אורים ותומים באורים ס״ק וי״ו כתב כדברי הרב״ח והש״ך בכונת דברי מור״ם ועיין
להרב מהריק״ש ז״ל בס׳ ערך לחם שם שכתב וז״ל ואפי׳ מחל המקולל יעו״ש.

באופן דאם מהני מחילה על החירוף שאין בו קללה כלל לכ״ע מהני מחילה כי אפי׳ למה שהבין
הסמ״ע בדברי מור״ם כבר עמד עליו מתמיה ולא קי״ל הכי נגד כל הפוסקים ומ״ג כי בלא״ה מור״ם
מעיקרא לא כיוון לזה אין להחשיב ס׳ זאת כלל להיות עומד ומעמיד עליו כל עיקר ברם על המקלל
קללה שאין בה מלקות בזה מצינו מחלוקת כי לסברת הרב״ח והרש״ך והרב אורים ותומים שזוהי ג״כ
כוונת דברי מור״ם ל״מ מחילה וכ״ן דעת הרב זכור לאברהם בחח״מ ח״א דשט״ו ע״ב ובח״ג שם מע׳
ח׳ דכ״ג ע״א יעו״ש ולדעת הסמ״ע והרב חלקו ש״י נראה דגם על הקללה שאין בה מלקות מהני
מחילה וכ״ן התם דברי הרב כנה״ג שם וכמש״ל ומה שאינו מהני מחילה הוא על המקלל קללה בשם
שחייב מלקות וכמו שכ״כ בהדייא ג״כ הרב הלבוש ז״ל עכ״פ נמצינו למדין דבמקלל קללה שחייב בה
מלקות מן התורה לכ״ע ל״מ מחילה ואין בזה מחלוקת כלל ואין מקום להתעקש ולומר כי כיון שמצינו
לסלקא דעתין של הסמ״ע בכונת דברי מור״ם דגם במחרף בלתי קללה ל״מ א״כ יחזיק בסברא זאת לו׳
כי הגם כי מחל על החירוף ל״מ מחילה דליתא להא דמלבד די״ל דכיון דסברא זאת היא סברת יחיד
נגד כל הפוסקים שלא הסכימו עליה כי אפי׳ הסמ״ע גופיה דהבין כן הניחו בתימא זאת ועוד כי נראה
פשוט וברור לו׳ כי כל סברא שמביא איזה פוסק אחד בשם פוסק אחר ויש מקום לפ׳ דבריו להפך כפי
המקור שיצאו ממנו הדברים אזי אין למינקט כמו שמביא אותו פוסק לאותה סברא כמ״ש הרב כנה״ג
בתשו׳ בס׳ בעי חיי ח״ח חח״מ סימן ס״ד דח״ן וסימן ס״ח דס״ח ע״ב ועמ״ש בסה״ק חקק״ל ח״א
חיו״ד סימן ג״ם דט״ן ע״ג יעו״ש בס״ד.
איברא פש גבן לבאר אם לא מחל מחילה בפי׳ שלא אמר לו מחול לך אלא הרבה עליו ריעים וביקש
ממנו מחילה ונתרצה לו ריצוי גמור בהסברת פנים ודברי ריצוי ונשק לו ידיו ונתן לו וברכו אכן לא
אמר לו מחול לך בפי׳ אי מצי לו׳ כי לא מחל מחילה גמורה מלב ומנפש וזהו שהראה לו דברי ריצוי
היה כי הפצירו בו עד בוש ולא יוכל להמלט מידם אבל עדיין תובע עלבונו ושיעשו לו משפט כתוב
ולכאורה נראה דצדק בטענתו שהרי כתב הרב רבינו בחיי סוף סדר ויחי וז״ל והנה אחיו בקשו ממנו
מחילה ולא ביאר הכתוב שמחל להם וכבר ביארו רז״ל שכל מי שחטא לחבירו ועשה תשובה אינו
נמחל לעולם עד שירצה את חבירו ואעפ״י שהזכיר הכתוב וינחם אותם וידבר על לבם שנראה בזה
שהיה להם ריצוי מיוסף מ״מ לא ראינו שהזכיר מחילה ביוסף ולא שהודה להם שישא פשעם וחטאתם
וא״כ מתו בעונשם בלא מחילה וא״א לכפר עונם רק במחילתם וע״כ הוצרך העונש להיות כמוס וחתום
להפקד אחר זמן בענין עשרה הרוגי מלוכה ע״כ הנה מבואר מדברי הרב רבינו בחיי ז״ל דמי שחטא
כנגד חבירו וביקש ממנו מחילה וסליחה וכפרה וחבירו נתפייס ונתרצה עמו ודיבר על לבו והסביר לו
פנים יפות והראה אהבה וחיבה עמו עכ״ז כל שלא אמר מחילה בפי׳ מחול לך לא מהני וא״כ בנ״ד
שהאמת במה שהוא אמת דהכי הוה עובדא שביקשו מהרב שימחול ויתפייס וכן נעשה שנתרצה
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והראה לו פנים צוחקות וברכו ונתן לו ידו כשנשק ידיו כמנהג וביקש מחילה אכן לא אמר בפי׳ מחול
לך שמחל לו בפי׳ א״כ אין כאן מחילה כלל.

אלא דאם באנו לידי מידה זאת לומר דליכא עדיין מחילה איתיה בתקנתא דעכשיו יכול הרב נר״ו
למחול מחילה גמורה כי מה שרוצים לו׳ שחייב נידוי אינו כ״כ ברור לחייבו ומ״ג עתה שכבר נתפייס
הרב ונתרצה ריצוי גמור שבודאי צריך שימחול מחילה בפי׳ ואינו מן הראוי לחייב להממונה הנז׳ שום
עונש כלל כאשר נתבאר ועוד נראה לומר כי בלא״ה דברי הרב רבינו בחיי תמוהים בעיני כי מאחר
שמצינו שאחי יוסף שלחו בתחילה שלוחים כדכתיב ויצוו אל יוסף וכו׳ אביך ציוה וכו׳ ושוב כתיב
וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים הרי דאיכא תחינה ובקשה ע״י ריעים ובציווי
אביהם כי בודאי חושש יוסף לכבוד אביו והם אמרו אנא שא נא לפשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך
וכתיב ויבך יוסף וכו׳ וגם וינחם אותם וידבר על לבם כי נראה כי נתרצה להם ריצוי גמור וא״כ איך
יתכן לו׳ שלא היה בדבר מחילה בפירוש ועל הכל ק׳ שרז״ל במד׳ ש״ט אמרו ומה אחי יוסף שמחל
להם יוסף ראה מה עלתה להם וכו׳ יעו״ש וכ״כ בסה״ח סימן י״א וז״ל וכן בנ״י כשחטאו ליוסף מחל
להם ולא שילם להם גמולם וכו׳ יעו״ש הרי דסברו רז״ל וקבילו כי יוסף מחל לאחיהם מחילה גמורה
אלא דעכ״ז נענשו כדין וכהלכה שהרי כבר ביארנו מדברי הרמב״ם והטור וכל הפוסקים דבאדם
החוטא לחבירו ואיכא איסור לאו הגם כי מחל לו חבירו עכ״ז האיסור לאו דעבר על מימרא דרחמנא
אין בידו למחול וא״כ כמו כן כאן באחי יוסף שעברו על לאו דלא תגנובו דבגונב נפשות מיירי כדברי
רז״ל ורש״י ועונשו חמור כדכתיב וגונב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת כי זה היה לפי האמת עונש
של עשרה הרוגי מלוכה כידוע לפי מה שנוגע לכבוד המקום וכבר עמדתי על זה בסה״ק נפש חיים
מער׳ עי״ן אות צ״ג וישבתי ע״ד זה ונסתייעתי מדברי הרב פני דוד וממ״ש בסה״ח גבי מ״ש דאב
שמחל על כבודו אף דכבודו מחול הוא נענש בדיני שמים יעו״ש והן עתה בהגלות לנו דברי הרמב״ם
והפוסקים שכתבו בפי׳ דאפי׳ מחל המתקלל עונשים אותו שכבר חטא ונתחייב א״כ זהו בעצמו היה
ענין מחילת יוסף לאחיו שאף שמחל להם צריכים היו להעניש אותם על עיקר איסור לאו מן התורה
וגודל עונשו כאמור ועמ״ש עוד הרב חיד״א ז״ל בס׳ ברית עולם שם בסה״ס סימן י״א דפ״א ע״א
שעמד על חקירה זו ותי׳ דנענשו מה שיש בו חלק שמים יע״ש והם דברי הרב של״ה בס׳ ויחי דרמ״ז
שכ״כ והביאו הרב עצמו בס׳ נח״ק שם יעו״ש.
ומצאתי עוד בז״ח בסוף מדרש איכה דקל״ב ע״א וז״ל תו פתח ויצוו אל יוסף לאמר אנא שא נא פשע
אחיך וחטאתם וכו׳ ויבך יוסף בדברם אליו הובא ליה עבדו והוא מכפר כלא ומכפר על חובייהו כיון
דאיהו מחיל מאן אית ליה לתבעה על חובייהו הוי והתעוותו אנשי החיל עוות הדין סגי הוה לאינון
אנשי חיל ווי לן מאן ינחם לן במאי הוה עוות דינא דא דהא אימנא אתתרכת וערקת ואזלת לה ובג״ד
עוות דינא אשתכח ואשתכחת בלחודאה ההוא דאשטנא עלנא ולא הוה מאן דימחי בידה ויטענון עלנא
טענתא על דא אתמסרו בידהא כל תיקונים דאימנא דאילו אימנא אשתכחת תמן לגו משו״ה אעלת לון
ע״ד היא קא בכאת ע״ד היא קא מיללת על בנהא דאתגלו ודאתקטלו ודאשתציאו על מגן ובדינייהו לא
אשתכחת ועביד בהו נחש רעותיה בהו וע״ד כתי׳ ובפשעיכם שולחה אמכם דלא תהא זימנא בדיניכון
וכו׳ ע״כ הנה מבואר מדברי הז״ח דקא מקשה קו׳ זאת וקא מתרץ דהוה העונש הזה שלא כדין ונראה
לומר דלענין מחילת יוסף לאחיו אין ספק כי היה מחילה גמורה כאמור.
ועוד נראה לומר כי אפילו לדעת רבינו בחיי שכתב דל״מ ריצוי ופייוס בלתי מחילה בפי׳ זהו לגבי דיני
שמים כמו שהיה ענין אחי יוסף אבל בדיני אדם להענישו ולקובל /ולקבול /ולהתרעם עליו בב״ד של
מטה לא וכן נראה מדברי הפוסקים והרמב״ם והטור והש״ע ביו״ד סוף סימן של״ד שכתבו וכן החכם
בעצמו מנדה לכבודו לעם הארץ שהפקיר כנגדו ואין צריך לא עדים ולא התראה ואין מתירין לו עד
שירצה החכם וכו׳ יע״ש ויש במפרשים שני פירושים עד שירצה ואם אינו רוצה אף שפייסו בהרבה
מיני פיוסים ל״מ או עד שירצה וכל שריצהו ופייסו מתירין שלא ברצון החכם עכ״פ ברצון תלוי הדבר
ולא במחילה בפי׳ וכל שנתרצה מהני והוה ליה מחילה והרי אם מצינו בפוסקים דמחילה בלב מהני
אפילו לממון שתלוי בקנין וזכיה כל שכן בדברי ביזוי דמחילה אפילו בלב שנתרצה ומחל לו מהני ואין
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צריך מחילה בפירוש .ונראה לומר עוד בזה כי הגם כי בז״ח אמרו כי מחילת יוסף לאחיו הויא מחילה
גמורה ומה שנענשו הוא שלא מן הדין זהו בדינא רבה במיתה וכדומה ומה גם הבאים אחריהם אחר
כמה דורות אבל משום הפגם שהיה גדול הוצרכו לתיקונים כמו שאמרו בז״ח =בזהר חדש= סדר
וישב וס׳ כי תשא ובס׳ חוקת ובשאר דוכתיה והוא ברור.

>

ועוד נראה לי להוכיח דמצינו דאפילו במי שחייב ממון לחבירו דהוי חוב גמור ודבר שיש בו ממש
מהני המחילה להפקיע שעבוד ממון ומלוה זקופה אפילו לא אמ״ל מחילה בפירוש מחול לך אלא
שא״ל דברים המוכיחים שמשמעותן נראין שמחל לו מהני להפקיע חוב גמור כמו שנראה מדברי הרב
מהרימ״ט ח״ב חאה״ע סימן כ׳ בשם הרב מהר״מ די בוטון והסכים עמו הרב מהרימ״ט שם בסימן כ״א
וכן כתב הרב כנה״ג בח״מ סימן רמ״א הגה״ט אות ט״ו וסיים וכתב ז־תשו׳ הרב משפטי שמואל סימן
ס״ו אינה חולקת יעו״ש והנראה שכן הוא האמת דגם הרב מ״ש מודה רכל שנראין ומוכיחין הדברים
שמחל מהני ואינו צריך שיאמר כן בפירוש מחול לך וכן יש להוכיח עוד מדברי מהרימ״ט בח״ב בח״מ
סימן מ״ה יע״ש ואם כן אם לגבי חיוב ממון מהני דברים המוכחים שמחל כל שכן כשהוא דברים
הצריכים פיוס דודאי דקיל טפי ומהני ועדיפא מינה מצינו בפוסקים שכתבו הרב מהר״מ מינץ
ומהרש״ל בפירוש הסמ״ג עשין מ״ח דאם מחל לחבירו חוב בינו לבין עצמו חוב שיש לו אפילו בלב
הוי מחילה ואם חוזר ונפרע ממנו הוי גזל וכמ״ש בספר חידושי הגרשוני בח״מ סימן י״ב והביאו הרב
חשק שלמה שם הגה״ט אות ט״ז וכן נראה שהוא דעת הרב שאלת יעבץ בח״א סימן קמ״ז יעו׳ש וכבר
כתבתי בענין זה במקום אחר כתשו׳ ובספר סל״ח חיו׳ד סימן ג׳ דב״כ ושם רמזתי למה שהבאתי ראיה
לזה מסוגיא דפרק המוכר את הספינה פ״ח ע״א דפריך אטו משום דגמר בלבו להקנותו קנה אמר״א
הכא בירא שמים עסיקינן כגון רב ספרא דקיים בנפשיה ודובר אמת בלבבו יעו״ש ועט״ר מז״ה הגדול
אור היר״ח ז״ל שם בסימן ד׳ דכ״ה ע״א רצה לצדד בזה דכי תירצו בגמרא הכא בירא שמים עסיקינן
נראה דאפילו בסתם ירא שמים דברים שבלב אינן דברים זולת ברב ספרא שקיים בנפשיה ודובר אמת
בלבבו דהגם דפשטיה דקרא שלא ידבר אחת בפה ואחת בלב רב ספרא מרוב חסידותו הוה מקיים
דבדברים לבד דלקני וכן נראה ממ״ש הרמ״ה דבאיניש דעלמא דלא ניחא ליה לקבלי מאי דגמר
בליביה אע״ג דמודיה דגמר בלבו לקנות אינו כלום וכן נראה מדברי הרמב״ם בפ״ה מהלכות מעשר
ה״א וזה מוכרח שהרי בב״מ דמ״ח אמ״ר דדברים אין בהם משום מחוסרי אמנה והודה רב לרב כהנא
שיחזור בו בדברים וכו׳ ואם כן תימא על עצמך וכי מהר״מ מינץ ורש״ל על יראה שמים כרב ספרא
שאינו מצוי בדורותינו פסקו הדין וכו׳ יע״ש ואחרי המחילה רבה בניו״ק נראה דאה״נ דכגון נדון של
רב ספרא שהיה המקח בידו וגמר ליתנו בפחות זה הוי מידת חסידות שהיה בו אבל בענין שיקיים
האדם דיבורו ולא יהיה חוזר זהו אפילו בכל אדם כי לכתחילה אינו מותר לחזור מדיבורים בדברים
שיש בהם משום מחוסרי אמנה וכמ״ש הרדב״ז בתשו׳ ח״ה סימן שני אלפים ר״ץ דמאן נימא דלא
מקיים אנפשיה שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב עי״ש וכ״כ בהדייא הרב הגדול מ״ז ז״ל
בספר חק״ל חיו״ד ח״ג סוס״י פ׳ דל״ד ע״ג דמה שאמרו הפוסקים דאיכא משום מחוסרי אמנה אסור
לכתחילה לחזור בו ושכ״ב הב״ח בח״מ סימן של״ג יע״ש ואם כן פשיטא ודאי דבדיבור אי בא לחזור
מדיבורו לכתחילה אסור אלא דאפילו הכי אם חזר יכול לחזור מדינא ואין כאן גזל כלל וכל זה הוא
כשהמקח בידו והוא מוחזק בו אבל כשיהיה הענין שהמקח והמעות ביד אחר וזה אמר בדבור לבד
שמוחל הרי מחילה אינה צריכה קנין ואם כן אם יהיה אדם ירא שמים גם כי גמר בלבו לתת ולא
הוציאו מפיו אה״נ כי מדינא יכול לחזור בו אבל משום יראת ה׳ שנאמר בו ויראת מאלהיך שדרז״ל כל
דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך הא נמי מסור ללב הוא שכבר מחל לו בלבו והרי ממילא
זיכהו מי שהמעות בידו בתורת הלואה או פקדון וכל שחוזר בו ותובעו יש לחוש משום גזל אלא
דשכנגדו אינו יכול לתובעו בדיינים בשביל זה וגם כי מצי לחזור בו משום שכן הדין מ׳׳מ אינו בכלל
ירא ה׳.
וזהו נראה לפרש מאי דתניא בתנא דב״א והכי תקינו לומר בזמירות בכל יום לעולם יהא אדם ירא
שמים בסתר כבגלוי ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו וכו׳ והיינו כי בא ללמדנו לעולם יהא אדם

ירא שמים לאפוקי מס׳ הר׳ מ״ז ז״ל שחילק לומר דירא שמים כמו ר״ס =ר׳ ספרא= אינו מצוי בדורינו
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לזה אמר לעולם יהיה דלעולם יהיה וימצא להיות ירא שמים ובאיזה ירא שמים אנכי מזהירן־ להיות
לעולם זהו בסתר כבגלוי דהיינו מה שהוא עושה חסידות ביראת ה׳ בדבר סתר דברים שבלב כמו בגלוי
שכבר דיבר בגלוי ומפרש ואזיל ומודה על האמת שהוא כשמדבר איזה דבר אינו חוזר בו וגם ודובר
אמת בלבבו כענין ר״ס שקיים בנפשיה ודובר אמת בלבבו וא״כ אם מצינו אפילו בענין זיכוי ממון
להפקיע מרשות לרשות אהני לן מה שהוא מדבר בלבו לדעת הרבנים הנ״ל ואינו יכול לחזור בו כ״ש
וק״ו בדבר הנוגע לכבוד המדומה כי בלא״ה יש לו לאדם להיות מוחל על עלבונו ומעביר על מידותיו
דפשיטא ודאי דמחילה אפילו בלב מהני אפילו לדעת החולקים ושכן הוא ג״כ הסכמת עט״ר מז״ה ז״ל
דס״ל דמחילה בלב ל״מ זהו דוקא להפקיע שעבוד ממון בדבר שכבר הוא זכותו משא״כ בדבר הנוגע
לכבוד כי מחילה בלב לבד מהני לכ״ע והסברא נותנת כן כי זה ענין של המחילה הוא על מי שבייש
אדם לחבירו או עשה איזה בזיון או צערו וכל שבלבו גמר למחול לו הרי הוא מחול ומהני מחילה בלב
לכ״ע ואף שלא שיאמר לו מחילה בפי׳ ובפה מלא וכ״ש כשנתרצה עמו בדברי ריצויים ופיוסים כי
אפילו לא אמ״ל מחילה בפירוש אפי״ה מהניא והוא ברור .ועיין להתוס׳ בגיטין ל׳ ע״א ד״ה מי יהיב
ודוק.
ועוד שהרי אמרינן בגמרא בב״מ מ״ט במאי דמשני אביי הן צדק הן שלך צדק שלא ידבר אחד בפה
ואחד בלב וכתבו הראשונים שם בש״מ דתי׳ אביי אתיא לכ״ע יע״ש ועיין בסה״ח סי׳ מ״ו שהוסיף על
המידה דאפילו ברמיזה ובקריצה לכוף ראשו וכדומה שלא ישנה ועמ״ש הר׳ ברית עולם שם דפ״ח
ע״ב יע״ש ומ״מ לצאת י״ח הרב רבינו בחיי נראה דישאל מחילה וגם המוחל ימחול לו מחילה בפירוש
לומר לו מחול לך וכן נעשה מעשה בנדון"/ ,דידן /שאחרי כן הרבה עליו עוד רעים להרב נר״ו לבקש
ממנו מחילה ובא לפניו וביקש ממנו מחילה וגם הרב נר״ו מחל לו מחילה בפירוש ובפה מלא אמ״ל
מחול לך ונשק ידיו ובירך אותו ברכה שלימה ברוב עושר וכבוד וחיים.

ויש לדקדק מדברי הרב בית שלמה תח״מ סוס״י י״ב דכתב ומ״ג שמה שלא הניחו להכריזו אפ׳ שלא
נקרא מחילה וכו׳ יעו״ש דנראה דדוקא בכה״ג אינו נקרא מחילה אבל כשנתרצה בפי׳ והסביר לו פנים
ונשק ידיו וברכו בודאי דהוי מחילה ומ״ג לצאת י״ח הרב ר׳ בחיי ולצאת י״ח שמים יבקש מחילה מלב
ומנפש וגם המוחל ימחול מחילה גמורה בפי׳ ויאמר לו מחול לך שרוי לך וכן אמרו בילקוט ואתחנן
ע״פ ויתעבר ה׳ בי למענכם אמ״ל משה לישראל הרבה ציערתי אתכם על התורה ועל המצות ועכשיו
מחלו לי באו ואמרו לו אדונינו רבינו מחול לך ואף ישראל עמדו לפניו אמ״ל הרבה הכעסנוך והרכינו
עליך טורח מחול לנו אמ״ל מחול לכם ע״כ הרי שצריך מחילה בפי׳ לצאת י״ח כל הדיעות כנ״ל
להלכה ולמעשה ומדברי הרב משפטי שמואל סס״י קי״ט שכתב דמה ששתק ולא ביקש לעשות דין
דלא מקרי מחיל׳ ושתיקה כה״ג לאו כהודאה דמיא והביא דבריו הרב כנה״ג ביו״ד סימן של״ד הגה״ט
אות ק״ס כמושיע״ש דנראה לומר כי אדרבה בנ״ד הוי שתיקה כהודאה כי בנדון הרב מ״ש החוטא לא
בא לשאול ממנו מחילה וא״כ שפיר מצינן למימר דשתיקה ששתק ולא שאל לעשות לו דין לאו
כהודאה דמיא משא״כ בנ״ד כי החוטא בא לפני הרב וביקש ממנו שימחול לו א״כ בכה״ג הוי שתיקה
כהודאה דאל״כ היה גוער בו ולא היה מקבלו והוא ברור.
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אונ׳ בר-אילן**
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חמש

שמות ,משפטים

ועי׳ בר״מ פ״ג ממו״ל ה״ו דמצע כלל
אין ממשכנין ,עי׳ בראב״ד דצריך ליום
וללילה .אף דמשאיר לו ב׳ מטות א׳
לאכילה וא׳ לשינה עם מצע ,ס״ל
המשתמש עם אותו מצע לשני המיטות
ואף לאכילה הוא נצרך.
ולרא״ם דגרס עור מצע אולי זה רק
תשמיש יום וממשכנין אותו.

אלילים לא תקלל

(כב כו,

במקור קללת דיין
בתרגום דינא לא תקיל .ובמכילתא
אזהרה לברכת השם מנין ת״ל אלוקים לא
תקלל מ״מ דברי ר״ע ,ר״י אומר בדיינים

ברכת השם .וכ״כ ברא״ם ודייק כן מלשון

מ״מ .אך באבן ציון שם הביא גירסא

דמ״מ אריבוי כינויים.
וצ״ע דבסנהדרין ס״ו לר״ע חול נלמד
רק מיתור דתקל תקלל .ומבואר דלר״ע

עיקר קרא אקודש.
והר״ט בסה״ט ל״ת ס׳ הביא דברי ר״ע,
וכתב ע״ז דהלאו אינו מיוחד לזה .ובל״ת
שט״ז בקללת דיין לא כתב כלום .ומשמע
לכאורה דעיקר קרא אדיין כמ״ש הרא״ם
עיי״ש,
אך י״ל דבדיין סמך על מש״כ קודם
בל״ת ס׳ .ומה שמוסיף דאין הלאו מיוחד,

לא לפרש ענין הקרא ,רק ר״ל שלא נחשב
מש״ה לאו שבכללות עיי״ש.
וע״ע ברלב״ג דאזהרת השם נכללל
באזהרת דיין ,כבתו דבכלל בת בתו עיי״ש.

קללת דיין שאינו הגון
בשע״ת ג׳ מ״ו ז״ל ובסוף פר׳ משפטים
נכתב אלהים לא תקלל לאמר שלא תקלל
השופט את המשפטים האלה .אבל השופט
אשר לא כדת אותו תקלל ,ע״כ.
והקשה בזה השער שם הא כבר נלמד
מבנשיא בעמך לא תאור ,דדוק׳ עושה
מעשה עמך .ונלמד זמ״ז כמ״ש ביבמות

כ״ב דגם באביו.
והנה בלאו הנוסף שעובר מקלל דיין,
(חוץ מלאו רכל אדם) ,פשיטא דאף אי דיין
שלא כדת חשיב עדיין עושה מעשה עמך,
אך דיין ל״ח ,כיון דאין דן בדיני ישראל.
אמנם מלשון השע״ת משמע דמותר
לקללו ,ולא רק שאין בו לאו דדיין.

מבואר דהוי אינו מעשה עמך ,וכמ״ש
הר״מ סוף הל׳ סנהדרין הר״ז רשע וכאילו

חרף והרים יד בתורת משה רבינו ,ע״כ.
ובאדרת אליהו כתב דלא הוצרך לכתוב
בעמך בדיין כי מסתמא בוררין דיין הגון.
וכוונתו כדמטו משמיה דהגרי״ז דרק
בנשיא שהוא גם מלך וזה ישנו בירושה,

יש יורש שאין עושה מעשה עמו ,עכת״ד.
ואף דאין ממלא מקום אביו ביראה אין
יורש ,מ״מ אפשר שאינו כ״כ צדיק כאביו
ואח "כ מלכותו מקלקלתו.

ונשיא בעמך לא תאיר

(כב כו)

גדר נשיא בלא תאור
ברמב״ן הנשא על העם וכו׳ שהוא
ראש שררה על כל ישראל וכו׳ ,ע״כ.

חמש היריעות זילבר ,דוד מרדכי בן שמואל יצחק עמוד מס (187הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

>ז 0

הכתוב מדבר וכו׳ ,ע״כ.
ובחינוך ס "ט ז״ל ופירושו לדיינים וכו׳
והוציאן הכתוב בלשון אלוקים כדי שיהא
נכלל עם הלאו הזה לאו אחר וכו׳ כמ״ש
ו״ל במכילתא אזהרה לברכת השם
מדכתיב אלוקים לא תקלל וכו׳ ,ע״כ.
משמע מדבריו דר״ע לא פליג אר״י
דפירושו לדיינים ,רק דס״ל דמרבה גם

1

היריות

קסז

קסח

שמות ,משפטים

ובמנ״ח ע״א א׳ הקשה מהוריות י״א
אשר נשיא יחטא יכול נשיא שבט וכו׳
ת״ל וכר .וא״כ מנ״ל הכא דלאו בנשיא

היריעות

וע״ע משנה ראשונה פ״ה ממע״ש מ״י
דנקרא וידוי כי מתודה על שהשהה

מעשרותיו.
וע״ע מה שכתבתי בפר׳ ראה עה״פ
שבט איירי.
ולרמב״ן ניחא דבעמך הוא על העם_, ,ונתתה הכסף וכו׳ דמבואר בקרא להביא

משא״ב נשיא שבט נישא רק על שבטו.
ובחרדים כ״ז י״ז כתב נשיא או כל

מע״ש

כשעולה

לרגל.

ובר״מ

ספ״ב

מחגיגה איסור משהה מעשר הלוי ברגל.

ראש ישיבה .וצ״ע.

^יצרהחכמת•

מלאתך ודמעך לא תאחר <נב נ״)

ובשיר בשדה טרפה לא תאכלו
לכלב תשלכון אתו ,נב ל)

איחור במעשרות

בעגין לכלב תשלכון אותו

ביב״ע ביכורי פירך וכו׳ לא תשהה על
זמניהון מן לאסקותהון לאתר שכינתי וכו׳,

ברש״י ממכילתא .בשדה
הכתוב בהווה וכו׳ ,ע״כ .וע״ע שבת
קנ״ה :דלא יתן לכלב בעיר משום דאתי
למסרך .וי״ל דלכן כתיב בשדה.

תתנם לי כמו שאמר ראשית דגנך וכו׳.

וע״ע רש״י מחז״ל ,שכר לכלב על

(ועי׳ בפנעח רזא דביאר דזהו מלאתך
כשמלאה מיד תתנם ולא תאחר עד
שהתייבש) .ועל דעת רבותינו ז״ל לא
תאחר שלא תאחר המוקדם וכר ,ע״כ .ועי׳
מכילתא דרשב״י דהוא פלוג׳ דתנאי.
וכגור אריה כתב דלא פירשו רבותינו
איחור סתם ,דלא קבע זמן לביכורים.

שלא  pnלשונו במצרים .אך עיי״ש
בשבת דחס הקב״ה על הכלב שאין
מזונתיו מצוין ולפיכך משהה מזונותיו
במעיו ג׳ ימים ,ולכן מצוה להאכיל אותו.
(וע״ע ספ״ג דטהרות דנתן לו פקחות לא
לשתות בזמן שמוצא אוכל).

אמנם בתום׳ ר״ה ד׳ ד״ה ומעשרות,
כתב כיון דאחר חנוכה אין מביא ,עובר
בחנוכה .עיי״ש בטו״א .ועי׳ ר״מ פ״ב
מביכורים ה״ו ובר״א שם.
ובפנים יפות כתב דלא פירשו איחור

לא־תהיה אחרי־רבים לרעת(« ב)

ע״כ .וברש״י דמעך הוא תרומה .וברמב״ן
ז״ל וכו׳ לא תא חרם בידך כי בראשיתם

סתם ,דהא כתוב בדברים י״ד כ״ח מקצה
שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך
וכו׳.
אך בר״ה שם נתרבה מעשרות לבל
תאחר .והק׳ בתום׳ כנ״ל ,הא קבע זמנו
לג׳ שנים .ותי׳ דרק בהפריש בבל תאחר

עיי״ש .וע״ע בטורי אבן שם.

וכו׳

דיבר

בטעם לא תהיה אחרי רבים וכו׳
ברש״י ממכילתא שאין מטין לחובה

בהכרעת דיין א׳ וכו׳ ,ע״כ .בפשטות הכוונה
דהחמירה תורה לא לסמוך על הכרעת רוב

מצומצם .אמנם בזרק אבן לתוך בנ״א ה׳
ישראלים וד׳ גויים ופריש א׳ ,אזלינן בתריה,

אף דמצומצם .חזינן דאזלינן בתר רוב
מצומצם לברר הדבר גם בד״נ.
אלא דבמשפט נפשות יש עוד דין,
דהבי״ד מחייבים ,ועי׳ בחידושי הגר״ח
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הספ״ג לאוין &ז ודי״ב ווי״ה אכתוב בחקירה
ואת .א*נ יש לומר דהיינו בק״ו מגד אחר אבל
בק*ו מצד עצמו אין עונשין דנראה כמכריה
הדבר בעצמו ואיד שיהיה מסוגיא זאת נראה
ברור דאפי׳ לדעת הרמב״ן בסם׳ השגותיו
שחולק על הרמב״ם וסובר שאע״ם שהעונש
מפורש אין מזהירין מן הדין היינו דווקא בק״ו
אבל במה הצד מוציאין האזהר׳ אע״פ שאינה
מפורש׳ וכ״ב לי אחד מחכמי הדור שדעתו
כן בדעת הרמב״ן ואני כתבתי לו שמדברי
הרמב״ן ז״ל נראה דאין מוציאין באזהרה לא
בק״ו ולא במה הצד ומסוגיא זאת ליכא ראיה
שהרמב״ן ז״ל יסבור דהמקלל אביו אין בו
מלקות כיון דאתי במה הצד ואם ראינו לו
במל״׳ת סי׳ שי׳י׳ה שאם התרו בו משום אביו
לוקה היינו בלאו דלא תקלל הרש דלא גרע
מתבירו.
שם גמרא אם כן נכתוב קרא נשיא וחרש
או אלהים וחרש וכו׳ מכאן מסוגיא זאת
דקדקתי בביאור הסמ״ג לאוין י״ז ולאוין צ״ח
דאע״ג דאין עונשין בק״ו שהוא חדא מחדא
בסד .הצד שהוא חדא מתרתי או חדא מתלת
עונשין ומיהו התום׳ בפ׳ איזהו נשך כתבו
בביאור דאין עונשין אפי׳ במה הצד ובקוג׳
כתבתי על זה לחכמים השלמים כמהר״ר מאיר
די בוטון ז״ל ולכמהר״ר אליעזר ן׳ שושיז נר״ו
שדבר זה אם עונשין במה הצד במחלוקת היא
שנויה בין הדמב״ם ז״ל ובעלי התום׳ שלדעת
הרמב״ם ז״ל שסובר דלקי אקללת די? גמרינן
מהך סוגיא דעונשין במד .הצד אבל לדעת
התום׳ דס״ל דאין עונשין במה הצד צריך
לומר דלא לקי אקללת דיין והארכתי הרבה
בזה בקונט׳ המ׳«
שם גמרא אם אינו ענין לגופיה תנהו עגין
לאביו קצת קשה דלשתוק קרא דאביו
וגעשה ק׳י מאחר בהבלעת שירכא כיון שהיא
פירכא מסברא ומד .הרש שאע׳י׳פ שהוא אמלל
ושפל והיד .ראוי שיחוייב מיתה על הכאתו לא
חייב על הכאתו והזהיר על קללתו אביו שחייב
מיתה על הכאתו אינו דין שיתחייב על קללתו
ואם נאמר דדבר הלמד בק״ו אינו חתר ומלמד
במה הצד ניחא שהוצרך הכתוב לכתוב אזהרה

באביו כדי שנדבה חבירו במה הצד דאביו
וחרש אבל אם אביו היד ,בא בק״ו לא היינו
לומדין הבירו במד .הצד אבל אם נאמר דדבר
ר,ל«ד בק״ו חוזר ומלמד במד .הצד קשה ויש
לומר דפירכא דמה לחרש שכן חרישותו
גרמה לו היא פירכא הכתובה בתורה שאין
בד ,הבלעה דמדכתב רחמנא לא תקלל חרש ולא
כתב לא תקלל אדם ודאי דקפיד אחרישותו«
שם גמרא אלא למ״ד אלהים קדש מאי איכא
למימר יש מי שהקשה דאפילו למ״ד אלהים
קדש ניחא דגכתוב קרא אלד,ים וחרש וגיתי
במה הצד דאלהים וחרש דכי פרכת מה לאלהים

שכן קדש חרש יוכיח וכי פרכת מה לחרש
שכן הרישותו גרמה לו אלהים יוכיח וזד,
הבל דמאי (מד ,ל>הצד השוה שייך בכאן דבשלמ׳
בנשיא וחרש או דיין וחרש איכא למימר הצד
השוד .שהן בעמך אף אני אביא אביו שד׳וא
בעמך אבל באלהים וחרש לא שייך למימר הצד

ד,שזה.
שם גמרא למ״ד אלהים חול גמר קדש מחול
ליבא לאקשויי אפי׳ למ״ד אלהים חול
לא הוה מצי שתיק מאלהים לא תקלל דאצטריך
לאזהרת ברכת השם דאיכא למימר לישתוק
מאלהים וגימא ה׳ לא תקלל כמו שכתוב בעונש
ונוקב שם ד,׳.
רש״י ד״ה עד שיקללם בשם שיקלל בשמות
הגמורים קללם בכינוי כגון שדי צבאו׳
חנן ורחום ובו׳ יראה שדעת רש״י ז״ל דשדי
צבאות אע״ם שהם מן השמו׳ שאינם נמחקין
כינויי׳ הזי לגבי שמות הגמורים כגון א״ל

אלהי״ם י״ר ,אדנ״י ואי לזד דמסתפינא הוה
אמינא דבמה שכתב רש״י ז״ל עד שיקללם בשם
בשמות הגמורים נכנס אפילו שדי גבאות שאינן
נמהקין ומה שכתב קללם בבינוי בגון שדי גבאר
וכו׳ ט״ם הוא וג״ל קללם בכינוי כגון חנון
רחום ארך אפים וכן מגאתי בפי׳ המשניות
לרבינו עובדיה מברטטרד ,וידוע הוא שרביט
עובדיה נגרר אחר פירוש רש״י ז״ל אלא

שראיתי לרש״י ז״ל בפרק שבועת העדות כתב
שעל מאי דאמרינן שם לימד על המקלל אביו
ואמו שאינו חייב עד שיקללם בשם כתב עד
שיקללם בשם המיוהד זממה שמה שכתוב כאן
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בפירוש רש״י ז״ל קללם בבינוי כגון שדי
צבאות הוא האמת ותמהגי מבעל תוספת יום
טוב שלא הרגיש בשינוי סי׳ רביגו עובדיה
מפירוש רש" ,ז״ל ודברי הרמב״ם ז״ל בפ״ה
מהלכו׳ ממרים והסמ״ג בלאויו רי״ח יש בהם
מן הספק עמדתי עליהם בביאורי לסמ״ג לאוין
י״ו ולאות רי״ח והסכמתי שהמקלל אביו ואמו
בשדי צבאות לדעתם חייב.
רש״י ד״ה איש מה ת״ל איש לרבות בת
טומטום ואנדרוגינוס סירכא בעלמ׳
נקטינהו דכיון דאיתרבו בן ובת פשיטא דטזמטו׳
ואנדרוגינוס חייבי׳ מחידושי הר״ן ואפש׳ דטפי
עדיף ודאי בת מטומטו׳ וכמ״ש הרב ב״י בטור
א״ח סי׳ תרפ״ט ואנדרוגינוס נמי למ״ד בריה
בפני עצמה היא לא נסיק מבן ובת וכת׳ עוד
הר״ן ז״ל והא דמרבינן מהכא בת טומטום
ואנדרוגינוס יבעריות ובברכת השם מרביגן
איש איש לרבות את הגוי׳ משום דגבי עריות
לא צריכו קרא לרבויינהו דהא כתיב כל הנפשות
העושות לחייב את הנשים ועוד דכתיב לא
תקרבו לגלות ערוד .להזהיר הנקבה כזכר כמו
ששנינו בת״כ ובברכת השם נמי לא אצטריך
ליה לתנא לרבויי נשים דהא כתיב כגר כאזרח
וכדדרשינן במסכת סוכה לרבות את הנשים
שחייבות בעינוי יום הכפורים.
רש״י ד״ה אביו קלל אמו קלל פירש ז״ל
מפני שסמך קללה בראש המקרא לאביו
ובסופו סמך לאמו והכי משמע לישנא ז־גמ׳
דאמר אביו קלל אמו קלל דלא מצי למימר
דטייתור הפסוק דריש הכי דאין דרך הפסוק

להשמיענו דבר בהפכו.

רש״י

ד״ה לא דאי וכו׳ דאי צד חמור פריך לאו
פירכא היא דאביו נמי אית ביה צד חמור

ע״כ נראה מתוך דבריו דאי לאו דאביו נמי
צד המור הוה מצינן לאקשויי מה לדיין וגשיא
והרש שכן יש בהם צד המור אלו מפגי גדולתן
תה מפני שפלותו ותימא הוא א״כ מקלל חבירז
מנ״ל דלקי אי במה הצד דנשיא ואב או מאס
וחרש איכא למפרך מה לחצד השוה שכן יש
בהם צד המור ונרא׳ שרש״י ז״ל מכריח דסוגיין
המור
צד חמור לא פריד כדאטרי׳ בעלמא
לא פריד וכן• הוא פירוש דברי דש״י ז״ל דאי

צי

שלא

סוגיין צד המור פריך וזה שהק׳ מה להנן־ שכן
משוגין רוצה לומר מה להנך שכן יש
בהם צד חמור אינו פירכא דאביו נמי צד
חמור אית ביה אלא ודאי דמה להגן• שכן
משונין איני רוצה לומר שכן יש בהם צד חמור
וצד חמור לא פריד וכיון דצד חמור לא פריך
גמרינן מקלל חבירו במה הצד דנשיא ואב אבל
עדין יש לדקדק דמי הגיד לו דצד חמזר לא
פריד דאי הכא לא פרכיגן צד חמור היינו משום
דאינה פרבא לגבי אביו אבל לגבי חבירו שהיא
פירכא צד חמור פריך ושמא יסבור רש״י
דאזהרת מקלל חבירו מלא תקלל כדמשמע בפרק
שבוע׳ העדות דאמרינן חבירו מגלן מלא תקלל
חרש ואע״ג דאיכא למפרך מה לחרש שכן
חרישותו גרמה לו מדהוה מצי למכתב לא תקל
וכתב לא תקלל ש״מ תרתי אי נמי כמו שכתבתי
בביאורי לסמ״ג לאוין י״ו ורי״ב ור״ט ור״י
ורי״ח לדעת הרמב״ם והסמ״ג עיין שם.
תרם׳ ד״ה גמר קדש מחול מדאפקיה בלשון
אלהים דאי מק״ו למד קדש נמי לא
אצטריך לגופיה דנילף מנשיא וחרש וכו׳ לאו

דוקא מנשיא וחרש שניהם כאחד אלא או מנשיא
או מהרש בל א׳ באפי נמשיה שהם בשר ודם
ק״ו לשכינה והקשה בני יקירי המשכיל ישראל
השם ישמרהו דהיכי הוה מצינן למילף אלהים
מ?ףו~דתול~והא אין עונשין ואין מזהירין מן
הדין מ״ל דאם נאמר דדעת התום׳ כדעת
הרמב״ם דכל שהעונש מפורש מזהירין מן
הדין ובהגהה שדעת הרמב״ם ז״ל דאף בק״ו
מזהירין ניחא אבל אם נאמר שדעתם בדעת
הרמב״ן ז״ל צריך לומר דס״ל לתום׳ דהמקלל

את הביגויין לא לקי וכיון דלא לקי אין באן

אזהרה מן הדין.
ותו בתום׳ בא״ד אלא דאיכא למפרך מה
לבשר ודם שכן דואגים ומתביישים בכד
עיין בספר יבין שמועה דף ל״ד ע״א!
ע״ב גמרא מאי לא תקלל ש״מ תרתי בביאורי
לסמ״ג לאוין י״ו כתבתי טעם לסר.
במקרא דלא תקלל חרש אז דריש ר׳ עקיבא
תרתי ובלאוין רי״ב ורי״ח עמדתי על מה שיש
לדקדק בדברי הרמב״ם בפ׳ כ״ו מהלכות
סנהדרין ופ״ה מהלכו׳ ממרים והסמ״ג לאוק
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רי״ב ורי״ח ובדברי הרמב״ם ז״ל והרא״ם
בפירוש התורה ודברי רש״י בס׳ הנחנקין
וישבתי דבריהם!
רש" י ד״ה עד שתהא וכו׳ ופלוגת׳ דתגאי
היא איבא למ״ד בחנק וכו׳ יש לדקדק
מה הוצרך לזה בכאן שאנו רואין לפנינו דפלוג׳
דתנאי היא ויראה לי דרש״י הוקשה לו דבשלמא
למ״ד נערה ולא בוגרת אתי שפיר מאי דקתגי
אינו חייב עד שתהא נערה בחולה שפירושו הוא
אינו חייב סקילה דאמה שכתב למעלה ואלו
הן הנסקלין ומגי הבא על נערה המאורסה ועלה
קאמר אינו חייב סקילה אבל אי מתני׳ ר׳ מאיר
יבא למעט קטנה בשלמא אם נאמר דבא למעט
הבא על הקטנה מסקילה אבל חנק מיהא חייב
אתי שפיר לישנא דאינו חייב שרוצה לומר
איני חייב סקילה המוזכרת למעלה אבל למ״ד
דפטור מכל וכל תיקשי ליה לישנא דמתני׳
דקתגי אינו חייב ומשמע דוקא סקילה המוזכרת
למעלה דאי מכל וכל פטור היה לו לתנא
לשנות הבא על הקטנה פטור כמתרץ לזה כתב
רש״י ופלוגתא דתנאי היא כלוט׳ וכיון דפלוגתא
דתנאי היא לא קשיא לישגא דמתני׳ דמתגי׳
שנה משנתו כמאן דס״ל דוזייב מיהא תייב וכיון
שכן לא קשה לאמורא דפטר מכל וכל אבל
שיאמר אנא דאמרי כהאי תנא דפטר מכל וכל
(כאן חסר כמו ב׳ או ג׳ תיבות)!
תום׳ ד״ה שיהו שניהם שוים עד שיהיו
שניהם בני עונשין וקשה תיקשי לרבנן
וכו׳ וי״ל דלרבנן ניחא וכו׳ מקשה שמואל ינימא
ליה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו דבהכרח
מישתמע מיניה דאיכא מיתה באיש וצריך
לדרוש קרא דומתו גם שניהם לדרשא אחריתי
או בנשואה דוקא אבל לא בארוסה אע״ג דדיניה
בחנק דגזרת הכתוב היא.
תום׳ ד״ה מאי לא תקלל וכו׳ לכאורה נר׳
שקבעו התוספות דבריהם במקום הזה שהוא
מסקנא דשמעתתא אבל נראה לי שקבעו התום׳
דבריהם במקום הזה מפגי שהיה מקום לומר
דכיון דבאלהים לא תקלל דרשינן תרתי מדהוה
מצי למכתב לא תקל וכתב לא תקלל הכי נמי
בלא תקלל חרש דרשיגן תרתי חרש ומקלל
חבירו מדהוה מצי למכתב לא תקל וכתב לא

תקלל וכמו שכתב הרב בכסף משנה בפ^ה מהל׳

ממרים ולמעט זה כתבו התום׳ דאע״ג דמסקינן
בגמ׳ מאי לא תקלל ש״מ תרתי מקלל חבירד
לא נפיק מדהוה מצי למכתב לא תקל חרש
וכתיב לא תקלל אלא גמרינן ליה או מאב
ונשיא או מאב וחרש דס״ל לתום׳ דדווקא
באלהי׳ לא תקלל דאלהים יש בו שתי לשונות
דרשיגן תרתי מלא תקלל אבל בלא תקלל
,חרש דאין במשמע בלשון חרש אלא אחת
לא דרשינן תרתי ועל זה סמכו ואם תאמר
וניגמר אביו ממקלל עצמו ותירצו דאי לאד
דאשכחן אביו וכו׳ מפני שבהקדמה שהקדימו
דמקלל חבירו נפיק במה הצד דאביו וחרש
יש לתרץ למאי דקשיא ניגמר אביו ממקלל
עצמו אבל אי הוה אמרי׳ דמקלל חבית גפי׳ק
מלא תקלל חרש לא היה תירוץ לקושיא זו ואי
קשיא נהי דלא מצינן למפרך שכן משוגק
משום דאביו אינו משונה מ״מ איכא למפרך
שכן יש בהם צד חמור נשיא מפני המראתו
ואביו מפני שהוקש כבודו לכבוד המקום יש
לומר דס״ל לתום׳ דצד חמור לא פרכיגן.
תום׳ בא״ד וניגמר אביו ממקלל עצמי וחרש
וכו׳ פירוש מבנייה דעצמו וחרש דממק׳
עצמי לא נפיק דאיכא למפרך חייך קודמין
לכל אדם ומהרש לא אתי שכן חרישותו גרמה
לו וכן נמי ליכא לאקשויי ליגמר נשיא ודיין
ממקלל עצמי וחרש דרחמגא בעי דנילקי שלש
המקלל את הנשיא ואי הוה גמריגן לה ממקלל
עצמו לא היה לוקה אלא שתים.
תום׳ ד״ה עד שיהיו וכו׳ ומתגי׳ דמייתי
לעיל וחייבין עליה משום א״א לא
אתיא כותייהי א״נ כרבנן ובארוסה ומיהו כיון
דדייקיגן לעיל אפי׳ בהמה כ״ש נשואה אלא
כר׳ יונתן אתיא וכו׳ דברי התום׳ תמוהים
במאד מאד דודאי קושייתם היא למקשה דמקשה
והכתיב ומתי גם שניהם דלא אסיק אדעתיה
דרשת רבי יונתן או דדרשינן ליה לדרשא
אחריתי דאם קושייתם למסקנא דשמעתתא
התשובה מבוארת דרבנן סוברים כר׳ יונתן
דמוקי קרא למעשה חידודין אלא ודאי קושייתם
הוא למקש׳ דלא אסיק אדעתיה דרשת רבי
יונתן ואם כן איפה איך תירצו ואמרו דמתני׳
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)טה על מס׳ סנהדרין דף ס״ו ע״ב
דמייתי לעיל מיירי בנשואה וכר׳ יונתן יהלא
המקשה לא אסיק אדעתיה סברת רבי יונתן דאי
אסיק אדעתיה לא הוקשה כלום והכתיב ומתו גם
שניהם דאיכא למימר ר׳ מאיר סובר כרבי יונתן
ועוד למה כתבו דכרבי יונתן אתייא והלא אפשר
דאתייא ככ״ע ומקרא דומתי גם שניהם מוקי
ליה לדרשא אחריתא .יעוד קשה קושיא אלימתא
דודאי למאי דלא מוקי מתגי׳ כרבנן ובאר־סה
מיידי בנשואה ועל זה כתבי התום׳ ומתני׳ דלא
כוותייהו ותיקשי למתני׳ והכתיב ומתו גם
שניהם ולא מצאתי מנוה אשר ייטב לי בדברי
התום׳ זולת שנאמר דמאי דכתבו התום׳ א״נ
כרבנן ובארוסה הוא ט״ם וצ״ל אלא כרבנן
וכוונת דברי התום׳ לומר דלפי תירוץ זה דבין
לר׳׳מ בין לרבנן בנשואה פטור מתני׳ לא אתיא
כוותייהו אם מיירי בנשואה אלא דווקא בארוסה
וכרבנן ומה שכתבו ומיהו וכו׳ אלא כרבי יונתן
אתייא וכו׳ הוא לפי האמת וכוונתם לומר דלא
נימא מאחר דלפי סברת המקשה מתני׳ איתוקמה
כרבנן ובארוסה א״ב לפי האמת נוקים מתני׳
כרבנן ובארוסה דכל מה שאני יכולין לומר
שלא תשתנה סברת המתרץ מהמקשה אמרינן
לזה אמרו דלפי האמת דר׳ יונתן מוקי קרא
למעשה חידודין נכון לומר דמתני׳ מיירי בנשוא׳
ואתי ככ״ע כפי סברת רבי יונתן מלומר דאתי
בארוסה כרבנן משום כיון דדייקינן אפי׳ בהמה
כ״ש נשואה.

ותו בתום׳ בא״ד ועוד י״ל דלרבנן וכו׳ ואפ״ה
שפיר הקשה בעל התלמוד והכתיב ומתו גם
שניהם עד שיהיו שניה' שוים דכיון דהך
דרשא היא מוכרחת אמאי לא דריש שבא
לפטור אף בקטנה ארוסה מחנק דבשלמ׳ לרבנן
כיון דאין דינה משתנה הרי בקרא דומת אשר
שכב עמה לבדו מפורש שם בהדיא שחייב האיש
לבדו סקילה אבל לר״מ דומת האיש אשר שכב
עמה לבדו לאו דוקא חנק מנ״ל אי מקרא דומת
האיש אשר שכב עמד .לבדו ליהוי בסקילה
וכיון דמההוא קרא לא ילפינן דכתיב ומתו
גם שניהם עד שיהיו שניהם שוים וניפטור
אף הבא על קטנה ארוסה בחנק.
דף ס״ז ע״א מתניתין כך אוכלת כך מטיבה
וכו׳ כל כך מאכלת

שלג

וכך משקה כך מטיבה לעובדיה וכך מריעה
למחזיקים אותו .הרב המאירי ז״ל.

שם מתני׳ אמר לשנים הן הן עדיו ומביאין
לב״ד וסוקלין אותו ה״ה נמי דבשנים
צריך שיאמרו היאך נניח את אלהיגו וכו׳ דאע״ג
דמסית לא בעי התראה התראה כזאת מיהא
בעי כמו שכתבו התוס׳ בפרק א׳ בסוגית מוציא
שם רע וכן נראה מדברי רש״י ז״ל כאן שכתב
ואין צריכין בו להתרות כשאר חייבי מיתות
דמשמע דהתראה גמורה כשאר חייבי מיתות לא
בעי מיהו היאך נניח את אלהינו וכו׳ צריך
אלא שסמך התנא במה שיבא במסית את היחיד
שמכמינין לו עדים אחורי הגדר ואומר לו היאך
נניח את אלהינו ולכן סתם כאן ואין נראה כן
מדברי הרמב״ם ז״ל בפ״ה מהלכות עכו״ם.
ובפירוש כתב הרב בעל תוספות יום טוב
דברבים אינן אומרים היאך נניח את אלהיט
וכו׳.
שם מתגי׳ מכמיגין לו עדים אחורי הגדר וכו׳
פשט הלשון נראה דלא סגי בחד וכן
כתב הרמב״ם ז״ל בפירוש בפ״ה מהלכו׳ עכו״ם
והא גופה קשיא ברישא תני אמר לשנים הן הן
עדיו ובסיפא תגי מכמינין לי עדים דמשמע
דהוא ואחר עמי לא סגי ולאו כלום הוא דבדיני
נפשות צריך שהעדים יראו זה את זה כדתנן
בפ״ק דמכות ובאמו־ לשנים ששניהם רואין זה
את זה הן הן עדיו אבל באמר לא׳ שצריך
להכמין לו עדים במקום אפל לא סגי בחד דאע״ג
דהאורב לו בחדר רואה לניסח הניסת אינו
רואה לאותו שיושב בבית אפל כמו שאינו
רואהו המסית ולכן צריך להכמין לו שני
עדים שיהיו רואים זה ואפשר שלזה כיון בעל
תוססות יום טוב אע״פ שדבריו סתומים יותר
מדאי והא דתנו אמר לא׳ הוא אומר יש לי
חברים רוצים בכך וכו׳ לאו דוקא ואורחיה
הוא ודרך המדבר הוא לומר חברים בין על
יחיד בין על רבים.

שם גמרא ושאר כל חייבי מיתות אין מכמינין
עליהם חוץ מזי ומ״מ הניסת צריך התראה
לא החמירו לדון שלא בהתראה אלא למסית
בלבד וכמו שאמרו ושאר כל חייבי מיתות
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הקת לב הת־מ הימן ז ה ט
נפי׳ יי״ל לנל דאיכא אוחליא מייל דברים מגלב
לאוצחי והוו דבריה כמ״ש הראשוני׳ י״ל בסייג דנדרים
ועיי; בתש:׳ להרג משפטי שמואל סי' ס׳יו

סימן ו
מרו בש״ע שי׳ ט״ו ש״ב היו לכניג דיני׳
QD3
הרבה מקיימין דין ייחוס לדיןהחלמ׳
כו׳ נ״ב זהו דעה הי־מב״ס ויתו׳ ואלמנה קודמיןלת״ח
אכן הריטג״א הביאו הב״י בסי׳ זה נר׳ סולק על זה
להרמב״ם שכתב בע־נדא דר״ן בכתובות דק״ו דאי היה
הבע״ד ששלח רב ענן ח־׳ח היה עושה כדין רב נחמן.
לסלק דין היתוס ולהקדים לת״ח יע״ש וגס מעקר
הסוגיא מוכח הכי כמו שהצ״ע מור״ס בד״מ וגס הכ״מ
ולח"מ בפפ״א מה׳ סנהדרין עמדו על זה ונדחקו
ליישב כי ע״כ קדימה זאת מידי ספק לא נפיק

וראיתי

להרב מרן וקני זצ״ל בס׳ שמת חיים
פ״חקרן דקע״ו שכתב נישב קו׳הכ״ת
ע״פ מה שמצא כתוב בכת״י וז״ל ודעת מורינו ז״ל
דהכא עדיין לא פתחו בדיניה כו׳ עד הוף הלשון
וסיים ולפי זה חצינו לומר דמ״ש הר״ס שדין היתום
קודם לת״ח היינו היכא דפתחו בדיניה וההיא דרב
ענןהיינו שלא פתחו עדייןבדיניה דיתתי א״דהר׳ז״ל
ואחרי המחי׳ ק'ל כדבריו חדא זה שכתב שמצא כתוב
כו׳ איך לא ואה שהוא לשון הריטנ״א הניאו מרן
נ"י בשי׳ זה יע״ש גם בעיקר תירוצו קשה דאי כל
קדימות אלו הס בפתחו בדיניה לנד דבלא״ה ניד
הדיין להקדים הדין למי שירצה למה אסהתס טענתי׳
נעוכדא דר״ן הנו׳ לפי שהקדים הדין לגע״ד ששלח
רב ענן ולמדנו מזה איסור ועוד ק׳ דאי קדימות
אלו הס בפתחו בדיניה א״כ מינה דקדימת ח״ח לע״ה
נחי היינו בדפתח בדיניה ובלא״ה אין קדימה שהרי
כולהו נחדא מחתה מחתינהו והרי כדברי הריטב״א
אלו שהביא מבואר שם לקיימה חכם הוא אפילו אס
נבר פתח הע״ה בדין וא״כ כ״ש כשלא פתה וש״ת
לקדימות אלו הס גס כשלא פתח כי ע״כ דבריו ג״ע
הצלי

סימן ח
לחקור בדין זה דק־ימה לדין אי איחיה
ג״כ בכהן לוי וישראל דכהן קודם ללוי ולוי
לישראל כדתנן בהוריות די״ג ואמרו ענה נירוש׳דסף
הוריות דהיינו לפדי ח ולהחיות ולכסות ולישיבה יע״ש
ופסקו העור יו״ד סי' רנ״א ועם שנר׳ לי יותר דגם
לגני דין שייך קדימות אלו אך אמנס לבי מהסס
איך לא אישתמיט שוס פוסק שיפסוק קדימות אלו
לגבי דין והדבר צריך לימוד ונגיטין דנ״ט ניזוס׳
בד״ה ליטול כתבו דחולק ראשון במעשר עני ובינהו׳
ל״ק ילפי קדימת האשה לדין החילוק מעשר עני ש״מ
דשקוליס הס

סימן ט
לחקור נחה שפסק הטור ה"מ הימןי״ח אס
יסכימו הדיינים לדעת א'מוטב ואס לאו
ילכו אחר הרוב  ».אס ישנו ג׳לדון ואחד מזכה ושנים
מחייני׳אך חלוקי׳הס בטעמם שטעמו של זה שכנגדו
כשלק עליו וכן הוא חולק בטעם שנגגדו אבל בעיקר

להלכות דיינים סימן  qו
הדין שויס הס לחיינו אי משיני יניס נה״ג או לא

ומצאתי

בהגהת אשירי נפרק אחד דיניי
ממונות שכתב דחשיעי רבי' וכ״נ
חוהריק״ו שורש מ״ח נ.״נ דשני פוסקי׳ משני טעמי'
מצטרפין וחשיבי רוב ומרן ב״י ז״ל כיזשו׳אגק׳ רוכל
סי׳קע״ט הבי׳ראיה כדבריו מדברי הליא הלכו יע״ש
ומוהריקי׳ו ז״ל הביא ראיה כדבריו חסוגייא  7ח! לין
דל יו ועיין מה שהשיב על ראיה זאת הרב גט פשוט
ז״ל סי׳קנ״ב סק״ח ונמשכו בסברא זאת של חוהריק״ו
רוב רנני האחרונים זולת שמוהרא״י בפסקיס וכתבי׳
סימן ק״ל ח! לק על זה וס״ל דמשני טעה ',לא חביבי
רוב יע״ש ולי נראה להניא ראיה לזה מחי׳ש בנייב א׳
אומר נמנה ואחד אומר בעשרים וא׳ חומר בשלשיס
נדון נמנה כי׳ופסקו כל הפוסקים כת״ק כח״ש הטור
ח"מ ג״כ בשי' ק׳יג ומבואר בפי■ ר&ב״ס והרמ״ה ז״ל
דמטעס רוב הוח דנכלל שלשי־ חנה אף שאינן שויס
בטעם ובדין  Hוהנה אמת שהרתב״ס בפנ״ב מה׳מלוה
ולוה הי״ד כתב אם אחד אומר במאה וא׳ או׳ תשעי׳
ואחד אומר מאה ושלשים נדון במאה ועשר נר׳ דלאו
מטעם רוב היא אלא שתמצעין מה ש־ש בין המועט
למרובה ותוסיפיןהחצי על המועט וגורעיןחןהמרוב׳
החצי כמ״ש ה״ה ז״ל שס מ ת כל הפוסקים חולקים
עליו כת״ש הסמ״ע סי׳ק"ג סק"ה יע״ש  ».וגס ראיתי׳
למהריב"ל ז״ל חייב שי ; ט שכתב דמלבד ששאר הפו׳
חלוקים עליו גס הרמב״ס לא ס״ל הכי אלא בשומה
אבל בדין גס הוא יודה דא לינןנתר הרוב ואינו נדון
אלא במאה אך את זה ק״ל למהי־ינ״ל דבח״ב סי׳פ״ב
הסכים דלא כתהריק׳ו דמשני טעמים נא השיבי רוב
דחלבד דסותר עצמו למ״ש נסי׳ כ״ט עוד בה דמה
יענה להך סוגייא דב״ב דמוכח להפך וכמו כן קשה
לחוהרא"י ז״ל שחולק למהריק״ו
ליסלב נתיישבתי וראיתי דנייק למוה־״י איסרלן
ולתהרינ״ל והוא במה שראיתי להש״ך
חי"ת סי׳כ"ה ס״ק י״ט שחילק דאם הרבי׳ לפנינו לכ״ע
גם משני טעמים מצטרפים יע׳יש ולדבריו אין ראיה
מדברי ריא"ז והך סוגייא דב״ב לדברי מוהריק״ו ז״ל
דאיידי כשאנו נחים לדון מתוך החיבורים דאה״ג
סי״ל דאין חצטרפין ולא השיני רבים וגס מצאתי
לה״ה ז״ל שנראה חולק לחוהריק"ו מח"ש בפ״ז מה׳
אישות הי"ב וז"לואע״ג דפליג נתי עליה דרב מ״ח
 .ליכא תרי נגני רב מחד טעמא אלא מתרי טעמי
 /יע״ש נר׳ מדבריו דנתי־י טעמי לא הצטרפי ולא
< /ן

כתב

השיני חב

סימן י

הטור והשי ע סי׳ כ״ז ס״א כל המקלל1׳
א׳ מישראל עובר בלאו שנא׳לא תקלל
הרשכו׳ נ״ב וק' שהרי כתבו החוש׳ בשבועית דלייו
ד״ה מקלל וז״ל מהרש ואביו אתי ולא חש כאן להאריך
כו׳ וא״כ על הש״ס ל״ק דקצר וסמך למה שהאריך
הש״ס בסנהדרין דס״ו אבכ על הטוש״ע קשה דקצרו
ואין להס ע״ח שיסמוכו והנ״ל נישב והן קדס אני
אביא מ״ש רש״י בשביעית דלייו ד״ה לא הקל'ל חרש
ומרנינן מיניה בסנהדרין דס״ו כל שהוא בעמך ע״כ
ודבריו צ״ב ששסלא נזכר ריבוי למקלל חגרו כי אס
מקלל אב ואתי מ'4הי' לא תקלל אס אינו ענין לגופי'
דמנשיא וחרש אתי תנאו ענין לאב יגס למ״ד הדע
דא״נ אין ;כאן יתור כפרש״י שס א״נ לכרוב קרא
תקל

x

חקרי לב חחים סימןיור להלכות דיינים סימן וף ד
זק״ו לכל אדם ואין צורך למ״ש התום׳ דמחי־ש ואביו
יחקל מאי לא תקלל ש״מ תרתיעמך׳ שגס רש״י כונתו
אתי במה הצד מה שלא נזכר כלל וא״ם נמי מ״ש רכ״י
נת“שהתוס׳ כהן דחנרו אתי בהצד השוה דאזהל־ת
אכ וחרם לנתר דאיתי־בי אכ נס׳ אלהיס ל״ת מצי
נפי קדושים דכל אדה מבעתך ל״ת נפיק ויש הכרח
לזה דבב"ת דמ״ח אמרינן אכיי אמר אודועי מודעי׳
יליף חבירו מיניה נמההצד דאע״ג דכי כעי למיצף
ליה דכתיב ונשיא כעמך ל״ת והדבר קשה דבסו יין
אזהרת דיין ונשיא וחיש כריך הש״ס מה להצד
דשנועית אמרו דמקלל חברו תל״ת חרש נפיק וכבר
השוה שנן משונים כי•,ן דאיתרכי אכ ליכא למיפרך
ראיתי כתוספי הרא״ש הובא נש״מ שס שנדחק נזה
הכי דאב תינו משונה וזהו שאמר דמרכינן מיניה כ״ש
אך לת"ש לישב לרש״י א״ש למפ׳זה לחוד נפיק ובהכי
זטגעמך דהיינו תי׳ש שס הצד השוה שנהם שהן כעמך
זגס תנאתי לרש״י כמכות ד״ת דייה לוקה דלטייה שכ׳
ל״ק נמי בדברי הטוש״ע שלפנינו וכמובן ואי ק״ל
שנמצא לפ״ז שנקללת חכרו ים בו שני אזהרות דהיינו
ואחרינו בשבועית המקלל את חג־רי עוכר כליית דאתי
לא תקלל חרש וכעמך ל״ת הא ל״ק דכאיסוריס רבים
גתה הצד ממקלל דיין ונשיא וחרש כסנהדרין דס״ו
נכפלו האזהרות דהיינו לה־ זק הענין ואינו לוקה אלא
ע״ב וזה ממש כדכרי התום׳ אלא דאכתי ק״ק דא״כ
בשכועות הוי׳ל לפרש הכי דאתי במה הצד חמקלל
א׳ כח״ש הרמב״ס בס׳ המנות שורש ט׳ וע״פ האחו׳
ים לישב דברי הכ״מ בפ"ה מה׳ מחריס שכ׳ דהייחכ״ס
דיין ונשיא וחרם כסנהדרין ומי הכריחו לכתוב כדרך
סינר נמ״דאלהיס קודש כי"יע ומשמע ליה דכשאמ׳
זהתאולס ראיתי לרש׳יי כפיקדושים בס׳ל״ת חיש םכ׳
א״כ לכתוב קרא לא תקל מאי לא תקלל חוזר ממ״ש
■אץ5י~אלא חרש מנין לרכות כל אדס ת״ל כעמך לא
למעלה דמ״תי לה מל״ה חרש והיינו מיתורא דלמ״ד
חתור וכדבריו איתיה ברייתא כת״כ וזהו הפך מ״ש
נסוגיין דמחרש אתי והיינו כמה הצד וק׳ לרש״י למה
והק• הרב תורת חייס דכחה פעמים כתיב בתורה
הכי כי ע״כ עכ״ל כפי' <־ש״י דכי דרשינן ריבוי
הניח לימוד הש״ס ותפס לימוד הת״ך וככר הקשה כן
■הלמ״ד ה״ד בס׳ אלהים ל״ת דאלהיס נתי שתי לשונו׳
הרא״ס בנימוקיו שה כי ע״כ נ״ל כדעת רש״י דס״ל
יש נו קודש וחול וא״כ בחרש ׳־ליכא למיתר הני חנ״ל
דהתי׳כ והש״ס כבלי ל״פ אהדדי שהנה כעיקר פסוק
למדרש ריבוי הלמ“ד לדרךהכ״ת ולמ״ש הא ל״ק שגס
לצדד
דאלהיס לא תקלל ונשיא כעמך לא תאור
נפי׳ שי״ל שהס שני אזהרות נדרךזה אלהיס ל״ת ונס
בחרם שתי משמעית ים נו או משוס משפלותו גרס לו
ונשיא בעמך ל״ת והזהיר לקלל׳ דיין ונשיא לנד אך
ודוקא חרש או שאפי׳ חיש שאינו שומע ק״ו לשאר
בנייאדס וע״כ שפיר ־שייך למדרש גס בכאן ריבוי
•ם לפים בחופן אחר אלהיס ל״ת ונשיא והיינו אזהרת
הלמד
דיץ ונשיא ד נשיא אדלעיל קאי וגס כעמך ל״ת שפי׳
ראיתי להלח״ס שחמה להכ״ת דאס כץ
5״ש בעמך ל״ת ולצד זה הזהיר נפסוק זה קללת דיין
אזהרה לדיין מנ״ל ויבינו כתב נפ׳כיץ
ונשיא וכל א' מישראל וידוע דכל כה״ג יש לדוןכצד
מה׳ סנהדרין דאזהרה לדיין נפיק מאלהיה ל״ת והרי
ראשון דתפשת מועט תפסת וגס הוא פשט הכתוב
גס בלאו דליית חרם ים גו נ׳ סירושיס שי״ל דמה
לדידיה קרא כתיב בקודש וכי׳ח דנפק״ל מדכתיב לא
תקלל ולא כתיב תקל כי היכי דנפקא לן גבי חיש אס
שהקפיד התורה נחיש היינו משוס שפלותו חס עליו
כן לכתוב בחרש תקל ואנא ידענא ליה מדיין ונשיא
הבורא שלא לבזותו ותנחר מחנק נפשו ועי׳ד שאמת
וחיש שהרי דיין נתי אתרכי תדלא כתיב תקל ע״ש
גסנהדרין מה לחרש שחי־שתו גרס לו וים צד לפרש
וא״הח נ״ל דמה שהבין שהכ״ת מסים הסוגיא דמ״ש
דתרש כתיב לק״ו דאס הוזהר נחרש אע״פ קאינו
א'כ לכתוב לא תקל תאי לא תקלל דללא תקלל חרש
שומע ואינו מצטער ק״ו למי ששומ׳וע״ד ספי׳בפסיק'
קאי אינו דאה״ן דאלהיס ל״ת היינו לדיין לא שדעתו
ופסקה הרמנ״ס כפ׳ כ״ו מה׳ סנהדרין ע״ש ככ״ת
ונ״מ טובא דלש״ס דילן לא הוזהרנו כי אס על החרש
דלהך מסקנה כי היכי דדרשי׳ הכי באלהיס לא תקלל
לרבויי ה״ן דרשי׳נלא תקלל חיש לרנויי אביו דאל״ה
גלהססיקתא גס בכל אדס וככר תמהו להרמב״ס בזה
איך תפס הפסיקת׳ ננד הש״ס בבלי
מי ראה כזאת דהש״ס הק' אזהרת דיין מני׳ל ומפרק
לאזהרת האב דהוי כטעגו חטיש והודה לו בשעורים
נראה דלא פליג הפסיקתא עס הש״ס
דאה״ן דבלי הכרח והריבוי נץ בס׳ ל״ת
ולתאי דקי׳ל דעכ״פ ריבוי הלמד דלא תקלל חרם יתר
חרם ובין נפסוק »יהיס ל״ת אית לןלמינקט הצד הקל
דהא אתי באס אינו ענין לדיין הא נחי ל״ק טהרי
דנשיא אסיפא דקרא קאי וחרש ה״ט ששפלותו גרס לו
כחנו התוס׳ נשכת דקל״א ד״ה אי מעומר דמידי
וזהו הטעס דכד נעו כסנהדריןלאתויי אזהיה למקלל
דאתי במה הצד טרח וכתב לה קרא וכבר הארכתי
ע״ז בחק״ל י״ד ה׳יג סי׳ קמ״ו וא"כ ה״ן טרח וכתב
אב מנשיא וחרם פריך הש״ם מה להנך שכן משונים
אבל לכתר דאתרני אזהרה למקלל אביו אע״ג דלא
לה קרא וע״כ הביא הרב עיקר הפסוק ואי ק״ל א"?
שייך ביה טעם לומר שגדולתו גרמה לו כדייןונשיא
איך אמרו נהך סוני׳ לכתוב קרא אלהיס וחרש להיס
או משפלותו גרס לו כחרש והיינו כמ״ש שס דאתי
למ״ל לימא טרח וכתב לה קרא הא ל״ק שידוע דכל
באם איט עניו דדיין א״כ ש״מ לדיין ונשיא ל״ד ,לא
דאיכא למידרט דרשינן ולא אחרמן טרח וכתב לה
ה״ק בעמך ל״ת ונשיא אדלעיל קאי וחינה רמי דכי
קרא כמ״ם בחולין דקי״ח גני ק״ו אך לחסקנא
כחיכ ל״ת חרס לאו משפלותו גרס לו חלא דלרימחא
דליכא למידים אמרינןטרח וכתב לה קרא ונד הויין
נקטיה דאע״ס שאינו שומע הוזהר שהרי אזהרת מקלל
נה י״ל ליעת הרתב״ס שגס לתסקנא לא טרח ונל״ק
אב מוכיח דאב ככל א׳ מישראל דאין נו לא גדולה
אלא מצרך צריכי שהרי כהב הר״מ נפ' כ״א מהלכות
ולא שפלות וז״ש בת״כ מנין לרכות כל אדה ח״ל בעמך
סנהדרין ה״ב הואיל ומקלל א׳ מישראל חייב למה
ל״ת דכי דרשו הכ?היינו לנתר דאחרני אזהר׳אב וכן
ייחד לאו לדיין ולאו לנשיא לחיינו שתים נתצארן
מ״ש בפסיקתא דכי כתי׳ חרש הוא ק״ו לכל אדס היינו
למי שהמקלל א׳ מישראל לוקה א׳ ואס קלל דיין
נחי בתר דחתי־בי אזהרת אב ולח״ם א״ם מ״ש נסוגיץ
לוקה כ' ואס קלל כשיא לוקה ג׳ ובן כשיא אביו חייב
דשבועות דתקלל חברו מל״ת חרש נפי׳ דאה״ן דלצתר
משוס ד׳ שמוח כו׳ ודבריו הס מכילתא הביאה הרב
דאתיני אזהרת מקלל אב ע״כ דני טתיב חיש היינו
נתניץ המצות סי׳ לזי״ז ע״ט ותמה ע"ז הלח״ת כהל׳
ממרים

חקרי לב חת!מ הימן יורי
ממדיה שחרי תסוגיין לסנהדרין מוכה דאי הוה כתיב
«ןיס לא הוה יצכיט נשיא ודיין מיניה ועוד דאי
ללאוי יחידי מאי ק יל שט אס כן לכתוב קרא אלהיט
וחרם או נשיא וחיש אלהי׳ל״ת כחייל אס אינו ענין
גגי ולדברי הרב הוי אצטריך ללאוי יהירי שילקה על
כל שס ושס אך למה שנחבא׳ הא ל״ק דכולה סוגייא
איירי אודס שנחרבה סוהרת מקלל אניו דלהאי ה״ד
הרש לוקא ולא הוזהרו בקלל׳ צי אס באיש ששכלוהו
גרס לו ודייו ונשיא שגדולתם גיס להס ולצד זה
גולאי דדייןונשיא לא מצו גמרי מתרש ומנרך צריכי
לכתר שנתרבה אביו אע"פי שאין בו שפליה וגדולה
א״כ ש״ת דא־ש ל״ד אלא אפילו תיש שאינו שומע
חייב וא״כ כ״ש דיין ונשיא ואע״ג דחיתור הני להוי
למדנו לחרש לאו דוקא ת״ה נמס־נא דגמרינן חול
ומקודש כיון דאלהיס שתי לשונות משמע וכתיב נמי
לתמלל ולא כתי׳תקל א״כ הי׳נ בשיש שיש בו צ׳פיוושי'
וכתיב ההלל ש״ח דלרבויי כל אדם א״כ דיין ונשיא
למ״ל כי ע״כ ע״כ שנא לחלק מלקות לכל שס ושם
מורח וכל״ק לא מצית אמית כיון דלנוכס בכלל ל״ת
הרש נינהו אין זה מה הצד !$א צנין אב מכתוב אחד
שכבר נהיו החוש' שם כשנת דכה״ג לא כירח וכל״ק
וא״כע״כ להלין צאו משא״ג לסייד דעכ״פ מ״ש וחד
היגייהו צריכי וא״כ הוי תה הצד וכיון דקי״ל טרח
וכל״ין אין לנו רצוי למלקות שהרי ככל מאוס שנכפל
כ! לאוין שאין לנו צו שוס דרש לא לקי על כל לאו
ולאו כ"נ ליישב לדרך הנ״מ ו״ל
לדרכנו שכתבתי לעיל יי׳ל דאחר שנחרב*
מקלל אציו מיניה שמענו יהיש ל״ד וא״כ
1
ליין ונשיא לאו ריצוי לאוין השיבי דאי הוה כתיב
ג' לאוין אלו כלס בחרש לא הוה לקי אלא אהד אצל
כיון דכתי׳בדיין ונשיא שיש בהם סברא לאסור יותר
מכל אדם שגדולתם גרס להם כה״ג ודאי דלאוסופי
מקלל
קודס
שיתרבה עץ
הריבויל< ע׳י
׳-י ׳.׳ יג,ו ■
לאוי קא אלי השא״כ ץ! /
ח־ש היינו הרש דוקא ולצד זה
כי כתיב הרש
אביו שאז ני
חיש והד עדיין .ונשיא צריכי עכ״פ אלא דאייתי לן
מד מנייהו ובלאו זה היתר אין לנו נו שוס סברא
לאסו׳יותר מחיש והד מהנך כיון שדיין ונ שי שקולי׳
הס וכן היש זה מצד גדולתו וזה מצד ב
ונר
מן דין כיון דהלאו יתר הוא הד מדיין ונשיא דד יין
ונשיא שקולים הם זה אנו חייבים על המראתו וזס
על הוראתו וכד בעינן חימר דהלאו ית-־ נא לרבויי
הלקות לחי שריצה כו לאו אין אתנו יודע אמאן
הרמייה לנשיא או לדיין דעכ״ס הד מינייהו ולפי״ז
א״ש הש״ס נבלי ע־ הת״כ והמכילתא ודוק
את זה ק״ל לשימת הכ״ה שתריבוי למ״ד
דלא תקלל היש נפיק אזהרה דאב משמע
1
דכי כתיב ח־ש היינו הרש דוקא ואילו הר״מ נפ׳כ״ו
מה׳כוכהדרין כתב דקללת חברו מל״ת הרש וכן בפייה
הה׳חמריס כתב דאזהרה מקלל אב מל״ה היש נפיק
׳לאביו בכלל ישראל שזה יורה דס״ל דחי־של״ד אלת
אשי׳חי־ש קאמר וכיון דהזהיר לכל אדם אביו נכלל
כל אדם ואין זה כדרך הכ״ת וצ״י ות״ת כנר נאבא׳
שיש חולקים להר״ס וסמ״ג בזה שהתוס׳ ז״ל נהני
כוגיי והרמב״ן במכין יייצות סי׳ שי״ח והת״ק סי׳
קכ"הכתבו דקלל' אב אתי מדיין באס אינו עיין
ודן חברו כפשט השוגייא ולדידהו צ״י בן שקלל דיין
ואב ונשיא כמה ילקהשי״ל דלדידהו כולהו לא לקי
אלא קד ואס אנין קרש נ׳ חד משוס חיש וחד משום

להלכות דיימס סימן וף
נשיא דאלו לאו דדייןללמד על מקלל אב וחברו אח-א
 fUשי״ל דלקי כמי משו־ לאו דדיץומשוס אב -־הברן
וא,1כ אס היה אביו חרש לקי צ׳ ואש אינו הרש לקי
ב׳ וכן מתבאר מדברי הימב״ן גסי' שי״ח דאינו לוקה
אלא משוס דיין ומשו' נשיא ע״ש והיינו דאיירי הר5
באץ אביו הרש דאס הוא חיש לקי גפי משוס חרש
לסרב דיכא דתיי לאוץריי׳ב שהמם
1רא^ת'
בדברי הרחב״ן דאמאי לא לקי ג׳
שהרי ג׳ לאוין כתיבי הרש ודיין .ונשיא ולמ״ש ל״ח
שהימב״ן איירי באינו הרש דעל דברי הרמב־יס קאי
והר יס נקיט לה באינו ה׳־ש דלדידיה לא נ״ת מידי
נחרש ונבר ראית־ להרב שם שנידד כןבדנרי הרמב״ן
ושת׳ דאינו מן הישוב ועוד דכל דאתי בתה הצד לקי
כמ"ש בנחוץ י״ו ע״ש דהצ״ע  !,ולדידי מ״ש דאינו
מןהישעהוא פשוט שכן דעתו ומ״ש דנמה הצד
קי״ל דלקי אה״ן דלקי אצל מקלל הביו שהוא דיין
איך ילקה צ׳ צצאו א׳ שהרי ידוע יכל שאין שמורן
וגופים מוחלקים א־נו לוקה אלא א׳ והרי הלאו
למקלל חברו הוא מדיין ונשיא וחלש והרי לקה עליהם
ואיך ילקה נהי משוס חברו הלמד מהם ואפי׳ נלא^
שנפרנא ט דברים אס עבר על שניהם לא לק־ א
א׳ כת״ש בחולין דקיב וכן הכריע הרמב״ן בשורש
ט׳ ע״ש כי׳ש הכא דלא כתיב בהדיא  tUדאתי בהצד
השוה כי ע״כ נ״ל ברור לשיט' זאת דמקלל חברו לקי
חד וכן היש ואס היה נשיא וחיש ב׳ ואס היה נשיא
וליין וחרש ג׳ ועלמה הצד לא לקי כ״א כשאינו חיש
ודיין ונשיא שאז בהצד השוה שנהם לקי
יש לחקור שהרי להתוס׳בהני סוגיי כי כתי*
“1$
דיין היינו באס אינו ענין וכאילו כתי׳לא
תקלל אב וא״כ המקלל דיין ונשיא וחרש לא לקי 11א
ג׳דדיין סמי מכאן כיון דלא כתיב אלא לאב וחברו
כיון לתהצד השוה דהני אתי לא לקי תו עליה וא״כ
יש לתמוה להרמכ״ן ו״ל דכתב דלקי משוס דיין וכיירו
דמשוס אב למדיין קא אתי קאמר כבן שקלל אב הריי
הרב שה תמה על הו־מב״ס בזה דאיך לקי השוס אב
דהוי לאו שניתן למב״ד ע״ש וגס.כעיקד דבריו קשה
שכו!כ לקללת אב וקללת חברו' אתי כבנין אב דנשיא
ודיין וחרש דאילו בש״ס אמרו דאב נאט אינו ענץ
וחברו כבנין אב דנשיא ואב או חרש ואב כדברי
התום וכבר ראיתי שגם בכי׳הוקורה נפ׳קדושיס כת5
כן ותפש עליו הרא״ם בפ ל״ת ח׳־ש ע״ש ומייל בד
הרמב״ן דס"ל לגס למסקנת הש״ס כי גהרינן"לקללצן'
אב היינו הצד שהרי בעיקר הסוגייא קש׳ דנד בעו
לאתויי אזהרה לאב בחס הצד דדיין ונשיא וחרא
אמאי לא ק״ל א״נ דיין וכשיא שניהם למייל והרי אתי
חד מקבריה וצ״ל דלא נחית לדקדק בכך אך למסקנא
דדיין לאב אתי א״כ י״ל דאנחי נמה הצד יליף לס
ולפי דאינא לתיפרך מה להצד השוה שכן משונים
לכך ריבה דיין באס אינו עיין דהוי כאילו כתיב
באדם דלא שייך ביה הך כירכא שכן משונה ולאו
דעקרינן ליה הדיין ותוקמינן נאב אלא בדיין איירי
אלא כיון דלא צריך לגופיה ע״כ ללמד לתה הצד
אתי דלא ניפרוך שכן משונים וזה מ״ש הנהו עציך
לאביו שהכונס דללתד כמה הצד לאביו דאי לא
כתיב לא הצי יליף החרש וישיא דאיכא להיכרך
קת"ל לאו יתר דלא פרכינן ולפ״ז שסיר לקי נדיין
ולדרך זה אביו וחברו ממה הצד גמ־יץ לרו ומ״ש
&ש בשוגיא תבהו ענץ לאביו לפי דלשס אזהרת א5
הוא

(4

חקרי לב חחימ סימן י יא
מ.א ל3ען לאתויי הזניח אב ואה״ן דתברו כמי מניה
נניה וכ׳ייו מוכרח שהרי כד בעו לאתויי אזהרת אב
במה הצד אין הפה יכולה לדבר לאב דוהא שהרי כי
היכי לגמר אב גמר נמי חכרו וכי שייך לפלוני היינו
כשהלימוד הוא באס אינו עניין שזה דרש מכה יתור
וכה״ג י״ל לאב הזהיר שכן ענ<< עליו הכתוב מיתת
ב״ל משא״ב חברו אך למה שנתבאר דלאו מאם אינו
עניו הא יליף כי אס במה הצל א״כ אין חילוק כין
אב לאחר ובהכי יש לישב דברי הרא״ש בב״ת דמ״ח
הביאו הרב בצלאל שס שכתב וז״ל ונשיא בעמך בס״ס
ל׳ מיתות גמר חברו מנשיא וחרש ע״כ וק׳ ששם לא
נזכר זה ני אס באב דאתי באס אינו ענץלדיין ואי
ס״לנהתו׳ לחברו אתי מאב וחרש זה לא נזכר שש
וגם הול״ל דיין וחרש דהיינו אב וחרש אך למ״ש
א״ש וכדבריו כתב סי׳ קכ״א לחברו אתי נמה הצד
דגשיא וחרש ושכ״ב נחי׳הר״ן לסנהדרין נהך סוגייא
שמדבריו שם נראה -שהבין ככל מ״ש ע״ש

וראיתי

לרש״י בסנהדרין דפ״ה ד״ה אי הכי
שכתב דלא כתיב אזהרה במקלל
אביו ני אס במקלל חברו שאביו בכלל עמך נראה
לס״ל דני דרשינן אלהיס לא תהלל באס אינו ענין
היינו בחברו וכי היכירו אב היינו לבאב קיימי וא״כ
נכלל חברו הזכירו תכלית המבוקש וכ״ו דעת הרא״ס
1פ׳ קדושים ע״ש ולדבריהם ק' דנתס אינו ענין
לאינו אלא יתור מנ״ל ריבוי לחברו שי״ל דני הזהיר
ה״ד לאב שיש בו מיתת ב״ד וידוע דכל כה׳יג י״ל
הפסת מועט תפסת וי״ל ע״& מש״ל בלעת רש״י ז״ל
למכת יתור דדיין ש״מ דגם אב הוזהר וא״כ ש״מ
לאעי׳ג דלא שייך גדולה ושפלות אסר הכתוב ומינה
לני נתיב ונשיא ל׳ית נשיא אדלעיל קאי וה״ק כל
בעמך לא תאור ומינה נפיק חברו ואב אלא דאס
אינו ענין תלי ביאור הכתוב ואולם נמ״ש הרמנ״ס
לבן נשיא שקלל אביו חייב משוס ד׳ שמות ותמה
הלח״ס דבאב מאי אזהרה איכא ואילו אזהרת אב
בכלל חברו מל״ת חרש ואיך ילקה  '3בלאו א׳ ועוד
דבהקרו בו לקשל׳ הא קי״ל אינו לוק׳ומת ואי בהתי־ו
למלקות הא קי״ל לאו שניחן לאזהרת מיתת ב״ד אין
צוקין עליו וכדבריו תמה הרמב״ן בהשגותיו למנין
המצות סי׳ שי״ח

להרב דינא דחיי לאוין רי״ב שתת׳
להלחי׳ס דמנ״ל להר״ס דלקי משוס
אב והרי הרב לא כתב לקי ד׳ אלא חייב משוס ל׳
ממות והיינו בהתרו בו בכל א׳ מהס לבדו או שלשתן
יחד כגון חברו ודיין ונשיא או דיין ונשיא ואביו
אבל שילקה ל' לא עלה ע״י הרמב״ס ןהחכס עיניו
בראשו יחזו מה שנדחק בזה שהרי כי קלל אב כד
בעינן לחייבו מלקות משום חברו הוא דחייב לאביו
נמי חברו הוי וכי אתרני אב היינו לאזהרת עונש
מיתה שאין מיתה בחברו וא״כ אין באב לגני מלקו׳
מס חדש וגס לא יצוייר אב דליתיה נכלל חברו בל״ת
חרש ני ע״נ נראה שדעתו דלקי משוס חברו ומשוס
אביו ושפיר ק״ל ואף גס זאת שנר' שלא ראה דברי
החינוך סי׳ ע״ז שכתב ככל דברי הרמב״ס וכתב דבר
נשיא שקלל אביו לקי ד' כי ע״כ הנ״ל נכון מה שחי׳
הלח״ס דשאני מקלל דכיון דנעי שם הרי רני קרא
’־זקי כמ״ש בתמורה ד״ד גבי מקלל חברו נשם ודו״ק

להלכות דיינים סימן וך
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זה שלח אלי קנס בני שס האחד אליעזר

נר״ו יאיר לעד אמן  »,ושייך גני מ״ש
הטור ח״מ סי׳ כ״ז וזי׳ל ואס אמר ארור יהא כר
ארור בו שנועה כו׳ וזהו לשונו לשון הזהב
 kאר׳ש אדברה נא ש״ר וקו׳ל שהוא <\fcX
עיקר ועמו חפלה למען יאריךימי׳ ? Iר,
י
ואחר jו
על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישר ):ניר״א
כל ג!ה הדברים אקוד ואפרע על הנרכיס ועל השוקים
כורעומשתחוה הרחק כפטחוי מול כסא הדית יקר
תפאר' רום תורתו בעי ומתחנן יאיר עיניבמהשנסתס׳ <1ו<ן י
גבי אות' ששנינו בס׳ שבועת העדות ד׳ ל״ז דהתשבי׳ יטו ע).
עדיו בכל הפנויים חייבים הגע עצמך שקללס בשה או
נכנוי אי חשיב שבועה וה״ה בכללא כגון אל יככס ה׳
אס תעידוני דמשמע ואס לא העירוני יככס ה׳ א״ל
דוקא שבועה בעינן ולא קללה מפורשת ועס שאחרי
עומדי ע״ז חזי הוית למני״ר מלכ׳ משי״חא נס׳הבהיר
חק"ל תפוחין ק־ישיןבחי"ד הכ"מ עמד ע״ז מ״מ ה׳ן
אני אחנהלה לענז׳י נר״ל עיקר מה שים להסתפק בזה
הוא דהנה רש״י והרמב״ן והר״ן והריטב״א ז״ל בחי׳
לסוגיין פי׳ תך לחנן אל יכך ויברכך ר״מ מחייב
וחכמים פושרין גני שנועה דחנמיס דוקא במכלל
לאו או הן אבל בקללה מפורשת בשס או בכנוי ע״ז
תנן דזוהי אלה הכתובה בתורה גס ראב״ן והאגודה
דקט״ו ס״ל הכי גס בירוש׳ דשוגיין איתא להדייא
כפי׳ רש״י והראשונים

הזי הוית להרמב״ס בפי׳ המשניות שפי׳
מתני' הלזו למאי דסליק מניה דהיינו
גבי מקלל אביו ואמו ומקלל עצמו וחברו גס לענין
פסק הלכה בה׳ שבועות לא ביאר לנו מענין זה מידי
אי קללה חשיב שבועה או לא וגס במקלל מכללא מה
יהיה דינו כנר׳ דגני שבועות אין קללות נכלל ועוד
יתאמת לנו שסנירא ליה הכי כראותינו בה׳ סנהדרין
סכ׳יו שהביא כל מחני׳ הלזו יע״ש  >.מתבאר דס״ל
כמו שפי׳ בפי׳ המשניות גס הטח״ת בה׳ שבועו׳ וגס
נה׳ עדות השמיטו כל דין זה והביאו בסי׳ כ״ז גבי
מקלל כנר' שגס הוא ז״ל אית ליה הך סברא גס מרך
נש״ע הלך נדרך זה ולא הביא גני שבועה לא בח״מ
גבי עדות ולא ני״ד גבי שבועו' כי בכל אלה שפיר
יש לדייק בסברתם דפליגי נפי׳ דהנךראשוניס בעיק׳ ..
החני׳ והסוגייא הלזו ונ״ל שגס התום׳ אזלי כשיטת.
הי־״ס וטש״ע שהנה הקשו ז״ל בסוגיין אהאי דהנן
זוהי אלה הכתובה בתורה לתימא דלעיל לא אמרינן
אלא שבועה שאין עמה אלה שהיא שנועה אבל ^ה
שאין עמה שבועה נו׳ עכ״ל ולא תירצו מידי ובאמת
דהו׳ גדולה היא דכיוןדהש״ס שרח למצוא מנ״ל שבו׳
שסין עמה אלה והוכיח הדכחיב קול אלה וא׳׳ 5ע״כ
צריך שבועה באלה דודסי אין לומר דהפשט הכתוב
שמעינן אלה לחוד דכחיב ישהעה קול אלה דזה ליח׳
דכבר גמרנו אומי לעיל מזה דאין אלת ^א בשבוע׳
כדגמרינן משושה וא״ב ק׳־יל איך הנן זוהי 4ה הכהו׳
בהודה דהרי אכתי לא שמעינו מקרא לענין זה אחר
די״ל דאלה ה״ד בשבועה ותנ״ל אלה בלי שנוע׳וע״כ
הניחו הדבר בת״מ׳ולדעתי זוהי סיב׳ שהר״ם והשש״ע
לא ס"ל כפי׳ רש׳־י והראשונים ז״ל וע״ז כי׳ מק""
כפששה לתאי דסליק מיניה דהיינו גבי קללה דבזה
ניחא לפי׳ טפי דאילו לפי׳ רנז״י והיעתרלמה הפסי*

יבינו

חקרי לב תח״מ הימן יא
תינו הקדוש כדין קללה נאמצע ואין סדר למשנה
אך לשיטת הרי'מ וסיעתו גס זה ניחא ומחוך ?ושיחם
1תימא דלא מנאו חי׳ כנודע נודע שמכריע ?ושיחם
לפרש מתני׳ נענין אחי ועל פירש״י ?א מ?שו זאת
ועוד חיי שכך נר־ הסכמתם שס בע״ב ד״ה איפוך
וז״ל וי״ל לחכמים כי פליגי אר״מ לאו אמכלל לאו כו׳
אלא האלהיס הוא דפליגי ע״כ ודבריהם ,צ״ב טובא
וכבר צוותו ?תזיובתראי כתו שיראה הרואה
עייפי האמור אפ׳לישב דעחס שהסכי׳
ן^|ילס

לפי׳ הר״מ וסיעתו ומפרשי מחני'
כפירושם דלא תיירי רך מחני' לענין שבועה דאה״ן
דלענין שבועה גס בכינוי חייבים כמבואר במתני׳שס
לכ״עאלא דהכא מיידי גני ?לל׳דדוקא נשם חייבי׳
ולא בכינוי וגס חנמים תודי׳לר״ת דגני ?ללה נמכלל׳
ג״כ חייבים אבל עיקר מה שנחלקו היינו בכינוי ומאי
לתנן וחכמים סועריןלא שייך למאי דתני גני כלל 11א
סייך אאלהיס דוקא והגס שזה כבי־ היא נלמד מאידך
בבא אפשר שכך נחלקו ג״כ כמקלל בכינוי מכללא
והעהיקם כמו שנאתיו בישיבה נדרכו גגודע ועפי״ז
דבריה׳ באותו
אולי ורהיטי כמשחל בגיתא תחלבא
דבור ואין להאריך בוה ולפי״ז נסק״ל שהחום׳ ס״ל
כשיטת הר"מ וסיעתו גס נ״ל שהר״י ן׳ מיגאש ז׳יל
בקי׳ לשם ?אי בשי׳ זו וז״ל בחי' לדל״ה בין שהשביעו
שבועת האלה ונין השביעו בלי אלה דאתרבי לה
מושמעה קול אלה כדבעינן לתימר לקמן בסו׳ האי
שתעתתא וכיוצא לוה כ׳ בס״הפ וז״ל ילפינן השתא
מכללא דהך שמעתתא נין שבועה ובין שנועה דאלה
נו׳ ע״ש נד׳ך־ס״ל תדלא כתב דגם אלה שאין עמה
&3ועה\ש לה דין שנועה וגם תד׳לא פס? מתני' דגם
בקללה בשם או כינוי דחשיב שנועה ואדרבא כתב
דנריך שבועה באלה ומכ״ז מתבאר שפיר דעת מהריי־י
ן׳תיגאש כשי' הר״מ ותום׳ וטש״ע ז״ל ומכ״ז תמהני
להמבי״ט נס׳ ?״ס ק״ב מה״ש דכ׳ דאלה בלי שנועה
נפק״ל מדכתיב ושמעה קול אלה ע״ש ודבריו רמוהי׳
דלת ראיתי כהנה נסוגייןלימוד ושוב חזי הוית גירס׳
אחרת בסוגיין מנץ לעשות אלה שאין עמה שנועה
כאלה שיש עמה כו׳ וגירסא זו דחאוה ר־ש״י וי־שיל
בסוגיין וע״כ דה״ט כקו׳ התיש׳ הנז״ל וגס מדברי
החוס׳תתנאר דלא גרסי גרס׳זו כי ע״כ מה יושיענו
גירסא זו דברור הדבר דהיא נדחית ד הוא מוכרח
דלא נפק״ל אלה מדכתיב קול יתירה מדהו״ל למיכון׳
ושמעה ואנא ידענא דהיינו אלה בשבועה כדגמרינן
מסוטה וע״כ כתיב קול יתירה לאתויי אפילו באחד
דהיינו שבועה לחודא לודאי ליכא למימר דנא הכתו׳
לאלה לחובו דככר כתיב כקרא אלה ושבועה לא כתיב
ואי בא לשבועה הוי חידוש טפי מאי דלא כתב נקרא
ומאחר דככ<־ כא לשנועה י״ל דאלה ישנה נמיוימה
ואין לנו עוד לימוד בזה ותה גס דהוי תכף להפך
מתש״ל בתושכס דאין אלה בשבועה כדגמרי׳ מסוטה
ומינה דאלה לחודא לא חשיבא שנועה ואיך אפשר
דנימא אחייך תנין לעשות אלה שאין עמה כו' דזה
הפך ומוסכם לזה לא שייך אלא היכא דלא למדנו אלא
אלה בשבועה אבל לחודא לא בעינן מה דיני אז י״ל
ומנין לאלה לחודא אבל הכא שכבר פסק לאילתיה
דאין אלה אלא בשבועה א״כ תיקשי ליה דידיה אדידי׳
וע״נ דחו גירסא וו ותכ״ז תמהני עוד למרן ה״ת שם
גפ"ב מה״ש אמ״ש הר״ס וכן אלה וארור ה״ה שבועה
נו׳ כתב מרו ברייתית שס דהיינו דאלה היא
כניייתא הראשונה וארור השניה ולמ״ש ברייתא

ג־'.

להלכות דיינים סימן זך
הא' ליתא מדין זה כלל ואס נאמר דמרן גרים
כגירשא הישנה זה יותר תימה אחר דרש״י וחוש׳ זי ל
ורש״ל המאירים לנו בש״ס דחו גירשה זו וצ״ב זאמת
דצ"ב מה שפסקו הר״ש וטש״ע דאלה לחודא הוי שגו׳
כנר׳ דס״ל דקללה הוי נכלל שנועה אלא דבמעט
התבוננות אדרבא מזה יש לדון כה"ש דלא ס״ל כשי׳
רש״י וסיעתו דכל לשון?,ללה הוי שנוע׳אלא הם ס״ל
דדוקא האי לישנא דחלה הוי שבועה דהרי כתבו וז״ל
וכן חלה וארור ה״ה שבועה כיצד שאמי אהא באלה
או בארור לה׳תי שיאכל ככר פ׳ וכדבריו כתבו הטור
והש״עשס ומזה נר׳ דדוקא ללשון אלה הוי שכו׳ולא
שאר קללות וס״ל דדבי זהילא שמעינן ליה מדכתיב
ושמעה קול אלה לאותה אלה ■הוי נשנוע׳עמה כנלמד
מסוטה דהרי שס בסוטה לא היה אומרה כהן גאלה תהא
מס שכב איש אותך אלא דוקא בשבועה עמה כמ״ש
בש״ס אלא ענין זה הוא מימרת ר״א שם למדברי קבלה
שמעינן להתענין צדקיהו דכתיב נמ״א אלה וגת״א
אשר השביעו נאלהיס ושמעינן מזה דאע״ס שקלל׳ לא
חשיב שנועה מ״מ בלשון אלה דוקא הוי שבוע׳כדיליף
מצדקיהו כנז׳וע״ז הוצרך ר"א להשמיענו ע״ז דנלאו
הכי הו״א דלא חשיב שנוע׳וכמש"ל ומיהו ה״ד ;1,
זה דלשון זה הוי כנוי לשבועה גלשון חורה כמו ח ר
וע"ז הניא הש״ס סיעתא לר״א מהברייתא דאמרינן
דארור בו שנועה לתימר דלאו דיקא שנועה או איסר
האמורים בתורה אלה גס אלה בכגל הכנוייס לשבועת
כנראה מהכתובים וה״ד בלשון הזה כאמור ועפי״ז אזלי
דברי הר"מונוש״ע כראי מונק דפסקו דאלה ואחר
הוא שבוע׳ וביארו דה״ד שיאמר יהיה כאלה או בארור
דבלא״ה לא הוי שבועה ואס.איתא דכל מין קלל חשיב
שבועה כגון יכך ה׳ וכיוצחילמ״ל למכתב דדוק׳נהאי
לישנא הוא דנעי שבועה

7

ואחר

החיפוש חזי הויח לרב נהורא׳י .המאור
הגדול עט״ר ת״ור רני אב׳א רחמנ״א נר״ו
נחי"ד ה"ג הנ"מ דס"ג ככל האמור דמדכתבו הר״מ
והטש"ע ז״ל גני אלה שהיא שנועה נקטו בלשונם כגון
שאמר יהיה באלה ש"תדס״ל דאין שאר מיני קללות
חשיבי שבועה .וככל מיןקללה נעי׳שגועה אלא שנחקש׳
שם מלחנן זוהי אלה הכתובה בתורה ומתבאר דיכהו
אלהיס קרי ליה אלה והוי שנועה וישב שם דר״א לא
קאמר אלא דלשון אלה הוי לשון שבועה ואה״ן דאין
בזה תכחיש דכל קללה לא יהיה לה שם אלה יע'ימד>
ואחרי נע״ר קדש אכתי לקע״ד נשאר רושם קושייתו
מעיקר מחני׳ לשיטת הרמנ״ס וסיעתו דהרי תכן יכהו
כו׳זוהי אלה הכתובה בחורה וחייב בה משוס שבועה
ומינה דכלמין קלל׳חשינה שבוע׳ומה יושיענו שר״א
לא אמר דכל מין קללה חשיב שבועה  kואולם לפת״ש
הא ל"? דמעיקר טרני׳ל״ק לסי סי׳הרמנ״ס והטש״ע
דס"ל דמיירי גבי קללה אלא דאפי"ה הוה ק"ל מר״א
למשמע דר״א ס״ל לכל קללה הוי לשון שבועה ואלת
דקאתר היינו קללה ובזה נפרש במתני' דקרי ליכהו
אלהיס אלה לחשבינהו שבועה וע״ז שפיר משני עט״ר
מור״א על ראשי נר״ו דר״א לא איירי גני מחני' אלא
מילת׳נאנפיה נפשיה קא׳לןוכמש״ל ומפרש׳ח העבו׳ר
נחה שקטה תמיהת מהר״ש חייון ז״ל בביאורו לטח״ת
סי׳ו״ך על הר״ת וטשי׳ע דלא פסקו דקללה חשיב שבו׳
גבי ה״ש העדות יע״ש
האמור ה׳ן די נא־ ר דהר"ח וטש״ע ס״ל
סברא אחרת 3עיקר סוגייןוכמלובר אלא
*
דרואה אני דאכתי לעת הר״מ ורבו הריבים והו־ וטור

יל"חי

חקרי
דבר השפיטה
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an
 3 wiri׳־®ין י כר״ן זאת אודיע דיען קצת
עבינים באו לידי אחר שנא נספר עד
גמירא דיוגרמ״א שנשתטו ממקומם ולכן אעלה אותם
כאוכל אחד לסי׳ השייך לי

סי&ן קנא

כזה שייך להלכות דיינים סימן ז׳'ך>
מיין דאסור לקלל לדיין והתקללו עוכר
□2F
נלאו שנאמר ז)היס לא תקלל נו׳ וק״ל
&מדנרי רגינו הטור והש״ע מונח דלאו זה נוהג
בזמנינו וזה אינו דבב״ק דפ״ד אמרינן >1היס בעינן
זלינא לאין קרוי )1היס 11א סמוכים ונעוה״ר כטלה
מזמן האמוראים וכ״נ הר״מ במז״ל ה״ד מה׳ סנהדרין
ועי״ש בפייה וכ״כ הטור סי׳א׳ וז״ל ודזקא כזמן שיש
סמיכה אגל האידנא דליכא סמיכ׳כל הדיינים נטליס
מן התורה כדכתיב לפניהם לפני א לה ים הכתובים
בפרשה דהיינו סמוכים ודרשי׳ לפניהם ולא לפני
הדיוטות ואנו הדיוטות אנו ע״ש ודוחק לו׳ דקאי
הטור בשי׳ הימניים ז״ל דאס יסכימו נל חכמי ישר)1
לתקן עניןהסמיכה הישות נידם וא״נ הרי יתקדנוהג
דין זה גס בזמנינו ואינו מספיק דא״כ היה לו להניא
בחיבורו כל חייבי מלקיח לפי דרך זה ושוב נדפס ס׳
אורים ותומיס וראיתי להרב ז״ל שעמד על זה ע״ש
וא״כ משה להחינוך בס׳ משפטים לאוין ע״ו שכתב
שנוהג לאו זה ככל מקום ובכל זמן ווה אינו ומה גס
שכלאו זה גופיה הביא דין מגדף ותברך אח הטס
שדינו בפקילה וכתב שעכשיו בחייל שאין לנו סמוכים
מחרימין אוחו יע״ש דא״כ היה לו לבאר לעי׳נקללת
דיין דעכשיו דליכא סמוכים אינו נוהג וגס"יש לדקד׳
בדבריו אלו שכתב ועכשיו בחייל דליכא סמוכים כו׳
כאלו יש עכשיו סמוכים בא״י מה שאינו וכמו כן ק״ל
נחשו׳ הריב״ש סי׳ ע״ט וסי׳ פ׳ שכתב באחד נזמנו
שקלל את הדיין שעבר נלאו דאלהיס לא תקלל יע״ס
והרי כבר בטלה הסמיכה ואינו קרוי אלהיס דאנן
הדיוטות ויותי קשה תזה בחשו׳ מהראנ״ח ז״ל ח״א
סי׳ קי׳יב שיצא לידון נדבר חדש שתמונה הקהל דינו
בדין הדיין בלאו זה דאלהיס לא תקלל יע״ש וצי׳ ע

סימןקנ״ב
שייר לה׳ עלות סי׳ ל״י ס״ו טבח שיצאת נבילה
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או טריפה מתח״י כו׳)

נטיתי•

ידי להשיב מפני היד שנשתלחה להרב
בעל ידיו של משה הנ״מ ד״ה דרמי
ומקשה למ״ש בססי־י חק״ל חי״ד דרל״ד ורל״ז וכתב
שיצאתי לדון נדבר חיש והוליד שכל שעבר עבירה
ממפת חיתוד מתון פס־ל לכל דבר שיש לחוש לח״מ
ע״ש והטיב וראה זה דבר חדש שהרי אמרו החשוד
על השביעית כו' והרי הבל הוא ח״מ 11א ודאי דאין
לנו אלא מה שחילק הרא"ס נין טבח שיש כו ה״ת לאין
נוי ח"תומה שנסתייע טס מהשו׳ הימניים הרואה נת׳
הרמנ״ס יראה לתטעס חילול השם תטי בה ע״ש גס
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אממונא חשיד אשנועתא דהוי כחשוד לאותו דנךכיון׳
דמשוס הנאת ממון הוא דעניד אף הוא ישבע לסקר
ע״ש התם שאני דהחשדה עצמה היא המתין נעשה
השבועה נמי שייכא לחשדה .שהוא הממון והוי אותו
דבר אנל בחשוד לד׳יא אפילו נח״מ לא ה&דינן ליה
בד״א דלא שייך במאי דהוא חשוד ואדרבא תדנקיבו
הרשנ״א הטעם משוס דחשיד לדי׳א השוד לכל אוהו
דבר נראה דוקא משום דהוי לכל אוחו דיר וכיין מת׳
הרב ניח דוד חי״ד סימן א׳ ע"שאח״ד
דנריו צודקים שהרי לא כתבתי לחלק גכך
ן^יי
כי אס ליישב תשו׳ הרא״ש שבסג השוחט
י
על שהעיד עדות שקר ובן הימניים ססל לשוחט על
שגנב וחילל אח השם וכן הכרס שלמה כסל השוחט
על שעבר את השביעה ובן הישליא ח״א הי׳ ת״ל וכל
זה הוא הפך מאי דקי״ל החשוד לדבר אחד אינו חשוד
לדבר אחר וליישב דנריהס הוכרחתי לחלק כן ואיך
שייך לומר יצאתי לדון נדבר חיש כאילו כתבתי זה
בלי‘הכרח ודמי פומיה דמי כאילו לא ידע שזה דרך
הלימוד של רבותינו הקדושים ועל הכל דלדעתו היה
לו לישב חשו׳ הרא״ט שפסל לשחיטה משוס שהעיד
שקר והרי חשוד לדבר אחד דמינה הוכרחתי לחלק בכך
וגם לא חש ליישב חשו׳ הכרס שלמה חי״ד שמבואר
להדיא כן גשי׳ כ״ג ומה גה ששוב אחר ח״ש נהק״ל
דרלי׳ד ורל״ז לחלק בכךזיכני ה׳ וראיתי הדני בבירור
בחשו׳ נאמן שמואל סי׳ ל״ד שהאריך להוכיח דגנב
וגזלן פסוליןלשחיטה אי שייך חשש דח׳ימ דתשיב חשו׳
לאותו דבר כיון שנחשד באיסור דח״מ והביא ראיס
מתשו׳ הרשנ״א סי׳ח״ל כאשר הבאתי וגס הניא ראיה
מתשו׳ הרמנ״ן שהניא הב״י סי' קי״ט ומי ישמע
לו להקל באיסור •נגד כני גדולי האחרונים לו
אף אס הראיה מתשו׳ הישנ״א וחשו׳ הימניים ז״ל
ל״ת כ״ש סגס חשו׳ הרמב׳יס ותשו׳ הישנייא הם
ראיה גמו׳ לזה נמו שאבאר נשמור וגס מתשו׳הרא״שו
שהבאתי שם הוא ראיה גמו׳ לחילוק זה וחשו׳ נאמן
שמואל הלזו כבר הנאתי אותה שס נהק״ל סי׳ קס״ג
ועיקר קו׳ לחילוק זה מדחנן החשוד על השביעית כו׳
והרי הכל ח״מ הוא ש״מ דאין לחלק נזה ואהמהא איך
חשד אותי שנעלם ממני דין זה והרי הנאתי בדברי
מם נסי' זה פעמים שלש דחשוד לדבר א׳ אינו חשול
לדבר אחד ואיך לא .ניגשתי לכתוב הפך זה אך ליישב
זה שתי חשו׳ ביבר האחד שכנר הנאתי דברי הריין
בחי׳ לסנהדרין לדנ״ה שהקשה כייש״ש בחשו׳הטבה עד
שילך למקום שאין מכירין אוחו והיי אחרו בבכורות
3פ׳ עד כמה שכל החשודים יש להם תקנה בקבלת
־ דברי חביות לפני ב״ד בין חשוד לעצמו נין לחשוד
לאחריה והי׳ לזה כשם הראנ״ד שהמעשה זה היה
שהאני  1לטריפה במזיד ולפיכך חזיתו קשה אבל החס
כל איחס החשודים אינן מזידין אלא שאינן בהירים
להיות חדקדקין נדברים ואינן מזידין & א פושעים
במלאכתם והר״ן רמי על תירוצו דאינו מחוור •שהרי
שנינו טס החשוד למכור תרומה .לשם חולין ואין מזיל
גדול מיה והביא תירוץ לזה מהי־מב״ן דממונה לרבים
שאני ע״ש ועיקר קושיית הר״ן להיאב״ד רואה אני
דל׳יק דאה״ן כיון דמוכר תרומה לשת חולין להוי
מזיד גמור ודאי דנעי השובה חמורה ולא סגי
ויש ראיה
4
ליה בקבלת דברי הביות
לזה מעיקר הסוגיא שם שהביאו ההוא טנחא דהוה
משיד לזבוני חרבא דאטמא נמר דכנחא דקניס רבא
אפילו לזבוני אתגוזי ואוקתוה לאחי כי״ש והא ודאי
באך עונלא לריימ כעי מטונה חמורה דאף להראב״עי
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 fillהמגה סתם כתיב אכלמיליקאי ולהכי מחייג מלקוא
צאילו נכתב הנן גרושה וגלות וכאילו כתיר .לא תענה שקר
כממון ולנן גרושה וגלות שאו לא היה יאכתב כממון ניתן
לאזהרת כאשר /מס ולכן היה ראוי ללקות עציו וה*נ השתא
כוי ודבריהם צריכים כייצור
נכוזנתס יס״ל דלית חשוב כאילו נפרטו כל הסוני'
והנ"ל
דהיינו מיתה וממון ומלקות ולבן גרושה וגלות
שהרי זה כלית כל מלאכה דאע״ג שכלל טיל מלאכות לא הוי
לאוכנ:ללות כיון דכו-יס מלאכה מיקרי ה״נ כליית הזהיר
להעיד שקר ו־־עתס רלא חשיב ל׳ש למכיר כי אס היכא דלא
השיני בגכרטו להייא נכחו' דננהי־טו כי היכי דלאיזשיילאו
שככללותוע״ש ה” ט דשי כאילו כתיב הלאו לכל ענין וענין
ה:ל,ל מ עיין נזה שורש תשיעי כדברי הימנים והרמנ״ן
ומינה שגס כעני ין ליש להגיר היצדהוי כאילו הזהיר על
ענין מיתה להוד וענין מלקות לחוד ואררכא ס״ל דכי כלל
בהיגלקינס נטניןסיתהאם התרו נו חלקות מיכליל להן
יהד ולש ולהכי מסיע מלקו‘ כאילו נכתכ לנן נחשה כי ליש<י
קו' נ' וקי לריי גמי כוי ומיש וכאילו כתיב לית שקי נממון

 jfי ׳ז
וראיתי _\י־
להתו' כמצהררין דלה בדיה הכהו שהקירהיבי לקי 9׳^)
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ראשונה לסוגייא דביק
הק' לתירוץ זה דא״ב לאוי דשנת לילקי כיון דפרס
ושוב
מלאכת בנו ועברו ונהמתז בהדי מלאכת עצתו
וכן רכליל נחי מלאכה דאישי ותיידמלאכח דאיסי ומחמר
ביון שאין כמשמע הלאו דלית דקאי נמי כהני מהפעמים
שכתבו א״כ לא חשיב כאילו נפרטו העניינים דקאי אלאן
לכל עגין ועגין כנ״ל בביאור דבריהם ועיין מ״ש הרב חידוש*
הלנות נזה ום’מ שאר ראשונים ונס ר׳י מכללם לא עשו עיקר
שיעה ;ו אלא כתי ,ראשון ואת זה ק״ל דכיון דרבי קרא נלא
תענה דלקי אף דהוי לאו שניתן למנ״ר לגמו' מינה בכל דוכתי
דלקי נלאו שלמנ״ד וכה״ג הק' התו' בסנהדרין יס״ג נד״ת
הפיס דניע״א שם אתרינן דלקי אבן סורר ומורה אע״ג
צאזהרתיה הלא תאכלו על הדס דהוי לאו שבכללות ולאו ש״ל
הנ״ד והו״ל לומר בכל דוכתי דלק* לכל הכחל הינא דאינו יכול
לבא ליד• מיתה ע*ש
להרב ינין שיוועה רע״ג דפי' רניי היזוס ,מה
וראיתי
שאינו גיל ויש להשיב לכל דנריו ומל הכל נס״ס
הרב דקל התו' מתורצת ע״פי חיש כפוגיין ישנת ישאני עלן
דגלי קרא וה*נ שאגי ן' ס!רר דגלי קרא אי ן לו שחר וחש לנו
למתו׳ להניח בתימה נינר ברור כזה ומה גם שהם תייכן גני
עד אכן כונת התו' לל נדור יק״ל ראע״ג להנא גלי קרא
גיגמור מיניה ננגיןאב כל יליכא לחיפרן שגס נל״ש למלל
לילק* אלא שכנר ביארנו שיש מ לסוגים חי נלאו שיש נ
מלדגריר והתרו בו מלקות ילא לחי וחד נלאו שנכלל בו
דבר שיש בו מלי ודבר שאין ט חלד דלא לקי לדבי הנכלל
שאין בו מלי וכי נעז לומר דליגמור מכן סורר דלילקי
נלאו שניתן למלי •ש צד לומר ידוקא כלאו הנכלל דיון
מינה ומינה דנן סוררנמי לאו הנכלל הוא אבל נסוג ילאז
שיש בו חלד והתרו בו מלקות יליכא גילוי מניל דלילקי ויש
4ד נמי כיון ישני סוגים אלו שקולים הס יטעם אחי להם לקי
לכל הפחות היכא יאיצו יכול
בלהג ביון דגלי נסוג אחד
לבא לידי ממה דהיינו נלאו הנכלל וגווני אע״ג שאין טעם
לזה י אי יי ואידי שמין הס
ואי קשה הוא מ׳ש לעיל דאחאי לא הק' נכי עד״ו דנינמו'
מיניה וש׳ר יהא נח• ליק דחעיז לא מצי למילף
דמה לעל^שק קנס או שאין צריכין התראהביפוי׳נמנן'
ד" -גב• לא! ש״ב מעשה ע״ש «ע״כ לא ק״ל לא מכן סורר
י׳*ף אי איכא למימי' אעש' דאתי נהצל השוה שנהם
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אפן יוסיף דהוי לאו שלמלד ומיניה נפקא ליה
אזהרה לחכה אביו וניל שקושיית התוס' הלזו היינו לשיטת
ר״י לעיקר לאילו לתי' שני ל״ק דהיג כיון ילא יושיף משמע
אכ ואחר מי נלא תענה ואף לשיטת ר״יניאה דליק כי אם
לשיטת התות'שם כליה הא בננו שהעלו י«“\קו את• לגלויי
יפן יוסיף איירי גס בנן
ראיתי בשיטת המאיר* כ** שהניא בשסתלחידי הרי
אכן
פרץ לכן יוסיף לא איירי בנן דאינו נעשה שליח להכותו
ואזהרת מכה אניו אתי מהן קין ואע״ג דקייל אין מזהירין
מן היין הצא שהעונש מפורש מזתירין וכינריו נראה דעת
ר.י’« נסצין המצות לאוין שייט עיש וגפ״זליק קויהתוספו,
וגם חצר אחרניל ליישב קו' התזתי הלזו שהרי נכתונו' יל'כ
♦ליףר״י דכלראיכא ממון ומלקות לוקה ואינו משלם וכי הק'
מחונל נחנירו יחשל□ ואינו לוקה פריק ר״י לנפי' רנתזת
תורה לתשלומין חובל יכתיב ידביר לחייל והשתא מראצטרי'
ריבוי זה ש״ס לשייך חלקות כחובל כמקום שאין תשלוחין
כגון הכהו הכאה שאין כה ש1״פ ואי לא לקי דהוי ליש למכיר
למיל ריבוי זה רכל שאינו לוקה נוראי דמשצסהריגליהכא
דלילקי ואי משוס שקי נינמור מינים יכל ליש לחכ״ד לוקין
וכמו שהקיהתזס' שהבאתי
נלא״ה קתה דניגמור מב ן סורר
לעיל ואדרבה שבזה יש מקום לישב קויקתוש' רהתס ראם כן
הוי עלז וחובל בחכירו ובן סורר ג‘ כתובים הבאים כאחת
ואין מלמדי} ואף אי איבא לחיפר' ילא אתי חי סחנריה
עכ״פ נחה הצי הוה אתי חד מיגייהו והוי שני כתובים ויש
מרבותינו סוברים שגס כמה הצד אי כתיב סד יתיר השיבי
כשני כתובים והארכת• על זה במקום אחר
ויש להשיב נכלל זה דנלאו מכלל עם לאו שיש נו מנ#ד לא
לקי שהרי בסנהדרין דס״ו העלו רקללת ריין נין ליי*
ולר"עמאלהיס לא תקלל נפיק ובשלמא לר’י יאוק• קרא
בדיין ונמר קודש מחול מק״ו לק• שפיר הדיין נם למאי דקי״ל
ל?) למכיר אין לוקין אן לריע דאוקי קרא בדיין וברכת השם
וכרבת השם יש ט חנידהיכי לק• הדיין ויוילו הריס בפי כין
מהי סנהדרין והסמיג והחינוך כתט בפשיטות דלקי במקלל
דיין וגס לשאר המפרשים שלא גילו דעתם ילקי במקלל הדיי!
היה מקום להק׳ מהמכילתא שהניאה הר״ח כסימן שי״ן
ונשיא בעמן לא תאור אחי ליין ואחר נשיא כמשמע ומה
תיל אלהים לא מקלל לחיייעין בפני עצמו ועיזבפיע מכאן
אמרו •ש סינר דבר אחי וחיי׳עליומשוסר' דברים משום
לית חיש ומשוס האב ומשוס דיין ומשוס נשיא ע״כ הרי נר•
דס״ל דלקי הדיין אן לזה «'ל דהן ברייתא סיל שו"ידדריש
אלה ים לית לדיין וגמר קודש החול בקיו
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דאבתי קשה להרמנין שם בסיסן שייח שהשיג
אלא
הרחבים שני דנן נשיא ס״ייסשוס די שמות
דיל ן אינו לוקה אלא סשום נשיא וריין והדבר קשה דקייל הל‘
כר״ע מחני רו וכ״ש כאן דר' אליעזר ן* יעק' קאי כוומיין
ולר ע &היס ל״ת נשם ודיין כתייוא״ב היכילקי הדיין ודוחק
לומר שהרמנ״ן פוסק כדיי
לישב לזה <־.וא יכיקדנשיא היה גיול הסנהדרין
והגיל
כחית הריס בסימן שיין ע״ש וככר' מהן מכילת•
ובלאו זה בי קלל זה הנשיא לקי עליה שפיר וכי הדר רב•
לדין נלמיי דאלהיס לית אס רינה לכל דיין כיש לגדול
שבדיינים ולמאי איתינ• אי לא לק* עליה הרי נלאו הב•
איתיה נלאו יגשיא ולקי ולמנ״ת איתור אחר בלי חייו' ואף
א״ת דאהי נ דכי רני קרא היינו חתום שאר הדינים דגיול
איתיה נלאו לנשיא ולק• עליה מה שאין כן נכל ליין דהוי ליש

ילשים

למניר
אנת•
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א׳ח סי׳ עד •

לה׳ ירט ”0

יש להכריח מצר אהרשהוי מקלל חנירו ישנו כלאו
#בת•
ושם
כמיש ננ*מ דמים •שבועות דליוותסויה
סנואר דלקי עליה א״כ תיקשי למאי הלכמא רבי קרא שלא
לקלל מין •נשיא יבש!מא נשיא אצטרין לחייב ב׳ חי חשס
קנירווחד משום נשיח אבל נייין כתן ילא לקי אס כן להאי
רצייה כי ע'כ ע’כ ילמלקות רבייה והמכילתא מסייע לזא
▼מסתם בר״ע סוקסמן לה יקייל כוותיה ואפיה מחייימלקן'

י״ר

,

משום מי1
א״ג י*ל דכיון יבחקלל חניה נשם אעיג ימוינא לא לקי
דהוי לאו שאין נו מעשה קי״ל דלקי דרנייה קרא ליראת
אתה' והפלהה' את חמתך שיח ינסקלל נשם לקי א*כ מכיש
במקלל דיין בשם דלקי שהרי עיככילקי כמקלל י״ן מהן
ריבוי הוי יגלא״ה תיפוק ליה דהוי לאו שאין נו העשה ואם
כן שיח שכל מקלל נשם איתרבי מהאי קיא וכי נקכו שם
בתמורה דיד ומקלל חנירו לרינותא נקעו דאפילו מקלל
חנירו מרע סכולהו לקי וכיש בריין •נשיא
ושוב ראיתי להל חיה נשנהירין לישי! שעמד על וה רהיני
לקי במקלל דיין ותיידדיין לא אצעריןרימי דבסה
הצד משיא וחרש אתי זבי אצטרין היינו באם אינו עני;
 לדיין תנהו ענין לאב זאם בן הלאו באב כתיבואיהג מאבא צקי ינלאיה הר ליש למצ״׳י אבל בליין לקי מחה הצי »
ואסר* המחיל' אין והמספיק דעיקר פי' אינו כת יש נסי'
לשבועות ועוד דאבתי היכי לקי במקלל דיין נ' ונשיא נימשוס
חביח ודיין ונשיא ואין עא^אלא בי לאוין חרש ונשיא תיגח
אם היה דיין גמד ילילקי ממה הצד דנמר מנשיא וחרש אצל
כיון דלקי במי שהם המלמד היכי לקי תו הלמי והרי אפיי
ל עניינים שנפרעו כלאו אחר שלאו אחי כלל שני עניינייעון
נא ומבושי .אתנן ענה ומחיר כלב ןג וחרצן קייל ילק• בגא
ולקי כחנות! ואפיה א• אכל נא ומבושל תרוייהז לא לקי אלא
חרא כיון ש.א עבר &א בלאו איכמ״ש בחולין מן*ב גג• אנר מן
החי ונשר מן הסי וכן העלו הריט והרחב ין בת־המצות בשורש
העשיע• עיש באורן וכיש נבא) ילא כתיב לה־יא אלא תמרי'
להנעה האד ובית יהבא לא משפחת לה דלילקי כדיי! גמר
דעכיפטנר בלא תקלל חרש ומון דלקי עחנירוהי־-יילקה
#ריין אי מהא י*ל דנחנירו גריי לא אתי דיין נ• אס בצרו>1
בשיא ואסכןלקי חד מלא תקלל חרש דהיינו חנירווחד כייין
מלא! תשיא בסיוע הלאו יחרש רחצי מלמד לאו כלום הוא
׳ ואף אית דאין סברא דלילקי כה? מה בכן ניחא דמהיט לא
בסרינן נסה הצד ךלאיסור נלא״ה באיסור מלקות קאי וליבוי
חלקות חדש אין בירינו רב‘ מלקיות נלאו אחר ליכא
ובר מן יין קשהשהר• שם נמוגייא מתבאר ידיין ונשיא
שקולים וה אתה מחייב על הוראאו ווה על המראתו
וכד נטו לאתויי נאם אינו עניי ,אמרו אס כן לכתוב אלהיס
וחרש או שיא וחרש אלהיס למיל אם אינו ענין ס' ש׳מ ילא
«ץל במין ונשיא מי משניהם לחרו כאם אינו טניןדאפשר
באו משיא או לאו ידיין ואס כן היב• לקי בדיין דילסא לאו
דריין לגופיה ולאו רנשיא נאם אינו עניין ולא לקי בדיין דכוי
ליש לחנ״ד וידוע דס&פק אינו לוקהזהבאאסאי לקי ניע?

5

נראה נכון כסיש לעיל
אן את זה קש׳ לשיטת כריס נפכיו דה״שנהררין ילא תקלל
חרש ל״י חרש אלא אפיי חרש ואור,רה מקלל אב נסלל
חיש ואביו בכלל ישראל וכיון דבאביו יש נו מביר היכי
לקי נחכירו דהוי לישלמניי ואין ביה הכרח רלסלקו־רכייה
כישוב ראשון דלעיל דרילמא לאישור איתרני לבר אמת דלשיט'
שניה דר״י שכתבתי למיל רכל ימשמע הלאו לשניהם לקי
ליקדהכאיותר משתמע אחנירו מאב ואי קיהוא לשיטת ריי
לעיקר ןצ ל מיש לעיל רפאני ה:א ררנייהקרא להדיאנמיש

תעית

רא

בתמורה דיד ושיר להלחיח נפי ה מה מכרים אישב ק

.

ויש^הכרר

«?«■.־ בכינויים ילינא מיתה
ובן בנר:ת הי בכינויים מי לק•
מהיטשי"להא א״הרני מקלל וונייונ-יגוייסהג• נהי לקי
איר איאיתרני היינו דלק• כלאו הנכצלנגקחנירו ודיי! יבהיי
לא שיין בהו מיתה בלל אבל באב ובכס ראם קלל נשם יש
כו מנ’י לא לקי ויברי הר ־מ נזה התוהים רנה‘ יזגהדרין כ*
דנן נשיא שקלל אביו ה •ב השוטר' ש־מתוייל ילא לקי משום
אב נס כהי עין גבי מגרף כתב דמנדף לכינויי הרי אלו
נאזהריוייל דלא לקי ומוכרי החינין סיחן ע? ש:תב יגן
נשיא שקלל אביו לקי משבע יכל מקלל דשיין ביה מלקות
לקיוכ״ג מדברי הרין נחיחשיולסנהירין לדגיו ימנריבכינוי
לקי וב כ הרב הס )ירי שם בשיטת כ‘• ובן העלה סרב בני
שמואל נחיה סימן .כיו
להרי יינא לחיי לאוין י ’« שחולק לוה וכתב דאי
וראיתי
לקי בקללת חנית היינו ־לא הו• ל׳ש ל !ביר מה
שאין כן כהני ואחהמ״ר אין דבריו ניאין שהרי מקלל חנ*רו
נמי הוי ליש למכיר שהרי אביו מקלל ובר מן דין רכל דרבייה
ר.רא מקלל לקי אע?יהוי לאו שאי; נו מעשה אף
נשוב אחד יש בן פיטור אחר דהוי ליש לחציי אפ״ה לקי
למיל פיגור מצראחוומ׳ל עיטור השניצ“״םוהיי עריו
קיילנהו דלקי כמקום ישייך חלקות אקיג יהוי לאו שאיןבו
מעשת כמיש בריש מטת והוי ליש למניר כמיש התות' בדיד
והיינו משום דרבי קרא וכן ין סורר ומורה לקי ואזהרתיה
מלא תאכלו על הרס רתוירלאו שבכללות וליש למגיד משום
לרבייה קרא וה״נ דכוותיויש ליחות תאני הנייעיב רביינהו
<שא״כ הכא שי״ל דלא רני כי אס בסוג ילאו שאין גו מעשם
אלא יליטת הרינו ימקלל חנייו ואב •חד לאו נפקי הר• רני
גם לשני סונים
להלחיס שתמה להריח דנן נשיא שקלל אביו לקי
!ראיתי
ל והר• חצירו ואביו מחר לאו נפקי והיפי לקי
ב‘ נלאו והימנין בהשגותיו סימן שייח בתמה להמנילתא
ויצרי הריח אלו דמהו החיוב הזה שמנה ד' דברים והלא
כמקלל אביו אין ממלקות ואולי הברייתא ס׳ל רילקי בימיו
בו מלקויואעיג דהוי ליש לפניי עיש וקשה דמאי קילוהרי
משכחת לה במקלל אב בכינויים שאין נו מניד ושוב ראיתי
שכנר תמה על זה הרב דעא רחיי לאויןרייח בדברי הרב
אלו •
הישוב יחי הוית רהא ליק שי״ל דהרמנין סבירא
ואחר
ליה כהראביישל בהשגות כפכיו מהי סנהדרין
גני מקלל חנירו דאינו לוקה אלא נשם המיוחד אכל לא
בכינויים ולדבריו כי אתרני מלקות גני מקלל חנירוכרכתיב
ליראת את השם היינו נשם המיוחד לבי ואס כן מקלל אב
בכינויי מלקות ליכאואע /דהר'מחולק נ״ה וסיל דלקי גס
בכינוי הלא הרב עיקר תמיהתו על המכילתא והיינו למאי
דפשיט ליה רבבינוייס ליכא מלקות ושיר שנס הרמנין נמנין
המצות סימן שיין רעתו בן שאחר שביאר הלאו ימקלל חנירו
סייס חיל זכל מה שאפרנו בתנאי שיקלל בשם ט' הנה
מתבאר שמי שקלל מכירו בשם עובר בלאו ט'הנה נראה
דסילדנעען שם הפן מלש במלות ומיס ק׳על הרימבקו'
הלחיח לחה שהבין המינון כינויו דלקי ד׳

י'

06

!j-jp

צישב דכיזן דבמקלל הביר! גלי קרא דלקי ובמקלל

אב העונש מפורש נכתוב ומקלל אביו ואמי מות
יומת נמלהלאו הוה כלל שגי דברים דהיינו חצית ואצוכ* ן
שחלק הכתוב ע1נש לבל ולסר ואחר חייב טל בל אחי ואחי
יח!וקה לפיתה נסי שמה חלוקה במ׳ש כסנהדויןדסית ואף
«•?
א
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אה סי׳ עד •
ע /דרי• חולק כבר פתנו רנגי האתרוג׳ ,יהרבפוסקצוה
גריל ונס כמבין המצות לאוין ט' ב‘ ואל תחשוב שלאו וה לאו

1

שבכללות שכבר חלק אןת נ/כחן המוגש ואמר או *לסוגי
ובמקום אחר כתבת• ניעת! דסלוקה ומיתה ישתה חלוקה
כ״ע מוח בה הם בשורש טי כתב הרב ולאו שכלל שג* דברים
וביאר! בתלמוד שחייב על בל אחו ואחו ייענו בהכרח שהם
בי מצות ע״ש שהארין ואם כןהינכיון שבעונש ניאו נו
הכתוב בחניון ולקי חע״ג יהוי ליש להביו דאינו לוקה ש״ם
דני מצות הם לחלק על בל אחד ואחי ואם כן במקלל אנין
נבינוייס שפיר לוקה ב*
ליק גת• מ״ש הלחיח שס דאמאי סבי להו ני מצוות
ובהבי
מקלל אב ומקלל חביר כי ן שאין כאן אלא לאו
אחר .או את וה יש לבמבם יאס אהני הריבוי ראיתיה
בתמורה י־י דלקי במקלל חביון ובמקלל אב וברכת השם
בכינויים ןכן במקלל ויין אעיב דמלהו איתנה! נסוג יל״ש
ע/
למביי דהיינו נלאו הנכלל יכר שישבו מיתה נ״ד
לסרינא לא לקי אם כן מקלל אב כשם וברכת השם נשם
שחייב מניד אם לא התר! נו מיתה אלא חלקות לנד לילק•
אעיג דהוי ל״ש למנ״ד דאידי ואידי ל״ש לחב״ד וכיוןדאיחרני
איתרני וכרת בסוג ל״ש למציי שיש נו סביל והתרו נו מלקוין
אלים טפי ואיןמברא לאוספי הריבוי בם לנה /דתפסיסועם
דלריע נלאו
תפסת אם כן ת״קש• מציל לר״י בשבת יקנ״ד
הנכלל שיש נו מנ״ד צמי לא לקי והרי י*ע לא אחרה בי אס
בהתרו בו מלקות אלא ודאי לשבי סוגים אלו יל״ש למנ״ד
שוקהסוחימשגדולהוא נעיצי לומר דאה״ג שגם נכה/
לקי נמה לא נשמע בשום אפר וצריו ישוב זממה שביארנו
ל״קלש הרב ח״ה בסנהדרין למל? בינרי הוא״ס זיפרשת
משפעים בפי להי ,לא תקלל שבישם </״ל ודע שהיו' המין ה/ה
מן האוהדות על ביוב' דברים אינו סחוייב שיהיה ממין לאו
שבכללות בשביל שהכתוב נבר ביאר העונש בכל טנין זענין
ןייעגו בהכרח שכל ענין תהס ממהר מסבו נל׳ת מיותהה ע״ז
!לא הכנתי דנריו דהיכן ביאר העונש של מקלל הליין יהא
לא אתי דלוקה אלא סאלהיס ל״ת שי«.א ליו שבכללות יאתי
נחי לברכת השם כו’ע״ש והם דברי תימא חיא שכבר ביארנו
יכל מקלל נשם רבייה קרא ולקי כמ״ש בתמורה דיר ובלאו
ונר סן
«ןבי תיל דלאלק• דמי לאו שאין בו מעשה
שדברי הראיס הס לישב מאייקי״ל לאענש הבתוימנ״יאא״כ
ה/היר ואי קי״ל בעונש מלקו' יקיל ולא לקי נלאו שבכללות
ביש כלאו שעונשו עונש ענ״ר דאי הוי ל שב אינו נענש
במב״י ואס בן כמביף שבלל בה מכלל ייין אין נהיב ולוה
תיר־ן וכי אחייצןלישב היינו כשאין העונש מפורש אבל בכי
מב*י שהעונש מפורש נכתויאן• באוהיילישב סב• וכה״ב סילק
הר״ח בסי המצות שורש ייד בבי נמהירין מן הרין אבל בקללת
ליין אי לק• או לא לא בכנס הרב בחקירה /וכי ה״בי רתיקשי
ליה ואי משוס שהרים פסק דלקי עכ״פ קשה בן וכר מן דין
הנה לנרי הראיס הס דברי הריס במבין המצות סימן ס'
ומה לו כי יצעק על הראיס ומה נס ללבי יהיבגא כל דיליה
ליק שייל לכל״שב יבילה בו הבתונ ילק• נחי סינייהו לקי נס*
באייל דאי הוי לישב לא הוה לקי בלל והינכיון שנהרב מלי
ביה קראה״נלה• בקללת דיין וכיח בסנהדרין יסיבאמרין
נפשק לא תאגלז על היס דלא לקי דהוי לישב אע /דלר\
בבן סורריילרשאני התסיבנןסויי אינאנסי ל״ש לסב?
וכה״ב לא בסרינן וכה״ב תירין היאיש כשיט' ליי לקוש״״יהתא

1 1

יין

והרב

שם עיש
שם חיי ל/ה לביון לכתיב אלהים ומשמע מיתי
אלה•' קויש ואלהים דיין לא מקרי לאו שבכללות

במיש התוסילעיל בגא ומבושל חב וחרצן ע״ש "

ואין •שובו

מספיק ש/ה מחלוקת קדוסאיננפרטוניבפ' לא הוי ל"של
ועיין בשורש תשיעי רפליגי בה הריס !הרסנ"ןומ״ס להריע
בס ננפרסו הזי לשיב ואס כן אכת♦ קשה לשיטתו ונבר נתנא'
לעיל שיש ראיה לרכרי הי״מ יכשהעונש מטרש דלא חשיב

ל/וכ מסוביין דשבתדקגיר ובאמור
הא קיל במאי יפשיט למ דלקי במקלל נשיא שהרי
ופיה!
ירועדנשיא דכת•' בתורה היינו מלן וב'כ הריע
בסימן שיין ונס •יוט דמורד במלכות חייב מיתה ומכיש
המחרכמאיכהרליש למביייאע /דסוררל״צהתיאהפ״ע
דינו למיתה ואין ילקה
הייתי לומר דדוקא הסורר בציויי המלן חיי'מיתה
וסבור
דנלאיה לא יתנהג המלכות כיון שאין שומעין
אבל בקללה שאינו נוגע לעיקר הצהגת המלוכה אינו חייב
מיתת אבל ראיתי להריס נפיג סל מלכים שגס בוה חייב
מיתה והביא ראיה מעגין שמעי ן' גרא כי ע״כ נראה דאה/
נ/מן הבית שהיה מלן אינו לוקה וכי קי׳ל דלקי היינו נומן
הנשיאים שנהג כן אחר החרנן דאי דיני נפשות בטלו הא
נמי בטל ולהכי לקי א*נ י״ל רכיון ומורי דחייב מיתה אינו
חיוב אלא רשות כמיש הר'מ שם כל בה /אין ספק מיתה
פוטר מלקות א'צ וחיוב מיתה הו* מיצרי קבלה 1ע'כ לק•
וצי
ומיהו קשה שהרמי בפיה מהי ט /פסק דנו־ר ונשבע בשם
עין עכר בלא! דשם אלהיס אחרים לא יווכירן ולקי
זשם באותו פרק כתב דנניא המתנבא נשם ע*ו רמיתחו
נחצקא/הרתיה מלאו /ה ןא״כ היכי לקי הא הוי ליש למכיר
ואין לוקיין עליו וככר ראיתי להלח״ח כפיים מהי סנהדרין
שעמר עין וישב יפשט הכתוב בנודר ונשבע נשם עיו הוא
ןע'כ לרך ומתנבא בשס עיז כיון דטונשו כתיב כתורה בכל
דהוא מ/הירין ולדנריו ציל שהרמי קאי נשיפת ר"• השבית
דלתי* ראשון מניל לחלק בהבי נס ראיתי להרגו' כפייא מהי
ע* /היו שנתב רקושם לקי כן בסוכר חבר ויויש אל המתים
אל אוב זיועזבי שבל אחו מאלו לאו בפני שצמו בסנין
המצות ושלם בכללן נפשוק לא ימצא בן מעביר נבו ובתו
נאשקוסס קסמים מעונן ומנחש וסכש $ושואל אוב וידעוני
ודורש אל המתים והיי בפסוק/ה יש נכלל והב לאדן שיש
נהם מניד דהיינו מעביר בנו ובתו נאש ומכשף ואיכ הויל
אידן ליש למכיר ואין ל ילקי עלייה! ואי ס״ל כשיטת ריי
דלעיל ליק
ראיתי לן נסי המצות שויש ט’ של רכל האיסורים
אבן
שנכללו כפסוק כל אחד ואחד לאו בפני עצמו ה1א
ואין וה ל’שב יביון יכתיב נפסוק אחר לא תנחשו ולא תעזנגן
וכסו שסעונן והנחש יצאו לחלק כו יתחלקו ארוס שלפניהם
!אחריהם ע״ש ומינה י״ל ניב לעני! ליש למניד דביון
ילק* במעונן ומנחש משוס לא תעוננו ה /לקי בשאר יללמר
על הכלל בונו יצא הנה עי פה כל מיש הוא למה שנתבאר
בסוניין ישבת ועירזנין ריין דלאו שנכלל דבר שיש נו מנ״ר
אינן לוקה דהוי •ליש למכיר וכ״נ מדברי הראשוני‘ אכן ניעת
הרמי היאנופא צריכא רנה שהרי מכתב דין וה יליש למביר
דאין לוקין הלל לבאר ביה סוג /ה שנס נלאו הנבלל נו מניר
מי ל״ש לסביר וכיון שלא ביארו שיס יצא סיל הן כלל ואט/
דבסין מהי שבת פי הרב הן סונייא דשנת מלבי שכאן בריב•
מלקות מ״ל לבאר סוג /ה מה נס דביבר* היב שסאין אם
מופת חותר שתלוי נסה שסי' הראשוני ,ברבייו ומזו שיתבאר
ן'/ל אסור להוציא משא טל הבהמה בשנת שנאמר למען ימת
שורן חסוין מל בהמתן אחי שוי ואחר כל נהמה וחית
ואס הוציא על הבהמה בוי אינו לוקה לפי שאיסורו נא מכלל
עשה לפיכן המחסר אחר נהמת! בשנת סטור והלא לאן
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א־ח  ‘<0עד •
ממית כהורה שנאמר לא תעשה בל מלאכה כל שלא יחמש
בה וכיוצא כחרישה מהנא לאן שניתן למניד ואין לוקין
עלי! את'י (כ ,ה״ה נפי' דאישור הוצאת נהמה סשוי נשכת
כעשה והי',והלא לאן מפורש כתורה ותי'שהלאו איט כא
למלאכת הנהמה כל• סיוע האיס אלא למלאלשהאיס ונהמה
שתכין נה ויש נכלל זה החרישה שאף היא נכלל זה אלא
שכיון שלא תעשה כל מלא :ה כוי כולל אף בנהמה מלאכה
שנהרג עליה והיינו החרישה אפי‘ נשאר מלאכות הכתמת
אע׳־פ שארס שותף נהם כגון מחמר איט לוקה לפי שיש נלאו
זה אזהרה למלאכי .שיש כה סנ״ר כוי יע*.ש
ליקרק נדנייו יממיש שהלאו אינו נא למלאלהנהל
ויש
נראה יס״ל דמחמר לא הוי מלאכת נהמה כשיתוף
האדם והזב אחר זה כתב להסן ותו דא״ב ליתיה נלאו זיעת
הרב שישנו נלאו כי עיבניל ייעת היה כחיש הרגל והלא צאו
הפורש נתורה לאו למסמר קאי כי אס לשביתה יק״ל אין כי
דליתיה כיא כאיסור עשה ל/החרין שלא יחמש כוי !טונזו
סאין הלאו לסלאב ,נהסה נלי סיוע הארס וא’כ שניתיליתי'
בלאו זה כ״א מתסר ולפי שק׳ עריין דא״כ לילקי כמסמר לזה
ר,אסר דמון שנכלל סרקה נלאו זה שיש נו מניד יהויל״ש
למניי משיה אינו לוקה ואי ק״למניל שהכתוב לא הזהיר על
השביתה וני כתיב ונהסתן היינו גס נצי סיוע האיס ותו
דניון דסןרש עדיף טפי ממסמר ויש נו חיוב מניד וקרבן
סשאיב נסססר א'כ כי היכי רספקינן שכיתה דליתיה בלאו
היג ניסא בסחמר דלא הזהיר כ״א על החורש לכי זססמראין
גו לאו אכן נראה יפשיט לתו דכי כתיב לית מלאכה אתה ונגן
ונתן וענדן זאסתן ונהסתן ויין חבהסתן לאו לסלק אלא
למסיף והיינו לא תעשה אתה ובהמתן דהיינו סלאכה עיי
ג' אדם ובהמה דאעיג ששנינו כשנת רצ'נ לא ימל א' ועשאוה
ג‘ חייבין היזם שאני דשניהם נר סיונא אנל איס ונחלוה
מהסה אינה נין מיובא היה מקום לומר רארס נמי פטור
קמילדסיעוא״ב וייויונהמתן ר.וי להוסיף דאף גמיי לחלק
הלא כיון דנהסה עצמה לא שיין כציווי שלא תעשה מלאכה
כי ע'כ נראהתי״ו להוסיף הוי וזהו איה ס״ר רהרמ' דנשניתת
"שנו נלאו ימיו לסלק היה ותי' שןה איט אלא לא אסר ב״א
בשיתוף האדם וכ*נ בסוגיין ישנת דאסרי* ח״ע אסר קרא ל״ת
כל סלאנה אתה ובהמתן משמע קצת מהמתן ללא תעשה
כל מלאכה קאי וע'כ חורש קאי נלאו זה שאין תסור חורש נצי
סיוע הארס וכן מחמר שהיען שהוציא דנו מה הנהחימרשות
לישות שאין הנהמה מוציאה כלי הנהנת האדם דהיינו למשוך
או להנהיגה כקול אלא ממספר פטרוהו מקרנן ומכיר שאין
בסיוע האדס מעשה לא הנהגה בקול וקי״ל לקרנן כלי מעשה
ליכא חשא״כ מרש שיש סעשה בשיתוף הארס וכ״נ מפייש׳י
1הר״ן נסוגייא זו שכיזבו בלה והלא ססמר ומומצא אמר
ליתכל סלאכה אתה ובהמתן ואיזהו סתם מלאכה העשוייה
עיי נ' זו היא שהיא טעונה והוא מסמר אחריה ע*כ • הרי
נראה דסיל כס ואע״ג שכתב רשיי שם ברקנ״ר ני״ה לאוהר,
דשאר מלאכת דשנת נחי סהן קרא נפקי להו אזהרה עיש
ואיאיירי קרא נסלאכת ארס ונהמה שאר מלאכו' דלא שייכי
כ״א נאים מגיל הא לא אירייא דנבלל מאתים סנה יאי אסר
מלאכת אדסנשיתוף נהמה דהוי סצי סלאכה כיש וקיו נעש ה
הוא המלאכה לנון ואין זה קיו אלא כאילו בתונ להרייא
דלריטתא נקיט ב״הג
צרין ביאיי־ בדכי׳יושלניעת הרב רלהכי לא לקי
זעים
נסחמרכיון שיש צר בנהמת אזהרת מצ״י ודחה
הרש״ישל דהוי ליש למלר מפני שכיבו אזהרת לאדס-שאין
פי' זה מחמר לאס צא היה כבהמה צד מניר אע״פ ש זזכירה
נלאו אסר ט® תאים היה לוקה טל הנהמה שאין בה צי
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חנייכו • ,ולמיס היוא; אין טעם נדנייושהר• חורן
ומחסר ושאר מלאכת מלס נפקי מלאו זה ואי לאו הנכלל
נדבר שיש נו מניד לקי א״ב השתא נתי לילק* מחמר אף שיש
בנהמה נחויש מכיר כיון שאין זה חויש אלאחס.זר וא«
כלאו הנכלל לא לק־ לחיל פגם הורש נלאיה כל טיל מלאכו’
נלאו זה נאמרו שיש בהם מב״ד ומה יושיענו אי ננהמה
עצמת שיין נההביי
נתיישבתי נעריו שהיה שיל כדעת הימי דני ק.יל
האב
ל'ש למניר אין לוקין׳היי נתתיו נו מלית שנאמר
נפי ,במכות אכל נלאו שנכלל נו נ' דניים כנאסד יש בן
מניד שפיר לקי על דנרשאין נו מניד וראיה לותנילינרי
היס״שתנאתי לטיל כמן לאו ילא יזשיף ולאו דלא תקלל חיש
זאלהיס לא תקלל וכיוצינהס דאע״ג ישנינא להז אשינו* וחיקי
לא ניקלוניסחו' וכל דבריו סורי' ישיל ילאו שכלל נו נירנרי‘
דני שיש נו מנ״י ודני שאין נו לקי כיו! דנאה הקבלה שיש
,1
________________ 1.
ילא
______ מוחמר
כסוניי;
 .*.Iזה נ‘ הניעות לק■ וכי אמרינן״נלאו
לק* דהוי ליש לפניי התסהיע דכיקדלאו זה עיקרו למלאכה
שפשה הארס כשיתוף נהמה דחשיב כעשאה הוא נעצמו לנד
ומה״ט סזיש יש נו מכיר וקרבן אלא ממסמר פטרוהו
מקונן כיון שלא עשה מעשה וקייל נל דלית ניה קרנן אין
נז מניד וס'כ פטריצן ליה נס ממלקות שאין זה לאו הנכלל
שאין בכאן כ' עניינים יחורש ומחסר ענין א' הס ישקזלים
הם ופימר מניר וקרנן היינו מצד אחר דמיעעו הכתוב
וכיון שעיקר לאו יססמר •ש נו מנ״ד אי לאוההקש דהזקש'
בל התורה טלה לעין כהיג ודאי דלא לקי כיון דני עניין
אסר הס משאיכ נב' דברים ממה לזה הוא מישהרס' נפייא
מה‘  1*0נלאו דלא ימצא נן שנכללו נו מטוגן ומנחש וחובר
חנו׳ שאין בהם מניי טס מכשף שיש נו מגיר ואפיה כתב
הדג דלקי ואילו שם כהי ט״ו כ ,דין מכשף רהיאוסז את
רעיניס שיראה לעיגים שעשה והוא לא עשה כי דלא לקי דהוי
ליש למניד ואין לוקין שיח דני דברים שנכללו כלאואיהויל
באילו כתיב הלאו ב' פעמים לכל ענין דתו לא שיין ליש
להניד אנל נלאושהטניין חלוק לשני סונים זהאסיסיעס
הכתוב או הקבלה שאין נו ממרמלקאנהי לא לקי כיון
שעיקר הלאו ל אוהדת מניר כתע ווהושרחהפרש״ירלפרש־י
עיקר הלאו נטיל מלאכות דאדס הוא אלא שכלל ג״ב מלאכת
נהמה דהיינו מחסר שישיי לשיטתיה אזיל ילאו שכלל נו ב'
דצריסדנרשיש נו מניר ואין נו מניד רלאלקי * ואי
קיל  if00הרמי בס? מהי טין היו והראנ״ד שם נהיט מוגדף
ומנשק נבלל לא יועוניס ואינו לוקה עליהם לפי שאינן נפי'
דהיינו ראוי לאו שבכללות ולחיל היע תיל רמי ליש למבקר
דלא לקי ייל דאה*< וחד סתרי טעמי נקיט * וככר ראיתי
להפריס שהשיג על הימי לדעת הרב היה מכמה מכתי נלפי
מיש נסונתו לק’מ והחכם עיניו יחה
להניא ראיה לזה שהרי הרמי נלאו שבצל מר שיש
ויש
ט מב”מרנר שאין ב ,מגא ,נמייין המצות בשתים
מקלל אב וחנירו שהלאו הוא לא תקלל חרש ונאג יש נו
מניד מנאס לני ובן סבה אב וחנידו דנא :יש ט מגיד
והלאו הוא לא יוסיף חנאס לב‘ וכן ברכת השם ומקלל דיין
יכנרכת השם יש ט מניד והלאו הוא אלהים לא תקלל ומנאס
לבי וכן טרר נשם  foומתנבא נשם ט״ז ממתנבא יש נז
מב״י והלאו הוא ושם אלהיס אחרים לא תזכירו וסנאם לב,
ואילו הכא נלאו דל א תעשה כל מלאכה שכלל מלאכת סיס
שיש ט מביר סלאמ נהמה שאין בה מציד לא סנה לני
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למיש דמון שהלאו הזה למלאכת בהמה בשיתוף האיס
הוא דכתיב שהסשיטהו הסתוב כאילו עשאת הוא לבד?
זמ«
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אדו 0״ • *w
יר«.י נשנים שעשאוה שיש גו מניר וט״כ חורש כבהמה חייל
סימה אלא דפפרו המהמר כחירות שהתורה נדרשת והרי זה
מל חייב* כרת ומניד שע״פי הקפלה יש נו הקב וניטור ועל
החג נחלקו כניכור וחיוג וכן חצי שיכור דאיגו כעונש
אע״ג דאשירמי״ת וכל כיוצא נזה שכל .ל!לו הס חלק מחלק*
המצות ואס נאים לחנותם יתרכז יותר מתרי״ג הלאוין לנד
וליד לכל הני ילעיל שהכאת• ואל זה ניוון ה״ה ז״ל דלא חנה
לאו יחחמר מכני שכנר מגה ל״ת כל מלאכה והכל נכלל ויש
מלאכה שישנה מנ״ד ויש שאפי' מלקות אין נה כמהמר ע״כ
ודרן אגב ראית• להרג מקראי קודש נפ*ה מהי מחרים דף
קל״ו שתמה להרג כ" מ דם והרמי פשק כר״ע וליתא דנפ״ב
מה‘ עין כתב דמנדף מאלהיס לא תקלל נפיק ומנאו כמכין
המצות וכתב שם מין דש״ל לאלהיס הול ונמר קויש מהול
וינריו שהרי אהדדי
המחילה לקימ שמרן כתב רנר* אליעזר יאלהים
ואחרי
קודש ושוב כתג דאף למ’ר חול נמר קדש מחול
והמנה שאזהרת מגדף לכ״ע סאלהיס לא תקלל נפיק או מפשט
או חק״ו דאע"גשהרב פושק בר״ע וכראנ״ינגל רכי ישמעאל
כיון דנהא כ״ע סורו כ״כ לרזוהא דחילתא עוד הק' דלמת
מנה נרכת השם וקללת דיין לני מצות גם קללת אניו וחנירו
לני מצות כיון דש״נ נלאו אהד נאמרו והרואה יראה שכנר
דשוגה וניס שקדמוהו והסמ״נניכ ישב לזה ומן האמו׳לעיל
נתנאר טעם לזה
הק* ילדעתו אמאי לא חנה חכה אניו והכירו לג*
עול
אע״ג דשניהם מלא *וסיף ונהי חוכל לא מנה סנה
חניוו ומ״ש מהני והם דבר• תימה לנמנין המצות שיי ,e
מנה מכה חנית ונסי' שייט מנה מכה אנין וכן נחי' נשוי
כי״ו עה' סנהיוין מנה מכה חנית ונהי ממרים וכן מנו
הסמ״ג והרג ההינון ואין נעלם ממנו וצ״ע
להרג מגילת אסתר ניג״ג שכתב שאין פי' ה״ה
וראית*
אשי כתב שהתי' מתחיל משלא יחרוש כה כוי
התיישכ כעיני יע״ש וכבר ביארתי שהרג תרי מגו חרא ק״ל
היא שאף שכיתה ישנו בלאו וא״ב אז נשניתה ק״ל ילילקי
ולזה וזי'שלא יחרוש רה וכיוצא וידה שכיתה ליתיה נלאו
י׳-לא שלכישעייין קשהדאיב מהמר חיהח לילקי לזה תריץ
דהוי ל״ש לחנ״י וא״כ ינרי הרב לדעת ה״ה כראי מוצק אין
נהםנפתלועקש
טור כי דח״ש ה״ה יהו• לא! שניתן להניד לפי שיש כעמי'
שנמחסריש נו מיתה כמו המהמר אחריה וחורש נה
שת* תשומת נדנר חרא שכחחמו אין נו מיתה כי חה שחייב
עיתה בחורש אינו מש!ם מהמר אלא משוס חורש ועוד שנניתר
סצינו נדי״ו יעירונין דלאו הנכלל דני שיש נו מניד אתו
לוקה *ע״ש ואין נדנריו השגה לדנר• ה״ה לע’ד דמה שהשיב
שאין בחורש מיתה משוס מחמר נם ה״ה לא כתב הפן זה
ומאור דנרי ה״ה כנר כתנתי לעיל ולח״ש אין בכאן השגה
גס מה שהכריח היג מסוגייא דעירומן דנכ״ג לאו הנכלל
בדני שיש נה מנ״ד לא לקי הא נמי ל״ס שהרי שם פליג* נה
נפי' הסוגייא יש’י ותוי דלרש׳י כשהק' דלא לילק* אתהומין
דהו• ל'ש למנ״ר לס״י דאל יוציא ונפק״ל הוצאה מרשות
לישות מיניה וההוא אב מלאכה ויש נה מנ״ל וכל ל״ש למציד
אף שהתרו נו מלקות לא לקי ע״ש הנה מתבאר שאין נלאו
דאל יצא שגי רנר״ם אלא דלש״ד דלהוצאה לנד כתינ זלממקג'
צתחומין נתיב ואין זה מנין לכל הלאו הנכלל דבר שיש נו
«ג ייא״ן מקין והג״ל יהרמיאינו מפרש ככירש׳י ואף שהתל
הק' על עישו* הלזו מי לנו גיול מרש״י יויאי עינו ראה כל
מה סהק' תיזל עליו ולא חש שיש ליחות לכל מה שתקי *
ןש ר להרשנ״א נריש מספת שנת שעסדט'; אי נהוצאיאינא
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תרי קראי או לא והביא דשם יש מפרשים והתכיה הרמנין
עמהס ראל יצא לא איירי כלל כהוצאה הפן כיי התום' וגס
ראיתי להרח' נפי' המי כריש שנת שני דהוצאה נפק״ל מויכלא
העם מהניא ולא הזכיר אל יצא כלל ועיין נחיייורו נכי״ב מה"
שנת ה׳ח ג'כ ואח זה ק״ל ניכר* הרחכ"ן גס כדנ״י שמדבריו
שם משמע דאל יצא נכלל ג״כ הוצאה הפך מ״ש הרשנ״א משמו
מ״מ הנן רואה דל״ק סח״ש הרב סגילת ספר כדברי הרב
המגיד
אכל ' ראיתי להרמנ״ן גס שהניא דנרי הרמי אלו וגי וז״ל
קסכזר לומר שאין נחשחע הלאו הזה אלא הורש וכל*
המחרישה נידו מי הנה שהנין כדעתו דאין כמהמר לאו אלא
עשה לנדומ״ש נלאו נהי לא מחייב ר״ל נלאו נמי ליתיה
דהוי ל״ש למנ״ד ר״ל לא ניתן לאו זה אלא לדכי שיש נו
ר.נ־ל דהיינו חורש וכיוצא ולא איירי כמהמר <מ*ש וכל ליס
למכ״י לנ׳ויש וכיוצא קאי ותמה עליו סדא ששס נתונייא
אסרו והלא’ מחמר ורחמנא אמר לא תעשה כל מלאכה ני
דאי מחמר לימיה נלאו למה הוצרכו לפוטרו מקרבן לפי שאין
נו מעשה ואי נלאו נחי ליתיה למייל כולי האי ומהי תיתי
לחיינו ג' דאי נהחתןניויש איירי ש״מ דאי לאו דרניונהחת'
אין איסור בחורש א כ ככיתה ילא רני הכי מנ״ל דסיי׳פיתה
ד' יצמייל לד״ילמיהדר רכל ל״ש להניד אין לוקין ואי אייר*
נאמת מלאכו' ילא לינקי אס התרו נו חלקות וכי לזו הוצרכו
והר• ר״י לכיעור מחמר קעסיק ולמה נדרש ללא גאלו ר".
דנקורשלמ״ל רינן• דנהמתן והרי חויש מלאכת עצמו היא
ונהמה עמו ככלי ניד האומן ותיע שהרי חייג על /דוני
סקילה ועל שנגתו קרכןואע״ג •נעינן ועניי העשה נגופיה
ועוד דאי חורש נעי רינן• הרי נק״ט ושביעי' לא רני בהמתך
ואפ״ה חייב בחורש כמו שצניגו נחמת דב״א שישית דבינש•’
ד״ה מנואר דלתו דפחמר לאו שאין נו כית הוא ש־מ שישנו
נלאו
כ• ע״פ דחה הרב דברי הרמי ופי' נפרש"• והתום' ואילו
למה שביארנו דברי ה״ה ניעת הרמי ל״ק מכל הה
שתמההרמנ״ן עליז זולת ימ״ש כקו' ג' דאי חולש נלי ריבוי
דנהמחן לא הוה אסיר א״כ כמיתה רלא רני היכי חייב את
זה ק' גס לירן ה״ה ז״ל
הוינן כה ל״ק שי״ל דאה’נ דחויש כבהמה רפגיט לן
וכד
יחייג מנ״ד וקרבן היינו מהקש דאתה ונהמתך
נהמתו דומיה דימה כחיש שס כשוגייא גני מחמר ואדרבא
א"ש נזה דלפרש״י קשה כיון ילד *,אין נמחמר חיוב חנ'ד
וקרבן א״כ הקש זה דאתה ונהמתן למאי כתיב אן למ״ש א״ש
דעכיפ אצטרין ללמד לח!רש אלא רהוה כעי ללמד למחמד
שנס נחחחר נעשית המלאכה בשיתוף האדם קת״ל דלאכיון
שאין נחחמ' מעשה גסמ״ש נקו ,ה' דחוי* למ״ל רינוי דמלאכ'
עצמו היא ל״ק לרנרי ה״ה שהרי חרישה עיקר החרישינעשה
ע"• נהמתו בסיוע מה מהאדם וכל כה״ג חג יל לחייב בל*
ריבוי ול״י לשאר מלאכות שעיקר המלאכה נעשה עי* האדם
ומה שהכריח זה מדמחייב קרנן ל״מ יעכ״פ כסיוע האדם p
נו מעשה גס מה שהכריח דאי חורש צעי דינו• בת״ט
ונשניעית מנ״ל לחייב ביון דלא רני קרא גס זהל״משהרי
כיון דרכי הבי נלאו דשנת זע״י ההקש אתרני גס למיתיוקרכן
ונכלל זה נבל העוש' מלאכה קמת דסשנינן ליה כאילו עשאה
כולה על ירו כיון שהנחמה לא היה עושה נלי סיועו א״כ
מלש ניו״ט ושביעית דלאו נריד הוא שחייב שנם חורש
נצהחה נכלל בלא תעשה מלאכה
א*נ •"ל לכל זה שכבר כתכתי דאצטריייינוי לטשה מלאכה
כשיתוף בהחהיאע״נ דקי״ל נעשה מלאכה ע' ידי נ*
שניהם חיינין הנ״מ היכא דשניהם נני חיוב אכל איס ונהחס
לנהמה
ד
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דוקרי «** י׳ר הלמה ה־ת סימן רמה י* לב
שהשמיטו הך עימא דליידן לא געק״ל מידי ומיהו חסה
ואניד
<שרר'ה היינו נשיא
מחיש רסיי נמנות דייג דחיור לשררה
________ _
והתם דרסינן אל אחוייז אכיחיו והכריח היינונ״א שם
למה שהחזיקו אמתיו ושימסיס ירושה מדיח גס
במינוי הנשיא  .וייל שגם רשיי לא נהינו לה לעיקר חרא
*זיהו ק״ק תה ראיה יכייא מתה שלא מנינו גנשיתי׳ראלזו,
שלא הנחילו כתיסלנגיהס יילחא לא סוילנגי וחו דלתיש
עייע נעיגושיהיה נחי גכל האורה ודילמא נני הנשיאים
ראשונים לא היו ראוין לכך וחו היכן חצינו ציווי זה
חדגריהם וולח נחעשת דרכי ועל הסתם ייל דתד״ח היא
וייל שעיקר סגיתו מסברא ששיט ליה דנתי חורה אין
נה ירושה ונשיאים הראשונים היו אחי שתעיןהצדיק שהיה
משיירי כג״יג והוא היה כהן גדול ואחריו היה אנטיגגוס
ויאחר כך יוסי גן יועור ואחר כך יאוסע ןיסרחיא ואחר
כך יאודה ן׳טנאי ואחיך שמעיה כח*ס ריע נמס׳ אמרן
ואח *כ היו מי נחירא והס גתנז הנשיאות להלל כמ״ש
נספחים נאוסןממינוי* כתי חורה אי אית ניז תזקה וירושה
סליגי נה הרתיע והרר״ך ופראדיס עם שאר סוסי דלהנהו
דמן אייןנהו דקירושת וכלגייהס נראה כמדרש ילמדנו
הונא כילקוט סישת סגחם וזיל לסי שהיה חשה סמר
שמיו יורסין מחומו וגוטלין שרייתו המחיל חנקס מ<ת
הקניה ישקוד ה ,איל הקניה חשה לא נהו שאחת סמר
איןנביך יורשים מקומיך אתה יודע שהינה שיחך יאושע
וסיכה חלה לך כמד כו׳והוא ילוויל שררתו לקיים מה שגא׳
מנר תאנה יאכל שריה ע'כ והרי ע״ג מי חשה היו ראוין
דגליה איך עלה נדעימשם שמיו ירשו מקומו וגז הקניה
היה לו להשיג שאייןראליס )4א גר׳שגס אסיהיו ראןיןהבא־
כחכמה .אחריו הוא קודם ועיץכאמת דרינחן שרק ייז נזה
!אוצר החכמה;

*

ריג

די'< ס־ל למידדאיח״ם
לחל
”י®
רשאי לח נ להא פליגי תנאי נל־ז ד־ ז.
מא ר תשונה מוצאת לתה שהקשה הרג יל
מלאכי סימלקציח נהך סוגיא למנחות תל’»
דיומא אתיינןלר־ל א'נ בפיסי להו לאוש־ת דאסנמנת
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נינהו ואיר נכאואמר ר*ל
אחד כתיב השתי '®^ 1יי
דעונר נלאו אחד כיון דכיזיג השמר ועןוהציח « ואחר*
הת ר הא ליק דהכא סמי להטתי־ לך אתי למקלל עצמו
ושילח מסן תשכח ועיס זה אחי שסיר לנרי הסמ״ג לאויז
י’ג שכת 3דשוכח עיניי מי לאוין יקשה מאי חזית דתי
דריש יהור הא ג׳-כתיני הסתר וסמוי וסותשנח אר למיס
הוכרח לפסוק נרנינאדקייל מגיעות דהדתהגייתורי
אחי למקלל עצמו כתיש נלאוין רייד איכ עשו צהו מיי
לאוי יליישג דנדי הימנים והחיטך שלא מני לאו זה דסונין
דס’ל לציווי זה צולל שלא יסורו מלננם כל דניי התורה
לשמור ולעשות והרי זה גלאי ללא תסור מכל התרים
ט׳סנחנ הימנים נפפי־ המצית שורט ד־שאיןראוי למנותו
שהוא גלל לכל מה שציונו יע״ש וה׳נ לצוותא י ועיין
נהריטניא נסך סוגיא דשנושח דליו שהקשה דאין לקי
דהא דרשינן שלא יעמוד במקום שכנה ולא ישתה דניים
רעים יע״ט ואין זה ענקלשוכח דנר מלימודו דאינו נסוג
סננה צמך אס לא שנאמר דס״ג הא תנן נאמת ישוכה
ינר ממשנתו התחייב מסשי ועניה קיק נדנייו איך לא
זכר שוכח דגר ממשנתו דאיחיה נחנחות ;
|----אה״ו!.123?5371

סימן ק*א הל• תלמוד תורה

סימן קיב הלכות צדקה

נתתי

לני לראר במאי דקי״ל כטייל וש־ע סימן
רמיו  phל״א מחקיימין מלאנחיטתחרשה
יגצחו עליכם איך הש^ילוו לאו המפורש ננתוכ יחיש
במנחות דציט אחר ר״ל כל השוכח דגר אחד מתשנאו
עונר נלאו שנאמר הסתר לץ ושחור ושסך מאד סן תשכח
את קדנרים וכל הטמר םןלא 5אינן אלא לית רנינא אתר
מסמר וסן נ‘ לאוין ריב נר יצחק אמר נג׳לאוץ שנאמר
משמי לך ושמור נסשך מאד סן תשכח את הדביים וספק
הסחיג לאוין י״ג נרנינא מולנר 1נ' לאויןוניע הראיס נס
יראים סיחןניח אך הרמני והחינוך והטור השמיטוהו
ולא ידעתי למת
’שבעיקר הך סוגיא קשה טהרי אמרו נשמעו'
דל״ו גבי תה ששנינו והמקלל עצתו והכילו
בכולם אמר רני ינאי ולנרי הכל עצמו דנתע רק השחר
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&מת

ייל דליר״לייל דהסשר לן• ושתזינישך את♦ ללזקללעצתו
זק תסכם את הלניים אחי לשוכח דני מלימודוולרניגא
י'< דהשמר לך אח 4למקלל ושמור נפשך שוחשמז אחי
<םוכמ אך לר*ג נר יצחק לכולהי לשוכח חניל לאו למקלל
לכ׳ת דדרש )ה דג*לא1ין לש51ח אסתנת׳כעלחא היא דעיקר
חרא אתי למקלל זה לא יתכן שהרי אדרנא •שט הכחונ
חיירינשוכת דעןתשכח את התרים איני צודק למקלל «
והגיל ליישב דלריג מ־ יצחק ס״ל דתקלל עצמו אתי נמה
הצד דק ללח אג וקל לא דיין ונשיא וחרש ועל דרך שאמרו
בסנהדרין דס*ו ועיש נחוססות זנשתיין דשמעות
כי עש״י כנאר יש ליישב מיש הח1ם׳נשנועוחד*ה השתר
תימה דמ״ד מימות לסיק לאשמהי אזהרה למקלל אג

v

יו״ד ג [חזן ,רפאל יוסף בן חיים] עמוד מס

נשאלתי

נתי שנהג להערים מעשר כששי’וחלה
אח חולייו או נולד לו נן ואנשי שם
שלחו לו נדנה דמשתמא תה ששלחו .צו הוא לוקא נדי
להוציא הוצאות מתי חוליו או נימי הלידה ונייס מ־ית
מילה כנהוג וניוןשכן יש צד לומר שפטור להסרי׳חמעות
אלו מעשר כיון שכל מה שנתנו לו הוא כדי להוציא
הוצאות דוקא וא'כ א משי י'ל א למי לכל מה שמרייח מתה
שנושא ונותן נמתונו וכיוצא שחייב להשריש מעשר

לאעו

ואומר מניח דעי ח פליגי נ־ רית ור־טניג
מגנת עורים אין העני רשאי ליקח מהם
’
רצועה לסנדלו ונתנו הרייך והראיס דליתא לדר״מ וקייל
כרשניג דמקל אך הטאיח סימן חרציל נראה שפוסק כרית
וער תמהו על עריו והלחית נפיג תה ,מגילה ופר״ח כה*
מנילה סיתןחרציד ועזות ניהוסף ח’נ שיתן ה' תירצו
דסיל דצא חייל כריח במעת סורים ך יל גוחיה נידחי
הס״ם טס דאלעתא לסורים הוא דקא יהני ונהא סליג עם
הרייך והראיס שכחנו דדחיה זו לא קאי לתסקנא וא'נ
אפוא לא מנעיא לדעת רןנ הפוסקים דסיל שגסנמננת
פורים יכול לשנות שלא מדעת הנותן >1א אך לדעת השור
וסיעתיה נמי דסיל דאיןהעני יכול לשנות י5ל דהידנתגנת
קורים לנד שהרי ננתן דינר לעני ליקח חלוק קי״ל דשרי
ליקח נו טלית כלחני טס נאידך נרייתא וניב תחיש
כירושלמי נסיק דמנילה גני הא דחני אין משנץ ממוח
סורים הא שאר כל מעות יכילין לשנותן גו* הרי רדיגק
חדנקיט במעות פורים דנשאדחעות גורי ועיש נעי' היב
שדה יאושע י ואי קיל א״כ איני פשיט תלרית דממת
פוריש למעמר עיל נעיהג גזלן עזי אי חנכת סורים דוקא
ייל דהיא מפא היא דלחיה השיס דילמא התם נחי
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שארות

דזת״ם סופר חי״ד

ותשובות

ולדידן אסר• אפי׳ יונס ע״כ אמרתי עם הספר לבנו סרב נ״י להיות ממין בעו״ז וש״ן במקומות הנ״ל והעילה מהם לדינא דאם אינו נותן אמתלא
נדבר ולדמות אוחם בלן ושוב עד שיציעו לפני רבני הזמן ואז יראו לדבר חייב אם" לא כ׳ שנשבע בפועל ממש ואי נותן אמתלא עובה מועיל
על לב בני הקחלה שיתרצו להתיר ברצונם הנווב ומהיות מוב אל חקרי אם" כ׳ בפועל ממש מ״מ חס לא דברו אלא במודה שכבר נשבע במק״א
רע ורעה אליו לא תאונה יתברך משוכן מעונה כנפשו היפה ונפש א״ג ולא שתה" כת ב זאת שביעה אמנם הכותב הריני נשבע או מקבל עלי
בחרס שכתיבתו זאת היא בעצמה השבועה עזה לא דברו הגאונים הנ״ל
דש״ס .פ״ב יום א׳ דר״מ עבת חקעב״ל :משס״ק סיפר מפפד״ט:
כלום וראיתי במהר״ס רבק׳ש בגליין י׳ ק״ רל״ב הני׳ל שכ׳ נשם מוהרשד״ס
שב׳ בשם סר" הלוי דפעור מדיני אדם וחייב בדיני שמים וכן העתיקו
שוכיט לס״ס הרב המאה״ג המופלג וחמפו׳ כשי׳ת עו״ה דוד נ״י אב״ד בשב יעקב ק" מ״ע ולא נתברר לי עעמו למלק בין דיני שמים לבין דיני
אדם ובחשו׳ מבי״ע סי׳ נר ומלק א׳ סי׳ ר״ע וכן בתשו׳ הרא״ע סי׳ ע״ב
דק״ק עעמישוואר •ע״א:
נועם מכתבו הניעני שבוע מעבד ומרוב ערדומי אשר הקיפוני לא לא הניא הן דסר״י הלוי ופשיעא להו דאין כאן שבועת כלל דסא לבעא
יכולתי להשיב ואמר עד עמס .והנס נפשו חיפה בשאלתו אודות בשפמים כתיב ונמשו׳ מוהר״ע גלאנטי סי׳ קכ״ב הוסיף דסא מזינן
ישוב אמד מק לגליל שלו אשר כמס שנים מילו פניו בפצירה פיס שיהיה הנשבע שלא לדבר עם מבירו מותר לכתוב לו ואחריהם נגררו הרבה
להם לאב ולרב ולצרפם עם שארי ישובים אשר סם תמת דגלו ולא אבה מהאחרונים (£נל־ בתשר חו״י סי׳ קצ״ד כ׳ בפשיעות דשבועה נכתב הוי
שמוע להם עד לבקוף המרצח לסם ע״פ תנאים המבואר בשער הרבנות שבועה ממש והיות כי נ״ל כל דבריו נכונים ואמתיים ומכוונים להלכה
ומם נאמר שאס יצערכו למ״ל הוא יקים לסם מורס דרך ה׳ וזה לשון ע״כ אעתיק לשונו הנצרך לענינינו וז״ל משא״כ כשכתב הריני נשבע
כתב המקשרות כפי אשר העמק מעלתו והתאספו אלופים וימידי ישוב לשלם או הריני מקבל עלי באלה ובשבועה ובת״ע נ״ל דחוי כנשבע
הנ״ל קיימו וקבלו עליהם את סרב המאה״ג אב״ד דק״ק עעמעשוואר ממש וכר דאע״ג דקיי״ל סנידר מלדבר עם מבינו מותר לכתוב לו
להיות להם לנשיא ולרב אב״ד לעולם ואיש לא ירים ידו לשום הוראה שאני נדרים דאזלינן בהו אמר לשון בני אדם דודא’ דדינור אינו
ולקדר קידושין וכן שארי עניינים השייכים לרב מבלעדו ואס משיג יד מענין כתיבה מ״מ לא יוגרע כח כתיבה לענין קיום הדבר ומצינו דעדין)
אנשי מישוב חנ״ל לחקפיק להם מו״ץ אזי ע״פהרב אב״ד הנ״ליצא ויבא מיני׳ דהרי נית בי׳ עענת השבעה וסשעאס וזכי לדני כי כתב אשר
וכן בשומע" וכל סכנקוח כנהוג בכל תפוצות ישראל להרב יהיה מאתנו נכתב בשם סמלן אין להשיב כי דבר המתקיים יומר מחבל פי הדיבור
מ׳ימ נ״כ לסרב אנ״ד סנ״ל ובסוף הכתב נאמרה ונישנת בז״מל וכל הא גס הוא מעשה טפי וכו׳ ולכן נ״ל פישוט כל שמקבל עלי׳ בנדר או
דלעיל מקבלים עלינו כל ימידי קנילס במ״כ ונח״ח בשביעת דאורייתא בשבועה ולא דיבר דבר רק כתב בפנקקו אני מקבל עלי לצום בס״ב
ובפועל לאשר ולקיים ופר״ע קרא לפניהם את כל מאמור למעלה ואמ״כ או לימן לצדקה כי״כ הוי כאלו סיציאו מפיו וקיי״ל גבי כיתב דבבי תורה
צריך לברך דכמיבת העילות היי כאלו דיבר וכו׳ עכ״ם כשעפיש בכתב
מתמו כל אמד ואמד:
והנה נתקיימו התנאי׳ כן לערן שמוני שנים ודרש לחם בכל שנח נס פשיעא ל• דחוי כדיבור וכוי וראי׳ עוד מדאלעריך מיעוע גבי עדות
העמיד לחם מ״ן וכעת גדלו והצליחו וגס בנו לסם מקדש מעע מפיהם ולא מפי כתבם וא״ת א״כ למס קיי׳יל גבי גע עד ששמע מפי
ועבר עליתם מד ממהדורי מילי ואחזו בו לאמר שמלה לן קלי; תהיה המגיש ולא מתני אם כותב לקים׳ שאני המס דהתור׳ אמרה וכתב לה
לנו וקבלו עליהם לרב ומורה מבלי שאלת פי מעלתו והמור׳ ההוא סעע׳ וכר משא״ב כשכותב לו ואינו אתו קוף דבר מימרא דאשת איש שאני
אותם להמיר להם כבלי המיס ומ״כ ושד״א הנאמר בשער הרבנות הנ״ל וידעתי ממעלת הדיביר וכו׳ וכמה המעוררות יתעורר האדם ע״י הבל
ופר״ע בא בקובלנא כשואל מדעת האם כדין עשו או לא ומת יהי׳ מתוקף ® sפיו לעוב ולמועב ע״מ לעני[ קיים הדבר לא יגרע כח הכתיבה מכס
דינור וכי' ומקיים שם והנה קיפרים דידן כותבים בכל השערות ס״כ
שער סרבנות הנ״ל:
טרם אענה אני אומר כי רע ומר עלי ממעשה האנשי׳ הממה המחזיק" בפועל מעש ומסני בדיני מדם אבל לא למ״יבו בדיני שמי׳ ננמל]הנה
בכל עובר ושב להלבישו אצטלא דמלתא מבלי משים אם הוא ראוי זה הקיום איני קאי אמי שכתב הריני ’נשבע אלא אלעיל אחחילת דבריו
לכך אם הגיע להוראה או לא ואם מעשיו גורמים לולישב על כקא הרגנו׳ קאי במי שהודה בשער שנשבע בפ״ע שב״ד מחייבים אומו על הודאתו
ולנהל עם ה׳ והמכשלה הגדולה נעו״ס במדינה זו המשינשת ננסית שתודה שנשבע וכדעת הקמ״ע ומ״מ אס לא כפוהו נ״ד והוא יודע בעצמו
רש כמת ישובים שסם בני בלי מורס מיסכן שיעערו עענת רבנות לכל שלא נשבע מעילם אין עליו דין שמיס כי ההודאה אינה שבועה אבל
מוצאיהם מבלי שישאלו רב מופלג אמד בקהלה מפוארס אס ידע האיש בכותב הריני נשבע ק״ל למו״י שהיא שנועה גמורה לחייב עליי קרבן
ואת שיחו ומהראוי שמקהלות חקענוח יכתבו לרב מופלא אמד לומר ומלקות ועי׳ לשון סנ״ה רמ״א בש׳יע מ״מ קי׳ ר״ז סי״ע דאס כתבו עדים
שלח לנו אמד להורות לנו דין ס׳ ומס להם לבעומ בדרשניס המסבבים שקבל עלי׳ במרס ושבועה מועיל כמו ב״ד משוב ושתרינ״ש פליג ע״ז
בעיירות והמה דורשי דמים ואם יש לסם מכתבים שונים מרבנים אין עיין כוונת פירושי באריכית בנחלת שבעה סי■ ס׳ אות י״א בדיני תנאים
לסמוך עליהם כי הרבנים לא נקו אותם אם ראויס להוראה או לא וכמס ראשונים;והנה בשב יעקב קי׳ מיט שפך קוללה על דברי הגאון חו״י
מכשולים באים מזה כי רובם אינם בני יראה והרבה מהם גס אינם בני דמה שתי׳ בנדרים הלך אחר לשין בני אדם למה לא סלך היא אחר
חורה והם מסדרים גינון ומליל׳ ומי אדון לסם ע״כ ראוי סיס ליעול לשון תורה דלהכי לא כתיב לבטא סתם ואייתר לבעא בשפתים להוציא
נודא רבה ושמתא שלא ירים איש ידו להורות להשתרר בכהר הרבנות כותב שבועתו וראי׳ מעגילה סי׳ כיתבס דורשה ומגי ,אס כיוון לבו יצא
עד עמדו לפני העדה בקהלה מפיארס שבמדינה וסעדה הקדושה והרב ומבואר שם בשם דוקא אם היציא מפיו בשעת כתיבה ומס דמייתי
המה ימנו עדיהן ויצדיקו הצדיק ומקתעא לא יסמכו מקמרעועין כי אס מברכת התורה הא באמת חמה שם נעו״ז ומנ״א על דין זה לברך על
הכתיבה שהוא רק כהרהור כמבואר בש״ע א״ח קי׳ מ״ז ומ״ש מדאלעריך
איש בדוק וכשר וירא ס׳ הניכר לבני מדינתנו:
ואחרי כלזאח כי ערוב שימי וכעקי דברתי עד הנס אומר הנוגע לנידון מפיהם ולא מפי כתבם ש״מ בעלמא הוה כתיבה כדיבור זה לימא דבעדים
דידן לענין הדין סנה זה פשיע אם בקראו לפניהם דברי החרם ה.י״א גילוי מלחא בעלמא הוא שיגלו דעתם לב׳ד קמ״ל שישמעו מפיהם
דוקא אבל בעלמא פשיעא דכמיבס לא הוי כדיבור :
וסשבזעס ותמה שמעו וענו חן או לשון שמשמעותו כמו קבלת דברים
משוע הוא שהמים והשבועה כרוך נעקנותס וכן כתוב לסד" נתשובו׳ ואחר נשיקת כפות רגלי הגאון הגדול הזח אני תמה עליו שהיו לפניו
דברי הגאון מו״י וכ׳ מ״ש סנה קברת מו׳יי הוא כן דודאי לפנין
מבי׳יע מלק א׳ סי׳ ע׳ ואין להתיר בלי רשות ורצון דמעלתי כי הו״לנשבע
לתועלת מבירו והם קבלו ממנו עיבה רנה ואין עוב אלא מורח ואין שהאדם רוצה לקיים על עצמו שים דבר ולחייב עצמו בדבר אי כיוצא
ההיתר לדבר מצוס כי אפי׳ לו יהיה שראוי להושיב להם רב ומורה בזה לענין זה פקוע דסכתיבה עדיף מדיבור אמנם להודיע דבריו לחבירו
נקהלמם כי ברכם השם ורבו כמו רבו מ״ע הא מעיקרא נמי סכי התנו לדברים היוצאים מלבו שיכנסו ללב מבירו בעכין זה הדיבור עדיף תה
בשער הרבנות סנ״ל שסרב ממוייב להושיב לחם מ״ץ הראוי להם וא״כ פשוע מאד לכל מנין ויודע לכן לענין עדות דבעינן שסב״ד יקבלו דברי
אין כאן ביטול מצום כלל אם לא יקבלו עליהם מעצמם בלמי רשות העדים ויעיין בדבריהם האמת אתם ויבחנו דבריהם א״כ חקנרא נותנת
וחרמנא מסרב נ״י ואדרבא מלוה רבה איכא כיון שהם אינם בני מורס שע״י דיבור פיהם יבחנו דבריהם ממשנתם יותר מאשר יכחבי על כן
שהניעו להוראה ואין נסם מבין מי ראוי לכן או לא א״כ עוב להם שיחי׳ מפיהם ממעש מפי כתבם ומסאי עעמא נעלמו מסמרינן במימרת א״א
לסם הרב המופלא ממנה עליהם לפי הבנתו מי שראוי לבן וא״כ אין שישמע מפי מגרש ולא מפי כתבו משום שאין השליח מנין ממש תיכן
הימר בלי רצונו ודעתו וכל זמן שלא סוחר החרס והשבועה הם עוברים כוונת המשלח במכתבו כמו שמנינו בדיבורו אליו כאשר ידבר א'ש אל
בכל יום ויום באיסור מרם ושנועה והקולר מלוי תצואר המשתרר הזה רעהו מזה סעעם הנודר שלא לדבר עם חנירו אין הכתיבה נכלל דנלשון
וכל זה פשוע ומבואר:
גני אדם אין בכלל אלא שלא ידבר עמו שהיא עושה קירוב לבבות משא״כ
אמנם אם לא ענו אחריו סן בקבלת דברים ולא באנו רק מחמת כתיבה וזה פשוע משא״כ נמקבל על עצמו שים דבר ולענין קיום הדבר
מס שב׳ נשער בזה נפלין ברברבתא והלכו בו נמישות ולענ״ד עדיף כתיבה מדיבור א״כ נהפוך הוא דרממנא אמר אפיי רק לבעא
הניחו מקום להתגדר ומורה היא וללמוד אני ציין ווארין לבאר כאשר בשפתיס בעלמא נתחייב מכ״ש בכותב דעדיף דהשתח כשעיציא סרסורי
יורוני מן השמים .סנה בסיומות הדשן סי׳ שכ״ו כתב מי שהודה בכתב ממשנתו ע״י סבל פיו מתחייב לקיימו ולא יחל מכ״ש כשהוציאה עיי
שנשבע ונותן אמתלא מיקפק׳ לדבריו לומר שלא נשבע בפועל נאמן כתיבה והריקמןדאמרי׳ פ״ג דשנועות לא מצינו מדבר ומביא קרבן שזה
והביאי רמ״א ביו׳״ד קי׳ רל״ב קוף סעיף י״ב וחקמ״ע במ״מקי׳ ע״ג וע״ש מדבר ומביא קרנן סדי שזה הוא חידיש שיביא קרנן על דיבורו אבל
שיכתוב
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שאלות

חת״ם סופר חי״ד

שיכתוב ויביא קרנן אין זס חידוש דסוי מעשס רב וא״כ כשאמר לבטא
נשפתיס סוי בכלל מאתיים מנס שאס מתחייב על ביטוי שפתיו מכ״ש
שיתחייב על סכתינס רפס כ׳ בחויי מדאצטריך למכתב מימועא בקבלת
עדות מפיסם ולא מפי כתבם אע״ב דמקברא נעי סיל״ל שישמעו סנ״ד
מפיסס ש*מ געלע׳ סוס כתיבת כדיבור אפי׳ גנווני דעדוח עכ״ש בשבועס
* דמקביא כתיבת עדיפא מדיבור:
הרי קמן דעכ-פ טמשמעוחא דלבעא בשפתסא לא אימענו כתיבת
אלא אכתי לא נמלענו עעעכת נעל שב יעקב דעכ״ם מייחורא
דשפתיים דתות קני לסיכתב נבטא קתם אלא מייתורא דמענו כתיבה
לאפיקי מק״ו סנ״ל ואסזו תיא כוונתו דבריו תמוסים דסרי מבואר לסד"
בשבועית כיו עי׳ב דשמואל דריש מלבטא בשפתיס למעוטי סרסור ומשמע
אי לאו לבטא נשפחיס סי׳ חייב אפ" סרסר בלבו ואטיב דלמקקנא
נפקא לן למעוטי סרהוי משני כתובים וא״כ י״ל אייסר בשפתיים למעוטי
כחינס כנר כח^ סוס׳ שם ד״ס צריך דנשפחים אינו מיותר כלל ואורחא
דקרא סוא וסש״נן החס ממשמעות" ילין) ומדבריהם מוכח נמי כנ"לדאי
לא סימא סב• סול״ל למקקנא אצטריך בשפסיס למעוטי כסיבת וכן מוכח
בשיס דבס״ד דרג ששת קשס מכ״ד לרבות סרסור מכל אשר יבטא דלמא
לננונדכסינס **כ כחיבס לא אצערין ריבוי דנכלל ביטוי שפתים סוא
ועדיף מיני׳:
ומ*ש סבאו! שב יעקב מש״ס דמגילס דסכוחב צריך שיוציא בשפתיו
סנש אפ" לפמש״ל לא דע• מגילס לשניעס שסוא לקיים ע״ע
דכחיבס עדיף מ״מ קשת אסש״ק אסנ״ל סא לעדות כמי לא דמי דסרי
איןקריאס סענלס לסשמיע לאחרים דוקא תבע עצמך כשקורא ביני לב״ע
מ״ע לא יי״ח בכתיבת וע״א י״ח ע״א ומנין דסאי זכירת קריאס תיא
דלמאעיונא בעלע׳ ומפיק מייתירא דזכור ולא תשכח וא״כ מסת״ולמעט
סרסיר ועס״ס למעט כתיבס אבל סאעס יונס דרכו לפמ״ש חוק׳ בימין
ע״א ע״א ד״ס וסא יכול וכו׳ דאמירס ודאי לא סוס אלא נפת ע״ש
וגמק״א אחר עוררתי על דנניססמע״ש רמביןעל סתירס בפסיק ויאמר
אני מותנך יחיו דהיינו אמירס באברת דע״י שליח לא שייך לומר אני
חותנך סרי דס״ל לרמב״ן דשייך אמירם באברת מ״מ סאמס כע״ש חוס׳
דאמירס בכתב לא סוס אעירס וצר? לומר אף על נב דבלי ספק
אמירס בלב סוס אמירס כדכחיב ויאמר משו בלבו ויאמר סטן בלבו מ״ע
נלס״ק לא יוצדק אמירס על סכמיבס ואמרי׳ סוף פ״ק דעבילס אמר עם
סקפר אמרם מבע" ליה אלא אמר בפס מ״ש בספר סרי דכמיב אמירם
נמבילס ואמירס בכתב לא סוס אמירם מש״ס לא יייח אם כותב וא״ש
סא דאצטריך סך קרא אמד עם סספר אע״ב דבבי ילפי׳ מזכור אל תשכח
דבעינן אמירס בפס ורש״י כשער קצת מזס וכ׳ שר״ל שיאמר עם תקפד
ניחאדאדמזכור ס״א כתינס מועיל ואם מאמר
ולפי סנ״ל
ולא בע״ם
nM״n 11234567
_
מם סספר ס״א סרסור עסני דנקרא נמי אעירס מש״ס אצטריך זכור
אל תשכח :
וטעם דסקפיד סכ׳ בטבילס לאער בפס סוא סטעס נעצמו מס שס״ל
לאחרונים שלא לברך נרכס סחור׳ על סבחיב׳ אע״ב דעדיף
מדיבור ע״מ לסיוח חקוק בזכרון ושעור בלב בעינן סוצאס מסשפס ולסק
כדאער" בערובין בי חיים סס למוצאיהם לעוציאיס בסס וסיינו טעעא
דמבילס וסייגו טעעא דברכח סתורס ומ״מ לענין סל׳ סקכים נם סמב״א
עם סאבודס דברכוס שכ׳ בשם ר״י מווינא לברך על סכתינס אע״ב
דכתיב ושננתס ודברת נס מ״ע כתיבס בכלל:
והנה מריש סוס קא קש" לי סא דאער" פ״ג דשבועות וריש תמורס
כל לאדן שבתורם שיש נו קום עשס לוקין על" אין נו מעשם
אין ל*ע חוץ מנשבע ועימר ומקלל חנירו נשם ומסיק נשבע ענ״ל מדכסיב
כ• לא ינקם ס׳ ס׳ היא דלא מנקס ל" אבל ב״ד שלמטס מלקין ומנקין
אומו וסנס סאי קרא לא מייתרא דאצטריך לנום" דמדבעי למיכסב לא
ינקם צימר שאין נ״ד שלמעלה מנקי! למי שנשבע לשיא ממילא אצטריך
למיכמב ח׳ למעוטי דנ״ד שלמט׳ מלקין ומנקין ואיכ מניל דלוק ןאלאו
שאין נו מעשה דלעא קרא מיידי במי שנשבע נכתב דסו״ל מעשת כעיש
לס״מ קוף סל׳ שכירות דעדים זועמין סוס מעשם משום שאפשר שיכחנו
מדוחן וס״נ דכוות" ומזח סי׳ רא" נרורס לשיטת סחינוך בדוכמא מובא
דכל לאו ששייך בלי מעשם אפי׳ אי איתרמי ע״י מעשם אין לוקין על"
[ועיין שעס״ע פ״א^מסל׳ חמץ ומלם סלכס ג׳ שסק׳ ע״ז משבוע׳ דאע״ב
בלא אוכל ואכל לוקת ות" ל״ש סכא ע״ש]
דשייך בלי עעשס
א״כ א״ש דכיון דאפשר לישבע בני מעשס אפי• נשבע במעשם ס" פטור
ושפיר קאמי סק מנשבע ומימר אבל לשיטת מל׳ע פ״ד מעלוס ולוס סלי
ו׳ שב׳ נסיפוך דכיון ששייך בו שוס טמשס סו״ל לאו שיש נו מעשס ולוקין
אפי׳ בלא מעשם .א״כ קשה דהא שבועס נטי אפשר ע״י כתיבס ואין
צורך לאתויי מקרא וכי סיכא דאטר ר״י לתנא לא תיתני סימר ס״נ סו״ל
לא סימני נשבע שסרי בכתיבתו עביד מעשס:
*
והנלע״ד נזה לעעיין שם נממורס נקיף ססובי׳ בבי מקלל חנינו
נשם דשבועס ומקלל עיקר איקור׳ סוא משים מוציא שם
שמים לנטלס אע״ב דבעוציא שם כמים לנטלס ליכא מלקות מ״ע כיון
שסשיא שם ס׳ יסנלך ללוין קללה או לשעמם לשיא איכא בזיון טפי

ותשובות

ולוקס וכן מורס לשק הקרא לא תשא שם ס׳ אלקיןלשוא וא״כסריסדנר
פשוט דלא מיציא שם שמיס לבטלס אלא נעוציאו בשפתיו אבל נכיסב
על הספר אין באן בזיון בלל אס" כתבי דרך שנועם וקללס משו״ס אין
כאן מלקות נמצא לפ״ז נסי סכומב שבועתו דלסנא שלא ’עש׳ או שיעש׳
כך וכך מתחייב לקיים דבריו מ״ע נלשעב׳ או לשיא שנשבע נכתב על
זסב שסוא אבן אינו לוקס משוס דניכא סוצאס שם שמיס לנטלם ולסבא
כמי נסי דמססייב לקיים דבריו ע״מ אי עבר ולא קיים אין לוקין עליו לא
ידעתי משום דנקרא כתיב לבטא בשפתיס וככל סיוצא מפיו יעשם אלא
מכס ק״ו את״ לומר סשחא במוציא שפתיו מחייב בכותב לכ״ש וא״כ כיון
דלא אתי' אלא מק״ו הא אין עונשין מן סדין ואולי זס סיא טעמו של
סר״י סלוי דמייחי ישד״ס דשניעס בכתב פטור מדיני אדם וחייב בד״ש
ואע״ב דמדבריו משמע דאין נ״ד נזקקין לי כלל אפ" לסוציא ממון אפשר
דק״ל אין עונשין מן סדין אפי׳ עונש עמון עיין חוק׳ ב״ק ד׳ ע״ב ד״ס
ועד" זועמים וכו׳ ונט״ש ניחא חא דלא אמר נמי חץ ממקלל אביו ואמו
דמעיחין בלא מעשם וסא״ש דסחם נסי דסקללס סיא בשם ע״ע אין סמומר
משוס עיציא שם שמים לבטלה אלא משוס שקילל יולדיו נשמו יס׳ וא״כ
כשכותב סקללס נמי חייב מיחס וכיון דשייך מעשס ע״י כתינס חייב אס"
בלא עעשס וכדעת סחנוך סנ״ל אינרא לסמשנס למלך קשי׳ וצריך לומר
 fדבכלל מקלל חבירו בשם סוס נטי אביו ואמו ודוחק:
ותלמיד וחיק א׳ נשמו עו״ורליזר“דדעזנק נ״י סקשני ( yfלא־יסיש—
ספרס לנדר ושנומס בכתב דסא קי״׳ל בקדושין ר״ם האומד
לא אחי דינור ומבטל עעשס נשלמא סתרת חכם שע״י פתח חרטת י״ל
אין סדיביר מבטל סמעשס אלא שע״י פתחו נעקר ס.דר וסו״ל טעות
מעיקרא אבל ספרת סבעל דמיבז בית קשת דאס נדר׳ בכתב לא תועיל ספרם
וא״כ קשס בקוב" דנודרס מ״ט טקס אין עדירין אותם משום דמיפר לס
נעל סא אפשר שחדור ע״י כתב ייש לדחוק ספרם סיינו טעמא כדר׳
פנסק על דעת נעלם נודר׳ ולאו משום ביטול אתאינן עלס דכימא לא
אתי דינור ומבטל מעשם אבל סיותר נראם נישיב קוש" זו לסמ״ש לעיל
דכל עצמו של שבועת כתב לא אתי אלא מק״ו מנטו’ שפסים א״כ די
לבא מן סדין לסיום כנדין שישים לו סתרס וספרס ולק״ע (אבל א״ל
שיפר ע״י כתב דעכ״פ קשס קושיית סחוס׳ ליטא סבעל קייס לכי וא״ל
כתייוצם שיפר לס נלחש ז״א דצריך להפר נכתב):
בהא סלקינן לענ״ד דדברי סמי" שרינין וקייעין נע״ש דשנוע׳ נכתב
מל כמו שנועס בביטוי שפתים וסמור ממנס אס מסראיות שכ׳
לעיל ואם ממס שיבוא עוד לקמן בדברינו א״ס וראיתי נקפד נוב״י
עסדורא קמא ס״ ק״ו שב׳ דלרמנ״ס דעדות בשטר סוא מדרבנן ס״ס
שניעס נכתב ולר״ת דמי שאינו עסוק׳ בילה יכול להעיד נכתב ס*ס
בשנועס ומתוך דברינו סנ״ל אנו למדים דוודאי לרמנ״ם שנועה נכתב
סוי שבועה דאין לסניא ראיס מעדות שסוא לסקניר דבריסם לנ״ד נזס
נרע כחיבס מדיביר משא״כ נשבועס ככל דכסוב ומפורש לעיל כל זת
לרעב״ס אבל לר״ת דע״ב אין סטעס משוס הקנית סדנדים לנ״ד דסא
סזינן דמי שראוי לגילם יכול לשלוח מכתבו לב״ד וע״כ בזירת סכסוב
סוא א״כ נסי דבכל זאת עדיין נוכל לומר דבשנועס שסוא לחייב עצמו
סו״ל קיום יותר ננסינס מדיבור מ״ע נוכל לשדות נרנא בק״ו ונאמר
מס לביטוי שפתים שכן מועיל בעדוס משא״כ כסינס דכשאינו ראוי
לנילס אינו מועיל אמ״פ שראוי לכתינס ולכל ספחוח מודינא לשיטת
ר״ת דאולס סכוחב שבועתו לא מתחייב דילם" מעדות:
עוד צייד אט לסטיל תנאי בדברי סבאו! חדי שכלל בדבריו נ*כ ס״כ
שאם כת׳ הריני נותן ת״כ מתחייב בכך וזת ליסא כיק דח*כ לא
סוי שבועס אלא דק״ל לר״ם דסוי כריתות בריס ומפיק לס מקיא
ביחזקאל וביזס אלס לספר נריח וסנח כחן ירו כל אלס •עש׳ לא •מלט
וק״ל לר״ם דסקיעח כפו לחיך כפו של חנירו סייגו כריתות ברית עיין
נטיו״ד קי׳ רל״ט ובחשוביח מיימוט קוף ספר ססלאס ובמרדכי פ״ב
דניטין קי׳ תשנ״ז א״כ סיאומן לומר שנאומר סנט נותן יד ולא נחנו
שיסיס כורת בריס וס״ס נשכותב שקר סדיני ניחן יד סיועיל זס ומס״ט
נראם סנסינו רבותינו הקדמונים לכתיב נשופרא דשטיא נשבע נשד״א
ונח״ס ונס״כ בפועל מעש סכל נלשק עבר ועי״ז סוצרכו לכתוב בפועל
ממש ומס צורך לכל זס ולא כתבו בלשון סווס סריט נשבע אלא משום
שרצו לכלול נם חומרות תקיעת כף דחמיר טונא וממש דלית ליס סיסי
ונזם לא  T’Dלשון סווס וע״כ סוצרכו לכתוב לשון עני ובפועל ממש
דלא ימצא אמתלא בנקל לטעין על פועל ממש :
וראיתי לסנאון נ״ני ס״ סנ״ל שט דבחרם פשיטא ליס דעועיל נכתב
דנסרם לא כתיב לבטא נשפחים .ואני חמס א״ב יסית חנם
סל נסרסור בלבו דהרי סרסור סלב נשנועס דלא ’יעיל יליף שמואל
ממשעעיחי׳ דלנטא נשפחים ומזס סמשעעוס נעצמו רצו סבאונ" למעט
כותב שבועתו ואי ניעא דכוחב חרמו יועיל דלנטא נשפתי׳ לא קאי אסט
א״כ סס״נ נמסרסר חרמו יחול וישתקע סדני ולא יאמר ואע״פ שלפענ״ד
פשוט מ״ע נראם לסניא ראי׳ לזס עדאמרינן נש״ק ע״ק י״ז ע״א ססוא
אלמא דסוס מצער לססוא צורבא מרבנן אתא לקמי׳ דר״י אמר ליס זיל
שמתי׳ א״ל מקחפינא עינ" א״ל שקולי פ״זיסא עלים פי׳ כתוב עליס
שמתא
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שאלות

חת״ם סופר חי״ד

שמשא כל שכן דמסחפינא מימש א״ל שקל•׳ אחת" נכדא שילש" שקל"
לכשל שמשא וכר שלי קמן שזם ילא להוציא מל" שמשא מפיו משום עוף
השמים יוליך אה הקול ונסן לו עצה לכשוב ששממא על הקפל ולשממינו
בשוך הכל ■ע״ש ואם אישא אמא׳ לא הלהל פשמהא בלבו אע״כ
דהלסול לא משני דאע״ג דסלם של ש״ס ולאשי עם נפקא ל! עקלא סיף
ם׳ בשוקיה׳ וכל שלם אשל ישלם מן האדם לא יפדה מוש יומש כמ*ש
למב״ן בחולה ועוד מקרא דעזלא כל אשל לא יבא געלש השלים והסגכי׳
ישלם כל לכוסו ושם לא נאמל ביטוי שפשים (ועוד דשאי כל שלם אשל
ישלם קא׳ נור אמשליס להקדש ננוה כפיים‘ ,ושטרי' אשי׳ מחא׳ קלא
וכי סיכי דמרם נבוה בעי ביטוי שפהים ה״ה שלם אדס)ע״מ הכל מטעם
כדי ושביעה או אלה וקללה והלשור לא מחני עד שיוצי׳ בשפה,׳ ואפ״ה
הכחב שי׳ מועיל שסל׳ כשב" ואגש בכדא ודושק לומל שאני החס שהי׳
שוקע נשופל כמנואי שם דדבל ידוע דשיפול׳ אינו מעיקל השלם ואינו
מעכב ושיא לק שוקפוח בעלמא וא״ב כי היכי דלענין שלם מועיל כשיבה
ה״ה לעמן שנועה ויש מוס נ״כ לא״ למש שכשכנו:
מיהו כל זה נכוחג היא בעצמי׳ ובכתב ידו הליני מקבל עלי כשנועה
ושלם אנל אם הוא כשב ידי אחל ושוא שיחס חשחיו יש להסשפק
אס מועיל כיון שלא קיבל בפיו ונס לא כשב נעצמו הליכי נשנע יק
ממס שמשיו ונלאה ל׳ דסי״ל כאלו כחג סוא בעצמו ולאי׳ מנט כלישוח
דכתיב וכשב לס מעני! שגט הוא כמדבר אל אששו הליני מגיסך ואלו
אמל לס בפיו כל הדברים האלו אינם מנולשש וע״י כשיבה מנולשש ואיל
לומל לס שוס דבל נשע׳ שמוקרס לידס כמבואל באש״ע ס" קל״ו וננ״ש
שם לק מדלננן סק ל ומגואל שם הטעם דסכסב נופי׳ הוא אמילס
הבעל ואפי׳ להשולק" דמ״ש׳ ב״ש היינו מטעם שבחבש׳ לעיל דלענין
שמדבר עס שבילו אין כשיבה כדיבור ע*כ ס״ל דצ״ל ג״כ בפיו סלי אש
מגוישח מ״ע מנואל לדיעס קמיימא דמשמע דסלכס כווש" דכשיבס הגט
בעקום דנול קא׳ ואפ״ה שאשס בעצמם כוסבח ניטש ילק שהעדים
׳ששמו בצווי שבעל ואפ" הבעל עצמו יכול לששוס וא״צ עדים מן ששולה
דחודאח נע״ד כמאה עדים דור כמ״ש ל0״׳ נמהני׳ ניטין פ״ו ע״א ע״״ש
וכן שקשה לשניא נשידושי קפ׳׳ק דמנילה מ״ט לא גירש מלדכי את אסחל
בשסימש ידו בלי עדים ולא הי׳ ארוסי מלחא ׳ע״״ש ואפי׳ מאן דפליג
וק״ל ששימח יד שנעל לא מסיני היינו טעמא משום דשב לאחכינ׳
דפסיל לס אכסן כמ״ש מיס ניטין ד׳ ע״א ד״ה דקיימא וכף עיי״ש בסוף
חדיבול וא״כ סלי קמן דאפ" היא כוחבש וכק הוא מוחם סו״ל נשמימשו
כאלו אומר סלי  obמגילשש ממני ומושלת לכל אדם וכל ענייני סנט
וא״כ סס״נ בשטל שכהוב בו בכשיבש יד הסופי והריני נשבע וסנע״ד
שומם שו״ל כנשבע בפ״ע:
אחר כותבי זאה אתיא לידי ס' ששו׳ לסד״ס ש״ד ולאימי ס" פ׳
נקיפו אשל שהעל׳ נאליכוש דשבועה שבשטר כופין אותו לק״ם
שבועתו ולוצס להכלים שנס הרא״מ סנ״ל בחשובס לא שמך על סנישו
לתקל אשל כל זה מיים׳ סך דסט׳ שלוי הנ״ל ומענין המשובה נלאה
שהוא סליא״ן מיג״ס ואעתיק אש לשונו וז״ל אשל כמס שנים אנס ס׳
לידי ששונות סל"׳ סל י זיל וז״ל שני אנשים וכוי וכ׳ כל אשד מסם
נכשב ידו בשבועות סמולוש וכו' אס סם מסדינים בשבועה שכחנו בכ״<
או נאמל הואיל ולא הוציאו שנועס מפיהם אינם ש״ניס נס וכי׳ תשובה
אס כ׳ בכי" שבועס ונסן לו כיי מ״ב הוא לקיים מס שנשבע אע״פ שלא
הוציא שם שנועה מפיו ואס צא קייס קבועשו דינו מקול אבל אין
למיינו דני בדיני אדם סואיל ולא פוציא סם שבועה מפיו עכ״ל:
הנה מס שפוטרו מדיני אדם כבל הזכלמי לעיל מש שנלאה לי בטעמו
ומ״ע למדתי מענו דאינו עחמ״ב נשבועס אא״כ כומב ומקרו ליד
שכנגדו דסעשילס לידו שדל כאוטי לו כל מס שכתוב נשטל וזס דומה
לגירושין כנ״ל:
אחר זה מלאת׳ נשימיס שי' צ״ו שדשה דבלי שב יעקב ג״כ מטעט"
שכשנש׳ אלא שב׳ לבטא בשפשים כמו מפיהם ולא מפי כתבם
ושלי• נפלונשש ל״ס דאם לאוי לנילס שאינו אלס סייג קינן שבועה
וכבל כתבש׳ לעיל דמשפתיס נעי לקיע וגדש משוס׳ קוטס כ״ז ליס ורב
לאישו לא" לעניו אס המשביע מדגל והאלם כומב אמן שאיו מוכח משוך
הכמב על מס קא׳ האמ! ואין לסקיטס לסוקיף דבלים מת שלא אעלה
תוכה ואין לס לכתוב אלא תיבה א׳ אמן ואין טוכש מחוך הכתב אחי
קאי אבל הכותב הליני נשבע שביעה גמולה שיא ועי" קצ״הס סם.
ועגלי שבוש •עקב דמייש׳ חומים נלא״ש אין לשם ששל 0כ׳ שלא סיס
צליך שיס לאחו״ מואמלס אלא מנוף השביעם וצ״ע אי לאו דכחיב
ואעלה ש״א דאינה אלא לשמוע קיל אלס כעו נשנועו׳ מדוח והכהן
*שאינו אלס משביע אושש נע״כ לכן צריך לאמו" מואמלה אמן:
ה?רצא מדנייני לטנא אס נכשב נשטל שנבל לא מיסשב כנשבע
אלא מודס שכבל נשבע ע׳׳כ אם נושן אחמלא מוקפקס למס
«■
כן ואומר שמעול׳ נא נשבע אז אפי׳ כשוב בפועל ממש ודע אין
ניד יכול לכופו ומ״ע אס בעצמו יודע שנשבע ימוש לעצמו מדין שמ"
(נ ),אינו נושן אשמלא עיספק׳ אזי אס לא נכת׳ בפועל מעש ע״ע כופיו׳
לק״ס שבועחו דאין לנ״ד אנא מס שעיניהם כואוש ואס צא כפוסו ב״ד
♦

ותשובות

צב

והוא יודע בעצמו שלא נשבע אין לו לשוש לדיני שמי׳ ולא אעלינן
בהודאתו זאת שויא נפשי׳ ששיכ׳ דאיקונא:
( Qאם נכתב בלשון שווה הליני נשבע או מקבל נמים ומקלו מידו ליד
סבלו אפ" לא קלא בפיו וגס לא נקלא לפניו ולא אמל סן ולא שוס
קנלח דבלים ואפי׳ איננו כ׳ ידו אלא כשב הסופר וסוא שתם או עדם
ששמו בציוויו והוא מקלו ליד שבלו סלי עונש השבועה כלוך בעקבו וכן
עונש השלם ולמאי דקי״ל לעונש ממין עונשים מן הדין א״ב גס ב״ד
כיפין אוחו לפליע לשביט מס שמתמ״ב ע“׳ השבועה:
(ד) כל זה בשבועה ומיס אבל בשקיעת כף אס כתיב הליני נושן ש״כ
אין בזה ממש אבל אם כ׳ כמודה שנתן כבל ת״כ בפ״ע אזי דינו
כדלעיל בהודאה דשנועה ומלם:
(ה) ולעני! היתל בשלשה הדיוטות או אשש דמיפל לס בעל דינו כשאלי
שבועות אם אינו על דעת ונרגש שבילו יש להם סיתל ואס שיא
לטובת שבלו אין לו שיחל כמנואל ני״ד ק״ יכ״ש:
גלל כן האנשים האלה אשל באו על סחתוס ומקרו ליד מעלתו שטל
סלננוח לתועלתו וסוא עשת עעסס טובת ושם נאמר שנשבעו
וקבלו בשלם על עצמם לקיים כל תוקף א״כ עונש השביעה והשלם כלוך
נעקבותם עד •בואו וירצו אש לום מעלתו ואמנם אס מעלתו בעיניו
ילאה כ׳ האיש אשל קבלו עליהם הוא ירא ס׳ ולאו׳ להוראה אל כא יהי
אכזרי מלמשול וישן לסס לשושו ורצונו ושיא כבודו ישהלשו אך נזולש
זה אל ישא פניו לשולה מ״ו להיוש מסייע ליביס חללים מ״ו ומובטחני
בבני ישראל שישמעו לקול מורים וחכו לעלוס בסל ביש ס׳ בלאש
הסייס וה׳ קרנו ומזלו ירים סכ״ד סשותם בכל שותע׳ נרכוש:
מש״הק סיפר מפפ״דע:

תשובה רכה
שלום וכ״נו לידידי ולב שביני סרב הגאון המופלג סעפולסם כעכוגת
הבושם גן סדקים גל אניזיס כמו״ס יהושע יצחק מאיי נ׳ י
אבדק״ק דוקלא יע׳א:
יקרהו הניעני ע״ד בסול ובתולה שנשבעו ז״לז בשבועית שמולוח שישא ו
זא״ז ושלא ינשאו לאשל וכשסודיעו לאני שבתולה כי נפשם
קשירה זב״ז גם כי עדיין לא ידע משבועה אמל לכשאשיא בסי אבל עדיין
אינני שפן להשיאה לאיש ושדבר מובן גס ני יודיעוהו משבועחם יענה
ככה ויענן שבחול וכבל הניע הבש׳ לבן כ״ס שנים וסבת לי״ס שנים
והאריך פאל לום מעלהו ולסיוח בעו״ס כעש אינני במזג השוס לא עת
טיול בלשונות מס שא׳׳צ למעשה וכבל כ׳ סלעב״ן נפשישס לדיני סנלמי
אם אינני מטים אלא סעחקח דבלי קדמונים ולססביל ולסנין דנריסס לי:
דגה נחשו שי״’ ’P׳ ס׳ נעשיר מופלג ששקע כף לנער קצב שאס
ישמש נשי בשלי׳ במגפה ושחלפא ישיא אוסס לי ושוב שזל חעשיל
וכ׳ שם הגאון ז״ל כל סשליקיס שאפשר שיפלו נערן זה וכ׳ שלאוי לכוף
לנח ולאב לקיים שבועתם ואם יאמר סאב יקחנה בלי כסף אף כי
אומדן דעש קחם סת׳׳כ ס" שיקסנס כדיך עילם עם נדן שלאו׳ או
עישול נכסי מ״מ יטעין סאב די לו סכל שיקם בם• נשנש וכר ועוד
אם" אמל שבלבו ס" לחת לו נדן ועכשיו שוזר נו אין לכיף על נדן כי
אינו מ״ב אלא מס שהוציא בשפתיו ולא על דבליו שבלב ונו׳ כ״ש אם
היא נתנה ש״כ ולא סאב שלא נוכל לשייב סאב כלל לשח לס כמשפט
סננוח רק עצסי״ט עכ״ש דנטו:
והדברים ק״ו שחם אל״סוא נשא את נפשסלשמשס נמגפס ולא סי׳
שום פליצוח וענין לע  ?373וברצון סאב וידיעתו אין לש״ב
סאב לחת להזיג כסף או שוס כסף לק עצסי״ט מכ״ש בנידון שלפנינו
שאין לש״ב סאב אדלנס מצוס לשלסס ריקם וסיסלנס כל הנשים וסנשולי׳
סמישדיס עם סבחולוח ובאי׳ ליד׳ כך שישבעו ז״לז ואם כי כ׳ שגילת׳ לו
מסשלוח־׳ ועשם עמס טונה גדולת עד שעי״ז נשבעה לו והוא לס וסאבוש
לא ידעו מסודות אלו מסתמא הלבש דברים היו ניניסס עד שגילחה
לאיש נבלי ססתולוש מה שלא נגלו לאבות" מסתמא סי׳ קרנות ביניהם
ובלוג דבלים לא ■שדלו פשעים ושטאיס הלנה ואם ככת אשש עושס לא
סנשח נס לאאע״ש ’ושבח ששם אנושי כי יבואו פטציס וישללוס ׳פשוס
וידברו על לבס רשנעו ז״לז ישוב ע״כ ישן סאב פרנסת סבש ונדן סלילה
לא חס" כזאח בישראל ואם הנח׳ שקפה מליו משנתו כפי הנלאה
עעכשב חעודס שנידו מלבושיו כאשל שלש לידי לעועש זה חוקף עליו
יצלו ככל גדול מסבלו יצלו גדול מענו ומ״מ פחז כמיס אל חושל עייכ
אינני רואה שום אופן לסייג אבי סנשולס בשום דבר אפ" על צד הישר
וסטוב בי ססיפך סוא שיושר והטוב
אמנם בכ״ז כיפי׳ זא״ז לקיים סבועשם ויכנקס ערומה כי לא החנו
בשבועת׳ ע״ע שיוחן לס נדן וגס סדע׳ סי׳ נושן מעיקר׳ שלא
ישן לסם האב ויקצף קלף גדול ואפ״ס נשבעו זל״ז וקי׳ו מסא דסו׳״סנ״ל
אמנם שיא שאע׳ בוא לעירי ושם נעשה שמשת נישוא" ואס אינו לוצס
היא פטורה ואם ירצה סוא ואך יש" אונס סלא יכול לעסות משוא"
בשוך סעי׳ שלא יממנו ראשי סקס׳ או עיי שום דבל סלי נס סוא פטור
משבועתו

A
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קלב

חתם

סופר

ל״ו ע״א

ראי׳ לשיעת הראב״ד פכ״ו מסנהדרין כ״ג דס״ל מקלל חברו ועצמו
בכינוי אינו לוקה ע״ש ומייתי לי׳ מירושלמי צה).

והנה

איצרתחכמוז

דתליא במצער חברו ר״ל שביזה השם הנכבד להזכירו על בזיון
וצער חברו כמבואר למעיין ,ומינה דכל שהבזיון בעצמו חמור יותר,
ממילא עונשו על כבוד שם שמים ממור יותר ,ולכן אפילו לא קלל
רק חרף בשם מידי עונש לא נפיק ואי הי׳ המבוזה ת״ח עונשו על
השם חמיר יותר ממבזה ט״ה בשם ,והכל משום כבוד השם נגעו
בי׳ ,ועל זה לא מהני פיוס ,ומזה מיירי בזה הסי׳ ,משא״כ בסי׳
האחרים ,וזה ברור ואמת בלי ספק צו).

בכ״מ שם נדחק בפי הירושלמי ובתומים סי כ״ז נדחק
יותר ומעייל פילא בקופא דמחטא .ולפע״ד הכל כפשוטו
דבלא״ה נ״ל בירושלמי דשמעחין ומייתי לי בכ״ה דמסתפק אי
לוקין על מקלל עצמו ומברו משום לאו שאין בו מעשה וקשה הא
בירושלמי עצמו ס״פ דלעיל מייתי דברי הש״ם דבבלי פ״ק דהמורה
ג׳ ע״ב דמקלל חברו בשם לוקה משום אס לא תשמר לעשות וגו׳
והפלא ה ,את מכתך ,אע״כ ס״ל להירושלמי דמשם מוכח מלקות
למקלל בשם המיוחד שכן כתיב את השם הנכבד והנורא ,את ה׳
אלקיך וידוע כל היכא דכתיב אלקיך גבי שם המיוחד הוה נמי
מיוחד והכוונה אלקיך ששמו יה״ו ,ואהא מסיק בירושלמי דאינו
לוקה בכינוי משום לאו שאין בו מעשה אבל בשם המיוחד מודה
וזה ברור לפט״ד.

ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם [דברים
כ״ז כ״ו] ,ושפיר ילפינן מיניה מקלל עצמו ולא חובל בנפשו ומחורץ
קושית חוס׳ .אך לפ״ז קושית תום׳ השניה במקומה עומדת ניליף
מהכא אזהרה למקלל אחא ,ותי׳ תום׳ לא שייך ,ודו״ק.

והנה

•ויברכך

ושמור

נפשך מאוד .סיפא דקרא פן תשכח את הדברים אשר
ראו עיניך ,ומיניה ילפינן כל השוכח דבר אחד ממשנתו
מתחייב בנפשו [אבות פ״ג מ״ח] ,והיינו משום דגורם קללה לנפשו

וייטב לך .הקשה הר״ן הא מכלל ברכה לא נשמע
קללה כמבואר בם׳ האומר [קידושין ס״א ע״ב] ,ותי׳
דהיינו לרבנן אבל לר״מ אמרינן מכלל ברכה נשמע הפוכו .וקשה
לי מעיקרא מאי קא קשי׳ לי׳ הא ע״כ יש להוכיח דבכה״ג נמי הוה
שבועה אם יאמר אל יברכך ה' אם לא תעידני ,מדאצטריך גבי
סוטה הנקי דהוה סד״א לא תנקי ולא תחנקי אלא איסורא בעלמא
ע״ש פ׳ האומר ,וקפה איך אפשר למטעי הכי דא״כ במה

הרבה נתלבעו בלשון רמ״א סי כ״ז שס אפי׳ מחל
המתחר״ף ,עיין סמ״ע .ולפמ״ד בלאה״ג דברי המחבר
קשים הא לעיל ססי׳ א׳ כ׳ המבזה חברו מנדין אותו עד שיפייסנו,
ולא הזכיר ת״ח והתנה עד שיפייסנו ,והכא לא הזכיר פיוס כלל
וחילק בין ת״ח לאחר ,ולקמן בסי׳ ת״כ ביאר הדינים הללו יותר,
והכא לא שם זכר למ״ש לעיל סי׳ א' ולקמן סי׳ ת״ק אע״כ הכא
מילתא אחריתי היא ומיירי מחרפו בשם ,בל״א גאט״ש נא״ר
וכדומה דמבואר מש״ס דתמורה הנ״ל דעיקר חיוב משום מוציא ™™משביעה הכהן ,אע״כ מוכח דמניעת הטוב נמי הוה שבועה והוה
סד״א דהכהן משביעה במניעת הטוב אם שטית לא תנקי ולא
ש״ש לבטלה אלא שאין בה אלא אזהרת עשה ומבואר שם נמי
צד ),בתי׳ יומא פ״א ע״א (פ״ז א׳) ד״ד ,מפגי ,כ׳ מרן ,אהא דאיתא

דחובל בעצמו אינו רשאי ,ור״ל ס״ל חובל בעצמו רשאי ואם כן א״א

שם  :אמר ר״ל מפני מה לא נאמרה אזהרה בעינוי ,משום דלא אפשר וכו׳

לחייב מקלל עצמו אא״כ מוציא שם שמים ,וא״כ סכינא חריפא מפסקי׳

מתקיף לה רב הושעיא בכתוב רחמנא השמר פן לא תעונה ,א״כ נפישי

קרא השמי לד ושמור נפשך למקלל עצמו בשם ופן תשכח את הדברים

לד,ו לאוי ,מתקיף לה רב ביבי בר אביי נכתוב רחמנא השמר במצות עינוי,
א״כ השמר דלאו לאו השמר דעשה עשה ,כ׳ תום׳ ד״ה ר,שמר ,אע״ג דר״י
אית לי׳ השמר דעשה נמי לאו ,הכא אליבא דר״ל דהוא מרא דשמעתא
משני .והקשה בם׳ יד דוד בשם ם׳ יד מלאכי ,הא במנחות צ״ט ע״ב

הוא לאו בפני עצמו.
ובזה יש ליישב סתירת הסוגיות ר״פ יוה״כ [ע״ג ע״ב] מקשה לריש

עכ״פ אי חצי שיעור אסיר מן התורה בודאי לא חייל קרבן שבועה ,ובמס׳

מבואר דר״ל לית לי׳ דפן הוא לא תעשה רק השמר הוא לא תעשה אבל

שבועות כ״ג ע״ב בתוס׳ ד״ה דמוקי לה ,כתבו תוס׳ דלר׳ יוחנן דתצי שיעור

פן אינו ל״ת ,א״כ תקשי קושית ש׳ם לכתוב השמר פו לא תעונה .ולפע״ד

אסור מן התורה חייל קרבן שבועה כיון דלא אתא אלא מדרשא חייל

לקיש אי חצי שיעור אסור מדרבנן לא ליחייב עלה קרבן שבועה .מבואר

י״ל התם כולי עלמא ס״ל פן הוא ל״ת ,אלא ס״ם שבועת העדות במתני׳

איסור עליו ע״ש ,וי״ל דהר״ן כתב הא דח׳־יל שבועה על מלתא דאתי

אמרי׳ המקלל עצמו בשם חייב מלקות ומפיק שם בגמי מהאי קרא השמר
לד ושמור נפשך מאוד אזהרה למקלל עצמו ,וס״ל לר״ל פן תשכח את

מדרשא היינו מדכתיב להרע או להסיב ומפורש בשבועות כ״ז ע״א היינו

הדברים הוא לאו בפני עצמו על השוכח ,ורבינא התם [במנחות] ס״ל

דמישך שייכי שמור נפשך פן תשכח וה״ל ב׳ לאוויו ולכ״ע פן הוא לאו.

להרע לעצמו להכות ולפצוע חייב קרבן שבועה אעפ״י דקיי״ל כמתניתין
פרק החובל דאינו רשאי לחבול בעצמו אפי״ה חייב קרבן שבועה משום
דלא נפיק אלא מדרשא דר״א הקפר אשר חטא על הנפש שציער עצמו

ונ״ל להסביר במה פליגי ,י״ל דלכאורה מה המשך מקלל עצמו עם

מן היין משו״ה שבועה חל עליו ,ה״ה חצי שיעור לח יוחנן דמפיק מדרשא,
וא״ש סוגיא דשבועות כ״ג הנ״ל דאזדא אליבי׳ דר׳ יוחנן .אך סוגי׳ ר״פ

שבחת התורה ,דהנה כתיב בתוכהה [דברים כ״ז כ״ו] ארור אשר לא יקים
את דברי התורה הזאת ,עיין רמב״ן אמאי קאי האי ארור .ולכאורה לשון
"לאוקמי גירסא" היינו שחוזר אחר לימודו שלא ישכח ,וארור אשר לא

ממשנתו אלא לאו א׳ וכנ״ל ,א״כ לדידי׳ שפיר י״ל אי הוה חצי שיעור

יקים היינו קללה למי שיושב ומסירם מלבו נמצא השוכח דבר אחד

אסור מן התורה אע״ג דלא אתיא אלא מדרשא מ״מ לא חייב עלי׳ קרבן

ממשנתו שישב ומסירם מלבו גורם קללה לעצמו והיינו מקלל עצמו ,וע״כ

שבועה.

יוהכ״פ אזדא לר״ל דס״ל ע״כ מותר לחבול בעצמו מדלא מחייב בשוכח

אמר השמר לד ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים והוה אזהרה

ועוד י״ל קרוב לוה ,דהא מאן דאוסר חובל בעצמו נפקא לי׳ מדר״א

אחת למקלל עצמו ושני אזהרות בשוכח דבר א׳ ממשנתו שגורם ג״כ קללה
לעצמו ארור אשר לא יקים ,זו היא סברת רבינא• אף תוס׳ הקשו לחד מ״ד
בפרק החובל [ב״ק צ״א ע״ב] דחובל בעצמו רשאי א״כ מאי סעמא ליחייב
מקלל עצמו ,ולא תירצו כלום .ולפע״ד חמיר מקלל משום שמוציא שם
שמים על קללתו ,דמשו״ה חמיר מקלל אביו ממכה אביו ומיושב קושית

הקפר אשר חטא על הנפש שציער עצמו מן היין ע״ש פ׳ החובל [צ״א

ע״ב] ,והנה תינח למ״ד חצי שיעור אסור מן התורה ,אד לר״ל הא לא
ציער עצמו שיכול לשתות יין בהפסק ולאכול ענבים כנפשו שבעו בהפסק
אלא שלא ישתה וישתכר וקדוש יהי׳ אבל לא ציער ,וא״כ ע״כ דלא כר״א
הקפר ומותר לחבול וממילא אין כאן ראי׳ דשבועה חל על דרשא דקראי

תוס׳ ,אלא לפמ״ש לעיל דרבינא מחייב ב׳ אד,שוכח מפני שגורם לעצמו
קללה ארור אשר לא יקים ,והנה האי לא הוציא שם שמים אקללתו ואפי״ה

ומסברא חיצונה גם דרשת חז״ל מושבע ועומד וא״ש סוגי׳ דר״פ יוה״ב
לר״ל לשיטתו.

מיחייב והדרא קושית התום׳ לדוכתה .וי״ל ס״ל לרבינא כסתם דפרק החובל

צו) עיין ח״ס עה״ת במדבר ,פ״ט א׳ ד״ה ייאמי■.
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שיורי

מע׳ הב אות א ב ג

א בלכה על מי הדיח צמוקים דעת ספו׳ בסי׳ ר״ב
דודאי אס נמשכו הזים מהצמוקיס הו״ל יין ומנין
נפ״חג אלא אף אם לא נמשכו אס אין כונתו לאכול הצמוק•׳
כלל לק להמשיך מהם המיס אזי אפי׳ שהה מהם מהכלי
שהצמוקים בתוכו מודה הש״ע למהרלנ״ח סי׳ מ״א דמנק■
בפ״הג זת״ד אמנם מהים ׳א זצ״ל נס׳ שיר׳ב י״ד ■p׳ קכ״ג
דין י״א עמל בזה ומסיק דלא הוי יין צמוק’׳ כדי לבלן נפ״הג
נמי אא״כ משן דוקא המיס מהצמוק־ם ולא מהני בדעתו
למשוך למוד עי״ד (א״ה ועיין בס׳ אהלי יאודה דע״א ע׳ד
ונס׳ דבלי מנחם ח״א דק״ד ע״ג יע״ש אש׳ן) ולדעתו כל
שלא משך לא ישתה המי צמוקים כי אס בתוך הסעודה או
יעשה התיקון שם הש״ע שם בסי׳ ר״ב ס־״א ודע דבשנשלו
המיס בצמוקים כ״ד שעות מעת לעת אזי נכנס בשחיית מי
צמוקים הנז׳ בהאי ספקא לקוד אס יבלךבפ״הע כיקדקלטו
סמים קמצית הצמוקים וכמ״ש הע״השס סק״ט דמשמע מדברי
סלא״ש דאס שלאו שם פחות מעל״ע דלא נפיק טעם הפד
דאין מבלכים לק שהכל לכ״ע ואי׳כג דה״אל שם ס״ק י״ד
בתחי׳ מלק עליו וכ׳ דגם נפחות מעל ׳ע אס טועמים טעם
ספד במים מבלן בפ״הע מ׳׳מ הלואה ילאה שם דלבסוף
הסכים לדעתו שב׳ חייל מיהו דקימ״ל דאין כבוש כמבושל
פחות עפ״לע לעדן איסורם מסתמא אין נותן טעם בפמות
מעת לפס ע״כ  .ומינה' דד׳ל דאף אס נלאה דטועם במים
טעם הפד האמת הוא דאינו כדאי לבלך עליו בפ״הע דהוא
־•טעם קלוש ^n־ pדקי״ל לענין א־סולין דאין שוס • א־סול
בשנשלה פחות מע״לע וגס אמה תחזה דלא נכנס בספק אם
 prבפ״סג בשליית מי צמוקים אס לא נכשלה נ׳ ימיסדהכי
מסיק שס הא״ל ת״ל' נס צ״ע דהא בצמוקיס מבואל בי״ד
סי׳ קכ״ג דדוקא שדית ג׳ ימים בעינן ונ״ל דלעבין בלכת
בפ״הג שאני עכ״ד ונס נר׳ דאם איכא לוב בשדיה מפילות
שאיק מז׳ מידן ליכא קפק דודאי אזלינן נחל לובא ובזה אין
קפידא כ׳כ אס  prשהכל ואחדו בדל כמבואל נש״ע
שם בסי׳ ר״ב ק׳ יו״ד וסי״א
□ ביזיון ראובן׳ שקרא לשמעון טאלטאמודו אוזוסייפאטו
ושענטן סש־נ אתה בן ערל בן גלח וראוק עלעל לפני
ב״ד שיעשו דין בשמעון שענל על לאו דלא תונו באונאת
דבדם הכתוב מדבר לא יאמר לחבירוזכור מעשה אבותיך כו׳
כמ״ש נגע׳ ב״מ דח״ן ע״ב וגס קי״ל דמשלמין במותל נס
בחילופין וכמ״ש מודם במ״מ סי׳ תכ״א סי״ג נלע״ד דאין לחייב
לשמעון דלאוק היה פוטר מיס לשמעון המשיב על חלפתו
דסא מותם כ׳ שם דחירופץ שוס לחבלה וכשם דחבלה אינן
משלמין במוחל אלא כשלא בא להציל עצמו דכנר הציל את
מצעו נל״ס וק כשהתחילו שניהם כאחד א׳׳כ דמזר גם הוא
מיד וחבלו כו׳ ומיכה דננ״ל כמדומה דשמעון הוי כמציל אח
עצמו דמירפו  pלראובן כדי ש־שתוק ולא יחלפהו ביותר
אמנם הר׳ אשדות הפסגה ח״מ סי׳ כ״ס כ׳ דלא שייך בחילופין
דנא להציל את עצמו כמו בהכאה כו׳ פ״ש מ״ע לע״ד הכל
אסד דגם בחילופין הוא מציל עצמו דומה דהכאה דכשהאחד
ממלפו כדי שלא ימלפהו ביותר משוב לו מרפה גדולה ישותק
אותו דמתירא שלא ימלף אותו יוחל ויותר שנודע שנס הוא
יודע לחרף ואזי נא לדד -על החלפה גדולה שא״ל וכהא
דדד וכ״ב בקונט׳ טהלת המיס מע׳ הסי ס״ק ג״ם משם
הב״ד דאם הלאשון חירפו בדבר שחייב מלקו׳ או נידוי ובא
מנילי וסילפו כעין מ״ש לו אזי אין עושין דין נשום אחד
מסס וס״ס דנימא  pבדד והגס דנימא דש״ה דלא השיב
שמעון כעין מ״ש לו אלא חירפו ביותר ומשלמין במומר כל
דסיה יכול לסליל עצמו בלא זה מ״מ נם בזה כ׳׳כ שם סק״ל
משם סכ״ג דגחימפין אי! משלמין במוחל אפי׳ השיבו בחילוף
יוחל ויוחל מטעם דימם לבבו
« CJSKאי דאיכא לקעוקי הוא במאי דעבל ענללאו
דלא תונו דקאמ׳ זכור מעשה אבותיך כו׳ דבזה
המשיב נתחייב מלקות או כדוי דפנם כמי למחלף ולשוכני
עפר נס ז״א דמאי דהשיב בן עכל בן גלח כונתו פשוטה
לומד דאכיו כשממד לע״ז וגס נעשח שמש לע״ז ויפה קאמה
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טהרה

ליה דהכי ידעי כל יודעיו ומכירו דאניו של לאונן נשתמד
ועשת עצמו כמש לע״ז כדרך הכומ׳ ונפגר בהכי נמלא שלא
נכשל שמעון בחטא מדבר על שוכר עפר ח״ו נס במאי
דעבל על לאו דל״ת דקאמי זכור מעשה אבותיך כו׳ לל״ב
דהא נס במאי דחירף אותו לאונן נתחי׳ עבר על לאו לא
תוכו דחא כל החילופין שמחלף ומבייש את מבלו מנואל
בטול וב״י ולבוש וכ״י ח״מ סס׳י א׳ וסי׳ ה״ך דעונל על
לאו לא תונו זו הונאת דברם די״א דמלקין אותו ועע״ש
אני עני גאות שאח״ז דמלקין אותו היינו דרבנן יט״ש וכ׳׳ב
למעלה משם הב״ד דאס נפרעו זה לזה כעין מ״ש לו דאין
עונשין לשוס אחד מהם אלא דחזה הוית להכ״ג סי׳ חדא
הגהב״י קק׳ן דהביא משם המבי״ט מ״ג סי׳ "ו וציו ת״ל
הא דהקולא לחבילו עבד חייב נידוי היינו כשהנקרא עבד
לא חילף לקולא חילוף משונה שאס הוא ג״כ חילפי שא״ל
בעל עבירות או מוסל וכיוצא גאלו החילופים שהם פוגמים
.אח האדם בעיני אלהיס ואדם בפרט אם קדם הוא ואח״כ
קראו עבד או בן השפחה אינו בכלל הקולא לחבירו ענד
שמנדין אותו אלא ניד משמרין על מה שחירף האחל ויחמירו
על מי שקרא עבד שישאל ממנו מחילה או אתה עונש קל
מנידוי שיראה לב״ד אפי׳ היה החירוף אחר שקראו עבד
ע״כ ומינה דבני׳ד נר׳ לכל חירוף זה דבן ערל ובן גלח יותר
גרוע ממה שחרפו ראובן וא׳׳כ הנם דאינו בכלל נידוי שמעון
דגם ראובן היה חייב נידוי בחירופו בחמי׳ ונפרעו מ׳׳מ יש
לב״ד לומר לשמעון שישאל מחילה מראובן מן הטעם האמו׳
ועמ״ש אכן יד עניי עוד בזה לק׳ מע׳ סץ׳ ס״ק י״ט גס״ד
(א״ה ועיין בס׳ לאברהם למקנה דצ״ב יע״ש אש״ן) .
 Jביזיון שמבזה ומבייש אח חבירו בדברים בחילופין מנואל
בטו״שע מ״מ סס״י א׳ וסי׳ ת״ך דמנדין אותו עד שיפייק
 nbחבירו אמנם הב״י הביא שם מהמרדכי ע״ש לאבי״ס
דמלקין אותו מפני שעבר על לאו דלא תונו ותמה עליו
הב״י דהא קי״ל יכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ
מנשבע ומימר ומקלל אח חבילו גשם ואפשר דמכת מרדוח
מדרבנן קאמל ע״כ חוה' שקשה על מור״ם בס ,ד״מ לס׳י
לכ״ח שהביא דבלי לאבי״ה הס׳ וכ׳ עליו ז״ל ונלא׳ דלא
מלקות ממש קאמ׳ דסא לאו שאין בו מעשה הוא ואין לוקין
עליו אלא מלקות דלבק דהיינו מכת מרדות קאמר רכ״כ
הקמ״ג רש מצית ל״ת ראין לוקין מוציא ש״ר אע״ג דעון
גדול הוא כו׳ נ8׳כ דלא זכר ש ׳ר דכבר קדמו בזה סב"
סס״י א׳ ויותר תימא עליו דבקי׳ ה״ך הביא • ע״ד המרדכי
שהביא הב׳י שם דברי הב״י שבסס״י א" הכז״ל שפי׳ דברי
המרדכי דל״ד מלקות קאע" כו׳ נס סייסהד״משם נס״ת״ך
דכי מהרא״י ס־י ל־״ב דהוצאת דיבה יש״ל שאדם מוציא על
חבילו הוא בכלל ביישו בדבלים דפטור מממון אבל מנדין
אוחו עד שיפייסנו כו׳ וכ״ה בת״ה י 'P׳ ש״ז ע״כ (א״ה ומי׳
ג״כ מ״ש בק׳ הנ״מ לאברהם למקנת די״ט ודצ״ג יע״שאשץ)
ועמ״ש לק׳ מע׳ המ׳ סק״ג ומ״ש סב ׳ג סי' ת״ך אות ורד
דהמרדכי ס׳ דמלק» כ״כ הוא עצמו דהיינו מלקו׳ גף דר
זכר למלקו׳ של תורת קוים לזה באות ל״ט ובסנסבי'
ס ׳ק י״איחוהי שקשס על הר׳ טיר מקלגו ס׳ קדושי׳ יאמר
\" רל״נשעמד שם על המקלל וכ׳ ז״ל ולוקין ע״ז אף שאין
בו מעשה ע״כ דמלשונו זה מבואר יוצא דק׳ הר׳ ז״לדהוא
מלקוח ממש משבע ומימל שהביא שם קודם לכן והוא פלא
אנא דבס׳ משפטים אות ע״א ביאר דז״ד בהמקלל נשם והוי
כברכת השם כו׳אבל מקלל בלא שם אין בו חיוב לאו אלא
איסור לחוד עי״ד ואתה תחזה דפליג על כל האמול דומל
נר׳ דנם הוא מודח דעל איסור זח הוא דלוקץ מ״מ די'
אלא דסבר דליכא לאו כלל במקלל 3לא sn op״ פליג
דנם במקלל בלא שם איכא לאו אלא דאין לוקין משו׳ דהי
לאו שאין בו מעשה נס הד׳ החינוך סי׳ רל״ט כ״כ במקלל
7מקנל
בשם לוקה ובלא שם עובר על הלאו עי״ד
.הוא בפנל לאו דלא הונו דהוא אונאת דברם ועמ״ש אל,
הדל ע״ד סר׳ עיר מקלט הס ,לק׳”מע׳ הל׳ ס״ק ס״ו יל?
ס״ק ע״ח
7__-----------------------------------------------------------------------------י
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מע׳ הל׳ אות יא עד יט

ויא לשיטת הא דנר׳ מפשעות הכתיבים בק״ק נח דבדול
הפלגה נבראו כ׳ לשון אין זה אמת דאיןכל חדש אלא
דשכחו באותו זמן כל צ׳ לשין ופל אמדוא׳ ידע לשין אחד
ונץ כולם ידעו ע׳ לשון המזקיני שם ועמ״ש בש״ק סנהדרין
דל״ח פ״ב ומ״ש ע״זמהרש״י בב״ל פ׳ י״ש סי׳ ז׳  -שו״ר
בנפלי התו׳ בט שמוח פל פקו׳ ויאמר אל ה׳ בי אדני
לאדם הראשון קרא שמות לכל בתמה חיה בנר לשון עי״ד
וכ*כ נילוש* פ״ק דמנילה דבדור הפלגה היו יודעים ע׳ לשון
אלא דרי אע׳ שם דהיו מדברס בלה״ק יע״ש
יב למפרע אתה רמז דאע׳ ז״ל דרמת בפקוק המכין בקופי
מיטת והתיבה נק׳ למפרע אתא לרמה אותו כנין
קסוא נשרי פעמים הס •ד״א ז״ל בק׳ נחל קדומים ריש ק׳
שמות יעמ״ש בדרשלתי שם ע׳יד הרב הס׳ בק״ד
 yלשק זכר דהוי למוד ונקבה לחוד ז״ד לכל אחד לחודיה
*** אבל אם מעכבם בלשון אסד אפי׳ ק׳ נשים עם זכר
אחי י״ל בלשון זכר דרוב נקנות נמלי מס זכר אמד כ״כ
מהז״הק מ״ג דקפ״ג ע״ב וממ״ש הרמת שם והמנח״י ק׳ ו־שלח
ד*ה זתנש חגם דנתי׳ הא׳ כ׳׳כ בתי׳ אחרון צידד לומר
דזימנין נקע למאי דפתח ולזימנין למאי דקליק עי״ד
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_______בק׳ דעת זקג־ס 'P
טן לאו דלא תוכי איש את עמיתו סס׳ בקדר בהר דאיירי
באונאת דברים ואמרו חז״ל דלא יאמר לו זכור מעשיך
הראשונים ט׳ מטאר בעור וב״י ולטש וכנ״הג בח״ע קק״י
א׳ וקי* מיך דנכל מיני חירופין ונידופי׳ דאומר לחבירו והוא
מתבייש עובר על לאו דלא תונו אלא דאין עלק־ן אומו אלא
פ״ע דר* או מכדץ כיס משוס דהוי לאו שאין ט מעשה
ופשוע דמקלל את' מביט בלא שס דעוברעללאו דלאתקלל
ארש עובר נמי פל לאו ^דלא־תונו"דהא־ קטרו למתבייש ממנו

עשפעיס ד״ה ומכה --------------
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לעובר כיק דאיט עומד שם כלי שיתבייש אלא דא־כא צד
לומר לאם מקללו בפני שנים מגיע לאזכיו והוא מתבייש

7אומ׳ עליו דלא על חיכם קללו אלא דראה עניו להוא רע
לשמים ולבריות וכן אחה למד ממ״ש הרב עיר מקלע שם
סלי קלוש־ס בע׳ דלא תקלל חרש דחיינו אפי׳ שלא בפניו
ואור חז״ל דנקע מרש כדי ללמוד ק״ו ומה חרש שאינו שומע
ט׳ ק״ו המקלל השומע שנתקצף ונתבייש וכונה הש־״ת שלא
ידבר שום ליטר רע על שים אדם ע״כ  .ואם כנים אנחנו

נזה זוהי שקשה פל הרב החינוך קי׳ רל״ע 7כ׳ דהמקלל
את כשיא והוא אביו נעבר על ד׳ לאוין א׳ מקלל תליין וב׳
מקלל הנשיא וג׳ ומקלל אביו ד׳ לאו דלא תקלל חרש האמור
נבל אדם עי״ד להא א־כא כמי לאו חמישי דלא תונו וציי
ומודינא מיהא דמם בן הנשיא קלל את אביו בשם דאזי קימ״ל
דלוקה ד׳ מלקיות על ד׳ לאוין הס׳ דכי הרב החינוך וכשאינו
נע ג׳ כור׳ש הר׳ עיר מקלע בקדר משפעים קי׳ ע״ב במקלל
את הנשיא ואיט על לאו דלא תוכו דלא מצ נו חילוק זה
דלוקת כשהוא בשם אלא בלאו דלא תקלל אבל לא' בלאו
ללא תוט ועמ״ש שם נמע׳ הב׳ ע״ד הרב עיר מקלע שם קי׳
ע״א והתו׳ נק ,דע״ז בק׳ משפעים ד ׳ה ומכה אביו לא מצאו
במקלל אביו אלא שני לאוין וכשיא בעמך נא תאור וכ׳ לא
תקלל חרש דמזהיר על גדול שבישראל ועל קען שב־שראל
לימי לך שכל מה שביניהם יהיו בכלל לא תקלל עי״ד
~ fSלעולם יעקוק אדם בתולה ומצות אפי׳ שלא לשמה
שמחוך שלא לשמה נא לשעה  .ש״ש פקחים ד*ן ובברכו׳
זי״ז ובתענית ד״ז דמצאכו דנענש ונוח לו שלא נברא כו׳

כבר התו׳ נרנשו בכל הכי לוכת־ ממקום למקים וגם מהלש-׳א
בח״א וחי׳ לודאי בעושה משום כטל א״נ משוס שכד וכיוצא
שרי למחוך שנא לשעה נא לשעת אבל בעיקקנתור׳ ובמצות
ע״ע לקנטר ולבזות לחברו א״כ שלא לקיים ולעשות להיפך
הוא דאגר לנוח לו שלא נברא ובלא זה ליכא ליריד דאקור
ונס איר ליה דיעקוק בתורה ועצות אפי׳ דטנתו שלא לשמה
ככז״ל למחוך שלא לשמה נא לשתה כ״כ הרב ברכי יוקף
יו״ד קי׳ רמ״ז ק״ק י״ב ונק׳ חסדי אבות טעד לחכור׳ דקיי׳ג
ע״ב ודקי״ד וזוהי שקשה על הי* יוקף אברהם בס׳ מנחי!
דקל״ח רע״ב שב׳ לאם היה מכוין פכחק כשהכה אח זמרי
עם המדינית לנקום נקמת אני אביו יוסף דנתן לו מצער
שמכק ונס .המדנים דמכרו אותו למצרים לא היה נחשב לו
לכלום וכל חסדו כציץ השדה וטח לי שנהפכ׳ לו שלייתו
ע״פ ולא יצא לאויר העולם עי״ד דהש כי לא למומר זה
על פנחק אפי׳ אס היה עכוין לכך כיין דק״ק עשה מצום ה׳
דציוה קנאים פוגעיןט ועאי דהוא מכוין חשיב כאילו עשה
המלוס לכטדו וכיוון לבזות את מביט ליכאטהדעצוה לסותו
יק״ל ועיר׳ש בחידושי על פש״ס בהני דוכתי בק״ד ( .א״ה

יף לאו שניחן לאזהרת מיתת ב״ד דקימי׳ל דאין לוק־ן
עליו ז״ד נדעיקר מלאו בא על אהזהרה זו דמיתת
ב*ד אבל נדעיקר מלאו נא על דבר אמר שאין בו מיתת נ״ד
אלא ד־ל־ף מיניה הזהרה !בדנק שיש בו מיתת ב״ד 5חוד
בלא הזהרה והוצרך ללמוד הזהרה מזה דלא כנש אא״כ הזהיר
ועל הזהרה זו שמוזכר על דבר האחר לוקין עליו בעלי התו׳

ואין לך חירוף גדול מזה כ׳׳כ לעיל מע׳ הב׳ קק״ב וקק״ג
וא״ח החינח אם מקללו בפניו דאז־ מטרו נמי מתבייש דאיכא
או הלאו דלא תונו אבל אם מקללו שלא בפניו דפובר על
לאו ללא תקלל חרש כמ״ש חז״ל מ״מ לאו דלא תוכו מ־ יימר
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ועי׳ בק׳ מעשה אברהם דק״נ ייא יו׳ש עשם ס׳ מנחת יוסף
וא־שתמיע מינייהו מלכי דברי התו׳ וכמ״ש הסיד״א ז״ל וה״ה
כרו ודוק אש״ן)
טוב לאו דלא החרוש בשור ובחמור (א״ה אוח זה כנר
נדפק במע׳ הב׳ אותיר יע״ש ושם מבואר כל מיש
כאן אש״ן),
ח* לשון אוחיכם סכזנר נם בלשון חכע־ס רל אותי ואתכם
קונוס דל״ד ע״א ומדוקדק שם מדהי״ל לומר אתכם
ולא ידעכא אס דקדק זה מדכ׳ יוד אחל סתיו או דנם •ק
זה הדיוק מדכתב הואו לחודיה אחר האלף ומתרש״א בח״א
שם כ׳ דלרש״י נפיק מיוד לחודיה ולתנר׳י נפיקמואו לחודיה
עי״ד ובי״ד רק״י שכיב לעמן חלה כל׳ דכ״ע ייולו דלשק
הכתוב בבואכם ר״ל ביאת כולכם מה שא״כ לעמן ™מות
ומעשרות ברק״א של״א דכת־ב כי תבואו דשנוי במחלוקת'אם
רל מאת כולכם עי״ד וחז״ל נשאלת חכם דליל פקח בם׳
אשר ציוה ה׳ אלסיט אחכם פי׳ .אותי ואתכם ועיר׳ש בק׳
יוקף אברהם ק׳ יתרו דל״ח וימר׳ש סחיד״א בק* נח״ק ק•
בחקתי נם* ואתכם אזרה ע״ש כת סקודמיס דסשכינהעמהס
והייט ואתכם אזרה בקטל ע*כ נר מות דהם מיאנו בדרשת
חז״ל הס׳ ונס בעל התו׳ בק׳ דע״ז ק״ק ואתשק' מאט נזה
עי״ד
יט לולב ביום א* דקוכוח דק־מ״ל דצרך שיהיה משלו
מד״ת ואיט יוצא בשאול וכ״כ ביום שניש״ג שהואקפק
חורה לחומרה לדעת הרא״ש ום׳ העו״שע קי׳ תרכ״ח אם
לוקח לולב עם מיניו מחבירו צרך שיתכט לו במתנה נעורה
ע״מ שיחזרנו לו במחנה כדי שיצא ג״כ המתנו טוס הראשין
אם עדין לא יצא י»מ א״כ כדי שיצא למחר וי״א גס ביום
השני אס רצונו שוב להקנותו לאחר שיצא י״ח כדיט .
והמאמ״ר שם קק׳׳ה צידד לומד דמקתמא דעת הטחן שישאל
לו בהחלע גס בשאר הימים דיוצא בשאול דמ״מרוצהלפשו׳
המצות שיהא שלו לנמר מממוט עי״ד ומק בטי הביא מהרא״ש

ע״ש בה״ע ופ* בעו״שע דאפי* נתנו בקתמה מהני דמקסור
מוכרח דע״ע שיחזירהו לו במחנה סיתה טנחו ומבואר בדבריו
דגם בעליו כשנתן לו היה כונחו לומר מתנם גמור וכעובד,
דר״ג הס׳ שס אלא דא״צ לפרש דנותנו ע״ע להמ-יר דהוא
מוכרח מעצמו כאמור  .וסמאמ״ר שם הכרח ,דיוחר עוג
ליתנו קתמת נכ״הג מכשמפרש ע״ע להחזיר כו׳ עי״ד ולא
ידעכא מאי קאמר דתא נם הוא מודה דגם מחנה קתםפי׳
הוא דגם המקבל מקתמא הוא יודע בע״ע שימז־רט נו הוא
דנתן לו וכשמחזיר לו יחזירנו לו נס הוא נמתנה וכמטאר
בדברי העאמ״ר שם קק״ד וקק״ס חס דאע׳ הוא דק הוא
עקחמא דהוא יודע דאם לא יחזירט נם הוא במתנה אינו יוצא
הוא י״ח וכמבואר כל זה נדבר המאמ״ר שם וא״כ טש אם
מפרש כל זה בפי׳ כמ״ש הרא״ש דודא־ עדיף עפי דלא נ׳-חד

דלשון קמעה הוא לרוב 3עולס אבלא־כא מיעועאדלא בקיאי
בהט
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מע׳ העין אות יק עד כר

מלוה זו הגישה אווזה בגבול עונש דעלבוח ואס גרבה ונכביד
להוכיח ולא יבצר להיוח שם סילול ה׳ מוטב להעלים עץ
מ״כ (אה וע־ץ מיש מוהלח״ף ז״ל בס׳ מ״ש חי׳ד סימן
של״ד מיש בפנינים אלי נאילן יע״ש אש״ן) וממ״ש לעיל
מפי הן׳ ס״ק כ״ט מ״ש התשב״ץ ומבואר נשיס גרטבץדס״ג
פ״א דנועלין בשבות דרבנן ואם לא שממ מנדין אוחו ומ״ש
לק׳ מע׳ הם׳  P’PPוליו׳  P’Pא״ך וע״ע לערן המני״ב
נמשו׳ ק״ק סי׳ מ״ד והלחפ״ן גס׳ חו״ש ד״ח ע״אכ׳ דאפי׳
מי שעובר אדלגק שאסרו לכשחי׳ משמתינן ליס אלא דקאי י
שם מל ג״ד שטעו ע־״ל וממ״ש רמ״א בהגה בייד סו׳ קי׳
של״ד והנרז שם מ״ש הדרישה קילוח המס נחוכחוש א״כ
 לנדוח עוברי עבירה בז״סז עי״ד ובז״הק ח״ג דן> פ״ו ע״אדלעולם אסור להוכיח לטכח נאתגלייא דקנ״סחס על יקרא
דנ״כאפי׳ במייביא עי״ד ועמ׳ש נדד סרחפ״ן סס׳ לעילמע׳

הן׳ סקין
וךן עיבור כו׳ אוש זה כבר בכללה במ״ש לעיל ס״ק י״א
יע״ש ירש עיד הפרא זיל ס־׳ י״ד בחיו״ד יע״ש
ו^ן עומר הלב קול אליסו ח״א מא״ח סי׳ כ״ט נסמפק
אם אירע הדבל בזמן שניה שלא מנו סשילח העומר
ניטש׳ אם מקריבץ מכחש העומר מן החלש בשבועוח או
לא ומיליה ממ״ש לש״י בחומש בם׳ וספלח לן שבע שבשוש
כו׳ והיו לן כו׳ לנא והיו שניש להומח דגם אס לא מנם
יעשה יובל אחריהם וזהו דעה ר״י ולדמח מנן לא יעשה
יובל והשתא ברד ל״מ לדפח מק דלא יקרנו מנחה חדש׳
בשבועות כיון ללא ספרו ימי העומר אלא אפי׳ לרי לא
•קרבו דדוקא המם דאיכא יסור דוסיו אבל הכא ליכא מוי
כלל ומסחימא על הרמבים במנין שמיטה ויובל דלא פקק
דץ זה לא כליי ולא כמק זת״ד ומבואר הוא דורש במחי׳
דברו מכמש העומר הוא מיס וצ״ל מנחה חלשה דמכמה
חלשה שוא דעקריביס במג השבועות ומנחש העומר מקמין
גיוס שני ש״פ וכן ירש שלא עט ספירש העומר ניטש׳ אחר
הק״ר נר׳ להוא שלא נדקלוק וכי בכסוב יטש׳ כחי׳ ומפשט
הכשוב מהבאר דקאי לחמקריבץ מנחה חלשה דוקא אבל
אין זה אמה דהאעח הואדקאי לכל ישראל שעומדים נשאר
ארצוח נאי־ וכסי סבלש מיעוט הפו׳ שב׳ הב״י בסי׳ חע״ט
אפי׳ בחיל נז״הז הוי מדאורייתא ואפי׳ לדעח רוב הפוסקים
שהביא שם עיש הר״ן דהוא מדמק משמע מדבריהם דטקא
משוס דליכא הנאש העומר וקמן הס׳ בכחוב הספירה אנל
אס היו מודו דאפי׳ בח״ל הוי מן השורה ומשמע מדבריהם
אלו דהקפילה הוא שלוי בהבאת העומר והקרבן שהיא הקרב׳
מנמה חדשה אבל הקמן אינו שלוי בספירה כשם דהבאש
העומר אינו שלוי בספירה ושניהם שוץ דהעומרנא להחיל
החדש לאדם ומנחה חדשה באה להשיר החדש למקדש וכ*כ
לחודיה בס׳ פנחס וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה
 ,לה׳ בשבועותיכם ות־׳ אנקלוק בעצרשכון ולא דמי ליובל
• דכתיב וקדשתס אח שנח הממש־ס ואץ חמשיס בלא סם־רש
מ״ט שנה להב• הוא דאיכא למימר דאס לא מכו מ״ט לא
 1ימשו יובל אמריו אנל הכא בשיבוש והקמתם כו' ליכא הזכר׳

 Jיום ואם הוה כחינמנחה חלשה ביום •החמש־ס כדקאמלס
 jאנל הששא דכש־נ והקמחם כו׳ בלא יום כלל בא לומר
* והקרבתם מכל מקום אפי׳ לא מנו כיון דאעיקלא נא להשיר
,
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החדש במקדש ודוק
עבדים סתם עבדים הס׳ נמשכת וש״ס הם עבדים
שאינן משוחררים הש״ן נס׳ נה״כ בי״ד לק״י א׳ ומיץ

,׳ להפר״ח שם והעמביר שם והכל מידים דקהס עבדים דשנו
סזיל הוו דלא משחרר וחימא על האוע׳ דבאתת מקומוח
מיעוויס הוו משוחררים דזה הוי ישראל ממש עי״ד
3א עונש נעטש אח אחל להתפלל עליו ולמסור דין
לשמים אפי׳ הוא רשע ואפי׳ הוא צדוקי לא ארך
■ למיענד הכי ועליו נאמר נס ענוש לצדיק לא טוב שיספה
 •jניטש ד״ז עי׳א ובמה נכנס בסיג דכל המעניש כו׳ אין
י■ עכטסין אוחו בתח־צשו שני הקב״ה עיו״ש נטהלת המים ס״ק
ן׳ רן ועיין להר ל״ל חי״ד דמ״ב ע״א דהביא עובדי טובא דהיו

טהרה־

הכא

מענישים וחילק בזח כמה חילוקים ללוי^למקור דין לשורש"
 /היא יאקור אבל להשכים ולהערב עליהם בב־י׳המ ויכנו
ממילא ש״ל ועול אי מצעי' לעיא לגופא ש ׳ל לקלל שימיה
עי״ל^וי״ל מבלכח המימן הנז׳ בברכות דכ״ע קע״ב דמקללין
אוחם דכלנע יאבדו ושכלם ותשמידם כו׳ 'וז״א דתפיל׳ צ נול
שאני אבל יחיד אה״נ דאין לענוש ודוק ומעובדא דהנהו
ברוכי דהוו בשינינוחיה דר״ע דבעי ל׳׳מ רחמי דל־משו חילק
שם לאפישי ברחמי ש״ד אנל לקללם אקור ע־״ד י והלב
מ״צ מיג סי׳ ט׳ לא ירד לחלק בין יחיד לצינור ורצה לסלק
דכשהוא להכעיס אזי שיד להתפלל עליה׳ ולהענישם כיון דכאמ«
עליהם כל באיה לא ישונון כו׳ עי״ד ובחולין דייג ע״ב קאע׳ נפשי׳
דמינין לישר מורדיו וכיש לנכרי' יע״ש וכים מק ש״ע י״לסי׳ קנ״ח
ק״ב דמצוה להורגם בידים ואם מצוה להורגם כ״ש למותר לקללם
ולהשפלל מליהם שימושו כל שעונדין ע״ז או עושים מביטה
להכעיס נק׳ אפיקוטקיס ומימם ’מיש נגרע ופו׳  .אלא
לדבר התו׳ הנזיל הר להפן  .וגמיש אני הלל נטהלת
המים מע׳ הגד ס״ק נין ולק׳ מע׳ הה׳ סק״ה ובז״הק ח״א
דק־׳ה ע״א כ׳ לאסור להחעלל על הרשמי׳ שימושו גדיד ומ״ע
להרב ממשה טקס נקו׳ הס׳ דפיו גיא ימ״ש לק׳ מערכה
הר׳ ק״ק נ״ו ומט׳ הק' ס״ק ס״ח (א״ה ומיץ בק׳ ה :׳ע
משא ח ים למוהרח״ף ז״ל דסיו ימש״ג אש״ן)
כב עיטי עכ״ר לקערה בעוד ה״ס״ב ל״מ דלא נאקד
הקערה נשנפסק הקילוח אלא אפי׳ בלא כפקק יש
לצדד להמיר מק ליש כעס פוק׳ דס״ל דעיטי בכ״מ איט
מנשל כלל ואפי׳ לתאיסרס מירר כ״ק לפי הסכמת האחט׳
ליכא איקו׳ דאוליישא אלא מדר ואפ ׳ להפו׳ לסוב׳ דדעש
מק לאסור כ״ק לא מליט לו אלא במידי דעאכל לא בכלים
כיון דאיכא פו׳ דעחלקיס בזה כיון דכ׳ הפו׳ עם ערן דאקר
הוא להחמיר מספק ואתאן להי״א דכל עוד דהקליפה הוא
מצד חומרא בכלי שא״א לקולפו ליש כאן איקור קליפה
ובפרט בכלי סיס דא״א בהגעלה ובפרט אם ישהא אופו
מע״לע דהפו׳ מורן למשוש  pבקפק איסור  pהסכעשי
בקונט׳ ששו׳ שארש הפלטה קי׳ א״ן ואע״ג דמהלח״א גשיו״ב
סס״י ס״ח הביא לט לאסור הכלים בכ״הג מ״ע אק בלילן
כלדלא מליט בפי׳ לערן בש״ע לקאקר לכלי ע״י נדטיעכ״ר
ובפרט בכלי חרס דא״א בהנעלה וכמ״ש אר מכי בששו׳ שם
וכ״ש למ״ש הר׳ אהל יצחק בששר סי׳ ג׳ לדעת ישנ״ס
ולעמיה ובסיס במי׳ הרע פ״ט דמ״א לטח ע״ל ע״ש ישמן
החכמים שהביא הרשב״א בח״ה רש ביש ד׳ לעירוי עכ״ל
אפי׳ לא כפקק הקילוח איט מבליע ואיט אוסר כלל ומשה
שם סיס ימ״ש ונס הפלמי בסי׳ ק״תסק״ה הביא שם דעה
כמה פו׳ דק״ל דסא לעילוי מבליע ז״ד נשהאור מהין שמשיו
עי״ד ועמ״ש עוד בזה לעיל מע׳ סכ׳ק״ק ע״נולק׳ ק״ק ע״ז
3לנ עונש מי שעבר על א־קור דרנק דמכדין אוחו אס יש
פוסק אחד המקייגט הגס דאץ מנדץ אושו משו׳ כבוד
אותו פוסק מ״ע עונשין אותו ממון הר שכנה״ג א״ח קי׳
חקנ״א ס״ק א״ן ועע״ש לעיל מנר הף ס״ק טחב
דיך עדות נראה מדבר הלב מחנה אפרים ה' שכילוש
סי׳ טו״ב וס׳ שכיטח פועלים סי* ח• לכר לראות
י"
העדוס כר מהלשנ״א למותר ליקח יותר משכר טורחו לראות
ולהעיד ורניט שמחה לרעש סרשב״א איט מותר ליקח □ה
אלא שכר טורסו אנל אס ידע העדות לא שר ליקש אלא
שכר בטלה אס חיש עוסק במלאכה כדי לילן ולהעיד אנל
מהרשנ״א נר יבזה מושר כדי שכר טולמו יגרש (א״ה גר׳
בס׳ לאברהם למקנת סנ״מד״ל ע׳ב וג׳ יע״ש אש״ן) והל׳
חשק שימח סי׳ כ״מחגהביי ס״ק צ״ד הניא מ״ש הד כיש
ח״מ סי׳ 3׳ פ״ד הרשב״אדמתיר ליקח שכר להעיד דטכתו
דאע״פ ד־ודעיס העדוש כו׳ כיון שלא נעשו עדים בדבר חיק
מחריבים להעיד ומכ״ש כשאיק יודעי׳ כעדות דמותר ליטול
שכר לילן ולראות הענץ כדי להעיד אח״כ נב״ד ועיין בגט
פשוט סי׳ ק״ן סק״ט ט׳ עי״ד ועמ׳־ש המנחש שס ס״ק סיב
ואני עני נסשפקשי במי שנטל קרן
.
וס״ד
על אתה חיוב לחחום בשטר וכשבא לחשים אייו חומש
אס
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רשות בדבור בעלמא להסתלק כשיכלה הזנק והיינו משוס
דהוי בית נוי ולדעתו כשמחזיק עכשיו בבית על דעת לדור
בה שנה הנאה כשיכלה הזמן אינן יטליס לסלקו דאזי הוא
מחזיק בנית הגוי ־דנמצא דהוא זכוה עתיד שיבא לידו ודמי
למצרן דבדינור בעלמא מסתלק קודם שינא הזכות לידו תה
הגס שאק זה אמת לדידן מדר בבית הגוי וכ״ש ע״י שכירו׳
תכף מחזיק בנית הנד וממילא דלהסהלק לרין קח מעכשיו
ונכשיכלה כהמשכיר ממש מ״מ סלירס לא דרך בדרכים אלו
אלא דקעסיק שהמזיק עכשיו בבית הנוי נדד לדור שנס הבאה
דאויף דהנד א״ל שישכימה גם לשנה הבאה בחזקה שמחזיק
עכשיו ועכשיו הזכות שינאלידו בתמי׳ שנח הגאה מסתלק
עכשיו ממנו במור בעלמא כדין מלק והשתא דאידנן לחכי
לא צדכיק למימר זח בשביל שהוא בית נר אלא ה״ה דהוי
דיכא סכי מיה ישראל כאמור וכ״כ המני״בבחשו׳סי׳ קמ״ג
_,,.,״ומס״נ קי׳ קצ״ב סק״נ הנז״ל בהחווכמו מס מהרי״ני דה״ה אס
המחלוקת סיא נק ?שוכר הא׳ לב׳ ושניהם באים מכח המשכיר
שהשכיר לזה ולזה שנה שכיה ומסיק דהשוכר האי הוא מוחזק
פי״דוכוכללפ׳דהשכיר׳ לזה ולזה כל שנה שניהנמון־הזמןוהושב׳
הא׳ אז החזק על דעת לדור שנה ב׳וכ״שלפמ״שהעח״א כה״ש
ס״ י״ג דאם נחפשיו סם המשכיר ® 1שנה שניה דאפינו
נסחמא דאיט מטין עכשיו לקנות בהאי נעילה ה״ז קנה כמן
שדעתו של מקנח להקנותו ופמ״ש לק" מע׳ הש׳ ק״ק כ״ע
ומרי החב״ב סס׳ לפ״ז הם כמרי הרעים והמנ״ב קאמר
מריו לשימת העני״ע וס״ה דהרמ״ס ס״ל כהמב״ע ודלא
כסרשד׳יס אלא מרוט היה בגר לק נקע חזקת בנית הנוי
ולפי האמור סדין זה ממש הוא בישראל וזוהי שקשה אין
היזני״ב והמעיא סכז״ל כ׳ דהרמ״ס ס״ל כלשדיס ח״א לנרד

שרר לערן המבי״ב בחשו׳ בעי חיי מ״בממ״מ קי׳ ק״י
ד״ה ואס משפע ממש זה כמעעוהלר ביה וסיים
וכי ואפשר לומר דלא כ״כ הלב ז״ל (ל״ל הרמים) אלא בקטן
חזקה משעת■ חלות הקניה כלתה לו החזקה אבל בק״ס
עסני אפי׳ לסרנדם ע״כ והנס דהט חכז׳ לא הכרח זה מכח
הראיות סנז״ל והחילוק שט יש לעמוד נו ר׳מ נם הוא
עועד ממט דהרידס ס״ל דלא כהרשד״ס ודק־ אגב ראתה
עיר עוד להר׳ הס׳ שט אמ״ז וליק למ״ש בחשו׳ חיא הנז״ל
והלשק אומרה ואני פקפקסי שם פל מהרי״ע דרשות לא מהר
מההיא דסרינ״ש סי׳ הק״י והביא המרים שט בסי׳ קמ״ג
נלשק זה דפקפוק עי״ד תה אתי כמט הרב באר המיס
הנז״ל ודלא כמו שהשגתי אט עט עליו והנס דאין זה במשמעות
מריו שבסי׳ קמ״נ אולי אס האמת ק אפשי/דגס נזה חדר
נים ומזה הדח עוד לסט סס• שם שב׳ אחיז לפסק הלכה
מנתינת רשות במול בעלמא השוכר הא׳ למשכיר שישכיר
לשנה הנאה מהט לשוכר הב׳ כל הקטטם שעושה ואפילו
סטב״ש מודה בנתן לו רשות שישכירנח דחו״ל כאילו השטר
הוא נעצמו הזטת שיש בידו עכשיו והמשטר שליחותו עבד
עי״ד'  .ולפי האמור תורם "ולאה גס לדעת מהרשד״ס שאם
השוכר הא׳ כחן הרשית למשטר שישטרנהדמהטג״כבדטל
בעלמא דהגס דלדעחו אק רשות ביד המשכיר נשום אופן
להשכיר כל זק שהוא מושכר לאחר מ״מ בנותן ישוח השוכר
הא׳ כשהשכירה המשכיר הו״ל ןכהשטרה השוכר הא׳ הזק
שעתיד לדול בה אלא דלדעת' סמני״ע נתינת ישות זו א״ל
אלא כשמשטרה המשטר בחזקת נעל כר שהוא נוף התשמיש
של השוכר הא׳ דאילו בשאר קטטס כגק כסף או שער או
ק״ס למ״ד א״ל המשטר אפי* ליעול רשות מהשוכר כס״ל
ואילו לדעת מהרשד״ס צטן נעילת רשות בכל הקניטו ואזי
המשכיל שלימוח דהשיכר קעביד לדעה המבי״ב במשי׳ הס׳
דמ״ג והגס דהוא ז״ל לא אמר דבליו אלא לדעת המבי״ע
והודה למסרי״ע המ״ל שכ״כ לדעתו דנחינח לשיח לעשות
חזקת נעל ט׳ דמחני מ״מ כד אזלינן נחלעעמא ה״הדנימא
ק לדעתמהרשד״ם בכל הקטטסכאמור אלאדעדין’שנעמוד
 .לדעת מהלשד׳ס אי מסט נתינת לשות דהשוכר בזה אפילו
■שיעלו ממט קרן טון דלדעחי אץ למשכיר כלום בניתדשטט׳

כר בה

טהרה

ליומיס ממכר יש לססוקי הא לשוכר הא' משכיר אי הוי
כדין מוכר ביתו לאפי׳ יעשה הקונה כל הקטנים אס יש
תנאי דהמוכר יהא דר בבית עוד זמן קלוב לדעת מהלשי׳ס
גופיה סי׳ רל״ב דלא קנה משוס דלא סמן לעתי לקנוס
כל עוד דהמוכר לא יצא מהבית וכיח שהלוקח לא גער
לקנות נס המוכר לא גמר להקנית יע״ש אם ה״ה טמא ק
לדעתו גני שכירות דהנס דנכתינח לשוח משיב כאלו השוכל
הא׳ גופיה השכיר מ*מ השוכר חב׳ לא גמד לקנות כלמוד
דהשוכר הא׳ לא יצא מהבית וכיון דהשוכר הב׳ לא קנה
גס השוכר הא׳ לא תקנה ולכן כעת נלע״ד דבטסח שנור
השכיטת מהלב באל המים חנז״ל יוסיף ביה דקביל עליו
השוכר הא׳ ס׳ מ״ל דננמינם לשוח בדבור בעלמא שישכיר
מהני וגמר בדעתו להשכיל הגס דהשוכרהב׳ לא גמל לשטר
וקנינא ממנו על שני דברם אלו ולגבי המשכיר עצמו יונך
בנוקח שנור שכירות הכז׳ל וקבל מליו ס* מיד דאפי׳ הוא
משכיר בשער למוד בלי לשוח השוכר הא׳ דמהט וקנינא
מיניה על הקבלה הס׳ ונריע בסדר השעד זה בירש לקמן
_________________מנר קש׳ ס״ק נ״ל ________________
קללת חכם דקימ״ל דאפי׳ על7זנאי היא באה ז®“-
כשהוא גדרן קללה אבל כל שיש לפרש שהוא בדרך
הודעה דמודיע לו שאס לא •עשה ק יאלע לו כו*כ ללע
המיד״א בס׳ נח״אש בפי׳ מגילת אסתר אות ל׳ וק״קעלפי׳
זח מהא דאמט בש״ס מכות די״א סע״א דיליף לה מדמו׳
פלי לשמואל כה •עשה לן כו׳ אס תכחד ממני דבל וקד
החם אפשר לפרש דהודיע לו דיארע לו כו״כ אם יכחד
ועכ״ז קאמר דנחקיים בשמואל אגרג דלא ניקד משוס דקללת
מכס אפי׳ ע״ח היא באס דיל לש״ח גב• מרדכי דודאי אם
תחדש נגרה זכוס כל ישראל ויארע לה כדכאבלעלידימיד
הוא ועוד דמאי נ״מ אס יודיענו כלי שנכריע בודאי דיארז
לו כו״כ לכן מוכרח הוא דכיון לקלל א״כ מדהקדיס הקללס
להתנאי מוכרח הוא דכונתו היה לקלל אס יכחד ומימן
הג״ור חח*מ כלל ר סי׳ ח׳ ובתר כחובות דק״ע ירא מילין
דאס אין בידו לקיימו בשעת תעלת החרס הוא דיש לחוש
וצריך התר׳ כו׳־ע״ש 1יא דמהסיא דעלי קשה דהא היה בידו של
שמואל להגיד הנבואה בשמח הקללה ועמיש אני עני מוד
בחי׳ למכות שם ואילי יש לחלק בין חכם העומד לדין
ומקלל בשביל אחר דאינו מניע הצער לו לבין כשמקללמלד
עצמו ומגיע הצער לו דאזי הגס דיש בידו לקיים התנאי באומס
 .וכ״כ נ״כ ההוספוה
שעת יש לחוש לקללה לעולם
שם במט׳ לנרב דאין נידוי שממיין על תנאי חל משוס
דבידו לקיים התכאי 3עייר  .ותי׳ זה האחרון }יחקדיס
הקללה כד נדחה קצת מקללת דוד לאמיתופל הס׳ גשיס
שם וכן מקללת משה באתו ,מחני נא כפע״ש בעלי החוק׳
_______סדר כי תשא הנס דסתנאי היה קודם הקללה יניס
כד ק״ל נדבר דאיכא פלוגמא דרבוותא אס ימות שכפיו
אס זוכה בנכסיו ובעודו בחיים באו מנכסיו נייי
יכול לעכבם שמא •מות  .מחטש גאון בס׳ משפטם ישרם
סי׳ נר רו״ד  .ולירד יולא מזה דהנחנע יכול לתפוס השנועס
עד שימחול שכנגדי שנא יוכל לחפיס למחר ולישנע ליו
דמה שיתפוס שנר במחלוקת אס מהכי תפיסה לפורש גס׳
זכור לאברהם דשטז ע״א לכן תופס זה השבועה שלא יג*,

למחר ליד ,פלונתא דיבוותא ועמ״ש במע׳ המי p״ pי»ד וכל
מ״ש הטב ח״א סי׳ "נ וירש המגרש סי׳ ע״ו ס״ק "נ ע*ש
הרב מגן ננודס "ל סס״י ח* ואתה תחזה למורה אחד ידי
שאמול •ולא דנם
כשתח ח״ס חח,מ p״  ,5ע,״ד
חוב ברול יטל להפיס עד שישן שעורם על חוב אחר דילג
שכנגדו לומר קיס לי אם •מפיס ממני למחר וע־ע בס׳ ח"
אברהם דס״ג והדב״מ ח״ב סס״י ה׳
כןק קטן דברם כגון שהקנה לו דבר שאין בי ממש ליו
אייר שלא לבטח וכן קנין לתה וכן דבל שאינו נלטיי
3האו גדיז
^עןניס קכנ־ קן,
וכן ד3י
חיוב שנתחייב כי׳ שטי במחלוקח .סלח.ש ה ,ק.ס אוח י
ח,ג p״ ד׳ נופאך!
ונ,ז ושס קוח >0ז הב ^,ע״ש
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מע׳ הר,׳ אות פג עד סם

דשדרא בלל מ׳ש ול־ל ט״ב נל׳ קצת דנם בלילה הוא זמן

הוא לע״ז ממש וחייב מיתה מש*א= דאמרח בצירי דאיכא

קדישה
P7P 7׳-לד להקריבו לשם אלהיס כו׳ כ׳ לעיל מע׳
הג׳ ק״ק ס״ך דגלים ’"א דמקטב־ם לאלהים וי״א.דגם
חם נלין שיקלבו נשם ק׳ ויחלו שאגי דסיה הכף כשבא
ל®*”’ ינ? ידע ™" 1י־ !"’7יע״ש ובסיס מנחות הניא
אטש בא ולאה מה כחינ נס׳ קלבכות שלא נאמר נהם לא
ה׳ שלא ליחך פתחון פס לבע״ד
ח־ה'ם
נחטק ע״כ וא״כ מניעם זה נס גרס יאמרו דוקא לה" כדי
שנא לימן פ׳פ דלח.הים אמרים ח״ו דנם הס נקראים אלהיה
שכן פ־לש״י שס לבע״ד לאומ* ישויות הרבה כי׳ וכמ״ש מהרש״א
שם ולפ״ז יומר צודק בזה ק׳ מ״ד דשאני יחכו דבעת ההיא
לא ידע הדינים כו׳^אדסנדיין יש נצדד ולו׳ דדוקא בישראל
 .ולכן
דייק׳ק כן הכוס דהי״ל לומר לה׳ ואמר לאנה־ס
הוא דנות ,פ״ע דשמא כיוץ לע״ז אבל דלא יכול לומר לח׳
כמ״ל מינה שפיל פלשינן דלאלהיס דאמ' היינו השכינה דשם
מקומו כנז״ל ובהצטרפות כמי דחפי׳ ישראל דאמ׳ קרבן לוגים
למ׳ד בצירי ונא בפחי׳ וין«ז ליכא אלא אישוראבעלמאוכמ״ש
רש״י נק׳ משפעים S3׳ זבח לאלה ס ׳מרם דח־־ב מיתה באמלו
לאלהיס למ׳ד בפתח או קמץ דר״ל דוקא לכ״ז ברס אס אמר
לאלהיס למד בצירי אזי לא ידעיק לאיזה אלהיס אמ׳ כו׳ נע־׳ד
וטל דהא מיהא נכחחי׳ אסור לומר וכד־לפינן מש״ש מנחות
הנזיל כדי שלא לתת פ״פ לומר דמשב לע״ז מ״ו  .ואפשר

צע״ד דלש״י בתהניס סי׳ ף 3פ׳ זבח לאלהיס חודה חש
לאיקור זה ולכן פי׳ שאינו קרנן אלא לשון וידיי עי״ד אלא
דסראב״ע שס נא חש נזה ופי׳ דהיינו קרנןיק״ק על יש׳,
מה יאמר 3פ׳ אמ״ז נסי׳ נ״ו פלי אלהיס נדריך כו׳ ושמא
ס״ל דמון דהההלים בלו׳הק נאמרו ליכא פיפ בהו דקאמר
לאל אחר ח״ו אלא דהפשט דמשמע נדריך דהקב״ה כחבתי
בדרשות•  *pמעות דשמא דוד כדר נפשות מה שנדר הקמה
יכ7יך שנדר לעשות יונה בן אמיתי יע״ש ודע דבס׳ יוס״א
 .רש ויקרא ד״א קע״א הביא ממדרש הנעלם בס׳ זוהר קדש
בס׳ בראשית ד״ו דרבי מייא שמתיה לההוא נברא דאקדיש
בריס לאלהיס ולא אמר לה׳ שלא לימן פ״פ לומר אלחיס
ע״ז דיש כמה משמעיות בפי׳ אלה־ס ואיל ההוא גברא למה
 ,שמחיה והוא כיוין לה׳ וא״ל טח דהמורה אמרה זובח לגיהים
י יקרם עי״ד והשתא כפי לנרי רש׳י הכז״ל דזונח לאלהים
יקרם היינו דהלמד הוא בקמן .או בפתח דהוא ע״ז דוקא
א״כ ההוא נברא אם אמר הלמדבקמן או פחח מה הקדים
המדרש נתחי׳ לומר דאלהים יש בו כמה משמעיות כו׳ ואם
ההוא נברא אמר הלמ׳ד בצירי ושמתיה משוס דק״ק איסורא
קעביד שלא לימן פתחון פה כו׳ ׳כנז״ל וא־כ מאי השיב
לו טח ?ההורה אע׳ זונח לאלה־ס •חרם דמאי ש־אעיה זה
מזה דש״ה דהלמ׳ד בקמץ וטל ע״ז דוקא ומש״ת ח״ב מיתה
«שא״כ בהא ומיש לפיל מע׳הן׳ סק״ן לישב מאידהצ׳עהלב
’וקיא שס בזה דלמה שמתיה ריח והי-ל להתרות דהא השיב
נו לחיהו לא ידע לזה אסור וכ׳ עליו שם דלק״ע דכל
לכתוב נתירה ורוב העולם ילעי לאסור לא חיישינן .ללא
ידע ומנלין והכ 5טח א״ל לחוף תורה זונח לאלחים יחרה
כי' יע*ש  .וכ ,בקמון דצ״ל דההוא נברא לא אט׳ ל^ה״ם
נווד בקלון או פתח דהוי ממש זובח לאלה ס יחרם «דקס» ן

המדרש בזח דאלהיס אית ביה כמה משמעיות כו׳  .ומינה
דאמל לאנהים בציט וא״כ מזלה קושיא לדוכתיה דזה אינו
עפירש בתורה ואין מנדין על ספקשועכמ׳שאנן שסותי״ל
לל.ח לקםתח ןמא ,ה5ד 3לו דאלף תירה זונח לאנהיס כו׳
והא ההוא ג3רא איי׳ לאלהים למד בצירי ואינו האי קרא
נכו מוכרחים הכר ני־מ? דר״ח הגס ד6מר נאנהיס נמד ב .רי
 ,?*,מ״ 3ע.חה אלא איסולא בעלמא כנז״ל עכ״ז כמפורש
איקירו במורה והרוב ידעי ליה להאי איקורא והיינו דהשיב

לי דאמלה תירה זובח לאלהים כו׳ "ח״ב אתה מלל״ג דאס
לא ,דעמ ליז5ק 3ץ ל™ קמן ללמד ציריחיכ עברת מלפסוק
דמולה דבר ,3ר 3ידעי ליה ומנד־נן וחס ידעת לחלק בין
קין יי׳יט ה״ה והוא הטעם דאתה חייב יהא ידעת דבקיון
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משמעות נמי דהוי נם• מ״יי ס״ס היה לך נמיחש דאית ביה
משמעות נמי ע״ז כדחשכחן בחולה אלהים אחרים דכמצא
דע־׳ז נקרא כמי אלהים ומספק היה לך להפרש מזה משום
ספק תקרובת לע״ז ודוגמא לדבי מ״ש הפו׳ בא״ח סי׳ הל״ח
ע״ש היש״ש ודעמיה דנספק תולה הוי כדבר המפורש בשירה
ומוחין בנשים כו׳ דלא נאמר בזה מוטב שיהיו שוגנץ ואל
יהיו יהידין עי״ד ועמ״ש בכל החיל נדרשות’ ק׳ יתנו ובסדר
משפטים בק״ד
1דןןך! הויח סיהקח״ג דיה ע״א דחידש לן דהא דכת־ב I
זבחי אלהיס ולא ה* משוס דזנח הוא השחיטה ן
ושחיטתן בצפון דהוא מוקף הדירן להגביר רחמי על דינא
דכשננער הקלבן הוא לה ,דכולו לחמי עי״ד וכר הכוכה
דאלהיס הוא מלכות דהוי דק וז״ד בשחיטה ובזה עס״שב
נמי ם׳ דלעיל זבח לאלה־ס תודה ונר׳ ניד דזה״ק פליג על
הש״ס מנחות הכז״ל דהא דלא נאמר קרבן לאלהים משום
שתי רשויות ח״ו אלא הז״הק אומר דלא אע׳ נאלהים דלא
שיין אלסים בקלק אלא ה׳ דכולו רחמי דכבר הגבילו לחמי
על דינא בשמיטה כו׳ ודוק א״נ דקיל להז-הק דכשהוא
לאלהיס בצירי דהוא איסורא בעלמא כנזיל הס ס*ל דבר
משא׳׳כ זובח לאלה־ס יחלם דאיט בצירי כתיל
סד קיס לי אנו׳ במקצת דבר הפו׳ ולא בכולו בהא1יא
קי״ל כהפי׳ האחר החולק עליו נזה דעקצת סה ומקצת
כהאחר כ״כ הכנה״ג בכללי הק״׳ל אות ד׳ מ״ש כמס פו׳
ואחריו המש״ש שם אות כ*ט סייע להכנ״סג בזה ואע״ג
דהמ״ש שם אות ל׳ב הניא מנגדים לזה *"מ ק״׳ל כמ״ש
הכנה״ג זיהם רוב הפו׳ דסיל כן (א״ה וע־יןבס׳אויחמשפט
בכללי הקי״ל אום ע״ו וע״ז מ״ש בע״ז יע״ש אקץ )  .ועוד
דאפי׳זבמידי דפליגיאםאור קי״ל קימ״ל השתא דאע׳ קי?ופמ׳ש
לעיל ס״ק מ״ט באורן בס״ד ועמ״ש בענין אבלות נעילמע׳
הא׳ ס״ק קל״ט דכיון דקימ״ל דהכלל דהלכה כדברי הורקל
באבל הוי כקי״ל דממונא א״כ אע׳ הלכה כמקצת פו׳ זה
דמיקל וכמקצת הפו׳ האחר דחולק עליו במקצת האחר ועיקל
ולא הוי זה העושה כקולי דמל וכקולי דעל כו׳ יגרש בס״ד
קנין בחוג שהי״ל שלא מחמת מכל וא׳ל הנמכר שיקנה
אלו המטלטלים בחוב זה שיש לן פלי לא קנה כלל
ויכולים לחזור ואין כאן מי שפרע סש׳יע נח״מ סי׳קצ״טס״ב
וסי׳ •טד ס׳יוד כתב ד״׳א דמקבל מי שפרע .ושיש חולקים
וכבר ידוע דהלכת כיש חולקים דהניא באחרונה ואתי כקחם
דברי הש״ע שבסי׳ קצ״ט הנז׳ וכ׳ הפו׳ שם בסי׳ טד דזיד
בחוב דחלואה אבל בחוב דעכל קונץ בו קנין גמור כי״ד .
ועמ״ש עוד בזה לעיל מע׳ הח׳ ס״ק ס״ז
^ן■ קיץ דקימ״ל סתם קנין לכתיבה עומד אס באו לכתוב
שנוי במחלוקת דייא דאין כוחגץ אלא מדעת הגמכל
ח״א שאס הקרן חים שלא בפני הלוקח ושוב בא הלוקח שיכתבו
אין שומעי׳ לו אלא מדעת המוכר ונס אם יאמר כהנו לי
השטר ויהא בידכם עד שיבא המוכר אץ שומעץ לו דגמזי
כשקרא כו׳ הש״ע ח״מ רס״י רטח והאחטט• שם .
{£ץ קיווי הגאולה אפי׳ אין בט ישראל אלא הקיווי
כדאי הם לגאולה בשכר הקיווי  .החיטא ז״ל נק׳
ייק״ת דט? קיי״ב ע״ש הילקוט מסלי סי ,תשל״ו
חך! קללה מותר לקלל את מרשעים שאינן עושים מעשה
עמן אפי׳ לקללם על חינם תו׳ במדמ״ם ע*ב ונדץ
מ״ש עוד בזת לעיל מע׳ חע׳ ק״ק א״ן ולק׳ מע׳ הר* ס״ק
נ״ו (א״ח ועיין מ״ש מוהרח״ף זיל בס׳ משא ח״ם הנ*מ ד׳
______ס״ו ע״א ■עס״ב ודוק אשץ)
_
_רן״ל בדרגא מיניה־?אמי דפטור הוא אפי׳דתאדס-ב
מיתה הוא בשמים ופטטנן ליה הכא נאלץ ז״ד
בעונשים דנאו משים כפרח אבל בעלמא דכפרה כנין שישלם
קרן וחומש לא אור קי״ל 'נדטמ המנח״י ס׳ אמור משם
הלמ״ם ועמ״ש עוד נזה לעיל מע׳ הד« ס«ק כ״ד ונטה״ע
מע׳ הח׳ סק״י בס״ד גס בטו״שע ופו׳ נמ׳מ לס״י מכ״ד פ׳
דבמידי דחייב כרת בידי שמיס לא אמי קי״ל נדרבא עיניה
ומח״ניק

טהרת המים אברהם בן נחמן הכהן עמוד מס (449הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

"

g
K
s

טעם

פרשת משפטים

ודעת

ק"

נשך (ע״ה ע״ב) איתא :כי אתא רב דימי אמר ,מנין לנושה בחברו מנה
ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו ,ת״ל "לא תהיה לו כנושה" .וקצת
קשה לדברי רש״י שפירש שענין הלאו הוא שלא יתבענו בחזקה ,והא
בגמרא מבואר להדיא שאף אם אין תובעו כלל ,ורק שנראה בעיניו כנושה
והלה בוש מפניוד-ג״כ בכלל האיסור .אכן לח״מ (פ״א ממלוה ולוה ה״ג)

כתב דהא דאמרינן בגמרא שאסור לעבור לפניו הוא רק מדרבנן ,וא״כ
אפשר לומר בדעת רש״י שהאיסור דאורייתא הוא רק בתובעו בחזקה,
אבל כשתובעו שלא בחזקה הרי זה כעין עובר לפניו שאיסורו רק מדרבנן.
והרמב״ם כתב ,וז״ל :מי שהוחזק שהוא עני וכו׳ ,שאסור לדיין ירא
שמים להשביעו שבועה זו ,ואם השביעו ביטל לא תעשה של תורה "לא
תהיה לו כנושה" ,ע״כ .למדנו מדבריו דבר חדש ,דבפשטות האיסור הוא
רק על המלוה ,דעבד לוה לאיש מלוה ,וכשהמלוה תובעו הוא בוש מפניו
ומצטער .אולם מדברי הרמב״ם למדנו .דכל אדם מוזהרים בזה שלא
לבייש ולצער מי שמחוייב כסף לאחר ואין לו לשלם.
אולם התורה הטילה תנאי בלאו זה ,שהוא רק כאשר המלוה יודע
שאין ללוה לשלם .ובזה ניאה לפרש מה שאמר הכתוב "את העני עמך",
דהיינו שהלוה הוא קרוב אליך וידעתו שהוא עני ואין לו לשלם ,אז נאמר
הלאו ד״לא תהיה לו כנשה" .אבל אם אין הדבר ברור שאין לו לשלם,
מותר לתבעו ולנגוש בו כדי שישלם חובו.
ובאונקלוס תרגם הפסוק "לא תהא ליה כרשיא" .נראה שלשון
"רשיא" הוא עני ,כלומד שלא ישים המלוה את עצמו לפני הלוה כעני
הנצרך עכשיו לממונו שביד הלוה ,אלא יניח הממון ביד הלוה ,ויקיים בזה
מצות גמילות חסדים.
והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני (כ״ב ,כ״ו>
פי׳ בספורנו :אף על פי שלא יוכל לצעוק עליך חמס ,שהרי הוא חייב
לך ,מכל מקום כשיצעק אלי על עניותו הגורם לו להיות ערום בלי לבוש
על ידך ,אתן לו קצת ממה שהייתי חונן אותך יתר על ספקך כדי שתוכל

לפרנס אחרים.
למדנו מדבריו ,כי צעקת הדל שמדבר בה הכתוב אינה מפני שהוא
בא בטענה על המלוה וצועק עליו חמס ,שהרי הוא באמת חייב .אלא

שהקדוש ברוך הוא כשמעשיר לאחד ונותן לו עושר ונכסים יתר על כדי
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ספקו ,הוא כדי שיהיה חונן ומלוה מנכסיו לאותם שיש להם פחות מכדי
ספקם .לכן כשצועק העני ומצטער על שבא על ידי העשיר לידי כך להיות
ערום בלי לבוש ,דין הוא שיטלו מן העשיר את מה שניתן לו יתר מכדי
ספקו.
^;^ןזוי שהעשיר שיש לו עושר ונכסים ,הוא רק שומר פקדון עליהם,
וחייב הוא לפרנס בהם עניים .ואם אינו נותן לעניים לא ירויח לעצמו בזה
מאומה ,כי בעל כרחו יגיע הממון לבעליו ,היינו העניים שצריכים
להתפרנס ממנו .והעשיר שאינו ממלא את תפקידו באמונה ,לא יתרבה
ממונו ע״י זה.

ונשיא בעמך לא תאר (כ״ב ,כ״ז)
כתב-ב״מושב זקנים" ,דמקלל לאו דוקא ,וכל בזוי ת״ח הוא בכלל
הלאו הזה.
ויונתן בן עוזיאל תרגם" :ורבנין דמתמנין נגודין בעמך לא תלוט".
משמע דלאו דוקא דיינים ,אלא כל הממונים על הצבור אסור לקללם.
ומדברי שניהם למדנו ,שהדיינים וכל הממונים על הצבור ,המחרפם
או המבזה אותם בכל אופני ביזוי ,הרי הוא בכלל הלאו הזה.
ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו <כ״ב ,ל׳)
ממה שהקדימה התורה ואמרה לפני איסור אכילת טריפות "ואנשי
קדש תהיון לי" ,למדנו מזה כי במאכלות אסורות ראוי לאדם שיקדש
עצמו ולהוסיף בהם משנה זהירות ,יתר על שאר איסורים שאינם תלויים

באכילה .וצריך ליזהר ולהקפיד שיהיה השוחט הגון וירא שמים ומדקדק
בכל דקדוקי הלכות שחיטה בתכלית.
לזה ציותה התורה ואמרה "ואנשי קדש תהיון לי" ,שהתקדשו עצמכם
במותר לכם ותקפידו במלא החומרה ש״ובשר בשדה טריפה לא תאכלו".
ובעוה״ר בזה״ז יש מקומות שהשוחטים יש ביניהם התחרות מי יספיק
לשחוט יותר בהמות ועופות תוך שעה ,הי״ת ישמרנו.

אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס (כ״ג ,א׳)
המתחבר עם הרשעים ,אף אם הוא עצמו אינו למד ממעשיהם ,הרי
הוא מגביר את השפעתם לרעה כי הוא כמעיד על מעשיהם הרעים שהם
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להו ,והניח בצ״ע .ולא הבנתי דבריו ,דהא וודאי זה
הוא מה דמתרץ הגמרא לעיל דה״א דוקא מגדף ור״ע
לאו אליבא דרבנן קאמר ואפילו השתחואה נמי לא,
קמ״ל דאיתקושי איתקש ,וא״כ בע״כ ר״ע לדבריהם
דרבנן קאמר להו ,איברא דעיקר דברי התוספות קשה
מה הקשו מהשתחואה הא השתחואה איתקש לזביחה
כדאמר לעיל ,וכן הקשו מהרש״א ומהר״ם .מיהו לזה
י״ל כדכתבו התוספות לעיל דף ס ,ב ד״ה מנין
דמהיקשא לא ילפינן אלא היכא שדרכו בהשתחואה,
וא״כ קושיות התוספות היא היכא דלא הוד .דרכו
בהשתחואה מנלן .והנה לכאורא התירוץ ראשון של
התוספות אינו עולה לרבי יוחנן כי עדיין קשה למה
לא אמר רבי יוחנן כר״ל משום דאין בו מעשה ,ואע״ג
דר״ע היא ,נאמר דר״ע נמי סבר דבעינן מעשה רק
במגדף כרת במקום קרבן עומד ,ואוב וודאי הוד .מעשה
לרבי יוחנן ,וא״ל דר״ע לדבריהם דרבנן קאמר ,דמנליה
לרבי יוחנן הא ,נימא דלאו לדברי רבנן קאמר אלא
לדעת עצמו ,ואדרבה לפי מה שכתבתי לעיל לרבי
יוחנן צריכין לדחוקי נגד משמעות הפסוק ונאמר
דאזהרה הוד .מאל תפנוולפי פשוטו הוא מלא ימצא,
מיהו התוספות לא ס״ל הך סברא ,מיהו עכ״פ קשה
מי דחקו לרבי יוחנן לזה ,בשלמא לר״ל בע״כ צ״ל
כן דאל״כ הך ברייתא דהשתחואה דלא כמאן ,אבל
הך ברייתא ניחא לרבי יוחנן ,ואפשר דהתוספות לא
כתבו תרוצם הראשון אלא לר״ל ולא לרבי יוחנן,
והתירוץ השני לרבי יוחנן ,ועיין יתר הבז ע״ב ע״ג.
תושבות ד״ה יצא מגדף ובעל אוב .מרכבת המשנה
פרק כ׳ דעדות ה״ד.
דף סה ,ב .שאני עדים זוממי׳ .עיין ביבין שמועה
שם ובלימודי ה׳ שם.
הפמה בקולו והנהיגה בקול .שבועות ג ,ב ד״ה
התראת ספק ודף כא ,א ד״ה חוץ מנשבע.
בעל אוב זה המדבר בין הפרקים .מנחות לז ,א
ד״ה קיבורת.
מעלה בזכורו .עיין דינא דחיי ח״א דף ל״ג ע״א
[לאוין ל״ח] ,פרשת הכסף דף כ״ד [פרק ששי מהלכות
עכו״ם] ,ועיין במהרש״א.
שואל אוב היינו ודורש אל המתים .וכתב רש״י
ולמה נכתבו שניהם במקום אחד ,רש״י לשיטתו אזיל
דאזהרה דמכשפות מלא ימצא בך ,ולכן מקשה למה
לי בחד פסוק תרי אזהרות לשואל אל המתים כיון
דשואל לאוב וידעוני נמי הוא דורש אל המתים ,אבל
להנך דסברי דשואל אוב אזהרתו מאל תפנו אל האובות
א״כ לא מקשה הגמרא מידי .וא״ל דסברי דלא כרש״י
דאע״פ שאינן בפסוק אחד נמי קשיא ליה למה לי
תרי אזהרות ,ואי משום לאפושי לאוין הא אין בו

קכג

מלקות דד,א לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד הוא,
ועיין בדינא דהיי ח״א דף ס״ב ע״ד [לאוין נ״ו]
דכתב תחלה כמ״ש ,אמנם אח״ב כתב דשואל אוב
הוא הנשאל ,והוא וודאי דוחק לומר כן דזה וודאי
אינו בכלל דורש אל המתים ,דהרי וודאי השואל
מן הדורש אל המתים אינו עובר בלאו כלל אלא
וודאי כמ״ש ,וזו ראי׳ לשיטת רש״י דאזהרה דמכשפות
מלא ימצא בך.
עגלא תילתא .גיטין נו ,א ד״ה עגלא תילתא.
ת״ד מעונן כו׳ זה המעביר כו׳ .יש להסתפק אי
הנהי תנאי פליגי זה על זה וכל חד דוקא קאמר מה
שהוא מעונן אבל לא מודה מה שאמר תנא האחר,
או דילמא לא פליגי וכולהי מודו זה לזה והכל בכלל
מעונן ,אמנם לקמן דף ס״ז מוכה דהאוחז את העינים
פטור ,וא״כ בע״כ צ״ל דפליג סתם משנה דלקמן
על חכמים דכאן ,ושוב ראיתי להרדב״ז בדפוס פיורדא
סימן תקפ״ה שהאריך בזה ,ועיין במהר״י קולון
שורש ע״ז ,ועיין מה שאכתוב בדף ס״ז.
תוספות ד״ה מעלה בזכורו .עיין לקמן דף קה ,א
דאמרינן בלעם קוסם באמתו הי׳ ומשמע מזה כפירוש
רש״י דזכורו ממש הוא ולא כהתוספות ,וכן כתב
הפר״ח במים חיים דף י״ג [בסוגיין] .אמנם אין
להקשות מזה על התוספות די״ל דקוסם הוד .ור.ך
קוסם לאו היינו אוב ,וא״כ אינו ראי' לאוב שיהי׳
בזכורו ממשי .ומהרש״א הקשה למה לא קשה להו
מפסוק איש או אשד ,כי יהי׳ בהם אוב ,ומלבד מה
שתירץ מהרש״א י״ל דבאמת שייך אוב באשה על
נקבותה ,אמנם בבעלת אוב דשאול לא שייך לומר
כן ,וי״ל לרש״י דד,ך תנא דברייתא אינו חולק על
ברייתא דלעיל דאמרה המדבר מבין ד,פרקי׳ ומבין
אצילי ידיו נמי אוב הוה ,וכן נראה שהי׳ מעשה
דבעלת אוב דשאול ,ולהתוספות אפשר לומר דר,מעלה
בזכורו היינו האי דלעיל דמדבר משחי ובין הפרקים,
וכן נראה מדברי הרמב״ם שלא הביא הך דמעלה
בזכורו ,ועיין דינא דחיי ל״ג ע״א [לאוין ל״ה],
פרשת הכסף כ״ד ע״ד [פרק ששי מהלכות עכו״ם].
תחומין ואליבא דר״ע .עיין בר״ן שהוכיח מזה
דתחומין די״ב מיל לאו דאורייתא דאל״כ הוה ליד,
למימר תחומין די״ב מיל ואליבא דכ״ע וכקושיא זו
הקשו הראשונים בשבת ר״פ כלל גדול ושם תרצתי,
אמנם התירוץ ההוא לא שייך כאן ,וצ״ל דריהטא
.
דלישנא דמקומות אחריט נקט__________ .
דף סו ,א המקלל אפיו ואמו אינו חיים כו׳ .מגילת
ספר לאוין ה׳ ע״ב ,תולדות יצחק ,מרכבת המשנה
ח״ב פ״ב דעכו״ם ה״ז.
בנקבו שם כו׳ לימד על מקלל אפיו ואמו כו׳.

קכד

יד דוד

וכתב רש״י דהאי תנא לא ס״ל הא דדרשינן לעיל דף
נ״ו מהאי קרא דבעינן גבי מגדף שם בשם ,אלא אף
ע״ג דלא הוה שם בשם חייב ,והקשו מזה על הרמב״ם
בפ״ה מממרים ה״ב דפסק דבעינן שם בשם ופסק
ג״כ כר״מ ב״ר יוסי והם חכמים דכאן דאין מקלל
אביו ואמו [חייב] עד שיקללם בשם וא״כ הוה תרתי
דסתרי אהדדי .ובכ״ט תירץ דניהי דלא יליף ר״מ
ב״ר יוסי מבנקבו שם מ״מ בוודאי יש לו לימוד אחר,
והוא דוחק ,וגם על הסמ״ג קשה דהביא להדיא הך
פסוק דבנקבו שם ,והאחרונים האריכו בזה ,ועיין מה
שכתבתי לעיל בדף נ״ו ,וכעת שזכינו לחדושי הר״ן
הנה הוא ביאר הטעם ,דאע״ג דעיקר קרא אמגדף
כתיב ,מ״מ מדסמכו ליומת וכתיב בנקבו שם יומת
שמעינן מיניה דכל המומתין בעינן נקיבת שם ,ועיין
תולדות יצחק.
ת״ר איש מה ת״ל איש איש כו׳ .וכתב מהרש״א
כי רש״י בחומש פירש כי אשד .ילפיגן ממקלל אביו
ואמו ,והיא הדרשה היותר פשוטה ע״ש ,ואחר המחילה
רבה דבריו תמוהים ,דהרי לקמן דף פ״ה ע״ב תליא
זה בפלוגתא דר״י ורבי יונתן ,ומשמע שם דמפיק
ליה בת וטומטום ממקלל אביו ואמו ואיש איש ס״ל
דדברה תורה כלשון בני אדם ,ובוודאי דרשא זו
פשוטה דדברה תורה כלשון בני אדם ,לכך נקט רש״י
דממקלל אביו ואמו נפקא לן ,וכן ראיתי שתמה עליו
בהק נתן רט״ו ע״ב ,עיין מטה אשר סימן י״ט.
לרכות כת .סוכה כח ,ב ד״ה השוה.
אין לי אלא אביו ואמו .הסוגיא ורש״י ותוספות,
מהר״י בן לב ח״ג סימן י״ז וסימן ס״ח בתוך התשובה,
מהרשד״ם חלק אבן העזר סימן מ״ח תוך התשובה,
משפט צדק ח״א סימן מ״ב ,ועיין מה שכתבתי בר״פ
השואל ,ברית יעקב דף י״ד ע״ג ולהלן[ ,דרוש ו׳
למעלת כבוד אב ואם].
ת״ל אביו קילל אמו קילל דברי ר׳ יאשי? עיין זבחים
קז ,א ד״ה מאי עביד ליה לחלק.
רכי יונתן אומר כו׳ .וכתב רש״י מתהילת המקרא
משמע את אביו ואת אמו דאע״ג דוי״ו מוסיף כו׳,
נראה כוונתו דר׳ יאשי׳ ס״ל בכל מקום וי״ו מוסיף
הוא ובעינן דוקא שניהם ,והכא נמי אי לא הוי כתיב
קלל סמוך לאמו בסופו ה״א דבעי דוקא שיקלל שניהם,
אמנם רבי יונתן סבר וודאי אי הוה דוקא וי״ו מוסיף
על ענין ראשון הוה אמרינן כר׳ יאשי׳ ,ואע״ג דכתיב
יחדיו ומשמע הא בלא יחדיו ה״א כל אחד לבדו,
אין זה כדאי להוציא ממשמעותיה דוי״ו מוסיף והוד,
מוקמינן יחדיו לדרשא אחרינא ,אמנם השתא אע״ג
דבלא יחדיו אין זה מוכרח דבכל פעם וי״ו מוסיף
הוא ,דפעמים משמע שניהם כאחד ופעמים משמע כל

אחד בפני עצמו ,וא״כ כיון דבלא״ד .דוי״ו מוסיף
אינו הכרח ,שפיר י״ל דמיחדיו ילפינן דבכל ענין אינו
וי״ו מוסיף אלא כל אחד בפני עצמו משמע עד
שיפרוט לך יחדיו ,ולפי [זה ] הא דקאמר הגמרא משמע
שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו ,היינו אי לא
הוה כתיב יחדיו ,אבל השתא דכתיב יחדיו בכל מקוב
אמרינן דמשמע כל אחד בפני עצמו ,ובאמת בסוגיא
דהשואל לא משמע כן אלא אף לפי האמת כן הוא
דמשמע שניהם.
ועיין למהר״י בן לב בח״ג סימן י״ז וסימן ס״ח,
שכתב ויש להקשות כיון דעיקר המשמעות הוא דוי״ו
מוסיף על ענין ראשון למה איצטריך יחדיו ,ותירץ
ב׳ תרוצים ,וכפי מה שפרשתי בדברי רש״י אין מקום
לקושייתו ,דהא אי לא הוה כתיב יחדיו לא הוה הכרע
כלל אי הוה שניהם כאחד או אחד בפני עצמו ,ועיין
מנחות צא ,א דשם נראה מדברי רש״י דדוקא היכא
דלא צריך למכתב וי״ו וכתב וי״ו אמרינן דהיא וי״ו
מוסיף על ענין ראשון אבל היכא דצריך למכתב וי״ו
דאיכא מקום לטעות לא אמרינן וי״ו מוסיף על ענין
ראשון ,וא״כ הכא נמי איכא למטעי דאי הוה כתיב
אביו אמו קלל הוה משמע דאביו קלל אמו ,וא״כ
צריך למכתב וי״ו ,ולפ״ז ניחא לישנא דגמרא משמע
שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו ,דהיינו היכא
דצריך למכתב וי״ו אמרינן כל אחד בפני עצמו,
והיכא דלא צריך למכתב אמרינן וי״ו להוסיף ומשמע
שניהם כאחד ,אמנם מדברי רש״י מכאן לא משמע
כן ,ובמקום אחר הארכתי בזה ,ודברי מהר״י בן לב
תמוהי׳ ,גם תרוצים השנים שתירץ אין להם מובן
לכאורא ,ובתועפת ראם כתב כי בקול יעקב פירש
דברי מהר״י בן לב ואין הספר תחת ידי ,גם בעבודת
ישראל דף קכ״ו ע״א עמד על דברי מהר״י בן לב
וע״ש ,ועיין באשדות הפסגה דף קט״ו בקונטרס
[שורש] וי״ו לחלק ,ובי״ד הלכות נדרים ובתועפת
ראם ע״ט ע״ב [פרשת שמיני] ,ובהליכות אלי ועיין
ביתר הבז דף ע״ג[ ,בקונטרס צדקה לחיים בסוגיין].
משמע שניהם כאהד ומשמע אהד כפני עצמו.
פרי הארץ [ה״א] דף ע״ב [חו״מ סי׳ י״ב] ,שער
אפרים דף צ״ט ודף ק׳ [שאלה קל״ג] ,ועיין בר״פ
השואל מה שציינתי שם ,ועיין ביומא נז ,ב.
עונש שמענו אזהרה מנין ת״ל אלהים לא תקלל.
פרי האדמה ח״ב דף ק״ס [פ״ה מממרים הי״ג] ,ועיין
גופי הלכות דף ה׳ ע״ב [כללי האלף אות ז׳] ,ולפי
הסוגיא משמע וודאי דאלהי׳ לא תקלל הוא אזהרה בין
לקודש בין לחול ,והקשה הרא״ם א״כ הוה לאו
שבכללות ואין לוקין עליו ,ומהרש״א דהה תרוצו
וע״ש וגם תרוצו דחוק .ואפשר דזה לא מקרי לאו

סנהדרין סו ,א

שבכללות ,דדוקא היכא דהם עטופי׳ כגון נא ומבושל
וזג וחרצן ,או בלאו שכולל דברי׳ הרבה ואין מפורשין
בו כגון לא תאכלו על הדם ,אבל הכא אלקי׳ פרושו
קדש וגם פרושו חול ,וא״כ כיון דהוא מעצם המלה
לא מקרי לאו שבכללות ,דומה למה שכתב הרמב״ן
והבאתי לעיל בדף ס״ג גבי לא תעבדם דלא הוי
לאו שבכללות ,כי המלה בעצם כולל כל העבודות
כמו לא תעשה מלאכה די״ט שכולל מלאכות הרבה,
וא״כ ה״נ כיון שאלקי׳ כולל הכל לא מקרי לאו
שבכללות .עוד הקשה מהרש״א דאיך לקי הא הוה
לאו שניתן לאזהרת מיתות ב״ד דאין לוקין עליו,
ולכאורא לדעת רש״י שסבר דאזהרת שואל באוב
הוא מלא ימצא א״כ הך לאו דלא ימצא הוה לאו
שניתן לאזהרת מיתת ב״ד ,וא״כ לא לקי על האחרי׳
הכתובי׳ בהך קרא קוסם וחובר חבר ,ובאמת הרמב״ם
פסק דלוקין עליהם אם עשה מעשה ,ולמ״ד לאו שאין
בו מעשה לוקין עליו אף בלא מעשה לוקין עליהם,
אע״ג דהרמב״ם סבר דאזהרת שואל אוב מאל תפנו,
מ״מ דוחק לומר לרש״י דאין לוקין עליהם מטעם
דהוה לאו שניתן לאזהרת מיתות ב״ד ,ובאמת י״ל
דלרבי יוחנן דסבר דעקימת פיו הוה מעשה וא״כ
וודאי לוקין בכולם ,הוא סבר דאזהרת שואל אוב מאל
תפנו וא״כ לא ימצא לא הוי לאו שניתן לאזהרת
מיתת ב״ד ,ולר״ל דסבר דאזהרה מלא ימצא סבר
דעקימת שפתיו לא הוי מעשה ,ובאמת אין לוקין.
ושוב ראיתי בחקרי לב ח״א דף ר׳ [או״ח סי׳ צ״ד
להלכות יו״ט סי׳ תצ״ה] שעמד על דברי מהרש״א
וע״ש מה שתירץ הוא ,ושוב ראיתי להרב דינא דחיי
בדף י״ד [לאוין ט״ז] שכתב ג״כ כתירוץ מהרש״א
דאתיא דיין במה הצד ,ואע״ג דאין עונשין מן הדין
במה הצד עונשין ,וכ״כ שם בשם רבו מהר״י מטראני,
ושוב סתרו וכתב דעיקר אזהרה לדיין אתי כי אלקי׳
חול ,ולכן לא הוה לאו שבכללות ע״ש בארוכה ,ולפ״ז
אי לוקין או לאו תליא בפלוגתא אי אלקי׳ קודש
או חול .וכתב עוד שם דהמקלל בכנויין לא לקי,
דלענין זה הוה לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד ,וע״ש
בארוכה ובחקרי לב ה״א דף ר״א ע״ב[ ,שם].
אם היה אביו דיין כו׳ ואם הי׳ אביו נשיא .עיין
רמב״ן לא תעשה שי״ח ,לב שמח שם ,באר יעקב
קל״ג ע״ד [בחידושי כללות הסוגיות כלל ט״ו] ודף
צ״ו ע״ב [חחו״מ סי׳ כ״ז] ולהלן ,חקרי לב ח״א
דף ר׳ [שם] ,דינא דחיי דף ד׳[ ,לאוין ג׳].

מה להצד השוה שכהן שכן משונים .גופי הלכות
כלל ת״פ ,באר יעקב קל״ג ע״ד[ ,שם בכלל ט״ו].
נכתוב קרא או אלקים והרש או נשיא וחרש .לימודי
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ה׳ דף י״ב ע״א [לימוד י״ד] ,גופי הלכות דף ה׳ ודף
ז׳[ ,כללי האלף אות ט׳].
נכתוב קרא או אדהי׳ והרם .יתר הבז דף ע״ג,
[בקונטרס צדקה לחיים בסוגיין].
א״כ נכתוב ק-,א או אלהי? גופי הלכות ה׳ ע״ב
[כללי האלף אות ז׳] פ״ג ע״א[ ,כללי הצדי אות
תע״ט].
אם אינו עניו לגופו תנהו ענין לאכיו .תועפת ראם
ע״ז ע״ד [פרשת שמיני] ,פרי האדמה ח״ב דף ק״ס
[פ״ה מממרים הי״ג] ,שנות חיים קל״ג ע״ד [פרשת
קדושים] קל״ה[ ,פרשת אמור].
אלהים הול כו׳ א״כ לכתוב לא תקל .ידי משה ק״מ.
אלא למ״ד קודש .שמע שלמה פ׳ וישלה.
דתניא אלקי׳ הול .והקשה מהר״ם לובלין מאי נ״מ
למ״ד חול ולמ״ד קודש ,דהא למ״ד קודש ילפינן חול
מקודש ולמ״ד חול ילפינן קודש ,מחול ,ותירץ דנ ׳מ
דלמ״ד עיקר קרא קודש ליכא מלקות במקלל את
הדיין ,ולמ״ד עיקר קרא הול לקי במקלל על הדיין,
וכבר כתבתי זה בסמוך ,וזה נראה שיטת הרב דינא
דחיי .אמנם אין הכרע בזה לומר כך ,דוודאי שפיר
י״ל נפקותא לענין מוחק את השם אם חייב ,ולענין
אם צריך לקדשו או לא ,אבל אפשר דאף למ״ד קודש
דלקי ,ולשיטת מהר״ם מלובלין י״ל דפליגי נמי אם
לוקין במה הצד ,דמאן דסבר אלקי׳ קודש וילפינן
דיין במה הצד סבר דלוקין במה הצד ,ולמ״ד חול
ולא יליף במה הצד סבר דאין לוקין במה הצד ,ולפ״ז
מיושב מה שהקשה בלימודי ה׳ דף י״ב [לימוד י״ד],
ועיין בתועפת ראם דף מ״ד ע״ב[ ,פרשת שמות].
אלקי׳ קודש .שבועות לו ,א ד״ה ועל הכנויין.
תוספות ד״ה לרכות כת .לתירוץ התוספות וכן
תירצו בשאר מקומות קשה דלא לכתוב איש איש
כלל וממילא ידעינן אשה ,כמו בכל מקום דהשוה
הכתוב אשה לאיש לכל עונשין ,וכיוצא בזה הקשה
הרא״ם גבי לא תקרבו לגלות ערוה .ואפשר דאפילו
למ״ד דלא ס״ל דברה תורה כלשון בני אדם מ״מ ס״ל
דדרך התורה לכתוב איש ,ועיין תועפת ראם ע״ד ע״ג
[פרשת ויקרא] ,דינא דחיי ח״א ק״ו ע״ב [לאוין
פ״ט] ,ובמטה אשר סימן צ׳.
תוספות ד״ה עד שיפרט לך הכתוב יחדיו כו׳.
כוונת התוספות להקשות על רש״י דנראה מדבריו
דעיקר טעמא דרבי יונתן מדכתיב יחדיו והוא מיותר,
א״כ בע״כ אתא [לומר] דוקא כאן בעינן יחדיו היכא
דכתיב וי״ו אבל [היכא] דלא כתיב יחדיו וי״ו לא
הוי וי״ו מוספת אלא וי״ו לחלק ,ועל זה הוקשה להם
דא״כ לר׳ יאשי׳ יחדיו למה לי ,דהא בלאו הכי ידעינן
דוי״ו נוספת היא ,אלא בע״כ כל דיחדיו אתי להורות
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אע״פ שאין קשורין ,וכן גבי כלאים לענין שתי
תכיפות ,וא״כ וודאי דרבי יונתן לא יחלוק על זה
דאיצטריך יחדיו להנך לימודי ,וא״כ מנלן דהיכא
דלא כתיב יחדיו דחוה וי״ו מחלקת ,ולכן פירשו דאין
כוונת רבי יונתן במה שאמר עד שיפרוט לך הכתוב
יחדיו דהיינו מדאיצטריך כי הסברא החיצונה הוא
דוי״ו נוספת הוא דאינו כן כמו שהוכיחו ,אלא רבי
יונתן ס״ל דסתם וי״ו לחלק הוא מסברא ,ודוקא כ
כתיב יחדיו אז מוכה דהוה יחדיו ,אבל אי לא כתיב
יחדיו הסברא דוי״ו לחלק הוא .ומהרשד״ם בחלק אבן
העזר סימן מ״ח תמה כיון דלרבי יונתן איצטריך יחדיו
דבעי דוקא שנים ולא נימא דהוי וי״ו המחלקת א״כ
הא דבעי קשורין מנלן ,וכתב דקושיא גדולה היא,
ומה שתירץ לא הבנתי .אמנם כבר הקשה קושיא זו
בשיטה מקובצת ,ותירץ דמיחדיו שמעינן תרווייהו,
גם ראיתי שם למהרשד״ם •בהקשה קושיות מהר״י
בן לב על רש״י ,וכבר כתבתי בזה לעיל ,ועיין עבודת
ישראל דף קכ״ה שהאריך בזה.
תוספית ד״ה גמר קודש מהול .יבין שמועה דף
ל״ד ע״ג [שער ד׳ פ״ג] ,לימודי ה׳ ה׳ דף ח׳ ע״ג
[לימוד ו׳] ,ועוד בלימוד פ״ב ,ועיין על התוספות
הליכות אלי דף י״ז[ ,כללי הגימל].
דף סו ,ב .תוספות ד״ה מאי לא תקלל .עיין פרי
האדמה ח״ב דף ק״ס [פ״ה מממרים הי״ב] ,דינא דחיי
______
ק״א דף קפ״ה קפ״ט[ ,לאוין רי״ח].
עד שתהא נערה כתולה מאורסה .עיין ב״מ פח^ב
ד״ה עד שיפקסו.
נערה כתולה מאורסה .מגילת ספר לאוין מ״ז ע״א,
[לאוין פ״א].
נערה ולא כוגרת .וכתב רש״י נערה משתביא שתי
שערות עד שירבה שחור על הלבן ,ואין בין נערות
לבגרות אלא ששה חדשים ,וכתב בבני דוד דף י״א
ע״א [פ״ב מאישות הלכה ג׳] דדברי רש״י צ״ע להבין
אם כוונתו דהנערות הוא משתביא שתי שערות עד
שירבה השחור דאז הוי בוגרת ,מנלי׳ לרש״י זה דרבי
יהודה דהזכיר סימן זה אמרו לענין מיאון ,דעד אותו
זמן ממאנת ולא די בשתי שערות ,ולענין מיאון
כשתהי׳ גדולה די ולא צריכה שתהי׳ בוגרת ,ועוד דא״כ
מה קאמר אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים,
ואם נפרש דכוונת רש״י דצריכה שתביא שתי שערות
שיהי׳ השתי שערות באופן שירבה השחור ואם עברו
משם ואילך ו׳ חדשים הוה בוגרת ,א״כ למאי נ״מ
הזכיר שתי שערות הוה ליה למימר שירבה השחור,
ועוד מנלי׳ לרש״י זה דילמא לרבי יהודה סימן זה
הוא דוקא במיאון עכ״ל .והפירוש ראשון שכתב וודאי
לא ניתן להאמר כלל והפירוש השני וודאי זה כוונת

רש״י דהשתי שערות יהי׳ באופן שירבה שחור על
הלבן ,והא דכתב רש״י שתי שערות ,דאי לא כתב
כן הוה מפרשינן דבעי שערות הרבה לכן פירש רש״י
דעל השתי שערות קאי רבי יהודה ,וכן מפורש
בנידה ,ומה שהקשה דילמא במיאון דוקא קאמר רבי
יהודה ל״ק ,כיון דמיקל רבי יהודה במיאון וס״ל
עד שירבה השחור יכולה למאן ,א״כ מוכח דשיעורא
זה דירבה השחור דאורייתא ,דאל״כ איך מקילינן
באיסור אשת איש ,וא״כ בכל מקום נמי כך הוה
שיעורא דכך גמירא לן שיעור שתי שערות ,ועיין
כתובות ל״ז ובמ״ש שם.
בכית אכיה פרט לשמסר חאב לשלוחי הכעל .עיין
בכתובות מ״ח ע״ב דשם אמר הגמרא כן בשם רבי
אמי ,וכבר הקשה במגילת ספר לאוין דף מ״ז [לאוין
פ״א] למה לא הביא הברייתא דכאן ,וע״ש מה
•מכתבתי בזה ושם בדף מ״ה.
ולמעוטי קטנה .עיין נידה מד ,ב ד״ה שלשים.
האי אינו חייב אלא עד שתהי׳ נערה בתולה מאורסה
כו׳ ותו לא מידי .עיין בכנסת הגדולה ובמגילת ספר
לאוין דף מ״ז [שם] דדייקו על הרמב״ם בפ״ג מאיסורי
ביאה ה״ד דנמי נקט הך לישנא אע״ג דפסק דהבא
על הקטנה מאורסה חייב כרבנן ע״ש .ונראה דלפי
מה שכתבו התוספות בב״מ דף פח ,ב ד״ה עד שיפקסו,
דדוקא היכא דאיכא למטעי דייק הכא אבל לא במקום
דליכא למטעי ,וא״כ זה שייך במשנה אבל לא בלשון
הרמב״ם דמבואר בדבריו דהבא על הקטנה מאורסה
׳
חייב.
בא על הקטנה מאורסה לר״מ .מגילת ספר עשין
דף ס״ו ע״ד [עשין מ״ח] ,כתובות מ ,ב ד״ה הא לאו.
ונימא ליה ומת האיש איטר שכב עמה לכדו .וכתב
רש״י דע״כ למעט את הקטנה מדעתה ,ואע״ג דפטור
דידה לאו משום אונס אלא משום קטנות דאיהי לאו
בת עונשין [לגמרי איהו מיהא מיחייב] ,ונראה מזה
כי רש״י ס״ל דפתוי קטנה לאו אונס הוא אלא פתוי
גמור ,ומה״ט הוה [איהי] מחייבה[ ,ופטורה] רק משום
דלאו בת עונשין היא ,וכן דעת הרמב״ם דפתוי קטנה
לאו אונס הוא ,אלא שלא ידעתי מאי הכריחו לרש״י
לזה ,דאפילו אי נימא דפטרה התורה מטעם אונס
אעפ״ב ילפינן מלבדו דהוא עכ״פ חייב .ואפשר לומר
דאילו הוה טעמא דפטור גבי קטנה משום אונס (הוא)
א״כ אין ראי׳ היכא דפטורה מטעם דלאו בת עונשין
דהוא מחייב ,דילמא דוקא בקטנה אשת איש חייב
משום דהוה כאנוסה דעלמא ,דאע״ג דהיא פטורה הוא
חייב ,וכן קטנה ריבתה התורה אותו לעונש דהוה
באנוסה דעלמא ,אבל אם (אחר) [אחד] פטור משום
דלאו בר עונשין מנלן דאידך חייב ,אדרבה נדרוש
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מיניה וביה דהלא לפמוה הוי לאו שבכללוח כמי שמפירש הנא
בחלמודין דמשוש זה אין ליקין על כל הני לעיל • ועם כל זה
לוקין טל לאו זה בכן סורר ומורה • וע״כ הטעם מניס
דמפורש ההם העונש מויסרו וכמי בזכרו ההיס׳ ז״ל בעצמם •
וממילא אגו יכולים לפטרו גס משוס דהוי לאו שניהן לאזהרה
מיהחב״ד• והכא בבן סורר ומורה כאני מפני דמפורש העינש
להדיא • ועי׳:
 CHסו ט״א בגמלא רצו צמילך אזהרה לקללה האב מגכיא
ידיין ומרש ־ ופריך מה לצד הכוה שבהן שכן
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כפיםקא חטא אלו הייני כריהיה (דגס מייני
— »י
»>ייי ,א.
> ׳*׳
I
מהבושל י בנפשו
אותה
רי ,מצינין
כרי״ח היו
כריהוה
מדכהיב אק לנערה חטא מוח) ורמינהו יאנו נערוה שיש להן
קנס הבא על אחותו (ואי ניהן להצילה בנפשו אמאי משנס
הרי מיתה והשלימין ישכאן)־ עד דמהיץ רב פפא במפוהה
ודברי הנל (הא לקהני אחיהו ישלה קנס במפיהה קאמר דהיא
נמי בה קנסא היא ולהצילה לא ניתן דהא אינה מקפדח) •
וכהבי [היהפיה ד״ה במפוהה ודברי הכל] וז׳ל הימא היכי
מיקמה במהומה הא קמי סיפא אשהאמיו דיש לה קנס ועל
נדחך בנהארסה ונהנרשה דאי בעידה תחתיי חייבי מימה
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במקלל אניו דכהיב סהמא גס כינוי
נכלל • ועי׳

כטורין כדהנן ההה • ונערה שנהארסז ממגמה קנסא לעצמה
משוני! ־ אלא א״כ [נכהוב קרא] או אלהיס וחרש או נשיא ומרש •
כדהני ר׳ עקיבא בסיפא ־ ואי במפוהה הרי מחלה כו׳ וכיה
אלהיס ל? אס אינו ענין לנופי הנהו כנין לאביו • וכהב מרן
דאהיא כר׳ עקיבא דברייהא דאמר נערה כנהארסה ונהנרשה
וז״ל קשה לי דהא צריך קרא דנשיא ■למלקוח דעל לימיד נמה■ *ש גה קנס וקנהה לאביה כו׳ דט’כ מהניהק לא מהיקמא כר'
הצד אין מזהירין ועי׳ בחשיבה ה״ה סימן ר״ה עכ״ל • והנה
עקיבא דברייהא [דהארב כפא איה ליה ההם באלו נערות
מיום
השובה ה״ה איט אתי אך לפי מה שכהבהי בח'א (י״צ ב׳)יש
חידוש היא שחידשה הורה בקנסדמיקטל ומשלם והש׳סקאמד
דונשיא
לדעה הלמודין דהנה באמה גם לאחר שנכהב קרא זה
ההם דמאן דאיה ליה חידוש ט׳ טנ כרחך כבר לה נריע
מענה
בו
עדיין אק באפשרוה ללקוח עליו דהאהוי לאו שאין
דמהניתין עכ״ל־ וכתב מרן ת״ל המימי הא ע״ש רב כפא נא
מעשה
עבי־
דפקימה שפהיי לא הוי מעשה רק היכא דבדיבירי
אמר הכי אנא לר’מ מדקאמר וטבח בשבה חייב ולא ניהא
הבהמה
נמנעה
כנין מפמה בקול דמהמה עקימה פיו
לה לר’פ נאוקומי בטיבח ע״י אחד וכדס״ל לרבה • אבל מתני'
שאמר
במי
מעשה
מלאכול וכגון ממיר בקדשים דבדיבירו טביד
הא קהני להדיא דבא על בהו פטור הרי דס״ל דגם בקנס
עביד
דבדיבורא
ממיר
ר׳ יוחנן לתנא בתמורה (דך נ׳) לא התני
אמרינן קם ליה בדרבה מיטה ,ומה״ט ניחא הא דאוקיר״פ
•
בחדושיט
שם
והובא
מקומיה
מעשה • וכמו שכתבו הוטס׳ באיד
במסוהה להרן קושיית הש״ם דניהן להצילו בנפשי הךדר״פס״ל■
כל
יוחנן
דר׳
קמיה
הנא
כדהני
והא דלוקין על קללה מכירו
דבקנס מיקטל ומשלם ־ מ״מ מוכרח לתרץ כן נמהני׳ דסעור על
ומקלל
וממיר
מנשבע
הון
עליו
לאו שאין ס מעשה אין לזקק
ברו דגם בקנס אמרינן דקס ליה בדלבה מיניה • א״כ שפיר יש
מדכהיב
שם
בהלמודין
לן
כדנפיא
אח חבירו בשם • היינו
לומר דאהא כר׳ עקיבא דברייהא וצע״ג • אבל כך יש להיכיח
•
עלקיה
תהו
מכיהך
את
ה׳
והפלה
גו׳
אם לא השמור לעשוח
דלא אהא כר״ע דברייהא • מדקהני במהניהין דכא על בהו
וא״כ לשי זה כיון דמלקות אלו מפורשין בהירה שפיר נוכל דפטור מקרא לולא יהיה אסון ע*כ דינפינן קנם מממון וא״כ
ללמוד האזהרה לבדה גס מן הדין וכדברינו בשם הרמב״ס וכמו ל'צ קרא נמעט ארוסה ומיכרח נריע דמהני׳ דאילו לר״ע
שנהבנו לעיל לדעה ההוס׳זיל■ ועי׳:
דברייהא היל למהני׳בבא טל בהו להביא מקרא ראשו לא אירסה•

I

שם

[רש״י ד״ה בנקבו] היה לו לכהוב מה ה״ל שם הנהו
ענק למקלל אביו ואמו ור׳ מנחם (דדריש מכאן למקלל
אביו ואמו)לא סבירא ליה הא דררשינן לעיל מהאי קרא
[טד שיברך מס בשם] ואפילו לא ברך כס בכס אלא יתברך
יוסי • ר׳ מנחם בר׳ יופי מחייב עליה טכ״ל • וכהב מרן ת״ל
קשה לי הא 'ממילא גס לדידהו (הייט לרבנן דפניגי עליה)

מקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיברך בשם המיוחד נקיי
מאס ממץ השם בכיטי סטור ק״ו למקלל אביו בעיט' • ינמיש
המס׳ דיה גמר י״ל דבשי ודס ממור דמהנייכק • אבל הסמ״ג

בלאוק אוח מ׳ כחב להנץ הא דנסהפק משה רניט במברך
השם ולא למד בקיו ממקללאביו דדילמא ביון דחמור לאסני
ליה מפרה • .א’כ היקשי כנ״ל דליפטר שפיר יש ללמיד כמקלל
אביו מיסי ממברך השם בכינוי דהא בזה לא שייך לומר
דדילמא מברך השם בכינוי פטור משוס דחמיר ולא סני
ליה ככפרה דהא אפילו במקלל נשם המיוחד דחמיר יוהד
סגי ליה בכפרה וצ״ע ענ״ל • ואולי נאמר לדעה הסמיג דלא
יחלוק טל דברי המס׳ ז״ל דהא דבריהם מוכרחים לכאירה
במגייא • רק דבאמת יש פטם לכאן ולכאן דיש לומר דמקלל
השם חמור כסברא הפשוטה • וגס יש לומר דנשר ודם ממור
משוס דדואג ומחבייש • והסמ״ננקטלספקזה אךדיכול להפיס
החומלא נס כן דמקלל אביו ממיר הפני שדואג • דטחא ליה
לנקוט סברא זו הפשיטה לכל ■ ילק הוצרך הכמב להשמיעני
' דיש לו כפרה כשממיהק אוהו • והפתח דכהיג הרהי קראי מקלל
השס ונס מקלל אביו אין ללמוד כלל  ~nbמחכירו לא לקולא
ולאלממרא* ואס נבוא ללמוד למקלל אביו ממקללהשסדבעינן
דוקא שס המפורש נאמר לך בשר ודם ממיר ■ ואין לך בכל
אחד רק מה דגלי לן רחמנא בהדיא • וההס גילה לן רחמנא

■וזהולמד תירוץ נהיס׳ בכהונות (לך ל״ח׳ח"ד״הס״ר• ודברי
ההוס׳ צע״ג טכ״ל • [והוא דפפס פליגחהן דר׳ע דמתניתין ינר״תא
ספורה בכהונות (ל*ח ג׳) דר׳ע דגרייתא יליף דקנהה לאנים משום
דהדין טחן הואיל ואניס זנאי מסף קידישיס יאביס זנאי מסף
קנסה מה הכף קידושיה אפיס פנחארפה ינחגרשס לאביה אף נכף
קונה אש׳ם ננהאוסה ונתרמה לאניה  Vbמה חיל אשר לא אודסה
מ1פנה להקיש לו ולדון היסט גז׳ש נאמר כאן אשר לא אורכה ונאמר
להלן אשר לא אורהה סה נאן ג' אף להלן נ׳ ומה להלן שקלים אף
כאן שקלים כו׳• ואמרו כ© בשלמא ר״ע דמהנישין נא אתי ג׳שומפקא
ליס לקרא מפשפיס לגמרי (דפשפיס משמש דוקא אשר לא אירסה)
אלא לריש דגרייתא אתיא גיש ומסקא מפששיה לגמרי ומשני איר
נממן נר יצחק קרי נים אשר לא ארוסה ופריך ארוסה נת סקילה היא
ומשני סיד אמינא הואיל וחידוש הוא שחיוכה תירה נקנס אף פ*נ
דמקסיל משלם קמ׳ל דלא ■ ופריך ולונה דאפר חידוש הוא שחידש®
חורה נקנס דאע׳ג דמקפל משלה מאי אינא למימר ומשני סנר לה
נריע דמחניתין דקנסה לעצמה • והוא הוא שנתט סתיססות דמאן
דאית ליה חידוש סבני נריע דמחניתין דקנסה לעצמה ■ ועל זה הקנה
מרן דאף דריס סינר נן מיס הא איהו נא ל״שנ למשני׳ דגא על נתו
ויונל להיוח דמתני׳ פנרה נריע דנריישא • ורק היל לאונימי דמחני׳
דנא כל נמו לא סנר נריע דנרייתא ■ דלריע דנרייתא מוכרחים לומר
דסיא קנס שאני מממון דאי לא סיעש® רחמנא הנא ארום® היא
דג® אאריסה מיחייב נקנס אשיג דמקסיל • ימתנישין הא לא סנרה ק
דאיה איו למד® דנתו אין ל® קנס משי® דנתיג ולא יהיה אשין אז
יע:פ אנל אס י®׳® אסון לא יפנש * דיל«< /דוקא מממון ספור משאיה
מקנס ■ אלא ודאי דסנרס נל׳עדמתניחין• יקרא לפששא אתי דדוקא
לא אירסה הוי לאניס אנל אירסה לעצם® היי • אך דאין זה תן
לתירוץ השני והתיש׳ (שם ע״א) ד׳ה הלקא דעתך ■ רלתיריץ עראפין
אין ראיה מזה • שנחנו דלנן תפסה מתניחין קרא זה משיה דנייל נל
מייני מיתית נ’ד • דשני איתא ש® נמתניתין יכל סמתחייג ננפשי אין
משלם ממון שנאמר ואם לא ׳®י® אסון ענוש יפנש ■ ואיידי דנקס
נל חייכי מיתות לק ננס לקרא זה אף דננתז «’ל להניא קרא
דאשר

אסיפת זקנים החדש  -סנהדרין אסיפת זקנים החדש עמוד מס (377הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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רמ״ה

כולהו סבירא להו דמעוגן מלשון מין הוא כלומר שעושה מעשה בעין
ובהא פליגי רבי ישמעאל סבר בעיניה דידיה ורבנן סבכי בדאחריתי
ר׳ עקיבא אומר זה המחשב עתיס ושעות כדרך שעושי׳ האצטגנינים

או אס שחייבין מאי טעמא איש מיעוטא הוא הדר כתיב איש מיעוטא
אחריתי ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות .ואיכא דמקשו הכא
אמאי לא דריש הכא איש לרבות את העכו״ס כדדריש התס (לעיל

דמשמע ליה מעונן לשון עונה כדכתיב כסותה ועונתה .ה־וס יפה
לצאת לדרך למחר יפה ליקח מקח לימודי ערבי שביעית חטים יפות
למורי לשון דרכים ומנהגות כלומר מנהגי ערבי שביעית להיות חטיס
יפות .עקורי קטניות מהיות רעות .יש אומרים העוקר קטניות
ואינו קוצרן שוב אינן מתליעות ואינן מרקיבות ולאו מילחא היא דאס

נ״ז ):ובת וטומטום ואנדרוגינוס תיפוק לי מהשוה הכתוב אשה לאיש
לכל עונשין שבתורה .ולדילן מסתבר דלאו קושיא היא דקרא דנפקא
לן מיניה השוה הכתוב אשה לאיש איש או אשה כתיב ביה וס״ד
אמינא דוקא איש או אשה ודאי אבל טומטום ואנדרוגינוס לא
איצטריך דרשא דאיש איש לרבות טומטום ואנדרוגינוס ואיידי דדריש

כן מאי מחשב עתים ושעות איכא ותו עקורי קטניות מהיות רעות
ניצולין מהיות רעות מיבעי ליה ולהאי סברא דיליה הכי הוה מיבעי
ליה לפרושי שנים שקוטניותיהן עקורות ניצולין מהיות רעות .ואנו

אשר יקלל את אביו

ביה טומטום ואנדרוגינוס דריש ביה נמי אשה
ואת אמו אין לי אלא אביו ואמו כאחד קלל אחד מהן מנין שהוא
חייב ת״ל אביו ואמו קלל בתחלה סמך את הקללה לאביו אשד יקלל
את אביו ולבסוף סמך אחרת לאמו אביו ואמו קלל ללמדך שאס
קלל אחד מהן חייב דברי רבי יאשיה רבי יונתן אומר משמע שניהם
כאח־ כו׳ בין בין קאמר כלומר כל היכא דכתיב וא״ו ולא כתיב

סופן שחטיה רעות לפי שסימן זה רע הוא להן .ויש לפרש שנים

יחדיו משמע בין שניהם כאחד בין אחד אחד בפני עצמו עד שיפרוט
לך הכתוב יחדיו כדרך שפרט לך הכתוב בכלאים בין דלבישה בין
דחרישה דכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו וכתיב לא

רגילין לפרש עקורי קטניות שנים שהן מקורי קטניות מהיות כלומר
מלצמוח הרי הן רעות כלומר שנים שאין קטניות שבהן נקצרות
אלא עוקרין אותן ומעכבין אותן מלהיות עוד שנים רעות הן כלומר

שקטניותיהן עקירות הן מהיות חטים רעות מהיות בשו״א המ״ם
ופת״ח הה״א ודג״ש היו״ד כדאמר התם (ע״א נ״ד ):כל שאתה מהיה
אחריו הרי הוא כמוהו:

ןק0י רבנן מנחש זה האומר פתו נפלה לו מפיו כו׳ דברים הללו
סימנים רעים הם במיני המנחשים וכשמתחילים לעשות דבר
או לצאת לדרך והן רואים אחד מסימנים הללו נמנעין מאותו דבר.
היה בעל חובו בא ליפרע הימנו או שהיה אדם מקניטו והוא אומר
לו אל תתחיל בי בכך ראש חדש הוא מוצאי שבת הוא כסבור שאס
התחיל בו מר״ח או מתחילת השבוע בכך שכל החדש והשבוע יהיה
נכשל בכך:

תע

רבנן לא תנחשו כגון אלו המנחשין בחולדה ובעופות ובכוכבים
שיש להן סימנין במהלכותם:

מתני׳

המחלל את השבת בדבר שחייבי] על זדונו כרת ועל שגגחו
חטאת כלומר המחלל את השבת דחשיב ליה תנא בהדי
שאר נסקלין אינו חייב אלא כדבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו
חטאת .ודייקינן בגמרא מכלל דאיכא מדעם דחילול שבת הוי כלומר
דאזהר קרא עילויה ואי; חייבין לא על זדונו כרת וסקילה ולא על שגגתו
[חמאת] ומאי היא תחומין ואליבא דרבי עקיבא דאמר תחומין דאורייתא
דנפקא ליה מומדותם מחוץ צעיר אי אפשר לומר אלך שכבר נאמר
אלפים ואי אפשר לומר אלפים שכבר נאמר אלף הא כיצד אלף
אמה מגרש ואלפים אמה תחוס שבת כדאיתא במסכת סוטה מיהו
לא מחייב עלייהו כרת דכרת גבי מלאכה כתיב והאי לאו מלאכה
היא והבערה ואליבא דרבי יוסי דאמר הבערה ללאו יצתה ולמעוטה

-------- ----------------------מכרת ומקילה___________________ :

פיסקא
1

והמקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם המיוחד
והוא דמפרש ליה לשם .קללס בכינוי כגון יו״ד ה״א

אל״ףדל״ד שדי צבאות וכיוצא בהן רבי מאיר מחייב וחכמים פוטרין
ומסתייע הדין פירושא מההיא דתנן בסוף פרק שבועת העדות (ל״ה).
באל״ף דל״ת ביו״ד ה״א בשדי בצבאות בחנון ברחום בארך אפיס
ברב חסד ובכל הכינוין*הרי זה חייב ותני עלה המקלל אביו ואמו
חייב בכולן דברי רבי מאיר וחכמים פוטרין ותו מדיליף לה בגמרא

מבנוקבו שם ש״מ עד שיפרש את השם .מאן חכמים רבי מנחם
בר׳ יוסי היא דתניא ר׳ מנחס בר׳ יוסי אומר מה ת״ל שם והלא
כבר נאמר ונוקב שם ה׳ מות יומת לימא קרא בנקבו יומת ואנא
ידענא דבנקבו שם קאמר מה ת״ל שם אס אינו ענין למברך את
השם תנהו ענין לנוקב אחר שחייב מיתה ומאי ניהו מקלל אביו
ואמו שאינו חייב מד שיקללם בשם ומשמע דלית ליה לר׳ מנחם
בר׳ יוסי הך דרשא דדרשינן גבי בנקבו שם עד שיברך שם בשם
ואיכא למימר דרבי דתני לה במתני׳ בלשון רבים אלמא סבירא
ליה הכי לא נפקא לן משם יתירה אלא שם מיבעי ליה לעד שיברך
שם בשם ומקלל אביו נפקא ליה מיומת יתירה לרבות מקלל אחר
שחייב מיתה שיהא כזה שלא יתחייב עד שיקלל בשם ומילתא צריכא
עיונא :

ת^ן

רבנן איש איש כי יקלל את אביו ואת אמו כו׳ מה ת״ל איש
איש תלי זימני לרבות אשה טומטום ואנדרוגינוס שקיללו אב

תחרוש בשור ובחמור יחדיו דאי ס״ד וא״ו מוסיף על ענין ראשון
ולא משמע אלא שניהן כאחד יחדיו למה לי אלא ללמדך שכל מקום
שנאמר כלשון הזה ולא פרט לך הכתוב יחדיו משמע בין שניהם

כאחד ובין אחד אחד בפני עצמו
דמשמע שניהם כאחד כיוו דמשמע אחד אחד בפני עצמו כ״ש דכי
עביד תרווייהו מיחייב דוקא דלישנא קמ״ל דמשמע בין הכי ובין הכי
ונפקא מינה לענין מצות עשה דכתיבי בהדי הדדי בהאי לישנא דמצוה
למעכדינהו לכולהו ואי עבד חדא ולא עבד אידך לא מעכבי אהדדי
ואיבעי תימא לא זו אף זו התני וטעמא קמא דוקא עונש שמענו
אזהרה מנין ת״ל אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור מחדא
מינייהו לא אתיא משוס דאיכא למפרך מה לדיין שכן אתה מצווה
על הוראתו מנשיא לא אתיא דאיכא למפרך מה לנשיא שכן אתה
מצווה על המראתו והרי אתה דן בנין אב מבין שניהם לא ראי דיין
כראי לנשיא כלומר אין ראיה של צד חמור •בדיין כראי נשיא ולא

וכי חימא למה לי לאשמועינן

ראי נשיא כראי דיין ט היכי דתימא ליכתוב חד מינייהו וליתי
אידך מיניה ומדכתבינהו לתרווייהו הוו להו שני כתובין הבאי! כאחד
ואין מלמדין אלא תרווייהו מצרך צריכי וילפינן מינייהו לעלמא במה
הצד והיינו דאמרינן לא ראי דיין שאתה מלווה על הוראתו שאם
הורה והמרה אחד על פיו אתה מצווה להמיתו שנאמר ושמרת לעשות
ככל אשר יורוך וכתיב והאיש אשר יעשה בזדון כוי ומת האיש
ההוא כראי נשיא שאין אתה מלווה על הוראתו ולא ראי נשיא שאתה
מצווה על המראתו אפי׳ במילי דעלמא דכתיב ביה ביהושע כל איש

אשר ימרה את פיך כו׳ כראי דיין שאין אתה מלווה על המראתו
במילי דעלמא הצד השוה שבהן שהן בעמך כלומר שעושים מעשה
עמך ואתה מוזהר על קללתן אף אני אביא שבעמך שאתה מוזהר על
קללתו .ופרכיג! מה להצד השוה שבהן שכן גדולתן שפסק להן
(להן  £המקום כנגד שאר שני אדם גרמא להן להזהיר על קללתן
תאמר באביך שלא פסק לו המקום גדולה כנגד שאר בני אדם
שאינן בניו תלמוד לומר לא תקלל חרש באומללים שבעמך הכתוב
מדבר שפלים שבהם כדכתיב מה היהודים האמללים עושים והרי
אתה דן בנין אב מבין שלשתן לא ראי דיין כראי נשיא ולא ראי
נשיא כראי דיין הצד השוה שבהן שהן בעמך ואתה מוזהר על קללתן
אף אני אביא אביך שבעמך שאתה מוזהר על קללתו מה להצד השוה
שבהן שכן גדולתן גרמה להן חרש יוכיח מה לחרש שכן חרשותו
גרמה לו נשיא ודיין יוכיחו וחזר הדי! לא ראי נשיא כראי דיין ולא
ראי דיין כראי נשיא ולא ראי זה וזה כראי חרש ולא ראי חרש
כראי שניהם הצד השוה שבהן כו׳ .ופרכינן מה להצד השוה שבהן
שכן משונין כנגד שאר בני אדם תאמר באבי' שאין משונה מאחרים
אלא כנגד בניו .ומתמהינן למדחא פרכתי! אס כן ליכתוב או אלהיס
וחרש וליתי נשיא מינייהו במה הצד דהא ליכא למיפרך שכן משונין
דיפיא נמי משונה הוא אי נמי ליכתוב נשיא וחרש וליתי דיין מינייהו
אלהיס ונשיא למה לי אס אינו ענין לגופו תנהו ענין לאביו .ומקשינן
הא ניחא למאן דאמר אלהים שהזהיר הכתוב טל קללתו חול הוא
שפיר

יד רמה אבולעפיה ,מאיר בן טודרוס הלוי עמוד מס (127הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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בפיר איכא קרא יתירה אלא למאן דאמר אלהים קדש וכאן הזהיר

רב יהודה אמר רב זו דברי ר׳ מאיר דאמר בפרק אלו נערות
קטנה אין לה קנס דנערה דוקא כתיב ולא קטנה אלמא כל היכא

ומפרקינן מאן דאמר אלהיס חול גמר קדש מחול ואיכא אזהרה למברך
את השם מינה ומאן דאמר אלהיס קדש גמר חול מקדש ואייתר ליה נשיא
דאהי מאלהיה וחרש  .ודייקינן בשלמא למ״ד אלהיס חול גמר קדש

דכתיב נערה מעיט בין קטנה בין בוגרת חבל חכמים אומרים נערה
אפי׳ קטנה משמע וכי כתיב נערה למעוטי בוגרת הוא דכתיב ומשוס
תכי סבירא לתו דקטנה אית לה קנס וה״ה הכא לגבי הבא על
קטנה מאורשה דמחייבי ליה סקילה .א״ל רב אחא מדפתי לרבינא
ממאי דמתני׳ ר׳ מאיר היא וכי קתני עד שתהא נערה למעוטי קטנה
נמי ודילמא רבנן היא ולמעוטי ביגרת ותו לא אמר ליה א״כ האי
עד שתהא נערה בתולה מאורסה עד שתהא בתולה מאורשה מיבעי
ליה  .והו לא מידי .הכי אשכחן בנוסחי דיקי דילנא ועייננא בה,
ואסתבר לן בה ’פירושא מעליא אליבא דהני נוסחי בסיעתא דשמיא.
אי ס״ד כי התני נערה למעוטי בוגרת ותו לא מידי הוא דקתני עד
;תהא בתולה מאורשה וממילא אימעיטא לה בוגרת כיון דלית לה
בתולים כדאמרינן בפ״ק דכתובות בוגרת אין לה טענת בתולים מאי
עד שתהא נערה ש״מ למעוטי קטנה הוא ’דאתא .ותו לא מידי כלומר

נול ברכת השס מאי איכא למימר הא

לא

מייתר חד מינייהו.

מחול במה מצינו אבל בקל וחומר לא דאין מזהירין מן הדין אלא
למאן דאמר קדש היכי גמר חול מקדש ודילמא אקדש אזהיר אחול
לא אזהיר ולא מייתר לן נשיא לאינו עני[ דמהיכא תיתי לי נשיא אי
מקדש וחרש הא לית בהו צד שוה כלל ותו דלא דמי ליה נשיא לקדש

כלל בשום ענין כי היכי דתימא אף אני אביא נשיא ומפרקינן ח״כ
" ,רקרא אלהיס אקדש בלחוד הוא דכתיב לימא קרא לא תקל דרך
קצרה דהיינו לשון קלון והרי כל מיני קלון בכלל מאי לא תקלל שמעת

3

מינה תרתי להזהיר ע קללה אחרת ומאי ניהו קללת דיין שגס
הוא קראו הכתוב אלהים מיהו עיקר אלהיס דכתיב ברישיה דקרא
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קנש נתיב:

ע״ב מתני׳

הבא על נער׳; מאורסת אינו חייב בסקילה ע׳
שתהא נערה בתולה מאורסה בבית אביה .נערה
׳
משתביא שתי שערות עד שירבה השחור על הלבן ואין בין נערות
לבגרות אלא^ששה חדשים בלבד .נערה לאפוקי קטנה או בוגרת
דלא מ-חייב"עלייהו סקילה ובגמרא מפרש מהיכא מחייב .בתולה

לאפוקי .בעולה  .מאורסה לאפוקי נשואה .בבית אביה לאסוקי מסר
האב לשלוחי הבעל ועדיין לא נכנסה לחופה דלא מיחייב עליה סקילה
דכי כתיבא סקילה בנערה בהילה מאורסה בבית אביה כתיבא דכחיב
כי ימצא איש נערה בתולה מאורסה לאיש כו׳ וכתיב באידך פרשה
דמוציא שס רע כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה  .בא
עליה שנים כגון שנעשה בעולה בביאת הראשון הראשון בסקילה
והשני בחנק שלא תאמר כי רבי רחמנא בעולה בחנק ה״מ בבעולת
בעל אבל נבעלה בזנות אימא לא סקילה ליחייב ולא חנק ליחייב
קמ״ל .ואית דמוקמי לה כשבאו עליה שניס ועדיין היא בתולה
וסתמה כר׳ דאמר שלא כדרכה נפקא לן מכלל בתולה לקמן ואנן
לא ידעינן היכא איתמר דרבי ואי איכא לאוקומה אליבא דהאי
פירושא כר׳ מאיר הוא דאיכא לאוקומה דתניא באו עליה עשרה
ועדיין היא [בתולה] ר׳ מאיר אומר ראשון בסקילה

וכולן בחנק

דייקא נמי דקא מוקמינן רישא דמתני׳ כר׳ מאיר :
רבנן ט ימצא איש נערה בתולה כו׳ נערה ולא בוגרת כו׳
לזנוח בית אביה פרט לשמסר האב לשלוחי הבעל וזינתה
בדרך .פרטי דכתיבי בהקא מפרש ואזיל והיינו טעמא דנקט לפרושי
פרטי דקרא דכי ימצא איש מקמי פרטא דבית אביה דכתיב בפרשת
מוציא שס רע אע״ג דפרשת מוציא שם רע כתיבא ברישא משוס
דהנך נפישן .ואי קשיא לך בשלמא לגבי חיובא דנערה איכא למימר

דלא מיחייבא סקילה אלא כי זיגתה בית אבית דהא פרט בה קרא
לזנות בית אביה אלא איהו מנא לן הא גביה דידיה לא כתיב ולא
מידי .לא תיקשי לך
והוצאתם את שניהם
שבכלל ויצא מן הכלל
בבית אביה לא ללמד

דכיון דכתיב חיובא דיריה בחד כללא דכתיב
אל שער העיר וסקלוה הויא לה איהי דבר
ללמד שחין חייבת סקילה' אלא בזמן שזינתה
על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כונו יצא.

וט תימא א״כ דתרווייהו כשזינתה בבית אביה כתיבי קשו קראי
אהדדי כתיב והוציאו אח הנערה אל פתח בית אביה וכתיב והוצאתם
אח שניהם אל שער העיר ההיא כו' לא קשיא כאן שבאו לה עדים
בעודה בבית אביה שזינתה בבית אביה נסקלת על פתח שער
העיר ההיא דכתיב כי ’מצא איש נערה בתולה מאורשה כו׳ וכתיב
והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא כשבאו לה עדים בעודה
מאורסה הכתוב מדבר והיינו בבית אביה וכאן שבאו לה עדים
בביס חמיה שזינתה בבית אביה סוקלין אותה על פתח בית אביה
דכי כתיב והוציאו את הגערה אל פתח בית אביה כשבאו לה עדים
בבית חמיה כתיב דהא במוציא שם רע הכתוב מדבר שטוען לא
מצאתי לבתך בהולים והביא עדים שזינתה בבית אביה לפיכך סוקלין

אותה על פתח 1ןבית אביה כלומר ראו גידולים שגידלתס דתאני שילא
שלש מדות בנמקה כו׳ כדאיתא בפרק נערה שנתפתתה (מ״ה :).אמר

ותו לא מצית למידק הכא מידי אחרינא .ואית דגרסי האי עד
שתהא נערה בתולה מאורשה אינו חייב אלא על נערה בתולה
מאורשה מיבעי ליה ומפרשי לה הכי האי עד שתהא נערה דמשמע
אינו חייב בקטנותה עד שתגדיל ותהא נערה אי למעוטי בוגרת ותו
לא הוא דאתא אינו חייב אלא על נערה בתולה מיבעי ליה :

בלטא
*

מיניה רבי יעקב בר אבא מרב בא על קטנה מאורשה לר׳
מאיר דאמר נערה ולא קטנה מהו לגמרי ממעיט ליה

למפטריה ממיתה לגמרי או דילמא מסקילה ממעיט ליה ולעולם מיחייב
חנק אמר ליה חייב מיתה .ואקשי ליה והא כתיב ומתו גם שניהם
גבי חנק אלמא לא חייב קרא חנק אלא היכא דמחייבי תרווייהו
לאפוקי הבא על הקטנה דלאו בה חיובא היא שתיק רב .אמר
שמואל מאי עעמא שתיק רב לימא ליה דכתיב ומת האיש השוכב
עמה לבדו גבי האונס את * הנשואה דאע״ג דאיהי פטורה מיחייב
איהו הכא נמי אע״ג דאיהי לאו בת חיובא היא מיחייב איהו .כתנאי

יתירה הוא דכתיב האיש אשר שכב עס האשה וגו׳
לי עד שיהו שניהם שוין בחיוב דברי ר' יאשיה ר׳
הוא אומר ומת האיש אשר שכב עמה לבדו יתירה
ולנערה לא תעשה דבר לבדו למה לי הא קמ״ל

ומתו גס שניהם
גם שניהם למה
יונתן אומר הרי
הוא דהא כתיב
דאע״ג דחד מינייהו לאו בר חיובא הוא מיחייב אידך .ודייקינן ורבי
יונתן האי ומתו גס שניהם מאי דריש ביה אמר רבא למעוטי הבא
על המתה כגון מעשה הורדוס ראיתיה בפרק השותפים דלא קרינא

ביה ומתו גס שניהם דמשמע עד שיהו שניהם חיים בשעת מעשה .ור׳
יאשיה דמפיק ליה לעד שיהו שניהם שווין מעשה הורדוס מהיכא
ממעיט ליה  .אמר לך מעשה הורדוס לא כלום הוא ולא צריך
קרא למעוטי דמעשה ען בעלמא הוא .ומקשינן ור׳ יאשיה דאמר
עד שיהא שניהם שוין האי לבדו מאי דריש ביה ומפרקינן למעוטי
אחריני דעיילי עלה לבתר הכי מסקילה דאע״ג דבא עליה ראשו;
שלא כדרכה ועדיין בתולה היא ובאו עלית אחרים אין חייבים סקילה
אלא הראשון לבדו בלבד כר׳ מאיר דתניא באו עליה עשרה בני
אדם בזה אחר זה שלא כדרכה אי נמי בהמייה ועדיין בתולה היא
כולן בסקילה דכל חד מינייהו כי קא בעיל נערה בתולה מאורשה

קא בעיל רבי מאיר אומר ראשון בסקילה וכולן בחנק כדפרישנא

טעמא:

תנו

רבנן ובת איש כהן כי תחל לזנות ר׳ אומר תחל ראשון תחלה
וכן הוא אומר ימת האיש ההוא אשר שכב עמה לבדו מאי
תאמר אמר רב הונא בריה דרב יהושע רבי כרבי ישמעאל סבירא
ליה דאמר ארוסה בת כהן יצאת מכלל ארוסה בת ישראל להחמיר
עליה ולידונה בשריפה דקסבר שריפה חמורה אבל נשואה לא יצאת
אלא הרי היא בכלל נשואה בת ישראל בחנק דתרי דרגי לא מסקינן
לה וה״ק כי תחל לשון תחלה כלומר אם תחילת ביאה היא זו שבזנות

בשריפה ואידך דבתר הכי בחנק כבעולה בת ישראל ומאי וכן דקתני
כי התם התם גבי קרא דמת האיש כו׳ דמשתעי בבא על נערה
מאירשה לאו בתחילת ביאה קא משתעי קרא הכא נמי בתהילת
ביאה קא משתעי וכי חימא ומאי ראיה איכא מתאי קרא להאי קרא
דילמא

יד רמה אבולעפיה ,מאיר בן טודרוס הלוי עמוד מס (128הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

יעויזו חסידים
שיענש שום ישראל ואל תקללהו אך התפלל עליו שישלים הקכ׳יה לכו ויחזירהו
למושב ואל תמסור דין על שום חרם לחמר הצור ינקום ממנו וישיב לעושה
היעה כרעתו בי כל המוסר דין על חבירו באה מרה״דלפני הקכ״הואומ־ת
רבש״ע לוה תעשה דין ומזכיר עונותיו ואומר ראוי הוא שתעניש איתו על
כו״ך כללושל דבר אל תקלל שום ארם כי פעמים רכות הקללות חוזרות וחלות
כולם על ראשו ועל זרעו שכןמצינו שכל הקללות שקלל רור את יואב נתקיימו
כזרעו [והענין הוא שהקללות תכף כשאדם מקלל ניתן כת לסט״א לפעול-
'חותם קללות ומוכרירשיתקיימו ע׳״ד מ״ש בוו״ח כעוכדא דר' אלעזר שפגע
כנחש שהיה הולך להמית ארם מישראל וכיני ביני שב כתשובה והיה אומי־ ר״א
לנחש כלומר למי שהיה מהלך עמו שככר עשה תשובה ולא היה חוזר כו
עד אשר מן השמים נחנו לו תמורתו גוי אחד ואז אמר ר״א שילך אצל הגיי
והלך הנחש והיה עושה שפעים כגוי ע״ש ונלמד שכיון שניתן רשות לסט״א
לא סגי אס לא יתנו תמורתו וכן מתבאר כזוה״ק פ׳ כלק כמעשה דר' יוסי
דפקיעין ע״ש וכן הרבי־ בקללות שתכף ניתן כת לסט״א ולא אפשר אם לה
יתקיימו וכאשר המקולל ראוי לכך יתקיימו כו ואם אין בו עון והיא קללה
חנם שאינו מן הדין שיתקיימו כו חוזרות הקללות למקלל ויתקיימו בו וזה ט'
הכתוב קללת חנם לו תכא כתיב וקרי לא תכא ד״ל שאם לא תבא להמקולל
מפני שהוא חנם מוכרח שליו תכא למקלל כיון שניתנה רשות • גס כענין יואב
שקללו דור המלך וכשרצה להורגו שלמה שלח לו יואב שקבל הקללות וקכלם
ואמאי צריך לקבלם שלמה אמנם הוא אשי* אמרנו שתכף שיצאו הקללות מפי
דהע״ה ניתן ישות לסט״א וצריך שיתקיימו באיזה אופן יתוסרנה כל הנשים
וקצת כורים אשד פיהם ימלא קללה אפי' לילדיהם יוצאי חלציהם על מילי דכדי
תסמר שערת ראשן כי גורמים רעה לנפשם או לזרעם רח״ל ואס יש זכית
תולה נמצא שאוכלים זכיותהם ויש אשר מענה בפיהם כי לא יוכלו ליזהר
ולעצור במלין מי ■יוכל בעידן רתחא שקר ענו ואין טענה וו פוטרתם לשום
דבר אשי־ לא טוב שארם דש בעקביו ונעשה כהתר על הכל יביא אלהים במשפט
כי אין כאן טענת אונס כי כל אשר יחפון האיש יעשה ויכיל להיות מושך ידו
מעשות כל רע ולהיות סר מרע ועושה טוב ע״י השתדלות וגדרים וסייגים
בקנסיות וכדומה ואס ההתחלות קשות סוף שיערב לו ויכוסס לו לילך כדרך
טובים לא יחליפנו ולא ימיראוקו כי הכאליטהר מסייעיןאותו• נה"הויא״ה[.
" TPתשנא את חבריך מפני אהבת חבריך השונא אותו כי"אין לשנא חלא מי
שהקב״ה שונאו ועור פעמים שיתפייסו שניהם והוא לא יתפייס עמך כי
שנאתך היתה עליו חנם אדרבא השתדל לשים שלום כין חרם לחכי' בכל כחך וזי־ח
בחשך אורך  :אל תדין את חברך לכף חובה כי ארם יראה לעינים וה' ללבב ולא
ידעת

יעלזו הסירים

ל

ידעת מה כלבו ומחשבתו לבןיהוי ק את כל האדם לכן -יפות אפי׳ אם אין אתה
מוצה מקום זכות אמור אפ׳ יש זכות אשר אין דעתי משגת אותו ואל תדין את
חב־ך עד שתגיע למקומו :עשה צדקה כפי כחך אהד המרכה ואחד הממעיט
מפני שאינו יכול להי־כית שוו בשיעורהן וע־ כאמן שהיה חפץ להרבות אם
עושה אש־ בכוחו כשלם וז״א ובלבד שיכוין לכו לשמים  :שעבד עצמך לקוכך
יטרידך שום דב-
לי־אה ולאהבה אותו ולדבקה בו ולשמור את מצותיו
כעולם ותחשוב בלבך שכל אדס שומ~ את כניו ועב־יו עאכ״ו שישמרך רכון
העולמים לכן השלך על ה' יהבך אס אתה תשא משאו משא דבר ה׳ הוא ישא
משאך והאמן כאמונה שלימה כי כל דעביר רחמנא לעב עביר ולו נתכנו
עלילות ובכן לא תהיה טרו־ וגונח רק כועח ולב שמח • נא״ה]  :אל תביא
עצמך לידי עבירה קלה כי היא תביאך לידי חמורה עכר על לא תשנא את אחיך
הוף בא לידי שפיכות דמים שנא׳ וכי יהיה איש שונא לרעהו וקם עליו והכהו
ושנינו עבירה גוררת עבירה שהמשחיר ,הנברא מן העבירה עומד על ימינו
לשענו כל קבל דנא מצוה גוררת מצוה ־ .אל תתחבר לרשע כי אוי לרשע ואוי
לשכנו ועוד שתגרום שיחשדוהו לדבר רע כי יאמרו לא על חנם הלך זה אצלו
ובך יתלו כל מעשיו הרעים וכשתשאל על אדס אשי תרצה להתחבר עמו שאל
מי רעהו כי האדם עושה כמעשה רעהו ע" כ תתחבר לטובים ואל תתחב־
ל־עיס ־ .כשתדבר כלילה השפל קולך וכשתדכר ביום הבט סכיכויזך והזהי
בדבריך מן הכותל שאחר' כי יכול הדם למות ככשלון לשונו מה שלא ימות ככשלון
־גליו  :כשתתירא מן החיטה אמור לאו קודם אן כי לאו אחר הן מגונה מאד
וכאשר תאמר הן כפול קייס מה שאמיר ,כי הוא חשוב שבועה  :בעירך חי
דרוש התשובה ואל תאה־ כי המות בא פתאום  :אל תיבה ל־כר מבלי זכור
הצור יק זכור את בוראך תמיד ככל רגע השמי■ לך פן תשכח אתה' :אל הביע
בחטאי כני אדם הממשיכים זמן רב כעולם ואל תחשוב לומר שככר נשתכחו
חטאיהם כי אין שכחה לפני כסא כבודו ־ .אל תכהל ברוחך לכעוס איש חסיד
צוה לבנו כשעת פטירתו כשם שככדתני בחיי כך ת כבדני לאחי מותי וקיים
מצוחי זאת שתלין כעסך לילה אחת ובלינה הלילה ילך הכעס ועכ״פ עצור
כ־וחך שלא תדבר כלל בשעת הכעס  :אל תשמח לבך אם יכב־וך כי לפי
הכבוד והנאה שיש לו לאדם כעוה״ז על מעשיו מנכין לו משכר עוה״ב .ואם
תאמר והלא תקן רשב״ג שיעמ״ו מפניו ולא ישבו עד שיתן להם רשות ההוא
לכבוד השם עשה כדי שיקבלו שכר על שיקבלו מורא נשיאותו עליהם [ ואוי
לעיניה שכך רואות שזה מיידי כאדם גדול וראוי לכבוד ואם יהנה לכו נכ׳ה ליו
ינכה מזכיותיו לעוה״ב ומי שמככדין אותו יוא־ ויותר ממה שראוי ולא עוד
אלא שמבקש הכבוד מה ישאר לו לעוה״ב וענוש יענש ומי שיש לו לב כשעה
שמככדין

<

יעה

ח״מ סי׳ כ

כשבאין לפניו אכל אס לא בא אי צא אכה שמוע
וחי חליי כיד .סממוניס והפרנסים שסס עושי! לפי
מה שיראה בעיניהם לפי סעח וסומן ומהוה הארס
סאס היא רע מעללים וצא יוכלו אותו לכופו ואס
יכופו ע*י גויים יחפקר טפי ויכפין הקערה על
פיס העדר טיב ושיא ח עדיף ני כל הגוים כאין
מאפס ותהו נחשבו שחם קרוב להפקר ורחוק ונו׳
ואם הממונים מחישצין מאיוה סיבה יעשו הב״ר
נל טצרקי בחכמתם ונמחק שפתם שיטפלו הממוני׳
כענין שלא יחיה צעקה כעיר ייאמרו אין דין למטה
וכו׳ ואשריהם ישראל כי טכם בשרים ושומעין לקול
מורים ועמ״ש כס' ארח משפט כהגה״ט אות א׳
וכס׳ רו״יו אוח ח' ועי״ל נקי' י״ר ס׳ס בהגה וכמ*ש
היכ גוי אריח הלוי שם ס״ק כ״א והכל לפי
הענין דאס ציכא שהיח ליטול רשות מכ״ר וכיני
כיני יברח א 1עשיטא שיכיל להניאו בעש״ג להוציא
אח בולעו מעיו ליטול אח שלו אם כריא מזלו 5
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ס׳א ואפי׳ מקלל עצמו וכ״ש
אח א שחו שחייב לכברה יוחי
מגופו כיאמרינן ביבמות יס״ב קע״ב ופי׳ יש״י
משים דויליחא ראיתתא קשה מדגביא יע״ש ועונשו
גדול יואר ממקצל את חבירו וכמ״ש מרן כב״י
באס״ע סי' קמר גבי מכס יע״ש וזה יש להרגיש
על מולם נהגת אס״ע קי' קנ׳ר ס׳ג של איש המכס
א שחו עבירה היא נירו כמנה חבירו דהיל״ל יוחר
ממכה תכירו ועיין לקרב כאה״ג שם ולעט״ר
מרן אכא זלה״ת בס׳ חוכחת חיים ח״ג ד״ל ע"א

כ

כשם נ’כ דבר זה מורגל כסמוניים ויוחד
כנשים שכשמחקוטטין וע״ו מקללין כשם
ויש כ׳ איסירין קללח חכירו כשם והוכיח ש״ש
לכטלח גזרתי החים שמהיום והלאה לא ישמע
שקום כי ישראל איש ואשה שיקלל כשם וקבלו כל
ישראל דכי זה ושצי״ב חנן אלהים בחקגיח איח י׳
זל כסס״ח סי' תשיצ״ג אםחשמעארס שמזכיר
ס׳ כגון שר״ל סקכ״ס עשם לי כו״כ וכיוצא כו
אל חכנס כחוך דבריו כשהזכיר ס׳ שחיי ושחוק
לשמוע דבריך נמצא שאחת מרס צו שמוציא ש״ש
לבטלה כשאמי הקב׳ס אבל אם הזכיר אח ח'
כדי לקלל או תפסיק רכייו בי יחטא כשמקצל ע״כ
דמוטב שיעבור על איסור א׳ וצא יוסיף לעבור
בשתים במדובר
 Jואם היה דיין לוקס עוד אחרת משום אלהים
לא תקלל ואע״ע ראלחיס דכחיב אין אלהים
אלא מומחים כמבואר לעיל כלבוש סי׳ א' ס״א
ואין עכשיו מומחים כיע״ש ולקמן בסי' שמ״ח'
סין> ק״ר מיהו כיין רשציחוחייסו דקמאי עברי
ועומדים כמהומן הרי הם כאלסים כרגמירי יפחח
כרית כשמואל כדודו ויעויין שם כלכוש כקיחן
א׳ ס"א ורוק  ,והמקלל אח מכירו כפני הריין
הגס רסוי מקל כבביר הדיין במ״ס סרב .מדר״ש
כיפ״ק ראביח משם היבר׳ יצחק .קא י־ ו ז״ליע״ש
וכ״מ מ מ״ש בתיקונים חיחון כ״א רמ״ר ע״א
וכיין דשכינתא הייח חמן לא הוה ליה למחאה
כקלע דקלנא היזח לשכינחא רהוס חמן יע״ש מ״מ
איני לוקח אלא• א׳ וה״ה לשליח ב״ר לא אמרינן

בו

ללב

גו

ודד

כזה דשיצוחו ש״א במותו:
היה-ריש כליחא שנקרא נשיא לוקה עיר
אחיח משום ונשיא כעמך צא חאיי שבוס
הלאו כילל כל מי שים צו שייס על ישיאל הן
ממשלה מצר המלטת הן ממשלה מצד התירס
שסמקללו כשם או בכינוי כעו׳ס לוקה ג' מלקיוח
משים אלהים לא תקלל ומשום ונשיא כעמך לא
תאור ומשים לא חקלל חרש שהוא לאו טצל כל
ישיאל ואם היה אביו לוקה עוד אתית משוס ומקלל
אכיו כמבואר כ״ז כקה״מ צהרמב״ם כמל״ת מטח
שי״ז וכס' החינוך כמצוה ע״א ורל״א וכס' עיר
מקלט מטה ע״ב ואס יהיה פטור ממלקית שקלל
בלא שם וכלא כינוי וצא עו׳ס איקורא מיהא איכא
כמ״ש אחר סמוך בק״ב ראם ציב חיכה איקורא
רכה כולל כל איסורין כרי רשעתי כמספר לקבל
מלקיוח כך באיסירין i
ד ק״ב אם לא היחח שם התראה ונו' איני
לוקס .ועיין כשו״חהישב׳ש סי' חר״ירקכ״ב
ע׳א שב' ז״ל ומקלל לחבייו שהרבי יריע שהוא
אקור ואיסור מעורקם הוא לא ציין הקיאה לחייט
מ״מ וכן לענין נידוי ע״ש ועיין בס‘ החפץ חיים
סי' מ״ר אוח ט״ז וח״י
בהגה וה״ה המקלל אח המת פטור נ' הרב
סצכוש בס״א ררומייא דחי־ש כעינן מס חרש
מיוחד שהיא בחיים יצא סמח שאינו כחיים וכ״ב
רש״י כחומש ובסה״מ להימכ״ס שם כמל״ת מטס
שי״ז ובחינוך במצוה י־ל״א והוא ביייחא כת״ב שם
ומ״ש שם היב החינוך ע׳^ר סרמב״ס ז״ל ונראה
לי מדבריו שלא יראה הוא כדעתו נזק אל המקלל
כקללה אלא שקרהיק התור' סענין קצר המקלל
שלא ירגיל נפשו אל הנקמה וכעס וט׳ יע״ש נר׳
הפך רכיי היב בסה׳ח סי׳ חקע״ו על כי ישאל
איש אם הכן מכס אח אכיו לאתי מוחו פטור
ואם מקללו חייב מאי שנא אי בעבור ביזוי שמקצלו
גס 1ה ביזוי שמכהו לאחר מותו והשיבו •לו ני
מועלת הקללה שיש סיוק לאב לנשמתו משא״ב
בהכאה יע״ש ורוב דברי היב סה״ח הם דברי
הימכ״ם ז״ל כנודע וכאן כחלקות תשיח למו ולש׳ר
סה״ח הללו שסם מפום רבנן יש לשאול אמאי
המקלל את סמח פטור דאי המקלל אכיו לאחר
מיתו חייב מטעם שיגיע צי היוק לנשמתו ה״ה
לכל אדם וצ״י 5
מ״ש היב החינוך שם כראש אמי׳ר שאין
כט כח צרעת כאיזה ע נין חטח הקללה
כמקולל ואיזה כח כדיבור להביא עליו ידעני דרך
כלל מכל בני העולם שסיששין לקללות טן ישראל
בין שאר האומות ויאמי־ו שקללה כני ארס גס
קללות סריוט תעשם רושם במקוצל ותדבק נו
המארה והצער ואחירעשיט דבר זה מפי הבריות
נאמר יע״ש קצ״ט לומר דבר גדול הנאמר מפי
תנאי ואמוראי כעצי סחלמור ני שיח בעלמא הוא
שיחת סכייוח שהרי כסרייא אמרו בפ״ק רמגילה
רט״ו ע״א א״ר אלעזר א״ר תנינא אל תהי קללת
הדיוט קצה בעיניך שהרי אכימלך קלל אח שרס
הנס הוא לך בהית עיטם ונתקיים בזרעה ויהי
כי זקן יצחק וחכהין עיניו וכן אמר רכי יצחק
שם לקחן דנ״ח ע״א וכב׳ק רצ״ג ע׳א לעולם

(אם

ה

כט 29.
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<ץ\

ג)1

^ריז

יפה

ח״מ

סי׳

ז

אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהיי אכימלן
וכו' יע״ש זמאחר עלית ב״ז מי שס שה לזמר ני
רבר זה מפי הכרייה נאמר כאילו 'רבר קל שייצא
מסי כרייה רעלמא כרכר שהיא מימי קרישין שכל
רכריהם כייס׳ק נאמרה יצ״ע *
ועי כל פניס נסי רפטור ממלקיה מיסו בעי
כפרס רעניד איסורא וכמ״ש כסמוך כשגם
הוא הוציא עליו ש״ר בחיך קללחי ועיין לקמן בקי׳
ח״ך סל״ח כננס וכא׳ח סי' חר״ו ס״ג ואולם הס׳
גנזי חיים כקוג׳ חשו׳ מחייס איה נ*ה דקנ׳ס
ע״ג כתכ וו ל קללה המקלל את הכירו אפילו
כלתי שם חייב מלקות והפשר רר*ל מכה מידות
דנהי רבלא שם וכלא כינוי איני לוקה היינו מלקוח
ראורייחא אכל מלקוח ריכגן שהוא מ״מ לוקס
כן נ״ל להלין ועיין בבנס״ג לקמן נסי׳ ח״ן בהגהכ״י
י״א סיוע לרכיי אלה ’
ך אכל איסוי־א מיהו איכא זח נמי קאי על
המקלל את המת רנהי רש טור ממלקות הנה
הוא פטור אכל אסור דאיסייא מיהא איכא ורלא
כמ״ש קיכ אהלי יאודה אמארו ז״ל בחי׳ לשבועות
רמ״ט ע׳יר ראף איסורא נמי ליכא כיעש״ב רליתא
דעכ*פ איסויא מיהו אינא כרמשמע הכא מלשין
ייב״ח והש׳ע והלבוש ו״ל וכ’מ ממ״ש כזוהי ס
משפטי׳ רקנ״ב ע־א וז״ל ההוא נביא רלייט לחנייה
יועבר ר' ייסא א״ל כרשע עכרח ונו' ע״ש ורוק

איה

.ומתבאר מדברי הרב החיטך כסיף סימן
ס’נז ראינו אסור רק אס הוא מישראל
הנשרי׳ אכל אם היא ישע מוחי לקללו יכתיב
והס רשעים ויקב ועיין להימ״ז ז״ל כס׳ מערכי
לב ח״א רקכ׳א ע*ג שחקר במי שנידוהו שנתחייב
נידוי ובעורו כנידוי קם ארס ונידהו או קללו
וחוד? ינייף אותו אי חייה זה שקללו וכו' א״ר
כיון שיישב כנידוי על עונו איני עושה מעשח
עמך ואינו בר עונש וע׳ש מה שצידד כזה וכמ״ש
הרמ*? בס' רו״ח כחי״ר סי׳ של"ד אית צ״ח יע״ש
ועיין בש'י ר'ס משפטים פ״ל סי׳ א׳ ולהרב יפ״ח
ולסרב נחלת בנימן מצוה ע’כ יעש״ב וממ״ש כרס
ביכ״י כאן או׳א משם מו׳ה מצא דתיי לאמן
יי״א אצל ענו״ם מציה לקללו דכתיב ישם רשעי׳
וכו׳ דינא נפיק רלישיאל אף אשי הוא ישע לא
הומר לקללו ועמ״ש מר׳ן מצכא אכי צדיק כס׳
משא קיים רס׳ה ואילך ,ואפילו לגוי עכו׳ס נראה
יוקא אם הוא גוי רשע רע מעללים הלא״ה הא
כחיב (קקצח י ),ובחדרי משככך אל תקלל עשיר
וסתם משמע אפילו ניי ועה״ש מי" ס כנסת הגדי׳
לקאן כסי רב ח כהגה ט אלת י ג •
אציגה נא מ״ש ככ״ר <־״פ מ׳ט ר״ב
1
ור״ח משים י־כ שמיאל כר ניזמן וי־״י
כשהיה מגיע לע׳ הזה אשי הגלס מייושלם עם
הגולה וכי' היה אמר נבוכרנצי שחיק עצמויז ולמה
לא היה אמי■ כן ביי־מיה אלא סכל נ'נ םכחוב
כירמיה אי הוה ברם הנא מת היא יב ני היה
מטי להמן כפירים אמר ארור המן וארויי׳ כניו
לקיום מס שנאמר ופם רשעים ירקב ע״כ והכ׳א
כייוש' פ’נ דמנילה ושס רב פחח’לוז פתחה וב׳
שם היפ׳ח ז״ל ולא מפליג כין חמן רקורם תליה

אגב

כח

ללב ח״ד

להמן ראיוי חלית ופליג אר״י יסמוך רממליג אצל
נ'נ בין.חי לחתיוס״ר סרב ירי משח בב״ר שם
אות ר׳ יע״ש ואומר אני דלא פליג רשאני המן
מנ״נ רג״נ כחיים חייתו הוה מלך וכתיב נס
כמרעך מלך אל תקלל וכמ״ש הי־מ׳ך ככ״ר שם
ד׳ה חי חיה יע׳ש ואררבח צייו לחלוק לו נכיר
כמו שמציני למ׳י־ ע׳ה שאמר לפיעת וירדו כל
עבדיך אלה אלי והשתחוו לי דפי׳ רש׳י חלץ ככור
למלכית שחיי בסון ירד פרעה בעצמו אליו כלילת
ויאמר קומו צאו מתיך עמי ולא אמר לו ימשח
מתחי׳ וירדת אלי והשתחוית לי ע׳ש ועיי״ן ליש״י
כמ״א סי' י״ג ר״ס ועצמות אדם מש׳ב ומשי׳ת
יש לחלק בין חי למת עד״ש לת*ן הרב דבש לפי
מער' א' אית ט׳ל גכי אחז יעו׳ש אכל המן
לאמרי׳ עליו בפ״ק רמנילה רי׳א ע׳א ארס ולא
מלך אין להפליג כין קידם תליה לאחי חלית
רארס כמוהו בחייהם קיוייים מחים וא׳ח מדברי
הש’ס כסנהדרין פ׳ סנשי־פין דף פ׳ב ע׳א גבי
נייינולתא דיהויקים שגיאה דאפי׳ לאחי שמת יש
לנהיג כו כבוד מלכות אף שהוא ישע מרקאמי
מלנא הוא ולאי אורת ארעא לכזויי ונו׳ ע׳ש
די*ל רלאו ארח ארעא הוא אכל איי^ויא לינא אם
ביזהו ועיין כפ׳ח רמס' שמאית ויפ״ח בכ׳ר פר'
צ״א סי' ת׳ וירי משה במד״ר נ}׳ אחיי פי׳ל״ב
אות ר׳ ובס׳ מדרש תלפיות דף ל״ו ע׳א ורמ״ח
ע׳ב וג׳ ובס׳ אור החיים פ׳ פנחס ד״ה המוכה
וד״ס לשאול משפתח
הימב״ם ז״ל בפ״ר מה׳ חשו׳ חמקלל
1
אח סרבים אי אפשר לו שישוב■ כתשו׳
גמירת שלא קלל ארם ידוע כיי שישאל ממנו
כפיה מ״מ לוקח משום צא תקלל חיש שהוא כין
בפניו כין בלא כפניו ועיזן נחיהיוח מהי׳י קרוק
ז״ל אוח י״ר
ן ואם תיף ת״ח חנרין אותו נ״ב עיין מ׳^ש
כסה׳ ק יפה לצב ח׳ג כי׳ר ס*׳ של׳ר אות
ט״ז רצ׳ה ע'א •
ואם רצ 1הריינין להכותו מ׳ח וכו׳ כי יש
ישית ניד ב׳ר לשנות מטריו לימ׳מ ומ׳מ
לנידוי כמ״ש בס׳ החפן חיים סי׳ מ׳ר אוח כ׳ח
משם מוהדר׳ך כיח כ׳ך ד׳פ ע׳ד ונצמ׳ש נסת׳ק
יפה ללב ח׳ג שם בי׳ר סי׳ של׳ר אוא ט׳ו ובע׳ה
לעת פנאי אחזור ליאות הרבדים על בוריין ’

כת□

ח

ט

ואם חין ע׳ה וכו' ומ׳ש בלבוש־ ו׳ל ואם
היה המחיף ע׳ה טעית אוא וציל ואם סיס
המחחיף ע׳ס פי אם היה ות שגתקלל ע׳ה כמ׳ש
בפי׳ הרב כ׳ח ז׳ל כלשון תטויי ויה ציוי :
סימן כח א *pא כהגה אבל אס נכי נעשה
האיסור לא ועיר ולא דמי
1
למ׳ם הרב חשק שצמח כהגס״ט אוא ך ,וסיב
כיכ״י באות י״ב משם הרב מ״מ ח'מ תיא סי׳
ס״ג דחגס אחר שכבר נשבע לשקר איס תייל
לילך ולהעיר רנסבע לשקר אם שככר נעשה חאיסיר
די״ל רנהי רכבי נעשה האיסיי סל שביעי) לשקי
היי איכא איסויא אחייחי רקעבי■ שמעון על לא
הגזול אם לא ילך ויעיד ומונע סוכות מראובן
ומשים אל תמנע טוב מבעליו ושלא ועכוזי שמאט{,
איאור
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יפה

ח״מ סי כו כז

כשבאין לפניו אכל אם לא בא אי לא אכה שמוע
יחי הלוו כיר הממונים והפרנסים שסם עושין לעי
מה שיראה בעיניהם לסי העת וסומן ומהוה האדם
סאם הוא רע מעללים ולא יוכלו אותו לכוסו ואם
יניפו ע״י גויים יתפקד טפי ויכסין הקערה על
שיה הערר טוב ושיח ח עדיף כי כל סגויס כאין
מאפס ותהו נחשכו שחס קיוב להפקר ורחוק וכו׳
ואם הממונים מחרשלין מאיוס סיבה יעשו הכ״ר
נל טצרקי בחנמחס ונמחק שסתם שיטפלו הממוני׳
כענין שלא יהיה צעקה בעיר ויאמרו אין דין למטה
ונו׳ ואשריהם ישיאל בי רובם נשיים ושומעין לקול
מורים ועמ״ש כס׳ ארח משפט כהגח״ט אות א׳
ועי״ל כהי׳ י״ד ס׳ס הסגה ובמ״ש
וכס׳ רו״ח אוח
היכ טי אריס הצוי פס ס״ק כ״א והכל לפי
ה ע ני ן ראם ציכא שסוצרליטול רשות מכ״ר וביני
כיני יכיה או עשיטא שיכול להניאו כעש״ג להוציא
את בוצעו מפיו ליטול אח שלו אס כריא מולו i

‘0

סימן

א

ס׳א ואפי׳ מקלל עצמו וכ״ש
O
את אשחו שחייכ לכברה יוחי
י
^־חכיפו ט־אמרינן ביבמות דס״ב סע״ב ופי׳ יש״י
משום דוילוחא ראחתא קשה חרגביא יע״ש ועונשו
גחל יואר ממקלל אח חכירו וכמ״ש מרן בב״י
באס״ע סי׳ קנד גבי מכס יע״ש ווה יש להרגיש
על מור׳ם בחגה אס״ע סי׳ קנ׳ר ס׳ג שב׳ איש המכס
אשתו עכירח היא נירו כמכס תכירו רהיל״ל יוחר
ממכה חבירו ועיין לסיב כאה״ג שם ולעט״ר
מרן אכא זלה״ס כס׳ תוכחת חיים ח’ג ד״ל ע״א

כ

כשם נ״ב דבר וה מורגל כסמוניים ויותר
בנשים שכשמחקוטטין וע״ 1מקללין כשם
ויש כ' איסורי! קללה חכירו כשם והוכיח ש״ש
לבטלה גזרחי בחרס שמהיום והלאה לא ישמע
שקום כר ישראל איש ואשה שיקלל כשם וקבלו כל
ישראל דבר זס ושלי״ב חנן אלהים בתקנות אוח ו׳
וב׳ בסס״ח סי׳ חשיצ״ג אם השמע• אדם שמזכיר
ס׳ כגון שר״ל סקכ״ס עשם לי בו״כ וכיוצא כו
אל הכנס כחיך רבדיו כשהזכיר ס׳ שחרו ישחוק
לשמוע דבריך נמצא שאחה טרם לו שמוציא ש״ש
לנטלה כשאמר הקב״ס אכל אס הזכיי את ס'
כרי לקלל א חססיק דבריו ני יחטא כשמקלל ע״נ
ד״וטב שיעבור על איסור א׳ ולא יוסיף לעכור
כשהים כמדובר
 jואם היה דיין לוקה עוד אחרה משוס אלהים
לא תקלל ואע״ס דאלחיס דכחיב אין אלקים
אלא מומחים כמבואר לעיל כלבוש סי׳ א׳ ס*א
ואין עכשיו מומחים כיע״ש ולקמן כסי' שמ׳ח
סיף ס״ר מיהו כיון רשליחויוייסו רקמאי עברי
ועומדים במחומן הרי הס כאלהים כרגמירי יפתח
כרורו כשמואל ברורו ויעויין שם בלבוש בסימן
א׳ ק׳א ורות  ,וסמקלל אח חבייו כפני הריין
הגס רסיי מקל כככיד הריין כמ״ש סרה מדר״ש
ביפ״ק ראכיח משם היב ר׳ יצחק קאי־ו ו״ל יע״ש
יכ'מ ממ״ש כתיקונים חיחין כ״א רמ״ר ע "א
וכיון דשכינחא הוות חמן לא הוה ליה למחאה
כסלע רקצנא היות צשנינחא דהוס חמן יע״ש מ "מ
איני ליקה אלא•א׳ וה״ה לשליח ב״ד לא אמרינן

1

כט,

ללב ה״ד

גז

כזה רשיליחו ש״א ,כמותו:
לאם היה• ריש גלוחא שנקיא נשיא לוקס עיר
אחי־ח משוס ונשיא כעמך לא תאוי שכוס
הלאו כולל כל מי שיש לו שריה על ישיאל סן
ממשלה מצר המלכות הן ממשלה מצד חתויס
שהמקצלו כשם או בכינוי בעו׳ס לוקה ג' מלקיות
משום אלהים צא תקלל ומשוס ונשיא כעמך לא
תאור ומשום צא חקלל חרש שהוא צאו טלל כל
ישיאל ואם היה אביו לוקה עוד אחית משוס ומקלל
אכיו כמבואר כ״ו כסח״מ לחרמכ״ם כמל׳ת מצוח
שי״ז ובס׳ החינוך כמצוה ע״א ורצ״א ונס׳ עיר
מקלט מטס ע״ב ואם יהיה סטור ממלקות שקלל
כלא שם ובלא כינוי ולא עו׳ס איסורא מיהא אינא
כמ״ש אחי סמוך כס״ב ראם לרב חרכה איסורא
רכס כולל נל איסורי! כרי רשעתו במספר לקהל
מלקיוח כך כאיסירין נ
ך ק״כ אם לא היחס שם התראה ונו׳ איט
לוקס מטין בשו״תהישב״ש סי׳ חר״ירקכ״ב
ע’א שב׳ ו״ל ומקלל צחכייו שסרכי ידוע שהוא
אסור ואיסור מעויסם הוא לא צייך התיאס לחיינו
מ״מ וכן צענין נידוי ע״ש ועיין כס' החפץ חיים
סי׳ מ״ר איח ט״ו וח״י
בהגה וה״ס המקלל את המת פטור כ׳ הרב
סלכוש כס״א רדומייא רחיש בעינן מס חרש
מיוחד שהוא בחיים יצא המת שאינו בחיים ונ״ב
רש״י בחומש וכסה״מ להימב״ס שם במל״ח מטס
שי״ו ובחינוך במצוה יצ״א והיא כיייתא כת״כ שם
ומ״ש שם סיב החינוך ע"ר סרמב״ס ו״ל ונראה
לי מרכריו שלא יראה הוא כרעתו נזק אל המקלל
כקללה אלא שתריזיק התור' סעגין מצר המקלל
שלא ירגיל נפשו אל הנקמה וכעס וטי יע״ש נר׳
הפך רברי כיב כסס״ח סי׳ חקע״ו על ני ישאל
איש אס סבן מכס אח אביו לאחי מוחו פטור
ואס מקללו חייב מאי שנא אי כעבור ביזוי שמקללו
נס וה ביזוי שמכהו לאחר מותו והשיבו •לו ני
מועצת הקללה שיש סייק לאב לנשתחו משא״ב
כהנאה יע״ש ורוב וכרי הי־כ סה״ח הס דברי
חימכ״ם ו״ל כטרע וכאן כחלקות תשית למו ולפ׳ד
סה״ח חללו שסם מפום רבנן יש לשאול אמאי
המקלל את המת פטור דאי סמקלל אביו לאחר
מותו חייב מטעם שיגיע לי היזק לנשמתו ה״ה
לכל אדם וצ״י •
וקל מ״ש הי*כ החינוך שם כראש אמי׳ר שאין
בט כת לרעת כאיזה ענין חטה הקללה
כמקולל ואיזה כה בדיבור להביא עליו ירעט דרך
כלל מכל כני העולם שחוש שין לקללות כין ישראל
כין שאר האומות ויאמיו שקללה כני ארס גם
קללות סריוט חעשס יושם כמקולל ותיכק כו
המארס והצער ואחררעחיני רכר 1ה מסי סכייוח
נאמר יע״ש קל״ט לומר דכי גרול הנאמי מפי
תנאי ואמוראי כעצי סתלמור ני שיח בעלמא הוא
שיחת סכייוח שהרי כסדייא אמרו כפ״ק רמגילה
רנו׳ו ע *א א״ר אלעזר א״ר חגינא אל תהי קללת
הדיוט קלח בעיניך שהיי אכימלן קלל את שרה
חנם הוא לך כהית עעים ונתקיים כורעם ויהי
כי זקן יציזק וחכהין עיניו יכן אמפיבי יצחק
שם לקמן דב״ח ע״א וככ״ק רצ״ג ע'א לעולם
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יפה

ת״ט סי׳ זך כה

אל חסי קללת סריוט קלח בעיניך שהיי אבימלך
וכי' יע״ש ומאחי עלית כיו מי שס הס ליס ר ני
רכר זה מפי הכייוח נאמר כאילו ירכי קל שייצא
מסי כריות רעלחא כרכר שהוא מימי קרישין שנל
רכייהס כיוסיק נאמרה וצ׳ע י
ועי כל פניה נהי רפטור ממלקות מיהו כעי
כפיה רעכיד איסורא וכת ש כסמוך כשגם
הוא הוציא עליו ש״ר כתוך קללתו ועיין לקמן בסי׳
חיך סל״ח ככגח וכא׳ח סי׳ חייו ס״ג ואולם כס׳
גנזי חיים כקונ׳ חשו׳ מחיים אוח נ’ה רקניס
ע״ג כחכ  uל קללח המקלל אח חכירו אפילו
כלתי שם חייב מלקות ואפשר רר״ל מכח מידות
דנתי רכלא שם וכלא כינוי איני לוקה היינו מלקוח
ראירייחא אכל מלקוח ררכנן שהוא ח "מ לוקה
כן ניל להלין ועיין בכנס״ג לקמן כהי׳ ח״ך כהגהכ״י
אוח י״א סיוע לרכי־י אלה ’
ן אכל איסיו־א מיהו איכא זח נמי קאי על
המקלל אח המח רנהי יפטיר ממלקיח הנה
הוא פטוי אכל אסיר דאיסייא מיהא איכא ורלא
נמ״ש היה אסלי יאודה אמארו ז״ל בחי׳ לשבועות
רמיט עיר ראן איסורא נמי ליכא כיעש״כ רליחא
דעכ*פ איסירא מיהו אינא כימשמע הנא מלשין
ייכיס והש׳ע והלביש ז״ל וכ'מ ממים כזוהי ס
משפטי' רקג״כ ע יא וו״ל ההוא נכית רלייט לחנייה
אעכר ר' ייסא א״ל כרשע עכרח וכו׳ ע״ש ורוק
ומתבאר מרכרי הרג החיטך כהון סימן
סיט דאיט אסור רק אס הוא חישיאל
הנשרי׳ אכל אם הוא רשע מוחי לקללו רכחיב
ושם רשעים ויקב ועיין להרמ׳ז ז״ל כס׳ מערכי
לב ח״א דקכ׳א ע’ג שחקי בחי שנידוהו שנחחייכ
נידוי ובעורו כנידוי קם ארס ונידהו או קללו
וחיין זנירן אותו אי חייה זה שקללו וכו' א״ר
כיון שיושב בנידוי על עונו אינו עושה מעשח
עמך ואינו בר עונש יע״ש מה שטדד כזה ונמ״ש
הרמ״ £כס‘ רויח כחי״רסי׳ של״ד אית צ״חיע״ש
זעיין בש" *,ר״ס משפטים פ״ל סי׳ א׳ ולהרב יפ׳ח
ולהרב נחלח כנימן מטה ע’כ יעש״ב וממ״ש כיס
ברכיי כאן אי׳א משה מו״ה רינא רמ׳י לאוין
רי״א אבל ענו״ם מציה לקללו דכחיב ישם ישעי׳
וכו׳ דינא נפיק רלישראל אן אשר הוא ישע לא
הוחר לקללו ועמ״ש מר׳ן מצנא אבי צריק כסי'
משא קייס רס״ה ואילך ,ואפילו לגוי עכויס נראה
רוקא אם הוא גוי רשע רע מעללים הלא״ה הא
נחיב (קהלח יי) וכחררי משכבך אל חקלל עשיר
וסתם משמע אפילו ניי ועמ"ש מו״ס כגסת הגרו׳
לקמן כסי' רכ"ח בהגה״ ט איה ייג!
אצינה נא מ״ש בכיי ר״פ מ״ט ריב
ור ח משוס רב שמיאל כר גחמן וי־״י
כשהיה מגיע לפ׳ הזה אשר הגלם מירושלם עם
הגולם ונו' היה אמר נכוכרנצי־ שחיק עצמות ולמה
לא היה אמר כן בייתיה אלא סכל נ'נ שנחוב
בירמיה תי הוה כרס הנא מת ה!א רב כי היה
מטי להמן כפירים אמר ארור המן וארויי' כניו
לקיים חס שנאמר ופס רשעים ירקב ע״כ והכ״א
בייוש׳ פ״ג ומגילה ישם רב פתח לה פתחה ול
שם היפית ז״ל ולא מפליג בין חמן רקירם חלית

ואגב

ריב ח״ד

לתמן דאחי תליה ופליג אי״י רחמיך ומפליג אצל
נ״נ כין .חי למתיוח״ר חרב ירי משה כנ״ר שם
אוח ר׳ .יעיש ואומר אט דלא פליג רשאני סמן
מלך וכתיב גש
מנ״נ רנ״נ בחיים חייתו
כמועך מלך אל חקלל וכמ״ש הימ״ך בכיי שש
ר״ה חי הוה יע׳ש ואררבח צייך לחלוק לו
כמו שמציט למ״י ע״ס שאמר לפרעה וירדו כל
עברין אלח אלי והשתחוו לי דפי׳ יש״י חלק כבוד
למלכית שחרי כסון ירר פרעה בעצמו אליו כלילה
ויאמר קומו צאו מחיך עמי ולא אמר לו משח
מתחי׳ וירדת אלי והשחחויח לי עיש ועיי״ן לרש״י
כמ״א סי׳ י״ג ריס ועצמות ארס מש״ב ומשיית
יש לחלק בין חי למח עד״ש לתק ח~כ דבש לפי
מעי׳ א׳ אות ט״ל גבי "אחז יעו״ש אכל חמן
ראמרי׳ עליו בפיק רמגילה רו״א עיא אדם ולא
מלך אין להפליג בין קידם תליה לאחי תליה
יארס כמוהו בחייהם קי־וייס מחים וא״ח מרברי
השיס כסנהדרין פ׳ סנש״פין דן פ״ב עיא גבי
ני^גולתא דיהויקיס שגיאה דאפי׳ לאחי• שמת יש
לנהיג כו ככול מלניח אף שהוא רשע מרקאמי
מלנא היא ולאי או״ח ארעא לבזויי ונו׳ ע״ש
די"ל רלאו ארח ארעא הוא אכל איסיוי־א ליכא אם
ביזהו ועיין כפ״ח רמס׳ שמחיה ויפ״ח ככ״ר פר׳
צ״א סי׳ ח׳ וירי משה למריר ס׳ אחיי פי׳ל״ב
אוח ר׳ ובס׳ חררש תצפיות דן ל״ו ע׳א ודמיה
ע׳ב וג׳ וכס׳ אור החיים פ׳ פנחס ר״ח המוכח

היה

נכיר

וריס לשאול משפתח

כתכ

היימב״ס ויל בפיר מס׳ חשו׳ חמקלל
1
את סרביס אי אפשר לו שישוב• בתשי׳
גמורה שלא קלל אדם ידוע כרי שישאל ממנו
כסיה ח'מ לוקח משום לא תקלל חיש שהוא כין
כפניו כין שלא כפניו ועיין בחזהייח מקריי סיוק
זיל אוח י״ר
ן ואם תין ח״ח מנרין אותי נ״ב עיין מ׳£
כסה׳ןק יפה ללב ח׳ג כי׳ר סז׳ של׳ר אות
ט״ז רצ׳ה ע׳א •
ואם יצ הריינין צסכוחו מ׳מ לכו׳ כי יש
ישיח ניר ב׳ר לשנות ((נידוי מ׳מ ומ׳מ
צטרוי כמ״ש כס׳ חחפק ח״ס סי׳ מ׳ר אות כ׳ח
משם מיסרר׳ן כיח ב׳ך ד׳פ ע׳ר ועמ׳ש כסח׳ק
יפה ללב ח׳ג שם בי׳ר סי׳ של׳ר אוא ט׳ו ובע׳ס
לעח פנאי אחזור לראות הרכיום על בוריין *

ח

1

ט
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ואם חין ע׳ה וכו׳ ומ׳ש בלבוש י׳ל ואם
היס המחין ע׳ס טעית אוא וצ׳ל ואם חיח
קמחחי־ף ע׳ס פי ,אם היה זח סנאקלל ע׳ח כמ׳ש
בפי׳ הי־כ כ׳ח ז׳ל כלשון אטול.וזח ציור ג
ס״א כהגה אבל אם גב" צעשח
האיסור לא יעיר וצא רמי
למים הרב חשק שצמח כהנח״נו איא ך׳ וס־כ
כרכ״י כאות ייב משם חיה מית ח״מ ,ח״א סי׳
ס״ג רחגס אחר שכבר נשכע לשקר סייח חייל
לילך ולהעיר רנשכע לשקד אם שכבי מנשה חאיסיר
די״ל רנהי רככי נעשה חאיסיי של שבועה לשקי
היי איכא איסורא אחייחי רקעכי שמעון על לא
הגזול אם לא ילך ויעיד ומונע סזציח אראוצן
ומשים אל תמנע טוב מכעציו ושלא יעכול שצגלון
איסור

סימן בח א
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בראשית רבר .פרשת מט סימן א ב פדר וירא אליו
קמ׳לנחרכונא דס׳ל דהוא אליהו זכדאחר במדרשי• שגדמהח^מ המפרפר
פרשת מט

רפג

".אוהמצוי•

משלי

לתרגונאופליגא אירי חמאדאמראף תרמנא הרשע כאות־ פנה
היה כיון שראה שלא נתקיימה ענתו תיר ברח « ושניהם טפס א'
שבר בעשה י אפשר דהיינו סעמי שיש לשבתו כדי שיקנאו
בו כי זה כל פרי שבת ממשי הצדיקים נראכתוהבסלס
מישידמכיוץדאכתי לאכקש-המן מהמלן תליית מרדכי אין ספק
מ*ט ««-כדיי>
ריש פמ׳ח _______
שלא עשה העץ כפרהסיא רק
לברכה דאע׳ג דפשטיה ששארית
בידיעת חכמיו ונאמני בריתו ,
הצדיק יהיה ברכה כקרב הארץ
ואם כן .חרבונה המגיד יהיה
ר׳יעחקפחו״ברצדיק.
מאברהם•־
אני
המכסה
אסר
‘
",
11
כ
מני
וברשע בהפך דוכרויאבד
מנאמניו שנהפך לאכזר לו ובאגדת
ארן לא נין לו גז׳ מדנקגו זכר
לברכה ושם רשעים ירקב■ • א׳ר יצחק בל טי שהיא או יהיה אליהו זיל דאס לא כן שמואל ה׳א
וש0
אהא|נמירמי ,* 1סיביר את הצדק י ואינו טברבו ענבר בעשה מה טעטית זכר
■
מנאילע:
מקללו
ואינו
ע
הרש
טוניראת
הוא
ש
טי
יכל
•
לברכה
אריק
במש׳'•־
עוכר
מקללו
ראינך
ם רמאכדהתיבאת

פרשת־ מט

אלא

זא׳ת דבפ׳ק .מרכות עובר בעשה מאי טעמיהושמ רשעיט-ירקב • אמר ר'שמואל
ביתישראל «■ ואיכא
ההוא מינאי דהוה בשכיבותיה בד נחמן שםותן,של רשעזם דומים לכלי °קיריים •־ מהכלי
למימר שאני רבים
אןרגי׳א
מ־יב׳ל הוהקא מנער ליה טובא קורייס בל מה שאת משתמשבהסתם עוטרים ה נחתם ר,כ
דנפי-ש וכותיה 4
פודות
תרעולה
שקל
חד
יומא
כקראי
מתדפיס י כן שמעת מימיך אדם קורא שם בנו פרעת י
מברכו ואברהם היו
זאוקמיה כו״עד גכיענוש לגדיה סיסראסנחריב • אלאאברהם י־יצחק י יעקב • ראובן
יהיהוהואענקברכה
שטואלבר־נהטןורבי
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כחיי' דיש תקוה דליהדרו במשוב׳
ואפית■׳ 1
והכאעשקי׳ ברשעים שכבר מתו עשרים דור עד שעמד אברהסמחנה ל 1שנאמר ואהגה בריתי שלא עלו עד משה ומשנידסוד
זכדמשמע משם רשעים ירקב  4כיני וביגיך * אסדלוהב’!—.אכשתטיל *• תטוריסזד מאיגורק סודכ' דורזתסהוא
סול המילה שניתן לאברהם
ללכדם לכלי קוריי' ראע׳ג
ה׳ ייסה סודה *-ס׳ ששים.י
אבינו זכדמסיי' ובריתו להודיעם
לששה •
דאמאשס רשפים
לומר שהמזכיר© יקללם הפן.
זכרית הראשון הנמצא במצזה
זצ׳ל מכל מקום מדקאמר ירקב וליקלקללה רמיממייאהא י
הואהרית מילתאברהסולכן הביא ואתנה בריתי ויראיוזה
אברהםדכתיב ביהכי"יראאלהיסאתת ואומר יראיובלשוןרביס
וכראמי־ גפי' הממונה• מאי ושם רשעים ירקב אמר דביאלעור
לא קשיא שהכוונה -עלי ועל משך■ ורפו הדזמיסלו ולפיו תהיה
רקוניס תעלה בשמותיהם תאי היא דלאמסקייכשמיהו י‘ והנס
במה שבחוב כאן דומים לכלי קוויים• ביארו מר שאינו מבואר
הבונה במקרא לתת סבת• הסתר המצוה הזו תאדם הא* אן שלפי
הסברא' היתה ראויהלו מכמה טעמא כדפיימרשה מיו סימן ב'
בגמראוהואסהרשעיס התמיסעצמסיגיפםהפסד מנטול שמם
והוא שאינה רארהדקלדיאיו התיוחדיסלויא‘ להיות אות ברית
הפן הנזכרים כעולס-׳שעל ידי בן יהיהלהסקורמרוח •־ וזה
מיוחד להם• מסכיסלפשובתה׳ לאברהם פל שאלה זורייןשאני
אס הוא רח1ק,מההיק 0אפשר הדבר נסגלה •־־ וכן נמנא
ואמה בפולס כדלעיל וזסשאמרובריתי להודיעם שחכה יתירה
ולא ימחה שמו מיש׳ •־ ומחה ה'את שמו גם דרך שהאנשים
נודפת להם בזה מזולתם • »-־ אופידש להחתסנודטי'וניכרים
קראו בשמותם עלי אדמות כאלזיטכע הפגין יניאס להשאיר
באות מזולתם:
•מם הכר 0כסולם ספל ידי זה• יראה להם קורת־רוח אחרי
התיחחת מנוהזו בשססוד־שהיא עניןגעלס
לתכן
מותם 4
מהסברא שהערלה מצורך יצירת הגון־כי לא
1
לכלי" קוריים פרש׳י בלי אריגה יתדות והמשכת •־ וירי
גדא הסבע דבר לבטלה אפילו השערות והנפרנים ותועלתי
דמפ׳קורייס מלשיןקורי עכביש •־ ויש מפורשים
מבואר כשמידת האבר וכריתתה דבר זר וכו» שאמר הרב שיזשבז
בלימור בלשון לעז 4
רסס ולזה לא נחולו אדם ונח ואברהם מד שצווה שהיה אצלם
אד 0קורא סם בנו פרפה דאסור לאסוקי כשמיהו ואם
תת גנות במעשה הטבע * וה גלה לאברהם שעמד בסודו•
יקראו בשמם לא ינליחו וכדאמר בפי הממונה על
דואגנןיזםן> י ואס תאמר היכיקרינן .ישמעאל שהואשם
טעמיהמצוה מכמה פנים שביארנו בפרשה י׳אסימןז' *• וצבר
ישמעאל בן-אכרהםל'קדהא אמר כסיל שעשה משובה י ובשם
רמוז בזה גס כץנחה שכתוב בפרשה מיו שאמראכרהם אם חניכי
סיא המילה למה לא ניתנה לאדם הא• *■ומשובה הי אליו* -ולפיו
התוספת אמרו דשאני ישמעאל שה־ קראו באותו שם
לא קשה מהשק ,לכאורה דסיד לא מיקרי אלאמה שהוא עלה
חי הוה ואןפל׳גב דהשתא מיהת מתהוה נק דכסיר המוניי
לאיזה יחיד דרך סוד * אבלמהסנעלי מהכל־אינרנקראםוד
חי הוא לא ימן לומר שחיק טמיא י־ ולקללו־ כדרן
והיכי־קרילה סוד * -מפנישלאעליתפדכידור * וצריך
החיים גס כןלא יביך כיוןדלפי האמתמת הוא * ועוד דרשע
לידחק שצבחי* מלאכי השרת שהיו יודעים בסוד׳ קרי לה סולאכל
בחיים איןדרךלהתקללכדכתיבנא * כי הוהמסילהמן.
לפיז־הסוד הוא מה שעמד אברהם בסוד סעמה מזולח־וזהראיה מה
ולא מפליג בין המן דקודס תליה לכתר תליהדסבירא ליה מתר
שהראסזניסלא קיימו־׳לצישלאייפו טובסעמהנר־ שסיגלה
זמן זכירתו אזלינןודלאכד׳רס 4
לאברהם בה סוד שאינו ממאר כה מפנמו
ויארררים בניו פי־ כי־הוה מטי לבניו נמי הוה אמר עלהו
סוד ה׳ידאעיג דסוי ה' היא הנזיל־כדלפי׳מדהוה
תטו*/
איורים ובמדרש אסתר אמר ג’כ על ורש 4
גזגיליבכמת הי ליראיו להודיע* דאנן-ידעי־י שעל המילה חדבד
חלבונא זיל על מרדכי ואסתר ♦ לא אינטרןהכא
וקרילה סודרתאשהזוצילהיזבה לחשבוץםו׳דוכיוןדסתמ׳קאמר,
לאשממדידפשישיברנוס ובדאי' בירוש־זזא חדזפא
מח א דרשי׳
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לכנוס בסכנת מות בלי אימה ופחד ,וכן בל׳ חז״לדבר
תריס ,דהיינו שנכנס בגשם ומחרחר אותו כגון הצנון•והבצלי׳והשומי׳ ובשמים חריפים ,וכן והיא שפחה
ניזרפת לאיש (ויקרא יט) ג*כ ל׳ חריפות וחוצפא ,ני
האשה נושה בטבעה להינשא לאיש ,וכשגישאת לו יפול
עליה ל׳ חרוף כלומר שחרפה נפשה שנתנה לעצמה
חריפות וזריזות לכנס אל האישות וכטעם חרס נפשו
למות .אמרובכריחו׳ (יא) שאינו חייב אלא על שפחה
בעולה בלבד נמו שנא׳ שפח׳ נחרפח ,ני יותר צריכה
חריפות יתיר׳ כשתמסור אח עצמה מיד אל הבעילה
מוצת הכנה קודמת מענין אירוסין .ואמרו גם כן
(קידושין ו) שביהודה קורין לארוסה חרופה •,והוא
מטעם שביהודה לבו גס בה מיד אחר אירוסין ומיד
עס האירוסין היא מפקרח עצמה אל הנעיל׳ ויפול
גם על האירוסין לשון חריף.
ושמושי גרף /את ה׳ הוא מגדף (במדבר טו) כי
בעשות המעש׳ ביד דמה במזיד הנה הוא מראה מה
כוונתו להכעיס את השם ולהקניטו על פניו כביכול,
ועכ׳פ אין הכתוב מדבר כ׳א בשפושט ידו בעיקר ,אס
שעובד ע’ז ,או שהוא מברר את השם ,משוס בבז׳ לבד
שייך לשון גדוף והקנטה לא בזולת מן העבירות ,אשר
גדפו נערי מלך אשור,את מי חרפת וגדפת(מלני׳  3יט)
ודומיהן .ושם גדף ג'כ מלה מורכבת מן גד אף ,ל׳
הגדה בפניו' כלו׳ שהגיד לו מומו בפניו ({עטמיפאט)
ובמו שאמרו למעלה שאין גדוף נופל כ’א על החרוף
;
הנאמר בפני המתחרף לא שלא בפניו.

יריעה י■׳•
אדר ,קלל׳ קבה׳ אלה׳ השמו׳ האל׳ משותפות
בהוראה לפי ההנחה השניה וההשאלה שהנרצה בהם
בשתוף ',הבקשה על דבר שימצא בענין רע (ט1ייו)
אכל צפי הנחתם הראשונה הס מובדלים בעצמם ,כי
מלת ארור שם תאר מונח על וזי שנמצא בענין רע
ומחוסר מן הטובה המתפשטת על כלל המציאות כזה
יקרא ארור .ובבר נתבאר בחלק הראשון בנאור ירה
ששרש ארה ל׳ יריה.וזריקה ,וירצ׳ נתאר ארור שהוא

יריעה י׳

נזרק ומושלך מכלל הטוב׳ הראוי׳ לו מצד טבע המציאות
(ו״י!געיייזי6עו) והעניןבזה .ייועשכלמהשבר׳הקנ״ה'
בעולמו הוא טוב ושלם מצד עצמו ,וכל מה שיצויר על
את׳ דבר שהוא בעל חשרון ,יהי׳ החסרון ההוא אמנם
נו הערר לא ישוח ,כ?כל ישות איז׳ שיהי׳ הוא דבר
טוב בבחינת שהוא יש לא העור ,אלא שאפשרשהדבר
מחוסר אח׳ ישות שהי׳ אפשר שיחעצם בו עוד כאלו
תאמר שהאדם בעל חסרון בשביל שאין לו כנפי׳ לעוף,
ובבחינת החסרון ההוא נאמר עליו שהוא רע ובעל
חסרון ,והרי א’כ חסרין הדבר נאמר אמנם בבחינת
החלק ההוא שנעדר מאתו לא בבחינת חלקו הישיי
הנקנה לו שהוא קיים ומצוי ,וכך הי' פעל הבריאה
בכלל משחדל אמנם עם ישות הנבראים דהיינו עם
החלק ההוא שיש נם ולא היתה חסתכלח נלל ג’כ על
החלק האפשרי ההוא הנעדר מאתם ,אנלסי׳החלק
ההוא הנעדר חסרון מתעצם בטבע הנברא שלא הי׳
מונן ועלול לקנות יותר ישוח ממה שנחן לו הבורא
יח' ,אס מצד הכנת עצמו ואס מצד שהוא נקשר עם
שאר נבראים ,והוא חסרון מצוי בנל נברא ממילא לא
יפול עליו עניו בריאה או פעולה ועשיה ,ולזה אינך יכול
לומר שהבורח ית׳ ברא איז׳ ברי׳ חסירה ובעלת מום7
כי זה שקר ,כי אחר שלא היתה פעולחו בבריאת
הדברים משחדלת כלל בחלקי ההוא החסרוניי נשהוא
אמנם העדר ואפם ולא הי' צריך לו פעולח פועל
לשיהי׳ נעדר מן הנברא ,אבל היחה פעולת הבריא׳
משתדלת אמנם עם קנין החלקהישיי גרידא שלא הי׳
יוצא אל הפועל בזולת פעולה .ובבחינת ישוח הדבר
הנה הוא טוב במוחלט (עיין לקמן בבאור לצץ) והוא
מה שאמר בהשלמת כל א' מפרט■׳ הבריא׳ ויראאלקי'
כי טוב ,ומה שאמר (ישעי׳ מה) עושה שלום וטרא
רע אין הכוונה שברא בריה שהוא רע מצד עצמו ,זה
שקר,־ אבל הכווני שברא כלים מנשירים ומתילדים
להוצאת דבר רע וגורם ניזקין ,כאלו חאמר שברא אש
לשרוף את הבניצים והמים לשטוף את השדו' והתולעים
לכלות פרי האדמה וסם המות להמית הב׳ח ,ואלה
הכלים כולם טובים מצדעצמןבבחינתישוחם ,כמוהו
יוצר אור ונורא חשך (שם) דהיינו שבורא הדברים
המסננים את החשך כגון העבים והאדים וסקטורים
המנסים
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המכסים את השמש וגורמים שיחי׳ חשך ע*פ תבל ,ולא
זו בלבד שהנריות כולם טונים מצד עצמן בנתינת ־
"אותו הדבר שיש נהם בישות ובפועל איש איש למינהו,
אלא שיש בהה עוד טובה יתירה וכפולה בבחינת שהם
קשורי׳ זה בזה שזהו מחכמ׳ הנוראית׳ ועוצם נינתו
הבלתי בית שסידר והתקין אותם על אופו שיהיו
מחזיקים זה את זה ועוזרים זה לזה וממציאים זה
לזה תועלת וטובה עד ששבה הבריא׳ כולה כגוף אחד
מקושר החלקי׳ ע*צ השלמות המוחלט שיהי׳ אנך
מחזיק אבר והוא נכנס נאמרו וירא אלקי׳ את נל
אשר עשה והנה טוב מאוד ני אחר שאמר אצל פרטי
הבריאה וירא אלקי' כי טוב דהיינו הטוב העצמיי,
אמר אח'נ בהשלמת כלל הבריאה והנה טוב מאוד
וירמוז במלת מאד לאותה הטובה היתירה והקשור
המשובח שנעשה נין חלקי הבריאה לשיהיו צוות
ועזר ז׳ס לזה.
ולפיכך כשימצא דבר שהוא טטה נענינו מכללות
שאר היצורים דהיינו שהוא מסולק מן הטונה הראויה
לו בטבע עצמו או בטענת מה שיש לו חלק בטובת הכלל
הרי הוא חשוב ונראה כאלו הוא דברתוציי נזרק <ק
הכלל ואין לו שייכות והתלות בשלשלת הנבראים אבל
הוא כפסולתהמובררונזרקמוהטוב והמשובחונאמר
עליושהואארורמל'יריהו?שלכה(ת:'1שו5,0ו!'1ווחוו1י)
ועל ההפך אמר נרוךילשון מבריך ומרכיב והענין שהוא
מונרך נאחז ונתפס בטובת המציאות (סי<נ;עפר^פפט).
זה הוא הנחת ארור בעצם וראשנה ,ואח’כ נכנסה
המלה אל הפעלים ,אמר אורדיך ארור (בראשי׳ כ0
דהיינו לפי כמחשבה שחפצים שתהיה ארור ,לכה נא
ארה לי (במדבר כב) ארור משיג גבול ,דהיינו שיהיה
ארור (&ער&י«״ייי") ושם ארור נפעלי׳ג״כשםהנסיון
נשם תפלהוחחינה שהונחו אמנם נפי מחשבת ודעת
א׳ מן הצדדין.
ח«נה שם קלל׳ אין הנחתו הראשצה על עצם
המארה כ׳א על תאר המחרה ,והוא מל' הקל וזלזול,
שזה שמארר את זולתו'ורוצה שישיגנו דבר רע ,הנה
הוא מקיל את חשיבותו ומפחיתו ויאמר עליו שמקלל
אותו ,וענינו ג'כ שהוא מיחס צו קלות ופחיתות משיהי׳
נכלל עדר שאר הנמצאי׳ ושהוא ג’כ כפסולת צף למעלה

יריעה י׳

בלתי מתערב עם החמר הטוב והמשובחלגעריט )iiurtu
ואמר כי מקללים להם בניו (שמואל אג)ר'ל מקילים
בכבוד עצמן ומזלזלים תפארת כהונתם ,ואמר הוא
קללני קללה נמרצת (מלכי׳ א ב) ולא מצינו שהי׳ מארר
אותו ומבקש לו דבר רע אך אמר צא צא איש הדמים
והמכוון אמצה שהקיל בכבודו,והפך זה שם כבוד מלשון
כבדות שאנו מיחסים לנושא הכבוד שהוא כבד בענינו
וחומרו לא קל ומזולזל ,ויתבאר עוד מזה לקמן כבאור
קלון .עם כל המסתעף משרש קל;
וכן שם קבה׳ אין הנחתו בעצם על פעל הקללה
עצמו כ׳א על איכותו וסגנונו ,והנרצה בו שהוא מפרש
הקללה באר היטב בפרישת הכנויס המצטרכים אל
נוסח הקלל׳ לפי חפן המקלל שתחול קללתו על המקבל,
כי מתנאי הקללה המדויקת שתהיה בה הזכרת השם
ב׳האו א׳מכנויו ,שהמקלל מוסר השלמת וחול הקללה
אל מי שיש בידולהרעאו להטיב והוא השם ב’ה■ ,כמו
שהוא ג״כ מתנאי הברכה שיהיה בה הזכרת השס כמו
שאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם ,גס
המקלל את השם או אביו ואמו אינו חייב אלא בהזכרת
השם עם הקללה ,ועל זה הענין נשמקלל בהזכרת
השם יורה שם קנה לפי הנחה שניה שלו ,כי הנחת
קבהלפי הנחהראשנה להוראת הפרישה וביאורו של
דבל (כעטיידע! ,בעטטי»!«ען) כמו נקבה שכרך דהיינו
שיפריש ויגביל כמות השכר ,אשר נקבו בשמו׳ (במדנ׳א)
ודומיהן ,והושאל ממנו בדרך סתם להוראת הקללה
בבחינת שיש בה הזכרת ופרישת השס,או אותו שמיחסי׳
לו השלמת הקללה ,ושמושי קבה ויקב בן האשה
הישראלית (ויקרא כ’ד) דהיינו ינה יוסי את יוסי,
לכה קבה לי" אוחו (במדבר כב) יקבוהו אוררי יוס
(איוב ג) ודומיהם (טילטען).
ושרש קבה קב,שהנחתו הראשונה על הנקב 90ד)
כמו ויקב חר בדלתו ,במוקשים ינקב אף ,ושם
האצטומכא קבה הלחיים והקנה ,מטעם שהיא נקובה,
וכן שה נקנה ,זכר ונקנה,והאש׳ אל קנתה (במד׳ כת).
ושם קנה ,אחי איש ישראל הקב' (שם) והוא חפירה
בקרקע .ושסיקב ,גרן ויקב ,ג*כ נקב ותפירה S3
ושס מקנח ובמקבות יצרהו ג'כ הכלי המוכן
נקב .ועכ׳פ שרש קב בכל הצשונוךלהוראת הנקב,
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יריעת שלמה

אנל נעתק הענין לשמש ממנו להוראת הפרישה והנאור
לפימהשהקדמנולט נזההחנור ממנהג נעל ל׳ עברי,
שכל מה שהתחיל פעם אחד לשמש באח׳ מלה להוראת
אין׳ דבר ע'צ המליצ׳ וההמשל ,כבר הוסי׳ עוד מלות
אחרות לשמוש ההוא כל שהמלו' ההן דומות בענינם
למל'ההיא שהתחיל לשמש לה להבראת הדבר ,המשל
0ה ,מלת מקרה ,שישתמש כה נעל הלשון להוראת
הזדמנות דבר זר שאיננו ראו* 4להיות ,כמו וקרהו
אסון •,מקרה לילה ,כמקר׳ הכסיל ,והנה מלת מקרה
לפי הנחתו השרשיח מורה על הפגישה החזקה לא על
שגישת דבר ירע ,וכמו שבארנו 'בנאור קרא בחלק
הראשון ,אלא שלפי שכל פגישה חזקה המרובה מפגיש׳
פשוטה דבר זר למקבל ובלתי מנוסה בה כנר הוצדק
לבעל הלשון ליקח ממנה שמושלהוראתפגישתכלדבר
רע שהוא זרלמקנלובלמימטסהבה ,ועהזההשמוש
המליציי הצריף עוד שארי מלות המונחו׳ נעצסלהוראת
"^הפגישה הנגיעה והחבור לשמש מהם ג'כ להוראת
פגישת דבר רע ,כמו שה נגעכל מחלה וכל נגע ,ושם
פגע,־ עת ופגע ,ושסרעהמלשוןריעותוהתרועעות
וכדומה לזה ,וכזה עשה ג’כ אצל שמושי המלות להוראת
פרישת הדבר ובאורו והגבלתו ,אתר שנראה לו מן
הנאות להמשיל ענין הפירוש והבחור; לדברהחרות על
לוח שהוא מבורר ביותר וקל להבין ,בחר לו ג־כ מלות
המורות על פעל החריתה בעצסלהורות ג*כ על הפירוש
והברור המוגבל העומד וקייס ,כמו שם ח ק שהנחתו
סראשנ' על החקיקה על כפים חקותיך ,ועל ספר חקה,
הושאל ממנו להוראת החוק הקצוב כמו כי חק לנהגי',
חקת עולם ,שהנרצה נחרושיהי׳מבוררעומדוקיים
כאלו הוא חקוק על לוח ,והוא בעצמו ענין נקב שהנחתו
הראשנה על הנקיבה ,והושאל ממנו להוראת פרישת
הדבר שהוא כאלו נקוב וחרות על לוח כי שם חרות
בעצמו לשון חר ונקב ,דהיינו עשות חורים ונקבים
בלוח ,וכן שם כרה שהנחתו על הכריהכייכרהאיש
בור והושאל ממנו להוראת הגבלת המקח ופרישתו כמו
אשר כריתי לי ,וגם מים ח&־ו מאתם ,וכן שם תפ ר
מהנחתו על החכירה ויחפרו עבדי יצחק -,והושאל
להוראת החקירה והנאור נמו לחפור את הארץ,
וגזהעשהבעלהלשוןג׳כבהוראתהגבלתהדבר המשיל •
( m1שלמה>
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העניו לענין כריתה וחתוך והשתמש במלות הכריתה
להוראת הענק נשם גזרה הנחתו על הכריתה׳אשר
עבר בין הגזרים ,ובהשאלה ,את אשר נגזר עליה.
ושם חרץ ,ובחריצי הנחל ,חרץ או יבלה ,ובהשאלה,
משפטיך אתה חרצת .ושם כרת ,והכרת את ערלת
בנה ,ובמליצה כרת ברית .ושם חתך ,נחתך על
עמך (דניאל ט) .ושם ק צ ב ,ויקצב עץ (מלכי׳  3ו),
ובהשאלה מרה וקצב אחד (מלכי׳ א ז).
העולה מזה ששם קבב המורה על הקללה שיש בה
פרישת השם ,הושאל מן נקב המורה על נקיב׳ והריחה,
שזה שמפרש הדבר הרי הוא כאלו חורת אוחו על לוח
למען ירון הקורא בו.

׳ אמנם שם אלה׳ הנחתו על הקללה התנאייח;
דהיינו שהוא חולה הקללה בקיום או שלילת אח׳ דבר,
שאס יעשה כך וכך יזדמן לו כן־וכך(ח"י)אמר ושמעה
קול אלה (ויקרא ה) דהיינו שמשביע את העדים אם
לא תבואו ותעידונו יחול בכם כר וכך ,כמו שארז’ל
(שבועות לה) יכנה אלקים אם לא תעידוניזהואלה
הכתוב׳ בתור' ,ואמר תהי נא אלהבינותנו(בראשי׳ כו)
והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה (במדבר ה)
דהיינו אם לא שכב הנקי ואס שכב תנקי ,והית׳ האשה
לאלה (שם) דהיינו שישבעו בה לאמר אם הדבר כך,
יקרה כאשר קרה לאשה פלונית ,כל האלה הכתובה
בספר הזה (דברי׳ נט) והוא קללות שבתוכחה שכולם
מותנים אם ישמעו יהיה כך ואס לא ישמעו יהיה כך,
ןיראל שאול את העם (שמואל א׳ י׳ד) תאלתך להם
(איכה ג) ודומיהם כולם על הקללה המותנית שתחול
באופן אחד ולא תיזול באופן שכנגדו ,וגזרת אלה מן
אל ,המורה על החלטת הרצוןויתבאר בחלק השלישי
בנאור הואיל בע'ה.

יריעה י־א•
מלשין ,רביל׳ רגיל ,השחוף בשלשתן הוא
המגלה דבר חבירו שאפשר שיגיע לו עי*כ אח׳ נזק
והפסד& .עיין׳טי.עריייו) והוא הנקרא בדרך כלל ,לשון
הרע ,וההבדל בהם ,כי כמו שבספורלהיר צריך ג׳ בני

H
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יריעת עלמה

אבל נעחק הענין לשמש ממנו להוראתהפרישה והנאור
לפימהשהקדמנולט בזהיהחנור ממנהג נעלל׳ עברי,
שכל מה שהתחיל פעם אחד לשמש נאת׳ מלה להוראת
את׳ דבר ע'צ המליצי וההמשל ,כבר הוסי׳ עוד מלות
אחרות לשמוש ההוא כל שהמלו' ההן דומות בענינם
למל׳ ההיא שהתחיל לשמש *להוראת הדבר ,המשל
ג/ה ,מלח מקרה ,שישתמש נה נעל הלשון להוראת
הזדמנות דבר זר שאיננו ראו' להיות ,נמו וקרהו
אסון ,מקרה לילה ,נמקר׳ הכסיל ,והנה מלת מקרה
לפי הנחתו השרשיח מורה על הפגישה החזקה לא על
צזגישח דבר ירע ,ונמו שבארנו גנאור קרא נחלק
הראשון ,אלא שלפי שכל פגישה חזקה המרובה מפגיש׳
פשוטה דבר זר למקבל ובלתי מנוסה נה כבר הוצדק
לבעל הלשון ליקח ממנהשמושלהוראתפגישתכלדבר
רע שהוא זר למקבל ובלתי מנוסה בה ,ועסזההשמוש
",המליציי הצריףעודשארימלותהמונחנ׳_?עצסלהוראת
הפגישה הנגיעה והחבור לשמש מהסג׳כצהוראת
פגישת דבר רע ,כמו שם נגעכל מחלה וכל נגע ,ושס
פגע ,־ עת ופגע ,ושם רעה מלשון ריעות והתרועעות
וכדומה לזה ,וכזה עשה ג'כ אצל שמושי המלות להוראת
פרישת הדבר ובאורו והגבלתו .אתר שנראה לו מן
הנאות להמשיל ענין הפירוש והבחור ,לדנרהחרות על
לוח שהוא מבורר ביותר וקל להכין ,בתר לו ג־כ מלות
המורות על פעל החריתה בעצסלהורוח ג*כ על הפירוש
והברור המוגבל העומד וקייס ,כמו שס ח ק שהנחתו
הראשנ׳ על החקיקה .על כפים תקותיך ,ועל ספר חקה,
•הושאל ממט להוראת החוק הקצוב כמו ני חק לכהני',
חקת עולם ,שהנרצה יחקשיהי׳ מבורר עומד וקיים
כאלו הוא חקוק על לויי ,והוא בעצמו ענין נקב שהנחתו
הראשנה על הנקיבה ,והושאל ממנו להוראת פרישת
הדבר שהוא כאלו נקוב וחרות על לוח כי שם חרות
בעצמו לשון חר ונקב ,דהיינו עשות חורים ונקבים
בלוח ,וכן שם כרה שהנחתו על סנריהכייכרהאיש
בור והושאל ממנו להוראת הגבלת המקח ופרישתו כמו
אשר כריתי לי ,וגס מים חסרו מאתם ,וכן שם ח פ ר
מהנחתו על החכירה ויחפרו עבדי יצחק •,והושאל
להוראת החקירה והנאור כמו לחפור את הארץ׳
וכזהעשהבעל הלשון ג’כ בהוראת הגבלת הדבר המשיל ■
(יריעת שלמה),
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העניו לענין כריחה וחתוך והשתמש במלות הכריתה
להוראת הענין כשם גזרה הנחתו על הכריתה אשר
עבר בין הגזרים ,ובהשאלה ,את אשר נגזר עליה.
ושם חרץ ,ובחריצי הברזל ,חרון או יבלה ,ובהשאלה,
משפטיך אתה חרצת .ושם כרת ,והכרת את ערלת
בנה ,ובמליצה כרת ברית .ושם חתך ,נחתך על
עמך (דניאל ט) .ושם ק צ  ,3ויקצב ע! (מלכי׳ ב ו),
ובהשאלה מרה וקצב אחד (מלכי' א ז).
העולה מזה ששם קבב המורה על הקללה שיש בה
פרישת השם ,הושאל מן נקב המורה על נקיב׳ והריחה,
שזה שמפרש הדבר הרי הוא כאלו חורת אוחו על לוח
למען ירון הקורא בו, .

׳ אמנם שם אלה׳ הנחתו על הקללה התנאייח<
דהיינו שהוא תולה הקללה בקיום או שלילת אח׳ דבר,
שאס יעשה כך וכך יזדמן לו כן'וכך(ח״י) אמר ושמעה
קול אלה (ויקרא ה) דהיינו שמשביע את העדים אם
לא תבואו ותעידונו יחול בכס כד וכך ,כמו שארז’ל
(שבועות לה) יככה אלקים אם לא תעידוניזהואלה
הכתוב׳ בתור' ,ואמר תהי נא אלהבינותנו (בראשי׳ כו)
והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה (במדבר ה)
דהיינו אם לא שבב הנקי ואס שבב תנקי ,והית׳ האשה
לאלה (שם) דהיינו שישבעו בה לאמר אס הדבר כך,
יקרה כאשר קרה לאשה פלונית ,כל האלה הכתובה
בספר הזה (דברי׳ בט) והוא קללות שבתוכחה שכולם
מותנים אם ישמעו יהיה כך ואם לא ישמעו יהיה כך,
ןיואל שאול את העם (שמואל א׳ י*ד) תאלתך להם
(איכה ג) ודומיהם כולם על הקללה המותנית שתחול
באופן אחד ולא תחול באופן שכנגדו ,וגזרת אלה מן
אל ,המורה על החלטת הרצון ויתבאר בחלק השלישי
בנאור הואיל בעיה.

יריעה י׳א♦
מלעין׳רביל׳רגיל ,השתוף בשלשחן הוא
המגלה דבר חבירו שאפשר שיגיע לו עי*כ איז׳ נזק
והפסל &,עררן«טד.עדיייו) והוא הנקרא בדרך כלל ,לשון
הרע ,וההבדל בהם ,כי כמו שבספורלהיר צריך ג׳ בני
אדם
) Tom 2.ח׳ב■)
H
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אדם לפחות ,דהייטהעספר ,ושעליו הספור ,ומקבל
־™הספור שמשום כך נקרא אצל החכמים לישנא חציהחי,
כך יש שם תמיד א'מג' תכליות שיתכוון אליה׳ המספר,
אם שיכוון בספורו זה לתכלית עצמו ,או לתכלית מקבל
הספור ,או לתכלית מי שסופר ממנו ,ויששמכוון לשני
הכליות כאחת ויש שמכוון לשלשתן יחד ,ואלה הג׳
אופנים הם שלשה מיני לשון הרע ,והונח שם מלשין
עלהמהפרלה־רלתכלי׳שעליו הספור,דהיינו שמספר
בגגות חבירו ומכוון בזה להרע לויולהזיקו ,ני זהו
עיקר המכוון בספור גנותו  ipדבר ,שהוא כדי לקצר
*®*5שבחו וטובו ,והוא המין היותר פחות ומגונה שנמיני
להיר ואע’פ שהספור נעצמו אמת הנה הוא מגונה
לשיסופר ממה שהוא מתילר לנזקי שעליו סופר ,וכבר
הורחקנו מזה הענין המגונה כל כך יעד שהוזהרנו
מלספר אפי׳בגנוחשאר בריהזולת אדם ,ואפי׳בגנות
בהמה טמאה אף לא בגנות עצים ואבנים ,זזה ע״צ
ההרחקה' היתירה ,ועושה אלה נקרא מלשין או איש
לשון נמו שיאמר (תיצי׳קמ) איש לשון בל יכון בארן,
דהיינו שעושה בלשוטשמוש גרוע ושאינו ראוי ,וכטעם
איש שפתים ,ואיש זרוע,הנ׳ כל אדם יש לו שפתי׳ וזרועו׳
אבל הנוונ׳שעושה שמוש גרוע משפתיו וזרועו ,ושמושי
מלשין ,מלשני בסתר רעהו(תיליס קא) אל תלשן עבד
אל אדוניו (משלי ל) (העעבע|6,ער5ייוודע|).
והמין השני מלשון הרע שהוא קל מן הראשון ,והוא.
כשאין כוונת המלשין לרעת שעליו הספור כ״א לטובת
מקבל הספור,שמגלהלו ענין חנירו ותנועותיו ועסקיו
בנדי שידע היטב איך יקרב לו תועלת והנאה ודחית'
נזק ,ע׳י ידיעת מעמונוחיו סל חביתי ,והוא ג'כ דבר
לגונה ,פלא הותר לאדם לגלות סודות חבירואס לא
ביקש זאת מידו ממה שאפשר שיחק חנירועי*כ ,ועל
זה מין להיר הונח שם רגיל ומרגלים (6עררי״1י.ער)
מושאל מןשס רגל כלומר שהמרגל משלים לו מעשהו עיי
רגליו שהוא משוטט ברגליו כה וכה במקומות הנעלמות
כדי להשיג מצפוני בני אדם ומסתוריהם (טפי״כירעו).
ושמושי רגיל ,מרגלים אתם' לרגל אח יעזר ,וירגל
בעבדך אל אדני המלך (שמואל ב׳ יט) פי׳ שזאת היתה
תחבולתו מה שעזב אותי בביתי נדי שיהיה לו מקום
לגלות מצפוני ולמסור אותם אלהמלך ,כי ממה שהי׳

יריעה

ייא

מפיבשתיודעבעצמושאין במחשבתו מחשבה רעה על
דוד לא היה ג’כ חושד את ציבא שהלשין עליו הדברים
להלשין עליו באמת אבל■ היה חושדו שמסר את ענינו
ביתו ושאר הנהגותיו אל המלך כדילמצא תן בעיניו
ויפול על הענין ל׳ רגל ,וכן לא רגל על לשונו (תילי׳טו)
.
פי׳ שלא נשא על לשונו דברי רגילות.
והמין השלישי מן המלשיטסהוא שיתכוון בו המלשין
לא לתכלית מי שעליו הספור לגרום לו רעה ,אף לא
לתכלית מקבל הספור לגרוס לו טובה אבל כוונתו
לתכלית עצמו בלבד ,שהוא נהנה בהגדת שמועות
וספורי מעשים המתחדשים בבתי אחרים והוא עסקו
התמידי לספר בבית ראובן מה שראה בבית שמעיון
ובבית שמעון מה ששמע מניח ראובן בלתי חושש אם
יסובב לזה או לזה רעה או טיבה עי'נ כי עיקר טונחו
להוציא את כל רוחו ולהביא חדושים לעולם ,ועל זה
הענין הונח שם רכיל ,מושאל מן רוכל שהוא הסוחר
המחזיר על הבתים קונס מזה ומוכר לזה ושוב קונה
מזה ומוכר לזה כך ענין הרכיל ,היום מביא שמועות
מראובן לשמעלן ומהר משמעון לראובן ,ולהיכך נסניך
אל הרכילות תמיד לשון הלינה כמו לא תלך •רכיל
(ויקרא יט) הולך רכיל מגלה סוד (משלי יא) וכל רע
רכיל יהלך (ירמיה ט׳) ודומיהם'ני לא ישלם לרכיל
מעשה רנילותו כ׳א ע’י הליכה יתירה שצריך להיוק
סובב סובב הולד רטא ושוב מבית לבית ומחצר לחצר
לשמוע חדשות שלא היה שומע אלוישאר בביתו וגס לא
היה אדם בא אליו לשמוע ממנו דבר אבל הוא צריך
לחזור על הדבר ,וטעם הולך רכיל א°כ כטעם מרגל
שהוא ג*כ משלי ,מעשהו עיי הליכתרגל ,אלאשההליכה
נעניוהמרגל הוא מה שהולך ומשוטט להשיג דבר סהר,
וההליכה בהולך רכיל הוא שמוליך ומביא דבר סתר,
כי התכלית במרגל שיתגלה לו איז׳ דבר נסתר שצריך
לדעתו ומיד שנתגלה לו כבר השיג מבוקשו ,ובהולך
רכיל תכלית כוונתו לגלות לאתרים בלתי מסתפק
בידיעת עצמו לבד וכל עוד שלא גולה הדבר לאחרים
לאנגמרה מלאכתו ,ואס על הרכילו׳הזהירה התורה
שאמרה לא תלך רכיל בעמך ,אע’פ שאין בו כוונה
להרע לאחרים כיא להגיד חדשות הנה הוא מגונה
בגלותו סוד אחרים ,ק׳ו שנכלל בזאת האזהרה ג*כ
ענץ
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יריעת עלמה

ענין המרגל שהוא יותר מגונה ,ומכש׳כ עמן המלשינות •
שהוא מתכוון נהדיא להרע לזולתו ,עאכ״ו שהוא מגונה
גיוחר ושראוי להרחיק ממנו נתכלית הרחוק.

יריעה יב• .

־ השיא׳ הסיח /פתה!

הוראת שלשתן בצרוף,
על היוע׳ן לחבירו לעשות דנרנלתיראוי להעשות ושלא
"*היה חנירו עושה בזולת עצתו (מימוייעיאג) והנחת
שלשתן לגנאי שהיועץ עצמו יודע שאיןהדבר טוב לחבירו
אבל הוא ממליץ לו את הענין וממתיק(.בעיניו שיהיה
הניסת סבור שהדבר ישר והגון ,והמסית מהטון בזה
אם לטובת עצמו בלתי לחה שיגיע לחבירו עי’כ .או
שהוא מתכוון בעצם לתקלת יזבירו ומכשלתג
וההבדל בשניהם ,כי בא׳ מג׳ דרכים ותחבולות,
אפשר לאדם שיסית את חבירולדבר שאינו הגון וטוב,
אם ע*י מליצות עריבות וטענות נמרצות עד שחבירו
סבור שהדבר טוב לפניו ומגיע לתועלתו ,ועי׳כ יתעורר
בלבו החשקלעשותו ,ועלזההאופן מן ההסתה הונח
שם השיא ,וגזרת המלה כנר בארנו בחלק הראשון
בנאור שוה שנגזר מן שוה לשון השוואה דהיינו שמשוה
דעת הניסת מלהיות לבו חלוק על הדבר (י!וי&ייצעו)
היפךחלק לבם עתהיאשמו(הושעי) או שהוא משוה
רצון.הניסת אל רצונו (פערגליגעו) ושמושי השיא,הנחש
השיאני ואפל (בראשיהג) פי׳ שהסביר לי הענץ כ’נ
נאמרו שנהיה כאלקי׳ יודעי טוב ורע עד שנתעוררתי
בתשוקה נמרצת לאכילת הפרי ,אל ישיא לכס חזקיה
(מלכי׳ ב׳ייז) לא ישיא אויב נ(1הילי׳ פט) פי׳ לאישיא
האויב אח עצמו ולא יחמד ללחום אתו ,זדון לבך
השיאך<עובדיה א׳) ודומיהן.
והאופן הב׳ מן ההסתה ,הוא כשמסיחו לדבר
שהניסת אינו רואה בחמר הדבר שאפשר שיצמח לו
ממנו איז׳ תועלת ,ומלבד שאיננו רואה בזה טובה
לעצמו עוד הוא מתירא לעשות הדני שלא יגיע לו איז׳
נזק ממנו ;,או שאעיפ שהוא משערבעשיתהדבראיז׳
תועלת הנה הוא משער ג’נ שיגיע לו ג'כ ממנו רעה
גדולה וצא יהי׳ שוה לו שנר התועלת כהפסד הדעה

ח

יריאגה י׳ב

ל

שתשיגנו ג’כ ,כאלו|חאמר שהסית את חבירו לעלות
באילן וללקט פירותיו וחבירו מתירא וולעלות שלא יפול
כי ענפי האילןדקיס ומבטל חפצו בקניןהפירות מחמת
סכנת הנפילה ,שבזה האופן צריך המסית השתדלות
והפצרות מרוטת להטות לב הנישת אל רצונו ,שיאמר
לו שענפי האילן אע’פ שהם דקים הנה הם קשים
בעצמם יכולים לסבול משא כהנה ונהנה והס בדוקים
ומנוסים שכבר עלו עליהם בניאדם ולא נפלו וכדומה
לזה ,עד שיתפתה הניסת לעלות ,וכוונת המסית
לטובת עצמו או לתקלה המסת ,ועל זה האופן מן
ההסתה כל שאין הניסה רואה בחמר היבר תועלת
מבורר אלא שהוא מתפייס לכך ע’י הפצרת ורבוי
טעמת המסית' ,הונח שם הסיח ,וגזרת המלה
כאשר נתבאר בחלק הראשון בבאור נמש ,מן מס',
לשון המסה והתמוגגת דהיינו שהוחיממשס לב
הניסת ומרנכו לעבור על ממתיו ,אחד שהיה
מקשה לבו שלא לכנס בזה הענין,
ושרש המלה אמנס הסמ׳ך בלבד שהנחתה עלההמסה
והנמיגה כמו שנתבאר שם ,כי חי׳וסת נוספת כתי׳ו
עת- ,ששרשו העיין בלבד במי שנתבאר בנאור עת ,ותי׳יו
דת שרשו הדלי׳ת ותי׳ו חת שרשו החי׳ת ותי’ו גת שרשו
הגימל הכל כמו שנתבאר ,בבאור נד חנה ובמג בחלק
הראשון .והרי ההפרש שבין השאה להסתה שבהשאה
הוא מציע לו טענותיו בטוב טעם כל יכך עד שיעשה
המסת את הדבר בתשזק׳ וחפץ נמק(ייילעו) ובהסתה
אין המסי׳ פועל במסת החשוק׳ אל הדבר כ״א גרידא
שאיננו מפחד מלעשות הדבר שהוא מאמין למסית שאין
הפסד בדבר ועושהו בתק פשוט ( ,)urw-nynוהכל
כפי חמד• הדבר וכפי צורך המסית אל הדבר .אמר
כי יסיתך אחיך (דברי' יג) התפיס הכתוב ל׳ הסתה
צא לשון השאה ,כי הוא ממש דבר נמנע שיה,׳ האיש
הישראלי המגודל מנעוריו נאמונ' באלהי אמת מתפתה
פתאס לעבודת אלילים.ויהי׳ עושה אותה בתשוקה
וחפץ עצום מחמת הצעת טענותיו של אמסית ,אבל
כל מה שאפשר שיתפתה אל הדברהוא כשיהי׳המסית
מכנים בלבו איז׳ ספק ופקפוק ע”י״מה שהוא מטעה
אוחו ע׳י ספור דברים לומר שהע׳ז פלונית כך מריעה
וכך מטיבה ומאיים הדבר עליו׳שכך יפה'וכך חובה
עליו
h
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יריעת שלמד.

יריעה י׳ב.

עליו לעשות כיי להשיג 'הצלחה אמתית ,ולהיות לפי הכנחו של ניסת ולפי חמר הענין שהוא מוסת
נחלט מן הספק הנההניסת שומעלדבריו וענ׳ז אינו אליו שאם הניסתחלוש בדעתו ומוטל נספקאם לעשות
עושה הדבר בחשק עצום מוחלט כ׳א ע״צ ספק ,רוצה או שלא לעשות ,צריך ה«סית להבעיר מהתשוקה
ואינו רוצ־׳ ,וכל השתדלות המסית הי׳ אמנם להעתיקו אל העשיה עיי טענות נמלצות .וכן אם חמר הדבר
מהאמונה האמיתית אל אמונה כתבת ע־צ הספק /עצמו מוטל נספק אם הגון או לא ,צריך המסית כמו
ולא הי׳ רוא׳ שישלם לו הדבר כ״א ע׳י הכנסת הספק כן לפאר ולהדר ולקלס הדבר שהוא ישר והגון ,ואז
בלב המאמיןוהתרכךלבנו המתאמןוהמתקש׳נאמונתו ,נופל• על ההסתה לשון השאה דהיינו שהשוה דעת
לזה התפיס הכתוב בלשונו ל׳ הסתה( .מלת יסיתך הניסה ,אתל־ שהי׳ חלוקובלתי מושוה .אמנם כשהניסת
הוא מן השמות הגסיונות הנאמרות אמנם כפי דעת אביר לב ודעתן מצד עצמו בלתי ניסת כל כך מיד לעשות
א׳ מן הצדדין ,כענין תפלה ותחנה ,שהמסית סובר דבר כל שאין שבחו ותועלתו מבורר ביותר ,או שחמר
שיהי׳ ממסס את לב הניסת ,אבל החולדה לא תצא  ,הענין בעצמו מכריע יותר אל הגנות מאל השבח,
אל השעל כי אמר לא תשמע אליו כי הרג תהרגנו /שבזה האופן קשה הדבר על המסית להכניס בלב
ואמר ותסיתני בו לבלעו חנם (איוב ב) אמר בלשון הניסיז תשוקה וזריזות רצון לשמוע לדבריו ,וצריך
הסחה ,כי הנה אין הקב׳ה שמת במפלתן של רשעי׳ המסית להתנכל בתחבולה שיהי׳ עכ’פ מעביר את
גמורי׳ עד שיהי׳ נפרע מהם נחשק וחפן גמור מיכול ,הניסת מאומן דעתו שלא יתנגד לו ענ׳פ ,ויהי׳ נשמע
על אחת כמה וכמהשלא הי׳ שמח ומשתוקק לפורענות להפצרותיו ודברי רצויו ויעשה רצונו אע’פ שבלתי
איוב הצדיק שהי׳ כל עצמו של השרעגות אמנם נסיון עושה הדבר בחפץ וחאוה מ'מ הדבר נעשה והמסית
גרידא להראות צדקת איוב לבאי עולם ואיך ישוער השיג את מטקשו ,ואז נופל בענין ל' הסתה מלשון
שהי׳ השטן משביר הענין כ'כ עד שיהי׳ הקב’ה שמח רכוך והמסה ,או ענין פתה מל׳ פתיתה ונחוח
ומשתוהק ללקות אח איוב ,אכל הי׳ השתדלות השטן וכמו שנתבאר,
אמנם להעבי' מדת טובו ית' מעל פני איוב ושלא יהי׳
ושמושי פתה׳ כי יפתה איש כחולה (שמות כב)
מחזיק בידו נל כך ולזה אמר לשון הסתה .ובהפך איו׳ דברים של טעם יהיו מספיקים לבתולה להפקיר
אמר ויסיתם אלקי׳ -ממנו (ד’ה ב יח)ר״ל שהעבירום בתוליה ולפגום כבודה וכבוד משפחתה ולקנות לנפשה
"מדעתם ללחום אוחו ונתרכך לנס שלא ללחום ,וכן ■ חרפת עולם ,אם צא ערבובי דברים שהמפתה מסתייע
ואף הסיתך מפי צר (איוב לו) .והנה בשני אלה בהם ומטריף דעת הבתולה להישמע לו ,לזה אמר
אופני הסתה הנא המסית בא בטענה וסברא ,אלא צ׳ פתוי (אערפיהיען)׳ שלפיכך יתחיב עליה׳ בג׳ דברי׳
שבענין ההשאה הוא מעורר בניסת התשוקה לעשות בשח ,פגם וקנס ,אע’פ שעשתה ברצונה היא נדונת
הדבר ,ובעניןהסהה בלתי פועל בו תשוקה אבל הוא בזה כאנוסה ,בבחינת שעשתה הדבר בטרוף הדעת
מסלק ממנו עכ'פ ההחנגד מעשותושאין הניסת מסרב ובלטל המחשב׳ .ואמר פן יפתה לבבכם (דבל׳ יט),
עוד מלעשות הדבר .ויש כאן אופן שלישי ,והוא שבא פתי את אישך( ,שופטי׳ יד) אם נפחה לבי על אשה
עליו פתאם ומזרז אותו על הדבר בזריזות ונחיצא (איו' לא) ,פתיתני ס' ואפת (ירמי׳ נ) ודומיהם
מבלי שיקדם לו הצעה ארוב׳ מטענו׳ ופטפוטי דברים כולם להוראת דבר בלתי מושג כ׳א ע*י שממון וטרוף
כמו שיעשה בעניני השאה והסחה ,אבל הוא טורף דעתו של הניסלז .ואמר אס יפתוך חטאים אל תנא
דעתו נערנובי לברים עד שלא יניח לו פנאי להתישב (משלי א) מלח יפתוך כאן ג*כ משמות הנסיוניות
בדבר ,ועל זה האופן מן ההסחה הונח שם פתה .הנאמרות אמנם על צד א' מצדדי המתעצמים בנושא
וגזרת המצה מן פח לשון פתיחה ונתוח כמו פחות אחד ,נשם תפלה החנה וריב והיסח ודומיהם הרב׳,
אותה פתיה (ויקר׳ ב) והיינו שבוצע ומבתר דעתו שענין אס יפתוך ,היינו שיהיו רוצים שחהי׳ משתה,
של ניסח שלא יהי׳ במחשבותיו אחדות להתנגד ,והכל אבל .אתה הזהר והיה נכון ואמין שלא להתפתות,
וכמוהו
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איסורים שאדם עישר .בהם רע לשטים ולבריות ואינו גוזל ונהנה מטון .ויש בו חמשה ורן:

») סקילה • נ) הרג 0 .חנק • י) חייבי לאוין .ה) חייבי עשה •

..............וו א ___
,

סיק קעד [נח]

סמילךן.

המהלל אביו ואמו .ויראת מאלהיך שלא לקלל אביך ואמך דתנן בפ׳ ד' מיתות בסנהדרין
א)
[נ״ג 6׳] אלו הן הנסקלין המקלל אביו ואמו ותגן [ש״י א ],המקלל אביו ואמו אינו חייב עד
י
שיקללם בשם קללם בשינוי (א) ר׳ מאיר מחייב וחכמים פוטרין .וטעמייהו דרבנן בדתניא בגמרא ר״מ ב״ר
 ,יוסי אומר בנקבו שם יומת מה ת״ל שם לימד על מקלל אביו ואמו שאינו חייב עד שיקללם בשם ותניא
איש איש כי יקלל אביו ואמו מות יומת מה ת״ל לרבות בת פי׳ אשה.
יש (ב) לשאול אמאי לא מתמה תלמודא הכא כדמתמה בתחלת תמורה [נ׳ ל] כדתניא אם המר ימיר
לרבות את האשה ופרכינן טעטא דרבי קרא הא לאו הכי אמרינן אשה לא לקי והא תני דבי ר׳
ישמעאל איש או אשה כי יעשו השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה .יש לתרץ לפי שאין
דרך אשה לקלל שהרי בבית בעלה רגילה ועומדת ואין לה משא ומתן עם אדם כאיש הוצרך לרבות
^אשה .לרבות טומטום ואנדרוגינם .אשר יקלל• את [אביו ואת] אמו אין לי אלא אביו ואמו אביו
3לא אמו או אמו בלא אביו מניין ת״ל אביו ואמו סלל אביו קלל אמו קלל דברי ר׳ יאשיה ר׳ יונתןאומר אינו צריך משמע שניהם כאחת ומשמע אחד בפני עצמו עד שיפרוט לך הכתוב יחדו .מות
יומת בסקילה או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה נאמר כאן דמיו בו ונאמר באוב
וידעוני דמיהם בם מה להלן בסקילה דבתיב בהוא בהדיא בסוף קדושים תהיו ואיש או אשה כי יהיה פהם
אוב או ידעוני מות יומתו באבן ירנטו אותם דמיהם בם אף כאן בסקילה עונש שמענו אזהרה מנין
ת״ל אלהים לא תקלל [ואם (ג) היה אביו נשיא או דין הרי הוא בכלל ונשיא בעמך לא תאור] אינו
לא דין ולא• נשיא מנין הרי אתה ק בנין אב משניהם וכו׳ ומסקיגן ולכתוב רחמנא נשיא לא תאור
וחרש לא תקלל אלה ים למה לי אם אינו ענין לגופו תנהו לאביו רלר׳ עקיבא דאמר אלהים קדש גפקא
ליה לכתוב רחמנא (ד) לא תקל לא תקלל למה לי .ל א ב י ו [ולאמו].
לתמוה אמאי לא נפקא ליה מדתניא בעמך כל שבעמך והרי אביו בכלל והאי בעמך מוקמיגן אאב
בכמה מקומות להתיר שאינו עושה מעשה עמך ולקמן מייתי לה במקלל חברו [שי* קם״מ] והמקלל אפילו
אחרי מיתה חייב כדתניא בסנהדרין פ׳ אלו הן הנחנקץ [פ״ה נ ],זה חומר במקלל מבמכה שהמקלל לאחר
מיתה חייב והמכה פטור ואם אביו עבריין על דברי תורה אפילו בעבירה אחת ולא עשה תשובה אינו מוזהר
עליו כדאמרינץ בכמה מקומות בתלמוד בעמך בעושה מעשה עמך (ה).

יש

תועפות ראם
(א) בכינוי כצ״ל ועיין סי׳ רל״ו אות ג׳( .ב) מכאן עד מומשום ליחא בנדפס ועיי״ש בתוד״ה למות ומאור תי׳ מינו עיין להלן ריש סי׳
רל״ז מש״ש ובמצפה איתן לסנהדרין שם תי׳ עס״י גי׳ רש״י ריש תמורה דצא איתקש רק בדבר שיש ט מעשה וא״כ הכא גבי קללה
ליכא מעשה והחטב״א בחי׳ לקדושין ל״ה א׳ כ׳ דמשום דאימעיע אשה גבי כטד משום דאין סיפק בידה לעשות אצמריך קרא צרטיי לקללתה
כו׳ וצא מחוור עכ״ל( .ג) הוספתי כל אלה עפ״י הנדפס כי הדף הזה בכ״י נקרע ומפושט! .המעתיק .אבל העתיק בשימש וצ״ל [אם
הי׳ אביו דיין או נשיא ה״ה בכלל כו׳( .ד) נוסחת הנדפס היא לכתוב רחמנא אלהיס ונשיא בעמן לא תאור .לא תקלל למ״ל ט' והשם
חדש כ׳ שם סוף דבר דגירסת מינו לא מצאתי בשום מקום וכעת זכינו לראית כאן דגס גירסת רבינו כמו שהוא לפרט ממרא ומש״כ
כאן יש לתמוה כו׳ עד חבירו חסר בנדפס ונ״ל דמשכ״ר דחניאבעמך כל שבעמך דזהו מ״ש בת״ב ס׳ קדושים לא תקלל חרש אין צי
חרש מנין לרטת כל אדם ת״ל ונשיא בעמך לא תאור דר״ל בעמך כל שבעמך ועיין צהרמב״ן שם בפי׳ התורה של ע״ד הת״כ אבל המדרש
בגמרא אינו ק ס׳ ומלת בעמך נדרש בעושה מעשה עמך להוציא הרשעים עכ״ל וא״כ מיושב תמיהת מינו צפ״ד הרמב״ן אולם בסי׳ קפ״כו
אות ג׳ כתבתי דגם בתלמוד שלנו נדרש בעמך כל שבעמך לפי גירסת היראים שם ובבר כ׳ הלב שמח במצות ל״ת שי״ח שי״ט שאין ביניהם מחלוקת
כלל דכל אדם דדרשינן היינו מיתורא דהוה סגי דלימא ונשיא לא תאור מאי בעמך לרטת כל שבעמך .ועושה מעשה עמך ממשמעותא הוא
דודאי מי שאינו עושה מעשה איזה עם אין לכללו עמהס בגלל אחד ובשם אחד ועוד דקאמר עמך בטנוי דמשמע העם הכשר אשר בו תתפאר
ויקרא מל שמך ונפקא מינה דהנהו חח לשני כלהו איתנהו מר דריש יתורא ומר דריש משמפותא ותרוייהו איתנהו עיי״ש( .ה) לא תאור שאינו
עושה תאור עכ״ל היראים הנדפס ועיין שם חדש שם שפי׳ מש״ר שאינו פושה תאור היינו מן התורה אבל מדרבנן איסור איכא וכסברת

_ _____________ _______ ____
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וו שני
סימן קעה ניסח]
והשני הרג ,אחד .לא תרצח הזהיר היוצר על הרציחה בעשרת הדברות יאשונות והאחרונות דכתיב לא
תרצח וענש באלה משעי כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח ורציחה נקראת בכל דבר
שאדם נהרג בו כדכתיב ואם בכלי ברזל הכהו וימות רוצח הוא וכתיב ואם בכלי עץ הכהו וימות רוצח
וכתיב ואם בשנאה יהדפנו וגו׳ .ותניא בספרי .הרי אתה דן בנין אב מביניהם (א) הצד השוה שבהם
שמחמת הטמיתו מת וחייב .אפילו גוסס דאמרינן רוב גוססין למיתה חייב ההורגו כדאמרינן באלו הנשרפין
[«״ח א׳] בנוסם בידי שמים כולי עלטא לא פליגי דחייב .והיינו דתנן בשבת בהשואל [קנ״א נ׳] המעמץ עיניו
של מת עם יציאת נשמה הרי זה שופך דמים ,והרודף אחר חבירו להורגו או בא לגזול לו ממונו בכלי
זיינו רשאי הנרדף (ב) להורגו כדכתיב ואם במחתרת ימצא הגנב וגו׳ .ותגן בפ׳ בן סורר ומורה [ע׳נ א']
הבא במחתרת נידון על שם סופו .וטעמא מפרש רבא בגמרא אין אדם מעמיד עצמו ויודע שיעמוד בעל
הממון ועל דעת להורגו הולך ואמרה תודה הבא להורגך השכם להורגו .והמוסר חברו ביד עובד כוכבים אפי׳
בדבור נקרא רודף מזה (ג) הטעם כיק שאם יעמוד אדם עצמו על ממונו יהרגהו כאלו להורגו מסרו .והיינו
דתנינן [ע״« כ״ו נ׳] המינין והמסורות מורידין אבל לא מעלין .ואמרינן כב״ק פרק [הנוזל (ד) בתרא] [קי״ז א׳]
רב בהנא שמטיה לקועיה דההוא נברא דבעי לחוויה תיבנא דחבריה .
"חנן [סנהדרין ע״ח נ׳] נתכוון להרוג את העובר כוכבים והרג את ישראל פטור דבעי שיתכון לדבר חייב
 1ואינה נקראת רציחה שלא בישראל דכתיב אשר ירצח את רעהו רציחת (ה) רעהו נקראת רציחה
בעובד כוכבים אינה נקראת רציחה .ואפילו ספק הנרדף אם יהרגהו רשאי הנרדף להורגו אחר שבא עליו
כעין שהורגים באים (ו) בבן סורר ומורה כדאטרינן אמר רב כל דאתי עלי במחתרת קטילנא ליה לבר מרב
חבינא בר שלמיא (ז) דקים לי בגויה דרחים עלי כרחמי האב על הבן.
תולדות הרציחה  .שלא להרוג את העובד כוכבים כדתנן בע״ז פ״ב [כ״ז א׳] העובדי כוכבים והרועי בהמה
דקה לא מעלין ולא מורידין.

וו שלישי
חנק .גנב נפש ומכרה; ומכה אביו ואמו.

סימן קעו

הזהיר
<

[רנג]

הכתוב בעשרת הדברים הראשונים והאחרונים לא תגנובו (א) ותניא באלו הן הנחגקין [&״י א ]/לא

______

תועפות ראם

" הרמב״ס פ״ה מהל׳ ממרים הי״ב של אסור לקללם ונם נס׳ מנחת חיכוך מ׳ רל״א כ׳ דהמקלל אדם רשע מור אבל אסור מדרבנן נמו
בשבת .זלענ״ד אי; דברי המנחת חינוך מונרחין ועיין להלןס״סקפ״ט וז״ל הגרא״ד שליט״א ע״ד המנחת חינוך צ״ע מגלן לומר כן ועיין ב״מ
_____________ _____ —Jמ״תתור״ה בעושה ומ״ק י״ד ב׳ תור"? מהו עכ״ל____________ ______________________ .
(א) כ״ה בכ״י במעות וצ״ל משניהם .המעתיק .אבל בספרי איתא בנין חב משלשתם והסמ״ג לאוין ק״ס לכלשוןהכח״י מביניהם( .ב)רשא^
הנרדף להורגו .בביאור ווי העמודים דקדק עמשכ״ר הנרדף דהוא לאו דוקא דאפי׳ אחר נמי רשאי להורגו וחייב להציל הנרדף כדאישא
בסנהדרין ד׳ ע״ב ב׳ ובד׳ ע״ג א׳ תוד״ה אף ונ״ל מזה דדעת היריאיס כהלבוש הובא בס׳ צידה לדרך פ׳ וישלח ובהגהת מל״מ פ״ח מהל׳
ביכול להצילו נאחד מאיבריו משא״כ באחר ועיין בחי׳
חיבל ומזיק ה״י דהרודף אחר חנירו להורגו .הנרדף בעצמו מותר להורגו אף
כתב וכן איתא
רעק״א לכתובות ל״ג 3׳ באורך( .ג) מזה הטעם כו׳ כ״כ הסמ״ג לאוין ק״ס ע״שמינו הרא״ס ובהגמי״י סוף הל׳ גניבה
עמודי ירושלים לירושלמי סנהדרין פ״ח ה״ח שביאר שם
בירושלמי פ׳ בן סורר ומורה דכ״ו ע״ג עכ״ל ועיין שו״ת עמודי אש בקונטרס
דכוונת ההגמי״י למש״ש בירושלמי אפילו חוץ למחתרת אין לו דמים לפי שממונו חביב עליו כגופו סיי״ש ועיין תשובת מהר״ח או״ז סי׳ קמ״ב
שהעיר על טעם רבינו דאין נראה שצריך לומר אין אדם מעמיד עצמו על ממונו דכנגד המלכות שיקתו ממינו לא ילחם עכ״ל והמרדני ס״ם
הנחל בתרא כתב ע״ש מהר״ס בר״ב ה״ט דמסור רודף הוא להרוג חבירו לכתיב כתוא מכמר כו׳ כלומר כשישראל נופל כו' עלילות כ״כ עד
שהרבה פעמים בא לידי סכנת נפשות ומיין בס״ס לחה התרים שאלה ה׳( .ד) ליתא בכ"י והוספת המעתיק הוא ( .ה) עיין מכילתא
משפטים ס״ד( .ו) בני אדם כדאמר׳ בש׳ בסו״מ [ע״ב ב׳] א״ר כו׳ כצ"ל [הגרא״ד] .ודעת רבינו כמש״ב התום׳ שם ד״ה כאן דלא כפרש״י.
(ז) שילא כ״ה בגמרא לפנינו וכ״ה בירושלמי ס״ח לסנהדרין ה״ח אבל גי׳ היראים בנדפס ובהכת״י שלפנינו ר״ח בר שלמיא שהיה תלמיד רב.
סי'
(א) תגנוב כצ״ל.
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בעמיתו .ובת״ב למדנו שאינו מדבר כי אם בממון דתניא לא תכחשו מה ת״ל לפי שנאמר וכחש
(א) בעמיתו ועונשו מנין ת״ל לא תשקרו ואחרי שבא להזהיר על פרשת ויקרא למדנו בממס הכתוב
מדבר דכתיב נפש כי תמעול מעל וגו' .ועוד תניא במנהדרין באלו הן הנחנקין [«״ו א׳] לא תגנובו וגו,
בגונב ממון הכתוב מדבר אתה אומר בגונב טמון או אינו אלא בגונב נפש אמרת צא ולמד מי״ג מדות
שהתורה נדרשת בהן דבר הלמד בעניינו במה הכתוב מדבר בממון אף כאן בממון .תניא בת״כ איש
בעמיתו אין לי אלא איש (ב) אשה מנין ת״ל לא תכחשו מכל מקום.

סימן קפט

[מב]

”

-----------------------

לא תקלל הברך ועצמך .תנן בשבועות פ׳ שבועת הדינין (א) המקלל עצמו וחבריו בכל הכנוים חייב
(ב) ואמרינן בגמרא [ל״י א׳] אזהרה למקלל חבירו מגלן דכתיב לא תקלל הרש  .אין לי אלא חרש מנק
לרבות כל אדם ת״ל ונשיא בעמך לא תאור כל שבעמך א״ב מה ת״ל חרש מה חרש מיוחד שהוא בחיים אף
כל שהוא בחיים [מ״נ ס׳ קדזשיס] (ג).
יש (ד) לשאול .אמאי לא מפקינן אזהרה למקלל אביו ואמו טהכא דבםנהדרין פ״ד מיתות [ה׳י א ],הוזקק
להוציאו מיתורא דקראי ויצא המת לא אמרינן אלא בחבירו אבל באביו ואמו אמרינן לעיל המקלל

תועפות ראם
בה למדנו עונש אזהרה מנין ת״ל ולא תכחשו • לא תשקרו מת״ל צפי שנאמר ונשבע על שקר אזהרה מנין ת״ל כו ,מדמי שאומה פרשה
מדברת בממון דכתיב כצ״ל[ .הגרא״ד]( .ב) אשה מנין כו׳ ז״ל יראים הנדפס אין לי אלא איש באיש .אשה באשה אשה באיש ואיש
באשה מנין ת״ל לא תכחשו ולא תשקרו מ״מ והיינו ג״כ כמש״כ כאן אשה מנין ור״ל אשה באשה אשה באיש ואיש באשה מנין ובת״כ לפנינו
ליתא אפה באשה גס אמרו שם ת״ל בעמיתו מ״מ ועיי״ש בביאור התו״ה שפי ,מדכתיב בעמיתו למדנו ששם איש אינו סימן המין שממעס
אשה אלא שבא ע״ש הכללות ור״ל כל איש ואינו ממעס אשה וכמו שאם אמר איש לאחיו איש לרעהו שפי׳ אחד לרעהו ואינו ממעש אשה
אבל לשון היראים שהעתיק ת״ל לא תכחשו מ״מ צ״ע מאי משמע וי״ל דגם לגי ,רבינו יתפרש מדכתיב לשון רבים לא תכחשו ולא תשקרו
&״מ דהא דכתיב איש פי ,כל איש וכל אחד יאחד בין איש ובין אשק.

(ב)

לפנינו במשנה הגי ,עובר בלא תעשה והשם חדש עמד ע״ז וכתב וז״ל ודוחק לומר שכוונתו הוא חייב
(א) העדות [ל״ה א ],כצ״ל.
מלקות ויותר היה נראה להגיה עובר בצ״ת כגירסחינו עכ״ל ולי פשוט דבכיון שינה רבינו וכתב חייב לומר דבכל הכנויין חייב מלקות
וכהרמב״ס פכ״ו מהל׳ סנהדרין ה״ג דלא כהראב״ד שם שכתב אינו לוקה אלא בשם המיוחד והכי איתא בירושלמי עכ״ל וכ״כ רש״י בשבועות
כ״א א׳ ד״ה חוץ .ומקלל את חבירו בשם המיוחד ועיי״ש בהגרש״ש שזהו כהראב״ד אנל דעת היראים כהרמב״ס וראיתי צרבינו ירוחם נתיב
י״ד חלק השמיני של המקלל עצמו או חבירו בשם חייב ועובר בלאו ודוקא בשם כגון יכהו האל או אחד מן השמות כגון שדי או גבאות
אבל באחד מהכנויין כגון חנון ורחום וגביר וכי״ב פטור עכ״ל ונראה דזהו לגי ,הספרים שבועות ל״ו ב ,לא תיפוך עיי״ש בתוד״ה ה״ג
ובמהרש״א שם שכתב לפי״ז ליח ליה לתלמודא הא דאמר ר ,ינאי לעיל גבי מקלל עצמו וחבירו וד״ה אצא צר ,מנחם ב״ר יוסי קרא יתירא
אתא לרבות כל המקללים אפילו עצמו וחבירו נמי אינו אצא בשם וחכמים דסליגי וסוטרין בכינוי במתניתין במקלל אביו ה״נ דפוטריס גבי
מקלל עצמו וחבירו דההוא קרא יתירא לכל המקללים אתא דאינו חייב אלא בשם עכ״ל וזהו דעת רבינו ירוחם ומש״כ שם אח״ז וכן מקלל
אביו ואמו אינו בכלל מקלל עד שיקללנו בשם ר״ל נמי בשם מן ה! ,שמות שאין נמחקין המבוארין ביו״ד מ ,רע״ו סעיף ט׳ ודלא כפרש״י
סנהדרין ס״ו א ,במשנה שפי ,קללם בכינוי כגון שדי צבאות חנון ורחום וכ״כ רש״י סנהדרין נ״ו א ,ד״ה ואליבא דר״מ כבויים כגון אצהיס
שדי צבאות ומה שפרש״י שם ס״ו א׳ עד שיקללם בשם ,שיקלל בשמות הגמורין כתב הערוך לנר שם דע״כ רש״י מפרש שם היינו
שם המיוחד ומדכתב רש״י בשמות הגמורין בלשון רבים מזה משמע דדעת רש״י כהרמב״ם פ״ב מהל ,ע״ז ה״ז דגם שם
אדנות שם המיוחד מקרי ולא שם הוי״ה לחוד עכ״ד ומה יענה למש״כ התוי״ס פ״ז דסנהדרין מ״ה ד״ה יכה ת״ל ומדברי רש״י
בגמרא ד׳ ס׳ נראה שדעתו שם ההויה עכ״ל ושם נ״ו א ,פרש״י ד״ה על שם המיוחד דהא כתיב ה׳ והיינו שם המיוחד כדכתיב
זה שמי לעולם ועיין קדושין ע״א א׳ לעלם כתיב ויש לדחות דכוונת רש״י גס לקריאתו וצא דוקא לכתיבתו ובשבועות ל״ו א ,רש״י ד״ה פל
שם מיוחד .פי' בן ארבע אותיות דיו״ד ה״ין ועיין בפי' התורה העמק דבר ויקרא כ״ד ס״ז שכתב דרש״י ורמב״ס ס״ל דשם אדני בכלל
שם המיוחד ולא ק דעת הרמ״ה וש״מ וחליא בפי׳ המשנה שבועות ל״ה א ,דתנן באל״ף דל״ת בי״ה בשדי כו ,אי נימא כוונת המשנה הא
דתק בי״ה היינו הוי״ה מוכח דשם אדני דומה להוי״ה ואם נימא בי״ה היינו שם יה לבדו מבואר דלא חשיב אצא שמות שאין מיוחדין
ואדני בכלל עכ״ל הוא דלא כמש״כ הערוך לנר פס ראיה ממשנה דשבועות הנ״ל דאל״ף דל״ת שם המיוחד הוא כמו יו״ד ה״י עיי״ש ומינה
סמע נמי דרש״י שפי ,במשנה דשבועות שם ביו״ד ה״י שם הכתוב ד׳ אותיות הכתוב ביו״ד ה״י ש״מ דס״ל כהרמב״ס ודלא כההוי״ט שו״ר
צהברכ״י צחו״מ סי ,כ״ז שהאריך בדברי הר״ר ירוחם והעיר ג״כ מפרש״י בשבועות כהגרש״ש וביאר דברי הראב״ד בהשגות כמש״כ המעה״ח
עיי״ש ועיין להלן ריש סי׳ ת״ה ומש״ש ועיין להלן סי׳ רל״ו אות ג( .,נ) ת״כ ם ,קדושים .כתבתי זה יען כי אינו נמצא כ״ז בגמרתיט
דפבזעות שכתב רבינו מקודם אולם הברכ״י צחו״מ סי׳ כ״ז אות ח ,כתב וז״ל מדברי הרא״ס בספר יראים סי ,מ״ב נראה בהדיא דהכי הוו
גיסי בש״ס פ' שטעח העדות ואין למחוק מהסמ״ג לאוין ר״ט מה שכתב שם ותניא בם׳ שבה״ע ובת״כ מה חרש מיוחד מ׳עכ״ל וא״כאין
(הגיה כן בדברי רבינו וכתבתיס במוסגר( .ד) מכאן עד וכתיב חסר בנדפס וכבר כתב רבינו לעיל סי׳ קע״ד יש לתמוה כו׳ והוא שאלתו
שבכאן
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לאחר מיתה חייב .וכתיב השטר לך ושמור נפשך מאד ואמר רבין א״ר אילעא‘ כל מקים שנאמר הישמר
פן ואל וכו׳ וא״ר ינאי הא דתנן ככל הבנויין חייב דברי הכל פי׳ אע״ג דפליגי ר׳ מאיר ורבנן פמקלל
אביו ואמו דתנן [סנהדרין ש״י א׳] קללם בכינוי ר׳ מאיר מחייב וחכמים פוטרים וטעמא דילפינן האי קללת מק״לח-
דברכת השם דאפי׳ רבנן מודו דבאזהרה [ב]כנוי כדתניא [:ם רז א׳] וחכמים אומרים על שם המיוהד במיתה
ועל הבנויים באזהרה אלמא (ה) לענין ברכת השם כנויין ושם המיוחד חדא מילתא נינהו לענין אזהרה
במקלל חבירו ועצמו נמי אין לחלוק בין כנויין לאזהרה ואם הוא עבריין אפילו במצוה אחת רשאי לקללו
כאשר פירשנו למעלה [הי׳ קעד].

סימן קצ נילח]
דל לא תשא וגדול לא תהדר .ויראת מאלהיך  .לקיים מת שצוה ב6׳ קדושים לא תעשו עול במשפט ולא
תשא פני דל לא תהדר פני גדול .ותניא לא תשא פני דל שלא תאמר עני הוא והעשיר הזה
חייב לפרנסו אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות (א) ולא תהדר פני גדול שלא תאמר עשיר בן גדולים הוא
היאך אראה בבושתו (ב) ולכך נאמר לא תהדר פני גדול יכול אפילו שלא במשפט ת״ל במשפט
דבר למד מענינו .

סימן קצא [ם»]
*,כיל לא תלך .צוה היוצר בפ׳ קדשים לא תעשו עול במשפט ....לא תלך רכיל בעמך ואמרינן בנערה
שנתפתתה [מ׳ו א׳] אזהרה למוציא שם רע [מנין] מלא תלך רכיל בעמך  .ר׳ נתן אומר ונשמרת
מכל דבר רע ור׳ נתן מ״ט לא אמר מלא תלך רכיל ההוא אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה וקשה לזה ר׳
(א) אומר כרוכל שמטעים את דבריו מנין לדיין שלאיאמר אני מזכה וחברי מחייבים אבל מה אעשה שחברי
רבו עלי לכך נאמר לא תלך רכיל בעמך ולדברי המוציא אזהרה למוציא שם רע מכאן .הוזקקתי לכתוב
מה שפירשו חכמים בערכין [מ״ו ב׳] חיכי דמי לישנא בישא כגוןדאטר לא משתכח נורא אלא בפלניא
דשכיחי בשרא וכוורי פי׳ אפילו זה הוי לשון הרע כיון דטפקיד (ב) ביה בלשון לישנא בישא הוא כ״ש
האומר גנאי וקיי״ל (ג) כר' יוסי דתניא ר׳ יוסי אומר מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי פי׳ לראות אם
יבא [אותו] פלוני שאמרתי עליו שלא אמרתי דבר שלא הייתי אומר בפני בעלים דהבי קיי״ל דהא קם ליה

תועפות ראם
שבכאן ועיי״ש בביאורי אוח ד׳( .ה) א!מא כי' עס״ס חסר בנדפס ומטאר מכאן דלא כהשס חדש שכתב עמש״ב היראים ומסמא דילפינן
האי קללה מקללה דברכת השס כו׳ ח״ל לא יכילתי להולמו דאם איתא דילפינן א״כ לא יהיה חייב המקלל את חבירו בכולן וגס רש״י בשבועות
ל״ו א׳ ד״ה וד״ה כתב דזקא מקלל אביו שהוא בסקילה כמברך את השם אבל בעצמו וחבירו שהוא לאו בעלמא לא תילף מהנא ועכצ״ל
בדברי רבינו וטעמא דלא •לפינן האי קללה מקללה דברכת השם כיון דהוי באזהרה כדתניא כו׳ סכ״ל ואין דבריו נראין כלל ולשון רבינו הוא
‘*׳ביאר דר״ל דמש״ה המקלל עצמו וחבירו בכולן חייב לד״ה כיון דהך חייב אינו חייב במיתה אלא בלאו וילפינן מברכת השם דהתה נמי
---------------------------- -------- .בקולן באוהרה והיוש״ה כאן_בהכת״י וחלילה להגיה—_____________.
(א) ת״ל לא תשא פ״ר ולא כו' כצ״ל [הנרא״ד]( .ב) בבושתו סי׳ אלא אזכנו ולכשיצא חון אומר לו תן לו שאתה חייב לו כ״ה בספרי
דברים סי״ז ועיי״ש נססרי דאסמכוה אקרא ת״ל כקטן כגדול תשמסזן ולדברי הת״כ של רבינו י״ל דמבע״ל כקטן כגדול תשמעון
לכדר״ל סנהדרין ח׳ א׳ שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה לאקדומי׳ עיי״ש ועיין בחינוך מ׳ רל״ג שכתב והזהירונו ג״כ
שיהא חביב עלינו דין של פרוטה כדין של מאה מנה לדין אותו לאמיתו עכ״ל .והנראה שהחיטך מפרש מ״ש בגמרא לסנהדרין שם למאי
הלכתא אילימא לעיוני ביה ומיפסקי פשיטא רצונם לומר בלאו דברי ר״ל הזה ידעינן לה מפשטיה דקרא ולענין מאי מיבעי׳ ליה לר״ל לומר
שיהא חביב עליך כו׳ ואי בלאו דברי ר״ל לא הוה ידעינן פי׳ של כקטן כגדול דהיינו דין של פרוטה ודין של מאה מנה א״כ לא הו״ל
לר״ל למימר אלא דין של פרוטה כדין של מאה מנה ותו לא ומה זה שאמר ר״ל שיהא חביב עליך מש״ה אמרו לאקדומיה שר״ל דקדק
מדכתיב ברישא כקטן והדר כגדול ועז״א שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה להקדימו אס בא לפניך קודם הדין של
פרוסה ובזה יתיישב דברי הטוש״ע חו״מ סס״י שכתבו ואל ישים חילוק בין דין קטן לגדול אלא יהא בעיניו דין של פרוטה כדין של מאה
מנה והקשו הב״ח והט״ז הלא בגמרא אמרו ע״ז פשיסא והשתא כיון דפשיטא היא לאיזה צורך כתבוה הטור והמחבר עיי״ש בדבריהם
ולפמש״כ א״ש דקושיית פשיטא אינו אלא סל דברי ר״ל אבל פשטיה דקרא הכי הוא והוא דלא כהםמ״ע שם סק״י שהשיג על הע״ש שכ׳

דילסינן לה מכקטן כגדול תשמשן ע״ש והסמ״ע לטעמי׳ שב׳ בפרישה על מש״כ הטור ואל ישים חילוק כו׳ ח״ל כן הוא פשוט צהגמרא
כו׳ בלא קרא ט׳ ועל דעת הס״ש אינו כן וכנ״ל:
(א) לבר אחר כ״ה לפניט ובנדפם .ובירושלמי פ״ק דפאה ר ,נחמיה אמר לה( .ב) דמפיק כצ״ל [הגרא״ד] (נ) וקי״ל כר״י כו׳ ,דלא
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עמוד הששי

יראים

איסורים הנעשים ואדם נעשה רע לשמים ולא לבריות .רש בו ד׳ ורן הראשון
סקילה .הב׳ חנק .הג׳ חייבי לאדן .הד׳ חייבי עשה • ו״ו הראשון סקילה .ד.
מגדף .מסית • ומדיח .ומכלי*
סימן רלו [פא]
מגדה ,תן לב ונפש ליראה את השם הנכבד והנורא אשר צוה כפ׳ שלח לך והנפש אשר תעשה כיד רמה
 1מן האזרח ומן הגר את ה׳ הוא מגדף (א) ר״א בן עזריה אומר בעובד ע״ז הכתוב מדבר וחכמים
אומרים לא בא הכתוב [אלא] ליתן כרת למברך את השם וקיי״ל כרבנן דרבים גינהו וסתם לן בד׳ מיתות
[<״ג א׳ז כוותייהו דתנן אלו {חן] הגסקלין המגדף והעובד ע״ז אלמא תרי מנהו .ופתם במתניתין ומחלוקת
בברייתא אמרינן ביבמות בהחולץ [«״נ ג׳] דאטר ר׳ (ב) הלכה בסתם משנה .ואע״ג דאמרינן באלו טריפות
[«״ג א׳] על האי מילתא תרי אמוראי ואליבא דר׳ יוחנן במ״ד הלכה כסתם משגה קיי״ל דסוניא דכולי
תלמודי הכי אזלא  .ואחרי דקיי״ל כרבנן נפרש אליבא דרבנן.
תבן בארבע מיתות [<״ה נ׳] המגדף אינו חייב עד שיפרש את השם ותניא [א א׳] אינו הריב עד שיפרש
 1שם בשם בנון דאמר יכה יוסי את יופי .מנא ה״ם .אמר שמואל אמר קרא ונוקב שם ה׳ מות יומת
רנום ירנטו וגו׳ (ג) והאי נוקב לישנא דברוכי הוא כדכתיב מה אקוב לא קבה אל וכתיב ויקב ויקלל
למימרא דגוקב קללה היא ואזהרתיה מהכא אלהים לא תקלל .ותניא איש איש כי יקלל אלהיו מה ת״ל
והלא נבר נאמר ונוקב שם ה׳ מות יומת יכול לא יהא [חייב] אלא על שם המיוחד בלבד מניין לרבות
את כל הכנויין ת״ל איש איש כי יקלל אלהיו ם״מ דברי ר׳ מאיר וחכמים אומרים על השם המיוחד במיתה
פי׳ (ד) בידי אדם ועל הכנויין באזהרה .וקיי״ל [כרבנן] דטעטא בי כתיב מיתה בשם המיוחד כחיבא דכתיב ונוקב
שסה׳ מות יומת כנויין באזהרה דכתיב אלהים לא תקללוהעובדי כוכבים מעוין על ברכתהשם.ותניא איש איש
לרבות את העובדי כוכבים שמצוין על ברכת השם .א״ר מישא בן נח שברך את השם בכנוי לרבנן חייב

תועפות ראם
(א) ונכרתה הנפש ההיא ותניא בכריתות בפ״ק [ז' ב'] אח ה׳ הוא מגדף ר״א כו׳ כנ״ל וכ״ה בנדפס( .ב) ר׳ יוחנן כצ״ג ובכדסס חסר
מן ואע״ג כו׳ על ואחרי דקיי״ל( .נ) לפמש״כ רבינו כאן מילתא דשמואל הוא צפרושא מתניתין קאתי דתנן המגדף אינו חייב עד
שיפגיש השם וטזי׳א מנה״מ א״ש א״ק ונוקב שם ה׳ מות יומת וגו׳ וכמש״כ בס׳ תורח חיים פצהדרין שס מלאפקי׳ רחמנא לקללה בלשון
נוקב דבתיב ונוקב שם ה' צמימר דבעינן שיפרש השם ויברך אבל נאמת לשון הגמרא במילתי' דשמואל הוא דא״ק ונוקב שם וגר בנקבו שם
יומת וכסרש״י להכי אהלריה בהאי קרא לומר לך עד שיקזב שם בשם וכ״ה בנדפס א״ש אמר קרא ונוקב שם ה׳ וגו ,וכתיב בנקבו שם
יומת וכצ״ל כאן וגו׳ בנקבו שם יומת וקאי שמואל לפרש מנה״מ דא״ח עד שיפרש שם מס ובס׳ נת״ע על ל״ב מדוח לר״א בשרי״ה מדה
מ״ז בחידושים ביאר ד׳ הרמב״ס הל׳ ע״ג פ״ב הל״ז וכבר קדמו בזה התירת חיים שם בד״ה וחכ״א מל שם המיוחד במיתה עיי״ש והוא
דצא כמש״ב הפנים יפות ויקרא כ״ד ס״ז ח״ל ושמואל דמפרש מהאי קרא ילסיכן שם בשם היינו דצריך שיברך שם הוי׳ שם אדני
* דס״ל דשניהם בעינן מפורשים עכ״ל דאדרבה ברישא דקרא כתיב ונוקב שם 0׳ וכי אהדליה קרא לא כתיב שם ה ,אלא בנקבו שם יזמת
" וכדברי הת״ח אולם כדברי הת״ח בבר כתב הרמ״ה בעצמו לתרץ דברי הרמב״ס עיין ספר כתאב אלרסאייל לרמ״ה הנדפס בפאריז תרל״א
עיי״ש צד י״ס וצד מ״ז וצד פ״ה אלא שהקשה ע״ז ממ׳יש בשבועות ל״ו א׳ מאן חכמים ר׳ מנחם בר״י דיציף מבנקבו שם דהמקלל אביו ואמו
בכינוי פכוור עד שיקללם בשם אלמא בנקבו שם בשם המיוחד קאי ומדר' מנחם ב״ר יוסי נשמע לרבנן עיי״ש ובאמת הרמנ״ם כתב בפיה״מ
דשנועות פ״ל ח״ל והמחלוקת נין חכמים ור״מ נכנויין לבד ונחנון ורחום שזכר אחריהם אבל אלף דלת ויוד הא מין דלת וצבאות אין צ״ל
כי הם שמות מיוחדים וכמו ק אלהיס עכ״ל וא״כ ר׳ מנחם בר״י דהיינו חכמים דפונור מקלל אביו ואמו בכנוי היינו כגון רחום חנון וכי״ב
משא״כ שין דלת וצבאות ואלהים המקלל נהם אביו ואמו חייב והיינו מדכתיב בנקבו שם וה״ה למגדף בשם המברך חייב בהם מדכתיב בנקבו
שם ואין קושיית הרמ״ה קשיא לשיסת הרמב״ס וכ״כ נס׳ ערוך לנר סנהדרין ס״ו א׳ עמש״כ הרמב״ס פ״ה מהל׳ ממרים ה״ב אינו חייב
סקילה [המקלל אביו ואמו] עד שיקללם נשם מן השמות המיוחדין דמן השמות ׳המיוחדין ר״ל ז׳ שמות שאין נמחקין כמו לענין מגדף שם
המברך דלהרמ^״ס בנקבו שם הוא שמות שאין נמחקין והוא ללא כפרש״י סנהדרין פ״ז א׳ במשנה ד״ה קללס במוי כגון שדי צבאות מ׳
ומה שהוכיח בערוך לנר שם ממש״ב רש״י בד״ה עד שיקללם בשם ממות הגמורין דדעת רש״י כהרמב״ם דגם שם אדמת שם המיוחל
מקריזצ״ע דמה יענה צמש״כ החוי״ס נפ״ז לסנהדרין מ״ה ח״ל מדברי רפ״י בגמרא נראה שדעתו שם ההוי״ה עכ״ל ונראה שכיון לפרש״י
בגמרא ג״ו א׳ ד״ה על שם המיוחד וז״ל דהא כתיב ה׳ והיינו שם המיוחד דכתיב זה שמי לעוצם עכ״ל ובקדושין ע״א א׳ אמרו וה שמי
לעלם קאי על שם הוי״ה ככתיבתו ע״ש וכן נראה מרש״י טבועות ל״י א׳ שב׳ על שם מיוחד בן ד׳ אותיות ליז״ד ה״א ע״כ .ובעמך לגר
שס ה״ר ממשנה לשבועות צ״ה א ,באל״ף דל״ת ביו״ד ה״א בשדי כי׳ דהפסיק ביו״ד ה״י בין אל״ף דל״ת לפאר כנויס מזה משמע דאצ״ף
דל״ת שם המיוחד הוא כמו יו״ד ה״י וראיהי בפי׳ האורה העמק דבר ויקרא כ״ד ס״ז שכחב שני פירושים בכוונת המשנה לשבועות שס
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עמוד ו איסורים נעשים ואדם געשה חן לשמים ולא לבריות יראים

קז

שיט אטר קרא כנר כאזרח בנקבו שם יומת גר ואזרח הוא דבעינן בנוקבו אבל עובד כוכבים אפילו בכנר .

סימן רלזרלח [פג]
מסית ומדיח .משנאי ה׳ אשנא ובתקוממיו אתקוטט  .תנן בארבע מיתות [נ״ג א׳] אלו הן הנפקלין המפית
והמדיה ותנן [ש״« א׳] המפית זה הדיוט( .ואומר יש במקום פלוני)’ פי׳ לא (א) מיבעיא נביא
שהסית אלא אפילו הדיוט שהסית והמסית את ההדיוט ואומר לו יש (ב) במקום פלוני כך אוכלת כך שותה
כך מטיבה כך מריעה .אע״ג דאמרי׳ כחולין [ד׳ כ׳] אין הסתה בדברים ופרכינן והא כתיב כי יסיתך אחיך בן אמך
ומתרצינן באכילה ושתיה התם אין דרך להם אלא באכילה ושתיה מיהו אם הסית בדברים (ג) גרידה

__

_____ __________תועפות ראם_________________________ -

ואם .טמא בי׳ ה׳ היינו שם יה לבדו מבואר דלא חשיב אלא שמות שאין מיוחדין ואדנות מלל וא״כ אין ראיה משם ומינה נשמע נמי
דרש״י שפי׳ שם ביו״ד ה״י שם הכתוב ד׳ אותיות הכתוב ביו״ד ה״י א״כ דעתו כהרמב״ס וקשיא להתוי״נו ועיין קול הרמז פ״ז דסנהדרין

מ״ח שפי׳ דמ״ש שמואל א״ק ונוקב שם וגו׳ בנקבו שם יומת דא״ח עד שיפרש כס בשם דהוא מדכתיב שנית בנקבו שם יומת דהיינו שמפרש
שם המברך ונוקב הוא שם המטרך ור׳ מנחם נ״ר יוסי דייק בנקבו שם שתיבת שם הוא מיותר ומיני' דריש למקלל אביו וארו ועיין בהתו״ה
סדר קדושים סי׳ ק״ב ועיין מש״כ לעיל סי׳ קפ״ט אות נ'( .ד) כ׳ השם חדש מ״ש רבינו פי׳ מיתה בידי שמיסי צא זכיתי להבין דברי
 ___________ינעו כו׳ יניסתא מוסעת נזדמנה לו ולפנינו כאן ובנדפס קני׳ סי׳ בידי אדם וברור____________________ .**א) ל״מ נביא שהסית׳כר נראה דדברי רבינו הואי“כתי׳ רנינא' סנהדרין ס״ז א׳ שאמר שס כולה מככן היא ולא זן אף זרקתט ומפרש בדברי
רנינא דלא כפרש״י דקאי עמ״ש במשנה והמסית את ההדיוט ודלא כפיר״ת שם דרבינא ה״ק דמ״ש במשנה והמסית את ההדיוט
משמע כל מי שמסית אפי׳ נביא אלא דרישא גופה דקתני המסית זה הדיוט לזא״ז קתני ל״מ נביא שהסית אלא אפי׳ הדיוט שהסית אך
יש להבין מאי רבותא היא דאדרבה בהדיוט המסית כ״ע ס״ל דבסקיצה משא״כ בנביא דפציג ר״ש ואמר בחנק וצ״ל דלרבנן דס״ל דגם
נביא שהסית הוא בסקילה שפיר היא רבותא דל״מ נביא שהסית מיתתו בסקילה אצא אפי׳ הדיוט שהסית .עי״ל דבאמת למנין מסית אין
חילוק בין נביא להדיוט דכי משום דנביא הוא שהי׳ מתנבא בשם הקב״ה לעבוד ע״ז ומסית לאיש אחד שיעבוד ע״ז ישתנה דינו מאם לא
הי׳ מתנבא נשם הקב״ה אלא מסית לחודא זה אין סברא כלל ועכצ״ל דמתלוקת ר״ש ורבנן בנביא שהדיח היינו שהי׳ מתנבא בשם הקב״ה
לעבוד ע״ז ותל״מ .ואינו מסית ומדיח שיאמר בלשון נלך ונעבוד או אלך ואעבוד .ועתה אחרי דבכה״ג לא הוי מסית ומדיח אלא משוס נביא
שהדיח בזה פליגי ר״ש ורבנן דלר״ש נחנק ולרבנן בסקילה וכמו שביארו בסנהדרין צ׳ א׳ עיי״ש וא״כ שפיר חמר רביגו ל״מ נביא שהסית
אפי׳ הדיוט שהסית בלי נבואה אלא בהסתה בעלמא
היינו שהי׳ מתנבא נשם ס׳ לעבוד ע״ז והשית בזה לאחד לע״ז טדאי בסקילה
ג״כ דינו בסקילה ובזה הי׳ מהישב מה שהקשה בס׳ פנים יפות דברים ׳"ג ב׳ דצריך להבין הא דכתיב והנביא ההוא יומת דפשיטא הוא
דכל מסית לע״ז חייב מיתה וכש״כ לר״ש דס״ל דמיתה בחנק למה יגרע משאר מסית ע:״ל ועי״ש מה שתירץ אבל לפי מ״ל הוה א״ש זלק״מ
אולם לשון הכתוב דברים י״ג ג׳ ובא האות או המוסת וגו׳ לאמר נלכה אחרי אלהיס אתרים אשר לא ידעתם ונעבדם משמע דבאמת
בנבואתו נשם הקב״ה מדיח נ״כ בלשון הדיוט המדיח נלך ונעבוד ע״ז .וקושיית הפנים יפות יש לתרץ עס״י מש״כ הרמב״ן בפיה״ת שמות
כ״א ט״ו וז״ל והחמיר במיתת המקלל יותר ממיסת המכה מפני שחטא הקללה מצוי יושר כו׳ והעבירה כפי מציאותה תמיד צריכה ייסור
גדול עכ״ל ועיין למיל סי׳ קע״ד של שם רבעו לתרץ דלהכי איצסריך לרבות אשה כאיש לקללת אב ואס לפי שאין דרך אשה לקלל שהרי
בבית בעלה רגילה ועומדת ואין לה משא ומתן עם אדם כאיש הוצרך לרבות אשה עכ״ל .ומובן כוונת רנינו עפמש״כ הרמנ״ן דר״ל דלפי
^אין הדבר מצוי לא הוי מחמירינן בה בסקילה יותר ממיתת המכה עד דרנינן לה מתיבת איש יתירא .והנה הרמב״ן בפיה״ת דצריס י״ג
ט׳ כתב ואמר ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה [גבי מסית] כי הוא דבר מצוי יעשה תמיד לולי המשפט אבל הענין הנביא הנזכר אינו
בתדירות עכ״ל וא״כ יש לנו טעם נטן לחלק בין נביא למסית ואין זה ענין למ״ש בסנהדרין ס״ד ב׳ גני מכה אביו ואמו ואימא עד
דקטיל לי׳ מיקטל ס״ד קטל חד בסייף ואביו בחנק עיי״ש דשם דבר מצוי הוא בשוה להרוג אביו כמו איש אחר וראי' לזה מסנהדרין ע״ג
נ׳ כאן בבן על האב דשוה בן על האב כבא במחתרת על איש אחר עיי״ש בתום׳ ומש״ה שפיר הקשו שס ס״ד קטל חד בסייף ואביו
בחנק( .ב) יש "יראה" כצ״ל (ג) נדברים גרידה מיחייב כו׳ בס׳ משנת חכמים סי׳ כ״ב צפנת פענח אוח ב׳ כ׳ מדנסשי׳ דבס״ק דחולין
אמריק דכי יסיתך היינו באכילה ושתי ,והפוסקים לא הביאו ופשוט דצדינא אין נ״מ בזה דאף אם הסית בלא אכילה ושתיה כל שהוא
מסית חייב ט׳ ,ובחי׳ ומקורים להרמנ״ס מבעהמ״ח ס׳ מנחת חינוך נפ״ה מהל׳ ע״ז ה״א ד״ה המסית כ׳ וז״ל עיין חולין ד״ד דאין
הסתה אלא באכילה ושתי׳ וכעת לא ראיתי לרבינו שהביא זה וגם לשאר פוסקים ואפשר דאיט לעיכובא וצ״ע עכ״ל .ולא ראו דברי היראים
כאן שכ׳ באר הטיב דאינו לעיכובא יה״ר ממשנה גופה .ובס׳ יד הקטנה ח״ב הל׳ ע״ז פ״ד במנחת עני אות א׳ ביאר ד׳ הספרי דברים
ס׳ פ״ז שאמרו שם כי יסיתך וני׳ אין הסתה אלא טעות שנאמר אשר הסתה אותו איזבל אשתו אחרים אומרים אין הסתה אלא גירוי
שנאמר אם ה׳ הסיתך ב׳ ירח מנחה דבהא פליגי דת״ק סבר דהסתה דנאן הוא כדרך האדס דהייט באכילה ושתי׳ ומש״ה יליף לה מאשר
הסתה אותו איזבל אשתו אבל אחרים ס״ל דאפי׳ נדיטר גרידא מיחייב ומש״ה ילפי לה מהסתה דלמעלה דאין אכילה לפניו וה״ה הכא.
ונזה אני מפרש תוספתא דכריתות פ״א שי׳ ד׳ שאמרו שס והאומר לחנירו לך ועבוד ע״ז והמסית ט' אע״פ שיש בהם מנ״ד אין בהם
קרבן מפני שאין בהם מעשה ע״כ ובפי׳ מנהס שלמה שם נ׳ שהגרד״ל מחק מהתוספתא והאומר לחבירו לך ועבוד ט״ז דהיינו מסית עיי״ש.
ולי נראה דא״ש דנקסי בתוספתא והאומר לחנירו לן ועבוד ע״ז צאשמעינן דאע״ג שלא הי׳ כדרך המסיח באכילה ושתי׳ אלא בדיטרא
בעלמא

נרי כך מקרי ממשה לדעת הסוכרץ דנא בעי נו /ביד
נל־מ טש״ 5כערך דאס ים בידו יכול לומר קיס לי דקס
וינא למש״כ בשמעה לא מקרי צמר דין לליי נפלט כשמעה
הנשבע לדעת הל׳מ״ה :

א

המקבל בקצין .ממש /-לעיל ם*׳ כ׳יב כרב :ב ויס
מי שחומר .ואע׳ג דילדעת המחבר דב/קה

אמלינן אמירס לגבוה זיורדן לנכסיו גדע בתומר לכשיהא
כך דעת סרשב׳א בפרק ג׳ דנדריס דחוזר ואפי' בהקדש
מזרחו מהני אלא דאסוד לחזור מטעה נדד אבל עניע
קנין נכסים אין כאן שיהא הצ״ד יודדץ לנכסיה ועיין
סמ״ע ומו־ז :

סימן כר

מי שיש ל 1זכות ברץ עובד שרייס
(א) אמך לדון
"^ובדיי אץ לר ז?ית יזילי נכסי' עבור זה שיראים
שמא יתבענו אח״כ ידן עפרם אם כימין שיכתוב לו שאין
צו עליו שוס חביפה הנה מדברי הרין בקדושין פ׳
החומר גבי האומרת קרשחני והוא אומל לא קדשתין
דאמרינן דאין ססין לגרש אותה דאיל לא ניחא לי דאיתסר א המקלל א׳ מישראל .אט׳ חרש שוטה וקטן מובל על
בקרובותיה וכתבו הר״ן ז״ל דאי לחו ה״ע היו כופין אותו
לאו ואס קילל בשם נפסל לעדות ודטת הרג
אפ״ג שמא אומרת שקר לפיו ואינו מחויב לנדש מ״מ כ־מ דווקא כקטן שהגיע קצת ללסת שחס מביישץ אומ
כל ט האי היו כוסין «צ מידת הדוס וכ'נ מדברי התום׳ מתבייש אבל כשלא הניע לשיטור זה פטור ועיין בעינן
והנ״י והריטב״א ביבמות דף קי״א ע״ב לאחר ל׳ אע״ג שדבריו צ״ע גס הא דאמרינן בסנהדרין דאקשינו הכאה
דא׳׳נ לומר לא נבעלתי מ״מ היו כופין אי לאו משוס הני לקללה וכיון דהמפה חייב כמו ק המקלל גס* בספרי
פעמי שכתבו גבי יבמה ועיין נ׳ש בא״ט כי׳ קמ״ח שגמגם ילסינן מקרא דהמקלל מזמר מיתה חייב אלסא לאו סשז»
שם לדעת העוד חמאי אין כופין ובאמת בלא״ה י״ל לשיה דביישו וציערו א /אין הפרש ואפי׳ קטן בן יומו שכלו לו
ב ואס הי׳ דיין .צכאורס
ביון דהחזקה מסייע לדת' והיא פשעה בעצמה שאארה חדשיו חייב על קללתו :
לאו כל כמיני׳ לפרוח אותו בכד כיון דידוע לנו כבירור נראה דצריך שיהא דווקא סמיך דכתיב אלהים בפרשה
שהיא משקית ,ומהיט נמי נראה האין לדמותו להא דאמרי׳ ומצאתי בתומים שהרגיש לזה מיהו מדברי החינוך משמע
כב״ק דף ק״ב ט״ב בלוקה שדה בשם ר״ג דאין כופין את קצת מם בזה״ז חייב ואינו מוכרח וכתב בכנה״ג נשס
ריב למטר דאמד לא יקרייכו בעינא ולא זילותייכו דהתס מוהראנ״ח דה״ה המקלל ממונה על הקהל אע״ס שאינו
הלוקח גרס לעצמו דמה לו להכניס את הר׳ג בלא ידיעתו דיין ועיינתי במוהראנ״ח ובאמת שלא החליט מ
ולפרוח אותו ומה״ס נמי התה בלוקח שדה מחבירו על שם מדברי הרמב״ס ומימך מוכח להיפוך שהרמצ״ס ז? סוף
אחר אץ מפין את המוכר לכתוב לו שטר אמד דמה לו הל' סנהדרין כתב שאס הי׳ נשיא ודיין טובר משוס נ׳
להכניס את המוכר בעודה זה לכתוב שני שטרות והוא שמות ות״ל דנשיא ממונה הוא ומאי נשיא והוא דייו
פשט בזה בכתב על שם אחר וק מהא דב*ב דף ע״ז דקאמר א״ו דליחא וא׳ח רק על דיין  :ג בלא שם ובלא
גבי מוזר בשטר וחינו חוזר בשדה שכתבו התוס׳ שם כינוי .ודעת הראב״ד דא״ח מלקוח רק בקילל בשם
מה איכפת לי׳ ותירצו דעי י ק לא ילוו לו משמע המיוחד אבל -אס קילל בכינוי עבר מל ל״ת אבל אינו
דבלאיה היו מפין ונראה דדוקא החם דנתחילת המכר לוקה ונ״מ דאינו נפסל לעדות  :ראו שהיחס הקללה נאה
ודאי הי' רשאי למטר ע״מ שלא יתפרסם שמוכר שדותיו מכלל .ודעת רש״י ותום' לחייב מצקות דמללל לאו נשמע
לכן גס אס מכר ע״ד כן שיכתוב שער יכול למחות אח’כ ותלוי׳ בפלוגהא דסוף פ׳ שבועת העדות  n :כמקלל
ונס הלוקח יכול למזור ממקהו שלא ע״ד זה קנה וגס את המה בש״ס פ' הנחנקין אמרינן דהמקלל מי שנגמר
המוכר יכול לומד כיון דבתמלת כמכר כי' יכול לומר שמוכר
דינו
ט״ד שגא יתפרסם נכי שלא הקפיד יטג לחזור מזה והר׳ז
כבתחילה אבל מי כאין לו זכות כלל בדיננו ועיי זה זילי נכסי׳ נראה ודאי דמחויב לכתוב שאין לו זכות :
(ב) טתנין לו רכות  .בס׳ גה״מ כתב דאם נראה לב״ד שהדין עמו נותנים לו רשות לדון אכל אם א״י שסדין עמו
אלא שהבע" ־ הוא אלם ואינו רונה לבוא כלל הין נוחנין לו רשות אלא שינופו אותו לעמוד בד״י ולא לדון עמו בדין
עובדי טכביס ואינו נראה כן מדברי מוהריב״ל' ח״ג סי' מ״ח לפי שדעתו דחם נתברר גב״ד שהדין עם התובע ישכננדר
אלם צריכין להעיד ואם לא נתברר להם חין להם להעיד רק נותנים ישות לדון מיהו לפיל סי׳ י״ד כתבתי ־אם חייב
ש’ה כיון דלא נחתינן לנכסיו מצד הדין מין טתנין רשות אלא שנשתרבב המנהג ליתן רכות גס בזה ( :ג)קבלקגין.
עמש״כ סי׳ כ״ב סעיף ג׳:

סימן בז
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(סימן בז^
(מ) המקלל ח' מישראל  .כתב הדמז״ל בפכ״ו מהלכות סנהדרין יראה לי שהמקלל קטן הנכנס לוקה ומכמע דקסן
בן יומו פעור וכתב הרב בכ״מ לפי גירהא זו שלמד כן מהא דחמרינן בם׳ החובל דאית לי׳ בושת
רל דרי״יי^יי

ד״רזדר,“.

**As r\***^v

■««<•«>»*

Ar*A

יזיו-

הסור^דהמקנג קצן יכן ולפי״ז חין חילוק ואפי׳ קטן כן יומו או שוטה דאץ לו בישת חייב • כתב הרמז״ל בפכ״ו מה׳
סנהדרין דהמקנל אביו והוא נשיא ודיין חייב משום  '7לאוין וצ״ל שלא החרו למיתה משוס מקלל אביו דא״כ אינו
נוקה ומת ואע״ג דחייבי מיתה שוגנין פושרין ממון ממלקות אינו פוטר וכן מבואר בדברי הרמז״ל ה׳ שחיטה שלא
כדברי הרב מהרש״א בחי׳ למכות דף ע״ו דהבין דכשס דחייבי מיתות שוננין פטורין מחשלומין כך פטורין ממלקות
ולמש״כ דחייבי
וז א והא דגוקה על לאו דאביו אמ״ג דניחן לאזהרת מיתת ב״ד עיין בלח״מ ובחי׳ בארתי .

מיתות שונגין נהי דפטרו מתשלומץ מ'מ ממלקות לא סטרו ארווח לן טובא הא דאמרינן בפסחים דף ל׳ט האוכל חמן
של

ישועות ישראל [טרונק ,ישראל יהושע בן דוד] עמוד מס  58הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

חה״ט

ישועות

הלכות דיינים כי׳ מ

דינו למיתה פעור דדרשינן בעמך במקוים שבעמך וראיחי
להרב ברכי יוסף דה״ה המקלל מי שנגמר דינו בב״ד של
עכו״ם צמיתה א׳ר .מלקות ודברים תמוהים כתב דדווקא
מי שנגמר דינו מחמת עבירה לאין ממלליי עליו את
השבת לחיי שעה כדמשמע בפ׳ כנחנקין א ;.,מי שנגמר
דינו בעכו״ם פשיעא דמחללין עליו אש השבת ומלווין
להחיותו לחיי שעה ודינו כגופה בידי שמיס דפשישא
דחייבין על הכאתו וקללתו ופשוט  :ו אפי׳ מחל המחרף
כבר השיגו ע״ז דדווקא על קללה בשם אינו מועיל
מחילה אבל על חירוף מהני מחילה ומיין בע’מ :

ישראל

עי’מ

כט

של הקדש במועד מעל וי״א לא ממל ואמרינן מאן י׳א
אמר ר׳ יוחנן ר״ג ב; הקנה דתני׳ ר״נ ב; הקנה הי׳

עושה את יוה״כ כשנח דס״ל דחייבי בריחות פטרו מתשלומי!
ובשום׳ הקשו ע״ז דהא בתרומה קיי׳ל דהאוכל תרומת
חמן בפסה מחויב קרן וחומש למ״ד מותר בהנאה ולא
אמרינן קלב״מ דהא לדידהו 0״כ שוגגין פטרו מתשלומין
ותירצו דשאני.קרן וחומש דתרומה דהו׳ל משוס כפרה
וככר חמה ע״ז הר׳ש בפי' המשניות במם׳ תרומות דאין
סברא ־תשלומי תרומה יהא כפרה ותשלומי קרן וחומש
דהקדש יהא ממון ואמרינן קים לי' בדרכה מיניה
ועוד הקשו המפרשים מהא דכריהות פרק אמרו לו דלר״נג
האוכל חלב ונותר מן המזקדשין ניוה״כ והוציאו בשבח חייב גס משום שבת ואשם ומשוס מוקדשין והא כיון דחייב
משום שנת הו״ל חייבי מיתות פוגגין ואין קרן וחומש וכיון דליכא קרן וחומש לינל; אשם כמו שפירשו רש״י ותום׳.
אמנה יראה דנהי דחשלומי קרן וחומם משום כפרה והז׳ל כקרבן דל״ש קלב׳מ וכמו שהוכיחו התום' מ״מ סא
אין חיוב קרבן אלא במקום שיש עונש במזיד אבל במקום שחין עונש במויד ליכא חיוב קרבן בשוגג ומה״ט באחע״א
א״ח קרבן כמבואר בפרק ד׳ אחי■ אע״ג דמטאר פס דהו׳ל רשע גמור וראוי לקוברו נין רשעים גמורים ה'מ כיק
שאין עליו חיוב גמור במזיד ליכא דין קרבן א’כ לר'נ ב״ה דס״ל דח״כ דמי׳ למיתה וילפינן מקראי בם' א״ג פשוט
דכשם דחייבי מיתות מזידין פטרו ממלקות ה’נ חייבי כריתות מזידין פטרו ממלקות דבפירוש הקשו ח״כ לחייבי מיתות
ונראה דר״ג בן הקנה ס״ל דליכא מלקות בח״כ יכר״י דהא לדידי' איחקש לגמרי ח״כ לחייבי מיתות ולפי־ז ניחא דהזיד
בחמץ אע״ג דשגג בהקדם ל״ש תשלומי קרן וחומש אע״ג דהוא משוס כפרה ועל הקדש שגג דהא כיון דאי הדד על
הקדיש לא הי׳ עליו חיוב מלקוח לדידן דקיי״ל הזיד במעילה באזהרה וחייבי כריתות פטרו ממלקות דמי ממש להאי
דאין איסור חע״א אע״ג דאיסורא איכא מ'מ אינו מביא קרבן כיון דליכא מליו עונש במזיד וה״ג לר״נ בן הקנה כיון
דליכא עונש מלקוח במזיד דאמרינן קלב’מ ממילא בשוגג ליכא קרבן ול״ק מה שהקשו התוס׳ שם בפסחים מהא
דאמרינן בפרק המצניע דאס הזיד באוכלין ושגג בכלי מביא קרבן על הכלי אלמא דצא אמרינן קלב״מ ח״א דהתם
אלו הי׳ במזיד נס פל הכלי הי׳ מחויב על הכלי כמו על האוכלין וכיון דיש מליו עונש במזיד בשוגג צריך להביא
כפרה דבקרבן לא אמרינן קלב'מ והיינו נמי דאמרינן בירושלמי פרק א’נ בהזיד במלקות ושגג בכרת מביא קרק
ולוקה והיינו דבקרבן ל׳ש קלב״מ אבל בהזיד בכרת בחמץ ושגג במלקות בהקדש לר״נ בן הקנה אינו מביא קרבן
כיון דבמזיד לא הי׳ עליו עונש על הקדש ולפ״ז צ״ל הא דאוכל חנק של הקדש היינו במזיד בחמץ כמו שפרש״י ז״ל
ומיושב קושי׳ החום׳ מתרומה דאוכל חמץ של תרומה בשוגג משלם קרן וחומש ולא אמרינן דח״כ שונגין פטורין ח״א
דכא גם חייבי מיתות שוגגין נהי דפטרו .מתשלומין מ״ני ממלקות לא פטרו לדידן וכמש׳כ א״כ ניחא דבהזיד ודאי כיון
דפמרו ממלקות וליכא עליו שגם במזיד בשוגג ל״ש קרבן אבל בשגג בכרת דבמזיד הי׳ מחויב מלקות על תרומה
וטל הקדש ממילא בשוגג חייב קרן וחומש כמו קרבן וליק נמי מהא דכריתות דחייב באשם דכחס בשגג בשבח דלינא
מליו חיוב מיתה דכא לד״מ מחויב חטאת וכיון דכנג בשבת ואלו הי׳ מדד מל מטילה הי' חייב מלקות דחייבי
מיתות שוגנין לא פטרו ממלקות וכיון דמחויב מלקוח במזיד בשוגג חייב קרבן וכמו כן קרן וחומם כנלפמ״ד  ,ודע
דהרמב״ם ז״ל השמיט הא דהזיד במלקות ושגג בקרבן דמייב קרבן ומלקות ובס׳ פ״מ נדחק בזה ולא דק כלל דהא
אין קיי״ל כר׳י בר״פ כלל גדול ונראה צמאי דקיי״ל ח״כ שלקו נפטרו מידי כרת לא משכחת כלל האי דיגא לפ'פ
שנארתי לכל היכא דבמזיד ליכא עליו שנש בשוגג אינו מביא קרנן א״כ אחר שנלקה נס אלו הי׳ מזיד בכרת לא
הי׳ מלס שנש ממילא בשוגג בכרתי ליכא קרבן וזה נראה לי ברור ועיין בר״פ
הפקדון והתרו ט :

שבועת הפקדון גבי הזיז־ בשבועת
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אח אנ?וחכה יש לדקדק גמקיא* קדש אלו נווגא (א) ומזג ח״ת הלכה *"׳א) ובהשגת סראנ״ד שם ונכ״ע שסי דע*׳
אש אך ומח קושיס הראב״ע דלמה לא נחשב בין חני במרכבת המשנה מס שפי׳ בדברי סלאב״ד והנכון אחוי
דאין כחם הכרע (נ) כי עבדך ערב אש הנעל דלדבר׳ ועדי נשחק שכיוונה" לדעתו נזה נעזר״ס ומי ופיח
כל המפרשים הוא מיק על קושיה חוץ דלטה סוא בביאורו על הדענ״ם שם ,והנה יש לישג קושיה ספ״ס
נבנם לשכל יושל מאחיו ולא על ד5קעי׳ כלל ואין זה כיין שקיים התנאי מה לנו לדעה פלוני ,והנס לפ״ז
דדן פשע סמקלא( .ג) דעמחילח אעל וסיס כדאושו שפי׳ המסיע לדגלי סלאניד א״כ קשה קושי׳ זו שהקשה
ונו׳ ומש והולידו עבדן וגו׳ תושמע דלק משוס אניו ספ״חעלחכ״מנסעלסראנ״דוגסלישנקושי׳ סעס״מדעטל
נכנס נעוני סקולה ואח״כ אמר כי עבדן ערב אם הנעל לסרמנ״ס דאסילו געל דעת פלוני מחיל לעצמו ,וגסל״שג
תלשמע דמשום עצמו עושה ,ואח״ז אמר פן אראה ברע מה שקשה לי לדעת הרעבים מה חיזק לב יעקב בסערנום
ונו׳ דעשמע משוס אביו רישא וסיפא משוס אביו ומציעשא ממ*כ כמ״ש בפנים ,וימיישב הכל ע״פ מה שכשנשי דנם
משום עצמי* (ד) קישיח המזרחי ענ״ל לישי* שנידה א״ע הרמב״ס סובל דבעינן ריצוי דידי׳ של אומו פלוני לק
בשני עולמום דלעא לק בעוס״ב כמו שכריש בעדיש דהרענ״ס קע״ל דלא הוי כמו שצידה אחר דלא עהני
שהוא כולו יום ,והנח ב«סכש מכוש (דף י״א) א״ר השלש עצמו כלל ,וא״כ י״לדסלאב״ר סונר נסעידכי סלע
יסודה אמר לב נידוי על מנאי ציין ספרה וכו׳ ע״ש ומיושב קושיה הפריח ועכשיו מיושב קושיש המסיע סרל
וסנה נמסכת ב״ק (דף צ״ב ע״א) אימא שם ומקצה אחיו דהלמב״ס הוכיח זאם עדלא סמייו יעקב ש״ע דסמן
לקח חעשס אנשים וכו׳ אומן שנכפלו בשמוה׳ יסודה נמי עצמו שיחודה ימיר לעצמו yb ,ש״ע דעל דעה פלוני
אכפולי איכפל ימשני למילמא הוא דאכפל וכי׳ שהיו לא הוי כנידה אחר ודו״ק סיעב כי נכוןמאד הוא בס״ד,
עצמותיו של יהודה מחגלגלין בארון ופרשי׳ מפני נידוי וסנה לפי דבליו שם יש לאיה לסרמב״ס דטיפר לעצמו
השילו יעקב
אף שנשקיים הסנאי הא מוקעינן במסכה מכוש (דף אפילו שלחע״ד פלוני לאל״כ קשה למס לא
י״א) דקללש חכם אפילו על שנאי הוא בא ע״ש ,והוא דסא אינו משיל לעצמו איו דמסיר לעצמו וסמן יעקב
שעיח גדולה הא אמיינן שס מחמש נידוי על מנאי ולא ע״ז שיחיל לעצמו ,אן נ״ל ברול דסא דסרמנ״ס בסב
מחמס קללש חכם ,ילעכין שמואל ועלי אמר התם הא ואפילו על דעה פלוני חיינו בריצוי פלוני כמו גנרל,
קללת שכם וכן חשה באמש על רב עניל הא דנירוי על דאל״ב א״נ במה ח״זק יסודה אש לב אביו בנידויו הלא
שנאי דסדין סנ״ל נאמר בססס אף אס אינו חכם יק עע״נ אי לא ישיר לעצמו אף אם יקיים סחנא* יהיה
3כ״מ דהנידוי חל ,וא״כ הלא אף אינו חכם נידויו נידוי בנידוי א״כ מס מכריחו לקיים הסנאי איורמחיל לעצמו
אס ענרס כדש ,כמבואר בי״ד (סי׳ של״ד סעיף מ״ו ,א״כ אף בלא קיום התנאי יסיר לעצמו א״ו דבעינן ריצוי
ו5ש״כ שם ס״ק ציו ע״ש) וכן קי״ל ,דילעא באמה ביהודה שבילו וא״כ אס יקיים סמנאי יועיל סמלה דהרי ודאי
לנפשי׳ וז״ב,
הוא מחמש קללס חכם דסא לב ג״כ סובר סאדקללח מרוצה ואם לא יקייםלא יועיל סמרה
חכם כמו שאמר שם במסכת מכות לענין דורואחיחופל וש״ש א״כ דאיירי בריצוי מס קע״ל ,מובא קמ״ל דס״א
ועדיף מני׳אפילו בחנם,וכמו שפיש״י שם שלא חיה _כיון דשלס ברעש פלוני הוי באלו נידהו חבירו ושוב
׳־" ~ם־^א״ט מועיל הסרה דנפשי׳ אפילו אם מדוצה פלוני כמו
דגיה
מקלטי) אם אינו אומר
ור״ל דאף אס לא היה (*כן הוא חגילסא בש״ס שאינו מועיל השלש עצמו בנידה אומו אחר אף אס מרוצה
מקיים הסנאי לא היה מקלל הישנים דפוס פראנסורע,המנדה ,וכן מנואל נאמת דעת סמלדכי פרק כל האומנים
אותו רייקא ר״ל בפרעיוש אבל בש״ס החדשים הנילסא דבנידח עצמו לאחר אמלינן הוא אינו מוחל אבל אפרים
אוהו יושר משאר ישראל רק שלא חיה מקללו אלא אם מוחלים לו וא״כ עונא אשמועינן סרמב״ס לאפוקי עזה
כנ״ל בלול בדעח סדמנ״ס וברור להלכה דסענדס עצמו
אינו אומר ע״ש עכ״ח.
כיון דהוא הגדול וראוי
לחבירו ע״ד חבירו ודאי אינו מהיל לעצמו בלי ריצוי
______
.........ז
להשיג... ,
מקום לחול
מצאה
עליו וסבן כנ״ל בלול בכוונח לש״י יע״ש בחרינוב״א חבירו ,דאל״ב מס פעל צדיק זח יסודה נמס שאמר לאביו
בחידושיו אבל סנ״ל כמ״ש ,ולאישי במסל״ש אלגאזי אס לא אביאנו אלין ונו׳ מס עינוה הוא ודלא כהמס״ע
זצוק״ל שפי׳ דשמואל היה תלמידו ומחויב לקבל גזירתו שכ׳ דודא* אין לו דין נדר לענין זה ,וכל משאי כליו
נקרא על סנאי ואחימופל לא חיה חלמית של דוד ע״כ לא הרגישו בזה ,ולענ״ד נלאה ברור כמ״ש ,וא״כ ל״ק
ואפשר גם זאש לכוון בפרש" ,ורד״ק ,ויהיה אין שיחיה מנ״ל לסרמב״ם דין זה כמו שהקמה סמה״מ דמוכרח מסא
הא דרב עדיף מסא דעל מנאי וא״כ אין הוכיח הן דיסודס דאל״כ למה לא המירו יעקב ווו״ק ,אך נס זה
דכירוי על סנאי וכו׳ .וע״ק לסי מס שפרש״י נמסכש לא נחירא דניטא דיהודח עטה בדין ,והנה גמג״ט כי
מט׳ י״א מסס בחפלחי אמר כלומר ראובן שלת קייע׳ ויהודה דזח שלא המיר יעקב ליסודה היה שומה מאס ס׳ מן
גרם לו ,וזאח ל«הודח,וסעי׳ לי׳ על שמיהת׳ הלא זה בשביל השמים כד♦ שישקול יהודה למערפסי׳ על מעשה שמר
עניו אחר שנידה עצמו בעוה״ב ,וע׳ בלמב״ם (פ״ז מהל׳ ע״ש ,ולדבריו מיושב קושי׳ זו שתקשמי מס דאמר מאש
ליטרה
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ליהודה דהא הוא לק משום מעמה דתמר ודו״ק ,והנה לא שיין רק שיחול איזה קללה משעם פתיחת פה אבל
התוספת שם נמסכת מכוח ובכתובות פ׳ מציאת האשת כאן בנידוי אם הו* הרין דאינו חל כשנתקיים התנאי
(רף ס״ש ע״א) נעונדא דלב הונא ישלח לר׳ ענן" ענן א״כ הרי אינו חל וכי משום קללת חכם ישתנה הדין
ענן מקרקע* או ממשלשלי דדוקא היכא דאין בידו ויכול לסיום דסקללה יגרום שיתחייב בבידוי ממקום אחר
לקיימו חל הנידוי אף כשמקיימו עיש .ותנה ייל דלפי אבל זח הרי פקע׳ ומחית ינהגו בו דין נידוי למעלה
המבואר נמררש מנמרת יהודה היה יכול לקיימו דלנגד כמיש ז׳ מחרשיא שם במסכת מכות בח״א דחרחיקו אותו
שיעכבנו יוקף חיה בידו להשיבו בכה /וכמו שראימי מכל וכל ,ואף דלמנוה שיכין ומשנין לו ,הלימוד אצלם,
באיזה ספר קדמון שהיה כח בידם ללבוש עצמן נמלאכיות ,כאכילה ושהיה למעה עיש ,ולמס׳ כיון דאינו בר נידוי
וגס מארי׳ וגנבי׳ היה יכול להצילו בכחו אף דאמריי מן הדין ,ועוד דחא דקללת חכם יתכן בעוח׳יז דבריה
דאליי וגנבי׳ בידי שמים היינו לנגד סשס נ״א אבל זה כרותח לשפתיס אבלבעוה׳ב הכל באמת והכל בדיןא״ו
מסתמא יכול לחציל רק אם יהיה דבר נגזר מאת ה׳ גס מרחזינן רחל ש״מ דנידוי על תנאי צריך חפרה ,והא
בביתו יכול לבא ולמילהא דלא שכיח לא חייש וציניס דקשח למה לא התיר יהודה לנפשי׳ .ע״ז אמינא דחיס
ופחים הא אמרי׳ (בכתובות דף למ״ר) דהם בידי אדם סיבה מן השמים כדברי המניע ולא עשעמי׳ רק משעם
ויכולין לשמור מזה וחמי׳ על הריעב״א בחידושיו שם קללת חכם והוא נכון מאד בסיד׳ ואיש דברי רש״י במס׳
 .במסכת מכות שכ׳ דאמר פן יקראנו אסון וצינים ופחים ביק (דף צ״ג) שכ׳ משום קללת חכם דאי משוס בידוי על
בכלל וא״כ אין בידו לקיימו עכ״ד ,הלא אדרבה ציניס תנאי לחוד חיה קשה שיתיר יהודה לנפשי׳ כגיל בטן
ופחים הס בידי אדם ,והנח לפ״ז צ״ל ,דרג דאמר דיהודה בסיד .והנח במרדכי פרק האומנים הובא נשם חריר
נלכד משוס נידוי על תנאי והוא דוקא באין בידו לקיימו פרץ דנידוי בעוח״ב אין לו החרה ורצח המרדכי שם
ומוכרח ממעשים בכל יום כמ״ש שם הרינוביא בחידושיו לומר השעם דאין מתירין עד שיחול במו בנדר ,ודחה
למסכת מכוח ע״כ לסובר לב דיהודה לאו ננור הוי כ״כ זח חדא רחלא הנידוי מתחיל חיכף ומיד .לעולמי עולמים,
כמו שמצינו פלוגחא באלו שהוכפלו אס חיו הנמרים ועוד דאף בלאחר זמן חל תיכף כשיבא אותו זמן,
או החלשים כמו שמבואר שם בתוספות בב״ק (דף ל״ב) אלא השעם הוא דבנידוי לחבריוח *כולי ן הבריות להתיר
וגינוי בנימוקי החומש בסדר הזח ,וא״כ עיכ רב קובר משא״כ בנידת לעוחיב שהוא מנודה למקום אין הבריות
דאלו דהוכפלו שמותם חוו החלשים וגם יהודה בכלל רק יכולין להתיר ע״כ ,והבס העולם מקשין א״ב מהיכן
דר׳ יונתן דייק מהלשון וזאת ליהודה ,ומחסמיכותכמ״ש יליף רב דנידוי על תנאי צלין חפלה דילמא הא דעצמותיו
יש״י במסכת מכוח ,וא״כ לס״ז להנמ׳ ב״ק (דף צ״ב) דאמר חיו מנולנלין הוא משוס דנידוי דעוס״ב אין לו החרה
למילתאהוא ראתני א״כ סובל דיחודה היה תגבור הגדול אבל קושי׳ זוישעוח היא דהא מ״מ מוכח דצריך התרה אף
שבחם כמו דמקשה בפשיעות יהודה נמי אכפלי מכפל כשנחקיים התנאי ומל אף כפנחק״ס דאי לא חל כשנתקייס
ומשני למילתא וכו׳ ומביא הא דר׳ יונתן וקשה כיון דהוי התנאי א״כ מאי בכן דנידוי דעוח״ב אין לו החרס הלא
תגבור הגדול שבגבוריס א״כ היה בידו לקיימו א״כ אמאי א״צ חתרה דעל זח שנחק״ס לא בתנדה כלל ואין כאן
£חל הנידוי לכן כ׳ יש״י משוס קללת חכם כנ״ל ועדיין נידוי לא למקום ולא לבריות וזה פשוש וברור ,וחנה
אינו מתוק קושי׳ מנ״ל לרב האי דינא דנידוי על מנאי ראיתי במסרים א״ש שהקשה אמאי לא מחני סחרת
דלעא הוא משום קללת חכם ואף דזקני מחרש״א ז״ל בעשרה כמו ננידוהו נחלום דחוא גס כן חשש נידוי ב״ד
ניס שם במסכת מכוח אפילו לעצמו ונראה דכונמו של מעלה דמועיל התרה בעשרה משום דכל בי׳ עשית
היה לישב קושי׳ זו ,וכן עולת לשון חרמג״ס מס פ״ז שכינתא שריא ע״כ ולכן נ״ל דעיקל שעם חל״ר פרץ
הלכה י״א אבל לדעתי לא הועיל בזה דאס ברית כרוחה כמו שרצח חמרדכי לומר דאין מתירין עד שיחול דבאעת
לקללת חכם אף בחכם שמקלל עצמו כן הוא דיוחר השען קיייל גס בנידוי כן כמו שפסק בש״ע ביו״ד סי׳ רכ״ח
מיקד במקלל עצמו מלאחריס ,לכן נ״ל לישב דברי לש״י אף דתברא לגזיזי׳ נסי׳ שליד ופסק דבנידו* מתירין אף
ז״ל באופן אחר ויחורץ ג״כ קושי׳ זו דגאמח קשה מאד שלא חל ,הא תמחו שם חש״ז וש״כ ופסקו להלכה דאין
למס לא המיר יהודה לנפשי׳ ומ״ש דיחודח עעה ,זח מתילין עד שיחול .עיש ,אן מה שדחה המרדב* דהא
דני שאין לו שחר ,דלפניהם נגלה כל תעלומות חכמה ,חל מיד לעולם נאמת הדין עמו כשמנדח עצמו בעוח״ז
ומ״ש חמג״ע דשומס מאת ח׳ חיה משוס דתמר ,שרי ליה ובעות״ב משא״כ כשמצדח עצמו בעוה״ב לחוד ויהודה
מאריס דמגואל גש״סלסועס רף יו״ד ע״ב ומכות כ״ג ע״ב) נם כן נידה עצמו נעוס״ב לחוד לסי מה דאיתא במדרש
וגמדישים רבת קול סעידה שלא היה לו שום אשמה כל הימים חיינו עוה״ב שהוא כולו יום ,ועיש דאף בלאחר
בזה רק שצוח סקב״ה לגבריאל שלא יניחו ,וע׳ בתרגום זמן הא חל חיכף כשינא ז״א דלא מנעי׳ לדעת סלמביס
יונתן שכ׳ דגלת קלא בפיק חרוויכון זכוון בדין .אן בנדרים דאין מתירין אף בנדר לזמן עד שיחול דהיינו
נ״ל דבאמס א״א לומר דקיק רק מסוס
קללת חכם דוה עד שינא אוחו זמן ,ואף דסזמן ממילא קא אתי ולא
י
י
,אוצ 2החכמה! 1אה«ח !1234567
אמרינו

בראשית ,שמות טייטלבוים ,משה בן צבי הירש עמוד מס  212הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

השן ספופט הלכות דיינים סימן מ
יט שטהכיו ע״ן
«ח״נ לו •ותר איןשומעין לו לרוכו מפרש 5
!תשו׳הראיש ז׳ל כלל •*ת ם•' א' ומ׳ נ*כ שם כת□ שדייני ישר^ •פסקו
הואיל וישרז! זה
 k'x’Sוה מה שהיה הכיתי מרויח לפני דייני כותים
בא מכתו הרי הוא כמוהו ככל מה שהיה יכול לזכות לפני דייני כותים
שהוא דיכא דמלכיתא וכתכו הרב כעל המפה כסי ,זה כקיצור זכסוףםי'
שפיט באורך  :כ פמהנ*וכתכהרשכ*אז*לשק»1עלאת'שמתה

כו

הלכות ערות
ס1ר
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נ’ח
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מי שיודע עדות לתכרו וכו ,נ״כ עי ץ כסמ״ע
עדות שבאותה שעה לא מעלה ולא מוריד נסתפק הרשד׳ס ז*ל תלת
אמר העד שאינו רשאי
  -סי׳ט׳אי מקרו עדות עיין שה  :ג----------------- ------- ,
׳
אואותוכעלדין
« ל ואני כשאלת׳ מא׳מכעלה מקרא על השאלה שנשז 1הרב ז*ל וכתבת• להעיר מתמת שקכל עליו כסוד שלא לגלות הדבר
כאותה תשו׳ שאץ נראה כעיני לפסוק כהריב’ש ז’ל במקוםשהרשכין ן*ל שאמר לו כסוד שלא לגלות יתיר לו לגלות הדכרמהר׳י וייל ז׳ל כפי׳מ׳ב
גסרכינו ככיאזהפמיעכפי׳והצותא' :ר כתב הרמכיס זיל בפיא מהלכות
יולוק עליי בנדון ההוא עצמו והרשב׳א ז״ל סבר להבותיה
האגתכרלןפם להלכה דכרי סרשכיא והשמיט דכרי הריב*ש ולא הזכירם
וכןהרשריס כתלק איה סי׳קליא ומהר׳י אדדכי ז״ל כפי׳ קכ״כ וכעל
משפם צדק כתיב פי ,סית וראיתי להרב כעל המפה זיל העתק משיכת
הריכיש זיל כפי׳רמית יתשוכע הרשכ’א כפי' שפ*ט יהסמיע כסי׳שס׳ט
הפנים דברי הרשכיא לדברי הריכיש ז״ל ועיין ככרמיע מפאנו זיל פי'

עיט :נא ע*ד שסה ליה אכל דינין שדנין כערכאות אין אלו ממשפטי
המליכה וכו' נ’כ וכן כתב כרב המגיד זיל כשמו כפרק כ׳ז מה'מ אכל
כטור זה פי׳ פית
שהביא תרנו כמתכר ז״ל
כתשו'הרשכיא ז*ל
מתודשין ח׳כתב איפכא וצריך עיץ וכן מצאתי למהריא די מטון זיל
ועיין בספר מאירת עיכיס
כתשו' כתיכת •ד פימן קע*ז נתקשה כזה
שטה מ׳פ״ן כמהריי קולון שרש פיו וקפיא
פוף פי'שפיט ; כב
וקציה כענין דיגא דמלכומא יכו' נכתב כצד ו וכשרש קצ*כ זכתשוכות
כרב דמנו שלמה ק אדרת זכרונו לכרכה פי' תרליב יתרליז וכהחכיש
ובתרומת הדשן סימןש’ט
זכרונו לכינה סי'רכית ורע’ה ותנ*ה

וכספר תומת
זכתשי׳ צהר״רנחמיה הוכאה כהרים ז1שקאר פי' ׳*ט
•שרים פימן י*ו וכמהר*• כן לב ספר שלישי פי' כ*ט וק*י וכספר ככימן
וכפרק
>6כ פי' רציה ות*כ ותכ*ו וכספר ים שלמה ככ*ק פ*ו דין י*ב
וכהרשד*ס חלק
בגוזצ כתרא דין ׳*ח יכיא וכמשפטי שמו^ פי׳מיג
ס*מ סימן כ׳ה ורכיד ורעיה וכתשובה למורי הרב זיל חלק ת’מ פי' ל*ת
ומהר*׳ הלו׳ זיל פי׳נית ופיג זעיקכמיש כפ׳ד כסו' זה פי׳שפ״ט כהגה'
כיי מאות כיב מד א 1מ כ*ה •
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סימן

כ׳ז

זבז

ז ,סעיפים

 Mדף כיא ע*כ שסה ליא אפור לקלל לדיין זכו' ניכעיץ כפירוש רש*י
ז’ל כפרשת משפטים בפפוק ד^היס לא תקגל ושם כהרמכ״ן והראיס זיל
יבכ’מ פ׳ כ*ו מה׳ש ופיה מהלכות ממרים וכספר בכי שמון! וככ*ת :
 3ה*ה שאסור לקלל לממונה על הקהל הראכ׳ח זיל חיא סי׳קייא :
ג שטהליככלהמקללא׳מישרז^עוכרכלאו וכו׳ כיב כששינה אדם
מס תכירו ראוי לכנות כגון אס רוצה לומ׳יככה יאמר יכהו ואפי׳המקרא

שכתוב גס ■ kתצך יכנהו ויאמר יתצהז שלא יראה כמקלל את תכירו 6k
כשקורא כתורה כב׳ה או המלמ' לתלמידו אינו ראוי לכנות ריאיז הוכאו
דבריו בשלטי הגכוריס פ׳שכועת העדות והס דכרי הגמ' ;TL־ דף
כ*כ ע׳א שטה כ' ואם אחר ארור יהא הוי קללה וכו' ניב אפש׳לו ,דהיינו
דוקא שיהא לשון קללה אכל צריך שיקללנו כשם וכ*כ כפמ׳ע עיש ואפש׳
שאם ׳קללני כצרור א*צ שיקללנו כשם _וכן מצאתי להריסמיגץ כתשן'
שטהןייא ואם היה ע’ה עונשין אומו וכי׳ניכ ע״ן ככ׳ח
פי'ציו
־ זכמה שכתבתי כטור זה פימן א' בהגהת הטור אות ליה  :ז שטהי׳ג
אע'פ שמחל כתבם מכין אותו וכו' ניב מלקות מן התירה כמו שמתכאר
וכמו שכתב
מרכח הרמכ׳ם ירכינו ב*י ככ'מ כין מהלכות סנהדרין
הפמיע ונר׳מדכרי הרמכ’ס זרכינז כעל הטורים זיל דעל הקללה אינם
יכולים למחול אכל על החירוף ועל הזלזול מהני מקילה וכעל המפה זיל
שכתב אפי'מחל.כמתתרף עונשין אותי הוא תמוה כמו שכתב הפתיע
—— 25זכית כתב כדברי הרב כעל המפה זיל ן
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דף כיא עיר שסה ׳*ד ונר'  nrnacמראצסריך למילף וכי׳כיב עיין
R
ככני שמ1ז 1ובספר אהכת עילם דרוש כ*כ דף ק׳ל  :ב שטהסיב
והראכיד ויל כתב על דכר׳ הרמבים ז׳ל איא אינו וכו' ניב עיין מיש
ר׳המחכרזילשסככ׳מ׳עיין כס׳מישח^ :ג דףכ*כעיא שטה כיד

אף ע*פש6ינו לוקה וכו׳ניב כן משמע דלא
ומיש אכל איפורא מיהא
איתליגו רכק אר'מ ^א לפטרו ממלקות אכל איפורא מיהא ציכא כ* ס

□ליק

הלנות

דיינים •

raw

עדות מצות עשה להעיד ועיקמה שכתב שם ככ’מ רכינו כ’ ,ועייוכהריש
יונה ז״ל כביאורו להלכות עדות  :מ שטה כ*כ בין היא לכדו'ודע

:ץ היא

לכדו יודע

כעדותו יכו׳ניב ודיקא כממון יכאפרושי מאיסורא אכל אם ככר עשה
כאיסור לא יעיד גמרא כפרק ערכי פסחים כעוכדא דטוביה חטא חינו׳
מיננו פמיג לאוקרייג הגהות מיימוניות פ*ה מהלמ׳עדות מהרייק זיל
שרש ליג כרשד׳ס תלק י*ר סי׳רטיי משפט צדק ח’כ פי׳מיט דףקמ׳ז כפל
כמפה כסימן זה ג ן העיד הוא כרכר שככר כעשה האיסור מלקין
אותו סמיג לאוין רי׳ג מהר’• קילון זיל שרש ל׳ג הרשד״ס ח׳ייד סי׳רט׳ו
וכיש אס הוארכו הרשב׳א כתשו׳
משפט צדק חיבפי׳מ׳ט דף קמין
הכי
ת'כ הכ׳או רכינז כי׳ כסימן זה מחודשקיית
נ*כ ת־כ
ועיין במשרים נ־כ
תיס וע״ן
כי' 1

ועיין במיששס  :ז כ6יתהשטהכץאםישאתרפמיוכו'נ*כהאודא׳
פשיטא ואגב קליקה דכין הוא לכדו נקט לה וראיתי בפמ׳פכתב כשם
רשיל דקסיל דאפי׳אותו כעד אינו כאן וריצה להמתין פד שיכא ויעידז
יתד ויחייבו ממון כעדותם קמ*ל דלא אלא ת״כ להעיר מק־ וכ’כ □יש s

כך האחד מחייבו
ח שטהכיג שכשם ששני עדים מחייכים ממון
שבועה וכו' נ’כ והיינו דוקא כשאיני ת״כ שבועה מכלמי עדותו אינו
חייב להעירו הראנ׳חחיכפי׳ליג  :ט אם היה העד כמקום אחר
אס אינו שולח עדותו ככתב •רו עוכר כאס לא יגיד הראניק ז׳ל ח'כ פי'

ליג  :יוד ע'כ שטה כ׳אכל כעכי*ס שתוכפולישר^וכו׳ניב והיה
שדרך הכיתי לתכוע
בישר^התוכעלישר^  6kדארחא דמילתא נקט
בערכאות משפט צדק ח’כ פי׳ ס׳ח אמר המאסף יכן  cלדקדק מדברי
רסנו כעל הטורים ז״ל כי׳ד סי׳ שליד שכתב המעיד על ישר» 1כעשיכ
זלא כתב המעיר על ישרז 1לכיתי כעש*כ ויראה לי דנקט בעכי*ם התובע
לישר^ ולא נקט כישר>?1חוכ< מישישי מפני שכישר^ התובע לישר>1
אפיו*אע'פשהוא כדיןמשוםלפניה׳ולא לפני כיתיס וכן מצאתי בהר*®
איסרלאפסי׳נ’כ  :יא אס המעיד מוכרח ללכת להעיד מזית
הדיין אין עליו עון אשר חטא ואם יש תחבולה בוחן לכו׳יענישהו משפט
צדק ח*כ ם;פ*ק ונ*כ כשלטי הנמרים וכתב הריש הלוי זיל כחלק ח'מ
שטהד׳מפכי
י3
פי׳ מיד  ktcoo'oiהמעיד על <x־! k
שמפסיד לישה! שלא כדין וכז'נ*כ פשט הלשק משמע דדוקא כשהעדית

אבל כעל
כעצמו שקר אכל אם העדות אמת אין לו דמים ולא עונש
שלטי הנמרים הסכים שאפי׳שהעדו׳אמת חייב לשלט למ׳ד חייב לשלט
זלמ*ד שאינו חייב לשלם משחתינןליה ואפשר שממן הרב ו*ל שמה שכת'
רכינו בעל הטורים זיל מפני שמפסיד לישס! שלא כדין דה’ק אף על פי
שהערות אמת מ׳משצא כדין היי דמחמת הדין איני חייב! יג כאית'
שטה שהפכו׳ם מוציאין ממון על פי עד אחד יכו׳ניב נרפיק כגח' ולא
אמק  6kחד אכל תרי לא וחד כמי לא אמרן >1א כדינא דמגסתא אכל
כי דואר איגהו מד חד אמימת׳שדי ליה פ'כ וכרי״בל זה כפפקיו הר’6ש
ויל ויש לתמוה על רביני כעל הטומס והרמכיס כפיו מה׳תית שהשמיט

כל זה גם על הרייף זיל יש לתימה שהשמיט ה 6דאמריק כגמרא והיא
מזד אכל תר• לא והיה אפש׳לומר דהרי*ףז*ל השמיט זה מפני שזה קול'
אכל הפקעת הליאתו
אמאי דאמרינן לעיל כגמרא דכיתי גזלו אסור
אפי'תרי כמי לא חסני
מומרת וכיוןדהפקעתהליאתו מיתרת
שמפפירי אותו אס רוצה נכפור והתז׳הוקשה להט זה ותירצו דמ’מ לא
משמתינן כיין שאין משלם ע*י מה שחייב לו וכרייף ז*ל לא ניחא ליה
כהמ אלא כל שהיה יכול לכפור יהיה מרויח אעיפשאץ משלם עיי אלא
מה שח״כ לו משמתינן ליה ואף על פי שהפקעת הלואמי אינה מותרת
 tkכדליכא חלול ה׳וכגון דטפין ליורש נתתי לאביך ומת דלא ידע כותי
כהדיא ומשקר וכמו שכתב רשיי זיל מיס מון תש צד דאפי׳כתרי נמי
לא משים הפקעת הלואתו כדליכ' תלול ה׳השמיט הרייף זיל חלוקזה אי
נמי נהי דהיכא דאיכא חלול ה׳לא שרי הפקע׳הלואתו מ'מ אס הלוה לא
חשש לחלול ה' זכפר ואמר פרפתי אין לעדים להעיד כיון דמן הדין לא
היה ח״כ לשלם וכערותס הפכוד שישלם הליאת הכותי והפכרא נוטה
ככר נעשה החלול ה' ומה
לזה ז־משעה שישראל נער  16אמר ערעת׳
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הקדמה
ויברך שלמה אח ה־ מאטד ברוך אל עליון השוכן בשפחר חביק אשר 1חן לנו את הורתו והקים ישרים צדיקים ילכו בם ובנן ,דדר
וריר יעמיד לנו אנשי לבב לשמור את כרם ח' צבאות ונם עלי הס זוחל מקטני ארץ הופיע שאתידו ממצדיקי הרבים
להיות טתובוי הנר לבני עבר וכרמי אשר נטעתי על היורה דעה בתחתית ההר המר טעפרות זהב התבוגח מכינים לנרמי
תבשילו אשנלותיוז ענבי תן ותפארת בהד הטורית ואנכי משתאה מחריש לרעת תורים וטורים מה שיאמרו מבינים מה שידברו ודאיחי
ושטח לבי מגל ננוח נ׳ לא לבר בני נילי ששו ושטחו אף נם גרולים וטובים ממני עלצו ואמרו "שר כתי כר צאו וראו ט״ש שלושת
הרועים גאוני עלם מציקי אוץ—ונסעש׳ נראשק כך מעשי בשני נמו הדבורה אשר תעוף בשדות ובניטים משוש! לשושנחמתבצלת
לדודאים הנותנים ריח וחמוץ בפיה מתק עסיסיהם והבא החדרה להניח שטה מאשר לקטה יום יום וכאשר עדנים יחליפו ונמצא מה —
טתוק מדבש — וכאשר תעשינה הדבורים בנה עשיתי זה עשרים שגה מיום חתונתי בשבת תהכמוג׳ ישבתי שקט ושאג! בלי שום
ספק אחר נ׳ האשה אשר עמדי וינה׳ הרבנית הצנועה ם־ שרל תי־ מפרי כפיה נטעתי כרמי ביושבת בחנות פתוח להרוחה להמציא
טרף לביתי בק־ק העללישויא עיר מלאה חכמים וסופרים ככלוב מלא עוף מביני מדע מופלג׳ תורה חריפים ובקיאים וחייתי להם
לדק שמר .לנתי לימת הרבה בעומקה של הלנה ברורה הלנה למעשה רב בכל שולחן ארבע להוראות שעה ואספתי דברים יקדים
מפו ופגעים הנחות והשמטות וחידושי דינים חדשים גם ישנים עם פירושים נחמדים וקרבתי אח הרחוקים בזרועי עלות לנהל שורש
היבריס ועד כמה ישלה ,סעיפיהםעפיהשפיר וענבי שניא נמו דעי מוקצה ,שיעוח תורה ודרבנן ,חני שהיה והטמנת ,רימ קדיש ,חני
הטח חנמצאיח בפכח .ודומיהם ובים בחלק אורח חיים וכן בשאר חלקי הש׳ע והכל בלשון קל להבי! מיר ה' עלי השכל וגדול
כבוד ספח האח■■•! ם! הראשון מרעת׳ נ׳ המבינים בעם יטיבו דבח אלה ולטשחד׳ םפד< ימצאו עונג לנפשם ויהללו בשעייס המצוינים

בהלנה מעשי לסנליש ונסלים מלים למכביר אינם מועלים ואני את נפשי הצלתי מאשר שכתבתי בהקרמת׳ לספרי ברם שלמת
על החלק י׳ר שטנת׳ לש״ש ואטרח באהל׳ של תורה כל הימים ויהיה זניח לעב" בישראל לנכר אשר דרנו נסתרה רומה לעץ יבש ,
ותפלתי לאל רופא וחובש .מחין מנתי ׳חבש ,ואזנת לראות את הכהן אוחם לובש.
ר,ק■ שלמה האאס חחונת פה ק׳ק דרעזניץ יע״א
נס אלה משלי שלמד .אני נדרך ה' נהגי להוראות שעה טשחקת להיות רב ומורה פה קריה עליזה ק׳ק דרעזניץ אשר
■ושביה ננבח ארץ מעילם אנשי שם נניח עם אלה׳ יעקב תורנים מופלאים במעשיהם חכמי לב מיקרי דבר לפי ערך כולך יפה רעית •
ומום אין בך מתנים ל׳ כל סחסווי בכבוד נרול ומחזיקים בחורי חמד על שולחנם בית איש יומו ואתר דברי לא ישנו ביראת אל כל
היום נאשר עשו אבותיהם נטדע לרנה בגי עמי אשר על בלן הברכה אחת לך אביא דרעהיץ יפתי יברכך ה׳ שיהיו צאצאי מעיך
כסותך ורב שלום ער ביאת ימן:
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הסכמה

)

טאדט״ו הרב הגאון הגדול המפורסם רשבנ״הג מו״ה משה סופר אכ״ר דק״ק פרעסבורג.
האלוף לו שלמה שליפה משנתו ת ונחי ממן־ ובקי היה סיג הפאהינ המופלג ומפיצי מליז שלטה האאס ני׳ דית עצויין גסלנה
״״זני לינא ונא יקית העללישויא יעיא ויחל האיש ייטע ניס חמי חמיא לפיס לננן ותלמיייהון אתא ואייתא ממניפא
נילי׳ ספיו אשר חיני ספי כרם שלמה ענותי נין נתוי־ ומצאתיו מלא נינת ד' חנו ממתקים יגולו מחמדים סייר נל זניי ש״ע
יווה ייעה ממשי' לסיני' עם נל פסקי שוית נמלי אחיינים הנאים אחיי שיו וט״ז עם תוספת נופך משלו לפעמים .ראיתי גן תמהתי
איו זנה ללנן ילסוו נסיוויננון וקצר וני ונוו.עלאופניו אופן נפון אופן מראה פנים לנל צי• וראיתי הלנות מקוואות מסורי
נאשר קויתי מיסיס ינים סי יתן דנתי לנתיים נסייוי גנון הסימן ייא .ונן סידר נל ייני נין השמשות נהלנות מילה .ונן גיוצא נזה.
ואמיתי העוסק נתווה לשפה זונה ליניים הרנה .ועור קיוש גפן ימיי׳ ננימו ני הקרה ד׳ ליוו ויוש אחי מנתינת ידו של נעל השי׳ד
זציל שהיה אניי דקיק העללישויא מקום שיעול הען פס יהיה סירותיו פי׳ קויש הילולים וווש נמסד ונעים (על טיו עונות נפולות
שנסיר הגוה .ואמיתי אלו לא נא אלא נשניל זה ו״ינו ע'כ אומי לפעלא ענא יאושר נחו ומילר לאורייתא ,נתייתא עייפא ונם קמייתא —
ע'נ אחלי נא פני תיח ולומדי תורה נתקו ואמצו לקנות הספר הלז ונל אים ייאה לסייעו להוציא מנח אל פועל צוק .ומוזהרים
ועומדים שמלילה להשיג גנול להדפיס ספי הלז או ירשת השיך הלל משן נוששה שנים סיום נלות היפוס הניל והשומע יתניו למעלה
מנגלה נקויש.
הנד לגמו המורה ולגמו תיס פקיח

יערגן

סמוו לקסלע׳

 p'pפרעסכורג

יום

ן׳ נ' מנחם
משה ה״ק סופר

שגת תהצ״ם לפיק:

מפעיוע:

העדה מו״ה נחום טרעכיטש מ׳ אכ״ר רק״ק נ״ש והמרינה.

הסכמה מהרב הה״ג המפורסם נשיא
כרס היה לשלמה נעל כמין הנר,יאות סרג המאור הנוול יקי השנס נמנמו התהילות יוע תהלוכות ההוקקיס פשק• ראשונים ואחרונים
ישי נוכח עמו נקשית פויה שלמה האאס ני׳ דיין ספצויין דקיק העללישויא יע'א ויטעהו שויק שתילי חמי נפנים
ישנים ורעננים הגהות והשמטות ריניס ישנים נם מישים אשר אחיי עניי עליהם געין נקודות לנצור אן זמורת אחרים מיאש אפיו
ואסחעס על נוס גסינתי מלאתי רצון וגיל ומעי ישישו ליאות פלהנת התווה עודנה יוקרת על תזנח התשוקה עליה וננל עוז •דישון
אותה הנס ני ידעתי את האיש ואת שיחו ואת גודל עינו ומושנז נץ נסא שיי התורה ומימיה .ועתה אחינו גני ישורון!
ן
ה היום נראה אלינס צאצאי מטעי פרי קודש הילולים אשד מתוק מרגש עסיסיהם ניקנצם נעמיד גוונה ויניס ישרים ונכוחים מיניי
ראשונים ואחרונים ייצנוי אופס להיות אחי וננתג נספר אשי יקיא לי כרם שלמה ספי נמחו אן> נעים ויקר החזיק רצתה
נפש המחני להפיצו על פני נל אשים ונתן הניס לנוטרים אימות משפט .על כן היניתי לרנד אליכם מגורל תפארתו ולהלל מעלליו
גפני נל נוטה אווז נליפידיס למען ישא תן נעיני עם ונל איש המפן למלאות אוצרותיו גמשניות ססמיה כאלה לו יראו וינינו חנו
נמקחס וחפן י׳ נידם יצליח.
נאם המונו על פ׳ אומיו יום ד׳ ט׳צלטכ״י &נת תקצ״ט לפיק  p'pנ"ש יע־א:
היק

נחום טרעניטש מ־פ

קיק

נ״ש

והמדינה יע־א:

הסכמה מהרב הגאון הגדול המפורסם מרה מאלף ני׳ אג״ד דק״ק זוערנאף והגליל.
אימלע לאתון גנרא ונא ויקירא היה ננור ידידי הרג המאור המול המופלג נאוי מלא פלג צנא סלא ספרא המושלם נמעלות ומרות
טונות נננוות מוונד נו מויה שלטה האאס ני' ריין נר’,ק העללישויא שלפה שמו ושלימה משנתו סיורה רעיונה
וננד ידעתיו נשם טוג שיריו ונ לו למשקל ולמטוי' ולאסוקי שמעתתא אלינא והילנתא ני זה עיו עשרים שנה שהיית• דג ומורה נקיק
קעללין נמוינת פיהם היה הרג הניל נניתי ולמר נהתמדה ינא לילה ניום יאיר לו ומאז והלאה לא מש מתון אוהל של תורה וקנע
אהלו נקיק העללישרא נניהמר של המנוח הנניר המפורסים מוי ה היר״ן זיל ושוקו על דלתי ני המי יום יום ולא פשק פומי
מגייסא וזקני מיס כל זנק שמזקינין דעתן מתישנת עליהן וכעת סוא נקי נפלא נשיס ופוסקים קרמאי ונתיא׳ עד שחנן ר׳ אומו לחנד
מינור נחמד על נל שיע יווה דעה ולפי לעתי יהיה תועלת גריל למורי הוראות ני מקנן נל פסקי ויניס מקמאי ונהואי נלשון צח
ונקי וקולע אל השערה ועיינתי נהרגה מקומות ומצאתיו מלא נינת ל .ויען ני קים ל׳ ננווי' שגווגתו נהרפשת החינוי לשם שפים נעו
שענאר טעמו נהקומה שאץ כוונתו להתנור ני יראתו קורמת לחכמתו לכן גש דעת• מסנסת לקנוע לנייר נעט נוזל ועופות .וסלילה
להיות משיג גמלו נהזוד ולרפום ננתי רשות ננוו הממני וכל המסייעין לרנד מצוה שניו יהיה נזה וננא.
הניד הפרנו לגמד התורה ומפייה היום יום א' עו'נ מנהם שנע ו/קצ"ט לפיק :
נאם היק כגיוןין מאלף נעמיס שערי תורה סונה נקיק מעי־יאף והגליל יעיא:
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) תעתק מספרי כנות

חשיר

שיר על א״ח מחובר ע’פ י״א הטעות ועל פי א״ב בראשונה ושט* באחרונה,
הלכות הגהגת אדם בבקר
אדם קום התער לתעיר השחר
הנו! לקראת אלוהיך מבלי לאחר
ת! תודה על אשר החדר נשמתך
רה׳[ מהר אח ידיך למשעי בנדם
רביך לאל עלית קינה־שמים
מחד אליו לבדו בל מפעליך.

הלבות ציצית
בנל ארבע ננפוח נסותן תעשה גחלים
חברת מיום עבודת בפלילים
מצרים ענו את אבותינו בפוך
ויוציאנו אל משם ביד חזקת
ויהחב ארצם בוקת ומנולקת
מך נמנות נפלאות שוק על ירך.

הלכות תפילין

הלכות תפלח
והשיב לחנן ורגליך רגל ישרה
לא ינוח אל לב נדנה ורוח נשברה
בלבבך תהנה יתבטא בשפתיה
בקשתיך יחצו מן החרבים
אם עיניך יגידו למים מפנים
ליושב שחק בורא ארץ ושמים.

הלכות נשיאת כפים
ונד טוב ונדונו יושב הכרובים
בורא התרסה עד כנפי הוביבים
לשמוע בקול הנהנים ולשועתס
׳נרנו הקהל משכלו יחהס
יברכך ׳*• יצר,׳ט מעל שפתותיהם
ואל שח יעתד מהר לתפלתם.

נם פארך חנוש עלץ• מאוד ברח
ברוך העיטר ישראל בתפארה
ונתן להם חוקים טוניס משדים

לואת בני קשרם וענרם על ידן

בה מאוני ציק בת אבני צרק
תנון על צדיקים ותנער חדק
חטיבת ללכת ישר עד מצח.

הלכות ברכת השחר
דע מה ה׳ שואל טעמך בנל יום
») מאה ברטת תברך לאל נורא ואיום
על כל הטובות אשד בבל עת גמלוך
סקטן ועד גדול הנק לפניך
גמלוך טיב מכף דגל ועד קדקדך
ועל התורה והתנסה אשו יורוך.

הלכות קריאת שמע
הוחר לק* ,רות שמע בנל יום פעמים
באימה וברטט לאל יושב שנדם
בבוקר טרס תצא הצפירה לעופף
עד רבע היום ירפד נרנתך שלת
ובערב בחיות שלש טנבים צלה
ער חצות לילה — או השחד יתופף.

הלכות תפלת מנהת וערכית
לעת מנחת ערב תתפלל לאל

שח יישב שחק אלה׳ ישראל
צקק לחש בהסתר השמש אודו
החחל עלי חבל כילו יריעת ליל
יתיצבו נונב׳ נשפו באנשי תיל
ירת נגה שניב אשו מהרו.

הלמת שבח

הלכות קריאת ס״ת
כ> המד תקן לקיות תמיד פענדם
ושמע קהל הנמה ברהב׳ ידים
חורח חינל אל — בה ישט! לנצח

כעח יודח לטוטפת בין עיניך
בין תבין בשבל אלה הרבחם.

הלכית ברטת
כקוף וזנטף לברך השומר גבות
נמו מנל סאנל אשר יתנו לך אלוה
בם בשמעך קול רעם אש תבער יער
בתקופתת אור התמה וורת
עש כסיל ונימת ביותו פורח
בתת את קשתו בענן אות לאיש בער.

משבת קרש אס תשיב רגלץ■
לקדוש ח' מבני לעשות דרכיך
או תתענג ותדרוך על נמתי ארץ
ונחך ת' והשביע בצתצהות 1
נפשך כנן דוח בשובע שמתוח
ומחלליד ,מוח יומת ראשו לקרץ.

הלכות עירובץ

הלכות כית הכנסת

נאפו בחנית משת להוציא מבית

טירת תפלח יקימו אנשי הקהלה
לכבוד יושב שתק נורא עלילת
לכסף בל יתנו כתף סוררת
והנח צדקת אל ממרום נשקפת
אל נפש אשר אליו שואפת
יחוננו•,ו מחנהו לשם ולתפארת

ומה יערבו בתיהם ארוך וקצר.

הלכות נטילת ידים

הלכות תחומין

ידיך רחץ ותנין לך מתמש נדנים

מצית  6שלמה נקי נותב ונפמנים
וברך ברכת על ובדלת יחם
הוהד להגביר ,למעלת יחך
מים טהורים תבחר לעבודתיך
ואו אנול ושבוע ותותר עוד לח״ס.

ווזננדם נורו בחצר— ונדם דת —
ואם חיבת דלתות פתוחות אל והחצי
•קתו פת שלם לבית אך לא פרוס
יפח •חיה ממולח טחור נפולת לרום

סלול הטמלוז אמת אלפים
טורח מערב צפון מסק בדגלים
ואם תרצח לילך יותר לדבר מצוד.
אד קח לך מוין שתי סעודות לנוח
ומשם חובל הלוך כנח לכל חח

ודע גאמנח ני יש לרנד קצבת.

א) «0׳ מ״״ו .בא״ויו פיקן נו' j׳ j'e pמוס־ ז׳ס נח ני' נ)  MMפווקן  nJcנייוזין וויי׳• <י׳ ידותין p׳» «*«.
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כרם

הלכות קריאת ס׳'ת

סימן

הנו נחג״ח וים מקילין בעשיית השותפות בו׳ נשו״ת
מעיל לדקה פי׳ ק״ב מחמיר ועיין שו״ח לדב״ז
ס״א סי׳ קט״ו שמקיל ועיין מ״ש נטולי אבן במס׳ מגילה דף
 ftד״ח חיתי לי בו׳ ועיין נפרמ״ג:
ט״א ס״ק נ׳ כל סאינו אומר דבל נסם אמרו עונל בלאו
נדלים מ״ק .ליתא בנדלים ונמצא בעדים חנח׳ימה
פ׳ במדבר ובילקוט משלי כ״ב ועיין מ״ש בהפיי כיס שלמה
על הי״ד סי׳קפ׳ד וסימן למ״ו :נא״ד אורח נא ישבח כו׳
עירוכין דף ט״ז ע״א כצ׳ל:
אם שמע ליו גו' ע(ר31י14ףנ״א פסחים קי״ב:
בש״ע א׳ ויזהר מלהזכיר שם שמיס לבעלח כו׳עיין
^נאו״ת מ״מ הימן כ״ז וז״ל בעוח־׳ר רוב .המוני עם
אינם נזהרים ואומריס בלשון אשכנ״ז (גאטט"זאלל איהס
שטלאפען גאטט זאלל איהה שלאגען) עוברים על לאו של
חורה ובלא״ח בעוה״ר אינם נזהרים בכינוי ומושבים מה
שכתוב או מדובר בלשון גויס אינו לא תואר השם וטועים
חס וכותבים בכל הס״ר קליע והוא לשון ציפת כינוי ופי׳
עם ח׳ והוא מוטל באשפה וכבר קבעו חכז׳ל י״ט שלא יהיה
נזכר ש״ש בשטרות כי למחר פורע זה חובו וחשס מוטל
באשפה כו׳ וזח המרי הגורס אשל בעות״ר וידל ישראל
למאוד במקום טשס שמיס בבזיון ועל חנס וצריך התחכמות
ושקידה תוכחת חכמי חדור לנטל זח מהמוני עם עכ״ל
וכמדומה נעלם ממנו לפי שעה מ״ש הש״ך בי״ד הי׳ קע׳ט
ס״ק י״א וז״ל אבל בלשון מול אינו שם כלל והגע עצמך להא
מוחל למחות שס שנכתב בלשון מול כגון גאטט בלשון אשכנ״ז
או ט״ג כלשון פולין ורוסיא כו׳ ועיין רמנ״ס בח׳ סנהדרין
פכ״ו ח״ג שהשמות שקוראיו בחן חגויס לחקנ״ח הרי הן
ככל חכינוים כו' וע׳ מ״ש בחיבורי כרס שלמה על סי׳ר סוף
~r
 ®-סיה־__r
לבאר כונת עז כנמר קל כנשררץ כלבי וגבור כארי דחנח
גבול חיצ״הר הוא הארבע יסודות דלך משל כשגובר
יסוד האש ומתלהב באדם ומילין לצר שמיא ימלל וילת לדבר
עבירה וכמאמרם נורא ני עמרם .כשגובל יסוד הרוח
ויחשוב מחשבות רעות והרהורי עבירה מושכי העון בחבלי
וא .כשגובר יסוד העפר ירדף אחל החאויח לעדן אח
בשרו .וכשיגבור יסיר חמים יתגלה על בני אדם ויעיז פנים
כנגדם ויהיוג וישלול אין מליל כדכחיב מיס עזים וכתיב
תמים הזדונים ,וכנגד ארבע אלו יש תקון בחולתינו הקדושה
כי התורה נמשלה לאש כדכתיב אס דח למו חלא כה דבלי
כאם .לרוח לוח ת׳ דבר בי .למיס הוי כל צמא לכו אל המיס
עיין תענית דף ז׳ ע״א נמשלת לעפר ע״ד אין דברי חורה
מתקיימים אלא במי שסם עצמו כעפר .ואמרם במס' הוכח
צדיקיה נימה לחם כחל והסירותי את לב האבן ,וכפטיש
יפוצץ קלע אש הכל חחורח מחקנח הנמל גובר בו יסוד
המיס לפיכך הוא עז .הנשר יקוד חרות הארי יסוד חאש,
חצבי דע כי הוא נס וכבד בסל הרנה אלא שחקב״ח דחק
את בשרו נמוך עורו עד מאוד שמחמת כך הוא רץ והוצרך
לוזה לפי שזוא גדל בהרים ובמדברות ואס לעי כובד בשרו

שלמה

טז

חיח מחלו לא חיח מגיע למקומות חצריכיו לו להתפרנס
ולברוח מפני המיות ומאפל שנשאל נשלו דפוק גתוך עולו
אין מונע ממנו המלוצה לכן אמרו מכז״ל לבי אין עולו
מחזיק את נשלו חלי לך שחצני לכובד נשלו הוא בנגל יסוד
העפר וכנגד ד׳ יסודות אמר שירנילס לעשות ילון אבינו
שבשמים עיין בשו״ת הצק״ט ח״ב סי׳ ג׳:

הלכות נטילת ידים
סימן קנז ס״ע א' כשיגיע שעה רביעית יקבע סעודתו
כו׳ עד שעה ו׳ ולא יאחר יותר דהוי כזורק
אבן לחמת כו׳ פי׳ חמ״א תחילת שש .והקמ״ע וחש״ו בח״מ
קי׳ ח׳ פקחו דאף בקוף שש לא הוי כזורק אבן לחמת ובס׳
אניח רנה הביא ראיה לדבריהם ע״ש:
קנח ס״ע א׳ ויברך גל נע״יט׳כ׳חליטב״א בחולין
דף ק״ו אם בירך על נט״י ונמלך שלא לאכול
לא הוי ברכה לבטלה ע״ש :ס׳ע י׳ אס אוכל דבר שטיבולו
כו׳ משקין כו׳ האוכל פת למ׳.ק השתית א״צ נט״י שו״ת
הרמ״א וראיה מסי׳ רי״ב דאי .מירר המוציא שעיקר פוטר
כו׳ וכן האוכל פח שנא יזיק לו י  1שרף אף שטובל פח ביי״ש
לא הוי טיבולו במשקה כי יין שרף מי פייוח הוי אגל הטובל
פתו במשקה שקורץ מע״ד ו-אי צריך נט״י עיין פרמ״ג:
מ״א ס״ק א׳ יגיול ידיו כו׳ אפילו אינו יודע לחס שוס
טומאה שהידים עסקניות הס ונוגעים בכל דגר ושמא
ע״ג דלא גזלו על חידיס
נגעו בטומאה ולאו אדעתיח ו
אלא טומאה שניה ואין שני עו ה :לישי בחולין אפ״ח משום
קרך תרומה הצריכו חכמים נ ילה אפילו לחולין ואקמנוחו
אקרא דננטילת ידים לבד מטהרו דכתיב גני זב וידיו לא
שטף במים ותאי קרא אסמל  6/בעלמא הוא אבל עיקר
הטעם הוא משוס סלך סומ ה שלא יבא לאכול חלומה
ובתרומה שני עושת ג׳ גזרו גס בחולין אע״ג מדאורייתא
ג״כ ממ״נ אם נטמא גופו לא מיני נטילת אלא טבילת כל
גופו ואס נגע בדבר שאינו <' ג הטומאה אינו נטמא כלל
עשו רבנן שחס שניות משוס עסקניות חס ואע״ג שעכשיו
אין לנו תרומה לא בטלו הגדר דנמחלח יבנה בחמ״ק ויהיה
לנו תרומה ולפי שאין רוב ה לומה אלא מיני פת דכתיב
ראשית דגנך כו׳ לכך לא גזרו טינה אלא עלהפתוהוא כל
זמן שמברכין המוציא עיין ב " וגזה יבואר דבלי חמ״א
וחממח״ש קיצר :מ״א  p'pז׳ הס שמן דבש וחלבכצ״ל:
קנט ש״ע א׳ אין נוי ן לידים אלא בכלי כו׳ הפיג
מלא מיס ן .::ההפוג ונטל ידיו ממנו לא
ר כדתנן פרק ו׳ דמסכת
עלתה לו טבילת דחקפוג א
פר< :
לשאוב נידו אתת המיס
מבארות שקורץ פלומפע
ה יניח סמוך לארץ וממ׳נ
מהפלומפא ויד!
מפא נשאבין ע״י כלי שלם
עלתה לו נטילה אס חמים
הוי נטילה ואס לאו עלתה ל .עגילה משוס ניצוק חיבול
 הידים גגות מן תאלץוהוי כמו מעין לעצמו אבל א
דאז

סימן

סימן
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כר&

הלכות דיינים

שוטה בדבר מפנה ובמקום דהכריע הרמ״א
כחל דיעה מי דמורה למולו הו״ל בארצות הללו
לגהיגי כוותי׳ טוטה בדבר משנה והה״ד אם
הרמ״א לא הכריט והסמ״ע והש״ך הכריטו
כחד מינייהו ובמקום שהסמ״ע והש״ך מחולקים
נראה דהפוסק נגד הש״ך הו״ל ג״כ כטוטה
בדבר משנה הואיל והוא בתראה אף כי שמטתי
שקשה מאד להוציא ממון נגד הסמ״ע והיה לנו
לומר,י1אין כאן כ״כ טטות הפוסק כסמ״ע
מ״מנ״ל כמ״ש אם לא שהדיין יודט ומכיר
שהש״ך העביר הדרך טל הסמ״ע .וטיין או״ת
[אורים] אות כ״ב.
יג) דיני תפיסה וקים לי המה רבים מאתי
ומנינים עמוקים וכבר חברו בזה גאוני
ישראל חיבורים ה״ה בעבר ירדן התבונה בעל
כנה״ג והש״ך בספרו תקפו כהן בו הראה
מעשה תקפו וגבורתו ואחרי׳ החזיק בעל אורים
וחומים בקונטרסו קיצור תקפו כהן בו יעלה
מרום הרים בחריפות ירד במצולת הבקיאות
כאיש גבורתו ואני ההדיוט ציינתי פה רק אלה
הדברים אשר חובה לדטת לי ולדכותי.

סמ״ע ס״ק י״ט .כתב המרדכי פ׳ נערה
שנתפתתה [אות ק״ע] שפוסקים בכל
מקום כרב אלפס אם לא במקום שתוספ׳
חולקים כו .,פי׳ שראו דברי רי״ף וחולקים ע״כ
חוששין להחמיר מיהת כ״ג מהרי״ק ריש שורש
נ״ב ע״ש .העתקתי מגליון הגאון בעל חתם

סופר.
ש״ד ס״ק כ״ב .מיירי אפילו בגמיר ולא סביר
כצ״ל.
ש״ך ס״ק כ״ד .אם נשא ונתן ביד אינו חוזר
הדין כצ״ל.

ש״ך ס״ק מ״ה .ולא כפוהו על התשלומין א״כ
טובא כף .כ׳ בם׳ דגול מרבבה נעלנ״ד
ר״ת אבל כפוהו ור״ל על התשלומין טכ״ל .י־
סמ״ע ס״ק ל׳ .נכסים מרובים כו׳ .פי׳ וגילה
דעתו שעשה הפשרה בשביל כך כמ״ש

הגה בשם העיטור .העתקתי מגליון הגאון בעל
חתם סופר.
סימן כו ש״ע ב׳ .אם לא רצה לבא כף.
בשנת תקפ״ו כתבתי מטעם בד״ץ דר",ק
העללישויא לידידינו הרב המופלג
החריף ובקי מה״ו ליב מנדלר ג״י בזה הלשון,
נדרשנו לאשר שאלוני משפטי צדק איש אחד
מקהילה פלוני שחייב למעלתו י״ב מאוח זהובים
עביר סחורה אשר לקח ממעלתו וחבלתו חוב לא
ישוב לי זה שנחים ימים ואשר לא טוב עשה
בעמיו מבלי לילך עם רו״מ נב״ד של ישראל
לדין או לפשר והנה שאלת מעלתו לדעת לאיש
אשר אלה לו האם מיתר לו לילך ולדון
בערכאות ? פקודתו תשמור רוחינו להשיב בכתב
יושר דברי אמת אשר מעלתו רוצה זאת בכתב
חתום מאתנו ונאמר דזה פשוט דמותר והוא
ממה דאיתא במס' ב״ק צ״ב ע״ב א״ל רבא
לרבה בר מרי מנא הא מילחא דאמרי אינשי
קרית חברך ולא עגך רמי גודא רבה שדי בי׳
א״ל יען טהרתיך כו׳ וז״ל הרא״ש [שם אות
י״ז] פסק ר׳ פלטאי ראובן שים לו תביעה על
שמעין ומסרב לבוא עמו לדין שרשאי להביאו
לערכאות של נכרים כדי להוציא שלו מתחת ידו.
וכן איתא בח״מ ס׳ כ״ו ס״ב ושם הוסיף
שיטול רשות מב״ד .וכן פסק הרמב״ם סוף
ה׳ סנהדרין .ואנן פסקינן בח״מ סי' י״ד ס״א
דההובע צריך לילך אחר הנתבע וא״כ אם איש
ריבו לא ירצה לציית דין תורה אזי יקח הרמנא
מב״ד דשם אשר לפי דעתנו ישיג זאת בנקל.
וגפלאתי על הרב הגאון הנודע שאמר אל כח״ר
שיטול רשות מאתנו ובודאי בחפזו אמר כן.
והנראה לנו כתבנו ובאנו על החתום פה ק״ק
העללישויא יום ג׳ י״ג ניסן חקפ״ו.

הק׳ ישעי׳ נש.
הק׳ זעליג אכס.
הק׳ שלמה האאם.

סימן כז ש״ע א׳ .המקלל אחד מישראל כו׳.
בשו״ת הרשב״ש סי׳ פ׳ כתב נשאל
המקלל חברו אם האחר מותר לקללו או לא אי
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הוי ככתר גנבא גניב? וכעלה שמותר לקללו
שהרי אמרו בפ׳ הזהב גבי דברים ומעות דיש
לו עליו דין מי שפרע דמילט לייטינן לי׳ משום
דלא עושה מעשה עמך הוא אלמא כל מי שאינו
עושה מעשה עמך מותר לקללו כף .ומה
שאומרים ולמקללי נפשי הדום הוא שתדום שלא
לקללם בפניהם שאם יוסיף לקללם כ״ש שיוסיפו
לקללו ויבואו לידי .מריבה ומצה אבל שלא בפניו
יכול הוא לקלל מקלני׳ והרי הקב״ה אורר אוררי
עמו ומברך מברכי׳ עכת״ד.
בא״ך .ואס הי׳ דיין לוקה עוד אחרת משום
אלהים לא תקלל כר .והה״ד לממונה
על הקהל אסור לקלל .עיין כנה״ג.

ודע דמצינו דאף דנקט לוקין ענ״ז אין לוקין
מלקות ורק מדת חסידות .עיין מכות
י״ז ב׳ לר״ש לוקה ה׳ .עיין רש״י ב״ק פ״א ע״א
חוס׳ בד״ה אין מחייבין .חגיגה ז׳ ב׳ .תום׳
בד״ה עולות .שבת מ׳ ע״ב .יבמות נ״ב ע״א.
“*‘גזיר נ״ח ע״ב .חולין קמ״א ע״ב .עיין בם׳ בן
יוחאי דף קמ״ז ע״ד .ועיין בס׳ בנין שלמה
סנהדרין ס״ו ע״א.
סמ״ע ס״ק א׳ .ופרט לך בחרש אע״פ שאינו
שומע ואינו מצטער וכ״ש השומע
ומצטער כו׳ .קשה הא אין מזהירין מן הדין?
והמעיין ברמב״ם פ׳ כ״ו מה׳ סנהדרין ח״א
שכתב וז״ל ולמה נאמר חרש שאפילו זה שהוא
אינו שומע ואינו מצטער בקללה זו לוקה כף.
משמע שאינו אלא גילוי מילחא בעלמא דלאו
זה איירי בכל אדם ועיין כי״ב פסחים מ״א
ע״א בד״ה איכא בינייהו כף .והטעם דאין
מזהירין מן הדין הביא בס׳ חורת חסד כלל
ל״ב ג׳ טעמים( :א) הרב המגיד בפ״ב מה׳
מאכלות אסורות [ה״א] כ׳ דאין ביד הק״ו
לפעול שני דברים איסור ועונש ולכן פוסק
הרב המגיד דדבר הנאסר בלאו הבא מכלל
עשה מהני הק׳ץ למלקות( .ב) הביא המהרש״א
במם׳ סנהדרין דף ס״ד ע״ב בשם הסמ״ג
דאפשר לומר דזה שעשה עבירה החמורה לא
נפטר בעוגש שנאמר אצל הקל( .ג) כתב הרב

שלמה

יג

בעל קרבן אהרן בס׳ מדוח אהרן דאולי אמרי
היגיעה ימצא איזה פירכא על הק״ו .ועיין בס׳
גינת יורדים כלל א' פלפול בג׳ טעמים כללו.
סמ״ע ס״ק ג׳ .דלא גרע מכינוי כו׳ .וכתב
בת ימים [וריס אות ב׳] וז״ל ובעוה״ר רוב
המוני עם אינם נזהרין ואומרים בל״א גאעט
זאלל איהם שטראפען גאעט זאלל איהם שלאגן
ועוברים על לאו של תורה ובלא״ה בעוה״ר
אינם נזהרין ככינוי וחושבין מ״ש או מדובר
בנע״ז אינו אלא תיאור השם וטועים הם
וכותבים בכג החילוף כתב אדי״ע והוא בלשון
צרפת כיניי ופי׳ עם ד׳ והוא מוטל באשפה
וכבר קבעו חכז״ל י״ט שלא יהי׳ נזכר שם
שמים בשערות כי למחר פורע זה חובו והשם
מוטל באשפה כי׳ וזה המדה הגורם אשר
בעיה״ר יידג ישראל למאיד במקום ששם שמים
מצויה ובפרט בבזיון על חנם וצריך התחכמות
ושקידה תוכחת חכמי הדיר לבעל זה מהמוני
עם עכ״ל .וכמדומה שנעלמו ממנו דברי הש״ך
בי״ד סי׳ קע״ע ס״ק י״א שכתב דבלשון חול
אינו שם כנל .וכבר הערתי בזה בחיבורי כרם
שלמה על היו״ד ע״ש.
שאלה .האם מיתר לקלל אפיקורס אשר אינו
מאמין בתורה שבע״פ?
תשובה .איתא במס׳ ברכות דף י׳ ע״א הנהו
בריוני דהוי בשבבותי׳ דר׳ מאיר
כו׳ הוי קא בעי ר״מ רחמי עלייהו כי היכא
דלימוחו אמרה לי׳ ברירי׳ דביתהו מאי דעתך
משום דכחיב יחמו חטאים מי כתיב חוטאים
כו׳ בעי רחמי עלייהו והדרי בחשובה ע״כ.
וקשה האיך תקנו להתפלל ולמלשינים אל תהי
תקוה וכל עושה רשעה וכי׳ .ונ״ל דהנהו בריוני
לא הוי אפיקורסים ויכול להתפלל עליהם אבל
על המינין וצדוקין נאמר כל באיה לא ישובון.
ובסדר התפלה לרמנ״ס כחוב כנוסח וז״ל
ולמלשינים אל תהי תקוה וכל האפיקורסין כולם
כרגע יאבדו ע״ש ולפ״ז מותר לקללם .וז״ל
הרמב״ם בפ׳ א׳ הלכה ז׳ מה׳ עבודת יום
הכפירים וז״ל נימי בית שני צץ האפיקורסות
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בישראל ויצאו הצדוקין מהרה יאכלו שאינן
מאמינין בחורה שבטל פה והיו אומרין שקטרת
של יוה״כ מניחין אוחה על האש בהיכל חון

לפרוכת כו׳ עכ״ל מזה נראה דהרמב״ם קלל
אותם קללה נמרצת הרי לך בהדיא שמוחר
לעשות כן .ושלמה אמר שם רשעים ירקב.

הלכות עדות
סימן כח .כיצד מאיימין העלים ואין מקבלין
עדות שלא בפני בעל לין כו׳ כצ״ל
וחיבת בית נמחק.
הגה א׳ .אבל אם כבר נעשה האיסור כר.
עיין אהע״ז סי׳ כ״ב הגה ב׳.
סמ״ע ס״ק א׳ .אוחו בע״ד שאמר לו בסוד
כר .עיין בשו״ת גור ארי׳ יהודא סי׳
קי״ג.
ש״ך ס״ק א׳ .ועיין לקמן סי׳ רס״ז בסמ״ע
ס״ק ד׳ כצ״ל.
ש״ך ס״ק ב׳ .עיין ב״ח סי׳ י״ב סעיף ז׳
כצ״ל.
ש״ע ב׳ .אדם רשאי להחרים בבית הכנסת
על מי שיודע לו עדות כר .כתב
בתומים [אות ה׳] שהוא בעצמו עומד ומדבר
בעלו שהוא מחרים על נל מי שיודע לו עדות
שיבוא ויעיד אבל הב״ד לא יחנו חרם על זה
ע״ש .ונעלמו ממנו דברי הג״א פ׳ שבועת
העדות דף ל״ב דמפורש להדי׳ דלא כדברי׳
והובא בקיצור בנ״י לקמן סי׳ כ״ע ע״ש .ואין
לדחוק דבהג״א שם מיירי עבור יתומים
דביתומים מודה דהא כתב בהג״א וכגון שאותו
שמבקש כו׳ וכגון דאמר כו׳ ואי ליחמי אנן
טענינן וגס מסתימת לשונו אינו מורה לזה.
עיין בס׳ שמן רקח ח״ש [ביאורי ח״מ].
סמ״ע כ״א .אבל אינו חייב לשלם צ״ע דבי״ד
סי׳ של״ד כר .והנה הסמ״ע נדחק
בתירוצו ,ובס׳ שטרי דעה בי״ד שם מיישב
בפשיעות דמ״ש שם והוציא ממנו ממון שלא
כיין הכונה שזה הכותי הוציא ממנו ממון חגם
שלא הי׳ מגיע לו ממנו כלום ובזה הוא דחייב

לשלם שגרם לו הפסד חנם משא״כ פה בחשן
משפט מיירי דלפי עדות העד הי׳ מגיע לו
באמת להכות ,ממון ובזה הוא דפטור לשלם
וכמ״ש הרמ״א בטעמו דיכול לומר אמת העדתי
ומבואר דהבעל דין טוען שהעיד שקר להכותי
אבל אם הי׳ אמת כמו שהעיד הי' חייב לשלם
גם ע״פ דינינו ובזה הוא דפטור אבל שם בי״ד
דמיירי דגם אם האמת הוא כדברי העד הי׳
פטור בדינינו ובזה הוא דחייב לשלם.
הגה ד׳ .וכן במקום שאין מוציאין ממון ע״ס
עד אחר יכול להעיד כצ״ל .עיין
סמ״ע.
ש״ע ה׳ .ואם העד ח״ח מושיבין אותו כר.
הקשה בס׳ ברכי יוסף [אות י״ג]
הא פשיטא דת״ח חולץ ומיבם ואלו במלך קיי״ל
דאינו חולץ עיין רמב״ם בה׳ מלכים פ״ב ה״ג
דהוי בזיון ולגבי עדות מלך חייב להעיד מעומד
כדאיתא בסנהדרין דף י״ט ע״א דאוקמי שמעון
בן שטח לינאי המלך וא״כ כיון דת״ח חולץ
אפילו הוא בזיון הו״ל להעיד מעומד מק״ו
<מלך דאינו חולץ ומעיד מעומד? [עכ״ל].
ויש ליישב ע״פ מ״ש התום׳ שם בד״ה ינאי
כו׳ ע״ש.
ש״ך ס״ק י״ד .בד״ה עוד כתב מהר״י ליאון
כר( .שורה ג׳) .אלמא דמדאורייתא אין
צריך לקיים השטר כלל כצ״ל .ובדפוס נתחלף
תמורת מדאורייתא כתבו מדרבנן וט״ס הוא.

סמ״ע ס״ק מ״ד .רמי אגפשיה לזכור כר.
ע״ל סי׳ קנ״ה ש״ך ס״ק ט׳.
ש״ע ט״ו .אין מקבלין עדות שלא בפגי בעל
דין כר .ולתבל עדות על נכסי
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הוי כבתר גנבא גניב? והעלה שמותר לקללו
שהרי אמרו בפ׳ הזהב גבי דבריה ומעות דיש
לו עליו דין מי שפרע דמילט לייטינן לי׳ משוה
דלא עושה מעשה עמך הוא אלמא כל מי שאינו
עושה מעשה עמך מותר לקללו כו׳ .ומה
שאומריה ולמקללי נפשי הדום הוא שתדוה שלא
ולקללם בפניהס שאס יוסיף לקללה כ״ש שיוסיפו
'לקללו ויבואו לידי-מריבה ומצה אבל פלא בפניו
יכול הוא לקלל מקללי׳ והרי הקב״ה אורר אוררי

עמו ומברך מברכי׳ עכת״ד.
,בא״ך .ואם הי׳ דיין לוקה עוד אחרת משוס
אלהיס לא תקלל כו׳ .והה״ד לממונה
על הקהל אסור לקלל .עיין כנה״ג.
ודע דמצינו דאף דנקע לוקין עכ״ז אין לוקין
מלקות ורק מדת חסידות .עיין מכות
י״ז ב׳ לר״ש לוקה ה׳ .עיין רש״י ב״ק פ״א ע״א
תוס׳ בד״ה אין מחייבין .חגיגה ז׳ ב׳ .תום׳
כד״ה עולות .שבת מ׳ ע״ב .יבמות נ״ב ע״א.
נזיר נ״ח ע״ב .חולין קמ״א ע״ב .עיין בס׳ בן
יוחאי דף קמ״ז ע״ד ,ועיין בס׳ בנין שלמה
סנהדרין ס״ו ע״א.

סמ״ע ס״ק א׳ .ופרט לך בחרש אע״פ שאינו
שומע ואינו מצטער וכ״ש השומע
ומצטער כר .קפה הא אין מזהירין מן הדין ?
והמעיין נרמב״ם פ ,כ״ו מה׳ סנהדרין ח״א
שכתב וז״ל ולמה נאמר חרש שאפילו זה שהוא
אינו שומע ואינו מצטער בקללה זו לוקה כר.
משמע שאינו אלא גילוי מילתא בעלמא דלאו
זה איירי בכל אדה ועיין כי״ב פסחיס מ״א
ע״א בד״ה איכא בינייהו כר .והטעה דאין
מזהירין מן הדין הביא בס׳ תורת חסד כלל
ל״ב ג׳ טעמיה( :א) הרב המגיד בפ״ב מה׳
מאכלות אסורות [ה״א] כ׳ דאין ביד הק״ו
לפעול שני דברים איסור ועונש ולכן פוסק
הרב המגיד דדבר הנאסר בלאו הבא מכלל
עשה מהני הק״ו למלקוח( .ב) הביא המהרש״א
במס׳ סנהדרין דף ס״ד ע״ב בשם הסמ״ג
דאפשר לומר דזה שעשה עבירה החמורה לא
נפטר בעונש שנאמר אצל הקל( .ג) כתב הרב

שלמה

בעל קרבן אהרן בס׳ מדות אהרן דאולי אחרי
היגיעה ימצא איזה פירכא על הק״ו .ועיין בס׳
גינת וורדים כלל א׳ פלפול בג׳ טעמים הללו.

סמ״ע ס״ק ג׳ .דלא גרע מכינוי כר .וכתב
בהומיה [וריס אות ב׳] וז״ל ובעוה״ר רוב
המוני עם אינה נזהרין ואומרים בל״א גאעט
זאלל איהס שטראפען גאטט זאלל איהם שלאגן
ועוברים על לאו של תורה ובלא״ה בעוה״ר
אינם נזהרין בכינוי וחושבין מ״ש או מדובר
בלע״ז אינו אלא תיאור השם וטועים הם
וכותבים בכל החילוף כתב אדי״ע והוא בלשון
צרפת כינוי ופי׳ עם ד׳ והוא מוטל באשפה
וכבר קבעו חכז״ל י״ע שלא יהי׳ נזכר שם
שמים בשטרות כי למחר פורע זה חובו והשם
מוטל באשפה כו׳ וזה המדה הגורם אשר
בעוה״ר וידל ישראל למאוד במקום ששם שמים
מצויה ובפרט בבזיון על חנם וצריך התחכמות
ושקידה תוכחת חכמי הדור לבטל זה מהמוני
עס עכ״ל .וכמדומה שנעלמו ממנו דברי הש״ך
בי״ד סי׳ קע״ע ס״ק י״א שכתב דבלשון חול
אינו שם כלל .וכבר הערתי בזה בחיבורי כרס
שלמה על היו״ד ע״ש.
שאלה .האס מותר לקלל אפיקורס אשר אינו
מאמין בתורה ש3ע״פ?
תשובה .איתא במס׳ ברכות דף י׳ ע״א הנהו
בריוני דהוי בשבבותי׳ דר׳ מאיר
כו׳ הוי קא בעי ר״מ רחמי עלייהו כי היכא
דלימוחו אמרה לי׳ ברורי׳ דביתהו מאי דעתך
משום דכתיב יחמו חטאים מי כתיב חוטאים
כו׳ בעי רחמי עלייהו והדרי בתשובה ע״כ.
וקשה האיך תקנו להתפלל ולמלשינים אל תהי
תקוה וכל עושה רשעה וכו׳ .ונ״ל דהנהו בריוני
לא הוי אפיקורסים ויכול להתפלל עליהם אבל
על המיני[ וצדוקין נאמר כל באיה לא ישובון.
ובסדר התפלה לרמב״ם כחוב הנוסח וז״ל
ולמלשינים אל תהי תקוה וכל האפיקורסין כולם
כרגע יאבדו ע״ש ולפ״ז מותר לקללם .וז״ל
הרמב״ם

בפ׳ א׳ הלכה

ז׳

מה׳ עבודת

יום

הכפורים וז״ל בימי בית שני צץ האפיקורסות

ל ב

סימן קבדקמא

זה נבחירתם כחפשית נכשיגדנו ,יהיה הדבר איך פיהי׳
בודאי לא יחדלו בעיות וחנוק* דעות מקרב הארץ ,אבל
עם נל זה לרגלי השפנה האיומה נפנות פרצוף פכי הדור
העתיד לתלשם מאמונהינו הצרופה ,בידאי כדאי וכדאי
לדלג על ההרים ועל הגבעות ,היינו על כל המפפעים

פבקעו מחנה יפראנ ,ונהתאגד כולנו יחד למען נפש בנינו
ובנותינו להצילם מרפה המינות ,ולהכניסם תמה כנפי
אחינו בני יפראל! אל הביעו מי הוא זה האיש המדבר
באזניכם דברים כאלה ,התבוננו בהדברים ,ולא
בהמדבר ,דעו כ* השעה הגדולה פבה אנו חיים קוראת
■לנו לבוא חפבון ...חובת כשעה היא :להתאחד כולנו
יחד כל יהודי מאמין בי״ג עיקרים למרות כל החילוקים
והניגודים ,לפפוע יד עוזרת לכל הרחוקים ■והמהרמקים
בדרך פלוס ואמת ,להחליף המלחמות העכפויוה
שאינן מביאות שום תועלת ורק משניאוה פם פמים ושם
שומרי תורה בעיניהם ,להחליפם במעשים חיוביים בחינוך
והסברה להאיר אותם באור פני מלך חיים ,למדור לתוך
תוכיות נשמות ישראל אפר פוס פגם אינו מגיע לשם
כמבואר בסה״ק ,ואם כה נעשה חפץ ה׳ בידינו יצליח
לרומם קרן התורה וישראל ■ונזכה לביאת מפיח צדקינו בב״ח.
סימן ל,מ
עוד בענין חנ״ל
שלום וכט״ס למע״ב ידנ״פ הרב פלוני שליט״א.

אברהם

רמא

לתיאבון בכלל אחיך וכו׳ ובודאי יש בזה הצלה גדולה,
וכמובן שאין אני בא לפסוק הלכה בענין הנ״ל שיש בזה
עוד כמה עקולי ופשורי ופעמים יש להעמיד דבריכם ולא
לוותר ולפשר אף לתועלת ,עכ״ז בלי שוחד ונגיעות נוכג
למצוא הדרך הנכון לפעול גדולות ונצורות להציל אלפים
מילדי ישראל ,הצלה גמורה ולא רק מהיות מומר להכעיס.
וע״כ לענ״ד כדרך הזה הוא הדרך בו ישכון אור ,וכל
מי שבכוחו לעשות בזה החובה עליו להשתחרר מכל משפע
קדום ולעשות למען כבוד השי״ה ותוה״ק ,וחפץ ה׳ בידינו
יצליח אכי״ר.

פימץ קמא

לבאר "יחם אל אלה מאהב״י שנתרחקו
משמירת תו׳׳מ בדורנו זח ,המאמינים
בעיקרי הדת ,׳והמפתיעה מזה*
ראיתי צורך נהרחיב היריעה ולברר עפ״י דת תוה״ק
עמדה היראים נגד החוכשיס^נכל מיניהם וסוגיהם,
כי בעוה״ר ערבובי׳ גדולה שוררת בין אחב״י בענין
זה ,ודעות ושיטות הפוכות זמ״ז כהקננו בלבות אמב״י ,וכולם
מביאים חבילות חבילות ראיות לדעותיהם ממאמרי חז״ל
וממדרשים שונים ,ואלה מימין ממללים ,ואלה משמאל מנצחים,
ובין כך ובין כך תפוג הורה ,והאמת נעדרת ,ושנאת חנם
גוברת ,וחקרתי נכבין כגורם למצב איום זה ,איך אפשר
שבהלכה גדולה ונחוצה כזו לא נמצא שפה אחת ,ודברים
מאוחדים ,הלא כולם רוממות א־ל בגרונם ודולגים בשם התורה,
ומדוע חרב פיפיות בידם ,חרב פה איש ברעהו רה״ל ,הלא
נמצאים גם לומדים מופלגים גדולים בתורה ,איך זה לא יראו
■לנכשותם לגלות פנים בתורה שלא כהלכה ,איך זה בונים
שיטות שלמות על יסוד מאמרי חז״ל בודדות מסונפות
ומקוטעות ,ומדוע לא יתחשבו גם עם הראיות של צד כנגדם,
וכי ■כך היו נוהגים גם בשאר מקצועות ההורה בדיני טריפות
בב״ח או כל׳ נדה ,נהירות על סמך ראיות חלושות וצנומות
של קטעים אחדים ,ולא להתחשב עם דעת כל כראשונים
ואחרונים לברר הלכתא עפ״י רוב דעוה ושאר כללי הוראה,
ומדוע זה דוקא בהנכה זו העומדת ברומו של עולמנו ,נתעצל
מלירד לעמקה לבררה לאמיתה של הורה.
אמנם באמת הסיבה לזה היא ,הן אמת שתוה״ק דא בי׳
כולא בי׳ ,ובה נמצא פתרון לכל• השאלות העולות
בחיינו הכלליים והפרטיים יום יום ,אבל יש תנאי אמד קודם
מעשה ,והיא שטרם נגש אל התורה ,טרם נבוא שעריה ,נטהר
את עצמינו מכל שוחד כמעוור עיני חכמים ומסלף דברי
צדיקים ,ובלא רצונות ומשפטים קדומים ,ובלא שלטון ההרגש,
נבוא אל שער המלך מלכי של עולם ,אז יאיר עלינו אור שכינתו,
ובסייעהא דשמיא נסיק שמעהתא לאמיתה של תורה ,אבל
לדאבינינו רבים מהדנים בענינים אלו ,משוחדים מכל מיני
שחדים ,ושוב א״א להם לראות האמה ,ואפי׳ אם רוצים בכך,
כי אפי׳ האדם השלם וכגדול אם קיבל קצת שוחד או שיש
לו איזה נגיעה כבר פסולי לדון כאשר העירו חכמי המוסר
מהא דאמרינן (סנהדרין דף י״ח ע״ב) אין מושיבין מנך וכהן
גדול כעיבור שנה ,מלך משום אספמיא ,וכה״ג משום צינה,
וזהו אפי׳ במלך וכה״ג צדיק ,וכן מוכח מכני עובדא דמייתי
הש״ס (כתובות דף ק״ה ע״ב) מה רב כיחה של שוחד ונגיעות
ועי׳ בסוף ספר קובץ הערות בחלק האגדה סי׳ א׳ דברים
נכוחים בזה ,והפועל היוצא מזה היא ,שעוד בטרם גשים אל

אהדשת״ה באהבה רבה ,הנני מזדרז להשיבו ,הנה מכ״כ
כ׳ בזה הלשון :תמיהני על דבריו שכנראה
שדעתו בעד חזית דתית עם ה ...והרי כבר הוכרע אצל כל
גדולי ישראל שאסור להשתתף עמהם■ ,ומרן גאון דורנו זצ״ל
התנגד בכל תוקף ועוז אפי׳ וכו׳ עכ״ל.
רואה אני איך נשאר מקים בדברי לטעות ,הנה בדבר הזית
דתית מאן דכר שמי׳ ,ובכלל לא כתבתי כלום בענין
מזית ,ובחירות כלל וכלל ,ולדעתי כל הפעולות הפוליטיות
של כל המיפנגות מוטלות בספק ■גדול הן מצד הלכה ■והן
התועלת ,וכל מה שכתבתי הוא בענין עבודה בחינוך הבנים
והבנות בני העניים שמהם תצא תורה וכיוצ״ב ,אפר בזה
תלוי׳ כל עתידנו ,ואף שכמיב; גם בזה הגישות רחוקות
כרחוק מזרח ממערב ,וצורת החינוך של  ...וכיוצ״ב אסורה
היא לנו ,עכ״ז לרגלי הסכנה של הכופרים וכדי להציל
מידם מוכרחים אנו למצוא שפה משותפת למטרה הקדושה
הנ״ל .ועובדא שמעתי ,ואף שאיני יודע עד היכן הדברים
נאמנים ,אבל לענ״ד ראויים הדברים למי שנאמרים בשמו,
וכך שמעתי :פ״א בא עסקן ידוע מאג״י לפני הגאון רי״ז
מבריסק זצ״ל בקובלנה על מברי הפעילים שעזרו בכפר
אחד לייהד ביה ספר ממלכתי־דהי ,ובידעו עד היכן הגאון
הנ״ל מתנגד לחינוך זה היה העסקן בטוח שיגער בנזיפה
בהפעילים ,אבל הרב ז״ל שאל בשקע ,היה אפשרות בכפר
הנ״ל לייסד ביה כפר יותר טיב ? ■וכשהשיב לו ,לא ,ענה
הרב ,א״כ הרי יפה עשו ,דהרי המציל ילדי ישראל מלהיות
מומרים להכעיס ,לעשותם למומרים לתיאבון הרי דבר גדול
עשה והציל נפשות מישראל עכ״ל.
רואים אנו כאן מה משונה דעת הורה מדעת בכלי בתים
עסקניה ,הרי העסקן המפלגתי כשוע בעיניו כי
איך זה יתן יד לעזור בבית ספר של המפלגה האחרת ,אבל
• סימן זה והבא אחריו כבר נדפסו בשנת תשי״ח בם'
דעת התורה אינו כן ,אלא יש לאמוד המצב על צד כאמת ,ץ
והנא■ מומר להכעיס אינו בכלל ישראל ומורידין וכו' ומומר !שובה ישראל ח״ב בשנויים קלים.

לב

הימן קפא

והוליד ממזר לאו עמ״ע הוא ,אמנם בב״מ דף ס״ב מפורש
שאפי׳ בלאו בעלמא כמו ריבית משוב אינו עושה מעשה
עמך ,ויותר מזה מצאנו במס׳ בבא מניעא דף מ״ה פ״ב
בענק מי שפרע דאיהא התם רבא אמר מינע לייעינן ני׳
נשיא בעמך נא תאר בעושה מעשה עמך ,דמשמע אפי׳
בהאי גונא דלא עבר רק על ד״ק דשאריה ישראג נא יעשו
פונה אפ״ה משוב אינו עושה מעשי עמך ,ועי״ש בתום׳ ד״ה
בעושה וז״ל לא מיקרי האי אינו עמ״ע שיהיה מוהר לקללו
בחנם כי אם לקללו על המקה הזה במי שפרע פ״כ ,וצ״ל
דזה הוה כמו בשעת תוכחה דס״ל נרש״י בערכין ע״ז

דמותר לקננו ,וכ״ה ברמב״ס הג׳ דעות פ״ו ה״מ מקננק
אותו עי״ש ,והא דאביי ס״ל הכא דרק מודעינן לי׳ עי׳
בשמ״ק דס״ל דבזה עדיין נא משיב אינו פושה מעשה עמך
ועיין ברכות כ״ע ע״א לייע ענה אביי וצריך לחלק בין הכא
ץ/נההם ,וכן צ״ל דכל הני דמצאנו בש״ס לשון לייע עלה (עי׳
קידושין דף ל״ג פ״ב במסורת הש״ס שם) אף דכ״פ לא הוה
רק מנתא דזהירותא מ״מ משוב דרך תוכחה דמותר או
מאחר שאינו מקלל לשום איש פרעי רק בדרך כלל מי שעושה
כך מוהר ,ועי׳ בחזון איש סנהדרין דף נ״ח פ״א מדפי
הספר שהעיר מכמה מקומות בש״ס דאס עבר עבירה
שחייב נידוי מקללינן לי׳ ,ופי׳ במנ״ח מצוה רל״א דס״ל דאף
אם אינו עושה מעשה עמך מ״מ פעור אבל אסור קללתו,
והקשה מהא דאלישע דקילל את הילדים בשם פי״ש ,אבל
במז״א הנ״ל ניחא ני׳ דכיון שביזו אותו חייבין נדוי ומותר
לקללם עי״ש ,אמנם נ״ל דיש לקיים סברת המנ״ח אם מקללו
שנא לצורך הוכחה או כבוד התורה רק בינו ובין עצמו או
סתם משנאה פרשית אזי אף שאינו עושה מעשה עמך מ״מ
הוה פעור אבל אסור ,וכן צ״ל בהא דברכות דף י׳ ע״א הנהו
בריוני דהוה בשבבוהיה דר״מ והוו מצערי לי׳ עובא הוה
קא בפי ר״מ רחמי עלוי׳ כי היכי דלמוהו א״ל ברוריא וכו׳
מי כתיב יהמו מועאים חעאים כתיב ,אלא בפי רחמי פלוי׳
דליהדרו בתשובה עי״ש ,ולכאורה אפי׳ אי נימא דלא היו
מינים רק פריצים כפרש״י וכן משמע בתוס׳ הרא״ש שכ׳
> ליסעים ישראל ,מ״מ כיון דצעירו לר״מ היו חייבין נדוי
דמנדין על כבוד הרב ,והיה ראוי לקללם לפי דברי החז״א
הנ״ל ,אלא פ״כ צ״ל דלא הותר אלא לקללו בפניו שהוא גדר
הוכחה או ברבים בתורת עונש או למען ישמעו ויראו אבל
בינינו לבין קונינו יה״ש ויתעלה ,אין ראוי להתפלל שימותו,
ושוב מצאתי חילוק זה מפורש בס׳ לב העברי על צוואת
מרן הח״ס זצ״ל בד״ה כי לא יאריך ימים ,ומביא דברי
הרמב״ם פכ״ד הל׳ סנהדרין וז״ל :וכן יש לדיין לפשות
מריבה וכו׳ ולקללו ולהכותו ולתלוש שפרו וכו׳ פי״ש .ובדרך
זה יש להבין מש״כ בס׳ הורתן של ראשונים פמ״ס גרעין
(דף ל״ז ):מדפי הספר ,בשם שו״ת הרי״ף כ״י (סי׳ ל״א) שאין
אומרים קיים את הילד הזה לאביו ואמו ושאר הבקשה (לבן
משומד ומשומדת) הואיל ואין אביו ואמו מכלל אותם שראוי
להתפלל בעדם הואיל ופרקו פול תורה מצואריהם עכ״ל ,וצ״ל
היינו בפרהסיא כנ״ל ,אבל בינו ובין קונו בודאי מצוה להתפלל
שישובו .וכן מציין בגליון הש״ס שם לדברי הזה״ק פ׳ וירא
במדרש הנעלם דאיהא התם אמר רבי מצוה לו לאדם להתפלל
על הרשעים כדי שיחזרו בתשובה ולא יכנסו לגיהנם דכתיב
ואני בחלותם לבושי שק וגר ואמר רבי אסור לו לאדם
להתפלל על הרשעים שיסתלקו מן העולם וכו׳ עי״ש ,וכל
זה פשוש ומבורר מיסוד הגדול הנזכר לעיל דכל זמן שמאמין
בעיקרי הדת הוא בכלל אחיך ויש להשתדל לתקנתו א״כ
איך נתפלל הו״ש על הקלתו שימות ,הלא זהו הפך רצון ס׳
כאשר הכתוב צווח אם אחפוץ במות המת כי אם בשוב

רפט

רשע מדרכו וחיה ,ומה דאיתא במדרש וירא מ״ע א״ר יצחק
כל מי שהוא מזכיר את הרשע ואינו מקללו עובר בעשה,
כבר תירץ ביפה תואר שם שמיירי דוקא ברשעים שכבר מהו,
אבל בחייהם לא ,פן ישובו כנ״ל ,אך כ״ז ניחא אי הני בריוני
לא היו כופרים ,אבל במדרש שוח״ש איתא הנהו מינאי,
ונדבר מזה בסי׳ קמ״ב אות ו׳ בס״ד .וראיתי להגה״צ רמ״א
שפירא אבד״ק מונקאעש זצ״ל בס׳ דברי תורה מהדורא ב׳
אות מ״ו שכתב דלא קי״ל כברוריא בזה ואין חכמה לאשה
אלא בפלך ,ומביא מדברי רש״י פג הכנים שכ׳ יהמו משאים,
מועאים .שבא נהוציא מדברי ברוריא פי״ש ,ויש נפקפק
על דבריו דלפי כנראה לא נמית נחלק בין סתם רשעים ובין
מינים ,וגם בסתם רשעים ס״ל דלא כברוריא ,וזה ודאי
אינו ,כמו שכתבנו לעיל בשם הזה״ק כנ״ל( ,ופי׳ לקמן
שם שאפילו לגבי מינים ס״ל לכמה גדולי אחרונים
כברוריא) ומה שמביא ראי׳ מסנהדרין דף ל״ז כ״א מהני
בריוני דהוי בשבבותי׳ דר׳ זירא דהוה מקרב לכו כי היכי
דנכדרו בתשובה והוי קפדו רבנן משמע ג״כ דרבנן לא ס״ל
כברוריא והקפידו על ר״ז עכ״ד פי״ש ,אין מזה שום ראי׳
דלקרב אותם זהו ענין אמר לגמרי מלא להתפלל עליהם
שימותו כמובן ,וגם מה שכ׳ בהשמשות שם שיש בהא
דברוריא פלוגהא בין ר״י ור״נ במדרש שח״ע ק״ג המעיין
שם יראה שאין פלוגתא בזה ורק משמעות דורשין איכא
בינייהו עי״ש .ומה שמביא ראי׳ מכא דכהיב באבוד רשפים
רנה ,אין ראיה כלל שהרי חז״ל דרשו פסוק זה רק על
כופרים שאי״צ להתאבל עליהם כדלקמן פי״ב אות י׳ ,אבל
על סתם רשעים הלא ממויבין להתאבל ,ובכלל אין להביא
ראי׳ מפסוקי דוד הפ״ה כיון שקלל אותם בדרך כלל
ובפרהסיא ודאי שרי ומצוה נמי איכא בגדר תוכחה או
מתורה עונש ,וכדרך שמצאנו בכ״מ בש״ס לשון לייע עלה
כנ״ל ,אבל בינו ובין קונו בודאי אין לקללם כנ״ל מזוה״ק,
ולדעה המנ״ה יש בזה איסור דרבנן .היוצא לנו מכל זה
שבודאי לגבי סתם רשפים שפיר קיי״ל כברוריא ,אבל לגבי
מינים ואפיקורסים עי׳ לקמן פי״ב אות ו׳ ז׳ ח׳ באריכות
מש״כ שם בזה ,ועיין בנוסחאות התפלה להגר״א זצ״ל בם׳
רמ״א שכתב לומר וכל הרשעה על שם יתמו חעאים ולא
עושי רשפה כי אין צדיק בארץ וגו׳ פ״כ.
כ״ו) אך זאת צריך למודעי שכל מה שצדדנו לפיל שאף
לרשעים כ״ז שמאמינים איו לשנאן כנ״ל ,זכו
רק בליבנו ולעורר רחמים עליו בתפילה וגם לפזור לו
להחיותו וכהנה ,אבל בגלוי ח״ו למנוף להם ועי׳ מג״א סי׳
קנ״ו סק״ב שמביא מסופה דף מ״א באותה שעה נהחייבו
כליה על שחנפו לאגריפם דאע״פ שלא היה בידם למחות
מ״מ היה להם לשתוק ולא להחזיקו בכך וזהו עונש המחניף
בדבר עבירה מפני יראתו מפניו ואינו חושש על יראת
הקב״ה אם לא שיש חשש סכנת נפשות בדבר פי״ש והמקרא
צווח (משלי כ״ח) עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי הורה
יתגרו בם ,ועי׳ בשע״ת לר״י שהאריך בזה ,כלל כדבר יש
לכזהר שמאהבת ישראל שלנו לא יהנו כרשפים ברשעתם,
ולא נגרום ח״ו לרומם קרנם ,ובעוה״ר רבים משתבשים
בזה מחניפים לרשעים ומיקרים שמם בעולם ונותנים להם
כבוד ובזה יוצאים מגדר אהבת ישראל ובאים לאהבה הרע
והמרד בעצמו כפך מאוהבי ה׳ שנאו רע ,והשי״ת יצילנו
מהם ומהמונם.
כ״ז) והנה אף שכתבנו לעיל אות כ׳ שגדר עושה
מעשה עמך ועמיתך אינו כמו אחיך ,וגם
בעבר עבירה א׳ יצא מכלל עמיתך ואינו חשוב עמ״ע ,עכ״ז
עדיין הוא בכלל עמיתך לענין חיוב הוכחה ,דאם לא כן כל

רמדז

ל ב

סימן קמא

וכ״כ הגהמ״י בפ״ו מדעות וכן כרמב״ם שכתב בסוף הל׳
רוצח ושמירת נפש וז״ל כשונה שנחמד ונו׳ שדחהו נבדו
שעבר עבירה והתרה בו ולח חזר בו כדי זה מנוה נשנאתו
פד שיעשה תשובה ונו׳ פ״כ ,פכ״ח כונתו במה שנתב
והתרה בו היינו כמו שהר כראשונים בלשון וכוניחו ,היינו
אחר העבירה שיחזור בו ולא כמו התרמה בנל מקום קודם
העבירה ,ונן מדוקדק לשונו שראהו שעבר ,ואה״נ נתב
והתרה בו ונא הזר בו בתשובה ננ״ל ,ופנא על הגאון בענ
מפן חיים זצ״ל שנתב בפ״ג מנתיב חסד סק״ב שבעבירה
מפורסמת בישראל לאיסור אין צריך התראה וכן נתב בנמה
מקומות ,עי״ש שהבין שהתראה זו היינו קודם שעבר
כעבירה ונדי נהבחין בין שוגג למזיד ,ולפענ״ד ז״א ,כי
אין כאן חילוק בין עבירה מפורסמת ננא מפורסמת ,ונונת
התראה כיינו כמו תונחה כנ״ל ,וכן מצאתי בם׳ סדר משנה
על כרמב״ם בפ״ו מכל׳ דעוה שכ״נ שהתראה דנאן אין
כנונה כמו בהלכות עדות עיי״ש שדעתו כמ״ש ,ונ״נ
במהר״ם מלובלין סי׳ י״ג שאף לדעה הרמב״ם אין כיתר
שנאה רק אמר תוכחה עי״ש לפי דרכו ,ובסכ״ק ליקועי
אמרים פל״ב הוסיף שרק מבירו בתורה ומצות וקייס בו
מצות תוכחה ולא שב מחטאו מותר לשנאו ,אבל מי שאינו
חבירו ואינו מקורב אצלו עליהם נאמר אוהב אה הבריות
עי״ש ,וזה דבר חדש שמי שאינו הבירו ומקורב אצלו אעפ״י
שהוכיחו ולא שב אסור לשנאתו כי יש לתלות שלכן לא קיבל
כתוכחה מפני שבא מאיש שאינו מקורב אצלו וזהו כבר
קצת התנצלות לכחועא ,ודו״ק.

אברהם

אם לא קיבל הרשע יש עליו דין שנאה ויכול להתגרות בו
ולהראות נו סימני שנאה ואין נו להתיירא ,כי מצוה עביד
ושליחי מצוה אינן ניזוקין ,אבל בצדיק שאינו גמור לא הוי
מצוה כי אינו יודע להוכיח לכן אל תהמר במרעים ודו״ק.
וגם לפי מש״כ לעיל לדעה הרמב״ם והיראים שמה שאמרו
מצוה לשנאתו כיינו להראות אותות שנאה מגדר תוכחה
כנ״ל מ״מ י״ל שגם בזה לא הותר רק אם המוכיח בעצמו
הוא צדיק גמור ,ועיין בים של שלמה בפ״ג דב״ק ס ,ע׳
שהאריך בזה שמותר להכות מבירו על דבר הוכחה פי״ש
שסיים ודוקא באדם מוחזק בכשרות שידוע שלשם שמים
פשה והוא אדם משוב ומופלג ,אבל בסהמא דאנשי לאו כל
כמיניה ,דא״כ לא שבקת מיי לכל בריה ,וכל אדם ריק ינך
ויכה מבירו על דבר תוכחה כי אין צדיק בארץ אשר יעשה
טוב ולא יחטא וכתורה לא נתנה רשות במקל ורצועה אנא
לדיין או לאדם משוב שראוי להיות דבריו נשמעים עי״ש.
ועיין בספר שמירת כנשון שפר התבונה פי״ז מה שמביא
בשם כסמ״ק בשם הריב״א ומאריך בזה שמי שמכה או
מלבין פניו ומספר לכ״ר ואפילו הצדק עמו רק שהוא בעצמו
יודע שגם הוא עבר פ״ז אז ענוש יפנש כמו אם כיה עושה
זה לצדיק גמור פי״ש ,וכ״כ בשפ״ת שפ״ג פ׳ רי״ט ,ובספר
מנות כנוי לכגה״ק ר׳ שלמה כלוי ב; חלקכן זצ״ל מאריך
בזה על כפסוק כי אם כחרש תחרישי ומביא דברי כר״ר
יונה בביאורו על משלי וז״ל יזהיר כי בנפול הרשע אויבך
אל השמח ויזכיר בזאת את חבירו כרשע שאינו שמח במפלתו
לשם שמים ולא ישנאהו מפני רשפו רק מפני שהיה אויבו
וכו׳ וכענין מה שנאמר (הושע ו׳ ד׳) ופקדתי אה דמי
יזרעאל על ביה יכוא וכו׳ ,אך מותר לשמוח בנפול הרשע
לשם שמים כענין שכתוב כן יאבדו אויבך כ ,וכו׳ אך הזכיר
על שונאו שלא יעלה לבו לשמוח בנפילתו מצד איבתו פכ״ל,
ופי״ש מה שמוסיף כמחבר בזה כי הרשע השונא רשע
—
שכמוהו ראוי לעונש וכו׳ עי״ש ואכמ״ל.
—
כד) ומעתה נחזה אנן להלכה ברשפ_2ישראל_שנתרבו
בעוה״ר בזמנינו ,כנה אנה 'שמאמינים
בעיקרי הדת כמו שמוכיחים במעשיכם שמקיימין איזה
מצות מתענים ביוכ״כ שוכרין קדיש על אחר מותם וכהנה,
אע״פ שעוברים על רוב גופי תורה רה״ל ,מ״מ לא מיבעיא
על הכלל כולו אשר לא הוכחנו אותם בודאי אסור לשנאוהם
לכל כדעות ,אלא אפי׳ אחר תוכחה כמ״פ כבר הראונו
לדעת שישנם כמה פקולי ופשורי וספקות עצומות בהיתר
שנאה ,כי לדעת כיראים__והרמב^ם רק בגלוי־מוהר נשנאהם
מגדר הוכחה אבל בלב אסור ,ולדעה הסמ״ק אס שונאו
בלב ומראה לו פנים יפות עבר על לאו דאורייתא כנ״ל
ולדעה הרמב״ם והתומר דבורה הנ״ל גם יש לאוהבו בלבו
כנ״ל ,ולדעת בעל כתניא רק במבירע בתו״מ כמקורב אצלו
יש כיתר שנאה אם לא קבל תוכחה ,וגם אז לא שנאה
גמורה ,ועי״ש שמסיים והרחמנות מבטלת השנאה ומפוררת
האהבה ,וכן דעת רבים ושלמים מרבכ״ק תלמידי כבעש״ט
זי״ע ועכ״י כנ״ל ,ומה גם לפי סברה מכר״י וואלינפר הנ״ל .ן
אין דין שנאה נוהג כלל בזה״ז ,וכבר כתבנו באות׳כר׳ז שבכל
ספק יש לילך לחומרא ולקיים מצות ואהבת ולא לעבור כל
לא השנא ,וגם בספיקא דהלכתא י״ל כן ,ויש להחמיר
____
לאוכבם ולהתפלל עליהם שישובו כנ״ל.
__
כ״כץ* ובעני! אי מותר לקללם ,מבואר בסנהדרין דף

כג) על יסוד דברים כנ״ל שרק אחר שהוכיחו יש היתר
שנאה ,כתב בקונטרס מרגניתא _טבא מהגה׳׳צ
ר׳ יונתן .וואנךנפר זצ״ל אות י״ז שאף ברשע גמור יש איסור
לשנאתו כיי; שאין בדור כזה מי שיודע להוכיח שמא אם
כיה לו מוכיח כיה מקבל וכו׳ עי״ש ומביאו כחז״א להלכה
בספרו עני יו״ד־הו״מ סי׳ י״ג ,והנה כבר בדורן של אמוראים
אמרו (ערכי; ט״ז ע״ב) תמה אני אם יש בדור הזה שיכול
להוכיח  .אם אמר נו עול קיסם מבין עינך אמר לו עול
קורה מבין עינך ,נמצא שנפל כל דין זה לבירא וגם אחר
תוכחה חשוב כקודם הוכחה ,ודומה לזה כתב בספר משך
חכמה להגאון ר׳ מאיר שמחה הכהן מדווינסק זצ״ל בפ׳
כי תצא עכ״פ לא תראה המור אחיך וז״ל ובמשפטים כתיב
שונאך ,משום דבערבי פסחים מוקי בראה בו שעבר עבירה,
וזה היה קודם העגל אשר היו כולם ממלכת נהנים וגוי
קדוש ,אז הוה שרי לשנויי אם ראה בו עבירה ,לא כן אחרי
כל המסוה אשר נכשלו בעונות ,אם יראה אדם בחבירו
חטא אם יפשפש במעשיו ימצא כמה מכשולים ופקפוקים,
לכן אסור לשנוא איש כזה ,רק מי שהוא בעצמו סר מרע
וצדיק תמים ,בדרכיו ,אבל קשה למצא כמותו ,ופ״ז אמרו
ראייה בני עליה והמה מופעים ,לכן כתיב אחיך ע״כ ,נמצא
.לפ2_2ל_כנ״ל שדין זה דרשע מצוק לשנאתו הוא להלכה ולא
למעשה ,כמו ־סורר ומורה דרוש וקבל שכר ,ולפי״ז ניחא
ג״כ מה שכתב הרמב״ם בפיה״מ הנ״ל וכן אי״ש דברי כתומר
דבורה הנ״ל שרשע מצוה לאוהבו ,כי זכו למעשה מאחר
שאין מי שיודע להוכיח ,ומה שכ׳ בסוף הל׳ רוצח מצוה
לשנאתו הוא רק פירושא דקרא הלכה ואין מורין כן ,ושאר
הפוסקים שהעתיקו דין זה להלכה צ״ל דס״ל שמה שאמר ר׳
טרפון תמה אני וכו׳ זהו רק בדרך כלל אבל ישנם צדיקיה
גמורים כיוצאים מכלל זה ויודעין להוכיח ,וממילא נוהג
פ״ה דרשע אין חייבין על קללתו דדרשינן
אצלם דין זה וצ״ע ,ואולי שזה הכוונה במה שאמרו בברכות נשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ,ופי׳ רש״י שם
דף ז׳ לחנק בין צדיק גמור לשאינו גמור לענין אם להתגרות וז״ל כיון שעבר עבירה שים בי מיתה לאו עושה מעשה
ברשעים בעוה״ז ,כי הצדיק גמור מאחר שיודע להוכיח וע״כ עמך הוא ע״כ ,וכ״ה ביבמות דף כ״ב בבא כל כערוה
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ואבידה הי״ב כללו עם אפיקורה ועובד פ״ז ,וכ״ה בהו״מ
הי׳ רס״ו ובאה״ע הי׳ קכ״ג ס״ב ,ונן בספר שכרי תשובה
להר״י הי׳ קמ״ב כ׳ המהלל שבת בפרכהיא הוא נופר לכל
התורה כולה ,ושמיעתו נבילה ,ואוהר יין במגעו ,וכ״כ הב״י
יו״ד מי׳ קי״ע בשם השובת הרשב״א מומר להלל שבת
בפרההיא או שאינו מאמין בדברי חז״ל מין הוא ואוהר יין
במגעי ,וכ״ה בת׳ הריב״ש הי׳ ד׳ ,ובפרמ״ג או״ח מי׳ נ״ה
כתב שהינו מצערף למנין עשרה ובמי׳ רפ״ב א״א סק״ז
משמע שאין לקראותו נהורה ,וכן משמע במהר״ם שיף סוף
מה׳ גיעי; עי״ש ,יותר מזה כתב בפרמ״ג מי׳ שכ״ה במש״ז
הק״י שמומר להלל שבת לתיאבון אין מחללין עליו את השבת
אם הוא בהכנה עיין שם ,וכן כתב בה ,ישועות מלכו דף
ע׳ כ״ג ,אך בתשובת מהר״ם שיק או״ה הי׳ ק״מ פקפק בזה,
יב׳ שם דלא מצא בשום מקום אם מחלל שבת לתיאבון
מיויידין ונא מעלין או לא מורידין ולא מעלין עי״ש ,ובאמת
זה פנה הנא לפי העעם שכתב רש״י בחולין הוה כופר וכ״ה
ברמב״ם וז״ל הה״מ שם מבואר בהרבה מקומות עפם השבת
שהיה מורה החידוש והכופר בחידוש כופר בכל התורה כולה
וכת ,וא״כ היה צ״ל בפשיעות שהוא מהמורידין ולא מעלין,
יעכ״ה צ״ל שגם לדידהו לא כי׳ זה בירור גמור שהוא כופר
נכן נא כתבו רק להומרא לחשבו כפכו״ם אבל לא לגבי דין
מירידי; ,ומכש״כ לפי מה דמבואר בתשו׳ מהר״י אסאד ז״ל
שו־ק מדרבנן הוא מומר לכל התורה כולהך־(אמנם במל״מ
פ״ה מפורש דמחלל שבת הוה בכלל מורידין ולא מעלין
יצ״ע) ,יכ״ז גם במהללי שבתות דזמניהם ,אבנ בזמה״ז נבר
כתבי האחרונים שאין לחשבם כעכו״ס לכל דבר ,ועי׳ בשו״ה
בני; ציין החדשות הי׳ כ״ג שכ׳ לענין מחללי שבת בזמנינו
שבעיה״ר פשעה המספחת ברובם ויש בהם שמתפללים
תפילת שבת ומקדשים קידוש היום ואמ״כ מחללין שבת וכו׳
צ״ע אם יש להם דין מומר די״ל דהוה כאומר מותר וכו׳
וסיים דהמקיל לשהות יין מגעם יש לו על מה לסמוך ,וכן
פהק בשו״ת מהרש״ם ה״א הי׳ קכ״א ,ועוד הרבה אחרונים
משתמשים בזה להלכה ,ועי׳ בבאה״ל הי׳ שפ״ה ,ונ״ל דאף
המחמירים היינו לענין לאסור יינם ושלא י לצרפם למנין י׳
וכהנה נחומרא ,אבל לקולא שלא להצילם בס״נ ואפי׳ למלל
ענייהם שבת לא אמרו ,והיינו כ״ז שמאמינים כנ״ל ,וכן
מצאתי בשו״ת מהרש״ג או״ח הי׳ נ״ג עי״ש ,ומכ״ש בניהם
וב״ב כנ״ל .ועי׳ בה׳ ביה .מאיר סי׳ ש״ל מחלוקת בין המחבר
והגרע״א בזה ,וכ״כ בהפר מלמד להועיל מאחת_הי'__כ״ע
בשם ’שואל ומשיב דמחללי שבה דאמעריקא' הוה כתינו׳ק
שנשבה ,ועיי״ש עוד הברות מגדולי אחרונים להקל בזה.
ו) ובעני‘ אי מותר לקלל כופרים ,הנה לעיל (סי׳ קמ״א)
אות כ״ה כתבנו דרשע אע״פ שאין לאו
בקללתו ,וגם לכתחילה מוהר לקללו לפניו בגדר תוכחה,
אעפ״כ בינו נבין עצמו שלא לצורך תוכחה יש איסור דרבנן
לקלנם ,ואדרבה יש להתפלל עליהם שישובו ,וכ״ז בההם
רשעים ,אבל בכופרים הרי תיקן לנו ר״ג ברכת המינים
(ברכות כ״ע) ועי׳ רמב״ם פ״ב מה׳ הפילה ה״א שזה גדולה
מכל צרכי בנ״א לאבד האפיקורסים ,וכן קללם הרמב״ם עצמו
בפ״א מה׳ עבודת יוה״ב ה״ז וז״ל בימי בית עני צץ המינות
בישראל ,ויצאו הצדוקין מהרה יאבדו שאינן מאמינין בתורה
שבע״פ וכו׳ ,וכן בכ״מ ,וכ״כ בהגהות מהרצ״א ז״ל על הזוה״ק
פ׳ וירא הנ״ל דא״ר אסור להתפלל על הרשעים שיסתלקו מן
העולם וכו׳ ,וז״ל נ״ל שאין בכלל זה המינים והמוסרים
והאפיקורסין כיון שדינם עפ״י התורה מורידין ולא מעניין
כ״ש ?.מוהר להתפלל שהפי״ת יבער קוצים מן הכרם חמד
עכ״ל ,ומה דמביא בזה״ק שם ראי׳ מתרה שהיה עובד ע״ז,

לק״מ דעכו״ם דלא מעלין ולא מורידין אין לקלל כמש״כ
התוה' ברכות דף ז׳ ע״א ד״ה ההוא בתי׳ השני עי״ש ,משא״כ
בישראל ולא מביא בזוה״ק ראיה מתרח רק להראות שאפי׳
מרשע גמור עובד ע״ז אפשר שיצא תועלת דנפיק מיניה זרעא
מעליא ,וע״כ יש להזהר שלא לקלל רשע ,אבל במין שיש עליו דין
מורידי; י״ל שאין מתהשבין עם התועלת שאפשר שיצא ממנו,
וכן איתא במדרש פ׳ וירא פ׳ מ״ע שבעכו״ם רשע כמו
נבוכדנצר מ״מ רק אמר מיתתו אמרו עליו שחיק עצמות ולא
בחייו ,עיי״ש ,וזהו נכאורה מתאים עם מש״כ בזוה״ק הנ״ל
שגם עכו״ם החייב מיתת בי״ד אין לקלל (אך לפי מש״כ
במתנות כהונה שם אין ראיה מנבוכדנצר ,כי מלך שאני
דכתיב גם במדעיך מלך לא תקלל עיי״ש .אמנם בספר דינא
דחיי לאוין רי״א איהא להיפך שעכו״ם מצוה לקללו דכתיב
ושם רשעים ירקב ,ודבריו מובאים בברכי יוסף מו״מ הי׳
כ״ז ה״א ,ודוחק לומר דמיירי אמר מותו כמש״כ לעיל בהי׳
קמ״א אות כ״ה בשם היפה תואר עיי״ש ,שהרי קאי על הלאו
שאסור לקלל אדם מישראל דע״כ מיירי במי ,דאגו מת פעור
על קללתו ,ופ״ז כ׳ אבל עכו״ם מצוה לקלל וצ״ע ,אבל עכ״פ
בישראל כופר אין ראיה מהזוהר הקדוש הנ״ל שיהיה אהור
לחללו ,וכן בחעא העגל לא התפלל משה רק על המון הפופים
שנא עבדו פ״ז ,אבל העופ״ז הרגו ועיין באבן עזרא וברמב״ן.
אמנם לכאורה יקשה ע״ז ממה שתירצו התום׳ שם בתירוץ
הא׳ על מה שהקשו על הא דאיהא בגמרא שריב״ל רצה לכוין
השעה לקלל האי צדוקי כי מעא האי שעהא ניים אמר ש״מ
לאו אורח ארעא למיעבד הכי וכו׳ ,ועיין בסנהדרין דף
ק״ה שמפורש בגמרא אפי׳ במיני לא איבעי ליה למימר הכי,
והקשו התום׳ וז״ל אע״ג דהצדיקים מורידין ולא מעלין היינו
בידי אדם אבל בידי שמים לאו אורח ארעא להענישם
ולהעריחם ולהורגם בידי שמים שלא כדרך בני אדם ע״כ,
וכ״כ בע״ז ד׳ ע״ב ,ולכאורה איפכא מסהברא שלהורגן בידים
יהי׳ חמור מלקללם ,ונ״ל בכונתם דס״ל לההוס׳ דמאמר
שדין מורידין אינו עונש מענשי התורה ,אלא דין הסרת
המזיק כי לדעת תורה הוא מזיק כמו חיה רפה ויותר כי
גדול המחעיאו יותר מההורגו ,והנה בחיות המזיקות כתיב
(ישעי׳ י״א) וגר זאב עם כבש גו׳ ושעשע יונק על מור
פתן וגו׳ הרי שלעתיד לא יזיקו ,אעפ״י כן כל זמן שמזיקים
יש לסלקם ואין אומרין לאדם להתפלל שלא יזיקו אלא צריך
להשתדל בדרך הפבע לסלקם ,וכן הוא במי; יש לסלקו אף
דכתיב ורחמיו על כל מעשיו והיה יותר עוב שישוב ,אעפ״כ
כ״ז שהוא מזיק יש לסלקו דארבה ורחמיו על כל מעשיו על
כלל העולם שלא יוזקו ,אבל כ״ז אם יש לאל ידינו לסלקם,
אבל אם אין לנו היכולת ,וצריכין אנו להתפלל אז ראוי
להתפלל שיהי׳ על צד היותר עוב שיחזרו בתשובה לכן אין
לקללם ,ולפי תי׳ זה א״ש הא דאמרה ברוריא שם דף י׳
יהמו העאים ולא הועאים ליבעי רחמי דליהדרו בתשובה,
גם לפי הגירסא במדרש שח״ע האי מינא ,אעפי״כ אין
להתפלל שימותו ,ולפ״ז אפשר לומר שגם כונת הזוהר גם
על מינים ואפקורסין דלא כמו שכתב בהגהות הרצ״א הנ״ל,
אך קשה מאד מברכת המינים הרי מוכח דלא כתי׳ התום׳,
אמנם לפי גירהא אחה בהידור ר״ע גאון בזה״ל ולמשומדיס
אל תהי הקוה אם לא ישובו לבריהך ,ועיין בבאר הגולה
למר״ל מפראג זצ״ל בבאר השביעי שפי׳ שברכה זו עיקר
כוונתה שתאבד המינות ולא על המינים בעצמם וכמו שאמרה
ברוריא עיי״ש ,וכן נראה ממש״כ בספר יערות דבש דרשה
ב׳ שכ׳ יכון בברכת המינים שיהי׳ נעקר מינות מישראל
ושיהיו מאמינים בתורה ונו׳ פי״ש ,וכן משמע קצה בסידור
ר׳ יעקב עמדין זצ״ל שסיים בפירושו על ברכת המינים בדברי
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הז״ג יהמו משאים ונא מושאים והוא שאמרו שהקב״ה אוהב
הרששים שכ״ק יבספר שיו; .הפנה לכגאון בשל ככתב והקבנה
מאריך נפרש כנ כנשונות שבברכת כמינים שמין שנינס
ככני•; יככשמתם נגמרי כי אין להתפלל שיתמו כמועאים
רק כרשאים אנא שיפשקו ויבשלו להיות שוד מינים שי״ש,
אבי ,מ״מ מפששת הג׳ שנ נופח כברכב לא משמע כן ,וגם
מדבר• הרבינו יינם ברכוה דף כ״ט משמש שהיא קללה של
המינים שנרם שהקשה של מה דאיתא שם בגמרא ששה בכל
הב־כית אי; משני; אוהו ששה בברכת כמינים משלין אותו
ריששי־ שמר מי; הוא ,והקשה ר״י מדוש אין משלין אותו
אם ששה בברכת מריה המתים או בבונה ירושלים ,ותירץ
כי שם אשפ־■׳' שהיא מין יכול לאמרה אבל כאן אינו רוצה
נקנג שצמו שי״ש יהיבא בב״י סי׳ קכ״ד ,הרי משמש שהבינו
שהיא קננה נהמי; שצמו ולא רק שתאבד מינות ,אמנם לפי
כירישנמי המובא בשור שם שגם במחיה מתים ובבונה
ירישנים משנק אותו שוב י״ל שאין זה קללה של המין שצמו
רק ש; המינות ויש פנים לכאן ולכאן וצ״נג
ז) ”א’“ ’.בראבי״ה שכ׳ ש״ז מפני שהוא כהורגו
בידים שאז בבירור נשנש ,אבל בשנין אחר
שפיר דמי היכא דנית לי׳ דינא בארשא וכשנין תפלה
נמשימדים •כמי שנמצא בספר תכלים פכ״ל (ושי׳ תוס׳
גישק ־ף ־־ ש״א ד׳׳ה השכם) וקשה הרי להורגו בידים ג״כ
שר• דמורה־ק ,יאפשר דס״ל כהרא״ש בתשובה כלל ל״ב
דאסיר נסרק בידים רק לסבב מיתתן ,ודבר זה לכוין הששה
משיב כה •־גי בידים כמו כהורג ש״י שם דכתב בס׳ הלק״ט
דרייב ,א-כנ נהתפנל שימותו מותר( ,וראיתי בס׳ שכמת
ייסף מהנמק י־׳ךי_סף_קאזין זצ״ל שמחלק בין הורג ש״י“שס
נהירג ש"' הפינה בבחינת ותגזר אומר ויקם לך פי״ש),
אבג נדשה כג שאר פוסקים דמצוה להרגן בידים ,צ״ל או
דנא כ״־נ כהי׳ זה ,או שנאמר שכונתו שאס״פ שמותר לקללם
ונההפנג שימיתו ,וגם מוהר להרגם בידים שכ״ז אין לששות
פשינה ז• שנראה כמכריח בידי שמיס להפגישו נגד רצונם
כביכינ יכ״מ •כהים׳ בש״ז ד׳ ש״ב שלא כיה לדחוק לכשניש
בידי שמים •מי שאינם רוצין להשניש ,אך נשאר לנו שוד לבאר
לפי גירשה השמ״ם בהאי שובדא דר״מ כהוא מינא וכאן כלא
ר״מ רנה שהם נהתפלל שליכס שימותו ומדוש מחתה בידו,
ונ״ל דכיק שבא ההתפוררות לר״מ לקללם ש״י דהוה מצשר
לי׳ שיבח •נא קודם לכן מחמת היותו מין ,אלא מפני שמשא
כנגדי ,ש״כ שפיר א״ל שישביר של מדוהיו וימחול דמי כתיב
מושאים •כי׳ כי אף שהוא ראוי לקללה ראוי שלא יתשרב
נגישה שצמיה בדבר ,ור״מ לכבוד התורה נתכוין.
מ) אך נכאורה יש להקשות של כ״ז מכא דאמרינן
בברכיה דף נ״ז ש״ב כרואה מרקוליס אומר
בריך שניה; ארך אפים לשוברי רצונו ,מקום שנשקרה ממנו
ש״ז אומר בדיך ששקר ש״ז מארצנו ,וכשם שנסקרה ממקום
זה כ; השקר מכל מקומות ישראל ,והשב לב שובדיהם
לשבדך וכר ,וכן פסק כרמב״ם בפ״י מה׳ ברכות ה״ט וכ״ה
בשו״ש רכ״ד ,ונכאורה ככא אנו מודים להשי״ת שאינו משניש
אה הש״ז ומתפללים שליכם שישובו אפפ״י שהם בכלל מו״כק
ולא כתקנה ר״ג לברך ברכת המינים ,ודוחק לומר שכל ברכה
זו מל איירי הנה בפובדי ס״ז בשוגג חומרי מותר שנתגדלו
כך ,כי מפשטות כהלכה משמש שבכולם יש לברך כן ,ולכאורה
י״ל לפי מש״כ הרמב״ם בפ״ב מה' ס״ז ה״ה וז״ל וכן
האפיקורסים מישראל אינם כישראל לדבר מן כדברים ואין
מקבלין אותם בתשובה ,והאפיקורסין הם התרים אחר
מחשבות לבם בסכלות דברים שאמרנו שד שנמצאו שוברים
של גופי-הורה להכשיס בשאט נפש ביד רמה ואומרים שאין

אברהם

זה שון ש״כ ושי״ש בכ״מ שגם הרמב״ם מודה שאפיקורסים
הכופרים באלקות כמבואר בה׳ השובה מקבלים בתשובה,
אבל אלה התרים אחר מחשבות וכו׳ גריסים ואין מקבני;
אותם בתשובה שי״ש ,ולפי״ז י״ל שמה שתיקנו ברכת המינים
להתפלל שיאבדו היינו של אלה האפיקורסים (וכ״ה גירשת
הרמב״ס) שאין מקבלין אותם בתשובה ,אבל של שוש״ז
שמהני תשובה שפיר תיקנו שישובו כנ״ל ,אך כ״ז לדשת
הרמב״ס אבל מה נששה לדשת שאר הראשונים דס״ל דלכולם
מכני השובה ,ושי׳ בכ״מ ובלח״מ שם ,וכ״כ בשלה״ק של הא
דאמרו כל מה שיאמר לך בשה״ב ששה מוץ מצא ,רצ״ל שאפי׳
אחר ששמש בת קול שובו בנים שובבים מוץ מאלישש שיודש
רבו וסתכוין למרוד בו ,אפ״ה לא היה לו לשמוש לזה ולצאת,
אלא להתאמץ בתשובה שלימה והיה מהני ,וז״ל השלכ״ק
ששר האותיות דף צ״ה :יש לך לדעת שאין לך דבר כשומד
בפני התשובה וכו׳ שהרי אפי׳ מנשה שהשמיד צלם בהיכל
וששה כל השבירות שבסולם כשסשה השובה קבצו כקב״ה,
וירבשם בן נבט שחטא והחטיא את הרבים אס היה רוצה
לשוב היה כקב״ה מקבלו כדאיתא בפרק מלק שתפסו הקב״ה
בבגדו וא״ל חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן שדן,
ואמרו מז״ל בהדיא שובה ישראל פד ה׳ אלקיך אפי׳ היה
כופר בפיקר שי״ש שוד בזה ,ואם כן שוב יקשה לפי זה מדוש
תיקנו להתפלל שיאבדו ולא כמו כאן שתיקנו להתפלל והשב
לב טובדיהם לשבדך ,והנלש״ד דכשנפיין בל׳ הרמב״ם ריש
פ״ב מה׳ תפילה שכתב וז״ל בימי ר״ג רבו האפיקורסין
בישראל והיו מצירין לישראל ומסיתין אותן לשוב מאחרי
השם ,וכיון שראה שזו גדולה מכל צרכי בנ״א ,שמד הוא ובית
דינו והתקין ברכה אחת וכו׳ ש״כ ,נראה מזה ברור שכל זמן
שהיו האפיקורסין מישוטים נחבאים אל תוך כליהם ,ולא
כתשרבו בין בנ״י לא צרו לכם ,לא הסיתו אותם ,אפפ״י
שגם אז בודאי הם מכשול לכלל ואם יש כה בידינו יש להרגן
כנ״ל ,שכ״ז אם אין בידינו לסלקם וצריכים אנו לתפילה ,נכו;
להתפלל שיהי׳ באופן היותר טוב והשב לב שובדיהס לשבדך,
אבל בשה אשר רבו האפיקורסין והצירו לישראל והסיתו
אותם מאחרי ה׳ ,שד שהיה סכנה שצומה לכלל ישראל דלא
ליתי לאמשוכי אבתרייהו ,אז אין מקום להתפלל של תקנתם,
אלא שבמהרה יאבדו ,ש״כ תיקן ברכת המינים ,ושי״ש בכ״מ
שכ׳ בשם ה״ר מנוח וז״ל כדי שימנשו כשם לטעות אחריהם
להמיר ולצאת מכל הדת תקנו להודיט שאין למומרים הקנה
פ״ב ,ושי׳ בפי׳ רבינו יהונתן הכהן מלוניל מביא מהנמצא
בכל הדפוסים הישנים בפי׳ רש״י שסיקר ברכת המינים תקנו
נגד כת יש״ו הנוצרי שלימדם להפך דברי אלקים חיים שי״ש,
גם מזה משמש כמו שכתבנו שאלמלא היה משש שיטפו
אחריהם לא היו מתקנין להתפלל שימותו אלא שישובו ,אבל
מחמה סכנה כל ישראל תקנו כן ,כי טוב לדאוג בשד טובה
הכלל מלדאוג של תקנה האפיקורסין ,ושי׳ בספר לחם שמים
להגאון ר׳ ישקב שמדין זצ״ל של אבות פ׳ךא מי״ב שכך וז״ל:
וכן הוא אומר במקום אחר יתמו חטאים ולא ’חוטאים ואפי׳
את המין לא רצה ריב״ל לקלל; אך לא כל המינון .שוך[_פי׳׳פ
וי״ל שהחילוק הוא כנ״ל בין אם הוא מין בפני שצמו או אם
הוא רוצה למשוך אחרים אחריו כמש״כ ,ולפי״ז לק״כי מה
דאמרה ברוריא יחמו חטאים ולא חוטאים אפי׳ הי׳ מין ,כי
משיקרא דדינא כז הוא כנ״ל וגם דברי הזוה״ק יתיישבו אף
של כופרים ,אבל משת אשר נתרבו האפיקורסים ונפשו
לסכנה לכלל ישראל ,שינו חז״ל ותיקנו להתפלל של מיתתם
כנ״ל ודו״ק .ושי׳ שוד במג״א סי׳ קפ״ט סק״א שכתב וז״ל
כשיש מומר למכו״ם בבית במקום סשודה צ״ל בני ברית
דמומר אינו בכלל ברית וכו׳ שי״ש ,מפורש יוצא מדבריו ב׳

לחיים

מיד

בירושלם

פרק ה
ה״א מד^ין לדדוש מתחילת הפרשה לסופה
עיין כה' מענה לשין מע’
י
ד׳ רי״א ע״אמהשכתבבזהדהאוין שבראש התיבה

מתנין אותה בסיף התיכה אך באמצע התיכה לא
יהצ״ע לי־ש״י כיס ועיין כס׳ יכין שמועה רס״נו
ע״א לעמן אמצע תיבה היכא דהוא ממקום אסר
להיכא רסאות מינה יכה אז אפי׳ כאמצע ועור
היכא ראותו האות יתירה אפי' באמצע מוסיפי;
וכבר רב אחאי סרכ נח׳ל נר״ו שרטט וכתב כיה
כח״ג דעק״ד ע״כוג׳ ועיין להרב כסף נבחר אשכנזי
ס׳ אמר ועיין מ׳ש הרב מקנה אברהם ח״ב מע׳
ג' אות פ׳ וקדמני ככל אשר היה בדעתי לכתוב
כזה פוק חזי.
לחזה הוית להרב פתח האהל מע׳ ג׳ שהביא
מכ״« רד״ן ע״כ ע״פ ויסף חמישתו עליו
ומתיה' סגה'ד״ד ע״ב ד׳ס ולטוטפות ומזבחים רכ״ה
ע״א ע'פ ואת בל דמה ישפך וממנחית דס״ר ע״כ
כרמל תקריב בתול שם ופסחים דס״א .ע״א זבחי
זכחי ויומא רמ׳ס ע״א ואת כל דם הפר ומ״ק ד״ב
ע׳ב וכלאים שדן לא ובכורות דמ״ד מרוח אשך ות״כ
אתה ובנין ובפסוק בכלי טמא ובפסוק ולקח הכהן
ובפסוק ובארצכם ל׳ת וכתלמוד ירוש׳ סוטה ע״פ
וכאו בה ובהוריות ד״ח ע׳ב כפסוק ונעלם רכר
וכמר״ך ע״פ ועל חרבך תאיה ובמדרש ש״ה ע״פ
בטנך ערימת חטים ובילקוט ע״פ ואתם הדבקים
יע״ש והוא תירוש איך אשתמיט מיניה דמר אחר כל
אלה דאייתיה מריה רלא הזכיר הא דמאי רקמן
זגם הרב נחמר למראה נר״ו נעלם ממט כל הני
רוכתי •

פרק ו
ףן"□ □יכן שכל הדברים קרויים מזון עיין
יפ״ת ס' ויגש ונראה מכאן סמך
לכמה מרבני אשכנז ראיכן אוכלין מצה כפסח מלכד
הסרר של ב' לילות כ״א מיני פיי־ות כגון ערמונים
ושקרים וכיוצא דכאים לתעטג רכזה לאים פקפוק
דמתענים עצמן כזמן רצריך להתענג ביו״ט רהרי
כיון דהמירורן אקרו מזון ליכא לערער עלייהו זולת
איט נח לי בשבת שכתוך הפסח דאו אם לא יעשו
סעודת שבת כמצה ולקכוע העירה לומר המוציא
וכיכס״מ איט נראה זה מן המובחר הגם כי כוונתם
משום תומ׳ר בקדש הרי אין דנין אפשר משא׳א
ולא ניתנה תורה למלה״ש ואיט כמין לסעודת ג׳
כע״ש שח״ל בשכת •
הי״א □יף ומירט כ׳ש אומרים צריך להעביר
תער על ראשו וכ״ה אומרים אין
צריך ועיין כתוספתא דגייס הכי אך כבבלי דמ״ו
הגי' להפך ועיין למרן כ׳מ פ״ח ה״ה ולסרב מראה
הפטם ז׳ל רכן הוא בכבלי ביומא רק״א ועיין להיב
מרככת המשנה אשכנזי ת״ג דט״ז קוע״ד וכס' תורת
נזיר דס״ט ע*א ועמ״ש סרב כאד משה" בשיטתו
למכלתין דק fרע״ג ומעש״ר פ״ח ה״ה

בג

מה

פרה ז
ה״א כי ק׳

ת אלהים תלוי .את שהוא מוזהר
ראיתי צמרנא ורכנא מרן זקני בס׳
חק״ל ח״מ ח״א סי' קנ״א רר״ל ע״ג שעמד אי
בזה? דלינא סמוכים אי עוכר המקלל את הדיין
כלאו ראלנןים לא תקלל ועמ״ש עליו מוה״ר פגימכין
חיב דרי"ז ע״ר ועיין כסה״ק תוכחת קייס סרר
שופטים ועיין בפונט "רו״ה ח״מ קי׳ ז״ו מ״ש כזה
____
בס״ד ♦
שם כאלו שפכת דמים מ״ש הרב יפ״מ והוא מ״ש
ארם הוצבר עפרו וכו׳ יע״ש ל׳ והוא צע״ר
אינו צודק דהרי המפרשים מקשים אלו הבי מאמרים
דשותיים זה את זה ומתרצים והי״ל לכאר קצת איך
הוא שפה אחת ודברים אחדים ושהכל הולך לטעם
אחר ועיין לקמן במוהיש״ישס כסי' כ׳ שהק׳ אחרת
והנס ראינו מה מעשה ה' כי טרא ררע״קשהיה
ע״ה ענין מת מטה קנה מקומו הביאי ,להיות
אבי התעודה מי כמוהו על ששמע רעל כל פסיעה
היה שופך דמים ועשה ק״ו במה שכיוין לזכית
הי״ל לחטאה לכך בא הענין לוסביביו כשערה דא״ל
ר״א דמיתתו קשה מכולם כרי לכפר ע״כ פסיעה
ופסיעה שעשה ש׳ר וא׳ש ההי״ב
שם הלואי יכרא ממקום המזכה ותהיה לו עמירה
הה״ד ויצר ה״א את האדם זה איט טרק
עם ההקרמה של היב נחלת בנימן מטה קמ׳ז
בטעם הקי־כטת דהוא משום ואאר׳ חטח מן הקרש
ישלם והשיב את סגזלה ועור כס׳ לקט יוסף ענין
פו״ר דהוא משום דמעל כהקדש ועיין כס׳ כרך
את אביהם ס׳ משפטים ררוש ב' יע׳ש ויש צישב
ליה והוא ראעיקרא מה ט לאדם נדי לס׳ סאק
ומליאה והכתיב מעיד וייצר ה״א דהוא הטרא
הוא היוצר היא הכל וא״כ מאין כא ט לאלם
חיוכא לשלם ומה מעל איט אלא בהיות האדם מחשיב
את עצמו מיניה וכיה אזי תעול על^ המעילה
והחיוב לשלם או כקרכטת או בפו״ר אך הצדיקים
דאינן מחשיכין עצמן ללעם וכלא קמיה כלא אין
להם שום מעילה רכמו שהיו עפר הן נחשבים
עתה לו׳ ונפשי כעפר לכל תהיה והרא לאימלתא
חי־תא היא דלטענת קומץ עפר גזול כךתירטדע״י.
סענוה ציכא טענת השיבהו לי מהו דוד שאמר
דבקה לעפר נפשי הייני כרבריך כיע״ש כדבריהם
רון מינה למאי רקמן נמי וק׳ל והביטה וראה
מ׳ש הרב נטר חכמים על דברי הרב יפ׳מ ז׳ל

פרק ח
ךן״א ף״י אמר מקבלין התריה על הספק
רשכ״ל אומר וט' הכיטס^וראס מ׳ש
התייר הגדול הגאון מזה חק״ל ח״א 'צ*״ר דקצ׳א
וקצ״ב וכריש ח״כ ליו״ד יע״ש *

פרק

ד",א המתים

ט

עיין כס׳ זרע יצחק־ רהקשס
כה׳א היריעה ותי ועיין

כס׳ באר משה דקמ״ו רע״ג.
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הערות

כט

כידוע עכ״ל ,וזה כעין שכתבנו ,אלא שלשונו אינו מדוייק

בו איסור דמוציא ש״ש לבטלה ,הח״ס הולך בזה לשיטתו,

דהקב״ה מצרף מחשבה למעשה כשעשה מעשה אח״כ אכל

והוא עפ״י^,מש״כ המהר״ם שיק בספרו על תרי״ג מצות
מצוה ס״ט וז״ל :מ״ש הרמב״ם סוף ה׳ שבועות דלענין
מוציא ש״ש לבטלה אינו חייב אלא דוקא בשם המיוחד
וזה תימה גדולה הא הרמב״ם יליף מוציא ש״ש לבטלה

בכריתות וכנ״ל].

מלא תשא ובפ״ב משבועות פסק דחייב גם על הכינויים
וזה תרתי דסתרי אהדדי ,ונלע״ד דהרמב״ם עצמו ביאר

עדיין אין מכאן ראי׳ שעיקר האיסור בלב ,ויותר הי׳ לו להביא
גט׳ מפורשת ברכות דף י״ב דדרשו מולא תתורו וגו׳ אשר
אתם זונים זה הרהור ע״ז ,ועיקר הראי׳ היא מד׳ רש״י
ועי׳ מה שתירצו על קושית הח״ס בס׳ חתן סופר חלק עטרת

הבחורים שער המקנה והקנין והשטרות סי׳ כ״ח [קניו הנעשה
באיסור] דף קל״ז ע״א ,ובשו״ת משיב דברים חיו״ד סי׳

קמ״ד.

יא .ד״ה

והנראה" ,למעיין שם כתמורה כפוף הסוגיא

נכי מקלל הכירו כשם דכשבועה ומקלל עיקר איפורא

הוא משום מוציא שם שמים לבטלה ,אע״ג דכמוציא ש״ש
לבטלה ליכא מלקות מ״מ כיון שהשיא שם ה׳ יתברך לצורך
קללה או לשכע לשוא איכא כזיון טפי ולוקה וכן מורה לשון
הקרא לא תשא שם ה׳ אלקיך לשוא" .בס׳ אורח משפט על
שו״ע חו״מ [לר׳ שמעון דובער אנאליק אב״ד שעדליץ] סי׳

כ״ז דף נ״א ע״א כתב דמש״כ הח״ס דמקלל חבירו הוא
משום ש״ש לבטלה זה אינו ,דהא ברמב״ם בפי״ב מה׳
שבועות [הי״א] מבואר דמוציא ש״ש אינו אלא בשבעה
שמות שאינן נמחקין ולא בכינויים ,ובמקלל הא ס״ל בפכ״ו
מה׳ סנהדרין [ה״ג] דאפי׳ בכינויין חייב ,ולרבינו ירוחם
הוא בהיפוך דמוציא ש״ש לבטלה אפי׳ בלע״ז אסור [נתיב
י״ד ח״ח] וה״ה בכינויין ,ובמקלל אינו חייב בכינוין [שם]
וכמו שנתבאר לעיל בזה [שם דף מ״ח ע״ב ודף מ״ט] וכו׳,

וגם מש״כ הח״ס דאיסור שבועה הוא משום מוציא ש״ש
לבטלה ,לפי מש״ב הרמב״ם בפ״ב מה׳ שבועות [ה״ב] דאפי׳
בכינויים איכא מלקות ובכינויים הא ליכא איסורא דש״ש
לבטלה כמ״ש הרמב״ם פי״ב מה׳ שבועות הנ״ל.

ובביאור הגרי״ם פערלא לס׳ המצות לרס״ג ת״ג במילואים

שם סוף ה׳ שבועות שאם הוציא ש״ש לבטלה יאמר אח״כ
שבח ,האדיר החזק המרומם [ע״ש] וממילא לא יהי׳ אח״כ
לבטלה ,ובזה מיושב דברי הרמב״ם דלעולם ס״ל דמוציא
ש״ש לבטלה חייב גם על הכינויים רק דרמב״ם ס״ל דבכלל
שם המיוחד הוא כל השמות שאינם נמחקין והכינויין הוא רחום
וחנון ,וא״כ הוציא שם משמות שאינם נמחקין ולא אמר
®-,.השבח חייב משום מוציא ש״ש לבטלה משא״כ אם אמר
הכינויים שהוא חנון ורחום שהוא ג״כ שבח שהוא חנון
שהכוונה מי שהוא חנון כדאיתא ס״פ שבועת העדות ממילא
לא הוציא לבטלה ,ולכך במברך ברכה לבטלה כ׳ שם הרמב״ם
[ה״ט וה״י] סתם דחייב [ולא הצריך שיזכיר שם משמות
המיוחדין] כיון דהברכה עצמה היא לבטלה וכו׳ ,וכן שמעתי
מפי מרן הגאון בעל ח״ס וכן הוא בחידושיו רפ״ק דנדרים
דגם באמר בריך רחמנא דהאי פיתא אם הוא לבטלה עובר
משום לא תשא אע״ג דהוא בלשון תרגום ורק כינוי וכו׳
ולכך כ׳ שם דאם אדם מסופק אין יכול לעשות פשר לומר
בלשון בריך רחמנא דגם בזה יש חשש לבטלה יעיי״ש עכ״ל

המהר״ם שיק ,ודברי הח״ס הם בחידושיו הנדפסים ריש
נדרים ד״ה הנה מבואר ,ולפי״ז נתיישבו ד׳ הח״ס כאן דשפיר
כתב דעיקר האיסור בשבועה הוא משום מוציא ש״ש לבטלה
ואפי׳ נשבע בכינוי ג״כ יש בו משום מוציא ש״ש לבטלה,
ועי׳ בביאור לס׳ המצות הנ״ל ח״א עשה א׳ מ״א ע״א ד״ה
ואמנם ,שב׳ ג״כ בדעת הרמב״ם דאם מזכיר א׳ מכל הכינויים

שבסוף הספר סי׳ א׳ [דף רכ״ה ע״ב] כתב דכל ד׳ הח״ם
נפלאים בעיניו ,דבכל סוגיא דהתם אין שום רמז כלל לזה

דרך שיחה בטלה עובר בלא תשא .ומה שהקשה האורח
משפט על הח״ס שכ׳ דמקלל עיקר איסורו משום מוציא
ש״ש לבטלה ,מד' הרמב״ם הנ״ל דמוציא ש״ש לבטלה אינו

דאיסור שבועת שוא ושקר אינו אלא משום מוציא ש״ש
לבטלה כמבואר להמעיין שם ,ולענין מקלל חבירו בשם

אסור בכינויין ואילו במקלל חייב לדעתו אף בכינויין ,הנה
הא דמקלל חבירו בשם הוא משום מוציא ש״ש לבטלה משמע

גם בלא איסור מוציא ש״ש לבטלה ,וכבר עמדנו בזה לקמן

שם בתמורה ג׳ סוע״ב דאמרינן דאם לא תשמור לעשות וגו׳
והפלא ה׳ את מכותך אתא למקלל חבירו בשם ,והקשו ואימא

משמע משם אדרבה איפכא דמקלל איסור מצד עצמו הוא
בפנים (דף מ״ב ע״א) ד״ה איברא עיי״ש היטב ,גם דבריו
סותרין זא״ז למש״ב הוא ז״ל גופי׳ אח״כ בסמוך דמקלל
אביו ואמו אין חיובו משום מוציא ש״ש לבטלה אלא חיובא
מצד עצמו הוא ,וא״כ אמאי לא נימא דגם מקלל חבירו חיובא
מצד עצמו ,אלא שעל קללת אביו ואמו חייבה תורה מיתת
ב״ד ועל קללת חבירו מלקות כמו בהכאה דמכה אביו ואמו

הוא במיתת ב״ד ומכה חבירו הוא במלקות ,ומנ״ל לומר
דמקלל חבירו אין חיובו אלא משום מוציא ש״ש לבטלה.
[והנראה ליישב ד׳ הח״ס דכוונתו למה שהקשו שם בתמורה
ג׳ ע״ב אימר אפי׳ שבועת אמת ,ופירש״י דקא מזהר קרא
דאפי׳ שבועת אמת לא ליעבד בשם שמים ואי עביד והפלא
ה׳ את מכותך שיטול מלקות ,ומדמקשה אפילו שבועת אמת,

משמע דהכי קאמר דכמו דאסרה תורה במקום אחר שבועת
שוא ושקר הוסיפה לאסור כאן אפי׳ שבועת אמת ,וכיון
דשבועת אמת אילו הי׳ אסור איסורו הי׳ משום מוציא ש״ש
כדפירש״י ,ה״ד .שבועת שוא ושקר דנפקא לן מלא תשא

את שם ה׳ אלקיך לשוא ג״כ משום הכי הוא וכמו שמורה
לשון הפסוק לא תשא וגו /ועי׳ שם בספר המצות ח״א
עשה א׳ ל״ו ע״א שהביא הגרי״פ בביאורו הרבה ראשונים
שכשדברו מחומר איסור שבועת שוא נתנו טעם לדבר משום
מוציא ש״ש לבטלה ,ומה שהקשה האורח משפט על הח״ס
דהא להרמב״ם אפי׳ בכינויים איכא מלקות בשבועה אבל אין

למוציא ש״ש לבטלה אתא ,ותירצו מי גרע מקלל את חבירו בשם
ממוציא ש״ש לבטלה ,וא״כ קשה מכאן על הרמב״ם וכבר
הקשה עליו כן במנחת חינוך מצוד .ס״ט ,אולם לפי ד׳ המהר״ם
שיק הנ״ל ניחא וכמ״ש בעצמו מצוד .הנ״ל אחר דבריו
שהובאו לעיל וז״ל :ועכ״פ נ״ל ליישב בזה קו׳ המנחת

חינוך שהקשה על הרמב״ם דפסק דעל קללת הדיין חייב גם

על הכינויים מלקות הא בתמורה דף ג׳ ע״ב איתא דהא דחייב
מלקות בקללות הוא משום דהוציא ג״כ ש״ש לבטלה הא
הרמב״ם עצמו פוסק דעל ש״ש לבטלה אינו חייב אלא
בשמות המיוחדים וכו׳ ,ולהנ״ל א״ש דלעולם ס״ל להרמב״ם
דגם מוציא ש״ש לבטלה חייב גם על הכינויים והא ז־כ׳ דרק
על שם המיוחד חייב היינו משום דעל הכינויים אפשר לומר
למי שהוא חנון ,אבל כשקילל את הדיין ע״כ כוונתו הוא לקלל
בשם הזה ולשם זה הוציא את השם ולא לשבח לה׳ ,כמו במברך
ברכה לבטלה וחייב גם על הכינויים וא״ש עכ״ל,ומש״כ עוד
האורח משפט מד׳ רי״ו דמוציא ש״ש לבטלה אפי׳ בכינויין
אסור ובמקלל אינו חייב בכינויין ,ד״ז אינו מפורש בד׳ רי״ו
אלא האורח משפט הוא שדייק כן מדבריו בנתיב י״ד ח״ח
שב׳ שם דמוציא ש״ש לבטלה אפי׳ בלעז חייב לנדותו ,ומדכתב
דאפי׳ בלעז אסור מדייק ממנו האורח משפט דאפי׳ בכינויים
אסור דהא כתב הרמב״ם בה׳ סנהדרין פכ״ו ה״ג דהשמות
שקורין הגויים להקב״ה דינם ככינויים ,עי׳ בדבריו שם דף
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מ״ח סע״ב ,ואולם המעיין ברי״ו יראה שרחוק להעמיס כן בדבריו
דשם כתב דהמקלל עצמו או חבירו אינו חייב רק בשמות
אבל לא בכינויין וכן מקלל אביו ואמו ,ושוב כתב דהשומע
הזכרה מפי חבירו ,פי׳ שבירך חייב לקרוע ואפי׳ בכינויין,

הערות

ועוד גדולה מזו מסתפק הגאון בצל״ח ברכות דף כ׳ לרבינא

דס״ל הרהור כדיבור דמי אם גם לענין חשש ברכה לבטלה
נמי נימא הרהור כדיבור שיהי׳ עובר בלא תשא או לא,
ונפק״מ במי שספק לו על דבר אם בירך או לא ,ושוב מסיק

ואח״ב כתב דהשומע הוכרה מפי חבירו כלומר שמוציא
ש״ש לבטלה ואפי׳ בלעז חייב לנדותו ,מדהזכיר לעיל כינויים

עפ״י הכרח קו׳ הסתירה בפסקי הרמב״ם וכו׳ דמודה הוא
ג״כ בכל מיני שבועות דהרהור לאו כדיבור דמי וה״ג ברכה
לבטלה דעיקר איסור מלא תשא נפקא גם רבינא מודה הרהור
לאו כדיבור דמי עש״ה ,הרי דאפי׳ בהרהור לבד מסופק
הצל״ח לרביגא דפסק הרמב״ם והשו״ע כוותי׳ וכו׳ ומכ״ש אם
כותב הש״ש לבטלה ,וגם למסקנא דמודה רבינא בהא הרהור

שם ח״א עשה א׳ דף מ״ב ע״א אחר שהביא סוגיא דתמורה
דמשמע משם דמקלל חבירו בשם אית בי׳ גם משום מוציא

לאו כדיבור דמי אבל כותב דע״כ מהרהר הוא וגם עושה
מעשה שכותב את הרהורו בפועל ממש ודאי כדיבור דמי
לדעת הצל״ח גם בהא דמוציא ש״ש לבטלה גם לר׳ חסדא

לאוי דקללת נשיא ודיין ,תיפוק לי׳ דכיון דאין חייבים עליהם
אלא בשם ובלא שם לדעת כמה פוסקים גם איסור אין בו,
מלאו דלא תשא ,ותי׳ ע״ז דבקללה מצד עצמה אי לאו דאסרה

התם ועכ״פ לרבינא ,וצ״ע על הח״ס שהחליט בפשוט איפכא
כנ״ל.

וכאן במוציא ש״ש לבטלה לא הזכיר ,משמע דאין איסור
בכינויים וע״כ דשם לעז חמור לדעתו מכינויים ,ומש״ב

הגרי״פ דבתמורה משמע איפכא דמקלל הוא איסור מצד עצמו
גם בלא איסור מוציא ש״ש לבטלה ,כוונתו למש״כ בספרו

ש״ש לבטלה ,הקשה דלמה לי אזהרה דלא תקלל חרש וכן

תורה לא הי׳ בה משום מוציא ש״ש לבטלה דדינה כשבועת
הרשות דמותרת ורק לבתר דגלי קרא דקללה אסורה אמרינן
דאית בי' גם משום מוציא ש״ש לבטלה ע״ש באורך ,ואולם
י״ל דגם הח״ס מודה לזה ומש״ב דעיקר איסורא הוא מוציא
ש״ש לבטלה ,הוא משום דכיון דילפינן מלקות למקלל בשם

מקרא אם לא תשמר לעשות וגו׳ ליראה את השם הנכבד
והנורא הזה וגו׳ והפלא ה׳ את מכתך ,ושם לא נזכר שום
דבר מקללה ,א״כ ע״כ עיקר האיסור הוא משום מוציא
ש״ש לבטלה ,ועוד דמד׳ הח״ס נראה דלא פסיקא לי׳ דיהא
במקלל חבירו בשם משום לא תשא ,שהרי אחר שכתב דכיון
דהשיא שמו יתברך לצורך קללה איכא בזיון טפי ולוקה,
הוסיף ,וכן מורה לשון הקרא לא תשא את שם ה׳ אלקיך

לשוא ,משמע דזה אינו רק הוספת ראי׳ אחר שעיקר האיסור
מפורש בכתוב ,וכוונתו דלשון לא תשא לפי פשוטו אינו
לשון שבועה אלא לשון דיבור כמ״ש הרמב״ן שם ,אך לפי
ד׳ חז״ל הוא לשון שבועה וכ״ה שם בתרגום ,ושניהם אמת
דבשבועת שוא או שקר עיקר האיסור משום שהוציא ש״ש
על שבועתו ,ויותר נראה דמש״כ הח״ס וכן מורה לשון הקרא
וכו׳ לא קאי אלא על שבועה ולא על קללה ,וא״כ אינו
מוכרח כלל לדעתו דיהא במקלל בשם גם משום לא תשא,
ועי׳ במהר״ם שיק על תרי״ג מצות מצות ל׳ ד״ה והנה המברך
וכו׳ .ומה שהקשה עוד הגרי״פ שד׳ הח״ם סותרין זא״ז עי׳
לקמן סוף אות ט״ז].

ובביאור לס׳ המצות לרס״ג ח״ג במילואים שבסוף הספר
סי׳ א׳ [דף רכ״ו ע״א] כתב דד׳ הח״ס נפלאים מאד דעיקר

הדבר שכתב בפשיטות כ״כ דבכתיבה אפי׳ אם כתיבה כדיבור
דמי ליכא משום מוציא ש״ש לבטלה אפי׳ דרך קללה ושבועה
לא מצאתי שום טעם כלל ולא שום הכרח לפשיטות זו,
ולדידי הדבר פשוט איפכא דאם איתא דכתיבה כדיבור דמי
,,"™,אין שום מקום לחלק בזה בין מוציא בשפתיו לכתיבה אפי׳

שלא בדרך קללה ושבועה ,וכך יש בזיון בכתיבה שהיא כדיבור
כמו במוציא בשפתיו ,ובפרט דקרא דאת ה׳ אלקיך תירא

דנפקא לן מיני׳ איסורא דמוציא ש״ש לבטלה סתמא כתיב
ובודאי גם כתיבה בכלל אם איתא דחשיבא כדיבור ,וגם
באזהרת מקלל לא כתיב לשון דיבור כלל ואם כתיבה חשיבא
כדיבור ודאי הדבר פשוט דגם כתיבה בכלל ,גם דבריו סותרים
זא״ז ,דלפי דבריו אלו אין שום מקום לק״ו שלו כתיבה
מדיבור ומעיקרא ק״ו פריכא הוא ,דמה למוציא בשפתיו שכן
מוציא ש״ש לבטלה לצורך שבועה או קללה וזהו עיקר איסורא
דשבועה וקללה לפי דברי הח״ס ,משא״ב כתיבה דלא שייך

בה איסור מוציא ש״ש לבטלה כלל איכא למימר דאפי׳ איסורא
בעלמא לית בה.
[מש״כ המהר״י אסאד מהבגי יונה והחו״י ששניהם לא
החליטו בדין זה ותפס על הח״ס שלא ראה דבריהם ,הנה
אף שהבני יונה לא החליט אבל החו״י החליט דאין בו איסור

מצד הכתיבה וכמו שהביא הבני יונה בשמו ,וז״ל החו״י שם
בסי׳ ט״ז :אבל אחר העיון נ״ל דלעולם כתיבה לאו כדיבור

"וא״ג הרי הדבר פשוט דלא [נקרא] מוציא ש״ש לבטלה

יחשב בשום מקום וכו׳ וכ״ש כתיבת השם דאינו בכלל זה

אלא כמוציאו כשפתיו אבל ככותב קל השפר אין כאן
בזיון כלל אפי׳ כתבו דרך שבועה וקללה משו״ה אין כאן

שמי לעלם שהרי נכתב בסת״ם ואפי׳ כתבו בחנם נהי דמגונה
הוי ואסור משום דיוכל לבא לידי בזיון כמ״ש מהרי״ל הביאו

מלקות" בשו״ת מהר״י אסאד חיו״ד סי׳ שט״ז כתב [בד״ה
ולעניו] ,ראיתי להגאון בספר בגי יוגה על ה׳ ס״ת סי׳ רע״ו

רמ״א ס״ם רע״ו וטעון גניזה ,מ״מ אין בו איסור גמור
מצד עצם הכתיבה ,וזה לענ״ד ברור עכ״ל ,ומה שהביא

בארוך שלו כתב וז״ל כתב בתשובת שאלה ט״ז בס׳ חות
יאיר בענין אם יש בכותב השם משום לתא דש״ש לבטלה ומה
שרוצה לדמות שם ומצדד בצדדיו לכאן ולכאן ,ומסיק שם
דאין בו איסור גמור מצד עצם הכתיבה ,וכן נראה לכאורה
מדהוצרכו להביא ראי׳ בסוף ברכות על שאלת שלום בשם

מהצל״ח ברכות דנסתפק אפי׳ בהרהור אם אין בו משום
לא תשא ,נראה פשוט דלהח״ס לא הי׳ שום ספק בזה וכן

קפ״ה סק״א שכתב בפשיטות דליכא בהרהור משום לא תשא,

וכדאמר בגט׳ סוף מכות [כ״ג ע״ב] דבעי׳ הסכמה מן השמים,
ואילו למאי דתקנו לכתוב השם באגרות ושטרות לא בעינן
הסכמה ואפי׳ רבנן לא קפדי אלא דלמחרת פרע זה ונמצא
ש״ש מוטל באשפה [כר״ה י״ח ע״ב] ומשום כתיבת השם
לא קפדי כלל עכ״ל ודפח״ח ,וכן מצאתי להגאון בתשו׳ ח״ס
[כאן] כתב מסברת עצמו וז״ל וכו׳ בכותב על הספר אין כאן
בזיון כלל וכו׳ עכ״ל עש״ה ,הנה החליט בפשיטות כן ובמח״ב
לא ראה אז דברי תשו׳ חו״י סי׳ ט״ז ודברי בני יונה הנ״ל
שגם שניהם מצדדים בדין ולא החליטו כן בבירור וצ״ע,

וכ״כ בישועות יעקב סי׳ ס״ב דהדבר פשוט דאינו עובר
בהרהור על לא תשא ,ועי׳ שו״ת מהר״ם שיק חאו״ח סי׳
מ״ב ,ובשו״ת כתב סופר חאו״ח סי׳ כ״ח כתב על הצל״ח
שתלה דין זה בדין שבועה שאינו עובר בהרהור גם לרבינא,
דמסברת חוץ דלכו״ע אינו עובר בלא תשא ע״י הרהור ע״ש,
וכ״ז להבנת המהר״י אסאד בד׳ הח״ס דאין בכתיבת השם
שום איסור ,אולם י״ל דאין כוונת הח״ס דאין בו שום איסור
שהרי סיים דבכותב על הספר אין כאן בזיון כלל אפי׳ כתבו
דרך שבועה וקללה משו״ה אין כאן מלקות ,ומשמע דרק

יב.

תפסו כמה מגדולי האחרונים דאין בהרהור משום לא תשא,
עי׳ פרמ״ג או״ח בפתיחה לה' ברכות אות ב׳ ובא״א סי׳

ליקוטי הערות על ספרי תשובות חת״ס ־ יו״ד ג גולדשטיין ,יששכר דוב עמוד מס (34הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ליקוטי

חיו״ד סימז יכז

מלקות איו בו אבל איסור יש בו*) ,אלא דכלפי מה שב׳

הרי הוא סבור דשבועה גמורה היא ושייך בזה לדעת הר״י

לעיל מיני׳ דבנשבע ומקלל עיקר איסורא הוא משום מוציא

אבן מיגאש דין שויא אנפשי׳ חתיכה דאיסורא ,ואעפ״י
שעכשיו חוזר בו לאו כל כמיני׳ ,וזה כמתכוין לאכול בשר
חזיר ועלה בידו בשר טלה שצריך סליחה וכפרה כדתנן

ש״ש לבטלה דבאופן זה איכא בזיון טפי ולוקה אף דבמוציא
ש״ש לבטלה אין מלקות ,סיים דבכתיבה דאין כאן בזיון אין
בו מלקות אבל איסור יתכן שיש בו ,וכן משמע מתוך ד׳

החו״י שציינו המהר״י אסאד ,שהרי כל דבריו בתשובה זו
בנויים על היסוד דכתיבה לאו כדיבור דמי בשום מקום
כמובא לעיל וא״כ דבריו סותרים למה שכתב הוא עצמו
בסי׳ קצ״ד דכתיבה כדיבור דמי ,ומשמע דלפי תשובה זו
יש בכותב את השם לבטלה איסור מצד עצם הכתיבה ,ותשובה

זו כתב המנ׳׳י^.ח״כ וחזר בו ממה שכתב בסי׳ ט״ז ,שבהשמטות
שבסוף הספר ציין על סי׳ ט״ז "עי׳ לקמן תשובה קצ״ד"
ומבואר ממה שרמז לתשובה קצ״ד שזו היתה עיקרית בעיניו,

וכ״כ בשו״ת שבות יעקב ח״א סי׳ קנ״ו על החו״י שדבריו
האחרונים עיקר וציין לק״א שלו ,ועי׳ שו״ת כתב סופר

סי׳ ק״ו ד״ה עוד שם בתומים ראי׳ א׳ וכר ,שכתב במוקף
דלכתוב את השם בחנם לבטלה יש לומר דאסור כהוכרה

בפה ,ואם כנים דברינו בכוונת דיה״ס נתיישב גם מה שתמה
עליו הגרי״ם פערלא בביאור על ספר המצות הנ״ל ,ועי׳
עוד לקמן אות ט״ז במוסגר].

יג.

"מ״מ אי עבר ולא קיים אי לוקין עליו לא ידעתי משום

דבקרא כתיב לבטא בשפתים וכו׳ אלא מכה ק׳׳ו אתי׳

וכו׳ וא׳׳כ ובו׳ הא אין עונשין מן הדין" בם׳ אור לי
[לבעל שדי חמד] בהשמטות שבסוף הספר דף קל״ט ע״א
[ד״ה ומ״מ] כתב דלכאורה יש לפקפק בהמצאת הח״ס דלא
ענשינן מלקות בשבועה שע״י כתב משום דאין עונשין מן
הדין מסוגיא דגיטין ד׳ ע״א ע״א ,לפי מש״כ בשבות יעקב
[ח״א סי׳ קנ״ו] דמ״ש בש״ס אם לא יגיד פרט לאלם היינו
למעוטי אלם מחיוב קרבן הא שבועה עצמה איתא ע״ש

בשם^_קש״י ותום׳ ,וא״כ לפי״ז כי פריד הש״ס והא יכול

להגיד מתוך הכתב ע״כ לומר דכוונת הש״ס דליחייב נמי

קרבן ומאי קושי׳ הלא הא דכתב מהני ילפינן לי׳ בק״ו
מעקימת שפתים וקיי״ל אין עונשין מן הדין ,ואף דכתבו

בשם הריטב״א [מכות י״ד ע״א] דעונשין קרבן מן הדין מ״מ
אין זה פשוט וכו׳ ועי׳ מה שרשמתי לעיל [בשדי המד]
במערכת הא׳ אות כ״ד וקצ״ע[ .ולק״מ דמבואר בתום׳ שם

I

ד״ה והא ,דקושית הש״ם הוא משום דהגדה חשיבא ע״י
כתב וכ״ה שם בתי׳ הרשב״א ואין צורך ללמדו מק״ו].
יד,, .ואולי זה הוא טעמו של הר״י הלוי דמייתי רשד״ם
דשבועה בכתב פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים".
בביאור לס׳ המצות לרס״ג ח״ג במילואים שבסוף הספר [דף
רכ״ו ע׳׳א] כתב דמש״ב הח״ם לבאר טעמו של הר״י מיגאש
אינו נכון כלל ,דמדכתב הר״י מיגאש שם שדינו מסור לשמים
ואין לחייבו דבר בדיני אדם [הובא בד׳ הח״ס להלן ד״ה

אחר כותבי] מבואר דלא מיירי מדיני מלקות דבלא״ה לא
נהגו דיני מלקות דאורייתא בזמנו ,וגם לא מדיני ממונות,
אלא כוונתו שאין לב״ד לקנסו או לנדותו על שעבר על

איסור שבועה ופשיטא דבזה לא שייך כלל לומר אין עונשין
מן הדין ,אבל לדידי נראה ברור בכוונת הר״י אבן מיגאש
דס״ל דמדינא ודאי כתיבה לא חשיבא כדיבור וכל שלא
הוציא שבועה מפיו לאו כלום הוא ,אלא דמ״מ כיון שכוונתו
הי׳ מתחלה להתחייב בעשיית איזה דבר ע״י שבועה זו בכתב
•)

הערות

לא

במכ״ע "וילקט יוסף" מחברת שמינית [תרס״ו] קונטרס י״ח סי׳

קפ״ז מדייק הרב הכותב [הג״ר שמשון נייפעלד המובא באות ט״ו]

מלשון הח״ם שכתב דבכותב על הספר אין כאן בזיון כלל דאפי׳
איסור ליכא ,ולא העתיק סוף לשונו של ד,ה״ס דאין בו מלקות,

דמשמע דאיסור יש בו.

(פ״ד דנזיר כ״ג ע״א) ובברייתא בגט׳ שם ודינו מסור לשמים
ולא בדיני אדם .וע״ש עוד.

ט
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"ואע״ג דמדכריו משמע דאין ב״ד נזקקין לו בלל אפי׳
להוציא ממון ,אפשר דס״ל אין עונשין מן הדין אפי׳

עונש ממון עי׳ תום׳ כ׳׳ק ד׳ ע״ב ד׳׳ה ועדים זוממין".
במכ״ע "וילקט יוסף" שנה שמינית [תרס״ו] קונטרס י״ח

סי׳ קפ״ז כתב הג״ר שמשון נויפעלד אב״ד דיאש דיאר:
וקשה לי לפי דבריו סוגיא דקידושין כ״ח דילפינן גלגול

שבועה מסוטה בק״ו דמה סוטה שלא נתנה להתבע בע״א
מגלגלין ממון שניתן להתבע בע״א אינו דין שמגלגלין ,ואי
אין עונשין מן הדין אף לא ממון ,א״ב למאי יליף בממונא
גלגול שבועה הא יאמר [הנתבע] שאינו נשבע הגלגול ,ואי
דהב״ד ירד לנכסיו הא אין עונשין מן הדין אפי׳ עונש ממון
א״כ לא ישבע וילך לו וצ״ע .ושם קונטרס ב״א סי׳ ר״ד
השיב הג״ר יואל וואלף גלאטטשטיין אב״ד לעלעס ,לא
ידעתי פשר דבר לקושי׳ זו א״כ שבועת ע״א היכא משכחת

לה הא אין ע״א קם לממון וא״כ לא ישבע ולא נחייב אותו
ממון ,וע״כ כמ״ש הראשונים דהע״א מחייבו שבועה ואם אינו
רוצה משלם והיינו שפוטר עצמו בזה הממון מהשבועה המוטלת
עליו ,וה״ג ילפינן מק״ו גלגול שבועה ואם לא ירצה לישבע

בודאי יצטרך לשלם ולא שייך בזה אין עונשין מן הדין כיון
דאגן לא חייבנוהו מק״ו רק שבועה ,רק אם לא ירצה לישבע
ממילא ישלם וכמובן וז״ב .ושם בהערה שעל הגליון כתב הג״ר
יחיאל מיכל הכהן פריעד דהח״ם כתב עי׳ תוס׳ ב״ק ד׳ ע״ב
ד״ה ועדים זוממין [ולא כתב "ודלא כתוס׳ ב״ק" כמו שהעתיק
הגר״ש נייפעלד בוילקט יוסף שם] דשם ג״כ נראה דפליגי

בזה ,דלד׳ הר״י עונשין בממון מן הדין ולשיטת הריב״א

שם משמע דס״ל דאף בממון אין עונשין מן הדין ,ובאמת
לק״מ להח״ס דכתב בעצמו בסוף הסי׳ שם אות ג׳ וז״ל,
ולמאי דקיי״ל דעונש ממון עונשין מן הדין א״כ גם ב״ד

כופין אותן לפרוע מה שמתחייב ע״י שבועה עכ״ל ,הרי
דס״ל להח״ם דקיי״ל עונשין מן הדין בממון ,וע״כ משום שב׳
תום׳ ב״ק דף ב' ד״ר ,ולא זה וזה ,דש״ם דידן ס״ל דעונשין
מן הדין בממון ,ורשב״א שם כ׳ דאף המכילתא מודה ע״ש,
וכן נראה מב״ק מ״ט ע״ב ומתוס׳ שם ד״ה על ,דש״ס שלגו

ס״ל עונשין בממון וכ״כ בבאר יעקב כלל י״ח ומה״ר [ומלא
הרועים] דכן נקט תלמודא דידן בכ״מ ,ולק״מ דר״י הלוי
ע״כ ס״ל כר״י בתום׳ ב״ק וכנראה לכאורה ממכילתא הנ״ל
וא״ש[ .עיקר יישוב הקושי׳ היא דאין לה שייכות לד׳ הח״ס

דכיון דיש משמעות בד׳ התום׳ דהר״י ס״ל כן ,א״כ גם עליו

תיסוב הקושי׳ ומה שנתרץ לדבריו נתרץ לד׳ הח״ס שכתב
כן בדעת הר״י הלוי] .וע״ש עוד יישובים ,ועי׳ שדי חמד

כללים מערכת הא׳ כלל כ״ז.

טז< "ובמ״ש ניחא הא דלא אמר נמי חוץ ממקלל אכיו ואמו
דממיתין כלא מעשה דהתם נהי דהקללה היא כשם
מ׳׳מ אין החומר משום מוציא ש״ש לכטלה אלא משום שקילל
יולדיו כשמו יתברך וא״כ כשכותג הקללה נמי חיים מיתה
וכיון דשייך מעשה ע׳׳י כתיבה חייב אפי׳ כלא מעשה וכו׳
איכרא להמל״ט קשי׳ ,וצ״ל דככלל מקלל הכירו בשם הוה
נמי אכיו ואמו ודוחק" .בס׳ אורח משפט על שו״ע חו״מ
[המובא לעיל אות י״א] סי׳ כ״ז דף ג״א ע״א [ד״ה ומה
שהקשה] כתב ע״ד הח״ס דאכתי קשה למה לא חשיב מגדף
ומסית ונביא השקר שממיתין בלא מעשה כמבואר בסנהדרין
(דף ס״ה) דמה״ט פטרינן מקרבן ג״כ ,א״ו דלא חשיב אלא

ליקוטי הערות על ספרי תשובות חת״ס  -יו״ד ג גולדשטיין ,יששכר דוב עמוד מס (35הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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יודע לו יורשין יניחנו בבית דין ויתוודה"
עכ״ל .ומשמעות הדברים דהיות ואנוס הוא
שאינו יכול לשלם חובו ,מתוודה על עוונו
ומתכפר .אכן אינו מוכרח ,דיתכן וכוונת הר״מ
להדגיש דחובתו להוציא את הממון המחויב
מידיו ולהפקירו ביד ב״ד עבור חבירו ורק
אח״ב להתוודות ,דאל״ב הוי טובל ושרץ בידו
וכמש״ב שם הקרית ספר ,ולעולם אה״נ דחסר
לו הכפרה הגמורה על עוונו( .ועיין במש״ב
שם על דברי הר״מ אלו).
ועיין בלשון רבינו יונה שע״ת (ש״א אות
מ״ד) העיקר הששה עשר :תיקון המעוות
באשר יוכל לתקון ובו׳ עכ״ל .ומבואר בהמשך
דבריו דקאי בעבירות שב״א לחבירו ע״ש.
ולכאורה צ״ב מאי קמ״ל רבינו יונה במש״ב
"באשר יוכל לתקון" ,פשיטא דמאי דאי אפשר
לו לאו בידו הוא .ולפי״ד יתפרש דבל חובת
תיקון המעוות במהלך עבודת התשובה הוי רק
"באשר יוכל לתקון" ,וע״ב אם אנוס בתיקון
המעוות מ״מ מתכפר לו עוונו כיון דעשה את
חובתו וא״ש.
ויעיין עוד בחובת הלבבות שער התשובה
(פ״י) בענין מי שאנוס בתיקון חטאו שכתב
וז״ל :דאם יקבל ע״ע גדרי התשובה על כל
תנאיה שהם ביכלתו ואפשרותו ,השי״ת מקיל
עליו תשובתו ומעלים עין ממה שנעלם ונבצר
ממנו ,ויתקין לו מוצא מחטאו ,כגון אם עשק
חבירו בגופו ובכבודו ,יכניס השי״ת בלבו
אהבה ורצון שימחול לו ,כמו שנאמר ברצות
ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו ,ואם
העשוק נעדר ממנו יזמן השי״ת התכנסותם עד
שישוב אליו העושק וימחול לו ,ואם אינו מכיר
האנשים העשוקים וכמות סכום הממון יביא
השי״ת לידו שיצליח בממונו לטובת הציבור
כולו וכר ע״ב .ומבואר ד״אנום" לא מתכפר
שהרי כתב שהקב״ה יתקין לו מוצא מחטאו
ע״י שיזמן לו האפשרות להשיב את העושק
לנגזל ,ומשמע דבלא״ה לא יתכפר ,אמנם
מסוף דבריו נראה איפכא ,וצ״ע בזה.

ה ש נ ו

ושו״ר במנ״ח (סוף מצוה שס״ד) דכתב
בפשיטות דגם אם אנוס בהשבת הממון כגון
שאין לו מה להחזיר לא מתכפר לו עוונו
עיי״ש[ .ועיין במילואים מש״ב בשם הגר״י
הוטנר זצ״ל בענין זה ומה שיש לדון בדבריו
ואכמ״ל].
שם :המקלל את הרבים ולא קלל אדם ידוע
בדי שישאל ממנו כפרה.
הנה מבואר בדברי הר״מ כאן דמקלל
חבירו הוי בכלל עבירות שב״א לחבירו
דמחויב לשאול ממנו כפרה .וכ״ב הר״מ לעיל
פ״ב ה״ט עיי״ש .וכ״ה מפורש לכאורה בגט׳
תמורה (ג ):דאיתא "אבל מקלל חבירו בשם
כיון דקעביד תרתי ,דקא מפיק שם שמים
לבטלה וקמצער ליה לחבריה ,לא תיסגי ליה
במלקות ,לא מצית אמרת דכתיב לא תקלל
חרש"[ .ועיין באור שמח הלכות סנהדרין
פכ״ו מש״ב לפרש הסוגיא בתמורה עפי״ד
הר״מ בםה״מ (המובא להלן בדברינו) ,ולפי
דבריו למסקנא הדרינן מהא ,ולעולם אין
איסור מקלל חבירו משום צער השני עיי״ש
בכל דבריו .אמנם אין דבריו מוכרחים בפשט
הסוגיא ועיי״ש בפרש״י ודו״ק].
אמנם מצאנו דנחלקו הראשונים בטעם
הדבר דהוי עוון שב״א לחבירו ,דהחינוך
(מצוה רל״א) כתב :שקללת בנ״א גם קללת
הדיוט תעשה רושם במקולל ותדבק בו המארה
והצער וכר ,משרשי המצוה שמנענו השי״ת
"מהזיק בפינו לזולתנו כמו שמנענו מהזיק להם
במעשה" עיי״ש דהאריך בזה .הרי דס״ל
להחינוך דהקללה הוי מעשה היזק כמזיק
חבירו בידים ,ומה״ט הוי בכלל העבירות
שב״א לחבירו.
ואולם כבר הביא החינוך שם דהר״מ
בסה״ם פליג בזה  -וז״ל הר״מ שם (ל״ת
שי״ז)" :ואולי יהיה בדעתנו כי בתכלית מה
שנאסר לנו קללת איש ישראל "כשיהיה שומע
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אותו למי שישיגהו מן הצער והכאב" ,אבל
קללת החרש אחר שלא ישמע ולא יכאב בו
שלא יהיה בזה חטא ,הנה הודיענו שהוא אסור
והזהיר ממנו ,כי התורה לא הקפידה בענין
המקולל לבד אבל הקפידה גם כן בענין
"המקלל" לבד כשהזהיר שלא יניע נפשו
לנקימה ולא ירגיל לכעוס וכו׳ עכ״ל.
הרי מבואר להדיא בד׳ הר״מ דהא
דאסרינן הקללה מצד ה״מקולל" היינו משום
דכ״שיהיה שומע אותו ישיגהו צער וכאב" ולא
משום "ההיזק" שנעשה ע״י הקללה כמו לדעת
החינוך ,ואשר ע״כ חרש שאינו שומע ואינו
מצטער לא נאסר אלא מחמת הדין הנוסף שיש
בכל קללה דהיינו מצד שגורם פחיתות בנפשו
של המקלל כמש״כ הר״מ .דלשיטת החינוך
דאיכא היזק בכל קללה ליכא שום רבותא
בקללת חרש יותר משאר כל אדם ,דהלא
החרש ניזוק מהקללה באותה מידה כמו כל
אדם.
וזה כוונת החינוך שכתב :והו־״מ ז״ל אמר
בטעם מצוה זו כדי שלא יניע נפשו (של)
המקלל אל הנקמה ולא ירגילנה לכעוס ,ועוד
האריך בענין בספרו .ונ״ל מדבריו שלא יראה
הוא בדעתו נזק אל המקולל בקללה אלא
שהרחיקה התורה הענין מצד המקלל שלא
ירגיל נפשו אל הנקמה וכעם ואל פחיתות
המדות עכ״ל .כלומר דבחרש לר״מ הוי רק
משום לתא דהמקלל גופא ,משא״כ לחינוך גם
בזו איכא צערא דהזיקא לחרש המקולל.
ונמצא דשיטת הר״מ דמש״א בגמ׳
בתמורה דבכל קללה "קמצער ליה לחבריה"
היינו הצער והכאב שיש בשמיעת הקללה.
[ויש לדון לשי׳ הר״מ במקלל חבירו "שלא
בפניו" אי הוי אסרינן ליה גם מצד "המקולל"
(מלבד משום לתא דהמקלל כמש״נ) דלכאורה
כיון דאינו שומע הרי אינו מצטער ,או שמא
כיון דשייך בסופו לשמוע מהקללה (שהרי אינו
"חרש") ואזי יצטער ,הוי בכלל איסורא
דקמצער ליה לחבריה כלו׳ גם מצד "המקולל"].

השנה

שיז

העולה מדברינו דמה שנתבאר בר׳׳מ כאן
דהמקלל צריך לבקש מחילת המקולל ,לשיטת
הר״מ בספר המצוות היינו משום "שצערו"
בשמיעת הקללה ,ולשיטת החינוך הוא משום
"שהזיקו" בקללה .ואכתי יל״ע דסו״ס אמאי
נקט הכא "המקלל את הרבים" טפי משאר
"מצערים" את הרבים (לרמב״ם) או משאר
"מזיקים" את הרבים (לחינוך) ,דהא בכל הני
ג׳׳כ אין יודע למי ישאל כפרה ,וצ״ע.

שם :והחולק עם גנב ,שלפי שאינו יודע
גניבה זו של מי היא אלא הגנב גונב לרבים
ומביא לו והוא לוקח ,ועוד שהוא מהזיק יד
הגנב ומחטיאו.

א) הנה הר״מ כתב בתחילת ההלכה:
חמשה דברים העושה אותן אי אפשר לו
שישוב בתשובה גמורה לפי שהם עוונות
שב״א לחבירו ואינו יודע חבירו שחטא לו כדי
שיחזיר לו וכו׳ ,החולק עם גנב עכ״ל .ומבואר
דהחולק עם הגנב נידון כעובר עבירה כלפי
"הנגנב" .ןומש״כ הר׳׳מ "ועוד שהוא מחזיק
יד הגנב ומחטיאו" הוא תוספת טעם בעלמא,
שהרי עיקר מלתיה דהר״מ הכא לבאר עוונות
שב״א לחבירו שאינו יכול לתקן מעוות דידהו,
והחולק עם הגנב אי אתינן עליה מצד מה
שמחזיק יד הגנב ,שפיר יודע שחטא לו ויכול
לתקן את המעוות ,אע׳׳כ אתינן עלה מצד
שחטא כלפי הנגנב וכיון שאינו יודע גניבה זו
של מי היא ,אינו יכול לתקן את המעוות].
ויל״ע דבר״מ הלכות גניבה (פ״ה ה״א)
כתב :אסור לקנות מן הגנב החפץ שגנב ועוון
גדול הוא שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה
וגורם לו לגנוב גניבות אחרות וכו׳ וע״ז נאמר
חולק עם גנב שונא נפשו ,עכ״ל .וכ״כ
בהלכות גזילה ואבידה (פ״ה ה״א) ושם כ׳
דעובר על "ולפני עור לא תתן מכשול"
עיי״ש .ומשמע מסתימת הדברים דכל האיסור
לחלוק עם הגנב הוא רק משום "מסייע" בידי

טאזניים לט׳שפט
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ואם סיאיייו" סימן כץ שלא לקהל דיין והא שום
סי׳ כץ פא
ישראל ובו כ סריסים נ
חמס מס נ’מ ממן הזה דלית לגו סמוכים
ובודאי לינא לאו רק גדייו סמוך ולשק אלקים
הוא סמיך כדאמרי׳ נריש סגהי,׳ יל^י
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והתראה לוקה משום לא חקלל הרש «1־ם לו
הסתוב בחרט אע1פ שאיגו שופע ואיס סצסער ,וכל שכן השוטע
ומצטער בקללתו רליקק עליו ומקלל עופו ילשינן סרמיכ המסר

תאור, ,נ׳ל דס*פ דגדא ,סתס נש,א קןא את נפשך מאוד וכל ר,שסר לאו הוא־ נואם הוא
ג״כ דיין ,ני כל בני ישראל אשר קבלוהו לוקה עור אחרתי-משום אלהים לא תקלל
לנשיא יניאון אליו ^משפט^דבר הקשה נעיני וארור הוי לשון קללה שאם אסר ארוד הוא לרז או

ריין ?סנהייקס׳י

גאיזאב וכדומה׳ רק
״שופטי הארץ,
כדמציט - - -
>—
שהנשיא אינו סמוך ,וע״ז שאל נשיא מנין
דשמא נשיא ג'כ אין חיינין עליו רק בהיותו
ג'כ דיק וסמוך׳ והא דמפרט נשיא כדי לעבור
עליו בב׳ לאוין׳ והשיב ת״ל יגשיא בעמך
משמע שהיא רק בעמך נכלל עמך שאינו סמוך
רק שקנלוהו לנשיא עליהם ג'כ.חייניס עליו,
עוד שם אני אקרא נשיא בעמך לא קאור
אחד דיין ואחד נשיא במשמע ומה ת״ל אלקים
לא תקלל לחייב על זה בפני עצמו וע׳ז בפ׳ע
ע״כ׳ וצריך ג*כ ביאור איך אני שומע מן ונשיא
לא תאור שגם לדיין לא תקלל׳ רק לפי הנ׳ל
כיון ולשון בעמך מירה לנו שאינו סמור ואפ׳ה
דיין חיינין עליו כל שכן מי
כיון שממילא הוא
.
שהוא נאמת דיין סמוך ,אלא נלמד גא שחייכין.
עליו שני לאוין ,ומסיים שם מכא 1אחרו יש
מדבר דבר וחייב עליו משום ד׳ דברים׳ P

לפנוי ה״ב ,והא שאסתו שכר"! לופה עוד אתרוז ,ישינפקותא
אף בוסן הוה רליכא מלקות ,ם*ם לענק שיהא פסול ערות על
שעבר לאו שיש נו טלקית שאם לא ידע שיש לאו בארם

יא׳יח.

אהר ויודע שיש לאו כדיין נפסל ,ומזב התופי׳ רבוה׳ז רליבא
סמוכים לא שייך לאו של ריק ,ובט׳לם כ׳ רכל שקיבלוהו כל
הקהל לרב ואב׳ד ונשיא עליהם ה״ל כריק הסמוך וחייכק עליו.

עוד כ׳ האורים תא דאסרט דכשמות שקודים העמים איש
כלשונו להקב׳ה נטי הייפן ראוי להזהיר וזעם שיש אומרים
[נאטם זאמ דיך שטראשען ^דער' שלאנען) ועוברים לאו של
תורה כי דינו ככינוי של לשון הקודש ,וכן אק טהרין שמתנין
בחילוף כתב שם ה׳ כלשון ציפת או אשכנז ,ואה*כ מוטל
הכתב באשפה ,וכבר קבעו חו״ל י״ט עבוד וה שלא יהא נובר
ש״ש בשטרות ועתה חזר הרנר לקלקולו וצריך תוכחת'חנפי
הריר לבטל זה1 ,כ' הנחים (כ) שגם איולכתוכ באיגרת שלום
תיבת נאסט שהוא כינוי לשם כ״ה עכ׳ל ,ונכרלט לפו־תי קונת
זכות סה שטהנין עולם לכתוב כשטרי הדיוטות כן ,ום׳ם הנוהר
תכוא עליו נרכה•

נשיא סיילל אניי ח"?עליו י׳ משים 5
בלא שם ובלא כינוי או שהיתר ,ר׳ק$ה
וא״^״ם נ”™ נםע״י לא
םניארנו לע,ל ףדגרי המניל״אאאפ״ה ^אמר באה מכלל הדברים ,כגון שאמר אל א־זי פלוני

מ״ב :זאם לא הי־ שם התראה או שמלל ״ וסנ״ס *9ז «rrax׳.

כאן שחייב משוס דיין דניון שקנלוהו עליהם
כל העס הרי הוא בכלל אלקיס ,והשחא א״ש
דעת הטיר וש״ע תזמן הזה נמי כשקיצלו
עליהם איש גדול להיוח מ ואנ״ד משיח על

וץ חיעץ כזמן

ברוך לה* אינה לוקה הגה ’ וה״ה המקלל את המת
אפי׳ סכור שעודנו יזי פטור W ,אבל איסורא מיהו

איכא׳ ואם חרף ח״ה מניין אותו׳ ואם רצו
הדיינין להכותו מבת מרחת סכין ועונשין

™ X'V״!« w ,נ\י»^ן K

יסיר,

'<״”יש' “
'מ'א ”■' "”1ל ””" 1'1ת''ג
הזה מן התורה עליו רק איסורא יש :וכן
עונשין אותו שכנר חטא ונתחייב אכל כבויון כעלטא כלי
לדייק מלשון רמנ״ם פנ׳ו מה׳ סנהדרין ה״ב׳
ת׳לינמצאת למד שהמקלל לא׳ מישראל כו׳ איסורא □דעי מחילת הסתכזה " ,מי שנתחייב נידוי " דסיא iwc
לוקה.אחת ואם קילל ריין לוקה נ׳ ואס קלל מפני שהפקיר בכ׳ד ורצו ביר למחול טל מ׳י׳ ׳״-
נשיא לוקה שלש עכ״ל׳ ולא החנה שהוא כבודם ולא נידוהו׳ הרשות בידם• והוא שלא
נשיא
ג*כ יהא בדבר תפסה בבבוד הבורא; אבל אם יש
קבלוהו ,.
,
נשיא ודיין׳ משום דסחס L
לייין׳ יא ל יאיו ממני 1נש'א נא' אםלא הפסו־ בכבוד הבורא בגון שהיו ,העם טבעטץ
שהוא סמיך; ,׳א דהא רמב ם ל שס דלאי בכבוד התורה !בדיינים׳ הואיל וסקרו העם
ייקא <שיא אלא ס״ה ”לו זראש סגהדיי1׳ בדבר צריכים לחוק ולענוש כפי טהז שיראה
ומלך נישראל ייאי לא ^'׳ סמי ”1יוי1א׳ יאיי להם• 1כ׳ "חכ*ם רם* שנתחייב גדוי אין לו כפרה בשום
י

תשינר ,ער שינרודו בל שלא מחל לו חפרו:
לדחות מדאמרי' נהוריוח איזהו <ש'א זה
, L. ., ... .
.
,
סמלך ,משמע דזולח המלך לא נקרא נשיא׳
ז׳א דננר כ׳ הכ'מ שם ה״א דזה דוקא לעניו קרנן נשיא דכחיב ני׳ ד׳ אלהיו שאין עליו אלא אלהיו אבל בעלמא לא׳ והא
דנקט הרמנ׳ס רק ראש הסנהדרין׳ י׳ל ורחש זה מסתמא מקובל אצל כל ישראל׳ אבל נשיא שנט איט מהילל אצל כל הראל,
וה׳ה לרב ואנ״ר ג״כ אינו מקינל רק לעיר,׳ ולא לשאריי עיירות אם לא שהוא רב הגולה שכל ישראל קבלוהו עליהם,-
(כ) שגם אין לכתוב באיגרת שלום תיבת גאט כ'כ סנס'« והנכון אתו׳ אך כל העולם נוהגין לכתוב כן באיגרת שלים׳ וא״א
להזהר נזה שלא יהא שם שמים שגור בפיהם מפי כחנס אשר יכחבו איש לרעהו שהש׳י הי׳ בעזרתו ,או שהגיתי
מחליו וכדומה ,ואיך יחדל מלהזכיר שם שמיס׳ ואס יכחוב לו בר׳ח הש׳י וכדומה ,לא יבין אח זה ע׳ה ונשים׳ ע״כ נ׳ל ללמיד
קצת זכות על המנהג לפי מ״ש במגן אברהם סי׳ ש'« םק’י נשם הגה’מ דכתיבה דקה שאט כוחבין שטרי הדיוטות איט חשוב
כתב• ,״ wשם דכיון שהוא נלקח מכתב אשורית פטור אבל נכתב עכי״ס שהוא כתב שלהם למה יפטור וייל לרעת הגה מ דגם
״ ____ __ _____ ___ _ tkMDt
___*י י
,
 -י
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קעב

בית הבחירה

7׳??

התחתון ,אלא שאינו מדרס גמור כמשכב
התחתון של נדה עצמה להיות אוחו משכב אב
הטומאה ,אלא שהוא נעשה ראשון לטמא
אוכלין ומשקין ,והוא שאמר כעליון ר״ל כעליונו
של זב ,והוא דבר שנישא על הזב כגון מצעות
שעליו שאינו חמור כאותן שתחתיו ואין מצע
שעליו בלא מגע אלא ראשון לטומאה ,ומאחר
שהיא בת שלש ויום אחד הרי היא כגדולה
גמורה לענין זה ר״ל לטמא משכב התחתון
של בועלה להיות ראשון לטומאה כשאר הנדות,
אבל פחותה מבת שלש ויום אחד אינו אלא
כנוגע בה וטמא טומאת ערב ואינו מטמא
משכב ומושב .נשאת על ידי קדושי אביה לכהן
אוכלת בתרומה ,הא כל שהיא פחותה מבת
שלש ויום אחד אפילו נשאה אינה אלא כארוסה
ואסורה לאכול בתרומה מדברי מופרים .בא
עליה אחד מן הפסולים כנץ כותי וחלל ונתין
או ממזר פסלה מן הכהונה ,שנאמר »״ ובת כהן
כי תהיה לאיש ופירשו בו»י« כל שנשאת
לישראל או שנבעלה לפסול אסורה בתרומה.
וכן כל שנבעלה לפסול נפסלה מן הכהונה .בא
עליה אחת מכל העריות מומתין על ידה והיא
פטורה ואפילו הבהמה נסקלת על ידה כמו
שביארנו.
קטן מאחר שהוא בן תשע שנים ויום אחד
ביאתו ביאה ,ואם בא על יבמתו קנאה שאינה
יוצאה עוד בחליצה ולא בגט ,ואף הוא אינו
יכול לגרש עד שיגדיל ויבעול משהגדיל ,ואם
בא על הנדה נקרא בביאתו בועל נדה לטמא
משכב התחתון כעליונו של זב על הדרך
שביארנו ,ופוסל בת כהן מלאכול בתרומה אם
הוא פסול לה שביאתו נקראת ביאה עד
שהנבעלת ממנו נקראת נבעלה לפסול לה
שאסורה בתרומה ,ואינו מאכיל בת ישראל
בתרומה אם הוא כהן בשנשאת לו אעפ״י
שביאתו ביאה מפני שאינו קונה קנין גמור עד
שיגדיל ,ופוסל את הבהמה בביאתו למזבח אם

[נו א] המשנה השביעית .והבונה בה ככוגת
מה שלפניה ,ואמר המגדף אינו חייב עד שיפרש
את השם .ר״ל שם בן ארבע אותיות .ופירשו
בגמרא ,שיברך שם בשם כלומר יכה יוסי את
יוסי ,או יבורך יוסי בשם יוסי ,וזה שתפש
במשגה לשון יוסי דרך כנוי הוא על שם שיש
בו ארבע אותיות כשם המיוחד ,אבל אם לא
הוציא שם מפיו אלא שהיה אחר מזכיר את
השם והוא אומר כך וכך יגיעהו ,או שלא בירך
שם בשם אלא שאמר כך וכך יגיע ליוסי פטור.
ודבר זה יש שפירשו  116שם המיוחד בשם
המיוחד ר״ל יו״ד ה״א וא״ו ה״א בשם יו״ד
ה״א וא״ו ה״א גם כן ,והוא שאמר יוסי את
יוסי ,אבל אם בירך שם במיוחד בכנוי פטור
מסקילה אלא שלוקה .וראיה להם ממה שאמרו
למטה כגר כאזרח הוא דבעינן שם בשם ,אבל
גוי מגי בכנוי אלמא בישראל מיהא דוקא שם
המיוחד בשם המיוחד.
ויש מפרשים שכל שקלל את השם המיוחד
בשם מן השמות שאין נמחקין גם כן נסקל ,וכן
והרי הבנויים 1!0
כתבוה גדולי המחברים«”

 116יבמות
 115ויקרא כב ,יב.
ג ד״ה היא.
 118רט״ה
 117לעיל בטשנר .ב ,א.
סח ,נ.
כאן ,ורפ׳״ה שהובא בבם־מ הלכות עכו־ם פ״ב ר*,ז.
 120בפירוש פערלא
 119רמב״ם עבו*ם פ״ב ה״ז.

על הרס״ג ח״ג עונש לב תטה על רבעו ,מהרי
הרטב*ם במקוטו כתב דאין המגדף חייב סקילה עד
שיפרש את השם הטעתו של ארבע אותיות ויברך
אותו בשם מן השמות שאינם נטתקין וכר הרי בהדיא

אין שם עדים שאין שם מיתה ,שאף הבהמה
אינה נידונים אלא בעדים ובסנהדרין כמו
שביארנו בשור "י ,ולא עוד אלא שהבהמה
נסקלת על ידו כמו שביארנו.

[משנה] המגדף אינו חייב עד שיפרש
את השם אמר ר׳ יהושע בן קרחה בכל
יום דנין את העדים בכינוי יכה יוסי
את יוסי נגמר הדין לא היו הורגין
בכינוי אלא טוציאין כל אדם לחוץ
שואלין את הגדול שביניהן ואומר לו
אמור טה ששטעת בפירוש והוא אומר
והדיינין עומדין על רגליהן וקורעין ולא
מאחין והשני אומר אף אני כמוהו
והשלישי אומר אף אני כמוהו.

סנהדרי גדולה <סנהדריו^~-ד~ל^שי^נלןבהלףר(מהדיר) עמוד מס(189הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

סנהדרין נו ,א

קעג

בכללם כמו שיתבאר למטה .וראיה לדבריהם*1׳ בעדות ברורה ובהדיא מה ששמעת אות באות,
שדיבר למטה  122במקלל אביו ואמו אמרו שאם והוא אומר והדיינין עומדין על רגליהן וקורעין
קלל בכנוי חכמים פוטרין ,ואמרו על זה מאן ולא מאחין ,ואחר כך שואלין את השני ,ודיו
חכמים ר׳ מנחם בר׳ יוסי דתניא ר׳ מנחם בר׳ שיאמר אף אני שמעתי כמהו ואינו מחזיר את
יוסי אומר בנקבו שם יומת מה ת״ל שם לימד הדברים בפירוש ,והשלישי אומר אף אני כמהו,
על מקלל אב ואם שאינו חייב עד שיקלל בשם ,כלומר שאם היו בענין זה הרבה עדים צריך
ואם כן לר׳ מנחם בר׳ יוסי שהלכה כמותו לא שכל אחד ואחד יאמר כזה שמעתי .ובירושלמי121
בעינן במברך את שם בשם שהרי העמידו שאלו וכי אומרים לו לאדם נדף ,ותירצו שאינו
למקלל אב ואם ,ואם כן במברך את השם חייב אומר הלשון להדיא אלא שמזכיר את השם
אף בכנוי .ואף גדולי הרבנים 4־ 1כתבו שם ואומר שם זה קלל ,ובשם זה קללו 28י .ובלשון
שברכת השם אפילו אמר יתברך יוסי נסקל משנה זו יראה שאף הלשון בעצמו הוא אומר.
אעפ״י שלא בירך לא בשם ולא בכנוי ,חה
זהו ביאור המשגה וכלה הלכה היא ,ודברים
שיברך שם בשם אינה הלכה אף לכנוי.
שנכנסו תחתיה בגמרא אלו הן.
והשם המיוחד מיהא כתבו גדולי המחברים*•2׳
המוחק את השם עובר בלא תעשה ולוקה.
שאין חלוק בין יהו״ה לאדנ״י שהכל נקרא שם ויראה מסוגיא זו שהדין כן בקורע ובכל מיני
המיוחד ,וכן נראה מן הגמרא• 12שאם בירך אבוד .ואזהרה שלו שנאמר בע״ז בפרשת ראה
שם בן ארבעים ושתים והוא הנקרא בגמרא אנכי  122ואבדתם את שמם וסמך לו לא תעשון
שם רבה חייב ,שהרי הוא הוא עיקר שם כן לי״י אלוקיכם ,ודרשו•• 1אזהרה למוחק את
המיוחד ,אבל לא בשם בן שתי אותיות שאינו השם ,וכן הדין בכל מאבד כגון קורע וחותך.
אלא חצי השם והרי הוא כשאר הבנויים.
וזה שסמך לו אחר כן כי אם אל המקום אשר
בכל יום ויום דנין את העדים בכנוי ,ר״ל יבחר י״י פרשו גדולי המפרשים ’•י דרך פשט,
כלומר כל הימים שהיו נושאין ונותגין הבית שמרמז לענין סוטה שנתן לימחות על המים.
ובמסכת שבועות 1•2התבאר ששבעה שמות
דיו ,בעניו וחוקרין את העדים לא היו העדים
מזכירין אות באות כמו ששמעו אלא דרך כנוי ,הם שלוקין במחיקתם הנכתב או הנקרא
ומעידים עליו שהוא אמר יכה או יהרוג יוסי את ששניהם אחד ,ואל ואלוה ואלוהים אהיה שדי
יוסי וכיוצא בזה ,והם היו מבינים שעל השם צבאות ,אבל אין במחיקתם מיתד ,אלא מלקות
אסור לקרוא השם המיוחד בכתבו ולהזכירו
היו מעידין והיו נושאיו ונותנין על הדבר כאלו
שמעו מפיהם הלשון להדיא .אבל כשנגמר הדין באותיותיו ופירושיו אלא במקום המיוחד לו
והסכימו בולם ״» לחייבו לא היו הודגין בכינוי ,ובראוי לו ,וכל העושה כן עבר על עשה של
שמא כך היה כמו שהם מעידים ומתוך שגאה דברי סופרים ••י והוא נכלל בענין יראת השם,
אמרו כך וסוברים מכל מקום לא שקר העדנו .שזה וכיוצא בו הוא עזות מצח ופירוק עול
ומתוך כך אחר שהסכימו כולם• 12לחיוב היו יראה .ובאבות דר׳ נתן•• 1אמרו כל המשתמש
מוציאין כל אדם לחוץ ומשיירין את העדים ,בשם המפורש אין לו חלק לעולם הבא• ______
’ בן נח מצווה על ברכת השם כישראל ואינו
ושואלין לגדול שבהם במעמד חבריו ,אמור
ואינו מתחייב על שם המחברן־ אלא דוקא בשם
 121וראיה זו ג״כ הקשה
המיוחד של ד׳ אותיות.
שם .הוא תמוה דהרי לפ״ז אין לנו לומר אלא דלא
בעינן שם בעם כלל וכוסרש״י ,אבל אץ זה ענין כלל
לכאן לענין אי בעי שם המיוחד או סגי בכינוי.
 123רש״י לקטן סו ,א ד״ה
 122לקמן סו ,א.
 125לקטן ס ,א
 124רמב״ם שם.
בנקבו.
 126צ״ב
שהרי ממעטים רק שם בן שתי אותיות.

מלח ,כולם" ,אמאי לא סגי ברוב דיינים שהסכימו
 128עיין בכס״ם
ד 12בסרקין ה״ח.
לחייבו.
שם ה״ח שהקשה למה השמיט הרמב״ם ד״ז של
 130מכוח כב,
« 1דברים יב ,ג.
הירושלמי.
 132לה,
 131הראב״ד ,אך לא נמצא לפנינו.
א.
א .ובדפוסים שלנו גירסא אחרת ,ובכט״ם יסודי החורת
 133שמו״ר ם״4
פ״ו ה״ב הביא כגירסת רכינו.
 jפי״ב הי״ג ומשמע מרבינו שלמד
פסחים נ134> ,
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'?עז

ב ית הבחירה

נהרג אלא בסייף שרוב**’ מיתות בני נח
בסייף כמו שיתבאר «״ ,ואפילו לא בירך את
השם במיוחד אלא אחד מן הכגויים שהזכרנו
למעלה שאין נמחקין נהרג׳ מה שאין כן
בישראל שאינו נהרג אלא אם כן בירך שם
המיוחד אם מאחד מן הכנויים לדעת גדולי
מחברים *«* ,או דוקא בשם המיוחד עצמו
לדעת שאר המפרשים"? אם אף בלא שם
ובלא כנוי לדעת גדולי הרבנים ״**״ אלא שאם
בירך את הכגויים לוקה שהרי נאמר"" אלהים
לא תקלל ואלהים מן הכנויים הוא .ולדעת
המצריכים בישראל שם בשם בכנוייו מיהא
פוסקיו שכשם שבני נח חייבין על ברכת הכנוי
כך חייבין בקללה לבד אעפ״י שלא בירך שם
בשם׳ שלא נאמר דין שם בשם אלא על
ישראל׳ וכן נראה מלשון גדולי המחברים 141
אעפ״י שלא כתבוה בפירוש .ובן נראה שהרי
שם בשם למדוהו למעלה מבנקבו שם ועליו
נאמר כגר כאזרח למעט בני נח.
[ע״ב] שבע מצוות נצטוו בני נח שעל כלן
אם עבר על אחת מהן נהרג .דיגין וברכת
השם ,ע״ז וגלוי עריות ושפיכות דמים וגזל
ואבר מן החי .ששה הראשונות מאדם הראשון
ואילך «״ ,ואבר מן החי מימי נח ואילך
שנאמר*" ,אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו,
ובשר מן חי בכלל אבר מן החי אבל דם החי
בני נח מוחרין בו .וכן הסירוס אעפ״י שהוא
כעין אבר מן החי מותרין בו .וכן חקות הגוים
כגון קוסם ומעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר
ושואל אוב וידעוני ודרש אל המתים ,אעפ״י
שהם חקות הגוים ונמשכים הם לעיקרי ע״ז
מותרים הם בכלם>" ,ואעפ״י שנאמר בהם
בגלל התועבות ההם י״י מוריש אותם ,ואם כן
למה נענשו אחר שלא הוזהרו ,לא אמרה אלא

שהם סולם ומבוא לעניני עבודות זרות שעליהן
נענשו .והוא שאמרו למטה בעבודה זרה
דאיענוש גוים עלה.
בני נח אסורים בהרבעת בהמה כשאינה
מינה ,וכן בהרכבת אילן בשאינו מינו ,אלא
שאין אלו משבע מצוות ואינו נהרג *4י עליהן.
ושאר מיני הכלאים מותרין בהן.
בן נח אינו נהרג בענין ע״ז אלא על הצד
שישראל נהרג עליה ,כגון שעבדה כדרכה ר״ל
שעבדתה בכך ,או באחת מארבע עבודות
אעפ״י שאין עבודתה בכך על הדרך שיתבאר
בפרק זה 48י .אבל שלא כדרכה ושלא בארבע
עבודות כגון גפוף ונשוק וכיוצא באלו ,ואין
דרך עבודתה בכך פטור אבל אסור בכל מיני
עבודה כישראל .וכן אסור בהקמת מצבה
ונטיעת אשרה ועשיית צורות אפילו לגוי «״,
ואין צריך לומר לעבודה אלא שאם עשה
הואיל ולא עבדה פטור•" שהרי ישראל אינו
נהרג בעשייה אלא שלוקה ואין מלקות אצל
 149146אזהרה שלהן זו היא
145
144
נאמר
**
בגי נח ,ולא
מיתתן אלא במה שהוזהרנו הם ולא באזהרה
שלנו .ויש מפרשים"’* אזהרה שלהן זו היא
מיתתן ,כלומר כל מקום שהתנא שונה בני נח
מוזהרין ,פירושו על חיוב מיתה שאינו מדקדק
עליהן בלשון אזהרה
אעפ״י שאין ישראל נהרג אלא בעדה ר״ל
בית דין של עשרים ושלשה ,ובעדים ובהתראה,
בן נח אינו צריך כל אלו אלא נהרג על פי עד
אחד ,ועל פי דיין אחד ,ובעדות קרובים אבל
לא בעדות אשה .ויראה לי שאף לא בפסולי
עדות של תורה.
חייבים בני נח להושיב דיינים בכל פלך
ופלך ,ובכל עיר ועיר*" ,על הדרך שנצטוו
ישראל כדי שיהו להם בתי די נין קבועים לדון

 135דקוק לומר
.כל המשתמע' הייני האומוו.
.רוב• דהרי מציגו בב־נ סקילה וחנק ,כמבואר ברמב״ם
 137רםב*ם עכו־ם
 136נו ,א.
מלכים ם*י ה״ה.
מ״ב ה״ז 138 .רמ׳י ,הובא נכם״מ שם 139 .רש״י
 noשמות כב ,כז.
לקמן סו ,א ד״ה בנקבו.
 141רמב״ם מלכים פ״ם ד",ג וז״ל .בכל לשון חייב".
 142כ*כ הרמב״ם שם ה״א ,ובחדהר״ן ד״ה אכל כתב
 143בראשית ט ,ד.
מקור לזה מדברי המדרש ע״ש.

 144עיין בכס״מ עכו־ם סי״א ה״ד והכי קיי״ל.
 145וכ״ב הרמב״ם מלכים ם״ט ה״ה ,ובכס״מ ביאר
כרבינו וכן בה־ם ע״ש ,ועיין באור שטח שם.
 147וכ״ב הרמב״ם שם ה״ב .ועיין
 146ם ,ב.
באור שמח שם שהקשר ,הדי האזהרה שלא לעשות
 148וכ״מ מהרמב״ם שם.
ע״ז לישראל ולא לב״ג.
 150רש»י שם ד״ה באזהרה.
 149לקמן נז ,א.
 151ג״ע אמאי השמים הרמב״ם שם הי״ד שגריך בכל
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פירוש המשנה הרביעית

רביעי

ובא אחר כן להשמיענו תנאי שלישי שכתבנו ואמר שאט שלח התובע ביד עבדו
שישביעם לבא ולהעיד לרבו שלא על ידי הרשאה או שאמר להם הנתבע משביעני
עליכם שאם תדעו לו שתעידו ולא יאמר שמחמת יראה אתם נמנעים פטורים עד
שישמעו מפי התובע בעצמו כמו שהתבאר י־ י.

זהו ביאור המשנה וכלה הלכה היא ולא נתחדש עליה בגמרא דבר שלא ביארנוהו.
ממה שכתבנו למדת שאין מקום לשבועת העדות אלא באחד עשר תנאים »* מהם
מיוחדים לשבועת העדות לבד והם» א׳ שישמעו טפי התובע או המורשה ממנו׳ ב׳
שתהא עדותם עדות שיהו בית דין מחייבין לזה ממון על פי אותה העדות׳ ג׳ שלא
תהא שם עדות אחרת שיהא באפשר לזה להוציא הממון על פיהם׳ ד׳ שתהא כפירתם
בבית דין ,ומהם שהם משתפים אף לשבועת הפקדון והם! א׳ שתהא תביעת העדות
בממון ,ב׳ שתהא תביעת העדות בדבר המיטלטל ,ג׳ שיכפרו אחר השבועה באי זה
מקום שישביעוהו ,ד׳ שתהא העדות קודמת לשבועה שאף בפקדון אלו אט׳ משביעכני
על כל פקדון שיבא לידך ממני שתתנהו לי וקבלה ובא אתר כן פקדון לידו וכפר בו
פטור וכן כתבוה גאוני ספרד »< ,ה׳ שייחד את עדיו בשעת השבועה או התביעה
על הדרך שביארנו ויראה שכן הדין בפקדון ,ו׳ שתהא השבועה בלשון שיהו מכירין
אותה ,ומהם אחת שהיא שור ,לכל השבועות והיא שתהא השבועה בשם או בכנוי על
הדרך שיתבאר .”°
אעפ״י שביארנו1־ 1שכל שפטור משבועת העדות חייב בבטוי כבר ביארנו
במי שנשבע לחברו שיודע לו עדות ואינו יודע פטור בין מעדות בין מבטוי עדות
אין כאן שאין שבועת העדות אלא לנתבע להעיד ונשבע שאינו יודע ובטוי
אין כאן שהרי לאו שלו אינו בדין בטוי וכן ביארנו •” שהנשבע שהעיד או שלא
העיד ונמצא שקרן חייב בשבועת בטוי ואין כאן דין שבועת העדות כלל.

(דף לה ע״א) משנה .אהת־עשרה לר״ם.

משביע אני עליכם מצוה אני עליכם אוסרכם אני הרי אלו וזייבין
בשמים ובארץ הרי אלו פטורין באל״ף דל״ת ביו״ד ה״א בשדי
בצבאות בחנון וברחום בארך אפים וברב חסד ובכל הכנויין הרי
אלו חייבין המקלל בכלן חייב דברי ר׳ מאיר וחכמים פוטרין.
המקלל אביו ואמו בכלן חייב דברי ר׳ מאיר וחכמים פוטרין
המקלל עצמו וחברו בכלן עובר בלא תעשה יכהו יי׳ וכן יכהו
אלהים זו היא האלה האמורה בתורה .אל יכך ויברכך וייטיב
לך ח יהודה מחייב וחכמים פוטרין.
הר״ם  :פי׳ .אמרו מצוד ,אני עליכם וכו׳ הוא שיאמר להם מצוד ,אני עליכם בשבועה
אוסרכם אני בשבועה והמחלקת בין חכמים ור׳ מאיר בכנויין לבד ובחנת
123
!24

הרמב״ם
125
127
128

למעלה צו  105ד״ר ,לעולם וו״ר ,השביעם.
עי׳ רמב״ם הל׳ שבועות פ״ס הי״ג! התנאי השני והשלישי של רבנו כלולים אצל
בתנאי אחו :שיתחייב הנתבע לשלם בעדותן לבר אם העירו.
 126במשנה הבאה.
הר״י אבן מיגאש בחדושיו לוף לג :סר״ה ת״ר.
לפעלה צו  96בפרוש המשנה הראשונה! ועי' למעלה צד  71הערה .314
 129שפ
למעלה צו  70ו״ה מי שאמר.

! ]113
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בית הבחירה )1ועות

פירוש המשנה החמישית

ורחום ומה שזכר אתריהם אבל אלף דלת ויוד הא ושין דלת וצבאות אין צריך לו«'
כי הם שמות מיוחדים וכמו כן אלהים ומה שאמר ר׳ מאיר המקלל בכלם תייב ר״ל
מברך את השם באחת מהם חיוב «« סקילה וחכמי׳ אומרי׳ על השם המיוחד מיתה
ועל הכנויין באזהרה והטעם שלא נחלקו בשבועת העדות ואמרו כי היא חייבת בכל
הכנויין ומה »« שאמ׳ הכתו׳ ושמעה קול אלה ואסור לאדם לקלל עצמו שג׳ השמר
השמר מורה על לא תעשה
לך ושמור נפשך מאד וכבר ביארנו בסוף מכות שלמד
וכן אסור לו לקלל חברו שג׳ לא תקלל חרש ולמדנו מפי הקבלה ר״ל לא תקלל
מי שאינו עושה מעשה שיהיה ראוי לקלל בשבילו אבל הוא חרש באותו דבר ואמרו
יכהו יכהו כנוי על קללת אדם עצמו או חברו ור׳ מאיר סבר בכאן שאין הפרש בין
שיאמר אל יברכהו אלהים או יקללהו ואמרו בכאן אל יכך אמנם רצה להפריש בין
אל יכך ובין יברכך וייטיב לך כדי שלא יהיה בו לשמע מאמר זה קללה וכבר
ביארנו בפרק אחרון של מכות שהמקלל עצמו וחברו לוקה ואעפ״י שהוא לאו שאין
בו מעשה וזכרנו העקר שהוא כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע
ומימר ומקלל את חברו בשם ודין מקלל חברו ועצמו אחד ואמנם עדים זוממין בא
מקרא בתורה ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו וכבר ביארנו זה והלכה כחכמי׳
בכל דבריהם.
המאירי :המשנה החמשית והבונה בה בביאור החלק השני ובא להודיע שכל ארבעת
מיני השבועות בין שנשבע מאליו בין שהושבע מפי אחרים צריך הזכרת
השם ומכל מקום כל שהזכיר אחד מן הכגויין דיו ואין צריך להזכרת שם המיוחד
והוא שאמר משביעני עליכם כלומר ביי׳ או בשדי וכן אוסרכם אני בשבועה ביי׳
או בשדי וכיוצא באלו וכן מצוה אני עליכם בשבועה ביי׳ או בשדי שכל שאינו אומר
משביע אני ביי׳ צריך הוא להזכיר לשון שבועה שאם יאמר מצות אני ביי׳ אינו
כלום אלא מצוה אני בשבועה ביי׳ וכן הזכירו בגמרא עוד כובלכם אני בשבועה ביי׳
או בשדי וכל כיוצא בזה הרי הן בדין שבועה וחייבין .נשבע או הושבע בשמים ובארץ
אעפ*י שכונתו למי שבראם אינה שבועה כלל עד שיזכיר שם או כנוי או שיאמר בפי׳
במי שעשה שמים וארץ והוא שפירש אחר כן ביי׳ י" או ביהוה בשדי בצבאות
ברחום וחנון בארך אפים ברב חסד ובכל הכנויין הרי אלו חייבין ואעפ״י שרחום
וחנון וארך אפים ורב חסד נמחקים הרי מכל מקום כוגתו לומר במי שהוא נקרא
חנון [וכר וכיון שלא נקרא חנון]  134וכו׳ אלא הוא הרי הוא כמזכיר במי שהוא חנון
וכר אבל בשמים ובארץ הואיל ושמים וארץ שמות הם לקצת דברים אעפ״י שכונתו
למי שבראם אינו כלום אלא אם כן מזכיר בפי׳ במי שעשאן ומשנה זו אעם*י שעל
לשון עדים היא שנויה הוא הדין לכל מיני השבועות .ובסוף המשנה בא להודיע
שאף באלה חייבין כגון שיאמר אלה ביי׳ שאעשה כך או שאיני יודע כך וכו׳ .ופי׳
בדין זה על אלה האמורה בחורה שהיא יככה אלהים ופי׳ יבכה אלהים הוא שאומר
בפי׳ יככה א^הים באלה הכתובה אם תדע לי עדות אם לא תבא ותעידגי והוא מקבל
ואמר שאף זו שבועה וענין וכן יככה אלהים הוא שהיה אחד קורא בקללות
**
130
ותעידני
שבתורה ואמר לעדים כן יבכה אלהים אם אתה יודע לי עדות אם לא תבא
 130כ״ה בכ״י•

 131ב־ר .בכ-י.

132

ב׳־ה בב-י.

 133התעתיק כתב בגליון כתב היד" :באתי*.
 134הוספתי מסברא•
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)ק רביעי

פירוש המשנה החמישית

והוא מקבל אבל אם אמר אל יככר .אם מעידני או יברכך אם תעידני אעפ״י שמזכיר
את השם אין זה כלום לדעת חכמים שהלכה כמותם וכן פרשו בגמרא על ארור שהוא
שבועה וכן על ימין ועל שמאל ועל לאו לאו ועל הן הן וכלן פירושם בהזכרת שם או
כנוי כגון בארור ליי׳ או לחנון אם לא אעשה וכו׳ או שאיני יודע וכו׳ או שאין לך
בידי וכו׳ או שזה אשה וכו׳ ,וכן הן הן בי" או לאו לאו ביי׳ שהיו שואלין אותו
על דבר והוא אומר הן הן ביי׳ ומאחר שכופל דבורו ומזכיר את השם או כנוי הרי
זו שבועה וכן בימינו של שם בשמאלו של שם «״ ממה שנ׳ •״ נשבע י" ביטיט
ובזרוע (קדשו) [עוזו]’" וכן ביארנו•" במבטא ובאיסורי" שהוא בהזכרת השם
וכן בכלם ,זו היא שטתנו וכן כתבוה גדולי המחברים «״ אלא שכתבו שכל אלו בלא
הזכרת השם אסור הוא בדבר הנשבע עליו אלא שאין שם מלקות או קרבן .ויש
מקשים לשטה זו ממה שאמרו בגמרא שרב יהודה פירשה באומר משביע אני בשבועה
האמורה בתורה ואם יש בה הזכרת השם מה ענין להזכיר שבועה האמורה בתורה
והלא כשאומר משביעכני ביי׳ או בשם פלני דיו ראע״ג דהא דרב יהודה לא קמה
מכל מקום לא מטעם זה נדחית אלא מטעם אחר כמו שהוזכר בגמרא אלא שאפשר
שכל שאומר בשבועה האמורה בתורה הרי זה כמזכיר את השם שהרי הגודר בתורה
ובמה שכתו׳ בה פרשו במסכת נדרים !״ שהוא כאלו התפיסו בקרבן אחר שהקרבן
כתו׳ בתורה ומכל מקום גדולי המפרשי׳ כתבו בהגהותיהם •״ שלא נאמרה משנה
זו אלא בעדות ופקדון בעדות לפי שנאמר בו•" אלה וקול ולמדנו אלה•" אלה♦"
מסוטה ופקדון לפי שלמדגוהו תחטא•" תחטא•" מעדות אבל בטוי אפי׳ מבטא
או איסר בלא הזכרת שם או כנוי כלל הואיל ולשם שבועה אמר כן אעפ״י
שלא הזכיר גם כן לשון שבועה הרי זו שבועה וכן לאו לאו והן הן אם נתכון ללאו
והן האמור בדברי השם ר״ל °״ לא אוסיף עוד לקלל וכו׳ «״ ולא יהיה עוד המים
למבול וכתי׳ «״ נשבעתי מעבור מי נח וודאי דנין הן הן כלאו לאו וכן ימין ושמאל
אם נתכון לימינו הכתו׳ עליו ית ,כמו שהזכרנו ומכל מקום אף הם כתבו שלא אמרוה
כן אלא לקרבן ולבל יתל אבל למלקות לעולם צריך הזכרה שג׳ ״״ לא תשא את שם
י״ אלהיך וכן «״ לא תשבעו בשמי לשקר.
ונתגלגל אחר כן במשנה זו מענינים אלו לענין מקלל בשם ואמר שהמקלל את
השם בכלן ר״ל בכל הכנויין ר׳ מאיר מחייב וחכמי׳ פוטרין והלכה כחכמי׳ ואין מברך
את השם חייב סקילה עד שיברך שם המיוחד בשם המיוחד וגדולי המחברים151
 135סל׳ הרמב״ם הל' שבועות פ״ב ה״ו על פי הברייתא בנזיר דף ג:
 136ישעיה סב .8
 137ב״ה בפסוק! גם בב״ה לנזיר דף ג :ד״ה האומר (ליוזרנו דף פו  ,4הלברשסט וף סם :)1
בזרוע עוזו.
 = 139ונאסר.
 138למעלה צד  42ד״ה מבטא.
 140רמב״ם הל' שבועות פ״ב ה״ד.
 141דף יד ,:ועי' למעלה צד  45ד״ה המתסיס ובבית הבחירה לנדרים
דף יא  4הלברשטט דף ט .)3
 142הראב״ד בהשגותיו לרמב״ם הל׳ שבועות ס״ב ה״ד.
 144במדבר ה .21
 143ויקרא ח .1
 146בראשית ה M
 145ויקרא ה .21
 148ישעיה נד .9
 147שם ט .15
 150ויקרא ים .12
 149שמות כ ד.
 151רמב״ם הל׳ ע״ז פ״ב ה״ז.
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בית הבחיר
פסהו

שם

פי׳

המשנה ההמישית והגט׳ דף לה .ודף לה!

המיוהד באחד מז הבנויים 2־ 1וכל שכו בשם המיוחד אבל אם הלל את

המיוחד כמו שביארנו בסנהדרין ‘־י אבל במקלל את חברו ולענין מלקות דיו בכנויין
והוא שאמר לדברי הכל המקלל את עצמו או חברו בכלן עובר בלא תעשה ולוקין
עליו כמו שידעת בנשבע ומימר ומקלל את חברו בשם או בכגוי שלוקה אעפ״י
שאין שם מעשה 5־ 1וכן אם קלל אביו בכנוי לוקה בחברו אמרו כל שכן באביו
ואזהרת עצמו מאמרו*’ 2השמר לך ושמור נפשך ואזהרת חברו מאמרו” 2לא
תקלל הרש.
זהו ביאור המשנה וכלת על הצדדין שביארנו הלכה פסוקה היא ודברים שנכנסו
תחתיה בגמרא אלו הן.
דף לה ע״א אסור לאבד או למחוק שם משמותיו של הקב״ה וכל העושה כן
לוקה מן התורה שנ׳«« 2ואבדתם את שמם ונאמר אחריו” 2לא
תעשון כן ליי׳ אלהיכם מכל מקום אין המרה שוה בכלם אלא יש שמות נמחקים ויש
שאין נמחקין אלו הן שאין נמחקין אלהים וכל לשון שבו כגון אל אלהי אלהיך אלהיכם
אלהיהם אלהינו וכן אהיה שדי צבאות ואין צריך לומר אדני או יהוד .או יה וכל
המוחק אפי׳ אות אחת מהן לוקה אבל שאר התארים כגון הגדול הגבור והנורא
החזק האמיץ הכביר העזוז רחום חנון ארך אפים ורב חסד ודומיהם כלן נמהקין וכן
חצאי השמות שאין בהם משמעות לאזכרה כלל כגון אד׳ מאדני שד׳ משדי צב׳
מצבאות כלם נמחקין ואינו דומה לאל מאלהים ויה מיהוה שהרי אלו יש אזכרה
בהן מצד עצמן ואעפ״י שהותחלו לשם (כלם) [כלו] «* 2אין נמחקין.

דף לה ע״ב כל הטפל לשם מלפניו נמחק לאחריו אינו נמחק שכבר קדשו השם
כיצד ביי׳ כיי׳ ליי׳ מיי׳ אותיות בכל״ם נמחקות וכן ויי' ו׳ נמחק
אלהינו אף נ״ו אינו נמחק אלהיכם אף כם אינו נמחק אלהיהם אף הם אינו נמחק וכן
כל כיוצא בזה ומכל מקום אין לוקין על מחיקה זו אלא שמכין אוחו מכת מרדות.2*2
גדולי המפרשי׳  282כתבו שכל אלו האמור בהם שהם נמחקים דוקא שנכתבו שלא
במקומן אבל אם נכתבו במקומן קדושים הם ואין נמחקים ואף שלא במקומן לא
אמרו אלא שנכתבו לבדן ,אבל אם נכתבו עם כל הפסוק הרי הוא כמקומן הא שאר
השמות שאין נמחקין אין שנוי מקום מפקיע קדושתן ואפי׳ נכתבו לבדן ואין הדברים
נראין שאם במחיקת שלא לצורך אף כל מחיקה אסורה אלא שלא בא בכאן אלא
לומר שבאלו אף לצורך כגון שטעה אין נמהקין ושאר האותיות לצורך נמחקין
 152כלומר שמות שאינם נמחקים כמו שכתב הרםב*ם שם אבל מה שכותב ובזו בהמשך
הענין שמקלל את הברו ולענין מלקות דיו בכנויין ,גם הנון וקנא וכיוצא בהן במשמע ,עי׳ רמב*ם
סנהדרין סכ״ו ה»4
 153בפרוש המשנה השביעית (םרנקסורם צר 221־.)223
 154בב»ה לסנהדרין סרק שביעי בביאור המשנה הי*א (פרנקפורט צו >244
 158דברים יב ג.
 157ויקרא ים .14
» 15דברים ד •9
 155לעיל דף בא.
 159שס .4
 160תקנוני על פי דברי רבנו בקרית ספר ,אזמיר תרכג דף י  ,1ירושלים תשם•! רף נר■ .1
 161רמב׳־ם הל׳ יסודי התורה ם*ו ה״ג•
 162הראב״ד מובא בם׳ ארהות חיים ה״ב צו ( 29וטמנו בב״י יריד סי׳ רעו>
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פירוש הגמרא דף לה! ודף לו.

ג/סי^
*/י ,A

לכתחלה אף במקומן ואף שלא לצורך אין לוקיז עליהן ואפי׳ אבדן או שרפן דרך
פרוק עול הכעסה אינו לוקד .אלא שמכין אותו מכת מרדות.
כל שם מן השמות שאין נמחקין שנכתב לשם חול הרי  nrנמחק כגון 5־1וובח
לאלהים שנכתב לשם ע״ז או 4־1נתתיך אלהים לפרעה שנאמר במקום שופט והדומים
לו מעתה יש מקומות שיש לפקפק אם הם קדש אם הם הול ואתה צריך לידע איזהו
קדש ואי זהו חול והוא שאמרו כל שמות האמורים באברהם קדש ואף מה שכתר
בו 1•5ויאמר יי׳ אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך קדש הוא
ומדרשו שאט׳ לו להקב״ה שלא יסתלק ממנו מתוך טירדא זו שהיד .מכנים את
האורחים שהטרדות מערבבות את השכל ומסלקות את השכינה והיה מתפלל שלא
תסתלק הימנו בכך ומכאן אמרו גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה כלומר
___
שראוי לאדם לבטל שקידתו והתבודדותו לכבוד הבריות ולהכנסת אורחים.
—־ כל שמות האמורים בלוט חול חוץ מזה»» אל נא אדני הגה מצא עבדך חן ותגדל
חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי מי שבידו להמית ולהחיות.
כל שמות האמורים בגבות קדש במיכה חול.
כל שמות האמורים בגבעת בנימין קדש ושמא תאמר וכי יש מבטיח ואינו עושה
האעלה וכו׳ מר .שהבטיח עשה אלא שאורים ותומים לא בחנו אם
שהרי שאלו
לנצח אם לאו שהרי לא אמר להם ליתנו בידם ובאחרונה שבחנו שאמר להם «» מחר
אתנהו בידיך הסכימו והצליחו.
כל שלמה האמור בשיר השירים אעפ״י שאמרו שהם קדש אינו בדין שמות
למחיקה אלא להיות כשאר התארים «» ואפשר שלענין קללה אם אט' במי שנקרא
שלמה בשיר השירים שילקה וכן הודיעו בכל מלך האמור בדניאל שהם חול חוץ
מזה שהוא קדש™! אנת מלכא מלך מלכיא מלכותא רבה יהב לך לא נאט׳ מלך
מלכיא אלא כנגד הקב״ה.
כשם ששבועת שוא ושקר בלאו כך מצות עשה שישבע מי שחייב שבוער .בבית
דין בשם שנ׳ *״ ובשמו תשבע והוא שאמרו נאמר השבע ונאמר לא תשבע נאמר
קלל ר״ל אלה האמורה בסוטה ונאמר לא תקלל כמו שביארנו «יי וכלם צריך בהם
שם או כנוי כמו שביארנו

באלה שהיא לשון שבועה ראיה לדבר »» ויבא אותו
דף לו ע״׳א כבר ביארנו
באלה ונאמר אחר כן«ז* וגם במלך נבוכד נצר מרד אשר השביעו
בארור שיש בו שבועה ר״ל שאם הזכיר בו שם או כנוי הרי
באלהים וכן ביארנו
וישבע יהושע את העם לאמר ארור האיש לפני יי׳ אשר
הוא בדין שבועה שג׳
יקום ובנה את יריחו ואעפ״י שבשאול נאמר ”י ויואל שאול את העם לאמר ארור
שם ז .1

163
166

שמות בב .19
שם יט .19—18

168
169

שם  ; 28בפסוק אתננו.
עי׳ רמנ״ם הל׳ יסודי התורה פ״ו ה״ט ובחי׳ הרטב״ן כאן ו״ה כל שלמה.
דניאל נ  !37רבנו לא דייק לכתוב פסוק כצורתו•
דברים י  .20ועי׳ במפר המעוות לרטב־ם מעות עשה טעוה ז׳.
 174יחזקאל ח .13
 173שם.
בפרוש המשנה.
 176בפרוש המשנה.
וברי הימים ב׳ לו .13
יהושע ו  !26בפסוק ליתא .אח העם".
שמואל א׳ יד  !24בפסוק .אשר יאכל לחם*•

170
171
172
175

177
178

164
167

165

בראשית יח •3

שופטים כ . 18מי יעלה״ ,ועי■ נו״ם כאן סי׳ 5׳.
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בית הבחירו0נועות

פירוש הגמרא דף לו.

האיש אשר יטעם להם ואין בו הזכרת השם לשון קצרה נכתב והמרה היתה שם וכן
ארור זה יש בו נדוי שאם נזף בו הכם לאהד על אי זו סכה שהתרים כנגדו והזכיר
בהזכרת
בו את השם צריך לפרוש ממנו וכן יש בו קללה שאם קלל אדם בו את
שם או כגוי לוקה■
אמן קבלת דברים הוא ואם בא אחר שבועה שהיד .אחר משביעו הרי הוא כמו
שבועה מפיו ועל זה נאמר בו שבועה וכן קבלת דברים ר״ל שאם התנה עמו אי זה
דבר בטקחו או בממכרו והוא אמ׳ על אותו תנאי אמן הרי הוא כאומר הן והתנאי
צריך שיתקיים ובו האמנה לעמוד במקום תפילה כל שמטה את אזנו ומפנה את לבו
לשמוע ועונמ אמן הרי הוא כמתפלל.
כל שהוא עם חברו וקורא באלות הכתובות הן בתלמוד כגון יככה יי׳ האמור
במשנתנו הן במקרא כמו •יי גם אל יתצך לנצח או בתורה כגון ”0יבכה יי׳ וכו׳
מותר לו לכנות ולקרות יכהו יתצהו שלא להחליש דעת חברו אלא אם כן הוא קורא
בתורה בברכותיה שאין לו לשנות כלל.
כבר ידעת בדיני התנאי שאהד מהן שיהא התנאי כפול ואין דנין בו מכלל לאו
הן ודבר זה יש שפירשו דוקא בקצת איסורין כגון גיטין וקדושין אבל בממון לא
מפגי שדנין אחר אמדן הדעת ואעפ״י שבסוגיא זו נראה הפך הדברים שבאיסור
דגיו מכלל לאו הן ולא בממון לעגיןממון מיהא דרך דחייה ומשא ומתן הוא נאמר
וכן הוא דעת גדולי הפוסקים בתשובת שאלה *” ויש מצריכין כן אף בממון וכבר
ביארנו דיגין אלו במציעא *” בכדי היבלת.
ולעגין ביאור הסוגיא במה ששאלו והא לית ליה לר׳ מאיר מכלל לאו אתה שומע
הן יש שואלין והיאך לא הקשה ממשנתנו גם כן מרבנן שהרי נחלקו על ר׳ מאיר
במסכת קדושין י" שלא להצריך תנאי כפול ותירצו הני רבנן לאו רבנן דהתם נינהו
ונאמר בסוף הסוגיא אלא לעולם איפוך ור׳ מאיר לית ליה מכלל לאו הן וכי לית ליה
בממונא אבל באיסורא אית ליה ושאני שוטה דאיסורא דאית ביה ממוגא הוא ומשנתנו
גם כן יש בו ממון ולפיכך אינו סובר בו מכלל לאו הן ונמצא שאינו סובר מכלל
לאו הן אלא באיסורא גרידתא כגון שתויי יין ורבנן סוברים לאו מכלל הן אף באיסור
שיש בו ממון וכל שכן באיסורא גרידתא ונמצא גירסת שתויין יץ מתישבת לדעת
שניהם .ויש גורסי׳ לא תיפוף ור׳ מאיר מחייב מפני שהוא סבור בעדות שאינו אלא
איסור גרידא ולרבנן הוא איסור שיש בו ממון אע״ף שאינו ממון שלהם הואיל ועל
 186אמ׳ ר׳ מאיר שאיו דגין בהן מכלל
184
* 179
בנדרים*
ידם באה פסידתו .ויש שואלין והלא * * *
לאו הן אעפ״י שהם איסור גרידא תירצוה גדולי הרבנים ”י הואיל ובנדרים הלך
אחר לשון בני אדם הרי הם כממון וכעין גיטין וקדושין שהם איסור וצריכים תנאי
כפול והראיה שהרי בפרק אלו מותרין  180הודה ר׳ מאיר בשבועות כגון לא שבועה
לא אוכל לך שהוא אסור אעפ״י שבלא קרבן לא אוכל לך שהוא נדר מותרי”
 180וכרים כת  22ועור.
 179תהלים נב .7
 181תשובות הרי״ף סי׳ לא ,תשובות הרי״ף מכ״י שכטר סי׳ קז.
 182בב״ה לדף צד .ו״ה הראשון (ירושלים צד .)345—344
 183דף סא.
 184דף יג :ודף יא.
 185בב״ד .לנדרים דף יא .ד*ה לעניו (ליוורנו דף ם  .1הלברשטם דף ז  )3מביאו רטו
בשם ׳התוססות■
 187שם דף סו:
 186דף סז•
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1ק רביעי

פירוש הגמרא יף לו• ודף לו!

ומכל מקום אף בנדר הלכה כרבנן ולא קרבן לא אוכל לך אסור ובממון מיהא כבר
פסקנו לדעת גדולי הפוסקי׳ שאין צורך בו לתנאי כפול כמו שיתבאר במקומו ««*.

דף לו ע״ב שתויי יק ופרועי ראש שנכנסו במקדש הרי הן במיתה בידי שמים
ולענין עבודתם מיהא אם עבדו בשתויי יק חללו ובפרועי הראש לא
חללו וכבר ביארגו ענין זה בשני של סנהדרין .‘6°

ונשלם הפרק תהלה לאל.

188

ב״ה לקדושין ם* 1ביאור המשנה ההסשיוז (ירושלים צד 294־ <)295נ״ה לניצה וף כ

ו״ה ויש מתגלגלין (ירושלים זד .)112—111
 189בב״ד ,לדף כב :ד״ה כהנים (פרנקסורם צד .)75

ו  119ז
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קפח

ביה הבחירה

מקלו נפלה מידו ,ודאי לא ירויוו היום בשום
דבר וימנע מעשות מה שהיה בלבו .בנו קורא
לו מאחריו צריך הוא לחזור ,עורב קורא לו,
צבי הפסיקו כדרך ,נחש ראה מימינו והוא
נחש להזדמנות לסטים וקלי המרוץ ,שועל
משמאלו והוא נחש להזדמנות אדם רמאי.
וכשבא בעל חובו לתובעו אף הוא אומר אל
תתבעני שחרית או ראש חדש או מוצאי שבת.
ואם גבאי המס נא אצלו אל תתחיל בי -וכן כל
כיוצא באלו, , ,,ואין צריך לומר אם מנחש
בכוכבים או בציפצוף העופות .וכל שהוא עושה
דבר על פי הנחש לוקה.
והמכשף יתבאר ענינו למטה ,האוחז את
העינים עד שיחדמה כאילו עשה ולא עשה הרי
הוא בכלל לאו זה ,אלא שאינו לוקה שהרי
כשוף גמור להמיתו אין כאן ,ומלקות אין בו
שלאו הניתן לאזהרת מיתת בית דין הוא.

(סו א משגה] המחלל את השבת בדבר
שהייבין על זדונו כרת ועל שגגתו
חטאת .המקלל אביו ואמו אינו חייב
עד שיקללם בשם .קללם בכנוי ר׳ מאיר
מחייב וחכמים פוטרין.
המשנה האחת עשרה .והבונה בה כשלפניה,
ואמר בשבח שזה שמנאו בנסקלים דוקא
במלאכה שחייבין על זדונה כרת בלא התראה,
ועל שגגתה חטאת כגון דבר שיש בו מעשה
ומלאכת מחשבת ולא המתעסק .וכן בא למעט
תחומיו אף בשלש פרסאות •»« שהוא מן התורה,
שמכל מקום אין בו לא כרת ולא קרבו .וכן
מחמר אחר בהמתו ז0י\והמקלל אביו או אמו אינו

חייב עד שיקללם בשם ר״ל בשם המיוחד אבל
בכנוי ר׳ מאיר מחייב וחכמים פוטרין והלכה

 305דברים ית ,י ויא 306 .ובחדהר״ן
בסוף פרקיו•
כאן וייק טהכא מאין תוזומין מן התורה כלל ואפילו
תחומיו של שלש פרסאות דאל׳־כ לוקטה בתתוטין של
 307וכן בחדהר״ן
שלש פרסאות ,ורבינו תירץ זה.
דה״ד .ה״ל למימר דאיכא מחטר אליבא דמ״ד רליכא
 309שם ים ,יד.
 308ויקרא כ ,ם.
אלא לאו.
 •309נספר דינא דתיי לאוין יו (דף יג מדפי הספר)
כתב על דברי רבינו וז״ל ,וצריך לדעת לפי דעתו למה

כחכמים .ופטור זה פירושו מסקילה ,אבל מלקות
הוא חייב על הדרך שלוקה בשאר בגי אדם
הכשרים אף בכנוי.
זהו ביאור המשנה ופסק שלה ,ודברים
שנכנסו תחתיה בגמרא אלו הן.
כשם שהבן חייב בקלל אביו כך הבת ,וכן
הטומטום ואנדרוגינוס כל שהם בגי עונשין,
שנאמר««« איש איש לרבות את כלן .וכן חייב
על קללת אחד מהם ,וכן חייב במקלל אחר
מיתה כמקלל מחיים.
אעפ״י שהמקלל את חבידו עובר בלאו משום
לא תקלל חרש« ,«°התורה מייחדת לאו אחר
לדיין ולנשיא לחייבו שתים .מעתה המקלל את
זכרו לוקה אחת ,ואם הוא דיין לוקה שתים,
■אם הוא נשיא שבבית דין או מלך שהוא דיין
גם כן לוקה שלש .ואם הוא אביו לוקה אם
לא קלל אלא בכנוי ארבעה ״״«״ ,שהרי אין
אזהרתו מלא תקלל חרש אלא ממה שהיה יכול
לומר לא תקל ואומר לא תקלל ונמצאו ארבעה
אזהרות .ולאו זה ר״ל לא תקלל חרש לא ניתן
לאזהרת מיתה לבד שהרי אף לקללה בכנוי
היא באה .לקללת אחרים אין הפרש בין קללה
בשם המיוחד לקללה בכנוי אלא לוקה עם
כולם ,וכן היא במסכת סופרים »’* .ויש
שאינו לוקה בכנוי אלא שעובר
אומרים
בלאו ,כמו שיתבאר בפרק שבועת העדות.5,2
ואין נראה כן שמאחר שהן שבלאו ,מלקות למה
נפקע .וכתבו גדולי המפרשים’” שהשמות
שהאל נקרא בהן בלשון לעז בכלל הכינוים הם,
ומכאן הזהירו כמה גאונים שלא לקלל את
חברו אף בכנוי ,ואף לא בלשון לעז.

[ע״ב משגה] הבא על גערה המאורסת
בקללת כיוויין וקללת אביו לקי מאחר דהוי לאו
שגיתן לאזהרת מיתת ב״ד ,והמובן לי מתוך דברי
המאירי שאוהרת אביו גסקא ממד .שהיה יכול לומר לא
תקל וכתב לא תקלל ,וכן שכן הוא הרי זה כאילו יש
לאו מפורש בפ״ע ,אבל מה שכתב דלקי על הכינויין
צ״ע הרי הוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד.
 311עיין ראב״ד סנהדרין סכ״ו
 310סוף פרק ד.
 313ואצ״ל המחברים ,דכו
 31aלה ,א.
ה*ג.
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"ת מבי״ט חלק א סימן של

תשובה נפתלי יהיה מי שיהיה יצרו גדול ממנו יכיר בעצמו שחטא והעוה בעקימת שפתיו ונפתולי לשונו ראשונ׳ על
שנדה והחרים את הנמסר על אשר דבר כנגד לוי המוסר אותו ואין אדם נתפס על צערו והרי תשובתו בצדו שהשיב לו
המוסר אביך היה נכרי והמיר את דתו ומה לו לנפרלי /לנפתלי /הדיין להשיב מפני הכבוד המוסר ולנדות ולהחרים את
הנמסר וישר כחו של דן החכם הנברר בעד הנמסר שנדה את המוסר לא זע ממנו בהיות הדבר ידוע שהיה מוסר והורע
שני׳ כח נפתלי אע״פ שיהי׳ מוחזק לחכם גדול מדן במה שנדה את דן חכם כמוהו והוחזק להיותו מנדה שלא כדין בתרי
זימני ובתרי גברי איש כשר נמסר ואיש חכם שופט את איש אויל כשמו בתוספת אח׳ כן היה שלישי׳ ע״פ שנים עדים או
ג׳ עדים שאמר דיביינטין וכו׳ עם לוי וחרף וגדף את כל החכמים עבר על אלהים לא תקלל ואם לא הזכיר לפניו חכמי׳
ידועים חרף בסתם כל חכמי ישראל אשר בדור והוא קללת חנם רביעית שלא היה ראוי שיזכר שם משה רבי׳ ע״ה
במחלקותם כ״ש להזכירו בגנאי להורידו מערכו ח״ו חמישית בהשוותו אמיתו׳ חמשה חומשי תורה לדברי לוי המוסר
אפילו היו דבריו כנים וישרים כ״ש בהיותם נפתלי׳ ושקר בשבעותו על זה בהיכל הקדש השחית בחמשה את כל העיר
ינהוג נזיפה בעצמו על זלזולו בכבוד משה אמת ותורתו אמת וישאל מחילה מחכמים יצ״ו כיון שבא לכלל כעס בא
לכלל טעות ישוב ויסיר כעס מלבו כי כעס בלב חכמים לא ינוח .נאם המבי״ט.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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מעוד .ס׳ס מ׳

מסנהדרין דק ל ב' דהחיוב של הקללה הוא דווקא אס
הזכיר שמו של הקב״האו אחדמהכנויים כגון חנון ורחום והראב״ד
השיג עליו דווקא בשם המיוחד חייב ונראה דתליאאי קיי׳ל כר״ח בר
אידי או כרבק בשבומוס ל״ה מ״ב והרמב״ם פוסק כרבנן דלא ילסי׳
מסוסה וסגי בין לענק שבועת ביסוי ובין לענין שבומח שוא בכנוי
כמו שפסק הרמב׳ס ש״ב משבועות והראב״ד פוסק כר״ח בר אידי
פיק בר׳ן נדרים דף ב׳ ד״ה ושבועות כשבועות ולכך פסק דבסי׳
דווקא בשם המיוחד לענק מלקות ^אמנם מ״ש הרמבים סוף ה'
שבועות דלענין מוציא ש״ש לבטלה אינו חייב אלא דווקא בשם
המיוחד וזה מימה גדולה הא הרמב״ס יליף מוציא ש״ש לכפלה מלא
משא ובפ״ב משבועות פסק דחייב גם מל הכנוים וזה תרתי דסחרי
אהדדי ונלע״ד דהרמב״ם עצמו ביאר שם סוף ה׳ שטעות שאם
הוציא ש״ש לבטלה יאמר אח״כ שבח האדיר החזק והמרומם
וממילא לא יהי׳ אח’כ לבטלה ובזה מיושב דברי הרמב״ם דלפולס
ס״ל על מוציא ש״ש לבטלה חייב גס על הכנוים רק דרמכ״ם ס״ל
בכלל שם המיוחד הוא כל השמות שאינם נמחקין והכנוין הוא רחום
וחנון וא״כ הוציא שם משמות שאינם נמחקין ונא אמר השבח חייב
משוס מוציא ש״ש לבטלה משא״כ אם אמר הכנויים שהוא חנון ורחום
שהוא ג״כ השבח שהוא חנון שהכוונה מי שהוא מנון כדאי׳ ס״ס
שבועת העדות וממילא לא הוציא לבטלה ולכך במברך ברכה לבטלה
ב׳ שם הרמב״ם סתם דחייב כיון דהברכה עצמו הוא לבטלה כ׳
סתם דמובר על לא תשא אבל לענין מוציא ש״ש לבטלה שסיר כ'
הרמנ״ם דהיינו דווקא בשמות המיוחדים כנלמ״ד • (ומה שהביא
הרמבים בברכה לבטלה קרא דלא תשא ובמוציא ש״ש לבטלה יליף
מקרא ליראה את השס הנכבד והנורא כבר כתבתי לטיל במצוה ל')
וכן שמעתי מפי מרן הגאון בעל חת״ס וכן הוא בחידושיו רפ״ק
דנדרים דגם באמר בריך רחמנלרדהאיסתא אס הוא לבטלה עובר
משוס לא תשא אט׳ג דהוא בלשון תרגום ורק כנויי והוכיח כן מלשון
הר״ן דכי דאם צריך להזכיר השם לא הועילו חכמים בתקנתן שמא
הכיר השם לבטלה ועכ״ח דאסי' בלשון תרגום ג*כ שלא לצורך הוא
עובר משום כרכה לבטלה ולכך כ׳ שם דאם אדם מסופק אק יכול
לעשות פשר לומר בלשון בריך רחמנא דגם בזה יש חשש לבטלה
יטיי’ש וטכ״ס נ״ל ליישב בזה קו' המנחת חינוך שהקשה טל הרמב״ם

1

על תרי״ג מצרת

דהוי לשאב״מ והו״ל לפרש בפירוש דמיירי בשם כיון דבא לאפושי
מלקות ואיך כתוב סחמא והיכא דלא לקי לא אמרי׳ דבא לאסושי
בלאווין אם אפשר למדרש בדבר אמר וכדאי׳ בר״ן נדרים דף ג׳
פ״ב ופכ״ח הא דרשי׳ דחרש דווקא דדווקא האומללין והמשובק
הזהיר הכתוב שלא לקלל פ״ז אמר שם בסנהדרין דא״כ אבתי אלקים
לא תקלל ונשיא בפמך לא תאור ולא תקלל מרש חד מניי׳ מיושר
דלכתוב רק דיין וחרש ונו־פ לילף מנייהו נשיא ופכ״ח אם אינו
פנק לנשיא תנהו אותו לחבירו וא״כ כיון דפכ׳ח מרבי׳ חבירו מכח
אא־׳פ א״כ תקשי ל״ל כלל נשיא ודיין ופכ׳ח לאסושי בלאווק ונ’מ
לענין אם קלל בשם דלוקין ושוב ילפי׳ מבירו וכן אביו מלא תקלל
חרש והאם אינו טנין לא נצרכה אלא כי היכא דלא נטעה רמכח
קרא דריין ונשיא הוי מיפוסא קמ״ל וא״כ א״ש דברי הרמב׳ם
דחכירו נלמד מחרש ומיושב סתירת הסוגיא וכל קו׳ הלח״מ:

סצוה ע־
והוא מל״ת לכ״ע להרטב״ם ל״ת ל״ם ולהרטבין
טצוה ס״ו ול״ת ל״ו

היא

אזהרה

על ברכת השם שנאמר אלקיס לא תקלל ורש״י בחומש
סי׳ דקאי מל חריויי׳ אזהרה למברך השם ואזהרה שלא
לקלל דיין והר״ן הקשה מנ״ל תרתי והלח״מ ס״ה מממריס כ׳ דרש״י
מסרש פס״ז הגמרא סנהדרין מדלא כתיב תקל בחד למ״ד משמפ
דקאי פל תרוויי׳ ובסנהדרק רף ס״ו סליגי ר״י ור״פ ר״י סובר דאלקיס

חול דקאי אדיין ור״ס סובר דהוא קודש והנפקא מני' אם צריך לקדש
השם פי׳ במנחת שי במס׳ סינזרים פ״ד איתא דלת״ק קאי בין אקודש
ובין אחול וצריך ג״ה לקדשו על תנאי ולי קשה אס נימא כהלמ״מ
דהרמב״ס סובר דקאי אחרוויי׳ איך פסק סכ״ו מסנהדרין דמקלל
דיין לוקה והרמב״ם בסיס מגניבה כ׳ דהלאו לא תמכרו ממכרת
עבד אין לוקק משום דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד א״כ ס״ל
כתי׳ הראשון בתום׳ שבת קנ״ד ע״א ד״ה בלאו דגם הלאו הנאמר
סתם וקאי גס על אזהרת מב״ד ג״כ אין לוקק וא״כ איך לוקין כאן
מיהו כבר כתבתי דבמנחת חינוך כ׳ דס״ל כמ״ש החוס׳ ב״ק פ״ד

דססק דמג קננת הדיין חייג גס טנ הבנויים מנקות הח כחמורה
דף ד׳ מ׳ב איתא דהא דחייב מלקות בקללות הוא משום דהוציא
ניב שיש לבטלה הא הרמב״ם עצמו פוסק דפל שיש לבטלה אינו
חייב אלא בשמות כמיוחדים ואיך יהי' חייב על קללות הדיין מלקות
גם טל הבנויים טיי״ש ולהנ״ל א״ש דלעולם ס״ל להרמב״ס דגם טל
מוציא ש״ש לבטלה חייב גם טל הבנויים והא דב׳ רק על שם המיוחד
חייב היינו משוס דטל הבנויים אסשר לומר למי שהוא חנון אבל
כשקילל את הדיין ט׳ב כוונחו הוא לקלל בשם הוה ולשם הזה הוציא
את השם ולא לשבח לה׳ כמו כמברך ברכה לבטלה וחייב גם סל
הבנויים ואיש :
הקשה טל הרמב״ס דבם׳ כ״ו מסנהדרין כ׳ דבקילל
ב)
דיין והוא נשיא לוקה נ׳ אחד משוס חבירו דיליף
מלאו דלא תקלל מרש וחרש דנקט לרבותא אט״ג דלא שמט וכיש
השומע ולאו משוס דיין ולאו משוס נשיא והקשה הלח״מ חדא דבש״ס
מבואר דחבירו אינו נלמד מחרש בדאי׳ בסנהדרין ס״ו אלא מאס
אינו טנין ומניניי׳ טיי״ש ושניח מנ״ל באמת לש״ס ללמוד מאא״ע
הא איצטריך לחייב על כל אחר בס״ט ושאם גברא א; ד בולל שלשתן
חייב ג׳ סעמיס וטור האריך להקשות על ככ״מ וכבר יישבתי
במק׳א ונראה לטנ״ר רלבאורה קשה לי מנ״ל מלקות הא הוי לאו
שאין בו מטשה ונהי דבתמורה דף ג׳ ט״ב ילסי׳ דמקלל בשס חייב
מלקות מקרא משום השם שהוציא לבטלה ולעבירה מ״מ כיון דרק
מכח השם אית ביי מלקות חעי׳ג דאין בו מטשה והשם לא הוציא
רק סטס אחו ואיך ילקה ג׳ וצריך לומר ביון דג׳ עבירות של
קללה ועבר בשם הזה ג׳ לאווין הלאווין מחלקין וציט:
הוה׳ הקשה ב׳ סוגיות אהדדי בשבועות דף ל״ו וכן איתא
בתמורה דף ד׳ דלאו על קללת חבירו יליף מלא תקלל חרש
ובסנהדרין סיו ילסי׳ מביניי׳ ונראה רתרוויי׳ אמת רהנה הרמב״ם
יליף באמת בסכ״ו מסנהדרין לאו לחבירו מלא חקלל חרש וב׳ דחרש
דכי רחמנא היינו לרבותא אשי׳ אינו מצערו שאינו שומע קללתו
וכ׳ הכ״מ שנן איתא בפסיקתא אלא שהלח״מ חמה למה הניח
ילשוחא דש׳ס דידן וכ׳ על ורך הפסיקתא ולענ״ר גם בתמנרה דף
ג׳ מבואר בקללה משום דמצסרו משמע בפסיקתא וגם מדויק הקרא
דלא חקלל חרש ולא כתיב חרש לא תקלל הוא כללא שוס ארס לא
תקלל וסיום הקרא חרש הוא לרבותא אפי׳ אינו שומט ואינו נושא
המאמר אלא דבל זה אי לא הוי כתיב רק האי קרא אבל כיון דכתיב
גם נשיא בעמך לא תאור ן ’ קרא זה תיפוק לי׳ מלא תקלל חרש
ולא ניחא לומר לאוספי לאוו  ,דהרי על קללה שאינה בשם אינו נלקה

הלהיט

והנה

עיב ד״ה הו׳נ דכתבו גבי ערים זוממין כיון דגני רחמנח וה־ חם
בן הכוח הרשע דאע׳ג שאין בו מעשה לוקין ה״נ לוקין אע״ג דאית
ביי אזהרת מיתה וה'נ כיון דיליף בחמורה דף ג׳ ט״ב מקרא דעל
קללה חייב אף שאין בו מעשה ה״נ אט״ג דאית בי׳ אזהרת מב׳ד
ואם סובר הרמביס נר׳ ישמעאל דפיקר קרא קאי סל הדיין כמו
דסמך ונשיא בעמך אלא מכח דיתורא דלמ״ר ילפי׳ גס אזהרה לברכת
השם איכיל כמו שכתבו התוס׳ בפירובין ייז פיב דיה לאו שכתט
כה״ג היבא דמשמפות הקרא אזהרה טל דבר שאין בו מיתה לא
מקרי אזהרת מב״ד ומסתמא קיימ״ל כרב אשי אמנם לפמ״ש הכ'מ
פיה מממריס דהרמביס סוכר כר״ט דקאי אקודש וא״כ אכתי קשה
כניל מיהו י״ל דהרי אנן קימ״ל בסנהדרין דף ניו כחכמים דווקא על
שם המיוחד חייב מיתה וטל הבנויים אינו חייב ובקרא כתיב אלקי׳
לא תקלל דאינו שם המיוחד א'כ אינו אזהרת מיתה דנהי דגם לערן
שם המיוחד ילפי׳ מהאי קרא היינו מק״ו דמקלל מנוי ובבר השריש
הרמב״ם בשורש יי ד וכן כ׳ באן בלית ס׳ דהיכא דמיתה מפורש
סג• אפי׳ אס למדין האזהרה רק בקיו מיהו הממיי״ח הקשה עוד
דהרי הרמב״ם במנין המצות ל׳ת ס׳ כ׳ דלכך יוכל למנות במקרא
אחד ב׳ לאווין הואיל וכבר ידפי׳ איסור מכח המיתה ווה איש אם
עיקר כקרא קאי אדיין ואזהרת קודש ילפי׳ רק מיתורא דלמיד אבל
אי עיקר קרא אזהרת קודש ואזהרה לדיין ילסי׳ מיתורא דלמיר
קשיא איך יוכל למנות אזהרה לדיין ללית בסיס דחד לאו לעולם לא
נמנה לב׳ ל״ת ולכך נראה רגם הכ'מ מודה להרין במס׳ סופרים
ובזה סליגי ריי וריע דריי סובר כריש דמס׳ סופרים בבל סכין
דאין צריך לקדשו ואזהרה לברכת השם ציל דיליף רק בקיו מדיין
דהרי אזהרה לדיין הוא משום דנקרא אלקים דהיינו מומחה וסמוך
ושמא דמרי׳ מליו ובשלוחו של הקב״ה דסמיך ממשה רבינו פד פפה
איש מסי איש וכיון דעל ריין דשמא דמרי׳ עליו מוזהר שלא לקללו
קיו אזהרה למברך השם ועיין בראביע ורמבין ריס משפטים פהיח
שכתבו טפס מפני מה נקרא הדיין אלקים כן סובר ריי אבל ר'פ
סובר דקאי אחרוויי׳ כתיק דמס׳ סופרים וא׳כ צריך לקדשו ולכך
נמי כתיב מקלל בב׳ למדיין וחבירו יליף מחרש ג'כ מדלא כתיב רם
חד למיד וכיון דפשטא דקרא לריס קאי פל שניהם ומחד לאו ליל
דברבת השם כבר ידפי׳ איסורו מכח
דנמנה לשנים מ'מ כיון
הפונש ולא איצטרך הקרא רק פלדיין וא'כ פיקר אזהרה הוא פל
הדיין ונמנה למצוה בסיס וברכתהשם דידפי׳ איסורו מכח עונשו
ולא נלמוד מכ^י-׳נן אזהרהנמנה גיכ למצוה בס'פ כן נראם להסביר

׳

הדבר :

ם והנה

!

j
S
;
׳

;
;
;
:
•
!

I
:

;
<
:
\
]
־
;
&

9

מהרים עיק

ב) והנה

מעוד .ע׳ ע־א

אגן קימיל כחכמים כסנהדרין נ״ו דאינו חייב אלא
במברך שם בשם המיוחד ולשי סירוש רש׳י שס משמם
דדרשינן הא דכסל שם ונוקב שם ה' ושוב כ׳ בנקבו שם יומת
נמרי׳ דמרוויי׳ קראי אהדדי נאמרו דרישא ונוקב שם ה' היינו שם
המיוחד קאי סל שם שמברך בו ושוב מסיים בנקבו שם דאם ממרש
שם המיוחד נדי לברך כשם ומשרש גם שם המחברך בנקבו שם
היינו שם הנכחב מסיקרא הייני שם הוי׳ יומם אמנם דסת הרמב׳ם
דווקא המחברך צריך להיום בשם המיוחד אכל נשם כמכרך חייב
אשי׳ בכנוייס וא'כ פכיח משרש הרישא דקרא דכחיב שם הוי׳ היינו
סל שם המתברך ונקבו שם דלא כחיב בי׳ כס הוי' היינו כשם
כמברך ומבוסם זה קשה לי סל הרמב׳ס ש׳ם ממלכים דין ג׳ דב'נ
חייב סל ברכם השם אפילו בכנויים וכ׳ הכ״מ דשסק כר׳ יאשי׳ וקשה
מנ״ל דגבי ב’נ לא בפי׳ בין במחברך וכין במברך שם הוי׳ דילמא
דווקא בשם הראשון שמברך בי סגי בכנוי אסילו בחלון ורחום וצ״ל
כיון דאשיק ב״נ מדין ישראל במקצם שוב ליכא למילף מן ישראל
כמיש המהרשיא שם ומהיכא נילף דבטי׳ שם המייחד לשם
המתברך מיהו סדיין קשה דהרי ב'נ ילשי׳ אזהרתו לברכת; ה׳
מן ויצו ה' הנאמר בבראשית ושם נאמר בשם המיוחד א*ב אכתי
נימא דבשם המתברך יצטרך שם הוי׳ ויותר קשה לי על דברי הרמבים
ס״ה מממרים דשסק דנם במקלל אבותיו אינו חייב אלא בשמות
המיוחדים וסי׳ הלח־מ כמ׳ש התיח להר״ן בחי׳ דמקרא ונקבו שם
יומת ילסי׳ חרמי כיון דכתיב רחוק מן קרא דונוקב שם ה׳ ולכך
אמרי׳ דקרא ונקבו שם יומת בא לכלול כל מקום שיש בו מיתה
כגון דמקלל אביו נ״כ בפי׳ בשם המיוחד וקשה הא לסי מה שכתבתי
לסיל טביח הרמביס משרש דונקבו שם קאי סל שם שמברך ווה
סגי להרמב־ס בכנוי ואיך כ׳ במקלל אביו ילסי׳ מהאי קרא דונקבו
שם דבפי׳ דווקא שם המיוחד וצ״ע :
סובר דפדיס בשפת גמר דין ג'כ אינם
נ)
משרשים השמות דאיך גידף אלא שמספרים
הדברים שזה הזכיר השם הוי׳ וגידף כשם אבל בש’ס דידן כי בסדר
למשנה בסיב דה׳ ס׳ו בשם מהרי׳ק ושריח דפכ״ח סליג מל זה וסיל
דעדי׳ בשפת גמיד צריכיןלסרש הגידוף כמו שאמרו דהרי שם דף ס׳סריך
סל הא דאמרי׳ דפרים אין צריכין לקרוס •נשום דכבר קרפו ופריך שם
משוס דכבר קרעו מאי הוי ואי גימא דס’ל להש״ס דיל! כירושלמי מאי

הירושלמי

עלתרתטצות

לא

ג״כ דכפי' שיהי׳ בסמך שום לפמך דהיינו שפושה מעשה סמך כן
נ׳ל נכון:
ב) ובאמת בילקוס הובא המכילתא סל ססוק זה אקרא
נשיא כסמך לא תאור אחד דיק ואחד נשיא
במשמס ומחיל אלקיס לא מקלל לחייב פיו בפיס ופ׳ז בש׳ס מכאן
אמרו יש מדבר דבר וחייב פליו משום ד׳ דברים בן נשיא שקלל
אביו חייב ד‘ וגו׳ ומשוס בסמך לא מאור ולשון הזה משמס דס’ל
להמכילחא דבבלל נשיא גס כל דיין במשמפ דהיינו דיין כמוסמך
כיון רמוכמך הוא ויכול לכוף פל כדין והמשסס הוא ככלל נשיא
בסמך ומזה תימה פל כרמבים הניל דחייב דווקא סל מלך ואפשר
לומר דכוונת הילקוט דהויל למכתב אלקים לא תקלל ונשיא וממילא
כוי ידעינן דבין פל נשיא ובין סל דיין חייב ולכך נכתב סל כל
אחד לאו בסיס לחייב פל כל אחד ואחד אסילו לאיש אחד שפשה
כן חייב שתים אלא דלסי״ז לכאורה קשה סיסא דמכילמא כנ״ל דקאמר
דבן נשיא חייב ד׳ ומסיים משום בטמך לא תאור ווה תימה איך
אסשר לחייב שתים פל חד קרא וצריך לומר דה אי תנא לא דריש■
דבטמך בא ללמד בעושה מפשה טמך אלא ללמד דטל כל ארס
מישראל מוזהר ואסור לקללו ונהי דדבר שלמד ין רק מכח יחורא
ואינו משורש בקרא לרמת הרמבים אין לוקין מ’מ דהרי ככר כתב
הה״מ בס׳ב ממ׳א דהיכא דיש לן לאו הבא מכלל סשה שוב אמרי׳
דפובשין מק״ו וכבר כ׳ הרמב’ם כסכ״ו מסנהדרין מלא תקלל חרש
נוכל למילף מק״ו לכל אדם מישראל מחרש שאינו שומע ואינו מצפרו
חייב כ׳ש חבירו ושסיר חייב על חכירו וכיון דאיסור ידעי׳ מכפמך
שוב ילסי׳ קיו מחרש וסי׳ לפיל מצוה סיט כתבתי קצת באופן אחר
והוא מובן מסיי מה שאכתוב אייה בסמוך:
ריי בן כתירה המובא שם במכילתא הוא קשה מאוד
דגם הוא ס״ל דדיין ונשיא ולשי׳ מאלקים לא תקלל ונשיא
ומסיים יכול אפי׳ נשיא כאחאב חיל כפמך כפושה מפשה סמך
ושוב אמר שאר כל אדם מניין בעמך לא תאור דרים מנפמך ב׳
דרשות וקשה איך אסשר למדרש ב׳ דרשות מחד תיבה וצ׳ל דיליף
מב׳ דבטמך דקאי טל שאר כל אדם ומסמיכות דמסמיך האי
בסמך לנשיא ילפי׳ דבפי׳ דווקא מושה מסשה טמך אפילו נשיא
ולכך מסמיך האי לימוד שאר בל אדם אצל נשיא .וא״כ ששטות
לשוז המכילתא ניל דבזה סליגי כתיק וריב״ב דתיק סובר דמל נשיא

אמנם

פרין* והסדר למשנה כ׳ דאין זה ראי׳ כשם שהדיינים צריכין לקרוע על
«ה שמספרים המדים שהזכיר שם המיוחד ו>דסו א״כ ה*נ יהי׳
צריכין העדים לקרוע ולסניד הדין עם המהרי״ק דעכ״ח ש״ס דידן
ס׳ל דמפרשיס השמוח וכבר ביאר כתויו״ט דא״כ הרי עדים עצמן
מגדפים ואיך רשאי ן לפרע ומי' דכן׳ צוה השייח שאין לבער הרשע
ההוא אא*כ יפרשו דברים כהווייתן א*כ מצוותו בכך וא’כ נהי דמוכרח
הדבר ע׳ז עצמו שעיי הרשע מוכרחים הסרים לפרש הגידוף שנית
שזה בגידוף אלא שהתורה התירתו בעכ׳ח מ׳י מעשה הרשע וכדי
לבערו עין עצמו ראוי העדים לקרוס שהגיע להם דבר כזה שיהי׳
מוכרחים לגדף השם ופריך שסיר אבל אם נימא כירושלמי שמספרים
רק שזה נידף השם וא'כ הדיינים שעומדין וקורעין אין הקריעה
סל הסיפור ההוא אלא על מעשה הראשון שגירף הרשע ההוא וא״כ
סשיכוא דהעדים שכבר שמעו המעשה וקרעו על הגידוף ההוא ואיך
פריך הגמרא דיקרעו מחדש על אותו דבר עצמו בשלמא אס מפרשים
והוי גס מתה גידוף אלא שמוכרחים שסיר פריך הגמרא כיון דהוי
גידוף חדש על ההכרח עצמו שבא להס סכה כזו ראוי להם לקרוס
ולהתאבל ושפיר הוכיח המהרייק דש'ס דידן חולק על הירושלמי כן
נלפ״ר:

מצויה עא
והוא ל״ת אליבא דכ״ע להרטב״ם ל״ת ם׳♦ ולהרטב״ן
היא מצוד .ס״ז ול*ת ל״ו

שלא

לקלל נשיא שנאמר ונשיא בעמך לא תאור וזה הנשיא
הכוונה על מלך ישראל וכי הרמב׳ס דהה״ד נשיא הגדול
שבסנהדרין שהוא הנשיא והגדול במנייני חורה ובמנחת חינוך הקשה
למה לא אמרי׳ גס נשיא שבע בכלל היא אמרי׳ בסנהדרין רף
ייא על הקרא דאשר נשיא יחעא אפי' נשיא שבט ת׳ל ועשה
אחת ממצות ה' אלקיו מי שאין לו אלא ה׳ אלקיו וא'כ כאן
דלא כתיב האי מיעוטא נימא דגם נשיא שבע בכלל ונלס־ד
סשוע דקרא עצמו גילה לן ונשיא בסמך דווקא מי שהוא גדול
לכלל סם ה׳ דהיינו או מלך או ראש הסנהדרין שהמה ראשים
לכל ישראל  .אלא דלכאורה קשה סיז הא דרשי׳ האי בעמך
דווקא בסושס מעשה סמך מיסו אין מקרא יוצא מידי סשועו ובוודאי
פשטות מקרא כניל אלא דרו׳ל דרשו דהויל לכתוב ונשיא לסמך
לא תאור ולמה כתוב בסמך ולכך דרשו מז׳ל דהטונה דבא ללמד

חייב אפילו באינו מושה מעשה עמך וריכ״ב יליף מסמיכות דגם
נשיא בעי׳ עושה ממשה סמך דאל’כ כמאי סליגי:
דף ד׳ מבואר ג״כ דאס אין כנשיא מושה מעשה סמך
לית בי׳ איסיר וגוף הדין לכמורה צריך לי עדיין ״-לדעת
הרמב׳ס ס״ה מממריס כפסק גבי אביו אפילו הוא רשע חייב הכן
בכבודו אע׳ג דבקללה כאם אינו עושה ממשה ממך סטור גם באב
אסיה מצית כיבוד איכא גס כרשע וא’כ לכאורה גם במלך דמייני׳
בכבודו וגדול מכבוד כאב דאב שמחל סל כבודו כבודו מחול וכמלך
אינו מחול וא״ב ראוי שנאמר אפילו הוא רשע אין רשאי לקללו נהי
דהלאו לית בי' בכה׳ג מ’מ מצד מצות כבוד המלך דבתיב שוס
חשים עליך מלך יהי׳ באס'לו אם הוא רשע מיהו זה יש ליישב נשלמא
דאס האב כוא רשע מ״מ הוא אב שלו אבל מלך אס הוא רשע אין
הקב׳ה בוחר בו ונהי שהוא מלך מעצמו או מצד יראת בני אדם
להעבירו מ’מ באמת אינו מלך ומזה ראי׳ למ׳ש המניח במלך שנטל
מלכותו בעכיח אינו בכלל לאו הזה:
עדיין קשה קצת דהרי מצינו שציוה השי׳ת לנהוג כבוד
בפרעה אסס׳י שהי׳ רשע וצורר ישראל ובאחאב מצינו
שאלי׳ הנביא רן לפניו לכבודו ואס לא הי׳ מצוהלא זלזל אלי׳ כנביא
בעצמו ובסרט שכבוד המלך אין הכבוד שלו אלא של העם שהוא
מולך עליהם ומי שמזלזל בו הוא מזלזל בכל הפס ולכך נ׳ל אפילו
מלך רשע אין רשאין לזלזלו נהי דלית בי׳ הלאו מ'מ איסורא איכא
ומזה ניחא לי מה דלמדו במכילתא מקרא דבפטך לא תאור לאו
למקלל חבירו וקשה סכינא חריפא מססקא לקרא כקרא נאמר סל
מלך וחכויל דרשו סל חברו ונראה דאמרי׳ ביבמות פיח דאי להתירא
לא כתב קרא פיי״ש ה״נ קשיא לי׳ דאיך כ׳ קרא במלך בעמך
דהיינו מושה מעשה עמך הרי אפילו באין סובר בלאו מ״מ איסור
איכא דאי להתירו דהיינו ללמד שאם קילל אע׳ג שהוא איסור מ'מ
אין לוקין ווה הוי להתירו ולהתירא לא כתיב קרא ופלח דקאי
הקרא גס סל חברו אלא מסמיכות ילפי׳ גס במלך ליכא לאו בכה״ג.
ובזה נ׳ל ליישב לשון כאגדה כביב הנ׳ל דבבא בן בוטי אמר לי׳
מעיקרא דגם במדסך מלך אל תקלל ודקדק המנחת חינוך למה לא
הביא ליי מיד הקרא של ונשיא ולהניל נראה דרמז לו זה דמלך אפי׳
אינו כהוגן לא יקללו מדסחס שלמה המלך וטייז מוכח דכקרא דונשיא
בעמך האי בעמך קאי בסיס אלא ששוב אמר לו האי כפושה מעשה
עמך דווקא וא*כ יקשה הקרא דשלמה וציל משום דאיכא סכנה
היינו דקאמר מסחפינא מיני׳ דסוף השמים יוליך:
והנה
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והנה

הרמכ׳ס סכ״ו מסנהדרין פסק וכן איתא כמכילתא
נ)
הנ׳ל דסעמים חייב אדס על קללתו ד׳ מלקות כגון כן
נשיא שקלל וגס הוא דיין חייב ד׳ ולכאורה קשה לי הא קיי״ל דאין
איסור חל מל איסור אלא לדידן כאיסור כולל או מוסיף ואיך אסשר
שיחולו כאן הי' איסורים על אדם אחר נהי דלאו קללת חכרו פס
קללות האב כהרי הדדי קאתי משנולד ונעשה כר דעת ואיסור קללת
דיין דכא אח’כ הוי איסור מוסיף דמוסיף לי׳ איסור מל כל אדם
אכל איך יחול שוב איסור נשיא מל איסור דיין דלא הוי כולל ולא
מוסיף ואאחע״א וצ״ע .ונראה לי ראיסור הקללה אינו מצר הנקלל
שיהי׳ שייך אאחמ״א אלא דהמקלל עצמו אסור לו להיות אכזר שיקלל
את הארס ורוע זדון לב וכל שאדם גדול יותר וחשוב יותר ממילא
זדון ורוע לכו גדול יותר ולכך חייב על כולם כס״ע וא״כ אין מנין
לשאר איסור חל על איסור כנ"ל להסכיר:

——פצוה-עב—--------- -
והי א ל״ת אליבא רכ״ע להרטב״ם ל״ת ט״א ולהרטב״ן
הוא מצוד .ס׳ ר ול״ת ל״ת

שלא

להקדים חוקי המתנות שראוי להיות מאוחר דכתיכ מלאחך
ודמעך לא תאחר והא דנקע לשון דמעך לשון דמעה
סירש׳י מפני שחוסל כהם מדומע והקשו מליו דוה מדרננן ולענ״ר
ליישב דרש׳י סונר דתרומה דפוסל ומשוה הכל סכל הוא כסי׳
הרא״ש כנדרים י״ב סע׳א דכסכל קודם שיפריש מהם התרומה ג’כ
אית כי׳ חלק של קודש שאשור לזר אלא שאינו מכורר ולכך הכל
אסור וע׳י הפרשה הוא מברר איסורו ומתיר השיריים וא״כ שסיר
נקרא דימוע ולכך נראה דנקרא כל סבל דימוע וגם אם רש״י סוכר
כדעת הירושלמי המוכא כתוי׳ס רפ״ד דרמאי דכחרומה או תרומת
מעשר שחורה למקומה הדימוע מה״ת ונפשה סכל כמעיקרא וכיון
שסכל אפילו סכל של מעשר שני ומעשר עני הוא מה״ת ולשאר
פוסקים אית כי' איסור מיתה .ילהרמכ״ס איח כי׳ איסור לאו ועכ׳ם
כיון דהטבל אסור משום דאית ני׳ תערוכת הראוי לכהן או לגכו׳ ולכך
שסיר נקרא דימוע .ובזה יובנו דברי רש״י נשכת קכ׳ז ע״כ דסירש״י
כאס הקדים מעשר ראשון כשכלים לא עבר על לאו זה ולהנ״ל מוכן

עלתרי״ג מצות

דהטפם של הרמב״ם הוא כמסקנת הגמרא שם משום דהוי נימק
לפשה וא*כ א״ש מה שכתכתי לפיל דלא ס׳ל כהירושלמי:
תמורה ד׳ פריך פל ריביח דאמר דאינו לוקס
ד)
ורצה הש׳ס לומר משום דהוי לאו שא־ן בו מפשה
ופריך מ״ש ממימר דאמרי׳ הואיל ובדיבורי׳ פביד מפשה חשיב
כמעשה וא’כ ה״נ נימא כן וקשה לי סובא דאמרי׳ בזבחים כ׳ס פ״כ
דהממשב ומסגל בקדשים לוקה ופריך הא הוי לאו שאין בו מעשה
והקשה השטמיק כב״מ דף מיג מאי פריך דלמא משום בדיבורי׳
מתעבד מעשה ותי׳ במד תי׳ כיון דקיימ׳ל דגם במחשבה מסגל
אלא דמיירי שדינר וגילה מחשבתו ובכה״ג קאמר דלוקה דפל המחשבה
לחוד א׳א ללקות והאדם המדבר דבר סתמא דמילמא דקודם שדיבר
הי* זה מחשבתו לדבר וא’כ קורם דיבורא כבר נתסגל במחשבתו
ולכך לא חשיב דבריבורי׳ מתעכיד ממשה יפיי׳ש וא׳ב לכאורה קשה
לי הרי הרמכ״ם ס״ד מתרומות דין ייו ותיס׳ גיסין ל״א פ׳א דיה
במחשבה כתבו דחרומה ניטלת במחשבה אפילו במחשבה בעלמא
ואיב אפילו קידם דיבורו נעשה תרומה ולא מחשב בדיבורי׳ מתפבד
מעשה כמי׳ השסמיק הנ״ל וא*כ מאי פריך ממימר דגבי מימר
שפיר בדיבורי׳ מתפביד מעשה וצים :
וכן קשה לי שם בתמורה דף ד׳ פ׳א דפריך דר׳א אדר״א לפמיש
תוס׳ דמנחות דף נ׳ד ע’כ דיה מאומד דלגבי מעשר שני
ומיע אינו נימלת במחשבה וא'כ מאי פריך דלמא דווקא מרומה
לבכורים דנוטלת במחשבה לכך לא חשיב מפשה ואינו לוקה משאיב
אם הקדים מפ׳ש למעשר ראשון דמפשר אינו ניטלת במחשבה
דבדיבורי׳ מתפביד מעשה ולכך ס׳ל גבי הקדים מפ׳ש לראשון
דלוקה וצ״ע :
לומר הא דחרומה ניטלת במחשבה היכא דליכא עבירה
אבל במקדים תרומה לבכורים וכיוצא דאיכא עבירה
לא אמרי׳ דנוטל במחשבה מיהו פדיין קשה מנ׳ל להקשות ,ופוד קשה
לי מאי פריך שם על ריב׳ח ממימר לסי ס•׳ הרא״ש בנדרים הנ׳ל
דלכך לא מקרי תרומה קדושת הפה משוס דגם מעיקרא הי׳ אסור
משום חלק התרומה דאית בי׳ אדרבה עיי הפרשתה הוא מתיר את
השיריים וא״ב בדיבורי׳ שפושה זה תרומה לא מתפניד מעשה ואינו
דומה למימר מיהו זה יש ליישב כיון דבדינורי׳ מתיר השיריים
אין לך מפשה גדול מזה וא’כ עכ״ח טפם דהרמב׳ם והחינוך דב׳

ובגמרא
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ואפשר

 w,Jllb JU'Jב״ע׳ ,שששטעי {.במישור מ15לה ולקרח דימוע שייך
בי׳ הלאו דמלאתך ודמעך לא תאחר אבל בשעה שאין נקבע עדיין
למעשר ויכול לאכול ממנו מה״ח אפילו אכילת קבע א’כ לא נקרא
דימוע שאין בו עדיין תערובת של תרומה ולכך לית ני׳ הלאו דמלאתך
ודמעך אא״כ הוקבע למעשר וקביעות זה יש בו ב׳ תירוצים בתוס׳
שם בחד תי׳ בעי׳ שישי׳ נקבע למפשר כראיית פני הכית או שאר
דברים הקובעים ולחד תי׳ אפילו נתמרח ג״נ עובר בלאו ואפשר דוה
רק מדרבנן :
התום׳ תמורה דף ד׳ ד״ה ואיתמר הביאו הירושלמי
אפילו אס קורא שם בביא עובר בעשה והמנ׳ח תמה
מדוע לא הביאו זאת הפוסקים ולסנ״ד דלשון לא תאחר משמע דהלאו
הוא דווקא מאחר ואי נימא דאית בי׳ איסור אפי׳ בב״א עכ״ח ממקרא
אחר ילפי׳ דקרי לי׳ ראשית ובתמורה דף ד׳ ע״ב אמרי׳ דלריב״ח
אין לוקה על לאו זה ואמרי׳ שם העעם דהוי לאו הניתק למשה
יכתיב מכל מתנותיכם תרימו תרומה פיי״ש בפירש׳י ואי סק׳ד
דש״ס דידן ס״ל דאית בי׳ לאו ופשה א’כ חד עשה לא יוכל לנתק
לאו ועשה בשם שאמרי׳ לא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי כדאמרי׳
החם ריש חמורה ה״נ לא אתי חד פשה ועקר לאו ופשה כן נראה
לפנ״ד וא״כ פכ״ח ריב״ח לית לי׳ הא והירושלמי :
לשון הקרא לא תאחר וכמו שפירשו לא תשנה את הסדר
ג)
הי׳ נראה לכאורה דווקא אם מקדם בפיעל מעשר
ראשון לתרומה הוא דעובר על לאו אכל אם רק באמירה בעלמא
קורא שם למעשר ראשון קידם לתרומה לא יעבור אבל באמת
בתמורה שם ד׳ ע״ב דקרי לי׳ שם לאו שאין בו מעשה נראה דעל
אמירה בעלמא עובר אלא דאכתי קשה לי על השי׳ס דהתם דקאמר
מעיקרא עעמא דריב״ח משוס דהוי לאו שאין בו מעשה מ״מ איך
סתם ריב״ח הא משכחת לה ג*כ דקעבר מעשה דמפריש בפועל והוי
מעשה וכ״ש דקשה מל שיעת הה״מ פי׳י משכירות דל דכל היכא
דמשכחת מעשה אפילו בלי מעשה חייב גבי חסמה כקול וא״כ ה״נ
כיון דמשכחת במעשה יהי׳ חייב אפילו כלא מעשה ויהי׳ מוכרח
לכאורה כשיעת החינוך דס״ל להיפך דהיכא דמשנחת בלא מעשה
אפילו אי עביד במעשה ג״כ פעור מיהו זה ל׳ק על הה״מ דהה׳מ
כ׳ כן רק לדעת ר׳ יוחנן דס״ל גבי חסמה כקול לוקה וריל׳ח איכ״ל
.בים
דס׳ל בדיל דגבי חסמה בקול פעור אלא יקשיא לכאורה■
עה*מ
בשלמא לחינוך איכ״ל דקאי לשיעתי׳ אכל הרמבים דהו
פ׳א מחמן ומצה דלא ס״ל כחינוך ופסק כריב״ח עמדה הקו׳ וצ״׳ל

דדנו לוקה במקדיס תרומה לבכורים עכ׳ח העפם כמ׳ש למיל דש״ל
דהו ניתק לעשה והכ’מ ס׳ג מתרומות הביא ראי׳ מלשון המשנה
ם’ג מתרומות דחנן דגם בלא תעשה מה שעשה משה מזה משמע
בהרמב׳ם דאין לוקין וקשה לי דהרי גכי מקדיש במל מום למזבח
מניה בתמורה דף ה׳ ואפ״ה פסק הרמב׳ס רס״א מאיסורי המזבח
דלוקין והחינוך סי׳ שניא כ' העעס גבי מקדיש בעל מוס דלוקה
משום דבדבורי׳ מתפביר ממשה ואיכ ה״נ וצ*פ:

ב) והנה

הנה

מצוה עג
ל*ת לכ״ע להרםב*ם הוא ל*ת םיב
מצוד .ס״ט ול״ת ל״ט

שלא

ולהרטב״ן היא

לאכול עריסה שנאמר ובשר בשדה עריפה לא תאכלו
וסשעא דקרא מיידי בררוסה שנדרסה באופן שסוסה למות
שהרי כתיב לכלב חשליכין אותו כמיש הרמב״ם ס״ד ממ׳א כיון
דאסר הק־א דרוסה משום דסוסה למות מסתברא דהה׳ר בשאר
עריסות שקבלו חז״ל שסופן למות הם בכלל ולוקין עליהם ומ׳ש
הרמב׳ס במכין המצות דרווקא דרוסה הוא מהית כבר תמהו עליו
וביארו כוונתו דדרוסה מפורש בתורה משא״ב אינך ומעעם זה כ׳
הרמב׳ם בפ״ה משמיעה דאפפיי שכולם הלמ״ס אס׳ה דרוסה
חמיר וכל ספק שנסתפק בדרוסה אסור וגם בזה הקשו דלא מצינו דבר
שחמיר דרוסה משאר סריסות ועיי׳ סריח ובתב״ש רס״י כ׳ע ולפניד
אפשר לומר כסי מה דקיי׳ל בירד ס,׳ '"ו סעי׳ ע*ו אפילו וודאי
רוסה הוי רק ספק ובקרא
דרוסה יש לה בדיקה א*כ אס
!.סור למכרו לגוי שמא יחזור
כתיכ לכלב חשליכון איחו נ
וימכרנה לישראל אסיג דהוי ס״ס באמת בחסיד סי׳ קע׳ח כ׳ דגם
בשאר הקדשות המכירה רק אסור מדרבנן ואני כתבתי בתשובה
דאיכיל דהוי דאורייתא ועבים מזה נראה דהחורה פשאה דרוסה
כוודאי עריסה ווה הוא החומרא שב׳ הרמב״ס אעיג דהוי רק ספק
התורה שווי׳ כוודאי כ״ז שלא ננדקה וגס אפשר הא דקיייל דבהמה
שנררסה אין לה תקנה כשחיעה דחיישי' שמא במקום דרוסה שוחע
וזה ג״נ נראה מלשון הקרא ילפי׳ לה דציוותה התורה לכלב תשליכון
אותו משמע דאין לה תקנה והיינו בוודאי דרוסה החמירה התורה
ושווי׳ כוודאי כל ז שלא נבדקה אבל כססה דרוסה דינו ככל
בחולין מיג פ’ב
אישורי חורה ובזה מישב מה שמקשין על הרח
יפיל

4״;.

מהר״ם שיר,

□עוה רל־א רליב רליג

ובלא׳ה נראה דרב ושמואל סליגי נזם אי מה דמרבינן במד קרא
הה״ד באינך ואי אסשר לחלקן כסברת הרמכיס הנ’צ דשתי לאוק
הס באחד ולרב דקיי׳ל כוותי׳ הוא דס״ל שס שכירות מר הוא
ומה דמרבינן בלא תבא הה״ד בלא מלין ולשמואל לית לי' הא וא’כ
נס• דילסינן שכיר שפות מאליו הוא נושא את נפשו הה״ד בשניר
לילה דפובר בבל חלין דאיא לחלקן ומד כאן לא סליגי תיק וריב״י
אלא אי פוכר כלל בשכר בהמה או גר מושב פל שום לאו בין לאו
דלא תלין וכין לא תבא אבל אי פובר במדא ההיד באינך ואם כן
סובר הרמביס כופת במל המאור זיל בפפמא דשמואל וקשי׳ לי׳
קושית הרמבין שם ופכ׳ח תי׳ דלאוין אלו אי אפשר לחלקן ולכך
למאי דקיייל כרב שפיר פסק הרמבים וא’כ הרמב״ם לא ס״ל
כמהרש׳א הנ׳ל .ובזה מדויק לשון הברייתא מכאן אמרו כל הכובש
שכר שכיר וגו׳ דקאי פל מה לקאמר מפיקרא דגם בשכיר שפות
דלילה פוכר ככל חלין ופכיח דשם שכירות חד הוא וא*כ שסיר אמר
מכאן אמרו ואיש :

על תרי־ג מצות

עג

דאתיא מדרשא לא נמנה לסי מה שהשריש כשורש ב' ואפילו להרמבין
כיון דקרא זה לולא דידפינן מקרא דקללה אסור בלאו לא הוי
ירפינן מקרא דהשמר נסשך במה קאי וא’כ פכיח צריך לאו זה
ללאו אחר ונמשך פלי' וככר כ׳ הרמכין בשורש ס׳ דלאו שנמשך
ללאו אחר אינו נמנה ללאו נס'פ ופ׳ש :
מלקות ככר כ׳ דילסינן מקרא וכסלה וט׳ ומה שקשיא
ו)
פל ר׳י דחשיב קול למפשה ליל קרא והשתא דנתיב
קרא וגם בשבומת שוא להוי כב׳ כתובים ולתוס׳ כ׳ דווקא אס ס׳י
דיבורו נפשה ממשה א״ש באמת הוי ב׳ כתובים אבל להרייף
בסנהדרין סיה ולסמיש הרין בביאורו דכל דיבור חשיב מפשה
קשיא וצ׳ל דאסשר לקלל גם בלי דיבור דאסשר בראי׳ פיי׳ש ברמבין
וצא זכיתי להבין דבריו  .ואפשר לומר דמשכחח לה במכלל הן
פיי״ש בס׳ שכוטת הפדות וברמבים סי׳ המשנה וגם פל כינוי לוקין
להרמביס בסכ׳ו מסנהדרין והראניר משיגו דבעינן דווקא שם
המיוחד פייש:

וחיוב

0

מצוה רלב

מצור .רלג

והיא להרטב״ם ל״ת קל״ו • ולהרטב״ן היא מזווה ר״ז

והיא להרטב״ם ל״ת קל״ז ♦ ולהרטב״ן היא מצוד .ר״ת
ול״ת קל״ב •

שלא לקלל אדם כשר מישראל שנאמר לא תקלל חרש
וחרש הוא לרבותא אפס׳י שאינו שומע ואינו מצטער
לוקה על קללתו והמקלל פצמו ג״כ חייב .והנה הרמב׳ם בסיומה׳
ממרים הביא ג״כ כמ״ש החינוך דמקרא לא תקלל חרש ילסינן קיו
לשאר אנשים ובסנהדרין ס׳ו ילסינן שאר אנשים מבינייהו דחרש
ונשיא ובשבופות ליו יליף ג״כ כמ׳ש סרמבים ומיי' ברמנים סכין
מסנהדרין דלכאורה יש סחירה בזה ,ונראה ליישב דהרי קיייל אין
עונשין מן הדין וכבר כתכ הה’מ כסיד ממיא סל הא דכ׳ הרמב׳ם
דאוכל מבהמה טמאה דלוקה אעיג דמקיו ילסינן כיון דאיכא פשה
גס כלא הקיו שוב שסיר לוקין על הקיו והנה הרשב׳א בחולין ציח
בסוגיא דטפיב ב׳ דאין לוקין פל מה דילפינן במה מצינו וכ׳ש פל
מה דיליף מבינייהו וא'כ הכי בפינן חרתי אי הוי ילסינן רק מבינייהו
לא הוי לוקין ואי הוי ילסינן רק מק׳ו ג'כ אין לוקין דאין עונשין
מז הדיו ולכד צריר לילוז מבינייהו וידמינו איסור וכיון דאיכא

מליין /שלא להכשיל לחבירו בשום דבר שנאמר ולסני פור לא
חמן מכשול אם הוא פור בדבר לא יחן לו פצה שאינה
הגונה  .והמעיייח □עיר בכאן פל דברי הראיה בחינוך דמסרש
האבפי׳ בע־ז רף י׳ דפכ׳ח טל לשאת פמהן דהיינו במידי דתקרובת
פיזי דאליכ לא שייך לפני פור דהא הוי לפני דלסני וכ׳ שחום׳ שם
דיה או עכ׳ח סליגי טל רש״י ושלרבריו יקשה דהויל לומר מידי
דלאו תקרובת איכא בינייהו ופיי׳ בכ׳ז בריטב׳א ריש מס׳ פיו שב'
ליישב בזה פיייש:
ב) החיגון* כ׳ שלאו הניל כולל ג'כ שלא לטוור להפוכר פכירה
 1שנאמר לפני טור וכו' ואני נשאלתי אם הושיט
ארם דבר איסור לחבירו ואחיה חור המקבל הדבר האסור ולא אכלו
אי עובר מ״מ המושיט ,והנה אם מעיקרא לא הי׳ דפת המקבל
כדי לעבור ולאכול אפילו סבר המושיט שדעתו לאכול והושיט לו
אין כאז ספק דאינו עובר דהרי המחבל לא הי׳ סור בדבר זה ונהי

ול״ת קל״א *

מדת

׳ איסורא שסיר ילסינן מקיו למלקות :

ב) ובמכילתא

ילסינן מן כסמך לא תאור כל שבעמך ובש״ס

דיון דרשי׳ מן כסמך כעושה מעשה סמך
ולעי הנ״ל וככר ידפינן לאו לכל אדם לא אצטרך על כל שכעמך
ופכיח הקרא כא ללמד דבעינן דווקא כעושה מעשה סמך ועיין
כשום׳ כ"מ דף מ׳ח ע״כ ד״ה כעושה דאסילו רק מי שאינו עומד
כדיכורו לאחר שקיכל המפות רשאי לקללו כמי שסרס דמקרי אינו
עושה מעשה עמך אכל דווקא לפנין אותו דכר צנצמו שאינו עושה
כדין אכל לענין שאר דברים כוודאי אסור לקללו וזה דכר תימה
להכין דממנ׳ס וצ׳ע :
הרמכ“ם נסי׳ המשנה כשכוסות דף ל״ה סי' שם
המתני׳ דאל יכך ואל יכרך דהאי קאי לסנין לאו דלא
תקלל דפוכר משום מקלל חכרו ולא קאי פל שכופת העדות והא
דנקט אל יכך דמשנה עצמו מכנה אכל כאל יכרך הוא עוכר משוס
מקלל חכירו דאמרי׳ דמכלל כרכה אתה שומע קללה עי׳ש כר״ן
ובגמרא שם תלינן זה בסלוגתא אי מכלל לאו אתה שומע הן
ולכאורה ק״ל ממ׳ש המסורשים כנדרים דף י״ג כאס אמר לא חולין
יהי׳ חשיכ כאלו אמר כסירוש יהי׳ הקדש וא״כ ה״נ נימא דחלינן
בסלוגחא ומאי שנא ואסשר לומר כיון דמסרש רק אל יברכהו חשיב
טסי מכלל:
חכרו אינו פוכר אא״כ כשמקלל כשם כדחנן ס״ם
שכועת העדות ואסילו אס מקלל מי שאינו עושה
מעשה עמך אסיה חייב שהוציא השם ופיין כמנחת חינוך שהקשה
אהא דאלישס קילל הילדים כשם פל שביזו אותו ואמרו פלה קרח
אס•׳ אס מחשכין להו אינו פושה מפשה עמך מ'מ סוכר משוס
שהוציא השם ולענ״ד כוודאי אם צריך לקללו כדי לעשות קידוש השם
להיות לאות ולמוסת על מפשיהם הרפים והוא איש היודע כמו
אלישע שקללתו יתקיים ויתקדש השם פי״ז ככהיג כוודאי אין כאן
איסור להוציא השם לכטלה אדרכה מקדש שמו של הקכ׳ה פייז
וכאילו אמרו לדכר שכקדושה ולכך שסיר סכר אלישע לקרש שמו
של הקכ׳ה ולהראות מפשיהס הרפים וילמדו תופים כינה :
רשאי לקלל ארם כשר כמש״ל והרמכ״ם כולל ככלל הוה
יכ שלא יקלל עצמו ואע״ג דכתיכ קרא מיוחד השמר
ושמור נסשך מאור ומזה למדו שלא לקלל עצמו שחהי׳ נסשו חשוכה
לו והסמ״ג כאמת מנה זה ללאו כס*פ ,ולהרמכ״ם אסשר משוס

 0והכה

י)

המקלל

ה) ואינו
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דהמושיט עכר במחשבתו דמחשכתו הי׳ לעכירה וצריך סליחה וכסרה
כמו שלמדו חז׳ל כקידושין ס״א ע״כ כמי שכיוון לאכול כשר חזיר
ועלתה כידו כשר טלה צריך סליחה וכסרה מקרא דאישה הסרם וה׳
יסלח לה אכל על לפני עור כוודאי לא עכר דהרי לא עור כדכר
הזה ועכ׳ח הססק הוא רק נכה״ג שבאמת כשפת הושטה וכשעת
קכלתו הי׳ דעתו לעכירה וא״כ המקבל הי׳ טור והנותן הושיט
מכשול רק דשוב חזר המקכל ולא עבר בכה׳־ג הואי דמססקא ליי
אי חורת המקבל מופיל גם למוכיט או לא ונלענ״ד לפשוט זה
מדברי החינוך סוף מצוה רל״ב שכ׳ דהמושיט אינו לוקה משוס
לאו שאין בו מעשה והרמכ״ם במנין המצות בשורש ט׳ כ' דאינו
לוקה משום דהוי לאו שבכללות ולכאורה סליגי נזה ,החינוך סובר
דגמר דעבירה הוא פ״י אכילת המקבל וא’כ ממילא כמושיט אפ׳ג
דעשה מעשה מקרי לשאכ״מ שהרי לא נשלם העכירה והרמב׳ס
חשכה לי׳ למעשה דס״ל דאסילו לא אכל נגמר מעשה עבירתו וא’כ
פשה מעשה ולכך צריך לטעם משום דהוי לאו שככללות אמנם נראה
דאסילו החינוך מודה דאין העבירה מלוי בהשלמת העבירה עיי
המקכל דאל׳ג תיסוק לי׳ דהוי התראת ססק אה יעבור חבירו או
לא ולסימ״ש מרן כטחת׳ס ו״ל בחיו״ר הי׳ שי׳ח דיה ונחוי וכו׳ מוכח
מחינוך סי׳ רס״ו דס׳ל התראת ססק לא שמה המראה אלא וודאי
דס׳ל דהפבירה נעשית מיד ואסי״ה כיון דאין זה תכלית הסבירה
והעכירה הוא רק נעשה מכח מעשה אחר מקרי לשאב״מ וכמ״ש
החינוך בהי׳ ת’ק כיוצא נזה :
אין מזה הכרע דכלא׳ה קשה עיז דמחינוך סי׳ חס’ט קשה
לדברי מרן זצ״ל הנ״ל כמו שכתבתי בגליון מצות השם סימן
רס״ח ולכאורה יש להביא ראי׳ לזה משיס דע״ו דף ט״ו דאוסר למכור
בהמה גסה למאן דחשיד למכור לנכרים וקשה אמאי אין חולין
דימכור לישראל כמו דתלינן לפיל אימר לשחיטה זבנה ומאי שנא
בין בשפת מעשה או •אח*כ יזדמן אוסן שלא יהי׳ אסור ,ועכ״ח התם
גבי אימר לשחיטה זבנה כיון דבשטת מפשה אסשר דקבפי לה לשמיטה
•אינו עור כלל לאותו דבר אינו עובר מססיקא אבל כאן דכשסה
.קנה והוא לוקח ט’מ למטר וחשיד למכור גם לגוי א'כ הוא
וודאי פור כאותו דבר וקונה ע״מ למכור כאשר יזדמן לו ולבך אסי׳
אס אח״כ אירע הדבר שלא מכרו לגוי מ*מ המוכר פכרכאיסור
לסני טור לא חתן מכשול וכ״ת אכחי קשה נימא מיד קנה כדי
למכור לישראל זר כבר יישב הריטב״א שם דמהיכא מיתי ולמה יהי'
ניחא

אמנם

מורה הנבוכים
בעל פה י .והפגעים אשר אי אפשר לעשות
כמותן בדיוק דן בהן בתשלומיו ,רק שבתו
יתן ורפא ירפא .6ומי שהזיק בממון ינזק
בממונו באותו הערך בדיוק ,אשר ירשיעון
אלהים ישלם שנים לרעהו« ,הדבר אשר לקח
ולוקחין כמותו מממון הגנב.
ודע שכל שיהיה מין אותו הפשע מרובה
ומצוי וקרובה עשייתו ,נתחייב שיהא עונשו
יותר חמור כדי למנוע אותו ,והדבר שאירועו
מועט ענשו יותר קל ,ולפיכך נעשו תשלומי
גונב הצאן כפלים מתשלומי שאר המטלטלין
כלומר תשלומי ארבעה ,ודוקא שהוציאן מידו
במכירה או שחטן ,כי גניבתן  16היא המצויה
תמיד כיון שהן במדברות ובמקום שאי אפשר
להסגירן  11כדרך שסוגרים על דברים שבתוך
הערים ,ולפיכך דרך הגונבים אותן למהר
למכרן כדי שלא יודעו אצלם ,או לשחטן כדי
שלא ימצאו בעין ,ולפיכך נעשה עונש הדבר
המצוי יותר 2י .ותשלומי גניבת הבקר נוספו
עוד כפל אחד ,כי אפשרות גניבתן יותר,13
כי הצאן רועות מקובצות ואפשר לרועה
לראותן ועל הרוב גניבתן אפשרית בלילה,
אבל הבקר רועות מפוזרות מאד ,וכבר נזכר
זה בספר ה״פלאחה" ,ואי אפשר לרועה לראות
את כולן ,ולפיכך מתרבים בהם הגניבות .וכך
דין עדים זוממין עושין בהם כפי שזממו
לעשות בדיוק ,אם זממו להרוג נהרגין ,ואם
הם זממו להלקות לוקין ,ואם הם זממו להפסיד
ממון מוציאין מהן כמותו ,המטרה בכל השוית
העונש לעברה ,וגם זה הוא ענין היות
המשפטים צדיקים" .אבל מה שאין הגזלן
מתחייב שום דבר נוסף על דרך הקנס ,כי

החומש אינו אלא כפרה על שבועות השקר «*,
הוא מחמת מיעוט מציאות הגזל ,כי פגע
הגניבה יותר מצוי מן הגזל ,כי הגניבה
אפשרית בכל מקום ,והגזל לא יתכן בתוך
הערים כי אם בקושי .ועוד שהגניבה אפשרית
בדבר הגלוי ובדבר שנזהרו להסתירו ולשמרו,
והגזל אינו אפשרי אלא בדבר שהוא נראה
וגלוי ,ואפשר לאדם להשמר מן הגזלן ויזהר
ויתכונן לו ,13ואי אפשר כיוצא בכך עם
הגנב .ועוד שהגזלן ידוע ואפשר לתבעו
ולהשתדל להחזיר מה שלקח ,אבל הגנב אינו
ידוע .ולכן מחמת כל הסבות הללו דן את
הגנב בקנס ולא דן כן את הגזלן.
הקדמה .דע כי גודל העונש וחומר פגיעתו,
או קטנו וקלות סבילתו ,יהיה בבחינת ארבעה
דברים .האחד חומר העברה ,כי המעשים אשר
תוצאותיהם הפסד גדול עונשן חמור ,והמעשים
אשר תוצאותיהן הפסד קל ומועט עונשן קל.
והשני רבוי מציאותן ,שהדברים המצוים יותר
צריך למנען בעונש חמור ,אבל מעטי המציאות
הרי עונש קל עם מיעוט מציאותן מספיק
במניעתן .והשלישי גודל ההעזה* 16שבדבר,
כי הדבר שיש לאדם העזה לעשותו ,אם מפני
שהתאוה מושכת אליו מאד" ,או לתוקף
ההרגל «« ,או לגודל הצער שבעזיבתו " ,1הרי
לא ימנע ממנו כי אם חשש דבר גדול .והרביעי
קלות עשיית אותה הפעולה בהעלם ובהסתר
כדי שלא ירגישו בו אחרים ,הרי ההרתעה מזה
לא תהא כי אם בחשש עונש קשה וחמור.
ואחר הקדמה זו תדע כי דירוג העונש
בלשון התורה ארבע דרגות ,דרגת חיוב מיתת
בין דין .ודרגת חיוב הכרת ,והיא המלקות

 7כבר נסו מפרשים אחדים לשער השערות בכוונת רבנו ואינם אלא דברי ניחוש .וראה ביאורו
 9שם כב ח.
 8שמות כא יט.
הנפלא של רס״ג בפירושיו לתורה מהדורתי שמות כא הע׳ .13
 11להכניסן במקום סגור ומגודר ,ואפשר היה לתרגם
 10בר״ש ״מפני שמנהגם״ ושבוש הוא.
 13בר״ש
 12כלומר חמור יותר.
״להעיזן כדרך שמעיזים״ וכלשון הכתוב שלח העז את מקנך.
 15ויקרא ה כד .ור״ש הוסיף כאן משלו
 14וכדלעיל פרק כו.
״שגניבתו קלה יותר״ ואינו נכון.
*" 16אגרא" תרגמתי את כולן "העזה"
 16יתכונן לעמוד נגדו
״אבל על גזלתו אינו מוסיף כלום״.
אם כי אינה מדוייקת .כי ענינה העזה שיש בה גירוי או דחיפה טבעית .ור״ש תרגם פעם בכה ופעם בכה.
 20כפי הכלל
 19כגון האכילה ביום הכפורים.
 18כגון חמץ בפסח.
 17כגון הזנות.
שאצלינו כל לאו שיש בו כרת ויש בו מעשה לוקין עליו ,וראה הלכות סנהדרין פרק יט הל׳ א—ב.

ו שסח ז

חלק שלישי פרק מא
ברצועה°־ עם הדעה’־ כי עברה זו מן
החמורות .ודרגת המלקות ברצועה בלי לסבור
בעברה זו שהיא מן החמורות ,אלא הוא לאו
בלבד או מיתה בידי שמים .ודרגת הלאו שאין
בו מלקות והוא כל לאו שאין בו מעשה־־,
חוץ מנשבע ,מחמת מה שיש בסבירתו3־
מרוממותו יתעלה .וממר ,כדי*־ שלא יבוא
הדבר לידי זלזול בקרבנות שהן לשמו יתעלה.
ומקלל חברו בשם ,מפני שנזק הקללה אצל
ההמון °־ חמור מנזק הנעשהבגוף .וכל שזולת
אלה ,מן הלאוין שאין בהן מעשה הרי ההפסד
הנגרם מחמתן מועט ,וגם אי אפשר להשמר
מהם מפני שהן דבורים ,ואלו היה כן »־ ,לא
היו נמלטים בני אדם מספיגת מלקות באופן
תמידי ,וגם לא תתכן בהם התראה .ויש גם
במנין המלקיות חכמה מפני שיש קצבה
לתכליתן ,ואין קצבה לכל אדם ,אלא כל אדם
אינו לוקה כי אם כפי יכולת סבלו ,ותכלית
המלקיות ארבעים ואפילו היה סובל מאה־־.
אבל חיוב מיתת בית דין לא תמצאנה בשום
דבר מן המאכלות האסורות ,לפי שאין בכך
הפסד גדול ,ואין העזת בני אדם בהם כהעזתם
בהנאת התשמיש .ויש במקצת המאכלות כרת,
בדם מחמת עוצם להיטותם על אכילתו באותם
הזמנים למין ממיני עבודה זרה כפי שנתבאר
בספר "טמטם" ,ולפיכך נאמרה בו הדגשה
מרובה־־ .וכן בחלב כרת ,מחמת הנאת בני
אדם בו ,וכבר יוחד בו הקרבן רוממות לו.
וכן הכרת בחמץ בפסח ,ואוכל ביום הצום,

0 /רע

מחמת הקושי שבדבר ,וגם למה שהם מובילים
אליו מן הדעות 9־ ,לפי שהם מעשים המבססים
השקפות שהם יסודות התורה ,כלומר יציאת
מצרים ונפלאותיה ,והדעה בתשובה  93כי ביום
הזה יכפר וגו׳ ” .וכן חייב כרת בנותר
ובפגול ולטמא שאכל קדש כמו שחייב באכילת
החלב ,והכוונה רוממות ענין הקרבן כמו
שאבאר־ .5אבל מיתת בית דין תמצאנה
בדברים החמורים ,אם בהפסד דעה או
בפשע חמור מאד ,כלומר בעבודה זרה וגלוי
מריות ושפיכות דמים וכל מה שמביא לכך
ובשבת מפני שהיא מבססת את הדעה בחדוש
העולם«« .ובנבואה 31וזקן ממרא מחמת חומר
ההפסד הנגרם מכך .ומכה אביו ואמו ומקלל
אביו ואמו לגודל החוצפה שיש בכך ,ומפני
 38שהוא החלק
33
הבתים *
שהוא מפסיד סדירות * * *
הראשון מן המדינה .39אבל בן סורר ומורה
מחשש למה שעלול להגיע מצבו ,כי סופו
להרוג בהכרח־ .3וגונב נפש מפני שהוא
מביאו לסכנת מות .וכן הבא במחתרת עלול
הוא להרוג כמו שבארו ז״ל " .אלה השלשה
כלומר בן סורר ומורה וגונב נפש ומכרו והבא
במחתרת הרי הם שופכי דמים מבחינת סופם.
ולא תמצא מיתת בית דין בשום דבר אחר
חוץ מאלו החמורות .ואין כל העריות במיתת
בית דין ,אלא אותם אשר הם יותר אפשריים
או מוזרים 39או ההעזה אליהן יותר ,וכל
שאינן כן הם בכרת בלבד .וכן לא כל מיני
עבודה זרה במיתת בית דין ,אלא עיקרי

 22וכל הדומה לו,
 21כלומר לסבור ולהיות בדעה.
ובר״ש השמיט ״והיא המלקות ברצועה״.
 23בסבירת
כפי שפירטן רבנו בפירושו למסכת מכות פ״ג מ״א .ראה שם מהדורתי כי בנדפס שובש.
 24רי״חהשמיט "ממר" וכתב "וכדי" וראה התקפת ר״ש נגדו על כך
חומר השבועה בשם ה׳.
 25וראה פירוש רס״ג לתהלים קט,
בחבורו הקטן ״פירוש המלות הזרות״ שספח לספר המורה.
 27מכות פ״ג מ״י .׳
אלו חייבמלקות על כל לאו שאין בו מעשה.
26
מהדורתי עמ׳ רלח.
 29הדעההסברה וההשקפה שה׳ מנהיג את עולמו ,ולא עזב ה׳ את הארץ
 28וראה לקמן פרק מו.
 32לקמן פרק מה.
 31ויקרא יז ל.
 30וכדלעיל פרק לו .ולקמן פרק מג.
כדברי הכופרים.
 35אפשר :המשפחות 36 .המדינה בנויה
 34המתנבא בשקר.
 33וכדלעיל ח״ב פרק לא.
מצירוף ערים ,והעיר מצירוף בתים .ואם כל בית וכל משפחה יתנהלו באופן תקין על פי הערכים
 37וראה גם לעיל פרק לג.
המוסריים הנעלים כף יהיה גם מצב העיר והמדינה כולה.
" 39אשנע" כוונת רבנו כנראה על אותם שהם מחוץ
 38סנהדרין פ״ח מ״ו .ובגט׳ שם דף עב א.
לטבע האנושי כגון הבא על זכור ובהמה ואשד .המביאה את הבהמה עליה .ואלה הן יתר העריות שהן
במיתה .האם ,ואשת האב ,ואשת הבן ,ובת אשתו ,ובת בתה ,ובת בנה ,ואם אשתו ,ואם אמה ,ואם אביה,

סו

דרב דוד יצחק מן
ר״מ בישיבת כנסת חזקיהו ,כפר חסידים
בדיני מגדף ומקלל

מתני׳ שבועות לה .המקלל אביו ואמו בכולן
חייב דברי ר״כג וחכמים פוטרין .ובגמ׳ לו.
שם והובא ג״ב בסנהדרין גו .איש כי יקלל
וכו׳ והלא כבר נאמר ונוקב שם ה׳ מות יומת,
ל§י?,ונאמר ונוקב שם מות יומת יכול לא יהא
חייב אלא על שם המיוחד בלבד( .ופירש״י
דהא כתיב ה׳ והיינו שם מיוחד דכתיב זה
שמי לעולם) ת״ל איש כי יקלל וכו׳ מ״מ,
וחכ״א על שם המיוחד במיתה ועל הכינויין
באזהרה ,עוד איתא בסנהדרין נו .שם ,תנא^
עד שיברך שם בשם ,מנד.״מ אמר שמואל
דאמר קרא ונוקב שם וכו׳ בנקבו שם יומת,
ופירש״י להכי אהדרי׳ בהאי קרא לומר לך
עד שיקוב שם בשם.
והרמב״ם בפ״ב מהל׳ עכו״ם ה״ז כ׳ וז״ל
אין המגדף חייב סקילה עד שיפרש את השם
המיוחד של ד׳ אותיות שהוא אלף דל״ת נו״ן
יו״ד ויברך אותו בשם מן השמות שאינם
נמחקין ,שנאמר ונוקב שם ה׳ על השם
המיוחד וכו׳ ,ויש מי שמפרש שאינו חייב
אלא על שם יו״ד ה״א וא״ו ה״א ואני אומר

שעל שניהם הוא נסקל ,עכ״ל ,ועיי״ש בכס״ט
שהרמ״ה נחלק עליו דשם אדנות אינו אלא
כינוי ,ואינו נסקל אלא על שם ההויה ,והוא
באריכות בתשובות הרמ״ה להר״א הלוי
שנדפסו בסו״ס סנהדרי גדולה ,ויסוד דןמחלוקת
כמבואר שם הוא בדברי הגם׳ בקידושין עא.
בהא דלא כשאני נכתב אני נקרא וכו׳ דהרמ״ה
חשיב לי׳ כינוי מה״ט ,ולדעת הרמב״ם הו״ל
כשם המפורש ,ועיין במש״ב בזה בס׳ חידושי
,רי״ז הלוי כאן ,וצ״ב סברת מחלקותם ,עוד
נחלק שם הרמ״ה עמש״ב הרמב״ם דסגי מברך
בשמות שאינן נמחקין ולא בעי שם המפורש,
דכיון דיליף לה מקרא דשם בשם הרי מיירי
באותו שם ומנ״ל דלזה לא בעי שם המפורש,
ועיין רש״י סנהדרין סו .בד״ה קללם בכינוי
להדיא כדעת הרמ״ה דקללם בשי״ן דל״ת
יו״ד פטור ,וכן לעגין מתברך כתב רש״י
בשבועות לו .בד״ה על שם ,דבעי שם הוויה,
ועיין בלח״מ ורידב״ז פ״ה מממרים ובאו״ש
כאן באריכות דדעת הרמב״ם דשמות שאינן
נמחקין לא חשיבי כינוי ,יעויי״ש ,וצ״ב סברת

דלא גרע ממפרכסת ,ע״ש ,והוא מטעם לא
תאכלו על הדם .וא״כ הוא איסור מן התורה
שכל זמן שהבן פקועה חי אסור לאכול מבשרו,
והחילוק בין בן פקועה לבהמה דעלמא
דבבהמה דעלמא אם חתך אבר מן החי כל זמן
שהבהמה חיה הוא אסור מצד שני דברים,
מצד אבר מן החי ומצד לא תאכלו על הדם
אבל כשחתך אבר מבן פקועה הוא אסור כל
זמן שהוא חי רק מצד לא תאכלו על הדם
אבל לאחר מיתתו הותר אבר זה לאכלו ,ולפי
זה שפיר כתב הרבינו פרץ ,דאם נאמר דבבהמה
דעלמא לאחר שחיטה מותר ,גם בבן פקועה
נימא שלאחר סקילה יהיה מותר ,דהא כל

הטעם דלאחר שחיטה מותר לפי הס״ד הוא
משום שאין איסור שור הגסקל חל על דבר
המתיר א״כ גם בבן פקועה שסקילתו מתיר
את האיסור דלא תאכלו על הדם סקילתו זו
היא שחיטתו ,ומה לי אם מתיר את האיסור
אבר מן החי או מתיר האיסור דלא תאכלו
על הדם ,כיון דמ״מ מתיר הוא ,ועל מתיר
לא יחול האיסור דשור הנסקל ,והא דאמרינן
בגמרא בהס״ד שם דעל שור שנסקל חל איסור
שור הנסקל היינו בבהמה דעלמא שמיתת
השור גורם איסור אבל לא בבן פקועה
שמיתתו גורם היתר ,כנ״ל.
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ף ומקלל
מחלקותם ,דנראה דב׳ המחלוקות תלויות זב״ז
מדנחלקו על שתיהן רש׳-׳י והרמ״ה ,וכן ממש״ב
הרמב״ם בסוף ההלכה דיש שחלקו וס״ל
דבעי שם הוי׳ ואמאי לא הביא המחלוקת מיד
קודם שהביא דלברך סגי בשמות שאינן
נמחקין ,ובע״ב דחד נידון הוא ומאן דס״ל
דבעי שם הוי׳ ס״ל ג״כ דבעי מברך בשם
המפורש ,וכשיטת רש״י והרמ״ה ,וצ״ב מה
ענין ב׳ המחלוקות זל״ז.
והנה בגמ׳ סנהדרין סו .על מתני׳ דמקלל
אביו ואמו אינו חייב ער שיקללם בשם דהיינו
ר׳ מנהם בר׳ יוסי ,דתניא ר׳ מנחם בר״י אומר
בנקבו שם יומת מאי ת״ל שם ,לימד על מקלל
אביו ואמו שאינו חייב ער שיקללם בשם,
וברש״י בד״ה בנקבו ,דר׳ מנחם לא ס״ל הא
דדרשינן לעיל נו .מהאי קרא עד שיברך שם
בשם אלא יתברך יוסי ר״מ מחייב עלה ,עכ״ל,
ועפי״ז חמה הכס״ט בפ״ב מעכו״ם והלח״ט
בפ״ה ממטרים על הרמב״ם דפסק דבעי שם
בשם וא״כ לא מייתר לדידי׳ קרא דבנקבו שם
למקלל אביו ,ואמאי פסק בפ״ה מממרים
דמקלל אביו אינו חייב אלא במקלל בשם,
יעויי״ש ובמה שכתב בזה המאירי כאן
ובחידושי הר״ן .ובגהש״ם בדף סו ע״א כתב
וז״ל ק״ל הא ממילא לדידהו מקלל אביו ואמו
אינו חייב עד שיברך בשם המיוחד מק״ו
באם מברך השם בכינוי פטור ק״ו למקלל
אביו בכינוי ,ולמ״ש תום׳ ד״ה גמר י״ל דבשר
ודם חמור דמתבייש ,אבל הסמ״ג בלאווין
כ׳ לתרץ הא דנסתפק במברך ה׳ ולא למד
בק״ו ממקלל אביו ,דדלמא כיון דחמיר לא
סגי לי׳ בכפרה ,א״כ תיקשי כנ״ל דלפטור
שפיר יש ללמוד מקלל אביו בכינוי ממברך
ה׳ בכינוי דהא בזה לא שייך לומר דלמא
מברך ה׳ בכינוי פטור משום דחמיר ולא סגי
לי׳ בכפרה דהא אפילו מקלל בשם המיוחד
דחמור יותר סגי לי׳ בכפרה ,עכ״ל ,וכ״כ
בתום׳ רעק״א למשניות ,אלא שהקשה על
הסוגיא גופא ולא כציון שבגהש״ם שהוא על
דברי רש״י ,דודאי הסוגיא עצמה צ״ע דאמאי

סז

לא קאמר בפשיטות דמתני׳ רבנן היא דבעי
שם המיוחד במברך ה׳ וק״ו למקלל אביו
ואמו.
והנה הרמב״ם בפכ״ו מסנהדרין ה״ג כ׳
וז״ל המקלל עצמו לוקה כמו שקלל אחרים
וכו׳ ואחד המקלל עצמו או חברו או דיין
אינו לוקה עד שיקלל בשם מן השמות כגון
וכו׳ ,או בכינוי מן הכינויים כגון חנון וקנא
וכו׳ ,והוא ממתני׳ שבועות לה .דהמקלל
בכולן דהיינו בכינויין שהוזכרו שם ברישא
עובר בל״ת ,ובהשגות הראב״ד וז״ל א״א
אינו לוקה אלא בשם מיוחד והכי איתא
בירושלמי ,וז״ל הירושלמי פ״ד דשבועות ה״י
המקלל עצמו וחברו עובר בלאו מהו ללקות
חברייא אמרי אינו לוקה אמר לון רבי יוסי
למה שהוא ל״ת שאין בו מעשה והרי המימר
והנשבע לשקר לאו שאין בו מעשה ,ע״כ,
ועיקר הדבר בתמורה ג :דיליף מקרא דאם
לא תשמור והפלה ה׳ את מכותיך דלוקה
במקלל חברו ,אע״פ שהוא לאו שאין בו מעשה,
כשם דלקי במימר ומקלל מגילוי דקרא ,ודעת
הראב״ד כמוש״ב הכס״מ שם ,דגם לחברייא
לוקה אלא דס״ל דאינו אלא במקלל בשם
ולא במקלל בכינוי ,והוא תמוה שלא הוזכר
כלל כינויים בירושלמי ,ופשטות הירושלמי
הוא דחברייא לית להו גילוי דקרא ללקות
בלאו שאין בו מעשה דמקלל ,ולר״י גלי קרא,
ומהיכ״ת כאן חילוק בין שם לכינוי ,וכן גוף
הסברא צ״ב דאי גלי קרא במקלל בשם
ללקות אע״פ שאין בו מעשה ,ומקלל בכינוי
הא יש בו הל״ת כמבואר במתני׳ שבועות
הנ״ל ,מהיכ״ת לחלק שלא ללקות בכינוי,
ובחידושי הרי״ז הלוי כאן ביאר דעת הראב״ד
דאין המלקות על הלאו אלא על הזלזול בשם
ה׳ ומה״ט ס״ל להראב״ד דבעי שם ממש לזה,
ולדידי צ״ע דא״כ במש״ב הרמב״ם במקלל
דיין דלוקה שניים ונשיא שלוש ,לא יתכן
לדעת הראב״ד שהרי אין בזה אלא שם אחד
ומצד קללת דיין ונשיא שבזה הא ליכא מלקות,
ולמה לא השיגו הראב״ד לעיל מינא ,ובע״כ
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דגם לראב״ד המלקות על הקללה ,דבזה דיין
ונשיא יש כאן ב׳ איסורין בקללה ,ואם כי
הסמ״ג בחו״מ סי׳ כ״ז ס״ק ה׳ כ׳ דהטור
סליג בזה על הרמב״ם ועיין בהשגות הרמב״ן
לסהמ״צ ל״ת שי״ח שי״ט מ״מ הראב״ד
דשתיק ,משמע דאודויי אודי לי׳ ומשום דכל
שיש קללה עם שם לקי על הקללה ,וזה צ״ע
כנ״ל דמהיכ״ת לחלק בזה.
ובגוף דברי הירושלמי שלא לפירוש
הראב״ד תמה הרי״ף בביאור סד.מ״צ לרס״ג
ל״ת מ״ז מ״ח בד״ה אלא ע׳ מו׳ ,דאיך ס״ל
לחברייא דאינו לוקה והרי בירושלמי עצמו
בסופ״ג דשבועות מייתי ברייתא דמקלל חברו
לוקה ,וכן הקשה מה השיב ר״י מנשבע
ומימר והרי בהו מקרא לקי ,וממנ״פ אי איכא
קרא בנשבע בלא״ה ילקה מהאי קרא ,ואי
ליכא קרא איך נילף ממימר ומקלל ובכה״ת
לא ילפינן וקיי״ל דלאו שאין בו מעשה אין
לוקין עליו.
ונראה ,דהנה במתני׳ שבועות לה :הנ״ל
פשיט״ל למתני׳ דליכא איסור אלא במקלל
בה׳ אלא דקמ״ל דגם בכינוי איכא לאו ,וכבר
העיר המנ״ח במצור .ע׳ דמנ״ל זה ,ועיי״ש שב׳
שהוא מקבלה ,אכן נראה דפשיט״ל למתני׳
דכל חפצא דקללה אינו אלא ע״י מי שבידו
הכל שהוא הקב״ה ,וממנו תבוא הקללה
והברכה ,אבל מה שתולה בעצמו אינו כלום
ולא חשיב כלל קללה ,ומה״ט מבואר בגמ׳
שבועות לה .הנ״ל ברחום והנון שאינם שמות
לראב״ד לוקה ג׳ בדיין ונשיא כיון שיש כאן
קללה למתקלל שיש בה ג׳ לאווין וג׳ מלקיות.
ולפי״ז נראה בביאור דברי הירושלמי ,דהנה
בתום׳ שבועות לו .בד״ה ושמור הקשו על
מד .דיליף שם בגט׳ איסור לאו במקלל עצמו
מקרא דרק השמר לך ושמור נפשך מאד,
וז״ל תימה בקללה דברי הכל חייב ובחובל
עצמו איכא פלוגתא (ב״ק צא ):חבלה נמי
תיפו״ל מהאי קרא ,או מוהשמרו מאד
לנפשותיכם ,ועוד תימה דבפרק ד׳ מיתות
דחיק לאשכוחי אזהרה למקלל אביו מנשיא

וחרש ודיין ליגמר ממקלל עצמו ,וי״ל דאי
לאו דאשכחנא אביו דגמרינן מיני׳ חברו לא
הוי גמרינן בעצמו מה דלא אשכחן בחברו,
עכ״ל ,ובפשוטו תירוצם אזיל על ב׳ הקושיות,
ואינו מובן דהרי חובל באחרים אשכחן בי׳
איסור ,ושוב יקשה אמאי לא ילפינן מהשמר
איסור לאו לחובל בעצמו ,ועיין תומים סי׳
כ״ז ס״ק א׳ ואריכות גדולה בביאור הרי״פ
לרס״ג ל״ת מ״ז מ״ח ,עוד צ״ע ק׳ תום׳
שבועות שם בד״ה מקלל חברו ,וסנהדרין
סו :בד״ה מאי לאו ,ובלח״ט פ״ה מממרים
ה״ד על המבואר בסוגיא שם דאזהרת חברו
נפק״ל מלא תקלל חרש ,והרי בסנהדרין סו.
מבואר דאינו אלא מבמה הצד מחרש ואביו,
יעויי״ש בתום׳ ,וברמב״ן סהמ״צ ל״ת שי״ח
שי״ט.
ונראה ,דהנה עמש״כ הרמב״ם בסהמ״צ
הנ״ל בטעם שהוזכר חרש בקרא ,וכ״כ
הרמב״ם בפכ״ו מסנהדרין ה״א ובטור חו״מ
סי׳ כ״ז ,הק׳ הלח״ט פ״ה ממטרים ה״ד
ובתומים ס״ק א׳ מסנהדרין סו .הנ״ל דמבואר
דאדרבה חרש מצטער יותר ,וחזינן דגם חרש
מצד צער המתקלל הוא ,יעויי״ש במש״ב,
וביותר דעכ״ם בגמרא מבואר דחמירא קללת
חרש והרמב״ם הרי כתב דקיל ,וצ״ל דאה״ג
גם חרש יש בו צער דסו״ס יגיע הדבר אליו
ע״י אחרים ,ואף אם לא יגיע מ״מ כל שיכול
להגיע הרי יש כאן מעשה פגיעה בחברו,
ואיסור מקלל הוא אף שלא בפני המתקלל,
ועיין כס״מ פכ״ו מסנהדרין ה״א במש״ב
בשם הפסיקתא ,ובבהגר״א סי׳ כ״ז ס״ק ה׳,
ומלשון הרמב״ם בסהמ״צ מבואר להדיא
דאסור אע״ם שלא ישמע אותו אדם ולא יהי׳
במעמד ההוא ,וכ׳ זה קודם שב׳ לחדש בחרש
שלא שמע הקללה ,ומשום דסו״ס הוי פגיעה
בחברו ,ובזה פגיעת חרש חמורה מטעם
דאיתא בגט׳ סנהדרין סו ע״א הנ״ל ,ולא הוי
ילפינן מיני׳ שאר כל אדם ,והרמב״ם לא כתב
אלא לפי האמת דחייב בכל אדם ,דא״כ אמאי
נקט קרא חרש ,וע״ז כ׳ דבא לרמז דיש איסור
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מצד המקלל ולא איכפת לן כלל בשמיעת כלל חיוב מלקות בעלמא בלאו שאין בו
המתקלל ,ומש״ה נאמר האיסור בכה״ג מעשה ,שפיר אמרינן דגילוי דקרא אינו אלא
לאשמעינן זה ,אבל אה״נ דגם בחרש יש על האיסור שמצד המתקלל ,ואיסור לאו
א־סור מצד המתקלל ,ומשום הכי לא יקשה ,דמקלל הו״ל לאו שאין בו מעשה שאין לוקין
למשנ״ת בדעת הראב״ד דליכא מלקות אלא עליו ,אבל כיון דאשכחן עוד מלקות אף בלא
באיסור שמצד המתקלל ,דא״ב לא יהיו מלקות מעשה ,מסתבר לפרש גילוי דקרא ללקות על
בחרש ,דלפמש״ב הרי מבואר בסנהדרין סו .הלאו דלא תקלל ,הכולל איסור בין מצד
הג״ל דגם בחרש איכא מתקלל.
המקלל ובין מצד המתקלל ,ומש״ה לוקה גם
ולפי״ז י״ל ,דבמקלל עצמו ל״ש כלל איסור במקלל עצמו ,ולפי״ז הראב״ד דפסיק כחברייא
מצד המתקלל ,גם משום דאין כאן צער כלל ,ס״ל דאין לוקין בכינוי ,וה״ה במקלל עצמו
וגם משום דאין איסור על צער זה לעצמו ,אף בשם ,ועל כל מש״כ הרמב״ם בהלכה זו
ואיסורו אינו אלא מצד דסו״ס חשיב מקלל ,פליג הראב״ד ,וציון תחילת דבריו הוא באמת
וא״כ למש״ב תוס׳ דלא דרשינו איסור לעצמו על דיו הרמב״ם במקלל עצמו ,ועיין ביאור
אלא רק מה דאשכחן איסור בחברו ,בע״כ בעי הרי״ם לרס״ג הנ״ל בלא״ה האריד דליכא
לאשכוחי איסור בחברו מצד המקלל ,ומש״ה מלקות במקלל עצמו ,והרמב״ם י״ל דלא פליג
כדמייתי הגט׳ איסור על חברו הרי לדעת בעיקר ביאור דב׳ הירוש׳ ,אלא דס״ל ר״י פליג
תוס׳ הוא גם מקור לאיסור מקלל עצמו ,ואיסור והלכתא כוותי׳ ומש״ה פסק לחייב מלקות
מצד המקלל הרי בקרא דלא תקלל חרש נאמר ,גם במקלל עצמו וגם במקלל בכנוי.
וכנ״ל עפ״י דברי הרמב״ם ,ומש״ה מייתי קרא
וי״ל בזה דברי הסמ״ג שהובא בב״י סי׳
דחרש ולא דמקלל אביו ,ויש לכוון זה בתירוץ כ״ז ובכס״ט פכ״ו ה״ב מתו״כ דלא תקלל
התום׳ בשבועות לו .בד״ה מקלל חברו הנ״ל ,חרש אין לי אלא חרש וכו׳ למה נאמר חרש,
וא״כ תירוץ תוס׳ על קושי׳ ב׳ הוא ג״כ מה חרש מיוחד שהוא בחיים אף כל שהוא
תירוץ על קושיא א׳ דאה״ג אשכחן איסור בחיים יצא המקלל את המת שהוא פטור ,דזהו
בחובל בחברו ,אבל לא אשכחן איסור מצד המקור לפטור המקלל את המת ,והכס״ט
המכה אלא מצד הנחבל ,ובעצמו אין איסור עצמו הביא לזה מקור מדיוק בסוגיא דסנהדרין
אלא מצד החובל ,דרק בקללה ,דבקרא דחרש פה ,:וכ״כ מקור זה הסמ״ע ס״ק ח׳ ובבהגר״א
נאמר איסור מצד המקלל דינינן מזה לעצמו שם ס״ק י׳ ותומים ס״ק ד׳ תמהו דהרי להדיא
אבל בחבלה דלא אשכחן איסור זה ,לא סגי בסנהדרין פה .ביוצא ליהרג ובא אחר וקללו
בהשמר גרידא למילף מיני׳ איסור לאו ,וא״ש דפטור מקרא דונשיא בעמך לא תאור במקויים
ב׳ קושיות התום׳.
שבעמך ,וכ״ש מת ,ולמ״ל דיוקים לזה ,והוא
ומעתה עולין דברי הירושלמי כמין חומר ,גם צ״ע על הסמ״ג דאמאי לא הביא דין הגט׳
ומבוארין היטב דברי הראב״ד! ,־הירושלמי דנפק״מ לפטור אף קודם שמת והוצרך להביא
מיירי במקלל עצמו המבואר במשגה שם וע״ז דברי התו״כ ,ולמש״כ י״ל ,דהסמ״ג ס״ל
אמרי חברייא דאינו לוקה ,ומשום דכאן אין כמושנ״ת לדעת הראב״ד והלאו המיוחד
האיסור אלא מצד המקלל ,ולא אשכחן מלקות ש בנשיא כל ענינו מצד המתקלל וכמושנ״ת
אלא בשם ממש וכמוש״כ הראב״ד ,ונת׳ לעיל ,וע״ז ילפינן מנשיא דליכא איסור
הטעם ,דבעי פגיעה במתקלל ע״י השם במתקלל שאינו מקויים שבעמך ,ומ״מ ס״ד
שבקללה ,ולק״מ מברייתא דמקלל לוקה ,דעכ״ם מצד המקלל ר,ו״ל מעשה קללה ,ומצד
דההיא במקלל חברו מיירי ,וע״ז פליג ר״י זה ייאסר ,וע״ז דרשינן מחרש שהוא לאו מצד
ומייתי ממימר ונשבע ,והיינו דאי לא אשכחן המקלל דאינו קללה כל שאינו בחיים ,ונמצא
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V

הרב דוד יצחק מן

דבעי לדרשת התו״ב לענין דליכא לאו,
ולדרשה דנשיא בעי לפטור אף ביוצא ליהרג,
ואה״ב דלפי״ז ביוצא ליהרג יהי׳ איסור מצד
המקלל ,אלא דסוגיא דסנהדרין מיירי לענין
חיוב יעויי״ש בסוגיא ,וע״ז שפיר סטרינן לי׳
ממיעוט דנשיא ,והדבר מוכרח ,דבלא״ה צ״ע
ק׳ התו״כ למה נאמר חרש אחרי דחייב בכל
אדם ,והרי כבר כ׳ הרמב״ם הטעם לאשמעינן
איסור במקלל בלא מתקלל ,וביותר תימא,
דהרמב״ם עצמו בסהמ״צ לאחר שכ׳ ענין
החרש הנ״ל הביא דברי התו״כ הנ״ל דלמה
נאמר חרש ,והוא עצמו כ׳ לעיל מינה למה
נאמר חרש ,ולמש״כ זוהי גופא כונו! התו״ב
דאה״נ איכא מיעוט בקרא דנשיא לאינו מקויים
שבעמך ,מ״מ ס״ד דבאיסור חרש דאינו תלוי
במתקלל יהא איסור גם לאח״מ ,וע״ז קאמר
דבעי דומיא דחרש שהוא בחיים ,אלא דלמש״כ
בדעת הרמב״ם צ״ע ביוצא ליהרג דליכא
מיעוט מצד חרש דא״כ ילקה על האיסור
שמצד המקלל ,וצ״ל דכיון דגלי קרא בנשיא
דלא מיירי באינו מקויים מפרשינן נמי מיעוט
דחרש בכה״ג ,ועדייו צ״ע.
ויעויין בטור סי׳ כ״ז שכ׳ במקלל בלא שם
וכינוי דמ״מ איסורא איכא ,ובמנ״ח מצוה
ס״ט כ׳ דברמב״ם אינו מבואר דבר זה ,והק׳
דמג״ל זה להטור ,יעוי״ש שהניח בצ״ע ,ועיין
בביאור הרי״ם לרס״ג מצוד׳ א׳ ע׳ לד :בד״ה
אבל יש לתמוה ,שהביא ראשונים דגם בלא
שם ובלא כינוי עובר בלאו ,והדבר צ״ב מנ״ל
ומהיכ״ת מלקות גם בכינוי דרחום וחנון,
דאינו כלל שם ,דלדידהו בע״כ כינוי דמתני׳
דשבועות לה .לגבי מלקות מיירי ,ולמש״כ
י״ל דס״ל בדרך שנת׳ לשיטת הראב״ד ,אלא
דס״ל דכלפי המקלל חשיב קללה אף בלא שם
וכינוי ומ״מ מלקות ליכא אלא מצד המתקלל,
וכלפיו אין זו קללה כל שלא תלה הקללה
בקב״ה ,ואולי זו ג״כ דעת הטור ,ושפיר כ׳
המנ״ח דאין זו דעת הרמב״ם ,דאי יש לאו
מצד המקלל אף בלא שם וכינוי בע״כ ללקות
כדלקי במקלל עצמו ,וכמושנ״ת.

ולפי״ז במברך אח ה׳ דאזהרתו מקרא
דאלוהים לא תקלל שהוא ג״כ אזהרת הדיוט,
יעויין בסוגיא בדף סו .צ״ע אי שייך בזה
מתקלל ,ואזהרת דיין הרי היא במתקלל ,אלא
דיותר נראה ,לפימשנ״ת דחפצא דקללה אינה
אלא ע״י הקב״ה וקללת אדם לאו כלום היא,
(אי לאו למש״ב לעיל מדברי הטור ומש״כ
הרי״ם) ,ל״ש זה כלל נגד ה׳ ביכה יוסי את
יוסי ,שאין זו קללה שיתברך יוסי ע״י יוסי,
וא״כ אינו עניו לאיסור קללת דיין והוא איסור
נפרד על אמירת נוסח זה ,הנכלל בקרא
דאלוהים לא תקלל ,אכן נראה עפ״י המבואר
מפשטות לשון הכתוב ,וביותר מלשון הרמב״ם
בפ״ב מעכו״ם ה״ז שהזכיר ענין המגדף על
שם ה׳ ולא על הקב״ה ,יעויי״ש היטב בלשונו,
(ואע״ם שהוא ענין לעבודה זרה וכמוש״ב
הרמב״ם שם בה״ו ,משום דודאי הוא נגד ה׳)
וכל גוף הגידוף הוא על שם ה׳ ,וכשם דלהו״א
דגמ׳ קרא דנוקב שם מיירי במיברז בריז או
בפירושי שמיה והוא על פגיעה בשם ה׳ ה״ה
כן למסקנא ,אלא שאינו ע״י מיברז בריז או
פירושי שמיה אלא ע״י גידוף ,אבל גדר הקרא
דמיירי על שם ה׳ ל״ש בזה למסקנה מההו״א,
ועיין בחינוך מצור .תל״ב דהו״א איסור הזכרה
בלא שיברך והשיבו דבעי שיברך ,ומבואר
דמישך שייך האיסור לשם ה׳ אלא דלא סגי
בהזכרתו בלא שיברך ,וראיתי במלבי״ם
שפירש פרשת מקלל ,שהרג משה לאביו ע״י
שם ,ומש״ה בירך ה׳ יעויי״ש ,ומבואר ג״כ
האיסור והחיוב שנאמר בפרשה על ברכת שם
הקב״ה הוא ,וכמוש״ב ,ונמצא לפי״ז דשפיר
הוי ברכת ה׳ באותו גדר דאיסור קללת דיין,
אחרי דהקללה היא ע״י השם על שם ה׳ והוי
שפיר בזה חפצא דקללה.
אכן נראה דאין זו אלא דעת הרמב״ם אכן
דעת הרמ״ה ורש״י היא דהאיסור הוא על
ברכת ה׳ עצמו ,וקרא דאת ה׳ הוא מגדף הוי
כפשוטו ולא רק דברכת שם ה׳ נחשב לו
כמגדף ה׳ עצמו וכמבואר בדברי הרמב״ם
בפ״ב ה״ו ,והנפק״מ בזה ,דלדברי הרמב״ם
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בדיני מגדף ומקלל
מבואר בפשוטו הגזיה״ב דבעי שם המיוחד,
דנאמר בזה דאיסור הברכה הוא ברכת שם
המיוחד ,ומשא״כ לאינך שיטות גזיה״ב הוא
דההתיחסות להקב״ד .לחיוב מגדף תהא בשם
המיוחד ,ובגמ׳ הרי מבואר דעל הכינויים
באזהרה ,וכ׳ תוס׳ בד״ה ועל ,דהיינו בכרת,
ובשיטת הרמב״ם כ׳ בס׳ משנת חכמים ,דיתכן
דלא ס״ל כרת בכינויים אלא אזהרה בעלמא,
ולמש״כ אזיל לשיטתי׳ דלדעז תוס׳ אי ס״ל
לא כמושנ״ת בדעת הרמב״ם הרי הוי אותה
ברכת ה׳ גם בכינוי ,ואינו אלא גזיה״ב לעונש
מיתה דבעי שם המיוחד ,ומשא״כ לדעת
הרמב״ם יסוד האיסור על שם המיוחד הוא,
ושם שאינו שם המיוחד אינו באיסור מגדף,
ומ״מ הוי קללה משום דתלי הקללה במי שהוא
רחום וחנון ,ומבואר דאינו כלל דין שם ,אלא
דבעי לייחס הקללה ע״י הקב״ה ,וסגי בזה
בהתייחסות למי שהוא רחום וחנון.
והנה ז״ל הרמב״ם בסהמ״צ ל״ת שי״ז
בא״ד שם ,ואולי יהא בדעתנו כי בתכלית
מה שנאסר לנו קללת איש מישראל כשיהי׳
שומע אותו למה שישיגהו מן הצער והכאב,
אבל קללת חרש אחר שלא ישמע ולא יכאב
בו שלא יהי׳ בזד .חטא ,הנה הודיענו שהוא
אסור ,והזהיר ממנו ,כי התורה לא הקפידה
בענין המקולל לבד ,אבל הקפידה גם כן
בענין המקלל לבד כשהזהיר שלא יניע נפשו
לנקימה ולא ירגיל לכעוס וכו׳ ,המבואר
בדבריו דב׳ עניגים איכללו באיסור קללה,
א׳ מצד המתקלל דיש בזה פגיעה בו ,וכמו
שכ׳ תוספות סו ע״א בד״ה גמר ,אלא דהוסיף
הרמב״ם דלא זה בלבד אלא ג״כ מצד המקלל,
כמבואר להדיא בדבריו( ,וצ״ע מש״כ החינוך
מצוד .רל״א לאחר שכ׳ העניו בקללה דיש כח
מזיק בדיבור ,ובשם הרמב״ם כ׳ דנראה מדבריו
דאין בזה נזק למקולל (ועיין תומים סי׳ כ״ז
ס״ק ד׳ שדן בזה ולא הביא כלל דברי הרמב״ם
והחינוך הנ״ל) והאיסור רק מצד המקלל,
דאה״ג מבואר ברמב״ם דאין כח בקללה
דאל״כ חרש הוי כפיקח בזה ,אבל מ״מ ענין

עא

צער ובושת פשיטא דאיכא ,כמבואר להדיא
בלשון הרמב״ם הנ״ל דהאיסור מצד המקלל
הוא ענין נוסף על האיסור שמצד המתקלל,
וצ״ע) ,ולכאורה מבואר כן מהאיסור המיוחד
בדיין ונשיא דבפשוטו מצד חשיבותם יש
איסור נוסף על הפגיעה בהם ,דאי מצד המקלל
מה שיש בו מן הנקימה והנטירה מ״ש בזר.
דיין ונשיא יותר מכל אדם ,וכן מהמבואר
בסנהדרין סו .דס״ד לאסור רק בחרש
שחרישתו גרמה לו ,וברש״י שם מתוך שהוא
שפל הזהיר עליו הכתוב שלא תבזהו ולא
תצערהו מתוך שנותן צרתו על לבו ומיצר
על שפלותו ,ומבואר להדיא האיסור מצד
המתקלל( ,ומה שצ״ע מזה על דברי הרמב״ם
הנ״ל דבחרש האיסור מצד המקלל ,יתבאר
אי״ה בסמוך).
ומעתה י״ל בדעת הראב״ד ,דאע״ג דחפצא
דקללה אינה אלא במקלל בהקב״ה ,וכנ״ל
דלזה סגי כינוי ,מ״מ שאני בזה האיסור
שמצד המקלל לאיסור שמצד המתקלל ,דלגבי
המקלל כל שיש לו שם קללה הרי קילל ועבר
בלאו ,אכן מצד הפגיעה במתקלל כל שהטיל
שם עצמו בקללה יש בזה יותר פגיעה
במתקלל ,וא״כ לגבי מלקות דילפינן מקרא
דאם לא תשמור דמיירי על שם ה׳ דהא בגט׳
תמורה ג :שם בעי למילף מיני׳ איסור למוציא
שם שמים לבטלה ,א״כ הגילוי על הפגיעה
במתקלל בשם ה׳ ממש הוא ,ועל האיסור
שמצד המקלל אעפ״י שהוא בלאו מ״מ ליכא
בזה גילוי למלקות ,ופשוט לפי״ז דגם לדעת
אלא הוא איסור נפרד דילפינן לי׳ מקרא
דאלוהים לא תקלל דהוי גם בכינוי וכמוש״כ
רש״י בד״ה ועל הכינויין ,ולא אשכחן בזה
אלא לאו ולא כרת.
ויעוין רש״י סו .בד״ה בנקבו ,במש״ב שם
דר׳ מנחם בר״י לא ס״ל דאייתר קרא דבעי
שם בשם וחייב ביתברך יוסי ,ומשמע דלשון
זה סגי ,וצ״ע דמ״מ לא גרע מקללת'הדיוט
דאינה קללה אלא בתולה הקללה בהקב״ה,
וקרא בעי דלא סגי בכינוי ובעי שם מיוחד,
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אבל איך יתחייב בלא כינוי כלל ,ולמש״ב
א״ש היטב ,דבלא״ה ל״ש בברכת ה׳ חפצא
דקללה וכמוש״ב לעיל ,והוא גזיה״כ על ברכת
ה׳ אע״ג שאין בו משמעות קללה ,ומש״ה
סגי יתברך יוסי אן* בלא כינוי ,וקצת צ״ע
ממש״כ רש״י נו .בד״ה ועל הכינויין ,וז״ל,
ושם המיוחד נמי בהא אזהרה נפיק דכל
אלוהים לשון שררה ,וכר ,והיינו דקשי׳ לי׳
דאלוהים אינו אלא כינוי ומנ״ל אזהרה לשם
המיוחד ,וזה א״ש למש״כ בדעת הרמב״ם
דהאזהרה על השם היא ,דמנ״ל שם המפורש
דהוא שם אחר דלא מיירי בי׳ קרא ,אבל
למש״כ בדעת רש״י ,הרי האזהרה על ברכת
ה׳ היא וכי ס״ד דבשם המפורש אין כאן
התיחסות להקב״ה שנאסר מהאי קרא ,ומ״מ
י״ל דכיון דסו״ס גזיה״כ באיזה שם להתיחם
להקב״ה ,שפיר יקשה דמנ״ל אזהרה
בהתיחסות שבשם המיוחד.
ונראה דאזלי בזה רש״י והרמב״ם לשיט־
תייהו ,והוא דבמה דאיתא במתני׳ דהמגדף
אינו חייב עד שיפרש את השם ,פירש״י דאתי
לאפוקי דאם לא הוציא שם מפיו אלא שמע
שם יוצא מפי אחר וברכו פטור ,אכן הרמב״ם
לא הביא דין זה ,ומדבריו בפ״ב ה״ז שכ׳,
דאינו חייב עד שיפרש את השם המיוחד,
משמע דמפרש חידושא דמתני׳ לענין דבעי שם
מיוחד ולאפוקי מר״מ דמחייב גם על כינויים,
ומלשון היד רמה משמע דמם׳ כפירש״י ,יעוי״ש
בלשונו ,והנה מסתבר דרישא דמתני׳ עיקר
גרר דחיוב מגדף קמ״ל ,ולפירש״י אין דין
שם המפורש עצם החפצא דגידוף דגם כינוי
יש בו ברכת ה׳ ,וענין שם המיוחד הוא רק
פרט לחיוב מיתה ,ורק למש״ב בדעת הרמב״ם
זהו החפצא דגידוף שם המיוחד ,ומצד שני
לדעת רש״י הרי שאני מגדף מכל מקלל ,דכל
מקלל יש משמעות לקללתו ועל משמעות זו
חייב ,ומה״ט נראה פשוט דאי אחד יזכיר שמו
של פלוני ואחר יקלל דיתחייב המקלל ,ושו״ר
במנ״ח מצור .ס״ט דפשיטא לי׳ במקלל דיין
דחייב אף בשומע מפי אחר ,וכמוש״ב ,וזה

אמרה מתני׳ לפירש״י שאינו כן במגדף,
למשנ״ת דבלא״ה ליכא משמעות קללה ביכה
יוסי את יוסי ,ואינו אלא איסור על נוסח
מסויים של ברכת ה׳ ובזה בעי שיאמר כלהנוסח ,ובשומע מפי אחר חסר בנוסח זה,
ונמצא לפירש״י אין זה פרט בדיני מגדף ,אלא
נאמר בזה עיקר הגדר דחיוב מגדף ,ויתכן
דבאמת לדעת הרמב״ם יתחייב גם בשומע
מפי אחר דסו״ס יש כאן קללה על שם ה׳,
ובס׳ משנת חכמים הביא בפשיטות דינו של
רש״י ,יעויי״ש ,ולמש״כ יתכן דאין זו דעת
הרמב״ם ,ובפשוטו מבואר כן מסוגיין בדף
נו .דמקשה דדלמא קרא דונוקב שם יומת,
כיון דנוקב הוא פירושי שמי׳ ,דלא יתחייב
עד דעביד תרוויהו ,ומשני דמשמע דסגי
בקללה ,והדבר צ״ע דהרי באמת בעי תרוויהו
דהרי בעי לפרש שם המיוחד ,ורש״י נזהר
מזה וכ׳ בד״ה פירושי דהיינו באותיותיו
ופירושיו ,ובמקלל לא בעי פירושי׳ ,אבל
למש״ב בשיטת הרמב״ם א״ש בפשוטו ,דמצד
מברך חייב אף בשומע מפי אחר ,וע״ז גופא
דנו בגט׳ דדלמא בעי שהוא עצמו יפרש שם
ה׳ ,ובספר טורי אבן על הרמב״ם כ׳ מסוגיא
זו מקור לדעת הרמב״ם דסגי בשם אדנות,
דנידון ד.גמ׳ דלא ליסגי בזה וליבעי נקיכת
שם המיוחד ממש ,ולדידי צ״ע דהרי באמת
בעי שם המפורש ,אלא דס״ל להרמב״ם
דמדין לא כשאני נכתב אני נקרא מונח
בקריאת שם אדנות קריאת שם הוי׳ ,וא״כ
חשיב משו״ז גם מפרש שם ,ולכן נראה יותר
כמוש״ב לדעת הרמב״ם דיתחייב לשיטתו
בשומע מפי אחר ,וע״ז הוא הנידון בסוגיא
וכמוש״ב.
והרע״ב לאחר שהביא דברי המשנה כ׳ ע״ז
וז״ל ויברך שם בשם שנאמר וכו׳ ומשמע
דדין שם בשם הוא מגוף הדין שנתבאר
במתניתין ,אבל אין זו עצם כונת המשנה אלא
הוא תוצאה מהדין המבואר במשנה ,ולמש״כ
י״ל כוונתו ,דכוונת המשנה הוא כמוש״ב
הרמב״ם לענין שם המיוחד ,והיינו טעמא
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ף ומקלל
דהמתברך הוא השם ,דאי המתברך הוא הקב״ה
למ״ל שם המיוחד דווקא ,וא״ב שייך בזה
חפצא דקללה דבעי בה׳ ומש״ה בעי בזה שם
בשם ,דאל״כ בלא״ה אינו חפצא דקללה ולא
הוי בעי בלל מברך ומ״ברך ,וכמוש״כ מדברי
רש״י בדף סו .אליבא דר׳ מנחם בר״י.
ומעתה נראה בביאור המחלוקת שבין
הרמב״ם לרש״י והרמ״ה במתברך בשם אדנות
ומברך בשם שאינו נמחק ,דאזלי בזה
לשיטתייהו ,דדין לא כשאני נכתב אני נקרא
נאמר ביחס לשם עצמו דביטוי שם הוי׳
מתבטא ע״י שם אדנות ,וכ״ז לדעת הרמב״ם
דהמתברך הוא השם ,ומשא״כ לדעת רש״י
המתברך הוא הקב״ה ונאמר
והרמ״ה הרי
|אה״ח .11J4S47
גזיה״כ להתייחס להקב״ה בשם הוי׳ ולגבי
התיחסות להקב״ה כל שהוא שם אדנו הוי
התיחסות של שם אדנות שאינו חייב מיתה
על זה ,ומשום הכי לדידהו בעל כרחך בעי
שם הוי׳ ,וכן לענין המברך ,לדעת רש״י
והרמ״ה הרי נאמר גזיה״כ בחיוב מגדף
שההתיחסות תהא בשם הוי׳ והמברך הצריך
התיחסות להקב״ה גם הוא בגזיה״ב דשם
המיוחד דווקא ,ומשא״ב לדעת הרמב״ם דין
שם מיוחד במתברך הוא ,משום דהחיוב הוא
על ברכת שם זה דווקא ,ואינו ענין למברך
שאינו אלא דין אשוויי קללה דנאמר גזיה״ב
דלא סגי בכינוי ככל קללה ,ושמות שאינם
נמחקין לא הוו כינוי ומש״ה גם בהו הוי
קללה להתחייב עלה.
ולפי״ז י״ל דברי הרמב״ם שפסק גם דין
שם בשם וגם דין שם מיוחד בקללת אב ואם,
ורש״י כ׳ דליכא למילף תרוויהו מחד ייתורא,
ולמש״ב גם בזה לשיטתייהו אזלי ,דלדעת
רש״י אין ענין כלל בין קללת אב דהוי חפצא
דקללה ונאמר בה גזיה״ב דבעי קללה בשם
המיוחד ,לברכת ה׳ דאינה קללה בעצם ודין
שם המיוחד הוא רק גזיה״כ בברכה המחייבת,
ומש״ה כ׳ דלית למילף לתרוויהו מחד קרא,
ומשא״ב לדעת הרמב״ם י״ל כוונת הגט׳ דר׳
מנחם בר״י דיליף שם המפורש למקלל אביו

עג

ואמו אינו באם אינו ענין ,אלא דודאי קרא
בברכת ה׳ מיירי דבעי שם בשם המיוחד( ,או
שאינו נמחק לדעת הרמב״ם) אלא דאין זה
דין פרטי בברכת ה׳ אלא הוא דין בכל קללה
המחייבת חיוב מיוחד מצד המתקלל דלגבי
המתקלל בעי שם ממש ולא סגי בכינוי,
וכמוש״ב לעיל בדעת הראב״ד דלגבי המתקלל
בעי שם ,ה״ה כן לדעת הרמב״ם ,אלא דבסתם
קללה סגי לחייבו מצד המקלל ומשא״ב ברכת
ה׳ הרי העונש המיוחד שבו הוא מצד המתקלל
המיוחד שבו ,וכן קללת אב ואם החיוב המיוחד
מצד המתקלל המיוחד הוא ,ובהאי קרא נאמר
דלגבי המתקלל אינה קללה אלא בשם שאינו
נמחק ,ומש״ה שפיר ילפינן גם לברכת ה׳
וגם למקלל אביו ואמו מחד קרא דתרוויהו חד
דינא הוו ,ועיין בחידושי הר״ן כאן שב׳ כעי״ז
יעויי״ש ,ויש לדון למש״כ ,דא״כ בלאו המיוחד
של דיין ונשיא שנת׳ לעיל שהוא מצד המתקלל
דא״כ ליבעי שמות שאינם נמחקין דווקא,
וצ״ל דאולי אה״נ כן יהא הדין ,דהרי הוי חדא
אזהרה דאלוהים לא תקלל לברכת ה׳ דהלא
תקלל הוא בשמות שאינן נמחקין ,וה״ה לדיין
או דנימא דלדעת הרמב״ם שייך לאו מיוחד
גם מצד המקלל בקללת דיין ונשיא ,ומשא״כ
מקלל אביו דודאי חייב מיתה על הפגיעה
באביו ,וכן בברכת ה׳ ,ומש״ה רק בהו בעי
שם שאינו נמחק דווקא ,וצ״ע.
וא״ש לפי״ז ק׳ גהש״ם על הסמ״ג ,דלמש״כ
יש לדון בעיקר ק׳ הסמ״ג דנילף ק״ו ממקלל
אביו ואמי ,דממנ״ם ,למש״כ בדעת הרמב״ם
הרי האיסור על ברכת ה׳ הוא ,ולא על ברכת
הקב״ה ,ומנ״ל דשם חמור מאביו ואמו,
ולמש״כ לדעת רש״י הרי ל״ש כלל חפצא
דקללה כלפי הקב״ה ולולי גזיה״כ מהיכ״ת
לחייבו מק״ו ,ובע״ב דדעת הסמ״ג דמ״מ
שייך חפצא דקללה גם בברכת ה׳ ,ומש״ה
הקשה דניליף לה מק״ו ,אכן י״ל דכ״ז קודם
שניחנה פרשת מקלל ,אבל לאחר שנאמר
דבעי שם מיוחד דווקא ,בע״כ נאמר בזה דאין
חיוב על ברכת הקב״ה ,דבזה ל״ש שם מיוחד
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משאר שמות ,וכמוש״ב לעיל בדברי הרע״ב,
ובע״ב נאמר בזה דאין חיוב אלא על ברכת
השם ,דבזה נאמר דהיינו שם המיוהד ,וא״ב
שוב י״ל דאביו ואמו המירי וכנ״ל ,ואין ראי׳
מהא דאינו חייב בברכת ה׳ בלא שם מיוחד
דה״ד .כן בקללת אב ואם ,דלפי האמת שפיר
י״ל דאביו ואמו המירי טפי.
ועיין בהשגות הרמב״ן לסהמ״צ ל״ת שי״ח
שי״ט שהק׳ על מה דחשב הירמב״ם לאו נפרד
למקלל אביו ואמו ,שהרי אזהרתן הוא בלאו
דכל ישראל ,ואם כי עונשן מיוחד אין חשבוננו
בעונשין אלא בלאוין ,יעויי״ש ,וצ״ע דא״כ
אמאי לא השיג ג״כ על מה דמנה הרמב״ם
בל״ת ס׳ לאו נפרד לברכת ה׳ שגם הוא
מאותה אזהרה דאלוקים לא תקלל שמנאה
הרמב״ם בל״ת שט״ו והוי לאו אחד ,ולמש״כ
הרמב״ן לא הו״ל למנותו בלאו נפרד ,ולמש״כ
י״ל דהרמב״ן ס״ל כמושנ״ת לדעת רש״י,
ואיסור ברכת ה׳ אינו ענין כלל לקללה שנאמר
ג״כ בלאו דאלוהים לא תקלל ,ומש״ה שפיר
יש לחושבו בשניים דהם ב׳ איסורים נפרדים,
ומשא״כ קללת אב ואם שהוא אותו גדר קללה
דכל אדם ,ס״ל להרמב״ן דהוא בכלל הלאו
דכל אדם.
והנה בוזו״ב ויקרא כ״ד יליף מקרא שנאמר
ויקלל ולא נאמר ויברך מלמד שאין הורגין
בכינוי ,יעיי״ש .והרא״ש והראב״ד והיד רמ״ה
בסוגיין ,פירשו דאזיל על העדאת העדים דבעי
דיעידו מפורש ולא סגי בכינוי דיכה יוסי את
יוסי ,וכמבואר במתני׳ דאומר לו אמור מה
ששמעת בפירוש ,אכן פשטות התו״ב וכן
פירשו הח״ח והרד״ל דמיירי על גוף החיוב
דבעי שם המיוחד ולא סגי בכינוי ,ולפירוש
בתרא צ״ב למ״ל קרא ,והרי בסוגיין דרשו
לה חכמים מקרא דונוקב שם ה׳ דהיינו שם
המפורש וכמו שביאר רש״י דה׳ היינו שם
המיוחד ,וכן צ״ב מה תלי דין שם המיוחד
ממה דכתיב ויקלל ולא כתיב ויברך ,ולמש״ב
נראה ,דאי האיסור על ברכת הקב״ה אין
סברא במה דבעי שם המיוחד דווקא וכנ״ל,

ומדנקט קרא ויקלל ולא ויברך שהוא לשון
נקי׳ וכדנקט קרא גבי נבות היורעאלי ,משמע
דאין הברכה להקב״ה אלא בשם דבזה אין
קפידא כ״כ בלשון נקי׳ ושוב שייך שפיר
גזיה״ב דשם מיוחד דווקא ,דלולי זה כיון
שאינו סברא וכנ״ל לא הוי דרשינן מקרא
דונוקב שם ה׳ לשם המיוחד דווקא.
והראב״ד הרמ״ה והר״ש (דהר״ש ס״ל
כדעת הרמ״ה לענין מברך ושם אדנות כמבואר
בתשובות שבסו״ם סנהדרי גדולה) ,א״א להם
לפרש כמוש״ב ,אחרי דלדידהו הוי ברכת
הקב״ה ,וצ״ב מהיכ״ת הילפותא לענין עדים,
וכי קרא על העדים מיירי ,ולמש״כ י״ל דאי
הי׳ משמעות לקללה סגי בהעדאת העדים על
משמעות ומובן זה ,אכן כיון שאינו דבר בעל
משמעות ,דמש״ה לא קאמר קרא ויברך דהוא
לשון סגי נהור על משמעות ,אבל כאן הוא
נוסח בעלמא שהאומרו חייב מיתה ומש״ה
ל״ש בזה לשון סגי נהור ,ובמילא דבע״כ בעי
העדאה על נוסח זה ,דאין כאן העדאה על
ענין ומשמעות ,שניתן לתח שיבינו אותו גם
ע״י לשון דיכה יוסי את יוסי ,ולפי״ז מבואר
בתו״ב שלא כמבואר בירושלמי דאין העדים
אומרים הקללה להדיא ,דלמש״ב בע״כ להעיד
להדיא נוסח הקללה ,והכס״מ בפ״ב מעכו״ם
ה״ח הקשה על הרמב״ם שסתם ולא הביא
דברי הירושלמי ,ולהנ״ל י״ל דפסק כהתו״כ
שלא כדברי הירושלמי ,אלא דלמש״כ לדעת
הרמב״ם יש משמעות לקללה וא״א לפרש
דברי התו״ב כפירוש הראב״ד והר״ש ,ובע״כ
כפירוש הח״ח והרד״ל ולא מיירי התו״כ
לענין העדות ,ויישוב דברי חרמב״ם נת׳ בעז״ה
במק״א.
ולולי דברי המפרשים י״ל כונת התו״ב
דקאתי למעט שם אדנות דלא מימעיט מקרא
דונוקב שם ,כיון דמדין לא כשאני נכתב וכו׳
הו״ל כשם הוי׳ ,ורק ממה דלא כתיב ויברר
נרמז בקרא דלא ניתנה הפרשה על דיבור אחד
דמובנו דיבור אחד אלא בעי אותו דיבור
ממש ,וה״ה לגבי שם המיוחד לא סגי בשם

שריה ,שזה ששנית ,גליו! י—יב (צד—צו) ,כזיון תשל״ט
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י שמות

כא

משסמים

עבודתו .א״נ להפך משום דדרשיגן דגגו של מזבח קולט כדאמר

במסכת מכות בפרק j

אלו הן הגולין (י״ב א׳) ודרשינן מדכתיב מעם מזבחי ולא מעל מזבחי קמ״ל ,ה״מ הרג

במזיד אבל לשוגג דמתחייב גלות וכפרה הוה אפילו גגו של מזבח אינו קולט .ופי׳
הראשון עיקר.

מעם מזבחי תקחנו למות.

תימה האיד תפש יואב במזבח (מכות

י״ב א׳) וכי לא היה יודע הפסוק .וי״ל דקבל קללות של דוד זב ומצורע אמר לא אצא
עד שיתיר לי הקללות .להרגו בערמה .ולא שליח ב״ד והרופא והרודה את בנו

או תלמידו שאע״ם שהן מזידין אין מערימין .הקשה הר״י הרי כבר ממעטינן להו מכי
יזיד במו שפר״ש בעצמו .ושמא מכי יזיד לא ממעטינן אלא שוגג ,ומלהודגו בערמה

את מערימין ,אע״פ שהן מזידין לעשותלהם רעה או לגרום לו היזק

על ידי רדייתם.

מ״מ אינם מערימין לעניין מיתתן מיהו שוגגין הן לענין המיתה.
(ט״ו)

ומכה אביו

ואמו [וכו׳] .פר״ש חנק .והק׳ ב״ש והלא מקלל אביו בסקילה,

א״כ נמצא שמקלל חמוד ממכה ,וצ״ל לפי שמציגו (קידושין ל׳

ב׳) שהוקש [כבוד]

אביו לכבוד המקום ,א״כ כשמקלל אביו דינו כמברך השם ,אבל

גבי הכאה לא שייך

זה היקישא לפי׳ הוא בחנק .א״נ משום דאיכא תרתי קלת אביו ומוציא שם שמים
לבטלה .פר״ש כל מיתה האמורה בתורה סתם חנק .ואזהרתו מלא תגנוב שהוא בגונב

נפשות ,ונלמוד אחת סתם משתי מפורשות למיתת ב״ד מות יומת בחנק ואזהרותיה
(דברים כ״ה ג׳) מארבעים יכנו לא יוסיף ,מה אם המצוה להלקותו הרי מוזהר שלא

להכותו[ ,שאינו מצווה להכותו] דין הוא שיהא מצוק שלא להכותו.

(י״ז)

מות יומת .פר״ש סקילה ואזהרתי׳ מאלהים לא תקלל (לק׳ כ״ב כ״ד)

אס הוא דיין ,ומנשיא לא תאור( ,שם) אם הוא נשיא ,אינו לא זה ולא זה (ויקרא
י״ט י״ד) מלא תקלל חרש ,והריני דן בנין אב משלשתן .ב״ש .נר׳ שלכן הפסיק וגונב

בין מכה למקלל ,משום דמכה וגונב מיתתם בחנק ,ומקלל בסקילה כדכתיב (ויקרא קדושים
י״ט ט ),דמיו בו גבי אשר יקלל .ונראה דהוא פלוגתא דמר סבר מקשינן מכה למקלל

ומר סבר לא מקשינן .גבי קללה דרשינן או זה או זה כדדרשינן אביו קלל ,אמו קלל

דמשמע או זה או זה ומקלל ילפינן בהכאה או זה או זד 4י פר״ש אין לי אלא איש שקלל,

אשה שקללה מניין .הקשה הר״י אמאי אצטריך קרא לחייב אשה והא בכולא תלמודא
השוה אשה לאיש לכל עונשין (ולא אשה> [וי״ל היכא דלא כתיב איש] החם י״ל ודאי
דהשוה ,אלא שבלשון זכר דבר הכתוב שכל התורה נאמרה בלשון זכר .אבל כשהפסוק

מפורש בו איש בפירוש כגון דמקלל שכתוב בו במקום אחר איש כי יקלל את אביו,
וכן לעניין הגניבה כתיב כי ימצא איש ,בכל אלדב הוצרך לפרש במקום אחר שאף

חאשה

בכלל {.ומקלל אביו ואמו מות יומת.

הקשה הג׳ץ היאך תמצא מקלל

אביו במיתה ,והלא יכולים למחול לו ,דהבי ק״ל בפ״ק דקדושין (ל״ב א׳) האב שמחל
על כבודו כבודו מחול .וי״ל נהי דיכול למחול על כבודו על בזיונו אינו יכול למחול.
א״ג י״ל שאין מכה ומקלל חייבים בלא עדים והתראה ,ומאחר שכבר התרו בו עדים

שוב אינו יכול למחול.

ג

(י-ט) והתהלך בחוץ על משענתו .פי׳ הר*י על בוריו שהיה ר׳ עקיבה
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מרעב

up

זקנים

עושה כדין לפרוע ממנו ממוני ,תשובה לדבר כי חנון אני ומרחם על כל בריותץו),
ועושה לפנים משורת הדין כך יש לך לעשות ולהחזיר לו כסותו׳ ולה לעיל גבי
יתום ואלמנה לא כתיב כי חנון אני לפי שהוא מן הדין לשמוע צעקת המעונה ,ואין
צריך לפנים משורת הדין.

ד״א פי׳ הר ,ר ,אשר

כי חנון אני.

שלא תאמר לא

אחבול שמלת הצדיק ,אבל מי שאינו צדיק אחבול .על כן אמר כי חנון אני ושומע

צעקת הכל .וי״מ והיה כי יצעק אלי להתפלל לפני על הטובה שעשיתי לו כעניין שג׳
(שם) ושכב בשמלתו וברכך ושמעתי כי חנון אני_,ואברכך __________
(כ״ז) אלהים לא תקלל^פסק זו אזהרה למקלל הדיין ,ואפי׳ לא קללו אלא־
בזהו לוקה כמו (דברים כ״א כ״ג) קללת אלהים תלוי שר״ל בזיון ,ולכן לוקה ויצא
מן הכלל .ונשיא בעמך לא תאור .ללמד שאפי׳ אם הדיין הוא הדיוט שאינו

בכלל ונשיא ואפי׳ מוי בעלמא לוקה ואם קללו לדיין לוקה משום לא תקלל ומשום

לא תאור ומשום (ויקרא י״ט י״ד) לא תקלל חרש ,ובא ללמד על הנשיא שיצא מן
הכלל ללמד על הכלל ,כי המבזה גדול בישראל אע״פ שלא קללו אלא בזהו כהדין
דקריי׳ שויסקל ושמתי׳ כך פסק כל המבזה ת״ח חייב מלקות ושמתא.
(כ״ח) מלאתך ודמעך .פר״ש איני יודע מהו לשון דמע .ונראה לפרש דלהכי

קרי לתרומה דמע ,שהדמע לשון משקה הוא ,ובלשון פסו׳ (תלים פ׳ ו׳) ותשקמו
בדמעות שליש ,וכיון שהזהיר הכתוב על התרומה קראה בלשון משקה כדכתיב (במדבר
י״חי״ב) כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ,ולא כתיב חלב זית וחלב ענבים ,אבל

בבורים אץ יכול לקרותו דמע ,דקיימא לן פרי אתה מביא ולא משקה.
(ל׳)

ובשר בשדה טרפה

כר .הקשה ר״ת היאך אנו קונים סוסים וחמורים

להשתכר ,הרי אמר (שביעית פ״ז) אין עושים סתורה לא בנבלות ולא בטרפות,
ופד״ת הא דאין עושים ה״מ למוכרם בחתיכות ומשקה בליטרא ,אבל לגדל בתוך
ביתו מותר ,וראייה מהא דאמרינן (ב״ק פ״ב ב׳) אסור
הא שאר בהמות טמאות מותר.
כג (ב׳) לא תענה על

אחרי רבים להטות משפט.

לגדל

ריב.
לא תהיה אחרי רבים לרעות,

חזיר

תוך

ביתו,

פי׳ הרא״ש על מריבה הבאה לפניך לנטותו
פי׳ הר׳ ר׳ ישעייה

לפי פשוטו אם ראית רבים מרעים ומעטים מטיבים אל תלך אחרי רבים לרעות.
ולא תענה על ריב לנטות .ואע״פ שאמרתי לך שלא תלך אחרי רבים ,דווקא
לרעות ,אבל אם ראית רבים ומעטים חולקים בדין אע״פ שסברתך נוטה אחרי המעטים

[לא תלך] אלא אחרי רבי .,ויש מקשים מהא דאמרינן בשלהי פרק קמא דכתובות
(ט״ו א׳) א״ר זירא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי ,ואץ כאן רוב .ותיץמה) ר״י ב״מ ז״ל

דלא מצינו למימר גבי סנהדרין הכי ,דלא אמר כל קבוע אלא במילתא דליתיה לקמן

ולא קים ליה בגויה כגון חנויות עשרה ,ט׳ מהן מוכרות בשר שחוטה ,ואחת מוכרת
בשר נבלה והלך א׳ וקנה כר ,ולא ידע מאי זה מהן קנה ,כל כי האי גוונא דאיכא

ספיקא עליה דמילתא התם ודאי אמר כל קבוע .אבל גבי סנהדרין שאין להסתפק
בדבר ,ואנו רואים בעינינו שאלו מזכין ואלו מחייבץ אין לומר שם כמחצה על מחצה דמי.
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ויקרא ים קדושים

שפז

1

מיוחד שהוא ממון ,אף העושק זה הכובש שכר שכיר .לא תגזול .כמשמעו ,ולכך
אמר בגמרא (ב״מ קי״א א׳) הכובש שכר שכיר עובר באותו יום ד׳ לאוין ,ועשה אחד,

}

מכאן ואילך עובר בכל יום לאו אחד( ,משלי ג׳) אל תאמר לרעד לד ושוב .פעולת

:

שכיר .אין לי אלא שכר שכיר ,שכר בהמה ושכר כלים ושכר קרקעות מניין ת״ל פעולת
כל דבר ,דווקא בזמן שתבעו ,אבל לא תבעו אינו עובר שג׳ אתך לא אמרתי אלא מדעתך

5

מכאן שאינו עובר אלא יום ראשון בלבד______________.

"

שלא מרצונו .עד בקר.
(י״ד) לא תקלל חרש.

מפרש במסכת סנהדרין (ס״ו א ),שהזהיר על הנכבדים

)

דכתיב אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור ,וחזר והזהיר על הפחותים דכתיב לא
תקלל חרש ומהם אתה דן לכל אדם .והרמב״ן כתב על דרך הפשט הזהיר על קללת

חרש ,כי אע״פ שלא ישמע ולא יתקצף בקללתו הזהירה תורה עליו ,ואין צ״ל בשומעים

ז

שמתביישים .ועוד שהזהירה התורה בהווה שאדם מקלל החרש ומכשיל העור שלא יראו
מהם .וע״כ אמר ויראת מאלהיך שהוא רואה הנסתרות .והוסיף לאו אחר במושלים בנשיא

ן

ודיין כי דרך לקללם בחדרי משכבם כאשר בהשפטם יצא רשע .ובקללת הנשיא והדיין

®

תקלות הרבה כי המון העם בסכלותם ישנאו אותם ויתעוררו לקום עליהם ,והם במשפטם
יעמידו ארץ .ד״א

לא תקלל

חרש .ה״ה לכל בני ישראל שג׳ בעמך לא תאור,

ומה ת״ל חרש ללמדך דוקא חרש שהוא בחיים לוקה ,אע״פ שאינו שומע ואינו מדבר
במת הא מת בעלמא אם מקללו אינו לוקה .דהחמירה תורה בכבוד בדיה דחיים יותר

מבריה המתים כדפי׳ לעיל ,דבכבוד דחיים דוחה לא תעשה בשב ולא תעשה .ומ״מ

אין אסור לקלל אא״כ אדם כשר הוא׳ כדכתיב בעמך בעושה מעשה עמך׳ אבל אם הוא
אדם רשע חובה על כל ברייה לקללו .וכל המזכיר רשע ואינו מקללו עובר בעשה שג׳
(משלי י׳ ז׳) ושם רשעים ירקב ואומר (ישעי' מ״ח כ״ב) אין שלום אמר השם לרשעים,

וכן מצינו בדוד ובירמייה שקללו את הרשעים בחייהם.

ולפני עור לא תתן מכשול.

מכשול ,אזהרה למאביל לחבירו דבר שאסור לו ,שלא לסייע ידי עוברי עבירה ,אך
ד״א זו אזהרה שאסור לגנוב דעת
מ״מ מותר לשאול בשלומם מפגי דרכי שלום.
הבריות ואפילו דעתו של גוי ,אך היכא דאיהו אטעיה גסשיה שרי ,ובגמרא (חולין צ״ד א׳)

אמר דווקא בדבר שהיה לו לידע למוטעה וטעי אגפשיה ,או שהיה לו לשאול ולא שאל,

וכן פר״ץ בפרק גיד הנשה (שם) .כל מכשולים שבתורה מלא חוץ מזה לפי שאין מכשול
ממש׳ אלא שלא תדבר דבר שחבירך נכשלים בו כעניין שג׳ (ירמי׳ ו ,כ״א) הנני נותן

אל העם [הזה] מכשולים.
(ט״ו) בצדק תשפוט

עמיתך.

שלא יהא אחד יושב ואחד עומד ,אחד אומר כל

צרכו ואחד אומר בקוצר דבריו ,שג( ,דברים י״ט י״ז) ועמדו שני אנשים ,ובגמרא משמע
דבבעלי דינין הכתוב מדבר׳ ומ״מ בפרק [שבועת] העדות (שבועות ל' ב׳) משמע אם
אחד צורבא מרבנן הוא שרי לומר לו שב אע״פ דחבירו עומד דכבוד תורה עדיף .ד״א

בצדק תשפוט עמיתך .אם בא עליך מדת הדין ,הרי זה מצות עשה להצדיק עליו
הדין ,וזהו עמיתך הב״ה׳ ולברך ברוך דיין האמת ,ובאותה שעה הב״ה מתפאר על מלאכי

השרת ,ולכך נהגו לומר בקול רם ,ואתה צדיק על כל הבא עלינו.
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ואלה המשפטים כב
מלתתלוהוחפני שלא ימול בלשוןלומר ולא לנוי אם לא שיקדים מלה ,ולחטא הכרסכחטאת מרןוכתטא׳יקב ופעם בפדטעלתטא׳ הכרס
מורה על העשה וזהו אומרם .בשל .מקוס לאוהנא?ןנללעשה5
נבדה ואז נקראת תטאידקזרע־ בלשון .הקדש ־חלאת כזרע וכלשון

צג

כה כל לשון חבלה אינוסשפון בשע׳הלואהיאלאשממשכנין חרמי דמעדירעא לאהיהכותבואיפייודעמהלשוןדמעאבלאס היה
אח הלוה כשפגיון זמן ואזי פורע ■ ולפיכך כתטחחריו עד בא מפרש ההכילתאשפי׳ ודמעך זו תרומה סתלתמלחת' שתרג׳אותיבפורך
השמשתשיבנז לו אבל משננו בשע׳הלואתו אינו חייבלהחזי׳לו נדתגיא שאינה תורה עלהצכודיס ענמסרקעל התבואה המתמלא' תוזצה כפי
בפדן התקבל המלוה את • חברו איני רשאי למשכנו ואס משכנו חייב הנראה מהמכילתא שאמרו מלאתך אלו הבכירים הנטלין יק כמלאה
להחזי לי ואס לא החזיר לו עובר בגל השמות .הללו בד״א שמשכנו שלא שפירושו חובת מלאתך אף כאן פי' דמעך חובת דמע'שפירושוהתדומה
בשע׳הלואתו אבל תשכנו' בשעת הלזאת! אינו חייב להחזיר לו ופרש’ ,הננו׳״ת מן תבואת הזרע הנקרא דמע לאהיה אומר ואיני יודע כל ומה
דקרא בחובלו לאחר הלואה כתיב אבל היכא דאתיי' נישליה לאו חובלו ׳ שחתרו זותרוחה־ולא אחרו מתרומה ומעשר ראשי! ומעשר שני שכלן
הוא :ער בא השמש תשיבנו כל חינם תשיבנו לו עד בא׳ נכללין בחובת הדמע יש לומר מפני שתלת דמעך דוהה למלת מלאתך
השמש וכבא השמש תחזור ותטלג ערשיכא הבק' של מחר שחלאחך מזרה פל הבכות׳ שהם חובה לכהני׳ולא ללזייסכך דתמךמזר׳
מפני שהחוק ממאמר עלגא השמש תשיבט לו הוא שכל המס עד בא על התרומה שהיא חובה לנהנים ולא ללויס אבל הה״נ מעשר ראשון
השמשיהא בידך ואז תשיבנו לו ואין הדב׳ כן שהרי בכסות יזם הכתוב ומעש' שני וראיה על זה שהרי בפירוש לא תאחר אמרו במגילת׳ והביאו
מדב׳שצריךאותז טלולאבליל׳כדתני רב שזבי בפ׳המקב׳ עד באהשת׳ גס רש״י זיל שלאתקדיסמעש׳שני לראשון ולאראשקלתרומ׳ ולאחרות׳
תשיבנו לוזזבכזז׳לילה ופירש־רבא זוכסו׳העשזיה למשכן בלי^ה לפיכך לבכוריסזאס היה פי' דמעך חורה על התרומ׳בלבדאץ להוציא מזה אלא
מצרך לפרש המקר׳הזה כל היום תשיבנו לז עד בא השמש שפירושו כל שלאיקדיסתאמה לבטח ,אףעלפי שאין זו ראיהגהורהדדילה' כלהו
המס יהיהמושבלו עד עתשקיע׳החת׳ובעתשקיעהתמהתחזו׳ותטלב׳ ילפי מתרומה דחאחר שהקפידה תורה על סדר התרות׳ והבטרי' שלא
ויהיה בידך כל הלילה עדהבק׳שלמחר שבליל'אין העני צריך בו וא״ת׳ יקדים המאוחד לקוד׳הה*ניש להקפיד על כל השחרשלאיקדי׳ המאוחר
־מהתועלת לתליה מהמשכון הזה מאחר שאינויכול להחזיק ט אלא בלילה לקודם ־ בכור בניך תתן לי לפדותו 1ל סלעים מן הכהן לא
נכר אמר זה רבי מאיר וכי מאחר• שתחזירין לתה תמשכנין מעיקרא ■שתתנהו לי שיהיה הוא עצמו קדש שהרי כבר • פירש הכתו' בפרש׳ קרח
ומשני שלא תהא שביעית משמיטתו ושלא יעשה מטלטלין אצל בניו אך פלה תפדה את בכור האדם מ' ופד דו מבן חדש תפרה בערכך כסף
ופרש״י שלא תהא שביעית משחיטתו דנהזי תשבוט בודו זהמלוהעל -חמשת שקלים :כט שבעת ימים יהיה עם אמו זו אזהרהי^הן
המשכין אינו משמט דמדמשכני׳ קנייה וכי מהדר ליה ה״ל פקדקגביה";ולמקדש שהדי המחוסר זמן איןפסולואלאלהקרב׳כדכתי׳ומיו'השמיני
זשלאיעשה תטלטלקאצל בניו שלא ימות בעוד המשנן תוחזר לו ויהא והלאה ירצה ולא קודם זה וההקרבה בילו של ישראל אינו אלא בידו של
תטלטלין אצל בניושל עני׳ומטלטלי לא משתעבדי לב*ח:
כהן זאזהרתזהיאהלאוהיוצא מכלל פשהדוהיה שגפתימי׳ תחת אמו
כו במה ישכב לרבות את המצע ובמכילתא להביאעוד מצע • ומיוסהח׳והלאה ירצהילא קודם זהולאו הבא מכלל עשה עשה ולפיכך
בז אלודם לא תקלל הרי זו 'אזהר׳ לברכת השם ואוהד' לקללת אקלוקיןעליו :ביום השמיני תחנו לי יכול חובה לבו ביום •
דיין אבל במכילתא שנינו אלהים לא תקלל למה נאמר לפי שמא פי׳ יכול דוקא ביו׳ השמיני תתנו לי ולא קוד׳ השמיני ולא אחריו ויחריב
אותי וטקבשסיי׳יומת עונש שמעט אזהרהלא שמעטת״לאלהו׳לאחקלל מזה שיהיה פי׳תתט לי חובה שהרי על בנוי־ בהמה שהואבר הקרביקאי
מ׳חדבריר׳עקיבאר׳ישמעאלאותרבדייניןהכתובמדברשנ׳עדמיהיס ואסיהיה פ'תתנו לי רשז' ולא חובה חתי יקריבנו או דילתא ביו השמיני
יבא דבר שניהם ויש לתצווה מהרב איך תפש דברי שניהם אחר שהם לאו דוקא אלא תיוס שמיני ואילך קאמר ונא נכתב שמיני אלא למעוט?
מלקי' גסאנקלוס שתרגם אותו דייניא לאתקללאיךתני/׳בריד׳עקיב' קוד׳ שמיני ויהיה פי׳ תתנולי שאתה רשאי להקריצו משמיני ואילך נאת׳
שהלב׳ כמיתו' מחברו ותפש דברי ר'ישמעאל לכן נ״ל לפרש שרבי עקיבא באן כו׳וכך שניט במכילתא אין ליאלא שמיני משמיני והלאי מניין ותשת׳
שאמר אלהים לא תקלל מכל חקים־נראה שהוא סובי שהאזהרה הזאת דכל עצתו אינגאלא לפרש ביום השמיני־דקראאס הוא ביו׳השמינידזק׳
היא כוללת אזהרת ברכת השס ואזהרת קללת הדיינין שלשון מ״ת יודה או משמיני ואילך ולא לפרש אם תתנו לי הוא ישות או חונה אך מפני
עלזה זר׳ ישמעאל סובר שהאזהרה הזאתאינה אלא לקללת הדיינים שהמתחייב משמעי דוקא שיהי 'פי׳ תתנו לי חוכהוהמתחיי׳השתיס ואילך
ולפיכך כתב רש״י ז״ל אזהרה לברכת השס ולקללת הדיינים כדברי ר' שיהיה פי'תקנו לי רשאיתפשרש"יהחתחייב משמיני דוקישהו•׳ החובה
עקיבאשהלכ׳כמותותחבירו«כןכתבגסהרמב*סז״לשןוהאזהר׳כוללת ואמר יכול חוב׳ והיק אלו לא נאמר קרא דומיו׳ השמיני והלא׳ירצה ה״א האי
שתיהן ברכת השם וקללת הדיינים ואנקלוס שתרגם אותו על קללת וביום השמיני שמיני דוק׳שאז עלכרחך לומר שהוא לחובה דאל*כ מתי
הדיינים אינזאלא תפני שעקר האזהר׳ ופשטה היא על קללת הדיינים קריבנו השתא דאתא קרא דותיזס השמיני והלאה ירצה דילפינןבג״ש
אבל אוהדת ברכ׳השס הנכללתבההיא עלצד הרמז לבד מפני שהשריש דשמיני שמיטתה להלן תשמיני ואילך אף כאן משמיני ואילך על כרתנו
שבידיט הוה שלא ענשהכתו׳ אלאאסכן הזהיר חק ממילה ופשח וזהו צומי דקראדוביום הח׳אינג לחוב׳אלאלרשות ויהיהנושמעוזביו׳השהיני
אתה רשאי ליחנו לי ולא קודם לכן:
שכת׳הרחב״טז״ל בספ׳התצות שזההענייןאשריכגואותובברכתהשם
ואנשי קדש ההיון אם אתם קדושים ופרושים משקוצי
ל
הנההעונשלעובר בוהזאתבואר בתזרהוהואאמרו וטקבשסיי׳ מות
יזמת ואולם האזהרה הזולא באה בבתו׳ אזהר׳ מיוחדת בו לבדו אבל נבלות וטרפות הרי אתם שלי אבל במכילתא שלפנינו אינו כתוב
כוללת העניין הזהוזולתו והוא אתרו אלהיסלא תקלל ודע שידות המין ט אלא רבי ישמעאל חומר כשאתם קדושים הרי אתם שלי ושתי נוסחאו'
הזה מן האזהרות על שני דברים או שלשה אינו מחריב שיהיה המין■ יש בידו ושניהם שויס ושמא רש״י ז״ל פירש זה מעצמו ואף על פי שאתרו
,לאו שבכללות בשביל שהכתז׳ כבר באר העוני בכל עניין ועניין מהם כל מקו' שאתה תוצא גדר עמה אתה מוצא קדושה והביאו גס רש״י זיל
ידעט בהכרח שכל ענייןמהס תוזהרממנו ושהוא מצוי לא תעש' ובעכו׳ נפרשת קדושי׳ לא יחוייב מזה ההפך לומר כל מקים שחת־מוצא קדוש'
סזתהעקראצלמלאענשתכתו׳אלא אסקהזהירנחפש אחר האזהרה הוא גדר ערה ומפני שכתוב אחריו פה סמוך לו ובשר בשדה טרפ׳ לא
מכרח ופעמים יצאבהקש ופעמים יהיה בכלל דבר אחר ולא נקפיד תאכלו הוכרח לפרש קרא דואנשי קדש פרושים משקוצי נבלות וטרפו׳
אסתמה האזהרה בביאוראו באחד משניאלו הדברים בפר או בכלל וכאילו אמר אם אתם אנשי קדש תהיק לי הוסיף תלת אס כדי שיהיה
ודע זה ~rdy:מלאתך חובה המוטלת עליך בשזזתמלא תתנו לי חיוב המאוחר יקהקודס ולולא זהיהיה כלו צווי שתהיו אנשי
תבואתללהתבשל והם הבכורי׳ במכילת׳ונאילואת׳חובת מלאת׳ קדש ושתהיו לי ומה שהוסיף עוד ואס לאו אינכם שלי קלא היה צריך
לא המלא׳ עצתישהי׳התבזא׳בכללהולאידעתילמה לא פי ,מלת מלאת' לזה שהרי כל התור׳כלה היא מכלל לאו אתה שומע הן הוא מפני שאין
מלהבנורי׳שהסממהרים להחמלאת ולהתבשלתחל׳וימיפירושו מלאת' כזנת זה התאת׳ רקעל הלאו היוצא המט.לומר שאם לא תהיו פרישים
היהשונ׳שיותרנכוןהזאצפרשמלאתךהראשונ'שהוא בכחהמאמר מתה משקיצי נבלות וטרפות לא תהיו שלי.שזהו ענשס לא ליתר שאם תהיו
פרושים תהיו שלי בייש כמה דברים שבין תעשוס בין לא תעשוס לא
שיפר' חובת מלאתך שאינו בכת המאמר:
ארחיק אתכם מלהיות שלי:
ודמעך התרומה במכילתא ומחה שאתר ואיני יודע מה לשון דמם
ובמכילתא אין לי אלא בשלה בבית
נראה מהות סובר שתה שאתר במכילתא ודמעך מתרומה שפיר' דמע ובשר בשרה אף בבית כן
תחמה ולכן כתב ואיני יודע אבל אם היה סובר שפירוש מלת דמע הוא מניין חלמוד לומר נכלה וטרפה הקיש זה לזה מה נבילה לא חלק בה
בין בית לשדה אף סלפה כן:
ממאת הזרע כמו שנרא׳ תפסוק פן תקדש המלאה הזל אשר תזרע
 ■ ותבואת •הכרם שתרגם אותו אנקלוס דילמ' תסתאב דמע זרעא ובשר דתלישימן היוא בשרי שנתלש על ירי טריפות זאב אויתזי׳ועללת כרמא שמלת תבואה פעם נאמרת בכלל לתמאת,הזרע ארי מן היה כשרה או בהכה כשדה בחייה ושהבשר שנתלש-הן
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הבהמה

קדושים יט
שא״א לומד עודממשכמשמעגמ6שדשר
דזקחחרשאןזשר־לאומקאפוד שללאח3וא««מ^מר^ו
 .חרםכתוהישיזזמסקנטוכתי?מ«^א6ה«א< •^.^5מ
טר לא תשא פני

אלא שהעדים מעילים עליו ועונש דסיפא הואבקרן מומזש ואשם חניון

י

שהודה על חטאתו דהאחיתש ואשם לפפרהיהן באים וכלזמן שלא
הודהלאו בר כפרה הוא ותשו© הכי צחכי שני טהרות הרילך בהדיא
דבץ לחאן רחוקירישא בלא אשתבפוסע׳בדאשתבס ובין לחאן דתוקי
רישאוסיפ׳באישתבעעונש דרישא איט אלא לשלם קק לחודיה ולחייבו
כחונסין אבל חומש לא ואיך כתב רש"ילפי שנאחר וכחש בהזתשלסקרן
וחומש הילכך עכ״ל דנוסחא זו חשבשתא היא וצריך לנרוש וכחש בה
למדטעונשאזהרה מניין כתושמאיפנזסחאשל ת’כ ובנוסחא שלפרק
הנוזל קתא ותה שלא הביא הברייתא של לא תגנובז דתני׳כתורת כהני׳
לא תגניבו מתיל לפי שנאמר הגנבה שנים ישלם למדנו-פונש אזהרה
מנין ת’ללא תגנובו כמו שהביא הברייתא של לאתכחשז והברייתאשל
גבימאילאו
כתובבתזספזת גבי מחי נחי
מצאתי כתוב בתוספות
סשעסחבל מצאתי
לאמצאתי בו טעם חבל
תשקרו לא מצאתי
לא תשקרו
לא
עונש דממוןתימהבממון מה שץ־לומרלאענש הכתזבאלא א’כ הזהיר
עבשלמא בעונש שטפה דהיינו קרבן שייךדבפסת ומילה ליכאקרבן
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אזכנובליןונסצ׳מתפתסבנקל׳ו^החד״פנ^גחל^^!?

<-25
עשיר הוא זה כוי כת״כלאל״כ חאילאתשאפגיילוצא־£מ
גדול אטו הני לאו בכללולח הכירו פנים ובכלל לא תטה ר״־ *
לא תפשו פול במשפט הן אלא שלא תאמר ט׳" :

rr״

יו אני יי’ נאנק לשלם שכר ונאמן ליפרע פי׳נאמןל&^י
למק״מין האזהרות הכתובות לעיל ונאמן ציסרעלשברייבקס■ ;

יז ולא תשא עליו חטא לא תלבין את פניו ברבים M09
פימ$
׳כ יכול את מוכיחזופניומשתנות ת'4
מסתעליו חטא פיש^
ולא משתעליו
ת״לזלא
בת כ
תוכיחו ברבים מד שיהיו פניו תשתטתנתשא• מצ*«-חטא
כאופן שלאתשא פליזחמאואי.זה זה זה התמיח את ימירו flidp

'•״ M־•>  k׳ויו׳

•V
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לשקר ומלא תשקרו נפק׳לן דבשבועת כפירת ממון משתפי כדכתיב .יח ואהבת לרעך כמוך אמר ר׳ עקיבא זה כלל גדול נמל •
איש בעמיתו כתו וכחש בעהיתובפקדון:

״

.בת'כ פירושדאת סני לחברך לא תעבד דהיינו כל התורה טלה

♦ג לא העשוק זח הכובש שכר שכיר בת’כ דנל לשון עשק יט אתחקותיתשמורו ואלו הן בהמתךלאתרביעבלאי' sen
כבישת שנר שטר הוא כדפרש״י בפרק איזהו נשך גביתילתיהדרבה
דאהר למה לי דכתב רחתנ׳לאוברבית לאו בגזל לאו באונאה ומצריך -
להולבולט ואומר שם חדא מחדא לא אתייא תיתי תדא מתרתי לא
ליכתוברחמנ׳לאובגזציתיתימהנך במההצד השוה שבק שגזלו^.
אני אביא גזל אמרי אין הכי נמי אלא לאו בגזל למה לי לטבששכרסט?
דצא מטא לידיה ולאמחסרא ליה ופריך כובש שכר שביר בהדיא כתיב
ביה־צא תעשוק שנר עני ואביון ומשני לעבור עליו בשני לאוין ותדר
סריךזלוקתה ברבית ואונאה ולעבור עליו בשנילאוין ותשני דבר הלמד
העניט ובענינא דשכירזת כתיב ופרש״י בעניינא דשכירות כתיב לאז
מזל לא תפשק ולא תגזזלוכל פשק כבישת שכר שכיר מא ־
לא תי״י הנוכח
לא תלק לשון נקבה מוסב על הפעולה
שאסקיהיה פועל יוצא ולאמצאט המלה הזאת בשום חקו׳ מצאת אמי*
בפועלהכבד וילן שם בלילה בצוארו ילין עחויליט שם כי ברחוב נלין
אלא בפסוק ערום ילין תבלי לבוש ומתר טוב הוא שיהיה מוסב על

הפעולה שיהיה עומד כחביריו:

עד בקר בשכיריוםהכתוב מדבר שיציאתו מששקעה החמה
תסן גבו י שכרו כל הליל' כו׳ בפ׳ המקבל דתנו רבנן מנין לשטר

אלו גזרת מלך שאין טעם לרבר .הרמב׳ןז׳ל מען ואתר ולא הזהש
?ז״ל שיהיה הטע׳נמלס ושיהיו יצר הרע ואומות הסולם משיביןפלימ
אצא בלבישת שעטנז לא בכלאי הבהמהיפי׳לא .אמרו חיל שצר מ*
ואותותהעולםמשיביןעליהןאלאבלבישישפםנזשאץ שוסטעס-ל-אישך
ערוב הצמר עם הפשתייאבל הרבעתכלאי הבהתהשיש בז טפס לאש;
מפני שהמרביע.עסבהמות מין עם מין הוא מכחיש מנפשה בראטש
פנלתעשה בראשיתהסנדי שולימויפש-דתותס ויהיו התינין קיימים
לעולס-ואלוהטלליסמהרכבת מין עסימץ לא יולידו רבסלוהתיפי׳מן
טנק הבוראיח׳לתיפזלט שיצר הרפ .ואמות הפוליס משיביז!0יז׳ ■ו
ולל שאין מזה טענה כלל תפני שזה הטעם אינו נופל אלאבערזב ?הי
הרבעת כלאי בהמיאבל לאבשארהעירובין לא מרזב המינ״׳&דמסן
ולא בערוב המיפייבחרישתן ולא בערזב ■המינים בלבישתן וטעסצמך
הערוב צריךשטה שה בכלם זמהשאתרפריב התיט׳שריפת׳מע
בטבעם גם בצורת© ויהיה כל גרעין ממט כאילו הזרבבמשני נמים

הם דברים שהתמ יפחנשס כי כל האומות זורעין אותם יחד והמלחם׳
מהם חיזריןוזורעיס איתסוהצותחישתהס הם דוגמתם גם מהשאצי
בערוב שני מיגים בחרישת! שטעם איסורו הוא מפנ?שטא סבהלנא
לידי הרבעת ב׳מיניס יותר נכין הוא לזמר שהתורה לאנזלקתבץ סחב
לערובכי כןמשפט התורה תמיד שלא תחלוק בגזרותיה וטון.שכן6ן
תשבה גדולה מזאת לומרשמפנישבערזב הרכבת מיני הבהמהיבמצג
המינ-ס גזרההתורהשלאיערבומיןפםמי1ביןבהרבעתןטןבזריפחן•
3יןבלבישתן בץבחרישת׳ולמה לא יאחרו רז׳״ל עלפרובבימיסי׳בלבטה
שיצר הרע ואיתות העולם משבץ פליק אבל זאת ראיה שאין השעם
שנתן הוא בערזב המינים בהרבעתן טעם נכון ומקובל פד שנשיב
כערוב המיניבלבישתן שכיין שאסר לערבמיןעסמץ בהרבעה לסבה
הנזכרתאסר גם כן כל מיני הערוב בכלל כמנ^סמתזב-בכל מקום
שאינותחלק בגזרותיו ועוד אחר שאץ טעסעד#טהנ>יגיסקוהבבלן
למה חברם הכתוב ואמר את חקזתיחשמורזבהעתךלא תדמע כלאים
שדךלאתזרע כלאים ובגד כלאיסשעסנזלא יפלה מלין־ שנראה ת«
שטע.מס א'אכל זאת ראיה גדולהש^זור ערוב השנימיני׳בין כהרב«
בין בזריעה בין בלכישה טעמם אחד בהכו״ת וטא נעלם מעיני כלפי
ויצר הרע ואותות השלם משבץ עליהם ומה שאתרו זה רז״ל בלבישש
שעטנז ה״ה בשארהערובי׳והנה הרמב״ן זיל עצשכתבאתכזהומ&ס
כלאי הבגדי׳להרחיק החערובו׳בחיניסואסר הרנילין לעש׳מהסבגג:

מס שגובה כל הלילה פי׳שכל הלילה הוא זמן גבייתו בין לענין שבועה
שתקנו לו חכמים שכיר בזמנו נשבעוטטל ביןלענין שאינועובר עליו
משוסלא תבא עלמהשמש -ת״ל לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר
ומניןלשכירלילה שגובה כל המס שנ׳ביזתותתן שכרו לאתבא עציו
השמש ופריךבגת׳ ואימאאיפכאדקר׳דלא תלין בשכיר לילה ולאתבא
בשכיר יום ומשני שכירות אינה משתלמת אלא בסוף כדאמרינן בפרק
איזט נשך כשכיר שנה בשנה שכירות שנה זו משתלמת בתחלת שנה
אחרת אלמא לא משתעבד ליה לשכיר מס עד שתשקע החמה וכי כתיב
לאתבאעלמהשמש ע״כבשבילליליתוקמי׳שנשתעבדלזלבקרמשכלת׳
שכירותווק לא תלין נתילאתוקמיה בשני'ליל׳דהאלאחשתעבד ליה
עדהבקר^יד לאתקללחדשאיךלי אלא חרשמגיןלרבותן
את כל האדם ת״ל בעמך לא .תאור בת״כ דהוה ליה למכתב
ונשיא לא תאור מאי בעמך למדרש כל שבעמך לא תאור כאילו אמר
אלהיס לח תקלל ונשא בעמך לא תאור ומה שדרשו בעושה תפשהעמך
אינו אלא מן הסמיכות דתדסמך אזהרת נשיא לאזהרת עמך ולא אתר
ולא תאור בעמך למדנו בעושה מעש׳עחך אבל גופיה דבעמך לאזהרה
בפניעצמההיא לותרששסאחד תבעמך לא תאור אבל בפ״ד מיתות
תפיקלהחאלהי׳לא תקלל באם איט.ענץ לגופיה דהא אתי מנשיא וחרש ובגד כלאי'שעטנז למה נאם׳ לפי שג׳ אוו תלבש שעטנז צמר
במה תציגו תנהו לישראל דמלמ׳שאינו לא נשא ולאאלהיס ולא חרש צא ופשתי׳יוזדייו יכול לא ילבש גיזי צמר-ואניצי' פשתן ת״ל ם?
שלמדו שאר העם תבנץ אב מנשיא ואלהיסשהס הנכבדים שבעם מנין לרבו׳ את הלברי־ ת״ל שעטנז דבר שהו׳ שוע טווי ונש
ומהחרש שהם האמלליס שבעם כתו שכתב הרמב״ן ז״ל ועוד שאי אפש׳ הרמב״ן ז״ל טטן ואחי ואיננו נכון בעיני שהלכדי׳ חץ אסוק מדברי תורה
לדון זה במה חצינו תהנכבדיס שבעסותהאמלליס שבעם משו׳ דאיכא אלאמד״ס שאינן אלאשועכלבד וכך שניטהלכדי׳אסוריןחפני שהן שעץ
למפרךמהלהצדהשהשבהן שכן משנץ כדפריך בגמר;•:
ובגמרא אתרו ואימא אי שוע או טוזי ארסו זהפלו הלכחא כמד זוטא
יצא המת שאינו בחיים בת'כ דלאתימאחקללתבירודומיא מדאפקינהו רחמנא כחד לישנאאנל הברייתא השטייהכת׳ב אין!
דמקלל אביו ואמושטאמייבאפילולאמרמיתה
אלא בגדחניץ לרבות את הלבדיסת״ל שעטנז בא לרמת יבריסשא?
ולפני עור לא תתן מכשול לפני הסומא ברבר לא תתן עצה בנד מלא תלבש שעטנז שלא הוזכר בנד וסמדרשהוא עיקר שאפג׳דני
שאינה הוגנת לובו׳ כת’כ ונראה לי שהטעם שדרשוכן הוא מפני שאינו בגדאסור נכלאים חן התורה עון הקילע חומץ ועושה <3ן

חגורה
אליה מזרחי מזרחי ,אליהו בן אברהם עמוד מס (314הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

j

ה׳9/5
/

פרעית
לילה תוקתיה שנשתעבד לו לכזקר תשכשלת׳שסירותוי
וכן לא מלין כמי לא תוקתי׳כשביר לילה יהא לא ם
משתעבד ליה אלא עד הבוקר ( :לכי שנמנה תורה
עונה לבעל הבית כו' • ):והיינו יוס א 1לילה ששכיר
יוס ותנו כל הלילה ושכיר לילה גבייתו כל היום והיינו
עונה דבכל מקו' שהוזכר עונה בתלמוד היינו יוס או
לילה כ־כי׳רשיכס ככר' ערכי’כסמים מהר ן (V :תיל
כעמך לא מאור ):כת׳ב יה״לל ונשיא לא מאור תאי
כעמך למידרש כל שבעתך לא מאור כאלו כמ׳אלקי׳לא
תקלל ונשיא בעמך לא מאור • ומש בעושה ממשי'עתך
אינו אלא חן הסמיכו'תדקמך אזהרה נשיא לאזהרת
עמו ולא אתי ולא מאור בעמך למדנו כעושה תעשה
עחך * אכל 4וכיה דקרא לאזהר׳גפני עצמו הוא לות'
ואפשר שזהו כזונת
ששום אשד מעמך לא תאור ־
4יף לו התלמוד כר' 0שבועות שלא הכיא כמקלל תכירו אלא

,פשוק לא תקלל חרש יתשתע מיני׳לחודייגתרינן • אבל
דף  *Pכתו כתבו שסזכר׳י”תיתות דתאביו ומחרש גתדיק
חבית כתה הצד ועש( :יצא התת שאינו כחיים ):
כת'כ ילא תימא תקלל חכידו דומי׳דמקלל אביו ואתו
שהו׳תיי אדי׳לאחר תית׳קמילן (:לבני הסומא כיכר*
כו' ):כתב וניל שהטעם שדרשו כן תפני .שא׳א לו׳עזר
ממש כמשמעו תשו׳דעור דותי׳רחרש תה חרש לאו דוק'
חיש אף עור לאו דוקא עור ■ ולעד’ן דא׳א לז׳טור ממש
יככר כתי'לא תעקוד על דם רעיך שפירושו לא תראה
במיתתו ואתה יכול להצילו \ כ ם שאסור ליתן לפניו
מכפול כידיס ־ ועוד תיכתי׳כיה וראת תאלהין שית
יהות דבר שכלב ־ ואי עור ממם היי הוא נרא׳לעיניס
ו;כ בגיא ־ ( -מיקף עליו כז' ):תלת עוקף מלשו׳לא
,
 - Tתבא מליו כעקפי' דכר'כהר ופישיי °בפ הגוזל בקרא
בעלילות ובערוך פי׳בערתות ועיש מהרין (’ :שנא'לא
תבי׳תויגכה אל ביתך והיית חרס כמוהו שקן תשקצנר.

ו :תי בה בע ז נ יזי אשר שנא יי׳אלהיך • וכת׳פסוק זה
כ ’.־כ־ לא תעשו שמדבר כשלשה הדיוטות שהם קרזכי*
לעשי׳עול •״ וסיי׳כל' יחיד כצדק תשפוט מדכי■ כיחיד
מומחה שאע״פ שהוי מומחה ידקדק היטב במשפט כדי
( שלא
שי&כט צדק כנלעיד כזוג' בעל פענח יזא:
תאמר מני הויכו' ):כת’כ דא׳לב מאי לא תשא פני דל
ולא תהדר פני גיול אטו הני לאו בכלל לא תכירו פני*
וככלל לא תטה משפט וככלל לא תעשו עול כמשפט הן

J

( דיא הוי דן את חכירך לכף
 jאלא סלא תאמר נו':
הכי תני פרק °טבזעת העדו׳ופרש׳י ולא
זכות):
כיין כעלי דינחהכתו׳תדכר אלא כרואה חכירו עושה
דכר שאתה יכול להכריעו לנד עביר׳ולנד זכו הכריעו
לזכוזאל תחשדו לעכי עכ ל מהרין ועיין כפי' הרחבים
פ ק דחסכת אבות נ ( אני יי׳נאתז לשלה שכר ונאמן
פי׳גאתן לשלם שכר לתקייתי׳האזהרות
ליפרע •)
הכתזגי •עי .־ ונאמן לכרע לעוברי׳כהס ־ ועי׳וה פה
ו־ ו לע• -גבי וחללת׳וגו' • ששם פירושו אני יי שאתה
חי• ככבזדי כילעיל ־ לכך לא תחלל שתי • וכן גבי
ויי «מ תאלהיך כיון שהז׳דבר התהו׳ללב כת* כו אני יי׳
ה־זיקי לב וכוחן עשתונות־ אכל כאן לא תלך רכיל
 toתעמו וגו שהס יביי׳נגלי׳לתה כתאני יי׳אלא נאמן
-toם שכר אף אם יש צי עביר׳בהצלת כגון אש' טובעת
בנהר ואת נרי׳ליגע בגופה ערום או מי שרצה להרוג

קז־ועויש

❖

אק מכירו זאמ׳צרין להצילו בנפשו של רודף ת״מאני
משלם שכר על כזו;ח ך הטיבה • וכן להיפך אס אין את'
מצילו אני נאמן לפרע אע’פ שמניעת תפני צד עבירה
לכתו כאן אבית'
שבה ובזה תיושב תה שהוצרך
ותכני שהחדוש בתשלום השכר
מת׳מכשאר ליגות •
ובכורענו׳הו׳אחד כי' רש*י שניהם תאני יי’ אע ג רלא
כקי׳אלהיכס • ולעיל גבי לא קקרכו לא פי' רק נאמן
לשלם ששס אין "יזש רי ,שנות׳שכר ליושב ואינו עובר
כדלעיל כנלעיד  ( :לא תלבין פניו כרבים  ):הכי
תני' בקיב ובד׳א כדברי' שבין אדם לחכירו אבל
כדברישקיס אס לא חזר בו בהת׳תלכיני׳אוקו כרבים
,זתכרסמי' חטא ו בפניו .זתחרפי' והקללין אותו עד
שיחזור למוטב כתו שעשו כל הנכי אי ל ישראל ( :איל

כת״ב ובתככק"החא פרק דף מ

השאילני מגלן כוי) :
כראשונה • וא׳ת ולמה אין הקיבה מזהיר בלאן על
אותו .שלא רנה להואיל ל מדירו על לא דכר ־ ועל זק
שיש עליו טענה גלולה שלא רצה להשאילו תחלה הזהיר
כלאו ־ ככר תירץ התזקוני וכעל אתרי נועם שהראשון
לת הניח תלהסאלן 6א מחת׳גרזק מין שהי׳יינלו חביב
עלי ו ואין הק׳בה מכרחן להשאיל כליו׳ שלא מרצונו •-
זלעשו מניה חבל זה שהי׳השאיל לו לולא השנאה שהיה
רונה להנקס חתנו א'כ תחתישנאה הו׳עוש׳כן לפי' את
הק׳גה ר• נגח החהבה ש ם לן עמי את השנאה שיש לן
מהו ותקו״הן יבא שלו/״עולס מכיל מהרין ז ( ואהכת
3ת'כ פי׳דאתסני
ליען כמוך א׳ר עקיבא כו'):
לחכי ן לא תעני דהיינו כל התורה כולה • יא א לפר'
כפשוטו שיאהבנז ויט-ג עמי שכזה א״א לו׳כהוך שככר

דרשו וחי חמ-ן עמך חילן קודם פענח רזא  ( :חניק
לרכות את הלבדיס ת׳ל שעטנז כו' :הר׳מבן ז׳ל הק'
ע׳ז יהא הלכדיס אין אכול שלהם אלא מדרבנן " ונרי
לומר שהבר־תא ?זאת סוכרת שפי’ שעטנז או שוע או
טווי או נוז כרב אשי בפרק האשת במס׳”ניה והלכדיה דף הא
הן אסורין תן התורה משוס שהן שועי' זה׳ק מניין לרכז'
את הלבדין ■שיהין אקור ס משום כלאים ת׳ל שעטנז אן
שועאוטווי אונזז זע'פ שזאת הברית'אינה אליבא
דהלבתי׳שהרי העלו שם כגתר׳דהלכתא כתר זוטרא
יגעינן כולהו תדאכקינהז יחתנ בחד לישכ׳ת׳ת רש י
הכיהג״רית׳הזאת כפירושו מפני שלא מצא אחר'לפר!ן
למה בא המקל הזה והלא ככר נתי'לא תלבש שעטנז
אלא זו י ודג א פי׳שתעזלם לא כזן רש׳י לפר הן בריקא
שהלמדי׳יהיו אסזרין מן הקזר׳רק כן פי' הברייק׳מניין
לרבז׳הלביי׳ש־היו אסזרק מדרבנן וקאית׳ל שהטנזשזע
טווי ונו; וכיון שהתור אסר׳שוע טווי «;מ יש לנזו' עליהן
מאח שיש כהן חרא תילת׳שהרי הן שועין אבל אס לא
געע כלל שוע א׳ב לא זי בלי בדי׳תידי דדתי לשעטנז
ולא היה לאו׳ לאסו׳יזזתן מדי־כיולא הבי׳יש׳י הבריתא

הזאת רק תפני שמפזי־ש כת מלת שעטנז דבר שהז׳שזע
טוי ונזז ע'כ * ותה שיש להקשו עזי בענק זה עיין במזרחי
הארו/בג ח ?0חייכו □זה מאוד ־ ומהי רה פי' דקאי
אתא ילעיל מיני'נ ת עט מבגד גיזי צמר !אניצי פשתן
שהן תותרי׳ואת׳תניי׳לרבז׳גם להתיר את הלביי' שיהיו
מותרי׳ת׳ל שעטנז וכזה תיושב הכל כקיצזר ע'כ תזכן
כוונתו והוא האריך:

( כתו חזיין לנאזי דאית כהו:

כפ תי שהפן תשמע שפירוש נאזי הן גרעיני השומשתין דף יו

קצור מזרחי יצחק בן נפתלי הירץ הכהן עמוד מס (349הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

כמב הרב ז״ל במאי להקי הריין׳ זיל זז״ל וממי דאי
•,
' * מסוס רד״ג קא מחייב ליה אפי* טעה בד״מ נ«י אס
אין היכר ממי שיחזור לבעליו ונתברר בי הוא גר,ם לממון
של זה שיאבד למה יהיה פטור והר• נס הוא גורם לאבר
«מו<ו סל וה ובי מפני שטעה כד"נו יהא נשכר עכ״ל ותמהו
עליו ממאי דאחרינןבמונייןדשיקולהדטת כיוןדקס רינא
חייב אבל בטעה כד״ס כיון דהדר דינא לאו כלום עבד
וכתב הרב ז״ל לישב דברי הרי״ף להרי״ף חייל כהתוס'
«הרא״ש דלר״לדדאין דד״נ אפיי לאו כלום עבד והדר דינא
במי חייב והלכך אי משוס דד״ג אפי’ טעה בי״מ נחי חייב
במו כשולחני דחייב לריג! אע"גדאי הזה קמן הזה הדר אלא
בך סוגייא אתייא כרבנן וי״ל קצת דאי הן סו' כרבנן
א"ב מהיבא פשיטא ליה להרי״ף יטעה בד״מ פטור כי היב•
דליקשי לגאוןראי משום דד״ג קא מחייבת אפיי בדייגז דאה״ב
לאפי‘ בד״ס חייב להא הן סו׳ אתייא כרבנן ודלא כל'מ
דלר״מ בכל טנין חייב משוס דד״ב וי״ל למדברי הגאון הוא
דדייק הרי״ף יטעה בייימ סטור ומש״ה מקשה טליה אך
לפי מסקנת היי״ף דפסק כר״ח לא תיקשי דננשא ונתן
ביד אפי’ בד"מ לחייב דאה״נ להבי הוא ולי נראה דס״ל
להרי" ף ו״ל דע״כ לא אמרינן דתטטמא דאי כעי הדר כטור "
משוס דצאןכלוס עבד אלא דוקא □שהאכילה לכלבים דכיון
ללא היה מוברח להאכילילכלבים לאו פלוס טבל ואיהו אפסי׳
אנכשיה אבל כמחייב את הזכאי הרי מוכרח הזכאי לשלם
לשכנגדו עייפי מה שפסק הריין וכיון שהוא מוכרח במעשיו
כמה ששלס לא דאל״כ ירי עמו שכננדו על לחייו לא אמרינן
ילאו מילי ענד דודא• טזבא עבד שהרי עייפי דיבורו הוכרח
.
זה לשלע לו ודוק
<*•("0כתב הרמייה דיינא יטעה ולא הספיק כוי ל כאוריה
ק' לפי שיטה ;ו יא״ב מאי מותבינן כגמרא מדן את
הדן דמה שעשה עשוי יהא התמ״מיירי שכבר נעשה מעשה
וכבר כבה ממנו הבע״ד ומש"ה מה שעשה עשוי.חשא״כ מתני'
דהפא מי ירי קורס שנעשה ׳ מעשה דומייא לדיני נפשות
דמחזירין לזכות ומש״ה מחזיריןוכ״ת לעיקר פירכאדתלמו'
היינו מזכה את החעב דקתני במתני' מחזירין ואילו התם
קתני מה שעשה עשוי א״כ לר"יז דס״ל דחלא קתני וזכה את
החייב אין מחזירין א״כ למאי אצטריך לשנויי כאן שנשא
ונתן ביד דהא מעיקרא לק״מ דחתני׳ מ״רי קודם שנעשה
מעשה ובבכורות איירי לאחר שנטשה מעשה וכן ק׳ לפי
השקנא לגמרא דמוקי לה בדאיכא משכון א״כ לימא דחתניי
דזיכה את החייב מיירי כלאיכא משכון ולא הספיק להוציאו
החנו ומש"ה מחזירין ואיכא למימר דר״ח ודאי דהוה מצי
לשנוי• לומייא דמתני ,כהכיאלא קושטא ימילתא קמשני
דלדידיה ס׳יל בר״ל דמתני' מיירי בנשא ונ׳יב כלאחר•’בבכורו'
ונהנוזל ולפי אוקמתא זו תו ליכא קן' לחתני' אהדדי
ליש להבין דלפי לעת הרמייה ז״ל האי דאמרינן
בגה' דבטוטה בי״מ לאו כלום עביל ואפילו
•בשהאכילוה לכלבים משוס לאי בעי הדר קודסשהאכילוה
זא״ה שועה בשקול היעת נמי ליפטד מהי ט גופיה דאי
"בעי הדר קולס שגעשה מעשהולהכי אפיי לאחר מעשה
הטור דאיהו לאו כלום עביד וי״ל דהאבילוה לכלבים כיון
• דאיהלמרצונן האכילה לכלבים שהרי הדיין לא הכריחו
* ןןכך ואי כעי הוה הזר מש״ה אמרינן ללאו פלוס עבד ו,כן
במי בטועה בד"מ וחייב את הזכאי אע“ג .דע״פ לבורו
הוכרח הלה לסרויע פרעוית מ״ס עי"! לא נעשה ההיזק
דאי בעי .היי אף לאחר מעתה וכשהלך זה למ"האין
9לייןעזשה כלום להדיין לא נרם לו שילך זה לחייה חשא״כ
מןעק מקול הדעת דע"כי דבורו של הדין הוברח וה

אלא

לשלם לו ולאחר תשלזמין .ימה שעשה עשוי מוצא שהליין
י
,
•
הוא ניהו הגורם ומחייב בלל?

0

NO

‘’k.״’ tyאחי מישראל עובר
י) t'O
כלאו שנאמר לא תקלל חרש פוי
שכו מ1יוש יל י והתום שם ד״ה מקלל חבירו כתבו
וז"למחרש ואביו אתי אלא שלא חש כאן.להאריך וליבא
למפרע שלן משונים כיייאיי* א’ני משוני♦ עכ״ל וקי דמאי
קוידהא איכאלסימר לודאי מקיא ללא תקלל חרש איכא
למימר דוקא חרש שחרשותו נרמהלז אבל גתו־ דגלי קרא
באביו ואיקא לאתזיי חמרן מאביו ומחרש שמעינן דמאי
לכתב רחמנא חרש לאו היינו מטמא מפני שחרשויזו גרמה
לו שהרי כחבית נמי אתה מצווה על קללתו אלא עי?
לחרש לקרא לרבותא הוא לאפי' בחרש שאינו שומע אס״ה
מחייב כ"שלתאר עמא 1א״כ שפיר מייתי תלמודא קרא
דלא תקלל מיש דלקושטא דמלתא חיש לכתב רחמנא היינו
לרבותא לכ״ש שאינו חרש ואולי דהיא ?יא כוונת .הת|יקי
( א״ה ,עיין
ועיין כללית פ״ה מהימסריס דין לי
נהרא"ס פיקדושים שתמה על לברי הרמב”ן ז״ל בפירוש
התורה שכתב לאזהרת מקלל הכית נפ!,ל*בגמ' מבנין אג
מ«יא ואלהיס וחרש כוידהא בפי ד״ת לא .מפיק לה מבנין
אב אלא מאלהי׳ם לא תקלל באא״ע כוי ועוד שאי אפשך
לדון זה במ*מ השוס דאיכאלחפרךמה להצי השוה 5בהן
ומלבד שלכריו תמוהים
שכן חשונין א״י יע״ש • *
במ״ש דבפיד"ח נס"ל מקלל חבית בא"אעדהא בקיד״מ לא
אתייא כאא״ע א״י מקלל אביו וכמו שתמה עליו הרב ח״ה
ז״ל שם בפיר"מ עוד אחרת ק״ל עליו דאמאי לא תמה ג״ס
כדברי רש"! דפיאלו הן הנונין י״ח ע״ב ד״ה לוקה ללטייה
כוישכתב כהדייא כדברי הרמב"ן ז"ל יע״ש וע״ע להר״ם
צש״מ כפיהזהב בההיא דאמר אביי אודעי כוידכתיב ונשיא
בעמך בוי שכתב לבה' ד״מ גמר הנשזא וחרש יע״ש ועיין
עוד בדברי רש״י דפי הנחנקי' דפ"הע״א ד״ה א״ה שכתב
דלא כתיב אזהרה כמקלל אביו אלא במקלל חברו שאנ<
בכלל עמך בפי ד״ה יע"ש ודבריו תמוהים מסו׳דפיד״ה וכקב
שיראי! הרואה וק"ל ׳>
ואינו חייב בכל אלו עד שיקלל נשם כז' דן זה
T0
הוא מההיא לתנן בפישבו העדות המקלל עצמן
וחבית בכולן עובי כליית וכמ״ש מרן ן״ל ודרך אגב ראיתי
לפי מ״ש התוסישסל"ה באלף דלת זז"ל אע״ג דההוגה את
השס באזתיויליג אין לן חלק כוי שמא כיון שאינו סתכוין
לשם מותר כויע״כדכוגתס לומר דלא משמט דמשכיטבש•
ה' ב״ה״או כסס אדנות דאמר משביע אני עליכם בל
באדנות או נהי כהויה לודאי ככ"הג חייב דמשמע לקן
מלישנא למתני' לאלף דלת ממש נשבע ולר.כי ק״ל דהא הוי
הוגה את ה' כו‘ למשתי להז לכפה ?,נמי איכא משוס
הוגה השם וכמ"ש.בפ״ק דע״ז כעובוא דר״ס נןתרדיזן
דלאכפרשיז״ל התם להונה את השם היינו במ״כ אותיות,
וע״ש וכתבו ע״ש הר׳אלחנן בי נם אין להזכיר א״ל האינות
להא א״דמאדמ׳י״ה מהשם אין נמחקייוענ*ז ניס'דתססו
דבורם בא"דכי נס זה הונה את השם (מיי כיון שאין מתכוין
מותר כלוה' ללא אסרו אלא במזכיר אותיות אלו לקריאי!
שם אבל ר.כא אינו התכוין לקריאת שם אלא ה'ק  .ליה
משביע אני באותיות א״ד א״נ בחי שישנשמו אותיות'
אלו
.י.
עול התוסישס בל״ה באיי ר״ח ותימאדמי!:
לעי? דצידו לומר
בוי עיין בדברי

(.מ״ש

יא״י הוא ’.9
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w״p

ישם הע^4
הוא

השן המשפט

הלכות דינים

כ!א נוי לפ״ז יש לצדד ולומיף דמון דאף שאינם שם בפני
עצמו מחמיריגן א" כ אפיי יו״ד לחו* מהויה אינו נמחק
והאי דנקט י״ה אנב רישא אן אגב סיפא נקטיה ואפשר.
עור דאף דלא בעינן שס בפ״ט אפייה בעינן רמו שם
לאפוקיאות אידליבא רמז בלל ♦ והרמב"ס כל יסוד•
סתורה כתב חיל כתב א״ל חאלהי״ם י״ה• מהשם כויחקני
שזה השם מקצת השם המפורש הוא ומסמי לפי טעם זה
דאף א״ד מארנות אינו נמחק שהרי מקצת שם המיוחד הוא
ולפ"ז מוכנת השגת הראב"ר ז״ל דדייק מדבריו דא״ד אינו

0

ץ ^אז שהקללה באה מכלל דברים כוי בסוף סי שכוי
“"1העדות תגן אל יכך ויברכך וייסב לך ר״ס חחייס
וחכמים פוערים ופסק כרבנן וסנה רש'י הי■ אל יכך אסוראיתי
י
יעירוני• או יברכך אס תטידוני ט״כ
להר"ףשכתב עליו?לכי מפקפק כזה דנפיהאוח' בקידושין
מוכח דאפי‘ מאן דאית ליה מכלל לאו אתה שומע הין
ככר",ג לא מ$חע קללה דאמרי' סדיא אני תאבו עובה
לאס תמאנו לא טובה ולא קללה והכי נמי יברכך אס הטיל
ואם לא תעיר לא יגימך ולא יקללך ומשמע דש"ל ד3״ה
למאן דאית ליה מכלל לאו אחה שומע הן אכללר״מהני'
קראי כפשטייהו משחמעיליה דאע״ג דחשמע הא אס לא
תאבו רעהצרי״היה לאומרו דלית ליה מכלל לאו אתה שומע
הן ומינה דבאיסור דאית ל־ה מכלל לאו אתה שומט הז
רעה השתמעה מכלל טובהומש׳ה ויברכך דמתניי אן
יברכך הוא טכ״ר ואיכא למידק טובאגהאי תיחצידלהאז
דמהפמנן לקמן מתני'והכי הוא מסקנא דשתעתין לפי
כירסת רש״יז״ל א״כ תיקשי לן;אליכא דרבנן דמחייבי
מא לדידה! לא משמע קללה מכלל ברכה וביית ילמאי
דמהפיכינן מתנייאיכא למימר דרבנן דחתנייבעלהא כריית
&״ל דלא משמע ליה מכלל לאו הן אלא דנהא סליגי הכא
יד"מ ס״ל רהכא נסי לא שמעינן מכלל לאו הןכיוןדאיסוי
זאת ביה ממונא קוא מידי דהוי אאוטה ואס תאנו ואם
בחקתיתלכו דהוי איסורא דאי 2כיהממונא כמ״ש 0י״םי
בשלהי פיקין ולא שמעינן מכלל לאו הן ומשיה פטר ריא
ורבנן ס״ל דשט* העדות איסורא לחודיה השיבי וכס״ש

" י׳ ׳■׳■״•־ י"•" ההקיכיגן מתגי מ מ ק מדברי
הא עצמו לטיל מזה דחייתי דברי הרמב״ן ז״ל דכתב
דרבנן יסתנ״ה״גז רבנן דפלעינמיאי״מדעלחירס״ל
י״־לל לאי •י־ IP־״ p 1א 0-0־סי• «א יס־ל TO,״

’?* ’א־”אן ילי״־ולאאא־ס Sb

?יי

« ibכיני .ניאסחגזי״־ « OTltmמח״בי ינא

&5&2״« *3־

אלא ל״,״«

?”?* ?*“’ עצ«’ בשלהי פרקיו שכתב
 * לג״לש לא תיפוי ושאני סוטהזךאיסוראדאין בה ממונא היא ושכויימתניינמי פי • ממנן היא באד
«*’ילא’’$״וי ליבא ל״ייה "’ע״ה ומשמע לי^א דשי?
לרש  rל דשכי הע"" איסויא דאית ביה ממונא חשיב

בין לר «  pלר» 1יאייתאלדיס הוא וכתב "ל?
*סייא יאית גיה ממ״א אבל לרמז חש^'

א’?^1

לחי $א כ«א* #למא דיש״ייל שדטרס״רתס^

סימן זך

גרידתא היאכויא״כ שתויי ייןדבמיתה לרבנן מנ״ל ומא•
קו' אימא דעעמייהו דרבנן דפטרי ה"מ דס״ל דטדות
איסזראדאית ביה המונא מיקרי ולית להו בחמונא מכלל
לאו אתה שומע הןמשא"ב שתויייין א"ו דס"ל לרש״י ז״ל
ילאהשמע כללדנהאפליגי רבנן ור"יו דלר״מ מקר*
איסורא לחודא ולאננן מקרי איסורא דאית ביה ממזנא
אלא דבהא מילתא כ״ע ־מודויחשיב איסורא לחודא ומשיה
דחהגייהספרים דא"כתיקשי לרבנן משתויי יין וא״כ מינה
נשמע לפ1מ תי' דאיפוך והיא מסקנא לפי דפת רש״י ז״ל
וטעמא דריח דפטר דסיל דעדות מקרי איסורא דאית בה
המונאדהה״ג דרבנן מודו ליה בהא וס״ל דאיסורא דאית
כיה ממונא הוא ואפי״ה מחייבי דמשמט להו דמכלל לאו
אתה שומע הן ובכן הירא קו'הריין לדוכתא ז1יבא דרבנן
דהיבי מחייבי ניברכך דהאאפיילרכנןדסשהילהו מכלל לאו
אתה שומע הן מורו מיהא דמכלל ברכה אי אתה שומע
קללה דאל״כ תקשי להו מאם בחקתי תלכו ומאס האבו
וסחנקידרבי תנחום ברחנינאי ו^ולהו איסוראנינהו אלא
דאית ביה ממונא דומייא דעדותדחשיב לדייהואיסורא
דאית כיה מחונא וכמ״ש ויש ליישב בדוחק דלפזס מאי
דמהפיכינן רבנן יתחייב" לא קיימי אלא אאל יכך ולא
איברכך ^ילא משמע קללה מכלל ברכה וא"ת א״כ היכיי
דחה יש״י ז״ל ביי הסכרים רא*כ; שתויי יין לרבנן מנ״ל
דכמייוה ומאי קו' אימא דרבנן לא פטרי אלא ביברכך
דלא משמט נהו קללה מכלל ברכה י״ל דלא מציגן לפרושי
הכי ובא שהרשכ״א נחיירבחמזפת^תנייבהדייא' ר״י הוטר'
באליכך'יט"ע ,
- .

" אך

ז״ל דהיכי מציה חימר
אכתי' קייל ברכך
^דלרח משמע ליה קללה מכלל ברכה ולייו ליה
•
ההיא דס האומר דהא בעי מי שאחזו דע״ו קאמר׳רשב״ג
א?’ל תנאי בכתובים &אינוכפול וא׳יכא'ד׳אסרי'לר״א
קא ל וה ק אין לך תנאי לכתובים שאינו כפול והו״ל שני
כתובים היבא;ם כאחי דאין מלמיין ואיכא דאארי לרבנן
קא ל 1הכ קאתר להו אין לו תצאי• בכתובים שאינו כפול
וגמרינן מינייהו ופרש״י ז״ל דמש״ה גמרינן מינייהו יכולהו
צייכי כדמתרציקלהו בקידושין וא״כ ע״כ דר*מ מהרז
נהו לקראי בדמתרצינן התא בקידושין זיאל״כ תקשי ליה
יהא יהזו ב כתובים הבאים כאי ואין הלמדין ואע״ב

ויש ליחות "ראי חודה יש״י דאליבא דר״מלית ליה י!ה.א

יק״ש ן יהא מחייב הכא ניניכך ולדידיה צ״לדאיכא bip
צרימת ילא מור ביכתוניס הבאים כאיוכפייהתוסיז״ל במי
שאא/ז 11ס ש רש י  1ל דמש״ה נמךינן מינייהו יכלהו צריב•
היינו אליבא דרשב ג ימשמט דכהא ס"ל לרשנ״ב כיאחריי
התם דלא משמט מכלל ברכה קללה דלדידיה אין לע
דזמ? יאיכא שום צריכות אבל לר״ס וראי דחקימ
כ «ב יל ידלן יפתרי בל ה כיון דלדידיה משמע ליה קל לה
סכלל*,

*ש*
ועוד
*
כ♦ ואינו מספיק לע"דוצ"ט
KUn
ז"לנמא• ד״ייתי מאס

מ ת מהלא אם תיטיב שאת ומאס נחקתי דאייזא״נריש ־׳
‘
®ם'כא זלא ’יעיו* למה
הידא ס,ג”& והז^יי

יכל יאומי בקדושין משמע להדייא
יילי >3ר «ו תנאי נפול הייצז מדה־״ול למיסר אם
"מברז ולא ליכתוב ואם לא יטב" ואהא השיב י ב״
מריו היה קדגי ל^יפיו שאלמלא כן ♦ש במשמע שאמי•

1 0
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בארן

הלבות וייניס סי׳ בו כז כח
*8$1ך?וק! 7בתג יה העלה דלה ,,לוקח שוחד והכנ"הג כתב,
?®אי איכפת לן אי מקבלי ש0/דא והרב ראש ’•סף סק״ד
כתב דטפמא .הוי חש,ס דהס ממוין טל הי-ול ועכר אלפני
עורכו' ועיין כדברי הת»' דנראה טעחאעל דמסהדי

יש ישות לזקנים כוי ומיהו
7־
לג!יס על ישראג יע"ש
~ &ינס יכוליס לישבע לשקר נוי עיין מ״ש בכללי הקי״ל
היכא דאין דינא בארעא והוליכו לעש״ג
?
אות ס/
כתב א״א הרב זיל בפק״ד למדברי הפ״מ משי דפעור
סנדוי כוי יע״ש וקי כתב בהדיא מהייק״ש ז״ל בסימן ס״א
הביאו א״א ז"לשס בהג"הט סקי״ג ורבותא אשחועינן
סתם יאפי‘ •ש דיין כעיר אס אינו רוצה לחנו פעור
 Hמחו' ה‘ ומ"מ אט״פ שאין דני!
מכלום יע"ש
סי׳ז שאין
ט
סי עיין מ״ש סי' א' שקי"( בהג"הס
סקקין לוטי וכן פיימור״סו״ל כהגיה ועיין בשפר אכן
השהם אזי נ״ע וכדל״ג ע״ג כתב דלא פליג המררכי ו״ל
*שהביא מרן ז״ל יע״ש ועיין טוד כעניןזה שם סי' ם'
טפס דאין נזקקקלז עודהייט משוס
*
סיא ס״ב
יא מחודש
דרינא ל״ר עיין אכן השהם סי' נ״ע
וי כתה הרשביא שנשאל כוי שהם הולכיס כדיני הטיס
ט' זהריכ"ש ז״ל חולק עליז וס״ל יכל שהונהג מנהג זה
ללכת בטש״ג הוי מנהג עיין כנ"הג שק"ך וכתשו'ח״א ח״מ
סי* א וקנ"ח כתב דהעיקר כיכרי הדשב"א ז״ל ואין לילך
בזהבתרמנהנא יע"ש ועיי! עוד בח״ב סימן ע״ש דע"ן
ט״ג ו ע״ר
אפילו אי אמרינן דמנהג דנהי-ו ללכת כנימוסי
«□
עש״ג הוי מנהג היינו כמקום שיש שם נ״כ ישראלים
עיס משה מתנהג ביניהם לא בן כאלו האנוסים הבאים
מסרעונאל אין מנהג• מנהג בדבר שמתבשל דין תורה
□סןיחשהונסרה כשכאואחר כך להתגייר עיין תשובות
כנ״הג ח״ב ק״ע שיי ע״ע דע״ז ע״ר ועיין אבקת רוכל
משוס דד״מ שועה טי עיין שמס צדקת
עייפי
כתב הרשב״א
שאלה ל״ג■ סי' אי דכ"ש ע״י סט״ז יר
לענין דר״ר כוי עיין זקן אהרן סי‘צ״ן 'ועיין בספיר נית
 -אברהם דקמ"ן ע״ד

טורסיידךלמס־־ג
R

ש״א אסור לקלל לדיין כוי השעם להסיר מטל
הדיינים יראת הנידון וקללתו כרי שיוציאו היין
לוקין
■5אעיתנ הרא״ה כספר החינוך פ' המשפעים □
מלת כל משי יה״ת אס קלל לדיין אינו חייב אלא מלקות
אי אכל הרמב״ם ז״ל פכ״ו דסנהירין כתב דלוקה בי וכן
מק סרן בספר הקצר וככר נרגש חזההסמ"עז"ל ס״ק
הי וסמך אמ״ש נדרסה ואנו לא זכינו לשעמו ני לא
כדמן פ״ור סי* אלו והב"גז כתב דרי לא נחית לתניינא
לאין מין רין מלקות כז"הז ועיין כסי באר יעקב סי' זה
יכתב דאן* דליכא מלקות כז"הז ח"מ נ״מ לענין עיות
ס' ועיין נט״ז כהשמש' יישב דברי ר' דאין לוקין אלא
אי והק' על הרסב״ם והרב באר יעקב ז״ל מיישב ג״כ
ס״ז ועונשים אותו
j
מייהרמב"ס ז״ליע״ש
כפי פה שיראו סי לאייעתיאמאי כתב סתם ולא כתב
דין ליטרא מאחר דרי ז״ל ס״ל הכי וכהש״ל ס״סי איועיין
ס״ש שם סק״ך ונס הרמב״ם מאריה יהאי שמעתתא
ס* 5הכי בפ״ו דת"ת ואפשר לומר מומך אמ״ש כבר
במקנס אסר יבמנרין קןנסין לישרא ולכך כתב מנדן
סז 6ועש ועו&ין,אותו בפי טי אפיי דצא ?אמי יין
*4רא אלאיבתגר״ן אותו אבל היכא שהכוהו מהת חידות
קלנשין ג״כ לישיא אלא כפי מת שיראו א״נ י״ל כיון

צ\מעון ־ חו״מ א מרדכי שמעון בן שלמה עמוד

טז

כאיסיי המקלל והמחיך דהיינו אפי‘ שלא

יהכא מיירי
בפניו של הת"ס ככה״ג ישלא בפניו ליכא ליטרא ידקבא
וכמ״ש הבארות המיס בפ"ו ית״ת דין י״ב יע"ש

*'

ב״י ובו ס״א

א

ש״ב ונראה שטעמו מיאצסריך כל עיין מה
שהק' בט״ז בהשמט'ועיין תפארת שמואל זנס‘
ו
! _______________באר יעקב

הרכות
 טור סי׳ ב״ח ובו ס־רס"א כל מי שיודע עדות כוי הרמכ״ם כתבהעד
K
חצוה להעיד כוי ועיין בהרב א״א ז״ל סק״א
פרי האדמה ח״ב וקרית מלך רב ח״ב ריש הלכות עדות
עמ"ש הרב א״א ז״ל כסק"ב על דברי הסמ״ע
□
דאינו צריך התיה ב״ב הס״ז בהשמט' סימן זה
וראוי להעירו כוי נ״ב מי שקיבל עליו קרוב אר
J
אז פסול והלה אזמר שאינו רוצה להעיד -אינן
עובר ביאס לא יגיד הל"קט ח״א סי' ק״ך הביאי הג־כ
א״א ז״ל כסק"ג זעיין שבות יעקב סי' קמ״ו דחולק עליו
וכתב עוד דאם תפס שכנגדוטל שכבש עתתו לא מפקינן
מיניה אא״ב כיפר זה דמעיק‘ אינו יודע עדותו ומשכעי',
אס מה שמבקש ממט הוא שיגיד
ל
ליה יע״ש
שאינו יורע דבר פי אי קאי ב אם לא יגיד כוי עיין
ויש .לוזכירו תועלת כו'
חות יאיר סי' ר״ח
נ״ב ת״ח שתוחזק בחזקת עני והיו מהנים לו הכעלי נתיבו
ושמעון הוציא עלץ קול שיש לו נכסים ושחייבים לו כ״ה
כני אדם והבעלי בתים נמנעו סלהנאותו עוד ואדרבא
בקשו להוציא ממנו בעול הקהל ומבקש הת״ח משכינו
הרגיל בביתו ויודע כל עסקיו שיגיד בתורת עמת אוץ
יודע שחייב לו שוס אדס אס הוי זה בואם לא יגיד כתן
דליכא חיוב ממק אלא דמבטל התועלת עיין לדת יאיר מיי
היבא דיש לו תועלתש לא יחשבוהו לגזלן
ר"ח 7
תזעלת מיקרי וחייב להעיל לו עיין חות יאיר סימן י״רו
חייב להעיר לו כוי לא סגי היבא דשתק כדי שלא
ן
.לעכור אלא דלא יגיד דאין הדבר תלוי כאסירע׳
איני יודע אלא .החיוב הוא להעיר דוקא עיין חות יאיר
סי' ר״ח ועיין לקמן כסי' כ״ע מ״ש מרן ז״ל ממי ט' 55ם
כין אם ה(א לכדו כוי כתב סוריים
|f
חג״א ז״ל
ז״ל דהיינו רזקא כדבר ממון' אכל באיסור לא יגיד טי
ועיין תשו' הרי״ן* ז״ל סי' ש"ב וככנ"הב סק״ה ואס הוא
אפרושי מאיסורא יגיד ון1יין בתשו' ח"מ ח״א סייךיסי״א
ודברי רי"ו ז״ל שהביא מרן מסו ,י״ע וכני הב סקל״ג מיהו
היכא דהשביענס לא׳ שיעיל טל מה שעבר טל ארם
א' חייב להעיד אן* רהוא איסור ולא ממון והוא עד אי ־■
ס״ב אכל בגוי התובע
עיין זקן אהרן סי‘ ק״ק
הכנ"הב
לישראל ס׳ עיין פרי עץ ח״ס בחיי סי'זה
ז״ל בסק"י כתב דה״ה ישראל התובע לישראל בעש״ב
אסור לישראל להעיד יע״ש ולכאורה נראה דאשתמיע מיניה
דברי רש״ל נפי הטזל הביאו הט״ז בהשמט' דכתב בהדיא
דאע״ם שלא שוב עשה נוי מ״מ לא מסמתינן ליה כוי
מיהו לענין דינאנסהרב ט״ן לא נהירא ליה דני’יי ל
 ziי*־ ’’ש ”
",ל ואתיא בוותיה דהכנ"ה״״ל
ל״י ע״א .ס '.ב״ן׳ אימא ולא אמרן אלא חי
לא והשמיטו ר' העור ן״ל וכבר נרגש מזה הנג> סק׳יג
וכהגכיי
י
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שו״ת מים עמוקים חלק ב סימן סט
אנשים מבני ישראל מתפללי קהל אח׳ הסכימו ביניהם ואסרו אסר בחרם ואלה שאם יקום איזה איש קטון וגדול יחיד או
רבי׳ לנדות איזה איש מבני קהלם בלתי עצת טובי הקהל יחזיקו האנשים האלה במנרה ההוא דין נדוי ויעשו לו כאשר
עשה הוא באיש ההוא .וראובן אחד מהקהל המסכימים הטיח דברי׳ נגד תלמיד חכם אח׳ והוא גם הוא התלמיד חכם
מכלל המסכימי׳ בהסכמה הנז׳ .וקפץ החכם ונדה האיש ההוא הוא לבדו מבלתי עצת טובי הקהל .ושואלים הקהל אם
הם מחוייבי׳ מכח הסכמתם המקובלת עליהם בחרם לנדות החכם או לאו.

תשובה בעקר התקנה שתקנו שלא ינדה איש איזה אדם מבני קהלם אם לא בעצ׳ טובי קהלם יש להם על מה שיסמכו בו
מה שפי׳ הראב״ד בההיא דמנודה לעיר אחרת אינו מנודה לעירו שהבונה שהוא כפוף לבני עירו דוקא .והיה להם
להודיע להם לנדותו הם ולא ינדוהו בני עיר אחרת .וגם הריב״ש ז״ל כתב על ענין כיוצא בזה .ואם ראובן זה לאו בר
נדוי הוא מדינא שלא היה חייב נדוי על הדברים שהטיח נגד החכם .באנו למחלוקת הפוסקים אם עם הארץ יוכל לומ׳
אדרב׳ נגד תלמיד חכם או לא .דלמ״ד דאפי׳ עם הארץ יוכל לומר אדרבה נגד ת״ח .ה״נ יכולין הקהל לנדות החכם אפי׳
בלאו הסכמת׳ .ולמ״ד שאין ע״ה יכול לומר אדרבא נגד ת״ח .ה״נ אין בני הקהל יכולין לנדות את החכם .וליכא למימר
שאפי׳ למ״ד שע״ה יכול לומר אדרב׳ נגד ת״ח היינו דוקא אם המתנדה חשש על כבודו ונדה המנדה .אבל אדם אחר
אינו רשאי בזה .דומי׳ למה שסובר הראב״ד ז״ל במנדה מי שאינו חייב נדוי שאין ב״ד חייבין לנדותו .אלא שאם
המתנדה חשש בכבודו ואמר אדרבה נדויו נדוי .דשדש מחלוקת זה אם ע״ה יכול לומר אדרבה לת״ח הוא תלוי
במחלוקת הרמב״ם והראב״ד ז״ל דלהרמב״ם ז״ל שהמנדה מי שאינו חייב נדוי ב״ד חייבין לנדותו .א״כ אפי׳ ת״ח שנד׳
לעם הארץ יכול לומר לו אדרבה .ולהראב״ד ז״ל שסובר שאין ב״ד חייבין לנדותו .אלא שאם המתנדה עצמו יחוש
לכבודו לומר לו אדרב׳ נדויו נדוי .א״כ אין עם הארץ יכול לומ׳ אדרב׳ .ובזמן שב״ד חייבין לנדותו נראה דאין חלוק בין
ת״ח לעם הארץ .שאם היה אסור לב״ד לנדותו .לא היה מותר למתנדה לומר לו אדרבה.

ולא דמי לסברת׳ הראב״ד ז״ל דאמרי׳ דאדם אומר לחבירו אדרבא אע״ג דאין ב״ד דחייבין לנדותו דל״א אלא דאין
חייבין אבל מ״מ יכולים הם לנדותו אם ירצו .וכן נר׳ מדברי מהרי״ק שכתב בשרש ק״ע ת״ל לדברי האומ׳ שב״ד נזקקין
לו וחייבין לנדותו .אפי׳ לא נדהו האחר .נלע״ד דלא שנא ת״ח ל״ש ע״ה .כיון שאין זה חייב נדוי ב״ד חייבין לנדות
המנדה .וכן נראה מדברי הרמב״ם מדקא פסיק ותני סתמא המנדה מי שאינו חייב נדוי מכ״ד דברים שמנדון .ולא חלק
בין אם המנדה ת״ח או עם הארץ .והיינו משום דאזיל לטעמיה דס״ל דב״ד חייבין לנדותו וכדפי׳ לעיל עכ״ל .הנה אומר
בפי׳ שב״ד מנדין ת״ח שנדה מי שאינו חייב נדוי .ואם ראובן זה בר נדוי הוא נר׳ שאין הקהל רשאין לנדות החכם.
אע״פ שאסרו אסר על נפשם לנהוג במנדה דין מנודה .שאין החרם שלהם חל כיון שהוא לעבור על ד״ת שיראת
החכמים היא מדאורייתא אליבא דבה״ג .ועם שהרמב״ם ז״ל חלוק עליו כמ״ש בספר המצות .והרמב״ן ז״ל בספר
המצות הסכים לדברי בה״ג שכל דבר הנלמד מדרשא מדאוריתא הוא .כמו שהאריך שם בזה .וכ״ש שכבר העלה ר׳
שמעון בר צמח בספר זוהר הרקיע .שאין דעת הרמב״ם ז״ל לומר בכל דבר הנלמד מדרשא שהוא מדרבנן .אלא לענין
זה לבד אמר שאינו מן התורה שאינו נמנה מכלל המצות .אבל מ״מ מדאוריתא הוא .והולכין בספקו להחמיר וכיון שכן
אין שבועה חלה עליו לכ״ע.
אלא שכל זה איננו שוה לענין שלפנינו שאפי׳ תימא שיראת החכמים מדאוריתא כיון שאינו מפורש בתורה שבועה חלה
עליו .כמ״ש הר״ן ז״ל בחדושי פרקא קמא דנדרים .גבי דאי בעי פטר נפשיה בק״ש דשחרית וערבית ת״ל .מכאן נראה
לי ראיה למה שכתבתי בשבועות בכל מידי דאתי מדרשא .אע״פ שהוא מן התורה כיון דליתיה בקרא מפורש בהדיא
שבועה חלה עליו .וכ״ב בפירוש ההלכות במשנת שבועות ובתשובה .ואע״ם שיש לדון על דבריו הרבה מסוגיית ב״ק
גבי נשבע להרע לעצמו( .אמר המגיה השני יעוין לעיל שאלה ס״ב מה שיש לדון מסוגי׳ דב״ק) מ״מ כדאי הם דברי הרב
ז״ל לסמוך עליהם .וכ״ש שכפי הנראה זו דעת הרמב״ם ז״ל ג״כ כפי הנראה לכאורה מדבריו .ולמדקדק בהם.

אלא מיהו היינו דוקא לעבור באיסור תורה או במצותיה בשב ואל תעשה .אבל לעבור בקום עשה כנדון שלפנינו .לא
מבעיא בדבר שהוא מן התורה .אלא דליתא מפורש בקרא .אלא אפי׳ דבר שהוא מדרבנן בעלמא אין עושין אותו דבר
לעבור על דברי החכמים בקום עשה כדי לקיים השבועה שחכמים העמידו דבריהם בשב ואל תעשה .כמו שמבואר זה
להרשב״א ולהר״ן ז״ל בתשובה .ולא מיבעיא בת״ח דאית ביה מצות את ה׳ אלהיך תירא לרבות ת״ח כדאמרי׳ לעיל.
אלא אפי׳ אדם דעלמא נמי דאיסורא דאורית׳ איכא לנדות מי שאינו בר נדוי .דאע״ג דאמרי׳ דנדוי מדרבנן הוא היינו
חיוב הנדוי לנדות מי שחייב נדוי והדברים שהמנורה חייב בהם ומ״ה אזלי ביה לקולא .אבל לנדות מי שאינו חייב נדוי
אסור מדאורייתא.

ולא שייך הכא ההיא דכתבו הפוסקים דנדוי דרבנן וכן כתבו בסוף פרק ואלו מגלחין .גבי מאי דאיבעיא להו מנודה מהו
שינהוג נדוי ברגל .וכתבו וא״ת והא ליכא אלא עשה .ואפילו עשה ליכא אלא דעזרא גזר ואין עשה דוחה לא תעשה.
והא לאו קושיא היא דהא נדוי דוחה לא תעשה לאו דמקלל את חבירו .ואע״ג דאין המקלל את חבירו לוקה אלא דוקא
המקלל בשם מן השמות .או בכנוי כמו שכתוב להרמב״ם ז״ל בפ״ג דהלכות סנהדרין .וכן משמע בסוף פרק שבועת
העדות .ולהראב״ד אינו לוקה אלא דוקא המקלל בשם המיוחד .מ״מ היינו לענין מלקו׳ לבד .אבל אסורא איכא בכל
קללה כמו שכתבו כל הפוסקים ומשמע לכאורה דאיסורא דאוריתא קאמר וכדברי התוספו׳ דלעיל.

מכל הנז׳ עלה בידינו שחרם זה שהחרימו לנדות כל מי שנדה איש מקהלם הוא לעבור על ד״ת ואינו חל כלל .שמא
תאמ׳ אע״ג דדינא הכי .מ״מ בהסכמה זו שהחכם היה עם הקהל בהסכמתם .שהסכימו על כל איש בכלל שיעשה בדבר
הזה קי״ל דהרב שמחל על כבודו כבודו מחול כדאית׳ בפ״ק דקדושין .לא היא דכיון שלא ביאר בתקנתם בפי׳ שגם
החכמי׳ הסכימו בהסכמה הזאת יש לנו לפרש שלא היתה כוונתם אפי׳ בת״ח המנדה .שהוא עון פלילי להתריס כנגדו.
ומטעם זה יש לנו לפרש סתם דבריהם שלא יהיו מעשיהם שלא כדת ולהעמיד דבריהם בסתם אנשים דעלמא .ואע״ג
דסתם אנשים איכא איסורא .מ״מ לא דמי לאסורא דתלמיד חכם כלל .דלא אמרו הרב שמחל על כבודו כבודו מחול
אלא דוקא במילי דלית ביה בזיון .כגון באותם דברים שחייבו בהם לעשות מפני תורתו .כגון לעמוד מפניו וכיוצ׳ בזה.
כהנה יכול למחול .אבל על בזיונו אינו יכול למחול .אדרב׳ אסור לו למחול .כמו שאמר הריב״ש ז״ל משם הראב״ד ז״ל
בתשובה סי׳ ר״ך .וכיון דאסו׳ לו למחול ודאי דכל כה״ג אפי׳ מחל אין כבודו מחול .וכן כתוב בספר פסקים וכתבי׳ של
מהר׳ איסרלן סי׳ קכ״ז .ואע״ס שיש לדון בזה קצת מההיא דפ״ק דקדושין דרב הונא קרע שיראי באנפיה רבה בדיה אמר
איחזי אי רתח אי לא רתח .ומקשה גמרא ודילמא רתח וקא עבר לפני עור לא תתן מכשול .ומשני דמחיל ליה ליקריה.
ולכאורה משמע דאי הוה רתח הוי בכלל בזיון .ואפי׳ ה״ק דלא עבר משום דמחיל ליקריה ופשיטא דאין לומר כלל
דל״א דאינו יכול למחול אלא אחר שבזהו וכבר עבר דכה״ג אמרינן במקלל את חבירו .דאפילו מחל לו חברו חוטא הוא
כדכתב בחושן משפט סי׳ כ״ז .אבל יכול למחול לו קודם שבזהו וכבודו מחול ודאי שזה לא נתן להאמר כלל .אך את זו
ראיתי רעה חול׳ צריך להסיר מכשול זה מבני הקהל .שאע״ג שא״א להם לקיים הסכמתם מפני האסור .לא מפני זה הם
פטורים מגזרת הנדוי שקבלו עליהם לנדות המנדה .דאע״ג דהוא על דבר אסור לא אמרינן .כיון שלא היה אפש׳ לנדוי
לחול לא חל כמו אם היו נשבעין על זה .דאע״ג דיש עון שבועת שוא משעה שיצאה שבועה מפיהם .מ״מ אין חלות
לשבועה כלל .מש״כ בנ״ד שהו׳ נדוי שהנדוי שקבלו על עצמן חל עליהם .ואע״פ שמה שאין מקיימין הוא מפני האסור
אומרים לו יתנדה ולא יעשה אסור .כיוצא בזו כתב הרשב״א ז״ל בתשוב׳ שמי שקבל עליו נדוי לאכול נבלות אין
אומרין בזה אין שבועה חלה על שבועה .אלא אומרים לו יתנדה ולא יאכל נבלות .כההוא דאמ׳ הרי את מקודשת ע״מ
שתאכלי חזיר דל״א מתנה עמ״ש בתורה הוא .אלא אמרי׳ לא תיכול ולא תתקדש .וכל מה שכתבנו .אינו אלא בנדוי
חדש שינודה שום א׳ מהקהל הנד .אבל בענין חרמות של צבור שהחרימו על דברים אשר גבלו ראשונים ועבר שום
אחד מהקהל הנזכר ועשה מאחת מתנה .והחרים אותו הב״ד האיש ההוא .נראה שלא נכלל בכלל הסכמת הקהל הנז׳
שאין כאן נדוי על האיש ההוא מהב״ד ההוא .אבל הנה הוא מוחר׳ מצד עצמו על שעבר על החרם .והב״ד אינו אלא
כמודיע ומפרסם האיש ההוא .ואע״פ שעם הכרזת הבית דין ינהגו בו דין מוחרם ובלתי הכרזה לא היו נוהגים בו כן
מפני המנהג שנהגו שלא לנהוג העובר על החרם דין מוחרם עד שיבריזו עליו .מ״מ כפי האמת הוא במכשול החרם
ולאו מחוסר מעשה הוא כל /כלל ./ואין כאן דין נדוי ואינו מכלל ההסכמה .וזה פשוט מעפר דל אליהו ן׳ חיים.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אוג׳ בר-אילן**
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הפרט והכלל.
בסדר חיי האדם ,בין בצורתם כלפי חוץ ובין בתוך לבו ,אנו מוצאים
שתי יסודות שונות :הכלליות ,והפרטיות .מצד הפרטיות אדם חי לעצמו
ודואג לעצמו ,בין בצרכיו ושאיפותיו הגופנים ,ובין בהדגש אחריותו על
נפשו בענינים רוחניים! מצד הכלליות הוא מרגיש אחריות על ,וכלפי,
הציבור ,מרגיש עצמו כחלק של דבר כללי" ,המין האנושי" ,ושל חלק
ממנו ,האומה ,ולא כדבר בפני עצמו.

אילו נמצאת רק אחת משתי הנטיות הללו ,לא היה האדם בסוג אדם:
אם לא הכלליות ,היה איש את רעהו חיים בולע ,כחיות הטורפות וגרוע
מהן! אם לא הפרטיות ,בטלו השאיפה והמרץ הפרטיים ,בין בענינים
גופנים בין ברוחנים ,ולא היתד ,אישיות ליחידי המין האנושי יותר מאשר
יש לנמלות ,שאצלן הפרט כמעט רק כמו אבר של הכלל.

וכן כל הבריאה היא כמו מכונה אחת .שכל חלקיה פועלים זה על זה
וזה עם זה ,בין מבחינה חיצונית ,שכל חלקי העולם צריכים זה לזה ,ובין
כולן מחזיקים את העולם על משקלו וסדרו ,ובין מבחינה פנימית רוחנית,
שהכל משמש תכלית אחד ומאוחד .ואעפ״ב כל פרט מרגיש את עצמו כמציאות
נבדלת ,הנמצאת לצרכי עצמה .הדבורה מלקטת הנופת למזון עצמה ,בלי
כוונה שרק עי״ז היא ממשכת את מיני הצמחים .אדם המוכר סחורתו ,על
פי רוב אינו מכוון לשמש את החברה ,וכו׳ וכו׳.
אולם איזה תוכן ומכוון יש לנו לראות בסדר הזה ,שנברא העולם על
יסוד שתי נטיות הללו שהן סותרות זו לזו ,ומוכרחות זו עבור זו בבת אחת י
אם נבראנו לחיות בחברה אחת ,כללית ,למה ניתנה לנו פרטיות ,שהיא

הפרט והכלל.

— מאמר זה הוא מתקופת צ׳שהם ,ת״ש־תש״א .הוא מהווה

אחד ד,שרשים שמהם נתפתח "קונטרס החסד".

כמו הרבה ממאמריו ,שהתחלתם אצלו בעמקות וקבלה ,ואח״ם הוריד אותם ללשון

פשוט לצורך התלמידים.

— העורכים

הסרט

ר ר .כ ל ל
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מוטבעת בנו כ״כ שאי אפשר לעקור אותה מעצמותנו בכל אמצעים שננסה
להשתמש בם? ואם כל אדם עולם בפני עצמו ,למה אינו הי גם בעולם
בפני עצמו ,בלי שיעבודים לאחרים ומניעות מאחרים ?
ס

©

•

אמנם נראית בזה כוונה עמוקה יסודית .כי האדם נברא לא רק להשלים
האת עצמו ,אלא גם להשפיע לזולתו .וזה מן הביאור במה שנברא האדם
"כצלם אלקים" ,והיינו שהמדות הטובות שנבראו באדם בכח ,דומות למדות
.העליונות שבהם מתגלה הקב״ה לברואיו (ורק ע״י התדמות זו אפשר להכיר
:בם ,כאמור "עם חסיד תתחסד") .וכלל המדות המתגלות מהנהגתו יתברך
את העולם ,הרי היא בחינת ההשפעה :שהוא יתברך נותן מציאות וכח
לנבראיו ,ומטיב להם בכל מיני הטבות .ולכן עיקר שלימות האדם להתדמות
בזה ליוצרו (שזר ,הוא ענין ״לדבקה בר /כאז״ל :התדבק במדותיו ,מה הוא
.רחום אף אתה וכו ,),ולהיות משפיע לאחרים .אהבת הבריות ,היא החפץ
להשפיע :מעשה הסד ,על כל בחינותיה וסעיפיה ,היא ההשפעה במעשה.
וכל זה הוא אפשר רק ע״י הסדר הזה ,שיהיה המין האנושי חלוק
לפרטים ,שכל פרט מהם ירגיש את עצמו לנמצא בפני עצמו ,שאינו מוכרח
להיות שייך להכלל אלא שהוא מרגיש חיוב לידבק עם הכלל'( כי רק עי״ז
לזולתו .זת
יוכל האדם לגלות ענין ההשפעה ,היינו נתינה מעצמו
צורך הפרטיות! ומאידך גיסא צריך שתימצא הכלליות עמוק בתוך־תוכו
של אדם ,שאם לא היא ,לא היה עולה על דעתו כלל להתחסד עם זולתו.

הרבה גוונים והדרגות יש לחסד והשפעה .יש הטבה בדברי עוה״ז —
מן המושיט פרוסת לחם לרעב עד העוסק בצרכי ציבור באמונה (וגם מה שהוא
נרכי עוה״ז להמקבל ,הוא באמת צרכי עוה״ב לד,נותן); ויש בדברים
רוחניים — מן המשפיע על יחידים עד למנהיג ומוכיח הדור.
ועוד יש בחינה רוחנית ומופשטת של התחסדות ,אשר על ידה העובד
את ה ,נותן קיום וחיות לאנשים שלא ראה אותם מימיו ,ואפילו לכל העולם
כולו ,כאז״ל" :כל העולם כולו ניזונין בשביל חנינא בני" .וכדומה הרבה.

ואיך זה מועיל זכות איש אחד לחברו ? סוד זה גילו לנו חז״ל באמרם
(ברכות ר) ״כל העולם לא נברא אלא בשביל זה״...לצוות — להיות צוותא
וחברה — לזה" .כלומר שהאדם יכול לקבל זכות קיומו בעולם הזה לא רק
ע״י מצוות שהוא עושה (שעל ידם הוא זוכה ,בבוזי׳ "אוכל פירותיהן",
לעוה״ז המסוגל לסייעו בעבודתו ,כמש״ב הרמב״ם בפ״ט מתשובה) ,אלא
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אפילו על ידי מצוות בני אדם אחרים ,שהוא משמש איזה צורך עבורם.
וכבר האריך הרמב״ם (בהקדמת פירוש המשניות) וב׳ שבשביל שישתה צדיק
אחד בום מים אחד ,וינוח בצל עץ שעה אחת ,כבר היה כדאי לקיים בעולם את
העשיר שנטע הגן ההוא לפאר את ארמונו .והיינו שעל ידי סדר הצוותא —
הכלליות ושייכות בנ״א זה עם זה אפילו בבחי׳ גשמית ,להספיק צרכיהם זה
לזה — כבר עי״ז מתפשטת זכות קיום מן המגלים כבוד ה׳ אל זולתם בדרך
כלל ,ונמצא שהם משפיעים טובה לכל העולם.

•

•

*

מצד בחינה זו אפשרת זכות־קיום למי שעוסק רק בקיומו של עולם 1
ובדרך זה יש תכלית כללי לאומות העולם( ,חוץ מן האפשרות ,הנתונה לכל
יחיד שבהם ,לעלות ממדרגה זו ,ולהתכלל בתוך כלל עובדי ה׳); היינו
שתכליתם הוא בנין עולם כזה שיוכלו לימצא בו אותם שמגלים כבוד ה׳
במעשיהם .אם הם ממלאים תכליתם זה כשלימות ובכוונה הראויה ,כבר
הם נקראים חסידי אוה״ע ,ויש להם חלק לעוה״ב ,שהרי בחרו לסייע
לגילוי כבודו יתברך! ואפילו אם לא באו לבחינה זו ,מ״מ מקבלים זכות־
קיום לעוה״ז ע״י מה שהם צריכים למעשה לקיומו של עולם! ולא עוד ,אלא
ששייך שמדינה שלמה של בנ״א שהם מושחתים ב״ב ,עד שהם יותר מקלקלים
מאשר הם מתקנים בעולם מצד מעשי עצמם ,ואף על פי כן הם מתקיימים
— מפני שהעולם צריך להבהמות שהם מגדלים ,כאז״ל (ב״ר ל״ג) ׳"אדם
בזכות בהמה".

אמנם יש בחינה עוד יותר עמוקה וישירה ,שעל ידה המגלה נותן
זכות־הקיום אפילו למי שאינו ממלא התכלית שלו מצד מעשיו ,כמו שאירע
כאשר נפלו ישראל ממדרגת קבלת התורה ,והיו בסכנת כליון ח״ו (כי עבור
ישראל לא יספיק התכלית של קיום העולם ,כמובן ,שהרי עבודתם צריכה
לתת תכלית להעולם גופא ,כמו שאמרו חז״ל "תנאי התנה הקב״ה במעשה
בראשית ,אם ישראל מקבלים את התורה מוטב...״) — לולא משה בחירו
עמד בפרץ לפניו ,ומסר נפשו עליהם לטעון ״ואם אין ,מחני נא מספרך״ —
בעוה״ז ובעוה״ב — ,שסירב לקבל מה שאמר לו הקב״ה שממנו יצא העם
שישלים תכלית הבריאה ,וטען שאך ורק ע״י ישראל יבא התכלית.

אבל מה היה שם? וכי שייך להתעקש נגד הדיבור ח״ו ,ולהצליח
בזה ז הלא ברור ,שאצלו יתברך אין שייך שינוי דעת ,וכל שינוי של
הנהגה מוכרח לבא ,מצד שינוי במצב הנבראים .מה שינה משרע״ה ע״י
טענתו ז

ה ט ר ט

והכלל
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אבל העניו הוא ,שמשרע״ה ,/מסר נפשו על ישראל" ,היינו שבשעה
הנוראה ההיא הגביה את עצמו למדריגה עליונה של התכללות ודביקות לעם

ישראל ,עד שבחר יותר להיות עם כלל ישראל בהעדר מלהיות בלתם במציאות.
ולא דרך גוזמא ,אלא שהרגיש שכך היא המציאות ,שהוא אינו יכול להתקיים
בלעדם .ובזה גופא נשתנה מצבם הם ג״כ ,כי כשיש להם רועה נאמן כל
כך ,כבר אפשר להניחם בעולם במדת הרחמים — אשר בהנהגה זו גם העתיד
כי לתוכחת אוהב נאמן כזה שייך בוודאי שיחזרו בתשובה
מזכה את ההווה
(עיין ספורנו סוף פ׳ בראשית) — .וזה מלבד הבחינות האחרות של זכות

שביארנו לעיל.

#

•

•

כשנדקדק במאורע הזה של הצלת הכלל ,ע״י צדיק ,בהתפללו עמד,ם,
נוכל להבחין בו ג׳ בחינות— :
א) הצדיק הריהו אוהב את בני־דורו או בני סביבתו במסירות־נפש,
ואם תפגע בהם מדת־הדין לא יוכל לחיות בלתם .הרי קיומם הוא דבר הצריך
לו מאד מאד — הנוגע לחייו ממש ,וכיון שהוא ראוי להתקיים ,צריך שיתקיימו
גם הם.
ב) הפעולה הזו של הצלת הכלל במס״ג כזו,

ורחמי ה׳ לתת

לצדיק את מבוקשו זה ,הם גילוי עצום של כבוד ה׳ עד אין לשער ,ואין קץ
ללימודים היוצאים מהם — .ולגילוי זה צריכים למציאות שניהם — הצדיק
המתחסד והכלל שהוא מתחסד עמהם — נמצא שיש להם זכות־קיום בהיותם
"כלים" לגילוי כי ע״י קיומם בעולם יגדל כח ה׳ — מדת טובו — לעיני
הנבראים.
ג) כיון שיש לצדיק דביקות גדולה כזו בהשי״ת ובמדותיו,
והצדיק הזה הרי הוא דבוק עם הכלל עד קצה ההתאחדות ,א״כ גם הכלל,
בהדגישם גדלות צדיק זה שהוא אוהבם ומוסר נפשו עליהם כל כך ,אי אפשר
שלא יתעוררו לקראת מדת טובו של הצדיק ,להרגיש גם הם התאחדות
הפנימית הזאת .ועל כן כאשר יוכיחם הצדיק ,כל אחד מהם ישמע בלבו הד של
דבריו ,ויתעורר לקראתם יצרו הטוב! (כמו שהיה באמת ,שקיבלו את תוכחתו
תיכף) ,ועל פי חשבון זד .ראוי לרחם עליהם כבר עכשיו ,כי זהו גדר מדת
הרחמים.

ISO

מכתב

מאליהו

הרי שלש ,שהן אחת :כי החיבור ,הכלליות של חסד ,היא היא
הקידוש ה׳ ,היא היא שגורמת שהצדיק מרגיש שחייו אינם חיים בלי הכלל,
ושיקבל הכלל תוכחה היוצאה מן לב אדם זה שהוא מאוחד עמהם כל כך.

«

«

«

כך הוא הדרך ,מדבר גדול עד דבר קטן בערך .הרי שראובן רואה
את שמעון בצרה ,ומרחם עליו רחמי אמת (לא בושה מפני הרואים ,או
הרגש אי־נעימות של ״איני יכול להביט בזה״ — ,דמשמע שאם אך יסתלק
הסובל מנגד עיניו כבר הכל בסדר) ,ונושא בעולו ,ומשתדל לעזור לו— ,
הרי (א) ראובן אינו יכול להרגיש את עצמו שלם בחייו כל זמן ששמעון סובל,
וכל זכות שיש לראובן לחיים טובים ,יועיל לשמעון( ,ב) ראובן עוסק במעשה
חסד ,גילוי כבוד ה׳ ,ובכלל הסייעתא דשמיא הראויה לו לזה ,ראוי שיצליח
לעזור את שמעון — ,וכבר יש טעם ותכלית שיקבל שמעון הטובה ,שהרי
הטובה ,ושמעין עצמו ,כלים לגילוי זה( ,ג) ע״י החיבור שראובן נתחבר
לשמעון ,תתרבה השפעתו הרוחנית עליו (והרי רואים בחוש ,שעכ״ם שמעון
— אם הוא רק בסוג אדם — אחרי שראה שיש אדם המטיב עמו ,גם הוא
יתנהג ביותר חסד עם מי שיצטרך לטובה ממנו! וזה כבר השפעה לא קטנה),
וכבר אפשר לחשוב את שמעון למפרע לבעל־זכיות.

ועל כן רשאי ,ומצווה ,ההדיוט להתפלל על חברו בחליו או שאר
חסרון ,ויכול לקוות שיענהו ה׳! לא מפני שהוא צדיק גדול ,אלא מפני
שסוף סוף נתחדש זכות וגילוי כבוד ה׳ בעולם ,שזה יש לו ערך חשוב מאד
(שאפשר שרק זה היה חסר כדי להכריע מאזני המשפט לטובת שמעון) וזה
יועיל לשמעון בג׳ הטעמים דלעיל( .וכי תימא ,איפה טעם (ג) ,אם שמעון
לא ידע מזה לעולם י — הרי מציאות אי אפשר להסתירה ,וסוף סוף יצא
הקירוב לפעל ,כגון :מחר יפגשו שניהם ,וכמים הפנים לפנים .ועוד יש בזה
דבר עמוק ,ויתבאר במ״א ,בס״ד).

ולא עוד ,אלא שההדיוט מתפלל על הכלל,

כמו שתיקנו חז״ל בנוסח

התפלה ,ומרבה בזה זכיות לכלל .וכל יחידי הכלל עושים כן ,ומצליחים
בזה אלף פעמים מאילו התפלל כל אחד על עצמו ,כי עכשיו כוונתם טהורה
מאהבת עצמם ,וכל אחד מרבה הכלליות( .עיין תומר דבורה ,מש״כ על
הס־',ת ציבור ,וגם זה נכלל בענין ההוא).

הפרם

והכלל
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הכלליות מקשרת את כל באי עולם זה עם זה ,ברשת מקפת־כל של
יחסים של הצטרכות — ואהריות — הדדיות .כל ישראל ערבים זה לזה
(והרי דוגמא מן ההלכה ,שאדם מברך ברכות המצוות לחברו ,אע״פ שהוא
ולמה? משום
אינו עושה המצוד ,עכשיו — משא״ב בברכות הנהנין
שמצוות חברו שייכת גם לו ,).וכולם אחראים על העולם .מי שיש בידו
למחות בסביבתו — ,כפי גודל הסביבה שדבריו נשמעין בה— ,הוא אחראי
עליהם ,כי בענין זה ובמדד ,זו הם תלויין בו.

ומפני שהם תלויים זב״ז ,על כן התיחסותם ומעשיהם זל״ז עושים רושם.
ולכן אז״ל "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך" ,וכן קללתו .כי אפשר שדווקא
בדבר הזה אתה צריך לזכותו (ע״י רשת הצוותא) ,וברכתו ,שהיא כמו תפלה,
מחזקת החיבור והזכות! ולהיפך קללתו היא טענה שהוא אינו רואה צורך
לחייו במציאות חברו ,אלא אדרבא שהוא דוחק את מ,קומו בעולם.
ולא רק הקטנים תלויים בגדולים ,אלא גם להיפך .העוסקים בצרכי
ציבור לשם שמים ,זכותם וזכות אבותם — של הציבור — מסייעתם .ומצינו
בכמה קדמונים ,וגם רואים כן לעינינו ,שכאשר הציבור צריכין למושיע
או שאר מתעסק בצרכיה,ם ,ואין שם מי שמסוגל לכך לגמרי ,הרי מן השמים
נותנים שפע של ס״ד יוצא מן הכלל למי שמתנדב למלאות המקום ,ועושים
אותו למסוגל! ומה הועיל לו ? זכות הרבים שהם צריכין לו.
ולא עוד ,אלא הצדיק היותר גדול ,חלק חשוב של הסייעתא דשמיא
שלו באה לו מפני צורך הציבור .מי לנו גדול ממשה רבינו ע״ה ,וכשחטאו
ישראל אמר לו הקב״ה "לך רד" ,ואז״ל (ברכות ל״ב) "רד מגדולתך ,כלום
נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל ,ועכשיו ישראל חטאו ,גדולה למה
לך"! הרי שאותה ס״ד שהיתר ,צריכה לו להיות מנהיג הכלל ,לא באה לו
אלא בשביל הכלל .מאותו רגע ,בנערותו ,שנתן עינו ולבו להיות מיצר
בצרת אחיו ,התחיל מהלך זה :שבזכות מה שנתן את עצמו לד,כלל ,השפיע
לו הקב״ה ס״ד שיוכל לתת עוד יותר ,וככה היה חוזר חלילה ,וכל מה שהיה
נותן יותר ,היה מתגדל יותר ,עד שכאשר מסר נפשו על ישראל ,זכה

שיקראו כל ישראל על שמו ,כאז״ל( ,שמות רבה ,ל.),
— וסוד גדול יש בזה ,שנקראו על שמו .המתחסד חושב שהוא נותן
משלו ,ואת עצמו ,לאחרים .אך באמת הוא קונה אותם להיות תלויים בו,
ונקראים על שמו .כוונתו צריכה להיות כך ,שאל״ב לא היה זה נתינה שלמה,
ולא היתה פועלת התוצאה הזאת ,אבל באמת אין חסר לו כלום ,אלא מתוסף
לו .כל מבחין בכחות הנפש יוכל לראות ,שמי שמתענין בחברו להטיב לו,
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מכתב

מאליהו

חוץ מכל גמול שיגיע לו בזה ובבא ,כבר שכרו אתו מתוך מעשה החסד עצמה:
אותה התחברות שהוא בחר להרגישה ,כמו שהיא מביאתו להטיב עם חברו,
כך מביאתו לשמוח בטובת חברו כאילי היא טובתו .הרי שהנותן את לבו
לאחרים ,אדרבא לבו מתרחב להרגיש כל נועם שבחיים של כמה בגי אדם
כאחת.
אשרי המזכה את הרבים ,אשריהו כבר בעולם הזה ,שלבו הוא לב
הכלל כולו ,וכשם שהוא מרחם עליהם בצרתם (שגם זה כבר הרחבת שטח
חייו) ,כך ישמח בשמחתם! כשם שבשעת מעשה הוא נותן עצמו לגמרי
כל כך 1
אליהם ,כך לבסוף ירגיש אושר שאין לשער ,שהטיב לעצמו

הוספה למאמר "הפרט והכלל"
העשיר והעני יחס גומלין להם .העשיר הנותן צדקה מטיב לעני במה שממלא חסרונו,
ואם •ותן בסבר פנים יפום מטיב עמו גם ברוחניות ,ומלמדו את הדר כח הנתינה .אבל

המקבל ג״כ מטיב עם הנותן ,במה שנעשה "כלי" להטבתו (במובן המבואר לעיל) ,היי׳

שמאפשר עשיית המצוד ,ע״י הנותן ,שאילמלא למקבל אי אפשר למצוד ,שתיעשה.

ומתבארת בזה תשובת רבי עקיבא לטורנוסרופום (ב״ב י׳ ע״א) ,שאף שהקב״ד .אוהב
עניים אינו מפרנסן ,,כדי שנזכה בהם אנו" .ולכאורה תמוה ,אבל האמת כמבואר ,שהמקבל
שותפו של הנותן ,ויותר מזה ,כאז״ל (ויק״ר פ׳ ל״ד ח׳) "יותר ממר ,שבעל־הבית עושה

עם העני ,העני עושה עם בעה״ב".

״עשיר או עני יהיר? ,״ שואלים להקב־׳ה קודם יצירת הוולד (נדה ט״ז .):כי יש
שחלקו לעוה״ב — תכליתו נקנה בנסיונות העוני ,ויש — בנסיונות העושר.

איזהו החלק המעולה ? אמרו ז״ל (שמות רבה פ׳ ל״א ,ג׳) "אם כסף תלוה■ הה״ד

יש רעה חולה כו׳ עמד העשיר בנסיונו ועושה צדקות ,הרי אוכל ממונו בעוה״ז והקרן קיימת
לו לעוה״ב והקב״ד ,מצילו מדינה של גיד,נום כו׳ .עמד העני בנסיונו ואינו מבעט ,נוטל

כפליים לעתיד לבא" כו׳ .הרי שחלק העוני מרובה,
וכפלים למה ז — שכר מצוותיו ושכר יסוריו .ואף שמצוותיו נעשית רק
באופן פסיבי — "א־נו מבעם" ורק כמה שגורם ומאפשר מצות העשיר ונעשה "כלי" למצוה,

מכל מקום שכר הגורם ומצטער יגדל כבבליים לע!מת שכר העושה מצור .בעצמו בלי צער.

השפעת הסביבה
ערך הסביבה.
(,ויואל משה")

בני אדם חושבים שהשפעת הסביבה עושה רושם חשוב רק על ילדים
וחלושי־הדעת .אבל אינו כן .הסביבה עושה רושם אפילו על הבי־גדול.
עי׳ בילקוט שמות רמז קס״ט:

״ויואל משה לשבת את האיש :בשעה שאמר משה ליתרו תנה לי
את צפורה בתך לאשה ,א״ל קבל עליך דבר אחד שאני אומר לך ואני נוחנה
לך ...הבן שיהיה לך תחלה יהיה לעבודה זרה! מכאן ואילך לשם שמים:
וקבל עליו; א״ל השבע לי ,וישבע לו ,שנאמר ויואל משה ,ואין אלה אלא
לשון שבועה".
ומעולם נתקשינו בדברים אלו ,וכי איזה ביאור יש לזה ,שמשה רבינו
ע״ה יסכים ליתן את בכורו לע״ז וגם ישבע על זה ? ואיך ילמדו דבר פלא כזה
מלשון ״ויואל״ — לו יהא ״ויואל״ לשון שבועה ,אבל תוכן השבועה מניין ?

•

«

•

אמנם כבר נתבאר במהר״ל (תפארת ישראל ,פרק כ״ד) שיש בדברי
חז״ל לשון "זה אומר כך וכך" ופירושו שמה שמתחייב מזה ע״פ עצם מהותו
ופנימיותו נקרא שהוא אומר כך .גם מה שאמרו ז״ל "אין ויואל אלא לשון
שבועה" ,אף שמצאנו לשון ויואל גם על ענין ההתרצות ,הוא משום שכך הגדירו
בעוצם ידיעתם בכחות נפש האדם ,שמיד כאשר יש לאדם נטיית רצון לאיזה
ענין כבר הוא נגרר אחריו בחזקה וכאילו מושבע לו ועומד הוא .ולא עוד ,אלא
שהרצון עוד יותר חזק אצל האדם מן השבועה ,שהרי בל ענין השבועה הוא
לאמת דבר במה שתולה בהיפוכו חילול ה׳ — ואעפ״ב עשוי אדם לעבור
עבירה ולחלל שם שמים בשביל רצון.
ערך

הסביבה.

— נאמר באנגליה ,ם׳ שמות תש״ג.
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מכלתא משפטים פרשה יש
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אי אתה רשאי לפגוע בטנו כפות שהיא
נופלת לשאת .ושפעתי כי חנון אני שברחמים
בראתי את עולטי :
( fiSpכז) אלתמ לא תקלל לכה נאטר
לפי שהוא אוסר ונוקב שם ה,
מת יוטת (ויקרא כד) עונש שטענו אזהרה
לא שטענו לכך נאסר אלהיט _ לא הקלל
יסכל סקום דברי רבי (ישםמא[ 6עקיבא]
ר׳ (עקיבא) [ישמעאל] אוסר בדייגין הכתוב
סרבר שנאסר עד האלהים יבא דבר שניהם.
אלהיט לא תקלל אין לי -אלא דיין נשיא כנין
ה״ל ונשיא בעטך לא האר אני אקרא ונשיא
בעטך ליו תאר אחד נשיא ואחד תין בטשטע

וטה ת*ל אלחים לא תקלל לחייב על זה בפני
עצמו ועל זה בפגי עצטו [אין לי אלא דיין
נשיא שאר כל אדם טנין חיל בעטך לא
תאר מכל מקום] מכאן אפרו יש מדבר
דבר אחד וחייב עליו משום ד׳ דברים בן
נשיא שקלל את האב חייב משום ד׳ דביים
משום נשיא ואב ודיין ומשום בעמך לא תאר .
רבי יהודה בן בהירה אוסר אלהיט לא תקלל
ונשיא בעמך לא תאר שומע אני לא יהא
חייב עד שיהא דיין ונשיא ה״ל אלהים לא
תקלל לחייב עלץ משום דיין ונשיא בעטך
[לא האוד] לחייב עליו סשוס נשיא וסח
תלכוד לוס־ בעמך בזמן שהן עושק מנהג
עפך

הנחות הגל״א (ד) ד׳א אין לי אלא שם תסיוחד בכנדיו מנין ת״ל אלזזים לית ם״צז כו:,
התודה והמטה

ישראל ראויס לקק אצטלא ,והס״ק מגר כבדיסא שם דפליג בזה ומסק הלכה בח״מ [סי ,צז סעיף כיב] >
ודעתו שהפס שס שטלה מצד ההבדל השני שבא נס על הסדק ששוכב מלץ ואינו ספור למדה האדם /
בסו ופרסו השמלה צפני זקני העיר (דברים כב) ,וע״כ אסר היא שמלסו במה ישכב שכולל המלוק שט שוכב בלולה
והוא דטק לעורו ,וסיסור הלשון מביא המצע ששוכב עליו .ומיס ושמעתי ט מנון אני ,מודיע שלא יגמע
מצד מדה״ד ,ט מצד הדין יוכל המלוה לומר שגובה אש שלו ,רק מצד שברא העולם מצד החנינה  ,וכל טי
העוצם חייבים לו מוטה גדולות  ,והוא נוהל כל הנשמה למשכון בצילה ומחזירן ביום מצד החנינה ,ומצד

ntt5
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זה יענוש אס הבלחי מהנהג כדרטו בחסד וברחמים סט תלוי הנהגה השלם וקיומו■----------------- :

(כז) אלהיט לא תקלל ונשיא בעטך לא תאר • יש הבדל"טן’סצןלל ובין טארר ,שהקללה
הוא מציק הדטר  ,והוא משתתף עם קלה מנחי ל״ה שהוא הפך הכטד ,רק שקלל במל
“.
הוא מורה בזיון יותר ,וארר מציק הפעולה ששולח ט גרעין ומזיק לו בדטר׳ ,והוא הפך הברכה  ,ולק
אמר ומקללך אאר  ,שהם רק יקללו בדטר ולא חיק לך ואני אאור אוסס בפועל ,ואסר צא האור אס העם
ט ברוך הוא (במדבר כב) ,ויהנהדרין (דף סו) דעה ריס באלטס קדש ודעה ר״י שהוא מול[ ,וק צריך
להגיה כאן] ,ואמר סם סלמ״ד אלהיס הול נמרינן חדש מהול ,ולמיד אלהיס קדש יזעיק קללה דיין ממיס
לא תקלל ולא אמר לא סקל ,לפ״ז שניהם מודים שנמדין מכאן ברכס השם וקללת דק ,ט שם אלטס
משותף לאלהיס ולסופנויס  ,וכס״ס במו״נ מ״א  ,רק דפליני איזה עקר בכונת הכסוב ,ולר״ע נכון גז״ש אצל
אלטס לא תקלל ט לא יצדק לשון ארור באלמת שלא יתפעל מדטרו ,אבל מסה שהיל״ל לא סקל מנל״ה ,ט נם
להקלות כבוד ה׳ אסור ט גדול כטדו ,וכסו ארור מקלה אביו ואמו (דבריה בז) ,אב ואס הקלו בך (יחזקאל מ),
ופה שתפס תקלל מפסל הכפל מורה שהוא משותף גס לדייגים שעומדים שחס אלטכלעפוס משפם בארן,
ומצוה בל יקללם על המשפכים האצה סצוו לחבל שפלט פ״י שליה ב״ד ושישיב לו העטס טוה ,ועמהס
יברך ה ,שצוה על המשפכים האלה  ,ולק הסם סס קללה שעל הדק אינו מוזהר על העדר הכבוד רק על
הקללה ,ולדפס ר' ישמעאל מקרו נאמר מל הדק ואזהרה לברכם השם גמר קדש סמול ,ולדידיה טס
יכול לכתוב על שניהם פעל תאור  ,ונס לא טה צריך לכפול האזהרות רק לכתוב אלטס ונשיא לא תאור,
וזיש אני אקרא ונשיא צא תאור אחד נשיא ואחד דיין במשמע ,ריל שעל שניהם יטל לומר לא תאור ,

ומשיב שחלקם בשני אזהרות לטיב על כיא בפ״ע on[ ,כדעה הרסב״ה ודעמיה בלקדנת ומטשל ושאור
ודבש] [ופיש שאר בני אדם מנין כיס בספרא קדושים (ט ,לד) ונארטו שם כט הסשנו טייס .קלס ®מיש
ע*ו שטיב בד ,דברים וכו ,ומשוס לא תאור ! משמע סדריש מיש בעמך שטליל נשיא עמך  ,וסי ,סנ״ל
שהל פורס גס על הצירוף מם עמך שלא תאור הנשיא עס המם הנלויש אליו ,כי המארד הנשיא דרס
נאדר כל הספלים אליו שסריביס מט ומכבדים קתו ,ועמיש בזה הרמב״ן בספרו על ס ,המצות [מל״ס שיה]
ובמג לס אסתר שם  ,וההבדל שבץ מיש לר׳ ישמעאל שלא אסר אצהיס ונשיא לא סמר כדי לטיב על מ
מ״ע ,וריב״ב אמד ששוספני שלא יהא טיבפד שיהא דיין ונשיא תלוי בפלוגהס ר׳ יאשיה ור ,יונתן.
סר* ישמעאל ס״ל כר׳ יזמן שאמר מכה אטו ואמו תשמע כל אמד בס״ע וגס אס יכתוב אלהים ונשיא
ץ
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אונקלום
»ארי היא ?מחמי ,גילתדד ,ד,יא הותבד ,למעיה ביד}* ,שב ויהי ארי ו?ן3ל
ואק3ל כ,בילתד ,ארי חןנא אנא « :תנא יא תץ,יל ןר?א ?W
הלום

מנלתא משפטים פרשה יש
אי אחה רשאי למטע במט כשת שהיא
טפלת לשארו .ושמעתי בי הטן אני שברהטים
בראתי אמ עולמי :
(כו) אלתיע לא תקלל לכה נאמר
לפי שהוא אוסר ונוקב שם ה׳
סות יומת (ויקרא כי) עונש שסעט אזהרה
לא שמעט לכך נאסר אלד,ש לא הקלל
ימבל מקום דברי רבי (ישטמאל) [עקיבא]
ר׳ (עקיבא) [ישמעאל] אומר בדיינין הכתוב
מדבר שנאמר עד האלהים יבא דבר שניהם.
אלהים לא תקלל אין לי -אלא דיי! נשיא מגי!
ת״ל ונשיא בעטך לא תאר אני אקרא ונשיא
כעסך לא תאר אוץ ,נשיא ואחד דיין במשמע

□פח

ומה ת״ל אלחים לא תקלל לחייב על זה בפגי
עזגמו ועל זה בפגי עצמו [אין לי אלא דיי!
נשיא שאר כל אדם טנק תיל בעמך לא
תאר מכל מקום] מכאן אמרו יש מדבר
דבר אחד וחייב עליו משום ד׳ דברים p
נשיא שקלל את האב חייב משום ד׳ דברים
משום נשיא ואב ודיין ומשום בעמך לא תאר .
רבי יהודה בן בתירה אומר אלהים לא תקלל
ונשיא בעמך לא האר שומע אני לא יהא
חייב עד שיהא דק ונשיא ת״ל אלהים לא
תקלל להייב עליו משום דיין ונשיא בעמך
[לא האור] לחייב עליו משום נשיא ומה
תלמוד לומר בעטך בזמן שהן עושק מנתב

הגהות הגר״א (ד) ד׳א אין לי אלא שם הטוהר ג ויי! מנין תיל אלוזים  rrtס׳ס ט׳:

עפך

התודה והמסה

[סי* 5ז סעיף כ*> )3

ישראל ראויס לאוייו אלמלא ,והסיק סונר כנרייסא שם דסליג מה וכפסק הלכה בח״ס
זדעסו פספס שם שמלה מצד ההנדל השני שנא גם על הסק ששו« עליו ואינו חמור למדס האדם /
נמו ופרשו השמלה לעני זקני העיר (דברים &  ,וע״כ אמר היא שעלסו מה יפכב שכולל החלוק שט ש1כנ בלילה
והוא דטק לעורו ,ומישור הלשק מביא המצע ששוכב עליו .ומיש ושמעסי ט מון אני ,מודיע שלא ישמע
...מצד סדה״ד ,ט מצד הדק מכל המלוה לומר שנוכה אס שלו ,רק מצד שברא העולם מצד החנינה ,וכל מי
העולם חייבים לו מוטח נדולוס  ,והוא נופל כל הנשמוח למשכק בלילה ומחזירן ביום מצד החנינה ,ומצד
זה •פגוש אס הבלחי ממנהג כדרטו במסד וברחמים שט שלוי הנהגה השלם וקיומו:

?fltt
~

(כז) אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא האד  .יש הבדל בק מקלל ונין טארר ,שהקללה
מא מציק הדטר  ,והוא מפחחף עם קלה מנחי ל״ה ששא הפך  , rss9רק כקלל נכשל

מא שרה בזיון יוסר  ,וארר מציין הפעולה ששלח ט נרשן ומזיק לו בדטרו והוא הפך הנרכה  ,ולק
אמר ומקללך אאר  ,שהם רק יקללו ברטר וצא חיק לך ואני אאור אוסם בשפל ,ואסל לא סאור אס העם
ט כרוך מא (במדנר כנ) ,ויסנהדרק (דף סו) דעס ר״ע שאלטם קדש ודעס ל״י שמא מל[ ,וק צריך
להניה כאן] ,ואמר שם שלמ״ד אלהים מל גמרינן קדש עמול ,ולמ״ד אלהיס קדם •דעיק קללס דיק ממ״ס
לא סקצל ולא אמר לא סקל ,לפ״ו שניהם שדים סנמדין מכאן ברכס השם וקללס דיק ,ט סס אצטס
מכופף צאלהיס ולשפטם  ,וכמ״ס בש״נ ח״א  .רק דפליגי איזה עקר בכונס הכסוב ,ולר״ע נכון «׳׳ם אצל
אלטס לא סקלל ט לא •צוק לשן איור נאלסס פלא ייזספל מדטרז ,אבל ממה שהיל״ל לא סקל מנל״ה ,ט גס
להקלוח כבוד ה׳ אמי כי בדול כטדו  ,וכסו ארור מקלה אטו ואמו (דבריה כז) ,אב ואס הקלו נך (יחזקאל מ),

מה

פספס תקלל מסמל הנפל מודה שמא מכוסף גס לדיינים שעומדים סמס אלטהלעפוס מפסס בארן,
ומצוה בל יקללם על המשפמים האצה שצוו לחבל שסלסו סלי שליה נ״ד זשיפיב לו העטנו שיום  ,ועמהס
ערך ה׳ שצום על המשפעים האלם  ,ולק הפס שם קללה שעל הדיין איס שזהר על כעדר המור רק על
הקללה ,ולדעס ר ,ישמעאל מקרו נאמר על כדיין ואזכרה לברכם השם גמר קדש ממל ,ולדידיה טס
עול לכאוב על שניהם פעל סאור  ,וגס לא היה צריך לכפול האזהרוס לק לכסובאלהיס ונשיא לא , yho
וז״ש אני אקרא ונשיא לא סאור אחד נטא ואחד דיין במשמע ,ר״ל שעל שלהם •טל לומר לא תאור ,
ומניב שחלקם בשני אזהלוס לטיב על כ״א מ״ע[ ,תה כדמס הרמנ״ס ודעמיה נלאו דנא ומבושל ושאור
ודבש] [וס״ש שאר בני אדם סק כ״ס בספרא קדושים (ט׳ לד) ובפרשיו שם כמי מגזם מיי׳יש .אולם סט״ש
 rtiשטיב נד ,דברם וכו ,ומשוס לא פאור  ,משמע שדרש מ״ש בעמך שמל״ל נשיא עמן  ,וסי ,פר״ל
שהב׳ פורה נס פל הצירוף מם ממך פלא סאור משיא עם העם הנלויש אליו ,ט הסארר הנשיא דרס
נאדר בל ספסלים אליו שמרנים יינו ומכבדים אומו ,ועמ״ש בזה הרמב׳ן בספרו על ם ,המצוס [מל״ס שים]
ובמנלס אספי שם  ,וההביל שנץ מ״ש לר׳ ישמעאל שלא אסר אצהים ונשיא לא חסוי כדי לטיב על ליא

נש״ע ,

ורנ״ב אפי ששומפני שלא יהא טינ סד שיהא דיין ונשיא שלוי בפלוגהס י׳ •אטה וי• ,ונסן.
שי׳ ישמעאל ס״ל כי' ששן מאחי מכה אמ\ ואש משסע כל אחד נש״ע וגם אם יכסובאלטס תשיא
אמרה
'
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שמות כב משפטים
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«׳ מלארזך ודמעך לא תאחר בכור ?(יך תתן־לי:
“ «־ -Wלשרך לצ^ך ?מבעת :מים יהד׳ עם־
אמו

שפתי חכמים

רש״י

שהי לשינתן •ש מ הלסך דרשינן מקלל אהרווייהז פ׳ש:
ג לא שכל אדם לא יאמר לניס נבההמלא וכו׳ ר׳ל
כשיהיה לן :ד ות׳ל לא האחר גזליהן המורים ואץ ומן
משורש כהורה אלא צ׳ל לא מאמר אוחם למצוה שאמרים :
ה פי׳ לא שמהן עצמו לי מרי נשרשה קרח כהיג אן
פדה משדה אה ככור האדם ונו׳ :ו (נוז׳י שעות הוא וצ׳ל
לצאגן מדא יהא הרנ משיים ממס דקה ועוד כו׳ פ׳ש :
אכל

מלאהך  .חובה המועלת עליו ג כששחגולא חסאשו
להתבשל והס בטריס  :ודמעך .המדומה ואיני
יודע מהו לבון דסע :לא האחר  .לא השנה סדר
הפרשחן לאחר אח ד המוקדם ולהקדים אם המאוחר
שלא •קדים הדומה לנטדים ומעשר להרומה :נטר
בניך ההן לי  .למדוהו בחמש ה סלעים מן הנק
והלא כבר לוה עליו במקום המר אלא כדי לסמוך לו
כן העשה ו לשורך מה בטר אדם לאחר ל׳ יזם

פודהו מאמר (במדבר יח) וסדויו כבן חדש השדה אף נטר בהמה דקה מטפל ט ל׳ יום ואמ״כ wv
לכהן( :כס) שנכס •מים יהיה עם אמו .זו א<הר« ; לכהן שאם בא למהר אה קרמו לא ימהר קדם
שפונה
פבלתא משפטים

עסך (אלהים לא תקלל אך לי אלא דיין
ונשיא שאר כל אדם מנין תיל בעטך לא תאר
ככל מקום):
הפט (כת) כלאתך ודמעך לא תאתר
מלאתך אלו בכורים הגיטלין
ניהטלאה ((ודמעך זו חרוכה]) ילא תאחר־
שלא הקדים (מעשר שני לראשך וראשך
לתרומה ותרוטה לבבון־ים) אבל איני יודע
אי זה מהם יקדים אם תרומה לבכורים אם
בכורים לתרומה ,אמרת יקדמו בכורים שהם
קרויין ארמית שטות ראשית בכורים תרומה
(ודמע) [ומלאה] לתרומה שאינה קרויה אלא
הגהות הנר״א (ס)

פרשה יט

שלשה שמות ראשית והרובה (ומעשר) [ודמע •
תרומה] למעשר ראשון שאינו קרוי אלא
שני שמוח .ויקדים מעשר ראשך שהוא קרוי
שני שמות ’(תרומה) וכעשר למעשר שני
שאינו קרוי אלא שם אחד בלבד .מכאן אמת
[..הרומח] המקדים תרומה לבכירים ומעשר
ראשון לתרופה ומעשר שני לראשך אע׳י®
שהוא עובר בלא תעשה מה שעשה עשוי
(ת״ל) [שנאמר] מלאתך ודטמך לא תאחר:
כ*ןצ (כט) כן תעשה לשורך "(הקיש בפוד
אדם לבכור בהמה ובכור בה5ח
לבכור אדם) כה בבור בהמה הנפלים שוטרין
בה

את הםאותר לא תקדים ולא תאתר את המוקדם ( :ו) רזמרת >

התודה והמצוה
נכרש או זה או זה ,וריב״ב ס*ל כר׳ יאביה שהוא״ו מורה המטר ולק אמר שהייתי אומר שאים חייג פד
שיהיה דיין ונשיא ,וכבר אמר ר' ישמעאל בנ״ק (דף פא) ומנהו או מכרו או לרבות את השליח ,וזה כרי
יונס! כמלח או מיוחר דלר׳ יאביה צריך מלח או לחנק ,ומ״ש בעמך בזמן שעושים מעכה עמך מובא בנסי
סנהדרין ובכ״ע ,ועיין עוד בספרא קדושים (סי׳ קד) ובמש״׳ש :
( tQgftכה) מלאתך ודמעך לא תאחר  .פי׳ חז״לסמלאחך היינו בכורים שמביאים הטיות עצמם ,סבלים
מלאוח וסוביח ,כמ״ש כקש יבש מלא (נחום א) ,פ; תקדש המלאה (דברים כב) ,ודמעך הוא החרופס

שמביאים הרנן והתירוש והיצהר  ,שכבר הופרשו מקליפתם כדמעה העמקת ממקם חטרה בעיןp ,
ידמעו הענבים והזיתים דמעת להוחם העצור בס ,והשכלים •ומעו נמתי הגרגרים האצורים בתוכם  ,והתבאר
אצלי שפעל אחר עזר משם &0ר  ,ובא מל הזמן אם מאחר הזמן המיועד לאיזה דבר ,ובמ״ש הי שדור
גדר לא תאמר לשלמו ,בארו מז״ל זמן המיועד לשלום הנדר כמ"ש נפ״ק דר״ה  ,אבל במ״ש קה לא תאמר
סא״ל זמן קבוע ע״כ בא על צד שמאחר אש הראוי להקדים ,ומצד הסברא ראוי להקדים נטרים לתרומה,
שהנס ששניהם קרויס נסם ראכית ותרומה ,מטרים קרויס במרים ומלאת שמירה שיופרשו מבכור*
כפירות בעודם בשבלים והפירוש בפלאותיו ,והוא קודם למרומה שקרויה דמע כצריך להפריש הדגן והתירוש
והיצהר  ,ומשעם זה ה״ה שהסברא טמנת להקדים תרומה למעשר שקרוי רסש-ת ,ומעשר ראשך למעשר

ואי אחר שנמצא בתוס הרומח מעשר ,ועיין בתרומות [ש"ג מ״ז] ובתמורה (דף ז)  ,זע'ש מה שפסה משו•

קצ

בארו בחמורה שם פיי״ש :

(מ) כן העשה לשודך .כנר נשנה בס׳ נא (שי׳ ק״ב) ושם בארשיו:

שבעת
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מכלתא
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י*

נאמר כי היא כסותה אי אתה רשאי למנוע ממנו
כסות שהיא נופלת לשארו .ושמעתי כי חנון אני
שברחמים בראתי את עולמי!
(בז) אלהים לא תקלל למה נאמר לפי שהוא
אומר ונוקב שם ה׳ מות יומת (ויקרא
כד) עונש שמענו אזהרה לא שמענו לכך נאמר
אלהים לא תקלל מכל מקום דברי רבי (ישמעאל)
[עקיבא] ר>(-עקיבא) [ישמעאל] אומר בדייגין הכתוב
מדבר שנאמר עד האלהים יבא דבר שניהם .אלהים
לא תקלל אין לי אלא דיין נשיא מנין ת״ל ונשיא
בעמך לא תאר אני אקרא ונשיא בעמך לא תאר
אחד נשיא ואחד דית במשמע ומה ת״ל אלהים
לא תקלל לחייב על זה בפגי עצמו ועל זה בפגי
עצמו [אין לי אלא דיין נשיא שאר כל אדם מנין
ת״ל בעמך לא תאר מכל מקום] מכאן אמרו יש
מדבר דבר אחד וחייב עליו משום ד׳ דברים בז
נשיא שקלל את האב חייב משום ד׳ דברים משום
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נשיא ואב ודיין ומשום בעמך לא תאר .רבי יהודון
בן בתירה אומר אלהים לא תקלל ונשיא בעמך
לא תאר שומע אני לא יהא חייב עד שיהא דיין
ונשיא ת״ל אלהים לא תקלל לחייב עליו משום
דיין ונשיא בעמך [לא תאור] לחייב עליו משום
נשיא ומה תלמוד לומר בעמך בזמן שהן עושין
מנהג עמך (אלהים לא תקלל אין לי אלא דיין
ונשיא שאר כל אדם מנין ת״ל בעמך לא תאר
מכל מקום):
ק&ט (כח) מלאתך ודמעך לא תאחר מלאתך אלו
בכורים הביטלין מהמלאה ([ודמעך זו
תרומה]) לא תאחר שלא תקדים (מעשר שני לראשון
וראשון לתרומה ותרומה לבכורים) אבל איני יודע
אי זה מהם יקדים אם תרומה לבכורים אם בכורים
לתרומה ,אמרת יקדמו בכורים שהם קרויין ארבעה
שמות ראשית בכורים תרומה (ודמע) [ומלאה]
לתרומה שאינה קרויה אלא שלשה שמות ראשית

התורה ווזנמוה
קפח (כז> אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר.
יש הבול בין מקלל ובין מאדר,
שהקללה הוא נעיין הדבור ,והוא משתתף עם קלה מנחי

ובארתיו שם כפי הפשט עיי״ש .אולם ממ״ש ע״ז שחייב

בד׳ דברים וכו׳ ומשום לא תאור ,משמע שדריש מ״ש בעמך
שהול״ל נשיא עמך ,ופי׳ שר״ל שהב׳ מורה גם על הצירוף

עם עמך שלא תאור הנשיא עם העם הגלוים אליו ,כי המארר
ל״ה שהוא הפך הכבוד ,רק שקלל נכפל הוא מורה בזיון
יותר ,וארר נמיין הפעולה ששולח בו גרעון ומזיק לו . .הנשיא דרכו לארר כל הטפלים אליו שמריבים ריבו ומכבדים

•*-

בדבורו והוא הפך הברכה ,ולכן אמר ומקללך אאר ,שהם

אותו ,ועמ״ש בזד ,הרמב״ן בספרו על ם׳ המצית [מל״ת

רק יקללו בדבור ולא יזיק לך ואני אאור אותם בפועל,

שיח] ובמגלת אסתר שם ,וההבדל שבין מ״ש לר׳ ישמעאל

ואמר לא תאור אח העם כי ברוך הוא (במדבר כב^ ובסנהדרין
(דף סו) דעת ר״ע שאלהים קדש ורעת ר״י שהוא חול[ ,וכן

שלא אמר אלהים ונשיא לא תאור כדי לחייב על כ״א בפ״ע,
וריב״ב אמר ששומעני שלא יהא חייב עד שיהא דיין ונשיא

צריך להגיה כאן] ,ואמר שם שלפ״ד אלהים חול גמרינן

'תלוי בפלוגתת ח יאשיה

קדש מחול ,ולמ״ד אלהים קדש יועינן קללת דיין מט״ש

כר׳ יונתן שאמר מכה אביו ואמו משמע כל אחד בפ״ע

לא תקלל ולא אמר לא תקל ,לס״ז שניהם מודים שלמדין

וגם אם יכתוב אלהים ונשיא נפרש או זה או זה ,וריב״ב

ור׳ יונתן .שר׳

ישמעאל ס״ל

מכאן ברכת השם וקללת דיין ,כי שם אלהים משותף לאלה,ים

ס״ל כר׳ יאשיה שהוא״ו מורה החבור ולכן אמר שהייתי

ולשופטים ,וכמ״ש במו״ג ח״א ,רק דפליגי איזה עקר בכונת

אומר שאינו חייב עד שיהיה דיין ונשיא ,וכבר אמר ח

הכתוב ,ולר״ע גנון מ״ש אצל אלהים לא תקלל כי לא מדק

ישמעאל בב״ק (דף עא) וטבחו או מכרו או לרבות את

לשון ארור באלהות שלא יתפעל מדבורו ,אבל ממה שהיל״ל

השליח ,מד ,כר׳ יונתן שמלת או מיותר דלר׳ יאשיה צריו

לא תקל מנל״ה ,בי גם להקלות כבוד ה* אסור כי גדול

מלת או לחלק ,וט״ש בעמך בזמן שעושים מעשה אמך

כבודו ,וכמו ארור מקלה אביו ואמו (דברים כז /אב ואם הקלו
בך (יחזקאל כב> ,ומד,

סובא

בגם׳

(סי׳ קד) ובמש״ש :

שתפס תקלל מפעל הכפל מורה

שהוא משותף גם לדייגים שעומדים תחת אלהים לעשות
משפם בארץ ,ומצור ,בל יקללם על המשפטים האלה שצוו

סנהדרין

ובכ״מ

ועיין עוד

בספרא קדושים

קסט (כח)

מלאתך ודמעך לא תאחר.

היינו

בכורים

שמביאים

פי׳ חז״ל שמלאתך

הסירות

עצמם,

שבלים

ביום,

מלאות וסוכות ,כמ״ש כקש יבש מלא (נחום א) ,סן תקדש

ועמר,ם יברך ה ,שצוה על המשפטים האלה ,ולכן תפס שם

המלאה (דברים כב> ,ודמעך הוא התרומה שמביאים הרגן

קללה שעל הדיין אינו מוזהר על העדר הכבוד רק •על הקללה,

והתירוש והיצהר ,שכבר הופרשו מקליפתם כדמעה הנוטסת

לחבל שמלתו

ע״י שלית ב״ד

ושישיב לו

העבוט

ולדעת ר" ישמעאל עקרו נאמר על הדיין ואזהרה לברכת

ממקום חבורה בעין ,כן ידמעו הענבים והזיתים דמעת לחותם

 .השם גמר קדש מחול ,ולרידיה היה יכול לכתוב על שניהם

העצור בם ,והשכלים ירמעו נטפי הגרגרים האצורים בתיכם,

פעל תאור ,וגם לא היה צריך לכפול האזהרות רק לכתוב

והתבאר אצלי שפעל אחר נגזר משם אחר ,ובא על הזמן

אלר,ים ונשיא לא תאור ,מ״ש אני אקרא ונשיא לא תאור

אם מאחר הזמן המיועד לאיזה דבר ,ובמ״ש כי תדור גדר

אחד נשיא ואחד דיין במשמע ,ר״ל שעל שניהם יכול לומר

לא תאחר לשלמו ,בארו חז״ל זמן המיועד לשלום הנדר

לא תאור ,ומשיב שחלקם בשני אזהרות לחייב על כ״א בפ״ע,

כמ״ש בפ״ק רר״ה ,אבל במ-׳ש פה לא תאחר שא״ל זמן

[וזה כדעת הרמב״ם וועמיה בלאו דגא ומבושל ושאור ודבש]
ים-ש שאר בני אדם מנין כ״ה בספרא קדישים (סי׳ לה

קבוע ע״כ בא על צד שמאחר את הראוי להקדים ,ומצד
הסברא ראוי להקדים בכורים לתרומה ,שהגם ששניהם קרוים

התורה והמצוה <מלבי״ם> ־ א (בראשית ,שמות ,ויקרא א) מלבים ,מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל עמוד מס (387הודפס ע״י תכנת או
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יהא עובר עליו ת״ל אתך לא .ילין אתך לרצונך*
לג (י )3לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר אין
לי אלא שכר יום שהוא גובה כל הלילה
^"^שכר הלילה שגובה כל היום מג? ת״ל ביומו תתן
שכרו*

לד (יג) לא תקלל חרש אין לי אלא חרש מנץ
לרבות כל אדם ת״ל ונשיא ממר לא
תאור .א״כ למה נאמר חרש .מה חרש מיוחד שהוא
בחיים יצא המת שאינו בחיים * לה (יד) ולפני עוד
לא תתן מכשול .לפני סומא בדבר .בא אמר לר בת

קיושים

איש פלוני מה היא לכתונת אל תאתר לו בשרה והוא
אינה אלא פסולה .תיח נוטל מתך עצה אל תתן לו
עצה שאינה הוגנת לו .אל תא&ר לו צא בהשכמה
שיקפחוהו לסטים .צא בצהרים בשביל שישתרב .אל
תאמר לו מכור את שדך וקח לך המור ואת עוקף
עליו דנוטלה הימנו .שמא תאמר עצה טובה אני
נותן לו .והרי הדבר מסור ללב שנאמר ויראת
מאלקיך אני ה׳ *
פ״ד לו (א) לא תעשו עול במשפט בדין .מלמד
שהדיין המקלקל את הדין קרוי עול
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התורה וחכמות
ליעקב .ד״א בזכותו של יעקב .תחלה ורש מלח את כמלת

"׳

שיתבמש דיחר להם מאד .ועוד שדרך לקלל החרש ולהכשיל

עם ששניהם טורים על השיוי (וכמ״ש סנהדרין (דף לס עטך

העור שלא יירא טהם .וכן הזהיר על קללת המושלים הנשיא

בדומים לך אתך בדומים לך ,וכ״ה כדוריות דף ד .קדושין

והדיין שדרך ההמון להתרעם עליהם כאשר בהשסטו מא

עו .סנהדרין דף יז עכו״ם דף ה) .ואח״כ דרש מ״ש את יעקב

רשע והם במשפט יעמידו ארץ :

ולא עם יעקב ,שהיו נפעלים מיעקב כי באו בזכותו .ובמכלתא

(משפטים דף מט) כי טוב לו עפך שתהי׳ טובתו שור .לך

ולפני עור לא תתן מכשול

לה

בא על עור העין ,ועל עור הלב .הוגיא עם

ד״א שתהי׳ שור .לו ,דרוש הא׳ ממה שמלת עסו ואתו פורה

השיוי .דרוש הב׳ סן ההבדל בין עמו לבין אן/ו .שעמו מורה

שאין א׳ נסעל מהב׳ ,ועז״א שגם אתה תהא שוד ,לו ,ובב״ר
(פ׳ עד ).וארבע מאות איש עסו כעמו מה הוא וכו׳ כך כאו״א

מהן עשוי על ד׳ פאות איש .וע״כ גם פה טמ״ש ולא תלין
אתך ולא אמר ולא תלין עמך .דורש דוקא אם אתה הפועל

את הד,לגד -לאפוקי אם לא אתה פועל זאת כגון שלא בא
לתבוע שבזה השכר הוא עמך לא אתך:

לג

לא תלין פעולת שכיר.

ודבר זה הוכפל בס׳ תגא.

ביומו תתן שכרו .וסי׳ בספרא וכ״ד .בספרי (שם

גם העור מובנו תאומיי.

עור ועיגים יש (ישעי׳ מג) מי עור כי אם עבדי (שם פב)
גופיו עורים כולם (שם נו) בולם

עורי השכל.

וכן אז

תפקחנה עיני עורים (שם לה) לפקח עיגים עורות (שם מב).
שפעל פקת מורד ,שמדבר בעור השכל כמ״ש במורד( ,מאמר

א׳ ט״א) ולכן יפרט פעמים רבות שם עורון אל העין .ואת
עיני גדקיהו עור ,כי השוחד יעור עיני חכמים ,וטסואר

אגלינו בהבדל שבין לשון שימה ובין לשון נתינה ,שלשון

שימה יבא על ההכנה ,ואם יבא לשון נתינה מאדם לאדם,
פי׳ שיתן לו או לפניו בידיעתו ,ועל שיכין לפניו גור מכשול

בידיעתו

שלא

משתמש

בלשון

שימה,

ושם

לה

עלילות

פסקא רעסץ שלא תלין מדבר בשכיר יום .ופי׳ בגם׳ ב״מ

דברים ,כשדים שמו שלשה ראשים ,ועל נתיבותי חשך ישים

(דף קיא) משום דשבירות אין משתלמת אלא לבסוף וא״ב

(איוב י«י^ ואם מדבר סר ,מעור העין שמכין מכשול שלא

חל החיוב מששקעה חמה .וזמנו כל הלילה במ״ש עד בקד.

בידיעתו הי׳ לו לומר לא חשים מכשול ,מזה הוגיאו לפרש

וביומו חתן שכרו בשכר לילה שזמן התשלומין בבוקר וזמנו

על עור השכל ,שנותן לו עגה שע״ז יגדק לשון נתינה,

כל היום כמ״ש ולא תבא עליו השמש :

בי יחן לו העגה בידיעתו ,רק המכשול נסתר בחבו ,במו

לד

לא תקלל תרש

ונתתי מכשול לפגיו (יחז׳ ג׳^ הבו לכם דבר ועגה (שופטים
דכרי הספרא מכוננים עפ״י דברי

הגם׳ סנהדרין (דף סו) וכסי סי׳ הרין בחדושיו
שם שפי׳ שממה שכתב נשיא בעמך לא תאור ולא תקלל
חרש תפס גד הגדול וגד ההשפלה להורות שאמור לקלל
בין החשוב בין השפל .ומפני שיש לדחות מה לחרש ונשיא

שהם משונים .אמר אלהים לא תקלל שמיותר ללמד שעל

בולם חייב .ושתסם רק דוגמא .היותר גדול והיותר שסל.

וכ״ב הרמב״ן בסי׳( .ובתום׳ סנהדרין שם ד״ה מאי ושבועות
לו ד״ה מקלל דרך.אחר) .ובשבועות (שם) תפס רק לא

תקלל חרש כי ע״י שכתוב ונשיא לא תאור יועינן שסי׳

& ולכן אמר ויראת מאלקיך שכבר התבאר בסי׳ ג׳ כי

פעל ירא שאחריו מ״ם ,סי׳ מסבתו ,ר״ל הגם שאינך ירא
אנשים הבלתי

זאת ,וכמ״ש גם לקמן (פ״ז מי״ד) בהר (ם״ד ם״ב פרשה ו
מ״ב) ובקדושין (דף לב> ב״מ (רף נח) ,כ״ו המסור ללב
נאמר בי ויראת מאלקיך ,והכותים פרשוהו עור ממש (כמ״ש

בחולין דף ג ובנדר .דף נז> וכבר בארגו אמיתת דברי חכמים"
ומזה

הוגיאו

גם

אם

מכשילו

בעבירה

(כמ״ש

בפסחים

(דף כב) עכי״ם דף ואו ורף כב ובמי״ק דף ה׳ ודף יי
ובב״ם ע״ה ג):

אף חרש שאיגו שומע הקללה וכ״ש השומע .ולכן גם הרמב״ם

(פ׳ מה׳ ממרים) תפס אזהרה למקלל אביו ולפקלל חברו.
לא תקלל חרש .ואינו מיגיא רק המת שאינו בחיים .וכפי

יודעים

תעלומות

לב

הלא אלקים

יחקור

לי

לא

תעשד עול במשפט וכתיב תועבת ה׳ כל עושה

עול .הרי העול קרוי תועבה ,וכתיב ולא תביא

הלשון שם חרש מובנו תאומי .על הבלתי שומע ,ועל המחריש

תועבה אל ביתך והיית חרם שקץ וכו׳ .וכתיב כי תועבת

ושותק ,ויחרישו העם ,וע-ב פרט ואני כחרש לא אשמע,

ה׳ אשר שנא הרי העיל שניא ומשוקץ וחרם יתיעבה וכ״ה

כי יש חרש שומע ,יהרמב״ן כתב ועפ״י הפשט הזכיר החרש
בקללה שאעס״י שלא ישמע ולא יתקגף אסיר וכ״ש לשיטעים

בספרא לקמן (ס״ח מ״ד ).ובספרי דברים (פסקא דכי .יפסקא

רגה):

־תורה והמצות <מלבי״ם>  -ב (ויקרא ב ,במדבר ,דברים ,אסתר ,שיר השירים ,רות) מלבים ,מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל עמוד מס

מנהר!

מציה ש״ת לא השימון עלי־ ;שץ
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כנים אנחנו נסכרא זו ,נראה לומר דהסופל איני
מונר רק היכא דהמלוה והלוה אינם יכולים
לכתוב בעצמם דנמצא דהסופר משים טליו הנשך ,דאם לא
הי׳ הסופר כותב השמר לא הי׳ מלוה לו ,אבל היכא
דהלוה או המלוה יסלים במצחם לכתוב ,ואם לא הי׳
הסופר כוסי מיו כותבים בטצמס ,אין טובר הסופר
משום לא תשימק דלא דמי למדם דמונרים אט״פ שהי׳
מלוה לו בלא ק וציכתבתי הסברא ,דמוסיפים נשך סל
הלוה נע״כ ראם לא וןצה לשלם יכפוהו בשטר זה ,וכן
מסופר סונר ג״כ נם אם הי׳ מלוה לו בלא״ה ,מיהו
היינו דיקא באינם יכולים לכתוב בעצמם ,אבל ביכילים
לכתוב בפצמם אין משים הסופר נשך טל הלוה ואין
מוכרים .ולפ״ז י״ל טפחא דהשחימ אכיי סופר דכשם
וכתבו התיה׳ דלא נקנו לפ״ע משוס דגקנו מילתא
דפסיקא משא״כ לפ׳ט אין טובר בהי׳ מלוה לו בלא״ה,
ה״ה מהאי מטמא לא נקש סופר משום ולא פסיקא לי׳,
ופעמים אק הסוער סובר דהבסלים יכולים לכתוב בטצמס,
אבל סרב וסוים פסיקא לי׳ וסוברים תמיר בלא חשימק.
אמנם עדיי! יש לדק ולומר רוואי להגה״ס שפיר י״ל נן,
אבל להתיש׳ דם״ל ואפילו בכתוב בשסר הריבית מפירש
טיברים אט״ס ולא אתי ליד גוביינא ,א״כ ה״ה די״ל
דאשילז היכא והלוה או מלוה יווסים בסצמם לכתוב
סובר הסופר ,דמ״ס לא נרע מהיכא דהריניס מפורש
בשסר דעוכרים הסרים ,וצ״ס:
והנה הרשב״ם בב״ב (דצ״ד ס״ב) בדה התם משעם
כתיבה כפק קסמי המלוה אלא סשימון סליו נשך
ומהכא גפקא לן בפ׳ איזהו נשך ,רק לכאורה קשה אמאי
נקס רק מלוה כיון דגם הסדים סוכרים בלא חשימון לט״ע,
ונראה דהרשב-ם הי׳ ק״ל קישים ה״ר יצחק בחזם׳ ב״ק
(דל ס״ב) בד״ה דסשעס כסיבה כר ,מאי שומא יש
כאן ופה מזקס סדוהן ללוה ,והלא לא יגט ב״ד הריביס
ס״י שסר זס מק שניכר בסוט ריניס פכ״צ לכך ס״ל

חדשה

קפב
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לרשב״ם דהטדים ודאי אין עוברים בלא תשימון בנינו
בשמר ריבית ,רק המלוה בטצחו עובר דאפילו אס ישלם
הלוה ברצונו הרבית ולא יבא לביד ,מ״ת המלוה טובר
משטח כתיבה ,לכך קנסינן המלוה לד״מ" ולכך נקט
הש״ס בלשון יחיד דענו לי׳ שומא דהיינו המלוה לבדו
ולא הסדים:
ועיין בתום׳ רסק״א ס״פ איזהו נשך אזס מ״ס מה
שהקשה דברי הסיס׳ אהדדי מ״ק שם ,שבדה
ששר כתבו דהלואה ברכיה אף בלא שמר יש עבירה ולא
תשימון ,אט״ג דאמרינן משעת כתיבה כו׳ מ״ס בלא
שסר נמי אינא איסורא בהלואה .וא״כ מה ממה ר׳ יצחק
די״ל ומשפת כתיבה לאו דוקא דמיו הוא ל״ס ס״ש,
ובאמת מה שהעמיק הגאון ז״ל בשם כסום׳ והלואה
ברכיה אף בלא ששר יש עבירה ולא תשימק ט' ,במוס׳
לימא כך רק אבל ברביח יש עבירה ,דהלואה ברבים
אפילו בלא שמר ,אט״ג דאמריגן ומשמת כתיבה מבר לי׳
שומא ,בלא שטר נחי איכא איסורא בהלואה ,וא״כ י״ל
דמ״ש דהלואה ברביש אף בלא שטר ,לא משום לאו ולא
משימין רק מלאו אס כספך לא תחן לו בנשך .ומשטה
שנותן לו המעות פ״מ לשלם לו רבים הרי נותן לו כספו
בנשך ועבר ,ומשום לא חשיחין שפיר י״ל דאין מובר רק
בשטר ומשעת כתיבה ,ולפ״ז הי׳ נלפע״ד ראמ״ג דנסבו
התום׳ דנם במפורש הרבית כששר סוברים משום לא
סשימק דמשטס כתיבה סביו לי׳ שומא ,היינו רק במלוה
בשטר ,אכל במלוה ס״ס נהי דטובר המלוה סינף
באת כספך לא תחן לו בנשך .ם״מ בלא תשימק איט
מונר רק בשעה שנוטל הריבים .והעדים אין עוברים
רק במעילים בב״ד שהלוה לו יוסר ואין מידיטים שהי׳
רביס ומגבים לו הרבית ,אבל אם לא המידו אח״כ נהי
דהיו בשטח הלואה כיון דלא טשו מעשה אין סוברים,
קס״ט
בן ששק כד׳
ופיק בתשומת מהר״א
וצ״ס
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מצוה ס״ט
שהזהירנו הקב״דז שלא לקלל הדיינים ,שנאמר אלהים לא תקלל (®פות כ״ב ,כ״ס,
ופירושו לדיינים כמו אשר ירשיעון אלד,ים:

כתב

הסיטו והוציא הכתיב בלשין אלקים כדי שיהי׳
נכלל סס הלאו הזה צאו אחר והוא לאו דברכת
השי״ס ט׳ ,ובספרי אזהרה לברכת כשי״ס כרנסיב אלקיס
לא תקלל ,ומ״ש בסורה במק״א ונוקב שם ד׳ מוס יומת
זכי העונש אכל האזהרה היא מכאן ט׳ ,לא יספיק לט
הזנרס הטונש בסצוה מבלי אזהרה .וזהי שאסרו אטתינו
ספיר עונש שמעט אזהרה מנין .והסטן הוא ספג• ק
שאס לא מבא לט מניפס ד׳ אלא שיאחר מושה דבר
הלוני יענש בכך ,הי׳ משמע שיהא רשות ביד כל הריצה
לק:־‘ .הסונש ,ולא ימוש לצערו לסביר טל המצוה ולא
יבא בזה כנגד חפן השי״ת ומציתי ,ויחזור דבר המצוה
נגק פקח וממכר כלומר הרוצה לטשות דבר פלוני יחן ק־
 piויסשכו או יסן שכמו לסבול כך ויעשהו ,יאק הנוגה
סל המצוה כנך אלא שד׳ לסובתינז מנמנו ביברים
והוריסנו בקצתם העונש המניס לט מיד סצנד הסברם
רצוני שהיא קשה מן הכל תו אמז״ל בכ״מ לא עגש אא״כ
הזהיר כלומר לא הודיע ד׳ הטינש כבא לז על הטנרת
הסצוה אא״כ הידיפט תתלה שרציני הוא שלא נטשה אותו
הדבר שהעונש בא מליו ,ונסב אאזצ״ל אך ק״ל ט״ז

מסנהדרין (רנ״ו ע״א) דאמרינן שם ונוקב שם ואזהרסי׳
מאלקיס לא תקלל ,ואמרינן רילחא פירושי שמי׳ לנתיב
אשר נקט בשמיים ואזהרתי׳ אח ד׳ א׳ תירא ומסרן
אזהרת סשה לא שמה אזהרה ,וכן הוא בתמורה (דג
סיב וד״י ע״א) ,ואי כדברי הרהמ״ח למה אזהרת פשה
ל״ש אזהרה ,כיו} דהחורה מנעה מזה מ״ל בלשון לאו או
בלשון סשה ,כיון דידטט שאין רצין השי״ס בזה לבר
המונש ומיק במכית (יי״ג מ״ב) ע״כ מסם זה ל״סג
עכ״צ ולפטנ״ד נראה ליישב דברי החינוך ,דהנה בסמורם
אסריק שם ,המקלל אס תכירו בשם מנלן א״י אלעזר
א״ר אושפיא א״ק אם לא תשמור וט׳ יכתיב והפלא ד׳
אח מכוחך הפלאה וו איני יורס מהו כשהוא אומר והפיצו
השופט והכהו לפניו הוי איחר הפלאה זהו מלקות מ׳
ואימא למיציא שם שמיס לבעלה ט׳ תיסגי לי' במלקיס
אבל מקלל חבירו בשס כו׳ לא תימני לי׳ במלקוש לא
מצית אמרת דכתיב לא תקלל חרש ואי אמרח בשצמא
לקלל אס תכירו אזהרת” מהכא דכתיב לא תקלל חרש
אלא אי אטרס מוציא שם שמים לבטלה אזהלתי׳ מהיכא
אלמה לא והכתיב אס ד׳ א׳ סירא וט׳ ההוא אזהרס
עשה
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מנחה

מצוד .ם״ט שלא לקלל הדיינים

עשה הוא ,כך היא הגירסא לפנינו נגח' ,ורש״י נרם לא
מצית אמרית דכתיב לא תקלל חרש ואי געית אימא
בשלומא כו׳ ,ועל תירוץ הראשון לא מצית אמרית יכתיב
לא תקלל חרש מפרש רש״י ב׳ פירושים ע״ש ,ולפי גרסת
רש״י ב׳ הלשונות פליגי בזה אי אזהרת עשה שמה אזהרה
אי לאו ,לל״ק לוקין ועונשין באזהרת עשה ,ולל״ב אזהרת
משה לא שמה אזהרה ללקות ולענוש ,ועיין בשיטה
מקובצת ,ונראה ובסנהדרין שם דקאמר אימא פירושי
שמי' הוא כו׳ ואזהרתי׳ מהכא את ר א׳ תירא חרא
ובעינן שם בשס וליכא ועוד הוי׳ לי׳ אזהרת משה
ואזהרת משה לא שמה התראה ואיבע״א א״ק ויקב ויקלל
למימרא ונוקב קללה היא הני ב׳ לשונות פליגי ג״כ ,במאי
דפליני ב׳ הלשונות בתמורה ,דל״ק וסנהדרין היא כל״ב
ותמורה ואזהרת עשה ,.לא שמה אזהרה ,ול״ב וסנהדרין
ס״ל כל״ק ותמורה ואזהרת עשה שמה אזהרה ורק
ושאני הנא דגלי קרא מנוקב קללה היא:
כתבו בתמורה שם (ד״ר ע״א) בד״ה הא לא
מצית אמרת והכתיב לא תקלל חרש ,וכיון
ואשכחן אזהרה במקלל יש .לנו להעמיד האי קרא דמלקית
במקלל חבירו בשם טפי מלהעמיד במוציא ש״ש לבטלה ,ולא
אשכחנא בי׳ אזהרה מפורשת ,עכ״ל ..ונראה דהתוס׳ גורסים
לא מצית אמריח והכתוב לא תקלל חרש ואי אמריה
בשלומא לקלל את חבירו אזהרתי׳ כו׳ ההוא אזהרת משה
הוא ,ומפרשים ולעילם אמרינן אזהרת משה הוה אזהרה
היכא דהעונש מפורש וליכא ל״ת רק משה לבר ולוקין
ועינשים בכה״ג ,רק היכא דהעונש מפורש ואין מפורש אם
העונש קאי על אזהרת לאו או דקאי על אזהרת עשה,
כעין הכא דאין מפורש אם העונש קאי על לא תקלל
חרש או דקאי גס על מוציא ש״ש לבטלה דליכא רק משה
יש לט להעמיד העונש על ונר דאיכא בו ל״ח מלהעמידו
על אזהרת העשה ,ולפירוש התום׳ נראה לפרש הש״ס
וסנהדרין הנ״ל ועוד הוי׳ לי׳ אזהרת עשה ואזהרת עשה לא
שמה אזהרה ולאו כללא כייל ואזהרת עשה לא שמה אזהרה
ככל מקום ,רק ועל הא ומקשה ממאי והאי נוקב לישנא
וברוכי הוא כו׳ ואזהרתי׳ מהכא א׳ לא מקלל כו׳ אימא
פירישי שמי׳ הוא ואזהרתי' מהנא את ר׳ א׳ תירא ,משני
דכיק ואשכחן אזהרה במברך השם יש לגו להעמיד האי
קרא ועונש במברך השם ,מלהעמיד במפרש השם ולא
אשכחנא בי׳ אזהרה מפורשה ,אבל שפיר משכחת עונש
באזהרת משה היכא דא״א להעמיד העונש מל אזהרת ל״ת,
ונראה דגם רכינו כחינוך ס״ל כפירוש התום׳ וכנרסא זו
ומדם ,ושפיר לדידי׳ בעלמא אזהרת משה שמה אזהרה,
ולכך נתן טעם לא ענש אא״כ הזהיר כדי שלא נימא
דרשות ביוו לעבור העבירה ולקבל העונש ,וא״ש:

והתום'

ב) בשבועות (דל״ה ע״א) חנן ,המקלל עצמו
ותכירו בכולן עובר בל״ת ,והרמב״ם
כתב בפכ״ו מה׳ סנהדרין ה״ג ,ואחד המקלל כו׳ או דיין
אינו לוקה מד שיקלל בשם מן השמות כגון ידו ה׳ כו׳
או בכנוי מן הכבויים כגון חנון וקנא וכיוצא בהן הואיל
והוא חייב אם קלל ככל הכנויים כך אס קלל בכל לשון
חייב שהשמות שקוראי! בהן העכו״ם להקב״ה הרי הן
ככל הכנויים ,דהרמב״ם מפרש דהא דתנן המקלל עצמו
וחבירו בכולן עובר בל״ת קאי ,גם מל חנון ורחום ואידך
דקאמר למיל דחייבין בשבוית העדות ,והראב״ד כתב
א״א אינו לוקה אלא בשם המיוחד והכי איחא בירושלמי
מכיל ,ובמס׳ סופרים פ״ר מבואר כהרמב״ם ,ותניא התם
אבל רחום וחנון ארך אפים ורב חסר מלך מלכים מרומם
גדול עליון צדיק וישר חסיד חמים נסר הרי אלו נמחקים
והמקלל בהם עצמו וחסרו חייב ,ומ*כ וחייב מלקית
קא?ז~ ,ואאיצ״ל כתב והנה במשנה מבואר והמקלל עצמו
וחסרו בכילס עובר בל״ת ולא ניכר מלקות ,נראה דאין

חדעה

לוקין על הכנוייס דהו״ל למימני המקלל ט׳ חייב ולא
קחני אלא עובר טל ל״ת משמע דא״ח מלקות ,ועכ״מ
פ״ג מה׳ תרומות הכ״ג כתב שם דהמשנה דייק ותני
אט״פ שעובר בל״ח ,ולא תני אע״ם שלוקה מוכח דאיט
לוקה ,א״כ ה״נ דחני עובד בל״ת נראה דאינו לוקה
עכ״ל .נס בפ״ג מה׳ עכו״ם ה״ט כתב הכ״מ להוכיח
והמגדף אין לוקה מדתני במתניתין אבל המגדף עובר
בל״ת ולא כתב לוקה ;,אולם לעיל במצוה כ״ס ס״ג תמהתי
על הכ״מ בב׳ מקומות אלו מכמה מקומות ותני עיבר
בל״ת ולוקה ,ותרי מינייהו אזכיר דתנן בפסחים (דס״ג
ט״א) ,השוחט את הפסח על החמץ עוכר בל״ת ,והרמב״ס
כתב בפ״א מה׳ ק״פ ה״ה דלוקה ,גס בנגעים פ״ז מ״ר
התילש סימני טומאה והכוה את המתי׳ עובר בל״ת,
והרמב״ם פסק בפ״י מה׳ טומאת צרעת ה״א דהיכא
והועילו מעשיו לוקה ,וע״ש עוד כמה ראיות ברורות,
ושוב ראיתי שגם בס׳ ירצזלאכי תמה על הכ״מ ,וא״כ
שוב ליכא קושי׳ על הרמב״ם ושפיר פסק כאן ;,מיהא
מה שהקשה עוד אאזצ״ל מל הרמב״ם ומחייב בכטיין
אפילו רחום וחנון ,ובתמורה קאמר הש״ם טעמא ומקלל
חבירו כשם לוקה ואע׳פ דהוה לאו שאין בו מעשה ,וכתיב
אם לא תשמור ליראה את ד׳ א׳ והפלה וגו׳ את מכוחך,
ופריך דילמא קאי מל מיציא ש״ש לבטלה ומשני דגם
מקלל הוה מוציא ש״ש לבטלה ימצינו ג״כ אזהרה לא
תקלל ע״כ מרבינן מלקות למקלל עכ״פ מטעם מוציא
ש״ש לבטלה ,ופשוט דשמות הנמחקים לא שייך מוציא
ש״ש לבטלה כגון חנון ורחום א״כ בודאי א״ח מלקית,
וכ״ה הלשון נש״ם מקלל תכירו בשם וסתם שם אינו
בכלל שמות הנמחקים והאיך יכולים אנחנו לחייב מלקות
כו' ע״ש .קישי׳ גדולה היא ,וזה הוא באמת טעמו של
הראב״ד שכתב שאין לוקין רק בשם המיוחד בלבד ,רעל
הא וכתב הרי״ף בשבועות ספ״ד ירושלמי הא דתנן עובר
בל״ת מהו ללקות חבריא אמרי אינו לוקה א״ר יוסי משים
דהו״ל לאו שאין בו ממשה ,וחז־נן לגאון דאמר לוקה
דאמרינן א״ר יוחנן משוס ריה״ג כל מצות ל״ת שבתורה
לאו שים בו מעשה לוקין מליו ,ושאין בו מעשה אין
לוקין מליו חון מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשם,
כתב הראב״ד בס׳ ממים דמים סי׳ רל״ז אני אקיים דברי
שניהם ,והא אמריגן חון מנשבע וחימר ומקלל חבירו
בשס דוקא בשם כמיוחד בלבו כדכתיב קרא והפלא ד׳
את מכוחך וכו׳ ,אם  .לא תשמור לעשות ליראה את השס
הנכבד והנורא את ד׳ אלקיך דמהאי קרא נפקא לן מלקוח
למקלל חבירו בשם ,וכתיב בי׳ את ד׳ א' ,אבל בכנויין
אע״ג ועובר בלא תעשה לא לקי מכ״ל\ ומדברי הראב״ו
אלו מבואר דהראב״ד לא הי׳ גרס בירושלמי כגרסת הכ״מ
רק כלשון הרי״ף ותו לא ,וס״ל להגאון והירושלמי פליג
מל ר״י משום ריה״ג ופסק ולא כירושלמי ,והראב״ד
מפרש והירושלמי מיירי בכינוי ולכך אין לוקה ור״י אמר
ריה״ג מיירי בשם המיוחד ומר אמר חוא ומר אמר חדא
ולא פליגי ,וכבר האריך בזה בם׳ ברכי יוסף בסי׳ כ״ז
וכתב ליישב שיטת הרמב״ם דאט״ג דמקלל חבירו בשם
יליף לה בריש תמורה מדכתיב אס לא תשמור וגו׳ ליראה
את השם וגו׳ ומשמע שם המיוחד דוקא כמ״ש הראב״ר,
מ״מ החס בריש חמורה פריך עלה ואימא למיציא ש״ש
לבטלה כו׳ לא מלית אמרית דכחיב לא תקלל חרש ואא״ב
לקלל את חבירו אזהרתי׳ מהכא ,וס״ל להגאון והרמב״ם
וכיון והאזהרה היא לא תקלל חרם ומשנה שלימה  .שנינו
המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בל״ח ,א״כ מסחברא
דהעינש נמי גס במקלל בכיטי ומסתמא העונש ואזהרה
כי הדדי גינהו ,ומאחר ואזהרה שמענו גם בנימי גם
המעש נמי למקלל בכיניי ג״כ ,וכתב לפרש טפ״ז מ״ש
הי־מכ״ס פ״א ותמירה מפי השמיעה למרי נשבע וחימר
ומקלל ,ודקדק הינץ שמיטה וכיון דילפיגן מקראי מא
טסי
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מפי השמועה למדו ,וייל דמל מקלל ככינוי קאי דאין־
מפורש בהדיא רק מפי השמועה .ודפח״ח:
יש להביא ראי׳ מהירושלמי דגם מקלל
בכינוי חייב מלקוח מקרא ליראה אח
השם ,דגרסינן בספיג רשבוטוח ,זה הכלל כל לית שיש
בו מעשה לוקה ושאין בו מעשה אינו לוקה חון מן המימר
והנשבע ומקלל אח חבירו בשם ט' ,נשבע לשקר מניין
ר׳ יוחק בשם ר׳ ינאי כי לא ינקה ד׳ מנקין כן הדייגין,
קילל את חבירו בשם מנין ריש לקיש בשם ר׳ הושעי׳
ליראה אה השם ונו' ,נשבע לשקר על דעחי׳ דריל מניין
מינה מכיון שנשבע לשקר אין זה ירא ,קילל אח חבירו
בשם על דעתי׳ דר׳ יוחנן מניין מכיון שקילל אין זה ירא,
מה מפקה מניניהון נשבע לשקר וקילל לחבירו בשם על
דעתי׳ דר׳ יוחנן חייב שחים עיר דריל אינו חייב אלא
אחת ,ואסיד דמטעם ליראה את השם אינו חייב רק
כשם המיוחד ולא בכינוי א״כ לימא טור מפקה מביניהון
בנשבע לבקר בכינוי רבנשבע בשקר מבואר בדברי הדא״ש
והרק פיר דשבועוח ,דאעיג דכתיב לא חשבטו בשמי
לשקר לא אמרינן דבעינן דוקא שס המיוחד רק גס בכינוי
עובר ,כיון דכחיב וחללת את שם אלקיך ,משמע שנם
על הכינוי הוא מוזהר ,ובברכי יוסף שם מביא החו״כ
לא תשבעו בשמי לשקר מח״ל לפי שנאמר לא תשא את
שם ד׳ אלקיך לשוא שיכול אינם חייבים אלא על שם
 כמיוחד בלבד מנין לרבות כל הכינויים ת״ל בשמי כלשם שיש לי מיש ,וא״־כ לר״י דמפיק מקרא לא ינקה גס
בנשבע בכינוי לוקה ,אבל לריל דמפיק לי׳ מקרא ליראה
כיון שנשבע לשקר אין זה ירא ,אינו חייב מלקיח רק
בנשבע לשקר בשם ולא בכיניי ,ומדלא קאמר הירושלמי
ג״מ זו ,משמע רגם בנשבע ומקלל בכינוי חייב לריל בשם
ר׳ הושעי׳ מקרא ליראה וגו׳ .והיה לר״י במקלל חבירו
חייב מלקות גם בכינוי מקרא ליראה ויש ראי׳ להרמב״ם
מירושלמי זה ולהראביד קשה מירושלמי זה ,וציע:
בכתב אי הוה שביעה היא פלוגתת גאוני
0
’——'“נרלנ /החוח יאיר סי׳ קליד ,וכשמת
יעקב חיא םי׳ קנ׳ו ,ס״ל דכוה שטעה ,וכשב יעקב
חיויד סי׳ מ״ע חולק עליהם/ ,והגאון אוית ם,׳ ציו מביא
דבריהם ,וכתב ואחת כי הבאתי ראי׳ דלא אמריק בכתב
כמרכעיפ ,דבגמ׳ דתמורה אמריק מקלל חבירו בשם
אמאי לוקה הא לאי שאין בו מעשה ואמרינן דכתיב
והפלא ד׳ את מכוחך ,הרי דחייבה התורה מלקוח ,ועדיין
קשה מנ-יל דהוציאה התורה מכלל המסור לאו שאין בו
ממשה אץ לוקין ,והא דכתיב והפלא היינו ביש בו מעשה
דכתב פלוני יהי׳ מקולל לשם ואין לך מעשה גדול מזה
מה שכותב והוא מלאכת מחשבת דהוי במשכן ,ועיכ צ״ל
דכל דפרעה המורה בפה אין כתב בכלל ולכך אי אתה
מוציא מקלל שיש בו מעשה עכיל ,אמנם הגאון חה״ס
ידד סי׳ רכ״ז הסכים לשימת הגאון חויי לשבועה בכתב
הוה שבועה ,וכתב והנה מריש הוי קשי׳ לי הא דאמריק
כו׳ כל לאוין שבחורה כו׳ אין בו מעשה אין ליע חץ
מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם ,ומסיק נשבע מנ״ל
מדכתיב לא ינקה כו׳ ,והנה האי קרא לא מייתרא דאיצמריך
לגופי׳ כו׳ ,זא״כ מגיל דלוקין אלאו שאץ בו ממשה,
רילמא קרא מיירי במי שנשבע בכתב דהו׳ל מעשה כו׳,
ומזה הי' ראי׳ ברורה לשיעת החינוך דכל לאו ששייך
בלי מעשה אפילו אי איתרמי עיי מעשה אץ לוקין עליו
כו /אבל לשישת מלימ שכתב בהיפך וכיון ששייך בו
מעשה אעיפ שלא משה מעשה לוקה כו׳ ,איכ קשה דהא
שבועה נמי אפשר מיי כתיבה ,ואץ צורך לאתויי מקרא,
וכי היכי דאר״י לתנא לא תיתני מימר ה״נ הוליל לא
תיתני נשבע שהרי בכתיבתו עביר מעשה ,והגיל בזה
למעיין שם בתמורה גבי מקלל חבירו בשם דבשבועה
ומקלל עיקר איסורו משום מוציא שם שמים לבשלה ,אעיג
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דבמיציא שיש ליכא מלקות מימ כיון שהשיא שם ד׳
יתברך לצורך קללה או לשבועת שיא איכא בזיץ שפי
ולוקה כו' ,ואיכ הרי הדבר פשוש דלא הוה מוציא שיש
לבשלה אלא במוציאו בשפתיו ,אבל בכותב על הספר
אין כאן בזיון כלל ,אפילו כתבו דרך שביעה וקללה
משרה אין כאן מלקית כו׳ עיש ,מבואר דהחתיס פשיטא
לי׳ דהטחב שיש לנטלה ליכא בי׳^סור כלל אפילו אם
בנשבע וכדומה כתיבה כדיטר ולפ״ז נדחה נמי ראית
הגאון ארת הגיל:
והנה בנוף הדבר אם איכא בזיון בכותב שיש לבשלה,
כבר נסתפק בזה הגאון חויי בהי׳ ש״ז ,וכתב
וזיל והנה חיש החכם ולא אסור דלא הוה ככותב את
השם ,רמשמע מזה דסיל פשוש ראסור לכתיב אה השם
שלא במקומו ,כגון בזולת סית תפילין ומזוזה וברכות
וכה״ג ,והכי משמע בהגהת רמיא בירד סיס רעיו ,איברא
שם לא אמרי רק בנייר ואגרת רשות וכמ״ש דיכיל לבוא
לידי בזיון ,משאיכ במבטח ובכהיג ,ועוד דבשויח הרא״ש
משמע דמנהג פשוט לסקל בכלל ג׳ דין שיו ,ואף אם יש
מקום לבעיד לחלוק ולומר דכתיבה הוי כדבור בדיכתא
אחריתא כמים האטדרהם הכותב דית צריך לברך ,ואף
שלא נתן טעם לדבריו ,מ״מ הי׳ נראה קלת ראי׳
מדאיצטריך מיעוט גבי עדות מפיהם ולא מפי כתבם כר,
אבל אחר העיון גיל דלטולם כתיבה לאו כדיטר יחשב
בשום מקים ,וכיש גבי נדר דכחיב היוצא מפיו יעשה
דדוקא בעי עקימת פיו כר ,וכיש כתיבת השם דאיט
בכלל זה שמי למלם שהרי נכתב בסתם ,ואפילו כחט
בחנם נהי דמגונה הוי ואסור משוס דיוכל לבא לידי בזיון
כמיש מהרי״ל הביאו רמ״א סיס רעיו וטעון גניזה ,מימ
אץ בו איסור גמור מצר עצם הכתיבה כו׳ מים ,אולם
הגאון כאן בתשובה סיל דאין שבועה בכתב ,אכל לפי
מה שסיל בחשובה קליד דשטעה בכתב ממי דכתב
כדיטר היה נמי בכותב שם לבשלה כתיבה כדיבור ועובר
משום מוציא שיש לבטלה ,וכבר הרגיש הגאין שברי שם
שדבריו סתורים וכתב דדבריו האחרונים מיקר להלכה
ותמהני מחתים שלא העיר מתשובה מיז:
ציע ,דייל דאפילו להאומרים דבשבועה
כתיבה אינה כדבור ,היינו משום דכחיב
ככל היוצא מפיו ,מוצא שפתיך ,לבטא בשפתים ,אבל
הוצאת שיש לבטלה דלא כתיב דאסור להוציא ש״ש
לבטלה ,רק כתיב את ד׳ אלקיך תירא ,וכיון שהוציא שם
שמים לבטלה הרי עזב היראה כי מיראת השיית שלא
חכר שמו לבטלה ,וא״כ גס בכותב שיש לבטלה הרי עזב
היראה ,כי בודאי מיראת השיית שלא יכתוב ש״ש לבטלה,
ומיש מהגהת רמ״א בסיס רעיז דנתן טעם שלא יבא לידי
בזיק שימ דמוציא ש״ש לבטלה ליכא בכתיבה ,צ״ע לפמניד,
דחנן בפיט דברכות והתקינו שיהא אדם שואל חבירו
בשם ,שנאמר והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים
ד׳ ממכם ,ויאמרו לו יברכך ד׳ וכו׳ ,ואומר עת לעשות
לד׳ הפרו תורתך כו׳ ,והיינו דקירס שהתקינו היו סבורים
דעבירה איכא לברך חבירו בשם ,דהוה מוציא שיש
לבטלה והתקינו לברך בשם דלא הוי מוציא ש״ש לבטלה
כיון דמתכוזן לברך חבירו ,ולמדו כן מקראי דזה רצונו
של מקום לשאול בשלום חבירו בשם ,ומטעם זה היה
לברך את חבירו בשם כשכותב אליו אגרת שלומים נמי
מותר ,וליכא איסור מוציא שים לבטלה ,דלא עדיף
מחברך חבירו בשם בפיו ,ורק כחוב בהגהת רמ״א דאסור
לכתוב השם כדי שלא יבא לידי בזיון ,וז׳ש רמיא ואסור לכתוב
שם לכתחילה שלא בספר ריוכל לבא לירי בזיון ,הייני רק
בכותב השם באופן רמותר וליכא בי׳ איפורא משום מוציא שם
שמיס לבטלה ,כגון דרוצה לכתוב איזה ברכה מס השם
כדי שירגיל בנו לברך ,או לעשות מנורות של קלף להניח
בסידורים וכותבים בהם שרתי ד׳ לנגדי תמיר כדי לעורר

ולפענ״ד
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היראה דליכא חששא מטעם מוציא ש״ש לבטלה ,ומ״ן בסי׳ א׳
בשע״ת מ״ש נשם זקיר החב״ש ז״ל ,וכדומה דמוחר וליכא
איסור משום מוציא ש״ש לבטלה ,ומ״מ בנייר בעלמא אסור
ייוכל לבוא לידי בזיון ,ונהו מסיק ולכן נזהרים שלא לכתוב
שם באגרת ,וכוונתו דאע״ג דכשכוחב השם באגרת לית
בי׳ איסור משום מוציא ש״ש לבטלה ומותר כמברך אח
חנירו בשם בפיו דמוחר ,מ״מ נזהרים שלא יבא לידי
כזיק ,אבל בטתב השם לבטלה כמתעסק בעלמא שלא
לשם צורך כלל .שפיר י״ל דעזב היראה ועבר על עשה
את ד׳ אלקיך תירא ,וכן מקלל את תכירו בשם עבר
אעשה זו נ״כ אפילו בקללו ככת^ דפזב היראה במה
שכתב שם שמיס לצורך קללת חבירו ,וכן הא דאמרינן
בר״ה (די״ח מ״ב) .בחלתא בתשרי כטילת אדכרתא מן
שסרייא שגזרה מלכות עכו״ם גזירה שלא להזכיר שם
שמים על פיהם ,וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו
שיהו מזכירי[ שם שמיס אפילו בשטרות .,וכך היו כותבים
כו׳ וכששמעו חכמים בדבר אמרו למחר זה פורע את
מוט ונמצא שטר מוטל באשפה וביטלום ,אבל משום
מוציא ש״ש לבטלה לא חשו ,משים דאדרבה כיון שהתקינו
שלטת חשמונאי ק כוונתם הי׳ שעי״ז ישובח ש״ש
■יתפרסמו נסיו שנצחו אויביהם ,ולא הוה מוציא ש״ש לבטלה
דק מזטר ש״ש לשבחו ולפארו ,וסברו דמצוה קא עבדו
ירק חכמים בטלום שלא יבא לידי בזיק ,אבל לכתיב ש״ש
לבטלה שפיר י״ל דעובר מל מצות עשה את ד׳ אלקיך
תירא:

*לכאורה

לדעת החינוך דבלאו שאץ בו ממשה
אפילו בעשה ממשה אק לוקה ,אם טמא

חד׳טה

דנשטעה וקללה נתב כדיבור ,יש להביא ראי דגם
במוציא ש״ש לבטלה נתב כדיבור .מירושלמי ספ״ג דשטמות
שהבאתי באות הקידס דפליגי ר״י ור״ל ,דר״י ס״ל נשבע
לשקר לוקה מלא ינקה ,ור״ל ס״ל דלוקה דאין זה ירא,
ומקלל לשניהם ליקה משוס ליראה וגו /וקאמר מה מפקה
מביגיהין ,ואחאי לא קאמר דמפקה מניניהק בנשבע
לשקר בכתב ,דלר״י מטעם לא ינקה צוקה ,אבל לר״ל
מטעם ליראה א״כ בכותב השם לבטלה ליכא ליראה
ולכך אין לוקה ,וע״כ דגם לר״ל לוקה דטתב ש״ש
לבטלה עובר נ״כ משום ליראה ודלא כהחת״ס ,ויש
לדחות דהירושלמי לשיטתי דלא ם״ל כהחיניך רק דבלאו
דמשכחח לי׳ בלא מעשה ובמעשה עשה ט מעשה לוקה
ובלא ממשה אק לוקה כמ״ש לפיל במצוה ל״ז מהא
דאיתא בירושלמי דשבועות פ״ג ה״י .שטסה שאוכל
ככר זה היום ועבר היום ואכלה ,ר״י ור״ל תריהק
אמרין פטור לא מפמא דאהן ספמא דר׳ יוחנן
משם שאינו ראוי לקבל התריי ,מממא דר״ל משום שהוא
בל״ת שאין בו מעשה ,מה מפקה מכיניהק שרפה והשליכה
לים אק חימר משם שאינו ראוי לקבל התריי' פטור ,ואין
תימר משום שהוא בל״ת הרי יש בה מעשה ,אלמא דס״ל
להירושלמי דלא מחינוך ,ולהירושלמי אם נימא דכתב
כדיבור בנשבע בשקר בשם ומקלל בשם בכתב לכרע
חייב דעושה מעשה ועיין לעיל במצוה הנ״ל מ״ש בזה.
וראיתי לזקיני הגאון בשאילת ימק ח״ב סי ק״ס כתב
ג״כ דמותר לכתוב השם שלא במקומו ,מיהו ס״ל דמ״ס
כתיבה לאו כדיבור יע״ש שאין מביא רק משובת מרי
הראשונה בסי ט״ז ,אבל לא האחרונה בסי קצ״ד:

מצרה ע׳
שהזהירנו דקב״ה מנקוב השם יתברך ,שנאמר ונוקב שם ד׳ מות יומת ואזהרתו
כ*:0
מקרא אלהים לא תקלל (ש־־״

תניא

כמטלתא משפטים פי״ט ברייתא ו /אלקים
לא תקלל למה נאמר לפי שהוא אומר ונוקב
שם ד׳ פוש יומת עונש שמעט אזהרה לא שמענו לכך
נאמר א׳ לא תקלל מכל מקום דברי ר* ישמעאל,
רסק־א בדיינים הכתוב מדבר שנאסר סד האלקים יטא
דבר שניהם ,וענו סגהדרק (דס״ו ע״א) איפכא גרסינן רמניא
אלקים חול דברי רי״ש רעק״א אלקים קודש ,והמרה״מ כתב
ויראה שגרסא דקסן צודקת לפי מה דנרסינן פ״ב דחגיגה
(די״ד ע״א) ופרק אד״ס (דל״ח פ״ב) בדרש די כורסוון
רסיו שדרש רס״ק אחד לו ואחר לדוד וא״ל רי״ש עקיבא
פד מתי אמה פושה שכינה חול ,ובאמרו מר מתי ט׳
משסע שמלבר כאן משה שכינה חול במקום אחר ג״ק
וצא מציגי בשום מקום כי אם כאן משה שכינה חול מל
שדרש אלקיס בדיינים פכ׳ל .ולפמנ״ד גם לגרסת הש״ם
א״ש דעה שהביא הגרסא וא״ל רי״ש עקיבא פר מתי כו׳.
בפגיט הגרסא בגס׳ א״ל ר׳ יוסי עקיבא ט׳ .ומה שדיק
המרה״ע דבאומרו סד ממי אמה פושה שטנה חול משמע
שמלכד כאן עשה ג״ה שכינה חיל במקום אחר ,י״ל דקאי
על הא דאמריק בשטפות (דל־ה מ״ב) ,כל שמוח האמורים
במורה באברהם קידש חיץ מזה שהוא חול ,שנאמר ויאמר
ר אם גא מצאתי חן בעיניך ,חנינא בן אחי ר׳ יהושע
ור״א בן עזרי׳ משוס ר׳ אלעזר המודפי אומר אך זה
קידש ט׳ ,כל שמוח האמורים בנטת קודש במיכה ח<
ר״א .אימר בגטח קודש במיכה יש מק חיל ויש מהן
 jyfyוסדצא חשיב ג״כ רמ״ק דאמר דשם ויאמר ד אם

מנחה חדשה  -ב פופרש ,יוסף בן יעקב עמוד מס

נא מצאתי ק בעיניך קודש ,וק דבסיכה איכא שמום קודש
ג״כ לרע״ק .מ״כ ירפ״ק לא פליג אפ״ק דר׳ אלטזר הפודסי
ור״א וס״ל דשם של ויאמר ד׳ אם נא פצאתי ק בעיניך וק
כל השמות האמורים בסיכה הו״ל חול ,ופ״ז קאמר לי*
עד מתי וכר ,וטרושלמי פ״ז דסנהדרין ה״ח היא מדם
דילן ,דרפ״ק אומר קודש ורי״ש אומר ח< דגרסינן תסן,
אזהרה למנדך מנין אלקים לא תקלל כרת מק איש איש
כי יקלל אלקיו ונשא חטאו עונש מק וטקב שם ד׳ סות
ממת וכרבי ישמעאל דרי״ש אסר בדייטס הכתוב מדבר
אם סל הדיינים הוא מזהיר לא כ״ש על הכינויים אם סל
בטטיים הוא מוגש כרת לא כ״ש סל שם המיוחד .אים
חטי תט מל הטנויים באזהרה וכרס סל שם המיוחד
במיתה ,אית חטי תני על הכיטיים באזהרה ומל שם
המיוחד במיתה וכרת ,מאן דמר סל הכינויים באזהרה
וכרת אלקים לא תקלל ועוד איש איש כי יקלל אלקיו
ונשא חטאו בכרת ופל שם המיוחד במיתה וטקב שם
ד׳ מות יומת ,ומאן דמר פל הטטיין באזהרה אלקים צא
מקלל וסל שם המיוחד במיתה וכרת וטקב שם ד סוס
יומת ואיש איש כי יקלל אלקיו וגו':
הירושלמי סזה צ״ע לפטנ״ד ,דאמאי איצטריך
1
לומר דהא דקאמר אזהרה לחנקז מק א׳ לא
תקלל כרת מנין איש איש כי יקלל אלקיו ונשא מטאו
עונש מק ונוקב שם ר מות יומת וכר׳ ישמעאל כר,
והרי אפשר לאוקמי כרע״ק ג״כ וט לרט״ק דאמר א׳
לא תקלל קודש לא אפשר לומר דכרת ילפיק מוגשא חטאי ,ואם
על

א לם
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בעכו״ם [חיבת כמו הוא מ״ם ואולי צ״ל גם או נחי
בטנו״ס] דלא איצטריך לי' להא דמהיכי חיתי דלא
בעינן שם כשם לודאי הוה ילפינן סתום שבעט״ם מן
כמפורש בישראל כמש״ל כו׳ ע״ש ,מפירש דפשיטא לי׳
ללר׳ מיישא בעינן בעכו״ם שם כשס כמי כישראל ,רק
דמהרש״א מפרש להא דקאמר ולר״ח לר״י נפחא פריך
לכך קאמר רהוה מצי למימר למעט שס בשס ,אבל
לפגג״ר י׳ל להש״ם פריך ולר״ט גס לר׳ מיישא ולכך
לא רצה לשנויי ■למשט עכו״ם דלא במינן שם בשם דלר׳
מיישא א״א לתרץ כן וכחש״ל:
כוס הישועות כתב שם זפליגא דר׳ מי ישא אפשר
לומר דלהכי קאמר הש״ס דפליגי אהדדי משום
דלר׳ מיישא אפשר לומר דהברייתא אחי׳ אפילו כרבנן
ולהני צריכנא לאיש איש כרי ל חילף מינה להטכו׳ם אינם
חייבים כ״א דבטינן נס בהו שם בשם ואתי׳ כגר כאזרח
לרבות הטכו״ס אפילו בכיניי אבל לר׳ יצחק דמוקי
הבריית׳ כר״מ דוקא הוצרך לומר דלרבנן מחטטינן טט״ם
מלמבעי שם בשם טכ״ל ,ואט״ג דדבריו דלא כמהרש״א
מ״מ בהא שניהם מודים דלר׳ מיישא טכו״ם איח על
שיקיב שם בשם ,נם כלא״הכיון דחזינן לר׳ יצחק נפחא
דלריש כגר כאזרח לחייב עכו״ם אפילו בלא קילל שם
בשם ,לא לריש לחייב עכו״ם על הכינייים לרבנן ,משום
רב׳ דברים אלו א״א ללמוד מנגר כאזרח רק לבר אחד
לבר ,ממילא לר׳ מיישא ליליף מכגר כאזרח לחייב על
השנויים לא מלי למיררש ליחר דלא בעינן שם בשם ום״ל
שפיר דבטינן שם בשם אפילו בעטים וז״פ ,ונמצא
דהרמב״ם לפסק כר׳ נויישא סובר דענו״ם א״ח ג*נ
עד שיקלל שם בשס:
בכ״ז לפי שראיתי לאאזצ״ל שכתב והנה
לפמש״ל נ״פ אף ללא בעינן שם בשם
גבי ב״ג ובפרט אס חייב מל הכינויים ט׳ ע׳ש ,דפשיטא
לי׳ לאאזצ׳ל דמכ׳ש לר׳ מיישא דח־יב על הכינויים דלא
בעיק שש כשם׳ ילפע״ר לא זכיתי להבין דבריו לאדרבה
חאן למחייב בכינויים ע'כ ס״ל לנעינן שם בשם,
וכמש ׳ל;

ובם׳

והארכתי

חדשה

הכ״ט

בפ״ב מה׳ עטים מפרש לברי הרמב״ס
יי)
דס״ל מגדף א״צ התראה ,ולכאורה יש
להביא ראי׳ לשיטה זו מדברי הספרי חצא פיסקא רכ״א,
ותלית אותו על מן אותו ולא את כליו אוחו ולא את
עדיו אוחו ולא את זוממין ,ויש לתמוה להיינו ולא את
מליו היינו ולא את זומחין ,ובזרע אברהם כתב ואפשר
לאתי לאשמעינן דזוממי זוממין ג״כ אין ניחליס טכ׳ל,
ודבריו תמוהים לאם אחרית דהעדיס שהטילו עליו ונמצאו
זוממין לרצי לתלותו מ״ח אין חולין אותן ,חכ״ש זוממי
זוממים שלא רלו לתלות את הזוממין דאין תולים אומן
ומאי צריך להשמיענו זה ,ואם נימא דמגדף א״צ התראה
י׳ל דהנה אאזצ״ל כתב דהעל הראשון שאומר בפירוש
האץ אמר אם נתברר שאמר שקר חייב משום מגרף,
ונ״מ אם נהרג זה שהעידו עליו ואח״כ הוזמו המדים
דאין העלים נהרגים מחמת הזמה לכאשר זמם ולא כאשר
עשה ,מ״ח הראשון שאמר בפירוש חייב משום מנדף,
והיס־ף לומר דאם באו ערים ולא הזימום רק הכחישום
ג״כ נהרג העד דהוה כאומרים המרים פלוני גידף וחייב
ט׳ש ,א״כ יש לפרש אותו ולא את עדיו היינו בלא
הוזמו העדים רק נהחייבו מטעם גידוף מ״מ אין חולין
אותן ,אותו ולא את זוממים היינו בהוזמו:

י)

במשנה (דנ״ו מ״א) ננמר הדין כו׳ שואלין את
הגדול כו׳ והוא אומר כו׳ והשני אומר אף אני
כמוהו והשלישי אומר אף אני כמוהו ,יש להסתפק אם
השני או השלישי אחרו בפירוש כמו ששמטו אס חייבים
מיתה למ׳ד מגדף א'צ התראה ,או לילמא כיון דאמרו
כן בתורת מדות נהי דלא היו מותרים לומר כן מ״מ
אין לו לין מגדף להיות חייב מימה ,כיון שאמר האיך
המגדף אמר ולא הי׳ כוונתו לגדף בעצמו ,ומצר בסברא
נראה לאין חייבים מיתה לכו״ע ,מיהו אפשר היכא שעל
השני או הג׳ אמרו ג״כ בפירוש ,א״כ יש לחוש דילמא
רשעים הם ורוצים לגדף וממילא אין ממש בעדותם והוה
כנמצא א׳ מהם קא״ם דנפסלה כל העדות  p5fנהרג,
וצ״ע:

מצוה ע״א
שהזהירנו הקב״ד! שלא לקלל הנשיא ,שנאמר ונשיא בעמך לא תאר (®פות כ■^ כ״ס.
ובכלל הנשיא המלך וראש סנהדרי גדולה:

הרמב״ם

כתב בפכ״ו מה׳ סנהדרין ס״ב ,נמצאת
למד שהמקלל אחד מישראל בין איש בין
אשה כין גדול בין קנון לוקה אחת ,ואם קלל ליין לוקה
שחים ,ואם קלל נשיא לוקה שלש ,וכן נשיא שקלל אביו
חייב משום ארבעה שמוח ,שלשה של כל אד□ ואחר משום
האב ,ובט״ע חומ״ש סכ״ז ס״א איתי /המקלל אחר מישראל
כו׳ אם הי׳ בערים והתראה לוקה אמת משוס לא מקלל
חרש ,ואם הי׳ דיין לוקה טול .אחרה משום אלקים לא
הקלל_,ולפעניד יש לתמוה ע״ז ,מבא ראיתא בירישלמי
שבועית פ׳ג ה״י ,זה הנלל כל ל׳ח שיש נו מעשה לוקה
ושאין נו מעשה איני לוקה חין מן החימר והנשבע ומקלל
אח תכירו בשם כו׳ ,נשבע לשקר מנין ר׳ יוחנן בשם
ר׳ ינאי כי לא ינקה ד׳ מנקין הן הריינין ,קילל אח חבירו
בשם מנין ריש לקיש כשם ר׳ הישעי׳ ליראה אח השם
וגו׳ ,נבבע לשקר ע״ד דריש לקיש מניין מינה מכיין
שנשבע לשקר אין זה ירא ,קילל אח חנירו בשם טל
דעתי׳ דר׳ יוחנן מניין מכיון שקילל אין זה ירא מה

מפקה מביניטן .נשבע לשקר וקילל לחבירו כשם ,טל
דעחי׳ דר׳ יוחנן חייב שהים ,טל דטחי׳ לר״ל אינו חייב
אלא אחח .אלחא דלר״ל כיון שנשבע לשקר וקילל יובירו
בשם שניהם לאוין שאין נהם מעשה ,רק דילפינן מלקות
מקרא ליראה וגי׳ יכתיב והפלא ד׳ אח מטתך וגו/
נהי דאס עשה כל עבירה ועבירה בפ״ע חייב מלקוח,
מ״מ בעשה ב׳ העבירות בב״א ליכא רק מלקוח אחת
אינו חייב
כיון שמקרא לא שמעני רק חלקית אתת,
רק אחת לא שחים ,אט״פ שהלאוין מיוחדים בזה ונזה,
ובעושה בב״א 3׳ עבירות חייב ב׳ פעמים מלקוח ,היינו
רק אס ב׳ הלאוין יש בהם מעבה ,אבל הכא כיין שהלאו
אין בו מעשה רק דילפינן מקרא ליראה שפירש בו
הכחוב חלקוה ,דיו אס נחייב פל ג׳ הלאו־ן מלקוח אחת,
ונם ר״י הי׳ מודה בזה ים הי׳ סובר כר״ל לנשבע
לשקר מטעם ליראה ,ורק מחייב שחים כיון דלדייי׳ יש
טל כל לאו פסוק מיוחד לעינש בפני עצמו .וא'כ הוא
כיון דכל לאוין אלו כמה לאוין שאין בהם מעשה ,רנן
מלי
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דגלי רחמנא מקרא זה ליראה אח השם וגו׳ וכתיב נתר,׳
"
 , aוהפלא ונו׳ לחייב בלאוין אלו ,היכא ועל כל הג׳ לאו־ן סבר
;׳ר?ס'>/י גב״א א״א לחייב רק מלקות אחת לשימת הירושלמי זה,
ומלוע לחה הרמב״ם הירושלמי זה ופסק ולא מותי׳:
; /’/

׳^/ולכאורה

הי׳ מקום בראש לומר ,דהרמב״ם מוציא
דבריו מהמכילתא משפטים פרשה י״מ
/$ /?/־־
ברייתא ו׳ ,מכאן אמרו יש מדבר לנר אחד וחייב מליו
משוס ארבעה דברים ,בן נשיא שקלל את האב חייב
• .../בארבעה דברים ,משום נשיא ואב ודיין ומשוס לא תאור,
ומפרש הרמב״ס דחייב בארבעה דברים היינו ד׳ מלקיוח,
וא״כ חזינן שבמכילתא חולקת על הירושלמי וה״ל ,דבעושה
כב״א כמה לאוין מיוחדים ,נהי דאין בהם מעשה רק
למדים כילם מקרא אחד לחיוב ,מ״מ חייב מלקות טל כל
אחד ואחד ,ותסס הרחבים כהמכילתא ולא ככירושלמי:

אבל

מדיין קשה ,דהנה חזינן דהרמב״ם שיכל את לשונו
רמתחלה כתב שהמקלל א׳ מישראל כו' לוקה
אחת ואם קלל דיין לוקה שתים ,ואס קלל נשיא שלש,
ואחיכ כתב ,ובן נשיא שקלל אביו חייב מביס ארבעה
שמית ט׳ ,ואמאי לא כתב ובן נשיא שקילל אביו לוקה
ארבעה ,היינו משום דסיל דגם בן נשיא שקילל אביו אינו
לוקה רק ג׳ ולא ארבעה מלקית ,ומ״כ דמפרש הא דכתבא
המכילתא מכאן אמרו יש מדבר דבר אחד וחייב עליז
משום ארבעה דברים ,בן נשיא שקילל את האב חייב
בארבעה דברים ,לאו ארבעה מלקות קאמר רק ארבעה
שמוח ,וא״כ שוב אין לנו ראי׳ דהמכילתא פליגא מל
הירושלמי ,דשפיר י״ל דמודה להירושלמי דאפילו בן נשיא
שקילל אביו איט לוקה רק ’מלקות אחח ,כיון שכולם
מפסיק אחד למדט שחייב אע״פ שאין בו מעשה רק
דקאמר דעובר משוס ארבעה שמות ,וא״כ הדרא קושי׳
לדיכחא מרוע פסק הרמב״ם דלא כהירושלמי:
יש ליישב ,דהנה הרמב״ן בהשגותיו במל״ת
שי״ח חילק מל הרמב״ס וכתב ודל ,אבל לשי!
כמכילתא שחייב בבן נשיא ארבע משים אב ומשום נשיא
ומשים דיין ומשים בעמך ,מסתפק לי ולא ידעתי לו ענין,
האיך־יתכן אולי הוא מביא כל אדם כמו שאמר חבעמך
לא תאור ויש לו מדרש אחר לאב בפ’ע כמו כן ,אבל
אט •בתלמיד אץ לט בו מקרא ולא מדרש בפ״ע אלא
שהוא בכלל ישראל וכו׳ שכן א״ח אלא משוס אחר כוי,
וכן מה שכתב הרב שמי שיקלל אחד מישראל סיבר בלאו
אחר והוא לא תקלל חרש ,ומי שיקלל הדיין עובר בשני
לאוין ולוקה שתים ,וכנשיא לוקה הלש ,גס זה אינו אלא
לפי מדרש מכילתא ,שאמר אץ לי אלא דיין ונשיא שאר
כל אדם מנין ת״ל בעמך לא תאור ,אכל אט שאין לט
לכל אדם חלקית אלא בבנין אב מן הלאוין שבנשיא ודיין
וחרש ,איט לוקה אלא משוס נשיא ומשים דיין כז' ,ומור
יש לתמוה ומהו חיוב הזה שמונה בו ארבעה דברים
והלא במקלל אביו אין בו מלקות ,ואולי ’בעל הבריית׳ הזו
סובר שילקה כשהתרו ט לחלקית ולא למיחה אע’פ שניחן
לאזהרת מיתת ב״ד עכ״צו והמרה’מ כתב ויפה תירץ
בשימת בריית׳ דקמן דסחס מכילתא ר' ישמעאל דס״ל
לאו שניהן לאזהרת מימת ב״ד לוקין עליו ,וא'כ
י״ל דהרמב״ם מפרש המכילתא דחייב בד׳ דברים היינו
ד׳ מלקות ,רק רהמכילתא לשיטתה דלאו שניתן לאזהרת
מיתת ב״י ליקץ עליי ,אבל הרמב״ם לשיטתו דפוסק
כרע״ק דלאו שניתן לאזה״מ ב״ד אין לוקין עליו לכך כתב
שק נשיא חייב משום ד׳ שמוח ,אבל מ״מ אינו לוקה רק ג׳
ס״ש ,אבל מ״מ מבואר דהמכילהא חולקת טל הירושלמי
וס״ל ראע־נ דליכא רק קרא אחד להעונש של כל הלאוץ
לוקה משום כל אחד ואחר ופסק הרמב״ם כהמכילמא ולא
מירושלמי:

אמנם

?׳A

אבל

חד^ה

קפז
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מ״מ להרמכ״ן קשה דבהא מודה להרמב״ס דמ״מ
במקלל נשיא ודיין ליקה שתים וקשה מירושלמי
זה ,דהרמב״ן מסיק שם והנראה יותר דאיפירי בעלמא
מני שיש ט שלשה לאוין ,ועונש האב מוסיף עליהם דומה
למה שאמרו מכות (י״ז ע״ב) האוכל עולה בלא זריקה
לר״ש לוקה חמש חמשה איסורין הוו ענ״ל ,יא״כ אין לט
שוס הוכחה מהמכילתא דפליגא על הירושלמי ,וכפיר י״ל
דנם להמכילחא בבן נשיא ודיץ שקילל אביו א״ח אלא
אחת ,וא*כ מדוע כתב שהמקלל נשיא והיא דיין לוקה
שתים דלא מירושלמי .ונס בתירוץ דברי הרמב״ס עדיין
לא נחה דעתי ,דאפילו אם נימא דהמכילהא פליגא טל
הירושלמי ,מ״מ מנ״ל להר״ח דהטיקר כהמכילהא להחמיר
וללקוח מלקות ,דידוע דעת הרמב״ס בספק לטנין מלקית
פסק להקל ולא ללקות ,והו״ל לפסוק כאן כהירושלמי
דספק מלקות להקל .ועוד קשה לי דלכאורה מש״ס דידן
יש ללמוד דסובר מירושלמי בזה ,מהא דאמריק בשבועות
(דכ״א ע״א) ,דאמר ר׳ אידי בר אבין א״ר עמרם א״ר
יצחק א״ר יוחנן ר' יהודה אומר משום ר׳ יוסי הגלילי
כל ל״ת שבחורה לאו כו׳ ושאין ט מעשה אין לוקין עליו
חץ מנשבע ומימר ומקלל אח חבירו בשם ,ואמאי לא
קאמר חון ממקלל חבירו ודיין ונשיא בשם ואמאי לא
נקט רק מקלל חבירו בלבד ,ואם נימא דם״ל כהירושלמי
א״ש דמשום דיין ונשיא אץ לוקה רק משוס חבירו ,ואפילו
בקילל הדיין והנשיא אין לוקה רק מלקיס אחת לכן נקט
חבירו בלבד .וגם דברי הרמב״ם סוחרים את עצמם
לכאורה דבפכ״ו מה״ם ה״ב כתב ,דלוקה גם משים דיץ
ומשום נשיא ,ובפי״ח מה״ם ה״ב כתב ,כל לאו שאין ט
מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל את
חבירו בשם ,ואחאי לא הזכיר ג״כ דיין ונשיא .מיהו
אפילו להירושלמי שאין לוקה בן הנשיא והדיין רק מלקיח
אחת מ״מ קשה אמאי לא חשיב נמי מקלל את עצמו
דכתב הרמב״ם דלוקה ,וכ״כ הסמ״ג והחינוך והשו״נג
וגס מהירושלמי מביאו הכ״מ פכ״ו מה״ס ה״ג בין לפירוש
הראב״ר בין לפירוש הכ״מ לדעת הרמב״ם מבואר דמקלל
עצמו לוקה:
באמת קשה לפענ״ד אמאי לוקה המקלל את
עצמו ,דהא אמרינן בגמ׳ שביעית (רל״ו ע״א),
ואזהרתו מדכחיב רק השמר לך ושמור נפשך מאד ,וכדר׳
אבין א״ר אילעא כו׳ כ״מ שנאמר השמר סן ואל איט
אלא לא תעשה ,ובמנחות (רצ״ט ע״ב) אמרינן ואמר ריש
לקיש כל המשכת דבר אחד מתלמודי עיבר בלאו שנאמר
השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים וכר׳
אבץ א״ר אילעא כו׳ כ״מ שנאמר השמר פן ואל איט אלא ל״ת,
וא״כ להוי הך השמר לך לאו שבכללות שאין לוקין עליו,
וי״ל דאמרינן עוד בנמ׳ שם ,רבינא אמר השמר יפן שני
לאוץ נינהו ר׳ נחמן בר יצחק אמר שלשה לאוין שנאחר
השמר לך ושמור נפשך מאד סן תשכח אח הדברים וגו׳,
וא״כ י״ל דכיון דיש כפסוק זה שנים או שלשה לאוץ
אוקמיק חד לאו על מקלל עצמו בשם ,וחד ל״ת על
המשכת דבר אחד מתלמודו ,דהשחר לך ושמור נפשך הוא
ל״ת על מקלל עצמו ,סן תשכח הוא ל״ת על משכח דבר
אחר מתלמודו ,וכיון דיש לאו מיוחד על כאו״א ל) כוי
לאו שבכללות ,ובזה יש ליישב קישית הנאק יד מלאכי כללי
ה״א סימן קצ״ח רהקשה על הא דאמר־ק ביומא (דפ״א
ע״א) ,חר״ל מפני מה לא נאמרה אזהרה בעינוי משים
דלא אפשר כי׳ ,מתקיף לה ר׳ הושעיא ניכתיב רחמנא
השמר פן לא תעונה א’כ נפישי להו לאוי ,ופרש״י א״ה
נפישי להו לאוי השמר ופן ששניהן ל״ח הן ואנן לאו אחד
אמרינן שמא לא רצה להרבות בו לאוץ מכ״ל ,דהא כל
הנהו שנויי דמשנינן אליבי׳ דר״ל דהוא מרי׳ דהכוא
שמטמא נינהו ואיך משני הש״ם אליבי׳ הא קא נפישי להו
לאוי ,והא חזינן לר״ל גופי׳ מהוא דמנחות הנ״ל דס״ל
כשהשסר

ואמנם
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כרת וא״כ אפשר שנם כל חייבי מלקוח כשרוצים לקבל
עליהם מלקוח היו מלקים אותם הסמוכים ,וא״כ איכא
נ״מ בקילל דיי! שאם רוצה לשוב באמת צריך לקבל עליו

הדשה
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חלקית שחים ,ולפ״ז י״ל דכ״ח שכתט הטוש״ע חיוב
מלקות הנ״מ כשיסכימו כל החכמים שנא״י צקייס
הסמיכה וצ׳ע:

מצויה ע״ב
שהזהירנו דקב״ה שלא להקדים תרומה לביכורים ומעשר ראשון לתרומה ומעשר שני
למעשר ראשון רק יוציאם כסדרם ,שנאמר מלאתך ודמעך לא תאחר נש®״ כ•^ כ״ח):

תק

במשנה פ״ג דחרוחית המקדים מרומה לבכירים
מפ׳ר למרומה וממ׳ש לראשון אפ׳־פ שהוא עובר בל׳ת
מה שפשה עשוי שנאמר מלאתך ודממך לא תאחר,
ובירושלמי שם ה״ג גרפיק ,א״ר זעירא מתיכין קימי ר'
יוחק ישתיק מה פובר לוקה או אינו לוקה אתא ר'
יעקב בר אחא בשם ר׳ יוחק אינו לוקה מה מקיים ר׳
יוחק מלאתך ורחמך לא תאחר פתר לה בביעור ,ופירש
הפ״מ פתר לה בביעיר דלא נאמר לאו זה אלא טל
הבימור המטשרות ולא טל סדר הפרשתן ,ולכאורה הי׳
נראה לפרש דר״ז דאמר מתיבין קימי ר׳ יוחנן ושתיק
מה עובר לוקה או אינו לוקה ,דשמעינהו לג יאמר
בתמורה (ד״ג ס׳ב) ,א״ל ר׳ יוחנן לתנא לא תתני וחימר
משום דבדיבורו טשה מטשה ,גם בירושלמי שבוטות פ־ג
ה׳י ר׳ אבהו בשם ר׳ יוחנן ליח כאן מימר דיבור
וממשה ,וא־כ גס הכא לוקה כיק דטביד מעשה בדיבורו
דמה שעשה עשוי ,או דלמא דס״ל כריב״ח דאחר המקדים
תרימה לבכורים אינו לוקה משום דהוי לאו שניתק לעשה,
ומימר שאנידלא אתי תר עשה וסקר חרי לאוי ,אולם
לכי״ז קשה במאי רכי אתא ר׳ ימקב ב״א ואמר בשם
ר׳ יוחנן דאינו לוקה והקשו לו מה מקיים ר״י מלאתך
ודמעך לא תאחר ,נימא דשפיר מקיים מלאתך ודמעך
ללאו ,רק דאין לוקה כיון שניתק לטשה .וי׳ל דלא הי׳
ניחא לו להירושלמי לומר דהוה לאי שניתק לטשה ,כיק ומכל
מחניתיכם הרימו לא סמוך ללאו דלא תאחר ,והשיב את
הנזילה שאני כיון דא״א לפשות השבה אלא לאחר הלאו,
אבל מכל מתנותיכם אפשר לקיימו אפילו אם לא עבר
הלאו ,לכך כסברא רלא הוי לאו הניתק לעשה כמ״ש
התום׳ המורה (ד״ד פ״ב) בד״ה וכל לאו כו׳ בעממא
דאביי מ״ש ,רק בנח׳ דידן כיון דריב׳ח ס״ל מקדים תרומה
לבכורים אינו לוקה ,וריב׳ח הוא דאמר מל מימרא דר״י
אף המקדים תרומה לבכורים ,פ״כ צ״ל רריב״ח ס״ל דהוה
לאו-שנל״ע גס בלא סמוך ללאו ,אבל הש״ס דירישלמי
דמביא בשם ריב״ח דם״ל מקדם תרומה לבכורים לוקה
כמבואר לעיל ,ס״ל דליכא שום מ״ר דהוה לאו מל־ע
ניק דלא סמוך ללאו ,ואפשר לקיים העשה אפילי בלא
מבר על הלאו ,לכך ניחא לי׳ מפי לומר דר״י מקיים
בביעור:
מה דמשני דר״י מקיים מלאתך ודממך לא האחר
בביעור ופירש הפ’מ דהלאו זה לא קאי רק טל
ביפור המעשרות אבל לא בהפרשחן קשה דא״כ איך יפרנם
ר״י למשנתינו המקדים תרומה לבכורים כו׳ אע״פ שעובר
גל״ח כי׳ שנאמר מלאתך ורחמך לא תאחר ,אלמא רקרא
זה בהפרשה מיירי ולא בביעור ,גס מהא ימשני בביעור
ופירש הפ״מ ביעור המעשרות דבריו סתומים ,אם הפיריש
בשחיי לו ככורים תרומה ומעשרות ה" מיווייב ליחנם
בירכן ,דהיינו שמתחלה יביא הבכורים למקדש ,ואח״כ
ימן התרומה לכהן ,ואיז״כ יחן מע״ר ללוי ,ואח״כ יוליך
מט״ש לירושלים ,או יפדנו בחיץ לירושלים ,ואס עבר
וסקרים נתינה התרומה קודם הבאת הבכורים למקדש ,או

נתינת ממ״ר ללוי קולם שנתן לכהן התרומה ,או שפרה
או שהוליך פירות מע״ש לירושלים קודם שנתן התרומה
לכהן או המע״ר ללוי עיבר ,או שהפירוש בשעת הביעור,
בשעת ביעיר המע״ש ,דאס הי׳ בידו התרומות והמעשרות
בשפת הביעור דהיינו טרב יו״מ הראשין של פסח של
רביעית ושל שביעית סי׳ צריך לבערן כסדרן ,ואם לאו
עבר בל׳ח ,אבל קשה לכאורה מלשק המשנה פ״ה רמ״ש
ה״י כיצד הי׳ הוידוי בערתי הקודם מן הבית זה מפשר
שני ונטע רבעי נתחיו ללוי זה מעשר לוי וגס נתחיו זו
מרומה ותרומת מעשר ,אלמא דבוירוי הקרים מע״ש לתרומה
ומע״ר ,ודוחק לימר דאע״ג דבוידוי הקדים נקרא ובמשגה
מע״ש משום שמפ״ש עיקר הביעור כמ״ש כרמכ״ם פי״א מה׳
טע״ש כי״ד ,אבל בשעת הביעור אם הקדם ביעור מט״ש
לנתינת חרומה ומע״ר לבעליהם עובר בל״ח .ואי לאו
דמסתפינא ה״א בפירוש הירושלמי דר׳ יעקב אמר בשם
ר״י דאם הקדים חד לחבירו אינו לוקה ,דר״י מקיים
מלאתך ודמעך לא מאחר היינו שלא יקדים חד לחבירו
בתרווייהו בין בהרמה בין בנתינה לבעלים ,דה״פ שלא
יאחר מלהפריש ולימן קידם לחבירו ,דאס הקדים החרימה
ונחנה לכהן קורס שהפריש הבכורים ,או שהפריש ונתן
מט״ר ללוי קודם שתרם המרומה גדולה עובר ולוקה,
וכן אם פדה המפ״ש או הוליך לירושלים ואכלו קודם
שהפריש החרימה או חע״ר הוא דעובר ולוקה ,אבל
בהפרשה לחוד אק טובר בל״ח ,והמשנה מפרש ג״כ ר״י
דמיירי מפריש ונתן לבעליהם קידם שהפריש כקיום לו,
או אפשר דמפרש המשנה בלא נתנם לבעליהם רק בהפרשה
לחוד ,וקאמר אע״פ שעובר בל״ת מפריש ונמן לבעליו
קודם שהפריש המוקדם ,וה״א דאם לא נחן עדיין לבעליו
דחוזר לטבלו ואין במעשיו כלים קמ״ל דמה שעשה עשוי,
אבל בהקריס ההפרשה לחידא ס״ל לר״י דאין טיבר בל״ת
וצ״נג שו״ר ביפה פינים כחב דר״י מפיש קרא לפנק
ביעור דלא יאתר מלבערו בטח כיטיר הממשרית מן הבית
ולא קאי על הקדמת חרומה לבכורים ,ואולי גם כפ״נו
מפרש כן ,אבל דוחק מאד לומר דר״י מצא ברייחא
החולקת על המשנה כאן כמ״ש היפ״ע וצ׳ט .ומיד קשה
לפענ״ד מהא דאמרינן בירושלמי רבי בא ברי׳ דרבי חייא
בר ווא רבי חייא בשם ר׳ יוחנן מימר להקדים שני
לראבין בדמאי ,אלמא דביראי גס ר׳ יוחנן מודה דאסיר
ועובר בלאו ,והחם לא סיירי בביעור רק בהפרשה דקאי
טל המשנה אס הקדים שני לראשין אק בכך כלים ,וצ״ל
דפליגי אמוראי אליבא דר׳ יוחנן מר אמר הכי בשם ר״י
ומר אמר הכי בשם ר״י ותמהני טל הפ״מ שלא העיר
בזה:
גרסינן בירושלמי תרומות שם אימת הוא עובר
רבי חייא בר בא אמר ממחילה רבי שמואל בר
רב יצחק אמר כסיף מה נפיק מביניהן לסירוף מכרי נפק
מביניהן על דעתי׳ דר״ח בר ווא עובר מ״ר דר׳ שמואל
ב״ר יצחק איני עיבר ,וכתב הפ״מ מה נפק מביניהון
כלומר הא וראי א״ב אם אח״נ הפריש המעשרות כסדר
דלר״ש

ב) עוף
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להשרידי׳שבצל דור ודורשו * וחלק מחכמתו ליראיו יחידי סמלה מאן יחידי'אינין חכמים מארי מתייתא
• מארי אולפנא אזר יתא ונק אמרי ספר • ומסר בידיי© אקלירי דתרעי חונמתא להגות מורתו לסייסל
ולגלפל לחוחיבולמיפרקמענץלענין לסתור ולמות מגדלים להבדיל חורה ולהאדיר חיללת אדם ה־
כחשרפיןבמיןניאה ושמח• לנתרמים חכמי ישראלייעליזו וגדולי הו.׳ר ברנה יגילו בראותם יחד את •
ואת והב כסופה כמה קוצסרסס ׳ ועליה עיייהו
החיכוקהגרלהזה ספר .מנחת אהרן על מכו׳ סנהדרין •
נתריפס/זנר אל מבר יחדיו יודבקיספי מנתי• נאלח * מטרת זאב צולה ' פלשי״ת מיופיו׳ «ל אדני
סחריפי׳זסצקיאו' •י בסברות דופרשית ונפלאות י ייאיוח טזמת ובריאות * מישן תנורו מיי התורה
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ההקדמה רבותא קמ״ל ו •עלה פשה בקודש נאזר .־• .דברים מלא שמעתן אוזןמפולס • מלפולאהייפחא
•,דרי׳לגנן דורו ־ להתיר ספיקות ולחיפשפילובנן כל מאי דחספקא להר נשאלות וחשיבות • וליתן אור
טיוח דאניי ורנא קם חזינו הכא נחית לפיחקא •\ ומפרש
לפט הדורשים לשואלים צהלנות מרובמן •
ליסיהחלמוד ומרגיע המון גליד •־ ,המה פירש״יי ותום׳ והוי׳ף וקרחכ׳סוהרא*פ והאחרונים • ימריז על ראסו
חמים יס׳נ&ונים • צילם בפיו שגוריי׳־י׳דמו נניזובי׳ונמסזרי׳ • נאשר עיכיה© לטבח יביטו אסורות האומר אמרי
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הסכמת ™לים
 •wtseaהרב המון ד!טיול' הכופורטט בתרו
&1הר*ר 38והם שהידז משתם® סקרמבכחר
הימור!ב^ק׳סלוצק• ואח•*! היהרגואב-׳ד־כשוז
®$ 8V Wwatos

ודגהלאון ה$6ורסם .בחרו טמויר
#לעור בעל אור'חרמו
#צוביי רררןיוח^ ה׳ערזחלחי ראה ראיתי •י אתשאהציז
נפשי מצאתי  •.פל כצרחי ועל הפלתי אח נ&ויפה
לשפתי׳־ א&ר מארזלפציס אוחו ידעתי *  Mארנמהומשרים
ש9ה נשבח צק?! זאצ$וווי ־ פל נתר הוראתי • היה •דיו צו

♦יאור־ "סנפרב  Wינו רן>׳׳ה להתא *ר בג? * 15מיכ׳הצא למעת7
מיני׳ .וביה םסתיים שמעתחא ליוזחה רבותא ,1חז4
םצלליידני^לופרקיותנלתאירינתיב החכמ׳נזיאתתור׳המנחת
מצות אהרן ־ ה״המחו׳ידיד נפשי כמד הדלמזאור הגדול:
לממשלת יס התלמוד והצחשקיס מ!רי $והבקי קנקן חיש ישן
מלא ספרא צנא •'הואדאחא־להנאו׳אורו האיר למלט בחושן
ת&סיקי׳תנו ומתנא י מעצהניחוסי׳ נגידיוהצוה רנא רצהג1
 softפלוסי׳ אביר פרזפי׳המשרנוםסילפתאטמי׳־מסתבר'׳
ם*ננא ■•  .כבור חיהריר אהרןני׳נה׳ה הדצ-המטת הממויסם
צסרש^י״ר מאירד׳חר׳פןצ׳לחיקירי רמי הקימה ומסיני
קסלקיני המפוארתייא״א ־ הא י ארי ?ורש הלולים■ להבא הוא•
דאתא ואייתי■ ביר*׳ חתניהא פשיסא לי׳ מילתאיתלי׳ באשל*
ויברר כל רנר הקשה אפי׳תימא ־ חזייצאלהאיינראחורא'
רצאתלגויימא יתלתזראיאסיקמרנינתא דלית ר׳יסימא •’
 Mrמותיץומפדקחרק> נאה דורש צחיןחזחר בקודש• פשה
אעלה|ואחן׳ץתי״אוקחא י מאגן ומסיק חריף ומקשה כחלוץ
ליס* שמעחתן נתכיררו רעלפא ?חיונחא גברא קאחזעא הכא
קריתןעלי׳&וכיינארתכימא •י השימא דסודאי חוסרימגזע■
אריות הדרי צמרי׳דבי עילאי היה הגאון הנשר הגדול מרנא
ודבנ>'נעלהמפ״ס ז׳ל וה״ההגאוןמזסח רורילוימוקר״מ 6נלין
י׳ל ונכד להגאקארי שלחבורה עיהרים פאזיווה-זיל • המה
שלשה פמורי' ארץ .יחידי שנירא קמאי • מנר מבעו נעולם
י5או לוי שם צשסהנרוליסיאשר כארץ .וצשמןוודדריסאנודף,
ומשלח רווחא לבסומאילרימוולשוהחויזציתי וחריתי גפלשלו
מחיש בצל ייס חורדימפשת ארורים ושטני© עוקר הריס,
«5ננו*9סלעקפאתהועא• מנחל נינתו־משקתערריצאןקדשי׳‘
לודיריהחורהשלמיי׳זצןרני׳ששי ל*«מ? ומרשןחריפהולמןרי•
ה׳תסוייהרז*׳' ,רו ויון מןרוה נחת תלמיו וערוגת נשחיו ויצמח•
אלקיסנתונו פץהדעתעו שהפרי צדיק כתמריפום פרהמטיה'
אתרן סרח* מ&נס והארי הלצות נשו *ת וחילוקים חרסים׳
׳ ■־־
ג
>4
ועמוקים  .והן נפח אלה צמחשנהלחניו לשפלות• על מזנה׳
סנהדרין■ וגם
חרישייהנטת פג
מרעוסירורושי׳ולעיציאס׳לאורתויקחמןהבאצייו מגגזת
בלילה איזםשו״ח׳חמומת אשר עלתה נמצודו׳שצלו שצל הקודש >י8זסולח«*\ה לאשי נחלס-ענאיפל נפשיצדיני מעלתי על ערש
רו* מגם לאי אינני ואפנה מכל צר הנני מוקף חניליי סידרן נמילי דמתא ושמעתה• פסני בעיי צלוחא רנתא .ייעיוט כיה שעיר
לצןלאהי׳יצירי לשום עיןעיוצי על כל חרושי׳וררושיס החפצים יעל שאלותיו ואשוצוח הרפית •י אךעיתא אפהחרושיז ו5ויס
היזצזרו הלל צמה■ קונטרסי׳ וסנה ראיחי איל מנ&אנקרציו נעל תרחם וצפל תריסי׳גל’׳'לן*&>׳זמל נהזרא סגי׳ חזינא לרישם
דקרקצנאציניעמורידנורא סישאלשאב נמים אדירים צלל ריקלא זקיף ורמא ותעלוזנה נליותי נדכר שפתי צדיק ׳יופץ רצון
לרצות ולפלפל מזנמאמחטם עליו פימא • :לסלסל ולשוטט■ נים התלשזרהגדו^המציא ל־יי מעשם לסתור פ״מ למוח מגדל
עודנוי צתצעוחקא ויומא ־ ואמינאיליתחשינאסיאלאדפוסיאדרא חי יתן וישקו נסיחר חיל* רדננן הרואו אומר כרקאי נאי.
מילתא דעציראלנועמא •י א שר לזאת המי מןהתסכייויסלזאתיקנפנהנרעום זיפשגהכיוןשחר פחגחא'•» ורןהו׳וי׳גים פל
חילצי גיר דברי מחש נשמעים לצל יפיגו גבולו סחור סחור לא חקרג לארמא ־" לדפוס סארי הנ*ל משךעשיה פנים לנתי רשות
&צצןרהרב המשורםםהמיחנרהנ״ל וצל העוכר על ססקורי׳הישיי׳לחיפבר בניזקין גימא • ליסרקי חיוי׳ררננן דליתני׳אסוחא
■זןליצ}8אנ!1ילואד'לאמבעד*וא־ושוחפליישטן באחישאקפד^צולאנחרייתא ליהיי ליהשלאא ׳ הצ״רהמדנרגמווהתורם
שנמי»יר לן סאד אצהטזם לפ״ק פה ק״ק לריעק רציסא יצ*•• 4
וצככוד «יצ המתמי * תיום יום גי'
גאו׳ אביהט סניה קמיעלפוגיץ י
•דצלחיגחקרבי דאורייתא' דרלאי מרגינחא מחהמא רבתי s
וכעת ראיתי גדי נעשה ת«ע וארי כחנור׳פסד חדלא קראייתי׳
צהל הררי סויה בש״ם ושחקים לו ידיו תליאנה מניא וחייתי
דייו אתניתי׳ * ס*ה פשוד הוינ האאמ׳ג נגירומפירם׳נישוזו
גדול שמו וייהוראיעיג מרומי קיאא בקיק לדיסק דליסא
חדיף גדול ונקי אור הסיקו מוהר״ר אהרן נהרב החנות׳
מוהר״דהאירר״ח־ רשים גצי שרש חשרשי המפלה ויחוס גץ
מנר להשי ונגיר־צישראל מוהייר שאול וזאציק נסגאוןמאיר
הגילה אהרר״ח פארי׳זנפשו צחלהחלישנ נואש לרב ושידע
אף־נלחת מקהלות גדולואשנמדינת אףשרניסעחאוי׳להנות•
מאורו אור המא-ר לא נפי שלח> שצאי׳אתי׳ ממילא משהע'
לשמע אוקשמעתי שמלו חג ולהילץ נכלאמרינה וחסן ע*1
ע<ני ראו וכן שמחי צי הקריב לפני מצמתו מצחה אהרן  0יה•
פלחנוסנהררץ' ,מותיכימפרק נפרי׳חקררץ׳וצל שתפתחי*
נת>ר’ןנטפמן<ממשןנרירךיקיימי!ושוירךכ^ויהחהנעלמא
לחדדן׳ רכיםישחו צרמיוהמתוקי׳מתוק האור דבריו המי׳,ירי׳■'
1אווישמחוכיעריןישטאלי׳דשר6לרגלה של
וחינאי
מוראלהעצית במעלות ניח הוריך' אשר בעו״ס מצמה חניחי
לא צורקי׳נשמי דרכים־בגזיר׳ עירין׳ ׳ וים אחרןידז כגדזלס
להמויר־פ מרח ליושנה בחיבורן י ממחירה הנ*ל ויצורף לו'
באה פסקי קלםתהלכתאגניותאוהולןעוציי׳מל^ןצינוץ •י
והן חמה לעיני כקיליריך ויאוי׳הם הרכריס לאי שא וסרן' ׳ ,
ומי יחןיחזקו דבריו נפחנרזל ועופרן י והיתס לליי למשמרת
לדור דורן י רה לצנזר החזרם וחכמי׳ ח״׳יצחירש־אייר גנח׳
מקייח לפ*ק פקקיקנריחקדליטאיירו :־
תק׳׳&^מינעליארת^הוממ״העזלץ והגליד' גדיד
טוחסזי״ע •: SV

סדיךי

אהרן.

מחצמ

מקרץ מנחה

״היא

לואתלרעק צל מקים שנוטיבחשרי אצ׳לתי׳ ומלת פ־&״ם שתצוארסירישו עוצרי מצבים ומולוח נוסדיקיןרקאי על עוברי
צוצטם ומזלות אלא אן תי׳ מי אונצרי או טתי או ערל ושאר לשונות הנל קאי פל א וחן הא ימיח .העירי׳ מ פ״ז בעשותם דמות
5׳ משיאה הימי לכת והמזיליח ימכחיסיס בהשגחות הב«<א יתבין* יהס הטלהיסאו׳שזכר הרמנ״ם ז״לצה׳עכו*ס ואין זה נוגע
צלל אל הפחים אשר אנחצו מפוזרים מניהם־יני הס מאמינים להשגחתו יחנרן והס בפליימדות נמ״ 6נאוסקים ראשוצי׳ואאריני׳
יאכילם חייבים אנחנו להתפלל בשלים המלכים והשרים וחיילותיהם ולהתפלל כשלום המרינה ויושבים וחלילה לנו להייח כפוי
אזר סמסמסיגיים עמנו וניתנים לנו מחי׳ושאריתנארן :ואנחנו וזיזהייס על הגזל ומל הגניצם צ' אקחילזק צלל כאסור

גדלס וגנינס צהאוןשל יסודי וניןחאקשל א* צמצואר הצל בפוסקים i
אסיפת זקני□ החדש ־ סנהדרין ב אסיפת זקני□ החדש עמוד מס (4הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

המרמח הרב ממחבר המפורסט נרו
1«מרוצים י ץםייבר&רפ מחומר קלוצ>נ1
תמן ת׳ומו ויצל מלדוי יקרים םכלוז5צים
ולחיוח סעיפי רעיוניו נרגשים ו>הציט
וםזזרס־חיבוגתו' יהית׳עשיזטתיו □ציצים
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ומספר שניחייו' נצר^וא הבוק רציכ£
ראוי לו לאחווי בימי נעוריו בביר גבור חיזוים
ולמלאכת השפים רוח?,יכם ולוחצים
בטרם ימח ימי חזקנוה•עליו קופצים

1
t

ההלדם ׳חציאי־ל לא ידע האריס את עתו׳; אן*  ofiמחרס לחופתו'• מביא יום תהקוד־ע •  ‘•WiMולא*
יועיל הוןניזספנרס • ולא יוכל להתלט כהדה • וניגיס הנאתזייס כסצורס' * ישו 3העפר למקומו ואכילת
1
סיסורות«ןטררר\ יי זאף־אס׳שני׳ ויסת יחיה • לא מלן* ,אתו מאומה והי׳נלא כי׳ * ממען מזה כחיייחןאל■
לכו ־' נשכחו ונצ׳אתוובשכנועל מזככו • כילעשותמלאנתז שולממס  -ועיניו מראית נליתשעינה־ כיסזמןקצרוהמלאכםי
ארוגה  :ויגמול חסר פסי נפשו המשובה “' ויעשה לנפשו נחת • להצילה מני שחת •י ואל ימנע מלחשוב' ־ כי נל יום ויום הויוי
ולא־'שז • 4והזמןיקר ממצאי׳• נמנוארנתלרי יראי׳• הלאצספרחסיי־םטירגורתם • ואיולהאריה נרנר־הפשוט• כי המיז
מיליןרקשו» • אף כל לשוני תקים .נעט-סחישנה •י כאשר עס לכלי אשיחת אגידר^רצרהולאואצחתה • ל מגשרי אנא מורי
גיטחשו .ככור על כרכי האנונה גרלגי־ ־ וציחינלי פנויזות שקירו׳הליאורמשמי י וכרוך חמים ואמת הנחני • חיים חתיחיס ממהורי
•
כבינה-השקני • ומחעיניהתזיאההלור י ערישנאתיי לכלל רעת אמנני * ומאז  Vnאל רהני׳ולהיכזנ לא פניתי
ועבודתהקזדש נחלאכין הלמודיהתתידי על שכמי נשאתי • עם תלאירי׳וחצרי׳תקישיגי׳לקולי• נפי מיעוט «&י־ו<ן1צר יוי שכל’*,
להעמיק העיון בפלפול ובסכרא ישרה כאתר נאל נטרלי •'וכיה מלמוד ושיטות הליי״ף והוא״ש והוחנ״ם' ומפרשיהם היתל
משזטט■ לתאו; כמוריןייבסדק־׳ח-פז  cמיייירית לנאר נל חמירא הייתי מאטט י ות״ל נכיר יוצאה ירי בקושי ׳ופירוקי׳ • ולהמציא
חחשי׳תרנש מתוקי׳• וצרפתי הדברים ככתנ צרוף שנעתיסיאזוקיקים־ ואחלה פיט הקורא נע-ס לנל ישים'אשם נפש׳י • לאמרי
א׳יך חלאתיאתלכנילהריסראשי • להודות ולהשיג.פלא;ר'כזמן ובתעלה קראוני •'וקטנספכהחמשני •י וכל יקר עיניהם*
,ראו• והי׳ראוי לקיים כי ראוני נערי׳ ונמנאו‘ *,כי הנהתש נמם'נאךר\ו&ן'נמצאו' •י בהקדמתי זאת־ כדכרים הנאמרים
כפאת אמר* ־ שהמה לתחלואי התלונה הזאת־ מרפא וצרי ־ ולאי משם הרנויכמרדוכפפנומרי■ * היות כי הכל הולך אחי*
ה/זן • והוא ליורשיו נאמן׳ • להאיר־כמואואלואשון • ולגלית נל צפון ומכמן •־ והוא׳מפליא ללאות יי כי הוא יקי'
הנחצאוחי !כזמן יוגחר כל כנין • ובו־יושלם 5ל עציך• ואם הראשול׳לצןצפתתז של א ולצר * וכל סתום תהס לאימגלם' •י מקום
תצ-יזו לבא*׳אחריהס • ושותים נצמא את רצריסם •י להעתיק העיון'להציןול56ניל •י אס להימין ואם להשמאילי • ותורתינו'
יי
סקרושה־ארוכהמארץ מיתה •י ואיןלנא תי תכליתה •' רקכסגיתהשני׳וברמתהחפייני׳ • יוזנמיי ויתלבנו הפנינים
ולצר הומשל היצר למסתיזכצ ע״ג ענקים־ שהוא לופת ורזאה יותר למריעקי׳ •י ומיילנז גדול חהו־מנ״ס ורעל המאור־ החאייריםי
לתרן ולדרים ובאורם נראה אור •י ונחפשתא כאלה תגלמיליהס ו«*ז#ףגוםו£אים אתריהם י' נדפוןומזימות וקושיה
עצומות והצאי׳עיריאחריתס־הריקויתוגםיחינסיס׳ות׳• להציל סצתכסתיד האריות • ובמבמאוחות ססיווימסןהקושיות •י
ונריוב חריפותם׳ הראי פינים • להעמיד יכרי׳הראשוניצר ׳ ונקצתס לא מצארמענס נאסר* שפד להגות• • וצםארו ההשגות י‘
חותר מות נפלי התום׳ ככמש ולמת מקומות הניח) כתימה מכלי תענם י האילוליתנגרונרנגרריפרקייצי׳ •־ ועצ״ז׳ נקצ<ך
המקימות• נאויהמאוסיזם להם -ותק׳רום •י כסנרותיותירזל״ס אשר הגות לא שפריר ואת ניסך הקועז׳הסיירו’ • פדהיפורערו'
‘
פרו• ונראהיכעליל שנכיר חלןחלכיםחק1ר רנדי • זאףעדהקורתיסמיליןלחצר ,.וכל משכיל כליותיו ישתוק•'
דהיהואיממה שהורשה להתמנף' * ועץ תמכתי יתירותי •י להפלות ככאציאשר׳הפלס שכלי נסצירתי •.ומעיינילאאנמשיואונרס‘
לגל חללים ולאאכיש' •י אלמולתנינלםנס’לצ־אקד*צנס אעשנה נדפוס־ואקיפנח' •' יפוצו העיימאיוחוצהיויקונל נא נאהכס'
וירצה• יקוונא' אח כרכתי • אישר התחתי ורניתי •י ויפר! לו אנחתי • הכי קראתי שמו תנחת אקר| • מנחת אומר
יקיבלינאינאשורה ולירן•‘ •י ואמי קקירכו למשמרת • למען תהיה לי למזכרת •י וזה יצא ראשונה פלחס׳סנהיוין' •י אסרזקוקין‘
זינוראיונעוריין׳ המשכילי׳יכיט ולעיניהם •הי׳חזאיריומקרין ־ כיי אץלךמקצופ יותרמריכי ממונות' ־ שנו יחדרו כרעיונות •י
וילטשו העשיתוצויו •־ ואמ^רהפמיתי ספרמנחת נלולם' • הודיוהדרינלולת׳ ־ והתה רקירכריסמלוקתיף; אשיר אספתי נין'
האתרים לביים עלטין‘ * ותיל כהכת רנות' מח׳י את• •* רק ריאתי מופת רפסיתי ־ י כי ההוצאה היא חלאכת״גרועה י ־ ואינט'
תנקתיזשייס ארים טזר ותש פה ־ ילא למשיח כה סאורת' •־ להרזיה כקיחת כסף חתירת •י ועוד תזוןלמוטד נשנה אתרת״ *
להיציאלאורתפלזאת רצרי׳יקרי׳חכז׳ודר ואזהרת ־ אשריהחא אצלי ב5תינים ואשריעור נרות אתי למוקקאכע"אכרזל ועופרת*
ותנה עיני ראו כן תמהו על כתה תתצרי׳שהעמידו כחחלת אשריהם הסכמות חנילית תצילית' •'  .המפארים כשנח'הסכל ופסלות י
המיחינר נלשזןמדכרת לרילית • שם ישלחו שבחי צדק וחושכאזת ישמיעו • להפלילכתיאקי׳יואנחי׳ יצריחו אךייריפו'
3ת)או* ארסיהמעלס יחארוהו• -־ ונחוג המליצה יפארוהו ־' ופצחם זאתיראקה מיני • ולא׳ישירה הלצריים כפילי•' ל אה ימן'
וחה־יזסייף ההלול אפי אחריא •י  6שר לא ירפו ולאיראו אא הרצלים עקומים או ישריים • ו^א יופיל'רוןלסמזןעאוצפרים •’
אתכם לכל תלמיד עא צורב ■ א1רע0שוני'החפרבוחיר&י&'יפיעס לו ויערב• כלתי ניתזק לראי׳ •י כיה־ואיואדרןייחנואת'
ומק"ואנינהאי׳י והפעולה אעיר פלהכיעל• סלחזכחבחינת הקורא להפל •י זדנרז׳היתצודקי׳מראי נאפו לא הגעל'• .
ע״כגארתי ברעתי שלא' להעתיר שום הסכמה • ולםמוןיפל נעלי מרע וא)*מה :־ אפר אור*האמאנגס עליהא המיה־ יצרפו'
י ואם'איזאז מתעקא
חוכרים נכורי נחינותייהס • יראו •של׳ ויסמכו את ילחם • ישאפו ויאמרו אמתיויתצו עריהן}'
אוחתקינא ירצה לגלית' • להאליף ולהמירטוננריאואתהיזיואלשטח •י ,ונאמת אנשיםנאלהמוצא•׳•' ’הןצמריריצאי&ואי׳•
להגות אן* ננאי*• אןאיןמלינו אחריות הסאאים • ונצר הקיים הרמנ״ם בהקדמות ספרויחיל שאינו חושש שיאיתו רנריו לאמד
מןהמשטלים •י אך.שלא •איתי לאלף סכלי׳ •י עחיניי משוטט כמחשבתו זאת ox!1טעיתי ישנוני י ונני רעיוני הפירוט
:והתההרתוגוני •י לחמר מייחשנתי זאת הנאמנה •י אף אם־היא טינה ונכונה' •י פןיאמרו אין זה ל אס כל קנל דיי ביי רות
 /יתירה■ • ויחתאני תמשיחי זאת מתחיו יויהרא • ותיזשבתי הטזנהיילת! עות פית' •י ,כאלי עש׳יחי מחמת גאוה • ע’כ נטלם*
‘ רצינצמענירצוןמזימותיוממחשצתיהרא:זגתאתורנסיטא♦ • ואח/תי נדרךיהממוצע ש׳לא להעמיד הרינס הצונמוח ט פצר
■ סחצע ' והעמדתי יק שנים שהית כדי כצר מקנים נכרי׳ •י משני הגאוציס ממאווייהגדולי׳סעפווסמי׳אגשי השם הגמוי׳'

ני
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הקרבת דרב .המחבר וונופורסם בתר
מס שמיס ביי* למיג גס מכל הרבני'? אשרבמלגת חוארי׳ושבט״ע^׳הי׳מעלים איתי לגמי מעת? ,י אריס לא באלם
חפצתי • ונספור שמזי׳כאלה קצתי י עמה ימריצנו ס יענו רפיח ? סגלי מקור דגר בתוקף יקרי יםםידו־\ ארמה יזעלני
אס מבלי ראות ירט שנחי ויגידו ■ רק בזאת יתהלל המתהלל י בהזציא יקר מזולל י ■ואחר העיוףפארוהו י .ובמושב זקג*ם
יהללוהו• ומעשה העיד עלסושיהו י והמעייףסעגנהויבזמהוי וסל במתי בחינתו ירכיבהו ,זה אורח אבחרהו ' ,
אחזהירלא ארסנז ־ * ואסמוןעל המעיין נקי סר עיון אל נל אשר יחפוץ יטנו י טרם אכלה .יוכר ;-אחלה 9נ» כל רב ו חצב* י
משר ישא אנר* ימוש עלי חבורי מעבר אל סבר ו יפרוש כנפי רוח ביצתו י־ לעיין בו מראציתי ועד תכליתו• ולבא עדתטנתל
ואס ימצא בו דברים כרוחם מונות וצרופות יקבלם מכר פרס יפוח' .ולאס שע*י« בחינתו יהי׳מקהזח • איזה סברו׳שלפי
מסו המה לקות וצטמז׳ושקופיודא• אימ סתירה בעגינים שיראה לו שהמה בלתי כל צרכףמיעזת ־ לבו אל ימקי להוציא מילין
כצפייסספות י ואל יהלמני צדיק במהלוממו וכ^לפות' ליחןאוחי לחרפות י ואל יבהל ברוחו כמם מים
ואם גם מאת
מיריספיסהות• רק יעמיק הע* ן בערס ישיב ני אולי בהנפת שוא יכיף תכיפייז ’
לס יוסח סעיקוסיואזי יבא נא דברו אלי כתיב ורוח|השגתיו על פני יהיה חולפות • !כל
סעיפי רעיתי על כנפי הקווי חרחפותישבעזר ה׳צורי המלח׳ ירי לקרב אצנעותי י
להשיג כהוגן ־
מזדעוביי עלמת השיאלנסנץ יהיוסטפוח י
זלמחלח קושיותיו להמציא עזר ותרזפתן י־ ויהיה לרציןאהרי,
והנה כסלי מלאו .
סי ליכד מביני מרע מלי אסופות י
תשוקה ועשתתות ייספית־לראות בטובה מי ממיט
אשר חבל צד תימס מוקפות •י .בי יסיר &*;
סעמוכל סאגה ותינה ורוח זלעפות י
ואמן ברכים ספלזת ונגיסות י .
* ישיזת הפזזדז׳מביןהעמי'
יהיו נאספות •־
רקכזניתינו
* ,מארבע
’ענפות*

ה*5ל מממדיאשרלמודהתורםולזמדי׳חמר יי המםתסב׳יו״רניסץ.
לשדר ולפרס ויפות אהרןאת ידיראלהעס דברבס והוכר חבוי מחוכם לפיק ר

נאוסאהדן כאא^ומוייב ה״ה המטח תמופלגבהדו ועירכם םתזר*ר נמיר זצלה״ח־ 4

fpgFj

חאהלתבווך היא האשם אשר עמדי אשתמע הממם מאוית מגדירה הממפלתמתץ #ייגה שתהי׳במסרכםי

המופלג בת רהוביראס הנגיד המפורסם לשבח תוהר׳ר יעקב מכארקי זצ*ל ־ ־ ושני נשי במסקמיץ .שהיא טרחת
*״׳ מתדנסה רב ועצום וע*י p .אוכל לקבוע עתים לתורה ישלם לה השם חסדה וגמולםהטוב להאריף ימית ושמתי׳ נמובומעימים
!קמצאנמתמבני יורדי הרבני המופלג החחן>השטן«הר״ר חיים שי׳וזוגתו היא בלתי הגבירה הישרה הצנועסמרממירקא שעמי׳

מ״ייאיין ימיהם מטתיסס במור ובעושר ולראות מסרה רגלי המבשר אט״ר ג

^ימיץאת^מלצםמיןאתיסזקנםהצינופס החמרה הייקרה מרח חמטא שמחי• בת אאיז הרבני ממופצגמורה מירא®
' ״ אנ$מלא שפרא המעורמס סישראל מומלר ר«#ן זצלה״ס *
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לאום,
מ•
הנערה י

בחגיגה דח י״׳ז פ*ב ד״ה

רי״״״ז

מיתות ל*£ז
"׳

^י-ו-י
" 1

דאסורמן

 obמלאכה עלי
אתימין

דסנר בז; —.־־׳• ו !  uiMx ■ »<x - -.......ע
יצאת מדקלי לה מכמלאנה ומיאן כלי׳הריגיא הנ*ל
לחלק
►
_.................״ ״
הנערה אסיר
אפיה"זגם כי*ט
נפלמא
ומ*:ה סכר ראן דנשנת אינו אלא לאי
מן האורה וא״ל דאיצ קשה האין הוי סבר כניצה ,
 ׳ nר£יי ^WWWHt
קשה ת'נמ שבת י״ט מאי איכא לחיהר לאחיה לפי
ישנת וי’ט מיא מירא היא ועיין נסרק י*נו
י״הגזירה י׳טכו׳ונעוף הליטר שם עיש וי

^ט מדיה רת״כ*-

ככל מ״ש .
שם לימי על ההלל אביו ואמוי הא'נוי חייג ער טיקללם בהה לי׳

--אלא 'אילך יוסי יד* מנחם מאייל

ןפ .

מי ,מהאיקרא עד שיניו שם נהם יאהילו לא גירךשהנשם
' עי' °דאינו חייג ער שיברך שם נשם ע*ש ועיר פסק

א׳האה׳ ממליס והמקלל אביו ואמו אילי ןן.ע ער' ש״ל,ץ י-

?5

לכעיני שם ^שם איליכאלמור לנציס

?*OfM־•

ל^כ^ורד!-

ופי׳ רש״י ור׳ מניזם

”?°

(' tליישב עס״י מ״ש הרב נעל פני משה גמיאה כניס כיר־ישלה• גשירמי רלכר "׳

צלך התלאה א״כאינלח היא שאין
דלא אתיו גי׳ נחו כצל אקים יאת כי׳ ״יאה

שמדייק(זינריהימנ״ם שם רסני רתגדף אין
כ כ יל ת׳יתה היכא יךי• בי׳ וכותכינא

 M׳  1עלו ofע ע געי זע" לעב• ם היפי אומר
ג״3ח קמין 3ח,ן הנח,כ חלנר ",־.ך לר לרת אןא
* ’?״־ *-כ לא תרו ב כיח ע נ יכן אנו צריכ-ן
לפרש למיד הכא על  65התיימר מיתה וכרת עיש א^בד1«.
נע ה ר ,,י :כ וכ<מ מש א מהי שגגות ה’כ
׳_ע
דנןרא הו6
יהרמנ«ס סגר לה.לנ0א י
.,ת. /אומ-׳ח ד.-א היא נתיחה אצילי נליכהראה
"
1
ןמןע למ,כרת כקר6ל,רי1 6
'ע?.,צ לףנ?י;י^ קאיעל כנרים דיכא
מיתהיהוא בצים ולמ״ש החים׳ למילבי״ייז לף נ״!,, £

דכרח לקרא קאי על צנזייס דהא נקרא לקדיא 5ז.כ -ס המץ

לסדרי הקושיא לג־וכתי׳ דהאיך משכחת כרד ,גמ*-ע , tס
בם בשם 'מקא שפיר י’ל דהקרא מיידי ,מ״,כ ’דלע

;

י

א ,
א

ע ש אך רצעהרהאין אפשר לייזר
יי י 6ייניף ונניח־ .הנפש ההיא מקרב עמה
אמנם א;אתריקרנעי־ן
תה י« ל

•.ס זחיחרונד״ית כתפני יכה
ן .-שח
י
טסי אח ייטי א״צמשצאתדנם אחר 5 «,$מיי ..־הזא
א דנעיניעני השהות נהם המיוהד דיקא
־ <י 1׳
' ל פני ן מימה ואי לא״ה הוא בכרת ולא לאייר
כית ימ״ל א־כ
מוכח מהקיא דכעינן שים נשם ושניהם נשם המייחד יאפי? ל״י C: n^?n •\r-י״ל\'
פטור ממיתיע׳ש א*כ לפ״ז מי« »י?.י 6להליא יכעינן  05נהם יוקאדאל׳כלא חנניה טח המחננ״ל
י .״
מנחם ושמואל רילפי לעיל הא רכעיצן 5כ כ:ס יקרא מעוקב כס ולא יל<י ה’-ל ״׳•ר *5ל
עכו״סאך להילכתא ומגדף וקרא הוא מניך אפצ5םאףנלאוהאיקרארינוקכשסהונה רנעען שםנ05וכ%

ו?
6

י $ליי

31$
?^13
נמה^שייז ואין להאריך כי באמת שהוא היוכרעל קו של שוא כילהצלרשגגנזההרב השגה על
נעל פני משהשגיח גדילה כי אף ליפת הרהב״ם כס דרגרף לא צריך הפיאה מ’מ נפלפ״מהנ״ל
כפינו עדים וכלא עדים לא אקעלי׳ ולח״ש הרמנ״ם שם "*ל אלא כיין שנידף בעיים ננקל ומזה דייקהכ׳ח יננקל כעדים
אף נלא התראהע שאכ אלחא לא משכחת כיח כמגדףהא משכחת שגייףבגא פרים שהוא כעיר המיחה וחייכנית וכמו כל ונזה נסחר
נתיחירןה
חייכי מיהות ב׳ רי שהוא גאיאהונכלת הוא כן ומיתה נעד ^כרת בלא ערים וכגה׳ לעילדגקיטכי לא‘תיו בי׳ נרה היא וישיב אהר
משיה דשם נעיגן התראה למיתה כמו נל חייכי מיתית דנא מיקטלא כלי התראה נקיט דאף נכדים משכחת כרת היכא ד לא למ׳ל בצירוף
אתרו ני׳ אמנם ה*מ הדין אמת ואף נל* עויכ היא בכית כמי בכל חייכי חיתית נ׳ר שהיא ננרפ או כחייבי כריתות כשככי■ יכוכלקושית
עכילה כלי ערים כר כלת היא והיא פשוט ולא ניחן לנהוג הר,ב פשיטתו ע׳נ גיל ליישב דעת הרהנ״ם הלל בצירוף מה היאב׳רפל
שהשיג עלץ הלאנ״ר ז״ל נפרק ן*ו הה׳ סנהדרין ה׳־ג ויל הרמב׳ס שם ואאדההקלל עצמי לו ר,נירו אי ישיא אי דיין היתכיסכוק
אינו לוקה עד שיקללם נשס אחר חן השמית ני׳ איכננויהןהכטים כי׳ ונהג עליי הר6נ,דא,א אינו ליקה אלא ככט ך׳ומה׳
חמיואל והכי איתי כירושלמי ע״כוחסלקיהן הלי׳ כלי׳ היתשלמי ולדעת כראביל אינולוקהכל ככניייו משוס דכי׳ל לאו
סנהדרין
שאב״מוכת"שהע׳חכסע׳ש :
לשיטתי אזיל ולריוי'תיכחדהגמ'לילן ס׳לדלוקץלף על הלנויין כהקרם מ'פ
DDlS
 ,הרמכ״םשסה*נ וכן כשיא שקילל אביו חייג השוה ארנפה שמחנלכ ועיר כפכ
,
.
״
ג&*ה מה׳ מאלים ה׳ ר וז’לא זהרה של יקלל גי׳ לני האזהרה הרי היא ככלל לא חילל היי :מאיל והוא מיזהר שלא לקלל
חרם מישראל קרי אניו ככלל ישראל ע*ש והלחיח הרגה להקשיח עליי ואחת מהנה היא העי״ר וגדילה והיא דנייןשהרחי ס
סכר דאזהרה של אכיו ואח•־ הוא נזקי׳ לי׳תחרש א*כ האץ כתכגהלנית סנהדרין כבן נשיא שקילל אביו חייב משוסידנמה
פאוח דהיינו שנישנווח הוא חדא משוסאניוואידן חשים אהל יהא שניהם מאזהרהאחיגנקי׳ והאין ילקהשנימלהית
ימה שנלאה לי נזה להנ״מ ממר בזהעלררהנ׳׳ס גנתב-אזהרה של אביו היא
על אוהלה אחד ונפאדנאישיא ע־׳ש
מחרש שהוא נגד הגמי רשמעתן ותירן פני היי ולים הלא יי״ל דהרהב׳ס טכל י.א רהאהר «מ׳ א״בלכתינקיאלאחקל
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מדת

סנהדרין

ד׳ למיתות

&r

אהרן

5ז שזר צר שיש מ היהיר ,ניד אזי לזגן־ן עליו ל!ף שנבלל גנאי אמד פס דבר היש מ מיתית ביד כיון שאין נובר זה שים צו
מיתית נ־ל פ״ש א’נ לפי  1שניר לוקץ בדיין מכך אזהרת ראלהיס לא תקלל *ף שנכלל כלאו אחד עס בונת השס דנדיין
ליכא  015צר • sשזו ץ־תין ביל ולא נקיא זה אזהרה למיתות נ׳דא״כהן אזהרה דאלהיס לא תקלל קאי לדיין וע״כ אזהרת
לאנת מקי׳ לי׳ הלמד יתיר* וכתיב גבי תלש

(ומזה •ש נשי ראי׳ להרמב״ם בפירוש אזהרה לתיהית ב׳רימ״ל

דלשיטית

רש״ינפ׳׳ לאודמהמרולהירדא׳ שבסיס׳ שם נשנה דף קניי ע*ש מ׳כ נפקי׳ לי׳ אזהרה לאביו תאלהים לא הקלל
וגס הנרהרהב‘□ ד&מעוחילשינן אחר מחרש להירוכתירן
א'כ ה״;רו.ךלמרדכתינגכ• רישומה• דרשיני בי׳ )
ר-שני גל •;כ׳־ת הנ׳ל איב מזה יש ל זילף נתי אזהרה לאביו דהוא ננלל חנירו א״כ קשי׳ לי׳ ילפי סוגיא דשנופית קשה

הן להד •מירא רנתיג גבי מר :מאי דרכי בי׳ וע׳כצ׳ל דקאי על אביו ולמלקות דהיכא שקילל בסס והוא כמיהה כאת ילפיגן
אזהרה האיש אמנם הינא כהילל בי׳חר מככנויס ש?וא באזהרה לתור אזהרה זי ילפינן מלתי יחירא דכהיב גבי מרש
זאפ’צ דגם אזהרה יכנו־ין יש למילף זמ4מ מהרש מ:מ נתיב יתווא פל כגויי! ולמלקיתדנ״ת היכאשקילל אביונכנויין.
נמייככתיסאתרמכוסחנירודלפען מהרש לח-ד וקרא משוס אביו דילפינןחיחוו־אדקראדהרשוננ״ל :

1^1־"?

הג״קי

ר־א דבתב כהלכ ת מתי־ס אזהרסלאביו שהוא ככלל

תבירוויליף מהרש דשסקאי אזהרה למיתה היכא שקילל
ו
אואו כשש המיוהד רזה כאמת •לפיכן מהרש וכם־גיא ושביעות הנ*ל והא דכהב בהלכות סנהדרין כנן נשיא שקילל שתייה
אינא שני שחות ותכירי
«;<& אביו זהש-־כ אבירו רשם קאי היכא שקילג באחר חהמויין שהוא כמלקוח ולא כמיתה גזה
דיה הוי שני שמוח אף שנכלל בלאו אחד דכיון
ילאינן מאיש במיה ואביו ילפינן מיחורא רלמ״ר דאתיבגבי הרש וכניל

ראיצאייחורא רקרא דע "כ יקאי ביה•׳ חייב שתים מדא מה 5נלמוו נמ*מ ולא גרע מחכירו ומור אזהרה מה שנלמור תיחורא
ילתרוכנ׳ל וכפין זה נתבו החיש׳ כביה וף יט ו ע׳'ב ר*ה :נאחר כי׳והיכאדאיכאיתזרא לקרא לחלקות לוקין
שתים באדם אתו אף שנכלל באזהרה אחד פ״ש ומק ז

ודפי; נרתיישב נמי השגת הראייד

ן•^

ר?ינ«א ומת׳י-ל(6׳לו«־»״1א-נ»
חלקיא דאצ*כ סרדי הקושיא לרוכתי׳ לשי

סיכת שקילל בצנויין דלינא בי׳ מיתה צ׳ח מנקות שיר\־ חייב שתים וכנ׳יצ

ב

הא דכסק :בעינן שם בשם ו&כק כהי דאביו אינו הייה פר שיקלל כשם יהרחב״ם מנר
*?'£3
דבאמח ורץ קרא רבנקכו שה קאי ובעינן שם כשם ונדיליף שמואל לעיל ואסיה מיכה
י
דויא ואי
להלנה דאכיז אינו הייב כ«ויין וא,1כ קשה למה לי למד יחירא וכתיב גני מר :רא*ל רקאי פל צנגיין וכנ״ל
אמרינן וח־ינהתתנמ■ אמויין לא זשכהתנללמלקיתכאנ"יהאהויללא' שניהן לאזהרת מיתות נ״ו ומיל ור׳מנהס
דאיצטררלמילףדניוכיי איניהייבפלכ־ויין מנונזקכשם ולא יל-ף מהנ*ל י״נדסכר ילאושניחן לאזהרת מיתית ליד

קזזרדלכי
שיט־ת
9ר*מבהקשה
קמת
כח״הרס ולא:
שייןתיריצו
דלכרהב׳ם
לפי שיטתו
בלא״ס

ליקץ עליו א*כ שפ ר ייל ראי לאו קרא ואינו אייכעל כמיץ היל וחייב נמ'מיתהעלכנוייןןאס»מ יש נ*מ לסלקזת רלאז
'(C׳ lrלא׳ייייד ,מיתית ב״דלוקין עליו משא"כלפי הילנתא ואין לוקין על לאו שניתן לאזיהיח תיאות ביו וכתיב אזהרה ע*כ
לחלקית מונח מזה דליכא מיתה ונניל וגזה נתיישנו נמתקיש־ת שהעיר הלח£מ שס ואין להאריך יותר ורוק היטב

?דע

דלפי שיטיס טימל׳ס אף שאסק דאלהים קידש ואפיה פסק וליקין שריין רז? לא היה לאו שניתן לאזהרת
י מיתית כיר וצג׳ל לב אירה הררי קושית מיוי׳ס לדוגתי׳ מאי ניח יש והן פלוגתא אס אלקיב הוא קודש או

& Vהקזת
צקישיח
הגמא■ 0T

*  Q’Mאלא לכתוב קרא אז אל-היס והר sט׳ ויש להעיר לפתי :ארין פ*ק דנרדיס רף ד׳והניאו המשנה למלך ם’ב מזירות
הלכהייז דמה דילסיגן מכמה מצינ< אין עונשין כמו ראץמינשץ מי ן ק״ו פ־ש א״פמאיסר ןרלא לנתיב נשיא או
על הר יו •' דיין ונילף כת*מ רהאאיצטרלתשיס מלקות יהאיך ריצה ללזוד מהר למור דקאי פל אה נאא4ע יהא איצטרך לטפי־ משות
פ״קרנררים חלקן* ילל ליישב עפ״י דאית׳ כחמורה דף ג׳ רכל לאו שאב״ת אין לוקין עליו חון ננשנע נמקלל חביררנשס מרל אמר י׳
מזוגיא אזשעיא ואתר קרא א© לא תשמור וכחיל .והפלא ה׳ אחתכויזך כו׳ כשהיא איתר והפילו השופט והנהי לפניו הזי אומר הפלאת
דשיועתן זו מלקוש יפרין אימא מוציא שיש לנטלה נהי יהי׳ כמלקות והכני דלינא שם אמרה ע׳ ש ועיין שס בחזם׳ ו״ה ומקלל כר׳
וישוב נכיןלזה*
ובצ-יק שם ע*ש

"איר

 t*5Sמיושב דהא כמקלל 5ף שאמרשחפירש אין מהראוי ללקית עליו יהא הלא לאי שאג*מ אלא ריאש־׳ה לוקין
עליו תשוסרהטזנעמטיש רמאי הטוש על אזהרה שיהייל קיןמשאיב מוציא ש*ש לנטלה דליכא אזהרה מש׳ה א ין

דנל״ח אין ע\נשיןמה’ר כהה הציני הכא יחי׳לוקין דמון ז
עליו מהעונש ד^אי על נשיא התז רקא• על ריין וברש דהא אף בריין והרש גיעי׳ אף ד^יב אזכרה כפירוש אין מהראזי

דר\א שהיא אינה בכלל אהזוהמט 0£שהוא לתו שסרח ופשוט;
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ר'#י

מנחת סנהדי״ז ד' צזיתות rs

אמה
יא

סו

ליי» יצמית לשוט הזי צ5י
לא תקללט׳ ואלהיסנמי נ׳לשי״ת יש מ מ׳ (יאה ירש״י יל
ד?}
{•0*$
חרש דלא בהיכ לא תק מאי דייש נלמד כני׳ דאין לפרש נש־טיתהימגיס דהר 5נייא’כ לכ??
.
קרא לאתקלצו׳קאיתחרשוכנילומאלהיסלא חקלל וישען אריץ ראע״ג דיש ללמוד דיין מנשיא יתוש מפיה פתיגאזוטיד
מיותרת אדיין כרי שיתתייב שמים על נשיא שמ:א דיין וכנ׳ל ״‘א לשיטיתרשיי לשיטתו בשנת יף קרי גלאי ימחתר L-
אין לוקין הנן אזמרה ראלהים לא תקלל משום רר\ל לאו שניתן לאזהרת מיתות נ־ד שניתן מזי אזהרה זו לבינת ה׳ם
ונמ״שהמהרשיאט״ש ולספי מ״פב ודי יל רנאתמדמאלהים לא תקלל'לסינן אביו ומחרש ונשיא ילשינן דיין ול*ה מלמד
שני׳דכתעגטחרשורוקאגניאצהיסלא תקלל שמשמע נ־ לשיטת יש לדרוש לא תקלל נמי אשתי אזהרות מש*6נ גבי מרן
אורחא יקיא לכתוב לא תקלל ואין למדרש משס כלים וכמ׳ש הת’ח ע*ש וק*ל :
'(fift׳ הבא על נערה המאורסה מ׳ בא עלי׳ שנ ס הראשון נסק לה והשני נחנק וסי׳ רשייכטזשנאו פלי׳ שלא נדרכת
הראשון בסקילה ימשכני אשה כהיב ח־בני נחנק יגעיל ז היא והא סתמא פיט היא יאמר שלא נדרכה נכקי׳ ל«.
r
 ,מעלל בחולה לקמן ט'פ :
הרמנ״ה כפי׳ המשניות כתב כשבא עלי׳ הראשון כדרכה ואם באו עלי׳ עשרה שלא כריכה ועדיין היא בתולת
כולם בסקילה וכן פי■ הרע׳יב במשנה ע'שיהקשח סת!ס׳ י״ט והתהרש״א בו־נור ההוס׳ר״ה והאיצנדונו׳
דלרבריסם דהמתני׳מיירי שהראהיןכא עלי' כדרכה א׳ב מאי קת׳ל המחט׳ דהשני היא נחנק דסא ירי חני לי׳ רישא דמתני׳
כתילה וילא בעילה א'כ כשהראשון בא עלי׳ כדרכה א׳כ כנר היא נעשה בעול*ז '^55י' ?5יש א פ׳ש :
חייב
היא
נהי
 ^1*11לכאורה יש ליישב דמשנהתלה כשבא עלי׳ הראשון בהעראה ולא גמר ביאתו דנלא השית בתולים
ישוגלקוזיון
סקילה דנכ*ממרבינן מוראה כגתי־ ביאה ונראית׳ בפרק הבע״י ע׳ש וקמ׳ל המהני׳ ראכ׳ה השני הוא בהנק ואע׳ג
דכשלא כדרכה סכר הלמב״ס רכילש בסקילה שאני התם שלא באו עלי' במקיס בתולים אבל הינאשבאעלי'כמקים נתזליס החיס' י’ס
וסחרש״א
צא תלי׳ בהשרת בתולים והיא נעשק בעילה ונזה אמיתי נמי ליישב הא ישתיק רב ויזמה כמיאל ת״ט שתיק רב נימאלי׳זמת
מה שנשארו
בקושי׳ על
הרמנ׳ס
נפי' החשטוגן
לפי׳ הרמבים הנצלילקאמ דהיירי ההתני' יהראשון בא עלי' מירכה וכנ״לוא׳ל ראשיה אינטרך לכדו למעט ה»ני
י' מסקילה דכוו רמיר• כשבא עליי תשני כי”ןהיתה נתיניה וכנילרזיאהיזקא כשלא כדרכה הוא יאילטרך קרא
למעט השני בסקילה לרניזלרכנן מלס בסקילה השים שלא באו על־׳במקים בחולים וכדיין היא במולהבמקיס בתולי׳ שלאי
בא עצי׳ פס שום *3א אבל היכא שבאעלי׳ הראשי! כתקיס בתולי׳ אף שלא היו השרת בתול ס יה פשיעלכיע 5ף כלאו קרא
שלא נקרא כתולה שהיא נקרא נעילה אף כלא כשרת בתולים וכאשר נדבר הזה לקמי :
באמת דבמכילתו לקמן רף עי׳געי׳ב דפייך קניוזא למ׳ו העדאהזו נשיקה אלא למ׳ד קפואה זיהה מת עטרה'מאי
 Iי איבא למיתר מוכח דלז4ד העואה זו המסת פטרה אי אפשר העראהבלאהיצאוש בהיליס ע׳ש נפי׳ רש‘ ,יתים'א*כ
אוז״וז 12J4547אי אפשר לאוקמי הממני׳ בכע־אהרמדמי נ הער אה זוהיא נעשה בצילה והשני בהנק והשה קיש ת החום׳ י״טהנ׳למעתה
מיישב הא דחשיק רב וסבר נזיר דהעיאה מא הכנפה עט*ס ובהעיאה השיקה היא לט.ירממיתה א*כ ע*כ תיירי הממני"
שיא! עלי' כשלא כדרכה וכת•׳ ר ■‘:יתס' דאי אפשרלאיקמי בכדרכה יבהעראהא־כע״כהוא נהיצאיה בהולים יכנ׳ל
וקבה האיקמ״ל המתני דכווא■ כיו! שהי׳ הברת בהיליש היאנעשת נפולת יוה וננ׳ל לכ*ז איצערן לר’ה האי קראדלברו
למעט בשלא כדרכה השני מטקילה ראף שהיא עדיין בהילה במקום בתילי׳אא״ה הוא גזירת הכתיב והשני היא בחנק משא*כ
שמיאל לשיטתו אזיל וסבר בפרק הבע״י ד ף כ 'ה ע*ב העראה ד נשיקה ע*ש א'כ •יל דמייר• המתני־כבא הלי' הראשוןבכדרכס
בהעלאה ז ו ולא קי׳ עדיין היצאות בהולים 1נב’ל ונשיא נדיכהי״ל די*מ סי׳לכרמן רו"כי דכילס בסקילה ושפיר ממתה
נ'מארכתיבלנרוו<*:לאןרברםנרדהעראתזי היעלהכילאתצי לאיקתילר״מכהךתנא דדריש קרא דלנרו ראיצטרך
לכלא כדרכה דכנ״ל ורוק :
*,אראורש  fiPKOאף ש יש ליישב ה־מב׳ס נכי' המשניות כן מ*ת קשה לבאירה דברי הרהב׳ס כהידרו שנתב ‘קושיא על
בפ׳גמהיל א מירי כיאה ה״ויזילנאו טלי׳ עשרה והיא כת לה ברשיה אביוזא׳זהרי לראשון הימנים
בטקילה וכולן נחנק נד’א שנאו עלי׳ כרינה אבל אס כאי עלי׳ שלא כדרכה עדיין היא בחילה וכילן בסקילה וזה היא כ’ג מה׳
הגירסא נבוזה ■כתיש התשנה להלן שם ע’ש יקשה רהאיך יציייר נביאה כדרכה שהיהי' בהילה ונכי הלכה אי אבשר ליישב א״ב וישיר
^™יךמ״רי שנאועלי׳ נהעיאהוכב׳לדהא הרמכ׳יש הסק שיש ה’א ה״ו כלו׳ר העראה הואהכנסזעטרה עי׳נ׳א׳כאף כהעראה אהל להלל■
זו היא נעשה בעילה דאי אפשר בלא הונאות בתולים יכז׳ל וקשכדח־כא משנתה בביאה כדרכה שבאו כלי׳ ט ירה יה א בהלה
ותהי׳ליעלהתופ׳י״טוהמקרש׳אשהקןיעלהרמל׳ם נפי' המשניות יהא ך העלימו עיניהם כלפי דעתם שלא יצויירכלל
נביאה כדרכה שתתי׳ נחילה שהרמב׳ס גתיכירו בה־ לקי א בביאה כירכה והיא בהילה וכטל :
א?חד\א.י״יי! ולה׳י־ידתבכתיז :כאיעלי׳ עשיהומיאבהילה כניו שבאו כלי׳נהטיי׳יכרמיכהרי׳^רדכהזנ-ת
"דריב נהיאיהיהטיי׳ שאץ מוציאים דם כלל עשא־כלכ׳ז כפירכתכהרתנ״םקינא :באוכלי׳
עזרא אף'שביאו עלי׳ להט י׳ גלא קוצאוו|יסד?ף שהיא מריץ כהילהאפ׳הנקיא נטילה לזה שכולן נינק יכייו
שהלאשון בא עלי" נתקיס הראוי לקיגאיה נחילים ניגפה בעולה אף נלא הוצאת דם משאיכבשלא מרכה כיון כלא נא ע-י
נמקים נתילי׳ עדיין היא בזולה לזהוכילן לסקילה וכג ל :

אמנם

אד

1ורזה

ור**«^/ז1י* ודי מ־-עידת התום׳
 * P □Jי  WU 4מזי כהיגנגיישסא על־׳ כרא:ץ במיכה נהטיי נלאהיצאיה
Hi 11Q1
דם דתמ״ל התמני׳ לאפיה השיני הוא בהלק יכככק הרחבים הנ׳ל והוא כ :ט ינריר

ייע והמיורש״א מיי׳ המשניות הביל יי :לאירמיה רתני׳

לני כ׳ג רנת ב כנתולי נת• חמעעינן ממשמטיתי׳ רקיאדאף כלי היצאות
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ספר

> (I
ביאור תרי״ג מצוות התורה לאחד מגדולי הראשונים
מוגה על פי כתבי יד ודפוסים עתיקים
בעריכה מחודשת עם מקורות וביאורים

עם ביאור

ם3חת תיכרך
חברו הרב הגאון חריף ובקי מאור הגולה רבן של ישראל

רבינו יוסף באב״ד זצ״ל
אבד״ק טרניפאל
נערך ונסדר מחדש בהגהה מדוייקת בפיענוח ראשי תיבות ,סיקול טעויות ושיבושים

חלוקה חדשה לקטעים ,עם מראי מקומות ,ציונים והערות

חלק ראשון — בראשית שמות
מצוות א— קיר

מפעל תורת חכמי פולין — נתניה
מכון ירושלים • תשמ״ח

שי

מנחת

אם כסף ,מצרה סח ,שלא נשית יד

חינוך
פסול
העדים

מצוה סח
שלא נשית יד כין לוה למלוה כריבית

לאו
לפני עור

ומבוא ך בש״ס [בבא קמא שם] ,דשטר שיש בו ריביח גונה אח הקרן.
ובתוס׳ וראשונים פלפלו דהא העדים פסולין ,ותירצו כמה
תירוצים .והנה אס העדים פסולין מן המורה או רק מדרבנן תלוי בשיטות הנ״ל,
(א)[א] שלא וכו׳ .עיין בש״ס בבא מציעא ע״ה ע״ב ,ובר״מ פ״ד ממלוה אס יש בו מלקות פסולין מן התורה ,ואס אין נו מלקות פסולין רק מדרבנן ,עיין
חו״מ סי׳ ל״ד סעיף ב׳ וג׳ ,ובמשנה למלן
ה״ב .ובתום׳ שם ד״ה ערב,
וקצות החושן הנ״ל מה שפלפלו בזה.
כתבו דערב וסופר ועדים אם לא היה מלוה
מצרה סח
ךך,נה להסובריס דהעדיס לןקין ,ןגס נזלקוח
בלא הם עוברים ג״כ על לאו דלפני עור לא
עוברים תיכף משעת שומא אף
ממן מכשול ,אלא מיירי דהיה מלוה בלא הס,
דאינו נא לידי גביה כלל ,אן אפשר דאצל
דאין עוברים על לפני עור רק בקאי בתרי עברי
המלוה לא הוי מעשה .אן באמת לשיטת
דנהרא ,כמו גבי יין לנזיר שלא היה שותהו בלא
(א) שלא נתעסק במלוות ריבית בין הלוה
הסוברים כיון דאפשר על ידי מעשה לוקין,
זה .רק לאו זה ססיקא ליה ,אבל לפני עור לא
פסיקא ליה אם היה מלוה בלא זה ,על כן לא והמלוה ,כלומר שלא נעשה להם ערבות ולא הכא נמי אפשר על ידי מעשה ,נהי דאצל
חשיב ליה גבי סופר ועדים וערב ,עי״ש .והנה נעיד אליהם ולא נכתוב ביניהם שטר שיש בו המלוה לא שיין מעשה ,מ״מ לדעת הרב
לקמן בפרשת קדושים מצות לפני עור מצוה הזכרת ריבית /שנאמר [שמות כ״ב ,כ״ד] לא המגיד נוכל לומר ,נהי דבאיש הזה לא משכחת
רל״ב [אות ג׳] ,כתבנו דמהר״מ בפי״ב תשימון עליו נשך ,ובא הפירוש במציעא [דף לה מעשה ,מ״מ כיון דבלאו משכחת לה מעשה
לוקין אף באין בו מעשה ,כגון הכא דבלאו הזה
מרוצח הי״ד ,דאינו מביא כלל דבר זה דקאי ע״ה ע״ב] שהלאו הזה נאמר על המתעסקים
נכללים מלוה וסופר ועדים וערב ,ובעדים שייך
בתרי עברי דנהרא ,וכתב סתם דאסור לחזק ידי
עוברי עבירה ,נראה דסונר דבכל ענין עוברים בענין כגון ערב ועדים וסופר ,ושם נאמר גם מעשה ,א״כ הלאו הזה יש בו לפעמים מעשה,
על לפני עור ,וא״כ אמאי לא הביא כאן דסופר כן שהמלוה נכלל עמהם בלאו זה מלבד א״כ לוקין על הלאו הזה ,אף דבאיש הזה
ועדים וערב עוברים ג״כ על לפני עור .אך הלאוין האחרים שמיוחדין בו .וכלל הענין שעובר לא שיין מעשה בשום פעם ,כיון דבלאו
באמת ,בשלמא במושיט כוס יין לנזיר ,אע״פ שאמר אביי שם שהמלוה עובר על ששה הזה משכחת לה מעשה ,כגון בעדים שחתמו
והסופר דיש מעשה ,לוקין בכל ענין אף באדם
דהיה יכול ליקח בעצמו ,מ״מ עכ״פ המושיט לאוין והלוה בשניםב והמתעסקין באחד.
מסייע לו בעבירה ,על כן עובר לדעת הר״מ,
הזה שאינו עושה מעשה בשעת שומא .וגם
משרשי המצוה ,כי האל הטוב חפץ בישוב
לדעת הרב המחבר ,דאינו לוקה בעושה מעשה
אבל כאן אם הלוה לו בלא זה ,אינם עושים
כלום ,לא שיין לפני עור ,ופשוט .ואם היה עמו אשר בחר ,ועל כן צוה להסיר מכשול אם משכחת שלא על ידי מעשה ,אפילו אם
סרסור ביניהם או שסייע ,מבואר בר״מ כאן מדרכם לבל יבלע האחד חיל חברו מבלי נאמר כסברת נעל שער המלך [פ״א מחמץ
דעונר על לפגי עור כיון שסייעו ,אבל אלו לא שירגיש בעצמו עד שימצא ביתו ריקן מכל ומצה ה״ג ,ד״ה איברא שעיקר] בדעת הרב
סייעו כלל ,על בן אינם עוברים על לפני עור ,טוב ,כי כן דרכו של ריבית ,ידועג הדבר ,המחבר ,דאם אינו יכול לעשות בלא מעשה
לוקין ,והבאנו כמה פעמים בחיבור זה ,עכ״ס
כן נראה פשוט .אך לכאורה ,אס היה מלוה
ומפני זה נקרא נשך .ובהמנע מן המעשה הזה
במי שאינו עושה מעשה אין לוקין ,א״כ הסופר
בלא הם ,א״כ עדים מאי קעבדי ולמה עוברים
ממנוי.
אדם
בני
ימנעו
ועדים
וסופר
ערב
משום לא משימון ,ויתבאר בסמוך ,ועיין בבא
וגם העדים העושים מעשה ,אס אמרינן
ויתר פרטיה ,מבוארים במציעא [דף ע״ה במלוה על פה אין עוברים כלל ,חמורים הס
קמא ל׳ ע״ב תוס׳ ד״ה דמשעת כתיבה.
ממלוה ,דלמלוה אין מלקים דאינו עושה
והנך ,אם הערב והעדים עוברים ע״ב].
ונוהגת בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ונקבות .מעשה ,והעדים לוקין אס עושים מעשה
בלאו הזה במלוה על פה,
דאפשר דוקא במלוה בשטר דאתי לכלל גניה,
בגוונא דמוכרחיס לעשות מעשה .וסברא זו
והעובר על זה ונעשה סופר או ערב או עד
אבל בעל פה אפשר דלא אתי לכלל גביה אינו
שכתבתי לדעת הרב המגש צריך לי עיון,
עובר ,עיין משנה למלך פ״ד ממלוה ה״ו במלוה ,עבר על לאו זה ,אבל אין לוקין עליו,
ואי״ה יבואר במקום אחר .אך אם נאמר כן
[ד״ה עוד איכא] ,שהביא דעות בזה ,ועיין שאפילו המלוה אינו במלקות שהרי נתן בסברת הרב המגיד ,א״כ הוה ליה להר״מ
בכנסת הגדולה חו״מ סי׳ ע״ב .וכן אם נכתב להשבון ,ואינו בדין דהני דאתו מחמתיה לכתוב דלוקה המלוה על לאו זה ,ולא שייך
נימק לעשה ,כי הלאו הזה אינו נימק לעשה
בשטר הריבית מפורש ,דלא יגנה הריבית ,יתחייבו במלקות/
דעת הגהות מרדכי [בבא מציעא רמז מל״ט],
דתיכף עובר על הלאו הזה .ואפשר דסובר
דאינו עובר בלאו הזה ,ודעת המוס׳ [בבא קמא
מצוה סט-ע
דאינו עובר אלא בשעת גביה ,אף דבש״ס [בבא
ל׳ ע״ב ד״ה וחכמים] ,דעובריס ,דתיכף
קמא שם ובנא בחרא צ״ד ע״ב] לא משמע כן,
בשעת השומא עוברים אף דלא יבא לידי
ויש לפלפל הרבה ,אך כעת איני לומד בעיון
גוביינא ,עי״ש במשנה למלך באריכות.
וכתבתי רק למזכרת ,ואי״ה בלאו דריבית
[ג] ןך,נך הרב המחבר כתב דאין לוקין
יבואר באורך [עיין מצוה מקע״ב] .וגם
על לאו זה שהרי ניתן להשבון,
(א) שלא לקלל הדיינים ,שנאמר [שמות כ״ב ,אפשר ,נהי דהעדים עוברים בשעת שומא,
וכן נראה דעת הר״מ שלא מנה לאו זה בכלל כ״ז] אלהים לא תקלל ,ופירושו לדיינים כמו מ׳׳מ המלוה כיון שיש נשו לקרוע השטר ולא
הלוקין בפי״ט מסנהדרין ה״ד .ועיין משגה [שם כ״ב ,ח׳] אשר ירשיעון אלהים .והוציאן לגבות אינו עובר תיכף ,ועיי! ספר פני יהושע
למלן [פ״ד ממלוה ה״ו ד״ה והנה כל] פלפול
בבא מציעא ס״ב ע״א ד״ה אלא ,מביא סברא
ארון ,דיש סוברים דלוקין ,ולכאורה הא אין בו סח .עד ,אם כסף לאו ני .רחב־ם לאוי! רל״ז ,הלכות מלוה ולוה זו .ולעגין אס לוקה הוי ליה נמו עדים ,ותלוי
מעשה ,ומפלפל לדעת המגיד משנה בפי״ג פ־ד .סמ״ג לאח! קצ״ג .סמ״ק רס־א .מור יו־ד ק־ס .א .בסה״ם בשיטות הנ״ל דג״כ משכחת מעשה אצלו ,עיין
להר״ם :שטר במה שהסכימו עליהם מעניו הריבית .ב .והלוה בשני□,
משכירות ה״ב ,דכיון דמשכחת מעשה לוקין
משנה למלך שם.
כן צריך להיות ,עיין במיימוני פ״ד מהלכות מלוה ה״ב ,ועיין בלח□
ד .ובספר הבתים :לחזק
ג .בו״א "וידוע׳’.
משנה ש□ (צב״א רב).
אף באין בו מעשה ,והכא נמי משכחת לה
האזהרות הקודמות כי א□ יעבור המלוה מצד חמדתו לממון והלוה
בשטר ,על כן לוקין בכל ענין .ולסברת הרב
מצד דחקו לא יעברו הער□ והעדים והסופר במה שאין צורך ולא הנאה
המחבר [מציה שד״מ-שמ״ו] ,דסובר צהיפך
לה□ וכוי למנוע ההלואה בריבית לגמרי .ה .בסה״מ להר״מ :והעובר
על לאו זה א□ היה ריבית קצוצה הנה נוציא אותה ממנו ונחזירה למי
דאף במעשה אין לוקין אס משכחת בלא
שנלקחה ממנו .ובסמ״ג :אמנם על לא תשימון פי׳ ר״י שלוקה כשגובה
<א>1א]שלא לקלל וכו׳ .עיין ר״מ הצורך
מעשה ,א׳׳כ אף אם חתמו אין לוקין ,ועי״ש
שהרי נגמרה השימה .ועיין שמו״ר פל״א ו׳ ותו״ש תי׳כ ומנ״ח אות ג׳.
באזהרה
סט .עה .אס כסף לאו גי .רמב־ם לאוין שמ״ז ,הלכות סנהדרין
שהאריך בדברי הרב המחבר .ועיין בקצות
פכ״ו מסנהדרין .והנה הרב
פכ״ו .סמ״ג לאוין ר״ט .טור חו־מ כ־ז.
החושן סי׳ נ״ב סק״א מפלפל ,דלהאומרים
המחבר נתן טעם דלא יספיק לנו עונש אלא אס
עדות בשטר רק מדרבנן ,א״כ לא שיין לומר דעיקר הלאו בשטר ,ואין כאן כן הזהירה תחילה ,דאם לא כן היה במשמע שיהא רשות ביד הרוצה לקבל
מקומו בחיבור זה.
העונש לעבור יכו׳ .אן קשה לי על זה מסנהדרין נ״ו ע״א ,דאמרינן שם ונוקב

שלא נשית יד כין לוה
למלוה כרכית

בריבית
א תיגבה

מלקות

שלא לקלל הדיין
לאו דברכת השם

מצרה סט
שלא לקלל הדיין

מנחת

אם כסף ,מצוה סט ,שלא לקלל הדיין

חינוך

שיא

שם [ויקרא כ״ד ,ט״ז] ,ואזהרחיה מאלהיס לא תקלל ,ואמרינן דלמא פרושי דאס לא תשמור וגו׳ מטעם דמוציא שם שמים לבטלה ,ופשוט דשמות הנמחקין
שמיה דכתיב אשר גקנו גשמות [במדבר א׳ ,י״ז] ,ואזהרתיה את ה׳ אלהיך תירא לא שייך מוציא שם שמים לבטלה ,כגון חנון ורחום ,אם כן בודאי אינו חייב
[דנרים י /כ׳] ,ומתק אזהרת עשה לא שמה אזהרה ,וכן הוא כתמורה ג׳ ע״ב מלקות .וכן הוא הלשון בש״ס מקלל חבירו בשס ,וסתם שם אינו נכלל שמות
וד׳ ע״א .ואי כדברי הרג המחבר ,למה אזהרת עשה לא שמה אזהרה ,כיון הנמחקיס ,והיאך יכולין אנחנו לחייב מלקות ,אס לא מכתוב הזה דמבואר דהוא
מחמת מוציא שם שמיס לבטלה ,עי״ש בש״ס
דהתורה מנעה מזה מה לי בלשון לאו או בלשון
עשה ,כיון דידענו שאין רצון השי״ח בזה ,לבד הכתוב בלשון אלהים כדי שיהא נכלל עם והבן ,והכסף משנה כאן מביא הגנר ,א״כ דברי
הראב״ד מפורשין בש״ס.
העונש ,ועיין מכות י״ב ע״ב ,על כן טעם זה הלאו הזה לאו אחר ,והוא לאו דברכת השם
והבה דעת הראב״ד דכתב דוקא בשם
צ״ע ,אן הרב המחבר בעצמו [בהקדמה] נתן יתברך" ,כמו שאמרו זכרונם לברכה במכילתא
המיוחד ,אפשר דעתו שאינו עובר
התנצלות שאינו כותב טעמים למצוות על דרך
בירור ,ובודאי זה קבלה ביד ח״ל ,דלא ענש ובספרי 3אזהרה לברכת השם מדכתיב אלהים נעשה דאת ה׳ וגו׳ תירא ,במוציא שם שמים
לא תקלל ,ומה שכתוב במקום אחר [ויקרא כ״ד ,לבטלה רק בשם בן ד׳ ,אבל שאר שמות אף
אלא אס כן הזהיר.
“™ <ב>[ב] מדעי המצוה וכו׳ .נראה ט״ז] ונוקב שם ה׳ מות יומת ,זהו העונש ,אבל שאין נמחקין אינו עובר אס מוציא לבטלה,
ושאינם
מדברי הרב המחבר האזהרה היא מכאן ,כי לא יספיק לנו הזכרתג ומבואר בברכות ל״ג ע״א ,ובר״מ ס״א
נמחקץ
מברכות הט״ו ,כל המברך ברכה שאינה צריכה
שהשמות שאינם נמחקין הס נכלל שמות ,ולאו
העונש במצוה מבלי אזהרה .וזהו שיאמרו
עובר משום נושא שם שמים לשוא ,ובמשנה
דוקא שם המיוחד כגון שם בן ד׳ אותיות
רבותינו ז״ל תמיד עונש שמענו אזהרה מנין,
למלך כתב דמוכח מדברי הריב״ש סי׳ ת״ת,
ככתיבתו או כקריאתו ,אלא כל השמות שאין
נמחקין הס בכלל שם ,והנמחקין כגון חנון הס והענין הוא מפני שאם לא תבוא לנו בדבר דלאו דוקא במזכיר שם בן ד׳ ,אלא אפילו
בכלל כנוייס ,וכן הוא להדיא נר״מ כאן ה״ג ,מניעת האל ,אלא שיאמר עושה דבר פלוני אלקיס אסור לאמרו ,ואין הריב״ש תחת ידי,
לאו זה בשם מן השמות כגון יו״ד ה״א וכו׳ ,יענש בכך ,היה במשמע שיהיה רשות ביד כל ואפשר דעת הראב״ד אינו כן ,א״כ שפיר
ו בכינוי כגון רחום ,כמו שכתב הרב המחבר .הרוצה לקבל העונש ולא יחוש לצערו לעבור לדידיה הסוגיא דתמורה ג׳ ע״ב דוקא בשם
המיוחד.
ועיין ר״מ פ״ב מעכו״ם ה״ז גבי מגדף ,נתב
על המצוה ולא יבוא בזה כנגד חפץ השם
ובר״כן פי״ב משבועות הי״א ,כתב וז״ל,
דאינו חייב אלא על שם המיוחד דהיינו א׳ ד׳
וכו׳ ,ועל הכנויים באזהרה ,היינו שאר שמות יתברך ומצותו ,ויחזור דבר המצוה כעין מקח
ולא שבועות בלבד ,אלא אפילו
שאין נמחקין ,וקורא אותם מוייס .אך באמת וממכר ,כלומר הרוצה לעשות דבר פלוני יתן להזכיר שם מן השמות המיוחדים לבטלה
שם יש לימוד שאינו חייב אלא בשם בן ד׳ ,ונגד כך וכך ויעשהו או יתן שכמו לסבול כך אסור ,שהרי הכתוב מצוה ליראה את השם
שם בן ד׳ קורא אף לשמות שאין נמחקין ויעשהו ,ואין הכוונה על המצוות בכך ,אלא הנכבד .נראה גם כן דדוקא בשמות המיוחדין
עובר בעשה ,והא דכתב בלשון רבים ולא כתב
מוייס ,אבל במקום שכל השמות שווים ,שמות שהאל לטובתנו מנענו בדברים והודיענו
אם מוציא שם המיוחד לבטלה ,נראה לי
שאין נמחקין נקראו שמות סתם ,וחנון ורחום
במקצתן העונש המגיע לנו מיד מלבד העברת
דהר״מ לשיטתו שכתב בפ״ב מעכו״ם ה״ז,
וכיוצא בהן נקראו כנוייס וזה פשוט.
"ד’ית והנה דעת הר״מ והרב המחבר כאן,דבין רצונו שהיא קשה מן הכל .וזהו אמרם ז״ל דעל שם של א״ד ג״כ נסקל והוי ליה גס כן שם
בשמות שאין נמחקין בין בננוייס בכל מקום לא ענש אלא אם כן הזהיר ,כלומר המיוחד ,א״כ יש שני שמות המיוחדין יו״ד
אס קילל בהם חייב מלקות ,והראב״ד כאן לא יודיע האל העונש הבא עלינו על העברת ק״י ואל״ף דל״ח ,על כן כתב בלשון רבים ,אבל
שאר שמות אף שאין נמחקין מ״מ לא נקראים
בהשגות כתב ,א״א אינו לוקה אלא בשם המצוה אלא אם כן הודיענו תחילה שרצונו
המיוחד ,והכי איתא בירושלמי [שבועות ס״ד
מיוחדים ,א״כ ודאי קשים דברי הר״מ ,כיון
הוא שלא נעשה אותו הדבר שהעונש בא
דעשה דמוציא לבטלה אינו עובר בשאר שמות,
ה״י] ,עכ״ל ,ובכסף משנה פירש דברי
הירושלמי לדעת הר״מ והראב״ד .והנה עליו.
וא״כ היאך ילקה במקלל .ואף אם נאמר
מדברי הראב״ד נראה דאינו לוקה אלא בשם
משרשי המצוה ,להסיר מעל הדיינין יראת דהר״מ סובר דשמות המיוחדים היינו שאינם
[בן ד׳] דזה נקרא שם המיוחד ,עיין סנהדרין הנדון וקללתו ,כדי שיוציאו הדין לאמיתו ,נמחקים ,עכ״ס בחנון וכו׳ בשמות נמחקים
נ״ו ע״א <וס׳ ע״א דמבואר דשם המיוחד רק ועוד הזהיר על זה גם כן במקום אחר בתורהי .לכולי עלמא אינו עובר בעשה במוציא לבטלה,
אס כן היאך סובר דלוקין .והראב״ד נוכל לומר
שם בן ד׳> ,ועיין ר״מ ס״ב מעכו״ם ה״ז.
ועוד נמצא תועלת אחר במצוה ,כי בקללת
והנה במשנה דשבועות ל״ה ע״א ,מבואר
בפשיטות דסובר דעשה זו דוקא בשם המיוחד,
דהמקלל עצמו וחבירו בכולם עובר הדיין תקלות רבות ,כי המון העם בסכלותם ולדידיה שם המיוחד הוא שם בן [ד׳ אותיות]
בלא תעשה ,ולא נזכר מלקות ,נראה דאין לוקין שונאים אותו ,ואם לא יוזהרו על קללתו אולי יו״ד ק״י ,כאותם החולקים על הר״מ בהל׳
על המדים ,דהוה ליה למיתני המקלל וכו׳ יקללוהו ויתעוררו מתוך כך לקום עליוה ,כמו עכו״ס שם ,על כן בודאי אינו חייב אלא על שם
חייב ,ולא קתני אלא עובר על .לא מעשה ,שאמר החכם למלך על המון העם ,הזהר שלא המיוחד לנד ,ודברי הר״מ צע״ג לפי דעתי.
וגס דברי הראב״ד צ״ע ,למה הביא ממרחק
משמע דאינו חייב מלקות ,ועיין כסף משנה
יאמרו ,שאם יאמרוי יעשו ,ויהיה בזה רעה
לחמו מהירושלמי ,כיון שמבואר בש״ס דילן.
ס״ג מתרומות הכ״ג ,כתב שם דהמשנה
תרומות ס״ג מ״ו דייק ,דחני אע׳׳פ שעובר רבה ,כי הוא במשפט יעמיד ארץ.
וגם נראה כמו שכתבנו לעיל לדעת הר״מ ,הא
בלא מעשה ולא מני אע״ס שלוקה ,מוכח דאינו
(ב) מדיני המצוה בדיינין ,מה שאמרו דכתב לענין מוציא שם שמיס לנטלה שמות
לוקה ,א״כ הכא נמי דמני עובר בלא תעשה שאין חיוב הלאו אלא על המקלל הדיין בשם המיוחדים היינו י׳ ה׳ וא׳ ד׳ ,דשאר שמות לא
כיון דלא תני לוקה נראה דאינו לוקה ,ויש משמות השם יתברך ,כגון י-ה או שד״י מצינו בשום מקום דיקראו מיוחדים ,עיין
לדחות.
ואלקים וכיוצא בהן ,או בכינוי ,כגון חנון בסנהדרין ,לכן צ״ע מאד דעת הר״מ והרב
מוציא
קשה לי מאד להר״מ כאן וסייעתו
המחבר .ועיין מה שכתבנו לעיל במצות לא
ש״ש
א .זה נחשב למצות בפני עצמה [מצוה עי] (צב״א רב) .וראה מנ״ח סוף
לנמלה
דמחייבי אפילו על כנויים כגון חנון אות הי .ב .בסה״מ לאו ס׳ :ולשון מכילתא [כאן] לפי שהוא אומר תשא [מצוה ל׳ אות ח׳] ,שתמהתי על הר״מ
וכו׳ ,הא מבואר להדיא בתמורה ג׳ ע״א[ ,ויקרא כ״ד ,ט״ז] ונוקב שם ה׳ מות יומת עונש שמענו אזהרה לא דסובר דברכה שאינה צריכה עובר בלאו ,מש״ס
דמקלל הוה ליה לאו שאין בו מעשה ומ״מ שמענו ת״ל אלקיס לא תקלל ,ובספרא [אמור פי״ט ה״ה] על ש□ דסנהדרין ודתמורה שהבאנו כאן דמוכח דאינו
המיוחד במיתה ועל שאר כינוייו באזהרה ,ובמכילתא [דרשב״י כאן] ג״כ
מקלל חבירו בשם לוקין ,ומפלפל בש״ס שם אלקים לא תקלל ליתן אזהרה על ברכת השם ג .בו״א וקכ״י עובר אלא בעשה .ועיין פ״ב דעכו״ם ה״ט
מנלן ,דכמיב [דברים כ״ח ,נ״ט] אס לא "אזהרת" .ד .דברים א׳ ,י״ז .לא תגורו .ה .כ״כ הרמב״ן ויקרא י״ט ,קורא הר״מ לשמות שאינם נמחקין שמור
י״ד .ו .בו״ב נוסף "פן".
משמור וגו׳ ליראה את ה׳ וגו׳ והפלא וגו׳ את
מיוחדין ,עכ״ס רתום וחנון ודאי אינם שמות
מכותך ,היינו מלקוח כיון דמוציא שם שמים לבטלה ,ומפלפל דילמא קאי על ואין איסור במוציא לבטלה ,על כן צ״ע באלו למה לוקין .ועיין באורים ותומיג
מוציא שם שמים לבטלה ,ומסקינן דגם מקלל הוי מוציא שם שמיס לבטלה ,ומצינו סי׳ כ״ז [תומיס סק״ב] ,כתב דדעת ראב״ד כגירסא ישנה שבועות ל״ו ע״ו
גם כן אזהרה לא מקלל ,על כן מרביגן מלקות למקלל .עכ״פ מרבינן מקרא זה לעולם לא תיפוך ,ועל קושיה רש״י מתרצים המוס׳ שם ד״ה ה״ג ,דחכמינ

אך

שיב

מנחת

אם כסף ,מצוה סט ,שלא לקלל הדיין

חינוך

סוטרים דבעינן שם המיוחד והם קאי על אלהים על כן פוטרים ,עי״ש ,א״כ ךןקךךק מה שכתב הרב המחבר לעיל ,אלהים פירושו דיינים ,והוציאו הכתוב
בלשון אלהיס כדי שיהיה נכלל עם הלאו הזה לאו דברכת ה׳ ,דבריו
חכמים סוטרים בכנוי רק נשם המיוחד והלכה כחכמים ,והר״מ סוכר כגירסח
מגומגמים קצת ,דגם על דיין צריך לכתוב אלהים ,ט דיינים סמוכים נקראים אלהיס,
רש״י ,עי״ש ,עכ״ס בחנון ורחום ודאי צ״ע על הר״מ ,וכמו שכחכנו למעלה.
והלימוד של הלאו דברכח ה׳ מבואר נש״ס כאן ס״ו ע״א מדכמיב לא תקלל וגו׳.
מוחק *ונראה לי ,כשם שמוציא בפיו לבטלה עובר בעשה ,כך במוחק ועושה
שם
ני] והנה דין זה דקללת דיין והדיוט
מחיקה בשם הקודש ,חוץ מה
ונשיא שרם בהרבה דינים ,עיין
שעבר על לא חעשה דלא תעשון וגו׳ ,כמבואר קנוא וכיוצא בהן( ,ג) אבל בלא שם וכינוי
בש״ס מנוח כ״ב ע״א ובר״מ פ״ו מיסודי כגון ארור פלוני או אל יהי ברוך אין בו חיוב ר״מ כאן ,חוץ קללת אב ואס דמנואר בס״ה
מממרים ,שם יש חילוקים אחרים .והמקלל מת
החורה ה״א ,ולוקין על לאו זה ,עוד עובר על
לאו (ד) אבל אסור הוא ,ומה שפירשו ז״ל גם
פטור ,וכן היוצא ליהרג אע״ס שעשה חשובה
העשה הנ״ל ,מה לי שמדבר בפיו או שעושה
בגופו של שם הקדושא!< .ואינו ענין לענין מה כן בענין זה שהחיוב אינו במקללו בלשון
מ״מ סטור ,עיין סנהדרין ס״ה ע״א ור״מ שם
שחקרו האחרונים ,לכל דברים שבכחב אי הוי הקודש דוקא אלא אפילו בכל לשון ,וכי צריך הי״ב גבי הדיוט ,והוא הדין כאן גני דיין ,ואס
כדיבור ,לענין סוטה ולעני! שאר דברים ,עדים והתראה בזה ככל חייבי לאוין ,ויתר
הוא רשע ג״כ סטור כמבואר שסין.
[ז] ולפי מה שכתבנו לעיל !אוח ב׳] ,אם
והדברים עתיקים=> ,כי לא דומין לזה וקל פרטיה ,מבוארין בסנהדרין !דף ס״ו ע״א].
קילל בשם המיוחד ,חוץ מה
להבין ,כן נראה לי> .ובזה אפשר ליישב מה
ונוהגת בכל מקום ובכל זמן[ ,בזכרים
שעובר כאן בשני לאוין ,עובר עוד על עשה
שמבואר בסנהדרין סרק חלק קי״ג ע״א ,דלר׳
אליעזר בל עיר שיש בה מזוזה וכו׳ דנתיב ונקבות]".
דאת ה׳ וגו׳ תירא ,ט מקלל הוי ליה מוציא שם
ועובר עליה וקילל הדיין בשם או בכינוי שמיס לבטלה ,עיין ש״ס תמורה ג׳ ע״ב
!דברים י״ב ,ד׳] לא חעשון כן ,וקשה וט לית
ליה לר׳ אליעזר עשה דוחה לא מעשה< ,ואי לוקה שתי מלקיות ,אחת לפי שהוא ככל אחד שהבאנו .אך אם קילל בכנר כגון רחום וכו׳,
דיש בה הרבה שמות ,עיין נזיר מ״ח ע״ב ,מה מישראל הכשרים שהם בכלל איסור זה ,כמו אינו עובר אלא נלאוין ,וגס נשמות שאין
לי חד לאו או מרי לאורי ,ועיין פני יהושע מכות שנכתוב בסדר קדושים תהיוט ,ואחת מפני נמחקים ,יש להסתפק דאפשר דאינו עובר
בעשה ,כמו שכתבנו לעיל.
ט״ו ע״א !ד״ה חנינא] ,והדברים עחיקיס>.
שהוא דיין.
ולפי מה שכתבנו ניחא ,דיש בה ג״כ עפה ,ואין
נח] ומבואו־ כאן בר״מ ה״ד ובהרב
ז .ראה מנ״ח ריש אות גי .ח .מו״ב ואילך נשמט .ט .מצוה רל״א.
עשה דומה לא מעשה ועשה .והא דלתנא קמא
המחבר ,דצריך התראה,
ממעיט משריפה מחמת דלא שלל שמיס ,בלא זה אינם נשרפים ,כיון שהחנא ובכסף משנה כתב דסלקא דעתך אמינא כיון דחידוש הוא ,דהוי ליה לאו שאין בו
ממעט הקדשות ושאר דברים מלא שלל שמיס גס זה נכלל .ועיין רש״י סנהדרין שם מעשה ומ״מ לוקין ,הוה אמינא דאין צטך התראת ,קא משמע לן .וקצת צ״ע,
ד״ה דכחיב ואבדתם את שמס וכו׳ ,צריך לעיין ואין כאן מקומו-.קום’ןםנחה>.
דבס״ב מעכו״ם ה״ט גבי מגדף כתב הכסף משנה ,דדעת הר״מ דאין צריך
אל יהי
נרוך (ג>נג] אבל בלא שם וכו׳ אל יהי ברוך וכו׳ .נראה לפענ״ד דחסרון התראה כיון דאין בו מעשת רק דיבור ,וכן נראה מדברי הר״מ ס״כ מעדות
דברים יש בלשון הרב המחבר ,דמה שנתב אל יהי ברוך פטור ה״ד ,שכתב דאי! לעדים זוממי! שגגת לפי שאין בה מעשה לפיכך אין צריכים
דהוא בלא שם ,ובאמת מבואר בר״מ פכ״ו מסנהדרין ה״ד <ודרכו של הרב התראה ,עי״ש בכסף משנה ,א״כ אמאי סונר כאן דצריך התראה ,ואי״ה יבואר
המחבר לימשך אחר הר״מ בסתם אס לא שכותב בפירוש שלא כדבריו> ,דבלא
במצוה הבאה [אוח ז׳].
שם פטור ,אבל אל יהי ברוך אפילו אמר לה׳ מ״מ סטור ,ועיין כסף משנה דהוא נם נראה דאס חזר מהקללה תוך כד דיבור אינו חייב ,דתוך כד דיבור
פלוגחא בשבועות ל״ה ע״א ,ופוסק כרבנן דפטרי ,דלא אמרינן מכלל הן אמה
כדבור חוץ ממגדף [במצוה הבאה] ,וכמבואר בהרב המחבר שם .וכבר
שומע לאו וכו׳ ,עי״ש ,וכן צריך לומר בדברי הרב המחבר ,ארור או אל יהי ברוך עוררתי על זה בחיבורי זה [מצוה ל׳ אות ט׳] ,דצ״ע אם לאחר שעבר העבירה
לה׳ פטור ,וכן הוא בשו״ע חו״מ סי׳ כ״ז ס״ב.
יכול לחזור אף שהוא רק בדבור ,ועיין בקצות החושן סי׳ כ״ח סק״ח.
קללה
הבאה והנה דעת הר״מ דאס היתה הקללה מכלל הדברים אינו לוקה ,ובאורים [ט] ןלאן זה נוהג בכל האישים של ישראל ,חוץ מחרש שוטה וקטן ,ככל
מכלל
הלאוין .ולעני! משובה הוא ככל הלאוין שיש נו מלקות .וגס נפסלין
ותומיס שם !תומים סק״ג] ,הקשה על הר״מ ,דהא בש״ס שם ל״ו
הדברים
לעדות אס עברו על הלאו הזה .הכלל לאו זה שוה לכל הלאוין.
ע״א ,מבואר דבאיסורא גרידא אמרינן מכלל לאו וכו׳ ,וקללת הוי איסור גרידא,
וזה לכל הגירסות הוה ליה לחייב .אך דעת הר״מ כדעת תתוס׳ שם ע״ב ד״ה  Hובאורים ותומים סי׳ צ״ו [חומים סק״ה] ,נסתפק במקלל בכתב אי
ה״ג ,דדוקא באיסור חמור שהוא במיתה סובר רבי מאיר מכלל הן וכו׳ ,אבל
 .חייב ,ותביא ראיה דסטור ,דאי לאו הכי אינו מוכח דלאו
באיסור קל לא אמרינן מכלל לאו וכו׳ ,עי״ש נסוגיא ומבין .אך במקלל אביו ואמו שאין בו מעשה לוקין בקללה מהפסוק [דברים כ״ח ,נ״ט] והפלא וגו׳ ,דדילמא
הוה ליה להר״מ לחייב אף בכהאי גוונא ,עי״ש באורים ,ואי״ה במצות אטו ואמו הפסוק מיירי בכתב ,עי״ש .וגס יש לפלפל לשיטת הר״מ לסברת הרב המגיד
פי״ג משכירות ה״ב ,דאס משכחת לה מעשה חייב אף בלא מעשה ,אם כן אי
[מצוה ר״ס אות ה׳ וע״א אות ו׳] יתבאר עוד.
'( PIC1אבק ,אסור וכו׳ .בר״מ אין מבואר דין זה דיש איסור נדבר ,ובטור  1צריך קרא ,טון דמשכחת לה בכתב .ויש לפלפל בזה בענין כתב בכמה מקומות,
חו״מ סי׳ כ״ז כתב דאיסוראאיכא ,ובבדק הבית שם כתב דמשמע  Iואין כאן מקומו ,ודברי תחומים צ״ע למעיין ה> .ועיין מה שכתבנו לקמן פרשת
קדושים [מצוה רל״א] בקללת הדיוט ,ותלמד לכאן עוד איזה הערות.
ליה דסלוגתת רבי מאיר ורבנן במשנה דשבועות היא לענין חיוב ,אבל לענין איסור
אליבא דכולי עלמא אסור .ולפי זה דוקא באל יהי ברוך דבהכי פליגי איכא איסורא ,ניא] ומה שכתבנו לעיל [אות ו׳] דמקלל מת או רשע פטור ,מ״מ אס
אבל בלא שם ובלא כינוי נראה דאפילו איסורא ליכא ,והטור והרב המחבר כללו הן
מקללו בשם אסור משוס מוציא שם שמיס ,עיין פרשת קדושים
פשוט,
בלא שם והן באל יהי ברוך וכו׳ איסורא איכא ,ואיני יודע מנלן זה .והחילוק
[מצרה רל״א אוח ד׳] מה שהקשיחי מאלישע.
דבשלמא בלא שם כיון דצריך להיות בשם ,א״כ בלא שם לא מצינו איסור ,אבל גבי ניב] ומה שלוקין על קללת הדיין מלאו זה ,אע״פ שמיניה ילפינן ברכת ה׳
מכלל הן וכו׳ ,דיש סוברים דאמרינן מכלל הן ,ובפרט באיסורא ,נהי דמ״מ מלקות
ג״כ ,והוי ליה לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין ,עיין מהרש״א
אין יכולים לחיינו עכ״פ איסור יש ,ונאורים וחומים שם [תומיס סק״ה] מפלפל  Iסנהדרין ס״ו ע״א ד״ה אס ,הקשה זה ,ובאורים ותומיס סי׳ כ״ז [חומים סק״ב],
ג״כ בזה ,אבל בלא שם כלל איני יודע מגלן דאיסיר יש ,וצ״ע.
—
___ Lואין כאן מקומו ,ועיין פ״כ משבת ה״א לענין מחמר ובמגיד משנה שם .וגס
כמבואר
אלהים,
קראיס
3
סמוטן^
^
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דקללתדץאינרא
ה
7
לאו
והנה
ני]
לענין לאו שבכללות ,עיין בראשונים י! דלא הוי לאו שבכללות .ועיין לחם משנה
בסנהדרין ב׳ ע״ב ,והאידנא דליכא סמוכים אין לאו זה נוהג ,וכן
ס״ה מממרים ה״ד ,בעכין לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין.
הוא באורים וחומים שם סק״ב ,ולהר״מ פ״ד מסנהדרין הי״א ,משכחת גס נע] ונראה ׳ דגני קללת הדיין ונשיא והדיוט ,אף דאינו מזכיר שמו של
האידנא סמוכים והדברים עתיקים.!’.
המקולל ,כגון ששומע אחד שמזכיר שמו של דיין ,והוא קילל
חוסחך
שנפסל ונראה פשוט ,אף שהיה סמוך ונולד לו פסול שפסול מלהיות דין ,כגון אותו שאמר יכהו אלקים וכדומה ,חייב משוס לאו זה .ויצא לי זה ממשנה
שנסמא או שכח תלמודו ,בודאי אין לו די! סמוך ,כי פשיט אצלי אס סנהדרין נ״ה ע״ב ,המגדף אינו חייב עד שיפרש השם ,יפירש רש״י ,שיזכור
נפסל מלהיות דיין לא מהני הסמיכה ובטלה גס כן ,כן נראה פשוט.
השם ,אבל אס לא הוציא שם מפיו אלא שמע שם יוצא מפי אחר וברכו פטור,
א) וע״׳ע להלן מצרה תל״ז.

ב) עיין מצוה ל׳ אות י״ז .ובהערה י״ב שם.
ג) במהדורות הקודמות נדפסה כאן אות ו׳.

ד) וע״ע להלן אות י״א.
ה) ראה הערה ב׳.

ו) עיין ספר המצוות להר״מ לאו ס׳ .וחינוך סוף מצדה ע״ג .ועיין במהרש״א הנ״ל.

בחת
או רשע

חזרה
תוך כדי
דיבור

עשה בח
או רשע

לאזהרת
מיתת בי

לאהזכיו
שס המק

מנחת

אם כסף ,מצוה ע ,לאו דברכת השם

חינוך

שיג

אינו חייב ,אבל כיון דהוא בכלל הלאו ,א״כ הכא נמי חייב מלקום כמו בדיין,
ואפשר כרת נמי חייב ,דהוי בכלל איש כי יקלל אלקיו ונשא חטאו ,ובמשנת
חכמים הניח בצ״ע ,ולדידי פשוט דמלקוח וכרת חייב דהוא בכלל מקלל באזהרה,

עכ״ל .ומדמבואר זה במגדף ולא כאן ,מוכח דדוקא שם גזר הכתוב ,אבל ככל
מקום חייב אף מסי אחר ,וגס שם אפשר לענין חיוב סקילה הוא דין זה ,אבל
לעכין לאו דאלקיס לא חקלל הוא בכל ענין ,וינואר לקמן אי״ה [נמצוה הבאה
אוח ג׳] ,וכאן נראה לי דחייב בכל גווני ,ולא מציגו בשום מקום חילוק דצרין
שיהא דוקא שיזכיר בעצמו ,כן נראה לענ״ד,
ובאחי רק לעורר.
[מצרה ע]

מצוה ע
לאו דכרכת השם
הש”ות (א)[א]ברךכןק ה׳ וכו׳ .במשנת
חכמים מצוה י״ג
ובספר סדר משנה [הלכות עכו״ם פ״ב הל׳

כן נראה פשוט.
ך א  qבירך שמות הנמחקין כגון חנון ורחום
וכו׳ ,לפי המבואר מלשון הגת׳ כאן
נ״ו ע״א על הכנוייס ,ושמות אלו ג״כ בכלל
כנויים הם ,עיין שבועות ל״ה ע״א לענין
שבועה ולענין מקלל ,א״כ גם עליהם הוא
ומשרשי המצדה (א) בברכת השם ,לפי
באזהרה וכרת להסוברים דחייב כרת .ואין
שמתרוקן האדם במאמר הרע ההוא מכל לומר כיון דכתיב אלקים לא תקלל ,א״ב דוקא
טובה ,וכל הוד נפשו נהפך למשחית ,והנה דומיא דאלקיס דאינו נמחק ,זה אינו ,כיון דלא
הוא נחשב כבהמות ,כי באותו דבר ממש אמרו דשם אלקיס דוקא ,א״כ אין חילוק ,וכן

[לאו דברכת השם]

ז׳-י׳] האריכו נזה ,ואכתוב בקיצור בע״ה.
עיין כאן נר״מ פ״ב מעכו״ס [הל׳ ו׳-י׳],
ובסנהדרין פרק ארבע מיתות .ונקדים דיש
שמות המתברכים.
ארבעה מיני שמות הקדושים .א) שם הויה
ב״ה ככחינחו ,וזה נקרא חמיד שם המיוחד.
[י] ו ל עני שמות המברכים ,דכתבנו
למעלה [אות נ׳] דצריך
ב) שם א׳ד׳נ׳י׳ דהיינו כקריאמו ,יש סוברים
שיהיה שם בשם ,והנה לענין חיוב סקילה ,כגון
דהוא ג״כ שס המיוחד ,ויש סוברים דהוא
בכלל כינויא) .ג) יש עוד חמשה שמוח שאין
שהשם המתברך הוא משמות הויה ב״ה או
נמחקין חיץ משני השמוח הנ״ל ,כמבואר
א״ד ,דעת הר״מ כאן ה״ז ,דהשם המברך אם
הוא אף נכנויים שאינם נמחקין ג״כ חייב ,אבל
במס׳ שבועות ל״ה ע״א ,דהיינו אלקים וכו׳
עי״ש ,והם נקראים כנויים ,ולפעמים ע .עו ,אס כסף לאו ד׳ רנזב״ם לאוץ ס" ,הלכות עבודה זרה פ״ב בכנוייס הנמחקין פטור ,ודעת הרמ״ה
היו .סמ״ג לאוץ ט״ז .סנז״ק קכ״ה .א .ברוב כ״י "דבר".
סנהדרין ס׳ ע״א [ד״ה פיסקא אמר ר׳ יהושע],
נקראים ג״כ שמות המיוחדין ,כמו שיבואר
אי״ה .ד) כגון רחום וחנון קנא וכדומה ,דהס נמחקין ,והס נקראים חמיד דגם שם המברך צריך שיהיה שם בן ד׳ ,לכל מר כדאית ליה או שם הויה ב״ה
או א״ד ,עי" ש בכסף משנה ובמורם חיים הנ״ל שנתן טעם לדברי הר״מ .ונראה
כנויים אליבא דכולי עלמא.
והנה בלאו זה יש בו סקילה ,וגס כרת ,וגם מלקות לקצם שיטות כמו דזה דוקא לענין חיוב סקילה ,אבל הלאו דאלקים לא מקלל ,דמבואר גבי דיין
שאפרש בעז״ה [באות הבאה] ,אך בשוגג אינו חייב חטאת ,כמבואר דחייב המקלל בכל שם אף בחנון דהיינו הנמחקין[ ,עיין מצוה הקודמת אות ב׳],
בכריתות ב׳ ע״א ור״מ פ״א משגגות ה״ב .גס יש בו פעמים שקנאין סוגעין א״כ גם כאן עובר בלאו הזה ,וג״כ חייב כרת לשיטת הסוברים כן ,או אפשר
אליבא דכולי עלמא ,אם שם המתברך הוא שם הויה ב״ה או א״ד ,כיון דבהדיוט
בו ,כמו שאפרש בעה״י [באות ה׳].
[ב] וקיא ך זה ,מבואר בש״ס כאן נ״ו ע״א ,דצרין שיברך שם בשם ,ואס אמר הוי קללה בכל שם ,הכא נמי הוי קללה בכל שם ועובר על לאו זה ,וג״כ הוי ליה
יתברך יוסי אינו חייב ,וכן פסק הר״מ כאן ה״ז ,ונכסף משנה בכלל איש כי יקלל וגו׳ לענין כרת ,וג״כ חייב מלקות ,כיון דאין בו חיוב מיתה
כמו שכתבנו לעיל [אות נ׳] ,כיון דגבי דיין לוקה הכא נמי ,כן נראה ברור.
הקשה דברי הר״מ אהדדי מפ״ה מממריס ה״ב ,ועיין חוס׳ שבועות [ל״ו ע״א
ד״ה בנקבו ורש״י סנהדרין ס״ו ע״א ד״ה בנקבו] ,מ״מ הלכה כן היא .ונראה ןא□ השס המתברך הוא שם הויה או א״ד דאסור להוציאו לבטלה ,כמו
דאס.לא בירך בשס^אף הלאו אינו עובר ,כמו קללת דיין והדיוט דבלא שם־ אינו
שכתבנו נמצוה הקודמת [אוח ב׳] ,ועובר בעשה דאת וגו׳ ,א״כ אם
עובר כלל ,כן נראה ,ואיסורה כמו לעיל בדיין [מצוה הקודמת אות ד׳] .ובאיזה קילל בשם אפילו הנמחק חייב מלקות לכולי עלמא ,אף להראב״ד בפכ״ו
מסנהדרין ה״ג ,דסובר גבי דיין דאינו לוקה במקלל נשם הנמחק ,היינו כמו
שם יהיה המברך והמתברך ,יבואר אי״ה לפנינו.
 Wהמברך שם הוי״ה ב״ה בעדים ,לכולי עלמא חייב סקילה ,ובלא עדים שכתבנו נשם] דהוי ליה לאו שאין בו מעשה ,ולא ריבתה התורה והפלא ה׳ אלא
חייב כרת ,עיין פ״א משגגות ה״ב ,ואם התרו בו למלקות במוציא שם שמים לבטלה ,ושם המקולל הוא הדיוט ,א״כ צריך שם המברך
פטור ממלקות ,דהוי ניחן לאזהרת מיתת בית דין .והמברך שם א״ד ,להר״מ להיות בשם שאסור להוציאו לבטלה ,אבל כאן אסור משוס מוציא שם שמיס
דינו שוה לשם הויה ,ויש חולקין והר״מ עצמו מביאם כאן ,דסוברים דדינו לבטלה שם המתברך ,אם הוא הויה ב״ה או א״ד כמו שכתבנו ,א״כ חייב מלקות
ככינוי ,ויבוארו הדינים נסמוך ,ועיין רש״י [כאן נ״ו ע״א ד״ה ואליבא] ובכסף אף דשם המברך הוא שם הנמחק ,עכ״ס בכלל אזהרה הוא ,ולדעת הר״מ שם
משנת שם .ועל שאר שמות שאין נמחקין הוי בכלל כנויים לענין זה ,ואינו נסקל ,דגם בדיין בכל ענין חייב ,עיין לעיל ,א״כ כאן פשיטא ,כן נראה לי ברור דלענין
דהוא סלוגחא נגמ׳ כאן נ״ו ע״א ,וחכמים סנירא להו דהם רק באזהרה ולא
לאו ומלקות הוי ליה כמו הדיוט וחייב בכל שם ,כן נראה פשוט וברור.
אינו
בסקילה ,ודעת התיס׳ שם ד״ה ועל ,דכרת חייב רק מסקילה פטור ,ונר״מ
ןן<ים ברך הכנויים ,הן שאינם נמחקין או הנמחקין באיזה שם שיהיה הן
מבואר לתדיא אי חייב כרת .ועיין תבואות שור [בבכור שור שם] ,דעתו בדעת
בנמחק והן באינו נמחק ,עכ״פ הוי ליה בכלל אזהרה כמו דיין דעל
השם המקולל פטור ,וחייב רק מחמת דמקלל בשם ,א״כ הכא נמי כיון דקלל
הר״מ דאינו חייב כרת.
ךנךאך) פשוט דאם מברך הכנוייס ,כיון דליכא מיתת בית דין רק אזהרה בשם ,הוי ליה בכלל קללה וחייב מלקות וכרת .ומ״מ דין זה נכנוייס וגם המברך
מאלקים לא תקלל ,א״כ אם התרו בו למלקוח חייב מלקות ,דעל הוא כנוי ,תלוי בפלוגתת הר״מ וראנ״ד ,דלהר״מ דלוקין בכל ענין גבי דיין,
קללת דיין חייב מצקות מלאו זה ,וג״כ כאן מוזהר בלאו זה ,א״כ ודאי לוקיןב> .הכא נמי ,אבל להראנ״ד כל היכא דאינו עובר בעשה פטור ממלקות ,הכא נמי.
אך בספר משנת חכמים שם סק״ח ,כתב דאינו לוקה ,אף דלענין דיין לא הוי לאו אבל כרת נראה דחייב ,דהוי ליה בכלל מקלל הן לאזהרה והן לענין כרת ,רק
שניתן לאזהרת מיתת בית דין ,מ׳׳מ לענין ברכת השס אף על הבנויים הוי ליה לענין מלקות פטור דהוי ליה לאו שאין בו מעשה ,וגלי קרא רק בשם דאסור
לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין ,ולא הביא ראיה לדבר ,וצ״ע .ועיין לחם משנה
להוציאו לבטלה כמו שכתבנו למעלה ,א״כ הכא נמי ,כן נראה ברור בעזה״י.
פ״ה מממרים ה״ד ,בשם מיס׳ סנהדרין פ״ה ע״א ד״ה הכהו ,וגס כתב שם העולה מזה דנראה לי ברור ,דכיון דלאו זה מאזהרה אלקים לא תקלל,
דמקלל אביו נכנויים לוקה ,עיין מה שכתב הטעם דלא הוי לאו שניתן לאזהרת
ותרתי משמע הן קודש הן חול ,א״כ כל מה שחייב בדיין חייב ג״כ
כאן ,רק כאן הוסיפה התורה חיובים ,א״כ אס אחד ברך איזה כנוי אפילו
מיתת בית דין ,א״כ כאן נמי נראה דלוקין ,וצ״ע.
ונראה ג״כ ,לפי מה שכתבנו לעיל [מציה הקודמת אוח י״ג] ,לעני! קללת הנמחק ,רק שברך ג״כ בשם ,חייב מאזהרה זו מלקות כמו הדיוט .ואפשר ג״כ
דיין חייב אף בשומע מפי אחר ומקלל ,א״כ כאן נמי בשומע מפי חייב כרת להסוברים דעל הכנוייס בכרת ,דהוי בכלל כי יקלל וגו׳ .וכן אפילו אם
אחר ובירך אף דאינו חייב ,כמבואר להדיא במשנה כאן נ״ה ע״ב ,היינו סקילה ברך שם משמות הויה או א״ד לפי שיטות דלעיל [אות ג׳] ,רק השם המברך

שהבדילו השם יתברך לטובה ובו נעשה אדם,
והוא הדיבור שנבדל בו ממיני הבהמות,
מבדיל הוא את עצמו לרעה ומוציא עצמו
לגמרי מכל גדר הדעת ,ונעשה כשרץ נמאס
ונאלח ולמטה ממנו ,ועל כן הזהירתנו התורה
על זה ,כי האל הטוב יחפוץ בטובתנו ,וכל
דיבורא ודיבור הגורם מניעת הטובה ממנו
יבוא כנגד חפצו ברוך הוא.
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הוא בספר תורת חיים [כאן ד״ה וחכמים]
להדיא ,דעל כנוייס הנמחקים נמי באזהרה ,וכן
כתב במשנת חכמים שם סק״ד .וכל זה לענין

א) עיין יד רמ״ה סנהדרין ס׳ ע״א פיסקא אמר דיב״ל.
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ב) וכ״ב במאירי סנהדרין נ״ו ע״א ד״ה בן נח .וכ״ם בחידושי הר״ן שם (לבנת המנחה.
הגר״י פערלאו

שיד

חברך
בלא שם

חברך
 1אדנות

בן נח

מנחת

אםכסף,מצוהע,קאודברכתהשם

חינוך

הוא כנוי ,עכ״ס לא גרע ממקלל דיין דהוא באזהרה וו ,אן כאן הוסיפה אם חייב על הכנוייס ,מ״מ עכ״ס בעינן שיברן בשם ,היינו אפילו מנוי הנמחק,
המורה דאס ברך שם הויה ב״ה או א״ד לכל חד כדאית ליה ,וברך אומו בשם רק דלא צריך שיהיה שם המברך מיוחד או אינו נמחק ,אבל עכ״ס בעינן איזה
המיוחד או בשם שאינו נמחק לכל חד כדאיח ליה ,חייב סקילה ג״כ ,אבל שם ,ט בלא שם לא הוי קללה כלל כמו שכמבנו לעיל ,כן נראה לי ברור .והנה
במקום שאינו חייב סקילה ,עכ״ס הוי כמו דיין ,וחייב על כל השמוח הן לשיטה זו שבן נח חייב על הכנויים ג״כ ,חייב אף על הכנויים הנמחקין ,כמו
שכמבנו למעלה בישראל ,כן נראה לי פשוט,
מחברך והן המברך מלקוח מלאו זה ,וכן
מדיני המצוה ,כגון מה שפירשו שאין וכן הוא בלשון הר״מ שם שכחב ואפילו בכל
כרח.
לשון ,והשם שנכמב בכל לשון אין איסור
שם
באיזה
עכ״פ
ןךןקא אס מברך
החיוב עד שיפרש את השם המיוחד שהוא
מחיקה ,עיין ש״ך יו״ד סי׳ קע״ט סקי״א,
אפילו נמחק ,כיון דבדיין חייב,
יו״ד ה״א וי״ו ה״א ,או של אל״ף דל״ת נו״ן
ומג״א או״ח סי׳ של״ד סקי״ז .ותמהני על הרב
הכא נמי או למלקוח או ללאו להר״מ
והראב״ד שכמבנו לעיל ,אבל אם מקלל בלא יו״ד כדעת קצת מפרשים? ומה שאמרו שבכל המחבר שבכל מצוה שבן נח מוזהר בה כומב
שם כלל ,נראה לי פשוט דפטור ,טון דגבי יום ויום שואלין את העדים בכינוי ,יכה יוסי בפירוש וזה כל באי העולם מוזהרים ,כמבואר
דיין והדיוט אינו עובר כלל בלאו ,כמו את יוסי ,נגמר הדין מוציאין כל האדם לחוץ כמה פעמים [מצוה כ״ו ,ועוד] ,וכאן לא כתב
שכמבנו לעיל [מצוה הקודמח אוח ד׳] ,ואין ושואלין את הגדול שבעדים ואומרין לו אמור זה ,אבל האמת הוא כן ,ודינו של בן נח ככל
שבע מצווח שלו ,שנהרג בסייף ולעני! שאר
לנו שום כחוב ללמוד זה ,על כרמך צריך לומר
מה ששמעת בפיך ,והוא אומר ,והדיינין
דידוע היה למז״ל דבלא שם כלל אינו נקרא
הדינים.
עומדין על רגליהם וקורעין ולא מאחין ,והעד
שברך אח השם ואחר כך
ובן נךן
קללה כלל ,ואינו בכלל אזהרה דאלקים וגו׳,
א״כ כיון דאין אזהרה כלל ,א״כ גם במברך השני אומר אף אני כמוהו שמעתי ,ואם היו
נתגייר ,סטור .לא מבעיא
אח השם בלא שם כלל אינה ברכה כלל ,ולא עדים רבים כולם אומרין כן .ומה שאמרו בברך בכנוייס ,דהשמא לאו בר קטלא הוא
הזהיר מזה ופטור לגמרי ,וכאן דיש לנו זכרונם לברכה שמגדף אף על פי שחזר תוך דסטור ,אלא אפילו שם המיוחד בשם ,מ״מ
לימוד דצרין שם בשם מבנקבו שם [ויקרא כדי דיבור נסקל ,ומיג שגידףי השם בשם טון דהיה דינו בסייף ועכשיו בסקילה ואישמני
דינו ומיחמו ,על כן אינו נהרג ,עיין כאן בש״ס
כ״ד ,ט״ז] ,היינו דצריך שם המיוחד מעבודה זרה קנאין פוגעין בו ,ואם לא פגעו
ע״א ע״ב ור״מ ס״י ממלטם ה״ד.
להרמ״ה ,ולדעח הר״מ שם שאינו נמחק ,ואי
לאו הפסוק בנקבו שם היה מחויב אפילו בכל בו ובא לבית דין אינו נסקל עד שיברך בשם
ומבואר בר״מ כאן ה״ט ,המגדף
השמוח כגון חנון אם הוא השם המברך כיון מן השמות המיוחדין ,והטעם שאינו נסקל
וכו׳ ,אלא טון שגידף
דהוא נכלל בלאו אלקים וגו׳ ,כי גם על הדיין לפי שהוא בעצמו מכיר אפילו בעת הכעס בעדים נסקל ,ופירש הכסף משנה כוונמו,
עובר בלאו בכינוי ,על כן צריך קרא דאינו שאין דבריו אלא שטות גמור ,ומכל מקום דסובר דמגדף אין צריך המראה כמו שכתב
בס״כ מעדות ה״ד דאין לעדים זוממין שגגה
חייב רק במיוחד או באינו נמחק ,דעל זה הוא
חייב סקילה ,ובשם הנמחק עכ״ס הוי ליה ב .הביאם הרמב״ס כאן .ג" .ומי ...לבית דין" חסר מד״פ ועד דפוס לסי שאין בה מעשה ,ועיין באחרונים,
מני׳ח ,ועיין מנ״ח סוף אות הי .ד .ברוב כ״י "שמגדף".
והראב״ד שם כמב על הר״מ ,דא״כ מגדף לא
באזהרה כמו שכמבנו ,אבל בלא שם כלל,
אפילו בלא האי קרא בנקבו שם ג״כ היה סטור ,כיון דאינו כלל בכלל אזהרה ליבעי המראה ,מבואר בדבריו דסשיטא ליה דמגדף צריך המראה ,ודהר״מ
מודה בזה ,ובמצוה הקודמת גבי קללח דיין מבואר בר״מ פכ״ו מסנהדרין דצריך
דאלקים וגו׳ ,דגבי דיין ג״כ פטור.
על כן [צ״ע] דברי רש״י כאן ס״ו ע״א ד״ה בנקבו וכו׳ ,דר׳ מנחם בר׳ יוסי המראה ,דכן כחב להדיא נהל׳ ד׳ ,עי״ש ,ויבואר אי״ה במקום אחר באריכומיז.
דדריש בנקבו שם על מקלל אביו לא סבירא ליה דרשה דלעיל עד שיברך  Cnlומבואך׳ בר״מ כאן ה״ט ,דמגדף שחזר בו מוך כדי דיבור אינו כלום
שם בשם ,ואפילו לא ברן שם בשם אלא ימברך יוסי ,ר׳ מנחם בר׳ יוסי מחייב,
אלא נסקל ,והוא מהש״ס נדרים ס״ז ע״א ,דמוך כד דיבור
עי״ש .ובאמח נראה דנלשון ימברך יוסי לכולי עלמא פטור כיון דאין אזהרה כלל כדיבור חיך ממגדף .מבואר דבכל המורה אף במשי דלשעבר יכול לחזור חוך
על זה ,אן ר׳ מנחם בר׳ יוסי דלא סבירא ליה דרש זה ,סובר דאין צריך שם כדי דיבור ,ועיין מה שכתבנו לעיל במצוה הקודמח [אוח מ׳] ,ובקצות החושן
המיוחד או שאינו נמחק דמוכח מהאי קרא ,אבל עכ״פ חנון ורחום וכדומה זה סי׳ כ״ס סק״ח .ונראה לי דדוקא מגדף דהוא כסקילה כגון שם המיוחד ,אבל
בודאי צריך ,כן נראה לענ״ד ברור בעזה״י.
בשם הכנוי דאינו בסקילה רק באזהרה ,וכתבנו לעיל [אוח ג׳ וד׳] דלוקין ,אפשר
[ה] וייצן עוד דין בזה ,אס מברך השם בשם של עבודה זרה ,זה נקרא מקלל דתוך כדי דיבור כדיבור ,או אפשר מ״מ ממור איסורא ולאו כדיבור דמי ,וצ״ע.
בקיסם ,ומבואר כאן ס״א ע״ב ור״מ פי״ח ה״ו דקנאים פוגעין בו W ,ומבואר כאן בש״ס נ״ו ע״א ור״מ ה״ח ,דאם עדים מעידין על אחד
ובודאי הוא הלכה למשה מסיני ככל הנחשבים שם ,ואינו מבואר על אחה שם
שגידף ,ביח דין בודקין אוחם בטנוי היינו יכה יוסי אח יוסי,
המחברך יהיה חייב ,ואפשר חייב אפילו על כנויים הנמחקין ,וצ״ע.
אך בגמר שרוצים ביר .דין לחייבו אינם יכולים לחייבו ,רק צריך שישמעו הגידוף
והנה הרב המחבר כאן בשם הממברך הביא שחי דעוח אי דוקא הויה ב״ה ,בפירוש ,ומוציאין כל אדם לחון ושואלין לגדול שבעדים ואומרים לו אמור מה
או אדנ״י ג״כ ,וכתב ואינו נסקל עד שיברן בשם מן השמוח ששמעח בפירוש והוד אומר ,והעד השני אינו צריך לפרש רק אומר אף אני
המיוחדים ,ולא נחברר בדבריו אי סובר דשם המברך צריך להיות הויה או אדנ״י שמעחי כמוהו ,וכל ה ודיס כן .והכסף משנה מביא ירושלמי כאן ס״ז ה״ח ,וכי
כשברח הרבה ראשונים ,ולשון מיוחד משמע כן ,אך דנר״מ כאן ה״ט מבואר אומרים לו גדף ,דהייג דהירושלמי סובר דהעד שאומר זה בפירוש הוי ליה כאלו
ג״כ לשון זה של מיוחדים ,ודעמו שם דאף נשמוח שאין נמחקין חייב ,הרי מגדף בעצמו ,ופירש הירושלמי שאומר אומו השם שהזכרתי קילל וכו׳ ,והכסף
דקורא לשמוח שאין נמחקין שמוח מיוחדים ,היינו דסמן אמה שכמב קודם בהל׳ משנה כחב על הר״מ דלא ידע למה השמיט רבינו זה ,ובאמח בש״ס דילן לא כן
ז׳ בפירוש דחייב בשמוח שאינם נמחקין ,אבל הרב המחבר סמם הדברים.
משמע אלא כדבט הר״מ שאומר בפירוש .ועל קושימו של הירושלמי ,כמב
וכתב עוד הרב המחבר ,והטעם דאינו נסקל וכו׳ ומ״מ פוגעים קנאים המוספות יו״ט כאן פ" :מ״ה ד״ה אמור ,דלא קשה טון דמכוין לקיים המצוה
וכו׳ ,זו לא שמענו דבלא שם יהיו קנאים פוגעין ,ובלי שוס ספק טעוח לא הוי גידוף ,דמצומו בכך ואי אפשר בעני! אחר ,כמו שציומה המורה למחוק
המעחיק כאף> ,וכך צריך לומר ,והמקלל בשם עבודה זרה אינו נסקל ,והטעם
השם כסוטה ,עי״ש.
וכו׳ ,ומ״מ קנאים פוגעים בו ,וזה פשוט.
עכ״פ נראה לי דזה דוקא אס העיד אמח ,אבל אס נתברר שהעיד שקר,
ני 1והנך ,על לאו זה מצווים כל באי עולם גס בני נח ,ואיכא סלוגתא בש״ס

ובכהאי גוונא ! bהמירה המורה ,א׳׳כ חייב העד שאמר הגידוף

כאן נ״ו ע״א אי בן נח מוזהר על הכנויים ,ר׳ יצחק נפחא ור׳
מיישא ,ובר״מ ס״ט ממלטם ה״ג כתב ,בן נח שברך אח השם בין שברן בכנוי
בכל לשון חייב ,מה שאין כן בישראל .ובכסף משנה כמב דהר״מ סובר דהלכה
כר׳ מיישא דחייב בן נח על הכנויים ,ועי״ש שהניח בצ״ע מאי טעמא פסק כר׳
מיישא ולא כר׳ יצחק נסחא ,ועיין לחם משנה .והנה לפי מה שכמבנו למעלה
[אוח ד׳] ,נראה פשוט אף דלא בעינן שם בשם גבי בן נח עי״ש נש״ס ,ובפרט

משוס מגדף .ונפק״מ אס נהרג זה שהעידו עליו ואחר כך הוזמו העדים ,דאין
העדים נהרגין מחמח הזמה דכאשר זמם ולא כאשר עשה ,אבל כאן העד הגדול
שאומר בפירוש ,נהרג ,לא מטעם שעשה לחבירו ,דבזה אינו חייב ,אלא חייב
סקילה מחמח שגידף ,ועד השני שאמר אף אני כמוהו אינו חייב דלא גידף .וכן
אם הוזם אחד מהם ,דאין נהרג מחמס הזמה ,מ״מ אם הוזם זה שאמר בפירוש,
נהרג מחמת הגידוף ,אבל אס השני הוזס אינו נהרג ,דלא אמר בפירוש .אך טון

גן ראה בהערה ג׳ לחינוך.

י)

עיין לעיל מצוה כ״ו אות ו׳ .וע״ע במצוה הקודמת אוח ח׳.

נתגייר
אזז׳ב

התראה

חזרה
תוך כדי
דיבור

נוסח
העדות

הוזמו
העדים.
מחמת מגדף

מנחת

אם כסף ,מצרה ע ,לאו דברכת השם

חינוך

שטו

דעח הר״מ כאן ה״י ,דאפילו על ברכת מוייס ,אם שמע מישראל שברך אפילו
על מוייס חייב לקרוע ,ובש״ס טלן ס׳ ע״א הוא סלוגמא ,ופוסק בזה כר׳ חייא,
עיין כסף משנה באריכות .וגס השומע ושומע מפי שומע ,כמו בית טן ששומעין
מפי העטם ,דחייבים ג״כ לקרוע ,והקרעים הללו לא מאמין לעולם .ולדעת
הירושלמי [הנ״ל באוח ט׳] שהעטס לא היו

דאינו חייב במורת הזמה רק מטעם גידוף ,א״כ צריך המראה לרוב השיטות
דסבירא להו דבעי המראה [עיין למעלה אות ז׳] ,ומחמת זוממין אין צריכים
המראה כידוע ,דעדים זוממים אין צריכים המראה ,אבל באין בהם דין הזמה
רק מחמת הגידוף ,צריך המראה ,ופשוט .שוב ראיתי שהמעוררו בזה נספר סדר
משנה פ״ב מעכו״ם ה״ח ,ובמשנת חכמים
מצוה י״ג [יבין שמועה סק״ב] .ונראה ג״כ פוגעין בו קנאין אחר שהשחית והתעיב והעז
דאם באו עדים ולא הזימום רק הכחישום ,פניו לדבר דברים רעים כאלה .ומה שאמרו
שאומרים אומו פלוני היה עמנו ,ג״כ נהרג
שכל השומע ברכת השם מפי ישראל חייב
העד ,דבשלמא בכל מקום הזמה חידוש הוא
דמאי חזימ כידוע ,אבל כאן הוי ליה כאומרים לקרוע ,אבל השומע מן הגוי אינו חייב
העדים שפלוני חילל שבת וכדומה ,הכי נמי לקרוע ,ולא קרעו אליקים ושבנא אלא מפני
כאן אומרים שפלוני גידף ועבר עבירה ,שרבשקה מומר היה .וכל העדים והדיינין
בודאי נאמנים העדים ,כן נראה לי ,וקצרתי סומכין ידיהם אחד אחד על ראש המגדף
דוק ומבין ,רק דצריך המראה ,הכלל טון ואומרים לו דמך בראשך שאתה גרמת לך,
דאינו מחמח הזמה צריך התראה וכמו
ואין בכל הרוגי בית דין מי שסומכין עליו
שכתבנו.
״ Zונראך ,לי דדוקא בישראל אין הורגין אלא מגדף בלבד ,שנאמר [ויקרא כ״ד ,י״ד]
עד שישמעו בית דין בפירוש ,וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו,
נט<"
אע״ס שיודעים ,מ״מ דיני נפשות ממירי ויתר פרטיה ,מבוארים בסנהדריף פרק ז׳ [דף
וצריך שישמעו בית דין בפירוש ,אבל בן נח

אומרים הגידוף בפירוש ,מ״מ היו צטטן ביח
דין לקרוע ,א״כ שומע מסי שומע אפילו אינו
בפירוש צריך לקרוע ,ועיין יו״ד סי׳ ש״מ סל״ז,
ונש״ך שם סקנ״ה .ובכסף משנה כאן הביא
ירושלמי [הנ״ל] דדוקא שומע מסי שומע ,אבל
השלישי אין צריך לקרוע .ודעת קצח פוסקים ה>
דעל בנויים אין צטך לקרוע.
ןךנך לשון המשנה כאן נ״ו ע״א ,נגמר
הטן אומרים לו אמור מה ששמעח
בפירוש והוא אומר והטיניס עומדין על
רגליהם וקורעין וכו׳ .לכאורה נראה דבשעה
שהעדים אומרים בפירוש אין צטטם הטיניס
לעמוד ,רק אחט זה כשקורעיס צריטם
לעמוד ,דקיימא לן נמס׳ מועד קטן כ׳ ע״ב
ויו״ד סי׳ ש״מ ס״א ,קטעה מעומד .אך בגמ׳
נ״ה ע״ב].
סנהדרין ס׳ ע״א ,אמרינן עומטס מנלן נילף
שבירך את השם ,כיון דדיני נפשות דבן נח
ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן.
קיל ונהרג על פי עד אחד ודיין אמד ,ט מה
מאהוד וכו׳ ,ולמה צטטם למילף מאהוד ,הא
שבודקין בכינוי יוסי ,ולא בעי שיאמר בפירוש ,והעובר על זה וברך השם בענין שאמרנו נסקל קיימא לן קטעה מעומד ,על כרחך קיס ליה
בארץ על פי סמוכין .ועכשיו בחוצה לארץ להש״ס דבשעה ששומעים צטטם ג״כ לעמוד,
וצ״ע בזה.
ונראך דלאו דוקא במגדף באופן שחייב שאין לנו סמוכיןי מרחיקין כל ישראל ממנו ואחר השמיעה שקורעים צטטם ג״כ לעמוד
מטעם קטעה מעומד ,אך בשעח שמיעה יליף
סקילה בודקין העטם בטנוייוסי ,ומחרימין אותו.
אלא אף אם ברך בכנוייס ,שכתבתי לעיל [אות
מעגלון מלך מואב ,עי״ש .והר״מ כאן ה״ח
ה .ובמיימוני פ״ב מהלכות עכו"□( .צב״א דג) .ו .תמיהני מדוע תלה
ג׳ וד׳] דלוקין ,ג״כ הטן דבודקין נכנוי ,רק הדבר בסמוכין ,הלא אפילו בסמוכין אינם יכולים לדון דיני נפשות אלא שכתב כלשון המשנה ,והוא פוסק והיה לו
בשעת גמר טן אומר בפירוש ,מפני כבוד בזמן שיש כהן המקריב ובית דין הגדול במקומם בלשכת הגזית ,עיין לפרש דבטו שגם נשעח האמירה שלו צריכים
רמב״ם פי״ד מהלי סנהדרין הי״א( .צב״א רב) .ועיין מנ״ח אות י״ב.
שמים ,כן נראה לי .ומבואר כאן דרק בשעת
לעמוד .ולפי זה לאו דוקא טח דין ,אלא כל
ודטשות
החקירות
כל
דהיינו
בכנר,
גמר דין אומטם בפירוש ,אבל כל היום דנין
השומע ושומע מסי שומע צטטס לעמוד מהאי קרא דעגלון ,ובשעת הקריעה
צטך ג״כ להיוח מעומד כטן קטעה ,כמבואר ביו״ד שם ,כן נראה לי בטר
הס הכל בכנר.
ונראך לי ,לפי המבואר בר״מ פ״ג מעדות הל׳ ה׳ ,דאין העדים יכולים
נעזה״י.
"’™י
לחזור ולהגיד דוקא אחר שנחקרה עדותן בבית טן ,אבל קודם ועירן במשנת חכמים [שם יבין שמועה סק״ג] ,כמב הא דהירושלמי דלעיל
י שנחקרה עדותן בבית דין יכולין לחזור ולהעיד ולומר מבודין היינו וכדומה ,היינו
דשלישי אינו צטן לקרוע ,היינו באינו אומר הגידוף בפירוש ,אלא
דוקא בכל עדות שבעולם ,דלאחר החקירה אין צריטם לעטם ,ויכולין בית דין
לפסוק על פיהם ,שסיר אין יכולים לחזור בהם ,אבל כאן אפילו לאחר החקירה,
כל זמן שלא אמרו בפירוש אין יכולים בית דין לפסוק הדין ,א״כ קודם שאמרו
בפירוש יכולים לומר מבודין היינו ,ולא שייך לומר כלל שבית דין יכטחס לומר
בפירוש ,כיון שהם אומטם שהוא שקר ,ואנחנו צריטן עוד לעדומן ,בודאי יכולין
למזור ,אבל במקום אחר טון דלאחר חקירה אין צריך לעדומן ,אין יכולים לחזור
ולהגיד ,אבל כאן לא מהני החקירות עד שיאמרו בפירוש ,א״כ כל זמן שלא
אמרו ,יכולין לחזור בעדוחן ולא יאמרו כלל ,אך אחר שהעידו בפירוש אין יכולים
לחזור ,כמו כל עדים כיון שנחקרה עדותן כבר ,כן נראה לי ברור ופשוט.

™ 5ונראך דלאחר שהעידו בפירוש ,דאין יכולים לחזור בהם כמו בכל מקום,
דלאחר שעדומן מועלת אמרינן טון שהגיד שוב וכו׳ ,מ״מ מוך כט
זיו;£
טבור יכולים לחזור ,כמו שמבואר בחו״מ סי׳ כ״ט ס״א ,דאף במקום שאין
צריטם דרישה וחקירה מ״מ מוך כדי דיבור יכולים לחזור .וראיתי במשנת
חכמים שם [צפנת פענח סק״ו] ,כמב דאין העדים יכולין לחזור אף מוך כט
דיבור ,דכיון דחוזר ממילא אומר שגידף ואינו נאמן ,דאין אדם משים עצמו
רשע ,עי״ש .ובחוס׳ בנא מציעא ג׳ ע״ב ד״ה מה ,כתבו דבעושה חשובה נאמן,
דאין אדם רוצה להניא חולין בעזרה ,א״כ כאן נמי אינו רוצה להרוג נפש בחנם.
אך אין ענין זה לזה ,דיש חילוק דלגני אחר אינו נאמן לחזור ,ועיין ר״ן שבועות
סוגיא דהשביע ה׳ פעמים [י״ד ע״ב מדפי הרי״ף ד״ה מחניחין] ,ועיין קצות
החושן סי׳ כ״ם סק״ם .אך אומו העד שאמר בפירוש ,אינו יכול לחזור ,אבל אותו
העד שאומר אף אני כמוהו זה לא גידף ,בודאי יכול לחזור בו מוך כט דיבור,
ופשוט.
קי•™  t’Jוהרב המחבר כתב טני קריעה ,ובמצוה זו לא הביא כלל דיני מוייס,
רק בה׳ שהוא בסקילה וכחב שחייב לקרוע .ודיני הקריעה כך הס,

סלוני גידף ,אבל אומר בפירוש צטך לקרוע אפילו כמה אנשים ,עי״ש .והשומע
וקרע ,ואחרי זה שמע מסי שומע ,אינו צטך לחזור ולקרוע טון שכנר קרע על
השמיעה ,כן הוא בש״ס שם ,ובכסף משנה כאן ה״י כתב דאף דאינו מפורש טן
זה בר״מ ,שמעינן ליה מכללא.
והשומע מסי גוי ,פוסק הר״מ כאן דאינו חייב לקרוע ,ופוסק כשמואל,
ועיין כסף משנה באטכוח למה פסק כן ולא כר׳ חייא .ובכסף
משנה הביא מירון בשם שיטה ישנה על קושיח המוס׳ שם ד״ה המלך ,היאך
אמרו השומעים מרבשקה הגידוף לחזקיה בפירוש ,וחיק דבזה האמירה גמרו
דינו של רבשקה כל מי שימצאהו ,ע״כ .ואיני מבין היאך חזקיה ובית דינו גמרו
דינו של רנשקה שלא בפניו בטני נסשוח ,עיין ש״ס שם ע״ט ע״ב ור״מ סי״ד

מסנהדטן ה״ז ,וצ״עי).
ובם פ ן*’ ,משנת חכמים שם ,בחב אף דעל ברכח ה׳ של גוי אינו חייב
קטעה ,מ״מ אס הישראל אומר הגידוף בשם הגוי חייב השומע
לקרוע ,וגם אומו שאומר חייב לקרוע ,טון דלא קרע נעח ששמע ,ונראה דזה
דוקא שאמר הגידוף בפירוש ,אבל אם לא אמר בפירוש רק אמר שגידף ,אין
סברא כלל דבשעח שמיעה ממש לא יקרע ואחר זה הוא או אחר יקרע .וגס
ראייתו שהביא מן רבשקה דגידף בשם המלך אשור מוכח כן ,דהוא הוציא
הגידוף בפירוש ,אבל בלא זה אין סברא ,כן נראה פשוט.
ופשוט דקריעה זו יש לה דין קריעה לכל הדבטס ,עיין יו״ד סי׳ ש״מ
סל״ז ,והוא מדרבנן ואסמכוה אקרא .ופשוט דנשבח ויו״ט אסור
לקרוע ,וכן כהן גדול אסור לקרוע אלא למטה ,כטנו גבי ממ ,עיין הוטוח י״ב
ע״ב ור״מ ס״ז מאבל ה״ו.
ניא] ומגדף בכתב ,טנו כמו שבועה בכתב ,וראיה דהש״ס כטתוח ב׳ ע״ב
________חופס מגדף דאין נו מעשה ,על כרמך בכחב אינו חייבי׳ז.

הן עיין שלטי הגבירים כאן (ט״ז ע״א מדפי הרי״ף .אות ד•) בשם תום׳ די״ד.

ז) במהדורות הקודמות נהסס קטע זה בסוף המצות.

ו> וכן הקשה בתוס• הרא״ש שם ד״ה המלך .ובספר דינא דתיי על הסמ״ג ל״ת ט״ז.
כתב דבמגדף לא בעינן שיעידו בפניו .כמו שלא בעינן התראה.

חן וע״ע במצוה הקודמת אות י.,

שטז

מנחת

חינוך

משפטים ,מצוה עא ,שלא לקלל הנשיא

חיץ לאח! ניב] ומה שכחב הרב המחבר ,והעובר על זה נאק נסקל על סי ובר״מ שס ה״י ,דאין יכולים לסמוך אם לא שראויין לכל הדברים ,וסומא
סמוכים ,כבר כחבחי כמה פעמים [עיין מצוה מ״ז אוח ג׳ ,באחת מעיניו אי! סומכין אפילו לדיני ממונות ,כיון שאינו ראוי לכל הדברים,
ועוד] ,דבזמן שהיו סמוכין והיו דנין דיני נפשות ,היו דנין ג״כ בחוץ לארץ ,דהיינו לסנהדרין ,עי״ש ,א״כ מלך כיון דאינו ראוי לסנהדרין אין סומכין כלל,
ולא נקרא אלקים ,א״כ אינו עובר בלאו דאלקיס .ואפשר ,אם היה מקודם
עיין ש״ס כאן י״ד ע״א ור״מ פי״ד מסנהדרין הי״דט>.
סמוך ואחר כך נחמנה למלך ,אפשר דלא
מצוה עא,
פקע מיניה די! סמוך מחמת שאינו ראוי
מצרה עא
שלא לקלל הנשיא
עתה לכל הדברים" /ועיין קצות החושן סי׳ ז׳
סק״ט ויבואר אי״ה במצות מינוי סנהדרין
:שיא שנס (א)[א] שלא לקלל הנשיא .עיין ר״מ
(א) שלא לקלל את הנשיא ,שנאמר [שמות כ״ב[ ,מצוה מצ״א] .עכ״פ במלך שאינו סמוך כלל
סכ״ו מסנהדרין ה״א,
ובכסף משנה כתב דהר״מ למד זה מדאיתא כ״ז] ונשיא בעמך לא תאור ,ובא הפירוש" לא שייך לאו זה ,דאינו נקרא אלקיס ,כן נראה
לי בעז״ה ,וצ״ע על שסתמו דמשמע דבכל
נמס׳ הוריות י׳ ע״א ,איזה נשיא זה המלך שהנשיא זה המלך ,ואמנם זה הלאו כולל כמו כן
ענין חייב בנשיא משום לאו דדיין ג״כ ,ובאמת
שנאמר [ויקרא ד׳ ,כ״ב] ועשה וגו׳ מצות ה׳

שלא לקלל הנשיא

אלקיו ,שאין על גביו אלא ד׳ אלקיו ,ודוקא
החס דכחיב כן אמרינן דוקא מלך ,אבל הכא
דלא כתיב ,לאו דוקא אלא הוא הדין ראש
הסנהדרין ,עכ״ל .והנה איני יודע מנא ליה
דדוקא ראש הסנהדרין ,הא מבואר התם י״א
ע״א ,ת״ר נשיא וכו׳ ,יכול נשיא שבט כגון
נחשון  pעמינדב ת״ל ה׳ אלקיו שאין על גביו
Aכו׳ ,מוכח דבלא קרא בכלל נשיא אפילו נשיא
שבט ,א״כ כאן דלא כתיב ,אפילו נשיא שבט
עוברים בלאו הזה ,ולמה כתב הר״מ דוקא
ראש הסנהדרין .ולשון הרב המחבר ,על מי
שהוא ראש שררה על ישראל בין ממשלת
התורה בין ממשלת מלכות ,ובודאי מצד
הסברא ממשלח התורה נמי נקרא נשיא כמו
מלך ,אבל מ״מ בממשלת מלכות נשיא שבט
ג״כ בכלל ,ולמה לא כתבו זה הר״מ והרב
המחבר .ועיין רש״י חומש פרשת קרח
[במדבר ט״ז ,א׳] ,כתב דכנס מאחים
וממשים ראשי סנהדראות כגון אליצור בן

י

שדיאור וחביריו וכו׳ ,נראה דהנשיאיס היו
ראשי סנהדראות .אבל באמת לישנא בעלמא
הוא ,היינו שהיו גדולי הדור ,אבל נשיא ראש
הסנהדרין היה רק משה רבינו ע״ה כמטאר
בסנהדרין [עי״ש י״ב ע״ט וברש״י ד״ה
במקום שנעים] ,וזה פשוט.
והנה בלאו הזה הדינים כמו בלאו דלעיל
דדיין [מצוה ס״ט] ,וכמו קללת
יזדיוט [מצוה הקודמת] ,עי״ש ובפרשת
קדושים [מצוה רל״א ור״ס] ותלמד לכאן,
הן לאחר מיתה ,והיוצא ליהרג ,או שהוא
רשע ,ועוד הרבה תלמד לכאן.
חיו [ב] ומה שכתב הרב המחבר דקילל נשיא
חייב שלש מלקיות ,משוס אלקיס
ומשוס ונשיא ומשום לא חקלל חרש ,וכן

כתב הר״מ שם ה״ב ,נראה פשוט דדוקא
בראש הסנהדרין דהוא סמוך לדיין ,אס כן
עובר על אלקיס וגו׳ ,כי קללת דיין אינו
חייב אלא א״כ הוא סמוך ,כמו שכתבנו לעיל
[מצוה ס״ט אות ה׳] ,אבל מלך אס הוא
אינו סמוך בסמיכה המבואר בר״מ נס״ד
מסנהדרין ,א״כ לא נקרא אלקים ,ואין עובר
המקללו רק בשני לאמן הדיוט ונשיא ,כן
נראה פשוט וברור ,והר״מ והרב המחבר
סתמו ביותר.
ולדעתי אפשר לא משכחת כלל מלך
שיהיה סמוך ,כיון דאין מושיבין
מלך בסנהדרין אפילו מלכי בית דוד ,עיין
סנהדרין י״ט ע״א תוס׳ ד״ה אבל וכו׳,
ט) ראה הערה ד.

הנשיא שבישראל ,והוא ראש סנהדרי גדולה
שנקרא נשיא גם כן ,לפי שכונת הכתוב להזהירנו
על כל מי שהוא ראש שררה על ישראל בין
ממשלת מלכות בין ממשלת תורה?
משרשי המצוה ,לפי שאי אפשר לישוב בני
אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם ראש על האחרים
לעשות מצותו ולקיים גזרותיו ,מפני שדעות בני
אדם חלוקין זה מזה ולא יסכימו כולם לעולם
לדעת אחת לעשות דבר מכל הדברים ,ומתוך כך
יצא מביניהם הביטול והאסיפהג בפעולות ,ועל כן
צריכין לקבל דעת אחד מהם אם טוב ואם רע,
למען יצלחו ויעסקו בעסקו של עולם ,פעם ימצא
בעצתו וחפצו תועלת רב ופעם ההיפך ,וכל זה
טוב מן המחלוקת שגורם ביטול גמורי .ומאחר
שהממונה לראש סיבה אל התועלת שאמרנו ,הן
שהוא גדול להדריכנו בדרכי הדת או גדול
במלכות לשמור איש מרעהו שתקיף ממנו ,ראוי
הדבר וכשר שלא נקל בכבודו ,וגם שלא לקללו
אפילו שלא בפניו ,וכל שכן בפני עדים ,כדי שלא
נבוא מתוך כך לחלוק עמו ,לפי שההרגל הרע
שאדם מרגיל עצמו בינו לבין עצמו הוא סוף
מעשהו ,והמחלוקת עליו כבר אמרנו ההפסד
הנמצא בשבילו.
מדיני המצוה ,מה שאמרו זכרונם לברכה
שאין חייב עליו אלא המקללו בשם או בכינוי,
ושהמקללו לוקה שלש מלקיות ,משום אלהים
לא תקלל? ומשום ונשיא בעמך לא תאור,
ומשום לא תקלל חרש [ויקרא י״ט ,י״ד]י ,שהוא
לאו כולל כל ישראל ,ויתר ׳פרטיה ,מבוארין
בסנהדרין [דף ס״ו ע״א].
ונוהגת בזכרים ונקבות ,בארץ ובכל מקום
שנהיה עם מלכנו או עם ראש סנהדרי גדולה.
ועובר עליה וקללו בשם או בכנוי ,לוקה
שלש מלקיות( .ב) ואם בן הנשיא קללו לוקה
ארבע’ ,שלש שאמרנו ואחד משום מקלל אביו
[שמות כ״א ,י״ז]ח.

עא .עז ,אם כסף לאו ה• .רסב־ס לאני! שט־ז .הלכות סנהדרין פכ״ו.
סנז״ג לאוין ר־י .א .הוריות י ,ע״א .נ .ע״פ לשון הרמב״ן כאן בשיטת
הרמב״ם בסה״ט .ג .מד״ב ואילן "והאפיסה" ,ובכ״י פריס "והרפיון".
ד .וכמאמר□ (אבות פ״ג מ״ב] :הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא
מוראה איש את רעהו חיי□ בלעו .ה .מצוה הקודמת .ו .מצוה רל״א.
ז .צריך עיון דהוא בסקילה ,וצ״ל דאיירי בכינוייו ,ועיין מצוה ר״ס ,ועדיין
צ״ע( ,צבא רב) .ועיין מנ״ח אות ג׳ .ח .מצוה ר״ס.

א) עיין ר׳׳מ שם ה״ז ,רדוד סמך בהיותו מלך (מנחה חדשה ,רבבות אפרים).

זה אינו וכמו שכתבנו.
<ב)[ג] ואם וכו׳ .וכן כתב הר״מ כאן
ה״ב ,והוא הדין אם היה
אביו דיין לוקה שלש ,ואם אביו הדיוט לוקה
שמיס .והנה במקלל אביו נשם והתרו בו
חייב סקילה ופטור ממלקות כידוע ,רק אם
לא התרו בו למיתה רק למלקות ,ג״כ אין
לוקה משום מקלל אביו דהוי ליה לאו שניחן
לאזהרת מיתת בית דין ,אך מיירי בקילל
בכנוי דאינו חייב מיתת בית דין משוס מקלל

ארו ,עיין ר״מ פ״ה מממריס ה״ב ,אך אם
הוא בכנוי ,אינו אלא בלאו ככל אדס מישראל
משוס לא תקלל חרש ,א״כ היאך לוקין שמי
מלקיות משום לאו אחד ,וכבר עמד בכל זה
הלחם משנה שס ה״ד ,ויבואר אי״ה במצות
קללת אב [מצוה ר״ס אות ד׳].

והלאו

הזה ככל לאוין שבמורה לענין
פסול לעדות וחיוב מלקות .ואס

דוקא בשס או בכנוי ג״כ ,דעת הר״מ והרב
המחבר דאף בכנוי ,ועיין מה שכתבנו לעיל
גבי קללת דיין [מצוה ס״ט אות ב׳] ותלמד
לכאן .ולענין משובה הויא לה עבירה שבין
אדם לחברו.

[י]

ונראה לי פשוט דלאו זה דנשיא
הוא דוקא אס נתמנה
וכשר מן המורה למינוי הזה ,אז עוברים
עליו ,אבל אס אינו ראוי מן התורה ,כגון
ממשפחת גרים ,עיין ר״מ פ״א ממלכים
ה״ד ,כיון דלא נתמנה על פי התורה ,רק
באלימות ,אין לו דין נשיא כלל ,וגס אפשר
דלא הוי עושה מעשה עמך ,אם הוא מושל
שלא על פי דין מורתנו הקדושה .אך במס׳
בבא במרא ד׳ ע״א ,גבי הורדוס דאמר
לנבא בן בוטא חזי ענדא בישא וכו׳ נלטייה
מר ,וא״ל כתיב [קהלת י׳ ,כ׳] גס במדעך
מלך וגו׳ ,א״ל האי לאו מלך הוא ,א״ל לא
יהא אלא נשיא ,וכתיב נשיא בעמך וגו׳.
ולפי מה שכתבנו קשה ,כמו דלא היה לו
דין מלך כיון דהיה עבד ,א״כ לנשיא ג״כ
פסול ,ומאי אמר ליה ונשיא בעמך וגו׳ .אך
בלאו הכי לשון הגמרא מוקשה ,דמיכף אמר
לו מלך הוא וכתיב גם במדעך וגו׳ ,ואמאי
נקט קרא מדברי קבלה ולא אמר לו חיכף
האי קרא מהמורה ונשיא וגו׳ ,וגס בלאו
הכי אסור לקלל שוס אדס ,ואי דאין עושה
מעשה עמך ,גם מלך מומר כמו שאמר
ליה אחרי זה ,ואין למדין הלכה מאגדה.
אך לדינא נראה לענ״ד אם אינו מושל

כשהוא
גס אביו

מנחר!

משפטים ,מצוה עב ,שלא להקדים חוקי התבואות

חינוך

שיז

בעשה ולא תעשה .וכעת לא ראיתי להר״מ והרב המחבר שימנו זה בעשה ג״כ.
על פי התורה ,אינו עובר בלאו הזה כמו שכתבנו ,כן נראה לענ״ד ברור.
ק-ייעצ"’ [ה] ונראה לי פשוט ,דמקלל עצמו ,דמבואר כאן בר״מ ה״ג ,דלוקין מלאו [ב] ונראה לענ״ד ,דלאו זה אין עוברים אלא אס חל על התבואה שם טבל קידם
והתחייבה בתרומות ומעשרות ,כגון מבואה שנגמרה מלאכתה
דשמור נפשך ,וכן הוא בדברי הרב המחבר לקמן פרשת
קדושים [מצוה רל״א] ,אף אס היה דיין ונשיא ,מ״מ אינו עובר רק על הלאו וראה פני הבית ,או שאר דברים שקובעי! להסוברים דגם הששה דברים קובעי!
מן המורה ,עיין ר׳׳מ פ״ג ממעשר ה״ג,
דשמור נפשך ,דבמקלל עצמו לא שיין הלאו
ובמשנה למלך פ״ג מתרומות הי״ג ,ואין
דאלהים וגו׳ ,וכן נשיא ,דזה דוקא על אחר
מצוה עב
כאן מקומו ויבואר אי״ה במצות תרומות
ולא על עצמו".
ומעשרות [מנוה שצ״ה] ,אבל אם לא נקבע
ללה הבאה [ו] ועיין מה שכתבנו לעיל במצות דיין
(א) שלא נקדים חוקי התבואה קצתם על למעשרות ,כגון שלא ראה פני הבית או שלא
[מצוה ס״ט אות ג׳] ,דדעת
הזנתם
הר״מ והרב המחבר דאס הקללה באה מכלל קצתם ,אלא שנוציאם בסדר* .וביאור ענין זה הוא נתמרח וכדומה ,כיון שרשאי לאכלו מן
המורה ,דלא הוי טבל ומותר לאכול ארעי,
ברכה אין לוקין ,דאין אומרים מכלל לאו וכו׳ ,שהחטה כשתודש ותנקהבהיא טבל ,ופירוש טבל
ואף אכילת קבע אינו אסור אלא מדרבנן,
והבאתי שם דברי אורים ותומיס דבאיסור היא תבואה שלא הותרמה ,והחיוב עלינו בה
עיין בהלכות תרומות ומעשרות"׳ ,א״כ כיון
חמור כגון פרועי ראש ושתויי יין אמרינן
מכלל לאו אמה שומע וכו׳ ,עיין בשבועות להוציא ממנה תחילה תרומה גדולה ,ומן התורה דלא חל עליו עדיין חיוב הפרשה אינו עובר
[ל״ו ע״ב תום׳ ד״ה ה״ג] .א״כ אפשר לומר אפילו חטה אחת פוטרת הכרי ,אבל חכמים אמרו בלאו אס הקדים המאוחר למוקדם< ,ומ״מ
לסברת הר״ן ביומא [ד׳ ע״ב מדפי הרי״ף שהיא חלק אחד מחמשים /ואחר כך ממה שם מרומה ומעשר חל בהפריש אף דעדיין
ד״ה גרסי׳] גבי הקל הקל ,שכתב דהרבה שנשאר החיוב עלינו להוציא ממנה מעשר והוא לא נקבע ,וידוע למי שבקי בדינים אלו>,
כיון שלא חל עליו חיוב המוקדם כלל ,כן
לאוין ממירי יותר ממיתת בית דין וכרת ,על נקרא מעשר ראשון ,ואחר כך ממה שנשאר יש לנו
נראה לי מצד הסברא >=,וכן נראה קצת
כן נבילה חמורה מחילול שבת ,עי״ש ,ועיין
בשער המלך פי״ד ממאכלות אסורות הי״ז ,להוציא מעשר אחר והוא מעשר שני ,ותנתן מלשון הרב המחבר שכתב שהמטה כשתידוש

שלא להקדים חוקי התבואות

כתב דלאוין הרבה בדבר אחד ג״כ ממירי
ממיתה ,ולאו דוקא בהך גוונא שכתב הר״ן,
עי״ש .א״כ אפשר בקילל דיין או נשיא שעובר
בשנים או שלשה לאוין כמו שכתבנו ,לוקין אף
אס היתה הקללה מכלל הברכה ,דחמור
מאיסור פרועי ראש ושמויי יין שהם במיתה
בידי שמיס ואמרינן מכלל לאו וכו׳ ,ויש לחלק.
ול יהי ברוך

ולשון הר״מ פכ״ו מסנהדרין ה״ד,
אס הקללה באה מכלל וכו׳ כגון
שאמר אל יהי פלוני ברוך .ולכאורה צ״ע דלא
יהיה ברוך למה הוא קללה ,זה אינו רק לא
ברכה ולא קללה /1עיין קידושין ס״א ע״כ

ונר"[ שבועות פרק שבועת העדות [ט״ז
ע״א מדפי הרי״ף ד״ה אל] מה שכתב על
רש״י ,ובשער המלך פ״ו מאישות ה״ג
והפסקתי כאן בין הפרקים ואי״ה בפרשת
קדושים [מצרה ר״ס אות ה׳] יבואר.

מצוה עב,
שלא להקדים חוקי התבואות
מד־,ת (א) [א] שלא נקדים וכו׳ .כן הוא
בפ״ג דמסכת תרומות
מ״ו ,ור״מ ס״ג מתרומות הכ״ג .ובתמורה
ד׳ ע״א ,הוא פלוגתא אי לוקין על לאו זה,
ופסקו הר״מ והרב המחבר דאין לוקין,

בעשה

תרומה לכהן ,ומעשר ראשון ללוי ,ומעשר שני
יאכלוהו בעליו בירושלים .ועל זה הסדר אנו
חייבים שנפריש מן התבואה חלקים אלה ,ובאה
לנו המניעה בזה שלא נקדים מזה מה שראוי לאחר
ולא לאחר מה שראוי להקדים ,שנאמר [שמות כ״ב,
כ״ח] מלאתך ודמעך לא תאחר ,והוא כאילו אמר
לא תאחר ממלאתך ודמעך מה שראוי להקדימו?
משרשי המצוה ,כי בהעשות הדברים על סדרן
לא יבוא בהם הערבוב והטעות ,וכשאינן נעשיםה
כן יהיה הטעות נמצא בהן תמיד ,ובהיות התרומות
והמעשרות דבר גדול בקיום הדת ,כמו שנפרש
בעזרת השם בסדר ראהי ושופטים ,,ציונו השם
יתברך להזהר בהם הרבה שלא לבוא בחשבונן
לידי טעות לעולם .ובשמענו טוב מזה מן
המקובלים נקבל?
מדיני המצוה ,מה שאמרו זכרונם לברכה
[תרומות פ״ג מ״ק שאם עבר והקדים בענין זה מה
שאינו ראוי להקדים ,מה שעשה עשוי ,ולא
נחייבנו לחזור ולערב הכלט ויפרישם פעם שניה’.
וכן מה שדרשו במסכת תרומה'" ובמכילתא [כאן],
מלאתך אלו הבכורים הניטלין מן המלאי ,כלומר

ומנקה וכו׳.
שוב האיר השי״ת את עיני ומצאתי דין
זה מפורש בשבת קכ״ז ע״ב רש״י
ד״ה שהקדימו בשבלים ,שכתב ,מכאן
שהמקדיס וכו׳ מעשר למרומה לוקה ,והני
מילי משנממרח בכרי לוקה אם הקדים ,אבל
אם הקדים בשבלים אינו לוקה ,עכ״ל.
מבואר דרש״י נקט כמאן דאמר דלוקין
בהקדים ,וכתב דבשבלים אין לוקין ,ודאי
מטעם הנ״ל ,אע״פ דאפילו מתמרח לא
נקבע עד שהוקבע באיזה דבר ,עי״ש במוס׳
ד״ה האי ,דאידגן המבואר שם היינו ככל

דינו שראה פני הבית ,אך גס כוונת רש״י
כן .ואפילו לתירוץ הראשון שבתוס׳ ,עי״ש,
היינו לענין הפרשת תרומות ומעשרות
דמצד הסברא בכל עכין חייב בלאו קרא ,אבל
לא בזה ,דודאי מצד הסברא כיון דלא חל
עליו חיוב הפרשת מרומה או מעשר ראשון
והפריש מעשר שגי לא עביד מידי ,דלא הוי
ליה הקדים כיון דאינו חייב כלל עדיין
בתרומה או מעשר ,כן נראה לי ברור
בעזה״י לדינאני .ובפרט שרש״י כתב כן
והר״מ סמס הדבר ,א״כ רש״י נקט אליבא
דמאן דאמר דלוקין דבכהאי גוונא אין
לוקין ,ולדעת הר״מ דאין לוקין אינו עובר
ג״ב בלא מעשה ,ופשוט.

עב .עח .אס כסף לאו ו־ .רמב־ם לאוין קנ״ד .הדנות תרומות פ״ג הכ״ג.
עיין כסף משנה הטעם .ומבואר בגמ׳ שם
סמ״ג לאוין רנ״ג .עיין טור יו־ד של״א .א .בקצת כת״י" ,כסדר",
ה׳ ע״ס דכל מילמא דאמר רחמנא לא
וכי׳ה [ג] וסדר הפרשה מבואר במשנה "די
כ .בסה״מ "כשזרוה" ,אבל בספר הבתים העתיק "ויגמרו
בסה״מ.
תעביד אם עביד לא מהגי ,ומ״מ כאן
תרומות ס״ג מ״ז ור״מ פ״ג
ד .ע״פ סה״מ.
ג .חולין קל״ז ע״ב.
מלאכתה" ,ועמנ״ח אות בי.
מהני אפילו לרבא מגזירת הכתוב ,וכן הוא ה .בו״ב ורוב כתה״י :ואינו נעשה .ו .מצוה ת״נ .ז .מצוות תק״ז תק״ח .מתרומות הכ״ג ,ביכורים ואמר כך מרומה
ח .בטעמי מצוות לרבי מנחם הבבלי :שאם לא תוציאם על הסדר נראה
במשנה שם ,וכן פסקו הפוסקים [הר״מ זלזול לכהן וכתיב (ויקרא כ״ח ,חי] (וכבדתו) (וקדשתו) ,ולפיכך אין לערב ואחר כך מעשר ראשון ואחר כך מעשר
המעשרות אלא כל אחד גדולתו קודמת .ט .בקצת כת״י וו״ב ואילך שני ,ובשנה השלישית וששית מעשר עני
כאן ובשו״ע יו״ד סי׳ של״א סכ״ז].
ליתא .י .ברש״י תמורה די ע״ב :ונתקיה ללאוי ממלקות והעמידו בחוזר
ובתום׳ שם ד׳ ע״א ד״ה ואיתמר ,ומפריש .ועיין רדב״ז פ״ג דתרומות הכ״ג וחסדי דוד על תוספתא דתרומות במקום מעשר שני .ואם אופה עיסה של
מביאי! ירושלמי [דמאי ס״ז
טבל ,עיין ס״ה דדמאי מ״א בר״מ ובר״ש,
פ״ד .יא .עיין במשנה שם והעתיקה בסחי׳ט ,וע״ע בתמורה שם.
מרומה קודמת לכל דהיא ראשית וגם
ה״ו] ,דחון ממה שעובר בלאו אס הקדים
עובר ג״כ נעשה ,דמצוח עשה לעשות כסדר הכתו□ וכן אם קרא שם נתחייב בעוד היה דגן ,ואפר כך מעשר ראשון ,טון דאיכא במעשר תרומת
למעשר ראשון ולמעשר שני בבת אחת ,כגון מעשרות כלכלה בחברתה ,מעשר דהיא ראשית וגם נתחייב בעודו דגן ,ואחר כך חלה ואחר כך מעשר
עי״ש ,נהי דלא עבר על הלאו דלא הקדים המאוחר ,מ״מ עובר על מצות שני ,דחלה קודמת הואיל ונקראת ראשית ומעשר שני אינו נקרא ראשית.
עשה ,דמצוח עשה להקדים הקדום ,עי״ש ,א״כ בהקדים המאוחר עובר
ודינים אלו אבאר אי״ה בדיני תרומות ומעשרות בעזר הגומר עלי.

ב) במצודות דוד לרדב״ז מצוה תקנ״ו ,כתב דעובר גם בלאו דאלהים לא תקלל,
עי״ש בטעם הדבר על דרך הנסתר (ע״פ שבט תלוי).

הוא מקולל (מנחת סולת).
א) עיין שו״ע יו״ד סי׳ של״א סעיף פ״ב ופ״ג.

ג) בסמ״ע חו״ס סי׳ כ״ז סק״ז ,כתב הטעם דכשהשי״ת מסתיר פניו ממנו ממילא

ב) בירושלמי תרומות פ״ג סוף ה״ג ,היא איבעיא (אחרונים).

ג) וע״ע להלן אות ו׳.

רבד
חיוב מלקות

נתן לשכיר
משכון

מנחת

<ה)[ה] ואין לוקין וכו׳ .כן הוא ג״כ לשון הר״מ כאן ה״א ,ואיני מבין בתוספות שם .ובריטב״א שם [ד״ה אפילו] כתב דאפילו אם שכרו סחות משוה
דברי רבינו הר״מ ,הא הוא עצמו פסק בס״ג ממלוה ולוה פרוטה מ״מ עובר משוס בל חלין ,וא״כ לדברי הריטב״א אף שבגונב או גוזל
ה״ד במשכנו שלא ברשות ,דאס נשרף המשכון אף שחייב במשלומין מ״מ פחות משוה פרוטה אין בית דין נזקקי! כי אינו בדין השבה כמבואר לעיל [מצוה
לוקין ,עי״ש במגיד משנה הטעם דהתורה לא אסרה זה מפני הפקעת ממון ק״ל אות ד׳] ,מ״מ קודם זמנו בשכיר כופין אומו בכל מיני כפיות שלא לעבור
על עשה ולאו ,כמו בכל מקום דכופין שלא
חבירו ,עי״ש ,ואס כן הכא נמי דאף דרוצה
ונוהגת בכל מקום ובכל זמן .ועובר עליה ועיכב לעבור על עשה או לא תעשה .ואפשר דלדברי
לשלם מ״מ אם אינו משלם בזמנו עובר על
הלאו דהתורה גזרה שלא ילין אצלו ,ודבר זה שכר שכיר עד אחר זמן המוגבל ,ביטל עשה ועובר הריטב״א אם לקח הבגד מיד הקבלן בחזקה,
בגונא דאית ביה מעשה כמו שכתבחי לעיל
לא ניתן להישבוך* .ויש עוד טעם דאין

לוקין דהוי לאו שאין בו מעשה ,ואפשר דאס
ייחד לו כלי ונטל ממנו הכלי ,או בקבלנות
ונטל ממנו בעל כרתו הבגד ,הוי לאו שיש בו
מעשה ,אף דהלאו בא אחר כך כיון
דמתחילתו היה על ידי מעשהה> .אבל הטעם
משוס דניתן להשבון צ״ע .ועיין קצות החושן
סי׳ ע״ב [סיס״ק כ״ג] שכתב שס ,אם נתן
לשכיר משכון אף דהחזיר לו המשכון כיון

דכבר קנה המשכון נגד שכרו אינו עובר
הבעל הבית על בל תלין ,עיין שס ואין כאן
מקומו לפלפל".
שכר
”^שכיר

 moבכובש שכר שכיר .עיין ש״ס
שם קי״א ע״א דעובר
משוס חמשה שמות ועשה ,והר״מ כאן ה״ב
לא חשיב רק ארבעה וגם עשה דביומו ממן
שכרו ,ועיין בנמוקי יוסף [שס ד״ה חמשה
שמות] .ובש״ס שם מבואר דהני דאיכא
ביממא ליכא בליליא והנך דאיכא בליליא
ליכא ביממא ,עיין שס במגיד משנה דהר״נג
לא ביאר זה .ובכסף משגה כתב כיון דכובש
שכר שכיר ואין רצונו לשלם א״כ אם עבר
לילה רום עובר משוס כל השמות .ועיין
לחם משגה דעתו דאף אם רצונו לשלם רק
דמלין עובר משום כל השמות.

שכר גוי

פחות חש־פ

קדושים ,מצוה רלא ,שלא לקלל אחד מישראל

חינוך

על לאו( ,ה) ואין לוקין על לאו זה לפי שניתן
להישבון ,שהרי חייב הוא לשלם שכרו בכל עת.
ועוד אמרו זכרונם לברכה [שם קי״א ע״א]

( 0בכובש שכר שכיר ,על דרך האזהרה ,שעובר
משום בל תעשוק ובל תגזול ובל תלין ומשום לא
תבוא עליו השמש( .ז) ואמרו [שם ע״ב] בגר תושב
שישטז בו משום ביומו תתן שכרו ,אבל אין עוברין
בו משום בל תלין’ ,,וזה הדין דגר תושב מפורש
במשנה פרק המקבל [שם ע״א] .וכתב הרמב״ם
זכרונו לברכה דהוא הדין לבן נה’ח.

מצוה רלא

שלא לקלל אחד מישראל
כין איש בין אשה
(א) שלא לקלל אחד מישראל ,בין איש בין
אשה ,ואע״ם שאינו שומע הקללה ,שנאמר [ויקרא
י״ט ,י״ד] לא תקלל חרש ,ובא הפירוש עליו ,מי
טז .ברוב הדפוסים ליתא ״שיש — תושב" .ועיין מנ״ח אות ז׳ .יז .דכתיב לא
תעשוק את רעך" ,רעך" ולא גר תושב .יח .עיין מנ״ח אות ז׳ ואות י״א.

רלא .רלט .קדושים לאו ט״ו .רמב״ם ל״ת שי״ז ,הלכות סנהדרין פכ״ו.

[אות ב׳] ,והשכר הוא פחות משוה פרוטה,
אפשר דלוקין אם עבר על בל תלין דאחר זמנו
לא ניתן לתשלומין ,דהמשלומין פחות משוה
פרוטה אינו פוטר ממלקות ,כמו חבלה פחות
משוה פרוטה דלוקין כיון שהיא פחות משוה
פרוטה ,וצ״ע בכל זה.

ועוז־י*> נפקא מינה להריטב״א דגם על
פחות משוה פרוטה עובר בבל
מלין ,א״כ אין שבועה חלה אם נשבע שלא
לשלם לשכיר ,אבל להאומרים דדוקא שוה
פרוטה אס כן פחות משוה פרוטה הוי חצי
שיעור ושבועה חלה על חצי שיעור כמו
שכתבתי כמה פעמים לעיל [מצרה מ׳ אות
א׳ ומצוה י״א אות ב׳]’ב>.
[ט] ומה שכמב הרב המחבר ,או שתבעו
ולא היה לו מה ליתן ,כן הוא
לשון הר״מ כאן ה״ד ,ובמצוה מקפ״ח כתב
הרב המחבר דאפילו יש לו חפצים רק יפסיד
הרבה משלו אינו עובר ,ועיין במגיד משנה
[שם] וכן הוא בשו״ע [חו״מ סי׳ של״ט
ס״י] דדוקא אם יש לו מעות עובר ואס אין
לו מעות אינו עובר .ובריטב״א [שם קי״א

כשאין לו
לשלם

סמ״ג לאוין רי״א .סמ״ק קכ״ג .סור זזו״נז סי׳ כ״ז.
ע״ב ד״ה אתך] נראה כדברי הרב המחבר
שכמב אפילו אס היו לו אוכלין עובר ,רק
 moואמרו בגר תושב וכו׳ .דעת הר״מ כאן ה״א דבגר מושב כלים אינו עובר דצריך להפסיד משלו .ועיין במס׳ שבת קכ״ז ע״ב אף דהיה לו
עובר בעשה ביומו מתן שכרו אבל לא בלאו ,ובריטב״א [ב״מ פרקמטיא לא נתן לו ,נראה דאין צריך למת לו סחורה ואינו עובר ,כי האיש
שם ד״ה ואין בו] תמה על זהי) .והרב המחבר כתב בשמו [דהר״מ] והוא הדין
היה ירא שמיס כמבואר בש״ס שם ,ולראיה זו העירני תלמידי שיחיה’ג>.
לבן נח ,ולא מצאתי להר״מ לשון זה") .ואיני יודע כוונת הרב המחבר דבן נח
[י] ועיון בדברי הרב המחבר לקמן [מצוה מקפ״ח] דאם כלתה שכירותו כלתה
שבירותו
שעובד עבודה זרה איני יודע מנלן ,אדרבה בש״ס שם קי״א ע״ב מבואר להדיא
בשבת נראה דבשבת אינו עובר ,אף שהאיסור אינו אלא דרבנן בשבת
דבגוי אינו עובר כלל רק בגר חושב0׳ .ואי כוונתו בן נח שאינו עובד עבודה זרה ובפרט למת משמך) ,אך לא גרע מאין לו או יומא דשוקא המבואר בש״ס
כמבואר בר״מ פ״י ממלכים ה״י דקורא לגר שאינו עובד עבודה זרה בן נח ,מכל
שם קי״ב ע״א ,הכי נמי אדעמא דהכי שכר שלא יקח בשבת ואינו עובר."0
[יא] והנה בן נח ודאי אינו מצווה על הלאוין האלו ,רק בכובש שכר שכיר נוי
מקום איני יודע כיון דבש״ס מבואר דמרבינן גר תושב אפשר דוקא גר תושב
דהיינו שקיבל עליו שבע מצוות ,ובזמן הזה אין דין גר תושב עיין ר״מ [הל׳
לגמרי שהוא כמו גזל ,אבל על הלאו הזה אינו מצווה ,וזה פשוט.
עכו״ס ס״י ה״ו שבת פ״ב הי״ד] דאין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג,
והאידנא ליכא דין גר תושב והרי״ף השמיט קצת המשנה דגר תושב כיון דאינו מצוה רלא ,שלא לקלל אחד מישראל בין איש בין אשה
נוהג האידנא ,וגס בטור ושולחן ערוך לא הביאו דין זה .וברא״ש אף שג״כ אינו
(א)[א] שלא לקלל וכו׳ .הוא הדין אס קילל עבד כנעני או שפחה ג״ה עבד ושפחה
כותב אלא דינים הנוהגים עתה מ״מ הביא דין דגר תושב [שם פרק תשיעי אות
חייב כיון דחייבים במצוות כישראל ,ודוקא על גוי פטור עיין
סנהדרין פ״ה ע״ב [וע״ע לקמן אות ז׳]< .ועיין מסכת מכות ח׳ ע״ב
מ״ה] ,ו5״ע’> .ובר״מ לא נמצא דין ק נח שכתב הרב המחבר ,וצ״ע").
 ]njיעיין בש״ס שם דמרבינן אפילו שכרו לבצור לו אשכול ענבים אחד .דמשמע ג״כ כן ,דפריך הגמרא על כותי הא אינו עושה מעשה עמך ועל עבד
והנה רש״י ד״ה אלא לבצור ,פירש דהיינו שכיר שעות ,ועיין לא פריך ,משמע דעל עבד חייב דהא עושה מעשה עמך הוא .רק הריטב״א

ד) כן הקשה בשו״ת פנים מאירות ח״א סי׳ כ״ו (הזכירו רכינו לעיל מצוה רכ״ח אות

בל תלין .וראה בבאר שבע סנהדרין צ״ו ע״ב שרק לצנין להחיותו צריך שיקבל עליו

א׳) .ועי׳ מהר״ם שיק כאן ובכללים שבסוף הספר כלל א׳ מש״כ ליישב.

שבע מצוות ,אבל לענין שאר הדינים שבכל התורה סגי כשקיבל עליו שלא לעבוד ע״ז

ה) בלבונת המנחה ציין שבשער המלך הל׳ חמץ פ״א ה״ג הביא כן בשם מהר״י בירב.

בלבד .ועיין בחי׳ מרן הרי״ז הלוי במכתב האחרון שבסוף הספר.

ו) דכיון שכבד קנה המשכון כנגד דמי השכירות הר״ז כאילו קיבל שכרו ,וכתב כן

יא) במהדורות קודמות נדפס קטע זה לאחר אות י״א.

עפ״י הריטב״א קידושין מ״ח ע״ב ד״ה הכא במאי עסקינן.
ז) וז״ל ,חה תימה גדול וסוגיא דשמעתא לא משמע הכי .אולם בשו״ת חוט המשולש
להגר״ח מוולוז׳ין סי׳ י״ז הצלה מכמה טעמים שלהרמב״ם היה גירסא אחרת בסוגיא

יב) בשד״ח מערכת החי״ת כלל י״ז (קרוב לסופו) הביא דברי רבינו ושנסתפק בזה
בשו״ת פרת יוסף בחי׳ על חו״מ סי׳ של״ט.

יג) במהר״ץ חיות שבת שם מצדד ראותו האיש היה ר׳ אלעזר הגדול.

דגר תושב.

יד) כוונתו למבואר בשו״ע חו״מ סי׳ ע״ג ס״ז דמותר ליתן ולשום משכון בשבת .ועיין

ח) קושית רבינו היא לפי הגירסא שהיתה לפניו אך לפי החינוך שלפנינו מבואר דבגוי

שו״ע או״ח סי׳ ש״ו סי״א בהגהת הרמ״א ומשנה ברורה שם סקל״ג.

עובר רק בעשה ,ולשון זה נמצא בסה״מ להרמב״ם עשה ר׳ לגבי העשה דביומו תתן
שכרו .אלא דצ״ע שהחינוך במצוה תקפ״ח כתב דהעשה הוא בגר תושב ,ולא הזכיר גוי.

טו) עי״ש בחינוך דמיירי בשוכר בערב שבת דיכול עדיין לשלם קודם השבת ,רק כיון שבל
תלין אינו עובר רק אם לא שילם כל הלילה ,וכאן בשבת א״י לשלם לכן אינו עובר בבל

ט) כן תמה המעין החכמה פרשת קדושים.
י) רבינו כאן אזיל לשיטתו לעיל מצוה צ״ג וצ״ד בדעת הרמב״ם ,דאף שקיבל עליו

תלין ,ומשכחת לה שהשכירות תיגמר עם כניסת השבת כשכירות קרקע ושאר מטלטלין.

שבע מצוות בני נח מונעין אותו מישיבת הארץ .אולם דעת הב״ח חו״מ סי׳ רמ״ט
שאף מותר לתת לו מתנת חנם בזה״ז ,וא־כ יש מקום לומר דה״ה דהוי גר תושב לענין

ועיין אהבת חסד פ״ט ס״ב ובנתיב החסד שם ובשד״ח מערכת הבי״ת בפאת השדה סי׳
כ״ח .ובאו״ש הל׳ שכירות פי״א ה״ב הביא ראיה מירושלמי ר״ה פ״א ה״א שבנידון החינוך
עובר בבל תלין( .ואפשר דמשו״ה הביא רבינו את החינוך באו״א ממשמעות דבריו].

מנחת
מקלל וניס

שם [ד״ה אמאי] כתב דגם על עבד אינו חייב כיון דאסור לבוא בקהל אינו
מעמך ,או דסחם עבדים פרוצים .נראה דהיה לו גירסא אחרת בגמרא דגם על
עבד פריך הגמרא ,עיין שם ו5״ע»> — קומץ מנחה> .ונראה לי דלאו דוקא
מקלל איש פרטי ,אלא אפילו מקלל עיר מישראל ומכל שכן אס מקלל כל ישראל
חייב מלקוח ,ועיין לקמן מצוה ר״ס [אוח וי

המקלל נגסו <ב)[ב]

יצא המת שאינו בחיים וכר.

הוא הדין אפילו חי רק נגמר
דינו למימה ג״כ פטור אפילו עשה חשובה,
עיי! סנהדרין ס״ה ע״א ובר״מ ס״ה
מממרים הי״ג

row

ל’ילישע

קדושים ,מצרה רלא ,שלא לקלל אחד .דשראל

שאסור לקלל בשום ענין.

נראה דדייק ליה מחיבח
פטור ,נראה דאיסורא איכא .עיין מה
שכחבמי לעיל פרשח משפטים [מצרה ס״ט
אוח ד׳ ומצוה ע׳ אוח ב׳] כמה הערות
השייכים לכאן.
[י] והנה המקלל רשע השמיט כאן הרב

המחבר ,ומבואר בש״ס שם
ובר״נג שם דפטור דכמיב [שמוח כ״ג כ״ז]
בעמך ,דוקא בעושה מעשה עמך .ועיין בלשון

הגמרא שם דפטור ,נראה דאיסורא איכאב/
וכבר הבאתי לעיל [שם] דכל מקום דפטור
הוא אסור רק מדרבנן כמו בשבת ,מ״מ זה
דוקא אס קילל בכינויי[ כגון רחום וחנון ,אבל
בשמות המיוחדים נראה דאיכא איסור עשה,
עיין תמורה ג׳ ע״ב מחמת דמוציא שם שמיס
לבטלה ועובר על עשה אח ה׳ אלקיך תירא

חינוך

רכה

למאן דאמר בש״ס סוטה מ״ו ע״ב מאי ראה שנתעברה אמם ביום הכיפורים
אבל הם לא היו רשעים ,או אפילו שהיו מקטני אמנה מ״מ לא היו אפיקורסים
ומשחרב בית המקדש בטלו אנשי אמונה ,עיין רש״י שם ד״ה מקטני ,א״כ איך
עבר על לאו שבמורה .והנה מבואר בגמרא שם מ״ז ע״א שהיה לו עונש על

שאינו שומע קללתך ,וכן תרגם אונקלוס" .ולשון
ספראב ,אין לי אלא חרש ,מנין לרבות כל אדם,
תלמוד לומר [שמות כ״ב ,כ״ז] בעמך לא תאור ,אם
כן למה נאמר חרש ,מה חרש מיוחד שהוא בחיים,
(ב) יצא המת שאינו בחיים.
אף על פי שאין בנו כח לדעת באי זה ענין תנוח
הקללה במקולל ואי זה כח בדבור להביאה עליו,
ידענו דרך כלל מכל בני העולם שחושש •ן
לקללות ,בין ישראל בין שאר האומות ,ויאמרו
שקללת בני אדם ,גם קללת הדיוט תעשה רושנז
במקולל ותדביק בו המארה והצער .ואחר דעתנו

דבר זה מפי הבריות ,נאמר כי משרשי המצוה,
שמנענו השם מהזיק בפינו לזולתינו כמו שמנענו
מהזיק להם במעשה .וכעין ענין זה אמרו זכרתם
לברכה [מועד קטן י״ח ע״א] ברית כרותה לשפתים,
כלומר שיש כה בדברי פי אדם.
ואפשר לנו לומר לפי עניות דעתנו ,כי בהיות
הנפש המדברת שבאדם חלק עליתי ,וכמו שכתוב

שגירה דובים עי״ש ,אבל מ״מ חמוה טובא,
דנראה דהיה העונש על שגרס זה להילדים,
אבל חס ושלום דאלישע הנביא יהיה עובר על
לא מעשה ועשה ,וצ״עג> .ולדחוק ולומר דשרי
לקלל המצערו ,דלא הובא זה בר״מ ואינו

בש״סי׳ ,ועיין מה שכמבתי בהשמטוחי׳,
(ד>נה] אן בכינוי מן הכינויים .כן בננו
הוא דעח הר״מ פכ״ו מסנהדרין
ה״ג ,והראב״ד השיג על זה דאינו חייב
מלקות רק בשם המיוחד ,עיין בכסף משנה
שסי׳ ומה שכתבתי לעיל פרשת משפטים
[מצרה ס״ט אות ב׳ וג׳].
<ה)[י] המקלל את עצמו וכו׳ .כן
הוא גס בר״מ [כאן]
מהש״ס דשבועות ל״ה ע״א ול״ו ע״א .ואינו
מבואר אס הוא רשע או נגמר דינו למיתה
וקילל עצמו אי חייג ואפשר דזה לא ילפינן
מן בעמך ,א״כ אפילו נגמר דינו וקילל עצמו
(מ״מ חייב) או שהוא רשע מ״מ חייב.
והסברא נותנת כן ,דהתורה הזהירה ושמור
נפשך מאד ,א״כ גס הוא מוזהר אף דהוא
רשע או דנגמר דינו ,וצ״ע .ועיי! סנהדרין
ס״ו ע״א ושבועות שם במוס׳ ד״ה ושמור
נפשך .ומדברי" הסמ״ג נראה דגם המקלל
עצמו צריך שיהיה כשר ,עיין שם בלאוין ר״ט
ר״י רי״א רי״ב .גס הסמ״ג מנה המקלל
עצמו בלאו מיוחד ,עיין פרשת דרכים בדרך
מצומיך [חלק ב׳ ד״ה והאזהרה האחת עשרה].
[ז] ןךע׳ מה שכתבתי לעיל [אות א׳]
דעל גוי ודאי פטור ,מ״מ אס
קילל אותו בשם עובר בעשה דאת ה׳ אלקיך
מירא ,כי הוא מוציא שם שמיס לבטלה

[בראשית ב׳ ,ז׳] ויפח באפיו נשמת חיים ,ותרגם
[דברים י׳ ,כ׳] ,ובפרט בשם המיוחד הויה אונקלוס לרוח ממללא ,נתן בה כח רב לפעול
ברוך הוא וברוך שמו או בשם א״ד.
אפילו במה שהוא חוץ ממנה ,ועל כן ידענו ונראה
ולכאורה קשה לי לפי מה שכחבמי
דאפילו רשע נראה דאיכא תמיד כי לפי חשיבות נפש האדם ודבקותה
איסורא ,ואס קילל אומו בשם המפורש עובר בעליונים כנפשג הצדיקים והחסידים ,ימהרו
בעשה ,ואם אינם רשעים המקלל אותם חייב דבריהם לפעול בכל מה שידברו עליו ,וזה דבר
מלקוח ,א״כ היאך קילל אלישע הנביא אח ידוע ומפורסם בין יודעי דעת ומביני מדע .ואפשר
הילדים ומקרא מלא הוא ויקללם בשם ה׳
לומר עוד ,כי הענין להשבית ריב בין בני אדם
[מלכיס־ב׳ ב׳ ,כ״ד] ,ואפילו אס היו רשעים
איך עבר חס ושלום על איסור עשה ,ובפרט ולהיות ביניהם שלום ,כי עוף השמים יוליך את
עכ״פ ,ופשוט.
הקולי ואולי יבואו דברי המקלל באזני מי שקילל.
והרמב״ם זכרונו לברכה" אמר בטעם מצוה זו ,כדי שלא יניע נפש המקלל אל הנקמה ולא ירגילנה לכעוס ,ועוד
האריך בענין בספרו .ונראה לי מדבריו ,שלא יראה הוא בדעתו נזק אל המקולל בקללה ,אלא שתרחיק התורה הענין
מצד המקלל שלא ירגיל נפשו אל הנקמה והכעס ואל פחיתות המדותי .וכל דברי רבנו נקבל ,עם היות לבנו נאחז במה

שכתבנו יותר.
מדיני המצוה ,מה שאמרו זכרתם לברכה [שבועות ל״ה ע״א] (ג) שאסור לקלל בשום ענין ,ומכל מקום אינו לוקה
אלא המקלל בשם מן השמות ,כגון יה ,שדי ואלוה וכיוצא בהן( ,ד) או בכינוי מן הכינוין ,כגון חנון ,קנא וכיוצא בהן.
ובכל לשון שקילל בשם או בכינוי חייב ,שהשמות שקוראין בהן הגוים להקדוש ברוך הוא הרי הן בכלל הכינוין’ .ומה
שאמרו [שם ל״ו ע״א] שאפילו (ה) המקלל את עצמו לוקה ,שנאמר [דברים ד׳ ,ט׳] השמר לך ושמר נפשך מאד.
ומה שאמרו במכילתא" לא תקלל חרש ,באומללין שבאדם .ועוד אמרו שםט ,כשהכתוב אומר [שמות כ״ב,
כ״ז] ונשיא בעמך לא תאור ,אחד דיין ואחד נשיא במשמע ,ומה תלמוד לומר אלהים לא תקלל ,לחייב על זה
בפני עצמו ועל זה בפני עצמו .מכאן אמרו [שם] יש מדבר דבר אחד וחייב עליו משום ארבעה דברים,
א .לא תלוט דלא שמע (ויקרא שם) .ב .כאן פרשתא ב׳ פיס׳ י״ג .ג .בקצת דפוסים "בנפש" .ד .קהלת יי ,כ׳ .ה .בסה״ס כאן .ו .וכ״כ רבינו בחיי כאן ,וכל זה שיהיה האד□ גדור
בדבורו ושלא ירגיל את נפשו בתכונה רעה וכוי .ז .עיין סנהדרין ס׳ ע״א ,ומה עגלון מלך מואב שהוא גוי ולא ידע אלא בכינוי עמד וכו׳ וכ״ה ברמב״ם כאן ה״ג .ח .כ״ה בסה״ם כאן.
אך במכילתא שלפנינו ליתא ,והוא בסנהדרין ס״ו ע״א .ט .במכילתא דמשפטים שם.

א) גם בפי' ר״ח שם ט׳ ע״א מבואר כהריטב״א שהמקלל עבד פטור .ועיין כסף משנה

העיר האדר״ת בתועפות ראם על יראים השלם סי׳ קע״ד ,וראה בהערה הבאה.

פט״ז מסנהדרין הי״ב בענין הגירסא בגס׳ שם ורש״ש שם .אולם במאירי שם מבואר
כרבינו שהמקלל עבד לוקה שהרי דינו כאשה לכל דבר.

ג> המהרש״א סוטה שם»הרגיש בזה ,ומבאר עפ״י הפסוק שם ויראם ויקללם שלא
קיללם בפה אלא בראייה ממש ,רכל מקום שנתנו חכמים עיניהם ,היינו או מיתה או

ב) במנחת יצחק אות י׳ העיר דהתם מיירי כשעשה תשובה אבל כשלא עשה תשובה
מותר לקללו ,והביא ראיה מדוד המלך שקילל הרשעים בתהלים ל״ה .ואין בזה משום

עוני ,וכן מפרש הרד״ק שם .ומדברי המהרש״א מוכח כיבינו שגם רשע אסור לקלל.

הוצאת שם שמים לבטלה .וכן העיר בהגהות הגרי״ס פערלא ובספרו על רס״ג ח״א
מ״ע א׳ .וכך נקיט החזו־׳א חו״מ סנהדרין סי׳ כ׳ אות י׳ .ובגליוני מנ״ח להגרא״ם שך
שליט״א העיר מב״מ מ״ח ע״ב דרבא אמר מילט לייטינן ,דאינו עושה מעשה עמך .וכן

ד) בחזו״א שם מבאר כן עפ״י הגט׳ שם כיון שבזו הנביא נתחייבו נידוי ומותר לקללם.
ה) בקומץ מנחה שלפנינו ליתא.
ו) עיין בחידושי מרן רי״ז הלוי על הרמב״ם שם שביאר פלוגתתן.

ז) קטע זה נדפס במהדורות הקודמות לאחר אות ז׳.

רשע
עצמי

לקד?

רכ1

מנחת

קדושים ,מצוה רלב ,שלא להכשיל תם בדרך

([0ח] רן נשיא .עיין מה שכמבמי לעיל פרשה משפטים [מצוה ע״א
אות ג׳] ,ועיין כסף משנה פכ״ו מסנהדרין ה״ב״י.

מצרה רלב ,שלא להכשיל תם בדרך
<א)[א]

שלא להכשיל בני ישראל וכו׳ אבל ניישר וכו׳ .לכאורה

איני מכין כוונת הרב הממכר
שכמכ כני ישראל ,הלא גס לגוי הלאו דלפני
עור כמכואר אחר זה בדבריו ,וש״ס מפורש
הוא כע״ז ו׳ ע״כ וכמה מקומוח דלא יושיט
אכר מן החי לכן נח .ולשון הר״מ פי״ב
מרוצח הי״ד כל המכשיל עור וכו׳ ,לא כחב
דוקא ישראל ,ולחלק ולומר דדוקא כענין
דכר איסור אסור להכשיל לכן נח אכל לא
לענין עצה ,מנלן דכר זה ,כיון דהקרא קאי
גם על כן נח ,אס כן אף עצה כמילי דעלמא
גם כן אסור ואפילו לכן נח .ואף שמכואר

בב״ב ד׳ ע״א ופסקה הר״מ כאן הט״ו
דאסור להשיא עצה טובה לגוי ,מכל מקום
דוקא להשיאו עצה טונה אסור( ,אך) [אלא]
לסלק עצמי מעצה ,אכל להשיאו עצה רעה
גם לגוי אסור ,ואיני יודע מנא ליה להרב

המחכר דכר זה ,וצ״ע״>.
ולכאורה צ״ע דכרי המהרש״ל [כים
של שלמה כ״ק פ״י סי׳ כ׳],
גכי גזל גוי שכמכ דהחורה לישראל נימנה
ולא לכן נח ,עיין כחשוכות חכס צבי סי׳ כ״ו,
הלא ראינו דהחורה אסרה ליתן מכשול אף
לכן נחב) ,ועיין שם בחשובה שדחה דכרי
הרש״ל כטעמים כאלו.

;וי באיסור
לפני עור

חינוך

הישראל דיעכור עבירה ,מה לי עכירה אחרת או עכירה דלפני עור ,א״כ
הישראל הראשון ג״כ מצווה על לפני עור דהוא מכשיל לישראל דיעכור עכירה
דלפני עור ,ודכריהם מחוקים מדכש .ועיין כמוס׳ שס שחירצו עוד מירון אחר,
ועיין כטור ושו״ע יו״ד הלכוח ע״ז סי׳ קנ״א וכש״ך שם [ס״ק ג׳ וה׳].

(ו) בן נשיא שקילל אביו חייב עליו משום האב’
ומשום דיין’" ומשום נשיא’ב ומשום בעמך לא
תאור [שם].
ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.
ועובר עליה וקילל בשם או בכינוי אחד מישראל
במזיד ויש עדים והתראה ,לוקה ,שזהו אחד
משלשה לאוין שאע״ם שאין בהן מעשה לוקין
עליהן’ ,1והשנים האחרים הם נשבעיי ומימר״י,

כמו שכתבנו כבר™.
מצוה רלב

שלא להכשיל תם בדרך
(א) לא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה
רעה ,אבל ניישר אותם כשישאלו עצה ,במה
שנאמין שהוא יושר ועצה טובה ,שנאמר [ויקרא

<ולפי דברי המוס׳ אלו ,משמע דאס
הישראל מוכר לגוי אע״ג שהגוי
יחזור וימכור לישראל הוי לפני דלפני ולא
מוזהר על זה הישראל ,כיון דהגוי אינו
מוזהר על לפני עור ולא יעשה הגוי שום
עבירה וא״כ הוי לפני דלסני ,דמה לי אס
הגוי מוכר לגוי אחר או לישראל בין כך
ובין כך לא יעשה הגוי הזה שהישראל
מוכר לו שוס עבירה ,ואינו עובר על לפני
עור ועל לפני דלפני אינו מוזהר .רק מה

שמבואר כמה פעמים בש״ס [נדה ס״א
ע״ב ובחולין צ״ד ע״א] ובשו״ע [יו״ד
סי׳ ש״א ס״ח] דלא ימכור לגוי שמא
יחזור וימכור לישראל ,היינו משום דמצוה
להפריש ישראל מאיסור ,והוא משום לא
חאכילום והוא מדרבנן אבל לא משוס
לפני עור.

י .מצוה ר״ס .יא .מצוה ס״ט .יב .מצוה ע״א .יג .כמ״ש בתמורה ג׳ ע״א .יד .מצוה רכ״ו .טו .מצות שנ״א .טז .מצוה ס״ב.

רלב .וט .קדושים לאו ט־ז .ומב־ס ל״ת רצ״ט .הלכות רוצח ושמירת נפש פי־ב הל־ י״ב—י״ד .סמ־ג לאוין קס־ח .סט־ק קע״ב .סור יחד סי׳ קנ״א .א .כאן פרשתא ב• פיסי י״ד .כ .מיו ,הא
דאסור למכור לגוי דברי□ לש□ אידם ,שגורמי□ לה□ לעבוד עייו ובני נח נצטוו עליה ,אבל א□ ידוע שהקונה אינו צריך זה לעייז מותר למכור לו ,ואע״פ שאפשר שיחזור זה הגוי הקונה וימכרם לנוי
אחר לע״ז ,מ״מ מותר

דלפני ,ולא חיישינן לזה .ג .בריין ריש מס׳ ע״ז .ד .לע״ז ועבר ישראל על לא ישמע על פיך ,עיין מצוה פ״ו.

ח) ברמב״ם הגירסא "וכן נשיא שקילל אביו" וכו׳ ,ואינו מובן כלל ,וכבר נתחבט בזה
החז־׳א על הרמב״ם ,ומהחינוך כאן למדנו דט״ס שם וצ״ל "ובן נשיא שקלל אביו" ועי׳ מבוא.

יו״ד סי׳ ס״ב אות ז׳ .ויש בזה נפ״ס לספקו של היד מלאכי כללי הלמ״ד סי׳ שס״ז אם
עוברים על לפני עור אף אם לבסוף לא נכשל ,ומוכח דאף שלא נכשל לבסוף עובר על

א) המנחת יצחק כתב שמקורו של החינוך הוא בסה״מ כאן וז״ל ,שהזהיר מהכשיל

לפני עור הרי דאינו משום דנעשה שותף בעבירה דהא עבירה לא נעשית ולפי״ז עדיין

קצתינו את קצתינו בעצה שאינה הוגנת וכו׳ ,עי״ש .ועי״ע בשערי תשובה לרבינו יונה
שער ג׳ סי׳ נ״ג שאסור להשיא עצה שאינה הוגנת לבני עמנו ,וראה להלן אות ה׳.

אינה מיושבת קושית רבינו על המהרש״ל .וע״ע שו״ת הר צבי יו״ד סי׳ קכ״ד.

ב) בשו״ת ערוגת הבושם יו״ד סי׳ רל״ה מבאר גדר לפני עור דהיינו כמסייע ושותף
במעשה העבירה ,ולפי״ז הוא מיישב קושית רבינו דאסור להכשיל אף גוי כיון שיש
לישראל חלק במעשהו ,וזה ל״ש בעצה שאינה הוגנת בגוי .וכעין גדר זה כתב החזו״א

להפריש
מאיסור

וראיתי ברא״ש ע״ז פ״א סי׳ י״ד
שהביא דדוקא בגוי שימכור לגוי
לא חיישינן ,אבל בגוי שימכור לישראל חיישינן
אלפני דלפני .וצ״ע מנא ליה הא ,דהא קאמר
הגמ׳ אלפני דלפני לא קאמרינן ,והט״ז יו״ד
סי׳ קנ״א [סק״ג] הביא דברי הרא״ש
ולדעתי הוא תמוה ,וכן מדברי המוס׳ שם
כ״א ע״א ד״ה אלפני ,משמע נמי להיפוך

י״ט ,י״ד] ולפני עור לא תתן מכשול .ולשון ספרא/
לפני סומא בדבר והיה נוטל ממך עצה אל תתן לו
עצה שאינה הוגנת לו .ואמרו זכרונם לברכה [שם]
אל יאמר אדם לחבירו מכור שדך וקח חמור ,והוא
עוקף עליו ונוטלה הימנו.
( pipמדיני המצוה וכו׳ .אף שכמכ
וזה הלאו כולל כמו כן מי שיעזור עובר עבירה,
מדברי הרא״ש ,וצ״ע — קומץ מנחה>.
הרב המחכר אחר זה
שהוא מביא אותו שיתפתה בזולת זה לעבור
דלישראל החשוד למכור לגוי ג״ה אין
<ג)[ג] אן סייע אותו בדבר עבירה
מוכרין ,אף דהוי לפני דלפני ,עיין מוס׳ פעמים אחרים עוד .ומזה הצד אמרו זכרונם
כגון המושיט כוס יין
ע״ז ט״ו ע״ב ד״ה לעוכד ,דדוקא גבי גוי לברכה [ב״מ ע״ה ע״ב] במלוה ולוה בריבית לנזיר וכו׳ .השמיט אבר מן החי לבן נח
המבואר בברייתא בע״ז ו׳ ע״ב ופסחים
והוא ימכרנו לגוי אחר שאין הישראל מוזהר ,ששניהם עוברים בלפני עור וגו׳.
שורש המצוה ידוע ,כי תיקון העולם ויישובו [כ״ב ע״ב] ,דסמך אדלעיל דגם לבן נח
כי הוא מוכר לגוי והגוי אינו מוזהר אלפני
אסור להכשיל ,וגס הר״מ השמיט דין זה
עורגי ,על כן אין הישראל מוזהר ,אכל
הוא להדריך בני אדם ולתת להם בכל מעשיהם
למכור לישראל החשוד ,כיון דישראל מוזהר
דסמך על הדין שכתב בפי״ב מרוצח הי״ד
על לפני עור א״כ המוכר מכשיל אח עצה טובה.
דאסור להכשיל בדבר עבירה ,עי״שין.
(ב) מדיני המצוה ,מה שאמרו זכרונם לברכה
בריש מסכת עבודה זרה [י״ד ע״א] דאלפני מפקדינן אבל לפני דלפני לא מפקדינף ,ומפני כן פירשו 1שם דכי איבעיא לן
בגמרא [שם ו׳ ע״א] טעמא דמתניתין אי משום דאזיל ומודהי אי משום לפני עור ,דלא הוה מסתפק בטעמא דמתניתין אלא
בלשאת ולתת עמהם דיהיב ליה ישראל לגוי מידי דחזי לתקרובת ובכי האי גוונא אפשר דאיכא ביה משום ולפני עור ,אבל
שאר מתניתין כולה ,כגון להלוותן ולפורען ולהשאילן משום דאזיל ומודה הוא איסורא ,דמשום לפני עור ליכא למימר
דשאלה בעינה הדרא ,ולהלוותן ולפורען נמי זוזי יהבינן להו וזוזי לא חזו לתקרובת ,מאי אמרת דילמא זבין בהו תקרובת,
הוה ליה לפני דלפני ובכי האי לא מפקדינן כמו שאמרנו ,וכן כל כיוצא בזה.
וכן מה שאמרו זכרונם לברכה [שם ט״ו ע״ב] שאסור למכור כל כלי מלחמה וכל דבר שיש בו נזק לרבים לגוים ,אלא אם כן
מוכרן כי היכי דמגנו עלן ,וכן אסור למוכרו לישראל המוכרו לגוי ,וכן לישראל ליסטים ,ואסרו הכל משום ולפני עור וגו׳.
ויתר פרטיה ,במקומות מהתלמוד בפיזור.
ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות .ועובר עליה והשיא את חבירו לדעת עצה שאינה הוגנת לו( ,ג) או סייע אותו

למכור לו דוה נקרא לפני

לפני דלפו׳

ג> הפרמ״ג בספרו גינת וורדים כלל מ״ג כתב שגם גוי מצווה על לפני עור .ועי׳ שד״ח
מערכת וי״ו כלל כ״ג שהביא חבל אחרונים ומכללם רבינו שחולקים עליו דמנא לן

לחדש איסור זה בגוי ,וכן תמהו עליו מדברי התוס־ הנזכרים כאן.
ד) אולם איסור זה נזכר ברמב״ם פ״א מכלאים ה״ו ,אסור לישראל להניח לגוי

אנו מן החי
לנוי

רעו
 nדבריו

מנחת

קדושים ,מצוה רס ,שלא לקלל אב ואם

!ג] ודע ,דנכלל עוד במצוה זו מה דמבואר במס׳ ב״מ מ״ט ע״א ומה תלמוד
לומר הין צדק וכו׳ ,אלא הן שלך יהיה צדק ולאו שלך יהיה צדק ,על

חינוך

דילפינן ממקלל כל אחד מישראל בין דילפינן מפסוקים הנ״ל ,הא אזהרת מקלל
ישראל או נשיא או דיין הוא רק בחיים אבל לא לאחר מיתה ,עיין ר״מ פכ״ו

כן במתנה מועטת יש בה משוס מחוסרי אמנה ,או הנושא ונותן בדברים כמבואר
בר״מ פ״ז ממכירה הל׳ ח׳ — ט׳ ובשו״ע חו״מ סי׳ ר״ד סעי׳ ז׳ — ח׳ ובהל׳ <ג)[ג] עד שיקללם בשם מן השמות המיוחדים וכו׳ .כן הוא ג״כ
מתנה סי׳ רמ״א ס״א ,וכן שלא ידבר אחד
לשון הר״מ פ״ה מממריס ה״ב ועיין כסף
בפה ואחד בלב .ועיין כתובות פ״ו ע״א גבי לשקול מין אחד למאזנים של מין אחר .ומה משנה ולחם משנה שס שהקשו כיון דבסנהדרין
פריעת בעל חוב מצוה ,פירש רש״י ד״ה שאמרו [שם] שחייבין בית דין להעמיד שוטרים ס״ו ע״א ובשבועות ל״ו ע״א מבואר ,דנלמד
פריעת ,הין צדק הן שלך צדק.
בכל מקום ומקום להיות מחזרים לצדק המאזנים מן בנקבו שם [שם כ״ד ,ט״ז] דאינו חייב עד
וכופלן אומו כמו כל מצות עשה ,והוא
שיקללם בשס ,ולמ״ד זה לא ילפינן בהך
והמשקלות ,ויש להם רשות לקנוס בממונו גם
דאורייתא ,דבמצות עשה דרבנן
דמגדף דיהיה דוקא שם בשם ,כמבואר
שיטת רש״י כתובות צ״א ע״ב פרק מי בגופו כל שנמצא עמו משקל חסר ,ויתר פרטיה,
ברש״י בסנהדרין שס ד״ה בנקבו ותוס׳
שהיה נשוי ד״ה מצוה ,דאין כופין אותו בפרק חמישי מבתרא.
שבועות שם ,והר״מ פסק פ״ב מעבודה זרה
הבית דין ,עי״ש ,על כן בודאי דדרש הזה
ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות .ה״ז דמגדף אינו חייב אלא שם בשס והיאך
הוא דאורייתא ,כן נראה לי פשוטי".
ועובר עליה ביטל עשה ,מלבד שעבר על לאו כתב כאן דגם מקלל אביו ואמו צריך שיהיה
מסנהדרין ה״ב ובפרק זה הי״ס א״כ אביו ואמו לאחר מיתה אזהרה מנין ,וצ״עבי.

ות עשה

מדרבנן

׳

אזהרתו

ועיין ר״מ פ״ה מדעות הי״ג שכתב,
דרך תלמיד חכס להיות משאו
ומתנו באמונה ,אומר על הן הן וכו׳ .הוא
כתב בדרך מוסר דתלמיד חכס בודאי צריך
לדקדק בזה ,אבל באמת כל ישראל מוזהרים
על זה כמבואר בדבריו בפ״ז ממכירה
ןהי.״ל] עי״ש .ולשיטת הר״מ בעצמו כל מה
שאינו מפורש בגמרא דהוא מן התורה על
דרך הנדרש הוא רק אסמכתא ,עיין בספר
המצוות עיקר ב׳ והדברים עמיקין.

דאונאה וגזילה וגניבה אם יש בה שוה פרוטה.
ומה שיקשה בענין יותר ,כי המשקר במדות לא יתן
לב לכל הלוקחים ואינו יודע למי גזל שיחזיר אליו
גזילתו ,וזהו שאמרו זכרונם לברכה [שם פ״ח ע״ב]
כי קשה מאד עונשן של מדות.
מצוה רס

שלא לקלל אב ואם
(א) שלא לקלל אב ואם ,שנאמר [ויקרא כ׳ ,ט׳]

בשם המיוזזז

בשס .ועיין לחס משנה שם שכתב דהנהו
תרתי ילפינן לדעת הר״מ הן במגדף והן
במקלל אביו ואמו ,עי״שנ>.

והנה גבי מגדף כתב הר״מ שם ,דהשם
המברך בו חייב אף שאינו שם
המיוחד רק אס הוא מהשמות שאינם
נמחקים ,נראה דמן בנקבו שם דמוכח דצריך
לגדף בשם ושם שאינו נמחק ג״כ בכלל ,א׳׳כ
גס כאן חייב אם מקלל אביו ואמו בשם מן
השמות שאין נמחקיך .ועיין כסף משנה הל׳
עבודה זרה שם שהרבה חולקין על הר״מ

איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו וגו׳.
מצוה רם,
שלא לקלל אב ואם
והאמת שעיקר האזהרה בקללת אב ואם אינה מן
(א)[א] שלא לקלל וכו׳ ,בנין אב המקרא הזה ,כי בכאן לא יזכיר רק העונש במקלל,
משלשתן וכו׳ .הר״מ וכן מה שכתוב בסדר משפטים [שמות כ״א ,י״ז]
ס״ה מממרים ה״ד כתב דהאזהרה היא מן ומקלל אביו ואמו מות יומת ,שם גם כן לא דיבר
לא תקלל חרש [ויקרא י״ט ,י״ק והוא
מוזהר כמו על קללת כל אדם מישראל .ועיין אלא בעונש.
וזהו שאמרו במכילתא /ומקלל אביו ואמו
בכסף משנה ובלחם משנה שהקשו על
הר״מ ,דבסנהדרין ס״ו ע״א מבואר דאתיא וגו׳ ,עונש שמענו ,אזהרה מנין ,תלמוד לומר [שם
[מאלהים לא תקלל] באס אינו ענין ,עיין שם כ״ב ,כ״ק אלהים לא תקלל ,אם דיין הוא אביך הרי
מה שתירצו .והנה גס דברי הרב המחבר הוא בכלל אלהים לא תקללב ,ואם נשיא הוא הרי
צ״ע שכתב דלמדין מבנין אב משלשתן,
הוא בכלל ונשיא בעמך לא תאורג ,ואם בור הוא
דנגמרא פרכינן על הבנין אב ,עיין שם
ומסיק שס דלמדין באם אינו ענין מנהו ענין הרי הוא בכלל לא תקלל חרשי .הרי אתה דן בנין
אב משלשתן וכו׳ ,עד הצד השוה שבהן שהם
לאביו ,וצ״ע קצתי".
( pjpאפילו אחר מותם וכו׳ .כן בעמך ואתה מוזהר על קללתן ,אף אביך שבעמך
הוא בגמרא שם פ״ה ע״ב אתה מוזהר על קללתו.
ובר״מ כאן ה״א ,ומבואר בש״ס שס דמרבינן
וכן אמרו גם כן בספראי ,איש איש אשר יקלל,
מקרא דחייב אפילו לאחר מיתה .וצ״ע דעונש
שמענו לאחר מימה אזהרה היכן ,בין להר״מ עונש שמענו וכו׳ ,כמו הלשון אשר במכילתא
בשוה .ומפני שאין לאזהרה זו לאו מיוחד אלא
שהוא יוצא מכלל שלשה לאוין שכתבנוי ,כתבתיו על מקרא זה שמדבר בעונש .וכמו כן כתבו הרמב״ם זכרונו
לברכה’ במקלל אביו ואמו מות יומת ,שהוא מדבר בעונש .משרשי המצוה ,כתבתי במשפטים מצות לא תעשה ג׳ח.
מדיני המצוה כגון מה שאמרו [סנהדרין פ״ה ע״ב] שחיוב קללת האב והאם הוא בין בחייהם או (ב) אפילו אחר
מותם ,מה שאין כן בהכאה שאין החיוב בה כי אם בחייהם ,אבל לאחר מיתה פטור על הכאתם .ומה שאמרו
[שבועות ל״ה ע״א] שאין חיוב מיתה לבן (ג) עד שיקללם בשם מן השמות המיוחדים( ,ד) אבל המקללן בכינוי

בשם מהשמות
שאינם נמחקים

בשם המברך בו דצריך דוקא שם המיוחד,
ולהר״נג שם א״ד הוא ג״כ בכלל שם המיוחד.
ועיין ר״נג פכ״ו מסנהדרין ה״ג שכתב נכ!-ח
המקלל בשם וחשיב שס אלקיס ושד״י ,ובכינוי
חשיב שם חנון ורחום לזה קרי כינוי ,א״כ כאן
נמי השמות שאין נמחקים חייבים עליהם,
אבל על הכינויים כגון חנון ורחום פטור .ועיין
שבועות ל״ה ע״ב נראה קצת למאן דאמר
דבעינן שם גבי שבועה ,הוא דוקא שם המיוחד
החייב במקלל אביו ואמו .וכן רש״י בסנהדרין
ס״ו ע״א במשנה ד״ה קללס ,מפורש יוצא מסי
רש״י דשם שדי צבאות וכו׳ הם בכלל כינויים
ואין חייב במקלל .ומ׳׳מ אף לפי דעה זו יוכל
להיות דסובר בזה כהר״נג דשם א״ד הוא בכלל
שם המיוחד כסברת הר״מ גבי מברך .ולדעת
הרמ״ה [באיגרתו לחכמי לוניל] הובא בכסף
משנה הל׳ עבודה זרה שם א״כ גם שם א״ד
בכלל כינוי ואין חייב במקלל ,עי״ש.
<ד)[ד] אבל המקללן בכינוי וכו™ /נ מלקות
ולוקה כדרך שלוקה

רם.

ב .מצוה ס״ט.
א .במשפטים פ״ה מי״ו.
רסא .קדושים לאו ל״ז .רמב״ס ל״ת שי־זז .הלכות ממרים פ־ה .סוז־נ לאוין רי־ח .טור יו״ד ס" רמ״א.
ד .ויקרא י״ט ,י״ה ,מצוה רל״א .ה .כאן פרק י׳ פיס• זי .ו .וברוב הדפוסים "שכתבו" .ז .נסה״מ כאן .ח .מצ׳וה מ״ח.

א) התוס׳ יו״ט שביעית פ״י מ״ט כתב דהא החייב לאמת דבריו אינו מהתורה אלא
מדרבנן .אולם מדברי רש״י הנ״ל מוכח שהוא מהתורה ,דהא מהך קרא יליף דפריעת
בעל חוב מצוה וכופין עליה.

ג .שמות שם ,מצוה ע״א.

ו׳ מעיר שהתומים פשיטא ליה דאזהרתו נמי מלא תקלל חרש .ובמהר־ים שיק אות ב׳
מבאר דא״צ אזהרה מיוחדת לאחר מיתה ,משום שגם לאחר מיתה מיקרי אביו עי״ש.

ג> עיין ערוך לנר סנהדרין שם מש״כ ליישב פסקי הרמב״ם .ראה במיוחס להר״ן

א) הכנסת הגדולה בספרו על הסמ״ג דינא החיי לאוין רי״ט (קפ״ח ,א ),כתב בדעת

סנהדרין שם מה שהעיר על פרש״י.

הרמב״ם דבאמת ילפינן לה מבנין אב ,אלא דהבנין אב אתי לגלויי הלא יקלל חרש לאו

ד) וכ״ה להדיא בפי' הרדב״ז על הרמב״ם בפ״ה מממרים ה״ב ,ומבאר שזהו מש׳יב

דוקא אלא ה״ה כל אדם ,לכן כתב הרמב״ם שגס אביו בכלל לא תקלל חרש .ובזה יש

הרמב״ם בשם מן השמות המיוחדים ,היינו אחד משבעה השמות שאינם נמהקין .וע״ע

ליישב גס הערת הבינו על החינוך.

שבט תלוי ת״ב (יו״ד) סי׳ קי״ב אות בי .ובמנחת סולת לעיל מצוה עי העיר דבש״ך

בן להלן אות הי ציין הבינו שכן הקשה התומים ונשאר בצ״ע .אולם המנחת יצחק אות

יו״ד סי׳ רמ״א סק״א מבואר להיפך ,ועיין בפי׳ הראב־׳ד לתו־׳ב כאן.

קדושים ,מצוה רס ,שלא לקלל אב ואם
וכו׳ .כן הוא ג״כ בר״מ פ״ה מממרים ה״ג ונראה לענ״ד פשוט דאף
אם קללס בשמוח המיוחדים ולא אמרו בו למימה רק למלקוח חייב
מלקוח ,כי הוא מחמת לאו אחר ככל איש מישראל ,והלאו לא הוי לאו
שניחן לאזהרת מימת בית דין ,עיין שם בלחם משנה ה״ד הטעם.

לח״ד חבר
ן״צ התראה

דלה מכלל
ברכה

וקלל רבים

ועיין כסנהדרין מ״א ע״א דמבואר שם
דעדי נערה המאורסה [שהוזמו]
אין נהרגין ,ומפלפל הש״ס לר׳ יוסי בר׳
יהודה לא משכחת בחבירה דאין צריכה
המראה למקטלה דיכוליס לומר לאוסרה
[על בעלה] באנו ,עיין שם דמשכחח שזינמה
מקרוביה .ולכאורה לפי מה שכחבנו ,גם דין
זה דמקלל אביו ואמו חייב לא משכחח בחבר
אליבא דר' יוסי בר׳ יהודה דיכולים לומר
להלקותו באנו ,ובפרט לדעח הראב״ד פכ״ו
מסנהדרין ה״ג דגם מקלל חבירו אינו חייב
מלקוח רק בשם המיוחד ,בודאי יכולים לומר
להלקותו באנו כשאר מקלל אחד מישראל,
עיין שם כסוגיא ומבין .אך לפי מה שכחבו

רעז

אוכל פת חטים ושעורים ,עיין שם ואין כאן מקומו [וראה להלן אות י״ס].
(ה)ש ושתוקי חייב על אמו ואינו חייב על אביו .עיין מה
שהקשה הרב המחבר לקמן דאף דקיימא לן דכל היכא
דאינו חייב על אביו אינו חייב על אמו גבי אביו גוי[ ,ותירץ] כי כאן חייב על

פטור מסקילה ,ולוקה כדרך שלוקה על קללת אדם
כשרי.
ומה שאמרו שהמקלל אבי אביו או אבי אמו,
דינו כמקלל אחד משאר הקהל? והאב שנתחייב
שבועה אין הבן משביעו בשבועת האלה; אלא
משביעו שבועה שאין בה אלה’" .ואמרו גם כן
שאסור לבזותו כלל’ב ,שלא על הקללה הקפידה
תורה אלא אף על הבזיון ,והמבזהו הרי הוא
בארור ,שנאמר [דברים כ״ז ,ט״ז] ארור מקלה אביו
ואמו ,ויש לבית דין להכות העושה זה ולענוש כפי

שתוק׳

אביו רק שאין אביו ניכר ,וכן כתב בכסף
משנה פ״ה מממרים ה״י .ולכאורה יש
לומר בפשיטות דבשלמא שם שאמו גוי לא
משכחת לה שיתחייב עליו ,אבל כאן משכחת
לה שקילל כל ישראל א״כ גס אביו בכלל,
וחייב מיתה על קללת אביו .אך באמת דאף
אם קילל כל ישראל אינו חייב על אביו
דילמא אביו כבר מת ,ואף דחייב אף לאחר
מיתה ,מ״מ הוא לא קילל אלא החיים ואין
אביו בכלל כלל ,אף דיש לו חזקת חיים ,עיין
בית שמואל אהע״ז סי׳ י״ז נס״ק פ״ד] גבי

ספק ג׳ ימים ,נראה שם דבאדם שאינו ידוע
לא שייך חזקת מי ,ועיין נודע ביהודה [קמא
הראוי .ויתר פרטיה ,בפרק שביעי מסנהדרין.
אהע״ז סי׳ ל״א ,נ׳] ובאחרוניסי׳ ,ואס קילל
ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ,המתים ,פטור ג״כ על אביו דילמא חי הוא
התוס׳ סנהדרין ט׳ [ע״ב ד״ה עדי האב],
דכל היכי דעל ידי אמירתן מוכרח להמיח וכן בטומטום ואנדרוגינוס( .ה) ושתוקי חייב על ואינו בכלל .ואם קילל כל החיים והמתים
א״כ ממה נפשך אביו בכלל ,מ׳׳מ לסי מה
וזה בלא זה לא משכחת לה באמח חייבים אמו ואינו חייב על אביו ,אע״פ שנבדקה אמו
שכתבתי לעיל [אות ו׳] דשני אנשים הוי
ולא יוכלו להנצל משוס [טענת] דבר אחר
ואמרה בן פלוני הוא( .ו) ולפי הדומה שממזר
פרטא ,וכאן בודאי הוי צריך לפרט החיים
באנו ,אך שם מיירי דלא ידעו שהוא חבר
עיין בתוס׳ שם ,א״כ כאן כיון דלהלקותו חייב על קללת אביו ואמר; שהרי הוא ראוי לירש והמסים דמאחד לא נשמע האידן ,א״ב הוי
באו ידעו שהוא חבר ולא משכחת לה מלקות אותם מדין תורה ,ודין בן כשר יש לו גם כן לענין התראת ספק בעת שקילל החיים דילמא
אביו מת ,ולאחרי זה שקילל המתים דילמא
בלא מיתה ולא יוכלו להתנצל דלהלקומו באו.
ט .כ״ה ברמב״ם כאן פ״ה ה״ג ,והכס״מ כתב שנלמד ממכות י״ב ע״א ,שבן בנו
[ה] והנה לעיל בהר״מ הל׳ סנהדרין שם אינו מוזהר על כבודו של אביו .י .כמו שרגילין להחרים בנדוי ושמתא וכיוצא אביו חי הוא ,ובכל מין שקילל הוא מסופק
ה״ד כמג דאם הקללה באה בזה .יא .כ״ה ברמב״ם כאן הט״ו .והסמ״ג ל״ת רי״ט כתב דהיא הוראת ואנחנו מסופקים אס אביו בכלל ,א״כ אינו
הגאונים .יב .כ״ה ברמב״ם כאן .יג .בהגהת המשל״ס כתב וז״ל ,אם לא
מכלל ברכה אינו חייב על קללת אחד עשה תשובה פשיטא שאינו חייב לא על מכתו ולא על קללתו דכתיב ונשיא חייג אך לפי מה שכתבתי לעיל [שם] כיון
מישראל ,ועיין שבועות ל״ו ע״ב דמבואר בעמך לא תאור ,בעושה מעשה עמך ,ואם עשה תשובה פשיטא דחייב ,ואין דהיה צריך לפרוט ואי אפשר בלא זה הוי
שם לשיטת רש״י ד״ה ה״ג ,דכאיסורא צורך לראיותיו דמשנה שלימה שנינו בפרק בי דיבמות כ״ב ע״א מי שיש לו בן כלל ,א״כ משכחת לה ,כי הוא לאו אחד
מכל מקום וכוי וחייב על מכתו ועל קללתו ,ואמריע בגמרא מכל מקום לאתויי
ובודאי חייב על האג על כן חייב על (האב)
גרידא אמרינן לדברי הכל מכלל הן אמה
מאי ,לאתויי ממזר יע״ש ,עכ״ל .עיין מנ״ח כאן.
[האס] ,אבל לקמן גבי גוי לא משכחת לה
שומע לאו ,וחייב בקללה אס באה מכלל
כרכה כי הוא איסור גרידא ,ולדעת התוס׳ שם ,דדוקא כאיסור חמור דהיינו כלליי< .ומה שכתבתי שהוא התראת ספק ,אשיגרת לישנא דאנן קיימא לן
חיוב מימה או שכועת שוא .א״כ נהי דהר״נג אפשר דסוכר כשיטת (רש״י) דהמראת ספק הוי התראה ,רק דלא יוכל לידע כלל אם היה בכלל הקללה דאין
ידוע לנו אם מת או חי והאיך נוכל לחייבו ,וזה פשוט — קומץ מנחה>.
[מוס׳] ,מ״מ גם כמקלל אביו ואמו הוי ליה להר״מ להביא דין זה דקללה
מכלל כרכה חייכים עליו ,כי הוא חייב מימה .ועיין כר״ן שם [ט״ז ע״א מדפי (סנח] ולפי הדומה שממזר וכו׳ .עיין משנה למלך בהגהותיו לחינוך
הרי״ף ד״ה אל] וכגדרים [י״ג ע״א] ואחרונים וכשער המלך הל׳ אישות פ״ו
כאן ,שממה דהוא ש״ס מפורש ביבמות פרק כיצד נ״ב ע״א
ה״ב כדיני תנאים .ושוב מצאתי כתומים הקשה זאת על הר״מ כסי׳ כ״ז דאם אביו עשה משובה חייב אפילו ממזר"׳ .והנה לא הביא הרב המחבר דין
[סק״ג] ,והרגיש כקושיא שהקשימי לעיל [אות כ׳] דמנא ליה אזהרה לאחר אס אביו או אמו רשעים .והדין דין אמת כמבואר בר״מ פ״ה מממרים הי״ב
מיתת אביו ואמו והניח קושיות אלו כצ״ע והנאני שכיוונתי לדעתו"'.
מהש״ס סנהדרין פ״ה ע״א ,דאס היו רשעים ואין עושים מעשה עמך פטור
ני] והנה כמצות המקלל איש מישראל כתכמי לעיל [מצוה רל״א אות כ׳] ,אס מקלל אותם ,ולדעת הר״מ איסורא הוא דאיכא ,עיין בלחם משנה שם
דודאי אם קילל כלל מישראל או כל ישראל ככלל כודאי חייג והנה ה״ד .אבל בעשו משובה חייב אף בנגמר דינם להריגה מידי דהוי המקלל אחר
אס קילל בלשון יכה ה׳ פלוני ופלוני ,נראה לי פשוט דמליא כמו גבי שכועת מימה .ובאחר המקלל מי שנגמר דינו פטור אף בעשה משובה ,כי בעמך
דרשינן [שם] המקרים שבעמך ,עיין כל זה בר״מ.
העדות ופקדון ,דהיא פלוגתא אס הוי כלל ואינו חייב אלא אחת ,או פרט
וחייב על כל אחת ואחת ,עיין שבועות ל״ח ע״א .ודעת הר״מ פ״ז משבועות ואני מסתפק אם היה אביו רשע ואמו כשרה או להיפך ,וקילל את הכשר
אי חייב לדברי הר״מ כאן ה״י שכתב כל שאינו חייב על האב אינו חייב
ה״י גכי שבועת הפקדון ופ״ט הי״ז גבי שבועת העדות דהוי פרטא .ועיין
לחם משנה שם פ״ז ה״י שכתב דדעת הר״מ דאפילו בוא״ו כגון לא לך ולא לך על האס ,והוא הדין להיפוך .ונראה לי דחייג דדוקא באביו גוי דלא משכחת
ג״כ הוי פרטא ,ועיין בר״מ פ״ד מנדרים הי״א דדעח הר״מ דבוא״ו הוי לה שיהא חייב על קללת אב אז סטור על האס כמבואר שם ,אבל אם היה אביו
כללא ,ובלחם משגה שם השיג עליו מהל׳ שבועות [הנ״ל] שמבואר בדבריו רשע אף שאינו חייב עמה מ״מ יתחייב כשיעשה משובה ,חייב ג״כ על האס
דהוי פרטא אפילו בוא״ו ,וא״כ כל היכי דהוי פרטא חייב מלקות על כל איש אף בלא עשה משובה .ומ״מ צ״ע דלשון הר״מ והרב המחבר כיון שאינו חייב
ואיש מישראל .ועיין בכסף משנה שם שהקשה דהר״מ סובר בהל׳ אישות פ״ה על קללת האב וכו׳ דכך גזירת הכתוב מקלל אביו ואמו ,א״כ אפשר דאם אחד
הכ״ו דאינו חייב אלא באומר שבועה לכל אחד ,ועי״ש מה שיישג וכאן נראה מהם רשע גם כן לא מחייב על השני ,וצ״ע .וגס לכאורה אס מת ברשעו דלא
לי דתליא בהא ,אס כללא הוי אינו חייב אלא אחת ,ואם פרטא חייב על כל משכחת לה שיתחייב עוד ,יהיה פטור על אמו .ואפשר לומר דדוקא באביו גוי
אחת ואחת .ונראה דוקא כשהרבה אנשים עומדים לפניו וקיללס בסרט דאי דלא היה לו בשום פעס אג אבל כאן היה לו אב והיה ראוי להתחייב .אך אם
בעי הוי כולל בכלל ,על כן הוי סרטא וחייב על כל אחד ואחד ,אבל אס קילל היה ממזר ואביו לא עשה תשובה ומת קודם שנולד ,א״כ לא היה חייב בשום
קצת מהם לא הוי פרט דלא רצה לקלל כולם ,עיין בשבועות כ״ג ע״א גבי שלא פעם על קללת אביו ,אפשר דאינו חייב על קללת אמו ג״כ ,ובפרט שמלשון

ה) ראה לעיל הערה בי.

ז) המהר״ם שיק אות ד׳ כתב דמשכחת לה חיוב בשתוקי בקלל אביו סתם ,אולם רבינו

ו) הנוב״י שם הקשה על הב״ש שכתב שלאדם שאינו ידוע אין חזקת חיים ,וראה
מש״כ ליישב הגרב״ס תאומים בהגהותיו על הנוב״י שם ,שו״ת בית אפרים אהע״ז סי׳

בקומץ מנחה מובא להלן בסוף המצוה דחה זאת משום שאינו מחוייב אלא במקלל

והוא ניכר ומסוים.

ל״ו וישועות יעקב שם סקכ״ה ,וע״ע ש״ש ש״א פכ״א ,ושערי יושר ש״א פי״ב.

ח> ראה הערה י״ג על החינוך .ועיין מעין החכמה ןנ״ט ,אי) שמיישב דברי החינוך.

אביו ואמו
רשעים

באחד מהם
כשר

רעח

קדושים ,מצוה רס ,שלא לקלל אב ואם

חינוך

הר״מ משמע דבכל ענין שאינו מחוייב על אביו אינו מחריב על אמו ,וצ״עט>.
אפשר דלאו אב הוא ,אע״ג דהוליד מאשה מ״מ הוי ספק ודילמא הוא אשה
מזלי <ז)[ט] אבל הבן מן השפחה ומן הנכרית וכו׳ .לשון הר״מ כאן ואין הבן מתייחס אחריו כלל ואינו חייב על קללתו! ,ממילא אינו חייב על
.
.
», • ,
« .ן .
.
ופחה H’iji
ה״ט אינו חייב לא על אביו ולא על אמו ,והאמת הוא כך ,כיון קללת אס ג״כ כיון שאין לו אב והוי כמי שיש לו שג־ אמהות .וכן אם זכר
שקיימא לן דהבן גוי או עבד דהכל הולך אחר דידה באין קידושין [קידושין גמור בא על אנדרוגינוס והוליד בן ,דאביו הוא אביו גמור אך על האס
ס״ו ע״ב] א״כ לא שייך קללת אביו ואמו,
אפשר דהוי זכר ולא נקראת אס אף
כי כקטן שנולד דמי ,ועוד כיון שאין לו אב אבילות ולכל דבר( ,ז) אבל הבן מן השפחה ומן שהולידה כדרך אשה ,והוי כמי שיש לו שני
אינו חייב על קללח אס ,ופשוט ,ועיין כסף הנכרית אינו חייב על קללתן( .ח) וכן גר אבות אבל לא אס ,א״כ כיון שאין לו אס
שהורתו שלא בקדושה אע״פ שנולד בקדושה ,אינו חייב כלל ,או דילמא אע״ג דשמא זכר
משנה שם.
;ניייה™ ( n<nוכן גר שהורתו וכו׳ שנתגיירה
הוא מ״מ כיון דילדה כמו אשה הוי אם.

1
כשהיתה
כגון שנתגיירה אמו כשהיתה מעוברת ,אינו
אמו כשהיתה מעוברת וכו׳.
מעוברת
בר״מ אינו מוזכר זה הציור שנתגיירה אמו ,חייב על קללת אבירי ,וכשם שאינו חייב על
ובאמח דין זה אינו צריך לפנים ,כיון קללת אביו ,כך אינו חייב על קללת״י אמו
שנתעברה בגיותה א״כ הוי ליה כבא מן אע׳׳פ שהיא יהודית כשילדתו ,וכמו שדרשו
השפחה וגויה דגר גמור הוא ,ואין לו אב זכרונם לברכה ,ומקלל אביו ואמו ,את שהוא
וגס אם אין לו והוי ליה כמו נתגיירו אביו
חייב על אביו חייב על אמו וכו׳טז .ואין
!ישראלית ואמו והוא עמהם דפטור .אך לסי דעתי
להקשות על דרשה זו משתוקי ,שחייב על אמו
פשוט בהר״מ פ״ה מממרים ה״ט דמיירי
כגון גוי שבא על הישראלית א״כ הולד הולך לבדה ,לפי שאין האב ידוע וניכר’’.
אחר דידה כידוע והוא ישראל גמור והאס
(ט) והגר אסור לקלל אביו הגוי מדרבנן,
אס גמורה ,לזה השמיענו הר״מ דאינו חייב כדי שלא יאמרו בא מקדושה חמורה לקלה’",
על אמו כיון שאינו חייב על אביו ,כי אין לו (י) אבל העבד אין לו יחוס ,והרי אביו כמי
אב ,ואפילו אם נתגייר אביו קודם שנולד
1
שאינו אביו לכל דבר ,ואף לאחר שנשתחרר.
מ״מ לאו בנו הוא .וכן מרשים הכסף משנה
ועובר על זה וקללם בשם מן השמות נסקל,
שם שמראה מקום מרב מרי בר רחל בבא
בתרא קמ״ט ע״א ,ורב מרי בר רחל הימה והוא שיש שם (יא) עדים והתראה ,כמו שידוע
אמו ישראלית גמורה ואביו היה הורתו שלא בכל המצוות ,ואם קללן באחד מן הכגויין לוקה.
בקדושה וקודם לידתו נתגייר ,אבל בבא על
הגויה פשיטא דהוי גר גמור ואינו חייב על
אמו אפילו אביו ישראל ,כי הוי גר ואין אמו
אס גמורה ,רק דעיקר הוא דאפילו אמו
ישראלית גמורה מ״מ כיון דאין לו אב אינו
חייב על אמו ,אף שנולד מישראל והוא
ישראל גמור ,כן נראה לי פשוט בעזה״י.

יי .כמ״ש בב״מ קמ״ט ע״א גבי דרב מרי בריה דאיסור גיורא (כס״מ כאן ח״ט).
טו .בקצת כת״י ליתא "קללת" .טז .וזה שאינו חייב על אביו אינו וזייב על אמו,
כ״ה ברמב״ם כאן ח״י ,והכס״מ לא הראה מקומו .וכפירושו של רבינו מבואר
במכילתא דרשב״י פרי משפטים (כ״א ,י״ז! ומקלל אביו ואמו ,יכול הגיורת
שהיתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה יהיה חייב על קללת אמו ,ת״ל
מקלל אביו ואמו ,את שהוא חייב על קללת אביו חייב על קללת אמו .וראה
בהערות על המנ״ח אות י״ג .יז .כלומר ,דשתוקי חייב הוא על אביו אלא דלא
ידעינן מי הוא ,אבל גר אע״ג דזה אביו אינו חייב עליו ,לפיכך אינו חייב על אמו
(רדב״ז כאן ה״ט) .ית .כ״ה ברמב״ם כאן הי״א והוא מיבמות כ״ב ע״א (כס״מ
שם) .הגהות צבא רב כתב וז״ל ,בגליון השו״ע כתבתי מה שצל״ע בזה.

א"יזזציה [יא] וכבר כתבתי כמה פעמים [מצוה
, ,
,
, ,
שפחה
א׳ אות י״א] ,וגם כאן אכתוב
היאך הדין בישראל שבא על חציה שפחה וחציה בת חורין והוליד ממנה p
או בת ,א״כ הבן או הבת ג״כ חציו שפחה וחציו בן חורין ,ואס קילל אביו
ואמו מה דינו .ונראה כיון דבצד החירות שלו יש לו אב גמור חייב על אביו,
כי הוא חייב בכל המצוות ,וגס כן על אמו ,אף דאין לצד החירות רק חצי
אס כי מצד העבדות שבה פטור עליה ,מ״מ חייב על צד החירות שבה,
ומ״מ צ״ע ,וכבר עוררתי בזה כמה פעמים?,
י*
וחצי״בז

[יב] ואם חצי עבד וחצי בן חורין בא על ישראלית גמורה ,א״כ אפילו אי

נימא דחציו אביו גמור הוא וגם האס בודאי אמו גמורה ,מ״מ
נראה לי למאי דססקינן באהע״ז סי׳ מ״ד סי״א דחצי עבד וחצי בן חורין

שקידש הוי ספק קידושין ,ועיין תום׳ גיטין מ״ג ע״א ד״ה ואי ,שכתבו שם
דאי אמרת דאין לו קידושין אין הבן מתייחס אחריו ואינו יורשו ,נראה לי
כיון דאינו מתייחס אחריו ואינו יורשו ,אינו בנו לענין קללה כמו בן עבד,
וכמבואר בדברי הרב המחבר גבי ממזר הואיל ויורשו[ .וכן] גני הורתו שלא
בקדושה כתב בכסף משנה [ס״ה מממרים ה״ט] כיון דלאו בר ירושה הוא.
וכבר כתבתי לעיל [מציה קצ״ב אות ב׳] בשס הרשב״א [גיטין מ״ג ע״א
ד״ה אלא] דגם לענין קרובי האב אינו חייב דאינו מתייחס אחריו ,א״כ
לדידן דססק הוא ג״כ אינו חייב סקילה על האב דילמא אין צו קידושין
ואינו בנו ,וממילא כיון דאינו חייב על אביו אינו חייב על אמו ג״כ ,כן נראה
לי בעזרת השס יתברך.
"דיונ’(י[ °יק וכבר הבאתי בחיבור זה כמה פעמים [מציה א׳ אוח ג׳] בשם
מהרי״ט אלגזי [הל׳ בכורות ס״ו אות נ״ח] דאנדרוגינוס יכול
להוליד מאשה וגם יכול להוליד מאיש .ואני מסתפק דאם אנדרוגינוס בא על
אשה והוליד ממנה ,אי אמרינן דאם בודאי היא אס גמורה אך האנדרוגינוס
אס הוי אב כיון שהוליד כזכר ,או דילמא כיון דלכל המורה הוא ספק א״כ כאן

וכבר נסחפקתי בחיבורי זה [מצוה קצ״ב
אוח ג׳] ופטפוטי דאורייתא טבין.
לקלל אביו  ,הגוי
והגר אסור
(טזניה
י
* 11״'
וכו׳ .נראה דהוא רק
איסור דרבנן ?1,,ופשוט דאם קללו בשם
המיוחד נראה דעובר בעשה וכו׳ ,כמו
שכתבתי לעיל [מצוה רל״א אות ה׳] דאת
ד׳ אלקיך .ואפשר במקללו מחמת שהוא
עובד עבודה זרה וכוונתו לשם שמים ,אין
איסור מחמת מוציא שם שמים לנטלה,
ומ״מ אסור כדי שלא יאמרו באנו מקדושה

אביוהגו׳
בשם המין

וכו׳ [יבמות כ״ב ע״א].
(י)[טי] אבל העבד וכו׳ .בין קודם איסור עשי
שנשתחרר ובין לאחר
שנשתחרר דאין לו יחוס כלל ,מ״ר .נראה לי
דחמור מגר ,דבן עבד המקלל אביו העבד
או אמו נהי דאינו חייב מחמת אביו ואמו,
מ״מ חייב מלקות כמו המקלל אחד מישראל.
וכבר כתבתי במצות המקלל חבירו [שם אות
א׳] ,דנראה לי פשוט דגם לעבד ושפחה

כיון שהס חייבים במצוות והם בני ברית
בודאי חייבים על קללתם כשאר ישראל ,כן
נראה לי.
(יא)[טז] עדים והתראה וכך .עיין
כסף משנה פ "ה
מממריס ה״א ,דהרבותא דאף שהוא בבית
ואין נמצאים שם עדיס כשרים וא״כ לא ניבעי עדים והתראה קמ״ל .ולי נראה

התראה נח

מעשה

דרבותא דהתראה ,דאף שהוא דיבור ובמגדף דעת הר״מ [פ״ב מעכו״ם
ה״ט] דאין צריך המראה ,וגם בעדים זוממין בפי״ח מעדות ה״ד כתב שאין
צריך המראה לפי שאין בה מעשה [ר״מ שם פ״כ ה״ד] ,על כן כתב כאן דצריך
התראה ,ועיין כסף משנה ולחם משנה במקומות הנ״ל [ועיין להלן אות י״ט].
ויה ודוד זה דמבואר [בפ״ה מממרים הי״ב] דאס אינו עושה מעשה איט "!שה
עמך פטור בקללה ואפילו [על] אב ואס ,לא נתברר לי אי ד קא
שהוא רשע עכ״פ מפסולי עדות דנקרא רשע הוא דאינו חייב אבל אס נינו
פסול לעדות כגון דעבר על לאו שאין בו מלקות דלאו רשע הוא אפשר
דחייב .ואפשר כיון דמבואר בלשון עושה מעשה עמך ,כל שעבר אי־ה
עבירה ,ואפשר אף עבירה דרבנן הוא בכלל אין עושה מעשה עמך עד
שיעשה משובה ,ועוד חזון למועד אי״ה.
ואם אחד נגמר דינו להריגה ,ובא בנו וקללו בלא עשה תשובה או אחל איגלא׳
למפרע דלא
י
י’*“
אף בעשה תשובה ,ואחרי זה באו עדים והוזמו הראשונים ,אס כן קיהישע
איגלאי מילמא למפרע דלא היה עומד למיתה וגס חף הוא מפשע ולא היה
צריך משובה ,אם מלקין האחר או סיקלין הבן .נראה דזה תלוי בשיטת
הראשונים אי לא הוי המראת ספק דאיגלאי מילתא למפרע ,עיין יבמות פ׳
ע״א גבי האוכל חלב וכו׳ דנעשה סריס למפרע ,ודעתם [תיס׳ שם ד״ה
נעשה] דאמרינן איגלאי מילתא למפרע ,ודעתם בנדה מ״ו ע״ב בסוגיא
דמופלא ד״ה רבי ,דלא אמריגן איגלאי מילחא למפרע ,ובמשנה למלך פט״ז
מסנהדרין פ״ד עמד בזה ,והבאתי לעיל [מצוה רמ״ח אות י״ח] ,וכאן נמי
תלוי בשיטות אלו.
1יח]

במה שכתכחי לעיל

5מה *־^ ’5דם 1אמי

לפלוני ולפלוני וכו׳ ,דלדעת קצת הסוברים דהוי כלל לענין

ט! ראה לעיל מצוה מ״ח כתב רבינו שחייב.

הכאת אב ואם.

י) ראה לעיל מצוה ל״ג אות ב ,לענין כבוד אב ואם ,ומצרה מ״ח לענין איסור

יא! במנחת יצחק כאן אות י״ד האריך בביאור איסור זה.

דקרדוזנ״יוו

י

מנחת

קדושים ,מצוה רסא ,שישרפו החייב שריפה

שבועה ואינו חייב אלא אחת הכא נמי ,אפשר לומר דתלוי בשני הטעמים שכתב
הרב המחבר לעיל [מצוה רל״א] גבי מקלל חבירו ,דלטעס הר״מ [בסה״מ
ל״ת שי״ז] שהביא דאין הקללה פועל בהמקולל רק דהתורה אסרה מחמת
המקלל ,א״כ הוי כמו שבועה דהתורה אסרה לישבע בשקר ומ״מ אינו חייב
אלא אחת אס כללם ועבר פעס אחת ,אבל
לדעח הרב המחבר דהקללה פועל בהמקולל
מצרה רסא
על כן אסרה המורה ,א״כ אפשר אפילו כללם
בכלל גמור שקילל לרבים בדיבור אחד ,מ״מ
הוי כמו גופים מחולקים ומחוייב על כל אחד
(א) להיות בית דין שורפין באש ,כלומר
ואחד ,אך נאמת טעמי התורה נסתרו שנצטוו הבית דין לעשות משפט בשריפה במקצת
מעינינו ואלקיס הבין דרכה ,על כן נראה לי
עבירות ,ואחת מהן היא הבא על אשה ועל אמה,
דדינו כמו שבועה ,כן נראה לענ״ד.
[יט] ומה שכתבתי לעיל [אוח ט״ז] דבעי שנאמר [ויקרא כ׳ ,י״ד] ואיש אשר יקח את אשה
התראה ,נראה לי דאי אמרינן ואת אמה זמה היא באש ישרפו אותו ואתהן וגו׳.
דלא בעי המראה לא היה משכחת לה וכבר כתבתי למעלה ,בסדר אחרי מות במצות לא
דנהרג ,דיכולין לומר להלקותו באנו ,אס לא תעשה י״חא ,באי זה ענין יתחייב אשר יקח אשה

הינוך

רעט

מן הטמאים על כן חשבה התורה לטמאים ,א״כ למה לי סימנים ניזיל במר
רובא ,ומיק הר״ן [חולין כ״א ע״ב מדפי הרי״ף] דלא אזלינן בתר רוכא היכא דאיכא ב■
דאיכא שני מיעוטים ,מיעוט טמאים ומיעוט טריפות .ועיין כריתי ופליתי סי׳ " עו °ס
ט״ו [פליתי סק״ג] גבי עגלים הנקחיס מן הגוים דאין סומכין עליהם שהם

מצוד .שישרפו מי שיתחייב שריפה

בני שמונה ימים ,כתב ג״כ למק למה לא
אזלינן בחר רובא דלאו נפלים נינהו ,ומתרץ
על פי דברי הר״ן [הנ״ל] דהוי שני
מיעוטים מיעוט נפלים ומיעוט טריפות,
א״כ היאך חייב במקלל אביו הא הוי שני
מיעוטים דילמא לאו אביו הוא ודילמא
טריפה ,אלא על כרחך דחייב אף על אביו
טריפה ולא דרשינן במקוייס בעמך ,א״כ
למה לי קרא לרבות לאחר מימה.
אבל באמת לא קשיא ,עיין בסנהדרין שם
דמטעם אחר היינו אומרים דמקלל
לאחר מימה פטור .ועוד דאין ענין לדברי
הר״ן [הנ״ל] ,דשם גבי עופות למשל יש
אלף מיני עופות בעולם ומהם רוב טהורים
ח״ר עופות ,אבל באמת מהטהורים ההם
אפשר יש שני מאות טריפות ,א״כ הטריפות
והטמאים אפשר הויין רוב נגד הטהורים
ועל כל פנים מחצה על מחצה ,אבל כאן לא
שייך זה ועל כל מיעוט איכא רוב שלו

כדעת המוס׳ בסנהדרין ט׳ [ע״ב ד״ה עדי
האב] ,שהבאתי לעיל [אות ד׳] .וגס מגדף
לדעת הר״מ [פ״ב מעכו״ס ה״ט] דלא בעי
התראה ,אם לא נאמר כדעת התוס׳ [הנ״ל]
לא משכחת דנהרג בלא התראה ,דודאי גבי
מגדף דעל שס המיוחד בסקילה ועל
הכינויים באזהרה והם מלאו אחד אלהיס לא
רסא .רבד .קדושים עשי! י־נ .רוזב־ם עשי! רב־זז ,הלבות סנהז־רץ פט״ו
תקלל ,ולא הוי לאו שניתן לאזהרת מיתת
ה״ג .סוז״ג עשי! ק־א .א .מצוה ר״ג .ב .וע״ע בשבת ל״א ע״ב.
שדוחה המיעוט .וכבר הרגישו בזה האחרונים
והשיגו על הכרימי ופליתי [הנ״ל] שדימה
בית דין לדעת הר״מ במחמר [ס״כ משבת
הל׳ א׳ — ב׳] ,א״כ לוקין נמי אס נימא דבעי התראה ולא התרו בו למיתה רק עגלים לנידון דהר״ן ,עיין עליהם ,וכמבמיו דרך פלפול .מכל מקום דין זה
למלקות ,כי שם המיוחד לא גרע מכינוי לענין זה רק הוא חמור דחייב אפילו נראה לי ברור דהמקלל חבירו טריפה סטור ,דלא קרינן ביה מקוייס בעמך ,כן
נראה לי ברור בעזהש״י.
סקילה ,אבל אס המרו בו רק למלקות בודאי חייב מלקות .ועתה לפי פסק
הר״מ בלא המראה יכולים לומר להלקותו באנו ,אס לא נאמר כדעת המוס׳ <שמעתי שהעולם מקשים לחדד התלמידים .דבחולין י״א ע״ב בסוגיא
דאזלינן במר רובא ילפינן ממכה אביו וכו׳ דילמא לאו אביו הוא,
לעיל .ואפשר דמשכחת לה שגידף בפגי בית דין כמו טריפה שרבע או הרג
בפני בית דין דלא בעינן אצל בית דין דין הזמה ,כמבואר בסנהדרין ע״ח ע״א ולמה לא מקשה הש״ס ממקלל ג״כ דילמא לאו אביו הוא ,ותירצו דמקלל
ובר״מ פ״ב מרוצח ה״ט .אך לכאורה בסנהדרין מ״א ע״א גבי אשה חבירה משכחת לה שמקלל אביו בכל מקום שהוא ,ובודאי יש לו אב וחייג ואין דבריהם
לר׳ יוסי בר׳ יהודה דלא משכחת לה רק שזינמה מקרוביה ,הא משכחת לה כלום ,דאי לא אזלינן בתר רובא אם כן דילמא אביו גוי ואינו חייג וזה פשוט .אך
דזינחה בפגי בית דין .אך באמת עוד מירון הימה יכולה הגמרא למק ,עיין בגוף הדין אס יש אחד שנודע דלאו מגוי הוא ,כגון במקום שרובו ישראל לדידן
דאזלינן במר רובא ,אך אינו יודע מי אביו ומקלל אביו בכל מקום שהוא דלפי
מוס׳ סנהדרין ט׳ [ע״א הנ״ל] ובמוס׳ שם פ״ו ע״ב ד״ה עבדי מכרתי.
ומה שכתבתי לעיל דמגדף בכיגויין הוא במלקות ,טעות הוא ,דהוי לאו שאין דברי העולם פשוט שחייב .ובאמת זה אינו ,דהרי מבואר בהר״מ פ״ה מממרים
בו מעשה כי הוא דיבור ,רק מקלל חבירו גילמה התורה כמבואר ה״ט ובהרג המחבר דשתוקי פטור על אביו ,ולא מחלק אס מקלל בכל מקום
בתמורה ג׳ ע״א בר מנשבע ומימר ומקלל את חבירו ,וללמוד זה [מזה] לא שהוא חייג וגם מקושית הרב המחבר דאינו חייב [על אמו רק בחייב על אביו]
מצינו בגמרא ,ובסנהדרין נ״ו ע״א לא מנה מגדף בכינויין בכלל הלוקין ,ופשוט .וכו׳ מבואר דלא משכחת חיוב באין ידוע מי אביו אף דקילל אותו בכל מקום
[כ] ונראה לענ״ד לפי מה דקיימא לן [ס״ה מממרים הי״ב] דהמקלל שהוא ,על כרחך צריך לומר דאינו חייב רק במקלל והוא ניכר ומסוים ,אבל באינו
חבירו לאחר שנגמר דינו פטור ,דדרשינן בעמך במקוייס מסוים אינו חייג ודין זה דשמוקי ,הכסף משנה שם לא הראה מקום למקור דין
שבעמך ,עיין רש״י סנהדרין ס״ה ע״א ד״ה במקוים ,שפירש הראוי להתקיים זה ובודאי מצא באיזה מקום ואין אנו יודעים’1׳ ,ולפי מה שכתבתי בפגים [אות ו׳]
ולא זה שסופו למות ,נראה לענ״ד הוא הדין המקלל טריפה נמי פטור ,דלא דמשכחח מקלל כלל ישראל ניחא ,דהוי גם כן מסוים ,והבן — קומץ מנחה>.
קרינן במקוייס שבעמך כיון שהוא טריפה וטריפה אינה חיה .ואפשר דאפילו
מצוה רסא ,מצוה שישרפו מי שיתחייב שריפה
למאן דאמר חולין מ״ב ע״א טריפה חיה או אדם טריפה [עי׳ מוס׳ שם ע״ב
ד״ה ואמר] ,מ״מ כמו שההורג טריפה אפילו למ״ד טריפה חי פטור ,עיין (א)[א] להיות בית דין שורפין וכו׳ .עיין סנהדרין נ״ב ע״א ופסחים ™י״ ה
ע״ה ע״א דמבואר שם במצוח שריפה ,דמרבינן כל מיני אש
מוס׳ סנהדרין ע״ח ע״א ד״ה ההורג ,דסופו למות מחבלה זו ,א״כ לפי דבריהם
מחמת האור ,ואפילו בחמי האור מקיימין מצות שריפה ,חון מאבר מעיקרו
לא קרינן ביה במקויים שבעמך ,ובפרט למאי דקיימא לן טריפה אינה חיה־בן.
ולכאורה קשה לי ,למה ליה להגמרא לרבות מקלל אביו ואמו לאחר מימה דלאו מחמת מולדות האור הוא ,אך מהאי טעמא עבדינן ליה בפמילה משום דרב
מאביו ואמו קלל [ויקרא כ׳ ,ט׳] או מפסוק ומקלל וגו׳ [שמות נחמן ,ואהבם לרעך כמוך ברור לו מימה יפה .והנה הא דממעטינן אבר מעיקרו
כ״א ,י״ז] עיין שם ס״ה ע״ג הא על אב בלא ריבוי ידעינן דחייב לאחר מיתה ,כל שאינו מחמת האור ,נראה דאע״ס שהר״מ פסק פי״ד מסנהדרין ה״ס דכל
דאי אמריגן דאינו חייב לאחר מיתה דגבי אב צריך ג״כ במקוייס שבעמך ,א״כ חייבי מיתוח אס אי אפשר להמית אותו במיתה הכתובה דיכולין להמיתו באיזה
גס המקלל אביו טריפה סטור לפי מה שנתבאר ,א״כ היאך כמנה המורה מיתה"׳ ,אך דמיירי דיכול להמיתו בפסילה של חולדה האש ,כמנה המורה דאבר
דמקלל אביו חייב סקילה ,יתעורר קושיית הש״ס חולין י״א ע״ב דילמא לאו
מעיקרו דלאו תולדות האש הוא אינו מקיים מצות שריפה.
אביו הוא .ואי דאזלינן במר רובא ,הא מבואר שם ס״ג ע״ב גבי אין לוקחין ונראה לי פשוט ,דכיון דמרבינן כל מיני שריפות מחמת האש רק דעבדינן דדיכאפח-לה
בפתילה מחמת דרב נחמן ,א״כ אפשר היכי דלא שכיח פתילה
ביצים מן הגוים בלא סימנים ,דהקשו הראשונים [מוס׳ שם ד״ה ודילמא] הא
מבואר שם דגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם דעוסות טהורין מרובין ממקיימת המצוה אף בחבילי זמורות ,ואפשר דאין מענין את דינו להמתין.

ובתה ,ושאין בכלל החיוב אלא האחת ,והיא
האחרונה .ומה שכתוב ואתהן ,פירוש אחת מהן,
שכן בא הפירוש במסכת סנהדרין [ע״ו ע״ב] ואמרו
שם שכן במקום פלוני קורץ לאחת הן וכו׳ ,כמו
שכתבתי שםב.

יב> וכ״ב רבינו לעיל מצוה ס״ט לגבי חבלת טריפה ,וציין למש״ב כאן .אולם לעיל

בירושלמי שם רבי עקיבא אומר אביו ואמו קלל .את שהוא חייב על אביו חייב על

במצוה ל״ר נתב רבינו לענין חבלה בטריפה להיפך וז״ל ,אין חילוק בין חובל בבריא

אמו ,ואת שאינו חייב על אביו אינו חייב על אמו ,מודה רבי עקיבא בשתוקי שהוא

יג) ראה שירי קרבן ומראה הפנים לירושלמי יבמות פי״א ה״ב שדין זה מפורש

חייב על אמו אעפ״י שאינו חייב על אביו.
א) המהר״ם שיק מעיר שאעפ׳־כ מצות שריפה לא קיים ,אלא רק מצד ובערת הרע מקרבך.

או בטריפה .ועיין שו״ת בית יצחק או״ח סי׳ י״ח אות ט״ז.
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בזכרים ונקבות והעובר עליה וקבע בלבו לשנוא הכירו על שהרע יו עד שיגמלהו כריעתו
עבר על לאו זה ורעתו רבה כי הוא סבה לתקלה מרובה .אבל אין לוקין עליו לפי שאין
בו מעשה שאע’פ שעשה בו מעשה אינו לוקה עליו מפני כן מכיון שאפשר לעבור על
הלאו מבלי מעשה ותזכור דבר זה בכולן בי דבר ברור הוא אין צורך לשנותו במקום אחר:
רמב) שלא לנטור כלומר שנמנענו מלגמור בלבבנו מה שהרע לגו אהד מישראל ואף על
פי שנסכים בנפשותינו שלא לשלם לו נטול כמעשיו אפילו בזכירת חטאו בלב
לבד נמנענו ועל זה נאמר לא תטור (א) ולשין ספרא עד היכן כהה של נטירה אמר לו
השאילני מגלך ולא השאילו לטהר אמר לו השאילני קרדומך אמר לו הילך ואיני כמותך שלא
ד,שאלתני מגלך לכך נאמר לא תטור .כל עגין מצוד ,זו כמצות הנקיטה הקודמת:
רמג) לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש כלו׳ שנחטול על ישראל ועל ממונו במו
שאדם חומל על עצמו וממונו שנאמר ואהבת לרעך כמוך (א) ואמרו ז״ל
דעלך סגי לחברך לא תעביד (ב) ואמרו בספרא אמר ר׳ עקיבא זה כלל גדול בתורה בלומר
שהרבה מצות שבתורה תלוים בכך שהאוהב חבירו כנפשו לא יננוב ממונו ולא ינאף את
אשתו ולא יונהו בממון ולא ישיג גבולו ולא יזיק לו בשום צד וכן כמה מצות אחרות
תלויות בזה ידוע הדבר לכל בן דעת :שורש המצור ,ידוע כי כמו שיעשה הוא בחבירוכן יעשה
הכירו בו ובזה יהיה שלום בין הבריות  5דיני מצוד ,זו כלולים הם בתוך המצוד ,שכלל הכל
הוא שיתנהג עם חבירו כמו שהוא מתנהג עם עצמו לשמור ממונו ולהרחיק ממנו כל נזק ואם
יספר עליו דברים יספרם לשבח ויחוס על כבודו ולא יתכבד בקלונו (נ) וכמו שאמרו ז״ל
המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא .והמתנהג עם חבירו דרך אהבה ושלום
וריעות ושמח בטובו עליו הכתוב אומר ישראל אשר בך אתפאר :ונוהגת מצוד ,זו בכל מקום
ובכל זמן והעובר עליה ולא נזהר בממון חבירו לשמרו וכל שכן אם הזיק אותו בממון או
ציערו בשום דבר לדעת בטל עשה זה מלבד החיוב שבו לפי הענין שהזיקו כמו שמפיייש
במקומו:
רמד) שלא להרביע בהמה כלאים .כלומר שלא נרכיב הזכר על שום מין בהמה או חיה
שאינו מינו שנאסר בהמתך לא תרביע כלאים (א) ובבאור אמרו דל שאין
החיוב עד שיבגם כמכחול בשפופרת ואז ילקה :משרשי המצוד ,כי הקב״ה ברא עולמו
בחכמה בתבונה ובדעת ועשה וצייר כל הצורות לפי מה שהיה צוייך עניינה ראוי להיות
מכוונת בכיון השלם וב״ה היודע וזהו שנאמר במעשה בראשית וירא אלד,ים את כל אשר
עשה והנה טוב מאד .וראייתו ב״ה הוא ידיעתו והתבוננותו בדברים בי הוא ב״ה לגודל
מעלתו אינו צריך לראיית העין אל הדברים אחר מעשה כי הכל נגלה וידוע ונראה לפגי!
קודם מעשה כמו אחי מעשה .אבל התורה תדבר לבני אדם במלות מכוונות אליהם
ותכנה בש״י דברים בדביים המכונים בהם •מא״א לדבר עם ברי׳ אלא כמו שידוע אליו
כי מי יבין מה שאינו בכחו להבין (ב) ועל כיוצא בזד ,אמ-ו ז״ל כדי לשבי את האוזן מה
שהיא יכולה לשמוע  .ובהיות כי יודע אלד,ים כי כל אשר עשה הוא מכוון כשלימות לענינו
מנחת יצחק

(א) ולשון 6פייא כו׳ ,כן הוא שם בסדר קדשים פ״ד משנה י״א על קרא דלא תקום ולא תעיר הנ״ל:
(א) ואמרו ז״ל אעלך סני לחברך לא תעביד ,כן הוא בשבת דף ל׳א א׳ בגמרא( •,ב) ואמרו
לרעך כמוך ה:
ספרא כו׳ ,כן הוא שם בסדר קדושים פ״ד משנה י״ב על קרא דואהבת
*1
(נ) וכמו שאמרו ל״ל כו׳ ,כן היא בירושלמי בחגיגה פרק אין דורשין הלכה א׳ ,ועי' במנ״ח
בכאן אית ב׳ שכתב וז״ל המתכבד בקלון תכירו כי׳ כן כתב הר״מ ועי׳ בנליון הש״ם להנאין מיהרי״ש
כתב שהוא מהמדרש רבה כפת איני זיכני מקומו כו׳ עכ״ל ובאמת שהיא בירושלמי בחגיגה וכנ״ל:
(א) ובבאור אמדו ז'ל שאין החייב עד שיכנס כמכחול בשפופרת וכו׳ ,כן הוא בכ״מ דף צ״א
ף•••*
א׳ בגמרא ,נב> ועל כימצא בזה אמרו דל כדי לשבר את האוזן מה יסהיא
־1
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שהוא צריך בעולמו צוד .לכל טין ומין להיות עושה סירותיו לטינהו כמו שכתוב בסדר
בראשית ולא יתערבו הטינין פן יחסר שלימותן ולא יצור .עליהם ברכתו .ומזה השרש לסי
הנראה בטחשבתינו נמנענו טהרביע הבהמות כלאים (ג) וכמו כן הוזהרנו בכך טזה הטעם
בצירוף טעם אחר שכתבנו כבר על מיני הזרעים והאילנות :טחני המצוד( .ד) מה שאמרו
רל דלאו דוקא בהמה לבד היא באיסור זה אלא אפילו חיה ועוף כל שהרביען כשאינן מינן
לוקה ואפי׳ הרביע בהמה במיני חיה (ד ).או חיה בטיני חיה שבים לוקה עליהן.
(!)  .ומה שאמרו שמותר להכניס שגי טיגין לסוהר אחד ואם רבעו זה את זה אין זקוק להפרישן.
(ז) ומה שאמרו שאסור לישראל להרביע בהמתו כלאים על ידי עו״ג( .ח) וכן מה שאמרו
שמי שעבר והרכיב כשאינו טיגו הנולד מהן הוא מותר בהנאה ובאכילה ובלבד ־ ששתיהן
בחמות ־טהורות( .ט) וכל שהן שני מינין בכלל איסור זה אע׳׳פ שז־וטין זה את זה וכל שהן
מין אחד אע׳פ שהאחד מדברי והא׳ ישובי מותרין .אבל אווז ישובי ואווז הבר אינו בהיתר
מנחת יצחק
כן איתא במכלמא סדר ימרו על הא דכחיב שם ויעל עשנו כעשן הכבשן בזה״ל יכול כעשן זה בלבד
ת״ל כבשן אי כבשן יכול ככבשן בלבד ה״ל וההר בוער באש ומה ת״ל כבשן לשכך האוזן מה שהיא
יכילה לשמוע כו׳ ע״כ ,וברש״י שס איתא כדי לשבר את האוזן כו׳ וכמ״ש רבינו בכאן( ,נ) וכמו כן
הוזהרנו בכך כו׳ בצירוף טעם אחר שכתבנו כבר כו׳ ,היינו במה שכתב רכיבי לעיל בפ׳ משפטים
במצוה פ״ב ועי״ש( ,ד) מד ,שאמרו ז״ל כו׳ ,כן איתא בב״ק דף נ״ד ב׳ במשנה אחד שור ואחד
כל בהמה לנפילת הביר כו׳ לכלאים (ופרש״י לכלאים דהרבטה כו׳ וכן לענין כלאים דהנהגה דלא
תחרוש בשור וחמור עכ״ל) וכן חיה ועוף כיוצא בהן( ,ה) או חיה במיני חיה שבים ,כן איתא בב״ק
שם .דף נ״ה.א׳ כגמרא המרביע שני מינים שבים לוקה( ,ו) ומה שאמרו שמותר להכניס שני
טינין‘לסוהר יאחד כו׳ ,כן איתא בב״מ שם דף צ״א ב׳ בגמרא( ,י) ומד ,שאמרו שאסור לישראל
לחינליע בהמתו כלאים ע״י עו״ג ,בב״מ שם דף צ׳ א׳ איתא בגמרא הכי איבטיא צהו מהא שיאמר
אןס' לעי״ג חסום פרתי ודוש בה מי אמרינן כי אמרינז אמירה לעו״ג שבות הני מילי לטנין שבח
ז*א$ר סקילה; •אבל חסימה דאיסור לאו לא או דילמא לא שנא ,ולא איפשטא בנגיא זו בגמרא וע״כ
פ^.הרמב״ם ז״ל בפ״ט מהלכות כלאים הלכה ב׳ לחימרא וכמ״ש רביני ז״ל בכאן ואע״ג דאיסור
בבוא הוא רק מדרבנן יא״כ הוי ספק דרבנן וספק דרבנן לקולא ומטעם זה פסק הראב״ד' ז״ל באמת
לקולאך״וכמ״ש הרא״ש ז״ל נפ״ז דב״מ^שם סי׳ ו׳ מ״מ הא כתב הרא״ש שם דבאמת נפשטה האיבעיא
לחומרא מהא דאבוה דשמואל שם( ,והוא)שדחו זה בגמרא ואמרו דבני מערבא (ששאלו שם מאביה
!שמואל) ס״ל כר׳ חדקא ואמר בני נח מציוין על הסירים וקא עברי 'משים ולפני עיר לא תתן מכשול
לאו דימוי הוא דהא אביי ורבא ורב אשי ומרימר ומר זיטרא והנהו תרי חסידי איה להו דאבוה דשמואל
זלית ׳סלכתא כר׳ חדקא ועי״ש ,ובפרט באיסור הרבעה ודאי אסור לישראל לומר לעו״ג שירביע
בהמתו דב״נ מוזהרין על הרבעת בהמה וכמ״ש הרמב״ם ז״ל בפ״י מהלכות מלכים הלכה ו׳ זז״ל מפי
■הקבלה שבני נח אסורין כהרנטת בהמה ובהרכבת אילן בלבד כו׳ עכ״ל וכמ״ש הגר״א ז״ל ביו״ד סימן
רל״ז־ סק׳ח וכמ״ש גם הדרישה פס ועי״ש( ,ח) ובז מה שאם־ו שטי שעבר והרכיב בשאינו מינו
הנולד .מהן הוא מותר בהנאה ובאכילה בו׳ ,הא דמותר בהנאה מפורש בפ״ח דכלאיס משנה
א׳ .כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים ואינן אסורין אצא מלהרביע ,והא דמותר כאכילה
מפורש ,בחולין דף קט״ו א׳ בגמרא מדאסר רחמנא כלאים לגבוה מכלל דלהדיוט שרי,
;( )isובל שהן שני מיגין כו׳ עד והמדברי ביציו מבחוץ ,מ״ש רבינו וכל שהן שני מינין בכלל
איסור :זה אעפ״י שדומיין זה את זה מפורש בפ״א דכלים משנה ו׳ הזאב והכלב כלב הכופרי והשועל
ולו׳..אעפ״י שדומין זה לזה כלאים זה בזה ,ומ״ש וכל שהן מין אחד אעפ״י שהאחד מדברי והאחד
*שובי מותרין הוא מהירושלמי בפ״ח דכלאים הלכה ד׳ דאיתא שם שור עש שור הבר אינן כלאים ועי׳
נש״ך כיו״ד סימן רצ״ז סק״ו ובהאחרוניס ז״ל מה שכתבו בזה ,ומ״ש רכינו אבל אווז ישוב׳ ואווז
הבר .אינו בהיתר זה כ1׳ הוא בגמרא בב״ק שם דף נ״ה א׳ ומטעם שכתב רמנו וממילא מוכח מזה
נ״כ דיזיכא שאינן חליקין בזה אזי אעפ״י שהאחד מדברי והאחד ישובי אינן כלאים זכ״ז וכמ״ש רבינו
•לל :המנ״דו ז״ל כאן באות ה׳ (על מה שכתב רבינו וכל שהן מין אחד אע״פ שהאחד מדברי והשני
ישיב•
 °ד>.:(/׳
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רנט) לצדק המאזנים והמשקלות והמרות וליישר אותם ולד,שמר מאד בם שנאמר מאזני
צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לבם (א) ולשון ספרא מאזני
צדק צדק את המאזנים יפה יפה כלומר שתהיינה המאזנים מיושרות ויש בענין המאזנים
כוונים גדולים לפי שאפשר לעשות בהן כמה מיני שקרים ידוע הדבר • אבני צדק צדק
את המשקלות יפה יפה נם במשקלות ג״כ אפשר לעשות בהן הרבה מיני שקר וכעין מה
שאמרו ז״ל אני עתיד ליפרע ממי שטומן משקלותיו במלח .איפת צדק צדק את האיפות יפה
והין צדק צדק את ההינין יפה והאיפה היא מדת היבש והין היא מדת הלח והזהרתנו התורה
בבל אחד ואחד מדברים אלו בפרט לחומר הענין ואע״פ שהכל נכלל בכלל לא תונו איש את
עמיתו (ב) ולשון ספרא על תנאי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים שתקבלו עליכם מצות
מדות (נ) ואמרו נ״כ ז״ל אני שהבחנתי במצרים לטפה של בכור לטפה שאינה של בכור
אני עתיד ליפרע ממי שטומן משקלותיו במלח כדי להונות הבריות שאין מכירין בהן:
שורש מצות היושר והרחקת הגזל והתרמית מבין בגי אדם ידוע לכל בן דעת :מדיני המצור,
(ד) מה שאמרו ז״ל שאין עושין משקלות מבדיל ועופרת וכל שאר מיני מתכות מפני שמעלין
חלודה ומתחסרין אבל עושין אותם של אבן ושל זכוכית וכיוצא בהן והדברים שאמרו במדידת
הקרקע ומה שלמדונו בצורת המחק שקורין בלעז רשו״רא ואמרו ג״כ שלא ירתיח במדת הלח
בעת שמודד ואפילו היתד ,מדד ,קטנה ביותר שהרי מצינו שהתורה הקפידה על ד,מדות בכל
שהוא שנאמר לא תעשו עול במשפט במדד ,במשקל ובמשורה והמשורה היא מדד ,קטנה
ביותר שהי׳ חלק א׳ מל״נ בלוג .וטשיעורים שנתנו ז״י באורך קנה המאזנים ובאורך החטטים
(החוטים) והחלוקים שאמרו בין מאזנים העשויים לשקול מין אחד למאזנים של טין אחר
ומת שאמרו שחייבין ב״ד להעמיד שוטרים בכל מקום ומקום להיות טחזירין לצדק המאזנים
והמשקלות ויש להם רשות לקגום בממונו גם בנופו כל שנמצא עמו משקל חפר ויתר פרטים
בפ׳ חמישי טבתרא (ח״ט סי׳ רל״א) :ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות והעובר
עליה בטל עשה זו מלבד שעבר על לאו דאונאה ונזילה וגניבה אם יש בה שוד ,פרוטה.
ומד ,שיקשה בענין יותר כי המשקר במדות לא יתן לב לכל הלוקחים ואינו יודע למי נזל
שאמרו ז״ל כיקשה עונשן של מדות:
שיחזיר אליו נזלו (ה) וזהו
ר© שלא לקלל אב ואם שנאמר איש אשר יקלל את אביו ואת אמו ונו׳ והאמת שעיקר
האזהרה בקללת אב ואם אינה מן המקרא הזה כי בכאן לא יזכיר אלא
העונש במקלל וכן מה שכתוב בסדר משפטים ומקללאביו ואמו מות יומת שם נם כן
במכלתא ומקללאביו ואמו ונו׳ עונש שמענו אזהרה
לא דבר אלא בעונש (א) וזהו שאמרו
מנין ת״ל אלהים לא תקלל ואם נשיא הוא הרי הוא בכלל ונשיא בעמך לא תאר ואם
בור הוא הרי הוא בכלל לא תקלל חרש הרי אתה דן בנין אב משלשתן וכו׳ עד הצד השוה
שבהן שהם בעמך ואתה מוזהר על קללתן אף אביך שבעמך אתה מוזהר על קללתו (ב) וכן
אמרו נם כן בספרא איש איש אשר יקלל עונש שמענו וכו' כמו הלשון אשר במכלתא בשוה
(נ) ומפני שאין לאזהרה זו לאו מיוחד אלא שהוא יוצא מכלל שלשה לאוין שכתבו כתבתי
מנחת יצחק
וכתב הרמב״ם ו״ל שכן הוא ברמב״ם פ״ז מהלכות גניבה הלכה ח׳ כמו שכתב רביגי בכאן:
(א) ולשון ספרא כו׳ ,כן הוא שם בסדר קדושים פ״ח משנה ן׳ על האי קרא דמאזני צדק וגו׳,
(ב) ולשון ספרא כו׳ ,כן הוא שם במשנה י׳( ,נ) ואמרו נ״כ ז״ל כר ,כן איתא בב״נו דף ם״א
ב׳ בגמרא 0( ,מה שאמרו ז״ל כו׳ ויתר פרטים בפ׳ חמישי מבתרא ,כל מה שכתב רבינו בכאן
איתא נב״ב דף פ״ט א׳ וב׳( ,ה) וזהו שאמרו ז״ל כו׳ ,גם זה הוא שם בב״ב דף פ״ט א׳:
(א) וזהו שאמרו בטכלתא ,כן איתא שם בסדר משפטים פ״ה משנה י״ז על הא דכתיב שם
ומקלל אביו ואמו וגי'( ,ב) וכן אמרו ג״כ בספרא כו' ,כן הוא שם בסדר קדושים פרק י׳ משנה
ז׳ טל קרא דא־ש אשר יקלל ( &fאביו ואת אמו 0(,ומפני שאין לאזהרה זו לאו מיוחד אלא שהוא
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על טקרא זה שטדבר בעונש וכטו כן כתב הרטב״ם ז״ל במקלל אביו ואמו מות יומת
שהיא מדבר בעונש :שורש המצוד ,כתבתי במשפטים במצות שלא לקלל הדיינים:
סנחת יצחק
יוצא מכלל שלשה לאוין שכתבו כתבתי על מקרא זה שטדבר בעונש וכטו כן כתב הרטב״ם
ז״ל כר ,דברי רבינו בכאן במ״ש במתלה והאמת שעיקר האזהרה בקללת אב-ואם אינה מן המקרא הוה
כי בכאן לא יזכיר אלא העונש במקלל כו׳ וזהו שאמרו במכלתא ומקלל אביו ואמו וגו׳ עונש שמענו כי׳ אינן
מבוארין לכאורה כ״כ דהלא מינינו הרואות דבהני קראי אין שוס רמז מאזהרה כלל ולמה האריך בזה ,אך אולי י״ל
דהרמב״ס ז״ל בספר המצות בסיף שרש י״ר כתב וז״ל ולפעמים לא יבאר אזהרה .בכתוב בלאו גמור אבל יזכור
העונש לבד ויניח ,האזהרה אבל העיקר אצלנו לא ענש הכתוב אא'כ הזהיר ואי אפשר מבלתי האזהרה לכל מי
שחייב לו עונש ולזה יאמר בכל מקום עונש שמענו אזהרה מנין תלמוד לומר כך וכך וכשלא תהיה האזהרה
בכתיב ילמדוה בסברא מן הסברות התלמודיות כמו שזכי־•־ סנהדרין פ״ה באזהרת מקלל חביו ואמו ומכה
אביו ואמו אשר לא נתבארו בכתוב כלל שלא אמר לא תכה אביך אך חייב הסיחה למי שהכה או קלל אז
ידענו שהם מצית לא תעשה והוצאנו להם ולכיוצא בהם האזהרה ממקומות אחרים בדרך היקש וזה
אינו סותר אמרם אין מזהירים מן הדין ולא אמרם תמיד וכי מזהירים מן הדין שאנחנו לא נאמר אין מזהירין
מן הדין אלא כדי שנאסור מה שלא נתבאר איסור כלל בצד היקש אמנם כשנמצא העונש בבאור התורה
לעושה זה המעשה נדע בהכרח שהוא מעשה אסור מוזהר ממנו ואמנם נוציא בהיקש האזהרה בשביל
ש-״חזק לנו שרש אמרם לא מנש הכתוב אלא א״כ הזהיר כו׳ עכ׳ל ,וא״כ לכאורה תקשה למה לא
טציא האזהרה מקרא דמקלל אביו ואמו מות יומת דכתיב בם' משפעים דאס אינו מנין לעונש תנהו
ענין לאזהרה דודאי מדה זו דאם אינו מכין לא גרע משאר סברא מן הסברות התלמודיות שכתב
הרמב״ס בלשונו הנ״ל שלמדין ממנה האזהרה ,ואדרבה מדה זו דאס אינו מנין הוי כמפורש בהדיא
וכמ״ש ר״ש מקינין ז״ל בספר הכריתות בנתיבות עולם אות כ׳ ח״ל יבדברי מורה אם ימצא אם אינו
ענין לכך חנהו ענין לכך לא חשיב דרשא אלא מקרא מלא כמו יתור ומלה מיותרת דדרשינן מינה והוי
יותר מהיקש ט׳ משום דחשיב כאלו נכתב בהדיא עכ״ל ,ולזה כתב רבינו רניון דבמכלתא ובספרא
למדי לאזהרה במקלל אביו ואמו מבנין אב מאלהיס לא תקלל ומונשיא בעמך ל; תאר ימלא תקלל'
ח ויש א״כ מוכח מזה דלא אמרינן ריתורא דהאי קרא דמקלל אביו ואמו לאזהרה קאתי רק אין לך בו
אלא מה שמפורש בהדיא 1מ ■•לי בעונש ,וע״כ הביא רבינו שכמי כן כתב הרמב״ם במקלל אביו יאמו
מות יומת שהוא מדבר בעונש ור״ל שגם הרמב״ם ז״ל בעצמו שכתב בשרש הי״ד הנ׳ל שלמדין אזהרה
בסבי־א מן הסברות התלמודיות היכא דהעונש מפורש מ״מ כתב דקרא זה למקלל אביו ואמו מדבר
בעונש ולא כתב דמשום דמיותר הוא אתא לאזהרה (ודברי הרמב״ם ז״ל הוא בספר המצות ל״ת
שי״ח שכתב שם וז״ל מצוה שי״ח הזהיר שלא לקלל אב ואם אמנם לשון התורה בעונש הוא מבואר
באמרו ומקלל אביו ואמו מות יומת כו׳ אולם האזהרה הנה לא התבארה בכתוב כו׳ ומביא שם
המכלתא וכתב שגם בספרא הוא כמו לשון מכלתא בשוה וכמ״ש גם רבינו בכאן ועי״ש) .ופשוט קצת
דהא שלא למדו באמת במכלתא אזהרה למקלל אביו ואמו מהאי קרא דמקלל אביו ואמו מוס יומת באם
אינו ענין הוא משום דהאי קרא אינו מיושר כ״כ דהא איצטריך לר' יאשיה למקלל אביו ואמו לאחר
מיתה ולר׳ יונתן איצטריך לרבות בת עומעים ואנדרוגינוס וכמו שמפורש בסנהדרין דף פ״ה ב׳ בגמרא:
והנה מה שכתב רבינו בכאן מהמכלתא דסדר משפטים הנה במכילתא שלפיינו ליחי כלשון רבינו
ז״ל אמנם באשר שגם הרמב״ם ז״ל בספר המצות ל״ת שי״ח הביא לשי ,הענלתא כמ״ש רבינו
מ״כ שבהמכילתא שהיה לפני הרמב״ם ורבינו ז״ל היה כתוב כמו שכתבו הם וכהספרא הוא באמת כן
גס בהספרא שלפנינו אך בהספרא מסיים אתר בנין אב הנ״ל בזה״ל מה להצד השוה שבהן שכן משונים
א״כ נכתוב קרא אלהים וחרש או נשיא וחרש אלהים ל״ל אם אינו מנין לגופיה תנהו מנין לאביו ע״כ ,
זפירכא זו איתא ג״כ בסנהדרין דף ס״ו א׳ בגמרא ותירצו שם כמו בספרא וא״כ יש לכאורה נדקדק קצת
מל הרמב״ם ז״ל בספר המצות ופל רביע ז״ל שלא הביאו סיפיה דספרס שלמדו באם איט ענין,
אמנם אילי יש לומר משוס דבסנהדרין שם בגמרא הקשו גם על אס אינו מנין זה ואמרו הניחא לר׳
ישמעאל דס״ל דהאי אלהים הוא מול וקאי אדיין אבל לר״ע דס״ל דאלהים קדש (ור׳ אליעזר בן יעקב
אומר נ״כ שם בברייתא שהוא אזהרה לברכת השם) א״כ דיין לא כתיב כלל ומינו מיותר ללמוד ממנו
באם חיט מנין (ועי״ש בסוס׳ ד״ה גמר קדש מחול) וע״ז אמרו שם במסקנא בגמרא דהו״ל לכתוב גבי
אלהים
לן

282

ספר

סדר קדושים

החינוך

•

מדיני המצוד( ,ד) מה שאטרו שחיוב קללת האב והאם הוא כין בחייהם או אפי׳ אחר
מותם מה שאין כן בהכאה שאין החיוב בה כי אם בחיים אבל אחר מיתה פטור על
הכאתם( .ה) ומה שאמרו שאין חיוב מיתה לבן עד שיקללם בשם מן השמות המיוחדים ( )1אבל

מנחת יצחק
אלהיס לא תקל מאי לא תקלל ש״מ חרתי היינו אלהיס ודיין וע״כ מדיין יש ללמוד לאב באם אינו
מנין יעי״ש ברש״י ד״ה לא חקלל ,ולכן לא ראו הרמב״ס ורבינו להביא סיפיה דהשפרא הג״ל משום
דגם מל מסקנא זו דבספרא עדיין יש להקשות קושית הגמרא הנ״ל ואיצטריך לתריצי דהו״ל לכתוב לא
תקל מאי לא תקלל ש״מ תרמי וכל כך לא רצו להאריך בזה ומ״כ הביאו רק את הבנין אב משלש
מקראות האלו דלפי האמת כיון דכתיבי הני חלתא קראי שפיר למדין אזהרה לאב מינייהו וכמסקנת
הגמרא הנ״ל( ,ד) מה שאמרו שחיוב קללת האב והאם הוא בין בחייהם או אפילו אחר מותם
משא*כ בהכאד ,כו׳ ,כן איתא בסנהדרין דף פ״ה ב׳ במשנה( ,ד),ומה שאמרו שאין חיוב מיתה
לבן עד שיקללם בשם מן השטות המיוחדים ,כן איחא בשבועות דף ל״ה א׳ במשנה המקלל אביו
ואמו בכולן (היינו אפילו בכל הכינויין) חייב דברי ר״מ וחכמים פונורין 0( ,אבל המקללן בכינוי
פטור מסקילה ולוקה כדרך שלוקה על קללת אדם כשר ,כן כתב הרמב״ם ז״ל בפ׳ה מהלכות
ממרים הלכה ב׳ ועי׳ש בכ׳מ ובלח״מ מ״ש בזה:
והנה בהא שחייב טל קללת אביו ואמו לאחר מיתה מבואר בסנהדרין שם דף פ״ה ב׳ בברייתא ובגמרא
דר' יאשיה יליף ליה מהא דכתיב בפ׳ משפעים ומקלל אביו ואמו מיס יומת דמיותר הוא דהא
כתיב בפי קדושים ואיש אשר יקלל את אמו ואת אמו מות יומת אלא בא לרבות המקלל לאחר מימה
ור׳ יונתן יליף ליה מהא דכתיב בסיפיה דהאי קרא בם׳ קדושים אביו ואמו קלל יעי״ש בסוגיא אך
אזהרה למקלל לאחר מיתה אינו מבואר בגמרא וגם לא שאלו כלל אזהרה לזה מניין .אמנם נראה בפשיעות
קצת דכיון שלמדו בגמרא אזהרה למקלל אביו ואמו מהא דכתיב אלהים לא תקלל דהו׳ל לכתוב לא
תקל וכתיב לא תקלל וע״כ ש״מ חרסי אלהיס קדש ודיין ואס אינו ענין לדיין דהא נפקי ליה מנשיא
וחרש תנהו ענין לאב וכבר כתבנו לעיל באות א׳ בשם הר״ש מקינין ז׳ל דדרשא דאס אינו מנין הוי
כמפורש בקרא בהדיא וא"כ הו״ל כאלו נכתב בפירוש לאו על קללת אביו ופשוט שאס היה מפורש בקרא
בהדיא לאו לקללת האב ודאי שלא היה מקום לחלק כלל בין קללו בחיים ובק קללו לאחר מיתה אלא
היה פשיעא לן דהאזהרה קאי על העונש הכתוב בתורה וכיון דהעונש שוה בין מקלל מחיים ובין מקלל
לאחר מיה־ ע״כ נס האזהרה קאי מל שניהם בשוה ולכן גם עתה שלמדין קללת אב באם אינו מנין הוה
ג״כ כמו שמפורש בהדיא האזהרה ולא צריך כלל לאזהרה מיוחדת לאחר מימה ,ואע״ג דגבי חרש
דכחיב לא תקלל חרש איתא בספרא שם בסדר קדושים בזה״ל לא תקלל חרש אין לי אלא חרש מנין
לרמת כל אדם ה״ל ונשיא בעמך לא האור א״כ למה נאמר חרש מה חרש מיוחד שהוא בחיים יצא
המש שאינו בחיים ע״כ וכן כתב גס רש״י ז״ל שם על קרא הנ״ל ,ונראה פשוט שגס גבי נשיא אינו
חייב אלא כל זמן שהוא נשיא אבל לא היכא שעבר מגדולתו ומכל שכן אחר מיתה דשוב לא קרינן ביה
ונשיא בעמך שלא סצינו בנשיא שעבר מגדולתו שיהא נוהג בו שום דין מדיני הנשיא ומכ״ש לאחר
מיתתו ודאי דלא שייך ביה דיני הנשיא דתו לאו נשיא הוא (אלא דבעת מיתתו שורפין עליו מיטתו
וכלי תשמישו ועוקרין בהמתו כמו דאיתא בע״ג דף י״א א' בברייתא וזהו דרך כבודו בשעת מיתתו
ושם איתא בברייתא דכשמת ריג הזקן שרף עליו אונקלום הגר שבעים מנה צורי הרי דכעין זה מותר
לעשות נם על גדול הדור אט׳ג דלא הוי מלך) וגם אין נושאי; אלמנותו כמו דאיתא בסנהדרין דף
י״ח א׳ במשנה וכחכמים דפליגי על ר׳ יהודה שם וכן פסק הרמב״ס ז״ל בפ״ב מהלכות מלכים הלכת
ב' ,וכל זה הוא בדברים שנשתמש בהם בהיותו מלך אבל במילי אחריני לא מצינו שיהיה נוהג בו דין
מלך לאחר מיתתו וזהו משום דלאחר מיתה לאו מלך הוא ולאו נשיא הוא והתורה אמרה ונשיא כעמך לא
תאור וכמ״כ חרש לאחר מיתה תו לאו חרש מקרי ,וממילא שגס כל אדם מישראל אינו חייב על
קללת; אלא מחיים דבין אם נלמד שחייב על קללתן מנשיא וחרש כמו דאיתא בספרא הנ״ל ובין אם
נלמד שחייב על קללתן מחרש בלבד כמו שמשמע פשעיוח הגמרא בשבועית דף ל״וא׳ שאמרו שם
חבירו) וכן אמרו נם
מקלל חבירו (חייב) דכתיב לא תקלל חרש (ועיין מ״ש התום׳ שם נד״ה מקלל
בתמורה רף ג׳ ב׳ בגמרא דאזהרת מקלל את חכירו נפקא לן מדכחיב לא חקלל חרש וראי שאין לחייב
פל קללת כל אדם מישראל אלא בחיים ולא במקלל לאחר מיתה ,משא״ב במקלל אביו ואמו שהתורה
חייבה

מג«ףק

קמב
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חייבה הקילה גם במקללן לאחר מיתה והם מקרי אב ואם גס לאחר מימה ונש שמפורש במקומות
הרבה בתורה ובנביאים ובכתובים שנקראין אב ואם גס לאחר מימה פשוט טפי שדי אזהרה אחת פל
המקללן בחייה; ועל המקללן לאחר מיתתן ,והמנ״ח ז״ל כאן באות ב׳ כתב מל דברי רבינו וז״ל ואפילו
לאחר מומם כו׳ כן הוא בגמרא ובר״מ ומבואר בש׳ס דמרביכן מקרא יחייב אפילז לאחר מיתה וצ״ע
דעונש שמענו לאחר מימה אזהרה היכן בין להר״מ דילפינן ממקלל כל אחד מישראל בין דילפינן מפסוקים
הנ״ל הא אזהרת ישראל או נשיא או דיין הוא רק מחיים אבל לא לאחר מימה םר’מ פכ״ו מהלכות
סנהדרין ובם׳ זה הי״ב א״כ אביו ואמו אזהרה מנין וצ״ע עכ׳ל ,אבל באמש שאין קישיא זו מוכרחת
כ*כ ומטעם שכתבט שאינו יומה אב .ואם לשאר כל אדם וא״צ באב ואם אזהרה מיוחדת לאתר מיתה,
ומ״ש אח*ז באות ר וז״ל ושוב מצאתי בתומים הקשה זאת טל הר״מ בסי׳ כ״ז והרגה בקושיא שהקשתי
לעיל דמנ״ל אזהרה לאחר מיתת אביו ואמו והניח קושיות אלו בצ״ע עכ״ל ,באמת דהרואה יראה בתומים
דאדרבה דבר זה פשוט ליה שא״צ אזהרה מיוחדח לאחר מיתת אביו זמי״ש ,אך זה פשיט קצת שאם
מקלל אביו ואמו לאחר מותם לא בשם המיוחד רק באחד מכל הכנויין אזי איט לוקה כמו בכל
אחד מישראל שאינו חייב מלקות במקללו לאחר מיתה דכיון דבקללת אב ואם דלאחר מיתה דמפיק ליה
ר׳ יאשיה מהא דכחיב בפ׳ משפטים ומקלל אביו ואמו מות יומת ור׳ יונתן מפיק ליה מהא דכחיב בפ׳
קדושים אביו ואמו קלל דמיו בו (כדאימא בסנהדרין דף פ״ה ב׳ בגמרא וכנ״ל) כתיב ביה מות יומה או
דמיו ט ומיתה על קללת אב ואם אינו מחוייב אלא על שמות המיוחדין דוקא וכמ׳ש רבינו וגם הרמב״ם
ז״ל בפ׳ב מהלכות ממרים הלכה ב׳ וז׳ל אינו חייב סקילה עד שיקללם בשם מן השמות המיוחדין אבל
אם קללם בכינוי פטור מן הסקילה ולוקה כדרך שלוקה על קללת כל אדם כשר בישראל עכ״ל ,ומקלל
אביו ואמו בכינוי אינו מפורש כלל בחירה רק שנלמד מקללת כל אדם דהא אב ואם אינם גרועים משאר
כל אדם מישראל ע'כ נראה דכמו דבשאר כל אדם אינו חייב במקלל לאחר מיתה כמו כן איט חייב גס
על אביו ואמו בשקללם בכיטי לאחר מיתה ,ומסחבר קצת דאין זה ענין לפלוגתא רדון מינה ומינה
או דון מינה ואוקי באמרא דכיון דקללת אב ואם דכתיבי בתורה נהדיא הוא רק כשקללן באחד משמות
המיוחדין וכנ״ל וכשקללן באחד מכל הכיטיין לא כתיב בתורה בהדיא רק שהן בכלל כל אדם מישראל
ע’כ מסתבר יומר לומר דדינם בזה כשאר כל אדם שאיט חייב אלא בחיים ולא לאחר מיתה ואף שיש
מקום לבעל הדין לומר שגס בזה תליא בפלונחא זו מ״מ הדעת נוטה דכ״ע מודה בזה דבמקלל אביו
ואמו בכינוי אינו חייב לאחר מימה ולעת עתה לא ראיתי לרטמיט הגאונים ז״ל שימירו בדין זה וגס
המנ״ח ז״ל לא הזכיר מזה .וגס במקלל נשיא אחר שעבר מנשיאותו שכתבנו לעיל שאיט עובר מל לאו
דונשיא בעמך לא תאר ג'כ לא מצאתי ברמב״ם ז״ל דין זה מפורש לגבי קללה וגם המנ״ח לא דיבר
מזה ,ומהא שכתב הרמב״ס ז״׳ל בפט״ו מהלכות שגגות הלכה מ׳ דנשיא שעבר מנשיאותו ואח׳כ חטא
דינו כהדיוט ואינו מביא שעיר על שגגתו (והוא ממשנה דהוריות דף ט׳ ב )7אין ראיה כ״כ דהתם בדף
י׳ א׳ איתא בברייתא שלמדו כן מדכתיב אשר נשיא יחטא כשהוא נשיא אין כשהוא הדיוט לא אבל כאן
גבי קללת נשיא יש מקום לומד שחייב אע״פ שעבר מנשיאותו כיון שהיה נשיח וכמו גבי כהן המשיח דמפורש
שם במשנה שאפילו עבר ממשיחותו ואח״כ חטא מ'מ מביא פר ואין דינו כהדיוט ואע״ג שגם התם
גבי כהן משיח איתא שם בברייתא שלמדו כן מדכתיב גביה והקריב על חטאתו מלמד שמביא חטאתו
משעבר מ״מ לכאורה אין ללמוד משם לכאן גבי קללת נשיא •דהמם הא כתיבי קראי בין לגבי משית
ובין לגבי נשיא אבל הכא ליכא קראי מפורשים בזה ,אמנם יומר מסתבר לומר שאינו חייב על קללת
נשיא שעבר דהחס בהוריות דף י״א ב׳ איתא במשנה אין בין כהן משמש לכהן שטבר אלא פר יוה״כ
ועשירית האפה זה וזה שוין בעבודת יוה״כ ומצווים על הבתולה ואפורים על האלמנה ואינם מטמאים
בקרוביהם ולא פורעים ולא פורמים ומחזירין הרוצח ישם בדף י״ב ב׳ אימא בברייתא והכהן הגדול מאחיו
זה כק גדול אשר יוצק על ראשו שמן• המשחה זה משוח מלחמה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים זה
מרובה בגדים על כולן הוא אומר ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום ועל כל נפשות מת לא יבא יכול
יהו כולן מקריבים אוננים ת׳ל כי שמן משחת אלהיו עליו עליו ולא על חבירו ופרש״י וז׳ל ת׳ל כי
נזר שמן משחת אלהיו עליו ולא על משיח חבירו למעוטי משיח מלחמה דאין מקריב אונן אבל כה״ג
מקריב אונן בין מרובה בגדים ובין ראשון שחוזר לעבודה ואפילו שני מפני שהן בכלל כהונה גדולה
לאפוקי משוח מלחמה דלאו בכלל כהונה גדולה הוא עכ׳ל הרי להדיא שכה׳ג אע״פ שעבר הוא ככה״ג
לכל דבר מלבד פר יוה״כ שא’א להביא שני פרים וגס שני טשירית האיפה א״א להביא ומהברייתא
זמפרש״י הנ״ל משמע דהא דכה״ג שעבר דינו ככה״ג המשמש הוא משום שקורץ בו כי שמן משחח
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ספר

החינוך

םדר קדושים

המקל לן ככיגד פטור ססקילו .ולוקה כדיו שליקה מל מילת אדם כשר ( ):ומה שאמרו
*המקלל אבי אביו או אבי אמו דינו כמקלל אחד משאי הקהל (ח) והאב שנתחייב *בועה
אין הבן משביעו משבועת האלה אלא משביעו שבועה •יזין בה אלה (ט) ואמרו נם כן
שאסור לבזותו כלל שלא על הקללה לבד הקפידה תורה אלא אף על הבזיון והטבזהו הרי
הוא בארור שנאמר ארור מקלה אביו ויש לב״ד להכות העי?ד ,זה ולענשו כפי הראוי ויתר
פרטיה בפרק ז׳ מסנהדרין (י״ד סי׳ רמיא) :ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
וכן בטומטום ואנדרוגינוס ושתוקי חייב על אמי ואיני חייג על אביו אף על פי שנבדקה
אמו ואמרה בן פלוני הוא (י) ולפי הדומה שהממזר חייב כקללת אביו ואמו שהרי הוא ראוי

מנחת יצחק
אלהיו עליו והייט שכיון שנבר נמשח בשמן המשחה זו הוא שמקדש* קדושת מולם אפילו לאחר שמכר,
אבל בנשיא שהוא המלך שנוהגין בכבודו הרבה דברים וכיאיהא בסנהדרין דף כ״ב א׳ במשנה אין
רוכסן על סוסו ואין ׳ושבין על כסאו ואין משממשין בשרביטי יא'| ייאין אותו כשהיא מסחפר ילא כשהוא
ערום ולא כשהוא בבית המדחן שנאמר שום תשים עליך מלך שתיא> אימתו מלין וכל כיוצא בזה בדידיה
לא מציט בש״ם שכל זה יהיה נוהג גם במלך שעבר וגס ברסנ״ה מהלטח מלכים לא הזכיר כלל
שיהיה טהנין כל זה במלך שעבר ומשמע בפשיעות דבאמת אין כל זה נוהג אלא כל זמן שהוא מלך
אבל לא כשהעבירוהו ממלכותו (ואפשר שכל זה נלמד מהא שדיט כהדיוע כשחטא אחר שעבר מנשיאותו
ומשם למדן שכל הנאמר במלך זהו דוקא כ״ז שהוא מלך אכל לא אחר שהעבירוהו שאי דנו כהדיוט),
ע״כ מסתבר דגם נבי קללה איט לוקה המקללו אלא כשהוא נשיא אבל לא לאחר שעבר מנשיאותו דתו
לא קרינן ביה ונשיא בעמך כו׳ וכנ״ל (ואפשר דנם בכה״ג למיין שייט «ה״ג אפילו לאחר שטבר מהא שמביא
פר ככה״ג אפילו אם חטא לאחר שעבר ממשיחותו דבזה הא כתיבי קיא ,הן נבי כה״ג והן נבי מלך ומשם ׳לפינן
לכל שאר מילי דבכה״ג דינו ככה״ג אפילו לאחר שעבר ממשיחותו ונמלדדט כהדיוט לאחר שעבר מנחלתו):
 Wוטה שאטרו עד,םקלל אגי אביו או אבי אםו דיני כטקי׳‘ אהד משאר הקהל ,כן כתב
הרמב״ם ו״ל בפ׳ה מהלכות ממרים הלכה ג׳ והכ׳מ ז״ל כתב שלמי מהא דאיתא במכות דף י״ב דאב
שהרג את בנו בן בנו נעשה גואל הדס לאביו הנהרג בכדי להרוג איז זקנו ומשום שבן בנו אינו מוזהר
מל כטדו של אביו וכמ״ש רש״י שם ,ובאמת שכן משמע נס בסונה דף מ׳ט א׳ בגמרא דאיתא שם רב
אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקב בר ברתיה כי גדל א׳ל אשקין מיא אמר ליה לאוברך אנא והיינו
דאמרי אינשי רבי רבי (נדל גדל אותי ואעפ׳ב איני בנך) בר ברתךאנא (ואין עלי לכבדך כבן) כן הוא
שם בגמרא ובפרש׳י ז׳ל( ,ח) והאב *נתחייב *בועה אין הבן משביעו בשבועת האלה כו׳ ,כן
כחב הרמב״ס ז״ל שם בפ״ה הלכה ט״ו והסמ״ג ז״ל כתב בל״ס י״ע ת״ל מרו הגאונים שמי שנתחייב
שביעה לבנו איט משביעו בשבועת האלה כמו שרגילים להחרים באלה ומידי בשמתא וכיוצא בזה שהרי
זה בא לקללת אביו אלא משביעו שבועה שאין בה אלה «כ״ל ; (ט) יאמרו נ*כ שאסור לכזותו כלל

יע'׳

יייז שכתכר למיל במטה ל״ג אות י״ב
כו׳ עד ולענשו כפי הראוי ,כן כתב הרמב״ס י״ל שש
ופפ״י מה שכחבט שם מתורן מה שניתוסף בכאן בתוך לשון הימנים מזקף בשתי תצאי כרובע בזה״ל
[עי׳ חולין ק״י ב׳] ונראה שכוונת מי שהוסיף כן הוא לדקדק על  »‘Dהרמב״ם ז״ל מהא דאיתא בגמרא
בחולין שם ,אבל לפי מה שכתבנו שם אין כאן מקום דקדוק כלל יהי» בגמרא איתא אייתיה לההוא נברא
דלא הוה מוקד אביה ואמו (ופשטיה הוא שלא כיבד אותם כדן) כפתי* ופרש״י ת״ל כפתוהו על הטמוד
להלקותו כדתניא כתובית דף פ׳ו א׳ בד׳א וארבעים ותו לא במצית לית שכבר נעשית העבירה אבל מ״ע
שלפניו ואינו רוצה לקיימה כגון אומרים לו טשה סוכה ואיט עושה ליל? ואיט פישה מכק אותו עד שתצא
של טטד ונד! אמרו שם בגמרא
נפשו פכ״ל הר להדיא נס מדבריו ז״ל שרצי לכפותו שיקיים מצות
יא׳ל שבקוהו דתניא כל מצות עשה שמתן שכרה בצדה אין '3י םלמ»ה מוזכרין טליה ,משא־כ לענשו
ולהכותו מכת מרדות (כמו שמפורש בדברי הרמב״ס) סל שטבר וביה אביו ואמו ודאי שעונשק אותו
ואין זה מנין כ״כ להא דחולין דף ק״י הנ״ל וזה פשוט(,י) ורפי חרי«ד ,שד&מזר חייב בקללת אביו
ואטו שהר•■ הוא ראוי לירש אותם מדין תורה ,בהגהת יא*ל ז״ל כתב פח ת״ל אם לא'משה
חשובה פשיטא שאינו חייב לא טל מכתי ולא טל קללתו יכתיב ונשיא ?עמך לא תאור בעושה מטשה טמך
ואם פשה תשובה פשיטא דחייב ואין צורך לראיוחיו יעשנה שולימה שניט בפרק ב׳ דבמות מי שיש לו בן
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מ״מ ובו׳ וחייב פל מכתו ומל קללתו ואמרינן בגמרא מכל מקום לאתויי מאי לאתויי ממזר וע״ש עכ״ל,
ובאמת שקושיתו ז״ל חוקה מאד בכאן וכמפנו שאין מקוש לתק דברי רבינו ז״ל וראיתי בספר ממין החכמה
(דפוס רעדעלהייס דף נ״ט א׳) בד״ה ובספר החינוך שכתב לשרן הקושיא וז׳ל ונ״ל דס״ל לרב הנ״ל
(היינו לרבינו ז״ל) דקושית הגמרא ביבמות לא קאי אלא על קללתו שהוא בחיים ט׳ אבל על קללתו לאחר
מיתה חייב אפילו לא פשה חשובה דמית; ממרקת אפילו בלא השובה ואע״ג שאינה פוערת מן היסורים
והדינין מ״מ כיק שמביאתו לחלק עוה״ב כמ״ש התוס׳ בשבועות דף י״ג (והיינו שש בד״ה בעומד במרדו)
קרינן ביה מיהת בעמך כו׳ עכ׳ל ועי״ש ,אבל נראה קצת שתירון זה אינו מעלה ארוכה כ״כ לדברי רבינו
ז״ל דהא עיקר קושית המ״ל ז״ל הוא דאם עשה תשובה אין צורך לראיות רבינו דמשנה שלימה שנינו מי שיש
לו בן מכל מקום כו׳ חייב על מכתו ועל קללתו וכנ״ל וע״נ אה איתא דכוונת רביט הוא במחלל לאחר
מיתה וכשלא עשה משובה נס פ״ז תקשה דאיך הביא ראיה מהא דיורש אותם מדיו מורה והלא באמת
אע״פ שקללם בחיים ג״כ יורש אותם ועכ״ז אמרו בגמרא ביבמות שס דף כ״ב ב׳ דאם לא עשה חשובה
אינו חייב על מכתו ועל קללתו משוש דלא קרינן ביה ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך וא״כ
רואין אנו דאע״ג שהוא יורש אותם כשמתו מ״מ פעור הוא על קללתם כשלא עשו משובה ולא מהני
כלל מה שהוא יורש אותם מדי; תורה וממילא שאין ראיה כלל מזה לחייבו אלאחר מיתה מטעם הזה וע״כ
כמעט שאין מקום לתירון המעין החכמה ז״ל ,אך בכדי שלא יהיו דברי רבינו כתמוהים כ״כ אולי אפשר
לומר קצת בזה דבמשנה דיבמות שם איתא הכי מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו לייבום
ואחיו הוא לכל דבר חון ממי שיש לו אח מן השפחה ומן הנכרית מי שיש לו בן מכל מקום פיטר אשת
אביו מן הייבום וחייב על מכתו ועל קללתו ונע לכל דבר חון ממי שיש לו בן מ; השפחה ומן הנכרית
ובגמרא שם אמרו פ״ז מכל מקום (דקתני גבי אח) לאתויי מאי אמר רב יהודה לאתרי ממזר ופריך
פשיטא אחיו 1להא) ומשני מהו דתימא לילף אחוה אחוה מבני יעקב מה להלן כשרק ולא פפולין אף
כאן כשרין ולא פפולין קמ״ל ופריך ואימא הכי נמי ומשני כיון דלענין ייבום מיפסר נפטר (כדילפינן
לקמן מבן אין לו עיין עליו) מיזקק נמי זקיק ,והתום׳ ז״ל שס בד״ה פשיטא אחיו הוא כתבו ת״ל
תימא אמאי פשיטא ליה הוא אילטריך שפיר לאשמעינן ומחייבי כריתות הוי אחיו ולא ממפטינן ליה למי
שיש אישות לאביך בה כדפריך לקמן דף כ״ג א' לר׳ יופי ב״ר יהודה ואימא למי שיש אישות לאביך בה
למעיטי חייבי כריתות וי״ל דהוי מלי לשנויי הכי אצא דניחא ליה לשנויי דאיצטריך משום דהוה ילפינן
אחוה אחיה מבני יעקב כו׳ עכ״ל ,והנה לפי דברי התום׳ ז״ל שכתבו דהא דפריך פשיטא אחיו הוא
לאו פשיטא הוא כ״כ וכמו שכתבו דאילטריך שפיר לאשמעינן דמחייבי כריתות הוי אחיו כו׳ א״כ אף
דלנבי ייבום אית לן סברא כיון דמיפטר נפטר מיזקק נמי זקיק (וכמו שאמרו בגמרא) אבל לענין שאר
מילי דמקרי אחיו כגון ליורשי ולטמא לו מכלן באמת דיורשו ומותר לטמא לו כיק רהוא פסול וממזר,
אך פשיט קצת דאפשר לומר דילפינן דמקרי אחיו גם לטנין זה כמו שתירצו בגמרא לר׳ יום ,ב״ר
יהודה מדכתיב גבי אחותו מולדת בית או מולדת חון והאי מולדת חון' היינו חייבי כריתות ומ״ט
אחותו מקריא וא״כ גם גבי בן הא דממזר הוי בנו לכל דבר ג״כ ’לפיכן מאחותו ,וטל הא דקחני
במחניתן שם מי שיש לו בן מכל מקום פיטר אשת אביו מן הייבום וחייב על מכתו ועל קללתו פריך
בגמרא אמאי קרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ומשני כדאמר רב פנחם משמיה דרב
פפא בעושה חשובה ה״נ כשעשה חשובה וכתבו התום׳ בד״ה כשעשה תשובה וז״ל והא דאמר בם׳
הנחנקין דף פ״ה ב׳ לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חון ממסית כו׳ התם כשעשה
מי שעשה חשובה אין
חשיבה וא״ת בשלמא מלקוח משכחת) דמיחייב אע״פ שעשה חשיבה אלא לקללו
רשאי לקללו אפילו אתר וי״ל דאם הזכיר שם שמים לבטלה או עשה דבר שנתחייב בו נדוי אע״פ
שעשה חשיבה חייב ולא מיפטר טכ״ל ,והנה הרמב״ם ז״ל בפ״א מהלכות ייבום הלכה ו׳ כתב וז״ל
מי שיש לו אח מ״מ אפילי ממזר נו׳ הרי זה זוקק את אשתו לייבום ושם בהלכה נ" כתב וז״ל אפילו
היה לו זרע ממזר ה״ז פוטר את אשתו סן החליצה ומן הייבום ובפ״א מהלכות נחלות הלכה ז׳
כתב וז״ל כל הקרובין בעבירה יורשין ככשרים כיצד כנין שהיסה לו בן ממזר או את ממזר הרי אלו
כשאר בנים וכשאר אחים לנחלה ובפ״ב מהלכות אבל הלכה ט׳ כתב ח״ל וכן מטמא לבנו ולבתו ולאחיו
ולאחותו ואע״פ שהן ססולין אפילו היו ממזרים מטמא להן מכ״ל (וכל מה שכתב בהלכות אלו הנ״ל
היא מהא דאיתא במשנה ובגמרא ביבמות שם) אבל הא דממזר חייב סימה טל מכתו וטל קללתו של
אביו השמיט הרמב״ם ז״ל בפ״ה מהלכות ממרים דמיירי בדין סכה ומקלל אביו ואמו רק שם בהלכה
ס׳ כתג וזיל שתוקי מייב טל אמו ואינו חייב על אביו אע״פ שנבדקה אמו ואמרה בן פלוני הוא איט
נסקל
a־u

./׳» אותם מדין תורת ודין בן כשר יש לו גם כן לענין אבילות ולכל דבר ( agאבל
הבן סן השפחה ומן העו״ג אינו חייב על קללתו (יב) וכן גר שהורתו שלא בקדח \ע״פ
#נולד בקדושה כגון שנתגיירה אמו כשהיתה מעוברת אינו חייב על קללת אביו וכשם
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נסקל או נחנה מל שיה אכל כנו מן השפחה ומן המו״ג אינו סייג לא מל אביו ולא מל אמו וכן
נר שהורתו שלא בקדושה אע׳ש שילדתו כקדושה אינו חייב טל מכת אכיו וקללתו מכ״ל וזהו כמ״ש
רנינו בכאן דשתיקי חייב על אמו ואינו חייב מל אביו אע״ש שנבדקה אמו כו׳ ובממנו שדבריו הס
כלשון הרמכ״ס ז״ל וכן מ״ש רכינו בדין בן הבא מן השפחה ומן הנכרית ובנר שהורתו שלא בקדושה
כר הכל הם כמ״ש הרמב״ס ז״ל (אבל הא דממור חייב מיתה על מכתו ועל קללתו של אביו לא
הזכיר הרחב״ם כלל אע״ם דנמשגה ביבמות שם מפורש להדיא ימי שיש לו בן מ״מ חייב טל מכתו
ועל קללתו וכנ״ל) ,ופ״כ היה אפשר להעלות מל הדעת ולומר דהרמכ״ם ס״ל דהא דאח ובן מחזר
הרי הוא כאחיו וכבט לכל דבר נפקא לן מאחותי שהיא מחייבי כריתות וכדכחיב מולדת חון ומ״מ
חייב עליה כרת וכנ״ל אבל לענין מיתת ב״ד אין ללמוד •כ״כ משם ויש מקום לפרש דהא דקחני
במשנה וחייב על מכחז וטל קללתו הוא לאשמעיגן דאע״ג דאיש אחר אינו מצווה על מכתו ועל קללתו
בשממוייב מלקוח ונדוי אע״פ שעשה משובה (וכמ״ש התום׳) מ״מ הבן מצווה על כך והוא חייב על
מכסו ועל קללתו וכמו שמחוייב איש אחר כשהכה וקלל אח חבירו כשאינו מחוייב מלקות ונדוי כלל
שלוקה על הכאה כשאין בה שיה פרוטה ונס לוקה על קללתו כמו כן מחוייב נם הממזר מלקות
כשהכה וקלל את אביו .וידוע דהמלקוח שעל הכאח איש אחד מישראל חייב אפילו אם לא עשה בו
חבורה וכן טל קללת איש מישראל חייב אפילו אם לא קללו בשם המיוחד רק באחד מכל הכנויין
ובזה מייב הממזר כשהכה וקלל אח אביו אפילו אם הוא חייב מלקוח ונידוי בב״ד אם אך עשה משובה
(אבל היכא שעשה בו חבורה וקללו בשם המיוחד דאז חייב על אביו מיסת ב״ד בזה לא מפורש במשנה
דממזר חייב מימה דהא לא קתני בהדיא שחייב מימה על מכתו וטל קללתו רק סתם קתני שחייב
מל מכתו יעל קללתו ויש מקום לפרש דעיקר מלתא בא התנא לאשמעינן לאט״ג דאיש אחר פעור בזה
אבל בן על אביו חייב על זה וכנ״ל) ועפ״י זה יבואר דהא דהשמיט הרמב״ם ז״ל מה דאיחא במשנה
שחייב על מכתו ועל קללתו זהו משום דכבר כתב שם נפ״ה מהלכות ממרים בהלכה י״ד שאין הבן נעשה
שליח לאביו להכותו ולקללו אבל אס לא נפרש כן אינו מבואר למה השמיט הרמב״ם דין המפורש
במשנה .וכאשר ידוע דיפוד דברי רבינו בספרו זה במנין החצות ובשרשן הולך בשימת הרמב״ם ז״ל
וכמ״ש לעיל במצוה קי״א ובעוד הרבה מקומוח ונס בדיני המצות הולך ברובן אחר דעת הרמב״ס
ז״ל ובהרבה מקומות כתב לשון הרמב״ס ז״ל ממש וגם כאן במ״ש סמוך ממש לדבריו הנ״ל דשתוקי
חייב על אמו ואינו חייב על אביו אע״פ שנבדקה אמו ואמרה בן פלוני הוא וגס במ״ש חיפף אח״ז
אבל הבן מן השפחה ומן הנכרית אינו חייב טל קללתו וכן גר שהורמו שלא בקדושה אע״פ שנולד
בקדושה כו׳ הם ג״כ כמעט כלשון הרמב״ס ממש ודין שחייב על מכתו ועל קללתו השמיט הרמב״ם ע״כ היה
אפשר להעלות טל הדעת דס״ל להרמכ״ס דבאמת אינו חייב על קללת אביו ואמו כבן כשר חמש וכנ״ל לזה
ראה רבינו כאן להוציא מדעם זו וכתב ולפי הדומה שבממזר חייב בקללת אביו ואמו שהרי הוא ראוי
צירש אותם מדין מורה ודין בן כשר יש לו ג״כ לענין אבילות ולכל דבר וכלומר דנראה לו שאין מי
שיחלוק ט״ז ונם הרמב״ם ז״ל מודה לזה דהא נם לעניין נחלות ולענין אבילות ושאר הדברים בכולהו
דין בן כשר יש לו וע'כ מסתבר יוסר דהא לקחני במשנה וחייב על מכתו ועל קללתו הייני שחייב
כבן כשר ממש ,ואע״ג דלא מצינו מפורש בתורה דממזר הוא כבן כשר רק לגבי אחותו שהיא רק
מחייבי כריתות וכנ״ל מ״מ מסתברא דזה הוי רק כעין גילוי מלתא בעלמא דכיין שגילחה לן רחמנא
דממזר דינו ככשר ממילא דנם לענין חיוב מיחס ב״ד ג״כ דיני ככשר ,אבל לעשות את רבינו כטועה
בדבר משנה חלילה כמו שהקשה המ״ל ז״ל אין הכרת כ״כ כיין שיש מקום לפרש מה דקחני
במשנה כנ״ל ולהסתייע קצת לזה מדברי הרמב״ם ז״ל וכמו שמבואר בדברינו( ,יא) אבל הבן
מן השפחה ומן העו״ג אינו חייב על קללתו ,כן מפורש ביבמות שם דף כ׳ב ב׳ במשנה
דבן הנא מן השפחה ומן הנכרית אינו כבנו בשום דבר וכן מבואר בכמה מקומות בש״ם,
(יב) וכן גר שהורתו שלא בקדושה אע״פ שנולד בקדושה בו׳ אינו חייב על קללת אביו ,כן
כתב הרמב״ם ז״ל שם בפ״ה מהלכות ממרים הלכה ט׳ ,והכ״מ ז״ל הביא ע״ז מהא דאיתא בב״ב
יף
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שאינו חייב על קללת אביו כך אינו חיי ✓מל קללת אטו אע״ם שהיתח יהודית כשילדתו
(י) כטו שדרשו ז״ל ומקלל אביו ואטו  V,.שהוא חייב על אביו חייב על אטו וגו׳ .ואין
להקשות על דרשא זו משתוקי שחייב על אטו לבדח לפי שאין האב ידוע וניכר (יד) והגר
אסור לקלל אביו עו״ג מדרבנן כדי שלא יאמרו בא מקדושה הטורה לקלח אבל העבד אין

טנחת יצחק
דף קמ׳ט א׳ בגמרא גבי דרב מרי כריה דאיסור גיורא דאע״פ שהימם לידתו בקדושה מ״מ כיון
שהיחה הורמו שלא בקדישה אינו יורש את אביו א״כ רואין אנו שלא נחשב כבן כלל וכן מוכח
בכ״מ בש״ם( ,יג> כטו שדרשו דל וטקלל אביו ואטו את שהוא חייב על אביו חייב על אטו.
כן הוא גם ברמב״ם שם בפ״ה מהלכות ממרים הלכה י׳ והכ״מ ושאר מפרשי הרמב״ם ז׳ל
לא הראו מקום לדרשא  11אבל אין ספק שהרמב״ם דל מצא דרש זה במדרשי חדל,
(יד) והגר אסור לקלל אביו מדרבנן בו׳ עד אף לאחר שנשתחרר .כן כתב הרמב״ם
דל שם בהלכה י׳א והכ׳ח דל כחב שקצח ראיה לזה הוא מהא דאיחא ביבמות דף כ״ב א׳ בגמרא
דערוה אסור לגרים בכדי שלא יאמרו שבאי מקדושה חמורה לקדושה קלה ,ונראה קצח שר׳ל דאע״ם
דהא שהעו״ג אסור לקלל אביו אינו מז׳ מצוח שלהם מ'מ עפ״י רוב הם מקיימין מצוה זו מפני שהן
מן המצית המושכלוח וכמו שחצינו שגם עשו כיבד אש יצחק אביו ובקידושין דף ל׳א א' איתא בגמרא
בדמא בן נתינה שבקשו חכמים אבנים לאפור בששים רבוא שכר או □שחונים רבוא והיה מפתח
מונח חחח מראשותיו של אביו ולא ציערו ופעם אחת היה לבוש סירקון של זהב והיה יושב בין
אמו וקרעתו ממנו וטפחה לו על ראשו וירקה לו בפניו ולא הכלימה ,אמנם
גדולי רומי ובאתה
לפי האמח אינו ניחא כ״כ לומר כן דאם נאמר דבעודכו עדג לא היה אסור בקללת אביו כלל רק
הם מדנפשייהו זהירים בזה עדיין לא ניחא כ*כ כמה שנאסר עליו השתא כשנתגייר מה שלא היה
אסור לו בשחלה כשהיה עו״ג דבשלמא אי הוה אמרינן ליה עתה שיקללו דוקא אז שייך לומר ע״ז
שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה אבל אנן הא לא אמרינן ליה ק רק שיעשה כמנהגו
בהיותו מדג ואס רוצה ליזהר שלא לקללו מי מוחה בידו אבל אין לגו לאסור פלח מה שכיה מותר
לו עד עתה מטעם שלא יאמרו ,והרמב״ם דל בעצמו כתב בפי״ד מהלכות איסורי ביאה הלכה י״ב
ודל דין תורה שמותר לעדג שישא אמו או אחותו מאמו שנתגיירו אבל חכמים אסרו דבר זה
כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה שאמש היחה לו זו אסורה והיום מותרת עכ׳ל
הרי להדיא דטפם זה דכדי שלא יאמרו כו׳ אינו אלא בדבר שהיחה לו אסורה פד היום ,ולכן
נראה קצת יותר לומר בזה דלא מיבעי׳ לדעת הרמב״ן דל שכתב בפירושו בם׳ וישלח על הא דכחיב
שם ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה ודל ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע
מצוח שלהם אינם להושיב דייני! בכל פלך ופלך בלבד אבל צוה אותם בדיני גניבה ואונאה ועושק
ושכר שניר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה וליה ודיני מקת
וממכר וכיוצא בהן כענין הדיני! שנצטוו ישראל ונהרג עציהן אם גנב ועשק או אנס ופתה בתו של
מכירו או שהדליק גדישו וחבל בו וכיוצא בהן נו׳ עכ׳ל ופשוט קצת דלפי דעתו שחשב להדיא גם
אונאה בכלל הדינין הוי גם אונאת דברים בכלל הזה דהלא אמרו בב'מ דף נ״ח ב׳ בגמרא גדול
אונאת דברים מאונאת ממון ואחד מן הטעמים הוא משום רזה בנופו וזה בממונו וע״כ ודאי דאסור
לבן נח לקלל את אביו ולצערו דלא גרע מאונאת דברים ,אלא אפילו לדעת הרמב״ם דל שכתב
בפ׳ט מהלכות מלכים הלכה י״ד ודל וכיצד מצווין הן על הדינין חייבין להושיב דייני! ושופטים בכל
פלך ופלך לדון בשש מצות אלו ולהזהיר אח העם כו׳ עכ״ל מ״מ נראה שגם הוא מודה שאסור לב״נ
לצער אח חבירו ולקללו דהא אימא בב״ק דף צ״ב ב׳ במשנה אע׳ם שהוא נותן לו (הד׳ דברים
דכחיב בחורה גבי חבלה) אין נמחל לו עד שיבקש ממנו (מחילה) שנאמר וסתה השב אשת האיש
כו׳ ושם בברייתא אימא הכי כל אלו שאמרו דמי בושמו אבל צערו אפילו! הביא כל אילי נביות
שבעוצם אין נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר השב את אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך,
הרי להדיא דאע״פ שמשלם צו דמי צפרו מכל מקום אינו נמחל לו על הצער עד שיבקש מחנו
מחילה ואבימלך ב״נ היה וכבר נתן אלף כסף לאברהם וכדכתיב נם׳ וירא שאמר לשרה הנה נחמי
אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עיניס לכל אשר אתך וגו׳ ופכ׳ז לא נתכפר לו על הצער עד
סביהש ממילה ונראה מזה שאסור גם צב״נ אונאת דברים וכדומה 1ע״נ אע׳ג שלא נחשב בין הז׳
מצות
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לו ייחוס והרי אביו בטי שאינו אביו לכל דבר אף לאחר שנשתחרר .והעובר על זה וקללם
בשם טן השטות נסקל והוא שיש שם עדים והתראה כמו שידוע בכל הטעות ואם קללם
באחד טן הכנויין לוקה:
רסא) להיות ב״ד שורפין באש בלומר שנצטוו הב״ד לעשות משפט בשריפה במקצת
אשד■ ועל אטה שנאמר ואיש אשר יקח את
עבירות ואחת טהן היא הבא
אשה ואת אטה זטה היא באש ישרפו אותו ואתהן ונו׳ .וכבר כתבתי למעלה בסדר אחרי
מות במצות שלא לבוא על אשד■ ובתה באי זה ענין יתחייב אשר יקח אשה ובתה ושאין
בכלל החיוב אלא אחת והיא האחרונה ומה שכתוב ואתהן פירושו אחת מהן שכן בא הפי׳
במסכת סנהדרין ואמרו שכן במקום פלוני קורין לאחת הן וכו׳ וכטו שכתבתי שם:
□שרשי איסור העריות כתבתי למעלה באחרי מות מה שידעתי ושמעתי בענין :מדיני המצוד■

על

מנחת יצחק
מצות שלהם זהו משום דעל ז׳ מלוח הוא נהרג ועל זה אינו נהרג אבל מ״ח אסור הוא בזה ,ונם
רחוק הוא בסברא לומר דמלבד ז׳ מצית אלו מותר לי לעשות הכל כרצוני (לדעת הרמב׳ם) דא׳ב מותר
לו להכות את תביר! עד דכדוכה של נפש ורק שישאל בחיים ולא ימית דהא בז׳ מצית שלהן לא
נחשב הכאת חבירו אלא שפיכות דמים בלבד וזהו דבר שאין הדעת סיבלתו כ״כ שיהא מותר לו
להכות את חבירו מכות אכזריות רק שישמור את נפשו שלא ימית מהמכות הנאמנות האלו ובודאי
קרוב יותר לומר שאסור צו להכות אח חבירו רק שאינו נהרג אלא על שפיטת דמים ,ובפרט
דאפושי פציגתא לא מפשינן וכל למעוטי במחלוקת עדיף ספי וע״כ נוח ייתר לומר שגס הרמנ׳ם
מודה דאיכא איסורא בחובל בחבירו ורק דלהרמב״ן ז׳ל נהרג מל זה וצהרמב״ם ז״ל אינו נהרג ,וכבר
אמרו חדל בסנהדרין דף נ׳ז א׳ בגמרא בגזל פחות משוה פרוטה בישראל נהי דבתר הכי מחיל
ליה צערא נשעתיה מי לית ליה אלא דבב״ג דלאו בני מחיצה נינהו גזל מפליא הוא ונהרג עליו
אבל על צערא אחרינא הינא שאינו נוגע לממון אינו נהרג עציו ומ'מ נראה דאיסורא איכא בזה גס
לב״נ וכנ״ל ,ומציגו דאפילו בעו״ג שהכה את ישראל דאיתא בסנהדרין דף נ״ח ב׳ בגל-א שחייב
מיתה מ'מ ס״ל להרמב״ם ז׳ל בפ״י מהלכות מלכים הלכה ו׳ שאינו נהרג ע״ז רק שחייב מיתה לשמים
גס כתב שם בהלכה הנ׳ל שבני נח אפורין בהרבעח בהמה ובהרכבת אילן ואינן נהרגין עליהן
1א*כ י״ל דגם לצער אח חבירו ולקללי אע״פ שאינו נהרג עציו מ״נו איסורא איכא גביה ,ונראה
פשיט דחשש זה שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה לא שייך אלא בדבר דנם לישראל
הוא אסור וכגון אמו ואחותו וכיוצא בהן דישראל אסור בהן וגם העו״ג היה אסיר בהן וע״כ
אם נאמר דצאחר שנתגייר מותר בהן איכא שמא יאמרו כו׳ ,משא״כ דבר שישראל מומר בה ורק
עו״ג אסור בה בזה צא שיין לאסור עליו גס לאחר שנתגייר משום שמא יאמרו כו׳ דכולי מלמא
ידעו דקודם שנתגייר היה עו״ג ועכשיו לאחר שנתגייר דינו כישראל וע״כ כל דבר שמותר לישראל
מותר גם לו ,וכגון יפת תואר שמותרת לישראל וב״נ נהרג עליה כדאיתא בסנהדרין דף נ״ז א׳
בברייתא ובגמרא המם ודאי דגם גר מותר ביפת תואר דהא לא מצינו בגמרא שיאמרו דישראל
מותר ביפת מואר וגרי אסור בה ,וכן לפי מה דפסק הרמב״ם ז״ל בפ״ט מהלכות מלכים הלכה
י״ב וי״ג כרב אחא בר יעקב בחיק^וף ל״ג א׳ דאמר מזמני! ישראל על בני מעיין ואין מזמכין
עו״ג על בני מעיין מ״ט ישראל דבשחימה תליא מלתא כיון דאיכא שחיטה מעלייחא אישתרי להו
עו״ג דבנתירה סגי להו ובמיחה חציא מילתא הני כאבר מן החי דמי (ועי״ש בלח״מ ז״ל מ״ש
בישוב דעת הרמב״ם ז׳ל) גם התם גר דינו כישראל ולא שייך בזה שמא יאמרו דהא גס בזה לא חצינו
בשום מקום שיהיה חילוק בין גר לישראל ,ורק בדבר שגס לישראל אסור בזה שייך שמא יאמרו
ט׳ ולכן בהכאת אב ואם ובקצלתן כיון דישראל אסור בהן בלאו ובעונש מיוחד וגם העו״ג היס
אסור «הן דצא גרע מהכאת וקללת חבירו ע״כ אם יהיה מותר בהכאת וקללת אביו לאחר שנתגייר
איכא שמא יאמרו ,אבל בהכאת וקללת שאר פו״ג כיון דישראל אינו מצווה על זה כלל ע״כ אע״ג
דהגר כהיותו עו״ג היה אפור נזה מ״מ לאחר שנתגייר דינו כישראל ולא שייך בזה שמא יאמרו
נו׳ וכג״ל:
מס

ספר

סדר ^טים

החינוך

קמה

289

(א) מה שאמרו זכרונם לברכת מצות הנשרפים שהיו משקעין אותו בזבל עד ארכובותיו ונותנין
פורר קשה בתוך סודר רך וכורך על צוארו ושני עדיו זה מושך אצלו וזה מושך אצלו עד
*מהוא פותח את פיו ומתיכין את הבדיל והעופרת וכיוצא בהן וזורק לתוך• פיו והיא יורדת
ושורפת את בני מעיו .יתר פרטיה בפרק ז׳ מסנהדרין (ושם) :ונוהגת המצוד ,זו בזכרים כי
להם המשפט (ב) ובא״י בלבד כי היא מקום המשפט ובית דין שעברו עליה ולא דנו החייב
בדינו בטלו עשה וענשם גדול כי במשפט יתיישב העולם (ג) וכבר כתבתי למעלה בסדר
משפטים כי הרטב״ן ז״ל לא ימנה בחשבון המצות בספר שלו ארבע מיתות ב״ד ושם הבאתי
קצת טעם שכתב הוא בענין:
ללכת בחקות הגוים מז׳ האומות שנאמר ולא תלכו בחקות הנוי אשר אני
רסב)
משלח מפניכם והוא הדין לכל שאר עו״ג כי הענין מפני שהם סרים מאחרי
השם ועובדים ע״א .וענין המצוד ,הוא שלא נתנהג כד,ם במלבושינו ועניננו (א) וכמו שאמרו
בספרא ובחוקותיהם לא תלכו בניטופות שלהם בדברים הוזקוקי׳ להם כגון טטראות וקרקפאות
והאפטריאות וכל אלו הם מיני שחוק שהיו עושין בקבוציהם כשמתקבצין לעשות שנעונות
וזנות ועבודת האלילים ואמרו שם בחקות הנוי ר׳ מאיר אומר אלו דרבי האמורי שטנו
חכמים ר׳ יהודה בן בתירא אומר שלא תנדל ציצת הראש כד,ם ולא תספר קומי בלומר שלא
יגלח מן הצדדין ויניח שער באמצע וזהו הנקרא בלורית .ונכפל זה הלאו במקום אחר במלות
אחרות שנאמר השטר לך פן תנקש אחריהם (ב) ולשון ספרי הישמר בלא תעשה פן תנקש
אחריהם שמא תדמה להם ותעשה כמעשיהם ויהיו לך למוקש שלא תאמר הואיל והם יוצאים
בארגמן אני אצא בארנמן הואיל והם יוצאים בכלופין אני אצא בכלופין והוא מין ממיני כלי
זיין הפרשים ולשון ספרי חנבואה הכתובה (בצפני׳ א׳ ה׳) ועל כל הלובשים מלבוש נכרי:
משרשי המצוד ,כדי להתרחק מהם ולגנות כל הנהגותיהם ואפי׳ במלבוש ז מדיני המצוד ,כתבנו
קצתם והביאו דל מאלו קצת עם יתר פרטיה בפרק ו׳ משבת ובתוספתא דשבת (י״ר פי׳
קע״ז) :ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות והעובר על זד ,ועשה דבר מאלו
שזכרנו להדמות אליהם חייב מלקות וד,מתרחק מכל הנהגותיהם ומכל נימוסיהם וישים כל לבו
ומחשבותיו אל הש״י ובמצותיו היקרות נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ נ

פר$ת אטור
יש בה נ״ד מצות עשה .ול״ט מצות ל״ת:
רס□ שלא יטמא כהן הדיוט במת זולתי בקרובים המבוארים בכתוב שנאמר לא יטמא
בעטיו כלומר כל אחד מן הכד,נים לא יטמא לנפש מת ואעפ׳י שנפש טובה לא
תמות יכנה הנוף בשם הנפש כי היא העיקר :משרשי המצוד ,לפי שהכהגים נבחרו לעבודת
השם ב״ה כמו שאמר הכתוב קדושים יהיו לאלהיהם על כן הרחיקם מן הטת וכבר כתבתי
למעלה שענין הטומאה דבר נמאס ונאלח וגוף אדם ד,םת פירשו חכמים שהוא אבי אבות
הטומאה כלומר שיש לו טומאה חזקה עד מאוד למעלה מכל טומאה .והענין הוא כי בהפרד

מנחת יצחק
(א) מה שאמרו ז״ל ,כן הוא נסנהדרץ דף נ״ב א׳ כמשנה( ,ב> ובארץ ישראל
מקום המשפט ,פיין לפיל במצוה רמ״נו אות ג׳ מה שכתבנו בזה( ,ג) וכבר
בסדר משפטים כד ,היינו שס במציה מ״ז ומי״ש:
(א) וכמו שאמרו בספרא כר עד וזהו הנקרא בלורית ,כן איתא שם בסדר אחרי
בשינוי לשון קצת ומי״ש( ,ב) ולשון ספרי כד ,כן איתא שם בסדר ראה
דהשמר לך הנ״ל ופי״ש:

בלבד כי היא
כתבתי למעלה
פי״ג משנה ח'
מל האי קרא

שאמרו

□3ר
22ליי■ עבר עי

מצרה סח שלא יתעסק בלל״מ בריבית

זי /5אבל *V

החינוך בב 1c3

ליקץ עליו שאפילו הפלדה אינו במלקות שהרי ניתן לחשבון ראינו

בדין דהני דאתי מחמתיה יתחייבו •לקות:

סנז .שלא לקלל הדיינים שנאמר ,אלהים לא תקלל" /ופירושו לדיינים כמי אשר ירשיעת אלהים,
והוציא הכתוב בלשון אלהים כדי שיהא נכלל עם הלאו הזת לאו :אחר והוא לאו דברכת
הש״י כפו שאמרו ז״ל במכילתא ובספרי אזהרה לברכת הש״י דכתיב אלהים לא תקלל ופה שכתוב
כתודה בפקום אחר "ונוקב שט ה׳ פות יומת“ זהו העונש אבל האזהרה היא מכאן כי לא יספיק לנו
הזכרת העונש בפצוה בלי אזהרה /ח״ש רבותינו תמיד עונש שפענו אזהרה פניין ,והעין הוא רזחוי
מנחת
ליכא אמנם מדבריו כאן בחידושים אות א' מוכח דל״ם

 pואולי סיבר דבדרבנן בכס״ג ל״ה אישיר כלל אמנם
לפמ״ש ה&״ס פ״א סה׳ אישום ה״ר ורדב״ז חלק ה׳ ם,׳
&לף סקפ״נו שבדרבק לא אמריק חזקה שוב י״ל דאע״ג
זיהוי איסיר לא סמכיק מל חזקה שלא מוכרי ומה גם
י״ל ראולי טפו וסוברי דלא תשימין לא קאי על עדים
ימה נם אולי השער שחה לא ה ,,במדים רק חפיסת ידו
לבד וז״ם והנה בחוו״ר שם ם״ק ח׳ חידש דאם לוה ע״י
שליה ליכא איסורא כתן דאשלד״ע לא נתחייב בריבית מ״ש
■זאינז סבץ דא״כ נם בלא שליח נימא ק טון דחוכרח
להחזיר פכ״ש דלא נתחייב כלל וע״כ דהוי גז״ה וה״ה ע״י
שליח י״ל כן ואולי לפמ״ש הישועות יפקב נסי׳ קנ״ט שס
דאס הסיר הלוה אח״כ צריך מראו' ליפן ריבים והשער,
«שפס שס מסופק בזה וא״כ י״ל דפ״י שליח נם בכה״ג
סנוור דל״ה כלל הבטחה ושומא סשא״כ פ״י עצמו ועדיין
$״פ והנה המעין החכמה כאן הקשה למה לא אמר בב״מ
ס״ב דכ״ע יוצאה בדינים וטעם הת״ק דלא חשבו לנל״ע
משים דסובר אי פביד ל״ש לק ל״ה נל״ע ע״ש ולפמ״ש בספרי
קב זהב כ* ע״א דלס״ד יוצאה בדינים דורש למורא ניחן
יצא לסמם ע״ש מוסר! קשיותו ומצאתי ביד מלאכי בכלל
□לס״ד מאום שס״א פר אום שס״ז כללים מלאו דל״ע
ינס בלימודי ד׳ לסוד רד רו אתה הערום ממ״שוברצוס
השי״ם נברלם :

מצרה סם .שלא יסלל הדייבין.
החינוך כתב דמש״ה כתוב בקרא א׳ כדי שיהי׳ נכלל
י סם לאו זה ברכם השם והסנ״ח כתב דגם מל
דיין צריך לכתוב כן ט במינן סמוך והוא נקרא ק והלימוד
של ברכס השם מבואר בסנהדרין ם״ו מדלא כתיב לא
הקלל פ7ש והנה בנמר׳ שם סובר ר׳ ישמעאל דהר מול
ונחיל קידש מחול ופירשו התום׳ סדאפקיה בלשון א׳ הרי
מביחן כהמינוך ועיקר הדבר שכתב המרת דכמיק סמוך
ערד/אחרי הסוסים בסי* כ״ז ס״ק ר שמתרץ דברי המור
פלא^הביא שבדין לוקה כ משוס דכעפ ליכא סמוכין ע״ש
ילדפמי ז״א דהא בש״ע כתב זה שבדין לוקה ב׳ הרי
כסוכר להיפוך ודוחק לומר מחמס שהר"* ב״ר התחיל
לנהוג סמיכה יבעל הש״ע הי׳ תלמידו וסמכו לק כתבו
דז״א דעכ״ס הול״ל דרק בסמוך הוי כן ועיין באורים אוח
נ׳ שכתב הא דנקיט בדיין ב• אמ״ג שנחכמל הסמיכה
ה״ס נפ״ס לפנין פסול מדום זכר ואח״כ ציין לדבריו הנ״ל
פבתוטיש משסע שמקורם סובר שנוהג נס באינו סמוך
יעיין בנסיבות שם שכפב כפ״ש באורים מקורס ש״ס שסובר
דלא צריכץ סמוך (בדפים לביב השידעו דיבור זס ולא
•דעתי למה) יעיין בפתחי תשיבה כאן שציין לברכי 'וסף
שבירר לא עובדן משמע דל״צ סמוך רק דק קבוע וכן
פיכח גריב״ש סי׳ ע״ט וע* בדין שממונה מל הקהל יש
בקללתו לאו נוסף מל קללת שאר האנשים אבל ליטרא
של זהב אץ ס כתן שזה הוא רק בקנה חכמה זדץ זה

סולת

אינו בגרר זה אפ״ג שתדס ספר מ״ש הד מוכח דלא
יש נם בדין זה ופק בקצה״ח שם שלק לראנ״ח שנם
לממונה על הקהל יש כו לאו זה ימוסק פה שסמה
המנ״ח במצזה ע״א אמאי כתב הרסב״ם וחינוך שבנשיא
לוקה ג׳ ומשמע בגם במלך הוי ק והא אינו סמוך ולפ״ז
ניחא יעכ״ם לא גדע מחשונה מל הקהל דיש ס לאו זה
והא דלא הניא הטור זה כנר כתב הטו״ז כאן טעמו
שבסנהדרין מיכת דכל אדם ילפינן במה הצד מא׳ וחרש
ושוב אין כאן ב׳ לאוין ודברי הרסב״ם תמוה ע״ש ובאמת
הרפב״ן בספר המצית מל״ת שי״ח חולק על הרסב״ם בזה
והמג״א והלב שמח מתרצים אותו ע״ש ופכ־פ הטור סבר
כרמב״ן לכן לא הביא זה ועיין ברש״י סנהדרין נ״ז ע״א
דכסב דלשק א׳ הוי שררה משמע ג״כ נראנ״ח וק מוכח
כפירש״י ב:וומש פ׳ בראשים בקרא ויראו בני א* וגר וע״ע
בחשו׳ רבים יהודא בן הרא״ש סי׳ פ״ס שמוכח ממנו ג״כ
דל״ב סמוך מ״ש אמנם לכאורה מוכח שם עמר׳ דבעינן
סמיך דאמר שם דאי הוי כתיב בדין דאחה מצרה מל
הוראתו ע״ש בפירש״י וזה הר רק בסמוך ואולי י״ל דלפי
מה שסובר שם דא׳ הוא חול שפיר הי׳ סוכר דבפינן
סמיך מדכתיב א׳ אבל לפסקנא דכולל ג״כ ברכס השם
סוב אמרינן דמש״ה כתיב א׳ אבל בדיין חייבים אפי ,אינו
סמוך וקרא דנשיא מיוסר לאביו כדאסדק שם זפוי״ל
דכוונת הש״ס ששם דיץ מצויץ על הוראתו וע״כפוכרתין
לפרש כן דהא אפי׳ על סמוך לא מצרין על הוראתו רק
אם היא מסנהדרי גדולה ומ״כ הפירוש ששם דין מצוק
על הוראתו וה״ה באיס סמוך עכ״ס שם דץ יש בו וק
בממונה מהקהל יש עליו שם שררה משא״ב שם נשיא טון
סל מלך כמו בקרא אשר נשיא יחטא הן אסם שברסב״ס
וחינוך מצוה ע״א כתבו שגס ראש סנהדרין הוי בכלל
ולדבריהם אדרבא בנשיא מצרין על הוראמו וצ״ל דכונס
הש״ם דכיץ שגם סלך ככלל לכן בעיק לזה שבו איק
מצויץ מל הוראתו ונם זה דקאסר שכן מצויץ מל המראתו
כוק דהוי ’.ספרשינן דוקא שקאי על סלך ולא סל ראש

סנהדרין דעליו אינן מצרין על המראסו 1מ״פ צ״ע :
עדין קשה סנ״ל לר״י לגמור קודש מסול סדכפיב
א׳ נימא דמש״ה כתיב א׳ לאשמעיק דבעינן סמוך
ומדל דלא בעינן סמוך שנצטרך לומר דסש״ה כתיב א׳
לרבות ברכם השם ולכאורה י״ל דבמכילסא אמר ונשיא
בסמך ונו׳ אחד דץ ואחד נשיא במשמע סס״ל א׳ לא
תקלל לחייב ע״ז כפ״ס ופ״ז בפ״ע ובספר המצות מל״ס
שי״ז מביא זה ועיין בזים רענן שמפרש דאף הדין הוא
נשיא ס״ש ולפ״ז קשה איך כסב הרפב״ם שהמקלל דץ
סיבר בב׳ לאוץ הא יש ט ג׳ דגם הוא בכלל ונשיא וגו׳
וצ״ל דרק סמוך בכלל נשיא לק שפיר כסב הרפב״ם
שלוקה ב׳ שסייד באיט סמוך ומעתה י״ל דסש״ה סוקמיק
הקרא דא׳ ונו׳ נאיט סמוך דספיך הוי בכלל נשיא ונסי
ד״ל לעבור עליו בלאו יסירא מ״מ היכא דאיכא למדרש
דדשינן ולא סיקמיק בלאו יתירא ואע״ג רע״כ מוקמק לעטר
בב׳ לאוי! מ״מ לג׳ לא סוקמנן לק ספדשינן לאינו סעוך

אמנם
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מצרה סט שלא יקלל הדייבין

החינוך

כן שאם לא תבא לנו בדבר מניעת האל אלא שיאמר עושה דבר פלוני יענש בבך ודה במשמע «יה»
הרשות ביד כל הרוצה לקבל העונש ולא יחוש לצערו לעבור על המצויה ולא יבא בזה כנגד חפץ
דש״י ומצותו ויחזור דבר המציה כעין סקח וממכר כלומר הרוצה לעשות דבר סלוני יתן כך וכך
ויעשהו או יתן שכמו לסבול כך ויעשהו ,ואין הכוונה על המצוה בכך אלא שהאל למובתינו מנענו
בדברים והודיענו בהצתם העונש המגיע לנו מיד מלבד העברת רצונו שהיא קשה פן הכל וזהו אפרם
ז״ל בכל ממום לא ענש אא״כ הזהיר כלומר לא יודיע האל העונש הבא לנו על העברת הפצות אלא
אם כן הודיענו תחלה שרצונו הוא שלא נעשה אותו הדבר שהעונש בא עליו :פשרשי הפצרה להסיר
מעל הדיינים יראת הנידון וקללתו כדי שיוציאו הדין לאמתו ,ועוד הזהיר על זה ג״ב במקום אדור
בתורה

מנחת סולת

והא דנקיע א׳ משום דכלל ברכס השם אמנם סהרמב״ם
וחינוך משסע ורק ראש הסנכדרק הוי בכלל נש־א ולא
כמס דיין ומה גס אין אמר המכילסא למ״ל א׳ ונו׳ הא
במינן לאשמעונין דנם באיט סמוך הוי כן ומה גם הא
בנמר׳ שם בסנהדרין משמע דדיק ל״ה בכלל נשיא ופירוש
כמכילחא נ״ל לטון למה כסבה רחמנא בפ״ע א׳ ונשיא
כול״ל ביחד א׳ ונשיא לא תקלל או לא סאור ולמה כסנה
כל אחד בפ״ע מרז סירן לחייב פ״ז בפ״ע והייט דעל
כל אחד בפ״ע חייב וכן פירוש הדר בעצמו דברי ריב״ב
המבוארים בסכילסא שמה וא״כ הדר קושיוסי לרוכמי׳ נימא
דוקא סמוך ואם נאמר כדעת רסב״ן והמור רליכא ח וב
יומר בדיין מבאיש אחר והא דנקיס הלאו בדיין ונשיא משום
שדרך לקללם כאשר יחייב לאיש במשפט כמ״ש ברמכ״ן
פה״ס שוב י״ל ששפיר לייק בש״ס דקאי לברכת השם
דאל״ב למה נקיה א׳ הול״ל סחם דק כיון דאין חילוק
ביט לאדם אחר אבל להרמב״ם דדיין חמור שיש בו ב׳
מלקות שנדר קשה מנ׳ל לדרוש לברכת השם הול״ל דכוון
לסמוך וגס להרמב״ן קשה דהא בסנהדרין שם לא ידעי׳
חיוב באיש אחר פד בדרשי׳ חד לאביו ע״ש נסנהלרק ם״ז
ע״ב בסוד״ה מאי א״כ לס״ד הול״ל מנ״ל אזכרה לברכם
השם הא י״ל דמון לסמוך ופ״כ נ״ל כיון שמציט חיוב
בברכת השם ולא מציט בו אזהרה וקיי״ל לא מנש אא״כ
הזהיר לכן מוכרחין לאוקמי האזהרה מכאן ומ״מ מפרשי׳
ג״כ מל דק כמ״ש מהר״ם מלובלין שם בגמרא מדכתיב
ונשיא בעמך וט׳ ולק אמרינן מסברא דנם באיט סמוך
חייב והא לנקיט א׳ משום דכלל ברכת השס והבן אך
לפ״ז סובר החיטך כר ,ישמעאל דיליף קודש מחול דלר״ע
דסובר דהוי קודש ויליף דיין מדכתיב לא תקלל ולא לא תקל לא
הר ק ויל״ע הא קיי״ל כר״ע נגד ר״י ולפמ״ש הכ״מ פכ״ו
מה׳ סנהדרין ה״א גם ראב״י סובר כר״ע וקיי״ל משנתו קב
ונקי ולהרבה דימות נס בברייתא הר כן הן אמת שלא ידעתי
מנ״ל דראב״י סובר כן דנהי דיליף ברכס השם מכאן הרי
גם לר״י ילפיגן מכאן כס״ש בנח ,שם ואיך שיהי׳ בדפתו
בכ״ז ידוע דקיי״ל כר״ע ננד ר״י ולמה נקימ המיטך כר״י
ולכאורה יש להוכיח דקיי״ל כר״י דפיין בסנהדרין נ״ז ע״ב
דר׳ יוחנן דרש ד׳ זו ברכס השם וכן הוא אומר ונוקב
א׳ זו ס״ז וכן הוא אומר ונו' ובדף נ״ז מ״א דריש שם
מקרא לרסס כטיק ופירש״י כיק דלפי׳ מד׳ זו ברכת
השס בעינן קרא בפ״ע לרבות נמיין מ״ש ולכאורה קשה
נפרש להיפך ד׳ זו מ״ז דכסיב אנכי ד׳ א׳ זו ברכת השם
דכתיג א' לא תקלל ושוב לא נצטרך קרא בפ״ע לרכוס
כטק ול״ל יאזיל שם לר״י דעיקד קרא זה אתי לדיק
ויק מכח 'תירא אתי לברכם ,השם לכן לא מפרשיק ק
ישוב ש״ש דקי״ל כר״י אמנם לפיל במצוה כ״ה בחיטך
משמע שב״נ איט מלוה על אפונס השי״ח וא״כ איט ראי׳
ס״כ נ״ל טפס אחר דע׳ במהר״ס מלובלין בסנהדרין שם
שטאר מאי גפ״מ בין ר״י ור״ע כיון דלשניהס קאי על סרויהז
ישי ימףמ * לקי על קללס דיין לר״י חייב ולר״ע פעור

א״כ כיק דהרמב״ם פוסק■ דלוקה' בקללם דיין וסקירו
ממכילסא דאסר בן נשיא שקילל אביו לוקה ד׳ ותושב משום
קללת דיין ש״ע דקיי״ל כר״י ולא ככ״פ פ״ה מה׳ מערים
ה״ד שכתב ירביט פוסק כר״ע אמנם יש לדחוס זה דעיקר
כיונח חהר״ס נראה דפק במהרש״א שם שהרניש למה
לוקה בקללת דיק הא הוי לאי שניסן לאזהרת מב״ד ועק
כתומים סימן כ״ז אות ב׳ שכתב שלא עיין במ״ס בה,
שבת שמחמר ,,לא הוי לאו שניתן לאזהרת ב״ר כיון
דט ליכא מיסה וע' לפיל בחיבורי מצוה ל״ב אוס א׳
שכתבתי בשם הקנאס סופרים שכוונס הע״ס שעיקר הלאו
קאי למחמד ושוב זה סברת סהר״ם דלר״י דפיקר קאי
לדיין לוקה אבל לר״ע הוי לאו שנישן לאזהרת מב״ד ומפתה
הא הרמב״ן בספה״ס מל״ס שי״ח הקשה סל המכילתא למה
ילקה בבן נשיא משוס קללת אב הא הוי לאו שנלמב״ד ותיק
דסובר כאן כמ״ד לוקין בזה ע״ש א״כ שוב אק ראיה
ממכילהא דסובר כר״י רגם לר״ס לה״ד דלוקק לוקין בזה אמנם
פיק בחיטך מצוה ע״א שפסק כמכילתא וכ׳ הסנ״ח דנדירי
בכנר דל־כא חיוב מיתה וא״כ שוב שפיר י״ל על המטלתא
ג״כ ולא צריכין לומר כרמב״ן לק נכון יותר דאפי
כר״י וכנ״ל אמנם המנ״ח הרגיש רטה ל״ה לאו בפ״ע
מ״ש אך לא קשה כלל לפמ״ש הסונדס בסי׳ כ״ז אות א'
דרביט סובר שילפינן באביו ממקלל פצעו ע״ש א״כ רמא
ובזה ניחא מה דהרמב״ם לא הבוא מקלל עצמו בכלל הלאוין
כח״ש הסמ״ג ויראים וק מה שהקשה הרמב״ן למה סונה
מקלל הביו בפ״ע בענק הא ליכא לאו בפ״ע ט ולפ״ז
ניחא דוה הר פחח איסור מקלל עצמו ולענין מכה אביו
פ' בהגהות חשק שלמה בסכות כ״ג דלפיק מק יוסיף
וככר הבאתי זה במצוה מ״ח בשס בעהת״ו פה״ס לכן חשב
הרמב״ם הני בפ״ע ואפי׳ אם נאמר כהרמב״ן דמטלסא
וו פ״כ סובר לאו שלמב״ד לוקה וכנ״ל ח״ס י״ל דמקזר
המיניך דקיי״ל ק ממסכת סופרים סוף פ״ר דאסר דק
ונשיא לוקה ב׳ וס״כ הכוונה אי דק; או נשיא דבנשיא
בעצמו לוקה ב׳ ושוב מוכח דבדיק בעצמו לוקה ב' יע״כ
דקי4״ל כר״י אמנם לפס״ש הלח״ח בפ״ה מה׳ ממרים מעם
אחר דלוקה אמ״ג דהוי ניסן למב״ר כיק דהוי לשאנ״ס
ומ״מ גינתה רחמנא דלוקה ה״ה לענק סב״ד הוי כ; כק רנלי
גלי נדחה זה מ״ש וס״ח לדבריו נ״כ יש לקיים דברי סהר״ם
שכתב שלר״ע אין לוקה לפ״ד הערוך המובא בתום׳ מכיס
דף ד׳ ע״ב דל״ע סובר לשאב/־ז לוקה לכן ל״ה חידוש
לק סטור לדידי׳ סכת שלסב״ד ושוב לטנא אין ראיה
ממכילחא ומסכת סופרים די״ל דסוברים בזה כר״ע אבל
לפנק לשאכ״מ ל״ם כסותי לכן שפיר לוקה כסברת הלח״ע.
הפר יהושע שם במכות ד׳ פ״ב בחוד״ה ורבק
דבזה דל״ב כסראה לא איכפת לן אם נישן
לאזהרת מב״י ס״ש וממילא לפמ״ש הכ״ס פ״ב מה׳ מסרים
ה״ס דסניף ל״ב הסראה ע״ש שוב לכ״ע לוקק כאן אמ״ג
שלמב״ד ונניף דבר• מהר״ם יל״ס דסא במכוס י״ר «״ב
לשיעסי׳ גס אי הי׳ סובר
סובר ר״י לשלמכ״ד לוקה
כר״ע

רלפמ׳ש

א״כ
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בתורה /ועוד נמצא תועלת אחר במצוה כי בקללת הדיין תקלות רבות כי הפץ העם בסכלותם שונאים
אותם וים לא יחזרו על קללתו אולי יקללוהו ויתעוררו מתוך כך לקום עליו כמו שאמר החכם למלך
על הםון העם הזה הזהר שלא יאמרו כי אם יאמרו פן יעשו ויהיה בזה רעה רבה כי הוא במשפט
יעמיד ארץ :מדעי המצוד .בדיינים מה שאסר חיוב הלאו אינו אלא המקלל הדיין בשם משמות הש״י
כגון יה או שדי ואלהים וכיוצא בהן או בכנוי כגון חנון או קנאו וכיוצא בהן אבל בלא שם וכנוי
כגון ארור סלוני או אל יהי ברוך אין בו חיוב לאו אבל אסור הוא ומה שפירשו ז״ל גיב בענין זת
שהחיוב אינו בשמקללו בלשון הקדש דוקא אלא אפילו בכל לשון וכי צריך .עדים והתראה מה ככל
חייבי מאין ויתר פרטיה מבוארים בסנהדרין <פ״ו סוד סנהדרין) :ונוהגת בכ״ם ובכ״ז והעובר עליה

מנחת סולת
פר״ע הי׳ ליקה סרג נראה מונס סמהר״ס משעם אחר
דמהרש״א הקשה פל הרא״ר שנשב מעם דל״ה לאו שנכללוס
וכשב שאינו סמן דבריו אמנה לא ראה בספה״ס מל״ש
שכשוב כס״ש הרא״ס ובאמם במעין החכמה כאן הרגיש
פליונימ״ש מהרש״א ושירן דסובר כר״י דקאי לדיין והוטח
שזה דק־י״ל כר״י ושוב שפיר י״ל דמהר״ס כוק לזה דלר״י
לוקה ולר״ע הוי לאו שבכללום אמנם נם פ״ז יל״ע דפק
בכרי׳שום  tpד' ס״א דרוצה לומר דר״י סובר לוקה מל
לאו שבכללוש וא'כ עדיין קשה שנס אי הר סובר כר״ס
הי׳ לוקה פ״כ נ״ל העיקר דנפ״מ בחחלוקשם אי צריך
לקיש שם זה דלר״י לא צריק לקדשו דעיקר הוא חול
ולר״ע צריכין לקדשו בעם כשיבם ס״ח וע׳ בחרמם אונקלוס
שפירש כר״י ש״ס שהלכה כמושג וח״ש החינוך כאן השעם
ולא נמש אא״כ הזהיר כיי שלא נסבור שאם ירצה לעבור
ולקבל כפונש אין בידו מבירה לק הזטר וחפה הסנ״ח
דא״כ ס«י אזהרם פשה ע״ש ולדעתי י״ל דמכם פשה לא
פוכח דיש איסור אס לא נשפע רק שאם ישסע יש שכר
אבל אם לא ישסע אין לו שכר אבל לא עונש וע׳ בחמורה
ה׳ פ״א פל לא סשאו סליו חסא כה״ג ויש ריעום דפל
כל עשה אין מפנישין אלא בפיק ריסחא ס* במנחום פ״א
וסהרש״א שם לק בעינן לאו וז״פ והנה החוסים שם אוח
ג׳ הרמש סל ס״ש הרמב״ם רלאאמרי׳ בקללה סכלללאו
אשה שיסע הן דהא כוי איפורא בפלסא ס״ש היסב ולא
ראה בסו״ז כאן נסקומו בסץ £כסי׳ בשם מהרש״ק שכחב
כספם ספני שכסיב לא שקלל ולא מכלל ברכה וכן כשב
הלח״ס פ״ג מה׳ זכיה ה״ח ונס סהמנ״ח נעלם זה:

ס׳

ודע

שבירושלמי סנכדרק פ״ז ה״ח ילפי׳ לר״י ברכס השם
סק״ו וע׳ במראה הפנים שכסב שבש״ס ריק ילפיק
מלא סקנל ובאסם ז״א דרק לר״ס אסרי׳ ק אבל לר״י
ילפי׳ קודש סחול ונוכל לומר דכוון נ״כ סק״ו וילא כסוס׳:
והבה הרשב״ם פכ׳ו מסנהדרין ה״נ כסב דהמקלל אפי*
בכנר חייב סלקום והראב״ד השיג פ״ז דאיט לוקה
אלא בשם ?מיוחד והכי איסא כירושלמי והרדב״ז בפירושו
שם שסה פ״ז סשבופוס ל״ו פ״א דאסר ר׳ ינאי דהא
דאיסא נסשנה המקלל בכולן עובר בל״ם אשי כדברי הכל
ולמה כשסכל סל ירושלמי נגד ש״ם דדן ושיק דסקלל
כשם או אביו בכמי פעור ססיסס וסובר בלאו אכל מקלל
עצמו ויזכירו בטלן פסור ודלא כר׳ ינאי ס״ש ואינו מיק
כלל דאיך יכול לחלוק סל ר״י .שלא סובא בש״ם דיך
שום דיפה כנגדו אמנם בסוסים כשב ג״כ נדעם הראב״ו
ק וביאר הכרח דסלסודא דדן ל״ל כר״י פ״ש אמנם לדססי
לא צריטן לכל זה דראב״ד סודם דסובר בל״ש נס בכנרין
רק סלקוס ליכא בהו כס״ש הכ״ס שם והסנ״ס כאן דאב״ס
מוטס סיה דנקיס סובר בל״ם סשסס דאיט לוקה ועיין
ביד מלאכי מלל הפי״ן באום סקי״ז ובלימודי ד׳ ליסוד
קפ*ה ס״ש בזה ובאסם לר ינאי שסובר בזבחים כ״ס ס״ב
לשאנ״ס לוקה ס״כ נם בכסי יש מלקוח וגס לפס״ש שס
•בשבוסום רסכמיסדר״ס שם הוא ר׳ יהודא ואיהו סובר

יד

יהמ

בכל מקום לשאב־ם לוקה שוב ע״כ גם סלקום ישנו בהם
ופכ״ש איך שיהי׳ פכ״פ אין קושיא סר״י על הראב״י דלא
סודם שישני בכסי ופ״כ מוכרחין לומר כן דכא בב״ס ס״ש
מ״ב אמרי׳ בחי שפרע דיש איסור דאסור לקללו רק מכס
דאינו עושה ממשה עמך ואס״ד דלראב״ד ליכא לתו רק
בשם המיוחד למה נקיט שם לאו דנשיא בעמך לא סאור
וע״כ שמודה הראב״ד שיש לאו גס בכטיין אפנה באמש
קשה לכ״ס דסש״פ לא סקרי נס במר רק קללה ססס
כמובן וא״כ לכ״ע ליכא לאו רק איסור בעלסא כמ״ש המיר
בס,׳ כ״ז והחרדים פ״ד חל״ש החלרם בפה אום ס״ו ט
דהר איסור דאו׳ וכן מוכח בב״ח שם ופכ״פ איסור סררבק
בידאי ישנו והמנ״ח הרגיש סנ״ל זה ולדעתי סקורו מכאן
דסוכח דמש״פ הוי עכ״פ איסור אס ממ״ס ונקים ונשיא
ונו׳ לאסמכשא בעלמא ולגלוש דאם איט פמ״ס מוסר נס
בפדאו׳ וסכ״ש בזה ובזה מוסרן קושיים השוק׳ לסה סקרי
פכח שחוזר אפמ״ע ע״ש ולפ״ז י״ל כיון דהקללה בעצמו
הר בלא שם ובלא מר לכן די באיסור זה שיהי• מושר
ואס נאמר דמש״פ כוי כמו כנר י״ל דהסור סוכר מסברא
שגם בלא טנוי הוי איסור כמו בושש וחרופים וגידופים
רהוי איסור וע׳ ברפיא מהיסנא פ׳ סשפסים בדפום ורלנא
דקכ״ב ע״א באח־ דליים לחבירו ואמר דהר כרשע ומשמע
דהר בלא שם ולא כנוי דאל״כ הוי רשע ססש ולמה אסר
כרשע וש״ס דאיסור עכ״פ הוי וז״פ וע׳ בסו״ז בחיבורי
דברי דוד עה״ס בקרא זה א׳ לא חקלל וכמדומה שנשכס
ססט סוגיא זו בסנהדרין ס״ו וכמ״ש כסהרש״א מל הרא״ם

שכסב ק.
הכ״ס שמה מל הראב״ד שכסב דהט אי׳ בירושלפי
דאדרבא שם מבואר דר׳ מסי חולק על שבריא
דאסרו אינו לוקה דהא בסימר ונשבע לוקה וה״ה בזה
ובכגהום פרי חדש מל הרמנ״ם כתב שטונס הראב״ד סל
סה דאישא שם בירושלמי קללם בכנר ר״ס פחייב וחכ״א
פיטרין וסהכא דייק הראב״ד דבפי׳שם הפיוחד ס״שזאיט
סטן דהא זה סיירי באביו ואמו ולסק פיסה וכס״ש רש״י
דרק פמישה מוקי רבנן הקרא בטקט אבל בלאו י״ל
דפחייט והתופים פירש כוונס הראנ״ד לירושלמי שסוכם
דלא פפטנן מ״ש אמנם כולם לא ראו דברי הרי״ך בשביפום
סיף פרק שבוסס העדום שהביא הך ירושלמי דחבריא אמרו
איט לוקה ור׳ יוסי נסן הממם משום דאנ״ס ובשם גאון
כסב דלוקה מדברי ר׳ יוחנן דבמקלל לוקה אע״ג דאב״ס
וע״ז כסב הראב״ד בהשגיס פל הרי״ך כסב אני אקיים
דברי שניהם שלאו ישט נם במויין רק מלקוש ליכא טון
דילפי׳ סוהפלא ונר וכבר הדפסתי זה לעיל בפצוה ל׳ ע״ש
הרי נראה בפירוש שמודה שלאו ישנו גם בכנרין רק שמלקות
ליכא בהו ומפרש דר׳ יוסי כמן מעם לחבריא ולא כפי*
הכ״ס שמולק ומהרי״ןז נראה ג״כ כפירוש ראב״ד אך לא
אבין איך הביא הרי״ן) מירושלמי דמסיק דאינו לוקה הא
הירושלמי בעצמו כקשה אח״כממיסר ונשבע שלוקה ונשאר
בקישיא הא מזה מוכח שמסיק דלוקה ויוסר קשה על
הראב״י

רועה
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מציה סט שלא יהלל הדיעין

החינוך

מלל הדיין בשם או בכנוי לוקה ב׳ מלקית אהד לפי שהוא ככל אהד מישראל הכשרים שהן בכלל

איסור זה וכמר שנכת־ב בסדר סרושים תהיו ואחד מפני שהוא דיין:
ע .משרשי המצוה בברכת השם לפי שמתרוהן האדם במאסר הרע ההוא סכל טובה וכל הוד נפשו
בהפד למשחית והנה הוא נחשב כבהמות כי באותו דבר ממש שהבדילו השם לטובה ובו נעשה אדם
והוא הדבור שנבדל בו ממיני הבהמות מבדיל הוא את עצמו לרעה ומוציא עמו לגמרי מכל גדרי־׳^
ונעשה

מנחת סולת

הדאנ״ד שכפי הנראה שמפרש הירושלמי מיירי בכנוקלק
מסיק ואינו לוקה דלפ״ז מה פריך מנשבע ומימר הא בנשבע
לפי׳ בססורה ג׳ מקרא וחימר אמר שם דנדיטרי׳ אמעביד
מעשה משא״ב במקלל מנוי ליכא קרא לחייב ואי סינר
שנם מנוי יש ליל־ף מקרא והפלא א״כ הו״ל להקשות זה
«לא סכני ואולי י״ל דע׳ בירושלמי סוף פ״נ ושבועות סובר
ר״ל ונשבע ילפי׳ וידב מוהפלא מ״ש א״כ פרין כפיר
«ז בנשבע חייב מוהפלא ק כמקלל יש לחייב סש״ה אמנם
לסה נקיס מימר כול״ל נשבע דוקא ע״כ נ״ל ולפני הרי״ף
וראנ״ד לא הי׳ הנוסחא בירושלמי גירסא זו רק שנשאר
בדברי ר׳ יוסי דאין ליקה ואם נורסי צ״ל דהמקשן היה
שובר וככל מקים לשאב״ח לוקה כמו בנשבע וחימר ופי״ז
לא העסיקו הרי״ף כיון דאנן קיי״ל דאינו לוקה מל אב״ש
ומדיין ל״ע:
המנ״ח כחב דהראב״ד סובר דאיסור מוצא ש״ש
לנעלה הוא רק כשם הוי׳ ולא בשם א״ד ולדעתי
זה לא ניתן להאמר כיון דשם הוי׳ אמר להזכירו אפי׳
לצורך כס״ש חז״ל לא כשם שאני נכתב אני נקרא ושם
א״ד סותר לצורך א״ב אץ־ הזהירו מז״ל כמה פעמים על
הוצאת ש״ש לבשלה פ׳ בנדרים ז׳ ע״ב ובדף יו״ד ע״א
וס״כ 'דדק למלקות קפדינן על שם המיוחד אבל לבעלה
אסור גם בשם א״ד וש׳ ירושלמי ברכוש פ״ו ה״א דאמר
בסי שבירך ברכה לבשלה יאמר בשכמל״ו ס״ש ושיירי
באד׳ ומ״כ גם אד׳ מקרי שס השיוחד כדפת הרמב״ם
כאן בסגדף וז״ב וסה שתמה הפנ״ח סל הרמב״ם שמחייב
נם בכסי אפי׳ בחנון ורחום אע״נ דמוחר לאומרם לבשלה
זהא בתמורה שם מבואר דפיקר חטב הוא מוהפלא וט׳
שמוציא ש״ש לבעלה ואיך טכל לחייב בהני שמותר להזכירם
לבשלה והניח בצ״ט ולדעתי י״ל דע׳ בפירש״י בחמורה
שס ריש דף ד׳ מ״ז שמתק לא מצית אמרת דכסיב לא
תקלל חרש ופירש" ,דמשסע בין קללה סתם בק קללה
שבשם דקאי לאו עלה וקאמי קרא ליראה לאשמפינן דלוקה
וסוד מפרש פירוש ב׳ דכשיב לא תקלל חרש וילפי׳ גדש
מנשיא דכי סיכא דהתה ליכא אלא מלקוש גרידא הכי נסי
בחרש סני במכות גרידא ומוקמינן לי׳ כשם מבנוקבו שם
מ״ש -ולכאורה ב' הפירושים אינן מובנים דפי' א' בודאי
יהיה לאו
תמוה דלא סציט שום דעה דבלא שם
כא״ש הסנ״ח מצוה ע׳ דקיי״ל לחז״ל דלא מקרי קללה
\3לא שם ומה גס תמוה מה שמוכח ממט דגם כלא שס
לוקה והא מבואר שם בפירוש ומקלל חבירו בשם בזה
לוקה דוקא וגס פירוש הב' איט סובן בזה שמוכח ממט
שמשיא בודאי לוקה וילש׳ לחרש וסנ״ל זה וע׳ בהגהות
חק גחן ורש״ש שהניחו בצ״ע ע״כ נ״ל שבפי׳ הא׳ סובר
כרסב״ם דגם בשמות שמוסר לאסרם לבשלה חייב בקללה
כגם בהט אס אמרם דרך קללה לא סקרי ליראה את
השם לק פירש כוונת הש״ם כיון דכתיב לא תקלל חרש
ומק ק בשמות שמוסר לאמרם לבשלה הן באלו שאסור
לאפרס לבשלה וכיון דכללם ביחד אמרי׳ כמו בהט שמוח
לאשרם לנמלה יש חקק בסכות כיון דלא סביר שני עבירות
ה״ה באסר בשס דאסור לומר לבשלה נ״כ יש כפרה במכות
!פירוש הב׳ שובר כדעת המהרש״א בשבועות ל״ו ע״ב

מעה

יד

בסוד״ה ה״ג כקוגסרם וכו׳ דסלסודא ל״ם כר' ינאי ובעי*
לרבנן שם המיוחד מ״ש ונדם בנשיא סובר כיון דכסי□
לא תאור וזה פחות משם קללה פ׳ רש״י כחומש ריש
בלק דארה פחותה סקבה ושוב ליכא ליליף בו ממוקם
שם לכן בו לכ״ס חייב גם בכנר לק שפיר כתב דילפי׳
מנביא כמו שבו יש כפרה טון דל״ב שם המיוחד ה״ה
בחרש אע״ג דבפי׳ שם סגי במכות ושוב שפיר י״ל דהרסב״ס
סובר כפי׳ הא׳ לק סונר דחייב בכסי ולראב״ד דסובר
שגם בנשיא בפי׳ שם המיוהד יסבור כפירוש הסום ,שס
דלא גדים וא״א והוי חד תי׳ דאזהרס עשה ל״ש אזהרה
וצ״ל לפי׳ הב' מרש״י הסוגיא בסנהדרין ם״ו דלא מחלק

בין נשיא לחרש אתי כר׳ ינאי דסזבר שנם חרש תייג
וע׳ בחיי אדם בה׳ ברכום כלל ה׳ בקונסרס נשמת אדם
שכתב שרביט סובר שבהוצאת ש״ש לבעלה יש לאו דלא
תבא ויש ט מלקות מוהפלא וגרים נ״כ כגרסת רש״י
הנ״ל פ״ש כרי שדעתו ג״כ כפי ס״ש שרסב״ס נידם
כפירש״י אמנם איני מבין לדברו למ״ל קרא והפלא הא
מלא מבא בעצמו טכל לילף חיוב מלקות כסו בנשבע
דיליף מלא ינקה וגו׳ וס״ב דל״ה בלא תשא אמנם בר״ן
נדרים ז׳ מ״ב כחב כדבריו וס׳ בכד הקמח סרבינו בחיי
בערך שבועה שכתב ג״כ ק ולעיל במצוה ל׳ דברתי קצת

מזה :
בקומץ מנחה כאן כתב שאס מוחק השם עובר
על עשה דאת ד׳ א׳ מירא כמו במשש״ל ומתרץ
בזה הקושיא בסנהדרק קי״ג דר״א סובר דעיר שיש בה
מזיזה אינה נעשית עיר הנדחס כק דאסור לשורפו וקשה
ליתי פשה ולידחי ל״ס וע״כ דהוי עול״ס פ״ש ולדעת•
אינו ק להסוברים דסשש״ל אפי׳ בשתות הנמחק-ן אסור
כרי דזה חמור ממחיקה וא״כ איך טכל ליליף תחקה תאם
ד״א תירא דקאי למשש״ל וס׳ בסנהדרין נ״ו ע״א דפל
מחיקה אמר הל״ת דלא ספשון ועל סשש״ל אחר מעשה
זו ש״מ שבחחיקה ליכא הפשה הן אמס שי״ל דרצה לסנקוש
במחיקה לאו דחמיר אמנם ס״ס איט מוכרח דיש ט משה
זו ולקשיותו מסנהדרין פיק נבק ציק סי׳ פ״ז ובלמודי

והנה

י׳

ומה נס י״ל כיון שכתב במוס יאיר סי׳ ש״ז
ד׳ לימוד
בשבעת שיש עליו השם דאסור בהנאה דהוי כקודש ס״ש
י״ל בזב כנדש טבחים צ״ז דאעדל״ס בקדשים ה״ה בזה
הוי כן וגם י״ל דהוי משה דפשיפה רב' החוס׳ בעירובק
ק׳ דאינו ממה .אמנם דא דסוכח שם ברש״י בעירזבין דר״א
סובר שגס מ״י פשיעה ממה ומצאת• בסנ״ח בסציה תס״ר
שהרגיש בעצמו סכח פשה ופשיעה רק לא צק
איט סובר כן ופ״ע ברבריז בסצוה קס״ב ומה שכתבתי
עליו בזה וע״ע בדבריו במצוה סל״ז שכתב נ״כ שיש עשר
ויל״ע בזה:

שר״א

מצרה ע .לאו דברכת השם.

תבן

בסנהדרין נ״ה פ״ב המגדף א״ח עד שיפרש השם
ופירש" ,שמישש אם לא הוציא השם מפיו אלא
שמעו מאחר וברט פעור ובמנ״ח •כתג שרק מסקילה
שיעשה אבל בלאו ובכרת עובר נס בכה״ג ששמש שאחר
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םגוה ע לאר דברכת השם
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מעשה כשדין נמאס ונאלה ולמטה מפנו ועל כן הזהירתנו התורה על זה כי האל הטוב יזזפיץ במובתינר
וכל דיבוד ודיבור הגורם מניעת הטובה מפנו יבא מגד חפצו ב״ה :דיניה <«> כגון מה שפירשו שאיו
החיוב עד שיפרט את השם המיוהד שהוא זיו״ד ה״א וי״ו ה״א) או של יאל״ף דל״ת נוין יו׳׳ד>
כדעת מצת המפרשים /ומה שאמרו שבכל יום ויום שואלין את העדים במוי יכה יוסי את יוסי נגמר
הדין מוציאין כל אדם לחח ושואלים את הגדול שבעדים ואומרים לו אסור מה ששמעת בפירוש
והוא אוסר והדיינים עומדין על רגליהם וסודעין ולא פאחין /והעד השני אומר אף אני כמוהו שסע זי

מנחת סולת
דהר בכלל מקלל רק בסקילה דכשיב ונקב וט׳ נפיק
שיפרש בפלסו וק כסב בסצוה ס״ס בדיין ס״ש ולכאורה
יל״ע דהא וטקב דרשי׳ בדנ״ו פ״ב דבפיק שיפרש שס
המיוחד וצ״ל דסרתי ש״מ והנה יל״ט לר״ם שסובר שם
שנס פל כנויין בפיחה דסובר דגם ח״פ קאי מל רישא
יקרא ולא בפי׳ נקיבה אי לדדי' בפי' שיהי' ספי מלמו
כיון שלדידי' טקב לאו דווקא או דלסא שלזה סודה לרבק
מפי' שיפרש השם ונ״ל לפשות זה דלכאורה קשהלר״ס
דמפרש סיום הקרא יסוס קאי נם פל רישא דקרא
בי יקלל וט' א״כ לסה ספסיק באסלט הקרא וניקב וט׳
דהא לפירושו לי שיכסוב בקרא איש כי יקלל ונשא חפאו

וסוס יסום ונפרש שיש בו ס״כ ומישס ב״ר ובזה שמפסיק
באמצם בנוקב סוכח שמישה איט חייב רק בשם המיוחד
וכרבק דלדידהו מיושב הקרא שפיר שכרש יש בכנוייןכס״ש
השוס׳ בדנ״ו פ״א וסיסה ליכא רק פל נקיבה שם המיוחד
■אבל לר״ס לסה ספסיק באסלס ופכ״פ הו״ל לכשוב כי
קלל וטקב וט׳ כיון דשניהם הוי חד וכן קשה למ״ד
בירושלמי בסנהדרין פ״ז ס״ח דרק פל שם המיוחד יש
חיוב כרס פ״ש א״כ לדידה קשה הול״ל ונוקב מקודם
מנוד קשה לפמ׳ש המראה פנים בירושלמי שם דלכ״ס
דמבר דסגדף לא לרין השראה לא משכחש כרח במנדף
רק בכטק פ״ש וטונסי נראה דליכא לסימר בלא פדים
דאז ליכא חיוב סב״ד דז״א כיון דאם הי׳ פדים סי׳ נהרג
שוב •ש מליו חיוב סב״ד רק דסכ״ד אינם יורמים מזה
שוב ססססא ב״ד של מפלה •דוט אוחו במב״ד כפ״ש
בכשוטש ל׳ פ״ב תה חמיר מכרש ולמה כתבה רחמנא
כרש ופ״כ אכטיק ולחנם כשב היפה פינים בסנהדרין נ״ו
בשפו דבר שלא כוון אליו פ״ש א״כ לפ״ז שקשה לר״ס
דנם פל כנויין חמב״ד איך משכחש כרש כיון דל״ל השראה
ומשום׳ בדנ״ו מוכח דגם לר״ס מפרשי׳ ונשא חסאו הייט
כרס וא״כ איך משכחש לה וכן לרבק דירושלסי הנ״ל דרק
בשם כמיוחד ח״כ א״כ איך סשכחס לה ומזה מוכרח דגם
לר״ס יש ח״כ בשוסס ספי אמר ומפרש רישא דקראפ״י
אחר אז יש ח״כ ונוקב וט' היינו שמפרשו במצמו יש ח״ס
ולר״ס שרויה! סיירי ככטק ולרבנן סיירי סרויהו בשם המיוחד
והשום׳ שסונרי שלרבנן גם בכטיק ח״ה יפרשו דריש/דקדא
טון לשניהם הן ע״י אחר ק בכטיק ח״כ ונוקב הייט פ״י
פנסו וכס המיוחד יש ח״ס ומושק מה שהרגיש בשסח״ק
בכריחוס ז׳ פ״ב בשם הרא״ש למה לא ילפי׳ מב״ד בפסח
ססברך ההם ולפ״ז ניחא טון דפיקר הגז״ש הוא מרישא
דקרא ושם פיירי בכה״ג דליכא סב״ד רק כרש אמנם
מדק יל״פ פל מה דפריך בסוגיין איפא מד דפביד סרויהו
ומשני דכסיב הוצא אש המקלל ולא כשיב הוציא הטקב
והסקלל ומפסה להמנ״ח דשם מקלל הוי ס״י אחר ג״כ
רק מכח דכסיב וטקב במיסה הוי רק פ״י פצפו א*כ
הו״ל לכסוב הוצא אס הטקב והמקלל כיון דפקר חיובו
סוי סכח נקיבסי .וסנה במנ״ח כסב דאפ״ג דבכל ח״ס
אם הוזמו הפריס לאחר שנהרג הנידק אק נהרגק ס״ס
כא■ נהרג העד הנדול טק שאמר בפירוש הגידוף וטון
כשנתברר שהוא שקר הד כמו שניקז בפצמו ולדעסי לא

יים

נראה כיק דאסר הגידוף בשם אחר נהי דסוא שקר ס״פ
לא סקרי שהוא גידף רק אמר שקר בשם אחר בודאי
לא מחייב פטר זה פיסה ופ' בסנהדרק ס״ה פ״א דסנדף
ישט בלב פ״ש בפירש״י וסוס׳ וראי׳ לזה נראה דאל״ב
שיקשי בפיד נזוף יהי׳ פשאאי״ל דאם יוזמו יפסול הנמל
למפרפ ולא נגמר הדן פ״פ כשרים וסוכ״ד לא יטל
למזור בזה כמ״ש ססנ״ח ומ׳ בב״ק פ״ג פ״א הימב ופ״כ
דלא נשחייב סש״ה .ומ״ש הרסב״ס סוף פ״ב פה׳ פכו״ם
שאין לך ככל הרוגי מד שסומכין ידיהם רק כאן פיק
כמסר״ם ב״ב סי' סל״א הספס:
בקילל מנוי כסב המנ״ח דחייב מלקוש וכשם
הסשנ״ח כסב דאק ט מטס דהוי לאו שניסן
לאזהרס פכ״ד והוא השיג פליו ואץ ספר זה ס״י אמנם
לרפסי הצדק פסו דכבר ביררסי במצוה ס״ס דפש״ס לא
הוי בדק נישן לאזהרס מב״ד כיון דפיקר קאי פל דק
וכס״ש במירובין י״ז א״כ למק ברכס השם דסלאו לא אזיל
מסר פל כטי מפל שם הסיוסד שפיר פקרי ניסן לאזהרס
סב״דו ז״פ וע׳ לפיל במלוה כ״ו ס״ש בשם הרדב״זמה:
(ב) הרמב״ם פ״ב מה' פט״ם פסק במגדף דאפ״ב
דשם המסמיך בפי' שם הפיוחד ס״ס
שם המברך סני אם הוא משמוש שאינן נסחקק והכ״ס
שסה שאיט יודס מקורו מנס׳ ופוד הרגיש כיון דבפ״ה
מה׳ מסרים פשק ייאביו ואמו במי שיהי' נשסוס המיוחדן
א״כ מנ״ל לפרש כאן דבפי׳ שם בשם דבפרש״י בסנהדרין
ס״ו מבואר דס״ד כן ל״ב שיהי' שם בשם פ״ש וראיס•
בבכור שור לסנהדרין ג״ו שנסב דהרסב״ם הי׳ לו הכרח
מסוניין דפריך אימא ונוקב הייט דסיברז ומסרן דבפי
שם בשם ומזה מוכח דלא כפירש״י דאל״ב הול״ל לפרוך
מה יפנה מאן דל״ם ק ופ״כ דכ״ע סוברים ק ופ־כ
דליף סדכשיב כי יקלל א׳ ודריש שמקלל בא׳ וה־יט שם
בשם ועי״ז סוגר דל״ל שם המיוחד ואפ״ג דהסום׳ כסט
דכי יקלל בפי׳ לח־כ פל כטי ס״ס הרסב״ם ל״ס כן וק
מוכח בפשחיס ל״ג דלא אסרי׳ ונשא משאו בפי׳ לבניי
ופ״כ דאין ט כרש סכ״ל בקצרה ולדפמי דבריו שמוה
דחון מזה סי כתן לט רשוס לדרוש דרשוס במורה אשד
לא סטאר בש״ס רמתה לזה ומה נס לדבריו הול״ל לפסוק
דשם המברך סגי אפי' בשסזס הנסחקק כסו שראיט שר״ס
מחייב פל כנוי אפי׳ בנמחקק ט׳ בשטפוס ל״ה פ״א יס!מו
כיון שמפרש דיוסס קאי פל רישא דקרא פל ט יקלל א׳
וססמא משמע אפי׳ פל נסחקין ה״ה להרסב״ם דמפרש
זה פל שס שפברך הול״ל גם בנפמקק ק ופיל קשה למה
אמר שמואל בסזגיץ ליליף שכפי' שם בשם סנניקט ולא
אסר מרישא דקרא כפירושו כיון דקיי״ל ק ופיר סשה
פ״ז שכתב שפיקר הוכחש הרסב״ם סראסר דליכא נפרש
דפיכרז דנעינן שם בשם ש״ס דכ״ט מורים  pוכנ״ל ולדבריו
דעיקר המקור לזה מט קלל א׳ וכנ״ל וא״כ לא ה־ע־ל
מזה כלום דאם נפרש וטקב הייט דסיברז לא הי׳ שים
הוכחה לזה מכאן כיון דלא מיוסר כלל והוי שני דברים
דרישא סיירי כקילל וסיפא סיירי במיברז ובשלמא .נ פ
המסקנא דטקב היינו קללה שוב מכל לומר דכי יקלל

להבה
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מצור # ,לאו דברכת השם

החינוך

מם היו סדים רבים כולם אומרין כו ,ומה שאמרו ז״ל שהפגדף אע״ם שחזר תוך כדי דבור נסקל,
מינו נסקל עד שיברך בשם מן השמות המיוחדין ,והטעם שאינו נסקל לפי שהוא במסר מכיר אפי׳
מת הכעס שאין דבריו אלא שטות גמור ,ומ״מ פוגעת בו קנאים מאחר שהשחית והתעיב והעיז פניי
לדבר דברים רעים כאלה /ומה שאסרו כל השומע ברכת השם מפי ישראל חייב להרוס /אבל השימ<
פן הסו״ג איבו חייב לקרוע ,ולא קרעו אליקים ושבנא אלא מפני שרבשקה סופר היד" וכל העדים
והדיינים סומכיז ידיהם א׳ א׳ על ראש המגדף ואוסרים לו דמך בראשך שאתה גרמת לך ואץ בכל
הרוגי ב״ד מי שסוסכין עליו אלא מגדף בלבד שנא׳ וסמכו כל השופעים וכו /ויתר פרטיה בסנהדרין
מנחת
ממסר ומגלה דבש׳ שם בשם אבל לס״ד דרולה לפרש
ושיבח שוב מיירי בב׳ פנינים ולא מונח כלל דבמי׳ שם
מם ופ״כ לטונה הש״ס מכח דרשה שמואל מבנוקבו שם
ופ״ז גם אם הי׳ מפרש וטקב במיבח נם בנוקכו שם
כייט מפרשינן כן לק מוכח דבמי׳ שם בשם אבל לדבריו
וכאן קאי אפי׳ למ״ד דבטקבו שם קאי מל אביו ורק
מפי׳ שס בשם ילפי ,מכי יקלל ונו׳ כפירושו א״כ אם
מרש דמיברז ל״ה מוכח כן ואכתי מקשה הול״ל הניחא
ונס מ״ש דלכרמב׳ם אינו ח״כ מל מרין אינו מוכרח
וכבר הבאתי לפיל דמרה״ם סובר דמיקר כרת לא משכחת
רק בכנרין וע׳ ברמב״ס פ״א מה׳ שגגות ה״ב שכ׳ במגדף
סרס ומותרן מה שהרגיש הבכור שור דהו״ל בפסחים ל״ג
משא מטאו בסי׳ לכרס בכנר וכנ״ל דלמרה״פ מיקר קרא
ממואר בסג־ף כרס טון רק לכטי וכמו שביררתי סממו
כנ״ל ופוי״ל דסתס מגדף הוי בכטי ג״כ שהכל בכלל גידוף
ודק במיתה דכסיב וטקב דסשמס בשם המיוחד אבל שט
שפי׳ דגם בשאר שמות הוי ק לק שפיר אמר דלדידיה
ל״ל קרא בפ״ט לכטיין אמנם כבר הבאתי שהוא מחלוקת
בירושלמי אי ח״כ בכטק פ״כ יל״ס בדמם הרסב״סבזה
ומה הסרה כחב כאן דלא סקרי קללה רק בשה ואפי׳
ירד דל״ב שם בשם מודה דפכ״פ בפי ,שיקלל בשם הנמחק
ע״ש ולדבריו לר״מ שמחייב בשם המתברך גם ככטי הנמחק
ס״כ גם במברך יסבור ק דהא ראיט להרסב״ם דמתברך
בסי שם כמיוחד ומברך סני בשם שאיט נמחק הרי דסברך
קיל יוסר ססחברך וכשש הבכ״ש ושוב לר״ס גם במברך
יי בשם ממחק וא״כ אם נסכים להסנ״ח א״כ קשה להבכ״ש
דסובר שדרשם שמואל מכטקס שם אזיל לר״מ דלמ״ל
לר״ס קרא ס״ז להא מסברא בעצמו ידעי׳ דל״ה קללה
באוק אחר וכס״ש המנ״ח דאפי' בב״ג דל״ב שם בשם מ״ס
כסי ממחק במי וא״כ לר״מ שגם בישראל הר כן א״כ
לירל קרא פ״ז והנה להמנ״ח מוסק קושיית המהרש״א
בסוניין ד״ה ור״י נפמא למה לא אמר הש״ם לר״ס נ״כ
דכגר וט׳ סיפט בפמ״ם דל״ב שס בשם ט״ש ולפ״ז ניחא
כיון דלדדי' אפי׳ בישראל סגיבשס הנמחק וזה ס״כ נם
בפט״ם הוא כן דאל״כ ל״ה קללה לק מוכרח לתרץ
שסיסס מסקילה ומושרן ג״כ קושיית הרש״ש סל התיו״ט
והכ״ם שכתבו שממשנה לא מוכח דבפינן שם בשם והא
במשנה קסט יכה יוסי אס יוסי (וח״ש שם להוכיח מדלא
פריך מיחא לא ראה שכ״ק הבכ״ש בזה וכנ״ל) ולהמנ״ח
טמא דסשנסיט י״ל דמק נטי הנסחק והא להרמב״ם
דבסברך לא בסי שם המיוחד ס״כ לא מון בסיבת יוסי
לשם המיוחד וה״ה לדידן י״ל דטון למר הנסחק דל״ה
קללה באופן אחר והא דנקיט יוסי דמוכח בגמ ,דף ם׳
יכוון לשם המיוחד י״ל כיון דמהברך נק*מ כן לכן נקיט
במברך נ״כ זה הלשק אס״ג שלהרחב״ם סגי בשם שאינו
נמסק וה״ה די״ל דגם בנמחק סט ולא מוכח ממשנה כלל
רקסברייסא יהשסיפט זההדק ס״כ טון באינו נמחק דפל
נמחק שעי׳ מסברא דל״ס קללה באופן אחר ומיתרן ג״כ
פה שהרגשתי להבכ״ש דהו״ל לרסב״ם לחייב במברך אף

סולת
בנמחק וכנ״ל ולפ״ז י״ל דפ״ז לא בפי׳ קרא דפסברא
שסי׳ זה אמנם לפ״ז תקשה יותר לר״ס לירל קרא בטקס
שם דלדידי׳ שסני בנסחק שעי׳ מסברא ובאביו סובר
דל״ב דחייב בכנר ופוד קשה מנ״ל להנס׳ בסוניין דר*
מיישא חולק פם ר״י נפחא דהא י״ל דר׳ סיישא טון בוס
שאמר ב״נ שנשך השם בכטק חייב דהסכרך סגי מטי
ומה מודה ר״י נפיזא דחייב לרבק כיון דל״ב שם בשס
וסט בכנר הנסמק דהא מיקר הזכחת ר ,סיישא סכגר
וט׳ בטקט שם וזה קאי סל הסברך וס״כ ללא כסרח
ובב״נ לא בעי כלל מברך רק סגי בפתברך לבד לק
הוטח שפיר דחולקק שמוכח בנס ,שגס לר ,מיישא ל״ב
בב״נ שם בשם שלכ״ס הוי ק ש ,מיישא הוסיף שנס
במחברך סגי בכטי ובפרס להמום׳ שכמט שלמענו משם
המיוחד בפי ,לדרוש איש ג״כ ולערן שם בשם ל״ל לזה
ט״ש ותבין וע׳ לקמן בפנהדרק פ״ב ע״ב במקלל בקוסם
דסחזי כמברך השם ואס״ר כסנ״ח הא בלא קילל בשם
ל״ה כמברך ופ״כ דלא כדבריו ושוב גס בלא זכר במברך
נם בכטי הנמחק רק סתם יתברך יש ח״כ מרש כחי׳
הר״ן בהוניין דבנרח ל״ב במברך שם בשם לק שפש אסר
דהר כמברך השם והייט למק ח״כ וכמו דאסר שם לטנק
הרבה דברים ק אמנם זה יש לדחוס די״ל דנהי דליכח
חיוב בזה מ״מ הר גידוף ובזיון לשם וס׳ ברד״ק במלכים
ב׳ קיפועיל י״ח קרא ל״ו דרבשקה לא אסר ממר רק דברי
נימף מה ומי״ז מדמי הש״ם למברך השם וז״פ ונדם נ״ל
דלא כמנ״ח דרק באיש ששייך ט שם קללה שפש ל״ה
בסוג קללה פד שיהי׳ פכ״פ בכנר הנמחק אבל לערן
השי״ת דל״ש ט ח״ו שום השפסת קללה ונזק רק מיקר
החיוב הר משוס בזיק אז נס בלא שם מברך הוי סמן
ובזה סובן מה דאסר בסנהדרין ס״ו דמל״ל לא סקל
ולכאורה דהא בכל מקום מןט לשק קללה ולמה כאן ינקוט
סקל ולפ״ז סובן דגבי השי״ם ל״ש קללה רק סמן לק די
שיכחוב לא חקל ושוב ב3״נ חייב אפילו לא הזטר כלל
מברך וכן למק לאו וכרם חייב גס בלא הזכיר כלל מברך
רק יסברך לבד ח״ס וברש:

ולענין קושיית הכ״ס הנ״ל מנ״ל להרפב״ם דבש׳ שם
בשם טון דפסק באבמ דבש׳ שם השוחד ימ״ל
י״ל דסובר כס״ש בחשיש ,הר״ן בדס״ו שהשיג על פרש"♦
שכמב שם שחולקין רק דמררהו ש״ע ע״ש והא דפסק
הרמב״ס דסברך ל״ל שם המיוחד מט המפרשים מק
דמברך לא כתיב רק בטקט שם ולא כחיב בפירוש שם
ד כמו במסברך ש״מ שהמברך סט אש׳ אינו שם השוחד
ונ״ל דהי׳ לרבינו הכרח לזה סקישייס הנרפ״א בנלמן הנש
כדס״ו שהקשה למ״ל לרסבר״י קרא באבמ דבעיק שה
המיוחד ת״ל ק״י מחברך השם דלא יריב רק בשם השוחר
סכ״ש באטו ע״ש ומזה מוכרח דסברך בשם ל״ל שם הממחד
לכן כש* קרא לאביו דבש׳ שם השוחר אמנם לפפ״ש
החנ״ח במצוה ר״ס דסט שם בשסוס שאינן נסשקין וק
מבואר ברדב״י בפירושו להרסב״ם פ״ה סס׳ מסרים ה״ב
(אמנם ססש״ך במ״ד שי׳ רמ״א ס״ק א׳ מוכח לשפוך)
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פ״ז :ונוהגת איסור זה בכ״ם ובכ״ז והעובר ע״ז ומברך השם מנין שאמרנו בסהל בארץ ע״פ ספוביז
ועכשיו בוז״ל שאין לנו סמוכין מרתיקין כל ישראל ממנו:
עא .שלא לקלל את הנשיא שנא׳ ,ונשיא בעמך לא תאור' <»> ובא הפירוש שהנשיא זה הפלך ואמנם
זה הלאו כולל כסו כן הנשיא שבישראל והוא ראש סנהדרי גדולה שנק׳ נשיא ג״כ לפי
שכוונת הכתוב להזהירנו על כל מי שהוא ראש שררה על ישראל בין מפשלת מלכות בין מפשלת
התורה :פשרשי הפצרה לפי שא״א ליישוב בני אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם ראש על האתרים

מנחת סולת
וא״כ נדמה זס אסגם לכאורה קשה פליהס יהא בשבועוס
ל״ה מנן המקלל בטלן ר״ס מחייב וחכמים פוערק וזה
קאי מל כמסכדך כיון שחולקין בקרא כי יקלל א׳ וס״ש
גתיי״ע שנהג שבכולן לאו דוקא וצ׳ל לכולן פ״ש וממילא
לחכמ ה כויגי חפי* על שמום שאינן נמחקין פושרין רק
דכמיק שם המיוחד ושוב ספסמא נם זה דסק.שם אח״כ
דחכמיס פימדין באביו ג'כ כתן אפי' טל שמום שאיק
גמהק־ן ובס־נן שם כמיוחד דוקא דססססא נווט כחרדהו
גשו□ נהלכוסיכם כיון דנקיש בסרויהו חי לשק ואולי .י״ל
שימורה כרדב״ז דמכמים אלו דהוא רמבר״י סוברים דרק
גשם המיוחד חייב דלפנין שמום שאיק נמחקין ל״ב קרא
דש ק״ו מברכס השם כקד הגליק הנ״ל רק דכוונס רדב״ז
דרביט לא פסק בהא כמוסם דסובר דקרא בפיק לשם
גשם ומ״ס מסברא ידס דבפיק כי׳כיו בשם שאיט נמחק
סק״ו סברכס השם וזה דוחק והי .קר נראה דרדב״ז לא
חירש כהסיו״ס רהמקלל בכול; בוק נטלן רק שקאי פל
כמברך וכן נראה ספהמ״ש להרסב״ם שמפרש שר״מ ורבק
חילקין רק בכנויין כנמחקין אבל באינו נמחק חייב לכ״ע
גי הם שנמס המיוחדין הרי דסובר סקאי פל כמברך דפל
המחברך בפיק שם המיוחד ופ״כ דקאי פל המברך והא
יאמר בגרם דר״ם יליף מכי יקלל א׳ דמיירי בפסברך
י׳ל דסא כבר הבאסי בשם המפורשים דמכח דכסיב
גגוקבו שם ולא כסיב ד מוכח דיש סילוק בק המברך
למחברך וממילא לר״מ ייליף מכי יקלל וגר דמחברך חייב
גאיט שם המיוחד ופכ״פ חייב בשסוח באינן כמחקין שוב
מבר מזה דכמברך הגי אפי' בשם הנמחק כיק דרחמנא
גילחה דיש חילוק ביניכם וכסל ולרבק שסוברי שמסברך
גפיק שס המיוחד שוב במברך סגי בשם שאינו נמחק
מחברך נחים דרגא ממחברך דלר״ס דמחברך הוא בכנוי
־שאים נמחק די במברך ממחק ורבנן דסוברי במסכרך
הוא שם המיוחד שוב כמברך הוי כטי שאינו נמחק ושוב
גס באביו כוק ג״כ בנמחק אבל באיט נמחק מודים דחייב
זכרדב״ז והבן .ומה שמסופק המנ״ח במקלל בקוסם .אי
בפיק שם המיוחד לימתי פשוכו דבפינן כיון יבש״ס מדפי
למברך השם שוב מסחמא באופו שם שחייבין אם מברכין
גאוקו שם חייב בקוסם ומ״ש המנ״ש יבפכו״ם חייב אפי*
לא אפרו הפרים להב״ד רק ינבל יוסי וכר פ״ש פיין
בפהרי״ק שורש ק' שכמב שלמ״ד ירבשקה הי׳ נוי קשה
קו׳ החוש לפה אמרו למלך רר״ל לדוט דפשיסא דליה
דנין הטי פ״ש משמט דאי הי׳ דנין לא נוכל להורגו בלחי
סם אפרו בפירוש ולא כהמנ״ח ומ״ש המסח איך כי׳
מין יבשקה דהא הוי שלא בפניו מיין ביד יוסף עליו״ד
נסוך כספר שח״א כחב להמנ״ח בעצמו שנשממ׳ק כהב
כיון רמנדף ל״צ כמראה ל״צ 0כ שיעידו בפניו פ״ש אמנם
איני פבין לפה נתחייב רבשקה מיתה דהא לא בירך כלל
כשם רק שביזהו שהשוה כבודו לע״ז מיין ברר״ק ורלב״ב
שם ופ״ז לא נחחייב מיחה ומל מה הי׳ לדונו ואולי
סוברי ובאפס בירך השם רק הקרא לא רצה להזכיר
זה בפירוש :
מזנה כחינוך כאן ובמצוה ס״מ לא הזכיר שנוהג כנקיבום
יד

לעשות

כדרכו ואולי סמיך פל ס״ש במציה פ״א שם ק שוב
«יפ לירי הפנים יפיח בפ׳ אמור בסופו ומצאסי ש©
שכסב ג״כ דהי׳ הוכחה להרסב״ם דמברך השם סגי באינו
נמחק דאל״כ למ״ל קרא באב ח׳ל מק״ו מברכח השם
וכסל רק לא הרגיש בזה שכתבתי שגם באב סובר כרנוב״ם
וכסל בשם רדב״ז סוד כתב שם כסנ״ס דל״ה קללה בלא
הזכרח שם וכסל אבל לא כפרה דלמ״ז חיסגי גס בשם
הנמסק כמו לר״מ ולמה קפיד הרמב״ם שיהי׳ משסשאיט
נמחק וגם מה שהרגיש שם פל הרמב״ם ספחלוקת ר״פ
ורבק דבברכס השם חולקין מל המחנק־ ובאב חולקין
סל כמברך פ״ש לא ראה בפהמ״ש להרמב״ם הסל שגם
בברכם השם חולקין פל השם המברך וכסל וגם מ״ש
שם הוכחה שסני בשם אד׳ חשמואל שסובר כן ס״ש יל״פ
די״ל דשמואל כוון שם הוי׳ בשם הוי׳ ואולי סובר שבפיק סשם
אמד פל השני ולא באומו שם ספש ומ״ש שם לפנין
המניף הא ל״ה התראה לא לין כלל לדברי הכ״ס דל״צ
הסראה ולכסוברים דבפי המראה כהב הרדב׳ז פ׳כ מה*
פורום כ״ד דה״ש היתה ומ״ש שם דמל כטיין אין בו כרם
פדלא אפרו רבק דבפינן איש לרבוח שעכו״ם סצווין פל
כנויין כפו לר״ס ופ״ז הקשה דלמ״ל קרא פל שס המפורש
הא כבר מפורש בפ׳ שלח ומסרן דבפיק אפי* לא בירך שם
בשם פ׳ש לא ראה דברי הסיס׳ במקומו שכסט דעיקר
קרא בפיק פל כרס במויין והוכחחו הסל מדלא אפרו
לרבוס פכו״ם נ״ב ביארו החום׳ כיק דבישראל אין בהו
מיסה אין סברא לרטם מכו״ם מכאן והוכמחו שלשם
המיוחד כבר ידפינן מם׳ שלח איט רלס״ד דשם פייס
ספובד ש׳ז לא מבואר שם כלל ולמ״ד דמיירי במברך
השם בטיק לגלוס פל פסח שני דהוי בכרס וכנדש בפסחים
צ״ג וכבר לינסי לבכור שור שהוכיח משם דאין בו כרס
מדלא אמסנן בפסחים דבעיק לזה ולסרוצו הסל דל״ב
שם בשם חקשה באמם הול״ל בפסחים דבפיק לזה
זסזכרחין לומר דגם לכרס במינן כס בשם או שסובר
שפ״ז לא צריך קרא להודיעינו שגם מנד שלח נדע זה
פסצמיט ופלא כדברי כפסי ובאמם הול״ל דאי לשם המיוחד
מל״ל ונשא ממאן אחרי ונוקב וכס״ש הסוס׳ והבן :

מצרה עא .שלא לקלל הנשיא.
כרמב״ם פכ״ו מסנהדרין ה״ב כמב שאם קילל נשיא
לוקה ג׳ וקשה לי דהא בה״א כחב דנשיא
:וא הפלך או ראש סנהדרין וא״כ במלך למה ילקה הא
וייב מיסה כמ״ש בסנהדרין מ״ח סרב בנסח דאם קילל
!מלך ח״מ ולפס״ש בח׳ס חאו״ח סימן ר״ח דמש״ה ח״מ
:מלך משוס דישראל בימי יהושס החרימו פ׳ז אבל מקודם
*ה  pי״ל דחדאר חייב מלקוח מקודם שהחרימו ונם
1חר החרם נפ״ס לפמ״ש כח״ש ח״א לא״ס סי׳ קסא
!בחייבי מיחה למלך לא אמריק קלב״מ שוב נפ״מ שחייב
ולקוח ומיפה אמנם פיין ברש״י בסנהדרין ם״ו שמפרש הפרכא
ומצויין סל המראתו דח״ס סל הסראסו משמע דהוי מד״ס
!יק בס״כ פ׳ ויקרא פרשה ר קרא ב׳ דאסר מכל מצום
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ר ולא מצום כסלך וכפי מ יאה שטון שאם חטא בשוגג
נסצזם המלך א״מ קרבן ש״מ שמלאו׳ יש במזיד סיוב
אמנם הז״ר פירש שה פירוש אחר ויל״ע בזה והנה מל
ראש כסנהלרין ניחא לעליו ליכא חיוב מיתה ואץ לומר
כיון למיקרו קאי למלך הוי לאו שמחן לאזהרס מב״ל דז״א
רבמסן לאזהרת מימש סלך לא מציגו שפטור ממטח ולפ״ז י״ל
דבאמח במלך אינו לוקה רק בראש סנהדרין דהרי המג״ח
כחב דהא דכמב הרמב״ם דלוקה ג׳ לא כוון במלך דבו
ליכא לאו דא׳ לא מקלל א״כ ניחא ומוסרן הטרח הסנ״ח
לפה סחים הרמכ״ם ולא הזכיר דבסלך לא לוקה ג׳
דלפ״ז במלך לא לוקה כלל שבו יש חיוב מימה ומיין
ברמב״ם כאן הלכה ו׳ שכחב בנשיא יכול למחול פל כבודו וזה
לא קאי למלך רהוא אינו יכול למחול וע״כ כוון לראש סנהדרין
וא*כ גס כאן י״ל כן אמנם במסכת סופרים נסוך פ״ד
אסר על נשיא ודיין לוקה ב׳ וי״א על הנשיא לוקה ג׳
וצריטן להבין במאי חולקין ונראה דחולקין במלך דמ״ק
סובר לנשיא *או דיין לוקה ב׳ דבכל אחל יש ב׳ לאוין
וי״א שוברי דבנשיא לבדו לוקה ג׳ דשוברי דמלך אפ״ג
שאינו דיין מי בכלל א׳ כמ״ש בחציה ס״ט דגם ממינה
מהקהל הוי בכלל זה לא׳ הוא לשק שררה מ״ש וא״כ
ט״ז שפיר קשה דע״כ לא קאי מל ראש סנהדרין לבו
לכ״ס יש ג ,ואס נאמר כמנ״ח לגם נשיא שבס בכלל
ניחא דט ליכא חייב מיתה אמנם המנ״ח בעצמו כתב
ללשון רמב׳ם לא מוכח כן לקרא אמר ונשיא בפחך משמע
שנשיא סל כל הפס ואע״ג שדרשינן נפישה מעשה סמך
מ״מ פשטא לקרא הוא כן ישפיר קשה ואולי י״ל לפיין
בהוריות י״א למלכי דוד ומלכי ישראל מביאין כל אחד
שפיר מ״ש ומסברא דה״ה שיש הלאו בכל אחד מהם כיון
דמקרי נשיא לשפיר ומ״מ אם ישראל שכפוף מחת מלך
ביח לוד קילל למלכי ישראל משברא שאינו חייב מיתה כיון
דאינו כפיף חחתיו ופ״ז בעינן קרא שמלקית חייב אמנם
ינ״פ לאילי כיק ואיני חישל פל כל הפס פטירין פל
קללתו והנה אס נתנזר כמ״ש המנ״ח מציה מצ״ז שמלך
יכול למחול פל מי שחייב מיתה פטרו וכן מוכח מלשון
הרמב״ס נה׳ מלכים שס ומיין בפרשת דרכים דרוש ׳"ג ובזה
נוכל לסרן קישיח התוספת שבח בהקדמת ספדו הא ננטח
מי פשאאי״ל שכבר נתחייב מטפס מלך ט״ש ולפ״ז כיון
שמהני פ״ז מחילה מקרי פ״ז פשאי״ל פי׳ בתוס׳ סנהדרין
פ״א מ״א וט״ס בבאר מיס חיים פל ההורה פ׳ וישב
יע'פ פהמ״ש להרמב״ם פ״א לערכין משנה נ' ומונו
בחיו״ט שם .ופ״ס פנים יפות פ' בהפלותך פרשה י״ו
קרא כ״ח ופ׳ע כמהרי״ו סי׳ קי״ד וברש׳י יומא כ״ו
פ״ב דהש״ם חשיב לחטא לשאיל בזה שאמר לא יומת אי!
ה'ים ימיין בראש יוסף מגילה י״ר ע״כ שסובר שיכו!
לחחיל ושיב נפ״מ בחלקות בכה״ג שמוחל :

ולפס ש

הרלכ״ז בה׳ מלכים פ״ג ה״ח למלך שמלן
שלא ברלין ישראל אינו חייב בכה״ג שלו
יזכני' מ״ש שוב יש נפ״מ במלקות בכה״ג ונהי שבסנהלרי
חסרינן יא' מי כתיבי בנשיא כ״א חשים שמצוין פ!
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המראתו מ״ח י״ל כיון דבשם נשיא
ראש סנהררק בכלל ומליו אינו מצור
לפרש ישם נשיא הוי ק וא״כ נם
נראה דעל מלך כזה גם לאו ליכא
שמולך שלא ברצון ישראל ועיין בביב
דהאי לאו מלכא זמ״ז השיב למ״ס
דאסמ״ע והיינו דנהי דלא מלכא מא
ישראל מ״מ בכלל נשיא הוא וע״ז
מומר לקללו :

מצוק ס״ז והרי ג©
פ״ז ופ״כ מוכרחין
לזה י״ל ק אמנם
דאינו פמ״ע בזה
דף ד׳ מ״א יאמר
נשיא הוא והשיב
טין דהי׳ שלא ברצון
השיב יאטמ״ע לק

והבה המנ״ח הקשה למה צריך להזכיר שם בב״ב נשיא
דגם להדיוט אסור ומאי נפ״מ בין נשיא לאסר
מ״ש לדטתי י״ל לפמ״ש המנ״ח בעצמו אח״כ נצדד שאם
מקלל בכה״ג שאומר אל יהי ברוך שבהדיזט מושר ובנשיא
כיק דיש בו ג׳ לאוין נם בכה״ג אסור שוב י״ל דמש״ה
סזטר שם מקרא דנשיא כדי לאסור גס בכה״ג ולים©
רש״י בשמורה דף ד׳ בפירוש הב׳ דבנשיא חייב אפי׳ בלא
שם שוב נקיט קרא זה לאסור נם בלא שם .אמנם לפ״ז
צ״ט למה אמר בסנהדרין ס״ו צריכוחא לנשיא וא' הא
נפ״מ ביניהם ולפמ״ש במצוה ס״ט דרש״י אזיל □ה הפירוש
דלא קיי״ל כר׳ ינאי בשטסוח ל״ו ס״א פ״ש וא״כ י״ל
דהצרוכשא אזיל לר ינאי שסובר שגס בהדיוט פגי נכסי
ול״ב שם לכן מוכרח להצרוכמא ובעקר קישים המנ״ח לפה
כזכיר נשיא נוכל לומר לבאמח בבא בן ביטא כוון גם שקולם
רק מיראה וע״כ הזכיר הקרא לקהלת דכשיב לא מקלל
מלך מכת שעיף השמים יוליך הקול ולא הזכיר מקרא
דתורה לידע דט ליכא איסור דאעמ״מ והורטם לא הבין
כוונתו וסובר שכוי! שמרינא אסור לכן אמד האי לאו מלך
הוא וע׳ז השיב לו כי אפי׳ מחורש משיל אסור לקללו
חכח יראה ומה גם השיב לו דלא במינן מלך ומני בנשיא
ומ׳־ז השיב הוריש דאעמ״ס והשיב לו בבא דעכ״פ עטם
הראשון איכא מכח יראה וע״ש במהרש״א בח־״א היטב:
והנה הרמב״ן פה״ש בקרא זה דצשיא הוכיח כרסב״ם
לגם ראש סנהדרין בכלל מהוריות י״א רבעי רבי
סה אני בשפיר ואיני מבין דבריו דהא למנק שעיר פשיט
רל״ה ראש סנהדרין בכלל דשם בעינן שאץ ס״ג אלא ד
א׳ ובאמת הכ״ס כתב שטפם הרמב״ס דרק בשעיר בפיק
זה אבל כאן סגי גס בראש סנהדרין הרי מוכח דשם
פשיט דל״מ ראש סנהדרין וא״כ איך הביא הרסב״ן ראי׳
משם ומיין בח״ס חאו״ח סי׳ י״ב דכחב משום דמהורלם
ואילך הי׳ לנשיאים דין מלך ע׳ש א״כ מנין להוכיח לכאן
שסני בראש סנהדרין אמנם עי׳ בעליית אליהו במעלות הסולם
בשס הרד״ל דכשב דרבי דאנסנימס סי׳ כפיף תחסיו הי׳
בסוג שאין ע״ג אלא ד׳ א׳ מ״ש או שנאמר דלא צריכין
רק שכל ישראל כפיפין תחתיו ולא איכפת לן אם פמ״ם
מישלין עליו לכן חשב פצמו לראש מכח להי׳ ראש סנהדרין
וא״כ י״ל שסבר הרמנ״ן דאי ליכא מלך מל ישראל מקרי
ראש סנהדרין כן רק אם יש מלך לא מביא ראש סנהמ-ן
שפיר כיון למלך שולט מליו אבל כאן דלא הקפידה רחמנא
גזה ביב נס נאיכא מל 1ראש שנהדדין בכלל והבן ג
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זמפחלוקת כבר עליו אפרו ההפסד הנמצא בשבילו :מדיני המצדה פה שאפרו ז״ל שאין חייב עליו
אלא המקלל בשם או בכנוי ושהפקללו לוקה ג׳ מלהיות פשום אלהים לא תהלל /ופשום ונשיא
בעמך לא תאור ומשום לא תהלל חרש שהוא לאו כולל כל ישראל /ויתר פרטיה פבוארים בסנהדרין
<שם> :ונוהגת בזכרים ובהכות בארץ ובכל מהום שנהיה עם מלכינו או עם ראש מהדרי גדולה
והעובר עליה וקללו בשם או בכנוי לוהה ג ,מלקיות /ואם בן הנשיא קללו לוהה ארבע ג ,משום שאפרנו
וא׳ משום מהלל אביו:
עב .שלא נקדים חוקי התבואה קצתם על קצתם אלא שנוציאם בסדת וביאור ענין זה הוא שהחסד.
כשתדוש ותנקה היא טבל ופי ,טבל היא תבואה שלא הורפה והחיוב עלינו בא להוציא
סמנה תחלה תרופה גדולה ומן התורה אפי ,חטה אחת פוטרת הכרי אבל חכמים אמרו שהיא חלק
אחד למחפשים ואח״ב פפה שנשאר הףיוב עלינו להוציא ממנו מעשר אחד והוא נהרא פעשר ראשון
יאחד בך פפה שנשאר יש לנו להוציא מעשר אחד והוא מעשר שני ותנתן תרומה לכהן ומעשר
ראשון ללוי ומעשר שני יאכלוהו בעליו בירושלם .ועל הסדר אנו חייבים שנפריש מן התבואה חלסים
אדו• ובאה לנו ד מניעה בזה שלא נקדים מזה מת שראוי לאתר ולא לאחר מת שראוי לההדים שנאמר
,מלאתך ודמעך לא תאחר' והוא.כאלו אמר ממלאתך ודמעך (»> לא תאחר מה שראוי להקדימו :פשרשי
הפצות כי בהעשרת הדברים על סדרן לא יבא בהן הערבוב והטעיות וכשאינו נעשה כן יהיה הטעות
גסצא בהן תמיד ובהיות התרופות והמעשרות דבר גדול בקיום הדת כפו שנפרש בע״ה בסדר ראה
ושופטים
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והבה המנ״ח כסב ידיין או נשיא המקלל מצחו לא סוברין
בהט לאוין רק מקרא דהשסר לך דהוי רק חד
לאו ס״ש ועיין בספר מרדים נרד מל״ס מהסירה הסלוי
בפה אוס ס״ז שכסב במקלל עצמו יש ב׳ לאוין מ״ש ויל״ע
דא״כ ילקה פ׳ ובאות י״ז כסב דגם ראש ישיבה בכלל נשיא
ס״ש וכאמס הרמב״ם כסב רק ראש סנהדרין ולא כדבריו
זבמיקר דברי הסנ״ח יל״מ דמיין למיל במצוה ל״ד שהרגשסי
למה למטן מטרה בסצמו טובר משים שוכב ונשכב ולמה
לעמן מקלל לעצמו למה לא יהי׳ בכלל מקלל אחר וכסבתי
ביק רלמנין הריגה יש קרא בפ״ט למאבד עצמו לדעת ה״א
דלפק מפי ל׳ה בכלל אחר מ״ש וממחה י״ל כיון דרחמנא
ג־לסה דאסיר לקלל מצסו ממש כמו לאחר שוב גם בדיין
ונשיא־ ים ג״כ בפצמו מני לאוץ כמו לאחר דילפינן מקללה
של הדיוט דלטצמו הוי כמו לאחר ומיין בבכורות ס״טפ״א
דלנופייהו מצפדין אפי׳ ב״כ מ״ש זמכ״ש כאן די״ל כן וז״פ
והנה יל״ס למה חייב במקלל פצשו הא באותו רגט שמקלל
עצמו נפשה רשע והוי אעמ״ס ומוסר לקלל טצמו מיין
במרס סצוה רל״א שכסב שפטור באם אסמ״ט גם במקלל
פצסו וצ״ל כיק דאם נאמר כן שוב יפטר ויהי' בסוג
סס״ם ושוב חייב וכיון די״ל לכאן ולכאן אזלינן למומרא
ונם י״ל דאולי ממני בזה מזרת סוכ״ר דרק במנדף ל״מ
משא״כ בכל קללה ושוב לא מקרי מדיין אינו פמ״פ מיין
«״ק סרג ס״א כה״ג אמנם אם ניסא דבמינן שם המיוחד
א״כ הוי בסוג מוציא ש״ש לבטלה ונהי דהוי פשה ס״מ להסוברים
דגם פש״ה מקרי אסמ״פ קשה וצ״ל כיון דקידם הוי
פס״ע אס״ג שבאותו רגט איט כן מחיוב ואולי י״ל דבאוחו
ממשה לא נקרא אמס״ע כמ״ש הקדמונים למנין מוסר כה״ג
ויל״ס בזה ומה שהקשה הסנ״ח למה באומר אל יברכך ד
הזי קללה מיין בסמ״ע סי׳ כ״ז ם״ק ז׳ הממם בזה :

מוה עב .שלא לההדים תלב״ב.
הפנים יפות הרגיש למה מפרשו חז״ל קרא זה למקדים
תרומה לנטרים ולא מפרשו בפשטיוס שלא יאחר
כפרשסן ונסינהן ותירוץ כיון שמציט בקרא דוחן כיפור
הזי בשנה «׳ הרי נראה דלא סובר בזה מל ב״ס בהפריש
*לא נתן וכ״ש דאיט עובר באיחור הפרשתן מ״ש ודבריו
נסתר מש״ם בר״ה דן) ד׳ דבמעשרוח מובר מל ב״ס
מסים׳ ׳ :r-מזה דהבימור הי* בשנה הג' ותרצז דכ״ז
שלא הפריש לא מובר סל ב״ס ופוד תרצו ו -־׳ ’1א

נממרחו ועוד תרצו לסבור מליו בב׳ לאדן (יל״ע ע״ז דהא
מתודה לא פברחי ממצותיך מיץ במעשר שני פ״ה משגת
יו״ד והא מבר על ב״ס) ופ״ש שכסט שגם בתרומה הוי
 pאמנם בירושלמי סרוסית פ״ג ה״ג אפריק לר׳ יוחנן
שסובר אץ לוקה שמוקי קרא זה בבימור מ״ש אך בש״ס
דידן בתמורה דך ד אמר הממם דאץ לוקה משום דהוי
נל״ע מ״ש והנה הרמב״ס פסק דאינו לוקה ויל״ט טפסו כיון
ששם יש מחלוקת אמוראי בזה ונ״ל רהא שם מקשה אביי
לס״ד שנל״ע אינו לוקה מתמורה שלוקה וק מכהן באונס
שלוקה וממיס׳ תמהו שם סל אביי וכי יחלוק על כל הש״ם
דמבואר שלאו שנל״ס איט לוקה ולתרץ זה נראה דמיין
במכות י״ג ס״ב דחמר מש׳ה אינו לוקה מל״ע משוס
דל״ד ללאו דחסיסה ומעתה י״ל לאביי טמס אסר כיון
דפובר בשמורה ה׳ דהיכא דלא מהני ספש־ו לא לקי שוב
בכל נל״ס דחייב לקיים הפשה להחזיר הנזילה ולשלוח האם

לא לקי מיין בתום׳ שם בתמורה ד״ה מיחבי שכתט p
ומ״כ הוכי׳ח כאן מחסורה שלקי אמ״ג דהוי נל״ע וס״כ
מטפס שמהני ושוב במקדיס תרומה לבכורים דנ״כ מסגי
כמ״ש שם ה׳ ע״ב שפיר לקי וכן הוכיח מכהן דאס״ד מכס
שלא דמי לחסימה גם כהן לא ילקה כיון דבישראל הוי
נימק גם כהן לא ילקה כיון דל״ד לחסימה ופ״ז .השיב כיון
דבכהן לקי סל לאוין דהוי רק בכהן ולא בישראל שלא דמי
לחסימה שנם ישראל מוזהר וע״כ דבו צא צריך להיות
דמי לחסימה לכן לקי שפיר אבל בישראל י״ל דבאיט דמי
לחסימה אפ״ג שסהני לא לקי ולא נשאר קושית הסוס׳ על
אביי רק סנותר דאינו לוקה אמ״ג דסהני ולדעתי נראה
דבאמס זה כוון אח״כ בגמר דאסד כפנאי והחוש׳ פירשו
דקאי מל לשאב״מ ולא מל נצ״ע ולפ״ז טכל לפרש דקאי
מל נל״ע שר״י סובר שגם בכה״ג מקרי נל״ע דל״ד
לחסימה ור׳ ימקכ חולק דזה צ״ה נל״ע כיון רל״ש בזת
צ״ח רק מטעם אב״ס פטור ולדידי׳ יתחייב חכות במקרים
תרומה לבכורים ולר׳ יהודא אינו לוקה ושוב אכן דקיי׳ל
כר׳ יהודא מיץ ברמב״ם פ״י מה׳ ק״פ כי״א וגם קיי״ל
כרבא דאס״ג דל״ח לקי ומ״כ בנל״ס הטעם  rViלחפיפה
אז כמ״ש במכות ט״ו דלנחוקי לאף קאתי מ״ש ל pנם
נמקדים אינו לוקה ומיץ ביומא ל״ז מ״ב לסנץ נבילה
מ״ש אביי מ״ש ותבין :
והנה הסנ״ח תמה כאן מל הרסב״ם שלא הביא מה
שמבואר בירושלמי וסובא בחום׳ תמורה דבמפריש
מס אחת יש משה מ״ש

ולדפסי י״ל

«זז
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דמיין בירושלמי

רמד
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כחכה רחמנא לא מבוא עליו השמש דשיעור כעוגה אחח
ה״ה כשכיר של יום הוי כן אמנם לפ״ד הפנ״י הנ״ל אינו
ראי׳ די״ל דשכיר לילה חמור משכיר יום ושפיר י״ל כוקר
שני אמנם כלא״ה יל״ע להפנ״י דהא לר״ש ושמואל ראינו
להיפוך דשכיר שעוח כיוס חמור מלילה דזה הוי רק כיומו
וזה יש לו פנאי כל הלילה ויומו ש״מ דלא כלכריו עיין
כהגהוח רש״ש לשכועוח דף מ״ו שסוכר דאס לא חכעו
כיוס ראשון דאינו עוכר אס חכעו אח״כ עוכר כאוחו יום
ע״ש היטב ומכל הפוסקים לא מוכח כן והנה ראיחי
כהגהוח חו״י על הרי״ף ככ״מ שהרגיש לפמ״ש רש״י כס"
כא דכעינן כנוחר כוקר שני לגלות דהוי כעמוד השחר ולא
כנץ החמה א״כ ג״כ נפרש כן ע״ש ולדעתי ל״ק דרק שם
דקודס מ״ח שפיר י״ל דכעינן קרא דהוי כעהמ״ש אכל
לאחר מ״ח ככר קיי״ל דמעה״ש הוי יום ל״כ יוחר קרא
ע״ז לכן דרשיק דאינו עוכר רק כוקר ראשון וז״ס והנה
החינוד הסכיר הכועס דרחמנה נחנה עונה כי יום אחד יוכל
איש נהמענוח ע״ש ולפ״ז נ״ל לפשוט מה שנסמפקתי
עפ״מ שידוע שינוי כזריחח החמה ושקיעחה ממקום
למקום איך הדין כאס השכיר עכד כמק״א לכעה״כ וחכע
לכעה״כ שישלם לו ואח״כ נסעו שניהם למק״א כאומו
עונה איך הדין אימתי עוכרין כלאו דל״ח ולא תכוא אס כפי
המקום שגמר עכודתו או כסי המקום שהוא עחה אס
לאסרו או לקדמו ולפי סכרח החינוך תלוי כפי המקום

שעכל
והנה החינוך כתכ כאן דאס המחהו לפועל אצל אמר
וקיכל הפועל לא עוכר יוחר משמע דאס לא קיכל
הפועל עוכר אמנם הכ״י כסי׳ של״ט כתכ דקצת משמע
דאסי׳ לא נחרצה הפועל אינו עוכר ועיין כנחלח צכי מכעל
פסחי משוכה מ״ש כזה ועיין כהגהוח חכמח מנוס לכ״מ
קי״כ שסכר כפשיטוח דכעינן שיקכל ועיין כהלכות קטנוח
ס״כ סי׳ ל״א ול״כ שכחכ דאינו עוכר אפי׳ כלא נחרצה
ע״ש והנה כהק״ט שם חידש דאס מכע ע״י שליח לא עוכר
רק כמכעו מעצמו ולפ״ז יל״ע אס סגי כחכעו ע״י מכחכ
ידו או כעינן שיתכעט כפה ואולי תלוי כמחלוקת אס כמיכה
כדיכור והנה מלמידי המופלג וכ" מר חיים יצחק
וויעטשנער יחי ,שאלני איך הדין כאס השכיר הי׳ כמקום
אסר וגמר העכודה ושלחו ע״י הכי דואר מכחכ שישלח לו
שכרו מיכף ואס הכע״ב ישלח לו מיכף לא יטא לו עד איזו
ימים אמ״כ אס מחיוכ מיכף לשלוח כירן דגם אס יעשה כן
לא יכוא לשכיר כאוסו עונה שקכעוה מיכף וא׳׳כ כיון דלא
עוכר רק ככוקר ראשון וכן כיוס ראשון להר״ן וככה״ג שלא
יכוא ליד שכיר ככוקר ראשון לא מחיוב לשלוח לו או דלמא
מחיוב למסרו ע״י הכי דואר מיכף שלא יהי׳ כידו יומר
כמ״ש אמך והוי כהמחהו אצל אחר דאינו שכר או דלמא
כיון דלא יכא לידי שכיר כאותו זמן שקכעה המורה לא
מחיוב לשלחו [והנה החינוך כתכ דאפי׳ שכיר קטן נשכע
ועיין כמנ״ח שציין לראכ״ד דאיך מוסרין שכועה לקטן
ולדעתי נ״ל כיון דהמשל״מ פ״י מ״ה מנכים ה״ז הכיא
מירושלמי דכ״נ מצוי על שכועה ועיין כחו״ס ע״ז דף ה׳
ובהגהות הגרע״א שמה וככר ידוע מה שכחכו האחרונים
דכאיסורי כ״ג גס קטן מצוי לק שפיר מוסרין לו שטעה
כיון דמצוי ע״ז פנחס הירשפרונג נכד המחכר] ומ״ש
החינוך דאין לוקין ע״ז שניחן למשלומין והמנ״ח חמה ע״ז
כיון דאינו משלם כזמנו שפיר עוכר אפי׳ משלם אח״כ כ״ק

הפנים מאירוח חלק א׳ סי׳ כ״ו ועיין כשעה״מ ס״א מ״ה
חמץ ומצה ה״ג שגס הוא הרגיש סה ופלפל שס ג״כ
מטעם דאין כו מעשה ע״ש ומ״ש המנ״ח לחמוה שכמב
דרמכ״ס פוסק דגם כ״נ עוכר וע״ז חמה דאינו כן וכאמח
כ״ק המעה״ח כאן כאוח כ״כ כזר ועיין כספרי קב זהב
כדף י״ז מה שהארכתי כזה ומ״ש המנ״ח כשם ריטכ״א
ככ״מ שפירש דאשכול אחד הוא אפי׳ פחוח משוה פרוטה
עוכר הנה כל הפוסקים לא פסקו כן מדלא הכיאו דין זה
וע״כ דסוכרי כפירש רש״י דזה קאי על שטר ששת ומיירי
כפרוטה דוקא וא״כ מסתמא לא הוצרכו להכיאו טון דככר
הכיאו דין דשטר שעות ומ״ש המנ״ח להוטח משכת קכ״ז
־־דאין צריך לימן סחורה לדעחי אינו ראי׳ דכאמח לא היה לו
ג״כ סחורה כיון דהקדיש כל נכסיו לשמים כמו שממאר
שם כסוגיא רק מקודם שמשיב הפועל דאין לו משח כאמת
מכע לו כהמה ועוד דברים דחשכ שקנה זה כעד משח ונהי
דצריך למכור ולימן לו מעות מ״מ הוא לא מכע ממנו כן
והסטם על סחורה וכאמח ל״ה לו כלל כמ״ש שם ואין
המחלה לראי׳ זו שו״מ כמעייני החכמה לכ״מ דף ק״ו אוח

מ״ו שהרגיש ג״כ שנפרש טקר שגי וחירץ ההוכחה משטר
לילה ע״ש וכאמח ככר כחכמי שז״א הכרח ועיין עוד שם
אות מ״ד שמסופק ככלמה שטרחו כשכח איך הדין ונעלם

ממנו דברי החינוך כמצוה מקפ״ח שכחב דאינו עוכר כזה
ועיין עוד כדבריו כאוח נ׳ שהשיג ג״כ על רמ״ה שכמכ
כקרקע אינו עוכר מארצך הא אנן קיי״ל דילפינן מאמך
ע״ש ולא ציין שכן מפורש כמ״כ כפירוש וע״ש כאוח ס׳
שפירש מעצמו שכוון לפסוח מש״פ ולא ראה דכרי

הריטכ״א והשטמ״ק שמפרשו ק

מצות רל״א

שלא לקלל אחד מישראל
בין איש בין אשה
הנה החינוך האריך כאן אם יש מק אל המקלל ע״י קללח
חכרו ע״ש ופלא שלא ציין להקרא כמשלי קאפיטעל
כ״ו כצפור וגו׳ כן קללח מנס לא מכוא ועיין כש״ס מכוח
דף י״א דמקשה על חשש קללח הרוצחים עי״ז ומשני דל״ה
קללח חנם ועיין כש״ס מגילה ט״ו אל מהי קללת הדיוט
קלה כעינך ע״ש והחינוך לא ציין לכ״ז ע״ש והנה הקומץ
מנחה ציין כאן לדברי הריטכ״א כמכוח מ׳ שכמב שעל
קללת עכדיס כנענים אינם מצויין משום דאינס ראוי לכוא

כקהל לכן לא מקרי כעמך ועיין כחיטרי קב זהב דף י״כ
ע״א שהרגשמי מש״ס כב״ב דאמר הורדוס שמומר לקללו
דאינו עושה מעשי עמך ומ״ל דהוי עבד וציינמי לפסקי
מו״ס כסוטה שכחכו דהורדוס הוי כ״ח מכח יאוש רק כניו
הוי עבדים א״כ ניחא אך כחכמי שזה חמוה ע״ש וכסח
מצאחי טרושלמי גיטין פ״ד הלכה ד׳ היוצא משום יאוש
הואיל ולא שחררמו חורה כניו עכטם ע״ש הרי מכואר
כפסקי חו״ס הנ״ל וגם מצאתי כשטמ״ק לכ״מ צ״ו ד״ה
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מנחת סולת
אמר הכותב שכתב בשם הר״ש די וידש שענד אינו בכלל
רען והפרמ״ג באו״ח באשל סי׳ קנו לא ראה זה ע״ש
היטב ובאמת עיקר הקו" מב״ב י״ל כיון דהורדוס טמן
להאי ריבמא בדבש כי היכא דלימא בת מלך נסיב כמ״ש
בב״ב שם ובאמת הוציא קול שדר עמה כמו שראינו ביוסיפן
שכתב שהי׳ לה עמו בנים ואח״כ הרגה אן מז״ל הקדושים
 wהאמת שאינו ק ע״כ אמרו דכל מאי דאייתי ואמר
מב״ת אמינא עבדא הוא אמנם הורדוס סבר שלא (וד^,
לשם איש מזה לכן לסי טעותו שכולם מושבים שדר עמה
הוא משומרר שכיון שהיא אשתו מסתמא שמררמו כדי שלא
תעבור על איסור דאו" דלא יהי׳ קדש לכן לא רצה לומר.
שמומר לקללו מכת שהוא עבד שחשב שגס תכמים לא
יודעים האמת וסוברים דהוא דר עמה ואינו עבד ואע״ג
דקטל לרבק דדרשי מקרב אחיך תשים עליך מלן משמע
דאינו אחיך י״ל דרבנן דרשו דאסי׳ הוא משוחרר הוי כגר
ואסור ג״כ להיות מלן כמ״ש הרמב״ס פ״א מהלכוח
מלכים ובתינוך מצוה מצ״ח לק שסיר הרגם אבל הוא חשיב
שכ״ע מושבים שהוא חיתה הוי משוחרר ועיין במהרש״א
בחדא״ג שם בב״ב שכתב ג״כ דאם הימה חיחה הי׳
משוחרר ונהי דאמר לבבא עבדא בישא היינו דהי׳ מקודם
עבד אבל עמה סבר שכ״ע מושבים שהוא משוחרר לכן לא
רצה מכח לומר דהוא עבד ועי״ז מומר לקללו

והנד" המנ״ח כתב כאן שגס רשעים אסור לקללם בשם
והרגיש איך עבר אלישע וקלל להילדים ועיין בספרי
שם שכתבתי להיפוך שמומר לקללם וכן הוא במנ״ח מצוה
ר״ס אמנם לס״ז אינו מובן למה נענש אלישע עי״ז ואולי
כיק דעכ״ס מדת חסידות הוי לבקש שישובו כמ״ש בברכות
דף יו״ד לכן נענש דהר״ב״ה מדקדק עם הצדיקים כחוט
השערה ומה גס ידע אנישע שדבריו בודאי יעשו רושם כי
הוא נביא וצדיק והוי כמ״ש המו״ס בברכות ז׳ ד״ה האי
דבי״ש אין להענישם לק שפיר נענש אמנם הפנים יפות
כאן בקרא זה לא מקלל חרש כתב כיון שלא שמעו לו לשוב
במשובה לק נענש דאע״ג דבאינו עושה מ״ע מותר לקלל
מ״מ זה דוקא בח״ל שחייב מכות עלייהו ע״ש אמנם לדעתי
לא נ״ל ק דחוץ מזה שהוא בעצמו כתב בקרא לא מלך רכיל
בעמך דמש״ה מומר לומר לה״ר על בעלי מחלוקת משוס
דאינו ע״ע ע״ש והא ע״ז ליכא שום דיעה שיהי׳ חייב
מלקות ומ״מ קורהו אעמ״ע הרי דהוא בעצמו סותר לזה

רמה

ומה גס כיון דהמה ביזוי לת״ח והוי כאפיקורסיס דמורידין
בודאי גרוע מחייבי מכות והוי אעמ״ע ומותר לקללם וע״כ
העיקר כמ״ש דהוי כמו בי״ש דאין נכון להענישם והבן
והנה מה שצידד המנ״ח לענין מקלל עצמו דאפי׳ באם הוא
רשע חייב לדעתי אינו כיון דהרמב״ם וחינוך לא חשבו
במנין המצות לאו בס״ע למקלל עצמו אע״ג דבשבועות
ילפינן זה מקרא בס "ע וכמו שהסמ״ג מנה באמת זה לאו
^בפ״ע ע״כ מטעם דהמה סוברים דהוי גלוי מילתא בעלמא
שגם עצמו הוי בכלל מקלל חברו והוי תרווייהו חד לאו א״כ
שוין המה דרשע מומר דאס שם חמור הוי צריכין למנות זה
 fבס״ע כיון דאין דינם שוה וק דעת רש״י בשבועות כ״א
ע״א וע״ש ברש״ש היטב והנה המעה״ח אות כ״ה פלפל
בדעת הראב״ד שסובר שא״ח מכות רק בשם המיוחד
ומפרש הירושלמי שר״י מביא ראי׳ לדבריהם ועיין לעיל
בחיבורי במצוה ס״ט שכתבתי שם שכל החזון הזה מבואר
בדברי הראב״ד בהגהותיו על הרי״ף סוף סרק שבועות
העדות בעצמו ומה שמממה המעה״ח כאן למה לא חשיב
הרמב״ם מקלל עצמו בחשבון לאו בס״ע כבר כתבתי
שטעמו שסובר דהוי גלוי מילמא בעלמא שגם בעצמו הוי
כמו בחברו והוי אחד וכנ״ל והגה בכלי יקר כאן פירש
דמש״ה נקיט חרש משוס דמצא בשערי משובה של רבינו
יונה חירשו נותן לו דמי כולו ושוב ה״א דהוי כמו מת ואינו
חייב על קללתו לכן אשמעינן דאינו כן ע״ש ופלא שלא ציין
שכן הוא בפירוש בב״ק דף פ״ה ע״ב ועיין בהלכות קטנוח
מ״ב סי׳ נ״ב שפירשו דמיירי באינו שומע ואינו מדבר ועיין
בנוב״ק חא״ע סי׳ נ״ג שפירש דמיירי רק באינו שומע וכן
מוכח ממו״ס לקמן פ״ו ע״א ד״ה כגק ע״ש היטב ומבין
ודע שלדעתי נראה דלאו זה כוון במדבר ואינו שומע אבל
בחרש שאינו מדבר ג״כ פטורין על קללתו ל״מ לפ״ד
ההלק״ט מובא במנ״ח מצוה ל״ד דפטורין על הריגה באיש
כזה מכ״ש על קללתו אלא אפי׳ לדעת המנ״ח שהשיג עליו
מ״מ כיון דעל מת פטורין ובודאי עיקר הטעם דל״ה חיוב
במצות ול״ה יותר בכלל בעמך עיין ברש״ש לסנהדרין דף
יו״ד שכתב שמת לא מקרי אחיך כיון לפטור ממצות וא״כ
ה״ה חרש שפטור מן המצות בודאי ל״ה בכלל בעמך וע״כ

שמיירי במדבר דמייב במצות אמנם בפשטיות משמע
להיפוך עיין בסנהדרין דף פ״ה שדריש במקום שבעמך
וסוטר עי״ז בנגמר דינו ועיין ברש״י ב״פ בהר בסי׳ כ״ה
קרא י״ז שפירש ל״ת זו ויל״ע למה לי קרא ע״ז

מצוה רל״ב
שלא להבשיל תם בדרך

הנה החינוך כתב שזה הלאו שלא להכשיל בני ישראל לתת
להם עיצה רעה וזה הכלל כולל ג״כ מי שיעזור עובר
עבירה שהוא מביא אותו שיתפתה בזולת זה פעמים אמרים
עוד וכ" והמנ״ח ממה עליו במה שכתב בני ישראל הא
הלאו הזה כולל ב״נ ג״כ כמו שאחז״ל לא יושיט אדם כוס
וכ" אבהמ״ח לב״נ ולחלק ולומר דרק לעבירה אסור לסייע
לב״ג אבל לא עיצה רעה מנ״ל לומר ק ונהי דרמב״ס כתב
פי״ב מ״ה רוצח הט״ו דאסור ליחן עיצה טובה לב״נ מ״מ

י״ל דגם עיצה רעה אסור והנה באמת א״א לומר שהמקור
של החיטך מזה דהא הרמב״ם כתב שם דגם לעבד אסור
לימן עיצה טובה והא לעבד ברור ממש שדינו כמו ישראל
דחייב במצות כאשה ואסור לימן לו עיצה רעה ומ״מ עצה
טובה אסור וא״כ גס לנכרי י״נ כן והן אמת שאיני מבין
דברי רבינו בזה שאוסר לימן עצה טובה לעבד ומה שמציין
הכ״מ שמקורו מב״ב דף ד׳ דפריך הש״ס איך נתן בבא
עיצה להורדוס לבנות ביהמ״ר ,משני שאני עבד שמחיוב
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מעין •החכמה
« roאד לך

ארן( .קהלת י׳) (”0יחזקאל כ״ב).
*(11משלי ל) ידור אביו יקלל דור מהיד בעיניו ומצואתו
’”(מהלי׳ פ״ט) פי׳ בטלת
לא חיק(”* .יחזקאל שם)
זריחת שמשו1** .קללת השבסיס מר עיבל ארור מקלה אביו
ואמו ואמר כה״ע אמן(”’ .תהלי׳ שס)(”‘ ..משלי ך׳) ודע
שהרס״ק חולק על הרמב״ם במקלל וק במפה או א שאין
לסטתם באזהרה מיוחדת שאע״פי שגזר .נהם .עונש כיק שאין
מניעות נמנות לעצמן אין חשנוניט בעונשי׳ אלא בלאוין

’10אי לד ארץ לא ®”מוטהרה ולא 111רוחץ מצואת דרדר
א יש לזרועו "1אב ואם הקלו כך "1השבת מטהרו
א אור “4מקללך מקלה אכיר ואמו 115חללת לארץ נזרו
אביו “6ואמו קלל באישון חשך ידעך נרו ♦

יראו
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נעל מג״א ונעל ל״ש הליצו געד הרמב״ס וכתבו כי גם
מאזהרה שנאמרה בד״א לא כקפיד
ין מהא דחשיב הרמכים נחו דבעינת נדה לאזהרה אחת הייט ואל אשה בבדת
דשבועת דף י״ח אסרי? המשמש עם הטהיר׳ ואסרה לו נטמאתי ופירש ■באבר׳ חי במזיד חייב כרת בשוגג חייב חטאת ואמרי׳ שם אזהרה
טומאתו לא תקדמובפ״ב זבועת
א״ק ותהי נדחה‘ אפי׳ בשעת נדתה תהא עליו אשכק עשה ל׳ת מנלן א״ק לא תקרב נמי לא תפרוש הוא וכיק דבעינן עונש
למשמש עם הטהורה וכז׳
וכז' מכלן א'
ואזהרה מיוחדת על הפרישה מכטמאת בשעת תשמיש א1״כ הו״ל למכות לאו דלא תקרב לשנים א״ו כיו; דמחד קרא נפקו אע״ג שהן שני ענייני׳ אין נמני׳ לשתי׳
וה״נ בלאוין הנ״ל ולפי מ״ש לעיל באזהרת אוב וידעוני לדעת הרסב״ס שאיט פוסק כר״י דבעינן חלוקת לאו דתלי> במחלוקת ר״י ור׳ע ב״פ הלוקי׳ יש לדחות
ראי׳ זו וכפי מ״שהתוס׳שם נשמעות ד״הל״ת מנלן דלא מחייב חטאת אא״כ יש בה לאו מידי דהוה ,אפסח ומילה עכ״ל א״כ סוגי' דשטעות לא מאי אלא
ליישב אליבא דר׳ ישמעאל או לאוקימת׳ קמיית׳ דסטח דפליגי באתרו בי׳ למית׳ אבל באתרו בי' למלקות לכ״ע ס״ל דלאו שנלאמ״בד לוקי׳ עליו אז שפיר י״ל שצריך
אזהרה לקרק וטעמייהו דש״ס דסטירי משוס דלית בהו אזהרה אכל לדידן דקיי״לכאוקימת׳דרבאדלשנלאמב״ד אין לוקי׳ עליו וע״כדלא צריך אזהי־ה לקרק
וטעמייהודסו״מדפטירי משוס שאין עובר עליהן במעשה ל״צ לאפוקי קרא דלא תקרב מפשמי׳דאע״גשאיט אלא באיסור עשה על הפרישה ס״מאית'בקרבן משוס
שעושה מעשה שפורש באבר חייתה ל״ק על הרמב״ס שיחשב מ-ע דפרישה במכין העשין דכל שאין טאזהרה מטרשת איט אלא כדק מדיני המצוה שאין להעלות
'*.'-טנק כמטאר בשרשיו.

• והמחברים

הנ״ל הביאו לשון ספר זוהר מרביע ט״שע״ד הרמ״נן בסוף השגתו שהרמב״ם נהגי•כאן־ כדעת בה״ג שמנה בלאו דלא תנאף נערה
המאורס׳זאשת איש ובת כק מפני שיטי העוכשי׳ בהן והוא הלעיג עליו בעיקר השביעי וכתב כספר הנ״ל דמכהומקלל אפשר למטתן ואיט דומה לאלו שכללם

{,ממית'
!*שיטי ה
,
.
*מפרישה;.
תקרב• לא תפרש ■דדרשי' מיני'הוא ע״ד •אססכת' וחיוב כרת על מפרישה הוא בקבלה למשה מסיני שאין ראוי למטת במנק המצות לפי דעת הרמב״ס
והרב בעל לב שמח דחה דברי הרב ■בעל זה״ר ואין דבריו נראי׳ כי נראה דסיל שצריכי' להתרות להעובר ולהודיעו באקו מית׳ הוא נהרג ולית׳ שהוא
מחלוקת ר״י וחכמי׳ בם׳ הנשרפי' וקיי״ל כחכמי׳ שא״צ אלא להודיעו שעונשו מית' ימ״ש ראי׳ מלסרן ההכרזה שכתב הרמב״ם פלוני יצא להסקל פלוני
יצאלהשרף נ״ל שאין ראי' כלל דכיון שצריך הכרזה שאם יודע א׳ ללמוד עליו ■זקות -יטא -וילמוד מודיעי׳ 4״כ באיזו מימ׳נהרג כדי שיקיימו הס״ע כתקנה
מסא יודע אחד שראוי להמיתו במיתה אמרת ויודיע להב״ד כדי לקיי׳ המ״ע כתקנה.

׳״ ומה

שפקפק עוד הדמב״ן על דברי הרמב״ם באזהרות אלו עמ״ש לעיל באזהר׳ דאלקי' לא תקלל דכמו דאמרי' נסנהדרי׳ אלאו דחרש נכתוב
דת8ג׳ לא תקל מאי לא תקלל ה״נ י׳ל בלאו דאלקי׳ לא תקלל ובזה י״ל רוב הקושיות של הרמב״ן ז״ל אכן מה שתמה על לשון המכילת׳ שבן הנשיא
חייב משום ד' דברים וכתב בזה״ל ועוד יש לתמוה ומהו חיוב הזה שמונה בו ד' דברי׳ והלא במקלל אביו אק בו מלקות ואולי בעל בריית׳ הזו
מנר שילקה כשהתרו בו למלקות ולא למית' ואעפ״י שנתן לאמב״ד ונספר מג°א כתב ע״ז שהוא פי' נטן וכמדומה שסתר דברי עצמו שכתב אח״ז אמנם
הפי׳ השני שאסר שבעל הבריית' מנה-האיסורי׳ ולא הלאוין איט נראה בעיני לפי שגם באב יש לאו וכו' ושמא כי דעת הרב ג״כ במ״ש פכ״ו מה’ם
שהבן שקלל אביו נשיא חייב משוס ד' שמות ג׳ של כל אדם ואחד■ משום אב טונחו כפי' הראשק עב“ליואיך אפשר לומר  pוהלא לפי הראשק הבריית׳
כמ״ד לשנלאמב״ד לוקי׳ עליו והרמב“ם טסק להדי׳ כמ״ד שאין לוקי׳ולי נראה ליישב ק' הרמ״ק ע״פ^מ״ש התום' בשבת דף קנ״ד ד״ה בלאו וט׳
.תירוצם השני בזה״ל ועוד הי׳ רגיל לתק כיק דלא תענה כתיב סתם קאי אכל מילי וסש״ה חייב מלקות כאלו כתיב אבן גרושה וחלוצה ואגלות וכאלו כתיב
י־ מענה שקר בממון ולבן גרשה ולגלות שאז לא הי' הנכתב לממון טתן לאזהרת כאשר זמם ולכך הי' ראוי ללקות עליו וה״נ השת' אעפ״י שזה לא הי׳

ראוי ללקות על אוחו הניתן לאזהרת מית׳אפ?' כשאיט יטל לבוא לידי מיתה עכשיו יש ללקות עציו כ״ז שלא יטל לבוא לידי מית׳ הואיל ונכתב על מית׳
וי
וממון ביחד סתם וניתן להלקו® עליו בהזמת מית/נמי ניחן ללקוחיכ״ז שלא יטל לבוא לידי סית׳ וכתבו שבזה מתוק שאיט מתק בריש מטת אהשי׳
ותישק לי׳ משום לא תענה דהו״ל לשנלאמב״ד דאעפ״י שניתן לאזהרת מית' יש ללקות עליו הואיל ונכתב סתם על מית' ועל דברי' אחרי' וט׳ ע״ש וצפ״ז
אף אט נאמד בלאו דלא.תקלל דחיוב מית׳ דקללת או״א איט אלא בשם המיוחד ועל קללת כל אדם איכא חיוב מלקות אף בכיטי דבזה אפי' חכמים■
מודי' כדאית׳ בשבועות א״כ^מו״ל כאלו כתיב לא תקלל נשם המיוחד ולא תקלל בביטי ובקללה נכיטי לא מציט אזהרת מית' א'כ שפיר יש למצוא

 .ובספר

החיטך כתב כמצוה זו ולפי הדומה שהממזר חייב בקללת אביו ואמו והרב נעל פ״ד בהגהותיו חמה ע״ז שאם לא עשה תשוב׳
שדט שאיט-חייב על ■הכאתי יעל קללתוכדדרשי' ובשיא בעטך לא תאור בעושה מעשה עמך ואם עשה משונה משנה'.שלימה ביבמות ךס
ג א סי שיש לו בן ממזר וט׳ וחייב עלהבאתו ועל קללתו ונ״ל ד״סל לרב הנ״ל דקושי' הג׳ ביבמות לא קאי אלא על קללתו שהיא בחיי׳ או
שאיט חייב עלץ .אלא בתיי'אבציעל קללתו לאחר מימה חייב אפי׳ לא עשה תשובה דסימה ממרקת אפי׳ בלא תשונה ואע״ג שאינה שערכן
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מעין החכמה ברלין ,נח חיים צבי בן אברהם מאיר עמוד
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מן הייסור"' והדיני׳ ס"מ-כיק שמביאתי לחלק
עה״ב כמ״ש התום,׳ בשבועות דף י״ג קרינן
ני׳ מיהת בעמך ומ״שה כתב הרב דין זה דין
במחלל ולא במכה דמכה איט קייב לאתר
מית׳ ואע״ג דב״נק דף צ״ד גבי הא דחייכי׳
להחזיר משום כטד אביה' דהיינו לאחר
סית' פריך נמי איקרי כאן בעמך הייט
בדבר שבממון דל״ל תקנת' עד דטהדר למרי׳
ומשיה מוקי לה בעושה תשובה ולא הספיק
להחזיר אכל נמילי דאיסור שפיר .י״ל דלאחר
סית׳ קריכן בי' בעמך אע״ג שלא עשה תשובה..

“1יראו

מעין החכמה
” Vראו■ את ה ,קדושיו 118והקשיבו רק קשב

.
.
יפקדו־ ’11על לובשי מלבוש נכרי 120ובילדיהן יספיקו “1חמת עכשוג
י יטיבו “*.מדי להישר הולך ’“ובמושב לצים לא ישב
י שבק 1*4ישראל בטח בדרי ’“ובגרים לא יתחשב .י

*“רב לכם בני לוי הובדלתם.מטפאנפש להשמר ־
ר ק “7את מתך קבור שבעת מתי מצוד ,כנאמר
רדו ’“כנחל דמעה בכי ומספד לאבל מהולינו הומר

{

וכו׳( .תהלי׳ל״ד)(“" .יש&"
כ״א)(11’ .צפני׳ א׳) ופקדת♦ וכו׳
הלובשים מלבוש נכרי והוא לאו דלא תלכו־ ז
בחוקת הגוי ועטיט מבואר בדמכם'פי״א מה
עט׳ם ועיין במה״ריק שורש כ׳ס דיי^א מלבוש המלודי'לאם ופירשו ישראל ממנו משוס צניעות או משום דבר אתר ונכפלה אזהרה זו בפרשת ראה

ד או ’"כי רעה נגר פניכם ”0ואחריתה כ’יום מר..

בבואו

השמד לך ק מבקש אתריהם(12® .ישעי׳ ב׳>(121 .מהלי׳ ק’מ(122 .מיכה נ׳)(125 .תהלי׳א׳)(12* .דברי׳ ל״ג) (i ”1במדבר כ״ג) לאו
דלא תשקצו שנאמר בסוף פרשה  vמבואר ענייט לעיל בלאוין דשרצים.

“6לב

לכם וכו' הובדלתם מטמא נפש זהו־-לאו .דלנפש לא יטמא בעמיו האמור ככהן הדיוט דבכ?ג יטב הרמנ״ם ז״ל בסי' קס״ז וקס״ת שני
“י
לאנוי טומאה לאו דעל נכשות מת לא יבוא ולאו דלא יטמא כמו בנזיר דאייכא כמי שתי אזהרות על הביאה ועל הטומאה ואמרי'בנזיד רף מ״ב שלוקה
ל/זי' והיינו כשבאו הביאה והטומאה בבת אחת כנק שנכנס לבית הגוסס ומת או שנכנס לבה״ק כשידה תיבה ומגדול יפרע חבירו עליו את המעזיב*
שבאו שני האיהורי׳ בב"א וכמציה קס״ת ציע הרמב״ס לשק הספר'דלפי׳ כ"המכ״גבג״ש כמו שכ״ג חייב בשני לאוין וכו׳ קכ״הוכו׳ אבל אנחט לא סניט
אותו בעבור הטעם שהקדמנו בשורשי השג* יופו׳ ע״א דהיינו שכתב שם דדבר הלמד בג׳ש או באחת מי״ג מדות אף שלעני׳ הדין הוא כאיסור מודה
לכל דבר אבל אין למנות במכין המצות י אק הסמ״ג חשב שתי אזהרות האלו גם בכהן הדיוט ומה שהקשה הרב בעל פ״ד בדדשותיו דף ס״ר על!׳ף ■
כרמב״ס שכתב דין זה שחייב שתי' על הכנסה ועל הטומאה בכ״ג ולא כתב גס בכ״ה ק נ״ל שאיט קושי' כ״כ ד©ק שכתב בכ״ה שלוקה על הכניכר' 54
שלא סירס הוי מחולל ועומד ממילא ידעי ,שחם באו שטה. *,
דביאה כתיב נפשות .מת ובקדובי' כתיב לאו דטופאה
י דה״ה בכ״ה בטומאת דחוקי',

”*!1ק

את מתך וכו׳ .לשק המקרא (בראשית כ״ג) שעל שבע מתים מ״ע להטמאות לק והוא מחלוק' ר״י ור״ע בסוס׳ דף ג׳ רי״אלה יטמא
רשותרע״א' חובה וקיי״ל הלכה כר״ע מחבירו וע״פ הנאמר בסוגי׳ זו על מחלוק' התנאים הנ׳ל נ״ל ליישב לשון הריף בהלכות טומאה שכתב
שם דכ״ה איט מטמא לאבר מן החי של אביו אבל מטמא לעצם כשעורה של אביו והרא״ש בסי' ז' כתב שאץ דבריו מחוורי׳ והה נגד הסוגי' דמיר
דף מ״ג א״ר חסדא א״ר נקטע ראש של אביו •אין מטמא לו דא״ק לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזק שהוא חסר ואפי׳ הראש מונח אצל'הטף
כיק שאק הגוף שלם ובסוף כתב דאפשר ע״י תזרה קאמר פי' אס כבר נטמא לקבור את אביו ונחסר עצם כשעורה תחר ומטמא לו לקוברו דבזה
פליגי שם ר״י וחכמי' ומילת' דר״ת א״ר ע״כ אתי דלא כר״י דאמר שאיט מטמא לאביו כלל טהוא תסר ואיהי דאמר כחכמי' וכו' ומ״מ הקשה עליו
שלא יתכן לפסוק כר״י שהוא יתידאה נגד ר"י בן אלישע יד ,זקני' שעמו דמייתי הש״ס החם שאמרו לאמו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר (?3
שהניח בלעועיי׳נכ״מפ״ב מה׳ אבל ונב״י ני״דםי'שע״גשגםהרמב״סוהרמב״ןז*לחולק’' על הריף וכתב שהוא יחידאה ולי נראה ליישבע״פ סוגי' דסוטה הנ״ל
*.יאמר טעמי׳ דר״ע לה מיותר לחובה■ ור״י לה מטמא ואין מטמא לאיברי' ור״ע א״כ לכתוב רחמנה לה ולשתוק יטמא ל״ל ש״מ לחובה ור׳י איידי

9ע ואיידי דכתיב — - .

-

.

ומשני' וכו׳ פליגי נמי התם בקרא דוקיכא את אשתו רי״א רשות רע״א תובה וטעמי' דר י דאיצטרין קרא לרשות משוס שנאמר ולא תשנא את אידך
בלבבך ור׳ע כתיב ב' פעמים וקנא ור״י איידי דכ״ר הא כתיב נסי הא וכל פרשה שנאמרה ומשני וכו׳ ובהך פלוגת' פסקינן להלכה כר״ע דמציזה
\חונה לקנאות אלמא דלא אמרי׳ בייתורי דפסוקי איידי וכו׳ א״כ 'מוכח דלית׳ לדינא דר״ח א’ר הנ׳ל דדרשי׳ לאביו בזק שהוא חסר דאלכ״ק ק*
התום ל״ל קרא דלה יטמא וא’ל כתירוצס דאתי׳ לחובה ואיידי שהרי לא קיי״ל הכי א״ו דלא דרשי׳ לאביו בזק שהוא שלם אלא דרשי' כרבי יהודה
וכראב״י מאמור ואמרת הוסיף לך הכתוב טומאה אחרת והייט דע״י חזרה מטמא לעצם טעורה דאז שפיר איצטרין לה שאיט מטמא מתחלה לאינח'

ויטמא לחוב׳ ומיושב פסק הרי"ף שפוסק כר״י וכרא״ני נגד חכמים.

ובמצות

עשה סימן ל״ז כתב הרמב״ם ואין הנשי' חייבות 3ה כי מי שהוזהר מהטמא זולת להקדוני' הוא נצטו׳ה שיטמא לקרובי׳ אבל הכהנוה
שלא הוזהרו מטומאת המת וכו׳ כן לא צוו להטמא אכל תנהגו אבילות וברשותן לטמא והרא״ש כתב עליו שצריך ראי׳ לפטור טי' ממצוהזו ונכ״מ כתב
שני טעמי׳ ע״ז האחד שדוט כל שישט בלא יטמא ישנו ביטמא והני טי הואיל ולימכהו וכו' אי נמי כי כתיב בני אהרן ולא בטת אהרן אכולה
עביינא כתוב ועיק נתשוב׳ הרשב׳א סי' כ? שנראה מדבריו דדוקא כהני׳ מצווי׳ לטמא לקרוביהם אבל לא ישראל וזהו כתי' הראשון של הכ״מ ולתי׳
השני יש להקשות מכוולי' דקידושי׳ דף ל״ה דיליף דמי' חייבות במעשלהז״ג ממורא ונילף מת״ת דנ״פ ומתק דת״ת ופריק הב( הוו ב״כ הב״כ ואץ
למדן וןפריך למ״ד מלמדן מאי א’ל אלא וכו' והשת׳ אמאי הדר בי לימא דת״ת ופה״ב ועשה דטומאת קרובי׳ הווי' ג״כ הב״כ דלכ״ע אץ מלקק
אכלאי אמרי׳ שהמצוה נאמרה רק לכהני׳ניחא רעשה זו אינה שוה בכל דגם בישראל לא נהגא כסו ולא מייחי משארי מצוות מהגי בכהני׳ ולא

v

י
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בכהנות

יט

מעיז החכמה
,לא

עןגש

ז«

>pi

מלאוק העטופי׳ וא״ל דעו" לאו דקללי!

נמי מפורש מהאדאמרי׳ בתמורה רף ג׳ מקלל קבירו בעם
לןרהאעפ׳י שאקט מעשה משום שנאמר אס לא משמור וכי'
לי^אמ אתסם והפלא את מטתן זה איט דעל קללת דיין לוה?

3

׳ א׳ משוסמקלל חבידו שאזהרתו מלא תקלל חרש וא' משוס אלקי
למ״ק כמ׳־ש הרמב״ם פכ׳־ו מה״ס ואלאו דקללת דיק לא מליט לאו
מפורש אך הכ'מ בפ׳ה מה׳ ממרי' הוכית דדעת הרמב״ס לפשוק
כמ״ד קודש ממ׳ש שס אזהרה למקלל או״א מלא תקלל חרש דקאי
על בל אדם מישראל ואביו נכללולאכתבכדאמרי׳מתחלה דלכתוב
או חרש ונשיא או אלקי' וחרש א״ו רזה לא קאי אלא למ״ד חול והוא

מסק כמ׳רקודש וכ״נ שיש לפשוק כר״ענגד ר״י וגם ראב״י דמשנתו
קב ונקי ס״ל כן וא״ב צריך יישוב ק׳ הנ״ל דקללת דיק אין עונשו

תקללנ״ל דלכתור לא

מפורש וצ׳לדס׳ל ביקדמלישכא יתיראדלא
תקל לכן משי>לי׳ באלו נכתב לאו נעצמו אלקי׳ קודש לא

104ל תת מנח כהבים ולוים מפרי אדמתך וכל יגיעך
שכעך
כנפשך•
עד כלי די ־ 109
להריק . 107בככה
"
"
]אוצר החכמהך
י
ל כל תנופת בני ישראל בכורי אדמתך ותבואת זרעך

לא10,

האחר מלאתך ודמעך ♦

עי׳פ א״ל ב״ם
1אם יצוא יצא בשר קרש חוץ מאשר גבלו
איברי עובר שיצאו המה כנפלו
א ך טרף טורף מכל בשר מכל׳ החי תנעלו

נשי קודש ההיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו ♦

לאורה

לריבוי שיהי' הדיין
לאו מיותר דל״ע אא'כ הזהיר לכן גס הריטי לדיין מרנינן ללאו מיוחד וכאלו כתיב גם דיין לא תקל.

ובספר

לחם משנה הקשה עמ״שהכ״מ דטסקכר״עא״כ אזהרה לדיין מכלן וכ״ת מדכתיבאלהי׳לא תקלל ולא כתיב לא תקל כדדרשי׳ בחרש א״כ למזוג
קרא גבי חרשתקל ואנא ידענא לי׳ מדיין ונשיא כיק דדקבמיבבהדי׳ מייתורא דלמ׳ד בלאו דאלהי׳ לת״ק ע״ש ש׳ לדבריו אלוהוה כתיב בחדש לא תקל נמיהוו
ידעינן לאולמקלל או״א באס איט עני' דלכתובמיא וחרש או אלקי׳ וחרש כדאמרי׳ בתקלה למ״ד אלהי׳ חול דלפי׳ הכ״ל גם למ׳־ד קודש נכתב קללת דיין בייתורא

דלמ״ר ולפע״ד לק״מדבפ׳שטעת העדות אמרי׳אזהרה דמקלל חבירו ילפי' מלת״ק חרש וכן אמרי׳ בתמורהוהכ״מ כתב ע״ז דסוגי׳ דסנהדרי׳ פליגא ע״ז דמפליג
שאביו אינו משונה אלא
בי; חרש לשאר כל אדם והתום׳ נסנהדרי׳וטטע׳ דףל״ו כתבודמקלל חבירוילפי׳ מאביו וחרש או מנשיא ואכיודליכא למיפרןשכן משונה שאבי
תקל פי' אלו לחרש לבד ומשום ששפלותו גרמה הו׳־ל
דש״ל להרסב״ם דה’פ א'כ
דוחק וני' ל
שהש״ם לא חש
לכתוב לא תקל ומרכתיבלא
ב
רחמנא לא י
טמא _
____________________
_______
וכ״ז____
להאריך _
_____________
_
תקלל ילפי׳ מייחורא דחרש ל״ר אלא גם מקלל חבירו בכלל וחרש דכ״ר הוא שאפי׳זה' שאינו שומע ולא נצטער בה חייב על קללתו כמ״ש הרמב״ס בפכ״ו מה״ס וכיון

דמקלל ימירו נמי בכלל לאו זה ילפי׳ אביו מחבירו ונשיא או מחבירו וריק שחבירו איט משונה או דאביו בכלל חבירו הוא

וכן

מפורש לשק הרמב״ס

יין וצח יצפי ממיחוחרש הוחננהו יתירח שמקנג ריק נוקה ב וכן נהו דנשיח הוח מיותר וצוקה
ץ; p
ג׳כמישהרמב׳סבה״סשסוהל״מ הקשהע״זדא״כ היכיקאמרהתה לימאקראאלקי' וחרשוש׳דזהו קודסדקאמרא״כ נימאקראלאתקל דאזלא הוימוקמי
נלאו יתירי רק למקלל או"א באם איט עני' דכל היכא דאיכא למדרש לא מוקמי' בלאוי יתירי כדאמרי' בפשחי' אבל לבתר דקאמר א״כ נימא קרא לא תקל וילפי'
שפיראזהרה למקלל או״א ע'כ לאוי דדיין ונשיא ללאו* יתירי דבכלל חבירו כינהו וכן מ״ש על מ״ש הרמכ״ס רבן הטיא קייב ד׳ על קללת אביו דסיירי שקללו כטטידליכ' מית' והקשה טנ׳ל לאו יתירא אק נראה דמיירי בכיטי שדקדק וכתב בן ה״יא שקלל אביו חייב משוס ד׳ שמות ולא כתב לוקה כמ״ש בדיין ונשיא אלא דמיירי
שקלל ״ם המיותר ולא התרו בו לסיח' שעובר משוס ד' שמות אבל איט לוקה ולאו ימירא דמקלל אביו הוא משוס-שלא ע״ אא״כ הזהיר וידעינן אזהרה לאביו כסוי
לתנירו ולדיין ולנשיא גם מה שהקשה כיק דאזהר' דמקלל אביו הוא מלת״ק חרש אמאי לקי אקללת אדם מישראל ת*ל דהוי לשנלמב”ד לק״מ לפמ"ש דלמ״ד יתיר׳
דלת׳״ק חרש איזא לאגלויי דחרש ל״ר ומקלל או"א ילפי׳ מבינייה' דכיק דמציט עו״ בהדי' מזהירי׳ מה״ד א״כ לא קאי הלאו אמקלל אביו.

־™לתת

מנתוט' ,זהו הפרשת תרומה ומעשר כפרד שלא להקדים המאותר107 .כמאמר הנביא מלאכי הניאו את המעשר וט'והריקותי לכם
ברכה עד בלי די108 .אף שתעה אחת שטרתהכרי מצוה לתרום בעין יפה10’ .מלאתך אלו •בטרי' ודמעך זהו תרומה שלא להקדי׳ תרום' לביטרי' ומ״ר
לתרומה ומ״שאו מ״ע לראשק והטעם במשנה פ"ב דתרומות ובתמור' פלוגת' דאמוראי לעני' מלקות ושסק הרמב״ם כמי׳ד אין לוקק .

1אם

יצוא וש׳ ,הל אלו האיש®*' ככללי' -בלאו דטר מדה טריפה איסור אכילה מטר קדשי' חון למחיצה וכן איברי עובר שיצאו שאין כיתרי' בשחיט' האס
נ״ל מדכתיב בשדה וכדאית' מולק דף מ׳ח הכל היו נכלל וטר טרה טריפה כשפרט לך הכתוב בחטאת וכו' ומסקיבן דמש״ה כתבה גני טריפה לומר לן כטריפה
ששוב אין לה היתר אף טר שיצא קוץ למחיצתו וש׳וטרמןהחיכמיכ״ל מהאי קרא וכר׳י שסבדףק״ב וכתבו בתום'דנ"לנמי מלשון בשדה ועל־כלאלוהאיסורי׳
ליקי׳ (לא הר לאו שבכללות כיון שהאיסור•׳ מפורשי׳ בהדי׳כ“כ התום׳ שם וכ״כ הרמב״ס פי״א מה׳מעה״ק שהאוכל מנשר קדשי' שיצא חון למחצתי וחזר לוקה משוס
לאו דסר ט״טוהרב נעל פ״ד דף ס״ת ע"ד תמה על הרמב׳ס שמנה בפי"ט מה״ס האוכל טר פסח חק לחבורה במני' הלוקי' ולא מנה גס אוכל טר ק״ק שיצא חון
לעזר' ובשר קק״ל שיצא חק לירושלי' ובשי' נ״ה ובסי' ס' מנה אותן בפירוש ואי משום שכתב שם שאכל חק לעזר׳ ותק לירושלי' ולא כחג שאפי׳ חזר למחיצתו חייב הרי
גם באיכ-טר פסח קק לחמר׳ לא כתב שחזר ואפ״ה כתב הרב הנ״ל שזה פשוט דהפי׳הוא אעפ“י שחזר וה'נ דמותי' אעפ״י שבזה הלאוק חלוקי'דכ״ז שהוא בחון
עובר על לאו דלא ממל לאשל נשעריןוטינא עובר על לאו דבשרטדה טריפה מ״מ איסורו של לאו זה הוא משוס שיצא חק למחיצה רק שהכתוב דימה אותו

לטריפה

«וב לא יהי'

לו הימר א'כ הכל הוא מטעם אחד.

ובדברי

התום' דיומא ראיתי מיוהא דנת' שבדף ל״ושם כתט בד״ה בלאו דנבילהזט׳דלאודטר ט׳ע לעני'קדשי'ועובר הוי לאו שבכללות ירק לעבי׳;
טריפת דכתוג מישש לא הויף״ב׳כ ולא די שסוחרי' דבריה' שבחולין הנ״ל דלעני' בשר מה׳ס לא חשוב לשככ״ל משום דנ"ל מטרה דכתיב בפירוש וא״כ ה”הנמי

«ןמי ועובר דנ׳לממדה אלא שסוחרי' גם דבריה' שנמטת דף י’ק דביומא כתבו דהא דפרין נסשת ולילקי נמי אקדשי' שיצאו משוס ונשר בש״ט לאו •מלקיסממש

דהו׳ל
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מעין החכמה
המצוהככ״ע ועניןהמצוה שלא נאחד לשכיר
פרעוצואבל נפרעהותוך זק הקצוב וכו'ועם
שני הלאק ־ידענו זק פרעון השכירים וכו׳
חפור זה העיקר •כי עיקר גדול הוא בחשבון
המצוו׳ והסכימו עליו שני עמודי עולם הרמנ׳ס
והרמב"ןז"לעכ"לוזהוהטעםג״כ בשני עשין
דהשבת העטט בזמני' מתחלפי' ואין לדמותו
למצות ק״ש אן־ לדעת הרמב׳ן ז״ל.

”מהשים

וכי /זהו לאו דלא תשימו!
עליו נשך(” .מהלי׳ פ״ע’4 .לשת המקרא
(משלי י״ג) אל תהי וכו׳ נעורבים משאות ההו
הערב למלוהבהלואת ריבית” .אלו העדי׳
והסופר וכדאמרי' בס’פ א״נ הערב והסופר
והעדי' עובדי' על לאי דלא תשימון’6 .לשון
המקרא (משלי י״ג)(’7 .ירמי׳־״ז)(’8 .משלי

בזהש־ים ”עליו נשך כבן ”עולה לא תעננו
מערבי ’4משאות נשך ותרבית ”ומכאב עמל יכתבנו

מ הבל"’ הונו׳ ימעט

”בחצי ימיו יעזבנו ׳"

מרבה ’4הונו כנשך ותרבית לחונן דלים יקכצנו.
”ו

כדבר אחת הנבלות לדבר תועה על ה' ולברכו
כ כה" 10ינער ה׳ האיש ההוא אשד השהית דרכו
כ ן ארחות חונף חנף 101אשר שקר נסכו
כ י*” :ירעב והתקצף’10ופנה למעלה 104וקללבאלהיו ’•1ובמלכו►

לתת
1

ריבית אן>
ימות מטעם הנ״ל אבל
במחלוקת רש״י ותום׳ נפי'
'עופליגיבלאו דלא תשימון
השומאזא
אין עוד תקנה לתקן הלאו ואקהיי"ל הלכה כר"איע"כ פלוגת׳ דתנאיכנ"ל וקיי״ל הלכה כמ״קדמחייבלערב משום
וש״ל .למ״ק דמיד כשנכתב השטר נגמרה _ _ .
,לאו דלא תשימון ועמ“ש נלת״מ שהאריך לתמוה על הרמב”ס שאין דבריו עולי' לא לפירש׳י ולא לפי' התום׳.

והבראה

בעיני דלא ניחא לי' להרמב״ס לפרש כפירש״י דקשה ק' התוס׳שס וגס פי׳התום׳ דחוק מאוד לומר שלא הבין המקשה סברת המתק וגסאין
נראה לומר דללאו דלאתקחיש תקנה בחזרה וללאודלאתשימון לא יהי׳ תקנה אפי' קודםגביי׳ ע״י קריעת שטר וגם בין לפירש״י ובין לפי׳ התום' דסליגי אי ־שומא
מיתלא תלי וקאי עד שעת גביי' או לא הו״ללהש״ם לפרש דפליגי בהא ולכן מפרש בעני' אחר וע״פ מחלוקת אביי ורבא בריש תמורה דלאניי ס״ל כל טילת-׳ דא"רלא
תעביד אי עביר מהני דאל״ה אמאי לקי ורבא אמר לא מהני והא דלקי משום דעבר אמימרא דרחמנ' ואמרי' שם לימא בפלוגת דר״א ור״י אי ר׳ק יוצאה בלייכי׳או לא
ומתק דהתס בקראי פליגי דטעמי' דר”י משום דלחיי' או למורא ניתן ולא להשבון וטעמי׳ דר״א שנתקו הכתוב לעשה אהדר לי' כי היפי דניחיי׳ולפ״ז י״ל דמאי מיית?
הג' לר״י דתנאי היא דמכלל דלת"ק ס״ל לאו בני אהד-ורי כינהו דלמא לכ"ע בכי אהדורי כינהו ובהא פליגי דר״נ וראב״י ס״ל טעמי׳ דמחזירי' משום שנל״ע יחי אחיך
עמך אהדר לי׳וכו׳ומש״האין לוקי׳ ולת״ק פ״לוחי אחיך עק לכדריעאבל מחזירי' משום דא״ע לא ממני ולקי משום דעבר אמימרא דרחמנא ואכתי קשי׳לר׳י
מבריית'קמיית' ואמרתי לתק ע״פ מ״ש בספר פני יהושע דמאי צריך לתת טעם לר״י מדיוק' דקרא דלא ניק להשכון הול״ל ר׳י לטעמי'דפ״לכל היפאדאיכא ממון

נמש״ה קאמר דלוקה והייטדקאמרהש"ס סכללדלת״ק פ"ל לאו בכי אה־ורי כינהו פי׳דפ״ל ילפות׳דקראי כנ״ל וכיון שאין מחזירי' ממילא דלקיוהשת׳ ה״קדלמא
מאימוסעשתלקרועי שטרא פי' דלעולס לכ״ע ס״לדמחזירי׳ רק דפליגי אס הטעם משום שהכתיב כל"עאו משוסדאיעביד לא מהניוא"ל דא"כאמאי לקילת״ק

א"כ במלוה שעיבר ג"כ על לאו דלא תשימין ליכא מלקות וכ״ש נערב ועדי׳ ואי לאו כג"ד אמאי ילקה ומתק דלעולס לאו כג״ד ולוקה משוס שומא דשומא מילתא היא
ולפי׳זה לדידן דקיי״ל כר׳א דאיפסיק׳ הלכת' כוותי' ודרשי׳ אהדר לי׳ כי היכידציתי' והו"ל לאו הנל״ע לק גס בלאו דלא חשימון ליכא מלקות כטברת ספר החינוךהכ״ל.

”כדבר

,^.,yoa׳^ _

’C

וכו' ,תשובת איוב לאשתו באומרה אליו ברך אלקי׳ ומת ויאמר אליה כדבר אתת הנבלות תדברי וכו׳(100 .נחמי׳ ה')(101 .ירסי׳
’10זהו Cאזהרת ושיא בעמך לא תאור ואזהרה למברך את
הד״ן י
השס !04 .ןהו ;£הרה
103זהו אזהרה למגדן־

מעין החכמה [ברלין ,נח חיים צבי בן אברהם מאיר] עמוד מס  43הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מעין החכמה
המצוהבפ״ע ועניןהמצוה שלא נאתר לשכיר
פלשנו אבל נפרעהותוך זמן הקצוב וכו׳ ועם
שני הלאוין־ידעט זמן פרעון השכירים וכו,
וזכור זה העיקר <« עיקר גלול הוא בחשבון
המצוו׳ והסכימו עליו שני עמודי עולם הרמנ״ס
והרמב״ןז״לעכ״ל וזהו הטעם ג״כ בשני טשין
דהשבת העבוט ממני׳ מתחלפי' ואין לדמותו
למצות ק״ש אף לדעת הרמב״ן ז״ל.

91מהשי□

?והש׳ים ”עליו נשך כבן ”עולה לא תעננו
מערבי■ ,4משאות נשך ותרבית ”ומכאב עמל יכתבכו
מהבל” הונו ימעט ”בחצי ימיו יעזבנו ’־* ־.
מרבד ”,הונו בנשך ותרבית לחונן דלים יקבצנו.

”כדבר אחת הנבלות לדבר תועה על ה׳ ולברכו
כ כה°ס 1ינער ה׳ האיש ההוא אשד השהית דרכו
כ ן ארחות הונף חנף 101אשר שקר נסכו
כי 102,ירעב והתקצף *10ופנה למעלה 104וקלל באלהיו ’?1ובמלכו.

וכו ,,זהו לאודלאתשימון
עליו נשך(9’ .תהלי׳פ״ט94 .לשה המקרא
(משלי י״ג) אל מהי וכו'בשלנים משאות ההו
הערב למלוהגהלואת ריבית" .אלו העדי,
והסופר וכדאמרי׳ בס״פ א״ב הערב והסופר
והשי׳ שברי׳ על לאו דלא תשימון96 .לשון
לתת
המקרא (משלי י״ג)(97 .ירמי׳י״ז)(98 .משלי
כ״ח) שגם הטלוה שנר על לאו דלא תשימון כדאסרי׳שס מלוה שנר בכולן ואם יש מלקות בלאו זה מצאתי מחלוקת שבספר התינון סי* ס״ח כתב שאין לויך* עליו
שאפי׳ המלוה איט במלהות שהרי ניתן להשנון ואינו בדין דהנהו דאתו מחמתי' יתחייבו מלקות וכ״ב דעת הרטב״ם פ״ר מה׳ מלוה ה ,ג' אעפ״י שהמלוה והלוה שברו*
על כל לא וין אין לוקי* עליו מפני שניתן להשבון שכל המלוה בריבית וכו׳ ה״ז יוצאה בדייני׳ וכן בפ״כ מה׳ ססהדרי׳ שמנה כל הלוקי׳ לא מנה אחד •מלאוי ריבית ואף
דבלאו דלא השימון אמרו ,בג' דמשעת כתיבה עביר לה שומא ומשמע דלא מהני תקנה בהחזר' הריבית או בקריעת השטר ,מ״מ אין בו מלהות מטעם הנ״ל אבל
הסמ״ג במל״ת קצ״א אחר שכתב כלשק הרמב״ם הב״ל כתב אמנם עללא תשימון פר׳״ישלוקה כשגובה שהרי נגמרה השימה עכ״ל ותלי ,זה במחלוקת רש״י ותום׳ נפי,
הסוגי׳ שסדף מ״במאיקוסעשה לקרועישטראדלפי ,התום ,שם דממר׳ן דכ״ע ס״ל כר״א שר״ק יוצאה בדיינים ולאו דלא תקח נל״עופליגי בלאו דלאתשימון
ו ש"ל לת״ק דמיד כשנכתב השטר נגמרה השומא זאין שד תקנה לתקן הלאו ואנן היי״ל הלכה כר״א ע״כ כלוגת׳ דתנאי ככ״ל וקיי״ל הלכה כת״ק דמתייב לשב משום
לאו דלא תשימון ועס"ש נלח״מ שהאריך לתמוה על הרמב”ם שאין דבריו שלי' לא לפירש״י ולא לפי ,התום.,

והנראה

בעיני דלא ניחא לי׳ להרמב״ס לפרש כפירש״י דקשה ק ,התוס׳שס וגס פי׳ התוס' דחוק מאוד לומר שלא הבין המקשה סברת המתק וגס אין
נראה לומר דללאו דלא תקח יש תקנה בחזרה וללאו דלא השימון לא יהי׳ תקנה אפי׳ קודםגביי׳ ע״י קריעת שטר וגם בין לפירש״י ובין לסי׳ התום' דפליגי אי -שומא
מיתלא תלי וקאי עד שעת גביי׳ או לא הו״ללהש״ם לפרש דפליגי בהא ולכן מפרש בעני׳ אחר וע״פ מחלוקת אביי ורבא בריש תמורה דלאביי □ולבל מילת׳דא״רלא
מעביד אי עביר מהני דאל״ה אמאי לקי ורבא אמר לא מהני והא דלקי משוס דעבר אמימרא דרתמב׳ ואמרי' שם לימא בפלוגת דר״א ור״י אי ר״ק יוצאה בדייני׳ או לא
ומתק דהתם בקראי פליגי דטעמי' דר״י משום דלחיי׳ או למורא ביתן ולא להשבון וטעמי׳ דר״א שנמקו הכתוב לעשה אהדר לי׳ בי היכי דניחיי׳ולפ״ז י״ל דמאי מיית?
הג׳ לר״י דתנאי היא דמכלל דלת״ק ס״ל לאו בבי אהדורי כינהו דלמא לכ״ע בבי אהדורי נינהוונהא כליגי דר״נ וראנ״י ס’ל טעמי׳ דמחזירי׳ משוס שנל״ע ומי אחין
עמך אהדר לי׳ וכו׳ומש״האין לוקי׳ ולת״ק ס״ל וחי אחיך עמך לכדר״עאבל מחזירי׳ משום דא״ע לא מהני ולקי משוס דעגר אמימרא דרחמנא ואכתי קשי׳לר״י
 r"n ,4וחרר רני יהושע דמאיצריד לתת טעם לר"י מדיוק׳ דיזרא דלא ניתךלהשבק הול״ל ר״י לטעמי׳ דס״ל כל היבאדאיבא ממון
.טדבעסצפבייימ'

ומלקות מלקא לקי ממונא לא משלם וה״כ בלאו דריבית ומתרץ דדוקא היכא דליכא הפקעת ממון ’תכירו כמו בעדי ,זוממי ,ומש״ר ם״ל כן אבל בהפקעת ממק קטרו
כמו ריבית ל״ש לומר כן ומש״ה מייתי מקרא דלמורא ניתן ולא להשבון וכיון שאיכו מתזיר ממילא שלוקה <ע״ש שהכיא ראי' לסברתו מלשון הרמב״ס בלאו רגזיצה וא״כ
מיושב ק' הנ״לדא״ל דת"ק דמחייב מלקות ש״ל נסי דמחזירי׳ משוס דאי עביד לא מהכי דא"כ מציט לוקה ומשלם א"ו דס״ל לת״ק שאין מחזירי׳ מילפות' דקראי הנ״ל
ומש״ה קאמר דלוקה והייט דקאמר הש״ס מכלל דלת״ק ה״ל לאו בכי אהדורי כינהו פי׳דש״ל ילפות׳דקראי הנ״ל וכיון שאין מחזירי' ממילא דלקי והשת׳ ה״ק דלמא
מאי קום עשה לקרועי שטרא פי'דלעולס לכ״ע ס״לדמחזירי' רק דפליגי אס הטעם משום שהכתיב נל״עאומשוסדאיעביד לא מהכיוא״ל דא״כאמאי להילת״ק
כלא קיי״ל דאיט לוקה ומשלם נאמת בלאו דלא תקח ל״פ דבלא טעם דנל״ע כמי לא .לקי רק דפליגי כשלא גבה ובלאו דלא חשימון דקאי כמי אערב ואעדי דלר״כ
ולראב״י דם״ל לאודלאתקח הואכל״ע א״כ לאודלא משיטוןדקאי.גסאערבואעדי׳איטבדיןלה'תחייביותרעללאוזהמהלאושכאמרעלהמלוהלבדכסברתבעל
החיטן אבל לת״ק דפוטר כסום דאי עביר לא מהכי וצריך להחזיר הממון ואיט לוקה ומשלם בלאו דלא תשימון שהוא קודם הגביי׳ לא שייך זה ומש״ה אית בי' מלקות גם
בערב ועדי ,ועז״פ מאי קסנד אי שטהעל״ג כגבוי דמי הא עבדי איסורייהו דהוי כאלו כבר גבה וקריעת השטר הו יל כחזרת ממון וכיון דקיי״ל דאינו לוקה ומשלם
א'׳כ בטלוה שעובר ג״כ על לאו דלא תשימין ליכא מלקות וכ״ש נערב ועדי׳ ואילאו כגיד אמאי ילקה ומתק דלעולם לאו כג״ד ולוקה משום שוסאדשומא טילתאהיא
בלפי'זה לדידן דקיי"ל כר״אדאיפסיק׳הלכת׳כוותי׳ ודרשי ,אהדר לי ,כי היכי“דטחי׳והו״ל לאו הנל״עלק גם בלאו דלא תשימקליכא מלקות כסברתספרהתיטןתכ״ל.

”כדבל

וכו ,,תשובת איוב לאשתו באומרה אליו ברן אלקי׳ ומת ויאמר אליה כדבר אתת הנבלות תדברי וכו(100 .,נחמי ,ה(101 .),ירמי ,י),
ז(ישעי,ח׳)103 .זהואזהרה למגדף שהיא מברך את השם104 .זהו אזהרה לקללת הדיין* .ס1זהו אזהרת ישיא בעמן לא תאור ואזהרה למברך את
השם ולמקלל הדיין תרווייהו כפקי מאלקי ,לא תקלל ומנה הרמב״ס לאו זה לשני אזהרות וצריך ביאור לפי דרכו שמכה נא ומבושל שאור ודבש ללאו אחד אעפ״י
שהאיסורי׳ מפורשי ,וא״כ אזהרה זו דנ״ל בסנהדרי* דף ס״ומייתורא דקרא י טמא קרא לא תקל מאי לא תקלל ש״מ תרתי מי עדיפ ,מאלו היו שניה' כתובי ,בפירוש
אבל הרמב״ס ז״ל נשמר מזה ת״ל במל״ת סי ,ם׳ ורע שהיו' המין זה מהאזהרו׳ שכולל ב' דברי׳ או ג ,איט מתוייב שיהי׳ ממין לאו שנכללו ,בעבור שהכחוב ביאר העונש בכל
עני׳ וידעט בהכרח שכל עני׳ מהם מוזהר ממנו שהוא מל״ת ובעבור היות עיקר בתור׳ לא ענש אא״כ הזהיר נחפש אחר האזהרה בהכרח וכו' ואמנם יטצאלאו שבכללות
כשלא ימצא לט בשום מקוס עט׳ והענייני׳ שהזהיר ממט וכו׳ אמנם כשתקדים לט הידיעה היותיט מוזהרי׳מן הדבר ההוא מה כאמרו מי שעשה כך יעשה כן לא
נקפיד אם הית' האזהר' בביאור או נאחד מב' דרכי' אלו נפרט או בכלל עכ״ל והי' נראה מזה דעת הרמב"ם בפלוגת׳ דר״י ור״ע שם אלקי ,לא תקלל קול דר״י רע"א
קודש לפסוק פר״י דלמ&קנא שם דא״כ טמא קרא לא מקל מאי לא מקלל ;לפירש״י שם דקאי אלאו ךאלקי ,לת״ק א״כ לתרווייהו תנאי קאי אקודש ואחול רק דפליץ
אי עיקר קיא קאי אקודש וחולילפיכן מדינוי׳או איפכא וא״כלר״י דקאי אמול וקודש ידעי ,מריבוי ,א ש סברת הרמנ׳סשאיט ממין לאו שבכללות כיק לעונשו של
^ pי1ת השם מפורש בקרא וכפי העיקר שלא עכשאא״כ הזהיר אבל א״א כר״עדעיקר קרא לקודש וקול ידעי ,מרימי ,לא יתכן טמרק שלקללמדזיןלאמציט
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מערכי לבי דרוש נד ערך פורים ומגילת אסתר
אזכ שלא כדץהרגס שאול ואינו נענש דוד
או לא נמצא להחן נא לגזול אותם מהתלךוהס אינם
נפ׳סשואל כל שחברו נענש על 'לו אץתכנישץאו!ז1
י נעי׳ר דהמץ דענייש עבדים ולגזיל׳ המלך לא איכפת
במחיצתו של הקנ״ה וכעי צח־לף לכתיג שנעת הלון
ולז״א כי אץ הנר כזה בנזק
*
ליה להמץ
מכנול זה נטכדנצר סחה גס את העיל וה צלהיה!
המלך וא״נ אץ אני יכול למונעו בעד המלך ובהט
.ולחו צדקיהו צדיק׳ מאי הו״ל לתענל ע״ש היי לכל
 .א״ש מה שהשי׳אחשורוש מי הוא זה ואיזה הוא אשר
מאינו חוטא נדבי לא אמ“י׳כל שחברו נענש ע 5ידז
 .מלאו לנו ליגשוח כןדאץ כאןשוס ספה אףלץ«ח'ס
נענש גם הוא 1א״כ כיון ששמעי סנר כדואג .דאץ
(עבדים כיון לשאלת המן לא היה כי אס לאומה זו
נ שאלין אלא למלך איכ יחטא לול סשאל נאורים
 .ידע יוזוסה משא״כ שאר אומות ואףפרש ומדי והוא
לאחימלך והיה.הגורס להריגתס וז׳יש צא צא איש
גנאי לאומת המלך אף כי אמר יכחג לאנדם אינו
הדמיס להשיב כאלו אתה הרלתה את אחימלך וכל
.אלא לאבד הדתשע״יזה יאנדו יחוסם ועל זה
ניחו מאחי להיתה שינה להריגתס שנענוית מלך
הסכמתי והעם לעסות נו כטע נעיניך אנל לקטתם
שלא כלץ השיב עליה ה׳ כל דחי נית שאול לעל
’ לענליס ונ״ס להורגם מהי מיתי וע״ע מה שנתנאר
עכשיו היינו שכורים לאנשים שהמית שאול היו על
דספק נפסו׳להקל ממנו נזיז להנץ סדרןשל נמוגים
ראש שאולשאפשר שהלץ הוא דנשאלץ לחי שצורף
הס מומרים נסתואל נ׳ סי׳ נו״ז וכה תוארן ויאמר
אבישי אל המלך למה יהלל הכלנ.ה.צה...את אדוני _ סצנור נו ושלא כדין הדג שאול את אחיחלך וא״<
^■-יי^-לא היה נענש לוי גהריגתס אך חמה שראינו דפרע
• *י™”™.?.
_ ______ __— —1
לך ה׳ חידה כננד מידה הראנו לדעת דחשץ עליך
ואחי לידן הן קדם אני אפרש שני
ז^והראיל
גתונים הנאים כאחת לעיל מיניה  Iכל למי יניח שאול להסירם מעל שאול והשינס עזי
.
דוד אש*־ מלכת תחתיו ט בשאלתך באורים אחה
וכה תוארווכה אמר שמעי קללו צא צא איש הימיים
הראת ל' אתה יש לך לין מלך וע״נ פרע לךהקנ״ה
ואיש הנליעל השיב עליך כל דחי בית שאול אשר
מלכת המתיו וימן ה׳ המלוכה ניל אבשלום גנך והנה
יחרה כנגד מלה ויחץ ה׳ המלונה ניד אבשלום בנך
לקח המלונה מידך בחייךונתנה לאבשלום בנך והנך
 .ברעתך ני איש לחים אחה
ברעח׳כלו׳כל שחברו נענ׳עיי נקר׳רע לכתי׳גס ענס
לדקלק תחי׳ וראש נח״ס וכה .אחר שתעי
twv(.
לצדיק לא שוב ומלאינו טוב רע נקרי ט איש למים
נקל לו דלעיל מיני׳לכתי׳יצא יצוא ומקלל
אתה שהיתה שינה שנהרגו אחימלך־ונל ביתו את׳יל
'.הול״ל צא צא איש כו׳ולמה עשאו כלל ופרש ותו ח",צ
 .נפל צא צא ותו איל נמ׳יש איש הדמים ואיש הנליעל
ושפתים *שק
דתינ׳איש.שני היא מיות׳וחו א״ל נמ״ש איש הדמי׳
על דבריו שהניא ראיה דכל מי
•עליך
.דנתה למיס שפך דוד ותו איל נח״ש הפיג
שנהרג בשיבתו נענש מפייס לפלס
.לנידה גני גדליה שהוא שלא כענינו ואיך לא ראה
«.׳ כל דמי כיח שאול היכן חצינו שלוי שפך למיס
חנית שאול ויונתן תרגם אתיב עליךה׳ כל סוני נית
דנענץ זה לנע עיר הנהנים שנהרגו נסיבת לול
איתיה,נשי׳ס להדיא כת׳יש גס׳ חלק לצ״ה נש׳ וישבי
׳ .שאול ואץ<.ועם לזה שאיך ישיב ה׳ עונו׳ נית שאול
בגוב אשר כילדי הרפה כו׳תאי וישני גנוב איש שנא
על ראש דוד וכתיב איש נחשאו יותחו ותו א״ל גמ״ש
על עסקי נוב אמר הקנייה צלול .עד מתי יהיה עון
׳ .ויתן ה׳ המלונה דחה שיינו׳יש לזה עס הקודם והו
זה טמון נידך על ידך נהרג נע עיר הנהנים ע״י
.א״ל במ״ש והנך ברעתך דהיא שפת יתר אחר שכנר
אמרויתן ה׳ ט' ותו א*ל נח"שכי איש לחים אתה
נהרג שאול וג׳ גניו רצונך ינלא זרעך או חמסר
ניד אוי 3טיוכצה זרעיה ילוד על זה ונשתייר יואא
חלנל שהיא ספת יתר טון שאמר איש הלחים איך
•
הוא נתיג׳ שעם לח"ש והנך "ברעתך
דהחם נמי אשתייר אביתר הרי דנענש על הריני:
גע עיר הנהנים גם ת״ש כפפו׳ לעל האמת.דנש!זי.ן
למי שצורף הצכור כו ולא חטא דוד לשאלת אורים
להרג פרס' דרכים בדרך המלך
אץ לו עונס לדוד כלל נהריגת נוב טון שלא פשע
שלרשינהולהגי קראי כסיני נח״ש
יז״ל כשהלשץ דואג אח אחימלך במ״ש ראיתי את
הוא תימה איך לא ראה הך סוגי׳ דפ׳ תכק לנמסר
טל אויג ואי לאו תפילת אנישי לינצל לול ויכלה
גו ישי נא גוב אל אחימצך ויסאל צו נאצהיס אתר
זרעו היה נהרג ועכ״פ נצה !רעו של •לוד אףדקי״ל
כו עשאו מלך לחנן אץ גשאלץ' נאורים וחומים 14א
נשאלץ למי שצורך הצנור נו לאף שלא פשע כלל
(מלך בלבד ומפני זה סרג את אמיחלך.מדץ חזרר
כל שנהרג נסיגתו וגס מצאתי כתשו׳ מהר״י וייל
'במלכו׳ ובאגד׳ שמואל אתרו לא נטרל דואג עד
סי׳ קכ״ה וז״ל מ״ש שנשליחוחך נהרג רני עזרא
שהתרה נסנהדרץ נשעה שאמר דואג וש 11לו נ11היס
י &עשאו>תלך שאץ נשאלץ אלא למלך אתרו לו אבנר
נש׳ חלק אתרו על מתי עץ זה יהיה טמון כילל
־«עמשא תגן כשם שנשאלץלמלך<ך נשאלץ למי
אלחא אעיג לדוד לא פשע רק שנא תקלה על ין*
שצורך הצבור צרוכיס לו ע״ש וסתעי היה סמ׳כלעת
נענש בדיני שתים וכ״כ בבאר שבע נחי׳ לל׳ חלק
דואג דאץ נשאלץ אלא למלך לנד וא״כ יוד שסאל
שלמד כן מעיקר הך סוג׳ גס רש״ל נחשו׳ שי׳ צץ
נחיי שאול נעשה מלך וא׳׳כ בדין עשה שאול שהרג
ז.הר״מ מלונלץ סי׳ מ״ל והרב צמח צדק סי׳ רסטמ4
אח אחימצך משוס מורד במלכו׳ ונמצא שהיה דוד
כולם כדנרי מהר״י וייל דגה אם נהרג חברונסינחו
שינה להריג׳אחימלךוכל נני ביתו פ״ה איש דמורדי׳
אף ע״י אונם נענש בדיני שמים ואיך נעלם תעיגי
'נמלכו ,היו ואמרי׳ כש״ט לגילה כתיב והבור אפר
חכמתו כל דברי הרבנים  Aגם .הראיה ש^ביא חח"׳(
השליך שם ישתעאל אח כל פגרי האנשים אשר הכה
נע׳ השואל צלקיהו צדיקא מאי הו״ל למעבד ל״מ
יגיד גדליה וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגן11א
מידי להיזס ענשוהו בדיני שמיס ואץ טד צדקיהל
חחוךשהיה לו לחוש לעצת יוחנןולא חש תעלה עליו
לעכב ואפי׳ ע״י נני אדם כה״ג אינן נענש לאם אלם
שכתוב כאלו הרגם .הרי דאע׳יג דהוא לא הרגם ביץ
עשה לחברו רעה וקש אחר והרגו'אינו נענש ויו
ראיתי נחשו׳ צ״צ סי׳ וי״ו מגיירם מהך סוג׳ וח?ל<
שהיה גורם הוא וקצת פשיעה ששיג כהרגםוה"ןחשיב
$$ךגם ד» אךאי קי״ל מסאצץילמי .מצורךמגור לן
^נ’י• רעי
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ככוז
־מערבי לב דרוש נר ערן פורים ומגילת »סתוי
ף
•לטחי׳שי הרגוהו נענש אףטלא פשע אך.אס חןהשמיס
•נפרעו תחנו מעצמם אינו נענש באופן שכל ד נרי
■ הרג פרשת דרכינו צ״ע
■י ־ ע״כ נ״ל לע׳ באומר אחר והוא בהקדים ת״ט
י
בחשו' הראנ״ח מלא סי׳ד׳לתי שקרא לחנרו
מעתה הנא נבא לבאר כינת .הכתובים
■ ג לי על על שהטעים דבריו לדייןקודס נא נייד חברו
שדעת שמעי כדואג נאחיחופל דאי בא
שנסחפת דאע׳יג לאסיר מדיח להשמיע דבריו לדיין
על א״א והדג את הנפש אין לו חלק לע״הב ואים
נציעל
שלא גפני נע״ל וזמרו אינו כדאי לקרוא לו
הדמים שהרג את אוריה ואיש הנציעל דבא יעל בת
י דיגליעל משמע פריקת עול מלכות סמים לעבוד ע״ז
שנע וצפי דלשץנציעל לפי דברי הראנ״ח יכול לומר
׳שביו חח׳יש בפ״ק דנייב נל המעצים עיניו חליחן
בצי עול תצוה שעבר על איסור קיל 1הינ יתרץ
צדקה כאלו עונד ע״ז כתיב הכא השתר לך סן יהיה
מריו שמעי אךכנר כחב נתשו׳רש״ל דהנללפי דעא
׳דגר עם לבנך נליעל וכתיב יבאו אנשים כני בציעל
השומעים וגס אס היו מריו נעת מסה ומרינה ע״כ
והשיב לאף איי שחס נליעל הואועונל ע״ז מ״ח אינא
על עץא״א אמר וצו״א זכה אחר שמעי בקללו מונה
•ןליעל נכתוב לאץ פירושו עונד ע״ז וא'כ ה״נ יהיה
דתחוך תוכיות דבריו חחנאר לעל עץ א״א קאתר
לדיין
׳פירושו בלי עול מנוה דהיינו שהטעים דנריו
צא צא איש הדמים דצא ראשוץ היינו דעל עונותיו
׳•זא״נ אינו חייג נידוי ע״ז עי׳יש • ונ״ל דשתם
יצא תן העוצם שימסר ביד אויב דהיינו איש הדמים
נליעל הוא עונד ע׳יז כדברי הראנ״ח או עונר על
עון דש״ד דאוריה דעונשו שיהרג נלתנן על דאטפת
ב״ע דבשמואל ב׳סימןב׳נבי בני עצי קראם הכתוב בני
אטפוך ועל דיך טול וצא דסעיר המשתלח על שהיה
גליעל והיה עמס אשת איש כדכחיב אסר ישכנוןאת
מת בתוך .שנחו ואיש הנציעל ולא אמר איש הדמים
הנשים וטנענין פלגש בגבעה היה עונש ונוח וקראם
ובציעל שהיה מקום לומר על עון דש״ד דלעיל קאי
הכתוב בני בליעל
ולהורות דמלבד עון דש״ד היה עץ דא״א אמר ואיש
לוןיף ־ נקדים מ״ש בחשו׳ רש״ל שימן ק״ב דמי
הבליעל ובצירוף שניהם צא מהני ליה תשונה ואץ לו
שחירף את תמרו ומתרץ דבוריה שלא׳’*
מלק לע"הב ולז״א צא השני דהייט מע"הנעלדרך
ניוזןלניוש כגץ שקראו נץ הזונה דסתמו שונתה אחו
.ששנינו אנשי עיר הנידחת איןלהם חלקלע״הב מחז'
יצאו אנשים בני נליעל שדעתו .כדואג ואחיתופל
■ והוא ממזר ואומר שכונתו כחז רחב הזונה שהוא
אכשנאיח והאריך להוכיח דאינו נאחן דהנל לפי
ומצד זה הוא שחונן במריו דעל עון א״א קראו
בליעל וצפי סים להשיב דאי בעובי נטרד חן הע"הב
הרגת השומעים שהיו אצלהביוש וגס מאחר שדבר כן
על מסה ומרינה א״כ מסתמא להקניטו וצהכעישו
איך ימות והרי אמרו לכל חי שעונותיו מרובין
נתכוון וצשה״ר נתכוון ע״ש
מזכיותיו דומה כמי שקיים כל התורה ומטינץ לו
נקלים מה ששגינו ביומא דש״ו וכבש עטו
<ץןך
ואיך יתכן שיחות ולא יהיה לו ע°הנ לו״א למרם
לו מעני הבבלין שהיו־ חתלשיס בשערו
•לזה הוא השיב עליך ה׳כל דמי בית שאול כתרגומו
־ואומרים לו טול׳וצאטול וצא ופיש״י׳ ואל תשנה
...דהיינו כל חובי כיס שאול דעץ שאול היה הריגת נוב
־עונותינו אצלינו עול ובספר עבודת ישראל דקצ״ח- "-ת”?עיר הכהניס וכיון שהוא היה •הגורס בדיני פחים
■נרגש בכפל טול וצא טול וצא ופירש דטול וצא .ראשון
נתפש כאילו הוא הרגם כמ"שגפרק יחלק ובצירוף
■הוא מירושלס וטול וצא שני היינו מן העולם לאמין
עוןזה נשתנה דינו להיות נפרע ממנו בע׳יהו ונע"הב
נתדרש דפיה מת המשלח בתוך שנתו וידוע ׳דשוף
"זו׳יש אשר מלכת תחתיו דחלטחו היה תלוי נתיחת
•ההורג ליהרב כדחנןעל דאטפתאטפוךונתיב ולארץ
שאול והרי מיתת שאול היה הגורם הריגת גוב עיר
לא יכופר כי .אם גדם שופכו ונס׳ חלק דקי״א שנינו
הנהנים כמ״ש ני אחזני השנץדהיינו עזן הריגת נוב
•■אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעה״ב דכתינ יצאו
.עיר הנהנים ולפי לעל עון נח שבע אמרו כל היוצא
בתזמור
אנשים בני נליעל מקרבך ונחדרש תהלים
•למלחמת נ״ד גט כר׳יחות נותב לאשתו לזה הציע שזה
לנפשי
אותריס
ללוד נכרתו מפני אבשלום נס׳ רמס
.אינו דהמופת אם לא חטא דוד בבת שנע הוא אס
אמרו
מלבר
הכתוב
אין ישועתה לו בדואג ואחיחופל
ימלוך שלמה נמ״ש המפרשים על פ׳ והיחי אני ובני
אפשר אדם ששנה את הכבשה והרג את הרועה והפיל
שלמה חטאים דבל שאינו מולך שלמה הוא האיס
את יסיג!.בחרב ים לו תשועה ע׳ישש״מ טהייו □ובריס
דחטא דוד כנח שנע וז״ש וינץ ה׳ הממלכה ביל
דעל ג׳יע וסייד איןלו חלק לע"הב ונ"ןלנפ״ק לחגיגה
אבשלום גנך שוה ראיה שחטא בנח גבע ולפי שיי׳ל
־אמיו איזהו מעיוח צא יוכל לתקון זה הגא על אשת
־מהי חיתי סיהרג על שהיה גורס להריגת נוב עיר
איש ואשרה על נעלה נטרל מן העולם והולך לו
הכהניס הרי אפשר נכילוי זרעו כמיש נפרק חלק תו
חמסר ביל אויב או יכלה זרעו וכן היה דניצולמד
דפירס״י איןלו תשונה וכן על ש״ס גדול עונו דאתרו
נפיק א׳ דמי מתונות כל ההורג נפש א׳ מישראל
וכלה זרעיה לדוד לז״א והנך ברעתו לאתה נתפסת
■כאילו אבד עולש מלא אךאחר הישוב נראה דגם בג״ע
על עון זה ולא זרעך ני איש דמים אתה דמלבד זה
•יש לך הריגת ■אוריה ועם שנפלו עמו דהוי ספינות
דש׳יד ישלו תשובה מפשקי חוס׳ דחגיגה נתבו הבא
דמים מחש ולא גורס והרי אמרו על דאטסח אטסוך
על א״א אפשר בחשו׳ אף בעי יהודין וחשו׳ גדולה
יממה נפיק לס״ד ואיך טעו דואג ואחיתוסל בזה
וכתיב ולארץ לא יכופר כי אם בדם שזסט
להכין המסך שאר הכתובים וכה תוארן
והיה מקום לוחו■ מצירוף עוץ א״א ומייד אין לו
ויאמר אניסי נןצרויה אל המלך למה יקלל
1
תשונה אכן ראיתי להריח׳יט חי״ד סימן ח׳ שהאריך
להוכיח דגם אס עבד ע"ז ועבר עבירה דא״א וש״ד
הכלב המת הזה את אלוני המלך אעכרה־נא ואסירה
■ים לו חשו* אלא מעי חשו׳ גדולה ויסורין חמורים
אח ראשו ויאמר החלו מה לי ולכם• בני צרויה כה
וא״< ע״ב לומר לדואג ואחיחוסל היו טועים בזה
יקלל כיס׳א״ל קלל אח דוד ימי יאמר מדוע עשית
מבא על ח״א והרג אה הנפש דצא מהני ליה חשובה
כן ויאחר דוד אל אבישי ואל כל .עבדיו• הנה מי אשף
 vvcpfcסומא לחגיגה וגדל״ןן ד<ךדושיןאתח צל
יצא ממעי מינקש את נפשי ואף כי אתה בן הימין!,
הגימו
־
־'
׳־ ................

דיי
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שזכיותיו מרובין מעונותיו מאגץ לו יומה
ששיף אח המורה וכל ש.עוניחיו מרובין מזכיותיו
י
מעיני! לו ודומה כתי שקיים כל התורה כולה

הלא
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מערכי לב  Tp? *0' Wiפורים ומגילת אסתר
זזנימו לו וקלל בי א״ל ה■ אולי יראה ה׳ נעוצי והשיג
ה לי טונה החת קללתו היום הזה
ביען־״״״“לדקד׳נמ״ש למה יהלל הבלג מה זו 115ה
לדור כאילו דוד הגורס לא הול״לאלא
אענרה ואס^ר אח ראש מלב הזה וחו א״ל נח״ש/מה
לי ולכס גגי צרויה למשמע דחתיעה שרינה לגרוס
לו נזק והרי מנוה המלך חייג חיחה ושפיר קתנע
אנישי להורגו ואם אינו רונה אינו צודה חרעיחח
וחי א״ל במ״ש כה קלל כי ה׳אחר לו קלב איך יתכן
האחי שהמקלל המלך חייג נשני לאוין משוס מקלל
חנירו ומקלל נשיא וחייב מיתה ואיך יעשו סליה חן
השמיש לדנר ענירה וחו א״ל נמ״ם ומי יאתר נו
גוליע עשית כן והרי שמעי לא הוחזק לנניא דלשיזרי
לעמר נלאו כמ׳״ש הרמנ״ס נפ״ט מהל ייסודי החזרה
דכי קי״ל דאי אמי נניא לעמר נלאו לפי שעה
גזומעין לו היינו נתוחוק לנו לוגיא וא״כ כיון דלא
הוחק ועבר נקלצח נשיא שפיר ענד אבישי וחו א״ל
שח״ש הגה בני מקשה לשמוע דגם את נט איןתניחין
<ו אש יש לו נח לעשות כ״ש לשמעי שראוי לעשות
דיט וחו א״ל נמ״ש הניסו לו יקלל צי ה׳ אמר לו
דהוא כפול מאחר שכנר אמר כה יקלל ני ה׳אתר לו
•קלל וחו א״ל גמ״ש יראה בעיני כתיב •נעוני קרען
געיני ובעוני אעו תוכן וחו א״ל נח״ס והשיג ה' לי
גוונה דמאן דנר שמיה טונה דיו שינצל מהצרה י

אכן

ג״ל לפרש נוקדים ח״ש מהר״ש #ריחו
ז״ל נס׳ ויחי שיש ללמוד מח״שהרמב״ס
1
גפי״ג מהל׳ מלכים להמורר במלכות יש רשות למלך
•להורגו נראה דאף דקי״ל מלך שמחל על כנודו אין
<נודו מחול התימה יכול למחול ולעונשו נשאר
עונשים ע״ש ונ״ל שאין לנרי הרג כי אם נתורד שלא
קיים ציוויו אנל נמנזה שחירף וגידף את התצךוכ״ש
גפני רניס אין ניד המלך למחול המיתה וראיה
אקי״ל באג שמחל על כנודו כנודו מחול כחג המ״הג
ני״ד סימן ר״ת הב״הט אות ת׳דעל בזיונו אינו יכול
למחול ונןאס ניזו נפני עדיים ע״ט ואי אמרו צןנאג
דתדינא יכול למחול כ״ס נמלך דמדינא אינו יכול
ס איני יכול למחול
!,בביזוי נם ?מיח
זידחס
שים לחסוי
נקלי׳מה t
לחקור נמי שנידוהו סנתחייג
נידוי ונעזדו יושג בנידוי קם אדם ומלוהו
יאו קללו וחירף וגידף אותו אי חייג בידוי זה איד
■<יון שיושג מילוי על עונו איט עוטה המעשה עמך
ואינו נר עונש וצדדי הספק הוא דנסנהלרין דפ״א
אמרו ליוצא ליהרב וגא אחר והכהו או קללו פטור
ושם נאמר למי שותחייג חלקות ונא אחר והנהו
</י*נ'דננופיה דקרא כחיג פן יוסיף להכותו על 11ה
׳ע״ט אך גחייג נדוי והנהו או קללו לא ידענו שי״ל
׳דיקא בחיוג מלקוח חייג דנמקוס חיקה קאי ויכול
•!מות עיי הכהה אנל כביוש דברי׳ אה*נ לפטור כיון
גזאיט אדם כשר ומצאתי ראיה לזה מה״ש מיק דפיו
ביישו ערום חייב ערום נד בוטח הוא אמר ר 1פ מאי
ערום דאתי זיקא כרגינהו למאניה ואחיי איהו לאינהו
טפי ופרש״י כיון דאינו מקפיד לילך ערום לאו נר
<ישת הוא כלל והחום׳ חלקו עליו דאי רקק נו או
־החרו נר נוסת ’הוא ויוקא כהיה ערום והוסיף
•להערימז יוחר פטור וה״ס גפ״ב מהל׳ חובל ־הביא
.מחלוקת זה וכחבסהרשנ״א לעחו כהחוס׳והירמנ״ס
!דעחוכרש״י אך אח זה ק״ל שזה סוחר מה ששגינו
•סס ננ״ק ל*ץ במרע ראש האשה בשוק חיינו ר״ע ד׳
#אותות הלן* אותו האיש ושמרה $ל הסה חצר?

^וד

ושיבר נד סמן נכאיסר וגילח׳אח ראשה ואמר אוחו
האיש וני לוו אני גוחןד מאו׳זוז ואפ״ה חיינו ר׳ע
דאע״פ שאיש רשאי•לחנול נעצמו אחרים שחנלז נו
מיינין ואמאי הא הוי כער 51והוסיףלהעריחושגש
לשיטח החוסיפטור »,ואחר החיפוש ראיתי נח-דושי
יהו רבה צנ״ק ד״ץ שהק׳ כן וחי׳ די׳״ע לטעמיה£
דאינו מחלק נין נקלה לנבנד שגס נגקלה סייג ד׳
מאוח זוז וא״כ היץ ל״פ ונס נאיט נר נוסח כלל אך
לח״ק דהכג לפי כנו לו של אדס אה״ן דכאסה כזו
שגילתה ראשה על גד שחן אינה בר נושח כלל
וכדעתו נר׳דעירש״ל נבי׳ק גני הךמקני׳ע״ש נדנריו
ולדידי אחרהח״ר אין דנריהה נראץכיון סהרייף
והרא״ש ובקיצור פסקי הרא״ש פסקו מחני׳ כצורתה
דהחונל נעצמו פטור אחליס שחבלו חיינין דמינה
נפיק לנישה ש"ת דקי״ל כזה נר״ע .נם נש"מ לנ״ק
סיי 8המאידי שכןהלין מושח דהנא שניים עצמו
;י
פטור אחרים שניישוהו חייבין
הקו׳אחר הישוג ל״ק דכי קי״ל
ולעיקר
* 1
בייט העתס פטור הייט ביישו•
בעולן ערום שהוםיףלהערימו אנל היה ערום ניוס
_אחד וביום שני'היה לנוש ועשאו ערום א^±4םנינ •
והיינו חתגי׳לגלחה ראשה  cypאקרק 1כגר ביארנו
־י ------------לעיל דםפק נפשוח“להקל
נקדים מ״ש כסנהדרין דאין ה >3געשה
 .עו
k
שליח לאביו להניחו ולקלל
'־נקרים מ״ש הרית״ט בדרשותיו ס׳חזריע
כשס חובת הלבנות דחסיד אחד מגע נו
עשיר מתגאה ועשה עמי נבלה וביזהו הלך החסיל
לגיחו וסגר לו דורון כלכלה של עירות ;שלח לו •
הגיעני תנחה מיניוחך וגמלחיך נזה ויש צדיקים
ימצאו נפנקם שלהה מעשיה טוניס ׳אשר לאי עשו
אומרים לו אלו הס חאיחה אשי דברן עלץ׳ לשי׳הוי
ויש רשעים 'אשר עוטה וחטאים אשר לא עשו ■
ואומרים לו הורמו חפגקס־הזכאי אשר דברת עליהם
ל"הר וע״ד זה פירש כסם הרב מר אביו המני"טנונא
מקרא שכחת תאלמנה שפתי שקי הדוברות על צדיק •
עתק בנאוה ונוז חה ת טובך אשר צפנת ליריאך
דהכונה דזניות סל אלו שדברו רעה על הצדיק הם •
צפונים לצדיק אעפ״י דאינס שלו ע״ש
♦

ר
׳עלר

א

י<יעתה יונט הפסוקים דהנה אבישי
הל
ניאותו קללות נמרצות שקלל שמעי
לדוד בפני עולם ודוד סומק חתה על דוי שאיןזה מן
הדיןדאףשהחלך יכול למחול התיחילמורדולהעטשו
בעונש אחר ונעת ניחו נייף חננו נאה ויאה לדוד
למחול זה היה אפשר כחרד על ציווי דוד לכך אן
‘י נניזוי גדול כזה לעיני העם אינו בידו למחו׳המיח
נדקי״ל בא 3אף־דקיל ממלך וז״ש למה יקלל הנלג
המת הזה נקט כלב דהוא עז פנים כדנתיב והנלנים.
עזי נפש נכה״ג אין נידו למחול המיתה אענרא
ואסירה אח ראם' דאין לו תחנה  Itא במיתה אך די
־המלך היה לו שני־ טעמיה שנא להרוג את ממעי
האחד דהרי כתיב לעיל מיניה והוא הולךיחףדרשי■
רז״ל שנהג נעצמו נידוי שאסור מעיל׳הסנדל שידע
סכל צרה נאה עליי על עון נח שנע ואוריה וגם
דרסו רז״ל נס׳ייעמדו נים המרחק שנדוהז סנהדרין
ופירשו ממנו ד״א כדין חמדה וכיון'שקללת שמעי
'מיה נעת שישב בנידויו על עונו א״כ אם איה שמע
3מני״.
#מנדת־את דול איןפ׳עבוס פטוח
און
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י

’מערכי לב ררוש גה ערך פורים ומגילת 3םתר מניב
 את הערום אבל כיוןשקללו וביזהו נזיונו׳אחרייבאנודרחטגה
דגם
.צחחלזק׳רש״י והרחנ״העם התוס״והרשנ״א
בצד זה סטזר דקי״ל ס׳נפשוח להקל וגס מטעם אח,
דעת דול לפטור אח סמעי טדן בלעתו אין יתכן
סמעי ראש סנהדריןשיטעה גועות גלול להחזי־לדוד
לרשע חייו אףשהיה כמה טעמים לזכותו ו&יקצלאו
ליוד בפגי כל העם סהתיר דחו לכל למורד
נמלטת חייב מיתה כיע׳*< הכריע לעוטח שמעיגרם לו להטעותו והנא ליטמא סותהיןלו וחןהסמים
היחה ואת םיחרףנ״נ לדוד סע״יז כל עוגות דוד
*היו לשסעי וידיות שמעי יהיו לדוד וטל לרן
שנתב הרב מוכת הלנבויועי״ו יתכפרו עונות דוד

ל

טעם זה הוא שהשיג יוד נתחיל״נסתס
VV
חט לי לכס גגי צרויה ש משמעו׳ דברי ס
*
^..ו הוא כאומר מה נזק עשיתי לנס שאתם רוצים
להזיק ל* להייגו שלא יתכפרו עונוחי אס לא יסבול
ונדמפרס ואזיל אח ךועל טעם ראשוןהשיב כה יקלל
ר״ל נ לין מקלל כי ה׳אתר לו קלל דכיון לנתחיינתי
.בידוי ואני יושב בגילוי הרי הותר לקלל כדקי״ל
•המבייש את הערום פטור ללאו גר טשח הוא ולפי
היש להשיג הניח׳אס היה שמעי מגלהו אבל כזיונו׳
אחרים תלוי במחלוקת דלרש״י והרמנ״ס פטור
אלהתגס׳והרשנ״א חייב לוה השיג כיוןיהדנר ספק
•מי יאחר מלוע עשית כן להא קי״ל פ׳נפשות להקל
ויאתר שמעי קי״ל כיש?י ומלבד זה גא להכריע כן
דקללת •מעי היה מןהשמיס כלי שיתכפרו עונו׳דוד
אמשעוסה שמעי איסור ויאמר לול אל אבישי ואל
כל עבדיו הנה גני אשר יצא ממעי חנקש את גפשי
והוא גוירת מןהשמיס כדכתי׳הנני מקים עליף־עה
מניתן וכבר אמת רז״ל יהיה סכור שיקום עלי א'מעבדיו וצא ננו והטעם להא קי״ל דאין הנן נעשה
טליח על סאב להכותו ולקללו כ״ם להורגו ואעפ״ג
אני י־ואה טעשאוהו מןהשמים שליח כמקום אי6ןר
■ואןני עחהבןהימיני מדאי דעסאוהו מן .השמים
הציח לכפר עוני דמדינא נעשה שליח הניחו לו
ויקלל כי ה׳אמר לו ונ׳יט אףאס לא יהיה גזרה מן
השמים כי אם כרשעתו הניחו צו אולי יר׳ ה׳ בעיני
•ויחי׳נעיני והיינו כדברי הרב חובת הלגנו׳דלפעחי'
מראים צו לרשע עונות שלא עשה דהיינו עונות
הצדיק א&ר ביזהו והשיב ה׳צי טובה היינו מלבד
■דגוטל עונותי אףגס זאת זכיות שמעי יחנו צ' תחת
קללתו היום הזה כדברי הרב חוגת הלנגו ׳וכאמור K

דוורו י

על המקרא ואמיתי קרבן ראשית
1
תקריבו אותם לה׳ואל המזבח לא
*עלו נו חרמ"וז לביאת משיחנו ולבנין ני' מקדשנו
והוא ע׳זפי מ״ש בפ׳יב
»,
מיבנה ננ״א
דתגילה כיון שנעשה דין כרשעים כלו הפזשעי׳וכיוג
בזכלו הפושעים מתרוממת קרןצדיקיס דכחיב וכל
קמי רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק ואח׳יך
נבנית ירושליס ע״ש ובס׳הרוקת נתב דחה שאנו
אומרים ונגה אותה נניןעולם נ״ב בא״י נונ׳ירושלה
בזים כאן נ׳בנייניס הגא נגד בית ראשטושני ונכין
דצעתיד ש״מ דאץבניןנה"מם כי אס אמר ניעור
רשעיס חןהעולס
, .
זה רמזתי קרנן ראשית הקרינו אותם
לה׳להייט ביעור רשעים דחשי׳כהקריב
•
עולה ו».המזבח לא יעלו לקודם ביעור רשעים איו
נידם צג^וח מזבח נה״מק הפתיל לכנות נעגלא
1נזחן קייב שיננה כנ״א

דרוש שדרשתי בק״ק ע״יז יע״א לכבוי שבת ובור
והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו הביב תעשה
איג
והיה פי ראשו נתזיו שפה יהיה לפיו

t

איתא

.נמס׳מגילה תחת הנעצוץ יעלה ברובו
ותחת הספר יעלה הדס זהיה לה׳ל&ם
לאות עולם לא יברח תחת הנעצוץ  wהמו הרשע
שעשה עצמו ע״ז לבחיב ובכל הנעצוציס ונצל
■הנסלוליס  vיעלה ברוש זה מרדכי הצדיק שנקרא
ראש לגשמים שנאמר ואחה קח לן גשמים' רא& מר
דיור ומתרגמינן מירא דניה♦ ותחת הספר זו ושקי
הרשעה בת בם של נבוכדנצר הרשע ששרף בית
מיפידו של אלהינו לכתיב ביה רפייתו זהב  xיעלה
הדס וו אסתרהצלאת שנקראת הדתה ס&אמר -ויהי
אומן את חלשה היא אסתר נת דולו וכתיב• והוא
עומדניו ההדסים והיה לס׳לשס אלו ימי פורים
לאות ע1לס צא יכרת זה מקרא מגילה ע״כ ׳ץ

ה

היום עשה ה׳להודות ולהלל« וכיון לגלי
ן
ישר^ מאיש ועל א&ה מעזלל אשר הצילנל
מיד חויא נישא • צר ואויב וה החן ענדא נישא *
ברעות
־■״.•-
שנעה
צא תשכח רנה המשטמה " מלנא לבזמא
את זכר עמלק גברא אצמא * אחה הימה
מגבעות
ופרפמס י ונשא
קבעו חונה • משוס אינה על עבקי
□IDOH
ריב"ה • בצאת ישראל ממצרים ני.ל
רמה נשמעו עמים ירגווןוהנה אימה*
גזועות
עלהזיקץועל
כגונה אפו לא שת לנו • שורט פורה
ראם זרע פסול נתן עיניו נו ז חשב
להשתית לשרש בגפנים מר ואהלות •
עיסית זקנים ותפארת בניס בחורים
והצפיעות
וגס בחולות הצאצאים
 *V Vflשושן היתה נאניו״ח  iתאניה ואניה
שנעה מיני פורעניות  sארעא כולה
*
חלחוצי מחלחלא * אנל גדול ליא׳ידים
נליועות
לנפקי לקטלא • כלו
זה ננייות׳ן נקום אלינו אלם ן זרע
מרעים חשב על היאודיס לאבדם ופזר
נתן אח הכסףגדל פ׳יע הניא בדמיהן
עולות * ושרע אח ראם בני ישר11
במאזנים לעלותדנר תורה • מעוין
אסירים נכושרוח י קורא הדויוח >
׳מלצייא
מחי ותסי טרס מנה י חג׳יי לני
מסו׳יתא כדת מה לעטות נמלכה י
למושעות
האל לנו אל •
הגולה אסר הגלתה • החרם והמסגר
־ft V
סגניא ופחותא • זרע קדם מצבחס
**
נטיעות
בגי מתיבתא  tעשר
כעין החשמל מוכתר בנימוסו •
וניר אלהיו על ראשו והכחוב
מייחסו« תחת הנעצוץ יעל״,נרו&
י,תעו.1

ץ

הרי

וימתורם
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והתקין

משאת

סימן תקיג

וכיון דרבנן אסורהו בתר דידה אזלינן והרי לא
קבלה שו״פ שאין קבלתה השובה• וביותר
מתבאר זה ממש״כ באתנן כיון דעיקר האתנן
לא אך במה שזה חליפין זה אלא במה שקבלה
תמורת הביאה ממון לעשות רצונה וכיון
רבריני הממון אין הממון שלה נמצא דאף
לענין איסורא ממילא לא הוי אתנן דממון כזה
שבדיני הממון הועילו חכמים לעשות לאינה
שלה.

ויתכן

רלפי״ז יתיישב לנו פי׳ הרא״ש במדות
(פ״א מ״ב) התמוהים במשמר שהיה
ישן שהיה איש הר הבית שורף את כסותו וז״ל
הרא״ש שם ואין כאן משום בל תשחית שהפקר

המלך

רסא

בי״ד הפקר ,וכבר נלאו המחברים מליישם
הדברים דמאי שייטא דהפקר בי״ר רלאיסור
בל תשחית אטו רבר הפקר אין בזה משום בל
תשחית וגרע משלו דעובר.

מיהו

אי נאמר דאיסור ב״ת אף דאין זה דין
לחבירו כגזל ומזיק אמנם שם איסורא
דממונא עליה (ונ*מ לענין איסורא מממונא אי
ילפי׳) א״כ אף בזה יש כח ביד חכמים לעקור
דבר מהתורה שאין תקפו אך בין אדם לחבירו
אלא תקפן כאסורים דממונא ולא כאיסורא
ואייתינן עלה מדין יש כח כי זהו הדין לעולם
הסקר בי״ד הפקר ,והדבר צ׳ע היטב אי שייך
לומר דשם איסורא דממונא עלה ודבר זה צ״ת.

סימן תקיג

בענין מקלל עצמו

כתב

הרמב״ם בפכ״ו מסנהדרין הל״ג ז״ל
המקלל עצמו לוקה כמו שקילל אחרים
שנאמר השמר לך ושמור נפשך ואחד המקלל
עצמו או חבירו או נשיא או דיין אינו לוקה עד
שיקלל בשם מן השמות עכ״ל .ובם׳ שבועת
הערות (לה ).תנן המקלל עצמו וחבירו בכולן
עובר בל׳ת ובגט׳ (לו ).אמר ר׳ ינאי וד״ה
עצמו דכתיב דק השמר לך ושמור נפשך מאוד
וכדר״א אמר ר׳ אילעא ראמר כ״מ שנאמר
השמד פן ואל אינו אלא ל״ת וחבירו דכתיב
לא תקלל חרש ,ומבואר דקרא דהשמר לד וגו׳
הו״ל אזהרת לאו למקלל עצמו .ועי׳ מש״כ
בספרי להל׳ רוצח ושמ״ג ליישב מה שנראה

מרברי הרמב״ם בפי״א רקרא זה נררש לענין
אחר יעוי״ש.

ברם

צ״ע דלמבואר בדברי הרמב״ם רמקלל
עצמו הרי אזהרתג משום השמר לר וגו׳
ואילו מקלל חבירו הא ילפי׳ לה מלא תקלל
חרש והרי הוי ב׳ לאוין חלוקים וקשה ע״ז רבפ׳
י״ח מסנהדרין במנין הלוקין לא כתב אלא
המקלל את חבירו בשם .ותמוה שלא כתב נמי
המקלל עצמו בשם דהרי שני לאוין הן זכמו״ב
בספהמ״צ ל״ת שי״ז כתב למקלל חבירו וכן
מקלל את עצמו במצוה אחת ולדעתו היה לו
למנותם בתרתי ובאמת הסמ״ג והסמ״ק מנאום
לב׳ לאוין ושי׳ הרמב״ם בזה צ״ע.

רסב

משאת

סימן תקיג

ולכאורה

מבואר מזה דאף מקלל עצמו הו״ל
בכלל אזהרת לא תקלל חרש
ומש״ב ללמוד למקלל עצמו מהשמר לך וגר
אין זה אלא לגלות לן שיכלל מקלל עצמו
בכלל האזהרה דלא תקלל חרש .ובאמת כן
מורה ל׳ שכתב המקלל עצמו לוקה כמו שקלל
אחרים ,ולכאורה בא לומר בזה דאף הוא בכלל
איסור קללה דהרי אי אזהרתו משום השמר לך
וגו׳ הרי אין זה איסור קללה אלא אזהרת
שמירת נפש וכן מבואר קצת מדברי התום׳
סנהדרין (סו ):ד״ה מאי שב׳ דאי לא דאשכחן
אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוי גמרי׳
בעצמו מה שלא מצאנו שיאסר בחבירו ,ומבואר
נמי דאף איסור קללת עצמו הוא משום לתא
דקללה.

אלא

דלפי״ז ע״כ עלינו לומר דיסוד איסור
קללה הוא שמנענו השי״ת מהזיק בפינו
לזולתנו כמוש׳ב החינוך במצוה רל״א וכמו״כ
נתרבה מהשמר לד שבכלל זה אף לא להזיק
לעצמו אמנם הרמב״ם בספהמ״צ ביאר לא
כהחינוך ע״ש .וביותר נראה דלא יתכן לומר
רס״ל כהחינוך דלפי״ז הרי המקלל קטן שאינו
נכלם היה בדין שיתחייב משום קללה כיון
דיסוד האיסור הוא מה שמזיקו בקללתו וא״כ
הא לא גרע מקטן שאינו נכלם מהמקלל עצמו
ואילו בהל״א כתב הרמב״ם ז״ל ויראה לי
המקלל את הקטן הנכלם לוקה ע״כ .והרי
להדיא דקסן שאין נכלם אינו חייב על קללתו.

והנד!

גרסי׳ בירושלמי שבועות פ״ג הל׳יי זה
כלל כל ל״ת שיש בו מעשה לוקה
ושאין בו מעשה אינו לוקה חוץ מן המימר
והנשבע ומקלל את חבירו בשם כו׳ נשבע
לשקר מנין ר״י בשם ר׳ ינאי כי לא ינקה כו׳
נשבע להכירו בשם מנין מינה כיון שנשבע
לשקר אין זה ירא קילל את חבירו בשם על
דעתיה דר״י מנין כיון שקילל אין זה ירא מה
מפקא מביניהון נשבע לשקר וקילל לחבירו

המלד

בשם על דעתו דר״י חייב שתים על דעתיה
דר״ל אינו חייב אלא אחת ע״כ .ותמוה דאפי׳
לר״ל דיליף דלוקין על נשבע ומקלל אף דאין
בו מעשה מליראה את השם וגו׳ הא מיהו
נשבע ומקלל שני לאוין מיוחדים הם בשבועה
לא תשבעו בשמי לשקר ומקלל מלא תקלל
חרש ואף דילפי׳ מליראה דלוקין עליהן וא־כ
למה לא יתחייב שתים בנשבע לשקר וקילל
לחבירו בשם דהא ב׳ לאוין חלוקין הן.

וביאר

בזה מרן הגרי״ז זצ״ל דמוכרח מכאן
דהא דריבתה תורה מלקות אם קילל
בשם מליראה את ה׳ אין זה מלקות על עבירת
הלאו רלא תקלל ולוקה משום שנתרבה מכאן
ללקות אף דאין בו מעשה אלא זהו דילפי׳
מליראה את ה׳ והפלא את מכותיך דיש מלקות
אם הוציא ש״ש בקללה משום דכתיב ליראה
וכיון דאין זה ירא ע״ז גופא הוא דלוקה וכן
ר״ל דיליף מהבא מלקות על נשבע ס״ל
דבשבועת שקר אין המלקות משום לאו רלא
תשבעו בשמי לשקר אלא דכיון דנשבע לשקר
אין זה ירא ,ועל אין זה ירא נתרבה כאן לאו
ומלקות מקרא דליראה וגו׳ הלכך אם נשבע
וקלל בשם לוקה אחת דתרוייהו חד לאו הוא
משום ליראה וכיון דנשבע וקלל אין זה יראה.

ולפי״ז

דנתבאר דיסוד האיסור קללה לענין
ללקות הוא מה שמזכיר לש״ש על
העבירה ומשתמש בש״ש לעבירת הקללה
אוהשבועה לשקר וזהו האין זה יראה דמה
שמזכיר ש״ש כשלעצמו אין בו שילקה משום
"אין זה ירא כדאסקינן בגט׳ תמורה (ג :ושם)
והשתא דלפי״ז במקלל את עצמו כיון דיש בזה
עבירה שעובר משום השמד לך ושמור נפשך
שהרי אם קלל עצמו בשם הא נמי הרי אין זה
ירא וילקה ע״ד שלוקה במקלל חבירו או נשבע
לשקר בשם שאף בכאן הזכיר ש״ש והשתמש
בו לעבירה.

משאת

סימן תקיג

והשתא

ניחא מה דמכואר מהרמב״ם דמקלל
עצמו הוי בכלל מקלל חכירו מקרא
דהשמר לך שמור נפשך דהן אמת דאיסור
קללת חבירו ואיסור קללת עצמו ב׳ איסורין
נפרדים הס אבל לענין המלקות בשניהם שוה
דתרוייהו לוקה משום ליראה את ה׳ וגו׳ נמצא
דאין זה ירא שהזכיר ש״ש על עבירה ,ואשר
לפי״ז י״ל נמי דקרא דהשמר לך וג׳ אינו לאו
ואינו אלא איסור ומ״מ ילקה כקילל לעצמו
דהרי הא מיהא הוי עבירה לכן הרי״ז לוקה
משום שהזכיר ע״ז לש״ש ואין זה ירא ,וניחא
נמי לפי״ז מה דלא עבר בלאו בהמניח
מכשולות דהשמר לך ע״ר שעובר בלאו
במקלל עצמו דלמבואר אף במקלל עצמו יתכן
דאין בזה לאו כ״א איסור הוא ששמענו ומה
שלוקה אינו מהשם הזה אלא מקרא רליראה
וגו׳.
וניחא נמי בזה הגט׳ בתמורה כד מוקים
לקרא ראם לא תשמור ליראה לענין
מקלל חבירו והק׳ בגט׳ ואימא למוציא ש״ש
לבטלה ומשני מי גדע מקלל את חבירו בשם
ממוציא ש״ש לבטלה וקאמר ע״ז אנן הכי קא
קשיא לן אימא מוציא ש״ש לבטלה תסגי ליה
במלקות אבל במקלל חבירו בשם כיון רקעביר
תרתי דקא מסיק לש״ש לבטלה וקמצער ליה
לחבריה לא תיסגי ליה במלקות כו׳ אי אמרת
מוציא ש״ש לבטלה אזהרתיה מהיכא כו׳ ע״ש,
יש מי שהק׳ דאכתי אמאי לא נוקים לה לעגין
מקלל את עצמו אבל מקלל הכירו כיון ראית
ביה אף דקמצער ליה לחבריה לא תיסגי ליה
במלקות ובקושי׳ הגט׳ לעיל.

אמנם

למתבאר הרי אין זה דומה למה שהק׳
הגט׳ דנוקים לענין מוציא ש״ש
לבטלה דהיינו שהאיסור הוא עבור הוציאו
ש״ש לבטלה אבל על הזכרת ש״ש לעבירה לא
תסגי במלקות [והעבירה היא שמצער לחבריה
והא דלא אמרו עבירת לא תקלל חרש י״ל

המלך

רסג

דבקללה בלא שם ליכא אף איסור וכבר נחלקו
בזה הראשונים !.אבל מה דהק׳ דנוקים ליה
לענין מקלל עצמו הרי למתבאר אף בכאן
האיסור הוא משום הזכרת ש״ש על העבירה
וא״כ כבר אין לחלק בין מקלל עצמו למקלל
חבירו דבתרוייהו אין זה ירא שהזכיר ש״ש על
העבירה.

אלא

דאכתי קשה למש״ג דמלקות דמקלל
עצמו הוי משום אם לא תשמור ליראה
וגו׳ דהא בגם' שבועות מבואר דהמלקות הם
מהשמד לך ושמור נפשך וכדאמר ר׳ ינאי וד״ה
עצמו דכתיב רק השמד לך וגו׳ וכדר״א אמר
ר׳ אילעא ראמר כ״מ שנאמר השמר פן ואל
אינו אלא ל״ת הן אמת דבשי׳ הרמב״ם מבואר
כדברינו שהרי לא מנה ללאו דהשמר וגו׳ לא
במנין הלוקין ולא במנין המצות ,אמנם צ״ע
מהגמ׳ בשבועות דמבואר להדיא רהו״ל לאו
אף לוקה מהשם הזה.

ונראה

ליישב דהנה כל עיקר דביארנו
דהמלקות הם משום אם לא תשמור
ליראה וכיון דהזכיר ש״ש על העבירה אין זה
ירא הרי״ז אינו אלא לר״ל משום ר׳ הושעיא
דסובר דנשבע וקלל בשם בכולהון חייב משום
ליראה והוא דנתרבה כאן מלקות על אין זה
ירא אבל לר״י משום ר׳ ינאי דס״ל דנשבע
לשקר בשם לוקה משום לא ינקה הרי דלא
עובר משום ליראה וג׳ מדלא לקי תרתי ,וע״כ
דלא ס״ל דנאמר כקרא דליראה וגו׳ ללקות
על הזכרת ש״ש על עבירה כמבואר אדעתיה
דר״ל ,דלכך הוא דאין הוא מתחייב משום
ליראה הנשבע לשקר בשם ולא נתרבה בהאי
קרא דליראה וגו אלא ללקות על המקלל
חבירו בשם וא״כ לית לן לריבויא למקלל
עצמו בשם שיתחייב משום ליראה ראי משום
שהזכיר ש״ש על עבירה הא לא נאמר בקרא
זה להתחייב ע״ז וכהנשבע בשם לשקר דאין
עובר משום ליראה וגו׳.

רסד

משאת

סימן תקיג

ולפי״ז

הרי כבר ניחא מה רהק׳ להרמב״ם
מהסוגיא השבועות דבגמ׳ התם ר׳
ינאי הוא דקאמר לה דילפי׳ מלקות למקלל
את עצמו מהשמר לך וגו׳ ור׳ ינאי לשי׳ דס״ל
בירושלמי רבקרא דליראה וגו׳ לא נתרבה
מלקות למזכיר ש״ש על העכירה רהא נשבע
לשקר לוקה משום לא ינקה ע׳ב מה דתנן
מקלל עצמו חייב הוא משום השמר לר וגו׳
אבל הרמב״ם יתכן דס״ל כו״־ל משום ר׳
הושעיא דנשבע לשקר ומקלל חבירו בשם
כולהו מתחייב משום ליראה והיינו במו
שנתבאר אזהרה למוציא ש״ש על העבירה
הלכך יש לן לחייב משום זה אף המקלל עצמו
בשם.

וכעיקר

דברי מרן הגרי״ז זצ״ל דחיוב
מלקות למקלל הוא משום ליראה
וגו׳ וזהו החפצא של זה האיסור מה שאין ירא
תמוה דלפי״ז המקלל דיין וכן נשיא לא ילקה
אלא אחת דהרי אין חיוב מלקות אלא משום
ליראה וחד לאו הוא ובהל״ב כ׳ הרמב״ם
דלוקה משום חבירו ומשום ריק ומשום נשיא
ע״ש.

ונראד!

די״ל דהן אמת דהחפצא של האיסור
הוא האין זה ירא מיהו י״ל דאף
אזהרת לא תקלל חרש הוא נמי משום דאין זה
ירא ואיסור זה גופא הוא דנאמר בלא תקלל
חרש וזה למדנו מליראה דעי״ז גם גילה לן
הכתוב דיסוד איסור קללה הוא האין זה יראה
הלכך בקלל דיין וכן נשיא שנישנו בו הלאוין
לוקה על כל או״א ואמנם לא תקשה בקילל
חבירו ילקה ב׳ משום לא תקלל חרש ומשום
ליראה וגו׳ דהרי לא תקלל הוי אזהרה
למלקות רליראה וגו׳ כמוש׳כ התוס׳ בתמורה
לחלד לישנא.

מיהו

זה אינו אלא לשי׳ הראשונים דמקלל
את תכירו בלא שם אף איסורא ליכא
ועי׳ כפי׳ לרס״ג מ״ע א׳ דהכיא רכן שי׳
המאירי והר״י והשאילתות ע״ש .אבל להשי׳
דאף בקלל בלא שם איכא מיהו איסור אף

המלד

דאינו לוקה ,הרי לפי״ז א״א לומר דנלמר
מליראה דהאיסור לקלל את חבירו הוא משום
ראין זה ירא דהא הלאו הוא אף בקלל בלא שם
ומה״ט ניחא דלא תקשה לדבריו שהנשבע
לשקר וקלל לחבירו בשם ילקה שתים משום
לא תשבעו בשמי לשקר ומשום לא תקלל חרש
להאמור דלאחר דכתיב ליראה וגו׳ אף אזהרת
לא תקלל חרש הוא משום ליראה ,וכמו״כ
נימא נמי דלא תשבעו לשקר הוא משום
ליראה וא״כ הוי שני לאוין ויתחייב שתים.
דלמתבאר בשבועה כיון ראסור אף בלא שם
ע״כ דהאיסור לא תשבעו בשמי לשקר אינו
משום אין זה ירא נמצא לפי״ז רכל דינו
ללקות הוא אך משום ליראה וא״כ הוי חד קרא
עם מקלל ולכן לוקה אחת.

ולמבואר

ע״כ אנו צ״ל דהרמב״ם ס״ל
כהשי׳ דהמקלל בלא שם אף
איסורא ליכא ,וכן נראה מבואר מדבריו
בספהמ״צ שלאחר שביאר איסור קללה כתב
וכל מה שאמרנו בתנאי שיקלל בשם והרי לא
הזכיר אכתי ברבדיו ענין מלקות אלא האיסור
בלבד וע״ז כתב דהוא בתנאי שיקלל בשם,
אלא דקצ״ע מרמזיו בריש הל׳ סנהדרין שב׳
שלא לקלל אדם משאר בני ישראל הכשרים
ולא כתב שם לקלל בשם על דרך שכתב במנין
הלוקין וצ״ע.

וכמור

חו״מ סי׳ כ״ז כתב ז״ל אבל אם לא
היה שם התראה או שקלל בלא בשם
ובלא כנוי כו' אין לוקה אבל מיהו איסורא
איכא אע״פ שאינו לוקה ,ולכאורה היינו דיש
איסור דאורייתא בקלל בלא שם ובלא התראה
כמו״ב אף בלא שם איכא איסור ולפי״ד הנ״ל
לשי׳ זו ע״כ דהמלקות משום ליראה וגו׳ וא״ב
במקלל דיין או נשיא לא ילקה אלא אחת
כמוש״ב לעיל ,וניחא מה דלא כתב הטור
דבקלל ריין דלוקה עוד אחת וכבר הק׳
לדבריו הט״ז ,ולדברינו הרי הטור לשי׳ ע״ב
הוא דס״ל דאין לוקה אלא אחת וצ״ע בזה.

כו

מרגליות
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ודאי מדאייתינן לה להא מעשה גבי מילתא דרבא דאמר אי בעי

פי׳ בע -הערוך החוזים במשפט הכיכבים יהכא אמר דהוה בכל 
או דמנחש ,ותי׳ הר׳ דיד ז״ל דמאי ויאסור משום ניחיש הם דברים
בטלים ולא בדרך ההכמה כמי פתי נפלה מפיו צב־ הפסיקו בדרך
וחביריו ומאי דאמרינן נמי בהילדה ובעופית ובכוכבים הם ג״כ ענינים
בטלים נתפתו בהם המון האנשים הפתיתים ואינם עניני חכמה ולא
מאיצטגנית כיל כמו ׳:יאמר■ אם מראה כוכב כ־ ביים כך יהיה כך

הוה ,וע׳ בשו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תי״ג •סב׳ בענין מעונן דאנשי מעמד
היו מתענים בכל יום כנגד מה שנברא בו באותו יום וע״כ ר״ה ור״ה
היו עוסקין בס' יצירה כל מעלי יומא דשבתא וברו עגלא תלתא ואכלו
לה ולא היו עושין כן בארבעה פרקים דמשחיטין בהן את הטבה
בעל כרחו שצריכין הכל יותר לבשר ,אלא במעלי ■סבתא משום שבי
היתד ,בריאת הבהמה [צל״ע! כו׳ ושמוש תהלים שמוסכם ביד גדולי
ישראל כולן מסכימים שצריכים עונה ידועה ,־שמעתי •באף ר׳ עקיבא
^ןאמר מעונן זה המחשב עתים ושעות ואומר היים יפה יצאת מחר
!.יפה ל
ליקה כו׳ הוא עשה תפלה ידיעה למוצאי ישבת כוי ראה שם

יכך הדבר ־־אין לו שים אמתות .אבל עניני חכמת המשפט הם דברים
אמתיים שהאדם בטבע■ נמשך אחר תכינה מהתכונות -פי מזגי כי׳
עיי״ש באריכות יע׳ בפירוש הבינו דיד שינדפם בסוף פירוש הרא״ש
יהראבי׳ד ־מסי תמיד פראג תע״ה' ,במאירי ועי רמש־רגד).

צדיקי ברו עלמא ש״מ דתרייהו חד טעמא נינהו ,ותו דאי אמרת
דהא איברו להו לשון הבראה למה לי לאשמעינן דהיו עסקו בספר
יצירה ,ותו דהא בהדיא אמרינו לק׳ הלכות כשפים כהלכות שבת
יש מהן בסקילה ויש מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתחילה
כדרב חנינא ורב הושעיא אלמא מעשה דר״ה ור״ה מעין כשפים

ובם׳ תתכ״ה באריכות.

לס .עגלא תילתא.

־; ע-ב ד—א • : -שבה ם״ז ב האומר עורב צרה כי׳.
קרי ליה יכו /וע׳ זהר חיי שרד,
בגטין מ״ה א אתא עורבא ־׳
קכ״ו ב יבניציצי זהי שים אוה ז .ביק ר״ד ב ע־י־בא חד קאים כי׳
הכי אנת מתוקן כיי .ייע־ין נ ־י״ז וז״ע י קכ״ד א) א" ל י"א לר״שאביי אלי־ תנועין דעירבא מאי לאשתמידע בהי ב״נ בגין דיחזיר
בתייבתא א״ל ברי ידאי אסיר לאסתכלא בה־ן יעמא קדישא הה״ד

לד",פ ישעי' ט״ו עגלה שלישיה ,יע

כי יא נחש ביעקב כי׳ אב־ אם "דמן יב״נ ־פ־ם שעתא יידע בה־ן

תום' בכורות י״ט רע״א ד״ה דהך שלא ביכרה שביה טפי .גטין נ״ו א
ד״ה עגלא ,ובלה״ב בראשית ט״ו ט עגלה משולשת ובתרגומים
ומפרשים שם ,וראה בר״ה י״ט ב התבואה ■הזיתים משיביאו שריש
ובתום׳ שם ,ובפסחים מ״ב ב פת תביאה שלא הביאה שריש.

יסתכל בדרן יבג־ן דיחזור מחייבי־ בת־־בתא .יעי יהי הדש נה כ ׳ב ד.

לג.

ואכלי ליה .בתו״ח לק׳ ס״ז ב המשים כבוד שבת עשי כן

אבל בלא״ה לאו שפיר למיעבד הכי כדאשכחן בפ״ג התענית גבי
בריה דר׳ יוסי דאמר ליה אבוהו הטרחת את קונך להוציא תאנה
פירותיה שלא בזמנן כו׳ ואמרי דאשתמש בתגא חלד.

•כ 

על

לד .ת״ר מעונן רש״א זה תמעכי,־ שבער מיני
העין כד .בהתוהמ״צי להג״ר מלבי״ם לתו״ב ויקרא י״ט כ״ו דת״ק

ור״ש מפרשים שהוא פעל נבנה מן עין כו׳ ויהי שאול ע וין את
דוד ,ונבנה ממנו פעל המרובע "עונן" כמו בונן כונן כו׳ .יידוע ׳שבנין
הכבד יורה לפעמים הפך הפעל כמו ודשנו את המזבה ,ובכל תבואתי
תשרש ,סקלו מאבן ודומיהם ,ולכן פי' הת״ק האוחז את העינים יר״ל
שמסיר פעולת העינים לאחזם ולהטעותם ,ור״ש ס״ל שבא לשון הכבד
| מצד ההוראה שיש לבנין הכבד על התמדת הפעילה כו׳ ולכן פי׳
^^זעוננו שעוסק בהתמדת עם העינים ,וז״ש זה המעביר שבעה מיני
T#׳ 1על העינים שעי״ז עושה בהם פעילה תמידית לראות דברים
נעלמים ,ור״ע מפרש נותני עתים ר״ל שהיא נגזר מן יעונתה לא
יגרע כו׳ עיי״ש.

לה.

והכ״א זה האיהז אה העיניב .ע׳ תרגום יינתן ב״ע

קדושים י״ט כ״ו לא תהוון נטרי נחשין ואח־ריו ;חרירי! ■'סנהדרין;

עיינין .ונודע שמלת "סנהדרין" הוכנסה מהגליון שציין מ־ שהיא
לסוגיין וע׳ ערוך ערך חד ב ובתרגום יוב״ע שפטים י״ח פס' יי״ד י-״ד.
ל'.

ובחדר״ן כ׳ ידאי אי פליגי רבנן על־ד דר״ע הלכה כרבנן

וחישוב עתים ושעות מותר .אבל איכא למימר דמר אמר חדא •מר
אמר חדא ולא פליגי ,וכ״פ הרמב״ם בפי־׳א מהל׳ ע״ז ינדריש מעינן

מלשון עינים ומלשון עונה ,וכתב הר' דיד ז״ל ע״ב אית לן לכינור
הכי דאל תתחיל בו ר״ח הוא שחרית היא זהו הישים עתים ישעיה
וקתני להו לאיסורא ככלל מנחש .ואני אומר דאינה ראיה כיל דמע־נן
הוא חשוב העתים ושעות הימים לעשית איזה מעשה כפי הכמת
המשפט כדרך האיצטגנון למ״ד הכי יזה הענין יש לו אמתית בפי
חכמת המשפט ,אבל אל תתחיל בו ר״ח היא מוצ״ש הוא ענין אחר,
שמיחש בעצמי אם יתחילו בו בפי־עין המס בר״ח א־ במיצי״ש ינד
בעצמו שכל החודש או השבוע יפסיד את שלו .אבל מ״מ ישיט
הרמב״ם אי חשיב שעות אסור קשה מאי דאמרינן בשבת [קל
האי מאן דבחד בשבא כר ,יעוד קשה ז־בגמ׳ אמרינן דבכלל המנהש
הם המנחשים בחולדה ובעופות ובכוכבים אלמא דהמסתכלים
באיצטגנות הכוכבים הם בכלל מנחשים יבפסה־ם [קי״ג ב! אמרינן
מנין שאין שואלים בכלדיים שנאמר תמים תהיה עם ה״א• יכלדיים

ס"• ע״א

א  ....א.,
ב־ ---בעיב•׳־ ,יב־נים .בחדר״ן
מיבאה הגירסא בחולדה בע־פית יבכיכבי; ייתכן ׳.׳ברגים -א ׳שליטי

דמבטי■ ־הי ע׳
ס,

“.־ימיו ־אליבא ־־"; .,בהדי״ן כ׳ מהבא ■שמעינן שאיי

תחימין —:

מן התירה -דבי־ חכמים יאפי

תחימין של שיש

פרסאות יאע׳־פ ׳שבירושלמי אמיו שיתהים ג' פרסאות הוא מדאורייתא
יכן דעת הריא״ך■ ז״י מ״מ יא משמע הכי בגס' דילן דא״ב למה יה■
לאיקימא אליבא היחידאי לוקמי בתתומין של ג׳ פרסאות כדברי
הכל ,וע׳ תום׳ חגיגה י״ז ב ד״ה ופנית• ,במגילת אסתר לס׳ המצות
מל״ת יסכ״א ,יבערל״נ הביא מרמב״ן במלחמות ספ״ק דעירובין דלא
רצה למנקט היי כיין דלא הוזכרה שיטת רבנן בפירוש כשיטת ר״ע.
וע׳ רמב״ן בסהמ״צ שם.

ג .ובסה״ק כ׳ דלא מצי לא־קמא בתחיס די״ב מיי הבזה לא
היה צריך לומר הלכך פטיר מסק-יה משים דאין בי כית ■חטאה
דהרי בלא״ה א״א לסקול עי סכים ד־י׳ב מיי דלא משכחת לה לעדים
שיעיד־ על זה דממנ״פ אם הים־ עמי הי־ גם הם חליי שבת והם
רשעים יפס־י־ם ■עדית- .גם אם ■אמרי •שהלכי עמי עד גב -התהום
י״ב מיל •הם לא עברי יק יא־ איתי ע־ב־ בזד" מ״מ גם יפי דבריהם

הם עברי עכ״פ על תחים שבק —בנן ■הם פס— עדית דיבנן שג״כ
פסולים ־דיני נפשית ■אם תאמי דמשכהק — ששני עדים ראי
איתי בשבת שהרית בעיי יי ישנים מעידים יברא■ איתר באית־ שבת
יער ,עיב בעיי אחרת י־ש מי־־ ביניהם ייתי מי׳יב מיי א״כ הי״ל
כמי שנים א-ירים אהד בגבה ישנים אימיים אהד בכייסה דהי״י

רצי דבי כ" ים־ נ־יש׳ ר,הימין אליבא די״ע דמישם־ת ־־ ׳שהלם־
העדים עמי עד סיף הגבול ירא־ שעבי את התרים ■התרי ב־ דה־ה
הי־ב סקילה אט יא יה מה ישפטיי מסית ־חטאת .יע״ע ברדי״ן דה״ה
ע' •שבת
דהיל״ל דא־כא מהמר אליבא דמ״ד ד“יכא א־א בלאי
קנ״ג ב .־ע' בהד־שי הרשב״א ישבת ס״ט א ד״ה דירע -ה בתחומין
ישם׳ א״נ במהמי אחר בהמתי ־־־ת בה א־א יא־ ים־־א עלמא .׳־׳יי
—הי תנא• •-•• --־״ -־ע -־ יייא אי־ _________________-

־״• צבא —.

■■•.י 

ט״ס וצי׳
ם אי־ אפים כמי
שהביא היע״ם הכא .איים בפי שביעת העדי־ .י׳ ה א כי עד שיקל־ם
בשם המייחד יעי בדינא דקי־ יא־י־ן טז■ יבעי־״נ כ־ דמכאן מיכה

כשיטת הימבי׳ם בפי׳ג מהל' עכי״ם כיי עיי״ש .יראה בתועפות ראם
שעל הייאים עמיד ה סי־ קפ״ט איי .ב ישם ׳.מיד ׳ששי סי׳ יל״י איר ,ג.

/ת ■

מרגליות

סנהדרין ש״ו ע״א

ה .וחכמיה כוטרין .איו להקשות חכמים היינו תנא קמא
דכך דרכי של רבינו הקדוש להכפיל לטעמים בכדי לחתום בדברי מי
שהכריע הלכה כמותו .דאלו הת״ק הוי כסתם יחידאי כדלק' בגמ׳
והו״א שההלכה כר״מ לכן שנה ואמר דחכמים פוטרין ע׳ נדה ל' ב
למסתמא רישא כרבנן ויהיד ורבים הלכה כרבים כו׳ ושם מ״ט א,
ובתום' מנחות י״ב א ד״ה וחכ״א וראה בס' יסוד המשנה ועריכתה
פרק ה׳ הע' יב מדוכתי סיבי .ושם בסה״ס בירורים יג.
י .מאן -כמים כ־׳ .הגרעי׳א הקשה על שלא אמר• דחם
החכמים דלע־ גבי מגדף שאינו חייב עד שיברך שם בשם כ״ש מקלל
אביי •אמו דאינו חייב עד שיקללם בשם■ ובם׳ כרם יהושע הביא
מתום׳ עידובין ל״ז ב ד״ה אלא איפוך שב' בלא איפוך אשכחן דס״ל
כ־ הם רבנן דיי ׳ממעין אלא דבעי לאוכוחי בהד־א ימם התנא.

י• י' מנהם ג״ה "=' ־־א .ע׳ מגילה כ״י א ארנב״ח אר״י
זו דברי ר׳ מנחם ב״ר יוסי ם ת י מ א ה ,וכן בנתיבות ק״א ב .וראה
בסי יסיד המשנה ■עריכתה בירידים ם־ בענ-ן הלכה כסתם משנה
וע׳ ביד מלאכי כלל ח״ו וכלל תרס״ו.
מם 'ימת ם" ע־ שיקללם בשם .ברש״י דלא
.
ס״ל לר״מ בר״י מאי דדרשינן לעי מהאי קרא עד שיברך שם בשם,
ובחדר״ן כי אין פירושו מחוור דא״ב ר״מ בר״י דאיתמר בלשון חכמים
הלכתא כוותיה ואני קיי״ל כמתניתין וכברייתא דאינו חייב עד
שיברך שם בשם וא״כ הא הוי תיובתא לפיכך פירשו דאע״ג דקרא לא
*קידן• ~~ א״ל
P'M
אלא במגד"
בא ללמד על כי המומתין בעניו השם שיאץ חיובן אלא בנקיבת השם
וע׳ בתו״ח הכא ובדינא דתיי דאווין ט״ז (י״ג א) ,בבאור ם' המצות
לרס״ג ח״ג עונש לא־לב (ט״ה ע״ד — ע׳ ע״ג) ובשו״ת בית זבול
מהגרי"מ חרל״פ ח״ב סי׳ ו באריכות.

ם .ת״ר איש מר ת״ל איש לרכות כת בו׳ .בחדר״י ב׳
איכא רבעי הא אמרינן דהשווד ,הכתוב אשה לאיש לכל עונשין
שבתורה׳ ואיכא מ״ד דכי אמרינן השוה הכתוב אשה לאיש היינו
היכא דכתיב בלשון זכר כמו ומקלל אביו ואמו שאין כתוב בהם
..איש" ראוי לומר השוה לפי שהתורה בלשון זכר נאמרה ואשד,
בכלל .אבל היכא דכתיב איש ודאי אתי למעוטי ואין אשה בכלל
(ע־ בית האוצר מהגר״י ענגל ח״א כלל קנז״אז הלכך איצטרך איש
בתרא דהו״ל מיעוט אחר מיעוט ולרבות .והקש־ מהר״מ מלובלין
לא לכתוב גם איש קמא רק ומקלל אביו ואמו מות יומת ותהיה אשד,
בכלל עונשיו של תורה ולא יוצרך לרבות באיש תנינא ,ותי׳ דע״כ
איצטריך חד איש למעט את הקטן וביון דכתיב איש קמא שוב איצטריך
איש בתרא .ובסה״ק תמה למה איצטריך איש קמא למעט קטן מהיכי
תיתי לחייבי יותר מבבל עונשין ורק גבי בן סו״מ מצינו מיעוט לקטן
כיון דבלא״ה נהרג על שם סופו הו״א דגם קטן יהרג ע״ש סופו לכן
איצטריך מיעוט אבל מקלל דנהרג בשביל המעשה שעושה עכשיו
פשיטא דקטן פטור .ונראה דבא למעט קטן היינו כשלא יודעים
אם כבר הביא שתי שערות טרם שקילל ואיצטריך איש לגופו׳ דוקא
ודאי איש דרק לענין מיאון מועלת החזקה שלא תוכל כבר למאן
דאמרו בנדה מ״ר א בקטנה דחזקה שהביאה סימנים ובכל דוכתא
סוקלין ושורפין עי* החזקות ולחייבי ,לכן אמרה תורה שצריך להיות
ודאי איש דרק לענין מיאון מועלת החזקה שלא תוכל כבר למאן
אבל לחליצה צריכה בדיקה .וכן המקלל צריך להיות ודאי איש וכיון
דאיצטריך לאיש קמא לגופיה הו״א למעט אשה לכן נכתב איש איש
מיעוט אחר מיעוט לרבות.

' .ובשו״ת עמודי אור סי' ט־ כתב עפמ״ש בתמורה ב' ע״ב
דאיצטריך קרא גבי תמורה לרבות אשה ולא נפ״ל מדהשווה הכתוב
אשד ,לאיש לכל העונשין שבתורה משום דהו״א דהשוו רק בלאו
שיש בו מעסה כדכתיב איש או אשה בי יעשו מכל חטאת האדם
(במדבר ה׳ ו) אבל תמורה דלאו שאין בו מעשה הוא ליפטר לכן
איצטריך לרבויי אש־ ,וד,״נ גבי מקלל דהו״ל רק דיבור אי הוי כתיב
אשי יקלל לא היתה אשה בכלל ואיצטריך לרבויי איש או אשד"

כח

ועמס״ב בערל״ג הבא .וביראים עמוד ה׳ סי׳ קע״ד כ׳ לפי שאין דרך
אשה לקלל שהרי בבית בעלה רגילה ועומדת ואיו לה משא ומתן
כאיש הוצרך לרבות אשה .ובתועפות ראם שם אות ב ובסי׳ רל״ז
הביא מרמב״ן שמות כ״א ט״ו דההמיר במיתת המקלל יותר מבמיתת
המכה מפני שחטא הקללה מצוי יותר כר .ובחדושי הריטב״א לקדושין
ל״ה א משום דאימעט אשד ,גבי כיבוד אב ואם בשביל שאין ספוק
ביד־ לעשות איצטריך קרא לרבוי לקללתה כר.
•א .טומטום ואנדרוננוכ .בחדד״ן ב׳ סירכא בעלמא נקטינהו
ולא משום דאצטרכו כולהו דודאי מניון שהבן ■הבת חייבי! פשיטא
דטומטום ואנדרוגנוס חייבין והיינו דנפקו כולהו מאיש ולא מרבינן
להו מדרשא אחריתא ,ובחמו״ח כ׳ דטפי עדיף ודאי בת מטומטום
כמש״ם הב״י בטאו״ח סי׳ תרפ״ט ,ואנדרוגנום נמי למ״ד בדיה בפנ״ע
היא לכן איצטריך לרבויי ,ועוד שם בתדר״ן וא״ת מאי שנא דבעריות
וברכת השם דמרבינן מאיש איש את הנכרים דמוזהרים כישראל
הבא נמי גבי כיבוד אב ואם לא מרבינן להו .וי״ל דהכא אצטריכולרבות את הנשים וכל היכא דאיכא למידרש ולרבויי בישראל לא
סוקמינן ליד ,בנכרים ,אבל לעיל גבי עריות וברכת השם לא איצטריך
לה לתנא לרבויי נשים משום דבברכת השם כתיב האזרח ודרשינן
מניה לרבות את הנשים ונדדרשינן במס' סוכה שחייבות בעינוי
יוהכ״פ ,ובעדיות נמי לא צריכי קרא לרבונייהו דהא כתיב כל הנפשות
העושות לחייב את הנשים .ועמש״ב בס' אחלי יצחק הבא (מ״ה ב־ג)
באריכות.
•ב .אכיר שיא אמו אמו שהא אכיו מנין כי׳ .הנה כתוב
(ויקרא כ' ט) כי איש איש אסר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת
אביו ואמו קלל דמיו בו .והקשה הטורי אבן במגילה ב׳ ע״א נימא
כדהתם משום דכתיב את יום הארבעה עשר ואת יום חמשה עשר אתי
,.את" ופסיק הכי נמי מדלא כתיב אשר יקלל את אביו ואמו רק את
אביו ואת אמו אתי את ופסיק מה צורך לרבות מסיפא אביו ואמו
קלל ,ותי' דאפ״ה ד,ו״א דאינו חייב עד שיקלל שניהם דאיצטריך
את דלא תימא עד שיקלל תחילה לאביו ואח״ם לאמו כדכתיב קרא
אבל איפכא לא אתי את ופסיק דאפילו קלל איפכא נמי חייב ומ״מ
אינו חייב רק עד שיקלל שניהם ,אי נמי הו״א דאינו חייב עד שיקלל
שניהם ביחד אבל בזד ,אחר זה לא אתי את ופסק דאפי׳ בזא״ז נמי
חייב ומ״מ שניהם בעינן ומשו״ה איצטריך סיפא דקרא אביו ואמו
קלל דאפי׳ באחד בלחוד׳ ובאה״י מביא משו״ת שער אפרים סי' מ״ח
שהקשה ממ״ש עה״פ ורחצו את ידיהם ואת רגליהם בבת אחת
ולא אמרינן אתי את ופסק וע׳ קהלת יעקב לשון ערך את.

ע .רש״י ד״ה ר׳ יונתן אימה מתהילת המקרא משמע
את אכיו ואת אמו דאע״ג דו׳ מוסיף על ענין ראשון נו׳.
בשו״ת מהר״י בן לב ח״ג סי' י״ז הקשה כיון דעיקר המשמעות הוא
דו׳ מוסיף על ענין ראשון למה איצשריך יחדיו וי״ל דכוונת רש״י
דניון דלא קאמר או ולא קאמר יחדיו דכווגת הכתוב להזהיר על שניהם
ולענוש בשניהם משום דאין עונשיו סה״ד כר .יבשו״ת שער אפרים
סי' קל״ג כ׳ שיש לדקדק בדברי רש״י שנתב ר' יונתן אומר מתהילת
המקרא משמע דקשה מה לי מתחילת המקרא או סוף המקרא כו׳
עיי״ש .ובתשובה מאהבה ח״א סי׳ קכ״ז כ׳ דה״פ אע״ג דוא״ו מוסיף
על ענין ראשון בכל דרכתי הכא משמע אחד מהם משוס דאי אפשר
בלא וא״ו דהוי משמע אביו קלל אמו וכ״ם רש״י לחדיא במנחות
צ״א א ד״ה הואיל וכו' וגם זה דהלכה כר׳ יונתן לגבי ר׳ יאשיה
בזה מדרבא מתרץ לקראי כוותיה בב״ס צ״ה ב כו׳ וע׳ תום׳ ב״ק
נ״ד א ד״ה או בו' ובשו״ת מהרשד״ם אהע״ז סי' מ״ה וקהלת יעקב
אלגזי לשין בנ״א אות נ״ז ובס׳ עבודת ישראל מהגר״י קמחי (אזמיר
תצ״ז) קכ״ה ב והלאה באריכות.
יד .רש"• ר״ה ר׳ יונתן אומר כד׳ שלא תאמר אסור
להרוש כשור לכדו וכהמור לכרי סו׳ .ע׳ שט״מ בבא מציעא צ״ד
שהקשה איך הוי ס״ד דאסור לחרוש בכל ימות ההול בשור או בחמור
א״כ למען ינוח שורך בשבת למה לי הרי סתם שור לחרישה עומד,
ותי׳ דאיצטריך שלא יחרוש ע״י נכרי עיי״ש.
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סנהדרין ם״ו ע״א — ס״ו ע״ב

טו .נאמר נאן דמיו נו׳ ונאמד להלן דמיהם

S3

נו׳.

באה״י מביא ממנות י״ג ב דנין עיני מלעיניך ואין דנין מעיני מלעיניך,
ומאי נפ״מ והא תדר״י ושב הכהן ובא הכהן כר ,וע׳ יבין שמועה
מ״ג א ושער יוסף ע״ח א.
טז .לא ראוי נשיא כראוי דיין .ע׳ בס׳ חקרי לב מהגר״י
הזן ה״א או״ח סי׳ צ״ד (ר׳ ע״ד והלאה) ומש״כ לעיל ג׳ ע״ב אות יב.
יז .שהנשיא אתה מצווה על המראתו נו׳ .ברש״י שנאמר
ביהושע כל איש אשר ימרה את פיך כו׳ וע׳ רש״י בבא בתרא ע״ה א
ד״ה אוי לאותה בושה שנתב דיהושע היה נביא ומלך [וע' תוי״ט
סוטה פ״ו מ״ח ובמנחת חינוך מצוד ,תרי״ב] ולפ״ז איו ללמוד ממנו
לנשיא ,אמנם בבראשית רבה פצ״ח ט״ו שהיתר ,המלכות שאולה
בידו ,ובזהר תרומה קנ״ד א דתרין אלין (נבואה ומלוכה יחד] לא
אתמסרו כחדא בבר נש בעלמא בר ממשה מהימנא עלאה דזכו לנבואה
ומלכו כחדא ולא אתייהב לבר נש אחרא תרווייהו כחדא ומש״ב
בניצוצי זהר שם אות ד ,ולפ״ז הוי דינו של יהושע כראשון לשופטים
וע׳ דרשות הר״ן דרוש י״א במשפט השופט ובחדר"! הנא לע׳ מ״ט א,
וראה לע' י״ט ב בנשיא שמחל על כבודו כו׳ דבנשיא לא אמרו שתהא
אימתו עליך ובם' המקרא והמסור־ מחקר על ס' קהלת הערתי
דזשה״כ גבי שלמה כי נשיא אשיתנו ,היינו נכולהו אמוראי
מלך והדיוט ונשיא________ _________________________ .

יה .מה להרש שכן הרשותו גרמה לו .ברש״י מתוך שהוא
שפל הזהיר עליו הכתוב נו׳ ,וע׳ ברמב״ם הל׳ סנהדרין ר״פ כ״ו למד,
נאמר חרס שאפי' זה שאינו שומע ואינו מדבר ולא נצטער בקללת.
זה לוקה על הקללה זו ,ולפ״ז הרי יותר מסתבר שילקה על קללת
כל אדם מעל קללת החרש ועמש״כ בתומים סי׳ נ״ז סק״א ובתשובה
מיראה מהג״ר אדר״ת לרמב״ם סנהדרין שם.

ה י ם

כב .נטר קודש מחול .המהר״ם מלובלין כ׳ יש לדקדק כיון
דבין להאי תנא ובין להאי תנא שמעינן מנד ,חול וקודש א״כ מאי
פליגי התנאים דמר אמר חול ומר אמר קודש כר ובסה״ק כ' דנפ״ט
לענין איסור מחיקה דלמ״ד אלהים חול נהי דגמרינן קודש מחול
היינו במה מצינו אבל מ״מ עיקר הקרא מיידי בחול ומותר למוחקו
וגם אינו צריך לכותבו לשם קדושת השם ,ולמ״ד אלהים קודש רק
גמרינן חול מקודש פשיטא דצריך לקדשו בשעת כתיבה ואסור
למחקו ,ובמס׳ סופרים פ״ד נחשבו כל השמות שאינם נמחקין ובתוכו
פלוגתא זו דאלהים לא תקלל קצת בסגנון אחר מהברייתא שלנו אבל
מ״מ מוכח דעיקר הדברים נאמרו לענין איסור מחיקה ,ויעוין בזהר
אמור ק״ו ב רא״א איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו ת״ח כד
הוו ישראל במצרים הוו ידעי באינון רברבי עלמא דממנו על שאר
עמין וכל חד וחד הוה ליה דחלא בלחודוי מנייהו כר ובג״ב כתיב
איש איש כי יקלל א לה י ו ואע״ג דפולחנא נוב ראה הוא,
כיון דאנא פקידת לון ממנא לדנרא עלמא מאן דליים ומבזי לון
ונשא חטאו ודאי דהא ברשות קיימין ואזלי ומדבריו בני עלמא,
ובניצוצי זהר שם אות ו׳ הבאתי מהאברבנאל שם והעקידת יצחק
לר״י עדמאה שער ס״ח (פרשבורג קל״ג ב) דפדשי אלהים זה חול
עיין שם.
בג .תוד״ה גמר נו׳ איכא למיפרך מאי לק״ו נו׳ .ע׳ ס׳
הכריתות לר״ש מקינון כללי הק״ו אות י״ב ובהערות לקוטי מרדכי שם
אות כ״ט ,וראה למודי ד ',לימוד פ״ב ,וע' בס' חזות קשה מש״ב לתרץ
קושית הגרע״א בגהש״ס הכא.

יט .נכתוב קרא או אלהים וחרש ונו׳ .בגה״ש הקשה“הא
•1ל מה הצד אין מזהירין נו׳ וע׳ בם' מנחת אהרן הכא ,ובממו״ה הביא
|י,רמב״ם בסה״צ סוף השרשים ושם מל״ת כ״ו ושי״ה דלפעים למדין
אזהרה בסברא מן הסברות התלמודיות ואך מדרך התלמוד לדרוש
אולי יש אזהרה מפורשת כר ועוד שם דאך מק״ו שהיא חדא מחדא
אין עונשיו אבל במה הצד חדא מתרתי או מתלת עונשין כו׳ וע׳
הגרצ״ח בנדרים ד׳ ובהגהות ציון וירושלם לירו׳ ע״ז פ״ה ,וע' בתום׳
פסחים כ״ד ב ד״ה שהכל דהוי מ״מ מכלאים ,וכן בתום׳ ב״מ ס״א א
ד״ה אמרי דהוי מן הצד ומבואר ברשב״א חולין צ״א א ושאגת
אריה סי' פ״ב ויעוין בלח״מ מא״ם פ״ט ה״ה שאיו לוקין־על אם אין
ענין ומה שהקשה בהגהות סשל״מ יסוה״ת פ״ה ה״ח משבועות כ״א
דמוכח שלוקין מאא״ע ,לק״מ כי האיסור מפורש ומאא״ע מייתינן אך
למלקות ע׳ הה״מ רפ״ב מהל׳ מא״ס ובנ״מ איסורי המזבח פ״ה ה״ו
וממרים פ״ז ה״א ,ובזה יתורץ גם מה שהקשה המל״מ בהל׳ נזירות
פ״ב הי״ז מזבחים ק״ז ואכמ״ל.

נ .ולקושית הגרע״א איך אמרו דנשיא הוה גמרינן במה הצד
מדיין וחרש הרי בנשיא אין עונשו מפורש בתורה למלקות רק עי״ז
שהוא לאו ובזה אמרינו אין מזהירין מה״ד וכ' בסה״ק דהרי פשיטא
שמדינא לא הו״ל לחייב מלקות במקלל את הנשיא משום דהו״ל
לאו שאין בו מעשה רק אסרו בתמורה ג׳ הטעם דלוקה מקרא והפלה
ה׳ את מכותיך הפלאה זו מלקות א״נ אין לאו זה דומה לשאר לאווי
דבהם לוקיו משום הלאו אבל כאן לוקה משום דכת־ב בהדיא מלקות
רק בעינן אזהרה וסגי במד",ד כמו בכ״מ ׳שמפורש העונש עיי״ש
באריכות ,והגר״י ענגל בס׳ לקה טוב כלל ב׳ כיון דאינו חייב רק
כשמקלל בשם א״כ הרי בלא״ה איכא עבירת הוצאת שם שמים
לבטלה כמבואר בתמורה ג׳ ע״ב א״כ שפיר מזהירין מה״ד כו׳ עיי״ש.
בא .דתניא אלהים הול דר״י רע״א אלהים קודש .ע׳ לעיל
ל״ח ב עקיבא עד מתי אתה עושה שכינה חול ומש״כ שם ,וראה
בהתוהמ״צי מהג״ר מלבי״ם למכילתא משפטים שם כ״ב כ״ז אות קפ״ה
בהבדל בין מקלל ובין ארור וכו׳ עיי״ש.

ובמאירי (ע' רמ״ה) וביד רמה כ׳ שלא תאמר כי רבי רחמנא בעולה
בחנק ה״מ בבעולות בעל אבל נבעלה בזנות אימא לאו סקילה לחייב
ולאו חנק לחייב קמ״ל ,ואית דמוקי לה כשבאו עליה ועדיין היא
בתולה וסתמא כרבי דאמר שלא כדרכה נפ״ל מכלל בתולה לקמן,
ואנן לא ידעינן היכא איתמר דרבי ,ואי איכא לאוקומה אליבא דהאי
פירושא כר׳ מאיר היא דאיכא לאוקומה כי' ,וע׳ בפיהמ״ש להרמב״ם
הכא אוקי מתניתין כחכמים דפסק כוותייהו ופי' דבא עליה ראשון
כדרכה ולכן השני בחנק ולא בסקילה ,ולכאורה לפ״ז מיותרת סיפא
דמתני׳ דהרי כבר נשנה שאינו חייב בסקילה עד שתהא בתולה כו׳
וכן הקשה התוי"ט מאי קמ"ל בתולה תנן ,ויעוין בקול הרמ״ז שב׳
דאשמעינן שפיר לפי שזהו מצוי •סאין הבתולים נעקרים בפעם הראשון
וחוזרת האשה לדאות דם בחולים כמה פעמים וזהו החידוש דאפי'
לא נעקרו הבתולים לגמרי הראשון בסקילה והשני בחנק ,ובשושנים
לדוד העיר דזה תליא במחלוקת דפ׳ הבא על יבמתו דאיכא למ״ד
מקצת בתולים משסע ואיכא למ״ד בתולים שלימה משמע א״כ למ״ד
בתולה שלימה ליכא חידוש אבל ר׳ מאיר הוא דס״ל אפי׳ מקצת
והא אוקימנא מתניתין כר׳ מאיר ,ובלא זה חומ״ל כדשמואל בחגיגה
י״ד אלא משום דשמואל לא שכיחא כדאמר התם.

ג ,ובסה״ק כ' דאיצטריך בסיפא דאי מרישא הוי ס״ד דהא
שבעולה אינו אלא בחנק היינו כשנבעלה טרם שנתארסה דאו על
ביאה זו שניהם פטורים הבועל והנבעלת ולכן עתה כשנתארסה
אח״כ ונבעלה שוב שניהם בהנק .לזה תני סיפא דבאו עליה שנים
לאחר שנתארסה והראשון בסקילה וגם היא חייבת סקילה א״כ
ממילא בביאה שיניה היא פטורה מחנק דכבר נתחייבה בחמורה בביאה
ראשונה והסד״א דהבועל פטור לגמרי כמו בא על קטנה מאורסה לר״מ
אליבא דר' יאשיה דדרש עד שיהיו שניהם שוים ביו לפירש״י בין

קדושים

קו

סופףלנה :בעיקר הממון ושיב כלי לקיים דברו היא משקי

ריש גלוחא לרה כשת כריש ת שאהזי פשיטא ופש טא

שאיתר כמה דברי שקרים אתרים להקים בהם את דברו אשר

דעברי על לאי זה אלא דרזיל קבלי דלאז דוקא הוא אלא

תשבעו וכולי חנין לרבית
כחם ושוב יתבע לשקר!
וכויאףעלגבדהכאנמימדלאכתיב ממומי אלא בנשי

גס כל הנותן מכשול להט חברו בכל ענין ואפילו בדברים

ולא

בעלמא היאיל ומכשילי באיתס הדברים לפי שהכירו איט

משמע ממי ימיוחד מכל מקום נראה דדרשינן ליה באם
אינו עטז-לשס המיוחד שבבר נאמר לא תהא וכו׳תנהו סטן
לכניייק לא מקלל וכי׳ק? בעמך וכו׳אע״ג דההיא מיכעי

דומיא לעור והכי לדשינן תה עוד מיוחד שאיני יודע לי :מר
סהמכ&ילאף כל כאינו יודע יצא היודע יאף יעל כי כן

ליה לכדדרשי׳בעוש׳ מעשה עמך זל דאי לההוא לחוד לבתו"

רוצהליכנס באיתה סכניאין אנו אח־את לו שאין זה ממיא

קרא ונשיא עמך דשפיר הוה דרשי' עושה מעשה ססךדהא
עמך מיותר שיח כל כבעמך א'נ אי לההוא לחוד לכתוב

דעור והייני כסבית רשיבג בריכה דמעשר כני דסמ
הלעיטהו לרשע וימות יקייל ביומיה אכל בל שהוא שר

ונשיא מעמך ואי להא למיד לכתיב ונשיא ובעמך שית

בדבי והיא טחן לו עצי לי*עתי בין בנפשו ביז כגופו בין

מרווייהו • וכתב הר׳אס זיל אבל בפיד סיתות מפיק לה
מאלהיס לא תקלל באם אינו מנין לגופיה דהא אתי מנשיא

בממונו היז עוכר בלאי זה מוי דוסיא דעיר ממ& והייני

וחרש במה תצינו תנהו ענין לישראל דמלמא ע'כ ונוראית
נסלאתי להתס לא ילסיגז מאלזיס היא לאב ואס שלא ת צינו

בהסאוהרהאלא עובש בלבד ואכתי לשאר עתא צריבינן

ןכ?ש

יידע בדבר קעבר בלאי זה דלענין זז הי״ל ההיא גמא

לאמור בת'כ אל תאחר לו בת פ׳כשרה לכהונה יי-יא השולה

אל תאחר לי צא בהשכמה שיקפחוהו לסטים אל תאמר לו
חכי'־ •שדך וקח לך תמיר ויי׳יהראשין תיייי בע־שילדנפשו
והבי בגופי תג׳ימטט ( וגסבזה לא דק הי׳ב קיא לה׳

האתרוי ל“מתא

אמא׳ נקט&לס־זן) וישיי זיל לת נקט

יצא החת שאינו
לילפימא דנעמך כל שבעמך;
בחיים ביאי• הר׳אסו״ל דאצט*יךדלא תימאמקלל הכירו

וביש אידך תרתי נמצא שהלימוד שאנו עושיס בע־וי• היא

“־יוח'א ימקלל אכיו יאמו שהוא חייב אפילו לאתר תימה
כדילסינן תימויא דאביו ותמו קלל פ״ב יק' דסיכי היה סיד

ממש דומה בלימה ללימיד חרש לבח-ש אמי•’" אימא דיז-ש
היינו כפשוטי מייל מקום מבחילפיתא דאידך קיא דבעעך

למילףתאכואם איכא למפיךשאני אייא שהשיה הכתיב

דישי׳ דלאי דוקא חיש לי׳וד אלא היה כל דדמי ליה ילאפוקי

כבודם לכבוד המקים יחייב מיתה סל הכאתם לכך יש בהם

מתיהינהדחיי יתיעכד ביעור דאיברא דכיט* בפשוטי תיירי

חומי זה לחייכ אפילו לאיזו מיתה משיאה כחבית והדרא

שאסור לסכות לי שים מיז מכשיל לפי כאינו יודע ליזהר
מכל מקים מנח ההיקש דחרש דרשינן ה״ב כיה( אף על גב

אזהיית אב ואס בקרא דאלהיס לא תקלל כדלעיל דסתיך
ליה בעחך לומר דהקשי' כל שבעחך לאב ואס .לימד שחייב

דליכא ביה הכרח מקרא אחרינא) דלאו דוקא עיוי• לחיד
 tkה״ה כל דדתי ליה וע׳ד דאמרן ולאפוקי חפקי׳עצמי דאין

אפילו לאחר מיתה הילכך אצסריך חרש •אולפני סיר

אנו אחראין לי לחוס על נפשי טפי מיידי׳

קושיא ח-ש למה לי מ״ל דהוה אתינא דמישה כתכ י־חמנא

הלעיטהו וכו

וכו׳לפני הסימא בדבריכו"כתב הראם ז צ דהטעסשדרשו

וכדאמין ומה שהבריח לי׳זל לדמות הסיור למש כילפותא

כן ולא הניחוהו כסשיטו משוס דעור דימיא דחיש מה חרש

זי מלכד שכך קבלו .זיל היכרחו גם כן מליכנא דקרא דכתיב

לאו דוקא חרס אף עור לאו דוקא עיר וכתב עליו הר״ב קיא

לא תקלל חרש ולהט עיר לא מתן מכשיל והוילל ולאתתן

ולא ירד הרב זיל בזה לסומק הדבר חדא דעלייז נאמר דמי

מכשיל לפט עור דומיאדריכא אם אימא שזה מלתאבאפי•

יכריחנו לדמות זה לזה דח־ש הוצאטהי מפשוטו מפני שאם

נפשה אלא משיה סמך העיור לחרש לומר לך עור דומיא

נפי אותו כפ&וטו יהיה סומר אליו חלת בעמך אכל הנא

דחרש ודימה ללימיד זה תמצא כנסה מקימות בתלמוד

למה טציאני מפשטו וכו׳וכל שכן שאם הדימוי הכריח׳ היל

ומנייהו בה׳ כל הבכר דף קייד גבי קרא דלגר וכו' תתננה

להוציאו מפשטו באופן אשר היציאו חרש לדעתו שהיא על

ואכלה או חכור לנכרי עיש ונמצאו דכי״י חהי׳אס זיל נכוט׳

לא

כל בלתי שימע וידרשו גס כן עייר שאינו עור ממש אלא

תעשו וכו׳
ומיוסדים על אדני פו והיטב הדק:
מלמד שהדיין ובו'יש להסביר ט־עתא למה נקרא באלו

ווה אחר ההנחה דהוציאו מלת תיש ממשמעו אבל אחד

החמשה שתית של גנאי ונראה משום דתסיק בת*כ וחייתי לה

העיון לא הוציאוהו אלא אמרו אין לי אלא חרש משיט

רש׳י לקחן גבי חשקי כמדות דגירס לה' דברים מטמא את

דתיש במשמע ומיין לרכות וכו' תלמיד ליסר כסמך וכו׳
וכולל חרש ומי שאיט חרש ולמה יצא חיש מן הכלל ללמד
על הכלל ואם כן חרש עדיין הוא כפשוטו ומשחתו ונס כזה
לא דק הרב כלל עכיל ואנכי מהד ולוני־ נליעד אימכא

האיזימילל את השם וגויס לספינה שתסחלק ומפיל את

יסאיט יודע במכשול ולחה העתיקוהי לסיחא הלב וליועץ

שה״רב קיא לא ירד בה לעומק דברי הגאין זיל שבאי קצת
סתומים וצריכים ביאור ומחלה צריך אט לבאי• מדאי מי
כפ שים מכשיל חמש לפני עיר בפשיטו כהה־א דעבדו עבדי

מ

ב

ישי־אל בחרב ומגלה אימס מארצם • וכלפי החמשה כמקים
הללו שטרם נקיא כאלה החמשה כינויים כלפי הראשון
שתטמא קדושת הארץ נחנא שמעול והופך הטהור לטמא
ולכך נק־א עול ולפי שמחלל את השם דהיינו שהכליות
אומרים יאו כלוי הדיין שלמד תירה כמה מקולקלים מ־ע&יו

ושיש תתחלל יעל ידו והוא מה שאתרי ר!'ל עליו בפיח דיימא

ריש
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דף ב :ג ד,

בקדשי בדק הבית פליגנא עלך וסבירא לי דמועלין בהם ,אבל ר׳ שמעון סובר דלעולם אין
מועלין בהם בין בקדשי מזבח ובץ בקדשי בדק הבית [ולכאורה משמע דחילוק וה בין קדשי

מזבח לקדשי בדק הבית הוי רק בדין זה דמועלין בהם אבל בשאר הדינים אין חילוק ביניהם].

קועי מיהת אין עושין תמורה .לתירוץ ראשון בתום׳ אמרינן דבעיא דרמי בר חמא הא דבעי
עכו״ם מהו שימיר הוי בין לר׳ יוסי ובין לר׳ שמעק ,אבל לתירוץ שני בתוס׳ הוי הבעיא רק
לר׳ שמעון אבל לר׳ יוסי פשיטא לן דכיון דאמר דעכו״ם עושין תמורה ,על כרחך דהעכו״ם

גופיה עביר תמורה דליכא לסימר דהא דתנן עושין תמורה היינו באופן שהקדיש העכו״ם קרבן

בשביל ישראל ובהא אמרינן שהישראל עושה תמורה ,ומיבעיא ליה לרמי בר חמא אם העכו״ם
עצמו יכול לעשות תמורה ,הא לא מצית אמרת ,רעל כרחך אם הישראל מתפיס תמורה היינו

באופן שהעכו״ם אומר כל הרוצה להמיר יבוא וימיר ,ואם העכו״ם עצמו אין עושה תמורה איך
|או£׳ח J12 £4567
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אפשר לעשות שליח ,אלא ודאי דלר׳ יוסי סבירא ליה דהעכו״ם עצמו גם יכול להתפיס בתמורה,

ורמי בר חמא בעי אליבא דר׳ שמעק האם העכו״ם יכול לעשות תמורה:

דף ג׳ ע״א.

ברש״י בד״ה יכול ובד״ה ככה מבואר שיש כאן ב׳ גירסאות בברייתא,

לגירסאראשונה דגרסינן ואין מביא "עליהן" נסכים ,כלומר שהעכו״ם אין מביא על קרבנו
נסכים ,ובהא קאסר התנא דהא דילפינן שנתמעט העכו״ם שאין מביא נסכים על קרבנו לא בא
למעט רק שהעכו״ם עצמו אין מביא נסכים ,אבל ודאי דקרבנו טעון נסכים משל ציבור ,וילפינן
ליה מדכתיב "ככה" דמשמע לעכב שקרבנו טעון נסכים ,ואם לא היה הריבוי מהפסוק הוה

סלקא דעתך דאין קרבנו טעון נסכים כלל ואפילו משל ציבור ,וקמ״ל ריבויא דמביא נסכים משל
ציבור ,ולגירסא שניה דגרסינן ואין מביא נסכים ולא גרסינן "עליהם" הכי קאמר" ,אזרח" כגון

ישראל מביא נסכים ואפילו כשאין מביא קרבן יכול להתנדב נסכים בפני עצמן ,ואין העכו״ם

מביא נסכים בפני עצמם ,יכול לא תהא עולתו טעונה נסכים ,תלמוד לומר ככה לעכב ,דודאי
קרבנו טעון נסכים ואפילו משלו דמקבלין מהם דמי נסכים [לכאורה גם ללשץ ראשק מביא העכו״ס
דמי נסכים על קרבנו וכדתנן בשקלים שזו אחת מן התקנות שתקנו ב״ד ,ואין חילוק בין ב׳ הגירסאות רק בביאור

דברי הברייתא].

דף ג׳ ע"ב.

ברש״י כד״ה ומאי שנא .כתב רש״י וז״ל :דממעט אוכל ולא אוכל

מקרבן ,וכן העתיקו התום׳ את דברי רש״י ,ובהגהות חק נתן הגיה וז״ל :דממעט אוכל ולא
אוכל ממלקות וגם בתום׳ הגיה כן ,וכן איתא להדיא בסוגיא במס׳ שבועות דף כא ,:דודאי כל

מה דאיתא בסוגיין דכשנשבע אוכל ולא אוכל פטור דלאו שאין בו מעשה הוא ,היינו דוקא
ממלקות הוא דפטור ,אבל בקרבן שבועה חייב ואע״פ שאין בו מעשה וכדתנן במשנה בשבועות

דף כה .בתום׳ ד״ה ומאי שנא .פירש״י מאי שנא דממעט אוכל ולא אוכל [ממלקות] ומרבה
אכלתי ולא אכלתי דחייב בקרבן ,ובתום׳ כתבו דלא נראה ,דמשמע שאם היינו ממעטים אוכל

ולא אוכל ממלקות לא היה מקשה ,וכל הקושיא היא רק משום שמרבה אכלתי ולא אכלתי

דחייב ,ואם כן מאי פריך מאי שנא ,והרי כך סובר ר׳ יוחנן דאוכל ולא אוכל פטור ממלקות
דהוי לאו שאין בו מעשה ,ובאכלתי ולא אכלתי חייב במלקות דילפינן מריבויא דקרא מהא
דהוקש לשבועת שוא ,ואם כן לא שייך להקשות על ר׳ יוחנן ומאי שנא? ובתום׳ פירשו בשם
ר״י דהכי פריך מאי שנא דמפרש לה כר׳ עקיבא לוקמה כר׳ ישמעאל ,ורישא בא למעט אכלתי

ולא אכלתי דפטור מקרבן וכר׳ ישמעאל ,וסיפא בא למעט אוכל ולא אוכל דפטור ממלקות דהוי
לאו שאין בו מעשה ,ומשני קאי בלהבא וכר:
דף ד׳ ע״א .ברש״י ד״ה לא תקלל חרש .דמשמע בין קללה סתם ובין קללה בשם,
ועל זה הולך הפסוק "אם לא תשמור וכו׳ ליראה את השם" ללמד שלוקה על לאו זה של

מקלל את חבירו ואפילו כשמקלל בשם ,וברש״ש הקשה מהסוגיא בשבועות <דף לה) דאיתא שם
משכן יצחק  -תמורה קולודצקי ,יצחק עמוד מס (6הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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ביאור

ג

דמקלל אינו לוקה אלא כשמקלל בשם ,ואם כן קשה על דברי רש״י בסוגיין שכתב דלא תקלל
משמע בין קללה בשם ובין קללה סתם ,ובעולת שלמה תירץ דהא דכתב רש״י דמשמע בין
קללה בשם ובין בקללה בלא שם היינו דמהפסוק דלא תקלל חרש הוה סלקא דעתך דקאי בין

בהזכרת השם ובין בשלא הזכיר את השם ,אבל לפי האמת לאחר שמצינו בפסוק של העונש

מלקות דכתיב ביה "אם לא תשמור וכר ,ליראה את השם" ,ואם כן ילפינן מהכא דאין מלקות
רק כשמקלל את חבירו בהזכרת השם ,אבל בלא שם ליכא מלקות וכדאיתא בשבועות [מיהו

משמע דאיסורא איכא אף כשמקלל סתם בלא הזכרת השם] :ברש״י ד״ה לא מצית אמרת
דכתיב לא תקלל חרש .לגירסת רש״י יש כאן שני תירוצים בגמרא ,ולתירוץ ראשון הכי

קאמר :דליכא למימר דבמקלל בהזכרת השם לא תסגי ליה במלקות ,רעל כרחך איכא מלקות
כשמקלל בשם דילפינן אזהרה מדכתיב "לא תקלל חרש" דמשמע בין קללה סתם ובין קללה

שבשם ,ועלה כתיב מלקות בקרא "אם לא תשמור וכר ליראה את השם" דילפינן מיניה מלקות,
וקאמר דודאי פסוק זה הולך על לאו ;קזל מקלל את חבירו בהזכרת השם דסגי ליה במלקות

ולא מוקמינן ליה לפסוק באיסור דמזכיר את השם משום דמסתבר יותר להעמיד הפסוק בלאו

של מקלל שיש בו לאו מפורש מה שאין כן בהזכרת השם שאין בו לאו מפורש רק איסור

עשה בלבד .ואחרי שנתברר לנו שהפסוק הולך במקלל אמרינן רעל כרחך מדובר במקלל בשם
וכדכתיב התם בקרא דמלקות "ליראה את השם" ,ואזהרה נפקא לן מדכתיב "לא תקלל חרש"

ומשמע בין בקללה בסתם ובין בקללה בשם ,ולפירוש ב׳ ברש״י יש הוכחה לכך שמדובר
בקללה בשם דילפינן ממקלל נשיא ומקלל אביו ששם ברור לנו שמדובר במקלל בשם כמו
ןאוצרהחנמה]

<ן

~

שיתבאר בסמוך .ובתירוץ זה בגמרא אמרינן שהסיבה שאנו מעמידים פסוק זה במקלל ולא
במזכיר את השם ,היינו משום שמסתבר יותר להעמיד כן וכמו שנתבאר בתוספות ,אבל בעלמא

לעולם אנו אומרים שיש מלקות באזהרת "עשה" בלבד [באופן שיש בו מעשה] .אבל לפי
תירוץ שני בגמרא אנו אומרים שלעולם אין מלקות כלל באזהרת עשה בלבד [ואפילו באופן

שיש בו מעשה] דאזהרת עשה לא שמה אזהרה ,ורק באזהרת לאו הוא שיש מלקות ,ולכך אנו
מעמידים הפסוק של מלקות רק במקלל בשם שמצינו בו לאו "לא תקלל חרש" ,מה שאין כן
בהזכרת השם שאין בו לאו רק איסור עשה בלבד ולאו שמה אזהרה ואין בו מלקות כלל.

!ע״פ שט״ם אות ב׳] :לא מצית אמרת דכתיב לא תקלל חרש .לפירוש שני ברש״י הכי קאמר:
דליכא למימר דבמקלל בהזכרת השם לא תסגי ליה במלקות ,דהא כתיב "לא תקלל חרש",

ואמרינן בסנהדרין לגבי מקלל אביו דלא כתיב ביה אזהרה ,וקאמר התם דילפינן אזהרה למקלל
אביו במה מצינו מנשיא וחרש ,ומדעשו בנין אב משניהם משמע דשניהם שוים ,ואם כן כמו

שמצינו שלגבי קללת נשיא יש מלקות כשמקלל בשם ,הכי נמי בקללת חרש כשמקלל בשם
תסגי ליה במלקות ,דלגבי נשיא על כרחך איירי בקללה בשם דילפינן ממקלל אביו דכתיב ביה
"בנקבו שם יומת" ולכך לא מצית אמרת דבקללה בשם לא תסגי ליה במלקות[ ,מה שנתבאר

כאן דילפינן מקלל חרש במה מצינו ממקלל נשיא ,כך מבואר בסנהדרין דף סו .וכן מבואר
בחק נתן ובחידושי הגר״א (המודפס בסוף הש״ס אחרי סדר טהרות ,ויש מהדפוסים החדשים שזזדפיסוהו

כאן)] :ואתמר רבי אלעזר אמר לוקה מפני שהקדים מעשר שני שבה למעשר ראשון

שבחבירתה .והיינו שמפריש בתחילה מעשר ראשץ ומעשר שני מכלכלה ראשונה על השניה,
ואילו הכלכלה הראשונה הרי היא עדיין טבל ,שהרי לא חל עליה ההפרשה שהפריש מהשניה

וכדתנן ברישא שרק ההפרשה הראשונה מעושרת ,ואילו ההפרשה השניה מה שהפריש מהשניה
על הראשונה אמרינן בה שלא חלה הפרשה זו ,כלומר שכלכלה ראשונה עדיין היא טבל ,ונמצא

שהמעשר שני שהפריש מכלכלה ראשונה הרי הוא עדיין טבל שלא הופרש ממנו מעשר ראשון,

והרי זה אסור באכילה עד שיפרישו ממנו מעשר ראשוז .ונמצא שבאותו חלק של מעשר שני
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ובשבועה דלהבא לגבי מלקות יש בזה חילוקים — שאם נשבע שלא אוכל ככר זה ועבר

על שבועתו ואכל ,ובהא פשיטא דלוקה על שבועת שקר ,דהוי לאו שיש בו מעשה ,אבל אם
נשבע שאוכל ככר זה היום ועבר היום ולא אכלה ,אמרינן דאין לוקה ,ולריש לקיש הטעם
דאינו לוקה היינו משום דהוי התראת ספק ,ולר׳ יוחנן הטעם דאינו לוקה משום דהוי לאו
י
י
י
אה׳'׳ ח 1234567
י
שאין בו מעשה ,ובנשבע לשעבר כגון אכלתי ולא אכלתי הרי זה לוקה ,ולריש לקיש אתי

שפיר דלוקה דלא הוי התראת ספק ,ואפילו לר׳ יוחנן דסובר דאין לוקה בלהבא משום דהוי
לאו שאין בו מעשה ,מודה בלשעבר שהוא לוקה ואע״ג דאין בו מעשה דילפינן מריבויא מהא

דכתיב ״לשוא  -לשוא" שני פעמים אם אינו ענין לשבועת שוא תנהו ענין לשבועת שקר

דלוקה ואע״פ שאין בו מעשה ,מיהו לא מרבינן מהיקש זה רק בשבועה לשעבר דומיא דשבועת

שוא דהוי נמי לשעבר ,אבל בשבועת שקר דלהבא כגון שנשבע שיאכל היום ועבר היום ולא

אכל אינו לוקה ,מיהו אע״פ שאין לוקה בשבועה דלהבא מכל מקום חייב קרבן שבועה עליה,
והטעם משום דרק לגבי דין מלקות הוא דפטרינן לאו שאין בו מעשה דילפינן מדכתיב "אם לא

תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת" ,אבל לגבי חיוב קרבן דלא נתמעט מהפסוק ולכך
חייב קרבן אפילו בלאו שאין בו מעשה.

מקלל והזכרת השם
מותר לישבע על אמת ונפקא לן מדכתיב "ובשמו תשבע"[ ,מיהו אין ראוי לישבע אפילו על

אמת ואם נשבע נקרא רשע לאותו דבר וכדאיתא בנדרים דף ט•] ,ועל דבר מצוה נשבעים לכתחילה כדי

לזרז עצמו ונפקא לן מדכתיב "נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך"[ ,מיהו בזמן הזה כתבו
האחרונים שיזהר האדם כי מצוי ליכשל בזה אלא אם כן הוא דבר שיכול לקיים תיכף כי
היצה״ר יתגבר עליו ביותר  -חכמת אדם כלל צ״א ס״ו].

דף ד ,ע״א.

המקלל את חבירו בשם הרי זה לוקה ,ונפקא לן אזהרה מדכתיבי״לא תקלל
|איצר הח3מה|

*

חרש" דמשמע דהלאו כולל בין קללה סתם ובין קללה בשם ,אבל מלקות אינו לוקה רק כשקלל
בשם דנפקא לן מדכתיב "אם לא תשמור לעשות וכו׳ ליראה את השם" והיינו הזכרת השם,

וכתיב בתריה "והפלה ה׳ את מכותך" והפלאה זו נפקא לן דהיינו מלקות מדכתיב "והפילו
השופט והכהו לפניו".

ולגבי הזכרת שם שמים לבטלה בלא קללה אמרינן בגמרא דליכא מלקות ,חש בזה ב׳
תירוצים בגמרא לגירסת רש״י דגריס ואי בעית אימא ולתירוץ שני הא דאינו לוקה היינו משום
דהזכרת שם שמים לבטלה הוי "עשה" בלבד ,דנפקא לן מדכתיב "את ה׳ אלקיך תירא ואותו

תעבוד" דהוי אזהרת עשה וסבירא לן בעלמא דאזהרת "עשה" לא הח אזהרה ואין בה מלקות
רק איסור עשה .אבל לתירוץ ראשון בגמרא אמרינן דהא דאינו לוקה בהזכרת שם שמים לבטלה
היינו משום דמסתבר יותר להעמיד הפסוק של מלקות לגבי מקלל חבירו בשם ,משום שמצינו
שיש בו לאו מפורש כדכתיב "לא תקלל חרש" ,מה שאין כן בהזכרת שם שמים לבטלה דלא

מצינו בו לאו רק עשה ולכך מסתבר יותר להעמיד מלקות רק לגבי מקלל ,מיהו בעלמא אמרינן
שגם באזהרת עשה איכא מלקות במקום שהוא עושה מעשה[ .ע״פ ש״מ אות □׳ ,עוד כתב שם דהא

דאמרינן בסוגיין דהזכרת שם שמים הוי עשה בלבד ,והא קיי״ל דבל מקום שנאמר בו "השמד" "פן" "אל" אינו
אלא לאו ,ותירץ

דהיינו דוקא השמד שהוא בלשון ציווי כמו השמר בנגע הצרעת .אבל הכא דכתיב "אם לא תשמור

לעשות" קאי על מה שנאמר במקום אחר ,ולהכי לא ילפינן מפסוק זה מלקות בהזכרת השם כיון דלית בה אלא עשה

בלבד] .והא דמוקמינן להפסוק דמלקות רק במקלל בהזכרת השם היינו משום דכתיב ביה בההוא

קרא דמלקות "ליראה את השם" ,ולפירוש שני ברש״י היינו משום דגמרינן ממקלל נשיא דהוי
בהזכרת השם .ובנשיא ילפינז ממקלל אביו דכתיב ביה "בנקבו שם יומת" .וומשמע דלעולם
משכן יצחק  -תמורה קולודצקי ,יצחק עמוד מס (75הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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סיכומים

"זיף ד

כשמקלל בלא הזכרת השם אע״פ שאינו לוקה ,מיהו איסור לאו עבר תפקא לן מדכתיב "לא
תקלל חרש" דמשמע בין קללה שבשם ובין קללה בלא שם"].

המקדים תרומה לביכורים
כתיב בקרא "מלאתך ודמעך לא תאחר" ומכאן דרשו חכמים שלא יקדים תרומה לביכורים
דמלאתך אלו ביכורים ודמעך זו תרומה ,והזהירה תורה שלא יקדים תרומה לביכורים ואם
הקדים עובר בלאו ,ונחלקו בו האם לוקה עליו דר׳ אלעזר סובר שלוקה עליו ור׳ יוסי ב״ר
חנינא סובר דאין לוקה עליו ,ובסלקא דעתך סבירא לן דטעמא דר׳ יוסי ב״ר חנינא דאין
לוקה היינו משום דהוי לאו שאין בו מעשה ,ופרכינן עלה דמאי שנא מממיר דלוקה משום
דבדיבוריה קעביד מעשה שהבהמה נעשית קודש והיינו מעשה ,והכי נמי במקרים תרומה
לביכורים בדיבורו עושה מעשה שקורא עליה שם ומביאה לקדושת תרומה ,ומתרץ ר׳ אבין
דהיינו טעמא דר׳ יוסי ב״ר חנינא דמקדים תרומה לביכורים דאינו לוקה משום דהוי לאו הניתק
לעשה דכשם שדרשו חכמים מפסוק זה אזהרה שלא יקדים תרומה לביכורים ,כך דרשו מפסוק
זה אזהרה שלא יקדים מעשר ראשון לתרומה גדולה ושלא יקדים מעשר שני למעשר ראשון,
ולגבי איסור של מקדים מעשר לתרומה ,מצינו דהוי ניתק לעשה ,והיינו שלאחר שעבר את
האיסור והקדים מעשר לתרומה ,הרי הוא מצווה בעשה להפריש תרומה מן המעשר וכדכתיב
"מכל מעשרותיכם תרימו" ,וכיון דהוי לאו הניתק לעשה אין לוקין עליו ,ואע״ג דאין העשה
סמוך ללאו ,דהלאו הוא בפרשת משפטים והעשה הוא בפרשת קרח ,אפילו הכי חשיב ליה
כלאו הניתק לעשה ,ואקשי אביי בגמרא אם כן אמאי לוקה על לאו של ממיר ואע״ג דהוי ניתק
לעשה כדכתיב "לא יחליפנו ולא ימיר אותו ,ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש"
ואפילו הכי תנן במתניתין דלוקה אם המיר ,ומשני ר׳ דימי משום דאיכא תרי לאוין באיסור
ממיר לא יחליפנו ולא ימיר אותו והוי להו תרי לאד וחד עשה ,ולא אתי חד עשה ועקר
תרי לאוי ,ואקשינן מאי שנא מאונס דאמחנן דבכהן אם גירש הח זה לוקה ואע״ג דהאי לאו
דלא ישלחנה הוי לאו הניתק לעשה לגבי ישראל שמצווה הוא להחזירנה ,ומשני דשאני כהנים
דרבי בהו קדושה יתירה ,וכיוץ דחמיר קדושתם ,לכך החמיר עליהם הכתוב שילקה ואע״ג דהוי
לאו הניתק לעשה :לשיטת תוספות הביאור בסוגיין דודאי פשיטא לן דלאו הניתק לעשה
אין לוקין עליו וכדתנן בחולין (דף קמא ):שאם לקח האם על הבנים הח זה משלח ואין לוקה
משום דהוי לאו הניתק לעשה ,וכן שנינו גבי לאו דנותר שאינו לוקה משום דהוי ניתק לעשה
דבאש תשרופו ,וכן לגבי אונס תנן שאם גירש אם ישראל הוא הרי זה מחזיר ואינו לוקה
משום דהוי ניתק לעשה שחייב להחזירה ,והכא בסוגיין אייח בלאו הניתק לעשה שיש בהם
חסרון קצת משאר מקומות ,ובהם אנו דנים שלא יהא נחשב ללאו הניתק לעשה ,ולגבי מעשר
החסרון הוא שאין העשה סמוך ללאו ,שהלאו הוא בפרשת משפטים והעשה הוא בפרשת קרח,
[ולגבי גזל פשיטא לן דחשיב ניתק לעשה ואע״ג דאין העשה סמוך ללאו מכל מקום מיקרי
ניתק גמור משום דאי אפשר לעשות מצות עשה דהשבה אלא לאחר שעבר על הלאו של
גזל ,מה שאין כן לגבי האיסור של מקחם מעשר לתרומה שאפשר לקיים העשה של הפרשת
תרומה אפילו אם לא עבר על האיסור של הקדמת תרומה לביכורים] ,ולגבי ממיר — בסלקא
דעתך אמחנן דלוקה ולא מיקח ניתק לעשה משום דאין מקיים העשה בידים שהבהמה ממילא
קדושה ,ובמסקנא אמחנן רלא מיקח ניתק לעשה משום דאיכא תרי לאוי ועשה אחד ,ואין
עשה אחד מנתק שני לאוין .ולגבי אונס כהן שגירש לא הוי ניתק לעשה דאינו יכול להחזיר,
ואע״ג דלגבי ישראל הוי ניתק לעשה דמצווה להחזירה ,מיהו לגבי כהן לא הוי ניתק לעשה,
ובתחילה הקשו בגמרא דכל לאו שניתק לעשה במקצתו וכגון הכא שניתק לעשה לגבי ישראל,
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משנה

מדור התשובות חלק ו׳

כעונה מ״מ מצוה מן המובחר לענות בפה ושומע רק כעונה
בכף הדמיון אבל עוגה עדיף ■ומעתה שנצרף עוד דעת ר״ת
דשתיקה הוי הפסק דאי הוה כעונה הו״ל ממילא הפסק
באמצע ההפלה א״כ לכתמלה ודאי דאין לשתוק ולדידן עכ״פ
למה יפסיד מצוה מן המובחר.
ואשר נראה להלכה לפמ״ש המחבר א״ה סי׳ ק״ש דהנכנס
לביהכ״ג ומצא צבור מתפללין אם יכול להתחיל ולגמור
קודם שיגיע שליח ציבור לקדושה יתפלל ■והוסיף הרמ״א ז״ל
דה״ה אמן דהא־ל הקדוש וש״ת והנה נחלקו המג״א והא״ר
אי הפלה בציבור עדיף מאיש״ר דעת המג״א דאמן יש״ר
עדיף והא״ר חולק עליו דהא להרבה פוסקים מותר להפסיק
בין גאולה להפלה בקדיש וברכו וקדושה כמ״ש ב״י בס״ס
ס״ו וקיי״ל סוס״י קי״א דסמיכה גאולה לתפלה עדיף מתפלה
בצבור אלמא דעניית קדיש עדיף וקדיש וברכו עדיפי מאיש״ר
וא״כ אם נדחה תפלה בציבור מפני איש״ר כ״ש דנדהה מפני
קו״ב ,אמנם הפמ״ג כתב סדר המדרגות איש״ר דקדיש
עדיף מקדושה ■וקדושה עדיף ממודים וברכו עדיף משתי
אמנים דהא״ל הקדוש וש״ת ואלו האמנים עדיפו מתפלה
בציבור שהרי דחינן הפלה בציבור בשביל עניית אמן אלו
ע״ש וא״כ הפלה בציבור נדחה מפני אלו ע״ש.

ומיהו נראה דהגם דהפלה בצבור נדמה מפני אלו היינו
דווקא כשבאו שניהם בבת אחה אבל כשבאו בזה אמר
זה א״כ כל שפגע בו החלה מתחיל בו ואח״כ הו״ל עוסק
במצוה לגבי השני ועיין משנה הלכות ה״ה סי׳ כ״ז וכה״ג
כבר בידו לסמוך אפיסקים דעומד ושותק ושומע כעונה כיון
שהתחיל להתפלל בהיתר ועיין ביאור הלכה א״ח סי' ק״ע
מי ששבעו להאריך בהפלה ,ולפ״ז נראה לפענ״ד בנידון
דידן דאם הי׳ מתפלל ביחיד ושמע ציבור שאמרו קדושה
וברכו אז שפיר יאמר יהיו לרצון וכו׳ ואומר קדושה וברכו
■ואח״כ חוזר ומתפלל שמ״ע כיון דקו״ב דומה תפלה בציבור
א״כ כ״ש הפלה שלא בציבור דחייב לדהות ואי משום ברכה
לבעלה ומוסיף על הברכות ליה לן הכי דכיון דצריך לומר
יעו״י הו״ל מהדש בתפלה דכה״ג אמרינן הלואי שיתפלל
עכ״פ מחויב הוא לחזור ולהתפלל כה״ג.
אמבט אם התפלל בציבור ■ונזכר ששכח יעו״י והציבור אומרים
קדושה ואם יאמר עכשיו יהיו לרצון נמצא הפסיד תפלתו
ויצערך ■לחזור ולהתפלל וא״כ יפסיד ג״כ תפלה בצבור
כה״ג ישתוק וישמע קדושה ואף דתפלה בצבור נדמה מפני
קו״ב הא כיין שכבר התחיל והתפלל עם הציבור כה״ג ודאי
הוה בכלל עוסק במצוה ואינה נדחית מפני קדושה ובאופן
כזה שהתחיל בהיתר גמור לכ״ע מין דוחין נמנה דקדושה
נדחית מפני הפלה זו וא״כ שפיר עדיף לשתוק ויהיה בכלל
שומע כעונה ואח״כ יאמר רצה ולא יפסיד תפלה בציבור

ולא מבעיא בשמ״ע דשחרית דיש חיוב לסמוך גאולה לתפלה
וא״כ אם יאמר יהיו לרצון ואח״כ יחזור ויתפלל
נמצא דיפסיד גם סמיכה גאולה להפלה ודאי דלא יאמר
יהיו לרצון אלא ישתוק ולא יפסיד לא הפלה בציבור ונא

סמיכת גאולה לתפלה אלא אפילו בתפילת מנחה דליכא
סמיכת גאולה ■לתפלה מ״מ משום הפלה בציבור איתא
(ומסמיכה גאולה לתפילה העירני גיסי הרה״ג מוהרמ״פ
פרענקל ר״מ בישיבתינו הקדושה).
ובזה אתן קבצי למלין ובברכת שמחת פורים מכבדו
ומוקירו בלתי מכירו בלב ונפש
מנשה הקטן

סימן כ״ז
ע״ד אם יש לקלל הרשעים
עש״ק לסדר גוי קדוש חתשל״א בג״י יצו״א.
למן דלא חזייא מברכיגא יהא שמיה מברך וכו׳ כש״ת
מיצה ישעי׳ שצערו הי״ו.

אחדשה״ט ,יסלח אולי לא הוארתיו כראוי לו כי בבלתי
מכירי קאמינא ויקבל הכבוד כפי הראוי לו ובד״ת
ף
אשר העיר מה שראה בספרי משנה הלכות ח״ג ס_י׳_כ״ש דגם
על המינים יש להתפלל שיחזרו בתשובה וברכת על'המינים
נמי לשישה הגר״א הוא רק הפי׳ שתיעקר המינות מן העולם
והקשה לי מרבינו יונה פ׳ תפלת השחר דף כ״ש שכתב
לחלק בין שעה בברכת המינים לעפה בברכת תחיית המתים
דבברכת המינים חוששין שמא מין הוא ואינו ריצה לקלל
את עצמו ואי נימא דהקללה על המינות מאי לקלל עצמו
שייך ,ואי משום הא לא אריא דאפילו נימא דברכת המינין
הוא לקלל המינות שתעקר אכהי לא ירצה לקלל המינות שבו
שהוא מחזיק בו ורוצה בו והגע עצמך מי שהוא הסיד שומר
התורה והמצות ■ויאמרו לו ח״ו שיקלל דרך החסידות שתעקר
וכי אין זה קללה אצלו ולא ירצה לקלל את עצמו היינו דרכו
■ודרך אבותיו אף ■שאין הקללה על הגוף אלא על החסידות
והשיטה והכ״נ כן על המינות שתעקר במהרה בימינו שהמין
לא ירצה לקלל את עצמו ושישתו בזה וז״פ.

ובזה מיושב נמי מה שהביא מאדמו״ר הגה״ק מסקווירא
זצוק״ל שהמליץ שוב על ישראל ואפ״ה סיים בברכה
המינים שובר אויבים ■ומכניע מינים זדים ולא ידענא מאי
קא קשיא ליה דהכי נמי כוונתו היתה שיכניע המינות שלא
יהיו עוד מינים ואדרבה ע״כ צריך לפרש נוסח זה כן דהרי
הנוסח הברכה לפי שישתו שובר אויבים ומכניע מינים והנה
על המינים לא אמר שובר אלא מכניע ולמה לא אמר שיבר
אויבים ומינים דהמינים נמי שובר אבל שבירה הוא שלא
יהיו עוד והמינים הוא רק הכנעה וע״י שוכנעו ממילא
לא יהיו עוד מינים וישיבו אל ה' וז״ש דוקא ומכניע מינים
אבל לא ממיתם ולא •שוברם וא״כ אדרבה ראי׳ ברורה
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מנוסה זה לשיטתינו דעל המינים אין להתפלל שימותו ולקללם
שימותו אלא שיכנעו וממילא ישובו אל ה׳.

ובס ,באר הגולה לכק״ז מהר״ל מפראג בבאר השביעי פי׳
ג״כ ברכת המינים מה שאומרים אל תהי תקוה שלא
יהא תקוה עוד להם שיהיו עוד במציאות רק יסורו מן
העולם ורצה לומר שלא יהי׳ עוד אנשים כאלו בעולם רק
יחזרו מן מעשיהם וכל המינים כרגע יאבדו שלא תהי׳
דעת מינות בעולם ע״ש מבואר ג״כ דמפרש הברכה רק
דהמינות תיעקר ולא המינים .והביא הא דברורי׳ ברכות
דף י׳ ע״ש באריכות ויראה ממש כדברינו.
ומרן האר״י ז״ל עשה הפלה מיוחדת להתפלל על המומרין
והמשומדין ועיין בש״ע האר״י הל׳ תפלה סי׳ י״ח
וז״ל והנה מי שיחזור בתשובה איזה רשע או איזה מומר
מדת ישמעאלית יכוון הכוונה שנהן מורי ז״ל לאחד בעד
בנו שנשתמד להחזירו בתשובה ומועיל לו ושב לדת ישראל
ובמראה כהן שהוא הי׳ להר״ם אלשי״ך ע״ש .ובם׳ יסוד
יוסף לרבו של הקב הישר פ״ה כתב וזה לשונו וזה נאות לכל
בר ישראל להיות זוכה ומזכה אחרים ובפרט להתפלל על
רשעי הדור שיחזרו בתשובה וכדאמרה ברוריה דביתהו דר״מ
לר״מ וכו׳ וע״כ יאות וכשר לכוין בברכת השיבנו אבינו
לתורתך שכל המשומדים והכופרים יתעוררו לשוב בתשובה
שלמה ולמזור לדת תורתינו הקדושה וכו׳ ע״ש.

ובס׳ קב הישר פ״ה אות י״ז וז״ל ומכ״ש שצריך האדם
להתפלל על רשעי הדור שיחזרו בתשובה כדאי׳ בגמ'
ברכות בברוריא דביתהו דר״מ ועי׳ בס׳ פרי הארץ למרנא ר׳
מנחם מענדל מוויטעבסק הנקרא ר׳ מנדעלע וויטעבסקער
בפ׳ ואתחנן כללא דמילתא להמשיך רחמים על כל הנבראים
ואפילו הרשעים וכו׳ ע״ש ובתורה כתיב ולא ימחה שמו
מישראל וקיי״ל דאשת מומר נמי חייבה ביבום וא״כ גם על
המומר אמרה הורה ולא ימחה שמו מישראל .ובגמ׳ סוטה
י״ד דרש ר׳ שמלאי מפני מה נתאווה משה רבינו ליכנס לא״י
וכו׳ והוא חטא רבים נשא שכיפר על מעשה העגל ולפושעים
יפגיע שבקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה
ואין פגיעה אלא תפלה ועיין מהרש״א שם דהוא מפורש
בתורה מי יתן והי׳ לבבם זה וגו׳ וזה אמת מהזכויות שמשב
'לו הקב״ה למשה רבינו שהתפלל על הפושעים שיחזרו בתשובה
ובגמ׳ תענית באבא חלקיה עם אשתו ע״ש דף כ״ג.
ובזוהר פ׳ לך לעולם אל יקלל אדם אפילו לאדם רשע
שאלמלא קללו לתרח לא הי׳ נולד אברהם אבינו
שהי׳ מת קודם לידתו ולא הי׳ יוצאים ממנו כלל ישראל
וציין עליו הגרע״א בגליון הש״ס הנה מבואר מכל המקומות
דמצוה להתפלל אפילו ארשעים ומשומדים שיחזרו בתשובה
ומתורה נביאים וכתובים ובהפעורה שובה ישראל עד ה׳

ופי׳ המפרשים אפילו נגע ח״ו באמונה שהוא עד ה' ח״ו
ע״ז אפ״ה בקש מהם לשוב ע״ש בכל המקומות.
והנה בגמ׳ קדושין ל״ו ע״א בנים אתם לה׳ אלקיכם בזמן
שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויים בנים אין אתם נוהגים

הלכות

מנהג בנים אין אתם קרויים בנים דברי ר׳ יהודה ר״מ אומר
בין כך ובין כך אתם קרוים בנים שנאמר בנים סכלים המה
ואומר בנים לא אמון בם ואומר זרע מרעים בנים משחיתים
ואומר והי׳ במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם
בני א־ל חי מאי ואומר וכי הימא סכלי הוא דמקרי בני כי
ליית בהו הימנותייהו לא מקרי בני ת״ש ואומר בנים לא אמון
בם וכ״ת כי לית בהו הימנותא הוא דמקרי בנים כי פלחו
לעו״כ לא מקרי בנים ה״ש ואומר זרע מרעים בנים משחיתים
וכ״ת בנים משחיתים הוא דמקרי בני מעלייא לא מקרי ת״ש
ואומר והי׳ במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם
בני א־ל חי ע״כ .ועיין רש״י משחיתים דהיינו ע״ז כדכתיב
פן השחיתון ועשיתם פסל וגו׳ בני מעליא לא מקרי עוד לעולם
ת״ש דהדרי מקרי בני א־ל חי ע״י תשובה ע״ש.

הנה מבואר מחלוקת התנאים בזה ולדעה ר״מ אפילו עובדי
ע״ז ח״ו נמי נקראו בגי א־ל חי רק ע״י השובה ועלינו
להתפלל עליהם שיהדרו בתשובה ואולי ר״מ כאן בקדושין
לשיטתו לאחר שקבל מברורי׳ דיש להתפלל עליהם שיחזרו
בתשובה ולא שימותו ויתמו חטאים כתיב ולא חוטאים ולכן
ס״ל דכולם קרויים בנים יהי׳ מאיזה טעם שיהי׳ הרי הקרא
מסייעהו לר״מ דאמר הנביא והי׳ במקום אשר יאמר להם
לא עמי אתם יאמר להם בני א־ל מי וודאי ראוי ומצוה
להתפלל עליהם שישובו ■לה׳ ולבלתי ידח ■ממנו נדח .ובספר אש
דת עה״ת הביא בשם שו״ת הרשב״א דקיי״ל כר״מ.
שוב האיר ה׳ עיני ונזכרתי שהוא גמ׳ מפורשת והלכה פסוקה
בלי שום חולק והוא מה שאמרו בגמ׳ ברכות נ״ז ע״ב
ה״ר הרואה מרקולס אומר ברוך שנתן ארך אפים נעוברי
רצונו מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר
עכו״ס מארצינו וכשם שנעקרה ממקום זה כן העקר מכל
מקומות ישראל והשב לב עובדיהם לעבדך ועיין רש״י לב
עובדיהם על פושעי ישראל מתפלל ע״כ .ופסקה הרמב״ם פ״י
מהל׳ ברכות ובטש״ע א״ח סי׳ רכ״ד ס״ב מקום שנעקרה
ממנה עו״כ אם הוא בא״י אומר בא״י אמ״ה שעקר עכו״ס
מארצינו ואם הוא בחו״ל אומר שעקר עכו״ם מהמקום הזה
ואומר בשתיהן כשם שעקרת אותה מהמקום הזה כן העקור
אותם מכל המקומות והשב לב עובדיהם לעבדך ע״כ ע״ש
והנה מבואר מדחז״ל ומהלכה פסוקה דתקנו להתפלל על
רשעים שישובו בתשובה •וגם על עובדי ע״ז מסיים לב עובדיהם
כלומר עובדי ע״ז עליהם מתפללין שישיב ה׳ לבם לעבדו באמת
ולעשות רצונו וזה בעזה״י ראי׳ ברירה שמחויבים אנחנו
להתפלל על כל הנדחים שישובו לה׳ בב״א.

כ״ז כתבתי בקיצור בזמן שלא יום ולא לילה כי אני ערוד מאד
אמנם לפי שראיתי בעונ״ה בדור הזה מקטני הדעת לפי
שראו איזה גדול יצדיק שקנאת ה׳ צבאות דבר בו לפעמים
קלל בפיו ובעל בלבו באו ח״ו תלמידים שלא שמשו כל צרכם
ורוצים ללכת בדרכיו דוקא במדה זו לקנל בני ישראל אבל
בשאר מדוחיו שהי׳ יושב ובוכה על צרתן של ישראל ומסרו
נפשם על פחות שבפחותים והיו עוסקים יומם ולילה בתורה
ועבודה על זה לא רוצים להדבק במדותיהם אלא במה שנראה
להם ואין זה אלא רוע לב והשי״ת יודע ועד כי ח״ו לא
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הלכות

יז

לכבודי ולא לכבוד בית אבא קני דורש חבל לכבוד זרע קודש
בני ישראל אשר קראם ב״ה בנים בני א־ל הי אשר באו ח״ו
להכריתם ואפילו להלעיג על גדולי ישראל אשר תורתם
אומנתם יומם וליל ועיין ס׳ תיקון עולם דף ב׳ מ״ב אזהרה
נחוצה ממרן הגה״ק ממונקאטש וז״ל נבהלתי משתומם וכי׳
ובפרט מ״ש כי המה לכופרים יחשבו ונמצאו הרבנים הגאונים
מייסדיהם בכלל זה והשבתי לו כי מ״ש המה כופרים באמונת
ביאת גוא״צ נסיי לא כוונתי להרבנים הג׳ נ״י העומדים
בראשיהם בתור נשיאיהם ע״ש בלשונו הזהב ודי בזה למי
שרוצה להודות על האמת.

ומכאן פלא נמי על מרן הגה״ק אדמו״ר ממונקאטש בד״ת
מהד״ב אות מ״ו שהביא מע״כ במכתבו (אין לי
בביתי הכרך הנ״ל ואולי יועיל בטובו להמציאו לי ואני אי״ה
אשלם לו כפי המחיר בס״ד) שהביא דברי גמ׳ ברכות הנ״ל
וכתב דאין הלכה כברוריה ואין לאפה מכמה אלא בפלך
והפ״ם לא מש כלל לדברי ברורי׳ אבל הנה מגמ׳ סוטה
מפורש דגם משה רבינו התפלל עליהם וחכמת אשה בנתה
ביתה גם מגמ׳ תענית כ״ג באבא חלקי׳ ■ואשתו שהתפללו
על גשם ואהא מטרא מצדה על שהתפללה על הגי בריוני
שיחזרו בתשובה ■וחזרו בתשובה ע״ש הרי שהסכימו לאשת
אבא חלקי' מן השמים ושהים .עשו לה חדא דמזרו בתשובה
ע״פ הפלתה ועוד דאתא מטרא בשביל זכות זה.

מנשה הקטן

אלא דמהתם ליכא ראי' אלא על בריוני או פושעי ישראלים
שאינם מינים ועיין רש״י שם בתענית הנ״ל בריוני
מלשון בורים וע״ה אבל על ■מין אכהי אין ראי׳ מהתם אמנם
לבר מראיות שהבאתי בספרי הג״ל מי לנו גדול מרבינו האר״י
הקדוש אפר מפיו אנו חיים וכתב בשער היחודים פרק
י״ח יחוד ■להשיב בתשובה לאיש אחד שנשתמד והועיל לו
ושב לדת ישראל והוא בדף כ״ג מדפי הספר דפוס לעמבערג
למעיין שם ובש״ע האר״י ז״ל הל׳ תפלה סי׳ י״ח וז״ל
והנה מי ■שיחזור בתשובה איזה רשע או איזה מומר מדת
ישמעאלית יכוון הכוונה שנתן מורי ז״ל לאחד בעד בנו
שנשתמד להחזירו בתשובה ומועיל לו ושב לדה ישראל
והוא כי בברכה השיבנו שבבא״י צריך לכוין כנזכר וקודם
חתימת הברכה יאמר יר״מ ה ,או״א שתחתור חתירה
מתחת כפא כבודך להחזיר בתשובה שלמה כל פושעי
עמך ישראל ועיין מראה כהן שם שהוא הי׳ להר״ם אנשיך
ז״ל שנשתמד בנו ר״ל והועיל להחזירו מבואר עכ״פ מדברי
רבינו הגדול האר״י המי ומהר״ם אלשיך והבאים אחריהם
להתפלל על המינים והמשומדים ואדרבה הניח לן כוונה
מיוחדת ויחודים על זה .ומה דקשה לי׳ לכ״ת מכמה פסוקים
בתהלים שדוד המלך קלל את הרשעים יעיין מפ״כ בתשובה
להגר״י וועלץ שליע״א תי׳ על זה.

זידו בלתי מכירו מוקירו ומכבדו בלב ונפש.

סימן כ״ח

עוד כהג״ל

אחדשה״ט בידידות נאמנה,
ב״ה ה׳ לסדר וראשו מגיע השמיטה זזתשל״א ברוקלין נ״י
יצו״א.
מע״כ ידידי הרה״ג וו״ח נו״ג אי״א וכו׳ חוב״ט כש״ת
מוה״ר זאב וואליף גליק שליט״א ר״מ בישיבת קיוויאשט
ברוקלין נ״י.
על דברי הערתו מש״כ בספרי ח״ג סי׳ כ״ט דגם על המינים
יש להתפלל שישובו לה׳ וע״ז השיג עלי מכמה מקומות
הנה דברי הורה עניים במקום אמד ועשירים במקום אחר
ואשלח לו צילום מתש׳ אמת שכתבתי קרוב לעשר שנין לידי״נ
הגאון הצדיק ר׳ ישראל וועלץ שליט״א בירושלים עיה״ק ושם
ימצא ישוב לרוב דבריו בס״ד כי שם הארכתי קצה בהני עניני.
ימה שהביא קושיה מהרש״א ז״ל ברכות י׳ ע״א שהקשה
אברוריה דביההו דר״מ דמה מהני בקשת רחמים על
הפושעים שיחזרו בתשובה הא אמרו ז״ל הכל בידי שמים חוץ.
מיראת שמים וכמ״ע יצא לישב דיש להתפלל שיכיר בורא
עולם ואז ממילא ישוב לה׳ הנה אפלח לו גם בזה צילום מש״כ
בזה לח״א בישוב קושית המהרש״א ואדרבה דברי מהרש״א
לכאורה תמוהים מגמ׳ מפורשת סוטה י״ד ע״א דמפורש שם
דגם מפה רבינו התפלל על הפושעים שיחזרו בתשובה וכתב
המהרש״א שכן מפורש בתורה מי ישן והי׳ לבבם זה וגו׳ וזה
אחת מהזכותים שחישב ליה הקב״ה ע״ש ודברי רבינו
המהרש״א צ״ע.

ומה שהקשה עוד מהא דאמרו בגמ׳ כל הפורש מן המינות
מיית וא״כ ממילא א״א שימיו הגה אכתי אין זה
פוטר אותנו מלהתפלל עליהם שיחזרו בתשובה אף שימותו
אח״כ מ״מ מוטב שימותו צדיקים משימין רשעים ח״ו אמנם
גם בזה לכאורה יש לי דברים בהבנת הענין דהנה הכ״מ
בה׳ ע״ז הביא קושיה הרמ״ך בסתירת דברי הרמב״ם שבה׳
תשובה כתב הרמב״ם אין לך דבר העומד בפני התשובה
ובהל' ע״ז כתב דכל באיה לא ישובו! ולא ישיגו אורחות
חיים ע״ש ובענייהיינו דקדקהי במקום אחר מגמ׳ מפורשת
כל השומר שבה כהלכתו אפילו עבד ע״ז כדור אנוש מוחלין
לו הרי דאפילו עובד ע״ז מוחלין לו וכן מצינו מעשה רב
במנשה בן חזקיהו המלך שקב״ה חתר חתירה מתחת כסא
כבודו וקבלו בתשובה ולא מת ■ובאמת כי גמרא מפורשת הוא
לא היו ישראל ראוין לאותה מעשה אלא כדי להורות השובה
הרי דאפילר מע״ז הורו שיש השובה (ע״ז ד׳) ובירבעם
בן נבט שחטא והחטיא אה הרבים בע״ז ממש ואפ״ה תפשו
הקב״ה בבגדו ואמר לו חזור בך (סנהדרין ק״ב) ועיין
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יד רמה דרך משל הוא שהוכיחו הקב״ה ע״י נביאיו שיחזור
בו והבטיחו בטובת עוה״ב ע״ש הרי עכ״פ מפי דברי חז״ל
מפורש דהשובה מהני אפילו לעוע״ז ח״ו .והדבק בדרכיו
כתוב.

והא דאמרו לא ישיגו אורחות חיים יש לומר בב׳ אנפי או
יאמר ■לפמ״ש רש״י שם ע״ז י״ז דהם ממהרין למות
מתוך צרה וכפיית יצרם וזו גזירת מלך טליהם למות נראה
דאין הכוונה שמיד ימותו וא״א להם לחיות כלל אלא
שימותו קודם זמנם או יאמר לפמ״ש גדולה תשובה
שמארכת ימים אבל בע״ז אינה מארכת ימים אלא מת בעתו
והיינו לא ישיגו ולא אמר ולא ימיו אלא לא ישיגו ארחות
חיים עוד.
ועל השלישית אני בא דנראה לומר לפמ״ש המפורשים ז״ל
אמ״ש ודוד בא עד הראש בקש דוד לעבוד ע״ז ופי׳
לפמ״ש דלא הי׳ דוד ראוי ■לאותו ■מעשה דבת שבע אנא כדי
להורות הכ״נ רצה להורות תשובה בענין ע״ז ולא הניחו
חושי הארכי ולכאורה למה לי׳ נדוד להורות השובה והרי
כבר אמרו לא היו ישראל ראוין לאותה מעשה אלא להורות
השובה וא״כ כבר ידענו דתשובה מועלת על ע״ז וי״ל דמאותה
מעשה לא למדנו אלא כשהציבור חטאו ח״ו בע״ז מועיל
להם תשובה אבל ליחיד לא למדנו ורצה דוד להורות השובה
ליחיד .והחלוק בין יחיד לצבור הוא מבואר בכמה מקומות
ובגמ׳ ע״ז ה׳ שאני צבור דנפיש רממייהו ועיין עבודת
עבודה ע״ז י״ז מה שהאריך בזה ואין הזמן גרמא לאסוף
גורנא.
ולפ״ז הי׳ אפשר לחלק עוד דעל צבור שחטאו ברבים שפיר
מועיל להם תשובה וישיגו ארמות חיים וכל יחיד
ויחיד אף שמועיל לו חשובה מ״מ לא ישיג ארחות חיים
ולפ״ז הי׳ אפשר לדחות ראי׳ מירבעם ומנשה בן חזקיהו
דכצבור דמי דהוא מלך ורבים תלוי בו וא״כ לא הי׳ ראי׳
■מירבעם ומנשה כנ״׳ל ומיהו מדברי האר״י והנ״ל ודאי ראי׳
למ״ש וע״כ צ״ל כמ״ש בתשובה להגר״י וועלץ שליט״א.
ובשו״ת אב״נ הביא ראי׳ דלא לקלל אדם מישראל ימח
שמו וזכרו מהא דקיי״ל מומר חולץ ומייבם והטעם
דצריך לחלוץ הוא משום דלא ימחה שמו ואפילו למ״ד דמומר
אינו חולץ (דעת רב יסודאי גאון) מ״מ אשת מומר לכ״ע
צריכה יבום או חליצה ואי נימא דמומר מצוה לימח שמו
א״כ אמאי אשת מומר צריכה יבום ■והלא הטעם של יבום
כתבה תורה ולא ימחה שמו מישראל וא״כ מוכרח דבמומר
נמי איכא טעם לומר דלא ימחה שמו ובבחינת לבלתי ידח
ממנו נדח ואם התורה התירה לו איסור אשת אח עיין רש״י
יבמות (נ״ד) שיבמה בכלל איסור אשת אח ומשום לא ימחה
שמו התירוה כ״ש דאין לנו לומר ימח שמו .אלא דבאמת
בפ׳ נצבים כתיב פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה וגר
ומחה ה׳ את שמו ■מתחת השמים הרי דהתורה אמרה מחיית
השם על השורש פורה ראש שהוא ע״ז אמנם עיין רמב״ן
שם שהזכיר השורש לומר כי הוא יכול להביא באלה הדורות
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הבאים שהישרש אשר ממנו יצמחו הוא לפניו היום והוא
בא בברית ובאלה הזאת ואמר פורה ראש לרמוז כי משורש
מתוק לא יצא מר וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא
הרהר כלל בעו״כ לא יוליד מודה בה ואל הקשה עלי בזה
מן הכתוב והוליד בן פריץ כי אמת הדבר וסוד גדול לא
אוכל לפרשו ע״ש ועי׳ אה״ח הקדוש שם דע כי שורש נשמות
עם בנ״י וכו׳ א״כ נראה באמת דכל שאינו משורש הזה
אסור לקללו בימח שמו וגם השורש הנ״ל השם בעצמו ימחהו
ויש בזה דברים נסתרים ליבא לפומא לא גליא.
והשי״ת שמו הגדול יעמוד לנו שלא נשנה ח״ו ממנהג
אבותינו בידינו למען שמו הגדול והנורא ויצילנו
אנו ובנינו ובני בנינו עד בגצ״א ממחשבות זרות ודעות
כזביות ויעשה רצונינו לעשות רצונו תמיד כל הימים בלי שוס
תערובת מחשבת פסול ח״ו אמן סלה ועד ,וללמוד וללמד
לשמור ולעשות את כל דברי ת״ת באהבה כפי הקבלה
המסורה לנו ממשה רבינו מסיני .ועיין בסמוך לעיל מש״כ
עוד מגמ׳ ברכות נ״ז ע״ב וטש״ע א״ח סי' רכ״ד הרואה מקום
שנעקרה משם ע״ז אומר והשב לב עובדיה לעבדך ומבואר
להדיא דאפילו אעוע״ז יש להתפלל שישובו לה׳ .וז״ב בס״ד.

ומה שהביא קושיא בשם תלמיד אחד האיך ר״מ הלך בעצת
אשתו הא אמרינן בהזהב דבמילי דשמיא לא ישאל עצת
אשתו ולא ידענא מאי קשיא ליה דאטו עצה הוא שנתנה
והלא מקרא מלא היא שאמרה לו והרי אפילו תלמיד לרב
צריך לומר לו כך כתיב בתורה ואגב הי׳ נראה לדייק
דאמרה מי כתיב יהמו חוטאים חטאים כתיב ולכאורה בסתם
הי׳ לה לומר שאסור להתפלל עליהם שימותו ולהנ״ל י״ל
דלהדיא סי׳ אסור לומר ולכן אמרה בדרך כבוד מי כתיב וכו׳

סימן כ״ט

עוד להנ״ל

ובדברי מהר״ם מינ״ץ דנימא בחמץ כל העומד לשרפה
כשרוף דמי וליכא שיעור כזית ואינו עובר וע״ז
כתב דא״כ כיון דאינו עובר אינו עומד עוד לשרפה וממילא
איכא שיעור ועומד לשרפה והדרא דינא והוה עכ״פ ספיקא
דאורייתא הנה עיין בספרי ח״ג סי׳ ק״ס הנ״ל ד״ה וסנה
מה דקשה ליה להגאון שכתבתי שם סברא זו ובד״ה ובמה
כתבתי לישב שם קושית הפר״ח והחילוק שחלקתי בין אפשר
עוד לשרפו אח״כ או לא וא״כ הכא נמי הרי עכ״פ בידו
לשרפו אח״כ אי רוצה אבל באמת כי בחמץ בפסח אף אי
נימא דעומד לשרוף וליכא שיעור ואינו עובר בב״י ובב״י
מכל מקום אכתי עומד לשרפה הוא דחצי שיעור חמץ נמי
בכלל איסור הוא וצריך לשרפו כמבואר ברמב״ם פ״א מהחו״מ
ה״ז האוכל חמץ בפסח כל שהוא הרי זה אסור מן ההורה
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וכיון דאסור מן התורה מגזירת הכתוב דלא יאכל א״כ גם
פחות מכשיעור עומד לשרוף עיין רמב״ם וטוש״ע א״ח סי׳
המ״ב ודו״ק.
ומחמת הטרדות הרבות !אין הזמן גרמא כעת להאריך והי
שנותיו יאריך וי״ר שיזכה ללמוד תורה לשמה וללמדה צלח
ורכב על דבר אמת באמת ידידו דושלה״ט המברכו בלב
ונפש.

מנשה הקטן

סימן ל׳
•

עוד להנ״ל

ז׳ טבת התשל״א.

אחדשה״ט וכו׳.
היות כי אני כבר באמצע הכתיבה אכתוב גם איזה
גרגרים על מכתבו מה שהעיר עלי דברינו אף שאין
זה דרכי וכמעע גדרתי בעדי שלא להשיב על דבר אחד ב,
'פעמים מ״מ כאן ראיתי להעיר ב׳ דברים א) מה פרנס
לומר שאין להביא ראי׳ ממשה רבינו שהתפלל על הפושעים
•שיחזרו בתשובה די״ל עפי״מ שכתבי המפורשים דאנוסים
היו מפני הערב רב שהוציא משה מדעתו ממצרים והם
החטיאו את ישראל לפיכך שפיר בקש משה עליהם שישובו
שהיו אנוסים ,ישמעו אזניו מה שפיו מדבר ואעו רשעי
זמנינו אין להם מי שימעיאם בעונ״ה יותר מהערב רב והנא
אמרו ז״ל גלוי וידוע שרצונינו לעשות רצונך אלא מי מעכב
שאי^ שבעיסה מעכב ובמצרים כתיב וירעו אותנו המצרים
וכ<ן 1בשם האר״י וירעו אותנו זיי האבען אונז פלעכע
געמאכע ובמדרש כתיב שעען שר של מצרים הללו עובדי ע״ז
והללו עובדי ע״ז והשיב לו הקב״ה שוטה שבעולם אהה ון
שוגג כמזיד ואונס כרצון ומאי שוגג הי׳ שם אלא שצרות
השעבוד וכיוצא בו הוא שגרמה להם ומי לנו גדול בדורינו
אשר בעונ״ה ראה ראינו רק פגעי ונגעי הזמן נסיונות
אחר נסיונות ועיין הורת משה להח״ס פ׳ בשלח עה״פ
ייאמר משה ליהושע בחר לנו אנשים ודוק היטיב ופשוט
'על כל פושעים התפלל.
בשלהי המכתב אחר ששלחתי לכמ״ע רשמתי עוד וז״ל
עיין יסוד יוסף (להגה״ק המקובל אלקי מוה״ר
•סף זצ״ל רבו של הקב הישר) פ״ה כתב ח״ל וזה נאות
כל בר ישראל להיות זוכה ומזכה אמרים ובפרט להתפלל
:ל רשעי הדור שיחזרו בתשובה וכדאמרה ברוריה דביתהו
ר״מ לר״מ יהמו חטאים כתיב וע״כ יאות וכשר לכוין
כרכת השיבנו אבינו לתורתך "שכל המשומדים והכופרים
;עוררו לשוב בתשובה שלמה ולמזור לדת חורתינו הקדושה"
׳ו ,ע״ש .ובס׳ באר הגולה לכק״ז מהר״ל מפראג באר
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השביעי הביא ג״כ מברכות הנ״ל ובזה פי׳ בברכת המילים
מה שאומרים אל תהי הקוה פלא יהא תקוה להם שיהיו
עוד במציאות רק יסורו מן העולם ורצו לומר שלא יהיו עוד
אנשים כאלו בעולם רק יחזרו מן מעשיהם וכל המינים
כרגע יאבדו שלא תהי׳ דעה מינות בעולם ע״ש מבואר
דג״כ פי׳ רק שהמינות יעקר ולא המינים.

ובס׳ קב הישר פ״ה אות י״ז ח״ל ומכ״ש שצריך האדם
להתפלל על רשעי הדור שיחזרו בתשובה כדאיתא בגמ׳
ברכוה ברוריא דביתהו דר״מ ,ובס' פרי האיץ מהקדוש
מרנא רבי מנחם מענדל מוויטעבסק הנקרא ר׳ מנדעלע
עיטעבסקער בפ׳ ואתחנן ח״ל לעולם יסדר אדם שבחו ש,
מקום תחלה ואח״כ יתפלל ויבקש צרכיו פי׳ שצריך להתקשר
במקור העליון כמו בכאן שאמר אהה המילות להראות את
עבדך שהוא מוצא ושורש דבר ומשם להמשיך רחמים בסדר
המרות גדלך וידך החזקה ואח״כ כשמגיע אל מקום החסרון
אשר מסר וכו׳ כללא דמילתא להמשיך רחמים על כל הנבראים
ואפילו על הרשעים כי מי יודע מה בלב של אדם או אולי
הגיע בתשובתו בשעה א׳ מה שאין צדיק גמור יכול ולא
לקטרג על שום אחד שכבר נעלה מאתנו החכמה והמדע
לדון את האדם אפילו ע״פ שנים עדים והשפעת שכל זה
לא הי׳ רק בזמן הסנהדרין וכ״ש בלא עדות וראיה אין
זה כי אם גדול דעה ורב עלילות ומע״ט ומקנא לה׳ צבאות
אם רוצה לקנאות יקנא לעצמו בלבו כנ״ל בכל אשר ימצא
וכו׳ ע״ש.
ומה שהקשה אבעל אב״נ שכתב דאין לקלל שום אדם בישראל
בימח שמו והקשה ליה מ״ש משם רשעים ירקב דמבואר
במדרש המזכיר רשע ואינו מקללו עובר בעשה הנה בגמ׳
יומא ל״ח אמרו על הראשונים זצ״ל ועל בן קמצר וחבריו
נאמר ושר״י מאי ושם רשעים ירקב אמר ר׳ אלעזר רקביבות
העלה בשמותן דלא מסקינן בשמייהו ופרש״י רקביבות חלודה
דהוי ככלי ברזל שאין משתמשין בו שלא יקרא אדם לבנו
שם אדם רשע ,הנה ביאר לן התנא הגדול ר׳ אלעזר החילוק
בין ימ״ש לשר״י דשר״י ירקב אין הפי׳ קללה על הרשע
אלא פירושו דישהכח שם הרשע ולא יקרא א־ם לבנו שם
אדם רשע אבל ימה שמו פירושו קללה על השם ועל הזכר
של האדם וזה לא ניחא ליה אדרבה כתיב בתורה ולא ימחה
שמו וע״ד שאמרו ולא ידח ממנו נדח ובעמלק הוא דכתיב
ימה שמו וזכרו תמחה זכר עמלק מתחת השמים לא השכח
היינו פלא ימצא השם הזה עוד אבל שר״י היא רק פלא
יקראו בשמו אבל השם בעצמו אינו נפסד אלא הוה כמו
שפרפ״י רקביבות חלודה היינו פעולה על השם חלודה ככלי
ברזל שאין משתמשין בו אבל מ״מ הכלי ברזל אף שאין
משתמשין בה מ״מ לא נפסד אלא ישנו בעולם אפילו מוחלד
ועיין ספרי ח״ד סי׳ קי״ד וזה שאמר מפה רבינו מחני נא
מספרך היינו מחיה ממש והבן.
ובזה נראה לפנננ״ד לומר בה״ד דבר הגוו בהא דאמרי

בגמ׳ יבמות כ״ד מצוה בגדול ליבם דדרשינן ולקחה
לו לאשה והי׳ הבכור המיבם יהא בכור אשר תלד ואותה
יבמה ההא ראויה לילד פרע לאיילונית יקום הבכור היבם
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על שם אחיו לנחול אוהו ולא יחלקו אחיו עמו ומפרש
בגמ׳ דהוא מגז״ש נאמר כאן יקום על שם אחיו ונאמר
להלן על שם אחיהם יקראו בנחלתם ואמרינן בגמ׳ דאע״ג
דבכל התורה אין מקרא יוצא מידי פשוטו הכא אתי גזירה
שוה אפיקתיה לגמרי דאין צריך לקרות לבנו בשם אחיו כלל.

ועיין רע״ב ותוי״ט פ״ב מ״ה מה שהאריך בזה ולכאורה
הדבר מפליא למה באמת יצא כאן מכלל כל התורה ולא
בעי ■לקרא בשם ממש כיון דמפורש בהורה דיקרא על שם אחיו
אמנם לפמ״ש בס״ד אתי שפיר מאד דהנה התורה אמרה
ליבם ■ולא ימחה שמו מישראל והציווי הוא על כל איש ישראל
בין צדיק בין רשע ולפ״ז הקשה כשמיבם אשת מומר והלא
אמרו שר״י ולא מסקינן בשמיהו וא״כ האיך אמרה הורה
דיקום על שם אחיו ובשלמא אם הי׳ צדיק שפיר יקום על
שם אחיו אבל אי הוה מומר האיך יתקיימו הרי מקראות
האלו ולכן אתי גז״ש ואפיקתיה לקרא מידי פשוטו דאין
צריך לקרות לבנו בשם אחיו כלל ונמצא ב׳ כתובים מתקיימים
מהקיים דלא ימחה שמו מישראל דזה אפילו במומר אמרינן
■לא ימחה אבל לקרא בשמו לא חייבה הורה דלמא לא הוה
צדיק ואין קורין לבנו בשמו ולכן אתי גז״ש ואפיקתיה והבן
כי זה בסייעתא דשמיא דבר נפלא בס״ד ודרכי ה׳
נפלאו עמוק עמוק מי ימצאנו אבל על כל פנים מבואר דהני
הרי מילי נינהו ימ״ש ודאי הוא ענין דאפילו למומר לא
רצתה תורה ולכן החיוב ליבם אפילו אשת מומר אבל
לאסוקי בשמיה דוקא בשם צדיק אבל שם רשע ירקב ולא
מסקינן בשמיה.
ומה שכתב שבעיניו רבותיו האדימורי״ם השובים כהאב״נ
הנה בזה ודאי טענה הוא ולהדיא אמרו אם הרב דומה
למלאך ה׳ צבאות יבקשו הורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו
תורה ואמרתי לכאורה וכי אפשר לומר על אדם שהוא כמלאך
ה׳ צבאות אבל הענין דאף שלכל העולם אין אגו יודעים אם
הוא באמת כמלאך אבל התלמיד שרוצה ללמוד הורה
ולקבל מרבו צריך לדעת שהוא אצלו בבחינת מלאך ה״צ
ורק אז יבקשו תורה מפיהו וכיון שהוא אצלו בבחינת
מלאך ה׳ צבאות א״כ ודאי יבקשו תורה מפיהו.
אמנם במה שכתב דאפילו יש ראיות לדבריו מ״מ אין לשמוע
לראיות דודאי יש לו הי׳ אך> שממנו נסתמו מעיינות
החכמה ועושה אפילו כן נגד זה אף שנראה נגד התורה
דע אהובי ידידי שמרן הגה״ק ממונקאטש דחה שיטה זו
וכתב ח״ו לומר כן וכן הוא דעת הגה״ק בעל סור מרע
שח״ו לעשות כמעשה הגדולים אשר נגד התורה עד שתדע
הטעם ועל מה הוא עושה וז״ל בנימוקי א״ח סי' ס״ח בעגין
הפיוטים שישנם מחסרים מהם והביא שם בשם קדוש אחד
ותלמידיו הקדושים שהחסירו וכיון שלא ידע טעמם אסור
לנו להרהר אמריהם אבל לא לעשות כמעשיהם וכמו שכתב
בסור מרע ועשה טוב להרב הקדוש מהרצ״ה הנ״ל שאפילו
הרב דומה למלאך ה׳ צבאות לא תאמין לשום עובדא ומעשה
לנהוג אחריו שום דקדוק מעשה עד שתדקדק בעצמך וכו׳
ותהי׳ נושא ונותן בדבר מאיזה טעם ושורש וכו׳ וצריך אהה
לדונו לכף זכוה וחלילה ח״ו להרהר אחריו הבל לא תעשה

הלכות

כמעשהו נגד התורה עד שתשא וההן עמו על מה ולמה הוא
עושה כן וכאשר יורה לך טעם ע״פ סתורה ויסבור לך
הדבר ויכנסו דבריו באזניך אחרי שתחקור בענין אז האמין
וזולת זה לא האמין אפילו יאמר לך שקיבל מאליהו אל
האמין ולא השמע לו וכבר אמרו אם יבא אליהו ויאמר
מולצין וכו׳ אין שומעין לו ואפילו נגד תקנות חכמים בלבד
לא השמע לו עכ״ל הקדוש הנ״ל (הרצ״ה ז״ל) .וכו׳ ע״ש.

הנה ביאר לן מרן הגה״ק זצ״ל הוא בעצמו ובשם הקדוש
הרצ״ה שאם ראינו דברים שנראים זרים בעינינו או
נגד התורה מ״ו להרהר אחרי צדיקים שכבר עשהו דודאי
ידע טעם לדבר אבל אנחנו שלא ידענו טעמו ונראה נגד
התורה ח״ו לעשות כמוהו ועיין בהקדמת דרכי חיים ושלום
בד״ה דרכי החסידים ותלמידים הגונים לגרור אמר דעת
רבם בכל ענינים ובירא דשתית ■מיני׳ ישמרו עלייהו וכל
הוכחות ורוחות שבעולם לא יזיזו אותן מדעתייהו ולזה
מוטל עלי לעורר שיטת רבינו שמביא כ״פ בחיבוריו בשם
הקדוש מזידיטשוב ע״שיהנה דבריהם אלו הם לנו לעינים
ובעונ״ה רבים ושלמים לא ראו דברי רבינו הנ״ל ולכן אם
מי שהוא אינו מבין מה שהוא מרבו הקדום ולפי דעתו
הפעוטה נראה זה נגד הלכה מיד ח״ו אומרים עליו
שהוא בכלל מהרהר אבל מ״ו אין זה בכלל מהרהר אלא מי
שאינו מהרהר בהורה הרי זה בכלל ע״ה ובור שהחיוב על
כל אחד להבין ולהשכיל דברי הורה.
וע״פ דרך רבינו הנ״ל נראה לי דהכי מפרש רבינו ז״ל אם
הרב דומה למלאך ה׳ יבקשו הורה מפיהו כלומר
דאפילו הרב דומה למלאך ה׳ ונראה שהוא מלא קדושה
וממש זקוקין דנורין יוצאין מפיו ואז תאמר דנשמע לו על
כל מה שיאמר ולזה קאמר יבקשו תורה מפיהו כלומר דרק
ע״פ התורה כשיצא מפיהו נשמע לו ואם לאו לא נשמע
לו וזה שאמר מהרצ״ה הנ״ל שאפילו הרב דומה למלאך ה׳
צבא׳ ■לא תאמין לשום עובדא אלא יבקש תורה מפיהו אם
הוא ע״פ התורה אזי תאמין ואם לאו אפילו יאמר לך
שאליהו נתגלה לו ■ואמר לו אל תאמין ■ואלו דברי אלקים
חיים של אדמו״ר מרן ממונקאטש זי״ע ועכ״י .וע״ד זה
כתבתי לכמ״ע במכתבי הצעיר דח״ו לומר שקילל צדיקי
עילם אשר מימיהם אנו שוהים כי אסור לקלל שום אדם
מישראל וכ״ש צדיקי עולם וח״ו להרהר אמרי מרן ואין לך
אלא מקומו ושעתו ע״פ התורה אשר יורוך הגדולים אשר
בדור ההוא כל ישראל ילכו לאור צדיקי האמת עבגצ״א
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
ובאמת כי מצינו מחלוקת בגמ׳ ר״ג ור״י שהורידוהו
מנשיאותו ור״מ ור״ג שלהי הוריות וח״ו להרהר
אחרי קדושי עליון מלאכי מעלה ורבינו הקדוש אמר גס
קנאתם גם שנאתם כבר עברה וכ״ש אנו דור יתום לומר על
צדיקים גדולים מגדולי ישראל הדור העבר ח״ו.
צלח ורכב על דבר אמת והעיקר לאהוב את כל אוהבי
ולומדי תורה באהבת ישראל ממש כמוך כמ״ע שבתורה
ובעזה״י הרבה הרבה הרבה כהות השקעתי במדד .זו עד
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שהשי״ית נתז לי קצת מתנה לאהוב את כל איש מישראל
ולהתפלל על נדחי ישראל שישובו כאמת וכלב שלם לה,
כמ״ש לבלתי ידח ממנו נדת ונזכה לביאת משית צדקינו
ויגאליגו ועד התם יצילנו ה׳ אנו וזרענו תרע זרענו מכל
תערובות ח״ו ונהי׳ נאמנים בלתי לה׳ לבדו ידידו דושה״ט
וש״ת בלב ונפשי.

הלכות

יט

סי׳ קי״ד אות י״ב שתמה אשכ״ג מה שרצה לומר צ׳ פעמים
לאו דוקא אלא הפילות של ל׳ יום דליתא אלא צ׳ פעמים
דוקא ע״ש.
בברכה בלב ונפש.

מנשה הקטן
מנשה הקטן

סימן ל״ב
סימן ל״א
ע״ר הרמ״א שלא יסיימו הקריאה אלא כדבר נווב

ספל ,אם אמר משיב הרוח כתוף ל׳ יום אי חוזר ומתפלל

כ״ג לתודש כסלו התשל״ג בנ״י יצו״א.
ב״ה אור ליום ה׳ וירא התשכ״ה בנ״י יצו״א.

כבוד ידידי ורב חביבי הרה״ג וו״ח וכו׳ כש״ת מוה״ר
אפרים גרינכלאנז שליט״א.

מע״כ ידי״ג הרב הגאון אי״א ראש בשמים נחמד ונעים
חו״פ חוב״ט כ״ש משבחים ומפארים ה״ה כש״ת מוה״ר
יצחק אייזיק מאשקאוויטש שליט״א רב ור״מ דישיבת מאור
הגולה מאנטרעאל קאנ.

אחדש״ת,

אחדשכ״ג בידידות נאמנה.

על דבר שמלתו במי שנסתפק הי ממר משיב הרוה בתוך
שלשים יום הראשונים מי צריך לחזור להתפלל והביא
ראי׳ ממג״א סי׳ ק׳ סקט״ז דבודאי שכה חוזר ומתפלל
אבל בספק לא ברירא לכ״ת מה דינו מהמת הערדות לא עיין
דהדבר מבואר באו״ח סי׳ קי״ד ס״ח בימות הממה אם
נסתפק אם הזכיר מוריד הגשם עד ל׳ יום בחזקת שהזכיר
הגשם וצריך למזור הג״ה ולדידן דאין מזכירין על בימות
החמה אם נסתפק לו אם אמר מוריד הגשם בימות הגשמים
כל ל׳ יום חוזר דודאי אמר כמי שרגיל לאחר ל׳ אינו חוזר
ע״ש.
ואגב מה שצל״ע דבש״ע ס״ע אמרו דביום ראשון של פסח
אומר ברכת אתה גבור עד מוריד העל צ׳ פעמים
נגד ל׳ יום שאומר אותה ג׳ פעמים בכל יום משם ואינך
אם אינו זוכר אינו צריך לחזור מספק וכן בשמ״ע צ׳ פעמים
עד מוריד הגשם אם נסתפק אח״כ א״צ לחזור ולכאורה צ״ע
דהרי מקור דין זה בירושלמי רפ״ק דהענית המתפלל וא״י
מה הזכיר אמר ר״י כל שלשים יום חזקה מה שהוא נמוד
מזכיר וכתב בהגמי״י דהרוצה שלא יחזור יאמר כ״כ פעמים
אהה גבור עד מכלכל חיים כמו שיש בשלשים יום ובאמת
כי בשלשים יום יש יותר מצ׳ הפלות שהרי ישנם כמה מוספין
של יו״נג ושבת ור״ח ועיין מג״א א״ח שם ס״ק י״ב בשם
ד״מ ורמ״א שוב מצאתי להח״ם או״ח סי״ב שכבר העיר
בזה וכתב די״ל דדברי ר״י בירושלמי בנויים על מאמר הש״ם
הגיגה ע׳ אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למאה
ואחד וכתב שהוא ז״ל מורה לומר ק״א פעמים מ״מ אם
לא אמר רק צ׳ פעמים ונסתפק אם הזכיר אין בידו לפסוק
שיחזור נגד משמעות כל הפוסקים ,ע״ש .ועיין א״ר א״ח

בדברי הורה אשר העיר במה שכתב הרמ״א א״ח סי׳ קל״ה
ויכוין שיתחיל תמיד בדבר טוב ויסיים בדבר טוב
וכ״ג העיר ממה שמסיים פ׳ קדושים וירגמו אותם וגו׳
דמיהם בם ובפ׳ בלק ויהי המתים במגפה ארבעה ועשרים
אלף וקושיא זו הזכיר גם בס׳ שערי רחמים על שערי אפרים
שער ז׳ סל״ו עוד הקשה מסיום ואיש אשר ישכב עם טמאה
והביא מס׳ מק״ק שער י״ד דלאו דוקא בקריאה לבד אלא
גם בדבר הלכה כי סיימו מסכ׳ הי׳ מקפידין לסיים בדבר
טוב ובאמת כי זה לא הי׳ לו להביא בשם ספר הרי מבואר
זה בגמ׳ בכמה מקומות עד בסוף נדה שכתבו שם לא הי׳
צריך לסיים במאמר זה אלא משום שרצה לסיים בדבר טוב
ע״ש ברש״י ותום׳ ומיהו עיין ברכות י״ז ר׳ יוחנן כי הוה
מסיים ספרא דאיוב אמר סוף אדם ומיהו שם ל״א ע״א
הנביאים סיימו בתנחומין וכ״ג העיר על ההוספה בפ׳
וישלח ויקרא שמו אלון בכות שדרשו ז״ל מינה שבכאן נתבשר
על מיתת אמו.
והנלפענ״ד בזה דיש בזה ג׳ ענינים ראשונה מה שכתבו
הפוסקים דעובת עכו״ם אינה קרויה עובה וכן
רעה עכו״ם אינה רעה עיין תום׳ סנהדרין פרק ד׳ והוס׳
ברכות ל״א הביאם המג״א א״ה הנ״ל והא״ר שם וא״כ עד
מ״ת או כל מקום שמדבר מרעת או טובת עט״ם לא מעלה
ולא מוריד א״ק בפ׳ בראשית עד לידת האבות ליכא לא

עובה ולא רעה והקריאה בסתם בלי כיון להתחיל בדבר
טוב וכן בכל מקום שמדבר מהם ,ומיהו מה שמדבר מאבות
לכאורה אפילו למ״ד דדין ב״נ להם מ״מ הרי הוא מה
שנוגע לן והו״ל בכלל דבר טוב או רע ח״ו אלא דמ״מ

׳

דלס

I

לא תעמוד על דם !רעך ל״ת ק״ב!)

הזהיר הקב״ה שלא להטנע מלהציל נפש מישראל כשנראה אותו בסכנה
ויש בידינו יכולת להצילו שנאמר (פ׳ קדושים) לא תעמוד על דם רעך.
משרשי המצוד .לפי שכל ישראל ערבים זה לזה הן בגוף הן בנפש ואם
בגוף נתהייבנו להצילו כשראינו אותו בסכנת מות וכדומה ,כל שכן
בהצלת הנפש ,שאם יראנו עובר עבירה שמאבד עולמו הנצחי שיצילהו
ולא יעמוד על דמו .גם בי כמו שאחד יציל את חבירו ,כן חבירו יציל
אותו בשעת דחקו ,ונמצא העולם מתקיים ,ובני אדם אוהבים זה את זה
ואין לך בעולם פדה טובה הימנה .וכל הרואה חבירו בסכנה ובידו להצילו
ולא הצילו כאילו שפך דמים ואם הצילו כאלו קיים עולם מלא.
סנהדרין ע״ד ,ר״ט פ“א מרוצח ,סה״ט ל״ת רצ״ו ,סמ״ג לאוין קסי"ה ,סמ״ק ם<׳ ע״ח,
יראים מצ11ז מ״ג ,יו״ד סי' קנ"ז ,חו״ט סי' תכ״ו

משנה

סי׳ קע״ג) .אנסוהו להראות ממון חבירו
פטור (ירושלמי) .מותר לומר לה״ר על
בעלי מחלוקות (ירושלמי פאה) .ועיין
בחפץ חיים שמירת הלשון פרטי הדינים
מה שאסף גורנה וזכה וזיכה את הרבים.
ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים
ונקבות ואין לוקין עליו ומותר לדבר
לה״ר על עכו״ם.
קיום המצוד ,,הרואה נפש
רל
מישראל טובע בנהר או חיה גוררתו או
לסטים באים עליו והוא יכול להצילו
חייב להצילו .אינו יכול להצילו בנפשו
ויכול להצילו בממונו מצילו ,ואם יש
לו לניצול ממון צריך לשלם.
ובירושלמי והביאה הגמ״יי כתבו,
דמחוייב להכניס עצמו? בספק סכנה
להצילו והאחרונים נחלקו בזה .היה
חולה והוא רופא ויכול לרפאותו חייב
לרפאותו .הרודף אחר חבירו להרגו א
אחר נערה המאורסה וכיוצא בזה חייב
הרואה להציל הנרדף בנפשו של רודף.
היה יכול להציל הנרדף באחד מאבריו
של רודף ולא הציל אלא הרגו לרודף
הייב מיתה .אבל אין בית דין ממיתין
)1

הלכות
אותו .ונעתפקתי אם היה יכול להציל
הנרדף באחד מאבריו של נרדף והרג
לרודף מה דינו .הרודף אחר בהמה
לרבעה ,או שרדף לעשות מלאכה
בשבת ,או לע״ז אין ממיתין אותו עד
שיבואוהו לב״ד וידונוהו .עבו״ם שאמרו
לישראל תנו לנו אחד מכם ונהרגנו או
נהרוג כלכם ,יהרגו כולם ואל ימסרו
נפש מישראל .ואם יחדו להם אחד כשבע
בן בכרי ימסרהו .ובירושלמי (תרומות)
אמר ר״ל והוא שחייב מיתה כשבע בן
בכרי ,ור״י אמר אפילו אינו חייב מיתה
ונראה דמיירי כשהוא בסכנה עמהם,
אבל אם הוא חוץ לסכנה אין מוסרים
אותו .ואמרינן התם דאין אותה משנה
משנת חסידים .הרואה אשה טובעת
ואינו רוצה להצילה מפני שאינו רוצה
להסתכל בה הרי זה חסיד שוטה ועובר
על לא תעמוד .ובכלל הלאו להציל
חבירו מהפסד ממון ,ושלא לכבוש עדות
חבירו .ונוהג בכל מקום ובכל זמן
בזכרים ונקבות והעובר עליו אין לוקין
לפי שאין בו מעשה .ולדעת הר״מ
ברודף שיכול להציל ולא הציל עובר

A

סדר מצות היום
דלח>
הזהיר

י

רכז

לא תשנא את אחיך ;ל״ת קמ״א)

הקב״ה שלא לשנוא אחד מבני ישראל הכשרים שנאת לב שנאמר
(פ׳ קדושים) לא תשנא את אחיך בלבבך.
משרשי המצוד ,כדי שישים אהבה ואחוה ורעות בין עם ה׳ אשר נושאים
חותם המלך מלכי המלכים .הקב״ה ואהבה מביאה לידי אחדות ואהבת
ה׳.וכמ״ש הבוחר בעמו■ ישראל באהבה ,ואז שמע ישראל ה׳ .אלקינו ה׳
<אהד ועל ידי זה ואהבת את ה׳ אלקיך וההיפוך הוא שנאת הלב שגורמת
רעות גדולות בין בני אדם להיות תמיד הרב איש באחיו וכ״ש שנאת חנם
ולא חרבה ירושלים אלא בשכיל שנאת הנם והוא סבה לכל המסירות ולה״ר׳
ושקר ונקימה ונטירה ועוד מדות'רעות והוא .המדד ,החותה והנטאסה בעיני
כל .בעלי שכל.
.ערכיו ט״ז ,ר״מ פ״ו מדעות ,סה״ט ל״ת ש״ב׳ סמ״ג לאוין ה׳ ,סמ"ק י״ז׳ יראים ל״ט.

רלט)
צוה

' הוכח תוכיח את עמיתך (מ״ע צ״ח)

הקב״ה להוכיח למי שאינו מתנהג על פי התורה בין בדברים שבין
משנה

הלכות

בשני לאוין משום לא תחוס ומשום לא וגרסינן בגט" יומא ל״ח על מעשה בית
גרמו בלחם הפנים ובית אבטינם בקטרת
תעמוד והסמ״ג חולק.
רלח> אינו עובר אלאו זה אלא בשנאה שבקשו חכמים לדחותם ממקומם ולא
שבלב ואין חבירו יודע ,אבל המראה יכלו מכאן אמר בן עזאי בשמך
י לחברו שנאתו אינו עובר בלאו זה ,אלא יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו
אלאו דואהבת לרעך כמוך ,ועל לא לך ,ואין אדם נוגע במוכן לחבירו ,על
תקום ולא תטור .וזהו לשון הסמ״ק סי׳ כן לא ישנא אדם את חבירו כשמרוית
י״ז שלא לשנא וגו" ואינו בכלל ואהבת ,אצלו ודואג פן יקפח פרנסתו (סמ״ג).
שמזהיר אותנו על אותו שמותר ועיין ברית משה אריכות גדול ומ״מ
לשנאותו ,כגון עם עבר עבירה אפילו מאד צריך ליזהר שלא לשנא ח״ו נפש
הכי אסור לשנאותו בלבו להראות לו מישראל שלא כהלכה ,ואפילו בכל אופן
פגים יפות ,אלא יראה לו שנאתו .יש להתרחק משנאה לאדם שיש בו צלם
וכשיחטא איש לאיש לא ישתמינו בלב ,אלקים אלא ישנא החלק הרע שבו ולא
אלא מצור ,להודיעו למה עשית כך וכך החלק הטוב וכמ״ש התניא וק״ל .ונוהג
וימחה השנאה מלבו .וזה בישראל בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות
כשרים ,אבל בשנאת הרשעים כתיב ואין לוקין עליו.
הלא משנאיך ה׳ אשנא ובמתקוממיך רלט) הרואה את חבירו עובר על דברי
אתקוטט .ומצוה לשנאותם .ובתשובה תורה דאורייתא ,או דרבנן ,שוגג ,או
הארכתי באיזה מהם לשנאותם ובאיזה במזיד ,ספק אם מקבל ספק לא יקבל
מהם לא .ותניא
י״ז ”,תוכחתו אפילו הכי חייב להוכיחו ואס
־יכול ~לא יסרטנו ולא יקללנו ת״ל
לא הוכיחו נענש על חטאו .ואם ברור לו
בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר .שלא יקבל תוכחתו ,והחוטא שוגג ,ע״ז
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משנת .על ודמחלכחזתימםסימוכזתלהלביאות סי מור דרא
ותייסי המ״י .לקיץ «םי«ן סיו ♦ נתנו נפרעוןעל תונו שחייב הוא
לטי• קסואנתרא׳טכסן :
עם נהג״ס וכל זה כוי אגל כוי לג היי ואץ להיום מוג נשכור
שיוכלוכו'■ מם משמע שלוה א׳צליטול רשוה ח הלו מדסתיזו
הדינמ"א־סליל וסל״ג כאן מאמה לאומי גלל לוס' ל והחם ערד
איסורא ודאי וגידים שמומי על לת ולפניהם ומי והנא לא קערד

א“ססוףע׳א יליף »8עמן נמקוייצז מעיון לאפוקי  Wדינו
למיסה ושנאוהו הדנולס בממדים ציה ואאוי ניי ד ס׳רמ׳א נמצא
מוכס ולא כורשא ות׳כ • וקושטא הוא ואיכאלורדק עלייהו לתת
לא נקטו כאן שהוא מקור הרן כמות תהוא ומאי אייא מה:
ס׳ק ג׳לבאין  pלשון הטור עי ש שהיא לשין צווקיוהר ופן הוא
rלשון המולסואיצהו ציכהו ותרתי והמה נכלל הכיטיין ילל

דאית להם מתש׳ס וסנהדרין דף סחי׳ן סוף עיאצקאמראלאלאו
מידי גידי© לא טרם ואף גס זאת אינו ודאי לא חששת ספק p
בכינוי וחיים ע״כ לישנא רדהו והא כינויי דלה״ק לא גתידי :י
יגדורכיזק לחברו ואסידא דדי ,עדיף לי׳• ומיהו מהריטלא אין
ראיה מזורה ואיסו מיידי על שייוסא ומכירה ופגרי בדידי׳ קא ס*ק דילנהיאזדייזב׳והרליזאל לפענ״ד תיריז היאםן הוא
ערד אגל הד׳ג כאןחןאיז׳ מוהל למסרו לעכו״ם דנכה״ג כל ועניו
האזליסי כשסעיץ מזל כוס עצות לדן וין' ו'מהשגת דאצ״ו
סענזיסנשל הישראל קא עניו אימרדבעי מיקס נטילת רשוהמלו; ‘ והרג נכ׳יז מסכים עם המצה ישנת אש ד׳ע ולהלכות ע’א פ’נ דן
סימן כה סעיף א* המקלל אאד מישלאל לנ"הא ולא פרסי
ט׳דקושטאהואוסונר הרוזנים ומנין את השם א״5התראת ונמל
וסד־א ומקלל יזרדגנחי א*נ הסדאא ;אידי ואיוי-חד ובורא רהד
ססורוהלעדאפי׳ על קללת קאןהייג היינו ממום
’ .
קמ׳ל הימניים ולא תימ^הכי נ ... .................
מליל מילסא והסיפא מזי גרע מיזרשדקדאומילא מיירי קרא אף
סםפסחדששאיט שומע ולא ממר וסדי קנון הוא ישראל תשוב מיי
סעיף ב' נהלה  35ולא הגיה מזי אמיייחא והטור והמקלל את
מחדש נדאיסא להדיא גלם ר’פ מי שהחשין ריש ע׳ג ואורנה על
ידשןתייבמשוסומייילא משאמעדאסעלהמתיף)וזי«1
ופטור מכלל והחי שישן חייב ולא עור דאאי' אסמת מתון שיכסו נחי
הפוסחאוש שנרמנ׳ם דגרסי ני׳הקסן הננלס קשיאליוהא לא
הייב והאנמי משתמע מהאי ויוקא מאיי ואליג ולוני תיונממץ
5יךק דמיכלם המקולל כמו החרש שלא יוזדע לו מאוח' לא טחזורתא
בהמניים נכ׳הג קיי"ל לקמן נר ת fופטור מלח וראי ספי המקללת
כרוב סנוסחאוה שאין נהם מלס המלס כמו שנראה מעדותו של
לגר ©יובא וחלקות לא שנא סתרי תרש רזי יי5ק <*א עד סימוא
הדלי ומסייע לי ג־כ לשון תסמון מלכה 3׳ נמצאה לחד שהמקלל
כל הין ק«ין לוקה והוא אותו לשון ע&אי אשד נא בהלכות תובל ראיה ולעולםלאיווועלוסקללתווא’9הלוקיןעליוד• ותדע ואם אישא
ופטור איכאףכשמקץ את״כ יהא ה״קללו פטורוהא נשעתהסדא,
משחעמהלהלן אקאילוק לערן חלקות אף כאן אין חילוק אן
איש הדנ״י על זה ת׳ל וישללמוו זה מדין משם צואתא פ' התונל •הוייל התראה ספק אולי לא ייקן והאץ קאחרהטור וחייל אץ
כואמרן וכווייקא לן מהסעא והמצאת חמת הוא ופטור ואן}
אליל הוא נוסה להמס כעדי ומה אעשה אם »״פ נלפע״ו פשוא
נאמה פשוט הגא גם בטעמו ולא נעיץ כלל נישופא גר תיובא
אאדואף וקההג׳הדס׳ נ׳ לוואי הוי דייקא כווי שאכאיב עליה
ומלקות ומקלל וכמ"ש מר גם' בתורי .הראשון כאן:
גמקומו וגדזלס מזו אוכן אפי לומר ועל קללה שואה נחי ודיג ואף
שאינו מי טשססאיהא נשים ולקמן סי׳ת״ומ״מלאנשגיל כן ינא
אהכלל ולא תקלל נפש סמאל והגע געלמן הרי שקילל אה
תערום ונחי לאו צר נופת יד לאיזייגא״ו איןענין זה לזה וסוע
סיטן כ*ךן נסמ׳ע היק ה׳ כמ*ש'נ 5ויקרא נו' 5בלאידענא
מאי שיאטי' דקדא הכאוסיימירן לסדיא׳רן שהוא
הזד הלוא .הגיה ניתן להשלומין המקלל לא יועיל כל הון ולוקה
לבדו אלמא והאי תייב להעיד דקאמר היינו לצאס י־ש וכדמסייס
הל^אף השגסהוהקסן נת':
ואם כנש וכו׳ חיע בו׳ש ולאו בדקרא מיירי • וכן רזי האי ואיג׳ג
עוד ט• אהד מישראל לב לא  twלמס שינה הרייב׳ס לשונו
פאן ולא מהל?וס חובל רעיה וקאמר כל המכה אום נשר ולפני זה ונו׳ אין כאן תקומי ואורנה אס היהכןהאמח־תלאו
קול אלהליכא נשיאת עוףהוהרחא טאיהאי סיויזאמיתייננוים
מישראל כוי ה־ז עובר גל׳ס ואתי לאפוקי ועל עגירוא והמתי לא
אריס ה*נ הכא והרי אדרנה מי קללה הוא מקרי מלא נעיזן נעושה
שהרי החוס( ,שמהם העתיק זאת} טפייהו כתבוה על המקשת
כלומד מאי קשיא ליי • ( :עמקיוב)
מעשה עמן ומי הכאה נהקישא אוא ואתיא נדאיסאנשוספ'
הפאפקין דף פ״ס סוף ע"א• ואין לומר ולא פסיקא ליי להרמלם
הכי להאי מילתא והטור
ס*ק 5 5נ אף כי גם הרנ׳י אסירה
(הפה גהרמניס ליהאכלל לרזלדי הרעה) אפיס לא אוכל
הכא הכי מהמה סוגיאדרישיהמודה וף ג' ע'נ ומשמע וכל עיקר
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החלקוה של המקלל הוא על שהוציא א׳פלנטלה ונמלא  pלי שאינו
מר כנשל (ואף נלא קללה שום אום הות תלקינן אי לאדזלא
משכתיק אזהרת לאו בסודה ע׳ש בלס) דז*א לומד נהגת הרמלם

הרן ראה  pjוליכא נשיאת עדן והו׳ל שלאחדאודייסא ממט איחר
וחכ’מ תייב נדיש ולמיהיצרעו הלי סהוי אס אינו תונעןחתד ©הוא
והובעו וליה ר' ציזי נשיאת עין כלל ווואדרייהא ואם כמט תייג

תוא כזאתרן דא״כ  tonליי פרטא' וכשר מי הכאה אי לאו ואתיא
מהקישאךשיסהציל• וחד הא תזיק לי׳ נהלכוס מחרים איה דן י־נ
דקא פטיד אקללת אב רשע והוא מהס"ס־הלל ונשאר דוכחי בש׳ס
אלמא דהדמלם חסוי לה להלכה רווחת ואץ לומר דהיינו ווקא צנן
על אביו דעונסו מיפה אבל לעולם מי עונש מלקות הנא על הוצאת
שסילאין ודלזק בין כשר לישע וגז״א לומר דא׳כ-אמאיפסר לי"

חיסתבו׳ש ■ ולוחי מסתבי טפי והטור יליף ליי מהמקשס<3דסא
דאורייתא הוא ואאי קיאיא אימא וברייתא תיירי נולא תבען או

לסנן מכלום לילקיעכ*פ כמו אתדדהאהרמנ׳ם סונר [*awp
ג׳ וגס כאן נץ נשיאי אין מדנויןי״ג סהיס הליטה■ מוכה דגם על
אתל שהוא רשע פטור ממלקות סילכןק&יאילי דח׳ל למיפרט הכא
גשר מהלכות הוזל• וסו קשה לי מאי שיא ולא פדים דתייב מלקום
אקללת ענוני היל דפיטי׳ גני הכאה וסליאסרווייהו נינקו ש׳ס
יגרון 3פ*ק למכות מ״ף דף ס ,ח£דתה ־רסן לישר^דנקס נ)תד מישר^
איכא גיימעי׳ ני' דענו אינו נכלל • s

עןך שם ואדור כו׳ לב ימפמע לי 'פשוט דהרה האונה אמן אתר
המקלל מן המקולל עצמו נין איש אחד חייה העדנה כמ״ש
שמול נשיס ספ׳ג ושבועות לערן שנועה ושנאו הרמג״ס רפ*ב מה׳ש
אף לערן מלקות• ואיתא כמי דף ל״ו אמן נו קנלת וכדים שנאמר
ארה אס׳לאאךנדכו ,ואמר סעסאיזז ומבואר נרמנ׳ס שם ולאו
הקא מלםאאן׳וצלהסצ^יממ המודים קץ:
□מיע ם״קאיל1ו5אישנקיר^זנ״םזה6ורדרשאות''כדמייחו
לס רשיי נפור׳והסלג וצזדלי צדינו משוס ולס שלנו נהכתנקין דף

דאם אין אובען קושאא ולא מתייג ב5ש תרייחא בעיאורויי הן
מחזען ופרץ ספיראינרא ודעת הדמג״ם מם1ע לי דלא כהסאו גזה
שהרי בריש הלכות אלו רקא פתח ומיידי רק נעצם המצדה בקונו
ועשה בלי השבעה כקם להדי׳ והוא שיתגענו וחייכו כאמרה והדג״י
ובכסף משכה שלו שם ונם*פ י"! שתיק איכה משמעדהיינודאיונא
דבד־ש איתו ספי מכשיאח עץ• הילכן .לצע5ר מגל «ש יתמיד
לעלמונדלאסגעו( :עמק"וב)

ס״ק יץאמרו פיצ ול ערר פשאיסדף קי״ג ע*נ:

'

ש *+ס*ק  5האומנים 5ג נתחלף לנזצז מועלים להאויינש כי
הואדף5א־ ווענידץזתסאפלוגםאר5רמו^זי(ייץ'

במשנה למלן נ 5כ*א מהלכות מו*ל נתשונס אארוצה בד’ה וסכה כל י
מה וכוי מאמצע הדבור ועד סופו שסיים ועדיין לדין להחישג■ אן
את זה ראיתי דאשתמיטתי׳ דגו* מהרש׳ל הללו מדמייתי נאי' מדבורי

רש’יהז: 0
בארד גסוש אין לותקולג עיין כלהג אות
מהלם ( : p>nעודבחהדורא)
סעיה ל והעכלם הונעו כוי לב נש״ם שלפנינו איהא להויא
הגייסא ולא תבעו מיני׳  ctnaip'iולא מצאתי למי שהעיד
נזה ואולי גירסא' מטוגשת היא כי מז בהדי״ף ליאי׳ ואדרבה מצאתי
בהרבה

חו״מ [היילבוט ,אלעזר לאזי בן יוסף] עמוד מס  26הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כ׳ג חי׳ נשם ftite

שאלות

נהרי אפרסמון חיו-ד

ותשובות

עח

נפסח והא מונן בנפילה שנ׳כ רק קפק טיפה שש והייט דאף ניפמ״ש מדי אחרינא דאיקרי רשם וחטן ודאי נמי שהיא חטן ודאי מר ששא
הלגוש גני נפולה דמב כפולה נחרקקיאנר" ומה׳ט הוי נפולת ודאי טיפי רשם קאמר הכא כיון דאיכא ששם ואק בשתים ונאק קאמר עיש לפיק
ה״ט רק נלא שהתה מעליעאנל נשהחה «על*ע ל״ש רוב דרי׳שנתרקרן ניחא דמנרן השם נלשק של שפיר באזהרה וכרת דאעיג שמזכיר השם
אנרי׳ איש שוהץ מעל*ע וכשש נפרמ׳ג נקימן נ»ז ,וא״ב געכיל מדיווקי בלשון שלאנל סונש לקלל השם אשרנלשין של נקראכש שאמרוכדאע׳
«ףק ממר׳ בכפולה ששהתה מעל»ע דהן ונטרפה דקתט מתנים•( היינו אניי במי שהוא חנק אלא רשע לא חייבה שדה מיתה  pכשמזכד שם
אף נספק טרפה ושפיר קשה אמא• לא מוק׳ בנפלה לאור א״ו דלא ש״ך השוחד ,משא*כ לערן מחיקה כשנכתב בלשץ של משא כט•  prwרק
הכני וליש לימר שמתכדן למשק השם אשר בלשן של נכתב מה ששחק
ננהמה:
כשבן לק מוסר למשק:
לוגש דאף אם אמר כפי עדות העד גרת לא שיין לומר
ע״ז פסול לעדות ט*ה לפי המבואר נקנהדרץ דף כיה המגדף
נע*ה ג׳ מוי« מרשב אינאעשק׳
איט חייב עד שיפרוש השם הנא ער שיבין שם נשם שקלל שם פלוט
נשם פלילי דאמר קרא וטקב שם ט׳ בנקבו שסזמת וטקב לישנא דנתכי
לדיר• התני המופלג חרוץ ושטן נגד משאר מידו פנחס שא דכתיב מה אקיב לא קבה אל ואזהרת,׳ מהכא אלד־׳ לא תקלל .וק
פסק הרמבים פיב מעטים הלכה זק ועיץ רנדי שמשח דף ליה שא
מאיי יו״ס ר•
בדיה המקלל נטלן ז״ל לפת רה״ה נכטיץשהם נלאו לרבנן דפסקיקבמתייש
לחות דעתי אורת השו־ב ר׳ אלעזר שחירף השם בלשון מר .סייט ג«כ רק כשינרך כטי נכנויי דמאי שנא ולכאורי יש מקום לחלק דדוקא
והשתנו התנצל שהחיץטט עם שככנדו ונא לכלל כעק אבל איני נשם המזחר צרין לברן שם בשם דילפיק עננקנו שם ששא שם השוחד
זדע אס לא הדבר מפז מה שיש לחן נזה לעמן פקול לעדות ולענן וגלי קרא דאיט חייב שחה עד שיברן שם בשם אבל ננטיין דלא מציט
לישד עיז שלא יתח״ב מלקח ער שיברן כטי נכסיי ויש לומר נמה דגלי
השחיטה:
נקנהדרן דף ס״ו אלד"לא תקלל חול דברי ר׳ ישמעאל והוא גלי ובמה דלא גלי לא גלי וחייב מלקת על בטי אף דלא מברן כטי נכסי׳
אזהרה לדין ונמר קדש מחול ילא אשכחן אזהרה לברכת השם אבל נאמת נראה דאץ חילק וכש  panהשם ציץ־ שיה" שם נשה ק
אלא מהכא ולפי הירושלמי דסנהדרץ •ליף קידש מחיל בקיו אם על ג*כ נכסיץ דנשיס׳ שטעח דף ליה בדיה ועל המרץ באזהרה :הקשו כזן
הדינים הוא מזהיר לי׳ שש על הכטים ואף שאין מזהדין מן הדין שאני שאלד" לא תקלל אזהרה כל הכט״ן כ׳ יקלל למה ל׳ ותירצו דאצטדין
הפא שהעונש מפירש ונכה*ג מזהירין מן הד ן כמבואר נכללים ונקשנ לכרת יע״ש ויש לסרן קיש׳ ר״יס׳ שם בד*־ בנקבו שם זמת לימוד פלהמקלל
ומק מנד משנה פ״ב ממאכלות אקירוח ושק׳ בקנהדרץ שם דש דאיכא אגז ואמו שאיט ח־ב ער שיקללם בשם ,תימא הא אצטרץ לכדדישינן
למיפקמה לנשר ודם שק רואגץ ומתבייש ן בכך אלא שילפינץ קדש מחול נפרק ד׳ ששת דף נ״ו דאיט חייב עד שיגיד שם נשם יע*ש ובמדי שם
מדאפק״נלשץ אלדיס ור׳עקינא אומר אלה•׳ קודש וכאן הזהיר על נרכח כתב דפליט אהדדי ומאן דיליף מנניקט שם לפטור מקלל אבז בכטיסיל
השם וגמר של מקודש .ואזהרה זו היא נץ על שס המיוחד ונין על הכטיים דלא נשק נמגדףשס נשם דש לומר ד '3קיש" חיס׳ מהדנים חדא בדן
אלא דלענין חזב מיסה פליני ר׳־מ ורנק נקנהדרץ דף רו ושבועת רסל״ו חברתה דלעולם הכטיץ רק באזהרה ולא נכרת ולק ט יקלל למה לי ד״׳ל
דלר׳מ איש איש כי יקלל לרבות הככדין למיתה ולרנק על שם המזחד חכמים דרית דרשו בנקבי שם יומת שמקלל אביו ואמואיט חייב עד שיקללם
נשתה ועל הפנויין באזהרה והלכה כחכמים וכדפקק הרמנ״ס פרק שני נשם א״כ איכא לימוד שאיט חייב עד שיברן שם נשם כק־ש־׳שס׳השני׳
מפסים הלנה ז״׳ן אלא דכרח נמיאיכא לרנק עלהמויין מוכי יקנלכמייש וילפי לש שאינו חייב עד שיברן שם בשם מאיש איש כי •קלל אלהזדכש
לס" סנהדרין י־ף כיו גדיה וחכמים ותוש׳ שם בדיה איש ובדיה ועל .שדרשיק ק ננקט שם כאלו נכתב ננקט נשם ק דרשי׳ ט יקלל אלהז
כאלו הי׳ נכתב כי יקלל נאלהיו ואתי שפיר:
״״
ונשנומח קזל־ו בדיה ועל ולפיז מברך השם בלשין לשז שמא כטייכמיש
השמיע בח־״גו קי׳ ניז שק " חייב מלקית דאזהרת־׳ מאלדי׳ לא תקלל וכמבואר  *inR'lשחפשחי נספר אחרונים מצאתי נבטי שיי נחדושז לסנהדיץ
נמחנר שימ שיק כ״ז נמקלל חברו נשם שקורץ אויה להקביה אס היה
שכתב למק שיטו׳ הרמניס שפסק נהלט׳עכרס דנעיק pn5
נעדם והחראה לוקה א*כ אס יש עדות על א׳ שקילל השם שקדין האו״ה שם בשם ונהלטת ממרים פסק דמקלל אביו ואמו בכסי סטור ומקשי׳ אס
אוש יחיש שהוא כנוי חייב מלקית והרי שא פקול לעדות כמטאר בש״מ ק־א ננקט שם אתי דאיט חייב במקלל אבז ואמו עד שיקללם בה׳ לא
סימן ליד העינר עברה שישב מלקות פקול לעדות אעפי■ שאץ לוקץ מוכח דנע־ק D׳ p3שם נשם ותיק דרמניס לא כתב שהמברן נכס"
כנץ בלי השראה מיע כיון שהלאו יש נו מלקות י־ק שמחיקר התראה פקול בשת וקשה למה הששט זאת בשלמא מה דלא זכר דץ « pנשם מדוח׳
דנר שרה כמבואר שם סעיף כיד .והיה בזמן הזה דנטלו שמוכץ ולדא בשתהייל שסמן על מיש לפני זה רחמה לשז בכל שלי ומשמע מר התם
מלקות מ*מ כזץ שהלאו יש ט לדוב מלקות פשל לעדות דמהאי טעמא דחשדמינ״רע־ץ כרישת דף ד׳ שא אבל נכטי דליכא שוב שמה הר ל"
כחב המחבר 5שימ סימן כ״ז המקלל א׳ מישראל נשם או בכנר• או באש לאשמעיק דעכיפח״ב כרת ומדהששט חזב ברת על הכטיץ מבואר דקל
מהשמות שקדץ אויה להקמה אס הי׳ בערים והמראה לוקה אע״ג שנזהיז שעל הכטיץ רק באזהרה ולא נכרת ודלא כישיי ומיס׳ שזכרנו לשל ולשק
ליכא מלקות גדע ניע גס בזוץ הזה לענץ פסול ערות כשש המפרשים באזהרה משווע  pכק בלאו כמו דם התמצית באזהרה ונכדשח דף ייג
השמים ונתינת שלק נקט המחבר דץ זר" ונאורים שם ס״ק ג׳ שי׳ נזה שב שאר משקץ באזהרה איכ שוש־ כי •קלל ואתי על זה רבעי* שם נשם
מיש המחבר שם שאם הי׳ דיץ לוקה שחים יקשה למה נ״מ כתב המחבר כ• היכא דילפ" ר׳ מאיר מבסקט שם רעד שקלל שם נשם  pדישו רנק
ק .ולפיז מחא כזן שהנימ שא לערן לפסול לעדות אבל מבואר נסיק
מכי יקלל אלדד לבש׳ שם בשם ישש:
ליד דנענרה שדשו ט רבים ונעשה להמין עם כהיתר א־ט נפסל על ידו
שר׳ אם 'לפיכן שציין שם בשסמבטקבי שם או דלפי׳ מש
א*כ נ*מ באס לא דע שאסור לקלל חברו ראיט נסקל לעדות אבל ירע
י יקלל אלדיו דאם ■לפיק מנטקבי השם "ל דיק למק שוב
דאקד לקלל דיין הרי זה פסול לעדות משם לאו דאלדי׳ לא תקלל .דיל שתה לרין שיברן שם נשם אבל בכטץ דא־ק אלא באזהרה דאלד׳ לא
שד סמ לענץ לקברו נין רשעים גשרי׳ וכדאיהא יבשת דף ל״ב שב :תקלל לוקץ אף אם איט  pajכט• בכטי אבל כשלפיק הציץ שם נשם
קשה נמ״ש השיך ניויד סימן קשט דשם שנכתב של מבי יקלל היה נכסיי׳ שהם באזהרה נש אמריק דאיט ח-ב מלקוח צד
שתר למחקו ועק פתחי תשבה ׳ויד סימן רעיו אות י״א prp ,כטי נכס• ושא עפי׳ שש רש״י בקנהדרץ דף כיו דהא יכתיב ה׳
והרי מחיקת השם דאזהרתי׳ מואנדתם את שמס לא חעשץ כן לה' אלהיט והייט שם המיוחד זה שמי לשלם ש יקלל אלהד דה־יט כט׳ ילאו שם
כדאי׳ בסנהדרץ דף כ־ו ומכות דף כיב ועכיז כשנכתב של שחר למחק׳ השוחד ושמין לי׳ מיתה וטקב שם ה׳ שת יומת וקאי כמי אש יקלל אלהז
ומברן השם נלשץ של שא באזהרה ובכרת אפילו לרנק רר״מ ,וכן מקלל לר״מ ,הזב״א על שם המיוחד בשתה כדכחיב וטקב שם ש והאי ונשא
חנרו נשם של שקורץ אויה איבא חיוב «ל<ץח ומאי שנא 'ושדקה השם חטאו לאו שתה אלא כרת ,ועל הכט״ן באזהרה אלדי׳ לא תקלל אף על
ואץ לומר דשאט תחיקה ושכתיב לש משמע אנל לא כט׳ דהא כתיב נמי הכטיץ נזהר ושם המיוחד נמי בהא אזה־ה נפק דכל אלה" לשק שררה
אלסין שנכלל ט השם והכס׳ כשש ישיי סנהדרץ דף ניו:
ט׳ שב לשק יש״י ישיש ולפ״ז אם ’לפיק שצ^  p3bשם נשם מנטקט
שזילק מבואר מנדס דשטשח דף ליה דאיתא התם מחני׳ שם שפיל יש לחלק דלרבק בכנר׳ באזהרה אפילו איט  pwשם נשם
משטעם עליכם מציה אם עליכס איסיכס אני הרי אלו מ״ניס ד-הא ננקט השם הייט שם המיוחד אבל לא •דשק מזה דגם נכטץ לריש׳
כשמים ובארץ היי אלו פטויין בא׳ ד׳ נ" ה׳ נשרי נלנאות נחמן ורחום ^ pשם בשם דמה דגלי גלי ומת דלא גלי לא גלי אבל כשלפינן p3T5
באין אפים ברב חקר ונכל חכטיץ הרי אלו חייט׳ וננמיא שם למימרא
שם נשם מש •קלל אלהד רקאי על שניהם על שס השוחד ועל הכט<׳
דחטן ורשם ששה נינש ורשמו יש ששח שמוחקץ רש ששת שאיק כשש רש״י הטל אמריק דגם במיץ לשן שיברן מוי נכטי ולשז p:nna
נמחקץ אלו הן ששת שאץ נימזקץ כגון אל אליה אלד•׳ אלדיכם אהי׳ אשר השם בלשון ארה כפי דברי העד דלא הי׳ מברן כנו• בכסי וליכא לא חדב
אש׳ א׳ ד׳ "ה שדי לנאום הרי אלו אץ נמחקין אבל י־גדול הגטר הטרא כרח ונא חדב מלקות מרש ליכא פקול דאש״סא לגודוח  pסקול דיבק
האדיר והחזק והאמין השזת חסן ורשם ארן אפים ורב חקר הרי אלו כמחקין
 .כמבואר בחו״מ סימן ל ׳ד קכיף נ׳ ובקשע שם ס־ק ז״ן:

תשובה הט♦

ואפשרי

שוכ״ט

ךן^י

איתא

ל^פקא

ללכאורא

אבל

אמר אט׳ מחם׳ במי ששא חסן במי ששא רשם קאמר א ׳ל רגא אי הכי בשמים
ונאלץ נש נמי שהשמים והאין שלי קאמר הט השתא החס טין דליכא

ןי״ל עוד •וחר דאפילו מגדף בשם המיוחד כשאין כאן המראה לא כעשה

פקול ש״ז לפי מה ראיתא נקכהררץ דף ק*ה דקאמר ט זחק
משמת

נהרי אפרסמון ־ או״ח יו״ד טננבוים ,יעקב בן זאב וולף עמוד מס (177הידפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

׳׳*\

שאלות
»

עקימח שפחז דמגדף לא הוי מעשה משים דישנו נלב שעיקר חזנו הנא
עלז חלו׳ נלנ שמתסץ לברך השם שאפילו מנרך את השם כל היום ואץ
בלנו כלפי מעלה אנא שהעלה אח השם לדני• אחר ומכנהו נשם המיוחד
ומקללו איט מתחייב לפ*ז אי אפשר שיופסל לעדות ע•” שמניף כשלא
התרו נו אע״נ דכשעינר על ענדה שיש נו עלקית פקיל לעדות אע*נ
שלא התרו ני אנל שאני מגדף דאולי אץ נלנו כלפי מעלה ומקפק אץ
פוקלץ לעדות כמ׳ש רמ״א נחו*מ סימן ל״ד סעיף טא :
אפי׳ אס הי׳ מקום לחן לפסל לעדות מן התורה עי״ז או עכ״פ
_2מדרנס ה" דק אם הי׳ כאן עדים אנל נעד א׳ כתיב לא קים לכל
מון'ולכל חעאח ואץ מענישין שוס אדם נעד א׳ נעונש גוף או עונש ממון
ויק לשנועה קם דהתורה לא האמינתו לעונש עפ״י דנרז עוף או נממון
א״כ אף לדנדי העד שמעד עלז שחירף השם אנל השוחנו לא הודה דמ״ש
שאינו יודע לא נחשב להודאה אע*ג שמענה זו חלושה יריג מירי ספק לא
יצא וכיץ שהעד אינו נאמן אץ פיסל•׳ מספק כמ״ש רמ׳א חרמ קי׳ לי׳ד
סעיף טג ומוקמיק אותו אחזקת כשרוח ואפי׳ אס נחשנ לדבריו שאמר
שאיסו זדע כמראה איני נעשה פקול על פי עצמו ואץ אדם משים עצמו
רשע כדאי׳ סנהדרין נר ועיי׳ שם דף לדדי אחף נרינית פלניק דנורא
דאין אדם משים עצמו ישע אלא די׳ל שמה שלא הכחיש ואמר אינו יודע
שסזנתו לעשות תשונה וכמיש תוק׳ נ״מ דף ג׳ ומה אם דלה לומר מזד
הייתי אע״ג דאין ארס משים עצמו רשע אנל כוונתו לעשות תשונה שלא
להניא חולץ נעזרה וה״ה סת י*ל שאמר אמח שאיט ’ידע שהוא מסופק
נדנר ואם אולי אמר זאת הוא שנ ומחחרע אנל זה אינו דאם  pנימא
שאיט רוצה לשקר ולהכחיש נשניל שמקנל השינה על חטאתו שוב כשי
לעדות רנפקולי עדות כשעושץ תשונה נחכשרו כדאיחא ניד׳ע קימן ל״ד
סעי׳ זץ ויגרש בסעיף טיב מומר שחזר ע וקנל עלז תשונה כשר מיד
אעם•’ שלא עשה עדיץ ומעאר נשיך שם כדק כ*א דלאו הקא נמוייר
הדין  pדהרי מהר״׳ק למד דין זה מכק שנשא נשים נענרה דטדר ועונד
יתד ומגיש ינרש דלא כמרנג מגיף טב שכתנ דרק נמומר הדץ כן
שמעות נץ העכרם תת נא להנדיל מטל[ ולעשית תשונה לא תחמדו
עלז ומוחזק,׳ שודאי יעשה תשונה שלימה אלא אף נכל מומר דיכא הכי
והייט טעמא דמיר שמקנל עלז קני דמקתמא יקיים ואף דנקימן ל״א מנואר
דנעיק שקנל עלז לאקור דנרים מוותר•׳ ענרה דחיעוד ממין שאני כירש
מתינות המשפט סימן לי׳ד ס״ק "ג א״כ מורג אם לא הי׳ מונחי לעשות
תשונה אמריק אץ אדם משים עצמו רשע ואם כוונתו לעפות תשונה הרי
שנ נסשונה ומקתמא יקיים:
דלכאורי י״ל לפורש נחרט סימן ל*ד סעיף ליג נהגה״ה דדוקא
שלא הענירוהו נשניל הענרה מאיזה אומנת מהר תשונה אנל
הענירוהו דיט כטנח שיתנאר נסמוך שילבש שמרי׳ דלן למpס שאץ
מכירץ ומזג הקורע ס*ק פ*ג שכל שהוכשר לדני שנפסל נו מקרי אומנתו
ואץ חילק נץ אס היענר מאומנתו או לא איכ נזה שלא יפסלוהו משחיטתו
לא די נמה שהרהר מנישה תשונה אלא צריך תשונה דפרק זה נידר שלן
למקים שאץ מכדץ ט׳ אנל זה איט חדא דנטו״ז ־'יי קי׳ ק״ט ק*ק נרו
הניא דנרי מהרש? נטנח שיצא׳ טרפה מתחת דו אם •ראה לחכמים
שאי אפשר לסד ממקימי דתלי׳ נ" טפלא מתנין לו תשונה נמקומו נקנוף
שיה־׳ עומד נעשקל זה ישם הניא דניי הניי שנחרת p׳ pליד דנמרק
לאחרים שאץ לי נה הנאת ממון מתכשר בתשובה נמקיינו קבלת דנרי
חנרות שנפרק עד כמה דף ל״ד שיקבל עלז עניני פרישות שאיק טהגץ
 pוזג המון עם ויעשה השונה לפי ראות עיני החץ וגס נזה שלא יענירוהו
מאועטתו שדמי לטנח שיצאה טרפה מתחת דו אנל טפלא תלי׳ ני׳ וגם
אין לדק נזה על הנאת ממון ומתכשר בחשיבה מוקמו ועוד דמלנד זה אץ
כאן לדק להענדו מאומנתו לפטל שחיטתו דאפילו הז כאן עדים שחירף
ס והיי נפסל לעדות ולשנועה מן התורה אנל שחיטתו אינה אסורה
כמנואר נז״ד סימן נ׳ מי שהוא פטל לעדות נענרה מענרות של תודה
חון לעיז ושנת דדיט כעכו׳ אץ צריך לנדוק לו סכץ זולת כשנפסל לעדות
מטם שאכל מלוח דהוי מומר לאותו דנר וגירד סי׳ קכ״ז בהנגדה כל
סטלי ערות כשיים למטן איטר" אם לא שחשד לאותו דנר ונם נזה יק
כשיש נ׳ עדים ומהר״ק שפיסל נעד א׳ נזה הייט בלירף רעוהא שיצא
עלז שם רע מכנר כענואר בישיש פ*ק דחולץ סימן ירד ונחניש נשמיח
סימן נ? ת? הימב׳ם פרק י׳־א מעדות הלכה זיץ ירא נאמן נאיטיי׳
אפילו הוא פטל לשאר עדזח שהי• רשע נענדה ששחט שחיטתו כשרה
ונאמו לגמר כהלכה שחטוזז והייט במדי דניה כשחיטה ועיי׳ רמנ״ס פ־ט
ממצח הלכה נ׳ ואף שיש מי שאומר שפקיל לעיזח אינו נאמן בבדיקה
אץ הלכה כן כמנואר נז׳ד סי׳ קי״ט ועיי׳ שיך ירד קימן נ׳ גני חשוד
שנאמן לוווי מכשר׳ לקחתי:
אין לדק לאטי שחיטתו אפי׳ היו כאן עדים נדודים מכ״ש נעיא
שאיט כאילן ואף שטענתו בהכחשה פאיט יודע חלושה ידה אפי׳
נהידא׳ נעורה א־א משים עצמו ישע ואם מונחו לעשו׳ חטבה מהר
תשונה נמקומו ונגיש ומדאי שצרף לעשי׳ תשונה נפיעל כי גרז טפא
שהדני ספק נעינז הי׳ דאו• לענשו ולסלקו לזמן מה גס מצד מגדר מלתא

אך

אלא

»»
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ותשובות
יי

אלא דכנראה הי׳ קשה נעיניכס לקלק על זיק מה שאץ שישחט שם
דאז הקנס זה יגיע לכס ולא לו לכן תשימו על לנו אולי יצא מפז כדברי
העד אשר נמאמר הרע ההיא מתרוקן אדם מכל טונה וכל הוד נפט נהפך
למשחית כאשר הארץ נזה נס' החיטן פ ,משפטם מלוה ע ,ונרמטם
פ״נ מעטים הלכה גף רקנל עלז שטנה שלימה נטמל ישוג אל ה׳ וירחמהו
רקנל עלז דנרי חניות ויהא זהיר נתחי ישמור פז ולשוט ישמר מצרת
נפשי יסר עוט וחטאתו תספר:

תשובה ק?
של0״ט
יקרתך הניעני לשמחת לנני והנני ננרכת ימיט על החקשרוחך עם
לתלמידי ה״נ החתן מופלג נחרי.

ביג נת תיח אשי בעזה" יהי׳ לן מקים מוק להגות בחיידק
ותעלה מעלה לשם ולתהלה והנר לשעשע בחח שכחנם:

הקשית
1

לסברת הפירג בפתיחה לשחיטה דלאוק שיטו׳ דאייכא משה
דאיט זנוח חייב אף נכ״ש דלא כתיב ני׳ אסלה דהך אכילה

דכתיג גבי וזנחת היא ישים א־כ אמאי לא קאמי הטס נפטזים דף נדג
דהטחט נשבח נחוץ לנרז שחייב ג׳ חטאות שתקן בשחיטה נס לישראל
דהי׳ חייב על איט זנוח נטש" אבל עכנך ליכא אי׳ כי אם נמית מירד,
והנה הפמ״ג שם חקר טד אם גס נטף יש עשה דאיט זנוח משום
חזנחח מבקרב ומצאנך כתיב או רמא כיק דאיתקש טף לבהמה א־סקש
כמי לעק עשה" ולטז קאי קשיתך לאותו צד הספק דנם למבץ זה איתקש
עף לנהמה דאל׳׳כ לק כיק דמוקמיק הך ברייתא בחטאת טף" וכן מה
שמקשי׳ על הפות משטטח דף טג דמוק• חל מחר׳ שטפה שלא אוכל
ננלוח הזל על חצי שיטר הייט נ*כ כשכימא דסנית הפגרג נס נעוף
קשה עלז דהא ינישנע נס על טש אבל כשטמא נטף ליכא עשה דאיט
זטח לא קשה על הפגרג דיש לאורך סך דשטעות בנבלת טף" אמנם
נלי׳ז לא קשה ק־שיתך דהא מטאר שימר הרמטס פרק "א ממאכלות
אקוהת דתקיונת עכרם לוק־ בכל שהוא" והטעם נהלכס נ׳ שם שנאמר
בעטדת עכרם ולא ידנק בידך מאומה יק החים א״כ מצד אי׳ איט זנוח
ליכא חיקן כיק שנס עכשז אקוד נטש מצר נרז" ונס חדן הפלתי נדחה
שכתנ תיקן לישראל דמצד אבירה חייב במשה׳ נשר נצירף ניחן ועצטת
לכזית ,דהא גס נמכץ חקחונת גרז אכא חזב נטש:
לקיים קשיהן דאכתי איכא תזן דמצד איט זטח אקר
אף שלכחה כיק דנעשה דוזנחח הוי כאלו לא כתיב אסלה
כיון דהאי על רשות ומיגר נעשה אף שלכחא וטע נקפד מנחת גרמן
מצוה יז*נ בשי׳ הפירג" וחוק׳ פקחים דף טד נחה הכל שכתט דלא
קאייד הכל מוח׳ נחשב*ע דכתיב אכילה דמוזבחת ואכלת נפקא ושכה*נ
איט אקוד דק*ל נ׳׳כ שליכא אי נחלי שיעור אנל להפידג החב אף
בטש היה שלכה״ב אקוד" אנל נחקרובח מכי*ם ליכא חזב שלכחה
כינטיש ברמנים פרק י״ד ממאכלו׳ אקודות הלכה ירד ת? כל האכל
כו׳ עד שיאכל אותם דרך הנאה חוץ מבביח ו׳כה־כ שלא נאמד נהם אטלה"
ובהלכה ייא כיצד כו׳ או שעירב דנחס ימיים חץ י״ע פפזי ואס נודב
דנר מר בנביח וכה־כ חייב מטאר דנתקיזבת נדז ליכא חזב שלכחה"
ודברי הימנים לכאוח לדכי׳ ניאוד דכזן דנעיז חייב נטש משוס דלא
כתיב אטלה א׳כ מאותו טעם הי׳ מהחן שיה•׳ חייב נם שלכחה ומדש
בתל״מ פרק ה׳ משטטת הלכה ה׳ נשיטות תיספו׳ דלוקץ מל נר! שכחה
או שאסיר מיה" משים דנעיז לוקה אפילו נהנה נטש משום דכתיג לא
ידנק בידך מאומה מן החרם כירש רביט בהלכו׳ עיז פכיד ,וצריט׳ לאדחוקי
בשיטו׳ הימנים דשכיה איט נדב משוס דכתיב אשר חלב זבחימו יאכלו
לשק אכילה וכן כתב נמבחת חיטך מלוה קי־א" מק לעכץ טש גלה קרא
ולא ידנק בירן מאומה" ועריץ צ״נ" ועמם מבואר שיטוח הרמניס דננדז
איט חייב שכחה א־כ אס נימא דאף איקוד ליכא ע"׳ מזה נמלימ הלכו׳
יקוידח פרק ה׳" ובאיט זניח דלאו כתיב אכילה גס שלכדיה אקוד א*כ
תיקן בשחיטה לערן שלכחה" ובהשמטה למפיזת חיטך מציה ת*מ הקשה
בהא דפרץ השיס מלץ ח׳ דהתירא מר בלע אירה כיייא דקיל נהמה
נחי׳ לאו לאנדים נממרת וליכא שום אינך כל זיק שהיא ממגי׳ לנד
תוס־" וגם לאומן ש" דק*ל דאיכא אי׳ איט זנוח היליל קנלעה איט זנוח׳
וראיתי בק׳ יעבין חולץ דף מ׳ דהא דפרין חג שם לחה מהך נחיסא
דהשוחט בשנת במן לנרז חייב נ׳ חטאות אשמע• חוץ לא יחב הייט משום
דדיה אמר לשמעתי׳ כעילא אמר ר■ ׳ pmיי׳ זחנן נדל מחשנץ מעמדה
לעבודה אנל חב לנפשי׳ ס״ל אץ מחשנץ מעמדה לעבודה לק לא קשה
לחנ אשחוטי מן לא ליחייב נזן דגם לחב ערה נאמלה אסיד לשי׳
הראיה ואיט ראו• ננוא לפטם א־כ אמאי יחייג אשמנף מץ" דכיק דאץ
מחשנץ מעמדה לעמדה יש לאוקי הברייתא נשחט טל מנת לזרוק דמה
לנרז ולא הוי מחתך נעפי־ דלעא אי׳ נרז וירט חייב חטאת נס משום נרז
כמו העונד להר דאנרג שההר אינו נאקר מ*מ העונה נקיף ,וכן ח אדא

לחשבתי
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ני

נהורא

מסבת בבא בתרא

בפשיטות כיון דבברייחא קתני ירשו ששר חוב אם קפשיטא
דבמלוה ע״פ לא שקול ומאי קמ״ל שמואל פשיטא דאי לרבי
אפילו מלוה ע״פ נוטל ה״ל להברייתא לאשמועינן רבותא
ירשו מלוה ע״פ בכור נוטל וא״ל דנקט שטר לאשמועינן
רבותא דאפילו ברבית טטל זה אינו דאי הוה אשמועינן
דבכור טטל במלוה ע״פ הוי ידעיגן דכ״ש דנוטל בשטר
אפילו ברבים דפשיטא דרבית בשטר חשוב מוחזק יותר

שרגא

קג

&20

מקרן דמלוה ע״פ וזה ברור  .ובזה ניחא נמי מה שיש לתמוה
בגמרא דלמה ליה להקשות מזו הברייתא מכח מני לא רבי
ולא רבנן ולא הקשה מהברייתא שמביא אחר זה דקתני בהדיא
רבי אומר בכור נוטל פי שנים בין במלוה ט׳ ולפי מ״ש ניחא
דשם י״ל כתירוץ המהרש״א כיק דלא תני שטר בברייתא

וזה ברור :׳

מסכת מכות
בגמרא

אמר רב יהודה אמר רב קללת
דף י״א ע״א
חכם אפילו בחנם היא באה
מנלן מאחיתופל ט' .ופרש״י ז״ל דקללה זו בחנם .היהה שלא
היה מקללו אלא אס איט אומר ופרושו תמוה דזה ממש
קללה על תנאי הנזכר בסמיך בדברי ר״א ולא קללת חנם
דקללת חנם היינו מה שהחכם מקלל לאחד והוא לא נתחייב
קללה זו כמאמר הכתוב קללת חנם כו׳ .אבל לפי עניות דעתי
הפירוש פשוט כשדקדק בדברי דוד שאמר כל היודע דבר זה
ואינו אומר כו׳ ואי כוונתו היה לקלל רק מל להבא הוי ליה
למימר כל היודע דבר זה ולא יאמר וע״ב דכוונתו היה

לקלל גס על שעבר ואחיחיפל באמת ידע תיכן 6כששאל דוד
ולא רצה לומר ולכך נתקיימה בו הקללה ואתי שפיר דלא
הוי על תנאי כלל אך בחנם היתה כי מה לו לקלל על שעבר
מאי דהוה הוה .ובזה תבין מה שיש לדקדק בדברי רב שאמר
מנלן מאחיתופל ולא אמר מגלן מדוד דהוא היה החכם המקלל
כמו שאמר ר״א גבי על תנאי מנלן מעלי ולפי הנ״ל ניחא
ומדוד לא ידעינן אס קללו כלל דאם אחיחופל לא היה יודע
מעיקרא לא חל עליו הקללה אמנם מאחיהופל דבאמת היה
יודע דאל״כ לא היתה נתקיימה בו הקללה וא״ל דעל להבא
נתקיימה בו משוס תנאי א״כ מוכח קללת חנם במכ״ש ויותר
מסתבר לומר דידע מעיקרא ועכ״פ קללו מלומר ־רעל תנאי
היתה ונתקיימה בו וזה ברור לפי עניות דעתי :

“J1V1
z .

נראה לומר דבלא״ה אתי שפיר דקרי ליה קללת חנם
לפי מ״ש רש״י ז״ל בסוכה שם דדוד היה יודע אלא

שלא רצה להורות בפני אחיתופל רבו וא״כ כיין דבתחלה
שאל מי איכא דידע כו׳ ולא השיב לו אחיתופל ופשימא דהי׳
יורע טק דדוד היה יודע והיה מותר להורות ולמה קלל והוי
קללת חנם ולפי זה צ״ל דלכך לא קאמר הכא מגלן מדוד
כדלקמן בעלי משוס דבעלי מפורש בקרא דקלל אבל בדוד
אינו מפורש בקרא דקלל אלא בקבלה ולכך מביא מאחיתופל
דמפרש בי׳ קרא ויחגק ומסתמא היה ע״י קללת דוד ,ואפשר
דזה אתי קרא לאשמועינן :
ןןקד דלפי התירוץ שכתבתי יש לגמגם קצת דמשמע לשון
 zהגמרא דקאמר נשא אחיתופל ק״ו בעצמו כו׳.
דמעיקרא לא הוה ידע אלא אחר ששמע הקללה מדוד נשא
ק״ו בעצמו אמנם לאו קושיא היא כלל דאפילו נימא דמעיקרא
לא הוי ידע נמי אתי שפיר דהנה הר״ן ז״ל בריש שבועת
העדות כתב ליישב פרש׳יי ז״ל דמפרש במתניתין דקתני ואין
חייבין על שגגתה וז״ל אם שוגגין הס לגמרי כסבורין שאין
יודעין לו עדות ואחר כך נזכרו שהרי אטסין הם לא קרינן
בהו נשבעין לשקר והתוספות ז״ל הקשו לפירושו תיפוק ליה
דבקושטא קא משתבע והתוספות ז״ל תירצו שם ודחה הר״ן
ז״ל תירוצם וכתב הוא ז״ל דרש״י ז״ל סובר דהנך עדים כיון
דאילו היו שמים על לבם היו יודעין ע״ש ולשי זה ניחא גם

כן הכא באחיתופל אך על גב דלא ידע מעיקרא מ״ח חייב
יודע כיון דאס היה שם על לבו היה יודע לדרוש אק״ו
וחלה עליו קללת דוד עלשעבר .אך יש לחלק דהתם לא היו
העדים צריכין לזכות אלא העדות שראו כבר אבל באחיתופל
היה צריך דבר חדש לדרוש הק״ו .אמנם אחר הפיק היטב
לא צרינינן הכא לדברי הר״ן ז״ל דבלא״ה אתי שפיר דודאי

ט׳

קללת דוד המלך ע״ה דקאמר האדע דבר זה ואיט אומר
פ״כ טונתו היה שישים על לבו לידע וכיון דאחיתדפל לא
שם על לבו מעיקרא לידע ולדרוש הק״ו חלה מלה קללת
דוד על שעבר וזה ברור:

בגמרא

ואיכא דמתני כדי שירפללו
פרק שנ' י״א ל׳*
על בניהם שלא ימותו ט׳ .
יש לתמוה לפי האיכא דמתני כיק דע״כ להאי לישנא ע״כ
צריך לתירוצא מפירקי׳ דרבא שהיה להם לבקש על דורס
כדאמר בגמרא וא״כ לא הוי קללת חנם כדמשני ללישנא
קמא א״כ למה ליה להמשגה הטעם כדי שיתפללו שלא ימותו
עדיפא הל״ל הטעם כדי שלא יתפללו שימותו דהא אם יתפללו
יתקיים דלא הוה קללת חנם .ומה שנ״ל ברור בזה דס״ל
לאיכא דמתני דתירוצא דרבא שהיה להם לבקש על דורם
איט מספיק דמשום זה לא יחשב קללת חנם דח״מ גס הס
גרמו בעצמן כדאמרינן בעלמא מגלגלין חובה ע״י חייב ועוד
דמטעם זה אין סברא שיועילו תפלתם שימותו וכי משוס
שאין להם מה לאסל ימות כהן גדול אבל לפי האיכא דמתט
ניחא דלא בא אלא לתק בזה אמה דצריך כהן גדול להתפלל
בעדו שלא ימות משום דהוא גרם שלא התפלל על דורו.
אמנם יש לתמוה להאי לישגא מה מנץ מפלס זו אצל זה
הגולה לערי מקלט ולמה לא נתט לאכול לאים אחר פט
שאין לו מה לאכול שיתפלל מל בניהם שלא ימותו וט משום
שהרג נפש בשוגג יועיל תפלתו יותר מאחר והוא תמוה
לכאורה .ונראה לפי עניות דעתי דטונתהמשנס לאיכא דמתט
משום דודאי דכשם דחיוב על ב״ג להתפלל מל דורם שלא
יארע להם שום תקלה כמו כן כל אחד מישראל מחויב
להתפלל על כהן גדול על שלומו ושלא יארע לו שום תקלה
וא״כ מסתמא כל אחד מתפלל בעד כהן גדול אבל מאנשים
הגולין לערי מקלט ואין להם מה לאטל ודאי דאין מתפללין
על הכהן גדול כיון דעל ידי חיי כהן גדול אין להם מה
לאכול ולכך אמותיהן היו טתטן להם לאטל כדי שגם הם
יתפללו על בניהם שלא ימותו כיון דאין להם נגיעה בזה .אך
עדיין יש להבין לכאורה לסי זה למה ליה להגמרא לשטיי
שהיה להם לבקש על דורם בפשיטות הוה מצי לשנויי כיון
דכל אדם מתפלל על חיי כהן גדול ועל שלומו והם אינם
מתפללין לכך היו נותנין אמותיהן להם לאכול כדי שגס הם
יתפללו אבל באמת אין זו קושיא כלל דעיקר קושיה הגמרא
אלישנא דמתגיתין דקאמר כדי שיתפלל שלא ימותו דמשמע
דבלי
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נהמד « .ירושיזמי דנוי
עם יטייא <זיי שאיו קיוקח'קי'שת עילם
<אפ" אמי «יי עולם ט׳מ סשם כוירוס הזה
,
ל׳ יזם ונ״׳ש המיס׳ דל !מחגי׳ וכא״ים ז׳ל עריה
יטמא הע׳א ונרי המיס׳ דל ונס! וא»שי נמי לומר
^™ישקרישח! לא הימה עליו מעולם אלא מקנזר סשאיג
נ׳ג שאע1׳׳ שלא סימה עליי  nWנג אלא
משנשמנס לה׳וס ג׳ג מ׳מ היש® עליי קיישש כהן
הדיוט • וש^;׳ עני הא ף נמוהי׳סהי׳ו שהרי אפשר
שיהיה נדר עעולם והייני נשהרירו אניו זנדמון
עע׳ו פיר וכשלים ה!א אח*ך וניר נזידוש עילם
ומשמע נמי רננו סשמא מנן והיינו אף משנולד
ושמשון •ונים שהיה נזיר עילם מנטן אמו והשגמיו
וסגרא פשיטה היא שאין האיש מדיר ענו נל עור
שאין הנן יורע להשער יל ;זהר מגל אשר יצוה׳ו
אביו מדיני הגזיחח שאעע׳ שנשהיא עורי מ!טל
!עריסה אמו שיטיחו מנס כשיכול לשלו אנה ואנה
לא מועיל לו שמירח אמי שהיא טשפסקש נשאר צרכי
הניח תכן ר' יזכ• קרי לאשמו גיש נמ׳ש ושק
יסוטה מ׳א גרה רי׳א ונו' ואין לכל׳אוס יכילם
לשטר קומי -,וני‘ שלא נאמי שנמנו סנטים רעריהס־
לשעירי! עכל ל והא וחנן שמדיר ענו ננזיר היינו
משהגיע .למנון שהוא יידע לכוהר מריג׳ הנדרוח
נשמלמי׳ם אימי וני הא ושנן !סייפי ל ישונה
לעני! לול! ו״י־״מא המם מע רש שנן נס לענין
מ,־דלי! יקאר מצזש והין ונמחה זנו׳ יע׳ש ינשאט
לעצמי זיש משם מר עריה ואפסי שיהיה'נדני י
מעילם נשסוירו אע׳ו ונו׳ א׳ ה־ואה שס אמרו
!׳•‘וסי גהופ׳ר מני ענזוי מרמם ונו׳ וה״יו על שם
שאניו •טל לסיייז מימם שיי ליה נזיר מיחס ונן
היא לקמן נפרק־ן סי זאם המלגה שהקדישו א!יו
מרח® !גו' ישיש . ,ועמיס עיר השויל .זיל גם מיש
שכן יי׳ קרי לאשתי גיח נמ’ש עפ’ק וסוטה ולו*
נל מנם לע עיניי יחזו ישם !שיס גני׳ סלענינו גרמי׳
לאחחיה ולא גגי׳ סחנ<^ היא דל לאנשי ממיה,
ומיהו עיש נטי לאשה נמ’ע נסוטס ע’פ יענים ג•«וi
זי א;ה יכן גפ׳ק ויימא עיפ ונפי עשרו וגעי ניסו
זי אשתו זעשעש פ ,נ*כ אפר ר׳י מימי לא שראשי
לאשמי אלא עיש׳ ולשיר• אלא שיי  ,וגשו׳ טי'
רוח אמרו זיל אין ישיאל נגאלים אלא ענני נשים
צוקלוח שעמי שיאמר זכר עקה לנפלאותיו זנר
מסיו ואמונתי לעיש ישרזל למי ישראל אין נחי!
כאן אלא לנימ ישראל אלו הנשים ונן עטר׳ פ׳
יתרונה מאמר לנימיעקע אלו הנשיםיע׳ש ועמ׳ס
אני עני מל שפיח הנש׳ל סיא נפיג ומעשיוש יקס*ו
עיג עריה ניחא עניו ומי ע׳תי ונו׳ יע׳ש  ,גס מים
והא וחנן שיוריד אח עני כנזיר היינו משהגיע
למניו ונו׳ ונימנן עסונה לעל! לילע !ני׳ עין לס*ג
סעא ומשפט-ם אויש צדיק על תני זליהז עקינט׳
איעא ריקראל א ש מיש סי׳ ייא שניוע וזיל 0ר1
חסשיו רע נרינא על •ו כיאויר עאוש רנ’נ נש!
< ®pהמים׳ ז׳ל דחיניך לא ש״ן רק ואני העןאנל
איה

נאום אמד לא ש יר מיניו יפיס ועיין נחיל כפסמים
?<1שי1ע מועדיהם רשי׳ן מיניו
ופיח ויה שח

פ• 1

 .כשראה : #חג

קעט

עאפוטייפיס מל הימי® • ימיסא על מיג יד מלאני
ז־ל איו לא זני ונרי השישי ו»סמיס כללו עלו
•עיש ׳!היומי ימרו נהויאי הריה® סויה• נטה׳ר
ממיס המנונה מוריט נר׳י כה הראה לי מיש עזה
מיג מ,ה'י ן ל גס' '5נ’ ,איס סי' שמיגומיש הרע
מיהים ן' סעי! דל עש* נפ ש ממיים רמ*ג ע׳א
מהגע׳יממ׳ש נג״יחא קט :היודע וגז• משמעסועייו
ישיל ואף נאים אח‘ ש״ו מיניו יעיש
הרואה ממה •:על י איו כחג כן
ואנכי
!אנינא סייפא מאח* דגממציקש הוא
שנוי טהרי •ונרי החוס‘ רמנילחין דנים סעי!
ניאה וסיל דווקא אג׳ כןן היא יסייג לחנכו
עעציש או לא אמרים יניג ושים׳ ישנים גס ףיומא
וסין מוהרים עיג דל עתשי' שי׳ ו׳ ונהגמייי M׳
קעימח עשוי יעש
ו\.ן! שהרע שיומם כישן סי ציי מלוב ע׳ר הפיש׳י
ויומא סנז׳״ופסק להפך דאף אס אין לו אן
אמרים מ״!ים לסוגו לעניו מצית שינה !כן סניא
ה•! טוהיל זיל <ס׳ ממ׳ע איס סי׳ גש׳ם ארג עשם
היו מוצן׳ שנש והרן ארש מישיר והסכימו גמיש
התהיר זיל וגמיש איבו־מפיה הא מיכא רא עקא
ומיל לעלומ על שפמיו אח גל פישח סעזיר אלה
מפה ואלה מפה ולא מס' דגפשיש נא׳לו מישיש הוא •
מגיד ונאילו מ! שכם לניע וקי ל ועמיס אני הול■
עאהיק נ«דל ס׳ג נפיג ושוגה רקע׳א ע׳ג ייב •ודע
לנענע ים'שא נא פילו דאה _______
ני קללש אלהים מלמאח שהא מיזאר על
קללח כשם ונו׳  .איה אי קללס׳׳לדיין וזהי!
עיני המקלל ןלאו ו^מים לא מקלל אויל מנה מד!רי
הטיד וערן דל נס'דיינים סי׳ ו׳ך נראה ולאו זס■
נוהג !;מנינו
ה״ש לעטיר וסהרימג <ס׳ סקיל
ימ^חכל
סיק גמא 0י« סי׳ קג׳א דייל ע׳ג
והקשה להם עזה ממיס וקמא ופ׳ר ולכיה געינן
ולינא דאין קרון אלהי® אלא סמוכים • ועעיהיר
וסלס מזסן כאמוראים יכ'כ הימנים ויל עפיר מה׳
סנהדרין ועי׳ש עפיהיוכיג הטיר ס‘׳ א' וזיל וווקא
עזמן שישסנדנס אעליהאידנא־דלינא סמיכה כל
הו״ניס ועלים מן המורה כיסנן לפניכם לעני אלהיס
הנחועים נפישה והיינו סמוכים וררשינן לפניהם ולא
לעני הוי ט ח ואנו הדיוט ח וני׳ ׳עיש ועמיש מרן
הסני׳ג ז ל עסי ננהיג סיע שיא נןי׳ א׳ עהגכיטו
איח י׳ז ולסרב ששק שלמה ש® אוח ואו ולמי עריה
ררןינ׳א הרע מטה סמפון דל שם א.יח •יא ועיין
לפוהיר נטיהריצין ן׳ל p5׳ עני מנין מ׳ע כו'מ ורי׳ז
עיר שהניא'דני׳ מ היר אור היייש דל הגז' ומה
שתק׳ להרעיש ולכחיווך ולמיהריאנא זיליסלקפליו
וכמע ואף ןזהין איחיה ללאו זה וגס ממיס הנש"!
ז׳ל סי׳ ׳’נ עמם סימן טנם לאזהיה זו רכינה
הנמוג לויין עשם אתים יען ני כל ריין וכוינעסנד
 *nwלחקצ-ה  *,<,א־נ נ«זא גר סמקלל אש הריין
כאפי יקלל אלהיס ונו׳ דאה ואף עזהיז איחיהללאו
 stל»ש ף,ן דיינים ודוס אמח לאמימו ואישית
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נחמי ' #ירושלמי ימיי
ללאו  01וני יע׳ש נע»*ש הרע מוס׳ר ז׳ל <ס׳
ר#,תיר נ־נ,׳ ח־מ •p׳ וין־ נראה והוא סדי! מ״ן
?ג׳ע א<ל אס נ־ נעלי ויניס נחרצו לירון גזה גורי
לי א׳ יםמי  r»6pלדונם גא א׳ וקלל לגיור '6
איני סייג מסים מקלל ריין דאי! איסור «:סיףאלא
ני״ן קגוע ישיש
אדם מטמא על עצם כשעורה יכו׳ <׳צ
אבל
שממת •אורה נאג׳אי □נ'מ נפ׳ר ממס׳
שמסית הן ך יי׳ס עעיג ור׳
סע שח
<3יס• 3׳ם עעלה על דגלו נומי
ונכנס ר,יומא ונו' נ׳ג ש«מח יאווה
סם הכיס שם ע י
ב#ן ג .:סע׳י ה׳ ז מיישן את •רו זכו׳ נ׳ג שמחס
•א,דר op ,הניט
ר׳« ואמ -אין נהוגה היום א׳ס עמ׳ש
^גריי־ן
הרג יגץ> אכנה ,סי׳ רל ד וקיר ע א
ן׳ מ;ס׳ נע• נ ונתוניה וק׳ג ע'נ קריה אימו
כיוס ונו׳
רחף '׳מ לי■ ז נ׳< נננישתא ועי׳ מס׳ס !ד׳ה דמף
 0לי׳ז נגהכיג שהייה שס מס וטימאו עע'כ
,ישיש  ,א׳ה מות 8ט8א  jnnjונמשא ונאסל ונטיש
,־ __’הימנ׳ם זיל זפ־א מה׳ טימאת טח היא והונש׳ו
w
w
אוצרהחכסהן
ויל ניו ס• פעיא נמ 3משם הרוקם יא=ם כהן
 rrj jaמ־חרת ,ליננק נאהל המת דס׳ס הוא שסא
נפל היא ואת׳ל ס • הוא רילטא נקנה היא ייע׳ס .
הוית למונ מטה אפרים ז׳ל נמ«' של
nlrrt
 ,הרג נן אתיו ן׳ל שכעיא ונרי הרוקס
.ונח!  appoi hiאלי מי׳ה ז־ ל טכא דמגן נפיג
רפים ומ׳ימי לה מצמודא עייש פ; הישן מצרות
היו נטיות נירושלים עיג מסלע ושמתיו סלל מפגי

י

קני התהום ומניאיס  opנשים עיניות מוליות
שם ומגילות נינ״הן שם .למרס ונו׳ ופיי׳סי ויל
'רמעניסנל כפיי היו מסימקין .שמא יס קני שם
ונו׳ ומשום מעלה תקני ׳שיהיו טהורים מכל טומאם
.ועיש ואי ניני* הרוקס ז׳ל וטעמא ומותרת ליכגנן
!,אהל היות הימ והוי סיס א*נ אנתי לא א&נו
מעשיהם כלום ושמא ק ום הכנסתן ננגסו <אהל
שהיתר ,טימאת התהום שם ואף שמן הרין מומרת
ל<ום *0מ כיון ומסים מעלה עשו אנמי מעלה אין
גו ווילמא זני הוא יסשים מעלה ניחוש אלמא משמע
דאף אס •ועיגן נוראי שהוא ונר אשי׳ה טותיית
לינגם והיינו טעמא וטימאה נלועה אינה מטמאה
וגן ראיתי למיג מלא זיל נסי* שמיא סק׳ג שחמה

ל' ל״סנ ואי

י

עליו נאיען אמר יע’ש • ילויוי ס זי
מר,א לא הניא רמאי וקחני ממני׳ ומניאים גשיס
עוגיות לאו היינו עוגיות שעניו עליו איגעיס יום
דהילר נתגיל נחונה נאגרים וגייס וצררתי נעו שיח
גני ש!ע אלא הגיונה עוניות שעניו עליה ימי
טהיסס והיא קיו! לוראי עהיא מעינרת ניינא
ועלמא היו מיניסיח  00משים מעלת הערה ואף
.שמן הרין מותרת משים סיס מעלה עשו נפרס
ר&״סינן למיעוטא ועיין להרג הסעייע זיל סס
עייר עהגרגטו שחמה על סיוקח יט־ש הרע מלא

י
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ז׳ל •ע’ס ועיין להרמו׳ם ו׳ל נעיז מסי טימאת מת
ר*,א סנמ< מעל אעפ׳י שעדיין לא נתקשר אנריו
נגיוין מטמא נמגע נסשא ונאמל נאום לול שמח
שנאמר הנוגע נמת לנלנעש אום  1זענלש הי3
משיל ז׳ל שם וו׳ל נראה דגנציר »מ׳ יום אינו
נקרא נסל ואינו מטמא והכי מנן נש־נ ואסלות כמר,
ישהא ימונה ויהא לריר עדיקה מ׳ יוסיע׳ש וע«ס
אני עני נסה׳ק «יל ס׳א <פ*ר ושניעיש וקלט,

ני׳

“ובהיותי גזה עם רע נהוואי מעלת כרהיש
כו*המ נמויהר סמ׳ה המנונה מורינו
נר׳ו עלה מ! כישו! נאמן אסר עלש כמיס׳ ויל
נסוכה ולאע׳א ו׳ה וטניאין נשים פ׳ערזמויולוות
שנחני ח׳ל אעס׳י שהיו המניקית טמאים נניוה
זיוליות לא ה׳ו  l’PP'nאלא לשומרן מטומאת מת
רגעיא כןאמ ומטומאה היוצאס מטסה נגון נעל
נותג׳יא נודספמא שהיו (וגדליו אומן ער שיהיו
עני ז׳ שנים או סמנה ולא ?מי שלא •ראו קרי וקצת
מיסא מם מועיל מ־לוי זס שהיו ממלא•! נתנוקוש
סוף סיף נעינן איש עשעח קידוש שנזמנין האפר
נמים אי נשעת בואה לר׳ יאווה או לרענן נרמוכח
נס׳ טוף עקלפי ומ*נ  ,וי׳ל ומה שהיה יכיל לתקן
ממקנין משום מעלה וכולה מלחא מעלה נעלמא
נואימא עייס נמ׳״א רייא עכ׳ל א׳כ אף אנו נאמר
ואין לנו לחוש דוילמא זכר הוא ונמסה ק;רם
ככנסלזן נאהל שכיתה טומאת כתהום ד»שיס מעלה
ניסוש ומה שהיו •נולים לתקן משוס מעלה מקנו
גמ’ש המוס׳ ז׳ל יע«’ש כרע תוי’ט ויל <&’ג ופיה
»'ע ע*ו כמוס׳ ז׳ל הנו׳ ענ׳ר נר׳י ועמ׳ש נזה
נסהיק מעשה אעיהם ס׳א שייר ה׳ אנלות סי׳ זין
במיתתן עסו אומן נמה מצום ניעהרע מוה״ונס׳
ס״ם4קאל ח*א אי׳ עיח וצ־ט ע־א
ופמיש <סםיק ו'א וטין
 otfאנלים אתם למה אכלתם עסי ונו׳ נ*נ
נסעה נכסף וט׳א עיא ועיין להר! מחנה לויה
הל« עה׳ שמחוה סי׳ קייר רוץ סע׳א
שיטמא אום לח’מ ונו׳ ,נ’נ פ׳ שנים
מהן
וי’ט ע׳ע מים שאל רי״ר ע׳א ודבריי
הרע מוהיאיא ז׳ל שם שאלח יעגז מ’ע סי’ קע׳ח
מחזיק ינוכה סאיח סי' שי’א או’א שלמי צמר
דק'» ע׳ד וקמיא ע*ו הרע עיניי םא’ס שם ס’ט
מז׳ה 5ם׳ געול יאודה הנ’מ נחי׳ לימועית ו׳א ע׳ג
חגי מיטמא הוא כהן ויוצא למיז לארץ לדיני
ממונות ודיג• גסשוח ולק״ייש המרע ולעיעור
השגה ולציל פדה מן מגוי וללמוד חורה 'לסאת אשה
ר«״א אם יש לו עאין ללמוד אל יטמא ר' •גסי אומר
אפי׳ יש לו מאין ללמור יטמא שלא מהנל ארם
וונה ללמוד אמרו עליו על ר״י נר,ן שהיה •וצא
אסר רגו י»יט«א אחר רגו לציידן אנל אמרו לא
יצא כהן לסיל אא*ג כנטמו לו אשה • איה גמ׳י
נעיז דייג ע׳ א מגייא כולנין ליריד של נכרים ולוקחי!
מרים נהמה ונו׳ גנן כהן מטמא לס’ל (דיל מומוי
לצאח מא ',לסיל) לרין ולעי&ו עמכם ונשם ממטמא
עמ׳ל

קי•
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טהורות

?הר

האדם שלא יקלל איש והמקלל בשם או בבנוי אפילו בלע״ז כטו
ט) (כא)
שרגילין אנשים לוטר גאט זאל א*ם שטראפין עובר בל״ת טה״ת ואפילו
בלא שם ובנוי יזהר מלקלל כי הטקלל את הבירו גורם קללה לעצמו והטברך את
הבירו גורם ברכה לעצמו כט״ש ואברכה טברכיך ומקללך אאור טלבד שעובר על
עשה ואהבת לרעך ועל ל״ת לא תשגא .גם יזהר מלקלל עצמו בכעסו כי ג •רם רעה
לעצמו כמבואר בם' הקדושים :

נכוחים למבין
(בא) מקלל עצמו והבירו

מבואר

במשנה (־בועות ל״ה ובסנהדרין ס״ו)
וברמב״ס פכ״ו ה״א ובפיהמ״ש להרמב״ס
שבועות שש וז״ל ולמדנו מדברי קבלה שר״ל לא
תקלל מי שאינו עושה מעשה שראוי לקללו בשבילו.
אבל הוא הרש באותו דבר עכ״ל .והרמב״ן עה״ת
פ׳ קדושים הביא דברי הת״כ המובא גס ברש״י ז״ל
שס דיליף לכל אדס מפשוק ונשיא בעמך כל
שבעמך ‘ומת״ל חרש מה חרש שהוא בחיים יצא
המקלל את המת פעור .ובגמ׳ סנהדרין שם איתא
שדברו בהוה שרגיל לקלל החרש שאינו שומע וה״ה
לכל אדם .והרמב״ס שם כ׳ דקו״ח מחרש שאינו
שומע ואינו מצעער .ולכאורה הא חין עונשין מן
הדין .וי״ל עפמ״ש בגמ׳ 'סנהדרין שם דאתיא במה
הצד מדיין ונשיא וחרש דהזהיר הכתוב על הגדולים
ונכבדים שבעמך ועל האומללים וממילא הכל בכלל.
וכ״כ הרמב״ן שם עה״ת ממדרש הגמ׳ שם שהזהיר
על הנכבדים כמ״ש אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא
תאור וחזר והזהיר באומללים שבעם והוא החרש
ומהם ילמדו בנין אב אל :ל שאר העם כי מן
הראש ועד הסוף הכל בכלל האזהרה עכ״ל .ולדברי
הפיהמ״ש להרמב״ס משמע דאתי לאפוקי בבעל
עבירה דמקללו פעור וכמ״ש בעמך בעושה מעשה
עמך .ולפמש״ל דהזהיר בנכבדים ובאומללים והכל
בכלל ושפיר צריך קרא במיעוע דבעל עבירה ג״כ
בשניהם .דמנכבדים לחוד ליכא למילף מונשיא
בעמך .משוס דיותר הפגם בנכבד שעושה עבירה
דאיכא גבי׳ חלול השם מבאדם פשוע דליכא .גבי2
חלוה"ש .וכ״ז כניירי בשם ובכנוי דלוקה .ומקלל
עצמו וחבירו בלא שם ובלא כנוי אסי hi“,י“ייי
"‘"> •
✓j'iי’v
»//■* /ץ V'm
כ״מ בב״י הגהת ב״ה בעור חו״מ סי < ו ח  /ק
משמע דלא פליגי רבנן על ר״מ אלל  iלענין מלקות
אבל א־סורא איכא .וראיתי ביד מלאכי שהביא
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הרבה מהראשונים ז״ל בענין פעור בשאר איסורים
אם הוא פעור אבל אסור או פעור ומותר  .ומסיק
להלכה דפעור אבל אסיר עכ״ל .ונ״ע אס אסור
מה״ת או בדרבנן .וקצת משמע מדברי החניך שב׳
ח״ל מדיני המצוה מה שארז״ל שאסור לקלל בשום
ענין ומ״מ אינו לוקה אלא המקלל בשם כו׳ וכה״ג
כ ,בהגהת ב״ה בעור דלא פליגי אלא לענין מלקות
כו׳ מוכח מזה דרק אינו לוקה אבל אסור מה״ת .
עוד שם בחנוך בעעס הרמב״ס כדי שלא יניע נפשו
המקלל אל הנקמה ולא ירגילנה לכעוס  .וכ׳ ע״ז
ונ״ל מדבריו שלא יראה בדעתו נזק אל המקולל
בקללה אלא שתרחיק התורה הענין מצד המקלל
שלא ירגיש נפשו אל הנקמה וכעס ואל פחיתות
המדות עכ״ל .וגס מזה מוכח דאסור מה״ת הואיל
דלענין הרגל הכעס ומדות רעות אין חילוק בזה בין
בשם בין בלא שם רק דלענין מלקות יניף בגז״ש
כמ"ש בגמ' (שבועית ל״ה) עיי״ש .והרי מקלל עצמו
יליף דעיבר בל״ת מפסוק השמר לך ושמור נפשך
מאוד .ובזוה״ק (פנחס רמ״ו)אי׳ וז״ל תלת אנון
דגרמין ביש לגרמייהו תרין בהאי עלמא וחד בעלמא
אחרא .ואלין אינון מאן דלייע גרמי׳ דתנינן חד
ממנא אתפקד קמי׳ דב״נ .ובשעתא דלייע גרמי׳
ההוא ב״כ האי ממנא ושבעין אחרנין דממנן תחותי׳
נעלין ההיא מלה ואמרי אמן וסלקי לה לעילא
ודיינין לה ואיהו רדיף אבתרי' עד דעביד לי׳
ואשלים לי׳ ההוא מלה מאן לן רב ממשה שאמר
ואם אין מחני נא כו׳ ואמר לצורך ואע״ג דקוב״ה
עביד רעותי׳ עם כל דא לא אשתזיב מעונשא כו'
דלא אדכר בפ׳ תציה ואתמחי מתמן .מאן לן רב
מדוד מלכא שאמר אשמרה כו׳ בעוד רשע לנגדי
מאי בעוד כו׳ ההוא ממנא דאתפקד על דא ונעיל
ההיא מלה לאבאשא לי׳ לב"נ כו׳ .וחד מאן דזריק
נהמא או פירורין דנהמא בארעא וקא עביד בי'
זלזולא

t
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נזר ישראל

נכוחים

זלזולא כמה דאתמר הני תרי בהאי עלמא כו׳
עכ״ל .וממילא דמוכח מכ״ז דמזיק לנפשו במקלל
עצמו אף בלא שס וכניי ועובר משוס ושמור נפשך
מה״ת .ואס באנו לחלק בין מקלל עצמו ובין מקלל
מבירו זכמ״ש בהחנוך דנ״ל מדברי הרמב״ם שלא
יראה בדעתו נזק אל המקולל .והרי מצינו בנמ׳
(מגילה ט״ו וב״ק צ״ג) .א״ת קללת הדיוט קלה
בעיניך וראי׳ מאבימלך שקלל את שרה ונתקיים
בזרעה( .ובסנהדרין מ״ח) אר״י א״ר פל קללה שקלל
דוד ליואב נתקיימה בזרעו של דוד כו׳ היינו דאמרי
אינשי תהא לוטה וא״ת מלטטא .מיטב שיקללו אותך
ולא תקלל אחרים ואיך שיהי׳ גס במקלל אחרים יש
נזק אס להמקלל כגמ׳ סנהדרין שס וכפירש״י שס
שסוף קללת חנס לשוב אל המקלל .וחס להמקולל
כגמ׳ מגילה וב״ק שס .וא״ש משמעות הרמב״ס
ג״כ שלא יגיע נזק להמקולל ולא מפום זה נאסר
לקנל אחרים וכמ״ש בנמ׳ תהא ליטה וכמ״ש בקרא
קללת חנם לא תבוא .אמנם בעני ן זה לא כל
העתים שוות דמצינו בגמ׳ (מו״ק י״ה) ברית כרוחה
לשפתיס כו׳ .ובגכג' (ברכות ס׳ וכתובות ח׳) אל
יפתח אדם פה לשטן .וגס לא כל האנשים שויס
כמ״ש בגמ( ,ברכות נ״ו 'ומכות י״א) קללת חכם אפי׳
בחנם היא באה מנ״ל מאחיתיפל כו׳ והפי׳ על תנאי
באה עיי״ש .וכ״כ בחנוך וז״ל כי לפי חשיבות נפש
האדם ודביקותו בעליונים כנפש הצדיקים והחסידים
ימהרו דבריהם לפעול בכ״מ שידברו עליו עכ״ל.
וכמ״ש (בחבות פ״ב מי״ב) והוי זהיר בנחלתן שלא
.תכוה כו׳ וכ׳ במדר״ש שם שלשה אלו שנשיכתם
ועקיצתן ולחישתן כו׳ כנגד נדוי חרס שמתא שאחד
גדול מחבירו כו׳ ואף אם לא יעשו לך שוס א׳ מהם
קללתם הקלה אפי׳ על חנם היא באה וז״ש וכל
דבריהם כגחלי אש עכ״ל .ועוד מצינו בגמ׳ (ברכות
נ״ה) כשנותנים לו כוסש״ב לברך ואינו מברך דמקצרין
ימיו רח״ל מפסיק ואברכה מברכיך( .ובסוטה ל״ח)
כל כהן שמברך מתברך ג״כ מהא .ובודאי ה״ה

טו

לטבי!

לעמן קללה ח״ו כן הוא וכמ״ש ומקללך אאור.
ובתנחומא בלק לכה ארה לי יעקב מי שהוא מאורר
לעצמו הוא מאורר שנא׳ ומקללך אאור עכ״ל .מכ״ז
נראה דטיב מזה ומזה השומר פיו ולשונו שלא יקלל
ולא יקולל דהיינו שיזהר שלא לגרוס בענין שיקולל
ח״ו אפי׳ מהדיוט וכ״ש מת״ח כמש״ל .ובאגדת
תהליס אי׳ כ״מ ששומע קללתו ושותק נקרא חסיד
כמ״ש בדוד כו׳ .ועוד נאמר בזה דבגמ׳ (ב״ק צ״א)
אי׳ דתנאי פליגי בזה אם רשאי אדם לחבול בעצמו
ובשקלא וטריא למ״ד שאסור לחבול בעצמו למצוא
מקור ועעס מתוה״ק ומסקנא דגמ׳ מנזיר חוטא
שציער עצמו כו׳ .ולכאורה למה לא הביא מקרא
דהשמו־ לך ושמור נפשך מאוד כמ״ש כאן באזהרת
קללה לעצמו .ואולי י״ל דאיסור קללה דוקא בקטלא
או בחסרון הנוף דלא הדר ופמ״ש במשנה שבועות
שם יככה ד' כו׳ הנאמר בקרא דתוכחה וקללות
שבמשנה תורה .אבל במכות וכחשא דהדרא ומיס
עובר מאליו אין דין איסור קללה .וכמ״ש בב״ק שם
שמעתי שהמקרע על המת יותר מדאי לוקה ופ״ש
נופו ופריך ודלמא בגדים שאני דפסידא דלא הדר
כו׳ זה מעלה ארוכה וזה אינו מעלה ארוכה עיי״ש.
וא״ש דבחבלה אין ראי׳ מפסוק ושמור נפשך דמשמע
בהכאה המגיע עד לנפש .אבל איע נוח לי דמתחלה
הביא מפסוק ואך את דמכם לנפשותיכם ודחי דלמא
קטלא שאני .ועוד דגם בקללה אין ברור כ״כ הנזק
כמש״ל בשם הרמב״ס והחניך .אמנם י״ל לפמש״ל
דלא כל העתים שוות ומידי ספיקא לא נפקא.
והרמב״ם ׳ שכ׳ כלשונו דלא משום הנזק כו׳ היינו
משוס דקאי אמשנה וגמ׳ שם דמיירי לעני; מלקות .
וממילא דרק מספק לא יתכן לומר משים הנזק
דהו״ל התראת ספק ואין לוקין עלי׳ .ומ״מ לענין
איסורא חמור יותר קללה מחבלה .ועפמ״ש בזוה״ק
שם מהרעות שבאו למקלל עצמו ולא כן בחבלה קצת
וכמש״ל בענין הכאה וכחשא דהדרה .ושפיר אין להביא
ראי׳ מאזהרת קללת עצמו ושמור נפשך וצ״ע:

אטרות טהורות

י) (כב) אש

אתה רואה הבירך באיזה גזק
מרעתו אפילו אם הוא שוגאך .

ואבידת

גופו

וצער תשתדל בכל יכלתך להצילו

ק״ו מאבידת ממונו :

זהו בכלל

מצות השבת

אבירה

נתיביית

עולם

סמ״ק

מפרק שבועות העדות גמרינן מקלל עצמו מדכתיב השמל
לך ושמורנפשך זי׳ל וש׳ זבאו״ת כתב שתירץ התום ,דמו<
הוא והוא רל מירן ע*פ קושיה המום׳ בשבועות איךאמרינן
מקלל עצמו ד*ה מייב דכתיב ואמור נפשך וכר הא מובל עצמו
דנכלל גיב בשמור נפשך ומ׳מ אמריגן בביק דף צ׳ דאית ביה
מנאי ומפיק דבאמתמידבביק דמובל בעצמו רשאי אףמקלל
בעצמו ש״ל דרשאי כקושיה המוש׳ובזה ניחא דבנמ׳דסנהדרין
בקשו אוקמתא לכל תנאי דאין באזהרת אביו ואמו חילק כלל
הלכך דרשי© לה «ן מלקים לא מקלל ואלו הוה אמרינן דיליף
מן מקלל עצמו הוה קשה הנימא למ*ד דתייב אבל לנרד זתובל
בעצמו רשאי ’ וה*ה למקלל מא״ל מנ׳ל אזהרה למקלל אביו
ואמו •ואנא שואא דמרן לא ידעכא 7משו© הא ילא תיקשי
רשאי■
צמ״דמוב־ל בעצמ׳ו רשאיהא י«צ דמ*ד חובל בעצמו
פ״ל אלהיס מול ונמר קודש ממול • אמנם בתו©׳ פרקהחובא
קאמשקי דהרי תנאי ©יא אציב©
דיסאלאתגאיהיאוכו׳
דריע ור*ע שובר אלהיס קודש ועיש בתוש׳ ומהרא״א יל פץ
דברי■ לאיית נשנים • ועוד נראה ליישב קושיה הכ''מ והב*©
7לפי המסקנה דסנהדרץ דיליף מדכתיב לא תקלל 6מי קללוץ
במשמע היה גבי חרש לכתיב לא שקלל דמותי ,שמי קללו©
במשמע .יצ׳יצ׳דמרשדכתברממכא שאפילו זה מאעיו שומע
ומ׳יע״פ מפקנאזו אמרו בגמרא דשבואות לפתאא דמקלל
תבירוילפיק מן מקלל חרש גרידא ובשיטה זו הלכו הרמבי©

לציישואפיהאסתפס לוה משל מלוה מפקען מיניה וה״ה
מס כיון ^7ט תובעו אינו ממדכלהחזילכ״א לצי■ ש ונדן
■•׳
) :
׳ מאאסמפס מפקינן מיני׳וצ״ע

יט ל'

(יייא ן»לכ  16לקללאתהדיין מישראל
שנא׳ אלהיסלאהקלל ובן
י׳"‘
ל" לקלל ראש סגהתרי גדולת או המלך שנא׳ ונשיא בעמך לא
האור • ולא לקלל חרש שאינו שיסע ולא נצטער בקללה זי
'"־ “'זלא לקלל ימפו שנא׳ השמד לך ושמור נפשך מאור• :

| *?fהר«ב*ם כל המקלל דיין מדייני ישראל עובר בל*ת
שנלד אלהים לא תקלל ובן אם קלל אח הנשיא או
ראשמשנהדדיהגדולס או שמלך ה״ז עובר בלית שנא׳ ונשיא'
בעמך לא מאור .ולא דייןונשיא בלבד אלא כל המקלל א"■
מישראל לוקה שנא׳ לא מקלל קרש ולמה נאמר מרש שאפילו
זה &הוא אינו שומע ,ולא נצטער בקללה זו צוקה על קללתו
ויראה לי שהמקלל את הקטן הנפלם לוקס המקלג את המת
מור • מאיל ומקלל כל אדם מישראל חייב למה יימד לאו על
דיין ולאו על נשיא למיינו שמיס נמצאת למד שהמקלל א׳
מישראל בין איש נין אשה בין גדול בין קטן לוקה אמס ואם
קלל דיין לוקה שתים ואם קלל נשיא צוקה שלש ובן נשיא שקלל
אביו תייבמסוס אמבעס שמוח שלשה של כל אדם וא׳ משו©
האב • המקלל עצמו לוקה כמו שקלל אחרי© שנא’ השמר לך
ושמור נפשך וא׳ המקלל עצמי או חבירו או נשיא או דיין אינו
לוקה עד שיקלל בשם מן השמית כנין יה אלהים שדי וכיוצא
בסם אי בכינוי מן הכמים כנין מנון יקנא וכיוצא בהם הוא ’
והוא מייב אס קצלבכל הנמים כךאס קלל בכל לפון מי׳
שהשמותשקוראים בסם האומות להקנ״ה הרי הן ככל הפנוי©
וארור בו שבועה בו קללה בו נדני עכ״ד ונתבארו דינים אלו
נש״עמימטי׳כיז והק־ו הכ״מ וסב*מ על מ״ש הרמביסולמס
נאמר גדש שאפילו זה זכו ,ו3גמ׳ דפמדרין אמרינו מה למרע
פקמרשומו נרמה לו הרי יות׳מסתב׳לתייב עלקלל׳מרש מקלל׳
כל אדם ומיק הב*נן מאמת קללתכלאד© ילפינו מבניג
 16אביו ומרש כמישהתום׳ רק א*כ דבאמת מייב על קללת כל
אדם למהנאמ׳מרש אלא אפילו מרש דלא נצטער בקללא מ״ע
הייב עכ״ז ולפ*ז השת׳דע״ב דפידושו דמרם דכחיב הייג{ אפי׳
ערשנקפהרמב״סלפי האמ׳דרשה הפשוטה דכ*ש שאינו חרש
כמו ששנינו בפסיקתא ולא תקלל מרש מרבה אני אפילו בר
מראלשאינו שומעךק׳ו לפניו ומה שאמרו בגמרא מס למרע
ימן חרשוסו גרמה זהו שקלי וטרי די״ל כן אי לאהיה בנין אב
ובזהמיושבנמי מה שהקשה הכ’» במסדאמרינן במ׳י©
שבועותדףליוגסממא דמקלל מיירו ילפינן מן מקלל מרש
גרידא ואצו בגמרא דסנהדרקאמרינן דאיאללמודממנו
שכן מרמתו גרמה לו וצריך בכי ן פב ולפ״ז לק’« ׳ דבמ״ש
שבועות אמריקלפיהמשקנא'  .והאמת דפירושאדקרא
וכמהימא• ועד״זיש ליישב קושי© הארת על הרמב׳ים דכמב
ביהממריספיההצכהד ,דקללח אביו״ואמונלמדג״כמןלא
שקלל מרש ולא מן אלהים לא שקלל וא*כ אין כאן בנין אב וג©
קשהלמה מתר דירי הצצורא דמשמע בגמרא דא״א נמילף
«חרש וציל דיליףמן אלהיס לא תקלל עכ״ד ולפי מאי דכתיבנ׳
ניתא דודאי אי צאו מתב רחמנא לא חקלל רק לא תקל לא
הוה נשמע מחרש מקלל אביו דה״א דווקא חרשמשו׳ דחרשותל-
גרמה לו להכי איצטרך לא מקלל ““והשתא דגלי רחמנא אף
אביו ששומע ממילא צ״לדחרשדכתב רחמנא צאשמוענן
בסברה האמתידאנלג דלא נצטער בקללה שפיר ילפינן אביו
•סרששהוא כלל לכל אדסמכ״ש «חרש  .והואיל והוא מוזהר
פלא לקלל אדם מישראל הרי אביו בכלל ישראל והפסיקתא
ונססתמא  Vממרא דשבזעותמסייעו כדבחיבנא וזהו פשוט
מהיר? ,וגם רבינו אזל בשיטתו של הרמכיס נ; ודע עוד
דנגמר אביו ממקלליעצמו וחרש
^תומ׳הקשו כסנהדרין

י

.

זרבינו.:

ך*י^ לא יקים עראווך באיש לבר עק ולצל חטאא אובד• עון
E

בדינינפשות ואטא בדיני מכות■ כילאיובללקוסעד•

אחד להיות חמר! נענש על קיווזי לא עונש גוףלא שנש «םק
• אלא ע*פ שנים עדים אז על פי שלשת עדית יקיתרבר■ :
• הרמייס אין חותמן דק מן הדינין ע*פ ע״א לא
?7מוצאדיכ עצדעיא באיש לכלעון ולבל חטא©
ומפיהשמגעה למדו שקסהואלשבועה בב׳ מקומות האמיג©
תורה עיא בשומה שלא תשהה מיס המרי© 'ובעגלה ערופה
שלא תערף וכן מדבריהם בעדות אשה שועיד להשמת בעל©
וכיש שגרא מועיל אשהופשול כמוקמעידיסמק מעיאשל
שב1עה,םאין ממייביןשבועה אלא בעדות כשדהראיי-צהצטרף
עם אמר ויתחייב זה הנשבע מנמןע׳יפע״תשניהעדי© או
שלשהעדים לעשוס שלשה כשנישמה עינממצאא׳ מהןקרזש
או פסול בטלה העדות אףשלשסוס״ה למאה נמצא א׳מהןקרז׳
או פסול״בטלההעדר בין בד׳מבין ב?7נ,ב*7א בזמן שנתכוונו
בלסלהעיד אבל אסלא נתכוונו כולם להעי׳מה יעשו שט אחי©
וראו העם כשהרג זא*ז או כשחבל בו או
בכל העם
כשחטףחפןמי7ו וסצד בודקין אק הדבר-וכר וממאר פרעז
סדין בשיעמ״משי׳ל׳׳ו * וכמב -בהג״ע כשפרי הניא לא יקום.
ע״א באיש איןלי אלא בדימ בד*נ מנקת״ל לכל חטא׳בקרבנו©
מניןת״ל לכל עון למכות מנץ לל בכל סטא לכל ולכלבכל
להעלות לכהונה ולהוריד מן'הכהונה וכר ר׳ ינשיאומרלען
מכאן למדנו שע*א שמדע
א-נו קם אבל קם הוא לשבועה
במכירו עון דבר שאינו ראוי להשביעו לא יעיד עליו וא©
העיד לוקה משום דאפיק שוס ביש עלה כדאמרינן בע*פגבכ
,סוביס וזינוד דנגדי׳ רצא להיגוד שהעיד על טובי׳ פי׳ משום
■לאו דלא יקום מ״מ מלקוח זה דרצנן דמדאורייתא אק מלקו©
אלא בזמן' שהסנהדרקנוהגין דיצפינן במש׳ שנהדרק מפו©
'«ד״נ בלע דרשע רשע אבל לאפרוע מאיפורא מעיד וכר
ומביאוהרמ״א בהג״הבמ*מ שי׳כ״ח ופייסבעדואבל א©
כבר נעשה האיסור לא יעיד דאינו אלח כמוצא שיר ע5
'חבירו  .ודברי רבינו-אמנס ממונים ע*פ הספרי שמעתן
:ז£אג״מ'ובילקוט פרשת שופטים המסמאתלא יקום ע״א באי©
איל אלא לד״נ צד״מ מנין ת״ל־לכל עזן לקרבטת מנץ
תיל מל־מעא להעלותלכמג©
ולכל חטאת למכות מנין
ולהוריד
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הוספות למהדורה שלישית
מהרב הגאון המובהק ר׳ ישראל פורת שליט״א
ב״ה ,כ״ג ,ניסן תשכ״א

לב׳ הרב .״ בעד",ק בני ברק ,א״י.
אחדש״ת .קבלתי ספרו מקור היראה ,ואמנם עשה מלאכתו באמונה ,מלאכה שיש בה הבמה
וחיקור דק .ולהבת הקדש ארשום לו בזה הערות זעירות שעלו ברעיוני אנב קריאה.
א .באות פ״א .בענק פכר ידי׳ ומצלי .בחידושי הר״י למס׳ שבת כתב בזה״ל נ פירש הרמב״׳ם ז״ל
נותן יד שמאל בשל ימק ,ורבנו חננאל ז״ל פירש נותן ידיו לאחוריו כעבד נפיק בקולר.
ב .אות קל״ב .והשוו ש״ח עובר בל״ת ועשה והוא מיומא כ״ט :כ׳ ציין לרמ״א יו״ד סי׳ רכ״ה
ס״י ,וצ״ל דמ״ו סכ״ה — .ובמסורת הש״ם שם ציין לפ״ב מהל׳ דעות ה״ד .ופלא להרסב״ם שם כריך
ותני כל המרבה דברים מביא חטא וכן בדברי תורה ובדברי הכמה וכר ע״ש .וגם בפירוש רבנו יונה
שם :זה הענק בדברי תורה מדבר שאק לאדם להרבות בהלכה אלא ימתק ויחשוב מה שיאמר ויהיו
דברים במשקל וכר — (ועיין בקה״ר פ״א עה״פ כל הדברים יגעים אפילו ד״ת מיגעק את האדם וכר—,),
ומה שהוסיף כ׳ מדעתו שאפילו בחדשות הזמן איכא איסורא משום מושב לצים כמבואר להדיא בשו״ע
סימן ש״ז סט״ז ,לא נמצא שם אלא מליצות ומשלים ודברי השק וספרי מלחמות (וגם בזה כתב הרמ״א
דבלה״ק שרי לקרות בספר מלחמות וג״ש בט״ז ומג״א ומשבצות) והרא״ש בפרק שואל מביא מרבנו
יונה בזה״ל :מליצות ומשלים של שיחות חולין ודברי חשק .ובקיצור פסקי הרא״ש  :וספרי מליצות של
שיחות חולק .אבל לא נזכר שם שחדשות הזמן יש בהן משום .מושב לצים ,שפעמים רבות הן נוגעות
לחיי ההוה .אמנם בפה״ס להרמב״ם לפ״א מאבות משנה י״ז הוא קורא לרוב סיפור ההמון במה שאירע
ומה שהי׳ וכר שההכפים קוראים אותם שיחה בטלה ,ודבור נמאס אשר אק בו תועלת ,והחסידים
השתדלו בעצמם להניח זה החלק מן הדיבור — .אבל יש דברים שנחוץ לדעתם וכמ״ש בשבועות ר:
בחורשא קאכיל לי׳.
ובקרא הספיד נאמר
ג .אות קמ״ב .ואל יצא לריב סהר — .הוא לשק המקרא במשלי כ״ה
— •
וסוד אחר אל תגל .־ ׳
ד .אות רי״ח .ולא יקלל חברו בשם — .קצ״ע שלא אמרו שגם קללה בלי הזכרת ש״ש אסורה,
ואעפ״י שאין לוקק עלי׳ .ופשטא דקרא נסי הכי משסע כםש״כ רש״י בתמורה ד .לא תקלל חרש משמע
בק קללה סתם בק קללה שבשם .ובחג׳ שטמ״ק המלקות יבא שהוציא ש״ש 'לבטלה ,ועוד יש עונש אחר
שקלל אוד חברו ,עי״ש .ובחינוך מצוה רל״א מדיני ;המצוד .משרז״ל שאסור לקלל בשום ענק.
ה .אות רל״ט .ואסור להסתכל אפילו באצבע קטנה ,שם ברכות כ״ד .ורש״י בשבת ט״ד .אסברה
לה שאצבע הוא מקום תכשיטק ששמים עלי׳ הטבעת — .וכל המרצה מעות .ונר צריך לציין לברכות .ס״א.
;־ ו .אוח רמ״ז .ד,תנאה במצוה נפי כחך ,והידור מצוה וכר .ביאור של כ״ת אינו הולם פירוש
המלות [ועוד לרבנו לשק זה באות ר״ה והוו! רגיל בצדקה כפי כחך .ובאות ע״א יקרא כדרכו בכוונה
לפי כהו ,והוא נמשך למש״ב למעלה באות ס״זז ואם לא יוכל לכוון כ״ב ,יכוק ונר — ].וכנראה
שאפש״ל עפ״י פה שדקדק הרמב״ם ז״ל בכמה מקומות להדגיש שעל האדם להרחיב ידו למצוד .אם
יש לו .כמו בסוף איסורי מזבח המאכיל רעב יאכלנו סן הטוב והמתוק שבשלחנו ,כיסה ערום יכסה
מן היפה שבכסותו ,הקדיש דבר יקדיש מן היפה שבנכסיו ונר .ובהל׳ שגגות :היו לפניו שתי בהמות
ונר אומרים לו הבא שמנה .וכמ״כ במצוות אחרות שאפשר לעשות הידור בלי הוצאה יתדה מביא כל
ההלכות המיוסדות עה״פ ז״א ואנוהו .נמו בפ״ז מהל׳ ס״ת :כותב נתיבה נאה ומתוקנת ביותר .ובפ״ז
מלולב ד",ו מצוד ,מן המובחר לאגוד ללולב כר אגודה אחת .ושם בזז״ז נויי מצוד ,מצוד ,הוא .ובפ״ו מסוכה
כלים נאים ומצעות נאות (מגמרא דנ״ה :היו לו כלים נאים) .אולם דק התור מצוה עד שליש במצוה
השמיט הרמב״ם לגמרי .וכנראה שזוהו מדת הסתות ,ואין כל אדם זוכה לכך ,אם עשיר הוא תכא עליו
ברנה ,אבל עני המרבה בהוצאה להתור מצוד .וממעט במזונות אשתו ובניו ,אין דרכיו דרכי נועם ,אלא
יכלכל דברים במשפם ,והרי נאמר במנחת עני ונפש כי תקריב .ונתב הרמב״ם בסוף הל׳ ערכק אמרו
חכמים חסת שוטה מכלל מבלי העולם וכר אפילו בקרבנות שאדם חייב בהן ,הרי חסה ,התורה על
הממק ואמרה שיביא כפי מסת ידו .ובפ״ל סהל׳ שבת :וכל המרבה בהוצאת שבת הר״ז משובח .ואם
אק ידו משגת אפילו לא עשה אלא שלק ונר הר״ז עונג שבת ,ואין חייב להצר עצמו ולשאול מאחרים.
אמרו חכמים כר — .ובחינוך מצוד ,קנ״ג שעני לא יביא כשבד ,או שעירה וכו׳ אינו בדק שידחוק
עצמו להביא ביותר ממה שתשיג ידו .ובזה יקנה כל מבין עצה לבלתי עשות הוצאות ביותר מן הראוי
לו לפי ממונו ונר ע״ש .והן הן הדברים שאומר רבנו יונה ז״ל התנאה במצוה כפי כחך.
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הוספות למהדורה שלישית
1ובשד״ח מערכת זיין כלל י״ב ז״א ואנוהו יש מכתב מהגר״א דיסקין ז״ל לבאר שיטת אביו
הגאון ז״ל מבריסק דעצם היתר מצוה שפיר הוה סן התורה לשיטת הרא״ש .אבל מדאורייתא אין להידור
מצוה שיעור כלל ,ולפיכך השמיטו הרמב״ם לפי שהוא מדרבנן וחומרא בעלמא ,ע״ב — .ואפילו במצוד!
עצמה שכופין עליו כתב רש״י בחולין קל״ב :ד״ה כגון אוסרים לו עשה סוכה עשה לולב ,שאין בהן
חסרון ניס כולי האי].
ז .אות רמ״ט .לא לברוח מעשות מצוד ,בשביל הפסד ממון או פחד עונש וכו׳ — .כדאי לציין
מה שכתבו הפוסקים ז״ל שאץ לחטוף סצוה אם צריך להתקוטט בשבילה ,ולמדוה מד,א דר,צנועים היו
מושכין את ידיהם מלחה״פ.
ת .אות ע ד״ה .אם אתה שכור ללמוד תורד ,וכו׳ כי ברגע יטעו תלמידים וכו׳ .יש לציין מב״ב
כ״א :על שבשתא כיון דעל על .והביא בנמוק״י מהרנב״ר בשם המפרשים ז״ל שרבו ידע דנקרא זכר
בסגול ולא אשגח בי׳ — וכן פירשו הרשב׳־א והריטב״א והריב״ש ז״ל שיואב קרא הטעות מעצמו ,ורבו
לא דקדק עליו ,והיינו מש״כ ד״י ז״ל כי ברגע יטעו תלמידים ולא תשמע וכו׳.
ם .אות רס״ו .שלא לצער בע״ח ונש״כ אדם .עי׳ בתשו׳ הרדב״ז סי׳ תשכ״ח אם אדם הוא בכלל
מצות טעינה ופריקה ,שהרשב״א סובר שנלמד בק״ו משור וחמור,׳ ובר פלוגתי׳ סובר להנחה הקשתים
ולא לד״א ,והיינו משם דאדם בר דעת הוא ולא הי׳ לו לטעון על עצמו יותר מהראוי (וע׳ תשר הרשב״א
סי׳ רנ-ב רנ״ו רנ״ז) .אולם כאן המדובר הוא שלא לגרום בידים צער לאדם .וזה בודאי נלמד לנו׳־ע
מק״ו דאיסור צעב״ח לבהמה ,וסכש״כ אדם שנברא בצלמו של הקב״ה.
והנני בזה מוקירו ומכבדו ,ויישר נחו וחילו לאורייתא.
ישראל פורת
ת ש ו פ ו!
בס״ד יום י׳ אייר תשכ״ט
כקאי כעת בהדא מסכת •ספר היראה" נזכרתי במכתב שנתקבל מזמן רב מנת״ר שליס״א,
מכיל הערות מאד נחוצות על ם׳ היראה ומשום מה לא נסתייע מלתא לתשובה מידית ועמו הסליחה.
והעיר על אחדות מהם.
ד .אות רי״דו ,ולא יקלל חברו בשם כותב כת״ד :קצ״ע .שלא אמר גם קללה בלי הזכרת ש״ש
אסורה" .אמנם מדמדגיש ר״י גם בשע״ת שער ג׳ אוח מ״ו ובאגרת התשובה אות ט״ו .הזכרת שם
שמים" מוכח באמת ששיטת ד״י דבלא הזכרת שם אינו עובר ,ומשמע מדברי בשע״ח דבלא שם נס
איסור ליכא עיי״ש בפי׳ .זה השער" .וסובא שם דד,טור בחו״ס סימן כ״ז פסק דבלא שם נסי אסור
וכ״ה דעת האחרונים שם בש״ע .ויש מי שאומר שאסור סן התורה אלא שאיו לוקין עליו.
ה .אות רל״ט ,ואסור להסתכל אפילו באצבע קטנה ,נתב ע״ז כת״ר שליט״א ורש״י בשבת ס״ד
אסברה לה .שאצבע היא מקום תנשיטין ששמים עלי׳ הטבעת" נראה פשוט [ובטח שגם נת״ר שליט״א
יודה לזה] דאין איסור הסתכלות על אצבע קטנה נובע רק בגלל ששם מקום התכשיטין דלשון "אפילו"
לא משמע כן אלא רש״י מפרש רק הא דאמרינן שם דנלמד זה מהא דמנה הכתוב חנשיטין שבחוץ עם
תבשיטין שבפנים אבל האיסור הסתכלות הוא בכל מקום גלוי שבאשה ע״ם הגדרים שנתבאר בס׳
ו 
'
תורת ההסתכלות וכ״ה פשטות הפוסקים באה״ע סי׳ נ״א.

סוד מוזנ״ל
ב״ה ,ב׳ בהו״ב (ונתתי את דברתי — ונתתי שלום בארץ) תשנ״ט

לכבוד הרה״ג...
אחדשה״ט ביקדא דאורייתא ,קבלתי יקרתו שמקיים אם שסוע בישן במה שהעירותי לפני
כשמנה שנים ,וכל מן דיו סמיכא לדא .והנני בתשובה מאהבה.
א .בעניו איסור קללה אפילו בלי הזכרת ש״ש ,כ״ת כותב כי "אין מקור נאמן מן הגמרא
שזה אסור" .אמנם זוהי מהלכות עמומות ,ואעבור פרשתא דא ואתני׳.
כתוב הדר הוא ל״ת חרש ,ורש״י אמר בתמורה ד׳ דמשמע ביו קללה סתם ביו קללה
בשם .ובגמרא שם (ג!) מקלל חברו בשם כיון דקעביד תרתי (חרי איסורו ,רש״י) דקמפיק ש״ש
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הוספות למהדורה שלישית

לבטלה ו ק מ צ ע ר לי׳ לחברי׳ .ובהג׳ שטמ״ק שם :המלקות יבא משום שהוציא ש״ש לבטלד"
ועוד עונש אחר שקלל את חברו .ע״נ .ובטוח״ט סימן כ״ד (שגם כ״ת מציין) כתבו דאינו לוקה
אבל א י ס ו ר א ם י ה א א י כ א ,ובערוך השלח! כתב! «ד א י ס ו ר גדול יש בזה .-והחינוך
במצוד .רל״א כתב שזהו משום בריתי כרותה לשפתים — ,ולעולם א״ת קללת הדיוט קלה בעיניך
וב״ק צ״ג) וגמריגן מעלי ואחיתופל שקללת חכם באה אפילו בחנם ואפילו על תנאי (מכות י״א)
ובב״ר פע״ד דע״ד דר׳ יוסי לא מתה רחל אלא מקללתו של אותו זקן — .ולא מסתבר שלא יהא
שום איסור לקלל ,ומותר לגמרי — .ואמנם מציגו בשבת ק-ח לייט רב כל מאן דמצערן ,ועוד
---------ד־־בכ-ס מצינו לייט עלה ,משמעדבתנאיס 8יוןןךים שר? - -- --
ובחינוך מצוד .רל״א ,וכן במצוה ס״ט יש. :אבל בלא שם וכינוי כגון ארור פלוני ,או אל
יהא ברוך ,אין בו חיוב לאו ,אבל אסור הוא .ובמנ״ח שם :בר״ם אין מבואר דבר זה דיש
איסור בדבר .ובטור נתב דאיסורא איכא ,ובבד״ה כתב דמשמע לי׳ דפלוגתא דר״מ ורבנן במשנה
היא לענין חיוב אבל לענין איסור אליבא דנו״ע אסור וכו׳ ומוסיף ואומר בלא שם וכינוי נראה
דאפילו איסורא ליכא .והטור הרהמ״ה כלל הן בלא שם ,והן באל יהא ברוך וכו׳ א י ם ו ר א א י כ א.
ובאו״ת מפלפל גם בזה .אבל בלא שם כלל איני יודע סנלן דאיסור יש וצ״ע" .ועיין
בסם־צ מצוד ,שי-ז בארוכה.
אגב הסנ-ח במצוה רל״א נשאר בתמיהה רבתי איך עבר אלישע על לאו ועשה בקללו אח
הנערים עיי״ש — .ואולי אפש״ל שהדי הי׳ דבר ד '.אל אלי' (מ״א י-ט) הנמלט מהרב יהוא ימית
אלישע .ועיין רש״י שם ,ויתכן שאלי׳ מסר נבואתו בשם ה׳ לאלישע .וכשראה אותם הנערים המכוערים
ועי׳ זוה״ק פקודי רנ-ד) חשב שזוהי מצות קונו ויקללם בשם ה׳ .ומכ״ט נענש לפי שהי׳ אפשר
לו לבאר כוונת הנבואה באופנים אחרים וכפי שביארו שם הרד״ק והרלב״ג( .וע׳ מ״ב —1י״ה ברש-י
עה״פ ויאמר הך נא וגו׳ על הקללה לא .הזכיר אח השם ,אבל על הפקיחה הזכיר וכו׳,
ושם היתה תפילה ,אבל בנידון הנערים חשב שזוהי מנבואת אלי׳).
(וע״ע ברכות ז׳ תוד-ה ההוא צדוקי ונר מורידין ולא מעלין ,היינו ביד״א ,אבל בידי |!
שמים לאו אורח ארעא להענישם ולהטריחם ולהורגם ביד-ש שלא נדרך בני אדם].
ב .בלה שאז׳־ל ואסור לה5ו5צל אפילו באצבע קטנה~שגאשו! 1נ״ת ־־מדייק““צאי ־אפילו ,וציינתי ■
מדברי רש״י בשבת דס״ד- :שאצבע הוא מקום תכשיטין ששמים עלי׳ הסבעת" .וכ״ת שואל מאי
שנא אצבע משאר אברים שבגלוי ,אפש״ל הכוונה אפילו אם מסתכל בטבעת היא תכשיט ג״ב לא
אריך ,מאחר דמנה הכתוב תנשיטין שבחוץ עם תנשיטין שבפנים — .ועיין במדרש תנחומא פ׳
וישלח (ה)) כך שנו רבותינו לא תצא אשד .בעיר של זהב ולא בטבעת שיש עלי׳ חותם וכו׳ רבנן
אמרו אף בחול אסור לצאת בהן לר״ה מפני שהעם מסחנלין בה ע־י״ש ,והר״ז בבגדי צבעוני
עבודה זרה כ׳.
והנני מוקירו ודוש״ט וחותם בברכה
ישראל פורת

הוספת המחבר
מעניו דברי רש״י בשבת דף ס״ד שאצבע הוא מקום תכשיטין ששמים עלי׳ טבעת ,אף שנכונים
הדברים מה שנתב בזה הגרי״פ שליט״א דיש איסור הסתכלות על תכשיטין נמו על בגדי צבעונין
והדברים עתיקים בספרנו .תורת ההסתכלות" סימן ח׳ ,אבל דברי רש״י הם כפשוטו דבא רק לפרש
הא דדרשו שם לפה מנה הכתוב וכו׳ אבל לדינא ,הסתכלות באצבע של א-א יש איסור הסתכלות
משום ולא תתורו אם מתנווין בזה להנות (כבר כחוב בספרנו הנ-ל שיש הבדל ביו הסתכלות במקום
היופי ובין הסתכלות על אצבע קטנה דאינו אסור אלא במתכוון לשם הנאה] .ונפק-ם דאפי׳ אם אין
מכיר פני האשה ג-כ אסור ,אבל מה דאסור הסתכלות על תכשיטין ובגדי צבעונין הוא רק במכיר
את פני האשה דשמא יבא להרהר אחריה ויעבור על .ונשמרת".
ומה שהעיר במכתב הראשון ת״ל ומה שהוסיף כר מדעתו שאפילו בחדשות הזמן אינא איסורא
משום מושב לצים כמבואר להדיא בשו״ע סימן ש״ז סט״ז .לא נמצא שם אלא מליצות ומשלים ודברי
חשק וספרי מלחמות וכר אבל לא נזכר שם שחדשות הזמן יש בהן וכר .כוונתי היחה על הקובעים
לשיח בעניני החדשות שאינן נוגעין אלא סתם נדרך יושבי קרנות המנהלים לפי דמיונם הפוליטיקה
של כל העולם.
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מכתב מהרב הגאון המובהק ר׳ חיים קניבפקי שליט״א

בעה״י תענית אסתר חשי״ט
לכבוד ידידי הרב ...שליט״א .אחדשה״ם.
ספרו מקור היראה החדש קבלתי כעת ויישר חילו על האי פתנתא דתורה החשובה דשדר לן
וקצת עיינתי בו כעת ויש לי איזה הערות בס״ד.
אות י״ב .תמה מי גרע שבח זה מד״ת ,ואיני מבין קושייתו ומה ענין שבת לד״ת ולא מצינו
איסור אלא לד״ת או ק״ש ,או תפלה שיש בה הזכרת ש״ש אבל שבח בעלמא מנ״ל לאסור.
אות ל״ג וס״ל לרבנו דענס״י דינה כשאר ברכת המצות דצריך לברך עובר לעשייתן .צ״ע פה
כוונתו דפשיטא דברכת נט״י אתר הנטילה וקודם הניגוב והסוברים שמניח הברכה עד התפלה ג״כ
נוטלין ידיהם אז ומברכין כן.
אות מ״ז ופשטות לשון רבינו מורה .אץ בלשון רבינו שום רמז יותר מלשון הגמרא.
אות ע״ג כהסמ״ק ועמודי גולה .סמ״ק ועמודי גולה היינו הך כידוע .ומש״ב שם בענין ראיית
ציצית עפש״ב בזה בעזה״י בקרית מלך פ״ג פה׳ ציצית ה״י[ .כבר תוקן במהדורה זו].
אות ע״ה מותר ליתן פרוטה לעני בפרשה שני׳ .ופ״מ נראה דפטור משום עוסק במצוה.
אות ע״ח נתנה רשות לכל אדם ,כבר קדמו המ״ב סי׳ מ״ח סק״ה בשם הפמ״ג.
אות ק״ב והנה בסי־ ד׳ כו׳ ,נ׳ דהדר״ג מפרש במקומות המגולין פותר אפי׳ לחכך וצ״ע כיון
דטעמא שמא יגע בכינה מה לי מגולה מה לי מכוסה ונראה דבנגיעה מתיר בשו״ע במקומות מגולין אבל
לא לחכך וכן בזקנו וזהו כסי׳ קס״ב היינו במגולין וכן שמעתי בשם מרן חזו״א זצ״ל שהצריך נטילה
לנוגע בשער ראשו ונ״ל דהיינו במקומות המכוסים.
אות קי״א לכאו׳ לשלום הול״ל כר .בלשון ביאה שייך בב״ס בשלום [והגם׳ מקפיד על לשון
הליכה] עי׳ ר״ה ספ״ב בא בשלום רבי ותלמידי ובירר פ״ו דשביעית ה״א גמרת לצאת תבא בשלום
ובברכות ם׳ א׳ יבקש רחמים שיצא בשלום ועי׳ מהרש״א סוף ברכות ודו״ק [מיהו מציגו גם על ל׳
ביאה לשלום קדושין ל״ג א׳ וג׳ דבזה אין קפידא].
אות קל״ת ומצוה ליישב ,ומצוה לשמוע דברי חכמים נ׳ דכונת רבינו דבדברים קרוב שימחול
לו אבל בממון בודאי לא ימחול עד שיחזיר לו ומי יודע אם יוכל להחזיר לו עי׳ ס״פ כסוי הדם קשה
גזל הנאכל כר.
אות קנ״ט מש״כ בשם ח״א להגי׳ זהירות במקום מהירות א״נ כי מה טעם הוא לדלעיל ויותר
נכון להגי׳ כי מהירות וזריזות מביאין לידי נקיות .עי׳ בפדב״ר פ׳ נשא כל מעשיהן של צדיקין במהירות.
אות קצ״ג אינו מובן דמ״ש מצוה זו כר .י״ל דס״ל דל״ש כיבוד אלא בטירחא ולא בהוצאת ממון.
אות קצ״ז לא מצאתי כעת כר עמש״ב בע״ה בהש״א סי׳ פ״ב.
אות ר״ג אם אחיו הגדול חייב לאחר מיתה .מפורש ברשב״ם ב״ב קל״ד ב׳ ד״ה הג׳ דגם לאחר
מיתה חייב מדאורייתא.
אות רי״א כי לכמה גוים לא נתפרשה כונתו ,פשוט דבזמנם עיקר המסחר הי׳ הלואה לעכו״ם
כמש״ב תום׳ ב״מ ע׳ ב׳ בד״ה תשיך .וכ״כ רבנו אות י״ג אם יקרא בע״ח גוי כר.
אות רי״ב ויקבע לו אפשר דר״ל כר .עי׳ אהבת חסד בזה.
לא עיינתי כעת עדיין יותר והנני דוש״ח
חיים קגיבסקי

תשובה
בס״ד יום ה׳ ניסן תשי״ט
אחדשה״ט וש״ת באה״ר .את יקרת מכתבו הכולל הערות והארות על ספר היראה ועל הביאור
מקור היראה נתקבל בברכה ,ומי יתן שיוסיף כהנה וכהנה להגדיל ולהאדיר תורת רבותינו הראשונים זיל.
וראיתי שיש להשיב על אחדות מהם.
אות יב .יעיין כת״ר שליט״א במקור היראה במהדורה השני׳ שגם אני בעצמי הרגשתי בזה
ובר פזליה בהא והבאתי סמוכץ לזה מדברי שע״ת לר״י ז״ל דבלא הזכרת ד׳ אץ ע״ז דין דבר שבקדושה.
אות לג .אף שזה פשוט פ״מ מצאתי לנחוץ להדגיש במפורש .ויעוץ באות ל״ו דהיו נוהגין לסדר
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לנ'י ישלא יהאיי

נר ט&ה סיפן < ליאוין שלוקץ עריהן
אדם ואחר משום האב

ע כ ־ רמשמע דאיכא לאו W
במקלל אביו בכינוי והתה כתב דאינו צוקה אלא
מקלל א׳ מישראל דמשמע דנאעליכא אזהרה כצל אלא
האזהרה היא מלא תקלל חיש שהיא אזהרה שלא לקלל
אדם מישראל והאב הוי נכלל אזהרה הלזו וצבר תמה

'לום כו' ורבי באן מ״ט לא אמר מלא תלך יכיל ההיא
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פכ״חמה׳ סנסיריז כמי! ייזז1ה
י* 6׳™ ש#
משמעדס/צרנינתן דלא תלי
יהא רך לזה והבי מוכשינהליא ממ שנשער המצות « נ
"' כתכדלא חלך רכיל היא אזהרה למוציא ש ר
ועל זה נא לחיץ הכ״מ דעויף ליה לאתויי מלא חלו
משןה רה,י לאן מעירש דהכי הוא אורחיה דרנינו ל קח
מדרשא היותר פשוסה אע׳־ג ראידחיי בגמרא ונפעמי מביא
פסוק שלא נזכר נגמ׳כלל לפישהוא מנואר יות׳וכמו .שכת<
רכ״מ ו הלא״סז״ל בבמה ריצתי קנצסהרנ יד מלאכי נח ב
ג'נללי ארמנ״ם רל רקע״ח ע״ג סימן ד׳והניא נירו שה
אמניהא ררננן שהניאו נאמתתותיהם כלל זה לך גא
"
ראה ויע״ע נלוז״סנפ״י מאלצות מ״איה׳י

יהלך*
.

ש״ר

אומר

שחייב מלקות וממת שנאמר ויסרואואו
וגזר
זוס מצקות תאפו אוחו-מאה כסף זה ממו' אבל נעלמא

קלד המקלל חבירו בשם

מ»ס

.ר'

^פי״ל דאין ארס לוקה ומשלם שנאמר כדי רשעתו משוס
'*־שעה אימתה מחייבו ואי אתה מחייט משים נ׳ רשעות ■
.כראיתא נצתונותיל׳נ ול״ז ובמצות ד״רע״נודי״גע״נ
'גכ'כ רנינו נציגה דוכתי אפס קצהו תראה נפ״ו מהל'
י תרומות ה״ו וגפ״א ו«*ג מה׳גניגה ופ״א מהלכו׳ מילה
•זנמ״ודחונל ופנו*ז וי״ת מסנהדרין וסח״י מעדותו׳פ׳א
נערה הי״אויעוייין נתוש׳ כתובות דל״ג ונתנו; ר'ד
•י
ועי״ע לעיל בסי׳זהאות

מן'

־ ־ ה ועי/
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.
גספר רינא דתיי נלאוין רי׳ח רקפ׳ט סע׳ג ובכנ׳הג ן'<
בלשונותיו עלהרמנ״ה דק״מ ע״ר\צא לישע.רנינולמען
הציל אוהו מתמיהת הלח״ם הלזו וכן ■אמר מד דלעולש
סבר רנינו שהמקלל אביו בגינוי אינו לוקה אלא איא משוס
לא תקלל חרש שהיא אזהרה על כלארסמיסד^ונמ""
ואולם מ״ש נפכ״ו מה׳־סנמדמ
•
נה' ממרים
שמות ג׳ שלכל
מן נשיא שקלל את אביו חייב משוס
אדכוא׳ משום האג כו׳ הנה מילא כתב ובן נשיא שסיל
'אח אביו ליקה ד׳ מלקיות נראה שאין כונח רביע ל^ך
שחייב די מלקיות מחד אלא סמנה לומר שחייב
שמות אס סחרו״נו בכל אחד מהם לביו או שלג»
יהר כגון חנית ודיין ונשיא או ייץ השיא ואביושילקה ד׳ מלקיות משים חנייו וליין .ישיא ואביו $
עלה עלדעת רמנו לומרכזכית דאין לאו מיוחד נק*נ ■
אגיווכ״כ עור גססר המצות שימן שי"ז הנס נתב?
שהמקלל חביח נשם לוקה א׳ ואת הייה לוקה ג׳ומישקלל
גשיא לוקה נ׳ ולא הזכיר לבן נשיא שקלל את אביו ולוקה

י‘

סאדאמור רמז ומוציא שס רע לוקס ונותן
מאה סלע חידוש הוא שחידשה תירה נתוציא

ע״ז ק״לקצ״א

g

 .והלח׳ם

י

י׳

 .זן

י■

מה על סרמג״ם רייק מנתה סונוז׳שלוקס

מלקיות ותפס עליו דלמה ילקס ארבע
מלקיות כיון באביו לית ביה לאו מיוחד ע'כ ואילו סיס
רואה מ׳ש רנינו בפ״ו מה׳ ממרי® והיה מדקדק דבריי
שבכאן היה רואה שגסרבינו לא כתבשלוקה ר׳מלקימ"*
וכדכתימן עכ״ל י  .ויאמר יאודה« .ה<א הואלתי
לדבר ואנכי עפר ואפר הנה מהשכתנ,להליץבעד
די״ד ע׳יג יע)ן י
בירא וש״י מד״ן.יכ״ג עייאך מ״שעל סלח׳ס דאילו היה רואה מגרניט  903י
מהי ממריכנו׳דא עקא ולישר׳ילן מר דבאותר פרק5.
' באותו מקום קורא בגריז הלח״סז״ל מ״ש רבינו שם והא ’
לך לשונו בפ״ה מהלכו׳ ממרים ה״ד אבל עדיין קשה מ?
מ״ש נפכ״ו מה ,סנהדרין יכן נשיא שקלל אביו
•י משוס ארבע שמות כו׳והא מה ליכא אזהרה כללאלא"׳
אזהרה היא מל^תקלל חרש נמ״שכאן וא״כ מאי שס אקר
איכא באביו מאיה אחר הא לתרוייהו יחרחד לאואי&א ’
כל׳הרי דהר ניהו גיסיה מעיי על עצמו דעיניו יחזו<ש י י
והוא עליא ואולי פליטתו קולמוס שלא

ד

רלכללו נזה 3׳ אזהרות &לא סמה המקלל לכל
אדם מישראל והמקלל את הדיין והמקלל אח
*
•נשיא ואלו נמנות לשלשה אזהרות ולוקק עליהן כמ״ם
מינו גפכ״ו מהלצו׳ סנהדרין ונס׳ אמצות טי׳שט׳ו שי׳ו
שי"ז סת״ג לאוין ר״ט ד״י רי״א דינא דתיי שם סמ׳ק
סימן קכ״גקכ״ז חינוך שימן ס ׳ע ע״אורל״אזו"הר הי"
גת*ר
<״ה ל״ג ק״ס עמיל תכלת סימן נ1״ו י f
סימן רצ״ד רל״ו ורל״זפח״מ שימן ז״ך פ׳ יראים שימן
מ״ב ת״ן־וכ״כ הרב פרשת דרכיה נידס׳ז ע״ל ונזה ננללו
שלשה אזהרות הללו יכ״כהרנהחני״ב נדינא דתיי לאוין
הנ״ל דקפ״ז סע״א יע׳ש ונגר הודעתיך כמה פעמים
גסי' זה והצי הוא דרכו של רנינו נמנין זה שפעמים
כולל הרבה לאוין במלקות א' כמ״ש לעיל אות א ט ל
לח סגסט עג צד צע קא קכקלט קמע קנ 3וא״חאמאי
לא אמר מישנעלל נזה גס המקלל $ניז וכח״ש רנינו שם
והמקלל א' מישראל לוקה א' ואם לאותו שקלל
חזיתיה להרב החינוך בס״סי ע״א י 5
•יא ליין ליקה שתים ואם הוא נשיא לוקה ג׳
ואס בן הנשיא קללו לוקה ד׳ יג׳ משום נשוא
ואם הוא אביו צוקה 1׳ משי׳ד' שמוח משום ישראל ימשזם
• !דיין ולא תקלל חר& שהוא כולל כל ישראל ואחר נטוס f
דיין ומשום נשיא ומשום אב וי״ל רגבי קללת האג לית
’ מקלל אביו ע־כיזה שלא כמרי הרב החני? ז״לשפירס
בה אזהרה מיוחדת למלקות אלא עיקרו של׳לאו לא נא
.8
בדברי רבינו ויע׳־ע כחינוך בס׳סי רל״א
וכמ״ש רצינו נספר המצות סי׳שי״ת
אלא לאזהרת
כתב כדברי הרנזנ״ס יפ״ה מה' ממרים דהמקלל אביו
ואקמ״ג לאוין רי״ח חינוך שיחן ר״ס זוהר הרקיע שיחן
•בכינוי פטור מסקילה ולוקה כדרך .שלוקה על ארם כשר ׳
שכ״א פתיל תכלת סימן קל״א כת״ר סימן רל״ח ואגמור
■ ע"כ מזה משמע דס"ל דבאב ליכא אזהרה .מיוחדת אלא j
להני לא מנאו נמגין מוקין ועי״ל נפימן י״א אות קל״י'
•אזהרה היא מלא תקלל חרש שהיא לאו כולל כל ארם ;
דא״ת אצתי תקשה דאין לוקה על קללת אביו והא הוי
י■ מישראל הה הסך ממ״ש נסי׳ ע״אומה יענס הד' הנעי׳ל ן
לאו שניתן לאזהרת ממד וכל לאו שניחן לאזהר׳ מגיל
ז״ל נזה
י׳יז לי?ז עליו הא לא קשיא ומר כתב רנינו בפ״ולה'
לד בלאויןי״ו די׳זיע/שתמ׳ה יקהא על
דראיתי
ממרים שאינו חייב סקילה על קללת אנה ואמו עד
כוןו*ךי  »nxדנן טיא
שיקננס מ&מן אשמות קמיוחדין אנצאסקללם נכינייה
כו׳דלמה
?46־ •«iקללה U
“*י ״■fel
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^.נר מעמת סימן יוד ראיין עזזאלון־קלק  £קלא
I

על קללת אביו בכינוי ולוקה עליו יע׳ש • ואתה החזה
ולוזז־י האיינבךלא יגהה מזור ישוב 1ה דבהדיאכחב באי*
ר״טממקלל אביו בכינוי לוקה הדרך שלוקה על אדם
נשר ומשמע דאינו אלא א' משום לא תקלל חרש ואם
איתא רבאניו איכילאו מיוחד הו״ל לחיינו שתים וכרדייק
הלח״סוהרנהחני“ננרנרי הרמנ״סדפ״ס דממריכ כנ״ל
א״כ איך נחב נסימן ע״א דנן נשיא שקלל אתאניולוקה
יד׳ כי על בל אלין דקוו אני בעוניי מעפר דל אי לאו׳
רמפהפינא לחדש ונר תעתה הוה אמינא דיש הנול נין
’איניש 'רעלמא שקלל את אניו לכן נשיא שקלל אח אניו
’ואיניש דעלמא שקלל אח אניו בכינוי אינו לוקה אלא
< nnfכיון דלית ניה לאו1מיותר אלא לא תקללחר& שהוא
לאו מלל כל ישראל יאגיו נבלל ישראל וכדמשחע מדבריי
רנינו נפ״ה מהלכו׳ ממרים מ״ל ואולם בן נשיא שקלל:
•אגיו דכיגוי לוקה ר׳ הואיל ודינה עליי הכתוב ג׳מלקיוא
•להחמיר עליו לרוב חשיבותו שלא נקל נכנודו וכמו שכתב
*החינוך בסימן ע״א וכיון ורחמנא^־ גי עליו לאוי יהירי
)להחמיר עליו אמרינן דנן נשיא שקלל אניו תרגיקעליר
ז«5אר אחר להלקותו מלאו שניחן לאזהרת מב״ד אה התרו
גו למלקוח ואע״ג רנעלמא ?'*ל -אה לוקה על לאו שניתך
־לאזהרת מנ״ד אפי' שהתרו בולמלקו׳שאניהכאדהתמ׳יה
אזמנארהארני עליה לאת,יחידיילמלקותלהחמירעליר
*ממשכן אמדיגןדלקי ג׳־כ משום לאו  91ותבלין מלאת*
לחילו׳זה מ״ק .דתמוד׳ד׳ד ע׳ב גני הא דאמ׳דלא אחי תרי ינשה ועקר תרי לאוי ופריך וברי אינם דחד לאו וחר
־®.שהנולא ,אחי חד עשה ועקר לאו דחניא אוגס שנירש
 otkישראל הוא מחזיר .ואינו לוקה ואה בהן הוא לוקה
גאיכו מחזיר פיוה׳ש רנאונס איכאעשה יולו חמיה• לאפה־
•ואס כהן הוא שנירש איכא לאו ■׳דגרישה לא יקחו לוקה•
ואינו מחזיר ואמאי ליתי עשה ולידמיה ל״ת ומשני שאסי
.בשנים דרבי רחמנא קרושה יחידה פרפ״י מיון רחמיי
,קדושתיה התמיד עלייהועסי מישראל דלילקי אפי׳אלאו
נשגינ1ק לעשה יע״ש הבא גמי אינא למיחר דכותיה כיה;
דהחמירעל טיא מפי שישראללוקה נמיאפי׳אלאו שניתק.
.לאזהרת מנ״ד ומעק חמא לזה כתב הכ״יז בפ׳/זה ,ה-ה־:עלמ״שרניכי שם ואניאגו לקמןבס׳ד ומשם נארה׳דנדבר׳
שכחמירעליו הכחוב הסברא מחיינת להחמיר עליו טפי־
;מ»״« זה יפה נדרשתלישגא רמכילתא שהניארנינובס״ה•
,הם׳י&י״ז ונשיאבעמך לא תאור אחד רייןיוא׳נשיא במשמע•
;זמה׳ת״ל אלרי״ס לא תקלל לחייג על *זה כפני עצמו
זעל"זה נפני עצמומכאןאמרו יש מדנד דכר אחד וחייג
עליו משוס ד׳דברים משום לא תקלל חיש ועשום• האג■
*משום דיין ומשום נשיא ע״ב ומזה פסק הרמ$ה .נעכ״ו
מה׳סנהררין רנן נשיא שקילל אח אכיו חייב משוס ד'
‘ממית שלפה של כל אדם וא' משום אב‘כלומר כיון
‘•רהיזמיד רחמנא על נשיא טפי מכל ישראל ללקות על
’קללתו שלפה חייג נ«י עור אוזרת לדפוס אב ומ״ש נפ״ה
עוהיממריס ואינו לוקה אלא אחת החס מיירי 3אינ?>
יעלמא כדבר האמור .
הדמנ״ן ז״ל
האמור ינא מן
בהשמתיושסס״פישי״תשחמהעלהמסילתא
< ”
'1מהזזהחיונה{ס שחייב'משים ד׳דברים אי במלקות והלא•
עזזקלל ארואק ממלקות ואולי בעל הברייתא הזו סבר
'-שילקה כשיאזרו בו למלקות ולא למיתה ואעפ״י שניתן.
לאזהרח'.מנ״ד עג״ל ר״ל דברים פ׳הלדקין רי׳ג ע״ג איכא
זעלוגתא דתנאי נלאו שניתן לאזהרת מב״דוסתרהלמלקות
'־רני ישמעאל סנר לוקין עליו ור׳ע 0נר אין לוקין עליו
*עיש יעל זה אמר הרמנ״ןדאולי בעל הנרייתא זז-סלר
»
יכו■״' שילקה על לאהדת מנ׳־ד כההתרוגו למלקות
וייאית* לי» "גילת אסתר סם -אות ה׳פכחג עלי ׳ דס»י
’סרחנ״זשהיא^^ת ע^ל ותמוהים ׳דבריי דלפ#־$יל
^בילהא ראתייאעועי י^אל ואגן
ילא נקמתן׳

הישע תמיהת

קי׳ל כר״ע כמ״ש הכ״מ נפח"' מה׳סנהדרק דק נ׳ א״צ
איך פסקרבינו כהך מכילתא גפכ״ו מיז'סנהדרין ממ״ש
קכ״דישם וכעת הדני צל״י ואילה לס ייפנו שכתבנו
יפאני נשיא דהחמיר עליו הכתוב נל לאיק יכל ככלוי
אפי׳רע״ק מודה דאס התרי נו למלקות ליקה אעפ׳י
שניהן לאזהו־חמנ״ד דואיאדכהניס ניתאיואתייא־מכיצתין
ככ״ע כנל״״ייא״ש ההי״ב
נא אצינה נ<לפ6יך לשח רגיצו דעכ״ו מס׳
van
בנהירה והילך יכל המקלל ריין מדייניישח)
עובר נל״תשנאעדאלהיס לא תקלל וכין אסי-קלל הנשיא
אחד ראש הסנהדרין הגדולאר המלך ן?״ז ע:בר נל>ןשגא׳
ונשיא בעמך לא תאזר  ft 1דיין ונשיאבלנד אלא כל המקלל
אחד מישראל לוקה שנאמר לא תקלל חיש! ולמה נאמה
חייש שאפייזה שאינז שומע ולא" נצאער עלי’-קלל<'Vוידאה
לי שהמקלל את הקטןהגכלס'לוקה המקלל• את המת פטור
הואיל ומקללכל אר5ז• מישראל חייט למה ייחד .לאו על
י**ן ולאד על נשיאלהיינר&חיס • נמצאת צמד שהמקלל
א׳מישראל גיד איש נין אכהבין גדזל-נחקטןלוק׳אחת
י9ז °קלל ריק לוקה שתים ואס קילל צשיא לוקה ג' ובן
<םיא שקלל את׳אביויחיינימשוס י'שמות ג' פל כל אד©
יא׳משתזיהאב-החקלל־עצמוילוקירכמי שקלל אחריה שנא'
השמר לך יסמור׳גפסד ואחד המקלל עצמו י או חברו או
טיא או-דיין אינו לוקה ער^קלל מס מן השמות כו׳
או ככינוי מן הכנויי׳ה כויוכן־אס-קלל ןנגל :לשון חייב
שהשמות שקוראק »זהגו*סלהקכ-״ה הריבןככלהכנזיס

«י קללה

ט׳ ניוי אינו■ ליקה• עי שיתרו ט נפנר
וארור
עדים בשאר כל-הייני לאוקכוי-יע״ש ובכ״ח-שס ומינא
דתיי לאוין ר״ט דקפ׳זשביאר שמדברי רנינו !שבפרק ;ה
"
זה קחנו■ משם■ ואין צורף בהעתקת הדברים
רכינו דלוקה על פל א׳וא׳מלאוקאלו אע״ג
P'Qi
יסור לאיי שאקנה! מעשה הא אמריינפ'ק
יתמורה ו״הא׳ר משום ר״י הגליליכל ל״ת שבתורה עשה
גי מעשתלוקה לא עשה בימע&ה איט לוקה חאן מטבע
.זמיהר ומקלל• תבירד בשם אעפי׳י שלא עשה מעשה טקה
וילי ף התס מקראי והטא׳ארגיצז כלשון ה/ה-בנ^׳א דתמורה
ופח״י מה׳סנהדרי" וסמך רניט כאןיעמ״ש שם ועיין
3תום'ש9ו$טת יס׳א־ ע׳א וגמה שכתבתי לעיל סי׳לולקמן
סי׳י"א אות ל״ * 3ימ׳ש רבתד המקלל; עצמו 1לוקה כמי
שקללאחריס שנאמר השער'לך כו׳ רע שהסמ״ב• נלאוין
רי״ב• מנה מקלל עצמז למצוא בפני עצמה וסרמנ״ם
לא מנה מצוהזווכמ״שזהרב• פ״ד רמ״ד סע״ב וגס הדס
החבי״$נלאויןרי״ 3רקפ*-ז סנ^׳ב כתב רהדמב״ה לא מנאה
ולא ידעתי לחה דהא אחריק מ' שבועת העדות דל״ר
םע״א מקלל עצמו מנין שנאמד השמד לך ישמור נעשו
•מאד סדרניאנקא״ראלעא בלמקוהשנאמר! השמר סן
ואל איט אלא ל׳ת עכ״ל.
לא ידעתי למה הוצרך להניא הל! דרבי
אנין• להקשות• על ר נינו ממט על שלא
 זינה אזהרה הלזו והלא רבינו גופיה הביא .גם הוא בפ זההא דרגי אנין רהמקלל עצמו לוקה מהשמר לך זכחו
■ 5כתנ הכ״מ מופו הו״ל להקשיח לרגיגו מדנרי עצמו
•ומאמרשפחג שמקלל עצמולז׳קה מהשמד לך אמאי לא
מנאה נמנין המצות לפי מה שהשריש לט בשורש ט׳דהעיקר
אצלי« דנל מציה שנחרט גס כתובים ומדברי מכתובים
יצא לנו שלימות המצוה לא נמנה אותה אלא^אחת דלא
גכעלן מלאוין אלא להשלים רין המצוה דהיינו שצריכים
זה לזהלהשלים דין המצוהומש״האינןנמגק אלא לאזהרה
א׳יע״ש והגיאו הזומ״ר נשורש ט׳ ונומק הלאוין סיימ״ה
קע״ג מ-׳א והן ל׳ו .המא לעיל
קמ״יה
•ב׳י
-נםי׳זה אמת^ד&מ 'ל^״ךקןכ״טיק׳ד קנ/־ קמיא קמ״ג

ואנהי

־<ןו  Wומ^-גמי© .נר הבינו.ולא .כאוך לאו.זכ דהשמך
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יויך

לך.א&ו להשלים•

.ולא

נמ'קלל'אי“1יס והוי^-ך השמר לך לגלויי־ דנם מקלל עצמו
הוי נמי ככלל איסור זה והכי מתבאר מוכרי רנינו נאומיו
■המקלל עצמו  wשמק(ל אחרים שנאמר השמר לי
ולכאורה נראה כשפת יתר שהיה די כאומרו המקלל
עצמו לוקה שנאמר ה שמר אלא השמיענו כלשונו הזהג
'ומקלל ענמו הרי הוא ככלל לאו ומקלל אחרים 'והביא
ראיה■ מהשחר לך רארנא לגלויי וזה נמי ככלל לא תקלל
חר 5ווה נ׳ל פשתן רמטעס זה לא מנאה רנינו למצוה
כפני עצמה וככלל לא תקלל חרש ותכירו היא והכי
משמע לישנא ׳דמתניתין והתם והמקלל עצמו וחנית
עוברנל׳ת ע״כ י

ך«5,
ולא סלגינהי כתרי מי ש״מ ותנא תונא סנר
.וחד לאו אית לתרוייסו וקרא והשער לן איצטייו
להשלים דיןהמצועכובר האמור ומעין דוגמא לזהכתב

מיערנינהו חנא וחגינהו לחתייהו כחד נבא

*זכן&דבע״ס מה׳ע׳ז וין י״א נמתניתין דפו״ע ד״ס ריש
 i*!|/ל$עת רנינו יע׳&ומה לדעת הסע״ג׳ שמנה מקלל
«5עו למצה נפגיעצמה-צ׳לדמרניהוסגרדמאיותגינהו
תנא לתרמייהונחד נכא לאו ה״ט אלא ללמדך דוין סר
.אית.לתדוייהו לעגין מלקוח אע״ג יטניהים אין כאן
מעשה לוקין וההיא שאמרו כל לאושאין ממעשה אין

<ליקי 4עלוו  finמנשכע ומימך ומקלל הנידו כסס ו«שמע
,מנית הקא ולא מקלל עצמו לאוווקא אלא ריזא׳ישלהס
«כ'ב רבינונפי׳המשנה כסע״׳ד רשניעות-ונריישפ-ןומכות
זבני■ הסמ״ג ימטעס.זה הוא ועךגינת׳תנא_לחרוייהו
גחר ־כנא אכל לענין הלאויזלעילס ס״ל לתנא לשני לאוין
ינמנוח לשתים ולפי.דעת גסמ׳ג יש לע?ש דמ׳שרניכו
המקלל עצמי לוקה כמי שקלל אחריה שנאמו־ השתרלך
.כג׳זזהזנה והמקלל עצמו אעפ״י שאין«ו מעשה לוק^
,שדינר כמי שקלל אחריש דלוקה אעפ׳י שאין נו מעשה
אכל לענין .אזהרה הןחליקין ומקלל עצמו ׳לוקה מלאו
1הש«ד לן ומקלל אארים לוקה מלא .תקלל חים ומיהו
אעפ״י שהן נ לאוקס״ל לרנימדתרוייהואיצמריכו להשלים
"
וין המתה ואין נימגין אלא אחת כרכר האמור

יגרש

ונינו אינו לוקה ער שיתרו נ 1מני כרים
טאר כל חייכי לאוין כו נתב ה5מ ,רפד א
כיון ומקלל חנית מייום הוא ולאי שאלן נו מעשה אין
למן! עליו התראה <מי לאליכעי קמ״ל • א "נ ה״א כיון
ואורחא וקללה נרהיטא ונכעס הוא לא נינעי ממראה
קמ״לעב״ל * ונראה דקשה ליה למרןרלמה הוצרך רניגו
לומר דין זה גני מקלל והלא כור כלל לן כס׳ה נסל״ת
סי׳ס״א וכפי״נופי“ומה׳סנהדרין ונפ״א מהי א״ב דאינו
סיע .מלקות ולא מיתה כשוס עוןאא׳כהיה מזיר בעמם
והבראה וכמושיתנאר נאות שאתר זה ויהי כמשיג שני
משונות נדנר ביגר האמור ולימה יקויעס^זהדנריפי
סכס שלמס המלן־ע״ה אשר לנר נקדשו נקהלת ס׳סי יו׳ך
גאומרו גס כמדען מלן אל תקלל ונאררי משכנך  kמקלל
עשיר כיעון הפמיה !ולין את הקול.ט'מ$ננמן הקווי
'דמה נאללחרינו חיל קרי ני רג הוא אליים לא תקלל
משיא כעמך לא תאור ועוד קשה אומת מילת גס נתת^ז

וא$לס

לאוין שלוקין;צדיו1ן f -
לכי .או .בחדרי .תדרים ל^ה נא

3י עון אשר מנוא כל קנלרגא נא-סהע־'ה^£דד»ז}0

כאדם ולעשות סייג לתורם ואקרא קאי ומ'ק.אע/ו־מן
התורה אינו חייב ער שיתרו נו נפגיעריה ־אגי מיזלץץ
4ס נמועך מלך אל תקלל ופר&״י אפייכסאשנותיך כלא
דנור וכן תרגם התרמה שם-מ£ש יכחרהי  .משכגן אל
תקלל עשיר ואל תאמר כי מי שימע-פי ימן>־ הש!ךם
יוליך אח מקול בו׳וממרכמיגן ארוס י׳יאלעלאכא מכרת
ככל יומא על טורא רחורב ומהלד-קלימ כה!; על3א
ואליהו כהנא רנא אזיל ופיוז צאויל ■פמיא כנשרא^נרי
כפין ומחוי מילין ימתעברין נטימורתא לכל ניייילדעא
ע׳כויש למלך רשות להרוג סצא עדים והתראה נמ׳ש
רניכו נספ׳ג מה׳מלכיס יע*ש

והנה

F

»

•*

■-

על פי'ראשוןמהכ״-מהנ״<א*צא לסיוון *a
שנא ד השמיענו רכיגו .דין זה כמקלל tt&w
לאוין שאין מן מעשה שלוקיז«ל*יזןסגא«ש0ע*ד»

!מוציא ש״ל כמו סנחנאר לעיל אוח־

אוחקל׳ה אכל מעדים ;וממין לא קשהלי יער״ס ומ6ן
■אינן צ6כין סתראה כע׳ם• נפת׳ימה׳ערזת לקן !T״
והנן מכישן זמש כמן ד׳מלקיות ואימה לככי השמיעם
דיןזה עה גס כתירוצא נתראאי&זלמידק fettle
גחנירואעא לחימר כ«י הכי ילא ?!*wowrW'T1

M

מתגאר לעיל אות קל׳אולולרתיייהיית^מר^^
ורנינו שהוצרך ללמדם דין « Vטקלל־«.ש»-זצ«תמ
ומקלל על,הרוג לקלל כפתר פלא שמממ^לל וסכומי
■קרא לא תקלל מרש ומשמעו jtppapiiwaisw^irt
ריין ונשיא אין דרגי דאינשי לקללם לעגיס תעמד הוראה־
■זה'א עיון ועיקר האזהרה היא :פלאי*קלל !סי ,מתר *
■ובמאמר פמ״עה כנזל והכי■ ממין דברי-רנינז3סזכ נ4
•שי ן והיה אמינא התראה מוד לא למעריקמ^ל י ועמקלל
8רלאמן »fc
עמי געען עייס והקראה כשאף גל
והוולצג
•תחיינו מלקותאד ברא אז מג״ד כדאס
חזק מעדיפזזמטא במד שנסגאר
מצאתילקכ״מ ברפ״ה מה׳ממרים שמג׳מעון
דוגמא לזה עמ״ם רבעו שסככי מקלל ומסה
אניד שצריך ערי□ יכתיא? כשארכלמחוייני קב״ד ממג
־שהוצרך לכתוג כן כמקלל ונמכהאממשוםדםל׳אדע6מ
אניי ואמו וקללתן על הרוב הוא כתוך מיתגאק כסצאוס
סם עדים כשרים ואם  Pלא (ימו עדים זסתהא•
ו,־1 .
?*"ליצכיל ׳-

•ת*
סגדיס

שרב

'קלחדעשבע לעוקד :ג^ 5ועעמע .דע«

ד«ני

ביתי* ביארם ר3ימ מ׳א מק׳סכהמח ומי

המצות סימן ס״א ס׳נ^׳ג

מ׳ז «?ר מרקיע »ין

«י׳ קכ״ח קכ׳ט תיניך סימן ל,
עיס׳ פתיל תכלת סי׳ י״וד כ׳ה בת׳ר ? >f.jrpנ״י

קי׳דסימןרל״י זטח״מ סימןרצ׳ד מגיל׳שפרלאייןרל״ט
קאי .כי הרי אע׳«
©פר יראים סימן שי׳ג .סי״ד "
ראין כהן מעשה לוקה כךאמחכין כע׳ק דתמורה^מ

על״ת שאין מן מעשה איןלנקיןעליו ארן «ונשז» ייחמו
ימקלל תכירו בשם כמו שנתנאר י באזת הקתמק זממו

כתב החינוך כה׳ס•  bדלהנתומר העכיןמיי3תוקזמ

שכע״׳הדנר גקישו ל«4שית משמרת
למבערת סייג לקוחה 9י סכתזב לאעגס

 _מלקות• עי שיתרו מ בפני עדיס והיה האיס -אשר רגל
£״לחיף ולגדף לחןשצמלוקימכשמעו
•.את מרי האל? הזאת גי גא «ש*מ» .מלקות #׳ל.
לאי^שלק יהיה

לג כיד א^זדע לפוממפסמלקלל יגאני3«.י<ל«םריוםי
«ימך לס..ב*8ר 1T1W

ST11

:
י ...
 .מל$ח ע״כ
לו לשין הכינו שםד׳מיגישבממחהן פזזע*

ניטני וכניעת שוא זשכועת המקדקושמעס

« f»4״ שמעת קטת הזא שנאמר ««ף©

*

•תשנע^א נ$נןז«ס להרע אולממו־וא* *^**.-
״ אלקיס שידם .לי^א ז&תיסצשעגר ןי^ן שגשנע « -מי
שניגשה .אי שלא ניגשה ?גקשאכלזך*

־« *«,על רכוי שעתיד להיות שיע5׳&א*ץעה
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סביב

יראים ם עמוד היראה

ליראי־ו

לג

»5

שמביא מם סש״ס דסססים גרסא זאת שנא׳ יראת ד*
ובשבס שרביט למי זה מי״ג מדות כמ״ש אנד׳כ:
שנאת רה ואוסר הלא משנאיך ד׳ אשנא ימו דלא
פא א) ולדברי המוציא אזהרת שם רע כד פסו
כגרסא אשר לסניט דאינו קרא דהלא משנאיך" ומיץ
לשין מ־פ הר .פי׳ כיח דספרשים
במיניך סצוס רל״ח שלא הביא כ״א פסוק דהלא משנאיך
דאזהרה הוא פל מוציא שס רס" דהוא דבר שקר" מ״ב
לחוד" ומשמם דסיקר סמכו
דלשון הרס הוא אפי׳ כשאומר
תל פסוק )9״ ובכתוב  91עליו זוטא למדנו אזהרה למבייש את ועירו אמת א״כ מ״ט קראי לשת
הלא מסיים וכמחקוסמיך ואפי׳ במקום מנות תוכחה אמרה תורה —
הרפ וכפין שאמרו בש״ס
טשא כגון
לישנא
אתקוטט" למשמס להריא רק להוכיחו בענין שלא יתבייש ק״ו שלא יביישו ה״ד
שנאה בלויה אבל לא שנאה
ואומר היכא איכא נורא אלא
נתנם:
שבלב דחמירא •וחי כח'ש  TO Dהקב״ה בם׳ קדושים לא תקום ולא ט פלניא ישכיח בפרא וכוורא
הפוסקים ופל סמך זה סמך
תטור את בני עמך ותניא בת״כ אע״ג דאמת הוא וגס איט
רטט דשנאס המותרת לריאה וביומא בם׳ בראשונה א) בממון הכתוב מדבר לשין גנאי אפ״ה כיון דאסק
אדם שחוטא עי שמים איט
כדתניא אתו היא נקימה ואיזהו נטירה בלישנא בישא הוה זה לה״ר,
אלא שנאה גלויה אבל שנאה השאילני פגלך א״ל לאו למחר א״ל השאילני ועיין בהגהמ״י זכ״ת בפ״ז
בלב אסור גם לאיש כזה .קרדומך א״ל איני משאילך כדרך שלא מהלכים מות ,וכ״ש כשאומר
לחבירו דכר גנאי:
ומ״ש רביט בתר הכי מג״ל השאלתני זהו נקימה .ואיזהו נטירה א״ל
שבאדם שאיט הגון לא הזהירה השאילני מגלך א״ל לאו למתד א״ל השאילני מב א) מנץ לרבות כל
תורה יכתיב לא תשנא אחיך קרדומך א״ל הילך איני כמותך שלא
אדם ת״ל
חתוה במצית בפי׳ .היינו השאלתני זהו נטירה לכך גא׳ לא תטר את ונשיא במסך ונו׳ א״ב למה
דוקא לאיט הגון כזה שיצא בני עמך לבני עמך אי אתה נוטר אבל אתה נא׳ מרש פה חרש מיוחד נו׳
מכלל אחוה אבל במי שרואה נוטר לאחרים פי׳ כותים .מנ״ל דבמפון יצא המס" ירשה זאת היא
אופו מובר מבירה לפרקים משתעי קרא ולא בדברים צא ולמד מי״ג בס״ב ס׳ קדושים" והנה
שלא בהתראה מהיא דמיירי מדות במה הענין מדבר בממון פעולת שכיר בסנהדרין רפ״ה יל tpלסמימי
בפסחים דאבתי אחיו הוא ולא עשק גזל לקט פרט גניבה בתש ממון ושקר .מס מנפמך גופא כעמך
נסיק מכלל אחוה" פליו קאי ולאו דוקא שאלת כלים דהא לאו כלים במקוים שנסמך" וצריך טעם
אזהרה דלא תשנא שנאה כתיבי בקרא אלא אפי׳ שאר ממק דלאו למה הוצרך בסו־כ קרא
שבלב ונהי דמצוס לשנוא נס כלים נעהו .למדנו שמוזהרין ישראל שלא דחרש ולא ניחא לו למילך
אותו וכמ״ש מקרא דמשנאיך למנוע לעשות צדקה וגמ״ת בממון בשביל מבפחך כמו בש״ס" ונראה
אשנא אבל אינו כ״א שנאה שלא עשה הוא עמו בהווייתו שזו היא נקימה .ללמוד מזה דין חום דהנה
גלוי ולא שבלב שזה אפור וגם מחהרין שלא להזכיר להם ולומר אע״פ יש נ״ס בדין אי נמסט מת
לכל זולת למי שיצא מכלל שלא עשית עמז־י אעשה עמך שזהו נטירה :מקרא דחרש או מבסמך דאס
אחוה וטמ״ש לקמן סי׳ מ״ז □א הזהיר הקב״ה בם׳ קדושים לא תלך ממטמיק מס מקרא וחיש
רכיל בעמך ואמרי׳ בם׳ נערה סס חרש מיוחד שבחיים" לא
אות ב׳ מי יצא מכלל אחוה:
ס א) במטת הכתוב מדבר .שנתפתתה אזהרה למוציא שם רע מנין ת״ל חחסמינן כ״א מס ממש אבל
נמי לא תלך רכיל בעמך ר׳ נתן אומר מונשמרת נגמר דינו למיתה ויוצא ליהרג
וכ״ב
הסס״ג ל״ת י״ב דווקא בממון ור׳ נתן מ״ט לא אמר מלא תלך רכיל ההוא לא ממעסיק כיון דאבתי חי
מובר בל״ח אבל בצמר וגופא אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה וקשה לזה .הוא חייב פל קללחו" אכן אי
ליכאלאי" אכן מלשין הרמב״ס ד״א שלא יהא כרוכל שמטעים דבריו מנין ילפיק מכסמך אפי׳ נגמר
בס׳ המצות וכן החינוך מצוה לדיין שלא יאמר אני מזכה וחביריי מחייבין דינו למיתה פטור שוב סל
רמ״א כסב להדיא שאפי׳ אבל מה אעשה שוובירי רבו עלי ת״ל לא קללתו דאהכי גופא דרשי׳
בצפרא דנופא גמי אסור" יזה תלך רכיל .א) ולדברי המוציא אזהרת שם בסנהכרין שס מנ״ל דיוצא
דכ״ג רע הוזקקתי לפרש מהו לשון הרע כגון ליהרג פטור דכהיב בסמך
עד הש״ס דיומא
דצפרת דגופא ליכא לאו דמפיק ליה בלישנא בישא כ״ש האומר במקוים שבסמך ופרש״י במקדם
®יאי
לתבירו דבר גנאי וקי״ל כר׳ יוסי דתניא ר׳
יוסי אומד מעולם לא אסרתי דבר וחזרתי לאחורי סי׳ לראות אם יבא אותו פלוני שאמרתי
עליו כי לא אמרתי שלא הייתי אומרו בפני בעלים והכי קי״ל דקים לי׳ רבא בשיטתי׳ דאסר
רבא בערכין כל מלתא דמתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא .א״ל כ״ש חוצפה
ולישנא בישא א״ל אנא כר׳ יוסי ס״ל דא״ר יוסי כו׳ וטעמא דר׳ יוסי נ״ל מדכתיב הולכי רכיל
נחשת וברזל פי׳ שאזהרה שהוא אורבו והוא שונאו לומר עליו רעות שלא בפניו ומשמש שני
ענינים דנתשת וברזל ולומד במי מרכילות של ציבא דבתיב וירגל בעבדך את אדני המלך והתם
שלא בפגי מפיבשת הוה ולא היה רוצה ציבא בשעה שאמר כן שישמע מפיבשת וילמד סתום מן
המפורש אפי׳ על חפצי חבירו וממונו אסור להוציא דבה כדאיתא בערכין ל* ™1י* גז'דע־

מתיאי  !Iת

י׳*•
אבותינו אלא מפני שהוציאו דבה על הארץ דאמר ר״ל וימיתו האנשים
על דבת הארץ שהוציאו מתו ותביא ר׳ אלעזר בן פרטא אומר בוא וראה כסה גדול כת ? 7ף"
מנ״ל ממרגלים ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך המוציא ש״ר על חבירו עאכו״ב (תולדות
לה״ר) דאמרי׳ בב״ב בם׳ ג״ם תני אחוה דרב ספרא לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו
שמתוך טובתו בא לידי גנותו .פי׳ אל ירבה לספר שמחוךשמרבה בא לומר־גנות זה יש בו אבל
ספור טובה בלא
פב  pDבפ׳ שבועת
הנייד
R־J
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ויורש ביש אלא שנא לאשמעי׳ דחיוב מעקה היא משעם
הראוי להסקייס ולא זה שעמר דים ע״ש" ולפ״ז •ש
חידושי פי* מיד כשנבנשה אס״פ שלא דר בה סיד:
להוכיח דהפ״ב הובר וביוצא ליהרג חייב נחי על קללתו
ב) עי׳ גיבהו (בבור) ג״ט וביש גובהו משרה .לשון
יפשו״ה לא וריש מקרא מעמך לעסומי מח:
הספרי פ׳ סצא כן הוא" כמה הוא מנןס
פרן שנא׳ רק השמר וגר .הוצרך קרא
כ)
מעגלו שלשה מפחים ביש
מיוחד על עצמי
ואילו מקרא ונשיא בעמך א״כ למה נאמר חרש מה חרש מיוחד דורסו פשרה .וכסב הראב״ר
דסרבינן כל אום איט חייב שבחיים אף כל שבחיים יצא המת .ב) ?צמו פי״א סהל׳ רוצח דוקא שמקום
במקלל רשע ,דנממך בעושה מנין שנא ,רק השמר לך ושמור נפשך מאוד דורסו והוא מקים הנסוך
שעשה עמך דוקא ,וכן ממעס וכדר׳ אילא דא״ר אילא כ״מ שנא׳ השמר שבו אבל שאר צדדים ג׳
מד נגמר ויט לשיחה דאין פן ואל אינו אלא ל״ת .א״ר ינאי דברי הכל טפחים" ומק בס׳ השוה״ס
שייבמו על קללשם ונוררשי׳ אע״ג דפליגי ר״מ ורבנן במקלל אביו ואמו להמלבי״ם ז״ל שם דה״ס שהגג
בעמך במקוים שבעמך .לזה דתניא קיללם בכנוי ר״ם מחייב וחכמים הוא משופע קצש ונשהי׳
הצרץ במקלל טצמו קרא פוטרין הכא סודו וטעמא דילפי׳ האי קללה מעגל במעגלה מגלגל הפן
דזשמר נפשך ,ומקרא זה מקללה דברכת השם ואפי׳ רבנן מודו ממקום גבוה אל מקום הנמוך
דשמירח הנפש אין נ״מ ואפי׳ דבאזהרה כדתניא ותכ״א על השם המיוחד כמ״ש במשנה דמכוש ד״ז היה
מעגל במפגילה וכו׳ ומקום
במיתה ועל הבנויין באזהרה:
אם רשע הוא מחויב טל
שמירם נפשו ,וכן יוצא ליהרג מג צוה הקב״ה בפ׳ קדושים לא תעמוד סוף השפוע שהוא מקום
על דם רעך ותניא בת״כ מנין הנמוך קורא ביח דורסו ס״ש.
איט רשאי לסכן נפשו ,יניון
וקללה הוי דבר שמסכן נפשו שאם ראית תבירך טובע בנהר או לסטים ונראה ומפרש לשון וניס
סצוה ע״ז מקרא דהשמר בכל באין עליו שאתה חייב להצילו .א) ת״ל לא דורסו שבספרי" לא לשין ביס
תעמוד על דם רעך ומנין לרודף אחר חבירו ממש" אלא בית היינו מקום
.
*
.
העמוד טל דה להרגו ואחר הוכור ואחר נערה המאורסה נמו ביש כור" ביס סאה,
מג א)
רעך .ממקרא שאתה חייב להצילו בנפשו ת״ל לא תעמוד ה״נ ביש דורסי פי׳ מקום
ממוך שהוא דורם שם צריך
זה למד בת״ב ,אכן בהפרי
על דם רעך:
לסד דן זה מצאי דלא תחים מד צוה הקב״ה בם׳ כי תצא כי תבנה משר שפשיס .ומקום שמעגילו
בית חדש ועשית מעקה לגגך לא משם מן הגונה רי בג׳
עינך ,ונרמב״ה פ״א מהלכוש
רוצח נתב באסח שסובר בב׳ תשים דמים בביתך וגו׳ ולא לעגין מעקה מפחים" אכן הסמ״ג עשין
לאוין ,בלא מעמוד ולא החום ,בלבד דבר הכתוב אלא בל דבר המזיק דתניא פ״ט בחב וז״ל כמה הוא
אמנם ראיתי בהמ״ג שנשב בם׳ ואלו נערות ר׳ נתן אומר מבין שלא מקום ממגלי פי׳ גובהו בבור
דנש״ס וסנהדרין דט״ג דימה יעמיד אדם מולם רעוע וכלב מזיק בתוך שלשה ומיס גובהי עשרה
לימוד זה וניחן להצילו בנפשו ביתו שנא׳ ולא תשים דמים בביתך .ותן עכ״ל ,הרי מפרש לשון ביס
מקרא ולא תחוס אלא וילין} לחכם ויחכם עוד .למדנו שמוזהרין ישראל וגרסו שבספרי מלשין ביש
ממש" אלא שהחילוק הוא נין
שלא ליתן דבר המזיק ביניהם:
זה מדהוקש רוצח לנערה
מאורסה נו׳ הא אם יש לה מה י^שה אדם מעקה לגגו דכתיב בם׳ מחיצות בור למחיצת ביס.
תצא כי תבנה בית חדש ועשית דבבור סגי במחיצה שלשה
מושיע מושיעה בכל דבר
שהוא יניל להישיפה ואפי׳ מעקה לגגך וגו׳ ותניא בספרי אין לי אלא וכביש אין פחוש ממשרה"
בנפש של רודף פ״ש .וכן בנה לקח וירש וניתן לו במתנה מנין ת״ל ומלשון רביט נמי משסע
בדין הראשין במי שטובע בבית מ״מ אץ לי אלא בית מנין הבובה בית דמפרש כהסמ״ג דהחילוק הוא
בנהר איכא נמי משה דוהשבושו התבן בית הקש בית העצים בית האוצרות  pבור לניס דהא לא כשב
לדבוח אבדת גופו ומל׳הדלא ת״ל לא תשים דמים בביתך יכול בונה בית וביש דורסו דהיה אפשר
מעמוד יופינן ומחייב לשכור שער אכסדרה ומרפסת ת״ל בית מה בית לפרשו נמי כראב״ר דבמקום
חצילין כמביאר נהנהדדין שם ,מיוחד לדירה אף כל מיוחד לדירה יצאו אלו דורסו משרה ,אלא כסב ובים
ומה שלא זכר וביני ועיבר שאינן מיוחדים לדירה .לגגך אין לי אלא גובהו משרה" מזה מובס
נמי בעשה ונס הרמנ׳ם לא גג מנץ לרבות בורות שיחין ומערות חריצין רממלק בין בור לביס" אבל
הזכיר עשה היה נראה משום ונעיצץ ת״ל לא תשים דמים בביתך א״כ לפ״ז חסר בלשון רניכו מלס
ולא ססיקא לי’" ונראה פשוט למה נא׳ גג פרט לכבש .בית לרבות היכל" .בבור" והכי צ״ל כמה מעגלו
שנסיבס בנהי מועח עצמו גג סרט לאולם .א) חדש משעת חידושו עשה בבור שלשה ובכיס עטרה
איט סונר נעשה דוהשבוחו לך מעקה .כמה הוא מעגלו .נ) פי׳ גובהו וכמ״ש הסמ״ג" אק יש עוד
בסו באניוה מוטח שאין
דעה שלישיס והוא הרסב״ם
בבור
רטך
דם
טל
חמסיד
ולא
עליה חיוב השנה אבל כלאי
בהלכוח רוצח שם שאין מחלק שום חילוק אלא דמ״ם
בעשה
שיחויב
הובר
פסיקא
איכא גסי נבה״ג" וכיק ולא
אין מעקה פחופה מניצה משרה מ״ש .וזה פלא דהא
רביו
בס'
מצאתי
כיחבי
אחר
פשו״ה לא הזכירו .אכן
הספרי מחלק להדיא אלא דפליני בטונח החילוק" לראב״ר
ואפי'
ל׳ט
סי'
סהר׳ם
נשם
הוהב $׳ סצא שהביא
הוי החילוק בגג גופא בין מקום הדריסה למקום הגונה"
דבגיפו
להצילו
מחייב
שיצילו
רוצה
כמאבד לרמת ואינו
ילסמ״ג ויביט החילוק בין מחיצח בור למחיצת בים"
לא אסרי׳ אגידה מדפח רויאי משום שעמום מביר p
וא״כ הרמנ״ם דאיט מחלק בלל ונסן שיסור שיה לכל
מ״ש .יאפי׳ לדבריו אפשר נמי יזהו רק מחיוב ולא
המפקוס ,זהו נגד הספרי שמחלק בירכם ,וכיאה דרמנ״ס
מעמד נו׳ אבל משה דוהשנוחו איט עיבר נכה״ג
יפרש נטי כיונח הספרי כהסמיג ורניט דהחילוק הוא
כשהלה מאבר עצמי ליעח;
כין חתיצח ביד למשיצס ביס וע״ז יש סקור לרמנ״ם ער
משעש שירישי .ישיבת חוש מייחרש
כספר ",ינתוספסא שיו דב״ק קאסר שם להדיא דגם
נקרא אסרי דנאמס חייב נס הקונה
שול ש הבור עשרה וכיון סהסוספשא חולקש על הספרי

עצמו

לא

»

חדש

ממר!
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גבורתו ממש ומשהביא ב׳ שסרוש סז־ שהקיף זקן מי
אכל כשנכתב בפירוש איש צריך לרגיש וכס״ש החוסי
סמוך לגנורשו:
בסנהדרין דס״ז ובב״ק דס״ז" ולק ה״ל אי לא הזי מיב
1תנן אכל דבר סבירה ממור .במשנה הבי אימא
כ״א חד איש הו״א לממס אשה סשו״ה מנרך איש ישירא
אכל דגר שהוא מלוה ודבר שמא מכירה)
לרכות" ואין להקשות דלא לכתוב כלל איש ואו ממילא
ומסרשי׳ בש״ס יבר מלוה
היה ידסי׳ דאשה שייבש והוקשה
שנשומי אבליה" דבר מבירה קרי גבורתו של איש עד שיהא בבר מוקף לנל סונשין" די״ל רמי איש
שמגיש לבור דאין לפרש דובר זקן• תניא ר׳ חיא עד שתקיף העטרה כי אחא בהכרש שיכתוב לממס קנון
סבירה היינו שסלם הוי דבר רב דימי אסר הקפת גיד ולא הקמת מיס וכמ״ש מהר״ם סנהדרין שם,
כאסור" דהא זה שט להדיא אסר רב חסדא קטן שהוליד בנו אין נעשה ואין צהקשוש דאכתי סומסום
במשנה דאכל נבילוש מ׳ אין סו״ם דאמרי׳ קרא כי יהי ,לאיש בן ולא לשה לרבזש דהוא ספק נקיבה
נסשה ב״ס" ובס״ב דאבל דבר לק בן א״ר כרוספדאי אסר רב שבתי כל ביק ראשיי וראי נקיבה חייב"
מטרה דשני אש״ב הכוונה ימיו של בסו״ם אינו אלא ג ,חדשים לבד דבסדושי הר״ן כתב שנאפס
סרכא דלישני׳ גקסי׳:
והמאכל כשר הוא אלא שאוכלו וטעמא דכתיב בן ולא הראוי לקרותו אב
כזמן האסור" ובודאי גס טונש ופשהביא ב׳ שערות ראוי להוליד בלא נם ’) אזהרה מנין ט׳ אלקים
למה לי אם איט
רטט מהפרש כן ואט״ג ושינוי ואחר ג ,חדשים ניכר העובר וראוי
דשנשומי אבלים ושסניש לבור לקרותו אב ותגן מאימתי הוא חייב פשיאכל סטן לגופו תנהו מנין לאביו.
אינם אלא מקנשא דרבק תרפיטר בשר וישתה תגי לוג יין האיטלקי והנה בדמב״ם פ״ה מהלכוס
אפ״ה אהסססי מנקולט ולא ר׳ יוסי אופר פנה בשר ולוג יין .אכל דבר ממרים כתיב אזהרה לאטו
בקולו של מקום טון דההידה שהוא פגרה נאזור וטעמא דכתיב זולל וסובא מלא שקלל חיש" דאזסרה זאס
ליומה לשחוס לנל אשר יורו וכל פלתא דאיפשיך אבתרי ,הוי זולל וסובא כוללת לכל אדם ולאביו נמי,
ויאמרו רבק ,כוי זה גיפא ובהאי שיעורא קים להו לרבנן דפיפשיך וסיין בכ״ם שם שהקשה שדבריז
קולו של מקום:
אבתרי׳ תנן אכל כל מאכל ולא אכל בשר הם נגד הסוניא דסנהדרין
נעשה
אינו
יין
שתה
ולא
פשקין
כל
שתה
דיליף מאלקיס לא שקלל כאם
נח א) מה ה״ל איש איש
לרבות בש בסו״ם אע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר אינו טנין לגופו וכרביט ומיין
סומסום כר .אט״ג דהוקש אשה אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר לפו ותבן בפי׳ השו״ש להמלט״ם ז״ל
לאיש לכל סוגשין אכן הייט אינו חייב עד שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות פ׳ קדושים אוש ק׳ד שכתב
דוקא כשנאמרה בלשון זכר אחר וטעפא דבתיב זולל וסובא ודרך זוללים בפי' הספרא שהוא כלשון רטט
וסובאין לגנוב משל אביהם וברשות אחרים
וז״ל
בעינן שיאכל דלא סיקרי זולל וסובא אא״ב באותו ענץ דמיפשיך בתרי ,וברשות אביו מירתת
למיכל אע״ג דשכיזז לי ,ואינו נפשך לעשות כן גנב משל אוזרים ואכל ברשות אתרים אע״ג
דלא בעיון לא שכיח לי ,הלכך בעי ,גנב משל אביו דשכיוז לי ,ואכל ברשות אוזרים דלא בעית
הלכך נמשך לעשות ק .ד) ותגן אכל דבר עבירה פטור וטעפא דבתיב בקולנו סרק בקולנו ולא
בקולו של מקום ואפי ,בסעודת הרשות א״ר אבהו אינו חייב עד שיאכל בחבורת פריקין הלכך
סעודת סגרה אפי׳ כולה סריקין פטור דכיון דנמגוה עסקין לא פיסשך א״ר תנין בר פולדא אמר
רב אינו חייב עד שיאכל בשר וזי וישתה יין וזי ומפרש רבינא יין מזוג ולא מזוג בשר בשיל
ולא כשיל כבשר ביבי דאכלי גנבי דבהכי מיקרי זולל .רבה ורב יוסף דאסרי תרווייהו אכל בשר
פליזז ושתה יין פגתו אינו נעשה בסו״ם וסעפא דאכילה ושתיה כזאת לא מיסשך ולא פיקרי זולל
אלא במידי דפיפשך אבתרי .,תבן היה אביו רוצה ואפו אינה רוצה אמו רוצה ואביו אץ רוצה
אץ נעשה בסו״ם עד שיהיו שניהם רוצץ ר׳ יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה לאביו אין
נעשה בסו״ם היה אחד מהן אילם או גידם או חרש או חיגר או סומא אץ נעשה בסו״ס שנאמר
ותפשו בו אביו ואפו ולא גידמין והוציאו אותו ולא חיגרץ ואמרו ולא אילמין בננו זה ולא סופין
איננו שופע בקולנו ולא חרשין מתרץ אותו בפני שלשה ומלקין אותו חזר וקלקל נידון בכ״ג
ואינו נסקל עד שיהו שם שלשה הראשונים שנא׳ בננו זה זה הוא שלקה בפניכם ברת אחד עד
שלא נגמר דינו ואוז״ב הקיף זקן פטור וטעמא דבשעת גפר דין בעי׳ שיהא כבן ולא איש .פי׳
אביי למתני׳ מתרץ בו בפני שבים ומלקין אותו בפני שלשה ,מלקות בבסו״ם היכי כתיבה א״ר
אבהו למדנו ויסרו פויסרו ויסרו מבן ובן מבן והי׳ אם ק הכות הרשע .תניא בספרי ובם׳ אלו הן
הנהנקץ א״ר יאשיה סח לי זעירא מאנשי ירושלם בסו״ס שרצו אביו ואפו לסוזול לו מווזלץ לו:
נח רראת פאלקיך שלא לקלל אביך ואמך כדתנן בפ ,ארבע סיתות אלו הן הנסקלים מקלל
אביו ואמו ואינו חייב עד שיקללם בשם קיללם בשם בכינוי ר״ם מחייב והבסיס
פוטרים וטעמא דרבנן כדתניא בגפ ,ר׳ מנחם בר ר׳ יוסי אומר בנקבו שם יומת ,מה ת״ל שם
לימד על מקלל אביו ואמו שאינו חייב עד שיקללם בשם ותניא איש איש כי יקלל אביו ואפו
מה  )ftת״ל איש לרבות בת פי׳ אשה טומטום ואנדרוגינוס אשר יקלל אביו ואמי *ין לי *ל*
אביו ואמו אביו בשלא אמו ואמו בשלא אביו מנץ ת״ל אביו קלל אמו קלל דברי ר׳ יאשיה
ר׳ יונתן אומר משמע שניהן כאחת ומשמע אחד ואחד בפני עצמו עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו
מות יומת בסקילה אתה אומר בסקילה או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה נאמר
כאן דמיו בו ונא ,להלן באוב וידעוני דמיהם בם מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה להלן בסקילה
דכתיב בהו בהדיא בטוף פ ,קדשים ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו באבן
ירגמו דמירם בם אף כאן בסקילה עונש שמענו ב) אזהרה מבין ת״ל אלקים לא תקלל אס היה
אביו דיין או נשיא הרי הוא בכלל ונשיא בעמך לא תאר אינו לא דיין ולא נשיא מנץ הרי אתה
דן בנץ אב משניהן ומסקי ,לכתוב רחמנא לא תאר נשיא וחרש לא תקלל אלקים למה לי אם אינו
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מ״ש

בנו
וקללהו חייב בא אחר וקללו פמור ומקשה שם
ודל שהלימוד הוא באופן זה כי אלקיס לא תקלל מיותר
ומ״ש אחר ומשני אחר ה״ט דפטור דא״ק ונשיא בעמך
שנלמד «שיא ומרש וא״נ נזמה שהזהיר עוד אלקים לא
לא תאר בעושה ממשה סמן כלו׳ וזה שסבר מבירה
מקלל מבואר שאזהרת לא מקלל תרש אינו מיותר לחרש
שחייב מיסה מליה לאו מושה ממשה ממך התינח קללה
רוקא רק הוא אזהרה כוללת לכל אדם ולק הוסיף
הכאה סנ״ל מקשי׳ הכאה
אזהרת אלקים לא תקלל מל
דיין לסבור מליו בשני לאזין ענין לגופו תנהו ענין לאמו ולר״ע דאסר לקללה א״ה בנו נסי ט׳
שילקה שתים" סמא״ב אם לא אלקים קדש נסקא לי׳ דלכתוב קרא אלקים הב״ס כשמשה סשובס ט׳
ונשיא בעמך לא תאר לא תקלל למה לי מ״ש כסוגיא" זפדסוקסיק להא
תקלל תרש רק חרש וא״כ
המקלל ן*ין ונשיא אין לומה לאביו ולאמו .ג) ומקלל אפי׳ לאחר מיתה דיזלא לסרג ובא בט והכהו
אלא א* אזהרת אלקיס לא חייב דתנן בם׳ אלו הן הבוזנקיץ חופר במקלל דסייב .כשמשה חשוכה" שמסיק
תקלל מיוסר עכ״ל מ״ש" סבמכה שהמקלל לאחד מיתה חייב פשא״ב גהריא דכל שלא פשה תשנה
וא״כ מיקר האזהרה באביו במכה שסכה לאהד מיתה פטור ואם אביו אפי׳ בס מסור וללא כרביט
הוא באמת מלא תקלל תרש עבריין בעבירה אחת של תורה ולא עשה וכ״ה באמש דמם כרסכ״ם
דהוי אזהרה כוללת לכל ארם" תשובה אינו מוזהר עליו שלא לקללו בכמה פ״ס מהלטת מסרים דכדשס
וס״ש בש״ס וספרא סאלקיס דוכתי ונשיא בעמך לא תאר עושה מעשה גם סכה פהור וכ״כ החימר
מלוה ס״יג וגם סס שהביא
עמך לא תאר שאינו עושה תאר:
לא תקלל היינו דבלא זה לא
צוה הקב״ה שלא יכה אדם אביו ואמו רביט ראיה ממשנה דיבפות
הוי ידעיק דאזהרה טללס היא
והזהיר שלא יכה את תבירו בם׳ דכ״ב מי שיש לו  pמכל
אלא הוה מפרשיק חרש דוקא
וא״ש סאד דברי הרמנ״ם תצא ארבעים יכנו לא יוסיף ואביו ואמו מקום חייב טל הכאתו .תמוה
דיליף אזהרה לאביו מלא בכלל .וענש כאלה המשפטים דכתיב ומכה סאד .הא באסם הש״ס פרץ־
תקלל חרש דק הוא האמת אביו ואמו סות יומת ומנ״ל דבזזנק לפי שכל פלה הסם ואסאי קרי כאן
נר כמושה
השתא דכתיב אלקים לא מיתה האפורה בתורה סתם אינה אלא וזנק ונשיא בסמך
תקלל לאגלויי דשדש לאו כאשר פירשתי למעלה בזקן ממרא הלכה ממשה מסך ומשני מי הב״ע
משזכה .והנראה
ל״ג .ואביו בשלא אמו ואפו כשלא אביו לר׳ כשמשה
דוקא:
אפי׳ לאחר יונתן מדלא כתיב יחדו ולר׳ יאשיה דילפי בסברם רביט דמה בסוס׳
0
1
מיתה חייב .לי׳ מקללה ובקללה פירשנו בהלכה דלעיל .יבמות שם בד״ה הב״ס הקשו
לס״ש בדבור הקורם דאזהרס המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהן מהא דסנא ר׳ ישמעאל לכל
מקלל אביו ילפי׳ מלא שקלל הבורה והמכה לאחד מיתה פטור מנ״ל דא״ק אץ הבן נמשה שליח להכותו
ממסית וסדים .והרי שאפי׳
חרש רהוה אזהרה כוללת לכל מכה נפש בהמה ישלסנה פי׳ עושה בה
אדם .ובמקלל שאר אדם לא  •vyyjiiדכתיב נפש דמשמע הוצאת דם לרשם שמחויב מלקות אסור
חייב אלא מחיים א״כ אזהרה דכתיב כי הדם הוא הנפש ואם אינו ענין לבט להטסו וסי׳ תם זה
לאביו לאחר מיסה מנ״ל" נהי לבהמה דאם הכה אותה כאבנים ומתה חייב סיירי בשמשה תשובה" אק
דעונש שממנו אפי׳ לאחר תנהו ענין לנפש אדם הכי דריש לי׳ באלו רביט לא ניחא לז בסי• הזה
מיסה כדיליף בסנהדרין אבל הן הנזזנקין ואיבעי להו מהו שיקיז דם בן של סוס׳ סדלא הוזכר רזה
אזהרה מנין וצ״ס .ומיין לאביו רב מתנה אפר פותר ואהבת לרעך מיידי בשמשה תשובה" ומכלל
במנ״ח סצוה ד״ס שממד בזה" כמוך רב דיסי בר חינגא אסר מותר מכה דברייסא זאת מיידי אפי׳ בלא
וטף הממס דמקלל אביו חייב אדם וסכה בהמה מה מכה בהמה לרפואה משה תשובה ואפ״ה אסוי
ק אסנס
לאחר מיסה כחב נס׳ חסידים פטור אף סכה אדם לרפואה פטור .א) והמכה לבט להטסו"
סי׳ תקע״ו משוס דבקללה יש אביו רשע חייב דאע״ג דפטרינן ל" לעיל דהרסב״ס הרגיש בסתירה
היזק לנשמה .מזה נראה סדכתיב בעמך לא תאר ומקשי׳ הכאה לקללה מברייתא דר׳ ישמעאל דסוכח
שסובר דסמם איסור הקללה קי״ל כר׳ ישמעאל דתב״י לכל אין הבן דאסי׳ לא פשה חשובה אסור
הוא מפני שהקללה סימלם נעשה שליח להכותו חוץ ממסית ומדיח וגם לו לא רחא בתי׳ התום׳
בסקולל ומושה לו היזק כי שהרי אסרה תורה לא תחסל ולא תכסה עליו דסיירי בשמשה השובה" ולק
ברים כרומה לשפתיס ואסור ותבן ביבמות ם׳ כעד סי שיש לו בן מכל חילק דברייסא זאת לא קאמר
להזיק בדבור כמו שאסור מקום חייב על הכאתו ועל קללתו ובנו הוא אלא איסורא אבל לא לחייב
להזיק במעשה וכח״ש המימן לכל דבר חוץ פסה שיש לו מן השפחה ומן מיסה" אבל רבים גס לידלוק
מלוה רל״א" וא״כ ס להבין הנכרית( .תולדה לסבה או״א) שלא יקיז זה לא הסכים אלא מפרש
מה איכא בין אביו לאיש אחר להם דם שמא יתבל בהם כדאמרי׳ ם׳ אלו דלבריימא דד׳ ישמעאל חייב
ולמה ישמור במקלל לאיש הן הנתנקין רב פפא לא שבק לברי׳ אפי׳ כשאביו רשפ" וכיון
אחר לאחר מיתה הא אסיר למישקל לו טילוא פר ברי׳ דרבנא לא שבק דבש״ם הוטח מברייתא זאת
להזיק לכל ארם וכיץ שקללה
לי׳ לברי׳ למפתח לי׳ בועת* טי׳ מורם*:
לדינא דקאמר מאי הזי פלה
תונחת לנשמת המת לחה
וסטא מברייתא דד׳ ישמעאל.
לשימת
ואפי'
סימה
לאחר
יפסור במקלל לכל אדם
לק קי״ל טוסי׳ ודלא כאוקמסא רסוקי למשרות כשמשה
מטם
רק
להמקולל
נזק
שוס
הרמב״ם שסובר שאץ
חשוכה .אלא כסתמא דמשנה דיבסות דמי שיש לז ק
חיסור הקללה היא מלד המקלל שלא ירגיל נפשו אל
ממזר חייב .וכן כסתמא דברייתא דיוצא ליהרג כנו חייב
הנקמה וכמס ג״כ איני מבין ממם החילוק בין אביו
ולא חש להאוקמחא דש״ס ימפרש לה בשמשה תשובה"
לאים אחר לסנין מקלל לאחר מימה:
ועיינתי בסמ״ג ל״ח רי״ט שפוסק נסי כרבינו ינה
אביו רש« חייב כד .יש להפליא
א)
ברשס חייב" ומדבריו למדתי ממס אחר לפסוק ק יהא
בדברי רבינו דהא בש״ם דהנהדיץ
באמת דק גט קללה נתיב בעמך דבעי׳ מושה ממשה
דפ״ה איתא בניייחא היולא ליהרג ובא נט והנהו
ממך ובהנאה לא כתיב נממן כלל" אלא דבש״ס אמדיק
דאיסקש

ומקלל

יין

נ®

והטכה
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ברורה מסוגית

טאן
אתי׳
דאיע
ודאי
דהרי

ארבע מיתות פרק שביעי

תלמודט דתחומין דג ,פרסאות

לכ״ע

הוה ד״ת :

חכמים ר׳ מנחם נר ,יופי .והקשה הרב הגאון
מו״ה ר״ע אייגר בגליון הש״ס שלו דהרי מצי
ככ״ע .דהרי החכמים הסוברים לעיל במגדף
חייב עד שיברך שם בשם .כ״ש מקלל אביו ואמו
דאינו חייב עד שיקללם בשם .ונראה לי דה״ס
חכמים דמתני׳ למיל במגדף לא זכרו כלל דבעי

שיקוב שם בשם רק סתמא מנן המגדף איט חייב עד
שיפרש השם .רק בברייתא תני המם תנא עד שיברך
שם בשם .משמע דתנא דמתני׳ מחייב במפרש ה׳ בלבד
ובמקלל אביו הביא התנא דמשנתיט דאינו חייב עליהם
עד שיקלל בשם .ש*מ דמקלל אביו בעי שם ולא מגדף
דאלת״ה לימני במגדף דבעי שם בשם .וכ״ש במקלל
אביו .ש״מ דתנא דממני׳ ר׳ מנחם בר׳ יוסי הוא
דסובר דוקא מקלל אביו ואמו בעי בשם ולא מגדף :

ת״ף

איש מה ת״ל איש איש .לרבות בת טומטום
ואגדרוגינם .ועיי׳ מיס׳ דמפרשיס כיון דאיש
הסד״א למעט אשה .לזאת כתב רחמנא פעם אחרת איש
דהו״ל מיעוט אחר מיעוט לרבות אפילו אשה .וקשה
למ״ל פעם אחת איש דיצמרך להוסיף עוד איש לרמת
אשה .לא לכתוב כלל איש וממילא טמא השוה הכתוב
אשה לאיש לכל עונשין שכתורה .והמהר״ם מלובלין ממד
גזה ומתק דאיש איצטריך פרט לקטן .ודבריו תמוהים
דמהיכי תיתי יתחייב קטן .דהרי איט בר עונשין.
דהרי בפ׳ בן סורר .מביא למעט קטן .וקאמר הש״ס
הטעם .כיון דבלא״ה על שם סופו נהרג הסד״א דקטן
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מי ליחייב .לזאת איצטריר למעט קטן .אבל מקלל .
דעסר עכשיו נהרג פשיטא דקטן פעור .והרי לעיל
במעל א״א דממעט קטן כתבו התיס׳ .דהסד״א דמשוס
קלון האשה יתחייב הקטן כמו הבהמה .אבל פשיטא
דבכל התורה מלה לא איצמריך כלל למעט קטן .ובכמה

מכתי בש״ס דדריש איש מה ת״ל איש איש .צריך
להבין דמשמע דחד איש ניחא דאיצטריך .ונראה לי דבר
חדש בזה .נהי דבכל דוכתי לא איצטריך למעט קטן.
מ״מ איצמריך איש לגופו .לומר דוקא ודאי איש .אבל
ס׳ איש כגון שבא לכלל שנים ולא בדקו אז אס הי׳ לו
שערות .והסד״א כיון דרבא אחר בנדה (דף מו ע״א)
דקטנה שהגיעה לכלל שטתי׳ .חזקה הניחה סימנים.
וקיי״ל בכל דוכתי דסוקלין ושורסין על החזקות הסד״א
דמשוס חזקא דרבא ג״כ נחייב .ואע״ג דמסקינן התם
דחזקה דרבא אינו מועיל רק למיאון .והייט להחמיר
לבל תמאן .אבל לחליצה צריכה בדיקה .הייט דוקא
החס כיון דמשכחת לה בבדיקה לא סמכינן אחזקה.
אבל הכא אפילו אס נבדקיני׳ עכשיו ורואים מ שערות.
מ״מ בשעה העבירה איט ידוע אס הי׳ לו אז שערות.
ובזה א״א לבא על הבירור והפד״א דנסמוך אחזקה
דרבא ונקמליני׳ .לזה כתבה התורה שצריך שיהי׳ ברור
לט בשעת העבירה שהביא שערות והוא וודאי איש .אבל
ס׳ איש .לא קעליק לי׳ מל סמך חזקה דרבא .אע״ג
דבדקינן לי׳ ויש ט שערות .בשעה שמביאין אותו אל
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קטנה

הב״ד .אע״ג דלא איצטרך למעט קטן ממש .זולת באיזו
מקומות דמפרש הש״ס בהדי׳ איש פרט לקטן אז ידעיק
דבשביל קטן ממש ג״כ צריך מיעוט .וע״ז כתט החום׳
פירושם .דבמקומות הללו איצטריך למעט המן ג״כ משים
מקלה עיי״ש אבל אין טונתם דבמקוס דלא חיצטרך למעט
קטן .יהי׳ איש מיותר .ז״א דאיצטרך עכ״ם לזה שיהי׳
ודאי איש ולא מכח חזקה :

אמרת

הרי את דן בנין אב משניהם וכו׳ לכאורה
קשה הלא קיי״ל אין מזהירין מן הדין והיינו
אפילו מבנין אב כמבואר בהר״ן בנדרים (דף ד ע״ב)
והנה מכאן יש הוכחה ברורה לדברי הרמב״ס בשרשיס.
דהיכא דידעינן העונש שוב מזהירין מן הדין .והכא כיון
דהעונש מבואר בתורה שוב מזהירין מן הדין .ולכאורה
יש להקשות בזה מסוגי׳ דממת (דף ה מ״ב) דאמרי׳
התם עונש שמענו אזהרה מנין ומסיים לומר שאין מזהירק
מן הדין ש״מ דאע״ג דידעינן העונש ג״כ אמרי׳ אין
מזהירין מ״ה י*ל דהחס ה״פ עונש שמענו הייט כרת
אבל מ״מ מלקות לא ידעינן כ״ז שאין הלאו בא מפירש
לזה אמר שפיר אין מזהירין מן הדן דהרי ע״י האזהרה
יתחדש עונש מלקות אבל הכא בחייבי מיתות ב״ד דליכא
בהו מלקות והמיתה מפורש בתורה שסיר אמרי׳ מזהירין
מן הדין .וכן מוכח מדברי התום׳ דהכא ד״ה גמר דכתבו
דחי מק״ו מ׳ ולכאורה איך אפשר לומר מק״ו .הרי אין
מזהירין מ״ה א״ו דברכת ה׳ כיק דעונשו מפורש בסורה
הוה מזהירין מדין ק״ו זולת הטעם שכתבו הסוס׳ בדחייתם :

ןןך ,גליון הש״ם להגאון ר״ע איינר ז״ל שהקשה איך
אמר הש״ס דנשיא מיותר דהוה גמרינן במה הצד
מדיין וחרש דהרי בנשיא אין עונשו מפורש בחירה למלקוח
רק ע״י זה דהוה לאו ובזה אמרי׳ אין מזהירין מ״ה.
והגיח בקושיא ונוראות נפלאתי הפלא ופלא על דבריו
דהרי פשיטא דמדינא לא הו״ל לחייב מלקות במקלל
את הנשיא משוס דהו״ל לאו שאב״מ רק באמת אפ״ה
חייב מלקות כמבואר בס׳ החיטך ס׳ משפטים באיפן
אס מקללו בשם ובתמורה מטאר בדף ג׳ השעם דלוקה
במקלל את חבירו בשם הייט מקרא דוהפלה ד׳ את
ממסך הפלאה זו מלקות .א״כ אדן לאו זה דומה לשאר
אבל כאן לוקה משוס
לאווין דלוקין עטר שהוא לאו
דכתבה רחמנא בהדי׳ מלקות רק בעינן אזהרה וסגי
להיות מ״ה האזהרה כמו בכ״מ דמפורש עונשו:

1באמת

לא עליו לבד הוא תלונתי רק על הגאון
המהרש״א ז״ל דדחה דברי הרא״ם שכתב.
דלכך לא הו״ל אלקיס לא תקלל לאו שבכללות משוס
דהעונש מפורש בכל חד והקשה עליו תינח ברכת ה׳
אבל מקלל דיין אין מפורש בי׳ עונש אלא משוס שהוא
לאו .ח״א דהלאו לא מהני דהו״ל לאו שאב״מ ואיט לוקה
רק עיקר הטעם דלקי הייט מוהפלה

ה׳ את

מטתך.

האמור בתמורה מל שהי׳ מקללו בשם .וא״כ מפורש הלאו
בכל אחד וממילא לק״מ נמי מה שהקשה המהרש״א למה
לקי מל קללת דיין דהרי הו״ל לאו שטתן לאזהרת מיתת
ב״ד דאלהים לא תקלל הוה נמי אזהרה לברכת ה׳:
ולסמ״ש
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מהדרי

ולפמ״ע

עגש הכתוב אא״כ הזהיר ותני באזהרת מיתת ב״ד.
והא דאמרינן לאי שניתן לאזהרת מיתת ב״ד אינו לוקה.
הייט משוס הלאו גרידא אינו לוקה אס לא מצינו בי'
מלקות בהדי׳ .אבל אס מצינו בי׳ מלקות בהדי׳ שפיר
לוקה עי״ז דיש בו אזהרה אף אס הזה מיתת ב״ד כמו
בן סורר ומורה דאזהרתו מלא תאכלו על הדם  .והו״ל
ניתן לאזהרת מימת ב״ד בבן סורר ומורה גופו ואפ״ה
לוקה בבן סורר ומורה מלאו זה היינו משוס דכתיב בי׳
בהדי׳ ויסרו וכן מוציא שם רע דכתיב בי׳ בהדי׳ ויסרו
מלקינן לי' מאזהרה דלא תלך רכיל אע״ג דלאו זה

הו״ל לאו שאב״ח ועל ג1ף הלאו אס הולך רכיל איט
לוקה מ״מ במוש״ר דמבואר בי׳ בהדי׳ מלקות רק דצריך
אזהרה שפיר הו״ל אזהרתו אף לאו שאב״מ:

למ״ל האזהרה על אחותו בת אביו ובת אמו כיון
דהעונש כבר גמר מערות אחותו גילה .א״כ שוב מצינן
למילף האזהרה מק״ו ולא שייך לומר אין מזהירין מ״ה.
כיון דלא יצמח ע״י האזהרה שוס עונש דכרת כבר
ידעינן .ומלקות בחייבי כריתות ליכא לר׳ יצחק:

ואולי

י״ל דיצמח ע״י האזהרה עונש חטאת בשוגג.
דחייבי כריתות אינם בכלל חיוב חטאת רק אס
יש בהן לאו .דהרי פסח ומילה דחייביס כרת ופטורים
מן החטאת משום דאיט דומי׳ דע״ז דהוא בל״ת  .וכל
זמן שאינו מפורש בו לאו איט חייב חמאת .א״כ בזה
דילפית אחותו בת אביו ובת אמו מק״ו לאזהרה יצמח
מזה עונש חטאת .ושוב שייך לומר אין מזהירין מ״ה
אלא א״כ מפורש בי׳ הלאו בהדי׳:

במתני'

לגם

מה שמתרץ המהרשיא דדיין גמרינן במה הצד
מנשיא וחרש ומה״ט לוקה זה דבר תימה דקיי״ל
אין עונשין מה״ד ובמה מצינו ג״כ אין עונשין כמבואר
בהר״ן נדרים (דף ד ע״ב) כ*ש מה הצד דלא עדיף כמו

בגמרא
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לק״מ .דהא דלקי על קללת דיין .היינו
מוהפלה האמור בהדי׳ רק דקיי״ל לא
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מה מצינו:

גמר קודש מחול .והקשה בס׳ מהר״ם מלובלין
כיון דבין לר״ע ובין לר' ישמעאל תרווייהז
טמעיתמיני׳ א*כ מאי נ״מכפליגתייהוטיי״ש .ופלא גדול
בעיני על גדול כמותו ימה קושיא זו והרי הנ״מ לענין
איסור מחיקה .דלמ״ד חלהיס חול .ונהי דגמרינן קודש
מחול הייט במה מצינו אבל מ״מ עיקר הקרא מיירי
בחול מותר למוחקו וגס אינו צריך לכתבו לשס קדושת
ה׳ .ולמ״ד אלהים קודש רק גמרינן חול מקודש מלשון
לא תקלל ולא כתיב לא תקל .אבל מ״מ עיקרו קודש
פשימא רצריך לקדשו בשעת כתיבה ואסור למוחקו.
ובמס' סופרים פ״ד חשיב התם כל השמות שאינם
נמחקים וחושב בתוכם פלוגתא זו דאלהיס לא תקלל.
קצת בסגטן אחר מכפי הברייתא שלט אבל מ״מ מוכח
דעיקר הדברים נאמרו למטן איסור מחיקה:

בת1ם׳

ד״ה מאי לא תקלל כו׳ ומקלל חבירו
ע״ב
גמרינן .או מאב ונשיא או מאב וחרש
כו' .ע״כ .צ״ל נמי מונתס כיון דהעונש כבר ידעינן
מוהפלה כנ״ל רק האזהרה ושוב מזהירין מן הדין .דהא
דאמרי׳ אין מזהירין מה״ד וה״ה במה מציט היינו דע״י
האזהרה יצמח העונש .אבל אס העונש כבר מבואר
בתורה בהדי׳ רק האזהרה אינו מבואר שוב מזהירין מה״ד
וכן מבואר בהדי׳ בכללי הרמב״ס בהשרשיס  .והא
דאמרי׳ במכות (דף ה ע״ב) עונש שמעט אזהרה מנין
כו׳ לומר לך אין מזהירין מה״ד דמשמע אע״ג דידעינן
כבר העונש אפ״ה אין מזהיריןמה״ד החס לא ידענו רק
העונש כרת .אבל המלקות דישנו בחייבי כריתות איט
רק מכח הלאו וע״י האזהרה יצמח עוד עונש מלקות .
שוב שייך לומר אק מזהירין מה״ד .וקצת צ״ע לר׳ יצחק
דסובר חייבי כריתות אינם בכלל מלחות ארבעים דלמה
יצאת כרת באחותו לדונו בכרת ולח במלקות .א״כ
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באו עלי׳ שנים הראשון בסקילה והשני בחנק
ופרש״י ועדיין היא בתולה כגק שבאו עלי׳
שלא כדרכה וכן משמע מדברי התום׳ ד״ה והאי לבדו
כו׳ ולדבריהם הלכה כרבי דסחס לן תנא במתני'כוותי׳
אבל מדברי הרמב״ס בפ״ג מהא״ב מוכח דפוסק כחכמים
דרבי וממילא מפרש משנתינו דמיירי בכדרכה וכן מוכח
מדבריו בפי׳ המשנה דהכא .ונראה טעמו של רש״י
ותוס׳ דא״א לומר דמתני׳ מיירי בבא עלי׳ כדרכה .א״כ
היינו רישא ומאי קמ״ל סיפא  .ולדברי הרמב״ס צ״ל
דאיצטרך  .הסיפא דאי מרישא הסד״א הא דבעולה איט
אלא בחנק .הייט כשנבעלה בטרם שנחארסה דאז על
הביאה הא׳ פטורים שניהם ממיתה הבועל עם האשה.
וע״כ עתה שנבעלה פעם ב׳ לאחר שנתארסה חייבים
שניהם בחנק .אבל הסיפא דחני דבאי עלי׳ שנים
לאחר שנתארסה והראשק בסקילה וגס היא חייבת סקילה
א״כ ממילא בביאה שניי׳ היא פטורה מחנק .משוס
דכבר נתחייבה סקילה מביאה של הראשון .והסד״א
דהבועל פטור לגמרי כמו בא על קטנה מאורסה לר״מ
אליבא דר׳ יאשי׳ דדריש ומתו גם שניהם עד שיהיו
שניהם שווים ובין לפרש׳יי ובין לפי׳ התום׳ הסד״א דפטור
משום דאינם במיתה אחת דהרי היא בסקילה ובועלה
בחנק קמ״ל משנתינו דאפ״ה השני בחנק והייט מטעם
דבאמת היא חייבת ג״כ חנק משום ביאה השניי׳ .רק
דחרי קטלי לא קטלינן לה זדיינין לה בחמורה כמו מי
שנתחייב ב׳ מיתות:

בגמרא

מאורסה ולא נשואה בבית אביה פרט לשמסר
האב לשלוחי הבעל .לכאורה קשה למ״ל
מאורסה ולא נשואה והרי הוא ק״ו מה כשמסרה לשלוחי
הבעל להוליכה לחופה נפטרה מסקילה ודינה בחנק כ״ש
חופה ממש  .וי״ל דאי לא הוה כתיב מאורסה למעוטי
נשואה .הוה מוקמינן בבית אבי׳ למעט נכנסה לחופה
ולא נבעלה

אבל

מסר

האב

לשלוחי

הבעל לא

הזה

ידעינן .ועי״ז דכתב מאורסה למעוטי נכנסה לחופה.
מוקמינין בביק אביה פרט לשמסר האב לשלוחי הבטל

וק

מוכח בהדי׳ בכתובות (דף מז ע״ב) התם עיי״ש
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ספר זיכרון למרן בעל ה״אבי עזרי" זצוק״ל

רבי אפרים נחום בורודיאנסקי זצ״ל

בדין מקלל בלא שם
הרמב״ם בפכ״ו מהלכות סנהדרין בהלכות
א.
מקלל לא הזכיר כלל איסור על קללה בלי שם ,אולם

יראו לקלל בשם ה׳ והוא מדין חילול השם ע״י
שמקלל בשם ,ולכן במקלל בלי שם דאין כאן פגם

החינוך במצוה ס״ט וכן הטור ושו״ע חו״מ סי׳ כ״ז

וחילול בשם אינו לוקה אע״פ שהוא בכלל הלאו.

כתבו דמקלל בלא שם אע״פ שאינו לוקה איסורא

ולפי״ז י״ל דכל זה דחשיב חילול היינו דוקא אם

מיהא איכא ,והמנ״ח נקט דאין בזה איסורא כלל,

מזכיר השם על קללה מפורשת אולם ע״י רמז
ומשמעות אין בזה כ״כ פגיעה וחילול ולכן אינו לוקה
אע״ג דמכלל לאו אתה שומע הן ,אולם קללה מיהת
הוי.

וצ״ל לפי״ז בכוונת החינוך וטושו״ע דהוא רק איסור
מדרבנן ,והוכיח כן המנ״ח ממש״כ הב״י בבד״ה שם
עיי״ש ,וכן מוכח כהמנ״ח ממש״כ הכם״מ פ״ב מהל׳
שבועות ה״ד בשם הר״ן (בשבועות ל״ה) על מש״כ
שם הרמב״ם דאסור להשבע בלי שם ותמה ע״ז
דמנלן איסור זה ותירץ דילפינן זה מקרא דדברי

ונמצא דאם ננקוט בשיטת השו״ע דבלא שם
נמי הרי זה אסור מה״ת מדויק היטב לשונו שכלל

קבלה מויואל שאול את העם וש״מ דצריך לימוד

יחדיו מקלל בלי התראה ומקלל ברמז ומקלל בלי שם

מיוחד ע״ז וא״כ בקללה דאין גילוי לאיסור בלי שם

דבכולהו הוי איסור תורה אלא שאינו לוקה עליהם.

משמע דמותר .ומש״כ הרמב״ם שם בפכ״מ ה״ה
דאם תירץ בלי שם עונשין אותו ,צ״ד דאי״ז משום
איסור מקלל אלא משום בושת דברים ,וכ״כ להדיא
בביאור הגר״א סי׳ כ״ז סקי״ג ובס׳ ק״כ סקמ״ז

אלא שברמ״א שם הוסיף גם המקלל את המת וזה
ודאי מדרבנן ,אך עכ״פ מלשון השו״ע יוצא כמש״כ.

ומשמע מדבריו ג״כ כמנ״ח דאין איסור בלי שם.

והנה גם פשטות ל׳ הרמב״ם בסה״מ ל״ת שי״ז

מורים כן  ,שכתב ז״ל כי הנפש כשהתנועעה לנקום

מן המזיק לא תסור מתנועתה עד שתגמול למזיק
אולם פשטות לשון החינוך וטושו״ע משמע דיש

ופעמים תשלמהו גמול בקללה ובחירופין לבד ותנוח

בזה איסור מדאורייתא ,ועיין בחזו״א סנהדרין סי׳ כ׳
סק״ז שכתב כן דאפשר דלאו איכא ורק מלקות ילפינן

בדעתה בשיעור מה שהגיע למזיק מן ההזק באותם
המאמרים והחרוף עכ״ל ,שפתי הרמב״ם ברור מללו

מקרא דליכא ויעו״ש בראיות שהביא לזה( .א״ה,

דאיסור קללה של כל אדם הוא משום דאסרה תורה

וכ״כ בב״ח ובש״ך בסי׳ כ״ז על דברי הרמ״א בס״ב
עיי״ש) .ובאמת דמזה שכללו הטור ושו״ע יחדיו
מקלל בלי התראה ומקלל בלי שם משמע שנשתוו

הרגעת הנפש המתנועעת לנקום ,ע״י הקללה

והחירוף ,וכ״כ תומים בסי׳ כ״ז סק״ד דהאיסור מצד
ההשחתה של המקלל ,ואם קללה בלי שם מותרת מן

בדינם ,והרי מקלל בלי התראה הוא לאו גמור ומשמע

התורה אין אחיזה כלל לביאור זה בהלכה דמה לו עם

דה״ה במקלל בלי שם והנה בשו״ע שם כתב דאם

שם מה לו בלא שם הרי נפשו נחה ע״י הקללה,

היתה הקללה באה מכלל הדברים כגון שאמר אל יהי

ולמש״ב כשיטת חזו״א דיש איסור תורה גם בלי שם

פלוני ברוך לה׳ אינו לוקה ,והקשו שם התומים ועוד
דמ״ט אינו לוקה והא לא נחלקו אם מכלל לאו אתה
שומע הן אלא בשאר מילי אבל באיסורא לכו״ע
מכלל לאו אתה שומע הן וא״כ ילקה .ונראה לפי מה
שנקטנו דבלי שם נמי איכא איסור לאו ,וצ״ל לפי״ז
דיסוד דין המלקות במקלל בשם הוא משום שאינו

נמצא שמשובצים הטעמים במלאות הדין.

וגם דברי הגמ׳ ריש תמורה ועוד יוצא כמין חומר
לפי הנחה זו .דאיתא שם "הנשבע וממיר ומקלל
בשם" ,והנה שיטת הרמב״ם וראב״ד (פ״ב משבועות
ה״ד) ושאר ראשונים מלבד הר״ז ריש נדרים דחיוב
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גנוזות
שבועה הוא רק בשם ,ותמרה א״כ למה נקט דוקא

לאוין תמוהים ,ולסי״ז הרי דברי המכילתא מתפרשים

מקלל בשם הא גם נשבע הוא רק בשם ומאי שנא

כפשוטם דלכך צריך קרא דילקה שתים כיון דאינו

נשבע דנקט סתמא ומקלל בשם דוקא .אבל אם ננקוט

אלא אזהרה אחת ודלא כמש״ג.

שבקללה בלי שם ג״כ עבר בלאו אלא דאינו לוקה
משום דאין בו מעשה א״ש ,דהא בנשבע בלי שם אין
איסור תורה כלל ואין איסורו אלא מדברי קבלה
וכנ״ל מהכס״מ בשם הר״ן ,נןעיין מאירי ריש נדרים
שכ׳ דגדולי המחברים לא הזכירו יד לשבועה משום

דאם הזכיר שם הרי שם עצמו שבועה ובלי שם אין

אולם באמת אין דברי הט״ז מוכרחים כלל ,דהא
כנודע יש שני מיני במה הצר ,האחד ,שעושים משני
המלמדים צד שוה ותולין שהדבר שוה שביניהם הוא
הגורם לדין ,ובזה יש כללים כמו דפרכינן פירכא כל

איסור ע״כ ,ותמוה דהא בפירוש כתב הרמב״ם בפ״ב

דהו ,ושמגופא פרכינן ולא מעלמא כהא דחולין
קט״ו ,ושיש הקולות שבשניהם ועוד .והשני ,שעיקר

ה״ד דגם בלי שם יש איסור .ונראה פירושו דהאיסור

הלימוד הוא מאב אחד ,אלא שבכדי לסלק הפירכא

בלי שם הוא מדברי הקבלה וכנ״ל ,ואיסור זה לא
הוקש לנדר דכתיב ביה יד ורק שבועה האמורה
בתורה הוקשה לנדר (א״ה ,ועיין בס׳ בנין אפרים סי׳

מוכיחים שגם מקור אחר שאין שם את המעלה הזו
ג״כ יש את הדין ,וחוזר הלימוד למקום הראשון,
ועיין ברא״ש רפ״ק דב״ק שכ״כ לגבי במה הצד דדף
ו׳ א׳ ודלא כתום׳ שם ג׳ ב׳ ,ובפלפולא חריפתא שם

התורה רק דאינו לוקה ,וא״כ שפיר נקט "נשבע" סתם

אות ש׳ כתב שגם התום׳ במקו״א ם"ל זה הכלל ,ובזה

דהיינו ככל נשבע דזה רק בשם ו״מקלל בשם" בדוקא

מיושב קושית מהרס״שיף על תוס׳ כתובות ל״ב א׳
ד״ה שכן ,וכן מ״ש קושיית הנוב״י תנינא או״ח סי׳
פ״ט על דברי התום׳ ב״מ ג׳ א׳ ר״ה אבל .ונראה גם
מהראשונים שיש שפירשו כן בנין אב מכתוב אחד
ובנין אב משני כתובים דשניהם משני מלמדים
דאל״כ לא נקרא בנין ,עיין ספר הכריתות ועור.

כ״ז שהרחיב בזה)] ,אבל מקלל בלי שם יש לאו מן

לאפוקי מקלל בלי שם דאע״פ שהוא בלאו אבל אינו
לוקה ,וזה כפתור ופרח לפמש״כ.

ב.

והנה איתא במכילתא ,הביאה בביאור הגר״א

סי׳ כ״ז סק״ו ,דיש ילפותא מיוחדת שמקלל דיין
לוקה שתים ,וצ״ע למה צריך לזה קרא הא תיפו״ל
דבפירוש הוזהר בפ״ע אלקים לא תקלל ולא תקלל
חרש וילקה שתים משום אלו .ונראה לפי מש״כ
דהמלקות דמקלל אינו מצד האזהרות כיון דהוי לאו
שאין בו מעשה ,אלא יסוד דין המלקות הוא משום

חילול השם ,א״כ בקילול דיין אע״ס שעבר באמת

בשני לאוין אבל היה צריך ללקות רק אחת דלכאורה

חילול אחד הוא ,אלא דילפינן מקרא דיש בזה חילול
כפול ולכן גם לוקה שתים.

עכ״פ גם בענינינו י״ל דעיקר הלימוד הוא מחרש

כמבואר בשבועות ל״ו א׳ ,ומה דילפינן מבנין אב
הוא רק כדי דלא נימא שחרשותו גרמה לו ,אבל
למסקנא עיקר אזהרתו הוא מלא תקלל חרש ,וכ״ב
הרמב״ם בפיה״מ לשבועות פ״ה מי״ג "קבלו חז״ל
דחרש היינו שאינו עושה מעשה שראוי לקללו

בשבילו אבל הוא חרש באותו הדבר" ומשמע בהדיא
דעיקר האזהרה הוא מחרש.
וכן מבואר גם בםה״מ ל״ת שי״ז עיי״ש .ונמצא

אלא דלכאורה יש לדחות ביאור זה במכילתא,
דכ״ז דוקא לדעת הרמב״ם ושו״ע דאזהרה למקלל

דאם אמנם דברי הט״ז הם "דבר נאה ומתקבל" (כל׳

דיין ואזהרה למקלל כל אדם הם שתי אזהרות בפ״ע,

שם) ליישב דעת הטור ,אולם בדעת הרמב״ם ושו״ע

ואם קילל דיין עובר בשתים ,אולם דעת הטור
שבקילל דיין עובר רק על אחת ובפשוטו היינו משום
דכל אדם ילפינן אזהרתו מבינייהו דחרש ודיין (עיין
תום׳ שבועות ל״ו א׳ ד״ה מקלל ובגמ׳ סנהדרין ס״ו
א׳) וחשיב כאזהרה אחת ולכן עובר רק על א׳ ,וכ״כ

נראה דאזהרת כל אדם מחרש ילפינן .ובדיוק דברי
הט״ז נראה דגם הוא ש״ל פירש דעיקר הלימוד הוא
מבנין אב מכתוב אחד ,אלא שלא מחרש ילפינן רק
מדיין וכמש״כ "וכל אדם כדיין" והיינו אם "אלקים"
הנאמר בקרא הוא לשון שררה או לשון חשיבות

שם הט״ז וסיים דדברי רמב״ם ושו״ע שעובר בשני

("והייתם לי כאלוקים" או "אלוקים לפרעה") .עכ״פ
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אם נפרש כש״נ שפיר איצטמיד הראיה ממכילתא

ובמפרשים ,ומשמע דלענין קללה לא מהני מחילה

למה שנקטנו כחזו״א דגם במקלל בלי שם יש לאו

כלל ,וצ״ע שיטת הרמב״ם.

המלקות דמקלל הוא משום החילול שבזה ולא משום
אכן באמת הרמב״ם והטור אזלי לטעמייהו,

הלאו ולהכי צריך ילפותא שילקה שתים ,אך בלא״ה
אין מובן לדברי המכילתא דגם בלא הילפותא יש

דבאיסור מקלל עצמו עיי״ש בטור וברמ״א שכתבו

שתי אזהרות כשיטת הרמב״ם והשו״ע וכש״ב.

הלשון "ואפילו מקלל עצמו" והיינו שלמדו שהכל

והנה כתב שם הרמב״ם (פכ״ו מסנהדרין

הוא איסור אחד ,וכנ״ל כביאור הט״ז בדבריו ,
ולפיכך כתבו דאפי׳ מקלל עצמו חייב .אולם הרמב״ם

ה״ו) דאין הדיין יכול למחול על קללתו כיון דהלה

בה״ג כתב לכולם אזהרות בפ״ע ,מקלל עצמו משום

כבר חטא ,ומשמע שאם מחל מקודם שהלה קילל

שמור נפשך ,וכל אדם משום חרש  ,ומקלל דיין

אין כאן חיוב ,ותמה הגר״י מקוטנא ז״ל בישועת

משום אלוקים לא תקלל וכן נשיא ,ולא שייך לשיטתו

ישראל חו״מ סי׳ כ״ז דמאי שנא ממקלל עצמו
שחייב הא לא גרע בכה״ג שמחל ממקלל עצמו .וכן
תמה במש״כ הרמב״ם בה״א שם "קטן הנכלם"

לנקוט "אפילו" מקלל עצמו דהא זה ילפינן לחודא,
ולכן הרמב״ם ס״ל דאם מחל הדיין או בתינוק בן
יומו דליכא למילף מחרש שוב לא שייך לחייבו
משום מקלל עצמו כיון דהם איסורים נפרדים ,אבל

וגם בזה קשה דלא גרע ממקלל עצמו דחייב .ובאמת

הטור דס״ל דהכל איסור אחד הוא להכי ס״ל גם דלא

הטור וכן הרמ״א דקאי בשיטתו העתיק דין זה לענין

שייך אם מחל הדיין דלא גרע ממקלל עצמו וכנ״ל,

בזיון חכם או משום בושת דברים עיי״ש בסעיף ב׳

ונמצא דאזלי הטור והרמב״ם לטעמייהו וכש״נ.

ג.

(ועיי״ש בגירסאות) ומשמע דקטן בן יומו פטור,

בעניו קדושת דמים וקדושת מגוף
א .בנדרים כ״ט .הביאו הברייתא דהאומר שור
זה עולה כל ל׳ יום ולאחר ל׳ יום שלמים דבריו
קיימים ,והעמידוה בדאמר לדמי ,ופי׳ הר״ן וכגון

שאם אמר דמיה לשלמים כל ל׳ יום ולאחר ל׳ לעולה

דבריו קיימים .ולכן כתב על תי׳ מהר״י קורקוס שהוא
טעות.

דהוי בעל מום ,דאילו תם אפילו אמר לדמי קדוש
קדושת הגוף דקיי״ל המתפים תמימים לבדק הבית

אולם פשטות דברי הרמב״ם לעיל מינה בהלכה

מידי מזבח לא יצאו ,אבל הרמב״ם (בפט״ו ממעה״ק
ה״ז) העתיק הברייתא וסתם דבריו ,וז״ל האומר דמי

ה׳ הם כדברי מהר״י קורקוס וז״ל האומר דמי בהמה
זו עולה ה״ז לעולה אם היתה ראויה ליקרב עולה

פרה זו לעולה כל ל׳ יום ולאחר ל׳ יום לשלמים
דבריו קיימים .ובכס״מ בסו״ד הביא ממהר״י קורקוס

נתקדשה קדוה״ג והיא עצמה תקרב עולה ואם אינה
ראויה תמכר ויביא בדמיה עולה ,ומכח קושיה זו כ׳

שתירץ שהרמב״ם שינה לכתוב פרה דלא מיירי אלא

כס״מ דתמכר ע״י מום וכמש״ב הרמב״ם בהל׳

בנקבה שאינה ראויה לעולה .ותמוה דבפ״ד
מפסוה״מ הט״ז כתב הרמב״ם דגם בנקבה לאשם
ופסח נחתי קדוה״ג וכת״ק דר״ש בתמורה י״ט .וז״ל

פסוהמו״ק כנ״ל .אולם פשטות דברי הרמב״ם מוכח
כמהר״י קורקוס.

שם המפריש נקבה לאשמו וכו׳ הפריש נקבה לעולתו
וילדה זכר ירעה עד שיפול בו מום ויביא בדמיו

כ .ונתעוררתי מדברי מרן (שליט״א) [זצ״ל]
באבהא״ז ממש״כ לתרץ ד׳ הר״י קורקוס (בד״ה
והנראה דל״ג ח״ג מדפי הספר) ,וז״ל ונראה דבאמת

עולה .ובמרכבת המשנה תמה עוד דמה יענה בסיפא

ספר זיכרון למרן האבי עזרי קרליץ ,אברהם ישעיהו (עורך) עמוד מס (334הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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ספר התשובה
שלחן ערוך על הלכות תשובה

הרמב״ם ושאר ראשונים
עם הערות וביאורים

מאתי

יוסף כהן
בן לאאמו״ר הרב שמואל דוד הכהן ז״ל

אב״ד ירושלים

מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת

עם מפתח הענינים
יוצא לאור בסיוע
מכון הרי פישל לדרישת התלמוד ומשפט התורה

ירושלים תשמ״ס

ריב

הלכות תשובה

בחברו ,או המקלל חברו־־ ,או גוזלו וכיוצא בהן אינו נמחל לו
לעולם ־״ עד שיתן לחברו או עד שירצהו עד שימחול לו הממון ,שא□ מחלו
אצלו הרי הוא כמו שהחזירו (מאירי חבור התשובה עמו׳  205והמקלל את

חבירו אעפ״י שמחל לו המקלל לא נפטר המקלל ממלקות שכבר חטא

ונתחייב (רמב״ם סנהדרין פכ״ו ה״ו).

וצריך להשיב את הגזילה ואח״כ יתודה ואם התודה תחלה לא עלה לו

________
אם האיסור של מקלל חבירו הוא

בארי בשדה
-------- --------------------------------------

משום דצערו וביישו
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המקלל חבירו .מזה שהרמב״ם מנה מקלל חבירו בין עבירות שבין אדם לחבירו

לכאורה משמע דעצם איסור מקלל הוא משום דמצערו ומכלימו ,וכן משמע ברמב״ם פכ״ו מה׳

סנהדרין ה״א שכתב :יראה לי שהמקלל קטן הנכלם לוקה ומשמע דקטן בן יומו פטור.
ובכס״מ שם :שהרמב״ם למדה מדאמרינן בהחובל (דף פו) דקטן דמכלמינן לי׳ ומכלם יש לו

בושת .וסובר רבינו דה״ה לענין קללה .אולם א״א לומר כן שהרי שם בהלכה ג׳ פסק רבינו
שהמקלל עצמו לוקה כמו שקלל אחרים שנאמר השמר לך ושמור נפשך .גם בספרי ילפינן מקרא

דהמקלל לאחר מיתה חייב הרי דהאיסור לא משום ביישו וצערו• וע״כ צ״ל דבאמת האיסור
הוא מצד עצם הקללה ,והיא עבירה שבין אדם למקום ,אלא שבמקלל חבירו יש ג״כ עבירה

שבין אדם לחבירו .ומיושב בזה דברי רבינו כאן שמנה מקלל חבירו בין העבירות שבין אדם

לחבירו .ועדיין צריך ליישב מהא דמקלל קטן שאינו נכלם פטור .ומצאתי בספר ישועות ישראע
(חו״מ סימן כז) שעמד בזה ,עיי״ש .וקצת י״ל דאעפ״י שהאיסור מקלל הוא מצד עצמו מ״מ

במקלל מי שאינו בר בושת צריך שיקלל בר בושת — שנפגע ע״י הקללה שאם קלל קטן שאינו
נכלם דומה למקלל בהמה דפשיטא דאין זה בכלל מקלל ולא שמי׳ קללה היא.

וצ״ע ממ״ש להלן שהמקלל אעפ״י שמחל לו המקולל לא נפטר המקלל ממלקות "שכבר

חטא ונתחייב״ דמשמע דאם מחל לו קודם שקללו ומרצונו מחל לו פטור דצ״ע ממקלל עצמו
ויעוין בישועות ישראל שם.
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אינו נמחל לו לעולם .עיין חובת הלבבות שער התשובה סופ״ז שכתב :וממפסידי

המצוה ג״כ שיהי׳ השב שב מקצת עונותיו ומתמיד על קצתם כמו שיצא מן העבירות שבינו
ובין המקום וישוב מהם ולא יצא ממה שיש בינו ובין בני אדם מגזל ואונאה וגנבה והדומה

עקבי השדה
משום דבזיון ת״ת כולו עם חומרתו עבירה שבין אדם לחבירו הוא מ״מ הא הך דקדושין גופה
אינה פשוט שם ,עכ״ל
והנה לפי״ד שאפשר להביא ראי׳ מהא דת״ח שמחל על כבודו שבין אדם לחבירו הוא
לכאורה יש לפשוט גם הספק של המנ״ח לענין כיבוד או״א מהא דקיי״ל שאב שמחל על
כבודו כבודו מחול .אולם יש לדחות שהרי בכל מצוה שבין אדם לחבירו יש גם בין אדם
למקום וא״כ איך מהני מחילת האב לגבי הבין אדם למקום ,וע״כ שגם הבין אדם למקום
שבמצות כבוד אם הוא רק לכיבודו וכשהאב מוהל אין כאן כיבוד כלל.

פרק ב

הודוי (שע״ת שער ד׳ אות יח") מה שהוא חייב לו וירצהו

ריג

אף

בארי בשדה
לזה ובזה נאמר (איוב יא) אם און בידך הרחיקהו ואמרו רז״ל (תענית טז א׳) בעניו הזה אדם
שיש בידו עבירה ומתודה ואינו חוזר הוא דומה למי שתופס שרץ בידו וכוי עכ״ל .ומדבריו
לכאורה משמע שאפילו אם שב על עבירות שבין אדם למקום ויש בידו גזל אינו מועיל אף לגבי

אלו ששב עליהן .ונראה שמפרש כן »הגמ׳ מתענית.

אולם בספר בנין אריאל (חלק בית מועד בדרוש ליוה״כ) הביא בשם כמה אחרונים וגם

הרי״ף בעין יעקב כתב שאם לא תיקן האדם עבירות שבינו לחבירו אין יוה״כ מכפר אף על
העבירות שבינו למקום .וכ״ב בספר ברכ״י בשם גדול אחד ויעוין א״ח ספינקא תרו אי.

והוא כתב

ע״ז שלא נהירא כלל .ולשון המשנה ביומא שם מוכח ההיפך .ועיין גליוני הש״ס

(יומא פ״ה ע״ב) .ומצאתי בסידור הגר״א להגר״י מאלצאן בעניו תקיעת שופר שכתב וז״ל:
ואמרו עוד

כי בהתעכבות התשובה על

למקום לא יתכפרו ,וכן הדין נותן כי

עבירות שבין אדם לחבירו גם עבירות שבין אדם

איך אפשר שהקב״ה יעביר על מדותיו אם האדם

הפחות הבא מטפה סרוחה לא יבקש להעביר על מדותיו עיי״ש.
אם התעכבות תשובה במקצת עבירות שבין אדם למקום מבטלת התשובה

לפי הטעם שכתב הגר״י מאלצאן כי איך אפשר וכו׳ לא יבקש "להעביר על מדותיו",
יוצא שרק התעכבות תשובה על עבירות שבין אדם לחבירו מבטלת את התשובה ,אבל התעכבות

תשובה על מקצת עבירות שבין אדם למקום אינה מעכבת התשובה ,וכן משמע מדברי החובת
הלבבות שכתב :ולא יצא ממה שיש בינו ובין בני אדם .וכן משמע בספר חסידים סכ״ב

שכתב כשהוא מתודה יזכור כל עונותיו כהוויתן ,ואם אין שם ממקצת עונות וכוי .ובספר
מעלות המדות מבואר דאם שב רק ממקצת חטאיו הוא מעוכב מהתשובה כמו באחטא ואשוב

כי בהתמדתו על מקצת העבירות אפשר שישנה גם על שאר העבירות ששב.

קבלת עזיבת החטא בבחי׳ הקלות ואח״כ בבחי׳ הכבדות
ויש לעיין באור ישראל להגר״י סלנטר סימן ו׳ שכתב  :ובזאת כפרת עונות ביוה״כ התלוי

בתשובה ,היא עזיבת החטא תכבד מאד .אל ירף האדם לעשות הכנה ליוה״ב בבחינת הקלות
וכוי ,ויבוא לבחינת בעל תשובה ביוה״כ לכה״פ בקבלת עזיבת החטא בבחינת הקלות .ובזה

הבא לטהר יסייעהו הקב״ה וכו׳ גם בבחי׳ הכבידות .וצריך לחלק ולומר שלענין קבלת עזיבת
החטא שאני שכבר מעכשיו מקבל עליו לעזוב כל החטאים ובשלבים.

גם ההתקרבות אל ד׳ בכח התשובה היא בטלבים

עיין בבית אלקים שעה”ת פ״א סד׳יה ומלת שכתב  :וע״ד זה נקראו רחוק וקרוב החוטא
והבע״ת .ולכן נאמר בענין התשובה לשון עד ,ושבת עד ד׳ אלקיך ,שובה ישראל עד ד׳ אלקיך,

כלומר שוב ממקום שנתרחקת והיה קרוב אליו ,כי בכח התשובה מתקרב האדם לאל יתברך

"מעט מעט" עד שמגיע להשיג להיותו לפני כסא כבודו וכמו שאמרו (יומא פ״ו) גדולה תשובה
שמגעת עד כסא הכבוד דכתיב שובה ישראל עד ד׳ אלקיך.
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ואם התודה תחלה לא עלה לו הודוי .עיין לעיל ציון .23

סנהדרין ס׳׳ו ,א׳
עבודת
C
ייי
יעשה בזדון לבלתי וגו׳" עיי״ש .ויש לעיין קצת בזה,
פירש״י :אוחז וסוגר עיני הבריות ומראה להם כאילו
תכה

עושה דברים של פלא ע״כ .ועיין ביד רמה
שכתב דמה שאמרו חכמים שאוחז את העינים לשון
משל הוא שמראה לבני אדם כאילו הוא עושה פלא
והוא אינו עושה כלום ,והרי הוא דומה כאילו אוחז את
עיני בני אדם וסוגרן עיי״ש .הנה מבואר בדברי הרמ״ה
דאינו סוגר את העינים ע״י כישוף ,אלא הוי משל כאילו
הוא סוגר העינים .ועיין בש״ך יו״ד סי׳ קע״ט ס״ק י״ז
שבתבמןזם הב״ח דברמב״ם מבואר דאחיזת עינים אינו
ע״י כישוף רק ע״י מראה ותחבולות ועל ידי קלות
התנועה ביד אסור עיי״ש.

ועיין בחינוך מצוה ר״נ שכתב :וכל אחד מהמעשים
הרעים אלו הוא אסור ,והעושו נקרא אוחז
בעינים ,והוא בכלל לאו דמעונן ולוקין עליו ,ואע״פ
שנאמר מעונן אצל מכשף בכתוב אחד אינו מין כישוף
ממש ,שאילו היה האיסור בו משום לאו דמכשף לא
היינו מלקין עליו משום דלאו דמכשף ניתן לאזהרת
מיתת בית דין שנאמר [שמות כ״ב] "מכשפה לא תחיה"
וקיי״ל דכל לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין
עליו עיי״ש .ועיין במנחת שם שתמה דאף אם היה
בכלל כישוף מ״מ חייב מלקות משום מעונן ולא הוי לאו
שניתן לאזהרת מיתת בית דין כיון דלא מיוחד הוא
עיי״ש .ועוד יש לעיין בדבריו ,שהרי ר״ש אמר דמעונן
היינו מעביר שבעה מיני זכור על העין ופירש״י :ומעביר
על עיניו ועושה כשפים ע״ב ,הרי מפורש דלר״ש בודאי
יש בו ענין של כישוף ,ואפ״ה לוקה ,וע״כ^דאין זה לאו
שניתן לאזהרת מיתת בית דין ,וצ״ע דברי החינוך.

ס״ו ,א׳
גמ׳ ,מאי היא תוזומין ואליבא דר״ע הבערה
ואליבא דר׳ יוסי
פירש״י דר״ע מודה נמי בתחומים דאין חייבין עליהם
כרת דתנו [שבת ע״ג ,א׳] אבות מלאכות מ׳
חסר אחת ולא פליג ר״ע ע״ב .וצ״ע דהרי במתני׳ חשב
התם מבעיר בל״ט מלאכות ,ולא פליג ר׳ יוסי .ומצאתי
בערוך לנר שהעיר בזה .ועיין ביד רמה שכתב טעמא
דלר׳ עקיבא אינו חייב כרת הוא מסברא דכרת גבי
מלאכה כתיב והאי לאו מלאכה היא.

גט /לא ראי דיין כראי נשיא שהרי דיין אתה
מצווה על הוראתו
פירש״י דחייב מיתה על הוראתו שנאמר [דברים י״ז]
"ושמרת לעשות ככל אשר יורוך והאיש אשר

דהתם אינו חייב מיתה על הוראת הדיין כי אם על
ההמראה בבית דין הגדול ,ומה שייך למילף מזה לענין
הוראת דיין אחד .וצריך לומר דכיון שכל דיין ראוי
להיות חלק של בית דין הגדול נחשב שאתה חייב מיתה
על הוראתו ,וצ״ע.

גט׳ ,ולא ראי נשיא כראי דיין שהנשיא אתה
מצווה על המראתו
פירש״י שלא למרוד בצוויו ולהמרות את פיו שנאמר
ביהושע כל איש אשר ימרה את פיך וגר ע״כ.
מפשטות הסוגיא משמע דנשיא היינו מלך שאסור למרוד
את פיו .ועיין ברמב״ם פכ״ו מהל׳ סנהדרין ה״א שכתב:
כל המקלל דיין מדייני ישראל עובר בלא תעשה שנא׳
אלקים לא תקלל וכן אם קלל הנשיא אחד ראש
הסנהדרין או המלך עובר בלא תעשה שנאמר "ונשיא
בעמך לא תאור" ע״ב .הרי דסבר שגם ראש הסנהדרין
הגדול הוא בכלל נשיא לענין זה ,וצ״ע מסוגיא דידן
משמע דהוי רק על מלך דיש איסור להמרות את פיו,
וזה לא מצאנו בראש סנהדרין הגדול.

גט /מה להצד השוה שבהן שכן גדולתן גרמה
לד-ו
כתב היד רמה לפרש מה להצד השוה שכן בגדולתן
שפסק להן המקום נגד שאר בני אדם גרמא להן
להזהיר על קללתן תאמר באביך שלא פסק לו המקום
גדולה כנגד שאר בני אדם שאינן בניו עיי״ש .ועיין
בערוך לנר שפירש הכוונה שכן חייבין מיתה עליהן
משא״ב באביו דאע״ג שחייב בכבודו ומוראו אבל אין
חייבין מיתה עליו עיי״ש .ולשון ד.גמ׳ משמע יותר כפי׳
הרמ״ה דמה שחייב בכבוד אב אין זה גדולה בעצם כיון
דרק בנו חייב בכך ולא שאר אנשים.

גם׳ ,אל תקלל חרש באומללים שבעמך הכתוב
מדבר מה לחרש שכן חרישתו גרמה לו
פירש״י שכן חרישתו גרמה לו מתוך שהוא שפל
הזהיר עליו הכתוב שלא תבוהו ולא תצערהו
מפני שנותן צרתו על לבו ומיצר על שפלתו ע״ב.
מבואר בדבריו דאע״ג דחרש הוא אבל יתכן שיודע
ן שקללו ויצטער על כך ומשו״ה הקפידה תורה על
צערתו .והנה הרמב״ם פכ״ו מהל' סנהדרין ה״א כתב:
ולא דיין ונשיא בלבד אלא כל המקלל אחד מישראל
לוקה שנאמר לא תקלל חרש ,ולמה נאמר חרש שאפילו
זה שאינו שומע ולא נצטער בקללה זו לוקה על קללתו
ע״כ .הנה מבואר ברמב״ם דחרש לא שומע ולא נצטער
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סנהדרין ס״ו ,ב׳

בקללה ,חהו לכאורה דלא כמבואר בסוגיין דמפורש
דיש סברא דוקא מפני שמצטער כיותר הוא דר,קפידה
התורה על קללתו.

ונראה בזה ,דהגה הרמב״ם פ״ה מהל׳ ממרים ה״ד כתב
וז״ל :אזהרה של מקלל אביו ואמו מנין ,עונש
שמענו בפירוש אבל האזהרה הרי היא בכלל לא תקלל
חרש הואיל והוא מוזהר שלא לקלל אדם מישראל הרי
אביו בכלל ישראל ע״כ .ועיין בכסף משנה שם שהקשה
שהוא דלא כמבואר בסוגיא דידן דלא ילפינן מחרש,
אלא מיתורא של אלקים לא תקלל .ועיין שם שכתב
לתרץ [בתירוץ השני] וז״ל :דס״ל לרבינו דכיון דאמרינן
בשבועות העדות [ל״ו ,א׳] דמקלל את חבירו מנ״ל
דחייב ומהדרינן דכתיב לא תקלל חרש ,ולא מפליג התם
בין חרש לשאר כל אדם ,והטעם שאמר חרש כבר
נתבאר בדברי רבינו בפכ״ו מהל׳ סנהדרין ,והא סוגיא
דפרק ארבע מיתות פליגא עלה דהר,יא דמפליג בין חרש
לשאר כל אדם ,וכההיא דשבועות העדות קיי״ל כיון
דאיכא טעמא למה נאמר חרש עיי״ש .הרי מבואר
דלדעת הרמב״ם יש בזה מחלוקת הסוגיות ,וסוגיא דידן
סבר דאין ל1ןן,לף מחרש ,דאיכא למימר חרישתו גרמה
לו ,ולפיכך הוצרך למילף אביו מיתורא דאלהים לא
תקלל ,אבל הסוגיא בשבועות סבר דיש למילף מחרש,
ואדרבה הא דכתבה התורה בחרש הוא לחידוש דאע״ג
דאין החרש שומע ואינו מצטער אפ״ה אסרה תורה.
ועיין בתום׳ להלן בע״ב שכתב דלא פליגי הסוגיות וגם
הסוגיא בשבועות מודה דלא ילפינן אלא בבנין אב מאב
ונשיא או אב וחרש .אבל בדעת הרמב״ם י״ל דפליגי
הסוגיות והרמב״ם פסק כהסוגיא בשבועות דילפינן אביו
מחרש ודלא כסוגיא דידן.
והנה לדעת הרמב״ם יש לעיין במאי פליגי הסוגיות,
דבסוגיא דידן מבואר דיצטער החרש ומשו״ה
אסרה תורה ולפירוש הרמב״ם הסוגיא בשבועות סבר
דלא ישמע ולא יצטער כלל ,וצריך ביאור איך יתכן
דפליגי במציאות .ונראה דודאי המציאות הוא דהחרש
אינו שומע באזנו הקללה אבל סוגיא דידן סבר
דחיישינן שמא יודע לו באיזה אופן ,ויצטער ,ועל זה
חששה התורה ,אבל הסוגיא בשבועות סבר דלא מסתבר
שחששה התורה בכך ,וזהו גופא החידוש דאע״ג דלא
חיישינן שישמע ולא יצטער אעפ׳׳כ אסרה התורה.

שם
עיין בחינוך מצוה רל״א שכתב בטעם שאסרה התורה
לקלל איש מישראל מפני שבני אדם חוששין
לקללות ויאמרו שקללת הדיוט תעשה רושם .ואסרה

דוד

התורה לנו להזיק בפינו לזולתנו .והוסיף עוד שרצתה
התורה להשבית ריב בין בני אדם ולהיות ביניהם שלום
כי עוף השמים יוליך את הקול ואולי יבואו דברי המקלל
באזני מי שקלל .והביא שם דעת הרמב״ם בספר המצות
מצוה שי״ז שאמר בטעם שמצוה זו כדי שלא יניע נפש
המקלל אל הנקמה ואל ירגילנה לכעוס עיי״ש .ולפי
המבואר למעלה נראה שזה תלוי בפלוגתא של הסוגיות,
דלדעת הרמב״ם הסוגיא דשבועות סבר דחייב על קללת
חרש אע״ג דאינו שומע ,ולפיכך פירש דקפידת התורה
היתה על המקלל ,ולא בשביל המקולל כיון דלא ישמע
מזה כלל ,אבל לפי הסוגיא בסנהדרין דחיישינן שמא
יודע להוזרש ומכיון שהוא אומלל יצטער יותר ,בזה
שפיר י״ל כטעם של החינוך מפני שיגרום מחלוקת
ומריבה כשישמע הקללה ויצטער על כך.

ס״ו ,ב׳
תום׳ ד״ה מאי לא תקלל ש״מ תרתי
כתבו התום׳ דמקלל חבירו גמרינן או מאב ונשיא או
מאב וחרש דליכא למיפרך שכן משונים דאביו
אינו משונה עיי״ש .ויש לעיין אמאי לא מצינן למיפרך
שכן יש בהן צד חמור ,דברש״י לעיל [0׳׳ו ,א׳] ד״ה
שכן משונין מבואר דאביו אית ביה צד חמור שכן ר,וקש
כבודו לכבוד המקום ,וצ״ע.

מתני׳ ,באו עליה שנים הראשון בסקילה והשני
בחנק
פירש״י בא עליה שנים ועדיין היא בתולה כגון שבאו
עליה שלא כדרכה ,הראשון בסקילה דמשכבי
אשה כתיב ,והשני בחנק ,דבעולה היא ומתני׳ רבי היא
דשלא כדרכה נפקא ליה מכלל בתולה עיי״ש .ועיין ביד
רמה וכן הרמב״ם בפיה״מ שפירשו דמיירי בבאו עליה
שנים ,וכגון שנעשה בעולה בביאה ראשונה והחידוש
הוא דהשני בחנק ,דלא תימא כי רבי רחמנא בעולה
בחנק ה״מ בבעולת בעל [כלשון המקרא דברים [כ״ב,
כ״ב] "כי ימצא איש שכב עם אשר ,בעלת בעל"] ,אבל
נבעלה בזנות אימא לא סקילה לחייב ולא חנק לחייב
קמ״ל ע׳׳כ .הרי מבואר דס״ד דלא חייבה תורה ארוסה
שזינתה אלא על ביאה ראשונה של זנות אבל על ביאר,
שניה לא מחייבת .וכל עיקר חיובא דזנות של אשת איש
הוא רק בבעולת בעל [כמו בבן נח] .ויש לעיין באמת
לפי המסקנא מנלן דלא אמרינן כן ומנלן שגם ארוסה
חייבת חנק .וצריך לומר שגם ארוסה נכללת במה
שנאמר בפי קדושים [כ׳ ,י׳] איש אשר ינאף את אשת
איש אשר ינאף את אשת רעהו" ,וכן מפורש ברש״י
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תאי סכרי עוד יש מה דאי אתריק נדר שבטל מקצתו בסל
כולו  yfiאם הב״ד יתירו להם ש׳ לכל החתומים לענין דקות
הותר גם למק גסות א׳׳כ לא יחול איסור כלל על החתותים
אתת שעל מי המחטים יטצץ לעשות התקה
ועל הקהל
כחז שכתב כתייר ומוט אבל חיזוק ותוקף התקנה שעשינו
יתקלקל עי״ז גם אם יחול הנדר והשבועה רק על שני השוחטים
קל להם יותר להתיר הגם שאין תתירין היכא דהוי סיג
אבל בדיעבד תותר תשאי׳כ רבים בודאי לא יעשו דבר בלא
רשות הורים ותורים גס קשה לרבים שיסכימו כאחד ואין
לומר לקק הכרז חתומים ולצוות להם שיקבלו פ״ש בנדר
על גסות ואח״ג ימרו להם על הדקות של שנועה ראשונה
והו ט׳רחא רבא ווילותא ויטל לבוא ליד קסטות ותריבות תשאי׳כ
אם לא היינו אתרים נדר שבסל תקצתו בטל טלו יש לפרש
להם הדברים בטעמים שמחמת שקשה להמתטים לעמוד במקום
רקוח פ״כ יתירו הנדר של דקות אם לקק החתומים
נאחד א זה אזר זה אבל לומר להם שיקבלו בתחילה א
מדר א בשבועה פ״ש על הגסות קרוב הדבר שלא ישמעו
ס די הטירחא והקטטות עד שהשיגו מהם פעם אחד:
דפשיטא ליה לכת״רדאפשר להם להתיר שלא ברמתינו
תיבעי ל סובא לא תטעם שנשבעו על דעתינו (כתו
־־׳ ־ שסבר ידידי שזה כוונתי) כי לא נשבעו על דעתיט גם לא
עשינו להם סובה גס לא מחתת הטובה נשבעו אלא תטעם
אן ביד יכול לבטל דברי ב״ד חבירו אלאא״כ כו׳ כדאיתא
נגיסין ליו ובכ״ת כי התקנה שעשינו לא עשינו ת״ו מחתת
לב להטריח על השוממים שלא ישחטו זה בלא זה אלא
תן הסתם בקפה מצאנו וגדרנז בה גדר ועיין בגיטין דף
 rtמבמת ד״ה אלא בסה״ד וזיל מיהו בדבר שלא תקנו
מל העולם אלא בתאם אחד ט׳ גדול יטל לבטל ולא קטן
עכ^ל ממין בח׳ססיתן נ״ג (הובא בפיח) מה שהשיב להגאון
תז״ה מרדכי באנפס שאם נפשה לסייג ולגדר אפילו ב״דגדול
איט יטל לבטלו שם היה ג״כ שהיתה התקנה מהגאון הנ״ל
׳ סל נמת ודקת והי׳ תי שרצו לבטל התקנה מהדקות א״כ
מיד מדאי כשעשינו תקנה זז לא בשביל איזה פניה חיו
פשט רק למק התורה (ותה שהפצרט בהם פד שנתנו כתב
בשמטה היינו שיהא מתר קייס אבל התקנה עשינו יען שכן
 הסכים דעתנו) יק שהשז״ב פלוני אתרים עליו שאינו למדןכל כך גם שאר דבה שאומרם עליו גם השז״ב פלוני אינו
כל כך אוק ונס הוא קט מופלג כל ע בצירוף רתוח רוחא
דאית בי' ע״כ עשינו תקנה שלא ישחטו זה בלא זה וטובים השנים
תאחד א״כ •התקנה הוא למיג ולגדר וכמבואר בח״ת ס׳
נ׳ במחבר זרמיא וסת״ע דכל תי שנתמנה על הצבור הרי
הוא כאביר שבאבירים ט׳ ובשם הרשב״א דכל צבור בתקותז
כגאונים שתקנו כתה תקטתט׳ ועיש הגס שאנחנו לא נתמנו
חושש אני כיק ששלמו אחרינו גס סתוכים
לרבנים
אנחנו וכתעט שתם בלא חעה ובפרט שהצבור סמכו עליע
כי נבחר י״ב אנשים ששה בשחזתם מצד האחד וששה בשתותס
מצד השני וקבלו עליהם במעמד אנשי העיר לסמוך עלינו
בדבר שהוא לסייג ולגדר וכן הרב דשם והשוחטים אפשר שהוא
בכלל שאין ביד אתר יכול לבטל אח״כ גדול מתנו כיון שנתסשטה
וגם אפילו אותה ביד אינו יכול לבטל אם עדין צריך לסייג
לא מטעם כהרת הנדר והתנועה אלא תטעם התקנה לסייג •
אלא כשיסכימו תלתיט שעיקר התקנה לא היו צרכין לעשות
אלא בגסות ולא בדקות * גם אם רואין שא״א לעמוד או שיצמח
מזה ח״ז איזה תקלה קנוטה וכדומה אז אפשר לנו להתיר
תתקנה של דקות והשבועה הרשות בידם להתיר אף אצל
שלשה בני הכנסת:
ואץ לחלק שהמעשה של הח״ס הי׳ שהחזיקו בזה המנהג ד׳
י שנים תשא״כ בנידון דיק תעשה שהיה כך היה אבל
לא מציגו מקא חזקה בשנים לבד בקרקע אלא בתלתין יומין
(כדאיתא בפ״בדב״ב) ג״כתקרי חזקה שקבלו עליהם התקנה
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ואפשר אף כייס אחד מעת שנתודע לבני הקהלה והתחילו
לנהוג תקרי החזיקו בתקנה יק תשמע מלשון הרתב״ם בפ״ב
תהלטת תמרים הלכה ו׳ שכתב תאחר עזרוהו פקפקו בה
ולא פשעה ברוב הקהל כז' תשמע אבל אחר .עזרו וקבלו
עליהם והתחילו לנהוג ץ אינם יטלין לערער אח״כ ואין
לחלק דבניד מק שקבלו עליהם בשבועה לקיים ככל אשר יצא
משט אפשר שהי' סוברים שא״א להם להתיר שמעתם ע״כ
שתרו התקנה והזה כעין טעות בהחזקת התקנה אין נראה
שיהא סברא זו לעקר התקנה מק עתפשטה ברוב הקהל •
תהא דאי' בע״ז דף ל״ה כי גזרו גזירתא בתערבא לא מגט טעמי
עד תריסר ירחי שתא דלתא איכא אינש .דלא ס״ל ואתי
לזילזולי בה עכלה״ג וכתב הכית וז״ל ואס איתא שב״ד יכולץ
לכיף שתתפשט תאי איכפת לן דתאן דתזלזל בה יכמהז ב״ד
אלא תשמע שאם יפקפקו בה ולא פשטה אץ רשאין לטף את
העם וללכת בה עכ“ל • דתשתע דאם היו יודעין הטעם לא
היו תקבלין הגזירה והתקנה תכ״ז אם נתפשטה הגזירה
וקבלוהו יטלין ב״ד אח״כ גם לטף לקיים התקנה ואין יכולין
לומר אס היינו יודעין הטעם בתוך י״ב חודש לא היינו תקבלין
התקנה והייט טעתא משוס דבאתת הטעם שמחתת זה עשו
ב״ד התקנה הוא טעם נטן ואתת וטעם כעיקר ותה שהטעם
לא ישר בעיני העולם אץ זה כלום כי אין דעת הב״בודעת
הדיינין שוה אלאי שכן הוא ההלכה שצריך שתתפשט בחב '
הצבור וכיון מתפשט בחב הצבור לא איכפת לן מה שלא
ידעו הטעם ואף שאס היו יודעין הטעם הי׳ תערערין ולא
סיהתקבלין א״כ ה״נ בנ״ד כיק שעשינו התקה לסייג ולגדר
זגם־נתפשטה מ יותר תל׳ מס אין ב״ד אחד יכול לבטל
ואץ ,להוכיח משם דצריךי״ב חודש שיתפשט תריסר ירחי שתא
כתו התם שאגי התם דהוא גזירה כללית על כל ישראל
כדן גבינה וכדומה תשא״כ בעיר אחת ד שיתוודע לבני
העיר ולא יערערו (יתחילו לכהוג ואץ לותרדלא תקרי פשעה
תקנה אצל בני העיר ינק שלא איכפת להו אם ילכו מי
השוחטים ביחד הא סזינן דהח״ס קרי לה נתפשטה .התקנה •
ועוד לגבי השוחטים נתפשעה התקנה ועוד■ לגבי בני העיר
אם לא הי׳ התקנה היה יותר טוב להם שתי שצריך לבשר*
יתעכב עד שישיג מי השוחטים תכ״ז נתפשטה התקה זה
מתר תתלתץ ינתץ:

בש״ס

סימן קעח

יו״ד סימן של״ד סעיף ל״ז ־ השומע הזכרת השם
 zמפי תכירו לשוא (פי׳ לבטלה) חייב לנדותו עכיל וצ״ע

אם הדן  pבאם תוציא ש״ש לבטלה בלשון לע״ו וע׳ בגוץ סי׳
רל״ז ס״ק ב׳ לפנץ שבועה הנאמר בכל לשון כתב וזיל כתב
תהר״ס דאס הזכיר השם בלשון לע״ז כו׳ תועיל תטפס יד
עכ״ל יש לומר דשבועה שקי דנאתרה בכל לשון וידזת שבועה
כשנועה וצ״ע תהא דאיתא ברש״י סגהדרין דף ק״א ע״א ד״ה
זברוקק לפי שאין תזכירין ש״ש על הרקיקה וכתב רש׳״י וז״ל
ויש לחשים»שדר:ן לרקק אתריהם ואותר קיץ בלשון לע״ז
ותזכירין להם שם בלשון לע״ז ואתר לי רבי ט' ועוד .לא נאסר
אלא בלשון הקדש אבל נלע״ז לא פכ״ל ובן עסק הש״ך במ״ד
סימן קע״ט ס״ק י״א מכל זה כתב דלכתחילה יש ליזהר בכל מה
דאפשר להזכירן בשם לע״ז אף בלשק לע״ז וכתב בזה הלמן
אבל השם בלשק הקודש הוא שם אבל בלשון חול אינו שם
כלל עכ״ל תכ״ז צ״ע דהתם קט לבטלה רק שעושה משוס
רפו‘ה תשא״כ אם תוציא לבטלה ־ ועיין בנדרים דף ז׳ בר״ן
ד״ה שבכל תקנם דנתן טעם מדוע במקום שהזכרת השם
מצוי׳ שם עניות תטי׳ כתב ו!״ל א״נ תדכתיב גבי שבועת
שקר וכלתו ואת עציו זאת אבניו ובתמורה תדמי הזכרת השם
לבטלה לשבועת שקר עכ״ל א״כ גם קו נאתר דכי היכי
דשכועה נאמרה בכל לשון גם קמר הוצאת ש״ש הוא
ג״כ
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4״כ בכל לשון ויש לדחות .דהא כדאיתא והא כדאיתא ט אין
שם היקש גם יש להוכיח ,תדברי מהר״ם הנ״ל דשם לעו לא
אקח שם דהא לא תועיל גבי שנועה אלא תשעם יד ועיין
בשו״ת תהר״י ברוגא סיתן רע״א דתזכח גם כ! כך וו״ל שם
באתצע הדברים בשם דיאון לכ״ע 'תתירי! דלא שמעה היא
כו׳ אבל השם וכינויו צ״ל בלה״ק כו׳ ע״ש וצ״ע תהשל״ה ריש
תסכתיותא בהגה״ה ד״ה ח״ל ספר החרדים כו׳ ואיוה הוכרת
השם בכל לשון אז בדברי הבאי כו׳ עכ״ל ואפשר שתיירי הכל
תענין שנועה שנשבע על דברי הבאי(1ויעוין נר״ח שער
הקדושה פרק ׳"ג ד״ה ועוד מהדברים הפוגמים כו׳ וו״ל
ועוד כ׳ להזהר שלא לקלל את חמרז נשם אפילו שלא יוכיר
.ה׳ אלא בלשון לע״ 1יצא אסור• ועובר בלאו כו׳ עכ״ל אשתע
דסונר דאפילו בלשון לנרו תקרי שם וכן הוא בש״ע ח״ת־ סימן
כ*ז סעיף א׳ ויש לדחות דהתם הוא מטעם כינוי) ועיין ביערות
ונש חלק ראשון דף ל״ד ע״א דפוס חארשא מ״ל אוי לנו
בהזכרת ש״ש לבטלה ונעה״ר הורגלו לדבר ולהזכיר כו׳ בלשון
אשכנז "גאט" כו׳ ווהו הוכרת שם שתים על תגן כל חיילי
----תרום תודעזעין כו':
בפ״ת ביו״ד סיתן שכ״ח אות א׳ בסופו ז״ל די״ל דאפי׳
* ׳ בלשון חול גי׳כ שייך הזכרת ש״ש לבטלה עכ״ל ע״ש
ובן הוא בח״א כלל ה׳ ו״ל אבל התוציא ש״ש לבטלה עובר
על תצות עשה כו׳ כל השתות שא״נ ואפילו בכל ל׳ אסור
כו׳ עכ״ל ע״ש עיין בספר עצי לבונה סיתן קע״ט תה שהביא
 .בשם התותים וו״ל ובתותים כתב לאסור לכתוב אף בשטרות
השם בלשון צרפת הכינוי (אדיע) וכעו״ה לתדו תתעשה הגזים
ו6וא תוטל באשפה וכבר קבעו חז״ל יו״ט שלא יהא נוכר ש״ש
בשטרות כי ליותר פורע חובו והשם תוטל באשפה ווה התרה
גורם זידל ישראל תאד בתקים ששם שתים מצוי׳ ובפרט במיון
; כו׳ עכ״לע״ש ועיין בפ״ת רע״ו אות י״א ונראה שיש ליזהר
שלא לקנח עם נייר שנזכר שם ש״ש אף בלשון לע״ז אח״כ
ראיתי בבל״י סימן רע״ו ו״ל כתב בחו״ח אם נכתב השם
כו׳ בכתיבת תאשיטע או אפילו בכתיבה שיגויס אסור
לתוחקן כו׳ כתב בספר אות אתת שראה לתי שירא
.לתחזק אפילו כשכתב הקנ״ה בר״ת ט׳ ואסור להכניסם בבה״כ
׳

'• או לתקום'טינופת ט׳ עכ״ל;

סימן קעט
לשאלתי נעת התנפה ר״ל עשו שתי נרות של שעזה בני
׳ עשרים לויט והעתידוס על קנח צדיקים ותחתת
.שהשעות והתלאכה היתה גרועה ניתך השעוה ונכבה הנרות
תה לעשות בהשעוה • עלה בדעתי לעיין אס מוי־ ר לעשות
תהשעוה נרות בביהכ״נ כי אולי נאסר בהנאה לוחמת שהעמידו
על הקבר ודזתה לתה שכתב הרת״א בסימן שס״ר זיש
אוסרי! לישב על האבן׳ שמתנין על הקבר למצבה וכתב
 .הש״ך אכן נוהגין  piתפסו’כל האחרונים ואין לחלק בין נרות
לחצבה דגם תצבה אין עזשין רק לכבוד או לוכרון וה״נ בנרות
מן הסתם עזשין לכבוד החת כדי שיתעוררו התתיס לבקש
רחתים עטר החיים ׳ ויש לעיין דתה שידליקו הנרות בביהכ״נ
עושין לשם מצזה (עיין ברתב״ן פ׳ נח בפסוק על פני תרח
בסופו ח״ל וראיתי בהגדה קותי אוח ע״כ באורים כבדו ה׳
 .במה תכבדים אותו ט׳ באילו פגסיהן כגון העששית שתדליקין
בבתי כנסיות בכל תקום אפילו באיי הים לכבוד השם כו׳ עכ״ל
וכן הוא בסוף מס׳ תרזתות !תדליקין כבתי ננסיות) ותצוה
לאו להמא• ניתנו כתו• בשופר שלע״ו אס תקע יצא (וכמו
שחכסין בעפר עירהנידחת• (חולין דף׳פ״ט) ותה שלכתחלה
לאי יתקע היינו משוס דמאיס כתו שכתב רש״י שם תשא״כ
.גנ״ל) תכ״ו לא דתי דבנחת כיון דתתילא יש לו הגאה תאור
הצר לא ‘שייך מה לותר דתציה לאו להנזת ניתנה דוחה לתה
דאתרינן התם החודר הכאה תתעין טובל ט טבילה של תצזה
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מתות הגשתים אבל לא כיתות החתה כת 1שכתב רש״י דאיכא
הנאת הגוף וכן בשופר ישתחלוקת הפוסקים אס תותר לתקוע
בעצתו^ענור שיש בני אדם שנהנים בתה שתוקעים גס יש
לעיין אם יש לדתות נ״ד להא דאתרינן בפסחים דף כ״ו ע״א
קול ותראה וריח אין מ תשזס תעילה אבל איסזרא איכא •
ואף היכא דאפשר ולא חכוין דפסקינן דשרי היינו היכא דלא
פסיק חשא כתו שכתב התוספות והרא״ש שם וצ״ע בדברי
השי״ת באר יצחק סימן ל״א סעיף ה׳ לעגין אילנות של מת
הקברות אס תותר להסיק בהם הביהכ״ג כתב וז״ל ותה שדן
כת״ר להתיר משום דמצוה להסיק בביהכ״ג הוא בכלל תצוה
לאו ליהנות ניתנה לא נהירא דהא תבואר בי״ד דתי שאסר
נכסיו על חבירו אסר לנאסר ללמוד נספר של התודר וכתב
הט״ז דהא תיצהו השכר שהיה צריך ליתן ט׳ א״כ בנ״ד דהא
נהגה במה שאין צריך ליתן דתי עצים ואף דתהתוס׳ דחוליןדף
ק״ת בד״ה לתיעוטא צפרי עיר כו׳ שכתבו דאי משום איסור
הנאה הא תצוה לאו להכות ניתנה ולא אתחנן דהא נהנה
תהצפור דלא הוה צריך ליתן תעית עטרה תוכח לכאורה דלא
כסברת הט״ו עכ״ו כו׳ עכ״ל • לא הבנתי דברי הבא׳יי הנ״ל
דהא תשופר ולולב לא תשתע כן וכן תוכח תתוןופוח פסחים
אליבא
דף כ״ג ע״א ד״ה תערבין דכתב זו״ל ולא פריך
דחד״אאין תערביןאלא לדבר תצזה וחצות לאו להטת ניתנו
עכ״ל אלתא דאע״ג דצחך להוציא הוצאות ע״ז אתרינן לאו
להטת נתנו דגם בזה אתרינן תצוה לאו להכות ניתנו דסתתא
קתני אף דלא יש שופר ולולב אחר שצריך להוציא תעות (עיין
בתדרש רבה סדר אתור פ׳ ל' ו״ל לולב שעומד על האדם
בכתה דתים ט׳ טכ״ל) ע״ז לקנות אס היה אסור בשופר של
ע״ו ובלולב של אשרה ־ וכן לענין חליצה בסנדל התוחלט ושל
ע״א חליצתה כשרה וכתב רש״י ביבתית דף ק״ג ע״ב ד״ה
חליצתה כו׳ ואי תשוס איסור הנאת מצות לאו להבות נתנו
עכ״ל גס יש להוכיח מאותו סוגי׳ דתאי תקשה הגתרא והתניא
תקע לא יצא נטל לא יצא לישני דתיירי שאין לו לולב ושופר
אחר וצריך להוציא מעות ע״ו לקנות אחר א״כ יש לו הנאה תשופר
ולולב של ע״ו • ושמעתי שאיזה תהתפרשים כותב שע״כ סוגיא
וו תיירי דיש לולב ושופר אחר להשיג דאל'כ ימא עשה וידחה
ל״ת אבל תשים זה אין הכרח לותר דיש לו שופר ולולב בחנם
דאף אס יש לו להשיג שופר בשכר ג״כ אין שייך לותר יבוא
עשה וידחה ל״ת א״כ לפי דברי הבא׳יי היה להגתרא לתרץ
דתיירי דיש שופר .לקנות והשופר של ע״ו יכול להשיג בחנם
ע״כ יש לו הנאת בתה שאין צריך להוציא תעות ע״ז ע״כ
הייתי אותר לע״ד דגם אס היה צריך להוציא תעות על לולב
ועל השופר הנאסר ג״כ שייך לותר תצות לאו להטת ניתנו כי
א־ן זה תקח חית והנאת תה שתרויח התעות שהיה צריך
לשלם עמר לולב היתר כיון שסוף כל סוף אינו תרויח .רק
תתון שהיה צריך ליתן עבור תצוה והנאת הגוף ליכא כאן ולא
דתי לטובל מתות החמה דשם יש לו הנאת הגיף וכן תשמע.
בריטב״א (הנדפס תחדש עם האלפס) בנדרים פ"ב דף ז׳ ח״ל
והוי יודע דכי אסרינן לי׳ כשנהגה במצותו דוקא כשנהנח במצוה
תתש כמן טבילה מתות החתה אז ישיבת סוכה תפני 'החמה
אז תפני הגשתים אבל כשאינו נהנה הנאת הגוף אע״פ' שגורס
קיותה לו שהוא נהנה תצד אחר לא אסחנן לי׳ בהט והיינו
דשרינן ליה במעיין לטבול בו ביתזת הגשמים ואע״ם שבטבילה
זו יש לו הגאה .לעולה בה תטותאתו והיינו נתי דאתחגן בפ׳
תצות חליצה דסנדל של ע״ז דהוא איסור הנאה לא תחלוץ בו
ואס חלצה חליצתה כשרת משום דתצות לאו ליהנות ניתנו ואף
ע״פ שבחליצה וי יש לה הנאה שהיא תותרת לשוק לא חשיבה
הגאה כיון שאין ההנאה בגופו של סנדל עצתו כו׳ עכ״ל ע״ש
ולפי זה בשאר איסורין שאינו של ע״ז שרי אף לכתתלת לדבר
תצוה כתו נטובל מתות הגשתים ויש לחלק בין וה להא דכתב
החלקת תחוקק באהע״ו סימן קנ״ד לעני! גט שכתב על איסורי
הנאה דאסור לכתחילה מ״ל באות א׳ וכי אין לך הנאה גדולה
תזה
כד
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עטה

רבו

סימן נה

סימן נה
בענין מקלל חבירו בלא שם וכינוי
כתב הרמב״ם בפכ״ו מהל׳ סנהדרין ה״ג

דתנן בשבועות ,דעובר בל״ת בכל הכינויים,

ואחד המקלל עצמו או חבירו או נשיא

היינו רק דעובר על הלאו אבל מלקות לית

או דיין אינו לוקה עד שיקלל בשם מן

ביה ,וא״כ ע״כ דבלא שם וכינוי אינו עובר

השמות וכר או בכינוי מן הכינויים וכר.

כלל בלאו ורק מדרבנן הוא דאסור.

ובה״ד שם כתב .אבל אם לא היתה שם

אולם צ״ע מנ״ל דבר זה ,והרי בגט׳ ל״ה ב׳

התראה או שקלל באל שם או כינוי כגון

נחלקו ר״ה בר אידי ורבנן רחב״א

שאמר ארור פלוני וכר אינו לוקה.

סובר דרק בשם המיוחד איכא לאו דקללה,

ולכאורה ,י״ל ,דמקלל בלא שם וכינוי ג״כ

ויליף לה במה מצינו ,אמרה תורה קלל ואל

יש בו לאו דלא תקלל חרש ,ורק

תקלל ,מה קלל בשם המיוחד אף לא תקלל

ממלקות

הוא דפטור דומיא דמקלל בלא

בשם המיוחד ,ורבנן פליגי דלא ילפי מה

התראה .וה״ט ,דהא דאיכא מלקות במקלל

מצינו זה ,וא״כ בשלמא לרחב״א ,י״ל דהוא

חבירו ,אף דהוי לאו שאב" מ ,ילפינן לה

לימוד ממ״מ דליכא לאו דקללה כלל כי אם

בתמורה ג׳ מדכתיב אם לא תשמור לעשות

בשם מיוחד ,אבל מתני׳ דאתיא כרבנן דבכינוי

את כל דברי התורה הזאת ,ליראה את השם

נמי איכא

הנכבד והנורא וכתיב בתרי׳ והפלה ה׳ את

־מצינו ,א״כ מנ״ל דבעינן אפי׳ כינוי ,ואפי׳

מכותיך ,וש״מ דיש מלכות על הזכרת ש״ש

בלא כינוי צריך להיות לאו .וכעין זה הקשה

לבטלה ,אלא דקאמר הש״ס דעל ש״ש לבטלה

הרשב״א

לדעת רש״י דבשבועת

א״א לומר דיש מלקות דאינו אלא עשה דאת

העדות בעינן שם או כינוי ,מנ״ל ,כיון דרבנן

ה׳ אלקיך תירא ,ובלא אזהרה ליכא מלקות.

לא ילפי ג״ש מסוטה ,נימא שבועה בלא שם

ועל כן מוכיח הגט׳ דקאי אמקלל חבירו

וכינוי נמי חייב ק״ש.

בשם ,וא״כ י״ל דמקלל בלא שם רק מלקות

ומצאתי בחזו״א חו״מ סי׳ י׳ שהקשה זאת.

אין בו אבל לאו דלא תקלל ,אינו דוקא

וכתב דאפשר דלא חשיבה קללה

במקלל בשם.

אמנם במתני׳

שבועות

ל״ה

לאו דקללה ,ומשום דל״ל מה

ז״ל שם

בלא שם או כינוי וצ״ע.
א׳

איתא,

ונראה בזה ,לפי הש״ס בתמורה ,דהמקלל

(היינו בכל

חבירו בשם לוקה וילפינן לה מאם

השמות והכינויים דתנן לעיל מינה) עובר

לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת

בל״ת ,משמע דבלא שם וכינוי אפי' לאו

ליראה את השם הנכבד והנורא ,וקאמר נימא

ליתא .וכן משמע בכ״מ שם ה״ג .וביותר לפי

מזכיר שם שמים לבטלה ילקה .ומשני דאין

דעת הראב״ד בהשגות שם ה״ג ,דאין מלקות

בו אזהרה רק עשה ,ולכן רק במקלל בשם

כי אם במקלל בשם המיוחד ,אבל בשאר

לוקה דיש בו אזהרה ע״כ .הנה מבואר בגמ׳

שמות וכינויים אין מלקות ,וא״כ ע״כ הא

דמקלל בלא שם אינו לוקה ,ומזכיר ש״ש

המקלל

הכירו בכולן
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אור

סימן נו

לבטלה בלא קללה אינו לוקה ,ורק כשמקלל

חבירו בשם לוקה ,ומשום דהלא תקלל הוא

רנז

מוזכר ליראה את השם ,זה רק גילוי מילתא
דלוקים

על

לא

תקלל.

ולדעת

הראב״ד,

אזהרה למקלל בשם ,ואי נימא דמקלל חבירו

המלקות אינו בעד הלאו דלא תקלל אלא דין

בלא שם עובר על לאו א״ב אין שום תוספת

מיוחד שלוקים על הזכרת השם בקללה ,ורק

איסור מצד הלאו דלא תקלל כשמקלל בשם,

דבעינן אזהרה ע״ז אמרינן שלאו דמקלל

ומה שייך לומר דהלא תקלל הוא אזהרה

הוא האזהרה ,אף שאין המלקות עבור הלאו.

למקלל בשם ,העבירה דמקלל נעשית בלא

אמנם לפמש״ל נראה ,שגם לדעת הראב״ד,

שם ,והזכרת שם ,הוא רק איסור חדש נוסף

בעד

אין

הפירוש

דהמלקות

היא

של מזכיר ש״ש לבטלה ,אלא ע״ב דבלא שם

הזכרת הש״ש לבטלה כשהזכירו בקללה ,ולא

אין לאו ,ורק במקלל בשם ,עובר בלאו דלא

בעד עצם הלאו דלא תקלל ,אלא הביאור

תקלל ,ונמצא שע״י הזכרת השם עובר על

הוא דכשמקלל בשם המיוחד יש מלקות על

הלאו ,ולכן שייך להלקותו משום לא תקלל,

תקלל ,ומשום דכיון דבעינן שם או

הלא

כינוי כדי לעבור על הלא תקלל ,א״ב בקלל

ודוק היטב.

ובספר חידושי מרן רי״ז הלוי זצוק״ל ,ביאר

בשם המיוחד ,הוי הזכרת השם חלק מהעבירה

פלוגתת ר״מ וראב״ד אי לוקה בכינוי

דלא תקלל ,ובאופן זה חייבה תורה מלקות

דלדעת ר״מ המלקות היא על הלאו דלא

על הלא תקלל ,ודעת הרמב״ם דהוא גילוי

תקלל ,וגלי רחמנא דלוקים על זה אף שאין

דעל כל האופנים שעובר על הלא תקלל

בו מעשה ,ולכן אף בכינוי לוקה ,אף שבקרא

לוקה ,ודוק היטב בזה.

סימן נו
בדין מלוה בשטר מאוחרת למלוה ע״פ מי קודם לגבות
הביא

ע״ז כמו לוקח ששילם בעד השדה ,דיתכן

מחלוקת רב האי והרי״ף ,אם

דישלם לו החוב ולא יצטרך לשדה( .אבל

מלוה ע״פ מוקדמת קודמת למלוה בשטר

מ״מ אם עבר וגבה מלוה בשטר קודם ,זכה

מאוחרת ,דדעת רי״ף דכמו שהפקיעו חז״ל

דלא גרע עתה מלוקח ,וכ״כ הנתיבות סי׳

שיעבודא דמלוה ע״פ מן הלוקח משום פסידא

ק״ד) .ועיין בש״ך סי׳ ק״ד שכתב דבשיעבד

א .הריטב״א בקידושין

י״ג

ב׳

מהמלוה ע״פ ,ה״נ יש

לו בפירוש גם לרה״ג מלוה בשטר קודמת,

לחשוש לפסידא דהמלוה בשטר שסמך על

והיינו דבזה חזינן דחשב וסמך על השיעבוד.

קרקעותיו של הלוה שיגבה אם לא ישלם לו,

משמע כן דגם בזה

דידיה דלא שמע

ולא

שמע

מהמלוה

ע״פ ,ואין

לנו לומר

שהמלוה ע״פ יקח שיעבודו .אבל רה״ג סבר
דשיעבוד שאני מקניה ,דלא כ״ב חשב וסמך

אולם מהרשב״א

לא

אפשר שישלם לו.
וכתב הריטב״א דאף

לדעת רה״ג דמע״פ

קודמת למלוה בשטר המאוחרת ,זה

עטה אור  -שבועות ופ״א דבבא מציעא טולידאנו ,עמנואל בן יוסף עמוד מס (252הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

רפו

עטה

סימן לד

עצמו ,אבל הנטפלים אין בהם איסור מה״ת,
ולכן כתב הי״כו דרק מדרבנן הוא דאסור.

והנה בהגהות מיימוניות כאן סק״א ,הוכיח
בשם הרא״ם דשם שנכתב בלא כוונה
מותר למוחקו ,מר,א דתניא גיטין כ׳ ,היה צריך
לכתוב שם ,וחשב לכתוב יהודה ,ושכח להטיל
ד׳ ,דנמצא שנכתב השפ^לא כוונה ,מעביר

עליו קולמוס .וכוונתו ,דבגיטין שם מוכיח דר״י
סובר דיש כתב ע״ג כתב ,וא״כ הרי ע״י הכתב
השני מכסה ומבטל הכתב הראשון ,וע״כ דשם
שנכתב בלא כוונה מותר למוחקו .ולכאורה,
אי גימא דאיסור מחיקת השם ,הוא רק היכא
דמאבד השם ,א״כ כאן ,דהמחיקה הוא באופן
שאין כאן איבוד השם ,דהא מיד שמעביר הדיו

סימן

אור

נכתב שוב השם .ואפשר לקרוא הלאה את השם,
א״כ הו״ל להתיר ,דאף דהכתב הראשון אינו
נראה ,ומכוסה הוא ע״י הכתב השני ,מ״מ
העולה של איבוד השם שנמחה ואיננו אין
כאן ומאי מייתי הרא״ם ראיה מזה דשם שנכתב
בלא כוונה מותר למוחקו ,אבל אי נימא דאסור
למחוק שום אות מהשמות אפי׳ אין איבוד השם
עי״ז ,א״ש ,דכיון דהכתב התחתון אינו נראה
וכמאן דליתי׳ יש כאן איסור מחיקת השם,
ולכן מוכיח שפיר הרא״ם ,דשם שנכתב שלא
בכוונה מותר למוחקו .ולפמש״ל ,דמדרבנן ודאי
אסור למחוק האותיות אפי׳ היכא שאין איבוד
שם ,יש לדחות זה ,דמדרבנן מיהא הו״ל לאסור
להעביר קולמוס ,ומזה מוכיח דשם שנכתב בלא
כוונה שרי למוחקו.

לה

בענין מקלל חבירו בלא שם וכינוי
כתב הרמב״ם בפכ״ו מהל׳ סנהדרין ה״ג ואחד
המקלל עצמו או חבירו או נשיא או
דיין אינו לוקה עד שיקלל בשם מן השמות וכו׳
או בכינוי מן הכינויים וכו׳ .ובה״ד שם כתב.
אבל אם לא היתה שם התראה או שקלל בלא
שם או כינוי כגון שאמר ארור פלוני וכו׳
אינו לוקה.
ולכאורה ,י״ל ,דמקלל בלא שם וכינוי ג״כ

על הזכרת ש״ש לבטלה ,אלא דקאמר הש״ס
דעל ש״ש לבטלה א״א לומר דיש מלקות דאינו
אלא עשה דאת ה׳ אלקיך תירא ,ובלא אזהרה
ליכא מלקות .ועל כן מוכיח הגם׳ דקאי אמקלל
חבירו בשם ,וא״כ י״ל דמקלל בלא שם רק
מלקות אין בו אבל לאו דלא תקלל ,אינו
דוקא במקלל בשם.
אמנם במתני׳ שבועות ל״ה א׳ איתא ,המקלל

יש בו לאו דלא תקלל חרש ,ורק
ממלקות הוא דפטור דומיא דמקלל בלא התראה.
וה״ט ,דהא דאיכא מלקות במקלל חבירו ,אף
דהוי לאו שאב״ט ,ילפינן לה בתמורה ג׳ מדכתיב
אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה
הזאת ,ליראה את השם הנכבד והנורא וכתיב
בחרי׳ והפלה ה׳ את מכותיך ,וש״מ דיש מלקות

חבירו בכולן (היינו בכל השמות והכינויים
דתנן לעיל מינה) עובר בל״ת ,משמע דבלא
שם וכינוי אפי׳ לאו ליתא .וכן משמע בכ״מ
שם ה״ג .וביותר לפי דעת הראב״ד בהשגות

שם ה״ג ,דאין מלקות כי אם במקלל בשם
המיוחד ,אבל בשאר שמות וכינויים אין מלקות,
וא״כ ע״כ הא דתגן בשבועות ,דעובר בל״ת
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סימן לה

בכל הכינויים ,היינו רק דעובר על הלאו
אבל מלקות לית ביה ,וא״כ ע״כ דבלא שם
וכינוי אינו עובר כלל בלאו ורק מדרבנן הוא
דאסור.
אולם צ״ע מנ״ל דבר זה ,והרי בגט׳ ל״ה ב׳
נחלקו ר״ח בר אידי ורבנן רחב״א סובר
דרק בשם המיוחד איכא לאו דקללה ,ויליף לה
במה מצינו ,אמרה תורה קלל ואל תקלל ,מה
קלל בשם המיוחד אף לא תקלל בשם המיוחד,
ורבנן פליגי דלא ילפי מה מצינו זה ,וא״כ
בשלמא לרחב״א ,י״ל דהוא לימוד ממ״ט דליכא
לאו דקללה כלל כי אם בשם מיוחד ,אבל מתני׳
דאתיא כרבנן דבכינוי נמי איכא לאו דקללה,
ומשום דל״ל מה מצינו ,א״כ מנ״ל דבעינן
אפי׳ כינוי ,ואפי' בלא כינוי צריו להיות לאו.
וכעין זה הקשה הרשב״א ז״ל שם לדעת רש״י
דבשבועת העדות בעינן שם או כינוי ,מנ״ל,
כיון דרבנן לא ילפי ג״ש מסוטה ,נימא שבועה
בלא שם וכינוי נמי חייב ק״ש.
ומצאתי בחזו״א חו״מ סי׳ י׳ שהקשה זאת.
וכתב דאפשר דלא חשיבה קללה
בלא שם או כינוי וצ״ע.
ונראה בזה ,לפי הש״ם בתמורה ,דהמקלל
חבירו בשם לוקה וילפינן לה מאם לא
תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת
ליראה את השם הנכבד והנורא ,וקאמר נימא
מזכיר שם שמים לבטלה ילקה .ומשני דאין
בו אזהרה רק עשה ,ולכן רק במקלל בשם
לוקה דיש בו אזהרה ע״כ .הבה מבואר בגמ׳
דמקלל בלא שם אינו לוקה ,ומזכיר ש״ש
לבטלה בלא קללה אינו לוקה ,ורק כשמקלל
חבירו בשם לוקה ,ומשום דהלא תקלל הוא
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אזהרה למקלל בשם ,ואי נימא דמקלל חבירו
בלא שם עובר על לאו א״כ אין שום תוספת
איסור מצד הלאו דלא תקלל כשמקלל בשם,
ומה שייך לומר דהלא תקלל הוא אזהרה למקלל
בשם ,העבירה דמקלל נעשית בלא שם ,והזכרת
שם ,הוא רק איסור חדש נוסף של מזכיר ש״ש
לבטלה ,אלא ע״כ דבלא שם אין לאו ,ורק
במקלל בשם ,עובר בלאו דלא תקלל ,ונמצא
שע״י הזכרת השם עובר על הלאו ,ולכן שייך
להלקותו משוט לא תקלל ,ודוק היטב.
ובספר חידושי מרן רי״ז הלוי זצוק״ל ,ביאר
פלוגתת ר״מ וראב״ד אי לוקה בכינוי
דלדעת ר״מ המלקות היא על הלאו דלא תקלל,
וגלי רחמנא דלוקים על זה אף שאין בו מעשה,
ולכן אף בכינוי לוקה ,אף שבקרא מוזכר ליראה
את השם ,זה רק גילוי מילתא דלוקים על לא
תקלל .ולדעת הראב״ד ,המלקות אינו בעד הלאו
דלא תקלל אלא דין מיוחד שלוקים על הזכרת
השם בקללה ,ורק דבעינן אזהרה ע״ז אמרינן
שלאו דמקלל הוא האזהרה ,אף שאין המלקות
עבור הלאו.
אמנם לפמש״ל נראה ,שגם לדעת הראב״ד,
אין הפירוש דהמלקות היא בעד הזכרת
הש״ש לבטלה כשהזכירו בקללה ,ולא בעד עצם
הלאו דלא תקלל ,אלא הביאור הוא דכשמקלל
בשם המיוחד יש מלקות על הלא תקלל ,ומשום
דכיון דבעינן שם או כינוי כדי לעבור על
הלא תקלל ,א״כ בקלל בשם המיוחד ,הוי הזכרת
השם חלק מהעבירה דלא תקלל ,ובאופן זה
חייבה תורה מלקות על הלא תקלל ,ודעת
הרמב״ם דהוא גילוי דעל כל האופנים שעובר
על הלא תקלל לוקה ,ודוק היטב בזה.
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כש״ך «ןט״ו א״י .וא״כ כיק דחתן רצועה אק סהדי
דליתי' מומחה דמומחה לא הי' לו למפות וכיק שמעה הרי
אי© מומחה א״כ האיך ניחא הממע״ה וצימא דמומחה היא
ופטור הרי אנן סהדי דאינו מומחה כיון שנועה וזה שכתב
הש״ך אדרבא עליו לברר שהוא מומחה והיינו לון שעפה
אק סהדי דל״ה מומחה וצריך לברר שהוא מומחה ואניס
הוי וזפי״ב .זא״כ לפ״מ דפסקיק לקמן סי׳ קכ״ו רא״ג
לומר שעיתי במט דלהד״ח דסק דמעות לא שכיח אק
סהיי דלא מעה־ והוי כמט במקום עדים .ואפי׳ להחולקים
היינו משוס דס״ל דמעות שכיח ע״ש  .ולפ״ז אינו נאמן כאן
במט אמת ממיתי אבל מומחה אני ואמם הייתי במט דלא
מעיתי .דז״א דהאגם בלא מגו הי׳ נאמן דהמממ״ה .זרק
דאמרי׳ דאק סהדי .דל״ה מומחה דמומחה לא שכיח שיטעה
וא״כ גם במגו א״נ דהוי מגו במקום עדים כמו דא״נ
עמיחי במגו בסי' קלו הנ״ל .וגס הפה שאסר הפה
שהסיר לא מהני במקום 'עדים וזבו״ג ומהתימה כל הקצה״ח
שלא נחית לזה:
מיושב ג״כ שלא הקשה לדברי הגה״מ שהביא הש״ך
בסק״ת דמעות בש״ה היינו הקא שידע ג״כ דברי
השני החילק אבל לא ידע רק דברי אח/י פעור אפי' מעה
בש״ה לפי פירוש הש״ך שם ע״ש .א״כ יהי׳ נאמן לומר
למומחה אני במט דלא ידעתי דברי השני (ודוחק לומר
■ יי ’דבשפה שפסק הדין הזכיר לפני הבט״ר והעדים ששני מ״ד
החולקים בזה והיא הכריע כאחד ושוב ל״ה מגי דהוי מט
למפרע כמובן) ולפמ״ש א״ש דל״ש כאן מגו כנ״ל:
 *Wנראה לפמ״ש בחשו׳ ברית אברהם חחו״מ פי׳ י״ר
"!"™ wדמנו לא עדקז מרובא וחזקה דהיכא דאיכא לברירי
מברריק ע״ש .וא״כ א״ש דכאן שפיר איכא לברורי אם
הוא מומחה ע״י מומתק שינפוהו ויראו אם הוא מומחה.
ועי' בש״ך ס״ק זה מה צריך לדעת זמש״ה איט נאמן במגו
דהו* מומחה:
נראה לפמ״ש בכללי מגו אות קלה דל״א מגו דאי
בעי הוי מעין ממנה שמא מחלוקת בק הל דאולי
לא בפי שאם יתפוס שכנגדו יטעק קים לי ואולי הנועם
שאין רוצה לזכות רק בדבר שהוא אליבא דכ״ע פלד פ״ש
בכה״ג שבתומים ב«לי .מגו אות הלל .זא’כ כאן אם ימטון
הדיין יפה דנתי אס יתפזם שכנגדו יטעזן קים לי שטעית
ומלש כאן דפוגיא דפלמא כתתי׳ ממילא ל״ה מגו דרוצה
למעק מומחה אני מוכה אליבא דכ״ע וא״ש ודו״ק:

ובזה

עוד

סימן־כ״ז
הממלל

א׳ מישראל (ואפי׳ מקלל עצמו)
סעי׳ א,
(טור) בשם או בכטי וכר אם
י
הי׳ בעדים והתראה לוקה אחת משום לא חקלל חדש
ואם הי׳ דיין לוקה עוד אחרת משום אלקים לא
תקלל וכו׳ה

הנה

דטס הרמב״ם ז״ל תמי׳ של בפכ״ו מה״ס
(א)
דהמקלל אחר מישראל לוקה שנאמר לא תקלל
מרש ולמה נאמר חרש שאפי׳ זה שאינו שומע ולא נצטער
בקללתו חייב מ״ש .והקשו .עליו דהא בש״ס מהדרין'אמרי'
להיפוך דאין ללמוד מחרש דשאני חרש דשללהו גרמה לו
ואי אפשר ללמיד אזהרה למקלל אביו מ״ש .והנה הב״ח
מפרש ולב הלמ״מ דהרי בסו״פ שה״ע ׳קאמר ג״כ הש״ס
דילפי׳ חבירו מלא חקלל חרש וכתבו האזס׳ דמינה הגמרא
לא מחרש לבד רק מבנק אב מחרש ומקלל אביו .דא״ל
שהם משמים דאביו ל״ה משוגה אבל מחרש לחוד א״א
למילף דשאני חרש דשפילחו גרמה לו .זא״כ גם כוונת
הרמב״ם ז״ל כן הוא .והא דנ׳ למה נאמר תיש ,היינו
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דקשי׳ ל׳־למשלא נאאל סתם לאמ^שראל? יע״י שיזדז
דאז לא הזי ידעי׳ חיש יהי״א יחיש כיון דאי® שונ«׳&זר
על קללתו פ״ש .וב&זמים כ׳ דאא״ל  pברהב״סז״ל־דהא
הרמב״ם ז״ל ל בפ״ה מה׳ ממרים דאזהרה למקלל א^יו
גל׳ל מלא־תקלל חרש ע״ש א״י איך אפשר לימד דחנירו
ילפי׳ מבנק אב דארש ואביו דהרי אמו טפא לא^׳רע"
רק מלא קלל מרש ע״א‘ .עוד הקשו על כרמב״סהל
שכתב ־בה׳ ממדים דאזהלה למקלל אביו נפ״ל פלא תמלל
חרש כלל ־זהוא״ננד עזות השים בסנהדרין שם-דתה
ללצווד מלא תקלל חרש .זדיד שאני חרש  -דשפילסו נרמה
לו• ואפי* ממק אב י דמרש ודיין ונשיא לא מציגי למילסידמה
להצר-השוה שהן משונים וקאמר דילפי׳ מאלקים לא קלל
דמיומר דדיק ימלין ללמוד מארש ונשיא ואא׳ע לדק תני
ערן לאביו פ״ש .ולמה חפס הלמב׳ם ז״ל שיטה זאתרת
פ״ש בכ״מ ולח״מ־ וכתומים כאן• .נם קשהקר המס*
מ־״ל דבפי שה״ע־ קאמר דקללת תבלו ילפי׳ מלא תקלל
חרש < ;סנהלרין שם קאמר דמחרש ודא לנזילה דשאר חרש
רשפילהו נימה לו .זתי׳ התיס׳ דכוזנח השים הוא ממק
אב מחרש ואביו לא ס״ל להרמב״ם ז״ל דכל כי האי הו״ל
לש״ס־לפרש:
לגל Tjליישב הכל בעזה״י בדרך פשוט דמה בסנהדרק
שם קאמר דר״י ורע׳ק פליט בקרא דאלקיס
לא תקלל דר״י ס״ל דאלקים חול דהוא אזהרה למקלל אח
הדיין ורע״ק ס״ל דהוי קדש דהוי אזהרה למברך אתהשם
וקאמר שם דלרע״ק מקלל את הדק א״א למילת מקדש
דחול מקדש ‘לא ילפי׳ וקאמר הרסי ש״מ דהו״ל לממב
לא הקל וכתיב לא תקלל־ חד לסמיך את השם וחד לריק
מ״ש .מבואר מזה דר׳ ישמעאל ’לא משמט לי׳ עלל למדרש
מלא תקלל חרתי וס״ל דלא משמע אלא חרא .ורמ״ק ס״ל
דלא תקלל תרתי משמע דאי לחד הו״ל למכמב לא
הקל .והנה אק קיימ״ל כרע״ק:דהאעלמ כרס״ק ממגירו
וכמ״ש הכ״משס בה' ממרים .והנהי־ כק־־שק  05מאוא
קרא דלא תקל חרש ג״כ לרע״קערהי סשמעדהו״ל לשמקב
לא תקל וכתיב לא תקלל .וכ״כהכ״נד והלחיח־שס־ירש
נפי דרכם ז״ל .ואמנם־לר״י חדא סשמע־כמז־ fepדאלקיס
לא מקלל כנ״ל .וחמתה־ כיון דלרעיק סרחי משמע שאיר
י״ל דקרא דלא תקלל חרש אסא־ לחרש־ ולמבית־שאס'מרש
והרזייהז איצטריך דחכירו מחרש לא נילףדשאני חרש דשפילסו
גרמה לו כש״ס סנהדרין הנ״ל וחרש חחבירו ג״ב לא דלן£
דהו'א חרש כיון דאיט שומע ולא נצטער יסי* פשוד־של
קללתו כמ״ש הרמב״ס ז״ל כדברי הב״ח הנ״ל:
ולפץ א״ש סוגיא דשבופוח הנ״ל־דקאמר דאזהדהלמדרו
ילפי׳ מקרא דלא תקלל חרש והקשר השוסי־מ״ל
הא י״ל שאני חרש דשפילסו נרמה לו כנ״ל .דז״א־דבאמס
לא ילפי׳ כלל חבירו מחרש רק •בקרא־ דלא -.תקלל חרש
נכלל ג״כ חמיו שאינר חרש  rftbדקיימ״ל־כדפ״ק אלא
מקלל חרתי משמע כנ״ל וא״ש  .ומיושב נ״כ-לגכון עסק
הרמב״ם ז״ל שכי דתבירו ילפי׳ מקרא־ דלא אקלל ערש

ומ״ל ולמה נאמר חיש 'משים דאינו שזמפ וכ^לה
לפ״ז לכאורה־ קשה הא דבמי׳ הש״פ ממדר׳ךשם

אד

י

למילף אזהרה למקלל אביו מלא תקלל .חמדזדחי
שאני חרש דשפילסו גרמה לו .והא־ לע״ח שכתבתי .דבקיא
דלא תקלל חרש נכלל ג״כ חבירו שאינו חרש דלא •סקלל
תרתי משמע .א״כ שפיר יש למילך-אזהרה למקלל אביו
מקרא דלא תקלל חרש דמיירי נ״כ בחנית ־ שאיט חרש
יל״ה משונה ואט שפל ולא גרע אביו ממנירו והאין דחי
שאני חרש דשפילתו .נרמה־ לו:

ואמנם sS'SE/,4u”*5

ישמעאל דם״ל דלא תקלל חדת משמע ואפי
לדע״ה עדיין לא ידע דס״ל דלא ההלל תרתי משמע מי
לגסוס
’
r
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מה שנדחק בחומיס ליישב דברי הב״י ועל פי
לבס־ף הסוגיא מ״ש וא״נ כיון רס״ל דלא תקלל רק חרא
פירושו הוציא דהיכא דפבור לקלל את החי שסבור
משמע א״כ בלאו דלא שקלל חרש לא שמעינן חנירו ממילא
שפי( ,דחי שאני חרש דשפילתו גרמה לו והצריך למילף שחי ובאמח הי׳ מת פטור מ״ש .ולפמ״ש אינו מוכח כלל.
ואמנם בגוף הרין מ״ש החומים דח״ו לומר דטעם דאסרה
מאלקיס לא מקלל באם אין מנין ואמנם לפ״מ דמסקינן
דלרמ״ק אלקיס לא תקלל תרתי משמע ממילא גס לא תקלל הורה לקלל הוא משום שלא הגיע רעה מקללתו להמקולל
דקללוח חנם לא חבא ורק הטעם משוס רוע לב המקלל
חרש קרחי משמט חרש וחבירו כנ״ל .א״כ שפיר ילפי׳
אזהרה לאביו מקרא דלא חקלל חרש דחרתי משמע ומיירי שהוא מדה רעה מ״ש בלשונו הזהב .ולפ״ז הי׳ מקום לחייב
נמי בחבירו שאיר חרש דשוב אק לדחות שאר חרש דשפילחו המקלל אח המת וסבור שהוא חי פ״ש .אך טי׳ בחניך
גרמה לו דהא קרא בחבירו שאינו חרש נמי מיירי כנ׳יל .להרא״ה ז״ל מצוה חל״א שכתב באחת דהטעס הוא שקללתו
ולפ״ז דברי הרמב״ס ז״ל בה׳ ממרים שכתב דילפי׳ אזהרה מושה רושם ע״ש שהאריך במחק לשונו וכתב עוד טעם ב׳
משום השנאה שיוכל להוליד מזה דטוף השמים יוליך את
למקלל אביו מקרא דלא חקלל חרש מולק להלכה דקיימ״ל
כרט״ק כנ״ל וא״ש הכל במזה״י והדבר נכון וברור לטנ״ר הקול ויודע הדבר להמקולל ע״ש וא״כ לפ״ז לא ם״ד לחייב
(ואי״ל דא״כ ל״ל קרא לנשיא נילף מבנין אב או ל״ל קרא המקלל חת וסבור שהוא חי .אך בשם הרמב״ס ז״ל כתב
לדק נילף מבנק אב מק דא״צ למקלל אביו או דגם דיק שם החינוך הטעם כמ״ש החומים הנ״ל דהיא משים רוע לב
ונשיא נילף מקרא דלא מקלל חרש .ה״א דאילטריך ללאו המקלל להסיר.הכעס והקנאה טש״ה .וא״כ הדבר מבואר
אכל או״א ועי׳ לח״מ שם והבן) ובזה יובן ג״כדטת הרמב״ם שתלוי בב׳ הטטמים הנ״ל .ואמנם באמת אין לבטת דק
ז״ל שכ׳ דבן נשיא שקילל אביו חייב ב׳ מלקיות יק המקלל טלטטמי המלית דקיימ״ל אין דורשין מטמא דקרא ופשיטא
דהמקלל מת פטור אף שסבור שהוא חי כמ״ש התומים:
אש כדק לקה שהים משום לא תקלל חרש ימשום אלקיס
לא מקלל ט״ש ובלח״מ שנתקשה בזה ומי׳ בנו״ז כאן.
יש להטיר דהמקייל את הטרפה יהי׳ פטור כיון
דממטטינן מבטמך במקיום שבטמך כלומר בראוי
ולפמ״ש א״ש דהא טלם נכללו בלאו דלא תקלל חרש
דסבירו הוא וטל כאו״א נחוסיף עוד לאו כמובן וא״ש ונכון להתקיים א״נ הרי טרפה איט ראוי להתקיים דטרפה איט
חי .ולכאורה מדנקיט הש״ם למטט יוצא ליהרג ובא אחר
דו״ק וקצרתי קצת בזה:
וקללו פטור והיינו שנגמור דנו להריגה ואי נימא דהמקלל
לא היתה שם התראה או שקלל בלא את הטרפה פטור הול״ל רבותא טפי במקלל את הטרפה.
סעיף ב׳
שם ובלא בגוי או שהייתה הקללה באה אך זה יש לדתות חדא די״ל דנקיט יוצא ליהרג לרבותא
סכלל הדברים כגון שאמר אל יהי׳ פלוני ברוך לה׳ דאם בא בנו וקללו חייב דלטנק חיוב ופטור הוי כחא דחיובא
אינו לוקה (וה״ה המקלל את המת פטור) אבל איפורא מדיף כמ״ש הפנ״י בריש שבת .וטור ד״ל דבריימא זו
ס״נ כח״ד טרפה חי׳ .ואמנם לפמ״ש לעיל ליישב דברי
מיהו איכא וכר:
הב״י ה״נ י״ל דחה״ח נילף למעט טרפה דילמא קרא לא
המקלל את המת ובו׳ טי׳ בב״י ובכ״ח ממעט רק יוצא ליהרג .ואמנם טכ״ז סדק צ״ס דרילחא
שכמב דלפי׳ מדאיצטריך קרא בסנהדרין שקולים הן וכהדדי נינהו .ואולי טרפה מדיף לענק זה דאיט
(דף חיה) דהמקלל אביו ואמו לאחר מימה חייב מכלל
ראוי להתקיים מצד טלמו משא״כ יוצא ליהרג דמצד טצמו
דאדס בטלמא פטור .סוד כתב הכ״מ דבת״כ הניא מה ראוי להתקיים .והרי גם הורג אם הטרפה פטור דנברא
לספק לענק הכאה דהא שסאמריק
חרש שהוא בחיים אף כל שמא בחיים יצא המקלל אח המת קטילא קטל .וק יש
שהוא פטור .פ״ש ורבים ראו ק תמהו ותפסו טל הב״י ובא אחר והכהו וקללו דמקשי׳ הכאה לקללה מ״ש וכטש
זיל שנעלם ממט ח״ו גמרא ממכה בסנהדרין (דף פ״ה)
— צ״ט בזה כי לא מצאתי הדבר מפורש פ׳:
דליף דוצא ליהרג ובא אחר וקללו פטור ויליף לה (נ) ארק* איסורא מיהו איכא ובו׳ טי׳ במנ״ח מצוה
מדכהיב בטמך במקיום שבטמך פי׳ שראוי להתקיים ולא
רל״א דפשיטא לי׳ דהאי איסורא היינו איסור
זה שנגמור דיט .אבל אס בא בנו וקללו חייב מידי דהוי דרבק דכל מקום דאמרי׳ פטור אבל אסיר היינו איסור
לאחר נדחה דחייב מ״ש ופסקה הרמב׳ס ז״ל בפ״ה מה׳ דרבק כמו כל פטורי דשבת ט״ש .ואמנם בב״ח כאן מבואר
ממרים הי״ב .וא״כמטארמכאן בהדיא דהמקלל המת פטור בהדיא דבק מקלל בלא שם וכנוי ובין באומר אל יברכך
מדממעט תבעמך בראוי להתקיים מכ״ש בשכבר מש .וטי׳ ה׳ בטלס איכא איהורא דאורי׳ מ״ש .ולפענ״ד הי׳ נראה
בתימים שכי שלטדל הממי׳ צריך ליישב ברוחק ט״ש דעת הב״י דש חילוק דהיכא דהי׳ כלי שם וכנוי אינו
שנדחק מאד גס הקשה מל הת״כ ל״ל לחילף מחרש כיק אסור אלא מדרבק .אבל כשהי׳ בשם רק שהי׳ מכלל
דש למילף מבממך כילפושא הנ״ל מ״ש .ואני חמה דלענ״ד הדברים איכא איסורא דאורי׳ דהנה הב״י כחב טל דברי
אק כאן מקום תמי׳ כלל מל הב״י וכ״מ ועי׳ בכ״מ פ״ה הטור שכ׳ דאיסורא איכא דהיינו משום דר״מ ורבק לאי
מה׳ ממרים הי״ב שהביא גמרא דסנהדרקהנ״ל .ואמנם הדבר אפלגו במכלל הן אתה שומע לאו רק לטנק טלקית אבל
מוט סאד דודאי צריכין ללמוד מאיזה מקום שכתב הב״י לענק איסור מודי ט״ש .ובמג״ח מצוה ס״ט המה דא״כזה
דמקלל אח הסת פטור דאס לא יהי׳ שים לימוד דמקלל ניחא לטנין מכלל ק אתה שומט לאו שפיר איכא איסורא
המת מור רק דנילוף מבעמך תבמקיוס שבעמך תקשי איך דהא ר״ח ס״ל דאפי׳ מלקות איכא זרבק פליגו רק לעמן
אפשג־ למילף סבפמך דסיוצא ליהרג ובא אחר וקללו פטור מלקוח לא אחרי׳ מכלל ק אתה שומע לאו אבל איסורא
מון דאץ ראוי להתקיים .הא י״ל דמכסמך לא ממעטי׳ רק איכא כיון דהי׳ בשס או בכנוי .משא״כ היכא דהוי בלא
המקלל את המת שאיט בעמך ואיט קיים שכבר מת אבל
שם וכנוי י״ל דאפי׳ איסורא ליכא ומנ״ל להטור וש״ע
היכא שפדיק חי ורק שאיט ראוי להתקיים שפיר חייב עליו .דאיכא איסורא ע״ש .ובזה נראה דודאי בלי שם וכנוי ליכא
ואמנם עכשיו דכבר ידעיק דהחקלל אח המת פטור מהיכא איסורא דאורי׳ ורק איסורא דרבק דפטור אבל אמר
שכתב הב״י מ״ל .א״כ ע״כ דקרא דבעמך אתא למעוטי מדרבנן כנ״ל .אבל כמכלל הן אהה שוחט לאו בזה כ׳
אף יוצא ליהרג שאיט ראוי להתקיים ודברי מרן ז״ל הב״י דר״מ ורבנן פליגו רק לענק מלקוח אבל איסורא
נכונים וברורים:
דאורי'איכא כיק דהי' בשם ודו״ק:

והנה
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עין משפט [זאוואדסקי ,מיכאל זאב בן אהרן יחיאל] עמוד מס  49הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

עיר הצדק (זי{!0 -.׳►)e
לא לרחם עני בדין ולא לחדר גדול ,שנאמר לא תשא פני דל,
ולא תהדר פני גדול כצ״ל ,ומש״כחיאך אביישנו ואלאת
בגשמו ,מסיים בארוך ,אזכנו ,ולכשיצא לחון אומר לו מן לו,
שאמה חייב לו עכ׳יל,פירוש לבזה נלאה כאילו העשיר או הגדול
עושה לפנים .משורת הדין ונוחן מכיסו להקנון ממנו ,ובזה
הידור לגדול רביוס לתקטן ממנו ,וע׳יע שם שב׳ עוד אופן אחר
מענק ההידור שאסרה התולה ולעומת זה לוה ג״כ ודל לא
תהדר בריבו (שהביא בסמ״ג הארוך) שכתב שלא יאמר זה עני
הוא וחבילו עשיר ומלוה לפרנסו ,אזכנו בדין ונמלא מתפרנס
בנקיות ,וגס לאיהדרנו בדבלים מפניישסבור לעשות מלוה יומר
מן האחר עכ׳יל ,וכוונתו שלא יהדר העני בדברים לכיס וטובים
יותר מלעשיר ,מפני שיודע שלב תעני נדכה ונשכר וסבור לעשו׳
מלוה בזה שמיישב דעתו של עני ,לזה אמר שגס זה לא יעשה
מפני שסבור העשיר שלבו נוטה להעני ,ובזה יטה דינו לזכות,
וגס בזה יסתתמו טענות העשיר:

הנומי׳ לשמוע,ואמרו שם שנקרא שוחד שהוא חד ,כלומר שהנותן
והמקבל געשו כגוף א׳ ואין אדם רואה חובת לעצמו וכדאיתא
שם ,וממילא פסול להיות דיין כל שקבל שוחד דברים ,וכדאיתא
בש״ס כתובות דף ק״ה ע״ב :ודע דכ״ז בנוטל בתולת שוחד היינו
דנותן לו כדי שלא יחייבנו אס הוא זכאי באמת (כפירש לש״י
בכתובו׳ שם,ונראה דהיינו שיחן דעתו ולבו להעמיק בדינו ,כדי
שלא יטעה,דמי חשידי ישראל לומר לדיין שאל יטה דינם או יעשה
להם עול בזדון) אבל בתורת אגרא דהיינו שכר טירחא אינו
בכלל שוחד אלא יאסור לעשות כן ,משוס ראה למדתי אתכם
חקים ומשפטים ,כאשר לוני ה׳ אלהי( ,ואז׳יל מה אני בחנם
ולזה אפילו דיניו בטלים ,מטעם קנס כמש״כ הריין) ואפילו
נוטל שכר בטילה שאינו מוכח דא״ב משוס זה עד שדינו קייס,
מכ״מ מכוער הדיין שנוטל שכר בכה״ג כדאיתא שם ,ורק בטילה
דמוכח הוא דשרי כדאיתא הכלשס:

חט יחי רי״א רי*ב לא לקלל את הדיין מישראל שנאמר
רה ת (ויקרא ׳״») לא תעשו עול במשפט .כל המטה
(שמי׳ כ״נ) אלהים לא תקלל .וכן לא יקלל ראש סנהדרי
משפט אחד מישראל עובר בשני אלו לא תעשו נדולה או המלך שנא׳ ונשיא בעמך לא תאור ולא לקלל
עול במשפט ולא תטה משפט:
חרש שאינו שומע ולא נצטער בקללה זה .ולא לקלל עצמו
לא תעשו עול במשפט ,כל המטה וכוי ,היינו לא תעשו עול
שנאמר השטר לך ושמור נפשך מאד:
ט״ז
אמור (בויקרא י" ט) ולא תטה משפט אמור (בדבלים
חט חי רי״א רי״ב לא לקלל את הדיין מישראל וכו׳ היינו
פי׳יט) ומכ״מ נ״ל ,עושת עול הוא כשמוליא ממון שלא כדין
מהזכאי בדינו ונמלא כעשה מעשה ע״י ,ומטה הדין כשהוא
פוטר שמעון החייב בטענת ראובן והוא פטרו ,דבזה אינו עושה
מעשה רק שלא עמד לימין התובע להוציא ממונו מהנתבע ,גם
י׳יל עושה עול ,נקרא כשאין מקום כלל לפסק השופט ,אבל
הטיית הדין היא כשיש מקום וסברא לפסק תזה ,אבל אין לו
לאי׳ מוחלטת לפסוק הדין כאשר פוסק ומחייב לזכאי ליתן ממון,
ג״ז מטה משפט ,דאין להוליא ממון בכל מקום שיש זכות קלת
להנתבע ,דאין להוליא ממון רק בראיה ברורה ,והעושה כן
נקרא מטה משפט ,נמלא דכל עושה עול הוא מטה משפט ,אבל
אין כל מטה משפט נכלל בשם ל״ת עול ,זה הנ״ל כפי הפשט,
^-י^-ךע<ין בסמ״ג הארוך גודל עון ועונש מטה משפט:

הדיין מאלקי׳ ל״ת ,וראש הסנהדרין ומלך בישראל
(או מי שהוא במקום המלך כגון ראש גולה שאין ע״ג אלא ה׳
אלהיו ,שגס הוא כקרא נשיא ,לאפוקי כשיא בארן ישראל לבד,
וכדמוכח בש״ס שאינו כקרא נשיא לענין שיביא שעיר נשיא) מנשיא
בעמך לא תאור ,ושניהם נחשבו לא׳ ומקלל חרש הוא הג׳ ,וכן
המקלל א״ע ,הואיל ויש מקרא בכל א׳ וא׳ מתם בפ׳יע ,ואע״ג
דמברך את השם ג״כ נפיק מאלקיס לא תקלל ,כיון שזה בסקילה
וזה במלקות לבד ,לזה נחשבים לב׳ ,כמו מכה חבירו ומכת אביו,
דנפקי מחד קרא ונמנו לבי (וכן ההורג את מבירו והורג אביו
מפני שזה בסייף וזה בסקילה למאן דאית ליה הכי ,ואכן דקיי״ל
בסייף נמנו לא׳):
__

ריג (דברים י״ט) לא יקום עד אהד באיש לכל'עדן ולכל
רז (יביים אי) לא תנורו מפני איש במשפט .היושב בפני
הטאת .אומר עון בדיני נפשות וחטא בדיני מכות כי
רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר לא ישתוק ולא לא יוכל לקום עד אהד להיות הבירו נענש על עדותו לא
ר>וד מפני איש ויהיו הדיינין יודעים מי הם דנים וטי עתיד עונש נוף ולא עונש מטון אלא על פי שנים עדים או על
ליפרע מהם שני כי המשפט לאלהים הוא:
פי שלשה עדים יקום דבר:
לא תגורו מפני איש היושב וכו׳ כצ״ל ,ותיבת במשפט הוא יתר,
ועיין בקמ׳יג הארוך דמייתי עוד ע״מ נאמר ל״ת זה ,והוא
מש״ס סנהדרין דף י׳ ,ואני תמה דלמה השמיט ד׳ הת״ק והביא
ד׳ דיב״ק ,ועוד דדברי הת״ק הס כפשט הכי ל׳ ילאה ,משא׳יכ
דרשת ריב'ק מלי אוגר בקין וכו' שאינו כמשמעות המלה ,שחסר׳
הא׳ ,ועיין שם בארוך שהאריך בדבלים טובים ומועילים:

לא יקום עד אחד באיש וכו׳ עד ולא עונש ממון ,עיין בספרי
המובא בקמ׳יג דמייתי לכל העריות ממקרא הזה ,ואמרו
וכי מאחר שסופינו לרבות לכ״ד ,מה ת״ל באיש ,לומד לך באיש
אינו קם אבל קם הוא באשה להשיאה (להעיד שמת בעלה אבל
לא במעיר שנתגרשה) והטעם דתוא מלתא דעבידא לגלויי
ונאמן מן התורה לר' יהודה שם ,ר׳ יוסי אומר לעון אינו קם,
אבל קם הוא לשבועה ,וכ״ה בשבועות דף מי ע״א ועדות עד
אחד באשה מדבריהם ,וכמשי׳כ בסמ׳יג ואין זה דעת כל הפוסקי׳,
ואכ״מוע״ע בסמ״ג כאן:

רח (דניים ע״ס לא תקח שוחד .אין אומר שוחד ממון אלא
׳אפילו שוחד דברים:
לא תקח שוחד אינו אומר וכוי כצ״ל .והוא מד׳ הש״ס
בסמ״ג ריד הרשעים פסולי ן לעדות מן התורה .שנאמר (שמות מס
אבל שם הגייסא לפנינו אינו צריך לומר שוחד ממון ומפיק
אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמם .אפילו עד
ליה מדלא כתיב ובלע לא תקח ,וקרי שוחד דברים כלומר שהראה
לו אות אהבה וכבוד ,כאדם המשמח או מכבד את חבירו בדברים כשר שידע״בחבירו שהוא רשע ואין הדיינין מכיריןרשעו
אסור
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לתקון .אבל הקב״ה השיב שיעשה תשובה וסר עוונו וחטאתו
תכופר אף בעבר ,ולא עוד אלא שתשובה מאהבה זדונות נעשים
כזכויות.
שאלו לחכמה וכר שאלו לנבואה וכר .ספרי הכתובים הם
ספרי חכמה שאמרם מחברם בזמן ששרתה עליהם רוה״ק ,ומפני
כן נקראו כתבי קודש ולא כתבי חכמה ,שבכלל כתבי קודש
כתבי חכמה ואין בכלל כתבי חכמה כתבי קודש .עיין בתוספתא
סוף ידים ,רשב״א אומר שה״ש מטמא את הידים קהלת אינה
מטמאה את הידים מפני שאינה אלא מחכמתה של שלמה ,והלכה
שקהלת כמו משלי ושה״ש מטמא הידים מפני שכל אלו ספרי
חכמה אמר בזמן ששרתה עליו רוה״ק ,ובזה מבואר הגמרא בב״ק
צ״ב ,דבר זה כתוב בתורה שנוי בנביאים ומשולש בכתובים וכר,
ומשולש בכתובים דכתיב כל עוף למינו ישכון ובנ״א לדומה לו,
וכתבו .מתום׳ שהוא בספר בן סירא (פי״ג) ,וכן בכמ״ק שכתוב
בספר בן סירא ,שאמנם "כתובים" הוא שם מקוצר והשם המלא
לספרים החיצונים הוא "כתבי חכמה" ,וכן קראו המעתיק
הקדמון של ספר בן סירא בסוף הספר ,חכמת בן סירא ,וכ״ה שמו
בספרי כת״י וכן בסורית ,חכמתא דבר סירא ,בניגוד לספרי
רוה״ק ששמם המלא הוא "כתבי קודש" .ובסדר ברכות של מוסף
ראש השנה נקראים דברי קודש ,ובדברי קדשך כתוב לאמר,
ופירוש..שאלו לחכמה ,לחכמה שנאמרה ברוה״ק .ועיין מ״ש
בתענית פ״ב ה״ז.
שאלו לנבואה וכר .בפסיקתא דר״כ קנ״ח ישנה פיסקא
נוספת ,שאלו לתורה חוטא מה עונשו א״ל יביא אשם ויתכפר לו,
הה״ד ונרצה לו לכפר עליו ,והיינו לשוגג אבל למזיד אף התורה
לא מצאה תקנה ,שאלו להקב״ה וכר .ואשם לאו דווקא וה״ה
לחטאת.
שאלו להקב״ה א״ל יעשה תשובה ויתפר לו .וזהו מה
שאומרים בשמ״ע בא״י הרוצה בתשובה ,כי רק הקב״ה רוצה
בתשובה ולא החכמה והנבואה .וכתבתי לעיל שהתשובה היא
חנינה מהקב״ה מה שלא היה אפשר לדבר מהחכמה והנבואה
שעליהם לדון עפ״י דין תורה .ואחרי התשובה באה הבקשה על
הסליחה בא״י חנון המרבה לסלוח ,כמ״ש בברכות פ״ד ה״א
ובמגילה י״ח .וביאור הברכה השיבנו אבינו לתורתיך וקרבנו
מלכנו לעבודתיך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ,עפ״י שאמרו
בחגיגה פ״א הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו כי המאור שבה•
מחזירם למוטב ולתשובה שלימה .ובתפלת נעילה ביוה״כ ,אתה
נותן יד לפושעים וימינך פשוטה לקבל שבים ,כאן רחב יותר גדר
התשובה ,שלא רק שהקב״ה אומר יעשה תשובה ויתכפר לו אלא
שימינו פשוטה לקבל פשועים ,וכמו שמסיים ותלמדנו להתוודות
לפניך ותקבלנו בתשובה שלימה לפניך כאישים וניתוחים ,ע״ד
תשובה מאהבה זדוניות נעשות כזכויות .ופירוש אתה נותן יד
לפושעים ,כי הקב״ה אומר הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו בי
המאור שבה מחזירם למוטב.
והנה מצ״ע של תשובה כתובה בפרשת נשא ובפרשת אחרי,
וז״ל הרמב״ם בריש הלכות תשובה ,כל מצוות שבתורה בין עשה
ובין ל״ת אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון ובין בשגגה
כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות שנאמר בפרשת
נשא ,איש או אשה כי יעשו וגו׳ והתודו אשר עשו ,זה וידוי
דברים ,וידוי זה מצ״ע וכר .שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על
כל ישראל שנאמר בפרשת אחרי ,והתודה עליו את כל עוונות
בית ישראל וכר ,בזמן הזה שאין ביהמ״ק קיים ואין לנו מזבח
כפרה אין שם אלא תשובה ובו׳ .והכס״מ לא ציין מקורו ,ואעפ״י
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שזהו מפורש בכמ״ק מ״מ נראה שיש מקור לזה מכאן דקאמר
סתם יעשה תשובה ויתכפר לו ולא נזכר לא קרבן ולא וידוי
דברים .ועיין בחינוך סימן שס״ד ובמנ״ח שם ,דתשובה מפורשת
בתורה ובפרשת נצבים ובפרשת ואתחנן עיי״ש ,ולא הביא
מהירושלמי כאן ,עיי״ש ותבין .ועיין בשבועות פ״א סוף ה״ה,
ר״ת בשם ר״ל בשעה שאמר לו הקב״ה למשה והתודה עליו וגו׳
האמור בשעיר המשתלח שכה״ג מתוודה עליו פתח ואמר מזמור
לתודה ,כלומר שנתן משה רבינו תודה להקב״ה כביכול שהורה
על התשובה מה שהנבואה והחכמה מרחיקה ואכן בפרק מזמור
לתודה אינו מכיל דבר מארבעה שצריכים להודות אלא שהוא
תודה על התשובה.
בקידושין ע׳ אמר רבה בר ר״ה זו מעלה יתירה יש בין
ישראל לגרים ,דאלו בישראל כתיב בהו והייתי להם לאלוקים והם
יהיו לי לעם ,ואלו בגרים כתיב מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי
נאום ה׳ והייתם לי לעם ואנכי אהיה לבם לאלוקים .ופירש רש״י
בישראל כתיב והייתי לכם לאלוקים אעפ״י שאינם לי לעם
ומתוך שאני מקרבם הם יהיו לי לעם אבל גרים אין מקרבין
אותם מן השמים אא״כ הם מקרבין עצמן תחלה להיות טובים
עכ״ל .והטעם בזה כמו שאמרו בחגיגה פ״א ,הלואי אותו עזבו
ותורתי שמרו כי המאור שבה היה מחזירם למוטב ,ולפיכך
בישראל אם יש לו רק הרצון הקב״ה מקרבו כי מתעורר בו הרצון
המאור של היהדות ומחזירו למוטב לפיכך הקב״ה מקרבן שיהיו
לו לעם ,משא״ב בגרים .ובזה נ״ל לבאר בתפלת נעילה ,אתה
נותן יד לפושעים וידך פשוטה לקבל שבים ,עיין בסידור אוצר
התפלות והיינו הפושעים שהם עדיין עומדים במרדם אם רוצים
להתקרב צריכים להושיט יד ,כלומר שהם צריכים להתקרב
תחילה ואז הקב״ה נותן לפושעים ,אולם לשבים הקב״ה מקרבם
וימינו פשוטה לקבל שבים.

כתי3כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבוא
ותימר הכון תפתר שהיה עת ועונה עתים הן לתפלה .פירוש
שאני קללת חנם שהוא חנם בהחלט משא׳׳כ תפלה דעתים הן
לתפלה ,ובעת רצון מתעורר הקיטרוג על כה״ג וסנגוריא על
הגולה ,והקללה בתפלה אינה קללת חנם שכן שמתעורר
קטגוריא על כה״ג וסנגוריא על הגולה ,ייתכן שיהיה גז״ד על
כה״ג שימות ועיין מה שכתבתי כה״ג בשבת פט״ז ה״ב פיסקא
והות ליה כן ,ובסוטה פ״ט הט״ו[ ,ויש לגרום כתיב כצפור לנוד
כדרור לעוף וכר ,כגירסת קטע הנ״ל ,ויש לגמור ,כן קללת חנם
לא תבא .והמעתיק של הירושלמי שלנו גרם בטעות כן איש נודד
ממקומו וכמ״ש הפנ״מ .וכמו כן גירסת קטע הנ״ל ,תיפתר שהיה
עת עונה וקצב דמר ריב״ח עתים הן לתפלה ].וביאור זה הוא
עפ״י תרגום ירושלמי המיוחס ליב״ע ,ויתיב בה עד זמן דימות
כהנא רבא מטול דלא צלי ביומא דכפורי בקודש קודשיא על תלת
עבירן קשיין וכו׳ ובשדיות אדם זכיא והוה בידיה לבטלותהון
בצלותיה ולא צלי מטול כן אתקנס לממת בשתא ההוא עכ״ל.
כלומר בשנה דמת בה .ואם כן בכח תפלתם שאף קללת חינם
תעורר קיטרוג על הכה״ג ולא תהיה קללת חינם .וכ״ה בבבלי,
שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא בקשו ,וכ״ה ברש״י
בחומש עיי״ש .ועמ״ש ביומא פ״ז ה״ג .ובברכות פ״ד ה״א.
וכה״ג בשבת פ״ב ה״ו ,כתיב כי תצא למלחמה על אויבך
ונשמרת מכל דבר רע ,ואם אינו יוצא אינו צריך שמירה ,אלא
מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת סכנה ,ולפיכך אז ונשמרת
מכל דבר רע מה שאינו בזמן רגיל .וכן וקרהו אסון בדרך ,הא
בבית לא יארע ,אלא מכאן שהשטן מקטרג בשעת סכנה ,ואף כאן
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בתפלתם יכולים לעורר קטרוג על כה״ג כמו בשעת סכנה.
ועיין במו״ק י״ח ,שמא יקדמנו אחר ברחמים ,פירש בתום׳
הרא״ש אף שארבעים יום קרדם יצירת הולד ב״ק 'יוצאת בת
פלוני לפלוני מ״מ פעמים עת רצון הוא והתפלה מבטלת הגזירה
עכ״ל .וזהו מה דקאמר תיפתר שהיה עת ועונה ,כלומר פעמים
שיש עת רצון המבטל את הגזירה ולא תמיד ,ויתכן דדברי
הרא״ש מקורן מכאן .וכ״ה בשיטה לתלמידי ר״י מפאריש שם,
שמא יקדמנו אחר ברחמים שע״י תפילה מרובה יוכל להבטל
הב״ק דע״י תפלה יכול האדם לשנות המזל .ואף דמסקינן במו״ק
שם ,ולבסוף כפרת בה ,ופירש בשיטה שם אם תישאנה ע״י ריבוי
תפילה ותשנה המזל לבסוף תכפור בה שתשנא אותה ותתחרט
עליה לאחר זמן וכר ,וביארתי בכתובות פ״א ה״א פיסקא
אעפי״ב לא קיימה ,דלשנות הגזירה התפלה עושה מחצה עמ״ש
שם .ויתכן אכן דהוא צריך תשובה על תפילה כזו להמית אדם
לפני זמנו שלא תמיד הוא עת רצון לו ועת קטרוג לחברו,
אעפי״ב מה שעשה עשה ויתכן שימותו שניהם על ידו ואף
שהוא חטא וצריך תשובה בעת רצון עליו תפלה עושה מחצה.
תיפתר שהיה עת ועונה .הלשון קשה וכפול והיה לו לומר,
תיפתר שהיה עת רצון וכדמסיים .ונ״ל שהוא נרמז לחרוז פיוטי
בתפלה שהיה ידוע בזמנם ,וע״ד שאנו אומרים בתפלת אבינו
מלכינו ,אבינו מלכינו תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון
מלפניך ,ועד״ז היה בתפלתם שעת רחמים ועונת רצון ,ומקוצר,
תיפתר שהיה עת ועונה.
ונ״ל שעת הוא שם .וענה הוא פעל .ור״ל שהיה עת רצון
וה׳ עונה כמ״ש המקרא המלא ,ואני תפלתי לך ה׳ עת רצון
אלהים ברב חסדיך ענני באמת ישעך .ובקטע הירושלמי הנ״ל,
עת רצון וגו׳ .כלומר שבעת רצון פועל מדת החסד ולא הדין.
ולפיכך אף שמן הדין קללת חינם לא תבא מצד החסיד יתכן
שתועיל התפלה אם בל״ז הדין מתוח כלפי הכה״ג וכלפי הגולה
שעת רצון אז יתכן שנענה ע״י מדת רב חסד .ובקטע ירושלמי
הנ״ל הגירסא ,תיפתר שהיתה עת ועונה וקצב ,ומשמע שהוא
ע״ד שכתבתי.
בכל מקום שנאמר דיבור חידוש מקרא שם והכתיב וידבר
אלוקים וכו׳ גרשה .המאמר בשלימותו הוא בילקוט מכירי ישעיה
ט ז ובקטע ירושלמי מהגניזה שפרסם ר״ש ויידר בתרביץ ניסן
תמוז תש״ו ,והכתיב וידבר אלוקים אל נח ואל בניו לאמר,
בראשית ח ט״ו ופ״ט א (המעיין בפנים מוצא שהוא קיצור שני
פסוקים הרחוקים זה מזה ,וכענין ונתן הכסף וקם לו וכמ״ש
בתום׳ קידושין ,וכזה בכמ״ק כמ״ש בספרי הכללים ).מה חידוש
מקרא יש שם ,חדש בו אבר מן החי ,אך בשר בנפשו דמו לא
תאכלו ,שם ט ד .והכתיב ויפל אברהם על פניו וידבר אתו
אלוקים לאמר ,שם י״ז ג ,מה חידוש מקרא יש שם ,חדש בו את
המילה ,דכתיב הימול לכם כל זכר פסוק י .והכתיב וידבר אלוקים
אל משה ויאמר אליו אני ה׳ ,שמות ו ב ,מה חידוש מקרא יש שם,
חידש בו קידוש ה׳ (פיסקא זו נשמטה בילקוט מכירי והמר׳ל לא
העיר ע״ז) והכתיב דבר שלח ה׳ ביעקב ונפל בישראל ,ישעיה ט
ז ,מה חידוש מקרא יש בו ,חידש בו גיד הנשה ,ע״כ לא יאכלו
בנ״י את גיד הנשה .והכתיב וידבר ה׳ אל יהושע לאמר ,יהושע כ
א ,מה חידוש מקרא יש שם ,א״ת שש ערי מקלט כבר נתנו למשה
בסיני אלא אף הוא נאמר בו דבר מה שלא נאמר לו למשה ,ונם
אל אחת הערים האלה ועמד על פתח השער העיר ודבר באזני
זקני העיר את דבריו ואספו אותו העירה אליהם ונתנו לו מקום
וישב עמם ,דרבנן דקיסרין בשם רבי שילה שאם היה ת״ח עושים

ריא

פ״ב ה״ו
לו בית ועד עכ״ל .ומבואר שמסדר הירושלמי או הסופר קיצר
המאמר וכתב רק תחילתו וסמך ע״ז שכולו כתוב בילקוט אגדה
וצוה כאן ובכמ״ק "גרשה" כלומר גרס ההמשך במקום הכתוב
כולו ,וכזה הוא בפסחים ועיין במה שכתבתי אני שם בפסחים
פ״י ה״ד ,ובמבוא לבר״ר הוצאת תיאודור אלבק שכן נהוג
בכמ״ק שנעתק המאמר בקיצור וכתבו רק ראשו וסופו ,והכוונה,
מכאן ועד כאן.
והנה הפנ״ט וקה״ע פירשו עפ״י הבבלי בדף י״א שדיבור
הוא לשון קשה ועז ,ברם הרי בבבלי שם נאמר ,מפני מה דיבר ה׳
אל יהושע בלשון עזה מפני שהן של תורה ,כלומר דכבר המצוה
כתובה בתורה ,אבל שאר אמירות שאמר לא אמר דבר לקיים
המצוה הכתובה בתורה כבר ,כמ״ש ברש״י שם ,וא״כ אדרבא,
בכל מקום שיש חידוש מצוה לא יתכן לדבר בדיבור קשה ועז
אלא בלשון רכה .ולפיכך נ״ל שהפרוש בירושלמי הוא שדיבור
האמור כאן הוא לשון פיוס ,שכ״מ שיש שם חידוש מקרא מדבר
בלשון פיום .וכמ״ש בילקוט שמעוני ריש פרשת תרומה בשם
מדרש אבכיר וז״ל ,וידבר ה׳ אל משה לאמור ,דבר אל בני
ישראל ,בלשון פיוס כד״א דברו על לב ירושלים ,ישעיה מ ב,
וכו׳ .וכ״ה בבעה״ט שם ,פתח דבר אל בני ישראל בלשון פיום,
בשביל שהיה בו חיסרון כים פייסם וכו׳ .עיי״ש .ובריש פרשת
וארא ,וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה׳ ,פירש רש״י
עפ״י שמו״ר שם ,דבר עמו משפט על שהקשה לדבר ולומר למה
הרעות לעם הזה ,אבל במכילתא שם פירש שדבר אתו דברי
פיוסים ומפאת האריכות אי אפשר להעתיק וימצאם המעיין שם.
ומעתה מבואר שכ״מ שנאמר שם דיבור חידוש מקרא יש שם,
ומפני כן היה מהצורך לדבר דברי פיוסים לקבל עליהם מצוה
חדשה שלא נצטוו הקודמים.
ונעבור על כל הראיות של הירושלמי בקיצור וימצאם
המעיין במקראות .א) וידבר אלוקים אל נח ,המעיין בפנים
בחידוש מצוה של אבר מן החי בפ״ט פסוק ד יראה שעד חידוש
המצוה נאמרו כמה וכמה פיוסים ,מפ״ח פסוק ט״ו עד פ״ט פסוק
ד .ב) בחידוש מצות ברי״מ ,בראשית י״ז י ,מפסוק ג דכתיב וידבר
אתו אלוקים לאמר עד פסוק י נאמרו כו״כ דברי פיוסים .ג)
בפרשת וארא ו ג ,שנאמר שם חידוש מצוות קידוש ה׳ דכתיב
וארא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה׳ לא
נודעתי להם ,כלומר שזהו קידוש ה׳ שאין להרהר אחר מדותיו
של הקב״ה ,ונאמרו לפניו ולאחריו דברי פיוסים ,וכמ״ש
במכילתא שהבאתי לעיל ,יעיין המעיין שם וימצא .ד) חידוש
מקרא של גה״נ ,דבר שלח ה׳ ביעקב ונפל בישראל ,ישעיה ט ז,
המעיין בפנים ימצא בפסוקים שלפניו כמה וכמה דברי פיוסים.
ה) חידוש מקרא ביהושע בדין מצוות ערי מקלט שפירשו רבנן
דיקסרין שאם הוא ת״ח עושים לו בית ועד ג״כ נאמרו אחרי
כמה דברי פיוסים בפסוקים שלפניו .ואכן הבקי יודע שאת
הירושלמי יש לרפאות בעיקר ע״י בקיאות בבבלי ובכל מדרשי
חז״ל ,ושני לו ע״י כתבי יד של הירושלמי עד כמה שאפשר.
ושלישית ע״י קטעים שבספרי הראשונים ופירושים ,ורביעית
ע״י חיפוש רב בספרים הרבה של רבותינו המחברים האחרונים
כדי לדלות מרגליות ופנינים בפירושם בכמה מקומות בירושלמי.
והנה רי״נ בהערותיו כותב שכל הסוגיא המקוצרת שאינה
נמצאת במקום אחר בירושלמי ובמדרשים ,היה נמצא בוודאי
בירושלמי ע״ז שכן כמה דברים מענין ב״נ ובהם אף מענין אבר
מן החי שישנו בקטע מובאים במתנות כהונה בבר״ר פט״ז ו,
פי״ח ה ,בשם ירושלמי ע״ז מכת״י ישן שהיה לפניו .ודבריו אינם
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תנן א) בפרק שבועת העדות (ל״ה ע״א) המקלל עצמו וחבירו
.עמודי הארזים
א) תנן בפרק שבועת העדות (דף ל״ה ע״א) המקלל עצמו

וראה מה שכתב הרב כנסת הגדולה בספר חמרא וחיי בחי׳

וכו׳ חייב ,ואמרינן בגמרא (דף ל״ו ע״א) יצא

לפרק ד׳ מיתות בדעת הרמב״ן ,דאביו הואיל ואתי במה

המת .הנה התם בש״ס ליכא אלא ת״ל לא תקלל חרש ותו

הצד אם התרו בו למלקות לקי כיון דאתי במה הצד ע״ש.

לא .והיה נראה דכיון דבתורת כהנים איתא הכי סיומא דהך

ואם כן איך יזהיר על חבירו למלקות במה הצד ,ומשום הכי

ברייתא מנין לרבות כל אדם ת״ל ונשיא בעמך וכו׳ ,הביאו

הוצרך בפרק שבועת העדות להביא אזהרה לחבירו מנשיא

רבינו כמו שהביאו רש״י בפירוש החומש פרשת קדושים.

בעמך כל שבעמך לא תאר ,אלא דאייתר ליה חרש ואמרו

ומיהו מלבד רזה קשה טפי ,דבש״ס נראה דמלא תקלל

דאתא לפטור מקלל המת.

חרש נפקא לן וכמו שאבאר בס״ד .עוד זאת דהיה לו
לרבינו לבאר דאיתא בתורת כהנים הכי.

והאמת דנראה דהכי הוה גרים רבינו בש״ס דהתם כל

וא״ת אם כן למה לי בנין אב דהתם לאביו ,נילף אביו

מחבירו דכתיב בעמך לא תאר ואביו בכלל חבירו.

וי״ל או דס״ל דאם כן יחשב לאו שניתן לאזהרת מיתת

הברייתא בכללות"• .וכן ראיתי להסמ״ג (לאוין

בי״ד ואין לוקין על חבירו וחרש ,ומשום הכי הוצרכו

רי״א) דכתב בפירוש ותניא בפרק שבועת העדות למה נאמר

ללמוד מביניא או באם אינו ענין כמ״ש לקמן .או שמא

חרש וכו׳ יצא המת וכו׳ ע״ש .וכזה ראה דבר חדש אשר לא

דאין הכי נמי בתר דנתרבה חבירו מבעמך אי אתרו בבן

שמענוהו ,דהרי רש״י ותום׳ שם בסוגיא דשבועות טרחו

שלא לקלל אביו התראה למלקות לקי עליו דבכלל חבירו

דמהיכא נפקא לן מלא תקלל חרש ,וכתבו פירושים שונים,

הוא ,דמלאו דנלמד בסנהדרין שם למיתה לא לקי דהוי לאו

והשתא לפי גירסת רבינו והסמ״ג חסר בש״ס סיום הברייתא

שניתן לאזהרת מיתת בי״ד ,או דהוי במה הצד לחד מאן

דתורת כהנים דנפקא לן מנשיא בעמך כל שבעמך לא תאר,

דאמר כמ״ש בספר חמרא וחיי שם ודו״ק.

לנשיא כמ״ש רא״ם בפרשת קדושים ע״ש .ומיהו אכתי אין

וצריך לבאר דבדבר זה נתחבטו הראשונים מהיכא אתיא

ליישב בזה פירוש רש״י דפרשת קדושים דהביא מהתורת

אזהרת חבירו .ואבאר תחילה דעת כל אחד ואחד.

דאע״ג דדרשו מזה בעושה מעשה עמך ,היינו מדסמיך

כהנים הזה דתמה עליו הרמב״ן שם ,דליתא דבש״ס לא

דהנה התם בש״ס בפרק שבועת העדות ליכא בנוסחי דידן

נלמד כי אם מביניא דנשיא וחרש ע״ש ,ולפי זה י״ל דרש״י

ובנוסח כל הראשונים אלא חביירו מנין דכתיב לא תקלל

גרס הכי בש״ס דשבועות .דליתא דרש״י בפירושו בש״ס

חרש ,ותו לא מידי .ודעת רש״י שם דנלמד מביניא דבפרק

דשבועות כתב דמרבינן מיניה בסנהדרין (דף ס״ו ע״א)

ד׳ מיתות דאמרו אף אני אביא כל שבעמך והיינו אביו.

כל שהוא בעמך ,ואם היה גורס בפירוש בש״ס הברייתא

ונ״ל דהוא הדין לחבירו דאביו בכלל חבירו ,דמאי דלא

הזו אין צורך לילפותא דסנהדרין .כי ע״כ אין לנו אלא

נזכר שם חבירו היינו דבאביו קא עסק הש״ס ,ומיהו עיקר

דברי רבינו והסמ״ג דגרסי הכי בש״ס דשבועות ,והיא

הילפותא לאביו וחבירו בבת אחת .והכי משמע בפירוש

גירסא מחודשת.

רש״י דסנהדרין (דף פ״ה ע״א) ד״ה אי הכי ,וז״ל דהא לא
כתיב אזהרה במקלל אביו אלא במקלל חבירו שאביו בכלל

וע״ב לומר לפי גירסא זו דלא ס״ל דחבירו בכלל אביו
הוי ,כיון דבש״ס דסנהדרין לא נזכר חבירו אלא

עמך בפרק ד׳ מיתות עכ״ל .מבואר דס״ל דעיקר הילפותא
דפרק ד׳ מיתות היינו לחבירו ואב בכלל הוי.

אביו .וי״ל דדוקא באביו דיש לנו שורש גדול דלא ענש

אלא אם כן הזהיר ,י״ל דמצי אתי אזהרה במה הצד.

וכה״ג ראיתי להרא״ש בשיטה מקובצת ב״מ (דף מ״ח
ע״ב) ,וז״ל ונשיא בעמך בפרק ד׳ מיתות גמר

בפירוש אין לו חיוב לאו וכל שכן מלקות .וע״כ לא אמרינן

חבירו מנשיא וחרש עכ״ל ,והיינו ממש כפירוש רש״י ז״ל.

התם פרק ד׳ מיתות (דף ס״ו ע״א) הכי כי אם באביו .וצא

וכה״ג הם דברי רבינו יונה בחי׳ לפרק ד׳ מיתות הנ׳־מ.

משא״כ בחבירו דלא ענש ,וי״ל דכל דלא כתיב אזהרה

א .וכ״ב בברכי יוסף חו־׳מ סימן כ״ז אות ח׳ ע״ש.

ספר

יראים

סימן מב

מה

עמודי הארזים
רתמה למ״ד גמר קודש מהול דהרי אין מזהירין מן הדין,

דבפרק ד׳ מיתות פריך לה כה״ג ,ועוד דלדידהו איכא

דאין לומר דגילוי מילתא הוי דהא גמר קאמר .ויישב דה״ק

למיפרך .וכן ראיתי להרא״ם שם רתמה כן על דברי הרמב״ן

הש״ם בשלמא למ״ד עיקר קרא לחול גמר קודש מחול

ודחה דבריו ,ולא נזכר שרש״י גופיה קאי בסברת הרמב״ן

דס״ל מזהירין מן הדין ,אלא למ״ד קודש מנ״ל .ותירץ

וכמו שכתבתי ,ולקמן נבאר בס״ד.

דאתיא מדהו״ל למיכתב לא תקל וכתיב לא תקלל .והשתא

אין צורך לאידך מאן דאמר דס״ל מזהירין מן הדין ,אלא
דיליף ממה דאמר לא תקלל מהלמ״ד ע״ש .והדבר תימה
בעיני ,דאמרינן בריש פרק השוחט והמעלה (זבחים ק״ו

ע״ב) ובדוכתי טובא ,דאפילו למ״ד עונשין מן הדין אין

ואולם דעת התוס׳ בפרק שבועת העדות שם ,דבפרק ד׳
מיתות לא יליף לחבירו כלל ,אלא דחבירו נלמד
מבמה הצד דאביו וחרש ,דתו ליכא למיפרך שכן משונים

דאביו אינו משונה ,והש״ס קיצר שם וסמך על אחד מהם
והוא דחרש ע״ש.

מזהירין מן הדין ,שמע מינה דמזהירין ליכא מאן דאמר
הכי ,ואיך קאמר הש״ס דמ״ד אלהים חול גמר קודש מחול

וצ״ע .והנכון כמו שכתבו .התום׳ שם דמדאפקיה בלשון
אלהים אתיא ע״ש.

ומיהו ראיתי לרבינו יונה שם,

רתמה דבפרק שבועת

העדות נפקא לן חבירו מלא תקלל חרש ,וקשה דלא

אתי דמה לחרש שכן שפלותו גרמה לו ,ומחרש ונשיא לא
אתי שכן משונים ,ומדכתיב אלהים לא אתי אלא אביו.

ותירץ דאין הכי נמי דכיון דנפקא לן אביו באם אינו ענין
לגופיה חבירו נמי בכלל ,דאין לומר דאתיא מחרש ואביו
כמ״ש תוס׳ את״ד .ונפקא מינה דס״ל לרבינו יונה דאביו
בכלל חבירו הוא בש״ס ,וכמו דאביו נפקא לן הוא הדין

לחבירו ,ובחנם מחק המגיה שם גירסת הספרים כמו שיראה

הרואה שם ,ולמה שכתבתי אין צורך ואדרבה הר״י ז״ל

והרמב״ם (פכ״ו

מהלכות

סנהדרין

ה״א)

כתב

דלאו

דמקלל חבירו אתיא מלא תקלל חרש ,ראם צוה
על מי שאינו שומע ומקפיד קל וחומר על השומע ומקפיד

ונחפר ומתבייש .וצפ״ה מהלכות ממרים כתב ,דלאו דמקלל
אביו נמי אתיא מלא תקלל חרש ע״ש .ובספר המצוות (ל״ת

שי״זן כתב דאזהרת חבירו מלא תקלל חרש ,ואביו מביניא
דנשיא וחרש ע״ש .גם הטור חו׳׳מ ושו״ע שם (סימן כ״ז)

כתבו דנפקא לן חבירו מלא תקלל חרש דאם הזהיר על
האומללין קל וחומר על המקפיד ,וכדברי הרמב״ם .וכה״ג

הם דברי הרא״ה בספר החינוך (סימן ע״ז וסימן רל״ט)
ע״ש .וראיתי להסמ״ק (סימן קכ״ד) ,דדעתו כשיטת רש״י
והרמב״ן והרא״ש ז״ל ,דחבירו ואביו כחדא ילפי ממה הצד
דנשיא וחרש עש״ב.

דוחה דעת התום׳ בשבועות דס״ל דאתיא מאביו וחרש,

והשתא צריך אני למודעי דעת רש״י והרמב״ן והרא״ש

והיינו טעמא דמסתמא אין לנו לדרוש דרשה חדשה ,וכל כי

וסמ״ק מאי סברי ,דהרי תמיהת הרא״ם על הרמב״ן

האי הו״ל להש״ס לבאר.
וכן ראיתי בפירוש להר״ן בחי׳ שם ,דכתב דכיון דלמדנו
לאביו הוא הדין לחבירו ,דלא לאביו בלבד אנו למדין

אלא לכל ישראל ואביו ככלל הוא דלא גרע מאחד מישראל,

ובפרק שבועת העדות קיצר הש״ס .וגם כה״ג ראיתי שהוא

דעת הרמב״ן בפרשת קדושים ,שכתב על דברי רש״י שם
שהביא אזהרת חבירו מנשיא בעמך דאיתא בתורת כהנים,
וכתב דבש״ס אינו כן ,אלא הזהיר הכתוב הנכבדים והם
דיין ונשיא ,וחזר והזהיר בשפל והוא החרש ,וממנו ילמדו

לכל שאר העם מן הראש ועד סוף הכל בכלל אזהרה.

בפרשת קדושים תימה רבתי .דמלבד דאיכא למיפרך שכן
משונים ,עוד קשה דכבר איתא הכי בש״ס ואיפריך מהאי

טעמא ודחה דבריו ע״ש .ועוד קשה בדעת רש״י ,דבפרק ד׳

מיתות פירש בביאור דלמסקנא לא אתי אביו בבנין אב כי אם

באינו ענין דנשיא או דיין במה הצד ,ואייתר חד מינייהו לאס
אינו ענין לגופיה תנהו ענין לאביו ,ושם בש״ס לא נזכר כלל

חבירו ,ואם כן ע״כ לומר דס״ל דאב וחבירו שוים ,ומדאתרבי
חבירו נתרבה אביו שהוא בכלל ישראל כמ״ש בפרק שבועת

העדות (דף ל״ו ע״א) דבפרק ד׳ מיתות מרבה חבירו ,ואם כן
הו״ל למימר דנתרצה באם אינו ענין .וגם בסנהדרין (דף פ״ה

ע״א) ד״ה אי הכי ,כתב בפירוש דלאב לא אתי אזהרה אלא
וצריך לבאר דאף שכולם הושוו דשם נלמד חבירו ואביו

במקלל חבירו שאביו בכלל עמך כמ״ש בפרק ד׳ מיתות ע״ש.

בבת אחת ,מכל מקום נחלקו לב׳ כתות ,דרש״י

וזה קשה דהו״ל למימר דנתרבה מדיין או נשיא באם אינו ענין

והרמב״ן והרא״ש ס״ל דאתיא מביניא דנשיא וחרש ,דהצד

לגופיה .גם במכות (דף ח׳ ע״ב) ד״ה לוקה ,כתב דהמקלל

השוה שהן בעמך אף אני אביא חבירו ואביו שהם בעמך.

חבירו עובר בל״ת ואתיא במה הצד ממקלל דיין ונשיא וחרש

ואולם הר״ן ורבינו יונה ס״ל דלא היא ,אלא דנלמדו חבירו

ע״ש .וגם זה קשה ,דהרי בש״ס מלבד דלא נזכר חבירו ,ואף

ואביו מיתורא דאלהים ,באם אינו ענין לגופיה תנהו ענין

אם תאמר כמ״ש דאב היינו חבירו ,אכתי קשה דהו״ל למימר

לאביו וחבירו .ומן הצד השוה שבהן לא נפקא לן ,דאיכא

באם אינו ענין לגופיה.

למיפרך מה להצר השוה שבהן שכן .משונים.

ועל הכל דבפרשת קדושים (י״ט י״ד)

בפסוק דלא תקלל

ובאמת דהיא גופא צריכה רבה ,לשיטת רש״י והרמב״ן

חרש ,פירש אין לי אלא חרש מנין לרבות כל אדם ,ת״ל

והרא״ש דילפי לה בכהאי גוונא ,והרי מלבד

ונשיא בעמך לא תאור .וכבר הרמב״ן ז״ל תמה עליו ,שהניח

מר

ספר

סימן מב

יראים

עמודי הארזים
הש״ס ותפס הספרי עיקר ,ועיין שם להרא״ם ז״ל .ולי קשה

ונשיא ,דנשיא אדלעיל קאי דעבר לא תקלל והדר מזהיר לכל

דסתר כל מש״ב בכמה דוכתי דש״ס שהבאתי .וגם כהאי גוונא

אדם נמי ,וז״ש בעמך לא תאור והיינו לכל אדם ,וע״כ אין לנו

קשה לי על מ״ש בתמורה גבי מה שכתב דאזהרת תכירו מלא

לרבות אזהרה לכל אדם ככה״ג דתפסת מעט תפסת ותפסיק

תקלל חרש ע״ש (בדף ד׳ ע״א) ,פירש כד״ה מפי׳ ריב״ם ז״ל

עיקר פירוש ראשון .וכה"ג יש לומר בפסוק לא תקלל חרש

דמקלל חבירו מתכפר במלקות לחודיה דכתיב לא תקלל חרש

דלא הזהיר כי אם חרש כפשוטו מפני שפלותו ולא לשאר אדט,

וילפינן בסנהדרין פרק ד׳ מיתות גזירה שוה מהאי לאו דכתיב

וי״ל עוד פירוש אחר כמ״ש בפסיקתא ופסקו הרמב״ם ז״ל

באומללין וכתיב גבי נשיא לא תאור ,וכי היכי דהתם ליכא אלא

(פכ״ו מהלכות סנהדרין) דחרש שאינו שומע ומקפיד הזהיר

מלקות לחודיה הכי נמי כאומללין ומוקמי ליה במקלל בשם

התורה קל וחומר למי ששומע ומקפיד ,וגם בזה י״ל דתפסת

וכו׳ ע״ש .ודבריו קשים לענ״ד ,דשם ליכא גזירה שוה כלל

מעט תפסת .וע״כ דחי הש״ס שהן משונין כדבעי לרכות אב

לענין זה ולא לענין אחר .והיה נראה דכיון דהקישן הש״ס

מינייהו ,אכל מאחר דאיתרבי אב מדיין באם אינו ענין ,אם כן

דשניהם שוים זה מפני גדולתו וזה מפני שפלותו ,שמע מינה

שמע מינה די״ל כפירוש ראשון דנשיא אדלעיל קאי דמה לי

דשניהם שוים בדינם.

אב ומה לי חבירו ,וכיון דנתרבה אב באם אינו ענין אף אני

אלא דאכתי קשה לי דמי יימר דבנשיא לא אמרינן כה״ג דלא

תסגי במלקות ,כיון דגם בנשיא אינו עובר למלקות כי

אם במקלל בשם ,וצריך אצלי תלמוד .ומכל מקום נפקא מינה
דם"ל דחרש וחבירו בחד לאו אתאמרו דלא תקלל חרש כתיב.

ומ״ש באומללין הכתוב מדבר ,ע״כ לומר דאפילו בחרש שהוא
אומלל הזהיר התורה .אלא דאכתי קשה דכיון דאמרת דחרש
כתיב מטעם שהוא אומלל ,מהיכא ילפת לחבירו שאינו

אומלל .והנראה דס״ל דאתיא במה הצד מדיין ונשיא וחרש

אביא כל מבעמך לא תאור .וכה״ג יש לומר בלא תקלל חרש,

דלא מפני שפלותו הקפידה תורה אלא דאב יוכיח ואם כן אידך
פירוש .וזהו שהפסיקתא תפס לאו לחבירו מלא תקלל חרש

בכה״ג ,והתורת כהנים תפס דרשת בעמך דנשיא אדלעיל קאי.

ואף דנמצא ב׳ לאוין אין קפידא דיתור לאוין לחזק הענין הוא
כמ״ש הרמב״ם בשרשיו .ואם כן נפקא מינה דהתורת כהנים
והפסיקתא דנקטו הני קראי בתר דאתרבאי בש״ס אביו קאמר,
וע״ד זה יישב דעת הרמב״ם ע״ש.

כמ״ש בהנהו דוכתי .ועכ״ם יליף מלא תקלל חרש דאין בו כי

וכשאני לעצמי נראה לי להביא לו ראיה ,דבתורת כהנים

אם מלקות לבד ,ומינה לחבירו הנלמד ממנו דאין בו כי אם

(פרשת קדושים) בברייתות שהוסיפו רבינו הלל

מלקות לחודיה .אלא דגם זה צ״ב ,דלילף מנשיא דגם מנשיא

והרב קרבן אהרן שם ,איתא בהדיא דיליף התורת כהנים אביו

נלמד במה הצד ולמה ליה למילף מחרש ,דחרש גופיה צריך

באם אינו ענין .ועפ״י זה י״ל דהיינו על דרך שכתב הרב הגדול

ללמוד מנשיא וצ״ב .ועוד קשה דלילף חרש גופיה מדאיתקש

מו״ר מרן אבא דתו אין לנו צורך לשקו״ט דש״ס .אלא די״ל

לאב כיון דחרש ונשיא כחדא איתקשו לאב ,וצריך תלמוד.

דהנהו ברייתות לאו מהתורת כהנים נינהו כמו שיראה הרואה

באביו ואמו קלל ע״ש .ומיהו עפ״י דרך זה יש ליישב פירוש

ומיהו ראיתי לרש״י שם בד״ה ההיא שכתב בפירוש וז״ל

רש״י דחומש וההיא דשבועות ,דפירש דנפקא לן מבעמך,

והילכך מתוקם ליראה את השם הנכבד במקלל חבירו

והכוונה י״ל דבתר דאייתר אב באם אינו ענין י״ל דבעמך

בשם שמצינו לו אזהרה בלאו לא תקלל חרש וכו׳ .וזה צריך

לחבירו אתיא.

עיון ,דבהדיא כתב בכמה דוכתי דלא אתי כי אם במה הצד

דדיין ונשיא וחרש ,ובפרשת קדושים נמי לא כתב כן ,אלא

אלא דאכתי קשה דכיון דהש״ם קאמר מלא תקלל חרש,

אדרבה אוקמיה לקרא בחרש דוקא וכל אדם מבעמך אתיא.

שמע מינה דאזיל כסברת הפסיקתא על דרך שכתב מרן

וע״כ נראה לי דרש״י גם התם בתמורה במה הצד ס״ל דאתיא,

הרב אבא נר״ו ,ואם כן למה לן למשכוני נפשיה בכה״ג דהו״ל

אלא מכיון דהש״ס נקט קרא דלא תקלל חרש נקט נמי איהו

למימר כמ״ש מלא תקלל חרש בתר דאיתרבי אב .ומיהו יש

קרא דלא תקלל חרש .ולפי זה גם מש״כ שם בד״ה לא תקלל

לומר דהיינו נמי כוונת רש״י .אלא דאכתי נשאר לנו דרש״י

חרש וכו׳ דקאי למקלל חבירו ,היינו טעמא כמו שכתבתי .ולא

בסנהדרין (דף פ״ה ע״א) ומכות (דף ח׳ ע״ב) כתב בהדיא דאתי

נשאר לנו אלא עיקר דבריו בפירוש המקרא דהמציא פסוק

חבירו מדיין ונשיא וחרש במה הצד השוה שבהן ,ולשיטתו אין

אחר והיינו בעמך לא תאור כמ״ש בספרי.

זה כי אם מבעמך או מלא תקלל חרש לבד וכפירוש הפסיקתא
וכמ״ש הרמב״ם .וגם דלפי זה צריך לומר דונשיא דקאי

וראיתי להרב הגאון מרן אבא נר״ו בכתבי הקודש ,הלא היא

אדלעיל לא חשיב לאו שבכללות אע״ג דיארע הענין בבן

כתובה בספר חקרי לב לחו״ט דז״א (סימן י׳) אשר

שקלל לאביו והם גוף אחד והתראה אחת וקללה אחת דבכה״ג

לעת כזאת עולה על מזבח הדפוס ,שעמד בזה ליישב פירוש

חשיב שבכללות כמ״ש רש״י בחולין (דף ק״ב ע״ב) .די״ל

רש״י ,והעלה דרך הקודש דס״ל דהתורת כהנים לא פליג עם

דכיון ונשיא בתוספת וי״ו לחלק אתי וכמ״ש בתום׳ שם גבי

הש״ס דילן ,דבפסוק דאלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור

ובשל מבושל ורש״י בפסחים (דף מ״א ע״ב) ע״ש .אלא דאכתי

יש ב׳ פירושים ,די״ל התם ב׳ אזהרות אחד לדיין ואחד לנשיא

מה נענה לדעת הרמב״ם דס״ל (בשורש ט׳) דבכהאי גוונא נמי

כפשטיה דקרא .ויש עוד פירוש אחר דה״ק אלהים לא תקלל

חשיב לאו שבכללות ,ואיהו ס״ל דלא לקי אלא אחד .ושמא יש

ספר

סימן מב

יראים

מז

עמודי הארזים
לומר דמשום הכי נקט הרמב״ם עיקר הפסיקתא דס״ל דאתיא

אביו חבירו שכן הוא בעמך ,וע״כ הש״ם בשבועות ותמורה

מלא תקלל חרש וס״ל דפליגי ,ונשאר נשיא כעמך כפשטיה.

דנקט קרא דלא תקלל חרש חרא מינייהו נקט וקיצר כמ״ש

אלא דאכתי מלבד מה שכתבתי דרש״י בסנהדרין (דף פ״ה

ע״א) ובמכות נראה שלא דרך בדרך זה .עוד בה דהריני
דן לפניו בקרקע ונקיטנא רשותא מיניה דמר ,דהרי עיקר לימוד

התוס׳ שם .וגם בפרק הזהב דנקטו קרא דנשיא בעמך לא

תאור ,לאו דס״ל דמעמך אתיא כמ״ש בתורת כהנים ,אלא
דנקט חרא מינייהו נמי וכמ״ש הרמב״ן בספר המצוות (ל״ת

שי״ח) בפירוש.

זה אינו אלא בהנחה סוברת דאביו בכלל חבירו הוא ולא גרע,

ואין סברא לחלק ביניהם ,ומדאיתרבי אב יש לנו כת לדרוש

והשתא אף אי נימא דהתורת כהנים והפסיקתא פליגי עם

הפסוקים להרבות אזהרות ,והן נסתר כלל שבידינו תפסת

ש״ס דילן וס״ל דמעמך נפקא או מלא תקלל חרש,

מועט תפסת ,ואם כן היא גופא תיקשי לן להתורת כהנים

מכל מקום אנן בדירן שפיר יש לומר דדרשא זו דמעמך נפקא

והפסיקתא כיון דאיתרבי אב מיתורא דאלהים לא תקלל באם

דלאו נפקא קא אמרינן אלא מבין הנהו לאוי קאמרינן .וז״ש

אינו ענין לגופיה ,תו למה לי קרא לחבירו דשפיר נילף מאב,

רש״י בפירוש החומש לא תקלל חרש מנין לרבות ת״ל ונשיא

ואם תאמר מה לאב דחייב בכבודו חרש יוכיח ,וכמ״ש תוס׳

בעמך לא תאור ,ור״ל והצד השוה שבהם שכן בעמך ,דליכא

בפרק שבועת העדות דאתי מתרווייהו במה הצד דאביו וחרש.

למימר שהן משונים שהרי איתרבי אביו שאינו משונה .וז״ש

ומה גם דאי בעית למימר דאב שאני מחבירו ,שוב אין לנו כח

הרא״ש בפסקיו ותום׳ לפרק הזהב ת״ל ואע״ג דכתיב ונשיא

לרבות חבירו מבעמך ומלא תקלל חרש ,די״ל דמה ראית לאב

בעמך לא תאור ובסוף פרק ר׳ מיתות מרבינן ליה במה הצד

שנתרבה שכן חייב עונש עליו וגם חרש שפלותוגרם לו ,ומנלן

דדיין ונשיא וחרש עכ״ל .וכוונתו דלא תימא דקרא דנשיא

לרבות תו לאו לחבירו ,דבמה הצד אי אפשר דס״ל ראם כן

בעמך דנקט הש״ס דוקא אלא במה הצד אתיא בפרק ד׳ מיתות

קרא למה לי ויניח לנו הני קראי כפשטן.

וחרא מינייהו נקט הש״ס ,והיינו מש״ב רש״י כהנהו דוכתי
דסנהדרין ומכות ושבועות ותמורה .ועד״ז סתם רש״י בתמורה

והנראה לי ליישב שיטת רש״י והוא שיטת הרמב״ן בפרשת

דבריו ופירש דאתי מלא תקלל חרש ,וכוונתו כדרך הש״ס שם

קדושים והסמ״ק והרא״ש בפסקיו ובתוס׳ לפרק

ובהנהו דוכתי דנקט חרא מינייהו.

הזהב .והן קדם אני אבאר לשיטתם בן שקלל אביו והוא דיין
ונשיא וחרש כמה לקי ,והוא במה שאעמוד תחילה לבאר דעת

והשתא דברי הרמב״ן ז״ל עלו כהוגן ,דלעולם ס״ל דמקרא

הרמב״ן ,דבפרשת קדושים כתב בפירוש דמקלל חבירו אתיא

דדיין אתי אביו באם אינו ענין לגופיה ,ואח״כ במה

במה הצד דדיין ונשיא וחרש ,וע״כ לומר דס״ל דכיון דנתרבה

הצד מרבינן חבירו מכח דלא גרע חבירו מאביו כיון דאין לומר

אב באם אינו ענין לגופיה ,היינו נמי חבירו דאביו בכלל חבירו

שכן משונים .וז״ש בספר המצוות דאביו בכלל כל ישראל הוא

הוא .וזה קשה ראם כן הו״ל למימר דנתרבה באם אינו ענין

ושוים הם ,וכשנתרבה זה באם אינו ענין נתרבה חבירו במה

לגופיה וכמו שכבר עמד הרא״ם שם על דבריו ,דגם במה הצד

הצד .ועכ״פ אין בשניהם לאו מפורש ,והשתא ס״ל להרמב״ן

לא אתי דאיכא למיפרך שכן משונים כמ״ש לעיל .ועוד קשה

ז״ל דכיון דעכ״ם לא כתיב לאו בקרא אלא דוקא בדיין ואין

דהרי בספר המצוות (ל״ת שי״ח) כתב בפירוש דמה שנתרבה

הכי נמי דהמקלל חבירו לוקה אחת דאתיא במה הצד ,וכן

אב היינו דהוא בכלל כל ישראל ,ומדאתרבי חבירו איתרבי נמי

המקלל אביו לוקה אחת דאתיא באם אינו ענין דדיין .מכל

אביו ,וזה היפך מה שכתב בפירוש התורה.

מקום במקלל אביו וחבירו לא לקי אלא אחד .דאי לא תימא
הכי הוי ב׳ מלקיות בלאו אחד דמה שלוקה בחבירו היינו במה

וכד דייקינן שם בספר המצוות שכתב אח״כ ת״ל אבל אנו

אין לנו לכל אדם מלקות אלא בבנין אב מן הלאוין
שבנשיא ודיין וחרש וכו׳ ע״ש .והרי לאביו דנימא כה״ג אי
אפשר דהרי אביו איתרבי באם אינו ענין לגופיה .וע״ב נראה לי

הצד דאביו ,ולא עדיף מאילו שניהם בקרא דלא לקי כי אם
אחת כמ״ש בחולין (דף ק״ב ע״ב) וכן כתב הרמב״ן (בשורש
ט׳) .ומינה דהמקלל אביו והוא דיין לא לקי כי אם אחת ,מהאי

טעמא דאז לקי משום דיין דכתיב מפורש ולא לקי משום אביו

דדעתו כדעת התום׳ שם בפרק ד׳ מיתות ובשבועות (דף ל״ו

ומשום חבירו ג׳ כטעם האמור.

ע״א) דכתבו דחבירו אתי במה הצד דאביו וחרש ,וגם הם

קיצרו הענץ ,והוא דאמת דעיקר הש״ס דפרק ד׳ מיתות לא

ונפקא

מינה דבן המקלל אביו והוא דיין ונשיא וחרש לקי ג׳,

עסיק אלא באזהרת אביו דוקא דאמרו דנפק״ל מדיין באם אינו

חד משום דיין וחד משום נשיא וחד משום חרש,

ענין לגופיה ,ואם כן כיון דנתרבה אביו השתא יש לנו לומר

ואביו נכללים במלקות דיין וחבירו במלקות כולם דאתי במה

דכמה הצד דכולם דהיינו דיין ונשיא וחרש ואביו אתי מקלל

הצד .ואף שהרב דינא דחיי (לאוין רי״ב) תמה להרמב״ן דכתב

חבירו ,דהשתא ליכא למיפרך מה להצר השוה שכן משונים,

דלקי ב׳ ולא כתב דלקי ג׳ אם הוא חרש .לא קשה כמו שכתבתי

כיון דאיתרבי אביו ואינו משונה ,וזה עיקר דתוס׳ דכתבו אביו

על דברי הרב הגאון מו״ר מרן אבא נר״ו שם ,דלא כתב כן

וחרש הו״ל למימר ודיין ונשיא אלא דחדא מינייהו נקט

הרמב״ן מטעם דמיירי התם דאינו חרש רעל דברי הרמב״ם

דבאביו וחרש נפקא .והאמת דמכולם אתי במה הצד דאף אני

אתי הרמב״ן .ומה שהקשה עוד הרב ז״ל דגם שאתי במה הצד

מח

ספר

סימן מב

יראים

עמודי הארזים
לקי והו״ל ללקות טפי .לא קשה דאין בלאו אחד ב׳ מלקיות,

עמך .ונראה דדרשינן ליה לחבירו באם אינו ענין לגופיה מקרא

וכיון דלא לקי משום ג׳ הלאוין תו מנ״ל לאו מפורש ללקות

דדיין וכדעת הרא״ם ז״ל .וע״כ כתב דדעת רש״י כמ״ש לעיל

טפי וכמ״ש הרב הגאון מו״ר מרן אבא נר״ו שם.

דמדאיתרבאי אב דאינו לא שפל ולא גדול ,אם כן שדינן ונשיא

אדלעיל באזהרת דדיין ,ובעמך לא תאור לסיפיה דקרא מילתא
והשתא לפי שיטה זו יש לומר דהכי נמי דעת הר״ן בחי׳
שכתבתי לעיל דאביו וחבירו נלמדו כחדא באם אינו

ענין לגופיה בדיין ,וכן דעת הרא״ם ז״ל בפרשת קדושים והרב

באנפיה היא דכל שבעמך ומיניה נפיק חבירו ואב ,ומיהו
הש״ם באם אינו ענין ביאור הכתוב ע״ש .וכבר כתבתי לעיל
מה שנראה לי בדרך זה.

כסף משנה ז״ל (בפ״ה מהלכות ממרים) ע״ש .ולפי זה אכתי

אין לנו מלקות כשבא כל הנדונות בגוף אחד ,דהיינו אביו או

וראיתי שם בעיקר דרך זה שהביא הכרח ,דהרי בש״ס דב״מ

חבירו והוא דיין ונשיא וחרש ,דכיון דנתרבו באם אינו ענין או

פרק הזהב (דף מ״ח ע״ב) אמרינן מילט לא לייטינן

דנימא דלקי משום אביו וחבירו ונשיא וחרש ,או דנימא דלקי

דכתיב ונשיא בעמך לא תאור ,שמע מינה דקים ליה להש״ס

משום דיין דכתיבא בהדיא ונשיא וחרש וכאמור ,והכל מטעם

דביאור הכתוב כמ״ש דבעמך לכל ישראל אתי ע״ש .ואנא

אחד הוא.

מכח אבוה דאבא קא אתינא ,שראיתי להרב הגדול מר זקני
בספר עין יהוסף בחי׳ שם ,דכתב דהך דאב היינו מהמכילתא

איברא שיש לתמוה בצד להרמב״ן דכתב דבבן המקלל אביו
והוא דיין ונשיא וחרש דלקי ג׳ ,כיון דעכ״ם לשיטה

זו אביו אתי באם אינו ענין לגופיה מקרא דדיין ,והו״ל כמ״ש

לא תקלל אב ,ואין לוקין עליו כיון שניתן לאזהרת מיתת בי״ד
כמו שכתב הרמב״ן שם בספר המצוות (ל״ת שי״ח) ,ועל דיין

דיליף ליה מהאי קרא ,ואולם רבא פליג וס״ל דהאי בעמך
איצטריך לעושה מעשה עמך וחבירו נפק״ל מהצד השוה.

והביא ראיה לזה דברי הרא״ש ז״ל בפסקיו שם דסבירא ליה
הכי ע״ש .ועם שדברי מר זקני הרב הם דברי הרמב״ן בפירושו

בפרשת קדושים ובספר המצוות (ל״ת שי״ח) ,דכתב דכי

לא לקי דאיהו אתי במה הצד וכבר לקי על נשיא וחרש ,וכיון

דרשינן בעושה מעשה היינו דפליג על ונשיא בעמך דלא אתי

שהוא אביו סמי מכאן מלקות אחד דדיין .ולפי זה יש לומר

לכל אדם .וכבר ראיתי להרא״ם ז״ל בפרשת קדושים ,דכתב

דגם במקלל חבירו והוא נשיא ודיין או נשיא וחרש ,דלא לקי

דמלת בעמך לכל אדם אתי ומדסמיך לנשיא דרשינן כל

אלא ב׳ ,ודברי הרמב״ן שם מורים להיפך .וכבר ראיתי להרב

שעושה מעשה עמך .מכל מקום נראה עיקר דברי הרמב״ן ז״ל,

הגאון מו״ר מרן אבא נר״ו שם דעמד להרמב״ן ,ועוד תמה על

דהרי אכתי איצטריך תיבת בעמך למעוטי בנגמר דינו

דבריו בספר המצוות ,דכתב דאב וחבירו באו בבנין אב ,וכהאי

למיתה ,דפטור על קללתו והכאתו כמ״ש בסנהדרין (דף פ״ה

גוונא כתב בפרשת קדושים ,ותסס עליו הרא״ם ז״ל בזה ע״ש.

ע״א) אעפ״י שעשה תשובה ,ודוחק דתרתי שמע מינה כיון

ואנא לגבי אבא חלא לגבי חמרא ,אמינא אחרי הקידה חמש

שזה ריבוי וזה מיעוט ,ועיין בזה להטוריזהב (סימןז״ך) .ועוד

מאות ,דלזה יש ליישב על דרך שכתבתי דהרמב״ן לא כתב

שגם הרב נמוקי יוסף ז״ל בפרק הזהב נראין דבריו דבעושה

דאב אתי כבנין אב בשום מקום ,אלא ס״ל דאתי באם אינו ענין,

מעשה מבעמך גופיה דרשינן ליה בש״ס ולא מדסמיך לנשיא

ומשום דאביו בכלל חבירו משום הכי י״ל דחבירו אתי במה

כמ״ש הרא״ם.

הצד דכולם .וגם בפרשת קדושים לא כתב כן כי אם במקלל
דוקא ,והיינו על דרך שכתבתי.

ועוד בה דזה שנרגש הרב מה"ר מרן אבא נר״ו מפירש״י

בסנהדרין (דף פ״ה ע״א) דמשמע מפירושו דאב אתי

וראיתי שם למו״ר הרב הגאון מרן אבא נר״ו ,דדרך ובא לו

באם אינו ענין וחבירו בכלל אב ,י״ל דאדרבא דעת רש״י דבא

דרך אחר ,לשיטת הרמב״ן והרא״ש דכתבו דאתו

במה הצד ,ומש״כ שאביו בכלל עמך היינו דהכי דיינינן התם

במה הצד דס״ל דמ״ש בפרק ד׳ מיתות ,דדיין מיותר ואתי לאב

הצד השוה שהן בעמך אף אני אביא אביו שהוא בעמך ,וס״ל

באם אינו ענין לגופיה ,לאו דעקריה ללאו מדיין אלא דאהני לן

לרש״י דהעיקר לחבירו ואביו בכלל חבירו ,וס״ל כמש״ב הרב

האי ריבויא לומר דליתי אב במה הצד דדיין ונשיא וחרש,

מרן אבא נר״ו ליישב דעת הרמב״ן ז״ל .וכהאי גוונא אזלי

דהשתא תו ליכא למיפרך מה להצד השוה שכן משונין ,שאם

ורהיטי פירושו במכות ושבועות .ואי משום פירוש רש״י

כן למה לי דיין ,ולהכי רבי קרא לדיין מיותר לידון במה הצד

דפרשת קדושים שפירש דאתי מנשיא בעמך ,לאו דס״ל דעיקר

לאביו ,והשתא חבירו נמי בכלל דמאי דבעינן לרבות היינו

כעמך אתי ללאו דאביו וחבירו ,אלא דאחר דנתרבו חבירו

חבירו ואביו בכלל כל ישראל ,ונקט אביו דבהכי מיירי תנא

ואביו במה הצד שהן בעמך על דרך שכתב הרב מרן אבא נר״ו

דברייתא ,וראויין הדברים למי שאמרן .אלא דמה שהביא

לא פירש רש״י ז״ל כן במילת בעמך ,דעכ״ם הא דנקיט הש״ס

שהר״ן בחי׳ כתב כמש״כ נר״ו ,כזה לא ראיתי כן להר״ן ,אלא

רפרק ד׳ מיתות הצד השוה שבהן שהן בעמך ,אמילת בעמך

באם אינו ענין והוא הדין חבירו וליכא למילף במה הצד .ושוב

דכתיב גבי נשיא סמיך הצד השוה שבהן ,ומשום הכי פירש כן
והו״ל כמ״ש ת״ל בעמך דאתיא במה הצד כל שהוא בעמך ע״ד

כתיב אזהרה במקלל אביו כי אם במקלל חבירו שאביו בכלל

שכתב הוא נר״ו .דאילו מפירש״י דסנהדרין (דף פ״ה ע״א)
אדרבה סייעתא הוי לדרך שכתב בדעת הרמב״ן ז״ל.

דהר״ן דעתו כמ״ש לעיל .וכמו שהבין הרא״ם ז״ל ,דאב אתי

הוקשה לו מש׳־כ רש״י בסנהדרין (דף פ״ה ע״א) שכתב דלא

ספר

יראים

סימן מב

מט

עמודי הארזים
אלא דעדיין נראה בעיני דוחק לומר דרך חדש בש״ס ,דבכל

ונשיא וחרש ,דלדיין לא לקי משום מה הצד וחבירו נמי לא לקי

מקום כי איתמר דאתי באם אינו ענין עקרינן ללאו

מהאי טעמא ,ומזה למדנו דילקה במקלל דאתי במה הצד

מדוכתיה דהו״ל מיותר לענין כדרך כל ריבוי דקרא דאתי באם

וכמ״ש .והשתא ילפינן דיין ממקלל חבירו ,דכמו דבחבירו לקי

אינו ענין לגופיה .והנראה לי דעת הרמב״ן ז״ל ומינה יתיישב

אף בגוף אחד הוא הדין בדיין דמאי שנא זה מזה ולא גרע

שיטת רש״י והראשונים שכתבתי ,בהקדים מ״ש בתמורה (דף

רבכלל חבירו הוא דיין ,ולכן פסק רבן המקלל אביו והוא דיין

ד׳ ע״א) דאמרינן דמקלל חבירו בשם לוקה וקא בעי בש״ס

ונשיא וחרש דלקי ג׳ גם על דיין ,ואין סברא לומר דילקה ד׳

מנלן דלוקה ,ותום׳ שם (דף ג׳ ע״ב) נרגשו דתבעי ליה מנלן

אחד משום חבירו ,דהרי כי יליף דיין היינו משום דלא גרע

דאזהר ,ותירצו דהא פשיטא או מלא תקלל חרש או מהאי

מחבירו והרי הוא בכלל חבירו ושנים באו כאחת באם לא

קרא גופיה ראם לא תשמור ליראה את השם ע״ש .והדברים

תשמור ,ואין סברא ללקות שניהם מפסוק אחד וכאמור.

צ״ב ,ראם כן מאי טרח הש״ס אח״כ דאמרו אי אמרת בשלמא
למקלל חבירו אזהרה מלא תקלל חדש ,אלא אי אמרת למוציא

פש גבן לבאר דעת הרמב״ם ז״ל ,דבפכ״ו מהלכות סנהדרין

שם שמים לבטלה אזהרתיה מהיכא ,דנימא ליה דאזהרתיה

(ה״א) פסק דהמקלל דיין עובר משום אלהים לא תקלל,

מאם לא תשמור ליראה את השם .ואעפ״י שתום׳ שם (דף ד׳

והמקלל חבירו מלא תקלל חרש דאפילו בחרש שאינו שומע

ע״א) ד״ה הא ,כתבו דכיון דאשכחן במקלל אזהרה מפורשת

ומקפיד הקפידה תורה קל וחומר לשאר אדם .ושם פסק

אית לן למימר דלהכי אתי מלומר דאתי למוציא שם שמים

דהמקלל אביו לקי ד׳ משום חבירו ודיין ונשיא ואחד משום

לבטלה ,דלא אשכחנא ביה אזהרה מפורשת ע״ש .ואכתי אין

אביו .ובפ״ה מהלכות ממרים כתב דהמקלל אביו עובר משום

זה מספיק לי ,דהרי טפי יש לומר דמוציא שם שמים עוכר

לא תקלל חרש דהוא בכלל כל ישראל ע״ש .ודבריו תמוהים,

באזהרה ראם לא תשמור ליראה את השם ,דהרי ענין זה דררא

חרא דאיך פסק כהמכילתא כמ״ש מרן בכסף משנה שם דחרש

דיראת ה׳ הוי כמ״ש התם דאתי מעשה דאת ה׳ אלהיך תירא,

מדבר בשאר כל אדם ,והרי בסרק ד׳ מיתות אמרו שבאומללין

וכתיב אם לא תשמור דהוי לאו ,ולא נימא דאתי למקלל את

הכתוב מדבר ושפלותו גרם לו ,וגם באביו אתי באם אינו ענין

חבירו בשם ראם כן ליכא בהאי קרא אלא עונש ומסתמא כל

לדיין ,והוא כתב דאתי מלא תקלל חרש היפך הסוגיא .ועוד מה

לאו לוקין עליה ,ואין צורך להאי קרא דוהפילו.

שתמהו על דבריו הרמב״ן (בל״ת שי״ח) והרב לחם משנה

(פ״ה דממרים) דאיך לקי משום אביו דניתן לאזהרת מיתת
וע״כ נראה לי דס״ל דלפי מאי דס״ד דש״ס דמקלל חבירו

בי״ד .ועוד קשה דאיך לקי על חבירו דאביו מהאי טעמא ,וגם

חמיר ולא סגי ליה להתכפר במלקות ,אם כן איצטריך

אף אי ס״ל דלקי ,איך לקי ב׳ משם אחד דהיינו חבירו ואביו

לן האי קרא ,דבלאו הכי הוה אמינא דאין מתכפר במלקות,

מלא תקלל חרש אתו.

ורבייה קרא ראם לא תשמור ליראה את השם והפילו השופט

לאורויי לן על כל מקלל חבירו בשם דלילקי ויתכפר .דיש לומר

וראיתי למרן כסף משנה (בפ״ה מהלכות ממרים) ,שכתב

דבלאו הכי הוה אמינא כיון דלא איכא מלקות בכל התורה כי

ליישב ההיא דפרק ד׳ מיתות שאמרו דאביו אתי

אם לכפרה ,אם כן לא לילקי כהאי גוונא כיון דאינו מתכפר,

מדיין באם אינו ענין לגופיה ,דס״ל כר״ע דקרא לקודש אתא

ומאחר דחדית לן האי קרא דלילקי דטפי משמע למימר

ולא גמר חול דהיינו דיין מקודש ,וכשאמרו אם כן לכתוב קרא

דלמקלל אתא ,י״ל דמשום הכי אתא לאורויי דילקה וגם יתכפר

לא תקל ,חזר ממ״ש למעלה ואתיא ליה מלא תקלל חרש

וכמ״ש הגמ׳ דהאי קרא גלי על כל מקלל דלילקי ,ולפחות

דהו״ל למכתב לא תקל ושמע מינה תרתי .והרב תורת חיים

לחבירו דאיכא צער טפי דאין בידו לנקום ממנו קללתו .ואם כן

בחי׳ לפרק ד׳ מיתות תמה עליו ,דהרי כי שייך למדרש הכי

שפיר כתב הרמב״ן ז״ל רבן המקלל לאביו והוא דיין ונשיא

היינו דוקא בקרא דאלהים לא תקלל דבלאו הכי משמעות

וחרש לקי ג׳ ,אחד משום דכיון דהמקלל את חבירו והוא דיין

אלהים שייך לב׳ ושניהם במשמע ,משא״כ בקרא דלא תקלל

ונשיא וחרש לקי ג׳ אחד משום חבירו דגלי הש״ס מהאי קרא

חרש .והרב הגאון מרן אבא נר״ו שם יישב לזה ,דגם בקרא

דילקה ,והרי אף כי דלינן מהכא דיין אכתי איכא חבירו ,דע״ב

דלא תקלל חרש משמע שניהם ,פירוש האחד ששפלותו גרם

כי נקטו בתמורה לא תקלל חרש לחבירו היינו דאתי במה הצד

לו ודוקא חרש ,והשני דאפילו בחרש הזהיר הכתוב קל וחומר

כמ״ש הרמכ״ן ,ואי לפרט אתי האי קרא דילקה במקלל לבד

ואינו לא דיין ולא נשיא וחרש ,אין צורך דבלאו הכי לקי משום
לאו הבא במה הצד.

ואין לומר בכהאי גוונא מילתא דאתיא במה הצד טרח וכתב

לכל אדם ע״ש.

ואחרי קידה חמש מאות יש להרגיש על דבריו ,ראם כן

דשדינן ב׳ לימודין דקרא לב׳ הפירושים ,הו״ל
להרמב״ם לפסוק נמי דחרש שאינו שומע המקללו עובר בלאו,

לה קרא ,דהיינו דוקא ללאו גופיה או לאיסור והיתר,

וגם שאר אדם עובר עליו בלאו .ונפקא מינה דהמקלל חבירו

אבל לא בכהאי גוונא דהלאו נלמד במה הצד דתו אין צורך

והוא חרש לוקה שנים כמו דקיי״ל ב׳ לאוין בקרא דאלהים לא

ללמד ולא לטרוח לכתוב מלקות .וע״כ ס״ל להרמב״ן דכי אתי

תקלל דמשמע ב׳ לשונות ,ומריבוי הלמ״ד מנה ב׳ ולוקה על

קרא דוהפילו השופט היינו דוקא במקלל חבירו והוא דיין

דיין וחייב מיתה על השם דלמ״ד דלא תקלל לחלק בלאו

נ

ספר

סימן מב

יראים

עמודי הארזים
ומלקות יצאת והוא הדין גבי חרש ,והרמב״ם לא פסק כן .ועוד

אידך קושיא דהרמב״ם פסק (פכ״ו מהלכות סנהדרין ה״א)

קשה דבשלמא בקרא דאלהים לא תקלל ,כי ריבה קרא בלמ״ד

דמקלל דיין אתי מאלהים לא תקלל .ואין לומר דאכתי לא

יתירה לעבור עליה אפילו חרש .נפקא מינה דקל וחומר לשאר.

קשיא למרן עיקר קושית הלחם משנה ,דיש לומר דהשתא לפי

ולא אמרינן ששפלותו גרמה לו.

זה אנן דרשינן קרא דאלהים לא תקלל בריבוי הלמ״ד לדיין,

והנראה לי בכוונת דברי מרן אבא נר״ו ,דאין הכי נמי אלא

דבחרש יש לנו שני פירושים ,האחד שפלותו גרמה
לו ודוקא חרש וממעטינן שאר אדם .והשני אדרבה לרבות
דפירוש הכתוב אפילו חרש שאינו שומע ומקפיד וקל וחומר
לשאר אדם ,ואי לאו ריבויא דקרא הוה אמינא תפסת מועט
תפסת ,אלא משום דרבי קרא למ״ד יתירה למינקט עיקר פירוש
דאפילו חרש וקל וחומר לשאר כל אדם ,ואעפ״י שאינו דומה

דהרי לפי דברי מרן היינו מכח דקיי״ל כר״ע וקרא לקודש
אזהר ולא גמר חול מקודש גם בריבוי הלמ״ד לא גמר ,דאי לא
למה חזר הש״ס ונסיב קרא דלא תקלל חרש למדרש בריבוי
הלמ״ד אחר דבכה״ג גם בקרא דאלהים כה״ג נרכי חול

מקודש .ותו דלדעת מרן בסברת הרמב״ם דגם בכה״ג לא גמר

חול מקודש.
וראיתי להלחם משנה שדחה זה מטעם אחר ולא היה צריך.

לקרא דאלהים ,דכי רבייה קרא למ״ד למינקט שני הפירושים,

ושמא דאף אי נימא דדרשינן הכי לא אפשר ,דאם כן

אלא דמי ליה דאיצטריך למ״ד יתירה משום שיש בו שני

למה לי למ״ד דלא תקלל חרש ,דכיון דאתי דיין מלמ״ד

הפירושים ודו״ק.

דאלהים לא תקלל נרביה באם אינו ענין תנהו ענין לאביו .והרב

והרב לחם משנה תמה על מרן כסף משנה ז״ל עוד ,דאם כן
אזהרה לדיין מנלן .והרמב״ם כתבה מקרא דאלהים,

ולדידיה בקרא בקודש כתיב דוקא ,וא״ת דאכתי אנן דרשינן גם
כן קרא דאלהים לא תקלל בריבוי הלמ״ד ,אם כן לשתוק

מלמ״ד דחרש ואנא ידענא אביו מלמ״ד דאלהים לא תקלל
דדרשינן ליה בדיין באם אינו ענין ע״ש .ועם שראיתי להרב

הגאון מרן אבא נר״ו שכתב בדעת מרן כסף משנה דלא חזר
הש״ס לפי האמת מאזהרת דיין אלא דחזר מאזהרת דלמסקנא

זו דדריש למ״ד דאלהים באם אינו ענין לדיין ,אם כן אף אנן
נדרוש לקרא דחרש בריבוי למ״ד דלא תקלל כהאי גוונא

ונרבי אביו.
אחרי המחילה רבה ונשיקת עפרות אין זה במשמע דברי הרב

מרן אבא נר״ו דחה זה דיש לומר ע״ד מש״כ תוס׳ בשבת (דף
קל״א ע״א) דמילתא דאתיא במה הצד טרח וכתב לה קרא
ע״ש .ולענ״ד זה תימה ,דבשלמא לדיין גופיה הוי מילתא
דאתיא במה הצד דנשיא וחרש וטרח וכתב לה קרא בלמ״ד

דאלהים לא תקלל ,אבל באביו כיון דאתי באם אינו ענין לא
טרח וכתב לה קרא כיון דכבר כתב ליה קרא בדיין באם אינו
ענין לגופיה .וגדולה מזו כתבו התוס׳ שם והביאו מרן אבא

נר״ו שם לקמן ,דמילתא דאתיא בבנין אב לא טרח קרא אעפ״י

דלא אתא קרא לדבר זה בלבד כבנין אב אלא דלמד ממנו,
ואפילו הכי בדבר הנלמד בקרא דבנין אב לא טרח וכתב קרא,
כל שכן באם אינו ענין דמילתא דטרח קרא לאתויי באם אינו

ענין לא טרח וכתב לה קרא ,וצריך תלמוד .סוף דבר שדברי
הרב כסף משנה צריך עיון.

כסף משנה ,וגם דאם כן הש״ס דנסיב אזהרה לאביו

ובהא שקיל וטרי הניח דבריו על קרן הצבי ,ואין זה כי אם

ועוד קשה דהרי לפי דרך זה נפקא מינה דבקרא דאלהים לא

שפירוש רש״י עיקר ,ופירוש הרב כסף משנה נדחה כקושית
הלחם משנה ז״ל .ומה שהכריח דע״כ כן כוונת מרן ,דאי לאו

תקלל לא איכלל דיין ,ואף אי נימא כמש״כ הרב לחם

משנה ז״ל דאנן דרשינן כן ,מה שאינו כמו שכתבתי .אכתי

הכי הש״ם אתי באזהרת דיין ונסיב קרא לאביו דהו״ל טענו

קשה דהרי הרמב״ם בספר המצוות (ל״ת ם׳) כתב בפירוש

חטים והודה בשעורים ע״ש .מלבד דלדברי הרב לחם משנה

דבאלהים נכללו ב׳ אזהרות דיין וקודש ,ויהיב טעמא דלא הוי

שהבין בפירוש דברי מרן כסף משנה אין זה טענו חטים ,דהרי

לאו שבכללות דכיון דמה שדרשו האי קרא כקודש היינו מכח

עיקר שקלא וטריא דהש״ס למשכח אזהרה לאביו ,והוה ס״ד

דידעינן ליה אזהרה דלא ענש אלא אם כן הזהיר ונחפש אחריה

לאתויי באם אינו ענין מקרא דאלהים לא תקלל ,אלא כיון

ונדרוש אפילו בהיקש ובדרך כלל ע״ש .והרי לפי דברי הרב

דנקטינן דקרא לקודש ולא גמר חול מקודש ,אם כן תו אין

כסף משנה אין הדבר כן ,אלא רעיקר קרא לקודש אתא .ואף

צורך לדיין ,דלאו משום דיין קא אתינא דהרי דיין לא

למה שכתב הרב לחם משנה ז״ל דהיינו דאנן דרשינן ומרבינן

איצטריך דאתי במה הצד דנשיא וחרש ,וכל זה לא היה כי אם
לאזהרת אביו ,וע״כ חזר ומייתי מלא תקלל דריבה בריבוי

דיין מלמ״ד דלא תקלל ,אין כן דברי הרמב״ם ,אלא דעיקר

קרא לחול ואנן דרשינן בריבוי למ״ד לקודש מהכח רלא ענש

הלמ״ד לאביו.

דאפילו בהיקש גמר כל שכן בכהאי גוונא.

ועוד בה דגם דברי הלחם משנה ז״ל צ״ב ,די״ל דכוונת מרן

איברא דהיא גופא צריך ביאור דברי הרמב״ם ,דאין לומר

דחזר ללמד אזהרת דיין מלא תקלל חרש בריבוי הלמ״ד

דפסק כר׳ ישמעאל במקום ר״ע וכל שכן דראב״י קאי

ובאם אינו ענין אתי אביו .ועל פי זה לא קשה מה שהקשה לו

כוותיה .ונראה לי דדעת הרמב״ם דכשאמרו בש״ס הניחא וכו׳,

הלחם משנה ז״ל דאם כן אזהרה לדיין מנין ,דהרי אתי במה

ומשני אם כן לכתוב קרא לא תקלל ,הכוונה כמ״ש במכילתא

הצד או דאתי מלא תקלל חרש בריבוי הלמ״ד .אלא דקשה

ונוקב שם יומת וכו׳ אזהרה מנין ת״ל אלהים לא תקלל מכל

ספר

יראים
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עמודי הארזים
מקום דברי ר״ע ,ור׳ ישמעאל אומר בדיינין הכתוב מדבר,

לפרש תו אידך פירוש דחרש דוקא ששפלותו גרם לו .ועל פי

והיינו דלר׳ עקיבא יליף תרווייהו מהאי קרא ,וזה משמע

אוקימתא זו רבייה הש״ס מקלל חבירו מלא תקלל חרש כיון

דקאמר מכל מקום ,ור׳ ישמעאל פליג דדוקא בחול איתמר .וכן

דחרש לאו דוקא.

ראיתי להרא״ם ז״ל (בפרשת משפטים) שכתב כן ,אלא דהש״ס
קיצר הברייתא .ובהכי יישב הרא״ם לרש״י והר״ם דפסקו הב׳

אזהרות מהאי קרא דהיינו כר״ע ,והיינו דקאמר ליה ר״ע לר׳

ישמעאל לדידן דאמרת עיקר קרא לחול אם כן לכתוב קרא לא
תקל מאי לא תקלל שמע מינה תרתי ואתי קודש נמי .והיינו
דקאמר במכילתא תלמוד לומר אלהים לא תקלל מכל מקום.

ובהכי אתי שפיר דלא פליגי התרגום והמכילתא עם הש״ס,

וגם מ״ש בתורת כהנים לא תקלל חרש מנין לרבות כל
אדם ת״ל ונשיא בעמך לא תאור ,ה״ק דבחרש י״ל חרש דוקא
מנלן כל אדם ,ת״ל ונשיא בעמך דהשתא דאיתרבי אב אם כן

אף אני אביא כל אדם שהוא בעמך ,ואם כן תו ליכא למימר

דוקא חרש ,וע״כ חרש לאו דוקא והוא הדין כל אדם ,ועקרינן

ולפי זה שפיר כתב הרמב״ם בספר המצוות דקרא לדיין

חרש מקרא דתפסינן אידך פירושא ,ומשום הכי קאמר ולמה

אתי ,אלא דהאי דמפיק ר״ע לקודש מהאי קרא אגב

נאמר חרש מה חרש מיוחד שהוא בחיים ,והשתא ע״כ דעקריה

דוחקא בלמ״ד יתירה ,דאע״ג דהכי הוי אורחיה דקרא למכתב

קללה בשני למדי״ן ,היינו טעמא מהכרח דלא ענש אלא אם כן
הזהיר ,ואפילו בלי שום אות יתירה מייתי ליה בהיקש או ק״ו

דהוי סברא בעלמא ,כל שכן כשאיכא לרבויי ליה בשום אות
וכל שכן תיבה דמייתינן .וכל זה היפך מה שכתב הרב

כסף משנה ז״ל וצ״ע .ונפקא מינה דאכתי דעת הרמב״ם ז״ל
קשה לשמוע.

לחרש מקרא וריבה כל אדם מלא תקלל חרש מכח בעמך
כמ״ש ,דאי לא מאי קאמר ולמה נאמר חרש ,דאכתי כתיב חרש

לחלק ללקות בחבירו והוא חרש שתי אלו .דעפ״י מה שכתבתי
אתי שפיר רזה ליכא למימר ,דהשתא בעמך הורה לנו דחרש

לאו דוקא ור״ל חבירו ואין בו מלקות משום חרשתו ,ואם כן
למה נאמר חרש לומר דמה חרש שהוא בחיים יצא המת .ולפי

זה לא מכרע נמי מ״ש בפרק הזהב (דף מ״ח ע״ב) דאודועי
מודיעין דכתיב ונשיא בעמך לא תאור ,דכיון דעיקר מה

והנראה לי ליישב דעת הרמב״ם עפ״י מש״כ הרב כסף

שהורה לנו ק׳פרש לא תקלל חרש דמיירי בכל אדם ,היינו קרא

משנה (בפ״ה מהלכות ממרים) בתירוץ ב׳ ,דס״ל

דבעמך ,ומשום הכי הביא הש״ס עיקר קרא זה .ורבא ס״ל התם

להרמב״ם דהש״ס בשבועות פליג אש״ס דפרק ד׳ מיתות וס״ל

דהא מיהא מדסמיך לנשיא דרשינן בעושה מעשה עמך ,ומיניה

דחרש לאו דוקא והוא הדין חבירו ,ומיניה ילפינן לאב דגם
הוא בכלל חבירו ע״ש .ואמת דדבר זה קשה דהרי מאי חזית

דסמכת אהך ולא אאידך דבפרק ד׳ מיתות .ומה גם דקיי״ל
סוגיא בדוכתיה עדיפא ודוכתיה דאב בפרק ד׳ מיתות הוי .וכי

תימא כיון דבתמורה נמי איתא דמקלל חבירו אתי בלא תקלל
חרש והיינו כסוגיא דשבועות ,אכתי קשה דמלבד דדחיק

מילתא למימר דפליגי ,והרי יש לומר דהש״ס קיצר וסמיך
אהיקשא וחרא מינייהו נקט כמ״ש הראשונים כנ״ל .עוד בה
דהרי בפרק הזהב נפקא לן חבירו מנשיא בעמך לא תאור,

והיינו נמי דלא כש״ס דשבועות ותמורה ,וטפי י״ל דאתי
כסוגיא דפרק ד׳ מיתות ונקט חרא מינייהו או דנקט קרא דעמך,

דהכי נקיט בפרק ד׳ מיתות אף אני אביא שהן בעמך ומהיקשא

דבעמך נפקא לן חבירו.

והנראה לי עיקר דס״ל להרמב״ם דכיון דבקרא דלא תקלל

חרש אית לן שני פירושים ,האחד דטעם חרש
ששפלותו גרם לו ודוקא חרש ,והב׳ דאפילו חרש אזהר

קרא ,וגם את השלישי דפירוש חרש דלא שמע כמו שתרגם
אונקלוס ואין חרש בקרא כלל ,ונמצא דטפי אית לן למינקט

דחרש לאו דוקא דסמי חדא מקמי תרי ,אלא דכי בעי לאורויי

ילפינן לכולם וכמ״ש.
והשתא סבירא ליה להרמב״ם ז״ל ,דאחר דחדית לן הש״ס
בתמורה ושבועות דחרש לאו דוקא ,אם כן אין לנו

צורך למילף אב מדיין באם אינו ענין לגופיה ,דהשתא דלא
גרע מכל ישראל דאחר כל זה אין לנו צורך למאי דיליף בפרק

ד׳ מיתות דלמסקנא דהתם כיון דמסיק דאב נמי אזהר רחמנא

וממילא נפיל פירוש דחרש דוקא ואתרבי חבירו מחרש .אם כן
השתא דאתית להכי גם אביו אתי מחבירו מלא תקלל חרש.

ואתי שפיר נמי דהשתא לא קשה בעיקר סוגיא דפרק ד׳ מיתות
דהוה בעי לאתויי אביו באם אינו ענין דאלהים למה לי כיון
דאתי מנשיא וחרש ,דקשה דלימא דלגופיה דדיין איצטריך

לחלק דאע״ג דמאי דאתי במה הצד לקי עליה ,מכל מקום
כשהוא נשיא וחרש ודיין אין סברא ללקות שנים כיון דליכא
לא לאוין מוחלקין ולא גופים מוחלקין ,ולמ״ד דאלהים לא

תקלל אתי לאב והו״ל כמ״ש לא תקלל אב ולא לקי עליה ג׳.

אלא דבמש״כ לא קשה דכיון דלפי כח דאיתרבי אביו בלמ״ד

ומכח זה איתרבי תכירו בלא תקלל חיש חזר הדין ומרבינן
אביו בלא תקלל חרש ,כיון דאי בעי למיהדר סמי בידיה ללמוד
אביו מלמד דאלהים לא תקלל ,ואם כן תו לא איצטריך לן האי

ולאתויי אזהרה לאביו מקרא דלא תקלל חרש ,דחי הש״ס

למ״ד לאביו ומרבינן מיניה לחלק במלקות משם אחד לדיין

באידך פירוש דשפלותו גרם לו וזה דחייה הוי ,דכה״ג אין

ולקי ג׳ כמ״ש.

לומר תפסת מועט תפסת דסמי חדא כמו שכתבתי .ואם כן לפי

פש גבן לבאר דעת הרמב״ם דכתב דבן המקלל לאביו לקי

המסקנא דפרק ד׳ מיתות דאיתרבי אב מדיין באם אינו ענין

ארבע ,ג ,משום כל אדם וחד משום אביו ,והקשו כיון

ביתורא דלמ״ד דאלהים לא תקלל ,אם כן שמע מינה דליכא

דניתן לאזהרת מיתת בי״ד ואף לחבירו יש לומר דלא לילקי

נב
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כיון דאתי לאזהרת מיתת בי״ד .ולזה יישב הרב לחם משנה

תאור ,שמע מינה דס״ל דאעפ״י דאב נלמד בפרק ד׳ מיתות

והרב לב שמח בנימוקיו בספר המצוות (ל״ת שי״ח) .ואכתי

מדיין באם אינו ענין לגופיה וכמ״ש רבינו המחבר לקמן (סימן

קשה מה שהקשה הרמב״ן דבאב לא לילקי כיון שנידון

ח״ן) .אכתי צריך לן קרא להכירו וס״ל דיליף מנשיא בעמך לא

בחמורה במיתת בי״ד וכן תמה הלחם משנה ז״ל ,ועיין שם

תאור .ועם שראיתי להרב דינא דחיי ז״ל דכתב (בלאוין ר״ט)

בהרב לב שמח.

דטעות סופר נפל בספרי הסמ״ג דבפרק שבועת העדות ליתא,

ולדעתי יש ליישב על פי מה שכתבתי לעיל ,דהש״ס בתמורה
חדית לן דגלי קרא מלקות במקלל חבירו ,חה קשה

דלמה לי דתיפוק ליה דבכל לאו אית מלקות ,ואי משום שאין
בו מעשה ,הרי למה שכתבתי לעיל (סימן י״ב סעיף י׳) שדעת
כל הראשונים רובם ככולם והגאונים רכל■ דדיבר באותיות

בומ״ף וחביריו לבד מאותיות אעה״ח עקימת שפתיו הוי

מעשה ולקי ,אם כן אין צורך לזה כיון דבקללה לא סגי על

וצריך למחוק וכצ״ל ותניא בתורת כהנים ע״ש .ואחרי המחילה
רבה דהוצרך למחוק הסמ״ג גם בלאוין רי״ט דכתב כן ,ולפי
דבריו צריך למחוק גם ספרי רבינו ז״ל ,אבל יזה דוחק גדול.
וע״כ נראה עיקר לקיים גירסת הספרים וס״ל להש״ס בשבועות

כהתורת כהנים דחבירו איתרבי מקרא בעמך ,ור״ל דנשיא וכל
שבעמך לא תאור ,ואב איתרבי באם אינו ענין דדיין דאתי
מנשיא וחרש.

הרוב בלאו הכי .ואף להחולקים על זה כמו שכתבתי שם ,אכתי

אלא ראם כן קשה מאי קאמר למה נאמר חרש ,דהרי

נילף מנשבע ומימר דהוי כהאי גוונא ולקי עליהם ,וכמ״ש

איצטריך לחרש גופיה .וע״כ נראה לי על פי מש״ב

בירושלמי ופסקוהו הרמב״ם והראב״ד כמ״ש מרן ז״ל (פכ״ו

שדעת רבינו כדעת הרמב״ם ז״ל ,דבתר דאיתרבי אב תו ליכא

מהלכות סנהדרין ה״ג) ע״ש .ואי משום דהוה ס״ד דלא תסגי

למימר דחרש לאו דוקא ,והיינו דקאמר ת״ל בעמך ר״ל

לכפר במלקות לחודיה כמ״ש לעיל ,אכתי לא למדנו מהאי

דנתרבה כל שבעמך ואם כן חרש לאו דוקא ,ומשום הכי אייתר

קרא דמתכפר ,אלא דע״כ הוה ס״ד דלא לילקי וקמ״ל קרא

לן קרא דחרש דלמה הוציאו בלשון זה ,ואמרו דאתי לפטור

דילקי.

אחר מיתה וכמ״ש לעיל .ואפשר לפי זה דהכי נמי הוה גריס

והשתא ס״ל להרמב״ם ז״ל דחבירו דנקטו התם לאו רוקא,
ור״ל אביו דעובר משום חבירו דלא גרע מחבירו.
ושמע מינה דגלי קרא ללקות באביו אע״ג דהוי לאו שניתן

לאזהרת מיתת בי״ד ,דאי למקלל חבירו גופיה לא צריך ,דהרי
כיון דאיתרבי אב דאתי למיתה אם כן תו ליכא למימר דהוי לאו

הרמב״ם בש״ס דשבועות וכגירסת רבינו והסמ״ג ז״ל .והשתא
גם הסמ״ג נקט עיקר כשיטת הרמב״ם שכתבתי לעיל דגם אביו
לפי זה אתי מלא תקלל חרש כמ״ש בל״ת רי״ט ,ואייתר ליה

יתורא דדיין למלקות ולאו.

ואולם דעת רבינו אין נראה כן ,דלקמן (סימן ח״ן) פסק דאב

שבכללות או לאו שניתן לאזהרת מיתת בי״ד ,כמ״ש הרמב״ם

אתי מרבוי דדיין באם אינו ענין לגופיה ,ולפי זה ס״ל

(ל״ת ס׳) והסמ״ג הביאו הרב לחם משנה וכמ״ש גם כן הרב לב

דבן המקלל אביו והוא דיין ונשיא לקי שנים ,דלאב ליכא

שמח ,וע״כ לקי אמקלל חבירו מהאי טעמא ולא צריך קרא,

מלקות די״ל תפסת מועט תפסת כשיטת הרמב״ן ז״ל .וגם

וע״כ כי ריבה קרא דוהפלה ה׳ את מכותך כמ״ש ,היינו למילקי

בדיין לא לקי כיון דכתיב קרא באב ,ואיהו אתי במה הצד

בבן המקלל אביו והוא דיין ונשיא דלקי משום דיין ונשיא

דנשיא וחרש ,ואין סברא ללקות שלוש מב׳ לאוין .ומיהו לפי

וחבירו ג׳ משלשה לאוין ,וחד יתירא משום אביו מקרא

מה שכתבתי לעיל בדעת הרמב״ן ,דמודה דלקי אדיין מכח

דוהפלה ה׳ את מכותך כמ״ש כתמורה.

דגלי קרא דוהפלה ה׳ את מכותך למקלל חבירו ,אם כן כבר

ושוב ראיתי להרב מרן אבא נר״ו בסוף דבריו ,שכתב

ליישב הקושיא להרמב״ם ,וז״ל והנראה לי נכון מש״כ

הלחם משנה דשאני מקלל כיון רבעי שם הרי רבייה דלקי
כמ״ש בתמורה גבי מקלל חבירו עכ״ל .ועם שהלחם משנה לא
כתב כן כי אם ליישב איך לקי אמקלל חבירו גופיה ,כיון דאתי

מלא תקלל חרש דמיניה אתי אביו וניתן לאזהרת מיתת בי״ד,
מכל מקום ס״ל להרב מרן אבא נר״ו ליישב גם בזה גם למלקות

דאביו גופיה ,ונראה שכיוון על דרך שכתבנו ונכון ,וגם דעת

הרב החינוך (סימן ע״ז) בשיטת הרמב״ם ז״ל ע״ש ודו״ק.

לקי עליה משום חבירו ,ובמקלל נשיא ודיין לוקה שלוש ,הוא
הדין בבן את אביו והוא דיין ונשיא דלקי בדיין משום מקלל

חבירו בשם .ולפי זה נראה לפענ״ד דהעיקר כסברת הרמב״ן.

כיון דלפי מה שכתבתי הרמב״ם והסמ״ג והרא״ה ז״ל יחידים
הם לגבי רבינו והרמב״ן וסמ״ק והרא״ש ורש״י ותוס׳ ז״ל

ורבינו יונה והר״ן ז״ל ודו״ק.
ב) בכל הכנויין חייב .מבואר דעת רבינו דלוקה על הכינויין

נמי ,דבמתניתין לא תני אלא עובר בלא תעשה.

ורבינו פירש דבריו דחייב ,ור״ל מלקות .וכן מתבאר מדבריו

והשתא צריכין אנו להבין סברת רבינו והסמ״ג לדעתם כמה
לקי ,דלדידהו דגרסי בשבועות ברייתא דתורת
כהנים מנין לרבות כל אדם תלמוד לומר ונשיא בעמך לא

לקמן דגם רבנן דר״מ בפרק ד׳ מיתות (דף ס״ו ע״א) מודו דאית
בהו אזהרה ומסתמא לוקין ,ולא פטרי התם במקלל אביו ואמו
וברכת ה׳ אלא במיתה דוקא אבל מילקא לקי.
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והנה בירושלמי בפרק שבועת העדות (פ״ד ה״י) ,מיבעיא

ליה על הא דאמרינן המקלל בכולם עובר בלא תעשה,
מהו ללקות עליו ,חבריא אמרי אינו לוקה ,א״ל רבי יוסי למה

שהוא לאו שאין בו מעשה ,והרי מימר ונשבע לשקר לאו שאין
בו מעשה ע״כ .ועיקר הירושלמי הזה צריך ביאור ,רעל מה בעו
מהו ללקות ,אי על המקלל בשם וכל שכן על הכינויין דמספקא

להו ,זה צ״ע מי לא ס״ל כר״י דפ״ק דתמורה (ג׳ ע״א) דלוקין
על ג׳ אעפ״י שאין בו מעשה .ואי ס״ל דלקי כהני תלת וקא
מיבעיא להו על הכינויין ,דס״ל דאף דאיתרבי הני תרי דוקא
בשם משא״ב אם הוא בכינוי ,אם כן מאי קאמר ליה והרי נשבע
ומימר ,דשאני נשבע דאיתרבי בשם ,וכה״ג במקלל בשם מודה
ר״י .ועוד דאי בעי לאתויי משנבע אעפ״י שהוא בשם ס״ל

דהוא הדין לכינוי ,אם כן הו״ל לאתויי ממקלל בשם גופיה
דמה לי בשם ומה לי בכינוי .והנראה יותר לומר דגם על מקלל

בשם מיבעיא להו ,ופשטו דהוי לאו שאין בו מעשה ,ומשום
הכי הקשו מנשבע ומימר דלקי .ומיהו קשה דנימא דכי אמרו
אינו לוקה דוקא על הכינויין ,דס״ל דכי איתרבי מקרא היינו

דוקא בשם דוקא ,משא״כ בכינויין וכמ״ש הראב״ד בספר

תמים רעים (סימן רל״ז) ע"ש.

לגירסתינו שפיר מסכים הירושלמי ללקות ,כמו שהסכימו
בסוף פרק שבועות שתים.
ותו קשה לי בענין זה בירושלמי דסוף פרק שבועות שתים,

דריש לקיש ס״ל דנשבע ומקלל לקי מריבוי קראי ,והרי
איהו סבירא ליה כמאן דאמר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו

ולמה לי ריבוי .ושמא יש לומר דלמ״ד דלאו שאין בו מעשה
אין לוקין קמ״ל דבהנהו לקי מריבוי .ומעין זה כתבו התוס׳

בב״מ (דף צ׳ ע״ב) והראב״ד בשיטה מקובצת שם לדעת ריש
לקיש .ועל פי זה מתיישב לי מאי דהוה קשה לי למש״כ
הראב״ד דמ״ש רבי יוחנן בתמורה חוץ מנשבע ומקלל ,היינו
לדעת ר״י דס״ל דהוי לאו שאין בו מעשה ,דלדידיה עקימת

פה הוי מעשה אין צורך לשום ריבוי .חה קשה דהרי ר׳ יוחנן

איצטריך לרבות בירושלמי להנהו דלילקי .ולמ״ש לא קשה,

דהתם נמי ע״ר רבי יוסי קאמר לו רבי יוחנן .ומיהו הלשון

אין נראה כן ,שאמרו על דעתיה דריש לקיש על דעתיה דרבי
יוחנן וכו׳ ,דמשמע רכך ס״ל בדעתם אליבא דנפשייהו וצ״ת.

ומיהו למאי דאתאן עלה נראה דגירסת הרי״ף והרא״ש

והראב״ד נכונה ,דלגירסתינו קשה כמו שכתבתי.

וע״כ נראה לי דהירושלמי פשיטא ליה דכי איתמר הכי על

וראיתי למרן כסף משנה (פכ״ו מהלכות סנהדרין ה״ג) אמה

המקלל בשם איתמר דוקא .אלא דאכתי קשה דמאי

שןחלקו הראב״ד והרמב״ם ,דהרמב״ם ס״ל דלקי

ק״ל דר״י חולק גם בנשבע דס״ל דחשיב לאו שאין בו מעשה

במקלל בכינוי ,והראב״ד ס״ל דבשם דוקא לקי ,הביא מרן

ואין לוקין וכסברת רבי יוחנן וריש לקיש במכות (דף ט״ז

הירושלמי הזה לפי גירסתינו ,ופירש דהר״ם מפרש דרבי יוסי

ע״א) וכן כתבו תוס׳ ב״מ (דף צ׳ ע״ב) .ומימר י״ל נמי

בא לחלוק על דעת חבריא ,דלמה אמרו שאינו לוקה אי

דחשיב מעשה כמ״ש רבי יוחנן בתמורה (דף ד׳ ע״ב) .ואי

משום דהוי לאו שאין בו מעשה ,אין זה נכון דהרי נשבע

משום ריבוי הכתוב דמקלל ונשבע ,י״ל דס״ל דאתי לשום

ומימר הוי לאו שאין בו מעשה ולקי ע״ש .והדבר תימה דלא

דרשה ,דהרי לרבי יהודה וריש לקיש דס״ל דלקי מטעם דאף

נרגש הרב מדברי הרי״ף והרא״ש דלא גרסי כן ,והוצרכו

דבר שאין בו מעשה לקי ,למה לי ריבוי ,וע״כ אתא לשום

לדחות הירושלמי מכח דקיי״ל כמ״ד דבהני תלתא לקי אע״ג

דרשה ,ומינה דגם לרבי יוחנן לא קשה מהאי טעמא .וי״ל

דאין בו מעשה .ומזה יראה דלהירושלמי לא לקי בשום אינך

דאין הכי נמי אלא דהש״ס דחי דברי ר״י מכיון דקיי״ל כרבי

כלל דס״ל כמ״ד לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו ,וליכא

יוחנן דהוי לאו שאין בו מעשה ואפילו הכי לקי דאיתרבו

שום רבוי בקראי להני מילי .ולפי זה י״ל דכי דחו הרי״ף

בקרא.

והרא״ש הירושלמי ,היינו דוקא במקלל בשם דאיתרבי בקרא

משא״כ בכינוי דגם הרי״ף והרא״ש ס״ל דלא לקי .ואם כן
ומיהו קשה דמהאי טעמא הו״ל לדחות ולא מנשבע ומימר

הרי הרי״ף והרא״ש כשיטת הראב״ד ז״ל.

דערבך ערבא צריך .וע״כ נראה לי דהעיקר כגירסת
הירושלמי מה שהביאו הרי״ף והרא״ש סוף פרק שבועת

איברא דהיא גופא קשה לי להראב״ד ז״ל בספר תמים רעים

העדות ,דלא גרסי והרי מימר ונשבע דהוו לאו שאין בו

שם ,דכתב על דברי הרי״ף וז״ל ואני אקיים את

מעשה .והרי״ף והרא״ש דחו דברי מסקנת הירושלמי דס״ל

שניהם דכי רבי קרא למקלל היינו בשם המיוחד ,והיינו מ״ש

דלא לקי מכח דקיי״ל כרבי יוחנן דבנשבע ומימר ומקלל

כהני סוגיי דלקי ,אבל בכינויים לא נפיק מריבויא והוי לאו

חבירו בשם לקי עליהם ,וכן כתב הראב״ד בשיטה מקובצת

שאין בו מעשה דאינו לוקה .וע״ד זה פסק בהשגות

(פכ״ו

לב״מ (דף צ׳ ע״ב) .ולגירסא זו קשה לי ראם כן הירושלמי

מהלכות סהנדרין ה״ג) דבכינויין לא לקי אלא בשם המיוחד

סותר אדידיה דשם בסוף פרק שבועת שתים (פ״ג ה״י) איתא

דוקא .ולא ידעתי מאי קאמר לקיים את שניהם ,די״ל דגם

דריש לקיש ס״ל ראם לא תשמור אתי לאזהרת נשבע ומקלל

הרי״ף והרא״ש לא דחו הירושלמי כי אם בחלוקה דמקלל

דמאן דעביד כהאי גוונא אינו ירא את ה׳ ,ובקרא כתיב ליראה

בשם המיוחד דוקא ,ואף אי תימא די״ל הירושלמי על דרך זה

אח השם .ורבי יוחנן ס״ל דמקלל אתי מאם לא תשמור,

שכתב הראב״ד ,אפילו הכי איצטריך הרי״ף לבאר דלא תימא

ונשבע מלא ינקה ה׳ אבל בי״ד מנקין לו במלקות ,וליכא מאן

דגם בשם איתמר כהאי גוונא בירושלמי דפטור .ומיהו יש
לומר דהראב״ד הוצרך לקיים את שניהם ,דלא נימא דהרי״ף

דפליג .והכא הסכימו לפטור מקלל ולא הביא חולק .ומיהו
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כי דחי להירושלמי גם בצד הכינויים דחי ליה דס״ל דלוקה,

דאינו לוקה בכינויים ,ואין קושיא להראב״ד ז״ל מטעם זה.

ועל זה ביאר דגם הירושלמי לא קאמר אלא דוקא בכינויין

ואי דעת הרשב״א ז״ל דגם במקלל בשם לא לקי מהאי

ובש״ס איתמר על שם דוקא .ומכל זה יש לתמוה להרב

טעמא ,הדבר צ״ע דהוי היפך מסקנת הש״ס בכמה דוכתי.

כסף משנה דלא נרגש מכל זה.

וע״כ לומר דגם הרשב״א בכינויים קאמר דקיי״ל כהירושלמי

וראיתי

להדאב״ד בשיטה מקובצת ב״מ (דף צ׳ ע״ב) ,דכתב
דרבי יוחנן דאמר כל לא תעשה שבתורה שאין בו

דלא לקי מכיון דליכא ריבוי בהאי גומא ועקימת פה לא הוי
מעשה .וכן ראיתי להרב הגאון מרן אבא נר״ו שם דכתב כן

בדעת הרשב״א ז״ל.

מעשה אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל חבירו
בשם ,דלריה״ג הכי נמי קאמר ,דלדידיה דס״ל עקימת פה הוי

ומיהו לקוצר דעתי אין הדבר כן ,דהרי הראב״ד אתי על

מעשה ,גם הנהו הוו לאו שיש בו מעשה ,ומעתה מ״ש

מקלל חבירו בשם ,דכתב דלר׳ יוחנן אין צורך

בירושלמי דשבועות דהמקלל אינו לוקה דהוי לאו שאין בו

לריבוי ,ומ״ש הכי היינו אליבא דריה״ג .ועל זה כתב

מעשה ,הנה לר׳ יוחנן לאו שיש בו מעשה הוא ואפילו

הרשב״א דליתא ,דלדידן דקיי״ל דעקימת פה לא חשיב

בכינויין לקי עכ״ל .ולמש״כ בספר תמים דעים דהירושלמי

מעשה כל דבדיבוריה לא אתי מעשה קיי״ל דגם במקלל

מיירי במקלל בכינוי ,שפיר עבד דלא דחי ליה מדאיתרבי

ונשבע לא לקי .ולפי זה כי איצטריך לרבי יוחנן ריבוי להני

נשבע ומקלל למלקות וכמ״ש הרי״ף והרא״ש ז״ל ,וכן ראיתי

מילי דלילקי היינו נמי מכח דס״ל עקימת פת הוי מעשה כי

אחר החיפוש להרב הגאון מרן אבא נר״ו בחקרי לב ח״ב

אתי מיניה מעשה לקי ,להכי אהני ליה ריבוי דנשבע ומקלל

יו״ד (סימן ע׳ דף ז׳ ע״ג) ,וכי איצטריך ריבוי היינו לר״י

אף היכא דלא אתי מיניה מעשה ,כיון דעכ״ס עקימת פה הוי

הגלילי דלר׳ יוחנן אין צורך .ונפקא מינה דלדידן דקיי״ל

מעשה .משא״כ למ״ד דס״ל עקימת פה לא הוי מעשה כלל,

כריה״ג ,אם כן אין בכינויין מלקות וכמו שפסק בהשגות.

מהיכא תיסק אדעתין לריבוי הני מילי לעשות אינו ישנו,

וע״כ ס״ל דלדידן כל לאו שאין בו מעשה ולא אתי מעשה

ומעתה לא קשה מה שתמה הרב מו״ר מרן אבא שם על

מיניה אין לוקין ,והירושלמי גם במקלל את השם וגם לרבי

דברי הראב״ד ז״ל ,דמדבריו בשיטה מקובצת לב״מ

יוחנן דב״מ הדין כן קאמר דלא לקי ,כן נראה כוונת הרשב״א

מוכח דגם בכינויין לקי ,ולמה השיג להרמב״ם (פכ״ו

זלה״ה .והכי דייק מש״כ כך הלכה דכל לאו שאין בו מעשה

מהלכות סנהדרין ה״ג> .ולזה יש לומר דדעתו לפסוק דלא

וכו׳ אין לוקין עליו .ומשום הכי הרשב״א ז״ל השמיט מש״כ

כר״י ,והיינו מש״כ שם הנה לרבי יוחנן ,ר״ל דלסברת רבי

הראב״ד דאפילו בכינויין לוקה ,דלדידיה גם במקלל את

יוחנן ע״כ דהירושלמי דלא כוותיה דאילו בכינויין לר׳ יוחנן
לקי .וע״כ לדידן לקי על הכינויין דקיי״ל כהני סוגיי דאי לאו
דאיתרבי הני מילי למלקות לא הוה לקי .וי״ל דבא להוכיח

דגם הירושלמי דלא כר״י ,ואיהו ס״ל כתלמודין והירושלמי

להלכה דלא לקי בכינויין .ומה שתמה עוד שם להראב״ד
ממ״ש בהשגות בהלכות סנהדרין ,דאם כן איך לא השיג
להרמב״ם בכל מקום שפסק דעקימת פה הויא מעשה ,הדבר
צ״ע .אמנם למה שביאר שם דעת הראב״ד דכל דמצי לדבר

באותיות אחה״ע לא לקי עליו מטעם הואיל ,וכבר תמה שם
(בדף ו׳ ע״ב וע״ג) וצריך תלמוד.

השם לא לקי כלל.

ואי קשיא השתא דאיך פסק היפך ש״ס דתמורה ,י״ל
דלדידן דקיי״ל כר׳ יוחנן דעקימת פה לא הויא מעשה,

כי אם דוקא היכא דבדיבוריה אתי מעשה ,הכי קיי״ל להלכה,
ומה גם דבירושלמי תפסו כן .אלא דקשה לפי זה ,דהרי אכתי

סמי בידן לומר דלר״י גופיה דס״ל אהני לן ריבויי בנשבע

ומקלל למלקות ,וגם למ״ד בכל התורה כולה עקימת פה לא
הוי מעשה מודה כהני מילי דלקי מטעם דרבי קרא למלקות.

ועוד קשה דהרי בירושלמי דסוף פרק שבועות שתים בתרא
(פ״ג ה״י) ,אמרינן דנשבע ומקלל לקי מריבוי ,ומאי דחזית

וראיתי להרשב״א בשיטה מקובצת שם דדחה תירוץ הראב״ד

דסמיך אהך ירושלמי ולא אאידך .כי על כרחינו לידחק

דרבי יוחנן אליבא דריה״ג קאמר ,ראם כן הו״ל

בפירוש דברי הרשב״א על דרך שכתב הרב מרן אבא נר״ו

למימר פ״ק דתמורה לתנא לא תיתני חדא מינייהו ,ואי משום

וצ״ע.

דמימר אתי מיניה מעשה ,אם כן לא קשה לר׳ יוחנן דמ״ש

סוף דבר דלמה שכתבנו הרשב״א והראב״ד שוים דלמקלל

רבי יוחנן עקימת פה הוי מעשה היינו דוקא בחוסם וכיוצא

חבירו בשם ,ודאי לקי מכח ריבויי כמ״ש בתמורה .אבל

דבדיבוריה אתי מעשה משא״ב נשבע ומקלל חבירו .ומ״ש

בכינויים מהיכא ס״ד ללקות ,אחר דלא ריבה כי אם למקלל

בירושלמי דשבועות הויא הלכה ,דכל לאו שאין בו מעשה

השם דוקא .וגם דעת הרי״ף והרא״ש שדחו הירושלמי ,יש

ולא אתי מעשה מיניה אין לוקין .והראב״ד הלך לשיטתו

לדון כן כמו שכתבתי .וכן נראה שהבין הראב״ד בספר תמים

וכתב דלר־ יוחנן לקי ,ואינו מחוור כמ״ש ע״כ .ולמה

רעים בהשגותיו להרי״ף ,שדחה הירושלמי מכח דקיי״ל

שכתבתי דגם הראב״ד פסיק ותני כהירושלמי ,ודוחה דברי

כמ״ד חוץ

ר״י מכח הירושלמי .וכמ״ש גם בהשגות (פכ״ו מהלכות

דהירושלמי מיירי בכינוי דאינו לוקה ולא הוי היפך הש״ס

סנהדרין ה״ג) ,אם כן גם להראב״ד הירושלמי הוי הלכה

דילן ,ובזה השוה הירושלמי עם ש״ס דילן לפי סברת הרי״ף.

מנשבע

ומימר ומקלל

חבירו

בשם.

וכתב

ספר

סימן מב

יראים

נה

עמודי הארזים
ואם איתא דהרי״ף ס״ל דגם בכינויין לקי מכח ההיא

הוא לדברי הכל ,דבמקלל את חבירו לכולי עלמא אית כיה

דתמורה ,אכתי קשה להרי״ף דסותר הירושלמי דברי הש״ם.

אזהרה ,אלא דלמלקות אכתי לרבנן דמצרכי שם למיתה

ועוד דהו״ל למימר בעיקר דעת הרי״ף דאין הדין כן דלילקי

באביו ,הוא הדין דמצרכי שם במלקות דמלקות במקום מיתה

גם בכינויין .וע״ב צריך לומר דגם הראב״ד ס״ל בדעת הרי״ף

עומד .ומיהו אכתי קשה מאי ודברי הכל ,דהרי לא אפליגו

דבכינויי לא לקי ,אלא דס״ל בדעת הירושלמי דלא לקי בשם

אלא בחיוב ופטור ,וממ״ש דברי הכל שמע מינה דהכא

נמי וע״כ דחי ליה ,ועל זה כתב הראב״ד דהירושלמי נמי

במקלל עצמו וחבירו לקי לכולי עלמא ,דלאזהרה מעולם לא

בכינויין קאמר.

נחלקו .כי ע״כ הדבר צריך אצלי עיון.

סוף דבר דדברי מרן כסף משנה צריך תלמוד ,דלא נרגש

איברא דהיא גופא קשה לי לדעת הראב״ד ז״ל דפוטר על

מכל זה בדברי הרי״ף ,דאף דיש לצדד בדעת הרי״ף

הכינויין ,וכתבתי לעיל דגם דעת הגאון והרי״ף

והרא״ש דס״ל מעיקר ש״ס דילן דאכינויין נמי לקי ,ומשום

והרא״ש כן ,וכן ראיתי שדן בדעתם הרב דינא דחיי ז״ל

הכי דחה הירושלמי דס״ל דאכינויין לא לקי כיון דליכא ריבוי

(לאוין רי״א) .וכן ראיתי בפירוש שהוא דעת רבינו ירוחם ז״ל

בכהאי גוונא ,ועקימת פה לא הוי מעשה כהאי גוונא .מכל

חא״ח (נתיב י״ד ח״ח> וז״ל מקלל עצמו וחבירו חייב דוקא

מקום הו״ל להביא דבריהם ולצדד כדבריהם כן וצ״ע.

בשם אבל בכינוי פטור כך פשוט בשבועות וכ״כ גאון

וראיתי לרש״י ז״ל בתמורה (דף ד׳ ע״א) אמ״ש לא ס״ד
דכתיב לא תקלל חרש ,דפירש בלשון ראשון דכיון

דכתיב לא תקלל חרש וכולל בין קללה סתם ובין מקלל בשם
דקאי לאו עליה ,וקאתי קרא דליראה את השם לאשמועינן
דלוקה שנאמר והפלה ע״כ .ומפירושו משמע דילפינן לאו

מעונש ,דכיון דגלי קרא במלקות דהיינו דוקא במקלל בשם

דכתיב ליראה את השם ,שמע מינה דבסתם קללה לא לקי,
ומינה דגם בכינוי לא לקי כיון דכתיב את השם והיינו שם
המיוחד דוקא .ואם לזה כיוון קשה טפי ,דאיהו גופיה פירש

בשבועות (דף ל״ו ע״א) דמ״ש המקלל עצמו וחבירו דברי
הכל ,ר״ל דאפילו ר״מ דפליג גבי מקלל אביו ואמו דבעי שם,

מודה במקלל עצמו וחבירו דככינויין לקי .דלא אמרו וחכמים

פוטרין אלא דוקא במקלל אביו אבל במקלל עצמו וחבירו

מחייבים ,וחכמים היינו רבי מנחם כמ״ש בש״ס.
ולפי דעת רש״י ז״ל בלשון זה כדעת הרמב״ם ורבינו
המחבר ז״ל דס״ל דלקי גם על הכינויין .וגם הסמ״ג

דלוקה ,ובירושלמי כתב דאינו לוקה ,וש״ס דילן עיקר ע״ש.
וזה שהבין בפירוש דברי הרי״ף

הירושלמי דאפילו בשם פטור,

ורבו הרא״ש דמ״ש

ודחו ליה מש״ס דילן

דאיתרבי מקלל בשם ,ואפילו הכי מודו הם דפטור על הכינוי

וכשיטת הראב״ד .ומה שדקדק על דבריו הרב ברכי יוסף ז״ל
חו״מ (סימן ז״ך> לא מכרע ,ומה שתמה על הרב דינא דחיי

ז״ל ,מדברי הרמב״ם והטור משמע דהבינו היפך מסברתו זה.
ומ״ש רבינו ירוחם ל״מ די״ל דהרמב״ם חולק ע״ד הוא ,ומה
שהטור לא הביא דהירושלמי חולק כיון דעכ״ם לא ברירא
מילתא בדבריהם דחולקים ,וע״כ השמיט סברת הרי״ף

והרא״ש והגאון כיון דאיהו ס״ל כסברת הרמב״ם .וראיה לזה

דלא כתב דכן דעת הרא״ש והגאון והרי״ף כמדתו לכל רוח.
ומהאי טעמא גם הראב״ד לא נסתייע מדברי הרי״ף כדרכו
בכמה דוכתי ,ולפי זה יש לומר דמספקא להו בדעת הרי״ף

והרא״ש ,ולא שבקינן מאי דמשמע ופשיטות רבינו ירוחם
ז״ל והרב דינא דחיי בדבריהם ,כיון דהראב״ד רב גובריה

מני״ר ס״ל כסברתם.

(לאוין רי״ב ורי״ח) פסק כן ,וכן פסק הרא״ה ז״ל בספר

החינוך (סימן רל״ט) ע״ש .וכן דעת הר״פ בהגהת סמ״ק

ומיהו קשה לי דהרי בש״ס איתא אמר ר׳ ינאי ודברי הכל,

(סימן קל״ז־) .וראיתי לרש״י שם בתמורה <דף ד׳ ע״א)

וע״כ דרבנן מודו דחייב מלקות .ושו״ר להרב

שפירש שם משם ריב״ם ו״ל דילפינן גזירה שוה בפרק ד׳

חידושי הלכות בחי׳ לשבועות (דף ל״ו ע״ב) בתוס׳ ד״ה ה״ג

מיתות מלא תקלל חרש שהוא הגרוע וגבי נשיא כתיב לא

בקונטרס גבי מ״ש דאאלהים קאי שס״ל ,דרבנן דפליגי

תאור ,וכי היכי דבנשיא ליכא אלא מלקות גרידתא הכי נמי

בסיפא גבי אלהיך לאו דפליגי התם אלא גבי מאי דתנן בכולן

כאומללין ,ומוקמינן ליה התם במקלל בשם דקא גמר ממקלל

עובר בלא תעשה אתו חכמים לחלוק ולפטור ממלקות .ועיין

אביו דכתיב ביה בנוקבו שם וכו׳ ע״ש .וזה מבואר דס״ל

להרב מהר״י נאג׳אר נר״ו בספר אלפי יהודה .ויעויין להרב

לריב״ם ז״ל דבכינויין לא לקי כלל.

ברכי יוסף שהאריך לבאר הירושלמי וש״ס דילן על פי דרך

זה לשיטת הראב״ד עש״ב .ואמטו להכי יש לומר דגם דעת
ומיהו קשה לי מאי קאמר בשבועות ודברי הכל ,דהרי אכתי

כמחלוקת כאן כך במקלל .ואין סברא לומר דרבי

ריב״ם ז״ל כשיטה זו ,דלמסקנא רש״ס אידחו דברי ר׳ ינאי
ראמר דרישא דמקלל דברי הכל 'היא וליתא.

מאיר מודה לרבי מנחם במקלל חבירו דוקא בשם מחייב ולא

ככינויין ,ומ״ש דגמר ממקלל אביו היינו מקלל אביו אליבא

איברא דקשה לי דהרי מפשטא דמתני׳ דתנן עובר בלא

דרבי מנחם דס״ל דבעינן שם דוקא ,ראם כן מאי סברתיה

תעשה ,נראה דמלקות ליכא .וגם בירושלמי מוכח

דרבי מאיר דמיקל באיסור סקילה ומחמיר במלקות .וי״ל דגם

כן רבעו עלה מהו ללקות ,שמע מינה דבעובר לא משמע

לרבנן דפטרו במקלל אביו מורו דאית בכינויין אזהרה ,וזה

מלקות ,ודלא כמש״כ הרב אלפי יהודה דמדמתני עובר בלא

נו

ספר

סימן מב

יראים

חייבג> .ואמרינן
עמודי הארזים
תעשה מוכח דלא לקי כשיטת הראב״ד ז״ל ,וליתא דאם כן
אלא דקשה לי מה שכתב בשבועות (דף כ״א ע״א) דמקלל
מאי בעו בירושלמי ,אלא די״ל דכיון דעובר ודאי דלקי ככל
בשם היינו שם המיוחד .וכן ראיתי להרב ברכי יוסף
לאוין דעלמא .ומה גם לשיטת הראב״ד דכי בעו בירושלמי
שם דכתב מפירוש רש״י ז״ל דס״ל דאכינויין פטור כשיטת

היינו לכינוי וקיי״ל כירושלמי דלא לקי ,אכתי לא שמעינן
ממתני׳ מידי .ומה גם דלשיטת הגאון והרי״ף דפירשו
הירושלמי דקאי למקלל ובעו אמ״ש עובר בלא תעשה ,ולפי
זה אנן דקיי״ל דלקי על שם ,אם כן כי קתני עובר בכולן ושם
בכלל שמע מינה דלקי כמו דלקי על השם דהוא נכלל בכולן.
ומ״מ לפשט הירושלמי לפי פירוש הראב״ד וסיעתיה דקאי
אכינויין ,נפקא מינה רעל זה קתני עובר בלא תעשה.
ולפי דרך מהרש״א דכי תני וחכמים פוטרין היינו דחולקים
אמקלל בכינוי ,א״כ דא היא תברא דאין כאן מחלוקת דגם
ר״מ לא קאמר אלא עובר בלא תעשה ,ואין פירושו דילקה,
וראיה דבירושלמי גופיה מיבעיא ליה .וגם קשה דמאי
מיבעיא ליה תפשוט מסיפא דרבנן פוטרין ממלקות קאמר
לפי דרך זה ולפי מה שדרך הרב ברכי יוסף בפירוש
הירושלמי .כי ע״כ הדבר צריך אצלי תלמוד.
כי ע״כ נראה לי ליישב לסי שיטה זו ,והוא במה שיש
לדקדק בדברי רבינו ירוחם ז״ל שם שכתב המקלל עצמו
וחבירו חייב ועובר בלאו ודוקא בשם אבל בכינוי פטור וכו׳.
וממה שכתב דעובר בלאו וכתב על זה דדוקא בשם ,שמע
מינה דס״ל דבכינוי אפילו לאו ליכא ,וע״כ דס״ל דכי אמרינן
בריש תמורה ראם לא תשמור אתא לרבות מלקות למקלל,
למעוטי מלאו נמי אתא דמקרא דלא תקלל חרש שמעינן
לאסור בכל גוונא ,ועל זה גלי קרא דדוקא בשם חייב ולא
בכינוי .ואם כן נפקא מינה דאפילו לאו ליכא .ולפי זה י״ל על
סי דרך זה של הרב חידושי הלכות והרב ברכי יוסף ז״ל,
דמאי דתנן וחכמים פוטרין היינו נמי מאיסור לאו .ומכל
מקום כל זה דוחק הוא בעיני וצריך אצלי תלמוד .ומה שיש
לעמוד בדברי רבינו ירוחם אלו עיין לקמן בס״ד.

ומכל מקום אכתי פש גבן לבאר דעת רש״י ,רעם שכתבתי
לעיל דבתמורה (דף ד׳ ע״א) ד״ה לא תקלל בלשון
ראשון נראה דאכינויין לא לקי .אכתי פש גבן לבאר דכי
דייקינן התם בפירוש רש״י תראה דלא זו בלבד דלקי על
הכינויין ,אלא דס״ל דגם בקללה סתם בלא כינוי לקי .דאמאי
דהוה בעי הש״ס התם לומר דבשם מיירי ולא סגי במלקות
לכפר ,משני לא ס״ד דכתיב לא תקלל חרש ,ופירש רש״י
דכולל בין קללה סתם ובין בשם ,ואחא קרא דליראה

לאשמועינן דלוקה .וכוונתו פשוטה דהרי לפי זה היכי מצינן
למימר דמקלל חבירו בשם לא סגי במלקות ,דהרי שניהם
לאו אחד כוללן ובשניהם גלי קרא דילקה ,וכמו דהאי מלקות
מכפר על קללה סתם הכי נמי מכפר על מקלל בשם ,כן נראה
לפי ענ״ד .ולפי זה אתי שפיר אמ״ש בשבועות דדברי הכל
מודים לר״מ דלא בעינן שם במקלל תכירו.

הראב״ד ז״ל ,ולא נרגש דבתמורה מסיק להיסך .ואמת
דראיתי לרש״י במכות (דף ט״ז ע״א) ותמורה (דף ג׳ ע״א).
דשינה ופירש מקלל שמו של הקב״ה .וע״כ דבא לאפוקי
שמו של המקולל או שם עבודה זרה .וע״כ פירש דהשם שייך
להקב״ה ,ואי בא למעט כינוי הו״ל למימר שם מיוחד או
לומר בשם ולא בכינוי ,דמי לא ידע דלהשם קאי ית״ש .וע״כ
נראה לי לדקדק דס״ל דגם אכינוי לקי כל שהוא שמו של
הקב״ה דמכנין אותו כך .ואפשר דר״ל דגם כל השמות בכלל
ולאו דוקא נקט שם למיוחד שם בן ד׳ דהיינו הוי״ה ב״ה.
ובפרק ד׳ מיתות (דף ס״ו ע״א) פירש עד שיקללם בשם
שיקלל בשמות הגמורין ע״ש .ומינה לכל מקום הדין כן ,ואין
סברא להחמיר באביו דהוא סקילה ולהקל במלקות .כי ע״כ
י״ל דמה שכתב בשבועות שם מיוחד ,היינו נמי כינוי דכולם
מיוחדין להקב״ה .וכי תימא אין זה סובל פירוש רש״י
דשבועות ,שבקיה דדחיק ולא מרחיק דיסתור דידיה אדידיה.

סוף דבר אע מאריך ,דענין זה הוא פלוגתא דרבוותא,
דלדעת רש״י והרמב״ם ורכינו המחבר והסמ״ג והר״ס
ז״ל והרא״ה בספר החינוך ,דלקי גם על הכינויין .ולשיטת
ריב״ם והראב״ד והרשב״א ורבעו ירוחם ז״ל ,דדוקא על שם
לקי ולא על הכינויין .ודעת הגאון והרי״ף והרא״ש לסי דברי
רבעו ירוחם והרב דעא דחיי ז״ל ,דס״ל כשיטת ריב״ם
והראב״ד וסיעתם .ולדידי מידי ספק לא נפיק ,ומלבד רכל
כהאי גוונא י״ל דאין ספק מוציא מידי ודאי של רבעו ירוחם,
עוד דספק נפשות להקל ותפסת מועט תפסת .ועל כן העיקר
נראה כשיטת ריב״ם והראב״ד דסטור ממלקות ,ואין ספק
דמכין אותו מכת מרדות לכולי עלמא ודו״ק .ועיין מה
שכתבתי לקמן (סעיף ג׳) דיש לומר דגם דעת רש״י כשיטת
הראב״ד ז״ל ודו״ק.

ג) חייב .צריך לבאר השתא מה הן הכינויין ומה הוא השם,
דכבר כתבתי לעיל (סעיף ב׳) דעת רש״י דבשם
נכלל כל הכינויין כל שהשם ידוע דהוא שמו של הקב״ה.
ומיהו דבר זה אכתי צ"ב .דהרי פירש רש״י סרק ארבע מיתות
(דף ס״ו ע״א) מקלל בשמות הגמורים .ומתיבת הגמורים יש
לדון בה דאין הכי נמי דשם דאיתמר דלקי עליה לאו דוקא

שם הוי״ה ב״ה ,אלא גם אלהים ושדי וצבאות כל שמות
שאינם נמחקין קרויין שם להקב״ה ,ועל זה כתב רש״י שמות
הגמורים .ועל פי זה י״ל מש״כ במכות ותמורה שמו של
הקב״ה ,ולא כתב שם מיוחד.
ואם נדחוק כמש״כ לעיל ,י״ל גם פירוש רש״י דשבועות,
דהרי לשיטת הרמב״ם בפירוש המשנה דמם׳ שבועות

ספר

יראים

סימן מב

נז

בגמ׳ (ל״וע״א) אזהרה למקלל חבירו מנין ,דכתיב לא תקלל חרשד> ,מנין לרבות כ?
אדם ת״ל ונשיא בעמך לא תאר ,אם כן למה נאמר חרש מה חרש מיוחד שבחיים אף כ?
עמודי הארזים
פרק שבועת העדות ,כל השמות שאינם נמחקין קרי להו שם
המיוחד רוקא ,ובזה לא נחלקו ר״מ ורבנן ,וכן בהלכות

והנה מפשט לישנא דמתניתין דתנן בשבועות המקלל בכול!
עובר בלא תעשה ,נראה דמקלל בלי שם וכינוי אפילו

עבודה זרה (פ״ב ה״ז) עיין כסף משנה ולחם משנה .וגם

מעבר לא עבר .ומיהו לפי מש״כ לעיל (סעיף ב׳) אין זד

מדברי הראב״ד בהשגות נראה כן ,דמאי דפליג על דברי

ראיה כלל ,דהרי לשיטת הגאון והרי״ף והרא״ש דהירושלמ•

הרמב״ם היינו רוקא בחנון ורחום רוקא .ולפי זה יש לומר

קא בעי עלה מהו ללקות וס״ל דלא לקי כלל ,וגם דחו

דגם דעת רש״י כשיטת הראב״ד ,דלשיטת הראב״ד וסיעתיה

הירושלמי וס״ל דמקלל חבירו בשם לקי ,ע"כ לומר דכי תני

כל ז׳ שמות שאינן נמחקין קרינן להו שם המיוחד שם של

במתני׳ עובר בלא תעשה גם בשם פירוש ולקי עליה ככל ל״ר

הקב״ה ולקי .וס״ל דכי אמרינן בתמורה דמקרא דאת ה׳

שבתורה ,ואי משום דאין בו מעשה ,הא איחרבי בש״ב

אלהיך נפקא לן ריבוי למלקות הוא הדין לכל השמות ,וע״ז

דתמורה דלילקי ,ואם כן הו״ל כדתנן במתניתין לוקה ,ואין

דייק גם כן קרא דכתיב ה׳ אלהיך דגם שם אלהים בכלל,

לדקדק ממאי דתנן עוכר בלא תעשה .ואמת דאי נימא דאין

והוא הדין לכל השמות שאינם נמחקים דחייב .וכהאי גוונא

בלי כינוי ל״ת ,שפיר יש לומר דמשום הכי נקט מתניתין כ,

כתב הרמב״ן ז״ל בפירוש החומש בפסוק וחללת את שם

האי לישנא לאשמועינן דבכהאי גוונא עוכר בלא תעשה .סוף

אלהיך דרבי כינויין עש״ב.

דבר דמפשט מתני׳ י״ל דאינו לוקה וגם לא עבר.

איברא שראיתי למוהר״ש חייון כביאורו על הטור שם,

וכן יש לדקדק מדברי רבינו ירוחם שהבאתי לעיל (סעיף ב׳)

דס״ל בדעת הראב״ד דבשם הוי״ה ב״ה לבד הוא

דדוקא כשמות גמורין כגון ז׳ שמות לקי ועובר בלאו.

דחייב ע״ש ,דעל זה הביא לו ראיה מההיא דתמורה ,והקשה

משא״ב בכינויין דאפילו מעבר לא עבר .וכל שכן שיש לומו

דמה יענה הרמב״ם לזה דהשם הנכבד היינו הוי״ה ב״ה דוקא

כן במקלל בלי כינוי .וכן נראה לשיטת הראב״ד וסיעתיה

כשיטת הראב״ד .ולמה שכתבתי דדעת הראב״ד דגם לכל

דאפילו אי נימא דס״ל דבכינוי עובר ולא לקי ,עכ״פ נחתינן

השמות דאינם נמחקין הדין כן ,וכן כתב הרב אלפי יהודה

דרגא בלא כינוי דאפילו לאו ליכא.

נר״ו ע״ש .עדיין צריכין אנו למודעי סוגיא זו גם לשיטת

הראב״ד .ועיין להרב ברכי יוסף ז״ל חו״מ (סימן ז״ך) בזה

וראיתי להרב דינא דחיי ז״ל (לאוין רי״ב) דחקר על מה

מה שכתב ליישב לשיטת הרמב״ם ע״ש ,וי״ל כן לפענ״ד גם

הביאו הרי״ף והרא״ש דברי הגאון דלקי על מקלל

כדעת הראב״ד.

בשם ,דאין דרכן כי אם להביא מה שנהוג עכשיו .ויישב על

צד הדוחק ,דאתי לאשמועינן דלא תימא דבשם מלקות ליכא
גם רבינו ירוחם ז״ל חא״ח (נתיב י״ד ח״ח) דעתו כן כהדיא,

כהירושלמי אבל איסורא איכא ,אבל בלי שם דהיינו בכינוי

דכשאמרו מקלל חבירו בשם ,היינו דוקא כל השמות

וכן אפילו בלי כינוי אפילו איסורא ליכא ,קמ״ל דלא היא

וכינויין היינו רחום וחנון וכיוצא .ועל זה מסיק בדעת הגאון

דבשם אפילו מלקות איכא ,ובכינוי ואפילו בלי כינוי איסורא

והרי״ף דלקי עליהם .ולפי זה יש לומר דגם דעת ריב״ם

איכא מלקות ליכא ע״ש .ולמה שכתבתי אין זה מוכרח

שהביא רש״י בתמורה ס״ל כן ,והכי עדיף לן דהמחלוקת

למקלל בלי כינוי דעובר בלא תעשה כמו בכינוי ,דיש לומר

קרוב דלא לקי אלא בכינויין דרחום וחנון .ועל פי זה י״ל

דכהאי גוונא נחתינן דרגא בלי כינוי דאפילו איסורא ליכא.

דעת רש״י כמ״ש .ואכתי פירוש ראשון דרש״י דתמורה קשה,

והנראה יותר דשני הפירושים שמע מריב״ם ,ופירוש הג׳ הוא
מרש״י וע״ש ודו״ק3׳.

איברא דצריך לענ״ד לבאר דמ״ש רבינו ירוחם עובר בלאו
ודוקא בשם ,אין הכוונה דבכינויין כגון רחום לא

עבר בלא תעשה .דהרי בהדיא תנן בכולן עובר בלא תעשה.

ד) שנאמר לא תקלל חרש .יש לחקור אי במקלל בלי שם

וכבר ראיתי להרב ברכי יוסף ז״ל חו״מ (סימן ז״ך) רתמה כן

וכינוי כלל ,אי עובר בלא תעשה לשיטת

לרבינו ירוחם והרב דינא דחיי ,דאיך הוה ס״ד לומר דבכינוי

הרמב״ם וסיעתיה .וכן לשיטת הראב״ד מספקא לן אי

לא עבר דהרי בהדיא תנן לה במתניתין דעבר בל״ת .איברא

בכינויין עובר בלא תעשה .ואת״ל דלדידיה עובר ככינוי בלא

דלפי דרך הרב חידושי הלכות וביארו הרב ברכי יוסף לא

תעשה ,אי גם בלא כינוי כלל עובר או לא.

קשה ,דההיא ר״מ הוא דתני לה וחכמים פוטרין אפילו מלאו

כ .וע״ע כבירור דעת רש״י ושאר השיטות בזה ,בהגהות הרש״ש שבועות כ״א א׳ ,ערוך לנר סנהדרין ס״ו א׳ ,שו״ת רע״א סימן כ״ה ,מנחת חינוך מ׳
ס׳׳ט אות ב׳ ,אור שמח פ״ב מהל׳ ע״ז ,העמק שאלה על השאילתות שאילתא נ״ג אות ב׳ ,תועפות ראם על היראים סימן קפ״ט סק״ב.

נח

ספר

יראים

סימן מב
עמודי הארזים

וכמו שכתבתי לעיל (סעיף ב׳) .אלא דכבר כתבתי לעיל שם

באה מכלל הדברים כגון אל יהי פלוני ברוך לה׳ וכיוצא אינו

דדרך זה דחיק ואתי מרחיק .ואי לזאת י״ל על פי דברי הרב

לוקה ע״כ .והרי מלבד דיש לדון בדבריו דלמאי נפקא מינה

דינא דתיי ,דכי איצטריכו הגאון והרא״ש והרי״ף למימר

כתב דבלי שם לא לקי ,אחר דכבר ביאר לעיל הלכה ג׳ דאינו

דבשם לקי ,היינו לאשמועינן דגם בלי שם וכינוי עובר,

לוקה כי אם בשם או בכינוי ,וזה מבואר דבלי שם או כינוי

דלכינוי לא איצטריך דבהדיא תנן במתניתין .אלא דאכתי

לא לקי .וע״כ לומר דבא להורות דאפילו דאינו לוקה מעבר

לשיטת הראב״ד יש לומר דנחתינן דרגא דבלי שם אפילו

בל״ת עבר.

מעבר לא עבר.

ועוד יראה לי דהכי ס״ל ,דהרי כלל דין זה עם מקלל בשם

ומזה יש לומר דלשיטת רבינו והרמב״ם וסיעתיה ,גם בלי

בלי התראה דאינו לוקה ,וע״כ דעכ״פ עובר בל״ת.

כינוי עובר ,דכי תנן במתניתין עובר בלא תעשה .ע״כ

וגם אח״כ כתב דמכללא לא לקי וע״כ עובר בל״ת ,דחכמים

למלקות תנן דבכולן לקי ,ודון מינה דבלי כינוי עכ״פ עובר

לא פליגי אלא לענין מלקות דהכי תנן וחכמים פוטרין שמע

בל״ת .וגם הרמב״ם בספר המצוות (ל״ת שט״ו ושט״ז ושי״ז

מינה דאיסור ל״ת איכא לכולי עלמא .ושמע מינה דס״ל

ושי״ח) לא הביא שצריך שיקלל בשם או בכינוי ,שמע מינה

להרמב״ם דגם בלי שם או כינוי עובר בל״ת .ולפי זה גם דעת

דאפילו בלי כינוי עובר .ואף שבל״ת שי״ז כתב כבר התבאר

הסמ״ג ז״ל (ל״ת רי״בן כן ע״ש .ועל פי זה יומתקו דברי

שמי שקילל חבירו בשם עובר בלאו אחד וכן דיין עובר בב׳

הרא״ה בספר החינוך דפסק כן ,דהכי משמע ליה בדעת

לאוין ,דהוא לענין מלקות נקט לה דמשום הכי לקי אחת או

הרמב״ם והסמ״ג וכמו שכתבתי.

ב׳ או ד׳ ע״ש .וכן מתבאר מדבריו (פכ״ו מהלכות סנהדרין
ה״א) שכתב תחילה כל המקלל דיין ונשיא עובר בלא תעשה,

ולא ביאר דהיינו דוקא בשם או בכינוי ,ובהלכה ג׳ גבי

מלקות כתב דאינו לוקה כי אם בשם או בכינוי ,שמע מינה
דגם בלי שם עובר.

וכן ראיתי אח״כ להטור חו״מ (סימן כ״ז) שסיים על דברי

הרמב״ם ,אבל איסור מיהא איכא .וכתב מרן בית יוסף
בבדק הבית דע״כ לא פליגי רבנן אלא לפוטרו ממלקות אבל

איסור לכולי עלמא איכא .וע״כ דהאי איסור איסור ל״ת הוא,
כיון דהוצרכו לפוטרו ממלקות וכמו שכתבתי .וכן ראיתי

אלא דאכתי יש לצדד ,דכתב בהלכה א׳ ולא דיין ונשיא בלבד

להרמכ״ם ז״ל (פ״ה מהלכות שבועות הט״ז) וסמ״ג (ל״ת

אלא כל המקלל אחד מישראל לוקה ,שמע מינה דגם מה

רל״ח) ,ת״ל לפיכך כל הנשבע להרע לאחרים פטור מביטוי

שכתב תחילה עובר בלא תעשה ,היכא דשייך מלקות קאמר.

כגון שנשבע שיכה את פלוני או יקללנו או יגזול ממונו או

אלא שראיתי להרא״ה בספר החינוך (סימן רל״ט) ,שכתב

מדיני המצוה מ״ש חז״ל שאסור לקלל בשום ענין,
ומכל מקום אינו לוקה אלא המקלל בשם או בכינוי לבד

ימסרנו ביד אנס מפני שהוא מצווה שלא לעשות ע״ש.
ומדנקטו יקללנו בסתם ,שמע מינה דגם בלי שם וכינוי מוזהר
בל״ת דהוי ביטול מצוה.

ע״ש .ומזה מתבאר דס״ל דבלי שם עובר בלא תעשה .וראיתי

וכן יראה ממה שפירש רש״י בתמורה לשון ראשון ,דגם

למרן כסף משנה (פכ״ו מהלכות סנהדרין ה״ג) שכתב וז״ל

במקלל בלי שם וכינוי עובר בלא תעשה ,דיהיב טעמא

ומשמע ממתני׳ רכל שאינו בשם או בכינוי אינו עובר בל״ת

דבקרא רלא תקלל חרש לא הוזכר שם וכינוי ,אלא כל מין

ע״ש .ולמה שכתבתי לעיל אין זה הכרח ,דיש לומר דמתני׳

קללה אפילו בלי שם וכינוי .וזה נראה דעת הרמב״ם והסמ״ג

עובר ולוקה קתני .וכל שכן לשיטת הרמב״ם ז״ל דיש לומר

ז״ל והטור חו״מ ,גם השו״ע חו״מ כתב כדברי הטור חו״מ,

כן ,דאי דייקינן כן אין זה כי אם ראיה להראב״ד דבכינוי

וכתבו הרב ב״ח והרב ש״ך שם דכוונתם איסור דאורייתא

ליכא כי אם ל״ת לבד ,וכמו שכתבתי לעיל בשם הרב אלפי

אלא דאינו לוקה .ולמה שכתבתי גם איסור לא תעשה איכא,

יהודה נר״ו.

אלא דכיון דאינו לוקה קריה ליה איסור תורה ,ור״ל איסור

ומיהו קשה דלאיזה צורך הוצרך מרן לכתוב כן לפרש דברי

מוזהר מן התורה.

הרמב״ם .וע״ב נראה לי דגם מרן ז״ל הכי ס״ל

רכן ראיתי למוהר״ם מינץ ז״ל בתשו׳ (סימן צ״ח) ,דכתב כן

דמתני׳ עובר ולוקה קתני .וכן נראה ממש״כ עוד וז״ל והוא

ת״ל וכן אמינא ההוא מוהר״ל פגע ונגע בכמה לאוין

הדין לדיין ונשיא דאינו לוקה עד שיקללם בשם ע״ב ,וע״ב

לא תקלל חרש וכו׳ ,אע״ג דאינו חייב עד שיקללם בשם

חסר מדבריו או בכינוי דבכה״ג הוי ראיה לשיטת הרמב״ם

ובכינוי ,הני מילי לענין מלקות וכו׳ אבל איסורא מכל מקום

דגם בכינוי לוקה .ודון מינה דאכתי יש לומר דהמקלל בלי

איכא ,ועוד דהכא גזר בנח״ש והוא שמתא דחמור מצינו

כינוי עובר בל״ת .ואמנם רכן כתב הרא״ה ז״ל בפירוש ,וכן

למימר דחייב ע״כ .ודרך העברה יש לדקדק דהאי חיוב

דעת הרב דינא דחיי ז״ל בדעת הגאון והרי״ף והרא״ש ז״ל.

דנח״ש נראה למלקות כמו שיראה הרואה ,והא ליתא דגם

וכן יראה לי לדון כן מדברי הרמב״ם (פכ״ו מהלכות סנהדרין

בארור רבו נידוי ובו קללה היינו דוקא כשאומר ארור הוא

ה״ד) וז״ל אינו לוקה עד שיתרו בו אבל אם לא היתה שם

לה׳ כמ״ש שם רש״י בשבועות .ואמת דהרמב״ם לא ביאר

התראה או שקילל בלא שם ובלא כינוי או שהיתה הקללה

אלא סתם דארור בו קללה ,נראה דגם בלי שם וכינוי לקי,
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ליתא אלא דהוצרך לבאר זה דהוי קללה דלא תימא דאין בו

ארור מקלה אפילו איסור תורה ליכא .וכה״ג כתב בע״ד וז״ל

כי אם נידוי ושבועה ,וכן פירש מרן כסף משנה שמיירי

דבמקלל בלי שם מפסיל משום ארור מקלה אביו וכו׳ .וכה״ג

באומר ארור הוא לה׳ כפירוש רש״י .וכן ראיתי להסמ״ע ז״ל

הביא עוד ממש״כ התשב״ץ ח״ג (סימן קכ״ב) ,וז״ל הבן

שכן כתב בהדיא ע״ש .ומיהו דבר הלמד מתורתו של מוהר״ם

המקלה אביו ואמו אעפ״י שלא קללו בשם ארור הוא מפי

מינץ דגם בלי שם וכינוי עובר בל״ת ,שכתב כן דמוהר״ל

הגבורה דכתיב ארור מקלה אביו וכו׳ .נראה דקללה בלי שם

עבר כמה לאוין שקילל חבירו ודיין ונשיא גם בלי שם וכינוי.

לעצמו וחבירו ליכא איסור תורה.

גם ראיתי אחר החיפוש להתוס׳ במועד קטן <דף י״ר ע״בן

איברא שרש״י והתרגום וראב״ע (דברים כ״ז ט״ז) וכן

ד״ה מהו ,ת״ל דהא נידוי דחי לאו דמקלל חבירו וכו׳

נראה מפירוש הרמב״ן על התורה ,פירשו מקלה

ע״ש .שמע מינה דגם בלי שם וכינוי עובר בלא תעשה ,דודאי

מלשון ביזוי וקלון .ואם כן אין בו כי אם ארור מפי הגבורה,

אין מנדין בהזכרת שם וכינוי אלא תהא בנידוי סתם ,ושמעינן

ונפקא מינה לאחר .אלא דבפרק ד׳ מיתות רבי הש״ס דיין

דנידוי וארור הוי קללה ,ומשום הכי כתבו דדחי ל״ת דקללה,

מקרא דאלהים לא תקלל דהו״ל למכתב תקל והוה שמעינן

וזה ברור כמו שכתבתי .ואחר החיפוש ראיתי למוהראנ״ח

קללה ,ומדכתב תקלל שמע מינה תרתי וכמו שכתבתי לעיל

ח״א (סימן י׳) ,דכתב דספק נידוי תפסינן להקל דעובר בל״ת

(סעיף א׳) .והשתא אי תקל לא משמע אלא קלון וחרפה,

דמקלל חבירו ע״ש.

•—-----------

ואתיא חיפוש מחיפוש מצאתי להרב הגאון מרן אבא נר״ו

בח״ג ליו״ד (סימן פ״ב דף מ״א) דהביא דברי

הרמב״ם דכתב (פ״ה מהלכות שבועות הט״ז) או יקללנו ותלי
בה משום ביטול מצוה ,וקשיתיה דבלי שם וכינוי ליכא אלא

הרעה ולא ביטול מצוה .ועל זה כתב שם ע״ר דלפי דרכו על

פי דברי הר״ן בחי׳ לשבועות דגם בלי ביטול מצוה כי איכא
הרעת אחרים אין שבועה חלה ,אתי שפיר דבדקדוק נקט

כהאי גוונא ע״ש .ואמת דאכתי למה שכתבתי יש לומר
דהרמב״ם בעי הרעת אחרים וביטול מצוה ,משא״כ בהרעת

עצמו אעפ״י שאינו ביטול מצוה שבועה חלה .ועל הכל קשה
דלמה שביארתי גם בלי שם וכינוי עובר בל״ת ,ושפיר נקט

הרמב״ם קללה סתם.

אכתי איצטריך למ״ד דתקלל לאשמועינן דכקללה הוא
דמחייב .וכי תימא אין הכי נמי דגם בקלון מחייב ,מלבד דמי

יימר דחייב ,עוד בה דמלאו זה נתרבה דיין ולמ״ד חול נמי

יליף בכה״ג כמ״ש רבינו יונה בחידושיו לשם ,ולעיל (סעיף

א׳) כתבתי דגם דעת הרמב״ם כן .ואם כן אי הוה כתיב תקל

לא הוה מחייב בדיין ,אלא ע״כ דתקל נמי קללה משמע אע״ג
דאורחיה דקרא בהכי .ומשום הכי הוציאה הכתוב באביו

מלשון מקלה לומר דלא זו בלבד דמקלל בלי שם וכינוי

דודאי קאי בארור מפי הגבורה כיון שעבר ל״ת ,אלא גם
במבזהו קאי בארור ,ומינה דבאחר כי קללו בלא שם וכינוי

עבר בל״ת כמ״ש לעיל ,ודברי הרימ״ט והרשב״ץ צ״ע.

ואחר העיון יש ליישב דברי הרשב״ץ ז״ל ,דלא נשאל כי
אם דוקא על העונש ,וע״ב השיב דעונשו חמור דהוא

ושו״ר להרב המופלא מ״ר הרב המליץ ז״ל בתשובה על

מנודה מפי הגבורה ומפי הקבלה ,משא״כ באחר דאף

דברי הרב מרן אבא נר״ו שם (בדף ס״ג ע״א) ,תפס

לכשתמצא לומר דבכל איסור תורה שאין בו מלקות מכין

עליו כן דגם במקלל בלי שם וכינוי איכא איסור מדברי תורה,

אותו ,מכל מקום נידוי חמיר וכל שכן מפי הגבורה ,ואין הכי

והביא כן משם הרב בעל החרדים והרב ש״ך ז״ל ע״ש.

נמי דלאו איכא והוא הדין לגבי אחר .ועוד י״ל דס״ל דאף

ואכתי לא אזר חיל במה שהביא ,די״ל דאף אי הוי איסור

דמבזה דלא אסיר משום מקלל ,כי מבזהו בשם או בכינוי

תורה אכתי לא חשיב ביטול מצוה ,מידי דהוה אחצי שיעור

חייב מיתה בב״ד באביו ,והוא שעיקר הקללה היינו מכלל

דשבועה חלה עליו כיון שאינו מפורש בכתוב .וכן ראיתי

הקלון ואם כן כאן שלא היה בשם או בכינוי ס״ל דליכא אלא

להרב עט״ר הרב מה״ר מרן אבא נר״ו שם דדחה דבריו מהאי

עונש נידוי .ואם כן באחר דליכא למימר הכי כיון שלא הוזהר

טעמא .אלא דלמה שביארתי שדעת רש״י ותוס׳ והרא״ה

שלא לביישו ולחרפו מד״ת .ומאי דקיי״ל המלבין סני חבירו

בפירוש דגם לאו איכא ,וגם רכן מוכח מדברי הרמב״ם ,אם

ברכים ,היינו בהלבנה דזכירת עון או פסול או מרה רעה שיש

כן לא ידעתי איך מתיישב זה לדברי הרב הגאון מו״ר מרן

בו ומלבין פניו ,כמ״ש גבי דוד המלך ע״ה שהיו אומרים לו

אבא נו״ו .והיותר תימה דהוא הניא דברי התוס׳ ומוהראנ״ח

דוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו׳ ,משא״ב בקוראו נבל

ז״ל רכן כתבו בפירוש ,ואם כן מה זו סמיכה מדברי הר״ן ז״ל

וכיוצא לא שמענו איסור תורה על זה .מה שאין כן באב

רכל שאינו מפורש בתורה לא חשיב ביטול מצוה.

דהוזהר במקלה אביו כל שהוא בשם או בכינוי חייב מיתה,

איברא דמה שכתב כן הרב מרן אבא נר״ו שם ,היינו מטעם

ובלי שם וכינוי חייב נידוי .והראשון נראה יותר נכון.

מה שהעלה הדבר ספק ממש״כ הרימ״ט בחלק

ועפ"י זה אפשר לידחק בכוונת הרימ״ט ז״ל ,דלא מיירי

אהע״ז (סימן מ״ג דף ס״ה ע״א) ,וז״ל דבכלל מקלל אב ואם

בקללה ממש ,וכמו שנראה ממש״כ וז״ל דבכלל

לא הוי אלא קללה בשם או בכינוי ,אבל איסור תורה איכא

מקלל לא הוי אלא קללה ממש וכו׳ ,כנראה דנדון דידיה לא

דהוי בכלל מקלה אביו ואמו ע״ש .הרי נראה דבאחר דליכא

חשיב ליה קללה ממש .ומש״כ ובשם או בכינוי ,הדר למש״ב
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תחילה יש לפקפק אי מפסיל עליה בהכי כיון שאין מתחייב

ואפילו הכי גבי שמתא ונידוי לא כתב שיאמרו לו ארור לה׳

מיתה ומלקות עליה ,ועל זה יהיב טעמא דמעיקרא אין כאן

אלא סתם ,שמע מינה דאף בזמן הש״ס היה כן בלי שם .וגם

קללה ממש כי היכי דיעכור על מקלל .ועוד האפילו הכי לא

בקרא דעזרא ליכא אלא ואקללם .וגם בברק לא אמר אורו

מפסיל כיון דאין בזה מלקות בחבירו ולא מיתה באביו כי אם

מרוז לה׳ ,אלא בשם מלאך קאמר דהכי איתמר שיאורו למרוז

בשם או בכינוי ,וכיון שאין כאן מלקות ולא מיתה לא מפסיל,

ברק ודבורה ומשום הכי שמתיה .וכעת לא מצעו מי שכתב

כן נראה ליישב דברי הרשכ״ץ והרימ״ט ז״ל.

דנידוי היה בזמן הש״ם בהזכרת שם או כינוי אלא קללה

איברא שראיתי למוהראנ״ח כתשו׳ ח״א (סימן קי״א),
דכתב ועוד שהוא ממונה לקהל וקרוב לומר שדינו

כדין הדיין שכתב הריב״ש ז״ל בתשובה דיש בקללתו לאו
נוסף ,והמקלל אותו חייב מרדות או נידוי עכ״ל .ותשו׳

הריב״ש היא מוצאת (בסימן ע״ט וסימן פ׳) ע״ש .והנה

הרואה יתמה דהרי לפי זמנינו דליכא סמוכין אין הפרש בין
דיין לשאר העם ,דאלהים כתיב בקרא וכמו שהכריח הרב

אורים ותומים (סימן כ״ז) עש״ב .וכבר ראיתי שתמה כן על

בעלמא .ומש״כ תוס׳ דמו״ק דשמא מסוטה ילפינן ,היינו
דלסוטה היה מקלל בה׳ ומינה ילפינן דזה כנה אב ,ומינה

דבנידוי בלי שם אף דאיכא ל״ת דחי ליה דגמרינן מסוטה.
והרשב״א כתשו׳ הביא דבריו בבית יוסף יו״ד (סימן של״ד)

כתב דהיינו טעמא דבי״ד מתנין לעקור דבר תורה משום
סייג ,והוא הדין לקללה דלא חשיבא מעשה דדחו מכח בי״ד

יפה .ועיין בהריטב״א בחי׳ למועד קטן.
וראיתי להרב מרן אבא נר״ו שם ,שתמה להתוס׳ במו״ק

דבריו הרב הגאון מוה״ר מרן אבא נר״ו בתשובה כת״י ,והדין

והראנ״ח ז״ל ,דהרי כיון דנתחייב נידוי על שעבר

עמו .אלא שעלה על דעתו נר״ו ליישב דר״ל דעכ״פ היותו

עבירה ,מאי לא תעשה דקללה איכא ,דהרי קרינן ונשיא

דיין חמור טפי ולהחמיר בעונשו אעפ״י שאין הדיין סמוך,

בעמך יצא מי שאינו עושה מעשה עמך ע״ש .ואחרי נשיקת

וזה על צד הדוחק.

עפרות רגליו ,לא קשה דהרי איתא בסנהדרין (דף פ״ה ע״א)

עוד אני תמיה על דברי הראנ״ח ,דאדמביא ראיה מהריב״ש

במחוייב מיתה בבי״ד רבנו אסור להכותו ולקללו ,ומקשה

הו״ל להביא ממתניתין וש״ס דפרק ד׳ מיתות ופסקו

דאינו עושה מעשה עמך ,ותירץ בשעשה תשובה ,ומקשה אי

הפוסקים ז״ל דמוסכם בזה .וע״ב נראה לדון דהוצרך לזה

הכי אחר נמי ,ומשני דבעינן מקויים שבעמך .ונפקא מינה

כיון דנראה שם בתשובתו דלא היה קללה בשם או בכינוי.

דבנתחייב מלקות או נידוי אחר נמי באיסורא איתא כיון

ואפילו הכי מחייבו הריב״ש בל״ת ,דאי נימא משום מרדות

שעשה תשובה .וכבר תוס׳ ביבמות עמדו על זה ,ותירצו

ונידוי הוצרך להריב״ש ,זה פשוט רכל ל״ת שחייבין עליו

דכיון דאיכא נידוי דלא מפטר פחות מנידוי ואפילו עשה

מלקות עתה מכין אותו מכת מרדות כיון דליכא סמוכין ,עיין
כתשו׳ הרשב״ש ז״ל ,וע״כ דהוצרך להריב״ש דגם בלי שם

וכינוי עובר בל״ת .וכן נראה דהרי הראנ״ח כתב בח״א (סימן

תשובה חייב נידוי ,א״כ ע״כ דחי עשה דנידוי לל״ת דמקלל
חבירו .וא״כ נפ״מ דמיירי בשעשה תשובה דבכהאי גוונא

איכא ל״ת דמקלל ,והיינו מש׳׳כ תוס׳ דחזינן דמצות נידוי

י׳) דמספיקא לא מנדינן דעובר בל״ת דמקלל ,הרי דגם

דחי ל״ת דמקלל והיינו בשעשה תשובה .ומינה נפקא לן דכל

במקלל בלי שם ס״ל דעובר בל״ת .ומה גם דהכי ס״ל להתוס,

שכן דדחי עשה של דבריהם דשמחת הרגל ,דאם דוחה ל״ת

כמ״ש הרב ז״ל מדברי תוס׳ דמו״ק הנ״ל ובמס׳ יבמות (דף

של תורה כל שכן מדברי סופרים ,וכל זה נראה ברור.

כ״ב ע״ב) ד״ה כשעשה.

ואין להביא ראיה עוד ממ״ש בב״מ (דף מ״ח ע״ב> גבי מי

ואין לומר דתוס׳ כי כתבו דנידוי דחי ל״ת דמקלל ,היינו

שפרע דאודעי מודעינן ליה דכתיב ונשיא בעמך לא

דלייטינן ליה בה׳ ,דבמו״ק (דף י״ז ע״א) איתא

תאור .והרי התם אינו מקלל בשם או בכינוי .דליתא דמה

דלייטינן ליה והיינו קללה בה׳ דמקרי קללה דוקא .ואע״ג

שאומר מי שפרע מרור המבול הוי כינוי ,דהדבר ידוע דאינו

דאין נוהגין כן ,מיהו בזמנם היה כן ,ואם כן אין ראיה מדברי

כי אם הקב״ה ,והו״ל כמ״ש מי שהוא רחום וכו׳ והוא פשוט.

התום׳ ז״ל .ומיהו למוהראנ״ח קשה כפי זה אחר דנידוי
דזמנינו אין בו ל״ת ונראה דאפילו הכי אסור מד״ת ,ואם כן

ומה שהכריח שם הרב הגאון מרן אבא נר״ו על דברי הרב

שפיר תפסינן להחמיר .אלא דאכתי מי יימר דאסור אפילו
מד״ת דיש לומר דמד״ת שרי דאיסור מנין כמ״ש הרב מרן
שם בשם הרמ״ה ז״ל ,כי ע״כ על כרחך דדעת הראנ״ח דעובר

בל״ת גם בלי שם.

ש״ך דאיסור תורה מנין ,מלבד מה שכתבתי לעיל דכן
נראה מדברי הפוסקים ז״ל ,והיינו מש״כ הרב ש״ך ז״ל .עוד
בה דלמש״כ מנ״ל ריבוי בקרא לוה דהרי חצי שיעור אי לאו

דאיתרבי מכל חלב לא הוה שמעינן דאסור מן התורה ע״ש.

מלבד דגם זה נכלל בדין חצי שיעור דכיון דהתורה אמרה לא
ובר מן דין קשה ,דהרי מצינו דתקנו רבנן בתראי שלא

תקלל ומשמע אפילו בלי שם וכינוי ,ואתו רבנן ואמרו דדוקא

להשביע בשם וכינוי כי אם בארור לבד בלא הזכרת שם

בשם וכינוי הוא דמחייב מלקות מקרא דליראה את ה׳ ,אם כן

וכינוי כמ״ש טור חו״מ (סימן פ״ז) .ודעת הרמב״ם נראה

נשאר בלי שם וכינוי בדין חצי שיעור ,והרי כל חצי שיעור

שהדין בזמנינו לומר ארור בה׳ כמו שכתב מרן בית יוסף שם,

נלמד מחלב .ויש סמך לזה בפירוש רש״י דפ״ק דתמורה

ספר

סימן מב

יראים

סא

שבחיים יצא המת .עצמו מניןה> שנאמר רק השמד לך ושמור נפשך מאד ,וכדר׳ אילא דאמר
ר׳ אילא כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה .אמר ר׳ ינאי דברי הכל ,אע״ג
עמודי הארזים
שכתבתי לעיל .ועוד דיש לומר דגם בחצי שיעור יש כו לא

והגמי״י וכס״מ (פ״ה מהלכות ממרים) ובית יוסף יו״ד שם.

תעשה כמו שכתוב אצלי במקום אחר בס״ד .ועוד בה דהכא

נראה דהיינו חרם ונידוי ושמתא ואין שם הזכרת השם .וכה״ג

י״ל דאף דאפקיה קרא ממלקות .מכל מקום ל״ת כדקאי קאי

קשה לי למש״כ מוהר״י ווייל (סימן מ״ב) ,דלא ישביע לאביו

גם בלי שם וכינוי וכמו שכתבתי לעיל.

שבועת אלה כי אם שבועה בשם .כנראה מדבריו דשבועת

איברא שראיתי להריב״ש (סימן צ״ד> ,שנשאל שקללו

לכהן אחד קללות נמרצות ,עיין שם שהרב לא כתב

דגם בכל ישראל חייב עונש דעבר בל״ת דמקלל .שמע מינה
דהיה בלי שם וכינוי .ומיהו לפי הנראה מתשו׳ הריב״ש דלא
היה קללה כי אם ביזוי וחרפה ,ומ״ש קללה נמרצת ע״ר

הכתוב והוא קללני קללה נמרצת דלא היה כי אם ביזוי וזה
ברור שם .וראיתי להרדב״ז בחדשות ח״א דנשאל ברב שקלל

לראובן ,וסיים דחייב דעבר בל״ת דלא תקלל חרש ,אע״ג

דאין בשאלה דקללו או בשם או בכינוי .ושמא ברירא להרב
דהיה בשם או בכינוי.

אלה שאסרו באביו היינו בשם או בכינוי ,ואינו כי אם נידוי

כמנהג הגאונים ואפילו הכי באביו אסור .ועוד קשה שכתב

דישביע שבועת השם ,והרי תקנו דאין משביעין בשם לשום
אדם וצ״ע .ומיהו מדברי הראשונים נראה דגם בקללת נידוי
וכיוצא דאין בו אפילו בכינוי אסור לקלל וכמו שכתבתי,

וצריך תלמוד.
ה> עצמו מנין רק השמר וכו׳ .ואע״ג דהוי לאו שבכללות

דדרשינן מהאי קרא שלא יעמוד במקום סכנה
ושלא יאכל וישתה דברים הרעים ,תירץ הרשב״א ז״ל בחי׳

לשבועות (דף ל״ה ע״א) ,דלאו מילתא היא דכיון רכל

ומ״מ לפי קוצר עניות דעתי .דמקלל חבירו בלי שם לכל

האזהרות מענין אחד לשמור עצמו הם לא חשיב לאו

הפחות איסור תורה איכא לכולי עלמא .אלא דאחר

שבכללות ,דלא דמי ללא תאכלו על הדם שנדרש לענינים

י־מצינו למוהר״ם מינץ וכן מתבאר מדברי תוס׳ דמו״ק

חלוקים ע״ש .וכהאי גוונא כתב בחי׳ לשם (דף י״ח ע״ב>

ויבמות ומוהראנ״ח דס״ל בהדיא כן ,אין ספק דהכי נקטינן

דחשיב ל״ת לעומד עם אשתו ופירסה נדה דלא יפרוש בקושי

ודו״ק .אך קשה מה שכתב הרא״ה בספר החינוך פרשת

אבר מדכתיב לא תקרב לא תפרוש ,דאע״ג דמהאי קרא

משפטים (מצוה ס״ט> גבי מקלל דיין ,ראם קללו בלי שם

דרשינן שלא יבא על הנדה בטומאתה ,וגם שלא יבעול סמוך

וכינוי אין בו חיוב לאו ע״ש .ומשמע דמ״ש גבי מקלל חבירו

לוסתה למ״ד הכי ,אפילו הכי הכל ענין אחד שהיא הנדה.

איסורא איכא היינו איסור בעלמא .ושמא משום הכי כתב

וגדולה מזו דלא תעשה כל מלאכה לא הוי לאו שבכללות

חיוב לאו ור״ל מלקות ,דלא הו״ל לכתוב אלא אינו עובר

אעפ״י שהם מלאכות חלוקות ,כיון שהכל הוא שם מלאכה,

בלאו ,וצריך תלמוד’.,

וזה פשוט ואין צריך לפנים.

וראיתי להסמ״ג (ל״ת רי״ט) והרמב״ם בהלכות ממרים

וכהאי גוונא ראיתי להתוס׳ ז״ל במכות (דף ח״י ע״א) ד״ה

וטשו״ע יו״ד (סימן רמ״א) ,דפסקו דאף שנתחייב

ולילקי משום בשר בשדה ,דלא הוי לאו שבכללות

שבועה לבנו אינו משביעו בשבועת אלה דהוי מקלל אביו.

אע״ג רמיניה ילפינן לאוכל בשר מן החי וכולל הוציא עובר

ושבועת אלה היינו מה שרגילים להחרים בנידוי ושמתא

ידו חוץ לאמו ויוצא חוץ לחומה ,כיון שכולל כל מין

כמ״ש הסמ״ג שם והכסף משנה ובבית יוסף שם וכן כתב

יציאה רק דהויא בכמה דרכים .תדע דהרי לאו דנותר אתי

הפרישה שם .וכן מוכרח דהרי סמ״ג פסק (במ״ע קכ״ג),

מושרפת את הנותר לא יאכל ,ומיניה אתי נותר דתודה ונותר

דבדורות האחרונים תקנו שלא להשביע כשם אלא בארור

דקדשים קלים ונותר דקדשי קדשים ע״כ .אלא דקשה לי למה

לבד ,ועל זה כתב סמ״ג ז״ל דאפילו הכי באביו אסור .ומזה

שכתב הריטב״א כחי׳ למכות (דף י״ז ע״ב) ד״ה איסורא (ודף

קשה לי למש״כ לעיל משם מרן בית יוסף חו״מ (סימן פ״ז),

י״ח ע״א) ד״ה גופא ,רובשר בשדה חשיב לאו שבכללות,

דמדברי הר״מ והרי״ף נראה דגם בזמנינו צריך בשבועה בשם

וצריך תלמוד.

ע״ש ,ואיך לא זכר דבריו בכסף משנה ובבית יוסף הנ״ל .וגם

הסמ״ג (מ״ע קכ״ג) כתב כן בפירוש בשם רב אלפיס ז״ל,

ושמא דאין זה הרי״ף.

אך קשה להתוס ,והריטב״א ממ״ש פרק ארבע מיתות (דף
ס״ג ע״א) ,דאינו לוקה על המגפף ומנשק ומכבד ומרבץ
לעבודה זרה דהוי לאו שבכללות ,והל״ת לא תלכו אחרי

וזה קשה לי להסמ״ע ופרישה חו״מ (סימן פ״ז> ,דכתב

אלהים אחרים או אל תפנו כמ״ש רש״י .ואעפ״י שרש״י

דתקנת הגאונים צ״ל ארור לה׳ ,והרי מדכי־י סמ״ג אלו

במתני׳ פירש דלקי מלא תעבדם יתירה ,כבר עמד בזה מרן

ג .וע״ע בזה כמנחת חינוך מצוה ס״ט אות ד׳ ומצוה רל״א אות ג ,,ולהגרי״פ בסה״מ רס״ג וז״א דף ל״ד ע״ב וח״ב דף מ״ג ע״א.
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עמודי הארזים
החבי״ב בחי׳ בספר חמרא וחיי ע״ש .והשתא בין אי נפיק

קילל את חבירו בשם לר״י מנין ,מכיון שקילל אין זה ירא.

מלא תעבדם ובין מאל תפנו הכל הוא ענין עבודה או פניה

מה ביניהן נשבע לחבירו על שקר וקילל חבירו בשם ,על

אחר עבודה זרה ושם עבודה זרה חד הוא ,ואיך חשיב

דעתיה דר׳ יוחנן חייב שתים ,על דעתיה דריש לקיש אינו

לאו שבכללות .והיותר תימה דהתוס׳ שם ד״ה על כתבו,

חייב אלא אחת .ופירשו המפרשים דלרבי יוחנן דנפקא ליה

דאפילו למ״ד לאו שבכללות לוקין הכא מודה ,דבשלמא בזג

מתרי קראי לקי שתים ,ולריש לקיש דנפקא ליה מחר קרא לא

וחרצן מפרש בקרא בכל אשר יצא מגפן ,משא״ב בלא

לקי אלא אחת.

תעבדם ,ולא הוי כמו לא תעשה מלאכה דהתם מפרש טפי

והירושלמי הזה אומר דרשוני וחיו ,דהיכן מצינו דעובר

דכתיב מלאכת עבודה שמשמע כל מלאכה שהיא עבודה

ב׳ לאוין חלוקין דילקה אחת ,דלא אמרו לאו

ע״ש .ואם כן תיקשי להו ,דהרי כתבו במכות דכהאי גוונא לא

שבכללות אלא בעיקר הלאו ,משא״ב דהם שני לאוין .ומאי

חשיב לאו שבכללות.

דהוצרכנו לקרא דליראה את ה׳ ,היינו דהוה אמינא דלאו

ואחר החיפוש ראיתי להר״ן בחי׳ לפרק ד׳ מיתות ,שתמה

שאין בו מעשה אין לוקין עליו וכשגילה קרא דילקה ע״כ לקי

על הש״ס דלא דמי ללא תאכלו על הדם דכולל

שתים ,וגם ריש לקיש בסוף פרק ארבע מיתות תלי טעמא

ענינים חלוקים ,דלא תעבדם כולל גפוף ונשוק ודומיהן וכולן

דאוב וידעוני לענין קרבן משום שבלאו אחד נאמרו כמ״ש

ענין אחד לאסור דברים של כבוד דומיא דלא תעשה כל

שם בירושלמי ,ואע״ג דבש״ס דילן הביאו כן משם ר״י .וגם

מלאכה .ותירץ דלא תעבדם נמי הוי מענינים חלוקים ,דעיקר

כירושלמי איכא מאן דאמר משם ר״ל לפי שאין בו מעשה

לישנא משמע עבודה שדרכה בכך ,וי״ל נמי אפילו אין דרכה

כמ״ש בש״ס בבלי ,עכ״ז ע״כ דמודה ריש לקיש בזה דשני

בכך כל שהיא עבודת פנים ,ומיתורא דקרא דאם אינו ענין

לאוין וכרת אחת חייב ב׳ חטאות וב׳ מלקיות כמ״ש פרק

נפקא לן מגפף ומנשק וכיוצא ,ומשום הכי הוי לאו שבכללות

קמא דכריתות «דף ג׳ ע״ב) ופרק אלו הן הלוקין גבי מפטם

דאע״ג דהענין אחד הוא לאסור מילי דכבוד ושם עבודה זרה

וסך בשמן המשחה רההיא דברי הכל היא ,וכן כתב הריטב״א

חד הוא ע״ש.

בחי׳ למכות <דף י״ד ע״ב) .וכבר ראיתי להרב קרבן העדה

בפירושו שתמה כן בירושלמי ולא בא אל הישוב .גם התוס׳
אלא דאכתי קשה להריטב״א ז״ל דס״ל דלא תקרב דנדה לא

פרק הלוקין (דף י״ד ע״א) ד״ה מה עבודת כוכבים כתבו

הוי לאו שבכללות מהאי טעמא ,והרי התם עיקרא

דמפטם וסך דהם שני לאוין וכרת אחת לקי ב׳ ,אע״ג

דקרא לאסור ביאת נדה אחרי טומאתה ,דהכי משמע ליה לא

דאיצטריך לאוין לחלק לב׳ חטאות מכל מקום כיון דקרבן לא

תקרב אל הנדה ,והשני שמפרשינן לא תקרב מלשון לא

בעי אזהרה אע״ג דאיצטריך לחילוק לא משום הכי נמנע

תפרוש ,והוא סותר הפירוש הראשון ומוקמינן ליה כשבא

מללמוד מהם מלקות כיון דידעינן קרבן בלי לאו ע״ש .ודון

עליה ופירסה נדה שלא יפרוש בקושי אבר ,וה״נ שלא יבא

לשני לאוין ומלקות אחד הגם דליכא

סמוך לוסתה אעפ״י שאינה נדה עתה ,והם ג׳ ענינים .ולדברי

כיון דמקלל לית ביה חיוב קרבן ,ובשבועה כתיב קרבן

הר״ן לא קשה ,די״ל דמדאפקיה קרא בלשון לא תקרב דהו״ל

בהדיא ,דודאי דלקי ב׳.

למימר ערות נדה לא תגלה שמע מינה למדרש לא תפרוש.

וסמוך לוסתה נפק״ל מדהו״ל למיכתב לא תבעול נדה והוה
שמעינן דאסור לפרוש בקושי דיציאה חשיב בעילה דהנאה

לו כביאה ,ומשום הכי כתב לא תקרב ודרשינן לאסור קירוב
זמן לנדה כנ״ל.

למי לחלק בחטאות

ולפי חומר הנושא היה אפשר ליישב הירושלמי עמ״ש
בפרק ד׳ מיתות ,דמה לחרש שכן שפלותו גרמה לו,

והכי איתא בספרי והביאוהו רש״י בפירוש החומש והרמב״ם
(בל״ת שי״זן .וחבירו יליף מנשיא בעמך ,והא לא ס״ל

דההוא לעושה מעשה עמך כמ״ש הרמב״ן בפירוש החומש.

ומיהו ראיתי להר״ן ז״ל שם דהביא משם הרמב״ן ז״ל

ואם כן אידחיא מ״ש בשבועות ובתמורה (דף ד׳ ע״א)

בספר המצוות ,שהל״ת דמגפף הוי לא תלכו אחרי

דלא תקלל חרש אתי למקלל חבירו .וס״ל דאתי מהאי קרא

אלהים אחרים ,שאסר שלא לירא נ?מנה ושלא לכבדה וגם

גופיה דכתיב אם לא תשמור ליראה כמ״ש תום׳ שם בתמורה

שלא יעשה לה מעשה של כבוד כגיפוף ונישוק וכו׳ ,ושלא

ד״ה מנ״ל.

לישבע ושלא לידור בשמה ולא לשאול עתידות ממנה,
ומשום הכי הוי לאו שבכללות ע״ש .ולפי זה גם להריטב״א
לא קשה.

וגם גבי נשבע לשקר מצאתי אחר החיפוש להרב הגאון
מרן אבא נר״ו בח״ב ליו״ד (סימן ס״ח דף א׳ ע״בן,
דחקר דלמש״ב הרמב״ם וסיעתו דשבועת שקר כתיב בה

אך קשה ממ״ש בירושלמי פרק שבועות שתים בתרא <פ״ג

חילול ה׳ ,והיינו טעמא שהיא בלי שום הנאת תאבון ,אם כן

ה״י) ,דנשבע ומקלל חבירו בשם לקי ,ובעי מנ״ל נשבע

מנ״ל דלקי אשבועת קרבן ושטר ועבד וקנס היכא דאית ליה

לשקר .ואמר ר׳ יוחנן דכתיב כי לא ינקה הא בי״ד מנקין.

הנאה דכהאי גוונא ליכא חילול ה׳ וע״ש .ולפי זה יש לומר

קילל חבירו בשם מנין אמר ר״ל ליראה את ה׳ .נשבע על

דכי אמרו בירושלמי דלדעת ריש לקיש ס״ל דכה״ג לא אתי

דעתיה דריש לקיש מינה נפיק מכיון שנשבע אין זה ירא.

מלא תשא ולא תשבעו דליכא חילול ה׳ ,ונפק״ל מקרא דאם

ספר

יראים

סימן מב

סג

דפליגי ר״מ ורבנן במקלל אביו ואמו דתניא קיללם בכינוי ר׳ מאיר מחייב וחכמים פוטרין
הבא מורו .וטעמא דילפינן האי קללה מקללה דברכת השם ,ואפי׳ רבנן מורו דבאזהרה
כדתניא וחכמים אומרים על השם המיוחד במיתה ועל הכנויין באזהרה:
עמודי הארזים
דכולהו נפקי מלאו דשבועה כמ״ש שם הרב הגאון מו״ר נר״ו

מקמיצה ואילך ,ואע״ג דכתיב וי״ו לית להו מוסיף וכמ״ש
תוס׳ שם ד״ה במקרא לדעת רשב״א ע״ש .ולא ידעתי אמאי לא

לדעת הרמב״ם .והשתא י״ל דכי בעו בירושלמי מנ״ל לאו

כתבו כן גם לתנא דמתני׳ דע״כ סבירא ליה הכי .ולפי זה ע״כ

למלקות כלבד קא בעי ,אלא גם לענין לאו ג״כ .ועיין מה
שכתבתי לעיל (בסעיף א׳) בפירוש דברי תוס׳ דתמורה הנ״ל.

דקיימא לן כרבנן .ואע״ג דרבנן דהתם דרשי לפניו ולאחריו,

הרי היכא דליכא וי״ו גם ר״ש מודה לרבנן דמתני׳ ,ובודאי

ורבי יוחנן מפיק אזהרה ומלקות משבועה גופא לנשבע,

קיי״ל כסתם מתניתין וכל שכן דר״ש קאי כוותיה .מכל מקום

לא תשמור ליראה דכיון דנשבע אין ירא את ה׳ ,ור״י ס״ל

ומקלל יליף אזהרה ומלקות מאם לא תשמור ליראה והפלה

לא קשה ,דע "כ איצטריך לן למיכתב כהאי גוונא למיסר שאור

וכו׳ ,ומשום הכי לקי ב׳ .וריש לקיש יליף לנשבע על שקר

ודבש ,ובלאו הכי הוה אמינא דשאור ודבש דעובר ודוקא

ומקלל ב׳ לאו ומלקות מאם לא תשמור ליראה והפלה,

כשהוא עם הדברים שהקריבו ממנו אשה לה׳ .ואפילו

ומשום הכי חשיב לאו שבכללות עכ״פ.

להרמכ״ם דס״ל הכי (בפ״ה מהלכות איסורי מזבח) ,עכ״פ
בשאור ודבש לחודיה עובר כמ״ש שם ,ועיין להרב יבין

ובאמת רכל זה דחיק ואתי מרחיק .ודברי הירושלמי צ״ב

שמועה (כלל קס״ז) כזה משם התוס׳ ודון מינה.

דמשוי עונש למלקות לאזהרת ל״ת דבכה״ג בעי
פרט ,וכל שהוא בכללות לא לקי .ולכל הדברות קשה לי מזה

ונפקא מינה דהמקטיר כל אלו עובר ולוקה ,והרי קשה

לשיטת הראשונים שכתבו רכל שהענין אחד אלא שהוא

דהו״ל לאו שבכללות כיון דכולם מלאו אחד נאמרו

בדרכים שונים לא חשיב לאו שבכללות ,והרי הכא לשיטת

ואיך לקי עליהם .דאע״ג דלשיטת הראשונים הנ״ל שאור

ריש לקיש אע״ג דהכל ענין אחד של יראה הוא אלא שיוצא

ודבש נמי מזה הלאו אתי ,מכל מקום משו״ה ל״ק דכיון

בדרכים כגון נשבע לשקר כה׳ ,וכן מקלל חבירו בשם אינו

דאמרינן מקרא נדרש לפניו ולאחריו הו״ל כמ״ש לא תקטירו

ירא מה׳ הוי והוא ענין אחד ,ואפילו הכי פטרינן ליה מטעם

שאור ודבש ולא תקטירו ממנו אשה לה׳ והו״ל ב׳ לאוין.

כללות .וגם רבי יוחנן היה מודה לזה אם לאו דמשכח קרא

אלא דאכתי בלאו דלא תקטירו ממנו דאתא לכל הני מילי לא

לנשבע לחלק למלקות .ומעתה גם לדעת הראשונים ז״ל קשה

לילקי דהו״ל לאו שבכללות .וע״כ לומר כשיטת תוס׳

כי קושיין.

והריטב״א ז״ל והר״ן ז״ל דכיון דהכל הוא ענין אחד דלא

אלא דאחר החיפוש ראיתי שיש להביא לדבריהם מש״ס

יקטיר דבר שכבר הקטיר ממנו חובה לאשה לה׳ ,אלא

דילן דאיתא במנחות (דף נ״ז ע״ב> ,מנין למעלה

שהענין יוצא לפרטים רבים כגון בשר חטאת ובשר אשם

מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי קדשים ומקדשים

ושיירי מנחות ושיירי לוג שמן של מצורע ודומיהן הו״ל הכל

קלים וממותר העומר וממותר שתי הלחם ומלחם הפנים

לאו אחד ,ודומה ללאו דנותר דאסר קרא אכילת נותר ויש

ומשיירי מנחות שהוא בלא תעשה ,שנאמר כל שאור וכל

כמה מיני נותרים ,וגם לאו דהשמר דאזהר שמירת נפש ויוצא

דבש לא תקטירו ממנו אשה לה׳ .כל שהוא ממנו לאישים

לכמה אופני שמירה וכל הני שדומין להן ,ולא תקטירו כחד

הרי הוא בבל תקטירו .ואיתא התם המעלה מכולן על גבי

מינייהו.

הכבש ר׳ יוחנן אומר חייב ורבי אלעזר אמר פטור ,וקיימא לן

ואף לשיטת הרמב״ם <פ״ה מהלכות איסורי מזבח) דס״ל

כרבי יוחנן .ועיין במרכבת המשנה אשכנזי (פ״ה מהלכות

דאין איסור לאו ומלקות כי אם כמקטיר מבשר חטאת

איסורי מזבח>.

ודומה לו עם שאור ודבש ,וכן דעת החינוך פרשת ויקרא.

והנה דעת הראב״ד שם דהמקטיר כל אלו חייב מלקות ,וכן

והיינו טעמא כמ״ש בספרי (פרשת ויקרא) הקטירס מן

נראה דעת סמ״ג (לאוין שי״זן ,ורבינו המחבר בעמוד

השאור ומן הדבש עובר בל״ת וכמ״ש הרב לחם משנה שם.

קרבנות (סימן שפ״ז) .וכן נראה מפירוש רש״י פרק התערובת

ועם שמרן ז״ל לא הביא ראיה מהספרי ,גם הרב קרבן אהרן

<זבחים דף ע״ר ע״בן ע״ש ובתום׳ .וע״כ דס״ל דאע״ג דבקרא

לא סייעו להרמכ״ם מברייתא זו .מכל מקום י״ל דהיינו

כתיב כל שאור וכל דבש לא תקטירו ,כיון דכתיב ממנו יתירא

סיעתיה דהו־״מ דאין עובר כי אם כמקטיר עם שאור או דבש,

כמ״ש רש״י שם ,אם כן מיניה ילפינן דלאו בשאור ודבש לבד

וע״כ רלמקטיר משום עצים הוא דאתא ,דלמקטיר סתם וכל

אזהר רחמנא אלא מזהיר גם בדברים שהקריבו כבר מיניה לה׳

שכן לשם קרבן אפילו בפ״ע ומאי אהני לן מה שהקטיר עם

שהוא בבל תקטירו וכגון בשר חטאת ודומיהן .ולפי זה מקרא

בשר חטאת וכיוצא ,ואפילו בתערובת שאינו מבשר חטאת

נדרש לפניו ולאחריו ,דאע״ג דבכה״ג פליגי ר״ש ורבנן

וכיוצא עובר וכמ״ש הרמב״ם שם .וע״ב דלמקטיר משום

במנחות <דף י״ט ע״א) ונראה דרבנן לא דרשי הכי מדקאמרי

עצים דאע״ג דאין לומר דלשם קרבן איכוון כיון דפירש ואמר

סד

ספר

סימן מב

יראים

עמודי הארזים
דלשם עצים מקטיר ולא אתי מחשבה הניכרת מתוך מעשיו

לאשים צריך להזכיר כל אחד בשמו ,וכן בלא תקטירו דכולל

ומבטל דיבור ,מכל מקום צריך לומר דגזירת הכתוב הוא,

כל שהקריבו ממנו לאשים צריך להזכיר רל אחד בשמו,

ובזה צדקו דברי מרן כסף משנה ועיין להלחם משנה שם.

ומשום הכי לא חשיבי לאו שבכללות .משא״כ במגפף ומנשק

דהכל שם עבודה זרה חד הוא ,וכן גבי לאו דשמירת נפש רכי

ונפקא

מינה דלוקה משוס שאור או דבש ואפילו הכי לא
הוי לאו שבכללות ,דעיקר הלאו הוא ענין אחד דלא

יקטיר שאור או דבש עם בשר חטאת או בשר אשם ודומיהן.

אתו לאתרויי אין צורך להזכיר האיסור אלא אומר לו לא

תעשה זה שהוא סכנה והוזהרת בשמירת נפש ,אם כן חשיב

לאו שבכללות לשיטתם.

וע״כ צריך לומר על דרך שכתבנו דהכל הוא ענין כולל כל

הני פרטים .ונפקא מינה דיש להביא ראיה לשיטת התום׳

ולשיטתם לא קשה מההיא דלא תקטירו ,דיש לומר דס״ל

והריטב״א והר״ן מסוגיא זו .והנך רואה דממילא ארחי

כמו שכתבתי .או דס״ל כשיטת הרמב״ם דהכל

הירושלמי דשכועות ודו״ק .וגם הרמב״ם ז״ל בספר המצוות

הוא איסור שאור או דבש והכל איסור אחד והתראה אחת.

(ל״ת קפ״א) בלאו דובשר בשדה טריפה דכלל היוצאים

וגבי לא תעבדם נמי יש לומר עוד דס״ל כסברת הרמב״ן

כולם ,כתב רכל אחד לוקה ולא חשיב ליה לאו שבכללות.

שכתבתי לעיל .וגם הרב באר שבע בחי׳ לכריתות פ״ק דעתו

כשיטת תוס׳ דמנחות .ואולם במקום אחר עמדתי על דבריו

איברא שראיתי להרמב״ן ז״ל (בשורש ט׳) ,שהעלה דבל

דבתוס׳ דבפרק ד׳ מיתות (דף ס״ג ע״ב> נראה דחולקים על

תשקצו את נפשותיכם הוי לאו שבכללות ,שכולל

דברי התוס׳ ז״ל דמנחות הנ״ל ,ועדיין צריך אצלי תלמוד.

לאסור כל דברים האסורים באכילה כי הם שקץ ותועבה.

ועיין לבעל חידושי קידושין לא נודע למי מקדושים מש״כ

והשתא אמאי הוי בכהאי גוונא לאו שבכללות כיון דהענין

בסוף המם׳ בהשמטה בזה ודו״ק.

הוא אחד כולל שלא לשקץ הנפש באכילת דברים האסורים,
וצריך תלמוד.

ושו״ר שדעת הרמב״ם והרא״ה (סימן רס״ב) כדעת הריטב״א,
כמש״כ מרן בכסף משנה (פי״א מהלכות עבודה

ואחר החיפוש רואה אנכי שאין סברת התוס׳ והריטב״א

זרה) ע״ש .ועיין להרב הגדול מו״ר מרן אבא נר״ו בחקרי לב

והר״ן מוסכמת ,שראיתי להתוס׳ במנחות (דף נ״ח

ח״ג ליו״ד (סימן ק״א דף ק״ו) מה שעמד על דברי הריטב״א

ע״ב) ד״ה אין לוקין על לאו שבכללות ,בסוף דבריהם שכתבו

הנ״ל ,ולפי מה שכתבתי לקמן בס״ד בכוונת סוגיא דמנחות

דהיינו טעמא רגבי חלב שור וכבש ועז וכן גבי חדש לחם

במאי פליגי אמוראי יש ליישב דעת הריטב״א ז״ל ודו״ק.

וקלי וכרמל לקי אחת דהוי לאו שבכללות אף שמפורשים

ושו״ר להתוס׳ ביומא (דף ל״ו ע״ב) ,דפליגי בהדיא על דברי

בכתוב ,ואילו באלמנה וגרושה וזג וחרצן לא הוי לאו

התוס׳ דמכות והריטב״א והר״ן הנ״ל ,וס״ל כסברת תוס׳ ז״ל

שבכללות ולוקה על כל אחד ואחד ,דזג וחרצן שני שמות

דמנחות .וכבר ראיתי אחר זמן להרב משנה למלך (פי״א

נינהו וכן שאור ודבש וכן כולם ,תדע דכי אתו לאתרויי בהן

מהלכות מעשה הקרבנות) דדעתו דתוס׳ דמכות פליגי עם

צריך להזכיר כל אחד בשמו ,אבל חלב שור וכבש ועז וכן

תוס׳ דיומא ודו״ק .גם הרמ״ה בחי׳ לסנהדרין פרק ד׳ מיתות

לחם וקלי וכרמל שם אחד הוא שם חלב ושם חדש וכן מעשר

(דף ס״ג ע״ב) קאי בדעת הריטב״א ותוס׳ והרמב״ם ,רכל

ע״ש .ולפי דבריהם בלאו דובשר בשדה טריפה דכולל

כהאי גוונא לא חשיב לאו שבכללות ,ועיין שם מש״כ בענין

היוצאים כולם ,דכי אתו לאתרויי בהו צריך להזכיר כל אחד

מגפף ומנשק וכיוצא .ועיין מה שכתבתי לקמן בס״ד (בסימן

ואחד בשמו ,וכן בלא תקטירו דכולל כל שהקריבו ממנו

ס״ה סעיף א׳) בזה ודו״ק.

עמק

אנינות ואבלות ,מנודה

ברכה
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קמג

ח]

בשו״ע יו״ד סי׳ ת״ב :היה לבוש תפילין ובאת לו
שמועה רחוקה אינו צריך לחלוץ התפילין,
נראה דהיינו מחמת דין אבילות ,הוא דאינו צריך
לחלוץ התפילין ,אבל מ״מ צריך לחלוץ אותם

מהמת היסח הדעת ,שעפ״י רוב מי שבא לו שמועה
אפי רחוקה ,כיון שבאה פתאום נעשה מוטרד ומבולבל
ואי אפשר לו לכוון דעתו מחמת צער ומסיח דעתו
מן התפילין.

נראה ,דמי שקודם לחברו לענין קדיש ותפלה ,דאין
לו לעשות חסד עם חברו ולותר לו זכותו.
דכיון דהזכות הזה שייך להמת ,ומבואר בפוסקים דכל
מי שאומר קדיש המגיע לחברו ה״ז גוזל את המת,
א״כ איך יכול הבן לוותר על זכותו של המת ,הא אין
אדם מוחל דבר שאינו שלו.

אחרים בגופו ובממונו [וגדולה מזו כתב הח״ס ביו״ד
סי׳ שכ״ו ,במי שאיבד עצמו לדעת ואין אנשים אחרים
יודעים מזה ויש כאן משום פגם משפחה נכבדת אשר
יהי׳ להם לחרפה אם יתודע שאחד מהם אעל״ד ,אעפ״כ
אסור לבנו לומר קדיש בביהכ״ג .דבמקום גזילת המתים
אין לחוש לפגם כבוד המשפחה וה״ה גוזל הקדישים
השייכים לשאר אבלים .הרי להדיא שלא דנין בזה לומר
דהמת עצמו ניחא לו בזה למנוע פגם ממשפחתו].
אם לא במקום שמשערים שחברו יצטער מאד ע״ז,
בזה ודאי יש לדון שגם המת עצמו ניחא לו בזה
למנוע צער מחברו וירויח מצוה רבה כזו .וכן מספרים
על הגאון מרן ישראל סלנטר זצ״ל ,שפעם א׳ ויתר
זכותו לאיש אחר שהי׳ יארצייט ,משום ששיער שזה
האיש יהי׳ לו הרבה צער מזה.

ואין לומר דהמת עצמו ניחא לו בזה ,שיעשה בנו
גמ״ח עם חברו ,ויהי׳ זכות גם להמת בזו
המצוד ,,דא״כ אין לדבר גבול ולעולם יותר על כל
הקדישים משום מצות גמ״ח .וכיון שתפלה וקדיש יש
להם סגולה מיוחדת המועלת מאד לתיקון נשמתו של
המת ,כמבואר בפוסקים ובספה״ק ,ודאי דאין לותר
מזה כלום .ולא יבצר לבנו לקיים מצות גמ״ח בעניגים

מנודה
א]
מ״ק ד׳ י״ד :מנודה מהו שינהוג נידויו ברגל .והקשו
בתום׳ :הא ליכא אלא עשה ואין עשה דוחה
עשה ואפי׳ עשה ליכא אלא עזרא גזר כדלקמן; והא
לאו קושיא דהא נידוי דחי לאו דמקלל חבירו דאיכא
לאו .ושמא מסוטה ילפינן .עכ״ל.
הנה ,דעת הראב״ד ,הובא ברא״ש כאן ,דנידוי ושמתא
תרי מילי נינהו ,ושמתא יש בו קללה ,משא״ב
נדוי דקיל ,והא דתלמיד מנדה לכבודו דוקא נידוי ולא
שמתא ,ורק על אפקרותא או על דלא ציית דינא או
על עבירה משמתין (עיין בטור) .ולפ״ז אין שום ראיה
מהא דדחי לאו דמקלל דהוי דאורייתא .דהרי כיון דעבר
עבירה או על אפקרותא שביזה ת״ח או לא ציית דינא
כבר אינו בכלל עושה מעשה עמך ומותר לקללו,
כדאיתא בב״מ ד׳ מ״ח ,דמי שאינו עומד בדיבורו
מותר לקללו במי שפרע ,מטעם דאינו עושה מעשה
עמך .וכתב שם הנמ״י ,דשמעינן מזה ,דכל כה״ג כבר
אינו בכלל עושה מעשה עמך ומותר לקללו .ומשמע
אפי׳ בחנם ,וא״כ כ״ש במי שעבר עבירה ממש
שנתחייב עלי' שמתא שמותר לקללו .ואפי׳ לדעת

התום׳ שם ,דבחנם אסור לקללו ,דאכתי מקרי עושה
מעשה עמך ,ורק עבור זה המקח שאינו עומד בדיבורו
הוא דמקרי אינו עושה מעשה עמך שיהא מותר לקללו
עבורו — ,הרי גם כאן לא משמתינן אותו רק עבור
אותה עבירה שעבר .והא דתלמיד מנדה לכבודו הרי
באמת אין בו קללה רק נשוי גרידא .וע״כ מוכח מזה,
דדעת התום׳ דלא כהראב״ד ,וסברי דנידוי ושמתא
דבר אחד הוא ,וא״כ שפיר מביאין ראיה דנידוי דחי
לאו דמקלל ,שהרי תלמיד מנדה לכבודו ,ונידוי בו
קללה ,אף שאכתי עושה מעשה עמך הוא ,שהרי לא
ביזה אותו אלא שפגע בכבודו.

אך מה שסיימו התום׳ :ושמא מסוטה ילפינן,
שמשביעין אותה בשבועת האלה ומקללין אותה,
וכוונתם שגם ענין השקאת הסוטה הוא כעין נידוי,
שהבעל מנדה לכבודו ,שהרי עיקר ענין הסוטה הוא
מצד קפידת הבעל שקינא לה ,שהרי הבעל שמחל על
קינויו קינויו מחול ,ומזה ראי׳ שנשוי דחי לאו דמקלל
חבשו — ,קשה לי ,נהי דמשום איסור היחש שנסתרה
עם אחר אפשר לתלות שהי׳ בשוגג או אומר מותר

קט ד

עמק

מנודה

ברכה

ה״מנחת חינוך" במצוה ר״ל הקשה ,דאיך קילל
אלישע הנביא את הנערים בשם
ה׳ ,ומקרא מלא הוא :ויקללם בשם ה׳ .ואפי׳ אם
היו רשעים ואינם בכלל עושה מעשה עמך ,מ״מ הרי
לא הותר רק קללה גרשא ,אבל לא לקללם בשם ה׳,
דהרי עובר בעשה דהזכרת שם שמים לבטלה .ובפרט
למ״ד בסוטה ד׳ מ״ו :מאי ראה שנתעברה אמם
ביוה״כ ,אבל לא היו הם עצמם רשעים ,וא״ב קשה
איך הותר לקללם.

ולא יצאה מחמת זה מכלל עושה מעשה עמך ,מ״מ
קשה ,שהרי הקללה שמקלל אותה הכהן אינה אלא על
תנאי אם זיבתה ,כדכתיב :ואת כי שטית טומאה תחת
אישך וגו׳ ואם לא שטית אז הנקי ממי המאררים ,וא״כ,
אם באמת זינתה ודאי דאינה בכלל עושה מעשה עמך
ושפיר מותר לקללה ,וא״כ אין שום ראיה מזה דדחי
לאו דמקלל.
וצ״ל בדעת התום׳ ,דסברי ,דכ״ז שלא ידעינן בודאי
שזינתה ,עדיין היא בכלל עושה מעשה עמך
לא מטעם ספק אלא מטעם ודאי ,שזהו דין ׳במקלל
חבירו שלא הותר קללה אלא.א״כ יודעין בודאי שאינו
עושה מעשה עמך ,וע״כ אפי' על תנאי אסור לקלל.
ונמצינו למידים ,דמי שמקלל את חבירו על תנאי אם
הוא אינו עושה מעשה עמך ,דחייב מלקות משום
מקלל חבירו.

ולענ״ד נראה פשוט ,דכיון דהנערים פגעו בכבודו
וגם ביזו אותו-לקרותו בשם גנאי :עלה
קרח ,עלה קרח ,א״כ הרי נתחייבו נשוי משום אפקרותא
שביזו ת״ח ,ושפיר הותר לקללם משום דין נשוי ,דדחי
לאו דמקלל חבירו ,וגם לקלל בשם ה׳.

מ״ק ד׳ ט״ו :מנודה שמת ב״ד סוקלין את ארונו
לא שיעמידו עליו גל אבנים כגלו של עכן
אלא ב״ד שולחין ומניחין אבן גדולה על ארונו.
הא דסוקלין את ארונו נראה ,דאין זה משום דין
סקילה ,אלא משום דין נידוי .דכיון דעיקר הדין
של נשוי היינו ריחוק ,שמתרחקין ממנו מתוך ד׳
אמותיו ,וע״כ ,לאחר מיתתו ,שמוכרחין להתקרב אצלו
משום קבורתו ,וע״ב צריך להראות פעולה של ריחוק

ע״י הנחת אבן על ארונו .וזהו כוונת הרמב״ם בפ״ז
מת״ת ה״ד וז״ל :מניחין אבן על ארונו כלומר שהן
רוגמין אותו לפי שהוא מובדל מן הצבור .עכ״ל.
אך ממסכת שמחות פ״ה הי״א משמע ,שהוא משום
דין סקילה .שהרי כתוב שם :מנודה שמת ה״ז
טעון סקילה שליח ב״ד נוטל אבן ונותנה על ארונו
לקיים בו מצות סקילה .וכן מבואר במרדכי ,ולמד מזה
שיש לו דין הרוגי ב״ד שאין מתאבלין עליו.

הרמב״ם בפ״ז מת״ת ה״ד כתב וז״ל :מנודה אין
מזמנין עליו ולא כוללין אותו בעשרה לכל
דבר שצריך עשרה .עכ״ל .ובכ״מ כתבו ההגהות בשם
הרוקח ,שהטעם ,דכיון שנידוהו מאחר שיבדל מקהל
הגולה אם יצרפוהו עמהם היכן היא קללתן ומה הועילו
בתקנתן אינו ראוי לצרפו שכבר הבדילוהו מאגודתן.
עכ״ל.

אך הרשב״א בתשובה (הובא בב״י סי׳ של״ד) כתב
וז״ל :אם נתנדה על עבירה וכ״ש אם החרימוהו
עלי׳ שאין מצטרף לעשרה שהעברינים אין מצטרפין
עמהם ולא מחמת הנשוי והחרם שאילו כן אפי׳ נשוהו
בעסק הממון אלא מחמת שנעשה עבריין בעבירה
חמורה שהוחרם או שנתנדה עלי׳ ואינו ראוי לחבורה.
עכ״ל .הרי מבואר דעתו להיפר מדעת הרמב״ם,
דיני נשוי וחרם אין שום איסור לצרפו ,וע״כ מנודה
מחמת ממון שפיר מצטרף ,וגם מנודה מחמת עבירה
ג״כ אין איסור לצרפו ,אלא שאינו ראוי לצירוף מחמת
חומר העבירה שהוחרם ונתנדה עלי׳.

הנה מבואר דעת הרמב״ם ,דהא דאין מצרפין אותו
לעשרה ,היינו מחמת איסור הנשוי ,שאסור
לקרבו .אבל לא שמענו בדעת הרמב״ם שאינו ראוי
לצירוף ,ובדיעבד ,אם עברו על איסור הנידוי וצרפו

אותו לעשרה לכל דבר שבקדושה הצריך עשרה ,שפיר
מצטרף ויוצאין ידי חובתן .וכן להרמב״ם גם מנודה
מחמת ממון ודאי דאסור לצרפו לעשרה ,כיון שזהו
מכלל דיני המנודה שאסור לצרפו לכל דבר שבקדושה,
א״כ אין חילוק בין מנודה מחמת עבירה למנודה
מחמת ממון.

■ran

והמחבר בשו״ע סי׳ של״ד פסק כשניהם לחומרא,
דבסעי״ב העתיק דברי הרמב״ם שאסור
לזמן עליו ולכוללו לכל דבר שצריך עשרה מחמת
דיני נידוי ,וא״כ אפי׳ בנתנדה מחמת ממון אסור
לצרפו ,ובסעי׳ י״א העתיק דברי הרשב״א דאם נתנדה

ערוך לנר סנהדרין פרק שביעי
שם דף ס״ו ע״א בגמרא לא תנחשו ולא תעוננו וכו׳
ובדגים  :ובר״ן היה גורס
ובטכביס והקשה עליו פ״ש .אכן לפעניד גירסא זו נכונה
היא דלכאורה קשה מה חידש לנו ברייתא זו יותר מברייתא
דלעיל דמפרש מעוגן ומנחש אכן זה ח״ש ע'פ מה שיש להבין
למה א ן לוקין ב׳ מלקוח אמעונן או מנחש דהא תרי לאוי
כתיבי בי׳ חד לא ימצא בך וגו׳ מעונן ומנחש דמשנה תורה
ואידך לא תנחשו ולא ממוננו דת״כ והרמב״ם לא כתב רק
חד מלקוח וזה ודאי דאלאו דת״כ ואלאו דמית לוקין ב׳ אף שהם
באותו דבר עצמו וכדאמרינן במכות (דף ט״ז ע״ב) לענין
אכל פונויחא פ״ש ובשאר דוכתי אכן זה איש דחרי גווני
מנחש איכא הא׳ שמאמין בסימנים הבאים לו מעצמו כגון
פתו נפלה מפיו צבי הפסיקו בדרך וכברייתא דלעיל ואידך
שפושה לו סימנים לשאול בהם דבר העתיד או ההווה כגון
נחש ינחש בו איש אשר כמוני דיוסף שהי' מכה בגביעו והגיד
להם נסתרות ובכלל זה הוא ג״כ מי שרוצה לידע עתידות עיי
גירלות וכמבואר (בי״ד סי׳ קע״ט) וכן הוא ג״כ-לענין מעונן
דאיכא ג״כ תהי גווני הא׳ המחשב עתים ושעות דלעיל והב׳

מי שמנחש בכוכבים וחוברי שמים והן הנה התרי גווני דכתיב
בקרא וזהו מש״כהרמב״ס(פי’א מה׳ פכו״ם הל׳ ח׳) איזהו
מעונן כו׳ אשור לעונן אעפ״י שלא עשה מעשה שנאמר לא
תמוננו וע״ש בכ״מ שכתב דהרמב״ם סובר דהאומר זה היום
יפה היינו ע״פ איצטגנינות מפני שלא מצא מראה מקום להלכה
שרה דהרמכ״ם .ולפ״ד א״ש דהרמב״ם בה׳ ח׳ כ׳ איזהו
מעונן והיעג מעונן דמית ובה׳ ט׳ כתב דלוקה משום לא
שעוננו והיילר פסוק דח״כ והוא מ׳פ הב׳ ברייתות דסוגיין
דלפנינו ולפ״ז מתורץ מה שהקשה הר״ן דהכא משמע דאצטגנינות
הוא בכלל מנחש ומעונן ובפסחים אמרינן מניין שאין שואלים
בכלדייס ס’ל תמים תהיה דאצטגנינות דהכא איירי באותו
שמעונן בכוכבים וחוברי שמים וזה הוא בכלל לא העונן אבל
במי כשואל מהמעוק זה אינו רק בכלל עשה דחמים תהי׳ :
שם בתחומין ואליבא דריע :עיין מה שהקשה הרין בזה
דלשיטח הרי״ף לימא חחומין די׳ב מיל ואליבא דכ״ע
אכן כבר חירץע״ז הרמב״ן בספר המלחמות (ספ״ק דערובין)
דלא רצה למינקט הכי כיון דלא הוזכרה שיטח רבנן בפירוש
כשיטת ר״ע:
שם איש איש לרבות בת טומטום :המהרש״א הקשה ארש״י
על התורה דכתב דבת טומטום ואנדרוגינוס מומקלל
אביו ואמו נפקא ולא ידענא מאי קמ׳ל דפשוט הוא דרש״י
כסב כן אליבא דרכי יונתן דסיל הכי כמבוא־ לקמן (דף פ״ה
ע״ב) וכן הדין נותן לפסוק כרבי יונתן כיון דרבא ואביי פליגי
בפלוגחא דר״י ור״י בב*מ (דף צ״ו ע’ב) דרבא ס״ל כרבי
יונתן ומבואר בכ'מ דאביי ורבא הלכה כרבא וגס לענין שאר
סלוגחות שבש״ס פסק הרמביס כר׳ יונתן נגד ר׳ יאשי׳ :
שם ר"י אומר משמע שניהם כא׳ :מה שי״ל בזה כבר
הארכתי במ׳א :
שם נאמר כאן דמיו בו :ק״ק לר׳ יאשי׳ דיליף לקמן (דף פיה)
מקלל לאחר מיתה מומקלל אביו ואמו מנ״ל דלאחר מיתה
בסקילה הא החס כתיב מות יומת סחה ובודאי קיל לאחר
מ׳־תה מבחייס דהא מקלל חבירו נאחר מיתה וכן מנה או״א
לא״מ פעור מכלום וא״כ דלמא גם לענין מקלל או״א קיל
דבחנק דוקא ונפרט למ’ד לקמן (שם) דמקשינן הנאה לקללה
והא ר' יאשי׳ גופא ס״ל לעיל (דף נ״א ע״ב) כיה שנאמר מיתה

מז»

חרש מנ״ל הא התם לא כתיב בעמך ומנשיא ודיין לא שייך
למילף דשאני הני דגדולתן גרמה להס ולכן צריכין להיות
בעמך דוקא דאי לא״ה אין ראוי להם גדולה אבל לענין חרש
דחרשתו גרמה לי׳ מניל ועיין לקמן (דף פיה עיא)
שם אס אינו ענין לגופו תנהו פנין לאביו :הכא לא שייך
למימר כדאמרינן בעלמא מדכתב רחמנא אף דהוי מצינו
למילף הוי ב׳ כתובים הבאיס כאחד וחין מלמדין דהא גס אי
לא הוי כתיב נשיא או דיין לא הוי שייך למילף אביו או שוס
דבר דשאני הני שכן משונין ולכן ע״כ אחיא באא״ע לאביו:
שם הניחא למ״ד אלהיס חול :ק״ק ממנ״פ אי ה״ד למילף
חול וקדש מהדדי מאי פריך למ״ד קדש ואי לא הוי ס״ד
למימר ככי א״כ למיד חול מי ניחא הא לדידי' יקשה אזהרה
למברך השם מנ״ל ומה עדיף למ״ד זה ייתר מלזה וי״ל דודאי
הוי ס״ד למילף קודש מחול אבל חול מקודש לא דדלמא
אקודש אזהר אחול לא אזהר וכמו דפריך באמת לקמן וכן נראה
ממה דמחרץ למ״ד אלהים חול גמר קודש מחול דלכאירה
מיותר הוא דהא למיד חול לא הוי פריך מידי .אכן זה א״ש
לפי פי׳ רש״י דקאמר לי׳ כמו דאתה מודה לי ודאי למ״ד
חול דגמרינן קודש מחול דאל״כ לית לי׳ אזהרה למברך הכס
כמו כן גס למ״ד קודש גמרינן חול מקודש אלמא דגם לפי
המקשן ודאי דילפיק אזהרה למברך השס מאלהיס לא תקלל
גס למ״ד חול אכן לפ״ז קשה מאי פריך מהא דראביי הא וראי
בהא כ״ע מודו גם למ״ד דאזהרה במברך השס מאלהיס אתיא
וי׳ל דלישנא דראב״י קדייק דקאמר ת״ל אלהיס לא תקלל ולא
קאמר סתמא אזהרה מניין מאלהים ל״ת וכלישנא דהש״ס
לעיל (דף נ״ו ע״א) ומדקאמר ת״ל משמע דלהכי כתיב קרא
וא״כ ע״כ הובר דאלהיס קדש :
שם דלמא אקדש אזהר :א״ל דנימא חרש יוכיח ואכתי נילף
נשיא מקדש וחרש במה הצד השוה שבק שכן משנין אף
אני אביא נשיא ולכן שפיר מיותר נשיא באא״ע לאביו די״ל
דהך דלמא אקדש אזהר חשיב טפי כמו פירכא ולא שייך למימר
ע״ז חרש יוכיח :
שם איכ לכתוב קרא לא תקל :עיין בכ״מ שהקשה על
הרמב״ס שכתב דאזהרה דמקלל אביו מלא תקלל חרש
היא ומה שתירץ דמה דהאמר בש״ס כאן דלכתוב קרא לא
תקל אלא תקלל חרש קאי לשון א״כ לא משמע הכי וגס הקשה
בלח״מ שם דא״כ לפי האמת נשיא ל״ל נילף מדיין וחרש גס
הקשה עוד שס על הרמב״ס בה׳ סנהדרין דנת ב דבן נשיא
שקלל אביו חייב משוס ד׳ שמות והרי ליכא כאן רק ג׳
לאוין דחרש ואביו חד הוא גס הקשה שם איך לוקין אחרש
הא לאו שניחן לאזהרת מיתת ב״ד הוא דניחן לאזהרת מקלל
או״א גס הקשה אמה שכתב הרמב״ם למה פרע לאו בדיין
ונשיא בפ״ע כדי שילקה עליו בפיע וזה נגד ש׳יס דילן ע״ש
שהאריך .והנלפע״ד בישוב דברים אלו הוא דודאי לא תקל
דש״ס דילן הוא לענין אלהיס ל״ת .אך מפני שאין לוקין על
לאו זה דניתן לאזהרת מיתה דמברך השם  .וכמו שהקשה
המהרש״א כאן לכן כתב הרמב״ס דאביו מל״ת חרש נפקא
והיינו דגבי מקלל חרש ג״כ דרשינן הכי דלכתוב לא תקל
ובזה ליק דהוי ניחן לאמב״ד כיק דעיקר קרא לענין מקצל

חרש כתיב ורק מריבויא דל׳ מרבינן או״א <£״כ עיקר לאו לא
ניתן לאמב״ד ולכן לוקין ג״כ אמקלל דיין ואף דאנהים קדש
מ'מ כיון דדיין ג’כ אלהיס מקרי ומרבויא דל׳ מרבינן דיין
א״כ חשבינן אותו כמו אי הוי כתיב אלהיס ל״ת אדיין בפיע
החת אי קחה רשאי להחמיר אלא להקל .־ ________ ולא נכלל כלל בכלל הך דמברך השם אבל אי הוי אהיא או״ח
שם הצד השוה שבהן שהן בעמך :קיק בעמך לענין מקלל מניה כיון דזה בכלל משמעות אלהיס ודאי דהוי לאו שניחן
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ערוך לנר סנהדרין פרק שביעי

לאמב״ד אכן כיון דלפ״ז דדרשינן לא תקל גבי תרווייהו ממנ״פ
חד מיוחר או דיין או נשיא דהוי מציגו למילף במה הצד
וכקושיח הגמ׳ ולאו״א לא מצרכינן דמל״ח חרש נפקא לכן
הקשה הרמב״ם שסיר למה נכחב האזהרה גבי דיין ונשיא הא
בממנ״פ חד מיותר הוא ותירץ לכפול האזהרות לענין מלקוח
אך כפילת המלקוח לא שייך רק גבי דיין ונשיא אבל גבי
או’א לא כיון דמחד לאו נפקא עם חרש וזה מה דדייק
הרמב״ס בלישני׳ בפכ״ו מה׳ סנהדרין דלטנין מקלל חבירו
כ׳ דלוקה א׳ ולענין דיין דלוקה ב׳ ולענין נשיא ־דלוקה ג׳
ולענין הי׳ אביו נשיא שינה וכ׳ חייב משוס ד׳ שמוח ולא כ׳
ג״כ דלוקה ד׳ דודאי אין כאן ד׳ מלקיוח כיון דליכא רק ג׳
לאוין אבל מ״מ ד׳ שמוח איכא כאן דמקלל אביו איכא שם
איסור בפ״ט ולכן כ׳ חייב משוס ד׳ שמוח פי׳ דד׳ שמוח אלו
מביאין עליו חיוב אבל מ׳׳מ אין כאן רק ג' מלקיוח דאינו
לוקה אלא או משיסחבירואו משוס אביו דחרווייהו מחד לאו
נפקא ובזה דעת קרמב״ה א״ש:
שם ברש״י ד״ה שחייבים "על זדונו • כגון דבר שיש בו
ממשה :פירוש דאיכא קלול שבת גס בלא
שמושה ממשה כגון שמניח לבהמתו או עבדו ואמתו לעבוד
בשבת ועובר אשביחת בהמתו ומבדו אך בזה אין חייבים
על זדונו כרת דכרת וחמאת אינו בשבת רק בדבר שיש בו
ממשה והוצרך נ־ש״י לפרש כן כי היכי דלא תקשה ל״ל להש״ס
למימר בתחומין והבערה דאינס רק ליחידאי לוקמא בשביתת
עבדו ובהמתו שהוא אליבא דכ״ע ולכן כתב כגון דבר שיש
בו ממשה דבי׳ איירי מתניחן דוקא דקחני המחלל אש השבת:
שם ד״ה הבערה  .ולא פליג ר״ע :ק׳ ק הא ע״כ לאו דיוקא

יוסי 2

הוא דהא קחני גס המבעיר ש ס ולא פליג ר׳
שם ד״ה מד שיקללם .שיקלל בשמות הגמורים :ממה שכתב
רש״י אבקללס בכנויי כגון שדי צבאות משמע דאקללת
אב לא מיחייב כמו בקללת השם אלא השם המיוחד כיון
דשדי צבאות לא משיב אלא כינוי וכן שס אלהים כמ״ש
רש״י לעיל (דף נ״ו ע״א) בד״ה ואליבא דר״מ וא*כ לכאורה
י״ל איך כתב בשמות הגמורים הא ליכא רק שם הוי״ה לחוד •
ומזה יש להוכיח דדמת רש״י כמו דעת הרמב״ם שכתב בפ״ג
מהל׳ עכו׳ם דבין שס הוי״ה בין שם אדני חרווייהו שם
המיוחד מקרי מ״ש וכשיטה זו נראה ג" כ ממתגיחן (ס״פ
שטעת העדות דף ל״ה ע״א) בא׳ ד׳ בי׳ ה׳ בשדי בצבאות
כו׳ ובכל הכינויים הרי אלו חייבים הרי דהפסיק ביו״ד ה״א
בין א׳ ד׳ לשאר כינויים ומזה משמע דא׳ ד׳ שם המיוחד הוא
כמו י״ה ורש״י נקט הכא כשגרא דלישנא דמתניחן דלענין
שיקללם בשס נקט שמות הגמורים היינו א׳ ד׳ וי' ה׳ .
זלמנין כימיים נקט כדי צבאות חנון ורחום כסדר השנויים
במחניתן שם .אצא דאכחי ק״ל לפי שיטת הרמב״ס שכתב
לעניו שיקלל שם בשם בפ״ג מהל׳ עכו״ס דאף דבעינן
שיקנל שם המיוחד דוקא מ״מ אם קללו באחד משאר השמות
שאינם נמחקים ג״כ חייב ע״ש והרמ״ה וגס הרמב״ן חילקיס
ע״ז כמ״ש הריטב״א בשבועות ובכ״מ פס וסברי דבעינן
שיקלל ג״כ בשס המיוחד דוקא הרי דלדעח הרמב׳ס האי
ננקט שם דאתיא מניה דבעינן שיקלל בשם לא בעינן שם
המיוחד דוקא א״כ מקלל אביו דאתיא מקרא זה גופא ג״כ
לא ניבעי שס המיוחד דוקא .ואפשר לומר לדעת הרמב״ם
דבם׳ כ״ו מה׳ סנהדרין גבי מקלל עצמו וחבירו כתב דחינו
לוקה עד שיקלל בשם מן השמות כגון י״ה ואלהיס ושדי או
בכינוי מן הכינויים כגון חנון וקנא וכיוצא בהן עכ״ל  .הרי
שחילק בין שמות הנמחקיס לשאינן נמחקים דלאלו קרי פס

מן -השמות ולאלו כנוייס ובפרק ה׳ מהל׳ ממרים לענין
מקלל אביו כתב סחמא אינו חייב סקילה מד שיקלל בשם
מן השמות המיוחדים אבל אם קללס בכיטי פטור מן
הסקילה עכ״ל .ומדסתם כאן ולא פירש ג״כ מה הוא שם
המיוחד ומה הוא כינוי נראה שסמך אחילוק לשמן מקלל עצמו
וחבירו וא״כ חייב באמת לענין מקלל אביו ג״כ אשמות
שאינם נמחקים כמו לענין מקלל שם בשם ולפ״ז יחלוק הרמב״ס
אדעת רש״י שכתב דאשדי צבאות פטור לרבנן דכינוייס מקרי
ולהרמב״ס חייב כנ״ל .אכן מלשון המכילתא פרשת משפטים
משמע דדוקא אשם המפורש חייבו :
שם בד״ה בנקבו יומת .ור׳ מנחם לא ס״ל :עיין בכ״מ
(פ״ג מהל' עכו״ס) שהקשה על הרמב״ס שפסק
כתרווייהו .ד״ל דודאי מעיקר קרא יש למשמע ב' דרשות
אלו דאי לשיקלל שם בשם לא ה״ל למיכתב רק בנקבו שם
ויומת מיותר הוא ואי למקלל אביו לחוד גבי מקלל אביו ה״ל
לכתוב אלא ודאי דעיקר קרא למקלל שם בשם אתי ומריבוי
דיומח מרבינן מיתה אחרת שהיא כזו שהוא מקלל אביו
דבעינן ג״כ בשם דוקא ולכן פסק הרמב״ם שפיר ב׳ דינים
אלו גס י״ל דהרמב״ם פסק כן משוס דבמכילחא איכא למ״ד
דיליף הא דיקלל בשם מדרשה אחרינא ע״ש :
שם ד״ה בנין אב משניהם .וחייב מיתה על הוראתו:
הוצרך לפרש הא דחייב מיתה אף דבגמרא לא הוזכר
שכן אתה מצווה על הוראתו והמראתו כיון דבזה לא הוי שייך
פירכא לגבי אביו דהא ודאי גם באביו מצווה על המראתו
והוראתו משום מצות כבוד ומורא שלא יסתור את דבריו
ולכן הוצרך לפרש דחיוב מיתה שיש בהם גבי דיין ונשיא הוא
דפרכינן מהם דליכא גבי אביו ן
שם בתוספות ד"ה המחלל שבח’ .אלא אתיא"למימר שכל
שאין :עיין בשבת (דף קנ״ד ע״א) ושם
(דף ז׳ ע״ב) בתוס׳ :
שם ד״ה לרבות בת .דאין מא״מ אלא לרבות :איל דלא
לכתוב שום מיעוט וממילא ידעינן לרבות נשים דהיר
תירץ במהר״ס דאצטריך חד מיעוט למעט קטן וא״ל דא״כ
מנ״ל דאתי מיעוט ב׳ לרבות נשים כיון דמצרכינן מיעוטא
קמא למעט קטן דילמא חתיא מיעוט בחרא למעט נשים
דז״א דודאי מאיש קמא ממעטיגן בין קטן בין אשה ומ״מ
ליכא למימר דאתיא מיעוט בתרא לרבות שניהם דא״כ לא
לכתוב מיעוטא כלל וממילא מרבינן שניהם אלא ע״כ דחד
אחי לרבות וחד למעט ומסתברא לרבות אשה ששוה לאיש
בשאר עונשים ולמעט קטן שאינו בכלל עונשים בשום מקום
ובהכי א״ש ג״כ מה שקשה לכאורה אמה שכתב הרץ למה
לא דרשינן איש איש דגבי מקלל השם ג״כ לרבות אשה
ותירץ דהחס מרבינן אשה מהאזרח ולכן נ״כ מוקמינן לרטח
נכרים אבל גבי מקלל אביו דאיכא לאוקמא גבי ישראל לא
מוקמינן לגבי נכרים  .ולכאורה אכחי קשה למה לא מוקמינן
גבי מקצל השם ג’כ גבי ישראל ולרבות קטן מכח אמאמאיל
ולפי הנ’ל ניחא דא״כ לא לכתוב מיעוטא כלל וממילא
מרבינן קטן כיון דאצטריך קרא למעט קטן • אלא דאכתי
ק״ל אתירוץ הר״ן דא״כ לר' יונחן דלא דריש איש איש דהכא
וסבר דברה תורה כלשון בני אדם והיינו משום דלית ליה
למידרש מניה מידי וכמו שכתבו התום׳ בסוטה (דף כ״ד
ע״א) למה לא דריש מניה לרבות נכרים וכמו גבי מברך
השם .ולולא תירוץ הר׳ין היה נלענ״ד דלא מרבינן מאיש איש
נכרים אלא היכא דכנר אשכחינן איסור דבר זה גבי נכרים
כגון לעיל גבי מברך השם דשם המיוחד כבר אהיא מקרא
דויצו
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ערוך לנר סנהדרין פרק שביעי
דויצו ה׳ אלהיס ולא מצרכינן קרא רק למברך בכינוי וזה
שייך לרבוח מאיש איש אבל לחדש איסור חדש דמקלל אביו

ואמו גביהם זה לא אמרינן .גס בעקר הדבר שכתב מהר״ם
בזה דאצטריך קרא למעט קטן צ״ע דבפסחיס (דף צ״א ע״ב)
הקשו התוס׳ למאי אצטריך קרא למעט קטן מפשח שני
כיון שאינו חייב במצות ותירצו דאצטריך להיכא שנחגדל בין ב׳
פסחים וזה לא שייך כאן ואף שהקשו שם מהא דמצרכינן
למעט קטן מא״א וזכור ובא טל הבהמה והניחי בקושיא גס
זה כבר תירצו התוס' לעיל (דף נ״ב ע״ב) בד״ה איש פרט
לקטן דאצטריך לרבות הנבעל והנבעלת דחייבין ע״ש במהרש״א.
גס במה שכתב הר״ן לעיל וכל זה לא שייך כאן וביותר היה
נ״ל דלכך לא שייך להקשות כאן דלא לכתבו תרווייהו כיון
דעכ״פ הוי צריך לכתוב חד איש דכי יקלל אלהיו לחוד אינו
לישנא דקרא ומניה הוי ממעשינן נשים ולכן מצרכינן איש
בתרא לרבות ואף דהוי מצי למיכתב תחת איש איש אדם
כי יקלל או נפש כי יקלל דיש במשמעו ג"כ נשים אין זה
קושיא על הכתוב שיכתוב תחת לשון זה לשון אחר.
שם בא״ד .וי״ל משוס דדרשינן :ורש״י כתב שס דהוי
ממעטינן אשה מדכתיב בעל השור וגם שס לא שייך
להקשות דלא לכתוב בעל השור או שור איש ולא מצרכינן
ג״כ רבוי׳ לרבות אשה כיון דעכ״פ היה צריך לירכתב חד
לישנא דשור לחוד אינו לישנא דקרא :
שם בד״ה עד שיפרוט לך .כדרך שפרט בכלאים ותימה:
ולפענ״ד גם רש״י לא כיון לכך דנילף מכלאים אלא
מסברא קאמר עד שיכתוב אותי הלשון יחדיו דכתיב
בכלאים וכן מוכח דהא לפי מה שפירש רש״י במנחות (דף
צ׳ ע״א) היכא דכתיב ו' גס ר׳ יונתן מודה דכמאן דכתיב
יחדיו ורק גבי מקלל אביו ואמו פליג משוס דשם צריך
למכתב ו׳ דלא לשתמע עד שיקלל אביו אמו ע״ש .וגפ״ז אכתי
יקשה לר׳ יונתן יחדיו ל״ל דהא גבי שור וחמור שפיר ידעינן
דיחדו משמע מדכתיב ו׳ אלא דאעיקר פירוש רש״י שם
ק״ל מגמרא דיומא (דף• נ'ז ע״ב) דקאמר תסתיים דר׳
יאשי׳ הוא דאמר מערבין ולפי פירוש רש״י גס ר׳ יונתן
מודה הכא דיחדיו משמע א״ו ו׳ דומדם מיותר הוא וצ"ע:
שם ד״ה גמר קדש .דאי מק״ו למ״ד קדש נמי :ה״ה נמי
דהוי מ״ל דע״כ לאו מכח ק״ו יליף דהא אין מזהירין
מן הדין כדיליף במכות (דף ה׳ ע׳ב) מקרא:
שם ע״ב בגמרא פרט לשמסר האב לשלוחי הבעל :
בכתובות (דף מ״ע ע״ב) פריך אימא
דאתי לנכנסה לחופה ולא נבעלה ומתרץ דההיא ממאורסה
ולא נשואה אתיא דע״כ איירי בנשואה שלא נבעלה דאי
בנבעלה תיפוק ליה דה״ל בעולה ואינה בסקילה ובחיס׳
הקשו שם דאימא דלעולה איירי בנבעלה וננבעלה שלא
כדרכה דאינה נעשית בעולה ותירצו דכ״ע מודו דבעל
עושה אותה בעולה בשל״כ ע״ש .אכן אכתי ק״ל דלפי
מה דמוכח מסוגיא דלקמן (דף ע״ג ע״ב) למ״ד העראה זו
נשיקה אינה נעשית בעילה ע״י העראה וביבמות (דף נ׳יה
ע״ב) ילפינן מקרא דאשה לבענה נקמת בהעראה וא״כ
אכתי קושית הש״ס בכתובות במקומה עומדת דדילמא אתיא
בבית אביה לנכנסה לחופה ולא נבעלה ומאורסה ל״~,.ה
לחופה ונבעלה• ואכתי לא הוי בעולה כנין דנבעלה בהעכאס
שהיא נשיקה שנקנית ע״י לבעלה ובטינה נא הוי ואכתי
למ״ד העראה זו נשיקה מנ״ל דמסרה האב נשלוחי הבעל
ג״כ בחנק וצ״ע :
שם אריא״ר זו דברי ר״מ :אף שבכתובות (דף מ׳ ע״ב)
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משמע דר׳ מאיר מודה דנערה אפילו קטנה במשמע מ
גבי קנס פליג משום דכתיב ולו תהיה לאשה כמהווה עצמה
הכתוב מדבר וא״כ איך קאמר הכא זו דברי־-־ד״מ כבר
הקשו התום׳ שם (דף מ״ד ע״ב) כן ותירצו דאי רק לאונס
ומפתה אתי קרא דולו תהיה לאשה לכתוב בהו נערה מלא
כמו במש״ר ומדכתיב לו תהיה לאשה בא ללמד דכ'מ שנאמר
נער לא הוי קטנה במשמע ע״ש .אכן דבריהם צריכין
ביאור דהא קרא דולו תהיה לאשה לא מיותר כלל דמצרכינן
לכדדרשינן שם (דף כ״ט ע״ב) למר אשה שיש בה הויה ולמר
אשה הראויה לקיימה גס למה שכתבו התום׳ שס בד״ה וחד
למדרש ולו תהיה לאשה מדעתה וזה הכל מלשון תהיה אתיא
דעיקר קרא ולו תהיה לאשה פשיטא דלא מיותר דאצטריך
לעשה שישאנה וכן מוכח ג״כ שתהיה לא חשיב יחורא גס
אם לא דרשינן דרשה דר״מ דאל״כ יקשה לרבנן דפליגי אר׳מ
ל״ל לכן דבריהם צ״ב :
שם אפילו קטנה במשמע :א״ל אכחי מנ״ל לאוקמא כר’מ
דלמא לעולם אתיא כרבנן דאפילו קטנה במשמע ומ׳מ
פוטר בקטנה דס״ל כר׳ יאשיה דבעי שניהם שוין בני
עונשין וכיון דהיא אינה ב״ע גס הוא פטור דז׳א דלא
מיבעי׳ לפי תירוץ הראשון של התוס׳ בד״ה עד שיהיו דלא
קשה כן כיון דמימתו גם שניהם לא פטרינן אלא גבי נשואה
ולא גבי ארוסה גס לר׳ יאשיה וגס לפי תירוץ ר״ת לק״חי
כיון דגם כאן אי יהיה חייב יהי׳ בסקילה א״כ שפיר מיקרי שוע
במיתה אחד אצא דגס לפי תירוץ ב׳ של התום׳ ג״כ א״ש כיון
דסברי דלרבנן מסתברא לאוקמא גס שניהם לדרשה אחריתי
א״כ ר' יאשיה דמוקיס לדרשה שיהיו שניהם שוין ע’כ כר״מ
ס״ל וא״כ אי הוי מוקמינן מתניתן כר׳ יאשיה ג״כ ע״כ הוי
מצרכינן כר״מ דוקא ולא כרבנן לכן ניחא ליה לאוקמא כר׳מ.
א״נ י״ל דניחא ליה לריא״ר לאוקמא מחניתן כר״מ משוס
דבלא׳ה מתניתן דספ״ק דחולין ודריש פרק אלו נערות ע״כ
אתיא כוותיה ע״ש:
שם אלא על נערה בתולה מאורסה מב״ל :א״ל דאכחי איך
שייך עד לענין בתולה דקתני עד שתהא נערה בתולה
די״ל דלא בעינן שייכות לשון עד אלא לענין נערה דקתני
ברישא א״נ גס לענין בחולה שייך לשון עד דקודם ג׳ שנים
אינו חייב עליה כדאמרינן לעיל (דף נ״ה ע״ב) והיינו משום
דביאתה לאו ביאה היא דבתיליה חוזרים כמו שפירש רש״י
שם וא״כ איך שייך לשון בתולה רק כשתהיה ראוי׳ להיות
בעולה והיינו מג׳ שניס ואילך :
שם ואידך האי לבדו מאי :מזה מוכח דעי־“ דרשת ר׳
יונתן מכח לבדו וכמו שפירש״י .אכן מירושלמי נראה
דמולנערה לא תעשה דבר יליף ר״י ע״ש דפריך שם מנ״ל
דלרבנן הבא על הקטנה בסקינה ופשיט ליה מדצריך נכתוב
ולנערה לא תעשה דבר אף דכבר כתיב .ימת האיש אשר
שכב עמה לבדו אע״כ דאתי קרא לרבית דבקטנה ג״כ הוא
בסקינה .ובזה א״ש מה דקשה לכאורה אסוגיא דלפנינו
דנכאירה רבנן דפניגי ארבי האי לבדי מאי עבדי ניה כיון

דנא מ5־כי נדרשה דרבי ונס לרבות דבא על הקטנה חייב
לא מצרכי כיון דהס פציגי אר’מ וסברי דבא על הקטנה
בסקילה ונזה לא מצרכינן לבדו כיון דלא שייך למעט לרבנן
מומתו גס שניהם כמש״כ החוס׳ ואף אם נאמר דרבנן דרבי
ם״נ כר״מ דלעיל ורבנן דר’מ כרבי ולכן לכל חד מצרכינן
לבדו אכתי נדידן דפסקינן כרבנן בחרתי קושית הש״ס
במיקומה עומדת האי לבדו מאי דרשינן ביה  .אכן לפי
דעת הירושלמי ניחא דלרבנן מצרכינן לבדו למעט הנערה
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ערוך לנר סנהדרין פרק שביעי
דלא מיחייבה באונס ולנערה לא חעשה דבר נחייב כא על
הקטנה בסקילה :
שם רבי כר״י ס״ל דאמר :אף דמלשון כי מחל דמשמע
חחלת ביאה אין במשמעו נערה מאורסה דוקא כר׳
ישמעאל אלא אפילו נכנסה לחופה ולא נבעלה וכן בוגרת
בכלל משאיב לר״י מ״מ כדי שלא לעשות פלוגתא חדשה בזה
דלרבי יתלה הכל בביאה ראשונה בין ארוסה בין נשואה
ולרבנן בנשואה דוקא ולר״י בארוסה דוקא ולר״ש בין ארוסה
בין• נשואה נין בביאה ראשונה בין בשאר ביאות לכן אמרינן
דרבי כר׳י ס״ל ומה דקאמר כי תחל בחחלת ביאה היינו
לענין ארוסה דוקא:
שם רבי כר״מ ס״ל :א״ל דלרבנן דפליגי אר״מ כי תחל ל״ל
די״ל דאתיא לכדר״י דארוסה יצאת לשריפה דהאי ע״כ
לא צריך לדרשה דר״מ דאי ארוסה דוקא יצאה לא משכחת
כלל הך דין דנשאח לאחד מן הפסולים דבלא כי תחל אינה
בסקילה כיין שהיא א״א ובעולה ולק לר״מ ע״כ לא בעינן
ג״כ לדרשה דר׳ ישמעאל ולהורות דלא דרשינן מבת ובת
לרבות נשואה כר״ט לטיל (דף נ״א ט״ב) דלר״מ ע״כ גם
נשואה יצאת לשריפה אבל לדידן דפסקינן כרבק דר״מ ורבנן
דר׳ ישמעאל ק״ק כי תחל למאי אתיא:
שם ברש״י ד״ה והשני בחנק .והא סתמא רבי היא :אבל
הרמב״ס פירש דאחיא כרבנן ובבא עליה
ה^ון כדרכה וא״ל דא״כ מאי קמ״ל דהא מרישא שמעינן
לה דבתולה ולא בעילה די״ל דאי מרישא ה׳א דבא על
הבעולה בכה״ג שבא עליה הראשון כדרכה פמור לגמרי כיון
שהיא בסקילה מחמת הראשון שבא עליה כדרכה והשני
יהיה במק א״כ אין זה שוה במיתה אחד ויפטר לגמרי
קמ״ל דלא כר׳ יונתן דלא בעי שניהם שוין ומזה הטעם
אפשר דפסק הרמב״ס כווחיה נגד ר׳ יאשי׳ א'נ הכא אפילו
ר׳ יאשי׳ מודה דמה שאינם שוין הכא הוא מפני שנחחייבח
בד׳ מיתות ונדוניח בחמורה אבל לעולם בעיקר החמא עונשם
שום דבראשונה שניהם בסקילה ובשניה שניהם במק :
שם בד״ה תיר נערה .עד שירבה שחור מל הלבן ואין בין
נערות :אין זה סתירה במה שהזכיר ב׳ שיעורים בזה
די״ל דעכ״ס קאמר דלעולס אין בין כערות לבגרות רק ו׳
חדשים גס בלא הביאה סימן בגרות אבל כשהביאה סימן
כגרות דהיינו כשירבה השחור על הלבן היא בוגרת אפילו
קודם ו׳ חדשים וכן צ׳ל ע״כ נ״כ לטנין סימני בגרות השנויס
בנדה (ס'פ יוצא דופן) שאין זה סותר למה דקאמר
שמואל בכמה דוכתי דאין בין נערות לבגרות אלא ו׳ חדשים
בלבד אלא מה דכחב רש״י בזה דעד שירבה השחור מל
הלבן מקרי נערה טפי לא לא ידעתי מניין לו זה כי לא
שנוי בנדה (שם) בהדי סימני בגרות ולא הוזכר משיעור זה
רק לענין מיאון לר׳ יהודה (שם דף נ״ב ע״א) והיינו דלר׳
יהודה עד זק ההוא נחשבה כקטנה לענין מיאון ולדידן
משהביא ב׳ שערות נחשבה כגדולה וגס ר׳ יהודה לא קאמר
רק לענין מיאון ולא לעניו שאר דברים דמודה דמשתביא ב׳
כערות נחשבה כגדולה לכל חילי כמו שהוכיח המ״ל (בפ״ב
מה׳ איכות) וגס רש״י לא גרס כס רק משירבה השחור ולא על

הלבן אבל שתחשב בוגרת משירבה השחור טל כלבן לא
מצאתי מוצא דין זה וצ״ע .ועיין מש״כ עוד בשיטת הרחבים
והפוסקים ובישוב גירסת רש״י בספרי ע״ל על נדה (דף מ״ז
ע״א ודף נ"ב) :
שם דיה ונימא ליה ומת .ואע״ג דפטור דידה לאו נישום
אונס :פירוש דאי הוי משוס אינם אכתי לא הוי מצרכינן

לבדו להורות דבא על הקמנה חייב כיון דכבר ידטיק מומת
האיש אשר שכב עמה דבאונס אט״ג דהיא פטורה הוא
מיחייב אבל קרא דלבדו אתי לאפמועיק לטנין קטנה דאט״ג
דפעור דידה לאו משוס אונס רק משוס שאינה ביט מ״מ
מיחייב הבא טליה והיינו מקרא דלבדו .אכן לכאורה ק״ל
לפי מה דאמרינן ביבמות (דף ל׳ג ע״ב) פיתוי קטנה אונס
הוא ע״ש .ועיין גס בראב״ד (פ״ב מה' סוטה) שכתב שם
ליישב למה לא אמרינן מהך טעמא שהמפתה את הקטנה ישלם
לה את הצער כשאר אונס וא״כ איכא בקטנה ג’כ משום
אונס וטיק דכבר גלי קרא דבאונס הוא לחוד חייב אכתי
לבדו לענין בא על הקטנה ל״ל וגס מ״ט דס״ד דיליף מומתו גם
שניהם דבפינן שניהם שוין .ולכאורה ראיה מזה לדעת הרמב״ס
(שם ובפ״ג מה׳ א״ב) שדחה הך פיתוי קטנה אינם הוא
מהלכה ע״ש במ״מ .אכן י״ל דבלא״ה יש להבין לפי מה
שכתבו התום׳ דלק ניחא לרבנן ולא קשיא לדידהו מומסו גם
שניהם דבנשואה כתיב ולרבנן מיחייב סקילה כשאר נפרה
המאורסה א״כ לכאורה קשה איפכא מאי קאמר דלימא
לי׳ מקרא דומח האיש אשר שכב עמה לבדו הא השסא
לר״מ קיימינן אי דינו בחנק או סטור לגמרי ומה שייך
בזה קרא דלבדו דכחיב בנערה המאורסה .אכן באמת
לק״מ דבשלמא החום׳ כתבו שפיר דלענין נשואה דלא מוקסיק
קרא לנערה המאורסה כיון דנוכל לאוקמא בנשואה דכתיב
ביה ולפעור בבא על הקטנה נשואה אבל לר״מ ליכא למימר
דאתי קרא דלבדו לנערה המאורסה דכסיב ביה ולפטור הבא
על הקטנה מאורסה מסקילה דהא לדידיה קטנה אינה בכלל
נ״ה כלל וע״כ באם איט ענין צריך לאוקמא לטנין א״א דנם
משום א״א פטור ולכן א״ש הא דאצמריך לבדו דמשום סימוי
קטנה אונס הוא לא הוי מיחייב כשאר אונס דחייבה רחמנא
דזה לא גלי קרא רק לענין חיוב סקילה דבא על נערה
המאורסה אבל לא לענין חנק דא״א ולפ״ז מחורץ ג״כ קושית
התום' שהקשו תקשי לרבנן דמחייבי אפילו סקילה ולפ״ד
א״ש דגם אי הוי דרשי ומתו גם שניהם גם לענין נערה
המאורסה ולבדו לא דרשי מ״מ א״ש הא דמיחייב סקילה בבא
על הקטנה מאורסה דלא גרע מפאר אונס ובאונס גלי קרא
דמיחייב סקילה ולכן רק לר״מ דלא מחייב סקילה רק חנק
מקשה שסיר ובספרי ע״ל יבמות (דף ס׳ב ע*ב) הבאתי
ראיה לשיטת הרמב׳ס ע״ש .____________ :
שם בתוספות ד״ה מאי ל״ת .משמע דמחרש לחודא גמר
לה :עיין מש״כ המהרש״א בשם הרמב״ן
שהשיג אמה שכתב רש״י דמקלל חבירו מבעמך לא תאור
אתיא שזהו כח’כ ונגד כ״ם דילן .ולפענ״ד י״ל כיק דמקלל
חבירו אתיא מאב וחרש במה הצד והתם בשבועות נקט
חד מהנך חרתי דאתיא מניה א״כ כמו״כ י״ל דנם בת״כ
נקט חדא מנייהו שהוא אביו וכיון דלפי מסקנא דסוגיא
דהכא אתיא אביו מקרא דנשיא באא״ע לכן א״ש הא דנקט
בת״כ למקלל חבירו קרא דבטמך לא תאור ואין זה סוחר
________לשים דילן דדא ודא אחת היא:
שם דיה עד .דלא קיל מומתו גס שניהם דבנשואה כתיב:
אף דבנערה המאורסה כתיב ג״כ והוצאתם אח שניהם
מ־מ לח שייך למידרש ביה שיהיו שניהם שוין דהחם לאו
מיותר הוא דוהוצאחס לחוד לא הוי מצי למכתב כיון דלא
פרט בכתוב אח’כ את מי יוציאו אבל לענין קרא ומתו גם
שניהם דרשינן שפיר כיון דהדר כתיב האיש השוכב פס
האשה והאשה הרי פרט אח״כ מי ימות ולכן גס שניהם
שפיר מיותר לדרשה דהמ׳ל ומתו האיש השוכב וגו׳ ולא
אצמרין
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ערך

הדכות דיינים סי־ כו מ

מותך

למסרו לפכחס כחג נשנחע קסק״ב דנאלס כיון
שאינו רוצה ללייח דין כיון דמותר למקור השנור
לנוי אף דינא לו הפקד נמל דשדינן עליו גויא רנה מוהר אף
ליקח ממון מן המכרה בעבור הזמה שיש לו בדיני עט״ם ’יסר
דסא בלא*ס הנכרי יגבה נחשנחח לפי הזכות שיש לו בדיני
מכרה דס״ל זה נהנה ווה לא יוסר וכמ״ש סרב בסימן שש״ג
p״ נסג׳ס מי״ש ולי ל״ע דשאני סכא דסלוחו אסיר נם כשזה
נהנה וזה לא פקר כמבואר ביי׳י סייי! קנדי וכ״ש הכא דמיומה
סלואם נא וכ*ש אס מס שנועל יוקר נדא״ח הוא שפיסקין
אגר נטר.

סי׳ כ*ז

סעי׳ א׳

המקלל גשע׳מ המס למה השמיטו הנחו דכשאיט
נטשה ממשה עמן מוהר לקללו ולק׳־מ כיון דכחנו
בסימן ר׳ד במי שאינו עומד בדיבורו מילט לייטינן לי׳ הרי דרשאי
לקללו משוס דאינו עושה ממשה עמן וכמבואר נב»מ דמיה ע״ב
חס טעמו של רבא דפליג אדאביי דרק מודיעין לי׳ ולפ״ז אב
שמכר לבנו ונתן לו מעוח או להיפוך והאב ההר אין סנן יכול
להטיל עליו מש׳פ עיין ירד סימן דודא ק״ו ואין תקנה רק
להודיעו כאב” אבל לסקטתו לאסר א׳א דמטאר נשרת מהמם
אלשין דאה קנס מאחד במעות לא מצי להקנותו לאיור ואף
דיכול להרשות אף אמלוס דכפרי׳ היינו לעשותו שליח אבל לא
שיהא באמת קנוי לו עיין סימן קכ״ג והכא אסור לשלויו לקלל
אביו דסא גס כשתבעו נעצמו אינו משביעו רק גרי הדיין או
השמש ומ*ש סטחז שם בירד דאומריס לו הקנה תביעתן צ׳ל
באופן דקטי לו דשטד נקנה נכומ׳ס וכידג או בקרקע דמצי
להחנותו לגמרי אף דכפרי׳ ואם נזדמן לו וה עם אחיו הגדול
יכול להטיל עליו מם״פ או שבועה מיין ירד סימן ל״ם קכ׳נ
ומבואר ננ*מ שס משוס דלא נתרבה אחיו הגדול למורא רק לכבדו
וכשאין עושה מעשה עמן אינו חייב בכבודו.

ש*

ין

מכלל לאי לעשותו איסור נימא יאיני איסור כלל ומכלל לאו
אי אתה שומע הן ומיין חס״מ פ״ב ממאכלות אסירות ה״א דאם
כני נאסי בלאו הנא מכלל עשה מן התורה בביאור אפשל
ללאו לבא מק״ו ואין להקשות דה״נ כתב תטול יגדע דאיקורא
איכא י״ל משום דהקללה מכלל בלכה הד עכ״פ איסור וכדמשמט
מהנ״ח אבל אי לאו מכללא אפילי איסור לא הוי וגבי אין
מזהירין מן הדין נמי עכ־פ אהכי ק»ו לאיסירא ולא לעונש מלקות
כמנואי במל״ע שם ונחע אין מזסירין מק*ו ללקות לק אם כבל
ים איסור בביאור זולה חקיו ועוד דבלא״ה קשה למס בנדר אפילו
איסורא ליכא וכמו שהקשה התומים ר״ל דחזינן בעמק מכלל
לאו אי אתה שומע הן ובאיסור אתה שומע הן ובקללה אם נימא
מכלל לאו אנדה יהא איסור ר״ל אדיבה אי אתה שומע הן
ו^נו ^סיי ייןי' הכ,ע  711X1כ’יז -7איני ממק ילא איסור יש
ספק למאי מדמינן לכן איקולא איכא אבל להלקות אי אפשר
משא״כ בנדר דקי״ל לא מחית אינש נפש" לספקא עיין כדלים
דח״י ובנתיבות בכללי הפיקה סק״ב דכל שיש ספק בלשק לא
ממית נפשי׳ לספקא שאין כמת הנודר יק על המשמעות ודאי
שבלשונו ולא על משמעות הספק לכן בנדל מותי לגמי' «םא׳כ
בקללה לא נחיח נפשי׳ רק חבירו ומם דנשנועה גני לא שנועה
לא אוכל לן חייב שהניאו חוס׳ שס יש באק״ז לנדרים דטיז
תירוצים אחרים דלאו-משום מכלל לאי אנדה חייב יק מטעם
אסר.

ודבלי

רמנ״ס לל״ע דמשמע דמפלש פא דתנן נפרק שנועם
העדות אל יככה דברכן במקלל מגילו ול״מ מחייב
דמכלל לאו אנדה וס״ל דאל קאי על יברכו נעי ואע״ג דספקיק
ביככה וכיחש בפילם המשנה וכן מוכרח דנדל בקפלו ה״ד
מדלא כתב דין זה לעני( שמעוה עדות רק לענץ קללה לחבירו
בקוף הלכות סנהדרין וכנחש סלמ״ט נפ״ג מזכי׳ וא*כ "ל דנם
חכמים דפוטרין מודו לר*מ דהשוב איקולא לבד ולא ממק והל״ל
מכלל לאו אש״ת לק דפוטרץ משום דחפקיק ביככה וכמתו
לברכו דאל לא קאי רק איככס ולעס גגןוף הלכות סנהדרין
יוסף דין עית דל מי שנגמל דיט למיתה אם קללו הביא רק דין אס אמר אל יהא פלוני ברקי דאינו לוקה דמנלי׳
פטור הואיל וסולן למיתה הימנים ונלאה דס׳ת אס דחכמיס פליגי בהא ואדרנס בזה מיושב קושית רצף׳ ותוס׳ נס״ם
ננעל דים לסריגה בדיני העכרס ולא בעינן מגמר דיט בסנהדרין שבועות סעדות לגיקא לא תיפון עי״ם מלע״ד שאין כונסו
שהרי הטור בירד סימן למ״א כתב דין זה וגם מק נשיע שם בפיה״מ כהלידע רק מעלם דאמר אל .יברכו רק מה דתנן אל
כתב דין יוצא ליסרג באביו משמע דטחג בזסיז אס יולאליהרג יכן דברכן דלא לצה המשנה לפרש הקללה לכן הפריש בין
בדיני פכרס ופשוט עכיל ולדידי מספקא טונא דתא בגיטין דף כיח .אל״לינרכן וכמו דגלם במשנה• לפני זה יכהו יכנו ומפרש דסוא
איד אמי ליש דיוצא ליסרג נותנין עליו חומרי חיים אלא בניד של כנד” על קללת אדם עלמו או על סבירו דהיינו כדאיתא בגמרא
איה ופסק”כן סלמניס וסשיע בא״ע סימן קורא ססיט ומסנוור אין כנס שלא לומר לנכח לכן כאן דרצה המשנה לכתוב סדין דאל
לאי׳ דפוסק שם כל״ק נניטין שם דיוצא ליהרג בדאיה חשוב כמת ינלכן כנס בהפסקת יכן דרבי למד עם תלמידיו אל יכן דברכן
ודאי ונלאים נם מש׳ע אין ראי׳ דהא בזסיז נמי משכחת כדלעיל לכנות וסם סבינו מה דיצה ?ומר ובלמב״ס נמי כשב אל יהי
סימן נ׳ סיא וכן משמע נטוירד שם שכתב באחד שקללו אחר פלוני ברוך ולא לנוכח כדי לכנות כשלומד זה עס תלמידו ואתה
תחזה בלשק פירש המשנה לרמב״ם ובלנדע ותבחר.
שעמר דינו אעפי' שעשה תשונה משמע דמיירי בדיני ישראל
דאינו נהרג לק על רשעתו וציל אעפיי שעשה חשיבה ועושה
לרמב״ס לר״מ במקלל חבילו 'מכלל לאו אתם שימע
מעשה עמן ואף דנזסיז אין חיוב מיתת ניד ממש מימ משים
הן ובנדל לא ולחכמים נם במקלל מכלל לאו אי אנדה
הודאות שעה שהעם פלוצין ייל אף שעשה תשונה כדי למינדר אף דנאיסורא ע״כ מודו מדשתוי יין במיתה "ל כמו שכתבתי דנמקלל
דנלא״ס כל המומתים מחודין ודאי זה שרכב מל סיס בשבת ליכא איקויא כלל אס לא נשמע מכללא אמנם לסלח״ם סק״ל נחש
בסנהדרין דמיו נ»כ התודה ודרק וניע לפוקלו לעדות ונהי ד!ש מקלל מנדי ול״ל כנחש סר״ן בלדרים ימשוס דסוה איסור חפלא
פלונחא ־יל דסוס קפק פקול ובדברי הטול יליע כיון דפקק חשיב ממק או "ל דלר״מ ק״ל כקבלת סקנחע "כאן דאל יברכך
נאיע שם דיוצא ליסרג נדיי נותנין עליו חומרי חיים הרי קודם איקולא הוא אפילו זולת מכלל לאו אנדה דקלת קללה תחשב
שנהרג אינו ודאי סולן למוח ולמה בירד כתב דאמר שקצצו לכן אמרינן מכלל לאו אנדה להוקיף באיסורו ועסית קושית
פטור הואיל והולך למוח ואפשר אף דצענין א״א נותנין עליו תוק׳ בס״ע שבועות העדות דלגרלןא לא תיפון ■ולריע מכלל לאו
חומל׳ חיים מ«מ לענין לפטור המקללו לא חיישינן דחוי לי׳ אנדה משוס דנאיקולא מודה מ״ט דחכמים דפוטרין דנחכ מודו
זכותא דלא שכיח ולפיז ייל גס לרמבים ביוצא ליהרג עיי עכויס
באיקורא מדשתוי יין במיתה ולרמנ״ס א״ש וכנחש.
רק משום חומל א״א טחני! עליו חומל׳ חיים וכן בתרומה דאפשל
שס כתבו דוקא' באיקול תמול ס״ללר״מיעכלל לאו
להיות נתונים בחולין ותרומה לזר בכלח ועכיע כיק דנותנין עליו
אש״ח ושנועה נמי 'איקור ממור הוא והקשו הלא
נס כן סומלי מחים לכן פטור סמקללו דאין להלקותו מקפק
בקידושין נן׳א ע׳יב בעי ר״מ נדב בשבועה גבי אז תנקה מאלתי
אמנם לסברכיי דקיל דטוייד מייל׳ ביוצא ליסרננדא׳ה י״לבד׳י
ואינו מנין קושיהם דנשלמא אס מכלל לאו אנדה נמשה איקור
כיון דנותנין עליו חומרי חיים הלי אינו ודאי הולן למיתה וחייב
"ל כיק דאיקור ממול הוא מסתבר להחמיר יותר מבאיקור קל אבל
סמקללו דכיק דאיט ודא' שימות והשתא חי הוא לא חשוב נברא
אז חנקה בא להקל ולהסיר איסורו ואין נאמר משום לשבועה
קטולא ולרמנ״ס להיכון שייר נפית הרגיש בהן דניטין.
איסור ממול מכלל לאו אתה שומע הן להקל.
מכלל הדברים וכי בטויז הקשה מהרשיך דהא
באיסורא עיכ לכיע מכלל לאו אתה שומע הן מדשתו׳
יין שנכנסו למקדש במיתה כדאיתא נדע שבועת העדות ולמה
ולאד לסעידו בודק כתב דאם קבל קא»פ אינו
לא לקי וחוק׳ שם הקשו דלענין נדי כמי לא אמרינן מכלל לאו
נאליו׳ע מדכתיב והוא עד או לאה משמע שיהא
אתה שומע חן גבי קרבן לא אוכל לך ונלע״ד שאני שתוי יין
דכחיב ” 1ושכר אל חשה הלי מפורש קאיסול אהני מכלנא לחייב עד משעת ראי׳ ולפ״ז נקבלוהו בשעה לאי׳ ישנו בלא יניד אמנם
מיתה דבלאו מכלל לאו סו׳ איסיי משא״כ נדי וקללה אס לא בירושלמי סרק שבועות העדות ח״א בפני ב״ד להוציא נחא כשאמרו
דמכלל לאו שומע הן ליכא איסור לא חשוב איסייא דמנלן לומר לו הרי אח מקובל עלינו כשני עדים יהא חייב ת״ל והוא עד
או
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דרשאי לדון כן מדין פשרה אפילו במקום שלא תקנו חכמים שודא ,ועדיין צריך
להתיישב בדבר).
ועדיין צריך ישוב למאן דבעי למימר בכתובות צ״ד ע״ב דלרב חלוקה עדיפא
משודא ,מאי טעמא דמילתא ,והא שודא יש בה משום העלת שלום לדברי הרא״ש
בשיטת התוספות ,ואפשר דס״ל דחלוקה ע״פ תקנת חכמים יש בה שלום יותר
משודא דדייני שבכל דור .ועוד י״ל דבחלוקה נתקן חצי הדין לאמיתו ,ואע״פ
שחציו נתקלקל בודאי ,הא עדיף ליה משודא שאין בו דין ודאי כלל ,וספק דין
לאו דין הוא ,ואין לנו לתקן כפי׳ שלא כדין כל זמן שאפשר לקיים מקצת הדין באמה.
ומ״ד שודא עדיפא ס״ל שהדין הנפסק מספק ע״פ ב״ד קרוי דין ועדיף מלקלקל
חצי הדין בודאי].
ד) ויש להביא ראיה שצרכי תלמוד תורה יש בהן תקון העולם כעין הטלת
שלום ממ״ש בכתובות פ״ה ע״ב גבי נכסי לטוביה דת״ח קודם לשכן וקרוב ,וצריך
טעם בדבר לשיטת ההוספות דשודא היינו בלא אומדנא כלל ,ונראה דהיינו טעמא
כדי שיהיו מזונותיו של ח״ח מצויין לו ולא יתבטל מתלמודו ,וכי היכי דנקטינן
ליה שוקא משום דטריד בגירסא כמ״ש בב״ב כ״ב ע״א( .ואפשר שגם בימיהם
תקנו להחזיק ידי ת״ח בנדבות כמ״ש בגיטין דף ס׳ ע״ב ההוא שיפורא ,ועיי״ש
בפירש״י בשם רב שרירא גאון ,מיהו הרמב״ם מפרש לה בצרכי ת״ח חולה דווקא).
ולפי מש״כ רמ״א בחה״מ סי׳ קנ״ו ס״ו בהגה דלענין לקבוע בכ״מ מלמדי
תינוקות דינן כת״ח ,אפשר דה״ה לענין שודא ,שכ״ז בכלל צרכי תלמוד תורה,
אבל בבהגר״א שם ס״ק ל״א כתב דהרמב״ם חולק.
וכיון שעיקר תקנת שודא משום הטלת שלום היא ,ותקנו דת״ח עדיף ,פ״מ
דעסק התורה דינו כתקון העולם כעין הטלת שלום ,א״כ אף אנו נאמר כן לענין
פשרה ,כיון שמותר להטות פשרה משום תקון העולם ואין זו רדיפת בעל הדין,
בכלל זה שמותר להטותה לצרכי קיום הגבאות של תלמוד תורה .ואף הרמב״ם
שאינו נותן למלמדי תינוקות דין ת״ח לקבוע בכ״מ ,מסהברא דבנ״ד ודאי מודה,
שכל שהוא הקון העולם אין כאן רדיפת האחד יותר מחבירו ,שאין כוונתו להרע,
וכמו שביארנו.
אבל יזהר הדיין שיהיו כל מעשיו לשם שמים ,שאם יטה הפשרה מחמת
טעם שאין בו ממש ,הרי זה רודף את בעל הדין ,והוא מטה משפט ,והשי״ת יצילנו
משגיאות.
סימן קנז
שאלה

אם מותר לומר על הרשעים ימח שמם למשל אלו וכו׳ שמסתמא הם
אפיקורסים ,שהרי בפירוש תפארת ישראל על המשניות כתב בהא דאיתא
באבות חביב אדם שנברא בצלם וכו׳ חביבין ישראל וכו׳ דחביב אדם היינו אף
הגוים וחביבין ישראל היינו ישראל ,הרי שגם הגוים חביבין וא״כ אולי אסור
לומר ימ״ש סתם או נאמר שהכופרים הם גרועים מן הגוים וכמ״ש הרמב״ם.
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שלג

תשובה

בע״ה מוצש״ק פ׳ ויגש אור לי״ב טבת תשל״ג לפ״ק
מצד הדין אסור לקלל אחד מישראל כמבואר בחו״מ סי׳ כ״ז ס״א ,אבל
באינו עושה ׳מעשה עמך צא מיקרי ישראל ,כדמוכח בב״ב דף ד׳ ע״א וביבמות דף
כ״ב ע״ב ובש״מ .ודבר קשה הוא לברר בזה״ז מי הוא בכלל אינו עושה מעשה עמך
ממש ,ומי יש לו צדדי זכות כעין תינוק שנשבה *) ,אבל לומר על הרשעים
המפורסמים המסיתים והמדיחים ימח שמם ,נלענ״ד שאין איסור ,שהרי מפורש
בתורה על ההולך בשרירות לבו ומחה ה׳ את שמו מתחת השמים ,ודוד המלך
ע״ה קלל את דואג ושונאיו ימח שמם כמפורש בתהלים ק״ט (ע״ש פי׳ הרד״ק
בפסוק א׳ ופסוק ו׳ ודלא כפירש״י) ורבן גמליאל תקן ברכת המינין לקללם תעקר
ותשבר ותמגר ותכניע ,וב״ר ר״פ מ״ע אמרו המזכיר רשע ואינו מקנלו עובר נעשה
דכתיב ושם רשעים ירקב .משמע מכ״ז שאין למנוע א״ע לגמרי מקללות כאנה,
ובלבד שיהיו רשעים מפורסמים .ואם הם מסיתים ומדיחים אע״פ שהם כעין
תינוקות שנשבו ,מ״מ כל שמסיר את העם מאחרי ה׳ דומה לרודף כמו מסור
כדמשמע ברמב״ם ר״פ י׳ מהל׳ ע״ז ,ואפשר שמותר לקללם ,אבל התוספות בפ״ק
דברכות דף ז׳ ע״א ד״ה ההוא כתבו בתירוץ א׳ דקללה חמירא ממורידין עיי״ש,
מ״מ נלענ״ד נהי דלאו אורח ארעא הוא ,מ״מ איסורא ליכא.

אבל מ״מ יש לחוש למש״כ בב״י ריש או״ח שלא ישתמש במדת העזות אף
לעבודת ה׳ כי יקנה המדה קנין נפשי ,והעתיקו במשנ״ב ס״ק ה׳ ושאר האחרונים,
וא״כ יש לחוש בזה״ז שרבו הרשעים בעוה״ר שירגיל לשונו לקלל והיא' מדה רעה.
אמנם בבה״ל שם ד״ה ולא ,הקשה מן המקרא ובתקוממיך אתקוטט ותירץ דמיירי
במדיחי הרבים ,וצ״ב מה תירץ בזה והקושיא במקומה עומדת שיקנה המדה הרעה
בנפשו .ונלענ״ד בכוונתו דעיקר החילוק הוא דכלפי מדיחי הרבים מסתמא עושה
כן מחמת קנאת ה׳ ששורשה באהבת ה׳ כמ״ש אוהבי ה׳ שנאו רע ,א״כ אינו
עוסק בקנין העזות ,אבל אם עושה כן מחמת כעסו בלבד ודאי יקנה המדה
הרעה ולכן מוטב להמנע מזה.
ולענ״ד בנ״ד יש ללכת בדרך האמצעית ,שלא לקללם אלא לפרקים ,כדי שלא
ירגיל הלשון בקללה וגם לא ישכח קנאת ה׳.
ומ״ש באבות פ״ג חביב אדם שנברא בצלם דמשמע אפילו או״ה ,ואף
הכופרים שהם גרועים מאו״ה כמ״ש הרמב״ם ספי״א מהלכות עדות ,מ״מ
נבראו בצלם ,אבל אין הכוונה אלא כלפי המין האנושי בכללו ,כלומר חביב המין
האנושי שנברא בצלם ,לאפוקי בעלי חיים שאינם מדברים.
ומה שהקפידה התורה ליבם אפילו אשת רשע (ואף אשת משומד
זקוקה ליבם) ,ועיקר היבום הוא שלא ימחה שמו מישראל ,י״ל עעמא דדילמא
נפיק מיניה זרעא מעליא ,ולא גרע רשע זה מסיסרא והמן ונירון קיסר דנפיק
מינייהו זרעא מעליא ,כמ״ש בגיטין דף נ״ו ע״א וסנהדרין צ״ו ע״ב.
*) ע׳ בסי׳ קי״ט שהארכתי קצת בע״ה.
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ובברכת המינין יכוון כלפי כל אלה שנתכוונו להם מתקני הברכה ,וא״צ
לכוון בפירוש כלפי מלכות המינות.
סימן קנח

עש״ק פ׳ דברים תש״ל לפ״ק
למע״כ הר״ר שלמה זאב פריד שיחי׳ לאי״ט.
שאלת בענין הדפסת ספר שנדפס לפני שנים רבות ואין יורשי המחבר
ידועים ,לענ״ד אין לחוש.
עיין בהסכמות לקיצור ש״ע עם מסגרת השלחן שעבר על דעת המחבר
והדפיס הערותיו באותו עמוד בפנים הספר ,והתירו לו מתרי טעמי ,חדא
ששיערו שאילו היה כאן היה מסכים ,ועוד כי מה כחו יפה לאסור( .והטעם
הראשון צ״ע לענ״ד).
וכן ראיתי בהדפסה ראשונה של צל״ח לסדר מועד שהמסכימים כתבו שאין
שום מקום בד״ת לתביעה מצד נכדי המחבר הרבים.
והשתא בנ״ד הרי המחבר בעצמו כתב להדיא שאינו אוסר אלא משום השגת
גבול בלבד ,והרי היום בודאי אין כאן השגת גבול ,שאפילו אם נמצא בעולם אחד
הנכדים של המחבר ,ודאי כבר אין בידו מספרי הירושה ,שבודאי כבר נמכרו או
נאבדו כולם .ושמא תחוש שיטעון שירש זכות ההדפסה ,וא״כ יחשוב את המדפים
היום כמו גוזל( ,אבל לא כמשיג גבול ומזיק) ,זו היא לענ״ד טעות גמורה
שנולדה בעוה״ר מחמת שהורגלו בנימוסי או״ה ,כי לענ״ד היא מילתא דפשיטא
טפי מביעתא בכותחא שבד״ת אין שום זכות בעלות על דברי תורה וכ״ש שאין
כאן חפצים שאפשר להוריש בזכות ההדפסה .צא ולמד מכל ההסכמות שבכל הדורות
שהחרימו על משיגי גבול ,ומה להם להחרים ,אם יש בו משום גזל יתבענו לדין.
ולא עוד אלא שהגאון מו״ה מרדכי בנעט ז״ל פקפק אם יש כח להחרים ,ואדוננו
בעל ח״ס בתשובותיו חלק חוה״מ סי׳ מ״א השיב דשייך משום השגת .גבול ,שכל
העולם דומה בזה לבני מבוי אחד ,שגזרו בו רז״ל משום דקא פסקת לחיותאי.
וכן ברור הדבר מלשון כל החרמים ,שהרי הגבילו את הזמן כפי מה ששיערו
שיספיק למכור את כל הספרים .והמחלוקת המפורסמת בין מדפיסי ווילנא
וסלאוויטא היתה שמדפיסי ווילנא הדפיסו בתוך הזמן וטענו שכבר מכרו
מדפיסי סלאוויטא כל ספריהם ואדעתא דהכי לא החרימו ,ומדפיסי סלאוויטא
טענו שרוצים להדפיס עוד ע״פ ההסכמה שעדיין לא נגמר זמנה ,ומדפיסי ווילנא
השיבו שהחרם לא געשה אלא כדי שלא יהיו ניזוקין בהדפסה ההיא ולא כדי
שיחזרו וידפיסו ויאסרו כל שאר דפוסי העולם בתוך הזמן .שמא תאמר שא״ס
שהם לא ירשו אבל הרבה חרמות נעשו לזמן מוגבל אפילו בספרים שהמחבר עצמו
הדפיסם ,מפני שאין לו שום זכות בעלות.
הגע עצמך ,אילו היה דין ירושה במחברי ספרים ,א״כ היה אסור להדפיס
אפילו ספרי הראשונים עד שימצאו את נכדיהם ,ואם אינם ידועים הוא כגוזל את
הרבים שדינו קשה.
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א׳ י״ד מ״ד כה יעשה וגו׳ כי מות תמות יהונתן ,ובדברי רוח כה יעשה וגו׳
כי המות יפריד וגו׳ (אלא ששם פירשה תחילה להדיא אל אשר תלכי אלך
וגו׳ אלין וגו׳).
ומ״מ נראה להקל כיון שלא נתכוין לשבועה אלא לאמת את דבריו בלבד,
וכמ״ש ביו״ד סי׳ רל״ז ס״ה האומר פעמים אעשנו היי שבועה והוא שיתכוין
לשם שבועה .אמנם הגר״א בביאורו ס״ק ז׳ תלה היתר זה בחילוף גירסאות,
(וכן אומרים על הגר״א שאירע לו שאמר ב״פ לא לא בבה״ק והיה חושש
משום שבועה) ,אבל כיון שפסק כן בש״ע ע״פ הרא״ש ולא מצינו מי שיחלוק
להדיא ,אין להחמיר .וכן זה שאמר תיבת ודאי ולא נתכוין לשם שמים אלא לאמת
ולברר דבריו ,מסתברא שכל שלא נתכוין לשבועה ,א״צ התרה.
וכל זה אם אמר תיבת ודאי בלה״ק ,אבל זה שאמר בל״א אוודאה לענ״ד
לית ביה ספיקא כלל שא״צ החרה ,וכן אם אמר בלה״ק בודאי בבי״ת ,אע״פ
שכן דרך שבועה להזכיר ש״ש בבי״ת ,כגון השבעה לי בה׳ ,אבל זה שאמר בודאי,
(הבי״ח בשו״א) ,לשונו מוכיח שלא נתכיון לשם שמים ,כל שלא הזכיר לשון
שבועה ,כגון הריני גשבע בודאי( .ובלשון שבועה בלא״ה צריך התרה אף בלא
ש״ש) .וכל זה בדבר הרשות ,אבל אם הבטיח מתנה לעני צריך התרה מדין
נדר ,ואם הבטיח לעשיר דמסתמא סמכא דעתיה כשאמר בודאי ,חייב לעמוד
בדיבורו אא״כ ימחול לו חבירו.

סימן

י!י

שאלה

מעשה באשה אחת שבעלה קנה לה מנעלים חדשים ומחמת קטטה אמרה
שימותו בניה אם תנעל אותן וחזרה ונתחרטה על דבריה ,מה דינה ,אם אסורה
לנעול אותן בלא החרה או לא.
תשובה

דבר ברור הוא בלא פקפוק כלל ששבועה היא זו אע״פ שלא הוציאה
מפיה לשון שבועה אלא לשון קללה ,כמ״ש בגיטין דף ל״ה ע״א אמתני׳ דנמנעו
מלהשביטה אמאי וכו׳ מעשה וכו׳ אמרה יהנה סם המוח באחד מבניה של
איחה אשה אם נהניתי וכו׳ ,ופירש״י מפני שעונש שבועה מרובה נמנעו
מלהשביעה .הרי מבואר דקללה זו שבועה היא ,ואף את העונש לא תלו רז״ל
בקללתה אלא בשביעתה ,דאל״ה יתקנו שישביעוה בלא קללה( ,ואלמלא קללתה
היתה נענשת בענין אחר רח״ל).
ומ״ש בשבועות דף ל״ו ע״א ארור וכו׳ בו קללה בו שבועה צ״ל דלאו
לשון ארור דווקא קאמר אלא כלומר ארירה וקללה יש בה שבועה (אם אמרה

ריח

פאת

שו״ת

שדך

בדרך אימות דברים) ,וכן משמע בכתבי מהרא״י סי׳ קצ״ב
יעשה דבר פלוני תנא עליו קללה שהוא אסור ,והביא ראיה
נדוי בו קללה בו שבועה ,ומהמשך לשונו משמע דמדין שבועה
נידוי .יכן פסק ביו״ד סי׳ רל״ז ס״ג אמר אהא באלה או
כשבועה( ,והוא מלשון העור).
(שו״ר כן מפורש בפ״ד ושבועות משנה י״ג זו היא אלה וכו׳ ועיין שם
דך> ל״ה ע״ב).
מ־ביני יונה ז״ל כתב באגרת התשובה בדרוש הראשון (ליום שני) ויזהר
אדה כשהוא רוצה לאמת דבריו ואומר דבר זה הוא אמת כה יושיעני ה׳ שלא
יאמר כן אלא על דבר אמת לפי שזו היא שבועה ונקראת שבועת האלה ,עכ״ל.
ופשיטת שלמד כן מפרשת סועה שבתורה דכתיב והשביע וגו׳ בשבועת האלה
דמי שאמר חס
ממ״ש ארור בו
קאמר ולא מדין
בארור וכו׳ הוי

.

י

יתן ה׳ אותך לאלה ולשבועה וגו׳ ,הרי מפורש שקללה זו שבועה היא וקרויה
שביעת האלה .יאין לדחות דשאני התם שאמר להדיא לאלה ולשבועה ומשו״ה
שבועה היא ,שאין פירושו כן ,אלא כפירש״י שיסו הכל מקללין ביך וכו׳ שיהו
הכל נשבע־ן ביך וכי׳ ,וכעין זה פירש רשב״ם ,כי כן ודאי פשוטו של מקרא.

ואין בזה שום ספק שבעולם לענ״ד שאשה זו אסורה לנעול נעלים הללו
אא״כ תתיר שבועתה ,כי אין טעם לחלק בין לשעבר ללהבא ,שאם לשעבר
קרויה שבועה ודאי גם להבא כן ,והמחלק מסברא בדאורייתא עליו להביא ראיה.
(אבל אם באת לישאל מתירין לה כמבואר ביו״ד סי׳ ר״ל שמתירין
שביעות ,ומדלא הילק משמע שמתירין אף כזו שהיא חמורה ,דזיל בתר טעמא
שכתב הרא״ש שאם לא יתירו יעברו במזיד).

)

ובו־ מן דין יש לחוש לסכנה כמ״ש בפ״ק דכתובות דף ח׳ ע״ב לעולם אל
יפתח אדם פיו לשטן וכו׳ ,וג״ז בכלל מש״כ במשלי י״ג ג׳ פשק שפתיו מחיתה
לי ,ושם י״ח ז׳ פי כסיל מחיתה לו ושפתיו מוקש נפשו( .ואע״פ שקללת חנם
לא הבא כמ״ש במשלי כ״ו ב׳ והובא במכות דף י״א ע״א ,שאגי מקלל עצמו
בכעכו שחיטא הוא ,ועוד כ״ש שהקללה תשוב אליו כפירש״י בסנהדרין מ״ט
ע״א ד״ס תהא ,שסוף קללת חנם לשוב אל המקלל ,וכן הוגה בפירש״י למשלי
הנדפס עם פי׳ הרב מלבי״ס קללת חנם לא תבא [אלאן למי שהוציאה בפיו).
וארז״ל במו״ק דף י״ח ע״א ובסנהדרין ק״ב ע״א ברית כרותה לשפתים ,וארז״ל
בברכות ג״ו ע״א קללת חכם אפילו על תנאי היא באה ,ופירש״י בב״ק דף צ״ב
ע״א ד״ה מגילגלין ,ואפילו נתקיים התנאי ,דמשמע דקללת הדיוט דגריעא מ״מ
היא באה אם לא נתקיים התנאי ,וח״ו לזלזל בחשש סכנה .וע׳ בספר החינוך
פ׳ קדושים בלאי דלא תקלל חרש.
ילא הוצרכתי להאריך כ״כ אלא מפני שראיתי מעשה אחר כעין זה
שלפנינו ,שאירע לפני חכם אחד בעל סברא ולא בעל הוראה ,ולא דן אלא משום
קללה בלבד ,וסמך על הברת לבו לומר שא״צ התרה כיון שכבר קלל ולא שייך
תנאי בקללה ומחי דהוה סוה וקיום או ביטול המעשה לא מעלה ולא מוריד,
ואף לא עלה על לבו לחוש לסכנה ,והורה כן למעשה ,וזה שסמך על כך נהרג
אח״כ בעיה״ר ,והוא רחום יכפר עון.
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הגאון דבי *צחק הוטנר דצ״ל
ראש ישיבת "רבינו חיים ברלין"— פחד יצחק

מח״ס "פחד יצחק" ועוד

בעבין מצרת אהבת רעים ותשובה על עבירת לשרן הרע
הנה בחפץ חיים הלכות לשה״ר פסק דאם רוצה לעשות תשובה על עבירת לשון הרע אז
הענין מתחלק ,דאם נתקבלו דבריו דינו בשב על בין אדם לתבירו ,ואם לא נתקבלו דבריו דינו
כשב על בין אדם למקום ,יעו״ש {כלל ד׳ סימן י״ב] שלא הביא מקור לדין זה .ויוצא מדבריו
דלא מיקרי בין אדם לחבירו אלא אם חבירו נפסד על ידו בגוף או בממון או בכבוד .ומתוך
כך כתב שאם לא נתקבלו דבריו שאין כאן הפסד לחבירו דינו כעבירה שבין אדם למקום.
ולולי דמסתפינא הוה אמינא דעושה מעשה לבטל מצות אהבת רעים ,ה״ז נחשב לבין אדם
לחבירו ,משום דגם על ידי וה נחשב חבירו לנפסד ,דהפסד אהבת רעים הפסד מיקרי ,ומכירן
שמספר לשון הרע שלא נתקבלו דבריו עובר על מצות אהבה שוב הוה עבירה שבין אדם
לחבירו ,ואע״פ ששנאת חנם בלב לא בעי ריצוי חבידו כששב עליה ,היינו טעמא משום דלא
עבר עליה אלא בלב ,ולא אשכחן דין ריצוי חבר על דברים שבלב ,אבל כשעושה מעשה ,או
מדבר דברי שנאה בודיא דנכלל בהך דאיתא בגמרא ,דאפילו המקניט בדבריו צריך לפייסו.
ובודאי שסיפור לשון הרע מצד עצמו הוה דיבור של שנאה אפילו אם לא נתקבלו דבריו.
"ויש לי להביא ראיה להנ״ל דיעוין בחינוך ל״ת דמקלל ,שהביא בשם הרמב״ם דהקללה אינה
פועלת כלל על המקולל ,וכל עצמו של הלאו דמקלל אינו אלא משום דהמקלל עצמו .ומ״מ
חזינן דהרמב״ם הלכות תשובה פסק דתשובה על לאו דמקלל ,בעי דוקא ריצוי חבירו ,ולדבריו
של החפץ חיים אמאי תיבעי ריצוי ,הרי קללה הוה כלא נתקבלו דבריו מכירן דלשיטת ד,ר״מ אין
כאן פעולה על המקולל כל עיקר .ואין לומר דכוונת הר״מ היא רצריך לפייסו מצד הבדיון שיש
בקללה ,דדה אינו דאם כן לא הוה ליה להר״מ למינקט מקלל ,אלא שהיה לו לפרש בהדיא
המבדה את חבירו .ומוכרח מזה דהפיוס הוא על עצם הקללה ולא על_הבדון שבדבר.
ועיין עוד במנחת חינוך בל״ת דלא תחמוד שכתב דלענין תשובה הוה בין אדם לחבירו,
ושופכתב בל״ת דלא תתאוה ,דדינה כמו בלא תחמוד .וצ״ע.
;אוצר החכמה!
י־-
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אחז״ל (פסחים נ ,כ) "כי גדול עד שמי□ חסדך" (תהלים נז ,יא) ,וכתיב "כי
גדול מעל שמים חסדך" (ש□ קח ,ה) ,הא כיצד ,כאן בעושין לשמה ,וכאן בעושין
שלא לשמה ,ע״כ .והכי פירושו כשאדם עושה שלא לשמה ,היינו שרוצה להפיק
מזה רצון שלו — יהי< איזה רצון שיהיי — אבל עכ״פ זה רצון טבעי שלו
מתולדתו בעוה״ז ,לפיכך גם שכרו הוא עד שמים  -שהוא עולם הגשמי הזה,
אבל בעושין לשמה  -היינו רוח טהרה רוחני שלא בדרך הנאת טבע בריאתו,
משלמין לו גם שכרו מעל שמים — שכר רוחני למעלה מטבע עוה״ז וכמש״נ.
(שביבי לב — מהגר״א לאפיאן זצ״ל)

קובץ המועדים  -ראש השנה ,יום כיפורים קובץ עמוד מס (649הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

קפד

פנים

קדושים

לא תשא עצמו הוא הדבר אשר צוה ה׳,
והקדים אנכי ולא יהיה לך כי ע״מ כן
הוציאנו מארץ מצרים להיות אלהותו
עלינו ,כדכתיב [במדבר טו ,מא] אשר הוצאתי
אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים,
אוצרה חכמה'
וע״ז היה ־הברית והשבועה ואם ח״ו עובר
על שבועה הוא מחלל אלהותו יתברך
השורה על כל ישראל ,לכך הקדים אנכי
ה׳ _אלהיך ללא תשא והיינו דכתיב וחללת
את שם אלהיך:

בת״כ ד״א וחללת נעשה אתה חולין
לחיה ולבהמה ,וכן הוא במשנה
ואבות פ״ה ,מ״טן חיה רעה בא לעולם על
שבועת שקר .והטעם בזה משום דכתיב בם׳
נח וט ,ה-׳ו] מיד כל חיה אדרשנו וגו׳ כי בצלם
אלהים עשה את האדם וגו׳ ,ובשבועת שקר
שמחלל שם אלהותו יתברך נסתלק ממנו
צלם אלהים והחיה שולטת בו ,וכן הוא אומר

ושה״ש ב ,ז] השבעתי אתכם וגו׳ בצבאות או
באילות השדה ,כדאיתא בסוף כתובות [קיא].
שלש שבועות השביע הקב״ה את ישראל,
והיינו שאם יעברו על השבועה חס ושלום
יהיה הפקר לחיות השדה:
לא תעשוק את רעך וגו ,,לפי פשוטו
יש לפרש מ״ש את רעך ,וכן מ״ש לא
תלין פעולת שכיר ,ולא אמר שכר פעולת
שכיר ,וכן בם׳ תצא וכד ,יד] ולא תעשוק
שכיר עני ואביון ,ולא כתיב שכר שכיר,
ענינו כי בודאי חמור עובד את ישראל
בגופו יותר מגוזל ממנו ממונו ,כדכתיב
[להלן כה ,מב] כי עבדי הם ולא יעבוד איש
באחיו ,אלא העני הזה נושא את נפשו
ומשעבד את גופו בשביל שכרו ,אבל
כשכובש את שכרו לא בשביל גזל ממונו
הוא מוזהר ונענש ,אלא יותר בשביל
עבודת גופו שלא מחל עבודת גופו אלא
בשביל שכרו ,והיינו דכתיב לא תעשוק

\

יפות

את רעך דהיינו גופו ממש ,כי כל פעולתו
לא מחל אלא בשביל שכרו וכיון שהוא

כובשו הרי הוא עושק את גופו:
לא תקלל חרש וגו ,,אחז״ל בסנהדרין
דף ס״ו באומללין הכתוב מדבר ,נראה
דוקא חרש משום דהוא גרוע שבכולן
כדאמרינן וב״ק פה ]:חרשו נותן לו דמי כולן
מכ״ש חרש גמור שאינו בר מצוה ,ועמ״ש
הרמב״ן לרבותא נקט אע״פ שלא ישמע,
ויש לפרש עוד דאף דרשות לקלל כל מי

שיפרץ גדר באיזה מצוה ,והיינו כדי
שישמע ויירא לנפשו כדאיתא בכתובות דף
פ״ו במ״ע אמר לו עשה סוכה מכין אותו
וכו׳ אבל אם גלוי וידוע שלא ישמע אין
לקללו בשם ,שהרי מצינו באלישע שנענש
וחלה על שגירה דובים בתינוקות ,ואע״ג
דאמרינן בסוטה דף מ״ו מאי ונערים קטנים
שמנוערים מן המצות ,אפ״ה נענש עליהם

על שקיללם בשם ,אע״ג דאמרינן

[ב״ב ד].

בעושה מעשה עמך היינו עבירה שחייב
מלקות עליהן ,והיינו שפירוש התרגום לא
תלוט דלא שמע ,וצ״ע בזה ,ומ״ש רש״י
ז״ל מה חרש שהוא בחיים הוא מת״כ,
וקשה לי הא אמרינן בסנהדרין ר״ס
הנחנקין [פה ].דאפילו יוצא להרג פטור על
קללתו דכתיב נשיא בעמך במקוים שבעמך
וכ״ש לאחר מיתה ,וצ״ל דחד קרא
בנכבדים וחד קרא באומללים:

לא תעשו עול במשפט וגו ,,יש לפרש
דקאי אקרא דבתריה לא תשא ולא
תהדר ,כי צריך הדיין להשוות השני בעלי
דינין בכבודם כדי שלא יסתתמו טענותם,
הרי שאע׳׳פ שדן כמשפט מ״מ הוא עושה
אתו עול ע״י שלא טען טענותיו כראוי,
אפילו אם ירצה הדיין לומר שהוא יטען
בשבילו אף שיסתתמו טענותיו מפני הידור
הגדול ,כגון זה פתח פיך לאלם הוא ,גם זה
אינו נכון להיות נושא פני דל לטעון
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בקי ומעיקרא ומאי וחיה הוה וטי ובעני ן ייוסות
וט׳ ונמס חלכחא גכיוותא איהא למשמע חח׳ וו
וכי׳ וקו שמעי׳ מינס ואני גמויח לא קייס ק נהגם
אלא מפני שנהגו כן כסיותם בגיות ונפסק סענין
כגיות אכל אם לא נפסק הענין שם וצריך להקדיין
פה כשכאו לחסות סחת כנפי סשכינח צא אילי׳ כחי
ומעיקרא אלא ריינינן ליה כפי וין התו׳ שהרי כתה
אזלי־כן כדמעיקיא ומאי יהיה חיה משמע יוקא מאי
והוה סוהלא כבאים לחחריין עכשי עכיל וזה גר׳ לכאו׳
כסך שי׳ הרג נחלת ליאושע זיל שכתב רגם ככאיס
להתדיין עכשו אולי' כתר מעיקרא לרוצס כאשר היינו
דנים אותם בעת שנפל חויטח כיגיהס  .וי׳ל ולא
פליגי דהיב נחצה ליאושע זיל צא אמרה לתלתי‘ אלא
כישראל וגוי חחחריינים זח עם זה וכיון ריש להציל
לישראל ככל פינות נס כזה אמי־י׳ ואם היה הישיאל
זיכס כשהיה מיזייין כהיותו חטי כגיותו גם עקה
מזכין לישראל רבתי תיובא אילינן וכן היאיה שתביא
מהסיא דרכית הוי רכוותח ברין שכין ישראל לטי •
אמנם מחריכיל וסיכנח״ג ז׳ל איירו כשני כעיר
אנוסים ואין יו ישראל כיניחם ולה כי כתב דווקא
כשנפסק בזמן ניוחם הוא ראמרי׳ מאי והוס סוס
אמנם כבאים להתדיין עתה לא משנתי׳ כחנהגייהו
והוו נקגי ער השתא כנלע״ר (וע׳ כס׳ יוסף אומץ סי'
ת׳ לסוב מר כייס ורכינא זל} :
אינו רשאי לתוכעו כפניהם עיין לסי5
0
ססח׳ע זיל לקמן סי׳ ס״א סק׳ט ומ*ש
שש הייב משנת דר׳א זל כפי׳ דמיו וע' להיב אויח והי*
כיח אריקה ויל מם תהק׳ על קייב הקמיע זיל סם צ
0י'  *Hא סא המקלל א' מישי־אל ־וטי
לוקה א׳ משים לא תקלל
י

יא

״ף

חיש  .כתב היב הגדול ראש יוסף זיל כסי' זה
והכיא דבריו הרב יד מלאכי זיל ככללי הל׳ אות
שצ’כ וז״ל לאו שבכללות לא מיקרי אלא כעין לאו
ילא תאכלו על קרם רחש׳ מיניה עניינים מוחלקים
זה מזה כידוע אבל היכא שהלאו אינו טלל אלא עגין
א' כגון צאו שבקללה אעפיי שיוצא מחנו איסור לטפי ן
מוחלקים לא שייך כיה לאו שבכללות כיון שכל היוצא
מן הפ׳ אינו אלא ענין קללה עב יל  ,וכיוצא לזה
כתב ה׳ה חיד׳א זיל כסי׳ זה כשם קריטב׳א ז״ל
גכי מקלל עצמו דאזהיחיס מסשמי• לך ושמור נפשך
והגם דרישי׳ כמה מילי מהאי יך־א שלא יעחור
כמקים הכנה ושלא יאכל יישתה דכ-ים היעים לא
מיקי' לאו שככללית כיון שכל ׳האזהיוח חענין אי
חם לשמור עצמו ע׳ש  .ומיהו נר׳ דה״יטכ״א זיל
לא סיל הכי אלא גבי לאו והשמי־ לך דטלהוחדא
°לתא נינהו וכדיויה קא חשתעי קיא שישמוי עצמו
מכל יכי נזק וכיון רכח״א גופא וחרא מלתא הוו
לא היי לאו שככללית משא’כ כאוח־ח וקללה שנחלק
לנימים מוחלקים הגם דטלהו חר שמא ומקלל נינהו
אימא כיון שכילל אנשים נפ״רים אכחי חשיב לאו
שככלליח להריטכיא ויל ואין טעם זח מספיק להוציאו
מכלל לאי שככללית ונלע׳ד שכן רעק הרחכ׳ם זיל
כסי המלית עשי! ס' דמיהדר אטעמא אחיינא אמאי
לא חשיב אזהית מקלל ריין לאו שבכללות רילפינן
מיניה אזהרה לכיכח ה׳ ולאויא דה'מ רכנל חר מהני
עינשי מטיס צקיא כפני עצמו ע׳ש ומשמע הא
ניז פ אע׳ג יכילהו כמקלל איירו קוי לאו שככללית

כט^פט

ח פך וכרי מוה״ר ראש יוסף זיל ועיין כפיטי ריסס
סללו למיח״י חגייל <ל יל תא״ח דר׳א ולהרב
שטת יאויח זיל על סמכילתא ס׳ משפטים ולהרא׳ם
ז״ל שם כפ׳ אלקים לא תקלל ולהגאון מסישיא זיל
כח״ה קנהייין יסיו ולמוח״ר בס׳ פני מכין זל מ'כ
ויטיז ולהרב מעיין החכמה ז׳ל על המצות מ/ו
ע״א ועיין ן׳ "תאי רקמ׳ז ע’כ ■
 3כתב ה־כ הלביש ז’ל ס׳ב וו״ל ואעפיי
שקללה אין ט כ'כ מעשה וקי־ל גל
ל* ש* 1ט מעשה* Iלי?ה עליי עקימת שפתיו
מעשה הוי וליקין עציו ע'נ והק' עלי' הי' חשק שלמה
ז׳ל הגהיט אות ב' וזיל והוא תחוס דבהרייא אמרו
בל שטעית שתים וכפ׳ק וחמורה ובפי אלו סן הליקין
ר׳ יאירה או' כל ל״ת שכתו׳ יט׳ אין בו מעש׳ אין
לוקק עליהם חיץ מנשבע ומת• ומקלל את חבט כשם
ומהכא דייקי' דעקימ' שפתים לא הוי מעשה מה׳ש חיץ
וט' וציע עכיל ובאמת קו’ אלימתא היא • ואילם לפי
חומר הנישא נלע״ר ליישב יסרה הלטש זיל כשי׳
היאביר ויל קאי שכתב בסשטתיו על ס׳־י״ף שכל
תמים רעים סי׳ רל״ז על מיש היי’ף זל בשבועות
וכרי קיטש׳ ומקלל איט לוקס דהוי צאו שאין מ
מעשה וכתב משם נאין וליתא להך יייש' חכח קני
סיבייאית ותיו  .וע״ז כתב קיאב׳ר זיל ואני אקיים
את שניהם וכי יכי קרא למקלל אעפיי שאין כי מעש׳
היינו בשם המיוחד אבל ככינויים לא נפיק מריבה
והו’ לאו שאכ׳ח ע״ם ׳ ומוס״ר הביול חק״ל ול תיו
ח‘ג ר״ז ע׳ג יישב כזה דברי הראביר זל שהביא
קייב כלח למציעא ריץשכחב דצי־׳י דעקי' פה הוי
מעשה לוקס כמקלל ע*ש דצייכין אט לומר והייני
בכינייים רליכא ריטייא וקיא צחייובי בהו גם כלי
מעשה עש״ב • וכפי״ז גס דברי הרב הלביש ז’ל
מתיישבים כנך שסיי תחי' כתב המקלל ככל אחר
מהשמות חייכ בין כשם המיוחד כין ככינוי וט ישוב
כתב ואעפיי שקללה אין כו כ״כ מעשה וט׳ ננז׳.
ויש מקים לוחי דמשום כינויים נקט האי טעמא
דליכא בהו ריבוייא רק*א וצרכינן לטעחא רעקיחח
שפתים כיי לחייכם וההיא ואחרי' חיץ חנפכע וממי
ומקלל חבט בשם ה״ר בשם המיוסד וכדכיי הראכיר
ז׳ל סנו׳ • ועיין להרב רינא וחיי זיל לאוין רי׳א
שחתה על ס־ייף והייא״ש זל שפי דין זה דאין דרכם
להביא אלא דניים הנהוגים ע״ש חס שקי'  .ועיין
להיס תיר״א ז״ל בברכיו אות נ׳ ולהילה 1ל ועיין
לה-כ או׳ת זיל אות כ׳ שכתב טעם לזה בפשיטות
דנ’מ למאי רקי״ל לקמן סי' ל״ד רכל העוכר עכיר׳
שאין כה מלקות אינו נפסל לעמת ריח עיש ובזה
נסתלקה תתיחת לדן החביב זיל י יכ'כ הרב באד
יעקב ז׳ל כי״ו סי' רעיו כהגה ס׳א וכח״מ סי' זה
ע״ ן לחייב ח״ש ולהי־ב מטיש זיל  .ומס שאכקוב
בעניותי ס״ט לקמן סי' ע״ג ס׳ס אות י*ג כס׳ד :

j

או כא׳ מהשמות שקורים הטיס לסקכיה
וט' עיי; מ״ש כיס

עט״ר תעי

סיב

מו׳ר ר' אבא ני״ו בס׳ הבהיר פתח הדכיר חיא איח
סי׳ צ׳א אורן א׳ ק״ג :
ואם היה ריין לוקה עור אתית וט׳
היה סיריא זיל בברכיי אות ד׳ כתב
והיו בדיין קטע ודייק לה ממיש הרמכים ז״ל ריין
מדייני

ך
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מרייגי ישיאל עיש ולעיר אחסתיר אי משא לא אירייא
רמשמעית ל* מדייני ישיאל לא משמע קטע אלא ני'
ראתא למעוטי דייני עיבאותיסם ועיכאית שכסירייא
וכיוצא והכי נחטו הפול כמקלל חכיו המקלל אחי
מישראל והייט למעוטי טי רסכתיכ כעסך לא קאור
כמסאר בהנחנקין רפיה ומטת ד״ח ועיין לסיב
משנת דר״א !צ כסי' זס ומס שאכתוב כענייתי ס*נע
כאיל ו' בס״ר • ומיהו ני' לפקע״ד דמטעם אחר
אימעיעו דייני אקיאי בזכל׳א שהיי אי אתינן למירק
לישנא דקרא ראלקים לא תקלל היה לנו לומר דדוקא
ברייטם מומחי! הוא מה שהזהיר' תו־׳ דאלקים ככל
מקום הוי מומחין רוקא ונדאמיי׳ בריש קנסר׳ דגי
אלקיס כתיכי כפ' דהיט מומחין וא’כ אעי׳ אי ניסא
דסשתא רליכא מומחין שוינהו להדיוטות כמומחי{
לדון ולסודות וס״ה נימא לענין קללה מ’מ תיסגי לן
לטטיי דייני׳ קטעי׳ ולא רייט אקראי וערי כשמי׳ רט׳ר
לסרב התומים ז״ל אוח נ׳ שנתב כפשוט לרינא דרוקא
במומחים בוא דהזהיר' תו׳ אלקים לא תקלל וסאידנא
ציכא מומחים ע״ש ולרבייו אין מקים ספק בדייני
אקראי כיון ראפי׳ בקטעים פטר האידנא  .ואולם
הא מלתא דפשיטא לע״ר ראם היה זה הריין הנברר
ת’ח חכמתו מימת לו דלא תיקני צמקללו בעונש
אזסית לא תקלל חיש דאית ביס נמי איסוי מיסק>
מטם בזיון תיח דמחינן ליס כסילוא רלא מכע דמא
כמטאר בסס׳י זה כחח־ף וח׳ה למקלל עיין לחרב
ב’& 1״ל כרין זה ולהא מלתא לא שני לן כי! אם
נחשב דיין קטע או לא אלא כל שיאוי להורא' ויגע
כתורה ב״ר מניין אותי אפי׳ אס ביזהו ברכיים־
כמ*ש הרחב״ם ז’ל פ׳ו מהל'ת׳ת חי׳ב והי"ר והטור
ש״ע ויד קי׳ של׳ד :
ךן ק׳ב כהגהה וה׳ה המקלל אח חמת סטור
כתב הרב החומים ז״ל אות ד׳ הטעם
רסא רהקפיר׳ קוי' מכלי לקלל חיש שאיט טמע
ויודע ואיט מתבייש כלל בקללתו וראי דאין הטעס
רקצלתי ח״ו עושה רישס וחל על המקולל רסיו לא
תסיס קללת חנם לא תכא ועיק מטת רי״א רק נ׳ל
טעם האיסיי משום רוע לב ושנאת קברו וסקויה
הזהירי וחהכת לרעך כמק חט כלל גריל לעיקרי
התו* וא״כ י״ל וראי המקלל למת או לעומד למות
מה רוע לב יש כאן ומה זו שנאה או אסכה גם
שנאתו גם קנאתו אברה ולכך פטור עכ״ל • וניאס
דאחהמ׳ר אשתמיט מיניה ימר רכיי ח1כ החיטך
ס' קדושים קי‘ רל׳ט שאח‘ שהביא ל’ הת״כ שהכיא
מרן ז״ל מה ח־ש כחיים וט׳ כקב וז״ל אעפ׳י שאין
בט כח לרעת כאיזה ענין חטת מקללה כמקולל
ואתה כת כריטר להביא עליו ירעט דרך כלל מכל
כניהעילם שחיששין לקללות כין יש־אל בין שאר האומית
ויאמיו שקללה מי ארם גס קללת חרייט תעשה
יושם כמקולל וקרכיק ט סמאר׳ והצער ואתר דעתנג
דבר זה מפי הכריות נאמר כי משישי המט' שחנעט
סשי*ת מהזיק כפיט לזילחט כמו שתנעט לחויק להם
כמעשה וכעין ענין זה אחיז׳ל כריח ביית׳ לשפתים
כלי' שיש כת ברכיי פי האום יכא טלפי חשיטת
נפש הארס יוכקותס בעליונים «פש הצריקיס והחסידי'
יחסרו יכייהם לפועל ככל מה סירביו עליו ואפ*
לומד עור ט הענק להשכיח ריב בין כני ארס וט'
כי עוף השמים יוליך את הקיל וט' ע’כ קרי של

בם׳»ט

בפי׳ יטעם איסיי זה הוי משים שימשך ממנה טק
ונטשה דוש• כריכייו הפך רכיי תיב יונתן  Mוההיא
רמטת די׳א דמייתי סרב רל נר' דאינה ענין לוס
דני היני ומשני סתם ססיה לסם לבקש יתמיס וט׳
ומש״ס לא תיקיי קללת חנם כמ’ש רש׳י ז׳ל ס״ג
יטל להיות כי ירימן אנשים ואין ארם רואה תוכה
לעצמי ומסתמא נמי חד מינייהו זכאי בדינו וחרוב
צערו יקלל את חכיי בעל י־יט ואפי׳ דלאו קללת
חנם היא ונטשה יושם בגופו לכלו־תי ח׳ו ואיט ברין
שילקה בגוש בעבור עסקי ממון וכיוצא וע״ז הזהירי
חויס לא תקלל וכטעם היב החינק־ןל׳ומזס הטעם
ג'כ י*ל בפשיטות רגם המקלל אח הקטן אף עפ״י
שאינו נכלם יק המקלל את הטסה חייב רהא עכ’פ
טיס לאבר נפש א׳ חיפיאל דהוי כאלו איכר נטלם
מלא וכל נפש משמע כין קטן כין טסה כין ח־ש,
וכמו שכן יאיתי לח׳־במשנת דר״א רל יס״י זה שב׳
וז״ל הא רלא פלטו הטוש״ע דאפי׳ על קללת קטן
חייב ה׳ח דהי׳ל מלתא רפשיטא רמי גיע מחיש
וכי' שאיני לא טחע ולא מדכי וסי* קטן הוא יש׳
חשוב^טפי מתיש וט׳ ואדיכא על הטסחאית שכרמב״ס
רג־סי טס הקטן סנכלס ק״ל רסא לא כעי' דמיכלם
סמקילל נמו סח־ש שלא ייודע לו מאומה אלא מחוורת׳
כיוב הטסחאית שאין בסם «לת סגכלם כמו שניא'
מעי־וחי של היב כ’י ומסייע לי ג״כ ל' הסמיך
כהל׳ ב' נמצאת למר שהמקלל וט״בין קטן וט׳
ליקה וט' אך מ״ש סרכ׳י ע׳ז ויש לצמוד זה מדין
כישת וטי היא נוטס להיות כנגדי ומה איגשה אם
מה שכתבתי נלע״ר פשיט מאד וט׳ וגדול׳ מזו תוכך
אני לימי רעל קללת שיטה נמי חייב דאף שאינו
כי טשת ונו׳ ח״ח לא נשכיל נך יצא מהכלל דלא
תקלל חיש והגע כעצמך היי שקלל אח הערום וט׳
חי לא חייב וט' עכ׳ל  .והנס מ׳ם רמ־ן 1ל ככ״י
מנגד לרכייו הן אמת דמ״ש כיישיב גי' קטן הנכלם
עפ״י סיגייא דסחיכל זה הוי נגר רנייו ז״ל מ״מ
היי בכיי סיים רחעיקי• כגי' סטור כל* סרחב׳ם
המקלל את הישן חייב מרמרמי ליס לח־ש ומשמע
דבקטן בכל גיונא חייב הגם שאיט נכלם וצאו בר
כושת היא וממילא שמעי' רגם שיטה כדין הוא שישנו
ככלל איסיי וה שהמקללו עובי כלאו י ואתי סיום
ל' ה“-חכ׳ם .ז״ל שכתב בין קטן וט' בפשטי׳ רהייט
אט׳ קטן שאיט ננלם ולא כמש מין זל בכ״מ רהייט
דוקא קטן הנכלם רלא כתב כן אלא לפי אותס ני׳
רגייס ביישא קטן חנכלם ביס לגי' הטור דגייס
ביישא המקלל את הישן א'ש מ׳ש כסיף דבריו בסתם
כין קטן וט׳ וכל קטן במש׳ אפי׳ שאיט נכלם ולפי
דברי החינוך א׳ש רטעמא משום שטרם ניק ליש־אל
חכרו וא״כ כמי שאקור להזיק לשים ,א' מישיאל אפי'
חש׳ו הה לענין קללס • יגם לפי מ״ש היב סחיטך
רל כשם ה־חכ״ם זל כטעם מציה זו דהמניעה
והאישי הוא לסיבת המקלל שלא ירגיל עצמו אל
הנקמה והכעס וע׳ז הוא תה שסקפירס תור׳ ולא
מצר המקולל ע׳ש א’נ לפי טעם זח נלע״ר רלא
יתכן לית -רחרחכ״ם זיל יסטי רקטן סאינו נכלם
ושיטה לישה ככלל אישר זה רכיון שכל עיקר קפירח
התיר' הוא לצר ה־נל המקלל א*כ מה לי אס יהיה
המקולל קטן או שוטה חיי עכ’פ המקלל מרט;
עצמי להתכעס ולסנקם מנפש ישראל וטרם על סמקלל
לסיות
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פגים

ח־ט ה׳ דייגים סי'מ

להיות רמל בפחיתות החדות נת״ש ס-כ החינוך ול
כמי׳ דכיי סימכ׳ס ויל • אלא (ראי רכל שהיא נפש
יט־אל יסים מש שיהיה אפור לקללו ואפי' לקטן שאינו
נכלם ולשוטה דלא גייעי מחיש !וכל שכעסן לא
תאור והכי נמי כעמך! מיקיו ננלע׳ר • וכדין זה
דמקלל את המת עיין לסי־כ אמת עולש ז״ל עמוד
כיח ררוש ב״ב 5
ן_ועןמלל אח סעכד מטאד בש׳ס דמטת
ר׳ת ע״ב יפטור וכן המקלל את
,אוצי הח2מלי
סטתי רסני איתא סתם עלה יתגן הכל מלין ע״י
יש' ויש׳ מלין על ידיהן פרץ■ כגת' הכל לאתייי מאי
לאתויי עכר וטתי תנינא להא יח״ר ונו' כשלמא
עכר ועתי טלה עיי יש׳ ולוקח גילה רקטליה ולוקה
דלטייה אלא ישי טלם ולוקס ע’י עתי בשצמא מלח
דקטציח אלא לוקס אמאי רצטייה ונשיא כעמך לא
טאור כעושה מעשם עמך אלא את׳ר אחא כר יעקב
כגון שהעיד ט והוזס דטותס נכי עכר וט׳ כי
עדית הוא אלא אמיר אחא כגון שהנהו הבאס
שאין כה *0פ וט׳ ולא מקשי׳ הכאה לקללה ופישיי
ולא מקשינן לו׳ נשם שאיט לוקס על קללחי דכתיב
בעמך כך לא ילקה על הכאתו והלוג' היא בסנהדרין
רפ״ס וט׳ עיכ י מטאי* דצענין קללה כ״ע לא פליגי
דורשי' בעמן לא תאור בעושה מעשח עמך לאפוקי
עכר וטתי • והארכתי קצת לכאר זה מפני שיחיתי
דבר נפלא הפלא ופלא לע׳ד לחגאון כס׳ משנת דר'א
זיל קי' וס שב' וז״ל אחר מיש' לא ידעתי צמח שינת
סרמכים לשיט כאן דצא ככה' תיבל רפיה דקאמי
ארם בשי מיש׳ וט׳ וחו ק’ל מאי שנא דלא פייט
וחייב מלקית אקללת עבר כי חיכי דפיטיס גכי
הכאה ותצא תיוייסו נינחו ש׳ס עיוך כפ׳קרמטת
סוף ר׳ת ואררכא סך לישנא רנקט א' מיש׳ אינא
למיטעי כיס דעבר איט ככלל עכ׳ל ואחיי הקאכקי
כער׳ק דבריו מרפקן איגרי לעע״ר רפסקוסרמכ׳ם
ז״ל נטניס בטעמם כשיטת הש״ס דכה* חוכל פ’ה
גכי הכאה פקק לחייוב חלקית כסכאס שאין פה ש'פ
משוס רהט איתא נגח' לסרייא דהייט מאי יחנן
במתני' דישיאל לוקין על יריהןוכה׳ סנהדרין פסק
גט קללה המקלל א' מישראל וכו׳ למעוטי עבר
כדאמרינן נמי החס דלא מקשי׳ הכאה לקללם וכקללח
עכ'פ כ״ע מורו דסמקללו פטור מטס רכחיב כעמך
וסיני קאמר סרב ז״ל דחייה מלקית אקללת עבד
ולא ע״א רקאמי־ דסיא בשיק ומקשה על הרמב״ם
דאיכא צמיטעי כלשונו למעוטי עבי ואחסמ״ר אין

זי

טעית שכך הוא מאמת כמטא* כש׳ס שם וצ׳ע
לע״ר ועיין מ׳ש אני עני ס׳יו בעגין נט״י וכיוצא
לגט עכר אי דיט כישיאל והובאו רגיי בק' הנתמר
פתח הדביר לעט״ר מו״ר איא חרא’ש נר׳ו רכיס ע״ג

אחי נמי ניאס להוכיח רהמקללאתסעבד
פטור רמקו־א מלא רכר הכתוב ארור כנען
עבד עכדים יהיה לאחיו יסאינא ק׳ חוהר״מ חינ׳ץ
ז*ל והביאו סיכסיג ז׳ל סי' זס דגם אם או' להכירו
אתי סתה ולא אמר ארוי הוא לס׳ איתיס בכלל
מקלל ולוקה וכיון דלגבי עבר הקורס קיאו איור
וכן אמיי׳נ שאמי• אאע״ס לעכלו אין ארור מתרבק
בכיוך א״כ מזה מוכח ראין לוקק על קללקו ראפי'
לרעת קרב קסמ״ע ז׳ל ורעימיס יסאומר לחטיו

במשפט

קב

ארור סתם איט לוקה מ*מ אסויא איכא וכיון דגכי עבד
טי שיייתא באיור סתם מינה דכמקצל כשם הגם
ראפ' דיסיס ט צר איקזי־ קלת כיון ראחיו מיק-י
בקצת מצות מ’מ איט לוקח ואיך הרב ז״ל פשיט'
ליס דליקה הפך משמעית סכתוב וחש״ס מזי :

שם

ואם יצי הדיינים להטתו וט' עיין לה׳
I
ססהיע זיל יעיין לעיל סי' כ׳ וח״ש
אני עני ס*ט שם בקיר «*
כהגס׳ אפי׳ מחל וט׳ שככר חטא
ונתחייב זה ל׳ הרמב״ם זל פכ״ו מהל׳
סנהדרין ס*ו אעפ״י «יש לדיין או לנשיא למחול ע'כ
איט יטל למחול על קללתו וכו' מלקין את המקלל
שכני חטא ונתחייב וכתב מק ז׳ל בכ’מ וזל בפ׳ב
דכתוטת אמריי רנשיא שמחל ע׳ב כבודו מחיל לכ״ע
ע’כ • וכ״כ הימב״ם ולבס׳ רוצח פי״ג ס׳י ואת זה
קיל קצת לכאו׳ ע״ר הטס' 1ל כב'מ רל*כ ע״כ
ד’ח מרבדי שניהם נצמיד צער ב׳ת לאו ראו׳ שכתט
ונטר מלך ונשיא שוין הם לרחיח כל תשחית וצער
כיח ובפ״ק רע״ו די״א עיא כ׳ הטס׳ ד״ס עיק-ין
דשאני נטר מלך שהוא בטר כל יש'אל ואתי בטד
רבים ורחי צער ב׳ח ע״ש ומשמע רכטר נשיא נמי
ככור רכים הוא ונינ לשרייא הרב עין יהוסף זל
כשיטתו למציע א שם ולפי׳ז היין טתן דגם נשיא
שמחל ע״כ לא יהא נטרו מתול רוהייא רמלך ילאו
יקיא דירים הוא חם הפך שי׳ סש*ס ומסקי הימכ״ם
וש'פ ז״לוי״ל .ועיין לסיב טס הישועות ו*ל כסנהר׳
דליו גכי מימיארי׳ וולק מימות משח וערר׳ וט׳
ומח שסק' עליו סיב אמי יוסף 1ל בליין׳ דצ’ד עיר

ח ש□

הלבות ערות

|אה«וז 054567

□י׳ בח א ס׳א כל מי שיודע ערות לחמו
וט׳ סוס עוכרא כב׳ וג׳ כחית
ערים שידעו ערות א' ותנע הקובע לשנים מהם
שיכואו ויעירו במצית אם לא עיר  .ויעט לאמי
אין עליט תצוה להגיר רקאיכא עדים אמרים ותתקיים
בסם העדות וע׳ז נתתי לט לבאר אי חט פטרי
נפשייהו כטענה זו :
דלכאו׳־ס נרא׳ רשטר קאמרי רליתנהו
כאם לא יגיד רהט איקא חתם לענין
קי־כן שטעת הערות בשבועות דג׳לע״אעלה רתנן
היו שם שתי נקי עדים כפרה היאשו׳ ואחייך כפרה
חשניס שתיס! חייטת מפני שסעיית יטלס להתקיים
בשתיהן .ופריך כגמ' בשלתא שגיס תתחייב רכמה
לס יאטנה  .ופירש*' 1׳ל ואין לו ערים אלא אלו ונמצא
שספקירוהו ככפייתן  ,אלא ראשונס אמאי חייכת
הא קימא שניס .ופידש׳י ז׳ל וחס הפקירוהו הראשונים
אמר יכינא הכא כחאי עסקינן כגון שכיתה שרה
כשעת כפיית ראשונה קרובים כנטתיחן ונשיחיהן
טסטת וט׳ ע*נ • משמע דרוקא נס׳נשלא היחס
נת שניה ראויס להעיר בשעת בפיית ראשינה
סיא רמיתייכא ראשונה דכאיתס שעס לא היו ערים
אתיים וולחן * הא לא״ה ראשונס פטורה מטעם רהא
קימא הניס ■ והנס ראי ליתנסו לבת שניה קחן הנם
שהם כש־ים לסעיד חטאי־ מרבי' חתוקפית שם
רמיחייכא ראשינה לתאי רקי״ל חטפר במלים שיש

ואומר
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ס^׳כרומזב ח ’

פני׳
• לההיא שכתב הטור שס דהרי קטן דפרים אס אמר
לחלוק או לילך אכל הכא דקאמר לילךולי־ון עקר
כוונת הקנין שירון בפני גויס ושפיר חל הקנון
דכיון דקאמר לדון הוי כמו אלו שעקד :נכסיו
וכמ״ש הכ״י כאן דחוה -ליד כמש עט־ נכהיו לפיוע
אותו זכית שזוכה בדינהס ולפי׳ מועיל הקנקע״ש
גס מ"׳ש דאפי׳ יקפל עליו בקטן וכו׳ .וצ״ע עכ״ל
לנ״ש הנה באמת כי כפי הלשון של כעל הקרומית
המובא לפנינו  .ודא י ש מורח .כ מ׳ש היב ז״ל אלא
דע״כ שאין זו טסתתיישלהטור בבעל התיומות
סחריסייס יכתב ומכאן .אניאי מר וכו׳ ומוכית
היא שזה לשון בעהת״ר ןכמ״ש תב״ח ז״ל • והנך
רואה שלא נמצא כך• כספי׳ בעהת״ר ,שכידט־ •
*כתב הב״ח שאין זה .מן התימא-שמסר מהספר
*א״כ גם אנו נאמר שמ״ש המור בשם כעהח״ר
לילך עם סמליחל־וץ כדייגיגוים שאינו יכול לחזור
צי וכו׳ והרי זח כמקבל .עליו עדית גוי הוא
העור
^בעסת״ר •בעצמו סכך היתה נוסחתו
לדבריו ומ״ש דלא רמי עדות ליון לפניהם וכו׳
תיקשי סכי אדברי היא״ש גופייהו שנחלק עם
«נל הקרומות ומוכת דל״פ עליה־ אלא משום
שכתב בשער סתסויוכל להתפרש כאואןשלא יעקור
ר״תכג־ון שהוא אלם אבל היכא שמפויש שמקבל
לדון כפני,גוים אעפ״י שאינו אלם .סודה הרא״ש
׳לכעתת״ר שאינו יכוללחזוי כו איכרא שראיתי
למהר" א ששק בקשו׳ סי׳ ס״ב שכתב שמ״ש הטור
ע״ב ר"ל׳על טרקו וכו׳ וכעח צ״ע ■ולכאורה יש
לדקדק דכמה נסחפק הלב ז״ל וליפשיט ממ״ש
הי׳א״ש כתשו'הביאה ־ הטור כסי' ס״ז וז״לומ״ש
שכתוב יכו׳ הוא מתנה :עמ״ש בקורה ־עכ״ל שנר'
מזח להריא שאפי׳ שקבל כפי'לרון בדיניהם אפי'
שלא יהיה כע״ר אלם אין יכול לדון דהוי מתנה
עמ״ש בהורה וכ״כ הרב ב״ש וסנה הסמ״ע והרב
..גידולי תיומסכתכו כפשי׳דמדבריהרא״ששהביא
הטור־בסי* זה מוכח דה.יכ| דקכל בפי׳ וכו׳מודה
הרא־״ש לבעהת״ר שאינו יכול לחזור כו והט״ז
דחה 'דבריהם עש״ב והנראה לע״ד ליישב דבריהם
ואומר דודאי מעולם לא נתכוונו הסמ״ע יהג״ת
לו׳ ההיכא דתתנה בפי' וכו'שמותי וחייב לילך
מכת קנוט רזה לא אמרה .ארם ואפי' בע״התי
יודה בזח אלא דכוונת הסמ״ע לו' במ״ש דהקנין
^וצר תחכמו
חל על נכסיו שנשתעבדו לו וכו׳ ר״ל שידינו לו
דייני׳ישראל כאותו זכית שיש לו כפני דייני כותים
מאחר שכן קיבל עליו וחפקידיממוט ודאי שאינו
יטל לשזור כו ום כ הסמ״ע להייא כסימן ס״א
סעיף י״ר וז״ל אכל וכו'עש״ב ואע״ג שכתב
שם וז״ל ראם כתב וכו' עכ״ל י״ל דהחם שרי לילך
דדמי למ״ש כנמ' קרית לחברך ולא ענך שמותי
לילך כפני רייניסשלהס שלא להפסיד זכותו ורמי
כמי שאין דיינים כעיר לרון כלל ועל זה וכיוצא
בחב הטור כאן דרשאי בנון שעברה עליו השמטת
וט׳עכ״ל וכ״ב מחראנ״ח להדיא בח׳ב סי׳ ■ל-ג
לרעת כעהת״ר־ עש"ב » האמנם :מ״ש .הסמ׳ע
שעבר עליו השמטה וכו' קשיא לי דהיכי איירי
ראי אוירישכתכבשטרכפי׳שלא תשמטניבשביעי׳
•דסוהיתנאי שבממון א״כ אפי׳ בדייני ישראל יכול

יל

חפית

מד

להוציא מידרדאי :איירי במקום; רלא^הוי •מהאו
קיים א״כ אסור• לילך לפני גיי.ס •.להוציא ממט

&ימן בוז
(א)

אסור לקלל־ הדיין וכו' וראיתי לה׳לח״מ

•בפ״ה• מסלט' ממרים .כד"ת אזהרה ז»ה'3

 •שהקשה עמ"ש סב מ דרבי' סובר כר״ע וט׳'
עש״כ ולא ידעתי :איך *העלה .מזור .בהאי יכ״ת
לדברי הכ״מ דאיהו מבסיס זה דאל״ב למההוצי־ך
לפיש׳ לכתוב•לא:תקלל בקיאדלא• תקלל חיש זלא
בקרא :דאלהים ■לא׳תקלל אלא ש'מ רס״ל ראלהים
קודש• ולא חול ותמית קושייתו על  .מרן וע״ק
•דהי׳ל להקשות בקיצור-על מרן דאין׳ כתב• דרבי׳
ת״ל ,דאלהיס קד-ש כר״ע והא-כתכ יכינו-להרייא
דאזרת הדיין מאלהים לאלתקלל ש״מ דס״ל־לרבי׳
אליבא די״ע •ראלהים לא• תקלל תיתימשמע
דשם אלהיס כולל קודש יחול א״נ מדכתיב ולא
תקלל עוד הקשה הילח״מ איברי רבי׳שכתב ראם
הוא •אביו וכו' דאמאי .חייב משום; אפיו וט׳
 :•.••.והניחה כצ״עעש״ה •
ינעלם מכבודו לשין חמכלתא שמשם
;■ ! .לקח רב 5חיוב ר׳ רבהים1:ז־״ל לא
תקלל חיש דבר הכתוב כאומללין ע״ש• ונשיא
בעמך וגו׳ מכאן אמרו יש מיהר דבר א׳ וחייה
עליו -ד׳ דפרים משוס אב ומשום דין ומשוס נשיא
ומשום כעמךעכ״ל עם שאינה קושיא כלל דאע״ג
לאזהרת אביו מפסוק לא תקלל חרש כיון דאתי
בק״ו משאר כל אדם פיון דהוא אביו וסויאאזהרתו
מק״ו היי• באלו כתוב אזהרה באביו לסרייאולא
תיקשי מהא רקי״ל דאין מזחירין מןהדקאליבא
דר״מ רהכא .שאני כיון דמפורש ענשו להיייא
שפירמזהירין מן חדק וכמ״ש הרא"סכפ׳ אמור
ע״ש וא״כ שפיר איכא ר' שמות כאביו ולענק
אי לוקה ד' מלקיות פשט לשון המכלתא הזה
מורה דחייב ר׳ מלקיית אע״ג רלענק אביו :קיי
לאו שניחן לאזהרת ב״ר מ"מ סכא שאני אס התת
בו• מלקות ולא מיתה דלוקה דהנא גלי דלוקה
מדפתיב והפלא ס' וגו׳ א״נ כמ״ש הרב כ״ש ע״ש
ועיין-כספרי יושב אהלים כס' משפעים שהארכתי
בזה בדברי הרא"ס וחמהרס-א עש״בודוק

(נראה

(א)

כל מי וכו'נ״׳ב • עיין כתו' שם בר״ה
פשיטא וכו' ומ״ש הישכ״א בחי' על
דבריהם הוהאכס׳ אסיפת זקנים ע״ש ולכאורה
ראיה זו איני מכיר דלעולם אימא לך דאינו חיוב
להעיר׳ ועב״ז אם שמע קול אלה וכפר מחייב
קרבן אכל אה״נ אם שמע ממט שטעה וא״ל
•בפי׳ איני מקכל שבועתך אה״נ דאינו חייב קרסן
*כ״כ חתו׳ כפרק שבועת  .העדות עלה מחניתון
•רלרבנן נקט אמן וט' ע״ש וכ״ב ה״ר יונהוסוסוןז
הרמב׳ ן ז״ל ראפי' שתקו מוי כמי שקבלו השבוע'
כמי ורבי׳ יונה עלי□׳ בהא ראם שתקו וא״כ< .ןאי
מייתי
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אחרים :לא תבלה פאת שדך ,אמרו במם׳ פאר* (י" אפי׳ קרקע כ*ש ,וקשת
איך ד״ז אפשר ,מלא בל 'שהוא נאמר אפי׳ בבדי קנה אחד ,וי’ל  mכגון
עולין בקנה א׳ ,שטעתי>ילא תלין פעולת שכיר ,וסמיך
שבע שבלי{
ך5י׳ לא תקלל ,לומר שאף אם ילין שברך לא תקללנו ,וכן שבער",ב לא,
יקלל שכירו במלאכתו ויראת טאלהיך ,וסמיך לי׳ לא תעשו עול במשפטל-
■ לוטר כי לא 'לארם תשפוטו כי אם לה׳ :לא תלך רכיל ,נקט (טז) לשון'
הלוך ,כי הנחש הי׳ הולך רכיל <’״ ונקצצו רגליו לכן לא י 1",תלך רכיל ׳
שלא יארע לך כמוהו ן לא תלך רכיל וגו׳ לא תעמוד על דם וגר ,כללינהו•
בחד קרא לומר דד,אי לא תעמוד גם לענין לא (יט) תלך רכיל נאמר־
לעשותן מצור ,א׳ ,דסיפא דקרא מפרש רישא לא תלך רכיל כדי שלא תשפך
הטיל וכן אמר יחזקאל אנשי רכיל
דם רעיך כאטרם זיל לשון תליתאי
היו בך למען שפוך רם :לא תעמוד על רם רעיך (כא ,ולהלן הוא אומר-
לא תאכלו על הרם ,שבן דרך ניחוש י(כמ ההורגין את הנפש אוכלין עליו
• ״פת במלח שלא ינקמו נקמתו ממנו :לא תשנא את אחיך בלבבך (כט פי׳
אם אתה רואהו עושה איסור לא תהי' כמחריש מלהוכיחו אל פניו לומר
בלכבך הלואי ויעשר ,עוד כיהנה וכהנה למען ילעט רשע וימות ,אלא הוכח
תוכיח (כי) אפי׳ מי" מאד ,פעמים :לא תקום ונר ואהבת .לרעך וגר (כ0

יכ)

רזא דמאיר
'אלהים אמרים ע״כ פי׳ דנאן מזהיר שלא יעשה אפי׳ לאחרים ולכס אסור אפי׳ משל־
אחרים דמלא יהי' לך לא נשמט זאח וק״ל .ייט דמלא יהי׳ לך הי׳ משמע חקא
פ־׳ג מ״ו ובפי׳ הר׳ש ז״ל שס( .יי) ז״ל הירושלמי פאה פ״ג ה׳ז-
משלך לא יה*׳.
הגט טצמך שהי' שם שבולש א׳ עד שלא קצר אין כאן .חיוב משקצר אין כאן שיור ונו׳
וע׳ 3שןי״מ במס׳ פאה פ*ג מ•( ,מ״ז שסי (טו) והוא כח 1שנראה נחלום לפרטה.
(טה ט׳ ירושלמי פאה ס״א ה׳א זי רכילות זו לה׳ר .ניז> הלא עיקר לה״ר הוא בפה
ולמה תלוי בהליכה ע״כ פי׳ יכו׳( .יח) ט׳ ב״ר ;הובא בפירש״י פרשת בראשיח שרגלים
הי׳ל לנחש( .יט> כ־ה בערכין דף ט״ו ע׳ב ע׳ש .זכ)וע׳ מזה באבן עזרא .יכא) יחנן

שק״ל מלח "עלי מה זה מנין איסור טמידה על דם רעיך .יכב> כראיתא בחזקיני שפי׳
מס דאית׳ בסנהדרין ס*ג ט ,א מנין שאין מברין על הרוני ב״ד שנאמר לא שאכלו טל
הדס פי׳ הכוגה שכן הי׳ מנהג אחוריים שגואל' הדם היו אוכלין על קבר הנרצח.
(כג)יתכן שקיל ייתור מלח בלבבך ועוד מה טנין שונא לחוכחה שסמוך לו ט״כ פי׳
וסיפא מפרש לרישא כי דרך השונא לבלי לזכות חבירו בתשובה ט״י החוכמה וח שב
בלבו הלעיטהו לרשע וימות בחטאו וט׳ז סזהיר הכתוב ,ואין להקשות ממה שאמרו בפסחים
קי״ג ע״ב אם רואה בחבירו דבר ערוה מותר לשנאתו ורנב״י אמר מלוה לשנאתו
ואיך אמר כאן בעושה איסור נאמר לא חשנא וגו' וי׳ל לשם מיירי בהוכיחו ולא קבל
תוכחחו וחוזר לרצועחו וראי' חפירש״י בפסחים מ״נו ע״ב ד״ס המוצא באינו עושה
מעשה עמך לאו אחיך הוא וא״כ זה שעושה איסור איך קראו אחיך אטיכ כ״ז שלא.
הוכיחו עדיין בחזקת כשרוח הוא ax .דרש זה מכפל לשין הוכח מוכיח .יכהז כ״ס
בש״ס ב״מ ל׳א ע״א( .כו) יחנן דק״ל ייחור הוי״ו של ואהבח למשמע שמלוי זב״ז ומנין
א' הוא כדק״ל ו׳ מוסיף על טנין ראשון וילמוד עליון מתחחין כבש׳ס ב״מ ל׳ה ט״כ
סי' שבאמת ענין א׳ הוא להזהיר אפי׳ בעשה לו רעה טכ׳ז• יאהבנו ולא ינקום ממנו.
מז) לשון הירושלמי נדרים פ״נו ה*ר כיצר לא מקים וגו׳ -משל לאדם שהי' מחחך נשר■
ומחח
7
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כעבדו מטעם זה (וייל רכזה רוקא מוציא איע מ" מתחת יד הקב״ה
לגמרי (כי))שבוחר בעברות לעבדים מהיות עבר להקב״ה לבן ירצע זה בפרטות):
בי ימכר איש את בתו (כטי פירש׳י בקטנה הבתוב מדבר ראלו בגדולה
קיו ומה מכורה בבר ובו׳ "י וקשה בלאו הקיו ירענא דמשהביאה
•סימנים א״י למכרה מדאצטריך היקשא דלאמה דמעשה ידיה לאביה,
.־דאם הוא יכול למכרה השתא זבוני טזבין לה מעשה ירי׳ טיבעי׳ ,וי׳ל
דהו״א לעולם יכול למכרה והיקשא אתא להיכא שהשיאה ונתגרשה דאז
באמת עכ״פ לא יכול למכרה עוד ומעשה יריד .שלו לכן אצטריך קיו:
ויצאיה חנ־ם נלא) בגימט׳ (לב) סימנים1 :מכה איש ומת ,פירש ,,אם לא
-.נאמר וכו׳ שומע אני הכאה בלא מיתה( ,דט וקשה א*כ בההוא  toמה
־הי׳ חילוק בין אביו לשאר כל אדם (יר) וי״ל דבמכה איש היא במכה
כלא מיתה אבל רוקא כשיש בו כדי להמית ,ואלו באכיו אף כשאין בו
כרי להמית ,מהמר יעקב :והאלהים אנה לידו ,פירש״י (לה) הקמה
•מזמנן לפונדק א׳ וכו׳ וקשה אכתי משפט מעוקל הוא רעל הראשון שהרגו
.,בשוגג בלא עדים לא מחייב עתה גלות עדיין שהרי בלאיר .על השני
שבפונדק גולה ,וי׳ל רהאי שני גברא קטילא הוא מכיון שהוא כבר הרג
כמזיר ונפרע לו הגלות של ראשון בזה ,אכל קשה הלא זה שהרג במזיד
משפטו מעוקל ראלו הוו ערים הוה בסי ף ועתה שמת במה שהלה נופלעליו הוי בסקילה החמורה ,וייל שנופל עליו וסכין בידו והרגו בסכין קאטרדהוי כעין סייף :מעם מזבחי וגו׳ ,וקשה מה (ליי ראה יואב לתפוס בקרנות
ז־,מזכה וכי לא ירע האי קרא ,וייל כיון שכבר קבל קללת דוד ע״ע יחולו
■על ראש יואב וגו׳ וסבר דזה עונשו ולא יומת עור ואמר נל" או זה או

רזא דמאיר
׳ז׳ ע״א וסיטה ל״ 1עיב וזבחים קט״י ט״ב רי״א כללות נאמרו כסיני ופרטוח כאהל
מוטל רט״ק אומר כללות ופרטות נאמרו בס־ני זע׳ בחידושי אגדוח בשים מנוח כיל
שם שבאנכי כולל כל המיט ובלא יהי׳ לך כולל כל מלוח ל׳ח א'כ שפיר שמעו הכל
•בס׳ני אלא שלא הבינו הבינם משה אא’כ ,וכן י״ל טפמ״ד כקדושין כיב בלרשיז ריביז
אוון ששמעה טל ה״ם כי לי ב״י עבדים ונו' ובירושלמי קדושין פ״א ה״ב איתא שאמר ריביז
אוזן ששמעה טל הים לא יהי׳ לך וגו׳ והלך זה ופרק עול מלכות שמיס יקבל עליוטול בויל וכו׳ הרי שריב״ז כללן הרי שבלא יהי׳ לך נכלל נם כי לי ב״י עברים

וט״ו פשיט הוא ששמטו באמת גם כי לי ביי מבוים מהים דהיינו ששמטו מחשה בשיניואין הבונה ששמטו מהקב״ה( .כז) הכונס לדברי ריבת רירזשלמי הנ״ל באות שלפיז.
<כה>(אע״פ שהטבד אינו פטור אלא ממיט שהזמיג אבל שאר מ׳ט וכן מל״ת חייב,
טב״ז הסנה לעכיפ פרק מעליו לפטור ממ״ט שהזמיגץ(כט) כיה בחכילחא יבש׳ם
•ערכין לניט טיב< .י> וכן הקשה בדטח וקנים( .לא) הבונה אע״פ שיצאה חנם אי!
כסף טכ*פ בעי סימנים וט׳ קדושין רף ד׳ ומכילתא( .לב) ועיין ג״כ בסירש״י.
י<לגי וכן מקשה בביאורי רש״י ,ובשפ״ח בשם הראיס הקשה היאך נהרג בהכאה בלא
מיתה והא כתיב ונקה החכה רק שבחו יחן והניח בציע ,ובתירוצו של רכינו מתיו־ץ
קיש״ח הראיס וקיל וכן תירץ בביאורי רשיי( .לד) ע׳ שפיח מה שחירן קיש״ת

הראיס .גלה) ועיין מכיז במכוח דף 1׳ טיב ומשם היציא רשיי לפי׳< .לו) במלכים א׳
■ח׳ כתיב זינם יואב וגו׳ ויחזק בקינות המזכלן .נל» ט׳ במדיר סכיג ם" ייג וע׳
■בירושלמי מכיח פיב היא היו ובמכילתא שהסנהדרין היו יושבים אצל המזבח ויואב נם
.
שם
9
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אצא «יח)

רזא

משפטים

ערכי יתיר לי קללת דור אביתמכה אביו ונו /פירש״י (לט>בחנק,
זה לא
בסקילה ואיפכא (טאי מסתכדא דמכה (סב• ,ראוי לחיות;
ובמקלל אביו פי׳
חמור ממקלל ,וי׳ל רוראי מקלל חמור שכן ישנו לאחר מיתה ושלא T»W־
מעזא״ב בהבאה :וגונב איש ,תיטה ‘“,למה הפסיק בזה בין מכה לשקלל,
וי*ל יפד) דוה שגנב בא לירי בך (מה׳ שלא יכיר ברבות העתים את אביו
ואמו ,סהריר יעקב :ועי״ל דמבה וגונב (מי) מיתתן שוה משא״ב כמקלל־
שבסקילה ,לוי ,וקשה יקדים גונב למכה רעדיין יהיו הם סמובים ויסמכו־
נם מכה ומקלל ,וייל דנקט לבל הגי דינין בהדרגה ררך לא זו אף זו,
דחתלה נקט רוצח ויזהירו דלא תיסק אדעתן להרוג בי גם הוא נהרג ,ולא;
זו אלא אף זו מכה אביו הכאה בעלמא שיש בה חבורה ולא מיתה גם;
עליה נהרג ,ולא עוד אלא אף גונב נפש ומברו ולא מכהו בלל ,ולא עור־
אלא אף בדיבור בעלמא מציגו רנהרג דהיינו מקלל אביו ,טצאתי?21ןקלל אביו_,
"תימה יפה איך יפסוק בזה מיתה ,יטחול האב ויפטר רהא א^ףיגן (מחז-האג^
שמחל על בבורו בבורו מחול ,וי״ל דהרי טבה ומקלל אינם חייבים בלא
התראה וערים ואחיב משקבלו התראה בעדים (פט) שוב אין יפולות
למחול; ]ומקלל אביו ונר ,פירש* י לרבות אשה שקללה ,וקשה טהיבי•
תיתי”דלא תתחייב הא ״ °דעקשה אשה לאיש לכל עונשין ש בתור דע
בכבוד <נב) דאין סיפוק בידה.
וי־ל דהו־א דביון ראינה חייבת

יפ׳

יבא>
רזא דמאיר

שם שימירו לו הסנהדרין קללת לוד( .לוו> כ״ה בשים סנהדרין פ״ד ט״ב .יי® כ׳ח
בקדושין דף ל׳ ומכילתא )0( .הונחו דסקילס חמורה מיונק כש״ם סנהדרין חינו טיב
א״כ יומר סי׳ ראוי להיות מכה בסקילה ממקלל שאינו אלא בדיבור בעלמא( .טא)וכפרנו־
שהחיוב במכה הוא רק בעושה חבורה כבשיס סנהדרין פיר עיב ממילא משום זה
הי׳ ראוי להיות חמור( .פב) כונחו משום דבמכה אינו חייב אלא בעושה חבורה וזה
ל״ש לאחר מיחס וניבוי אב ואם בין מחיים וכין לאחר מיחה כבש״ס קדושין ליא
ע״ב משא״ה במקלל כיון דשייך לאחר מיתה ונס שלא בפניו חייב ,מש״ה מקלל חמור"
ואין להקשות הלא גס בחכה יש צר מומרא דיש בו מעשה ומקלל אין בו מעשה ,א״כ:

נניא יש צר קולא וחומרא והי׳ ראוי להיוח עכ״פ שויס ,דייל אדרבא היא סנושגמי:
דהרי בכ״ח קייל דלאו שאין בו מעשה אין לוקין ואפיה כאן עונשין ,ועוד יותר
אמרו במכילתא ובקדושין שהשוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום מה להלן בסקילה
אף כאן בסקילה ,יט״ע ברמבים פ׳י מה׳ ממרים סיב כמו דמגדף בסקילה כך
מקלל אביו ואמו בסקילה( .פג) כן הקשה ג״כ בוטח זקנים .יטד) וכן תירץ ג״כ
בדעח זקנים בתירוץ השני וכיכ באעיז בשם הגאון< .פד ),וכן תירץ בדעת זקניס•
בתירוץ הראשון וכן תירץ הרמנ״ן ויל( .ט" טנתו דמשום סמוכין מס ששוים במיתיזן
לא היו צרינין להפסיק כדין אביו ואמו והייל להקדים גונב ולהסמיכו למכה ואח*כ
ה״ל לכתיב מקלל ויהי׳ דיני או״א ביחד ויקוייס ג׳כ הסמוכין גונב למכה משוס־
ששויס במיתתן( .פ" והא דלא מקשה על מכה אביו וכו׳ אפיל משום שעשה מעשה
חבירה משא״כ מקלל שאיני אלא פוגם בכבודם באמירה בעלמא( .ט״) כ״ה בקרושין
דל״ב וכתובות דף "ז וסנהדרין י״ט( .ם® אפ׳ל משים וערים והתראה ט״פ חקירה
ודרישה בכיר יפסק ניר הוא חשיב מעשה יע׳ שים מטח ד״ב ובנח׳ שם( .ג) כיה•

נקרומין ליה עיא« .א> כיה בשים קדושין ל׳ ע״ב.
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לעשות ינג> שהרי ^שות^-ם3ום .עליה עו) לב; גם בהכאה וקללה ל*
תחייב -קט׳ל ; ורפא ירפא" למדו «י» מכאן שניתן רשות לרופא.
לרפאות .פי׳ אף <»> .כחלאים הנאים מעצמן דלא נימא י״) רחמנא
מחי ואיהו מסי (ומתנפל .דרשינן לי׳)" ומהר״ר חיים פי׳ שגיתן ונח)
רשות לרפאוסו .מתחלה ולא חיישינן פן יהרגנו או יסנננו ע״י □ם ,וי־א.
#ניחן רשות ל?טול שכרו רסר״א ««> שיעשה בחנם מטעם הנזכר ,קטיל:
ובתצה איש את עבדו וגו׳" פירש( ',ם) שיצא מכלל מנה איש ומת להיות
נדון ככלל יום או יומיס יםא' וקשה דניטא לא ללמד על עצמו יצא אלא.
ללמד על .הכלל כלו יצא לרון כדין יום (0כ) או יומים .וייל <0גי דכי כספו
הוא .מועט ,לישראל לאו כספו הוא! נקום ינקם ,פירש״י מיתת סייף דגמרינן•
מחרב גיקטת וגו' ,והשה ל״ל לט״ר (סד) חנק חמור מהרג רהשתא על ב י
חורין החמור ,אינו אלא כסייף על עכר הקל לא נ״ש .וי״ל דהו־א מניו 1
דמקלינן ני׳ .בדין יום או יוטים נחמיר עלי־ בהא קמ ל נקום ינקם :ענוש;
יענש ,פירש״י דמי ולרות יםי ),וקשה אימאי דלמא נפל הוי ,וי־ל דאזלינן;
כמו ברוצח דלא חיישינן שמא טריפה הרג (ם" או כיוצא
בחר רוכא
בו ן פצע החת פצע ,מבאן למדו (םה) לחייב על אונם (םט) כרצון ,יקשה הא.
כתיב יע) ולנערה לא תעשה רבר וגטרינן מיני׳ ”״׳ אונם רהמנא פמריע

רזא דמאיר
קדושין כ״ט ונזיר ס״ח וכריתות ז׳ וחגיגה ד׳ ע״א( .גג) וי־יטטס דנשיס פטירות מטיט
שהזמיג הוא מטעם זה שמשועבדים לבעליהן ואולי באותה שטה יהי׳ לה פקידה מבטלה,
«׳ תום׳ רייי וחידושי הרשביא שם ובס׳ כל בו סי׳ עיג וכן בספר מלמד התלמודים.
(גי) ואע׳פ דלענין קללה ל׳ש רשות אחרים טליה ומדיע הו׳א לפטור דאפ״ל חשום
דחיוב קללה שהוא במיתה הוא משוס כבוד אב ואם וכיין דל״ש בה מלית כבור אב
ואס תהי׳ רק כמקלל איש אחר או כמן שבעלה לוה לה לקלל הוא רפטורה כמו כל
ח׳ט שהזמ״ג משוס שמחייבת לעשות י־לין במלה פטורה קמ״ל דאפ״ה חייבת.
<גת) כיה כש״ס ביק רף פיה ט״א" .ו) ק״ל מאיזה טטם הוי סיר שלא יהי׳ ישית.
לרפאות ומין פי׳ דבאמח בחולי הבא? טיי הכאת מי ארס כירא' .ששיט שמותר
לרפאות דמהיכי חיתי יהי׳ אסור אלא הרביחא הוא בחולי הבאס ע׳י שמים דלא נימא
רחמנא מחי והוא מסי וט׳ חוס׳ ביק הניל שמקשין ומתרלין כן( .״) ט׳ פירשיי בבירן
שם ויה ניתנה רשית( .נוז> פי' שלפעמים מז ק הרפואה ואפיה ניתן רשות לרפאות.
<גט) ולולא פירושו אפיל הטעם שיעשה בחנם משום דמלוה הוא לרפאות כדאיחא
בנרריס רף ליח עיב ועיש ברין ופי׳ הרא״ש שם ,ומלות לאו ליהניח נתנו כש״ס ריס.
דנית ואמרינן בשים חולין דף קמיב זבויק״ר פניב ישכר מלוה בהאי טלמא ליכא
וטיכ הו׳א שיטשה בחנם קמיל( .ס> כונחו שהרי הי׳ בכלל חכה איש שנם הטבר הוא
איש וילא מן הכלל לרון כרין יום או יוחיס( .שא>ונימא שגס הכלל כולו נדון ברין יום או

יוחים ואפי׳ עבד עברי ו«' בדטת זקנים .וסטובדעת זקנים מפלפל בזה עיש( .םגי כים׳
בשים סנהדרין דף ניב טיב<( .זד> ע׳ סנהדרין שס ראיכא מיו וחנק חמור מהרג.
(םה) כיה בחכילחא( .םו) כיה כשיש חולין י״א טיב( .ם" וטריפה אינה חי׳ כבשים
חולין פרק אלו טריפות ובנדה כ׳ג מיכ עיש >n0( .רכיון רכחיב איש כי יהן מוס
וגו׳ כאשר סשה כן יטשה לו תו ליל פלט החת פלט ,לחייבו טל אונס כרלון( .םט> כ־ה
בכיק דכיו ע*כ< .ע> בפ׳ חלא כיב כיו( .עא)כיס בשים נדרים כ״ז טיא .ועט ריל:
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דבנערה

פחדם

הדרשים יט

בשפה שחוב» ל״ה לו מפות אינו עובר • ובם׳
 •3דים מתרס״ו סובא בש״ך סי׳ של״ט סק״ב בחב
/ם תשכור סיפר תתנה עמו שלא תהי׳ עוכר
יב״ת ,שמא כשיתבע לך לא יהי׳ לך מעות ואין זה
וסנה מל מ״ש בתורה .דאדס מתנה סס פוסל
!האכילו לחם צר .בב״« (פ״ג) ,וסי׳ פת״ש סק״ו
גכנה״ג .וק׳ דהא אס אץ לו מעות א״ע בב״ש,
!ונח דאם נזדמנו לו אח״כ עובר בב״ת — ובענק
שנר ,לא תלין בהשי״ת .ממ״ש בפרד״י וארא (מ״ה.):
יסרו (קפ״ג ,).ותרומה (רס״א ):דברים נכונים ,והר״י
ביפזונסקי לי הפרני דלק׳מ וה׳ בעצמו תירצה
(באיוב מ״א ג׳) מי הקדימני ואשלם ,דפועל
שהקדים פעולתו לבטה״ב שייך לומר לא תלין׳ אבל
ק^היפך הקרים השכר לפעולה ומה לנו לשאול
 ,Oוכח״ש המצודות שס מחז״ל .ואין השכר אלא
חסד ,ועוד דכל פעולת שכיר רק פעילת ה׳ בכח
ה׳ ולא בכחו ,ובתהליס (ס״ב י״ג) ולך ה׳ החסד
ני אתה משלם לאיש כמעשהו ,כאלו הי׳ מעשהו,
ואינו מעשהו כלל ,וגס אי אפשר לקבל שכר בעה״ז
שהשכר הוא רוחני מבלי קן ,וכאבות פ״א מ״נ
א״ת כעבדים המשמשים ע״מ לק״פ׳ לקבל בעה״ז
דהכל חסד ואין כאן ב״ת וכל חייו חסד ,ובישעי׳
(ניד ז׳) ברגע קנון עזבתיך ,ועבר והוה ועתיד
לגבי השי״ת הכל חד ,וכל הגלות דומה ללילה
אחת ושילום השכר בבוקר ולא יעכב השכר אפי׳
רגע א׳ .וכישעי׳ (כ״א י״א) שומר מה מלילה ואמר
שומר ואתא בוקר ,ובתרגום אמר לצדקי׳ וערש״י
ב״ק (ג׳  — ):ובעלן שכר מצוה בה״ע ליכא
כחבתי הרבה טפרד״י ח״א (דף פ״ג צ״א .קל״ד.
>*5ב .ר׳ :רס׳ה  ,):ובח״ב (דף מ׳  :פ״ג  :רל״ב.
 Jר  :יד״ש) ,מ״ש ותרוה .נחת •־ וע״ע בשדי
חמר חי״א בפאת השדה מערכת ב׳ סי׳ כ״ו ול״ג,
אס עובר בע״ש או אינו עובר ,לפי שיש לו זמן
כל הלילה ואז הוא שבת ,או נאמר שחייב לשלם
מקודם׳ ע״ש הרבה בזה׳ ועי׳ באהבת חסד בפ״ע
(להחפן חיים ז״ל) ,ונסתפק ג״כ אס יש לו ב׳
פעלים ואין לו לשלם רק לאחד ,או יחלק או שישלם
לאחד הכל׳ ודעתו לחלק ס״ש :

 )Tלא תקלל חרש ,בסנהד׳ (ס״ו ).באימללין
שבעמך הכתוב מדבר ,ובשבועות (ל״ו).
דעובר בלאו׳ ובת״כ המקלל את המת פעור ,ובדין
מקלל בשם או בכנוי ,הר״מ פכ״ו ה״ג מסנהד׳
פשק

דמקלל

עצמו או

חב־רו ליקה בין

בשם או

נכניי׳ וראב״ד כ׳ דרק בשם המיוחד לוקה ועכ״ח׳
מד כאן לא פליגו רק אי לוקין אכנויין׳ אבל אזהרה

יש ,ובספרא לא משמע כן עי׳ בם׳ אמור ויקב
וגו" ויקלל ,וברך לא נאמר כמ״ש יברך נכוה וני׳
(מלכים א׳ כ״א י״נ) אלא ויקלל .ללמדך שאין
הורגים בניע; הרי דהוראח ,קלל" רק בשם
המיוחד .ובסנהד׳ (נ״ו•) ז׳ מצות בב״נ ונרכת ה/
דדייק בלישנא כר׳ מיישי׳ שם׳ דב״נ נהרג אם מל
כטיין ולא ישראל ,וכ״ם הר״ס פ״ע ה״ג ממלכים,
ועי׳ המדרש והמעשה שהביא תרגום שם גדיף נבות
קדם אלפים וסלכא לייט .ופלא למה חילקו לב/
וי״ל דק׳ לומר שלא העידו אלא על קללה בכינוי.
הא קיי״ל במנדף דאין הורגין בכינוי .אך כל זה
בקללת ה׳ .אבל בברכת המלך ודאי אין נ״מ אי
בשם או בכינוי ,דהוי מורד ,ולא גרע מאורי׳ דהוי
מורד באמרו ואדני יואב בפני המלך .בקידושין
(מ״נ"" ,).ש גדיף נבית קדם אלקים בשם המיוחד
ומלכא ליע דדי בלטותא לחוד כלומר בכינוי
לבד:
ובמנ״ד׳ן מ׳ רל״א הק׳ מפובדא דאלישע שקלל
הנערים בשס ה׳ (ח״ב ב׳ כ*ד) ,והא
עכ״פ יש ביזוי לאו דל״ת חרש או הוצאות ש״ש
לבעלה כתמורה ג׳ והניח בצ׳ע׳ וי״ל דב׳ חוס׳
מו״ק (י״ד  ):ד״ה מהו דנדוי דחי ללאו דמקלל
חבירו ,ושמא מסוטה יליף לה עכ״ל ,מוכח דס״ל
דמ״ש בשבועות (ל״ו) ארור בו נדזי בו קללה כו׳,
היינו קללה בשם דהא בסוטה הכי הו; וצ״ל
דליכא משום ל״ת חרש ולא משום הזכרת ש״ש
לבטלה ,דתכסים נדוי כך הוא ,וכמו בסוטה מותר
למחוק השם ,ומה דמשמע בגמ׳ דאפי׳ במקלל רשע
•ש איסור (רק דפעור ממלקות מדאיני עושה ממשה
סמך) והמקלל ‘בשם המפורש איכא נס עשה,
וכמנ״ח שם ,זה רק במקללו לאחר שקבל עונשו או
נדהו ,או שלא נתחייב נדוי ,אבל במקלל כדן לנדותו
כדינו איכא גם מצוה ,־ ובנערים דאלישע נחחייבו
נדרי דהא קראו אחריו ,עלה קרח" והוא א׳ מכ״ד
דברים שמנדין על כבוד הרב ,וא״ש קו׳ מנ״ח ~
ובסוטה (מ״ו ).ויקללם בשם מה ראה כו׳ ופי׳
מהרש״א כלומר לקללם בשם די שהוא בלאו דל״ת
חרש ,ופלא שהמנ״ח לא הזכיר ;מהרש״א׳ «״מ
מהרש״א סנהדרין (ס״ו ):ובפרר״י משפטים (רל״ג)
ובם׳ המצות מ׳ שי״ז ,ובגרש כרמל 5
~
יד) ולפני עור ל״ס מכשול ,על שימן מכשל לחבירו
ולא בידיעתו יבמש בפעל שימה,
ועל שיכוון מכשיל ע״י עצה־ רעה בידיעתו ישמש
בפעל נתינה׳ עי׳ בתיה״מ — וברש״י פסחים (כ״ב):
שלא יושיט כוס יין לנזיר ואנסה״ח לב״ג •ובע״ז (ו׳):
ודיסא

ספר

פשטים ופרושים
על רוטשה הומשי תורה
טרבינו יעקב טווינא זצ-ל
«»1עתק מכ״י ישן נושן בעיר מינכען בעקד
הספרים אשר לממלכת בייערן
עם הערות ושו״ת נקראות

• אלפי מנשה
מאת מנשה  Pיחזקאל יונה בן הרב הגאון
הגביר ר' יצחק ליב (בעהמ״ח ס' שי למורא

על מס' בכורות) גראשבערג

מטרעסטינא.

ונלוה אל בית יעקב

ה ה שלמה
על מס' מענית ומגילה

מרבעי משולם מבדר^ז
נעתק טכ״י ישן נושן מאוצר הספרים אשר לממשלת העיר האמבות

עם הערות טהנ״ל•

טגנצא
ברפום של י' אשר

תרה־ם

לפ-ק.

בהרודג ר'

מאיר
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]Ebablri Jakob ans Wien.
Nacli einer Handschrift der koniglichen Bibliothek zu Miinchen, mit einem Anhange S e f e r
Hahschlomoh iiber Masechet Megillah und
Taanith von Rabenu Maschulam aus ^adrasch,
nach einer Handschrift der Hamburger-Stadtbibliothek.

Herausgegeben
von

Rabbiner Menasse Grossberg
aus

Neudorf bei Trestin.
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Joh. Wirth’sche Hofbuchdruckerei (Oscar Lehmann.)
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סגי ליה בהכי אלא יתחייב עונש גדול מן השמים ,דכתיב מזרעו
ולא כל זרעו הכא נטי נימא הכי לפיכך הניחוהו ,אבל במקושש
ירעו שהוא כמיתה שנאמר מחלליה מוח יומת .וסמכו כל השומעים
חיטא )1מה נשתנה מיתה זו מכל חייבי מיתות לסקילה וסמיכה,
וי״ל לפי שהערים היו צריכין לפרש ברכת השם כמו ששמעו
לפיכך כל השומעים סמכו ידיהם עליו ואמרו אוחו כל זה העונש
יהא תלוי בצואריך ,וסמך ברר סני למקלל ,ששמע השם בהר סני.
איש איש כי יקלל אביו )2חימא אמאי נימא במקלל נשיאת חטא.
 )1עי׳ בא״ע ,ועי׳ בש״ת מהלי׳מ סי׳ תל״א ודל וששאלתם
ינאי שנא דגבי מקלל כתיב וסמכו ולא גבי שאל חייבי מיתות ,לא
קשיא דהלבה מצינו חיובי מיתות משונות זו מזו דעיר הנדחת
ממונה אבד משא״כ בשאר חייבי מיתות ,ומסית אין צריך עדה ועדים
והחלאה משא״כ בכל חיובי מיתות אף אתה על תתמה ע״ז אס
___ __________
גשתנה ,ועי׳ בת״כ_____—-—____ .

*) שאלה.
מקלל אב ואם או חבירו ,אם חייב דוקא שהזכיר שטו,
או אפילו לא הזכיר את שמו ,רק כיון שידוע לסי העני׳
רהכונה עליו ,וכן גדוי אם חל אף שלא הזכיר אח שטו ?
תשובה:
בברכות (עלה ל״א ב׳) אר״י אר״ח ,מ המבקש רחמים על
חבירו אין צריך להזכיר שמו שנאמר אל נא רפא נא לה ולא
קמזכר שמה דמריס עמל .וכתב הל״ה ודל ,ויש ללמוד מזה
דה״ה לענין מקלל אב ואס או חבירו חייב אף שלא הזכיר שמו
כיון שידוע לפי העבין דהכוונה עליו ,וכן נדוי חל אף שלא הזכיר
שמו עכ״ל .וכן נמו מוכח ממ״ש התו' פ״ק דברכוח (ד׳ ז׳) אהא
דקאמר שבלעם הרשע הי' יודע לכוון הרגע שהש״י כועס ,וא״ת
מה היה יכול לקלל ברגע כמימריה ,י״ל שהיה אומר כלס עכ״ד.
ועדיין קשה הרי הי׳ צריך לפרש מי הם אלא ע״כ דכיון דבהו
עוסק ואזיל א״צ להזכיר שמו ,הנה במקלל את חבירו אם צריך
להזכיר את שמו ,יש לי ראיהמשבועות (ד׳ ל״ו ע״א) יתיב רב
כהנא קמיה דרב יהודא ויתיב וקאמר הא מתניתן כדתנן א״ל כנה
וכו׳ ופרש״י רב כהנא היה שונה משנתינו כמות שהיא שנויה יככה
וכן יככס .אמר ליה רב יהודה ,כנה הפוך דבריך כנגד אחרים
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ובנוקב מיתה ,וי״ל במקלל אלהיו נוכל לומר לא בוץ אלא דייני
ראיקרו אלהים )1אכל נוקב ומפי־ש כתיב בה מיתה .וירגמו אתו
אמור יכהו וכן יכהם שלא תקללני עכ״ל ,מוכס מכאן אף שלא
הזכיר את שמו מ״מ קללה היא ,ומייב נמי ג״כ .אבל במקלל אביו
ואמו יראה לי שאינו סייב רק אס הזכיר את שמו .במכלתא פ׳
יתרו תנן וז״ל ,רבי אומר חביב כבוד אב ואס לפני מי שאמר
והיה העולם ,ששקל כבודו ומוראן לכבודו ומוראו ,וקללתן לקללתו,
-כתיב כבד את אביך ואת אמך ,וכנגדו כתיב כבד את ה׳ מהונך,הקיש כבד אב ואס לכבוד המקום ,כתיב איש אמו ואביו תראו,
'"וכנגדו כתיב אח ה' אלהיך תירא ,הקיש מוראת אב ואסלמוראת
המקוס ,כתיב ומקלל אביו ואמו ,וכנגדו כתיב איש כי יקלל אלהיו
ובסנהדרין (ד׳ נ״ה
הקיש קללת אב ואס לקללת המקום עכ״ל.
ע״ב) תנן במשנה המגדף אינו חייב עד שיפרוש את השם ,וסלש״י
שיזכור את השם ,אבל אס לא הוציא שם מפיו אלא שמע שם
יוצא מפי אחר וברכו סטור עעל ,וכן פסק הלמב״ס .א״כ לפי
זה דעתי שה״ה באב ואס אינו חייב עד שיזכור את שמו כמו
במגדף את השם ,כי הושוו לכל דבר כבודם לכבוד המקום כמו
שמפורש במכילתא .אבל בבזיון אביו מבואר בי״ד סי׳ רמ״א סק״ו,
כל המבזה אביו ואמו אפילו בדברים אפילו ברמיזה ,הרי זה בכלל
ארור מפי הגבורה שנאמר ארור מקלה אביו ואמו ,נראה לסי שלשון
"מקלה" הות מלשון קל ר״ל שקל ואינו נחשב בענין ,וכן ונקלה
אחיך ,וזה הלשון מושאל על זלזול ובזיון ,לכן כל מה שיש לאביו
בזיון אפילו .ברמיזה הוא בכלל ארור ,אבל במקלל איצו חייב עד
שיפרש את שמו כמו במגדף שלמדין זה מזה.
*) בזהר חדש ר׳ סייא דמאן דמקלל אלקיס אין מנדין אותו
דלמא כוונתו לסד מן דיינא ,ור' אבהו חייב נידוי ,ונראה דמיירי
בהתרו בו משוס מקלל השם ולא על דיין וסובר ר״ס דאינו מחויב
על מקלל השם דדלמא כונתו על דיין וע״ז הא לא התרו בו לכן
אינו חייב נידוי ,ור' אבוהו ס״ל דחייב נידוי אפילו בלא התראה
ועי' בזוה״ק ויקרא ר׳ חייא אמר כי יקלל אלהיו סתם ולא פירש
והא ודאי ונשא חטאו אבל .ונקוב שם ה׳ וכו' וכוונתו ג״כ אס
יקלל שם אלקיס סתם הוא ישא חטאו בידי שמיס אבל לא שום
עונש אפילו בידי אדם דלמא כוונתו בזה על דיין ואזיל לשיטתו
בזהר הדש הנ״ל ,ועי' בשיח יצחק פ' אמור ובש״ת ע״א קונטרס
מקל מובלים.
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פתחי

משפט

דויתש/הו״ט חלכוח דיינים סימן ט מ נח

הנ״ל ח״ג סימן מ״ה נשם חשובה פני משה טש״ה  :שמקלל כבר מח ולפ״ז י׳ל דמהגמרא אין ראי׳ זייזצא להרג
ובענין הנ״ל יש עוד הרבה חשובות ובעני הנ״ל אי כופין היינו דקיללו עתה נשטה שיוצא להרג ונחשב כמת לכך פטור
לעשות קאמפרמעס עיין בשז״ח נאות דשא סי׳ נ״א משא״כ אס בשעה שקילל אותו על לאחר מותו חי הוא טד״ן
יבשי״ת דברי חיים מהג׳ מסאנז חחו״מ סי׳ ט׳ ח״ב ובשו״ח חנ׳ל דסטור ולכך כתב הכ״מ דנ״ל מדמרבינן אביו לחייב לעולם
חת״ס חו״מ סי׳ ג׳ ובשו״ת
ממילא באדס דעלמא פעור כמו
דיב״ן חיגא״ש טי׳ קי״ח ובם׳ ג ונו המקבל עליו בקנין לירון עם חבירי לפני עוביי דדריש בח׳כ מדכתיב חרש
כח״ס דןר. £
כוכבים אינו כלום ואסור לירון בפניהם ואם קבל עלין
ערך השליזן טל חו״מ סי׳ ד'
ש
'
ןי
,",ו
אסור
לעניים
וכך
כך
עליו
יהיה
בפניהם
ילך
לא
שאם
ופתחי חשובה סי׳ י״ב חו״מ
קו״ח
להרג
יוצא
מה
שקבל
׳
מר
כוכבים
עובדי
לפגי
עטו
לרין
לילך
סי׳
סק״ח ונשו״ח עולת יצחק
פטור
נ״ב ובנחלת צבי מבעל פ״ת עליו לעניים ויש מי שאומר שאין ב״ד טוציאין טטני »ל» במקלל מכש״ב בשכבר מת די׳ל
ג״כ להיפך דור,א כשעדיין ח
מודיעין אותו שחל הנדר עליי :
הי׳ רע״ו באריכות ובשו״ת
שטר שכתוב שיובל לתבעו בריני העו״ג אינו רשאי רק דטומד למות לכך פטור
שואל ומשיב מדירא שתיהאי סי׳
לתבעו בפניהם ואם מסר השטר לעובר כוכבים שיתבענו משא׳ב בשכבר מת דקיי׳ל
נ״ט ובספר דברי גאונים אית
מסרב ונענין דינא דמלכיתא בדיניהם חייב לשלם לו כל מה שהפסיד יותר טסה שהיא דמיתה מכפרת מונות וא״כ
עיין לקמן בש״ך ס״ס ע״ד חייב בדיני ישראל :מה ינל זה שי’נל לכוסי בדיו ישיאל אנל אם סד״א דיהי׳ חייב דיש לו מעלה
וסי׳ רמ״ח וס״ס שם’ט ברמ״א הלוה אלם מותר למסרו לעובדי כוננים (נ׳י *0ו נסם הריטנ*א) יע’ל זאת דכבר מת יצדיק היא קמ״ל
דמ״מ לטולס פטור ■
,|< l'7nנד כ'נניס המיני שהיי״נ ל'שיאל על ישראל
הנישא אשה אין לומר ע״ל ®' *1סי'
ראיתי בס׳ ישועות ישראל
אחי אם ק ה’א נדיו ’”נדי נ,כבים :
המנהג טש״ה ועיין בנתיבות
מהנתון מקונונא נ״י
המשפט מהג׳ מליסא בסי׳ ק" ט
שלא יקלל דיין ולא שום א׳ מישראל ,ובו ב׳ סעיפים :שתמה מאיד טל הרחב״ם פכ״ו
סק״ז לעגין קנה על ליסטחציע
מה' סנהדרין הלכה  '1דנתב
וכיין בשו״ח בית אשריס חחו״מ
בשם או דאפילו מחל זה שקיללו מ״«
המקלל אחד מישראל (ואפול! מקלל
סימן כ״ח בקונה על הקאמיר
בכינוי או באחד מהשמות שקורים הנדים להקב״ה אם חייב שכבר חטא ונתחייב וכו'
ל״מ זנשו׳ת דברי ח״ם סי׳ י'
היה בעדים והתראה לוקה אחת משום לא תקלל חרש ואם משמע מזה דאם מתחילה מחל
חחו״מ ח״ב וסי׳ ג׳ שס :
עליו היה דיין לוקה עור אחרה משום אלהים לא תקלל וארור נפטר ולמה הא אפילו מקלל
,VD״ ל׳ [ב]
הוי לשון קללה :
נקנין
י
z
עצמו חייב ומה לי דמחל ולעד׳נ
בקנין
ונו׳ עש״ך לעיל בסימן כ״ב ב אם לא היתד ,שם התראה או •שקלל בלא שם ובלא דאף דהרמב״ס כתב הלשון
סקט״ו מה שהאריך בזה וחילוק
כינוי או שהייתה הקללה באה מכלל הדברים בגון שאמר שכב״ר נו״מ כוונתו על עתה
בין אם קיבל עליו ענו״ם פלוני אל יהי פלוני ברוך לה׳ אינו לוקה (!ה״ה ןאן המקלל את המת ועיין ב״ק (דף ע״ד ע״ב) דאמר
^או התם לדין בפני טכז״ם פטור) (טור) אבל איסורא מיהא איכא ואם חרף תלשיד חכם שכבר אין לו עדיס והוכיח מזה
פש״ה ילעד״ג ראי׳ לזה מחה * מנדין אותו ואם רצו הדיינין להכותו מכת מרדות מכין דמוב״ק ואח״כ באו עדיס חייב
ועיין
שיש לכאורה להקשות בנדה (דף ועונשין אותו במה שיראו ואם הרף ע׳ה עונשין אותו כפי וע״כדכתנתו על השתא
בס״י :
ל״ג שהשעה צריבה (אפילו .מהל והמתי,לל) עונשין א!תו שכנר חטא ונתחייב)
ה״ט) והוא לקמן בהי'
ראיתי שם בס׳ הנ״ל
ס״א כל הפהולין לדון פסולין (טור) טי שנתחייב גדוי מפני שהפקיר בב׳ד ורצו ב״י
דכתב דנמקום שחייב
להעיר ונו׳ הא יש פסולין לדון למחול על כבודם ולא נידוהו הרשות .בידם והוא שלא יהיה ׳
גקיבלו טכו״ם לדיין ל״מ ולהעיד בדבר הפסד בנבור הבורא כגון שהיו העם מבעטין בכבוד במזיד חייב קרבן בשיגג אבל
נקיבל מכו״ם מהני וצמה קר״ני התורה ובדיינים הואיל ופקרו העם בדבר צריכים לחזק במקום שפטור במזיד פטור
ולענש כפי מה שיראה להם
סחמא אלא ע״כ דבעכו״ס ג*כ
מקרבן ע״ש ולעד״נ דיש לעיין
אם קיבל עליו לסמוך על עכו״ס
בתים׳ בשבת (יף ו׳ ע*ב)
כיצד טאייטין העדים ואין מקבלין עדות שלא ד״ה הא קמ״ל זכו׳ הא דקחני
פלוני וקבלו עליהם מהני כמי
איסי אינו חייב על אחת מהן
בפני בית דין .ובו כ״ו סעיפים :
גבי מדוח רק החם לדון בפני
ערכאות של עכו״ם אסיר וזהו
היינו סקילה אבל חטאת חייב
וא-נו
להעירו
וראוי
להבירו
עדות
שיודע
טי
כל
א
אין
לא ה1ה קבל, ,לכך סתס ד
דיש
הרי
ט״ש
כולן
על
ויש
חיוב
לחבירו
חילוק :
דמזיד
אף
בשוגג
חטאת
פטור
*) עי׳ למיל הערה סימן א׳ סעיף ה׳
דהקשה באףת על
מסקילה והא דאין אחע״א
 zהסמ״ע סק״ד הא ט״כ גס בקני מידו הוה מעמש״ב
חייב קרבן הוא מצד דלא חל כלל וצ״ע :
במורה דאל״ה בב״מ (דף צ״ד) הו״ל לומר הניחא לשמואל
תועלת בעדותו .לכאורה יש להעיר
[א]
דהרי מיותר מה שאמר וראוי להעיד
׳
דמוקי בקנוי מידו וכו׳ 1ע״כ דנם בקנוי בידי היה מעחשכ״ב
ע״ש ולטד״נ רי״ל דע’כ הסוגיא לא קא' לשמואל דאל״כ מאי הרי פשיטא אס אינו ראוי להעיד אינו תועלת ועיין בחומים
פריך רישא ר״ח וסיפא וכו׳ לוקי כילו כר״ח רק שמואל
ונלע״ד דכבר נסתפקחי באס אחד קרוב או פסול ויודע נ'כ
לשיטתו בנ״מ (דף נ״א) דרק היכי לודאי קעקר אז אמרינן העדות דהלוה מנה רה דיודט דאין חייב אי דפרע וכיוצא דהיינו
דמעמשכ״ב ת״ב יא״כ הול״ל דבסיפא דלא הוה ידאי קעקר דמי דהתנה אל חפרמינו אלא בפני פי*פ ואמת כן אבל מ״מ פרע
יינזר דנגנב כלל ים ר״מ מידה דה״ק וע״כ דלא קאי לשמואל בינו לבין עצמו והקרוב ידע מזה ולא מהימן לומר דפרע
הסוגיא כלל וצ״ע עדיין :
__—
רק הוא לא מהימן להכחיש לשנים אם מחויב להעיד שחייב הלוה
המת פטור הכ״מ כתב דנ׳ל א'כ יהי׳ נמצא אחד מהן קא׳ם ועדותן יהי׳ בטל או דילמא
[ 1א]
י
דין זה חדאיצטריך לאביו מכלל כיון דאינו ראוי להעיד לא מחויב לילך להעיד כדי שיפסול
דנעלמא פטור ע״ש ורבים תמהו ע״ז שהרי גמרא עריכה השאר ולפ׳ו מיישב שפיר דחף דיש תועלת כעדותו שיבטל העדות
סנהדרין פ״ה דיילא להרג פעור מכש׳־כ במת ועיי] באו״ת והלוה רוצה שיעיד כדי .שיפסול ויש תועלת בעדותו מ״מ פטור
סק״ד ולטד״נ די״ל ולחלק בין אם מקלל בחיים רק על לאחר
להעיד ודחק הטיב בזה :
«וייוה דהיינו שאחר שהשי״ח יעניש לך לאחר מותך אבל עדיין
לחבירו מוטלת בעדותו ונו׳ עסמ״ט
[ב]
וגם בין אם מקלל לאחר מותו לגמרי דהיינו בשעה
תי
ועדיין יש לדקדק לכתוב ויש לחבירו
תוינלת

יחייב ליתו
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צביון העמודים

ומדדייק למכתב שלא לקלל חבירו בשם ,ע״כ הכוונה דהאיסור
הוא רק בכה״ג דמזכיר את השם:
ולפ״ז צריך ביאור איך הביא לזה במנינא ,אחרי דעל
הזכרת השם לבטלה כבר הוזהרנו בעשה דאת ה׳
אלקיך תירא ,וכמו שהביא רבינו ז״ל לעיל סי׳ ד׳ ,עיי״ש,
והוא ע״פ הנכר בתמורה דף ג׳ ע״ב דמקלל חבירו בשם
אית ביה תרתי ,דקמפיק שם שמים לבטלה וקמצער לחבריה,
ע״כ עיי״ש .הרי דבקללה איכא משום איסור הזכרת ש״ש
לבטלה שכבר הוזהרנו ע״ז בעשה דיראה ,וא״כ מה נוסף
באיפור הקללה מה שלא הוזהרנו במצות יראת ה׳ .ואי
משוס דהיראה הוי מצות עשה והקללה הוי מצות ל״ת,
הא תינח לדעת הרמב״ם ז״ל דבכה״ג אתו תרווייהו במנינא,
אבל לדעת רבינו ז״ל הא כבר נתבאר בס״ד בכ״ד דס״ל
דבכה״ג לא אתי במנינא אלא רק חדא מינייהו הך דכולל
יותר בהאיסור ,וא״כ לאחר שהביא להעשה דיראה תו
לכאורה לא הוצרך להביא להל״ת ,שלא נוסף בהאיסור
כלום .וגם חיוב המלקות על הקללה בא מתוך מצות היראה,
כמבואר בתמורה שם ,דנפקא לן מקרא דאם לא תשמור
לעשות וגו׳ ליראה את השם וגו׳ והפלה ה׳ את מכותך,
ופירש״י ז״ל וז״ל שיתיירא שלא להוציא את השם לבטלה,
וכן המקלל את חבירו בשם מוציאו לבטלה ,וכתיב והפלה
ה׳ את מכוחך שיטול מכות ,והיינו מלקות ,עכ״ל עיי״ש.
ומבואר לכאורה דאי לאו האזהרה דיראה לא הי׳ מתחייב
מלקות ע״ז ,ובפשוטו הוא דעיקר האזהרה דקללה היא מפני
הזכרת השם ,והוי אזהרת ל״ת על מה שכבר הוזהרנו
בהעשה ,ובכה״ג לא היה צריך להביא להל״ת:
אולם כד דייקינן נראה דאין כאן קושיא ,ואה״נ דהתורה
הסמיכה חיוב המלקות על הקללה גבי קרא דיראת
ה׳ מאיזה טעם שהוא ,אבל חיוב המלקות אינו על העשה
אלא על הל״ת דקללה ,שהרי על העשה אין לוקין ,וע״כ
המלקות הוא רק על הל״ת ,ורק סמיכות בעלמא הוא מה
שהתורה כתבה כאן חיוב המלקות .ולעצם האיסור כבר
נתבאר בס״ד בכ״ד לדעת רבינו ז״ל ,דלא דיינינן לפי עצם
הפעולה הנאסרת ,דנימא שאם פעולה זו כבר נאסרה מגדר
אחד תו אין מקום להזהיר עליה מגדר אחר ,אלא דיינינן
לפי המכוון ביסוד האיסור ,דכל ששני דברים מזהירים
על פעולה אחת ,אבל סיבות וגדרים נפרדים הם בהאזהרה,
אתו תרווייהו במנינא .כמו דין מסירות נפש מפני מצות
אהבת ה׳ ודין זה גופא של מסירות נפש מפני מצות קידוש
השם ,עי׳ לעיל סי׳ ג׳ אות ג׳ ועוד בכ״ד ,וכך גם בעשין
וגם בלאוין .ולפ״ז ה״נ איסור מוציא ש״ש לבטלה מפני
מצות יראת ה׳ לחוד ואיסור לקלל חבירו בשם לחוד ,דהאיסור
הוי עצם הקללה ,ורק דבלי שם אין בזה חומר של קללה
להאסר .ופליג על רש״י ז״ל ,במש״כ בתמורה שם וז״ל
בד״ה לא תקלל חרש ,דמשמע בין קללה סתם בין קללה
שבשם דקאי לאו עלה כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .אבל רבינו ז״ל י״ל
דס״ל דבלי שם אין בזה חומר של קללה לאוסרה ,ובעצם
הקללה הרי פשוט דליכא משום עשה דאת ה״א תירא,

ומש״ה שפיר אתי הך איסורא דקללה שלל
בשם במנינא ביחוד מלבד העשה דאת ה״א תירא .ובאמת
אה״נ דהמקלל בשם עבר אתרווייהו ,גם אלאו דקללה
וגם אעשה דאיסור הזכרת השם לבטלה ,וכמש״ג בס״ד:
והנה רבינו ז״ל לאו יחידאה הוא בדרך זה בהמנין ,דבכל
כה״ג לא אתי במנינא אלא או העשה או הל״ת,
דרס״ג ז״ל ג״כ אזיל בשיטה זו דבכל כה״ג לא אתי במנינא
אלא רק חדא מינייהו ,ובכ״ז חשיב לאזהרה דשלא לקלל חבירו
מלבד העשה דאת ה״א תירא .וכבר עמד ע״ז הגר״י פרלא
ז״ל בביאורו שם ,דרס״ג ז״ל לפי שיטתו לא היה צריך
להביא להל״ת .ולא נחית לתרץ בדרך פשוטה כדכתיבנא,
משום ד§זיל בשיטה דרס״ג ז״ל ס״ל דדיינינן לפי עצם
הפעולה המוזהרת ,ולא לפי יסוד האזהרה בכל דבר ,וביאר
כן בספרו כ״פ ,ולכך הוצרך לתרץ באופן אחר .וכתב לתרץ
בכמה אנפי .ואית לן למידן אם תירוצים אלה יעמדו גם
לדעת רבינו ז״ל מלבד מה שכבר כתבנו לתרץ בזה ,וכמש״נ
בס״ד:
והנה בתחלה כתב דהקושיא היא רק אי נימא דמקלל בלי
שם או כינוי אפי׳ איסורא ליכא מדאורייתא ,אבל
אי איסורא מדאורייתא איכא גם בלי זה ,ורק לענין מלקות
הוא דבעי שם ,א״כ הרי פשוט דיש בהל״ת דמקלל מה
שאין בהעשה ,דהיינו במקלל בלי שם ,ומצינן למימר דרס״ג
ז״ל הכי ס״ל ,ומש״ה הביא להל״ת מלבד העשה ,עכ״ד
עיי״ש .ואמנם בדעת רבינו ז״ל ליכא למימר הכי כלל,
לפי מה שנתבאר בתחלת אות זה ,דס״ל דכל עיקר הך
איסורא דקללה היא רק בהזכרת השם ,וא״כ לא נוסף
כלום בהל״ת מה שלא הוזהרנו בהעשה:
עוד כתב הגר״י פרלא ז״ל שם בדעת רס״ג ז״ל ,דע״כ
בקללה מצד עצמה אין בה משום מזכיר ש״ש לבטלה,
מדדרשינן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך,
ולהכי קיי״ל דלמי שאינו עושה מעשה עמך מותר לקלל,
והיינו אפי׳ בשם ,וע״כ היינו משום דכל דשרי לקללו אין
בו משום מזכיר ש״ש לבטלה ,מידי דהוי אשבועה דשריא
אפי׳ במידי דרשות ,וע״כ הא דאמרינן דמקלל חבירו בשם
לא גרע ממזכיר ש״ש לבטלה ,היינו משום דכל שעושה
מעשה עמך אסרה תורה לקלל ,וקאי באזהרה דלא תקלל
חרש ,והא תינח לבתר דגלי קרא לאיסורא ,אבל אי לאו
דגלי קרא הוי סד״א דשרי ,וממילא לית בה משום ש״ש
לבטלה ,ולפ״ז מבואר דצריך לאו דלא תקלל חרש משום
דכל כמה דלא קים לן איסורא דקללה מקרא המפורש
בה לא הוי נפ״ל איסורא מכלל אזהרת הזכרת ש״ש לבטלה,
דאע״ג דלצורך שיחה בטלה ודברי הבאי הוי בכלל האזהרה,
היינו דוקא בדברי הבאי מצד עצמן ,אבל מקלל לא חשיב
דברי הבאי אלא מצד איסורו ,וכל כמה דלא מתבאר לן
איסורו בחורה לא הוה חשיב כדברי הבאי אלא כשבועת
הרשות דשריא ,עכ״ד עיי״ש .ויש לדון בזה ,דאם יש מקום
לומר במקלל דאי לאו איסור עצם הקללה ליכא משום מזכיר
ש״ש לבטלה ,משום דמזכירו לצורך ,והיינו דלצורך לאו לבטלה
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הוא ,א״כ גם כשיש איסור על עצם הקללה ,מ״מ הרי לפי
דעתו המשובשת ורוצה לקלל ולזה מזכיר את השם ,הרי
מזכירו לצורך ,ומה לי אם צורך זה הוא דבר היתר או דבר
איסור ,הא מ״מ לפי דעתו מזכירו לצורך .ומדחזינן בגמ׳
בתמורה שם דבקללה איכא משום מזכיר ש״ש לבטלה,
מוכח דלא דיינינן כלל על הצורך שלו בקללה .וא״כ גם
באינו עושה מעשה עמך דליכא איסור לקללו ,מ״מ משום
איסור הזכרת ש״ש לבטלה יש בזה .ואינו דומה לשבועת
אמת שמותר להזכיר בה את השם אפי׳ במידי דרשות,
דשאני התם דאיכא מצוה לאמת את דבריו ,וזה א״א
בלי הזכרת השם[ ,ועי׳ בסוגית הגמ׳ בתמורה שם לענין
שבועה] ,ומש״ה לא שייך בזה כלל לומר דהוי לבטלה.
וכן לא דמי להא דשנינו בברכות דף נ״ד ע״א והתקינו
שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם כו׳ ,ע״כ עיי״ש.
דשאני התם דאיכא מצוה בדבר ,עיי״ש בפי׳ רש״י ז״ל
ד״ה ואומר .אבל בקללה דליכא מצוה אף בגוונא דאיסורא
דקללה ליכא ,מ״מ כיון דגם מצוה ליכא י״ל דאה״ג דאיסורא
דמזכיר ש״ש לבטלה איכא:
וכ״כ להדיא במנ״ח מצוה רל״א אות ג׳ ,דהמקלל את
שאינו עושה מעשה עמך בשמות המיוחדין נראה
דאיכא איסור עשה מחמת דמוציא ש״ש לבטלה ועובר בעשה
דאת ה״א תירא ,עי׳ תמורה פ״א ,עכ״ד עיי״ש .וראיתי
בהגהות הגר״י פרלא ז״ל לס׳ מנ״ח [הנדמ״ח] ,שכתב
ע״ז דשגה בדבר הפשוט ,דכיון דמוחר לקלל פשיטא דאין
בזה משום מוציא ש״ש לבטלה ,דהא אין זה לבטלה דומיא
דשבועה דשריא ,עכ״ד עיי״ש .והוא כפי יסוד דבריו בביאורו
לרס״ג ז״ל הנ״ל .ואמנם לדעת המנ״ח אין כאן שום שגגה
כלל ,שהרי כתב שם להדיא לעיל מיניה ,דנראה דאף באינו
עושה מעשה עמך דהמקללו פטור ,אבל איסורא מיהא איכא,
עכ״ד עיי״ש .ולהלן אות ו׳ יתבאר בס״ד מה שיש לדון
בזה ,ועכ״פ כיון דס״ל דאיסורא דקללה מיהא איכא שפיר
יש בזה גם משום ש״ש לבטלה .ואף דאיסורא דקללה בכה״ג
כתב במנ״ח שם בעצמו דאינו אלא מדרבנן ,מ״מ לענין דיהיה
נחשב לבטלה פשוט דאין חילוק בין אם ע״י איסורא
דאורייתא לבין ע״י איסורא מדרבנן .אך בעיקר הדבר,
גם בלאו הך איסורא דקללה באינו עושה מעשה עמך,
דהיינו דבכה״ג אפי׳ אי נימא דליכא איסורא דקללה ,מ״מ
ליכא השגה על המנ״ח במש״כ דמשום ש״ש לבטלה מיהא
איכא ,דהרי כבר נתבאר בס״ד דלא תליא הא בהא ,דכל
היכא דהזכרת השם אינו לצורך מצוה מיקרי לבטלה ואסור,
וכמש״נ בס״ד .וכיון דאיסורא דהזכרת השם בקללה בכל
גווני אסור ,הדרא קושיא איך אתי במנינא איסורא דקללה
אחרי שכבר נכלל באיסורא דהזכרת ש״ש לבטלה:

ואמנם בהך דכתיבנא בס״ד דאיסורא דש״ש לבטלה ישנו
בכל גווני אפי׳ באינו עושה מעשה עמך ,א״כ
קשה טובא ,לשם מה נתמעט באינו עושה מעשה עמך
מאיסורא דקללה ,אחרי דעדיין איסורא דש״ש לבטלה
רמיא עליה .וצ״ל דנפ״מ לענין מקלל בכינוי ,וכמבואר להדיא

במשנה דשבועות דף ל״ה ע״א ,המקלל עצמו וחבירו בכולן
עובר בל״ת ,ע״כ עיי״ש .ולשיטת הרמב״ם ז״ל פכ״ו מהל׳
סנהדרין ה״ג יש גם מלקות אפי׳ בכינויין הנמחקין ,עיי״ש.
והכי ס״ל עוד כמה רבוותא ז״ל ,ואפי׳ לדעת הראב״ד ז״ל
בהשגותיו שם וסיעתו ז״ל דס״ל דמלקות ליכא אלא רק
במקלל בשם המיוחד ,עיי״ש ,זהו רק לענין מלקות ,אבל
על הלאו עובר גם בכינויין ,ועי׳ בהשגות הראב״ד ז״ל מל
הרי״ף ז״ל .וגם הכינויין הנמחקין כגון חנון ורחום בכלל
זה ,כמבואר במשנה דשבועות שם .ובהנך שמות הוא
דאיצטריך מיעוטא באינו עושה מעשה עמך דליכא איסורא
דקללה ,וגם איסור הזכרת השם לבטלה ליכא בהנך שמוח
שהן הכינויין הנמחקין .וממילא מתורן שפיר בפשיטות מאי
דאתי איסור קללה במנינא מלבד איסורא דהזכרת השם
לבטלה ,בעושה מעשה עמך ,דנפ״מ במקלל בכינויין הנמחקין,
דמשום מוציא ש״ש לבטלה ליכא ומשום קללה איכא .ואה״נ
דבמקלל בשמות שאינן נמחקק עבר בשניהם ,אבל הרי יתכן
איסור קללה גרידא ,וכמש״נ בס״ד:
ואמנם כעין זה כתב גם הגר״י פרלא ז״ל שם בתירוץ
שלישי (דף מ״ט ע״א מדפי הספר) ,אך בדרך
אחרת ,והקדים לזה קושיא על הנך רבוותא ז״ל דס״ל
דהמקלל אפי׳ בכינויין הנמחקין לוקה ,מסוגית הגמ׳
בתמורה שם ,וכמו שפי׳ רש״י ז״ל שהבאנו לעיל ,במש״כ
ח״ל בד״ה אם לא תשמור לעשות וגו׳ עד ליראה את השם,
שיתיירא שלא להוציא את השם לבטלה וכן המקלל את
חבירו בשם מוציאו לבטלה ,וכתיב והפלה ה׳ את מכותך
שיעול מכות והיינו מלקות ,עכ״ל עיי״ש .ומבואר דכל עיקר
מאי דילפינן מלקות בקללה הוא משום שמזכיר בה את
השם ,וא״כ הרי דוקא בשם המיוחד ,אבל כינויין וכ״ש
מאלה כינויין הנמחקין דלא הוו בכלל הך קרא ,מנין לנו
דלוקה ,עכ״ד ,ותירוצו יתבאר בסמוך .וכבר עמד ע״ז במנ״ח
מצוה ס״ט אות ב׳ ,ונשאר בקושיא ,עיי״ש:
והרש״ש ז״ל בחי׳ לתמורה הקשה לאידך גיסא ,במש״כ
רש״י ז״ל שם דף ד׳ מ״א ח״ל בד״ה לא תקלל
חרש ,דמשמע בין קללה סתם בין קללה שבשם דקאי לאו
עלה ,וקאתא קרא ליראה את השם לאשמעינן דלוקה כו׳,
עכ״ל עיי״ש .וכתב הרש״ש ז״ל דלא ידע מהיכן למדנו
דבעינן דוקא שם או כינוי .דאי מן בנקבו שם כדכתב
רש״י ז״ל לקמן א״כ ניבעי שם המיוחד דוקא כמו באביו,
עכ״ד עיי״ש .והנה מה שהביא מהא דבנקבו שם ,דברי
רש״י ז״ל שם בלא״ה צריך ביאור ,שכתב ח״ל בד״ה לא כו׳
ע״א כו׳ ,ומוקמי ליה התם במקלל בשם דקא גמר ממקלל
אביו דכתיב ביה בנקבו שם ,עכ״ל עיי״ש .והתם היינו
בסוגיא דשבועות דף ל״ו מ״א ,עיי״ש .וקשה ,דהא
בשבועות שם לא גמרינן כלל מקלל חבירו ממקלל אביו
דכתיב ביה בנקבו שם ,עי׳ פירש״י ז״ל שם ד״ה ודברי
הכל .ולא ראיתי עדיין מי שהרגיש בזה .וצ״ל ע״כ דהא
בתמורה שם הרי זה בפירושו השני של רש״י ז״ל ,וציין "
בסופו "ולא מפי מורי אלא מפי רבי יצחק ב״ר מנחם ז״ל".
וא״כ

שי

עמודי גולה (םמ״כ))

ב>דכתיב (שמות

ריט

סימן קכג

לא תקלל חרש וכתיב ונשיא בעמך לא תאור
וילפינן
צביון העמודים

וא״כ י״ל דהריב״מ ז״ל הזה היה לו פירוש אחר גם בסוגית
הגמ׳ דשבועות שם ,אשר נעלם מעינינו .וא״כ תו אין
להקשות משם לפירושו בתמורה ,אחרי דלא נודעו לנו
דבריו בפירוש הסוגיא דשבועות .וא״כ ה״ג אין להקשות
מזה דנימא דליבעי שם דוקא ולא כינוי ,אחרי דלא נודע
לנו שיטתו בזה:
אלא דבעיקר מש״כ הרש״ש ז״ל לדון מהיכן למדנו דבעינן
דוקא שם או כינוי ,עכ״ד ,והיינו דנימא דלילקי גם
במקלל בלי שם ובלי כינוי ,כיון דהאיסור הוא בכל גווני
לשיטת רש״י ז״ל שם ד״ה לא כו׳ ,וכמו שהבאנו לעיל.
לא ידענא מאי קא קשיא ליה ,דהא כבר פירש לנו רש״י
ז״ל בעצמו את הילפותא דילפינן דיש מלקות על לאו דקללה,
דהוא מדכתיב ליראה את השם ,שיתיירא שלא להזכיר
את השם לבטלה ,וכן מקלל בשם מוציא השם לבטלה,
וא״כ פשוט דליכא למימר כלל דלילקי המקלל אפי׳ בלי שם:
ורק לאידך גיסא הוא דיש להקשות ,דא״כ מהיכי תיתי
נימא דגם במקלל בכינוי לוקה ,אחרי דילפינן לה
מליראה את השם ,ואיסורא דהזכרת השם לא הוי בכינויין.
וזו היא באמת קושית הגר״י פרלא ז״ל הנ״ל .אלא דעל רש״י
^ז״ל ליכא קושיא כ״כ ,די״ל דס״ל דבאמת במקלל בכינוי
רק איסורא איכא אבל מלקות ליכא אלא בשם המיוחד
וכדעת הראב״ד ז״ל הנ״ל .ורק על הרמב״ם וסיעתו ז״ל
דס״ל דלוקה אפי׳ בכינוי ,קשה מנלן ,אחרי דקרא דילפינן
׳ מיניה חיובא דמלקות משמע רק בשם ולא בכינוי .וכתב
הגרי״פ ז״ל שם לתרץ ,ע״פ מה שהאריך להוכיח דיש סוג
של ש״ש לבטלה שאינו אסור מצד עצמו אלא מפני שמזכירו
לצורך דברי הבאי ודברים מגונים ,ומש״ה כשמזכיר את
הכינויים אפי׳ מהנמחקין לצורך קללה הר״ז בכלל הזכרת
השם לבטלה ,ונכלל בקרא דליראה את ה׳ ולוקה .ובזה
מתורץ לענין מנינא ,דאיצטריך האזהרה דקללה לענין מקלל
בכינוי הנמחק שאין בו העשה דאת ה״א תירא ,ורק מצד
מקלל הוא דאית ביה איסור מוציא ש״ש לבטלה ,דכל
שהוא לצורך דברי הבאי ודברים מגונים רבי קרא אפי׳
כינויין הנמחקין ,עכ״ד עיי״ש .אך נראה דאין צורך לזה,
ובאמת להנך רבוותא ז״ל דס״ל דאפי׳ בכינויין הנמחקין
לוקה המקלל ,אינו משום הזכרת השם כלל ,די״ל דפליגי
על רש״י ז״ל בפירושא דסוגית הגמ׳ בתמורה שם ,אלא
מפרשי דהא דמביא בגמ׳ ראיה דהמקלל חבירו בשם לוקה
מקרא אם לא תשמור וגו׳ וכתיב והפלה ה׳ את מכותך ,אין
הכוונה שיתיירא מלהזכיר את השם על הקללה ,אלא הכוונה
שיתיירא מה׳ מלהשתמש בשמו לצורך קללה .ולפ״ז תו ליכא
נפ״מ בין מזכיר שם המיוחד או אחד מהכינויין ואפי׳
כינויין הנמחקין ,דמ״מ משתמש באחד משמותיו של השי״ת
לצורך קללה ,ומש״ה לוקה .ועכ״פ בזה מתיישב בפשיטות
מאי דאתי אזהרה דקללה במנינא מלבד איסורא דהוצאת

ש״ש לבטלה מקרא דאת ה״א תירא ,משום דיש נפ״מ
לענין מקלל בכינוי מהכינויין הנמחקין ,וכמש״נ בס״ד:
ב) דכתיב לא תקלל חרש וכתיב ונשיא בעמך לא
תאור .הרמב״ם ז״ל בסה״מ ל״ת שט״ז
חשיב להך דנשיא בעמך לא תאור לאזהרה מיוחדת במנינא,
וכן הביאו שאר מוני המצות ,עי׳ עליהם .ורבינו ז״ל לא הביא
לזה ביחוד ,ורק כאן הזכיר לזה בגלל הבנין אב למילף
מזה לענין קללת חבירו ,וכדמפרש ואזיל .אבל לאזהרה
מיוחדת לא הביא לזה .ופשוט דהוא משום דאין זה נוהג
בזה״ז ,שהרי פירושא ד״נשיא" כתב הרמב״ס ז״ל דהיינו
מלך או ראש הסנהדרין ,ותרווייהו הרי ליתנהו בזה״ז .וכ״כ
להדיא בס׳ החינוך מצוה ע״א וז״ל ,ונוהג בזו״ג בארץ
ובכל מקום שנהיה עם מלכנו או עם ראש סנהדרין גדולה,
עכ״ל עיי״ש:
ומהאי טעמא נמי לא הביא רבינו ז״ל לקרא דאלקים לא
תקלל לאזהרה מיוחדת שלא לקלל הדיין ,אשר
הרמב״ם ז״ל חשיב לה בל״ת שט״ו ,וכן הביאו שאר מוני
המצות ,עי׳ עליהם .אבל רבינו ז״ל לא הביא לזה ,והוא
משום דס״ל דאין זה נוהג בזה״ז ,שהרי כבר כתב באורים
ותומים סי׳ כ״ז ס״ק ב׳ דהיינו דוקא דיינים סמוכים ,כיון
דבקרא אלקים כתיב ,עי׳ רש״י ב״ק דף פ״ד רע״ב ד״ה
אלקים ,ולזה הסכים במנ״ח מצוה ס״ט אות ד׳ דרק לגבי
דיינים סמוכים נאמרה אזהרה זו ,עיי״ש .ומש״כ בס׳ החינוך
שם וז״ל ,ונוהגת בכל מקום ו3כל זמןי ננכ״ל׳ ג״כ י״ל
דהכוונה בכל זמן כשאין מניעה אחרת דסמיכה ,שהרי עצם
האזהרה לא תליא בזמן .וכן מוכח ממש״כ שם בתחלת
דבריו בזה״ל ,שלא לקלל הדיינים שנאמר אלקים לא תקלל,
ופירושו לדיינים ,כמו אשר ירשיעון אלקים ,עכ״ל עיי״ש.
והך קרא דאשר ירשיעון וגו׳ גבי דיני קנסות נאמר ,דבעינן
לזה דיינים סמוכים .וע״כ דגם אלקים האמור גבי קללת
דיין גם רק בסמוכים דוקא איירי .ולפ״ז כיון דהאידנא
בעוה״ר ליכא לסמיכה תו לא שייכא אזהרה דקללה בזה,
ומש״ה לא הביאה רבינו ז״ל ,שאינו מביא בספרו זה אלא
רק מה שנוהג בזה״ז:
ומאי דבשו״ע חו״מ סי׳ כ״ז הובא איסור קללת הדיין,
י״ל משום דהב״י לפי שיטתו הרי היה סמוך כידוע,
וממילא היה שייך בזמנו אזהרה זו .ואולי יש להוסיף
דמהאי טעמא נמי הביא בשו״ע שם דהמקלל לוקה ,עיי״ש.
וצריך ביאור ,דהא לא דיינינן האידנא דיני מלקות .וע״כ
דכיון דכל עיקר מאי דהביא לאזהרה דקללת דיין ,הוא משום
דלשיטתיה סמוך היה ,א״כ ע״כ היה צריך להביא הדבר
בשלמות ,כיון דלשיטתו היה שייך בזמנו גם דין מלקות,
ומש״ה הביא דהמקלל לוקה .והא דבשאר האיסורים לא
הביא בשו״ע חיובי מלקיות ,י״ל משום דלמעשה יתכן
דגם הב״י לא היה דן דיני קנסות ומלקות ,מפני מחלוקת
חכמי

יום שלישי
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חכמי הדור ההוא כידוע .אבל לענין קללה ,הרי עיקר אזהרה
דקללת הדיין היה מוכרה להביא לפי שיטתו שסמוך היה.
ואף דלמעשה בלא״ה אסור דלא גרע משאר ישראל שאסור
לקללו ,מ״מ הא איכא נפ״מ בין עבר בלאו א׳ ובין עבר בב׳
לאוין .וכיון דהביא לעצם האיסור הביאו בשלמות ,דהרי
לפי שיטתו מעיקר הדין היה נוהג דין מלקות בזה״ז:
ובטור שהביא לאיסור קללת דיין ,נראה בפשיטות משום
דרצה להזכיר אח״כ דין אם חירף תלמיד חכם
מנדין אותו ,הזכיר תחלה דאסור לקלל הדיין והמקללו עובר
בלאו .ובאמת בעיקר הדבר י״ל דגם הטור ס״ל דרק לגבי
דיינים סמוכים הוא דאיכא אזהרה זו .ובזה מדויק מאי
דבטור שם בל״ת דלא תקלל חרש הזכיר דלוקין ע״ז ,ובלאו
דקללת דיין כתב רק דעובר בלאו ולא הזכיר דינא דמלקות.
וכבר עמד ע״ז בסמ״ע לשו״ע ס״ק ה .,וכתב מתוך כך,
דמשמע דהטור ס״ל דליכא מלקות ע״ז ,וכמ״ש בדרישה
מילתא בטעמא ,עכ״ד עיי״ש .ולא זכינו לאורו של הדרישה
בסי׳ זה .ועי׳ ט״ז סק״א וכתומים ס״ק ב׳ מש״כ בזה.
אבל לפמ״ש יתיישב שפיר בפשיטות ,משום דכל עיקר מאי
דהביא אזהרת קללת דיין ,הוא אגב אורחא ,ומש״ה קיצר
בפרטיות הדינים השייכים לזה .אבל קללת חבירו דשייך
גם בזה״ז ,הזכיר בו גם חיובא דמלקות ,ואף דלא דיינינן
האידנא דיני מלקות ,מ״מ איצטריך בכדי שיתפרש עי״ז
דהיכא דליכא מלקות היינו רק דמלקות הוא דליכא אבל
איסורא מיהא איכא ,וכמש״כ בב״ח ,עיי״ש .וכ״כ בס׳
דינא דחיי לאוין רט — ריב ,בטעמא דהרי״ף והרא״ש ז״ל
הביאו ס״פ שבועת העדות בשם גאון דלוקה ,ותמה דהא
אין דרכם להביא מה שאינו נוהג האידנא ,ותירץ כדי
לדייק דבשם הוא דלוקה אבל בלי שם ובלי כינוי מלקות
הוא דליכא אבל איסורא מיהא איכא ,עכ״ד עיי״ש:
ואמנם יתכן דלאו כו״ע ס״ל דאיסורא דקללת הדיין הוי
רק לגבי סמוכין ,אלא כל הדיינים בכלל זה,
וכדמשמע בתשו׳ הריב״ש ז״ל סי׳ ע״ט ופ׳ ,שכתב באחד
בזמנו שקלל את הדיין ,שעבר בלאו דאלקים לא תקלל,
עיי״ש ,ובזמנו כבר לא מיתה הסמיכה קיימת .ועי׳ בחקרי
לב ח״א חחו״מ בהשמטות סי׳ קנ״א ,ובס׳ מצות המלך
ל״ת ש״ד ,ובקצוה״ח סי׳ כ״ז סק״א ופ״ת סק״א .ובזה
מתיישב בפשיטות מאי דבשו״ע הובא דין זה דאיסור
קללת הדיין .ומ״מ ליכא קושיא כלל על רבינו ז״ל שלא
הביא לזה ,כיון דיתכן דאזיל בשיטת הנך רבוותא ז״ל דם״ל
דליכא אזהרה זו אלא רק לגבי סמוכין ,וממילא ליכא
בזה״ז אזהרה זו ,וז״פ:
והנה בדפוס קוש׳ במקום דכתיב לא תקלל חרש וכתיב
ונשיא בעמך לא תאור ,אי׳ שם הנוס׳ "דכתיב
אלקים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור" ,וקרא דלא תקלל
חרש לא נזכר כלל .וכפה״נ דט״ם הוא וצ״ל כדלפנינו ,לפי

מאי דמפרש ואזיל וילפינן מבנין אב מחרש ונשיא כו׳,
א״כ ע״כ שהזכיר תחלה לקרא דחרש כמו דהביא לקרא
דנשיא ,ומה מקום להביא כאן קרא דאלקים לא תקלל,
אחרי דלא יליף מיניה מידי .ואה״נ דבגמ׳ הוזכר גם זה
באופן דהילפותא יתכן גם שתהיה מהך קרא דאלקים לא
תקלל ,דהכי אי׳ שם נכתוב קרא או אלקים וחרש או נשיא
וחרש כו׳ אם אינו ענין לגופו תנהו ענין לאביו ,ע״כ עיי״ש.
והיינו דמצינן למילף או מזה או מזה .אך כיון דרכינו ז״ל
מפרש ואזיל "׳וילפינן מבנין אב מחרש ונשיא" ,הרי דלא
הזכיר אלא רק אופן זה ,וע״כ דהזכיר תחלה לקרא דחרש.
ואפי׳ אי הוי נחית לפרש שני האופנים ,הרי הוצרך להביא
לשלשת הפסוקים .וע״כ דט״ס הוא וצ״ל כדלפנינו:
ג) מבנין אב מחרש ונשיא אזהרה שלא לקלל אחד
מישראל .לאו ילפותא ישרה היא מחרש
ונשיא לאחד מישראל ,אלא הכוונה דמחרש ונשיא אית לן
למילף לדיין במה הצד ,וממילא קרא דאתי לקללת דיין
מדכתיב אלקים לא תקלל מיותר הוא ,ואמרינן דאם אינו
ענין לדיין שכבר ידענוהו מהילפותא מחרש ונשיא ,תנהו
ענין לאחד מישראל ,כן מבואר להדיא בסנהדרין דך ס״ו
ע״א ,עיי״ש .וקרי לה רבינו ז״ל לשם קיצור בנין אב לאחד
מישראל מחרש ונשיא ,כיון דמתוך דרשת הבנין אב דילפינן
מחרש ונשיא אית לן קרא מיותר למילף ממנו לקללת
חבירו:
ואף דבסנהדרין שם מפרש הבנין אב לענין מקלל אביו
ואמו ולא לענין חבירו ,עיי״ש ,צ״ל דרכינו ז״ל מפרש
דכיון דסוגית הגמ׳ שם קאי אמתני׳ דמקלל אביו ואמו,
ושו״ט לענין אזהרה למקלל או״א ,הזכיר בכל הסוגיא רק
או״א ,ולא חש להזכיר גם חבירו ,אבל באמת הכוונה היא
גם לקללת חבירו ,ואדרבה עיקר הילפותא היא להך דקללת
חבירי וממילא הוי או״א בכלל ,דלא גרעי מחבירו .ור״ל
דאהני לן הבנין אב לדיין או לנשיא להביא חבירו ,ולהורות
דלא תקלל חרש לאו דוקא חרש ,אלא ה״ה כל אדם ,ולא
נאמר חרש אלא לומר שאפי׳ זה שאינו שומע ולא נצטער
על קללתו חייב עליו ,כמש״כ הרמב״ם ז״ל בהל׳ סנהדרין
פכ״ו ה״א ובסמ״ג לאוין רי״ב ,עיי״ש .וכיון דלמדנו דבקרא
דלא תקלל חרש הוי אזהרה לגבי כל ישראל ,הרי אביו בכלל,
דהא גם הוא בכלל ישראל .ופליג על התום׳ סנהדרין שם
ד״ה מאי ,שכתבו וז״ל ומקלל חבירו גמרינן או מאב ונשיא
או מאב וחרש כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .וכ״כ בשבועות שם ד״ה
מקלל ,עיי״ש .אבל רבינו ז״ל ס״ל דעיקר הילפותא של הבנין
אב הוא לענין קללת חבירו ,והוו אביו ואמו בכלל זה .וזהו
דבשבועות שם דמביא בגמ׳ אזהרה למקלל חבירו ,מקרא
דלא תקלל חרש ,ולא הזכירו להבנין אב כולו כדמבואר
בסנהדרין שם ,ודוחק לומר דסוגיות חלוקות הן ,וגם אי
כפשוטו דהכוונה בשבועו׳ רק להך קרא דהרש ,הא איכא
למיפרך
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ילמיפרך כדפריך בסנהדרין שם .וע״כ דאין כחן פלוגתא,
וכוונת הבנין אב הוא לגלות שהכל בכלל קרא דלא תקלל
חרש ,ורק דבסנהדרין שם נתפרש כל סדר הדרשה ,וכנ״ל.
ובשבועות שם קיצר וסמך על המסקנא בסנהדרין ,והביא
רק היסוד הנלמד מהמסקנא הנ״ל .כ״ז מתבאר בס׳ דינא
דחיי לסמ״ג לאוין קי״ט ,והאריך בזה ,ומפרש דזו היא גם
דעת הרמב״ם וסמ״ג ורמב״ן והרא״ם ז״ל ,ונסתפק לומר
דזו היא גם דעת רש״י ז״ל ,עיי״ש:
והנה בדפוס קוש׳ במקום מישראל הנוס׳ "משאר ישראל",
והכוונה אחת דבא להוסיף גם מי שאינו לא חרש ולא
נשיא ,אלא דלשון ״שאר״ על כל ישראל אינו נוח כ״כ:
ד) ואפי׳ בכל הכנוין .אפי׳ הנך דנמחקין ,כגון חנון
ורחום ,וכמבואר במשנה דשבועות דף ל״ה
ע״א ובגמ׳ שם דף ל״ו ע״א ,עיי״ש:
ה) ודוקא כשהוא כשר .בגמ׳ יליף לה מדכתיב ונשיא
בעמך לא תאור ,ודרשינן מב״עמך" בעושה
מעשה עמך ,אבל מי שאינו עושה מ״ע ליכא איסורא לקללו.
ואמנם הך מיעוטא הרי נאמר גבי נשיא ,וא״כ איכא למידק
מהיכן שמענו כן גבי אזהרה דקללה לכל ישראל ,שהיא
אינה אלא בעושה מ״ע ,דשמא רק בנשיא שהיא תוספת
אזהרה על מה שהוזהרנו בכל ישראל ,בזה הוא דהקפידה
תורה דליהוי עושה מ״ע ,שהתורה לא החמירה בתוספת
זו אלא לגבי העושה מ״ע ,אבל באזהרה הכללית לגבי כל
אחד מישראל אולי באמת ליכא קפידא זו ,ובכל גווני אסור
לקללו אפי׳ כשאינו עושה מעשה עמך .וראיתי להרמב״ם
ז״ל בפהמ״ש לשבועות דף ל״ו ע״א שכתב בזה״ל וכן
אסור לו לקלל חבירו שנאמר לא תקלל חרש ,ולמדנו מפי
הקבלה שרוצה לומר לא תקלל מי שאינו עושה מעשה
שהיה ראוי לקללה בשבילו ,אבל הוא חרש באותו דבר,
עכ״ל עיי״ש .ופירושא ד״חרש בדבר" היינו שהוא שוגג ,ור״ל
דהמקרא מחלק בעובר עבירה בין מזיד לשוגג ,דכל שהוא
שוגג הוזהרנו שלא לקללו .,ושמענו מזה דכל שהוא מזיד
ליכא להך אזהרה לגביה .ולפ״ז הרי נתפרש להדיא דגם
גבי אזהרה דקללה לכל אחד מישראל נאמר רק לגבי זה

ה״נ בשעשה תשובה כר ,ע״כ עיי״ש .וכ״ה בב״מ דף ס״ב
ע״א ,עיי״ש .וצריך ביאור ,מה שייך מיעוטא דעושה
מ״ע הנאמר גבי אזהרה דקללה להך דכבוד אב ,שמא לא
מיעטה תורה אלא מאיסור קללה ,אבל לענין למנוע ממנו
מצות כבוד אולי באמת לא נתמעט:
ואולי י״ל ,דבאמת זה היה פשוט להם דכל דבר שיש לו
איזה קשר לכבוד לא נאמר אלא לגבי אדם כשר,
אם מתוך איזה רמז במקרא בכל דבר ,או שהיה ידוע להם
הדבר בקבלה ,וזה כולל מצות כבוד ומצות מורא ואיסור
קללה ואיסור הכאה לגבי כל מי ששייך לגביה אחת מחיובים
אלה ,ורק גבי נשיא נתפרש להדיא הדרשה דבעינן דליהוי
עושה מ״ע ,וכיון דדרשה זו פשוטה וקצרה נקט לה בגמ׳
כל היכא דהוצרך לו למעט אינו עושה מ״ע .וזה מדויק
בלשון הגמ׳ כל היכא דמביא לדרשה זו ,דלא נקט והכתיב
ונשיא כו׳ ,אלא נקט "איקרי כאן" או "קרי כאן" ,עיי״ש.
ור״ל דהמקרא הזה אמנם לא שייך לכאן ,אולם אית לן
לקרות את זה גם כאן ,מפני שעצם הדרשה שייכת כאן
למעט זה שאינו אדם כשר:
ובעיקר הדבר ,הנה לשון הגמ׳ הוא "עושה מעשה עמך",
ובפשוטו היינו הפעולה בחיוב מה שעליו לעשות,
ואינו עושה מעשה עמך היינו שמונע מלעשותה ,דהעבירה
היא בשב ואל תעשה .ופשוט דלא בא למעט בעובר על
ל״ת ,שהרי ביבמות דף ז׳ ע״א מבואר דל״ת חמורה ממצות
עשה ,וכיון דבעובר על עשה נתמעט ,א״כ כש״כ בעובר
על ל״ת .ובמנ״ח מצוה מ״ח אות ב׳ הוכיח מההיא דב״מ
הנ״ל לענין פרה של ריבית ,דאפי׳ בל״ת גרידא נתמעט,
ולא בעינן דוקא עבירה שיש בה מיתה או כרת .ונסתפק
אם גם בעבר על עשה הוי בכלל זה ,ונשאר בצ״ע ,עיי״ש.
אולם פשטות לשון עושה מעשה עמך מתפרש על מצות
עשה ,וכל 4שמונע מזה נקרא אינו עושה מעשה עמך .אלא
דמתוך כך שמעינן מק״ו דבכל העבירות כך ,וכמש״נ:
וזהו שרבינו ז״ל דייק וכתב סתמא "ודוקא כשהוא כשר
אבל אם אינו עושה מעשה עמך פטור" ,וכשר כולל
כל המצות ,שאם עובר על איזה מהן ,בין כשהיא ל״ת ובין
שהיא מנות עשה ,אינו נקרא אדם כשר:
ועוד שמעינן מלשון "כשר" דנקט רבינו ז״ל ,דאפי׳ בעבירה
על אחת מכל המצות שוב לאו עושה מעשה עמך
הוא ,כיון דבכה״ג לאו כשר מיקרי ,כל שהוא מזיד בדבר.

בהך קרא ,והדיוק במקומו עומד ,מהיכן ידענו למעט בזה

וכן מבואר להדיא בס׳ יראים סי׳ נ״ו וסי׳ נ״ח [ובהשלם

אינו עושה מעשה עמך .ואפי׳ לדעת הרמב״ם ז״ל איכא
למידק מהא דאי׳ בב״ק דף צ״ד ע״ב הניח להם אביהם
מעות של ריבית כו׳ ,הניח להם אביהם פרה וטלית וכל
דבר המסוים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם כו׳ ,ופריך
ומפני כבוד אביהם חייבין להחזיר איקרי כאן ונשיא בעמך
לא תאור בעושה מ״ע ,ומשני כדאמר ר״פ בשעשה תשובה

הוא סי׳ קע״ד וסי׳ רכ״ב] ,דאם הוא עבריין אפי׳ על
אחת מכל המצות לאו עושה מעשה עמך הוא .אלא דדייק
שם "מאחד מכל מצות האמורות בתורה" ,ועי׳ דיוק הלשון
בארבעת המקומות בס׳ יראים שם ,ועכ״פ מבואר דס״ל דרק
בעבירה על מצוה מן התורה הוא דמיקרי אינו עושה
מעשה עמך:
ולאו

שעושה מעשה עמך:

אלא דבזה מתיישב רק דעת הרמב״ם ז״ל ,אבל להנך
רבוותא ז״ל דלא מפרשי הכי לקרא דלא תקלל חרש,
ועי׳ בפי׳ הרמב״ן ז״ל עה״ת ,הרי לא נתפרש מיעוטא
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אבל אם ו)אינו עושה מעשה עמך פטור.
ומקלל
צכיון העמודים

אם יצרו תקפו בפעם זאת יש מקום לדונו כשוגג לעכין
זה ,ולכן רק כשעושה כן כמה פעמים מתגלה מחשבתו
לעין כל כי עושה כן במזיד .אבל אין זה אלא לשם בירור,
אבל בעיקר הדבר אה״נ דכל שידוע לנו שהוא מזיר תו
אפי׳ בפעם אחת מיקרי אינו עושה מעשה עמך .וכן מתברר
לי בס׳ חפץ חיים ח״א בכמה מקומות ,עיי״ש:
והרמב״ם ז״ל יש לו בזה דרך אחרת ,דבהל׳ ממרים פ״ה
הי״ב כתב וז״ל ,מי שהיו אביו ואמו רשעים
גמורים ועוברי עבירות כו׳ אסור להכותן ולקללם ,ואס
קלל או חבל בהן פטור כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .והנה מה שחילק
בזה בין לכתחלה לאיסור ובין בדיעבד לחיובא ,עי׳ מש״כ
בס״ד באות שלאח״ז .אבל עכ״פ מבואר בדבריו ,דרק מי
שהוא רשע גמור ובעל עבירות הוא דמיקרי אינו עושה מ״ע,
אבל בעבירה אחת עדיין עושה מ״ע הוא .וקשה לי דא״כ
מאי פריך בגמ׳ בב״ק דף צ״ד ע״ב וב״מ דף ס״ב
ע״א ,אהא דתני בברייתא הניח להם אביהם [מלוה בריבית]
פרה וטלית וכל דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד
אביהם ,ופריך ומפני כבוד אביהן חייבין להחזיר ,אקרי
כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מ״ע ,והוצרך לשנויי
בשעשה תשובה ,ע״כ עיי״ש ,ומאי קושיא ,הא מצי לשנויי
בפשיטות דהכא מיירי רק בעבירה זו האחת של ההלואה,
ובכה״ג הוי בכלל עושה מ״ע ולא נתמעט מכבוד לגביה.
וע״כ דגם בעבירה אחת תו לא הוי בכלל עושה מ״ע ,ומש״ה
מקשה שפיר והוצרך לשנויי בשעשה תשובה .ונראה לתרץ
ע״פ מש״כ אא״ז הגאון ז״ל בהע״ש שאילתא קל״ד אות
ב ,על קושיא אחרת מהך סוגיא דב״ק וב״מ ,וכתב דבאותו
דבר שחטא גרע טפי ,ולכן בגלל אותה פרה ואותו טלית
של ריבית נתמעט מכבוד ולא הוצרכו יורשיו להחזיר לולא
שעשה תשובה ,עכ״ד עיי״ש .וה״נ י״ל דאף דלאו עושה
מ״ע מקרי רק בהיותו רשע גמור ובעל עבירות ,אבל באותה
עבירה עצמה נידון כאינו עושה מ״ע אפי׳ באחת:
אלא דצריך ביאור ,מהו הכפלות של רשעים גמורים ועוברי
עבירות ,דלכאורה הא היינו הך .ועוד דאדרבה
גדר רשע גמור מסתבר דהוא עדיף מעובר עבירות ,דאין
בהך דעובר עבירות קביעות של מספר ,ורשע גמור מצינו
רק במי שרובו עבירות ,עי׳ ר״ה דף ט״ז ע״ב .ועוד איכא
למידק ,דהרמב״ם ז״ל עצמו בהל׳ ממרים פ״ו הי״א כתב
ח״ל אפי׳ היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו כו׳ ,עכ״ל
עיי״ש .הרי דהזכיר רק רשע ובעל עבירות ,ולא כתב
רשע גמור כמש״כ בפ״ה שם והרי שני שיעורים הם,

כדמצינו בגמ׳ בכ״ד דאפי׳ באחת מיקרי רשע .וצ״ע:
ו) אינו עושה מעשה עמך פטור .לשון פטור משמע
אבל איסורא מיהא איכא .ויש להסתפק אם
הכוונה לאיסור קללה ,דאף דנתמעט מקרא באינו עושה
מעשה עמך ,מ״מ מדרבנן מיהא אסור ,או הכוונה לאיסורא
אחרינא דמוציא שם שמים לבטלה ,אבל משום קללה ליכא

איסורא כלל בכה״ג דאינו עושה מעשה עמך .ונפ״מ למקלל
בכינוי מהכינויים הנמחקין ,דאיסורא דקללה הוי אפי׳
באחד מאלה הכינויים .ואם באינו עושה מעשה עמך ליכא
כלל איסורא דקללה ,הרי בכינוי מותר לגמרי ,דבזה הרי
גם משום מוציא ש״ש לבטלה ליכא ,דהך איסורא הרי
אינו אלא בשמות המיוחדין .וכבר כתבנו בס״ד באות א׳
בדעת רבינו ז״ל ,דמש״כ פטור ודייקינן אבל איסורא
איכא ,הכוונה לאיסור מוציא ש״ש לבטלה ,ויעדנו לבאר
הדברים כאן:
והנה במנ״ח מצוה רל״א אות ג׳ כתב ,דבאינו עושה
?ימעשה עמך אי׳ בגני הלשון פטור ,נראה דאיסורא
איכא ,וכל מקום דפטור הוא אסור רק מדרבנן כמו בשבת,
עכ״ד עיי״ש .ולשון פטור האמור בגמ׳ דנקט ,הוא בסנהדרין
דף פ״ה ע״א ,אך נראה די״ל דאין זה מוכרח .דהנה הכי
אי׳ התם ,היוצא ליהרג ובא בנו והכהו וקללו חייב ,בא
אחר והכהו וקללו פטור .ומפרש בגמ׳ אלא אחר היינו
טעמא דפטור דאמר קרא ונשיא בעמך לא תאור בעושה
מעשה עמך כו׳ ,א״ה בנו נמי כו׳ ,בשעשה תשובה ,א״ה
אחר נמי ,אמר רב מרי בעמך במקוים שבעמך ,א״ה בנו
נמי ,ומשני מידי דהוה לאחר מיתה ,ע״כ עיי״ש .ודייק
במנ״ח שם דמדנקט לשון פטור גבי הך דהוי ס״ד טעמא
דאחר פטור משום דאינו עושה מעשה עמך ,מתפרש
לשון פטור דמ״מ איסורא מיהא איכא .אך אין זה מוכרח,
כיון דמצינן לפרושי דאגב דברישא גבי בנו קתני חייב נקט
בסיפא גבי אחר היפוכו דהיינו בלשון פטור ,אבל באמת
י״ל הכוונה בזה פטור ומותר ,ודכוותה מצינו בש״ס טובא:
ורק גבי בן לגבי האב הוא דיש מקום לומר דהחמירו
חכמים אפי׳ באינו עושה מעשה עמך דמה״ת מותר,
מ״מ אסור לעשות כן .ויש בזה פלוגתא דרבוותא ז״ל,
דהרמב״ם ז״ל פ״ה מהל׳ ממרים הי״ב כתב וז״ל ,מי שהיו
אביו ואמו רשעים גמורים ועוברי עבירות ,אפי׳ נגמר דינן
להריגה והם יוצאים ליהרג אסור להכותן ולקללם ,ואם קלל
או הבל בהן פטור ,עכ״ל עיי״ש .וזו היא שיטת הרי״ף
ז״ל ביבמות דף כ״ב ע״ב ,דאהא דתנן התם בע״א מי
שיש לו בן מכל מקום כו׳ וחייב על מכתו ועל קללתו,
מפרש בגמ׳ מכל מקום לאתויי ממזר ,ופריך אמאי ,קרי
כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ,ופירש״י
ז״ל וז״ל ,והאי אביו לאו עשה מעשה עמך הוא שהרי
בא על הערוה והוליד ממנה ממזר ,עכ״ל .ומשני כשעשה
תשובה ,ע״כ .וכתב ע״ז הרי״ף ז״ל ח״ל ,הני מילי לענין
חיובא ,אבל לענין איסורא אפי׳ לא עשה תשובה אסור
לו לבן להכותו ולקללו ,דגרסינן בסנהדרין בפ׳ אלו הן
הנחנקין אמר רבר״ה וכן תנא דבר״י לכל אין הבן נעשה
שליח לאביו לא להכותו ולא לקללו כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .וכ״כ
הרא״ש ז״ל בפסקיו ליבמות פ״ב סי׳ י׳ עיי״ש .הרי דס״ל
דאפי׳ באינו עושה מ״ע איסורא מיהא איכא .ואין לומר
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דכוונהם בעיקר הדרשה דבעינן עושה מעשה עמך ,דהא
דנתמעט מב״עמך" שאינו עושה מ״ע זהו רק מן החיוב
ולא מן האיסור ,דאפי׳ באינו עושה מ״ע איסורא מיהא
איכא ,זה אינו ,שהרי במקרא סתמא כתיב ונשיא בעמך
לא תאור ,ולא הוזכר בזה עונש וחיוב כלל ,ורק האיסור
הוא דנאמר בזה .אלא דיש מן האזהרות שלוקין עליהן,
ויש גם שחייבין עליהן מיתת ב״ד ,לפי מאי דנתפרש בכל
אחד מהם ,אם בפירוש או לפי הכללים ,אבל עכ״פ בהך
קרא דלא תאור לא נאמר אלא האיסור גרידא .וא״כ
מה שנתמעט באינו עושה מ״ע ,הוא אפי׳ מעצם האיסור,
ור״ל דבכה״ג ליכא איסורא כלל .ולפ״ז ממילא מש״כ
הרי״ף והרא״ש ז״ל דאיסורא מיהא איכא גם באינו
עושה מ״ע ,ע״כ הכוונה דמדרבנן הוא דאסור:
והנה לאו כו״ע הכי ס״ל ,דהתוס׳ ביבמות שם פליגי
ע״ז ,שכתבו וז״ל בד״ה כשעשה תשובה ,והא דאמר
בפ׳ הנחנקין לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו
ולקללו חוץ ממסית כר ,התם כשעשה תשובה ,עכ״ל עיי״ש.
ומבואר דס״ל דבלא עשה תשובה מותר לקללו אפי׳ לאביו,
ואין בזה איסור כלל .וכן מבואר בס׳ יראים סי׳ נ״ח,
שכתב וז״ל ,ואם אביו עבריין בעבירה אחת של תורה
ולא עשה תשובה ,אינו מוזהר עליו שלא לקללו[ ,כדאמרינן]
בכמה דוכתי ונשיא בעמך לא תאור ,עושה מעשה עמך
לא תאור שאינו עושה תאור ,עכ״ל עיי״ש .הרי להדיא
דאפי׳ באביו כל שאינו עושה מעשה עמך תאור אפי׳
לכתחלה ,דהתירא ממש הוא .אלא דביראים השלם סי׳
קע״ד יש נום׳ אחרת ,דהסיום "לא תאור שאינו עושה
תאור" ליתא שם ,ומסיים הוא בעמך בעושה מעשה עמך,
ע״כ עיי״ש .ולפי נוס׳ זו נתבאר רק איסורא בעושה מעשה
עמך ,אבל באינו עושה לא פירש .ומצינן למימר דבכה״ג
באמת אף דמה״ת מותר ,מדרבנן מיהא אסור ,וכשיטת
הרי״ף והרמב״ם ז״ל הנ״ל[ .ועי׳ מש״כ אא״ז הגאון ז״ל
בהע״ש שאילתא קל״ד אות ב׳]:
וכ״ז בבן לאביו ,אבל איש אחר שאינו בנו לית ביה איסורא
כלל אפי׳ מדרבנן ומותר לקללו ,וכדמתבאר מדברי
הרי״ף ז״ל דרק בבן הוא דאמרינן דאינו נעשה שליח להכותו
ולקלל ,אבל באחר מותר .וכן נראה דעת המאירי ז״ל,
דביבמות דף כ״א ע״א כתב וז״ל ,אבל אם לא עשה
תשובה אינו חייב עליו מיתה ,ומ״מ איסורא איכא ,וכמ״ש
לכל אין אדם נעשה שליח על אביו להכותו ולקללו כר׳,
עכ״ל עיי״ש .הרי דלענין איסורא הביא מהא דאין הבן
נעשה שליח כו׳ ,אבל אי לאו הא לא הוי ידענא איסורא
גם בבן באינו עושה מעשה עמך .ומתבאר דאחר שאינו
בנו אפי׳ איסורא בעלמא ליכא באינו עושה מעשה עמך,
וכשיטת הרי״ף ז״ל:
ומש״ב המאירי ז״ל במכות דף ח׳ ע״ב וז״ל ,אבל כותי
אפי׳ בזמן שלא עשאוהו כגוי אינו לוקה על קללתו

שנאמר ונשיא בעמך בעושה מעשה עמך ,מכ״ל עיי״ש.
לאו לדיוקי נקט אינו לוקה למימר דאיסורא מיהא איכא,

שהרי לשיטתיה ליכא איסורא בכה״ג כלל .אלא משום
דקאי אהא דתני בברייתא התם וישראל גולה ולוקה ע״י
כותי ועבד ,ושקיל וטרי בגמ׳ איך שייך מלקות שישראל
ילקה ע״י כותי ,ורצו לומר דהיינו היכא דלטייה הישראל
להכותי ,ולוקה משום איסור קללה ,ודחי לה התם בגמ׳
להך פירושא ,משום דאינו עושה מ״ע ,וממילא לא שייך
שילקה על כך ,עיי״ש .וכיון דבברייתא תני לה בלשון
חיוב "לוקה" ,ולפי הדיחוי בגמ׳ בקללה אינו לוקה ,ולא
נחת לפרש דגם התירא הוא באינו עושה מ״ע ,משום
דלא הוצרך לזה התם לענין פירוש הברייתא .ולהכי גם
המאירי ז״ל נקט לה בלשון פטור .אבל בעיקר הדבר
אה״נ דלדינא ס״ל דאפי׳ התירא ישנו בזה:
ומש״ה המאירי ז״ל בסנהדרין דף פ״ה ע״ב וז״ל ,ומ״מ
לא הפקענו את זו מצד שאינו עושה מעשה עמיו
אלא מלקות ומיתה ,אבל ממון לא ,וכן שיש בדבר איסור,
עכ״ל עיי״ש .ומדהביא גם מלקות ע״כ דקאי גם אאחר
שאינו בנו ,וכתב דאיסורא מיהא איכא .אך לפ״ז הרי
סותר עצמו למש״כ ביבמות שם .ולכן נראה די״ל דאיסורא
דנקט כאן הוא רק משום אביו ,ולא חש להאריך ולפרש
דבאחר אפי׳ איסורא ליכא ,וכיון דבחדא שייך איסורא
דהיינו בבן ,נקט לה הכי לכלול שניהם יחד בלשון אחד ,אבל
לדינא אה״נ דס״ל דבאחר אפי׳ איסורא ליכא:
וענין החילוק בין אביו לאחר ,וגם ענין המחלוקת לענין
אביו ,יש להסביר ,ע״פ מש״כ בס׳ ערוך לנר ליבמות,
בטעם הרמב״ם וסיעתו ז״ל דאפי׳ בלא עשה תשובה איסורא
מיהא איכא ,ע״פ הא דאי׳ בקדושין דף מ״ט ע״ב על
מנת שאני צדיק אפי׳ רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה
בדעתו ,ע״כ עיי״ש .ולפ״ז גם לענין איסור הכאה וקללה
וכן לענין מצות כיבוד ומורא ,אית לן למיחש שמא הרהר
תשובה בדעתו .ולהכי לכתחלה אסור בקללה והכאה וחייבין
בכבוד ומורא ,עכ״ד עיי״ש .ויש לדון בזה ,דהא לא מצינו
שחששו לזה אלא רק היכא דיש רגלים לדבר לחוש לכך,
והיינו באומר על מנת שאני צדיק ,וכיון דיתכן הדבר שיהיה
כך אית לן למיחש להכי .אבל סתמא הרי אין לו לדיין
אלא מה שעיניו רואות ,וכיון דלא חזינן שעשה תשובה למה
לן למיחש להכי .והנראה דזו היא באמת סברת היראים
והתום׳ שאין אנו חוששין לכך בשום מקום ,ולהכי כל שידוע
שאינו עושה מ״ע הותר לגמרי לקלל הן באביו והן באיש
אחר .אבל הרי״ף והרמב״ם והרא״ש ז״ל ס״ל דאף דמעיקר
הדין לית לן למיחש להכי ,ולכך באמת באיש אחר מותר
לגמרי ,אבל באביו מפני חומר הדבר בעונשו החמירו חכמים
בדבר דלכתחלה אסור לקללו:
ועכ״פ נתבאר דבאיש אחר שאינו בנו ליכא איסורא כלל
אפי׳ לכתחלה:
וכ״כ להדיא בשאילתות סי׳ קל״ד בזה״ל ,וה״מ היכא
דעושה מעשה עמך ,אבל אינו עושה מעשה עמך
שרי למילטייה ,דכתיב ונשיא בעמך לא תאור בעושה
מעשה עמך ,וכן בעזרא הוא אומר ואריב עמם ואקללם
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ואכה מהם אנשים ,עכ״ל עיי״ש .ומבואר דדייר ,וכתב
דמותר ,וליכא איסורא בזה כלל .וזהו שהביא מהמקרא
בעזרא שעשה כן לכתחלה .ואמנם אין הכוונה להביא ראיה
מהך דעזרא להתירא ,דאי לשם ראיה הוא יש לדון בזה,
דשמא שאני התם דמקללו על מעשיו המקולקלים כדי שיטיב
דרכיו ,וכדכתיב שם ואריב עמם ,והיינו שמתקוטט עמהם
.על מעשיהם וגס מכה ומקלל אותם על כך .אבל לקלל
"שלא במקום תוכחה מנין לנו דמותר .אלא ע״כ דלא לשם
ראיה הביא השאילתות מהך דעזרא ,אלא להיפך לפרש
טעמא דהותר לו לעזרא לעשות מה שעשה ,שהרי לענין
תוכחה אי׳ בערכין דף ט״ז ע״ב עד היכן תוכחה ,רב אמר
עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ור״י אמר עד נזיפה כו׳,
ע״כ עיי״ש .ואי לאו הך דבאינו עושה מעשה עמך מותר
לקלל היה באמת אסור לעזרא לקללם ,כיון דכבר קיים
מצות תוכחה והגיע לשיעור גמור של קיום המצוה ,ותו ליכא
למצוה וממילא אסור לקללו .אבל כיון דדינא הוא דבאינו
עושה מעשה עמך מותר לקלל ,היה מותר לו לעזרא להוסיף
עוד כרצונו .ועכ״פ מבואר מזה דבאינו עושה מעשה עמך
ליכא איסורא כלל לקללו:
וכן נראה מהא דאי׳ בב״מ דף מ״ח ע״ב ,איתמר אביי
אמר אודועי מודעינן ליה ,רבא אמר מילט לייטינן
ליה ,אביי אמר אודועי מודעינן לי׳ דכתיב ונשיא בעמך
לא תאור ,רבא אמר מילט לייטיגן ליה דכתיב בעמך בעושה
מעשה עמך .ופי׳ רש״י ז״ל וז״ל בד״ה בעושה מעשה
עמך ,בעמך דרשינן הכי ,והאי לאו עושה מעשה עמך הוא
דכתיב שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ,עכ״ל
עיי״ש .והתום׳ כתבו וז״ל בד״ה בעושה מעשה עמך ,לא
מיקרי האי אינו עושה מעשה עמך לענין שיהיה מותר
לקללו בחנם ,כי אם לקללו על המקח הזה במי שפרע,
עכ״ל עיי״ש .ובין אם נפרש דחוס׳ פליגי על רש״י ז״ל ,ובין
אם נפרש דלא פליגי ורש״י ז״ל לא נחית אלא לפרש לפי
הענין אמאי נקרא אינו עושה מעשה עמך[ ,עי׳ מש״כ
בס״ד באות שלאח״ז] ,מ״מ מדברי שניהם למדנו דאם אינו
עושה מעשה עמך מותר לקללו ,דמהאי טעמא קאמר רבא
בגמ׳ מילט לייטינן ליה ,וכמש״כ התום׳ דלא הותר לקללו
בחנם משום דלא מקרי בזה עדיין אינו עושה מעשה עמך.
אבל מי שהגיע לידי כך להקרא אינו עושה מעשה עמך
באמת אה״נ דמותר לקללו:
וכן נראה להוכיח מהא דאי׳ בב״ב דף ד׳ ע״א ,א״ל
[הורדוס לבבא בן בוטא] נלטייה מר [להורדוס] כו׳,
א״ל [בבא בן בוטא] מסתפינא מיניה כו׳ ,ולא יהא אלא
נשיא וכתיב ונשיא בעמך לא תאור ,א״ל [הורדום] בעושה
מעשה עמך ,והאי לאו עושה מעשה עמך כו׳ ,ע״כ עיי״ש.
ואי איכא איסור לקלל אפי׳ לשאינו עושה מ״ע הו״ל לומר
לו דגם זה אסור ,ואמאי השיב לו רק הא דמסתפינא מיניה,

אחרי דהוי מצי למימר דעדיף טפי דאפי׳ איסורא איכא,
וע״כ דמותר לקלל .ודוחק לומר דלא רצה להשיב לו מדברי
חכמים ,וגם דוחק לומר דאז עדיין לא אסרוהו חכמים:

אלא דראיתי להמנ״ח שהביא במקום אחר להך עובדא
דב״ב לענין מילתא אחריתא ,והוא במצוה ע״א אות
ב׳ ,וכתב דלשון הגמ׳ מוקשה ,דמתחלה אמר מלך הוא וכתיב
גם במדעך מלך לא תקלל ,ואמאי נקט קרא דדברי קבלה
ולא א״ל מיד מקרא מה״ת דכתיב ונשיא בעמך לא תאור,
וגם בלא״ה אסור לקלל שום אדם .ואי דאין עושה מעשה
עמך ,גם למלך מותר כמו שא״ל אח״ז ,עכ״ד עיי״ש .הגה
מלבד מה שהזכיר בעצמו כאן דבאינו עושה מ״ע מותר
לקללו ,דלא כמש״כ במצוה רל״א כפי שהבאנו לעיל ,נראה
עוד לתרץ קושיתו זו שבמצוה ע״א ,דבאמת גם בתחלה
לא נתכוין בבא בן בוטא לומר דיש כאן איסור דאורייתא,
דלא היה לו להורדוס דין מלך ולא דין נשיא כלל ,וכמש״כ
במנ״ח שם לעיל מיניה ,דפשוט דזה דוקא אם נתמנה
וכשר מה״ת לאותו מינוי ,אבל אם אינו ראוי לכך כגון
ממשפחת גרים ,ונתמנה רק באלמות ,אין לו דין נשיא
כלל ,ולא נאמר לגביה הך דונשיא בעמך לא תאור ,ומתוך
כך קשה מההיא דב״ב הג״ל ,דכמו דלא היה לו להורדוס דין
מלך כיון שהיה עבד ,א״כ לנשיא ג״כ פסול ,ומאי א״ל
מקרא ונשיא בעמך ,עכ״ד עיי״ש .וע״כ נראה דמתוך זה
גופא שלא הי׳ להורדוס לא דין מלך ולא דין נשיא א״ל
מתחלה מקרא דדברי קבלה ,דכתיב גם במדעך וגו׳ ,ור״ל
דאף דאין לו דין מלך מ״מ כיון שהשלטון בידו אין ראוי
לקללו ,ואח״כ הזכיר לו גם קרא דנשיא בעמך לא תאור על זו
הכוונה ,דאף דאין לו דין נשיא מ״מ כיון שהנשיאות בידו אין
ראוי לקללו .ובאמת יש בזה רמז להא דא״ל אח״כ מסתפינא
מיניה ,והיינו כיון דהשלטון והנשיאות בידו צריך לירא
ממנו .אלא שהורדוס לא הבין עומק התשובה וחשב שהכוונה
היא פשוטה מפני עצם הנשיאות ,ולכן א״ל בעושה מעשה
עמך והאי לאו עושה מעשה עמך הוא ,והיינו דהא דאין
ראוי לקלל את שהנשיאות בידו ,זה רק כשאין לו עון אחר
זולת זה שלקח הנשיאות באלמות ,אבל כשגם בלי זה אינו
עושה מ״ע ליכא שום חששא כלל ומותר לקלל .ופירש לו
בבא בן בוטא דאף דמן הדין מותר מ״מ כיון שהנשיאות
בידו מסתפינא מיניה .ועכ״פ מתבאר מזה דכשאינו עושה
מ״ע מותר לקללו:
ולפ״ז צריך ביאור מאי דרבינו ז״ל נקט כאן לשון פטור,
ולא כתב מותר אחרי דהיתר גמור הוא .אלא דכבר
נתבאר בס״ד בתחלת האות דרכינו ז״ל נקט לה הכי לרמז על
איסורא אחרינא הכרוך בזה ,דאף דאיסורא דקללה ליכא,
מ״מ אסור לעשות כן משום דיש בזה משום מוציא שם שמים
לבטלה היכא דמקלל בשם המיוחד ,ואה״נ כשמקלל בכינוי
כגון חנון ורחום דבעושה מעשה עמך נקרא בכה״ג מקלל
בשם ואסור ,אבל באינו עושה מ״ע מותר לגמרי .אבל
במקלל באחד מהשמות שאינן נמחקין יש בזה משום מוציא
ש״ש לבטלה ואסור ,ולא רצה להאריך ולחלק בזה ונקט לה
סתמא בלשון פטור .והשתא דאתינן להכי ,מצינן לתרוצי
גם הך דהמאירי ז״ל בסנהדרין הנ״ל דקאמר ,/פטור",
דבאמת לענין עצם ענין הקללה התירא הוא ,אלא מפום
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ומדדייק למכתב שלא לקלל חבירו בשם ,ע״כ הכוונה דהאיסור
הוא רק בכה״ג דמזכיר את השם:
ולפ״ז צריך ביאור איך הביא לזה במנינא ,אחרי דעל
הזכרת השם לבטלה כבר הוזהרנו בעשה דאת ה׳
אלקיך תירא ,וכמו שהביא רבינו ז״ל לעיל סי׳ ד׳ ,עיי״ש,
והוא ע״פ הגמ׳ בתמורה דף ג׳ ע״ב דמקלל חבירו בשם
אית ביה תרתי ,דקמפיק שם שמים לבטלה וקמצער לחבריה,
ע״כ עיי״ש .הרי דבקללה איכא משום איסור הזכרת ש״ש
לבטלה שכבר הוזהרנו ע״ז בעשה דיראה ,וא״כ מה נוסף
באיפור הקללה מה שלא הוזהרנו במצות יראת ה׳ .ואי
משוס דהיראה הוי מצות עשה והקללה הוי מצות ל״ת,
הא תינח לדעת הרמב״ם ז״ל דבכה״ג אתו תרווייהו במנינא,
אבל לדעת רבינו ז״ל הא כבר נתבאר בס״ד בכ״ד דס״ל
דבכה״ג לא אתי במנינא אלא רק חדא מינייהו הך דכולל
יותר בהאיסור ,וא״כ לאחר שהביא להעשה דיראה תו
לכאורה לא הוצרך להביא להל״ת ,שלא נוסף בהאיסור
כלום .וגם חיוב המלקות על הקללה בא מתוך מצות היראה,
כמבואר בתמורה שם ,דנפקא לן מקרא דאם לא תשמור
לעשות וגו׳ ליראה את השם וגו׳ והפלה ה׳ את מכוחך,
ופירש״י ז״ל וז״ל שיתיירא שלא להוציא את השם לבטלה,
וכן המקלל את חבירו בשם מוציאו לבטלה ,וכתיב והפלה
ה׳ את מכותך שיטול מכות ,והיינו מלקות ,עכ״ל עיי״ש.
ומבואר לכאורה דאי לאו האזהרה דיראה לא הי׳ מתחייב
מלקות ע״ז ,ובפשוטו הוא דעיקר האזהרה דקללה היא מפני
הזכרת השם ,והוי אזהרת ל״ת על מה שכבר הוזהרנו
בהעשה ,ובכה״ג לא היה צריך להביא להל״ת:
אולם כד דייקינן נראה דאין כאן קושיא ,ואה״ג דהתורה
הסמיכה חיוב המלקות על הקללה גבי קרא דיראת
ה׳ מאיזה טעם שהוא ,אבל חיוב המלקות אינו על העשה
אלא על הל״ת דקללה ,שהרי על העשה אין לוקין ,וע״כ
המלקות הוא רק על הל״ת ,ורק סמיכות בעלמא הוא מה
שהתורה כתבה כאן חיוב המלקות .ולעצם האיסור כבר
נתבאר בס״ד בכ״ד לדעת רבינו ז״ל ,דלא דיינינן לפי עצם
הפעולה הנאסרת ,דנימא שאם פעולה זו כבר נאסרה מגדר
אמד תו אין מקום להזהיר עליה מגדר אחר ,אלא דיינינן
לפי המכוון ביסוד האיסור ,דכל ששני דברים מזהירים
על פעולה אחת ,אבל סיבות וגדרים נפרדים הם בהאזהרה,
אתו תרווייהו במנינא .כמו דין מסירות נפש מפני מצות
אהבת ה׳ ודין זה גופא של מסירות נפש מפני מצות קידוש
השם ,עי׳ לעיל סי׳ ג׳ אות ג׳ ועוד בכ״ד ,וכך גם בעשין
וגם בלאוין .ולפ״ז ה״נ איסור מוציא ש״ש לבטלה מפני
מצות יראת ה׳ להוד ואיסור לקלל חבירו בשם לחוד ,דהאיסור
הוי עצם הקללה ,ורק דבלי שם אין בזה חומר של קללה
להאסר .ופליג על רש״י ז״ל ,במש״כ בתמורה שם וז״ל
בד״ה לא תקלל חרש ,דמשמע בין קללה סתם בין קללה
שבשם דקאי לאו עלה כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .אבל רבינו ז״ל י״ל
דס״ל דבלי שם אין בזה חומר של קללה לאוסרה ,ובעצם
הקללה הרי פשוט דליכא משום עשה דאת ה״א תירא,
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בשם במנינא ביהוד מלבד העשה דאת ה״א תירא .ובאמת
אה״נ דהמקלל בשם עבר אתרווייהו ,גם אלאו דקללה
וגם אעשה דאיסור הזכרת השם לבעלה ,וכמש״נ בס״ד:
והנה רבינו ז״ל לאו יחידאה הוא בדרך זה בהמנין ,דבכל
כה״ג לא אתי במנינא אלא או העשה או הל״ת,
דרס״ג ז״ל ג״כ אזיל בשיטה זו דבכל כה״ג לא אתי במנינא
אלא רק חדא מינייהו ,ובכ״ז השיב לאזהרה דשלא לקלל חבירו
מלבד העשה דאת ה״א תירא .וכבר עמד ע״ז הגר״י פרלא
ז״ל בביאורו שם ,דרס״ג ז״ל לפי שיטתו לא היה צריך
להביא להל״ת .ולא נחית לתרץ בדרך פשוטה כדכתיבנא,
משום דאזיל בשיטה דרס״ג ז״ל ס״ל דדיינינן לפי עצם
הפעולה המוזהרת ,ולא לפי יסוד האזהרה בכל דבר ,וביאר
כן בספרו כ״פ ,ולכך הוצרך לתרץ באופן אחר .וכתב לתרץ
בכמה אנפי .ואית לן למידן אם תירוצים אלה יעמדו גם
לדעת רבינו ז״ל מלבד מה שכבר כתבנו לתרץ בזה ,וכמש״נ
בס״ד:
והנה בתחלה כתב דהקושיא היא רק אי נימא דמקלל בלי
שם או כינוי אפי׳ איסורא ליכא מדאורייתא ,אבל
אי איסורא מדאורייתא איכא גם בלי זה ,ורק נענין מלקות
הוא דבעי שם ,א״כ הרי פשוט דיש בהל״ת דמקלל מה
שאין בהעשה ,דהיינו במקלל בלי שם ,ומצינן למימר דרס״ג
ז״ל הכי ס״ל ,ומפ״ה הביא להל״ת מלבד העשה ,עכ״ד
עיי״ש .ואמנם בדעת רבינו ז״ל ליכא למימר הכי כלל,
לפי מה שנתבאר בתחלת אות זה ,דס״ל דכל עיקר הך
איסורא דקללה היא רק בהזכרת השם ,וא״כ לא נוסף
כלום בהל״ת מה שלא הוזהרנו בהעשה:
עוד כתב הגר״י פרלא ז״ל שם בדעת רס״ג ז״ל ,דע״כ
בקללה מצד עצמה אין בה מפום מזכיר ש״ש לבטלה,
מדדרשינן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך,
ולהכי קיי״ל דלמי שאינו עושה מעשה עמך מותר לקלל,
והיינו אפי׳ בשם ,וע״כ היינו מפום דכל דפרי לקללו אין
בו משום מזכיר ש״ש לבטלה ,מידי דהוי אפבועה דשריא
אפי׳ במידי דרשות ,וע״כ הא דאמרינן דמקלל הבירו בשם
לא גרע ממזכיר ש״ש לבטלה ,היינו משום דכל שעושה
מעשה עמך אסרה תורה לקלל ,וקאי באזהרה דלא תקלל
חרש ,והא תינח לבתר דגלי קרא לאיסורא ,אבל אי לאו
דגלי קרא הוי סד״א דשרי ,וממילא לית בה משום ש״ש
לבטלה ,ולפ״ז מבואר דצריך לאו דלא תקלל חרש משום
דכל כמה דלא קים לן איסורא דקללה מקרא המפורש
בה לא היי נפ״ל איסורא מכלל אזהרת הזכרת ש״ש לבטלה,
דאע״ג דלצורך שיחה בטלה ודברי הבאי הוי בכלל האזהרה,
היינו דוקא בדברי הבאי מצד עצמן ,אבל מקלל לא חשיב
דברי הבאי אלא מצד איסורו ,וכל כמה דלא מתבאר לן
איסורו בתורה לא הוה חשיב כדברי הבאי אלא כשבועת
הרשות דשריא ,עכ״ד עיי״ש .ויש לדון בזה ,דאם יש מקום
לומר במקלל דאי לאו איסור עצם הקללה ליכא משום מזכיר
ש״ש לבטלה ,משום דמזכירו לצורך ,והיינו דלצורך לאו לבטלה
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הוא ,א״כ גם כפיש חיסור על עצם הקללה ,מ״מ הרי נפי
דעתו המשובשת ורוצה לקלל ולזה מזכיר את השם ,הרי
מזכירו לצורך ,ומה לי אם צורך זה הוא דבר היתר או דבר
איסור ,הא מ״מ לפי דעתו מזכירו לצורך .ומדהזינן בגמ׳
בתמורה שם דבקללה איכא משום מזכיר ש״ש לבטלה,
מוכח דלא דיינינן כלל על הצורך פלו בקללה .וא״כ גם
באינו עושה מעפה עמך דליכא איסור לקללו ,מ״מ משום
איסור הזכרת ש״ש לבטלה יש בזה .ואינו דומה לשבועת
אמת שמותר להזכיר בה את השם אפי׳ במידי דרשות,
דשאני התם דאיכא מצוה לאמת את דבריו ,וזה א״א
בלי הזכרת השם[ ,ועי׳ בסוגית הגמ׳ בתמורה שם לענין
שבועה] ,ומש״ה לא שייך בזה כלל לומר דהוי לבטלה.
וכן לא דמי להא דשנינו בברכות דך נ״ד ע״א והתקינו
שיהא אדם שואל את שלום הבירו בשם כו׳ ,ע״כ עיי״ש.
דשאני התם דאיכא מצוה בדבר ,עיי״ש בפי׳ רש״י ז״ל
ד״ה ואומר .אבל בקללה דליכא מצוה אך בגוונא דאיסורא
דקללה ליכא ,מ״מ כיון דגם מצוה ליכא י״ל דאה״נ דאיסורא
דמזכיר ש״ש לבעלה איכא:
וכ״כ להדיא במנ״ח מצוה רל״א אות ג׳ ,דהמקלל את
שאינו עושה מעשה עמך בשמות המיוחדין נראה
.
{ דאיכא איסור עשה מחמת דמוציא ש״ש לבטלה ועובר בעשה
'דאת ה״א תירא ,עי׳ תמורה פ״א ,עכ״ד עיי״ש .וראיתי
בהגהות הגר״י פרלא ז״ל לס׳ מנ״ח [הנדמ״ח] ,שכתב
ע״ז דפגה בדבר הפשוט ,דכיון דמותר לקלל פשיטא דאין
בזה משום מוציא ש״ש לבטלה ,דהא אין זה לבטלה דומיא
דשבועה דפריא ,עכ״ד עיי״ש ,והוא כפי יסוד דבריו בביאורו
לרס״ג ז״ל הנ״ל .ואמנם לדעת המנ״ח אין כאן שום שגגה
כלל ,שהרי כתב שם להדיא לעיל מיניה ,דנראה דאך באינו
עושה מעשה עמך דהמקללו פטור ,אבל איסורא מיהא איכא,
עכ״ד עיי״ש .ולהלן אות ו׳ יתבאר בס״ד מה שיש לדון
בזה ,ועכ״פ כיון דס״ל דאיסורא דקללה מיהא איכא שפיר
יש בזה גם משום ש״ש לבעלה .ואך דאיסורא דקללה בכה״ג
כתב במנ״ח שם בעצמו דאינו אלא מדרבנן ,מ״מ לענין דיהיה
נחשב לבטלה פשוט דאין חילוק בין אם ע״י איסורא
דאורייתא לבין ע״י איסורא מדרבנן .אך בעיקר הדבר,
גם בלאו הך איסורא דקללה באינו עושה מעפה עמך,
דהיינו דבכה״ג אפי׳ אי נימא דליכא איסורא דקללה ,מ״מ
ןליכא השגה על המנ״ח במש״כ דמשום ש״ש לבטלה מיהא
ןאיכא ,דהרי כבר נתבאר בס״ד דלא תליא הא בהא ,דכל
היכא דהזכרת השם אינו לצורך מצוה מיקרי לבטלה ואסור,
וכמש״נ בס״ד .וכיון דאיסורא דהזכרת השם בקללה בכל
גווני אסור ,הדרא קושיא איך אתי במנינא איסורא דקללה
אחרי שכבר נכלל באיסורא דהזכרת ש״ש לבטלה:
ואמנם בהך דכתיבנא בס״ד דאיסורא דש״ש לבטלה ישנו
בכל גווני אפי' באינו עושה מעשה עמך ,א״כ
קשה טובא ,לשם מה נתמעט באינו עושה מעפה עמך
מאיסורא דקללה ,אחרי דעדיין איסורא דש״ש לבטלה
רמיא עליה .וצ״ל דנפ״מ לענין מקלל בכינוי ,וכמבואר להדיא

במשנה דשבועות דך ל״ה ע״א ,המקלל עצמו וחבירו בכולן
עובר בל״ת ,ע״כ עיי״ש .ולשיטת הרמב״ם ז״ל פכ״ו מהל׳
סנהדרין ה״ג יש גם מלקות אפי׳ בכינויין הנמחקין ,עיי״ש.
והכי ס״ל עוד כמה רבוותא ז״ל ,ואפי׳ לדעת הראב״ד ז״ל
בהשגותיו שם וסיעתו ז״ל דס״ל דמלקות ליכא אלא רק
במקלל בשם המיוחד ,עיי״ש ,זהו רק לענין מלקות ,אבל
על הלאו עובר גם בכינויין ,ועי׳ בהשגות הראב״ד ז״ל על
הרי״ך ז״ל .וגם הכינויין הנמחקין כגון חנון ורחום בכלל
זה ,כמבואר במשנה דשבועות שם .ובהנך שמות הוא
דאיצטריך מיעוטא באינו עושה מעשה עמך דליכא איסורא
דקללה ,וגם איסור הזכרת השם לבטלה ליכא בהנך שמות
שהן הכינויין הנמחקין .וממילא מתורץ שפיר בפשיטות מאי
דאתי איסור קללה במנינא מלבד איסורא דהזכרת השם
לבטלה ,בעושה מעשה עמך ,דנפ״מ במקלל בכינויין הנממקין,
דמשום מוציא ש״ש לבטלה ליכא ומשום קללה איכא .ואה״נ
דבמקלל בשמות שאינן נמחקין עבר בשניהם ,אבל הרי יתכן
איסור קללה גרידא ,וכמש״ג בס״ד:
ואמנם כעין זה כתב גם הגר״י פרלא ז״ל שם בתירוץ
שלישי (דך מ״ט ע״א מדפי הספר) ,אך בדרך
אחרת ,והקדים לזה קושיא על הנך רבוותא ז״ל דס״ל
דהמקלל אפי׳ בכינויין הנמחקין לוקה ,מסוגית הגמ׳
בתמורה שם ,וכמו שפי׳ רש״י ז״ל שהבאנו לעיל ,במש״כ
ח״ל בד״ה אם לא תשמור לעשות וגו׳ עד ליראה את השם,
שיתיירא שלא להוציא את השם לבטלה וכן המקלל את
חבירו בשם מוציאו לבטלה ,וכתיב והפלה ה׳ את מכותך
שיטול מכות והיינו מלקות ,עכ״ל עיי״ש .ומבואר דכל עיקר
מאי דילפינן מלקות בקללה הוא משום שמזכיר בה את
השם ,וא״כ הרי דוקא בשם המיוהד ,אבל כינויין וכ״ש
מאלה כינויין הנמחקין דלא הוו בכלל הך קרא ,מנין לנו
דלוקה ,עכ״ד ,ותירוצו יתבאר בסמוך .וכבר עמד ע״ז במנ״ח
מצוה ס״ט אות ב׳ ,ונשאר בקושיא ,עיי״ש:
והרש״ש ז״ל בחי׳ לתמורה הקשה לאידך גיסא ,במפ״כ
רש״י ז״ל שם דך ד׳ ע״א ח״ל בד״ה לא תקלל
חרש ,דמשמע בין קללה סתם בין קללה שבשם דקאי לאו
עלה ,וקאתא קרא ליראה את השם לאשמעינן דלוקה כו׳,
עכ״ל עיי״ש .וכתב הרש״ש ז״ל דלא ידע מהיכן למדנו
דבעינן דוקא שם או כינוי .דאי מן בנקבו שם כדכתב
רש״י ז״ל לקמן א״כ ניבעי שם המיוחד דוקא כמו באביו,
עכ״ד עיי״ש .והנה מה שהביא מהא דבנקבו שם ,דברי
רש״י ז״ל שם בלא״ה צריך ביאור ,שכתב ח״ל בד״ה לא כו׳
ע״א כו׳ ,ומוקמי ליה התם במקלל בשם דקא גמר ממקלל
אביו דכתיב ביה בנקבו שם ,עכ״ל עיי״ש .והתם היינו
בסוגיא דשבועות דך ל״ו ע״א ,עיי״ש .וקשה ,דהא
בשבועות שם לא גמרינן כלל מקלל חבירו ממקלל אביו
דכתיב ביה בנקבו שם ,עי׳ פירפ״י ז״ל שם ד״ה ודברי
הכל .ולא ראיתי עדיין מי שהרגיש בזה .וצ״ל ע״כ דהא
בתמורה שם הרי זה בפירושו הפני של רש״י ז״ל ,וציין
בסופו "ולא מפי מורי אלא מפי רבי יצחק ב״ר מנחם ז״ל".
וא״כ
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וח״כ י״ל דהריב״מ ז״ל הזה היה לו פירוש אחר גם בסוגית
הגמ׳ דשבועות שם ,אשר נעלם מעינינו .וא״כ תו אין
להקשות משם לפירושו בתמורה ,אחרי דלא נודעו לנו
דבריו בפירוש הסוגיא דשבועות .וא״כ ה״נ אין להקשות
מזה דנימא דליבעי שם דוקא ולא כינוי ,אחרי דלא נודע
לנו שיטתו בזה:
אלא דבעיקר מש״כ הרש״ש ז״ל לדון מהיכן למדנו דבעיגן
דוקא שם או כינוי ,עכ״ד ,והיינו דנימא דלילקי גם
במקלל בלי שם ובלי כינוי ,כיון דהאיסור הוא בכל גווני
לשיטת רש״י ז״ל שם ד״ה לא כו׳ ,וכמו שהבאנו לעיל.
לא ידענא מאי קא קשיא ליה ,דהא כבר פירש לנו רש״י
ז״ל בעצמו את הילפותא דילפינן דיש מלקות על לאו דקללה,
דהוא מדכתיב ליראה את השם ,שיתיירא שלא להזכיר
את השם לבטלה ,וכן מקלל בשם מוציא השם לבטלה,
וא״כ פשוט דליכא למימר כלל דלילקי המקלל אפי׳ בלי שם:
ורק לאידך גיסא הוא דיש להקשות ,דא״כ מהיכי תיתי
נימא דגם במקלל בכינוי לוקה ,אחרי דילפינן לה
מליראה את השם ,ואיסורא דהזכרת השם לא הוי בכינויין.
וזו היא באמת קושית הגר״י פרלא ז״ל הנ״ל .אלא דעל רש״י
ז״ל ליכא קושיא כ״כ ,די״ל דס״ל דבאמת במקלל בכינוי
רק איסורא איכא אבל מלקות ליכא אלא בשם המיוחד
וכדעת הראב״ד ז״ל הנ״ל .ורק על הרמב״ם וסיעתו ז״ל
דס״ל דלוקה אפי׳ בכינוי ,קשה מנלן ,אחרי דקרא דילפינן
מיניה חיובא דמלקות משמע רק בשם ולא בכינוי .וכתב
הגרי״פ ז״ל שם לתרץ ,ע״פ מה שהאריך להוכיח דיש סוג
של ש״ש לבטלה שאינו אסור מצד עצמו אלא מפני שמזכירו
לצורך דברי הבאי ודברים מגונים ,ומש״ה כשמזכיר את
הכינויים אפי׳ מהנמחקין לצורך קללה הר״ז בכלל הזכרת
השם לבטלה ,ונכלל בקרא דליראה את ה׳ ולוקה .ובזה
מתורץ לענין מנינא ,דאיצטריך האזהרה דקללה לענין מקלל
בכינוי הנמחק שאין בו העשה דאת ה״א תירא ,ורק מצד
מקלל הוא דאית ביה איסור מוציא ש״ש לבטלה ,דכל
שהוא לצורך דברי הבאי ודברים מגונים רבי קרא אפי׳
כינויין הנמחקין ,עכ״ד עיי״ם .אך נראה דאין צורך לזה,
ובאמת להנך רבוותא ז״ל דס״ל דאפי׳ בכינויין הנמחקין
לוקה המקלל ,אינו משום הזכרת השם כלל ,די״ל דפליגי
על רש״י ז״ל בפירושא דסוגית הגמ׳ בתמורה שם ,אלא
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מקרא אם לא השמור וגו׳ וכתיב והפלה ה׳ את מכותך ,אין
הכוונה שיתיירא מלהזכיר את השם על הקללה ,אלא הכוונה
שיתיירא מה׳ מלהשתמש בשמו לצורך קללה .ולפ״ז תו ליכא
נפ״מ בין מזכיר שם המיוחד או אחד מהכינויין ואפי׳
כינויין הנמחקין ,דמ״מ משתמש באחד משמותיו של השי״ת
לצורך קללה ,ומש״ה לוקה .ועכ״פ בזה מתיישב בפשיטות
מאי דאתי אזהרה דקללה במנינא מלבד איסורא דהוצאת

ש״ש לבטלה מקרא דאת ה״א תירא ,משום דיש נפ״מ
לענין מקלל בכינוי מהכינויין הנמחקין ,וכמש״ג בס״ד:
ב) דכתיב לא תקלל חרש וכתיב ונשיא בעמך לא
תאור .הרמב״ם ז״ל בםה״מ ל״ת שט״ז
חשיב להך דנשיא בעמך לא תאור לאזהרה מיוחדת במנינא,
וכן הביאו שאר מוני המצות ,עי׳ עליהם .ורבינו ז״ל לא הביא
לזה ביחוד ,ורק כאן הזכיר לזה בגלל הבנין אב למילף
מזה לענין קללת חבירו ,וכדמפרש ואזיל .אבל לאזהרה
מיוחדת לא הביא לזה .ופשוט דהוא משום דאין זה נוהג
בזה״ז ,שהרי פירושא ד״נשיא" כתב הרמב״ם ז״ל דהיינו
מלך או ראש הסנהדרין ,ותרווייהו הרי ליתנהו בזה״ז .וכ״כ
להדיא בם׳ החינוך מצוה ע״א וז״ל ,ונוהג בזו״ג בארץ
ובכל מקום שנהיה עם מלכנו או עם ראש סנהדרין גדולה,
עכ״ל עיי״ש:
ומהאי טעמא נמי לא הביא רבינו ז״ל לקרא דאלקים לא
תקלל לאזהרה מיוחדת שלא לקלל הדיין ,אשר
הרמב״ם ז״ל חשיב לה בל״ת שט״ו ,וכן הביאו שאר מוני
המצות ,עי׳ עליהם .אבל רבינו ז״ל לא הביא לזה ,והוא
משום דס״ל דאין זה נוהג בזה״ז ,שהרי כבר כתב באורים
וחומים סי׳ כ״ז ס״ק ב׳ דהיינו דוקא דיינים סמוכים ,כיון
דבקרא אלקים כתיב ,עי׳ רש״י ב״ק דף פ״ד רע״ב ד״ה
אלקים ,ולזה הסכים במנ״ח מצוה ס״ט אות ד׳ דרק לגבי
דיינים סמוכים נאמרה אזהרה זו ,עיי״ש .ומש״כ בס׳ החינוך
שם וז״ל ,ונוהגת בכל מקום ובכל זמן ,עכ״ל ,ג״כ י״ל
דהכוונה בכל זמן כשאין מניעה אחרת דסמיכה ,שהרי עצם
האזהרה לא תליא בזמן .וכן מוכח ממש״כ שם בתחלת
דבריו בזה״ל ,שלא לקלל הדיינים שנאמר אלקים לא תקלל,
ופירושו לדיינים ,כמו אשר ירשיעון אלקים ,עכ״ל עיי״ש.
והך קרא דאשר ירשיעון וגו׳ גבי דיני קנסות נאמר ,דבעינן
לזה דיינים סמוכים .וע״כ דגם אלקים האמור גבי קללת
דיין גם רק בסמוכים דוקא איירי .ולפ״ז כיון דהאידנא
בעוה״ר ליכא לסמיכה תו לא שייכא אזהרה דקללה בזה,
ומש״ה לא הביאה רבינו ז״ל ,שאינו מביא בספרו זה אלא
רק מה שנוהג בזה״ז:
ומאי דבשו״ע חו״מ סי׳ כ״ז הובא איסור קללת הדיין,
י״ל משום דהב״י לפי שיטתו הרי היה סמוך כידוע,
וממילא היה שייך בזמנו אזהרה זו .ואולי יש להוסיף
דמהאי טעמא נמי הביא בשו״ע שם דהמקלל לוקה ,עיי״ש.
וצריך ביאור ,דהא לא דיינינן האידנא דיני מלקות .וע״כ
דכיון דכל עיקר מאי דהביא לאזהרה דקללת דיין ,הוא משום
דלשיטתיה סמוך היה ,א״כ ע״כ היה צריך להביא הדבר
בשלמות ,כיון דלשיטתו היה שייך בזמנו גם דין מלקות,
ומש״ה הביא דהמקלל לוקה .והא דבשאר האיסורים לא
הביא בשו״ע חיובי מלקיות ,י״ל משום דלמעשה יתכן
דגם הב״י לא היה דן דיני קנסות ומלקות ,מפני מחלוקת
חכמי
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חכמי הדור ההוא כידוע .אבל לענין קללה ,הרי עיקר אזהרה
דקללת הדיין היה מוכרה להביא לפי שיטתו שסמוך היה.
ואף דלמעשה בלא״ה אסור דלא גרע משאר ישראל שאסור
לקללו ,מ״מ הא איכא נפ״מ בין עבר בלאו א׳ ובין עבר בב׳
לאוין .וכיון דהביא לעצם האיסור הביאו בשלמות ,דהרי
לפי שיטתו מעיקר הדין היה נוהג דין מלקות בזה״ז:
ובטור שהביא לאיסור קללת דיין ,נראה בפשיטות משום
דרצה להזכיר אה״כ דין אם חירף תלמיד חכם
מנדין אותו ,הזכיר תחלה דאסור לקלל הדיין והמקללו עובר
בלאו .ובאמת בעיקר הדבר י״ל דגם הטור ס״ל דרק לגבי
דיינים סמוכים הוא דאיכא אזהרה זו .ובזה מדויק מאי
דבטור שם בל״ת דלא תקלל חרש הזכיר דלוקין ע״ז ,ובלאו
דקללת דיין כתב רק דעובר בלאו ולא הזכיר דינא דמלקות.
וכבר עמד ע״ז בסמ״ע לשו״ע ס״ק ה׳ .וכתב מתוך כך,
דמשמע דהטור ס״ל דליכא מלקות ע״ז ,וכמ״ש בדרישה
מילהא בטעמא ,עכ״ד עיי״ש .ולא זכינו לאורו של הדרישה
בסי׳ זה .ועי׳ ט״ז סק״א וכתומים ס״ק ב׳ מש״כ בזה.
אבל לפמ״ש יתיישב שפיר בפשיטות ,משום דכל עיקר מאי
דהביא אזהרת קללת דיין ,הוא אגב אורחא ,ומש״ה קיצר
בפרטיות הדינים השייכים לזה .אבל קללת חבירו דשייך
גם בזה״ז ,הזכיר בו גם חיובא דמלקות ,ואף דלא דיינינן
האידנא דיני מלקות ,מ״מ איצטריך בכדי שיתפרש עי״ז
דהיכא דליכא מלקות היינו רק דמלקות הוא דליכא אבל
איסורא מיהא איכא ,וכמש״כ בב״ח ,עיי״ש .וכ״כ בם׳
דינא דחיי לאוין רט — ריב ,בטעמא דהרי״ף והרא״ש ז״ל
הביאו ס״פ שבועת העדות בשם גאון דלוקה ,ותמה דהא
אין דרכם להביא מה שאינו נוהג האידנא ,ותירץ כדי
לדייק דבשם הוא דלוקה אבל בלי שם ובלי כינוי מלקות
הוא דליכא אבל איסורא מיהא איכא ,עכ״ד עיי״ש:
ואמנם יתכן דלאו כו״ע ס״ל דאיסורא דקללת הדיין הוי
רק לגבי סמוכין ,אלא כל הדיינים בכלל זה,
וכדמשמע בתשו׳ הריב״ש ז״ל סי׳ ע״ט ופ׳ ,שכתב באחד
בזמנו שקלל את הדיין ,שעבר בלאו דאלקים לא תקלל,
עיי״ש ,ובזמנו כבר לא היתה הסמיכה קיימת .ועי׳ בחקרי
לב ח״א חחו״מ בהשמטות סי׳ קנ״א ,ובס׳ מצות המלך
ל״ת ש״ד ,ובקצוה״ח סי׳ כ״ז סק״א ופ״ת סק״א .ובזה
מתיישב בפשיטות מאי דבשו״ע הובא דין זה דאיסור
קללת הדיין .ומ״מ ליכא קושיא כלל על רבינו ז״ל שלא
הביא לזה ,כיון דיתכן דאזיל בשיטת הנך רבוותא ז״ל דס״ל
דליכא אזהרה זו אלא רק לגבי סמוכין ,וממילא ליכא
בזה״ז אזהרה זו ,וז״פ:
והנה בדפוס קוש׳ במקום דכתיב לא תקלל חרש וכתיב
ונשיא בעמך לא תאור ,אי׳ שם הנוס׳ "דכתיב
אלקים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור" ,וקרא דלא תקלל
חרש לא נזכר כלל .וכפה״ג דט״ס הוא וצ״ל כדלפנינו ,לפי

מאי דמפרש ואזיל וילפינן מבנין אב מחרש ונשיא כר,
א״כ ע״כ שהזכיר תחלה לקרא דחרש כמו דהביא לקרא
דנשיא ,ומה מקום להביא כאן קרא דאלקים לא תקלל,
אחרי דלא יליף מיניה מידי .ואה״ג דבגמ׳ הוזכר גם זה
באופן דהילפותא יתכן גם שתהיה מהך קרא דאלקים לא
תקלל ,דהכי אי׳ שם נכתוב קרא או אלקים וחרש או נשיא
וחרש כו׳ אם אינו ענין לגופו תנהו ענין לאביו ,ע״כ עיי״ש.
והיינו דמצינן למילף או מזה או מזה .אך כיון דרכינו ז״ל
מפרש ואזיל "וילפינן מבנין אב מחרש ונשיא" ,הרי דלא
הזכיר אלא רק אופן זה ,וע״כ דהזכיר תחלה לקרא דחרש.
ואפי׳ אי הוי נחית לפרש שני האופנים ,הרי הוצרך להביא
לשלשת הפסוקים .וע״כ דט״ס הוא וצ״ל כדלפנינו:
ג) מבנין אב מחרש ונשיא אזהרה שלא לקלל אחד
מישראל .לאו ילפותא ישרה היא מחרש
ונשיא לאחד מישראל ,אלא הכוונה דמחרש ונשיא אית לן
למילף לדיין במה הצד ,וממילא קרא דאתי לקללת דיין
מדכתיב אלקים לא תקלל מיותר הוא ,ואמרינן דאם אינו
ענין לדיין שכבר ידענוהו מהילפותא מחרש ונשיא ,תנהו
ענין לאחד מישראל ,כן מבואר להדיא בסנהדרין דף ס״ו
ע״א ,עיי״ש .וקרי לה רבינו ז״ל לשם קיצור בנין אב לאחד
מישראל מחרש ונשיא ,כיון דמתוך דרשת הבנין אב דילפינן
מחרש ונשיא אית לן קרא מיותר למילף ממנו לקללת
חבירו:
ואף דבסנהדרין שם מפרש הבנין אב לענין מקלל אביו
ואמו ולא לענין חבירו ,עיי״ש ,צ״ל דרכינו ז״ל מפרש
דכיון דסוגית הגמ׳ שם קאי אמתני׳ דמקלל אביו ואמו,
ושו״ט לענין אזהרה למקלל או״א ,הזכיר בכל הסוגיא רק
או״א ,ולא חש להזכיר גם חבירו ,אבל באמת הכוונה היא
גם לקללת חבירו ,ואדרבה עיקר הילפותא היא להך דקללת
חבירי וממילא הוי או״א בכלל ,דלא גרעי מחבירו .ור״ל
דאהני לן הבנין אב לדיין או לנשיא להביא חבירו ,ולהורות
דלא תקלל חרש לאו דוקא חרש ,אלא ה״ה כל אדם ,ולא
נאמר חרש אלא לומר שאפי׳ זה שאינו שומע ולא נצטער
על קללתו חייב עליו ,כמש״כ הרמב״ם ז״ל בהל׳ סנהדרין
פכ״ו ה״א ובסמ״ג לאוין רי״ב ,עיי״ש .וכיון דלמדנו דבקרא
דלא תקלל חרש הוי אזהרה לגבי כל ישראל ,הרי אביו בכלל,
דהא גם הוא בכלל ישראל .ופליג על התום׳ סנהדרין שם
ד״ה מאי ,שכתבו וז״ל ומקלל חבירו גמרינן או מאב ונשיא
או מאב וחרש כר ,עכ״ל עיי״ש .וכ״כ בשבועות שם ד״ה
מקלל ,עיי״ש .אבל רבינו ז״ל ס״ל דעיקר הילפותא של הבנין
אב הוא לענין קללת חבירו ,והוו אביו ואמו בכלל זה .וזהו
דבשבועות שם דמביא בגמ׳ אזהרה למקלל חבירו ,מקרא
דלא תקלל חרש ,ולא הזכירו להבנין אב כולו כדמבואר
בסנהדרין שם ,ודוחק לומר דסוגיות חלוקות הן ,וגם אי
כפשוטו דהכוונה בשבועו׳ רק להך קרא דהרש ,הא איכא
למיפרך
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ילמיפרך כדפריך בסנהדרין שם .וע״כ דאין כחן פלוגתא,
וכוונת הבנין אב הוא לגלות שהכל בכלל קרא דלא תקלל
חרש ,ורק דבסנהדרין שם נתפרש כל סדר הדרשה ,וכנ״ל.
ובשבועות שם קיצר וסמך על המסקנא בסנהדרין ,והביא
רק היסוד הנלמד מהמסקנא הנ״ל .כ״ז מתבאר בס׳ דינא
דחיי לסמ״ג לאוין קי״ט ,והאריך בזה ,ומפרש דזו היא גם
דעת הרמב״ם וסמ״ג ורמב״ן והרא״ם ז״ל ,ונסתפק לומר
דזו היא גם דעת רש״י ז״ל ,עיי״ש:
והנה בדפוס קוש׳ במקום מישראל הנוס׳ ״משאר ישראל״:,
והכוונה אחת דבא להוסיף גם מי שאינו לא חרש ולא
נשיא ,אלא דלשון ״שאר״ על כל ישראל אינו נוח כ״כ:
ד) ואפי׳ בכל הכנוין .אפי׳ הנך דנמחקין ,כגון הנון
ורחום ,וכמבואר במשנה דשבועות דף ל״ה
ע״א ובגמ׳ שם דף ל״ו ע״א ,עיי״ש:
ה) ודוקא כשהוא כשר .בגמ׳ יליף לה מדכתיב ונשיא
בעמך לא תאור ,ודרשינן מב״עמך" בעושה
מעשה עמך ,אבל מי שאינו עושה מ״ע ליכא איסורא לקללו.
ואמנם הך מיעוטא הרי נאמר גבי נשיא ,וא״כ איכא למידק
מהיכן שמענו כן גבי אזהרה דקללה לכל ישראל ,שהיא
אינה אלא בעושה מ״ע ,דשמא רק בנשיא שהיא תוספת
אזהרה על מה שהוזהרנו בכל ישראל ,בזה הוא דהקפידה
תורה דליהוי עושה מ״ע ,שהתורה לא החמירה בתוספת
זו אלא לגבי העושה מ״ע ,אבל באזהרה הכללית לגבי כל
אחד מישראל אולי באמת ליכא קפידא זו ,ובכל גווני אסור
לקללו אפי׳ כשאינו עושה מעשה עמך .וראיתי להרמב״ם
ז״ל בפהמ״ש לשבועות דף ל״ו ע״א שכתב בזה״ל וכ[
אסור לו לקלל חבירו שנאמר לא תקלל חרש ,ולמדנו מפי
הקבלה שרוצה לומר לא תקלל מי שאינו עושה מעשה
שהיה ראוי לקללה בשבילו ,אבל הוא חרש באותו דבר,
עכ״ל עיי״ש .ופירושא ד״חרש בדבר" היינו שהוא שוגג ,ור״ל
דהמקרא מחלק בעובר עבירה בין מזיד לשוגג ,דכל שהוא
שוגג הוזהרנו שלא לקללו ,ושמענו מזה דכל שהוא מזיד
ליכא להך אזהרה לגביה .ולפ״ז הרי נתפרש להדיא דגם
גבי אזהרה דקללה לכל אחד מישראל נאמר רק לגבי זה
שעושה מעשה עמך:
אל» דבזה מתיישב רק דעת הרמב״ם ז״ל ,אבל להנך

רבוותא ז״ל דלא מפרשי הכי לקרא דלא תקלל חרש,
ועי׳ בפי׳ הרמב״ן ז״ל עה״ת ,הרי לא נתפרש מיעוטא
בהך קרא ,והדיוק במקומו עומד ,מהיכן ידענו למעט בזה
אינו עושה מעשה עמך .ואפי׳ לדעת הרמב״ם ז״ל איכא
למידק מהא דאי׳ בב״ק דף צ״ד ע״ב הניח להם אביהם
מעות של ריבית כו׳ ,הניח להם אביהם פרה וטלית וכל
דבר המסוים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם כו׳ ,ופריך
ומפני כבוד אביהם חייבין להחזיר איקרי כאן ונשיא בעמך
לא תאור בעושה מ״ע ,ומשני כדאמר ר״פ בשעשה תשובה

ה״נ בשעשה תשובה כו׳ ,ע״כ עיי״ש .וכ״ה בב״מ דף ס״ב
ע״א ,עיי״ש .וצריך ביאור ,מה שייך מיעועא דעושה
מ״ע הנאמר גבי אזהרה דקללה להך דכבוד אב ,שמא לא
מיעטה תורה אלא מאיסור קללה ,אבל לענין למנוע ממנו
מצות כבוד אולי באמת לא נתמעט:
ואולי י״ל ,דבאמת זה היה פשוט להם דכל דבר שיש לו
איזה קשר לכבוד לא נאמר אלא לגבי אדם כשר,
אם מתוך איזה רמז במקרא בכל דבר ,או שהיה ידוע להם
הדבר בקבלה ,וזה כולל מצות כבודי ומצות מורא ואיסור
קללה ואיסור הכאה לגבי כל מי ששייך לגביה אחת מחיובים
אלה ,ורק גבי נשיא נתפרש להדיא הדרשה דבעינן דליהוי
עושה מ״ע ,וכיון דדרשה זו פשוטה וקצרה נקט לה בגמ׳
כל היכא דהוצרך לו למעט אינו עושה מ״ע .וזה מדויק
בלשון הגמ׳ כל היכא דמביא לדרשה זו ,דלא נקט והכתיב
ונשיא כו׳ ,אלא נקט "איקרי כאן" או "קרי כאן" ,עיי״ש.
ור״ל דהמקרא הזה אמנם לא שייך לכאן ,אולם אית לן
לקרות את זה גם כאן ,מפני שעצם הדרשה שייכת כאן
למעט זה שאינו אדם כשר:
ובעיקר הדבר ,הנה לשון הגמ׳ הוא "עושה מעשה עמך",
ובפשוטו היינו הפעולה בחיוב מה שעליו לעשות,
ואינו עושה מעשה עמך היינו שמונע מלעשותה ,דהעבירה
\
היא בשב ואל תעשה .ופשוט דלא בא למעט בעובר על
ל״ת ,שהרי ביבמות דף ז׳ ע״א מבואר דל״ת חמורה ממצות י׳  cי
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עשה ,וכיון דבעובר על עשה נתמעט ,א״כ כש״כ בעובר
על ל״ת .ובמנ״ח מצוה מ״ח אות ב׳ הוכיח מההיא דב״מ
הנ״ל לענין פרה של ריבית ,דאפי׳ בל״ת גרידא נתמעט,
ולא בעינן דוקא עבירה שיש בה מיתה או כרת .ונסתפק
אם גם בעבר על עשה הוי בכלל זה ,ונשאר בצ״ע ,עיי״ש.
אולם פשטות לשון עושה מעשה עמך מתפרש על מצות
עשה ,וכל -שמונע מזה נקרא אינו עושה מעשה עמך .אלא
דמתוך כך שמעינן מק״ו דבכל העבירות כך ,וכמש״נ:
וזהו שרביגו ז״ל דייק וכתב סהמא "ודוקא כשהוא כשר
אבל אם אינו עושה מעשה עמך פטור" ,וכשר כולל
כל המצות ,שאם עובר על איזה מהן ,בין כשהיא ל״ת ובין
שהיא מצות עשה ,אינו נקרא אדם כשר:
ועוד שמעינן מלשון "כשר" דנקט רבינו ז״ל ,דאפי׳ בעבירה
על אחת מכל המצות שוב לאו עושה מעשה עמך
הוא ,כיון דבכה״ג לאו כשר מיקרי ,כל שהוא מזיד בדבר.
וכן מבואר להדיא בס׳ יראים סי׳ נ״ו וסי׳ נ״ח [ובהשלם
הוא סי׳ קע״ד וסי׳ רכ״ב] ,דאם הוא עבריין אפי׳ על
אחת מכל המצות לאו עושה מעשה עמך הוא .אלא דדייק
שם "מאחד מכל מצות האמורות בתורה" ,ועי׳ דיוק הלשון
בארבעת המקומות בס׳ יראים שם ,ועכ״ם מבואר דס״ל דרק
בעבירה על מצוה מן התורה הוא דמיקרי אינו עושה
מעשה עמך:

צביון העמודים

I

ולאו כו״ע הכי ס״ל ,דהנה בב״מ דף מ״ח ע״ב לענין
מי שפרע ,הכי אי׳ ,אביי אמר אודועי מודעינן ליה
דכתיב ונשיא בעמך לא האור ,רבא אמר מילט לייטינן ליה
דכתיב בעמך בעושה מעשה עמך ,ע״כ עיי״ש .וכתב הרי״ף
ז״ל שם וז״ל ,ושמעינן מהא דכי האי גוונא לאו עושה
מ״ע הוא ,עכ״ל עיי״ש .ומבואר דס״ל דחידוש יש בדבר
דגם בכה״ג מיקרי אינו עושה מ״ע ,דאל״כ מאי "ושמעינן
מהא" דקאמר .אלא משום דסתמא דאינו עושה מ״ע הוא
בעבירה מן התורה ,אלא דמסוגיא זו שמעינן דלאו דוקא
דבר מה״ת ,אלא גם בכה״ג דינא הכי .והוא ע״פ מאי
דרש״י ז״ל פירש וז״ל בד״ה בעושה מ״ע כו׳ ,והאי לאו
עושה מ״ע הוא דכתיב (צפניה ג) שארית ישראל לא
יעשו עולה ולא ידברו כזב ,עכ״ל עיי״ש .וכן פי׳ הרא״ש
ז״ל בפסקיו שם פ״ד סי׳ י׳ ,עיי״ש .ור״ל דאף דאין זה
מפורש בתורה ,אפ״ה העובר ע״ז מיקרי אינו עושה מ״ע:
והתום׳ שם פליגי ע״ז ,שכתבו וז״ל בד״ה בעושה מ״ע,
לא מיקרי האי אינו עושה מ״ע לענין שיהיה
מותר לקללו בחנם ,כי אם לקללו על המקח הזה במי שפרע,
עכ״ל עיי״ש .והוא משום דאזלי בשיטת ס׳ יראים הנ״ל ,דלא
מיקרי אינו עושה מ״ע אלא בעבירה המפורשת בתורה,
וכאן רק לגבי זה המקח אנו משתמשין בשם של אינו עושה
מ״ע ,ור״ל דבזה המקח לא יצליח ,משום דבזה גופא עשה
שלא כהוגן ,אבל זולת זה הוי שפיר עושה מ״ע:
אבל הרי״ף ורש״י ורא״ש ז״ל ס״ל דאפי׳ אם האיסור
שעבר עליו הוא דבר שאינו מפורש בתורה מקרי אינו
עישה מ״ע ,וליכא איסורא דלא תאור לגביה .וזו היא גם
שיטת התשכ״ץ ז״ל ח״א סי׳ קס״ח ,שכתב וז״ל ,וה״נ דאמרינן
בירושלמי דמו״ק תבא מארה לשכיניו שהצריכוהו לאבל
לעשות ולאכול ,מפני שלא למדו שאם למדו היו יודעין
שאבל אסור לאכול משלו ,מדקאמר רחמנא ליחזקאל ולחם
אנשים לא תאכל כדאי׳ בפ׳ ואלו מגלהין (מו״ק דף כ״ז
ע״ב) ,וא״נ למדו ולא קיימו מצות הבראה ראויין הן לקללה
ככל מי שאינו עושה מעשה עמך דלייטינן ליה ,כדאי׳
בפ׳ הזהב (דף מ״ח ע״ב) ובפ״ב דיבמות (דף כ״ב ע״ב),
עכ״ל עיי״ש .ומבואר דאפי׳ לענין סעודת הבראה דאינה מן
התורה ,כל שמונע מלקיים חובתו לגבי שכנו מקרי אינו
.׳׳■׳־:ר יי’י עושה מ״ע:
ואמנם יש להסתפק בין לדעת רש״י והרא״ש ז״ל בדין מי
שפרע ,ובין להתשב״ץ ז״ל בדין סעודת הבראה,
אם זה דוקא בכה״ג ,דאף דאינו מן התורה ,מ״מ הרי יש
ע״ז קרא דדברי קבלה ,לענין מי שפרע מקרא דצפניה שארית
ישראל לא יעשו עולה וגו׳ ולענין סעודת הבראה מקרא
דיחזקאל ולחם אנשים לא תאכל ,וכן כל כיו״ב שיש בזה
עבירה על קרא דדברי קבלה ,ובזה הוא דס״ל דמקרי אינו
עושה מ״ע .אבל מה שאינו אלא מדרבנן בעלמא בלי כל
קשר עם קרא דדברי קבלה ,אולי באמת לא מיקרי אינו
עושה מ״ע .או דלמא לאו דוקא הוא ,ורש״י ורא״ש ותשב״ץ
ז״ל שהביאו לקראי דדברי קבלה ,הוא משום דבנידון שלהם

איתנהו להני קראי ,ונחתו רק לפרש ענין האזהרה .אבל
בעיקר הדבר י״ל דאפי׳ במה שאינו מדברי קבלה כללrQ ,
־׳ p
ורק איסור דרבנן בעלמא ,כל שעבר ע״ז מיקרי אינו עושה
י

מ״ע:
וזו באמת נראה דעת רבינו ז״ל ,במש״כ כאן "ודוקא שהוא
כשר ,אבל אם אינו עושה מעשה עמך פטור" ,הרי
מפורש דמי שהוא עושה מ״ע כשר הוא ,ומי שאינו כשר
לא מיקרי עושה מ״ע ,ופשוט דכל העובר על איסור
אפי׳ אינו אלא מדרבנן ,כל שהוא במזיד לאו כשר הוא,
וממילא מיקרי אינו עושה מ״ע .וכן נראה בדעת רבינו
אליהו הזקן ז״ל ,שכתב באזהרותיו במנין הלא וין וז״ל,
טעמך לא יאר נשיא לגעלו אם זך ואם ישר פעלו ,עכ״ל,
ועי׳ מש״כ אאמו״ר הגאון .זללה״ה בביאורו מתק אזהרות
שם אות כב — כד בביאור דבריו .ועכ״פ מדהסמיך לאזהרה
דקללה את הפסוק אם זך ואם ישר פעלו ,ע״כ דרצה
להזכיר בזה את הדרשה דבעמך בעושה מעשה עמך ,ומדנקט
לה ברמז להך קרא ,ע״כ דרצה לפרש דמי נקרא עושה מ״ע,
רק מי שזך וישר פעלו ,ופשוט דמי שעובר במזיד אפי׳
על איסור דרבנן לא הוי זך וישר פעלו ,ולא מיקרי עושה
מ״ע .כן נראה בס״ד בדעת הר״א הזקן ורבינו ז״ל:
אבל בדעת רש״י והרא״ש ז״ל אין הדבר ברור אצלי ,כיון
דיתכן דס״ל דרק בדבר האסור מדברי קבלה הוא
דהוי נכלל אינו עושה מ״ע ,ולא בדבר שאינו אלא מדרבנן,
וכמש״ג ,וצ״ע:
ועכ״פ מתוך דברי כל הנך רבוותא ז״ל ורבינו ז״ל בכללם,
מתבאר דאפי׳ בעבירה אחת כל שעבר עלי׳ במזיד
מיקרי לאו עושה מעשה עמך:
והנה בפנ״י לב״ק דף צ״ד ע״ב הוכיח ,בהא דמקשה
בגמ׳ אהא דהניח להם אביהם פרה כו׳ דחייבים
להחזיר מפני כבוד אביהם ,ומקשה איקרי כאן ונשיא בעמך
כו׳ ,ע״כ ,דע״כ איירי בנתעסק תדיר בריבית ,דאי כשהלוה
באקראי בריבית לא מסתבר שלא יהיו בניו חייבים בכבודו
בשביל כך ,ועוד דכבר אפשר שהיה סבור שאין כאן ריבית
קצוצה ,אלא ע״כ דמשמע לתלמודא דאיירי שנתעסק
בפרהסיא בריבית עד יום מותו ,עכ״ד עיי״ש .ולא נתברר
לי ,דהרי זה פשוט דכל שאינו עובר במזיד בשאט נפש
לא שייך לקרותו אינו עושה מעפה עמך .וכן גם כל שאין
הדבר ברור אצלנו שעושה כן בשאט נפש הרי א״א לדחות
מצות כיבוד .וא״כ ממילא מש״כ בפנ״י דאפשר שהיה
סבור שאין כאן ריבית קצוצה ,פשוט דבכה״ג הרי ספק
אצלנו אם הוא מזיד או שוגג ,ובזה לא דיינינן כלל .ואין
הדיון אצלנו רק היכא דודאי הוא אצלנו שהוא מזיד .ולא
נשאר לנו אלא לדון בסברתו של הפנ״י במש״כ דאי באקראי
לא מסתבר פלא יהיו בניו חייבין בכבודו בשביל כך ,עכ״ד.
ובזה מסתפקנא טובא ,דהרי אית לן למימר דאפי׳ בפעם
אחת כל שעושה כן בשאט נפש במזיד ואינו חוזר בתשובה
על כך ,הרי זה בכלל אינו עושה מעשה עמך .ורק דכל
שהיה הדבר באקראי יש מקום לדונו כשוגג בדבר ,ואפי׳
אם
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אם יצרו תקפו בפעם זאת יש מקום לדונו כפוגג לענין
זה ,ולכן רק כשעושה כן כמה פעמים מתגלה מחשבתו
לעין כל כי עושה כן במזיד .אבל אין זה אלא לשם בירור,
אבל בעיקר הדבר אה״נ דכל שידוע לנו שהוא מזיד תו
אפי׳ בפעם אחת מיקרי אינו עושה מעשה עמך .וכן מתברר
לי בס׳ חפן חיים ח״א בכמה מקומות ,עיי״ש:
והרמב״ם ז״ל יש לו בזה דרך אחרת ,דבהל׳ ממרים פ״ה
הי״ב כתב ח״ל ,מי שהיו אביו ואמו רשעים
גמורים ועוברי עבירות כו׳ אסור להכותן ולקללם ,ואס
קלל או חבל בהן פטור כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .והנה מה שחילק
בזה בין לכתחלה לאיסור ובין בדיעבד לחיובא ,עי׳ מש״כ
בס״ד באות שלאח״ז .אבל עכ׳׳פ מבואר בדבריו ,דרק מי
שהוא רשע גמור ובעל עבירות הוא דמיקרי אינו עושה מ״ע,
אבל בעבירה אחת עדיין עושה מ״ע הוא .וקשה לי דא״כ
מאי פריך בגמ׳ בב״ק דף צ״ד ע״ב וב״מ דף ס״ב
ע״א ,אהא דתני בברייתא הניח להם אביהם [מלוה בריבית]
פרה וטלית וכל דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד
אביהם ,ופריך ומפני כבוד אביהן חייבין להחזיר ,אקרי
כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מ״ע ,והוצרך לשנויי
בשעשה תשובה ,ע״כ עיי״ש ,ומאי קושיא ,הא מצי לשנויי
בפשיטות דהכא מיירי רק בעבירה זו האחת של ההלואה,
ובכה״ג הוי בכלל עושה מ״ע ולא נתמעט מכבוד לגביה.
וע״כ דגם בעבירה אחת תו לא הוי בכלל עושה מ״ע ,ומש״ה
מקשה שפיר והוצרך לשנויי בשעשה תשובה .ונראה לתרץ
ע״פ מש״כ אא״ז הגאון ז״ל בהע״ש שאילתא קל״ד אות
ב׳ על קושיא אחרת מהך סוגיא דב״ק וב״מ ,וכתב דבאותו
דבר שחטא גרע טפי ,ולכן בגלל אותה פרה ואותו טלית
של ריבית נתמעט מכבוד ולא הוצרכו יורשיו להחזיר לולא
שעשה תשובה ,עכ״ד עיי״ש .וה״נ י״ל דאף דלאו עושה
מ״ע מקרי רק בהיותו רשע גמור ובעל עבירות ,אבל באותה
עבירה עצמה נידון כאינו עושה מ״ע אפי׳ באחת:
אלא דצריך ביאור ,מהו הכפלות של רשעים גמורים ועוברי
עבירות ,דלכאורה הא היינו הך .ועוד דאדרבה
גדר רשע גמור מסתבר דהוא עדיף מעובר עבירות ,דאין
בהך דעובר עבירות קביעות של מספר ,ורשע גמור מצינו
רק במי שרובו עבירות ,עי׳ ר״ה דף ט״ז ע״ב .ועוד איכא
למידק ,דהרמב״ם ז״ל עצמו בהל׳ ממרים פ״ו הי״א כתב
ח״ל אפי׳ היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו כו׳ ,עכ״ל
עיי״ש .הרי דהזכיר רק רשע ובעל עבירות ,ולא כתב
רשע גמור כמש״כ בפ״ה שם והרי שני שיעורים הם,
כדמצינו בגמ׳ בכ״ד דאפי׳ באחת מיקרי רשע .וצ״ע:
ו) אינו עושה מעשה עמך פטור .לשון פטור משמע
אבל איסורא מיהא איכא .ויש להסתפק אם
הכוונה לאיסור קללה ,דאף דנתמעט מקרא באינו עושה
מעשה עמך ,מ״מ מדרבנן מיהא אסור ,או הכוונה לאיסורא
אחרינא דמוציא שם שמים לבטלה ,אבל משום קללה ליכא

איסורא כלל בכה״ג דאינו עושה מעשה עמך .ונפ״מ למקלל
בכינוי מהכינויים הנמחקין ,דאיסורא דקללה הוי אפי׳
באחד מאלה הכינויים .ואם באינו עושה מעפה עמך ליכא
כלל איסורא דקללה ,הרי בכינוי מותר לגמרי ,דבזה הרי
גם משום מוציא ש״ש לבטלה ליכא ,דהך איסורא הרי
אינו אלא בשמות המיוחדין .וכבר כתבנו בס״ד באות א׳
בדעת רבינו ז״ל ,דמש״כ פטור ודייקינן אבל איסורא
איכא ,הכוונה לאיסור מוציא ש״ש לבטלה ,ויעדנו לבאר
הדברים כאן:
והנה במנ״ח מצוה רל״א אות ג׳ כתב ,דבאינו עושה
י• מעשה עמך אי׳ בגמ׳ הלשון פטור ,נראה דאיסורא
איכא ,וכל מקום דפטור הוא אסור רק מדרבנן כמו בשבת,
עכ״ד עיי״ש .ולשון פטור האמור בגמ׳ דנקט ,הוא בסנהדרין
דף פ״ה ע״א ,אך נראה די״ל דאין זה מוכרח .דהנה הכי
אי׳ התם ,היוצא ליהרג ובא בנו והכהו וקללו חייב ,בא
אחר והכהו וקללו פטור .ומפרש בגמ׳ אלא אחר היינו
טעמא דפטור דאמר קרא ונשיא בעמך לא תאור בעושה
מעפה עמך כו׳ ,א״ה בנו נמי כו׳ ,בפעשה תשובה ,א״ה
אחר נמי ,אמר רב מרי בעמך במקוים שבעמך ,א״ה בנו
נמי ,ומשני מידי דהוה לאחר מיתה ,ע״כ עיי״ש .ודייק
במנ״ח שם דמדנקט לשון פטור גבי הך דהוי ס״ד טעמא
דאחר פטור משום דאינו עושה מעשה עמך ,מתפרש
לשון פטור דמ״מ איסורא מיהא איכא .אך אין זה מוכרח,
כיון דמצינן לפרושי דאגב דבריפא גבי בנו קתני חייב נקט
בסיפא גבי אחר היפוכו דהיינו בלשון פטור ,אבל באמת
י״ל הכוונה בזה פטור ומותר ,ודכוותה מצינו בש״ם טובא:
ורק גבי בן לגבי האב הוא דיש מקום לומר דהחמירו
חכמים אפי׳ באינו עושה מעשה עמך דמה״ת מותר,
מ״מ אסור לעשות כן .ויש בזה פלוגתא דרבוותא ז״ל,
דהרמב״ם ז״ל פ״ה מהל׳ ממרים הי״ב כתב ח״ל ,מי שהיו
אביו ואמו רשעים גמורים ועוברי עבירות ,אפי׳ נגמר דינן
להריגה והם יוצאים ליהרג אסור להכותן ולקללם ,ואם קלל
או הבל בהן פטור ,עכ״ל עיי״ש .וזו היא שיטת הרי״ף
ז״ל ביבמות דף כ״ב ע״ב ,דאהא דתנן התם בע״א מי
שיש לו בן מכל מקום כו׳ וחייב על מכתו ועל קללתו,
מפרש בגמ׳ מכל מקום לאתויי ממזר ,ופריך אמאי ,קרי
כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ,ופירפ״י
ז״ל ח״ל ,והאי אביו לאו עשה מעשה עמך הוא שהרי
בא על הערוה והוליד ממנה ממזר ,עכ״ל .ומשני כשעשה
תשובה ,ע״כ .וכתב ע״ז הרי״ף ז״ל ח״ל ,הני מילי לענין
חיובא ,אבל לענין איסורא אפי׳ לא עפה תשובה אסור
לו לבן להכותו ולקללו ,דגרסינן בסנהדרין בפ׳ אלו הן
הנחנקין אמר רבר״ה וכן תנא דבר״י לכל אין הבן נעשה
שליח לאביו לא להכותו ולא לקללו כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .וכ״כ
הרא״ש ז״ל בפסקיו ליבמות פ״ב סי' י' עיי״ש .הרי דס״ל
דאפי׳ באינו עושה מ״ע איסורא מיהא איכא .ואין לומר
דכוונתם

רכד

יום שלישי

עמודי גולה (סמ״ר!)

סימן קכג

מיון העמודים

*
ו )

י

I

דכוונהם בעיקר הדרשה דבעינן עושה מעשה עמך ,דהא
דנתמעט מב״עמך" שאינו עושה מ״ע זהו רק מן החיוב
ולא מן האיסור ,דאפי׳ באינו עושה מ״ע איסורא מיהא
איכא ,זה אינו ,שהרי במקרא סתמא כתיב ונשיא בעמך
לא תאור ,ולא הוזכר בזה עונש וחיוב כלל ,ורק האיסור
הוא דנאמר בזה .אלא דיש מן האזהרות שלוקין עליהן,
ויש גם שחייבין עליהן מיתת ב״ד ,לפי מאי דנתפרש בכל
אחד מהם ,אס בפירוש או לפי הכללים ,אבל עכ״פ בהך
קרא דלא תאור לא נאמר אלא האיסור גרידא .וא״כ
מה שנתמעט באינו עושה מ״ע ,הוא אפי׳ מעצם האיסור,
ור״ל דבכה״ג ליכא איסורא כלל .ולפ״ז ממילא מש״כ
הרי״ף והרא״ש ז״ל דאיסורא מיהא איכא גם באינו
עושה מ״ע ,ע״כ הכוונה דמדרבנן הוא דאסור:
והנה לאו כו״ע הכי ס״ל ,דהתוס׳ ביבמות שם פליגי
ע״ז ,שכתבו וז״ל בד״ה כשעשה תשובה ,והא דאמר
בפ׳ הנחנקין לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו
ולקללו חוץ ממסית כו׳ ,התם כשעשה תשובה ,עכ״ל עיי״ש.
ומבואר דס״ל דבלא עשה תשובה מותר לקללו אפי׳ לאביו,
ואין בזה איסור כלל .וכן מבואר בס׳ יראים סי׳ נ״ח,
שכתב וז״ל ,ואם אביו עבריין בעבירה אחת של תורה
ולא עשה השובה ,אינו מוזהר עליו שלא לקללו[ ,כדאמרינן]
בכמה דוכתי ונשיא בעמך לא תאור ,עושה מעשה עמך
לא תאור שאינו עושה האור ,עכ״ל עיי״ש .הרי להדיא
דאפי׳ באביו כל שאינו עושה מעשה עמך תאור אפי׳
לכתחלה ,דהתירא ממש הוא .אלא דביראים השלם סי׳
קע״ד יש נום׳ אחרת ,דהסיום "לא תאור שאינו עושה
תאור" ליתא שם ,ומסיים הוא בעמך בעושה מעשה עמך,
ע״כ עיי״ש .ולפי נום׳ זו נתבאר רק איסורא בעושה מעשה
עמך ,אבל באינו עושה לא פירש .ומצינן למימר דבכה״ג
באמת אף דמה״ת מותר ,מדרבנן מיהא אסור ,וכשיטת
הרי״ף והרמב״ם ז״ל הנ״ל[ .ועי׳ מש״כ אא״ז הגאון ז״ל
בהע״ש שאילתא קל״ד אות ב׳]:
וכ״ז בבן לאביו ,אבל איש אחר שאינו בנו לית ביה איסורא
כלל אפי׳ מדרבנן ומותר לקללו ,וכדמתבאר מדברי
הרי״ף ז״ל דרק בבן הוא דאמרינן דאינו נעשה שליח להכותו
ולקלל ,אבל באחר מותר .וכן נראה דעת המאירי ז״ל,
דביבמות דף כ״א ע״א כתב וז״ל ,אבל אם לא עשה
תשובה אינו חייב עליו מיתה ,ומ״מ איסורא איכא ,וכמ״ש
לכל אין אדם נעשה שליח על אביו להכותו ולקללו כו׳,
עכ״ל עיי״ש .הרי דלענין איסורא הביא מהא דאין הבן
נעשה שליח כו׳ ,אבל אי לאו הא לא הוי ידענא איסורא
גם בבן באינו עושה מעשה עמך .ומתבאר דאחר שאינו
בנו אפי׳ איסורא בעלמא ליכא באינו עושה מעשה עמך,
וכשיטת הרי״ף ז״ל:
ומש״ב המאירי ז״ל במכות דף ח׳ ע״ב וז״ל ,אבל כותי
אפי׳ בזמן שלא עפאוהו כגוי אינו לוקה על קללתו
שנאמר ונשיא בעמך בעושה מעשה עמך ,עכ״ל עיי״ש.
לאו לדיוקי נקט אינו לוקה למימר דאיסורא מיהא איכא,

שהרי לשיטתיה ליכא איסורא בכה״ג כלל .אלא משום
דקאי אהא דתני בברייתא התם וישראל גולה ולוקה ע״י
כותי ועבד ,ושקיל וטרי בגמ׳ איך שייך מלקות שישראל
ילקה ע״י כותי ,ורצו לומר דהיינו היכא דלטייה הישראל
להכותי ,ולוקה משום איסור קללה ,ודחי לה התם בגמ׳
להך פירושא ,משום דאינו עושה מ״ע ,וממילא לא שייך
שילקה על כך ,עיי״ש .וכיון דבברייתא תני לה בלשון
חיוב "לוקה" ,ולפי הדיחוי בגמ׳ בקללה אינו לוקה ,ולא
נחת לפרש דגם התירא הוא באינו עושה מ״ע ,משום
דלא הוצרך לזה התם לענין פירוש הברייתא .ולהכי גם
המאירי ז״ל נקט לה בלשון פטור .אבל בעיקר הדבר
אה״נ דלדינא ס״ל דאפי׳ התירא ישנו בזה:
ומש״ב המאירי ז״ל בסנהדרין דף פ״ה ע״ב וז״ל ,ומ״מ
לא הפקענו את זו מצד שאינו עושה מעשה עמיו
אלא מלקות ומיתה ,אבל ממון לא ,וכן שיש בדבר איסור,
עכ״ל עיי״ש .ומדהביא גם מלקוח ע״כ דקאי גם אאחר
שאינו בנו ,וכתב דאיסורא מיהא איכא .אך לפ״ז הרי
סותר עצמו למש״כ ביבמות שם .ולכן נראה די״ל דאיסורא
דנקט כאן הוא רק משום אביו ,ולא חש להאריך ולפרש
דבאחר אפי׳ איסורא ליכא ,וכיון דבחדא שייך איסורא
דהיינו בבן ,נקט לה הכי לכלול שניהם יחד בלשון אחד ,אבל
לדינא אה״נ דס״ל דבאחר אפי׳ איסורא ליכא:
וענין החילוק בין אביו לאחר ,וגם ענין המחלוקת לענין
אביו ,יש להסביר ,ע״פ מש״כ בם׳ ערוך לנר ליבמות,
בטעם הרמב״ם וסיעתו ז״ל דאפי׳ בלא עשה תשובה איסורא
מיהא איכא ,ע״פ הא דאי׳ בקדושין דף מ״ט ע״ב על
מנת שאני צדיק אפי׳ רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה
בדעתו ,ע״כ עיי״ש .ולפ״ז גם לענין איסור הכאה וקללה
וכן לענין מצות כיבוד ומורא ,אית לן למיחש שמא הרהר
תשובה בדעתו .ולהכי לכתחלה אסור בקללה והכאה וחייבין
בכבוד ומורא ,עכ״ד עיי״ש .ויש לדון בזה ,דהא לא מצינו
שחששו לזה אלא רק היכא דיש רגלים לדבר לחוש לכך,
והיינו באומר על מנת שאני צדיק ,וכיון דיתכן הדבר שיהיה
כך אית לן למיחש להכי .אבל סתמא הרי אין לו לדיין
אלא מה שעיניו רואות ,וכיון דלא חזינן שעשה חשובה למה
לן למיחש להכי .והנראה דזו היא באמת סברת היראים
והתום׳ שאין אנו חוששין לכך בשום מקום ,ולהכי כל שידוע
שאינו עושה מ״ע הותר לגמרי לקלל הן באביו והן באיש
אחר .אבל הרי״ף והרמב״ם והרא״ש ז״ל ס״ל דאף דמעיקר
הדין לית לן למיחש להכי ,ולכך כאמת באיש אחר מותר
לגמרי ,אבל באביו מפני חומר הדבר בעונשו החמירו חכמים
בדבר דלכתחלה אסור לקללו:
ועכ״פ נתבאר דבאיש אחר שאינו בנו ליכא איסורא כלל
אפי׳ לכתחלה:
וכ״ב להדיא בשאילתות סי׳ קל״ד בזה״ל ,וה״מ היכא
דעושה מעשה עמך ,אבל אינו עושה מעפה עמך
שרי למילטייה ,דכתיב ונשיא בעמך לא תאור בעושה
מעשה עמך ,וכן בעזרא הוא אומר ואריב עמם ואקללם
ואכה
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ואכה מהם אנשים ,עכ״ל עיי״ש .ומבואר דדייק וכתב
דמותר ,וליכא איסורא בזה כלל .וזהו שהביא מהמקרא
בעזרא שעשה כן לכתחלה .ואמנם אין הכוונה להביא ראיה
מהך דעזרא להתירא ,דאי לשם ראיה הוא יש לדון בזה,
דשמא שאני התם דמקללו על מעשיו המקולקלים כדי שיטיב
דרכיו ,וכדכתיב שם ואריב עמם ,והיינו שמתקוטט עמהם
.על מעשיהם וגם מכה ומקלל אותם על כך .אבל לקלל
"שלא במקום תוכחה מנין לנו דמותר .אלא ע״כ דלא לשם
ראיה הביא השאילתות מהך דעזרא ,אלא להיפך לפרש
טעמא דהותר לו לעזרא לעשות מה שעשה ,שהרי לענין
תוכחה אי׳ בערכין דף ט״ז ע״ב עד היכן תוכחה ,רב אמר
עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ור״י אמר עד נזיפה כו׳,
ע״כ עיי״ש .ואי לאו הך דבאינו עושה מעשה עמך מותר
לקלל היה באמת אסור לעזרא לקללם ,כיון דכבר קיים
מצות תוכחה והגיע לשיעור גמור של קיום המצוה ,ותו ליכא
למצוה וממילא אסור לקללו .אבל כיון דדינא הוא דבאינו
עושה מעשה עמך מותר לקלל ,היה מותר לו לעזרא להוסיף
עוד כרצונו .ועכ״פ מבואר מזה דבאינו עושה מעשה עמך
ליכא איסורא כלל לקללו:
וכן נראה מהא דאי׳ בב״מ דף מ״ח ע״ב ,איתמר אביי
אמר אודועי מודעינן ליה ,רבא אמר מילט לייטינן
ליה ,אביי אמר אודועי מודעינן לי׳ דכתיב ונשיא בעמך
לא האור ,רבא אמר מילט לייטינן ליה דכתיב בעמך בעושה
מעשה עמך .ופי׳ רש״י ז״ל ח״ל בד״ה בעושה מעשה
עמך ,בעמך דרשינן הכי ,והאי לאו עושה מעשה עמך הוא
דכתיב שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ,עכ״ל
עיי״ש .והתום׳ כתבו וז״ל בד״ה בעושה מעשה עמך ,לא
מיקרי האי אינו עושה מעשה עמך לענין שיהיה מותר
לקללו בחנם ,כי אם לקללו על המקח הזה במי שפרע,
עכ״ל עיי״ש .ובין אם נפרש דתוס׳ פליגי על רש״י ז״ל ,ובין
אם נפרש דלא פליגי ורש״י ז״ל לא נחית אלא לפרש לפי
הענין אמאי נקרא אינו עושה מעשה עמך[ ,עי׳ מש״כ
בס״ד באות שלאח״ז] ,מ״מ מדברי שניהם למדנו דאם אינו
עושה מעשה עמך מותר לקללו ,דמהאי טעמא קאמר רבא
בגמ׳ מילט לייטינן ליה ,וכמש״כ התום׳ דלא הותר לקללו
בחנם משום דלא מקרי בזה עדיין אינו עושה מעשה עמך.
אבל מי שהגיע לידי כך להקרא אינו עושה מעשה עמך
באמת אה״נ דמותר לקללו:
וכן נראה להוכיח מהא דאי׳ בב״ב דף ד׳ ע״א ,א״ל
[הורדוס לבבא בן בועא] נלטייה מר [להורדום] כו׳,
א״ל [בבא בן בוטא] מסתפינא מיניה כו׳ ,ולא יהא אלא
נשיא וכתיב ונשיא בעמך לא תאור ,א״ל [הורדום] בעושה
מעשה עמך ,והאי לאו עושה מעשה עמך כו׳ ,ע״כ עיי״ש.
ואי איכא איסור לקלל אפי׳ לשאינו עושה מ״ע הו״ל לומר
לו דגם זה אסור ,ואמאי השיב לו רק הא דמסתפינא מיניה,
אחרי דהוי מצי למימר דעדיף טפי דאפי׳ איסורא איכא,
וע״כ דמותר לקלל .ודוחק לומר דלא רצה להשיב לו מדברי
חכמים ,וגם דוחק לומר דאז עדיין לא אסרוהו חכמים:

אלא דראיתי להמנ״ח שהביא במקום אחר להך עובדא
דב״ב לענין מילתא אחריתא ,והוא במצוה ע״א אות
ב׳ ,וכתב דלשון הגמ׳ מוקשה ,דמתחלה אמר מלך הוא וכתיב
גם במדעך מלך לא תקלל ,ואמאי נקט קרא דדברי קבלה
ולא א״ל מיד מקרא מה״ת דכתיב ונשיא בעמך לא תאור,
וגם בלא״ה אסור לקלל שום אדם .ואי דאין עושה מעשה
עמך ,גם למלך מותר כמו שא״ל אח״ז ,עכ״ד עיי״ש .הנה
מלבד מה שהזכיר בעצמו כאן דבאינו עושה מ״ע מותר
לקללו ,דלא כמש״כ במצוה רל״א כפי שהבאנו לעיל ,נראה
עוד לתרץ קושיתו זו שבמצוה ע״א ,דבאמת גם בהחלה
לא נתכוין בבא בן בוטא לומר דיש כאן איסור דאורייתא,
דלא היה לו להורדוס דין מלך ולא דין נשיא כלל ,וכמש״כ
במנ״ח שם לעיל מיניה ,דפשוט דזה דוקא אם נתמנה
וכשר מה״ת לאותו מינוי ,אבל אם אינו ראוי לכך כגון
ממשפחת גרים ,ונתמנה רק באלמות ,אין לו דין נשיא
כלל ,ולא נאמר לגביה הך דונשיא בעמך לא תאור ,ומתוך
כך קשה מההיא דב״ב הנ״ל ,דכמו דלא היה לו להורדוס דין
מלך כיון שהיה עבד ,א״כ לנשיא ג״כ פסול ,ומאי א״ל
מקרא ונשיא בעמך ,עכ״ד עיי״ש .וע״כ נראה דמתוך זה
גופא שלא הי׳ להורדוס לא דין מלך ולא דין נשיא א״ל
מתחלה מקרא דדברי קבלה ,דכתיב גם במדעך וגו׳ ,ור״ל
דאף דאין לו דין מלך מ״מ כיון שהשלטון בידו אין ראוי
לקללו ,ואח״כ הזכיר לו גם קרא דנשיא בעמך לא תאור על זו
הכוונה ,דאף דאין לו דין נשיא מ״מ כיון שהנשיאות בידו אין
ראוי לקללו .ובאמת יש בזה רמז להא דא״ל אח״כ מסתפינא
מיניה ,והיינו כיון דהשלטון והנשיאות בידו צריך לירא
ממנו .אלא שהורדוס לא הבין עומק התשובה וחשב שהכוונה
היא פשוטה מפני עצם הנשיאות ,ולכן א״ל בעושה מעשה
עמך והאי לאו עושה מעשה עמך הוא ,והיינו דהא דאין
ראוי לקלל את שהנשיאות בידו ,זה רק כשאין לו עון אחר
זולת זה שלקח הנשיאות באלמות ,אבל כשגם בלי זה אינו
עושה מ״ע ליכא שום חששא כלל ומותר לקלל .ופירש לו
בבא בן בוטא דאף דמן הדין מותר מ״מ כיון שהנשיאות
בידו מסתפינא מיניה .ועכ״פ מהבאר מזה דכשאינו עושה
מ״ע מותר לקללו:
ולפ״ז צריך ביאור מאי דרבינו ז״ל נקט כאן לשון פטור,
ולא כתב מותר אחרי דהיתר גמור הוא .אלא דכבר
נתבאר בס״ד בהחלת האות דרבינו ז״ל נקט לה הכי לרמז על
איסורא אחרינא הכרוך בזה ,דאף דאיסורא דקללה ליכא,
מ״מ אסור לעשות כן משום דיש בזה משום מוציא שם שמים
לבטלה היכא דמקלל בשם המיוחד ,ואה״נ כשמקלל בכינוי
כגון חנון ורחום דבעושה מעשה עמך נקרא בכה״ג מקלל
בשם ואסור ,אבל באינו עושה מ״ע מותר לגמרי .אבל
במקלל באחד מהשמות שאינן נמחקין יש בזה משום מוציא
ש״ש לבעלה ואסור ,ולא רצה להאריך ולחלק בזה ונקט לה
סתמא בלשון פטור .והשתא דאתינן להכי ,מצינן לתרוצי
גם הך דהמאירי ז״ל בסנהדרין הנ״ל דקאמר "פטור",
דבאמת לענין עצם ענין הקללה התירא הוא ,אלא משום
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דיש בזה איסור מוציא ש״ש לבטלה כשמקלל בשם משמות
הנמחקין ,מש״ה קאמר פטור ,והיינו רק לענין קללה הוא
דפטור ,ולמעוטי דאינו היתר גמור משום איסורא אחרינא
דרמיא עליה:
ז) נטי אינו חייב מיתה .אינו מדויק ,דהא לעיל מיניה
לא איירי בחיוב מיתה לומר דאינו חייב עד שיקלל
בשם דליהו ,שייך למסמך לזה הך דמקלל אביו ואמו ג״כ
כך דאינו חייב מיתה עד שיקלל בשם .ולומר דהכוונה
להשוות חיוב מיתה באביו לחיוב מלקות בחבירו ,ג״כ לא
יתכן ,דהא בחבירו כבר כתב דה״ה בכל הכינויים ,ונתבאר
באות ד׳ דהכוונה גם להכינויים הנמהקין ,ובאביו אינו
חייב אלא בשמות שאין נמחקין ,כמבואר בסנהדרין דף
ס״ו ע״א ,וא״כ מהו לשון "נמי" כאן ,אם לא דנימא דמיותר
הוא ,ולא בא אלא לומר דבאביו ואמו אינו חייב אלא בשמות
שאינן נמחקין .אך קשה להגיה כך כמובן:
ויותר נראה דחסר כאן אות אחת ,דבמקום "אינו" צ״ל
"ואינו" ,ותיבת נמי קאי אדלעיל ,דמקלל אביו
ואמו נמי ,ור״ל דגם זה בכלל האזהרה דלא תקלל חרש,
וכמש״נ בס״ד לעיל אות ג׳ .ושוב הוסיף וכתב ואינו חייב
עד שיקלל בשם ,ור״ל דאף דהוו בכלל אותה האזהרה ,מ״מ
לענין החיוב נשתנה הדין ,דאינו חייב אלא במקלל בשם ,ולא
בכינויין הנמחקין .ויתיישב בזה מה שהזכיר חיובא דמיתה
שאינו בזה״ז ,אלא לומר דאף דחלוק למיתה אינו חלוק
באזהרה:
וטעמא דלא חשיב לה רבינו ז״ל לקללת אב ואם לאזהרה
מיוחדת במנינא ,וכמו דהרמב״ם ז״ל חשיב לה
לאזהרה מיוחדת בל״ת ש״ט ,עיי״ש .הוא משום דהרמב״ם
ז״ל אזיל לפי חלוקת העונשין ,דאף דאזהרת שתיהן בא
מפסוק אחד ,מ״מ כיון דעל קללת חבירו יש רק מלקות,
ועל קללת אב ואם חייב מיתה ,באו שתים במניגא .ורבינו
ז״ל אזיל בשיטת הרמב״ן ז״ל דאזיל לפי עצם האזהרה ,וכיון
דשניהם באו מפסוק אחד חדא הוי במנינא .וכיו״ב כתבנו
לעיל סי׳ פ״ד אוח ג׳ לענין הא דהרמב״ם ז״ל חשיב במנינא
הכאת חבירו והכאת אב ואם לשתים ,ורבינו ז״ל חשיב להו
____

בחדא ,עיי^ש; ______________ _

א) ובכלל זה נמי אזהרה לדיין כו׳ .ויש בזה גם
אזהרת עשה דבצדק תשפוט עמיתך (ויקרא
יט טו) ,והביאה רבינו ז״ל להלן סי׳ רכ״ד ,עיי״ש .ומה שאין
דרכו להביא גם להעשה וגם להל״ת בדבר שיש שניהם,

מיוחדת בל״ת ,או להיפך לאחר שישנה האזהרה בל״ת תו
אין צורך באזהרת עשה ,ותליא איזה מהם כולל יותר
בהאיסור ,וכששניהם שוים בא עכ״פ אחד מהם .וזה שייך
רק לענין המנין ,אבל בעצם הפעולה כל שנכתב ע״ז בתורה
גם עשה וגם ל״ת ,יש בזה קיום עשה ול״ת ,וכשעובר על
כך עבר על עשה ול״ת ,וז״פ .וגם כאן ,הרי גם העשה
וגם הל״ת לא באו ביחוד להזהיר על כך שלא יהי׳ הדיין
רך לזה וקשה לזה ,אלא נכלל באזהרות אחרות ,דכאן איירי
באיסור הרכילות ,ונכלל בזה אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה
וקשה לזה ,ולהלן שם איירי במצות לשפוט צדק ,ונכלל בזה
אזהרה שלא יהא הדיין רך לזה וקשה לזה ,ובכה״ג שפיר
שייך להזכיר את הדבר גם בהעשה וגם בהל״ת .ורק דיש
להוסיף דע״כ ראה רבינו ז״ל לפי מקומו ושעתו צורך
בדבר להזהיר ולהוסיף להזהיר על כך ,שהרי יש הרבה
גופי הלכות אשר קיצר בהם ,וע״כ דבמה שראה צורך בדבר
האריך וכפל הדבר ,דלשתמע היטב אזהרת הדבר:
ובעיקר הדבר ,מבואר דעת רבינו ז״ל דפסק כמאן דס״ל
דיש בזה עשה ול״ת ,אשר תנאי פליגי בזה.
דהנה בכתובות דף מ״ו ע״א אי׳ ,אזהרה למוציא שם רע
מנלן ,ר׳ אלעזר אמר מלא תלך רכיל ,ר׳ נתן אומר מונשמרת
מכל דבר רע ,ור״א מ״ט לא אמר מהאי כו׳ ,ור״נ מ״ט לא
אמר מהאי ,ההוא אזהרה לב״ד שלא יהא רך לזה וקשה
לזה ,ע״כ עיי״ש .וקשה ,דא״כ הא גם לר״א צריך למילף
איסורא מלא תלך רכיל שלא יהא רך לזה וקשה לזה .וצ״ל
דס״ל דבאמת אין בזה אזהרת ל״ת ,ורק אזהרת עשה דבצדק
תשפוט עמיתך הוא דיש בזה .ואף דר״א עצמו יליף מקרא
דלא תלך רכיל ,שלא לכתוב בפסק ב״ד פלוני ופלוני מזכין
ופלוני מחייב ,כמבואר בסנהדרין דף ל׳ ע״א .ובמשנה
שם דף כ״ט ע״א ובברייתא שם דף ל״א ע״א דיליף מקרא
דלא תלך רכיל שלא יאמר הדיין בצאתו אני מזכה וחבירי
מחייבין אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי כו׳ ,ע״כ עיי״ש.
י״ל בפשיטות ,דהנך מילי לא מדרשא אתו ,אלא מפשטות
הוראת האזהרה דלא תלך רכיל ,דגם אלו הוו בכלל רכילות.
אבל הך דשלא יהא הדיין רך לזה וקשה לזה לא הוי בכלל
פשטות הוראת ענין הרכילות ,ורק מדרשא דקרא אתי.
וס״ל לר״א דכיון דקרא איצטריך לאזהרה למוציא ש״ר ,תו
ליכא למילף מכאן אזהרת ל״ת לדיין שלא יהא רך לזה
וקשה לזה ,וליכא על זה אלא רק אזהרת עשה דבצדק תשפוט
עמיתך .ור״נ ס״ל דאזהרה למוציא שם רע ילפינן מקרא

ואינו מביא אלא רק אחד מהם ,זהו רק לעני( מנין המצות,

אחרינא ,אבל מדרשת קרא דלא תלך רכיל ילפינן אזהרה

שאינו מביא אלא עיקר הדבר להזהיר על כך ,וכיון שכבר
הוזהר ע״ז בעשה תו אין צורך להביא על כך אזהרה

לדיין שלא יהא רך לזה וקשה לזה ,והוי בהך מילתא גם
עשה וגם ל״ת:
ואין

רמב

יום שלישי

עמודי גחלה (סמ״ק)

סימן קכד קכה

מ) פן ילקה בצרעת כמרים:
קכה ]6א)שלא לברך את השם דכתיב (שמות  >Mאלהים לא תקלל:
ציונים א]

שלא

רחנ״ס הל׳ ע"ז פ״ג ,סה״ח ל״ת ס' ,סמ"ג לאוין ט":1

צכיון העמודים

בסתר רעהו אותו אצמית .וכתב בשטמ״ק שם אות ז׳ וז״ל,
הקשה הר״ר אלחנן למה ליה לאתויי האי קרא שאינו
מפורש בהדיא ולא מייתי האי קרא זכור את אשר עשה
ה׳ למרים ,ודרשינן בספרי והזהר שלא תלקה בצרעת שלא
תספר לשה״ר זכור הנעשה במרים שדברה באחיה,
ומדסמכיה לקרא דהשמר בנגע צרפת הוא דדריש הכי .וי״ל
דליכא למילף כולי האי דמצינו מרגלים שלא לקו בצרעת
אלמא דשאר מיני עונשין יש בלשה״ר ,אבל קרא דאותו
אצמית משמע דזהו עונשו ,הרא״ש ז״ל ,טכ״ל עיי״ש .ולפמ״ש
בדעת רבינו ז״ל ,י״ל דלהכי לא הביאו בגמ׳ מקרא דמרים
משום דאיירי באופן דכוונתו לטובה ,ובזה הרי אין העונש
דוקא בצרעת ,ולכן הביאו מקרא דמלשני בסתר רעהו אותו
אצמית ,דאיירי בסתמא בלשה״ר מתוך רוע לב ,ובזה בהכרח
העונש הוא בצרעת ,וכמש״נ:
מ) פן ילקה .הוא לשון ספק ,ובכת״י הנוס׳ "שלא
ילקה" ,והוא לשון ודאי .ועי׳ מש״כ בס״ד לעיל
........ ......
____אות ל׳ ואות ל״ט:
א) שלא לברך את השם דכתיב אלקים לא תקלל.
כן מבואר בסנהדרין נ״ו ע״א ואזהרתיה מהכא
אלקים לא תקלל ,ע״כ עיי״ש .וכן הוא בירושלמי סנהדרין
פ״ז ה״ח אזהרה למגדף מנין אלקים לא תקלל ,ע״כ עיי״ש.
ואמנם בירושלמי שם הי״א אי׳ אזהרה למקלל אביו ואמו
מנין איש אמו ואביו תיראו ,ע״כ עיי״ש .וכיון דחזינן דבכלל
מצות היראה הוי אזהרה למקלל ,א״כ גם במגדף בה״ח שם
דקאמר אזהרה מנין ומפרש מדכתיב אלקים לא תקלל ,היה
אפשר לו לומר גם מדכתיב את ה׳ אלקיך תירא ,והא דלא
אמר הכי ,פשוט משום שיש לו מקרא מפורש להדיא במיוחד
לענין קללה דכתיב לא תקלל ,עדיף טפי להביא להך קרא.
ואמנם בהך דאב ואם דקאמר דאזהרתיה מדכתיב איש אמו
ואביו תיראו ,יש להקשות דהא אזהרת עשה היא ,ואזהרת
עשה לא שמה אזהרה ,ועי׳ סוגית הגמ׳ בבבלי סנהדרין
דף נ״א ע״א .אבל עכ״פ הרי מבואר בירושלמי דאיסור
קללה הוי בכלל מצות מורא .ואף אי אין האזהרה לכך
מקרא דמורא וכמשמעות סוגית הבבלי שם ,אבל עכ״פ
בעיקר הדבר דבכלל מורא הוי גם איסור קללה ,בזה ליכא
סתירה בבבלי .וא״כ קשה ,כיון דדרכו של רבינו ז״ל בכל
היכא דבחדא מילתא איכא עשה ול״ת דלא אתי במנינא
אלא חדא מינייהו .וכיון דכבר הביא לעיל סי׳ ד׳ למצות
יראת ה׳ ,א״כ תו איך אתי במנינא איסור קללה ,דלא הוי
אלא תוספת ל״ת על אשר כבר הוזהרנו בהעשה דמורא.
ומצאתי להגר״י פרלא ז״ל עשה א׳ ,שכתב לתרץ בזה דעת
רס״ג ז״ל במה שלא הביא במנינא ללאו דמגדף ,דהוא משום
דלטעמיה אזיל ,דס״ל בכל היכא דבחדא מילתא איכא עשה

ול״ת דלא אתי במנינא אלא חדא מינייהו ,וכיון דכבר הביא
להעשה דיראת ה׳ במנינא ,תו לא הוצרך להביא ללאו דמגדף
במנינא ,עכ״ד עיי״ש .ובמה דהוי תירוצא לדעת רס״ג ז״ל,
הוי קושיא לדעת רבינו ז״ל ,דזו היא באמת קושיתנו על
רבינו ז״ל ,דכיון דאזל ג״כ בשיטה זו דבכל כה״ג לא אתי
במנינא אלא חדא מנייהו ,וכבר הביא למצות היראה ,א״כ
איך הביא כאן גם להל״ת:
והנראה בס״ד ,דהנה בסנהדרין דף ס״ה סע״א אי׳ אמר
רבא שאני מגדף הואיל וישנו בלב .ופי׳ רש״י ז״ל
ח״ל עיקר חיוב הבא עליו תלוי בלב ,שמתכוין לברך השם,
שאפי׳ מברך את השם כל היום ואין בלבו כלפי מעלה אלא
שהעלה את השם לדבר אחר ומכנהו בשם המיוחד ומקבלו
אינו מתחייב ,עכ״ל עיי״ש .ואותה הסוגיא ישנה גם בכריתוק
דף ג׳ סע״ב ,ושם פי׳ רש״י ז״ל וז״ל בד״ה וישנו בלב ,עיקר
איסורו תלוי ברוע לבו ,ידע למי גידף ,הלכך לא חשיב מעשה
כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .והביא ע״ז בשטמ״ק שם אות ל״ח בזה״ל,
ור״י פי׳ דאי אסיק לש״ש לאבן בעלמא ובירכו פטור דלא
בירך לשם כו׳ ,תוס׳ ,עכ״ל עיי״ש .ולשון זה "ור״י פי"׳
משמע דהשטמ״ק תפס דהר״י ז״ל פליג על רש״י ז״ל בפירושא
ד״וישנו בלב" ,ומפרש לה באופן אחר .ולא ידענא מה
הכריחו לזה ,דהרי שפיר מצינן למימר כשנדקדק בדברי רש״י
ז״ל בשני המקומות בסנהדרין ובכריתות ,דבאמת דברים
אחדים הם ,וד״ת עניים במק״א ועשירים במקום אחר,
ופירושא ד״ידע למי גידף" שכתב בכריתות זהו גופא "ואין
בלבו כלפי מעלה כו " ,שכתב בסנהדרין ,ועי׳ בהגהות מלא
הרועים בכריתות שם:
וכן נראה גם בדעת רגמ״ה ז״ל בכריתות שם ,שכתב ח״ל,
שאני מגדף הואיל ועיקר איסורו היינו במחשבת הלב
ומחשבה לא הוי מעשה ,אבל בעלמא היכא דלא אזלינן בתר
מחשבה אמרינן דהקשת שפתיו הוי מעשה ,עכ״ל עיי״ש.
ומדסיים בסיפא בחלוקה השניה "דלא אזלינן בחר מחשבה",
והכוונה דהאיסור הוא במעשה ואינו תלוי בהמחשבה,
א״כ ע״כ דגם ברישא בחלוקה הראשונה במש״כ "ועיקר
איסורו היינו במחשבת הלב" ,אין הכוונה דהאיסור הוא
במחשבה ,אלא הכוונה דהאיסור הוא בהמעשה ,ורק דדיינינן
בה לפי המחשבה ,וכפירושו של רש״י ז״ל:
והנה בכריתות שם הובא בדברי רש״י ז״ל גליון בזה״ל,
הואיל וישנו בלב ,עיקר איסורו במחשבת הלב ואין
כאן מעשה ,ומה שמדבר אינו אלא משמיע איסורו ,אבל
כפיפת קומתו היינו עיקר איסורו כו׳ ,עכ״ל עיי״ש .והכי
מפרשי התום׳ בסנהדרין שם ד״ה הואיל ,שכתבו ח״ל וי״ל
מדכהיב גבי נינוה (נחום א יא) ממך יצא חושב על ה׳
רעה ,דהיינו רבשקה שגידף שהיה שלוחו של סנחריב מלך
אשור

יום שלישי

עמודי גולה (םמ״ק)
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אשור ,ונינוה בארץ אשור ,ותלאו הכתוב במחשבה ,עכ״ל
עיי״ש .והיינו ,דמפרשי דעיקר האיסור הוא בלב ,וילפינן
לה מרבשקה ,דאף שאמר בפיו מ״מ קראו הכתוב חושב,
דזהו האיסור ,והדיבור אינו אלא להשמיע מחשבתו .וראיתי
בס׳ באר שבע לכריתות שהביא לדברי התום׳ אלה ,והקשה
ע״ז היאך אפשר לומר דעיקר איסורו תלוי בלב ,שהרי
בסנהדרין דף נ״ה ע״ב תנן המגדף אינו חייב עד שיפרש
השם ,ויליף לה בגמ׳ דף נ״ו ע״א מקרא ונוקב שם וגו׳,
ואפי׳ מברך את השם כל היום בלבו ולא הוציא השם מפיו
פטור ,אלמא דעיקר איסורו אינו תלוי בלב ,עכ״ד ונשאר
בקושיא ,עיי״ש:
וקושיא זו תחול גם על הרמ״ה והר״ן ז״ל ,אשר בעיקר
הדבר נראה דאזלי בשיטת התום׳ בזה ,דהנה
הרמ״ה ז״ל בחדו׳ לסנהדרין כתב וז״ל ,שאני מגדף הואיל
וישנו בלב ,שנאמר למען תפוש את ישראל בלבם ,דהא לענין
כרת מיירי התם וקמי שמיא גליא ,ולפיכך אין הקשת
שפתו חשובה מעשה ,שהרי יתכן לו לגדף בלבו בלא הקשת
שפתים ,ולפיכך הקשת שפתיו ומחשבת לבו אחד הן ,עכ״ל
עיי״ש .וכעין זה כתב הר״ן ז״ל לסנהדרין וביתר ביאור,
וז״ל ,פי׳ ודאי עקיצת שפתיו הוי מעשה כמו כפיפת קומתו
לרבנן ,אלא דמש״ה לא מחייבו חטאת במגדף מפני שפעמים
הוא מגדף בלא מעשה זה של עקיצת שפתים אלא בלבו,
ואף הוא חייב לשמים כאלו מגדף בפיו כעקיצת שפתים,
מפני שעל המחשבה הוא מתחייב ,כדכתיב למען תפוש
את בני ישראל בלבם ,וכיון שאין חיוב חטאת במגדף בלבו
לפי שאינו עושה מעשה ,אף כשעושה מעשה ויגדף כעקיצת
שפתיו פטור ,שאם לא כן נמצא המגדף פעמים מביא חטאת
ופעמים שאינו מביא חטאת ,ורחמנא אמר תורה אחת לעושה
בשגגה ,וכאן לא יהיו שוין השוגגין כו׳ ,ולפיכך כל מגדף
פטור מקרבן ,עכ״ל עיי״ש .הרי להדיא דהרמ״ה והר״ן
ז״ל ס״ל דעצם האיסור הוא במחשבה ,וכשיטת התום׳ ,ורק
דהתוס׳ דייקו לה מקרא דממך יצא חושב ,והרמ״ה והר״ן
ז״ל הביאו לזה מקרא דלמען תפוש את ישראל בלבם ,אבל
עכ״פ בזה כל הני רבוותא ז״ל ס״ל דעצם האיסור הוא
במחשבה:
ואמנם מה שהוסיף הר״ן ז״ל להסביר וז״ל ,שאם לא כן
נמצא המגדף פעמים מביא חטאת ופעמים שאינו
מביא חטאת ,ורחמנא אמר תורה אחת לעושה בשגגה
וכאן לא יהיו שוין השוגגין כף ,עכ״ל עיי״ש .קשה לי טובא,
דהא הך דשאני מגדף שכן ישגו בלב קאי אליבא דר׳ יוחנן,
ובשבת דף קמ״ד ע״א אי׳ א״ר יוחנן המחמר אחר בהמתו
בשבת פטור מכלום ,בשוגג לא מחייב חטאת דהוקשה כל
התורה כולה לע״ז כף ,ע״כ .וההיקש נתבאר בגמ׳ שם דף
קנ״ג ע״ב ,דכתיב תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה
והנפש אשר תעשה ביד רמה ,הוקשה כל התורה כולה
לע״ז ,מה ע״ז דעביד מעשה בגופיה ,ה״נ עד דעביד מעשה
בגופיה ,ע״כ עיי״ש .ומבואר דהך קרא דלעושה בשגגה
לא קאי אהיכא דאינו עושה מעשה ממש ,וקאי רק באופן

דעושה מעשה ,ותורה אחת היינו רק במעשה ,דבכל התורה
כולה דינא הכי דאינו חייב חטאת עד דעביד מעשה .וא״כ
איך כתב הר״ן ז״ל למילף מהך קרא דחורה אחת לעושה
בשגגה דבעביד מעשה ובדלא עביד מעשה דין אחד להם,
אחרי דהך קרא לא קאי כלל באופן דלא עביד מעשה,
וצע״ג .ולעצם הנידון לא הוצרך הר״ן ז״ל לזה שיהיו השוגגין
שוין ,דהרי גם בלא זה מתבאר דכיון דיתכן לגדף בלבו בלא
הקשת שפתים לפיכך גם הקשת שפתים לא חשיב מעשה,
וכמש״כ הרמ״ה ז״ל הנ״ל .ועכ״פ בעיקר הדבר מבואר
דבזה שוים הם הרמ״ה והר״ן ז״ל ,דעצם האיסור הוא
במחשבת הלב ,וכמש״כ התום׳ שם:
וע״ז קאי קושית ס׳ באר שבע הנ״ל ,מהא דתנן דאינו
חייב המגדף עד שיפרש השם ,מדכתיב ונוקב שם
וגו׳ .ולהסביר קצת הקושיא נראה ,דהנה בלא״ה יש להקשות,
מאי איצטריך קרא דונוקב שם וגו׳ לענין חיוב מיתת ב״ד,
דלא לחייב על המחשבה ,הא בלא״ה אין הב״ד יכולין להמיתו
בכה״ג ,כיון דלא שייך עדות והתראה על המחשבה ,וע״פ
עצמו הרי אין הורגין אותו .ויתכן דזהו שדחקו להבאר
שבע ,ומתוך כך מפרש דקרא דונוקב שם וגו׳ לדינא דעד
שיפרש בא להורות ,דבאמת כל עיקר האיסור אינו אלא
דוקא באופן של ונוקב ,שמוציא מפיו ,אבל במחשבה ליכא
להך איסורא .ולכן הקשה על התוס׳ דס״ל דהאיסור הוא
במחשבה .ולפמש״כ חלה קושיא זו גם על הגליון שבפירש״י
ז״ל בכריתות שם ,והרמ״ה והר״ן ז״ל בסנהדרין שם ,כיון דגם
הם פירשו דהך איסורא הוי במחשבה:
וכד דייקינן ,הנה לדעת הרמב״ם ז״ל בפירושו בהך דתנן
דהמגדף אינו חייב עד שיפרש ,ליתא להך קושיא,
שכתב בהל׳ ע״ז פ״ב ה״ז וז״ל ,אין המגדף חייב סקילה
עד שיפרש את השם המיוחד של ד׳ אותיות כו׳ ,עכ״ל עיי״ש.
הרי דס״ל דהא דתנן "עד שיפרש" הכוונה עד שיהיה
הגידוף בשם המפורש .אבל על צורת העבירה אם בדיבור
או במחשבה לא נזכר במשנה זו כלל .וכ״כ רש״י ז״ל בפירושו
עה״ת ס״פ אמור (כ״ד ט״ו) שכתב וז״ל ,ונוקב שם ,אינו
חייב עד שיפרש את השם ולא המקלל בכינוי ,עכ״ל עיי״ש.
ובפשוטו הכוונה דס״ל ג״כ ד״עד שיפרש" דקתני קאי על
עצם הגידוף ,ולא על הצורה.אם בדבור או■במחשבה .וכל
עיקר מה שיש מקום לקושית הבא״ש ,היא י רק לפי פירושו
של רש״י ז״ל בגמ׳ בסנהדרין שם ,שכתב וז״ל עד שיפרש
את השם שיזכור את השם ,אבל אם לא הוציא שם מפיו
אלא שמע שם יוצא מפי אחר וברכו פטור ,עכ״ל עיי״ש.
ומבואר דס״ל דהך "עד שיפרש" דקאמר התנא במשנה
היינו שיוציא מפי עצמו ,ורק דלא קאי אלא לענין הזכרת
עצם השם ,אבל שאר השלמת דברי הגידוף יתכן דלא הוי
אלא בלב[ .וכפה״נ דרש״י ז״ל חזר בו מפירושו האחד ופירש
באופן השני ,וצ״ע] .והרמ״ה ז״ל בחדו׳ לסנהדרין כתב וז״ל
המגדף אינו חייב עד שיפרש את השם ,כלומר עד שיהגה
את השם באותיותיו ויברך ,עכ״ל צניי״ש .והוגה היינו
שמוציא מפיו[ ,עי׳ סנהדרין דף ק״א ע״ב] .ומבואר דבלשון

רמד

יום שלישי

עמודי גולה (םמ״ק)
קכו &]א) שלא להלבין פני וזבירו
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ברבים

רחנ"ם הל' דעות פ״ו ה״ח ,סה"ח ל״ת ש"ג ,סח"ג לאוין 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 כחב "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
טל :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 חומר 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 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 בחחלת אות
זה .דהנה מצות יראת ה׳ ,פשוט שהיא מצוה שבלב ,ובין
אם קאי על יראת 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 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
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 כהתוס׳
דאזהרה דגידוף הוי בלב ,וממילא הוי דומיא דמצות יראת
______________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

רמח

יום .שלישי

עמודי גולה <םמ״ק)

סימן קכח

ב) בשם דכתיב (דברים ד) השמר לך ושמור נפשך מאד:
קכח  ]6א) שלא לשבע בשם לשקר דכתיב (ויקרא יט) ולא תשבעו בשמי לשקר

כגון

ציונים א] רמג״ם הל׳ שטעות פ״א ה״א וה' יז'—’"א ,סת"ת ל״ת ס״א ,סת״ג לאוץ רל"ט ,ר "מ ,רמ״א ,טושו״ע יו"י סי׳"■/ל ותו״ט סי' רצ״ד:

צביון העמודים

מקרא מיוחד המזהיר על כך ,מלבד קרא המזהיר על קללת
חבירו .ומש״ה ס״ל דבמנינא חרי הוו-,לחבירו לחוד ולעצמו
לחוד ■.ואין זו דעת הרמב״ם ז״ל ,דבסה״מ ל״ת שי״ז כלל
להו לתרווייהו בחדא ,עיי״ש .ויש בין הראשונים ז״ל מהלכים
לשתי השיטות ,ועי׳ מה שהאריך בזה הגר״י פרלא ז״ל ל״ת
מ״ז:
אך מבלי להכנם לבירור דעת כל מוני המצות בזה ,ורק
במה שנוגע לדעת הרמב״ם ורבינו ז״ל ,יתכן לומר
דלטעמייהו אזלי ,ע״פ הנתבאר בס״ד לעיל סי׳ כ״ט אות א׳,
דהרמב״ם ז״ל ס״ל דלא דיינינן לפי מנין הפסוקים בכל דבר,
דיתכן שיהיו בתורה כמה פסוקים המזהירים על פרטים
מיוחדים ,אבל לענין מנינא כולם נחשבים באחד ,דאמרינן
דכולם לא באו אלא לפרש ענין אחד הכולל כל פרטים אלה.
אשר על כן בהל׳ ע״ז פ״ב הל׳ א — ג ובסה״מ ל״ת י׳ חשיב
אזהרה אחת שלא לפנות אחר ע״ז ,והך איסורא כולל כמה
פרטים ,דהיינו שלא לחשוב בעניני ע״ז ושלא לדבר בעניני
ע״ז ושלא להסתכל בע״ז ,ועל כל אחד מהם נתפרש בתורה
פסוק מיוחד ,ובכ״ז לא חשיב לכולהו במנינא אלא בחדא,
משום דאמרינן דכולם לא באו אלא לפרש איסור אחד
שלא לפנות אחר ע״ז .ורבינו ז״ל ס״ל דלענין מנינא דיינינן
לפי מנין הפסוקים הנפרטים לכל דבר ביחוד ,ולא חשבינן
לכולהו בחדא ,אלא כל שבא ע״ז מקרא מיוחד הוי אזהרה
מיוחדת אם אין ע״ז הכרח מצד אחר לכלול אותם בחדא,
אבל סתמא הוי כל חדא ׳לאזהרה מיוחדת .כ״ז נתבאר
בס״ד בסי׳ כ״ט שם ,עיי״ש .וכיוב״ז יש עוד בכ״ד:
ולפ״ז י״ל דהרמב״ם ז״ל לטעמיה ס״ל גם כאן הכי ,דשלא
לקלל חבירו ושלא לקלל עצמו חדא איסורא הוי ,שלא
לקלל אחד מישראל ,דבין שהוא חבירו ובין שהוא עצמו הרי
אחד מישראל הוא ,ומה שנתפרש מקרא מיוחד על קללת
עצמו אינו אלא לומר שגם הוא עצמו הוי בכלל אחד מישראל.
ורבינו ז״ל לטעמיה ,ס״ל דכיון דעל קללת עצמו בא מקרא
מיוחד לא כללינן להו בחדא בשם קללת אחד מישראל ,אלא
אמרינן דהוי אזהרה מיוחדת לקללת חבירו ואזהרה מיוחדת
לקללת עצמו .ואמנם לפ״ז יש לדון בדעת שאר הראשונים
ז״ל מוני המצות ,במה שאין הכלל שבשאר מקומות מתאים
שיטתם כאן ,וצ״ע .ועכ״פ דעת הרמב״ם ז״ל וכן דעת
רבינו ז״ל מתבאר בזה כמש״נ בס״ד:
ב) בשם .מבואר דאיסור הקללה לעצמו הוא רק בשם,
אלא שאין האיסור משום הזכרת השם לבטלה,׳
אלא עצם הקללה היא הנאסרת בזה ,והזכרת השם הוא
רק תנאי דלא מקרי קללה בלי זה ,אבל אילו היה חל ע״ז
שם קללה גם בלי הזכרת השם ,היה שפיר נאסר .ומהך
עעמא שפיר אתיא במנינא הך איסורא מלבד מצות יראת

ה׳ הכוללת שלא להזכיר ש״ש לבטלה ,משום דשני גדרים
נפרדים הם ,ולא דיינינן במה שאותה הפעולה כבר נאסרה
מאזהרה אחרת .וכבר כתבנו כזה לעיל סי׳ קכ״ג לענין
אזהרת קללת חבירו בשם דאתיא במנינא מלבד העשה דיראת
השם .והוא משום דגדרים נפרדים הם ,עיי״ש .והנה בכת״י
ליתא כאן תיבת "בשם" ,ולפ״ז לכאורה גם בלי הזכרת השם
אסור ,וממילא אין זה שייך למצות יראת ה׳ כלל .אך זה
אינו ,דהנה אין לנו סברא לחלק בין קללת חבירו לקללת
עצמו .ובמשנה דשבועות דף ל״ה ע״א בחדא מחתא מחתינהו,
המקלל עצמו וחבירו כו׳ ,ע״כ עיי״ש .וע״כ דט״ס הוא וצ״ל
שלא לקלל עצמו בשם ,כדלפנינו כאן ,והוי האזהרה רק
במקלל בשם .ואם אפי׳ אינו ט״ם ,יתכן דסמך על מה
שבקללת חבירו נקט ,׳בשם" ,ונדון בעצמנו דגם בקללת
צ
עצמו כן הוא ,אחרי דאין סברא לחלק בזה:
’ א) שלא לשבע בשם לשקר7לשון זה מורה בפשוטו
דבלא שם ליכא איסורא כלל ,דאי הוי ס״ל כהנך
רבוותא ז״ל דס״ל דרק לענין מלקות וקרבן הוא דאמריגן
דליכא חיובא בשבועה בלי שם ,אבל איסורא מה״ת איכא
אפי׳ בלי שם ,לא היה צריך להזכיר כאן בתחלת דבריו
"בשם" ,כיון דלא איירי הכא לענין חיובא ,שאין הקרבן
והמלקות נוהגין בזה״ז ,אלא רק לענין עצם האיסור קאי,
וא״ה הו״ל למכתב רק "שלא לישבע לשקר" .ומדכתב "שלא
לישבע בשם לשקר" ,שהזכיר בקריאת שם האיסור גם
"בשם" ,מתבאר להדיא דס״ל דרק בכה״ג הוא דאסור
מה״ת ,אבל בלא שם ליכא איסורא:
ולפ״ז לכאורה יש כאן קושיא ,וכמו שהקשה הגר״י פרלא
ז״ל בעשה א׳ (דף ל״ה ע״א מדפי הספר) לדעת
רס״ג ז״ל ,דכיון דנשבע בשם לשקר הרי יש בזה אזהרת
עשה דאת ה׳ אלקיך תירא ,שהרי מוציא שם שמים לבטלה,
וכמבואר בירושלמי ספ״ג דשבועות ,דאי׳ התם נשבע לשקר
מנין (שלוקה) ר׳ יוחנן בשם ר׳ ינאי כי לא ינקה ה׳ מנקין
הן ■הדיינין ,קילל את חבירו בשם מנין (שלוקה) ריש לקיש
בשם ר׳ הושעיא ליראה את ה׳ וגו׳ ,נשבע לשקר על דעתיה
דר״ל מנין ,מינה מכיון שנשבע לשקר אין זה ירא ,קילל
את חבירו בשם על דעתיה דר״י מנין ,מכיון שקילל אין זה
ירא ,מה מפקה מביניהון נשבע לשקר וקילל לחבירו בשם,
על דעתיה דר״י חייב שתים ,על דעתיה דר״ל אינו חייב
אלא אחת ,ע״כ עיי״ש .הרי מבואר דשבועת שקר הוי
בכלל קרא דאם לא תשמור וגו׳ ליראה את ה׳ וגו׳ ,והיינו
ע״כ משום שמוציא ג״כ ש״ש לבטלה .ואפי׳ ר״י לא פליג
בהא עליה דר״ל ,אלא דקאמר דלשבועת שקר איכא קרא
מיוחד בפני עצמו ,מדכתיב כי לא ינקה ה׳ ,ונפ״מ לענין
שילקה שתים כשקילל ונשבע כאחת ,אבל בעיקר הדבר
לא

(
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___________1רסינ~

זם״«

אלדים לא תקלל הרי זו אזהרה לברכת ססנז
ואזסרסלקללתהדייןכתבהרא׳סז׳ל אסל במכילתא

שגינו אלדיס לא תקלל למה נאמר לפיססוא אזמר ונוקב שם
■*’י יזמת עונש שמעני אזהרה מנין ת״ל אלן־יס לא תקלל מ rf
דבריר״ערבי ישמעאל אזמר בדיינ״ן הכתוב מדבר סנ׳ עד

סאלסיס יבא דבר שניהם ויש לתסוס מהרב איך תפש דברי
שניהם אחר שמם חולקים לכן כ״צלפרש שר״עשאמר אלדים

לאתקלל מכל מקזם מ־אס שהזא סזבר שהאזהרה בזאת היא
מללת אזהרת ברכת השה ואזהרת קללת^דייכיןשלשזן סכל
מקום יורה על זה זרבי ישמעאל סוגר שהאזהרה הזאת אינם
ז>א לקללת הדייניש זלפיכן כתב יס/ז׳ל אזהרה לברכת ה«

ולקלצת הדיינים כדברי ר*ע שהלכה כמותו מחבירועכ״ל

גו1!£נד—8
בו ולא חזר הרי ממה לסנאותו עד שיעשה תשובה זי1$ש
מרשעתו זאע /שעדיין לא עסה תשובה אם מצאו נבהל
בסשאו ממה לטעון ולפרק עסו ולא יכיחנו מטה למות שמא
ישהה בשביל .ממונו ויבא לידי סככה והתורם הקפידה על
נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים סאחד שהם כלויס אל
יי׳זתאיזיניס בעיקר הדתסנאפראמור אליהם .חי אני כא®

■יי׳אלדיס אס אחפק במות הרשע כי אס בשוב רשע מדרכו
וחיה עכ*ל ותה שכרש/או בהמת כברי ;משאו ישראל וחדלת
זהו דוקא אם היס העי מחסר אחר נהמתי יא’לה חייב לפרוק
ולטעון.משוס צער ישראל i

מדבר

שקר תרחק כז׳קסה לי למס סיכה הכתוב לומר

האזהרה בנשון זה סס שלא עשה כן בשום מקום
אחר למה לא אפר לא תדבר סקר וכ?! שהוא משוס שאין לן

ואני אזמר אחר הקידה וההשתתזיק כאן כבודו הגדול במקומו
מוכח אבל אישתסיעתיה מיניה תלמזד ערוך • ברזר סללו
בס*פד,מיתות דאפילז לרע דאמרהאיאלדיסקדוש הוא
והו♦ אזהרה לברכת השס יל י ף נחי אזהרה לקללת הדייני-ן

כ!לו אושר שקר וכדאיתא בפרק חלק אמר רנא מריש ה׳א

מסכא מדכתי' לא תקלל ולא כתי ,לא תקל מאי לא תקלל ס׳ס

ליכא קוסטא בעלמאבו/פרס׳יליכא קושטא בעלמא אין

תרתי ומכאן הוניא רס*י מה שפירש ולא פן המכילתא כאשר

אדם שידבר אמת תמיד כו'לפיכךכ,־«ך הכתוב לעסות הרחקה

ודמעו התרומה ואיני יורע מש לשון דמע נ*ל

יתירה ע ך מדהק מן הכיעור וסן הדומה לז כן ג׳ל ;
רשיי מפני שה ->n,ע כתב הרא*ם ז" ל וכיר׳ש סורו כמו

סר*ל לפי דברי המכילתא שפירש ודמעך התרומם

■טרור״צ אלוה אלא שנקרא בס*מן לגנאי כסו בחן

 aואיני ■יודע מהו לשון דמע כלומר מה עני} לשון דמע לתרומה
אבל סרד״קזהרס*בן ויבינו בתיי !‘ל נתבו כי מלת דמעך ה1א

גליא ביתכריא עכל אשתתיטתיהמיניה מה סרס* גופים

________ _______חשב הרא״ס ז*ל כן כ״ל •

וזזיי

ססהסשקק היונא פן הדגים ע* כחיטה 1כתישה כדמעה
היונאהסן העין לכך קרוי דמעך ומלת מלאתן הוא סס

עבירה חתר תדירה ומצויה כמו דבר שקר כדאיתא במדרש
כסבא הקב /לגרא־ העולם אפר האמ׳לא יברא מפג/שהעול5

פירש בפרק בקרא דהודיות שסורו רע שסר שלו רע דהיינו

היצהר שלו :
ובכל

אשר אמרתי אליכם תשמור! כתב ההזקזכי וז״ל לא

שכתוב וכמלאה סן

בשביתת שור חמור וכן אמש בלבד אני מזהירן
אלא אף בכל דבר שצריך שביתה אני מזהירן כגון כליס עכל

לכלכתשליכון אותו אף כוא ככלב נו׳ ק&ה
בעיני סא< אף הוא דקאמר רש י הלא לאזכר
ולא פקד כלל מקודם גזי אה איך יפול עליז לומר אף הוא

ואדי שמעתי ולא אבין שהרי נ*סס*נ.הכי שאדם .מ גגה על

שביתת כלים אבל ב״ה חולקים וס’ל שאין אדם סט ,על שביתע
כלים והלכה כבש י

נאנחנו לא כדע סי הוא זה ואיזה* לק ל״לשרס*יז*צ כתב

לא ישמע מן הנכרי על פין שלא תעשה ש1ת פות כז*

המשקה היוצא מן הענבים כעכין

רם'י

שיקב :

ך®/

אף הגוי הוא ככלב אלא שמפני תרעומות הגזים דלגו

הא דלא פירש לא ישמע על פיך שלא ידור ולא ישבע

המרעיפים מלת גוי כשם שעשו בשאר דברים הרבה כיוצא
בזה ומה •שאסר רס*י איז״כ או אינו אלא כלב כמשמעו ר*ל

בשם ע״זכדאיתא בפרק ד׳מיתות משוס יל& הוא ילא אנטרן
לפרש זה ויש מקילין בעשיית סותטתעס שגויס בזמן הזם

מיא

שאסור בהנאה :
מענה על ריב לנטות כ1׳ הרמב*ס במכין מבוע
ל/כתב שהוא אזהרה שלא ילמד חובה מי שלמד

משים שאיןהמיס כשבעים בע/ואעג דמזכיריס הע /מ״ס

כוזכתס לעושה שמיס וארן אלא שמשתפים *0ש ויסר אחר
ולא סכינו שיש בזה משוס לפני עור לא תען עכשול דהרי -אין

זכות תחלה בדיני נפשות וכ*כ בפיק י ,מהלכות סנהדרין

הגזים מחקרים על הסתוף

;

♦רש׳י לא הזכיר זה מסוס דאע*פ ססניכז דין זס נמסכה
בסרק אחד דיני מסוכות ס /לא סניכז כשוה שקום דיליף דין

רש׳י

זה סן הפסוק ורש״י פירש במסכה דסבראהוא דנעען והצילו

רבי ישמעאל אבל בפרשת ראה כתב לא תבשל גדי ג*פ פרט

ובג מקומות נכתב בתורה אחי לאמו־ אכילה מ,
כתב שרח*ס ז׳ל בפרק כל ■הבשר אליבא דתכא

וכבר הסע הרא״בד ז׳לעל הרמבם במניין המצות וכתב עליו

לחיה ולעוף ילבהמה טמאה אליבא דר ע ואל תתעה דרס?!

אין זק כלום שהרי בגמר דין חוזר ע*כ גכן הסס ג לא הזכיר

)*למנהגו בכמה מקומות לפרש במקום אחד אלנבא דסר

זה«
תפגע שור אויבך כו'תימס רנתה בעיני למס לא
««
פרשי כלוה מה שהרגישו חז? במכילתא וגס ממר'נכ*פ

ובמקום אחר אליבא דמר כו׳עכ״ל ואשתומם כחדא סעה הלא

&ו מקיאות כיבד יתקיימו ו׳סקראות הללו כי תפגע כי תראה

רבי ישמעאלור*ע לאו מקרא אחד דרסו כי ר ,ישמעאל מלא

צ״פמא דקא

תבשל ג׳פכואדקאדריס לה ואלו ר׳ע מגד«
דריש לה וא’כ כניס דברי רש /ולא נצטרך לומר דרס*

איזהו ראייה שיש בה פגיעה שיערו חז*ל אחד משבעה ומחצה
במילוזה הוא ריס פירש שיהיה ניכיהס רס׳ו אמה ושני שלישי

מנהגו לפרש במק!ס אחד אליבא דמר ובמקום אחר אליבא
דפר כז׳שוב ראיתי לקמן בפרש ,ראה שכתב כן־ הראיס ז’ל

אמה היה רתוק ממנו יותר מזה איכו זקוק לו ואף גס זאע
לא הזכיר רש'י באיזה שונא סיירי המקרא כי במכילתא מוק«

גזפיה)1חזרנוסחהשכתב כאן וכן יסלתמוס על הרא/ז^

האי קרא בשונא נוי אז בישראל משומד אבל בגמרא דידן

שכתב לקמן בפרשת כי השא סרש״י ז״צ *0ל לענין הלכה כר׳י

הגלילי דאמרבסר עין בחלב אינו אסגר סן התורה אבל בשר
חנה הוא אסור מן התורם ולכך תפש ,מדרשו סלר^ הגלילי

«רק ערני פסחים מוקי בשונא ישראל יכ*כ הרמב״ם וזג
השונא שנאסר בתורה נא מאוסות העולם הוא אלא מישראל

והניח מדרשו של.ר*ע שאמר חיה יעיף אינו סן סתורה ודורם

והיאך יהיה ישראל סובא :הכתוב א סר לא תשנא את אחין
 p3ijאמרו חכמים כגון שראוהו לבדו שעבר עבירה והתרה

גדי פרט לחיה ועוף כו'עכ? שהרי רש *.פירש בפרשת ראם
מדרסו סל ר׳ע וא כלריייהדברירס*יג«תרין זה • א* •fr
אענה

לדרך איילינבורג ,יששכר בר בן ישראל ליזר פרנס עמוד מס (140הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ציון

שו״ת

סימן יז
יום ב׳ כ׳ אדר הראשון חרת״ג

לנפש חיה

סימן יז

יז

ע״ב ביון שהוא בעצמו הוא הדיין והוא המקלל לא

הקיל בו איש פחות ממט לא ש׳ייך גביה הלאו תשיא
לא תאור ,ה״ה נגד דיין הכירו המקללו אינו עובר

עלה סס? בלבי בהא דמקלל דיין דעובר בשני לאוין,

בלאו זד»

אם דיין מקלל דיין הכירו ,אם עובר ג״ב בשני

שוב נתיישבתי דיש לחלק ביניהם והטעמים שכתב

לאוין כשאר ישראל ,או דאין לדיין יתרון ועילוי על

התיגוד פן יתעוררו העם להקים עליו ל״ש

שאר העם ,רק נגד שאר העם ,אבל נגד דיין חבירו

במקלל עצמו ,משא״ב מקלל דית חבירו ,י״ל שפיר

כמוהו הרי הוא כשאר ישראל נגד ישראל הכירו ואינו

אחר ראות העם בי יקיל בו הדיין ,ממנו יראו וכן

עובר רק בלאו אחד.

יעשו להקים עליו .ואף טעמו של קללת חבירו ג״ב

ולכאורה
"""

אמרתי דיש להעיר מהא דמצוה לקום מפני

ליתא במקלל עצמי עיין חינוך ,אולם במקלל עצמו

וקן ות״ח ,ואסי״ד .קי״ל דשני ת״ח ושני

קרא כתיב ושמור נפשך.

זקנים אין אהד צריו לקום מפני חבירו ביו״ד רמ״ד

שוב ראיתי בס׳ ט״ח מצוה ע״א וז״ל וי״ל פשוט

סי׳ ת׳.
יש לחלק דקימה שאני שבהקימו מקיל בכבוד

דמקלל עצמו דמבואר כן בר״מ דלוקה מלאו

דשמור נפשך ,וכ״ה בדהמ״זז לקמן ס׳ קדושים אף

עצמו שהוא ג״כ זקן ות״ח׳ ע״ז אנו אומדים

אם היה דית ונשיא מ״ם אינו עובר רק הלאו דשמור

מאי הזית דכנוד זזבירו עדיף טפי׳ אבל קללה בהמנעו

נפשך ,דבמקלל עצמו ל״ש הלאו דאלקים לא תקלל

"",לקלל דיין תכירו אין בזה פחיתות כבוד לעצמו

וכן הלאו תשיא בעמך דזד .דוקא על אחר ולא על

אולם

ואדרבה הקללה תחשב גם לו לבזיון ואי כבוד.
ולכאורה יש לדמות •ספיקתנו להא דקי״ל דאסור

עצמו ,אכן יש לחלק בין מקלל עצפו והוא הריין,

בין דית מקלל דית חבירו כנ״ל ,ואכתי ספקי׳גן

לשמש בכהן׳ אי כהן מותר לשמש בכהן
הכירו ,וספק זה כבר עלה על שלחן מלכים עיין ט״ז

במקומו עומד.
ופשוט דמהא דאין המלך נושא אלמנתו של מלך וכן

א״ה קכ״ה ס״ק ל״ב בשם רביגו פטר ראיה דכהן

יבול למהול מהא דאיתא בש״ס ב*מ דאין עבד כהן

נרצע מפני שנעשה בעל מום ,הרי נשמע דמותר
להשתעבד בכהן ,וכתב שם המזזה״ש על מג״א ס״ק
ע״ה דמדברי רבינו פטר משמע דאפילו כהן בכהן

אסור לשמש׳ דאל״כ אין ראיה דדילמא בכהן איירי,
וכה הראנו שגם בם׳ המקנה קידושין כ״א בהא דאין

עבד כהן נרצע הביא ראיות הקדמונים ,וכתב ג״כ

פסק הר״ם ש״ב מד,׳ מלכים׳ וגם לר״י
דנושא אין להוכיח ספקינו ,וכו את אזוביח מעבדיו
ושפחותיו של מלך דאסור להשתמש בהם ,אפי״ה מלך

זעזר מותר ,דיש לחלק בין כבוד למיון וגם בשימוש

מלך אוזר כיבוד נמי איכא ואשד .שאני ודו״ק.

ודין

כהן אם מותר להשתמש בכהן אוזר אפשר דיש
לדמותו להא דאין מדליקין מנר לנר.

דלכאורה י״ל דכהן בכהן שרי ,ובבאר היטב שם

ס״ק ה׳ הביא בשם וישאל דוד דנסתפק בזה אי בהן
בכהן מותר ,ובם׳ אורהת חיים מביא בשם שו״ת

סימן יח-יט*

כתב סופר א״ה סימן ט״ו דאפילו כהן בכהן אסור

עש״ק ם׳ יתרו.

לשמש ואין הס׳ ז״ד וכ״ם מצוי אצלי לראות באיזה

בא המשגיח מן המקוה וסיפר איך שבלילה הסר מן

טעמים משתמשים ואם שייכים גם בני״ד.

המקוה כחמשה וארמים צ״מ הוא שלשה רבעי

והנה עלה בדעתי אם נניח דגם בדי? חבירו עובר

אמה ואמר מרן י׳ כי אין לחוש דאין זו זתילד" ולבי

בשני לאזין ,עפי״ו י״ל דגם מקלל עצמו

היה נזקפי כי מרן לא גילה טעמו .וכשאני לעצמי

דעובר בלאו ,אם הוא דיין יעבור בשני לאווין .ולפי״ז

אמרתי דיש מקום לומר דרק זחילה הנראית פוסלת.

אתר .דמבואר בש״ס ור״מ וחינוך דמקלל עצמו עובר
בלאו ומקלל דייו עובר בשני לאוין ,ולא אישתמיט

•) ראה בספרי זעופם סי׳ ב׳־ו ,פ״ש- :עת אות קל׳ע* —

אהד לומר דמקלל עצמו והוא דית עובר בשני לאוין,

:ודנתי לתשובה זו ,שנשמטה םסןוםה

ציון לנפש חיה  -שו״ת לייטר ,נתן נטע עמוד מס  23הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ציון
סימן יז

שו״ת סימן יז

ע״כ כיון שהוא בעצמו הוא הדיין והוא המקלל לא
הקיל בו איש פחות ממנו לא שייך גביר .הלאו דנשיא

יום ב׳ ב׳ אדר הראשון תרח״צ
עלה

לנפש חיה

לא תאור ,ה״ה נגד דיין הכירו המקללו איטי עובר

ספק בלבי בהא דמקלל דייו דעובר בשני לאוין,
אם דיין מקלל דיין חבירו ,אם עובר ג״כ בשני

לאוין כשאר ישראל ,או דאין לדיין יתרון ועילוי

בלאו זת

שרב

על יאה״ וו 1234567

נתיישבתי דיש לחלק ביניהם והטעמים שכתב

החינוך פן יתעוררו העם להקים עליו ל״ש

שאר העם ,רק נגד שאר העם ,אבל נגד דיין חבירו

במקלל עצמו ,משא״כ מקלל דית תכירו׳ י״ל שפיר

כמוהו הרי הוא כשאר ישראל נגד ישראל חבירו ואינו

אחר ראות העם כי יקיל כו הריץ .ממנו יראו וכן

עובר רק בלאו אהד.

יעשו להקים עליו .ואף טעמו של קללת ועירו ג״ב

ולכאורה

אמרתי דיש להעיר מהא דמצוה לקום משני

ליתא במקלל עצמו עיין חינוך .אולם במקלל עצמו

זקן ות״ח ,ואפי״ה קי״ל דשני ת״ה ושני

קרא נתיב ושמור נפשך.

זקנים אין אחד צריו לקום מפני חבירו כיו״ד רמ״ד

שוב ראיתי בס׳ מ״זז מצוד׳ ע״א וז״ל וי״ל פשוט

סי׳ ת׳.

אולם

דמקלל עצמו דמבואר כן בר״מ דלוקה מלאו

יש לחלק דקימה שאני שבהקימו מקיל בכבוד
עצמו שהוא ג״כ זקן ות״ח ,ע״ז אנו אומרים

מאי הזית דכבוד הכירו עדיף טפי׳ אבל קללה בהמגעו

לקלל דיין חבירו אין

בזה פחיתות כבוד לעצמו

ואדרבה הקללה תחשב גם לו לבזיון ואי כבוד.

ולכאורה

יש לדמות ספיקתנו להא דקי״ל דאסור

׳אוצר רזחכמה׳

דשמזר נפשך ,וכ״ה בדהמ״זז לקמן פ׳ קדושים אף
אם היה דית ונשיא מ״מ אינו עובר רק הלאו דשפור

נפשך ,דבמקלל עצמו ל״ש הלאו דאלקים לא תקלל

וכן הלאו דנשיא בעמך דזה דוקא על אחר ולא על

עצמו׳ אכן יש לחלק בין מקלל עצמו והוא הדיין,
בין דית מקלל דית חבירו כנ״ל,

לשמש בכהן ,אי כהן מותר לשמש בכהן

הבירו ,וספק זה כבר עלה על שלחן מלכים עיין ט״ז

במקומו עומד.

ופשוט דמהא דאין המלך נושא אלמנתו של מלך וכן

א״ה קכ״ה ס״ק ל״ב כשם רבינו פטר ראיה רכהן

יבול למחול מהא דאיתא בש״ס ב״מ דאין עבד כהן
נרצע מפני שנעשה בעל מום ,הרי נשמע דמותר

להשתעבד בכהן ,וכתב שם המחה״ש על מג״א ס״ק

ע״ה המדברי רכינו פטר משמע דאפילו כהן בכהן
אסור לשמש ,דאל״ב אין ראיה דז־ילמא בכהן איירי,
וכה הראנו שגם בם׳ המקנה קידושין כ״א בהא דאין

עבד כהן נרצע הביא ראיות הקדמונים ,וכתב ג״כ

ואכתי ספקיזנן

פסק הר״מ פ״ב מה׳ מלכים .וגס לר״י

דנושא אין להוכיח ספקינו ,זבן אין להוכיח מעבדיו
ושפחותיו של מלך דאסור להשתמש בתם ,אפי״ה מלך
אחר מותר ,דיש לחלק בין כבוד לבזידן וגם בשימוש
מלך אחר כיבוד במי איכא ואשה שאני ודו״ק.

ודין

כהן אם מותר להשתמש בכהן אחר אפשר דיש
לדמותו להא דאין מדליקין מנר לנר.

דלכאורה י״ל דכהן בכהן שרי ,ובבאר היטב שם
ס״ק ח׳ הביא בשם וישאל דוד דנסתפק בזה אי בהן

בכהן מותר ,ובס׳ אורחת חיים מביא בשם שו״ת

כתב סופר א״ח סימן ט״ד דאפילו כהן בכהן אסור
לשמש ואין הס׳ ו״ד וכ״ם מצוי אצלי לגאות באיזה

טעמים משתמשים ואם שייכים גם בני״ד.

והנה עלה בדעתי אם נגיה דגם בדיין חבירו עובר
בשני

לאוין ,עפי״ז י״ל דגם

מקלל עצמו

דעובר בלאו ,אם הוא דיין יעבור בשני לאווין .ולפי״ז

סיטן יח-יט
עש״ק פ׳ יתרו.

בא המשגיח מן המקורי וסיפר איך שבלילה חסר מן
המקור ,כחמשה וארבעים צ״מ הוא שלשה רבעי

אמה ואמר מרן י׳ כי אין לחוש דאין זו זחילה ,ולבי

היה נוקפי כי מרן לא גילה טעמו .וכשאני לעצמי
אמרתי דיש מקום לומר דרק זחילה הנראית

םו&לו4

אחר .דפבואר בש״ס ור״מ וחינוך דמקלל עצמו עובר

בלאו ומקלל דיין עובר בשני לאוין ,ולא אישתמיט
אהד לומר דמקלל עצמו והוא דית עובר בשני לאוין,
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•) ראה בספרי זעדפס סי׳ ב׳יו ,ס״ש » :עין אות קל״ב״ —
:וזנתי לתשובה זו ,שנשמסד ,ספקופה

הב

^ו0/ה

/ג׳ז&יwf .

שאלות ותשובות

וטיט פ״י אזעדנא שלא דינר עמו ג -מחמת אינה
והיה כאן יזה לא מקרי מגלה שנאתו דלא נחברד אולי
מחמס פעם אחר לא מדבר עמו ולפטש המהרש״א נניק
סין דניש אומדנא ידע במודה בקנקוטין בשו-ח מהרים
טיב ץ סי׳ כ״ג א״כ שוב ים לאוקמי כאן גכהיג והגן:
ודלה נפטג באשל קי* קרו כחב טש להסחפק בענר
עבירה בשייח א ,מוסר לשנאוחו או לא עיש
וקודם שנברר זה מקידס נברר ספק המניח במצוה ריק”
אוח ייא שמקיפק לערן~אעטע א• היא דוקא בכה״ג
שפס׳ל לעתח אי אעי' ’איסיי דינת מקרי אעטע עיש
והנה לכאורה •ש לפשוט זה מנ״מ דטח ע״ג דאביי אמר
אודועי מודע־נן ליי ורנא אמר מילט לייטיק ל" משים
דאממ׳ע פיש והנה עיין גנחלח לבי מהסחחי חשו׳ לת׳מ
סי׳ ליד שהביא מחלוקח שהמעימ ס״ל רבעונר על מש׳־פ
פסול לעדוח והכני* חולק עניו וממחה לפיד הכנ״י מוכח
מכאן דאעיפ שכשר לערוח ס״ל לרנא דהו• אעטע
אולם עיש בחוס׳ שכחנו דלא מקרי אעמ״ע לערן שיהיו
מוחר לקללו בחנם כי אם לקללו ־ על המקח הזח וחייכו
דס״ל דנהי רלענין בחנם אסור לקללו דמי עמ*ע אבל
לערן זה הדבר שעישה נו איסור מוחרין לקללו ומוכח
מדבריהם שקיל שמשום איסור דרבק מקרי עטע שטדאי
קבלח מי שפרע לא קילא משאר איסור דרנק ונס מוכח
מדבריהם דלא כמע״ע ראי ק״ל כמעיע בודאי היו מקרי
אעטע לכל דבר אילם נשטמיק בניע שם משמע שלא
ס*ל כהמיס׳ שכחב שם דאניי מודה לדרש דבעמך רק
שסיל שכאן שמישה בשביל שטי חרעא לא •צא מכלל
שאריח ישראל מ*ש יאנףד יס״ל כהחוק׳ הוליל דאביי
מידה בכ*מ לדרש דנעמך אבל בזח שס*ל לרנא ראפי׳
בכה״ג מיהר לקללו מנור מקח זה עיז חונק וע*כ שסיל
שאס עובר על דבר• קבלה עיקרי אעטע לכל דבר רק
אבי• ס״ל שזח לא מיקרי עיבר על ריק אבל עכ*פ
משמע שמודה דמשוס דרנק מקרי עע״ע שזח בוראי
עובר על דרנק וברז אקורן לקללו והנה במנ״חמצוה
מ״ח הוכיח מהחיס׳ •במוח כיב עיב שאפי׳ בשביל שיש
לבטלה דחוי רק עשה מיקרי אממיע ונאמח הוכחה זו
איט דשם באוחו עבירה ממש שחטא שפיר טיהר לקללו
זכהסוס׳ רביע הנ״ל ומס שהוטח זה מפיס דיבעוח שם
דלמס לא מוקי בשוגג וע*כ טון דצטך לעשוח חשו׳
ולאעשה הוי כעובר על עסה ומיקר* אעטט:
עק נקיבח ציין סי׳^ק״ז^שהדגיש בקיש׳א זו
זו וכחב רהנמרא רוצח לאוקעי במזיד נ״כ עיש
אולם לדעחי יש לחזק קושיא זו דהא על מה פאמרינן
במשנה ונט הוא לכל דבר אמטק בירושלמי שנא לרמה
אפי׳ לפויר ומיין נרייט אלגזי פיח ננטרוח נדפוק
ווילנא דרו ע״ב שכחב דמייר• רק נשינג דנמזיד הוי
מצהניע ואיכ שיב נחמזק הקושיא כיון דע*כ טיט בשוגג
שוב טיל לאוקט כן וע*כ דגם זה טקט אעמ״ע אולם
לרמחי •ש לדחוח זה לפטש החומים סי׳ ליד ס*ק ייא
דנעונר על אדיר •וצא מחזטש עיש ושוב ייל דנה•
דמשוס הא נעצמו אסור לקללו גכ׳ז טון דעטפ •צא
גזה שעבר על משח מחזטש שוב לא טכל לטיב על
מכחו שמא עבר על לאו ג*כ ואעמיע אבל לכחחילח
לקללו אקור ואיל דא*כ בעדם שעבט על אדר למה
כשטן למטח טון דיש לחיש שמא עובט מל ליח היא
דהרי ראיט שלרנא נסנהדטן רז כשר מומר להכטס
לעדוח אטג הס בודאי אין לו חזכיש וע׳כ ררחמנא לא
האטנה לעדים עכח חזטש רק דהו• גזיה טז שלא
סדע בביתר דהו• ישע ל״ח מספק ונם אסיד דהוי מטעם
חזקה ליה נאממן להוציא מטן דאין תולכין בממון אחרי
הרוב ונם ליה חילוק בין ע״א לב' רנסי דיל דנב׳ יש
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ב׳ חזקוח דעדיף ערוב לפיד הטנ״ש אולם הרי הסרק
חולק עליו ונם סיל להיוס ידליק נין ב׳ לג׳ טין
בחיק חיו״ד  "pשיח וגסי׳ רצ״ט היטב וטכ דמי גזיה
וזיב אולם אחרי הטון זיח דטין בחיים שאל ח*נ ס"
נ׳ שכתב לערן ונקה מעון ראם הי׳ ידטק דהחשונה
חוט כבת הוי טעיל רק חיישיק דהוי רק לפרס לק
לא טכל למחוק אח השם טיז וט*כ כל חייבי טהוח
לא נפטרו עיי חשובה דאין אמט אס חשו׳ כהוגן עיש
ולכאורה יליע ע״ז מהסיגיא דיבטח כאן דמחק נעשה
חשובה ואיך טכל לקנדך עיז להרוג אדם טיז דחטר
ממחיקח השם ויוחד חמוה ססנהדטן פיה דאמטק ביוצא
להרג ונא נט והכהו ח״מ נשעשת משונה ולרנטו הוי
הרחי דקחט כיון דהורגין אוחו איך סכל לחייב 3ט עיי
חשיבתו ולחרץ זה נקטם מה שהקשיחי בחולין י״א טלפינן
דאזליכן נחיר ממכה אביו דילמא לאו אביו הוא וכו׳
עיש ותמהה• אמאי לא ילפינן נפשטוח דאס לא היי
אזלינן בחי׳ר הי׳ לטטן לחוש דלפא אביו מנר עבירה
דהוי אעמיע ופטוטן עלהכאחו אלא ע״כ דאזליקנחיר
ורוב ישראל כשרן ואיל דהקיגיא אזיל למאן ז־סיל לא
מקשיק הכאה וליב בהכאה שיחי' מטע דדא דא־כ שליל
ממקלל אביו דח״ב שבזה בודאי נטק עטע לטע ועיין
נמרח נקימץ מנחה למצות ריס שהניא שהעולם חרצו
דמשיח לא טיח* ממקלל משום דייל דקילל סחם אביו
והוא דחי זה שמא הוא מנכט וטד שנאיט מקיום
_פטוי:
והנה נאמח עיין בפרי פ׳ קדישיס נקרא ט איש
איש אשר יקלל שטכח ממט שסיל שחייב נקמם
רק שרחי נ*כ שמא הוא מנכט טש ונאמח לרעחי א״ז
דחי' טיל דהוי טטטא דטעיטא דלכיע ל״ח וטש
המנ״ח שאין •ודע מנןר הרמניס בשחוק* שפטור ונאמח
המנץר הוא מיתשלט פייא דיבטח היב עיש בקיע
ומדהים אבל ערפ אס היו מחשש דלמא אמטע ליה
טטל זה יאסי׳ בכהיג יש לחיש לזה כמיש הפרי שם
ובאמח על הוכחח השיש דדלמא לאו אגע הוא ג*כ יש
חזכיש דאט וטין בראש יוקף ונחולדוח אברהם טש
עיז ואיכ עכיפ הגיל לומר נפשטיוח מחשש שאעטע
וטכ רל כיון דבקרא לא כחיב שיחי׳ כשר רק כהיב
מינח בעמך והכונס שיה" שוה לעמך שוב י״ל דגאיט
ידוע לשום אדם מחטאו אפי׳ שהאמה שחטא בכ״ז מקט
בעמך כיון דטחזק לכשר ועושה ככל ישראל ומציס בכמה
דברם שיש חילוק נין בצנעא לבפרהקיא ומכיש כאן
שלא ידוע לשום איש מקר עטע ועעחה שוב נכון
יאפי׳ אס עשה איקור ביט לניט מקט עטע וחייבין
על מכחו וקללחו ושוב טחקגיכעל החיש ררקבסיטה
דכחיב ונקה שפיר כחב דח־ישיק דלמא איט מטקס
אעיג דלפנים עשה חשו׳ טמ דלמא אין לט כפיו אבל
כאן לענין עטע כיון דלט הנראה לנר אדם משח
חשובה שוב הוי שוח לכל ואפי׳ הוא רק לפרס בכ״ז
טע על הכאחו וקללתו וממילא נדחה מירוצי שכחבחי
שיש לחיש שמא עבר על לאו וכרל דלפ״ז איט כיון דאק
לא ירעינן אפי׳ אס עבר הי״ל להיוח חייב על מכסו
וקללתו־ כיון דמשיה מקט עטע וטכ רל לחרן באופן
אחר דהנה לכאורה הקשיח• נס לפי האעח דאזלינן נחיר
למה לדנו במכה אביו לפטש הצליח בהשמטות לקופ״ק
דפקחיס לרף •יד שיש חזקה כמי שלא כמחייב עד ממה
טחה כן לא מחיוב נם כעח טש ולפטש חפפס״ע
סיג נגה׳ יטם וחליצה הטיז בשם הרשניא בטה שסיל
ראטטק סטך מדאו׳ א*כ שוב כימא סמוך טעוטא דכאו
אביו לחזקה שלא נחחייב טחת ויזי פלגא ופלגא:
זה נראה דטין בנדם קי׳ שנ״ד נחיו״ד ונמרח
מלוה

ולתרץ
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בבא קמא

במל״מ הובא במו״ד סי׳ קס״א סק״ה
במלוה בריבית דיכול המלוה לתבוע מעותיו
"בחזרה ,שהרי לא הלוום אלא תמורת •חיוב
ריבית וזה אסור וע״ש בחוו״ד שהסכים
לזה וה״נ נד״ד דכוותה ,ואע״פ דכשהמלוה
ידע שריבית אסור ושאינו חל התחייבותו
של לוה ,מסתבר דאינו יכול לחזור ולתבוע
מעותיו ,דהא ליכא טעות ,מ״מ בנדון דידן
שנראה שהמקדיש לא שם לבו שאותה
התחייבות [ליתן לו ממעות הקדש ה׳
אלפים] בטלה ומבוטלת ,ואדרבא דייק
לכתוב בשטר ההתמנות שיהי׳ דוקא ע״פ
ד״ת להבטיח בזה התחייבות של ה׳ אלפים
ולא מלי ולא הרגיש שזה נגד ד״ת ושאין
התחייבות זו כלום מסתבר ודאי שכל המינוי
בטל שהרי לא היתה מתחילתה אלא תמורת
התחייבות זו ואע״פ שלא נדברו בתורת
תנאי [שאינו ממנה הגבאים אלא בתנאי
שתהא קיום להתחייבות זו] ,כבר כתב הט״ז
ביו״ד סימן רל״ו ס״ק ט״ז לענין שידוכין
דבדברים שהם עיקר המכוון באותו פיסוק
א״צ לדיני תנאי ע״ש וגם בנה״כ שם מסכים
לפרט זה ע״ש בנקוה״כ בסוף האריכות
ובנדון כזה שענין תשלומים עבור הדבר לא
נתפס עדיף טפי טובא דזהו הי׳ עיקר כוונת
ההקנאה ודמי ממש להא דעייל ונפיק אזוזי
דסי׳ ק״צ סעיף ט״ז שהביא הטו״ז שם.
שו״מ בעה״י נדון כזה ממש מבואר בחשו׳
הרשב״א ז״ל סי׳ תתצ״ה במי שחייב
עצמו לזון בת אשתו לאה חמש שנים ,ואביה
של לאה חייב עצמו לתת לזה [בעל לאה]
כו״כ בכל שנה ומת אבי׳ של לאה והיורשים
אינם רוצים לשלם מה שהתחייב אביהם
[בטענות המבואר שם] והרשב״א ז״ל דן
שם אם יש ממש בטטנוחיהם ומסיק בסוף
וז״ל ומיהו אם בא לדון בד״י ואינו יכול
לגבות כלום מחמת שטר ,אף הוא פטור
מלזון אותה הבת ,שלא נתחייב לזון אלא
ע״מ שיתן לו שמעון כו״כ לשנה עכ״ל ,והנה

התם לא הי׳ תנאי מפורש ,דלא נתבאר
בלשון השאלה אלא שהיו שני התחייבות
הבעל התחייב לזון כו׳ והאב התחייב לתת
לבעל כו״כ ומ״מ כתב הרשב״א ז״ל
דהתחייבות הבעל אינה אלא בתנאי אי
התחייבות האב קיימת והוא יסוד עצום
לדברי הט״ז יו״ד הנ״ל ולדברי המל״מ
והחוו״ד הנ״ל [מיהו היכא דהיורש רוצה
לשלם מה שהתחייב אביו אע״פ שאינו
מחוייב מדינא אפשר דהתחייבות או הקנין
דשכנגדו קיים וצ״ע ,וא״כ אפשר דה״ה גבי
נד״ד אם הקהל שקבלו את ההתמנות רוצים
לשלם את החמש אלפים מכיסם אפשר
דההקנאה והמינוי קיים והדעת נוטה
דאחרי שבשעת הפיסוק לא חל ממילא בטלה
הפיסוק שכנגדו ומ״מ צ״ע] .נדפס בקה״י
חלק עשירי סי׳ כ״ג ,ומקור הדין דנד״ד
[שמסר זכות הגבאות לחבורה א׳ וחזר בו]
עיקרו בהמרדכי ז״ל ס״פ החובל ומישך
שייך לב״ק.

סימן מה
בדבר מזיק ע״י סגולה
באות ה׳ הביא פמ״מ שכ׳ בספר א׳ הנק׳
שמיה״ג בשם ג״א דהזורק צפרנים
והאשה עוברה עברה עליהן והפילה חייב
הזורקן לשלם דמי ולדות .ולענ״ד ז״א כלל
דלכל היותר אין על הצפרנים האלו אלא דין
בור ובהדיא מבואר בב״ק דנ״ג ב׳ דבור
ושור פטורין מדמי ולדות דכתיב אנשים
ולא שוורים [ושפיר ציין הגרעק״א ז״ל
במו״ק י״ח לענין איסור זריקת צפרנים
לתום׳ סנהדרין דנ״ט ד״ה ליכא[ ,שכתבו
דגם לישראל אסור להפיל עוברין] וה״ה
דהומ״ל משום שיש איסור לגרום הזיקא
דממונא ועכ״פ מצד לתא דאיסור הוא ,לא
מצד לתא דדיני ממונות].
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בבא קמא סימן מה

ופא״מ השיג על דברי כרב הנ״ל דדוקא
מזיק ממש חייב בדמי ולדות ולא
בזריקת צפרניס כיון שאינו מזיק טבעי אלא
סגוליי ,הגע עצמך בענין עין הרע שנמצא
כ״פ בש״ס וכי תעלה על דעתך שאפילו אם
תראה בחוש שתיכף אחר הבעת עין הרע
בא ההיזק אטו גתחייבו ממון עבור זה.
 feרק אמרו חז״ל בב״מ ק״ז אסור לאדם
שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת
בקמותיה אבל לא מצינו שאם עמד והזיק
שחייב לשלם את״ד פא״מ .ולענ״ד ערבך
ערבא צריך ,דמנלן שבאמת פטור מלשלם ואי
משום שלא הזכירו רק אסור לאדם לעמוד
כו׳ זהו משום דלא ברי כזיקא וגס אם
יארע הזיקא א״א להוכיח בבירור שע״י
הבטה שלו בא ההיזק אבל אה״נ דאילו
יתברר שהבטתו הזיק הי׳ חייב בתשלומים
כדין אדם המזיק ,ומה שהביא פא״מ מהיזק
ראיה אינו ענין כלל לנד״ד דהתס ליכא שום
היזק והפסד ממון רק צער ומניעת
השתמשות בדברים שבצנעה ,ואינו שייך
כלל לנד״ד שהוא כשהיה הפסד ממש ע״י

העין רע שהכניס בהבטתו.
ב) שוב הביא פא״מ באות ט ,דברי
הלק״ט מ״ב סי׳ צ״ה דההורג
את אבירו ע״י שם או ע״י כישוף חייב
משום רציחה כיון דבדיבורו איתעביד מעשה
ופא״מ השיג עליו דאינו נדון כרוצח כיון
שרק דרך סגולה הוא מזיק ולא בידים
באופן טבעי והביא מעכ״ת דברי כדבש לפי
להגרמיד״א ז״ל מערכת מ׳ אות כ׳ שביאר
הא דאמז״ל כ״פ נתן עיניו בו ונעשה גל
של עצמות דאין זה כהורג נפש בשם דרק
היו מכוונים כוונה להמשיך ניצוץ קדושה
[שיש בו באותו רשע] אליו וממילא נשאר
גל של עצמות את״ד הדבש לפי ,ומפרש
מעכ״ת דאין רצונו לומר דמפני שלא היה רק
מחשבה משו״ה לא נדון כמזיק אלא רצונו
לומר שאפילו אילו היה מעשה או דבור כיון
שהוא באופן סגוליי אינו בתורת מזיק עכ״ד

יעסב

קמא

פא״מ שליט״א ,ואינו מובן דאי זה כוונת
כרחיד״א פשיטא שכל נתן עיניו הוא דרך
סגולה ולמה הוסיף לבאר שהיה מוציא ממנו
ניצוץ הקדושה ,אבל לענ״ד הדבש לפי אינו
מדבר כלל אודות איסור מזיק או רציחה
רק מיירי אודות איסור מקלל בשם ,דבפשוטו
היה משמע שכל נתן עיניו בו היינו שקללו
וזה הרי אסרה תורה לקלל בשם ואהא
מבאר הדבש לפי שכאן לא כיה מקלל רק
מוציא ניצוץ קדושה שברשע .ואין לי ספר
דבש לפי לעיין בו ,אבל לפי הלשון המועתק
ע״י מעכ״ת משמע לי הכי.
והנה הביא מעכ״ת סמוכין דע״י סגולה
לא מקרי עושה מעשה מסנהדרין
ק״א דלוחשין בשבת ולא משיב צידה ,וירושל׳
שבת פ״א ה״ג ופט״ז ה״ז וחגיגה פ״ב ה״א
פרם גולתיה [ונכבתה הדליקה] הרי
דבאופן סגוליי לא חשיב מכבה ,וציין פא״מ
פ״ת יו״ד קע״ט סק״ז ,ושוב הביא דברי
השל״ה הקדוש שמתרץ קושית הרא״ש ז״ל
פ׳ ערבי פסחים סי' י״ג על האומרים
שמרע״ה מת בשבת והרי אחז״ל דבו ביום
כתב י״ג ס״ת ואיך אפשר שכתב בשבת
ואהא תירץ השל״ה הק׳ דכתב ע״י שם
והשבעת קולמוס דכה״ג לא מחשב מלאכה
ומפרש מעכ״ת משום שהוא באופן סגוליי
לא ע״י טבע ע״כ תו״ד מעכ״ת ,והגה כל
הני דוכתי שהביא מעכ״ת הם לענין שבת
ולענ״ד משבת אין ראיה כלל לענין שאר
איסורין דבשבת גם בעושה כלאחר יד פטור
וכל היכא דהוי ע״י סגולה ולא בטבע לא
עדיף מכלאחר יד דאין כך דרך עשיית
המלאכה [וכשאינו אלא ע״ד סגולה י״ל
שגם חז״ל לא גזרו] ,אבל לענין שאר איסורין
אין לנו ראיה דפטור כשמפעיל רק באופן
סגוליי ,באופן שלענ״ד לא מצאנו ראיה
לפטור את הורג או מזיק למבירו ע״י שד
או ע״י כישוף ומצד הסברא היה נראה
דמייב כל היכא שהיה בכח ראשון ,ואף שלא
עשה מעשה בשל חבירו רק דיבורא בעלמא
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הרי התום׳ ב״ק ד״ק כתבו דכל היכא
דבדיבורו קם דיכא חייב כדין אדם המזיק.
ג) והנה בסוף אות ט׳ הוסיף מעכ״ת
שליט״א דודאי איסורא איכא
להתפלל לרעת אבירו בדבר שבידים אסור
לעשותו ,כדמוכח מיבמות דע״ט גבי
מפיבושת בן יהונתן שדהמע״ה ביקש עליו
רחמים ופלטו הארון דאמרי׳ וכי משוא
פנים יש בדבר ופירש״י ז״ל הואיל וכבר
קלטו הארון לא היה לו לבקש רחמים עליו
ולהכניס אחר תחתיו למיתה ע״ש הא חזינן
דאסור להתפלל על דבר שאסור לעשותו
בידים עכ״ד מעכ״ת .והנה זה שאסור לגרום
רעה לחבירו אפילו באופן סגוליי מתבאר
נמי מהא דצפרנים שאסור לזורקן אע״פ
שאינם מזיקים אלא באופן סגוליי[ ,אך
לקמן יבואר אי״ה דזריקת צפרנים אינו
דומה למתפלל שיארע רעה לחבירו] וכן
כתבו החום׳ ר״פ לפני אידיהן ד״ד ע״ב
ד״ה ש״מ וגבי הני דלא מורידין ולא מעלין
כי היכא דאין מורידין ה״נ אין לעשות
שימותו באופן סגולה כגון לקללן בשעת
ריתחא ע^ש ,וכש״כ על ישראל כשר דאיכא
איסורא לגרום לו רעה על ידו אפילו היכא
דליכא לדונו כמזיק ממש כגון שהוא רק
מתפלל שיהא זה נענש בידי שמים וכדלקמן.
ד) אמנם אשכחן כמה וכמה דוכתי
דמוכח לכאו׳ דהמזיק בדרך
סגוליי אינו בדין מזיק ורוצח ,ונבארם אחת
לאחת ,ונלענ״ד בזה דמצינו ג ,סוגים בענין
זה ,הא׳ שלא נתכוין כלל להזיק איזה אדם
רק הביט עליו דרך תמיהה על שהוא מצטיין
באיזה פרט יותר מחבריו ועי״ז ניזוק כי
כך הוא סגולת העין ומענין זה הוא ההיא
דב״ב י״ד בדר״א ב״י שכתב ס״ת א׳ ונזדמן
ליה ארכה כרחבה יכבו רבנן עינייהו כו׳
ופשיטא שלא כיוונו כלל להזיקו ,רק תמכו
וזה גרם דנח נפשי׳ ומענין זה הוא ג״כ
ההיא דחגיגה ד״ה דאמרו ליה רבנן לרבא

יעקב

מר אינו בוהי׳ לאכול כו׳ שלא היה כלל
כוונה לעשות רעה ,ומסוג זה הוא ההיא
דיבמות ק״ו א׳ אבוך היכא במתא כו׳ יהיב
ביה עיניה ושכיב[ ע״ש ,ומסוג זה הוא
בברכות נ״ח ע״ב בדר״א דאמר חשבתון עלי
כשיתין ריבוין יהבו עינייהו כו׳ וכל כה״ג
נחשבים כאנוסים כי א״א שלא להתפעל
עכ״פ רגע כמימריה ולהביט עליו בתמי׳,
וכשזה גורם לרעה הו״ל כשגגה שיצאה
מלפני כשליט.
השנית אשכחן שנתן עיניו ביה בתורת
הקפדה כההיא דשבת דל״ד דרשב״י
נתן עיניו ביכודא ב״ג שעדיין קיים [ויש
לצדד שהיה ג״כ מסוג א׳ הנ״ל ולא בכוונת
קפידא] וכן בברכות נ״ח א׳ בדרב ששת שנתן
עיניו בההוא צדוקי שביזהו ונעשה גל של
עצמות וכן ביבמות דמ״ה בההוא דאטרדיה
לרב טובא דניהב ליה ברתיה ונתן עיניו בו
ונח נפשי׳ ,וכן בב״ב ע״ה בההוא תלמיד
דאלמלא נא ראה לא היה מאמין נתן עיניו
בו וכו׳ ונראה דבכל הני לא היה התנא פועל
בהא דנתן עיניו כדרך שעין הרע פועל אלא
כיה כעין פס״ד שכלזה חייב עונש ומשמיא
הוא דאסכימו אפס״ד זה של התנא או
האמורא ,ומשמיא ענשוהו וכל כה״ג לא
עביד שום איסור כיון שזה נענש ע״פ
הוראת ב״ד של מעלה שמקבל דעתו של זה
התנא והתנא עצמו רק הוראת ל״ת קטביד
ואין בזה סרך של מזיק וכיו״ב ,כ״נ לפום
ריהטא ,אך הדבש לפי מבאר באופן אחר
וכנ״ל.

אמנם מצינו סוג שלישי שהיו אומרים
בהדיא שפלוני יענש כך וכך כהא
דבר הדיא דאמר עליה רבא בברכות דנ״ו
יהא רעוא דלימסר בידא דמלכותא ,ובגמרא
נזיר נ״ז חובה תקברינהו לבניה וכולי שניה
דראב״א לא איקיים ליה לר״ה בניה [אך
י״מ דאמר הכי בדרך בתמי׳ ורק דהוי
כשגגה שיצאה מלפני הפליט] וכן בשבת דף
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ק״ח דאמר רב מאן דמצערן נא ליהוי ליה
בני וכן הוה ,ולכאו׳ פשוט דכל הני לא היו
דרך קללה דהא אשור לקלל אבירו אפילו
בלא שם עיין הרמב״ס ז״ל סוף הלכות
סנהדרין ,וכש״כ רבא דאמר יהא רפוא
דהוא לכאורה מעין הזכרת כינויין ,אלא
נראה שכל זה היה דרך תפלה לאמר
שהחליטו שאלו חייבים עונש זה והב״ד של
מעלה קא מענשי ולא זה האומר וכה״ג
אינו אלא כעין גרמא וזה שרי היכא דע״פ
דין אדם זה מחוייב בעונש זה.
ובההיא דמבואר במעילה דף י״ח ע״ב
עיין שם היטב ע״כ צ״ל דרשב״י
חשב אותו למורה הלכה בפגי רבו וצ״ע.

ועוד אפשר דת״ח מותר אף לקלל דהא
ת״ח מנדה לכבודו מפני שכבודו
הוא כבוד התורה וכבוד ש״ש ,ואמרו
במוע״ק די״ז תלמיד שנידה לכבודו נידויו
נידוי ,והרי על כל שמתא אמרינן שם מיתה
וכן אמרי׳ במו״ק דף ט״ז דמשמתינן
ולייטינן ע״ש ,הרי דב״ד מותרי! לקלל למגדר
מילתא להעמיד הדין תורה ואולי בהני
עובדי היו האומרים נחשבים ככח ב״ד לענין
זה וצ״ע ,והעיקר בזה ע״פ המבואר בב״מ
מ״ח ב׳ דבאינו עושה מעשה עמך מילט
לייטינן ע״ש ועיין סנהדרין פ״ה א׳ אלא
כבוד שמים עדיף וכו׳ ע״ש.

ועדיין לא נתיישב לי ההיא דתענית כ״ד
בדר״ידמן יוקרת שעל בנו שהטריח
להוציא פירות בלא זמניה לטייה דלימות
ועל בתו שהיתה יפה ורצו לראותה אמר
שובי לעפרך ובתו הא לא חטאה כלל וצ״ע,
ונראה שלא אמרן לשם קללה אלא דרך
הפלגה שכך היה נראה בעיניו טוב אבל
דבריו עשו רושם ומשמיא אסכימו והא
דאמרי׳ התם דלא חש אבריה ובראיה היינו
משום שאילו היה חס לא היה מוציא לשון
זה דרך הפלגה ,והשי״ת יאיר עינינו

בחורה״ק.

יעקב

קמג

ועדיין צ״ע בהאי עובדא דריב״ל בברכות
ד״ז דהוה ההוא צדוקי דהוה
מצער ליה טובא בקראי ושקל תרנגולא לעיין
כי חיוורא כרבלתיה כו׳ וגיים ההוא שעחא
אמר ש״מ לאו אורח ארעא ע״ש ,ומ״ש
מהני עובדי הנ״ל דלטייה רב למאן דצעריה
למיהב ליה ברתיה וחובה תקבריניה כו׳
ומאן דמצערן כך וכך ליהווי ובב״ב דף
כ״ב מאן דלא שהי״־לאוניתא דאדום כו׳.
והנה אם נאמר כמו שצדדתי לעיל דלא שרי
אלא דרך תפלה ולא דרך קללה אפשר
דבעובדא דריב״ל שאני דהתם הסגולה הוא
שיהא דרך קללה ,אך אם בהני גווני הנ״ל
היה ג״כ דרך קללה ושרי צ״ע מ״ש ההיא
דריב״ל מכל הנ״ל .ונראה דדוקא תפלה או
קללה שאינו מובטח שתפעיל [רק בהסכמת
הב״ד של מעלה באותה שעה עי״ז נענש
הלה] דכל כה״ג לא מחשב מעשה של המנילל
רק מעשה ב״ד של מעלה אבל קללה בהאי
רגע דאפו כביכול זה כבר הובטח מתחילת
הבריאה דזה מועיל ומשו״ה נחשב "מעשה
דידיה" היינו מעשה של המקלל עצמו ולא
רק כגורם שהב״ד של מעלה יענשו וכל
כה״ג לאו אורח ארעא .אכן מדברי התום׳
שם בברכות ד״ז ד״ה ההוא לכאורה לא
משמע שמפרשים ע״ד זה וצ״ע ,והשי״ת
יראנו נפלאות מתורתו.

ואפשר דיש חילוק ,דרשע בעלמא שאינו
מצער ת״ח [ואינו מחטיא אחרים]
לאו אורח ארעא לבקש שימות וכדאמרי׳ יבא
בעל הכרם ויעקור את קוציו ,אבל ת״ת
שאדם אחד מצער אותו ואינו יכול להנצל
ממנו בידי ב״ד רשאי להתפלל שמשמים
יטנשוהו ואכחי צ״ע טובא בכל זה.
וממוצא דבר יתבאר שמכל הני דוכתי
הנ״ל אין ראיה לנדון הלק״ט
שהורג ע״י שם או כישוף דכאן כבר נגזר
משמים באופן הכרחי שהשבעה כזו או
כישוף כזה תהרוג ומתייחס ההריגה לאדם
העושה את ההשבעה או הכישוף ומחשב

קהלות יעקב  -יב (בבא קמא) קנייבסקי ,יעקב ישראל בן חיי□ פרץ עמוד מס (140הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

קמד

ק

הלות

בבא קמא סימן מה

רוצח גמור כדברי הלק״ט ,ואינו דומה לכל
הני דוכתי הנ״ל שהב״ד של מעלה גומרין
הדבר ע״י פס״ד של מעלה והאדם הלייט
אינו אלא גרמא וכנ״ל ,כנלענ״ד בירורא
דהאי מילתא .השי״ת יצילנו משגיאות
ויראנו מתורתו נפלאות.

יעקב

משמר שזכו במשמר שלא בשבתן מוציאין
אותן מידן ומשו״ה אי אפשר לאוקמי
פלוגחייהו בשבת אחרת דכה״ג גם לר״י
מוזר הכסף אצל אשם מאמר שקיבלו ידעי׳
את הכסף שלא בשבתן ובע״כ דבשני שבתות
פליגי.
ב) ר׳ יוסי אומר בשבת אחת פליגי.

סימן מו

ביאור בירושלמי ם״פ הגוזל עצים
א) ירושל׳ ב״ק פ״ט ה״י מתני׳ נתן את
הכסף ליד,ויריב ואשם לידעי׳
יצא אשם ליד,ויריב וכסף לידעי׳ אם קיים
האשם יקריבוהו בני ידעי' וא״ל יחזור ויביא
אשם אחר כו׳ .גמרא ר׳ חזקי׳ אמר בשתי
שבתות פליגי.
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א) פי׳ ובתוספתא פליג ר׳ יהודא אסיפא
ומתני׳ ומייתינן לה בבבלי כאן
ת״ר נתן אשם ליהויריב וכסף לידעי׳ יחזיר
כסף אצל אשם דברי ר׳ יהודא וחכ״א יחזור
אשם אצל כסף וטעמא דרבנן מפורש במשנה
משום שהמביא אשמו עד שלא הביא גזלו
לא יצא ומשו״ה מה שנתן למשמר יהויריב
את האשם בלא הכסף אינו כלום ,וטעמא
דר״י מפרש בבבלי דמיירי שקיבל ידעי׳ הכסף
בזמן משמרתו דיהויריב ושלא כדין קיבל
ומשו״ה יחזירו ידעי׳ ליהויריב ,אבל חזקי׳
מפרש דפליגי בשתי שבתות פי' שהאשם
נתן ליהויריב בשבתו והכסף נתן לידעי׳
בשבת השני׳ היינו בזמן משמרת ידעי׳ ואפילו
הכי קסבר ר״י דיחזירו בני ידעי׳ את הכסף
ליהויריב ונראה דלחזקי׳ טעמא דר׳ יהודא
משום דכיון דזכו יהויריב לראשונה במקצת
הכפרה דהיינו האשם נשתייך להם כל
הכפרה היינו גם הכסף.
וטעמא דחזקי׳ דמוקי לה בשתי שבתות
הוא כדמסיה זאת אומרת אנשי

ב) דר׳ יוסי סבר כדמסיק הגמרא זאת
אומרת אנשי משמר שזכו בקרבנן
[שלא] בשבתן אין מוציאין מידן ומשו״ה
שפיר סברי רבנן דיחזור אשם אצל הכסף
אע״פ שקבלו ידעי׳ את הכסף בזמן משמר
יהויריב ואפשר דר׳ יוסי סבר דאי קבלו
ידעי׳ את הכסף בשבת שלהן לכו״ע יחזור
אשם אצל כסף אפילו לר׳ יהודא מאחר
שהאשם בלא כסף אינו מכפר כלל אינו כלום
מה שקבלו יהויריב את האשם וכסברת
משנתינו וכדאוקי רבא בבבלי.
ג) מאן דמר בשתי שבתות פליגי.

ג)

[פי׳ אבל בשבת אחת היינו בשבת
יהויריב אין קבלת ידעי׳ כלום].

ד) נתן את הכסף ליד,ויריב במשמר ידעי׳
ואשם לידעי׳ במשמר יהויריב
(יצא) [לא יצא].

ד) בהגהת מוהר״א פולדא ז״ל פי׳
שהנותן לא יצא בנתינה זו
שנתן במשמר שלא במשמרתן וממילא גם
המשמר לא זכו.
ה) רבי אומר אם כדברי ר׳ יורן אם
הקריבו בני יד,ויריב את האשם
לא נתכפר להם אלא יוליך את הכסף מבני
ידעי׳ אל בני יהויריב ויקריבו בני יהויריב
את האשם ויתכפר להם.

ה) זהו סיפא דתוספתא והובא בבבלי
בנוסמא אמרינא שבאם כבר
הקריבו יהויריב את האשם אין הכסף חוזר
ליהויריב אפילו לר״י דהא הו״ל קבלת
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ןתןאהרן ורעית קדושים 6ועהי<
•(ד'נוה«,6־ןמת«״ל»<(«ו«»ו6פל«כד«'ט)ץ1י«6<1
wJroM ■nm>'fmtn>i1Ain’htfdr.
להעכיר כני ונמו אלא לשלןלשד עכו אס ענד שאי ע׳א ככן ח״«
סהסגססיזסלא יאת על הרשעי׳ט אדרכ׳הש‘• מסתר פר wr>x9
־מסם ולא סל «י הועם נש עני ה׳סלקסשא ן נדן לוע' זה ועי י לא
יפולטסססנעינהולזה דיסואוש סלשק נכנסשירג'שאפנה מכל

עשןלהכדשמלא מטר ינטי
לא ננינוענינקו־-ולאשועולא

כיתילע׳ שפסאר עמדו׳איס קייב עליה' אלאפשסא לין עכודתיז־
בכן מון מהד׳עמיו'המיוסד שיזם וכס קטל כסך השמשית שאלי
שתם עמדע פנים יסייג עליכם

מיום ■.ו כ♦ מזרעו נתן למולך מה ת׳ללגי שנאמר לא
•מצאנך מעבירננו ובתו נאש־ אין ל׳ אלא בגו זנתו •נן
גנו ובן בתו סנייןת׳ל כי מוועו נתן למולך :ז אין לי

בכל מיס עא אכל שאר עכודוין
אינו חיי׳אלא כאשר ענד כה לע׳א
שדרכה להענדקה עם כו מאת

אלא זרע נמר זרע שסול מניין תיל כתתו מודעו למולך נל
ורעמי®בו ::ת לטעןטמאאת מקדמי ולהלל את
הוא רכר אמישסש□ שעושה ג
ועמו כשלים שלא ילכדו עמו .כ מסקדשימלמרמחוא מטמא את ממקדש ומהלל את
כששהואנענין המולך 1 :הה משםוטםלקאתממנינמוםשילאתישראלבוזדנוטנלח
עצסאסשלעעטעעכסיפסיטא אותם מארצם 0 :ואס מעלם יעלימו מניין אס מעלימו
שזקהכר׳עלוההואסכךהתשל נדבו אהד מוף מדברים מונח מעלפים ’ תיל אם מעלם
כא1מ׳1אשרימן מודע! למולן 1גם *עלימו « :ומניין אם תעלימו בית דין אהד סוף שבבתי
אמ׳אםהעל׳ימליש כעעושוש דינים מרבה מעלימים תיל אם מעלם יעלימו :יא מניין
לשלך :אין לי אלא מו דאתי אםחעלימוב0גדריותשלימואלמםוףמ0נחדח נמלח
דילפיגן נגס העביה הענר׳שך מעלטת ודיני גשמות נטלן מחם על כך לכך נאמד ואם

הענוד'שיב במרע בין כדמת
וכין שלא כדיכה אם ענד בם
לשאר עא דלהכי כתג כשאחד
לינועזהועוד דגסע׳א נמי לא־
אנטדיך קיאאלאלשלאכדרכע
דאי כדיכ׳ מאיכה יענירמקא׳
אלאשלשנש הוניך קרא לשניהם
ווה כדעת האומ׳דמילןעא<ות
ולזאדאמתעט׳לעאאמר׳שאין
דילככן מיי׳ ותנא דלעיל ד אמר
למולן ולא מכך פר סכי דשלך

מוטעה  44107שיטעה כשעושה
אינו הוא הששה כי אלו ידע מהו
ששה לא יעשנו וסהשטא ששה

דלאיענ׳בךמעכי׳בנוונתוכאש מעלםיעלימו< :ב ואםחעלסיעליפועס הארץ את
הא דניליףנכמהלהלן בס ונש עיגיהסמן מאישnמוא בתתו מזרעו למולך לבלתי ממית
דלא מכר שם אלא זה אף כאן כס אותו בכל פיתח שירצו :יג וממתי אני את עני ־ גונו!
זכעז ושלא :ז *■ע פסול אס הי' אני מגל עסקי♦ ועוסק ט־ גא׳ ש ולא בציבור־ מהוא ולא
לו ממזר !העכירו :עצ כתתי איום לא שוגג׳ ולא מוסעה• ובמששחתו מת תלמוד
דהוא 4ם ה1א יער דנהא משעמי לומר איר מפעק וני מח ממאת חמששהה אלא ללטרך
קראאלא אעאלהןדישאליבוע מאין לך מששההמש בממונם שאין נולה מוכסים שיש
כל המעטה מזרעו .ניןכשלוכין בה לסטים שאין נדלה לסטים משני שפהשים עלו :יד
משולב ס מלמד שהוא מטמא ומניתי אותו טח תיל לשי שנאמר ובמשפחתו יכול תמא
־מקדש לכאורה הפשקקשה דמה משפחתו נמכרת תילאותו• אותו נמ׳״ות ואין משפחתו
עסןלטומאעמקדשעם העברת בחניון• אלא בייסורים :טו ומכרתי אותו ואת גל
זרעו לשלןדלהני מציד ושי* זל• מזוגים אמריו לזנות אמרי ממלך לרבות שאר עגור >רלסי
עש' השלה לפרש זה על כ*שהם
בחינרת מקרב עטה ועטת שלום:
מק דש׳לו יעזכאן ל» לעווסספ'
כפשטו ואמ׳סיקי׳מטממקד'לפי
שבשטלו נסעלקיז השכינה «
מה׳ימג״גקדס נל/אהלמד שה1א

אטמא מקיש כפשטו וזה שהוא
ממלל אע השם כעשוש זה ובזה
קשיתמפלק השכינה ובזה ישאי
המקדש טמא זבסלוקהסכילאשי
היא המגן ליש' ע»ל אועס בערב
««4לת אוע׳עאלל :ט מל ואם
העלם יעלימו שכפל נהעלם לימי
־שנתעלם עירה' עדני אס' יהיה
סנה שיעלימו עדיו כדנרי׳רטם

פרק ט
איןליאלא איש • אטה מניין תיל איש
א איש
איש כי יקלל אלחיו ־ ואל אביו ולא את
אני אמו ואת אסז • ולא את אבי אמו • אביו ודאי ולא
מסוק* אמו ודאית לא מספק :ב אביו ואפו קילל• מת
תיל לשי שנ׳וטקלל אביו ואמו מות יומת •־ יכול לא ימית
חייב עד שקלל שניחם בגת אמת תיל אביו קילל אמי קלל •
אפילו אהדממם• ומלא חגר חייב על אמו ואינו חייב על
אביו דברי רבי יוסי הגלילי־ רביעקיבאאוטר אביו ואמו
קלל

זזה דניון דלאיסח על די» את׳לא יוכלו שד ליס׳על דנרי׳אחרי
« מנין וכ׳לרשקייעלהמעליש‘ ולא אני שיהי׳עלינמ׳הנעלח•׳
משי׳דקל׳לא משסע׳ אלא כמעלימי׳ילזה ואס העלם כבדאח׳יעליש
גבעי דיני׳אתרי׳•־ יא מניןיכי׳שאסהעליחוסנהדריו׳יט׳וכלזה
גומזהיזיס׳כלסכגוןאמ׳סאסימלההסלקיעלה הכל :יב ככל
שע׳סירס דלכלע־ המיעאוע! יער דפשיט׳שההעל׳היא מלהעניש!
עעהשנועהשי ולוה דישו שייטלכלמי המיש כלל לאס המישהו
גכל עין עיעשיי׳מטרואעגשלא עהי׳המהייס׳כתור׳שהיינפקילהג

«ג שאין נ? שנס שהוא גזלן :שאין כל מספסש כמוהו כיון דתס
תעלימי עלייואיק שסקסדוולזהנלכד׳' כל כני המשפחה עמו:
יי מעילמלעאוש:לפישנא׳נונעעיפנינמשפסש זאת׳סככעינע

י

7פנים«יםהייתי אויז׳שיהיושויס גס כעונש ט! ליניעשארעא
בהבל דסק דכעיג לעיל מזה ינעעי <5׳ כאיש ההוא והכרתי איש
למה הדילומ׳כאןוהכיעי אומגולות-אמ׳שנאלינו׳שאר שני עא

לא! עא׳היא

ושלן

דזקא אמי

לשונא:

פרק ט

*1לרבות

אפ^אשהדעשל
עלקלל׳אנואם!
ולאאע אט אביו דלהכי שנין

לוחי קרא דא אן עג יכני אמד•
י תקלל אביו ואש יגו׳למעט ולוע'
דאינו שיב אלאועל אכיוועלאמז

דוקא *:יאטו ודאי וט' מדסלד
קיא לומר אשל יקלל ובז דרש

המיעוט אב ואם ולא אכיאביז

וכי' ומכנו* אס 1דיי שהא ידוע
לו שהוא אטו טלאי :ולא הספק

כגון נתאלמנה אשא! נעגישש
ולא שהתה ג׳סדשים לודע אם
חשבר׳היאאלאסאעבשךסלם'

חדשים ייללה בן לשנעה חדשים
לנשיא שני ולא ידע אס קיטע
לראשון אם ק שנע׳ לשני דבל קל

וסד חיה ליה אניו מספק :אמ«
ודא ולא-הסשקכגון כ׳צשי׳סילד♦

נמקבוא ונעעיני ילדיהן ולא
יייע הי מניהו בן להאן יהי לאדן דבל מיא והי'היא לה להכי׳
ולדועאשמספק :נ מעיל דנני אמר אשד יקלל אע אנין זא<
אמז :יסללא יהיה ס«כ עד• סיקללאע שניהם דלא דרסיקייאו
לסלק אלא לתני ולזמר שלא יעתיינעל שיקלל  00הש :תצאטז

קלל כלו' דני׳שא דקרא סמך הקללה לאטו ונקרא לא סמן קללש
לאש ל!מי לןשאפי׳אע׳מהס שקלל חיי כ :והלא הפי כלוע' עכשיו
דאמרסשעלאקד מהס שחב מכאן נוליד שהגר אעפישאינוחייה׳
עלאכיו ראן אטמלעיא עכו שינעל קללעאחל:אטז ואש קלל
כלימולבךהרי ואמר אטחאש קלל לוע'שאינו שיש המקלל על
אחד אלח אם שייך ט ס״ובעלשניכם ולוהששסייפעלאסזסייכ
על אמי תפל אם אינו שיה עלאכטאנו קייב סל אש והוא סגל
ואי קשיאלך סין לאפיק י׳עקיכאקרא דאלדרשא וו מנין לז שהוא
מ״כ על קללעא׳חהםסברלהכיט יונתן דאמרלקמןו'א 1לחלץ
שדת נששין מסוס דאלו הוהידעמאןסוא אטג היה עיינ עלון•
ואכ

קרבן אהרן  -ב אהרן בן חיים עמוד מס (250הוז־פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

קרבן אהרן פרשחקחשים פרק ח
ואם כן תייב על אביו קלען ביש זלזח סייג על אמו :שתו ק שמשתקין
אותי מנכסי אביו דלא ידע הי בינה! אביו לייסעס בסוj :
אביו ואמי קלל היינו אליבא דיני יזנק דמייתי ליה קיא דא דקחיוב
על כל אחד מחם לרש לי חומקלל דאז לקלק הוס זליעליס דמם

.יי' עקיבא לחט אמי

סזא דאביי ----------------------------------1-

שלא גל! ממנה אלא בשטל ממסיהם הא אלו היו עונים לאיגלז

אמנם מה שנ’ל בזה היא שזה טעם למה סטה האל יתג׳לא מכתת
להם בייעולא יחטיאו אותן לי וזה סט לאי אדזני האין הם ישראל
•מפס זס ימע ידיך אליהם אכל אלילי מעשיהם היעים לא היה מצו'
האל יתברך דיגלו אוחם וישליכום

«א«ו קלל אתא לדישס אחיינא קלל• אתשחואח״בעלאניוח״בעלאמו• ואת שאינו
זהוא לימי בכל זמן שיקללם סייב חייב על אביו אינו חייב על אמו ־ מודה רני עקינ׳נשתוק•
על קללתם :סיכול כלומר וציי׳קיא שהוא חייב על אסו אע’פ שאינו חייב על אביו :ג
ללחז־מ זה דאלזלי קיא טיכו אביו ואמו קלל ־ אפילו לאחר מיתה • והלא דין הוא הואיל
אומרים סיסיח מעזי אס קללם והמנה חייג והמקלל ח״ב מה המנה אינו חייב^א בחיים•
לאחי מיתם מס מכה אינו חייג אף המקלל אינו חייב אלא בחיים ת'ל אכיוואמו קילל ־
אלא בשייסכייליןליסלקמן נע' ואפילו לאחר מיתה י דמיו נו בסק&ען־ד ושמרתם
אעיד מדאתקש לבהמה עסעכס
חוקות״  noכל משפטי ועשיתם אואן ליתן שמירח
.בהמה כמיי׳אף מכה אביז בטיס ועשיית לחוקים ושמירה ועשייה למשפטים־ ולא תקיא
ובגמיא בעי דליב׳ יאטסדלא
בעי זא׳ז למלח ואכטייך ליס קרא
לחייב על כלאחד מסם לניז
האי דישה דאפילו לאסי מימה

מאיןדיישלסזמשני דדייש לה
מומקלל אביוזאמז במי משמעים

רטו

מהאין אלא היו נשארים בה דיי'
כץ יסראל׳ כציסים תחת ידיהם
נאס׳היא המנהג כעת כטס מלך
אחד ארן מעם אחי נ• לא יגישם
מארצם אלאיעווב איחס?יי'בם
מרעיה מס יככוסי׳תחתידולזה
אמר'כאן אני איר מגלה אזעם
וחניוה לא מתיה כל נשעה ולא
מחו ס אלא

מפני

המעשים שעשו

אתנם תאיץ אשר אני מכיאאתכס שפח לרמת נח ואג•
איני טניא אתכם אלא על מנת לירט לא ככנענים שתיו
שוטח המקום עד שתבואו :ה ולא תלכו בחוקות המי‘•
אילו המצרייםאשר אני משלח מפניכם אילו הכנענים’ני
את כל אלה עשו טלמר שהיו כנענים שפופים נרנרי׳חללו יטק? שזה לא יפיל בו ית'ח׳ו ילה
אני איני מגלח אותם אלא עליחדנרים הללו* ואקוץנם• דישו איתי חעגץחיאו׳כיהמואא

ואיך אס כן ארנה בכס אסממסו
נהם באדסשהוא יזן ממזיני ובי'
חלת יאקק במו
להשמר שלא
יהיה ...
________ .
1י«ןנו נכייסראל סוה מלשיןציס

זסאיעבא דמעיקלאחר מיע׳אכיז כארס שהוא קץ ממזונו :ו ואומו*לכם:אתס תירשו
«אתז קלל אצטרך ליס ומקלל אנין את אדמתם אתם נאים יורשים אותם שאת פותחי׳תחילה
*אמולינוכתוטומעזואנירוגי וכן הוא אופר גן נעול אחותי כלח כל נעול מע״ן חתום :אותו־•  1ניארטהי לחעל׳כסתי
ז ואני אתננחלנסלרשתאותהעתיראניליתנה לכם לאחר מות •-ז שמא תאמריכו'
ד מאיש איש לא ד ריש ליה דסבד
דבלה עורה כלשון כני אדם  :ד •רושת עולם י שפא תאמרו אין לך ליתן לנו >1א משל' אחד דייקי אמדי למת אותם שנתיזלה
ליק שתייה ועשיס כלו׳כא הכתו׳ והלא משלכסתיא והיא אינה אלא חלקו שלמשואת׳גניו קראה תתנה ואח’כ •ריסה ולוה
לחייבן שיהיו סותרים כעיון ועושי׳ שלשם‘ וחן אינן אלא מי חם ומת טיבן נתונה־ אלא *מחסאחישאמ׳עתיד אנילימב'
במעסה החוקים וסמססטי׳וכסקי׳ שהיושומריחטקוסעדטתנואו• ח אני יי׳אלחיכם לכסימשתעולס ראהשיקש׳עלי!
קחדזם הוא כעשייה ונתשפטים אשר הבדלתי אתכם מן העמים ראו נסה ביניכם ולאומית המקשה שלתה ימן להם בכסי אח'
מחריש ס1א כעיון ווה כמו שאח' באח ם'ח ארם מקשט את אשתו ומוסר' לאחר אים מקשט 1איך ניטל תוה וניתן לזה ולהשיב
במיןמות יביס שהשכל מנגד את עצמו ונמסרלאחר :ם ותכרלתם נין הנחמה להסעלזה אמרשהואיעג׳יקרא
מעשה המוקם וסוחר סכוכ׳ נהם חטחורח לטמאה ־ צריך לומרגיןפרה לחמור והלא נכר מתן כעיךשהו' בהשגתתימסיתג
והסוד המושכל הכמים בהם מפו רטיטה ם־ אם כן למה ואטד והבדלתם נין חנקפח אותסלקיזתמהשהואשלה׳מתחיג
ומכבד הכינה כמשהטי׳אמ׳שהם הטהורה לטמאה נין טהורה לך לפמאח לך• נין שנשחט י ד כנען שכפי האמת היא שלהם
דכריסשאלולא מתנזראויסס רובו של קנח כין שנשחט חציו וכמח הוא נין רונו לחציו היא כ׳ מחלקי שלשם היא וזהז
לסכתב ומחר המעשה לבדק מלאשיער " :וביןהעוףחטמאלטהור־ולאתשץצו סאתרואניאתננה ווה מפניסלכ'
סמיסי האנסים (לקניןסמעל׳ולזס את נפשותיכם בנהמה ובעוף ובכל אשר תרמו ש האימה נאיתלרשתאית כ■ מחלק סל שש
על מקום הוניך ליען שמירה וגם הבדלתי אתכם לטמא לאסור־ יא וחייתם לי קי־ושים ידאיאתס היורשים :ח ראו כחס
עשייה כתוק^ועשייה וגם שמיד' לקייושאניי׳׳• כשם שאני קיוש "ך אתם היו קדושים• כינ כס יכו׳כיו? שהגדלתי אתכם

הדכיהזאמכיכאשי ייא׳איק
גאים שהיא קן תתזיטכאס׳יתע'

עיי תצית שנתתי לכס ד האומות

הכינה -----------
סתיא שמירת -----
במשמעים•
לסבת כהיתר הוא דהשיטא שמס

נשם שאני פרוש כך אתם תיו פרושים :יב ואבדיל
אתכם מן העמים לחיות לי • אם מובדלים אתם סן העמים

אדם מקשט ונו' ואס אמית• לנס

סהיא מביא אותם אל הארז הוא
לשכעסהזלזהאמלודהד׳צאתמ

מרי אתסלשט• ואש לאו הרי אתם של גבוכד נצר מלך

ואיש אשר •נאף אתאסתיעהו:

ולא תקיא אתכם האק ומי׳ בום
עי׳נממלשיי׳סכאסר תקיא אתכם מארץ לא תהיה הקאתה אתכם
בירך אשי הקאת את הגרם לעי שהטיס הקאה א!תם לסי שלא
נמהוכהכאשרנכנסולסכתבהאלא לשמ1י אותה עד שתנואו

אני
־■z
וכוי' 1
אדם מקשט ענת! “
בבלי'
הבדלתי אתכם יאתיתי לא יהיה
קדש :ט צרך ליתר בין פיה לחתור כלימי להם מסור להבדיל

נין סרהלהתוי והלא והחובדלועותדהואשכל אחד ניכ׳נכימני׳
קתסוישין נ! ואס כן אין הש התכדילי׳אלא הסימנים הם המנדילי'

אתם שאתם בעלי האין ולזה הקיאה א!תםאכל אתסאסתקא

והס כנר תפי רש•] :נין טמא לך וט׳בלומיאף כבהמה הטהוי׳נריך

אתכם יהיה הסנה בטמאכם אותה חפמשאכיכשהבאתי אתכ׳אליה
היה לשכת בסס לכם היא ושלכם היא ואמי והלו׳סהשיסי כפעולו'
האל ית׳אינה מניות’! אלא מנד המקכלים• ה אלי המגייס
דאסתוא על הכנעניים יהיה אחרו אסיאנכי וכליתי ולוהאתיו

סאססחט'

הושט ויוכו שלתקנה טהית !התרתה אותה לך באכילה ואס סחט כל
הושט וחציי של קפה טמאתאיתה כאכילה :ובתה היא כלית'במה
היא הבדלה והבחנה  11מלא שעי כי ככל שהוא אשר יוסיף על

דהנויס אמיעלהחציייסואשי אני משלת אמר על הכנעניים•
כי את כל אלת עשי הוקשהלהם דא'כ דנ׳אותותוכללמהאם כןלא

החט תמימי י לאסור דאינו טמא מתש דהרי אתרנו שאינו
חדכר נטמא אלא נאסור עיי שחיטה :יא יכ אסתיכדלי׳אתם

יחס העשייה אלא לכנעניים לבד לוה אמי סכוה למדנו שהם היו
סעיפים כזה יותר מהחניייס ־ אני איני מגלה אותם ומ׳קשה לי
ע!נא דנייסא אמי דלא גלו מעני מעשיהם היעים אלא מחני שלא

לא וצי חול שתהיי ההבדל במה שהם לי וחלקו ׳תישאר האומות צא
כי אץ וההבדל ענתיועוד סהלת׳דדלהתעלא תתישב ולוהסיש
הכתוככך1אנדילאתכםמן העמים כדי שתוכלו להיות לו שאס
אץ אתם מובדלים בדברים שהוהדתי אתכסכיי שתהיו מובדלים

היו בה אלא סוחרים 1ננא כעליה בהניס יענו דיך אליהם וכאן אס'

אתה להבדיל בין הטמאה והטהיר'בשבילך מיי סעילתך

מהם
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קרבן אהרן &רשמ קדושים &רק ח
מהסאקאתם יסלים להיות לי ולשתי ואס לא תהיו לילא תחיו

ולא הספיק לזה חהסאמר מןהקלושח על הל המנות לכי שהיא

לפנמ״בסאלי תסיולנ׳נ ולחכייי״זח כי השעבוד לכס טבעי כהי

סמלהמגדכלהמסת :כשהוא אומי קדושים תהיי הלוקדושת
כל המנותדאחי איחרו והמבאד המנות כפרט ורזכספיתיל׳בה
ואכ תת שאמר שם קדישיס תהיי הוא על קדושת כל המצית 1״ על

כזראתתשמיס זכהכלל שנתתי לכם אתם עבדים לי ילא לאתרים
כי כהס אתם מוציאים ענמיכס תתחת משפטי מנכים ואתם מלק
ק'ואס תתערכו סאיתיתמה הדי

קדושת פרישות ע’א דכתג קידם

אתם נכנסים תתתקולא׳ מכני'

נבל ותניחו ■ ר׳אנן עזריה אומו* מניין שלא יאמר אדם א♦

לזה עמן תיזילך ואליו הלל:

אשריויועלממיל׳האומונכםז
הק שלא יאתר אדם זכו'נוה פי'
כפפ1קעלאיקאתישיר'(אבדיל
אתמאלחן העתים כמה שאסרתי
והכד לתי אתכם ממאכלם יטונא

איפש* ללבוש שעטנז א׳ איפש׳ לאכול נשר הזיר־איאיפש♦
לבוא על העווה־ אבל איפשי מת אעשה ואכי שבשמים
גזר עלי כך ת’ל ואבדיל אתב׳ מן חעמי׳לחיו לי גמציפווש
מן העכירה וטקנל עליו מלכות שמיס :יד איש ואשה
איןליאלאאישואשח־ טומטום ואנדרוגינוס טניין תיל

 jשאר דקדוקי הפרש? דכיים
ש-קדקוכהס תימורים !חסרונות
קו בחידה תיגתלו׳שאינ׳כתזבים
גהדיא :תל '01לאס לא כן קיא
יתרה שככר אמר זיזלעיל:

כזלהיזתזהההכלל ליונענזיו
לעשיתרגיני ולא עפני סטנעכם
ייסנכס ישאל חכם וס שלא יאמר

אואשח־נייהיחבהםלא הנשאלבחם• או נ זח ה פיתום
המדבר משהיו• וידעוג* המדנר בפיו ־ הרי אילו גסקילה
והנשאלנהסבאוחרח־ יד טותיוטתו באבן ירגמו
אותפרסיהסנם־ זהמייןאבכל דטיהם נם האמורים
בתורה בסקילה:

ד כשם שאם קדיש נפריש ונבדל

אי אפשי כנשר מזיי כי אס אינו
אוכל אותו מאם שהוא חתיעס
אכלו או תפני שמזיין איס תוכר'
במס נם הוא היה אוכלו אלו
נתאוה לי וגם אינו מקבל עליו

עול מששאיממר׳ממנו אלא לעשו'
ר«« או לע»' מסתסמקו׳אתנס
אספויס ענעו מן הסייר נהיית
מאותו אליו או הוא מונדל מן

כאן הסימן הספרים קנת בדתות הביאם הילקוט על סם תורת

כהניםורכיט הלל פירש חיתסזתנני מפיש אותם יחסלי אותם
והנס נחלקים לשלש ח פריןס מוספים על העיקי' העוכרס עם ה׳ ות

האומות כמה ששניהם מתאוים

פרק

א וחגפש

לו והוא לאיעשה מה שיתאו' והס
»שרת«ה אל* האונות ואזי הידעונים
ימנו
יעש► הו ועול כי כזה מנטל
לזכות אחריהם־ למת נאסר לכי שהוא
עליו
חקכל
מפני רסנו יתבו׳וכזה
אומר איש או אשח כ♦ יחיה כהם אוב אגירעוגי וגו' ־ עונש
וזשנמנא פורש יר׳נחנא •שכשהוא שטענו־ איחרה מנין־ תלטורלוטר אל תגגט אל האובות
פורש הפגישה היא מפאת היות ואל הידעונים• עונש ואזהרה שמענו כרת לא שמענו *
אנלזוה סבירה ר׳ל פוני מאחר תלמוד לומר והנפש אשר תפנה אל האובות ון 1הידעוני׳:
סי! יתיב והתנכל ובו' :יג איש
ב והתקדשתם וחייתם קדושים* זו קדושת פרישות
ואשה כלומר אלו אמר איש יאשה עא־ אתה אוטר קדושת פרישות ע׳אי או אינה ן1א קדוש'

לאהיח ליבות באיסור זה אלא

לאיש ודאי ולאש׳ודאי וכיון לאיש
אואשהמעעטיןהס מלתאו ש
סתזריעל דכר אהל מרכ׳הטומטו'

וכי' :לא הנשאל וכו׳דכי יהי׳חשת'

שהוית האוב היה נהם ועל ידם
והנשאל אין הוית האוב על ידו
ולזה אמי! יהיה תמעט הנשאל
מסקל‘ :יל זה בנין אב למלת

דמיהם נם יתרה היב ללתד לכל

מי שנאמר ב״ט':

כל המצות נשחואאומר קדושים תחיו הרי קדושת נל
המצות אמורה ומהת׳ל והתקדשתם והייתם קדושים זו
קרושתפחשותעאניאניה׳אלהינסאניחיןלפועונאמן
לשלם שנר :ג ושמרתם את וזקותי ועשיתם אותם שאין
לי אלא מה שפיט הכתוב שאד דקדוקי הפרשת מנין תיל
ושט רתם את מוקותי ועשית' אותם :ר אג׳ ה מקרי שנם
כשם שאג• קדוש כך אתם היו קדושים:
איש מה תלטור לומר איש איש לרבות
ח
בת טומטום ואנדרוגינוס .ומקלל אביו ואמו מות
♦ומת ־ אין לי ן1א אביו ואמו אמו שלא אביו אביו שלא אפו
מנין תלמוד לומר אביו ואמו קלל מכל מקו׳ דבר♦ ר' יאשיח
רגייוגתן אומר משפע הוא שניהם נאחד ומשמע אחר

פרק
וט׳תה תלתול
< fוהנפש
ל! מר דהלא ככר נאמר איש או איש ת ט יהי' כהם
אוב או ידעוני :לפי שהוא אומי כלו'לפי שבקיא לאיש אואשת וסי
מהסשתעגי תחנו הוא העונשוקיסלן דאין ע!נש אלא אתר אזהרה
ואזהיהמניןת’ל1כו :כיתלאשתענוהיכאדליכאעדיסדאתרו
כו דאזלא יתחייב מיתה בסקילה דאין מיתהאסלא התרו נו מנין
שיהיה חייב כיתולאיפטי מן העונש משוס דליכא עדים והתרא' 1
תל והנפש זכי' לאמי כיה ונתתי סני כאיש ההוא והכרתי אות! אכ
תלתא קראי כתיבי כאסור אוב וידעוני אל תפנו אל הא! נותיסת'
לאזהרה ואיש כו יהיה כהםא!ב •סמי לסקילה אס יהיה בי עלים
(התגאה והנפש אשי תפנה וס׳לכיתכאשר לא יהיו עדיסוהתראה

כ ■!את קדושת ?ייש1תעא להזהירה התולה עלהקדושחתחכס

קרבן אהרן  -ב אהרן בן חיים עמוד מס

לקדוש ׳ת׳תלא כדנייססיס נהם
קדושה ופייסית מהחומר כמ1

שביאינילתעלה גלי הקדישה:
~קנאישאיןליאלא איש בת ש
טומטום ואנדיוסצום תנין תל
איש איש והכי פירושיה איש כלומר

אלו אמר קרא איש אץלי לחיוכי
עלקללתאבואסאלאלאיס והא
דאקרינן הסוה הכתו' אשה לאיש
היינו היכא דכת•'כלשון *כי אבל

סהמפדשיס עשאוהוענין כפניענתו:

7

תהתתיכך אתם אחרשאת׳עכד*
ומשמשים לפט כי איא לענוד•

נאחד

היכא לכתיב כלשון איש תמעט!׳
אשה :תל איש איש להוא תיעוש
אתר מיעוט 1אין לנוחה למעש

מהם ולזה מיעיט אתר מעיט הוי
דיכוי ורבי כת וטומטום ופו':
אקליאלא אביו ואחו דהויאוהיא

ו״אז החבוי ומחבר שניהם יחד ד
אכיוקללאת! קלל כחשלחעלה נ
ומשמע בל אחד כפניענמו ד
דהו׳או היא כתו  16וירבה ומקלל

א כיו או א מו לפי דכל מקו׳דכתיה

לאו לחלק נא והיא כמואיעד
ס־פרוטלך הכתוב יחדיו כדרך
שהוצרך לפרט בכלאים סכתוכ

נו לא תחרוש בשור וכחמור וכת«'
כיה יחדיוסלא נאמ׳אסור להרו&
כשר לכדו וכחמור לכדו נך,
סייס רסיוהתוספז' לא נחה דעת
בזה כי אמיי יאנג תקשי לי•5
*אסיה דאמ׳דכל לאונאהלחנד

כי לתה סובין לומר בכלאים
ושעטנו !חית אלא ודאי דייזדי!

לכלאים ומסנו לאאתא ליתר
שעל שניהם יחד אמר אלא כבלאיסאתה ל! מר שלא יתחייב על לא נ
אלא אם קיהיו קשורים דאי לא כתיב יחדיו היאדלאיחרזש כשכייר

אעפיסלאיהיוקשוייס זה נו? ובגמר ופשתים אתאלומר שאינו
שעטנז אלא אסכןיהיו תפורים זה בזה בלאמרינןהתסתכיפ'אחמ
אנה חסי סתי׳הוי חכורוא6כןכהכיח נאמר סנאהכמע סנייע
רבייונתן תיחדיו לנאמר נכלאים א! כשעטנז דאלז אנטריס כתו
שאמרנו אלא מסברא קאמי דכל לאו לחלק היא ואןאנו יכולים
לפרס איתה לאו החימר אלא אם כן פי׳הכתונ זה ואמי יחדיו ולוע
לא אמר כמו שפרט ונו׳ ואם כן מרישא לקרא שמעינן לכלאא׳מהם
לכדו וסיפא דאניו ואמו קלל דמיש ליה לרבות לאפו' לאחר מי<?
תייס כמשלעיל זד<אשיהדאצטיץליהאסזואתזיןלל לאיים על
־— ----------------------------------- --------------------כל—
י
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יייש לאתי מימה &קיא

קרנן אהרן פרשת קדושים פרק

ייעקלל אכיו <אמי דס' משפעיש
«ל־אחי
דרס יונתן דייש ליס לרנזתאשיזוטדרימיא דאישאישליתלייז
לשי שדנית תורה כלשון כני אדם :ומה תלמוד לומר ומקלל(»'

לא גיסים ליה דזה דני• הגמרא ולא דבי• סכריתא«

 1ת*4

עד שיקללם כסה כלותיכשמית

ריר

נמסכת חולין דלתה הצד תינק כל יהי כעין שהן משוק שאים

צד חתיי יא׳ צי סמוי היין לאו היה*תיא דא כיי בתי אית כיה צל
תתוישהוקש ככולו לכבוד התיןס־ אכנכתזב וכי׳כלואלאלא
אתיא אביו כבנין אב אלא נאם אינו ענין הכי פייס* ילה כתיש נ לי
כותאימייא־כ .לוה נללתוסיס

יזנתוליס שאינם  <09ול ג נשם ואחד מט עצמו ער שאמר זיך הכתוב יחדיו:
"■",,",י
המשולם :בכמיכגוןשדיצכאזת אי ש אשר יהלל את אביו ואת א«וב««

על פירושי אל כן יל־כא על האי

ו ני איש

ידעיק דהדי לשם

דתיי אמי

<מקב שסה ומת תלמוד לזמ שם

אסאינו עמן לו דהא כתי'ונוקב
םםהתנה1עניןלמקללאכיוואתו
והיק מקנו יינה כתקללו לאכיו
אס היהכשסיומת והאי תנא לא

____________________

את חטקללאניו ואמו שלאיחא חייב עד שיקללם נשם

אזגשיאיתי נקדיז *U5S

רביחנעאכר אדי
דברי וני אחי כדרבי יאשה:
אומר הואיל ואמרח תורה השבע ואלתשנעקלל^תקלל
סההשכענשםאף^תשכעבשם :ז פותיומתנסקיל׳
אתח אומר בסקילה ־ או נאתת מכל המיתות שנתודח *
תלמוד לומר דמיו בו ולהלן נאטרדטיהםבם טה רמיה׳בס

אלהי'וקדם ונשיא אתי תניהו בתת
קצדלאאידייןשהו׳גדוליאתת
מציה על הוראתי כיא• הרש שאי
אתת מצו 1׳ על הויאחז והזאשפל
זלאיאימישששפליתי גית׳כלאי

ס״ל הכי אלא ס’ל דאעי׳לא ניי׳שם

שנאמר להלן בסקילה אף דמיו בו שגאמר נאן בסקילה:
עונש שמענו אוחדה לאשמענו תלמוד לומר אלהיסלא

השוהשהס כעמך אןאני אביא

דיים קרא דונוקב למקלל אכיז

תקלל ־ ואס נשא הוא אביו הר♦ הוא נכלל ונשיא בעמך

בשיא שהוא כעמך יהכא ל־כא

? 08אלא יתבין יוסי חייכולוה
ואמו שציין שיהיה כשם :הואיל

ליין שאין שעליתי גדתה ל< הצד

לאתאוי־ אינולאר״ן ולאנשאאלא בורהויאתכבנין

למפל ן שהן משומן שקד נשיא

זאמרח השבע והשביע הכהן את
האשה בשכ1ע'האלה :מת השבע

אב מכינין שניהם־ לא ראי דיין כראי נשא ולא רא־ נשיא
כדאי דין הצד השוה שנהם שהן בעמך ואתה מוזהר על

גס כן משונה אי לימיו נשיא וחיש
ונביא דיין מהם כבנק אב כתיש

כשם יכתיביתןק׳אותךוגוולאף
כשהזהיר שלא להשכע אינו אלא

קללהן־אףאניךשכעמךאתהפוזחרעלקללתו־א״מה
דוצוחשוחשנהןשהסגרוליםוכעמךוגדולתןגרמ׳להן

וארקאלהיסלא תקל ל למה לי
אם אינו ענין לדיין ללא אנעלין

כישם :ק1ליתןה’איתןוג<למה
תקלל‘נשם אף כמי שהזהיר שלא

אף אביך שהוא גדול
ואתת מוזהר על קללתו־
ומעמך וגדולתו גרמת לו ואתה מוזהר על קללתו

תנקי מנין לאביו  V3yפנהלדן
פיק ד'מיתות פרין הניחה ליי’־*

לקללן שהוא אביו ואמו אינו אלא
בשם :ז ח? להלן בסקילה
לכתיב נא כן ירגמו אותם :הל!

תלמוד לומר לא תקלל חרש דנר הכתוב באמללין של

אלהים יחל אלא למיד אלהיס קדש

אדם מה לחרש שנן חוישותו גרמה לו ושיא ודיין יוכיהו
מהלגשאור«ןשכןגתלחןנרמהלהןחרשיוכיחהחאת

מתי א־כא לחייו'למביא אלהייחיל
לפי׳ ישמעאל לכאימ׳אלהי׳קדש

אתח ד ן מכנין אב מסניה׳למחד
תניהו לא אתיא דאיכא לחפרך

דן כבנין אב ממין שלשתן לא ראי ריין כראי נשיא ולא ראי
נשא כראי דיין ולא ראי זה ווה כראי חרש ולא ראיהרש

ותניא ל״א אימי אזהרה למברך
את השם מנץ תליי! ד לית׳ אלהיס

מת לדיין שכן אתה מנוה וחייב  /נרא♦ שניהם הצד השוה שבהם שבשלשזןשחם בעמך

לא מקלל למד אלהיס חיל גמל

מיתה על הוראתי שנאמר ישמרת
לעסותככל אשר יומך והאיש אשר
יעסה כודוןלכלתיומת' ובנשיא
איכאלחפיך מק לנשיא שכן אתה חייג מיתת על המראתו שלא

למרוד כצווייולתמיותאת פיו שנאמר כיהושע כל איש אשר ימרת
אתפיךיומתואס כן הס אינם לומדים זה מזה וגם מאחד מהם לא
ת1כל ללמוד אלא היי אתה בונה כטן מסכיהם יתאת' לא ראי נשיא
זכו׳כלותר לא ראיה של כשיא והוא צד חתוישבז ישנה כדיין ואפילו
הכי הזוהר על קללתו ואם כן אין סכת האזהרה זו וגם לא נד חמו'
שבד״ןיסנו כנשיא ואפה הוזהר על קללתו ואס כן גם זו אינה ם נת
האוקיה ואה כן צייכין אני לבקש נד שית סכהס שכונתלה סכת
קאוהיהוהיא סקס בעמך עושים מעשה עמן ואתה מוזהר וכו׳אף
אני אכיא אניךשהרי הוא סוה להם נזסשגס הז׳כעמך ותהי׳מיוקי
על קללתו :תהלהצד השוס שבהן שיהיו סוים באזהרה שכן מלכד
היותםסו*םכההשהסנעחךישלהם סוויאקר זקואשהשגדולים
וגדולתם היא שגרמת לכם שאנו מווהרי׳על קללתם :תלמוד לומר
ל  Iתקלל חנש כלומר להבי אנערין לעכתבאזהר׳זו גם כקרש כלי
שאם תאמי מה להגי השוסשגיולתן גיחת להם‘נאמין לן חיש
יוכיח דחיסלאו דזקאאלא לני הכתוב כאומלליס סבעמןוקם
השפלים :תהלחיששכן חיישותיגימה לו סמתזך סהו׳שפל הזהיר
עליו הכתיב שלא תבזותו ולא תגערוהו מפני שנותז צרת! על לכז
והוא תני עלשפלזתי :נשיא וליין יזכיקו שהם גדולים !אסתאמר

מחלנסיא ודייןסגדילתן גרמה להם נאמר חרשיוכיה ואס כן היי

אי&ז דן בנין אב משלשתם ותאמר לא לאי נשיא כראי דיין ולא ראי
דיין כראי נשיא ולא ראי סניה׳נראי חרס ולא ראי חרש כראי שניהם
הצד ה<0השנהםםבסלשתןהזא שהם נעמן יכו' :חהלהצד השיה
שנהם שנן משונין משאר מי אדם אלו לאומללומואלולגדולה וקיילן

ואתר.

 Lקלס מחיל למיד אלהיסקדשגתר
חול מקדש נשל״א אלהים קול
גמרידסמקולאלק למאןלאלן*

אלהיה קדש גמר חיל מקדר דילמא אקים אוהל אח 1:לא א׳.הי
אסכן לכתוניןא לאתקל דאילא תקלל שמי; קינהתיתי עד
כאן והכיפירושיה הנ-חהיכי׳האי דאמרקיאית לן קיא יתייז
כאןא«אלהיםא1ונש'א כעמך ניחא למאן יאתר דאלהים חול
ואתילמוהר■ על הדיין דבהכי איימי לן לייהשיא וחדש אתהלמי

אלא למאן דאמר קדש וכאן י !.היי על י נכתהשס מאי איכא למימי
הא ליתלן קרא יתרהלעדיין דיין מנשיא וקרשילפיקליה יקיא
דאלהיסאתאלפברךאתהשה ומשני מאן דאמראלהיסחול על
כרחיןגמר קדש תחיל דהאלא אשכיזןאודרהלניכתהשס אלא
מהבא ווה מדאפקיה כלשוןאלהיסזלא מקל וקימר דאי אתי תקל
ר״מל אפ.ל ,לתאן דא־ור אלהיס קדש יתד הוא דמליף מנשיא
וסרש כקלרחואר אלא ודאי דליתלן קל וקומי חשים לאיכא לתפין
מה לכסלו07סק דואגים ומתנ״סין בבן אלא האי דגמי ק־דש

מקול הוא תדאפקיה למזל בלשון אלהיס וקי לתאןדאיזי נהק
דהוא קדש גמר כתי קול תקדש ינסאר יתר נש א למליין ותיש
ילפיק ליה ונגמור מילים אב באם איני מבין וכו ופריך דנסלמא
קדם מקול ילפיק היטכשיזיא קותיא לקמור מהקל אלא קול תקיש
היט נגמור והלא תיא למזל הקמור מהקלוכימא דעלקדש הממו׳
אוהי ,לא על  P!1הקל !המקשה הקשה זה משים דתשכ דממת מצי'
הוינא יל5ץ ליה והשני דלא כמה מצינו גמל אלא מדכתיי6.לה־ם
לא תקלל דהיה לי לזמר תקל ואמי מקלל קרי קללות שמע מינה
תרתי קד לקרם וקד לקול דהא אלה ס נתישני משמעיות אלזיש
ט ואס כן הרי לן אוקית דיין גס כן עכתי כ והשתא גמל־נן ח קלל

אניואו שקרא דנשיא אי נשואיליף תלץ וחרסאי מקיא דאלתיש

קרבן אהרן  -ב אהרן בן חיים עמוד מס (253הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

קרבן אתרן ?רשת קחעים 8רק«
ומשמע סן אשת אניו זכו'וחייסן עליה ממום אשת אב נם 5p
אידיקנגזירמנשיא ויורש< :ז ערס לקטןשאין ביאתו סאת ולאו
עד דאתא סיפא דקרא דאמן היא ומיעטה ואוקעהליישא לקרא
בר יןונשין הוא ונפיק יובא יופןמנן דקטן כן ט' שניס ויום אחד
ע׳ככאשתאסו שאינה אתו :אין לי אלא באוהרה הלומי אין לי
דכא על אשת איש האשת מחייבה אעיגדהוא נע ד אן חגן ואם
שעשה הכתונאמ1שאינהאשעאביוכאמ1שהיאאשת אסו אלא
באפל כל אחת מהעריות האמורות נעולה מיממותעל ידו והוא
באזהרה דערזתאסןלא עגלה
העור :פרט לאשת <ףן שר ישי
דאשמעינן דאין קדושין לקטן ואת׳ מוזהר על קללתן ואף אביך שהוא בעטך את מוזהר כדדריאא מערו׳אמןלא מגלה

קדושיו אינם מוקסין וגייס׳ אנו
לותדעהכ״לעיקלהבבליוכתא
אבל נפיק׳ קמא דקדוסין מוקמי׳
לה או במועד לכם קקאו בן מ'
שבא עליסממו ולהכי אנסרין
«ןרא לתעט אשמו סל  wדסלקא
דעתין לניוןדעדאוייתאימיא
קנדה לייזייב עלה משו'א’אקת’לך
מרש לאשמ אחיי' ע’אואשמלינן
דאין קדושין לע״אומננא מיק
לץ בכל יונתא זכמכו המוספות
דאע /דאין מימת ואוהי׳איסור
מיקא איכא מלאנטיין למשיי
יעמעאר יייסינן כפיקאקמא
אשתאסל! אשתאיש :אלא להקל
מלית בגמרא מימש דליבייאשיס
פ׳מימותכפדקגמד׳גמידילהז
מסים וכיון לחנק קלה מכלחו
מכנתנה לחייביתיתו׳הסמימץ
שהיי אין לך נח להחמיר עליהם
סמק לן לדונם כמיתה חמורת
זסמא לא נתק״כבה ולהכי לא
מורש כמורה לחיתתן חנק משום
דקלה היא מכלן והניחה סמומה
דע’נ אינן רשאי לח<שכ להחמיר
מליה אלא להקל עליה לפיכך לא
מונרךלפדס:לאמסנישתיאקלה
דססדא ליס לוני יונק כרש
דאמד דסיג היי קל מכלה!
ולא חנק :נאמר' קית סלי שתים

על קללתו מה לחצר חשוישבחן שכן משומן אס כן נכתוב
קרא אלזדס וחרש או נשיא וחוש אלחיס למה לי
אם איגו עמן לגופו תנקו עמן לאביו:ה ואיש להוציא
אתהקטן אשר ינאף »ת אשת איש להוציא את אשת קטן
אשריגאףאתאשתרעחולהוציא אתאשתאהרין :מות
•ומת נהגק אתה אוס׳בחגק או אינו ן1א באחת מכל סיתות
שכתורה־ אמרת צא וראה כל מיתה הסתומה בתור'אין
*/רשאי למושכה להחמיר עליה אלאלהקלעליחדבוי ר
‘אשית׳ רבייונתןאומר לא מפגי שהיא קלה אלא משני
שנאמרה סתסונלמיתה שנאמר מתסאינה אלאהנק
רבי אוסר נאמרה מיתה ניד" שטים ונאמרה מיתה בידי
אים מה סיתת האמורה בידי שמים מיתה שאין בה רושם
אף פיתח האמורה בידי ארם מיתה שאין נח רושמי מכאן
אפרו מצו׳הגהגקין היו משקעי ן אותו נזבל עדארבובותיו
ונזתנין סורר קשה הרבה וכורך על צואוו זה פושך אצלו
לאתנאףאחד
וזח מושך אצלו עד שנעשו יוצאה:
ט איש להוציא את הקטן־
האיש ואחד האשח:
אשרישבנאת אשת אניו פשמע היא אשת אגיו שהיא
אמו־ אשת אגיושאינה אפו• אמו שאינה אשת אביו
פניןתלפודלומר ערות אניו גלה־ פוענח להקיש לדין
גזרהסוח־ פות יזפת בסקילה ־ אתה אופר בסקילה אז

נאוזת מכל המיתות שבתורה :תל דפיהם גם־ ולהלן
נאמר דמיהם נם ־ מה דמיהם נס שנאמר להלן בסקילה
אףרםיהםנםשנאמרלחלןנסקילה־עונששמענואזהר'
לאשסענותלפורלופרערותאניךזערותאסך לאתגלה
ערותאניך זואשתאםךאתהאופ'זואשתאניךאוערות
אניך כשטועו הרי אתה דן נאמרכאןערית אביך ונאמר
להלן ערות אביך לא תגלח מה ערות אביך שנאמר להלן
נאשתאכ’ ךהכתונפדנראףערותאגיךשגא'נאןנאשת

דנשניהסנאת לא מגלה בעונש
מנין דהייט הא דאממילנס ל
לעיל ושכין־ז כאש׳אמר תיל תרות
אכוז גלה מופנה :אמך היא
ארישא דקיא מסדר לאפוקיס
ממשתעזתיה דהיב דאשת א10
ה«א אמו איבו קייב עליה משוש
אשתאר אלא משום אמו לקוד
ואיקשיאאסאיע דירשיקעיוע
אמן־ היא למעוטי דאינו קייב
מפום אשעאבכאשר סימה אמן
שהיא אשמאסז אם כן גס כאומ'
ערומאניך תיא נימא דחחעע
ליה במי מאסור אס ומה יאיע
למעט מערותאמך סיא מאסור
אשת א  3ולא תמעט ג'כ מעלות
אסןהואלמעטתאסייאסהא
תריזלהלבאכגמ׳דאמ׳קסב׳ר*
עיומאסן״אשתאכיך ומיית!
להבג׳שומסת׳כיןאשתאניזשהי׳
כין אשתאניו שאינה אמו א«נ
שאינ אשת אביו מנין מלמו’ל1מפ
סרות אמך לא תגלה אמך קיא
תש'1את1מתהחח״כו ואיןאתה
מחייב! משוס אשת אסו,עכ:
ופירוש ד כדיו דלעולסנאמר ד
דמיעוטה דסיפא יקרא אחא
למעיטי מאי דהוה משמע לן
מרישא דקרא ולוה רישא דקרא
דערותאסךלא תגלה שסאשת

אביךאעתוב מדבר• ומשמע נין אשת אביו שהיא אמו
נין אשת אביו שאינתאמו־ אמושאתה אשת אגיזמנין
ת׳לאכך היא מכלמקום • א«ןלי אלא אזהרות שעשה אמו
שאינה אשת אכין כאמו שהיא אשת אביו ■ בעונשין מנין
חד אתיז דן נאסר כאן ערות אביו ונאמר להלן ערות אג׳ו

אנהואדאדכרולאמשוםאסוי
אסהילכךכי הדר כתיב נסיסא
דקר'עריק אסן היא לאו למדיי'
מיניה ־:שוסאשתאכ ולא משוס

פהערותאניושנ׳להלןעשתאסזשאיגיאשתאניוכאמו

אסדהאיישא דקרא נתימסום

אלם :אין כה משם אקנה זסי' באמו שווא אשת אניו אףנאןעשהאםושאינ׳אשתאכיו

אשת אה הוא דמייניה ולא מש•

י׳

לממשי ישרי דני יונתן אחא
ולוה אמי דהטעס סמית׳האמול'
בידי שמי' היא חנק משום דנאמר'

מיתה בידי שמיס לכתיב וימת
בם איתו ונאמרה מיתסתם בידי

זפימןאלאדהנפש יוגאה והגוף
קים  1כגמרא פרין ואימא שריפה
דגם היא נשמה יונאח עלידי פתילה שלאכר דזורקם לי נתון

מיעיוכדאחדינןכפיקארנטמיתותומשני דכיוןדמנינ< במכהן
מייפה מכלל דנת ׳שראללאו כשרסה הילכךסותיוחת הנואף
סכחגקהוא:אסדסאישוכ 1דתמיהונכלללאעגאף :ס אמז

שאינה אשתאס! כגוןסאנס אסה והוליד ממני! כן ללאו אשע
אניו היא מנין לחייב עליה משום אמו ואעונש קכעי דאוהיה הרי
אמיעיית אמן לא תגלה :מלעיותאביו גלה לכתי נ ואיש אשר
ישכנאתאשת אסוומס״ם קראואמיעייתאכיוגלת דהואיתי

אס ואם כן אס מאן דכר שחס
נאטו
דנימא דאתה למעזטיה הילכן
לרבי יהודה ערות אכין היא אתא למעוטי ולא משום אשת איש

להוא כמשמע דערותתניך דהוהתמיגא לשם אשתאישלא נפיק
מכללאשתאב לרישא דקיא לתא אסונמי עמיתו הוא וקרי כיס
נמי ואל אשתעקיתלא תתןשכנתוגו׳אנלקיא רגבי אמךלמעועי
מאסזיאשתאנאתאדהוה משתעלןתיישאדקרא דנשינעליס

משום אשתא כ כשהיא אמוואשת אביו לקסנר רני יהוד? ערות
אסך לרישא דקי׳וי אשמאסן ולא אביך כמשכב וכור ממשי דיליף
ליחבגש :כתה דיליףמכייתא  11ומשמע אףכשהיא אתוס״3

דניאשונס חסישקרא עדדאתילפוש הגש :מה להלן באישות

עליה משום אסמאכ לפי שנאשתאסן תשמ׳אשתאנין שהיא אתך
אישאינת אמך יערות אתן אתאלרסת אמך שאינה אשת אנץ
יהיא אמו אמס׳ואסכן כל הדי כתב עיו' אמך היא אתא ל^וק«
ממאידהיהמשמעלן ברישא דמיינעלאמו משוסאשמאב ווה
אתא לאפוק ולמימר׳דמשום אס אתה תחייבו ולא משוס אשת אכ

מתוס מדבר דהא דשא דקיא אשיישכב אעאשתאסו נת ב:

דלעונשדאמו שאינסאשמאניזדדיישףעון לנשישא בר אידי

דמלכתיב אשייככב אח אשת אני! פשיטה דערות אפיו גלה
זממשמעימלאמשמע אמסה להא לאועיותאסןהיאאלאלא
נאתראלאלדוןמחנוגנזכדדדשכסיפא !מההיא & תיסוק לן
לעונשאמואנוסהשיזאאתוסאינהאשמאביוכדעפלס כסיס' ז1א

קרבן אהרן  -ב אהרן בן חיים עמוד מס (254הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה

קיא

(0

רה

קרבן אהרן פרשח קדושים פרשה b

שאינו עייר ממש י1א שאינו יידע במכשיל ולמה העתייקיהי לפוייא
שיא ינה אלא מפני שאיני יכיל :יא יכול אפילי סמחהי נמקו
הלביליזע׳ן מהאחר ההנחה דהיניאי מלת קישכמשתעיאבל
מאכלי והעמידו אנל מניני כנין אם היה פיעל נליך לפייית יאחר
אתר העיון לא היניאיהי אלא אתיו למקרא לחרש אין ל׳ אלא חרש
כה לחניכי תן לו בדינרפיריתיעלי לשלם או אסהיהנדיך למעית
משים לחדש כמשמע ומניןלרביתיכי' תלמיד ליחר בעמן ואם
יאמר לשלחני תן לי בדיני מעית :תלמיד לי מ אתך ר׳לכשתביעתו
קהלי בתלת בעחך כלול חיש
אתדאבל אסהמקהי אין תביעתי
לא אמרתי אלא ימי שחינו חישילמה יצא תןהכלל
כיד אלא א:ל חנוני אי אכל שולחני בא ולא תבעו תלמוד לומר אתך
יבול אפילו חמוזהו ללמד על הכלל ואם כן חרש
יא
(מבכי זה אמי רב ששת בגמרא שלא ילין אתך לרצונך
דאינו הוזי פועל אכל בעל הכית
אם לא נתן לי החניני ימפר׳אחיז

איט עובי שיינה אינו בתילת
לעביר כלימר אין לי עליי עיד
כלים שיהא עליי בתירת דמים

סיהי' לי עליו עניית עיבר משים
שכר שכיר ירבה אמד דחזזי מ
מרקאמר דאינו עובל-דתשמע
עובי הוא דלא עבי אכל חוזר

וכיבה ממני יכפי דעתרבה יהי'
אתך נדרש על איתה הלילה
שהתחזה! .שאיני בא אליי־-יאין
תבי עתי א הי א בל לר ב ששת א י מ'
אתך ירצה כזמן שנשאר .לו תביע.
אתך אבל זה לא נשאר לי תכי«':

אצלההנווגיואצל השולחני יהיעובר עליו׳ תלמודלומר
אתך לא ילין אתך לרצונך :יב לא תלין פעולת שכיר
אתך עד בוקר אין ל׳ אלא שביר יום שהוא גובה כל הלילה
שכיר הלילה שגונה בל היום מניין ותלביומו תתן שכרו;
יג לא תקלל חרש אין לי אלא חרשי מניין לרבות
נלאדם ת״ל ונשיא בעמך לאתאור.׳ אס כן למה .נאמר
הרש מח הרש מיודד שהוא נחייסייצא המת שאיוו בחיים:
יר ולפני עיור לא תתן מכשול לפני סומא בדבר נא
אמרלךבת איש פלוני מה היא לכהונה אל תאמר לו
כשירה והיא אינה אלא פסולה׳ היה נוטל ממך עיצה׳
אל תתן לו עיצה שאינה הוגנת לו• אל תאמר לויצא
בהשכמה שיקפחוהו ליסטים־צא בצהרים בשביל שישתרב
אלתאמרלו מכור אתשדך• וקהלך המור,.׳ ואת עוקף
עליו ונוטלה ממני י שמא תאמר עיצה טונה אני נותן לו י
והרי הדבר מסור ללב• שנאמר ויראת מאלהיך אני יי:ז

י 3אין לי יכו'להכין הברית'
כרין להקדים מה שהניחו בכחלא
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עליה והוא דאין שכירי'משתלמת
אלא לבכיף כדיליף ד.פרק.איזהז

עדין היא כפשיטו ומשמעו ממש
יגס בזה לא דק הרב כלל:

זהיגא ולאמי דסיפא דקרא

ה

הכריחם לזה דאת' יייאת מי»הין
ולא יאחר זה אלא על הנעלם
בלב שאיני יוצא לפועל שאין יראת
מעשיתז אי מהמחשבה בי אלא
ליודע מחשבות לב ואם עייר
כמשמעו ומכשיל כמשמעי זה

דבל נעשה בידים והדבר אפל
יראה.לכ3־קוא ולזה דדשיהז
בעצה שהוא דבר שכלב זה היא

דעתו ואנחנו הרחבנו בביאורו
והוא דיוק נכין יזה היה אצלי

יאסי נךמנאתיהי בי יבסין>
הכי־יתא אפריע יה תדברי ם
הבליתא כתו שהיה כתיב אצלי־
ולי נראה דמינייז בעצמי •לין*

ליה דאתר לא מתן מכשיל ן
נשך מדכתיב כשכיר שנה כשנה א לא תעשו עול במשפט בדיךמלמ׳שתדיין המקלקל יהתשים מכשיל שיכשל בי הכירי•
שירכה ששכיר שנה זי משתלם כ
לא •,יקיא מתן כי מה ניתן אי
את הרין קרוי עול ־ שנוי משוקץ חרם ותועבה•
יא'כ
כתחלת שנה הנאה אחריה
למי ניתן ילא יקרא אסכן הלא
וטרם
יום
בשכיר
נתימרולא תלין מדבי
משים ואם כן לא היה לז ליחד
דלא משתעבד ליה עד שתשקע
אלא ולפני עיור לא תשים מכשול
הזזת? ועז אמי שישלם לי כל הלילה ילא ילין התשלימין עד תבקר
לזה הוכיחי .אזל לדרשו כדבר ששייך בי נתינה שהיא ניתן אלין
כזה המכשיל והיא בענת שנוק ל! דשייך ביה נתינת־ ימפני
ולזה אמר אין לי בלאו אלא שכיל יום דעליינאתי לא תלין עד
שהסימא בשכלו אייתיה בדבי הלכת או יהיה בלבל דיך אדן
כין־ ■שביר לילה מכיןשה1אכנבתכלתייסהפאאחרהלילה ואם
בהרחקת הנזק ובהקרבת הקיעלת עלזה מביא דתיילכלם אם
לא נתן עד הלילה ע! בי .תלמוד לימי כיומי תתן שכלי יזה על שכל
לילה שחל עליי חייב הפלעין כמחלת היום ואמי שבייתו והוא יום
החיוב תקשכלו ולא נוכל למדרש קראי כתפך דהיאךתיכללימי
על שכר! נם בייתי תתן שכלי אחר דאינו חייבלועד הלילה שהוא
סיס השכירות ואיך תאתר עלשכיילילה לא תלין והיא אינו חייב
ן

I

|

- -

תלמ-זד לזמר
י4
צו עד הכקר שהיא כיף .תסבירו מ:
ונשיא בעמך דמלתבעמך יתרה אלא הכי קאמלונשיא יכלתי
שהיא בעמך לא תאי׳ איתי :תה חלש תייחד יכו' ליתר שכל מי

שהוא נסתר תמך שהוזהרת שלא לקללו יהיה י-ימהלחרש שאינו

10ת.ע אותך אבל הוא חי כך אינך עיבר אלא אס תאיר את החי
אבללמתלא• ייפה .דייק הל אם עליי תשלים דתונרך להשמיענו
דלא תיתא דתקלל,חבירו דותיא דמקלל אבי« יאתי שהוא גם
ולפני תייר לא תתן
יד
לאחי מיתה קא משמע לן:
קכשוללפני סימא בדכי יכי׳תל״אס עליי הסלי׳אמר דמה שהבליח
ליביתיכי יכיינס לברכה להיניא הכתיב תפשטי שהיא עייר ממש
ולדרשי על סימא השכל היא תפני דאי אפשר ליתר שהיא כמשמעו
משים דעיריהיתדיתיא דחיש תה חלש'איני כמשמעו אף עול
לאו דיקא עור עד כאן לשוני י ילא ירד הרב זל בזה לעומק הדבר

חרא דעדיין נאתר כ׳ מי יכריחנו לדמיתזתלזה דחלשהונאניהז
תפשטי מפני שאש נפרש איתי כפשטי יהיה סיתר אליי מלתכעתך
אבל הכא למה נוציאהו מפשטו אחל שאין כתוב אחל תכריחני לזה

וכל שכן דאם הדמוי הכריחם היהלילהיניאו מפשטו באופן אשל
קוניאי חרש לדעתי שהוא על כל כלתי שומע !ידלשי נס כן עייר

בדכי הלכה שניתן לי ענה שמכשיל! בה כגין אשה פש יל? לכהונה
יעל דבר העגה אתר אל
יאמר לי שת א כשרת ייכשל בה ־
תאמרלז צא בהשכמה שיקפחוהו לשטים יכל :שישתלב שיכהן.
שרבישמש־ מכילאתשדןיקח לך קמוליכי׳שדיב העצה היעה
ינק לאדם מפאת כקשת הייע־ן אעתיעלתזכגיןשחמד את שדהו
זאמילימכיי שדךוכי' :שמאתאמל ענה טיסה אני מקלן
כלימר ובשביל שביה אין יודעכינתזה היועץ כי יאתרשהיא מת
שנראה לי ענה טונה היא מקלו כפי דעתי כזה כאופן שאם
היא רעה היא לא יתננהאלא לחושבו שהיא טי בה יבזהאיןעליו

אשם והרי הדבר הזה חפיר ללב כי אין יודע מה בלבו שלית
אם טיבה אם רעה יבזה אין יראתאדס עליי כיייכל להתנצל לג
בזה והיא אינג»דע מהבלבי עלזה נאמר מבאת תאלהיך כי הוא

תדע ינה מחשבות לבך ואליו לא תיכללתתננל נזה ודיקאימרו
והיי הדבר מהיר ללב כאלי היאה כזה רכינתי כתה שריש יתיז
שהכריחו לדליש איתן הנה הוא לבקש דנרשיהיה תסייללב שעליו
יפיל אומרו ייראתמאלהיך כי המכשיל כפשטו היא דבי נעשה
בפועל ואינו מסייללב ואיני יכיל לומר כי שלטובה נתכין יבזת

שאמרנו הרי היא

לבל מסור ללכזיצדקעליוזירתת תאלהיך:

פרק ד

* מלמד

שהדיין המקלקל וכי' לא רני חכמינו זל סכו!
יליהיי
x
ליי א

שו״ת ראנ״ח סימז י ד״ה והרמב״ם ז״ל

אלא רגבי נדון זה דאיכא הני אחריני דכתבינן שלא להזקיק הוצאה ולפטור מהנדוי אפשר להיות סניף טעם זה גם
כן עמהם ויש לנו לצדד בטעמי התר אף לפטור מהנדוי משום דיש לנו לחוש ג״כ שלא לנדות בכדי ואסורא רבה
* איכא נמי בהבי דנראה דבל שיש ספק בחיוב הנדוי מספיקא לא מנדינן דהוי ספק אסור תורה ולאו דמקלל את
חבירו וכענין שכתבו בתוספות פרק אלו מגלחין גבי מנודודמה^ינהיג7דויו ברגל"שהקשו הא"ליכא אלא עשה
ואין עשה דוחה עשה ולא "תעשה ואפילו עשה ליכא אלא עזרא גזר כדלקמן ותרצו דהא לאו קושיא היא דהא נדוי
* דחי לאו דמקלל את חבירו דאיכא לאו ושמא מסוטה ילפינן וכיוצא בזה כתבו ביבמות גבי ממזר חייב על מכתו של
אביו דמוקי לה תלמודא בשעשה תשובה והקשו בתוספות דא״כ היכי משכחת לה נדוי כיון שעשה תשובה דאפילו
אחר אסור לנדותו וכן הוא ודאי והמנדה שלא כדין חייב וכיון שכן כל שיש איזה ספק בחיוב הנדוי יש לנו למנוע
הנדוי ושב ואל תעשה עדיף וכ״ש אם ת״ח הוא שאפי׳ סרח אין מנדין אותו ובמערבא ממנו אנגידא ולא ממנו
אשמתא :ועדין נשאר לבאר אף כשת״ל דמנדין אותו כמה זמן ינהוג בנדוי ההוא .ואיברא שבדברי קצת מהפוסקים
נזכר שיעמוד בנדוי עד שיגיע הזמן ואלא מיהו כל מי שכתב כן הוא מכלל הסוברי׳ שצריך להוציא ומנדין אותו כדי
שיוציא והלכך עומד בנדויו עד שיוציא או עד שיגיע הזמן שאין עליו עוד חיוב הוצאה אבל לדעת האומרים
שהנדוי הוא משום דעבר אאסור׳ דרבנן כל שקבל עליו נדוי כפי הזמן הקצוב בדין הנדוי סגי כדין כל נדוי שמנדין
בעוב׳ על אסו׳ ובענין נדוי בעלמא יש דעות חלוקות לפוסקי׳ משום דבפ׳ אלו מגלחין תניא אין נדוי פחו׳ מל׳ יום
ואמ׳ נמי התם בההוא עובדא דההו

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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ראש

מסכת סנהדרין פ־ ד

בתוכה כתורת לא תזכירו ומרקוליס איני כתי׳ כתורה
ואיך מזכירין אותה לזא דאין וה שמה אלא קילוס ונ״ל רלהכין
ולהורות בר"ת מיתי ורוק :
ךץין אף על גב וכו׳ הנא מורה דהטור ענ״ל ואם
תאמר א״נ רב מנשה דלא היה מניין אלא למרגמה
אמאי חייב על שגגתו ויל דאי מכווין לעוכרה ככיזוי והיה
סטר שמותי לעשות כן הוי שוגג וחייב חטאת א״כ כשלא
נתטון לעובדה אלא לבייתה איסורא חיהא איכא והא
דקא' אי הנותנה וא' הנוטלה חייב ה'ק ראן• הנוטלה יש
בו חיוב וכיון שיש במעשה זח חטאת א 'כ אתה אף
שבוונתך לבייתה לכר איסורא מיהא איכא אכל מחטאת
ודאי פטור וכן נרי ממ״ש התוס׳ אס נתכוון לבזותה הטו׳
דודאי פעו׳ מסטאת קא' למיתה לא שייכא הכא ומהרש״א
כתב ראף נתכוון לכזויזה חייב חטאת ודוחק:
jמ" ורכנן לא דרשי כך וכו' ההוא מאפס לק
דלה רריש כך כעצמך אלא י־אפס גילה
לנו שהיא אזהרה ולא הבטחה וא״כ ה״נ לא ימצא כך שהיא
אזהרה ירשי׳ כך בעצמך ו?ל רהכא מסיים קרא מעכיר
בנו וכתו אלא רמיתורא יכך קאמר דנדרוש מניח דכא
להזהיר עוי בך בעצמך וליה פרי׳ מאפס ני לא יהיה כך
דאע״ג דכהבטחה מיידי מיתור׳ רכך דרשי׳מיניה לאוהד'
עצמו ח״נ אע״ג דמיירי כבנו וכבתו דרשל יחורא יכך
לאזהרת עצמך ומשני ההוא לאו מיתורא רכך דרשינן
אזהרה אלא מאפס ואי לאו מאפס הו״א רה״ק לא יהיה בכם
דהיינו כללו׳ יש׳אהיון ח״נ לא דרשי'כך וזש רש? ורבנן לא
ררשיכךלאזחר'וכץדלכאו׳לאהיח צרי׳ ללכן וכמ״ש א״ש
^ ♦"gר״ח לא חתן להעביר משמע ליה לחנאוט׳ פי׳
מיסמך לא תחן עם להעכיר דאס הכוונה היא
לא תחן ע״מ להעכיר הכי הול״ל לא חתן למולך להעכיר
 'DJ JVOור״ל מ׳ט לא אמר נרו אע״ג רר׳יל
יהיב טעמא למילתיח לפי שאין
י
מעשה כו ואפי׳ ידעוני לחודיה לא מחייכ וא״כ מ״ה לא
אמר כיזמ״מ פריך דמי הכריחו לר״ל לומר דר״ע כעי
מעשה זוטא דילמא ר״ע לא כעי מעשה כלל ושייריח
לידעוני משום דשניהם כלאו א 1כר? וה״ל:
? g’Jנהר סכטיון יוכיח כעל אוב וכל יראה דהוכיילן
לכל זה דאי מנהר סכטיון,לחוד יאמר הרוצה
לכזב ירחיק עריו ולא יורה לו ואי מבעל אוב יאמר ג״כ
שהטעם שאיננו עולה הוא משים מזל היום שאין מלאכת
סאוב מצלחת ט ועי״ל ררצה להוכיח לו שכל העולמות
סוכתין כשבת והזכיר נחר סכטיון שהיא מעוה״ז הגשמי
ואח״ב הביא מבעל אוב שהוא עי רוחות המתים ואח״כ
מקברו של אביו שגם המלאכים המענישים תאים שובתי ו
ר־׳ח מתיב ר? אחר שריכינו דברים וכו' כצ״ל
וח״פ שכל חייכי חטאות היקשו לעז שפירש כה
הנתוב שחייב על ורונה כית יעל שגגתה חטאת אף שכל
שחייכין על זדונה וכו' ואחר שריכינו מכל מצית ח' אפי'
דבייס שאינם דומים לע״ז למה הקישה לע׳זאבל אינו
ר״ל למח נאמרה כלל ע״ז דהא אצטריך לאומרה לפי
שקרבן ע) חלוק מכל המצות וק״ל:
ד׳ח מעלה כוכורו וכל ולא יתכן כבעל אוב
1
דשאול עכ"ל ק״ק ההוא דשאול היה בין .אצילי
יליח כדתניא כברייתא דלעיל כסמוך ו״יתק לו׳ דשליגי
כרייתות אהדדי וש?ל דמשמע לחו לתיס' דדוקא כי בלח
גזנורו אינו עולם נדרט וחתם כאוב רשאול אז״ל דלפ,
שראתח עולת כדרט חכינס שהיא שאול כי מפני שהוא
מלן אורחיה לעלות כדרכו אלמא שהוא מזה חמין אכל

ד^י

ת ס'

מ״טביד

^לפירש? נראה לישב דנרייתית לא פליגי וא״כ היה כין
__אצילי יריק או כין הפרקים כרלעילוק״ל י■
 VOגמ' שכן אתה מצווה על החיאתו כרכתי׳
אישאמוואכי' תיראו מ'מ אין כו
מיתהכהמראח משא" כ נשיא יכן הירש? וק״ל:
& Qותניא ראכי אוי אזהרה לברכת ה׳מנין וט׳ היצרן
לכרייתא זו משום דמהא דאר“עק אלהים קרש
אנתי מצי לו׳ ראע״ג יס״ל לר״עק דקדש הוא מ'מ לא
יליף אזהרה למברך את ה' מהכא אלא כמה מצינו משום
-----------------ראינא למפרך כס יש התוס׳ וק״ל: "gHי ר״ה שחייבי! על  1דונו וכו׳ ולאהמחעסקעכג
ח״ק מי הכריחו לדש* לפ׳ לאפוקי מתעסק והלא
בגת' קא' נאפוקי תחומין והכערה ועוד מתעסק שוגג
הוא ופשיטא דלא יתחייב סקילה ונ“ל דהוק״ל דאי לאפוקי
תחומיו והנערה הוה ס גי לו׳ כרכר שחייכין על זד*«ו
כרת למה האריך לומר ועל שגגתו חטאת לזא לאטקי
מתעסק כגון נתטון לחתוך מחיבר זהוחהך מחוכר אחר
דאפי׳ נזזטון למלאכה גמורה פטור דמלאכת מחשבת
__ __אסיח קורה ועיין כסוף פ’ר רכריתית ודו״ק
חן '0ר7ךגמרקדשוט אלא איכא למערך וכו׳ פי׳
אלא מאי אית לך למומר דאיכא למערך וכו׳ה״ג
כק״ו לא מצי יליף דאיכא למפיך הכי אלא ודאי דיליף
מדחפקיה כלשון אלהים וק״ל:
> ____
רכפפאאמרוכו להכמנה "תניא וכו' ק ק
fg
והלא זה מפל במתני' ולמה כחר להכיא
מכרייתא וש*ל ריצה להכיא מכאן רכל מסית קרו ליה
חכמים הייוט ושוטה נדאשכחןכהךכרייתא דקרו ליה
כן סטרא לשון גנאי מלשון שיטות כדמסיק וק׳ל:
 'gjאוב וידעוני ככלל היו וכו׳ ק’ק לרע״ק
וכן עזאי די למי סקילה מקרא אחרינא א״כ
למה יצאו פייט דאי□ וידעוני מכלל המכשפים ועוד
רלדידהו נמי תקשה דאזב וידעיני הוו כ׳ כתיכי׳כא׳ ואין
מלמדין ונימא רוקא אוע יידעוני כסקילה ולא שאר
מכשפים וע״ק דילמא אוב וידעוני קא' קרא איש או אשה
אכל שאר מכשפים דוקא אשה משוה דאיב וידעוני הוו כ'
כתובי׳ואין מלמדין ומנ״ל לו׳ לעי׳ ח׳ האיש וא׳האשה יזל:
 rfgוהא רע״ק מר? גמר וכו' ה״ק מאי פריך
דילמא מר? גמר ענין דינא דלקיטת קשואין
י
רעוש׳ מעשה חייב ולא אוחז את העיניס ואח’כ גמי
מר״א המעשה עצתו היאך עושי׳ לטטען וללקטן כיי
שיבחין כין עושה מעשה שיהיה חייב יכין אוחי אח העיט׳
רפטור ואפשר דא״א לו' שלא ללמד מרי רק לענין דינא
ולא לקיטתן ממש דא׳יב מה היהיף רע׳ק על דברי ת״ק
והא חילתיה י־רע״ק מרישא שמעי׳ לה ועור אמאי נקט
רע״ק שנים לוקטין קישיאין הול״ל סתם העושה מעשה
חייב מ"ל קישואין מ״ל חילתא אחרינא אלא וראו ררע״ק
אשמו׳ מאי דגמר מר? רהיא ידע להכיר כלקיטח קישואין
החייב והפטור וזש שנים לוקטין קישיאין וכו' ר״ל דאפי'
שלעיני כני אדם יראה מחש ששניהם עשו מעשה א' אני
מכיר מי חייב ומי כטור יכ״כ כס' תורת חיים חל אע״ג
וכו' ח" מ פריך ררע״קויאי דלאודינא אשמו׳ דככריזנא
ליה רישא ימתני׳אלא משום ראותי נישיף דנטיעת קישיאק
דכר גדול הוא ואין רוב המכשפי' כקיאין כוואין אדם
יכול לעמוד עליו להכיר כו איזה מעשה גמור יחייב לכך
תאמר רע״ק משמיה דרי דאפי' כלקיטת קישואין יורע
צהכחין ולהכיר אם עשה מעשה גמור וחייב או אס אחיזת
עיני׳ופטור אלמא דמעש׳רלקיט'קישיאין מר? גמרעכ״ל:
ער*

לף

דף

דף

אסיפת זקני□ החדש ־ סנהדרין א אסיפת זקני□ החדש עמוד מס (271הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

אסור להוציא מבית המדרש
ללא אישור הגבאים

חידושי הריטב״א
לרבינו יום טוב ב״ר אברהם אלאשבילי

מסכת שבועות
יו״ל על־פי כתבי־יד ודפוסים ראשונים
בצירוף מבוא ,ציוני מקורות,
מקבילות ,הערות ובאורים
מאת

הרב אליהו ליכטנשטיין

הוצאת מוסד הרב קוק • ירושלים

שא

שבועות לה ,ב

אפ״ה פטורין ,דכי כתיבא ביה 485והוא עד או
ראה בראויין להעיד לחייב ממון בבוז עדותן
משמע .וכן פי׳ בירושלמי‘ 49והוא עד להוציא
אחד שאמרו לו הרי את מקובל עלינו כשני
עדים.
משביע אני עליכם בשבועה .פי׳ ואי מתני׳ ר׳
חייא בר אידי 492צריך שיזכיר בה את השם,
ואי רבנן היא אע״פ שלא הזכיר בה שם ולא
כינוי ,493ואביי לא נחית להא פלוגתא הכא
ונקטיה סתם .494ומיהו לרב יהודה דמפרש לה
בשבועה האמורה בתורה ,אפשר דאפי׳ לר״ח
לא בעי טפי ,דכיון דאמר האמורה בתורה כמי
שהזכיר את השם דמי ,495וכדפרישית בריש
מסכת נדרים 496בס״ד.

שב

אף אתה היה רחום .וי״ל דאפ״ה לא מיקרי
איניש רחום וחנון סתם ,אלא משום והלכת
בדרכיו 498שחייב להיות רחום וחנון ,כלומר נוהג
עם הבריות בחמלה וחנינה .ומכאן קשה למה
שהיה אומר ה״ר יונה ז״ל דמאי דכתיב 500זרח
בחושך אור לישרים חנון ורחום וצדיק ,רעל
האיש ירא ה׳ דמיירי לעיל קאי ,וא״כ הא
אשכחן מידי דאיקרי בתורה רחום וחנון .וי״ל
לפי דבריו ,דם "מ לא מיקרי כן בלשון בני אדם
בסתם.

[לה ,ב] כיון דליכא מידי אחרינא דאיקרי רחום
וחנון .וא״ת והא אמרינן 497מה הוא רחום

אינו נמחק לפי שכבר קדשוהו שמים .50,והלכתא
כאחרים .ובלפניו אפי׳ אחרים מודים שהוא
נמחק .ונראין דברים דנמחק אפילו שנכתב כל
השם ,דאי קודם לכן אפי׳ צ״ב מצבאות וש״ד
משדי וא׳ מאלהים נמי .ואין לומר כיון שנכתב
כל השם קדשוהו שמים לשלפניו ,דלא מיקרי

 492דלקמן סוף ע״ב .וצ״ל ר׳
 491בפירקין ה״א.
 493וכן דעת רבנו
חנינא בר אידי .וכן תוקן בכי״א.
לקמן לו ,א דלרבנן לא בעינן לא שם ולא כינוי .וכ״כ רבנו
 494ורש״י
בחידושיו לנדרים ב ,א .ועי׳ בהע׳ הבאה.
כתב :מזכיר את השם 'באחד מכל הלשונות הללו .ודייק
הר״ן מדבריו דס״ל דכל שבועה ואף שבועת ביטוי בעיא
 495הרשב״א כתב על
שם .ועי׳ ר״ן ריש נדרים.
דברי רש״י הנ״ל :ונראה מדבריו שאינו אומר מצוה
אני עליכם בשבועה ,אלא בשם ,ובשבועה דקאמר הכא
היינו בשם .והקשה עליו הרשב״א דהא דרב יהודה
דאמר משביע אני עליכם בשבועה האמורה בתורה,
מוכח דלא אמר בה שם ,דאילו במזכיר בה שם למאי
אצטריך תו בשבועה האמורה בתורה ,אלא ודאי משמע
דלרב יהודה לא בעי שם ומזה נשמע לאביי .ולפי דברי
רבנו מיושבת קושיית הרשב״א על רש״י ,דודאי אליבא
דרב יהודה לא בעינן שם דהאומר בשבועה האמורה
בתורה הוי כמזכיר את השם ,אולם לאביי דלא אמר
בשבועה האמורה בתורה ודאי צריך להזכיר את השם.
וכן תירץ הרשב״א עצמו בחידושיו לריש מס׳ נדרים,
בלשון "ושמא"( .והנה הרשב״א שם מביא ראיה לזה
וז״ל :דומיא דהא דתניא בריש פרק אלו מותרין לקמן [יד,
א] הנודר בתורה ובמה שכתוב בה דבריו קיימין כאילו
אמר בפירוש ככר זה כקרבן שכתוב בתורה וא״נ נשבע
אני בשם שהוזכר בתורה עכ״ל .ובספר דברי יחזקאל סי׳
כט הקשה מדוע לא הונח לרשב״א בתירוצו ,ולכאורה
כיון דע״ב צ״ל דבכה״ג דנודר בתורה חשיב כאילו אמר
בפירוש כקרבן שכתוב בתורה ,וה״נ נימא בשם שכתוב
בתורה ,ומאי שנא זה מזה .ותירץ דלפי מש״כ שם לעיל
אתי שפיר ,דדוקא התם רבעי כקרבן מתורת "לשון"

נדר ,ובכה״ג ע״י שאומר במה שכתוב בה הוי לשון
גמור דנחשב כאילו אמר כקרבן ,ואה״נ בשבועה בשם
אילו היה השם מתורת "לשון" השבועה לבד ממילא
כשנשבע בתורה חשיב כאילו אמר בשם שהוזכר בתורה,
אבל הרשב״א לנפשיה ס״ל דשם אינו מתורת "לשון"
שבועה (דדיבור השבועה נגמר בלא שם ,כשם שנדר
אינו צריך שם) ,אלא דהוא תנאי בעיקר השבועה ,דבלא
שם אינה בתורת שבועה כלל ,א״כ אפשר דלא יועיל
מה דדעתו לישבע בשם שבתורה ,דמאחר שלא הזכירו
להדיא אינה שבועה כלל .אלו דבריו .ברם ברשב״א א״א
לומר כן ,רעל הראיה מנודר בתורה כתב הרשב״א :כאילו
אמר בפירוש ככר זה כקרבן ,וא״נ נשכע אני בשם שהוזכר
בתורה .וכוונת הרשב״א דבנודר בתורה יש שני פירושים
או דאיירי בנדר וחשיב כאילו גמר דבריו ואמר כקרבן ,או
דאיירי בשבועה ונחשב כאילו הזכיר את השם ,ואת שני
הפירושים הזכיר הרשב״א לקמן שם( .ובדברי יחזקאל
כתוב בלשון הרשב״א :וה״נ ,במקום וא״נ ,וספר משובש
הזדמן לפניו .ובהכרח הוא ט״ס ,שאם כוונת הרשב״א
לומר :והכא נמי ,היה צ״ל וה״נ משביע אני אתכם בשם
וכו׳ ,ולא נשבע אני ,כי הכא איירי במשביע עדים) .וא״כ
הדרא קושייא לדוכתא ,מאי שנא הכא מנודר בתורה ,כיון
דגם שם איירי בשבועה לפי פי׳ זה) .ועי׳ בדברי רבנו
להלן לח ,ב ד״ה גמרא .ובדברי רבנו תתיישב גם קושיית
 496ל״מ
ספר המכריע סי׳ צ על רש״י ,עיי״ש.
בחידושים הנדפסים .ועיי״ש יד ,א .אולם כ״כ הנמוק״י
 498דברים כח,
 497שבת קלג ,ב.
ריש נדרים.
 501כ״ה בכתבי היד.
 500תהילים קיב ,ד.
ט.
ולפנינו :שכבר קדשו השם .וכ״ה בדברי רבנו שנדפסו
בתוס׳ הרא״ש כאן (ליוורנו תקי״א).

שג

חידושי הריטב״א

שד

קדשוהו שמים אלא כשקדשוהו בשעת כתיבה
שכבר היה נכתב השם.
צ״ב מצבאות .502נראה דה״ה טפי ,כל שלא
נכתב כולו ,אלא איידי דלא נקט משדי אלא
ש״ד נקט נמי הכא צ״ב.503
נקרא צבאות אלא על שם
שלא502
צבאות 504ישראל .ומיהו רבנן מודו שנקרא כן על
שם שהוא אות בצבא שלו ,כדאיתא בהגיגה’.504
כל שמות האמורים בלוט חול חוץ מזה וכו׳ .הא
ודאי ליכא חוץ מזה אלא אחד שהוא חול
דכתיב 505הנה נא אדני סורו נא ,506והא דנקט
כל שמות ,אגב ריהטא ראירך נקט הכי.
ויאמר לוט אליהן אל נא אדני וגו׳ עד מי שיש
בידו להמית ולהחיות .אלמא לגבי הקב״ה קאמר
אל נא אדני וגו׳ .והא דכתיב ויאמר אליהם ,פי׳
בפניהם.507
והא דאמרינן גבי שמות האמורים במיכה יש
מהם קדש 508יו״ד ה״א וא״ו ה״א .הא פשיטא —
שזה השם המיוחד בכל מקום— שהוא קדש,509
אלא דאגב ריהטא נקטיה ,משום דבעי לומר
ואידך חול.
כל שלמה האמור בשיר השירים קדש .נראין
דברי רבינו הרמב״ן ז״ל שכתב דלאו לענין
שאינו נמחק קאמר ,510שהרי אין זה כינוי
אלא למלך שהשלום שלו ,אלא שבא ללמדנו

שהוא קודש לדרשא דקראי .או אפשר לענין
הנשבע בשלמה האמור בשיר השירים שהוא
כנשבע באחד מהכינויים“ .5וכן אתב למד ממה
שאמ׳ לקמן למלך מלכייא האמור בדניאל דודאי
נמחק ,דלא עדיף מהמלך הקדוש 5'2וכיוצא בו
ממלך האמור בהקב״ה שלא שמענו בו איסור
מחק ,וגם לא נהגו בו איסור .אלא ודאי פירושא
דקראי קמ״ל ,או לענין הנשבע בו שהוא כנשבע
ברחום וחנון .וכן נראה מלשון הרמב״ם ז״ל’.5,
האלף לך שלמה לדידיה .פי׳ לאנפוקינון בקרבא
ולמעבד בהון אנגרייא.
ומאתים לנוטרים את פריו רבנן .פי׳ למיעסק
בתורה ,ושאין עליהם עול מלכות.
ואידך דאמר כל 5'4מלכותא דקטלא חד
משיתא 5'5לא מיענשא דכתיב 5'6האלף לך שלמה
מלכותא 5'7דרקיעא .פי׳ 518דהאלף ,דהיינו ה׳
חולקי דעלמא מתים בדרך כל הארץ או על פי
סנהדרין ששכינה עליהם ,519ואין רשות למלך
לדונם להרגם בדיני המלכות ,וכדכתיב האלף
לך שלמה ,דסבר שמואל שהוא קודש .ומאתים
לנוטרים את פריו מלכותא 5‘7דארעא ,שיכול
להרגן בדיני המלכות ,והוא חלק חד משיתא.
וכן פי׳ הרמ״ה ז״ל.
ה״ק 520אף' 52זה קודש ואידך 522חול .פי׳ דהא
דקאמרי יש אומרים אף זה ,אף זה קודש קאמרי,

 502לפני רבנו היה סדר הברייתות שונה ,וברייתא
זו כתב אלף וכו׳ היתה כתובה אחרי הברייתא דבל
הטפל וכו׳ .וכ״ה הסדר בכי״מ וכי׳־פ בדק״ס ,ובר״ח
 503עי׳
וברמב״ם פ״ו מיסודי התורה ה״ג-ד.
תורת חיים ד״ה אלף דלת( .בכי״מ :נקט הבא הכי.
 504תיבת צבאות ליתא לפנינו.
ובכי״א :נקט הבא).
* 504חגיגה טז ,א .ולפנינו שם :אדון הוא בצבא
 506וכה״ק ותירץ
 505בראשית יט ,ב.
שלו.
תוס׳ הרא״ש ,עיי״ש .וכה״ק המהרש״א בחי׳ אגדות.
 507אולם רש״י מפרש דויאמר אליהם אל נא,
אמר לוט למלאכים ,והמשך הפסוק אמר להקב״ה.
 509דברי רבנו צ״ב ,דהא
 508חסר כאן :וכו׳.
ת״ק קאמר דבל שמות האמורין במיכה הם חול ,ועי׳
רש״י (והגהות הב״ח) .והרמב״ם בפ״ו מיסודי התורה
ה״ט פסק כת״ק .ועוד קשה ז־בגמ׳ אמרו דבל שמות
האמורים בגבעת בנימין ר׳ אליעזר אומר חול ,והטעם
משום וכי מבטיח ואינו עושה .ושם כתוב וישאלו בנ׳־י
בה׳ ,ועי׳ תוס׳ לעיל כט ,א ד״ה דעבודת .אולם הרמב״ן
לעיל שם סובר כרבנו ,עיי״ש ,ובהע׳ שם .ועי׳ תשו׳
 510כן מסקנת
הרדב״ז ח״ה סי׳ אלף תמ< וצ״ב.

הרמב״ן ,אולם מתחילה הוא כותב דאפשר דלענין מחק
קאמר ,וכדעת רבי מצליח המובא כתשו׳ הרא״ש כלל
ג סי׳ טו( .וכן דעת האגודה) .אולם דעת הרא״ש שם
ובתוספותיו כאן וכן דעת הרשב״א וחי׳ הר״ן כמסקנת
 511דאמרינן
הרמב״ן דלאו לענין מחק קאמר.
 512עי׳ הע׳ לרמב״ן הע׳
במתני׳ דהוא כנשבע בשם.
 514וכ״ה
 513פ״ו מיסודי התורה ה״ט.
.184
 515וכ״ה בר״ח
בר״ח .ולפנינו ליתא לתיבת :כל.
ובר״י מיגש (בגנזי ירושלים) .ולפנינו נוסף :דעלמא.
 516שיר השירים ח,
(ובכי״א נוסף מעל השורה).
יב .וכ״ה בר״ח .ולפנינו בגם׳ :שנאמר כרמי שלי לפני
האלף וכו׳( .וגם בר״י מיגש ליתא לתיבות :כרמי שלי
 517בגי׳ כי״מ וכי״פ בדק״ס ,וכ״ה בר״ח.
לפני).
 518וכ״ב הרשב״א .וכעין זה
ולפנינו :למלכותא.
מפרש הר״י מיגש (ב״גנזי ירושלים" ,ולפנינו חסר).
 520לפנינו נוסף:
 519והיינו מלכותא דרקיעא.
וי־־א .וליתא בכי׳־מ וכי׳־פ בדק״ם.

 521כגי׳ כי״מ

ואה״ת וע״י מובאים בדק״ס ,וכ״ה בר״ח .ולפנינו:
וי״א זה קדש וזה הוא חול .ולפ״ז אין צורך לפירושו
 522בכי״ם שם :וזה הוא חול.
של רבנו דלהלן.

שה

שבועות לו ,א

שו

ואשאר שלמה דספרא קאי שהן קודש ,ולומר
שאף זה האלף לך שלמה קודש כמותן ,וחול
הנה מטתו שלשלמה.
מה השבע בשם .פי׳ רש״י ז״ל השבע ,שבועת ה׳
תהיה בין שניהם .ואינו נכון ,דהא לרבנן שבועת
הדיינין לא בעייא שם כדאיתא בהדיא בריש
פ׳ שבועת הדיינים ,523דתנן ומשביעין אותו
בשבועה האמורה בתורה דהיינו שם המיוחד,
ואמרינן כמאן כר׳ חנינא בר אידי ,דאלמא
לרבנן לאו בשם הוא ,וא״ב היכי נקט ליה
הכא בפשיטותא כר׳ חנינא .524לכך הנכון כמו
שפי׳ ר״ח ז״ל דהשבע בשם היינו שבועת סוטה
דכתיב בה בהדיא שם 525יתן ה׳ אותך וגו׳ ,אבל
שבועת ה׳ תהיה וגו׳ לא משמע בהכרח שיש
בה שם ,אלא דשבועה גרידא נקראת שבועת ה׳
אליבא דרבנן.

שאין בה אלה .526אבל בירושלמי לא כך דרשו,
אלא מדכתיב ושמעה קול אלה למדנו לאלה
שאין עמה שבועה ,ומעתה ה״ה לשבועה שאין
עמה אלה ,דשקולים הם ויבואו שניהם ,כיון
דאפיקתיה דלא בעינן שבועה ואלה .וכן אמרו
שם 527ושמעה אלה ושמעה קול ,לעשות אלה
שאין עמה שבועה כאלה שיש עמה שבועה,
ומנין לשבועה בלא אלה ר׳ יוסי בשם ר׳ יוחנן
לא שנייא היא ,אלה שאין עמה שבועה היא
שבועה שאין עמה אלה ,ע״כ הגירם׳ הנכונה
בירושלמי ,528ואעפ״י שיש גורסין אותה בהפך.
ומ״מ למדנו מהירושלמי מה שפירשנו .ומעתה
יש לומר שאף בגמ׳ דילן לכך נתכוונו.529
והלכתא כרבנן בפלוגתא דלעיל דלא בעינן שם
ולא כינוי לא לבל יחל ולא לקרבן ,530ואפשר
דאף למלקות .אבל הראב״ד ז״ל‘ 53כתב דלענין
מלקות צריך שם או כינוי ,דהא בכל אזהרותיו
כתיב כן לא תשא את שם ה׳ אלקיך 532ולא
תשבעו בשמי לשקר ,533ומעתה אין לדונו
במקבלי התראה למלקות אלא כשנשבע בשם או
בכינוי ,534וכן נראה דעת רבינו הרמב״ן ז״ל.535

 524לא הבנתי את קושיית רבנו,
 523לקמן לח ,ב.
דהרי כל זה הוא מדברי ר׳ חנינא בר אידי .וכ״ב רש״י
לקמן שם .אולם כה״ק גם הרמב״ן ושם מסיים והיכי
פשיטא ליה לרבי חנינא .וא״ב צ״ל בדברי רבנו ר׳ חנינא,
 526וכן
 525במדברה,כא.
במקום :כר׳ חנינא.
 528עי׳ בירושלמי
 527בפרקין ה״י.
פי׳ רש״י.
 529כ״כ הרמב״ן בא״נ .ועי׳ תוס׳
ועי׳ רמב״ן.
 530וכ״כ בחי׳ הר״ן לעיל לה ,ב בשם
ד״ה וכך.
הר״ז הלוי הרשב״א [והרא״ה] ,וכתב דאף לא למלקות.
 531בהשגותיו
וכתב דלדעת הרמב״ם בעינן שם.
 532שמות כ ,ז.
על הרמב״ם פ״ב משבועות ה׳׳ג.
 534ומבואר בדברי רבנו
 533ויקרא יט ,יב.
דלדעת הראב״ד דשבועה בהזכרת השם ובלא הזכרת השם,
אחת היא ,אלא רבלא הזכרת השם א״א להלקותו ,דכיון
שהמתרה צריך להתרות בו את הפסוק האמור בתורה,
ולומר לו כי הוא עובר על לא תשבעו בשמי או על לא
תשא את שם ה׳ אלקיך( ,וכמש״כ רש״י לעיל כ ,ב ד״ה
ואזהרתיה וד״ה אכלתי) ,ואס הוא נשבע בלא שם אזי
הוא אינו מקבל את התראתו ,כיון שהוא מתרה בו על
לא תשבעו בשמי ,והוא הרי אינו נשבע בשם .ולפ״ז
נמצא רכל זה הוא בשבועה לשעבר דאזהרתיה מהנ״ל,
אבל בשבועה להבא דעובר גם משום בל יחל דברו,
לוקה עליו (וכמש״כ רבנו לעיל כ ,ב דבל יחל נאמר
גם לאזהרת שבועה) ,כיון דבבל יחל לא נזכר השם.
(ובשבועה לשעבר אינו עובר בבל יחל ,וכמש״ב רש״י
לעיל כא ,א ד״ה לא יחל) .והנה הראב״ד בהשגותיו

שם לא כתב בסתמא דאינו לוקה ,ולא כתב דבשבועה
דלשעבר הוא דאינו לוקה ,וגם רבנו כאן ובתחילת נדרים
וכן הרשב״א והר״ן שם לא הזכירו שבועת לשעבר .אולם
הרמב״ן והרשב״א והרא״ש וחי׳ הר״ן והר״ן כתבו בשם
הראב״ד :אבל "לשעבר" לענין מלקות צריך כנוי( .ורבנו
בחידושיו לנדרים כב ,ב כתב להדיא דליכא מלקות אלא
בשבועה שיש בה הזכרת שם ,עיי״ש ,וצ״ע) .ולפי מש״כ
רבנו תתיישב קושיית המרכבת המשנה (ח״ג) על הראב״ד,
דהוא מקשה וז״ל :ותמהתי על מה שמחלק הראב״ד בין
קרבן למלקות ,דודאי כל שזדונו פטור ממלקות בביטוי,
אין קרבן על שגגתו .ולדברי רבנו לק״מ ,דגם לדעת
הראב״ד הוא חייב מלקות בביטוי ,אלא שבמציאות א״א
להלקותו כיון דאינו מקבל התראה למלקות ,ושפיר חייב
קרבן על שגגתו .וז״ל הראב״ד בהשגות שם :א״א לא
נתחוור אצלי דבר זה ,שלא מצאתי שם מן השמות
ולא כנוי מהכנויים בשבועת ביטוי ,ולא מצינו שם אלא
בעדות ובפקדון לפי שנאמר בעדות אלה וקול וילפינן
אלה אלה מסוטה [לעיל לה ,א] ,ופקדון תחטא תחטא
מעדות ,אבל בשבועת ביטוי אפילו מבטא או אסר שבועה
אם אמר מבטא לא אוכל לך ,שבועה ,וכן אסר [לעיל
כ ,א] אע״פ שלא אמר לא שם ולא כנוי וכו׳ .והנה
מהר״ן והרשב״א בריש מס׳ נדרים והריקאנטי סי׳ ת
(וכ״נ מהנמוק״י ריש נדרים) מבואר שהם הבינו בדברי
הראב״ד דדעתו דשבועת העדות ושבועת הפקדון בעו
שם ,וכתב הר״ן דדברי תימה הן דג״ש דאלה אלה ר׳

[לו ,א] ת״ל ושמעה קול אלה ושמעה אלה
ושמעה קול .לפום פשטא משמע דמייתורא
דקול דריש ליה ,דמסתייה דליכתוב ושמעה
אלה ,אלא דרבי כל דהו ואפי׳ לשבועה גרידתא

שז

חידושי הריטב״א

שח

ובמס׳ נדרים ”6כתבתיה בס״ד.
תניא ”7ארור בו קללה בו נדוי בו שבועה .פי׳
לשון ארור משמש בכל אחד מאלו ג׳ ענינים,
לאותו ענין שמתכוין האומרו או המקבלו עליו,
ואם נתכוין והוכיח להתחייב בו בכולם ,כולם
בו .ובכל א׳ משלשה ענינים אלו יש חילוק
בין כל אחד מהם לחבירו להקל או להחמיר,
או להקל ולהחמיר .שאם בא לקבל עליו
בשבועה שיעשה או שלא יעשה ואמר בארור אני
לעשות דבר פלוני או שלא לעשות או שעשיתי
ושלא ”8עשיתי ,כאלו אמר בשבועה שאעשה
ושלא אעשה ושעשיתי ושלא עשיתי .ונראה כי
מכאן למדו בקצת ישיבות הגאונים ז״ל כמו
שכתב רבינו סעדיה ז״ל’” וכן נהגו היום ברוב
גליותינו להוציא שבועת היסת בלשון ארור,
לחלק בזה ג״כ 540בין שבועה דאורייתא או כעין
דאורייתא לשבועת היסת שהיתה תקנת אחרוני
התלמוד‘ .54וכן הדין .והוא הנוהג יותר במושבע
מפי אחרים בלשון ארור לעשות או שלא
לעשות ,542דינו כשבועה .אלא שדעת הרמב״ן
ז״ל 543שכל מושבע מפי אחרים אינו חייב אפי׳
בלשון שבועה ממש (וה״ק) [וה״נן בלשון ארור
אלא כשענה אמן ,שלא אמרו דמושבע מפי
אחרים בב״ד חייב אעפ״י שלא ענה אמן אלא
בשבועת העדות 544ושבועת הפקדון ,545אבל לא
בשבועת ביטוי .ואין זה דעת הראב״ד ז״ל,546

אלא דאף שבועת ביטוי אם עמד שם ושתק
כנשבע מעצמו .547ולדברי הכל כל שמיחה אינו
חייב ,וכ״ש אם לא היה שם ,שאין שבועה חלה
על האדם אלא מדעתו ושיהא האדם בשבועה,548
וזהו קולא בארור שנתכוונו בו לשבועה .ויש
בו חומרא שהמועל בו כמועל בשבועה לכל
דבר ולכל פיסול ,ושאין בו פיטור אלא על פי
חכם או ג׳ כדין כל שבועה שבעולם ,ואותו
שהשביעו אינו יכול לפוטרו מן הארור אלא
א״כ היה חייב הארור להנאתו בדבר שיוכל
לומר הריני כאלו התקבלתי ,שזה חשוב קיום
שבועתו ,549הא לאו הכי לא .אמנם דעת רבינו
הרמב״ן ז״ל בתשובותיו 550שהאומר על דעת
פלוני אני נשבע או נודר ,הוא כאומר על
מנת שלא ימחה אלא שישתוק ,לפיכך אם שתק
בשעת שמועה נתקיימה השבועה או הנדר,
ואם מיחה בשעת שמועה לא נתקיימה ,וכעין
מה שארז״ל‘ 55שטעם הפרת בעל הוא מפני
שהאשה על דעת בעלה נודרת ,כלומר על רצון
בעלה ,אלא שנתנה תורה זמן לבעל לשתיקה
יום א׳ ,וגזירת הכתוב הוא לתת לו זמן זה
להמלך משום שלום הבית ,אבל באדם אחר
הכל הולך אחר שעת שמועה ,וכעין מה שאמרו
בקידושין 552באומר ע״מ שלא ימחה אבא .וכל
שנתקיים הנדר והשבועה שוב אין לו היתר אלא
בהיתר נדרים .ואם נשבע בפני חבירו להנאתו על

ותנינא בר אידי הוא דאית ליה הכי ,אבל רבנן לית להו.
ונראה דאין כוונת הראב״ד לומר דהלכה כר׳ חנינא בר
אידי ,אלא שהראב״ד בא להקשות על הרמב״ם שכותב
דבשבועת ביטוי בעינן שם ,ומקשה הראב״ד רלא מצינו
שם בשבועה אלא בשבועת העדות ושבועת הפקדון,
כלומר דלמאן דאית ליה דבעינן שם בשבועה הוא רק
בשבועת העדות ושבועת הפקדון ,אבל בשבועת ביטוי
לכו״ע לא בעינן שם ,וכ״ה לשון הראב״ד "ולא מצינו
שם" .ואין כוונת הראב״ד לפסוק כר׳ וזנינא בר אידי.
וכ״כ בספר קרית מלך רב .וכ״נ מרבנו כאן ובנדרים
ומהרמב״ן שלא הזכירו כי דעת הראב״ד בשבועת העדות
ושבועת הפקדון רבעי שם .ועי׳ ברכי יוסף חו״מ סי׳ כז
 535ד״ה והא דאמרינן לאו לאו שבועה,
אות ג.
 537לפנינו :תנא.
 536בריש המסכת.
עיי״ש.
 539עי׳ תשו׳ רס״ג
 538בנדפס :או שלא.
בתשו׳ הגאונים שערי צדק ת״ד ש״ה יב יג .ועי׳ אוצה״ג
לב״מ עמ׳  20ובדברי רבנו לקמן לח ,ב ד״ה גמרא.
 541תקנת רב
 540תיבת ג״ב ליתא בכי״מ.
 542נראה שחסר כאן :כי האומר
נחמן לקמן מ ,ב.
 543עי׳ חי׳
בארור לעשות או שלא לעשות.

הרמב״ן לעיל לא ,ב .וכ״כ הרמב״ן במשפט החרם (חי׳
 544כמבואר במשנה
הרמב״ן השלם) עמ׳ רצד.
 545כמבואר במשנה לקמן לו ,ב.
בריש פירקין.
 546בתשובה ,מובאת במשפט החרם עמ׳ שב-ג.
 547צ״ע מסוגיית הגט׳ לעיל כט ,ב דאיתא שם
בהדיא דרק אם ענה אמן ,חייב .ברם ברמב״ן שם
כתב וז״ל :והוא ז״ל [הראב״ד] מחמיר בשבועת שליח
צבור אפילו למי שלא ענה אחריה אמן ,ועוד מפני
ששליח צבור בשליחות עצמם משביעם( .ח״ל הריב״ש
סי׳ קעח :והראב״ד ז״ל מחמיר בשבועה שמשביע
ש׳׳צ אפילו לא ענה אמן להצריך שאלת חכם או
שלשה הדיוטות ,לפי שהוא משביעם לדעתם וברצונם).
ומבואר רלא בכל שבועת ביטוי מחמיר הראב״ד ,אלא
בשבועת שליח צבור בלבד .וגם ע״ז השיג הרמב״ן
שם וכתב שלא מצינו מושבע מפי אחרים אלא גזרת
 548כדאמרינן
הכתוב בשבועת העדות בלבד.
 549נדרים סג ,ב .ורמב״ם סופ״ח
לעיל כו ,א.
 550כ״כ הרמב״ן במשפט החרם
מהל׳ נדרים.
 552קדושק
 551נדרים עג ,ב.
עמ׳ ו־צ.
סג ,ב.

שט

שבועות לו ,א

שי

עמו כל הלכות נדוי או מוחרם .ויש חומר
בארור זה מארור דשבועה ,שמאררין אותו שלא
בפניו ,ובעל כרחו אם חייב בכך .ויש להקל,
שאין צריך בהתרתו לפתחי היתר נדרים ,אלא
כשעשה תשובה מתירין אותו ,563ואפילו שלא
בפניו ,אותם שאררוהו או ששקולין כמותם,564
ואם היו רבים או צבור המאררים צריך דעת
כולם או דעת העומדין במקום כולם ,565ואם
מתו מקצתם מתירין הנשארים ,566כדין כל
ענייני צבור שבניהם קמים תחתי׳ .ואם נדה
לעצמו מתיר לעצמו 567בענייני עצמו ,ובענייני
חבירו חבירו מתירו .ועוד יש חומר בארור של
נדוי שהוא נגזר אפי׳ על אותם שאינם בעולם —
אם הוא של צבור— ופרשו שגזרו זה על בני
העיר ועל זרעם ,568שבזה אין צריך לענות אמן,
שאפילו שלא בפניו ועל כרחו הוא*.568

דעתו ,הכוונה לאפוקי מהערמת לשון כמו קנייא
דרבא 553וכיוצא בו ,לא שיהא בידו 554להתירו
בלא היתר נדרים 555ובלא טעם כאלו נתקבל.
והנשבע על דעת רבים כבר דינו ידוע ,556וכן
על דעת המקום כמו שכבר פירשתי ,557וכן
הדין במתחייב בלשון ארור לדעת שבועה ,וזהו
שאמרו כאן ארור בו שבועה.
ומה שאמרו ארור בו נדוי ,הוא שכל שמחוייב
נדוי ,או שבאו לגזור עליו אחרים נדוי ,או שהוא
עצמו רצה לגזור על עצמו נדוי ,והוציאו בלשון
ארור לדעת כן ,הרי הוא כאלו אמרו בלשון נדוי
בפי׳ .הן למנודה הן למוחרם שהוא מתולדות
הנידוי ,אלא שהחרם שבו חמור מנדוי גרידא,
כמו שמפורש הלכותיהן במסכת מועד קטן.558
ולשון ארור יותר נופל במנודה המוחרם,559
אמנם ג״כ נופל במנודה גרידא ,שכל נדוי
ארירה יש בו ונכנס בגופו של אדם ,וכאמרם
ז״ל 560מאי שמתא שם מיתה ,ואמרו 560שדי
שמתא אכלבא ואכלה גנובתיה ,והרבה כיוצא
בזה .561הילכך כל שאמרו פלוני ארור לדעת
נידוי או מוחרם ,562דינו כן לנהוג הוא ואחרים

ומה שאמרו בו קללה ,הוא שאם לא נתכוונו
לשבועה ולא לנדוי אלא לקללה בלבד ,הרי
בו קללה שנכנסת ברמ״ח איברים שבו ,ומ״מ
אין לנהוג בו בדרכי נדוי כלל ,569וגם אינו

חבירו.
 554של
א.
כה,
 553נדרים
 555והריב״ש בסי׳ קפה כתב שהנשבע על דעת
חבירו סתם ,ועתה אומר שדעתו היתה לכך שיוכל אותו
פלוני להתירו שלא עפ״י חכם ,שומעין לו ,כדתנן בפרק
ואלו מותרין [נדרים יח ,ב] סתם נדרים להחמיר ופירושן
 557לעיל כט ,א.
 556גיטין לו ,א.
להקל.
 559עי׳ מוע״ק טז ,א מנדין לאלתר
 558טו ,א.
וכו׳ ומחרימין .ובמיוחס לרש״י שם .בכי״א :מהמוחרם.
במקום :המוחרם .ובכיס״א ובנדפס :מבמוחרם( .והרד״ל
בהקדמתו לפרקי דר׳ אליעזר כתב דט״ס הוא וצ״ל איפכא).
 561כן דעת הרמב״ם
 560מועד קטן יז ,א.
בפ״ז מהלכות ת״ת ה״ב דשמתא ונידוי היינו הך .אולם
הראב״ד מובא בטור יו״ד סי׳ שלד חולק על הרמב״ם
וסובר דשמתא חמור מנידוי .וכ״כ הראב״ד מובא בספר
המכתם מוע״ק טז ,א וברא״ש שם ס״ח :כי בלשון
שמתא (ברא״ש :ארור) יש בו נידוי וקללה ,מאי שמתא
שם מיתה ,ושמתא (ברא״ש :ושממה) יהא ,ונידוי לחוד
אין בו קללה אלא שאומרים עליו יהא בנדוי[ ,ובןלשון
ארור יש בו נידוי וקללה כדאיתא בשבועות .ועי׳ ב״י על
 562הרמב״ן
הטור שם ,ועי׳ לח״מ על הרמב״ם שם.
במשפט החרם עמ׳ שא כתב :והנדוי האמור כאן נראה
שהוא חרם ,אלא שלא הקפידו בכאן להפרישו בין לשון
מנודה למוחרם ,וכן השמתא משמשת בגמרא פעמים לנדוי
 563וכ״כ הרמב״ן במשפט החרם עט׳
פעמים לחרם.
 564כן
ו־חצ .ועי׳ בדברי רבנו בתשובותיו סי׳ סז.
דעת הראב״ד בהשגות הל׳ ת״ת פ״ז ה״ז ,וכ׳־כ במשפט

החרם שם ,וכ״כ רבנו בתשובה סי׳ קיט .וכ״כ בחי׳ למוע״ק
יז ,א בשם רבנן (עי׳ בהע׳ שם) .אולם הרמב״ם שם
 565וכ״ב רבנו בחידושיו לנדרים כב ,ב עמ׳
חולק.
רמח-ט :וצריך שיסכימו כולם בהיתר בלא שום מוחה.
וכ״כ במשפט החרם .ועיי״ש עמי שב בתשו׳ הראב״ד.
 566במשפט החרם עמ׳ רחצ כתב :וכן אם מתו
מאנשי העיר או שהלכו להם למדינת הים מתירין ואין
חוששין ,כדתניא באבל רבתי [מס׳ שמחות פ״ה הט״ו]
מת אחד מן המנדין ,אם נתן רשות לחביריו מתירין אותו.
ואנשי העיר הרשות נתונה ביד רובם וטוביהם מן הסתם,
 567נדרים ז ,ב.
ולא ביד ההולכין להם למדינת הים.
 568וכ״כ רבנו בחידושיו לבבא בתרא קכא ,א ד״ה מאי
דרוש ,והוכיח כן מסוגיית הגם׳ שם .וכ״כ הרא״ש בתשובה
כלל ה ס״ד .ונפסק בשו״ע יו״ד סי׳ רכח סעיף לה .וכן
דעת הרמב״ן במשפט החרם שם ,אלא שהוא כתב :אבל
שהוא חל עליהם ועל זרעם נראה שאף לנדרים כן בכל
קבלת הרבים ,כדאשכחן בקבלת התורה וכן במגילה וכן
* 568וכ״כ רבנו בחידושיו לנדרים שם:
בצומות.
שכל חרם לדבר הרשות חל בעשרה אפילו על מי שלא
 569ורש״י מפרש
היה שם ,או שהיה שם וצוח.
בו קללה ,לענין המקלל את חבירו בלשון ארור הוא
לה׳ ,קללה היא וחייב המקלל .וכ״כ הרא״ש .והראב״ד
הובא לעיל בהע׳  561כתב שבארור יש בו נידוי וגם קללה,
כדאיתא בשבועות .ויתכן שהוא מפרש את מה שאמרו
בגט׳ ארור בו נידוי בו קללה בו שבועה ,שכיון שמצינו
קללה בלשון ארור ,א״כ כשאומרים ארור לשם נידוי

'1י

1
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מועיל בשבועה 570להפסל או ליענש כמו‘ 57על
השבועה .ומיהו גם זה לא המיר מנדוי ,ר״ל
שאם הסכימו המקללין להתירו לדעת כולם או
העומדים במקומם הותר הארור ,ואין עליו
עונש .ואינו חל אלא לדעתו בשענה אמן —
וכמו שנאמר 572ואמר כל העם אמן— כשהוא
לדבר הרשות ,573שעכשיו מתקבל עליו ,אלא
אם כן בענייני ציבור של מצוה ותיקון העיר,
והוא בהסכמת כולם או רובם או העומדים
במקומם ,שאם הטילו קללה בארור שהיא חלה
על כל שהוא מבני עירם ,ותקנותיהם אפילו שלא
מדעתם כשעשו כדין וכשורה ,ובגזירה שיכולין
לעמוד בה .וב״ד ג״כ מקללין בו למי שראוי
לקללו ,וכדאמרי׳ התם 574מנא לן דלייטינן
דכתיב 575ואריב עמם ואקללם .ומיהו אין ארור
זה חל על כרחו אלא או בב״ד או בצבור שיש בו
עשרה ,וזה מכלל מה שאמרו בהגדה 576בענין
בני יעקב כשהחרימו שלא יגלו ,שאין חרם
בפחות מעשרה ולכך שיתפו עמהם שכינה ,ואף
ראובן שלא היה שם נתחייב בקללתן ,ואף שכינה
חששה להם אע״פ שכתוב 577מגיד דבריו ליעקב
זה לא הגיד עד שהסכימו והתירו החרם כשנכנסו
למצרים ,וכדאיתא באותה הגדה .מעתה נתבררה
הלכה זו על מלואה בס״ד.
.וכל שאמרו ארור סתם ולא הוכיחו לאיזה דבר
■ מאלו הג׳ דברים נתכוונו ,אם הורגלו קודם לכן
בארור זה לענין ידוע ,סתמם כפירושם ,ואם
לאו ,סתמו קללה.
ויש ענק אחר בלשון אחר שלא הוזכר כאז .והואלשון חרם ,וכבר ידוע דין חרם המוזכר בתורה
בחרמי כהנים או בחרמי בדק הבית ,והלכותיו
במס׳ ערכין .578גם במס׳ נדרים 579יש ענין חרם
שהוא מנדרי איסר ,שהאומר דבר סלוני עלי
חרם או כינויי חרם המוזכרים שם 580שדינו
כאומר שהוא עליו אסור ,כשנתכוין לנדר .אבל

המקבל עליו או שאחרים גוזרין עליו בלשון
חרם אם יעשה אם לא יעשה ,כמו שנוהגין עתה
צבור להחרים ,נראה שזה משמש בלשון ארור.
וכן נוהגין כשרוצים להחרים ,כי הרבה פעמים
אין מזכירין אלא בלשון ארור ,ופעמים שמזכירין
לשון חרם שאומרים אנו מחרימין ,לכך הוא
נידון כארור ,ובו נדוי בו שבועה בו קללה
כפי מה שנתכוונו או שהורגלו בו כמו שכתבנו
לעיל .ולשונו כולל לשלשתן ,נדוי פשיטא ,כי
המוחרם הוא החמור בשמתא .וקללה ג״כ ,כבר
אמרו חז״ל‘ 58שלכך נקרא חרם שהוא נכנס
ברמ״ח איברים .ובילמדנו 582אמרו על אנשי
יבש גלעד בענין פילגש בגבעה כשלא עלו
למלחמה ,שנאמר שם 583כי השבועה הגדולה
היתה שם לאשר לא יעלה אל ה׳ המצפה,
תניא בשם ר״ע וכי שבועה היתה שם ,אלא
שהחרם היא השבועה והשבועה היא החרם.
מעתה הכל הולך כפי הכוונה או ההרגל בדיני
ארור ,וכל שנתכוונו לשבועה התרתו כהתרת
שבועה ע״פ חכם או שלשה הדיוטות ,שאין
הנשבע מתיר עצמו .ולכך כתב הראב״ד ז״ל
בתשובה שלו 584כי חרם שיש עמו שבועה
ורצו צבור להתירו ,בוררין מהם שלשה הראויין
להתיר נדר ושבועה וכולן מתחרטין בפניהם
ומתירין להם .וכל שלא נתכוונו אלא לנדוי
או לקללה אין צריך פתח וחכם ,אלא הם
עצמם מתירין כדין נדוי וקללה .ומעתה יש
לנו לומר כי מה שנהגו בגליותינו להתיר הם
עצמם חרמותיהם בלא חכם א׳ וןב]לא פתח
היתר שבועה ,כי הוא מפני שלא היה תחילת
מנהגם בחרם זה ולא הורגלו בו לדעת שבועה
אלא לדעת קללה ,דלענין נדוי ג״כ לא היה
דעתם ,שהרי אנו רואים שהעובר על החרם לא
הורגלו בו שיהא הוא נוהג הלכות מנודה או
מוחרם ,וגם הם לא נוהגין עמו בכך ,585וא״כ

אזי כלול בו גם נידוי וגם קללה .ברם רבנו לומד את
מש״ב ,ממה שאמרו בגט׳ בו קללה דכתיב ואלה יעמדו
על הקללה ,ומשם אנחנו לומדים שיש קבלת דברים ע״י
ארור ,שהיא קללה בלבד ,כשם שבהר גריזים והר עיכל
 570צ״ל כשבועה( .בכיס״א:
היתה קבלה ע״י ארור.
 571בכי״א וכיס״א :כמועל
אינו פוסל בשבועה).
 573עי׳ תשו׳
 572דברים כז טז-כו.
בשבועה.
 574מועד קטן טז,
הרמב״ם פאר הדור סי׳ קנא.
 576פרקי דר׳ אליעזר
 575נחמיה יג ,כה.
א.

 577תהילים קמז,
פרק לח ,ומדרש תנחומא וישב ב.
 579ב ,א .ועי׳ בחי׳
 578כח ,א ולהלן.
יט.
 581מועד
 580י ,א.
רבנו שם ,ובנסוק״י שם.
 582מדרש תנחומא פרשת וישב ב.
קטן יז ,א.
 583שופטים כא ,ה.
ובפרקי דר׳ אליעזר הנ״ל.
 584מובא במשפט
(ושם :היתה לאשר לא יעלה).
 585וכ״ב שכ״ה המנהג
החרם עמ׳ שב ,עיי״ש.
הרשב״א בתשובה ח״א סי׳ תרצז ,והובא בתשו׳ הר״ן סי׳
סה.

שיג

ש ב ו ע ו ת לו ,א

נשאר החרם לקללה ה[נ]כנסת ברמ״ח איברים.
ואם ראו לפוסלו לשבועה כעובר על השבועה,
הרשות בידם ,שאף בכל קנס שיראו צבור לקונסו
הרשות בידם ,586מלבד עונש שמים שבו .וכן
כתוב בתשובת הגאונים 587בשם רבינו האיי גאון
זכרונו לברכה מה ששאלת על רבים שקבלו על
עצמן שיעשו תעניות או תקונים ,ואח״ב ראו
כי הטוב והיפה לשנות או לבטל את הדבר,
הרשות בידם לבטל או להוסיף או לפחות ,ואם
החרימו בדבר רשאין להתיר את החרם ואין בכך
כלום ,ובלבד שיראה להם כי ההיתר והשינוי הוא
הטוב והישר .ועוד כתוב בתשובותיהם 588כל
ציבורא דמקבלין עליהון מילתא וגזרין גזירתא
בספר תורה ובשמתא ובחרמות ונהגו בו איסורא,
ובתר הכי מתחרטין וחזו דלא יכלי ציבורא
למיקם בהו ,חזינן’ 58דיכלין לבטוליה ובטילא
מכמה טעמים וכו׳ עד וליתא עליהון עונש
בגווה .ומ״מ כל שהוציאו החרם בלשון שבועה
כגון שאומרים אנו מחרימין ומשביעים ,אין לנו
טעם ברור שיוכלו לבטלה אלא בהיתר חכם,590
על הדרך שכתבנו לעיל בשם הראב״ד ז״ל,
אלא אם כן התנו בפירוש .591ובזה יתקיימו
דברי רבינו הגדול ז״ל שהיה מתריס על הנוהגין
להתיר חרמותיהם מעצמם ,והוא כחולק על

תשובות הגאונים ז״ל ,ועם מה שביררתי נתקיימו
כל דבריהם ושמתי שלום ביניהם ,דאיתא להא
ואיתא להא ,592וגם נתתי מקום לקיים המנהג.
והנה יצאתי בשמועה זו חוץ למחיצתי קצת
לברר דברים שנתקשו לגדולים מן הראשונים
והאחרונים ז״ל ונתחבטו בהם ,ודבר זה נפתח
בגדולים ונסתיים בקטנים ,והאלקים יכפר בעדינו
; -הורינו דרך האמת_________ ___________ -.
הא דאמרינן הן הן שבועה ולאו לאו שבועה ,אף
בשלא הזכיר לשון שבועה כלל ולא שם ולא
כנוי הוא 593וכפשטא דשמעתין ,דאי באומר
לא אוכל היום באלקים למה לי לאו לאו
או הן הן ,594היינו עיקר שבועה ,כדאמרינן
התם במסכת ע״ז 595באלהא רישא לא מגלינא,
ואמרינן התם נמי במסכת נדרים 596מארי כולה
לא אכילנא ,וכדכתיבנא במסכת נדרים 597בס״ד.
אלא הא מדין ידות שבועה תופסין אותו,598
והוא 599שיהא דעתו לשבועה ,וכן פירש רבינו
__________
הרמב״ן ז״ל ורבותי ז״ל.600
,מנין לרבות את‘ 60הכנויין .נראין דברי
האומרים* 601דאף שם אלף דלת בכלל
הכינויין הוא ,כדאמרינן לענין ברכת כהנים,602
במקדש היו אומרים ככתבו ובמדינה בכינויו,
ואמרי׳ 603כה תברכו 604בשם המיוחד ,605או

 586וכן מבואר בתשו׳ רב סלטוי גאון בתשו׳
הגאונים שערי צדק ח״ד ש״ד יד ומובאת גם בנמוקי יוסף
בבא קמא לט ,ב מדפי הרי״ף .וכן מבואר בתשו׳ הרשב״א
 587הובא
המיוחסות סי׳ רמד ,דאפשר להוסיף עליו.
 588כ״ב במשפט החרם
במשפט החרם עמ׳ רצט.
 589שם :חכי
עמ׳ שג בשם תשובות הראשונים.
 590וכ״כ הרמב״ן שם עמ׳ שא .אולם הרא״ש
חזינן.
בתשובה כלל ה ס״ר כתב דאפילו אם הזכירו הציבור
לשון שבועה אין דעתם אלא לנדות ולהחרים כל מי
 591אולם רבנו
שיעבור על גזירתם ,ומתירין לעצמן.
בחידושיו לנדרים כד ,ב (עמ׳ רמח במהדורת מה״ק)
כתב ומה שנהגו להתירם הם עצמם שלא עם "י חכם
ושלא על ידי פתח וחרטה ,איפשר שכך התנו מתחילה
הראשונים עליהם ועל הבאים אחריהם על כל שבועה וחרם
שנשבעין או מחרימין ,שיהיה ברשותם להתירם כל זמן
אשר יסכימו להתיר ,וכיון שנהגו בכך הרי הוא כאילו התנו
כן בפירוש בשעת החרם שלא יהו מחוייבין בדבר אלא עד
שיסכימו להתירם .ומבואר דאף שקיבלו בשבועה יכולים
להתיר ללא היתר חכם ואף שלא התנו בפירוש .וכן דעת
 592כן
הריב״ש סי׳ קפה והתשב״ץ ח״א סי׳ קכג.
נראה מדברי הרמב״ן בסוף משפט החרם ,שכן הוא דעתו
לחלק בין חרם סתם להוציאוהו בלשון שבועה .וכ״כ

 593אולם
הריב״ש בסי׳ קעח שזו דעת הרמב״ן.
הרמב״ם בפ״ב משבועות ה״ב סובר דאיירי בהזכיר את
 594תרי זימני ,בלאו אחד או בהן אחד
השם.
 595כח ,א .ושם לאלקי ישראל לא מגלינא.
סגי.
 597עי׳
 596כב ,ב( .ושם :לא טעימנא).
 598עי׳ חי׳
בדברי רבנו בריש מס׳ נדרים ,עיי״ש.
הרמב״ן ובהע׳ שם הע׳  ,203ובהע׳ לחי׳ הריטב״א
נדרים פ״א הע׳  .83ותוס׳ ד״ה והוא ,כתבו דלאו שבועה
 599וכ״כ הראב״ד בהשגותיו על הרי״ף,
ממש היא.
ועי׳ חי׳ הרמב״ן ובהע׳ שם .ועי׳ ט״ז יו״ד סי׳ רלז
 601תיבת "את"
 600כ״כ הרשב״א.
סק״ד.
* 601כ״כ הרמב״ם בפ״ב
ליתא ככי״מ וכיס״א.
מע״ז ה׳ז בשם ויש מי שמפרש .ואף רש״י כתב כן על
שם מיוחד בן ארבע אותיות דיו״ד ה״י( .אולם רש״י
בסנהדרין נו ,א ד״ה ואליבא דר׳ מאיר ,אינו מונה שם
אלף דלת בכלל הכינויים ,עיי״ש) .ברם דעת הרמב״ם
דשם המיוחד וי־א אף אלף דלת( .ועי׳ לעיל לה ,א
תום׳ ד״ה בפר״ת ,ותורת חיים שם ד״ח אלף) .ויתכן
שזו כוונת הרמב״ם נפי״ב משבועות הי״א שכתב :אלא
אפילו להזכיר שם מן "השמות המיוחדין" לבטלה אסור.
 602סוטה
ועי׳ חשו׳ רעק״א מהדו״ק סי׳ כה ,וצ״ב.
 604במדבר ו ,כג.
 603שם לח ,א.
לז ,ב.
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אינו אלא אפי׳ בכינוי ,כשהוא אומר 606ושמו את
שמי ,שמי המיוחד לי ,דאלמא יו״ד ה״א וא״ו
ה״א לבדו נקרא שם המיוחד ואידך כינוי .607וכן
דעת רבינו מאיר הלוי ז״ל 608והרמב״ן ז״ל.609
אמר ר׳ ינאי ודברי הכל .פי׳ דהא דקתני סיפא
שהמקלל עצמו וחבירו בכל הכינויין עובר בלא
תעשה ,דברי הכל היא ואפי׳ לד׳ מנחם בר׳ יוסי,
רלא אמר איהו בנקבו שם לרבות על אחרים
שאינו חייב אלא בשם המיוחד אלא למקלל
אביו ואמו דוקא ,לפי שהם במיתה כמברך את
השם עצמו.610
דכתיב .פי׳ לאו משום ד״ה נקט לה ,אלא
משום דבעא לפרושי פשטא דמתני׳ מנלן דאיכא
במקלל עצמו או חבירו לא תעשה ,ואמרינן
עצמו דכתיב' 61השמר לך .וא״ת א״כ היאך הוא
לוקה ,דהא דרשינן כמה מילי מהאי קרא,6'2
שלא יעמוד במקום סכנה ,ושלא יאכל ושלא
ישתה דברים הרעים ,והו״ל לאו שבכללות שאין
לוקין עליו’ .61ולאו מילתא היא ,דהא לאו לאו
שבכללות הוא ,כיון שכל האזהרות מענין אחד
הם לשמור את עצמו ,ולא הוי לאו שבכללות
אלא לא תאכלו על הדם 6‘4שנדרש להרבה
עניינים חלוקים כדאיתא בם׳ בן סורר ומורה,615
וכדכתיבנא התם 6‘6בס״ד.
וחמדו דכתיב 6‘7לא תקלל חרש .פי׳ 618לאו
מיניה בלחוד יליף ,אלא מיניה ומקללת
נשיא’ 6,דאתיא מבינייא ,כדאיתא בסנהדרין,620
אלא שקיצר כאן.
ותרתי‘ 62למה לי .קשיא לי מאי קושיא ,דהא
תרי עובדי הוון ,והא אמר׳ רב יהודה לרב

כהנא ,ואידך א״ל רב כהנא לההוא מרבנן.
וי״ל דאתלמודא הוא דשיילינן למ״ל לאתויי
תרוייהו ,ואיכא דכוותה בפ״ק דב״ב 62',גבי
עובדא דהנהו הוו 622דיירי חד עלאי וחד תתאי.
ול״ג הכא אמר ליה  ,וליתיה בנוסחי עתיקי,
אלא ה״ג’ 62מהו דתימא וכו׳ .כלומר דאיצטריך
תלמודא לאתויי תרוייהו עובדי ,דמהו דתימא
[דה״מן דמתני 624בלישנא דמתני׳ ,אבל לא
בלישנא דקראי.
קמ״ל .פי׳ דאפילו בקראי .ודוקא קרא ראייתו
ליה לדרשא בעלמא ,אבל כשקורין אותו
בקריאתו אין מכנין ,ואפי׳ לתינוקות ,625וכ״ש
בשום קריאה שהיא לחובת קריאה בציבור ,וזה
פשוט.
והא לית ליה לר״מ מכלל לאו אתה שומע
הן .פי׳ דהא להכי בעי בכל דוכתא 626תנאי
כפול ,וכדיליף מתנאי בני גד ובני ראובן ,ואפי׳
בגיטין וקידושין 627וקונמות נמי .628וא״ת ואמאי
לא אקשינן ופרכינן בכולה סוגיין אלא דר״מ
אדר״מ ,דהא מדרבנן אדרבנן נמי קשייא ,דהכא
פטרי רבנן משום רלא הוי כפול ובעלמא 629לא
בעי תנאי כפול .650תירץ הרמב״ןז״ל 6’1דמדרבנן
אדרבנן לא קשיא ,דאע״ג דבעלמא אית להו
מכלל לאו אתה שומע הן ומכלל הן אתה שומע
לאו ,שאני הכא רבעי קרא כדכתיב ושמעה קול
אלה 6’2ולא ששמעה אלה מכלל ברכה .ולא
ירדנו לסוף דעתו ,דאי משום פשטיה דקרא ,כל
שאנו אומרים מכלל הן לאו בכל התורה כולה
בלא” 6מפורש הוא ,ובקונמות כתיב 6’4לאסור
אימי־ על נפשו ככל היוצא מפיו יעשה ,ולמ״ד

 606שם
 605כגי׳ רש״י שם .ולפנינו :המפורש.
 607עי׳ תוס׳ ד״ה או .ועי׳ חי׳ מרן רי״ז הלד
כז.
על הרמב״ם הנ״ל .ועי׳ אילת השחר( .ועי׳ חי׳ נורן
 608כ״כ
הרי״ז הלוי עה״ת ריש פרשת ואתחנן).
 609עי׳ רמב״ז לעיל
ביד רמה סנהדרין סו ,א.
 610וכ״כ רש*י ,ועי׳
לה ,ב ד״ה כל שלמה.
 611דברים ד ,ט .רק הסמר וכו׳.
מהרש״א.
 612וכ׳־כ רבנו לעיל כז סוע״א .ול״מ .ועי׳ ברכות
 614ויקרא
 613פסחים כד ,א.
לב סוע״ב.
 615צ״ל בפרק ארבע מיתות .סנהדרין סג,
יט ,כו.
 616לא זכינו לאורם של תי׳ רבנו לסנהדרין.
א.
וכ׳׳כ חי׳ הר״ן שם ,עיי״ש .וכ״כ היד מלאכי סי׳ שצב
 617ויקרא
בשם ספר ראש יוסף חו״מ ריש 6י׳ כז.
 618וכ״כ
יט ,יד( .בכי״מ כיס״א ובנדפר :חבירו).
 619תוס׳ כתבו דאתייא מחרש
תוס׳ ד״ה מקלל.

ואביו ,ודבריהם צ״ב ,דהא אביו ילפינן בסנהדרין מחרש
 620סו ,א.
ונשיא .ועי' מהרש״א ד״ה בפרש״י.
* 621ו,
 621בכי״א ובנדפס :תרתי .כלפנינו.
 623כ״ה
 622צ״ל דהוו( .כ״ה שם ו ,ב).
א.
 624צ״ל דמכני( .ובכי״א :דמהו דתימא
לפנינו.
 625וכן דעת הריא״ז
דמתני׳ כלישנא דמתני׳).
 626קדושין סא,
מובא בשלטי הגבורים ,עיי״ש.
 628נדרים
 627גיטין עה ,ב.
א; גיטין מו ,ב.
 629גיטין מו ,א; נדרים יא,
יא ,א; יג ,ב.
 630כה״ק הרמב״ן בשם איכא דקשיא ליה.
א.
 631כ״כ בחי׳
וכה״ק הראב״ן עיי״ש מה שתירץ.
הרמב״ן לקמן לו ,ב .והובא ברשב״א וכתב שיפה פירש.
 632ויקרא ה ,א.
והובא בר״ן טז ,א מדפי הרי״ף.
 633צ״ל לאו( .בכיס״א :בכל התורה כאלו מפורש
 634במדבר ל ,ג.
הוא).

שיז

שבועות לו ,ב

מכלל לאו אתה שומע הן ,מיתסר מכלל היתר,
כגון מה שלא אוכל לך מותר דדייקינן הא
מה שאוכל אסור כדאיתא התם .635ואי מיתורא
דכתיב קול אלה ,הא דרשינן ליה לעיל ‘36לאלה
שאין עמה שבועה.
ויותר היה נ״ל דשאני הכא שאין ללמוד קללה
ממש מכלל ברכה ,דהא איכא למימר אם
תעיד יברכך ואם לא תעיד לא יברכך ולא
יקללך .637ובתוס׳ 638הוציאונו מכל הספק הזה,
שהם תירצו דליכא לאקשויי דרבנן אדרבנן ,דהא
רבנן דעלמא דפליגי אדר״מ דלא בעי תנאי כפול
היינו ר׳ חנינא בן גמליאל בלחוד ,דשמעינן
ליה בהדיא דפליג כדאיתא במסכת קידושין,639
ואילו רבנן דהכא הוא או ר׳ יוסי או ר״ש או
ר׳ יהודה 640בני מחלוקתו של ר״מ בכל מקום.
ומיהו כי מפכינן מתני׳ דהכא ועבדינן ליה
כמתני׳ דהתם אז ידעינן ממילא דרבנן דהכא
היינו רבנן דהתם ,ואין התלמוד צריך לפרש זה
דממילא אתי ,וזה עיקר.
והא' 64סוטה דאיסורא הוא ואמר ר׳
תנחום 642הנקי כתיב וכו׳ .פי׳ דהתם 643מקשינן
לר״ט מסוטה דכתיב בה 644אם לא שכב איש
אותך ואם לא שטית טומאה תחת אישך הנקי,
ולא כתיב בה ואם שכב תמותי או לא הנקי,
ואפ״ה קרו לה שבועת האלה ,אלמא אמרינן
מכלל הן [אתה שומע] לאו ואיצטריך ר׳ תנחום
לפרוקי חנקי 645כתיב דאיכא אלה ,דאלמא
ר״מ אפי׳ באיסורא בעי תנאי כפול .ואע״ג
דאיהו מתנאי בני גד יליף דהוי ממונא ,ובכל
דוכתא 646אמרינן דאיסורא מממונא לא ׳לפינן.
(ה״נ) [הני מילי] במילי דעלמא ,אבל לומר
 636בראש העמוד.
 635עי׳ נדרים יא ,ב.
 637וכ״כ הרמב״ן לקמן לו ,ב .אלא שהוא הקשה
ע״ז דהתינח יברכך וייטיב לך ,אבל אכתי קשה מאל יכך.
ועיי״ש שכתב דבתוספתא איתא דר׳ יהודה פוטר גם באל
 638תירוץ זה כתב הרמב״ן
יכך .ועי׳ בהע׳ שם.
 640עי׳
 639סא ,א.
כאן בשם :וניחא ליה.
 641כ״ה
רשב״א (מהדורת ר״א סופר) ובהע׳ שם.
בכי״פ בדק״ס אות ע .ולפנינו :הרי .וכ״ה בכי״א.
 642לפנינו נוסף :בר חכינאי .וליתא בכי״מ וכי״ם
בדק״ס .ובכי״מ שם :חנקי כתיב .וכן צ״ל כאן .וכ״ה
 644במדבר ה,
 643קדושין סב ,א.
בכיס״א.
 645כ״ה בכי״מ .ובנדפס ובכי״א ובכיס״א:
יט.
 646ברכות יט ,ב; כתובות מ ,ב; מו,
הנקי.
 647שם
ב; קדושין ג ,ב; בבא מציעא כ ,ב.

שיח

דלשון בני אדם או לשון תורה הוא לומר
מכלל לאו הן או שלא לומר כן ,שוה הוא בין
בממונא בין באיסורא .וא״ת למה ליה לר׳ תנחום
לומר חנקי 645כתיב ,ואנן מאי קשיא לן התם
מעיקרא ,דהא איכא התם קללה מפורשת בתת
ה׳ את ירכך נופלת ואת בטנך צבה .647וי״ל דהא
אמרינן במס׳ סוטה 648כי שתי שבועות הן א׳
קודם השקאה וא׳ לאחר השקאה’ ,648ואין ענין
לפסוק זה אצל זה ,כן תירצו בתום׳ ,649ופשוט
הוא.
והא דגרסינן 650חנקי כתיב ,ר״ת ז״ל גורס' 65הנקי
כתיב ,לשון יצא פלוני נקי מנכסיו ,652או מלשון
ונקתה לאח תשב ,653שהוא לשון כריתה,
ובמקומה 654פירשתי׳ בס״ד .ולכולהו גירסאות
כל היכא דדרשי׳ חנקי או הנקי כר״ת ז״ל
אדלקמיה קאי דכתיב ואת כי שטית ,כאלו אמר
אם לא שכב היי נקייה ,או חנקי או הכרתי
אם שטית .ולר״מ בהוכחה כל דהו סגי ללישנא
דקראי מיהת לגלות על הדין ,דאילו בתנאין
ממש ובכל דבר תנאי כפול מפורש בעי ,ותנאי
קודם למעשה 655בין בהן בין בלאו ,משא״ב בזה
דחנקי שהוא המעשה קודם לתנאי ראם שטית,
אלא ודאי כדאמרן דכיון דבממונא כתיב הכי
בהדיא קרא בתנאי בני גד ,בגלוי כל דהו סגי
ליה גבי סוטה ,כנ״ל.
[לו ,ב] אלא מעתה שתויי יין וכו׳ .פי׳ דנפקא לן
שהן במיתה מדכתיב 656יין ושכר אל תשת ולא
תמותו ,הא אם תשתו תמותו .ופרועי ראש ילפי
משתויי יין מדאיתקוש בדברי יחזקאל 657ופרע
לא ישלחו ויין לא ישתו.658
* 648לפנינו שם:
 648עי׳ סוטה יח ,א.
כב.
א ׳ר זירא אמר רב ב׳ שבועות האמורות בסוטה למה
אחת קודם שנמחקה מגילה ואחת לאחר שנמחקה ,מתקיף
לה יכא תרוייהו קודם שנמחקה מגילה כתיבן ,אלא
אמר רגא אחת שבועה שאין עמה אלה ואחת שבועה
 649תוס׳ קדושין
שיש עמו אלה .ועי׳ בהע׳ הבאה.
סב ,א ד׳ה בשלמא .ותום׳ הרא״ש שם .והם נקטו
 650כן גי׳ כי״מ
את דברי יכא בסוטה שם.
! 65וכן גי׳ כי״פ בדק״ס אות פ .וכ״ה
בדק״ס.
 653ישעיה
 •<52בבא קמא מא ,א.
לפנינו.
 ><54עי׳ בחי׳ רבנו לקדושין שם.
ג ,כו.
 656ויקרא
 655כדאמרינן בבבא מציעא צד ,א.
 658וכ״ב רש״י.
 657מי כ-כא.
י ,ט.

קב

מסכת

חידושי רבינו יונה

מהן מפני שמציל מידם וליש׳ דמימרא
דשמואל דייק הכי ואיכא דדחי דדילמא שאני
התם דילמא אזיל ודילמא לא אזיל אבל הבא
ודאי אזיל לישבע ותו דהתם ודאי מציל אבל
הכא שמא מציל שמא לא מציל דדילמא
אישתבע ותו דאמרי׳ דהאידנא שרי דוזא לא
משתבע בע״ז אלא בקדשים שלהם ואין מזכירי
ע״ז ולא יתכוונו בשום אלוה והאי דאיצטריכו
לרבויי מלאו דלא ישמע על פיך ולא מוקי
ליה אלאו דולפני עור משום דגוי לא נצטווה
שלא לידור בשמו ושלא לקיים בשמו.
שם כמגדיון לשילה גרסי׳ בכל הספרים ויש
תימא בדבר מתקנת (מנין לד,ו צ״ל
היפ״ה) חכמים לשער בטוט׳ זב מגדיון לשלה
וי״ם שגורסין כמגדיון לשלות וכן יותר נר׳
דשלוח מקום בית הטבילה ואיכא דבעי היאך
תלו חכמי׳ כ״כ בבציר מהכי נמי הוי שיעור
ואעפ״י דטיפת חרדל ואיכא למימר דנהי נמי
דבחזקת מטמא אבל מ״ט כולי האי נסי הוי
שיעור ראיה.

דף ס״ד ע״א אעפ״י דמתכוין לבזויה איכא
למימ׳ דלענין איסור' קאמרי׳
דאע״ג דמכוין לבזויה אסור אבל לא מיחייב
מיתה ורש״י ז״ל פי׳ חייב מיתה ואיכא למימר
דאליבא דאביי הוא דאמרי׳ הכי דלא בעו
קכליד ,עילויה באלוה וצ״ע

שם אינו חייב עד שיתן וכו׳ פירש״י שיתן
לכומרי׳ וכו׳ ולא נד,ירא שיהא חייב
הוא על מעשה הכומרים אלא הוא עצמו לאחר
שימסרוהו לכומרים יחזירהו לו ויעביר ועיקר.
ע״ב ג׳ כריתות בע״ז למה פירש״י ז״ל תרי
גבי ע״ז בקדושים ואני אתן וכו׳ ושמת-
אני וכו׳ וא״נ דמולך לאו ע״ז הוא מ״מ קרי
ליה והג׳ בשלה לך כי דבר ה׳ בזה וגו׳
ותניא לקמן בם׳ חלק דבר ה׳ בזה דבור א׳
שנאמר לו בסיני והיא ע״ז ויש לתמוה והאיכ׳
במולך כרת אחרת בם״פ אחרי מות דכתיב
ומזרעך וכו׳ וכת׳ בסוף ד,פ׳ כי כל אשר יעשה
מכל התועבות האלה ונכרתו וגו׳ וצ״ע.

סנהדרין

דף 0״ה ע״א יצאו עדים זוממים דחייב
חטאת דד,א אף (דאינו חייב
חטאת דאף) בשוגג חייב מיתה כדאמרי׳ בס׳
ואלו נערות מי איכא מידי דאנהו בעו למקטל
בלא התראה וכו׳ וא״ת כשהוזמו קודם גמ״ד
שאין נהרגין הא לית לד,ו חיוב מיתה וכיון
שאין שם דין מיתה היאך יתחייב קרבן שהרי
אין חיוב מיתה חל עליה׳ עד שיזומו לאחר
גמ״ד וניחא ליה דאיכא לאוקומי כשהוזמו
אחר ג״ד קודם שנהרג כלומר הוזמו מעצמן
שחזרו בהם דמההיא שעתא אי אתו עדים
ומזמי להו מחייבי ואעפ״י שאין זה ניצול
בהודא׳ מ״מ אם הרהרו תשובה בדעתם
נתחייבו קרבן ואצט׳ קרא למעוטי.
שם אלא אמר רבה שאני עדים זוממים הואיל
וישנם בראיה ה״ג רש״י ופי׳ עיקר חיובן
בא ע״י ראיה שמעידין שראו וראיה לית בה
מעשה ולא בראיה (נהירא צ״ל) כלל שהרי
לא ראי שום דבר שבשקר ו,עידו וע״י
דיבורם הם מתחייבים ככל המתחייב בדבורו
ועוד דהיאך בריית׳ מיתניא בספרי אי מה
ע״ז מיוחדת שחייבין עליה מיתה ב״ד אף
כל שחייבין עליה מיתת ב״ד ומה אני מרבה
את המקלל אביו וכו׳ והמסית והמדיח ונביא
השקר ועדים זוממין ת״ל ועשה יצאו אלו
שאין בהם מעשה ואי אמרת בשלמא (שאני
צ״ל) עדים זוממים הואיל וישנם בראיה תינח
עדים זוממי׳ מסית ומדיח ונביא השקר ומקלל
אביו וכו׳ מאי איכא למימר הא איכא קול
וקול לר״יי הוי מעשה כדחזינא גבי חסימה
ולפי׳ נר׳ כמ״ש האלפסי ז״ל שאני עדים
זוממין הואיל וישנם וכו׳ כלומר שיכולי׳ הם
כשישאלו מהן עדות וכמו שפירש״י הכא על
עיקר מתגי׳ דאף אני כמוהו אלא דק׳ לההוא
פי׳ נמי מסית ימדיח דלא שייך יימימר בהי
הכי וכו במקלל אביו ואמו דלא בעי׳ אלא
עד שיוציא מפיו רדתין אינו חייב עד שים׳
את ה׳ אלא שיש לס׳ הכי דכי נקט אין ה״ק
שהן באין דכי חיכי דאי אט׳ אין ליכא עקימה
ה״נ מצו להעיד ולקלל בלא עקימת וכו׳ ולא
יוציא מפיו א' מאותיות הגרון שהם אחה״ע
(א״ה כצ״ל מפיו גי אם מאותיו׳ הגרון שהם אחה״ע

/

מסכת

חידושי רבינו יוגה

ודומיה׳ שיכול להוציאם בפה בלא עקימה שפתים ולא

אותיות בומ״ף) שאין יכול להוציאן בפה בלא
עקימת שפתים וא״ת א״כ חסמה בקול והנהיגה
בקול אמאי חייב אליבא דר״י דהא ישנן בלא
עקימת שפתים איכא למימר דמ״מ היכא
דחסים ליה בעקימת שפתים חייב דלא אמרי,
היכא דאיכא עקימת שפתים לא ליחייב כיון
האפשר בלא עקימה ופירש״י אינו ובמקצת
הספרים וכן בפי׳ הרב ז״ל גרסי׳ לעיל שאני
עדים זוממי׳ הואיל וישנה בקול ומה שדחק
לומר משום דגרסי׳ בסוף שאגי עדים זוממין
הואיל וישנם בראיה ובמגדף מא״ל הא לא
מצית אמרת וכו׳ בקול דד,א קול הוי מעשה
וע״כ אית לן לאוקומי כדמעיקרא הואיל וישנו
בלב וא״כ הל״ל בגמר׳ הכי בפי׳ והא דלאו
כאורחא דתלמודא והלכך גרסי׳ שאני זוממי׳
הואיל וישנס בקול המגדף כדקאי קאי ולס
פי׳ שפי׳ הואיל וישנו וכו׳ לק״מ דל״ש מגדף
ול״ש עדים זוממין עיקר טעמ׳ משום דישנו
וכו׳ (בראיה צ״ל) וברוב הספרי׳ נמצא שאני
מגדף הואיל וישנו בקול ותימ׳ מ״ש דמעיקרא
מהדר אמגדף ולבסוף אעדים זוממים.
שם וחכ״א זה האוחז את העינים בקלף הספר.
דף 0״ו ע״א איש מת״ל איש איש לרבות
בת טומטום ואנדרוגינוס איכא
דבעי הא אמרי׳ דד,שור ,הכתוב אשה לאיש
לכל עונשי׳ שבתורה ואיכא מ״ד דכי אמרי׳
השוה הכתוב אשד ,לאיש ד",מ היכא דכתיב
בלשון זכר כמו ומקלל אביו ואמו שאין כתוב
בהם איש אבל היבא דכתי׳ איש ודאי דאין
אשר ,בכלל כי כשאין כתו־ בהם איש ראוי
לומר השוה לפי שהתורה בלשון זכר נאמרה
.ולא הל״ל בכל מקום באיש ואשד .אבל איש
ודאי אתא למעוטי וכו׳ דד,א (צ״ל והא! דלא
אמרי׳ לרבות את הגוים כדאמרי׳ בברכת ה׳
משום דד,תם ליכא לאוקומי לרבות נשים
דמקרא אחרינא נפקא ליה בספרא מכגר
כאזרח ולעולם כ״מ דכתי׳ ביה איש מיעוטא
הוא והלכך איצט׳ איש בתר׳ דס״ל מיעוט
_______אחר מיעוט ילרבו׳__________ .
שם בשלמא למ״ד אלר,ים חול גמר ר״י קדש
מחול איכא דבעי והא אין מזמ״ה וקאמ׳

סנהדרין

קג

דגילוי מילתא בעלמא הוא כיון דאלהים לשון
קדש הוא והשתא משמ' אף חול כ״ש שיש
במשמ׳ קדש ולדידי מסתברא דקדש לא משמע
הכא גמר קדש מחול קאמרי׳ וה״ק בשלמא
למ״ד אלהים חול גמר קדש מחול דאפשר
דס״ל מזהירין מ״ה אלא למ״ד קדש מהיכא
ג״ל ומשני א״כ לכתוב לא תקלל והשתא אפי'
למ״ד אלהים חול אפשר לן לומ׳ דלאו משום
דס״ל מזהירין מ״ה נ״ל מדלא כתיב לא תקלל
ומפלוגתא דרי״ש ור״ע נ״ל א״א למוחקו או
לא !ובפ׳ שבועת העדות נ״ל מקלל חברו
מקרא דלא תקלל חרש .ואיכא למידק היכא
נ״ל מהתם דהא אמרי׳ הבא באומללין שבעמך
הכתוב מדבר ומהרש ונשיא לא נ״ל שכן
משונים ומדאיצט' למכת׳ אלהים ונשיא לא נ״ל
אלא אביו באא״ע וחברו מהבא נ״ל ואין לומר
א״ה

כצ״ל

ומקלל

חברו מהיגא

נ״ל

ויש

לומר)

אתיא מאביו וחרש דליכא לאקשויי שכןמשונים שהרי אביו אינו משונה.
ע״ב בא על קטנ׳ מאורס׳ וכו׳ איב׳ למידק
למ״ל למיתני מאורם׳ ליתני נשוא׳
למ״ל למיבעי אליב׳ דר״מ ליבעי אליב׳ דרבנן
ור״י פי' דדוקא אליבא דר״מ במאורסה
דמשום דלרבנן כיון דס״ל דנער׳ דקרא לאו
למעוטי בקטג׳ אתא ליכא למעוטי לי׳ מדין
מיתה מדכתיב ומתו גם שניהם דמשמ׳ עד
שיהיו שניהם שוים דהכא שתיהן שוים כלומר
שוים הם בדין סקילה שזה עכשו דינו בסקיל׳
והיא כשתגדל ותהיה נערה דינה בסקילה וכן
בנשואה נמי לר״מ ליכא למיפטריה שהרי דין
שניהם שוה שהוא עכשיו בחנק יהוא כמו כן
היתד ,גדולה היא בחנק אבל מאורסה לר״מ
בעי דכיון דס״ל שאין הכתוב מדבר אלא
בנערה דוקא א״כ אינה בסקילה ויש למעוטי
מחנק משום דכתיב ומתו גם שניהם דמשמ׳
ער שיהי׳ שניהם שוין ואין אלו שניהם שוין
שהרי אם היתד ,היא גדולה דינה בסקילה
ודינה עכשיו בחנק והלכך פטור לגמרי ומש״ה
מיבעיא ליה ליתני דרש ר״מ האי ומתו גם
שניהם לה,כי אתא או לא אבליי לךבגן פשיטא
לן דל״ש בא על קטנה מאורסה ’יל״ש בא על
קטנה נשואה חייב האי כדין כל בא על ארוסה

I

חידושי מסי סנהדרין re
בקיל ומה שדחק לומר משוס דגרסי׳ בסיף שאני
עדים זוממין הוא ל וישנס ניאיה וני״גדף מא״ל הא
לא מצית אמרח ונוי בקול דהא קיל הוי מעשה וע״כ
איח לן לאוקזמי נדמעיקרא הואיל וישנו בלב וא'כ
הל״ל ממר׳ הכי גשי׳ והא דלאי כאורחא דחלמודא
והלכך גיסי׳ שאני זוממי׳ הואיל וישנס בקול המגדף
כיקאי קאי ולפי פי׳ שפי׳ הואיל וישנו וכו׳ לק״ח

חמגיף

׳;ע׳יע זן״חיס:

.י

.

מד

נאא״ע וחגרו מהנא נ״ל ואין לוחרגא׳הנצ״ל?מקלל
חברו מהיכא ג״ל זי״ 0דאתיא מאמו וחרש דצינא
!אקשויי שכן משוגיס סקןי אביו אינו משינה.
בא על קטג׳מאורס׳ ובז' איל למידת למ״ל לתי<
ללידחני

ע״ב

מאיוס׳ליתנינשוא׳למ״ללמינעי אליבי דר״מלינעי
לינעי אליב׳
דרבנן זר״י פי' דדיקא אליבא דר״מ גחאורסה ד
ד״שוס
דלרמן כיון דס׳ל דנער'דקראילאו למעוטי בקטל
אחא

כשחגת

וחהיה

נערה דנה בסקילה ומ

שם זחכ״א זה האוחז אח העיניס בקלף הספר .,.י?£יאה נמי לר״מ ליכא לחיפטריה שהרי דין שניהס
 Mסף ע״{א! איש מת׳ל איש איש לרבות  03שיה שהוא עכשיו בחנק והוא כמו כן הימה גדולה
I
טומטום וחנירוגינוס איכא דבל" היא כחנק אבל מאורסה לר״מ געי דכיין דס״ל שאין
הא אמרי׳ דסשוה סכחוג אשה לאיש לכל עונשי' הכחוב מדבר אלא ננערה דוקא א״נ אינה בסקילה
שבחזרה ואיכא מ״ר דכי אמרי' השוה הכתוב אשס ויש למעוטי מחנק משים דכתיב ומתו גס שניהם
_.״1־1לאיש ה״מ הינא דכתיב בלשון זכר כמו ומקלל אביו דתש«' עי שיהי‘ שניהם שיין ואין אלו שניהס
ואמו שאין כחוב בהם איש אבל היכא דכתי׳ איש שזין שהרי אס הימה היא גדולה דינה בסקילה
א1וינ ודאי דאין אשס בכלל כי כשאין כתו ,בהם איש ראוי ודינה עכשיו נחנק והלכך פטור לגמרי זמש״ה
לומר השוה לפי שהתורה בלשין זכר נאמרה ולא מיבעיא ליה ליתני דרש ר״מ האי ומחו גס שגיהס
הל״ל בכל .מקום באיש זאשה אבל איש ודאי אחא להכי אחא או לא אבל לרבנן פשיטא לן דל״ש בא על
למעוטי וכו' דהא (והא צ״ל) דצא אמרי' לרבות אח קטנה מאורסה ול״ש נא על קטנה נשואה חייב האי
הגויס נדאמרי׳ נכרכת 0׳ משוס דהתס ליבא כדין כל בא על ארוסה והאי כדין כל בא על נשואה
לאיקימי לרבוח נשים דמקרא אחרינא נפקא ליה זרש״י פי׳ עד שיסו שניהם שויס בעינשיס והבא על
בספרא מכגר כאזרח ולעולס כ״מ דנתי' ביה איש הקטנה בין ארוסה בין נשואה פטז׳ ומימא הוא
מיעוטא הוא והלכך איצט׳ איש בתר׳ דס״ל מיעוט היכי בעי בארוסה טפי מבנשואס ומו לעעי צמי
אליבא דרבנן ואיכא מ״ד דהא תעי בארוס' משום
אחר מיעוט ולרבי'
בשלמא למ״ד אלהיס חול גמר ר״י קדש מחול דננשזאה פסיטא ליה דקרא דומתו גס שניהם בנשוא׳
איכא תעי והא אין מזמ״ה וקאמ׳ דגילוי הוא אבל קרא מיבעיא ליה אי גמר ארוסה מנשוא׳
מילמא בעלמא הלא פיון דאלהיס לשון קדש הוא ואליבא דר״מ הוא תעי משוס דלרמן דס׳ל תא
והשתא משמ׳ אף חול כ״ש שיש במשמ' קדש ולדידי על קטנה המאורסה בסקילה פפיטא ליה דלא גמר
מסמנרא דקדש לא משמע הכא גמר קדש מחלל מיחה והא ליחא דגהדיא חנן במס׳ נדה ומייחי
קאמרי׳ 01״ק בשלמא למ״ר אלהיס תיל גמר קדש מחול לס לעיל בפרקי׳ בת ג׳ שנים וייס א׳ מתקדשת
דאפשר דס״ל מזהירין מ״ה אלח למ״ד קדש מהיכא נביאה ואס נא עליה יגס קנאה וחייבי' עליה «שום
נ״ל ומשני א״כ לכתוב לא תקל והשתא אפי׳ למיד ( .b'fוא׳ח דהחס נארוסה דוקא מיירי ולאפוקי
היא דסא אהנא עליה ינס
אלהיס חול אפשר לן לומ׳ דלאו משוס דס״ל מזהירין מר״מ הא לאו
מ״ה נ״׳ל מדלת כתי׳ לא מקל ומפצוגתא דרי׳ם ור״ע * קאי כדפי׳ ונשיאה היא וא״ס אפי' קאי אהנס עלי'
גיל א״א למותקר אן לא וגפ׳ שבועת העדות ג״ל יבם הא קי״ל נא עליה יבם קנאה ותייני׳ עליה משוס
מקלל חברו מקרא דלא תקלל חרש׳ זאיכא למידק א״א לחו מילחא היא דהא קתני סיפא אס בא
היכא נ״ל מהחם דהא ׳אמרי' הכא נאומללין שבעמך עליה א׳ מכל העריות האמורות בחורה וממתין על
הכתוב מתר ומתרש ונשיא לא נ״ל שכן משונים ידס והיא"פטורס ובכלל א׳ מכל העריות סוי א״א
וחדאיצט׳ למכת׳ אלהיס ונשיא לא נ״ל אצא אביו כדמשמ׳ 3פ׳ ן׳ סו״מ ומו לא מישתמיט תנא ל«י«י
גשום

ו

חידושי רבינו יונה  -סנהדרין גירונדי ,יונה בן אברה□ עמוד מס (110הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

חידושי הר״ן

רנח

כד״ד ,*«* ,וה״ח דת״ל למימר דאיבא מחמר אליבא דמ״ד »״ דליכא אלא לאו«».
__«קבו שם יומת “« לימד על מקלל אביו ואמו שאינו חייב עד שיקללם כשם.

פירש״י ו״ל«» דכיון דכתי׳ ״־״ ונוקב שם מייתר ליה בנקבו שם ,דלא סבירא לי׳

לר׳ מנחה  827בר׳ יוסי מאי דדרשינן מיני׳ לעיל »״ דאינו חייב עד שיברך שם

בשם ,ואין פירושו מחוור דאם כן ר׳ מנחם בר׳ יוסי דאיתמר"•" בלשון חכמים
הילכתא כותיה ,ואנן קי״ל כמתניתין ״«• וכברייתא

דאינו חייב עד שיברך שם

בשם ,ואם כן הא הויא תיובתא »״ ,לפיכך פירשו דאף ע״ג דקרא לא משתעי אלא

במגדף ,מכל מקום מכמן שסמך הכתוב נקיבת שם אצל מיתה ,בא ללמד על כלל

המומתין בענק השם שאין חיובן אלא בנקיבת שם ,וזה נכון«««.
איש מה תלמוד לומר איש איש לרכות כת מוטנוום ואנדרוגנום .ואם תאמר
ולמה לן קרא לחיו5ה בת בקללת אב ואם והא השוה הכתוב אשה לאיש לכל
עונשק שבתורה*•״ ,ותירצו בשם ר׳ יצחק ז״ל*«״ שלא אמרו שהשוה אשה לאיש
לכל עונשק שבתורה אלא בכל המצות שנאמרו סתם ,שלא תאמר שיהא חקבן בסתם

על האנשים ולא על הגשים ,אי נמי בכל המצות שנאמרו בלשון זכר ולא כתב איש,

כדכתיב בתמורה •«« לא יחליפנו ולא ימיר אותו ,ועלה אמרינו בתמורה ״«« שהשוה
הכתוב אשד .לאיש לכל עונשין שבחורה •«״* הכתוב לדבר בלשון זכר ,אבל במקום

שכתוב איש בפירוש צריך לרבות אשה ,ובכמה מקומות י*« דרשיגן הכי אק לי

אלא איש אשה מנין ,והא דדרשינן הכא בת סומסום ואנדרוגינוס סירכא בעלמא

נקטינהו ולא משום דאצריכו כולהו ,דודאי מכיון שהבן והבת חייבין פשיטא
דטומטום ואנדרוגינוס חייבק בין שיהא בן או בת ,והיינו דגפקי כולהו מאיש ולא
מרבקן להו מדרשי אחריני“" ,ואם

תאמר מאי שנא דבעריות וברכת השם

שבח קנג ב ועיי ,באהלי יצחק כאן בדעת רביגו והרשב״א בשבת (דהרשב״א כתב דלכו״ע
לפנינו( :מה ת״ל שם] ,ועיי׳ בדיגא
עיי׳ מאירי שם.
ליכא אלא לאו).
בד״ה בנקבו ,ועיי׳ תוס׳
דחיי ת״א לאוין יו דף יג ע״ב דרכינו ל״ג לזה עיי״ש.
שבועות לו א ד״ה בנקבו (ומובא בתורת חיים כאו עיי״ש) ובתוספות חכמי אנגליא כאן.
במתני׳ דידו.
נו א.
צ״ל :״מנחם״.
ויקרא כד טו.
עיי׳ במתני׳ לעיל נו א ובו־ש״י סוד״ה בכל יום ,ועיי׳ בפני מבין (דף רטו ע״ג מדפי הספר)
דבאמת מהמשנה אינו מוכרת בהברה גמור אבל רבינו הק׳ כן משום דרש״י עצמו כתב כן
עיי׳ כ״מ פ״ב מהל׳ עבודת כוכבים ד.׳׳ז
שם ,עיי״ש ,ועיי׳ דיגא דהיי שם ע״א.
שהקשה על הרמב״ם דפסק לב׳ הדינים ,יעויי״ש מש״כ בזה( ,ועיי׳ גם חמרא וחיי עט׳
רגב ד״ה עד בשם נכד הר״ש משג״ץ דהקשה לרבי מנחם בר יוסי שם בשם מנא ליה והשאיר
בתימה) וע״ע ערוך לנר ותורת חיים כאן מה שחי׳ בזה ,ולפי״ד א״ש נמי קושיית רביגו,
עיי׳ יד רמ״ה שנסתפק
(ועיי׳ גם בפני מבין שם ע״ד ובדינא דחיי שם ע״ב.
בפירוש הסוגיא (ועיי׳ אגרות הרט״ה סה״ג ה״א עם׳ קסג) ,ועיי׳ אהלי יצחק מש״כ ע״ד
רביגו והסיק דגירסתו כגי׳ הת״כ דיש ילפותא למקלל אביו ואמו דהוי בשם ,עייש״ח
ראה ב״ק טו א וש״נ ,וכן ד,ק׳ בתום׳ חרא ׳ש ורבינו יוגה כאן ובחום׳ סוכה כח ב ד״ד.
השוה ,ועיי׳ גם בתום׳ ב״ק שם ד״ד .השוה ,ועיי׳ גם מש״כ בזד .בלקט הרי״ד סח״ג ה״ה
כן הביא רבינו יוגד .בשם איכא מ״ד ,וכ״כ בכל הנ״ל ,וב״כ רביגו
עט׳ קנא.
להלן פד ב ד״ד .איש ובתום׳ שם ד״ה איש ,עיי״ש ,ועיי׳ מרגליות הים אות י בשם
ויקרא
העמודי אור ,וע״ע ליקוטי תום׳ שאנץ (סה״ג ח״ו) עם׳ רכו ורכז ובהע׳
עיי׳ המקומות
צריך להוסיף :״ודרך״.
ב ב.
כז י.
עיי׳ חמרא וחיי׳ עט׳ שלא דאפש׳
בחום׳ הרא״ש ,תום׳ סוכה וב״ק שם.
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רנט

»״■ ..סנהדרין שרק שביעי

דמרביגן «•« מאיש איש  *°את הכותים י* דמוזהרין כישראל והבא גבי כבוד א״ו
לא מרבינן להר •י* וי״ל »* דהכא אצטריכו לרבות את הנשים ,וכל היכא דאיבא

למידרש ולרבויי בישראל לא מוקמיגן לי׳ בכותי׳ ,אבל לעיל גבי עריו׳ וברכת
השם לא איצטרך לי׳ לתנא לרבויי נשים ,משום דבברכת השם כתי׳«* האזרח י*®

ודרשי׳ מיני׳•* לרבות את הנשי׳ ,וכדדרשי׳ במס׳ סוכה** לרבו׳ את הנשי׳
שחייבי בעינויי יום הכפורי׳ ,ובעריו׳ גמי לא צריכא קרא לרבונייהו דהא כתיב «*

כל ״*״ הנפשות העושות לחייב את הגשים «*.
«<׳כ ליכתוב קרא או אלוהים וחרש או נשיא וחרש אלהים לטה לי אם אינו
עניו לגופו תנהו 9•0לאביו .כלומר כיון דכתב חד יתירא לא אמרינו דלא חייב

רחמנא אלא או במי שמשונה בגדולה או במי שמשונה בשפלות שדרך הכתוב
לרחם עליו ,אלא אמרינו שפרט לך הכתוב במי שהוא גדול ובמי שהוא שפל ,וקרא
יתירא ללמד על כולן ,וא״כ מהכא ילפינן אזהרה למקלל את חבירו ,שלא לאביו

בלבד אגו למדין מכאן אלא לכל ישראל ,ואביו הוא בכלל דלא גרע מאחד מישראל,
וא״כ קשה מאי דאמרינן בשבועת העדות *«• חבירו שהוא בל״ת מלקללו מנין

דכתיב ־• 9לא תקלל חרש ,וליתא דהא לא נפקא לו מחרש להודיה וכדאמרן ,אלא

דאיכא למימר דכיון דבלא לאו דלא תקלל חרש לא ילסינן ליה ,וכדאי׳ בגמרא «•«
דאיכא בנשיא ולא בדיין ואיכא בדיין ולא בנשיא ,מ״ה נקט לה התם מהרש אע״ג
דקושטא דמילתא היא דאיצטרך נמי קרא יתירה או נשיא או דיין ,ודרך התלמוד

לקצר שלא במקומו *®•9
__________ _ ___________ ________________________________

[סו ב]
כתנאי ומתו נם שניהם עד שיהו שניהם שוויו .סיר׳ רש״י ז״ל««« שיהיו שניהם

בני עונשין ,וקשה דהאי קרא ודאי באשת איש בעול׳•• ,9ובאשת**• 9איש לא

אפשר למעוטי עד שיהיו שניהם שווין ,דהא אוכחנא לעיל בפירקו״יי דקטן בן ט׳

דבן ובת ודאי עדיפא מאנדרוגינוס ,ועיי׳ רשב״ם ב״ב ק« ב ד״ה יורש את הכל ב׳
צ״ל" :מרבינן" ,והוא לעיל נו א
לשונות לגבי ירושת טומטום כשהוא לבדו.
ויקרא כד טו לגבי ברכת השם ושם יח ו
לגבי ברכת השם ונו ב לגבי עריות.
עיי׳
בגט׳ נו א לגבי ברכת השם איתא :״עובדי כוכבים״.
לגבי עריות,
וכ״כ רבינו יונה ד״ה איש ,ועיי׳
אהלי יצחק בביאור כוונת רבינו בקושייתו.
בערוך לנר ד״ה "ד״ה לרבות בת" מה שהק׳ ע״ז ומש״כ לתרץ קושיית רבינו ,עיי״ש.
עיי׳ רבינו
בקרא :״כאזרח״ ,וראה להלן הע׳
ויקרא כד טז.
כת א ,ובגט׳ שם מוכח
יונה :״דמקרא אחרינא נפקא ליה כספרא מכגר כאזרח״.
דהוי מטעם דכתיב האזרח בה״א עיי״ש ,ועיי׳ אהלי יצחק דבת״כ סוף ם׳ אמור סרק יט ריבו
בקרא
ויקרא יח כט ,וראה הע׳ הבאה.
כן ומשום דכ״ף הוי כמו ה״א.
גם כאן היה יכול לומר משום דכתיב
שם לא כתוב זה ,ועיי׳ ב״ק לב א.
בעריות" :האזרח" ראה ויקרא שם כו ,ועיי׳ אהלי יצחק שכדברי רבינו כ״ה בתו״ב בסוף
שבועות
[עניו] ,כ״ה בגט׳.
ם׳ אחרי ,ועיי״ש עוד מש״כ בדברי רבינו.
וכ״כ בתוס׳ שם ד״ה מקלל,
לעיל בעמ׳ זה.
ויקרא יט יד.
לו א.
עיי״ש ,ועיי׳ תום׳ בע״ב ד״ה מאי ועיי׳ ריא״ז (סה״ג ח״ח) עמ׳ קב ,ועיי׳ גם רש״י שם
ד״ה לא ובמכות ח ב ד״ה לוקה ,ועיי׳ מהרש״א מרש״י בחומש ומה שהק׳ עליו הרמב״ן
שם ,ובערול״ג בע״ב ד״ה בתוספות תירצו עפ״י דברי התוס׳ שהם כדברי רבינו.
וכדכתיב בהדיא (דברים כב כב)" :כי ימצא איש שכב עם
בד״ה שניחם.
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סנהדרין פרין שביעי

קן

הרי אלו מקילה ,כלו׳ אותם בעלי האומנות הזאת הם בסקילה ,דכתי׳» באבן ירגמו
אותם .והנשאל להם" ,שבא ושואל להם ומגיד" לו דבר העתיד כגון שאול.
כאזהרה ,דכתי׳״» אל חסנו אל האובות ואל הידעונים ,ואזהרה דמכשסח" בלא

ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר הבר
ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים":

יח[ .סו א]

המחלל את השבת כדבר שחייבין על זרונו כרת ועל שננתו חטאת,

דהינו דבר שיש בו מעשה ומלאכת מחשבת ולא המתעסק ,למעוטי אי חלל שבת

בתחומיו ,אליבא דר׳ עקיבא דיליף להו מקראי שהם מן התורה" ואעס״ב אין

הייבין עליה כרת ,אי גמי בהבערה אליבא דר׳ יוסי דאמ׳ ללאו יוצאת" ,כיון

דליכא כרת עלה במזיד ולא אתרו ביח ליכא בהו סקילה אע״ג דאתרו בהו מיתה:

יט.

המקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם ,כלו׳ שיק(ב)ללם בשמות

הגמורים.74

(קללה)

וקללם]

בכינוי,

כגון

בשם

שדי,

צבאות,

חנון

ורחום.

ר׳ מאיר טיחייב ,דהאי בנקבו שם יומת דכתי׳ " דחוה יכיל למכתב בנקבו יומת

לא לרבות אביו דנבעי שיקללוהו בשם אלא אתא למברך חשם שאינו חייב אלא

עד שיברך שם בשם" ,אבל חכמים מברי דהאי בנקבו שם לרבויי מקלל אביו

חרמב״ם והחינוד ם׳ דנ״ו כתבו שהוא עוף ששמו ידוע ,ועי״ש במנ״ח.
 68ברש״י כתוב
 67לפנינו במשגה והנשאל בהם.
 66ויקרא כ׳ כ״ז.
 70ב״ל דמכששות גופיה סלא ימבא בד ובר
 69ויקרא י״ס.
להגיד לו.
 71דברים י״ח ,וכ״ב רש״י ,ועי׳ בתוס׳ ד״ד ,והנשאל שב׳ להיפר
וכ״ה ברש״י.
שהאזהרה תשאל הוא מלא ים«א בך וכו׳ ושואל אוב וידעוני ,והאזהרה דפכשפוה הוא
סאל תפנו אל האבוה ואל הידעונים (ויקרא י״ם) וכ״ב חרמב״ם הל׳ עכו״ם פי״א י״ד,
ורש״י גופיה חזר בו ומפרש בגם׳ בד״ה׳ הואיל ושניהם בלאו אהד נאמרו :בלאו דאל
תפנו אל האבות וכו׳ עי׳ מחרש״א שם.
אולם בגמ׳ עירוביו י״ז ב׳ מפורש שהאזהרה לנשאל היא מאל תפנו אל האבות
וכו׳ ועי״ש בתו״ח.
אמנם עי׳ בסה״ם לחרמב״ם ל״ת י׳ שגורם בגם׳ שם אל תפנו אל האלילים
(ויקרא י״ס ב.),
 72סוטה כ״ז .ועי׳ בחי׳ הר״ן שמוכיח מכאן שלדברי חכמים אין תחומיו מן התורה בלל
אפילו של שלש פרסאות שאל״ב לוקמח אליבא דכו״ע ובתחומין של ג׳ פרסאות ,אבל
המאירי כתב וכן בא למעס תחומיו אף בשלש פרסאות שהוא מן התורה.
ומה שלא מוקי הגם׳ לכו״ע ,עי׳ במלחמות ספ׳יק דערובין משום שלא הוזכרה
שיטח רבנן בפירוש נמו של ר״ע.
 74וכ״נ רש״י ,וחנה מלשון זה משמע שסבורים שגם שם א—ד—ג—י
 73שבת ע׳.
הוא שם גמור ,כלומר שם המיוחד בן ד׳ אותיות כמוש״כ הרמב׳ם בהל׳ עכו״ם פ״ב
ה״ז .וכ״כ התוס׳ בשבועות ל״ה א׳ ד*ה בסר״ח ,שאל״כ מה הם שמות הגמורים הרי
אין אלא שם אחד ,שו״ר בערל״ג כאן שכ״כ לפרש״י שסבור כהרמב״ם חנ״ל.
אולם עי׳ ברש״י שבועות ל״ו א׳ ד״ח על שם מיוחד ,שב׳ בן ארבע אותיות
דיו״ד ה״א ,וכן לעיל נ״ו א׳ ,ברש״י ד״ח על שם המיוחד ,דהא כתיב ה׳ והיינו שם
 78לכאורה ב״ע
 77ויקרא כ״ד.
המיוחד ,דכתיב זח שמי לעולם ,וב״ע.
הרי בשבועות ל״ה סבר ר׳ מאיר להדיא שחייב אף על הכינויין דתנו התם המקלל בכולן
חייב דברי ר״מ וחכמים פוטרין .ואולי י״ל שלאו דוקא קאטר רבינו שב המיוחד אלא
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קח

פירוש רבעו יהונתן מלוניל

דאינו חייב עד שיקללם בשם ,אבל מברך השם חייב בכל עגין »».
כ .הכא על הנערה המאורפה וכר אינו חייב ,סקילה .קד שתהא נעדר ,אבל קטנה
שקדשה אביה הבא עליה בקטנותה אינו בסקילה אלא בחנק 1י .כתולה ,ולא בעולה.

מאורסה ,למעוטי נשואה ,ואפי׳ נכנסה לחוסה ולא נבעלה אע״ג דקרינא ביד.
בחולה מיהו לא קרינא ביה מאורסה .והיא פכית אפיה ,למעוטי מסרה האב לשלוחי

הבעל מנתה בדיד דכולהו הני מיעוטין דינייהו בחנק .באו עליה שנים ,ועדיין
היא בתולה כגון שבאו עליה שלא כדרכו* .».הראשון כסקילה והשני מחנק,

ה״ת כינוייו .טכיון שלר״ס נתרבו כינוייו כשם וזפיותד לגבי ברכת השם (ראד® .בועות
ל״ו) טסילא הם בכלל בנקבו שם.
אמנם זהו רק לגבי ברכת השם שנתרבו כינוייו כשמות אבל לגבי מקלל אביו
ואמו שלא נתרבו כינוייו כשמות לכן אם היה בנקבו שם מיותר לרבות אביו ואמו היד.
גם ר״ט מודה שאינו חייב עד שיקללם בשם המיוהד כמו שמשמע בדברי רבינו.
והנה נראה מכאן שלר״ם שאין לו יתור למקלל אביו ואמו בשם אבל מ״מ עריך
שיקללם בכינוי עכ״פ ,וכמו שאמרה המשנה קללם בכינוי ר״ם מחייב .והטעם ע״ל
שבלא זה אין שם קללה עליה ,ואין זה כלום.
ובזה אפשר אולי ליישב את חרמב״ם שב' בפ״ב מהל׳ עכו״ם איז המגדף חייב
סקילה עד שיפרש את השם המיוהד וכו׳ ויברך אוחו בשם מן השמות שאינם נמהקין,
ועי״ש בנו״ב שהקשו על הרטבים למה בשם המבורך אינו חייב רק על שם המיוחד
ובשם המברך מספיק באחד מן הכינויין שאינם נטחקין ,וי״ל שהרמב״ם פסק כחכמים
דרים שאינו עריו שיברך שם בשם וכטוש״ב רש״י ורבינו כאן ,ומים אינו חייב
עז* שיברך עכ״פ בכינוי שאל*כ אין שם קללה עליה ,כמו לר״ט במקלל אביו ואמו.
שאינו חייב עד שיקללם בכינוי ודלא כסוש״ל רש״י שלחכמים אפי׳ אם אמר יתברך
יוסי מחייב עליה.
ולפי״ז יתיישב ג״כ מה שפסק הרמב״ם במקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם
בשם ,עי״ש בכס״ם ובתוי״ט כאן שהקשו על חרמב׳ם בזה ,שהדי זח תרתי דסתרי
שאם פסק שאינו חייב עד שיקלל שם בשם והיינו מיתורא דבנקבו שם א״כ מנ״ל
למברך אביו ואמו בשם ולפי״ד יתיישב שפיר.
 80לכאורה משמע מלשון הזה שחייב אפי׳ בלא כינוי אלא יתברך יוסי וכמוש״כ
רש״י בדף ס״י א׳ ,אכן י״ל שהכוונה בכל ענין היינו בלא שם בשם שבזה מיידי כאן,
אבל ם*מ אינו חייב אלא בכינוי וכשיטת הרמב״ם הנ״ל .ועי׳ש בכס*ם שכ׳ וחכמי לוניל
 81ע״ע הרי זו פלוגחא בגם׳ אליבא דר*ם אם חייב
טענו בעד חרמב״ם.
חנק או שפטור לגמרי ,ואין נפ*מ לדידן לחלכה דקייל״ן כרבנן שחייב סקילה אף על
 82כ״כ רש״י ,וחמאירי ,ועוד ,והיינו
הקטנח ,וא״ב למה כתב יבינו בחנק.
כרבי שסבר כן לקמן בברייתא עי״ש אבל הרמב״ם בפי׳ המשניות כתב שבא עליה
הראשון כדרכה ,אבל אם בא עליה שלא כדרכה ועדיין היא בתולה גם השני בסקילה,
וכ״< היד רמה .והיינו כחכמים בברייתא שם .וכ״פ חרמב״ם בחל׳ איסו״ב פ״ג חל״ו.
וחנה ע״ב מה דחקם לראשונים הנ״ל ולרבינו לפרש המשנה בשלא כדרכה וכרבי
ולמה לא מפרשים בצורכה ואליבא דרבנן.
והנח עי׳ בתוי״ט כאן שמביא את דברי חרמב״ם שמפרש למחני׳ כשבא עליה
הראשון כדרכה והקשה א״צ מאי קמל״ן פשיטא ,בתולה חנן ,אמנם עי׳ במאירי עמ» 245
שכ׳ ואם בא עליה הראשון כדרכה ועדיין היא בתולה כגון שהערה בה לבד אז משני
בחנק (היינו אפי׳ לחכמים) אבל אם בא עליה שלא כדרכה אף השני בסקילה ,וא*כ
איו ספק שזוהי ג״כ כזונת חרמנ״ם ,שמיידי שעדיין היא בתולה כגון שהערה כה לבד,
ווהו החידוש.
סנהדרי גדולה <סנהדרין>  -ב ליפשיץ ,יעקב הלוי (מהדיר) עמוד מס (121הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ב=ף מש™ שופטים הל׳ סנהדרין והעונשין המסורין להם פכ״ה כו
שנו•• נוסחאות
סהי״א .שלשים יום .עי'
ילקוט שנו״ס.
ולא תבע נדויו כ״ה נעץ
חייס (עמ׳ רעז) וננתה״י,
שנו
א'
מנס״י
חוץ
תבע
ולא
ובדפוסים
להתיר נדויו.

מקורות וציונים
הריני מקבל הדין קורעין
נדויו נהל׳ ס״ס הנ״ל אות ו
נסב מנדי[ אוחו עד שימן
ועי׳ כס״מ שם שממרץ.
קבעו לו ב״ד זמן שו״ע
סי׳ יא ס״א .שיבוא היום
ונו׳ פתהא לערב כ׳ נס׳
ניס מושג דנר׳ דגרסס ינינו
ננמ׳ כגיס׳ הרי״ף [ונ״ה
גרס׳ הרמ״ה נשטמ״ק
והרשנ״א] ההיא איסמא
ונו׳ נצפרא וקא נסני
עלה פסיסא לאורסא
[והנס״מ הניא גרס׳ דידן]
וע״ש ונדרישה ונ״ס מה
שנתנו לנאר דנאן נ׳ כוסני!
ונו׳ ל ע ר נ ולהלן כסוף
ההלנה כ׳ כוחכין ונו׳
למסר ונהל׳ י נ׳ לערג,
ועי׳ הגר״א נה״י .במדינה
סי' נעיר ,עי׳ להלן ה״י.
בכס״מ ,איתיה במתא
נמי
אגברא
אפילו
"“־ כתבינן ונ״נ רשנ״א ורמ״ן־
ז ואו״ ,נשס ד״ס (נרנ״י):
ה״ס .אין קובעין זמן
לא בימי ניסן שו״ע סי׳ ה
ס״ב פסק נרמ״ה דאין
קונעין צנא מעיר צעיר אכל
מי שהוא נעיר קונעין לו.
טרודין
שהעם
מפני
במועדות ורש״י נ׳ מפני
שהן זמן קציר ונציר
וכנוקחח הרי״ף שנידינו
נחוג אין קוכעין ונו׳ ולא
כיומי שיו! וזה נפי טעמו
של הרמנ״ס ונו׳ והרמנ״ס
דלא גייס ליה היינו משום
דסג השנועוח שאינו אלא
יום או יומיים אי! טרודים
נשניצו (נ״י) ועי׳ פשוה״ג
שע״ס סי׳ שצח .ועי׳ הל׳
יו״ט פ״ז הי״ג דדניס כחול
המועד ומי שלא קינל עציו
הדין משממין אוחו וכ׳
הריטנ״א ריש מו״ק סד״ה
ועושי! דצרין לומר דלא
קונעי! צנחתיצה כמועד
מפני נעל דינו אנל אס
הסכימו שניהם לנא לדין
מומר לדון ועי׳ לעיל פי״ג
ה״ה .אין ק ובעין בערב
*!,ירכוז עי׳ לעיל פי״א ה״ג.
ז ייו״י [ה] ,או״ז נ״ק סי׳
חמד ומרדני שם סי׳ קמט
ועי׳ פסקי מהרא״י סי׳ רז:
ה״י .שו״ע סי' יא פ״ג.
במדינה פי׳ נעיר ,ונקרא
מדינה נל׳ הרמנ״ם ונל׳
המשנה לפעמים (סמ״ע
ס״ק יב) ,ועי׳ לעיל סה״ח
ולח״מ פ״א ה״א ומ״מ
אישות פי״ג הי״ו .לערב
עי׳ לעיל ה״ס:
הי״א .שו״ע סי׳ יט ס״ג.
שמתרין בו ב׳ וה׳ וב׳
נטור אי׳ ממסינין צו נ' וה׳
וב׳ (נ״י ועי׳ פרישה שם).
מנדין אותו עד שיתן
עי׳ מלוה פ״נ ה״ד.
שלשים יום עכס׳׳מ ועי׳
משו׳ הגאונים שע״צ ס״ד
שער ה סי׳ יד ומשו׳
הגאונים הקצרות סי' מא.
ברדב״ז ,דחרם חמוד
מנדוי הצי ס״ס פ״ז ה״ד־ה.
שם ,וב׳ הרשב״א דחרם
דאורייתא ונדוי דרבנן
עי׳ שו״ח הרשנ״א ח״א
סי׳ ש וסי׳ תקצא ומ״ג
סי' של ומיוחסות סי׳ רסג
ועי׳ שד״ח ח״ג מערנח ח
נלל מ שליקט ד׳ הראשונים
והאחרונים.

רדב״ז

למעלה (ה״ה) דאמרינן (קינ >:אנל לפחיחא לא מאי טעמא ממולא הוא דמחסר ציה דבעי למיחב זרזא אספרא :קבעו לו ב״ד זמן יד־
שס (קיג ).אמר רב חסדא קובעין זמן שני וחמישי ושני ולמחר כחבי׳ ופרש״י קובעין זמן ליום שני ואס לא מזמנין אומו ליוס ה׳ דאי לא יכא מיד־־.
אוחו ליוס שני ועד למחר לא כהני׳ פחיחא שכל היום ממחינין שמא ינא .ואמרינן החס דת *אסא חזא לרב כהנא אזמין ההיא אמתא בפד־
ונצפרא כתיב עלה פחיחא וא״ל לא סנר לה מר להא דאמר ת חסדא קובעי! זמן שני וחמישי ושני וא״ל הני מילי גנרא דאניכן וליחיה נמחא 3י
*הכא כיון דאיח׳ כמחא ולא אחיא
יא ואם עמד שלשים יום הרז:
מורדת היא .ולא ידעחי מה ממהו הגהוח כתבו עליו פתחא מפני שלא קיבל הדין כיון
על רנינו שלא כחג דין האשה ,שהרי אי
תבע להתיר את נדויו מהריב־
איחיה נמחא אפילו אגברא נמי כחבינן שאמר הריני מקבל הדין קורעין נדויו  :קבעו
אותו .הכי איחא פ׳ אלו מגלחין <<«'.
ואי ליחא נמחא אפילו אאיחחא לו בית דין זמן שיבוא היום ולא בא כל אותו
ולמדנו דחרס חמור מנדוי .וכ׳ הרשר־כ
דחרס דאורייתא ונדוי דרבנן וידס
לא כחבינן אלא דאורחא דמילחא היום כותבין עליו פתחא לערב .במה דברים
הרדנ״ז משו׳ מסקנג־ד ני׳ היי״ף •;־5
דאיממא איח׳ נמחא אבל בכלל דברי
רבינו דבריהס .ואיפשר דמשוס הכי סייס אמורים בשהיה במדינה ומרד ולא בא ,אבל אם
נד׳ הישנ״א ס״ג סי׳ של]:
סליק פרקא :
ואמר אבל הכא כיון (דאיחיה) [דאיחה] היה בכפרים ויוצא ונכנס קובעין לו זמן שני
במחא וכו׳ ולא אמר אבל איחחא
יד
המקלל
כל
א
פכ״ו
וחמישי ושני ,ואם שלם יום שני ולא בא אין
כיון דאיח׳ במחא:
במכילחא (משפטים הוני נס־ס׳
אין
ט אין קובעין זמן לא בימי ניסן כותבין עליו פתחא נד] עד למחר :
ונשיא בעמך לא חאור אחד —
ואחד נשיא במשמע ומה מצמיד
וכו׳ עד מפני שהכל טרודין קובעין זמן לא בימי ניסן ולא בימי נה] תשרי
בע״ש .גס זה שס מימרא דרב יהודה
לומר אלהיס לא מקלל לחייב s
מפני שהעם טרודין במועדות ,ולא בערב שבת
כלשון רבינו:
זה בפני עצמו ועל זה בפני עצם•

ט

י

מי שהוא במדינה וכו׳ .שס (קיב:
קיג ).אמר רנינא יהבינן זמנא,

ולא בערב יום טוב .אבל קובעין בניסן שיבוא
אחר ניסן ובתשרי שיבוא אחר תשרי .אבל אין קובעין בערב שבת שיבוא אהי g
י מי שהוא במדינה והלך שלי"
השבת מפני שהכל טרודין בערב שבת :
בית דין ולא מצאו אין קובעין לו זמן לבוא עד שימצא אותו השליח ויאמר לו.
היה בכפר חח למדינה אם דרכו לבוא באותו היום אומר השליח אפילו לאחד £
■
מן השכנים אפילו אשה אם יבוא פלוני הודיעוהו שבית דין קבעו לו זפי =
שיבוא היום לבית דין ,ואם לא בא מנדין אותו לערב  :במה דברים אמורים
בשאין הדרך שדרכו לילך בה על מקום בית דין ,אבל אם היה דרכו עליהן אין
=:
מנדין אותו עד שיודיעו השליח בעצמו שמא לא אמרו לו השכנים שהרי הב
ן
אומרין דרכו על בית דין וכבר הלך להם ונפטר .וכן אם לא בא למדינה ער
יא פי
למחר אין סומכין על השכנים שמא שכחו השכנים ולא אמרו לו:
שבא לבית דין וקבל הדין ואמרו לו לשלם והלך ולא שלם אין מנדין אותו עד
שמתרץ בו שני וחמישי ושני ,ואחר כך מנדין אותו עד שיתן מה שהוא חיי□
ואם עמד שלשים יום ולא תבע נדויו מחרימין אותו :

פירוש מזמנין בעל דין ליוס פלוני לדין,
אפומא דאחחא ואפומא דשבבי ולא
אמרן אלא דליחיה במחא אבל איחיה
במחא אמרי ,כלומר אחחא ושבבי,
אשכחיה ,כלומר שליחא דב״ד ,ואמר
ליה ולא עבדי שליחוחייהו ולא אמרן
אלא דלא חליף אבבא דביח דין אבל
חליף אמרי אשכחוה ביח דין ואמרי
ליה ולא אמרן אלא דאחי ביומיה אבל
לא אמי ביומיה לא אימא אשחלויי
אשחלי .פירוש שכחו ולא אמרו לו:
יא מי שבא לב״ד וכו׳ .פרק אלו
מגלחין (יו ).מנדי! לאלחר ושוני!
לאחר שלשיס ומחרימין לאחר ששים
ואמרי׳ עלה משמיה דרב ססדא מחרין
ביה שני וחמישי [ושני] וה״מ לממונא
אבל לאפקירוחא מנדין לאלחר .ואפשר
שרבינו לא היה גורס אלא מנדי! לאלחר
ומחרימין לאחר שלשים יוס .ואס נפשך
לומר שהיה גורס כגירסח ספרינו י״ל
שהוא מפרש דלרב חסדא כיון דמחרי׳
ביה ברישא ואח״כ מנדי! אוחו כי משהי א
המקלל דיין מדייני ישראל עובר בלא תעשה שג׳ אלהים לא תקלל.
שלשים יומין מחרימי! אוחו (חלחין
וכן אם קלל הנשיא אחד ראש הסנהדרין הגדולה או המלך עובר
יומין בהמראח)[ ,דהתראח] שני וחמישי
ושני במקום משהי עצמו בנידוי שלשים יוס פעס ראשונה קאי (מחרימי! אוחו) .ומדאמרינן הני מילי בממונא אבל לאפקירוחא לאלחר כתב רבינו פי
שבא לבית דין וקבל הדין כלומר זה דוקא הוא דמחרינן ביה אבל אי אמר לא ציימנא לדינא היינו אפקירוחא ומנדים אוחו לאלחר .ויש הוכחה לזה
בפרק הגוזל בחרא (קינס *.והנה רבינו כתב פ״ז מהלכות ח״ח (ה״ס לגבי אפקירוחא דמנדין צאלחר ושוני! לאחר שלשים ומחרימין אחר ששים .ונ״ל
דהיינו טעמא דאין מחרימין אלא אחר נידוי שקדם לו התראה ולפיכך באפקרוחא דמנדין לאלתר נידוי הל׳ הראשונים הוא כהתראה ולפיכך אין
מחרימין עד אחר ששים אבל נידוי על ממון דבעינן שיקדים צו התראה מחרימי! לאחר שלשים .ופ״ק דקידושין (ינ >:רב מנגיד אמאן דחלא עליה
שמתא דרבנן שלשים יום* :אסור לקלל דיין וכו׳ .עיין בביאורי לחוש! משפט סי׳ כז:
פכ״ו א כל המקלל דיין מדייני ישראל עובר בל״ת וכו׳3 .ס״פ ארבע מיחוח (סו ).אלהיס לא תקלל היינו הדיין ואמרי׳ בגמרא
דאפילו לר״ע דאמר האי אלהיס קדש הוא והוי אזהרה למברך אח השם יליף נמי דיין מהכא [מדכחיב] לא מקלל ולא כתיב ולא מקל:
ומ״ש וכן אס קלל הנשיא אחד ראש הסנהדרין או המלך למדה מדתנן בהוריות (י ).ואי זהו הנשיא זה המלך שנאמר ועשה אחת מכל

פרק ששה ועשרים

כל

* (שי׳ ה׳) הכא נ״ה נגס׳ דפו׳ שונצינו וויניציאה רפ״א .בשאר דפוסי! איתתא (גדולי מרומה ש״ג מ״ח ס״דג
* (שי׳ ג׳) אסא .בגמ׳ אסי .וטס״ה וצ״ל אשי (דק״ס).
*(שי׳ ד׳ מספנ״ה) מרהי״א עי נא! נמוב נב״י סי׳ יט .ונר׳ שנמ״ש לקמן מהל׳ ס״ס פ״ז חזר בו ממ״ש לעיל שינינו ל״ה גורס ונו׳ [נמו שהק׳ דרישה וגדו״ס ש״ג ס״ס
* (סוף סנ״ה) אסור ונו׳ זה שיין לסנ״ו .ו״אסור לקלל דיין" הוא לשון טוח״מ ועי' ילקוט שנו״ס.
ס״ה ינהל׳ מ׳׳מ מוכס שהיה גורס ונו'].

הגהות מיימוניות
[ד] גרסיגן עלה (נ״ק קיג ).אבל איחחא דשכיחא נמחא אי קבעי לה
זימנא בצפרא ולא אחיא לאורחא כחבינן עלה פיחחא ונסה״מ (סצ״ס רס)
[ה] כחב ראבי״ה
הביאו ולא ידעחי למה לא הניאו הוא:

מגדל עוז
ואם

עמד

שלשים

יוס

ונו׳

עד

מחרימי!

אומו.

פרק

אלו

מגלחין:

פכ״ו א־ב .נל המקלל דיין נו׳ עד וא׳ משוס האב .נמ״נ (קדושים פרש׳ נ
סוב׳ נסה״מ ל״מ שיז) אי! לי אלא חרש מניין לרבות אח כל האדם מ״ל בעמן

מקורות וציונים

הגד״א

בכס״ט ,י״ל שהוא מפרש ונו׳ ומנדים אותו לאלתר נפרישה וסמ״ע הקשה
דנעה״ח ש״ג ס״ס ס״ז נסב ינאומי לא ציימנא ממרין ,ועי׳ נ״י יו״ד רס״י שלד
שהניא דנרי נעה״ת וסיים ונ״נ מדקדוק ל׳ הרמנ״ם בסוף פנ״ה מהל' סנהדרין
[וע״ש ננעה״ס שה׳ אמ״ז ונ״פ הרמז״ל נס׳ משפטים ,וצ״ע] .שם ,ויש הוכחה
שם ,ופ״ק דקידושין ונו׳ עי׳ טוען פ״א ה״ה ומקו״צ
ננ״י נ׳ קצס הונפה.
וס׳ המפמס שס:

ה״י .לא בא מנדין אותו לערב( .ליקוט) כ״ה נרמנ״ס אנל ט׳׳ס הוא שהרי הוא
עצמו נ׳ למעלה [סה״ח] לממרמו ונ״נ נטוש״ע ס״א (ע״נ)( :יא ס״ק יא).
הי״א .ואם עמד ל׳ יום נו׳ .צ״ע ועסי׳ ק׳ ס״ג ואם עמד כו׳ ונ״נ ני״ד
סי' של״ד פ״א( :יט סק״א) [עי׳ נהגר״א טוען ס״א ה״ה] .בכס״ט ,אבל אי
אמר לא צייתנא לדינא נו׳ .מ״ק ט״ז א׳ אנל לאפקירומא נו׳ ור״ל שאץ
מממינין לו בה״ב ועי״ד סי׳ שצ״ד שם( :יט סק״נ) .שם ,ופ״ק דקידושיי
רב מנגיד כו׳[ .עי׳ נהגר״א אה״ע סי׳ כו ס״ק יד־טו]:
ה״א .כל המקלל נו׳ לוקה( .ליקוט) ממורה ג׳ א׳ ב׳ י׳ א׳ ונן בירושלמי
[ספ״ד דסבועוס] והניאו הנ״מ [בהל׳ ג] המקלל עצמו ומנירו בכולן עובר בלאי

ה״א .שו״ע סי׳ נז ס״א .המקלל דיין ונו׳ שני
ה״א־ד .סמ״ג צאוין רט־ריב:
אלהים (משפטים נב נז) ,לעיל פ״ד ה״ד נ׳ דאין קרוי אלהיס אלא נ״ד שנסמנו,
והאימא דלינא סמוניס אין נוהג צאו זה (מומים ס״ק נ וע״ס המפתס) .ועי׳ נסה׳׳מ
ל״מ ס שניאר אמאי צא הוי צאו שבכללות שנוצל גם מגדף .הנשיא ונו׳ ראש
הסנהדרין הגדולה או המלך ונ״כ נסה׳־מ ל״מ שטו .וערמנ״ן משפטים דמ״ש
רנינו ראש הסנהדרין נ״נ נהוריוס יא :נעא מיניה רני מי״ס נגון אני מהו נשעיר
בכס "מ ד״ה כל ,בס״פ ד׳ מיתות ונו׳ וננ״י נ׳
ונו׳ ועי׳ לעיל פ״א ה״ג.
וז״ל נס׳ ד׳ מימוס דא״ר ישמעאל האי אלהים היינו הדיי! ונמרגומו של אונקלוס ועי׳
ממרים פ״ה ה״ד ונלא״מ ועי׳ כס׳׳מ ע״ז פ״ב ה״ס.

יעק״א

,

ה״ט .שהעם טרודין במועדות[ .ל׳ הש״ך ,כלומר עד אחר הרגל מפני טרדו׳
המועדות אנל אמ״נ קונעין וכן משמע ממ״ש הגהות מיימוני] בגדולי מרומה [ש״ג
ח״ז] נסב דנל המדש נכלל .ועי׳ נחשו׳ שבוס יעקב ס״א סי׳ קלט גס לעני! מסן
אימסי קובעים אומו לדין( :חידושים לשו״ע סי' ה צש״ך ס״ק ג).

רדכ״ז שופטים הל׳ סנהדרין והעונשין המסורין להם פכ״ו כסף משנה
מצוח ה׳ אלהיו נשיא שאין על בכו אלא ה׳ אלהיו ,אמרי׳ דדוקא החס
מכאן אמרו יש מדכר דכר אחד וחייג עליו ארכעה דכריס [בן נשיא שקלל
דכתכ ה׳ אלהיו אמרי׳ דוקא מלך אכל היכא דלא כתיב לאו דוקא אלא
אביו חייג עליו משוס ארכעה דברים] משוס האב ומשוס דיין ומשוס
ה״ה לראש הסנהדרין .אחר שכתכמי זה מצאחי כמכילתא (פ׳ משפטים)
נשיא ומשוס כעמך :ולא נשיא ודיין בלבד וכר .כפרק שגועח העדוח
אלהיס לא מקלל אין לי אלא דיין נשיא מנין ת״ל ונשיא כעמך לא מאור:
(לה ).כמשנה המקלל עצמו וחכירו ככולן עוכר כלא תעשה ואמרינן
ולא דיין ונשיא בלבד אלא כל
עלה (לו ).עצמו דכחיכ רק השמר לך
המקלל א׳ מישראל לוקה שנאמר
ושמור נפשך מאד ותכירו דכחיכ לא בלא תעשה שנ׳ ונשיא בעמך לא תאור :
לא תקלל חרש .כפרק שכועח
תקלל חרש :ויראה לי שהמקלל ולא דיין ונשיא בלבד אלא כל המקלל אחד
העדות (לה ).תנן המקלל עצמו ותכירו
את הקטן וכר .יראה לי ראיה לדכרי
רכינו דאמרי׳ (הו׳ גמ״ע) לא תקלל מישראל לוקה שנ׳ לא תקלל חרש .ולמה נאמר
עוכר כל״ח וכגמ׳ (לו ).תכירו דכתיכ
לא תקלל חרש .ומשוס דלא תיקשי
חרש דכר הכתוכ כאמללין שכאדם חרש שאפילו זה שאינו שומע ולא נצטער
לן מה לחרש שכן חרישותו גרמה
ע״כ ,והקטן ככלל האמללין הוא:
ב המקלל את המת פטור וכר .בקללה זו לוקה על קללתו .ויראה לי שהמקלל
לו כלומר (שאפי[ ),שמפני] שהוא
שפל הזהירה חורה על קללתו אכל
המקלל
כתורת כהנים (הוג׳ נמ״ע) אין לי את הקטן לוקה הרי הוא כחרש
לא הזהירה לאיניש דעלמא לכך כתכ
אדם
כל
ומקלל
אלא חרש מניין לרכות אח כל אדס את נא] המת פטור  :הואיל
רכינו ולמה נאמר חרש וכו׳
ת״ל כעמך לא תאור אס כן למה נאמר
חרש מה חרש מיוחד שהוא כחיים מישראל חייב למה ייחד לאו לדיין ולאו לנשיא
והוא ממה ששנינו כפסיקחא נלקח טו3
ר״פ קדושים] ולא תקלל חרש מרכה
אף כל שהוא מיוחד שהוא כחייס יצא לחייבו שתים .נמצאת למד שהמקלל אחד
אני אפילו כר ישראל שאינו שומעך ק״ו
המת שאינו מיוחד כחיים ע״כ .ולא
הזהירה תורה אלא על הכשרים שנאמר מישראל בין איש בין אשה בין גדול בין קטן
לפניו :ויראה לי שהמקלל הקטן
הנכלם *פטור למדה רכינו מדאמרי׳
ונשיא כעמך לא תאור כעושה מעשה לוקה אחת ואם קלל דיין לוקה שתים .ואם קלל
כהחוכל (פו ):.דקטן דמכלימינן ליה
עמך נהגמ״י מפמ״ג] .וחמהחי למה נשיא לוקה שלש .ובן נשיא שקלל אביו חייב
ומכלס יש לו כשת וסוכר רכינו דהוא
השמיט רכינו זה מכאן:
ג ואחד המקלל עצמו וכר .פרק משום ארבעה שמות ,שלשה של כל אדם ואחת
הדין לענין קללה .וכטור ח״מ סימן
כ״ז גורס המקלל את הישן חייב מפני
המקלל עצמו לוקה כמי
שכועת העדות (לה .לו ).כמשנה משום האב :
שהוא כחרש וגירסא נכונה היא :
המקלל עצמו ותכירו ככולן עוכר כלא
תעשה .א״ר ינאי ודכרי הכל .כלומר שקלל אחרים שנ׳ השמר לך ושמור נפשך.
ב המקלל את המת פטור.
0מדאיצטריך כפרק אלו הן
אע״ס שנחלקו כמקלל את השם ואת *ואחד  mהמקלל עצמו או
השגת הראב״ד
הנחנקין (פה ):למילף דחייכ על קללת
אכיו ואת אמו ככולן דר״מ מחייכ חבירו או דיין או נשיא אינו
אכיו ואמו לאחר מיתה אלמא דכשאר
הל׳ ג .ואחד המקלל
וחכמים פוטרים כמקלל עצמו ותכירו
דכרי הכל חייכ .וטעמו דהנך דאית לוקה עד שיקלל בשם מן
כל אדס פטור .וכח״כ (הוג׳ כסה״מ
עצמו או חבירו וכו׳
ונמ״נס לא תקלל חרש אין לי אלא
השמות ,כגון יה או שדי כגון חנון וקנא וכיוצא
כהו מיתה חכמים פוטרים ממיתה על
מרש מנין לרכות כל אדם ת״ל ונשיא
בהן .א״א אינו לוקה אלא
הכינויים וחייכ מלקות אכל כמקלל
עצמו ותכירו דלית כהו אלא מלקות ואלהים וכיוצא בהן ,או בכנוי
כעמך לא מאור א״כ למה נאמר חרש
נשם המיוחד והכי אימא
מה חרש מיוחד שהוא כחיים אף כל
כירושלמי (שגופות ספ״ד).
כ״ע מודו דאין חילוק כין שם לכנוייס .מן הכנויין כגון חנון וקנא
שהוא כחיים יצא המקלל את המת
שהוא פטור :הואיל ומקלל כל אדם מישראל חייב למה ייחד לאו על דיין ולאו על נשיא לחייבו שתים נמצאת למד שהמקלל אחד
מישראל וכו׳ וכן נשיא שקלל אביו חייב משום ד׳ שמות וכו׳ .כמכילתא (משפטים) על פסוק אלהיס לא תקלל :ומ״ש בין קטן כלומר
ג המקלל עצמו לוקה וכו' .סוף שכועת העדות (לו :).ואחד המקלל עצמו או וכו׳ .משנה שם (לה ).המקלל עצמו ותכירו
קטן הנכלס:
ככולן ,פירוש ככל השמות והכנוייס ,עוכר כל״ת .ומשמע דכל שאינו כשם או כינוי אינו עוכר כל״ת וה״ה לנשיא ודיין שאינו לוקה עד שיקללם
כשם .והנה הראב״ד כתכ על דכרי רכינו א״א אינו לוקה אלא כשם המיוחד והכי איתא כירושלמי ע״כ .ואני אומר שפשט הירושלמי כדכרי

ב

ג

* נר׳ שחסר כאן עי׳ נ״י המונא נשנו״ס.

הגהות מיימוניות
וכן נהגו קדמונים שאין קוכלין ככית הכנסת כניסן וכימים הנוראים ואס
הם מכני הכפרים שכאו למנין קוכעין להן זמן לאחר הרגל לדון ואס
[א] ♦כתורת כהניס (קדישיס)
יש חשש דחייה ורמאות דגין לאלתר:
* הגהה זו נמצאם רק ננמה״י ונד' קושט׳.

וכשכועת העדות* מה חרש מיוחד שהוא כחיים אף כל שהוא כחיים
כו׳ (סמ״ג ל״ח ריס [ :כ] לא הזהירה התורה על כולם אלא ככשרים שג׳
ונשיא כעמך לא תאור כעושה מעשה עמך (נ״ק צד :וש׳׳נ) .סה״מ (שם):
* שם (לו ).יש רק שהמקלל חנירו עונר נלא תקלל מרש.

מגדל עוז

הגהות הרמ״ך

לא מאור אם כן למה נאמר חרש מה חרש מיוחד שהוא נחייס אף נל שהוא מיוחד
שהוא נמיים יצא המח שאינו נמייס ונמנילמא (עה״פ ומקלל אניו הוג' שם)
לא מקלל חרש דנר הנמוג נאמללין שנאדס עוד שם ונשיא נעמך אחד דיין ואשד
נשיא כמשמע ומה ח״ל אלהיס לא מקלל לחייג על זה כפני עצמו ועל זה נפט
עצמו מכאן אמרו יש מדכר דכר אחד וחייג עליו ארנעה דנרים [כן נשיא שקלל
אח אגיו חייג עליו משוס ארגעה דגרים] משוס האג ומשוס דיין ומשוס נשיא
ומשוס כעמך .וכשנועוח פ׳ שנועח העדות נמנאר עוד:
ג .המקלל עצמו צוקה נו׳ עד ושמור לנפשך מאד .פרק שנועח העדות:
ואחד המקלל עצמו או מנירו ונו׳ עד הרי הן ננצל הננויין :כתב הראנ״ד
ז״ל אינו צוקה אלא נשם המיוחד והני אימא כירושלמי ענ״ל :ואני אומר הוא

ה״ג .אחד המקלל עצמו או חבירו או נשיא או דיין אינו לוקה עד
שיקלל בשם מן השמות כגון יה או שדי ואלהים וכו׳ .אע״פ שרגוחי חוצקין
עליו ומכיאין ראיה מן הירושלמי נראין דנרי זה הרג נפשטה דממני' ,וצ״ע:

רעק״א
ה״ב .ואם קלל דיין לוקה שתים .עיין נרנינו פ״ג מהל׳ ע״ז [ה״ח] דאלהיס
לא תקלל הוא אזהרה [למגדף וקשה ד]א״נ הוי צאו שניחן לאזהרח מימה דאין
לוקין ,ועי׳ נמשו׳ מורח חסד סי׳ ר״ה( :גליו! הרמנ״ס).
כס״מ (רה״ס ,מדאיצטריך ונו׳ אלמא דבשאר כל אדם פטור .נגר ממהו

הגר״א

מקורות וציונים

מהו ללקוח חנרייא אמרו אינו צוקה א״ל ר׳ יוסי למה שהוא צאו שאין נו מעשה
והרי הממיר והנשנע לשקר צאו שאין נו מעשה (ע״נ) :שנ׳ לא תקלל חרש.
מ״נ פ׳ קדושים פרש׳ נ׳ [הוני נמג״ע ונכס״מ ה׳׳נ מסה״מ] ונ״ה כסנהדרין
ס״ו א׳( .ליקוט) גמ׳ דשנועות שם ל״ו א׳ (ע״נ)( .ליקוט) שנועוח שם וממורה
שם ונח׳׳נ וענה״ג ס״ק ה׳ דצא נאמר [חרש אלא להשמיענו שאפי׳ זה שהוא אינו
שומע ולא נצטער נקלצה זו לוקה על קללתו] ל׳ הרמנ״ס וכ״ה נפסיקמא והניאו
הנ״מ ולא מקלל חרש מרכה אני אפי׳ נר ישראל שאינו * שומע ק״ו לפניו (ע״נ):
(נז סק״ד־ה).
ה״ב .המקלל את המת פטור .ת״נ [פ׳ קדושים] ננ״ל( .ליקוט) מ״נ וגמ׳
דסנהדרין פ״ה א׳ נ׳ א״ה כנו נמי מידי דהוי נו׳ (ע״ס :ואם קלל דיין נו׳
ובן נשיא שקלל אביו נו׳ .שם אם היה אניו נו׳( .ליקוט) מנילמא [פ׳
משפטים נ״ג־נ״ז] אלקיס לא מקלל אין לי אלא דיי! נשיא מנין ח״ל ונשיא כעמך
לא תאור אקרא אני נשיא כעמך לא מאור אמד דיין וא׳ נשיא כמשמע ומה
ח״ל אלקיס לא מקלל לחייג ע״ז נפני עצמו ועל זה נפני עצמו מנא! אמרו ים
מדנר דנר א׳ וחייג עליו משום ד׳ דנרים נן נשיא שקלל אניו חייג עליו משוס
ד׳ דנריס משוס אג ומשום דיין ומשוס נשיא ומשום כעמך צא תאור ,ר״ל דשם
יליף לנל אדם מנעמך נמש״ש (ע״נ)( :נז סק״י ,ו).
ה׳׳ג .עד שיקלל בשם נו׳ או בכנוי נו׳ .שם נממני׳ [שבועות לה .וסנהד׳ סו:].
*נלקח טונ ונכס״מ נחוג שומעך.

ברדב״ז ,בעושה מעשה עמך עי׳ מכירה פ״ז ה׳׳נ ונהגמ״י ונס׳׳מ שם דמי שעונר
על מי שפרע לאו עושה מעשה עמך ואוררין אומו ננ״ד ,ועי' הגמ״י קושט׳ שם ה״א
(עמ׳ שנט) שהניא ד׳ המוס' נ״מ מח :דאסור לקללו נמנם אלא רק על המקח.
שם ,למה השמיט ונו׳ הזכירו כפרטי המצווח כראש הל׳ סנהד׳ אוח צ ונהל׳ ממרים
פ״ה ה״נ נ׳ שלוקה על קללת אדם נשר מישראל ונהל׳ יג נ' שם המקלל אניו ואמו
הרשעים פטור (דינא דמיי):
ה״ג .שו״ע סי׳ נז ס״א .המקלל עצמו וכ״נ נסה״מ ל״ח שיז ונפיה״מ מנוח
רפ״ג אבל ברים הל׳ ממורה ולעיל פי״ם ה״ב ופי״ט ה״ד אוח קלד הזכיר רק

מקלל מכירו ,ונפיה״מ שנועוח ספ״ד נחג דדי! מקלל מכירו ועצמו אמד הוא.
אחרים שאצמוח ר״פ נלק .שר
לוקה מס׳ סופרים ספ״ד .כמי שקלל
השמד (ואחמנן ד ט) ,עי' הל׳ רוצח פי״א ה״ד שר׳ דהוי עשה לשמירה ממנשולוח,
ורמנ״ן נסה״מ נהוספוח למצוות ל״ח מ׳ נ כחנ שלא נשנח מעמד הר סיני.
שיקלל בשם עי׳ מש״נ להלן נרדנ״ז .וכיוצ״ב וכו׳ וכיוצ״ב עי׳ הל׳ יסוה״ח
פ״ו ה״ב ה וש״נ .או בכנוי מס׳ סופרים ספ״ד (מאירי סנהדרין סו ,.ע״ש).
בראב״ד ,אינו לוקה אלא ונו׳ עי׳ ראנ״ד נהשגוח על הרי״ף שנועות ספ״ד
[נדפס אחרי המרדני דף טז ע״נ] ושטמ״ק נ׳׳מ צ :ד״ה וז״ל הראנ״ד (נרנ״י
ס״ק ג וע״ש שני דרש״י שנועוח נא .ורגמ״ה ממורה נ .ורי״ו ני״ד מ״ח ס״ל
שם ,בירושלמי
שם ,בשם המיוחד הל׳ ע״ז פ״נ ה״ז וש״נ.
נהראנ״ד).
עי׳ ילקוט שנו״ס.

פג
שנויי נוסחאות
ה״א .הקטן נ״ה ננמה״י
ונקצח דפו״י .נרוג דפו״י
הנמלט ,וכ׳ הנ״י סי' כז
וז״ל ננסחי דידן וכו׳ אס
הקטן ונקצמן נמוג אח
קט!
כלומר
הננצס
כאן
ועכס״מ
הננלם.
המוגה
נס׳
ונסה״ג.
ונדפו״א [וננס״מ] הקטן
הנמלט ,ועי׳ פ׳ המפתח.
נטור נהו׳ ננס״מ] הישן.
ה״ב .ובן נשיא נ״ה
דפו״י.
ונקצח
ננמה״י
נשאר דפו׳ [שהי׳ לנס״מ]
ומן ,וטס״ה.

מקורות וציונים
שר ונשיא (משפטים נ 3נז).
מישראל ומקלל גוי פטור
(מס׳ סופרים ספ״ד צגי׳
הגר״א) ולעני! ענד כנעני
עי׳ מנוח ח :ונריטנ״א שם
ונס׳ המפחח .לוקה לעיל
פי״ט ה״ד אוח קלד .שני
ל״ת חרש (קדושים יט יד),
ועי׳ ממרים פ״ה ה״ד
ולמ״מ שם .ולמה נאמר
חרש נפיה״מ שנועוח
ספ״ד נ׳ ולמדנו מפי
הקנצה שר״ל לא מקלל מי
שאינו עושה מעשה שהיה
ראוי לקללו נשנילו אכל הוא
מרש נאומו דנר .שאפי׳ זה
שאינו שומע נסה״מ ל״ח
שיז נ׳ הטעם שהמורה לא
הקפידה מצד המקולל לנד
רק מצד המקלל שלא ירגיל
נפשו לנקמה וכעס ועי׳
חינוך מצי רלא שהניאו ונ
טעם אמר.
בכס״ט (שי׳ נ) ,דוקא
מלך אבל היכא דל״כ
לאו דוקא עי׳ נ״ג ד .האי
לאו מלך הוא ונו׳ וצא יהא
אצא נשיא ונתיג ונשיא
נעמו ל״ח.
שם ,מצאתי במכילתא
צ״ע מה מצא שם שלא
מצאו נס׳ ארנע מיתוח
(נני שמואל סי׳ נז ,ועי׳
ס׳ המפמח).
שם ד״ה ולא דיין ,חבירו
דכתיב ל״ת חרש רמנ״ן
נהש׳ לסה״מ ל״ח שיח ציין
גס לחמורה ד..
שם ,שכן חרישותו גרמה
לו נ״ה כסנהדרין סו .וענ״ח
ולח״מ ממרים פ״ה ה״ד.
שם ,ששנינו בפסיקתא
עי׳ מקו״צ לנס״מ כימ״ק
רס״נ.
שם ,ק״ו לפניו נ״ה נלקח
ט1נ3 ,לכ שמח על סה״מ
ל״ח שיח ד״ה גס נדפס
נטעוח כדפי ווארשא לפקח
כמקום לפניו.
שם ד״ה ויראה לי,
ובטור ונו׳ וגירסא נכונה
היא מדמדמי ליה לחרש
(נ״י) אנל מהל׳ נ "נמצאח
למד ונו׳ נין קטן" משמע
כגירסמינו ודלא נגי׳ הטור
(פנים כמשפט):
וז״ב .המקלל את המת
פטור שו״ע סי׳ נז ס״נ.
לחייבו שתים שו״ע שס
ס״א ,הטור לא נמנו וס״ל
להסמ״ע והט״ז שמוצק,
והנ״ח אינו סונר כן .בין
אשה דהא אזהרה למקלל
אמו נמי ילפי' מלאו דכל
אדם עי׳ ממרים פ״ה ה״ד
(ק״מ) ,עי' ככורים פ״ד
מ״ד וממרים רפ״ה .לוקה
שלש עי׳ מס' סופרים
ספ״ד .חייב משום ד,
שמות רמנ״ן נהש׳ לסה״מ
ל״ח שיח הקשה דהלא נמקלל
אניו אינו נמלקוח אלא
נמימה ואו״ש כ׳ דמשו״ה
שינה רנינו וכ׳ לוקה שלש
וכו׳ חייג משוס ד' ולא
נחג לוקה ד׳.

פד
מקורות וציונים
בכל לשון עי׳ מצנים פ״ט
ה״ג ,ועי' שמעות פ״ג
ה׳׳נ ומורה נמנים פס״א.
וארור בו שבועה שטעות
פ״נ ה״ג ונש״מ שם פי״א
ה״ט .בו שבועה ובו
קללה ובו נדוי הל׳ ת״ת
פ״ז ה״נ.
במג״ע ,הניח הירושלמי
וסמך על הבבלי כעי״ו
ק״ש פ״ג ה״ו ונרפות פ״ז
הי״ג ויו״ט ס״ס הט״ז
ושופר פ״א ה״ה ושקלים
פ״ג ה״ה ותרומות פי״ג
ה״ו ושמו״י פ״ד הנ״א.
והבבלי
הואיל
שם,
אחרון נונ׳־נ מג״ע שופר
פ״א ה״ה] כ״נ הרי״ף
שלהי עירוני! (יד מלאכי
כללי נ׳ התלמודים אות נ).
בדדב״ז ,בסה״מ וכו׳
שיקלל בשם ונ״כ לעיל
פי״ח ה״נ ופי״ט ה״ד אום
קלד וריש הל' תמורה
ופיה״מ מכוח רס״ג:
ה״ד .אינו לוקה עד
שיתרו שו״ע סי׳ כז
ס״א ,עי׳ אולה״ג סנהדרין
סי׳ תתקלנ .אם לא היתה
שם התראה שו״ע שס
^^ס״נ .ארור פלוני עי׳
" ”מנדרשנ״י נממדרש הגדול]
משפטים כ 3נ 1לא תקלל
יכול אס א״ל ארור אפה
יהא סייג ת״ל ונו׳ עד
שיפרש נשם או נננוי.
אל יהי פלוני ברוך
לי״י עי׳ לס״מ וכיה פ״ג
ה״ז שהאריך נד׳ רנינו כאן
ונפיה״מ נשיטתו נדי! מכלל
צאו אתה שומע הן .אינו
לוקה אנל איסורא אינא
(טוש״ע וחנוך מל׳ סט
ומל׳ רצא) ועי׳ פיה״מ
מנוח רפ״ג ה1נ׳ לעיל
פי״ח ה״נ עמ׳ גט ד״ה
ומקלל את תמרו.
בכס״ט ,נ״ל דסד״א עי׳
נס״מ ממרים רפ״ה.
הוא
חידוש
שם,
דלשאב״מ ונו׳ התראה
נמי לא עי׳ עדות פ״נ
ה״ד ונס״מ ע״ז פ״נ ה״ט
ומנ״ת מל׳ סט (ד) ומל׳
יס (יא).
שם ,כת״ק דר״מ 53״י נ׳
נרננן דר״מ ונא! לא דק
(נרכ״י) :
י■“* ה״ה .אע׳־פ ונו׳ חרף
^^ת״ח שו״ע סי׳ נו ס״נ.
מנדין עי׳ תשו׳ רנינו
[מהד׳ נלאו סי' קיא וסי׳
רל] ,ועי׳ רינ״ש סי׳ רנ
דמייני! לנדותו .מנדין ונו׳
ואם רצו ונו׳ להכותו
נעי״ו נתל׳ יו״ט פ״א
הנ״נ ועי' ס' המפתת אס
יכולים לנדותו וגס להכותו,
עי' לעיל פנ״ה ה״ה וה״ו
וננס״מ שם .מנת מרדות
מכין עי׳ לעיל ה״ד דאיירי
גס נצא המרו ,מנא! הונית
הרשנ״ש סי׳ חרי דלד׳ רנינו
מנת מרדות א״ל המראה
עש״נ ולעיל פי״ת ה״ה
נמקו״ל וס׳ המפמת .מכת
מרדות וכו׳ כפי מה
שיראו ונ״כ נעדות פי״ח
ת״ו וסיה״מ נדר ס״ד מ״ג
ועי׳ ממרים ספ״ה ומקו״ל
טוע! ס״א ה״ה מפיה״מ
שבועוח רפ״ו ,ונהל׳ חמן

פ״ו הי׳׳נ נ׳ עד שמלא נפשו
ועי' שנויי מסמאות ונרנינו
מנות שם ,ועי׳ רמנ״ן
נסהמ״ל שורש א (ננ־א)
ור״ן וריטנ״א כמונות מה,:
ועי׳ שדי חמד ח״ה כללים
מערכת מ׳ כלל קפד ונס׳
המפמת כאן .ועונשין עי׳
הל' ת״ת פ״ו הי״נ וחונל
פ״ג ה״ה־ו דקונסין אותו
ליטרא 1הנ:

כסף משנה

שופטים הל׳ סנהדרין והעונשין המסורין להם פכ״ו

רדב״י

ומ״ש רבינו נספר המצות (ל״ת שיו) ח״ל ובתנאי שיקלל בשם ע״כ,
רנינו דהכי אימא המס (ספ״ד) המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלאו
לאו לאפוקי מקלל בכנוייס כתב הבי אלא לאפוקי מקלל בלא שס או
מהו ללקות חברייא אמרי אינו לוקה אמר לון ר׳ יוסי למה שהוא לאו
כנוי .כן צריך לפרש כי היכי דלא תקשי מדידיה אדידיה .ותימה על
שאין בו מעשה והרי הממיר והנשבע לשקר לאו שאין נו מעשה ע״כ.
הראב״ד היכי שביק תלמודא דידן וסמך על הירושלמי והוא ז״ל כתב
ומשמע שד יוסי בא לחלוק על דברי חנרייא ואמר למה אמס אומרים
בכמה דובתי (סוכה פ״ה ה״י ואכל רפ״ו
שאינו לוקה מפני של״ת שאין נו
ע״ש נרדנ״ו ועי' יו״ט ס״ס הט״ז) שעל
מעשה הוא אין זו טענה שהרי הממיר
והנשבע לשקר לאו שאין בו מעשה וכיוצא בהן .והואיל והוא חייב אם קלל בכל
התלמוד שלנו יש לסמוך .ויש לי ללמד
על הרב זכות דמגן ובכל הכנויין הרי
ואפ״ה לוקין עליו והוא הדין למקלל הכנויין כך אם קלל בכל לשון חייב שהשמות
אלו חייבין ולא פליגי רבנן כדפליגי
עצמו ומנירו ,וכדיהיב טעמא בריש
ממורה (ג .):.והראב״ד נראה שמפרש שקוראין בהן הגוים להקב״ה הרי הן ככל
בכל הנך בבי וטעמא דכתיב גני
שבועת העדות ושמעה קול אלה אבל
שלא אמרו חברייא אינו לוקה אלא הכנויין .וארור בו שבועה ובו קללה ובו נדוי :
גבי מקלל עצמו וחבירו דלא כתיב
בשאר שמות חון משס המיוחד ור׳ יוסי ד אינו לוקה עד שיתרו בו בפני עדים כשאר
אלה פליגי רבנן ארבי מאיר דבעינן שם
מתמה אמאן דבעי מהו ללקות דמהיכא
מיסק אדעמין ללקות ואפילו על שס כל חייבי לאוין .אבל אם לא היתה שם התראה,
ממש ולא כנוי וגבי מקלל השם או
אביו דחמירי שהם במיתה אס קלל
המיוחד כיון דלאו שאין בו מעשה הוא או שקלל בלא שם ולא כנוי כגון שאמר ארור
בשם חייב אבל אס קלל נכנוי פטור
והשיבו לו שבדין הוא לוקה על שס
המיוחד אע״פ שאין בו מעשה כדאשכחן פלוני ,או שהיתה הקללה באה מכלל הדברים
ממיתה ועבר בלאו אבל מקלל עצמו
ומנירו דלית בהו מיתה אם קלל בכנוי
בממיר ונשבע לשקר וכטעמא דיהיב כגון שאמר אל יהי פלוני ברוך לי״י או אל
פטור מהמלקות ולפיכך הא דתנן
בריש חמורה :וארור בו שבועה יברכהו י״י וכיוצא בדברים אלו אינו לוקה :
המקלל עצמו וחבירו בכולן ר׳ מאיר
וכר .ג״ז שם (לו ).ומייחי לה התם
אע״פ שאינו לוקה אם [ג] חרף תלמיד
קתני לה ודלא כר׳ ינאי דאמר דברי
מקראי .ופרש״י צריך אדם לפרוש ממנו
הכל .ומכל מקום שיטח רבינו יותר
אס א״ל חכם ארור בלשון נדוי ואס חכמים מנדין אותו .ואם רצו הדיינין להכותו
וארור בו שבועה וכו׳.
נכונה:
אמר אדס לחבירו לשם שבועה וקבלו
עליו שבועה היא והמקלל את חבירו מכת מרדות מכין ועונשין אותו כפי מה שיראו
פרק שבועת העדות (צו ).תנא ארור
בו שבועה בו נדוי בו קללה ומייתי
בלשון ארור הוא לה׳ קללה היא שהרי בזה את הזקן .ואם חרף עם הארץ עונשין
לה מקראי:
וחייב:
הדיינין בדבר כפי מה שהשעה צריכה לו לפי

ה

ד אינו לוקה עד שיתרו בו
וכו׳ .ג״ל דסד״א דכיון דמקלל
חנירו חידוש הוא דלאו שאין בו מעשה
אין לוקין עליו (לעיל רפי״ת) התראה
נמי לא ניבעי קמ״ל .אי נמי הוה
אמיגא דכיון דאורחא דקללה נריהטא
ובכעס הוא לא ניבעי המראה קמ״ל:
או שהיתה הקללה וכו׳ .משנה שס (לה ).פסק כתנא קמא דר׳ מאיר:
ה אע״פ שאינו לוקה וכו׳ .כבר ביאר רבינו דין המ״ח בהלכות
מלמוד תורה (פ״ו תי״ס :
ו אע״פ שיש לו וכו׳ .בפ״ב דכתובות (ח ).אמרינן דנשיא שמחל
על כבודו כבודו מחול לכ״ע :ומ״ש אינו יכול למחול על קללתו
נ״ל הטעם שכיון שהמורה חייבתו מלקוח חטא למקום ואינו יכול למוחלו:

ו אע״פ שיש
המחרף ולפי זה שמתחרף :
לדיין או לנשיא למחול על כבודו אינו יכול
למחול על קללתו .וכן שאר העם אע״פ שמחל
על קללתו מכין את המקלל שכבר חטא ונתחייב :

ד

אינו לוקה עד שיתרו בו וכו׳.
זה מבואר בכמה דוכתי [לעיל פי״ו

ה״ד] דאין מלקות בלא עדים והתראה.
ואס יש שם עדים והתראה אע״פ
שאין שם מעשה לוקה דא״ר יוחנן (שם
נא .וש״נ) כל לאו שאין בו מעשה
אין לוקין עליו חון מנשבע ומימר
או שהיתה הקללה באה מכלל וכו׳.
ומקלל את חבירו:
שם (לה ).במשנה אל יכו ויברכך וייטיב לך ר׳ מאיר מחייב
וחכמים פוטרים:
אע״פ שאינו לוקה וכו׳ .בל זה מתשובות הגאונים ז״ל:
אע״פ שיש לו לדיין וכו׳ .משמע מהכא דנשיא שמחל על כבודו
כבודו מחול אע״ג דקיימא לן נמלכים ס״נ ה״ג] מלך שמחל על כבודו

הגהות מיימוניות
[ג]

עיין פרק ששי מהלכות תלמוד תורה

(הי״:)3

מגדל עוז
הניס הירושלמי וסמך על הננלי דפ׳ שנועה העדות וכן פירש נספר המלות*
שסינר נלשון ערני וכ! הסכימו ר1נ המפרשים ז״ל הואיל והננצי אחרו! אחר אשרו!

* נסה״מ דיד! (גס נערני) מל״ס שיז לא הוזכר מוייס.

אני נא ולשו! הגויים שכסג יש צו ראיה פ״ק דנדריס (י ).לגני כנויי נדרים
דאמרינן לשון גויים הס:
העדות:
שכועס
צוקה .סרק
אינו
שנועה עד
מ
ג־ד .וארור
ה״ו .אע״פ שאינו לוקה כו׳ עד נפי מה שיראה להם .נתשו׳ הגאונים ז״ל:

הגר״א
בכל לשון חייב שהשמות שקוראי! נו׳ .סנהדרין ס׳ א׳ ומה עגלו! מלו
מואג שהוא גוי ולא ידע אלא ככינוי נו׳ ושם לאפוקי כינוי דלא ופציגא כו,
אלא מגוי ואי שס המיוסד מי גמירי אלא צאו ככינוי ש״מ דהשמוס שקוראים
הגויס נקראין כינוי וכ! לעני! נדרים אמר נפ״ק דנדרים [י ].מאי כינויים רי״א
לשון גויס ה!( :נז סק״א־נ).

נסי׳ רמ״א [זניה פ״ג ה״ז] אי קי״ל נר״מ ונרא״ש ור״ן שם ,ועוד ל״ע
דלפרש״י נשנועוס שם ס׳׳פ כאיסור גרידא אף ר״מ מודה דחייג וכן לסי׳ סוס׳
שם נד״ה ה״ג שני ונראה צמרן נו׳ נא! שא״ל שם המיוסד לד״ה סייג וצ״ל
נמש״ש נשם הרי״ט דוקא כאיסור סמור אכל הרא״ש ורץ כנדרים שם סי׳ דנדריס
איסורא דאית נה ממונא הוא ונ״נ ש״ס וער״! (ע״כ)( :נו ס״ק ע ס־ט).

ה״ד .עד שיתרו בו בפני עדים .נפ״ג דכמונוס ונכמה מקומוס נש״ס:
נשם או
שנועוס שס [לה ].ככול! משמע דוקא
או שקלל בלא שם כו׳.
ככינוי ושם ע״נ ורמינהו נו׳ ל״ק הא ר״ח כו' ושם ל״ס נ׳ נמאן נר״ס כו׳
אל יהי
אפי׳ סימא רכנן דאמרי ככינוי משמע דוקא ככינוי :כגון שאמר
נו׳( .ליקוט) נמסני׳ שם לא נ׳ כן אלא דשם לעני! שכועה אכל לעני! קללה
לא שיין ול״ל נמ״ש נא! וצמד ממש״ש יברכך ויטג לן מ״מ אינה קללה ממש
אע״ג שאמר אל כו׳ נמ״ש כקדושי! ס״א כ׳ נשצמא צר״מ היינו דנמיכ אס
כו׳ (ע״נ)( .ליקוט) כ! פי' הרמכ״ס שם
נסוקותי נו׳ אלא לרסכ״ג נו׳ סד״א
נמסני׳ אל קאי אינרנך כו׳ וע״ש כפירושו וזה תליא נאשצי רנרני ועיי! כנדרים
י״א נ׳ נר״ן ד״ה צסולין כר אכל הרא״ש שם א׳ ד״ה צא סולין נ׳ דנה״ג אף ר״מ
מודה ונ״ס הטור שם סימן ר״ד וכ״נ הרמנ״ס נפ״א מהל׳ נדרים [הי״ט] ונדסק
הנ״מ ונ״י שמ״ש שם סנרוה צא סלקא הכי אלא אף ר״מ מודה נמש״ש כנרייסא
הנ״ל אכל הלס״מ [כמג] שדכרי הרמנ״ם נדעס הרא״ש ונ״נ סיס׳ שס וא״נ
דכרי הרמכ״ס וטוש״ע כא! ל״ע ני! לסי׳ הנ״מ נין למי׳ הלס״מ ועמ״ש לקמן

ה״ה .אם חרף ת״ת נו׳ ואם רצו נר .קדושין ע׳ נ׳ :כפי מה שיראו.
(ליקוט) זהו מנס מרדות לפי׳ הרמנ״ס [כנזיר פ״ד מ״ג] כסי שיראו הדיינים
(ע״נ)( .ליקוט) תוסס׳ ס״ג (דדמאי) נדמכוס] מלקות אומדי! אוחו אכל מנס מרדות
אינו כן אלא מכי! אומו עד שיקכל עליו או עד שמלא נפשו וזה נדכר דלהכא אכל
צענר הוא נדכרי הרמנ״ס (ע״נ)( .ליקוט) ערש״י נסוצי! קמ״א נ׳ ד״ה מכס
מרדות נר וש״מ (ע״נ) :ואם חרף ע״ה .נ״נ רג שרירא [הו׳ נטור סי׳ א,
וענ״י שס] אהא דאמרינן כנ״ק ל״א א׳ המנייש נדכריס סטור שמ״מ עונשי! מהא
דערכי! ט״ו א׳ נמלא האומר כפיו נר( :נז ס״ק יא־יג).
ה״ו .אע״פ שמחל נר מכין נו׳ .מכוס י״ג כ׳ חייכי נרימות כו׳ שאי! נ״ד
שלמטה נו׳ אלמא מה שמלוי ככ״ד אין ממילה ועוד דננ״מ גמרינן חייכי מלקיות
ממייני מימות כ״ד שם ה' א׳ נ' וסנהדרין י׳ ל״ג כ״ק פ״ו כ'( .ליקוט) [מ״ש
הרמ״א] צ״ע שהרמכ״ס נ׳ אעדיס והמראה שא״י לממול על חיוג מלקוח וכן י״ל
דנרי [הרמ״א] (ע״נ):

רעק״א
נזה דהא סוגיא ערוכה היא סנהדרין דפ״ה [ע״א] דיוצא ליהרג וכא אמר וקצצו
פטור דכמיג ונשיא כעמך נמקוייס שנעמך ,והיינו צאפוקי זה שיולא ליהרג ונמ״ש

רכינו פ״ה מהל׳ ממרים הי״נ ,ואם נ! מנ״ש לאחר מימה ממש .ועיי! מ״ש
האלגאזי נאהכס עוצם דרוש כ״ג( :גליו! הרמנ״ס).

ממורות וציונים
ה״ו .אע״פ ונו׳ עי׳ טור סי׳ כז ורמ״א שם ס״כ וגו״כ .שיש וכו׳ לנשיא
למחול עי' הל׳ ס״ס פ״ו ה״ו ועי׳ הל׳ רולס פי״ג ה״ד .אע׳׳פ שמחל על
קללתו מכין דלא גרע ממקצל עצמו [לעיל ה״ג] דלוקה דכודאי ממיל על ננודו לגכי

נפשיה ,ולמ״ש נסה״מ ל״ס שיז דהמטא מלד המקלל לק צא מועיל מחילה (או״ש).
בכס׳׳מ סד״ה אע׳׳פ ,לכ״ע צ״ע שהרי אמרו שם אפי׳ צמ״ד נשיא שממל ונו׳
וסירש״י פלוגמא הוא נס״ק דקדושי! (אורס משפט סס״י כז).

רדב״ז שופטים הל׳ סנהדרין והעונשין המסורין להם פכ״ו כסף משנה

פה

אבל מי שנתחייב נדוי וכו׳ .נראה
מכאן דמי שנתחייג נדוי אע״ם
שיעשה כל תשונות שכעולם אין לו
כפרה עד שינדוהו כל שלא מחל
לו חנירו:

אין כבודו מחול * ואפשר דאיירי אבל מי שנתחייב נדוי מפני שהפקיר בבית דין
גנשיא שאינו מזרע דוד מהזכרים נעי׳ ורצו בית דין למחול על כבודן ולא נדוהו
רדנ״ז לעיל פ״ד הי״ג] אלא שמינוהו
הרשות בידם .והוא שלא יהיה בדבר הפסד
לנשיא מצד חכמחו וצ״ע:
ז כל הדן בפני הגוים וכר .בכבוד הבורא ,כגון שהיו העם מבעטין בדיני
ז כל הדן בדיני גוים ובערכאות
איחא בגיטין פרק המגרש ופח:):
היתה יד הגוים תקיפה וכר .זה תורה ובדיינין ,הואיל ופקרו העם בדבר
שלהם וכו׳ לפניהם ולא לפני
גוים וכו׳ :היתה יד הגוים וכו׳.
מנואר גירוש׳ נמסכח פאה ** וכפרק צריכין לחזק ולענוש כפי מה שיראה להם :
למדוה הפוסקים (סמ״ג והגמ״י מריט״ע
החונל נגלי (צג ):וכן נהגו ככל ז כל הדן בדיני גוים ובערכאות שלהם אע״פ
ורא״ש מרב פלטוי סוב׳ ב״י ר״ס נו)
כתי דינים ככל הדורות שלא לחח
יד לנעלי זרוע ולאלמים דלא שהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע
מדאמרינן כסוף החונל (צג ):קריה
חברך ולא ענך רמי גודא שדי ביה,
צייתי דינא:
וכאלו חרף והרים יד בתורת משה רבינו .שנ׳
פירוש כותל הפל עליו כלומר הניחו
לפניהם
לפניהם,
תשים
אשר
המשפטים
ואלה
סליקו הלכות סנהדרין
ויפול ברשעו דחהו בידים ,הכי
נמי כיון דלא ציית דינא יביאהו
* מימרא ננמונוס י״ז א׳ וש׳׳נ דאפי׳ למ״ד ולא לפני גוים לפניהם ולא לפני הדיוטות :
בערכאותיהם אבל אי ציית דינא אין לו
דננפיא מחול במלך אינו ממול.
היתה יד הגוים תקיפה ובעל דינו אלם ואינו
להביאו בערכאותיהם כדבסמוך:
**כ״נ מגדל עוז ,ול״מ שם.
יכול להוציא ממנו בדיני ישראל יתבענו לדיני
ישראל תחלה ,אם לא רצה לבוא נוטל רשות מבית דין ומציל נד] בדיני גוים מיד בעל דינו
בריך רחמנא דסייען
הגר״א

הגהות מיימוניות
וכן פירש רבינו יוסף טוב עלם הא דגרסינן פ׳ החובל (צכ>:

[ד]
קרית לחברך ולא ענך רמי גודא רבה שדי עילויה כלומר קראת לחברך
לדין ישראל ולא רצה לבא השלך עליו הכותל הגדול שלא יוכל להשמט
כלומר שיבא עליו בדיני גויס ע״כ (סמ״ג מ״ע קז):

מגדל עוז
ז .כל הדן כדיני הגויס נו׳ עד ולא לפני הדיוטות .נגיטין פרק המגרש:
היתה יד הגויס מקיפה נו׳ עד סוף הפרק( .ירושלמי) פ׳ המוכל וגס אימא
נמי בירושלמי דמסנח פאה והרנה מקומוח:

ואח״ז

והוא שלא יהיה נו׳ .יומא נ״נ נ׳ מפני מה נענש שאול נו׳
אמרו נל מ״ח שאינו נו׳ ע״ש( :נז ס״ק יד־טו).
ה״ז .כל הדן בדיני גוים נו׳( .ליקוט) נמנמומא ר״פ משפטים מנין צכעלי
דינים של ישראל שי״ל דין זה עם זה שיודעים שהגויס דני! אומו הדין נדיני ישראל
שאסור להזדקק לפניהם מ״ל אשר משים לפניהם צפני ישראל ולא לפני גויס
שנל מי שמניח דייני ישראל והולך לפט גויס כפר נהקנ״ה מחצה ואמ״נ כפר
בחורה שנאמר ני לא נצורינו צורם ואויבינו פלילים נו׳ שנא׳ ני מקוח העמיס
היתה יד הגוים נו׳ .גטין שם [פח ]:ובגוי® מונטין וננ״ל*:
נו׳ (ע״כ):
(נו ס״ק א ,ה).
«נר׳ דצ״ל כר.

שנויי נוסחאות
דה״ז .בדיני גוים כ״ה
בעץ חיים (עמ׳ רעז)
ובמג״ע ובכתה"? בדפוסים
בדייני גוים ,ועי׳ שפר
המפתח.

מקורות וציונים
מי שנתחייב נדוי שו״ע
שם ,עי׳ מצ״מ הל׳ ח״ח
פ״ו הי״ג .ורצו ב״ד
למחול עי׳ הל׳ ממרים
פ״ג ה״ד ופיה״מ סנהדרין
סי״א מ״ג ונס׳ הליקוטים
נהל׳ ממרים שם ה״ז .שלא
יהיה בדבר הפסד עי׳
נס׳׳מ סוף הל׳ ח״ח:
ה״ז .כל הדן בדיני גוים
סמ״ג עש׳ קז ,שו״ע סי׳ נו
ס״א־נ .עי׳ חשו׳ רנינו
[מהד׳ נלאו סי׳ חח],
ועי׳ חשו׳ מיימוניוח נזיקין
סי׳ טו .שני (ר׳׳פ משפטים).
נוטל רשות מבית דין
נ׳׳נ הרי״ף בחשו׳ סי׳ רכא
[ונדפוסיס חדשים נשמט
ע״י הצנזורה] ,ועי׳ בעיטור
אוח נ בירור (צרור הכסף
דרך א שער א אוח נ) .וז״ל
המרדני נ״ק ס״ז סי׳ עד
נמשו׳ רנינו מאיר ונו׳
ימירו לו ניח דין או ראשי
הקהל וכ״נ המיימוני ,גדו״ת
שער סב אוח ג העיר
דמדנרי רב פלטוי סוב׳
נרא״ש נ״ק ספ״ח משמע
דא׳׳צ ליטול ישוח.
ונו'
פירוש
בכס׳־מ,
בידים לשון רש״י:

מפתח להלכות סנהדרין*
פרק ראשון יבאר שמצות עשה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה .ודין כמה
הס סנהדרי גדולה או קטנה .ובאי זה עיר מושיבין סנהדרי קטנה .אי! בית דין
פחותין משלשה:

מיתות .מי שעמד על נפשו .והרוגי בית דין אנה קוברין אותם .וכיצד מצות
כמה הס הנסקלין שבתורה והנשרסין
סקילה שריפה הרג חנק ומצות הנתלין.
והנהרגין והנחנקין:

פרק שני יבאר האנשים הראויים לסנהדרין .ושיהיו מנוקין ממומי הגוף .ודין
הראויים לדון בשלשה .ואם היה אחד סומא .ואם דן אחד או שנים כו׳ .ודין אס
מותר לאדם לעשות דין לעצמו כו׳:
פרק שלישי יבאר עד אימתי יושבין הדיינים לדין .ואס מחחילין דין בלילה.
ודין המעמיד דיין שאינו הגון .ומי שנתן ממון כדי להתמנות:

פרק ששה עשר ושבעה עשר יבאר שמצות עשה להלקות המחוייב מלקות.
התראח ספק אי שמה התראה .ואס צריך שני עדים למלקות להחזיק האיסור.
ודין כיצד מלקין וכמה מלקי! אותו .ומי שחייב מלקיות הרבה בו׳ .חייבי כריתות
שלקו אס נפטרו מידי כריתן:

פרק רביעי יבאר אס כל בית דין צריך סמיכה .ואס סומכין בחוצה לארץ .אס
יש לסומך לסמוך רביס בפעם א' או לסמוך לדברים יחידים .ודין ראשי גליות
שבבבל במקום מלך הס עומדים כו׳:
פרק חמשי יבאר אס מעמידין דיין או מלך בלא בית די! של ע״א .דיני נפשות
בכמה דנין אותם ומכות ועיבור החדש והשנה בכמה .ודין אס צריך מומחין בדיני
ממונות .אם גובי! קנס בחוצה לארץ ואס מנדין אוחו .אס יש מועד בחוצה לארץ,
ואי תפש אי מפקינן מיניה:
פרק ששי יבאר דיין שדן דיני ממונות וטעה בדבר משנה או שיקול הדעת .ודין
קנין בטעות אס חוזר .ושנים שנתעצמו בדין זה אומר נלך לבית די! הגדול כו׳:

פרק שביעי יבאר זה בורר לו אחד וזה אחד והס בוררים שלישי .מי שקבל עליו
קרוב או פסול כו׳ .ודין אומר לעד כו׳ .מי שנתחייב שבועה וא״ל השבע לי בחיי
ראשך והפטר .אם אומר מפני כך וכך אמרתי אם סוחר הדין כו׳:
סנהדרין
פרק שמיני ותשיעי יבאר בית דין שנחלקו שהולכין אחר הרוב.
שפתחו כלן בדיני נפשות לחובה .סנהדרי קטנה שנחלקו בדיני נפשות י״ב אומרים
זכאי וי״ב חייב ואחד מסופק כו׳:
פרק עשירי ואחד עשר יבאר דיין שנטה לדעת חברו לא מהוראת עצמו .ובית
דין שטעו בדיני נפשות .אס יחזור המלמד זכות ללמד חובה או בהפך .מה בי!
דיני ממונוח לדיני נפשות .המסיח .והכשרים לדו! דיני ממונות :
פרק שנים עשר ושלשה עשר יבאר כיצד דנין דיני נפשות וכיצד מתרין בו וכיצד
מאיימי! העדים .ודין אשה מעוברת אם ממחינין לה עד שחלד משנגמר דינה.
האומר בדרך יש לי ללמד עלי זבות.
מי שנגמר דינו למיתה כיצד עושין.
ושאומרין לו התודה כו׳ .אס מתאבלין על הרוגי נ״ד ואס מברין לקרובים .מי
שנגמר דינו וברח לבית די! אחר כו׳:
פרק ארבעה עשר וחמשה עשר יבאר שארבע מיתות נמסרו לבית דין .ואם
דנין נפשות שלא בפני הבית .מי שנגמר דינו שנתערב עם שאר העם או עם חייבי

פרק שמנה עשר ותשעה עשר יבאר מי הן הלוקין .ומי שלקה שלשה פעמים
על איסור כרת מה יעשו בו .הלאוין שיש נהם כרת ולא מיתת בית דין כמה הס.
המחוייבין מיתה בידי שמים שלוקין כמה הס .כל לא חעשה שאין בו כרת ולא
מיתת בית דין שלוקין עליהם כמה הס וסימן לכלם:
פרק עשרים אם עונשין בית דין באומד הדעת שלא בראיה ברורה .ודין מי
שעשה דבר שחייבי! עליו מיתה באונס .אסור לבית די! לחוס על ההורג ועל הדל
בדינו .הגס לבו בהוראה .ואיסור הידור פני גדול ועינוי הדין:

יבאר שמצות עשה
פרק עשרים ואחד
ודין אס צריך שיעמדו הבעלי דינים .ומי
האחד י עד שינא האחר .ואס צריך לשנות
איך הוא שלא יהא

לשפוט בצדק וכיצד הוא משפט צדק.
קודם למי בדין .ודין אם ישמע דברי
טענות הבעלי דינים .פתח פיך לאלס
כעורכי הדיינין:

פרק עשרים ושנים יבאר שניים שבאו לדין אחד רך ואחד קשה .ודי! תלמיד
היושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר אס ישתוק .טוב לעשות פשרה
קודם שידע הדין ,ואס צריכה קנין כו׳ .אסור לומר אני זיכיתי וחברי חייבו.
ולישב לדון עס רשע:

פרק עשרים ושלשה ופרק עשרים וארבעה יבאר איסור לקיחת שוחד אפילו
לשפוט בצדק .דיין שנוטל שכר לדון .ודין אס מותר לדון לשונאו או אוהבו.
וצדו! בדיני ממונות כפי מה שדעתו נוטה .אס יש לדיין להמית ולהלקוח ולענוש
לעשות סייג כר אפילו בזמן הזה :

פרק עשרים וחמשה יבאר פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשס שמיס.
ודין הפרנס אס יעשה מלאכה בפני שלשה והנהגתו עם העם בכל דבר .ודין מי
ששלחו לו בית דין לבא ולא בא .ואס שליח בית דין נאמן על הכל כו׳:

פרק עשרים וששה יבאר המקלל אחד מישראל או דיין או נשיא או אביו או
לעצמו .ובאי זה שם הוא חייב .ודין המחרף חברו או חלמיד חכם והדן בערכאות
של גויים:

העתקנוהו מדפוס ויניציאה של״ד־ו ,כי לא נמצא בפירוש הרדב״ז מפתח להלכות סנהדרין ,כמו שנמצא בשאר ההלכות שבספר שופטים.

r
ר׳

פירוש

נו

אברהם

בן

הרמב״ם

משכון ואם יהיה המשכון נחוץ (ללוה) כשלמתו וכיוצא בה
(כו)

והיה כי יצעק אלי

תשיבנו לו לעת צורכו:

וג׳ .לר׳ סעדיה ז״ל טעם המקרא וסודו לומר שהוא יתעלה

המעשיר והמוריש [כלומר] "הנה אני הוא שהעשרתיך עד שתלוה ותקח משכון ועשיתי

אותו עני עד שילוד ,ויתן משכון ואם תמרה את פי ותתאכזר נגדו אני אהפוך את המצב
ואעשיר אותו ואעשה אותך עני (\ :כז) אלהים לא תקלל .הכוונה באלהי^כאן
’־"הדיינים" והחכמים" ז״ל”אמת "שבכלל זה האזהרה על ברכת השם והבנין הכבד

מרבה למי שמקלל [דיין]

לא

דיינא

שפירושו ״לא תזלזל״

תקל

:

ונשיא בעמך.

אמרו ז״ל

ומפני זה אם היה פורש ממצות תורת ישראל מותר

עמך

מעשה

בעושה

אפילו בלא שם [המיוחד]

כמו שתרגם אונקלוס ז״ל

מלאתך

(כח) מלאתך ודמעך וג׳ .פירש המתרגם כי
לקללו :
ואפילו מצוד,
שם התרומה כמבואר משימוש המשנה (במלה זו)
'(היינו) הבכורים; ודמעך

אמר בו המפרש

"סלאפתך

;

ורשחך" והכוונה בזה הבכורים מן הדגן והיין [והיצהר]

ו״אלסלאף" בלשון ערב טעמו "היין [הטוב והדגן הטוב" וטעם "אלרשח" כאן "היצהר"]

בכור בניך תתן לי.

כמו שביארו אונקלוס ז״ל תפריש קדמי

הפרשתו לפדיון ותשלומי פדיונו כמו שנתבאר בפרשת והיה כי יביאך

השמיני תתנו לי.
ומי ו ב

זה

[השמיני]
אע״פ שלא

כלומר ובשמיני

השמיני

אשר [בו]

והלאה

ירצה

הנתינה היא

(כט) ביום

:

יוכשר להקרבה ואלמלא אמר אחר

וג׳

היינו

אומרים

ביום

(ל) ואנשי קדש וג׳ .פשטיה דקרא שהאנשים באותו הזמן
דוקא:
היו אוכלים הנבלה היו אוכלים בשר הטריפה כמו שאנו רואים היום

לכן

שהם אוכלים מה שנטרף בצידתם אע״פ שהם אוסרים את המיתה

(כי)

אמר

מן הקדושה שתמנעו את עצמכם מאכילת בשר שנטרף ולא נשחט כמו שתמנעו את
עצמכם מבשר המיתה וחיזק את האזהרה במאמר

לכלב

וג׳ כי הוא מאכל ראוי לגרוע

שבבעלי החיים ובו גם בן טעמים אחרים שהוציאו (החכמים) אחד מהם האזהרה על בשר מן

החי כמו שביאר המתרגם ובשר תליש

מן חיוא חיתא

על אכילת כל טריפה ד,דרוסה וכיוצא בה כמו שנתבאר בחולין

על אכילת בשר [שיצא]

ובשר בשדה
מקרה

לילה

והשלישי שהזהיר

חוץ למחיצתו כמו בשר פסח שיצא  /חוץ לחבורתו

וג׳ .זה לפי הרגיל הנודע ומה שנטרף בחצר הוא כמותו

:

וכזה

לפי הרוב והרגיל ומקרה יום כמותו; והתרגום שפירש בו בשד

תלוש מבהמה חיה רמז לאבר מן החי

בנפשו דמו

והשני האזהרה

אמנם טעם זה נכלל במאמר

והחכמים ז״ל מנוהו בכלל מצות בני נח

אמר התרגום מאמר זה

אך

בשר

ולא ידעתי לאיזה טעם

:

כג
(א)

לא תשא שמע שוא

וג׳ .פשטיה דקרא שלא יקבל בעל התורה את השקר

אלא כמו שאסורה עליו (אמירת) השקר אסורה עליו קבלת השקר ובכללו מה שביארה
הקבלה שלא ישמע הדיין דברי אחד מבעלי הדין לפני שיהא בעל דינו עמו וגם בעל

i

ד*

הלק

שו״ת הרשב״א

דאית לך גבאי לית מן דינא להנפקותיה עד דמליין
הנך חרתין שנין דקא אמרינן שכירות נקנית בכסף
בשמר ובחזקה ואמר רב תסדא שכירות קרקע:
הצי) להרמ״ן־ן ז״ל .וששאלת קהל שהסכימו למנות
דיין והסכימו ביניהם שכל מי שיקלל
את הדיק או יחרף או יגדף אותו שיפרע חמש מאוח
דינרים ועבר אחד מהם מל זה ורצו להגבות הסכום
הנזכר מן העובר אס יש מל הדיין תקלה בכך או לא:
תשובה מאחר שעובר החוטא על גזירת הקהל דין
הוא לשלם מה שנתחייב אבל מכוער הדיין
שמבקש לו דרך לשלול שלל ולבוז בז להתעולל עלילות
להקניש את בעלי הדין שלא לשוס שמים כדי לגרות
בו יצר הרע לשוב לחרף את הדיין כדי שיתחייב לו
תשלומין ואם משה כן עבר משוס ולפני עור לא התן
מכשול ויצא מכלל שונאי בלע ובא לכלל הנושים אחרי
הבצע .אבל לא הרגיל הדיין להקניטו והעיז איש רשע
בפניו לחרפו אשר לא כדת והיתה השעה צריכה לכך
לקטם את הרשע על פי גזרת הקהל כדי לעשות
סייג לצבור שתהא אימת הדיין מוטלת עליהם לשום
שמים הדין עמו ואם רצה הדיין לעשות לפני׳ משורת
הדין להסיר ממנו עקשות פה ולזות שפתים להרחיק
ממט שלא יחשד על ממון וחלק העונש ההוא לעניים
או לעשות ממנו צרכי צבור הרי זה משובח:

מי שנדר מתוך כעסו ואמר שאס יתחרט
תצז)
עד הזמן דמו באמת שלא יאמין בשם
יתברך .אם יתחרט צריך להוכיחו ולייסרו הרבה על
שהגביר עליו כעסו ונבל עצמו לומר שלא יאמין
בשם יתעלה שאין לשום אדם שהוא בכלל ישראל
לחלות זה בשום ענין .וכועס כופר בשעתו הוא .ותדע
שהרי זה אע״פ שלא התירו מכל מקום מתחרט הוא
והרי תלה אמונתו בחרטתו והרי נתחרט ומוצא על
עצמו דבה והוא כסיל וקרוב הדבר להלקותו ולהחמיר
עליו שלא ישוב עוד לכסלו:

סימן תצח (בחלק א׳ אלף כ״ח) :סיטן תצט (בחלק
א׳ אלף ו׳):
ת?) פשרה צריכה קנין דכל שלא קנו מידם
אפילו נתנו משכונות ביד הפשרנים
ואמרו להם אם לא נשלים מה שתטילו עלינו זכו בזה
למי משנינו שיעבור על פשרתכס לא עשו .ולא כלום
לפי שהיא אסמכתא ולא קניא אלא אם כן אמרו דלא
כאסמכתא או מעכשיו:

תקא) ץל מי שלוה מעות על כסות אשתו ואבדם
בקוביא אם יכול האשה להוציאם מיד
המלוה:

שביעי

להשלים בזמן פלוני ולאחר הזמן עמד ושדכה לאחר
 כי טען כי הבת אינה רוצה בבן שמעון:תשובה הדין עמו לפי שזה אונס גמור אם לא
רצתה הבס להנשא לבן שמעון ואין לו
לעשות שום דבר אם לא לפייסה בממון ואפי׳ התנה
עמו שיפייסנה אין לו להתנות עמו מתחלה שאם
תסרב יהא פטור דאונסא דלא שכיח דכל הבנות
מתרצות למי שירצה האב או הקרובים ואפי׳ שכיח
ולא שכיח במיתה או חולי לית ליה לאתנויי ויש טענת
אונס .ואין דברינו אלא במי שהוא אצום ודאי לא
מסרב וגורס האונס והלב יודעי אס לעקל אם
לעקלקלות:
תקג) הניא בתוספת׳ מעות של ישראל מופקדות
ביד הגוי מותר להלוותן ברבית .מטות
הגוי מופקדות ביד ישראל אסיר זה הכלל כל שבאחריות
גוי מותר ושבאחריות ישראל אסור .ולפיכך זה ישראל
הצריך להלוות מעות מישראל חבירו על ידי גוי לא
ילוה אלא אם כן יקנה המשכון לגוי .והר״ף כתב
מכל מקום אפי׳ בסתם שרי דדעתו לכך וכך נהגו
להתיר אפי׳ בסתם עד כאן לשוט .והמלוה יש לו
לסבור שהלוה עשה מעשיו בהיתר ואס הלוה יאמר
אחר כך לא עשיתי אין להאמיט אך ירא שמים יש
לו להתרחק מן הדבר עד שידע שהלוה עשה בהיתר
אבל אם הפקידו המושל לקח משכון מישראל אז ודאי
אינו מקנה לו ואסור ליקח ממנו רבית .וכתב רביט
יצחק הזקן בתשובת שאלה ישראל שאמר לגוי לוה לי
מעות מישראל בשמך והכל שלו בין קרן בין רבית
והמלוה אינו יודע שבשביל י ישראל י לוה אותם .והשיב
שהוא מותר וליכא איסורא בין גבי לוה ובין לגבי מלוה.
ואף אם אמר ישראל לגוי לוה לי מעות מישראל
ברבית שמותר משוס דאקנויי מקנה לגוי משכונו דלא
שביק התירא ואכיל איסורא .אבל הרמב״ן ז״ל אוסר
ליקח ממנו רבית אעפ״י שלא ידע בשעת הלואה
שהמשכון של ישראל הוא והיכא שישראל השאיל משכוט
לגוי ללוות מישראל והלך לו הגוי כתב הרמב״ן ז״ל
דמותר לישראל ליקח ממנו הקרן והרבית דהא אקניי׳
ישראל לגוי במשיכה ומשיכה קונה לגוי עד כאן לשוט.
ונמצא בשם ר״ת ז״ל משכונו של גוי ביד ישראל והלך
ישראל ולוה עליו מחברו ברבית מותר ודוקא שיאמר
לו ישראל הריני מוכר לך כל זכותי וכחי ושעבוד*
שיש לי עליו ואין לי עסק עליו ועל מעותיך כגון
זה לאו לוה הוא אלא מזכר זכותו .ואס לאחר זמן
רצה לחזור ישראל שני ליטול מישראל ראשון קק
ורבית ולהחזיר לו משכונו מותר מפני שהוא חוזר
ולוקחו ממנו וכן נמי דעת הרמב״ן ז״ל והראב״ד

אוסר:
4מאן לימא לן שאין הבעל יכול למכור תקד) אמד רב נחמן טרשא דידי שרי .פירוש
למכור סחורה יותר מכדי דמי׳ ובלבד
ולמשכן .כסות אשתו אם צריך להו •
כדאהדר ליה רב נחמן לרבא כי אקני אדעתא למיקם שלא יפרש לו מעכשיו הרי היא לך בפחות ודוקא
קמיה אדעתא למשקל ילמיפק לא אקני ליה וכל שכן שאין דמיו ידועין לכל העולם ואמר רב חמא טרשא
בנדון שלפנינו דמאן  fin'iלן דלא אפקינהו מדעתה דידי שרי ודאי שהיה מוכר במקום הזול כבמקום
למשכונה .ועוד דאף בזו יש משום תקנת השוק דאפי' היוקר שהיו שם מוליכין את הפירות לפי שהחמרים
במשכונתא דגזלן עשו תקנת השוק וכל שכן בבעל היו לוקחין שם את הסחורה בזול שהיה כאן ונמכרת
ביוקר ואחריות הדרך על רב חמא ומפרש מעמא
בכסות אשתו:
שדך בת בתו לבן שמעון וחייב עצמו משום דכל היכא דאזלא שבקא להו מכסא וזה אפילו
י*?)2
י ליתן לו דבר ידוע ובקנס ונשבע היה בידם מעות לא יוכלו למצוא מי שיעשה להם
כזה
9
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ולמני עור לא תתן מכשל ויראת מאליהיף אני ןהןה:ש
«ילא־תעש'ו ?גול במשפט לא־תשא <?ני־ךל ולא חסיר ~
אונהלום

לא וזסים חקלא ותירחל מאלהך אנא יי :טי

תפארת צכי

ולפני עור .ע"ז כב א.
» ולפני עור לא תתז מכשל.
פסחים כב ב .מו״ק ה א.
יז א .נדרים סב ב .קדושין
•צ
לב א ,ב״מ ה ב .עה ב .צ
£
 pב .ע״ז ו א וב .כב א .כלה
לא ®?רון 'שקר ברין לא  'LLרבתי פ״ט ,חולין ז ב .נדה
נז א.
קור לא תתן מכשל .ע״ז ו א.
ולפני עור וגו ,אני ה׳ .כ״ם קה ב.
רש "י

אחוזיי אלא חרש ,מנין לרנות כל אדם ? תלחוי לומר בעינך לא תאר (שחות כי ! ).אם כן לחה נאחר חרש ? מה
תר^» הד שהוא נחייס ,אף כל שהוא נירים ,יצא החת שאינו ניזייס (יז״כ)  :ולפני עור לא תת! מכשל .לפני

הסומא נדנר לא תתן עצה שאינה הוגנת לו ,אל תאחר חכור שדך וקח לך חמור ,ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו (שם):
של זה לטונה או לרעה ,ויכול להשמט ולומר
ויראת מאלהיך .לפי שהדנר הזה אינו מסור לנריות לידע אם דעתו
דנר המסור ללנו של אדם
לטונה נתכוונתי ,לפיכך נאמר נו ויראת מאלהיך — המכיר חחשנותיך(עי' שם) נ וכן כל
העושהו ,ואין שאר הנריות חכירות נו ,נאחר נו ויראת מאלהיך (שם פסוק לנ) ( :טו) לא תעשו עול במשפט.
תלמד שהדיין המקלקל את הדין קרוי עול ,שנוי וחשוקן ,חרס ותוענה (ת״כ) ,שהעול קרוי חוענה ,שנאחר כי תוענת
ה' וגו' כל עשה עול (דנריס כה) ,והתוענה קרויה חרם ושקץ ,שנאחר ולא תניא תוענה אל ניתך והיית חרס כמהו
שקן תשקצנו וגו׳ (שם ז)( ,וכתיג כל תוענת ה' אשר שנא וגו' (שם ינ) : 1לא תשא פני דל .שלא תאחר ,עני
הוא זה ,והעשיר חייג לפרנסו ,אזכנו נדין ,ונמצא מתפרנס ננקיות (ת"כ)  :ולא תהדר פני גדול .שלא תאמר ,עשיר
פירוש רש״ר הירש

של בסף נקי — עי׳ חושן־משפט סי׳ פח סע׳ א)!
ואילו דברים שאין איש מקפיד עליהם — אין בהם
משום מילה! כגון הנוטל קנה קש מחבילה או קיסם
עין מגדר! ואף־על־פי־כן אין ראוי לעשות כן! שכן
אס נל עוברי הדרך ינהגו כך ,תכלה החבילה
ור״יהרם הגדר (חושן־משפט סי׳ שנט סע׳ א).
(יד) לא־תקלל חרש וגו׳■ עד כה הוזהרנו
שלא להזיק אדם בממונו להנאת עצמנו! ואילו
פסוק זה מזהיר בשני מאמרים שלא להזיק אדם
בכל^^ במשמעותו הרחבה של מושג זה.
/־" :•’.לא־תקלל" .אפילו במילה — שאין לה
כוח להזיק — אל תאחל לאדם שיאבד ישעו! שהרי
זו משמעות ״קללה״ — משורש "קלל" :פחת
משקלו .הן הקללה מבטאת את כל רוע ליבו של
המקלל :רק מתוך שאין לו כוח ,הוא נמנע מלהרע
לחברו .איסור "לא תקלל" הוא כללי ביותר!
והתוספת "חרש" לא באה לצמצם את היקפו ,אלא
להוסיף עליו :אפילו קללת חרש אסורה! וזאת ,אף־
על־פי שאין הוא שומע ,ונמצא ,שאין כוח בקללה
אפילו לצער אותו (עי׳ שבועות לו ע״א! רמב״ם
הל׳ סנהדרין פכ״ו ,ה״א) .גם מקלל עצמו הוא
בכלל האיסור (עי׳ שם).
ועוד מאמר בעל חשיבות רבת תוצאות :ולפני
עור לא תחן מכשל .עלינו להיות זהירים
במעשינו ובדברינו — לבל יסכנו את שלום ריענו
מבחינה חומרית או מוסרית .לא רק סומא מבחינה
גופנית קרוי עוור! אלא כל מי שנתעוור מבחינה

רוחנית או מוסרית ,כל מי שנסתנוור מחמת תאווה
— אף הוא בכלל עוור .ולפיכך לא רק השם אבן
בורכו של סומא ,אלא כל המשיא עצה שאינה
הוגנת (עי׳ תורת־כהנים) — המושיט דברים שאפשר
להשתמש בהם לעבירה ,כגון מושיט כוס יין לנזיר
(עי׳ פסחים כב ע״ב)! מוכר נשק לחשודים (עי׳
עבווה־זרה טו ע״ב)! מוכר בגו שאבד בו כלאים,
ונמצא מכשיל את הקונה שלא מדעתו (עי׳ שם סד,
ע״ב) וכל כיוצא כאלה — כל המחזיק ידי עוברי
עבירה במעשה או במחדל (רמב״ם הל׳ רוצח פי״ב
הי״ד)! המתגרה באדם ,עד שהלה שוכח את עצמו
מרוב כעס ,כגון המכה את בנו גדול (עי׳ מועד־
קטן יו ע״א! קידושין לב ע״א) — כל אלה עוברים
על איסור זה .נמצאת אומר :עלינו להיות זהירים
בכל התחום הגדול של שלומו החומרי והמוסרי
של ריענו .נקדיש לו את מלוא זהירותנו ותבונתנו
— לבל יעשה מעשים באשמתנו ,שיינזק בהם
מבחינה חומרית או מוסרית.
ויראת מ א ל ה י ך אני ה׳ .נדע ,שלא
שופט בשר ודם יביאנו במשפט על כל אלה! אלא
נראה עצמנו עומדים מול פני ה׳ ,שעיניו משוטטות
בכל .מתוך שכבודו מלא עולם ,נשגיח על עצמנו,
ונהיה זהירים לדקדק במעשינו" .והרי הדבר מסור
ללב שנאמר ויראת מאלהיך אני ה"׳ (תורת־כהנים).

(טי) שני הפסוקים טו־טז מזהירים על ניצול לרעה
ועל שכחת החובה — כל מקום שאושרו וכבודו
של ריענו מסור לידינו.

ח

•

■ שיטה

תמורה (ו.ו

מקובצת,

ד״ה דומיא דתרומה וי״ל הא דממעטי׳ הכא .ועיין תוס׳ סנהדרין דף פד ע״א: 34
ד״ה והרי מימר וכו׳ עד וי״ל דאה״ג אלא תירץ שפיר .ובגליון תירץ דסבר
דהוו ג׳ כתובים ע״כ .שם וי״ל דאה״ג הוד .מצי לתרוצי אלא דשפיר שני וז״ל
הגליון לדבריו דלא חשיב למעשה קאמ׳ ע״כ:

עוד נכתב בעמוד יזה מ״ט גמר חטא חטא מתרומה כתי׳ וכר .י״ס דגרסי
דכתי׳ דבר אל בני ישראל נפש כי תמעול מעל";* ,ול״נ דבסמוך דאמר אבל קדשי
בדק הבית מועלין מ״ט כי גמרינן מתרומה וכו׳ ומאי קאמ׳ והלא לא ילפי׳ תרומה
אלא מבני ישראל דכתי׳ בגופיה וא״כ קדושת דמים אמאי מועלין הלא בני ישראל
כתי׳ ,מיהו לפי׳ דפי׳ דבד״א קאי אר׳ יוסי ניחא דה״פ דלקמן מ״ט קדשי בדק
הבית מיועלין אי משום דכתי׳ לה׳ דמרבי להו כיון דבמעילה גמיר חטא חטא מתרומה
במילי טובא יש לדמויינהו להדדי ומיהא משני דסברא לדמויי קדשי מזבח דוקא
דדמי לתרומה ,ולפי הגירסא דגמרי׳ מתרומה צ״ל דלא ממעטינן מבני ישראל דכתי׳
במעילה משום משמע הכי בני ישראל מועלין ולא הגוים אבל בני ישראל
ימעלו בקדשי גוים לכך צריך למילף מתרומה ע״כ גיליון ,ומיהו כתוב בגיליון
אחר דהאי פסוק לא מצינו בשום מקום לכך נראה גירסת שבפנים ע״כ:
וכתב הרב המעילי ז״ל וז״ל והנה בם׳ מעילה לא נאמר בה בני ישראל ואם
נאמר בזאת הפרשה דבר אל בני ישראל נפש כי תחטא פרשיות הרבה מפסיקות
בנתים מקרבן כהן משיח וקרבן צבור וקרבן הנשיא וקרבן ■ההדיוט ופרשת טומאת
מקדש וקדשיו ,ואמנם בתמורה אין שם פרשה מפסקת בין פרשת ערכין לפרשת
תמורה ולזה אין מועלין בהן אך אין נהנין בהן מגזירת חכמים ע״כ:

ורמי כר המא קסבר מיהא לא תיפשוט דההוא דקיאט׳ ר׳ אבהו א״ר יוחנן
דמתכפר עושה תמורה משום דקאתי האי מתכפר מכת ישראל דקרבן דידיה עביד
תמורה וכו׳ דהקדש ישראל להתכפר ישראל אבל הקדש גוי להתכפר ישראל דלא
חוה מתחלה ועד סוף ברשות ההוא מתכפר מי מצי עביד מתכפר תמורה או לא תיקו.
לא מועלין בהן מדאורייתא אפ״ח לא נהנין בהן מדרבנן .ל״א איתקש תמורת כחמה
למעשי בהמה דכתי׳ גבי מעשר בהמה לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו וכתי'
בתמורת בהמה לא יחליפנו וגו׳ .מ״ט לה׳ כתי׳ בהו דכתי׳ לכל נדריכם אש־ר יקריבו
לה׳ הלכך מועלין .ומקלל את הכרו בשם המפורש^ .מקדים תרומה לבכורים ■ולא
דגיזה ועבודה עי״ש.

הגי׳ דילפי׳ מתרומה].

 34ד״ה גמר.

 *34וב״ג ברמב"ם מעילה פ״ה הט״ו[ ,ובקרי״ם שם

 35בפי׳ הרגמ״ה הנדפס בש״ס אי׳ בשם הקדש ,ואמנם החיד״א בברכי

יוסף* חו״מ סי׳ בז הביא מפי׳ הרגמ״ה תמורה כ״י שפי׳ מקלל חבירו בשם המפורש וזהו כמובא
מהרגמ״ה בש״מ כאן ,וכ״ה בכ״י שעל גט׳ דם׳ ויניציאה בשם הרגמ״ה ,וברש״י כאן כ׳ בשמו

של הקב״ה ,וראה ברש״י שבועות כא שב׳ בשם המיוהד ,אולם ברמב״ם סנהדרין פב״ו ה״ג כ׳

דבמקלל בכנוי לוקה (ודוקא במקלל את השם לחיוב מיתה הוא בשם המיוחד ,עי׳ שבועות לו מח׳
ר״מ ורבנן ואמר רבי ינאי דלד״ה יש לאו בכנויים) ,וב״ד הסמ״ג ל״ת ריב והחבור מ׳ רלא,

והראב״ד בהשגות כ׳ שם דאינו לוקה אלא בשם המיוחד והבי אי׳ בירושלמי ,ועי׳ נ״כ שם,

שיטה

תמורה ןו).
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במפריש קמיירי דהיינו ת^עשה אלא כגון שהקדים תרומה שנתן עיניו בצד אחר
לשם תרומה .:!),הרגמ״ה ז״ל:
ע״ב

גמרא איו מנקין אותו .פי׳ בתשובה רק ביסורין בלא קצבה גליון .שם מלקין
אותו פי׳ בהכאה שיש לה קצבה ומתכפר לו גליון:
אימא אפי׳ שבועת אמת .כגון הנך דאמרי׳ בשבועות 37יככה וזו היא קללה
האמורה בתורה בשבועת העדות אימא דהמשביע את חברו לקי הואיל והוציא...
קללה .גליון:
לא תיסגי ליה כמלקות .תימ׳ אתגורי אתגור וצ״ל דר״ל דיהיה לו עונש
אחר עם המלקות ,ומה שהאריך התלמוד ולא אמ׳ אפי׳ מוציא שם שמים משום
דקשה ליה א״כ דשוין הן למה ייחד קרא לאו לחודיה למקלל בשם ומ״ה מם׳
דהא דיייחד היינו משום דלא יפטר בכך אך לעיל כי פריך אפי׳ שבועת אמת ילקה
מהפלה ה״ל להאריך כמו הכא .גליון:
עוד נכתב ■בעמוד זה דומיא רשוא לשעבר שנשבעים בחנם היינו כשאכלתי
יודע לשעבר שאינו כן אף שקר נמי בעינן
ולא אכלתיומכזב על מה שהוא
לשעבר אכלתי ולא אכלתי דלשעבר הוא .ומ״ש דהא ■ממעט .משום דקאי כלהכא
בשבועה שלא אוכל ממעט להבא שבועה שאוכל ולא אוכל אבל אכלתי ולא אכלתי
דלשעיבר הוא לא ממעט אלא לקי וכדר׳ אבהו .ליראה את ה׳ קס״ד דהאי ליראה
את ה׳ היינו שתירא אותו שלא תקלל בו חברך וכתי׳ ביה הפלאה דהיינו מלקות.
ואימי האי ליראה את ה׳ אינו מקלל חברו בשם אלא שתירא אותו שלא תהא
נשבע בשמו אפי׳ באמת .איט׳ האי ׳שבועת ה׳ ׳תהיה בין שניהם לא שיהא מותר
לכתחלה לישבע באמת אלא משום הכי צריך שבועה כדי להפיס דעתו של בעל
הבית ומוטב שיפיס דעתו בממון ולא בשבועה ואם לא רצה בממון אלא שבועה
ישבע ל־ כדי להפיס דעתו אבל ילקה על שבועת אמת דאימ׳ לחכי הוא דאתא
ליראה את ה׳ (ולא למקלל) ולא למקלל חברו בשם .ההוא לא מצית אמרת דעל
שבועה ילקה דהא כתוב אחרינא דשרי דכתי׳ ובשמו תשבע .אימי ההוא ובישמו תשכע
דשרי לישבע לא שרי אלא לדבר מצוה משום לזרוזי נפשיה ■וכדרב גידל אמר רב.
הא כתי׳ קרא אהרינא ובישמו תשבע דתרי זימני כתי׳ ובשמו תשבע למשרי אפי׳
שבועת אמת דעלמא אייתר ליה ליראה את השם למקלל את חברו בשם .ל״א ההיא
דרב גידל מן ובו תדבק אלא ובשמו תשבע למה לי אם אינו ענין לשבועת הדיינים
דמותר דנפקא מן שבועת ה׳ תנהו ענין לשבועת דעלמא ולא לדיינין ואם אינו
ענין לשבועת דמצוה דנפקא מן ובו תדבק תנהו ענין לשבועת אמת ,ואימי האי
ליראה לחייב לאו למוציא ש״ש לבטלה הוא דאתא ולא למקלל האי ל״מ אמרת
דמי גרע מקלל חברו בשם ממוציא ש״ש לבטלה דהא מקלל בשם תרי איסורי עביד
וכד׳ הרמב״ם כ״מ גם בפי ,הר״דו והר״ן בשבועות שם וביראים מצוה מב ,ועי׳ בברכ״י שם

מ׳!5״כ בזה.

 36ראה להלן הערה
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 37לו ע״א.

שיטה

תמורה (ד)

מקובצת־ ־

דמוציא ש״ש לבטלה לקללת חברו ועוד שמקלל חברו ודאי לא גרע אלא חמיר
ואבן אהבי קא מ״ל דגימא דמוציא ש״ש לבטלה תיסגי ליה במלקות ונימא דלהכי
כתיב והפלה אבל מקלל חברו בשם לא תסגי לי במלקות דתרתי עביד .הרגמ״ה ז״ל:

דף ד ע״א
גמרא משום דר׳ יוסי כר חנינא .נ״א בקצת ס״י קלף משום ר׳ יוסי בר חנינא
אמ׳ קרא מלאתך ודמעך לא תאחר מלאתך אלו בכורים וכר ,ונר׳ שזו היא נסחת
רש״י ז״ל שכתב לעיל קא מהדר וכר:
שתי כלכלות של ככל ואמי מעשר של זו כזו הראשונה מעושרת .נ״ב דמלות
הראשונה מעושרת רש״י ז״ל לא גרים להו:

רש״י ד״ה מפני לא תאחר וכי היכי וכו׳ עד הכי נמי מוזהר שלא לעכב מעשר
ראשון וב׳ .וכן כתוב בגליון וז״ל היכא דהקדים מעשר שני למעשר ראשון לרקה
משום מלאתך ודמעך לא תאחר דמשמע כל מי ששמו דימוע לא תאחרנו דהיינו
מעשר ראשון שבו -תרומת מעשר ומעשר ב׳ אין בו דמוע ,ותרומה גדולה היינו
טעמא דקודמת למעשר ראשון דהכי דרשי׳ במכלתא 38יוקדם דבר שיש לו שני שמות
וכו ,ע״כ:

עוד נכתב בעמוד זה לא מצית אמרת דלא תסגי במלקות דד,א כתיב לא
תקלל הרש אלמא דליתיה אלא בלאו והאי והפלה לחייבו במלקות אתאי .איכעית
אימא ודאי מסתברא דהאי ליראה במקלל חברו בשם קאי .דבשלמא מקלל חברו
אזהרתיה וכו׳ .תיפוק לי מאת ה׳ אלהיך ■תירא והיינו אזהרה שלא תוציא ש״ש
לבטלה .ההיא תירא אותו אינו אלא אזהרת עשה ואין לוקין עליו .ותניא בספרי
מלאתך אלו הבכורים שניטלין מן המלאה כלומר בתחלה כשעדין הכל מלא שלא
ניטל ממנו כלום עדין .ודמעיד זו תרומה שנטלת מן הדמוע מאחר שיש בהם
חולין של בכורים עם הטבל של תרומה ,ואמרי׳ נמי התם בספרא 38וכן יוקדם
שקרויין ד ,׳שמות וכו׳ .אימ׳ מעשר של זו תהא כזו הראשונה מעושרת וכן אם
אמר מעשר של זו בזו ושל זו בזו הראשונה מעושרת ולא השנייה מפני שכשהפריש
מן השניה על הראשונה הפריש מן החיוב על החיוב ואם חוזר עכשיו ומפריש
מן הראשונה על השניה נמצא מפריש מו הפטור שכבר נתקן על החיוב ולא
הויא תרומה ,אבל אם אמר כן כל מעשרותיהן של אלו שתי כלכלות יהא מעשר
כלכלה בחברתה כגון שנותן עיניו בצד כל א׳ יהא מעשר על חברתה הואיל
ובבת אחת חלקנו מעשרותיהן קרא שם והרי הן מעושרין .ואתמ׳ עלה א׳׳ר אלעז׳
לוקה ארישא קאי אע״ג דאמרי׳ הראשונה מעושרת לוקה מפני שכשאמ׳ מעשר
של זו בזו מעשרות של זו בדו משמע אפי׳ מעשר שני שבה ■קודם שיפריש מעשר
 38כ״ה במכילתא משפטים פרשה יט[ ,ובכי״ו מצויין ואמרי׳ בספרי].

שיטה ־

מקובצת .

תמורה (ד)

יא

ראשון של חברתה ואסור לו לאדם שיפריש מעשר שני עד שיפריש מכל [כלכלהן»<"
מעשר ראשון דהא דאמרן לא תאחר על כולם .הרגמ״ה ז״ל:

ע״ב
גמרא מקדים תרומה לבכורים נמי לילקי .תיט׳ לישני שאני תרומה דאיתיה
במחשבד ,39.מ״ל מ״מ ע״י מחשבה אתעביד מעשו! 40ע״כ גיליון:

ולא אתי חד עשה ועל,ר תרי לאוי וכו׳ .נ״יב תום׳ זבחים דף קי״ד ע״ב:41
ואמר אביי כל מילתא דאמר רחמנא כצ״׳ל .רכא אט׳ לא מהני מידי אין
להקשות חורש בשור ובחמור ליתסר לרבא כיון דלא מהני ,דמדאסר כלאי הכרם
מכלל דבזרעים שרו .גיליון:

רש״י ד״ה ל״א משנינן כי פריך והרי מימר .ב״ב ודוחק להאי לי׳שנא לפי
דתרומה נמי לאו ששור ,בכל הוא 42ע״כ גליון .שם דכ״ע אסירי להו להמיר אבל
לאו דלא תאחר לא הוי אלא לישראל דמפריש מעשר ראשון 43ופריך והרי אונם וכו׳:
*38

כ״ד,

בנדפס,

ובכ״י

תיבה

זו

מחוקה

ויותר

משמע

שם

מכל

כליו,

וכ״מ

בכי״ו.

 39ומבואר מקו׳ הש״מ ותמורה לא חלה במחשבה ,ובס׳ ושב הכהן סי׳ יח כ׳ דתמורה לא

חלה במחשבה דהא דהקדש חל בגמר בלבו היינו משום נדיב לב משא״ב בתמורה שעובר אסור
ל״ש זה ,ולטעם זה א״ז דין מסויים גבי תמורה אלא בכל הקדש שיש בו איסור וכגון במקדיש

בע״מ לא יהני במחשבה ,אמנם הרי מקו׳ הש״מ מבואר דבמקדים תרומה לבכורים חל במחשבה
[ו,כ״מ ברגמ״ה שיובא להלן] והרי עובר על לאו ,והאחרונים כ׳ לפרש בזה דתמורה הוי כחילול

ובחילול ל״מ מחשבה דרק להתפיס הקדש חל במחשבה וחילול הוי כקנינים (ועי׳ מע״ש פ״ד מ״ז),
ואאמו״ר שליט״א בספרו תורת הקודש ח״ב כ׳ לפרש בזה עפי״ד המאירי בשבועות כו (וכ״ד

הרמב״ם מעד",ק פי״ד הי״ב עיש״ה) דהא דהקדש חל במחשבה א״ז חלות הקדש אלא רק החיוב
הבאה חל

ע״י

החיוב הבאה.

מחשבתו,

ולפ״ז

י״ל דל״ש מחשבה

גבי תמורה

דל״ש

דין

תמורה

רק לגבי

 40ועי׳ בש״מ ב״מ מג בשם תוס׳ שאנץ שהסתפק גבי מחשבת פיגול אם במחשבה

אמרי׳ דמתעביד מעשה או דוקא בדבור אמרי׳ דבדבורו עשה מעשה ,והנה בפי׳ הרגמ״ה לעיל ג.

[והובא שם בש״מ] בהא דאמרי׳ דמקדים תרומה לבכורים לוקה אף דהוי לאו שאב״מ וכ׳ הרגמ״ה

וכן המקדים תרומה לבכורים לא במפריש קא מיירי דהיינו מעשה שהקדיש תרומה אלא כגון שנתן
עיניו בצד זה לשם תרומה ,וכוונת הרגמ״ה מבוארת דאי מפריש מיקרי מעשה ורק ע״י מחשבה
ל״מ דעביד מעשה.

 41ד״ה אלמה.

 52וראה בהגהות ט״ת שב׳ עפי״ד התנוך במ׳ צא

דנשים פטורות מבכורים [וראה בהגהות המ״ל שהעיר ממתני׳ דבכורים פ״א דאשה מביאה בכורים
וב׳ שד׳ דיחנוך דנשים א״ח רק מדרבנן ,ובמנ״ח שם כ׳ בד׳ החנוך דטעם הפטור הוא משום

דהוי מ״ע שהז״ג ,ועי׳ רמב״ן קדושין לד :ואכ״מ] ובתרומה הרי חייבות א״כ לאו זה אינו נוהג
בהם עי״ש ,ודבריו צ״ב ,ולעיקר ר׳ הש״מ י״ל דר",נ בתרומה הלאו שוד ,בבל ומ״מ כיון שגם

העשה שוד ,בכל להבי הוי ניתק לעשה משא״ב בתמורה דרק הלאו שוד ,בכל ולא העשה.
דהא גם כד,נים מצווים בהפרשה ואמאי ליכא הלאו גבי׳.

 43אינו מובן

דרב אחאי גאון
עם ראשון לציון ושאילת שלום
וביאורו של הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין זצ״ל

העמק

שאלה

עם הוספות רבות ,השלמות ותיקונים מתוך כתב־יד

נמדבו־ד ברי ט

סוסד
הרב
קוק

הוצאת מוסד הרב קוק • ירושלים

העמק
לציין

!ם

חקת שאילתא קלג

שאלה

היט

ללמוד כלל ,ורק מהקדש מצד הסברא ומה מצינו ,מעתה כר׳ מנני׳ דבמחלוקת היא ,אלא לכ״ע הזמנה לאו מילתא
שפיר י״ל דאע״ג דגמר מהקדש דבמינן הזמנה ,מכ״מ ומותר להשתמש בו הדיוט ,והא דתני חדא אסור כיינו
הא נ״ל מג״ש דשם שם מע״ז דהזמנה ל״מ היא ,וא״כ כשעשה ממעות תכ״ל ,ומכ״מ הא דתני דבעינן שיכו
מתפרשת כסוגי׳ יפה כמש״כ דתנאי היא רק לאביי ולא חדשים וגם הא דתני׳ שיסצבו בקודש לא ק״מ ,דמכ״מ
במינן שיעשו לשם גבוה,
לרבא ,וכבר כ׳ הרמב״ן
במלסמת ה׳ סוכה פ״א והובא לרבא אורג בגד למת היכי משכחת לה י) כגון והיינו כמש״כ שאין הכרח
בסי׳ הר״ן בסנהדרין שם הרפניא דבצפון דצבתין ליה צרכיה והדר מכא דבעינן הזמנה בכמה
לפרש סוגי׳ זו בזה האופן מפגין ליה ־ דרש מרימר הלכתא כוותיה דברים שיכו שם הזמנה
לסי דרכם דרק אביי מפרש דאביי רבנן אמרי הלכתא כוותיה דרבא מילתא ,ופי׳ כקה״ע ופ״מ
כתנאי ולא רבא .ונראה ואפילו תשמישי קדושה לא מיתסרין בהזמנה בסוגי׳ זו דירו׳ אין מובן כלל
להוסיף דפליגי בזה בסוגית כיון דלאו הקדש ממש הוא איסורא בעלמא יע״ש] .נמצא לסי דברינו ם״ל
לר׳ מנני׳ דכזמנה בהא מילהא
הוא ומאיסורא דעבודת כוכבים ילפינן לה:
כירוש׳ יומא שם אי תלי׳
היא ,ור׳ כונא בשם רבנן
הא דבעינן הזמנה להא
דהזמנה מילתא היא או לאו
דתמן ,והוא רב כונא בשם
פרשת בלק
סכמי בבל ס״ל אפי׳ נכא
וז״ל הירו׳ בד שיהו מדשים,
א) דאסור להון לדבית לאו מילתא ,והיינו שכתבנו
אם אומר את שלא ילבש קלד
ישראל למילט איניש חבריה בסי׳ קכ״ו אות ה׳ ימ״ש.
שחקים והתני ולבשם אפי׳
שמקים ,ר׳ סנינא בשם ר׳ בשמא דשמיא דכתיב לא תקלל חרש וכי י) כגון הרפניא שבצפון
יסא במחלוקת [הא רתני היכא דאסיר ליה למילט חבריה הכי אסיר דצבתין כו׳ .בגמ׳ אי׳ כגון
שיהו חדשים היינו שמתחלה ליה למילט גפשיה דכתיב רק השמר לך שכבי דהרסני׳ ,ופרש״י עניים
יכו נפשין לשם ב״כ מסדושן ,ושמור נפשך מאד ואפילו לייט נמי בכינוי היו כו׳ ,ולנוס׳ רבינו י״ל
ואתי במחלוקת ומפרש והולך] קאי באיסורא דתנן " משביע אני עליכם מצוה דבצפון שהקור גדול שם
מתקיים
וכמת
עור שעבדו לשם קמיע מותר אני עליכם אוסרכם אני הרי אלו חייבין בתמידות
לכתוב מליו מזוזה רשב״ג בשמים ובארץ הרי אלו פטורין באל״ף דל״ת כרבה ,מנהגם הי׳ להלין את
אוסר א״ר יוסא כוינן סברין ביו״ד ה״א בשדי בצבאות בחנון ברחום בארך כמת בארונות עד דצוותי לי׳
מימר מה פליגין [אס בעינן אפים ורב חסד ובכל הכנויין הרי זה חייב זוודתא ,ואין נזה משום
עשי׳ לשם קודש] להדיוט דברי ר״מ וקתני סיפא המקלל עצמו וחבירו איסור כלנה דמה שאורגי׳
[כיינו מזוזה דצורך הדיוט בכולם עובר בלא תעשה " ואמר ר׳ ינאי תכריכין לשמו הוא כבוד
וכך פי׳ קכ״ע ולא כפ״מ] לדברי הכל חבירו מלא תקלל חרש עצמו לפניו כמו שכבוד הקדש כוא
הא לגבוה לא [וכ״ע סברי משמור נפשך וה״מ היכא דעושה מעשה עמך לפשות מתחלה לשם כקדש,
דבעינן מעשה לשם גבוה אבל אינו !עושה מעשה עמך שרי למילטייה וגם יש לזה סמך מדאי׳
והביא ראי׳ לזה] מן מה דכתיב ונשיא בעמך לא תאור • בעושה מעשה במ״ק דכ״ה מנין שכבודו
דתני אבני קודש צריך שתהא עמך וכן בעזרא הוא אומר ואריב עמם במטה ראשונה שנא׳ וירכיבו
ואקללם ואכה מהם אנשים:
את ארון כאלהים על עגלה
חציבת! בקודש ובקודש יחצבו
צריך שתהא ב) ברם צריך למימר מהו שיעשה שליח חדשה ,וע׳ מש״כ לעיל פי׳
בגדי קודש
לאביו להכותו ולקללו מי אמרינן
צ״ד אות ו׳ בס״ד.
אריגת! בקודש ובקודש יארגו
[וכסבור ר׳ יסא ד״ה היא ,כבוד שמים עדיף ואפילו לאביו נמי או דילמא א)
לדב״י כו׳.
והיינו כברי׳ בד שיכו חדשי׳] כיון דהוא מחייב בכבוד אביו ליעביד אחר /
שאילתא זו
ואר״ח בשם ר״י במחלוקת דלא מחייב בכבודו ולא ליעביד איהו ת״ש שייכת לס׳ בלק דמיירי בלטוחא
והזהרת כקב״ה
היא [דלא כ״ע היא כברייתא ,־ דאמר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי רבי דישראל
ראי׳ לזה מרומי׳ ישמעאל לכל אין הבן נעשה שליח לאביו /לבלעם לא תאור אש כעם,
והביא
להכותו
דשתי בריישות לפנין איסור
וכן כוא נרשם נכת״י ובסי׳
מלאכת הדיוט משכזמין לגבוה] דהני [כצ״ל והא דאיתא כת״י ,אבל שאילתא כבאה אחריה דאסור למינסב כותית
לפנינו כ״א אף לגבוה פליגין מקומו להלן] כמושה כלי כו׳ ,רשום במקומות אלו בס׳ פנחס ואסר שאילתא קל״ה,
לגבוה עד שלא נשתמש בו גבוה מותר להשתמש בו וכן הוא בחי׳ רמב״ן ורשב״א ורא״ש יבמות פרק ב׳
הדיוט משנשתמש בו גבוה אסור להשתמש בו הדיוט בענין מדי כעור הביאו בשם שאילתות דפ׳ פנחס ,ושייך
והא תני העושה כלי לגבוה אל ישתמש בו הדיוט ר״ס לפסוק אשר ככה אח המדינית ואנו הנחנו סדר הדפו׳
בשם ר״י אמר במחלוקת כדא אמרה אף לגבוה פליגין על מקומו ובסי׳ א׳ .ה״ז חייב והמקלל בכולן חייב
ב) ברם
[כצ״ל סי׳ מרומי׳ דברייחות אי הזמנה מילהא לאסיר דברי ר״מ .כצ״ל ,וכן הוא במשנה ובכת״י.
מלאכת כדיוע שממנו דכ״ה דסליגי אי בעינן הזמנה צריך למימר מהו שיעשה שליח וכו׳ ת״ש דאמר רבה

שאילתא
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יאסור

סנהדרין

ומה שבינתיים דתני כעושה כלי להדיוט כו׳ הוא

כו׳[ .כל כאמור בסימן זה והדומים לו מוסב על זמן

בשבוש כמש״כ בקה״ע] ,ר׳ כונא בשם רבנן דתמן חפהר
שבא מתרומת הלשכה ולית שמע מינה כלום [פי* דלא

כסנהדרין בזמן כבית] ,מדקאי רבינו בלאו עושה ממשה
עמך ומייתי טלה הא דרבה בר רב כונא וכן הא
דהדר״י

כלל,

קב

העמק

בלק שאילתא קלד

שאלה

דתדר״י חלמא דמפרש דמיילי כל הסוגי׳ בלא פשה בו מיתה אלא כבוד שמים עדיף ,וזה דוחק דאסר מי
חשובה ,ומכ״ט אין הבן נעשה שליח לכתחילה ,וכדעת התירו לא קאי מעין כשאלה להכות ולקלל ,אבל לדעת
כרי״ף יבמות פרק ב׳ שיישב הקושיא על הא דהנן התם רבינו וסיעתו מיירי כסוגי׳ בהכאה וקללה שלא ע״פ
ממזר חייב טל מכהו וטל קללתו של אביו ומקשה כש״ם ד״ת ממש ,אלא ככא דמ״ק דט*ז דמסינן ולייטינן על
עבירה ובלא עשה השובה
והא לאו טושה מטשה עמך
עושה מ״ע,
הוא ,והקשה כרי״ף מסוגיא להכותו ולקללו ג) חוץ ממסית ומדיח שהרי ועדיין אינו
אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו:
ובהאי גוונא ליכא עשה
דסנהדרין אין הבן נטשה
אלא
להכותו ולקללו ואינו
שליח לקלל ולהכות את אביו,
דאסיר
ויישב הרי״ף דודאי אין הבן חייב מיתה אבל מכ’מ מצוה מדברי קבלה ושפיר מקשה ר״ש כאיך דוחה
לכתחילה אסור ,וכ״כ הרמב״ם ה׳ ממרים פ״ה ,וזוהי לאו דהכאה וקללה אלא כבוד שמים כו׳ .והא דמקשה
דעת רביגו ,ולא כהתום׳ ביבמות שם שישבו קושיא זו הש״ם פדתני׳ מה מי שמצוה להכותו מצוה שלא להכותו
דהא דתדר״י תיירי בשעשה השובה ומכ״מ משכחת מי שאינו מצוה להכותו אינו דין שמצוה שלא להכותו
חיוב מלקוח על עבירה שעשה כבר ,ולההקלל היינו מאי לאו אידי ואידי במקום מצוה הא בבנו הא באחר,
נדוי טל הזכרת ש״ש לבטלה וכדומה שחייב נדוי אע״ג ולשיטת רבינו וסיעתו דמיירי כל כסוגיא בלא עשם
שעשה תשובה ,אבל בלא עשה תשובה באמת מותר .תשובה מאי קושיא על ר״ש לוקמי ככא כשעשה חשובה
והנה מש״כ מתום׳ דאפי׳ אמר שעשה תשובה חייב ובזה לא שייך כבוד שמים אלא מ״ע לבד דמחוייב
נדוי אם נתחייב ע״י עבירה ,אמת וברור הוא ,וראיה מלקות כמשמעו מש״ה יש חילוק בין אמר דמ״ע
מדוד המלך שנדוהו על מעשה דבת שבע אף ע״ג שעשה דארבעים יכנו דוחה ל״ת דפן יוסיף משא״כ כבן,
תשובה וכדאי׳ ביומא ובסנהדרין פ׳ מלק וכמ״ש לעיל לק*מ דאכתי לא ידע סברא דעשס תשובה ולבסוף
סי׳ ל׳ אות א׳ באריכות בס״ד ,וה״ז כעינש מלקות הסוגיא דמוקי אידך ברייתא דכיוצא ליכרג כו׳ כשעשה
שלא מהני תשובה וכ״כ הגאון פגים מאירוח ,ולא כשו״ת תשובה ממילא מתיישב הא נמי .עוד ראיה לדעת
שבות יעקב מ״ב סי׳ קי״ג שכ׳ שכרי״ף חולק בהא רבינו מכא דמכות די״ב דרמי בנו אבנו אי נמשה נכ״ד
על תום׳ וטעות היא במם״כ ,ומה שלא יישב הרי״ף ומשני הא ריה״ג דגכ״ד מצום הא ר״ע דס״ל שהוא
כהתוס׳ ,היינו משום דסיל דאפי׳ בלא עשה השובה רשות והדר מקשה מכא דהדר״י לכל אין נעשה כבן
מיירי הדר״י וסוגיין מוכחת הכי ,דאי׳ שם בעו מיניה שליח כו׳ ,ולשיטת התום׳ דבלא עשה תשובה ודאי
מרב ששת בן מהו שיעשה שליח לאביו כו׳ א׳יל ואחר מותר מאי רומיא ,ולישני הא בשוגג הא במזיד ולא
מי התירו אלא כבוד שמיס ה״נ כבוד שמים עדיף ,משה תשובה ,דנמסר לגכ״ד כדאיתא שם ד״י מי שנתחייב
ושקיל וטרי טובא ,ומסיק מאי הוי עלה ,אמר רבה מיתה הרגוהו אלא אפי׳ בככ״ג אין הבן נעשה שליח
כו׳ וע״ע בסמוך וע׳ כטעם לעיל סי׳ ל׳ אות א׳.
בר״ה וכן תדר״י לכל אין הבן נעשה שליח כו׳.
משמע דקאי בסד ענין דמיירי רב ששת ,ולההו׳ צ״ל [ *wיכנה כרמב״ם והמחבר הוסיפו שמחויב אפילו בתי־׳ק
דהבעי׳ ור״ש מיירי ג״כ בעשה חשובה ובמכות וקללות לכבדו ,וע״ז כקשה כטור סי׳ ר״מ מסוגיא דב״ק ד׳ צ״ד
שהיו חייבים ע״ס דין [והא דמסיק בסוגי׳ דרב ששה וב״מ ד׳ ס״ב ,דמקשה טל הא דתניא שחייב להחזיר
מפרש הא דתני' היוצא ליהרג ובא בנו והכהו וקללו מפני כבוד אביו ,והא אינו עושה מעשה עמך הוא,
חייב כשעשה תשובה ,היינו מכות וקללות שאינו מחויב ונאמרו מ״ז כמה ישובים ,פי׳ בכיי ובט״ז .ולי נראה
בדין שהרי אוקמינן באין מסרבין בו לצאת] ,וא״כ ק׳ שכמו שהקשו כתום׳ לשיטתם ,דבמביד תשובה ודאי
הא דקאמר ואמר מי התירו כו׳ ,האיך מדמה איסור דחייב בכבודו ,א״כ אמאי מקשה שם מאי בעי גביה
לאו לאיסור מיתת ב״ד ,דבאמר אתי עשה דארבעים לטנין רביח ,למ״ד שאינו סייב להחזיר ,ויישבו דכיון שהוא
יכנו ודוחה ליח דפן יוסיף ,וה״נ איסור נדוי למי לא סשש לכבוד עצמו ,משו״ה אין הבן חייב לכבדו .וזה
שאינו חייב ג״כ אינו אסור אלא מדרבנן ,ומה״ח לא תימא ,אם האב זלזל בעצמו באיזה דבר ,יהיה בטל
אסור כי אם קללה בשם ,וא״כ במקום מצרה שמחויב מצות כיבוד ,אלא צ״ל דבאותו דבר שאני ,כ״נ להרמב״ם
בנדוי אתי עשה דרבנן ודחי לאיסור דרבנן ,משא*כ דאט־ג שחייב לכבדו גם בלא עביד תשובה ,אבל
וכ״ז
בן לאב מ״ע דהכאה לא היה דוחה איסור מיתת ב״ד ,באותו דבר שחטא ,אינו מחויב בכבודו].
וה״נ בגדוי עובר על מ״ע דכבד ומורא ובארור מקלה בדאיכא אחר כדיוק לשון רבינו ליעבד אסר ,הא בל״ז
או״א דסירושו מבזה כמבואר ברמב״ס ה׳ ממרים ,ודאי כבוד שמיס עדיף .ג) חוץ ממסית ומדיח .כ״ם
והאיך אתי עשה דרבנן לנדות את האב שחייב בזה ,ברי״ף ורמב״ם ,ובגמ׳ איתא חוץ ממסית שכרי א״ת לא
ולידחי מ״ע מה״ת ולוקי בארור ,וגם לפרש״י על ואחר הסמול ,וידוע דמסית לעבודת כוכבים היינו ליחיד
מי התירו היינו קללה דסוטה יתן ה׳ אותך ,א״א ומדיח הוא לרבים ר״ל עיר הנדסת והאי קרא כתיב
לפרש כהתוס׳ דממ״נ אי לא חטאה אינה מקללה כלל במסית ,ולדעת התום׳ דמיירי כשעשו תשובה ומיירי
אדרבה מברכה ונקתה ונזרעה זרע ,ואי באמת חטאה במיתה ב״ד שכתורה גזרה אפי׳ כשעשה תשונה א״כ לא
והיא אינה מודה הרי מינה עושה תשובה ובזה לא מוכס שכמדיח ג״כ דינא הכי אע״ג דיש לדון כקי׳ו
דברנו לשיטת כתום׳ ,וצ״ל לכתום׳ דקאי במיתת ב״ד ,ממסית שהמדים ממור דנכסיו נשרפין בתוך כלל כעיר
דאמר מי התירו בזמן כסנהדרין להרוג את כחוטא ,כדתניא בתוספתא סנהדרין משא״ע מסית ,מכ״מ הא
כרי משה דובערת כרע מקרבך אינו דוחה ל״ת שיש אין עונשין מכ״ד ,אבל לדעת רבינו וסייעתו דלא מיירי
בעונש
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יסידיתן בהררי קדש סובב סובב עניו כלפי הקדש זס סער

מכילתא
כלילת יופי הלא היא ברב״ת רבת׳ בדיעויג • לקדושים אשר באק המס ואדירי האמנתם מוסדי
ארץ דוי־שי חמולות חוחי׳מתכ׳תק וכמה הלבתא בבימתא שתעתתא ואגדתא שכן חכמים
בל־שק המשנה המה הבכורים מארי קבלה בעלי שמיעות הלבות קבועות ■ משם גדול הנאח״ר
תנא תונא היולדה וסחחז׳קהעל יחים יסדה הכינה ובס חקרה האדסהבדול הוא הקדוש

לבי י י&כדדאל עקר טורי קלען במקלעות מתחת זיועות־מתוך שפישזתיה ,סתומות
פור״ש אק להם עלה הפור״ש ובא״ר עליה לעשות לה צויתכתת
קטן בפותח טפח ואתי מבינייא בינות לכרוב אפי זוטרי בקש לעוררן יקומו נא הנערים איירי
דזוטרן ויגל אונס לרעת לעות • לנוכח יביטו אליו ונהרו כי סקו״ל יסק״ל הצולעה והנדחה

I

הפי ספרים ומפי סופרים ומשם באר״ה נוסחי רוקני וקבע את קובעיהם כמסמרות נטועות •
אשי הכינותי עני אני לשם ר׳חלשסניחח וינון שובניסנה אמר יאחר העבד והוא הצעיר

יהודה נג׳אר

ס״ט לישו״ה רחמנא האל למושעות:

בים זכור לטוב האח נפשנו איש אמונות הכי נכבד הדר הוא במה״ר יעקכטובייאגה
נר״ו כי הפליא חסר! לי ואשתדל’גברא להוציא כלי למעשהו הגה י
שכרו את! ירום ונשא מגבעות:
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קובץ מפרשי המכילתא
כולל:
א.

שבות יהודה
יהודה נג׳אר

להר״ר

ז״ל

עם השמטות שנדפסו בשעתם בספר "מועדי ה׳" ליוורנו תקס״א
ב.

מ״י החסד

«

להר״ר

חיים פאלאג׳י

ז״ל

ג.

חידושי מכילתא

מספר משמרות כהונה
להר״ר אבךהם הכהן יצחק ,ץ׳׳ל
ד.

קונטרס ברית יצחק
להר״ר

יצחק בונאן

ז״ל

נדפס בספר אהל ישרים ליוורנו תר״ו

הוצאת ח .וגשל בע״מ

ירושלים תשמ״ט

י^7

הרב דוד מצגר

דברים אחדים על המכילתא
מדרשי ההלכה אינם מרובים בפירושים .ואולם
המכילתא ענייה בפרושים מכולם .שלא כהספרא והספרי
שזכינו בהם למקצת מפרושי הראשונים׳ ,לא זכינו אף
לא לפירוש אחד משל הראשונים למכילתא .אמנם ישנן
עדיות על שני ראשונים שפירשו המכילתא :ר׳ שמואל
החסיד 2ור׳ מאיר ב״ר קלונימוס .3אך פרושים אלו
לא יצאו לאור .ופירושו של האחרון לא הגיע לידינו
ואף אין לנו שום מידע היכן הוא גנוז ,ואם בכלל נשרד
בכתב יד.
את תפקידם של מדרשי ההלכה מגדיר הרמב״ם
בקצרה בהקדמתו לספר הי״ד" :לבאר ולהודיע עיקרי
המשנה" ,שלא כהתוספתא שמטרתה "לבאר עניני
המשנה" .הרי שמדרשי ההלכה מחברים את התורה
שבעל פה עם התורה שבכתב .דבר זה כבר נמצא אצל
הגאונים .וכך כותב ר׳ שרירא גאון באגרתו הנודעת
לחכמי קירואן'"וספרא ספרי דרשי דקראי אינון והיכא
רמיזא הלכתא,־ בקרא ,ומעיקרא במקדש שני ביומי דרבנן
קמאי ,לפום הדין אורחא הוו תני להון" .5והן הן דברי
הרמב״ם בקצרה "לבאר עיקרי המשנה".6
המעיין בדברי ר׳ שרירא גאון והרמב״ם ודאי

תמה :מדוע לא הזכירו את המכילתא יחד עם הספרא
וספרי ,7שהרי גם היא משופעת בדרשות המבארות עיקרי
המשנה .8גם בתשובת ר׳ עמרם גאון ב״ר ששנא 9לא
נזכרה המכילתא רק ספרא וספרי בג׳ מקומות בנוגע
לפסיקת ההלכה עפ״י הברייתות שבהן ,הלא דבר הוא!
דומה שפתרון תמיהה זו נמצא בפי׳ המיוחס
לרגמ״ה ובדברי הרשב״ם (ב״ב קכד ,ב ד״ה בשאר
ספרי דברי רב)" :ספרא דבי רב ,היינו תורת כהנים
ברייתא של ספר ויקרא .שאר ספרי דבי רב קרי למדרש
של ספר במדבר מוישלחו מן המחנה עד סוף הספר ,אלה
הדברים וכו׳ ,ומכילתא דהיינו מדרש אלה שמות מהחדש
הזה לכם עד סוף הספר .כולהו אקרי שאר ספרי דבי רב".
ובפי׳ המיוחס לרגמ״ה :בשאר ספרי דבי רב זו מכילתא
וספרי .וכן מצינו בהלכות גדולות (בסוה״ס) שספרי כולל
גם את המכילתא.10
הרי שספרי (בלשון רבים) כולל לדעת הקדמונים
את שלשת מדרשי ההלכה לספרים שמות במדבר ודברים.
ומשום כך נקל לשער כי רש״ג והרמב״ם כללו בספרי גם
את המכילתא לספר שמות“ ,וכן שגם בה יש ביאורים
לעיקרי המשנה .רבותינו אלה הלכו בעקבות חז״ל שלא

 .1לספרא :פי׳ הראב״ד (ודשא תרכב) ,פי׳ המיוחס להר״ש (שם
תרבו) .שיש אומרים שהוא לר׳ שמחה משפייר ,ראה קונטרס שביתת
השבת שבספר פרי צדיק (לר׳ צדוק הכהן מלובלין) בראשית דף
לו ע״ב .ופי׳ רבינו הלל (י״ם תשכא) .לספרי :פי׳ רבינו הלל
(י״ם תש״ח ,ומהדורה חדשה עפ״י כת״י נוספים י״ם תשמג).
— אגב ,מש״ב הגרי״י וינברג בתבונה כרך יא עמ׳ עא בשם החות
יאיר (סי׳ קיא ובד״ר סי׳ קח) שהפירוש לספרא אינו להראב״ד,
ראה בפרשת שמיני פרשה ט שם הוא מזכיר את ספרו בעלי הנפש.
וכן בפרשת תזריע סופ״ד מזכיר מפירושו למסכת קינין .וכבר
דחה החיד״א בשה״ג (ערך ראב״ד) את דברי החו״י .וראה עוד
במערכת ספרים ערך ספרא בשם הר״ס אוחנה .ועל פי׳ הראב״ד
לספרי ,ראה מש״כ ב״דברים אחדים" שבסו״ס זרע אברהם לספרי
 .2אביו של ר׳ יהודה החסיד .פירושו
במדבר (י״ם תשמו).
למכילתא נמצא בכתב־יד וכן פירושו לתו״ב (על פרשיות ויקרא
 .3נזכר ע״י הר״ש מקינון בספר
צו) נמצא בכת״י מינכן.
הכריתות חלק לשון למודים שער א סי׳ יא .מש״כ הר״י נג׳אר
בהקדמתו השניה לשבות יהודה עפ״י הרשב״א ב״ק ג ,א שהראב״ד
כתב פירוש למכילתא כמו לספרא וספרי ,נראה עתה דאין זו
ראיה ,כי משזכינו לחי׳ הראב״ד לב״ק מתברר שהרשב״א הביא
 .4הלכתא היינו משנה ,ראה קדושין מט,
דבריו מחדושיו אלו.
 .5ב״דברים אחדים" שם הבאנו מדבריו הנפלאים של ר׳
א.
חיים בן עטר בפירושו אור החיים פרשת תזריע (יג ,לו) שזהו עיקר
עמל התורה לידע ההלכות שנאמרו למשה מסיני והסודות והמדרשות
כולן ,היכן מקומם בתורה שבכתב ,וכן לדייק המקראות וליישבם
עפ״י המאמרים שהם תורה שבעל פה .ואכן בפירושו לתורה מצינו
במקומות אין ספור שמוש במדרשי ההלכה כדי ליישב המקראות
 .6הגרי״ש נתנזון בהקדמתו לגליון הספרי שלו
עם ההלכות.
[בספרי למברג תרכו בסו״ם זרע אברהם הנ״ל] מעיר על הרמב״ם
דוה יוכל להיות בתו״ב ששם אינו מדבר רק בהלכות ומעט נמצא
שם דברי אגדה .אבל הספרי כלול בו אגדות ומדרשים רבים ואינו
לבאר עיקרי המשנה .ואולם עפ״י דברי רש״ג דמדרשי ההלכה
מטרתם למצוא ההלכות שבמשנה היכן מקומם בתורה שבכתב,
יש לבאר כונת הרמב״ם שעיקר חיבור הספרי היא לבאר עיקרי
המשנה ,דזהו עיקר הלימוד .והרי מצינו בספרי במקומות אין ספור
 .7וראה להלן הערה  10שיש בזה
שמסמיך ההלכות לכתוב.
נפ״מ להלכה לעני[ קדושי אשה .הרמב״ם שם ,בג׳ מקומות ,מזכיר
את הספרא והספרי ואינו מזכיר את המכילתא" .רב חיבר ספרא
וספרי"" ,ומן התוספתא והספרא וספרי ,מכולם יתבאר האסור
והמותר" וכו׳" .ואין צריך לומר הגמרא עצמה הבבלית והירושלמית
וספרא וספרי והתוספתא" .גם בהקדמתו לספר המצוות ולפירוש

המשנה וכן בתשובותיו אינו מזכיר את המכילתא ,רק ספרא וספרי,
אף שברור שהשתמש בה ,ראה בספה״מ עשה יג ,קנה ,ועוד ,ומכנה.
אותה מכילתא .גם את הספרי זוטא מכנה הרמב״ם מכילתא .וראה
גם בילקוט המכירי תהלים בהקדמה שאינו מזכיר את המכילתא
רק ספרא וספרי ,ובגוף הספר מוצאים אנו מדרשי חז״ל מהמכילתא.
וכן רש״ג שם מזכיר שוב רק ספרא וספרי וז״ל :ובתר הכין איקבען
תוספתא וסיפרא וספרי דגרסי להון כולהו רבנן" .וכי מכילתא לא
גרסו כולהו רבנן? ומרן הר״י קארו בהקדמתו לבית יוסף מזכיר
את המכילתא יחד עם הספרא והספרי .ואולם בשו״ע אה״ע סי׳
לח סע׳ כו הולך הוא בעקבות הרמב״ם ואינו מזכירה .וראה להלן
 .8בפרשיות בא ,יתרו ,משפטים ,כי תשא ויקהל יש
הערה .10
 .9בתשוה״ג גאוניקה
דרשות רבות המבארות הלכות שבמשנה.
 .10וכן נראה מהפירוש המיוחס לרגמ״ה תמורה
עם׳ 9־.328
[י״א שחברו רבינו אליקים] ד ,א ד״ה ותניא :מפרש בספרי .ונמצא
כן במכילתא פרשת משפטים .ובחינם הגיהו בש״ם וילנא במכילתא
ואולם רש״י ביומא עד ,א ד״ה שאר ספרי דבי רב אינו מזכיר
את המכילתא לספר שמות .גם בסנהדרין פו ,א פירש דספרי היינו
וידבר ומשנה תורה בלבד[ .וראה להלן הערה  .]15אולם "מדרש"
שבחז״ל כולל גם את המכילתא לדעת רש״י .שהרי פי׳ כן בברכות
יא ,ב ד״ה מדרש :הוא קרוב למקרא ,כגון מכילתא וספרא וספרי
שהם מדרשי מקראות .ועי׳ רש״י גיטין צ ,א ד״ה כי ,שמזכיר מדרש
ספרא וספרי ומביא ראיה מהמכילתא .ולפי״ז מש״כ רש״י בקדושין
מט ,א ד״ה מדרש ,ספרא וספרי דהן הלכות של מדרשי המקראות,
ה״ה דמכילתא בכלל .ונפ׳׳מ להלכה דהמקדש אשה ע״מ שהוא תנא
צריך לדעת גם המכילתא שעניינה ומהותה כספרא וספרי .וכן כתב
להדיא בחי׳ מהר״י בי רב קדושין שם .אולם הרמב״ם בהל׳ אישות
פ״ח ה״ד אינו מזכיר את המכילתא וז״ל :ואם אמר ע״מ שאני
תנאה ,צריך להיות יודע לקרות המשנה וספרא וספרי ותוספתא
של ר׳ חייא .ודוחק גדול לומר שלפי הרמב״ם באמת א״צ לידע
המכילתא .וברור לענ״ד שאין בזה מחלוקת והכל מודים דלענין
הלכה זו צריך לידע המכילתא ,וכפי שכתב בפשיטות המהר״י בי
רב .הרי שלפי הרמב״ם ספרי כולל את המכילתא[ .ומש׳׳כ הנמוק״י
ב״ב קכד .ב מכילתא קרי וכו׳ צ״ב דהיכן נמצא כן בגם׳ .וע״ב
כונתו למה שאנו קורין מכילתא .ועוד דהנמוק״י מפרש בסתמא עפ״י
הרשב״ם ,וברור לענ״ד שאין כונתו לחלוק עליו ,ועפ״י הרשב״ם
כתב כן .11 .אמנם הרמב״ם להלן שם בהקדמה לספר הי״ד מזכיר
את המכילתא כשמונה את חיבוריהם האחרים של חכמי המשנה
לפרש את דברי התורה וז״ל :רבי הושעיא תלמידו של רבינו הקדוש
חיבר ביאור ספר בראשית ,ורבי ישמעאל פירש מאלה שמות עד סוף
התורה והוא הנקרא מכילתא .וכן רבי עקיבא חיבר מכילתא ובון.

תנאי ואין ביניהון חילוף ,יביא עדידה לבי״ד" .ובהגהות
שם ציין סימן שאלה על המלים ספרי דבי רב .אולם כך
נמצא לפנינו במכילתא דרשב״י פרשת משפטים כב ,יב.
וגם הרמב״ן שם הביאה ממכילתא דרשב״י .ואלו את
המכילתא דר׳ ישמעאל מכנה הגאון שבתשובה הנ״ל
"מכילתא דארץ ישראל" .הרי שמדרש ההלכה לספר
שמות מיסודו של ר׳ שמעון בן יוחאי מכונה אצל
הגאונים ספרי דבי רב ,19ווה מוכיח את האמור לעיל
שהשם ספרי כולל גם את מדרש ההלכה לספר שמות20

הזכירו באופן נפרד את המכילתא לספר שמות ,12ויתכן
שמזה הסיקו המפרשים הקדמונים שהספרי כולל גם את
המכילתא לספר שמות .והוא שם כולל למדרשי ההלכה
מלבד הספרא.
ואלו השם "מכילתא" הנזכר בגם׳ משמעו ברייתא,
כפי שמצינו בפסחים מוז ,א :שתיק ליה בברייתא ומהדר
ליה במתני׳ ,ה״נ אימור שתיק ליה במתניתין ואהדר ליה
במכילתא אחריתי .וכן נמצא בתמורה לג ,א :והכי מותיב
ממכילתא אחריתי .ובמיוחס לרגמ״ה שם דהיינו ברייתא.
הרי שהמכילתא היא שם כולל לברייתות של מדרשי
התנאים ,ולא שם של ספר מסוים.
וכן מצינו בגיטין סו ,א" :א״ר שמעון לתלמידיו
שנו מדותי ,שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של ר״ע".
ופירש רב צמח גאון" :13וששאלת ,א״ל ר׳ ירמיה לר׳ זריקה
פוק עיין במכילתיך ,מכילתיך מסכתא היא או ברייתא
היא ,כך פירוש מכילתא הלכות ברורות שמקובצות מכל
התלמוד ונעשית כמסכתא ,שכשם שממרה אחת של קמח
אינו יוצא אלא' שתות אחד של סולת ,שמכילתא שתות
של מדה היא .וכך מכילתא דר׳ זריקה מסכתא אחת מכל
התלמוד וכו"׳ .וכן מצינו בספר יוחסין ערך ר׳ זריקה
שהוסיף" :וכן מכילתא דר׳ עקיבא ודר׳ ישמעאל".14
וממוצא דברים אלו ניתן ללמוד שמה שאמרו
בסנהדרין פו ,א סתם ספרי ר׳ שמעון ,קאי נמי אמכילתא
לספר שמות .ומסיים שם" :וכולהו אליבא דר״ע .15וזהו
מה שאמר ר׳ שמעון בן יוחאי לתלמידיו "שנו מידותי"
(שמות במדבר דברים) שמתרומות מידותיו של ר״ע הם.
ומכאן ,לכאורה ,שכונת הגם׳ היא למכילתא דרשב״י
שנתגלתה בחלקה רק לאחרונה '6ולא למכילתא דר׳
ישמעאל .17ואכן מוצאים אנו בתשובות הגאונים ברייתות
בשם ספרי שמקורם במכילתא דרשב״י .בתשוה״ג (הרכבי)
סי׳ סו" :אין אנו יודעים אלא דברי רבותינו ששנו בשאר
ספרי דבי רב עשר שירות הן" וכו׳ .והדברים במכילתא
דרשב״י בשלח טו ,א .18וכן להלן שם ,בסי׳ רכט ,מובאת
ברייתא בשם ספרי ונמצאת רק במכילתא דרשב״י" :אבל
עיקר הא ברייתא מסיפרי דבי רב היא והכין תנו כולהו

מרן החפץ חיים זצקו״ל הפליג בדברי התעוררות,
על החיוב ללמוד מדרשי ההלכה; תו״כ ,מכילתא וספרי
והביא ממדרש משלי (פרק י) שבעולם האמת שואלין
אותנו על זה .דהם יסוד תורה שבעל פה ,שהם הולכין
וסופרין כל האותיות שבתורה ומבארין אותן עפ״י תורה
שבעל פה המסורה לנו מסיני והם מקור כל המשניות
והברייתות .ואעפ״י כן מעט מזעיר יחידים שבדור עוסקים
בלימודם .אין זאת אלא מפני שהספרים משובשים וגם
אין עליהם ביאור .עיין בהקדמתו לביאורו לתורת כהנים.
והנה קמו לה למכילתא כמה גואלים מגדולי
האחרונים ,ועשו לה אונים בציונים חשובים ופירושה
לאורך ולרוחב .אולם פירושים אלו הם יקרי המציאות
ואינם בהישג ידו של הלומד ,המגשש פעמים רבות
כסומא באפילה.
מכון "לב שמח" בהנהלתו של הרב חנוך וגשל
שליט״א נטל לעצמו משימה תורנית חשובה וו להוציא
לאור את החיבורים על מדרשי ההלכה .ועתה רואה אור
הספר שבות יהודה לר׳ יהודה נג׳אר ,ומסונפים לו כמה
חבורים הרשומים בשער הספר .כמו״ב צרפנו לשבות
יהודה ב׳ קונטרסים של השמטות מתוך ספריו מועדי
ה׳ על הסמ״ג ושמחת יהודה .21ועתה מוגש הספר
בשלימותו ,ושערי המכילתא יפתחו ביתר שאת לפני
הלומדים.22

ובמקו״א נתבאר שאין לראות בדברים אלו סתירה למה שנתבאר כאן
שספרי כולל גם את המכילתא לספר שמות .וראה לעיל בהערות ,7
ו־ 10ולהלן  14והבן .אגב ,לפי דברי הרמב״ם אין מקום למש״כ
כמה חכמים שמכילתא דר״ע שהזכיר הרמב״ם כונתו רק למכילתא
דרשב״י לספר שמות [ראה הרמב״ם ומכילתא דרשב״י להגרמ״מ
כשר זצ״ל ,י״ם תשמו ,עט׳ יב .ועוד] אלא כונתו כאן למכילתא
על כל התורה ,כמו מכילתא דר׳ ישמעאל שכללה גם את ספר
ויקרא וזהו תני רבי ר׳ ישמעאל שבגם׳ .ויש שהן ברייתות ממדרש
הלכה לספר ויקרא ,ראה חולין סו ,א ורש״י שם .וראה מכילתא דבי
ר׳ ישמעאל לדברים במדרש תנאים שליקט הרד״צ הופמן .ולפי״ז
מכילתא היינו קובץ ברייתות (ראה להלן) .וזהו הספרא והספרי
שלימדו ר׳ יהודה ורשב״י אליבא דר״ע רבם כמבואר בסנהדרין פו,
א .וכן נקיט המלבי״ם בהקדמתו להתורה והמצוה לספר ויקרא,
שר״ע התחיל לסדר דברי תורה שבעל פה כפי שרשם ומקורם
 .12בברכות
בתורה שבכתב .ולכן כל סתם הוא אליבא דר״ע.
מז ,ב :דתני ספרא וספרי והלכתא .ובחגיגה ג ,א :הלכתא ספרא
וספרי ותוספתא [לגי׳ ר״ח שם] וכוליה תלמודא .גם במגילה כח,
ב קדושין מט .א-ב ושבועות מא ,ב לא נזכרה המכילתא אלא
 .13בתשוה״ג גאוניקה עט׳ לז בספר מתורתן
רק ספרא וספרי.
 .14בערוך ערך "מכל" ב׳ פרושים למכילתא,
של ראשונים שם.
 .15ומה שלא הזכירו בגמ׳ סתם מכילתא ר׳
מדה וברייתא.
ישמעאל ,כתב הר״י נג׳אר בהקדמתו השניה לשבות יהודה ,משום
שר׳ יוחנן שם מיירי רק מהברייתות שהם אליבא דר״ע .אך לפי
הנ״ל י״ל דר׳ יוחנן כלל גם את מדרש ההלכה של ספר שמות
שנתחבר אליבא דר״ע .ועי׳ רשב״ם ב״ב שם שכונת הגט׳ למכילתא
דר׳ ישמעאל הפותחת בפרשת בא החדש הזה לכם .ואלו מכילתא

דרשב״י פותחת קודם לכן בענין הסנה ,ולכן נקראת גם "מכילתא
 .16מכילתא דרשב״י ע״י הרד״צ הופמן ,פרנקפורט
דסניא״.
 .17בספר "תורתן של
תרסה ומכילתא דרשב״י ירושלים תשטו.
ראשונים״ הנ״ל גיטין שם הביא כן מכמה חכמים וב״ש .18 .ומה
שציין המו״ל שם [עמ׳  31הערה א] למכילתא דר׳ ישמעאל ,אין
זה מדויק ,דאמנם כן ,הענין בכללותו נמצא גם שם ,אבל סגנון
הדברים ונוסחם מתאים יותר למכילתא דרשב״י .וכן ציין הרד״צ
 .19אולם בערוך
הופמן שמקור תשוה״ג הוא ממכילתא שב״י.
 .20וראה
ערך ״ספר״ כתב דספרי הוא המדרש לבמדבר דברים.
לעיל הערה  10מפי׳ המיוחס לרגמ״ה שמכנה את המכילתא ספרי.
ונראה שהוא עפ״י הגם׳ סנהדרין הנ״ל שגם מדרש ההלכה לספר
שמות נקרא ספרי .אך כאמור נתחברו שנים ,אחר אליבא דר׳
 .21ראה
ישמעאל ואחד אליבא דר״ע[ .ועי׳ טור או״ח סי׳ נא].
להלן בדף קמב ע״ב מש״כ ע״ר ההשמטות .כן היו לפניו הגהותיו
של הר״ס אוחנה ופירושו של ר׳ חיים כפוסי "ספרי חיים" על
המכילתא .והוא מצטט מדבריו כמה פעמים .וכך כותב החיד״א
במערכת ספרים :ספרי חיים להרב עיר וקדיש מהר״ח כפוסי ז״ל כ״י
פי׳ על הספרי ומכילתא הזכירו בספר הנחמד שבות יהודה הנדפס
מחדש פי׳ על המכילתא להרב הכולל רב נהוראי כמה׳ יהודה נג׳אר
נר״ו אחד מרבני תונס עיר המהוללה יע״א .כת״י זה נמצא באוסף
גינצבורג במוסקבה וכולל את הספרא .וכת״י הר״ס אוחנה באוסף
 .22עד עתה
ורטהיימר .החיד״א לא ראם וכתב עפ״י השבו״י.
ראו אור ע״י מכון לב שמח :מכילתא ע״פ "מרכבת המשנה" ,ספרי
ע״פ פירוש "זרע אברהם" בתוספת קונטרס "לקט פירושים מגדולי
האחרונים" .עומדים להופיע "ספרי דבי רב" "אהלי יהודה" ו״ספרי
חיים" (פלג׳י) על הספרי.
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שבות

מכילתא פרשת משפטים

יהודה

דכוותק באחותו מן האב ותן האסנמי לא ביע מאחותו
כצד א׳ ובע״ק דחקת ילעי׳מינה דאין עונשין מן הדץ
ע״שאכל כוונת! דשניהם בא' היי! מוסיף יא׳ בע״עמדצא
כתב יחדיו וצהכי אנס' יחדי( בכלאים לאגמור! לן כעלחא
זהו״ל כמאן דכתי׳בהויו׳ <wf

לקרא הוא ׳ ועתה ראיתי בשכרי ע׳ חטות דת״ר וחציניית
התרועה □יד! אץ יד! אלא ישותו שנא'ויקח את כל אדנו
מידןןא«׳ ן׳קח תעבר ע״ש וזה אינו אצא  '5אעוטרופוסות
דבידוקאי אחנוציות התיועה ואקל׳ הקדש שהואקארץ
כדתניא התם ע״ש :
אזהרה לגונב נפשי עיין חנק וכר י עינש שמענו אזהרה לא שטענו ח״ל יא יקלל אביו ואחו אז אחר מהן י
לעיל ס״ע ’תיו הגנו? .לא תגנוב ה״ו אזהרה לבונה נפשאחד.,או׳ יצ״ל שאל זש כיזן סישב״א
■״ dc f/'pכס״ד:
אזהרה לצונב נפש אא״זן אזהרה לצוצה מטון כשה״זן בתשז׳שהכי׳קרן בבי' ביד כא׳
אע!ה חניך וא״ת ת7ל לא תקציבו ולא תכהשו ונו' הרי זו אזהרר־ז לנוצה רכ׳'מ 'ל״ק דוה שסק׳ לז קש?
דהשוה קבתוב אשק מטון א טוף הא מח״ל לא תגציה רי״ז אזהרה לצונה שססקת״ט !דלאבמ׳״ש קיה
לאיש לכל ע׳פשין ויל יק״ח נפש י או ח״ז אזהרה לנוצה מטון והלא אזהרה חקיי^ כפ'ב?י ’קידק רף ש״ו
בי כתיב כלשון ןר.ר אכל כי
ע״ש׳
כתיב איש ממעטי׳אשה כח״ש לגונב צפש אמרח שלש מ?וח צאמרו העצין  PWוקרוה לשמוע דמשחע
מפורשות וא׳ סתו^ה נלמד סחוטה ממ$וףשוחמה
שניתם בא׳ חוזן
התיש׳ כסנהדרין דף ס״<
ובכמה מקןחו'וכ״כ הראשוני׳ טפורשוח טציח שחייכין עליה מיחח כיח דין אף מזקיף לילשאעי׳ קלל שניהם
}ל יהי׳ט דצא דריש כה״ב סתומה מציח שחייקין עליה סיתת היח דין הא אין בסקילה קזא מתכער זצא
לעי׳גב׳ יקכה אכין דמדכתי' עליך לוטר כלשון אחרון אלא הלשון א' זו אזהרה תיחא עוד טומאתו בו וענוש
זענש אחיי מות על א■ מה)
«מכק שמעי' אפי' אשה משיס
לנונק נפש והלא אזקרה לציצק טמון;
להא עש־טא קוא חדהשוק
אכ-ו ואמו ונו׳ ־ למה צאנןד לפישה״א .? Iחשלא׳כע׳׳עליזייכוסקיליז
הכתוב י וצ״ע עח״שחרן
איש איש אשר יקלל את אביו וגוי איין לי אפי׳ בא' מהן 3׳'ל ראיה
5״א
ב״מפ׳י׳ה דחחייס ךין ד אלא איש אשרזטצין ח״ל ומקלל אהיי ואמו־ ומקלל מדאחיו׳ במנחות
סק״ש הרנזכ׳ייס שס וא' האיש אכיו ואמו אין לי אלא אביו ואטו אהיו שלא אמו ע״א לי׳יונתן לת״לאזסד*א
ןא׳ קאשה וכו׳ לחדה מחקצל ואמו שלא אביו טצין ת"ידל אביו ואטו קלדל מ״ £אייתי ?לר לחוזי׳'ליבעי נקבי*
דמקשי׳ סכאק צקצצה ע״ש
אייתי ניבה למוריה צבע«
שציהם
משמע
אומר
יונתן
ו־הי
־
יאשיד,
רבי
דהרי
ךאי משוס טומטו׳ואנדרוגיכו'
?סכי' אייתי נדר ונדבה
קא פשיטא דביון ראשה חייב׳ ?א׳ ומשמע א׳ א׳ הפ״ע עד שיפרוט לך ההתוכא"
בנסכיס דחד קק״ל עי׳ש י
בס הס ח״כי׳וכבר כתב הי״ן וטח״יי ומקלל אביו ואמו לפי שנאמר איש אין לי ה״ג עד שיפלוט לך קכתוב
בחו׳ לסנהדרין דף ס"! עצק אלא איש אשרק טימטובק ואנדרוגינוס מצין ח"רל
יחדיו ומילל אבי! ואחו
דמני׳ במקלל ציבזת כת ומקלל אהיו ואמו .אין לי אלא קהיים כמהים מנין קלל לפי שנא׳ אימאהי־ וקלל
סוגטוס ובו'רסיכא בעלמא ח״ל ומקלל אכייו ואטד מ׳מ י ומקלל אביו ואמי השק אין לי אלא במייס' בחתיסז
נקט דכוצהואתיכו מאיש איש המפורש א״׳אאלא הבנוי שאין ח״ל בנקבו ש® "ימח מנין ח״ל אביו זאמו קצ5
ע׳"ש־ אחד זקן רב ראיתי צק'
מ״ח• וכולה י׳יונתןקאח׳למ
להביא המקלל אהיו ואמו איצי חייה עיי שיקללק
השיגבובפ׳הנחכקין
דינ׳דחיי
והכי יהטא סוגי׳דפ׳הנחנקי}
בשס
אליבא
וו
צדישא
אוקימנא
ודע דמבאן סתייה
ע״ש •
למ׳^ש הר״ב קרבן סעדה קזא דיבמות עת^ש קרנןב’ם פ״5
די׳ יונתן דנ״ל לאחי מיתה חייתורא דאבין ואמן קלל
!אייחל ציה ומקלל אכין לרבות בת טומטום וכו'ואיש איש
דמחריס דלא מסיקכגחרין לד׳ יונתן דביק תורה כלשון
ב׳*א אלא אי ס״ל כריהג שם ביייש'ילא יייש קאיני חיי5
דגיה תורה כלשון כני ארם אך צי' יאשיה דאכיו ןאקן קצל
הכע״ל לאביו שלא אחו וכו' חזקי לוחקלל אביו לאחי מיתה
על אבי! אי?! מ״ב על אמו אך לעי סיבית סוטה דף ב׳״ר
ובת טומטו׳ וכו׳החיעוט אחר מיעוט ראיש איש רכלאי״ה לא
די׳י׳נתןדייש איש איש שמעי' רלדידיקאיש איש לרבות■
סוה שמעי׳ לאחר מיתה חומקלל אביו רקו׳׳א דאצט׳ לבת
בת ובו' ואייתי ומקלל אביו לרךרע״ק לעטור את קגר
טומטו׳ וכו׳השתא דכתי׳איש איש איית׳לן !מקלל אביו ואמן
מקצצת אמו נח׳ עש׳יב • ולי ניאק שקרחב’ם עקקברע׳׳ק
לאחר ח׳תה.ו׳ות'נ״ל רל /לה להא׳ כבא הבא שהיי ?שני'
וצדיייה צ׳ ל לאיש 6יש ליבות בת ןהשמ׳א׳בע׳׳ע כי׳יונת)
!אכין !אח! קלל לאחי מיתה ומקלל אכין לעטור את הגר
כסמוך משחא דר' נתן • והי"□ זיע כאן הק׳ לא לכתוב לא
איש ולא ומקלל ע׳יש ול״ק וכיחסיק בגמ׳רכיה תורק
בנ׳י׳ל ןאע״ע שקרמביס נקט קרא המקלל אביו אין ?אן
כלשון ביי ארסי א "ר איש להו{יאאח הקטן בדנ׳ירש?
בית מימוש שכן ךרכו כל״מ ־
עןאין ת*ל בנקבו שסי ןכןשנינןבת*כ פ׳קדושינז
בחומש ובודאי סכך הוא 4ירס כמבילתץ ?כא דוחיא
ידממעטי׳ קטן לעיל מואיש כי יכה וחכי ימצא איש בזנב י
עיש יעציגא אברייעא דע׳י׳ד מיתות דף נין ע׳יי)
כוותיה
1רשי כחומש באן וכב׳קרושיס תפס כי׳ יונתן דקי״לן
דתנא עד שיבין שם בשס ואמר שמואל דאתקרא ונוקב ?0ז
שדכיייש״ז
ומ״ס הלב מהיס׳יא כסנהדרין דף ם*! ע״א
בנקבדשס וטדפירש• סם דף 0״< ע״א ’התוה׳ בשבועות דף
אינק
דקתס
ע״ע המכילתא הס משים דדישא ישחעתין
ל״י העלוה בתימה ע״ש אבל הרין זל בחי' לסנקדרון דחה
קנחנקץ
סוגית
בשוטה לי?י' אשש מאיש איש ע״ש לא יאה
בייש׳ דקיצן ברב׳ מנחם שנשנה בלשי) מבמיס וק«ל}
שזכיתי י
כמתני׳ןבביייתא דבעיצן סס בשם וכתב לעיכן עי׳דאע״ב
מע!מ /שריסס כא' י עירקי בסנהדרין דףס״ו ע״א
דקי' לא משתעי אלא במגדף מיסמך נקיבת שם א?צ מיתה
ד אע״ג חיו מוסיף על ענין א׳חשח׳ נחי א'מה}
בא ללמד על כל החוהתזן בענין השם שיהיו בגקיבת שם
עד שיפרוט לך יחדיו וכו' ע״ס .ואינו י׳י׳ל ד!«« מוסיף חיוב
וזה נכון ע״ש י ור״ל דחיומת <תיה נעקא ובכן עלו כהוגן
יחדי!
 04על אח! כאביו אכל א'בע״ע משמע חרלא כתב
עסקי הרחבים שעסק שתיהן כפ״ה יעברם ן$׳׳ת רחמי*׳
בע״ע
דא״כ שניהם כא׳מנ״ל אי ממום דלא גדע מא׳
ןעמ’ש חין בנ״מ שס ועח״ש כשערו הקטן אלעייהו^.
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ס״ע

מכילתא פרשת □שפטים

עבות
ס״ע שפועת

הערות .ע״ש •

ודע דהכא ברסינן שס תחפו'

אבל גגה' ובק״כ הנו' צ״ג התעו'  )01עיקר וכה״ש הי״ב

יהודה

האחורה בתודה ואקשיב ן בחאן כרחב״א אלחא ללכנן לא!
בשס היא• אלא עיקר הדבר כדפי' יזיל השבע והשביע הכהן

את «אשה ע״ס ולבז אל תשבע רקאמר ה״נו שבועת דעדו'
קרבן אהרן סם וחיה! ראיתי ליונת) שתיגס ודיל/ט לאכוהי
ולאחיה בשחא קעישא:
וזרועת הריינין רככולקו רחח' איהי שלא לישכע חותן
לסקרוח״מאג״ש ראלהחלה
•
ואל תשבע
פירש׳ בשבועות בשם הטגורש דברי רבי אחאי־ ר*1י וזנינא בן איר• מסוטה סמיך וכח״ש הר״ב
רף ל״ה ע״כ השבע שבועת אוטר הואיל ואטרה תורה תשבע זאל תשבע קלל חרישי הצבוח שם פפיי־שי
ה׳ תקיש וגו' ולא תשבע ואל תקלל מה השבע בשם אף אל תשבע כשם מה קנו' ע״ש !נהי דלרבנן יל
לשקי קלל יתן ה' אותך קלל בשם אף אל תקלל בשם • מות יומת בסקילה ואדרבה י לעינן השבע מאל
לאל? לא תקלל בי) קללת ס׳ אתה אומר בסקילה אא״א בא׳ מכל מיתות האמורית תשבע דכתיב ביה וחללת את
כין קללת תכירו לא תקלל
שס אלהיך רככיי משמע וכת״ש
בתורה הרי אתה דן נאמר כאן רמיו בו ונא' להלן
הרא״ש הכו' ח״מ ק״ל להימין
חרש ע״ש וה״ה קללת אבין
דמיהם בס סה להלן בסקילה אף כאן בסקילה •
דעלהקאי הכא ועליג אריכי
שפיר לישנא דחה השבע בשם
איזא׳רנ״ל חכנקבושסאלא עונש שמענו אזהרה מנין ת״ל ארהים לא תקלל ומוכח ראעי׳ רבנן הודו ליה
דאיכא בינייהו דלרכי אחאי אם ריק חיא אביך הרי הוא בכלל אלהים לא תקלל.
ודלא כה' כחי פ׳ קדושים
אפי! הוא דאתיב׳ חבנקכז ואם נשיא הוא הרי הוא בכלל ונשיא בעטך לא בפ׳זלא תשבעו ע״ש ולכן עי'
הר״ן מה שעי׳ ולרש? יל כמ״ש
סס חדבתיב כיס יוחת ולא האור׳ אינו לא דיין ולא נשיא אלא בור הרי אתה
הרשכ״א כחי' לנדרים רף פ!
עצמו וחבייו רליתנקו אלא דן כנין אב משניהם לא הרי דיין כהרי נשיא ולא
עלאוברירא ולרחב״א כולה! הרי נשיא כהרי ריין הצד השוה שבהן שהן בעמך ע״א דאשכחן דקאחר כי האי
מסוסה כחי׳ ושלא כח־״ש ואתה מוזהר על קללתן אף אביך שבעמך אתח לישנא ואינו כונה על ה׳ראת
כר פלוגתית אלא שי־״ל כמו
הי׳״ב חידושי הלכות שס בדף מוזהר על קללתן ־ אי מה הצר השוה שבחן שהם
ל״ו ע״ככתוס' שסדלחסקנא
שאני אוקר וכו׳ ועה״ש הי״ן
גדולי׳ ובעמך ונדולחך גרם להם לפיכך אתה מוזהר
סס לי' הנחם בנקב! שם
שס ע״ש:
ליבות כל המקללין אפילו עליהן על קללהו תאמר כאביך ת״ל לא תקלל והרמכ״ם בס' המצות

השבע

חאי

הרש דבר הכתיב כאומלליס שכאדם  .הרי אתה
דן כנין אכ מכין שלשתן לא הרי דיין בהרי נשיא
ולא

עצמו וחבירו ע״ש רא״כ
בינייהו■:
ואיברא לעי דברי הי״ב
תחשי הלכו'הנו'
ינוח לי מ״ש ישי פ״ק דיזחורה רף ר' ע״א דחקלל
חבירובשסנ״ל חמקללאביורכתיב ביה בנקבי ססע"ש׳
זצ״ע רבהדיא חסקינן בשבועית דן ל״ו ע״א דלכ׳ע מקלל
עצמי אפי' כבנו׳ אכל מקלל אבי! ,לרבנן בעיי) שם המיוחד
אלא ש?ל דס״ל לרש? שם כביסת קתוס' שס בשבועות

וכסיסת הר״ב חד1שי הלכות הנו' • איבי־א שישי סם
כשכועו' גיפהדף כ״א ע״א בד״ה חוק מנשכע כתב ומקלל
תביר! כשס המיוחד ע״ש ־ לכנ*ל רעתו זל ולישנא דבשם
שס המיותר השמע אבל כבמי נהי דלדברי הכל עוכר בלא
תע«ת חלקא לא לקי אלא בשם המיוחד דייו יא דאכיו וכ״נ
רעתהיאכ״ל פכ״ורסנקררין ע״ש ועח״ש מות״ר זרע
עתק פתוס' וכשפרי הקטן אלפי יהירה שס יעמ״ש הר״ב
חיים שאל צר״ו כתשו' סי' ן' עש׳״ב:
רא״ת 5ע1רשי יאל תשבע היינו ולא תשבעו כשמי לשקר
ו לח״ל משכועת ה' ת״ל דבשמי כתיב שמי המיוחד
לי דומיא רושמו את שחי וכן בכל המקוס אשר אזכיר את
שמי דהיינו שם המיוחד.וראית׳ להרא״ש שס שכתב דסיפיה
דקיא מוכיח ׳יזללת את שם אלהיך משמע שאף על הכנויין
הואחווהלוקכתוכלאתסא אתשסה׳אלהיך ע״שבי־ם

כת״כע’ קדושים שנינו לפי שהיא לא תשא וגו' שיכול אין
ליחייבין אלא על שס המיוחד כלבד מנין ליבית את כל

הכנויין ת״ל בשמי כל שה שיש ליע״ש ונראה דאסיפיס

עשת ז׳ בתכ
שצוכז לתשבע בשמו והוא
אומרן ובשמי תשבע ובביאור
אחיו אחיה תייה השבע

כשמו ואחיהחויהאלת^ער״לכמו השבועה אשי א״נ
אליה מזהיר מחנה יקיא חצ׳ת ל״ת כן השבועה בעת הנ׳יך
חצוהכהע״ש ודילפיה; מנית שס המיוחד חיינו מוגשמן
דומיא רושמי אח .שמי:
נאסר באן דמיו בו• רש? זל בחומש כתב ויכין אכ
לכולן באבן ירגמו איתס ךמ«תח בס ע״ש .ואינן
ר״ל כבנין אב חמש דבהדיאמוכח בע״ר מיתות דף נ״ג
ע״א רג״ש גחויה ומופנה היא <ע״ש בפזישי אלא ליש* א

בעלמ׳הוא לומר דאוב וידעוני אביהו .דכילהי שאר נסח י.׳ן
הוא ?דברי הרא״ס כאן צ״ע.בי׳ מ״ש שם דדריו חדמיתר לא
ילעינן כמו איש נוקאישע״ש הוא נ*ע דה״מ קיכא דאיכא
דדמי ליה וכמפורש בכ״ח בגח' ובבי תחק עליו תר״ב יבין

זל דבל היד צ״מ

שמועה דף מ״ג ע״ש .ושמא סב!ר קרא״ס
אייו במת מציגו לפי שאין בהן צר השואה אלתכאדמ׳צו

אתו במ״ח לא עברינן ג״שדלא דחיא • ומדברי יכינו בחיי
זלס*פ שלח לך מפו' דכנין אב ממש היא ולא ג״ש ע״ש
<צ״ע היכן מצא זה • ש!יר לסח״ג לאוין פ״ט שפי' כפיישי
ע״ש ובן ראיתי בק״ב פ' קדושים גבי אוב וידעוני יד היא
שנויה יזה בנין אב לכל דמיתס בס האמורי־ בחייה בשקילת
ע״ש ווה העלם דבר מעיני הרח״ס )'ל:

בנין

אב משתיהן• רמחר מנייה! לא אתיא דאיכא למפיד
חס לדיין שכן אתה מצווה וחייב מיתה על הד י• 1

דקרא סמיך וכמ״ש הי־א״ש זל ואיברא לא תשא את שם ה'
לקין סס המיוחד משמע ליה ועמ״ש הר״ב כרכי יושן נר״ן

רסתיב והאיש אשר יעשה יוד!) וגו׳ וכנשיא כמי ש -ת‘ ׳■;
על החיאתו חבל איש אשר ימרה את פיך ין:.ח

להר״ן כחי' לשכיעית הקשה לפ?רשי שם רהשכע היינן
שבועת ה׳מלישנא דהה השבע בסס דחשמע
דכ״ע מורו ביה ואלו בשבועת ה' לא מורו רבנן שתקא כשס

ס*ע ד' חיתוע לף ס״! ע״א ע״ש :
□בין שלשתן • כספ״ר מ׳י!ןת פריי עיה בגד'רה לתני
השוס שבהן סר ).משונין ומתי־ א*כ לכתוב ירא א<
נשיא וחלש או אלהיס !>יןרה אלה-ס ל;",ל תת״ע ל!4פו חנהן

בח״נזסי' זךעש'כ:

זיאיה חדאמר

י״ע הריינין ומשביעץ אות!

בשבועה

ענק לאפיו וכיין הנישח למ״ר אלה׳ס חול אלת לי "ד קרש
הא״ל

שפות

מכילתא פרשת משפטים

יהודה

ק

אק השס ז;ר< נשבע מלא ינקה ה' ומקלל מל׳ראת את השם
חא״ל ומשני למ״ד אלהיס חול גמר קדש מחול ו5מ״ד קרש
מה מפקח מכיניתון נשבע וקלל מכירו ע״ר דלי חייב ב'
גחל ח!ל מקדם וכיין דילחא אקרשלזהיאחול לא אזהר
ע״ד דר״ל אינו חייב אלא א' ע״ס ונראה רחשוס דהוי לאן
׳חס׳ק א״כ לכתוב לא תקל מאי לא ח קלל ש״ח תלת׳ ע״ש
שב״ללות לר״ל קאמרדחדא הוא דלקי י׳ל רנשכע ומקלל
בבייש׳ :
שמית חוחלקין הן אכל תני
וראיתי לרביכו יונה בחי'
ולא הרי נשיא כהרי דיין ולא הרי זה ווה כהרי כולה! חין קללה חד הוא וכי
שם שנתב איפא
הרש ולא הרי חרש כהרי והוזה הצד השוה'שבהן קלל כולן לוקה ע״ב א׳ וא׳־נ
רבעי והא אק מזתירין p

הרק וקאחר דגלו ,מליזא
בעלמא הוא כיד ,דאלה׳ס לשון

שהן בעמך ואתה מוזהר על קללחן אף אביך
שבעמך אתה מוזהר על קללתו_______ :
,
פרשה ן׳ ן2י יריבון אנשים • למה נאסר
פרשה וו לפישה״א עין תחת
עין אבל שבת ורפוי לא שמענו ת״ל ובי יריבון
אנשים • אם יקום כא הכתוב ללמד רבדים המהושרים
בו ־ ובי יריבון אנשים אין לי אלא אנשים נשים
מנין היה רבי ישמעאל דורש אוסר הואיל ושכל
ר,נזקין שבתורה סתם ופרט הכתוב בא' מהן שעשה
בו נשים כאנשים אף פורט אני לכל הנזקין שבתורה
לעשות בהם נשים כאנשי® ־ רבי יאשייה אומר
והסית איש או אשה למה נאסר אלא לפי שה״א
כי יפתה איש ביר אין לי אלא איש אשה טגקת״ל
איש ואשה השוה הכתוב אשד לאיש לכל הנזקק

קרש הוא והשתא משמע אף
חול כ״ש שיש כמשמע קדש
ולדידי חסקפרא דקרש לא
השמע רהא גמר קדש מחול
קאהריכן וה״ק כשלחא למ״ד
אליזיס חול גמר קרש מחול
דאפשר דס״ל דמזהירק ה״ה
אלא לח״ר קרש מנ״ל ומשכי
א’כלכתו□ לא תקל והשתא
אפילו לח״ד 'אלהיס חול אכשר
ל) למיחר דלאו משוס דש״ל
חזהירקמ״ה אלא מרלא כתיכ
לא תקל עכ’ר.ולפמ״שתתוס'
י "פ הנחנקין כד"ה^הא בבנו
דה״ח להלקותו הוא דאין
חזהירק מ״ה ע״ש הא ל״ק דאזהר׳אלהיס קדש ניתן לאזהית
חב״ר הוא ואין לוקק עליז וזהו שהקוס' בשחעתק לא ק״ל
אלא משוט דאי בק״ו למ״ר קדש נמי לח״ל לילף מנשיא וחיש
בדם ב״ע תיל
ע״ש ואלו מאין מזהירין ח"תלאהקשו •
לקום' להק׳כחכדך אק השם בכנוי לרבנן דר״ח דס״ל רעל
סס המיוחד במיתה ועל הכגויק באזהרה כיאיתא הקם דף
נ"! ע״א ע״ש דהא אק חזתירק מ״ה וקרא נמי בבנוי
משקע׳ דאלהיסכהיב ואפשר דחוה היא שהו״קל ליבינו
ותו מאי ק״ל לתוס׳רלח״ר אלהיסקרש במילא
יונה•
אנטרין דנילף חנשי׳יחרס דנהי דלשס המיוחד לא אנטר׳ך
לכנויי) חיהא אנטר׳ך דלא אק׳ במה הנר משום דאין
חזתירק מ״ה דבמת הצר כמי אין חמ״ה כח״ש התום' ר’פ
איותו כשן ־ זק! נ״ע מה יענה רכינו יוכה להסקנא דחעיק'
דא״ב נכתוב או אלהים וחרש או נשיא וחרש רילמא אנטרין
נשיא למלק׳ת לפי שאין חוה׳רין מ״ה :י
והנראה אכלי דנשיא ומקלל ענחו ודיין וחבירווחרש
דכעי' ככולה! שיקלל בשם הוא חליראהאק
השס וגו' והפלא וגו' דכפ״ק דתחויה דף ד' גחרינן חניה
מלקות למקלל חבירו יכתיב ביה לא תקלל חרש דהיינו
אותרה ועונש מליראה את השם והכלא וגו' דהיינו חלק׳ת
וחינה שמעינן דכעינן שיקלל כשם וכיון דקרא כזתח׳כתיב
בילה! חקללין כמי ׳לפיכן מניה לשס ולמלקית אלא דרי
* הגלילי נקט מקלל חכיר! שכולל את כולן ות״ה למקלל
עצמו דלא גרע מחכיר! ותדע דאל״ב תמה על עצמך כדיין
ונשיא ועצמו חנ״ל דבעינן שיקללם אפילו בבנו׳ רילחא
קללה גרידא בלא שם ולא כנוי אלא ע״ב כולהוחוהפלא
גנזיי אלא שהרמב״ס עכ״ו יסנהדרקחשתע ליהמליראה
אק השם אפילו כנוי ולתראב״ר שס המיוחד הוא רמשחע
אבל ככני' אית׳ה בל״ת ומיהו הלקא לא לק׳ ומעתה סוגיק
לת קעסיקאלא לענק אוהלה גרידא דאלו מלקות לא
חהיזס גחיינן שהר׳ לאו שאין בו מעשה הוא אלא מוהעלא
וגו' וכאמור ואין באן אזהרה חן הדין • והדאחר׳כן בירוש'
קע״ג דשנועות דנשכע ומקלל חבידולר״ל נ״ל מליראש

והר״ב מהיש״א כשתעתין
תחת עח״ש תרא״ס
גבי אלהים לא תקלל בשס

הי־חב״ס בס' מחנות שהיות
המין הזה חן האותיות על
ב' וג' דברים אינו ממק לאן
שבכללות לפי שכבר ביאר
העונש בבל ענ׳ן ע״ש דתיכן
ביאר העונש למקלל דיין
הא לא לקי אלא מכלל אלהיס
לא תקלל דלאו שבכללות הוא

רלאוהית ברכתק׳נחיאתא
היאן לוקיז
ועוד תקשה
בקללת דיין חאלהים לא תקלל
שניתן לאוהית חב״ד לברכי5
ס' ע״ש ולפי דרכנו למרנז
דלק״מרכריין נמי העונש
שבתורה
מבואר חליראה את השם ובאמו׳ ובלא״ה קו'ליכא שהרי

מבואר מדברי תרא״ס שם שעיקר בשמיה יקרא כאוהרין
דיין ועל צד הימז כיללת גם אזהר'ברבת ה' לבי שלא
עכש אא״ב הזהיר ע״ש וכגון רא ודאי לא הוי אזהרת דיין
וכ״כ
לאו שבכללות ולאו לא׳ שניתן לאזהית חב״ד •
הר״ב החנון סימן ע״ה אלהים לא תקלל פירושו לדיינין
כמו אשר ירשיע!) אלהיס והוציאן הכתוב בלשון אלהיס

בדי שיהא נכלל עמו לאו אחר והוא לאו דברבת ה׳ כח״ש
במכילתא ובספרי אזהרה לברכת ס׳ יכתיב אלהיט
 לא תקלל ע״ש________ ___ :חנק• שחייב עליהן שבת ורפוי
פלשדן ן'
דאין לפ' מנין שיתחייבו בשביג
ורפו׳ דא״כמא׳קאמר יי הואיל ו5י־מ הכתוב בא׳ חסן
שעשת בו נשים כאנשים וכו' והיינו מבי יגח שוי את איש
א! את אשת וגו' דמתא לא שמעינן אלא להתחייב עליה ?לא
ח׳ירי באשה שהמיתה שתתחייב באיש וכח״ש התום' פ״ק
דב״ק דף ט"! ע״ש ואבשר דה״קדב׳היכי רהתר׳כתיב
והמית איש או אשה ה״נ הבא כמאן יכתיב וכי יריבון
אנשים  16נשים וחינה שמעינן חאבאגם לנשים כאנשים
וכ״ח לקמן בז ע״ש:
למה נאחר• רב״אשיה באלישכיתורא דוהמיתאיש

או אשה רכתיב במועד דביק רבתם כתיב כי יגח
שיי את איש א! את אשת ועלהקאחר ןאםשור נגח הוא
וגו'או אשה למ״ל דודאי אאישאואשה דלעיל מניה קאי
אלא דאא״ע לשור תנהו ענק לבור יכתיב כי יפתח איש
ולית ליה לרבי יאשיה כלי דהוא׳ל וביט בא' מהן די אלא
ובעינן קרא יתרה לכל נזקק שבקורת • וא״ת לרבי יאשיה
ליחא (המית איש למבק ורעוי אצטי־ין מש«ס דכתיב אנשים
וי ל דקסבר רעהו כתי׳ואבי׳אשס בכלל • וא״ת לר' ישמעאל
והמית איש אז אשס לח״ל או אשה ויל דם’ל כרע״ק בב״ק
דף מ״ב ע״ב דאחרוכי חת בא זה ללמדנו אם לחייבו על
האשת כאיש הרי כבר נאחר כי יגח שור את איש או את אסיז
אלא להקיש אשיז לאיש קה איש נזקין ליורשיו אף,אפח נזקי*

ליורשיה
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עם* סודם• '93איזהונסןדןע’אכריןנגח'בשיט׳
ואל רב נמנ» אמ׳-לי קונא לא-נצרכה ךאפי' לנכר!
כרבי'<ל׳שדאלכקנסע*ש.והק'הרא*סזל ת׳ילמננל׳רלר״ח
£ז להקדי׳ נתעה דגר למכירה יכו׳ /לדי סברא הוא והצ״ע
 .OTוהר״ב מנסת יסודה תי'
«*נ• נכלה דו׳לא ואינן ואם מזבח אבנים תעשה לי חיבה אתה או׳ חובה
טקעיר שליה אכל כיבית שיש אא״א רשות כ שה״א אבנים שלמות תבנה חובה ו^א
הנאה מטכס סו״א דמיתי רשות• אף כאן אתה אום׳ אם כסףתלוה חובה ולא
רשות אתה אום׳ חובה אא״א רשות כשח״א והעבט
מ־ ’,י*’
לסקי’0
מירי
ילאן
סו״אמסוס
כסלואה
חעביטנו חובה ולא רשות ־ אם בסף תלוח • כםף
־
ע״ש
תסליה
בכסף אתה מלוהו ואי אתה מלות שירות בסירות ’
זלנייך ,^.דסין ■ רכקיב עמך
קקדובי׳שעחן ועניין ד״א כסף בה סף אתה סלורה ואי אתה מלוהו כסף
נאי לגבי עיר אחרת עמן בשירות ופירות בכסף וכסף כפירות־ את עטי־ ישי^
וגוי .עוכדין לפניך ללוות עטי קורס* עני יעשיר ^נ'
 .נהי קיעאבהו סעי ־
עלא .תראהלו• מרכתיב קידם־ ענייך ועניי עירך עניץ* קודמין לעניי עירך ־
כנושה ככ’פ נ*ל !ס*ת עניי עילך ועניי עיר גיהחררת עניי עירך קודמין
ביודע שאין לו וכדתניא בס’ fשגא־ את העני עמך ־ לא תהיה לו כנושה ־ לא
א״ימו יש 1ע״ם וטלק ,גיס ’.תראה לו בבל זמך לא תשימון עליו נשך ־ טת״ל
? " p’pלישי שה״א את כספך לא חתן לו בגשךה״ז אוהלה
■

ם*רי חיים כ« יחסל תחמל

ניסר אתשלן• עי׳הר״ב
יערה קק״ל ולכן הה' רה ק דלא תימ כי ן רהצוה
בחזית למס הוא ממשכנה לוה כתב אסחט .כי «sb
שיוטל עעס א' תחבול ע?נם אחי^כי* £»£ »,

כשה״א אל תקח .צ״ע
רססוא במלוס
ה׳זתעי דסכת״ב תקח מאתו
כמן .וכרקמנילקמיה' קמלןה
כיבית עיבד .כס׳ דברים

k

משום בל תתן ובל תקח וכו'
לב?7ל מכלל בשה״א לא

_ z׳

תשץ״לאחין קריVווה אמור
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עעס אחרת וגס אתה נוטל
את שלן עכת״ר • ולעד״ן
דס״ק סלא תהיה שביע״ת
משחפת! ולא יעשהמטלטלין
אגל בניו ולא תקשה מאתר
ממשננץ
שמחזירץ למה
ובראש׳ ר' מאיר בע׳ המקבל
רף קס״ו ע״ש והיינו דקאמ'
שתה׳ עושה מגית חורה ותהא

נוטל את סלן עכ״ע ולא
תיסא דלמצוס סוארסחוימן
<אץ לו רק דין מלוה בלא
סשבון •
שאתה חחויר • פי' שיהא
מוחזר לו כל היוס
וה״ק קיא עד בא השמש יהיש

!6
לם*ה A n.S-ביכיתי»תת »0ך <»0S־ lונרחס’ס ביאת׳
עולמי • פש ם
אא״א ללוד .כשה״א איי חקת מאתו הרי לליה *םייי •
אץ לי אייא אזהרה ללוה ולמלוח אזהרה ’1עיים משמעתי סןא ליעיע ואץ זה
ולערב ולבלר מנין תיל לא תשימון ס״ט ־ מכגיהן־ כנותן טעם לוס' כי חנון אנ«
אמרו המלוח ברבית עובר על ה־ דברים משום בל אלא ה״ק ושמעתי׳ליעיע מ
תתן ובל תקח לא השימון עליו נשך .לא תהיה .לו חנון אני ובראתי את עולמי
מושה ולפני עוד לא תחךסכשול ־ כשם שהמלוה כיחסים ווה שלא נהג ענ»
והיהירה עוביין בה׳ דבריס כך הערב והעדיס ברחמים ענש יענש • וראיתי
והלבלר עוביין ־ רבי מתיר ללבלר־ רמ״א ה מלוה ליבינו בחיי שהביא קיא
חחםו >ןי ,משמעתי כי חנון ני גבי
ברכ״יו ואום־ לםו8ד כא כתוב

1

no
yuai

«י

;םעי< לו חלק בס• ׳״קד תימת ■«ם תכול תחבל • ס־ע־ &
".!,ן".-
«א • ft3n
(לא
ר־ ישמעאל אומר בא הכתוב ללמיי שחהא עישח
<׳ תצא .ובש^ רכה
ומנין .שהלוה •לוקס שנא׳ לא משוה ותהא נוטל את שלך ־ ער בא השמש תשיכנו | רעק״א כריינין • כםע*ר
מיתית מייתי■ לה ,
לי
ת*ו לאחץ־ ע״ש וכן מוכח לו ־ זה כסות יום שאתה מחזיר לו כל היום
מרל; חשיב לקמן לא! רולאחין גהלא כסות יום שארתה מחדר לו כל הלום בסורה בגל מוחלפת השיטה אכל
לא מסין וסיח #&.ס יםל’ 0לילה שאתה מחדיר• לוי כל הלילה מנין ת״ל השב ' גי׳ היא״ס כאן כגרסת הגה'
^קתניולא תסין כלוה ®***י• תשיב לו אוח העבוט בבא ומשמש ־  -מכאן »מרו היא וכן יאיתי הגיסא כילק;׳
'ח '®pיי*’ ־י 0פ א,יק' ’שי טנזשכנין כסות יוס בלי ן -וכםורץ ל,לן -במם ומ״ש הרא״ם רלרע"ק אלהיס
־מן {■I

*I T
I

5
״"יי■fr*■’TT 1י °־
גא
בקד0 ,נך ™,׳״קזבכ׳ היא בסתה לכיה־ זו טלית • היא ש»לתי ל׳ליי ־
עיי ה** י יחיה בי
• °ילא יו״»כ *" P* Vזי "^ 3בסה ’*י* ׳
כמלוהע^.וילאבסז שהגיה יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני ־ ד׳ נתן אומר היי
הדכז״ת יענן ע״ש•.
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כשס *המלוק והלוה
העיב
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ליע״ק דאלס׳ס חרש יילמא
אקדש אזהר אמול לאאוהר
ע״שוליחא דרע״ק לא גמר

שחנאמייב לדבירו נונדיכב״ד ועליו כסוס במאתים
לא יאט׳ לו מכור כסיתך והתבפדה במנה ותן ריי מל תקדש לא דאלהיס תיתי,
מגה לכך גא׳ בי היא בסתיו אי אתה דשאי למנוע משת׳ ואדרבה כשטיס דקרא
הוא לריין ואזהרה לקדש
נכללת בה על צר הימז לבר .
■!ח
תונוקב־ן וכמ״ש סר"אס סס להשב־ס,
»' יי•' שה־» וגוקב
אלילם ל« תקלל •
תזהדרת ן דעת אונקלום לדעת רע״ק
שס ה־ מוס יומת-עונש שפענו אז
ס״יט דברי מ אלא ע׳׳כ 0״ 1לש״׳ס דלרע״ק’.
ל*-שמעגו ל=ך נא־ •אלהיס  »Sתקלל ‘ט
!■/--ישמעאל .רעק״א בדיוגין הכתוב מדבר שג׳ עד עיקר קרא לקרש אזהר' וחול
קפ״ד דגמי הקדש וכריך.
ומולהיפ״יבא דבר שניהם־ אלהים לא תקלל ; אין מלמא ,אקדש אזהר וכו׳

אג״כס״עא׳ןהונשןע״ש־.ז
ואיבר למועד ־ &ש רן
•בחיק מחיו של«אןז® ש*?ל.עלת .בתורה
דבבתו^פשמררתיא•,
' ־׳

0
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"עא״כ מאי ערין ש כגר;
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שבות יהודה מכילתא .תקס״א עמוד מס (243הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

לו

זמתיקדתול נ" ל מתקל תקלל
ואא״׳ע
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הכא

להאריך וחייתי לה חאלהים לא תקלל ולזה כיון מרן כ*מ
,אא״ע לדיין חנה! לאבי! ולרי עיקר קרא לדיין וקדש
שס כיפכ״ו דסנהררק ע״ש אך לדברי מין הללו רחביו נ״ל
נ״ל מלישנא בעלמא וכמ״ש התום' שם (לעיקר קושיתו
התקלל דחרש שכיר ק״ל להלח״ס דהרי הרמב״ס חייתי ליש
לרש« כבי כתב הרב תדוש׳ הלכות שם רלמסקנא תיתי
לאוהדת ריין מאלהים דקדש הוא ודלא כסר״ב דיכא דמיי
ש״ח לכ״ע ע״ם וייתר נראהרלא מסיק הכי אלא לרע״ק
כלאוק ריח שראה דבריז
ברע ק וב כ
ורשי תעס
קדהקריס רש• לברכת ה' לי אלא דיין נשיא מנין ת״ר“י ונשיא בעטך r<S
בחנם ע״ש ומה שהק' עוד
תאור א' נשיא דהיל להלח״ס להק' לחאן
תחלה חבל רבי' יונה שס תאור אני אקרא ונשיא בעטך

בחי' כתב רלרי כתי ע״כ ואי דיין במשמע וטת״ל אד־יהיס לא תקלל ?1חייב
רהיאך כתב הרחב״ס פכ׳יז
ע״ז .בפ״ע וע״ז בפ״ע ־ מכאן אמרו יש מדבר דבר דסנהדרין לאזהרת מקלל
ד •"ל מתקל תקלל לכי שאין
א׳ וחייב עליו משום ד׳ דברים בן נשיא שקלל את חביח חלא תקלל חרש דמיה
מזהיי׳ן מ״ה וככר זכיתי
לחרש שבן חי־שזחו גיחה לז
דבריו לעיל פ' ,ה ע״ש ולעז
דאב הייבבד׳ דברים משום נשיא ואב ודיין ומשום
ע״ש.ל״ק דמתקל תקלל רחלש
בהא פליגי דלר״עק דעיקר
בעטך
נ״ל חבירו ואביו בכלל מכירן
קרא לקדש אסור למוחקו וליי
ולזה כיון הרחב"ס בפ״ה
דעיקר קרח לחיל מותי
למחקו ש!״ר לרבי' יונה בחי' שס שכ״ב  .וצ ע עח״ש
רהחרי' שכתב הואיל ומוזהר שלא לקלל אדם מישראל אבין
י!ר’ב החיוך סי׳ ע״ס דאלקים פי'דייני) והוציאו בלשון
בכללע"ש •
אלהים ש׳סח נבלל עמו לאו דבוכת ה׳ע״שילמה תפס
נשיא מנין• דחריק לא מני אתי שכן אתה מצווה על
ברי נגד רע׳יק כיון רא׳בא בינ״הן לעני ן מוחק .ואפ׳רה״ל
הוראתי וכיאיתא כשפ״ר מיתות ועיין לעיל פ״ש
גס
^)ול״פ לדינא דליי נמי׳אסור למחק! כיון שהוא כולל
ועח״ששס ת״ל ונשיא וגו' ומעתה אקרא אני ונשיא והת״ל
לקדש וחכם ביי לכי שזה כשוט׳ דומיא דונשיא בעחך.שו״ר
הד’ב דיכא לחיי לאוין ׳״< שכתב רי׳יכא בינייהו למוחק
נרכת׳בנא וצ״עעמ״ששס כתב" ר שהתיג׳ס תפס כרי
חשוס דל״פ לענק דינא ע״ש • ועתה לחית׳ במס' סוכרים
דחיית׳ התם כלאלהיס שבמקרא שנמחקין ושאין נמחקין
זמייתיהאי כלוגתא דאלהיס לא תקלל ית ק אמר קדש
וחול וישיא קדש ע״ש ומשמע דלב״ע אינו נמחק וא״כ גבי
פלוגת׳ ררי/רע״ק דמ״ם קדשומ״ס חול מוכח דלעכין

0

מוחק

פל׳גי זכרכתיכנא ועמ״ש מהי״ס מלובלין כספ״ד

מיתות שם ע"ש:
כתב היחב״ס פ״הדממר׳ס שיזהר? מקלל אבין הדי
היא בכלל לא תקלל חיש וכתב מרן ככ״חשפסק
כרעיק דכויתיהקילן ומשמע ליה דבי משני לכתוב לא תקל
חוזר חמ״ש למעלה וחיית׳ לה מלי׳ תקצ תקלל יחרש ע״ש.
וצ״עדח״ב לכתוב אלהיס לא תקל חבלבלא״ה אין להק'
(כיז׳כ לא תקל חיש דיל דלאריש׳ הכי ׳1־ 1גבי לי׳ תקלל
דאלהיס דב' לשונות במשמע ונדע׳! שי שס בגת' וכ״כ גס
^ר״ב ד׳נא רח׳י צאוק ׳״! ע״ס אגג ריק צומר דתקל תקלל
וחרש אתי לחבירובאח״ע וגדחשחע ס׳גית ע'שבועת
* *ערות דחיית׳ חבירו מלח תקלל חיש רהא מני אתי בהה
הנד ראכיו יחד מהנך וכמ״ש התיס' שם והרי באביו גיפיה
לא נ’נ אזהיתיה חלא משם דריין א! נשיא אייתי לן משום
דמני אתי כמה הצד• והיהנ״ללומר דס״ל למדן יתקל
זז.רלל ראלהיס את׳ לריק וזה מוכרח לעי שיטה זו דאל״ב
בה תי׳כגח׳אחאי דערין ריצחא אקדש אזהר אחול לא
ימהר אלא ע״כ האלהיסלאתקלל נכקא ומיהו הא ל״מ
־ דהא אתי שכיר דיין מנשיא וחרש ודוחק לומ׳רמלתא דאתי׳
במה הסר טרח וכת׳לה קרא וכח״ש התוש' בשכת דן׳ קל״א
ע״ב ע״ש • ש,״ר להר״ב לח״ס שס שהק׳ למין דא״כדיין
ליע״ק מנ״ל וכ״ת מתקל תקלל דאלה׳ס א״כ תקל תקלל
דמיש למ״ל הא שפיר נ"לאב׳ו מדאצט' דיין ונשיא דמני
אחי חר מבייהו אז מנשיא וחרש או מדיין וחרש ואא״ע לדיין
א״נ לנשיא תנהו לאביו ע״ש זהו כוונתו ובספר בני יהודס
להרב מהרי' עי׳אש רף נ״ד לא דק בכוונתו ע״ש.ואע״ג דיל
להלח"מ ממ׳שהרחב״ס
דאתי דיין מנשיא וחרש מ״ח
פכ״ו דסנהררק דאזהית דיק האלהיסלאתקלל וכמפורש
בדבי׳ הלח״ח ובלא דברי ערן הללו יל דאע״ג דאלהיס לא
ה״ה לא יצה הרקב״ס זל
תקלל לאזהרת אביו באא״ע

&&

61

חלהים דס״ל שהדיין נמי נשיא יקרא אלא לחייב עז כפ״צג
וכו'שאס חיה המלך שהוא הצשיאחכס וראוי לדיין חייב
עליו שתים משום דיין ומשום נשיא מכאן אמין זכו׳•
חייב בר' רבריס ־ כתב הרמב״ן זל בהשגותיו לסבר
המנות לאו׳ ן שי׳ח אבל לשון המכילתא שחייב בב>
נשיא ד' מסתכק ל׳ ולא ידעתי לו עני} היאך יתכן אולי f>lp
מביא כל ארס כמו שאמר מכעמך לא תאור ויש לו מדרש
אחרלאבככ״עאך כתלמוד אין לנו בו וזקרא ןלא חריש
בפ״ע אלא שהוא ככלל ישראל וכו׳ ע״ש .וצל״ע נהי דררייש
בעמך להל ארם אכתי חד לאו הואראיכאלא תא!רלנש<^
ולבל י׳רס והיאך ילקה שתים כגוף א'מלח! א׳ • ותז
דבמכילתק גופה לעיל בסכ״ח לי׳ מ״תי לאביו אלא מככיג
אב רריק ונשיא וחיש ולוהייל דס״ל להיחב״ן דתנא דהכא
פליגא אדלעיל !ת! מ״ש ראביו בכלל ישיאל הא מסקי' בגח'
רחלא תקל תקלל באא״ע נכקא וא״י .לקי תיתי משוס אב
ומשוס ר״ן ואע״ג רד") אתי במס הצר ואקחזהירק חן
הרין זכח״ש התום' י״ע איזהו נשך כבי כתבתי לעיל פ״יז
רכיון רכל המקללין כעי׳ שיקלל בשס מהיכא רנ״ל מקלל
מכירו בשם לחלקית חלייאה ׳ת השח !הכלא וכדאית' פ״ק
דתתורה רף ר' מהתם נמי נ״ל לשאר מקלל׳ ן בשס רקיא
סתמא כתיב עש״ב:

ע״ב הימב״ן שח״ש הרחב״ס שהמקלל דיין לוקה ב'
ונשיא לוקה ג' אינו אלא לפו? מכילתק דהכא דבל
אדם נ״ל חבעחך אבל איו שאין לנו לכל חרם אלא מבנק
אב דכשיא ודיין וחיש איני לוקה אלא משוס נשיא ומשום דיין
וכו' וזה מתבא׳ כפז רסנהדרין אה ד״ן הוא אביך וכו׳ע״ס.
וצ"עהאיכא לחפיך מה לדיין ונשיא וחיש שכןמש!נק.ויל
דאביז יוכיח זכמ״ש התום' שם ולזה כיון הימב״ן בחומש פ׳
קדושים גבי לא תקלל חיש ול״קמה שהק׳לוהרא״ס שצז
זמ״ש הרא״ס שם רכל מדם כ״ל האלהיס לא תקלל באא"צג
ע״ש נראה שהוא הע' מ״ש כגח' כספ״ר מיתות מאי לא
תקלל ס״ח תרתי כלומר ואא״ע לדיין תנהו לכל אדם ואב?
לא גרע חבל אדם אלח שאין זה דעת הרחב״םשא*כ בן
נשיא לחה ילקה משוס אב ומשוס כלארס זמשו׳דיין הא ליכא
כשלשתן אלח לאז א' גס אין זו דעת רש׳ זל והתו׳שס ועמ״ש
שם הר״בחי׳ סלבות ע״ש וראיתי לסרב דינא דמיי בלאזין
ר״ט שכת□ דפליאס דעתו מח״ש הימב״ן דאינו לוקס אלא
השוס נשיא ומשוס דיין ולחה לא ולקה נמי משוס לא תקלל

חרש

שבות

מכילתא פרשת משפטים

יהודה

משוס אב לא מחייב רס״ל בלע״ק רלאו שניתן לאזהר׳חב״ר
חיש י הארי ך בזה והצ״ע ע״ש  .ולע״ד דעת הרחכ״ן לא
חע״עשהתי! בו למלקות אק לוקק עליו כראיתא י״ע
נעלחיז היא ולח רחוקה וכוונת! שהחקלל דיי; ותוא נשיא
הלוקק וס״ל דלא מחייב אקללת אבי! אלא בשס המיוחד אך
אינו לוקה אלת כ' ולא ג' בדכתב הרמב״ס רדוקא מ׳שזס
בכנויק אבי' חלקית ליכא וכן בשאר כל ארס ואי משים כל
ליין ורשום נשיח הואדחיכא אבל מלקות דחשוסכל ארס
אע״ע שהחילל א' מישראל
שבעמך האנס' לעושק מנהט
ל.קק משוס רחכירו אתי במה בעטך לא חאור ר״י בי בתירא אום׳  crriSxי^א
עמך וא״כ כל ארס אתי במה
הכד מאביו וחיש וכח״ש
הצר !י־ס״ש קירב*) וטעחא הקלל ונשיא בעטך לא האור שומע אני לא יהירה
מש!ס דאין זה אזהר׳ הן הרק חייב עד שירא דיין ונשיא ת״ל א^היס לא תקלל הי׳וס' בשע״ד מיתות ולא
כיון שהמלקות מבויש בו לחייב עליו משום דיין ונשיא בעטך לחייב ער־ייו מי ת,־ לאויה ־ ח״נ לא כלינ»
ריבב את״ק כחיוב ד' רכייס
מיהבלא !ג! !ררכת׳כנא  9ח  Iמשום נשיא וטת״ל בעטך ביטן שהן עושק מצר,-ג
ביטן שהן עושק טצר־ע •
אלא כשאי כל ארס ומשוס
L
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•יי ? sרז די *Lי* י* ר ר• י רי! דר י יי י׳ז uי 1
קיש עשיטא דלוקה ג'אלא טילאתך ודמעך לא תאחר מלאתך י ו כבירים הצי ט “י י ן חייב ורקאח׳ שומע אני ובו'בא
משוס דחי־ש אינו ראוי להיות טהמלאוז • לא תאחר שלא תקדים מעשר בי לראשין ליישב דנה׳ ראנט' ונשיא
וראש ק
כעמך לחייב עז בכ״ע וכו׳
דיין ונשיא ולכן לא חשיב תנא
הבא וגס הרמכ״ס לחרש כהרי ר' שמית :
ורת״ק ח״מ הול״ל אלהיס ונשיא בעמך לא אאיי לא תקלל
לח״ל והשיב דאי כתכ הכי שומע אני לא יהא חייב עד שיהא
?!" 2הרחב") ויש לתמוה הלא במקלל אביו ליבא מלקות
ואולי בעל הכי”תא הזו סוכר שילקה רשהי׳רו בו
דיק ונשיא אבל דיין או כשיא אינו ח״כת״ל לא תקלל
למלקות ולא למיתה ואע״ב סניה ן לאזהרה מב״ר ע״ש ובן
וחדחלקן בב' לאו׳ שמעי' רעל ריק או נשיא חייב ומדכתיב
כדק דסתס חכילתק ר' ישמעאל ןר' ישמע^ לטעמיה ראה'
אלהיס לא תקלל יתלה שמעי׳ שאם היה ריין והוא נשיא
יבא בי*כ הלוקק אחרו ביה לי״יזלא דכ״ע לא כליג׳ ראינו
חייב סתיס וכדקאמר ת"ק •
לוקה !חתכי עליגי באחיו ביה לנזליזדז ר׳ ישמעאל סכר
ה״ג ונשיא כעמך לחייב עליו משום נשיא אי נשי/יכול
כאחז וחביריו ת״ל כעמך בוחן וכו׳ וי.״ה בילקוט
לח! שנית! לאזהרת מיי׳ת כ״ך לוחי .עלי! !רע"־ סכי לאן
שניתן לאזהרת מב״ו חון לויי׳ עלי! ע״ש • כרס צ״ע
וכך מביאה הרחב״ן בהשגותיו לס׳המנדז .לאן׳ ן שי״ח ע״ש •
להרמי-״כ שעסק כיע"קכסיח רסיהררי; היאך ריובשס
ומשמע דנשיא היינו מלך וכן משמע ממי :תיה רת״ק רקאח ׳

•ן
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ככ׳ב״ורב נשיה ש״׳לו הביו ח״כרשיי׳ ד'שמות ע״ש
דבאב ; חלקוה לי־ח רהי״ג לא! שכיהן לאזהרת מב״ר ויל
דנ-ך דייק הימב״ר שח שיר כ י חוה אס י״-לל ריק לוקה כ'
ואסקוצ נשיב ל!יה ג' ואלו בב .נשיא יי־יב יז״ב משוי־ ד'
שניות וכלומי ד איסויק ורח״ם הירב"! שר י״ח? שזהו״ל
יותר בכי׳ כרייקה דמבילת־ק ע״ש !גס הימב״ן כיאה שיך
מבק ברברי הימב״ר ממה ■שלי* ה"'ל! מזה • והרב מגלת
■אסתר שכתב שס שמ״ס היכב" שחייב רשיס ד' שמוי ה״ל
בכי ח' שכתב הרחב"; שאס התרו בו משוס אב למלקות
לוקה ע״ש לא רק וכרכתיבנא • ולער" רתני׳ ריר דמחי־כ
יצר' דביים מ״ר׳ במקלל בחנו׳ ואע״ג דלעיל סכ״ה שכינו
שאינו ח״ב בקללת אביו  I־ בש־ המכור' ע״ש ת״מ להיילא
אן למלקות א5י'בבנו׳ ליקהישאר רל הרס שלוקה עליו
אכי בבנו׳ ורמ״ש היהב״ס להדיח ביע״ה דממייס דין ב'
ע״ש י שי״י להר״ב לח״ס שס רק ר׳שב״ב לרעת הי־מב״ס
ע״ש וי-סער בכי יהירה למהרי עייאש דן* נ*ר בחב עליו
דלית"׳ דכבנוי אינו אלא מש!ס דהוי בכלל חל ארס ןאק בזה
תוסכה ע״ש  .ולה רק ב׳ הרב הגדול בלח״ה לא עא לתיק
בזה אלא למה שתק דבאביו סו״ל לאו שניתן לאזהרת מב״ד
אכל אין זה תי'לחה שהקשה רבאביו וחבייו חר לאו הוא

אק לי רז לא ריק כשיא מנין ואס כי׳נשיא היינו ראש הסנזד'
מאי בעי אט! ראש הסנהדרין לאו דייכא הוא וכן מונח
בסכ״ר מיחו׳רקאמל לא ראי ריק שאתה מנחת על הוראתו
כראי נשיא שא״א מצווה על הוראת! וכו' ע״ש • ונ״ע עק״ש
הימכ״ס ר״כ ב״ו דסנהדיין וכן אם קלל הנשיא או יתש
הסנהדרין הגדול א! המלך תז עוכר כל״ת שכאמי ונשיא
בערך ע״ש.׳לדבריו אה קלל יאש הסנהרלק לוקה ג'■ ונ״ל

שלזה ביון מרן ר’מ שה שאחר שסמך דבר׳ הרמכ״ס כתב
אחי שכתבתי זה מצאתי במכילתא וכו'אין לי תלא הריק
נשיא מנין ולו' ע״ש .והרב דיכא רח״ בייש לאוק ר״ט כתב
שלא הבין דברי! ע״ש ולע״ד כווכי׳ו להק' להרמב״ט
מהמכילתא וברהקשיי״י ועמ״ש סימב״ס בס׳היממת בל־׳וין

שיו ׳עח"ש הרמי",יחומש • ש!’ר להר״ב מהר"׳ ע״אש
כס בני יהודה רף נ"ג הין'להרחב״ס חהה׳י■ רסכ״ר חית׳'
ומק שהי׳׳חרקתני כמדילחון ח״ ב בר דבריס וכ״ר .היחכ״ס
ואר עי' נש״״ הוא המלך הא ליי׳ .ביה נד הורתה ע"ש  .ל״ק
דיגילך ח־ד וי״׳ו׳ לדון דין הויה קאמר ;• יג״ג ד יין
מושיבי) מלך בסנהדי־י ,ה״ח בסנהדיק חן נבר! ד) אס לח
משוס מעשה שהית ומ״ש שס בדעת הרמב״ס ע״ש עריק ק'

ממיילתק וכרכתיבנא •

כל

דאיכא וכמבואר חח"ש ולזה יל ׳כו׳ע״ש ומ"מ דברי הלח״ס
רחוקים הס כדברי הרנןב״ס רכל כ׳ תא היל להרנזב״ס לע'
והנלע״דכדברי הימק׳ס כהבחי • אחזרכלאיתי להרה
דיכא ריזי׳לאוק יו דקדק מדברי תימב״ס כח״ש ושמחתי
וע״ש:
דיב״ב אוחי• כליג את"ק <0״ל סאק כאן רק ב׳ שמות
דייק ונסיה וה״י שומע אני אינו חייב עד שיקלל
סי שהוא דיין ונשיה ת״ל אלהיס ת תהלל ואס חיתא אליזיס
1נשיא בעמן לח קאור בע״י מדכלגינ0ו בתרי לאוי
שמעי׳ רחשוס ריק לחור משו ־שיא לחיר חייב ואס קלל
דיין והוא־גשיא ח״כ סתיג ש ,כי שמנת מוחלקק הן אבל

אדם חני)

ת״ל בעי ך • ואליבא דת״ק דמח״ב מהוס

בל ארס כבן נשיא ונ״ב הימכ״ס בהמותיו לש'
החצות לאוקשיח שבמכילתא חולקק כ .ן ע״ש ורלאכ״ת״ש

1

'הרא״ס בב' קדושים גכי ל-א תקלל חרש רגוע׳ה דבעמך
לכל ארס ומילא כתיב וכשיא לא תאור בעמן ושמן בעמן
לנשיא ש״מ לעושה מעשת עמך ולדבריו יל עור דמדלא
כתיב ולא תאיר נשיא כעמך !ס^ן לא <־_,א!ר לבעמן לחריש
כמי לכל שבעמן לא תאור ואעשי שהרח״ס כ״ב לת״ב וחע'
נחי רב' רישות רבעמך דמכילתי) ריבב קאחי לה! ות״ק
לא עליגבהא אלא שהיל לתזכיר שהרכיב״) חולק בזה •
הניט? ץ חהחלחה • כעב הל״ב החנון סי ע״חקודם■
שניט;
״>׳•

ערב

שבט

קונטרס המצות

מדברי הברכ״י שס ע״ש ,וכן מב״ח מדהקשה על הטור דמה
נפ״מ העתיק זה כיון דאין מנקות בזה״ז א״כ אין חושפת
מלקות בקללת דיין בזה״ז כל ישראנ שתם משמע פכ״פ דגדר
דיץ איכא ,ומה דהכריה החומים והמנ״ח זה מדכ׳ א לקים
ימין אלקים אלא שמוכים כדאיתא פ״ק דסנהדרין ,נראה
דעת סרבוותא הנ״ל ,דשאני הכא כיון דלשין אלקיס אתא
גם כן לאזהרת ברכת ה׳ ישם ודאי הוא דוקא א״כ אץ לנו
ראי׳ שלא יעבור פג דיין שתם חיל בתר טעמא.

סימן לב
מצוה ע״ה פסולי עדות
לשון החינוך וטימטים ואנדרוגינוס בכלל נשים ,עיין
במנ״ח כתב דמ״מ אינם פסולים רק מספיקא להחמיר
בכל מילי ע״ש ,ובפניותי יראה דכיון דממולס אינם יכולים
להעיד עדית גמורה א״כ אינם בגדר עדים כלל ופסולים
בדרך ודאי לא רק מספק ,והכי יראה לי מאריכות לשון
הרמב״ם יע׳ע.

סימן לא

מצוה ע״ו שלא לילך אחר רוב קטן בדיני נפשות

מצוה ע״ב מלאתך ודמעך לא תאחר

עיין בחידישי הרש״ש ריש סנהדרין הקשה מדוע ניתן כח
לסנהדרין של כ״ג לגמור דיני נפשות לחיוב נימא
דילכי לב״ד הגדול וישאלו כדכ׳ "כי יפלא וקמת ועלית"
וגו׳ ועוד יהצילו העדה כתיב וביותר קשה להפוסקים
דאין סימכין על הרוב היכא דאיכא לברורי פ״כ ,ובאמת
לק״מ דכיין דילפינן מקראי וקבלנו הלל״מ להעמיד סנהדרין
קטנה א״כ ניתן להם כח גם לחייב בדיני נפשות ,ובלא״ה
ל״ר ,כלל דאין זה נקרא כי יפלא כיון דאיכא רוב והתורה
אמרה אחרי רבים להטות דאין כאן ספיקא כלל ,והרי זה
ברור גמיר ,יאי משום דלא סמכינן ארובא היכא דנוכל
לברר אין זה דומה ,חדא דנראה דמה״ת אזלינן בחר רובא
גם היכא דאיכא נברורי ואיכא לברורי אינו אלא תקנת
חכמים כנראה מהפוסקים יו״ד סי׳ א׳ ,ועוד כיון דגם
הב״ד הגדול מסתמא לא יכריע אלא מכח רוב ,א״כ שוב
לא היי ברור גמור ,דאם אתה דן רוב לספק א״כ גם
הרוב של ב״ד הגדול נהי דב״ד הגדול הוי ,אבל סו״ס לא
הוי רק רובא ,ומכ״ש לשיטת הרמב״ן בפי׳ החומש ריש פ׳
שופטים דבתחלה הולכים רק לב״ד שבשבטים ,שגם הוא רק
מעשרים ישלשה ודו״ק בזה( .ולא הארכתי כאן בשיטות
הידועות אם רוב הוי ספק או לא).

(העתקה ממה שרשמתי לפני כמה שנים)

לשון החינוך שהחטה כשתידש יתנקה היא טבל וכר,
מרהיטת לשון החינוך מיכח דדוקא אחר שנעשה
טבל איכא לאו דהקדמה וכמנ״ח לא הרגיש בזה ,ומה שהביא
המנ״ח מרש״י שבת קכ״ח כ״ב דדיקא אחר שנתמרח כ״כ
עיד רש״י תמורה ד׳ ע״ב יפ״ש ,איברא ברש״י ביצה י״ג ע״א
בסופו כתב דגם קודם מריח דהיינו כל שהקדימו בשבלים
איכא האי לאו יבשטמ״ק וחי׳ רש״ש הרגישו בזה ,ולא העירו
מסתירת רש״י שבת הנ״ל ,יבאמת בירושלמי פ״ג דתרומיח
נסתפק בזה ונא איפשיעא ,יבחידישיני שם כתבנו חה רק
נהירושנמי לשיטתו דסובר דאיכא צד חיוב גם בהקדימו
בשבלים ע״ש פ״ק דחלה ימל״מ פ״ג מהלכות אלו ,אבל לדידן

שפיר כ׳ רש״י רק אחר מרוח מ״מ דברי רש״י ביצה צ״ע.
ואני מסתפק לפ״ז נדעת הראב״ד המובא במלאכת שלמה
ריש פ״ק ממשרות דאף דאין טבל בשאר מינים חון
מתרוש ויצהר נץ התורה מ״מ תרומתם דאורייתא ע״ש,
אי איכא האי לאו או דילמא כיון דלא טבלי לא והכי
נראה לכאורה ולדעה הירושלמי י״ל דזה ספקא.

■׳

הלוי

מיהו זה פשיטא לדעת היראים סי׳ קפ״ב דרק מפשר שני
בפאר פירות מן התורה פשיטא דליכא לאו דהקדמה
אי מקדים תרומה ומעשר ראשון דכיין דמה״ת אינו חייב
כנל בתרומה ומע״ר א״כ אינו מקדים החיובים והתורה רק
על סדר החיובים של תורה דברה וכן יראה מדברי הטו״א
ר״ה ט״ו פ״ב ודו״ק.
כ׳ במל״ח דבהקדים ושאל על ההפרשה ממילא הדרא
נעיבלא ילא עבר ,ויש להעיר ממש״כ הרב מנ״ח
בעצמו מצוה רפ״ה דבהקדיש בעלי מומין לא מהלי שאלה
נפקיר העבירה למפרע כיון דהחטא בדבור עצמו שלא
הקדיש כהוגן לא מהני שאלה לעקור ע״ש אלא דגוף סברתו
שם דחוקה יצריך עיין לחלק בזה.
במנ״ח נסתפק לו הדין במעשר שני שהקדימו בשבלים אי
חייב בתי״מ ע״ש ,וחמיה מל הגאון שהדבר מפורש
בר״ש פ״ק דתרומות דכן הדין אף במע״ש מ״ש ,אמנם
בירושלמי פ״ק דחלה ה״ג לא ■משמע כן ,וכבר העיר ע״ז
במהריט״א ריש הלכות חלה ע״ש ,ובהגהות טל תורה פ״ק
דחלה מש״כ בזה ועיין בתוי״ע בתרומות שם ,ובמק״א עוד
הארכנו בכל זה.

מצוה ע״ז לא תענה על ריב לנטות
לשון החנוך שלא ילך א׳ מן הדיינים אחר דעת דיין א׳ גדול
או אפי׳ אחר דעת הרוב וכר מבני שיהי׳ הדבר
מובן אצלו בשכלו וכף יכול אף בדיני ממונות כן ת״ל אחרי
רבים להטות ,עיין מנ״ח נתקשה הרבה בהלכה זאת דאיך
יתכן דבדיני ממונות יכולים הדיינים לסמוך על א׳ אף
שאינו מובן בשכל דודאי הוא הטית הדין והוא רשע וגס

רוח יע״ש ובס׳ מהר״ם שיק בזה ,ואני אמרתי בחפזי דיש
לפרשו בב׳ אופנים ,או דודאי איירי דמה דמקבל מדיין
אחר מובן בשכלו דמסביר לו הדיק והדבר מתקבל על לבו,
אלא דבדיני נפשות לא די בזה במה שמקבל ההנחה מאחרים
מבלי שיעמיק גם בשכל עצמי להוסיף אי לגרוע כי דעות
ת״ח אינם שוין וע״י שמקבל לגמרי מאחר כמאן דליתא דמי,
או דננקוט כפשוטו דמקבל הפסק בלי פיון בשכל ,מ״מ
מיירי דגם בלעדו איכא רוב דיינים הצריכים לפסק ד״ת
לחיוב או לפטור אלא דגזה״כ דגם היתרים מלבד הרוב
הפשוט לא יהי׳ דעתם מה שפונים מפי אחרים ,וזה דוקא
בדיני נפשות כי הרבה פעמים דעת היתר על הרוב מכריע אם

ובט הלוי ־ ה ואזנו־ ,שמואל הלוי עמוד מס (279הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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וראיתי בם׳ מהר״ם שיר ,ז״ל פה כ׳ בפשיטות להיפך בפה
השטמ״ק בבא מציפא פ״ב דדוקא במפכין מחויב
להנוות אפי׳ גפני ,ובפניותי אין זה מוכרה ואין מכאן
סתירה להברת הרב בשו״ע שנו הנ״ל דודאי היכא דאית
ליה לפשיר מפות יותר מהצריך לכדי חייו דרק בכה״ג
איכא חיוב הלואת עני כמש״ג בש״ע דרב שם פ״ש יבכה״ג
ודאי אף בלי משכון חייב להלוותו ,אבל אם הוא הלוה
לו מפות שהיו צריכים לו לכדי חייו נפרנסתו ולפרנסת אנשי
ביתו והוא מצמצם פצמו ומלוה לאחרים בכה״ג בידאי אין
לו להלוות בלי משכון דאינו חייב בהלואת פני ,ובכה״ג
פס משכין מצוה קעביד ע״ש בשטמ״ק ותבין .יעיין מש״כ
בפנינים אלה בחי׳ להלכות.

במנ״וז

הלוי

יעיין הי׳
שייך מצוה זי
אה״״גם בגר תושב
מסופק
"
י
י ;אוז״ת :1234567
לפון הרמב״ם פרק יי״ד ממתנת פנייס ה״ז בסופו.

סימן כט
מצוה ס׳ז לא תהי׳ לו כנושה
האחרונים עמדו פל לשון הרמב״ם פ״א והחיניך פה
דמשמע דוקא ביודע שאין לו אסיר מטפס
לא תהי׳ לו כנושה ולא בספקו והא ספק דאירייתא הוא
דילמא אק לו ,ובמנ״לו כ׳ בפשיטות דגם במסופק אסור,
ובעניותי דהחינוך מדייק בלישנא וכ׳ ותבעו כדי לצערו
דאין האיסור רק אם תבעו כדי לצערי ויודע שאין לו,
וזה שייך רק אם בודאי יודע שאין לו אבל אם הוא
מספק של יש לו תובע את שלו ואלו הי׳ יודע שאץ לו לא
הי׳ מגיש לתבעו א׳׳כ אין כוונת צער כלל ואין כאן אפי׳

ספק עבירה ,ושיב מצאתי כן בס׳ כסף הקדשים בחי״מ
ריש סי׳ צ״ז.

מצוה ם״ט שלא לקלל הדיינים
שלא לקלל הדיינים וכי׳ .מנתינת טעם שנתן החינוך
משמע דלאו דוקא סמוכים אלא בכל דיין ,ובמנ״ח
כ׳ בשם ההומים דוקא סמוכים ,ולפ״ז ליתא ללאו זה בזה״ז
וצריך לדהיק בלשונות הפוסקים חו״מ סי׳ כ״ז כמש״כ החומים
שם ,איברא מלשון הברכי יוסף בחי׳׳מ שם יראה דפשיטא
ליה דשייך אף בזה״ז אלא דקביע בעינן אבל סמוך לא
בעינן ,וכן יראה מלשון הרמב״ם בהלכות סנהדרין ריש פכ״ו
המקלל דיין מדייני ישראל משמע בכל דיין ,יהי׳ נראה לכאורה
דזה תולה בפלוגתא דתנאי סנהדרין ס׳׳ו פ״א אי אלוקים
דהאי קרא חול או קודם אי קאי גם אברכת ה׳ ,והשתא
ודאי אי לא קאי רק אדיין שפיר י״ל דוקא סמוכים ,אבל
אי נימא דברכת ה׳ פשטא דקרא ואלקיס קודש ,וקללת
דיין רק מריבוי ע״ש א׳׳כ י״ל הא דכתיב אלקים משום
ברכת ה׳ הוא דכתיב אבל בדיין לא בפינן אלקים סמוכים

וצ״ע בזה.
עיין במנ״ח לעיל במצות קללת אב כ׳ דקללת דיין ניתן
למחילה ודוקא אם מחל אחר שקלל כבר לא מהני

רעא

מחינה וכ״כ לענין קללת אב ואם ,יעיין מש״כ בפוסקים
חו״מ סי׳ כ״ז דנא משמע כדברי המנ״ח ,ועיין מש״כ לעיל
במצוה דקללת אב ובשבט הלוי יו״ד סי׳ קי״ב אות ד׳.

סימן ל
3וצרוז<זנ«ו!ו'

מצוה ע״א שלא לקלל נשיא

א
והמקלל נשיא לוקה ג׳ מנקיות משום אלקים נא תקלל,
משום נשיא בעמך לא תאור ,ומשום לא תקלל
חרש ,וכ׳ במנ״ח דנ״ל פשיט דהמקלל עצמו דלוקה משום
לאו דהשמר לך ישמור נפשך ,אף אם הי׳ דיין ונשיא מ׳׳מ
אינו עובר רק פל דשמור נפשך ,דמקלל עצמו לא שייך הלאו
דאלקים וגר דזה דוקא על אחר ולא על עצמו ,ואני בעז״ה
מצאתי לרבינו הרדב״ז בטעמי מצות מצוה תקנ״ו כ׳ מפורש
דלא כמנ״ה וז״ל וכן אם קלל עצמו והוא דיין ונשיא

לוקה ג ,ע״כ ,וגם מסברא אץ דברי המנ״ח מוכרחים.

ב

ראיתי במנ״ח שכ׳ דנראה נו פשוט דהא דנוקה ג׳ מם הי׳
נשיא היינו דוקא בראש סנהדרין שהוא סמוך לדיין
א׳׳כ עובר על אלקים נא תקלל ,כי קללת דיין אינו עובר
אלא על דיין סמוך אבל מלך אם איני סמוך א״כ אינו עובר
על אלקים לא תקלל ,ושוב כ׳ דלמלך לא משכחת כלל סמיכה
עפ״י דברי הרמב״ם פ״ד מסנהדרין דאין סומכק סומא
באחת מעיניו כיון דאיני ראוי לסנהדרין ,א׳׳כ מלך דאינו
יושב בסנהדרין אפי׳ מלכי בית דוד כמש״כ רמב״ם פ״ב
מסנהדרין א״ב אין בי סמיכה כלל ,וא׳׳כ אינו פובר במלך
על אלקים לא תקלל ובעניוחי דבריו אינם מוכרחים דגם
לדבריו דרק בדיין סמוך עובר על אלקים לא תקלל ,אין זה
הכרח דמלך לא יוכל להיות סמוך ,דהא דאין סומכין
אלא בראיי לכולם היינו ,בפסול בגופי וכיו״ב דאינו ראוי
להיות דיין מצד עצמו משא״כ מנך דפסיל דבר אמר גורם
לו ,ימצינו לפעמים דאפי׳ לדיני נפשות כשר עיין תום׳ סנהדרין
י״ט ע״א ימשמעות דבריהם להדיא דלדיני ממונות כשר
אפי׳ בדברים הצריכיס סמיכה ורק לעניני נפשות פסונ
כיון שמתחילים ק הגדול ,וכן לדעה הרמב״ם דרק בסנהדרין
פסול אבל יכול לקבוע עצמו להורות משמע דכל שלא
בסנהדרין כפר ,וכן משמעות הפסוק בית דוד דינו לבקר
משפט ,ומיכח בגמ׳ בעובדא דינאי דמיירי בדין מיתת הפור
דצריך סמיכים ודומיא לזה במלכי בית דוד כשר ,דהא דינא
דלא דן נצמח מדינא דלא דנין אותו מכח התקוששו וקושו
כמבואר שם במפרשים ,ומשמע דבמלכי בית דוד ק ודנין
בדיני מיתת השור.
ואמנם עיקר יסודו דאין הלאו דאלקים לא תקלל רק
בסמוכים ,כבר כתב כן לעיל ונמשך אחרי דברי

התומים סי׳ כ״ז שכ׳ כן ,אמנם כבר הרגיש התומים עצמו
דסתימת הפוסקים בחו״מ סי׳ כ״ז מדהעתיקו דין זה בזה״ז
משמע דגם עכשיו דאין סמוכים איכא האי איסורא וכן יראה
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שלום חנירו .לסי שמעולם לא דיש את שלומו לכן נדר ג״כ שלא ידרוס את
שלומו• אגל אם קדם המודי ודיש אח שלומו י״ל שמותי נתשלוס שלום.
שודאי באופן זה לא נדר•

וראיה לזה מצאתי למה שכתג הרמנ״ס גה' מלכים

ס׳ו ה׳ו עמון ומואב אין שולחין להם לשלום שנאמר לא תדרוש שלומם ועונתם
כל ימיך .ועיז כחג הי־א״ס בד״א גדרישת שלום דאסור אגל תשלומי שלים

מותר כגון אם עשו עמך מסד מותר לפקדס לשלום יע׳ש
ולא

דרישת שלום לכן נראה

לי לענין נדי

שזה תשלים שלום

באופן זה מותר.

ומה

שאסיה

התורה היא שאשור על עצמו לדרוש את שלום מבירו .ואפשר שלשון תויה
למוד ולשון בני אדם לחוד ובודאי בלשין חורה לא תדרוש שלומם אין בכלל
האישור חשלום שלום .בכל זאת ני־אה לי נאם שקבל הנידו■ מן המודר את
החשד אשי עשה ניאה שנימא לו בזה ונידאי לא נדר לסי שלא עשה לי מעולם
עובה א״כ מותר בתשלום שלים.
סימן י״ז .שאלה .אם דגים הוא בכלל בהמה או חיה ועוף• וכן שאר

שרצים ורמשים או לא?

חשובה.

ונ*מ לענין

דנים ושו״ר

שהן ברשותו

הבעלים מייבין לשלם ואס שייךלומי ממונם הזיק■
נננא קמא דף נ״ד ע״ב אמד שור ואמד כל נהמה

שיני ולתשלומי כפל ולהשבת אנדה

של אדם

שהזיקו אס

וכן יש נ״מ לענין סירוס
לנפילת הבור ולהפרשת הר

לפריקה למשימה לכלאים ולשבח

וכן סיה

ועוף כיוצא בהן א״כ למה נאמר שור או חמור אלא שדבר הכתוב בהווה .הגה
^".־,לענין כלאים משמע שם בגמרא דף נ״הע״א וע״ם ברש׳יי אם היה מנהיג

ספינה ניס בשני דגים של שני מינין חייב ולאו דוקא שוי וחמור אלא כל דני־
בריה במשמע אלא שדבר הכתיב בהווה• א’כ ה״ה לענין היזק ג׳ב דנים בכלל
וכן לכל הני דחשיב במתניתין .ולענין סירוס יעו׳ נשו״ת יעב״ץ• ולדעתי נראה
שדגים ושו״ר הן נכלל נחש שהן מועדין לעולם כמו נמש שאין נהנים מנשיכתן

כמו
דיה

נסם יעו' במוס׳ שם דף נו״ז ע״א ד״ה והנחש וכו׳ הנה בתיס׳ נדה דף כ״ג
ליתני וכוי שהנחש לאמי שנקצצו רגליו לא מיקרי מיה סתם אלא מיה

הי־ומשת ולא הוי נכלל מיה דמתני׳ דשם וכן מיכח מהמשנה דנ״ק דנקיע נמש
«3י״«־&נסני עצמה• ואס נחזיק השניא שדגים הס בכלל נמש שפיר אמר הגמיא שם
היינו עעמא דריימ הואיל ועיניהם הולכות לפניהם כשל אדם וסירש יש״י לאפוקי

דנים דעיניהס בצדיהס וכן נחש ועי׳_קדוםים ובכל נהמה וגו^וביראיס בהלכה זו וצ״ע■
שאלה .המקלל אח הישן ומת בתוך שנחו ולא הקיץ ולא
סימן י״ה.
ג
\ הרגיש נזה אם חייב או לא ?

חשובה.

הנה בדין המקלל אח הישן מבואר נעור ס’מ סי׳ כ״ז שסייג

מפני שהוא כחרם וכתב הכ״מ בה' סנהדרין פ׳ כ״ו ה״א שהעור גויס כן
גרמב״ס וכתב שהיא גייסא נבונה .והמקלל את המת סעור מדאיצעריך בסרק
אלו הן הנמנקין דף פ״ה ע׳ב למילף דמייב על מקלל אביו ואמו לאחר מיתה

אלמא דנסאר כל אדם פעור ונח״ב לא תקלל מים אין לי אלא מרם מנין לרבות
בל אדם תלמוד לומר ונשיא בעמך לא מאור אי נמי למה נאמר מרש מה חיש
מיוסד שהוא בסייס אף כל שהוא בחיים יצא המקלל את המת הוא פעור.
ועתה ים לי לחקור המקלל את הישן ומת בתוך שנתו.

הנה נרמב״ס

הלכות

חובל ותויק ס״ג ה״ג המביים את הישן ומת בתוך שנתו ולא הקיץ ולא הרגיש

נזה שביישו אין גובין בושת זה מן המביים ואם תסשו היורשין אין מוציאין
מידן• בגמרא נ״ק ס־׳ו נעיא אי משוס כיסוסא הוא והא מיח ולית ליה כיסופא
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אי דילמא יישום זילותא הוא יהא אוזליה .וים" ,סיים בסנהדיין דף פיה ע״א
שחיי• :דהא מחניים־; גניי ולפי זה •'ל שהא דאסיי לקלל איז האדם היא
מטעם זילותא .א’כ שפיי מעתה לפשוט את שאלתי אשי שאלתי כמו שהדי;
שהמנייש את הישן •מת נמוך שנחי חייג אפילי שלא היגיש נזה שביישו לפי
שיש זינותא למשפחתו א״כ ה״ה נמי המקלל אח הישן ומת מתוך שנחו• ועוד
י ינ שהטעם שאסור לקלל לפי שהקללה יעשה יושם נאדס המקולל א״כ טפי
יש נחייב מי שקצם' את הישן ימת מתוך שנתו שחיישיגן שמחוך קללתו מת.
נתיס חדשים נסנהדיין פי״א נשם ספר חסידים סי' תקעייו יז״ל כני היו חכמיה
בישנים נא אמד ושאל אם הנן מכה את אניי לאחר מוחו פטור ואס מקללי

חייג אם מת האג ועושה נו מנורה ודם ייצא אינו חייג מאי שנא .אס נענוי
נזוי שמקללו גס זה נדי שמכהו לאחר מוחו אמרו לו כי מועלת הקללה ם־ש
היזק לאנ לנשמתי יישא-כ בהכאה עכ״ל .א'כ נפי ס־ח שקללה לאו הוא מטעם
ידי ׳־אם קלל אח הישן ומת נתיך שנחו חייב נלת־ ספק ואם היה אביו חייב
ממה נפשך הא גאניו חייב אפ-לי לאחי■ מיתה
שיק"ט• שאלה .אם מוזהיץ נ"ד שלא ליקח כופר מן המחוייב מלקות או לא ׳׳'
תעונה .ברמנ״ם הלכות רוש״נ פ״א ה״ד ■ז״ל ותוזהרין ב״ד שלא ■
ייקח כיפר מן הרוצח• ואפילו נתן כל ממון שנעולס ואפילו ילה גואל
12הדס לפוטרו .שאין נפשו של זה הנהרג קניין גואל הדס אלא קניין הקנ״ה
שנאמר ולא תקמו כיפי לנפש יוצח ואין לך דבר שהקפידה תורה עליי כשפיכת
דתיס שנאמר ולא תחניפו את האין וגוי כי הדס הוא יחניף את הארץ עכ״ל
ולענין מלקות לא מצאתי דין זה נרמנ״ם ולא בש״ס .וראוי לסקור נזה אס די;
מלקוח שוה לדין מיתה לזה שאין ליקח כופר גם מן המחיייב מלקות• הנה
גרמב״ם הלכות סנהדרין פרק ט׳ז ה״א כחג ודל כשם שמלוה להמית אח המחוייב
מיתה כך מצות עשה להלקות את המסוייב מלקות שנאמר והפילו השופט והכהו
לפניו יאע״ס שמלקות בג׳ נמקוס מיתה היא עומדת עכ״ל• וי־ש״י בסנהדרין דף
י' ע״א פירש דכיון דענר על אזהרת בוראו ראוי הוא למות ומיתה זי קנס
עליו הכתוב והרי הוא כאחת מן המיתות וכי היכי דסקילה בפני עצמה ושריפה
בפני עלתה והרג גפני עצמה הוי נמי מלקות כאמת מן המיתות• א״ב ודאי גם
לזה שיה שאין ליקח כופר שמלקות תחת מיתת• ולפירוש התום' שם משום
דזיתנין מתים ע״י מלקות כדתנן נמכיח דף ח' ותת זה תחת ידו ופטור ודאי
שוה והכית שם הקשה לאיזה ענין הוי עומד נמקום מיתה מאחי שהרמנ״ס
פיסק דהוי נשלשה דאלינא דר״י דסני־ דהוי נכ״ג הוא דאמי רנא נמקום
מיתה עומד ולפיכך צי״יך כ״ג .יניאה לי דלענין זה הוא עומד במקום מיתה
שליין מומסין ושצריך עדים והתראה ודרישה וסקירה כדיני נפשות וכמו שכתב
הרמנ״ם שם נהי ד׳ ולמדנו כן ממה שאמר רבא מלקות במקום מיתה מומי
ונהי דלמאי דאיסליגו רננן עליה דר״י ואמרו דסגי נג' אינו עומד במקום מיתה
ת״מ לענין דבעינן מומסין דלא אשכסן דאיפליגו עליה הוי נמקים מיתה• א'כ
לפי זה כי היכא דלמדנו שצריך עדים והתראה ודרישה וחקירה כדיני נפשות
תמה דאמר יבא מלקוח במקום מיתה עומד ה״ה ילסינן נמי לענין כוסי וגס
זה כולל הרמנ׳ס שמלקות במקום מיתה היא עומדת .וגס זה כולל הרמנ״ס
תה שכתב החים' שמת תמת ידו סטור .וע״פ דרך הסקירה הטעם שלא לקח כיפי
לנפש ריצס הוא כמו שכתב הסינין נמצוה תי״ב שאם הורשו אדוני הארץ ליקס
כופר מיד הרוצח נמצא שכל הגדול מסבירו ועשיר ממני יהרגנו אם יחרה אפיו
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אשר פעל ופשה האיש ארוני האר"ש איש אחד מן הרחלים מיקירי ירושלס אינו  656שרן> «מג6ך פניו
מנימנאשד״זמקנמזגמרלהלה • ארי עלה זנסמפק ויש□ עליהם משוגה מעליא עוז לעמי יק
והיומוצאומיו בסדר עליון מגיד
דיכארכא ודיכא זוטא כמשחלבנימא חחלבא ה!א מערק לה ־
פן״ם כדמ״א ונה״ר דע״ה
השרים על סדר ארגעה טורים אור״ת לצרי ־ן כעזר השרי חאד כעלה ־
יור״ה רע״ה יכין שמועה נזיקין וחגלות והלכוי־; נחלימ וכין אחים יחלק כחלה  .וכרוחג הכיניזו שנה
על דנרי הש״ס
ופירש פח״ש היוגה כוצין כוכי ן מכמגיה עפייה שעיר ןאנכיה כעי מלא לה ־
איעק״ר מפיקיה כמכור
ופסקים ראשונים 1אס אחרונים וכעלי הפי־שיס כלהו מנויי אמי מכללא ־
קרן אור פניו קרנ״י רא״ם קרניו הארה הגדול
בזרים והיה העקוב למישור כעי־ב״ה בהר ובשפלה •
הן כל אלה
העזו ומגדול אליהו בהיר הוא כשחקים ויכא הפישד׳׳ונה כל חילי דמר העמק שאלה ־
פעלי־; צדיק איש ממים חד חן קמייא הפני עליה חגי אכי רגי-ככעכארי וכלגיא הרג יהרמכ-יהיק מאיר

כפ־ז ;וןיכ; .1זלדתזירא קדישא כ^הי״ל אנדח1
<

\s

כ־-״י שמואל מיוחם זלה״ה

מננב" ז חל המנוחה ואל הנחלה
;ן קטן
לאורייתא ג״ר «ניה רמי כיה! יכא להוניא לאור האי שוערא כדפיס״מ יד יפוצו מעינזמיז חוצה וכל נפש
העזיבאחג"ללה • אני אני הגא איש כעיר גזלה ומטולטל כשליחומייהו דרבנן מקיפי ארעא ע"הק

זכייה

זזכה

צדיקידעון יצק ?׳לה חוזרת על

נדפס

אכסניא שלה ;

כירא

בליוורנו

/כס(/י>

ח’?ו^'

?I

>^Y pf־\y

ורויהיק

בי־פוס השותפים

החכם ”״הי״ר אכרהם יצחק קאשטילו ני׳ז
1מ״!,י’י אליעזר סערו;
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שדה

י״ר הד שבועות שאלה י״א י״ב י״ג

רב גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנן וט' הן הן הדברים הנקני'
באמירה אחר רבא הסתברא מילתיה דרב בכתו נערה רהטי
הנאה לידיה אבל טגית דלא הטי הנאה לידיה לא והאלהים אחר
רב אפילו בוגר' דאי לא תיחא הט אבי הבן האי הנאה אתי לידיה
אלא בההיא הנאה דקמתחתני אהדדי גמרי ומקני אהדדי עב'נ
הש״ס • והנה נודע דבשאוהר הש״ש אלא עוקר כל התירו; הנא׳
לעניו והנה כתחילה סבר רבא להעיר דטעמא הזי משוס הנאת
קידושין שלוקח אבי הנערה אבל אח״כעקרטעס זה מעיקרא
דאין הטעם בסיכת הקידושין ולא נסי'ההיא פרוטה ישתעבד
בבל הסן שפיסק לכתו והראיה היא האבי הבן דלא מטי הנאה
לידיה כלל ואפ״ה גמר ומקני אלא טעחא דהילתא הוא בהנאה
דהתיזתניועלה קאמר בירושלמי דדוקא בנישואין ראשונים 1לא
בשניים וא"ב אין כתבהרבנ״ע דכקטנה אפילו בנישואין שניים
גמר ומקני באמירה והי ישמע לו מאחר דרטתינו בעלי ההוראה
פסקו להפך• ודבריוצ״ע■ המורם הכל האמור דיש הערש כין
נישואין ראשונים לשניים כנזל וא"כ איפה בנ״ד נראה לכאורה
דהם היו נישואין ראשוני'!א״כ אין צרי׳קני! דהן הן הדברי׳הנקגין
באמירה־ א 1שהיו נישואין שנייה וקנו מידו כרין אוי אס אין לו
עוד נכסים אמרים זולת הכית הנול יכול שמעון הטל ליקח את
הכית הנזיל כעד הסכום הנזיל כלא שום התרה ואין זה כעובר על
השבועה עגן כי אעפי דבעל בנכסי אשת! לוקח הוי ואיי׳כהיה
ראוי שלא יקחנה כי מושבע ועעיד הוא לבלתי יקח את הבית
כתורת חקח מ״ח כבר אתרנו דטבא ליה עבדו ליה ולכן יהיה דינו
כיורש מפני פסידא דידיה דאם יהיה דינו כלוקח יפסיד שלא יוכל
לקחת ,את הכית היא כסי' השטעה וא״כ יצא שמעון נקי מנכסיו
צי אין לו לחמיו עוד נכסים בלל והוי זה כמציל מפני הדליקה ולכן
דטב' ליה עבדו ליה זנשוייה ביורש ויקח הכ״ת ההיא בעי• המדודי'
כלי שוס התרה ־ ואין לומר דאדרבא ושוייה לדינו כלוקח כדי
שלא יוכלהליקח את הכית ההוא כסי' השבועה מפני פסידא רחמיו
כי מעיקרא על זה היתה טנתו שנתן ל 1הבית בעד המדודים
שיודע שלא יוכל לקחתה בסי" השבועה וידינו אות! כלוקח משום
פסידא דידיה דהיינו חמי! ־ יען דלא חיישיכן לכסידא דחה ;,כה!
שכתב התזס' לעיל דלא תיישיכן לפס'דא דשואל יען דמי הכריחן
שישאלנו כן פה הי הבריחו שית.ן ל< את כתי ויפסוק לן ה״ק אריות

מדו; ים «א״כ אישו דאפסיד אנעשיה ולא חיישי' kא לעס־דא דבעל
שמעון חיינו ׳ גס אם הם נישואין שמיס ולא נתחייב בקנין רק
כאמירה לחוד הבי נחי הוי דינו ביורש זכנו ל הפני עסיראדבעל
הוא שמעון כי אזי ודאי אס לא ‘קח את הכית הזה יצא שמעון נקי
מאלו הילק אריות שנדר לו תהיו כי אעפי שיהק לו לחמין נכסים
מקב’ם מא ן יעא} לתת לו מאומה בי יפשוט לו את הרגל ויאמר לו
טול טיט שעל רגלי !כדפי׳ רשי זל כנזל ולכן ודאי כי מפני פסיר׳
יבעל הוא שמעון כידזן אותו כיורש ויכול לקחת הכית ההוא כטיל

והיינז יזקא מטעמא •דהוי כקרש ולא חטעמא ד?ןי כתחנה דכעל
צנכם ,אשתו לא שואל הוי ולא שוכר הוי כמ״ש בגמ׳וגם לא כמקבל
מתנה הזי דהרי המקבל חתכה אם המתנה היא קרקע חוזית
לבעליה כיובל זכהו שב׳ הרחכ״ס שם כהל' שמיטה ויוכל פ׳עשירי
דקט׳יעש־ ואילו היורש את אשתו אינן מחזיר בי!בל יען אינו
כמקבל חתנה רק כיר־ש הזי !מזל • זאסנחןדידן ה!א כנשואין
יאשונים כלי שוס קני} אז נישואין שניי® מש קנין כי או* מצד קדי}
חמיו חייב לפרוע לז הת״ק אליות שנדר לו • יגס יש לראובן הנזיל
מסים ־ אזי ודאי דאינו יכול שמעין לקבל הכית ההואבעזי
המדודים ההם מטעם הנזיל יען דכיון ראףאם נשיייה כלוקח לא
יהיהלוכסירא לשמעו} ויטל לקיים שטעתז מפני שאס לא יגבה
ביתסהזא בער חובו לא מכני כן יאבד זכותו זיבול לגטתחוט
יוחמיו משאר נכסיו וער האלהיס יבא דבר שניהם כי חייב לפורעו
מצד הדין כיון דיזיו נישואין ראשונים 1אף אס לא קנו .מידו אן
צנישואין שניים וקנו מידו כטל וטק שאי} כאן טעחאדפסירא
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לבעל כט ל לא נשוייה רק כלוקח כיון דבעל בנכסי אשתו לוקח הוי
זהשטעה חלה עליז לבלתי יקיז את הכית ההוא צתיית מקת אלא
יתפרע ממנז משאר נכסים על פי ב״ר הגדול כיון ץיש לו ווה נ״ל
לכאורה • אכל קישטאדחלתא דנין בנישואין ראשןניס כי)
בנישואין שניים כין אם נתחייב החיוב ההוא של המרודים בקני)
או לא קנו מידו כי} אם יש לו נכסים לחמיו או לא לא יכול שמעון
ליקח את הכית ההוא בעד המדורים אם לא יתירו לו השבועה ע♦
פתח או חרטה ואעפי דהוי כמציל חן הדליק? מפני דמאי יאמרן
דטבא ליה עכרו ליה ושויוה כיורש משוס פסידא דידיה היינו דוקא
לאחר מיתת האש? אז׳ נקרא יורש זכמ״ש התוספות שם כמסכת
בבא בתדא דף קל״ט ע׳'ב והעתקתי דבריהם לעיל דאי} יורש רק
אחר מיתה • וכן כתב להדיא הרב המגיד זילהה שס כסוף פ׳ ב״ב
מהל' מלוה ולוה יעש • וכיון דיורש אינו וגס דחקכל חתנה אינו במז
שהוכחתי לעיל מההיא ראינו מחזיר ביובל אלא דינו הויכלוקיז
דככר הוכחתי לעיל דלוקח יקרא אף בחייה וכיון דהוא כלוקח הרי
מושבע ועומד הוא לבלתי יקח את הכית ההוא כתיית חקח •
אס כן קם דיכא לע״ר דככל אופן שיה•? אינו יכול ליקח את הבית
ההוא כעד המרודים ההם ער שיתירו לו שבועתו • ואס שמעז)
הטל עשה תנאי כראש השנה שיהיו כלהשטעית שישבע כל
השנה טלה בטלים וגסנוכר כשעת ?שטעה מהתנאי ההוא
שעשה ולא כיון לבטל ההנאי ההוא שעשה היי שבועתו בטלה
ואין צריך התרה כן כתב הרחכ"ס כפי' משנה א' רכ״ג דנדרים
ייעשי אבל עיין כשיירי כנה״ג יד סי׳ רל״ט בהגהת הטור ס״ק
קסיי׳א שכתב שאם לא נזכר מהתנאי כשעת השטעה לא חלה
השבועה בשם חוהריבל ועוד יב נשיאי ישראל • ועין כתשוטת
הר״כ עדות ביעקב קי' ר.״ג דף קנ״ה ע״ד יעש מענין הנזיל ־
גס עיין בתשובות הוהיאלח זל ח״ב הוא ספר מים עמוקי' כתש«'
״צ״ח ותראה כי כן העלה שם דנדוניא כמכר וכטל • ואף על כי
ךיש לומר דבנדריס ובשביעות הלן אחר לשון בני אדם זכח״ש הרב
מוהרשר"ם ח"ר ח״מ סי׳רנ״ו דף קע״ח ע״כ יעש מכל מקום הדין
הוא כח״ש לעיל וכמו שפסק הרב מזהראנ״ח זלהה ונדון דידיה היה
כעני ן שטעהיעש כי כתב כי כ״שהואהיכא רפשקלתתכך

" י.

ןכך הדודים ןאח״כ נותן הכיח כעד המדודים דורחי דינו כמכר
________ ___________ע"ש באורן:

’**־ שאלה

מי שנשבע בזה הלשון פור אל שם שלא לעשוי׳
דבר פ' אם תיבת בשם הוא כאחר מן הכינוי׳
א! לא זכן מי שאמר פור אל חטאתי מה דינו כיון שכל העולם כדי
.שלא להזכיר שם השם אומרים פור אל חטאתי וגו':

ותשובת

שזי :זו מפי כל כני הישיכ׳הי דתיבת שם הוי ריגז
כנשבע באחד מן הכינויים וחייב אם עבר
עליה כי ידוע בפי כל כיתיכת שם הוא דוקא לשמו יתברך ועדיף
.מן ?אומר בשמים או באר; זכמ"ש שם כש״ס יעש ונלע״ד כי גס
אם אמר פור אל חי שלא לעשות וגו׳ דשטע? חעליא היא כיון
יתיטן חי יורה על חי העולמי׳ בת״ש הלמכ״ם פהל׳יסוד התורה
יעש :

שאלה

בראובן שנשבע שטעה חמורה שלא קח
הלוה משמעון כלל וכא ליי ןל11ס משמעון אם
יכול יאוכןלהיות ערב בעד לוי לשמעון מי נימא כאן דהרי הוא
מתחייב לשמעון כתורת ערב א"כהו״ל כאילו הוא לוה משמעון
שאם לא יהיו
אז דילמאכיון דהואעצמו לא לווהסשחעזן
גכסיס ללזה יהיה חייב הוא מדין ערב ואפשר שיהיו נכסים ללוה
ויגבה שמעו ן מחנו תחילה ואינו עובר על השטעה ושכמ״ה:

יק

ן□

ן

י

יש להסתפק על ראובן זשמעון שהיו שותפין וראובן
נשבע שלא •יקח הלואה מלוי אס יכול שמעון שהואשות?>
לאי,כן
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הפסידו אש לא שיקבל"עיע ׳ומ׳ש הרמ״א .לקמן נסי׳קעיהסימ
מג״ה וכן נהי' להץק ':שפיו סיג ומתוך נך גנגס למלק דהיכא;.
דמןראל נהגה :מהמןתר .שהוציא־ עכו״ס עוז שהכניסו ־ לחשטן אז.
צריך לשלם את״ר י וצענ״ך לק'מ דמשליש ורמי לק״מ דשם במי׳ נ״ה
בשליש שהחדר שטר השליש  .הוא איש אמר שאינו טנעכלל .לממון.
שבשטר זה רק שהוא הי* הנדרס במה שהחזירו לעטים המלות שטר '
גרוע נזה שפיר פטור דלא הך אלא• נרחא ולכן פטור כ'כ לצא קיבל
עליואונפא דמתילידלי׳ וכן אפילו בההוא בסי׳ קעיה אף שהוא
מכר שדהו לכותי אמצרא דישראל דנאמתידעת הראיס שש לצריך
לשלם צו היזקו אף ;לא קיבל עליו ומשוש לגוף הקרקע של ישראל
הןא והעמים באמכחו והוי כאלו הישראל מזיקו'בעצמו 1מ'מ שפיר
סתסהרמ״א ששי כדעת איק־פוסקי׳רגס שש פטו׳ולא הר אלא נרמא
כיק דמכד ישראל לעטים נסתלק כח שישראל ולא נשאך לו בו שוס.
זכות משא״כ כאן.בישךאל שמכ׳שט״ח לעכו׳סלריגו כאלו מכד לישראל.
ופולש בסי'קיו שה ד״צרין «מ״ס .ונס יכול הקראל למחול בדינינו
ואיה כיון דבדנינו לעכויס צריך לבא נכח הישראל וא׳כיכל שמויקו
הוי כאלו נעשה בשליחות הישראל לכן שפיר צריךהישראל לשלם תיכף
לפן סתה הטוש״ע בזה ..וקפרטלפנרש בשיעיהלשון כאן שמסר השטר
לעטים שיתבענו גדניהס ממנוע מפשטות לשוט שכל מה שיוציא
יוציא עצור הישראל ל(ךאי.צריך.לשלס לו מיד ־ וגס לפמיש הטור.
וכראק שגתע לו לפרעון מיבו מ״מ כל מה שמוציא הוי כאלו מוציא
?שבילהקראלנלהיותמזהיטמחובולפןשפיר צריולשלש לו הפסדו
מיל אעולי שאין היסראלגעזשכלוכל המותר ’על מה שמגיע בדינינו
3למ כיולשהעטיס תובעי בשביל הישראל י ונעשה שלוחו שפיר צריך
 .הישראלי לשלס מה •שמפסידו חיש:
(א) המקלל א׳ מישראל־ועיין בס׳ שער משפט
יי  . . .שע'בשם הגהות מיימוני דרוקא כשעושה
«..
מעשה עמך אבל כשאינו עושה ימשהעמך מותר לקללו עיש • וכן
מבואר להדיא בפי׳סמשניות להרמביס׳ נמסכת שבועות בס'פ שבועת,
העדות תיל וכן אפור לקלל חבירו שנאמר לא תקלל מרש ולמדנו מפי
הקבלה שרוצה לומר לאתקלל מי שאיט עושה.מעשה שהי'.ראוי להללו.
בשבילו אבל הוא מרש באותו דבר עכ׳ל .מנמע להדיא דפשאיט עושה
מעשה עמך מותר לקללו אלא לצריך עיון׳ למשמע מדבריו דיליף זה
סדכתבה התורה בחרש והא נשים ילפי'לה מנשיא .בעטך לא האור
וגס להא איצטריך לפרט חרש לאשמועי׳ לאפילושאיננקומע ואינו
מצטער אסור לקללעכמ"ש בחיבורו בפכיו מהל' סנהדרין וציע. :
(ב) ־ לוקה עוד אחרת ־־ עיין נטלז בהשמטות שש׳ .בעעתא.
דהשמיט סטור ,שלוקהב׳ דלעת הטור כילש.התוס׳‘
בשבועות דליודהלית במקללסבירו ילפי' מחרשואביך ואביו ■ידעי׳
אזהרה מאלקיס לא תקלל ואין מהרין ללקית ל’ 5מחד'לאו.ע'ש.שתמה
אדרבה״על הרמביס י וש׳ענאיששעוברבצ׳״לאויןעיש .ובממיכ.
אישתמיט סיני׳ מרי הכסף? אשלה בפיה מהל׳ ממרים &כ׳ שס שניי
תירוצים ולת־רוז.השנייגס.אחל?לא ילפי׳ מאביו כלל אלא מלא תאנל
קרש לחוד וכפשטא רגצזכא בשבועות שם וכדי שלאתיקש_י'.ימהלחךש
שכן חרישותו גלמה לו כ׳,־הרפבים נפכיו מהל׳.סנתדר’ן;ולמה נממר
חרש שאפילו זה שאינ.1שומע"ולא נצטער בקללה וו שחייב עיש בכיס
א'כ שפיר לוקה ב׳להרמנ“ס ואיכ אדרבה מדכ׳הטור נאן־גיכ כלשון
הרמביס בהל׳ סנהדרין תיל כליהמקלל א׳ מישראל עובר בלאו משוס
לא תקלל חרש ופרט לן בחרש להשמיענו שאעפיי שאינו שומע וא יט
מצטער וכיש השומע ומצטעררלוקין ע'כ הרי דג׳ להדיא כשיטת
□רמנים למלאו דלא תקלל חרש לבד נשמע במקלל הכילו וא'כ למה
• לא ילקה ב'פ וגם לתירץ הראשון שבכ*מ שס ליק על הרמניס מה
שהקשה בטיז הכיל כיון ראביו לא ילפי׳ כלל.רק מלא .תקלל חרש רק
דלתירוץ הראשון עכ'פ מה שתירץ כט׳ו ניעת הטור דקל פהתוס' יש
■ לה מקום אבל לתירוץ השני אין לתירוצו סקוס כלל וכניל:

סימן בץ ס״א'

ש□

ומצאתי

בתשובת באר יעקב בסי׳ וה שהעיר על הטח מדזירץ
הראשון שככימ ישם׳ 'ולכן הסכים לתירוץ הטיז עניע
בדע׳סטורעיש ותמהני עליו איך לא הרגיש שלתירק השני אין צדנרי
כט״ו מקום כלל וכניל • נס מה שהקשה שם עולש הרחבים אס בן
מיא קילל אביו דחייב ר' ותמה בין לתירוץ ראשון .ובין לתירוץ שני
סבכימ עיש בסוף דבריו ואישתמיטת׳' שכבר קדמו הלחימ בהל'
ממדים שכבר נתקשה בזה עיש • נסנרשבס׳הנ׳ל ענלשהסנלע
בטעמא רמקלל המת פטור תדאיצטריך קרא לרבות התק?ל לאחר
מיתה תיל יתימא רבתי חוינא הכא איך הניח הטעם שהניא ביי בפס
הסנלג יאיתא בת'כ דילפי׳זהמקרא דמה מרש מדים עיש שתמיהתו
גס על הביי וכ'מ רלמה הוצרך להמציא טעתא אחרינא ולענ׳ד נראה
פשיט יהי׳ להוהוכחה משים דילן דלא כהתיכ מדאיצטריך בש׳ס דף
פיה לומר דלהכי צריך לרנוי' מקלל אביו לאחר מיתה דהויא כיון
דמקשינין הכאה לקללה באביו עיש והא לדעת הרמביס הניל כל
עיקר אזהר׳ למקלל אביו לא אתיא אלא מלא תקלל חרש וכמ״ש בכ'מ
הגיל וא’כ כיון דלא אתיא אלא מחרש והא מת חרש בחיים אף כל
בחיים ומולא קאמר בשים רק דסד׳א מחתת היקשה דהכאה לקללה
<3ממילא פ״ל להשים האי דרשא דהתיכ לכן הוצרך צומי הסה גופי׳

יעקפו7׳

סמן כוי כזבח

יג

מוכח מדהוצרך לרנד׳ במקלל אביו לאחר מיתה ו!־כ ־ גם חיש נס׳
באר יעקב שם ריש ללמוד זק. .ממאי דאמרי׳ בסנהדרין דף פיה שם
בעמך כמקויס בעמך למעט לגמר הדין וכיש לאחר מיתה עיש כבר
קדמו הט"ז בפנים בשס׳ המהרש״ק שתפס על הב״י' ?זה עיש ־ אך
להנ״ל אפשר נ'כ לישב למלאמרי׳ אח״כ בשים דהדיא רק מחמת
היקשא להכאה לקללה ולא קאמר דסד״א מחמת האי דרשא דנעמך
המקוים בעמך משמע יבמסקנא לא מיל לדרשא זו לכן הוצרך הביי
וקולע לומר טעמא דידהו וכלל ־ נס מיש בש׳ הגיל עמיש הרמביס
והסיע בסמוך כשהיתה הקללה באה מכלל היבריס לפעור והקשה
מש"סדשבועות דף לים ׳ותירץ יפיל פולש הרין כשש הרמבין רבעי׳
ושמעה קול אלה עיש נס בזה כבר קדמו הלשימ בפיג מהל׳ זכי'

יי! ע׳ש :

הלכות י עדות
O'O

סיא

(א) ויש לחנירו תועלת בעדותו ■ בתום׳
FTD j
3פ' שבועת כעדות אהא דהכל מודים
י
בעד סוטה שהוא חייב הקשו וזיל ואיי העד לימר בלא עדותי עיי
קינוגוסתירה תשתה ותמות ונפער מהכתובה להרבה פעמי׳ הזכות
תולה ועיש ולכאורה מפשטות דבריה׳ נראה שקושיתם אחיונא דעיא
דלמה יתחייב הא ייל מאי אפסדתיך וכו' י• אמנם לפיז יפלא ממ'נ
היפא מיירי אם שמחייבים י את העד קולם השתי' הא וודאי ליתא
לאיך אפשר לחייבו תיכף דלמא תמות באמת עיי השתי׳ ולא יהי׳זטת
תולה ואיך אפשר לחייבו מספק בפרט לפמ״ש בחידושי מהרשיא שם
דאיפשר שלא תשהה מחמת יראה הוא משש טפי עיש וכן מבואר
נהרמביס פיי'משבועות זא״כ ודאי אי אפשר לחייבו מספק ועיכיהא
לחייב הוא לאחר השתי׳ איכשוב אין התחלה לקושיתם להא חוינין
סכבר שתתה וזכות תולה• לפן נראה רטונהס להקשות׳ לאיעל.מיובי׳
דעיא רק על עיקר השבועה איך משביעני׳ לי׳ הא י״ל למה לך עדות,
הא יש עדי קינוי וסתירה ותשתה ותמות בצאיה .ולוה תירצו שפיר
דהרבה פעמיס זכות תולה ויש לו שפיר תועלת בעדותו לכך יכול
(השביעו ־ וזיב בכוונתם ‘: .י .י ...י
ן בזך ,מובן היטב ראי׳ המשנה למלך פ׳ג מהלכות הוטה שהביא
י ראי׳ מתוספות הנ׳יל דהא .דאמר רב ששת בסוטה שק לה
עדיס.במה*י ואין מלשיב לקין אותה דדוקא בשני .עדים אבל בכיא
המיס' בורק ואל*כ פאי הקשו להא שפיל הפסיכו דכיי קינוי וסתירה
איףיאם תשתה לא תברוק מוהה 'כיו! שיש עיא למהיי עיש והשיג עליו
הגאון בעל קצה״ח בספרו.אבני מלוחים שי׳ קעיש הנדפס מחדש
להא פיק שכבר כיפר בביר ...שוב איי לחזור ולהעיד וביון דלא מצי
מעיד שוב המיס נודקין אנסה עיש י• הנה הוא הבין כוונת התוס'.
כפשוטו דקושיתס הוא על חיובא לעיא דינול לוקר מאי אפסדתיך
בכפירת ,כמבואר שש 'בדבריו לכן.הקשה מה שהקשה אמנם באמת
איאלהלום בכוונתם אלא.כפיש 'דקושיתסהוא על עיקר השבועה
איך יטל להשביעו כללובזה ראיות התיל נטנה לשפיר יכוללהשביעו
שיעיד לו לאס צא ישביעו י ולא יעיד לו לא יהי׳ המים בודקי! כיון
שקעיאבמהייוא״ש:
(נ) בין שהוא לבדו.־ בתומיססקיגכ׳ירבתבעו מנה והודה
. . . .במקצת דבלאיהמייב שבועה דאורייתא .אינו מחרב
להעיד מסתייע ממישהכנהיג בשם מהראניחואחיכ חזר• והקשה
ולדידן רצריך לקבע היכת א*כ אף בלי העד יכול להשביעו ודוחק
לומר דשבועה בנקים חמיר לי׳ וכו׳ אע'כ ציל דאף דחייב לישנע
בלעדי העיא מ'מ ירא לישבע להכחק העד לעד ובעיר מצטרפין
וא'כ דינו של מהריא בן מייס נ'כ ליתא 'דאף שחייב שריא בל^ה מימ
חייב העד להשביעו כרי שירא ממנו אלו תוי־ס לבהו וכיז גדם לו
שלא ראה רק בכנהיג שהביא דברי מהראניח בסתם אבל המעיין
בתשובת מהראנמז המחובר לתשובת מהריא מזרחי בנד׳ ליר יראה
שדבריו נרוריס ששס הי׳ המעשה שהריר אצרהש צורי שלח ב׳פעמיש
נכסים להיר שיים כהן יטוכלן הריר אברהם הניל שהנכסי׳ הראשוני׳
סשלח עיי ישמעאל שבאו בשלום הי' שלו ומה שפלתע׳י אחר שמת לא
הי׳ בלו אלא'של הריר חיים כק והריח טוען להיפך ׳וד״א איע טוען
טענת וודאי וד׳א תונע לעיא שיעיד בדבריך ועין דן המהראנית
שס דליעת הרמנים בפיט משותפים דמשצסמזות כיד חבירו לקנות
סחורה שהוא ככן בית ומחויב.שטעה שלא מלגיונו' .א’כ האיש הזה
מחרב לישנע בזולת תעד ואין כער מועילו פלום־ ואחיכ מסיק רפיון
דאינו חייב להי־מביס 5ב1עה אלא נמ״רשנן; (אע*ג רבעי ג״כ נקית
ילמאיכאנפקותא בין שדיאלשריר עיכ .א'כ אף לתירוץ התומיס
דיראשיפסלנו לעדות ולשבועה דעד ובעיר מצערפין ליק כל
המהראניח שס דמיירי שהיד אברהם צורי אינו טוען ברי רק תובעו
בם' עשיי עד וא*כ לא יוכל לצרף הבעיר להעד גם תה שנראה דוחק
להתומיס לומר דשנועה דאורייתא ממורה הרי לנו ידעת מהראגית
דאף אש צריך לישבע זולת העד שטעת העד בנק׳ח מ'מ מחוק
להעיד כדי צה!קיקו לשריא:

ש□

}יין

א [הורוויץ ,מנחם מנדל בן ישראל יעקב יוקל] עמוד מס  27הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

אמנם

שמושה של תורה

קמ

140

זה לשון הגאון ר׳ שמואל אבוהב ז״ל בצוואתו
מקלל חברו בשם או בכינוי א) והיא גס כן צרעת פורחת בדורנו
כמתלהלה היורה זיקים בלשונו ואפילו לבניו הקטנים דרך שחוק והיתול

לאמו־ לא פעלתי און,

הערות וביאורים
א) חו״מ סי׳ כ״ז סעי׳ א׳ אם היה בעדים ובהתראה לוקה אחת משום לא
תקלל חרש דלא נאמר חרש אלא להשמיענו שאפילו זה שאינו שומע ולא
נצטער בקללה זו לוקה על קללתו .ואם היה דיין לוקה עוד אחרת משום אלקים
לא תקלל ,ועי׳ סנהדרין מט ).תהא לוטא ולא תהא לאטה ,נוח לך להיות מן
המקוללים ולא מן המקלל ,לפי שסוף קללת חנם לשוב אל המקלל ,רש״י שם.
ועי׳ סמ״ג מל״ת רי״ג דלא הזהירה תורה על כולן אלא בכשרים שנאמר ונשיא
בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך סנהדרין פה ).ועי׳ ב״מ מח ):רבא אמר מילט
לייטינן ליה כדכתיב בעמך בעושה מעשה עמך ,ובתום׳ שם וז״ל לא מיקרי
האי אינו עושה מעשה עמך לענין שיהא מותר לקללו בחנם ,כי אם לקללו על
המקח הזה במי שפרע עכ״ל .משמע דרשע גמור מותר לקללו ,ועי׳ מנחת חינוך
מצוד .רל״א שפירש דברי החינוך שכתב שאסור לקלל בשום ענין ,דדייק לה
מתיבת פטור משמע דאיסורא איכא (ועי׳ שו״ת שאגת אריה סי׳ ע״ד לענין פטור
האמור בכל מקום חוץ מאיסורי שבת ,אם הוא פטור ומותר או פטור אבל אסור
מדרבנן).
ובמנחת חינוך שם הקשה איך קלל אלישע הנביא את הילדים בשם ד׳
אפילו אם היו רשעים וכו׳ ובפרט למאן דאמר בסוטה מו ):מאי ראה וכו׳ ודחק
לפרש דשרי לקלל המצערו עי״ש ,ועי׳ ברכות ו ).בההוא צדוקי דהוי קא מצער
לר׳ יהושע בן לוי בקראי ,וריב״ל רצה לקללו ובתוס׳ שם ,ועי׳ שבת קח).
בעובדא דקרנא ושמואל ,דרב לייט להו דהוי קא מצערי ליה ,ובאמת תמהתי על
המנ״ח דשם בגט׳ דתני פטור ,דדייק משם דאיסורא איכא ,הלא מסיק שם כגט׳
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דמיירי כשעשה תשובה ,ובנו חייב כמו שחייב אלאחר מיתה ,ואחר פטור כיון
שיוצא ליהרג ,אבל ברשע גמור אפילו איסור דרבנן ליכא ,ויגעתי ומצאתי בם׳

מנחת יצחק שעמד בזה ועוד הקשה שם הלא מצינו כמה פסוקים בתהלים דדוד
המלך ע״ה קילל את הרשעים ,וגם הזכיר שם שמים על הקללה ,ומסיק שם דרשעים

גמורים מותר לקלל והא דגט׳ סוטה מו ):דאלישע קללם בשם משום שהיו אפיקורסים
גמורים ,דמפורש בכתוב ויתקלסו בו ,ואם כן ביזו תלמיד חכם ,ובסנהדרין צט):
אמרו אפיקורס זה המבזה תלמיד חכם ,ואם כן הני נערים המנוערים מן המצוות

שביזו והתקלסו בו ודאי דאפיקורסים הם ושפיר קללם בשם ד׳ יע״ש .ובאמת
חז״ל חשבוהו לעון בסוטה מז ).ת״ר שלשה חלאים חלה אלישע ,אחד שגירה דובים
בתינוקות וכו׳—.

בכל זאת לפי טעם הרמב״ם ז״ל שהרחיקה התורה הענין מצד המקלל
שלא ירגיל נפשו אל הנקמה וכעס ,ואל פחיתות המדות ,ראוי למנוע מזה ,יבא
בעל הכרם ויכלה את קוציו.
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חד״ש

ט״וב׳והוצרך רבעו לומר קי״ל ונו׳לאפוקי ם׳הרמב״ם פ״ו מה״ד מישר׳והואאומרו ל״ת׳יחרש וכו׳ואולי יהיה ברעתיגו כי בתכלית מה;
שפ׳דלא כרבא ותמה עליו בכ״ת • זפי׳א׳שפירש״י בערכי׳ הוא פ,׳ שנאסר לגו קללת איש ישר׳ כשיהיה שומע ונו׳ אכל קללת חרש ,
שכ׳רבינו ובחר בו משוה דלהאי פירוש אתי שפיר טפי תי׳לאחור אשר לא ישמע וכו־יהנה הודיענו שהוא אמור עכ״ל וכ״ם בחיבורו,
לראות מי יעמוד אחרי׳ • ויש טעו׳סופר הניכר בלשון רנינו וכצ״ל פכ'׳ו מה״ס כמש"ל בסמוך בס״ד • אבל התוספות בשבועות ל״ו נ>'
כל מילתא דתתאמר׳באפי תרה
מקלל הבירו דכתיב לא ..תקלל■
והורתי
דבר
אמרתי
לא
מעולם
אומר
יוסי
רני
דתניא
ולזעמא דר״י נ״ל תדכתי הונך
חרש ׳מחרש ואביו אתיאלא,
רכיל כן הוא בירמיה קאפי׳ו׳ לאחורי פי׳לראות אם יבא אותו פלו׳שאמרתי עליו ני לא שלא חש להאריך וליכא ליופרך.
והפי׳ שהביא רבי׳ לא מצאתיו .אמרתי שלא הייתי אומרו בפגי בעלים והכי ק״ל״דקם ליה שכן משונין כדפריך פ׳ד״ח על■
לא בש״ס \לא בילקוט אמנם רבא בשיטתיה דאמר רבא בערכין בל מילת׳דמיתאמרה דין וחרש ונשי׳דאביו אינו משו;/
כונת רבי׳נו׳ שהוא נר׳ בפניו באפי בי תלתא לית בה משום לישנא בישא • :א״ל כל שכן עכ״ל וכונתם ברור׳ דהיכי• יציף.
כאוהב ושלא בפניו אורבו ושונאו חוצפא ולישנ׳בישא א"ל אנא בר׳יוסי ס״ל דא״ר יוסי כולי .כשבועו׳מקלל חבירו מלא תקלינ.
לו׳ עליו רכות והוא בדמיון וטעמ׳דר׳יוסי נ״ל מרכתיב הולבי רכיל נחשת וברול • פי׳ חרש דהא אפשר לוח׳שאני חרש
הנחשת שהוא מאיר ומצהיב שאזהרת שהיא אורכו והוא שונאו לו' עליו רעות שלא דחרישו׳גרח׳לו כדפרי׳בסנהר׳,
כרכתי׳ ■ נחשת קלל ה״נ נראה בפניו ׳ ומשמש שני ענינים דנחשת וברזל ולומד נמי ס״ו א׳גבי אבי׳ד,׳ :/נחיל• מחר׳,
בפניו כאוהב ושל״ב או׳ עליו מרכילות של ציבא דכתי׳וירגל בעברך את אדני המל׳והת׳■ עד דיליף אביו באם אינו כנין.
רעו׳כדחיוןהנרול שממית מש״ר שלא בפני מפיבושת הוד .־ ולא היה רוצה ציבא בשע׳ וכו׳ותקלל אביו אתיא מבנייה
ותשמש ב׳עניניס נחשת וכרול שאמר בן שישמע מפיבוש׳וילמד סתום מן המפורש אפילו או תאב ונשיא או מאב וחרש ו'
ילהכי מ״תי נמי רבי׳ מרכילו׳ על חפצי תכירו וממונו אסו׳להוציא רבה כדאיתא בערכין כת״ש התו׳כסנהדרי׳ס״ו כ׳ד״ה
^דציבא שהיה עבדו של מפיבושת לא נחתם גזר דין על אבותינו אלא מפני שהוציאו דבר .על תאי וכו׳אע״ג דבשבועו׳משתע
הארץ דאמר ריש לקיש וימותו האנשים מוציאי דנת הארץ דמחרש לחודא גמר לה עכ״ל
והיה מראה עצמו כעבד נאמן
אלעזר
ד'
ותניא
•
מתו
שהוציאו
הארץ
דבת
על
•
רעה
לפני חדונ׳ושלא בפניו דבר עליו
וימש״ה הכריחו התו׳בשבועות
רעות לדוד  :ואפילו על חפצי בן פרטאאומר בוא וראה כמה גדול נחשל לשון הרע מגלן דלא חש להאריך והיינו מ״ש שם.
חבירו וממונו אסו׳להוציא כדאי׳ ממרגלים ומה המוציא שם רע על עצי׳ואבנים כך המוציא בסנהדרין אע״ג •דבשנועית
בערכין וכו׳שס י״א א׳אלאשיש שם רע על הבי ׳על אחת במה ובמה ׳ ( תולדת לשון הרע ) משמע וכו׳ צ "ל דנא חש להארי׳,
שינוי קצת בדברי רביגו דהאי דאמרי׳בבבא בתרא בפרק גט פשוט תני אהוד ,דרב םפרא והנה רש״י בשבועו׳פי׳וז״ל ל״ת
לישנא דלא נחתם גז״ד וכו׳הוא לעולם אל יספר אדם בטובתו של הבירו שמתוך טובתו בא חרשומרבינן מיניה בסנהדרץ
בתתניתי׳ומפיק לה ר״ל חרכתי■ לידי גנותו ׳ פי׳ אל ירבה לספר שמתוך שמרבה בא לומר כל שהוא בעמך עכ״ל כנראה
זה עפר פעמים על זה נתחתס גנות זד .יש בו ׳ אבל סיפור טובה בלא ריבוי מותר דחנן דהוק׳ לו היכי ילפי־ מקלל חבירו,
וכו׳ונתר הכי מיתי ברייתא המשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי כולי הוא היה מונה מהרש כיון דאיכא למיפרך שאני
שבחן כולי :
דר״א בן פרטא שהביא רביגו
חרש וכו׳נה״ק ומרבינן מיניה
ומפיק לה ר״ל יחדכתיב וימותו
 jflנפרק שבועת העדות המקלל עצמו והכירו וכו׳ברהדאעקא כי לא מצאת?
האנשים .וכו׳על דיבת הארץ
בכל הכינוי' חייב ־ ואמרינן בגמרא אזהרה בסנהדרין דדריש כ״ש בעמך נא
שהוציאו :תולדת לה״ר דאתרי׳
למקלל
בד׳פ״ה ולאבד׳ס״ו אלא ברייתא
בב״ב ונו׳שס קס״ד ומייתי לה
!"כ דמייתי לה רניט בסמוך
דת"
בערכין ט״ז והרי״ף בפ׳ב״ת ופי׳הר״נ שמתוך טובתו וכו׳שהאחרי׳ הביאו רש״י עה״ת ר״פ קדושים אין לי אלא מנין חרש לרבו׳כל אדם
שומעי׳וכו׳ואומר הנא ,מדת כו״ך יש בו וכן היא ס׳הרמב"ס בפ"ז ת״ל בעמך לא תאור ופי׳הרא״ם כל שבעמך לא תאור ע״ש אבל
\ ׳ ־ה״ד וכתב שם י מרן בכ״מ 'אבל בפני אוהביו משמע מדברי רבינו בסנהדרין דס״ו לא יליף לה אנא מבניך אב לחרש ואביו מרבינן
^.זותר עכ״ל ומדברי פניהם נלמוד דליכא יזשש על המספר בעצמו ישראל דעלמא ובמ"ש התוספות • גם .במכות ח׳ב׳פירש"י וז״ל
•יבא לידי גנותו אבל תדברי רבינו מוכח בהדיא דהתספר עצמו לוקה דלטייה ואמרי׳בשבועות רמקלל את חנירו עובר'בלא תעשה
אל ירבה צזמתוך שחרבה בא לומר גנות וכ״כ רשב״ס בב״ב שם ואתיא במה הצד תהמקללדיין ונשיא וחרש עכ״ל ודבריו ק׳נהבעס
ובערכין רש״י כלל ב׳הסברותיחר שכתב וז״ל המספר בטובתו כפי סו׳דסנהדרין שלפנינו דהרי הוה בעי לתילף מג׳אלו ופריך
יותר מדאי הוא עצמו אותר חון ממדה זו או אחרים שומעי! וכו׳ מת להצד השוה שכן משוני! ותסקגא דאביו אתיא באם אינו עגין
ועיין להפר״ח בס׳מ״ח בה׳דעזת שנתב על מרן כ"מוז״ל כ׳הכ״מ כמבואר שם ־ אכל חבירו לא הוזכר שם בסוגיא כי אס התוספות
דמפ׳רבינו דהייט בפגי שונאיו ולא משמע הב• בפ׳ג״פ קס״ר עכ״ל הוא שחידשו דחבירו יליף תבעייא כתו שכתבתי לעיל "•
ולפקד״נ דהשגה זו היא כוונת הגת״י שכתב וז״ל אכן רשב״ס פירש והרא״ס פ׳קדושי׳הק׳על הרחב"! שכ׳ כן ודברי הרמב״ן הם הס
לא יספר׳ יות׳חדאי וכו׳יע״ש :אבל סיפור טובה בלא ריבוי מותר דברי רש״י שכ׳ במכות והכלצנ״ע• והנה לפי שי׳התו׳בשבועו׳דלא
דתנן ה׳תלתידיס וכו׳דקדק רבינו לומר בלא רבוי כדאשנחן בריב״ז חש להאריך ה״ן צ״ל על סו׳לתמורהג׳ ב׳מקלל חבי׳בשסוכו:
דחונה שבחן עין טוב לב טוב ובודאי שהיה בהן עוד מידות לא תיסגי ליה במלקות לא מצית אמרת דכתי׳ ל״ת חרש ואא׳-׳ב
טובות ולא הרבה לספר• ובהגמ״י כתב אבל בפגי אוהביו מותר לקלל את חבי׳אוהרתיה מהכא לכתי׳ל״ת הרש וכו׳דמשמע בהדיא
דה׳נריב"ויהיה מונה שבחן וכו׳סת"ג עכ״ל ואפ׳דס"לנמי כס׳רבי׳ דתפיק למקלל חבי׳מל״ת חיש ואפי׳לפיגי׳ רש״י בתמורה דגריס.
 ,בלא רמי שהרי בדברי ר\מב״ס לא נזכר ריבוי בט בת מבי׳ ואב"א אפי"ה גרים דאזהרתיהחנ״ת חרש ומוכרחי׳אנו לו׳ ,כמ׳יש
5פ' ׳שבועת העדות וכו׳ בכל אכנויךחייב שם ל"ה א׳ התו׳ דלא חש להאריך וכונת הש״ס דאוהרתי׳ מל״ת .חרש ;ומחב
התקל $או״א בכולן חייב י זכו׳המקלל עצת ווחבירו בכולן עובר •דאתיא תביניא כמ״ש התו׳בשכועו׳ ורש״י שם בתמורה פי׳בשס
1יי׳ הרי״ן) וכ״פ הר"מ פכ"ו מה״ס ה״ג דעובר בל״ת ריב"סוז״ל נא מצית אמירת דלא .יתקפר .בחלקו׳ גרידתא ונו)
ורבי׳דגיריק המקלל •עצמו חייב ק׳ •להבינו .לחייב היינו דהא כתי׳ל״ת חרש וילפינן בסנהדרין .ג״שמהאי לתו ־כתיב גבי
כדקתני גבי או״א ודוחק לו׳שכונתו הוא חייב מצקות ויותר אומללין וצו׳ונתיב גבי נשיא וכו׳ומוקתינן התם כמקל׳כש׳וכו׳יע״ש
'׳ליקגי׳עוב׳בל״ת כני׳ד ואמרי׳בגת׳אוהר׳למקצל חבי׳מנין ודבריו צריכים ביאור שהרי התם בגירמתינו לא יליף מידי מג״ש
"ק ’חרק שם ל״ו א׳ונך׳,מדברי רבי׳תדלא הביא אלא לישנא ואפילו אם י נאתר ג״של״ר אלאר״ל מה מצעו אנתי ק׳שהרי לא
לא ניא׳כלו׳נך׳דש״ל למהאי קר׳ילפי׳ אזהרה למקלל חבירו ינפיק מידי מקרא דלא תקלל חרש • אלא ברישא הוה בעי למילף
מדברי הד״מ בס״ה לאוין שי״ז הזהלנו מלקלל איש איזה שיהיה למקלל אביו אזהרה מלא תקלל חרש או חבנין,אב מנשיא(.ייץ.ןפו.יך
על״הו
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יורה דעה שאלה כג כר כד-

עיי״ש ודוק ואס ני הוא קצת דחוק בדגי׳ המפרש ענ'פ ניחא
לן לדיוקי גפשינו מלומר דנעלס מהמפרש דגלי ש״ס מפורש
הנ״דנו' ז
_ _
_
..

רקח

נם חללות הדיין דאל״ב תקשי קושי׳הש״ס כסנהדרין שס .ע
י״ש ־ וא״נ מנ״ל לרש״• לפרש גן אליבא די״ע • וה«
דנדנרי י״ע אין הכרע דמוקיעלקידשלחודדהואקאיע
דגר• ר׳ ישמעאל • עג״פמסחנראדי׳עקינאור"שגחו!

נו* אבתי לא דמי לאו לק דנהן אי לאו דימוי ליכא חיוב קיגן 7־’והנראה דרוצה להני׳ נן נמים ואולי נן היתה גירסת רש״י
ונלאו נלא ניטוי ח״נ פנ״ל ולנאויה לפי סנרתו טפי הו’ל הטור נע״נ סונר נזה כשיכו' רש״י לכן השמיט ד״ו יהמו .
להקשות דאף לס״ר דחייג נ' הא לא דמי לאו להן • לפנ״ד י״ל דסונר הפירוש דילפינן מלא תקלל לגד ואלקיס איג
נוונתו פשוטה דמ״ש דלא דמי דנהן עיקר חיונ קרנן ע״י משמע רק קודש ולכן השמיט דין זה • וענ״פ נס לדעת הטו׳
’הניפוי ומשא״ג נלאו אין תועלת נניטוי דנלאו ניטוי ח״נאכל משמע קודש ומשמע חול ■ וא״נ ניאה דשניאההיאניו
לפי הס״ד שפיר יש תועלת נניטו׳ לחייג ל  :ונעיקר קושי' הסופרים שמחזיקי' את הקידש לחול • ואמנם ראיתי נחרט:
הר״ן ושאר ראשוני' על הרי״ףז״לנלפלר גנון ונהר ננוונת שנחנדיינאלאתקיל • ומצאתי נשלה נמס׳ נטעו׳ של
הר«1ף דהאאמרינן לאחת אתה מחיינו ואי אתה מחיינו משום דף קצ״ג שנחנשקנלהנידו הלנה למעשה לילן תמיד אחי
שתים משמע דאינה שני חיונים היינו ביעו׳ ועדות והוי סד״א התרגום ונפי הסכמות הי/רגיס נן יעשה ופשוט הרנר רעי
לחייג נ׳וקמש״ל דאף דאינא לחיונים אפיה אינו ח״נ אלא א׳ סמנו הסופרים ואמנם גפלאתי על התרגום הא כנר מוכרי
ושפיר פרין לאניי דליתא לשבועות נינ»י נשניעה שאני •ודע דהלנה נר״ע מחנירו ויגעתי ומצצתי נרא״מ נל משנטי:
לן עדות וכיון דלא שיין ניסוי אף בחן א*נ לא שיין למדרש שתמה א״ע נזה על התרגום וגס על פירש״י ש שכת
א חת אתה מחיינו דהא לינא רק חיוג אחת דהא אף נהן דליכא נפירושו על הת! רה ה״ז אזהרה לנרטת השם ולקללות הריץ
דנרי המכילתא הזהרה לא שמענו (כלומר לנרנוי
מ ע עדות אפ״ה פטור משום דאינו נננס נגדר שנועו׳ניטוי• והביא
ואין לומר דוה גופא קמש״ל קרא ♦ דוה איט נמשמעו הלשק השם) ת״ל אלקיס לא תקלל מ״מ דבריר״ע ר׳ ישמעאל צור.
אחת אתה מחיינו ואי אחה מחיינו משוס שתים ועיין גלשון בדייני' הכתוב מדנר ומפרש הרא"מדמ"שי ע אלק ה ל
טללח נרטתהשם וק..,־י
דסונר ואזהרה זאת
תקלל מ׳׳מ
הלי’נ> ותיאהנידנרי גנוניה נעו״הי :
.
_...........
הדיין שלשון מ״מ יורה לוה נו' ואונקלום שהוטה אותו ע
קללות הדק מפגי שעיקר אזהרה ופשטה הוא על ק:למ
ס« ,ד״מ ה/טו^ה לחנם א׳ צ
הדייגי׳אנל אזהרת נינוח השם הנרמז נהאיט אלא על היס
ס ך ה תשוג״ה
שאל שם אלפים לא תקלל אם הוא קודש או מול • לנד ענ״י מ״י׳ש ילפ״ז ממי^ נטני'יני'יש
סגה מרגלא נפומי׳דסופרי זמנינו שהוא חול ואינם ועיי״ש שנת גם נשם הרמנ ס שהיא אוהיה כיללת /־'■
חמדטיו השם ונחזי אט נס״ד הנה עיחרא דסאימילתא נדטת השם וקללות הדיין • והתכוננתי נסנרים וראית
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ס'׳ז ח"ל להיות שיש שמות בתורה שנפל נהם הספק אס
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השם מנין ת״ל אלהים לא י/קללואמיינן היזם ד6פ’לי

™I
ולפמ״ש הוא נעצמו דדעת הרמנ״סדהוא

קודש מחול ענ״ל •
קידש לא הוי צריך למ״ש ואמרינן החם נוי ואפשר רנתב כן

שחודם שיתחיל לכתוב החינה אשר יפול נה הספק ימנו

נמחשנחו אס היא ראוי' להתקדש תתקדש ממילא נקדושח
הראשונה ננלענ״ד נזה
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דנאמוהרש׳יאכרולי
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שער משפט
כולל שני חלקים
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שלחן ערוך השן המשפט
ונלוס אליו

ספר

שער דע
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על

שלחן ערוך יורה דעה
הלכות רכית

הם ביאורים נכבדים אשר חברתים
אני הכעיר

ישראל אי®*

כבוד מוסר׳ר

נא»א מ»ו סרג סגדול המופלג סוופורשם גדודו סיני ועוקר הריס ירא יי׳ יודניס

זאב וואלף

זצוקללס׳ס .חון עמי אנכי יושב בק״ק

וויניעא יעיא

ואגפי׳:

קאניגסבערג
בדפוס החדש של ה' נרובער  Byלאננריען
פנח

כתר

תורה לס•^.

גדפם מהדש פעיה״ק ירושלים תובכא שנת תשל״ח לפ״ק

<ז

שער

הרפת דיינים סי׳ כו כז

משפסו

בא

לשלם לו כל ההפקד כיון שנסכה נו והא דכתב העור בשם ■הרא״ש וצריך
שע״ח לעכו״ם א״י למסור לו זס השרי שכתוב בו שיכול לתובעו נדיר האומות
לקבל עליו כל אוכסא לישנא דש״ק דפ׳ הנחל בחרא נזבין ארעא לעכו״ם
כדי שלא יתבענו סעכו״ס בד״א ואם עבר ומסרו לנוי צריך לקבל עליו כל
אמיצרא דישראל נקע והלא״ש לעעמיס אזיל דפירש דכפיק ליה לקבל עליו
אונקא דממייליד ליה ואם יעבוד עליו סעט״ם סדרן ויוציא ממנו יותר ממה
כל אוכקא כדי שיחיל עליו סשיעבוד מעכשיו או דנקע הדא׳ש הכי משום
שסישראל יכול להוציא ממנו בד״י באומו שער או אם בא לו היזק מפר
הבבא דהוצרך ליקח מלץ שיעעון
שתבעו העכו״ם בדיניהן והוצרך ליקר!
בעדו בדיניהם שבזה בודאי לא באח
מליץ שיעעון בעדו וכל כיוצא בזת
הנה וכל זה שיכול לנופו בדין ישראל אנל אס הלוה אלם מנתר למסרו
שים הכאה לנעהש״ע בזה ולכך
$ךיך לקלק הכל מעליו ככ״ל והכס
לעכלם ונדל סוף סי' שס׳ס סדין עכו״ס המוכר שסד סוב לישראל על
בכה״ג בודאי הוי גלמא בריזקין ופעור
מלשון העור נראה דאין המלוההמוקר
ישראל אסר אס ק הוא בדין עכו׳ס:
אם לא שמקבל עליו כל אונקא ובהט
השער לעט״ם ציץ לשלם לו כל
הפקידו אם לא שקיבל עליו כל
מיירי כמי הריעב״א שהביא סב״י
שלא לקלל דיין ולא שום א׳ מישראל .ובו ב
בקי׳ ק״ו אבל היכא שבא הכאה לידו
אונקא דמתייליד ליה וכדאמרינן ,S3
בעבור זת הדין ברור שחייב לשלם
הנחל בתרא ובב׳־מ פ׳ המקבל דבר
סעיפים :
מה שנפקד הישראל בדיר עכו״ם
ישראל דזבין ארעא לעכו״ם אמיצרא
א א המקלל אחד מישראל (ואפי ,עקלל עצמו) בשם או ברעי או כאהד
כמו בחצר דקיימא לאגרא וגברא דלא
דישראל דשמותי משמחיכן ליה עד
מהשמות שקורים הנדס להקב׳ה אם היה בעדים והתראה לוקה אחת
עביד למיגר דמייב לשלם אף דהוי
דקניל עליה כל אוכסא דמתייליד ליה
משום לא תקלל חרש ואם היה דיק לוקה עוד אחרת משוס אלודם לא
גרמא טץ .שאכל מה שחבירו נפקד
ופירשו בכם הראב״ד דש»מ דכל
תקלל וארור הד לשק קללה:
אף שלא נהרת וכ״ש הכא שכהנה
סיכא דלא קיבל עליו והעכו״ם הזיקו
זס סל נטן מאוד בדעת הסתבר
ב אם לא ודתה שם התראה או שקלל בלא שם ובלא רנד או שורתה
פעור הישראל מלשלם דנרמא נכיזקין
ולדינא אך לפ״ז אינו מתיישב נוח
הוא וכ״כ הרב רמ״א גסי׳ קנדה ק״ע
הקללה באה מכלל הדברים בגון שאמר ב אל יהי םלוני ברוך לוד
אינו לוקה (וה׳ה המקלל את המת סמור) אבל איסורי סיהא איכא ואם הרף
שכתב עיז הרב רמ״א בהגה וכין
בהגה וכן הקכיס המחבר בב״י שם
שיטל לטפו בדין ישראל אבל אם
תלמר חכם מנדי! אותו ואם רצו הדיינק להכותו סכת פרדות מכק ועונשין
שכן הוא שיעת רוב הפיס׳ וא״כ ה״נ
הלוה אלם מותר למיסרו לגוי והוא
המוסר שער לגוי וכתוב בו שיוכל
אותו כמה שיראו ואם חרף ע׳ה עונשין אותו כפי שהשעה צריכה (אפיי מסל
מתשובת הריעב״א שהביא הב״י
לתובעו בדיר עכו״ם משמתיכן ליה
המתסדף (נ׳א המתקלל) עונשק אותו שכבר סנוא ונתסייב) .טי שנתחייב נדד מסני
נקי׳ ק״ו ובאמת אין עניט לדברי
עד שיקבל עליו כל אינק׳ דממייליד
שהפקיר בב׳ד ורצו ב״ד למהול על בכורם ולא נידוהו הרשות בידם והוא
המחבר לפי מה דפלשתי נטונתו
שלא יהיה בדבר הפסד בכבוד הבורא בנק שהיו העם מבענזק בכבוד התורה
בי׳ וכ״כ הב״י בקי׳ ק״ו בשם משובת
דהריעב״א מיידי התם נמוכי שנחת
ובדיינים הואיל וסקרו העם בדבר צריכים לחזק ולענוש בפי מה שיראה להם:
הריעב״א דבמוכר שנו׳ח לעכו״ם
לעכו״ס ואח*כ בא איזה אונס לישראל
משממינן ליה עד שיקבל עליו כל
ממילא עבור זה לזה כתב שפיר
אונקא דמתייליד ביה ע״ש ומשמע
דלכחחילה אקור למוכרו לגוי דדילמא
דוקא כשמקבל עליו כן אבל כשלא
יטא לו איזה אוכק עבור זה כמו
קיבל עליו כן פעור דגרמא בניזקין
כיצד מאיימין העדים ואין מקבלים עדות שלא
דאקור למזבין ארעא לגוי אמצרא
הוא וכמ״ש הרב רמ״א בקימן כ״ה
דישראל אבל כשהלוה אלם וא״י לגטת
ס׳א בהגה ולקמן סימן שפ״ו ק״ג
בפני בע־ד .ובו כ׳ו סעיפים:
ממט מוחל למוכרו לגוי משא״כ הכא
בהגה דשליש שהחזיר שער פרוע שלא
דהמיזבר מיילי שמוסר השער לעכו״ס
היה לו להחזיר פעור דגרמא בניזקין
א כל מי שיודע עדות להכירו וראוי להעידו"ויש להכירו תועלת בעדותו
בעבור חובו ומחשב עמו הזטם
הוא ואף בהחזיר שער פרוע לעכו״ס
חייב
על ישראל פעור דגרמא בניזקין הוא
שבדיני מטים ופועלו מחובו עבור
זה בכהיג פשיעא אף שהוא אלם מ*מ אסור לגוזלו וליעול מהון יותר
כמ״ש הב״י והש״ך שם בשם משו׳ הרשב״א וכ״פ במשובת מ״ב קימן פ״ת
בעבור הזמת שיש לו בדיני עטים ואפשר לומר דבאלס שא״ר לציית ד״י טץ
דלא הוי אלא גרמא בכיזקץ כיון דאין ההיזק כעשה מיד בהחזרת השער
דמותר למקור השע״ח לעט״ם אף שיבוא לו הפקד גדול דשדיכן עליו גודא
דאכתי מחוקר גוביינא הוא וא״כ ביותר יש לתמוה על הרב כאן שקמם
רבא מותר אף ליקח המון מן העכו״ם בעבור הזכות שיש לו בדיר עכוים
כדברי המחבר והשמיע דברי חשיבת הלא״ש דבעינן שיקבל עליו תחילה כל
יותר דהא בלא״ה הנכרי יגבה בהשעיח לפי הזכות שיש לו בדיט עט״ס
אונקא אבל סיכא דלא קיבל עליו מתחילה פעור דגרמא בעלמא הוא והנה
והיל זה נהנה וזה לא חקר וכמ״ש הרב בסי׳ שס״ג ס״י בהגה בישראל
אף שבאמת אין כוונת חשו׳ הרא״ש כן דהא הרא״ש בפסקיו פ׳ המקבל כתב
שברח מן העיר ולקח השר ביתו והשאילו לישראל אחר דא״ל להעלות שכר
על הא דאמרינן התם שמותי משמתינן ליה עד דמקבל עליו כל אונקא דאתי
לבעלים דהא לא קיימא לאגרא דאי לא הוי דר בי ישראל השני הוי דר ט
מחמתיה והא דאין ממתינין עד שיבוא ההיזקוינדוהו אז עד שיפרע לי משים
העכו״ם וה״ל זה נתנה וזה לא מקר וה״נ כיון דנלא״ה יגבה בו העכו״ם
שהחמירו חכמים לקוכקו שיכתוב לו שער שיעבוד על נכסיו וימול השיעבוד
ככל זכות שיש לו בדיטהם לכך מותר לחשוב כל זכות שיש לו בו וימכרט לו
מעכשיו עכ״ל הרי להדיא דהלא״ש קיבר דאף שלא קיבל עליו ובא ההיזק
בעבור חובו וא״ש אך מ״מ צ״ע מקתימוח דברי המחבר והרב בזה ואולי
חייב לשלם לו ומשמתיק ליה שיקבל עליו הש־עבוד עכשיו וכ״כ הב״י בסי׳
המחבר והרב ,הביכו הדברים כפשען והרב אזיל לעעמיה דפקק נס״ס שפ״ח
קע״ה ומש״ה נמי כתב הרא״ש הכא ג״כ במוקד שער לגוי שצריך שיקבל
סע״ו בהגה דאם משר שער פרוע לעכו״ס וידע שיתנו לשר ויטף חישראל
עליו כל אונקא כדי שיחול השיעבוד מעכשיו וכלישנא דש״ס מ׳׳מ הרי כל
לפרוע שרת דחייב לשלם והוא מדברי הדשב״ץ אך כבר השיג עליו הש״ך שם
ספוק׳ חלוקים עליו ופירשו כפשועו דבלאקיבל עליו פעור ומייני דהוי גרמא
וכתב שהלשב״א ורבים מהאחרונים בתשובותיהם חולקים ע״ז וק״ל דהוי
בניזקין וכמ״ש הב״י והרב בקי׳ קע״ה ק״מ וא״כ ה״ה הכא במוקר שער
גרמא בניזקין וק ששטם הוא ז״ל וא״כ ה״ה הכא אך מ״מ במסר להעכטס
לעכו״ס בעינן קיבל עליו דוקא דאי לאו הכי הוי גרמא בניזקין כמי שליש
השע״ח בפרעון חובו וחישב עמו כל זטת שיש לו בדירהס בזה נראה נמן
שהחזיר שער שלא היה לו למחזיר וכמוסר שער פרוע לעכו״ם על אחד דפעור
לדינא דחייב הישיאל לשלם לו כל מה שהפקיד הישראל השט בדיט עטים
בקי' שפ״ו ק״ג בהגה אמנם מ״מ נראה דבגוונא דמיירי בתשובת הרא״ש
אך מ״מ כ״ז שיכול לטפו בד״י אבל באונס שא״י לגבות ממט בד״י כלל בזה
שהישראל מקר השע״ח לגוי בעבור פרעון חובו שנתחייב לעכו״ס ובדיני
מאת דבכהאי גוונא יכול למוקרו לנוי ולחשוב עמו כל זכות שיש לו בדיניהם
מישראל לא היה הישראל מוציא כ״כ בשער זה כמו שיוציא ממנו העכו״ם
כיון דבלא״ה יגבה העט״ס ממנו כפי הזכות שבדירהס א״כ ה״ל זה כהנה
ויקבלו בפרעון החוב בכה״ג ישראל המלוח מחויב לשלם לישראל הלוה כל
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וזה לא חקר כטל רכון בדינים אלו:
□ץ א המקלל אחד מישראל .בסנהדרין דף פ״ה ובמס׳ מכות דו ח׳ ע*
אמדנן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך אבל כשאינו
עושה מעשה עמך מותר לקללו ומוכח התם דבכל ישראל הדין  pוכן הוא
במס׳ ב״מ פ' הזהב דף וטח ע״ב ומשמע התם בחוק׳ ד״ה בעושה מעשה
חייב להעלות לי שכר וקאמר התם דבחצר דלא קיימא צחגרא ונברח דנת
עמך דכל היכא שאדם עשה שלא כדין אף דלא מיקרי אינו עושה מעשה
עביד למיגר פעור דזה לא נהנה חה לא חקר ופר״י דה״ס בחצר דקיימא
עמך שיהיה מותר לקללו בחכם מ״מ על דבר זה שעשת שלא כתיגן מותר
לאגרא וגברא דלא עביד למיגר דפעוד כיון שלא נהנה אע״פ שנר ,הפקד
לקללו ותמיהכי מהשמעת הע״ו דין זה שוב מלאתי בהג״מ S3׳ כיו מת׳
לחבידו דאפילו גירש חבירו מביתו וכעל הדלת לפריו אין זה אלא נרמא
סנהדרין שכתב שכל דירה אילו הס דוקא בכשרים שנאמר ונשיא בעמך לא
בעלמא דהמבעל כיסו של חבירו פעור והרא״ש שם השיג ע״ז דל״ד לגייש
תאור בעושה מעשה עמך עכ״ל והוא נלמד הש״ס הטל וכן הוא בשאלתות
את חניכו מביתו דפעור שלא בא לידו כלום מחסיון של חבירו אבל זה אף
פ׳ ישב וע״ש :ב אל יהיה פלור ברוך וכו׳ .עמ״ש בזה סרב מוהרש״ק
ע״פ שלא כהנה מ״מ השתא מיהא קאכיל מה שחבירו כפקד והכי קי״ל
בהגהות העיז והלמ״מ פ״ג מס׳ זטיה דיז ופ״ש:
כמבואר בקי׳ סס״ג ק״י הרי דאף הנועל ביתו של חבירו ולא בא לידו כלום
פעור דאינו אלא גרמא ה״מ כשאכל מה שחבירו נפקד חייב לשלם ואף
כך) א כל מי שיידע עדות .הקיטע כתב בשם מהרי״ו דאם שים כד יאמר
שאץ רשאי להעיד מחמת שקיבל עליו בקוד שלא לגלות הדבר אזי
לשיעת ל״י אינו פעור הלא בגברא דלא עביד למיגד שלא נהנה כלום אבל
אותו בע״ד שאמד לו בקוד שלא לגלות הדבר הוא עצמו יתיר לו לגלות תדבר
בגברא דעביד למינר וחצר דקיימא לאגרא חייב לשלם אף שדר בי שלא
עכ״ל והע״ז תמה ע״ז דא״ל התרה כצל כמ״ש דמ״א בי״ד קי׳ רכ״ח ק״ב בהגה
מדעתו כיון שנהנה מחקרוכי של זה וא״כ ה״כ כשעורע חובי לעט״ס בשע״ח
אס קהל טתק חרם וה״ה כאן שיש עליו עונש אס לא יגיד ובאמת ביותר
שיש לו על ישראל ובדיני ישראל לא היה יכול לגבות בו כ״כ כשהעט״ם נבה
ה״ל להקשות ממשנה ערוכה ק״פ שבועות שתים בחרא דאיתא התם להדיא
בו מחויב לשלם לישראל הפסדו כיין שנהנה ואכל מה שחבילו נפקד על ידו
דאם אמר לעדים טאו והעידוני שבועת שלא נעידך הוי שבועת שיא וא״כ
ולפיז ים ליישב דברי המחבר די״ל דתמחבר מיירי נמי בכה״ג שמישראל
׳•ת בפרנווו חובי דבכה״ג אם שלא חיבל עליי כל אוכקא קייב
פשיעה דא״ל השדה איברא דמעיקלא לק״מ דהא העעם דא״ל התרה מאי
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הלבות דיינים סי' כר מ

משפם

שנדח לננכו״ס א" לייתור לוזה השטר ככתובבו שמטל לתובעו נדני סאתדוח
כדי שלא *הנפנו הפכדם בד״א ואס עבר ימסרו לניי צריך לקבל עליו כל
אונקא דמתייליד ליה ואס עבוד מליו סעכדם הדס ויוציא מיורו מסד ממה
מסישראל ימל להוציא מפרו בד״י באומו שמד או אם בא לי  proמפר
שסבפו סעכדם בדיניהן והיצרן לקה
מצץ שינזעזן
הבנא זהוליד
מלק שיספק נפדו וכל כיוצא מה
הגה
וכל זה שעול לכוסו גדין ישראל אנל אס הלוה אלם מומר למשלו בעדו בדכיהס שמה בודאי צא 363
למן לקלק הפל מעליו פכ״ל והנס
לעס׳ם ונדל סוף שי׳ שס׳נו מדץ פכו׳ס העונד שמר סוג לישדאל פל
שוס הכאה לנננהש״ט בזה ולכן
מלשון השיר נכאה דאין המנוה העוקר
בכה״ג בודאי הויגבמא בכיזקיןדפננדל
ישראל אסל אס ■ק הוא נדץ ננכו׳ם ;
סשכוד לעכדס צריך לשלם לו כל
אס  tihשמקבל מציד כל אוכקא ובסס
הפסידו אס לא שקיבל עליו כל
מירי רעי סייסב״א שהביא הב"
שלא לקלל דיין ולא שום א־ מישראל .ובו ב■
אוכקא דמתייליד ליס וכדאמרינן בם׳
מד ס*ו אבל סיכא שבא הנאה להר
הנחל בחרא ובב״ע פ׳ המקבל דבר
סעיפים:
בעבור זה כדין בגזל שחייב לשלם
ישראל מבין ארפא לפכו״ס אמיצרא
מה שנפקד כישראל בדדי עכו׳ס
ישראל דשמושי משמסינן ליה עד
חהקלל אחד מישראל (יאפי מקלל עצמו) בשם *ו כביגוי או באדזד
א
כמו בחלד דקייעא צאנלא ונברא דלא
0הש1--ת ׳שקורים הנוע להקב״ה אם היה בעתם הזזראה לוקז אחת
דקמל פליה כל אונשא דמסייליד ליה
עביי צמיבר מריב לשלם אף דהוי
םשוט לא תקלל חרש ואם דדה ריק לדקה עוד אח־ת ששום אלהים לא
ופירשו נשם כראב״ד דש*מ דבל
גרפא מק שאכל פס שסבירו כפקד
^?יחף־״שקלל וארור הוי לשק קללה:
סיבא דלא קיבל עלקו והננכדם הזיקו
אף שלא נהנה וגדש הכא שכמה
פפזד סישראל מלשלם מרעא בכיזקין
,
m
.׳
ש.
או
כינוי
ובלא
שם
בלא
שקלל
או
התראו?
שם
ודמה
לא
אם
ב
זה סנ סטן מאוד בדעת מוסבר
הוא ומכ סרב רגדא בסי׳ קע»מ ק״ע
וקללה באה הכלל בדברים מון שאפר ב אל יהי סלוני בתך לה־
ולדכא אן לפ״ז איני מתיישב מס
בסנה וכן □שכיס המסבר בב״י שס
זלף לוקה (וס׳ה ספקלל אס העם פסול) אבל אפוד‘ סיהא זרכא ואם חרף
שכתב נדז הרב רנדא בהגה ton
שכן היא שימס רוב הפיס׳ ואיה ה»נ
תלמיד ועם סנדק אותו ואם רצו הדיינק להכותו סכת טרדות טיק ועעשק
שינשל לספי בדן ישראל אבל אם
ממסי שמר לגוי וכסוב בי שיוכל
מסל
(אפי׳
צריכה
שהשער.
כפי
אותו
עונשק
ע*ה
תדף
ואם
שידאו
כמה
אותו
הלוה אלם מומר למוסרו לגד והוא
לתובעו בדיני עכדם משמסיק ליה
סעסשדף (נ׳א הפסקלל) עונשץ אופו שמל סמא דסשגדיג) .מי שנתחייב נדד מסד
מתשובת סרימב״א שהביא סב"
מד שיקבל עליו כל אונס׳ דעמייליד
והוא
בידם
הדשות
נידוהו
ולא
עורם
על
למהול
נלד
ירצו
בב׳ר
שוטקיד
בקי׳ ס״ו ובאמת אץ פרש לדברי
התודה
בעוד
הבענק
העם
שדדו
כמן
הבורא
עבוד
הפסד
ברבר
יודה
שלא
תשובת
גי׳ וכ*כ סב" נקי׳ ק״ו בשם
המחבר לפי מס דפרשמי בכוזרנט
הריטב״א דנמוכר שנדח למכרם
.הואיל מקדו העם ברנד צריכים עשה ולענוש בסי מוז שיראה להם:
דהל׳ימב״א מיידי הסם במוכר שנרה
’
פשעתיק ליס עד שיקבל מליו סל ,אה״ח •1234567
לפזכדם ת^רכ בא איזה אונס לישראל
אונסא דמסייליד ביס פ״ש ומשמע
ממילא עבור זה לזה סשב שעד
דוקא כשמקבל עליו  pאבל כשלא
דלכשעלה אקזל למוכרו לגוי דדלמא
קיבל עלז  pפמור דנרפא בניזקין
יבוא לו איזה אונק מנור זה פעו
הוא ומרש סרב רומא בסימן מה כח כיצד מאיימין הקדים ואין מקבלים עדות שלא
דאנזד למזבץ ארעא לגוי אמצחא
ס״א בהגה ולקק סימן שפ׳וס״נ
דשראל אבל כשהלוה אלסוא" לנבוש
בפגי בע׳ד .ובו כ? סעיפים:
בהגה דשליש שהסדר שמר פרוע שלא
ממס מוסר לפוכדד לגד משא*כ הכא
היה לו להדהיר פמור דגנמא בניזקין
כל פי שיודע ערות להכירו וראוי להדרו "רש לחברו תועלת בעדותו
א
דהמסבד נדרי שמוקד השטר לפכו״ס
הוא ואף בהמזיר שמר פרוע לעכחס
בעבור סבו ומסשב פמו הזכוס
וריב
מל ישראל פעור דגרמא בניזקק הוא
שגדר ננכדס ופוטרו ממונו עבוד
כמ*ש הב" והנדן שם בשם משו׳ הישב״א ומס בחשיבס נדב סימן פיה
זה בכה׳ג פשיטא אף שהיא אלם ע׳מ אקוד לגוזלו וליטול ממון יזהר
דלא הוי אנא גכמא בניזקין כיון דאין ס־יזק כעשה מיד בהדהרס השמר
נעבור הזמם שיש לו בדבי עס׳ם ואפשר לומר עאלם שא׳ל ללייח ד" מק
דאכמי מחוסר גוביינא הוא וא»כ ביומר יש לסמוה מל הרב כאן שסתם
דמומר למקור השטיח לעבדם אף שיבוא לו הפסד גדול דקדק עלז גודא
כדבט המחבר והשמיע דברי משובת הרא״ש דנעיק שיקבל עליו מחילה כל
רבא עותר אף ליקח ממק מן העכו״ס נעבור סזמת שיש לו בדני עכדם
אונקא אבל היכא דלא קיבל עליו ממחילה פעור דנרמא בעלמא הוא והנה
יומר דהא נלאיה הנכרי יגנה בהשמיס לפי הזמת לדש לו בדכי פכדם
אף שבאמת אץ כוונת חשו׳ הרא׳ש כן דסא הרא״ש בפסקיו פ׳ המקבל כמב
וה׳ל זה נהנה חה לא חקר ומדש הרב בשי׳ שנדב p״ נהגה בישראל
שברח מן הנדר ולקח השר ביתו והשאילו לישראל אסד דא׳ל להעלות שע
על הא דאמרינן המם שמומי משמחיק ליה עד דמקבל עליו כל אונסא דאתי
לבעלים דתא לא קיימא לאגרא דאי לא הוי דר ע ישראל השני הוי ע ע
מסמחיס והא דא־ן ממתינין עד שיבוא ההיזקוינדוהו אז עד שיפרע לו משום
סעכדם וה״ל זה כהנה חם לא מקר ונדר כיון דנלא׳ה יגבה בו הערדס
שהחמירו חכמים צקינקו שיכתוב לו שטר שיעבוד על מסד וימול השיעבוד
ככל זכות שיש לו בדיניהם ל pמותר למשיב כל זכות מיש לו בו דמענו נו
מעכשיו מכיל מרי להדיא דהכא״ש קובר דאף שלא קיבל עליו 1בא הסימן
בעבור מוני יא״ש אן נדת צינג מקמימוה דברי המחבר והיב בזה ואולי
חייב לשלם לו ומשמתיק ליה שיקבל עליו משיענוד עכשיו וכ״כ הב" בסי׳
המחבר והרב .הבינו הדברים כפשטן והרב אזיל לטעמיה דפקק בס״ש שפ*מ
קנדה ומצףח נמי כחב הרא״ש הכא נ״ב במוסר שמר לגוי שצריך שיקבל
שנתו בסנה דאס משל שטר פרוע לעכדס וידע שיחנו לשר חסוף מישראל
עליו כל אוכקא כדי שימול השעבוד מעכשיו וכלישנא דנדס מ״מ הרי כל
לפרוע שנית דחייב לשלם והוא מדברי הרשג״ז אן כבר השיג עליו סש״ך שם
הפוק׳ חלוקים עליו ופירשו כפשוטו דבלאקיבל עליו פעור ומיידי דהר גרמא
וכתב שהרשב״א ורבים מהאחרונים בתשובותיהם חולקים נרז וק׳ל דהוי
בניזקן ונירש סב" והרב בקי׳ קע״ס ק״מ וא״כ מ»ס הכא במוקד שטר
נכמא בכיזקין י pאשכים הוא ז׳ל וא״כ היה הנא אך נדע במקר לסעכדס
לעכרס בעינן קיבל עליו דוקא דאי .לאו הכי סוי גרמא נניזקץ כמי שליש
שהחזיר שמר שלא היה לו להחזיר וכמוסר שמר פמע לעברם על אמר דפמור
סשע״ח בפרעק סובו וחישב •עמו כל זמת שש לו בדיניהם בזה עאה נכק
לדינא דמייב הישראל לשלם לו כל מה שספנךד הישנאל השני בדיני עכדם
בשי׳ שפ״ו ס׳ג בהגה אמנם מ״מ נראה דננוונא דמייני במשובת סרא״ש
אך ידע כ״ז שכול לכופו בדי אבל באונס שא" לגנות ממט נד" כלל בזס
שהישראל מקר השט״רו לנוי בעבור פרעק חובו שנתחייב לעכרס ובדיני
נראה דנכהאי נוונא יכול לעוקרו לנוי ולחשוב עמו כל זכות שש לו בדניסס
סישראל לא היה הישראל מוציא כ״כ בשער זה כמו שיוציא ממנו העכוי׳ס
כיק דבלא״ה יגבה העכו״ס ממט כפי הזמת שבדיניהם א*כ ת״ל זה כהנה
ויקבלו בפרעון החוב נכה״ג ישראל המלוה מחויב לשלס לישראל הלוה כל
וזה’לא חקר כנ״ל ככק בדינים אלו:
מה שגורס לו להפסידו אף שלא קיבל עליו ממחילה כל אונסא דאף דלא
הוי אלא גרמא בנקקין ע׳׳מ כיון שהישנאל נהנה בשנרח זה במה שהעכי׳ס כן א המקלל אחי מישראל .בסנהדרין דף פ״ה ובמק׳ מכות דס מ׳ נד5
אמריק ונשיא בעמך לא מאור נעישס מעשה עמן אבל כשאיט
מזיקו ואוכל אמ כספו מחויב לשלם לו וראיה ברורה לזה מסא דכמבו המוס׳
עושה מעשה עמן מומר לקללו ופוסח התם דבכל ישראל ה^  pו pהוא
5פ׳ כיצד הרגל והרא״ש שם בשם ר" גבי הדל במצר סבינו שלא מדעמו
במס׳ ב״ע פ' הזהב דף מ״ח נדב ומשמע התם במוס׳ ד״ה בנעשה מעשה
נדיב להעלוש לו שכר וקאמר המס דבמלר דלא קיימא צאגרא וגברא דצא
עמן דכל היכא שאדם עשה שלא כדין אף דלא מיקרי איצו עושה ממשה
עניי למיגר פעור ד!ה לח נסנה וזה לא חקר 1פר»י דה׳ה בחצר דקיימא
עמן שהיה מומר לקללו בחכם ידוו מל דבר זה שעשה שלא כהוגן עומר
לאנרא ונברא דנא עביר למיגר דפטור כיו! שלא נהרה אנדה שנד׳ הפסד
לקללו וממימט מהשמטת מדו דן זה שוב מצאתי בהג״ע נפי סו מס׳
למנירו דאפילו גירש חבירו מביתו ונעל הדלת לפרו אין זה אלא נלמא
קכהדרץ שכתב שכל דינים אילו הס דוקא בכשנים שנאמר ונשיא בעמך לא
בעלמא דהמבטל כיסי של מבינו פעול והרא״ש שם השיג נדז דל״ד לגירק
תאור בעושה מעשה עמן מסל והוא נצמד מש״ק הסל  piהוא בשאלתות
אח מבינו מביתו דפעול שלא בא לידו כלים מחסרון של חבירו אבל זה אף
פ׳ וישב וגדש :ב אל יהיה פלוני ברוך ונח  .עמ״ש בזה הרב מוסרכרק
נדפ שלא נהנה מ״מ השמא מיסא קאכיל מס שחבירו נפסד והכי קי»ל
בקנסות סנדז וסלמ״ע פ*ג «ס׳ זכייה.דז ונדש:
 .כמבואר בקי׳ שק׳ג ק" הרי דאף הנועל ביתו של חבירו ולא בא לידו כלום
בך] א כל מי שיודע עדות .הקורע כתב בשם מהר׳״ו דאם שים עד יאמר
פעור דאיט אלא גרמא מ»מ כשאכל מה שמבינו נפקד חייב לשלם ואף
שאץ רשאי להעיד מחמת שקיבל עליו בקוד שלא לגלות הדבר אזי
למיטת ר" אינו פעור הלא בגברא דלא עביד לודנר שלא נהנה כלום אבל
אומו בנדד שאמר לו בקוד שלא לגלות הדבר הוא עצמו ימיר לו לגלות הדבר
בנברא דעניד למיגר והצר דקיימא לאגנא חייב לשלם אף שדר בו שלא
עכ״ל והנדז תמה נדז דא״ל התרה כלל כמ*ש רמ״א ני״ד קי׳ רסח ק״ב נהגם
מדעתו מק שנהנה מחקריט של זה וא׳כ ה״נ כשעורע חובו לעכו״ס נשנרח
אם קהל טתכץ חכם וה״ה כאן ש־ש עליו עוכש אס לא יגיד ונאמה ביותר
נדש לי על ישראל ובדיני ישראל לא היה יכול לגבות בו כ״כ כשהעכרס גבה
ה-ל להקשות ממשנה ערוכה ס־פ שנמנית שת־ס במרא ד^תא המם צהדא
בי מחויב לשלם לישראל הפסדו כיין שנהנה ואכל מה שמבינו נפקד על ידו
דאם אמר לעדים בואו והעירוני שבועה שלא נס7ן סוי שבמות שוא וא״ס
ולפיז יש ליישב דברי המחבר דייל דהמחנר ודיני נעי בכה״ג שהישראל
פשטא דא״ל התרה איבדא דמנרקרא לק״ע דהא הטעם דא״ל התרת דהוי
מוקדו לעבדם בפרעק חובו ובכה״ג אף שלא קיבל מליו כל אוכקא חייב
מקבע

לשלם לי כל ההפסד מין שימנה בו והא דכסג מתי נשם הרא״ש וצדיד
אקבל מליי  toיאוגקא משכא זש״ק דפ׳ הנוזל בשיא בזבין ארעא לעט״ס
אמיצרא יישראל כקע והדא״ש לסעודה אדל דפדש דכפיק לה להבל מלין
כל אונסא כדי ;דסול עליו השעבוד מעמדו או דרקט הרא״ש הכי משוס
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חושש ,דמידע ידע דסופה להגלות דחביד הברא אית ליה וזה מגלה לחברו וזה
לחברו עד שיודע .עד כאן .ואם כן עין רואה כל טעמו של היתר כי אנחנו אומרים
זה גילה דעתו שאינו חושש .אבל כשאמר מפורש שלא לגלות ודאי שאסור לגלות.

והגם שגם זה אינו מוכרח ,מכל מקום עדיף מההיא דר׳ אמי שלא הוזכר בכלל

שהוזהר.
ותלמידי היקר ר׳ יוסף דמרי הי״ו ההוא אמר זה היה מוכרח ,דאם לא כן למה
הוציאו .עד כאן .ולכאורה יש לומר דנהג בו חומרא יתירה כי תלמידי
חכמים שגגות נעשות להם כזדונות ושגגת תלמוד עולה זדון (מציעא לג .):ומיהו
זה אינו כי אין כאן שגגה בוה כי היא הלכה פסוקא .ואפילו אי נימא חומרא בעלמא,
והיא הוראת שעד ,בבחינת וכל העם ישמעו וייראו שלא ילמדו ממנו תלמידים

אחרים ,מכל מקום לא היה לו להכריז עליו.

הדרן לההיא דרחבה לכאורה מכאן יש להביא ראיה לתשובת הרא״ש הובאה

לטור (חושן משפט סימן קנד) לבנו ששאלו בענין שהדיינים טעו ,האם

הוא מחויב לומר לשמעון שאינו מחוייב להרחיק ,והשיב לו מצוד ,לומר לשמעון
שאינו מחוייב להרחיק דד,שבת אבידה היא .וכתב בפתחי תשובה (חושן משפט סימן
יט סעיף קטן א) :מה שכתב ברא״ש מצוה לומר לשמעון ,היינו לאחר שיאמר
להדיינים באם יעמדו בדעתם ולא יודו על האמת אז יאמר לשמעון יעיז שם .ונראה

לומר זה נלמד מהאי דרחבד ,שאביי אמר לרב יוסף והעמידו על האמת.

א תאן

לסיפא לשאלתין הנצבת פתח השער נראה דאין ראיה מהאי דדיינים שלא

אומרים מי זיכה ומי חייב ,דשם החייב לא היה יודע מי הוא המחייבו
ואיכא בזה לשון הרע .אבל בשאלתין כולם יודעים שאין זה בסמכות האחראי ואין
בזה משום רכילות .וגם בדבר שתלוי גם ביד האחראי ואומר לו המנהל לא מרשה,
נראה שאינו דומה להד,יא דהדיינים ,כי שם הדיין מדבר על החייב אישית ובזה
איכא רכילות .אבל כאן בנדון שלגו מה שהוא אומר לו המנהל אינו מרשה ,אין

הכוונה בשבילו לא מרשה ,אלא יש לו הוראות מפורשות באופן כללי לכל אחד
ואחד בלי הבדל וכל כר,א לית ביה משום רכילות .ומכל מקום נראה אם אפשר לו
בלי זה מוטב שיזהר( .ודע כעת אני לא נכנסתי לדון אי בכלל מותר לבקש דבר
כנזכר לצאת לפני הזמן ,מאחר שיש גבוה מעל גבוה וגם המנהל בעצמו אינו בעל
הבית ,ואין הזמן מרשה כעת לברר זאת) .וצור ישראל יצילנו משגיאות ויראנו

מתורתו נפלאות אמן ואמן.

סימן ג

נשאלתי

מחייל אחד שהתעסק עם מפקדו וכפי דעתו המפקד התנהג אחו שלא

כשורה וכדרך ארץ ומרוב כעסו קלל אותו ,ובתוך ימים ספורות נספר,
רחמנא ליצלן אותו המפקד בתאונת דרכים ,ולבו נוקפו שמת מחמת קללתו ,ואכן
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עודנו מחזיק בדעתו שברור לו שהמפקד אשם בדבר ,אבל בכל זאת נפשו אותה
לשאול אם טעון איזה כפרה.
תשובה נראה שאכן טעון כפרה וזה לטובתו גם בהאי עלמא .ואמינא לה מההיא
דאמרינן (סנהדרין מח : ):וישב בניהו את המלך דבר לאמר כה דבר
יואב וכה ענני .אמר לו זיל אימא ליה תרתי לא תעביד בההוא גברא ,אי קטלת לי
קבול לטותיה דלטייה אבוד ,ואי לא שבקיר .דליקום בלטותיד .דלטיה אבוד ויאמר
לו המלך עשה כאשר דבר ופגע בו וקברתו .אמר רב יהודה אמר רב כל קללות
שקלל דוד את יואב ,נתקיימו בזרעו של דוד ...היינו דאמרי אינשי תהא לוטא ולא
תהיה לייטא( .נח לך להיות מן המקוללים ולא מן המקללים ,לפי שסוף קללת חנם
לשוב אל המקלל .רש״י ז״ל) והנה לכאורה קשה מה המנוחה שיש בזה למקולל
מהמקלל ,הרי גם המקולל מתקיימת בו הקללה אם לא קבלה בחזרה כהאי דשלמה.
ועוד מה שקורא לזה קללת חנם קשה אטו חשיד דוד שמקלל בחנם ? וראיתי בעיון
יעקב שכתב :רבים נבוכים בזה דמנלן לומר כן ,דילמא שאני הכא שדוד (אולי
צריך לומר שלמה) קבל על עצמו כן .ולא קשה מידי דרש״י נשמר מזה וכתב שסוף
קללת חנם לשוב אל המקלל ,וזה נלמד שפיר מדהוצרך שלמה לקבל על עצמו
הלטותא ולא בטל הלטותא ,אלא ודאי כיון שקטל ליואב ,אם כן קללת דוד בחנם
היתה ממילא חזרה קללת חנם על עצמו .עד כאן .וכפי זה ניחא קושיתינו השניה.
ועיין במהרש״א ז״ל שם שכתב :מה שלא אמר לו לבטל את הלטותא ,כי כיון דכבר
גזר דוד עליו הנד תרתי שלא כדין לפי דעתו אי אפשר לבטל אחד מהם ,אם לא
שיקבל אחד מהם המקללו בחנם .עד כאן .וכפי זה לכאורה התערער הכרחו וראיתו
של העיון יעקב הנזכר ,דממה שלא בטל הקללה ,מוכח כיון שהרגו היתד .חוזרת
אליו .דיש לומר לא בטלה כי אין בידו הדבר .ובעיקר לשון המהרש״א לכאורה
טעון הבנה ,דמה שכתב :כיון שגזר דוד עליו הנך תרתי שלא כדין ,אי אפשר לבטל.
ומלשונו משמע אם היה כדין כן אפשר לבטל ,ואדרבה כל שכן שאי אפשר לבטל,
ובשלמא אי אמר כיון שגזר שלא כדין ,מוכרח לקבל בחזרה ,ניחא .אבל לומר בגלל
שלא כדין ,לא יכול לבטל קשה .ואין הזמן מרשה להאריך .ועוד קשה לפי דבריו
שהקללה ממילא חוזרת אליו אחרי שהרגו ,מדוע הוצרך יואב להתרות בשלמה בזה.
ומיהו בזה יש לומר דמלבד לפי צדקתו של יואב היה צריך להודיעו על זה ,עוד בה
אולי רצה יואב לחיות עוד רבות בשנים ,אי נמי רצה למות מות ישרים .ומבלי
להאריך בענין נסכם את המובן מזה שאם המקולל קבל עונש מות חס ושלום
הקללות חוזרות למקלל ,ולכן צריך הוא לכפרה גם בעד עצמו שלא יקולל .והגם
שיש לחלק דשאני התם שהוא נהרג על ידי שלמה ,אבל כאן מיתתו לא היתד .על ידי
המקלל ,ועוד כנראה כאן קלל אותו במותה לחסידיו ותו לא וכבר נתקיימה הקללה.
ואם כן יתכן איגד .חוזרת .מכל מקום מלבד שאין זה ברור כל כך ,עוד בה איתא
במסכת שבת (קמט : ):אמר ר׳ יעקב ברה דבת יעקב כל שחבירו נענש על ידו ,אין
מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא .ולכן צריך הוא לכפרה.
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ועיין בספר היקר פלא יועץ אות ק שכתב :קללה היא רעה חולה להמקלל
והמקולל ,וכתוב בספר חסידים שלפעמים גם אם הקללות לא על מגן,
חוזרות למקלל ,שכן מצינו שכל קללות שקלל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד,
ואם יתקיימו הקללות ,הרי הוא עתיד ליתן את הדין שגורם שחבירו יענש ...יעין
שם דברי תוכחת יקרים .והנה מה שהביא שהקללות גם לא על חנם חוזרות למקלל
כההיא דדוד ,לכאורה הם בניגוד למה שכתב רש״י ועיין מה שכתבתי לעיל .ואמרתי
לראות הדברים במקורם וראיתי בספר חסידים הנזכר (אות עו) שכתב :אל תעניש
ישראל ואל תקללו אד התפלל עליו שישלים הקדוש ברוד הוא לבו ויחזירהו למוטב.
ואל תמסור עליו דיו לאמר הצור ינקמיני מידו וישיב לעושה הרע כרעתו ...,כללו
של דבר אל תקלל שום אדם כי פעמים רבות הקללות חוזרות וחלות כולן על ראשו
ועל זרעו ,שכן מצינו שכל הקללות שקלל דוד את יואב נתקיימו בזרעו .עד כאן
לשונו .ואם כן עין רואה שלא הזכיר הרב את המלים הללו :גם לא על מגן .וכנראה
אינם אלא תוספת ביאור של הגאון פלא יועץ .ועיין שם בפירוש אזולאי זצ״ל שכתב
שכאשר אדם מקלל ניתן כח לסטרא אחרא רחמנא ליצלן לפעול אותן הקללות ,ואם
המקולל ראוי לכך יתקיימו בו .ואם אין בו עון והיא קללת חנם שאינו מן הדין
שיתקיימו בו ,חוזרות הקללות למקלל ויתקיימו בו .וזה כוונת הכתוב כן קללת חנם
לו (לא) תבא .והקרי לו ,שאם הוא ראוי לזה ,אז לו למקולל תבא .ואם לא ,אז לו
למקלל ,אבל למקולל לא תבא .ולכן הוצרך שלמה לקבלם .עד כאן .וכנראה דהוי
העניו כדברי המהרש״א מאחר שקבל עונשו במיתה ,לכן הקללות בחנם וחזרו
למקלל .ואם כן אינם כדברי הפלא יועץ ואין הזמן מרשה להאריך.

הדרן לענין הנה שם בספר החסידים (אות סז) כתב :גם ענוש לצדיק לא טוב כל
המעניש את הרבים מעכב המשיח ואף על פי שיש רשות לתלמיד חכם
לנדות לכבודו ,אינו שבח להיות נוהג בדבר הזה כי אם להעלים עיניו .יעין שם.
ובכן מכל הבחינות צריך החייל הזה לכפרה ויעצתי לו כפי מה שמובא בשלחן ערוך
(אורח חיים סימן תרו סעיף ב) :אם מת אשר חטא לו מביא עשרה בני אדם
ומעמידם על קברו ואומר חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו .יעין שם
בבאר היטב .גם אמרתי לו לקרות מזמורי תהלים על קברו ואם אפשר יאמרו קדיש
ומנוחה ויחלק קצת צדקה כפי יכולתו וה׳ לא ימנע טוב להולכים בתמים .אכן הוא
ענני שאינו יכול לקיים זאת א) כי לא ידוע לו מקום קברו .ב) מהסם אם יאמר זאת
שמא יחשדו בו שהיה חס ושלום מעורב בפרשת התאונה שהיתר .לו ואחריתה מי
ישורנה .ומאחר שהם דברים של טעם אמרתי אם כן יקרא מזמורי תהלים ופרקי
משנה ויקנה לו מצוד .ביום שבת קדש ויאמר עליו אל מלא רחמים ויחלק צדקה
כמיטב יכולתו ויאמר הכל למנוחתו ולעלוי נשמתו .ובינו לבין עצמו יתודה ויתחרט
על דבורו ויקבל עליו בלי נדר מכאן ולהבא שלא יקלל שום בר ישראל .וה׳ הפותח
יד בתשובה יקבל את תשובתו ותשובתינו ברצון ורחמים ויעזרנו על דבר כבוד
שמו אכי״ר.
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כעת נדפס חדש הספר היקר תורה לשמה וראיתי לו שם (סימן תקח) שנשאל
בכעין זה :ראובן מסר דינו לשמים על שמעון בעבור שחטא לו וגם קללו
בינו לבין עצמו בפמ^זפר תורה ובתוך החדש נפטר ואז נתחרט ראובן ונצטער
אולי הוא היה סיבה למיתתו ושאל אם הוא צריך לפייס את יתמי שמעון באיזו הנאה

וטובה ,ואם צריך להתוודות ולבקש מחילה על קברו .ויש שאמרו לו כיון ששמעון
בן ששים שנה במותו ,אם כן מת מחמת זקנה דהכי איתא באבות בן ששים לזקנה.
והשיב הרב הנזכר לפי מה דאיתא בכתובות (סא ).בת רב חסדא אמרה לחומה
אלמנת אביי שהרגה שלושה .ואביי נפטר בן ששים כדאיתא בגמרא שאביי
שעסק בתורה וגמילות חסדים חיה ששים ,ובכל זאת תלתה מיתתו בחומה אשתו
,שהיא אשה קטלנית .ושוב דחה את זה כי מאחר שלפני אביי מתו לה שנים תלתה

גם מיתת אביי מצדה .ועוד היא אמרה כך ,אבל מי יאמר שהחכמים מסכימים בזה
ואדרבה הם אמרו בגלל שבא מבית עלי .ומכל מקום יש לחוש ראובן אולי מת בגללו
ובפרט כי הששים אינם קצבת חיים בסתם דכתיב ימי שנותינו בהם שבעים שנה.
ומגם שבודאי חטא ראובן במסירת דין וקללתו אפילו שחטא לו שמעון ולכן מאחר
שבניו נצרכים יש לפייסם בממון לצאת ידי שמים וגם נכון שיתודה ויבקש מחילה
על קברו וגם יתענה בכל יאר צייט וידליק אותו יום נר לעלוי נשמתו ועיין בבתרא
(כב) באותו מעשה שכל אחד אומר שהוא הענישו ,ופירשו התוספות שכוונתם לייחס
החטא אליו על שנענש על ידו וכוונתם להתחרט ולהתודות .וכתוב בספרים שכל
צדיק שמעניש בקללה ,אז הוא נענש על ידו .ער כאן דברי קדשו .והנה מדבריו
נלמד קל וחומר לנדוננו ,שהוא היה צעיר ממש שצריך לעשות תקון לעצמו.
והואיל ובאו לידינו דברי הגאון הנזכר אמרתי להעיר בדברי קדשו מה שנראה

לי לפום ריהטא א) מה שקבע הגאון ששים אינם קצבת מיתה לאחר
המחילה רבה גמרא ערוכה היא (מועד קטן כח) :מת בחמשים (עד ששים) זו מיתת
כרת .ששים ,זו מיתת כל אדם (מיתה בידי שמים) .אמר מר זוטרא מאי קרא ,דכתיב
(איוב ה) תבא בכלח אלי קבר בכלח גימטריא ששים .שבעים שיבה שמונים ,גבורה
דכתיב ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים (תהלים צ) .עד כאן.
והנה לכאורה קשין קראי שמאיוב משמע ששים ,ומתהלים משמע שבעים ,אכן
הגמרא אומרת שהם ימי שיבה .אכן שמעתי ממר דודי מורי ורבי החד",ש ר׳ חואתי
חירארי זכר צדיק וקדוש לברכה שהסביר הכתוב כך ימי שנותינו .שהשנים של
האדם הם ימי גימטריא ששים .בהם שבעים ואם בגבורות שמונים .והוא רמז נכון.
ולא ידעתי מדוע הגמרא מביאה את הרמז והגמטריא מפסוק של איוב ,ולא דרש את
שלשתם מהפסוק הזה .ויש ליישב בדוחק .איך שיהיה מהגמרא הנזכרת מבואר שחיי
אדם המה ששים .ושם איתא רב יוסף כאשר היה בן ששים עשה יום טוב לחכמים,
אמר יצאתי מכרת .אמר לו אביי יצאת מכרת דשני ,אבל מכרת דיומי לא יצאת,

אמר לו מכל מקום יש בידו חצי .ואם כן מה שאמרו לו ששים הם חיי אדם .ומיהו
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יש לתרץ כפי מה שכתב המהרש״א ז״ל שם ששים היא מיתה בידי שמים שיצא
מכרת ,אבל הם לא שנות אדם ולזה קרא לה מיתה בידי שמים כלומר קודם זמנו.
וכפי זה ניחא דברי הגאון .והנה המהרש״א שם נדתק בזה שלשון הכתוב תבא
בכלח אלי קבר משמע למעליותא יעין שם .ויש לקיים הכתוב שהמשיך ואמר כעלות
גדיש בעתו ,שמשמעותה שנפטר בזמנו ,לפי הגירסא השניה זו מיתת כל אדם .ואם
כן הוי בזמנו שפיר .ומיהו גם לגירסא בידי שמים ,לעניות דעתי נראה לפרשה על
חיים רגילים ,וזוהי בידי שמים כלומר הגיע זמנו ולא במקרה הזמן ופגעיו חס
ושלום ,אלא דבר בעתו.

ומה שכתב שמיתת אביי היתד .משום דהיה מבית עלי ,הנה המקור לזה הוא
במסכת ראש השגה (יח) :ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי
בזבח ומנחה( .שמואל א ,ג) אמר רבה בזבח ומנחה אינו מתכפר ,אבל מתכפר הוא
בדברי תורה .אביי אמר בזבח ובמנחה אינו מתכפר ,אבל מתכפר הוא בתורה
וגמילות חסדים .כי הא דרבה ואביי תרוייהו מדבית עלי קאתו ,רבה דעסק בתורה
חיי ארבעין שניו ,אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיי שתין שנין .עד כאן .והגה
לפום ריהטא דגמרא משמע שמביאה ראיה לסברת אביי ועיין שם בהרי״ף מה שכתב
בזה .ומשמע שהוא גמר את חייו ולא נתקיימה בו הגזרה בכלל .ומה שאמרה בת רב
חסדא שהיא הרגה שלושה ,אפילו שגמרו שנותיהם של ששים אבל הלא יכול להיות
שהם מאותם שנגזר עליהם לחיות שבעים או שמונים או יותר ,ותלתה קלקלה בה
כדי לבזותה מרוב כעסה .או כוונתה כדי שבעלה לא יגרר אחריה שיקחנה לו לאשה.
ואי לא מסתפינא אמינא היתד .לה כוונה אחרת בזה מאחר שהיתר .יפיפיה עד מאד
והיתה שותה יין בגביעים גדולים ,ותגן כוס אחד יפה לה ,שתים ניוול לה ,שלושה
תובעת בפה ...כמבואר כל זה שם בכתובות ותנן במסכת עירובין (ק : ):אמר ר׳
שמואל בר נחמני אמר ר׳ יוחנן כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוד .דהיינו מראה
לפניו עניני חיבה הויין לה בנים אפילו בדורו של משה לא היו כמותן( .אבל
התובעת בפה נקראת חצופה) ועיין במרן שלחן ערוך (אורח חיים סימן רמ סעיף
יד) :אמרו חכמי הרופאים אחד מאלף מת משאר חלאים והאלף מרוב תשמיש .ובכן
מאחר שהיתר ,שותה יין מסתמא היתד ,מראה עניני חיבר .ופסק מרן שם (סעיף א)
שגם אם היתד ,מניקה והוא מכיר בה שהיא משדל תו ומרצה אותו ומקשטת עצמה
לפניו כדי שיתן דעתו עליה ,חייב לפקדה .ובכן הבעלים שלה היו פוקדים אותה
לקיים את ההלכה הנזכרת ולזה לא האריכו ימים רחמנא ליצלן ,וכוונתה בזה כדי
לבזותה שעברה את הגבול בזה וכדי שירתע בעלה רבה מלהגרר אחריה כאמור.
כמובן כל זה להגדיל תורה ויאדיר ,אבל לענין הלכה כבר הורה גבר והוא תנא
דמסייע לן ,ובנדוננו שאין לו ששים כולי עלמא מודו שצריך כפרה וישוב אל אלהיו

בענין אי מותר לומר על הרשעים ימח שמם למשל אלו וכו׳ שמסתמא הם
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כמה כרכורים כרכר אותו צדיק עד שהתיר להתקוטט עמהם ,אבל לא העלה על דל
לשונו שמותר לקלל .ולא ידע מהיכן פשיט שמותר לקלל ,גם לא נראה בעיני לכלול
זה במה שכתב להתקוטט עמהם בכל מה שיוכל .ומה שכתב לחלק ביבום משום
דילמא נפיק מיניה זרעא מעליא ,לא ידעתי מה יישב בזה ,הלא סוף סוף מהאי טעמא
גופיה אין לקלל דשמא נפיק מיניה זרעא מעליא .וזה לי רבות בשנים ממה ששמעתי
מאת אדוני אבי אברהם חירארי זכרו לברכה לחיי העולם הבא משם הזהר הקדוש
שאין לקלל אפילו אדם רשע כי לא ידעינן מה דנפיק מיניה ,והראיה לזה מתרח
שהיה מסית ומדיח לעבוד אלהים אתרים ,ואילו קולל ונמחה שמו ,לא היה נפיק
אברהם ,ואילו לא היה אברהם ,לא היה יצחק ,ואילו לא היה יצחק לא היה יעקב,
ואילו לא היה יעקב ,לא היו כל זרע ישראל .ולכן יש לו לאדם להתפלל רק שיחזרו
בתשובה שלמה .עד כאן שמעתי מפי קדשו .ואם כן מהו ההבדל בין יבום לקללות.
כעת זכתה עין לראות הדברים במקורם (בראשית קה ).ווה לך לשון המדרש
נעלם :אמר רבי מצוה לו לאדם להתפלל על הרשעים כדי שיחזרו למוטב
ולא יכנסו לגיהנם דכתיב (תהלים לה) ואני בחלותם לבושי שק וגומר .ואמר רבי
אסור לו לאדם להתפלל על הרשעים שיסתלקו מן העולם ,שאלמלא סלקו הקדוש
ברוך הוא לתרח מן העולם כשהיה עובד עבודה זרה ,לא בא אברהם אבינו לעולם
ושבטי ישראל לא היו ,והמלך דוד ומלד המשיח והתורה לא נתנה וכל אותם
הצדיקים והחסידים לא היו בעולם .עד כאן .ועיין שם בניצוצי זהר .הרי מפורש
הדבר בזהר הקדוש.
ולאור האמור נראה לי לתרץ שנית את הקושיא מהתורה שכתבה ומחה ה׳ וכו׳
והוא על פי הגמרא (קמא לח) :ויאמר ה׳ אל תצר את מואב ואל תתגר בם
מלחמה ,וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות  tאלא נשא
משה קל וחומר בעצמו ,אמר ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה
תורה צרור את המדינים והכיתם אותם ,מואבים עצמן לא כל שכן ,אמר לו הקדוש
ברוך הוא לא כשעלתה על דעתך ,עלתה על דעתי ,שתי פרידות טובות יש לי
להוציא מהן ,רות המואביה ונעמה העמונית .עד כאן .ואם כן שאני הקדוש ברוך
הוא שידע אי עתיד לצאת ממנו בני מעלי ,ואז עושה את שלו ,לא כן בשר ודם
שאפילו משה רבינו עליו השלום לא ידע עת הקציר .וממילא נדחה מה שכתב
לנקוט בדרך האמצעי שלפעמים יקלל ,דלא היא לא מינה ולא מקצתה כי לא ידע כי
בנפשו היא ,ויש להמליץ על זה :יבא בעל הכרם ויכלה את קוציו (מציעא פג) ושם
מצאנו שאליהו הנביא וכור לטוב אמר כן לר׳ ישמעאל עד מתי אתה מוסר עמו של
אלהינו להריגה ויעץ לו לברוח עבור זה ,הרי גם על הרשעים קראם עמו של אלהינו.
והגם שמצאנו שר׳ אלעזר רוח אחרת עמו ,מכל מקום עיין בבן יהוידע ז״ל שהיה
יודע שהאדם הוא כקוץ שאין לו תקנה אלא שרפה ,שאין בו לחלוחית של מצוה,
ואינו עתיד לצאת ממנו פועל טוב על דרך שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק
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אפיקורסים .ותחלת דבריו יאר שאסור מהדין לקלל אחד מישראל כמבואר בחושן
משפט (סימן כז) סעיף א) אבל באינו עושה מעשה עמך לא מיקרי ישראל ,ובזמן
הזד .קשה לברר מי נקרא אינו עושה מעשה עמך ,ומי דינו כתינוק הנשבה .אבל על
המסיתים והמדיחים המפורסמים ,נראה שאין איסור ,שהרי מפורש בתורה על ההולך

בשרירות לבו ומחה ה׳ את שמו מתחת השמים .ודוד המלך (תהלים קט) ימח שמם.
(עיין שם פירוש רד״ק בפסוק א ,ו .ודלא כפירוש רש״י .ורבן גמליאל תקן ברכת
למינים לקללם .ובבראשית רבה (ריש פרשת מט) אמרו המזכיר רשע ואינו מקללו
עובר ^עשה דכתיב ושם רשעים ירקב .אבל מכל מקום יש לחוש למה שכתב הבית
יוסף ריש אורח חיים שלא ישתמש במדת העזות אף לעבודת ה׳ כי יקנה המדה קנין
נפשו .ובמשנה ברורה שם סעיף קטן ה העתיקו ובביאור הלכה שם העיר מהפסוק
ובתקוממך אתקוטט ,ותירץ דמיירי במדיחי הרבים .וצריך ביאור הלא סוף סוף קונה
המדה הרעה ,ונראה כוונתו דאז מסתמא עושה מחמת קנאת ה׳ צבאות .ולכן יש
ללכת בדרך האמצעית ,שלא לקללם רק לפרקים ,כדי שלא ירגיל לשונו בקללה ,וגם
לא ישכח קנאת ה׳ .ומה שהקפידה התורה ליבם אפילו אשת רשע ומשומד ,ועיקר
היבום שלא ימחה שמו מישראל ,יש לומר טעמא דילמא נפיק מיניה זרעא מעליא,
ולא גרע מסיסרא והמן ונידון קיסר דנפק מנייהו זרעא מעליא ,וברכת המינין יכוין
כלפי כל אלה שנתכוונו להם מתקני הברכה ,ואין צורך לכוין כלפי מלכות המינות.
עד כאן דברי קדשו.

—

"י׳ גי

ואמרתי הואיל ובאו לידי דברי צדיק אכתוב מה שהורוני מהשמים .א) הערתו
מהתורה שכתבה ומחה ה׳ את שמו .נראה לעניות דעתי לאחר הקדמתו
החשובה שיש ספק בזמננו מי נקרא אינו עושה מעשה עמך ,אם כן יש לומר דשאמ
ה׳ ברוך הוא שהוא יודע מי נקרא עושה מעשה עמך .ועוד יש לחלק ונקטי נפשי
בקצירי לפי השעה .ב) ראיתו מדוד המלך לאחר הסליחה רבה אינה מובנה אחרי
ששלטו עיני צדיק בפירוש הרש״י דהמזמור מקלל את עשו הרשע ,ואינו קאי על
ישראל ,אם כן כיצד פסק הדין בסכינא חריפה דלא כרש״י בלי שום הוכחה אתמהה.
ג) ראיתו מברכת למינים ,שוב לפי הקדמתו הראשונה ,אכתי לא ידעינן מי נכנם
בסוג הזה ,ויפה מה שסכם בכוונתה .ומזה נדחת גם הראיה מבראשית רבה ,כי גם
על המסיתים אם אתה דנם כתינוק הנשבר ,.מה פשעם ומר .חטאתם .ועוד לא ראינו
לפוסקים שפסקוה ,בבירור .ד) מה שציין למשנה ברורה כנראה טעות סופר נפל
בציון ,וצריך לומר סעיף קטן ד .ומה שציין לביאור הלכה שם כתב :ולא יתבייש
מפני המלעיגים ,ועל כל פנים לא יתקוטט עמהם (בית יוסף ז״ל) ולא איירי כי אם
במצוה שהוא עושה לעצמו ובני אדם מלעיגים עליו ,אבל אם הוא עומד במקום
אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועל ידי
זה יעבירו את העם מרצון ה׳ ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו ,בכגון זה מצוד,
לשנאותם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל ...עד כאן .הרי עין רואה
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!1254547וירא כי אין איש ויהרוג את המצרי .כי היה ר׳ אלעזר בעל רוח הקדש
ויפן כהאוד׳וווכה
לידע נסתרות ונעלמות מה שעתיד להיות .ור׳ יהושע בן קרחה גם הוא מודה בזה,
אלא שאמר לו בכל זאת למה יהיה הדבר הזה על ידך יעין שם .והגם שידעתי שיש
לחלק בין הענינים מכל מקום זכר לדבר איכא .ועבור קנאת ה ,שכתב הרב הנזכר
יש לנהוג כפי מה דאיתא בברכות (י) שר׳ מאיר חשב שיבקש עליהם רחמים
שימותו ,ואשתו אמרה לו שיבקש עליהם רחמים שיחזרו בתשובה ,וכן היה .וזה כמו
שהזכרתי למעלה מאדוני אבי זצ״ל.
והנה שם הרי״ף ז״ל הקשה מה היה סבור ר׳ מאיר לקללם והלא כתיב גם ענוש
לצדיק לא טוב .ועוד יקשה לברוריה מההיא דדוד שקלל את שונאיו .יעין
שם .ולקושיתו הראשונה נראה לי לתרץ בהדק עוד בלישנא דתלמודא" :בעי ר׳
מאיר רחמי עלייהו כי היכי דלימותו" וקשה איזה רחמים עליהם שייך בזה .ובשלמא
אי אמרו היה מבקש רחמים ותו לא ,הייתי אומר הכוונה הרחמים על עצמו שיתפטר
מצערם ,אבל רחמים עילהם ,קשה .ונראה לי שגם ר׳ מאיר לא עלתה על דעתו חס
ושלום טובת עצמו ,אלא ראה שהם מוסיפים על חטאתם פשע מיום ליום ,וכל
המבזה תלמיד חכם איו לו רפואה למכתו( .שבת קיט ):לכן לבו נתמלא עליהם
רחמים ורצה לבקש עליהם רחמים שימותו כדי שיהיה להם פחות עונש ,וכמו שכתבו
התוספות (קמא נ דבור המתחיל ארך אפים) דבמקום אחד משמע לרשעים להאבידם
מן העולם הבא ,ובמקום שני משמע לטובה ,ותירצו כשאין סופו לעשות תשובה,
הוא לרעה .אבל אם סופו לעשות תשובה הוא לטובה .עד כאן .ובראות ר׳ מאיר
דאכתי לא חזרו ,חשב שתו לא חוזרים ולכן רצה לבקש עליהם רחמים שימותו
לטובתם ,אבל ברוריה אמרה לו לבקש רחמים שיחזרו בתשובה קודם .ולקושיתו
השנית כבר כתבנו פירוש הרש״י ,ופשט דברי ברוריה מסייעים את פירושו .ועיין
שם בגאון בן יהוידע שתירץ שני תירוצים בההיא דקלל דוד ,א) שידע ברוח הקדש
שאין להם תקוה .ב) שהיו מחטיאים את הרבים ומשנה ערוכה אין מספיקין בידו
לעשות תשובה .יעין שם .ולולא שאיני כדאי להכריע ,הייתי אומר תירוצו הראשון
הוא העיקר ,דאילו מההיא דאין מספיקין יש לפרש כפירוש התוספות יום טוב:
כלומר אין מסייעין לו .יעין שם שהרמב״ם רוח אחרת עמו ,ומכל מקום מידי ספקא
לא נפקינן ושב ואל תעשה עדיף.
הדרן לשאלתין הנצבת פתח השער עיין בתשובות הראב״י אב״ד ז״ל (סימן ל)
שכתב :מוסר דין על חבירו מי שמתרעם על חבירו ואומר יעשה לי המקום
דין מפלוני ,אין לו להתרעם עליו היכא דאית ליה דיינא בארעא( ,ואפילו כשאין
בית דין צריך להודיעו תחלה .וכן כתב הרמ״א ז״ל חושן משפט סימן תכב) ומוסר
דין לשמים אינו עושה כדין ,ומן השמים מפשפשים במעשיו ומזכירים עונותיו
ואומרים וכי חסיד הוא כל כך שמוסר דינו לשמים .עד כאן .ולכן אמרתי לשואל
נ״י שעליו לעשות תשובה וגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד( ...יומא פו).
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מעשה ,ע״ז כתבו התום׳ דמהני צירוף עקימת פיו אף
רהוה מעשה זוטא נמי מתני לחייב מלקות כיון דבדיבוריה
קא עביר מעשה גורם שהלאו נחשב לאו שיש בו מעשה

בנימין

ושפיר סגי במעשה זוטא בדי שיחשב שעבר על הלאו
במעשה.

םיט| ט״ד

בענק מקלל חבירו בשם ס״ו.׳
המקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם וכו׳,
עונש שמענו אזהרה מנין ת״ל אלהים לא
)תקלל וגו׳ אם היה אביו דיין הרי הוא בכלל אלהים לא
תקלל ואם היה אביו נשיא הרי הוא בכלל ונשיא בעמך
לא תאור וכו׳ ,ת״ל לא תקלל חרש באומללים שבעמך
הכתוב מדבר ע״ב ,ובגמרא שבועות דף ל״ו ע״א אמרינן
המקלל עצמו וחבירו אמר ר׳ ינאי ודברי הכל עצמו
דכתיב רק השמר לך ושמור נפשך מאוד כדרבי אבין אמר
רבי אילעא דאמר כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו
אלא לא תעשה וחבירו דכתיב לא תקלל חרש ,וחזיגן
דאיכא לאו למקלל דיין מקרא שנאמר אלהים לא תקלל,
וכן למקלל נשיא מקרא ונשיא בעמך לא תאור ,וכן
למקלל חבירו שנאמר לא תקלל חרש ,ולפי״ז יוצא דמקלל

ועיין בסמ״ג דמנאם לשני לאוין ,ולכאורה שיטת הרמב״ם
צ״ע כיון דמוכח מגמרא שבועות רף ל״ו דמקלל חבירו
ילפינן מקרא דלא תקלל חרש ומקלל עצמו ילפינן מקרא
רהשמר לך וגו׳ וא״כ הוה תרי לאוין אמאי מנה הרמב״ם
למקלל חבירו ומקלל עצמו למצוה אחת וצ״ע ,וביותר
קשה לשון הרמב״ם דכתב בפרק כ״ו מהלכות סנהדרין
הלכה ג׳ וז״ל המקלל עצמו לוקה כמו שקלל אחרים
_,,״ישנאמר השטר לך ושמור נפשך ,וצ״ב אמאי הוצרך לומר
רמקלל עצמו לוקה משום דהוה כמקלל אחרים והיינו
חבירו תיפוק ליה רמקלל עצמו חייב משום דאית ליה
קרא בפנ״ע לחיוב ומקלל חבירו אית ליה קרא בפנ״ע,
ואפשר לומר כפי שכתבו התום׳ סנהדרין דף ס״ו ע״ב
ר״ה מאי דאי לא אשכחן אביו דגמריגן מיניה חבירו לא

לאוין חרא
לוקה שלש משום דאית ביה ג׳
נשיא
משובך!ארזןה״ה123»67ן_הוה גמרינן בעצמו מה שלא מצינו שיאמר חבירו,
f
<
$י
המבואר מתום׳ דהמקלל עצמו הוה בכלל אזהרת לא
מקלל חבירו וכן דיין וכן נשיא ,ועיין ברמב״ם פרק כ״ו
להלכות סנהדרין הלכה ב׳ וז״ל הואיל ומקלל כל אדם
תקלל חרש שנאמר במקלל חבירו ,וצ״ל אף לרמב״ם כן
רם״ל דמקלל עצמו בכלל אזהרת מקלל חבירו ושפיר
מישראל חייב למה ייחד לאו על דיין ולאו על נשיא,
לחייבו שתים ,נמצאת למד שהמקלל אחד מישראל בין
כתב הרמב״ם דמקלל עצמו הוה כמקלל אחרים ,והא
איש בין אשה בין גדול בין קטן לוקה אחת ,ואם קלל דיין
דכתב הרמב״ם לקרא דהשמר לך וגו׳ כונתו דאתי לגלויי
שנכלל מקלל עצמו בכלל אזהרה דלא תקלל חרש ,ובזה
לוקה שתים ,ואם קלל נשיא לוקה שלש וכו׳ ,וכן פסק
בשו״ע חו״מ סימן כ״ז ובטור סימן כ״ז לא כתב רמקלל
א״ש הא דמנה הרמב״ם בםה״מ למקלל עצמו וחבירו
דיין או נשיא לוקה שתים או שלש ,ומשמע דפליג על
למצוה אחת.
הרמב״ם ום״ל דאף במקלל דיין לוקה אחת ,וצ״ע דהרי
אבל נראה לומר באופן אחר דעיין בחידושי מרן
מהגמרא מוכח דהוה תרי לאוי ועיין בט״ז שכתב עמד
הגרי״ז הלכות סנהדרין דכתב לירושלמי שבועות
בזה.
פרק ג׳ הלכה י׳ ,זה הכלל כל ל״ת שיש בו מעשה לוקה
ושאין בו מעשה אין לוקה חוץ מן המימר והנשבע ומקלל
ובביאור מחלוקתם נראה לומר ובהקדם דהגה עיין
חבירו בשם וכו׳ נשבע לשקר מנין ר״י בשם ר׳ ינאי כי לא
בספר המצוות לרמב״ם ל״ת שי״ז דמנה
ינקה וכו׳ נשבע לחבירו בשם מנין כיון שנשבע לשקר אין
הרמב״ם למקלל תכירו וכן למקלל עצמו למצוה אחת,
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זה ירא קלל את חברו בשם על דעתיה דר״י מנין מכיון
שקלל אין זה ירא ,מה מפקח מביניהון ,נשבע לשקר וקלל
לחבירו בשם ,על דעתו דר״י חייב שתים ,על דעחיה
דר״ל אינו חייב אלא אחת ,והקשה הגרי״ז לר״ל דיליף
דלוקין על נשבע ומקלל אף דאין בו מעשה מליראה את
השם וגו׳ הרי נשבע ומקלל שני לאוין הם חרא מקרא
דשבועה לא תשבעו בשמי לשקר ,ובמקלל חבירו מקרא

ה׳ לכן נחשב למצוה אחת ,וצריך להוסיף דלכאורה
תקשה דלביאור הגרי״ז דס״ל דבל חיוב דמקלל בשם
יסוד חיובו משום ליראה ,א״ב תקשה אמאי במקלל דיין
או נשיא לוקה ב׳ או ג' ,נימא דילקה רק אחת ,דהרי אף
במקלל דיין או נשיא עיקר יסוד חיובו משום קרא רליראה
את ה׳ ואמאי ס״ל לרמב״ם דלוקה ב׳ או ג׳ ,וראיתי באבי
עורי חלק ה׳ דכתב שמרן הגרי״ז נתקשה בזה ,וצ״ל דאף

דלא תקלל חרש ,ואף רתרוייהו ילפינן.מקרא דליראה

דאמרינן דעיקר חיוב ואיסור מלקות משום ליראה אח ה׳

רלוקין עליהם אבל עכ״פ כיון דהוה שני לאוין חלוקין הם

אבל כיון דבדיין ובנשיא נתוסף לאוין לוקה על כל לאו
ולאו ולא דמי למקלל עצמו כפי שכתבנו לעיל בשם
התום' סנהדרין ,וכן עיין תום׳ תמורה דבתבו דלאו דלא
תקלל הוה אזהרה למלקות דליראה את ה׳ ,ומקלל עצמו
ילפינן ממקלל חבירו ולא מיקרי שנתוסף לאו ,משא״ב
במקלל דיין או נשיא כיון שנתוסף אצלם לאו יתיריה

נימא דילקה שתים וצ״ע ,ותירץ הגרי״ז דהא דריבתה
התורה מלקות אם קלל בשם מקרא דליראה את ה׳ אין
זה מלקות על עבירת הלאו דלא תקלל ולוקה משום
שנתרבה מכאן ללקות אף דאי״ב מעשה ,אלא הא
^־ילפינן מליראה את ה׳ והפלה ה׳ את מכותך דיש מלקות
אם מוציא ש״ש בקללה משום דכתיב לירא את ה׳ וכיון
דאין זה ירא לכן ע״ז גופא הוא דלוקה ,ולכן לר״ל דיליף
מכאן מלקות על נשבע לשקר ס״ל דבשבועת שקר אין
המלקות משום לאו דלא תשבעו בשמי לשקר אלא ביון
דנשבע לשקר אין זה ירא וכל דאין ירא נתרבה כאן לאו
ומלקות מקרא דליראה את ה׳ ,ולכן שפיר לר״ל בנשבע
וקילל בשם לוקה אחת רתרוייהו חד לאו הוא משום
*דליראה ובל שקלל ונשבע בשם אין זה ירא ,ועיין שם
שהאריך לבאר מחלוקת הרמב״ם והראב״ד אי בעינן
דוקא מקלל בשם המפורש או דחייב אף שמקלל בשאר
הכינויין.

שפיר לוקה ב׳ או ג׳ מלקיות.

ועתה נחזור לדידן במה שעמדנו בריש דברינו
במחלוקת הרמב״ם והטור אי במקלל דיין או
נשיא לוקה ב׳ וג׳ או דלוקה אחת ,וצ״ל דתלוי בהא ,דאי
נימא בפי שתירצנו לביאור הגרי״ז דס״ל דיסוד חיוב
מלקות משום ליראה את ה׳ והא דלוקה בדיין ב׳ מלקיות
משום דנתוסף בו לאוין ,צ״ל רק אי אמרינן במקום
שמקלל בלא שם ליכא איסור כלל ושפיר אפשר לומר
שמה שנתוסף לאוין בדיין ונשיא איירי לרבויי מלקות,
אבל אי נימא דאף במקלל בלא שם איכא איסור א״ב
ליכא הכרח לומר דלאוין שנתרבו בדיין ונשיא אתי לרבויי

נכ״פ

נתבאר מדברי מרן הגרי״ז ריפוד חיוב מקלל
למלקות הוא מה שמזכיר ש״ש על הקללה או

מלקות ,ואפשר לומר דאתי קרא ללמד לנו דאיכא איסור
לקלל דיין ונשיא אף בלא שם ,א״ב במקלל בשם יתחייב
רק אחת אף בדיין ונשיא משום דחיובו ליראה את ה׳,
וא״ש לפי״ז דהטור הרי לשיטתו ס״ל ראף מקלל בלא שם
איכא איסור ,ובהכרח צ״ל דילפינן מקרא דנאמר לאו
בדיין ונשיא דאף דליכא מלקות איסורא איכא ,ושפיר
ס״ל לטור ראף במקלל דיין ונשיא לוקה אחת דלשיטתו

מקלל חבירו דעיקר יסוד חיובו משום ליראה את ה׳

אזיל ,משא״כ הרמב״ם דלא כתב לדין היכא דמקלל בלא

ונמצא דקרא דהשמר לך אינו לאו אלא אזהרה לחיוב

שם דאיכא איסור צ״ל דפליג וס״ל דליכא איסור כלל

במזכיר ש״ש על הקללה ,ולוקה משום ליראה את ה׳,
ושפיר מנה הרמב״ם למקלל עצמו וכן מקלל חבירו
למצוה אחת ,דאף דהוה שני איסורים נפרדים אבל כיון
דלמלהות הוה חיוב אחד משום קרא דתשמור ליראה את

א״ב לאו יתיריה דכתיב גבי נשיא ודיין אתי רק לעיקר

שבועה לשקר ואין הוא ירא ,ועיין גמרא תמורה דף ג׳

ע״ב ,ולדברי הגרי״ז אף מקלל עצמו בשם עובר משום
השמר לך ושמור נפשך דחיובו משום דמזכיר ש״ש על
הקללה ואין הוא ירא ולוקה כמו במקלל חבירו ,ולכן
שפיר נקט הרמב״ם דמקלל עצמו חייב משום דהוה בכלל

חיוב מלקות ,ושפיר אמרינן דלוקה ב׳ או ג׳ כיון דנתוסף
בהם לאו יתיריה.
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נשב]
על הטובה שעשית לו אשעה ואשמע תפלתו
לפי כי חנון אני והיינו דכתיב כי בגלל
הדבר הזה יברכך ה׳ אלהיך( .ה־ן :פר׳ !447

ד-ו; תלמיד ר״ת בשם רבעו סעדיה ז״ל; א׳ ;274
מ-ז; ששק  ;66א׳  :2344ויר׳  4בשם א״ע).

רי״ד:

ח) ושמעתי כי חנון ,וקשה לא מצינו
חנון לרעה כי אם בכאן ,תימא׳ [מה חנון
זה] ,שגוזל אותי אלא" 2מלוה ה׳ חונן דל"
כביכול" ,עבד לוה לאיש מלוה"" ,לוה רשע
ולא ישלם" .4ואני מחוייב לפרוע לו וזהו
שמעתי כי חנון אני כי אני אפרע לו.
 )1כל הדבור בפע״ר .הלשון מגומגם.
יו )3 .שם כב ,ז )4 .חהלים לו ,כא.

)2

משלי יט,

ט) והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי
חנון אני ,ובמקום אחר אומר׳ כי אם
צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו וכתיב
בתריה :וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב
קשיא צעקה אצעקה .2פי׳ נראה לי דהאי
צעקה לשון תפילה ,היא בעדו לטובה ,שהוא
קנה המשכון ,והוא מחזירו לעני כסות לילה
בלילה וכסות יום ביום .דיקא נמי דכתיב:
ושמעתי כי חנון אני ,והיינו דשייך חנינה,
דאי לרעה מאי חנינה איכא .ועוד יש לומר
דהכי גבי חזרת משכון לא שייך ביה חרון,
מאחר שקונה משכון ,דאטו משום דאינו
מחזירו חרה אפו ,אבל בעני יתום ואלמנה
על זה ודאי חרה בו אף ועושה רושם( .רי׳-ד;
קם־  ;377רשכ״ם בשעוי; ריב״א :וט׳  ;21א׳  ;284הט׳

;40

א׳

.)271/1

 )1כב—כג )2 .דכאן (במשכון) אמר רק "ושמעתי
כי חנון אני" ,ולעיל (בעינוי אלמנה ויתום) אמר
״ותרה אפי וגו׳״ )3 .לפי זה יהיה הפירוש! והיה כי
יתפלל אלי העני הזה שהוחזר לו העבוט על המלוה
לטובה ,ושמעתי — .והובא הפירוש הזה במ״ז בשם
וי״ם.

אל׳הים לא תקלל ונשיא בעמך
ל׳א תאר (כב ,כז)
א) אלהים לא תקלל,

פסק זו אזהרה

למקלל הדיין [,ואפי׳ לא קללו אלא בזהו
לוקה כמו׳ "קללת אלהים תלוי" שר״ל בזיון,
ולכן לוקה\.וי־צא מן הכלל ונשיא בעמך לא
תאור ללמד שאפי׳ אם הדיין הוא הדיוט
שאינו בכלל ונשיא ואפי׳ בזוי בעלמא לוקה
ואם קללו לדיין לוקה משום לא תקלל
ומשום לא תאור ומשום 1לא תקלל חרש,
ובא ללמד על הנשיא שיצא מן הכלל ללמד
על הכלל ,כי המבזה גדול בישראל אע״פ
שלא קללו אלא בזהו כהדין דקרייה שוויה
וסקיל ושמתיה כך פסק כל המבזה ת״ח
חייב מלקות ושמתא< .מ״ז; ב״מ  ;243הם׳ .)45

)1

דברים כא ,כג.

)2

ויקרא יט ,יד.

ב) אלהים לא תקלל ,סמך להשבת
העבוט ,אולי יעבור המלוה ולא ישיב את
העבוט ,ויקלל הלוה את הדיינים שדנו לקחת
עבוטו .ונשיא בעמך ,בעושה מעשה עמך,
כי הוא רודה בך להדריכך בדרך ישרה,
ורבותינו דרשו׳ מבנין אב דידהו ומלא תקלל
חרש 2דאפילו הדיוט ,דעל כל ישראל מוזהר
על קללתו( .,ריב״ש).
 )1מכילתא כאן ,סנהדרין סו א— ב )2 .ויקרא יט,
יד )3 .ראה יומא לח ,ב במהרש״א תמה מה שאפילו
לרשע אין לקללו ,והוא באמת הפך דברי רבי יצחק
בב״ר מט ,א שהמוכירו ואינו מקללו עובר בעשה.

ג> אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא
תאר ,דבר הכתוב בהווה ,לפי שהמלכים
והדיינין דנין דיני ממונות ונפשות רגילים
בני אדם לקללם .וכן הוא אומר׳ "גם במדעך
מלך אל תקלל" ,וכן הוא אומר "כי קללת
אלהים תלוי" 2כשרואין את האדם תלוי
מקללין את הדייניף לכך ציוה "לא תלין
נבלתו״( .4רשכ״ם; א׳  ;284הם׳  ;40ריב״ש).
 )1קהלת י ,כ )2 .דברים כא ,כג )3 .וכן ברשב״ם
דברים כא כג ,כי קללת אלהים תלוי כשרואין בני אדם
את התלויים רגילין לקלל את הדיינים או קרובים של
הרוג או שאר בני אדם לפי שפעמים על עבירה מועטת
הוא נהרג כמו מקושש והקב״ה אמר לא תקלל לפי
שרגילין בגי אדם לקללם ולכך לא תלין נבלתו אלא
קבר תקברנו״ )4 .שם.

ד) אלהים לא תקלל,

תוספות השלם  -ח (יתרו ,משפטים) גליס ,יעקב עמוד מס (306הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שאם

קללת

משפטים כב ,כז

ןשג1

תבואתך אתה מקלל ,שנאמר" :מלאתך
ודמעך לא תאתר" ,לכך נכתבו סמוכים זה
לזה ,וכן אתה מוצא כשהדיינים מתקללים
התבואה מתמעטת ,שנאמר׳ "ויהי בימי שפוט
השופטים ויהי רעב בארץ"( .רא״ג).

)1

רות א ,א.

ה) אלהים לא תקלל ,לפי שזאת הפרשה
מדברת בבכורים לכך התחיל הפרשה באב
ב״ד ובנשיא שנקרא אלהים שהם גדולי
ישראל וגדול נקרא בכור שנאמר גם אני
בכור אתנהו( .רא״פ! א׳  !2105שט׳ 7ג! לו׳.)108

ו) אלהים לא תקלל ,דיין ושופט כמו
אני אמרתי אלהים אתם׳ כי ראיתי אלהים
עולים 2ענין מלאכים .ונשיא בעמך לא תאור
ה״ה לכל שאר אדם לא תאור שאע״ג שאין
לו מעשה לוקין עליו היינו מקלל בחברו
בשם דלוקין עליו( .לי׳ .)31
)1תהליםפב,א.

)2

ש״א ,כת ,יג.

ז) אלהים לא תקלל ,חנון אני ,אלהים לא
תקלל .הזהיר לדיין שיעשה דין ואל יחוש
שיקללוהו שמקלל כלם בקללתי ,לי מה יקרו
רעיך אלי .ונשיא בעמך ,וכל שהוא בעמך.2
לא תאר ,מלאתך ודמעך .שכת׳ בביכורים
וברך את עמך ישראל את האדמה’ ואין
המקלל יכול לברך כי אין קטיגור נעשה
סניגור 4לכך סמך .ועוד המקלל אחרים נכסיו
מתקללים( .א׳ .)268
 )1תהלים קלט.
כו ,א.

)2

מכילתא.

)3

דברים כו.

)4

ר״ה

ח) אלהים לא תקלל ,פרשה זו סתומה
כי הכל מענין אחד ,ורמז אם לא יחזיר לו
כסותו לא יקלל .וגם לא יקרא תגר לפני
הקב״ה לומר למה עשיתני עני יותר מחברי
וזהו אלהים לא תקלל .ויש תנא שאומר
אלהים דיינים* .ד״א כי חנון אני וסמך לו
אלהים ,ושמעתי כי חנון אני ,אני נעשה
לו חנון ולחבירו דיין ,אותו שאין מחזיר
המשכון .אני אלהים לא תקלל ,לא תהא
מחרף ומגדף .ונשיא בעמך ,העושה מעשה
עמך ,2אין לי אלא שלא יקלל דיין ונשיא,
שאר כל אדם מניין ת״ל בעמך ,כל שבעמך?

ונשיא בעמך ע׳ מצויינת רמז הדיינין של
ע׳ סנהדרין ,וגם רמז אפי׳ את העני שלא
לקלל .בעל מ״ך ,אפילו מי שהוא מך עני.
לא תאר ג׳ ,ואחד "את אשר תאר יואר",
כלומר בעמך לא תאר ,כי כל המקלל הוא
מקולל וזהו תאר יואר .לא תאר מלאתך,
לא תגרום שמלאתך ודמעך יהיו מקוללים,
שאם תקלל דיין ונשיא תחבל מעשיך וזהו
לא תאור( .א׳ .)946
 )1סנהדרין סו ,א.
סנהדרין סו ,א.

)2

יבמות כב ,ב.

)3

מכילתא.

ט) אלהים לא תקלל ,לפי שמלוה לו
צריך למשכנו בב״ד ויזהר שלא יקלל הדיין
שממשכנו .מלאתך ,שמתקלל אם תקלל .לפי
שמדבר בביכורים ואין המקלל יכול לברך.
ונשיא כעמך לא תאור ,הע׳ משיכה למעלה,
רמז שהנשיא עולה למעלה משבעים זקנים
בגדולה ואותו גובה עשוי כ״ז מפני ששבעים
זקנים בשבעה שורות היו יושבים בכל שורה
עשרה( .לו־ .)108
י) אלהים לא תקלל ,שלא לברך השם
דכתיב אלהיסלא תקלל׳( .סם־ק יכד)
 )1ובסמ״ק מצוריך :כל השומע ברכת השם חייב
לקרוע ואפילו על ברכת כנוי חייב לקרוע והוא
שישמענה מישראל אחד השומע ואחד השומע מסי
השומע אבל השומע מפי הגוי אינו חייב לקרוע ולא
קרעו אליקים ושבנא אלא מפני שהיה רבשקה ישראל
משומד ,עד כאן לשון ס״ג.

יא) אלהים לא תקלל ,את מוצא שלא
לקה קרח ועדתו אלא על שפשטו ידיהם
במשה ואהרן ,וכן אנשי ירושלם לא לקו אלא
על שפשטו ידיהם בחכמים ,ובזו את דברי
הנביאים ,שנאמר׳ "ויהיו מלעבים במלאכי
האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו".

(רא״.)1
 )1דה״ב לו ,טו.
יב) ונשיא בעמך ,לפי שג׳ "גם במדעך
מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל
עשיר" ,,הייתי אומר בין צדיק בין רשע
תלמוד לומר בעמך ,בעושה מעשה עמך.

(ב״מ  !243הם׳ .)45
 )1קהלת י ,יב.
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[שי]

יג) ונשיא בעמך לא תאר ,בעמך ע׳
מופלא שבע׳ סנהדרין לכך ע׳ משונה( .מ־ג

!)183
יד) ונשיא בעמך לא תאר,

נצטוינו
שלא לקלל וזבירו בשם דכתיב לא תקלל
חרש וכתוב ונשיא בעמך לא תאור וילפינן
מבנין אב מחרש ונשיא אזהרה שלא לקלל
אחד מישראל ואמרו רבותינו ואפילו בכל
הכנויים ודוקא כשהוא כשר אבל אם אינו
עשה מעשה עמך פטור ומקלל אביו ואמו
נמי אינו חייב מיתה עד שיקלל בשם( .סמ״ק
ק«).

דמעה ומזוקקים .וכן פירש מנחם? לא תאחר,
אלא [תתננה] ראשית ותחיל המעשרות .בכור
בניך .כן תעשה לשורך וגו׳ .כל אילו ענייני
ראשית הם( .רשב״ם).

)1

ד) מלאתך ודמעך לא תאחר ,לא תפריש
מעשרות שלא כתקנם ,ואם הפרשת כתקנם,
כנים זכרים אני נותן לך .שנאמר בכור בניך
תתן לי שבכורי ישראל במדבר היו כהנים,
שנאמר׳ "וישלח את נערי בני ישראל",
ותרגום "בכורי בני ישראל" ,וכשחטאו בעגל
החליפם הקב״ה בלוים( .רא־־ג).

)1

מלאתך וךמעך לא תאחר בכור
פניך מתן לי (כב ,כח)
א) מלאתך ודמעך ,פר״ש איני יודע
מהו לשון דמע .ונראה לפרש דלהכי קרי
לתרומה דמע ,שהדמע לשון משקה הוא,
ובלשון פסו׳" ,ותשקמו בדמעות שליש",
וכיון שהזהיר הכתוב על התרומה קראה
בלשון משקה כדכתיב" 2כל חלב יצהר ־ כל
חלב תירוש" ,ולא כתיב חלב זית והלב
ענבים ,אבל בכורים אין יכול לקרותו דמע,
דקיימא לן פרי אתה מביא ולא משקה? (מ־ז;
לו׳

 :31ששון  ;66בעינוי בקט׳ .)377

 )1חהלים פ ,ו .בוי״ר :וכן בלשון משנה גבי משקה
 )3חולין
הזב דמעות עיניו )2 .במדבר יח ,יב.
קכ ,ב .ועי״ש בתוד״ה הביא.

ב) מלאתך ודמעך לא תאחר ,פירש״י
איני יודע הלשון ,וי״ל פירושו פרי שלם
במלואו וזהו לבכורים וכך הוא בם׳ דתמורה
ולכך כתיב בכור בניך תתן לי ,דמעך דבר
הנוטף וצלול כדמעות העין וזו היא תרומת
יין ושמן( .ח״ה; בשינוי ב־ס .)1831
ג) לא תאחר ,זה שכת׳ 1ראשית
דגנך תירושך ויצהרך .המלאה תרומת
התבואה כדכת׳ 2המלאה הזרע .ודמעך ,הוא
התירוש 3ושמן זית יצהר שהם צלוליף כעין

דברים יה ,ד.

)2

דברים כט ,ב.

להלן כד .ה.

ה) מלאתך ,תבואתך ,כמו׳ פן תקדש
המלאה ,הזרע אשר תזרע ,ודמעך תירוש
ויצהר ,שזבים מן היקבים ,כמו דמעה מן
העין .אל תאחר ,שלא תעשה חלקי ■מאוחר
לשלך ,אלא הראשית תתן לי ,ואחר כך קח
לעצמך ,כדכתיב" 2ראשית בכורי אדמתך",
וכן 3ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה
וגם בכור בניך תתן לי ולא מן [המאוחרים].

(ריב״ש; ששון  ;66לוי  ;34הס׳ .)45
)1דבריםכב,ט)2 .

להלן כג ,יט.

)3

במדבר טו,

כ.

ו) מלאתך ,זה ראשית דגן שנאמר פן תקדש
המלאה הורע ,ודמעך זה דמע שיוצא מן
הענבים ומן התאנים ואם תעשה כך תתבשר
שבכור בניך תתן לי .ןר״א; רא״פ; שט׳  ;37א׳

 ;2105לו•  ; 108הס׳  ;40וט׳ .)106
ז) מלאתך ודמעך ,פרש״י מלאתך זה
בכורים ודמעך זה תרומה ,ואיני יודע מה
לשון דמע עכ״ל ור״מ מפונטו׳ פי׳ ,שדמע
הוא לשון משקה' שנא׳ ותשקמו בדמעות
שליש והתרומה חובה שהיא מן התורה
שהוא תירוש ויצהר תלוי בדמע כמו שנ׳
ראשית דגנך תירושך ויצהרך ולא נאמ׳ ענביך
וזיתך ,לכך היא קרויה דמע .ואע״ם שאם
קרא שם תרומה לותים ולענכים קודם שדרכן
נאסר משקה היוצא מהם משום תרומה מ "מ
עקרו בדמע .אבל בכורים שהם מז׳ מינים
רובם שהוא מן התורה אינו תלוי בדמע
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משפטים כב ,כז— כוץי

[שה]

כדדרשי׳ בכלן פרי אתה מביא ואי אתה
מביא משקה רק בזתים וענבים שב׳ בהם
תביא יתירה לדרוש שמביאין אותם משקה.
ומה שהבכורים קרויין מלאתך כבר פרש״י
הטעם שפי׳ מלאתך חובה שמוטלת עליך
כשתתמלא תבואתך להתבשל והיא בכורים
עכ״ל( .ריכ״א :א׳  ; 1267וט׳  ;53בקיצור בפע״ר; א־

.)2344
 )1תום׳ תמורה ד .א .ד״ה מלאתך.
לשון לח.

)2

בחלק מכה״י:

ח) מלאתך ודמעך לא תאחר ,אלא
לעולם הראשית תתן לי ואח״ב קח לעצמך
כדכתיב .ראשית עריסותיכם וכן בכור בניך
תתן לי ,ומתוך שאתה נותן בעין יפה ,תזכה
לבנים הרבה ועל כן קוראין לזכר מלאתך לפי
שיש שמחה כשנולד זכר ,ודמעך ,אלו נקבות
שמוציאות מעות כיסי כן תעשה לשורך אם
תתן לי הבכור תתברכו השאר ,שבעת ימים
יהיה עם אמו כלוט׳ מ״מ אעפ״י שהזהרתיך
לתתנו לי לא תמהר להביאו קודם ח׳ ימים.
דבתוך ז׳ הוא מאוס לפני לפי שבא ממקום
הטנופת ,וה״ר יוסף קרא פי׳ מלאתך ודמעך
וכו׳ פי׳ שלא תאחר לישא אשה כדאמ׳ בן
3צח לחופה .2ותוליד בנים ואז בכור בניך
תתן לי ,ולאשה קרא מלאה לפי שהכתוב
בה’ "בבטן המלאה" ,ודמעך אלו הבנים,
לפי שהם מדמוע הזרע מאיש ומאשר< ..ר",ו;
ר׳י החסיד; ירו׳

ק«־

;65

פר־

;447

אמ״נ הסוף; ששק

;66

.>669/1

 )1כה״ז ובקמ׳ לפי שמוציאות דמעות.
פ״ה מכ״ד  >3קהלת יא ,ה.

)2

אבות

ט) מלאתך ודמעך ,פרש״י ז״ל מלאתך
אלו בכורים ודמעך התרומה ואיני יודע מהו
לשון דמע .והקשה הר״ם למה אינו יודע
מה הוא ,אילימא דקשה ליה למה נקרא
טפי דמעך תרומה מבכורים ,והלא סברא
הוא דתרומה הוי אחד מחמשים׳ ובכורים
הוה טובא וי״ל דקשה לו והלא תרומה
נמי איקרי בכורים 2כדאמרינן ותרומת ידך
אלו בכורים ,א״כ מאי שנא דקרא מלאתך
בכורים ,אך קשה תאמר דלהכי קרא דמע
תרומה ,דבתרומה איירי אפילו בלח ,ולשון

דמוע משמע לח ,כמו' "ותשקמו בדמעות"
מה שא "כ בכורים דהוי דבר יבש כגון פירות
ודו״ק1 .א0־נ).
סעי׳ תרומות פ׳״ג מ״ג ,ומדאורייתא אפי׳ חטה
אחת פוטרת את הכרי .ועיין רמב״ם הל׳ בכורים פג
רמדבריהם צריך להפריש א׳ מששים )2 .מכות יז,
א )3 .תהלים פ ,ו .בפ״ז כתב :וכיון שהוהיר הכתוב
על התרומה קראה בלשון משקה כדכתיב (במדבר יח
יב) כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ,ולא כתיב חלב
זית וחלב ענבים ,אבל בכורים כר׳ .במכלל יופי כתב:
ואפשר שהוא כנוי לשמן אי ליין היורד מן הגת או
מי היקב בדמע טפה טפח ולזה אמר דמעך .וכ״כ
במחברת הערוך לר״ש פרחון ערך דמע .ועי׳ חוס׳
תמורה ר א :דלכך ק-י לתרומה דמע לפי שנוהגת
בלח .ובתורה תמימה כתב ע״ז :ולא ידעתי לפי־־ד
למה הוציא הכתוב דה הלשון דמע .ולפי הנ״ל אתי
שפיר.

י) מלאתך ודמעך ,מלאתך אילו הבכורים,
ודמעך זו תרומה .ד״א מלאתך זה דבר היבש
כגון חיטים ושעורים ודמעך זה דבר הלח
כגון יין ושמן .כלומר הבכורים והתרומה
והמעשרות וכל רבר שעליך חובה להביא
מגידולי קרקע אל תאחרם וזהו מלאתך
ודמעך .מלאתך זה רבר היבש כי יכולים
למלאות ולגדוש אותם בכלים וזהו מלאתך.
ודמעך זה דבר הלח לשון דמעה .ד״א
מלאתך לית ודמעך לית .כל אחד אין דומה
לחבירו ,אל תקדים מעשה שני לראשון ולא
ראשון לתרומה ולא תרומה לבכורים וכל
אחד ואחד יש לו זמן לכך לית .והדרשה
הזו במכילתא .ר״א מלאתך ודמעך ,מלאתך,
תשובה כמלואך לא תאחר .וגם בכיית דמעך
אל תאחר ,ולבכות על עוונותיך ומלחנן את
פני קונך לא תאחר מלהקריבו להק׳ ,וכן
דמעך בכייתך כמו שפתרנו .לא תאחר וגם
לא תקדים זה לזה .לא תאחר בכור ,אף
הבכור בלא תאחר כדא׳ בראש השנה׳ .בכור
בניך תתן לי ,וצריך לפדותו .בכור בניך ,אילו
ישראל .תתן לי ,תת״ן שנה היו בארץ .תתן
לי שנים מיציאת מצרים עד שגלו בחרבן
ראשון( .א׳ .)946

)1

ה ,ב.
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׳בידו] כבר קודם מכירה :מות יומת .בחנק ,כל מיתה האמורה בתורה סתס חנק היא (והעסיק העניו וכתב
וגונב איש בין מכה אביו ואמו למקלל אביו ואמו ,ונראה לי היינו פלוגתא דמר סבר מקשינן הכאה לקללה,
במר סבר לא מקשינן)( :ק) ומקלל אביו ואמו .לתה נאתר? לפי שהוא אומר איש איש אשר יקלל את אביו
איו^7.אלא איש שקלל את אביו ,אשה שקללה את אביה תנין ,תלמוד לומר ומקלל אביו ואמו סתס בין איש
תורד.

שבעל

[שטו] מות יומת ,בחנק .אתה אומר בחנק ,או אינו
אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה :אמרח זו
&דה בתורה ,בל מיתה האמורה בתורה סתם אין אתה
רשאי למושכה להחמיר עליה אלא להקל עליה ,דברי רבי
^׳אשיה .רבי יונתן אומר לא מפני שהיא קלה ,אלא מפני
שנאמרה סתם ,וכל מיתה שנאמרה סתם הרי זז בחנק.
רבי אומר כמיתה שנאמרה בידי שמים ,מה מיתה שנאמרה
בידי שמים מיתה שאין בה רושם ,אף מיתה שנאמרה
כאן מיתה שאין בה רושם ,מכאן אמרו מצות חנק וכר.
(מכילתא)

[שטז] מות יומת ,בסתם מיתה האמורה בתורה ,בחנק.
[מנין לא יכולת להמיתו בחנק המיתו באחת מכל
<2יתות בין קלות בין חמורות ,ת״ל] מות יומת מכל מקום.
(מכילתא דרשב״י)

[שח] מות יומת ,הרשעים קרוים מתים לפני המקום,
מנין שכיון שעבר אדם עבירה ,הרי הוא מת לפני
3״״
המקום ,תלמוד לומר מות יומת( .מדרש הגדול)
[שיח] וגונב איש ,נתן הקב״ה בלב הקיסר של רומי
ללמוד תורת משה מפי חכמים וזקנים ,והתחיל בספר
בראשית והיה לומד עד שהגיע לואלה המשפטים ,וכיון
^,צהגיע לפסוק וגונב איש ומכרו וגר ,מיד צות למלאות
פלטורו מנעלים ,ושלח לקרוא לעשרה חכמי ישראל ,ובאו
לפניו והושיבן בקתדראות של זהב ,אמר להם עומק הדין

פה

יש לי לשאול מכם ,ואל תאמרו לי כי אם הדין ואת האמת
והמשפט .אמרו לו אמור .אמר להם מי שמכר איש מאחיו
של בבי ישראל והתעמר בו ומכרו מה דינו .אמרו לו

התורה אמרה מות יומת .ענה ואמר להם אם כן אתם
חייבין מיתה .אמרו לו אמור למה .אמר להם על מכירת
יוסף שמכרוהו אחיו ,ואם הם היו בחיים הייתי דן אותם,
ועתה שאינם בחיים אתם תשאו עון אבותיכם.
(מדרש אלה אזכרה)

[שיט] מכה אביו ואמו ...ומקלל אביו ואמו ,תנו
רבנן הכה את זה וחזר והכה את זה (מי שגירש
את אשתו ונישאת וילדה ספק בן ט׳ לראשון ספק בן ז׳
לאחרון הכה את זה וחזר והכה את זה בשתי התראות דהוי
כל חדא התראת ספק וקסבר התראת ספק שמה התראה),
קלל זה וחזר וקלל זה ,קלל שניהם בבת אחת ,הכה
שניהח בבת אחת חייב .רבי יהודה אומר בבת אחת חייב
(שהר* אחד מהם אביו ,בבת אחת ,שהבטן במקל בהכאת
אחת ,ווייב דבהתראת ודאי התרו בו אל תכה שניהם שבמכה
זו אתה מתחייב) ,בזה אחר זה פטור .והתניא רבי יהודה
אומר פטור בבת אחת ,תרי תנאי אליבא דרבי יהודה.
מאי טעמא דמאן דפטר (בבת אחת הא ודאי התראה היא)
אמר רבי חנינא נאמר ברכה למטה ש) (באביו ואמו) ונאמר
ברכה למעלה ת) (כלפי מעלה כי יקלל וגו׳) מה למעלה
שאין בה שותפות אף למטה שאין בה שותפות ,ואיתקש

ש) ויקרא יט ,ח .ת) שם כד ,טז.
הדברות לא תגנוב .ולשון מכילתא לא תגנוב אזהרה לגונב
נפש .ובסנהדרין שם אמרו אזהרה לגונב נפשות מנין ר׳ יאשיה
אומר מלא תגנוב ,ר׳ יוחנן אומר מלא ימכרו ממכרת עבד ,ולא
פליגי מר קא חשיב לאו דמכירה וכו׳ שלא יקיימו עליו העונש
עד שיגנוב וימכור וכשעבר על שני לאוין אלו הוא חייב חנק
:אמרו יתעלה וגונב איש ומכרו וגו׳ .ובמצור .רנח :לא ימכרו
ומכרת עבד כו׳ וזאת האזהרה כוללת בלא ספק אזהרה לגונב נפש
וישראל כשימכרהו ,שהוא ימכרהו בחזקת שהוא עבד כנעני
יהיה עובר על אמרו יתברך לא ימכרו ממכרת עבד .וכבר
ןדם לנו זכרון זה ,וכבר באר הבהוב שיהרג כו׳ ע״כ .ובמנ״ח
וצוד .ל״ו שעל הגניבה לבדה וכן על המכירה לבדה ג״כ עובר
נל״ת ,ואין לוקים מפני שהוא לאו שניתן לאזהרת מיתת בי״ד.
עי׳ חידושי הר׳ץ סנהדרין שם .ורי׳י־ם בהגהות למנ״ח שם חולק
סובר שעל גניבה לחוד אינו עובר .ובעגין לאו שניתן לאזהרת מיתת
":ד ראה לעיל אות רצא .מ״ש מדברי רבותינו בעה״ת וחוס׳ שבת
ןנד .וסנהדרין עא .ד״ד .משום ,ומהרש״א יומא פו :מ״ש על רש״י.

[שטו] המשך המאמר לעיל רצד.
וראה לעיל שמות פ״כ—תיג.
ובסנהדרין פד :אלו הן הנחנקין המכה אביו ואמו וגונב נפש •מישראל.
[שיז] ברכות יח :ולעיל אות רמד.
[שטז] לעיל אות רצו.
[שיח] ראה תו״ש בראשית פל״ז—קמה .קסו .וכביאור .ובז״ח
רות דף פט :ובם׳ נפתולי אלהים נפתלתי פ׳ משפטים כ׳ :ולא
יתעלם ממך ענין כפל המיתה דכתיב מות יומת ,שהרי עשרה הרוגי
מלכות כבר מתו פעם אחתץכמיתת השבטים ,גלגול ,ע״כ .ראה בזהר
משפטים צד .לעיל סו .ועקרים מאמר ד׳ פכ״ם ומ״ש היעב־׳ץ במטפחת
ספרים ע״ד הזהר משפטים הנ״ל ולעיל רגב .ובמגן אבות להרשב״ץ
אבות פ״א—טז :רבן גמליאל הי׳ אומר עשה לך רב כו׳ והוא הי׳
מעשרה הרוגי מלכות ,כמו שנזכר במכילתא פרשת וגנב איש ומכרו.
ולפנינו ליתא ראה מכילתא מ״ע הוספה ב׳ סי׳ יח[ .שיט] בתוספתא
יבמות פי״ב—ה ,ר׳ יהודה אומר המכה את אביו ואת אחר כאחת
פטור (ובאור הגנוז הגי׳ :חייב) ,המקלל את אביו ואת אחר כאחת
חייב .ובתוספתא מכתי״ע ח יהודה אומר המכה את אביו ואת אחר
כאחד והמקלל את אביו ואת אחר כאחת פטור .וע״ש בחלופי גרסאות.
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הכאה לקללה (בפרשת ואלה המשפטים סמכן הענין אלא
שפסוק אחד מפסיק ביניהן ואיכא למ״ד היקש הוא
בסנהדרין פה( ).יבמות קא).
[שב] ומקלל אביו ואמו ,למה נאמר׳ לפי שהוא אומר
איש איש אשר יקלל את אביו א) וגו /אין לי אלא
איש׳ אשה מנין" תלמוד לומר ומקלל אביו ואמו.
■-׳

שבעל
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פה

שניהם כאחד ומשמע אהד אהד בפני עצמו ,עד שיפרוט
לד הכתוב אחד [יחדיו ,כאחד] ,ומה ת״ל ומקלל אביו ואמו,
לפי שנאמר איש ב) ,אין לי אלא איש ,אשד .טומטום
ואנדרוגינוס מנין ,ת״ל ומקלל אביו ואמו כר.
[שכב]

(סכילתא>

ומקלל אביו ,ולא אבי אביו .אמו ,ולא אם
אמו .אביו ,ולא הספק .אמו ,ולא הספק.

(מכילתא)

(מכילתא דרשב״י)

[שכא] ומקלל אביו ואמו ,אין לי אלא אביו ואמו,
אביו שלא אמו ואמו שלא אביו מנין ,ת״ל אביו ואמו
קלל א•) ,מכל מקום׳ דברי ר׳ יאשיה .ר׳ יונתן אומר ,משמע

[שכג] ומקלל אביו ואמו ,יכול הגיורת שהיתר ,הורתה
שלא בקדושה ולידתה בקדושה ,יהא חייב על קללת
אמו ,ת״ל מקלל אביו ואמו ,את שהוא חייב על קללת

א) ויקרא כ ,ם .א•) שם .ב) שם.

ובה״ד נתקשה בביאור התוספתא — .מה למעלה שאין בה שותפות
ובצפנת פענח בפ״ב מהל׳ ע״ז ד",ז מבאר עפ״ז מה שאמרו בסנהדרין
פא :לקונה ולמקנה משום שותפות .ועי׳ אור שמח פ״ה מהלכות
לממדים ה״ג מ״ש בביאור התוספתא .ועי׳ בירושלמי יבמות סוף
[שכן בסנהדרין פה :מרבה אשד" מאיש איש (ויקרא
פרק י״א.
כ )0 ,לרבי יאשיה ולרבי יונתן ממקלל אביו ואמו .בלקח סוב
מוסיף על לשון המכילתא :ומקלל כל מי שמקלל .ובסנהדרין
מו .ת״ר איש (ויקרא כ) מה ת״ל איש איש לרבות בת (ביראים
מצוד ,נח :בת ,פי׳ אשה) סומסום ואנדרוגינוס .ובכת״י מושב
וקנים :הקשה הר״י אמאי איצסריך קרא לחייב אשה והא בכולי
תלמודא הקיש אשה לאיש לכל עונשין כו׳ ,י״ל כר כשהפסוק
מפורש בו איש בפירוש כגון דמקלל שכתוב בו במקום אחר,
איש כי יקלל את אביו ,וכן לענין הגניבה כתיב וכי ימצא איש,
בכל אלה הוצרך לפרש במקום אחר שאף האשה בכלל ,ע״ם
וב״כ הדיב״א והדעת זקנים .ובתום׳ סנהדרין סו .ד״ה לרבות
וכ׳ דמדבינן אשה מאיש איש דאין מיעוס אחר מיעוס אלא לרבות.
ועי׳ תוס׳ סנהדרין פד :ד״ה איש .והרס״ד ,בחידושין שם כ׳ וז״ל:
ואיכא דמקשו הכא אמאי לא דריש דיכא איש לרבות את העכו״ם
ובת וטומטום ואנדרוגינוס תיפוק ליה מהשוה הכתוב אשה לאי;
לכל עונשין שבחורה ,ולדידן מסתבר דלאו קושיא היא ,דקרא דנפק>.
לן מניה השוה הכתוב אשד ,לאיש ,איש או אשה כתיב ביד" וסלקא
דעתך אמיגא דוקא איש או אשד ,ודאי אבל סומסום ואנדרוגינוס
לכן איצסריך דרשא דאיש איש לרבות טומטום ואנדרוגינוס.
ואיידי דדריש ביה סומסום ואנדרוגינוס דרש ביה נמי אשד ,עכ״ל,
ומתבאר דמפרש דרבויא דאיש איש לא איצסריך לאשה כלל אלא
לסומסום ואנדרוגינוס .ודבריו צ״ע .ראה בשד״ח ח״ח דף .1713
ובפענח רזא תירץ דהוה אמינא דכיון ראינה חייבת בכבוד
דאין סיפוק בידה לעשות שהרי רשות אחרים עליה לכן גם
בהכאה וקללה לא תחייב קמ״ל ,ע״כ .וכן הוא בפירוש רע״ב.
והמהרש״א סנהדרין סו .פ דהא דפירש״י בחומש אשד ,מניין ת״ל
ומקלל אביו וכד סתם בין איש ובין אשה ,הוא ע״פ המכילתא
שהדרשה פשוטה יותר מדרש הש״ס דאיש איש ואין מיעוס אחר
מיעוט אלא לרבות ע״כ .והערוך לנר פ דפשוט דרש״י ס״ל כר׳
יונתן סנהדרין פה :לרבות אשד ,סומסום ואנדרוגינוס כהמכילתא.
וברש״י כאן ממשיך לשון המכילתא :א״כ למה נאמר איש אשר
יקלל ,להוציא הקטן ,כנראה שכן היתד ,לפניו הגירסא במכילתא,
ותימה שמפרשי המכילתא לא העירו בזד ,שלפנינו ליתא .ובתו״ב
קדושים דורש שם בשמנה פסוקים שכתוב בהם איש להוציא את
הקטן .ראה בהתו״ה שם ופירוש רבינו מיוחס וז״ל :כל חי
שהוא מקלל בין איש בין אשיג אבל לא קטן שהרי נאמר להלן
איש איש אשר יקלל .וכן בכל עונשין שבחורה נאמר בהן איש
להוציא את הקטן .ובפירוש הרע״ב :וקשה על מה שאמר איש
להוציא את הקטן פשיטא שהרי אין קטן בר עונשין ,וי״ל
דמאחר שראינו שהחמירה תורה במקלל שנענש אפילו לאחר

מיתה כדדרשינן מריבוייא דאביו ואמו קלל ,הוה אמינא שגם קטן
[שכא] ראה
יהא חייב על קללתן לכך כתב איש להוציא את הקטן.
לקמן שכד .המשך המאמר .בתו״ב קדושים פ״ט—ח :אביו ואמו קלל
מה ת״ל לפי שנאמר ומקלל אביו ואמו מות יומת יכול לא יהיה
חייב עד שיקלל שניהם בבת אחת ת״ל אביו קלל אמו קלל אפילו
אחד מה» עיי״ש פ״ט—א .ומובא בסנהדרין פה :וסירש״י :בראש
המקרא סמך קללה לאביו ובסוף סמך לאמו .ובמכילתא דרשב״י
כאן :יכול לא יהא חייב עד שיקללם שניהם כאחת ,ת״ל אשר
יקלל את אביו ואת אמו אחד מהם .וראה לעיל אות שה שיט.
ובסנהדרין עא .ותפשו בו אביו ואמו ,שניהם דוקא .ובויקרא
כד ,ט .והיתד ,לאהרן ולבניו וב״ב קמג .מחצה לזב■,רן מחצה לבניו.
ורבה״ז מביא מיו״ד סי׳ רכ״ח לענין השביע בגו שלא ילוד ,בלא
רשות ראובן ושמעון אף בא׳ סגי דקיי״ל כר״י ואפילו שניהם
קיימין .ובמהריפ׳ל סי׳ י״ז לעגין מינה ב׳ אפוטרופסין ושם סי׳
ס״ח לענין נתן גס על תנאי אם לא אתראה בפני פלוני ופלוני.
ובפסקי מהרא״י סי׳ ע״ג כ׳ דהיכא דכלל בשטר בדיבור א׳ בלשון
רבים הכוונה על שניהם ,ע״כ .וראה שד״ח ח״א דף קכח בעגין
[שכב! בתו״ב קדושים פ״ט—זז .איש
וי״ו לחלק בלשון בג״א.
אין לי אלא איש ,אשד .מנין תלמוד לומר איש איש כי יקלל
אלד,יו .ואת אביו ולא את אבי אביו ,ואת אמו ולא את אבי אמו,
אביו ודאי ולא הספק ,אמו ודאית ולא הספק ,ע״כ .ובפירוש
הראב״ד :אביו ודאי ולא הספק כגון ספק בן ט׳ לראשון ספק
בן ז׳ לאחרון ,אמו ספק כגון חמש נשים שילדו ונתערבו ולדותיהן
זה בזה ,ע״כ .ראה לקמן אות שכג .ולעיל שים .ובמאירי
סנהדרין פרק הנחנקין בן הבן אעפ״י שראוי לו לכבד את זקנן
מכל מקום אינו בדיגין אלו (הכאת או״א) אלא הרי הוא אצ/
דברים אלו בשאר בגי אדם הן לחיוב הן לפטור ,ע״כ .ובמכיר
יב .בבן בנו .וראה תו״ש בראשית פמ״ו—ו ושמות פ״כ—ש
[שכג! בתו״ב קדושים פ״ט—ם :אביו ואמו קלל מה ת״ל ,לג
שנאמר ומקלל אביו ואמו מות יומת,יכול לא יהיה חייב ע,
שיקלל שניהם בבת אחת ,תלמוד לומר אביו קלל אמו קלל אפיל
אחד מהם .והלא הגר חייב על אמו ואינו חייב על אביו דבר
ר׳ יוסי הגלילי ,וסי׳ הראב״ד הגר שהיתה הורתו שלא בקדוש,
מייתי מר״י הגליל
שיש לו אם ואין לו אב ,וראיה הוא
בלומר תדע לך דלא בעינן עד שיקלל שניהם כאחד שהרי ר,ג
שאין לו אב כלל אפ״ד ,חייב על אמו ואפילו לר׳ עקיבא גט
לא קא סטר אלא בגר דלית ליד ,חיוב אב כלל אבל ישראל דאי
ליה חיוב אב לא בעינן שניהם ,שהרי מודה בשתוקי ישראל וכר
ר׳ עקיבא אומר אביו ואמו קלל ,את שהוא חייב על אביו חיי
על אמו ,ואת שאינו חייב על אביו אינו חייב על אמו .מודה 1
עקיבא בשתוקי שהוא חייב על אמו אף על פי שאינו חייב ע
אביו ,ע״ב .ואית דגרסי והלא גר חייב על אמו ואינו חייב ע
אביו וכו׳ ומילתא באנפי נפשה היא .ובקרבן אהרן :ואי קש׳
לך כיון דאפיק ר״ע קרא דא לדרשא זו מנין לו שהוא חייב ע
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אביו חייב על קללת אמו" ואת שאינו חייב על קללת אביו
^"*"איני חייב על קללת אמו( .מכילתא דרשב״י)

צג

 9ה

[שכה] ומקלל אביו ואמו ,בשם המפורש; או אינו
אלא בכיבוי" שאיו תלמוד לומר בנקבו שם יומת ג)
להביא המקלל אביו ואמו (אינו) [שאינו] חייב עד שיקללם

[שכד] ומקלל אביו ואמו ,איו לי אלא בחיים" במתים
מנין תלמוד לומר ומקלל אביו ואמו" מכל מקום.

בשם המפורש ,דברי ר׳ אחאי בר׳ יאשיד -ר׳ חנינא כן אידי

(מכילתא)

אומר ,הואיל ואמרה תורה השבעד) אל תשבעה) ,קללו)

ג) ויקרא כד ,טז .ד) שמות כב ,י .ה) ויקרא יט ,יב.

0

קללת אחד מהם ,סבר לה כר״י דאמר לקמן וי״ו לחלק ,ע"□
ולפי פה שנתבאר לעיל אות שיט .שיטת ר״י דטפק אב פטור על
קללתו וכן במכילתא דרשב״י לעיל אות שכב .אביו ולא הספק
וכ״ה בתו״ב שם .וראה ירושלמי יבמות פי״א ה״ב ור״״ז .ובאור שמח
הל׳ ממרים פ״ה ה״ 4ובחסדי דוד על התוספתא יבמות פי״ב ה׳
העיר מה שלא הביא הרמכ״ם דין זה של רבי יהודה בהכה
שניהם בבת אחת או קלל ע״ש שב׳ דודאי הרמב״ם פסק כר״י,
וברמב״ם הלכות ממרים פ״ה ה״ס-י :שתוקי חייב על אמו ואינו
חייב על אביו אף על פי שנבדקה אמו ואמרה בן פלוני הוא אינו
^נסקל וכו׳ וכן גר שהורתו שלא בקדושה אע״פ שלידתו בקדושה
אינו חייב על מכת אביו וקללתו ,כשם שאינו חייב על אביו
כך אינו חייב על אמו שנאמר ומקלל אביו ואמו את שהוא חייב
על אביו חייב על אמו וזה שאינו חייב על אביו אינו חייב על
אמו .וכן מובא בס׳ החינוך והוסיף :ואין להקשות על דרשא
זו משתוקי שחייב על אמו לבדה ,לפי שאין האב ידוע וניכר.
וכ״ב ד״רדב״ז :ולא דמי להא דאמרינן וכו׳ ושאינו חייב על אביו
אינו חייב על אפו דשתוקי חייב על אביו אלא לא ידעינן מי
הוא אבל גר אע״ג תה אביו אינו חייב עליו הלכך אינו חייב
על אמו .ע״כ .ובמנ״ח כתב דיש לתרץ בפשיטות דכאן משכחת
לה שקילל כל ישראל א״כ גם אביו בכלל וחייב מיתה על קללת
אביו .מ״ע שהרי יש חשש שמא עכו״ם הוא ואינו מתיחס אחריו
כלל .ואין לומר שמוקמינן לה בחזקת כשרות לכהונה כדאיתא
בכתובות יג .שהרי מבואר שם סו .שאם רוב העוברין עכו״ם
פסולה לכהונה ,וכאן סתם שתוקי קתגי .ועי׳ לעיל אות שכב.
וברמב״ם שם פ״ה הי״א :הגר אסור לקלל אביו העכו״ם ולהכותו
ולא יבזהו כדי שלא יאמרו באו מקדושה חמורה לקדושה קלה
שהרי זה מבזה אביו אלא נוהג בו מקצת כבוד .וכן בספר
החינוך וברלב״ג• ובאור שמח ממרים פ״ה הלכה י״א מדייק כן
^מדאמר בתו״ב שם :אינו חייב ,מכלל דאיסורא איכא ונוהג בו
מקצת כבוד וכו׳ .ולעגין חיוב כיבוד אב ואם גבי ב״נ ראה
נזיר ס״א .ובאשכול ה׳ מילה סי׳ לס בשם תשובת הגאונים.
[שכד] הא״צ גורס בהמאמר לעיל שכא .ת״ל כר מכל מקום [אין
לי אלא בחיים ,במתים מנין ,ת״ל ומקלל אביו מכל מקום ,דברי
ר׳ יאשיה ,ר׳ יונתן אומר וכו׳ לאחר מיתה מנין ,תלמוד לומר
אביו ואמו קלל ,מכל מקום] .ולפי הגירסא שלפנינו אין לנו דרשה
לר׳ יאשיה למקלל לאחר מיתה וגם כפילת הפסוק בויקרא (כ ,ס)
אביו ואמו קלל לא נדרש ,אמנם לפי גירסת הגר״א ע״פ הגמרא
ר׳ יאשיה דריש לחלק מאביו ואמו קלל (ויקרא כ) וממקלל אביו
ואמו ,מרבה מקלל לאחר מיתה ,ואשד ,מרבה מאיש איש ,ולר׳
יונתן לחלק לא צריך קרא ,ואשד ,מרבה מקרא מקלל אביו ואמו
וגר ,ומאביו ואמו ?לל מרבה לאחר פיתה ,ועי׳ רש״י ורא״ם ושב״י.
ובתו״ב ס״ס—א :אביו ואמו קלל ,אפילו לאחר מיתה ,והלא
דין הוא ,הואיל והמכה חייב והמקלל חייב מה המכה אינו חייב
אלא בחיים ,אף המקלל אמו חייב אלא בחיים תלמוד לומר אביו
ואמו קלל ,ע"□ ובמכילתא דרשב״י :יכול אם קללן לאחר מיתה
לא יהא חייב ,ודין הוא ומה מכה שהיא נוהגת בכל ,אין חייבין
,׳ליה לאחר סיתד" קללה שאין נוהגת בכל ,אינו דין שלא יהא
קייבין עליה לאחר מיתר" ת״ל אביו ואמו קלל דמיו בו אפילו
’,אחר מיתה .וכן מבואר בסנהדרין פה :חומר במקלל מבמכה שהמקלל
’.אחר מיתה חיי□ עו״ש :ועוד ?ל וחומר ופה מכה שעשה בו

במדבר ה ,כא.

שלא בעמך כבעמך (כי בהכאה לא כתיב עמך למעט שאינו עושה
מעשה עמך ולא ס״ל מקשינן הכאה לקללה) ,לא חייב בו לאחר
מיתה ,מקלל שלא עשה בו שלא בעמך כבעמך ,אינו דין שלא
חייב בו לאחר פיתה ,ת״ל אביו ואמו קלל לאחר מיתה (קרא
יתירא הוא לרבות לאחר מיתה ,רע״ב) .וראה בברכ״י יו״ד סי,
רמ״א אות ד׳ בענין אביו רשע ולענין הכאה וקלל□ ובחידושי
הד״ן שם :אלא ודאי לפום קראי הוד ,משמע בין מחיים בין
לאחר מיתה ,אלא מפני שבהכאה בעינן שיהיה בה חבורה ולאחר
מיתה אי אפשר משום הכי על כרחך מכה לא חייב בו לאחר
מיתר" וכיון שכן קשה היכי ילפינן מקלל מסבה דאין דגין
אפשר משאי אפשר ,דמקלל לאחר מיתה אפשר ,ומכה לאחר מיתה
אי אפשר דבעינן שיהא בה חבורה ,לפיכך יש לפרש שמפני החומרא
שהיא במכה מבמקלל ,שעשה בו שלא בעמך כבעמך ,הם דגין
שהיה לנו להשוותו למכה לגמרי ,וה״ג אמרי׳ במתניתין חומר
במקלל מבמכה אע״פ שמקלל אפשר ומכה א״א אבל מ״מ חומרא
לאחד מיתה וזה אינו נמשך .ומאי
הוא זה שזה נמשך חיובו
דאמרינן לעיל ביוצא ליהרג שהוא חייב על ההכאה אע״פ שהוא
כלאחר מיתר" שאין אני קורא בו במקוים שבעמך ,מ״מ לאחד
שלמדנו על הקללה שהיא לאחר מיתה חוזרת ההכאה ולומדת מקללה
היכא דאפשר דאית בה חבורה כיוצא ליהרג ,דתרווייהו גמרי מהדדי
דד",נ קי״ל דמקשינן הכאה לקללה לענין עושה מעשה עמך ,ע״כ.
ועי׳ ברש״י סנהדרין פה :ובמנחה בלולה :וחייב המקלל אפילו
לאחר מיתה כי הנפש ששבה אליה הקללה חיה וקיימת לאחר
מיתה ומציגו שנקרא אב אפילו לאחר מיתה דכתיב וכי התענית
ככל אשר התענה אבי .וכ״כ המאירי בסנהדרין שם .ראה לעיל
אות רצ .וברבינו מיוחס :אבל המקלל יותר ראוי לעונש לאחר
מיתה מבחיים שהקללה עושה רושם בנפש ואז הם שלמים בנפש
יותר .וברלב״ג :וראוי שתדע שכבר יתחייב על הקללה אעפ״י
שקללם שלא בפניהם ולא נצטערו בקללה ההיא כי הקללה תאמר
על זד ,האופן כמו שאמרה התורה לא תקלל חרש ולזאת הסבר,
יתחייב בקללה אפילו לאחר מיתת אביו ואמו וזה מבואר מאד.
[שכה] במכדרשב״י :יכול אפילו קללם בכנוי יהא חייב נאמר
ומקלל אביו ואמו ונאמר (ויקרא כד ,טו) איש כי יקלל אלהיו מה
להלן בשם אף כאן בשם .ובתו״ב קדושים פ״י—ו :איש איש אשר
יקלל את אביו ואת אמו בשם ,אתה אומר בשם או אינו אלא
בכגוי ,ת״ל בנקבו שם יומת כר להביא את המקלל אביו ואמו
שלא יהא חייב עד שיקללם בשם המפורש ,דברי ר׳ אחי בר יאשיה
כו׳ אל תשבע בשם .ובר״ש וראב״ד בשם המפורש ,בשם בן ארבע
אותיות מפורש כמו שנקרא באל״ף דל״ת ולמעוטי כינוין הוא
דאתא שד״י צבאות חנון .ובסנהדרין נו .גרס בע״א עכ״ל.
— ובתו״כ פ׳ אמור פי״ט איתא בנקבו שם יומת א״ר מנחם
בר״י להביא את המקלל אביו ואמו שלא יהא חייב עד שיקללם
בשם .ובר״ש משאג״ץ :ובשבועות לו .ר",ג בנקבו יומת ומה ת״ל
שם וכו׳ .וברש״י שם :בשם המיוחד .ובק״א :בשמות הגמורים
שאינם כינוי ול״ג בשם המפורש .ובת״י ודילוט לאבוהו ולאמה,א
בשמא מפרשא .וברמב״ם הלבות ממרים פ״ה ה״ב  :אינו חייב סקילה
עד שיקללם בשם מן השמות המיוחדים אבל אם קללם בכנוי סטור
מן הסקילה ולוקה בדרך שלוקה על קללת כל אדם כשר מישראל.
ובכ״מ :ופסק כחכמים ,ומ״ש ולוקה כדרך שלוקה וכו׳ הוא
סומך על מד ,שפסק בפכ״ו מהלכות סנהדרין שהמקלל את חבירו

תורה שלמה ־ יז משפטים א כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ עמוד מס (97הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

צד

שמות כא משפטים
תורה

ואל תקלל ז) ,מה השבע בשם ,אף אל תשבע בשם ,מה
קלל בשם׳ אף אל תקלל בשם( .מכילתא)
1שכו]

ומקלל אביו

שבעל
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פה

לצעוריה אבוה ואימיה ,ומאן דלייט אבוה ואימיה חייב
קטלא ,דכתיב ומקלל אביו ואמו מות יומת.

ואמו ,שאילתא ,דאסור ליה לאיניש

(שאלתות ם׳ יתרו סי׳ לו)

ז) ויקרא ים ,יד.

אפילו בכינוי לוקה .עיי״ש .ובמשנה סנהדרין סו .המקלל אביו ואמו
אינו חייב עד שיקללם בשם (בשמות הגמורין) .ובגמרא ,כו׳ בנקבו
שם יומת מה ת״ל שם לימד על מקלל אביו ואמו שאינו חייב
עד שיקללם בשם .ובחידושי הר״ן שם כתב דכיון שסמך הכתוב
נקיבת שם אצל מיתה בא ללמד על כל המומתין בענין השם
שאין חיובן אלא בנקיבת שם ע״כ .והרב כנה״ג (בדיגא דחייבי
לאוין) כתב דנראה דלא היה בגירסת הר״ן ז״ל מה ת״ל שם.
וברמ״ה סנהדרין סה .עד שיקללם בשם המיוהד והוא דמפרש
ליה לשם ,קללם בכינוי כגון יו״ד ה״א ,אל״ף דל״ת ,שד״י ,צבאו״ת
^"וכיוצא בהן ר״מ מחייב ורבנן פוטרין ומסתייה הדין פירושא
מו
מההיא דתנן פרק שבועות העדות (לד )-באל״ף דל״ת ביו״ד ה״א
•עו:חנון וכו׳ ובכל הכינוין ה״ז חייב ותני עלה המקלל אביו ואמו
חייב בכולן דברי ר״מ וחכמים פוטרים ותו מדיליף לה בגמרא
מבנקבו שם ש״ם עד שיפרש את השם וכו׳ .ובמאירי שם
סו .והשם המיוחד מיהו כתבו גדולי המחברים שאין חילוק בין
הוי׳ לא״ד שהכל נקרא שם המיוחד וכו׳ ,ולהלן אצל מקלל או״א
כתב :וכתבו גדולי המפרשים (רמב״ם פכ״ו מהלכות סנהדרין ה״ג)
שהשמות שה׳ נקרא בהן בלשון לע״ז בכלל הבינוין הן ומכאן
הזהירו הגאונים שלא לקלל את חבירו אף בכינוי ואף לא בלשון
לע״ז ,ע״כ .ראה מ״ש בתו״ש יתרו כ—-קפא .ובריטב״א שבועות
לה :ומנין לרבות את ד,כינוין נראין דברי האומרים דאף שם אל״ף
דל״ת בכלל הכינוין הן ,כדאמרינן (בסוטה לח ).ברכת כהנים במקדש
היו אומרים את השם ככתבו ובמדינה בכינוים ואמרי׳ בכינויו כה
תברכו בשם המיוחד ,או אינו אלא אפילו בכנוי ,כשהוא אומר ושמו
את שמי ,שמי המיוחד לי דאלמא יו״ד־ה״א ...לבדו נקרא שם
מיוחד ואידך כינוי וכן דעת רבינו מאיר הלוי והרמב״ן ז״ל ,ע״ב.
ועיי״ש לו .וברש״י סנהדרין סו .קללם בכינוי ,כגון שדי צבאות
חנון ורחום .וברבינו מיוחס :ומקלל בשם המפורש חייב אבל
בכנוי הכבוד כגון חנון ורחום ארך אפים וכיוצא בהם פטור.
לא כן שיטת הרלב״ג ,וז״ל :אינו חייב עד שיקללם שם מן השמות
למיוחדים לשם יתעלה כמו ה׳ אל אלהים יה שדי צבאות וזה

מבואר מהקללות בתורה בפרשת סוטה שהם בשם מן השמות
המיוחדים .ובאע״ז כאן :ומקלל ,מצאנו קללה בזכירת השם ,כמו
ויקללם בשם ה׳ ,גם בלא זכרון ה׳ .וזה תימה ,אמנם בפיה״ק
כ׳ :גם חכמינו אמרו עד שתהיה הקללה בזכירת השם כו׳.
— הואיל ואמרה תודה כו׳ ,בלק״ט :הואיל ונאמר קללה והשביע
הכהן את האשד ,בשבועת האלה (במדבר ה ,כא) ,ונאמר לא תקלל,
ומקלל אכיו ואמו מות יומת ,כשם שהקללה בשם ,דכת׳ יתן ה׳ (שם)
אף מקלל אביו ואמו בשם ,ע״כ .ונראה שמפרש כן לשון המכילתא
השבע שהכוונה לשבועת סוטה .וברש״י שבועות לה :השבע,
שבועת ה׳ תהיה וגו׳ (שמות כב) ואל תשבע ,לא תשבעו בשמי
לשקר (ויקרא יט) ,קלל ,יתן ה ,אותך לאלו־" אל תקלל ,בין
קללת ה׳ בין קללת חבירו .והר״ש בת״כ קדושים שם :פי׳ השבע וקלל
בסוטה ,דכתיב והשביע אותה הכהן ,יתן אותך לאלה ,ונאמר לא
תשבע שבועות העדות ושבועת הפקדון ,ולא יקלל אביו ואמו,
מה השבע וקלל של סוטה בשם ,אף לא תשבע ולא תקלל בשם,
ומקשינן ששבועה בסוטה בשם ליתא ,אלא קללה בלבד ,ומפרשינן
אמרה תורה השבע ,שבועת ה׳ תהיה בין שניהם ,ואמרינן במכילתא
ביו״ד ה״א מכאן אתה דן כל שבועות שבתורה סתם ,ופרם באחת
בהם שאינה אלא ביו״ד ד",א ,ע״כ .והיינו השבע ולא תשבע.
ומיהו איכא תנא דשבועות העדות (לה ):דגמר מסוטה באלה אלה,
וההוא דלא כספרא ודלא כר׳ חנינא בן אידי לפי׳ האחרון ,ולפי׳

הראשון כרחב״א ,ע״כ .ועי׳ בפי׳ הראב״ד .ובריטב״א שבועות לה :מה
השבע בשם ,פירש״י השבע שבועת ה׳ תהיה בין שניהם ,ואינו נכון
דהא לרבנן שבועת הדייגין לא בעי שם כדאיתא בהדיא בריש פ,
שבועת הדיינין דתנן ומשביעין אותו השבועה האמורה בתורה
דהיינו שם המיוחד ואמרינן כמאן כר״ח בר אידי ,אלמא דלרבנן
לאו בשם הוא ,וא״כ היכי נקט עליה הכא בפשיטותא כר״ח ,לכך
הנכון כמו שפי׳ ר׳יח ז״ל שהשבע בשם ,היינו שבועת סוטה דכתיב
בהדיא יתן ה׳ אותך וגו׳ אבל שבועת ה׳ תהי׳ וגר לא משמע בהכרח
שיש בה שם אלא דשבועה גרידא נקרא שבועת ה׳ אליבא דרבנן— .
ובמ״ע כאן :ודע דשם המיוחד היינו שם המפורש עיין סנהדרין
נו .ושבועות לה :ושמות המיוחדין היינו כל השמות שאינן נמחקין,
עי׳ במכילתא בא פי״א .מזוזה וכו׳ שיש בה עשרה שמות מיוחדין בו׳
וברמב״ם ה׳ ק״ש פ״ג ה״ה .אמנם דעת הרמב״ם דשם המפורש
הוא יו״ד ד",א וי״ו ה״א ושם מיוחד כולל גם שם אל״ף דל״ת
נו״ן יו״ד ,ואלו הב׳ שמות נקראו שמות מיוחדין בפרט ,ולשיטתו
אפשר דר״א ור״ח פליגי דלר״א אינו חייב על אדני ,ולר״ח חייב,
ועיין בהלכותיו ה׳ ממרים פ״ה ה״ב וה׳ עכו״ם ס״ה ה״ז וה׳
יסודי התורה פ״ו ה״ב ,ועיין במורה נבוכים ח״א פט״א דאיהו
מפרש שם המיוחד המיוחד שבשמות ,וכן במ״נ שם וסוגיא דעלמא
מפרשי שם המיוחד להקב״ה לבדו ,ואין זה רק השם המפורש
לבדו ,אבל שמות מיוחדין בכלל ,פירושו מיוחדין שבכינוים שאינם
נמחקים ,וכינוים נקראים כל שאר השמות אחד אלו שאינן גמחקין
ואחד אלו שנמחקין ושם אדני נקרא כינוי כלומר של המפורש,
ועיין סוטה לח .וברש״י ותוס׳ שנג ע״כ .והורביץ הוסיף על דבריו
מתום׳ סוטה לח .וירושלמי סוף פ״ג דשבועות ותמורה ג :ועי׳
בשבות יהודה כאן ובערוך לגר סנהדרין סו .ורמב״ם הל׳ נשיאות
כפים פי״ד ה״י ופירוש המשניות שבועות סוף פ״ד .ובאור שמח
פ״ב מהלכות ע״ז ה״ז האריך לברר ענין זה של השם וכינויו.
ובחידושי על הרמב״ם שם (בכת״י) הארכתי בבירור השיטות בענין
זה עפ״מ שכתבו הראשונים באגרות הרמ״ה (כתאב אלרסאייל)
וראה בפי׳ עבודת המלך על הרמב״ם שם ובסהמ״צ לרט״ג ח״ג דף
נשכו] בהעמק שאלה מביא םש״כ הרד״ל :הא דלצעורי
סט.
אינו ענין ללייט ,דשם לאו משום צער ,ואף שלא בפניו ולאחר מיתה
חייב ,ואפשר משום מכה דלהלן נקט ליה וכמש״כ להלן ברם צריך
וכו׳ דלאו לצעורי קא מכוין עכ״ל ואני אומר דכל מצער הרי
זה בכלל מבזה וקאי בארור מקלה אביו ואמו כמש״ב הרמב״ם
פ״ה מהל׳ ממרים וביו״ד סי׳ רמ״א שכל המבזה אביו ואמו
אפילו בדברים אפילו ברמיזה הרי זה ארור מפי הגבורה שנאמר
ארור מקלה או״א כו׳ ומקלה מעין מקלל ,אלא שהמקלל עונשו
חמור וחייב מיתה ואפי׳ שלא בפניו ,מש״ה התחיל רבינו דאסור אפי׳
לצער בעלמא ע״כ .תימה שלא הביא מתרגום ירושלמי כאן .ובמנחה
בלולה :תרגום ירושלמי ,ודי מבזי ,ואע״ג דאב יכול למחול על
בזיונו מ״מ מאחר דהכתוב מדבר בעתם והתראה ,ודאי לא מחל
דהעדים יאמרו אותו ,ע״כ .ראה לעיל רפט .ובקידושין לב :דמחל
ליקריה ובמג״ח מ׳ מ״ח ורי״ב ובהערות ובטו״א מגלה כח .ובתורתן
של גאונים דף  :173ולא יזלזל בו כאמור ואל תבוז כי זקנה אמך ,ומי
שמקלה את אביו כאלו כפר בבוראו ,כאמרו ומקלל וגר ,ע״כ,
(וכ״כ המדקדקים כי השרש קלל הוא ההיפך של השרש כבד
וכמ״ש בש״א ב ,ל .כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו ,ולכן אמרו
שכל צער ובזיון הוי בכלל מקלל) .והרמב״ם פ״ה מהל׳ ממריב
ה״ט ומובא במאירי סנהדרין (ע׳ שו) :וכתבו הגאונים שהאב
שנתחייב

שבועה

לבנו

אינו

משביעו בשבועה
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דמיו נו בסקילה ,ונכין אג לכולם נאנן ירגמו אותם דמיהם נס ,ונמקלל אניו ואמו נאמר דמיו נו( :ית) וכי
יריבון אנשים .למה נאמר? לפי שנאמר עין תתת עין לא למדנו אלא דמי אנריו אנל שנת ורפוי לא למדנו
תודה

שבעל

 9ה

[שלג! וכי יריבן אנשים ,אין דבר טוב יוצא מתוך
מריבה׳ וכן הוא אומר ויהי ריב בין רעי מקנה אבדם
ובין רעי מקנה לוט ע)׳ מה גרם ללוט לפרוש מן הצדיק
ההוא ,הוי אומר זו מריבה ,ואומר כי יהיה ריב בין אנשים
ונגשו אל המשפט ושפטום פ) ,מי גרם להן ללקות ,הוי
אומר זו מריבד( -מכילתא דרשב״י)
[שלד] וכי יריבון אנשים ,בתחלה הן באין לידי ממון
ואחר כך הן באין לידי מכות ואחר כך הן באין
לידי עונשין( .מכילתא דרשב״י)

[שלז! וכי יריבון אנשים ,אין לי אלא אגשים ,נשים
מנין ,היה רבי ישמעאל אומר ,הואיל וכל הנזקים
שבתודה סתם ופרט הכתוב באחד מהם שעשה בו נשים
כאנשים ,אף פורט אני לכל הנזקים שבתורה לעשות בהם
נשים כאנשים .רבי יאשיה אומר איש או אשהר) למה נאמר,
אלא לפי שהוא אומר וכי יפתח איש בורק) ,אין לי אלא
איש ,אשה מנין ,תלמוד לומר איש או אשהר) ,השוה
הכתוב אשה לאיש לכל הנזקין שבתורה .רבי יונתן אומר,
אינו צריך ,והלא כבר נאמר בעל הבור ישלם ש) ,שלם

[שלה] וכי יריבון אנשים ,למה נאמרה פרשה זו ,לפי
שהוא אומר עין תחת עין צ) אבל שבת וריפוי לא
שמענו ,תלמוד לומר וכי יריבון אנשים .אם יקום ,בא
הכתוב ללמד בו דברים המחוסרים בו( .מכילתא)

ישלם המבעיר את הבערה ת) ,מה מה תלמוד לומר איש
או אשה א) ,לתלמודו הוא בא( .מכילתא)
!שלח! וכי יריבוץ אנשים ,אין אלא אלא אנשים ,מניין
לרבות שתי נשים ,אשה ואיש ,תלמוד לומר ונקה

ע> בראשית יג ,ז .פ) דברים כה ,א .צ) לקמן פ׳ כד .ק) לקמן פ׳ לג ר) במדבר ר" ת ש) לקמן פ׳ לד .ת) שמות כב ,ה.
א) במדבר ה ,ה.
והתקצף וקלל במלכו ובאביו ואמו תמיד כל היום ,והעבירה כפי
מציאותה תמיד צריכה ייסור גדול .או מפני שיש בקללה הסא
גדול יותר שהוא בהזכרת השם ,והנה צריך להענישו על זזטאו
באביו ואמו ועל אשר נשא שם ה׳ אלהיו לפשע וחמא .ובפי׳
הרא״ש עד-,ת :וא״ת למה התפירה תורה במקלל יותר מבמכה
שהרי מיתתו בסקילה ומכה בחנק .ויש לומר דבדין הוא להחמיר
עליו שהרי שייך מקלל בין אביו בשר ודם בין אביו שבשמים
אבל מכה לא שייך בו ,ולכך החמיר במקלל .ועוד י״ל לפי שמקלל
11כול לעשות הרעה הזאת בין מחיים בין לאחר מיתה ,אבל מכה

אינו אלא מחיים ולכך יש להחמיר על המקלל ,ע״כ .וראה לעיל
[שלג] ספרי תצא פי׳ רפו ,רצב .וראה תו״ש בראשית
שכד .שכס.
פי״ג—יח .ולקמן אות תל .וילקוט הסבירי חבקוק  .8ורש״י דברים
כה ,יד .ובשמו״ר פ״ל—יג :ר״ש אומר הרבה אזהרות כתובות
כאן שנאמר וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו ,אין דבר סוב
ואין שלום יוצא מתוך מריבה .וראה לעיל אות קסב .מסדא״ר.
ובהעמק דבר :ריב הוא בדברים ועושק ומלמדנו שאע״פ שהניזק
גרם לכך בשביל שהכה להמזיק בשוט לשון ,מ*מ ישנו בדין הפרשה.
[שלד] ראה אות שלג .וש״ג ולקמן אוח שמו ,ורש״י דברים כה ,א.
[שלה] דברים המחוסרים בו ,דהיינו שבח וריפוי ,וראה רש״י כאן
וברא״מ :וד״״ה נמי שלא למדנו משם צער ובשת ,אלא משום דבעי
למימר לכך נאמרה פרשה זו שאינה מלמדת אותנו רק שבת ורפוי
אבל הצער והיבשת אנו למדין אותן מפרשיות אחרות ,לפיכך לא
[שלז] באחד מהם ,גבי גזל הגר
הזכיר כאן הצער והבשת.
(במדבר ה) דבר אל בג״י איש או אשה וגו׳ .לתלמודו הוא בא,
ללמד על עצמו בא ונשנית ברייתא זו במקומה בספרי במדבר
פי׳ ב׳ עיי״ש וכאשר הגהתי כן עיקר וכן מחק הא״צ מלת והמית,
ובבה״מ לא ירד לסוף דעתו ,וכן בילקוט ליתא למלת והמית אלא
גרם איש ואשד ,למה נאמר ,וכ״ה במכילתא פ״ז ופ״ס ובפ״ח הוא
משובש שגורס שם איש איש למה נאמר וכו׳ ועל איש או אשה דס׳
גזל הגר קאי וע״ע במכילתא פ״י ופי״ד ובבא קמא טו .ומב

ע״ב .ובירושלמי ב״ק ס*א ה״ג והמפרשים נדחקו ללא צורך (מ״ע).
והורביץ כ׳ :ובמ״ח נוסף :סי׳ לתלמודו הוא בא לגז״ש האמורה
למטה בס׳ נגיחה .וברבינו מיותם :וכי יריבון אנשים ,ואפילו
גשים וטומטום לפי שבכל נזקין שבתורה השוד .נשים לאנשים
כמו שמפורש למסד ,אלא שדבר הכתוב בהוד" ועוד להוציא את
הקטנים .וראה לקמן אוח שם .ובספר המצות להרמב״ם ,עשה
רלו :הוא שצונו בדין חובל בחבירו ,והוא אמרו יתעלה וכי
יריבון אנשים ,וזו היא הנקרא דיני קנסות ,וכבר בא הכתוב שהוא
כולל דיני קנסות כולם ,והוא אמרו יתעלה (ויקרא כד ,יס) כאשר
עשה כן יעשה לו ,שילקח ממנו תמורת מה שציערו לפי שיעור
הצער ,כמו שבאה בה הקבלה ואפילו לא היה אלא שביישו לבד,
הנה הוא יקנם בממונו השעור ההוא ,ודע שדיני הקנסות אלו
כולם דיני אדם באדם ,וכן כשהזיקה בהמה את האדם או האדם
את הבהמה ,הגה לא ידונו בהם ויקגסו זולת הבית דין הסמוכין
[שלח] התחלת המאמר בספרי דברים פי׳
בארץ ישראל ,ע״כ.
רפו ,רצב ,ולקמן אות תה .בספרי שם :כי יהיה ריב בין אנשים
ונגשו אל השופט אין לי אלא אנשים נשים מנין ,איש עם אשד.
ואשד ,עם איש מנין ,ת״ל ונגשו אל השופט ,ע״כ .ובספרי דבי רב
כ׳ :דמסתמא הנחבל הוא ההולך לב״ד ומזמין החובל לדין כי
החובל ודאי לא אזיל ברצונו ,א״כ לא הוה ליה למימר וגגשו
אלא ונגש ,אלא לד,כי נקם בלשון רבים לרבות נשים ,מ״מ ,אמנם
בפ״ק דקדושין (לה ).מייתי מתנא דבר״י וכו׳ השוה הכתוב אשה לאיש
וכו׳ ע״כ — .במקום שפטר על נזקי עצמו ,צ״ב היכן מציגו
אדם שהזיק פטור ובהמה שהזיקה חייבת ,אולי כוון לד,מבואר בב״ק
כו .כגון במזיד ולא אתרו ביה דלאו בר קטלא הוא אינו חייב
בכופר ,וחייב על נזקי שורו כופר — .כאן שחייב על נזקי עצמו,
בשבת וריפוי אינו דין שיהא חייב שבת וריפוי על נזקי שורו.
עיי״ש לג .מב .ולקמן אות חד .ובתום׳ ב״ק ו :ד״ה שור רעהו,
ביותר ראוי להתחייב אדם המזיק ממזיק על יה בעירה .ובמדרש
הגדול בשני כת״י יש כאן הוספה וז״ל :מכאן אמרו בהמה שחבלה
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זה את זד" ומלוי ברבית אוהבין זה את זה למי נאה
ליפרע מכל אלו ,אני הוא שאין בי אחת מכל המרות הללו.

[תג] ושמעתי כי חנון אני .אלהים לא תקלל ,ומה
עני ן זה לזה ,אמרו רבותינו ,מעשה באחד שהיה לו
דין ובא אצל הדיין וזיכה אותו ,ובא ויצא אותו שנזדכה

ווי למאן

ואמר :פלוני השופט אין כמותו בעולם[ ,מלך הוא —

......דההוא מסכנא יקבל עלוי למאריה ,משום דמסכנא
!אה״ח
קריב למלכא יתיר מכלהו ,דכתיב והיה כי יצעק אלי
ושמעתי כי חנון אני ,ולשאר בני עלמא זמנין דשמע
וזמנין דלא שמע ,מאי טעמא משום דדיוריה דמלכא בהני

כתי״א] ,אחר ימים היה לו דין ובא אצלו וחייבו ,יצא
מלפניו ואמר :אין דיין שוטה הימנו .אמרו לו אתמול
היה משובח [מלך — כתי״א] והיום שוטה ,לכך הזהיר
לך הכתוב אלהים לא תקלל( .שמות רבה משפטים פל״א)

מאני תבורי כו׳( .זהר ח״ב פו):

[תנא] אלהים לא תקלל ,למה נאמר ,לפי שהוא אומר
ונוקב שם ה׳ מות יומת ל) ,עונש שמענו ,אזהרה לא
שמענו ,לכך נאמר אלהים לא תקלל מכל מקום ,דברי

(מכילתא דרשב״י במדרש הגדול)

והיה כי יצעק אלי ושמעתי,...

]nanj
:1234567
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תמט]

ושמעתי כי חנון אני,

שברהמים בראתי את

עולמי( .מכילתא)

ל) ויקרא כד ,ים.

ויחנך היא משורש הנון ,וזה כתוב בפעם הראשונה בתורה בפסוק
שלפנינו (עוד פעם יש בתורה המלה וחנון ,בשמות לד ,ו).
יברב״ח לעיל אות שפג .ושמעתי כי חנון אני ,ולשון חנינה מדת
יהדין היא כלומר מדת הדין מתוחה כנגדו ,ע״כ .ובשבות יהודה[תמח!
חמד .על מ״ש שחנינה מדת הדין ,ע״ש .ולקמן אות תמם.
מענין זה מבואר ברמב״ם הל׳ מתנות עניים פ״י ה״ג :כל המעלים
עיניו מן הצדקה הרי זה נקרא בליעל ,כמו שנקרא עובד עכו״ם
בליעל ,ובעכו״ם הוא אומר יצאו אנשים בני בליעל (כתובות סח),
ובמעלים עיניו מן הצדקה הוא אומר השמר לך פן יהיה דבר עם
לבבך בליעל ,ונקרא רשע ,שנאמר ורחמי רשעים אכזרי ,ונקרא
חוטא ,שנאמד וקרא עליך אל ד׳ והיה בך חטא ,והקב״ה קרוב
לשועת עניים ,שנאמר שועת עניים אתה תשמע ,לפיכך צריך להזהר
בצעקתם שהרי ברית כרותה להם שנאמר והיה כי יצעק אלי ושמעתי
כי חנון אני ,ע״כ .וראה לעיל אות שפז — .בשמו״ר פל״א—טו:
לכך הקב״ה מזהיר בתורה אם כסף תלוה את עמי ,ואם אינו משלם
לך דייך שאגי קורא אותו רשע ,שנאמר (ונהלים לז) :לוה רשע
ולא ישלם ,וצדיק חונן ונותן ,זר ,הקב״ה שמזהיר את ישראל ואומר
להם :אם חבל תחבול שלמת רעך ,החזירהו לו ,שלא יצעק לפני
שנאמר והיה כי יצעק אלי ,וכן דוד אומר (שם פא) :אשרי משכיל
אל דל ,וכן שלמה אומר (משלי כב) :אל תגזול דל כי דל הוא,למה ,כי ד׳ יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש ,ע״כ .ובזהר ח״א
 : xjוכל מאן דמקיים פקודין דאורייתא כאלו הוא לביש לשכיגתא
*?לבושהא ,ובגין דא אוקמוה בכסויא דציצית ותפילין כי הוא כסותו
לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב בגלותא והא אוקמוה ,ע״כ.
!תמט] במרכבת המשגה מביא דרשת התנחומא (לעיל אות תלא)
שגם הקב״ה מחזיר נשמת האדם שהיא כסות יום .למד ממדותיו
יתברך .ובחינוך תקפז :משרשי המצוד .שהאל ית׳ חפץ בטובת
בריותיו וזכותם ורצה שילמדו נפשותם במדת החסד והחמלה למען
יזכו לטוב .ובתום׳ ר״ה יז :בהגה״ה :ומדה זו כביכול שבעל כח
יש לו לחון על הצועק אף שלא כדין ,כדכתיב והיה כי יצעק אלי
ושמעתי כי חנון אני ,כלומר אע״פ שבדין בא העבוט לידך ,כי
הלוית עליו מעותיך ,אף על פי כן תשיבנו לו ,כי אם יצעק אלי
המדד .היא כך שאשמע צעקתו לפי שחנון אני ואיני יכול לראות
בעניו ,ע״כ .וכ״כ בפי׳ ריב״א כאן בשם ר״מ מקוצי ,ובחזקוני
ובכור שור .וברמב״ן כאן :ושמעתי כי חנון אני .חונן ומקבל
תחנת כל אדם אע״ם שאינו הגון .מגזרת חנם .והענין שלא תחשוב
לא אחבול שלמת הצדיק אבל שלמת אדם שאיננו צדק אקח ולא
אשיבנו ,כי צעקתו לא ישמע אל ,לפיכך אמר כי חנון אני ושומע
צעקת כל מתחנן לו ,ע״כ .וכ״כ בכת״י מושב זקנים בשם הר׳ אשר.
עוד כ׳ שם וכ״ה בפי׳ כת״י עה״ת לקדמונים :כי חנון אני ומרחם על
כל בריותי ועושה לפנים משורת הדין ,כך יש לך לעשות ולהחזיר לו
־ כסותו ,ע״כ .וכעי״ז כ׳ ברשב״ם כאן .ובספורנו כתב :ושמעתי כי
חנון אני .אע״ם שלא יוכל לצעוק עליך חמס שהרי הוא חייב לך

מ״מ כשיצעק אלי על עניותו הגורם לו להיות ערום בלי לבוש על
ידך אתן לו קצת ממה שהייתי חונן אותך יותר על ספוקך כדי
שתוכל לפרנס בו אחרים .כי חנון אני ,והנני חונן כל צועק כשאין
לו חונן זולתי ,לפיכך טוב לך שאתה תחנגהו בהשבת עבוט באופן
שיתמיד לך החן מאתי שתוכל אתה להלוות ולפרנס אחרים ,ע׳׳כ.
ובאבן עזרא כתב :וטעם כי חנון אני ,על דעת הגאון שהוא כמו
חנוני חנוני .והטעם כי אני אתן לו ממון ואמיר את שלך .ולפי
דעתי כי מלת חנינה איננה כן ,כי מה יבקש דוד לאמר חגני אלהים
כחסדך .רק הוא כמו רחום ,אע״ם שיש ביניהם הפרש ,כאשר אפרש
בפרשת כי תשא .והנה זה ושמעתי שהוא אחר והיה כי יצעק אלי,
כמו הכתוב למעלה כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו ,ע״ב.
[תג] ראה תגחומא כאן .ובפי׳ ר״י בכור
וראה לעיל אות תמז.
שור :אלהים לא תקלל .סמך להשבת העבוט ,אולי יעבור המלוה
ולא ישיב את העבוט ויקלל הלוה את הדיינים שדנו לקחת עבוטו,
הג״ה .אלד,ים לא תקלל ,דיין ונשיא ,שמייסרין ורודין בני אדם,
ולכך דרך העולם לקללם ולכך מזהיר על קללתם ,וכן הוא אומר
(קהלת י ,כ) "גם במדעך מלך אל תקלל" ,וכן הוא אומר (דברים
כא ,כג) כי קללת אלהים תלוי ,כשרואין אדם תלוי ,רגילין בני האדם
לקלל את הדיינים ,לכך צוד" .לא תלין נבלתו על העץ" כו׳ ,הגה״ה.
וכ״ה בפי׳ רבינו אפרים ובבעה״ט ובחזקוני .ורבינו בחיי :אלהים
לא תקלל .יזהיר על הדיין שלא יקללנו כשחייבו בדין .ונסמך הדין
הזה לאם כסף תלוה מפני שלפעמים תבא הכחשה בין מלוה ולות
ויצטרכו לבא אל השופט שידין ביניהם ואולי מי שיצא מחויב
בדין יקללגו ולכך יזהיר עליו .ובעי״ז בפי׳ הרשב״ם כאן :דבר
הכתוב בהוה ,לפי שהמלכים והדיינים דנין דיני ממונות ונפשות,
רגילים בני אדם לקללם .ובספורגו כאן :אע״ם שתחשוב שהטה
הדיין את דינך ,לא תקללהו שאין אדם רואה חובה לעצמו .ועי׳
שערי תשובה לרביגו יונה ש״ג .ובאבן עזרא כאן :אמר יפת טעם
להזכיר אלהים לא תקלל ,אולי העני ברוב צערו בלילה אם יעבור
המלוה ולא ישיב לו העבוט יקלל את הדיין שדן שיוקח עבוטו .ובס׳
החינוך מצוה סט כ׳ הטעם להסיר מעל הדיינים יראת הנידון וקללתו
כדי שיוציא הדין לאמיתו ,ועוד נמצא תועלת אחר במצוה זו הי
בקללת הדיין תקלות רבות ,כי המוני העם בסכלותם שונאים אותם
ואם לא יזהירו על קללתו ,אולי יקללהו ויתעוררו מתוך כך לקום
עליו כר ויהא בזה רעה רבה כי הוא במשפט יעמיד ארץ .וראה
ברמב״ן כאן לקמן אות תנד ורמב״ן ויקרא יט ,יד .ובסגנון אחר
במדרש אגדה כאן :אלהים לא תקלל ,ולמה נסמך אלד,ים לא תקלל
לאם חבול תחבול ,ללמדך שכל מי שאינו חוזר (מחזיר) עבוטו של
עני בעתו ואם בעת יום יום ,ואם בעת לילה לילה ,כאלו נקב השם.
— ומלשון השמו״ר אין דיין שוטה הימנו כו׳ לכך הזהיר ,נראה
קצת שגם על בזיון ג״כ הזהיר .ראה לקמן אות תנס .ומ״ש :מלך
[תנא] לעיל אות רח ,לקמן
הוא ,דרבנן איקרו מלכים (גיסין סב).
תנב־ג .סנהדרין גו .סו .לא תקלל מכל מקום ,פי׳ הרא״ס שאזהרה הזאת
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רבי (ישמעאל) [עקיבא] .ר׳ (עקיבא) [ישמעאל] אומר
בדיינין הכתוב מדבר ,שנאמר עד האלהים יבא דבר
שניהם מ)( .מכילתא)

מחול ,למאן דאמר אלהים קודש ,גמרינן חול מקודש.
בשלמא למאן דאמר אלהים חול ,גמר קודש מחול ,אלא
למאן דאמר אלהים קודש גמר חול מקודש (מאי איכא

[תנ ]3אלהים לא תקלל ,דתניא אלהים חול (לאזהרת
דיין אתא) דברי רבי ישמעאל .רבי עקיבא אומר
אלהים קודש (הזהיר על ברכת השם) .ותניא רבי אליעזר
בן יעקב אומר אזהרה למברך את השם מניין ,תלמוד
לומר אלהים לא תקלל ,למאן דאמר אלהים חול ,גמר קודש

למימר אין כאן קרא יתירא) דילמא אקודש אזהר אחול

לא אזהר ,אם כן לכתוב קרא לא תקל ,מאי לא תקלל,
שמע מינה תרתי (לא תקלל שתי קללות במשמע ואלהים

נמי ב׳ לשונות יש בו הלכך לא תקלל דרשינן אתרווייהו).
(סנהדרין סו).

מ) שמות כב ,ח.

כוללת ברכת השם וקללת הדיינים .וזהו שפירש״י אזהרה לברכת
לשון קודש הוא והשתא משמע אף חול ,כ״ש שיש במשמע קודש,
השם ולקללת דיין .וראה לה״מ פ״ה מהל׳ ממרים ה״ד ,ובמהרש״א
ולדידי מסתברא דקודש לא משמע הכא גמר קודש מחול קאמרי
סגהדרין גו — .בדפוס הגי׳ :ור״ע אומר בדיינים ,ובילק״ש הגי׳ ר״י
וה״ק בשלמא למ״ד אלהים חול ,גמר קודש מחול דאפשר דס״ל
אומר בדיינים וכ״ה בכת״י אצל רחש״ה ובסנהדרין סו .ובמ״ס פ״ד
מזהירין מן הדין כו׳ ,ע״כ .עי׳ רש״י ותום׳ שם ד״ה גמר וכו׳.
ה״ה ובירושלמי סנהדרין פ״ז ה״ה .ובגי׳ הגר״א ובא״צ מוסיף :ד״א
ובסי׳ כת״י עה״ת לקדמונים :פירש״י מקלל ,אלהים לא תקלל,
«£ין לי אלא שם המיוהד ,בכינויין מנין ,ת״ל אלהים לא תקלל מכל
פסוק זה אזהרה למקלל ,דברי ר׳ ישמעאל שכל המקללין הדיין
*'מקום .ובמרכבת המשנה מביא ראיה להגי׳ :ור״ע אומר בדיינים,
כאילו בירך את השם וכך כתיב בלשון אלהים .וברמב״ן כאן כ׳:
מחגיגה יד :.א״ל ר׳ ישמעאל ,עקיבא עד מתי אתה עושה שכינה
הזהיר על המלך העליון יתברך ועל המלך בארץ .מהם אמרו בגמרא
הול .מלשון עד מתי משמע דגם במקום אחר דרש על שכינה שהוא
כי יכנס בכלל אלהים השם הנכבד והשופט אשר השם מושב
חול ,ולא מציגו לו במקום אהד כי אם כאן שדרש אלהים על
אלהים בארץ .ובתרגומים כאן :אלהים ,דיינא .ובמו״ג ח״ב פ״ו
דייגים — .עונש שמענו כו׳ .בספר החינוך מצוה סט כ׳ הטעם דלא
כ׳ כי מלת אלהים שם השופטים ,עד האלהים יבא דבר שניהם.
יספיק לנו העונש לבד ,דאל״ב היה במשמע שהרשות ביד הרוצה
והשם הזה הושאל למלאכים ולבורא ,להיותו שופט על המלאכים.
לקבל העונש ולעבור ,מש״ה באה האזהרה להודיענו שרצונו הוא
וראה באברבנאל בפסוק בראשית ברא אלהים ,כתב שזה אינו נכון,
כי היסוד מונח על הבורא וממנו הושאל השם הזה לשופטים
שלא נעשה אותו הדבר שהעונש בא עליו .ובמג״ח כתב שכנראה
ודייגים ,מפני ששופטים ע״פ דיני התורה האלהות ,וכן בכל שופטי
[הנב] לעיל אות תנא.
לא כתב טעם זה רק בשביל התלמידים.
ארץ אם שופטים ע״פ חוקי המלך נקראים על שם המלך והמושל,
ובמס׳ סופרים פ״ד ה״ד—ח :וכל השמות ההדיוטות שאותיותיהן
אע״פ שאין המלך במושב בית משפטם .ובספר השרשים צד : 32
כאותות השם ,הרי אלו נמחקין כו׳ .אלהים לא תקלל משמע [משמש]
קודש וחול ,ר״ש אומר קודש .והגר״א מגיה שם :רע״א קודש
אלהים לא תקלל ,ר״ל השופטים .וברד״ק בראשית ו ,ב :ויראו
בגי האלהים ,בגי השופטים והגדולים ומנהיגי המדינות ,כי הם
ורבי ישמעאל אומד חול .ובמס׳ ספר תורה פ״ג ה״ה :רבי ישמעאל
נקראו אלד,ים ,כמו אלד,ים לא תקלל ,והדומים לו ,וכן תרגום
אומר קודש .והז״ןכמ^רש משמש קודש וחול שאזהרה הזאת כוללת
ברכת השם וקללת הדיין .וכן מבואר בפי׳ רבינו מיוחם :אלהים
אונקלום :בני רברביא .ובספר המוסר לר׳ יוסף בן יהודה פ״ב
מי״ד עמוד  : 54והוי זהיר בגחלתן שמא תכוה ,פי׳ השמד לך
לא תקלל זה דייגין ,ד״א הרי זו אזהרה למברך את השם ,לפיכך
במאזני
החכמה׳ושמור נפשך בעת שתהיה לפניהם ,שמא תכוה ושקול ,דבריך
__
משמש קודש וחול ,ע״כ .וראה במאור עינים ,דף  449 ,177ומציגו
,
דעתך ושכלך ואח״ב תוציאם מפיך כדכתיב שמור רגלך כאשר תלך
כמה מדרשי הז״ל שדרשו פסוק זה אלהים לא תקלל על דיינים —
אל בית ד,אלד,ים ,ואלהים במקום זה חכמים ,כדכתיב אלהים לא
^:מ״ד שהוא הול ,בתנ״י וארא א :רבי יהודה הלוי בר׳ שלום
תקלל ,ופי׳ ר׳ עקיבא דיינא לא תקלל ,ע״כ — .ראב״י אומר.
אומר בשופטים הוא מדבר ,אמר להם ,בשביל שקראתי אתכם אלהים,
במדרש הגדול הגי׳ :רבי אליעזר בן יעקב אומר אלהים לא תקלל
שנאמר אלהים לא תקלל ,אלא היו יודעים שאני על גביכם ,אלהים
ליתן אזהרה על ברכת השם ,ובסה״מ להר״ט ל״ת ם (וכ״ה בחינוך
אלהיך אנכי (תחלים נ ,ז) .מובא בתו״ש שמות פ״ו א—ב .וכ״ה
מצוד ,סט) כתב :ובמכילתא אלהים לא תקלל ליתן ל״ת על ברכת
בפתיחתא דרות רבה א .ופסדר״ב פי״ב .וראה תו״ש בראשית פ״א
השם .לוי ורד״ה כתבו שכוון להמכדדשב״י ,כי במכילתא שלפנינו
אות תשפא .פ״ג אות כב .ובמדרש תהלים מזמור קלח :נגד אלהים
ליתא .ראה מ״ש ביאור הדברים בספרי "הרמב״ם ומכדרשב״י" עמ>
אזמרך ,נגד סנהדרין ,שנאמר אלהים לא תקלל ונגד הנביאים שנקראו
קכה .אולם אין הכרח ,וי״ל שפיר שכוון למכילתא דר״י לעיל אות תנא:
אלהים ,שנאמר ומשה איש האלהים (דד,״א כג׳ יד) .ובפס״ר פ״א:
אזהרה לא שמענו ,וכן מוכח מלשון הרמב״ם מובא להלן .ובמדרש
ד״א צמאה נפשי לאלהים ,כשתעשה את הדין באומות העולם,
הגדול ויקרא כ ,ראב״י אומר אזהרה למברך השם מנלן ,ת״ל אלהים
אלהים לא תקלל .ובילקוט ד,מכירי משלי כס (פב) :מלך במשפט
לא תקלל ,ע״כ .וזהו כלשון הגט׳ סנהדרין — .ש״מ תרתי .ראה
יעמיד ארץ ,זה הקב״ה שכל מה שברא במשפט ברא שגא׳ בראשית
רש״י כאן ,וכ״פ הרמב״ם בפ״ב ה״ח מע״ז אזהרה של מגדף מנין,
ברא אלהים ,ואין אלהים אלא משפם ,שנאמר אלהים לא תקלל .ויש
שנאמר אלהים לא תקלל .ובפכ״ו ה״א מהל׳ סנהדרין :כל המקלל
גי׳ בברייתא סנהדרין נו :ויצו זו ע״ז ,אלהים זו הדייגין כו׳
דיין מדייני ישראל עובר בל״ת שנאמר אלהים לא תקלל ,ובכ״ט
דכתיב ונקרב בעל הבית אל האלהים ,ובאו״מ כ״י ח״ב מג ,ובלקט
שם כ׳ דהרמב״ם פוסק כרבי עקיבא דקאי על ברכת השם .וצ״ע
מדרשים כ :באו״מ ע׳  : 432אלהים אלו הדיינים שנאמר אלהים לא
דלפי מסקנת הגמרא כאן ילפינן מיתור הלשון אליבא דתרווייהו.
תקלל .אמנם בב״ר פט״ז מובא בתו״ש פ״ב—רלב בענין זה :אלהים,
וכ״כ הוא בעצ^זו ברפכ״ו מהל׳ סנהדרין .ועי׳ מהרש״א כאן.
אמר לו ,אלהים אני נהוג בי כאלוה שלא תקללני כמה דכתיב אלהים
והלח״ט שם הקשה כן ,וכן נראה מספר "ספר שמות קודש וחול"
לא תקלל .וראה תו״ש שם אות רל—לא .וברש״י סנהדרין נו :אף
להרמב״ם בדביר ח״א שכ׳ :אלהים לא תקלל חול ,ותרגום דיינא,
על ברכת השם ,דנפקא ליה נטי מאלהים ,אלהותו צוה עליו שלא
וזה שחייבו חז״ל בספרי (כוונתו למכילתא) לענין אזהרה של מקלל
יקללהו ,כדכתיב אלהים לא תקלל ,ע״כ .וזהו כמ״ד שהוא קודש.
הרי זה בדרך ההיקש ,וזה אמרם ז״ל עונש שמענו אזהרה לא
ופי׳ רבינו יונה כאן :גמר קודש מחול ואיכא דבעי והא אין
שמענו ,וכבר ביארנו בספר המצות ,ע״כ .וראה בסה״מ סוף שורש
מזהירין מן הדין ,וקאמר דגילוי מלתא בעלמא הוא כיון דאלהים
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־]אה״ ח [1234567

תורה

[תנג] אלהים לא ׳תקלל ,אזהרה למגדף מנית אלהים
לא תקלל .כרת מבין ,איש איש כי יקלל אלהיו ונשא
חטאו נ) .עונש מנין ,ונוקב שם ד׳ מות יומת ם) וכרבי
ישמעאל ,דרבי ישמעאל אומר בדיינים הכתוב מדבר ,אם
על הדיינים הוא מזהיר לא כל שכן על הכינויים ,אם על
הכינויים הוא עונש כרת ,לא כל שכן על השם המיוחד .אית
תניי תני על הכינויים באזהרה וכרת ,על שם המיוחד
במיתה ,אית תביי תגי על הכינויים באזהרה ועל שם
המיוחד במיתה וכרת .מאן דמר על הכינויים באזהרה
וכרת ,אלהים לא תקלל ,ועוד איש איש כי יקלל אלהיו

ש בעל

פה

ונשא חטאו בכרת ,ועל שם המיוחד במיתה ונוקב שם ד׳
מות יומת ,ומאן דמר על הכינוי? באזהרה אלהים לא
תקלל ,ועל שם המיוחד במיתה וכרת ,ונוקב שם ד׳ מות
יומת ואיש איש כי יקלל אלהיו וגו׳.

(ירושלמי סנהדרין פ״ז ה״ח)

[תנד] אלהים לא תקלל ,אין לי אלא די? ,נשיא מנין
תלמוד לומר ונשיא בעמך לא תאור ,אבי אקרא ובשיא
בעמך לא תאור ,אחד נשיא ואחד די? במשמע ,ומה תלמוד
לומר אלהים לא תקלל ,לחייב על זה בפני עצמו ועל זה
בפני עצמו ,מכאן אמרו יש מדבר דבר אחד וחייב עליו

נ) ויקרא כד ,טו .ס) שם שם טז.

יד .ובזהר חדש בראשית דף ג :אמר רבי חייא ת״ח מאן דמקלל
את השם דכתיב איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו ,דד,א אם קלל
שם זה סתם אינו חייב מיתה ואין מנדין אותו ,דיכול לטעון לחד
^ימן דיינא או לגדול הדור קאמר ,א״ר אבהו מיתה אין מחייבין
אותו ,אבל נידוי מחייבין אותו ,משום לאו דאורייתא דכתיב אלהים
לא תקלל סתם .אבל אם קלל שם המיוחד חייב מיתה ,דכתיב ונוקב
שם ד׳ מות יומת ,מלמד שאינו חייב עד שיזכיר שמו המיוחד ,ע״ס
התחלת המאמר מבואר לעיל אות שסה בקרא זבח לאלהים יחרם,
ובענין זד ,מובא פירוש חדש בלק״ט ויקרא כד ,יא :ויש אומרים
ויקוב את השם ויקלל ,את משה ,שהרי כתוב למעלה איש כי יקלל
אלהיו ונשא חטאו ,וכתיב ונוקב שם ד׳ מות יומת ומשמע אלהיו
דיינו ,כעגין שנאמר אלהים לא תקלל זו אזהרה ,עונש מניין ונשא
חטאו ,אבל הואיל וכתיב הוצא את המקלל ,מכלל זהו מקלל זהו נוקב,
ע״כ .היש אומרים דייקו מזה שמפורש מיתה בקרא ,על כרחך שקרא
[תנג] לעיל אות תנב ,ועי׳ תום׳
ויקוב וגו׳ מדבר מברכת השם.
סנהדרין גו .ד״ה על הבנויים ,ובשבועות לו .ובאור שמח פ״ב מע״ז
שביאר לשון הירושלמי ותמה על התום׳ שלא הזכירו את הירושלמי,
[תגד] ומה
ועי׳ פסחים צג :כריתות ז :ומפרשי הירושלמי שם.
ת״ל אלהים כו׳ ,פי׳ דנכתוב נשיא ולא בעי אלהים לא תקלל ,דיין
גמי נשיא יקרא (זי״ר ,זי״נ> והקשו על פי׳ זה ממכילתא לעיל פכ״א—
שככך דמשמע דאין 'ללמוד זה מזה ,וכן מבואר בסנהדרין סו .לקמן
תרנח ,לכן פי׳ בבה״ט והתו״ה דמקשה תרי אזהרות למה לי ,לכתוב
׳^יאלהים ונשיא לא תאור ,ומתרץ דאלו כן הו״א דאחד נשיא ואחד דיין
במשמע דאם הוא דיין ונשיא אינו חייב אלא אחת ,לכך נכתבו ב׳
אזהרות .מכילתא זו מובאת בסהמ״צ להרמב״ם ל״ת שטז :שהזהירנו
מלקלל הנשיא ,והוא אמרו ונשיא בעמך לא תאור ,וזה השם רוצה
לומר נשיא ישימהו הכתוב על המלך אשר לו הממשלה ,אמר אשר
נשיא יחטא ,והחכמים ישימוהו במוחלט על ראש הישיבה של
שבעים זקנים ,ובכל התלמוד והמשנה יאמרו נשיאים ואבות בית
דין ונשיא ואב בית דין ,ולשונם גם כן נשיא שמחל על כבודו
כבודו מחול ,מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול ,ודע שזה
הלאו כולל ג״כ הנשיא עם המלך ,כי ענין לאו זה הוא שמזהיר
שלא לקלל כל מי שיש לו ממשלה לצוזת ,והוא במעלה העליונה בין
שהיתר ,מעלת שלטונית או מעלת תוריית ,והיא הראש הישיבה ,וזה
הוא המובן מדין מצוד ,זו והעובר על לאו זה לוקה ,ע״כ .והרמב״ם שם
פכ״ו מהל׳ סנהדרין :וכן אם קלל הנשיא אחד ראשי סנהדרי גדולה או
המלך הרי זה עובר בל״ת שנאמר ונשיא בעמך לא תאור ,ומביאו
הרמב״ן בפי׳ כאן וז״ל :אלהים לא תקלל .אמר אונקלום על הדיין
שלא יקלל אותו ,כאשר יחייבנו בדין לא תקיל .ל׳ קללה הוא
בארמית מיקל להו .יכרת ה׳ לאיש אשר יעשנה ער ועונה ,וכן
הרבה בלשון ירושלמי .ונשיא בעמך לא תאור .הנישא על העם והוא
המלך .והזהיר שלא יאור אותו כאשר יחייב אותו במשפטו .ועל
דעת רבותינו בגמרא אלהים לא תקלל אזהרה על ברכת השם אפילו
בכנוי .והנה הזהיר על המלך העליון יתברך ועל המולך בארץ .והם

אמרו בגמרא כי יכנס בכלל אלהים השם הנכבד והשופט אשר ישב
מושב אלהים בארץ .ולא נתבאר אם יכנס בכלל הנשיא ראש סנהדרי
גדולה שנקרא נשיא בגמרא .והרב רבי משה אמר שהוא בכלל
האזהרה הזו .וכן נ״ל ממה ששאל ר׳ יהודה הנשיא על עצמו כגון
אני מה אני בשעיר וכו׳ (הוריות יא .):וא״כ יאמר לא תאור כל
נשיא בעם ,שהוא ראש השררה על כל ישראל ,בין שתהיה השררה
ההיא בממשלת מלכות ,בין שתהיה ממשלת תורה .כי נשיא הסנהדרין
הוא במעלה העליונה בשררת התורה ,ע״כ .ועי׳ בכפתור ופרח
פמ״ד .ובס׳ החינוך מצור ,עא מביא לשון הרמב״ן ומוסיף :משרשי
המצוד ,,לפי שא״א לישוב בני אדם מבלי שיעשו א׳ מביניהם ראש
על האחרים ,לעשות מצותו ולקיים גזרותיו ,מפני שדיעות בני אדם
חלוקין זה מזה ולא יסכימו כולם לדעת א׳ לעולם ,לעשות דבר מכל
הדברים ,ומתוך בך יצא מביניהם הביטול והאפיסה במועילות ,וע״כ
צריכין לקבל דעת א׳ מהם אם טוב ואם רע ,למען יצליחו ויעסקו
בעסקו של עולם ,פעם ימצא בעצתו וחפצו תועלת רב ,ופעם ההיפך,
וכ״ז טוב מן המחלוקת שגורם ביטול גמור ,ומאחר שהממונה
לראש סיבה אל התועלת שאמרנו ,הן שהוא גדול להדריכנו בדרכי
הדת ,או גדול במלכות לשמור איש מאת רעהו שתקיף ממנו ,ראוי
הדבר וכשר שלא נקל בכבודו וגם שלא לקללו ,ע״כ .וכ״ה בכת״י
חמאת החמדה :ונשיא בעמך לא תאור ,בנשיא שהוא מלך הכתוב
מדבר או ראש ישיבת סנהדרין ואע״פ שאינו מבית דוד כל שכן אם
היה מהם .והראנ״ח ח״א סי׳ קיא מובא בקצה״ח סי׳ כז סק״א דה״ה
לממונה על הקהל אסור לקלל — .מכאן אמרו כו׳ .בהשגות הרמב״ן
לסה״ט לאוין שיח :אבל לשון המכילתא שחייב בבן נשיא ארבע,
משום אב ,ומשום נשיא ,ומשום דיין ,ומשום בעמך ,מסתפק לי ולא
ידעתי לו ענין היאך יתכן ,אולי הוא מביא כל אדם כמו שאמר
מבעמך לא תאור ,ויש לו מדרש אחר לאב בפני עצמו כמו כן ,אבל
אנו בתלמוד א? לנו בו מקרא ולא מדרש בפ״ע ,אלא שהוא בכלל
ישראל וכיון שבן אינו חייב אלא משום אחד באב ואחד כו׳ ,ועוד
יש לתמוה ומהו חיוב הזה שמונה בו ארבעה דברים ,והלא במקלל
אביו אין בו מלקות ,ואולי בעל הברייתא הזו סובר שילקה כשהתרו
בו למלקות ולא למיתה ,אע״ם שניתן לאזהרת מיתת ב״ד ,והנראה
יותר דאיסורי בעלמא מני ,שיש בו שלשה לאוין ועונש האב מוסיף
עליהם .ועי׳ בלח״מ ממרים פ״ב ה״ד ובנו״ב בסהמ״צ שם ובערוך
לנר סנהדרין סו .ובמרכבת המשנה כאן ,ולקמן אות תנח .במדרה״ג
כאן :אלהים לא תקלל ,מלמד שהמקלל את הדיין עובר משום שתים,
משום דיין ומשום חבירו ,ונשיא בעמך לא תאור ,מלמד שהמקלל
את הנשיא עובר משום שלש ,משום דיין ,משום חברו ,ומשום נשיא.
ובתומים חו״מ סי׳ כז כ׳ בפשיטות דלאו דאלהים לא תקלל קאי רק
אדיין סמוך וכל שאינו סמוך לא נקרא אלהים .ובס׳ ברכי יוסף כ׳
דכל דיין קבוע בעירו אפילו אינו סמוך מההרים עליו בלאו זה.
וראיה מזה שהטור והשו״ע כתבו דין זה בדיין ,משמע דנוהג אף
באינו סמוך ,אבל דוקא דיין קבוע לד? ב? איש לחברו אבל אם
חיה דיין לפי שעד ,בזה בורר לו אחד לא מקרי דיין לדין זה .ובספר
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תורד,

משום ד׳ דברים ,בן נשיא שקלל את האב חייב בארבעה
דברים ,משום נשיא ואב ודייו ומשום בעמך לא תאור.
(מכילתא)

[תנה] אלהים לא תקלל ,רבי יהודה בן בתירא אומר,
אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור ,שומע אני
לא יהא חייב עד שיהא דייו ונשיא ,תלמוד לומד אלהים
לא תקלל ,לחייב עליו משום דיין ,ונשיא בעמך לחייב
עליו משום נשיא ,ומה תלמוד לומר בעמך בזמן שהן עושין
מנהג עמך( .מכילתא)
[תנו]

אלהים לא תקלל,

אין לי אלא דיין ונשיא ,שאר

שבעל

126

פה

כל אדם מנין ,תלמוד לומר בעמך לא תאור ,מכל מקום.
(מכילתא)

[תנו] אלהים לא תקלל ,יכול אם קללן לאחר מיתה
יהא חייב ,ודין הוא ,ומה עונש מועט חייבין עליו
לאחר מיתה ,אזהרה מרובה אינו דין שיהא חייבין עליו
לאחד מיתה ,תלמוד לומר לא תקלל הרשע) ,מה חרש
מיוחד שהוא חיים אף כל שהוא בחיים והמקלל את המת
פטור( .מכילתא דרשב״י)
[תנת] אלהים לא תקלל ,ומקלל אביו ואמו וכר מות
יומת ם) בסקילה וכר ,עונש שמענו אזהרה מנין ,תלמוד

ויקרא ים ,יד .פ) שמות כא ,יז.
הקרי לב חו״מ בהשמטות סי׳ קנא ,האריך בזד ,והביא מתשובת
הריב״ש סי׳ עט ,פ ,שב׳ באחד בזמנו שקלל את הדיין שעבר בלאו
דאלהים לא תקלל .ובמנ״ח מצוד ,עא הקשה למה לא אמרינן דגם נשיא
✓^שבט בכלל ,ובהגהות מהר״מ שיק תירץ דקרא עצמו גילה לן
ונשיא בעמך ,דוקא מי שהוא גדול לכלל העם ,דהיינו או מלך או
ראש הסנהדרין שהמה ראשים לכלל ישראל .וזה רלא כהראנ״ח דלעיל.
[תנה) שומע אני כר .בהתוה״מ מפרש מדהו״ל למכתב «אלהים ונשיא
לא תאור" ,וחלקם בשני אזהרות שונות לחייב על דיין אע״פ שאינו
נשיא ועל נשיא אע״פ שאינו דיין ,ולרבי ישמעאל לעיל אות תנד בא
לחייב על כ״א בפני עצמו ופלוגתתם תליא בפלוגתת ר׳ יאשיה ור׳
יונתן (סנהדרין סו ).לעיל פכ״א—שכא• ובזי״ר ובזי״ג מפרשים דלר״ש
עיקר המלה אלהים מיותרת רגם דיין הוא נשיא .ובשב״י דריב״ב
פליג את״ק לעי^_אנת תנד ,וס״ל שאין כאן רק שגי שמות דדיין
ונשיא (כלומר ,שאתו דורש שאר כל אדם מעמך ,ראה לקמן אות
תנו) .וראיה לפירוש זה מהמבואר במם׳ סופרים סוף פ״ד :והמקלל
דיין ונשיא חייב שתים ,וי״א על הנשיא חייב שלש ,וזהו המחלוקת
בין ת״ק לריב״ב .שו״ר בספרו שמחת יהודה על המ״ם שפי׳ כן,
וכתב שמחלוקת הדמב״ם והרמב״ן לעיל אות תנד היא מחלוקת
הת״ק וי״א במ״ם .ומד ,שהביא ראיה מלשון המ״ם שם שמונה
מקודם השמות שגמחקין ושוב כתוב והמקלל ׳בהן׳ כו׳ חייב ,הרי
מפורש כשיטת הרמב״ם שחייב גם על כינויים ולא כהראב״ד החולק
על הרמב״ם ,לקמן אות תפא ,ראה פי׳ כסא רחמים ונחלת יעקב שם.
_׳־ש לתרץ שיטת הראב״ד עפ״מ דמבואר בכת״י א׳ במ״ם הוצאת
היגר ,שאינו גורם המלה ׳בהן׳ ,רק :המקלל עצמו וחברו חייב אחת
בו׳ ,א״כ אין ראיה דקאי על הבנויים שהביא שם מקודם ,רק הוא
ענין בפני עצמו( .כן יש שינוי חשוב שם בסוף הברייתא ,לפנינו
בדפוס ׳בשם המיוחד׳ ובבת״י הגי׳ ׳ושם המיוחד׳ ,וכ״ד ,בהוצאת
[תנק דרש
חיד״א ויש לזה סי׳ אחר לגמרי .עיי״ש במפרשים).
זה מובא בתו״כ קדושים פ״ב יג :לא תקלל חרש (ויקרא יה ,יד)
אין לי אלא חרש ,מנין לרבות שאר כל אדם ,תלמוד לומר ונשיא
בעמך לא תאור ,א״כ למה נאמר חדש ,מה חרש מיוחד שהוא בחיים
(דלאחר מיתה אינו נקרא חרש אלא מת — ר״ש) יצא המת שאינו
בחיים ,ע״כ .ומובא דרש המכילתא בתשובת הגאונים לקמן אות תגט.
ובד,תור",מ שם מפרש לשון התו״ב ע״ם הגמ׳ סנהדרין לקמן אות
תנח לפי פירוש הר״ן ולא משמע כן ,וכ״ב הרא״ם ויקרא ים ,יד,
דפליג התו״ב על ר״גמ׳ סנהדרין שם ,ולעניו מיעוט למקלל אחר מיתה
כ׳ הקרבן אהרן דיפה דייק הרא״ם דהוצרך להשמיענו דלא תימא
דמקלל חברו דומיא דמקלל אביו ואמו שהוא גם לאחר מיתה קמ״ל,
ע״כ .ראה לקמן אות תגז ,וביראים סי׳ מב ,נראה שגורס ברייתא זו
של הו״כ בגמרא שבועות לו ,ע״ש .ובסי׳ ח מיוחם :ד״א בעמך
לא תאור כל שבעמך ,אפילו אינו נשיא ,ומכאן למדו אזהרה למקלל
אביו ואמו ולמקלל את חבירו בין גדול ובין קטן .ובשבות יהודה
כ׳ :ואליבא דת״ק דמחייב משום כל אדם בבן נשיא (כלומר ,דלריב״ב
לעיל אות תנה מלת עמך לעושה מעשה עמן> וכ״כ הרמב״ן

בהשגותיו לספר המצות ל״ת שיח שבמכילתא חולקין בכך ע״ש,
דלא כמ״ש הרא״ם בם׳ קדושים גבי לא תקלל חרש ,דגופיה דבעמך
לכל אדם ,מדלא כתיב ולא תאור נשיא בעמך וסמך לא תאור לבעמך
למדרש גמי לכל שבעמך לא תאור ,עיי״ש .והא״צ אינו גורם זה
כאן רק לעיל באות תנד ,אצל ת״ק ,קודם המלים :מכאן אמרו וכר.
[תגז] עונש
וראה במרכבת כאן ,ובספר תקרי לב חו״מ סי׳ י.
מועט — אזהרה מרובה ,צריך ביאור שהרי בקללת אב ואם חייב
סקילה והוא עונש מרובה ולא מועם ,אמנם מצינו ביטוי זד ,׳עונש
מועט׳ במובן אחר במכילתא מם׳ דנזיקין פ״ה ,מובא בתו״ש לעיל
פכ״א—רפה :ומה אם מדת נזיקין מרובה כר מדת עונשין מעוטה,
כלומר ,דין של נזיקין שהוא מרובה שחייב בין בשוגג בין במזיד
(זי״ר) ,מדת עונשין מעוטר" היינו ,שמכה אביו ואמו עונשה מיעוט,
כלומר ,עונש שאינו שכיח ,שמצינו פעם אחת בתורה דין יוצא מן
הכלל שעל הכאה לחוד יתחייב אדם מיתה והיא בהכאת אב ואם,
ואינו חייב עד שיעשה בהם חבורה .ולפ״ז נראה שגם כאן הפי׳:
ומד .אם עונש מועט ,כלומד ,מקלל אביו ואמו שחייב טקילה ,זה
הוא עונש יוצא מן הכלל רק אצל אב ואם עונש שאינו שכיח וחייבין
גם לאחר מיתר" אזהרה מרובה ,כלומר ,שדין קללה נוהג בכל אדם
גימא שגם אצל נשיא יהיה הלאו גם במקלל לאחר מיתה .ובעיקר
[תנח]
דין קללה לאחר מיתה ראה לעיל תנו ופכ״א אות שכד.
המשך המאמר מובא לעיל פכ״א אות שכט .ובגמ׳ סנהדרין סו:.
לא ראי דיין כראי בשיא ,שהרי דיין אתה מצווה על הוראתו (שנאמר
(דברים יז) ושמרת לעשות ככל אשר יורוך ,והאיש אשר יעשה
בזדון לבלתי וגו׳) ,כראי נשיא שאי אתה מצווה על הוראתו ,ולא
ראי נשיא כראי דיין ,שהנשיא אתה מצודד ,על המראתו (שלא למרוד
בצוויו ולהמרות את פיו שנאמר ביהושע א ,יח .כל איש אשר ימרה את
פיך וגו׳} ,כראי דיין שאי אתה מצווה על המראתו ,הצד השוה שבהם
וכו׳ ת״ל לא תקלל חרש באומללים שבעמך הכתוב מדבר ,מה לחרש
שכן חרישתו גרמה לו (מתוך שהוא שפל הזהיר עליו הכתוב
שלא תבזהו ולא תצערהו מפגי שנותן צרתו על לבו ומיצר
על שפלותו) ,נשיא ודיין יוכיחו ,מה לנשיא ודיין שכן גדולתן
גרמה להן ,חרש יוכיח וחזר הדין ,לא ראי זה כראי זה ולא ראי
זה כראי זה ,הצד השוה שבהן שהן בעמך ואתה מוזהר על קללתן
וכר ,מה להצר השוה שנהן שכן משוגין (אלו לאומללות ואלו
לגדולה) ,אלא א״כ נכתוב קרא או אלהים וחרש ,או נשיא וחרש,
אלהים למה לי ,אם אינו ענין לגופו ,תנהו ענין לאביו (פי׳ אלא לא
אתיא אביו בבגין אב ,אלא באם אינו עגין ,נכתוב אלהים וחרש
וניתי נשיא בהצד השוד ,לא ראי דיין שהוא גדול שאתה מצווה על
הוראתו כראי חרש שאי אתה מצווה על הוראתו ולא ראי חרש
ששפלותו גרמא לו כראי דיין שאץ שפלותו גדמא לו ,הצד השוה
שבהן שהן בעמך אף אני אביא נשיא ,והכא ליכא למיפרך שכן
משונין דהא נשיא נמי משוגה הוא> ובתום׳ ד״ה מאי כ׳ :ומקלל
חבירו גמרינן או מאב ונשיא או מאב וחרש דליכא למיפרך שכן
משונים דאביו אינו משוגר" אע״ג דבם׳ שבועות העדות (דף לו).
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אונקלום

ונשןאבעמף לא תאר :כח«מלאתןז“

תלוט" :׳ ?טךך ודמו לא

תורה
לומר אלהים לא תקלל( .מכילתא משפטים מם׳ נזיקין ס״ה)

[ועט] אלהים לא תקלל ,רבי מאיר אומר על הכל
הזהיר הקב״ה ,על דייני ישראל שהם מלמדין אותן
משפט ועל הנשיא שנאמר אלהים לא תקלל ,ובן אתה מוצא
שלא לקה קרח ועדתו אלא על שפשט ידו במשה ואהרן,

וכן אנשי ירושלים לקו על שבזו הנביאים ,שנאמר ויהיו
מלעיבים במלאכי אלהיסצ) ,וכתיב חזקו פניהם מסלע
מאנו לשוב ק) ,לכך הזהיר הקב״ה על כבודן של זקנים
ושל צדיקים ,וכה״א להבין משל ומליצה דברי חכמים

שבעל

יונתן בן עוזיאל
מדליו1ד?וץ דססמץ מודין ?עמי
לא תל וטון? » :טדי $יךך ו?יטךי

פה

וחידותפר) ,למה הזהיר עליהם ,לפי שהם מזהירים את
ישראל מן עבודת כוכבים( .שמות רבה פל״א יז)

[תם] אלהים לא תקלל ,כל אלהים שבתורה יש במקרא
חסרים וכר ,אלהים לא תקלל למה חסר ,לפי שאין
דנין דין אמת לאמיתו וכר .דיינים נקראים אלהים שנאמר
אלהים לא תקלל ,ועוד למה חסר ,לפי שאפילו צדיק
גמור הוא השוחד מסיתו ,שנאמר כי השוחד יעור ש).
(מדרש חסר ויתר)
[תסא]

אלהים לא תקלל,

יכול אם אמר לו ארור אתר.

צ) דה״ב לו ,טז .ק> ירמיה ה ,ג .ר) משלי א ,ב .ש) שמות כג ,ח.
^משמע דמחרש לחודיה גמר לה ,וכ״ב התום׳ בשבועות לו .אמנם
׳"" בחידושי הר-ן שם האריך לפרש דלא כהתום׳ ,אלא מיתורא דקרא

דאלהים ילפינן גם למקלל תיירו .וראה בפי׳ רבינו יונה שם ,ובהשגות
הרמב״ן בםה״מ מצוה שיח ,שיט ,ולעיל אות וזכו ,תגר .וכ-ה
ברמב״ן ויקרא יס ,יד על הדרש ברש״י שם .וזה לשונו :אבל
המדרש בגמרא אינו כן אלא הזהיר הכתוב בנכבדים בעם ,הדיין
והנשיא׳ שאמר אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור ,והזר
והזהיר באומללים שבעם והוא החרש ,ומהם ילמדו בנין אב אל כל
שאר העם ,כי מן הראש ועד הסוף הכל בכלל האזהרה ,מלת בעמך
נדרש בעושה מעשה עמך כד ,ע״כ .ועי׳ תו״כ לעיל אות תנו.
!חגם] על הכל ,פי׳ יותר מקללת הכל שהרי מוזהרים שלא לקלל כל
אדם מפסוק לא תקלל חרש כו׳ אך על הדיינים ביהוד ,ועל הנשיא
שנאמר אלהים לא תקלל ואסוף קרא קסמיך ,ונשיא בעמך לא תאור
(מהרז״ו) — .על שבזו הנביאים בו׳ ,נראה שרוצה לכלול גם בזיון
בכלל הלאו של לא תקלל ,וכן מפורש בכת״י מושב זקנים :אלהים
לא תקלל ,פסוק זה אזהרה למקלל הדיין ,ואפילו לא קללו אלא
ביזהו לוקה כמ״ש כי קללת אלהים תלוי ,שר״ל בויון ולכך לוקה,
ויצא מן הכלל ונשיא בעמך לא תאור ,ללמד שאפילו אם הדיין הוא
הדיוט שאינו בכלל נשיא ,ואפילו ביזוי בעלמא לוקה ,ואם קללו
^׳דיין לוקה משום לא תקלל ,ומשום לא תאור ומשום לא תקלל
הרש (ראה לעיל אות תנז־) ובא ללמד על הנשיא שיצא מן הכלל
ללמד על הכלל ,כי המבזה גדול בישראל אע״פ שלא קללו אלא
ביזהו כו׳ כך פסק כל המבזה ת״ח חייב מלקות ושמתא ,ע״כ .ומ״ש
שעל בזיון לוקה ,נראה דכוונתו כמבואר ברמב״ם פכ״ו מהלכות
סנהדרין ה״ה :אע״פ שאינו לוקה אם חרף ת״ה מנדין אותו ,ואם
רצו הדייגים להכותו מכות מרדות מכין ועונשין אותו כפי מה
שיראו שהרי בזה את הזקן ,ע״ב .וראה מ״ש לעיל פכ״א אות שכו
מדברי הת״י שמתרגם מקלל ,מבזי .ומלשון שמו״ר לעיל אות
תג .וראה בלשון הרמ״א הו״מ סי׳ בז סעיף ב ובש״ך סק״א שם
ולקמן אות תסב .וע״פ הנ״ל יש לפרש תשובה מהגאונים מובאת
באוצה״ג קידושין עט׳  ,91דתנן אלו שאין להם חלק לעוה״ב וכו׳
והאפיקורסים וכו׳ זה המבזה ה״ה ,עד כאן בנביאים ,ומניין אף
בחכמים שקבלו מהן וכו׳ עד כאן בדורות הראשונים ,ומנין אף
לדורות האחרונים ,שכן אתה מוצא מדד ,זו מפורשת בתורה לדורות
לא תקלל ,ותניא אלהים לא תקלל ,אין לי אלא דיין נשיא מנין ,ח״ל
ונשיא בעמך לא האור ,אין לי אלא נשיא ודיין ,שאר כל אדם מנין,
ת״ל בעמך לא תאור ,בל אדם ,ע״ב .ראה לעיל אות תנו .ומבואר
שסובר שבזיון תלמיד הכם הוי בכלל לא תקלל .ובספר יאר
על האונקלום :לא תקיל ,כ׳ :צ״ע כי אין זה לשון ארמית בענין
?ללר" אלא כלשון בזיון כמו ואקל בעמיה ,ונקלה אחיך לעיניך,
!חם] בתי
מקלה אביו ואמו ,ואמת בי הקללה בזיון היא ,ע״ב.

מדרשות ה״ב ,וראה לעיל אות ריד ותו״ש בראשית פ״א—חשפא,
פ״ג־-כב ,ולעיל אות שסה .ובספרי ואתחנן פי׳ כז כל מקום שנאמר
אלהים זו מדת הדין כו׳ ואומר אלהים לא תקלל .וכ״ה בב״ר פל״ג—ד
וראה ערוגת הבשם ח״א עם׳ קפד .ובבתב־יד ילמדנו לם׳ שופטים,
נדפס בבתי מדרשות ווערטהיימער ח״א (ירושלים תש״י) עט ,רסו:
שופטים ושוטרים ,אלהים גצב בעדת אל ,בקרב אלהים ישפוט
(תהלים פב ,א) שלשה נקראו בלשון הזה ,הקב״ה נקרא אלהים
שנאמר בראשית ברא אלהים וגו׳ ,ע״ז נקראת אלהים שנאמר לא
יהיה לך אלהים אחרים וגו׳ (שמות כ ,ג) ,דיין נקרא אלהים שנאמר
אלהים לא תקלל וגו׳ בזמן שהדיין דן כראוי הוא כאלהים של מעלה,
מד .הקב״ה בצדק ומשפט מנהיג את העולם ,אף שופט בצדק ובמשפט
מנהיג הבריות (עי׳ שבת י .):ובזמן שמטה משפם ולוקח שוחד
ומצדיק רשע ומרשיע צדיק ,הוא כעבודה זרה .מה עבודה זרה כלה
מן העולם שנאמר (ישעיה ב ,יה) והאלילים כליל יחלוף ,אף
הוא כלה מן העולם ,לפיכך משה מזהיר את ישראל למנות
!תסא] צריך ביאור ונראה שמפרש מלת
שופטין גאמנין עליהן.
אלהים קודש ודורש אלהים לא תקלל ,שלא תקלל לחברך ולנשיא
בשם אלהים ,אבל בלי שם וכינוי פטור .ובגמרא שבועות מובא
להלן מבואר שילפינן מברכת השם ,ובמכילתא דרשב״י יש אסמכתא
לדין זה בקרא שלפנינו ,ועי׳ חמורה ג :ורמב״ם פכ״ו מהלכות
סנהדרין ה״ג .בגט׳ שבועות לה :.מתני׳ ,המקלל (מברך את השם>
בכולן (בשמות או בכינוייו) חייב (מיתה) ,דברי ר״מ וחכמים
פוטרין (בכינויין) .המקלל אביו ואמו בכולן ,חייב (מיתד ).דברי ר״מ
וחכמים פוטרין .המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשה .ושם
לז :.ת״ר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו ,מה ת״ל והלא כבר
נאמר ונוקב שם ד׳ מות יומת (ויקרא כד) יבול לא יהא חייב אלא
על שם המיוחד בלבד ,מנין לרבות אח הכינויין ,ת״ל איש איש כי
יקלל אלהיו וגו׳ מכל מקום ,דברי רבי מאיר זחכמיס אומרים על
שם המיוחד במיתה ועל הכיגויין באזהרה .וברש״י שם באזהרה,
אלהים לא תקלל (ראה לעיל אוח תנא) .והמקלל עצמו וחברו וכו׳
אמר רבי ינאי ודברי הכל .ובפי׳ הר״וז כלומר לא חלק בזה ח מאיר,
ע״כ .מבואר רפלוגתת ר״מ וחכמים היא רק במברך ד׳ ומקלל אביו
ואמו ,אבל מקלל עצמו ואחרים עובר בלאו בין מקלל בשם או
בכינוי .וכ״כ הר״ן שם .וכן מבואר בם׳ יראים מצוה מב וז״ל:
אמר ר׳ ינאי ודברי הכל ,אע״ג דפליגי ר״מ ורבנן במקלל אביו ואמו
דתניא קיללם בכינוי רבי מאיר מחייב וחכמים פוטרין ,הכא מורו,
וטעמא דילפינן האי קללה מקללה דברכת השם ואפילו רבנן מודו
דבאזהרה ,כדתגיא וחכמים אומרים על השם המיוחד במיתה ועל
הכינויין באזהרה ,ע״כ .והרמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״ו ה״ג כ׳ :ואחד
המקלל עצמו או חברו או נשיא או דיין אינו לוקה עד שיקללם בשם
או בכינוי בר .והראב״ד השיג עליו דאינו לוקה אלא בשם המיוחד,
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תודה
יהא חייב ,תלמוד לומר אלהים לא תקלל ,מגיד שאינו
חייב עד שיפרש בשם או בכינוי( .מכילתא דרשב״י ומדרה״ג)

1תסב] לא תקלל,

לא תאור,

שלא בשם.

ש בעל

128

פה

מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה ,הוא עתיד
ליפרע ממי שאינו עומד בדבורו .גבו׳ :איתמר אביי אמר
אודועי מודעינן ליה (דע שאם תחזור סופך להפרע ממך.

(מדרש החפץ כת״י)

ובר״זז :מודיעים ליה דההוא גברא מיהייב לשמים) ,רבא

1ת0ג] ונשיא בעמך לא תאור ,אי נשיא יכול כאחאב
וחביריו ,תלמוד לומר בעמך ,לא אמרתי אלא כל
זמן שנוהגין כמנהג עמך( .מכילתא)

אמר מילט לייטינן ליה .אביי אמר אודועי מודעינן ליה,

ליה ,דכתיב בעמך ,בעושה מעשה עמך (בעמך דרשינן

[תסד] ונשיא בעמך לא תאור ,משנה :נתן לו מעות
ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו ,אבל אמרו

הכי ,והאי לאו עושה מעשה עמך הוא דכתיב שארית
ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ת)( .ושמעינן מהא

דבתיב ונשיא בעמך לא תאור ,רבא אמר מילט לייטינן

ת) צפניה ג ,יג.
וחכי איתא בירושלמי ,עכ״ל .ועי׳ בכ״מ דדחק לפרש שיפת הראב״ד,
והפר״ח בחידושי מים חיים כ׳ שם דדיוק הראב״ד מדברי הירושלמי
שם קיללם בכינוי ,ר״מ מחייב וחכמים פושרין .והברכ״י הקשה דגם
במתני׳ מבואר פלוגתת ר״מ וחכמים ומסקינן בגמ׳ דפטור ממיתה
'*1וחייב באזהרה ,ופליגא רק לענין כרת ומיתה .וברש״י שבועות כא.
ומקלל חברו בשם ,פי׳ בשם המיוחד .וכן פי׳ רגמ״ה בתמורה ג.
בשם המפורש( .כן הביא הברב״י מפי׳ הרגמ״ה כ״י) ,ולפנינו בדפוס
"בשם הקודש" .ועי׳ בפי׳ הרדב״ז שם ,ובאור שמח הל׳ ע״ז פ״ב
ה״ז ,ובתו״ש לעיל פכ״א אות שכה .ובתורת חיים סנהדרין נו.
וברכ״י חו״מ סי׳ כז באריכות ,ע״ש .ובפי׳ רבינו מיוחם :לא תאור,
בשם המפורש כמו שהודעתיך למעלה ,וזהו ששנוי המקלל את עצמו
וחברו בכולן עובר בלא תעשה .ראה לעיל אות תנב בביאור לענין
בזיון ,ולקמן אות תסב ,ובהתוה״ט כאן שמבאר ההבדל בין מקלל
[תסב] נראה שפירוש זה יסודו על דרש דלעיל אות
ותאור.
תסא .ושיטה זו שיש איסור על המקלל דיין בלי שם ובלי כינוי,
מבוארת בחינוך מצוה סט אצל קללת דיין :אבל בלא שם וכינוי
כגון ארור סלוני ,או אל יהא ברוך ,אין בו חיוב לאו אבל אסור
הוא ,ע״ב .ובמצוה רלא ,אצל קללת כל אדם כ׳ :מדיני המצוה מה
שאמרו ז״ל שאסור לקלל בשום עגין ומ״מ אינו לוקה אלא המקלל
בשם מן השמות ,ע״ב .ומנ״ח שם נראה דדייק ליה מתיבת פטור
נראה דאיסורא איכא ,ע״כ .ובשו״ע חו״מ סי׳ כז סעיף ב :אם לא
היתה שם התראה או שקלל בלא שם ובלא כינוי או שהיתר ,הקללה
באה מכלל הדברים כגון שאומר אל יהי פלוני ברוך לד׳ ,אינו לוקה
(""':ו׳ אבל איסורא מידיא איכא ,ואם חרף ת״ח מגדין אותו כו׳ ,ואם

חירף עם הארץ עונשין אותו כפי שהשעה צריכה .וברמ״א שם:
אפילו מחל המתחדף (נ״א המתקלל) עונשין אותו שכבר חטא
ונתחייב ,ע״כ .ובב״ח פי׳ דברי הרמ״א :שאם קללו בלא שם וכינוי
או שאומר ליה אל יהא ברוך דאיכא איסור דאורייתא לחוד ,מ״ר!
חטא וכבר נתחייב בעונש מן התורה ואין בזו למחול ועונשין אותו
כפי מה שיראה ,ע״כ .עיי״ש בנו״ב ,ועי׳ בתומים שם סק״ה.
והגרי״פ סערלא בספר המצות לרס״ג מצור עשי׳ א (לי ע״ד) דייק
מלשון השאילתות במדבר ,שאילתא קלד ,שב׳ דאסור להון לבית
ישראל למילט אינש חבריה בשמא דשמיא כו׳ ואפילו לייט נמי
בכינוי קאי באיסורא בו׳ ,ע״כ .מוכח דבלא שם וכינוי אפילו איסור
ליכא .וכן נראה מלשון המאירי סנהדרין סו :ע׳  244וכתבו גדולי
המפרשים שהשמות שהאל נקרא בהן בלשון לע״ז מכלל הכינויים
הם .ומכאן הזהירו כמד ,גאונים שלא לקלל את חברו אף בכינוי ואף
לא בלשון לע״ז ,ע״כ .מוכח דבלא שם וכינוי אין איסור ,וכן נראה
מלשון ר״י בשע״ת ח״ג אות מו ,מז ,ובספר היראה ,ע״ש .והאחרונים
חקרו מנ״ל שיש איסור דאורייתא בלי שם וכינוי ולא הביאו מהנ״ל
וכן מבואר ברש״י תמורה ד .ד״ה לא תקלל כו׳ ב׳ דלא תקלל חרש
סתמא כתיב דמשמע בין קללה סתם ובין קללה בשם קאי לאו עלה
אלא שאינו לוקה אלא בשם מקרא דוהפלא ד׳ את מכותך ,ע״כ .וכ״ג
מלשון הרמב״ם בפיה״ט ריש פ״ג מכות ע״ש .ובתום׳ אלו מגלחין
יד :ד״ה מהו שינהוג כו׳ דבנידוי איכא לאו דלא תקלל ע״ש אע״ג

דבנידוי ליכא שם .אמנם בתשובת מהר״ם מינץ סי׳ צח כ׳ דנידוי
דחמיר מפי איכא למימר אפילו בלא שם חייב מלקות ע״ש .והרי״ם
שם תמה עליו מגס׳ מו״ק יז :ונדרים ז :שהיו מנדין עצמן ממדת
[תסג]
חסידות ע״ש .וראה לעיל אות תנט־סא ולקמן תסד ,תסט.
נוסת הנ״ל הוא בילק״ש ,ובמכילתא שבדפוס  :ומה ח״ל בעמך בזמן
שהן עושין מנהג עמך .ראה לעיל אות תנה .והרמב״ן בסה״ט לאוין
שיח ,שיט גורם :יכול כאחז וחבריו .וכ״ה בכת״י אצל רחש״ה ולא
העיר מהרמב״ן .ובמכדרשב״י שבמדרה״ג :נשיא בעמך לא תאור,
בנוהג מעשה עמך ,פרט לשפירשו מדרכי ציבור כירבעם בן נבט.
ובשאילתות בלק סי׳ קלד :שאילתא דאסור להון לדבית ישראל
למילט אינש חבריה בשמא דשמיא ,דכתיב לא תקלל חרש כו׳ ,וה״מ
היכא דעושה מעשה עמך ,אבל אינו עושר ,מעשה עמך שרי
למילטייה ,דכתיב ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ,וכן
בעזרא הוא אומר ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים (נחמי׳ יג,
כה) .וראה שאילתות וישב סי׳ כז .ומקור הדבר במוע״ק סז :.מגלן
כו׳ דלייטינן וכו׳ ואקללם .וראה רמב״ם סנהדרין פכ״ד ה״ח .ובכ״י
חמאת החמדה :ד״א מיכן שאם דן הדיין דין שאינו אמת ,או הטה
הדין ולקח שוחד שמותר לקללו ולבזותו מפני שאינו דן דין אלד,ים
כאמתתו .ובשכ״ם בראשית מד ,יג :ודאסור למשנייא היכא דקא
נהיג כשורה ,אבל לא נהיג בשורה למשנייא ולמלטיה שרי ,ולמיעבד
ביד ,מעשה ,דכתיב ונשיא בעמך לא תאור ,בעושה מעשה עמך.
ע׳ לקמן פכ״ג אות ע ובמילואים שם המשך דברי השכל טוב.
«ןבפי׳ רבינו מיוחם :ונשיא בעמך ,זה המלך ונשיא ,ובלבד שיהיו
נוהגין כמנהג ישראל ,שנאמר בעמך ,בעושה מעשה עמך ,אבל לא
כאחז וחבריו ,ואע״פ שגזרו עליו הנביאים מפגי הסכנה ,שנאמר גם
במדעך מלך אל תקלל וגו׳ (קהלת י ,כ) .ובסגנון אחר בכת״י פד",ת
לקדמונים :ונשיא בעמך וגו׳ לפי שנאמר במדעך מלך אל תקלל
ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר ,הייתי אומר בין צדיק ובין רשע,
תלמוד לומר בעמך ,בעושה מעשה עמך ,ע״ב .ראה לקמן אות תע.
ובספר חסידים מכ״י ע׳  : 323אלד,ים לא תקלל ונשיא בעמך לא
תאור ,יכול אפילו הדיין שמעוות את הדין ,ת״ל (משלי כד׳ כך) אמר
לרשע צדיק אתה יקבהו עמים תעמוהו לאומים .הרמב״ם פכ״ו מהל׳
סנהדרין ד,״ב השמיט דין הנ״ל ,והרדב״ז כ׳ וז״ל :ולא הזהירה
תורה אלא על הכשרים שנאמר ונשיא בעמך לא תאור ,בעושה
מעשה עמך ,ותמהתי למה השמיט רבינו זה מכאן .וראה שם בד,ג׳
[תסד] לעיל אות תנו ילפינן מהמלה "בעמך"
מיימוני אות א.
איסור קללה לכל אדם .וראה לעיל אות תסב ,ולקמן תסה ,תסט.
וצ״ל דבאומר מי שפרע וכו׳ הוי מקלל בשם ,כמו במי ששמו חנון
בגמ׳ שבועות לה .ובתום׳ שם ד״ה בעושה מעשה עמך ,לא מקרי
האי אינו עושה מעשה .עמך לענין שיהיה מותר לקללו בחנם כי אם
לקלל על המקח הזה במי שפרע ,ע״כ .ומלשון הרמב״ם פ״ז מהל׳
מכירה ה״א שלשון הקללה אינה לנוכח אלא :הוא יפרע ממי שאינו
עומד בדבורו .ודעת הרא״ש ,מובא בטור חו׳׳מ סי׳ ד שהקללה היא
לנוכח ,הוא יפרע "ממך" ,עיי״ש במפרשים .והריטב״א ,מובא בשטר,
מקובצת כתב :בעושה מעשה עמך ,ולאו למימר דאביי לא דריש
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דכי האי גוונא לא עושה מעשה ישראל הוא — הרי״ף).
(בבא מציעא מזז):

שבעל

קכט

פה

הצד מהמקלל דיין ונשיא וחרש ,סנהדרין סו ).אלא ישראל
גולה ולוקה על ידי כותי בשלמא גולה דקטליה אלא לוקה
אמאי ,דלטייה ,ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה

[תסה] ונשיא בעמך לא תאור ,הניח להם אביהם פרה
וטלית וכל דבר המסויים (דבר הניכר לרבים זו
היא שגזל פלוני והגיחה ליורשיו) ,חייבין להחזיר מפני
כבוד אביהם וכו׳ .ומפני כבוד אביהם חייבין להחזיר,
אקרי כאן ונשיא בעמך לא תאור ,בעושה מעשה עמך
(וזה לא עשה מעשה עמו ואינן חייבין בכבודו) ,כדאמר
ר׳ פנחס בעשה תשובה ,הכא נמי בשעשה תשובה ,אי
עשה תשובה מאי בעי גביה ,איבעי ליה לאהדורי ,שלא
הספיק להחזיר עד שמת( .בבא קמא צד):

(מכות ח):

[תסו] ונשיא בעמך לא תאור ,תנו רבנן עבד וכותי
גולה ולוקה על ידי ישראל ,וישראל גולה ולוקה
על ידי כותי ועבד .בשלמא עבד וכותי גולה ע״י ישראל
ולוקד -גולה דקטליה ,ולוקה דלטייה (ואמרי׳ בשבועות
לד -המקלל את חבירו עובר בלא תעשה ואתיא במה

[תסז] ונשיא בעמך לא תאור ,היוצא ליהרג ובא בנו
והכהו וקיללו חייב ,בא אחר והכהו וקללו פטור,
והוינן בה מאי שנא בנו ,ומאי שנא אחר כו׳ ,אלא אחר
היינו טעמא דפטור דאמר קרא ונשיא בעמך לא תאור,
בעךטח_םעשד ,עמך (וזה שעובר עבירה שחייב מיתה לאו

עמך כו׳ ,אמר רב אחא כריה דרב איקא הכי במאי
עסקינן כגון שהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה (שאם
יש בת תשלומי פרוטה משלם ואינו לוקה כו׳ וכי אין
בה שור ,פרוטה לוקה שעבר על לא תוסיף פן יוסיף א)

דאמר ר׳ אמי א״ר יוחנן הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה
לוקה ולא מקשינן הכאה לקללה (לומר שכשם שאינו לוקה
על קללתו דכתיב בעמך ,כך לא ילקה על הבאתו).

א) דברים כה ,כ

דכי :ולא מקשינן הכאת עבד וכותי לקללתו ,ולא אפרינן כשם
בעושה מעשה עמך ,דהא כו״ע היא בכולי תלמודא ,אלא אביי סבר
שישראל המקלל עבד וכותי פטור ולא קרינן ביה ונשיא בעמך לא
דכיון דמהמת ייקרא וזולא או דלא צריכא ליה הוא דהדר ביה לא
יצא מכלל שארית ישראל ובר .וראה בתשב״ץ ה״א סי׳ קעה .בס׳!»כח״^חאור ,כך המכה אותן פטור אלא ישראל המכה עבד או כותי חייב,
ע״כ .ואולי דכן היה בגרסתן בסיפא אלא ישראל גולה ולוקה ע״י
החינוך מצוה רלא :אע״ם שאין בנו כח לדעת באיזה עניו תגוח
כותי "ועבד" כו׳ ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך .ובדק״ם
הקללה במקלל ,ואיזה כח בדיבור להביא עליו ,ידענו דרך בלל מכל
כ׳ דבדפום ויניציאה הגירסא ברישא :וישראל גולה ולוקה ע״י כותי
בני העולם שחוששין לקללות בין ישראל בין שאר האומות ,ואמרו
ול״ג :ועבד ,והמהרש״ל הוסיפו בדפוס ראשון ,וכן לא היה לפני
שקללת בני אדם גם קללת הדיוט תעשה רושם במקולל ומדבק בו
הב״מ בפט״ז מהל׳ סנהדרין הי״ב ,ע״כ .ועיי״ש בכ״מ שב׳ דלרבותא
המארה והצער כר ,כי לפי חשיבות נפש האדם ודביקותו בעליונים
נקם (עכו״ם) [כותי] שישראל לוקה על ידו וכל שכן שהוא לוקה
כנפש הצדיקים והחסידים ,ימהרו דבריהם לפעול בכל מה שידברו
ע״י עבד שהוא מקיים מצות ,ע״כ .וכן כ׳ התום׳ יו״ט במתני׳ כאן:
עליו ,וזד ,ידוע ומפורסם בין יודעי דעת ומביני מדע ,ע״כ .ובב״ר
וכלל עבד עם כותי דאינו חייב על קללתו משום דאינו עושה מעשה
פמ״ט—א :כל מי שמזכיר את הרשע ואינו מקללו עובר בעשה ,מה
עמך .אמנם ברלב״ג כאן כ׳ דזה נוהג רק בישראל או אנשים הנוהגים
טעמא ,ושם רשעים ירקב .ומה דמבואר בברכות ז .שאסור לקלל
מנהג ישראל באופן מה כמו העבד הכנעני וזה לא כהר״דו והריטב״א.
משום גם ענש לצדיק לא טוב .ושם י .יתמו הטאים כתיב ולא
גם הרש״ש באן כ׳ :מדקאמר אלא ישראל לוקה וגולה ע״י כותי ולא
חוטאים ,מתרץ היפ״ת דשם מיירי ברשעים חיים ,ובב״ר מיירי
קאמר ע״י כותי ועבד כמו ברישא משמע דעבד קרינן ביה שפיר
ברשעים מתים ,וזהו לא כמ״ש המהרש״א יומא לח :דאין ראוי לקלל
עושה מעשה עמך דלא גרוע מאשה ,עי׳ מנחות סא :בתום׳ ד״ה אין
הרשעים ,ושם רשעים ירקב פירושו ,שם רשעים ירקב מהם ולא
לי ,אמנם לפי דברי הכס״ט (הנ״ל) אין ראיה ,ע״כ .וכוון להמבואר
יהיו עוד נקראין רשעים כשיעשו תשובה ,ומש״ז אמר זכר צדיק
במאירי שם :וה״ה לעבד שהרי דינו כאשד ,לכל דבר נמצא ישראל
[תסד],
לברכה ,ולא קאמר זכר רשע לקללה אלא שם רשעים ירקב.
גולה ולוקה ע״י עבד ,ע״כ .וכ״כ בערוך לנר שם .ובמנ״ח מצוד,
בשטמ״ק בשם גאון :הא כיון דגזלן הוא קרי כאן ונשיא בעמך לא
תי כ׳ :דאם הרב הרג עבדו בשוגג ועמד מעל״ע פטור מגלות
תאור ,בעושה מעשה עמך וכי כתוב נמי ומקלל אביו בעושה מעשה
כיון דבמזיד אינו חייב מיתה .ובהגהות כת״י צפנת פענח למכות,
עמך ,ע״כ .ורצונו לפרש מה ענין כיבוד אב לפסוק ונשיא בעמך ,ומפ׳
דעהו שאפילו בהרג עבדו בשוגג בביתא דשיישא ומת אחר מעת
שכוונתו לדרש המבואר במכילתא וסנהדרין סו .מובא בתו״ש פכ״א—
שכם ,שהאזהרה למקלל אביו הוא מקרא אלהים לא תקלל ,עי״ש.
לעת חייב גלות ,מגירסת הר״ח יש להביא ראיה לשיטה זו
ולפ״ז כמו שנתמעט אינו עושה מעשה עמך לענין נשיא ודיין כן
מדאמר סתמא משמע דאין חילוק ,ולהמנ״ח י״ל דמיירי בעבדו של
לקללת אביו וממילא שבכה״ג לא שייך דין כיבוד ,ועיי״ש אות
[תסז] ראה לעיל פכ״א אות
אחרים או בעבדו ומת בתוך מעל״ע.
שכד ,ותו״ש יתרו פ״ב אות שי בשיטת הרמב״ם ומה שהקשו
1צ ,בביאור — .אם יש איסור באינו עושר ,מעשה עמך או ליכא
[תסו] בפירוש
הרדב״ז והכס״מ מסוגיא זו ,ולקמן אות תסז.
גם איסור ,ראה לקמן אות תסח .ובמהרש״א סנהדרין פה :כ׳ לדחות
הריטב״א כאן :אמאי קרי ביה ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה
מה שרצו לפרש כוונת התום׳ שם דדין עושה מעשה עמך דוקא
לגבי אחר ,אבל בן באביו יהא חייב על הכאה אפילו באינו עושה
עמך ,פי׳ ונשיא לאו דוקא אלא ה״ה למקלל חברו דנפקא ליה
מנשיא וחרש במה הצד כדאיתא בדוכתא .בעינן בעושה מעשה עמך,
מעשה עמך .ראה לעיל אות תטה .ובערוך לנר :אמר רב מרי בעמך
ועבד וכותי לאו עושה מעשה עמך הם ,דכותי אפילו למ״ד כותים
במקויים שבעמך .לכאורה לפי המסקנא לא קאמרינן עוד הדרשה
גירי אמת הם דהיינו ר״מ וסתם מתני׳ כוותיה ,מ״מ כבר קלקלו
בעושה מעשה עמך ,וצריך עיון דהא בכמה מקומות בש״ם דרשינן
מעשיהם כדאיתא בב״ק ,ועבד נמי אע״ג דהוי בכלל עמך לענין חיוב
בעמך בעושה מעשה עמך וכו׳ ,וגם ק״ל איך אפשר לדרוש ב׳
מצות כנשים ,מ״מ אין ראוי לבוא בקהל הוא ,למה יהא בכלל עמך
דרשות מחד קרא וכו׳ ,והנלע״ד דרב מרי לא בא לחזור מהך דרשה
סתם ,ועוד דלאו עושה מעשה עמך הוא ,דסתם עבדים פריצים ,ע־כ.
דעושה מעשה עמך ,אלא לפרושי אתי דמדכתיב בעמך דרשיגן ג״כ
ועיי״ש בערוך לגר .וכן מורים דברי הר״ח כאן דעבד שוה לכותי,
המקויים שבעמך ,וא״כ לא מיחייב אלא בעושה מעשה מקויים
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עושה מעשה עמך הוא) .ההינה קללה (דכתיב בה בעמך),
הכאה מנלן ,דמקשינן הכאה לקללה (בלומר גמרינן במה
מצינו ואיכא דאמרי היקשא דכתיב מכה אביו ומקלל
אביו כ) גבי הדדי באלה המשפטים אלא שמקרא אהד
מפסיק בינתיים) ,אי הכי בנו נמי (דהא לא כתיב אזהרה
במקלל אביו אלא במקלל חבירו שאביו בכלל עמך בפ׳
ד׳ מיתות סו ,).כדאמר ר׳ פנחס בשעשה תשובה הבא
נמי בשעשה תשובה ,אי הכי אחר נמי ,א״ר מרי בעמך
במקוים שבעמך (הראוי להתקיים ולא זה שנגמר דינו),
אי הכי בנו נמי ,מידי דהוה לאחר מיתה (דילפינן לקמן
מקלל לאחר מיתה חייב)( .סנהדרין פה).

משנה :מי שיש
[תסח] ונשיא בעמך לא תאור,
לו בן מכל מקום פוטר אשת אביו מן היבום ,וחייב
על מכתו ועל קללתו ובנו לכל דבר .גס׳ :מכל מקום
לאתויי מאי ,אמר רבי יהודה לאיתויי ממזר וכו׳ וחייב
על מכתו ועל קללתו .אמאי קרי כאן ונשיא בעמך לא
תאור בעושה מעשה עמך וכו׳ (והאי אביו לאו עושה מעשה
עמך הוא שהרי בא על הערוד! והוליד ממנה ממזר)
כשעשה תשובה ,והאי בר תשובה הוא ,והתנן שמעון
בן מנסיא אומר איזהו מעות לא יוכל לתקון ג) זה הבא
על הערוד ,והוליד ממנה ממזר ,השתא מיהא עושה מעשה
עמך •הוא( ,הואיל ושב עושה מעשה עמך הוא ונהי

שבעל
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נמי דעונו גלוי 'ונזכר כל זמן שממזר קיים מיהו מתשובה
ואילך בכלל עושה מעשה עמך הוא)( .יבמות כב):

[תסס] ונשיא בעמך לא תאור ,אמר רב אידי כו׳
משום רבי יוסי הגלילי כל לא תעשה שבתורה ,עשה
מעשה לוקה ,לא עשה מעשה פטור ,חוץ מנשבע ומימר
ומקלל חבירו בשם ,אע״פ שלא עשה מעשה חייב וכו׳.
מנלן ,א״ר אלעזר א״ר אושעיא אמר קרא אם לא תשמר
וגו׳ (עד ליראה את השם ד) שיתיירא שלא להוציא את
השם לבטלה וכן מקלל את חבירו בשם מוציאו לבטלה),
וכתיב והפלא ד׳ את מכותך ד) ,הפלאה זו איני יודע מהו,
כשהוא אומר והפילו השופט והכהו לפניו ה) ,הוי אומר
הפלאה זו מלקות בו׳ .אימא מוציא שם שמים לבטלה
תיסגי ליה במלקות ,אבל מקלל חבירו בשם כיון דקאעביד
תרתי וכו׳ לא תיסגי ליה במלקות( ,אע״ג דלקה אפילו
הכי לא נתכפר עדיין במלקות לחודיה) ,לא מצית אמרת
וכו׳ ואי אמרת (ואי בעית אימא ,שטמ״ק ורש״י) בשלמא
לקלל את חבירו ,אזהרתיה מהכא ,דכתיב לא תקלל חרשו)
[ל״א :דכתיב ונשיא בעמך לא תאור — שטמ״ק] (כלומר
דמהאי [דמסתברא] קרא ליראה את השם למקלל חבירו
בשם הוא דאתי ,שהרי לא מציגו שענש אא״כ הזהיר
כו׳ ,ואזהרתיה מדכתיב לא תקלל [נשיא בעמך לא תאור]
הלכך כתיב הכא אם לא תשמור וגו׳ כלומר שמקלל את

ב) שמות כא ,טריז .ג) קהלת א ,מו .ד) דברים כוז ,נח־נס .ה) דברים כה ,ב .ו) ויקרא ים ,יד.

שבעמך ,אבל כיון דנגמר דינו להריגה לא מקרי עוד מעשה מקויים
שבעמך ולא מיחייב ,אבל מקויים שבעמך להוד לא בעינן ,ולכן לא
מיפטר ג״כ כשהכה או קלל אדם טרפה ,דלא הוזכר דינו לפטור
בשום מקום וכו׳ .וכן בראה דעת הרמב״ם בפ״ה מהל׳ ממרים
[תטה] בתום׳ כאן כשעשה
שהרכיב ב׳ הדרשות ביחד ,ע״כ.
תשובה ,והא דאמר בפ׳ הנחנקין (סנהדרין פה ):לכל אין הבן געשה
^שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ ממסית כו׳ התם כשעשה תשובה
למבואר דבלא עשה תשובה מותר לבנו אפילו לכתחילה .וכן מבואר

במרדכי כאן בשם הר״ת .אמנם הרי״ף כ׳ בשעשה תשובה וה״ם
לענין חיובא ,אבל לענין איסורא אפילו לא עשה תשובה אסור לו
לבן להכותו לאביו ולקללו ,דגרסינן בסנהדרין בפרק אלו הן הגחנקין
(פה ):לכל אין הבן נעשה שליח לאביו לא להכותו ולא לקללו כר.
וכ״כ הרמב״ם פ״ה הי״ב מהל׳ ממרים :מי שהיו אביו ואמו רשעים
גמורים והם יוצאים ליהרג ,אסור להכותן ולקללם ואם קלל או חבל
בהן פטור ,ואם עשו תשובה הרי זה מחייב ונהרג עליהן אע״ם
שהרי הן יוצאין למיתה .ובטור וש״ע יו״ד סי׳ רמא ובהגהת הגר״א
שם .ובהגהת חשק שלמה כאן ה״ר לשיטתם מסנהדרין פה .ולעיל
אות תטז דילפיגן מהך קרא דבעמך שיהא מקויים שבעמך ,לאפוקי
ביוצא ליהרג או מקלל אחר מיתה דפטור ,ושם פטור אבל אסור
לכתחילה ,וא׳יב ה״ד .באינו עושה מעשה עמך .עוד העיר מה מקשה
כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ,לפ״מ דמסקינן שם
דבבן המקלל לאביו היוצא ליהרג חייב ,דהא דדרשיגן מעמך במקויים
שבעמך פרם ליוצא ליהרג לא קאי אבן דלא גרע מסקלל לאחר
מיתה דגלי קרא דחייב ,א״כ גם באינו עושה מעשה עמך ג״כ לחייב
באביו .ודוחק לומר מה דגלי גלי ומה דלא גלי לא גלי .ועי׳ רש״י
סנהדרין מז .זה חזקיהו מלך יהודה שגירד עצמות אביו על מטה
של חבלים ,דרך בזיון מפגי שהיה אביו רשע כו׳ ומפני כבוד אב
נסי ליכא למיחש דנשיא בעמך כתיב בעושה מעשה עמך ,ע״כ.
מבואר דמותר לכתחילה .ויש לחלק בין קללה לבזיון בזמן שכוונתו

שתהיה לו לכפרה .ועי׳ רמב״ם סוף פ״ה מהל׳ ממרים ,ותו״ש יתרו
[תסט] עי׳ סוטה מו :ויפן אחריו ויראם
פ״כ—שג בביאור.
ויקללם בשם ד׳ (מ״ב ב ,כד) מה ראה (אלישע) אמר רב ראה ממש,
כדתניא רשב״ג אומר כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או
עוני( .במהרש״א שם :מה ראה לקללם בשם והרי הוא אסור בלאו
דלא תקלל חרש ,וקאמר רב ראה ממש כו׳ דהיינו שלא קללם בפה
שהוא איסור לאו ,אלא דקללם בראיה ממש דכ״מ שנתנו עיניהם כר,
ע״כץ ושמואל אמר ראה שכולן נתעברו בהן אמם ביוה״כ ,ורבי
יצחק נפהא אמר בלורית ראה להם כאמוריים ,ורבי יוחנן אמר ראה
בהם שלא היה בהן לחלוחית של מצוה כו׳ לא בם ולא בזרעם ע״ש.
ובמנ״ח סי׳ רלד ,הקשה מאלישע דמבואר רקללם בשם ד׳ אפילו
א״נ דהיו רשעים מכ״מ עובר אמוציא שם לבטלה כמבואר בתמורה
ג .והרי״ם פערלא בספרו על םה״מ לרס״ג מ״ע א (עט׳ מב) מברר
דאם מותר לקללו באינו עושה מעשה עמך אין בזה מוציא ש״ש
לבטלה ,דהא אין זה לבטלה דומיא דשבועה דשריא .ובמאירי סנהדרין
סו( :ע׳  : )244ולאו זה ר״ל דלא תקלל חרש לא ניתן לאזהרת
מיתה לבד ,שהרי אף קללה בכינוי היא באה לקללת אחרים אין הפרש
בין קללה בשם המיוחד לקללה בכינוי אלא לוקה עם כולם ,וכן היא
במס׳ סופרים (ספ״ד) ויש אומרים שאינו לוקה בכינוי אלא שעובר
בלאו כמו שיתבאר בפרק שבועות העדות (לה ,).ואין נראה כן
שמאחר שהן בלאו מלקות למה נפקע ,ע״כ .ראה לעיל אות תטא־ב,
בביאור מלשון רש״י תמורה ד .ובירושלמי סופ״ג שבועות :קילל
את חברו בשם מנין שלוקין ,ריש לקיש בשם רבי הושעיא ליראה
את ד׳ כו׳ מכיון שקלל אין זה יראה .וכ״ה בפסיקתא רבתי פ׳ כב
ע״ש וברי״ף ורא״ש םו״פ שבועת העדות .עי׳ בתומים סי׳ צו סק״ה
דאינו חייב במקלל בכתב .וה״ר מתמורה ג :דמקלל חברו בשם
לוקה דלאו שאין בו מעשה מקרא דוהפלא ה׳ את מכותך דהפלאה זו
מלקות ,וקשה דילמא מיירי קרא דוהפלא ד׳ את מכותך בקללה ע״י
כתב דיש בו מעשה ,וע״כ דאין בזה משום מקלל .ועי׳ בקצה״ח סי׳
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אונקלום

ודמעך לא תאחר בכור בניך

תאיור טכי-א דמד

תפריע

חפר

W

לא ס?התי על זמניהוךמן

לאסקותהון ק*$ןתר שכינתי ביער י ך?ךך

*ראה אות תעג ומילואים.

ר ש " י

עליך כשתתמלא תכואתך להתכשל והס ככורים :ודמעך .התרומה ,ואיני יודע מהו לשון דמע :לא
לא תשנה סדר הפרשתן ,לאחר את המוקדם ולהקדים את המאוחר ,שלא יקדים תרומה לככורים ומעשר
תאחר.

תורה

שבעל

פה

חברו בשם שהוזהרת עליו והפלא וגו׳ דחייב מלקות)
אלא אי אמרת מוציא שם שמים לבטלה אזהרתיה מהיכא

שלא תקדים מעשר שני לראשון ,וראשון לתרומה ,ותרומה
לביכורים ,אבל איני יודע אי זה מהם יקדים ,אם תרומה
לבכורים ,אם בכורים לתרומה ,אמרת ,יקדמו בכורים
שהם קרוין ארבעה שמות ,ראשית ,בכורים ,תרומה ומלאה,
לתרומה שאינה קרויה אלא שלשה שמות; תקדים תרומה
שהיא קרויה שלשה שמות׳ ראשית ,תרומה ודמע ,למעשר
ראשון שאינו קרוי אלא שגי שמות ; ויקדים מעשר ראשון
שהוא קרוי שני שמות ,תרומה ומעשר ,למעשר שני שאינו
קרוי אלא שם אחד בלבד; מכאן אמרו ,המקדים תרומה
לבכורים ,ומעשר ראשון לתרומה ,ומעשר שני לראשון,
אע״פ שהוא עובר בלא תעשה ,מה שעשה עשוי ,שנאמר
[י״ג :ת״ל] מלאתך ודמעך לא תאחר( .מכילתא)

מיניה( .בבא בתרא ג!)

[תעג] לא תאחר ,לא תאחר דבר שראוי להקדימו ,מלמד
שכל המקדים תרומה לביכורים ,מעשר ראשון לתרומה
מעשר שגי לראשון ,עובר בלא תעשה ,אלא מפרישן על

כו׳( .תמורה ד).

[תע] ונשיא בעמך לא תאור ,הורדוס עבדא דבית
חשמונאי הוה כו׳ קטלינהו לכולהו רבנן ,שבקיה לבבא
בן בוטא למשקל עצה מניה כו׳ נקרינהו לעיניה (נעשה סגי
גהור) ,יומא חד אתא (הורדום) ויתיב קמיה ,אמר! חזי מר
האי עבדא בישא מאי קא עביר ,א״ל מאי אעביד ליה ,א״ל
נלטייה מר ,אמר ליה כתיב גם במדעך מלך אל תקלל ז),
אמר ליה האי לאו מלך הוא כו׳ ולא יהא אלא נשיא,
וכתיב ונשיא בעמך לא תאור ,אמר ליה בעושה מעשה
עמך והאי לאו עושה מעשה עמך ,אמר ליה מסתפינא

[תעא] אלהים לא תקלל ,ואם קללת ,תבואתך אתה
מקלל ,שנאמר מלאתך ודמעך לא תאחר ,לכד
נכתבו זה אחר זה .וכן אתה מוצא כשהדיינין מתקללין
התבואה מתמעטת ,שנאמר ויהי בימי שפוט השופטים
ויהי רעב בארץ ח) ,לכך נאמר מלאתך ודמעך לא תאחר.

הסדר ,בכורים ואחריהם תרומה ואחריהן מעשר ראשון
ואחריו מעשר שני .ר׳ אליעזר בן יעקב אומר לא תאחר,
שלא תאחרם בשעת הגורן מליתנם לבעלים.

(שמו״ר פל״א—ח)

(מכילתא דרשב״י)

[תעב] מלאתך ודמעך לא תאחר ,מלאתך ,אלו בכורים
הניטלין מן המלא; ודמעך זו תרומה? לא תאחר,

[תעד] מלאתך ודמעך לא תאחר ,מתני׳; המקדים
תרומה לביכורים מעשר ראשון לתרומה ומעשר שני

ז) קהלת י ,כ .ח) רות א ,א.
צו סק״׳ג שהביא שיטות לעבין שבועה בכתב ובתשובות רע״א סי׳ לב.
[תע] הא שלא השיבו בבא בן בוטא מתחלה מקרא ונשיא בעמך
וגר ,י״ל משום שידע שאם אינו עושה מעשה עמך ליכא האיסור
רק משום שהיה מתירא ממנו ,ומזה הטעם אמר שלמה גם במדעך
[תעא] כ״ה
וגו׳ .וראה במנ״ח מצוד .עא ,ולעיל אות חסג.
בתגחומא משפטים ,מובא ברב״ח כאן ,ובפי׳ רבינו אפרים ,ובשנויים
במדרש חדש עה״ת :אלהים לא תקלל וגו׳ .אמר הקב-ה :אל תקלל
שופט ,שאם תקלל משלח אני את המארה במלאתך ודמעך ,שהוא
סמוך ,מלאתך ודמעך וגו׳ .ובסגנון מורחב במדרש הגדול (פסוק כס)
ומכדרשב״י הופמאן :דורשי רשומות אומרים ,אלהים לא תקלל
מלאתך ודמעך לא תאחר ,שאם קללת דיין תבואתך את מקלל ,וכן
את מוצא כשקלקלו הדין נתמעטה התבואה דכתיב (רות א ,א) ויהי
בימי שפוט השופטים ,שהיה הנשפט שופט את שופטיו ,ויהי רעב
בארץ מפני שעותו את הדין ,אבל אם זכיתם הדין תהיה תבואתך
שלמה ,מלאתך ודמעך לא תאחר ,ואם עשיתם כן הוין לך בנים
זכרים ,בכור בניך תתן לי ,עשיתם בן הרי שורך וצאנך והברכה
מצויה בכל מקום ,ע״כ .מאמר הנ״ל בשגויים מובא בשו״ת הגאונים
מרמלשטיין מובאת באוצר הגאונים קידושין  :91ותניא (אידך)
אלהים לא תקלל הא אם את מקללו ,פרנסתך את מקלל וכן הוא אומר
בסמוך מלאתך ודמעך לא תאחר וגו׳ לומר שאם אתה מקפיח בנשיא
[תעב] לקמן אות תעג ,תפא.
שבעמך פרנסתך את מקסיח ,ע״כ.

מן המלא .כ״ה הגירסא בכמה כ״י אצל רחש״ה .וי״ג :מן המלאה,
מהמלאה .ובפירש״י כאן :כשתתמלא תבואתך להתבשל והם בכורים.
וכ״כ רש״י בתמורה לקמן אות תעה .ובזי״ג כשהתבואה מתמלאת
באיביה .ופי׳ אחר במכילתא מבואר בפי׳ רבינו גרשום תמורה ד.
לקמן אות תעה .ובהדר זקנים :מלאתך ,פרי שלם במלואו וזהו
לביכורים .וכ״ה בערוך ערך מל .וכן מפרש בם׳ החנוך מצוד ,עב
וגורם :אלו הביכורים הנוטלים מן המלאי ,כלומר ,קודם שניטל מן
הדבר כלום ,זה לשון מלאי שהוא כדבר שלם לגמרי ,ע׳׳כ .וכ״כ
הרמב״ן לקמן אות תעח :הנטלין מן המלא כו׳ ואולי כאשר יקראו
לדעתם במקום הזה הבכורים מלאה בעבור שנוטלין מן המלא ,ע״כ.
ודמעך זו תרומה .ראה לקמן אות תעח כל הפי׳ על מלאתך ודמעך— .
אבל איני יודע כו׳ ראה מ״ש במילואים כאן — .ארבעה שמות כו׳,
ברש״י תמורה ד .מביא הגירסא במכילתא בשינוי סדר ,ראשית
ומלאה ותרומה וביכורים ,ע״ש .ובלקח טוב :שלא יקדים הנקרא

שלשה שמות לנקרא ארבעה ,והנקרא שנים לנקרא שלשה ,והנקרא
[תעג] לפנינו דרש חדש של ראב״י שלא
אחד לנקרא שנים.
נמצא במקור אחר ,שקרא לא תאחר פירושו שלא לאחר מתנות
כהונה ליתנם לבעליהם בשעת הגורן .ראה לקמן אות תעד ובמילואים
[תעד] פתר לה בביעור .פי׳ של םג״מ מבואר גם במלאכת
כאן.
שלמה תרומות פ״ג מ״ו נ בירושלמי אסר ר׳ יוחנן דאינו לוקה על
לאו זה דאסמכתא בעלמא הוא ,דעיקר קרא למאחר מליתן אותו
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חלש (ל? ני עףך־ ליא תתן

אונקלוס
יד לא תלוט דלא שמע .וקךם

יונתן בן עוזיאל
תלוטון מן ךלא קומע וקדם

רש״י
(יד) לא תקלל חרש .אין לי אלא חרש ממן לרבות כל אדס? תלמוד לומר (שמוח כב,כז) בעמך לא מאור ,אס
 pלמה נאמר חרש? מה חרש מיוחד שהוא בחיים אף כל שהוא בחיים יצא המת שאינו בחיים :ולפני עור לא

תורה שבעל פה

[קסט] לא תקלל ,דתניא רבי חנינא בר
אידי אומר הואיל ואמרה תורה וכו׳ קלל
(יוזן ה׳ אותך לאלה) ,ואל תקלל (בין קללת השם
בין קללת חבירו לא תקלל חרש) וכו׳ מה קלל
בשם (דכתיב יתן ה׳) אף לא תקלל בשם.
(שבועות לה):

שפלותו) ,נשיא ודיין יוכיחו ,מה לנשיא ודיין
שכן גדולתן גרמה להן ,חרש יוכיח ,וחזר הדין
וכו׳ .מה להצר השוה שבהן שכן משתין (אלו
לאומללות ואלו לגדולה) אלא אם כן נכתוב קרא
או אלהים וחרש ,או נשיא וחרש ,אלהים למה
לי ,אם אינו ענין לגופו תנהו ענין לאביו
(סנהדרין סו):

[קע] לא תקלל חרש ,תנו רבנן ,איש כי
יקלל את אביו וגו׳ (ויקרא כ ,ח) ,אס היה
אביו,דיין הרי הוא בכלל אלהים לא תקלל
(שמות כב ,כז) .ואם היה אביו נשיא הרי הוא
בכלל ונשיא בעמך לא תאר ,אינו לא דיין ולא
נשיא מנין ,אמרת הרי אתה דן מבנין אב
משתיהם וכו׳ ,הצד השוה שבהן שהן בעמך
ואתה מוזהר על קללתן ,אף אני אביא אביך
שבעמך ואתה מוזהר על קללתו ,מה להצר השוה
שבהן שכן גדולתן גרמה להן ,ת״ל לא תקלל
חרש ,באומללים (בשפלים) שבעמך הכתוב
מדבר ,מה לחרש שכן חרישתו גרמה לו (מתוך
שהוא שפל הזהיר עליו הכתוב שלא תבזהו ולא
תצערהו מפני שנותן צרתו על לבו ומיצר על

(לקת טוב)

עובר על לאו של דבריהם .שנאמר אל תאמר לרעך
[קסט] מכילתא משפטים מס׳ דנזיקין
לך ושוב.
פ״ה ותו״ש שם פכ״ב אות שבט .וראה משנה
[קע] תו״כ כאץ ,ולהלן פ״י-ז.
סנהדרין סו.:
מכילתא משפטים מס׳ דנזיקין פ״ה ,ילקו״ש רמז
של .וראה תו״ש משפטים פכ״א אות שכט .וברמב״ם
הל׳ ממרים פ״ה ה״ד :אזהרה על מקלל אביו ואמו
מנין ,עונש שמענו בפירוש ,אבל האזהרה ,הרי הוא
בכלל לא תקלל חרש ,הואיל והוא מוזהר שלא

לקלל אדם מישראל הרי אביו בכלל ישראל.
[קעא] תו׳׳כ כאן ,תמורה ד ,.שאילתות דר״א שאי׳
קלד ,וראה תו״ש משפטים פכ״ב אות חסט.
וקעב) תורת כהנים וילקו״ש כאן .מדרש הגדול
שמות עמ׳ תקכח .וראה תו״ש משפטים פכ״ב אות
תנז — .רמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״ו ה״ב :המקלל את
[קעג] בזוהר ח״ג פה :ת״ח מאן
המת פטור,
דלייט לחבריה ואיהו קמיה ואכסיף ליה כאילו אושיד
דמיה והא אוקימנא והאי קרא דלאו חבריה עמיה

[קעא]לא תקלל חרש ,המקלל עצמו וחבירו
בכולן עובר בלא תעשה .גמ׳ :וחבירו.
(שבועות לה .לו).
דכתיב לא תקלל חרש.

[קעב] לא תקלל חרש ,יכול אם קללן לאחר
מיתה חייב ,ודין הוא ,ומה עונש מועט
חייבין עליו לאחר מיתה .אזהרה מרובה אינו דין
שיהו חייבין עליו לאחר מיתה ,ת״ל לא תקלל
חרש ,מה חרש מיוחד שהוא בחיים אף כל שהוא
(מכילתא דרשב״י שמות כב ,כז)
בחיים.
נקעג] לא תקלל חרש ,מרבה אפילו בר
ישראל שאינו שומעך .ק״ו לפניו.
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שבועות העדות פרק רביעי שבועות

ק שסח דהוי נפי אומדנא דשכח :

אטר

ליה המנונא אתמול הא וא׳ס אפאי א? הפנונא אש ולא אפר ליה מ
הפנונא את ושפא פש ם דרב יהודה רכים סוה ותו פאי איצפטך לשפר
ליה הכי וכי ער השתא לא הוה ידע דרב המלונא הוא וי׳ל דה״ק לים מם נונא
את שי׳ דג מס לכך של תא נדאישא בפ״ק דקידישין דבעו פיניה פדר׳ הפנונא
פבד שסרתו רנו בנצים פהו לא הוה בידיה אפרו לו פה שפך אפר הפנונא אפרו
לו לא• המגונא אלא קרנונא וכתט התום׳ שם בשם ר״מ שי׳ אהה אופר הפנונא
היינו חם נובא דג חם ואינו  pאלא קרנונא דג שמא קר והנא כיץ דהשיב לו
כפר לכך קא״ל חפנונא את שי׳ דג חס ולכך שלתא :

מאן

הנא שביעת השקדון לא ניחן זדונה לכשרה ר׳ שפע ן היא כתבו התום׳
חיפה כיק דר' שפשן גפר ג״ש פנא ליה לרבא הא דקאפר פאן תנא
כו׳האאק ג״ש לססצה ואשי׳ היחה קבלה כי׳ ושמא קשבר דפעילה פעילה ג׳ש
סיא ודבריהם תמוהים פדקאמר נשפוך דלפא פזיד כשוגג שריך דגמר לה
פמעילה דהנך נשישן ואי מעילה פפעילה ג״ש היא אשי׳ בלא נפיק נש הוס
ליס לשמר דגמר לה פפעילה פ»ס דג״ש היא ולא איצסריך לס לפילתאאחריחי
אלא להך שלתא אלפא דאשי׳ נסר דקפה ליה ג״ש דתחפא תמפא ס״ל לרבא
דאי צאו דהנך נשישין לא סוה גמרינן לה מפעילה דפפילה פעילה לאו ג״ש היא
ועוד דלעיל קאפר אדרנא מעדות הוה ליה להיצף שכן תמפא פחמפא וע״נ צאו
רני׳ש דתחפא קאפר דהל אכת• לא קפה ליס נ״ם אלא נפה פצינו קאפר כיון
דדשין להדדי ואי אפרת דמעילה מפילה ג״ם היא פאי קאפרהא לא שייך לפילף
נפה מצינו פפקום אחר כיון דאיכא ג״ש  .ואש ׳ אם נשרש דמג״ש דחחפא מחפא
קאפר פ״פ קשה מאי שריך דלמא ס״ללר׳ שמשן דמעילה פעילה ג״ש היא וליכא
לאוקמא אנא צהך שלתא לאשוקי ג״ש דתחשא איכא לא-קפי למילתא אחריתי
ופה שקדון פפון וט׳ .לכ״נ דפשלה פעילה ששישא דלאו ג׳ש היא ופה שהקש
התו׳ פאי שעשה דר׳ שפשן הא אין ג״ש למחצה י״ל דלא אפרי׳ אין ג״ש לפחצה
אלא היכא דליכא פנרא מגדה אנל היכא דפשתנר פשי לשפר פפקיס אחר ט
הכא דמסחנר פאי לשלף מפעילה כיון דהנר נש שן לא ילשיגן פג״ם אלא מד
סלתא דפס להלן פפין וכו׳ והדר ילפינן ממשלה טון דמפתנר פ שי .וכה״גצ׳ל
לפ״ד ד!ן פינה ואוקי נאתרא וצא אפרינן דון שנה ומינה דסא אין ג״ש לפחצה
אלא כיון דפסתנר פשי לשלף פאתריה לא מ״שינן להא דאין ג״ש למחצה .ונ״כ
רטט שמשון בפשר כריתות דשכא דאיכא פעפא רנא אפרי׳ יש ג״ש צפמצה ושימי
לאיה מש״ק דקדושין דקאר״נ נר יצחק לעולם יליף שכיר שטר ואיצפריך ם'ד
אשנא פוסר עצמו דלא פנד אישורא ט׳ אלפא דשצפריך קרא נפכרוהו נית דין

לפח־ה
שהיובל פוציש אע״ג דפג״שדשכיר שניר מצי לשלף דאי!
הנרא דענד שהורא דפהנרא לקמה וליפנד ג״ש לפחצה ענ׳ל:

יכול

אש׳ אפר כל העזמדין כאן ת״ל ו ט׳ פירפ״י ז״ל הרי ייחד ®ייו
דף לה
דטון דאפר עופדין כאן אותן המוח דין אצלו ייחד וקשה דא״כ
לפה ל• קרא ששיפא כיון דיימד בפירוש לאותן העימדץ אצלו ואי משום דאיכא
לשפר דכלהטפדין כאן נולן במשפע א״כ קרא נש לא פהגיא שדי דלא פשתפע

שניה דכל העומד׳! כאן הייט ד1קא לאותן העופדין אצלו ונם לישנא דכאן לא
משפע כפירושו דהא לא קא מראה עצייהו בשבע ושכא לשפר יכל השישה קא

1א״נ ה״ל לשפר לכל סעומדין אצלו לכך נראה דשיתי רשה לישפואל פדקתני
ברייתא ועטו ביניהן וצא איצפדיך למיחני הכי דסש פא דנהכי שיט וע״כ צריך
לאוקמי כדשמואל דאשפש׳ דאע״ג דקאי עלייהו שפוט! .והכי שי* דברייתא ראה
סיעה של בני אדם וט׳ ואמר להו משביע אני עליכם ט׳ לא ייחד עטו דפשטע
אני עליכם שכא לשמר ששנו משביע כל .הסיעה טלה שנאו ויעידו לו אס יודע?
לו עדות אצא לקצתן מאמר דהיינו שמא משביע את כל ש שודע עטת ביניהן
שבא ויעיד לו ושון שלא ייחדן דלא ידפיק ש וש סם שפיטן והא דד,אמר יכיל
אש׳ אפר כל העופטן כאן שהוא משביע את כל הסיעה נולה שאם כולזיודשם
לו עדות שבש כולם ויעידו ת״ל ומא עד והט ייחד עטו דאש״ג דלא ייחדן
בשני מצפן הט ייחדן בכלל אחרים וכן פשפע פדנרי סרפב׳ם ז״ל בש״פ פה׳ש.
ובערכין שרק השג יד שיחי הך בטיתא וגרשק התם ראה סיעה של בני אדם
סופח ועדיו בינייהו ואמר מש:ימני עליכם אם יודעים אתם לי עדות שתבש
וחשדוני יטל יהו מייבק ת״ל ומא עד והרי לא ייחד עטו יטל אפי׳ אפר כל פי
ת״ל והוא עד והרי ייחד עטוופירש״י ז״ל שה והרי לא ייחד עטו שהרי השטע
אס טלן .יטל אשי׳ אפר כלש שודש עדות אני פשטע לא יסו שיבין .ת״ל
והוא עד והרי ייחד עדיו שהרי לא השטש אלא עטו ע״כ ולשי נירפא זו נש
צ״ל דשימי ראיס לדששאל מדקתני ברייתא ועדיו טניהן דלא שצפריך'לשמני אלא
לאששפי׳ דאע״ג דקש עליימ פפוטן:

אלה

דלת פאדני ט׳ כתט התום׳ דבשי׳ ר״ח גרש׳ דשנו נפחקואע׳ג דשנו
י פס כפני עצמו שמא פשה דשם השוחד «א יש להחמיר ט יותר .וקשה
טנן דפשפא רשום דשם ספיוחד הוא אש״ג דשנו פס בפגי עצפו א״כ מאי שטא
יו״ד ס״א משם סוי״ס ואל״ף דל״ס פשם אדנות אפי׳ אוס אמת מסן נש דפס לי
אות אמת מה לי ב׳ אותיות וליכא לשמר דנקס שסי אותיות פשה סיפ׳לאשמש׳
דפצנאום אפי׳ שתי אותיוח נמחקת דא״כ לימני יס״ו פשה הויס ואת פשה
אדנות דשט נעמק לאשפעי׳ דאפי' צבא מצבאות הרי זה נפחק דפא פשפא
דצנא פצנצוס נש נמחק דמה לי שש אוספת פס לי פלש ששות טון דלש שם
השוחד סוא ולא פס בפני פצפוהוא .ועוד דפשפש דפעפא ט״ה פפם הויה
ופעפאדא״ד משם אדנות הוי דזפיא דאל פאלהיס דהתה פ״כפעפא פשם דשם
בפני פצעו הוא  .ונראה יאס כתב א״ד משם אדנות מס ליס כאלו כשב י״ה
משם מי״ם ימה ליס כאלו כתג שם באני פצעו דהנך שני שפות ני חדא נינהו
והא בהא תליא ולכך שם מיה קטן שתו נשם אדנות וכך מא מנוקד וזה לשן
ספר דרך אפונה הגס גלה לנו ששני שפות אלו פס סרה ושם אדנות נכללי* נאמד
לסודות על ייחודה והוא יאדונתי ונ״כ נספר הזוהר נכפה פקופוס חס ל׳ שערי

חיים

אורה נפצא צפד ט כל ספפשלה והשלפפם סיא טד אדנ״י ולפיכך הוא שרה ל׳
אדנות שזה השם סוא אד,ץ כל האק נכח ידו״ד השוק נו .ולפ״ז נראה דמקא
כתב איו פשם אדנות איט נפמק אכל כתב א״ס פשס אשם טון דאינו שם נתני
עצמו נפמק ודלא כפ׳ש נסגהס ש״ע פורי״ד פי׳ רפ״ז מש פתשרין נא״ה מאסיה
.

כש נא״ד פאדני:

שלא

נקרא צנאום אלא על שם ישראל דלא אשכחן נפקרא צנאות לחודא
דליהוי שם אצא ה׳ לנאות כשיש או אלהיס צבאות משפע דס״ק 0׳
אלסים של ישראל שנקרש! צנאוס:

מה

כאן שטפה אף להלן שטעה כתט התום׳ תיפה וחישוק ליס פשניעס ptoדגן
פגיה דתחפא ממשא וס׳ .נראה דלאו קושיא היא דהא דנשנופת הפדוס
חייג אשי׳בפושבע פשי אחרים ילשינן לה מדכשב ושפעה קול אלה דפשפע מש
האחרים ולהט איצפריך לשלף משפה דאצה אינה אלא נשטפה לשפר דששנע
פשי אחרים נפי חייג כש כמקולל משי אמרים דהוי כאלו כשנ ושפעה קול שטעם
אנל מגיש דשחפא לא סלינו לשלף אלא דנעדות שיג נשטעה כש סשקדון

והיא פה הסה פשי עצש הכא נש משי פצש פ&י אמרים לא דאשפא דקרא דושפעס
קול אלה בקללה איירי כדפשפע פפתני׳ לכך יציף לה מסופה דאצה אינה אלא
נשטפה והוי כאלו כשנ ושפעה קול שטעם :

יכך

אלהים וכן יככה זו שא אלה הכשנס נסורס שפה דלא
דף לו
 1גפרינן לעיל אלא שטעה שאון עסה אלה ששא כשטעה שש
עפה אלה אנל אלה שאין עמה שטעה טש עפה שטעה פנא לן כפ״ש הסו׳ ונראה
כנירפת הששרים דגרשנן ומניין לעשות אלה שאין עסה שטפה כאלה שש עפה
שטעה ושטפה שאין עפה אלה כשטעה שש עפה אלה והכי שי׳ מטית׳ מעיקרא
יציף דאלה אפ״ג דפשפשתס ל׳קללהפ״פ אינה אלא נשטעהפדכשב בסופה
נשטפת האלה .ונסר דשימי לס דאלס פרש פשפע שטעה שהיא נקללס יליף
מיישורא דקל ולא כתיש ושפעה אלה לומר לך דנשסעה איד משתי הקלוש חייג
כין קל שטעה נלא קל קללה טן קל קללה כלא קל שט® יש מטיהו פסקם
דסא קול סתפא כשש וליכא לשפר דדוקא קול שטעם קא .ר דא״כ לכסוג בסטא
ושפעה שטעה ותו צא וש לאו דילשנן פשקרא דאין אלה אלא כש טעה שנא
לשפר דקרא לא איירי כשנועה כלל דסתם אלה קללה לחודא כמשמע .וסטשת,
כירושלמי רשרקין שן לי אלא אלה שש עפה שטעהפניין שאין עפה שטעה טש
עפה שטעה ת״ל ושפעה אלה ושמעה קיל לעשות שאץ עפה אלה טש עפה אלם .
הא אלה נלא שטעה לא ר׳ יופי נשם ר׳ יוחנן לא שנויא היא אלה נלא שטעה היא
כשטעה כלא אלה:

להוא

דאפר לאו לש כתט התו׳ ולש דשטעה פפש שא וט׳ אכל הדאנ״ד

כתג וכן לש לאו והן הן אם נסכה ללאו וסן שאפר סנירא שטעה שא

וק ישן ושפאל אס נתכוין לישן ובשמאל סטר׳ פסעה שא וכ״נ השר סי׳ רל״«
ובש׳ע שם משפע דאזליק כתר כיונתו וקשה קצת דא׳כ אמש כתג שם ש שנשבע
בששה ובארץ ובפפש אף על פי שא® כיונתו אלא לש שנראן שנה שטעם
פשפש דלא אזליק בחר מונס ויש .לחלק טן ששם וארן לטן ישן ושמאל וסן

הכי

גרש׳ בספרים יפנים אצא לעולם לא סיפוך וט ליס ליה בפשנא
ולאו נ
וכן אלא דרפ״י ז״ל ור״ח הניסו לעולם ששך עשם קשא דשתוי יין לרבנן
ודוחק להגיה הפשטם .ושד סיפה כיון דפעיקרא בשלשפר דשטעה דפסני'
איפורא שא ולא פפונא והשתא צטך ל פר דשטעה דפתניסין נש על יט פעון
היא נאה א״כ חסר דמה ליס לפרש ולשפר נש דשסורא דפמני׳ איש ביס
פפונא כיהיכידמפרפלסהא דסיפה .ופ״ק דאפאי קאפר רטנא אלא פעתה
ושתויי יין ט׳ בלש הט נש תקשי אפתנישן דקתני ומכשס מפרין ולא אפרינן
פכלל לאו אתה שופע ק א״כ פתויי יין ופרועי ראש דבשסה סכי נפי רצית לסו.
פ״ק מעיקרא כי פטך והא ליס ציה לר׳ פאיר פכלל לש ונו׳ אפאי לא פטך
נש אחכשם דפופטן והא שה להו נעלפא מכלל לאו אפה שווזע הן .לכ״נ
כפ״ש ה •מנין ז׳ל דאף על נב דשפעינן להו לרבק נעלפא דשת להו ©כלל
לאו אהה שומע ק הכא פשום הכי פפריק דבשיק קרא כדכסיב ושפעה קול
אלה איל לא שפעה ברכה ונשפפס פזוכהקללה .והשתא ניחא דשטעה ממי׳
איסורא גרידא הוא דהא עטם הוא דקא עבט ש«רא ובטרהו ליכא מפונא .
ושפיר גרסיק אלא לשלם לא שפוך וכי לית ליה כפפונא ט׳ ופעפ «מ דרבק
דפפט משום דכעיק קיא כדכתיב אבל געצפא שת לסו מכלל לאו ט׳ אפילו
במפונא  .ופה שהקשה ר״ס ז״ל פהא דנספ״ק דנדטם דלית ליה לר׳ פאיר

בפי שני

גבי נדר מכלל לאו ט׳ אע״ג דליכא אצא איפורא ת-רן רטנו נשם ז״ל
דנדטם דנדר אישרא דאית טה פפונא מא פשוס רלא משכמה בהו בלא מפצא־
דהא שנס חצים על דני שאץ ט ממש אכל שטעות שק אלא איפור גרידא שהוא
מל בגופו כיון דאישר גרידא נינמ אפילו לרבי פשר פודה דאפטנן בהו פכ ל לא ו
אתה שיפע הן.

שבוערת הפקדון פרק חמישי
גנבת

אס ש ט ט׳ שיב א יט דבש לשמני גנבתי אכל לא פבמש
דף לז
ט׳ דפפור שני נש גננת אסשורי דשיבוקסשס שמץ אח
שורי ט׳ תני דשיב שידי דבש לפיסני השת שורך אס עבט פו* דתשר וכן אער
צו חבלת ט ט׳ קתני דשיב אייט דבעי למ פני אפד לו עבדו הפלת אס שני ט׳
דפפיר דהיינו נפי מנין מכלה ומטרה :

מאן

ס:א זדון שכיסה הפקדק לא ניתן לכפרה רט שמעון שפא דלא קאפר
י הא פני רבי  1»®6היא יא״י ידון שסעת הפקדון צא ניתן לכםרס מי
סאי לישנא נקע ש״ס בטלי דוכסי וי״ל דרב כהנא דקשנעיא ליס הזיד נשטעח
ספקדון וסתרה ט פמ מכלל דש לא אהרו טס פשפא ציה דמח״ב אלעא שת
ליס חדק שביעת ספקדון נתן לכפרה כספם פת.יסין דסנא והן נטיתא דשיחי
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תגרת •

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

הוא נהרג פ״י עדותו וקיימא לן דבפובדי סמים וג״ע וש״ד יהרוג ואל יעבוד
ואס לא עשה כן חייב אע״ג דאין בלבו להרגו:
ן!ק המדבר תכין הפרקיס ותבין אצילי ידו פיר' ואץ הקול יוצא כי אורחי אלא
מבין אצילי ידיו מסתיו כמ"ש הרתב״סז״ל והראב׳יד כתב שמדבר משיחין
צול תת והייט דשריד מאי לאו דתשחעי כי אורחיה ולא משיחיו :
 ,□WOוהיה כאוב ןוארץ קולן־איןלפרש כאוב מארץ הייגו כאוב העולה
מן הארץ ופריך כיון דמפרש קרא מעשה אוב וקאמר שמעלי! את
המת מן הארץ תשמע דתו ליכא מעשה אחריתי אלא משתעי כי אורחיה דא״כ
סה ליה למיתר לא דיתיב נין הפוקיסכדאמר בחר הכי מדנקט .מעיקרא דסליק
ויתיב מכמע רבעי למימ׳ מעיקר׳ דלא סליק כלל אלאמשתעי כי אורחיה
מתוך קברו כדפירש״יז״ל ועור דסשטא דקרא תשחט שהקול יוצא מתחת לארז
דומיא דריכא וסיפא דקרא דכתיב ושפלת תאק תדברי ומעפ׳י תשח אחרת׳
והי׳ כאוב מאיץ קולך ומעע׳ אמרתך תצפצף והוי מצי למידתי קראי אהדדי
דאידך קרא דאלהי׳ ראיתי עולי מן האר' מכת׳ דסליק ומשתעי ולא משתעי מתוך
קברו ומכני לאדסליק ויתיב בין הפרקים ומשתעי וכאוב תאר׳ קולך דקאת׳
היינו כאוב העול׳ מן האר׳ ופריךת״ש ותאמר האשה אל שאול אלהי'ראיתי עולי׳
מן האר׳ מדקמפר' קרא מעש׳ אוב שחעלין אותו מן האר׳ משמע דחוליכא
מעש׳ אחריתי אנא משתעי ני אורחי׳ ומשני לא דתיב כו׳ ואתי שפירדלא פריך
מעיקר׳ תקרא דכמואל דכתיב ברישא חשו' דאלימא ליה טפי לאקשויי מקר׳
דוהיה כאוב מאק קולך דפשט׳ דקר' הכי משמטשהקו׳ יוצא מןהארץ דומי׳ דדיש'
דקרא כדפי׳ :
בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה משמע דלאו אורחא דרוח
י הטומאה שתשרה על האדם ביום אלא בלילה נראה דלכךאמר בלעם
לשלוחיו ליט פה הלילה והשבותי אתכם דבר לפי שלא נגלה עליו נגינה אלא
בלילה כביטל כדרך ריח טומאה שאין שורה על האדם אלא בלילה רומיא הא
־דאיתא במדרש ויקר אלהיס אל בלעם לשון טומאות קרי דבקושי ובזיון היה נגלה
עליוביוס אלא לקראת חבתךפל ישראל:
ד׳ סי פה ת״ל שם לימד על מקלל אביו ואתו ס׳ פירש״י דרבי מנתסלא ס״ל
הא דדרנדק לעיל מהאי קרא עד שיברך שם בשם דאפי׳ לא ברך שם
בשסוט' ודוחק הוא דמשמע דליכא מאןדפליג אבויית׳דלעיל דקתני עד שיברך שם
בשם טון דסתמא אתנייא ובפרק כבועת העדות מייתי ש״ם להא דרבי מנחם
וכתבו התוספות שסתימה הא איצטריוליה לכדדרשינן בפרק ד׳מיתות עדש־ברך
שס בשהולא כתבו דרבי מנחספליג אברייתא -ועוד דהרמב״ס ו״ל פסק דמקלל
אמו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשס מן השחות המיוחד! וכתב כמי דמברך
השם איט חייב עד שיברך בשס מן השמות שאינן נמחקין משמע דסבירא ליה
דלא פליגי ונראה דתרוייהו נפקי מהאי קרא דאי למברך השסלחודא אתי׳אמאי
לא כתבינהו רחמנא גבי הדדי דברישא דקרא הוה ליה למיכתב ונקב שסה'
בשכמות יומת מדכתבי׳באקיה נפשיה בסיפא דקרא משת׳ דאתי׳ למילת'אחריתי
דהיינו למקלל אביו ואמו דאשסזן דענש נהו קרא מיתה • ואי למקלל
אביו ואמו לתודאאתיא א״כ לכתביה התם דה׳ללמיכתב איש אישם יקלל אביו
ואמו נשם וגומר מדכתביה גבי מברך השם משמע דאיתא נמילמברך השם:

־ ןלן

מאי

( ftתקלל שמע תינה תרתי אף ע״ג דאודחא דקרא הוא בכל תקיס
לתיכתב קללה בשני למדי״ן שאני הכא דאפ xלמדדשינהו מטס
דאלהיס כמי כתי לכוטתיש בו לכךדרשינןלה 1לשתי קללות וכן משמע חפירש
רש״י ז״ל והרמנ״ס ו״ל בפ״ה מהלטצז מחריסכתב דאוהרהשלמקלל אביו ואמו
בכלל לא תקלל חרש הואווכתב בכסף ממה שס דסבירא ליה דכי משני ש״ם
אם קלנתו׳  frpלא תקל חוזר ממ״ש למעלה ומייתיליהחלאחקצל חרשוכ״ת
מה לחוש שכן הרשיתו גרמה לו אסקליכתוב קרא לא תקל חרש כו׳ואיןנראה
דדוהאגני&להיסלא תקללדרשינן לקו כדפי׳אבל בעלמא אווחא־דקרא הוא,.כרבי ישמעאל ס״ל אין לפרשדכר׳ ישמטאל סיל ולאו מטעמיה דטעמא
דר׳ ישמעאל מטס דהכל היו בכלל הטאף והנואפת והוציא הכתוב ט׳
מעמא דרבי מדכתיב ט תחל דמשמע תחילת ביאה והיינו ארוסה ■דמט תחל
צא ה״תתע ארוסה דאפי' נכנס׳ לחופה ולא נבעלה דנשאה היא תיסי נמי
בשריפה כיץ דתחילת ביאה הוי אלא צ״ל דר' לגמרי כר׳ יכמעאל ס״ל וטעמא
דארוסה יצאה לטיפה מכוס דהכל היו ככלל הנוא' והנואפת ט׳ ואיצטרך
ישמעאל
למיכת׳נמי כי תתל לאכמעי׳דתחילת ביאהנמיבעיגןדמדרכה
לא במעי׳ לה אלא דבעינן שתהא נערה בתולה והיא ארוס׳דומיא דנת ישראל
דיצתה לסקילה אבל תחילת ביאה לא שמעי׳ מיניה ואס באו טליה שלא כודנ׳
קודם מתארם' דאכהי בחולה היא ונתארסה וזינת' ה״א דיצחה לשריפה לכך
איצטריך ני תהל לאשמעי' דתחילתביאה נמי בעינן והוי בחנקוקאמר וק הוא
אומר ואת האיש אט שכב עמה לבדו דאתי קרא לאשמעי׳ דלאסי בסקילה
אלא ואט! ומלן בחנקוא״כ על כרחךבבאו עלי׳ טלן שלא כדת׳ איירי דאי
בכדרכה מאי קמ״צ דכולן בחנק פשיעא כיון דלאו בתולה היא מריש׳ דקרא
שמעינן לה דכתיב נערה בתולה אלמא דאע״ג דהיא נטרה בחולה וארוסה נא
הוי בסקיל׳ מטסדתתילת ביאה נמי בעינן .וא״ת ולמה לי תר׳ קראי לתחילת
ביאה לא ליכתוב אלא וודא ולילף אידך מיניה וי״ל דמני חרל ילפינן באשה
שינתה ללא הויא בתורת עונש בתולה כל שבאו עליה שלא כדרכה תחילה
ומלבדו יצטנן באיש שינת דלא הוי בתורת עונש בא על בחולה כל שבאו
.עליה שלא כדרכה תחילה :
יש יראה במקום פלוני כך אוכלת ט' לכך נקט במקום קלוני
סז
ולא נקט סתמא יש  vfmכך אוכלת מטס דקרא הכי משמע
דבפ' מסית כתיב מאלהי העמיס אשרסביטתיהס הקרובים אליך או הרחוקים
חמוזאמרי' לעיל מטיטתןשל קרובים אתה למד סיביחןשל רחוקים לפי שדרכו
של מטת לדבר על עובדי טככי׳רתוקה שאיט מכיר בה ומוציא השקר מפיו ואומר
קי אוכלת וכו' לבך נקט מתני' יש יראה במקום פלוני כלומר במקום רחוק:

ך□*

ריבי

י' אפך

חיים

צד

אמך

יש יראה במקום פלוני כך אוכלת כך טחה וכו׳ מטס ישלש פרשיו׳
כתיבות גט הדדי 3פ׳ ראה פרשה ראשוג׳ איירי בנביא שהדח פרט
שלי איירי במסית דהיינו בהדיוט שהסית את ההדיוט ופרשה שליטת איירי
מסית דכתיב ימי לטן הסתה ואין הסתה .אלא ג^
לעט׳כןע׳ י שמקלס את העוברי טכני׳ לפניו ולכדקתני מתני׳ ממס׳ זההדוט
המסי׳את ההדיוט ואמי לו יש יראהבמקוס פלו׳שתקלם לו העוברי סכבי׳זמטיש
לעבדה לאפיקי פרשת נביא ועיר הנדחת דאיידי שהדיחו בלא הסחה :
תייני מיתות שבתוריי * I״®׳’ Pסליק יזן מזו נראה דנפקא לןהכחנת
מדכתיב ט יסיתך אחיך בן אמו או כנדוגומר בסתר ובמפת את היחיד
נחי איירי וטון דמסיחי נסתי ,אץ עד בדבר היאך אמר הכתוב יחי תהיה
בו בראשונה להמיתו והא כתיב על פי *•ס עדיס יקום דבי אלא צ׳־ל דתכמיניז
עליו עדים כשבא להסיתו בסתר :
אעטד אלדואעבוד נלךונענודוט׳פי׳בץשאומר נלסןתי׳בץבל׳י0ד
הוי מסית ונסקל לאפוקי בפיר הנידחת קיית׳ לן דאץ עוטן עיר הריח׳
אא׳יכ הדיחוה מדחיה כל׳ רבים שאמח לק נלך ונעמד עובדי טכבים ומזלות
והייט דקתני ספא המדיח זה האומ׳נלך ונעבו׳עובד טכביסומזלות ט׳דוקא בל׳
רבי' בעינן לאטקי ממאי דקתני ריש׳ גני מסת דבל׳ יחי׳ נמי סי מסת וכ״כ
הרמב״ס ז״לבפ״ה מהל׳עובדי סכביסומזלות דהמס׳ביןנל'ימ׳ביןבל׳ יחיד
הרי זה נסקל ובפ״ד גבי עיר הנידח׳כתב דאין עוטן עיר הנידח׳פד שידסה
מדיחיה בל׳ רבי׳ ויאמרו להן נלך ונעבוד או .נלך ונזנח וס׳ ומתני׳ חדא
מנייהו נקט וקאמ' רב יהודה אמר רב מדיחי עיר הנידחת שט כאן • נראה
דאתי נאפוקי נביא שהדיח דנביא שהדיח בץ בלשון רבים בין בלשון יחיד יש
לו דין נביא שהדיח כדמשהע מדמ י הרמב׳יס ז״ל שם :
רב יסדה אמר רב מדתי עיר הנידחת שט כאןנראה דאיצפרץ־לאחרי
הא דרב יהודה דלא תימא הא דקתני המדיח זה האומר נלך ונעבוד
עובד טכביס ומזלות ביתי׳ שהדיח את רוב העיר איילי דאין כעטת עיר
הנידחת אלא הריהן כיחידים דאין הער נעשית עיר הנידחת עד שיסו חדחיה
שנים או יותר כדאיתא בסוף פרק הנחגקין וא״כ איסא למיחר למדתי עיר
הנידחת דהיינו שרם שהדחוה לא סו בסקילה אלא בחנק לכך חייתי סא דוב
י יסדה דמפרש לה למחניתין במדיחי עיר הנידחת:
רבינא כולה דבנןסא ולא זו אף זו קחני פירש״י ו״ל דאיס ידב פפא
לא פליגי ואץ זוטטות הש״ם כמ״ש .התוספות ודוחק נחי להגיה
הספרים :ועוד טון דרב פפא מ«י דשא ורבינא ספ׳ סה ליה לסוד שיטיא
דוב פפא תחילה :ומה שפי׳ וביט תם• דדבינא משני טלה מתני׳ ס׳ דוחק
סא דאיןבמשמעו׳והמסת את ההדיוט דאיירי אפי'בנביא המסי׳ וכ״שצספד׳
דגדסיבמתני׳ המסת וההדיוט המסת את ההדזט בלא וי״ז כת״ש בפי׳
המשנה להימב״ס זיל משמט דחד מילתא סא וא״כ לא שייך למימר חזני לס
בלא זו אף זו :ונראה דאתרוייס משני לא זו אף וו קתני והכי קאמר המסת
דקתני ל%ל דהוי בסקילה לאוו הדזט המסת את ההדיוט דבהדי׳ כתיב ביה
סקילה אלא אפי׳מדחדהייט נטא שהדיח ומרחי עיר הנידחת נמי סו בסקילה
ואע״ג דמדיחי דספא מוקי לה רב יסדה במדיחי עיר הנידח׳ דוקא סיט
לענץ ובעינן טאמרו לשון רבים מיס טון דקתני דמדחי עיר הנידחת סי
בסקילה ושמעינן חינה דנביא שהדיח נחי בסקילה דהא בהא תליאדחד סעמא
אית לס דנועמא דתרוייס מטס דלפינן לס הדחה הדחה ממסת כדאית׳
בס"פ הנחנקין :וכן משמע חדלא קתני מתני׳בנסקלין נביא שהדת יע״כצרך
לומר דנין נביא שהדת ונין מדחי עיר הנידחת בכלל מדת רנס .־
קתנימסת זה הדיוט להכמנהפי׳רש״יז"לכלהמסיתיסקרי הדיוטות משום
הכמנה כלומ׳מסת הדיוט ושוטה סא ומנהג הקלים טהניןט שמקילקבתיט
וט׳ ופירושו דחוק דמשמעות הדיוט לאו הכי סא ועוד דא״כ לא סי דומי'
דסיפ׳ דהחסי' את ההדיוט וכ״ם לספרים דגרס׳ המסית זה הדיוט המסת
את ההדיוט דלא שייך לפר׳ כן לכ״נ דה״ק כי קתני המסית זה הד ט וכו׳ ל0
למידק מיניה חנק אתי לאשמעינן אלא למידק מיניה הכמנה קמ״ל דדזוקא הדיט
המסת מכמינין הא נביא לא וטעמא דיודד הא דטס אין מטזינץ :
הנר בבית הפניתי נר׳ דצכך נקט מדניקין לו את הפל
לו
' ’משו׳ רמבסת׳ דכתיב גני הדיוט המסת את ההדוט יליף לה
וסתם סתר בלילה הוא ובבית הפנימי וק פי׳ רש״י ז״ל בפ׳ יאה בסתר שאץ
דברי מסית אלא בסתר וכןשלתהסאאומר בגשףבערב יוסנאישון לילה ואפילה:
אין עוד מלבדו א״ד חנינא אפי׳לדנר כשפיס נראהמשוסדקאי איציאת תצרם
’ דריבא דקראי-דנתיב או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב טי וגומי
בכל אבר עבה לכס ה׳אלהיכס במצרס לעירך ספא דקרא אתה הראח לרעת
כי ה׳ הוא האלהיס אין עוד מלבדו משמע דאין עוד מלבדו אפי׳ כשפים קאמ׳
לפי שמצדם היתה מלאה ככפים כדאמרי׳ גט יוהף תבן אתה מכניס לעפרייס
ומ/אין עבד היה ימל לצאת חמצריהמפני מפיס ועסה יצק ששים ובוא
שלא הועילו הכשפים לכך אמר אץ עוד מלבדו אפי׳ כשפים
י-ך* מעלי שבתא סו עסקי בהלכות יצירה ומינוי לס ט׳ משוסכטד שבת
 Jע® כן אבל בלאו הכי לאו שפיר למיעבד הכי כואשכחן בם ג רתענית
גבי ברה דר׳ טפי דאמר ליה אמה אתה הטרחת אמ קונך לסציא תאנה פירותיה
שלא בזמנן וכו׳ ואמרו דאבתחש נחגא הנף :
לאבקו" מיא פכר מל מיני מכשפות ניי״מץ על ידי מים חיים
כמעשה כשפים ומעשה שדם מיסוד הטומאה המה נמשכין ויוצאץ
ולכך אין השד יטל לנראתנחה פחותה מככעודהשר\א פחות מכשיעור טומאת
עצם המת ולהט המה נימוס ,על ידי מים חיים לפי שהטומי׳ה ™״™°
חיים כמקור יסד׳ הנא □עדא ,קדושהנמ״שאומי עזט חקור מיס ודסנדאשניז
בטמא מת כטהרסונמי חעאת שהן מיס חיים M7
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בגדר קללה

^ 2^/יש לעיין מהו גדר "קללה" ,האם קללה היינו רק אם מאחל שתבוא רעה לחבית ,או אפילו
"^דברי גנוא׳>שמגנה את חבירו הרי זה בכלל קללה .וטרם עיינתי בספרי רבוה״ק בדנא
’
פתגמא אם כתבו בזה גדר ברור ולע״ע נחזי אנן בעזהישת״ו.
שנינו בסנהדרין דף נו .שקללת השם היינו שאומר "יכה יוסי את יוסי" ,ומבואר דקללה
היינו במאהל רע .וכן רש״י בתחילת הגט׳ שם פירש דמקלל היינו כגון יכה פלוני את
פלוני או יקלל שם פלוני את שם פלוני ,ע״כ .וע״ע רש״י בשבועות דף לה .וכ״ה בכל
הפוסקים .ואמנם מדברי הרמ״ה בספר יד רמ״ה (סנהדרין סו סע״א) משמע קצת שכל מיני
קלון הוו בכלל ברכת השם ויש לדחות בדבריו וגם נראה שבמציאות לא שייך שיברך שם
בשם ללא איחול רע ,והבן.

וע״ע בסנהדרין דף סה :ששאל טרונוסרופוס הרשע את ר״ע מנין שיום השבת שישראל
משמרין הוא יום השבת באמת ולא נתחלף ,והשיב לו ר״ע ג׳ הוכחות ,והראיה הג׳ ,שקרבו
של אביו של טרונוסרופוס מעלה עשן כל ימות השבוע ובשבת פוסק (כי הגיהנם פוסק
בשבת) ,אמר לו טרונוסרופוס "ביזיתו ביישתו וקיללתו" ,ופרש״י הך קללה אינה אלא
גידוף וכן היה לשונם ,כמו קללה נמרצת ,שלא היה שם קללה אלא גידוף ,עכ״ל .הנה
מפורש ברש״י שאין קללה גידוף אלא תרי מילי נינהו .ועל כרחך שהחילוף ביניהם הוא
כנ״ל ,שכל שאומר לו דברי גנאי שיש בו ומבזהו ,ואינו מאחל לו רעה ,אין זה קללה אלא
גידוף ואונאת דברים ,וקללה היינו כשמאחל לו רע.
ואולם עי׳ ברש״י בסנהדרין סו .על הפסוק לא תקלל חרש ,שנסתפק הגמ׳ שמא א״א
ללמוד ממנו לקללת אחרים שכל חרשותו גרמה לו ,ופרש״י ,מתוך שהוא שפל הזהיר עליו
הכתוב שלא תבזהו ולא תצערהו מפני שנותן צרתו על לבו ומיצר על שפלותו ,עכ״ל.
ומשמע שכל בזיון הוא בכלל "לא תקלל חרש"( .איברא דנלע״ד שאינו מוכרח וי״ל דגם
רש״י לא נתכוון שכל בזיון בכלל לא תקלל חרש ,אלא על קללה כדינה ,דהיינו איחול רע,
ביאר רש״י מדוע חמורה קללת חרש מקללת שאר אדם מישראל).
וברמב״ם ספ״ה מהל׳ ממרים כתב וז״ל :ולא על הכאה ולא על הקללה בלבד הקפידה
תורה ,אלא על הבזיון ,שכל המבזה אביו או אמו אפילו בדברים ואפילו ברמיזה הרי זה
ארור מפי הגבורה ,שנאמר ארור מקלה אביו ואמו ,ע״כ .הנה מפורש שדברי חירופין אינם
קללה.
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אחה לומד מה סיה גלנו גיקט לומר שלא יהיה להם ג״נ ונ״ח מ® טובי
אהליך יעקב בו׳ סייס «ס ואולר אמייר אגא גר בהנא כולן מורו לקללה
יזו ץ מנייב ונ״מ שנאמר ויהפוך ה׳ אלהיך אח כקללה לנרנס בי א הנן•
ה״א קללה ולא קללות עכ״ל סרי בי לא נטשך הקללה יאת לנדבה יען
הוא היס בווגחו לקלל® סלא יהיה נ״ב זנ״מבדי סימול הקללות ביון
שהוא עצמו זונה להיות מעון גרבות מסינח גיך ונ״מ ואינו מן כראוי
טיחול עליהם קללה יאחבי אדרנה זכיין היסינה ננ״ך יג״מ נענודת ה׳
יח׳ הס זוכים לגרנות תורן אחרורן חוץ מצד היא גופא ומבייש בי דין
הוא שלא ישלוט קללת נלעס טלא יהיה ג׳ך ינ״« ני חמיד בל ימות עולם
נוכה ונחיה להיות לט <״ך ונייח ננוייס בתלפיות ונננין בית
קדשינו בי הוא גית חיינו גהר הקיש יחש׳ אר׳ן

החיים

ס׳ תצרה פרק ף

ית רף

המנרך 1יהיי חנרכס כל 3שלם לברך חחיד לחנירו ויהיה
3
נוהר הרנה מאל «לא (הוציא «ום
■קללה מסיו ח״ו ני לעצמו הוא מקלל ונמ״ש רז״ל ע״פ מנרכיךיגר1ךואורריך
ארור ניאיתא ננ"ר ס׳ תולדות פס״ו סי׳ וי״ו והובא ג״ב גירוש׳ ננרבות
סו׳ פ' אלו דנריס ור״ע לולב הגזול ובס״ק דתגילה וו״ל אמ״ר חנהומא
גוי אחד פגע ברני ישמעל ניבו אמייל גנר מיליזך אמורה פגע נו אחדוקללו אמ״ל בנר מילתך אמורה אמרין ליס כמה דאמרת לדין אמרח לדין
יאמללכון כן בוויבמנרניך ברוך ואורריך ארורעכ״ל ופי׳ הרב• מהרש"*
טס גנ״ר ונפי׳הירוש׳דמ״ש רני ישמעאל למברך ולמקלל בנרמילהך אמורה
ר״ל חשונחך כנר גזורה מאת הסי״ת ני הממ־ךגס הוא יחנרך נדנהיב
•מנרביך ברוך ונמו כן למקלל עונסו הוא ני יהיה מקולל בלביזינ אורריך
ארור והרי מצינו נגח׳גשכועוח דל׳ו ע״א על מחני׳ דקהני והמקלל עצמו
•זחבירו חייב אמ״ר •ינאי ודנרי הבל עצמו דנחע רק כשמר לך ושמורג«בך
•מאל בדיני אנין דאמ״ר אנין בל מקום כג׳ ההמר פן ואל אינו אלא ל״ו!
ומנירו דבתע לא חקלל חרס כרי דאיכא איסור ליזו נין למקלל לעצמו
נין למקלל לסניור ואפי* נלא מתבוין כשמדנר איוה דינור שיש בתוכי
ל׳ קללה לגיכח יט ל«ופנו שלא יראה במקלל לחגירו נמ״ט שט נגמ׳ על
מחני׳ דקחני ינך ס׳ אלסיכונן עךאלהיס זו היא אלה הנתונה נתורס
יתיב רב כהנאקמיה די־ב יהודה ויתיב וקאמר הא מחגיתין כדתנן אמייל
בנה יתיג ההוא מדרבנן קמיה דר״ב «יתינ וקאמר גס אל יחנך לנצח יחרוץ
זיסרך מאהל ושרשו מארז סייס סלה אמייל מה ופריך מרתי למה צ♦
ומשני
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חיים

ומשני מהו דתימא ה״מ מתגי' אגל בקיאי׳ אימא לאמכנינן קמ״ל ושי׳ רש"*
ויתיב וקאחד מתני׳כדתלןר״ב היה שונה מטנחונו ושמות  30י א שמיש יעגן'"
יכהס אמ״ל רג יאויש ספוף .דנריך כנגר אחרים אמו' יכהו וכץ .יכסה
ולא תקללם ויתיב וקאמר גם י^ל •תצן לנצח אגך המקרא  ; 13סיס .דורם
של בדואג גס׳ אשלים גצה ואמור יתצהו י4ג״ל .םרי לך שאפי׳ במדבר
נד״ת במקרא ובמשנה לקורות הלכה או לדרום גקראי שהוא מדבר עם
שגירו לנוכח יש לנגוח ולהפוך המשנה והמקרא שלא ישים .לגוכח-אע״פ
שאינו מינוין לקלל אלא ללמוד בחורה ונראה לו׳ דאס הוא צא לקרות קריאס
נאמנה בכתובים כמו שאנחנו קורץ בס' תסליה יכ-״ם שתורה .וגס״ת שאו
אץ לו לכנות .אלא קורא גדלנו וזהו דקא דייק רס״י בלשונו וקאמר• את
המקרא הזה הייה דורם שג׳ .בדואג בס׳תהלי׳סרי׳ל שנדרש׳ וכיוצא יש לכנו׳
לא כקריאה נאמנה וכ״/ג ריא'״ו,הוגאו.דבריונשה״ג משגע׳ טביעת העדות•
סביב הרי״ף וו״ל כששונס א-ת חגירו׳ דראגי לכנות כגון אס רוצה לו׳ ינכה
יאמר יכהו ואפי׳ האקלא סלתוב בס אל יחצך לנצח יכנהו ויאמר יתצהו,
שלא יראה כמקלל אח חגירו אבל נ&קורא ב!כנסת או שחלתי' לתלמידו
אינו ראוי לכנות ענ״ל והרב כנה״גגח״תסי' ו״ף־ הבהייה אווז ג׳ הביא
דברי הרב שה״ג אלו וסיים וסם דברי הגמ׳ עכ״ל ואחרי• סמפיזר ריא״ו נא
לחדטע״ד הסייס שבקריאה ונגיה״נ ובמלמד .לתלמידי© צריך לקיים ככתוב
ו!ס לא נאמר 3גמ׳ כאמור וצ׳יי ענ״ס למדנו חומי איסור מקלל לחנירו
שאפי׳ שלא יהיה מכויןלקללס אלא כקורא מ״ט במקרא ובמשנה עכ״ו ים.
לו ליופר לכנות כאמור•
זה פשקו הרמנ״ס כש׳ סנהדרין ■רפי׳ו זז״ל כל• המקלל דיין
רין
מדייני ישראל עובר נל״ח של אלהים לא תקלל ופן אס קלל
י
שנשיא או ראש ס&נשדרץ וגדול אז,םמלף הר״ו עובר נל״ת׳ שג׳ ונשיא
געחן לא תאור ולא דיין ונשיא גלגד אלא כל המקלל אמי מישראל לוקה
©נ׳ לא תקלל חרש ולמה נאמר מרש שאפי׳ וסשסוא אינו שומע ולא נצטער
נקללס וו לוקה על קללתו ויראם׳ ל* שהמקלל את הקנון  .חייג והיי הוא
כחרש אמקלל את כמת פעור הואיל ומקלל כל אדם מישראל חייג לתש
יחד לו על דייןולאו על נשיא לחיינו שתיסגמצאת למד שהמקלל אח׳ מישר׳
 .נץ איש נץ אשש גץ גדול בין קטך לוקה אחת ואס קלל דיין לוקס שתי•
ואס קלל נשיא שלש וכן נשיא שקלל אגיו תייג משוס ארגע שחות שלשה על
על אדם ואחד משום ©אג המקלל ע ננ לוקס נמישקלל את אחגיסשנ׳וק
ששחר לך ,ושמור געשך -מאד ואחד המקלל עצמו או חנירג או נשיא או
דיין אינו חייג עד שיקלל■ גשש מן השמות ©קדושים או נאחד מן הכנוייס
תייגואחר נו קמעה ני קללה נו ני.ןר ן>;“לזנן עסק סטורנח״מ סי' ויך
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«ל .לגרי הרמנ״סאלא לאחר מרי ®רמנ״תמיים וכתנמ״ל  bfiאס*לא
היה שס התלאה או שקלל כלא שס וכלא כימי <גץ .יאמר ארור פ? או
ברוך לס׳ אז אל יברכהו
שקללה בא׳ה מכלל דברים ,כגון שא«ןר אל ’יסי
ה׳ וכיוצא גאלי אינו לןק® אגל תישא אימו״איגא אעי׳עסאי׳ לומה עג׳״ל
וגזע יוה!
.
בענס ומה באתר כי געונגתיט הרגיש גמה מי .אדם הם
!כשלים לקלל.תאהניט*«,שח העמדבלאג וחייב מלקות וכמה
מלקיו׳ ולי הוא חייג על וכ ואמי׳ ‘אס" .תימגלא •®*,איסורא מיסא איגא
.י
<י3ד האמור  .י
הכרים עוד מין׳ גמ׳ג"למס ,גמ״מםי׳ ו״ךכמו שיע״ש ופרמנ״ס
ן3ן
נס׳סמצוח מלוה ש״’'4כתג .ו«׳׳ל הועידנו מל<>לל איש א*וס
*
מימים תישר׳גהוא אומר! (א תקלל מרן וסבן מממ׳עבץ וה החרש מהו ווה
כי כשהנפש כשהתבועעס לנקום מהמ1י| לעי אווית התיוק הקיימת בדמיון
'.,הזע לא ח&ור תהיות מתנועעת על שתגמול לתן יק לשי צורח סהיוק
ונא^ר שלמה לי במיל .ממי! אותה התנועה
*
מרשימה כדמיון
ונעדרת'מסתגועע מן כדמיון׳ ןמעעיס יפלזתפוגמול גקללו ונמירושי׳
.לגר ואנגאגלעתו נשיעוך עת^כגיע למ^קסיתן כאותן שמאמרי<הירו'
ופעמיה יהיה העוין יווזרקקה ןן1א .תנוח אזת® ®.תנופת עי׳ שמאגידהו
••*
 uWאו תנוח גדעתי שיע׳ור• ®'®,עשגיע לו מקאג ל אנגל ממונו
ופעמיים .ית< העוין יומר קשה ^לא תנוח עד ®תנקש ממנו בגישו
מעיני הגאות ואהרון האגרי׳ .ולפעמים יתיה הענץייתר גלא מנות התגזע*
שתקת בעש כמויקוה חלקגמן המציאו׳ מת הוא התכלית ופעמי'תהים
:מטעת הנפש קטנה לבקש ,עונש המויק סוה לקענות  ,עוגת עד ®מנוח
®אטעה בצעקות וגזמו עליו וקללו אדה אע״עשלאיישמע אותו ולאיהיזה
כמעמד ההוא ווס מפורהסעפועל געלהחמ• והגעה «תטח.יעח® סע
®שיעור מהחטאים הקלים ואע״ע׳שיהיה החוטא כלתי• יגדעגגעפסיולא
ישמע במירופיהס ואולי יסיה גלעתיגן כ* נתגלית תה שנא®'לניקללת
קלל"
איש מימרא׳כשיהיו ®ימע אותו למת שישיבהו .מןזהלעף והכאב
החרש אחר שלא ישמע ולא יגאו; מ .שלא יסי®׳ נו® ®עא הנסהולותוי
שהוא אתיר והותיר ממנו גי; התורה לא ®קמו<ת#עטן י^לל^/י
כשהזהיר שלא יריע נעטיול להעיחת ולא ירניל^^וע גגןןנעלי׳־הקלס■
הניאו ראיה על איסור קללת <ל>א*ש תישתאלמאו^תלא! חקללחיור
שפרי אץ לי אלא חרש מכין $ןת-כל אזן ^ אפיא געחך לא
<א!יגו גח«ם;-־* ־.־>
א ?,:למש נאמר חרע מה חךון « >SRbיי&
!כמכילתא

י'

“01

י'

:׳

עי•
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תאי

־▼/י• •
“ r
r

סרר־מצומפף

..רןיץס

ובמכילתא

לא תקלל חרש דגר ,הכאוב כאמלל\ן שנאדס רכל
י ׳ מס #אאלגו נתנאי שיקלל בשם וכן .כ®קלל עצמו
לוקה  bnננד נתנאר סמי ששלל חצירו עוברי נלאו א׳ והוא לא חקלל מרס
ומי שקללסדיין עוברנב׳לאוץ ולועס נ׳ ומי ®קלל <שיא לוקה נ׳ ולשק
מכילתא כשהוא אומר ונשיא בעמך לח תאור אחד ׳דיין ואחד כשיא נמסמע
ומה ת״לאלכיס לא חקלל לחייג על וה בע"ע-וע״ו נפ"עמנאן אמת יש
־מ דגר דבר -אחד׳וחייג עליו שלסוג* ד• דנ>־יס משוס לא מקלל מרש ומשוס
האג ומשוס דיץ־ומשום נשיא געמך מ׳ימ הגה נתנ׳מס ש1גרנו3ו וסחנארו
משפמי מלוה וו גד׳ משמעית עכ״ל
הרג המינון• ז״ל נכף קילוחים סי' רל״א שלא לקלל אחד
׳מינמיאל׳ניףאיש נין אשהיואעצ״י שאינו שומע ;הקללה שר
עליו מ> שאינו שומע יןללח וכן תירגם אנקלוס
לא תקלל חרש •ונא •
ולשון ספר? איןל* ^לאאזרש ■מנץ ■כליאדס חייל בעמו לא תאור א״ג למה
■גאמר חרש מה חרש המייחד שהוא נחייה ללא המת שאינו 'נחייה אעי•
שאץ ־גנו נח לזע!ז גא״יו^ •עלץ תניח הקללה נמקולל זאיוהיינח 'כדיבור
לשגיא עליה ידענו^דרן* נללמכל גגי העולם שחוששים לקלות ניףשראל
גץ שאר האומות ויאמררסקללח גני אדם עם קללת הדיוט אעם• רושם
במקולל ותינקגו7המאדס והצער ואחרתרעאינו דבר 1ה.מפי הגליות
גאמר גי משרשיהמלוזם שמנענו השי"תמהיולן בפינו לזולתינו כמו שמנענו
מה ויק להם נמעשס ונעץ ענץ יא אמרו רויל נריח נרותס לשפתיים כלומר
מיס נח בדברי י פי האדם ואששר לגו לזמר לשי'עניות דעקינו ני נהיוא
הגשש המדברת שבאדם חלק נגליתי ונמו ׳שנחוג ויפת באפיו נשמת חייה
•וחתה אנקלוס לרום ממללא נתן נס כת רב לפעול אפי׳ במה £הוא חון
ממ« ועל נן ידענו הנר׳ תמיד ני לפי השיבוץ נפש ■האדם ודנקוקן
געליוניס כנפשהלדיקי'וה#פידי׳ ימכרו .דבריהם לפעול בנל מה שיינרו
יעליו׳זאס נגר ידוע ׳ומפורסם נין יודעי דעת ומביני מדע ואפשר לומר
עוד כי הענץ ׳לה שנית לריב גץ צני אדם להיות עיניהם שלו® ני עוף
השמיש יולץדאמזהקחל ואולי יבראו דצרי שמקלל גאוני מי שקלל והר״ת
<«ו״ אמוי גמעכומצוה וו ■כדי שלא ■יגיע •נפשו סל המקלל אל הנסמם
׳1לא־ ירנליגה לכעזס ועוד הארץ ,גענץ נספרו ונר׳ לי מדנייו שלא
•יל* סוא נון אלי המקולל גקללס אלא׳שתראיק התורה אענץ מלדסמקלל
וגל
*לא ידגיל נסשו א׳ל הנקתה וכעס •ואל עהיחית כמילות ■י
?ברו רבותינו נ| ל עם היות לכנגו <אןו ;1נמה סכתננז •יותר מדיני
גמאוה מ״,ש 1״נ ׳ שאסור לקלל נשו• עגץ ומ״מ אינו אלא המקלל נשם
 b»" iwvrמקום ינבל ומן
! 1השמות אז<? :ינו^ «ן Wra
נספרים
.־; •;׳

וניב
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לתוכחת פהר תצוה פף ו$ש ׳ צב
 W®x.ונענות ועובר־ עציה ועלל נשם או מינוי א׳מישר׳נתויד
־וי^עדי• והתואם לועס שוהו אחד מל לאוין סאע״« שאין מ מעשה לועיי‘.
עליהם ענ״ל
גם ראה כי מבואר ממרי כרנז״ל כי כעללס שאדם מעלל
י
לחנרו בכל אופן אפי׳ נלא פוס וכינוי היא אסורה ואישור
זה/הויא מדאוריח׳ כמ״ש הרליתבח״מ ס״סי זה וו״ל דאפי׳ נלא שם
״מ איסור* איל מן כתורה וחייב עינם נידוי ומנת מרדות אס היה«
ח׳חאו שאר עונשים אס הוא ע״ס הילכן אע״פדמחל לוהמסרפו יש
עליו עוגש דאין בילו-למחול וז״ש הרג בהגייה ש״ע וו״ל ואפי׳ מחל
המחרף עונשים אותו ׳□כנר חטא ונחהייג ענ״ל דרצונו לומר שהיה
מלקות מן □תורה הו׳ »וג<ן שלא .התרו נו נו* דאיכא איסור׳ דאוייית׳•
בלחוד .כיון כמ״מ .חטא.ונבר .נתחייב עונש מן התורם אין פו למחול.
עונשין אותו גסי חס שיראו!
:רמו הכתיב בס׳ בלע אם יתן לי בלע מלא ביתו כסף וזהב
זוהו
לא אוכל לעבור על .שי ■ה׳ לעשות עטנה או גדולה
דסיינו כי יש .באיסור מעלל את ישראל שני איסורים
איסורא רכה .כ^הוא; מעלל כשם שעיני על לאו וחייג מלעית.
איס,ורא.ווטא כשמעלל בלי שם דאיסורו מד״ת אבל אינו חייג מלעית א״כ:1
כסנלע שלח אחר .בלעם  $ל ל את ישר׳ הרי ־השיבו כהל׳ לא אוכל לעבור את.
פי ה׳ כי איסור עלילה ביין גשם בין בלי שס איסורו מד״ת אלא דיש השרש.
בין איסור גדול שמא עללה ■בשם שעוני על • לאו נין כשהוא בלי שס.
עאיגו מ,יינזבלאו וו״א.לא אוכל■ לעבור את פי ה׳ דחרוייהו מדיית לעשות
ןגנה 6ן.ללם .נלא שם אי גמלם׳ לעללס בשם ועייל ואפי׳שכחכו הפוסעים<
ימניים והטור .ובחינוך ומרן -ב«!?ע■ .המעלל את <מת פפור היינו • פטור□
מן,יני ,אדם .וחייב מד״שלף מנ׳־^בותאמת־ •היא גי־ 'אדם שיודע תחיית
המסיס ושכר העונש.והמעון*,א'כעולם ®גשמות א״כ במזה מעלל אותם
אפפר/שתרגיש .ויעשה ,03 .מם© ויצטער ומ1יג אם יסיה צדיע וכבר אמרו
רו״ל והביאו ר&׳יי נחומש ס׳חעת ע״פ -וירעו לנו מצרים ולאבותינו מכאן
סאגות מצטערים .געכר^הו ^ל׳ןצער סנניסכ״ש כשנוגעים נגנו לם עצמן□

אה

*<

עי

יושבי1

• 1יף .חראנה מזש -גסה״ח סי׳ תעע״ו ח״ל כגר •יו הכתים
•נא אחד ושאל אס כבן מנה את אגיו לאחר מוחו פטור וא
מעלל חייב אס מת ועושה נו חבורה.ודם יצא אמאי אינו חייב,מאי שנא
אס נעטר □וי שמעללוגסזס ניווי שמכהו לאחר מותו אמ׳יל כי מועלת
סיוע לאג לנשמתו נןעא״ב בעפאה ענ״ל
העצלה
•

’
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♦סר

תוכחת) סדר ומוח •א•

חיים, .

הרי דלגבי ןללה שמןלל לאיור מוחי מיעלא,םןללס מיש היון לאב לנשמתי
ושרי ןי״ל די® סרס ות^נת הןלמוניס שלאילהוצי' ®•׳רעל המתים כמ״ש
מרן בש״ע נאייח ®י' תר״ו וסמןללו ימסיפו למת חייב נידוי וצריך לנס•
ממילה נעשר׳ ולהתיר את הנידוי ומילון ש'® ביך כסחירף צחייס־מייתו
ותת ®צריך לילך ולגן• מהילה על *נרו 'אי׳ לשלוח שליח נעדר ונין; אס
חירפו לאחר מיתה ד«ואל המחילה במיןום •מירך• כמבואר יצל יה גפו׳סןי•
וכת"® לןמןנם״ד ואס נאג אס אללי לאחר מייחס חייג נחתינן דרגא נשאר■
גני אדסמיהיה פטור אבל אסור• ונ’׳כ למו נן ראוי ליזהר מלאללאת חברי
כי כיון דןי׳לדסאמת מצטערים נ|נר הר* אביו ואמו «ל זס■ המןולל
הס מצטערים נאגר ויחשוב כי אס היה אביר ואמו לפניו׳ גפו® אס
•וא גן אדסגדול בתורה או רגו ®אס היהיעומד לפניו נודאי׳
היה לו פגי• לןלללננו לפניו כן יחשוב'עכשיו שהם מתים כי גדולים
צדיקים נמימחן מבחייהם * ומנ׳ש אס יהיה מ^לל לאחיו בחיי׳ אגיב
ואמו כי הס מצטערים לשמוע אללס על ורעם ול״ת נחייה® אלא אפי*
לאחר מיחס אס מאלל לאחיו איןספן כי הוא עתר על מצות כניד א״וא.
דאי״ל מכנדו גחייוימכנדו לאחר מותו תלי ס׳צאללת לאסיו יצטערו א״וא
נאגר וכמ"ם־נס״סח שי׳ חאע״א וו״ל אחד סי#9כנ 7את אגי 4ואת :אמו
וסיו>.אחים ואחיות מתקוטטים עמווכיב מקללך ימכעיסך והיס׳לאגיו
ולאמו לער אמ״ל החכם אחה מכני אתאזיו ואה׳ אמך ואתם מצערן אילו
היו ןללותיך ועונשיך חתאיימי^ היו אביך ואמך בצער ו<תיג .ונס דמו
סנה נדר• וגס דש״אניך ועשב״אמר יסרג^ימי׳אנל אבי׳ ואהרגם אתיעקב
אחיו לא רצה להורג שלא יצטער׳ אביו לכך אל :תצער אניךלן$ל זרעו
נחייו וגם לאחר מותו י® לו לאדס לחשוב אלו הים אבי חי־ הי<מצסע*
אביו גס אחר מותו לא אקלל׳ כי הנשמיס־רוח סאיסלאחר מותו^יודעת
כל מס שבוה סעולם שהרי נעלי׳ הכהן ,כאיגלאסוב את ג®®ך וו ה אחר
מותו עכ׳יל ווהו מהמאמר׳ הנחור׳גם׳־ מלל^וחאמר לו אמו עלי יזללתך

גני נו"׳ כי נךםיא!המידס:דכ&מןלליס׳ «^נם; תרגישי• •חללה אביהם.
ואמם'כאמור־ •

נראה כוגת הכתו® בם; נלק■מם• אקוג לא קבה• אלומש• אזוס
VH1
לא זעם «' כי מראש צוריס אראנו ומגבעות .אשוריעי וער®"*♦
כי מראש צורים אראנו אנ?משתכלנראסיתםוגתחיליזטרשיהס ואג^ציאה.
אותס מיוסדים וחוקים נצורים וגבעות סללו .ע״י■ אנוח; זאמהותיע!'®
ו׳כוכתי שהוא מתיראלקלל את ישראל כיז■ שיש׳ להס אגוח ואמםות.ח1ןים
כצוריס וגבעות א״< סרי הקללה מרגישין ואבות ואמהות; מצטערים ו,א״<
אינו יכול לןללך •

תוכחת חיים  -ב (שמות) פאלאגיי .חיים בן יעקב עמוד מס (187הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

מוכחת פרי אצווה יעף  > t&rצג
ודע ןיר׳צעי׳לי נהיו׳האלם מן5ל את מגייר פלא גפניו עוגר נלאו אשו'
לא ח<ןלל מרס כאפל נתנחר נגח׳ ומל הפוסןיס

ראשונים ואח

׳האחרונים ומעש אימויו הוא מנלדדים מלי סמןלל ׳שלא ירגיל עלפי
מידת הנןיתה וחאנוריו״ומצד סא^ולל אלא יארע לו סוס נון משו׳ואהנח

.

ליפן למוך כמ״ש אימל״ש וסיג המיסוך וכמלזייל

אס מןללו לפניו'מלנד האיסור יעצמו איכא משוס אפילות
'דמיש וכת״ס'לוו״מןס׳ןד1ם'*® יפ״ס ע״א גדיפ וה לאתןלל
חיש רו*ל' ח״אתאן דליינו לוונר׳ייה ואיה^ןמיהואנסיך ליה נאל אושיי
דמיה ואא אויןימנא והי 0ארא דלא\ מגריא־ עמיה והוא ליינו' ליה ההיא
מלה ס ל ין א דלית לך * מלס ומלה דנפיא -מפומיה דלא איון ליה ןלא
וההיא <ןלא הליין לעילא ונינע ןאאיץ מתמלרן ילמייהגהאואי ץלא <לד
דסלן׳ ואתער אתר יחהומא וינה ׳נמה דאוןמזה ולמה מתערין יללאן
דהאוא נץ ווי למאן דנפ-ן מלס כיש׳ מפומיה ז?א אוןימנא י<ש הרי
1דאילא איהורמוסיף למ¥ל}•אתמנ׳יויו לפניו דאינ׳נמי משוס שיייד \לגן
פוימרנפשוי ירחן שלא יןצל• לאחרייגםוס צד שארי מלכד מ״ש גראש אמיר
ני כמןלל לוזנירו לעצמו הוא יל^לל וכילה כתוניס נאמרו על וס ומןללך
אאור ואורריך ארור וכדומה עוד :נה כי לפלילים אדם מןלל והןללה
ממריד על ורעו נמייש רלייל למנהדריןדמ״ח ע״ג א״ר יאודה אייר ?ל האללו'
&ןל ל דוד את ■ידאב סחן*ימו נזרעו סל דוד אל יפירא מניו W 1וני ומצור'
וממוין נעלך ונועל נמרג ומסר לח»'*'זנ־מדחנעס כו׳ מצורע מעוויהי
נו’ ממדן נעלך חאסא כו׳ גועל נמרג מיאשי׳סו ט׳ ומסר לחעמיכניה
אייר יאודה אייר היינוידאמרי א׳ינשי ־אסא לוטא ולא יזסא לאנוא ופירש
יש״י תהא לונוא ולא לאנואנויו לך להא־תמז המעוללין ולא מןהמ«ן ל
לפישכאף קללת חיוס לסיב את המיןלל יע״ש וליל ניא״אח סי׳ ערה ון״ל אל
תעניש ישראל ואל תןללהו אך התפלל עליר שיעלים סןליה לנו וימוירהו
למויטב ואל תמסור עליו דין לאמור הצור ינקמנו מידו וישיג לעושה
כרע כרעתו כי כל המוסר לין על מנירו נאא מידא הדין לעני הןנ״ה
ואומרת רנש״ע לזה מעסה דין ראוי הוא שחענישו על כך וכך ־פללו של
דגר אל תןלל שום אדם כי העמיס רנות■ הןללות ממרות גולן על ראעו
ועל ורעו שנן מצינועכל הןללית שןלל דוד אא יואג <ת<ךימו מרעו יעייש
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ולעעם ים

מןלל אדם ננייתו' אס יהסתלו איזה דלל ונפרע
להלשיס נאימ^ר ילאאזאיו^ לנר <ןטון או גדיל
אומרים מייעלץא וסיןח צמלאךהמות נפינץ ל״מ והוא עון פל*לי אפילו
•עיט .ה(וןמ אויג לו ומגנערעתומישנוא׳יאויד* -איך ימלא לנו לפלאג

מעשו;
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חיים —

מופהז £סררמצוחפף
ftttjni

עלנצע כסף וישער בדעתו כי חפילז אהיהיהיאוינו וממןשי^תו
וילה מוטה •למוח ינידו להניא לו איזה תרופה להמיוחי אינו מתעצל כי*
נחכרו רד-מיו עליו ניוףסהואיאודי ויש נגו מימן רחמנות וחייג לקיים
מצות ל״ח דלא תעמוד על דם ךעךומיע -והשבותו לו שהוא אנידת גופו■
וכ״ש אס יהיה אומנו ואפי׳ רח1ק רחוק ואץצ״ל אפיהיה קרוניו ואוהביו
וגניו וננותיו וגני ניחו וכלתו וכדומה מלקחוהו והוא מקללם שימותו
ושאר קללות נמרצות ני כלא״יה נמה צריך ליוסר לאידך גיסא שלא לגנוב
ולגזול כי מלכד מומר האיסור עד שאחיו אח נפש נעליו יקיז ואינ׳מ״ד
גפפו &ל נגזלואיכ׳מ״דנפשושלגוול הא עיהא נפש הוא מגל ואפי׳
למגול ע״ח למיקט ר”ל-להמגי&ז לסי תעש ולחת לו דהוא איסור מייצא
־כמוזכר נש׳יסרנפוסקיס זאת ועודני ימה ל«ו לגזול באותה שעה ויקללמו
ולו יתקיים הקללה ג״עוימוח נמיקב ימיוגלרך &חוק סלילה

ועיני

■ראז-ולא ולכמה בגי

א1£$

נא1רתס עפו עניינים •כאלו לרך

שחוק לגזול זלסטמיץ כדללהכעיסוסיצטער חברו לסי .שעה.

"זימיוב שיחו וכעסו קלל אותס ולא עמליימיס מועטים שמחוגמנפר ימיה
ושיח׳ הימה •בלבי כי הביע עליהם הוללות ני כן יזהרפל אדה בזהבמאד
מאד כי כל עושה אלה בנפשו דינר רחמנ׳לצילץ ואס עוטה גדחנו׳עס חכרו•
שיהיה נדחטת נשר ממשמח אלהיס ואגמיה לא ח״ו להפך להכעיסו ולצערו
שיהיה השמחה לתוגה לו ני-מחגלגלמזה קטטות וחרינזח זהקפד׳ושנאת•
מינסול״הר ונמאי דקמן לקללו קללה נמרצת .צא ולמד-מענין יעקב אגי׳
ע״ה נמס שקלל שאמר ללנן ע• אמי תמצא אחאלהיך לא יחיה ואמרו
בנייר מ׳ ויצא פע״ד .פי' ג׳ -ת״ל על דעחיה .דר׳ יוסי לא •מחה החל אלא
מקללחז של וקן שואמרעס אשר תמצא את אלסיך צא יחיה• והיה כשגגם
שיוצאה מלפני השליט ופי׳ הרג־מהרש״י ז?ל »״ל כשגגה היוצא□ תלפגי•
השליט שמתקיימתהלא-,מדעתו וכץ יעקב לא נתכווץ אלא למי טלקח
אלהיו דרך גניבה לעובדו או למוכרו אגל לא למי שלקסו לסיים כדלקמן
א״כ מיינו שגגה שהוא לא כיון לקללה אלא שיומת ,על ידם ומי׳חמאחר
שיצא מפיו לא יחיה נתןייס <ע״ש הרי דלפעמיש מוצא הקללה׳מ&יו בלא•
מתמין ומתקדמת הגסכי שכנגיו לאכיוץ לגזול אלא אדרבה מיה לס׳',ש•
שלא יענוד ע״ו ענ״ז ראה מה עלתה לה נס לפעמים יוצא מפיו קללם
אדס אחר ומתקיים נאחר במז שהיה בעצמו עכין יאע״ס וכמ״ק כסדיא•1
אגדת נראשיח «׳ כ״א וז״ל .ד׳א ויזכור אלכיס את רחל זש״ה יזכור!
דירי' יבשלו גשליגתס א לידיו וס יעקב ורחל שזנרץ מקביים ושילם■ מהם•
^תשבץשאמר לאגרהסימה ורקך אצא יגמלו.גהליכתס.סיעקב אמר
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י•
תוהחרו סויתתצוהמוי  ,חיים צר
Aby

זחלן רחל ולא ידע יעקג
יחי* י
; עסאשר תמ^את^א לה
חיל גרס ;לה ממתה גדרן «נ< ׳ :ואני• גנואימפדן מתה עלי רחל סהיר
ינשלו גסליכחס למה המר דומסולרועסשראה את הואנ שנכנס לחטוף
לנסים נטל אגן לוחץ נזאג ושלןנכנשס וכן יעקב חלל וסיס סנורשהדא
מקלל לצ«ן ולא ידע שקללחו קולכתעל ננשתו ם<׳ ולא אדע יעקב לעינן
הרי גתגאר ני מקללה יהיה מה
*
מתה רחל גדרן «׳ יע״ש,
סיכיה יענם המקלל נאותה קללה נאיוה צד ואופן שיהיה הוא או רעז
אי אשתו ולין יוסר סאיש כיראלהרגס לנל יוצא הקצלה״חפיו נשום עני!
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תיג"

ו וו״ל
ל^ון" י רעה חולה גורס המקלל לאחרים מ׳יש גס״הח סימן
קל התנקש נקמה מאותס שעטו לו רעה ונענשו על ידו נשיעשם..
לנר כיוצא נו או הוא או ורעו יענשו אע״פ שלא חיו מענישיסאואז עמר
ה אם לא סיה מנקש נקמה ואחר סניקש נקמה יענישוהו
לנידה עכ״ל והמר פשוט מצד עצמו גי היון שהוא מתרעם ומקפיד על אותי.
נריסעשה לו חנרו ומקללו ני חשב לדוןאת חנרו כי הוא ראוי לאותו עול*
ולאות׳לקללה ע״מ שעמה עמו א״ג עדינו וכמשפטו סדןלחנרו כן דני׳אותו^
כשהוא יעטה .כן לחנרו * לדק אוחו ולכענישו נאומו עונש כי משפטיו.
אחה חרצת כמשפט מוה יעסה ווה גרור יגיותר עהר שלא לקלל אח סמתי׳
ונ"שלחרףאוהס כי מלנד וס שים תקנה וחרש מהקדמונים שלא להוציא
ע״רעל המתים נמ״ט מרן נסייע א"חסי׳ חר׳יו ס״ג :יע״ם וסייג נידוי אפי׳
יהיה מנוה למח כהוא ע״הונ"שאס הוא ת״ח ולעניו מחילה אס חירפו•
ואסייג מת יזיןצריך לילן על ,קנח אנל אס חרפו אחר שמת אין צורן לילן
אלא מנקש ממילה נמקו׳ שחטא ואפי׳
*.
מל קנרו
גיוס לח״ח נמי׳ט הרנ״׳ד נא״ח הי׳ מכ״א ומסילה ואח כיון שצ״ל חטאתי
לה׳ אלה״י ו|פ׳.צרין להיות ניו״ד דנציר מי ״ד לאו אורח ארעא כמ״ש
סרג פר"חויש להי־נניס ולהנ״ד שננל מקום להוהיר עלזה ולהעניש למי
שמחרף ומקלל לממנם ול!מ אס הוא לחייח כמנואר נס״ס וגפוסקיס והוא
דגר גרור ופשוט
אוסרה שמענו מהפייס וכל מפושעים שלא יקלל אדם את עצמו
ואסמכוהו אקרא רק השמר לן ושחור נשסן מאד גדאיתא.
נגמ׳סס כשמעות דלייה ע״א וכרמנ״ם והראייה וסטור ומרן נש״ע טס ונמש״ל
פינסס דרמ״ו ע״א וז״ל תלתא אמון דגרתץ נים אגדעייסו
ומו״הק
מרי נהאי עלמאומד נע^מא אהרא ואילץ אינקמאן דלייט גרמי^מגיט
חד ממנא אתפקד קמיה דכל מאן דל«יט גרמיה ההוא ״^קא»ממנא
.ומעין אסרנץ זתמגא תץזותים עו^ןקכ׳יא ,מלס ואמרי א««מ»לה

מידה כנגד1
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תיים•

ודיינין לה וא*הו ודין* מלחריס־עדי^מלמיןליס ואשליה ליס ההיא מלס
מיץ לך רנ'ממשה' שאמר ואסאיןמממנא ■מסעיראשא לחכת ואתר לצוילף
חע״ג דהיןל׳ה עכיד רעותיה !,ס כי'א" לא אשחויכאעמ«א ולא׳ אתאר
דלא אידכר צפ׳ואא* תצום שמי׳זיאאמחימתמן וצא לולןאוס מאן לו רב
מדוד מלכא דאמי א מאמי אשמרה לרגיימא^א גלסוניקסמר^לעימחסופ
נעול רשע לנגדי מאי צעוד רשע .לנגדי סהלא ממנא לאאהסד על דא
ונטיל הסוא מצה'לאנאשא ליס לנ״ן עכ*ל י'
מנואר דמי שמ^׳לל אלו עצמו א*ו ויאהב אלל׳ ראנואהו מי לצו
flSH
גדול חמש״ר עס שהיה נמיזוס הצלת רצים להציל לכל ישראל
שדרך •אסלה ולילו* סיחיצה ה<ן5״ה למחול עונות ישראל והןכ״ס עשס
רצונו שמחל לה& נכח חפלתויטל משה נגג״ז מל שהוציא מפיו ואס אץ מחני
<א מצופרך נח<ןייס נו <ןצת ונעשה 3ו יומס מלא נזכר שמו נפרסת׳ינו וליש
סמןלל מח«מ רומו וכעסו׳ כי נוראי ט^זיןייס ה<ןללה לגמרי נדמיתה
שצלתה וכן אמרו נזו"אץ ס׳ נהעליתך ׳ דזןנ״ה ע״נ ע״פ ויאמר ה' אל
משה אספה לי שנעים איש מו^ני ישראל אמ׳ל היןנ״האת כעי מלח/א
נכל זמנא הרי לך ואצלתי מן ’הרוח כו׳ת״וז ז־הא ידע משהראיסו יאוץ
ולא יעול לארעא  torאלדיומידד מלס דא הוו אמרי על דא לא ליעי
ליה לאינישנשעתא דרוגוא שאריה ניה־ ללטייא גרמיה דהא כמה יןיימיו
עליה דמ^נלי ההיא מלה נומנא׳אוחרא לצעא מיתה לא ןנילו מיניה
גג ין דכלא לתועלתא דישראל הייה סאתא ילאו איסו אלא מגו רומא ודוחיןא
ונגין כך <ןנילו מיניה ועייל אשתארו לנתר אלדד ומידד ואמרו דא דתשה
יתכצישויאושע יעול לה ון לישראל לארעא עכייל
רואה נעיניף למש צריך האלם ליזהר נשעת שכעס וסדוחא
הנא לו לסיור! סנלן ולאי-יוציא שוס אללה מעיו בי עושס רוסס
להתאייסהטללס נ״מ גם נוו״סאס׳הןולי דרש״ו ע״א אמרו דנהיגל שנארא
מונא מהבאנפקא חד רוחא משאנא דא)רי אוירי״א ינתה אלף ורננו
עמיה וכלהו אןרון אוררי יוס כל״א יי|צוסו אוררי יוס והאי רוחא וכל
איגון לעמיה כלהו <ןיימץ למולה ההיא מלה דליינו נ״ן .גרמיה ניוגזיס
ואילין מתעריןלכאי יזוייא דא<ץרי לויתןנחש עןלתענגין לאיתאסולאמעלא
לווטין על עלמא מסייר יןכוהו .אורר* יוס יוכו׳ ואלין אדרי יוס שלטין
על רלעי ושעתי .ד״יומא ונטלין איצץ מילץ רלייט נ״ן גרמיה צץ נרוגזא
בין לאומאס וגההוא מלה מתער* להאי׳ןח^עסלתון דאקיי לויתן נגץ
לץ*מ׳ 1ליס לאבל" לעלמא ועל דיאל*יט •א*ונ גרמיה נצערי־ ולא גופיה
דגאי ויןצל את־יומו ניזחילה ולנאל-יןנואו אוררי *וס רחמנא לשזג!

חנך
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תיפתח סדר תצי׳ה פף  Crnצי,
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א כרמי והצתי נפ<*שתעו יאתה תצוה אח גני ישר*
שכתנ הרג ש״ך וו״ל ואתה תליה את מי ישר׳ מה סלא

התחילה נשאר פרשיות ייתר /"#אל תשה לאמי ..אמרו נזוער לפי שאמר
ואס'אץמחני/א לזה לא נונר «מו.נפרשה זו סי קללת וזנש אפי׳על תנאי
חעי׳ על יעצמו היא נאא ל!"א •ואיזה חצרה תלוהותוהירס שלא יחקללו
עצמן י נר׳ יע״שוהונ דניים אחרים דרוש טי״ג לשגת ונזרדצ׳״א ע״ב
הד יא ^נר* הרג' ״ף והרתע הדביר וו״ל ונתקום אחר ביארנו דאנללו
קללת סדיוט לנושא יו<ם צמו ^תגאר נזו*הק וגס נשיים אמת אל תהי
קללת הדיוט קלה נו׳ יכל ' הסמצאות כאט״א והכנות לתלות ניעקב והן
בעץה׳ני מילי ואניזריעא סכייוזי ודגילי נהו וכןהאדס היה גמ&חק ולא
ייע ני כלתו היא ונא וראה' כיל* 1האמ^לו רז״ל גזה עד' האמ^ו נסניעו'
דלייו דאפי׳ אס קורא פסוק לקרות•..א .משנה לפגי :חנירו צר<יך ;למות,
אף שהקורא קורא גלא כונת קללה רק קרא נדכתיג אפייה חיישי רננן
וצריך'לצנוח ונגעי זה 'מצוי מאד גץ היודעלס ונפרט הנשים אסר לתיו
לשון לקלל' לאחריא וגשי לנניהנו חיקריס ולעצמן וגורמץ אשר רעה .תנא
אלרק• ולבניהם א«ר ילדו ונזה רמו הדצ.שי,ף ז׳ל .׳יהגה .אמרו ר!״ל ני
לנעצור .שאמר משה רני׳'ואט אץמחגיינא מ־שפין■" אשר <תגו אע״ג
דהי׳ה .לצורך להצלת ישר׳ ענ״ז עשה ,רושש ולא .נזכר שמו כקדושנפרס׳
אירע לך באמירה ואש
וו ו)מר .ליה ה׳ ,ואיזה חצוה את נגי ישראל
אין .מוגי נא ק׳ והזהרתם סלא יקיללו .עצמן עג"ד! -• ..
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אפסרלרמוו ני• יוצרה .הוא גימטר׳ נש׳יט צו׳ס׳ימי״ש סרב
נעל הטורים ז״ל ׳ לדרנו והנוגה ני נעינות זהרנים מע

זה ;מיצוי נגשים יותר לקלל עצמן ולכניסת מורמץ שסגרה,כקללה .ונתץ
אתהניתלית ענ״׳ל * ואפי.׳ על יארעו ומנקנננפשו אס מצןללר יבא לו
סקללה הרי הוא מתחרט ומצטער ונ״ש על אוכגיו וקרוביו ונפרט ורעו
ויוצאי יינו כי רגע נאפו חיים ברצונו והר* כקללה דומה' לוורק אכן
ידו אץ תקנה "
נמ״ש נאגירן כראשית ואחרי סורקה;  .והוציאה
להחזירה ואס תתחרט אחיך אץ ׳תרועה וננוא אליו הצרה.וצוקה צועק
נמר רוחו היי הואיזוזא' ומתחרט נצל אאר סואיהיה נרמא ננייקץ ני
נפש הוא חובל וצרה ויגץימצא חוץ מכילה עונבים התעותדיס לנא לאחר
,
חוחו על אסר .עבר .את עי ה! .

nn|u<.

לוס לקנל עליו .שלא‘ ,.להרגיל גפיו שוס קללה צא*‘
* VpWlI
יגעוש ויגא 'לידי קללה נמקוסאללה ינרן לנאר שמעת*
’
נניח תגלנ״ה נא&ר היה? מאנעפת ?יס'
2לפי אדמתי תלת יקגיך מרנג
אזמית
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תופר<€

סדר תצווה 3ף

חיים

אומרת המות אל יפריד בינינו המגפה לא יקרב אליךגגס מורינו הר״הקדוש
כסרד׳ס ו״ל ול דרכו לרך הקדש כשהיה .נגעם היה אומי לא יאנס ס׳
מלוחלונוי׳ו ולא נא( ףויע״א ואנכי .הצעיר אומר כי וסו לגני חסידותו
וקיושחו כי בודאי בך היה כונתו לטובה ולבינה * אבן שאר גני אדם
אפי׳ דבר 1ה לא ירגיל כי אפשר מריב כע?ו לא יכניש את יצרו לברר
שיחותיו סדק היטב ויותר טוב להיות זהיר •נוה סרנה לעשות משמרת
למשמרת שלא לעבור על פיו שוס מץ ;.קללה .כלל וכלל לא ואס ס״ו יצא
מפיואיוה קללה או פרם או נידוי חבף יתמרגולומרלא יבא ולא יהיה
וינקם שיתירו לו התרה נעשרה וגס ים תקנה אמרת למסור.מודע׳ בפני
עשרה שכל מיךקללס או חר® או נדוי וכיוצא .וכדומה היוצא .מפ.יו יהיה
משוב .במרס הנשבר וכדבר םא.ץ [מממש וגטיל גממטל
דמיתי כן מצאתי תיקון זה נספר .החסידים סימן
“)U/K31
חרכ"ט סכתי זזה לשונו * .מעשה בצדיק אחד
שהיה׳רגון וכשהיו מתקוטטים עמו לא היה משיג אלא מענים ואמ״כ
עובר כעסו וכיס מתחרט ושאל למכס ־מס אעשסשלא אעניש .בני אלם
אמר תקבל עליך לאחרשחקלל ותעניש .שתאמר כל מה שאמרתי לא יבוא
לו או לא חעביסולא תקלל ואסנת לרעך כמוך ווה לא רצה לעשות כן
אלא .־קבל עליו נצל מה שיקלל ויעניש שיחן כך וכך לצדקה מעות למי
שיודע שבשביל מעות לא יקלל ועוד שיהיה לו כפרה עכ״ל י ואני אותר
דלעניד כדין וכדין דהיינו החרה על מה שיוצא מפיו שלא יבוא ולא יהיה
ולא ימול וגס מסירת מודעא על העתיד לבא לגל כיוצא מפיו קללה שלא
יחול כלל וגס את הג׳ לקבל עליו .נתורח קנס אס יוצא קללה שיחן נו״כ
לצדקה וכן נראה בדין דאס אמד קלל למגרו או יצא מפיו ארור או .מרס
אוי נידוי וכדומה אעפ"י שהוא שלא כדין ולא חל.החרס והנידוי עכ״ו יש
לנו לנופו שיחזר אותה הקללה או החרס או הנידוי נכתוב ניזגו׳ רנינו
הרשנ״א ו״ל נחשו׳ ח״ה סי׳ רפ״ס וז״ל ועל האיש ההגון שהוציא חפיו לשון
ארור למי שימנה אוחו אומר חני־יאלא• סמן בדבר הוס ני כנר קיבל
להתענות אס יסכימו עליו אנריו ו5וער.יןנו ונ״ם שקלל את הרבים קללת
מינם זשגעץסוא ואח ולא תנא ואס מי שימוש לו יכריחוהו ויתיר וכגון
שיאמר רוצה אני דמצוס לשמוע לנרי ייגמיס ענייל
וה נופץ אותו
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דן* פסיק ותנינשכינא תריפא
מבואר מדברי כרשנ״א ד
Hlrl
דמי שמקלל לחברו הלא נדץקללחחיני ושגעון הוא יאח ולא
 foilעב״ובתג א יש מי שיחוש צו יברימהו מתיר ובנון זה נוסיףומו
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תוכחת סרר תצווה פןי ה^ם

צו

עד שיאמר רוצה אני דמצוה לכמוע דנרי חכמים וצייולא נזה נת׳נמטו׳ח״א
סו׳סי׳חקמ״ט ווי׳ל ולא עוד אלא&החרימוהונזה איני רואה שוס שורת הדין
ויראה דחר 9וה אינו חרם כההיא דריש לקיטגמ״ק די״ז וראוי הוא לאותן
שהוזרימוהו שיתירו אה החרם נדי לפייסו יע׳ים ואני אומר דנכון לחוש
לכתחילה להצרינו שיעשה החרה גממ״ן אס יהיה שהקללה עושה רושם
הרי היא מן שצורך ההמרה ואס יהיה שלא סיסנה שוס חששא מה מך אם
ינופו להתיר נהיות טע ואס לא יועיל לא יויין וקרא כתי׳ אשרי אלם
מפחד חמיי ומקשה לני יפיל נר׳ע דמי שאינו חישם על קללה וחרי ונידוי
ומכ״ם כשיהיה הקללה והחרם והנידוי כדין וחרמי העיר וחכמיה כי אס
אינו חושש רעה תנא• עליו 3״מ ואם רואה שמצליח כנר כתת נסה״וז סי'
חרצ״ח דמי שמחרימים אוחו והוא עומד נמדדו תחטאו ולא נעשה נו רושם
ואדו־גה הוא מצליח יותר ידאג.על סעורענתז ל3א להפרע חתנו גס על
ההצלחה ♦עיים והניאו הרג נרכ"י ניו״ד סי׳של״ד יע״שוננר נחשו׳ כררנתי
אח הדינור נראיות מרונוח וטונות ני המלעיגיס עייל חכמים ואומרים
נדרך ליצנית מהעשה לני חרס הרמים והנידוי שלהם ני לא גא עליהם
טוס פורענות והוא דומה לנאו"ם ר״ל נשמפחדיס את התינוקית כה&מת
איוה דנר .על פניהם איזה נגד או מעפורוז משנה •פניו נדי לתת לו
פחד אוי להם ואוי לנפשם לאומרים כן הלא תראוני חלנל דברי הרב סס״ח
אלו ישג׳ -,מעשיות נתימוד נפ"ג דע״ן דכ״ה ונחולין .דקל״נ ע״נ ונידוי
שנידוהו חכתי התלמוד ענר וחן.נ"נ שנים ואמר נ״נ בניס-מי שנתחרט
והתירו וניצול הן כעונש ומי שלא קיגל החרה ולא נתחרט נענש נמיתס
משונה כמגואר שסואס נ;מן חכמי כתלמוד קדישי עליונין אשר היו כל
דנריהס כגחלי אשלענ״ו אסחהוי אשתהא עד כ״ג שנים כאשר נריה נעתי
ה׳ יתנרך השופט כל החרק כייש אנן יחמי די תמי נ♦ אינו חמיה אס מקריו
אפיה ולנסזףגניה דיליי וכנר נחתי נמה טעמי׳לדכר חפי סופרי׳ומפי
□פריס שיש סינוח על מה עסה ס׳ כנה להאריך אפו ונחה מצות המגינות
לעמול לו מלנא עליו הפורענות ני הוא דיין אמת אל אמתה ואין עול
צדוק ויסר הוא וניגר* כספרי שם נס׳ האזינו עפ״ו ונת״ש באורך נתשו׳
■נס׳ ד ואנמי״ל •
עי-ניו.נראהו דיחוש תקיד ניןעל עצמו ניןעל אוזרים שמא
{031*11
הוא קלל ונידה ואחרים לאחרים או יהיה לכפו שקללו
אותו ונידהו והחרימו שיהיה חושם אפי׳יהיה הדיוט ושלא גדין ומכ״ש
נ&יהיה נהסכמת רנני העיר וחכמיה שאז לא .יסמוך על חכמתו ונינתו
שלא לחוש לקללה ולחרם אפילו יסים לעצמו <״« וק״ו כשיהיה על אחרים
ענת יי\ 5מורה להקל,גגי17ייס וחרמיגן,עד.הצנור ונגד רגני מתא ואעיי;
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תיפופו הדר תצוד .פר חיי׳ם ■
אס יהיה שלא כדין דגדול ;סו הצגור וכמבואר׳ דמזשו^ הרשליא ס״ד סי"
ב ־".יו יע״ש וא״ג ני מסתמא חרמיש שמטילץ הצבור סוא על הרוג לגדי'
וסייג לתו׳עהא •לא שייך לו׳אדרנסאפי׳טעו נילוע׳ אדבירי הפוםקי׳זכבר
כתבתי במקומות רמת גי רבני •העיר עם חכמים והסכמת ־רוב הצבור ' אין
נח ביחיד אפי׳ גדול מזורה ומומחז גרי לליחוייזהיסחיול׳מוטל עליו כדי
לחוש להם ומכייס וק׳״ו הוא נצמד מ׳דנרי הרשנ״אי-נאסוכוא הנייתצייסלמעלהל
והילך לפניך דברי .הר״ב כגדול סידי׳א ו״ל נסו׳ס׳ שיורי נרגהיגקונ׳ שירי•
סיריש גחיו״ל סי״ ׳רי״א דס״ג עי׳דורל מי שהתנה 'ואחרי גל <דרי:םאדור
עד ומן פ׳ יהיו בטלים וכל׳ ראיתי להר׳החסיד המקובל סמופלא צמו^ר4ש׳
שרעבי לול• שהנהיג כבית מדרשו מל; ־ע״ס"קולס מנחה:לעמות' אחרית
קללות לגרלכלנני ביתו ונו׳ ■ועתה ־׳מצאתי■ נקוב׳ נתינת יד מחידושי•
דינים י לרבני ירושלים ת׳ ו הקדמונים משנת רס״ט מעלה׳ ומטה שכחג
""ל שחכם השלם כמוהייר אברסס אנורליל׳ היה נוהג בכל' ערב
יו״סכ וכן■ בכל יוש שהיה מסתפק •אס צריך לכף להתיר כל החרמות
ונידויים• ושמתות וקללו׳ והאר״וריס והנדרים והחרמיח והשבועות שנשבע
ושקנל או שאחרים עשו עליה כלומר שמא אדם נידהו וכיוצא' או שמא
ועיקר מנהגו
עבר על איזה דבר וכך היה נוהג ונהגו אודיו• כמוהו
זה היה שמא• איום חכם נייכז־ בחדד חשכנו וכך היה מהג כיב הגדול
כמהר"י די לאון ו״ל :וכדומה,שאמי במה ר״ה׳ לעשות כן 'נאמת מיתתו י
וההתרה סוו.ע«ימ לאים אחל׳ש&טם למות:ונטיעה ׳דעתו והתרגל שלא\
־׳ י
•בסגיו' !ומלגלעגייל .־ ־ • •
י
מבואר ממנהג הרב'החסיד ר׳ל ה,ל1׳ ׳טוב וייפה והגם לדושמא
דחשש■ הרב סהריייא אגזרדיל יסמא איוה חצם' י ני ד 'to
־ .1

היא חששא רחוקה ממנינו ׳מ״יו׳ יש חממה קיוג< שמא ■ איו $אדם ■ קלל
אותו או•לנניכ״תו וגגר'נודעמיערסווהד׳כמס־-ימואר׳ בק׳ללו׳מועוד אס
בשוגג עברw .׳ fאי אחל תבל עיתל על אויבה דגר ־מהנ׳יד עג״ל

הנה

.

•

י

י

הציבו ;לגדול בתורה ובמסילות ומפומוס נקבלה רב מר מלוה
ו״ל ויע״א אשר אמרו עליו כי הבטחה שהבטיח תינו .האר״י.
ו״ל• לתלמידיו כ׳סהיה טונל לתוך הטבילה כשהוליכו לקוברו 'שאמר ל הס
אס ידנו אבוא אליכם פעם אחרת־ כי בא לסם הרג -האר!יי ו״ל בגלגול נהר׳
■אחר כל תוקף גדולתו היה מתיירא וחומש לקללות ולחרמוי
שלוס ז׳ל *
ולנדויים מאחריה אשר לח .הגיעו לחצי:חסרדוהו וקדושתו והוא דבר רחוק
רחוק והיה עוש© .סתרה נכלער"שעל מ׳ספיץא אחד מני אלף כי אפי"
לגני ניתז היההתר נס״סני נלמורחיו קטטיס וטתוריס כמוהו <"<
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תוכחתי• םדרתצותפף־ חיי >8צו
כי
«
אנמט כי צריכים לחוש לעשות התוה ז׳בכל יום/ול?לס
מלכד החשש^• מאנשי‘ ביתו׳כ-ןתמיד לא יבצר מקללות נחיר ביחס להם
ולפעמים כשהם מחקוטנןיס עם אחרים כמנהג שכנים ■
י
לגדם
כרעוס שמתקוטטים תמיד ומקלל^מצד לצד;כי • זהיכוה-ורגיל גס מי ניצל
לינסר* מהכ״ד .דברים שמציץ ^ם להיות ,נקי ולא ,לעצור עד״ת ולים דקיייל
זיה״*ב נידוי ועוד שהרי יש כנןסנ״; $שמיצרים באיומים וגיזומיס קבכלל
, pנפוטץבסתס כמרגלים כפיהם 0מר עצמי שעשה  91.יהיי^צחרס או
מינים מניס
בילגי או ארץ* או מי שדינר דינור וס אץ מישלקח ודבר
ויניס צי הפרטים לא תקיף נהם סידיעס וימים »*1ומיס .ואיומים הל לו#
קללות או מרמות או נידוים והוי כטרק,אבנים על .אנשים רבים ואמו
יולע על איום מסס .תיפול האגן וכן כיוצא בוס.וכשיהיה >רג*ל מושת
סשרססאת אשר מי דרס’ הרב המקף סא׳לס* כמוהר״ס טרעכיז״ל סט׳
אשלי סס בסידור ר״כ סנדפש נטאלוניקי יע״א ונש׳ ,דרך חיים סם תמצא.
דפוי)ה !מרפא לבל הקללות וגילוים וחרמים נץ כשקילל הוא׳ לאתרים
נץ שאחרים קללו,אותו ואת נכי ביתו׳ ,מ .מה; יהיה ניצול .חן למימיו,
צ&עלומ,ממו'ת לחייסוכמעשס שהיה באחד ש0י1ם .למטן ועלז ־סז>תרה*תי&א;
כמש",צוג• #יני ראו ולא ןר נאחד <' ערוב .ד,וחקו וצערו .קלל י את/עצמו1
בעולי.',ימים מועטי׳חלהחוליכבלמאר^הלמות על שהגיע קרוב לגוסס!
וכפגתולעלנר  ciלי שקללאת עצמו .שחף ׳ קב למי עשרה ח״ת ונעשיתי
אגלי שליח בעד החולה לשאול סתרה על צל הקללות ותכףשסיימו ההתרה
התחילשסולה לדבריוליישב בלעתו• ונעול ג׳ ימים קם מםמיטס ונתרפא
גמךי,נמך טידה ומציל והייגו קרא צדכתיב.במשלי מי׳ י״ג יש בוטה5
צמדקרות ארב ולשון חכמים מרפא' דהצונה דנניטוי שפתיו שנוטה בפיו
ובשפתיו הוי כמיקרות חיצ,שהוא מזרנלצואר• להמיתו נ״ת ולשץ חכמים
מרפא שההתרס שמתירץ חכמים הוא מרפא וע״דפדרו״ל כיוצא נו* בגת׳
•נעיריגין למייל ע״ב ונבדרץיכ״א ע״א כמי מיע״ש
®מה .שי הוה סהר הץיאואצפי ,ניחר שלא יקללו לאחרים יג
לא יניאו־ את עצמן ל$תק4ל׳מאחרים ונפרט ־אם כשהוא
מלבך עם טכנגדו• שהיא יולע ומכיר גג ש1$א קפדן וכעשן׳ומקלל איש מורס
עצמן לדבר א^ננגילם כי אני יגר$׳<הצנעה שלא יןלל אוחי׳ ד כס
שלא «.לור בשכינה •ננן'צר שהשכנים מףקןצוטים זס עש זה ותק^לי׳ם וה ׳ ל>פ
אפ'יי< אפוא איס מתערב עמהם וכמי״ם נ^״משש נפר רן־כטיוחל אל
במקום שאנשים או נשים מקללים ומענישים ויתפלל על 91
למיחיאץ תסס ומעונשן עכ״לסרי׳דסוהיר שלא ידור ארם נמקו® שמקללים
מג.ם 7יכץלה אנחנו לער« לאיירי ?שמקללים להם ותשו׳לחוש לכל יקללוהו׳
*וחין

<י
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 ..תו׳1ןת,. .םררתצוה,.מף

תיים

ירחיק מהם ו$ן מוכח מסוף ס להוון סכתג ויתפלל על זה להרחיק ממם
ומעונשן שנראה שכל האזהרה אילו אלא שמא יקללוסו ולא לסמקלליס
לאחרים מ״מ סמנו דבריו שכתב נתחילס דרך גזרה' אל ידור במקוים •אנשי,
או נשים מקללים ומענישים שמס יש מקום לחוש סירחיק מהס מכל מה
דאפשר אפילו שלא יהיו מקללים אותו כ״א לאחרים וניותח יהיו נוהרים
להזהיר גדולים על הקטנים הימק והמיקח שמלבדי שלא ילמדו אותם
נקשנוחס ללמד את לשונם חירופין גקלליח כאשר נהגו נמה וכמה אנשים
ונשים כשרוצים לשחוק ולשמח עס החינוקות שבחם וקימתם הוא ללמד
להם חירופין וקללות שיהיו מחרפים ומקללים לאחרים ושמחו כל השוצזעים
את דברי התינוקות מיורף המקללים ששים ושמחים נאשר יגילו בחלקם
שלל וכאלו מוציא כתינוק מפיו מרגליות שידעו'נאמנה ני כל העושה כן
הוא עץ כלילי כי במקום שהחיוב מוטל עליכם ללמדו תוסר וד״א ודברי
קדושה יונמו שאמרו רז״ל והניאו רש״י בחומש סו׳ ם?.עקב ע״פ ולימדתם
אותם אח בניכם לדבר נס הנתב וז״ל לדבר נס משעם שהנן יודע לדבר
למדהו חורה ציוה לצו משה שיסא זה לימוד דבורו מכאן אמרו כשהתינוק
מתחיל לדבר אביו משיח עתו בלה״קומלמדו תורה ואס לא עשה כן הרי
סוא כאלו קוברו שנ׳ולמדחס אותם אח בנינם לדבר נס עכ״ל וסרי הדכריס
ק״ו ומה כשאמו מלמדו תורה כקדושה לתינוק משהתחיל לדבר שהוא נשב
ואל תעשה הרי .הוא כאלו קוברו ב״« כ״טוק״וכשהוא מלמדו חירופין וגידי׳
וקללות לאחרים ונבלות הפס כי אוי לו אוי לנפשו ני גורם לתינוקות נמה
ידניים רעים מטמא ברית הלשון שהיא טומאה חמורם גם מסילהנושס
מעלפגיו לחרף ולגדסולקלל לגדולים וכשנעשה גדולי נעשה עו פ^ססידוע
מ״ם .נמש׳אמח עז פנים לגהינם גס הקללו׳מצד עצמן אינסו גופייהו הס
רעים יא״< צריך ליזהר בקטנים כרכה וללמד אח לשונם בדברי קדושה
ודרך ארץ ולדבר בדרך כבוד בלא חירופין וקללות וכדומה כדי שיהיו
רגילים תמיד כל ימיהם להתנהג כין גע" ד «פ<זק הרמב״ס בה׳ שבועות
פי״ב ס׳ח לעניךאיסור חומר שבועות שכתב וז״ל צריך ליזהר לקטנים
הרנה ללמד לשונם אמת בלא שבועה כדי שלא יהיו רגילים להשגע־ תמיד
בעבורם וזה ׳הדני מונס על.אנוחיהס ועל מלמדי תינוקות יע״ש
א״כ להיות מוג יהיו נוהרים ללמד לתינוקות שלא ירגילוינשבו׳ וחירופץ
וקללות אלא ילמדו דברי חורה הקדושס ולדבר בכבוד ול״א וכתיב חנוך
לנער ע״« ירכו גס י«קיןלא יסור ממנה ותמיד כל היום שירגיל  .א1תן
להיות נרכומ:שגזרות נשיו ברכס
,
יי.,

ותייט
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י

מס ־

תופחת ,סדר תצוד•.פוי
 .סידר הר׳ המקובל המופלא
נוסח .התרה אסר•
FU1
 p'Wנמוטי"ר  □1/^.מזרחי •דידיע סרעני ו״ל זיע״א
צח

 7התרת נדרים
שמעו

נא רנויד אני סואלומנ^ט התירה בעדי ונעד אשמי וגעי
גגי וגעי ניני ביתי וגעי כל הנלוים אלי (ונעד«)
מן קניה ושצינתיה ומנ״ד של מעלה ומג״י •ל מטה ימחורחינו השדופה
וממעלחכם שתתירו למגל מיני נדרים שנדרנו על עצמנו או על אחרים
גנל מיץ למוץ נדר וגל -מיני נזירות ואיסורים 'מאסרנו על ■ עצמינו או על
וכל מיני קנלותוהסכמות סקולנז אז הסנמנו
:אחרים בכל לשון
אפי׳ במחשבה לעסות איזה מצוה נכל צד ואופן שיהיה ומנהגים סנהננו
לעמת אי!□ מצוה או פרימת או סייגים או גדרי© או ממרות ונדרי
זרןזיס ננל צד ואופן טיהיס ונהגנו.הדבר פעם אחת או •סלסה פעמי•
אז יותר ולא פירשנו בתחילה לומר סיהיה נלא נדר וכל מיני סנועות
שנטנענו בגל לסוןמיסי?,על עצמנו אגעל.אחרים בגל צד ואוסןטיסיה וגם
אגי מנן* כחר׳נעדיונעד אסחי ונע׳נני ובעד גיניגיחי ובעד כלהנלוי•
עלי על כל מיני אלות שמתות וחרמים ונדוים ונזיפווו ונטויס וכסופים
וגל דברים רעיה * בין על עצמינו נין על אחרים ניץ בהקיץ נץ בחלום
וכל ,מיני קללורן שקללנו ,אחעצמיט או אח אחרים *או אחרים שקללו
אותנו נץ בהקיץ כץ במלום * ונפרט אס עברנו על אותם י ארבעה
ועסריס דברים ממינים עליהם נדני ועל צולם או מקצתם אז אעי׳ על
י/חת מהם או סעברבי ע^ל סוס דבר סמיינזיס .עליו מס קללה או מם
*!’ ,י" .וכל מיני חלומות רעים שחלמנו על עצמנו־
ג1ירה רעה
א. 1על !אחרים :או אחרץז טחלמו עלינו רננה > וכל מעי פחרומת רעוי!
של החלומות ספתקנו לעצמינו רעה או לאחרים אחאחריס ספתרו עלינו י
רעה? וגל מיני מסירת דין טמסרנו על עצמיגו או לאחרים* או אחרים
שמסרו דין עלינו וגל מיני פתחון פה לרעהיגספחהנו פיגו• לעצמיגו
אל על אחרים או אחרים ספמחו פיהם ■לרע• ׳עלינו וגל מיני גזירות
קמת ורעו׳ וגל מעי עין׳הרע סשמני אנחנו על אחריסאו אחרי׳שסמו עין י
הלע עלינו וכל מעי ;מחשבות זרות וזרפורים רעים וגל מיני >א1ה ונעם
וקפדגוח וקנאה וםנא?י׳גתחרות וכל מיני הזכרת הסס לבטלם"וכל מיני
דברי® האסורים שיצאו •מפינו נץ עלעצמימ נין עלאחר^יגין  T'JP®3י*
ני| נחלום * על 5נל אנןז$ו עתחרמיס •חר?ןם ,סמו׳ וסמליט אז&נ>

שי?יק
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תו£3ת סרר-מצורז כ1י< חיים
נמוד * ואין אנחנו חוסים ומתחרטים חי!ו על ;סמצות ומעשיים עוגיס
כ<ךימנו .א( .שנהגנו .מנהג ׳ןטז&\75אל)■ 1אני1נו:אאחרטיס צגל סיןבלנו
כעניינים מסס בחיוב נדר או שבועה י ואנחנו יראים לנפשינו כלא
נכשל ח״ו נעון נדרים ושבועות על בו .אנחנו ,מתחרטים חרטה גמורה
ושביס 1ל1ש>נ&סלימא ■ ומנץשיס התרה עליהם
וי^3ו.השומ.ןני3ן

בצירת*

נ"יפל «<51ה ונר«ז'1״י ■Slip.iB

!ליה תוניניז-ה ני«ית
׳וברשות תורתיניו האדישה ינישות נשנהלרי גדולה וברשוא
סגהדרי •.אטנה ■וברשות היןהל האלות׳ ׳סוסי או^ס " יהיו כל ה|ל'לוא
אלות ושתתית וחרמים וארורים זנדו׳ייס ונזיפצר ובטוי* 0וכעופים וכל
דברים רעים וכל חלומות רעות ׳ופתרונות רעות; ומחיית דין ופתחון
כס ,.לרעם !יכל מיני׳דבוריש־אסוריס'ובל מיני ׳• גזירות יץשות ורעוידיוכל
מיני עץ הרע ׳שהושמו עליו או על טוס אחד מבני ביתיך וכל מ»ג>
מחשבות זרות; והרהורים רעים וכל מיני גאוה־ וכעם ואפדנות ואנאס
*שנאה .WWוגל ־מיני נדדיס !שבועות ־׳ וניירות וא׳יסוריס ואבלות
מכילי גיתיףוכן ץללות
והסכמוח-ימנהגיש׳ אשר הושמו עליףאו על שום
שקללו לנס או־שאללתס את עצמו׳ ■אוישאללתהאת אחרי׳נץ בלשון חרם־ או
<לי* ;שמתא גי,ן■ בעונג 5ץ במזיד־ נ׳יין בגעס בץ׳ נ4צץנץלכונה 'יו״»
שבונה בץבחלום נין בהקיץ י או «נתח*ינתס שום שללה או ארמי או חךס
אוגדוי• אדנויפה׳או טוס גוירת׳ רעה׳ כאיזה צל צאופן שיביא׳ בץעלינס־
בחיבתכם בכל צל ואושן־ ־שיהיה * גי*ש1ת־קב׳יה ובית דינו
בין־ על
כמליא של :מעלה ופמליא של מטה מותריס לבס תאןריים לכסצטתריסלכ׳ס
שרויה לנפחים לכס שרויה! לגס יתחוליס לכם מחולי.ס לכם־ מחולים
לבס * אץבאןזללית אץ פאן .אלות׳ ־  .׳•* י' י אין באן שמתוא
און כאן אגודים׳ אין כאן ..חרמים * אין׳ כאן ל/יוים ־* ‘אין כאן נזיפות
אין באן
א׳יב בטו?ם אץ! באן■ כשופים ■אין באן דברים רעים
חלומות רעים •^אץבאן פתרונות רעית אין באן׳ מסירת דין אץ כאן־פתחץ
כה לרעה אץ כאן מחשבות זרות וסרסורים רעיני אץ כאן חירות }nip
ורעות אץ כאן.,דבורים אסורים אין חאןינדמיס אץ• כאן שבועיא 'אץ כאן
בזירות אין כאן איסורים אין שאן .קללות א״ב הסכמות א״כ מנהגים א*כ
עץ הרס >דא<תים)א״כ עץ הרע דגשים א״כ עיף' Shifלשונאים ואוסנית
<ולס יהיו׳׳םטילים לנוטלים לא ערייץ ולא 'קיינציס וחשובים ככלי חרש
ון#מו ו*&מו>סאץעממש .שגימץ ו&ניקץ ופל מיני עץ הרע אשי *מתם.
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צ&

אתם אל אחרים או אחרים שהושמו עליכם יוסרו מעלי?ס ומנתינש וישליכו
לחצולו׳ים ככתוב ולא יינן 1ידךמאומה מןהחרס למען ישוב ?׳ מחרוןאפו
■׳
ונתן ילך רחמים ורחמך ומינך כאשר נמנע לאנותיך
יכ׳ התמלא רחמים ,ויקשו רחמיך אמ כעסך ועולו רחנזירעל
מלותיך ויתמת^ו קדינדם וזכור לנועקייתו מל יציץ אע״ס
כאלו אפרו יצלור ומולח ע״ל;? .תזנח גחגיט באפרו להצילנו לנו ולכל ישראל
אחינו מכל •רע ותבטל מעלינו ומעל כל מת .ישר׳ אחינו $.ל .גוירו׳ .ןשמן
ורעות כסס( Tffittf־')וגש® שמשלמים וממירי׳לכס ב״ל של ,מטס
כך ישכימו ויתירו צכם נ״י ’סל מעל? וכל סןללו)וחלומווו רעו׳ופחרעו׳ז
רעו׳ ומסי׳ דין ופתחון מיז לרעה וכל גזירות רעית וגל מעי-מח«נותורימ:
וברהורי׳רעיסכולס י ח ה עכו לקלטונה ולני־כס גכחיג ולא אנה ה׳אלסיך
"..לשמוע אל נלעםויהפוךה’אלסי4לך ■את הץללה לנךכה גי אהנך^׳אלהיר
ואתם הלניים לה׳־אלהיכש «י>ס כולכם היו® עסה ,למק .שמך-עשה למען
ימינך ילשןז .למען מורתך‘• עשה למען יןדושתך •עשה למען ,שכינתך ה' עו
;
 ’ . ,לעמייתן :?.,יברך את  ,עמו לשלום ,י•
.

י .יעעור והעוול וימסור מזרעאלהכא.
!•ולי•' \׳ אלי מושר מודעא לפני לין'נ״ה ושכיגתיה ולעני ב״ד של מעלם,
’ >' c׳ץ'ולשןי נ״ד של מ?זה ולפניכם ואני מבטל מעתה ועד ,עול® כל
.וכלגדני נדרים
*
׳ י "*',ז’:לף7‘$ץבלהאשר א<ןנל עלי י
ושנוע^ולו^ו^ ואיסורים־"וקונות וחרמות והשכמות וןבלות נלג .בכל
צד וא1סןיש^ילזךן.ע 5עלמינו .נין על אחרים בין נחלו?זנין נהןיץחיץ
חליא ןנלת .תענית אשר איןצלוחו׳ .מהחרם ®)נחנו מחרימין ומניין.
למוץיןושדיןולילין שגנראלמטייפות ןריוזרע שלנו סלא יגעו ננענמיטתגו
ילא ׳ילוו אימנו' לצרינו,אחר מישתע 5תנאי.מודעא;זה.יהיה.ןייס־לעד;
לעולם ילא• יתנטל כשצם צד ואופן שנעגלם שאפי' אם אשכח לתנאי מודע׳
.ולא ,אוגוי ׳לתנאי מודע׳ וו
זו והדור עוד ״או.אשנע עול . *,
כלי דינור לנלר-איילשנו“ע׳הי או!«לשע $שאזי זוכר לתנאי מודע׳ וו
לחזור לידור או לישנעאו^נלמחמח.אי1ו סגנס שןן$יה < Vכאוגשנין
גרצוןניןנכוגס• כין שלא ככונה1לל לסויגא־ '3לםוןןגל׳או נדרים או סצועו׳
חו נזירות או איסורים או ,קוגמית או חרמות או נדוייש או נזיפות אי
?סכמות אז ?נליח נלב נכל צד ואופן שיהיה שין על עצמיט נין על אחרים
שרי אל מנעל אקס מעעה ותקן׳ ?ליה© <י$ין נול« נעלים ימנועליס.
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מוזצזת
ל

חיים

והריני מעסה מגלה
*.
א שרירין ולא קיימין ולא יהיו חלץ כצל
דעתי מאין לי חק נהן ולא קיומן ני אם ניןיום תנאי מול עא וי שלא
תתגמל מעולם
אני מוסר מודע׳ לפניכם ואני מנטל מעתה ועי עולם נל «י
|
מעשה של איסור אסר אעסה ח״ו וכל מין דינור סל אישור
אשר ילא מפי ח״ו מהמעשים ומסדנריר האסורים מדאורית* או מדרמן או
מדינרי .עגלה או מדנרי •ופריס ונס גל מעיי מחשגנתורגון והרהורי
רעים ונפרט ■נסעת כתפלה ותלמוד ־חזרה אי נאיוה לד ואופן שאינו
לכנוד ווילון הנורא ית׳הנס מעכשיו אני מנטל איתן ׳ממשגותירעוש
נטו גמור
«
והרהורים רעיס אשר כוס עד רלון על׳ה ושכינתיס
הזורם הנשכר * ומכל שנןאס אדנר א יוה דינור •ה של איסור מעכשיו כלן
יהיו נטלץ ומגוטלץוכן כל מיני.גאוס1כעס ועפדנו־וענאס ושנאה ותוורומ
ורמדס וחאוס ונעי׳מה ונטירה וכל מיני ראיה ועץהרע ושמיעס וריח ועול
ורמיוה האסורים'אשר אעשה אותם •מ .ושלום גץ 1טוגנ גץ
נין
נמויד נין נאוגס נין ניילון נין נכוונה 1יץ מלא .נכוונה
נחלום גץ גהעיץ מעתה ומעכשיו יהיו .כולם נטליס ומבוטלים לא
*שדירץ וצא עיימץ ולא יהיו חלץ כלל וכלצגגלסון אתחרטגא <«ון מעת
ועד עולם
אני ■מנרר ומפרט נאד היטג ואני מגלה דעתי ורצוני «ל
AMR
לני כי רצוני ומאוי-י נכונתי לענוד אח נוואינו -אלה•
אנרהסיואלהי יצק וישואל-ענתס ־שלימה עמדהחחה נמחשנה ודינור
ומעסה ניראה ואהגה וממחה רנה כדת .מם לעשות וגל ממשנה דינור
•ואעשה שהם עד רצונו יחי גץ נהזק נין נחלום מעכשיו יהיו כול
נטלייוממטליס כי הס מצד יצהיר והכל סנל נאגפןשנל עמדתיגו להנור
ית׳ נתחשנם ודינור ומעשה ־סכל הוא לעסות נחת רוח .לפניו דקא נלי
שוס פני <לל ועיןר •וסבל הוא לשס יחוד ןלה וטגינחיה נדחילוורחימז
ורחילו ליחדא שס ייה נוי׳ה ניחודא שלים נשה כל ישראל .לדעת רני
שמעון גן יוחאי ורני א לעור נגו ולדעה רגיגו •צק לוריא כןדושים וא ■
אלהיגו מרמס כרחמיו יעורנועל דנרגנוד,שמו מעתה .ועד עולס ישוו
רלוןאמרי פי וצו׳ ויהי מעס ה׳ אלפינו עלינו עו׳<

ועור

ם

ל

ע

א

ם

ל

ויענו הערה קרושה ויאגרו
• »Jjf.
׳ .

הנמים וזו

■

יי

'
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אין להם .מלחם הפנים :אלא לאחר מתגת האישי׳ .דהיינו
לאחר מקטרי׳ נ□ שני קומצה דלבונה דאיתנהו בשני □יכין
והדר [נ» זוכין] בנחם הפנים:

העדים צריכין לקרוע שכבר קרעו .וקא פריך בפ״ב דמשקי׳
( 0וכי קרעו מאי הוי הא קא נ מ) משתפי ומהדר לא ם״ד
דכתי׳ ויהי כשמוע המלך חזקיהו ויקרע את בגדיו המלך

(פ׳ צ״ד) .הבתוב אום׳ איש על דגלו באותות לבית אבותם.

קרע והם לא קרעו :ויביאו אותו אל משה ולא הביאו [ם)
בו׳] .דמדכתי׳ אותו משמע

כלונס לבית אבותם
כתי׳ ולא לבית אמותם ואיהו
אמו הות ממחנה דן ולא אביו
[נח דאביו] הוה מצרי:
אעפ״י שלא היו וכו׳ .לא
איפשיטא לי (נח) :מלמד
שנתגייר .כלונס מדכתיב בתוך
בני ישראל משמע שנתגייר
ולהני הוה בתוך בני ישראל:

שלא במחלוקת אף בניו כהנים גדולים אוכלים
שלא במחלוקת .מאשי ה׳ .אין להם אלא אחר
מתנות האישים .חק עולם לבית עולמים:
פרשתא יד.

מפוטא דאותו הביאו ולא הבי׳

פרק ים.

<א) וידבר ה׳ אל משה לאמר .הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה מלמד שב״ד מבפנים ובית הסקילה
ענף

מבחוץ

היה בשנה ראשונה בשבת שנייה ,ועיי׳ בקרבן אהרן וברא-ם עה*ת

סנהדרין נו א בםירש-י שם ד*ה .בכל יום* ( :ס«) סנהדרין ם א:

סוף ס׳ אמור ,וה״משר חכמה* בס׳ אמור כתב ותנאי פליגי בהא

( 0מו*ק בו א« :א) פ׳ שלח פימקא קיג( :נב) ר*ל שאסרו לו
<םקלל הכתוב אומד איש על דגלו וכו׳ ותא מבית דינו של סשה

אם שניהן היו בפרק אחד או ל* ועיי׳ בר*ש םשאנ*ץ שהביא
הקושיא בשם רביגו וגם תירוצו בשמו (ובכל הבוז׳י שלפנינו ליתא

חייב שלא ימע אהלו בדגל דן שנראה שהיה זה אחר היותם דגלים

תירוצו) והיינו שבספרי איתא ם*ט וד*.ג לד .שלא שפרו את השבת
אלא שנד ,ראשונה ושנייה חללו ועל כרתנו בשנייה היה כדמוכח הכא

בסרק אתד נמצא דסקושש היה בשנה שנייד .ובספרי תני דסקושש

עכ-ל ,ועיי׳ בספרי ם׳ שלח מים׳ ק׳־ג במי׳ רביגו שם( :נס מב כ:

והם לא גצסוו על הדגלים עד השגה השנייה ותגי הבא דשניהם היו

וח צ-ל וכאז בו׳

א]

[מבואר מענינו ווזיקננו
נפנים]:

חלופי נופחאות
כפי׳ ר״ח

אמו ושם השבט דגנאי הוא
לו גנאי לאמו גנאי למשפחתו

(א) ויצא בן אשה ישראלית מנין יצא מבית
דינו של משה שבא ליטע אהלו
דקאתי מההוא שבט סא)
בתוך מחנה דן .אמרו לו מה טיבך ליטע
דמדכר ליה לשבח :ויניחוהו
על עסקי המחנה .נדתני למיג
שבא ליטע אהלו בתוך מחנה בתוך מחנה דן .אמר להן מבנות דן אני
במשמר ולא הניחו את המקושש
אמרו לו הכתוב אומר איש על דגלו באותות
עמו .דמדכתיב ויניחוהו משמע
דן :ויקלל מלמד וכו׳ נו־■).
מדכתי׳ בהדיא ויקלל ולא כתי׳ לבית אבותם יחנו בני ישראל נכנם לבית שלא סב) הניח המקושש
בלשון כנוי דהיינו ויברך ש״מ דינו של משה ויצא מחוייב ועמד וגידף .במשמר עמו :ושניהם היו בפר׳
שאין הורגין למקלל אם העידו והוא בן איש מצרי אע״פ שלא היו ממזרים א׳ .וקשיא לי מאי סס דקחי׳
[העדים] עדותן בכנוי אלא
בספרי (נא) גבי מקושש דהתם
בני
בתוך
כממזר.
היה
הוא
השעה
באותה
תני ויהיו בני ישראל במדבר
עד שיעידו בפי׳ כי היכי נו) ישראל מלמד שנתגייר וינצו במחנה על
בגנות ישראנ הכתוב מדבר
דמשמעו פי׳ דהכי העידו בפני
£ה בפי׳ ולא בכנוי דהא עיסקי מחנה .בן הישראלית ואיש הישראלי כי לא שמרו אלא שבת ראשונה
כתי׳ ויקלל :דנין את העדים זה שכנגדו( :ב) ויקוב בן האשה הישראלית ושנייה חללו דאלמא בתחלת
בכנוי יכה יוסי את יוסי .כלומ׳ את השם זה שם המפורש ששמע מסיני .שנה ראשונה כשקבלו את
גכל יום דהוו חקרי להו לעדים ויקלל אינו אומר ויברך כענין שנאמר ברך השבת הוה מעשה למקושש
והכא תני שבא ליטע אהלו
הוו מעידים העדים בכנוי דקא נבות אלהים ומלך אלא ויקלל מלמד שאינן
במחנה וכר ומסיים א״ל סח
אמרי הכי אמ׳ המקלל יכה
יופי את יופי כלונס יכה שם הורגים בכינוי( :ג) א״ר יהושע ב״ק בכל והס אוחו וכו׳ (נ□ דאלמא
הקדש אח שם הקדש ולא הוו יום דנים את העדים בכינוי .יכה יוסה את [בשנה שניה] נמי הוה מקושש
מפרשי לה לקללה כי היכי יוסה .נגמר הדין לא היו הורגים בכינוי .אלא בפרק א׳ בזמן א׳ :שנא׳ כי
דשמפי מפי מקלל אלא בכנוי מוציאים את כל אדם בחוץ ומשאילים את לא פורש מה יעשד ,לו .דמשמע
לא פורש באיזו מיתה מד׳
ולהכי נקט [נז> יכה] יוסי הגדול שבהם ואומרים לו אמור מה ששמעת
את יוסי [משום] דאית ליה בפירוש והוא אומר .והדיינין עומדים על מיתות ב״ד חייב :וכן הוא
ליופי ד׳ אותייות כי היכי דאית
א1מ׳ במקלל לפרוש להם ע״ם
אומר
והשני
מאחין
ולא
וקורעים
רגליהם
ליה לשם הקדש ד׳ אותייות
ה׳ וגומ׳ .דמשמע שלא היו
<מדז) :נגמר הדין .דהיינו אף אני כמוהו .והשלישי אומר אף אני כמוהו.
יודעי׳ וכו׳:
דחקרו את העדים ונמצאת ואין העדים צריכין ליקרע שכבר קרעו משעה (פרק כ .),הוצא את המקלל
מלמד וכו׳ .כלונס
עדותן מכוונת :לא היו הודגין .ששמעו( :ד) ויביאו אותו אל משה ולא הביאו
מדכתי׳ הוצא משמע שב״ד
המקלל בההיא פדות המקושש עמו .ושם אמו שלומית בת דברי
והעידו העדי׳ בכנוי אלא
מבפנים ומפ׳ טפמא בסנהדרין
למטה דן .גנאי הוא לו וגנאי לאמו וגנאי
(נג> פר׳ נגמר הדין דמשום
מוציאין וכו׳ :והוא אום׳ .בפי׳
נח> לקללה כי היכי דשמע מפי למשפחתו וגנאי לשבטו שיצא ממנו .וכנגדו הכי הוה בית הסקילה מבחוץ
המקלל :והדיינין עומדין על אתה אומר ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה כי היכי דלא ליתחזו ב״ד
רגליהם .ומפרש ליה פר׳ ד׳ דן חרש וחושב .שבח הוא לו ושבח לאביו רצחנין א״ג כי היכי דתיהוי
מיתות (נום) דמנל״ן דפומדי׳ ושבח למשפחתו ושבח לשבטו שיצא ממנו :ליה הצלה דעד דמפקי ליה
דילמא ליגמרו ליה זטת:
וקורעים ולא מאחים :ואין (ה) ויניחוהו במשמר ולא הניחו המקושש עמו
בלא
ושניהם היו בפרק אחד ויודעים היו במקושש
שהוא חייב מיתה שנאמר מחלליה מות יומת אבל לא היו יודעים באיזו מיתה ימות שנאמר כי לא פורש
מה יעשה לו א] וכאן הוא אומר לפרוש להם על פי ה׳ מלמד שלא היו יודעים אם חייב מיתה אם לאו:

<מז> עיי׳ בפי׳ הר*ש משאנ-ץ ובהגהות סהרי״ד שם( :נזזז) עיי׳

פרשתא יד
חלכח ה

את המקושש עמו :ושם אמו
שלומית .פי׳ להכי קאכס שם

וכו׳ :וכנגדו אתד .אום׳ ואתו
אהליאב בן אחיסמך וכו׳.

חלל

חגחות חגר״א

א׳:

אוקס׳

נב)

ב׳

קמצים.

נס מאוקס׳ א׳ וג׳.
גס מאוקס׳ א׳ וב׳.
נח)

ב׳:

אוקם׳

מדבתי׳ 1

כלום׳

א׳:

מוכתי׳

בתריה.
נו) אוקס׳ א׳ וב׳ :אם

העידו

העדים

בעדותן

בכנוי אלא עד שיעידו
בפירוש כי היכי ישמעו

דד,כי.

ב׳:

אוקם׳

נז)

ולהכי

נקם יכה יוסי את יוסי

סשום•
נח)

אוקם׳

וב׳:

א׳

הקללה,
נס) אוקם׳ א׳ וב׳ :הא

קא שמעי ומהדר.

)0

מאוקס׳ א׳.

סא)

אוקס׳

ליד,

לשבח.

אוקס׳

ג׳:

מוכר
סב)

א׳:

וקא
שלא

הניחו! א׳ :שלא הניחו
המקושש

עסו במשמר.

סג) אוקם׳ ג׳ :מאי דועי
בספרי.

סד) אוקס׳ א׳ :ומסיים

אמרו

דאלסא

לו

והכתי׳
בשנה

הוד .נמי מקושש.

כו׳
שנייד.

פרק יט

בד» □סותו .ומומי׳ חוחו מ&מע חוחו היו רוגמין ונח
כסותו דלא כוו רגמי ליה כשהוא לבוש אלא מפשיטי׳ אוחו

הקדם דמשמ׳ הכי בנקבו (ע) שם) כאביו ולאמו בשם יומת
ואי לא לא מיחייב מיתה ובשבועות עט) פר׳ שבועת

והדר רגמי ליה :אינן נהרגין אלא בסייף .דאע״ג דישראל
הלכה ב
נסקלי׳ על קללת השם הנחים אינן נהרגין אלא בסייף וט׳
א] לכו רל לך:
דכאי׳ שופך דם האדם באדם
הלכה ג
ב] אילי זדים רם »*ל דמו ישפך ואין שפיכה אלא
אלאמיי■ :בסייף דאי שאר מיתות ב״ד מבחוץ .וסמכו השומעים את ידיהם .אילו
לית להו שפיכות דמי׳ (נדן :העדים .כל השומעים אילו הדיינים את ידיהם

העדות גרסי׳ הכי ר׳ מנחם בר יוסי אומ׳ בנקבו שם יומת
מה ת״ל לימד על המקלל אביו ואמו שאינו חייב אלא
עד שיקללם בשם:

(פרק ג .),אשה מכה מניין.
דחייבת מיתה
ת״ל מכה איש [עא) ומת מות
יומת דמכה סתם כת׳ בין איש
בין אשה :אין לי .דחייב:
אלא דד,כה את האיש .דכא
כת׳ מכה איש]  :עב) הכה את
האשד .ואת הקטן .והמיתן:
מניין .דחייב מיתה :ת׳ל איש
כי יכה .דמשמע לכל מי שיכה
בין איש בין אשה בין קטן:

i

ג] דין מיותר:
כי יקלל מה ת״ל .והלא כבר ידי כל יחיד ויחיד( :ב) ידיהם על ראשו.
פרק כ
נאמ׳ ונוקב שם ה׳ [סח מות] סומכים ידיהם עליו אומרים לו דמך בראשך
הלכה א
 *Iיאי״ כי יכי׳ איו לי יומת :שיכול אין לי דהייבין שאתה גרמתה *] לכך( :ג) ורגמו אותו רלא
אלא איש שהכד .אשי• _w..
מיתה אלא על שם המיוחד .כסותו .כל העדה .וכי כל העדה רוגמתו א״כ
איש בין
מן אשך 1דה נו שם בן ד׳ אותייות למה נאמר העדה ב] אילו עדים במעמד כל
אי םבד 1איש אזן ל ,שנכתב ואינו נקרא :מניין
העדה .יכול הוראת שעה היתה ת״ל ואל בני
אלא שהכה את האיש לרבות כל הכנויין .דהיינו
הכד .את האשד .ואת אלקי׳ שדי צבאות (נה) דאי ישראל תדבר לאמר יהי מנהג לדורות:
^ומפגי^י^איכזי; קלל חייב מיתה :ת״ל בי יקלל (ד) איש מה תלמוד לומר איש איש להביא יכול הבה את הנפלים יהא
אלקיו .דלהכי כתי׳ אלקיו ולא את הע״א שיהו נהרגים על קללת השם חייב .דהיינו שנולד בן ח׳ [עג)
לאי ™•נר
תיקן הלשון שיקרא
כתי׳ ה׳ לאשמיעיק דחיי5ח כישראל אבל אינן נהרגים אלא בסייף שלא חי] :ת*ל (ם) מכה איש [מגץ
דוחק]:
בכנוי כי היכי ומחייב בשם נתנה מיתה לבני נח אלא « 1דיו הרג בלבד :מה איש] מיוחד וכר .לאפוקי
הבנויין
כל
שאר
על
:
המיוחד
:
איש
מכד.
ת-ל
ב]
 pח׳ חי שאינו בן קיימא:
(ה) כי יקלל אלהיו מה תלמוד לומר לפי
טמהוד .וצא נה~ נהו מיה־
עד שיכה כל נפשו .היינו טד
_  TO:1 pני הי־י דנה" מם המיוהד שנאמר ונוקב שם ה׳ מות יומת .שיכול אין
שיהרגנו לגמרי :להביא את
דםבר
נפש ד,,מו דכתי׳ ונוקב שם ה׳ מוח יומת לי חייבים מיתה אלא על שם המיוחד בלבד שהכה ויש בו כדי להמית.
ונשא
ביה]
[סה)
כתי׳
אלא
כדאית*
נפש
דתו
כל
מנין לרבות כל הכינוים .תלמוד לומר כי בההוא אבן או עץ שהכהו
כמהדרין דף -5״ ילשיו חטאו וכתי׳ בכנוי לאו דכתי׳ יקלל אלהיו דברי רבי מאיר .וחכמים אומרים ואכתי לא מיית לגמרי :ובא
זה י,לא מיאי ,בהיפד אלקי׳ לא תקלל דמשמע האי
על שם המיוחד במיתה .ועל שאר כל הבינוים אחר והמיתו ה״ז חייב .מפני
דכתי׳ ונשא חטאו היינו מלקות
שקירב את מיתתו ואע״ג דאי
אומר
יהודה
רבי־
חטאו.
ונשא
(ו)
:
באזהרה
לא המיתו האחרון הוה מיית
נפש להביא כו .משום ואי אמרת האי אלקי׳ לא תקלל
מיהו סבר כל נפש כל בדייני׳ הכתוב מדבר ה׳׳פ [סו) נאמר כאן נשיאות חטא ונאמרה להלן נשיאות דהא הוה בההיא הכאה כדי
אד ההיא] אליבא דר׳ ישמעאל היא חטא מה נשיאות חטא אמור להלן כרת אף להמית הראשון פטור עד) דלא
יי׳י «*״•
שבביאורינו
דזזק’י אבל אליבא דר״ע הוי אזהרה כאן כרת( :ז) ונוקב שם ה׳ מות יומת רגום המית את כל נפשו והאחרון
1,
להעמיד הגירסא שלנו ,
קלל שם המיוחד כדתג׳ ירגמו בו כל העדה יהיו כל העדה כבעלי חייב משום דהמית את כל
ידוע דהגר-א אין סובל
כל דותק]:
במכילתא (נס אבל רבנן דהכא דבב לו .גר זה הגר .כגר לרבות נשי גרים .נפשו :אלו עה) אומ׳ מבה נפש
דרשי ליה האי דכתי׳ אלקי׳
הלכה ג
בהמה ישלם .ולא כתב ישלמנה:
י 1ת־ל כי ’’׳יי־ לי לא תקלל אזהרה למקלל בכנוי אזרח זה אזרח כאזרח לרבות נשי אזרחים
הייתי אום׳ מכה אדם ישלם
ןמשפזי * ד,פ’!ולית דחייב מלקות :ונאם׳ להלן .בנוקבו שם יומת .א״ר מנחם ברבי יוסי להביא
בהמה .דהאי דכחי׳ מכה נפש
שעשה ב תכירו אריך _
דהיינו בדודתו :נשיאות חטא .את המקלל אביו ואמו שלא יהיה חייב עד [עס משמ׳ נפש] אדם וקאמ׳
לן״ות לו^.
בהמה ישלם וכשהוא אונד
שיקללם בשם:
ואיש אשר ישכב
דכחי׳ <נז)
ישלמנה בבהמה עסקינן דמשמע
ערות דודו גלה
נוסחאות את דודתו
פרק נג
מכה נפש בהמה ישלמנה
חטאם ישאוערירי׳ ימותו :מד,
כפי׳ ר׳׳ח
(א) *] ואיש כי יכה אין לי אלא מכה איש
לההיא נפש עז) בהמה דהכה:
להלן כרת.דכתי׳ ערירים
סד> מאוקם׳ ב׳ וג׳.
מבה אשה מנין תלמוד לומר
0ה> אוקס׳ א׳ :כת׳ ימותו ,אף כאן כרת :כבעלי
ת״ל כאשר עשה כן יעשה לו.
ביי ,י  : °כת׳ כהו• דבבא לו .שיהיו לו כאויבים :מכה בין איש בין אשה .אין לי אלא שהכה
דמשמ׳ כי היכי דעשה בעמיתו
להביא את המקלל אביו ואמו את האיש הכה את האשה מנין .ואת הקטן כן יעשה לו דאפי׳ עח) מיעך
שם
פות יופת ,מקבו שם וכו׳ .כלומ׳ כיון דכתי׳ ונוקב מנין .תלמוד לומר כי יכה נפש בין איש בין אדם באזנו תלש בשערו רקק
שם ה׳ [נח) מות] יומת ,בנקבו אשה בין קטן .יכול אפילו הכה את הנפלים והגיע בו הרוק דיהיב ליה דמי
ייפו4

’"2

,1X1 w

פזז)

לתכי

פאוקם׳ א׳ • ג* :שם [יומת] למאי אתא אלא
להט [םזז> כת׳] לאשמופי׳
י,׳•
א׳ :בשם מרבוייא דקרא שהמקלל אביו

המפורש.

י

י

פ> ליתא פאוקם׳ א׳ ו ,«3ואמו דכתי׳ בהו (נד!) ומקלל
אביו ואמו מות יומת שאינו
עא> ®"־קם׳ א׳ וב׳.
״ב) איקס׳ *׳ :הכי■ חייב עד שיקללם בשם סס)

אשד .וקסן והמיתן.
מג) מאוקם׳ א׳ וב׳.

יהיה ןןייב & תלמוד לןמר איש> מה איש

מיוחד שהוא בן קיימא .יצאו נפלים שאינן
בני קיימא .כי יכה כל נפש .עד שיכה כל
נפשו .להביא את שהכה ויש בו בדי להמית
ובא אחר והמית הרי זה חייב( :ב) אילו אמר.

u

מכה נפש בהמה ישלם הייתי אומר מכה אדם

בשתו כי היכי דיהיב ליה דמי
מומו דבמום לא יהיב אלא דמי׳
כדמפרשי לקמן בסמוך מכה
בהמה מכה אדם מה מכה
בהמה בתשלומין אף מכה
אדם בתשלומין:
מניין

«ד> איקס׳ ב׳ :יהי ל* ישלם בהמה וכשהוא אומר ישלמנה בבהמה עסקתי( :ג) ואיש כי יתן מום בעמיתו אין
*  .אלו לי אלא בזמן שנתן בו מום מנין צרם באוזנו .תלש בשערו .רקק והגיע בו הרוק והעביר
טליתו ממנו .ופרע ראשה של אשה בשוק ד] תלמוד לומר כאשר עשה כן יעשה לו:
נאם׳ ,ב׳* :לוי

*.-0

ן373ין

קו) מאוקם׳ א׳ וב׳•
פז) אוקס׳ ב׳ :לההיא

ענף

1םש דבהמה רתכה.
(נד) עיי׳ לעיל פ׳ קדושים שרשת* ד בפי׳ רבינו שם ד*ד. .שידונו
עת) אוקם׳ ב׳! י*פי' בדיני האומות* ועיי״ש בענף הלל אות לז< :נה) עיי׳ לעיל פ׳ קדושים
1רם אמו.

חלל
פרשתא ב בענף׳ הלל שם אות כס ( :נו) ם׳ משפסים  :ננד) ויקרא כ כ :

(נת) שהות בא יז( :נם) לו א נ (ס) ורד ,בהגהות הגר״א אות ב:

הלכות דיינים סימן כה מ

תפארת

יי

ממחהצורך והנוחגיו??’*5’1
לפרשייי
יאפילוילי’’ 1,
דו 6ל 6ויד*
נלל-אנללפע ד
כן יללא
^דש׳אנחהשאי אפשר
ט־אהליישב קושיח החים' בפשיסוח וכזאדנבר כתבהש ך לחלק בין

לנחחילה לדיעכד והיינו דלכחידלה וודאי אין לו לדק ביחיד 7ב•
לא שייך גידלת דלת ומ״מ בדיעבד
ה ריין שטעה וחייב ®גועה לסי שאים ח*כ כח ועשו!
דינו דן משוס כבודו של חוממה

יגרע מג׳ הדיוטות והשתא נ*י1

י״יו־

דיין ועל נשיא נמצאת למד שהמקלל אחד מישראל ונו לוקה אחת ואס
קילל דיין לוחה שתים ואם קילל נשיא לוקה שלש משפע בהדיא דטעמא
דחייב שתיס משום ינלי קרא בכל חד לאו בפני עצמו והיה יכול
ללמוד דייןמנשיא מבואר דבנשיאחייב שלש • ולש .זה יש לתמוה הא
דדייקפרק ד'מיתות אוהרה למקלל

זח ששרה עם כעל דינו תלי שלא ישבע ואחר כך ירע
שאינו  pשכועח אע״ט שקנו פירו על הפשרה אינה כלום

6כ מנשיא ודיין ופרש ופריך מה
להנך שנן משונים ומפני אלשם
לא תקלל למה לי בנשא וחרש סר
ואם אינו פנק לגופא תנהו ענק
למקלל אביו .וקשה הא איצסרך לאו
לדיק נסע עצמז שאז אם קילל
נשיא מייב!שתים משוס דיין ומשום
נשיא מפא*נ אילו לא קאמר רק מד
לאו בבי נשיא נש דנשפע מינה
דיק דדמי לנשא מ*מ פשטא דלא
היה חייב אשלו בנשא ודיין אלא
חדא כיון שאק כאן רק חד לאו והוא

דלא
דקמני בברייתא דר ומזונות
בשלשה דהיינו׳לכתחילהועלה קחני
דהנק כטעות הוא והוזל (וכן כל כיוצא מה ודוקא שגילה דעתו
ואם היה חוממה דן אפילו יחיה
שעשה הפשרה משום הפנתה או נ»ח5למ) (עיטור כשס.כלי'ן):
,א ה״ה !1234567
מבואר אפילו לכתחילה ועל וספי׳
רש״י דסינר מדאורייתא יכיל לדון
דלית ליה עירוב פרשיות ועלה בעיי
.שלא לקלל'דיין ולא שום מישראל
בנמרא אנגק אנא יר*ת דסובר
ובו ב' סעיפים :
'עירוב פרשיות אי יוקא דגמירנא
ופדרנא ונקשנא רשיתא אבל לא
א המקלל אחד מישראל (ואפילו מקלל עצמי) (סור) בשם
נקיט רשותא דידה לאו דינא
י .או ככינוי או באחד מהשמות שקורים האומות
תמוה מאוד וצריך לומר ד5לא*ה
אפילו בדיעבד כיון דלא שייך מה
להקכיה אם היה בעדים והתראה (א) לוקח אחד משום
כתב הנ*ת פרק ה' מהלטת ממרים
נעילת דלת או דילחא בדיעבד דיני'
לא תקלל חרש ואם היה דיין לוקח עוד אחרת משום
דסוגיא דשבועת עדות חלוקה עם
דינא ואדרבא לפי׳ התום' קשה
אלהים לא תקלל וארור זך לשק קללה ן
הסוגיא דסנהלרק ושינו דסוגיא
האיך יתפרש לשיטת׳או דילת' דיני'
שם
•בלא
שקלל
או
התראה
שם
היתר■
לא
אם
ב•
דהת :6סוכרת דהכל מירביקמלא
'דנא הא אפילו לבהידלה יכול לדן
ע) ובלא בינוי או שחיתח הקללח באה מכלל
תקלל מרש ואדרבא ניקדעל חרש
אנללפירש׳י ניחא דבל האי בעי'
הדברים
שאינו מצטער .הקפידה תור׳ כ״ש על
בדיעבד אי כיון דליבא ג״ד לא מהני
או משום כסדו שלא יגרעמהדיומ׳ועל זה פשית מר*י דלא החזיר למר
שאר אד□ ולא סבירא לן מרשתו נרמה לו ולפי זה שפיר איצטרך הכל
לחייב שנילאווין על דיק מנשאחשא״נ סוניא דפנסדרין נאמת סוברת
זוסראוקאשר איקבלוךלאתשלם ופירש׳ידקבליהנקילדקמךלסעות
זהוא דוודאי לדידן מהני קבלה סתם ,משום דבלי קבלה ימל לדון • דאינו חיוב שנילאוויק על דיק כיון דמפרש לא מדשנן א"נאיצסרן־
אלהיס לאביו ולא מונח לחייב על דיק בפני עצמו חץ מחשדו ונשא
לנתשלה אבל רשיי לשיטתו דלנהשילה וודאי אינו ינול לדק• למ״ד
ומה שפסק כן הוא משום דהכי איתא להדיא במכילתא הביאה הרב
עירוב פרשיות זרג יז0ן במי הכי פ״לאינאק ראיה בקבלה סתם
בעל מגדול עת שם ולפי זה יש לומר דהטוריסובר כהך סוני׳דפמן
לדין ולטעות דקבליה שידון לכתחילה מחידי ולוה פי׳דקבלוהו בפי'
ד'מיתות דבאתת אלי ילשנן מאלשס וחשרו מאביו וחרש כמו
'ליין ונס לטעות ולא יתבעוהז ומה שערש לקמן פ ׳א ד’מ משום
שכתבו התוספת א?כ לא מונח לחייב בדיין בשתים שהרי נכלל בלאו
;דסזליק נרמז שינו בנקים רשותא דבהני איירי התש לר*י דאל״ב
אחד עס נשיאודו״ק • אך הא קשיא לי דהרמב״ם למד אביו ג*כ
לאהד פריך הקם מסיפא נמו שנסבו ההוס׳דלר"יי אינו סוור רק
מלא תקלל חרש ושינו דלאנרע משאר אדם א״ב תקשי לחה פסק
בסמוך וע*כ משום דסיפ׳שירי בסמוך לכך פירש״י דססזר משוס דמזלי'
נקנשיא שקילל אביו חייב ארבע שמות היא על מכירו ואביו אין כאך
גרים־ אבל  43סמוך רקבקבליה למ*ד עירוב פרשיות בעינן קבלה
רק־סדלאו ולא נתייחד לאו בפני .עצמו צלב לתה יתחייב שתים ואץ
בין לדק מןל6פזקמ&קי3וק פירש מהרש״א לקמן דן ו' ברש׳י שם
כאן רק שלש ולא ארבע .ואפשר דסונר דמעצמו הד'ילפיק אביו
דיס־שסשנהרדןאת הדין כסמוך ורישא בלי סמוך ואמת דינצלפרש
דכיוןדפל עצמו חייב סברא דשיב הוא על אמרים ,כמו שנתמ התיס'
סזנת,מריםם באים מועססמחש והיינו מדקתני סיפא מומחה וסמוך
הסוד אינ רישא באינו ממחה סתם.דאי מוחחה שהר את הטמא
פרק מיתות רק הא לא סבירא ליה כדברי התוספת דאי לאו סבירז
ד3או*האינוססוךנסמוך .נמו שכתב הנ*י ודו "ק] וזה שפירשאח״נאי
לא קבליה דק לט׳דק הודה והיינו קקשיא ליה א דלא קבליה כלל רק
בכפיה דן הצק■ ק באמתתר זוסרא לכתפילה ביחידי הא לכתחילה
אק לו לדון לדעת תריוע׳זפי' דהקכלה היה לדון דק תורה לכך היה
יכול לדקלנתידלה וירה דייק שפיר דישדמומחה בדיעבד דינו זין
.בלי קבלה בלל דאי אין רנו דין קבלה זו למידן דק תורה האיך מהני
,ליה שלא יסזוד דים בטעות הא כלי קבלה איני דין כלל והוא קבליה
בשי' לדין תורה ולא לספות משלפא בקבלה סתם היה מקום לומר
דהקבלה אן לטעות רק לא לפטרו מה שאן כן בקבלה בפי׳
.לדק קורה יוה יקרי .ליה לא קבליה דהנוונה לספות לא
.היה קבלה כלל .ואם נ| חתר דינו בטעות .נמו מומחה
. .בלי,קמה בלל דאין דינו דק גלל יע*כ דבלי קבלה כלל בדיעבד דינו
דק וקבלהוז לא מעלה ולא מוריד נלל ומה שמשה עשוי וישלם מביתו
משתא לק^ממבלקישס התום׳ טל יש*י דמה שהקשו דר״י סובר

שח? פרשיות והנא סיבר דדן לא מונס מידי דקה שדן חר ווערא .
לכתחילה הוא משים דשה קילה ענ״ם לדק תורה ותה שקיים דינו
בסעוקסשוס דבדיעבד תודה רש״י דיסיר מוסחה שדן קנו דין והאבעי׳
אכנו! אנא דר״ח על דיפכד ומה שהקשו על מה שפירש*' דין לנו
דין תורה דהאיך סייתי ראיה הא אפילו איט מומחה מה שעשה עשוי
בזה לק״ס דהסם בקבלה סתם לכך חניה .יכול לומר דהיה אן־לסעות
.לכך קם ייגא אבל נקבלה נפי׳ לדין קורה דוקא פשיקא דאי נימא בלי
־קמה איטיכול לדון גלל יאפי' בדיעמלאין דים דין דלא מהני לי? קבלה
«.ולשדן.זךת דזקא שיתקיים דים אן בטעות ושפיר דייק פינה דיסיד
מופת בדיעבד ייט  Pולפי זה מונח דרש״י מפרש הא דקאקרדאמרו לי'
..נ^וזהסקא^מגגבכנילנא אזעתיה דלידוז דיזתורה כמ*ש הריין:
משום .לא תקלל חיש ואס שה דק לוקה
Gw »3
עוד אסרת משום אלשס לא .תקלל• שק סמ*ע
י
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לוקה,

ממיר מלה .בזה דלא נ*כ ונדיב שהים .והנה לנאירה
יאים חולת כללדוודאי נל מה שסטר הטור חייב מלקות
הזה כלל רק שהזכירו לידפפסנל לעדות שאינו פסול

דחייב

קנעינר מידה שחייב חלקות יא’נ כיין
ק? מה שחייב מול .ולגן .השמיטו המר ■
לי <יאה7,בצ&לה יש לתמוה ברמנ״ם שנסב פרקי נ’ז מהלנות
 1ייל מאיצוהפקלל כל אדם מישראל' חייב למה ייחד צאו על

«מי

מלקות פעם אחת

ל

לא הד מוקמען קרא על עצמו דהא קרא־ להל 6תא כדמולת
בשטעות ?-מעיקרא דייק עצתו מהך קרא ואס"כמבירווצשזהשפיר
יש לחייב בתרחי על אביו ומנירו וצ׳ע סה ■ ודע,משעור להבין בסוגי'
דפרק ד׳ מיתות דמחרק לא ילפינן דחרשתו נרפה לו דאם כן שט
ילין חבירו דאי נמו שנתם התוס' מאניו ומרש דהא איכא למיפרך
שכן יש בהן צד ממור כמו שפירש״י שסדלא פריך מעיקרא צדחמור
דאביו נמי חמור שהוקש לכבודו א׳נ בחטרו ששר יש ליפרך כך ואפשר
דמהאי טעמא נהי פסק הדמולס כסוגי' דשטעס העדות( :ב) ובלא
כינויי • זו היא דעת הרמב״ם דקיללבטנד מייב מלקות אבל הראב^ר
מולקמדיא וז״ל א*א אינו לוקה אלא בשם המיוחד וכן הוא בירושלמי
מ*ש בב־מ מה שפירש הירושלמי לדעת הרצב״ד והשיג מליו דהש'
כירושלמי דתם הק רוצים לפוטרו מנח לאו שאין בו מעשה והשיב ר*י
דהרי'הממיר ונשבע לוקה אן שאק ס מעשה ושק תושם שכתב
ילא לשרושלמי הזה נתכוין הראל׳ד רק אהא דאמר אל ינכה לפי
גירסת התיס׳שס דנן מוכח בירושלמי .ובאמת החשק בתוש' יחאה

צהדיא דמעולס לא עלה על דעתם דרבנן פליגי כמקלל עצמו 7עא
התם ארישא דחתניקק קאי נשבומותיהעדות ולא במקלל עצמו ואדרבא
אי כך כוונתם י?ה זה שכתבו דכבראיפלוגי ?א טובא קמ״לאפי׳נהך

פליגי בכינוי ע״ש היסב ותראה שאין סקוס לדבריו מה ,ג 0דברי
מהרש“א לחיקק לכל מעיק .ע״ש'.:
אבל לפפנ״דדעק הראנ׳ד מום ומבואר מהירושלמי שהלא הכ״ת
דהא מעיקרא קאמך דסעמא לר*מ ורבנן ־דעליגי במקלל
אלו והכרך השם דכתיב ונוקב ,שס ד' מות יומת מקא בשם קמיותד
זר מ ילין האיש איש ני יקלל אלשו ורבק סברי בשם הידוחד למיתה
ובניני' לאזהרה  .והנה בתמורה תא״י ל יזמנ 1דנל לא תפשה
שבתורה אם עשה מעשה לוקה מ!ץ חממיר 1מברך.ב&ם ומקלל ח^רן
בשס.וקאמר דנשבע ילין מלא ינקה ומקלל חגיי ?.בעם והפלא ד'
וט אס לא תשמור לעשת ליראה את השם הנכבד והנורא .מיה׳והשסא
פשישח דלא מונח לת בשם המיוחד סכל נכיני' לא ? .מעט שיהא
קייב מלקוח דהד לאו שאין בו תעשה כתו דסבירא נהו לרככו
?"'יזה דיקא בשם המיוחל וש׳ה במלקות ללאי י שאין ט
מעשה ובע״נ צריו לומר .לוודאי .מה שאתי ר' יצאי מקלל עצמו
ואחרים בכולן שבר בלא ,מעשה' לדברי הלל <"<.י בלאו גרידא ולא
גמנקית  .וכן חשמעהלשק עוכר בלא תעשה והיהר לו ס«ר תייב
ניקתני
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מג

צדקהני ׳מקודם 'אלא■ וודאי שאין בזה 'שיוב דלא •שמעט מלקות
שאץ  0מעשה רון בשם קשוסד בלבד דהא השם העבד זהטרא
נתיב תו היא כוונת קראנ״ד שנתב דנן שכח בירושלמי דחנריי'
קחי אם נ! האץ שייך קללה שמא מקולל ועומד וייצא ליהרג ולהסתתר
פשרו ממלקות תפוס לאו שאין נו מעפה■ ונהי דר׳ יוחנן אהדר ל«
מן העולם • אמנס -אס מס וקללו קללת המת שהוא על הנפש לנר
משמיר ונשנע לשקר ת״ח היינו
היה מיץס לומר שיהא יציב מל זה
דקא בשם המייחד דייצפינן מקרא
למדו כספרי תה לחרש שהוא בשי׳
הדברים כגק מואסי (ג) אל יהי עלוני ברוך לח' אינו לוקח
אבל נניטי דחהאי פעחא שליני
 06כל בחיים אבל מ©גי' הנ*ל
(ד) (וה׳ה המקלל אש המת פעור)( עזי) אבל איסדא סיוע
רננןנשסהמדלא כשב רק ונוקב
לא מוכח זה ונראה פסס קלל המי
אינא ואם חרף חלסיר חכם סנרין אותו ואם חנו הדיי נין
שם ה׳ תה נחר לק מנושל הטור
קללת הנפש שהוא לאחר הירד
להכותו סכות מרדות נכין ועונשין אותו בסח שיראו ואם
•י נם לשק הסוניא
וממגד
נפשי מגופו איט שיב כיון שהוא
מסורה המקלל נשם משמע בשנוי
חרף ולה עונשין אותו כמי שהשעה עריכה (ה) (אפילו חסל
עדית מחובר עזן לא שייך קללה
לא נדחק במשנה קיללבשסקילל
(משקלל) עונשין אומו ש«ר תשא וגסחייג׳ («ר) סי שנתחייב
זו ואפילו אי נימא דמייג מהאי
מימי ש״ס דשם וניגר תרתי הן :
גתי ספני שהפקיר בכ״ד ורצו כב*ר למהול .על כבודם ולא
טונא ילס לא יענם מהתם דיש
(נ) אל יהי סלוגי ברון• לה* אינו
לומר דפיייי בקללה השייך לגון
נידוהו הדשות ביים והוא שלא יהיוז בדבר הפסד בכבוד
לוקה■ היינו משוס דלא אמרי׳ מנלל
וביוצא ליהרגהא גועו מקולל ועומד
הבורא כנק שהיו העם סבעינרן בכבוד התודה ובריינים
לאו אחה שומע ק .והקשה כתומים
ננ”ל • ואין להקשות דמאי משני
הואיל ופקרו העם בדבר צריכים לתה ולענוש כמי סח
דהא כגמ׳ס׳ש שכועס העדות תונח
בם’ס מיד דהר לאחר מיסה הא
שיראה להם:
דנאיסורא נרידא אסריגן מכלל לאו
לא דפי לפי כג*ל הא ליתא ואדרבא
• « <ae«j ------ ----------------אשהשופע קלנ*ע־ולסע’דנ דלק*ס
לפי ששטו קשה למה ק&מרשד■
דבוודאי בירושלמי מטאר להדיא
דהוי הא ק״ו הוא למה *0ד להקשות
דלא מהפנינן jnר'מ מסייב דאזיל לסעתיה יסיבר בלקרבן לא אוכל לך
וע״כ דהנוונה כך דאין להקשות בט נמי דכא סזינן בלאמ־ מיסה
דחייב ומהרש ר יוסי בשסר״י דאית ליה מכלל לאואתקשותעהן ניק
בקללת הנפש יש חילוק כק כט לאח׳ והיינו לסי דנבנו עיקר הקפידה סל
דהוי אסורא ולפי וה יקשה קושית רביגא בבבלי לר*מ משהו" יק וצריך
הבזיק ה״ה מחיים אק לימות בט לאחר ואן דאסר פסור בט שיב וזה
לומר דסובר הירושלמי בעיקר■ הקושיא משתוי׳ יק מודאי סשימא דאשי'
ברור ■ ופיק חזשםמ*ש בזה והמשק בזוהר פרשת קדושים יראה שאין
מאן דלית ליה מכלל לאו אתה שוסע הן ח״תפששא שלא יכחיש דמנלל
דבריו נכונים( :ה) אפילי מחל המסחרן • רבים תמהו בזק דדוקא
לאו נשפע הן רקדסובר דאק זה כאלו פי' ק בהדיארק ממשבתו לכך
במקיס שיש מלקות או אעיר דאורייתא שייך זה אבל בשרן שאיט
ולאפהני דבמיגן שיזכיר נפה התנאי וגן הקללה מה שהיה במחשבתו
אלא לנבידו אם מחל פשיכוא דנבודו מחול אפילו בת*ח זנ*ש נעיק
לאפקט אבל פשיסא דסודיס כ’ע שהיה מחשבת האיש הוה להן שהרי
וכן מבואר להדיא בסור יאפילו הפקיר מ*ד ונתשיב נידוי ומחלו
בהכרעהוא נשמע מלשוט שלכך הסס דילפינן מקרא דכחיב ולא
על כבודם הרשות נידם • וראיתי מי שהגיה המתקלל ומל זו שייך
תמותי הא אס ישסו ימותו מה שייך להקשות הא מכלל לאי ה1אסון>
לפיל ואט נוס לי • ותה שנראה פשוט בכוונת הרב דוודאי בשרן ס״ס
סוף ימכרם שהקפיד הכתוב לחייב שתה על שהרי "ן ומאי נפקא ונתחייב נידוי מפני כבודי ת*ח שמחל על כבודי ;כבודו משל  piמד
פעה .אס הוא מונח מכלל לאו ובנתה מקושת ילפינן מקרא בדייוק ים
אמנם בפ*ה שנתחרן פשיסא דאקינאן לא נידוי ולא מלקות כמו«ס3
שרם זמסייבינן עלה וכ׳ש כזה וזה גראה לרמב׳ס נ*נ :לכך פסק
הנ*ח רק דהב״ד עונשק כפי מה שהשעה צריכה שרואק שהעם מבעסין
בפשיטות נהירושלש כדרט בכל מקום כנ*ל( :ד) וה״ה המקלל את
1ה מה ותחרשס רש לחוש שלא יבוא לידי חידון אנשים מהוגנים ו«ן
קסה-עםמ*ע ס״ק מ* ותחהגהנמיסדהא גמרה ערוגה הוא בסנהדרין
משסע בלשון המחבר דנבי ח*ח כתב מנד! אותו ובע*ה כתב לפיסה
דןפ*ה ביוצא ליהדג ובא אחר וקיללו פסור משוס שאיט עומדלהחקיים שהשעה צריכה והייט דאין לחוש לכבוד ע*ה רק לצורך שקק השמת
וכיש מין' • ובאפס יש לססיה על הרב ב״י אשר עיט נעק הבדילם
ולפי זה כיו! שאי! העונש ;לכבוד כסתחרן רק לצורך שעה האך שין■
האיך נעלם ממט גמרא ערוגה• ימה שנראה דוודאי אינו דומה קללת
משלה מל זה שהרי אין אט דנק על כבודו .וכן מבואר להדיאבסור
המת לקללת החי ני קללת החי בחיבור הנפש עם הגוף מא על
ומחבר אם הפקיר בב’ד אן סיטלין למשל אס יש מה צורך שעה איש
פצב האנושי כגק ינכה ה' וכדומה שהוא נונע לנופו של אדם לעקור
רשאי! לחמול והיה בשרן ע*ה דהכל הוא לצורך שעה ולא לכנזדזלא
מצבו ממה שהוא אמנם קללת העת פשיסא שאיט שייך לטפו זל אדם
מסט משלש וכן הדין נח’ח אס השפה צריכה לכך וזק שציין הרב
הקטר ומונח כאבן דוחס רק הוא קללת הנפש נמו את נפש אויבך׳ בהגה' על הה שכתב המחבר ואם חרן ע״ה עונשין אותו כש שהשפה
יקלי^נקיו נ^ מלע • וזהו שחידש הרפב״ם שאיט אל קללה על
צריכה ועל וה נסנ הרב דאפי' מסל הסססרן לא מהצי בזה «*ל :

הנפש כלל להתחייב רק בחיבורו עם «ון> ע״ל1ולע*ז ליריד Gm

פשיסא אס קלל אדם הטסה לי»ת ועומד לחוס מודאי קלל! קצת

הלכות קרות

ותפארת

כח״>כל

יעקב

כנק שנשבע לשקראולשוא אז' א*כאס נשבעו שלא להעידאןדאע
ש שיודע עדות למגידו • עסידע בשם סהרי״ו
השבועה חלה לבטל המטה מ״ס ססולץ להעיד■ מפני רשעתם שעמד
דאס שוס פד יאמר שאין רשאילגליס הדבר מממת
שקיבל עליו בסודשלא לגלות איש נעל דק בעצמו יתיר לו ע“נ .ולא
על שטפתשוא ודינסכדק נלפסוללפחתולפיזהה׳קכע׳א ננפכא
ניאו ש נסעיע אם בעל דין אילי ריצה להתיר לו מה דינו נס לא נתפרש
דד״א אם נשבע שלא להעיד דמא מלל אם לא יניד דפסול לעדמז
אי שרי מדר או בשבועה• ינראה
כנ״ל .ונראה פשוס דאפילו .השר•
הטעתו לא מהני ועיין ט*ד ש' רם"וי
® wמקרי״ו שירי בנדר שהוא
יל על דבר מצוק כברשות ואם
ידו*ק [ובתושם ס*ק א' כשב
כמד מאייפין הערים ואין מקבלין שלא בפגי
איני דיצה להתיר לו נראה דחליא
בפשסות דבשני פדים אין השבועה
נפלוגקא שהביא הר*ן נדרים דן
בע״ד י ובו כ״ו סעיפים :
תלה ולא הדגיש גמה שכסבש דם״«
נרה בנדר מלדעת מטרו לקנאת
פסולקלהעיד נחוכלעמרענירה
א (א) כל מי שיורק שדוח לחבית ( 6וראוי להמירו
יגייודלת״ד בדיעבד אם התיר שלא
שיש בה מלקות כלל] ונראה עש
ויש
0ימתו-פותר וילש לה מצדקיהו
דאפילי נשבעו בפני מצוק ואין איש
ישע מהם אפילו אי נימא דכל אחד בפני עצמו יטל להעיד כיק שיודע
’'*’?1יי לו סנהדרין שלו בלא דעת נבוכדנצרילשי זה צריך ליתר
שהעדות אתת ולא נתברר רשעתו אבל מ״מ איטימל להעיד טון
מדני פצוה מתר אפילו לנתשלה כמבואר בר*ן שסדאל״כ האיך
שיודע נחכירו שהוא רשע אסור לו להעיד עמו אפילו מחת אמו^כסי
"דיו מתחילה א’נ הנא נש אפילו בעדאחד דלא שייך ני' אס לא
שנתב הרחב״ס פ״י מה*פ והטור ומחבר ש' לד וא’כ הנא נש
עיי ס׳תחצוה להעיד ואס איט רוצה משריו לו לכתחילה בלאדעת
פסולק להעיד עד שמדע בטרור שחורו לכפרוחם נש כל הסשולין וכל
מציק אנל לדעת הראב״ד פס דאפילו אם הותר בדיעבד אינו חוחר
זהשורלפע״ד( :ב) וראוי להעידו .עסח״ע ס״ק נ׳ דבא לאפוקי
?’"®'ל ,לדבר מציה שן מהירק נחנזארבר״ן שם ומה שהתירו סנהדרין
קרוב ופס!ל ואפילו לת״ד החרס חל על הקרובים כל זיק שלא בתנו
?׳?הי לאו ספיר עבדי א’כ הנא אם איט מצה להתיר אי! משרץ
חרם אינם בכלל נשיאוח עק ניק דאן אם ישר איט מחייבו ממק עפ״ל.
נ• אשס נראה לפע*ד פשיט דהינו דוקא בנדר אבל בשטעה צפי חה
ונראה לאור דבריו דקשיא ליה למ׳ש החרס חל על הקרוטם וצדידהו
"*׳מ פ*ג דשנועות (דכ’ס) דאם אמר צעדים באו והעידוני שבועה
יש שעלח בעדים קרולס נחו שכתב הפדדכי בפס ריב׳א הני^
נעידך 1ט '.וו היא שבועת שיא ססיינין על זדונה מנות 1ס'
הבי׳ א*נ משלא אפילו בלי חרס כיק שש מפלת בהם ׳תשיט להעיד
\  ?37.פשוט הוא מהן פשלין להעיר לעמיו זי ולכל עמת שנשלם
מנא החיי בהס כלל נששכתבהרמב״ס ז׳ללהדיא ריש פרקי*נ
ועל זה חיק דדוקא כראוק להעיד סל בתועלת ואפילו עיא לשבועה
משא״נבאן ראשן להעשלא חהניכל שיש תועלת לון פאי! מוציאץ
’׳העדות ויל כל הנפסל כמנשה וט׳אפפ׳ישלא התרו בי 1ט׳
חמק
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חו״מ א [גזונדהייט ,יעקב בן יצחק] עמוד מס  87הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בס״ד

חיזוק יד אחים
קלוץ דו שבוקי יועא לאור לזיכוי הרבים קל *די
חברת המזכים ת.ד 4103 .בני ברק גליון מס׳  10י׳ שבט תשנ״ט
דברי חיזוק לדדמנע מלקלל כפרט להורים שלא יקללו את ילדיהם
כתב בספר החינוך מצוה רל״א .שלא לקלל אחד מישראל בין איש בין אשה .ואף על
פי שאינו שומע הקללה ,שנאמר לא תקלל חרש .ובא הפרוש עליו מי שאינו שומע
קללתך ,וכן תרגם אונקלוס .ולשון ספרא (קדושים ב) אין לי אלא חרש ,מנין לרבות
כל אדם תלמוד לומר בעמך לא תאור .אם כן למה נאמר חרש מה חרש מיוחד
שהוא בחיים ,יצא המת שאינו בחיים .אף על פי שאין בנו כח לדעת באי־זה ענין
תנוח הקללה במקלל ואי־זה כח בדבור להביאה עליו ,ידענו דרך כלל מכל בני העולם
שחוששין לקללות ,בין ישראל בין שאר האומות ,ויאמרו שקללת בני אדם גם קללת

הדיוט תעשה רושם במקלל ותדביק בו המארה והצער .ואחר דעתנו דבר זה מפי
הבריות ,נאמר ,כי משרשי המצוה ,שמנענו השם מהזיק בפינו לזולתנו כמו שמנענו
השם מהזיק להם במעשה; ,׳־וכעין ענין זה אמרו זכרונם לברכה (מו״ק יח ,א) ברית
כרותה לשפתים .כלומר ,שיש כח בדברי פי אדם .ואפשר לנו לומר ,לפי עניות
דעתנו ,כי בהיות הנפש המדברת שבאדם חלק עליוני ,וכמו שכתוב ויפח באפיו
נשמת חיים ,ותרגם אונקלוס לרוח ממללא .נתן בה כח רב לפעול אפלו במה שהוא
חוץ ממנה ,ועל כן ידענו ונראה תמיד כי לפי חשיבות נפש האדם ודבקותה
בעליונים ,כנפש הצדיקים והחסידים ,ימהרו דבריהם לפעול בכל מה שידברו עליו,
וזה דבר ידוע ומפורסם בין יודעי דעת ומביני מדע .ואפשר לומר עוד ,כי הענין
להשבית ריב בין בני אדם ולהיות ביניהם שלום ,כי עוף השמים יוליך את הקול,
ואולי יבואו דברי המקלל באזני מי שקלל .והרמב״ם זכרונו לברכה אמר (בסהמ״צ
ל״ת שי״ז) בטעם מצוה זו ,כדי שלא יניע נפש המקלל אל הנקמה ,ולא ירגילנה
לכעוס .ועוד האריך בענין בספרו .ונראה לי מדבריו ,שלא יךאה הוא בדעתו נזק אל
המקולל בקללה ,אלא שתרחיק התורה הענין מצד המקלל ,שלא ירגיל נפשו אל
הנקמה וכעס ואל פחיתות המדות .וכל דברי רבותינו נקבל ,עם היות לבבנו נאחז
במה שכתבנו יותר.

| דרושים תורמים לישיבת לבב חוקר בירושלים תרומות אפשר
לשלוח לת.ד  50528ירושלים עבור הרב יוסף שושן שליט" א.

I

בלשון רכה ובמתק שפתים יזהיר תמיד לאשתו שלא תקלל לשום אדם ,ולא לבניה
ולבנותיה ולשום בריה שבעולם ,יען הנשים זה דרכן להיות מקללות הרבה ,ומהם
קללה בשם ,דהוא עוון פלילי כפליים בכל חטאתיה ,וכתוב בספר חסידים (סימן
ת״ף) ,וזה לשונו :במקום אחד היו מקללות אשה לחברתה ,ואיש בר מחלוקתו,
וגרמנו להם ,דהמירו בניהם דתם ,ופעמים דמתקיים על המקלל ,על שם ,שמח לאיד
לא ינקה( ,משלי יז ,ה) ופעמים על המקולל ,והטובים ,היו מצוים לזרעם ,שלא ידורו
באותה העיר ,כי רבים היו שהמירו דתם בעיר מפני הקללות .עד כאן דבריו .ואחד
הקורא ואחד השומע דברים כאלה ,מימר קדישין ,מפי רבי יהודה החסיד זכותו יגן
עלינו אמן ,יהיה שומר פיו ולשונו ,ויזהיר הרבה לבני ביתו על זה ,ולא תאונה
אליהם רעה ,ועליהם תבוא ברכת טוב.
יתר על כן ,אזהרה שמענו דאל יקלל אדם לכליו ומלבושיו ,כדרך שיש אנשים
שמקללים את חפצי ביתם כשלא באו על נכון ,או כשהוא בכעס .ולפעמים אומרים
יקחם השטן ,או ילכו לאבדון ,וכיוצא מאלה הדברים ,כי עושים פעולה ,ועל זה
נאמר ונשמרת מכל דבר רע (דברים כג ,יז) פרוש דבור רע ,שלא לקלל את עצמו
ואת כלי ביתו( .כן אמרו בזוהר הקדוש פרשת תזריע דף נ״ב עמוד א .ועוד שם
פרשת צו דף ל״א עמוד ב .ובספר אור החמה דף נ״ד עמוד א).
ועיניך תראינה כתוב יושר דברי אמת ,להרב קב הישר (פרק ד דף יא ).וזה לשונו:
ולא כן ההמון העם ,שבעבור דבר מועט באיזה עסק משא ומתן או שאר דברים,
מקלל לחברו בקללות חמורות בר מינן ,ואינו משים על לב שכל ישראל נחשבים
לאיש אחד ,ולא יאות לזרע אברהם להיות פה רגיל בקללות ,כי אם בברכות
ובדברים טובים ורכים ,שיש בהם נחת רוח להבורא הקדוש ברוך הוא ,כי הקדוש
ברוך הוא הבטיח לאברהם ואבךכה קבךכיך ומקללך אאר (בראשית יב ,ג).
(כף החיים פלאג׳י סימן א)

גמ ח שידוכי□ חסד לאלפים
לדתיים וחרדים בלבד .לכל העדות וכל הגילים .בפרט למבוגרים
ומבוגרות .וגרושות ואלמנות .נא לרשום פרטים ואיזה בן זוג או בת זוג
מחפשים ,וברגע שתהיה הצעה מתאימה ניצור אתכם בל־נ קשר
ונשתדל לעזור לכם למצוא את בן או בת זוגכם .טוריות מובטחת.
פרטים בטל׳  03-6768623ימים א  -ב משעה  6.45 - 10.25ובימי ד  -ה

משעה

- 11.00

לחברת המזכים ת.ד 4103 .בני ברק

המקוגיגים לתרום להוצאת הקלון או להקדיש את הקלון להצלחה
ולברכה או להבדיל לקילוי נשמת קרוביהם ,או לפרסים יכולים
לפגות לטלפון  03/6768623בימי ד׳  -ה׳ 10.30 -11
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תשובה

מיראה

סנהדרין פ״י י׳י״א׳ נראין לי הדברים שאם יסכימו כל החכמים
ט׳—.פי״ב ה״ג ,ויראה לי שיהי׳ רחוק כששה מילין כו׳ —.
_ פכ״י יי״א ,ויראה לי שהמקלל אח הקטן הנכלס לוקה ,ק״ל מאי
רבותא וכי היכן מלינרדעדיןדחרש מקטן והלא חרש שדברו בו בכ״מ
הוא
כמו
יכול
אבל

ן

שאינו שומע וא״מ כדא׳ בריש
הקטן וכיון דחייבין על חרש
להתפתח ואינו מחוסר זמן
מנ״ל דתליא בחיובהמצות כלל,

ג״כ דהוא גזה״כ דומיא
דמ״ש דוקא נכלם הרי

חגיגה א״כ ה״ה פטור מכל המצות
ה״נ בקטן ,ואולי י״ל דחרש הרי
לחיוב המצות שלו משא״כ בקטן,
ודו״ל מדמקלל את המת פטור די״ל

דחיש שהוא בחיים ,ותו ק״למש״כ קטן הנכלס
בכל אופן לא גרע מחרש,אך לפמש״כ רש״י

 /ץ

V
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בסנהדרין ס״ו ,א׳ ,באומלליס שבעמך היינו שפלים ונבזים והוא מיצר
על צי־תו ושפלותו א״כ י״ל דוקא במי שהוא מצטער ע״ז אבל לא
בקטן שאינו יודע מאומה ולז״כ הנכלס דוקא ,אמנם ק״ל דלפ״ז
דוקא במקללו בפניו יתחייב דמצטער מזה ונכלם ולא שלא בפניו
וזה אינו כלל דכ׳ רז״ל למה נאמר חרש שאפי׳ הוא אינו שומע
ואינו מצטער בקללה זו לוקה על קללתו ולפ״ז לא גרע שלא בפניו
מלחרש בפניו וא״כ ה״ה בשאינו נכלם נמי —.ובאמת ק״ל דמנ״ל
דמקלל שלא בפניו חייב ,ובשבועות ל״ה ,א׳ ,תנן אל יברכך וכר ’•אן
ע״ש הכל בל' נוכח וע״ש ל״ר ,א' ,ואין ראי׳ מהא דמייתי ילפותא
בת״כ דמקלל את המת פטור מדל חרש ,דודאי ממילא שמעינן ולא
מיתורא דקרא ,וע׳ כתובות ע״ב ,ב /דא׳ שם על ד׳ א״ש דאף
המקללת יולדיו בפניו היינו שמקללת יולידיו בפני מולידיו ,ולכאורה
במקללת הרי בל״ז ת״ל משוס דת משה וכדפריך שם אהא דראשה
פרוע דקרי׳ לי׳ דת יהודית לחוד דהא דאורייתא היא ,אבל להאמור
י״ל דשאני הא דמקללת יולידיו בפני מולידיו דה״ל שלא בפניו וצ״ע.
[וראיתי בעברי בפ״ת אהע״ז סקט״ו דמייתי בשס הגרא״ל מבריסק ז״ל דמקללת

דמתניתין שס היינו במקללת

בשם

וכהא דמקלל ליקה והוא ז״ל

הקשה מהא

דניכלי׳ ארי לסבא ונדחק ,ואי משים הא לא אריא דהגמי לא נקט בל׳

קללה

גמורה והכוונה שית; ד׳ שיאכלנו ארי (וארי בידי שמיס הוא כר״ס א״נ) וכדומה,
אבל הא ק״ל דלדבריו ת״ל משיש דת משה דאסור מדאורייתא ובלאי ,וי״ל בדוחק,
ומיהו אף בלא שס ג״כ עוברת על דת משה דהא איסורא איכא בכל ענין כדמ׳
ל׳ הר״מ ז״ל ,זי״ל בודאי מדאורייתא דלא גרע משאר ח״ש דאסיר מה״ת ,וא׳׳נ

י "ל

תשובה
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מיראה

י״ל דה״ל ג״כ עיכרת על דת משה דהא בראשה סיוע נמי ל־כא לא לאו ולא
עשה ומ’מ ק״ל עוברת על ד״מ ע״ש ,וצ״ע בזה דמ ,קצת דאין איסור דאורייתא

בלא שס .ודע דקל״ט לדעת הר״מ ז״ל בסי״ב משביעית דהמזכיר ש״ש לבטלה
עיבר בל״ת א"כ מ״ט לא כ׳ דהמקלל בשס עיבר ג״כ משוס לאו זה דש״ש לבטלה,
ולכאור׳ גס נשבע לשיא הוא לוקה א״כ גס במזכיר ששל״ב דהיא מלתא דלאו
זה ה״ל ללקות ,אבל עכ״פ איסיר לאו זה ה״ה עובר כודאי .ומה״ט חקרתי
במק״א זה שנים רבות בס״ד דהבא על א׳ מכל אס״ב שבתורה יהא בזה

גס

איסור

מוציא

ז״ל כ' דמי שיצרו

ז״ל ,ר״ל,

דמי

עדיף זה ממוז״ל והרי ס׳ הראשינים

תוקפו ל״ע לבא על נדה וכדומה

מותר לו להוציא

ז״ל

וילה״ר לזה מסוטה ל״ו ,ב' ,ביוסף הצדיק עש״ה א״כ קיל איסיר זה מעריות א״כ
בודאי שייך בעריות גס איסור

זה .אלא דאין נ״מ מידי דהרי ליכא עונש ע״ז

רק לכי׳ הסמ״ק שמנה לאו ע״ז ,יאכמ״ל] .וע׳ ב״מ מ״ח ,ב׳ ,דנחלקו אביי
ורבא דמאי דתנן שם אבל אמרו מי שפרע פו׳ דלאביי אודעי מ״ל
ולרבא מילע לי׳ ואביי ס״ל משוס דל ונשיא בעמך ל״ת ורבא ס״ל
בעושה מ״ע ,ותום׳ כ׳ שס דמ״מ לא מקרי עמ״ע לעכין שיהא מותר
לקללו בחנם רק לענין זה ,א׳־כ מבואר הדבר דאף כשאינו מקלל לנוכח
נמי הוה קללה ורק דמותר לקללו משוס שאינו עומד בדיבורו ,אך
י״ל דאדרבה משוס ה״ט הוא דלרבא שרי ,אלא די״ל דמ״ין ה״ה מקללו
לנוכח בפניו רק שאומר בל׳ נסתר משא״כ שלא בפניו לגמרי
[וי״ל דבכה״ג שאומר מי שפרט מדוה״מ אינו קללה גמורה דל״ה אף ככיניי וע״ש

ל״ה ,א /בשבועית] ויעוי׳ בשו״ת כני״ח וקרית חנה המובא בפ״ת חו״מ
סל״ד בנ״צ ,דמי שצריך לקבל מש״פ ה״ה פסול לעדות וע״ש ,ולכאו׳
הד״פ דל״ש לקרותו פסול לעדות דהא מד׳ התוס׳ מ׳ דמקרי עושה
מ״ע רק לענין זה הוא דמותר לומר לו כן ואס הוא פסול לעדות
הרי רשע הוא ואיך נאמר דאסור לקללו ,ומיהו ודאי דעובר על מדבר
שקר תרחק נצ״ע ואכמ״ל—.והנה הכ״מ כ׳ מקור לדרז״ל שלמד זה
מבושת דקיי״ל בהחובל דהמבייש קען הנכלס חייב וסובר דה״ה לענין
קללה ה״ל קטן הנכלס כגדול לענין בושת ע״ש ,ותמוה דהא מקלל
עצמו ג״כ עובר בלאו אף דמותר לבייש א״ע וא״כ מ״ט יגרע קטן שאינו
נכלס מעצמו דמותר לבייש כדקיי״ל בב״ק ל' ,ב; ואסור לקלל ,ותו ק״ט
מהמקלל לאחר מיתה דחייב אף דל״ש כלל בושת ,מיהו י״ל דזהו רק באב
כמ״ש בסנהדרין פ״ה ,ב' ,אבל באחר ודאי דפטור המקלל את המת,

תשובה
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מיראה

וע״ש ברמב״ס ה״ו שכ׳ אע״ם שי״ל לדיין או לנשיא למחול על כבודו
אינו יכול למחול על קללתו וכן שאר העס אע״פ שמחל המקולל
מלקין את המקלל שכבר חטא ונתחייב ,והכ״מ כ' ע״ז דכיון דהתורה
חייבתו מלקות חטא למקום וא״י למחול ,ומל׳ שאר העס שכ׳ רבינו
יל״ד מזה דאף עצמו ל״מ בזה מחילה היכא דחטא כבר ונתחייב ,אף
רי״ל רע״כ ל״מ מחילה אלא היכא שכבר חטא הוא אבל אס מתחלה
מחלו לו מ׳ דמהני מחילה וא״כ בעצמו דהמחילה ודאי קדם להחטא
י״ל דמהני מחילה ,ואולי י״ל דל״ש כלל משוס מחילה הכא דהא אין מלקין
אותו אא״כ התרה בו וקיבל התראה וכמש״כ הלח״מ שס הי״ב ,דאף
בחייבי מלקיות צריך קבלת ההתראה כמו בחייבי מיתות וא״כ ל״ש
בזה כלל מחילה אף מעיקרא ואף במקלל עצמו הרי התרו בו שלא
יקלל והוא השיבס ע״מ כן אני עושה א״כ ל״ש כלל מחילה ,ורז״ל נקט
זה כלפי סוף דבריו שאמר דבנדוי יכולים למחול עש״ה ,ולפ״ז י״ל
דמקלל יעצמו אף א״נ דטעס איסור הקללה משוס בושת הוא מ״מ אין
ענינו לבושת לגמרי עד שנאמר דמותר לקלל עצמו כמו שמותר לבייש
א״ע דמ״מ שוגה הוא מביוש ומשוס ה״ט דקיבל התראה ,ואעפ״כ י״ל
דמ״מ צריך שיהי׳ ראוי לבושת עכ״פ דל׳ קללה הוא ל׳ קלון וא״כ דוקא
קטן הנכלס הוא דחייב ,אלא דילה״ק מהא דסנהדרין פ״ה ,א' ,דאיכא
מ״ד דמקשינן הכאה לקללה א״כ מ״ט יפטור המקלל קטן שאינו נכלס
מי גרע זה ממכה קטן שא״ג דודאי חייב אף בקטן בן יומו ,והרמב״ס
ז״ל גופי׳ פסק בפ״ה מממריס דמקשינן הכאה לקללה ,אך י״ל דל״מ
הכאה לקללה רק באב ואס ולא בכל אדם וי״ל דאה״ג הכאה אסור
משוס חובל לכ״א אפי׳ קטן ב״י ,וקללה אינו רק בקטן הנכלם ומשוס
דבעיגן דוקא הראוי לבושת —.והגה הטור גריס המקלל את הישן
ולא את הקטן ,ולפ״ז מ׳ דקטן כל שהוא חייב על קללת? ומספק״ל
בקטן קודס שלשים יוס בלא ידענו שכלו לו חדשיו י״ל דאינו חייב
על קללתו דכי היכי דקיי״ל ביוצא ליהרג דאין חייבין על קללתו
משוס דבעינן מקוייס שבעמך כסנהדרין פ״ה ,א׳ ,ה״נ י״ל דלא מקרי
מקוייס שבעמך ,ואולי י״ל דכיון דחי אח״כ הרי אגמל״פ דהוא מקויס
ומ״מ יל״ע בקילל ואכלו ארי ע׳ שבת קל״ו א' ,וצ״ע קצת — .
ומצאתי בענין זה להגאון בע״ס מנחת חינוך בס״ס רל״א שכ׳
בפשיטות דהמקלל את הטריפה פטור דל״מ מקשב״ע וכמו הורג את
היוצא

תשובה
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היוצא ליהרג דסופו למות ה׳’נ בטריפה אף למיד טריפה חיה ע״ש
ושפת״י ,וק״ק א״כ מ״ט לא הוכיח הגמ׳ דאזלינן בתר סובא מלאו
דמקלל דאמרה חורה לוקה ואיך משכ״ל ד־למא טריפה הוא ,ואולי י״ל
דזה אינו מפורשבתורה דצריך מקשב״ע וגס לא מבואר בתורה
וא״כ י״ל דאה״נ דאינו לוקה לפי הס״ד ,או די״ל
דלוקה על קללה
כה״ג ג״כ מלקין ,אך בתמורה ג; ב' ,יליף מקרא
דאפי׳ על הספק
דליראה אה״ש דמפורש בי׳ להדיא והפלא ד׳ א״מ ,וכ״ה בירושלמי
ספ״ג דשבועות .אך צ״ע דהא בשבועת שיא ילפינן דלוקה מדל

לא ינקה ד׳ הא ב״ד מלקין ומנקין ,וא״כ ממעטינן ממילת ד' ,לב״ד,
ומ״ט הכא דל והפלא ד' א״מ מ״ט ליד למעט דאין ב׳יד מלקין
אותו ע" /ולפ״ז י״ל דלא פשיטא להו לאמוראי לאתויי ראיה מזה
דלוקה ולהוכיח דאבת״ר דאדרבה י״ל דמ׳ דאינו לוקה ,ואפ״ל דל״ק
סתירת הדרשות דלפ״מ דקיי׳יל דלשאבמ׳יע אל״ע א״כ לצ״ק כלל
לפטור המקלל דמה״ת יתחייב ,א״ו לחייבו אבל בש״ש שפיר דרשינן
דב״ד מלקין ומנקין אותו משוס דבל״ז ל״ה יכולים להלקותו דה״ל
ב׳ רשעיות ,ע׳ דברי הרמב״ן ז״ל במלחמותיו שלהי מכות דמה״ט
יש מלקות בח״כ ול״א דה״ל ב״ר דהא חייב כרת ואיך נחייבנו ג״כ
מלקות לז״א שס דלא פסיקא לי׳ דאפשר בתשובה ולא יכרת ע״כ
ל״ה ב״ר ,וא״כ ה״ג בנשבע לשוא איך ילקו אותו לז״א לא ינקה ד׳
דהיינו בלא מלקות אבל כ״ר מלקין אותו וממילא ינקה א״כ ל״ה ב׳

רשעיות וא״ש — .וע׳־ש בתמורה סע״ב דא׳ דה״א הואיל ועבד תרתי
דמפיק ש״ש לבטלה ומצער חבירו לא תסגי לי׳ במלקות מזה מ׳
כד׳ הר״מ ז״ל דבעינן דוקא המצטער  -מן הקללה משא״כ קטן שאינו
נכלס וצע״ק לחלק בין חרש וישן לקטן שא״נ או שלא בפניו.
יערות פט״ן ה״ה׳ ולפיכך אין סומכין בסנהדרין שניס הקרובים
זל״ז ט׳ אבל אלו שמוסיפין עד שבעה לעבר השנה כו׳
יראה לי שאס היו בהן קרובים אין בכך כלוס ,ולכאורה ילה״ק מהא
דסנהדרין ל״ו ,א' ,הטהרות והטומאות האב ובנו ורו״ת מונין להס
שניס ד״מ וד״נ ודיני מכות וקה״ח ועיבור שנה או״ב הרב ותלמידו
מונין להס אחד ,וכ״פ רז״ל פי״א מסנהדרין ה״ז )* ,א״כ כיון דצריך
-----------------

מספר

*) וט״ש שהושב ד״מ.בהדי הטו״ט ,דלא כגי' שלפנינו ולפני רש" ,ז״ל
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סנהדרין והעונשין המסורק להם פב״ה ה״ט—פב״ז יא

ולא בערב שבת.
בגדר זמן ערב שבת לענין דין.
צ״פ מחנו״ע פ״ז ה״י (סה־ג).

הגה״מ [ה] :קובעין להם זמן לאחר
הרגל.
מכאן מוכח דלטעם שב׳ הרמב״ם
משום טרדת המועדות קובעים זמן
לאחר המועד.

ספר המפתח

שם :ויש הוכחה לזה בסרק הגוזל
בתרא.

נקט לאו למקלל דיין אף שבגמ׳ ילפי׳
מבנין אב מנשיא וחרש.

כוונתו לדף קיב :דאמרי׳ התם נטרינן
ליה בה״ב אי לא אתא כתבי׳ פתחא
עליה צ׳ יומין.

דינא דתיי ל״ח טז (יד־א) ול״ת רט-ריג (קפז־א)
ול״ת ריח (קפח־א); כנה״ג יו״ד ח״ד לשונות
הרמנ״ם [הוג׳ כס׳ הליקוטים]; ועי׳ מהרש״א
סנהדרין סו .סד״ה אם כן ,וקרני ראם שם;
נאר יעקב (ברלין) סי׳ כז ס״א.

חי׳ הגהות לטור סי׳ יט אות כ.

ג״ח סי׳ ה ס״ג ד״ה כתג כמרדכי; כיח מושג
שס סוף ס״ה.

י) ולא מצאו אין קובעין לו זמן.
ביאור הטעם שאם היה בעיר אין
סומכים על השכנים לנדותו אפי׳ אמר
להם השליח.
סמ״ע סי׳ יא ס״ק יג; כיח אכרהס שם ס״ד ד״ה
והרמכ״ס; ועי׳ חומים שס ס״ק יא ,ומפארת
יעקב שם.

אפילו אשה.
בגדר נאמנות האשה.
מהרי״ק שורש צג; מהרש״א מהד״ג נ״ק קיג;:
צ״ס אישות פ״נ ה״כ ,וגרושין פי״ג הכ״ט
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מנדין אותו לערב.
למה משמתינן בפעם ראשונה ולא
קובעין לו זמן בה״ב כדלעיל סה״ח.
דרישה סוסי׳ יא; ראש יוסף שס; כיח מושג שס
ס״ד; ועי׳ מש״ג לעיל ה״ח ד״ה כהא דכרישא.

יא) וקבל הדין ואמרו לו לשלם.
ק״ק דאיפכא הול״ל ואמרו לו לשלם
וקבל הדין ,ובדברי הכס״מ בזה.

סוף אות ג (נז־א).

בדין מקלל גוי.
 toyדתיי לאוין רט; נרכ״י סי׳ כז ס״ק א;

מנ״ח מצ׳ רלא (ה); יפה ללב סי׳ כז ס״ק ו;
אורח משפט שם ד״ה ואי (נא-א); עיין מס׳
סופרים ספ״ד ונחלת יעקב שם.

מדייני ישראל.

יש״ש נ״ק פ״י סי׳ יז ד״ה אמר רכא.

ק׳ מגמ׳ ב״ק קיג .לא יהבינן זימנא
וכו׳.

הל׳ מכירה פ״ז ה״א (עמ׳ שכט)]; מנ״ח מ׳ רלא

פרק ששה ועשרים

א) המקלל דיין וכו׳ שג׳ אלהים לא
תקלל ,ובכס״מ.
בהל׳ ע״ז פ״ב ה״ה כ׳ אזהרה של
מגדף מנין שנ׳ אלהים ל״ת ,ביאור
כיצד ילפי׳ תרתי ,למגדף ולמקלל דיין.
כס׳׳מ הל׳ ע״ז שם והל׳ ממרים פ״ה ה״ד;
לח״מ הל׳ ממרים שם; כנה״ג יו״ד ח״ד לשונות
הרמכ״ם [הוג׳ כס׳ הליקוטים]; כני שמואל
סי׳ כז; שעשוע התלמידים שם; שנות יהודה
למכילתא משפטים ד״ה כתכ (קכא־א); מנ״ח

מצ׳ סט (ד); מנחת אהרן סנהד׳ סו( .סה־נ);
מהר״ם שיק על מצוות מצ׳ ע; חקרי לנ חו״מ
סי' י; ועי׳ סה׳׳מ לאוין ס; מורה ננוכים ח״ג
פ״כ; סמ״ג לאוין ריט; כיאורי מהרש״ל שם;
פי׳ הרי״ס לרס״ג ח״ג פתיחה אוח יד (יח־נ)
[ע״ש שהאריך נד׳ המהרש״ל הנ״ל]; זוהר
הרקיע לאוין קלא; מעין החכמה (יח־נ);
מרה״ם ירוש׳ סנהד׳ ס״ז ה״ח (לו ).ד״ה
וכרכי ישמעאל; פרי האדמה ח״נ הל׳ ממרים
ס״ה ה״ד (קס־א ,כ); כיח שלמה יו״ד ח״כ
סי׳ קסכ.

לעיל פ״ד ה״ד כ׳ אין קרוי אלהים
אלא ב״ד שנסמכו ,קילל דיין שאינו

למעוטי דיין שאינו קבוע והסכימו
לקבלו בזבל״א ,או למעט ערכאות
שבסוריא.

בדין מקלל עבד כנעני ,ובהא דבהל׳
חובל פ״ה ה״ג כ׳ אפי׳ הכה עבד חייב
וכאן בקללה השמיטו.

כרכ״י סי׳ כז ס״ק ד; פנים כמשפט שם אות ד.

מנ״ח מצ׳ רלא (א) וקומן המנחה שם; משנת
דר׳ אליעזר סי׳ כז; פנים כמשפט שם אות ו;

אם קלל הנשיא.
מי נכלל בכלל נשיא [האם גם נשיא
שבט וכד׳] ,ובגדר נשיא.
לחם יהודה [וע״ש מה שניאר נד׳ רנינו נסה״מ
ל״ת שטו]; מנ״ח מצ׳ עא (א ,נ); אמרי דוד שם;
מהר״ס שיק על מצוות  ;to 'inמנחת סולת שם;
מנתח יצחק על חינוך שם; חי׳ הרי״ז פ׳ וילך,

וכתני הרי״ז פ׳ ויחי אות מג (עמ׳  ,)21ום׳
משפטים אות סד (עמ׳  ,)35וס׳ וילך אוח קג
(עמ׳  ;)58עי׳ רדנ״ז להלן נהל׳ ו; פרחי ציון
[ר״י פערלא] על כפתור ופרח פ״ה (קלט־נ);
וע״ע סה״מ [נמהדורחינו] ל״ת שטו; ס׳ המפתח
לעיל פ״א ה״ג מד״ה והוא ראש הישינה ,ומקו״צ
שם; קונט׳ ג׳ מספר שנות יהודה על מכילתא
משפטים פי״ח.

ראש הסנהדרין הגדולה.
הוא מופלא שבבי״ד שאינו מחברי
הסנהדרין ויכול להיות גם מהפסולים
לסנהדרין כגון גר או עבד.
צ״ס ערכין פ״א הי״ג ,ומתגו״ע נז־נ ,ושמות
קל־א ,וסנהד׳ סו ,.וקונט׳ השלמה לח״ד כח־ד;
ועי׳ מנ״ח מצ׳ עא אות נ 1שכ׳ דעל נשיא מפסולי

אלפי מנשה שם ס״א; אורח משפט שם ד״ה
נסתפקתי (נא־ג); ועי׳ ריטכ״א מכות ח :ד״ה
אמאי ורש״ש שם ד״ה אלא.

המקלל א׳ מישראל לוקה שג׳ ל״ת
חרש ולמה נאמר חרש וכו׳ ,ובכס״מ
כאן ובהל׳ ב.
מו״מ וביאור בשיטתו בלימוד למקלל
חבירו מלא תקלל חרש ,ובסוגיות הגמ׳
בסנהדרין ובשבועות ,ובד׳ הכס״מ.
רמנ״ן נהש׳ לסה״מ ל״ח שיח; מגלח אסתר ולב

שמח שם; זוהר הרקיע ל״ת יו; כס״מ ולח״מ וס׳

המפתח ממרים פ״ה ה״ד; מהר״ס די כוטון דף
קכח [הוב׳ נס׳ הליקוטים הל׳ ממרים פ״ה
ה״ד]; מעין החכמה יט־א; נ״ח סי׳ כז; תומיס
שם ס״ק א; עמודי הארזים על יראים סי׳ מג
(מה־א); אהלי יהודה שכועות לו ;.מרכה״מ על

מכילתא סר׳ ה אות ז (קח־נ); כנה״ג יו״ד ח״ד
לשונות הרמכ״ס [הוב׳ כס׳ הליקוטים]; דינא
דתיי לאוין רט (קפז־א); שי״ק ירוש׳ סנהד׳ פ״ז
הי״א (מ ).ד״ה אזהרה למקלל (כג־ג); לחם
יהודה ח״ג כאן ,והל׳ גניכה פ״א (קסט־נ),

IJ'UI
ס״ק ה.

ואם עמד ל׳ יום ולא תבע נדויו
מחרימין אותו.
מו״מ בשיטתו שמחרימין אחר נדוי
אחד של ל׳ יום [ועי׳ כס״מ].
נ״ח ודרישה סי׳ יט ס״ג; סמ״ע שס ס״ק ד;
ט״ז שם; גדו״ת שער ג חלק ח אוח ה; חומים
סי׳ צח ס״ק ג וסי׳ ק ס״ק ג; ראש יוסף סי׳ יט;
פנים נמשפט שם ס״ז; וכדעת הרמב״ס כאן
אימא נחשו׳ גאונים הקצרות סי׳ מא [ועי׳ הגהות
ובאורים שם] וחשו׳ הגאונים שערי צדק ח״ד
שער ה סי׳ יד ומשו׳ גאונים (ליק) סי׳ י ,וארחוח
חיים ח״ב עמ׳  ;504ועי׳ ילקוט שנו״ס.

רדב״ז :וכ׳ הרשב״א דחרם דאורייתא
ונדוי דרבנן.
ליקוט ד׳ הראשונים והאחרונים בד״ז.
שדי חמד ח״ג מערכת ח׳ כלל מ׳ מדף טז ואילך;
עי׳ ש״ן יו״ד סי׳ רח ס׳׳ק יד; אבנ״ז יו״ד ח״ב
סי׳ תסב אוח טו-טז; קהלת יעקב (קרלין) שו״ח

חו״מ סי׳ ב (יג־ב).

כם״מ :ואם נפשך לומר שהיה גורם
וכו׳ י״ל וכו׳.
דחיית דבריו ,וישוב אחר לד׳ הרמב״ם.
דרישה סי׳ יט ס״ד; סמ״ע שם ס״ק ד; עי׳
ס׳ המפתח הל׳ מלוה פכ״ב ה״ג.

שם :אי אמר לא צייתנא לדינא היינו
אפקירותא ומנדים אותו לאלתר.
ק׳ רזה מיקרי השמטה מחמת פרעון
ולא אפקירותא ,ואפקירותא היינו שלא
רצה כלל לבוא או שבא וכששמע
הפסק לגלג ע״ז ,וכ״מ בבעה״ת ש״ג
ח״ח ס״ז.
ב״ח סס״י יט; פרישה סי׳ יט ס״ד; סמ״ע שם
ס״ק ה; ש״ן שם ס״ק ד; אלפי מנשה שס;
פני הניח שס; עי׳ ב״י יו״ד רס״י שלד.

חומים סי׳ כז ס״ק ב; נחיה״מ ס״ק ג; אלפי
מנשה ס״ק ב; יפה ללב ס״ק ג; רוח חיים שם;
ציון במשפט שם; ישועות ישראל שם חה״מ
ס״ק ב [ע״ש דהוכיח מהל׳ ב מדין מקלל נשיא
שהוא דיין לוקה ג׳ ,דהמקלל ממונה על הקהל
פטור מלאו דדיין ,ועי׳ כנה״ג בשם ראנ״ח,
ומאזניים למשפט שם]; מצות המלך ל״ת דש;
מנ״ח מצ׳ סט (ד) [ע״ש שכ׳ דמשכח״ל
סמוכים בזה״ז לפמש״כ הרמב״ם בפ״ד הי״א,
ועי׳ בס׳ המפמח שס] ומצ׳ עא (א); חקרי לב
חו׳׳מ ח״ב בהשמטות סי׳ קנא (רל־ג); מנחה

חדשה מצ׳ עא אוח ב ד״ה ובעיקר; מנחח
סולח מצ׳ סט.

הטעם דמקלל דיין לוקה אף דהוי לאו
שבכללות שכולל גם מגדף.
סה״מ לרמנ״ם ל״ח ס; זוהר הרקיע ל״ת
כה-כט; רא״ס ריש סר׳ משפטים; דינא דחיי
לאוין טז (יב־א); בני שמואל סי׳ כז; מהרש״א
סנהדרין סו .ד״ה אם כן; מעין החכמה יט־א;
פרי האדמה ח״ב הל׳ ממרים פ״ה ה״ד (קס־ג);
פנים במשפט סי׳ כז אוח א.

הטעם דלוקה אף דהוי לאו שניתן
לאזהרת מיתת ב״ד במגדף שחייב
מיתה.

צ״ע בד׳ הרמב״ן משפטים כב כז
שהוכיח כן מהוריות יא :דבעא מיניה
רבי מר״ח וכו׳.
מנחת סולח מצ׳ עא.

ק׳ דמסוגיא דסנהד׳ סו .מה לנשיא שכן
אתה מצווה על הוראתו וכו׳ על
המראתו ,משמע דאין פירוש נשיא
דקרא אלא מלך ולא ראש סנהדרין
דלא שייכא ביה הני.
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על מצוות מצ׳ סט אוח נ ,ומצ׳ רלב; פרי האדמה
ח״ב הל׳ ממרים פ״ה ה״ד (קסא־ג); ועיין
פיה״מ שבועות ספ״ד; רש״י מכוח ח :ד״ה
לוקה; תוס׳ שבועות לו .ד״ה מקלל וסנהדרין סו:
ד״ה מאי; ריטב״א שם; רא״ש ב״מ פ״ד סי׳ י;
תוס׳ הרא״ש ב׳׳מ מת :ד״ה נשיא; רמנ״ן
קדושים יט יד; רא״ם על רש״י שם; ראש יוסף
חו״מ סי׳ כז; באר יעקב (ברלין) שם; חקרי לב
חו״מ סי׳ י [להל׳ דיינים סי׳ כז]; שבוח יהודה
על מכילתא משפטים (קכא־ב); גופי הלכות כלל
אל״ף אוח ז; אורח משפט סי׳ כז עמ׳ .104

לחם יהודה.

עוד מו״מ בד׳ רבינו ,ובהמסתעף.
חי׳ הגר״ח בעני! קידוש החדש סי׳ מו (עמ׳
כח ,כט).

או המלך.
קשה דבסנהדרין מח :נר׳ שאם קילל
מלך חייב מיתה.
מנחת סולת מצ׳ עא; עי׳ חקרי לב או״ח
ח״ב סי׳ צד ד״ה ומיהו (רא־ד); נר מצוה
ל״ת שיז (קלא־א).

בין מבית דוד בין משאר שבטים.
מנחת סולח מצ׳ עא [ע״ש שכ׳ שאם קלל מלך
ישראל מלך מבית דוד ,פטור]; עי׳ רדב״ז להלן
בהל׳ ו.

אמאי לוקה ,הרי מלאו זה ילפי׳ בהל׳
ממרים פ״ה ה״ד אזהרה למקלל אביו,
והוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד.
לח״מ ממרים ס״ה ה״ד; כנה״ג יו״ד ח״ד
לשונות הרמב״ס [הוב׳ נס׳ הליקוטים]; לחס
יהודה ד״ה גם; חקרי לב או״ח סי׳ צד (רא־א);
ערול״ג סנהדרין סו .ד״ה א״כ; חזו״א כאן
וסנהדרין סי׳ כ ס״ק ז; אבי עזרי חובל פ״ה ה״כ

ולמה נאמר חרש שאפילו זה שאינו
שומע ולא נצטער וכו׳ לוקה.
טעם שאסור לקללו אף שאינו מצטער,
ובדבריו בסה״מ ל״ת שיז.
תומיס סי׳ כז ס״ק ד; פנים במשפט שס אות ה;
עין משפט שם; או״ש; אגרות משה או״ח ח״ג

זהב שיבא (ר״ש אלגזי) סנהד׳ (עה־א); מהרש״א
סנהד׳ סו .סד״ה אם כן; קרני ראם שם; המקלל אחד מישראל.
חומים סי׳ כז ס״ק ב; דברי אמח קונט׳ בעני! לאו דוקא מקלל איש פרטי אלא אפי׳
לאוין ד״ה וראיתי להרב (עט־א); לחם יהודה מקלל עיר בישראל וכ״ש אם מקלל כל
ד״ה וכן מה; מנחת אהרן סנהד׳ סו( .סה־ב); ישראל.
אם י״ל דהנ״מ בין טעמו של רבינו
יד דוד שס ד״ה עונש (קכד־ב); פרי האדמה
מנ״ח מצ׳ רלא (א)____ .
בסה״מ ל״ת שיז לבין טעמו של החינוך ׳ ;
ח״ב הל׳ ממרים פ״ה ה״ד (קס־ג); בית שלמה
יו״ד ח״ב סי׳ קסב; חקרי לב או״ח ח״ב סי׳ צד ?־אובן שקילל את שמעון ,האם לשמעון  1מצ׳ רלא בטעם איסור קללה  -אם
קילל כמה אנשים בקללה א׳ אם חייב
ד״ה ויש (ר־ד); מהר״ס שיק על מצוות מצ׳ מ ,מותר לקלל את ראובן.
ומצ׳ ע; אבי עזרי חמישאה ממרים פ״ה ה״ד; רשב״ש סי׳ פז [ע״ש שציין לגמ׳ ב״מ מח ,:ועי׳ א׳ או עכאו״א.
מנ״ח מצ׳ רס (יא).
סוס׳ שם ד״ה בעושה ,הוב׳ גם בהגמ״י קושט׳
עי׳ רעק״א רה״ב.
סי׳ עת; עי׳ מורה נבוכים ח״ג פמ״א; רמב״ן
קדושים יט יד; אור החיים בלק כג ח ד״ה מה
אקוב; וע״ע ווה״ק קדושים (פה־א).

B,
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ביאור הדין בקילל א׳ מישראל שלא
בפניו לפי מש״כ כאן בדין חרש.
מעון אריוח עמ״ס סופרים סס״ד; ראש יוסף
סי' נז ס״א; חשובה מיראה; יפה ללב סי׳ כז
ס״ק ו.

שהמקלל את הקטן לוקה הרי הוא
כחרש.
הטור [הוב׳ בכס״מ] גורס "את הישן",
וכהגירסא "קטן" משמע מהל׳ ב שב׳
"נמצאת למד וכו׳ בין גדול בין קטן".
מעיל שמואל; משנח דרבי אליעזר סי׳ כז; פגים
במשפט שם אוח ה; ועיין חשק שלמה סי׳ כז
[שדחה אח הדיוק].

לגירסתנו "את הקטן" היינו אפי׳ בן
יומו ,ויש גורסים "הקטן הנכלם" א "כ
דוקא שהגיע לכלל בושת [עכס״מ כאן
וסוף הל׳ ב].
משנח דרבי אלעזר סי׳ בז; פנים במשפט אוח ה
[ע״ש שכחב דלגירסתנו א״ש דיליף רבינו קטן
מחרש אבל לגי׳ "קטן הנכלם" קשה דהא לא
בעי׳ שיחבייש המקולל שהרי מקלל חרש ,לוקה];
ישועוח ישראל סי׳ כז ס״ק א [ע״ש שהוסיף שהרי
קטן בן יומו מצווים אנו על הכאחו וא״כ ה״ה על
קללחו דבהל׳ ממרים פ״ה מוכח דס״ל לרבינו
דמקשינן הכאה לקללה]; אגרוח משה או״ח ח״ג
סי׳ עח (שצ־א).

לפי מה שכתב בסה״ט ל״ת שיז דעיקר
הקפידא מצד המקלל א "כ המקלל את
הקטן שאינו נכלם ,חייב.
פנים במשפט סי׳ כז סוף אוח ה.

ספר המפתח

ומרכה״מ למכילחא משפטים פר׳ יט אוח ו
(קלא־א) ,ופרי האדמה ח״ב הל׳ ממרים ס״ה
סה״ד (קסא־ג) שכחנו ליישב; וע״ע רמב״ן
משפטים כב כז; מנחח סולח מצ׳ עא; לעיל פ״א
ה״ג מד״ה והוא ראש הישיבה ,ומקו״צ שם.

שם ד״ה ולא דיין :והוא ממה ששגינו
בפסיקתא.
למה שבק רבינו גמ׳ דידן בסנהדרין
דמשמע דחרש הוי דוקא ,ונקט
כהפסיקתא.
לח״מ ממרים פ״ה ה״ד; לב שמח לסה״מ ל״ח
שיח ד״ה גס; מרכה״מ על מכילחא משפטים
סר׳ ה אוח ז (קח־ב); חקרי לב חו״מ סי׳ י
ד״ה אכן; מהר״ס שיק על מצוות מצ׳ סט
אוח  3ד״ה והנה; עי׳ מש״ג לעיל ד״ה
המקלל א׳ מישראל.

שם ד״ה ויראה לי :מדאמרי׳ בהחובל
וכו׳ יש לו בשת.
ק׳ הרי חיוב מקלל לאו משום בושת
דהא אפי׳ מקלל עצמו חייב אע״ג דלא
שייך בושת.
ישועות ישראל סי׳ בז ס״ק א; עי׳ אורח משפט
סי׳ כז ד״ה ולסי״מ (נא־ד); אגרות משה או״ח
ח״ג סי׳ עח ד״ה ולכן אמינא.

הגר״א ד״ה כל :תמורה כו׳ וכן
בירושלמי.
נר׳ דכ״מ גם במכות ח:
דלטייה".

"ולוקה

אורח משפט סי׳ כז ד״ה אס (נב־א).

מנק למד רבינו שהמקלל קטן חייב
[ועכס״מ ,ודבריו הם רק לגירסא "קטן
הנכלם" שיש לו בושת].
דינא דחיי לאוין רט (קפז־ד); חשובה מיראה;
משנח דרבי אליעזר סי׳ כז; פנים במשפט סי׳ כז
אוח ה; עי׳ יהודה יעלה ומהר״י אסאד] יו״ד

ב) המקלל את המת פטור.
אם יש איסור לקלל מת.
שד״ח ח״ו כללי הפוסקים סי׳ טז אוח טו
(סב־ג); אהלי יהודה

סנהדרין והעונשין המסורק להם פב״ו ה״א—ה״ג

קלל דיין לוקה שתים ואם קלל
נשיא לוקה שלש.
אזיל לשיטתו בהל׳ א שהמקלל א׳
מישראל לוקה משום "ל״ת חרש" ,ולא
משום דילפי׳ מנשיא ומדיין ,דאי משום
דילפי׳ לא היה לוקה שתים או שלש,
וביאור דעת הטור.
רמב״ן נהש׳ לסה״מ ל״ת שיח; זהר הרקיע ל״ת
קלא; דינא דחיי ל״ת רט (קפז־ג); ב״ח סי׳ כז;
סמ״ע שם ס״ק ה; ט״ז שם ס״א; הפלאה שם
ס״ב; באר יעקב (ברלין) שם; דמשק אליעזר שם.

ק׳ הרי המלקות על הלאוין של קללה
נפק״ל מקרא דוהפלא ה׳ [תמורה ג,]:
וא״ב אמאי חייב ב׳ או ג׳ דאף
שהלאוין הן שמות מיוחדין אבל חיוב
מלקות הם מפסוק א׳.
אבי עזרי חמישאה אוח טז נשם הגרי״ז.

תלא

ק׳ אמאי כ׳ מדיוקא ,הרי בפירוש
אימעיט שם יוצא ליהרג מ״בעמך"
וכ״ש מת.
בגי שמואל סי׳ בז; ט״ז שם (מג־ב); שעשוע
התלמידים שס ס״ק נ; חומים ס״ק ד; פנים
במשפט אוח ה; תפארת יעקב ס״ק ד; כחר
המלך; מנחח אהרן סנהד׳ פה :ד״ה ועיין; שואל
ומשיב מהדו׳ נ ח״ב סי׳ לה (רט־א); פרי
האדמה ח״ב ממרים פ״ה ה״ד (קסא־ב);
רעק״א.

שם (בסופו) :ומ״ש בין קטן כלומר
קטן הנכלם.
היינו להגירסא בהל׳ א "קטן הנכלם"
[עכס״מ שם] ,אבל להגירסא "קטן"
סתם ה״ה הכא.
חשק שלמה סי׳ כז.

רדב״ז :אלא על הכשרים וכו׳ למה
השמיט רבינו.

קושיא מירושלמי שבועות פ״ג ה״י.

סמך עמש״ב
ה״ב והי״ב.

ואם קלל נשיא לוקה שלש[ ,ובה״א
כ׳ הנשיא בו׳ המלך].

כנה״ג יו״ד ח״ד לשונות הרמב״ם [הוב׳ נס׳
הליקוטים]; דינא דחיי לאוין רט; עי׳ שער
המשפט סי׳ כז אות א; ערן שי שם; משנת דר'
אליעזר שם; חי׳ רמ״ש סנהדרין פה ;.עי׳ סרטי
המצווח בראש הל׳ סנהדרין אוח ל ששם כחב
"שלא לקלל וכו׳ ננ״י הכשרים".

מנחה חדשה מצ׳ עא.

מקלל מלך לוקה שלש אם הוא סמוך,
ואיך משכח״ל סמיכה במלך הא אין
מושיבין מלך בסנהדרין.
מנ״ח מצ׳ עא (א); שירי מנחה שם; מנחה חדשה
שם אוח .3

ובן נשיא שקלל וכו׳ משום ד׳ שמות.
ק׳ הא באב ליכא אזהרה כמו בנשיא
ודיין ,ואזהרתו מל״ת חרש כמש״ב
בהל׳ ממרים פ״ה ה״ד .ב) ק׳ דהא
מקלל אב בסקילה ולא במלקות ,ודיוק
בלשונו שר׳ קייי־ ייי”י״ י•׳ (T״־ ־י־־-,־

בהל׳

ממרים

פ״ה

אינו עושה מעשה עמך היינו דוקא
רשע מפסולי עדות או אפי׳ עבירה
שאין בה מלקות או אפי׳ עבירה
מדרבנן.
מנ״ח מצ׳ רס (יא); חשן אהרן סי׳ כז; עי׳ חוס׳
ב״מ מח :ד״ה בעושה והגמ״י וכס״מ מכירה
פ״ז ה״ב והגמ״י קושט׳ שם (עמ׳ שבט); פנ״י
ב״ק צד ,.הוב׳ גס נפמ״ש יו״ד סי׳ נ־מ ס״ק טו;
עצי לבונה בגליו! שו״ע

ז״

!.wj

לפי״ז מקלל שוטה חייב.
משנס דרגי אליעזר סי׳ כז; פגים כמשפט שם
אוח ה; ישועות ישראל שם ס״ק א; ועיי[ אורח
משפט שם ד״ה ולפי״מ (נא־ד); משנה נרורה
סי׳ שכט ס״ד כיאור הלנה ד״ה אלא.

כס״מ ד״ה אסור לקלל :עיין בביאורי
לחו״מ.
משמע דחיבור ב״י קדם לחיבור כס״מ.
יד מלאני כללי המגיד משנה וכס״מ אוח ז;
ועי׳ שם הגדולים מערכת ספרים ערך כסף משנה;
שדי חמד ח״ו כללי הפוסקים אות כט (מח־א ,כ);
אהלי יעקב סי׳ מט (פח־נ).

שם ד״ה כל :ולא כתיב ולא תקל.

השנחן סי׳ כז ס"ח; ועי ס׳ חסידים סי׳ חקעו;
תורת חיים נ״ק צ .ד״ה התוקע; סניב ליראיו
סי׳ מנ; חומים סי׳ כז ס״ק ד; פנים כמשפט
שס אות ה; תפארת יעקב שם ס״ק ה; יפה
ללב שם ס״ק ה.

ה״ה אם קלל חי רק נגמר דינו למיתה
אפי׳ עשה תשובה ,ובדין מקלל טריפה.
מנ״ח מצ׳ רלא (כ) ומצ׳ רס (יא); פני יצחק (ר״י
אנולעפיה) ח״ד אות ט (מנ־נ); כיח יצחק או״ח
סי׳ יג אות טז; עין משפט סי׳ כז ס״ק ט; עי׳
נרכ״י שם ס׳׳ק ט.

נגמר דינו להריגה ע״י ערכאות ,וקללו,
מהו.

ק׳ דבכמה מקומות כ׳ תורה לא תקלל
ולא מרבים שני מתקללים אלא א׳.

נרכ״י סי׳ כז ס״ק ט ,הוב׳ גס כפ״ת שם ס״ק נ;
ערך שי שם ס״א; ישועות ישראל שם חה״מ
ס״ק ח.

חי׳ רני העשיל על טור סי׳ כז; ועי׳ חורח חיים
סנהדרין סו .ד״ה מאי; עמודי הארזים על יראים
סי׳ מב; חקרי לב חו״מ סי׳ י ד״ה אכן.

למה ייחד לאו לדיין ולאו לנשיא.

שם ד״ה וכן אם :למדה מדתנן
בהוריות (י.).
מו״מ בראיה.
לחס יהודה.

שם :בהוריות ובו׳ הנשיא זה המלך
וכו׳ אחר שכתבתי זה מצאתי
במכילתא ובו׳.
צ״ע מה הראיה מהמכילתא לכלול
ואש הסנהדרין בכלל מלך בלאו ונשיא
בעמך ל״ת.
מי שמואל סי׳ כז סד״ה אמנם (לג־נ); דינא
דמיי לאוין רט (קפז־א); ועיין לחם יהודה
כאן ,ושנות יהודה למכילתא משפטים (קנא־ד),

משמע שכוונתו לומר דהלאו בדיין
ונשיא מיותר ,וק׳ מסנהדרין סו..
לח״מ ממרים ס״ה ה״ד; מהר״ם די כוטון דף
קכח [הוב׳ נס׳ הליקוטים הל׳ ממרים שם); לחם
יהודה כאן (רמה־כ); ערול״ג סנהדרין סו .ד״ה
א״כ; חקרי לב חו״מ ח״א סי׳ י ד״ה ואגב;
תפארת יעקב סי׳ כז ס״ק א.

בין איש בין אשה.
בדין אנדרוגינוס.
נוני״ת אה״ע סי׳ א נהג״ה [ע״ש שב׳ דיש נזה
סתירה כתוספתא שנדפסה כסוף מס׳ ככורים נין
משנה ד ומשנה ה ,ועיין נוסח׳ הרמ״ע מפאנו
שם ,וד׳ רנינו נהל׳ ממרים רפ״ה גני מקלל
אכיו ,שחייב].

.
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כתב לוקה ד׳.
הש׳ הרמב״ן לסהמ״צ ל״ח שיח; מגלת אסתר
שם; לח״מ ממרים ס״ה ה״ד; דיגא דתיי לאוין
סי׳ טז ד״ה ויש ,וסי׳ ריח (קפט־ג); כנה״ג
יו״ד ח״ד ל׳ הרמב״ס נהוג׳ נס׳ הליקוטים];
מעין החכמה (נט־א ,הוב׳ בסה״מ עמ׳ ,168
ונמהדורחינו עמ׳ שסז); לחס יהודה; לג מכין;
או״ש; נר מצוה סי׳ י אות קלד; מי שמואל
סי׳  ;0מנ״ח מצ׳ עא (ב); חקרי לג חו״מ
סס״י י ,ואו״ח סי׳ צד (ר־ד ,רא־נ) [ע״ש
שציין דהחינון מצ׳ עא כמג "לוקה ארבע"];
פרי האדמה ח״ב ממרים פ״ה ה״ד; מרכה״מ
למכילתא משפטים פי״ט אוח ו; מנחח אהרן
סנהדרין סו .ד״ה אפס (סה־א); ערול״ג שם
ד״ה א״כ; ישועוח ישראל סי׳ כז ס״ק א;
עמודי הארזים על יראים סי׳ מב (מז־א);
דמשק אליעזר סי׳ כז; חמדח ישראל קונט׳ נר
מצוה מצ׳ שיח אוח פא (מ־ד); שבות יהודה
למכילתא משפטים (קכא־ג); עטור סופרים
עמ״ס סופרים פ״ד (יב־א); מהר״ס שיק על
מצווח מצ׳ סט אוח ב ,ומצ׳ עא אות נ ,ג
[ע״ש למה לא נימא אין איסור חל איסור];
צ״ס מחנו״ע נדב; מנחת סולח מצ׳ סט;
מנחה חדשה in׳ עא; חזו״א סנהדרין סי׳ כ
ס״ק ז ,ויו״ד סי׳ קמט ס״ק יג; אבהא״ז הל׳
סנהדרין פי״ח ד״ה אולם; ועי׳ אבי עזרי הל׳
חובל פ״ה ה״ג והל׳ שבת פ״כ ה״א ד״ה
והנה ,ומהדו׳ חמישאה הל׳ ממרים פ״ה ה״ד.

כס״מ :מדאיצטריך וכו׳
דבשאר כל אדם פטור.

אלמא

דחיית הדיוק.
ט״ז סי׳ מ (מג־א ,ב); עי׳ חפארח מנחם ובאר
יעקב ועין משפט שם; סביב ליראיו על יראים סי׳
מב; וע״ע רא״ם קדושים סי״ט פי״ד וגור אריה
ופנים יפוח שם.

משפט סי׳ כז (נ־ג); שער המשפט שם; פרדס
יוסף משפטים כא (רו־א).

אם יש איסור לקלל מי שאינו עושה
מעשה עמך.
מנ״ח in׳ רלא (ג); מהרש״א סוטה ח״א מו:
ד״ה ויראם; מועפות ראם על יראים סי׳ קעד
אוח ה; שער המשפט סי׳ כז; אורח משפט סי׳ כז
(נ־ג); מנחח יצחק על מנ״ח in׳ רלא אוח י; פי׳
הרי״ם לרס״ג ח״א עש׳ א ד״ה אמנם (מב־ב);
חזו״א סנהד׳ סי׳ כ אוח י; ועי׳ חוס׳ ב׳׳מ מח:
ד״ה בעושה והגמ״י וכס״מ הל׳ מכירה פ״ז ה״ב
והגמ״י קושט׳ שם <עמ׳ שכט); רשנ״ש סי׳ פז;
משנה ברורה סי׳ שכט ס״ד ביאור הלכה ד״ה
אלא; אבי עזרי מהדו׳ ה ממרים פ״ה הי״ב,
גליוני מנ״ח לאבי עזרי in׳ רלא; [ובכרם שלמה
סי׳ כז הוכיח מרמב״ס הל' עיוה״כ פ״א ה״ז
"ויצאו הצדוקי! מהרה יאבדו" ונסדר התפילה
בסוף הל׳ מילה "וכל האפיקורסים כולם כרגע
יאבדו" שמותר לקלל אפיקורס].

ג) המקלל עצמו לוקה.
מקור להא שלוקה.
פי׳ הרי״ם לרס״ג ח״ב ל״ת מז (מו־ב); מנחה
חדשה  'inעא [ע״ש שכ׳ שכן מבואר בירושלמי
שהוב׳ כאן נכס׳׳מ]; עי׳ מס' סופרים ספ״ד.

מקלל עצמו אמאי לוקה .הרי נעשה
רשע שקילל ,ומקלל רשע פטור [עי׳
בהגמ״י ב].
מנחח סולח in׳ עא; המעוררות תשובה ח״ג
סי׳ כ; עי׳ מנ״ח in׳ רלא (ה).

נשיא או דיין שקלל עצמו ,האם לוקה
גם על הלאו המיוחד לנשיא או לדיין.
מנ״ח in׳ עא (נ); מנחת סולח שם; ועי׳ חרדים
פ״ד מל״ת התלוי בפה אות טז; צ״ס מחנו״ע
פ״ד (נדב); ציון לנפש חיה (ר״ז לייטער) סי׳ יז.

תלב

ספר המפתה

סנהדרין והעונשין המסורין להם פכ״ו ה״ג—ה״ה

המקלל עצמו לוקה כמי שקלל
אחרים.
תלה מקלל עצמו במקלל אחרים לומר
שאינו לאו בפ״ע ,ואינו נמנה במנין
המצוות או לכוונה אחרת [ועי׳ סמ״ג
ויראים שמנו אותו ללאו בפ״ע].
זוהר הרקיע לאוין קיח (רפז-רצב) והערות ר״י
פערלא שם; מעין החכמה נג־כ; מנחת סולת
מל׳ סט; מנחה חדשה שם; פי׳ רי״ס לרס״ג
מ״ב ל״ח מז (מא־ג ,ג); אוח היא לעולם מערכח
מ״ם אוח כה (מו־א); אורח משפט סי׳ כז ד״ה
ויש (מח־ד); מהר״ם שיק על מצווח מצ׳ רלב
אות ה; נר מצוה סי׳ י אוח קלד (קלא־ג);
אגרוח משה או״ח ח״ג סס״י עח.

הכס״מ בהל׳ ע״ז פ״ג ה״ב כתב דכי
תנן עובר בלא תעשה דייקי׳ הא ללקות
אינו לוקה ,וקשה דמקלל עצמו או
חבירו לוקה ובמתני׳ קתני עובר בל״ת.
יד מלאכי סי׳ מקיז; למודי ה׳ לימוד קפה (צ־א);
עי׳ מנ״ח מצ׳ סט (ג) ד״ה והנה (צ־נ).

גדרי האיסור במקלל עצמו ומקלל
אחרים.
אגרוח משה או״ח ח״ג סי׳ עח (שצ־א).

לוקה וכו׳ שנ׳ השמר לך.
ק׳ דבהל׳ רוצח פי״א ה״ד כתב דהוי
עשה.
פי׳ הרי״ס לרס״ג ח״א עשה א ד״ה ועפ״ז
(מב־ג) ,וח״ב ל״ח מז (מא־ג); מנ״ח קומץ
המנחה מצ׳ מקמו; מרחשח ח״ג סי׳ כס ,וסי׳ כט
אוח נ.

ק׳ דבמנחות צח :נדרש לענין כל

השוכח  tnממדוקו דורו ר^ו

■w

ק׳ ז־בגמ׳ תמורה (ג):
מרבינן מטעם מוציא
ובכנויים אין איסור
לבטלה כדמשמע בהל׳
הי״א וא״כ אמאי לוקה

מסיק דמקלל
ש״ש לבטלה
מוציא ש״ש
שבועות פי״ב
בכנוי.

מנ״ח מצ׳ סט (נ) ד״ה והנה; מהר״ס שיק על
מצוות מצ׳ סט אות א; עי׳ אורח משפט סי׳ כז
ד״ה ויש לתמוה (מח־נ) ,וד״ה ועדיין (נא־א)
[ע״ש שהקשה כעי״ז מד׳ רנינו כאן על דנרי
החת״ס יו״ד סי׳ רכז שב׳ דעיקר איסור מקלל
הוא משום מוציא ש״ש לבטלה]; נזר הקודש
חמורה ג :ד״ה ומקלל; חוו״א חו״מ סנהדרין
סי׳ כ ס״ק ה-ו ,וקובץ אגרות נעניני הלכה
מהחזו״א נדפס במוריה [שבט חשנ״ג עמ׳ לה-לז].

בכנוי מן הכנויין כגון חנון.
ק׳ דבהל׳ שבועות פ״ב ה״ב כתב במי
ששמו חנון.
בני שמואל סי׳ כז; עי׳ לח״מ וס׳ המפתח בהל׳
שבועות שם; מרכה״מ הל׳ ע״ז פ״ב ה״ו (ח־ב).

כאן כ׳ גם כנוי ואילו בתמורה רם "א
ולעיל פי״ח ה״ב ופי״ט ה״ד אות קלד
כתב מקלל בשם ,משמע שם המיוחד.
מעיל שמואל הגהות על רמב״ם; ברכ״י סי׳ כז
ס״ק ג ד״ה ואכתי סש; עי׳ רדב״ז כאן; אבי
עזרי חמישאה אות ה ,טו.

מקלל בכתיבה ,מהו.
חומים סי׳ צו סס״ק ה; חת״ס יו״ד סי׳ רכז;
תשובה מאהבה ח״ג סי׳ שעד (מח־ד); שו״מ
מהדו״ח סי׳ ע ד״ה וכעת (נט־ב); מנ״ח מצ׳
סט (ד); אורח משפט סי׳ כז ד״ה ועדיין (נא־א);
פי׳ הרי״ס לרס״ג ח״ג מילואים סי׳ א (רכו-א);

ראב״ד :אלא בשם המיוחד והכי
איתא בירושלמי ,ובכס״מ.
מהו שם המיוחד לשיטתו .ב) במחל׳
רבינו והראב״ד בדין שם שאינו מיוחד
ובנויים ובסוגיות בסנהד׳ ושבועות
ותמורה .ג) ביאור הירושלמי .ד) בד׳
הראב״ד בהש׳ לרי״ף (נדפס בסוף
שבועות עמ׳  ,)32ובד׳ הראב״ד
בשטמ״ק ב"מ צ.:
בני שמואל סי׳ כז; מים חיים [פר״ח הוב׳ בס׳
הליקוטים]; ברכ״י סי׳ נז ס״ק ג [משיג על
הסר״ח]; חיים שאל ח״א סי׳ נ סד״ה שלחו
וסד״ה מן; מומים סי׳ כז ס״ק ב; מעין החכמה
נג־ב; חקרי לב או״ח ח״ב סי׳ צד (רא־ד) ,ויו״ד
ח״ג סי׳ ע [להל׳ שבועות סי׳ רלו] ד״ה ושוב
(טו־ב) ,וחי׳ עמ״ס שבועות (מד־א); מנ״ח מצ׳
סט (ב); מרכה״מ כאן ,והל׳ ע״ז פ״ב ה״ז;
יד יאודה שבועות (לח־א); רחש לבב סי׳ טו
ס״ק יט; אורח משפט סי׳ כז; אלפי יהודה
שבועות לו ;.מהר״ם שיק על מצווח מצ׳ סט;
שירי מנחה שם; מנחת יצחק על חינוך שם;
חפארח יעקב סי׳ כז ס״ק נ; צ״ס שבועות
פ״ב ה״ב ,וחנינא עמ׳  ;118חי׳ הרי״ז כאן,
וכחבי הרי״ז חמורה (א) ג .ד״ה והנה
הרמנ״ם (טו־א) ,וחמורה (ב) ג( :קטז-קיז);
ביח ישי סי׳ סט; מנחת אהרן סנהד׳ סו .ד״ה
ובזה (סה־א); פנים במשפט סי׳ כז אות ב;
מנחה חדשה מצ׳ סט אוח ב; מנחת סולת
מצ׳ סט; אחיעזר ח״ג סי׳ לב אוח ג; חזו״א
חו״מ סנהד׳ סי׳ כ ס״ק ה [ע״ש שב׳ שאפשר
דט״ס בראב״ד וצ״ל "והכי איחא בתמורה"],
וס״ק ו ,וקובץ אגרות בעניני הלכה מהחזו״א
נדפס במוריה [שבט חשנ״ג עמ׳ לה-לז]; פי׳

אל יהי פלוני ברוך.
דכשהי״ת מסתיר פניו ממנו מלבו־כ
ממילא הוא מקולל.
סמ״ע סי׳ כז ס״ק ז; עי׳ חרומח הכרי ש
[שחמה על הסמ״ע ,וביאר דטעם הדין כאן הו
משום דמכלל לאו אתה שומע הן ,עוד כחב ש<
דרכינו מפרש למתני׳ דסוף פ׳ שבועת העדוי
לעני! מקלל שהרי לא הביא האי דינא בהל
שבועות ,ודלא כרש״י שם שפי׳ לעני[ שבוער
העדוח]; אורח משפט שס ס״ב (נב־ד) [ע״ש שכי
דכהסמ״ע מבואר נזוה״ק פ׳ כי משא ,ע״ש
עוד]; מנ״ח סוף מצ׳ עא.

אינו לוקה.
אבל איסורא איכא ,וכן משמע דל״פ
רבנן אר״מ אלא לפטרו ממלקות אבל
איסורא מיהא איכא.
בדק הניח סי׳ בז; ועי׳ מנ״ח מצ׳ סט (ד) שב׳
דלפי״ז דוקא באל יהיה ברון וכו׳ דנהכי פליגי,
אבל בלא שם וכנוי אין איסור כלל ולא משמע כן
נטור וחינוך; וע״ע מים עמוקים ראנ״ח ח״ב
סי׳ סט; אורח משפט סי׳ כז ד״ה וכ״ז (מט־ד),
וד״ה בסמ״ע (נ־א) ,וד״ה ומש״ב (נ־ב); מנחת
יצחק על חינוך מצ׳ סט; מנחת סולח מצ׳ סט;
עין משפט סי׳ כז ס״ג; חקרי לב יו״ד ח״ג
סי' פג [להל׳ שבועות סי׳ רלו] אות מ (קכז־א);
פי׳ הרי״ס לרס״ג ח״א עשה א ד״ה אבל (לד־ד),
וח״ב ל״ת מז (מג־א) [ע״ש שב׳ דבסיה״מ מנוח
רפ״ג נר׳ דיש איסור חורה רק מלקוח לינא];
מזו״א כאן ,וסנהדרין סי׳ נ ס״ק ז ,וחו״מ סי׳ כא
ס״ק מג.

קושיא מהל׳ נדרים פ״א הי״ט לא קרבן

השמר וכו׳.
חקרי לב יו״ד ח״ג סי׳ קא [להל׳ מ״ח סי׳ רמה];
מנחה חדשה מל׳ עא; ועיין ווהר הרקיע לאוין קיח
(רפז-רצב); מהרש״א כרכוח לב סע״ב ד״ה בסיג;
מורה חמימה ואתחנן פ״ד אוח טז-יז.

הריטב״א שבועות לו .נתן טעם דלוקה
אף דהוי לאו שבכללות ,האם רבינו
ס״ל כטעמו.
פנים במשפט סי׳ כז אוח א; עי׳ מנחה חדשה
מל׳ עא.

לעיל פי״ח ה״ב ופי״ט ה״ד אות קלד
ובתמורה רם "א מנה רק מקלל חבירו
והשמיט מקלל עצמו דיין ונשיא.
דינא דחיי לאוין רט (קסז־ג); פי׳ הרי״ם
לרס״ג ח״ב ל״ח מז ד״ה ואמנם (מב־ג ,ד);
מנחה חדשה מל׳ עא; אורח משפט סי׳ כז
ד״ה ויש (מח־ד).

עד שיקלל בשם מן השמות וכו׳ או
בכנוי.
בדין מקלל אביו ואמו.
עי׳ מש״נ נהל׳ ממרים פ״ה ה״כ ובדין מגדף
עי׳ מש״נ בהל׳ ע״ז פ״ב ה״ז.

בשם מן השמות כגון וכו׳ שדי.
מכאן צ״ע על הש״ך יו״ד סי׳ רמא
סק״א שכתב שהוא כנוי.
אורח משפט סי׳ נז ד״ה וביו״ד (מח־נ); עי׳
מש״נ הל׳ ממרים פ״ה רה״ב.

ואלהים.
טוען המקלל שכיון לדיינים ולא לשם
ה׳ ,מהו.
חשן האפוד סי׳ כז; ועי׳ זוהר חדש מדרש הנעלם
בראשית (ג־ד).

או בכנוי.
מקור ממס׳ סופרים ספ״ד דלוקה בכנוי.
מאירי סנהד׳ סו ;.אורח משפט סי׳ נז ד״ה
ובמס׳ סופרים (מט־א) [וע״ש ד״ה ובמס׳ ב״מ,
אס יש להניא ראיה מב״מ מח.]:

שהשמות שקוראין בהן הגוים וכו׳
ה״ה ככל הכנויין.
לכן המקלל  -גאט
שטראפין  -וכד׳ ,לוקה.

זאל

איהם

או״ח סי׳ נו אורים ס״ק ב; נתיה״מ שם ס״ק נ
[ועי׳ ש״ן יו״ד סי׳ קעט ס״ק יא שכתב דשם
שכתוב בלשון לעז אינו שם ומוחר למחקו ורק
לכתחילה יש להזהר בזה היה׳ דאפשר ,וחכמח
אדם כלל פט (עמ׳  )224הקשה עליו מכאן
דהמקלל בשם בכל לשון לוקה ,ואחיעזר ח״ג סי׳
לב יישב הש״ן וחילק בין מקלל למוחק ,שמותר
למחוק כנוי כמבו׳ נהל׳ יסוה״ת פ״ו ה״ה ,ועי׳
חומים ונחיה״מ הנ״ל דנר׳ דאסור למוחקו];
ועיין רדנ״ז ח״ג סי׳ חחסב; מורת חיים
סנהדרין ס .ד״ה ואי; חוח יאיר סי׳ קו; פת״ש
יו״ד סי׳ רעו ס״ק יא; רעק״א סי׳ כה; בגין
ציון סי׳ סח; חיי אדם כלל ה אוח ה (עמ׳ כג);
בי״ל או״ח סי׳ י אוח יב; או״ש ע״ז פ״ב ה״ז
ד״ה הקדמה ב׳; משנה ברורה סי׳ שלד ס״ק לא
ושעה״ל ס״ק כז; אורח משפט סי׳ כז ד״ה
נש״ג (ג־א); מעשה איש או״ח סי׳ ז; שד״ח
כללים מע׳ ה אות קכא; ועי׳ להלן נסמוך.

אם יש בשמות שקורין בהן הגרים,
איסור הזכרת ש״ש לבטלה.
אורח משפט סי׳ כז ד״ה לפי״מ (מח־ד); ס׳
המפתח הל׳ שבועוח פי״ב הי״א [וע״ש גם
פ״ב ה״ב]; משנה ברורה סי׳ רטו ס״ק יט.

וארור בו וכו׳ קללה.
ר״ל שאומר על חבירו ארור הוא לד׳
או לכנוי ,חייב ,וכ״נ מהכס״מ.
או״ת סי׳ כז אורים ס״ק ד [ע״ש שכ׳ דזה דלא
כמהר״ס מינן סי׳ צז הוב׳ בכנה״ג סי׳ כו הגה״ט
ס״ק ד דמשמע מדבריו דחייב אפי׳ בלי שם];
חשק שלמה סי׳ רז; ועיין סמ״ע שם ס״ק ו; פנים
במשפט שם אוח ו ד״ה ומצד; עמודי הארזים
ח״ג על היראים סי׳ מב (נח־ב); אורח משפט
סי׳ כז ד״ה בסמ״ע (נ־א); פני יצחק ח״ד
מערכת מ׳ אות עו.

עזרי חמישאה; עי׳ או״ש הל׳ ע״ז פ״כ ה״ז
ד״ה ואני.

איסור.
חומים שי׳ כז ש״ק ה.

צ״ע מירושלמי שבועות ספ״ג.

כם״מ ד״ה אינו :נ״ל וכו׳ חידוש הוא
דלאו שאין בו מעשה וכו׳.

רש״י שבועות כא .ורגמ״ה תמורה ג.
ורי״ו ני״ד ח"ת נר׳ דס״ל כהראב״ד.

ק׳ למה השמיענו הרמב״ם ד״ז דוקא
במקלל ולא בשאר לאוין שאין בהם
מעשה.

אני עזרי חמישאה אות טז.

רש״ש שנועות נא ;.מעיל שמואל נהגהוח על
הרמנ״ס; נרכ״י שי׳ כז ש״ק ג; אורח משפט
שי׳ כז; תועפות ראה על יראים שי׳ קפט
אות כ; אחיעזר ח״ג שי׳ לג אות נ; פי׳
הרי״ם לרש״ג ח״א עשה א (לו־א); חזו״א
שנהדרין שי׳ כ ש״ק ו ,וקונן אגרות הנ״ל.

כס״מ :ואני אומר שפשט הירושלמי
וכו׳.
הרשב״א ב״מ צ :מבאר הירושלמי
באופן אחר.
אני עזרי חמישאה אות ד.

ד) אינו לוקה עד שיתרו ,ובכס״ט
[ועי׳ כס׳׳מ הל׳ ממרים רפ״ה].
ק׳ דבהל׳ ע״ז פ״ב ה״ט כ׳ הכם״מ רכל
היכא דליכא מעשה לא בעי התראה
[ועי׳ הל׳ עדות פ"כ ה״ד].

נר מלוה שי׳ י אות קלד (קלא־ד) ,ואות קלט
(קלד־ג); ע״ע מש״נ לעיל נראש ההלכה.

ק׳ א״כ אמאי בריש הל׳ יו״ט הזכיר
דצריך עדים והתראה.
נר מלוה הנ״ל אוח קלט (קלב־ג).

ה) חרף תלמיד חכמים [עי׳ הל׳ ת״ת
פ״ו הי״ב שהמבזה את החכמים].
מוכח שאין הבדל בין חכם לתלמיד
חכם.
נרכ״י חו״מ שי׳ לד ש״ק יד (שה־נ); עיין
מהריט״ן שי׳ קנה; השג יד על ש׳ יד מלאני
כשוף מערכות דנרי אמת אוח נ (רכ־א).

מנדין אותו [ובהל׳ ד  -אבל אם לא
היתה שם התראה וכו׳].

מנ״ח מל׳ כו ד״ה והנה (לח־נ) ,ומל׳ ל (מ־ג ,ד),
ומל׳ שט אות ד ,ומל׳ רש אות יא; אורח משפט
שי׳ כז ד״ה והתראה (ננ־ד); עי׳ רדנ״ז ח״ו
שי׳ נ׳ אלפים ריא; ועי׳ מש״נ להלן נכש״מ.

נרכ״י הנ״ל.

הקללה באה מכלל הדברים כגון
שאמר אל יהי וכו׳.

ואם רצו הדיינין להכותו מכת מרדות
מכין וכו׳.

בשיטתו בדין מכלל לאו אתה שומע
הן ,ובדבריו בפיה״מ.

מוכח דלמכת מרדות א״צ התראה.

לח״מ זכיה פ״ג ה״ז; נני שמואל שש״י נז; חי׳
תפארת שמואל על טור שם [נדפש נשוף הטור];
ט״ז שם; תומים ש״ק ג; נרכ״י שם ש״ק ו;
מרכה״מ; חש״ד שנועוח פ״נ ד״ה האומר; ערן
שי שי׳ כז; תפארת יעקג שם; תרומת הכרי שם;
נית ישחק; חקרי לנ חו״מ שי׳ יא-ינ; פרי ען
חיים; חזו״א כאן ,ושנהדרין שי׳ כא ש״ק ייי.

מוכח דלכ״ד דברים שמנדים עליהם
בהל׳ ת״ת פ״ו הי״ד ,א״צ התראה.

רשנ״ש שי׳ תרי; כרנ״י הנ״ל; עי׳ מש״נ לעיל
פי״ח ה״ה ד״ה וכל אלו.

ביאור החילוק דכאן הקדים נדוי
למכות ,ובהל׳ יו״ט פ״א הכ״ב הקדים
מכות לנדוי.
דנרי שאול יישף דעת יו״ד הל׳ נדוי שי׳ שלד
ד״ה והנה נפשחים (רנז־א).
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ספר המפתח
אם יכולים לנדותו וגם להכותו או רק
א׳ מהם.
סמ״ע סי׳ כז ס״ק ט; שער אפרים סי׳ סד;
נרכ״י חו״מ סי׳ לד ס״ק יד ד״ה ועוד נראה
(סה־נ); ועי׳ שו״ח הרד״ן כיח נג חדר ה;
משפטי שמואל סי׳ קיד; מקום שמואל סי׳ צט
אוח כט; ועי׳ הל׳ יו״ט פ״א הכ״ג וספר
המפחח שס.

אפי׳ בליכא עדים נאמן להכותו מכת
מרדות.
מקום שמואל סי׳ צט אוח טו.

אם גם קונסים אותו ליטרא זהב כמבו׳
בהל׳ ת״ת פ״ו הי״ב.
נארוח המים הל׳ מ״ח שס; מטה שמעון סי׳ נז
הגה״ט אוח ג.

מכין וכו׳ כפי מה שיראו.
כמה מלקות מכין במכת מרדות [עי׳
הגר״א].
פר״ח או״ח סי׳ חעא ד״ה וכתב וסי׳ חצה סוף
ס״ב; מהר״ס קאשטרו כסוף מהרלנ״ח (עמ׳ ב
טור אמצעי); סמ״ג או״ח ח״א פתיחה כוללח
ח״א אוח כה; קהלת יעקג (אלגזי) סי׳ קעא;
אורח משפט סי׳ כז (נג־א); עמודי אש קונט׳
מקל חוכליס אות ג ,ה; שד״ח ח״ג מע׳ כ׳ כלל
מא (עמ׳  ,)199וח״ה מע׳ מ׳ כלל קפג-קפד;
ועי׳ חוספחא מכות פ״ג ה״י ,ונחזו! יחזקאל שם
ונהשמטוח; ירושלמי נזיר פ״ד ה״ג; פיה״מ
נזיר ס״ד מ״ד; ערוך ערן מרד; רמנ״ן נהש׳
לסה״מ שורש א׳ (ו־א); מגילח אסתר שם
אות ו (ח־א); שו״ח הרשנ״א מ״ד סי׳ רסד;
רינ״ש סי׳ צ; חשנ״ן ח״נ סי׳ נא; ר״ן
כתונות מה( :טז־כ) והגהות הנ״ח שס; נ״י
סוף מכות; ריטנ״א שס ד״ה שם חנו; רדנ״ז
סי׳ נ׳ אלפים קכו; מגן אנרהס סי׳ חצו
ס״ק נ; יד מלאכי סי׳ חקיד; נשמח כל חי ח״א
סי׳ יח; ארעא דרבנן מע׳ מ אוח שצט ,ועפרא
דארעא שס אות סד; תפא״י מכות רפ״ג נועז
אות א; מגלת ספר לאויו סרי (ייי-י י׳• י"־4

ו) שיש וכו׳ לנשיא למחול.
לעיל בהל׳ א כתב דנשיא הוא מלך או
ראש הסנהדרין ,אבל כאן אין הכונה
למלך ,דאין כבודו מחול.
מנחח סולת מצ׳ עא; עי׳ רדנ״ז כאן; לחם יהודה
ה״א ד״ה ואיפשר.

וכן שאר העם אע״פ שמחל על
קללתו מכין את המקלל.
דין זה דלאחר שקלל לא מהני מחילה
הוא מוכרח ,דאל״ה איך לוקה על
קללה הא הוי התראת ספק שמא
ימחול.

סנהדרין והעונשין המסודין להם פב״ו ה״ה—ה״ז

כס״מ ד״ה אבל :אע״פ שיעשה כל
תשובות שבעולם אין לו כפרה וכו׳
כל שלא מחל לו חבירו,
כן נר׳ מתוס׳ יבמות כב :ד״ה כשעשה.
אורח משפט סי׳ כז ס״ק נ.

הגר״א ד״ה אע״ם שמחל :מכות י״ג
ב׳ וכו׳.
מו״מ בזה ,ועוד ראיות לדין.

ז) כל הדן בדיני גוים ובערכאות
שלהם וכו׳ ה "ז רשע.

בי״צ יו״ד ח״א סי׳ קנט אות י.

אף שבבן סורר ומורה מהני מחילה
לאחר התראה [עי׳ מל״מ הל׳ ממרים
פ״ז ה״ח וס׳ המפתח שם] ,שאני התם
שנידון ע״ש סופו.

חשנ״ן ח״נ סי׳ רצ וח״ד טור שלישי סי׳ ו;
יפה ללג חו״מ סי׳ מ ס״ק נ; ועי׳ חנחומא
ר״ס שופטים.

מכין את המקלל שכבר חטא ונתחייב.
אם דוקא שקלל ואח״ב מחל ,אבל אם
נתן לו רשות לקלל אין כאן עון כלל.

אין הבדל בין גוים עובדי ע״ז ובין
שאינם עובדים.
חשנ״ן ח״ד טור שלישי סי׳ ו; כנה״ג סי׳ כו
הגה״ט אות א; יפה ללג חו״מ סי׳ כו ס״ק ג.

הוא הדין בדיני גוים ודיינים ישראלים.

מנ״ח מצ׳ מח (נ) (ע־נ); ישועות ישראל סי׳ כז
ס״ק א; סי׳ הרי״ס לרס״ג ח״נ עש׳ מז (מה־א);
אגרות משה או״ח ח״ג סי׳ עח (שצ־א ,נ) [ע״ש
שהקשו דאין אפשר לומר דשרי דמאי שנא
ממקלל עצמו דלוקה]; עי׳ פרדס יוסף יתרו כ
ד״ה ונפענח (קעא־א) ,ומשפטים כא ד״ה
ומכה (רד־א) ,וסד״ה מקלל (רה־נ); ואם רשאי
לחנול כעצמו ,ואס מהני נתינח רשוח לאחרים
להכותו עי׳ מש״נ נהל׳ חונל ס״ה ה״א יספר
המפחח עמ״ס נ״ק צ ,:צא..

אם מותר להעלות בערכאות צוואה
וכד׳.

אם יש ללמוד מכאן דאם הרשהו אביו
ומחל לו על קללתו ,שרי לקללו.

חח״ס חו׳׳מ סי׳ ג; אורח משפט סי׳ כו ס״א
ד״ה אי מותר; עי׳ נרכ״י יו״ד סי׳ קמט;
מהרי״ט ח״א סי׳ קלא; אמונח שמואל סי׳ ין.

מנ״ח מצ׳ מח (נ) (ע־נ); פי׳ הרי״ס לרס״ג

אי הוי דרשא גמורה או רק אסמכתא,
ובהא דלא מנאו במנין המצוות.
מקור כרון (קלעי) סי׳ לב; קהלח יעקב (אלגזי)
אות רמג; דברי אמת קונט׳ כענין לאוין (פז־ג);
פי׳ הרי״ס לרס״ג ח״ב ל״ח רסד (שיט־נ);
ועיין חשנ״ן ח״ב סי׳ רצ וח״ד סי׳ ו ,וחוקוח
החיים צ־א וכרכ״י סי׳ כו ס״ק ג ד״ה ולי,
שכחנו דלדון כערכאות הוא איסור תורה; עי׳
להלן ד״ה אמאי שרי.

אורח משפט סי׳ ז (יד־ד).

בין אם דינו עם ישראל בין אם דינו עם
גוי.

ני״צ הנ״ל; עי׳ פרדס יוסף משפטים כא (רו־א).

תלג

חזו״א סנהדרין סי׳ טו סוף ס״ק ד; משא חייס
מע׳ ל אות עא; עי׳ ויואל משה מאמר ג׳ שנועוח
סי׳ קא (קיג־א); שנו״ס.

אי נפסל לעדות כשעובר ע״ז.
חסד לאנרהם מהדו״ק סי׳ ו; אורח משפט
סי׳ לח ד״ה ואם (עג־ג).

האם הדן לפני הדיוטות עובר איסור,
ורבינו כתב רק שפסולין לדון.
פי׳ הרי״ס לרס״ג מ״ב ל״ח רסד (שינרג); עי׳
רמנ״ן סנהדרין כג .ד״ה וראיתי.

ובע״ד אלם וכו׳ לא רצה לבוא.
איזה בירור צריך לבי״ד שהאלם אינו
רוצה לבוא.
או״ח סי׳ כו אורים ס״ק ז; נמיה״מ שם;
כנה״ג שס הגה״ט אות יח; מטה שמעון שס
הגה״ט אוח ה; יפה ללב שם ס״ק ג; מאזניים
למשפט שם; אורח משפט שס.

נוטל רשות מב״ד.
אם יכול הקהל ליתן לו רשות או צריך
רשות מבית דין.
מרדכי נ״ק ס״ז סי׳ עד; משו׳ מיימו׳ נזיקין
סי׳ טו; מהרי״ק שורש א ושורש קנה; שו״ת
מהרי״ט החדשות סי׳ קה; ועי׳ מהרש״ס יו״ד
סי׳ קה; אורח משפט סי׳ כו ד״ה נ״ל; ועיין
גדו״ח שער סג אות ג שהעיר דמדכרי רב
פלטוי ,הוב׳ נרא״ש ב״ק ספ״ח ,משמע דא״צ
ליטול רשות.

אי רבינו ס״ל כרב שרירא גאון ,ואי
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נזיר מ .ד״ה ר״י אומר (כד־נ); חת״ס חו״מ
סי׳ קעז (סו־ד); יוסף דעת יו״ד סי׳ שלד
(רנז־א); חמדת ישראל חורה אור (קיט־נ);
שושנת העמקים כלל ט ד״ה והוי (לב־ג); חקקי
לב ח״א או״ח סי׳ יט (כב־ב); דנרי אמת בענין
לאוין (דף פא); לחם יהודה הל׳ ממרים פ״א
ה״א אות ד (רנט-רס); עמודי הארזים (יראים)
סי׳ לא ד״ה עוד טען (קע-קעא); כלי חמדה
פ׳ האזינו שלח־ב; מהר״ל חיוח מו״ק ג :ונזיר
בג ,.וכחני מהר״ל חיוח ח״א עטרת צבי
מפארת למשה ס״ד (תבד־ב); כחבי הגרי״ז
ח״ה נזיר סוף מהדו׳ ג; קונן הערוח יבמות
אוח קס (סי׳ טו אות ז); רבינו מנוח וס׳
הליקוטים וס׳ המפחח הל׳ חמץ פ״ו הי״ב;
מקו״צ הל׳ טוען פ״א ה״ה ד״ה מלקין.

חרף עם הארץ וכו׳ כפי מה שהשעה
צריכה.
גדר העונש במחרף ע״ה ,והנפק״מ
בזה ,ואי מהני מחילה במחרף ת״ח
או ע״ה.
ב״ח סי׳ בז; סמ״ע שם ס״ק י; תפארת יעקב
שם ס״ק ה; עי׳ רמב״ס הל׳ חובל פ״ג ה״ה;
שו״ע חו״מ סי׳ חכ סל״ח וסיף סמ״א; סמ״ע
שס ס״ק מח-מט; פת״ש שם ס״ק ח; יש״ש ב״ק
פ״ח סי׳ מו; מגן אברהם סי׳ תרו ס״ק ו;
בהגר״א שם ס״ב ,וכאן.

אות ד; עי׳ מש״ג להלן הל׳ ממרים פ״ה ריש
ה״ה ,וה״ז ד״ה משמע דבמקום שאינו לרפואה,
ופ״ו ה״ח ,ופ״ז ה״ח במל״מ.

מי שנתחייב נדוי וכו׳ ורצו ב״ד
למחול על כבודן ולא נדוהו הרשות
בידם.
רק למי שהפקיר בב״ד או גם למקלל
בלא שם וכנוי שמנדין כמבו׳ לעיל ריש
הל׳ ה.
רמ״א סי׳ כז ס״ב לפי פי׳ הב״ח שם [והו׳ גם
נש״ן]; ועי׳ סמ״ע ס״ק י; באר הגולה שם
אוח מ; נחיה״מ ס״ק ד; תפארת יעקב שם
ס״ק ה.

דוקא שמחלו בפה אבל בשתיקה לא.
משפטי שמואל סס״י קיט.

נר׳ ראם רצו ב״ד למחול על מכת
מרדות רשאין ,דומיא דנדוי.
קונץ הערות יבמות אות קם.

רדב״ז :ואפשר דאיירי בנשיא שאינו
מזרע דוד וכו׳.
מו״מ בדבריו.
פרחי ציון [ר״י פערלא] על כפתור ופרח (קלט־ב
קמ־א).

.!,« J, U,L
שו״ח הרמ״א סי׳ נב; יש״ש ב״ק פ״י סי׳ נג;
שער המשפט סי׳ נו ס״ק א; אמרי בינה דיני
דיינים סי׳ כו ד״ה ועיין; אורח משפט סי׳ נו
ס״א; ערן שי שם; ועי׳ הל׳ ח״ח פ״ו הי״ד
אוח ט ולח״מ שס; רמ״א סי׳ כח ס״ג; סמ״ע
שם ס״ק מ; מהר״ש הלוי סי׳ מד; מכי״ט
ח״ג סי' יג׳ מהר״ם מינן סי׳ מד; וע״ע
במרדכי ס׳ הגמל סי׳ קיו ,קנז ,ריב.

אע״פ שהיו דיניהם כדיני ישראל וכו׳
שג׳ ואלה המשפטים.
ביאור הדרשא כשדנים כדיני ישראל.
רא״ם ריש משפטים; סמ״ע סי׳ כו ס״ק ב.

לפניהם ולא לפני גוים לפניהם ולא
לפני הדיוטות.
אפי׳ נתרצו לדון לפני גוים אסור,
משא "כ כהדיוטות.
רמב״ן ר״ס משפטים; עי׳ שו״ח הר״ן סי׳ עג;
חי׳ הר״ן סנהדרין ב( :ו־א); שו״ח הרא״ש
כלל סח אוח יג; תשב״ן ח״ב סי׳ רצ; רא״מ ר״ס
משפטים; לחם רב סי׳ פט; בני שמואל סי׳ ט;
כנה״ג שם הגב״י אוח א; חומים שם; ברכ״י שם
ס״ק ג; פנים במשפט שם; שער המשפט רס״י א;
העמק שאלה ש׳ נח אוח ב (שפא־א); אמרי בינה
דיני דיינים סס״י ב; חי׳ הרי״מ שם ס״ק יב;
פי׳ הרי״ם לרס״ג ח״ב ל״ח רסד ד״ה איברא
(שיט־ב ,ג); כלי חמדה ר״ם משפטים.

1
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נתברר שחייב ,ב״ד עצמם מביאים דינו
לערכאות.
מהריב״ל ח״ג סי׳ מח; גידו״ח .ריש שער סב;
לחם רב סי׳ פח; מקור ברון סי׳ נב; בני שמואל
סי׳ כו; בעי חיי ח״א חו״מ סי׳ יו (יג־א); כנה״ג
שם הגה״ט אוח יג והגב״י אות ה; עי׳ ברכ״י
שם ס״ק ו-ז; אמרי בינה דיני דיינים סי׳ כו ד״ה
והנה; ערן שי סי׳ מ ס״ב; אורח משפט שם;
דברי גאונים כלל נב אונו ג; נחיה״מ סי׳ יד

ס״ק ה וסי׳ נו ס״ק ג; שו״ח ר׳ אישתרוק
שאנג׳י סי׳ לח.

אמאי שרי במקום פסידא לעבור על
איסור של לפניהם וכו׳ הא מחוייב
למסור כל ממונו שלא יעבור בל״ת.
כלי חמדה ר״ם משפטים (קיג־א); פרדס יוסף
שם ד״ה ובר״מ (קצא־ב).

הגה״ט [ד] :דגרסינן פ׳ החובל (צב):
וכו׳[ ,וכ״ה ברדב״ז וכס״מ].
לפי דברי השטמ״ק שם אין ראיה
מהגמ׳ הנ״ל לדברי הרמב״ם ,ונר׳
דמקורו מב״ק כח .דעביד איניש דינא
לנפשיה.
כלי חמדה ר״ם משפטים ד״ה ובאמת (קיג־ב);
וע״ע מש״נ בס׳ המפחח עמ״ס ב״ק צב :גמ׳
שו׳  46מד״ה כלומר (עמ׳ מיח טור ג).
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 .1הפרדס {ארצות הברית} שנה ל׳א חוברת ח׳ סי׳ ס״ה
4הממונה על הצבור דינו כדיין שהמקללו עובר בא לא תקלל
 .2חקות החיים סי׳ צ״א דף קל״ד טור ג׳ ד״ה אמנם
במי שלא קבל עליו דין של בי״ד שדן אותו ונוסף על כן חרף קלל וגדף את בית הדין מה דינו כרטיס זה מופיע
גם בחו״מ סי׳ י״ט

 .3ראנ״ח סי׳ קי״א
האם דין ממונה הקהל כדין הדיינים לענין לאו נוסף ולחיוב מרדות או נדוי.
 .4חיים ביד סי׳ נ״ז דף ע״א טור א
האומר לרב דברים שאינם דברי חרוף אך דברים שאינם לכבוד הרב והרב מחל האם המחילה מועילה.

 .5אשית הפסגה ח״מ סוף סי׳ כ״ה
ממונה מן הקהל לפקח על עסקי הקהל,יתכן שדינו קרוב לדין הדיין שיש בקללתו לאו נוסף והמקלל אותו
חייב מכת מרדות או נידוי.

 .6אורים ותומים סי׳ כ״ז תומים סק״ב
ר^י המקלל דיין שאינו סמוך עובר על לאו שלא לקלל דיין.

 .7אורים ותומים סי׳ כ״ז תומים סק״ב
מדוע יש מלקות במקלל דיין הרי זה לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד שאין לוקין עליו.
 .8ריב״ש סי׳ צ״ד
האם מחמירים הרבה בעונשו של המקלל כהן עם הארץ

 .9קצות החושן סי׳ כ״ז סק״א
האיסור לקלל דיין כולל גם ממונה על הקהל.

 .10ציון לנפש חיה סי׳ י״ז
דיין המקלל דיין אם מתחייב בשני לאווין.

/־זקרי לב ח״מ ח״א סי׳ קנ״א
ג^יין הלאו של מקלל דיין אם הוא רק בדיין סמוך ,ובזמן הזה שאין לנו סמיכה אין שייך לאו זה
 .12אגרות משה או״ח ח״ג סי׳ ע״ח עמ׳ ש״צ
טעם האסור לקלל דיין.
 .13ציון לנפש חיה סי׳ י״ז
דיין המקלל עצמו האם עובר בשני לאווין.

/
V

 .14שמן רוקח ח״ב סי׳ כ״ה
המקלל דיין ,אם לוקה משום "אלוקים לא תקלל׳.

7
 .15שמן רוקח ח״ב סי׳ כ״ה
האם הלאו של מקלל דיין הוא דוקא לגבי דיין סמוך.

 .16רשב״א ח״ז סי׳ תצ״ו
במקום שיש תקנה שהמקלל דיין או מחרפו שיפרע סכום ממון ,המקלל דיין צריך שישלם .אבל אין לדיין
לגרום לבעל דין לחרפו .ואם הדיין יחלק הממון לעניים או לעשות ממנו צרכי צבור ה״ז משובח

 .17נהרי אפרסמון יו״ד סי׳ ק״ט ד״ה איתא
הביאור במ״ש שאם היה מקלל לאחד מישראל שהוא דיין לוקה עוד אחרת ע״ש {הלא עתה בטלו סמוכין
וליכא מלקות}
 .18נחמד למראה ח״ג דף קע״ט טור ב׳ ד״ה כי
קללה לדיין בזה״ז ,אי עובר בלאו אם לא.

 .19לחיים בירושלים נזיר פ״ז ה״א דף מ״ה טור ב
בזה״ז דליכא סמוכים ,אי עובר המקלל את הדיין בלאו ד״אלקים לא תקלל׳.

ו .חקרי לב יו״ד ח״ג סי׳ ק״א דף ק״ו
בדברי הרמ״א חו״מ סי׳ כ״ז שהמקלל עצמו עובר בלאו  -מהיכן למדים לאו זה
 .2אות היא לעולם ח״ב מערכת מ׳ אות כ״ה דף מ״ו טור ב
דיון בענין המקלל את עצמו

 .3אהל יוסף {אשכנזי} דף פ״א
מקלל עצמו בשם באופן שהוא מכלל הן אתה שומע לאו אם זה אסור.
 .4חיים ביד סי׳ נ״ז דף ע״א טור א
האם מענישים את המקלל או המחרף אע׳׳פ שמחל המתקלל או המתחרף

 .5אגרות משה או״ח ח״ג סי׳ ע״ח עמי ש״צ
הטעם שהמקלל את חבירו ,יכול למחול לו ,ואיך הדין כשחברו נתן לו רשות לקללו ,האם לוקר או ל

 .6שלמת חיים ח״ב סי׳ נ״ח
האת מועילה מחילה לפטור מהעונשים הכתובים בסי׳ כ״ז סע׳ ב׳ .כרטיס זה מופיע גם באו״ח סי׳ תר"

 .7שבט מנשה סי׳ י״ח
המקלל את הישן או את המת אם חיי
 .8בית אב חמישאי סי׳ רע״ט
האם מי שפסול לבא בקהל מותר לקללו דאינו בכלל בעמך לא תאור.

/
 .9שארית יהודה {בלום} סי׳ קמ״א
בדין דלא תקלל חרש  -האם מת בכלל הלאו הזה .ומהו דין המקלל את מי שנגמר דינו למיתה
סו .לב חיים ח״ג סי׳ נ״ט
קלל חברו בשם בחלום אם חייב .כרטיס זה מופיע גם ביו״ד סי׳ ר״ל.

ו^יייישבט מנשה סי׳ י״ח
ו",.לל את הישן ומת בתוך שנתו ולא הקיץ ולא הרגיש ,אם חייב ,או

 .12אגרות משה או״ח ח״ג סי׳ ע״ח עמוד ש״צ
טעם הדבר שמקלל עצמו חייב מלקות ולא הועיל מה שמחל לעצם

 .13קצות החושן סי׳ כ״ז סק״ב
מקלל באופן שהקללה באה מכלל הדברים שכתב השו״ע שאינו לוקה ,אבל איסורא מיהא איכא.
 .14נתיבות המשפט סי׳ כ״ז משה״כ סק״ב
לשונות שונים של כינויים.
 .15אורים ותומים סי׳ כ״ז תומים סק״ד
המקלל חבירו שחושב שהוא חי אבל באמת בשעת הקללה חבירו כבר מת האם חייב על קללה זו.
 .16אורים ותומים סי' כ״ז תומים סק״ב
ביאור דעת הראב״ד הסובר שאין המקלל חבירו לוקה אא״כ קללו בשם המיוחד.

£ין

 .17אורים ותומים סי׳ כ״ז תומים סק״ג
• ביאור הדין כשאומר אל יהי׳ פלוני ברוך לה׳ אינו לוקה (משום דמכלל לאו אי אתה שומע הן ,ובבאור הסוגיא
בשבועות).
 .18אורים ותומים סי׳ כ״ז אורים סק״ג
מדוע כתב השו״ע דין מלקות למי שמקלל בשם ,הרי בזה״ז אין דין מלקות.
 .19קב זהב ח״א סי׳ ב׳ דף י״א עמ׳ א
עבר על מי שפרע אם נפסל לעדות ואם מותר לקללו בחינם  .כרטיס זה מופיע גם בח״מ סי׳ ר״ד וסי׳ ל׳ד .
 .20חיים וחסד ח״א חדושי דינים אות ע״ו דף צ״ג טור א
האומר כך יחיינו השם או המקלל בשם אינה קללה אלא כשיזכור שם ממש לא שיאמר השם כמו שנוהגים
הנזהרים מלהזכיר שם הוי״ה ואומרים במקומו מילת השם"
 .21משא חיים מערכת ת׳ אות רס״ח דף ס״ו טור א
אסור לקלל אפילו מינים ומוסרים שימותו בידי שמים

 .22שער משפט סי׳ כ״ז סק״א
מי "שאינו עושה מעשה עמך" האם מותר לקללו .וכן אם עשה דבר שלא כהוגן ,אף דלא מקרי "אינו עושה
נ^ה עמך" ,האם מותר לקללו על מה שעשה.

 .23לב אברהם ח״א סי׳ קמ״א אות כ״ה; סי׳ קמ״ב אות ו
אם ־ בזה״ז ־ מותר לקלל עוברי עבירה .כרטיס זה מופיע גם באבה״ע סי׳ קנ״ז.
 .24חקרי לב יו״ד ח״ג סי׳ פ״ג־פ״ד
המקלל את חבירו בלי שם אי אסור מד״ת.

 .25גנזי חיים {פלג׳י} מערכת ת׳ קונס׳ תשובה סי׳ נ״ה
מי שקלל את חבירו אפילו בלי שם חייב מלקות.
 .26מים עמוקים ראנ״וז סי׳ ס״ט
אי יש איסור מן התורה לקלל חבירו אעפ״י שאין מקללו בשם או בכינוי

^>7וולת יצחק {ציוני} ח״א סי׳ קע״ח
>“ץקללים יהודי בשם אפילו בלשון לע״ז יתכן שעוברים בלאו.
 .28אדמת קדש ח״ב השמטות יו״ד דף קכ״ט טור ג
השומע שם היוצא מפי אחר וקלל את חבירו בלא הזכרת שם מה הדין.

 .29פתח הדביר ח״א סי׳ צ״א דף צ״ד טור ג
מקלל בשם דלוקה אם גם בשאר לשונות.
 .30מנחם משיב {סופר} יו״ד סי׳ מ״ד
המקלל אחד מישראל בשם או בכנוי.
 .31אגרות משה או״ח ח״ג סי׳ ע״ח עמ׳ ש״צ
טעם האיסור של מקלל חבירו בשם.
 .32אות היא לעולם ח״ב מערכת מ׳ אות כ״ד דף מ״ב טור ד
בענין מקלל אחרים חייב מלקות.

חקרי לב יו״ד ח״ג סי׳ ע׳ דף ד׳ טור א׳; דף ז׳ טור ב׳; ח״מ ח״א סי׳ י
.33
־ המקלל בכינויים אי לוקה כרטיס זה מופיע גם ביו״ד רל״ו
 .34נהרי אפרסמון יו״ד סי׳ ק״ט ד״ה איתא
מדוע כתב בשו״ע דין מלקות בענין מקלל ,הרי אין מלקות היום?
 .35ברית יעקב ח״א או״ח סי׳ ג׳ עמי י״א ד״ה עוד יש
המקלל אחד מישראל בלא שם וכנוי אם איכא איסורא מדאוריתא ומהו האיסור

 .36פני אהרן יו״ד סי׳ כ״ה דף נ״ח טור ג
במקום שיש מנהג למכור את כל הכבודים מפסח עד סוכות ומסוכות עד פסח ,וקנה אחד הולכת הס״ת עד
החג כשהגיע החג לא מכרו ונשאר בידו עוד ב׳ חדשים וכשבאו הב׳ חדשים לא נתן אלא דמים מהפסח עד

 .37מנחם משיב {סופר} יו״ד סי׳ מ״ד
בענין מקלל בשם את הרשעים ואם יש חילוק בין שמקללו בפניו למקללו שלא בפניו
 .38אהל יוסף {אשכנזי} דף פ״א
מהלל חבירו בשם באופן שמכלל הן אתה שומע לאו מה דינו.
 .39שער שמעון אחד ח״ד עמי רי״ט ד״ה מאחר */
אם מותר לומר על הרשעים ימח שמם.

 .40נתיבות המשפט סי׳ כ״ז משה״כ סק״ג
מדוע כתב השו״ע דין מלקות במקלל הרי בזה״ז אין מלקין.

ו .4שלמת חיים ח״ב סי׳ צ״ה
היכא דקא מצער לי׳ ומקלל אותו ליכא לאו דלא תקלל חרש.
 .42רשב״ן א ו" ח סי׳ ק" א
שם בלע״ז אין לו קדושה ומותר למחוק ,לענין קללה האם יש לו דין של מקלל בכנוי .כרטיס זה מופיע גם
ביו״ד סי׳ קע״ט ובאו״ח סי׳ קנ״ו.

^**קול אליהו ח״ב יו״ד סי׳ י״ח ד׳ה ומה
ג; ,ל חברו אפילו בשמות שקורין אותו הגויים עובר ,מפני שהם בכלל הכינויים.
 .44אדמת קדש ח״ב השמטות יו״ד סי׳ ח׳ דף קכ״ט טור ג׳ ד״ה איך
המקלל חבירו בשם אי עובר גם כשקלל בכתב.
 .45פאת שדך סי׳ קנ״ז
אם מותר לקלל את הרשעים ולומר עליהם ימח שמם.

 .46ברית יעקב ח״א או״ח סי׳ ג׳ עמ׳ י״א ד״ה עוד יש
מי שאינו מקלל חבירו בפירוש רק שהקללה באה מכלל הדברים אם יש בזה איסור.
 .47אלפי מנשה בספר פשטים ופרושים עמ׳ ר52
מקלל חבירו אם חייב דוקא כשהזכיר שמו או אפי׳ לא הזכיר שמו ,רק שידוע לפי הענין דהכוונה אליו .כרטיס
זה מופיע גם ביו״ד סי׳ רמ״א
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ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

מסורת הש״ם
עם תוססות
א) [שבח

יין
י)

קע,]:

קנג־

ע״ש

«p־ ,].י>
ג) [שבועות לה,].

שטעות לו[ .עירובין
פ^&דש ,ה) [לקמן

פה ,]:ו)נ״מ צד :צה:

[ברף צה :רק נזכר
סלוגוזזו דר׳ יאפויוז ור׳
יונתן! לקמן פה :שטעות
כז .סולק עת[ :מנסות צ:

צא .יומא נז[ ]:במנחות
וביומא רק נזכר פלוגתא
דר׳ יאשיה ור׳ יונתן],
«) [לעיל

נד.

כריתות

ס) ב״מ

ה,].
ט) [קידושין

ה:

מת/
נא.

יש״'נ]׳ *ה[״ש'
נב] ,ל) לעיל סב,:
מ) לקמן פה ,:צ) לעיל
נ[ )P ,.ועי׳ היטג סומא
דשנה קנד .הני קאמר

אל תתחיל כי .כשבא הגכאי לגגות מס ממנו או קיצת העיר אומר

המחלל

משה רנינו נמנרן השם
ולא למד נק״ו ממקלל
אמו דדלמא כיון דסמיר
לא סגי ליה נכפרה .א״נ
תקשי ננ״ל דלסטור שסיר
יש ללמוד מקלל אמו

ננינוי ממנרן השם נכיטי
דהא מה לא שיין לומר
דדלמא מגרן־ השם מינוי
פטור משוס דממיר ולא
סגי ליה מסרה דהא
נשם
במקלל
אפילו

המיוסד מזמור יותר פגי
ליה נכסרה וצ״ע:

תודה אוד השלם
א> לא תאכלו על הדם
ולא
תנחשו
לא
תעו“ננו! :וקי* •□ ffן

ב> לנקב שם ך מלת
יומת רנלם יתמובל כל

העדה טר כאזרח
י בנקבו שם יומת'':
[וקרא כדI® ,

ג> כי איש איש אשר
;קלל את אביו ואת
אפל מלת יומת אביו
ואמו קלל דמיו בל:
|וקרא ב פן

דאמר M״WC7 P

מיחה להא

לו בבקשה ממן אל תתחיל בי להיות ראשון בדבר הפסד שסימן
רע הוא לו :שחרית הוא .שהיה תובע ממנו חוב אמר לו שהרית אבות מלאכות ארבעים חסר אשת ואינו חייב על אחת מהן וסי׳
הוא ולא אתחיל התלת מעשה היום בפירעון :ראש חדש הוא .המתן הקונמרס וכן ר״ת היינו מיתה אבל חמאת מישייב אמלהו אלא אתא
.
,
,
.
,
יי
למימר דכל שאין חייבין חמאת אין
לי עד מחר :מוצאי שבת הוא.
ראשון לימי השבוע :המחשין.
בת.
אל תתחיל בי שחרית הוא ראש חודש הוא שייבין מיתה®7 :
הא דאמר (נ״ק דף מי ).השוה הכתוב
כשיוצאין לדרד או כשמתחילין בשום מוצאי שבת הוא תנו רטן א>לא תנחשו ולא
אשה לאיש היינו היכא דכתיב בלשון
דבר :מתני׳ המחלל את השבת .תעוגנו* אטון אלו המנחשים בחולדה
זכר אבל היכא דכתיב בלשק איש
דחשיב *ליה תנא בנסקלין כגון בעופות ובדגים* :מתני,׳ 5)6המחלל את
ממעמינן אי לאו דכתיב ב׳ זימכי דאין
שחללו במלאכה גמורה :שחייבץ על
השבת בדבר שחייבין על זדונו ברת ועל
מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות® ואס
זדונו כדת ועל שגגתו חטאת .כגון
דבר שיש בו מעשה ומלאכת מחשבת שגגתו חטאת :גט' *מכלל דאיכא מידי
תאמר הא אמרינן מרק ארבעה
ולא המתעסק ל) :גט׳ תחומיז ואליבא דחילול שבת הוי ואק חייבק לא על שגגתו
וחמשה (שם דף מד ):גט שור שהמית
שור שור שבעה להביא שור האשה
דר״נג דיליף להו מקראי במסכת חטאת ולא על זדונו כרת מאי היא תחומק
אע״ג דלא כתיב שור איש וי״ל משוס
סוטה (דף  :):0הבערה ואליבא דר׳ ואליבא דרבי עקיבא הבערה ואליבא דר
דדרשיק התם נגישה למיתה נגישה
יוסי .דאמר ללאו יצאת ור״ע מודה יוסיעסתגי׳ 1המקלל אביו ואמו אינו חייב
נמי בתחומים דאין חייבים עליהם
לנזקין והוה ילפיגן מיתה מנזקין
ו>:

רבות
לרבות

דגר שסייטן על שגנחו
עד שיקללם בשם *קללם בבנוי ר׳ מאיר
תמאס חיימן על זדונו
מלאכות
אטת
עג)
ף
7
(שמו
דתנן
כרת
מחייב וחכמים יפוטר{* 'toil :מאז חבמים
סקילה ועי׳ תוס׳ שגת
ו :סד״ה הא קמ״ל] ,מ׳ חסר אתת ולא יפליג ר׳ עקיבא:
ע) יומא מג ע״א .י5ת3י עד שיקללם בשם .שיקלל ר׳ מנחם בר׳ יוסי הו&־דתניא ר׳ מנחם בר׳
בשמות הגמורין :קללם בכנר .יוסי אומר ־־׳ בנקבו שם יומת מה ת״ל שם
כגון שדי צבאות שנון רשום :לימד על מקל? אביו ואמו שאינו חייב עד
4גמ׳ בנקבו יומר□ היה לו לכתוב שיקללם בשם זועו רבנן איש מה ת״ל * איש
גלון הש״ם
מה ת״ל שס אס אינו ענין לו דהא  Iאיש "לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס *אשר
או
גם׳ נכתוב
קרא קשה כתיב ונוקב שם תנהו ענין למקלל קלל את אביו ואת אמו  °אין לי אלא אביו
אלהים וחרש.
דהא צרין קרא משיא אביו ואמו ור׳ מנחם לא ס״ל הא
למלקות דעל לימוד גמה דדרשינן לעיל (דף ט ).מהאי קרא ואמו יאביו שלא אמו אמו שלא אביו מניין
הצד אין מזהירין ועיין 8עד שיברן שס בשם ואפי׳ לא ברך ת״ל *אביו ואמו קילל דמיו בו אביו קילל
נתשונת תורת
רש״י ססדדיהסי׳ שם בשס אלא יתברך יוסי ר׳ מנחם אמו קילל דברי רבי יאשוה רבי יונתן אומר
ר״ה:
וכו׳ עד
בגקבו
בשם .בר יוסי מתייב עליה :איש איש כי ׳משמע שניהן כאחד ומשמע אחד בפני
שיברך שם
קשה לי הא ממילא לדידהו יקלל וגו׳ לרבות בת .שקללה או עצמו עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו *מות
מקלל אביו ואמו אינו סייג
עד שיגרן גשס המיוסד טומטום שקלל :אין לי אלא אביו יומת בסקילה אתה אומר בסקילה או אינו
ואמו
אמו
שלא
אביו
כאחד:
ואמו.
נק״ו נאם מגרן השם
אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה
נכינוי פטור ק״ו
למקלל שלא אביו טנק ת״ל אביו ואמו קלל.
" .נאמר כאן דמיו בו ונאמר להלן ־׳דמיהם
חייר
אניו גכינוי .ולמ״ש .

מוס׳ ד״ה גמר י״ל דנשר
ודם סמור דממגייש אגל
הסמ״ג נלאוין אות מ׳
נחג לחק הא מסתפק

/)Q

נר מצוה

שבת .לאו למי־מר דכל שחייב על שגגתו חמאת סייג

על

לא״ ^,י

\
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עץ משפט

א

מיי׳ סי״א מהל׳

לאדן ^"וטוש״ע ’׳ד^
קעט סעף נ:

'פז *”?,TL

שנח הצנה מ סמג
לאוין שם:

קפח ג ד מיי׳ פ״ה מהל׳
ממדים הל׳ נ תמג
טוש״ע י״ד סימן
לאדן

רמא סעי׳ א:
 Bfipה מיי׳ שם הל׳ א:
קג ו מיי׳ ס״ו שם הל׳ נ
שמג שם טיש״ע שם:
קצא ז מיי׳ סכ״ו מהל׳
סנהדרין הלנה א
סמג לאדן רט טוש״ע מ״מ
סי׳ נז סעיף א:
קצב ח נדי׳ פ״ה מהל׳
ממרים הלנה ד
יע״ש בכ״מ:
קצג ם מיי׳ פכ״ו מהלם׳
סנהדרק הלנה א:

משוס דכתיב (שמות הא) וכי יגוף
שיפרט לך הכתוב
שור איש:
יחדיו .פירש הקונטרס כדרך שסרט
א] "ולא תעוננו" ליתא
בכלאים ותימה אס ק לרבי יאשיה בכת״י ובראשונים ,וכ״ה
אמאי כתיב בהו יחדיו אלא על נכון (דק״ס) ]3 :ס״א
(גלית!
ובכוכבים
כרתן אי לאו יחדיו הוה אמינא דלא וכצ״ל במקום "ובדגים"
וכ״ה
(מהרש״ל)
יחרוש בשור וחמור כאחד אף על נד
ובראשונים
במדרשים
שאין קשורין ולא ילבש בגד של צמר ובדפוס שונצינו .והנוסח
ושל פשתים אף ע״ס שאינן קשיח ״כוכביי”״ג]^׳“
הגהות וציונים

ותפוריס כדדרשינן (ינמות דף ה):
תכיפה אחת אינה חיבור שתי תכיפות
שיבור והיינו® מדכתיב יחדיו אלא
מסברא קאמר עד שיפרט לך

הכתוב יחדיו:
קודש מחול .מדאפקיה בלשון
אלהיס דאי מק״ו למ״ד קודש
נמי לא איצטרין לגופיה דנילף מנשיא
וסרש אלא איכא למיפרך מה לבשר

^ך

 pcדיאגיס וממדישץ מך:

*»י™.־זללן המקיא משמע א«א 15,עובש שטענו אזהרה מנ״ז ת'ל®J-L-T—T'TZ
ואת אמו דאע״ג דוי״ו מוסיף על עק תקלל וגו׳ אם היה אביו הין הרי הוא בכלל אלהים לא תקלל ואם היה
ראשק משמע נמי א׳ מהם עד שיפרט אביו נשיא הרי הוא בכלל® ®ונשיא בעמך לא תאור אינו לא דיק ולא
לך הכתוב יסדיו כדרך שהוצרך נשיא מניק אמרת הה אתה ק בנק אב משניהן לא ראי נשיא*
לפרוט בכלאים שכתוב ט (דכריס כראי הין ולא ראי הק כראי נשיא לא ראי הין כראי נשיא* שהה
מ) לא תחרוש בשור ובשמור ופרט הין אתה מצווה על הוראתו כראי נשיא שאי אתה מצווה על הוראתו
ט יחדיו שלא תאמר אסור לחרוש
בשור לבדו ומזמור לבדו ואטו ואמו ולא ראי נשיא כראי דיק* שהנשיא אתה מצווה על המראתו כראי הין
קלל דסיסא דריש ליה רט יונתן שאי אתה מצווה על המראתו הצד השוה שבהם שהן בעמך זואתה מוזהר
לקמן באלו הן הנשנקין® לרטח את על קללתן אף אני אביא אביך שבעמך ואתה ממהר על קללתו^מה
המקלל לאתר מימה :מה להלן להצר השוה שבהן שבן גדולתן גרמה להן "ת״ל י>לא תקלל חרש
בפקילה .דכתיב באק ירגמו באומללים שבעמך הכתוב מדבר מה לחרש שכן חרישתו גרמה לו נשיא
אותם :בנין אב משניהם .דמשד ודיין יוכיחו מה לנשיא ודיין שכן גדולתן גרמה להן חרש יוכיח ״> וחזר הדק לא
מינייהו לא אתיא דאיכא למיפרך ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שהן בעמך ואתה
מה לדיין שכן אחה מצווה וחייב
מיתה על הוראתו שנאמר (דבריה ח) ממהר על קללתן אף אני אביא אביך שבעמך ואתה ממהר על קללתו^מה
ושמרת למשות ככל אשר יורוך והאיש לצד השוה שבהן שכן משונק אלא * א״ב 9נכתוב קרא או אלהים וחרש או נשיא
וחרש אלהים למה לי אם אינו ענק לטפו תנהו ענק לאביו !הניחא למאז
אשר יעשה סדון ל3לחי וגר
איכא למיסרך שכן אתה מייב מיתה דאמר אלהים חול אלא למאן דאמר קודש מאי איכא למימר דתניא "®אלהים
על המראתו שלא למרוד בצומו חול דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אלהים קודש ותניא רבי אליעזר
ולהמרוח את פיו שנאמר טהושע בן יעקב אומר אזהרה למברך אה השם מניק תלמוד לומר אלהים לא
(א) כל איש אשר ימרה את פין תקלל למ״ד אלהים חול גמר קודש מחול למ״ד אלהים קודש גמרינן חול
וגו׳ :לא ראי דיין כראי נשיא .לא
ראיה של זה צד חמור שנא׳ בדיין מקודש בשלמא למ״ד אלהים חול גמר קודש מהול אלא למ״ד אלהים קודש
ישנה בנשיא אפילו הט הוזהר על " גמר חול מקודש דילמא אקודש אזהר אחול לא אזהר א״ב לכתוב קרא לא תקל
מאי
הנשיא :שהן בעמך .עושין מעשה

:־!ואיש אל אשת כי עמך :באומללים .בשפלים כמו היהודים האמלליס בס׳ עזרא (מומיה נ) :חרשותו גרמה לו .מתוך שהוא שפל הזהיר עליו הכתוב
;דעה בהם אלב אל
;דעני מילת יומתו באבן שלא תטהו ולא תצערהו מפני שנותן צרמו על לט ומיצר על שפלותו :שכן משונין .משאר ב״א אלו לאמללות ואלו
;תמו אתם דמיהם לגדולה וקיי״ל בשמיטת מולק (דף קנוי ):כל מה הצד פרכינן כל דהוא כגון שכן משוק דאינו צד ממור דאי צד חמור פריך לאו פירכא
| :03וקר* כ]D ,
היא דארו נמי אית טה צד חמור שהוקש כטדו לכטד המקום" :ה״ג א״כ נכתוב אלהים וחדש או נשיא וחרש .נד׳ אלא לא אתיא
ה)אלהים לא תקלל אטו במק אג אלא באם אינו ענק נכתוב אלהיס ומרש וממי נשיא בהצד השוה לא ראי דיק שהוא גדול שאתה מצווה על הוראתו
ונשיא בעמך לא תאר:
כראי חרש שאי אתה מצווה על הוראתו ולא ראי מרש ששפלותו גרמה לו כראי דיק שאק שפלותו גרמה לו הצד השוה שבהן שהן בעמך אף אני
[שפות ]X, 13
ו> לא תקלל ח!־ש ולפני אטא נשיא והכא ליכא למיפרך שכן משונק דהא נשיא נמי משונה הוא :או נשיא וחדש .וניתי דיין מינייהו :אלחיס חול .דהא אלהים
עור לא תתן מכשל דהכא חול הוא ולאזהרת דיק אתא :אלא למאן דאמר קודש .וכאן הזהיר על ברכת השם מאי איכא למימר אין כאן קרא יתירא :ומשני
רראת מאלדזיך אני ץ :מאן דאמר אלהים מול על כרתיך גמר קודש ממול דהא לא אשכחן אזהרה לברכת השם אלא מהכא הלכך מאן דאמר קודש גמר נמי מול
)ויקרא  pיד)
מקודש ויש כאן אזהרה לדיין דיליף לה מאזהרה דקדש וקס״ד במה מצינו גמר ומשום הט פריך דילמא אקודש הזהיר אמול לא הזהיר:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------צא—

לא דאי דיין
נשיא ולא ראי נשיא
(וכ״ה
דיין
כראי

כראי

ביד רמ״ה וכן משמע
ברש״י ,וכן הסדר יפה,
דק״ס)" p :כראי נשיא"
ליתא בכת״י ודפו״ר:
ה] "כדאי דיין" ליתא
בכת״י וכיד רס״ה:
ו] "אלא" ליתא בכת״י
ודפו״י ובכמה ראשונים,
ועיי׳ רש״י ]I :בכת״י
נוסף היכי ]U :תיבת
"והיינו" נמחק (נמוקי
הגדי״ב):

ליקוטי רש״י
המחלל את השבת.
נסקל אס פללו נדבר
שחיינים על שנגחו סטאח
ועל זדונו סקילה ןשבת

קנגp :

זעירסא

שם].

דאליכא דר״ע .דאמר
נמסנח סוס? ממומין
דאוריימא מנהו דחק מ
ביום דרש רבי עקיבא
ומדוחם מתק לעיר מ׳

1שבת סט .).דאמר (סוטה
נז ):דאורייחא נינהו והוי
מחלל ומיהו אק סייבין לא
על שנגחו חטאח מ׳ !שס

קנג:ן .הבערה ואליבא
דר׳ יוסי .ללאו יצאח
מנלל שאר המלאמח לומר
לן שאק נה נרח וסקילה
אלא לאו נעלמא ולעיל
לה .]:בנקבו שם יומת
כר .קרא ימירא הוא
ומניהו ענק למקלל אביו
[ואמי] שאיט סייג עד
שיקללם נשם המיוסד

(שבועות לו .].בנקבו.
לשק קללה כמו (במדבר
מ) מה אקוב !!"קר* כי,

 .poטומטום .שאין מכר
מ לא זנדוח ולא נקנוח
[רשב״ם ב״ב קכו .]:וכל
זמן שלא נקרע מספקיק
ובנקבה.
נזכר
ליה
אנדרוגינוס .שיש לו

זנרוח ונקבות [שס קב.].:
אק לי אלא אביו
ואמו .שניהם יסד !לקמן
פה :ן .ואע״ג דלא נמיב
יסדו נמאן דכתיב דמי ולא
משמע ליה לפרושי אחד
אחד נפט עצמו מל

מקים שהזכיר שני דברים
ופסק

עלייהו

דק

או

איחוי ןב״מ 1ה .]:תיל.
מיפיה אביו ואמו קל3
אביו קילל אמו קילל.
כלומר בחמלת המקרא
סמן קללה לאביו ונשוף
המקרא סמן• קללה לאמו
למימרא דאו האי או האי.

ר׳ יונתן אומר .אע״ג דלא נמיב או נמאן דכמיב או ימי וכל היכא דנמיב פלוני וסלוט או האי או האי משמב אביו ואמו משמע גמי או האי או האי וסיסיה דקרא לדרשא אסרינא להביא אח המקלל לאחר מימה שחייב בעני עצמו.
כלומר או זה או זה נחיליז עוז .]:עד שיסרופו לך הכתוב יחדיו .ונמו שפרט במורש בשור ובחמור מדפרט לן ש״מ דאי לא הר יסדו הוה משמע שור לבדו וחמור לביו והא אמו ואמו דרישא דרשיק נמי או אביו או אמו וסיפא לאחרי
לאחר מימה ולקסן שם] .אך כאן בסקילה .וק נל מקום שנאמר דמיו בו דמיהם בס ולמדנו מאוב וידעוט שנאמר בהם באק ירגמו אומס דמיהם נס .ופשוטו של מקרא נמו (יהושע ב ט) דמו בראשו אין נענש על מיממו אלא הוא
שהוא גרס לעצמו שיהרג !ויקד* כ ,ט] .לא ראי נשיא בראי דיק .כל הינא דקמט לא ראי זה כראי זה ההוא דנעי אגמורי חבריה מיטה גקיט ברישא כדקמט מחט׳ וה״ק לא ראי זה כראי זה אין דין הנמוג בזה ראוי לנהוג נזה (ב־ק ד.].

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כה סנהדרין תלמוד בבלי עמוד מס (142הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

עק משפט

נר מצוה
קצד א ב ג מיי׳ פ״ג
איסורי
מהלכוח
כיאה הלכה ד סמג לאדן 5ז:
קצה ד מיי׳ שם הל׳ ה:
קצו ה מיי׳ שם פ״א
הלכה יח:
קצו ו מיי׳ שם ש״ג הלכה

----------- --ליקוטי• דש״י
מאורסה .ולא נשואה
נמשה לשוסה ואש״ס שלא
נכשלה ראי נכשלה הא שגי
ליה בהולה [כתובות מט.].
בסקילה.
הראשון
דאישקוש משככוש להדדי
דכשיב (ויקרא כ) משכבי
משככוש
שמי
אשה
[קידושין ט .]:ותו לא
מידי .אק לדק אשר דכר
זה נסוכה לו .]:אק להשיב
של [ pיבמות לס .].ליכא
לשנויי מידי [לעיל סב.].
ומו ליכא למיקשי ולא מידי
[הוריות ט .]:אין לשמש אש
[חולין קט.].
הסוגיא
לבדו .קרא ימירא הוא
דהא כמיב (דברים כב>
ולנשרה לא מששה דכר.
שניהן שוין .מי שונשין
למשוטי גדול הבא של
[קידושין י4.
הקטנה
דאמר ארוסה יצאה
לשריפה ולא בשואה.
דיליף לה ממק אב
דכארוסה הכמוב מדבר.
נשאת לאחד מן
הפפולין .שנפסלה פד
שולם ונמשללה הרי היא
כזרה גמורה [לעיל נא4.
מיתתה בחנק .דאמ״ג
דמשיקרא לאו זרה היא
השמא מיהא ורה הויא
והבי
ז.].
[כריתות
קאמר .כי ששל לזנוי4
כשהיא מממללש של ידי
זנוח .ואידך בחנק .זו
נמשללה כנר של ידי
נשואין שנשאש לשלל לנמק
ק
נמשללה
ולממזר
המרומה אפילו ימוש וזרש
אק לה לא משוב שוד אל
כנשוריה
אביה
ביש
ונססלש נמי מן הכהונה
שלא מינשא שוד לכהן
וכולה יליף נינמוש נפרק
אלמנה (סש[ ).לעיל שם4

סו:

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

מסורת הש״ם
עם הוספות

לא תקלל♦ שחי קללוח במשמע ואלהיס נמי ר לשונות יש ט~1א) כחומש מט )5 ,.ג"!
שם מש ,:ג) [שונה לו:
״״ »״» .י״,ימ
הלכך לא שקלל דרשינן אשרוובהו \
וש״נ] ,ד) קידושין י.
עד שתהא נערה .אבל קטנהשקדשה אביה הבא עליה בקטנותה [שיכין ז ,].ה) [שי׳
אינו שקילה וסלוגחא לחנאי היא איכא למ״ד בחנק ואיכא למ״ד גשרון שק הרדיסי
(ל)שוס׳ יכמוח נה :ד״ה
סטור לגמרי :כתולה .ולא בעולה:
אסר וכו׳ וכן נהרא״ש שם
מאורסה .ולא נשואה ואפילו נכנסה שי׳ ד׳] ,ו) קידושין נו,:
לחופה ולא נבעלה" דקטנא טהי 1ז) לשיל נא[ )D ,:מרומוש
פ״ו מ״כ לשיל נא .כרישות

לא תקלל ש״ט תרתי .ומקלל שבירו גמריכן או מאב ונשיא
או מאב וחרש דליכא למסרן שק משונים דאביו אינו משונה
אע״ג לבס׳ שבועח העדוש (שבועות דף לי .ושם ד״ה מקלל) משמע דמחרש
לחוליה גמר לה וא״ח וניגמר אביו ממקלל עצמו וחרש דבפרק
שבועח העלוח (שס) גמרינן מקלל
עצמו מלכמיב השמר לן ושמור נפשן [ מאי לא תקלל ש״מ תרתי!:מתני ,א*אהבא
ויש לומר לאי לאו לאשכחן אביו
על נערה המאורסה אינו חייב עד שתהא
לגמרינן מיניה חבירו לא הוה נערה בתולה מאורסה והיא בבית אביה
גמרינן בעצמו מה שלא מצינו באו עליה שנים הראשון בסקילה והשני
שאקור בחבירו:
בחנק :גט ,תנו רבנן ג*א*נערה 2ולא בוגרת
מף שיהיו שניהם שוק .ס״ה בני
עונשין קשה מקשה לרבנן א> בתולה ולא בעולה א> מאורסה ולא נשואה
דמחייבין אפי׳ סקילה וי״ל דלרבנן "בבית אביה גפרט לשמסר האב לשלוחי
הבעל אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר״מ
ניחא למניה בסקילה כנערה
המאורסה דלא ק״ל מומחו גס אבל חכמים אומרים נערה המאורסה* יאפי׳
שניהם דבנשואה כחיב אבל לר״מ קטנה במשמע א״ל רב אחא מדפתי לרבינא
דדיניה כנשואה בחנק ה״ל למיסטריה ממאי דמתני׳ ר״מ היא ולמעוטי קטנה נמי
מהאי קרא והשמא בין לר״מ ק
דילמא רבנן היא ולמעוטי בוגרת ותו לא
לרבנן בנשואה סטור וממט׳ דמיימי
א״ל האי אינו חייב עד שתהא גערה בתולה
לעיל (דף « ):וחייטן עליה משוס
אשח איש לא אשיא כוומייהו א״נ מאורסה אינו חייב אלא על נערה בתולה
כרבנן ובארוסה ומיהו כיון דדייקינן מאורסה מיבעי ליה ג)ותו לא מידי בעא
לעיל אסי׳ בהמה כל שכן נשואה מעיה ר׳ יעקב בר אדא מרב בא על הקטנה
אלא כר׳ יונחן אשיא כיון" דלא מוקי מאורסה לר״מ מהו לגמרי ממעיט ליה או
גס שמהם אלא למעוטי מעשה מסקילה ממעיט ליה א״ל מסתברא מסקילה
הורדוס ועוד י״ל דלרבנן כיון דאין ממעט ליה והכתיב ג>ומתו נם שניהם עד
דינם משמנה בשביל קטנות מסשברא
שסיר לארקומי גס שמהם לדרשה שיהו שניהן שוק שתק רב אמר שמואל
אחרישי ומשני׳ דלעיל כרבנן אבל מאי טעמא שתק רב ונימא ליה י> ומת האיש
אשר שכב עמה לבדו כתנאי ומתו גם שניהם
לר״מ דמשמנה דינו מסקילה לחנק
בקטנה ארוסה סברא הוא דבנשואה ד*עד שיהו שניהן שוק דברי ר יאשיה רבי
דרשינן גס שניהם לסטור לגמרי ור״ת יונתן אומר הומת האיש אשר שכב עמה
מסרש דלא קאמר שניהן שוין בני לבדו ואידך ההיא" ומתו גם שניהם מאי
עונשין אלא שוין במיחה אשת והשמא דריש ביה אמר רבא למעוטי מעשה
לרבק דבא על הקטנה בסקילה שסיר
ה)חידודים ואידך מעשה חידודים לאו כלום
טון דאס הימה היא בח עונשין היו
שיין במימה אשח אבל לר׳׳מ בא על יהיא ואידך האי לבדו מאי דריש ביה
הקטנה בשנק דאס הימה בח עונשין י)כדתניא באו עליה עשרה בגי אדם ועדיין
היא בתולה כולם בסקילה ר׳ אומר הראשק
הימה בסקילה ואין זה שיין במיחה
אשש א״כ נשואה קטנה לכ״ע במיחה בסקילה וכולן בחנק תנו רבנן ה)ובת איש
אשש שיין וא״ח 3ח כהן שהיא בשריפה
כהן כי תחל לזנות רבי אומר תחילה וכן
ובועלה בחנק ליסטריה לגמרי טון
הוא אומר ומת האיש אשר שכב עמה לבדו
דאין שניהם שיין במימה אמש וי״ל
דלמפטר לגמרי אי אפשר משוס מאי קאמר אמר רב הונא בריה דרב יהושע
רבי כר׳ ישמעאל סבירא ליה י>דאמר ארוסה
דדרשינן ל)לגט זוממים לעשוח לאחיו
יצאה לשתפה ולא נשואה והכי קאמר אם
ולא לאחרמר:
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במולה מיהו לא קטנא טה מאורסה:
והיא בכית אביה .למעוטי מסרה האב
לשלוחי הבעל וזינתה בדרך :כאו
עליה שנים .ועדין היא במולה כגון
שבאו עליה שלא כדרכה :הראשון
כמקילה .דמשכט אשה כתיב’) (ויקרא
נ) :והשני כחנק .דבעולה היא
והא סממא רט היא דאמר שלא
כדרכה נסקא ליה מכלל במולה לקמן:
גט ,ת״ר נערה ולא בוגרת .אקרא
קאי ט שהיה נערה במולה מאורסה
וגו׳ (דידיס מ) וסקילה כשיסא השם
נערה משחטא שמי שערות עד
שירבה ששור על הלק" ואין טן
נערוש לבגרות אלא ו׳ חדשים בלבדי*:
כית אכיה .בסרשש מוציא שם רע
כחיב (שס) לזנוח טש אטה והשם
נמי סקילה כמיבא :זו דברי ר״מ.
אממטמץ קאי דקחט עד שמהא
נערה ומשמע למעוטי קטנה זו דבט
ר״מ דאמר בכשוטש באלו״גערוש
(דף «ו ).קטנה אין לה קנס שמשים
כסף דנערה דקא כמיב ולא קטנה
הלכך גט נערה המאורסה אין קטנה
במשמע :אכל חכמים .שנחלקו עליו
ואמת יש קנס במקום מכר שולקין
עליו אף כאן ואומטס קטנה ארוסה
בסקילה ולא מיעט הכמוב אלא
טגרש :דילמא .למעוטי טגרח ומו
לא אשא למעוטי מידי :א״ל .א״כ האי
עד שמהא נערה האי לישנא משמע
בהדיא למעוטי קטנה דהט משמע
אינו חייב בקטנומה עד שמגטל ושהא
נערה ואי למעוטי טגרש לחודא אחא
הט איבעיא ליה למשט אינו שייב אלא
על נערה בחולה וכו׳ :ותו לא מידי.
אין עוד להקטט בדבר דודאי ממט׳
ר״מ היא :לר״מ .דאקמה למשט׳
דממעט קטנה אליטה :לגמרי קא
תחילת ביאה בזנות בשריפה ואידך בחנק
ממעט ליה .דפטטנן ליה לגברא
חידודין .קשה דבסרק
ממימה הואיל והיא פטורה דלאו 3ש
הבא על יבממו (ימנוש דף מאי וכן כי התם מה התם בתחילת ביאה
עונשין היא ולא קטנן בהו ומשו גס
נה ):משמע דלא בעי קרא דסטך קמשתעי קרא הבא נמי בתחילת ביאה
שטהס דכמיב גט שוכב עם אשה
סשיטא סריצומא קאסר רחמנא קמשתעי קרא אמר ליה רב ביבי בר אביי
בעולש בעל :או דילמא מסקילה
ולגירסש הספרים מעשה הורדוס
מר לא הכי אמר* ומנו רב יוסף ר׳ כר׳ מאיר
ממעט ליה .אבל חנק מחייט י:1
נמי קשה דהוא ממעט מדכשיב (ייקרא
ם״ל דאמר "* נשאת לאחד מן הפסולין מיתתה
יט) שכבש זרע סרט למשמש משהמ):
שתיק .רב :ונימא ליה ומת האיש
ןיןקאי לבדו מאי דריש גיה בחנק והכי קאמר אם תהילת אחלתה
השוכב עם האשה לכדו .בארוסה
לכדתניא .וא״ש הא ר״מ בזנות בשריפה ואידך בחנק ומאי וכן
כמיב ואס בשדה ימצא האיש אש
איש ליה הן בריימא דקמני משני׳
הנערה המאורסה והחזיק בה האיש
סימנא
הראשון בסקילה והשר בחנק וא״כ
ושכב עמה ומש האיש אשר שכב
היט קאמר שמואל מ״ט ששק רב לימא ליה ומש האיש הא לר״מ עמה לבדו למה לי אילימא למעוטי לטדה הא בהדיא כשיב ולנערה
מיבעי ליה לאידך דרשה ויש לומר דשרשי שמעת מינה:
לא מעשה דבר אלא להטא אש הבא על הקטנה מדעתה ואע״ג
דפטור טדה לאו משוס אונס אלא משום קטנוש דאיהי לאו בש עונשין
רטנא
לגמרי איהו מיהא מימייב :שניהם שק .שט בני עונשין :למעוטי מעשה חדודין .מחדד ומקשה אברו בבשרה מבחץ דהוא נהנה והיא
אינה נהטש להט כתיב שטהס שיהיו שטהם שק בהק ומיהו שלא כדרכה אף על גב דהיא אינה נהטש ממשכט אשה איחרבאי

מעשה

לחיובא :לא כלום הוא .ולא איצטריך למעוטי ואיכא לאמרי ז] מעשה הורדים (מא בחרא דף ג ):שהטמינה שבע שטם מיבש:

ועדיין היא כתולה .שבאו כולם שלא כדרכה :וכולן גחנק .דגט סקילה לבדו כחיב וקרא ישירא הוא למעוטי ט האי גוונא
דאף על גב דקטנא טה ״ במולה אין בסקילה אלא אשד מהס אוחו ששכב עמה לבדו דהיינו ראשון שטאמו הישה ישידיש :ר׳
אומר .ט שחל לשון שחלה ולקמיה מפרש לה :דרכי ישמעאל .בטש סירקין :אס תחלת ביאתה כזנות .שזו היא טאה ראשונה
שנבעלה :כי התם .מה מצינו בנערה המאורסה שיצאה מחנק לסקילה ולא יצאה אלא בטאה ראשונה דכחיב לבדו למעוטי שט
אף בח כהן לא נשמטש מיששה אלא בטאה ראשונה הלכך בנערה בחולה והיא ארוסה הכמוב מדבר :כר״ט ס״ל .דאמר בת כהן
נשואה לכשר בשטסה אבל נשאח לאחד מן הססולין שנמחללה משעש נשואין שוב אינה אלא בשנק והאי שחלה דקאמר רט ה׳ק אס זו
ששלח חילולה בשטסה ואם לאו בחנק :ומאי וכן .הכא לא קסיד אלא אששלש חלול ולא אחחלש טאה והמס אששלח טאה נמי קסיד:
סימנא
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י) לעיל נד ,.כ) כתובות
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מ) [ופי׳ שוס׳ יכמוש נה:
ד״ה לאשר וכו׳ כמט ישוג
לזה].

תורה אוד השלם
א) בי !זדה .נער בתולה
מארשה'לאייש ומצאה

איש בעיר ושכב עטת:
[ובריס בב בג]

ב> והוציאו את הנער
אלי פתח בית אביה
וסקלוה אנשי עדה
ומתה 'פי
באבנים

עשתה נבלה בישראל
לזנות 'בית י אביה

ובעדת הרע מקרבך:
[וברים בב בא]

 pפי .ימצא איש שבב
עם אשה בעלת פעל
ומתו נם שניהם האיש
השכב עם האשה
והאישה ובערת ודע
טשראל[ :דברים כב בב]

ד>ואם בשדה !מצא
הנער
את
האיש
המארשה והחזק בה
האיש ושכב עמה ומת
האיש אשר שכב עמה
לביו] :דבחם בב כה]
ה>ובת איש בהן כי
תחל לזנות את אביה
היא מחללת באש
השרף! :רקה* בא ,ט]
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הגהות וציונים
ליתא
א] "המאורסה"
בכת״י וביד רמ״ה:
 ]5כת״י האי :ג] מר לא
אמר הכי (ראשונים
וכת״י ,וכ״ה הלשון
הרגיל ,דק״ס) :ד] צ״ל
בסמוך
וכצ״ל
בה,
(באה״מ) ]®:עי׳רש״ש:
 ]1צ״ל מחייב (מהרש״ל
דפו״ר) ]I :צ״ל ואיכא
דגרסי (באה״מ) וכמו
שהוא בתום׳ ,וכגירסא
זו איתא ביד רמ״ה
הרא״ש:
ובתום׳
 ]Bצ״ל בה (באה״מ):
ס] תיבת "ביק" מיותר
(מהרש״ל):

חידושי הלכות

סנהדרין פרק שביעי ארבע מיתות

ואגדות מהדש״א

קה

!דף סה ע׳־א ■ סו ע״א]

עכ״ל .דלפי גרסא ספיר משמע כדקאמר שאני עדים זוממין הואיל וישנן
בראייה לא שזר משינויא דקול במגדף ובכל הני דמ״ב אבל לגירסחנו דקאמר
שאני עדים זוממין שישנו בקול משמע כשחזר ומשני אלא שאל עדים זוממין
הואיל וישנו בראייה דלא קאי כלל האי שינויא דקול ובמגדף קאי שינויא דלעיל
שישנו בלב :ודע לסי גירסא זו הסכימו המוס׳ דגרסינן שאני מגדף הואיל דשנו
בקול דקאי האי שנויא לקול במגדף יש לדקדק דלעיל א! דקאמר כי קאמר
רב נמי לר׳ עקיבא וכחבו החוספוח שס  pלרט עקיבא אליבא דר״ל קאמר
הכי דלר׳ יוחנן כו׳ ועקימח פיו הוי מעשה מחוקמא לרב אפילו כרבנן עכ״ל
והא ליחא דהא מהאי טעמא ללא מיחייבי רבנן במגדף משום דישנו בקול ליכא
לחיוכיה נמי באלי אתה דישנו בקול אבל לגירסחנו דגרסינן שאל עדים זוממין
הואיל וישנו בקול דהשחא במגדף קאי שיצמא הואיל וישנו בלב ניחא לסי
שיטחה ללכך הוי מגלף בלב למצינו לה ממך יצא חושב גו׳ משא״ב באלי אמה
דלא מצינו לה דישנו בלב ודו״ק :תום׳ כד״ה ר״ל אמר פטור אליבא דמ״ד
לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו פליגי כד עכ״ל .לקשיא להו מאי מייחי
ראיה מחסמה בקול למחייב ר׳ יוחנן משום להוי מעשה לאימא להא למיחייב
ליה ר״י היינו למאן דאמר לאו שאין בו מעשה לוקין עליו מ ואהא כחט
דע״כ למ״ד לאו שאין ט מעשה אין לוקין עליו סליגי כו ,ור״י למחייב ליה
אינו אלא משוס לקול הוי מעשה וק״ל :תום׳ כד״ה מעלה כזכורו כו׳
ולא יתכן בבעל אוב דשאול כר עכ״ל .רצה לומר דאשה הימה הבעלח אוב
ולא שייך על זכורמו ומקרא לכמיב באוב איש או אשה לא קשיא להו לפי׳
הקונטרס לאימא באשה איירי במין אוב האחר דהיינו נשאל בגולגולת אבל מעלח
אוב לשאול שהעלמה אח שמואל איירי במין אוב זה דמעלה בזכורו לאינו עולה
כדרכו ד! כמו שכמוב ותזעק בקול גדול שראחהו עולה שלא כדרך העולים
שהמעלה בזכורו עולים רגליהס^למעלה וזה עלה בראשו למעלה כר ע״ש וק״ל:
ח״א דף סח ע״ב א״ל נהר סמבטיון כו׳ .יראה ששאל לו מי יימר דהאידנא שגמא
בשלשה דברים .הא׳ מי יימר לזה היום הוא שגם בראשים שגו ש3מ אל
מכל מלאכמו .הב׳ מי יימר לזה היום שצוה ט אמכם לשבות .הג׳ מי יימר לזה היום הוא שבח
לעמיד ומנוסה לחיי עה״ב והשיב לו נהר סמבטיון יוכיח כו׳ שמפח היצירה הוא נח טוס שבח
שהרי ט שבח אל בשעה יצירה ובעל אוב יוטח הרי גם עמה אין לעשוח ט מלאכה כמו שבעל
אוב היום אינו עושה שעולמו ומלאכמו וקברו של אטו יוסח הרי שבעולם הבא גומין טוס זה
ולזה אמר לו בג׳ לשוכוח טזמו טישמו וקללתו וק״ל :כי עונותיכם וגר .מטאר בפירוש
חכמי אמח ט בכל מעשה אדם נברא דבר רומל לנד המעשה הן טוב הן רע ומלאט משמית
הבאים מעונוחיכס הס היו מבדילים טניכס וט׳ מהגיע רוח הקדש עליכם וק״ל :ולא הוה
קמהדר ליה כר .לסי שכח הנשמה שהוא הדטר לא היה יכול לברוא ולפי שאין ט הנשמה
שהוא הרוח העולה למעלה רק רות הסיוט שהיא ג״כ בבהמה היורדח למטה א״ל הדר לעפרך
וי״מ מן מבריא הייט מן חובט סבר ולא יסכן דאין זה מעשה מבר לברוא גברא אבל מן סבטא

קרני ראם

היינו מן החכמים שעופקי! בפפר יטרה שדרכן לקרום זה לזה כן כמו הונא חבטן ה] וק״ל:
דף סו ע״א גמרא מה ת״ל איש איש לרכות בת טומטום כר .ורש״י
בחומש בסרשח משפטים ו! כמב ומקלל אטו ואמו למה
נאמר לסי שהוא אומר איש איש אשר יקלל גו׳ אין לי אלא איש שקלל אשה
מניין מ״ל ומקלל אביו גו׳ סמס בין איש ובין אשה כו׳ ע״ש והוא ע״פ
המכילתא וכמה שכחבו  pשדרכו לדרוש בפירושו הדרשה יומר פשוטה
במקרא לדרשה לשמעמין אינה פשוטה לרבוח  mאשה מאיש איש משוס לאין
מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות ולו״ק :שם למאן דאמר אלהים קודש גמרינן
חול מקודש כר .והשמא לא חימא כדבעי למימר מעיקרא דליכמוב או נשיא ומרש
אלהיס ל״ל אא״ע לגופיה כו׳ להא אלהים איצטריך לגופיה לקודש ללא אמיא
מבשר ודם כמ״ש החוססוח  pאלא דלכחוב אלהים וחרש ולא לכחוב נשיא
אא״ע לגופיה מנהו ענין לאביו וכן צריך לומר למאי דגמר קודש מחול לאלהיס
איצטריך משוס קודש ומדאפקיה בלשון אלהים כמ״ש המוס׳ אלא דנשיא לא
איצטרין לגופיה וק״ל :שם א& כן לכתוב קרא לא תקל מאי לא תקלל ש״מ
תרתי .ובחומש י! סירש״י אלהים לא מקלל ה״ז אזהרה לברכח השם ואזהרה
לקללה דיין עכ״ל והיינו כמסקנא דהכא אליבא דכ״ע לבין למ״ד אלהיס קודש
ובין למ״ד אלהיס חול מרמי משמע !אבל הרא״ס הביא המכילתא דאיכא למאן
דאמר אלהיס קודש ואיכא למ״ד אלהיס חול וחמה על פירוש רש״י איך מסס
דברי שניהם אחר שהם חולקים כו׳ עכ״ל והאריך בזה לסי שנעלם מעירו סוגיא
דשמעחין דמסיק בהדיא דאינן חולקין בדינא ולכ״ע אלהיס מרמי משמע מדכמיב
לא מקלל ולא כמיב לא מקל ;עוד כחב הרא״ס שס ודע היות המין הזה מן
האזהרות על שנים שלשה דברים אינו מחויב שיהיה ממין לאו שבכללות בשביל
שהכתוב כבר ביאר העונש בכל ענין כו׳ עכ״ל ועוד האריך לסי דרכו ולא הממי
דבריו דהיכן ביאר עונש של מקלל דיין דהא לא אחי דלוקין עליו אלא מכלל
אלהיס לא מקלל שהוא לאו שבכללות לאמי נמי אזהרה לברכח השם אבל הנראה
בזה דכיון דאלהיס מפורש ומשמע חרמי אלהיס ממש ואלהיס דיין כדכמיב עד
האלהיס יבא דבר גו׳ לא מקרי לאו שבכללות כמו שכמבו המוספות לעיל יא]
אנא ומבושל ואזג וחרצן ובמבשל חלב ביום טוב ומיהו יש להקשוח נמי אמאי לקי
אקללח דיין מון דה״ל אלהיס לא מקלל לאו שטמן לאזהרח מיחח ב״ל לברכת
השם יה] [א] ועל כן נראה דקללת דיין לא איצטריך מהאי קרא דאמא מנשיא
וחרש ולא איצטריך לגופיה אלא לאביו ואביו קושטא הוא דאין לוקין עליו שטחן
לאזהרת מיקח ב״ל ודו״ק1:תום׳ כד״ה עד שיפרט לד גו׳ »לא ממכרא־מ«מר
עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו עכ״ל .מה שיש לדקדק בזה עיין בחידושינו בסרק
אוחו ואח בנו יג!:
ח״א דף סן ע״א אלו המנחשים כחולדה ובעופות כו׳ .מפירוש הרמב״ן יד]

[א] נ״ב נראה דס״ל דהיכי דילפיק במה מצינו לוקין ודעת הר״ן בריש פדקין דהא דילפינן במה מצעו אץ לוקין עליו דאץ מזהירין מן הדין והתום׳ ע״ב ד״ה מאי לא תקלל מבואר דחולקין
אשיטת הר״ן וצ״ע וסוגיא דשמעתין משמע דלוקין והבן:

חידושים

חכמת שלמה

דף סו ($״א גט׳ המנחשים בחולדה ומנופות ובכוכבים .כצ״ל• ונ״כ וס
נט״ף וכן פירש בנמוקי יושף להדיא :תום׳ בד״ה ממהלל
שבת כו׳ ואעו חייב על אחת מהן כו׳ .נ״ב פירוש אסח יש בהן שאיט
מייב:

הגהות

דף סו ע״א גט׳ הניחא למאן דאמר אלהים חול אלא למאן דאמר אלהים
קודש מאי איכא למ!י]מר .כל זה נמסק :רש״י בד״ה בנקבו יומת
כו׳ אלא יתברך יוסי מחייב עליה .כצ״ל :רש״י בד״ה לא ראי כו׳ הראיה של
צד חמורה כו׳ .כצ״ל:

מהר״ם
זוממין וכו׳ .פירוש אבל גבי מגדף ומקלל אביו ואמו ומסית וכו׳ קאי שינויא

השתא הדר מיניה לגבי מה דקאי וממילא בטל האי שינויא לגמרי ולכך לפי ספרים

דהואיל וישנו בקול ולא הדר מיניה אלא לגבי עדים זוממין אלא שיש לדקדק

שלנו לא יתיישב תירוץ זה ודו״ק :כתום׳ ד״ה מעלה כזכורו וכו׳ ולא יתכן בבעל
אוב דשאול .רצה לומר שהרי אשה היתה והא דלא הקשו התום׳ מן הפסוק הכתוב

שאני עדים זוממין הואיל וישנו בקול אלא גרסי׳ שאני מגדף והדר משינויא דשני
לעיל שאני מגדף הואיל וישנו בלב ומאי דוחקיה להתוס׳ לכל זה הא אפילו לספרים

בתורה בסוף פרשת קדושים טו] ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני וגו׳
דהתם איכא למימר ראשה דקרא איירי במעשה אוב תשאל בגלגולת דמקרי נמי

מעשה היא נימא נמי דלא פריך אלא אעדים זוממין אבל לענין מקלל אביו ומסית

בעל אוב כדקתני בברייתא דהכא אבל בבעל אוב דשאול ליכא למימר תשאל
בגלגולת הוה דהא כתיב בהדיא בקרא דהעלתה לו את שמואל וגם אמרה האשה

ומדיח ונביא שקר קאי שינויא דשאני הואיל וישנו בקול וצריך לפרש דסבירא להו
להתוס׳ דבשלמא לגרסת הספרים ישנים דגרסי שאני מגדף הואיל וישנו בקול והדר
משינויא דשאני דישנו בלב ופריך וקול לרבי יהודה לאו מעשה וכו׳ ומשני אלא
אמר רבא שאני עדים זוממין הואיל וישנן בראיה איכא למימר דלא הדר משינויא

ראיתי איש זקן עולה מן האח וליכא לפרש דנשאל בגלגולה הוי פירושו רעל ידי
מכשפות ושאלת הגלגולת מעלה את המת דא״ב מאי פריך גמרא אברייתא דקתני
דנשאל בגלגולה עולה כדרכו וכו׳ עולה להיכן קא סליק וכו׳ אלא ודאי נשאל
בגלגולת לא מעלה שום דבר אלא להמכשף יש לו גלגולת אחת של איזה בריה

דמשמע מדברי התום׳ דתי׳ זה לא מתיישב אלא לפי הספרים ישנים דלא גרסי׳

שלנו דגרסינן שאני עדים זוממין הואיל וישנו בקול ופריך וקול לרבי יהודה לאו

דישנו בקול אלא לגבי עדים זוממין אבל לגבי מגדף קאי שינויא דישנו בקול ואם

דמונחת על הארץ נעשה במכשפות שעונה לכל מה ששואל וא״ב ליכא למימר
דבעלת אוב דשאול נשאל גלגולה הוה ולכך הקשו התום׳ שפיר וק״ל:

כן הוא הדין מקלל ומסית ומדיח ונביא שקד כולהו מתרצין בהאי שינויא דהואיל
וישנו בקול אבל לספרים שלנו דגרסי אלא אמר רבא שאני עדים זוממין הואיל

דף סו ע״א כרש״י ד״ה כנקכו יומת כר ואפילו לא בירך שם בשם אלא

חשנו בקול וגבי מגדף קאי שינוייא הואיל וישנו בלב ולא הדר מיניה אם כן כי הדר

יתברך יוסי כו׳ .פירוש שלא אמר יכה יוסי את יוסי אלא יקולל

פריך וקול לרבי יהודה לאו מעשה הוא ומשני אלא אמר רבא שאני עדים זוממין
הואיל וישנן בראייה ולא שייך למימר דלא הדר משינויא דהואיל וישנו בקול אלא
לגבי עדים זוממין לחוד דהא כי הדר מהאי שינוייא לגבי עדים זוממין לגמרי הדר

יוסי ויוסי בגימטריא אלהים כמבואר למעלה בפרקין רבי מנחם סבירא ליה דחייב
לאפוקי תנא דלעיל דסבירא ליה דאינו חייב עד שיברך שם בשם שיאמר יכה יוסי
את יוסי ודריש מדכתיב בנקבו שם :כתום׳ ד״ה לרכות כת כר אבל היכא דכתיב

מיניה דכיון דמעיקרא לא אתמר האי שינויא אלא לגבי עדים זוממין אם כן כי

איש כו׳ .פירוש כגון הכא אי הוה כתיב איש (או אשה) אשר יקלל אביו ואמו הוה

הגהות והעדות
א] דף סג ע״א p .ד״ה כי קאמר .ג! עיין ערוך לנר .ד! קדושין מז ע״א ועוד :ה] עיין בנימוקי הגרי״ב מה שהוסיף ע״ז .ו] שמות כא ,יז p .בדפו״ר "וכמ״ש" ,וצ״ל "וכמו
שכתבנו״ לעיל דף סה ע״ב .ד ]1עיין בערוך לנר שכתב דרש״י פירש כן אליבא דר׳ יוחנן דס״ל הכי לקמן דף פה ע״ב .ט] ד״ה גמר קודש מחול p .שמות כב ,כז .יא] דף סג
ע״א ד״ה על כולם .יב] עיין בערוך לנר ובמצפה איתן מה שתירצו ע״ז .יג] חולין דף עח ע״ב תוד״ה עד שיפרוט .יד] דברים יח ,ט ועי׳ גם רבינו בחיי שם .טו! ויקרא כ ,כז.
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סנהדרין פרק שביעי ארבע מיתות

חידושי הלכות

ואגדות מהרש״א

[דף סו ע״א  -סז ע׳־א]

המטע כעופות ומשהן או בצפצוף כעני[ שכמוב א] כי שף השמים יוליך אמ הקול וכעל דלסי האמת כן הוא דלא מצינו שוס חנא בהטא דסבר הט אלא רט יונמן מיהא
________________5נסימ יניד יגר ע״ש כאורך _____________________________ :המקשה ודאי לא אסיק אדעמיה הך בריימא דרט יונחן והוה סבר דאיכא שוס
דף סו ע״ב תום׳ בד״ה טאי לא תקלל כו׳ וא״ת ונגמר אביו ממקלל עצמו חנא דסבר כהן מחט׳ דפרק יוצא דופן והוה קא קשיא ליה נמי אהן מחני׳
וחרש כו׳ עכ״ל .ממקלל עצמו לחוד דנגמר אביו ל״ק להו דאימא כדמקשה ליה לרב דאמר חייב אליבא דרט מאיר וכמו שכתבו לעיל ומה שאמר
דמקלל אח עצמו גרע טפי וכן בהיפך דלא קשיא להו נגמור ממקלל עצמו טון דלא מוקי גס שניהם אלא למעוטי מעשה הורדוס כו׳ רצה לומר חלמודא
מאביו וחרש דאימא אדרבה מקלל אחרים גרע טפי דכהאי גוונא אמרינן בפרק מוקי ליה הט ולא בעי חלמודא לאוקמא לר׳ יונמן בנשואה וקרא דמייחי
השובל  pדאדם רשאי לבייש עצמו ואסור לבייש אחרים :ודע שרש״י בפרשת ושכב עמה לבדו בארוסה כמיב דהא אמלחיה דר׳ יאשיה קאי דמשחעי נמי
קדושים מ פירש אין לי אלא חרש מניין לרטח כל האדם מלמוד לומר בעמך בנשואה ור׳ יאשיה וודאי נמי בארוסה קמייט טון דר׳ יונחן בעל סלוגמיה בהט
לא מאור כו׳ עכ״ל וכחב הרמב״ן והוא שנוי במ״כ אבל המדרש בגמרא אינו כן קמשחעי ועוד דהא בארוסה נמי כחיב והוצאת את שניהם והט אימא בברייתא זו
אלא הזהיר הכחוב מכבדים כו׳ וחזר והזהיר באומלליס שהוא החרש וממנו יציף בפ״ק « pבמלחיה דר׳ יאשיה דמיימי קרא דכחיב גט ארוסה ע״ש ודו״ק:
בנין אב אל כל שאר העם כו׳ עכ״ל והשיג עליו הרא״ס וכשב אבל שס בס׳ ד׳ כא״ד אכל לדכי מאיר דמשתנה דינו מסקילה לחנק כר דכנשואה דרשינן גם
מיחוח מפיק ליה מאלהיס לא חקלל באס אינו ענין לגופיה דהא אחי מנשיא שניהם כר עכ״ל .לכאורה אין זה מובן ר! דנהי דבנשואה לרט מאיר איכא
וחרש חנהו לישראל דפלמא כו׳ ולא שלמדו שאר הפס ממין אב כו׳ כמו שכחב סברא למפטר לגמרי משום דבארוסה משתנה דינו מסקילה לחנק מכל מקום מאי
הרמב״ן ועוד שאי אפשר לדון זה במה מצינו כו׳ משום דאיכא למיפרן מה להצד מקשה לרב דאמר חייב לר״מ בארוסה דהא האי קרא דמיימי ומחו גם שניהם
השוה שבהן שכן משונין כו׳ עכ״ל באמת יפה השיגו  pאבל גס הוא לא דק בנשואה כמיב מש ליישב דבטהס שבאו לחקן מה שהקשו התוספות בפ״ק
במה שכחב דשאר העם גמר בשמעמין מאלהיס לא מקלל באס אינו ענין לגופיה דקידושין  pלפירוש הקונטרס אמאי מיבעי ליה הכא לר׳ מאיר בארוסה טפי
חנהו לשאר העם דאינו כן דלא קאמרינן אלא שנהו לאביו ומשוס דהוקש כבודו מבנשואה כו׳ ע״ש ובחירוצס קמא הכא ניחא דטן לרבנן וטן לרט מאיר פטור
לכבוד המקום ושאר העם לא גמרינן ליה בשמעמין אלא מחרש הוא דגמרינן ליה בנשואה ומזה להאי מירוצא דלרבנן אסיק אדעמיה [דגם] שטהם אחיא לדרשא
בהדיא בפרק שבועות העדוח והיינו משרש ומאביו לבתר דגלו באביו כמו שכחבו אחטמא אבל לרט מאיר דהוה פסיקא ליה בנשואה דלא אחא קרא לדרשא
המוספות הכא והחם והדברים ברורים הס ודז״ק1תום׳כד״הערשיהיו כר־ אחטחא משום דאיכא בנשואה סברא למסטר לגמט מהאי קרא טון דבארוסה
וקשה תקשה לרכנן דמחייכי אפילו סקילה כר ומתניתין דמייתי לעיל כר לא משתנה דינו מסקילה לחנק ולכן לא מיבעיא ליה לר׳׳מ רק בארוסה למסטר טה
אתיא כוותייהו כר עכ״ל .וקשה לתירוצם דאין זה מספיק דאכחי שקשה ליה נמי לגמט או לא והשיב לו דחייב ומקשה ליה והכחיב גס שניהם דבארוסה נמי
להך־מהני׳ דקמני וחייבים עליה משוס אשת איש כו׳ והכתיב ומחו גס שניהם עד יש למסטר טון שאין שטהן בני עונשין כמו שכחט המוספות שס ועוד י״ל
שיהיו שניהם שויס דאין סברא שלא ידע ר׳ יעקב בר אדא המחט׳ דפ׳ יוצא דופן דהמקשה סמך עצמו טון דבארוסה נמי כמיב והוצאחס אח שניהם יש למסטר
דאמוראי היו בקיאין במשניות כמו שכחבו החוספוח בכמה דוכתין ועוד דאס טה נמי לגמט כמו בנשואה וק״ל :תום׳ כד״ה והאי לכדו כר דקתני מתניתין
טמא הט דלא ידע ממני׳ לא הוו צטט למימר דממט׳ לא אמיא כווחייהו כו׳ ויש הראשון גסקילה והב׳ כחנק כר עכ״ל .ולא ניחא להו לפרש דמחני׳ מייט כשבא
ליישב בדוחק דוודאי דהוה קשיא ליה נמי מהאי קרא אממני׳ דקחט ופייטן עליה עליה הראשון כדרכה דה״ל בעולה מטאח הראשון וכן פירש הרמב״ס והרע״ב
משוס א״א כדקשיא ליה הכא לרב דאמר חייב לר״מ אלא דהכא קא קשיא להו דהשתא לא דטש ר״א לבדו כהך בטיתא לסטור מסקילה אפילו בבא עליה האחר
אדמקשה ליה הכא אמלחיה דרב דאמר חייב לר״מ אמאי לא מקשי ליה בפשיטוח שלא כדרכה משום דהא חני לה טשא דמתנימין בחולה ולא בעולה וכדבט חוס׳
טפי אמלחיה דרב לעיל דקאמר לרבנן דמחייט אפילו סקילה ואהא תירצו
סירש״י בממני׳ ח! ע״ש וק״ל:
דלרבנן לעיל הוה ניחא ליה דטטה כו׳ ודו״ק :בא״ד אלא כרכי יונתן אתיא דף סז ק״א בפירש״י בד״ה האומר אעבוד כו׳ הלשונות הללו הוי
מסית וחייב עכ״ל .כל הני לישני באומר ניסח משמע ומוקמינן
כיון הלא מוקי גם שניהם אלא למעוטי כד עכ״ל .נקטו רט יונחן בדבריהם
הגהות

דף סו ע״ב תום׳ בד״ה

חכמת שלמה

עד שהיו כו׳ ומיהו כירן דדייקינן כו׳ כרבי יונתן
אתיא דלא כו׳ .כצ״ל:

דף

סן

חידושים

ק״א

רש״י

בד״ה המדיח זה כו׳.

נ״ב זה שייך לממני׳ דלקמן:

סליק סרק ארבע מיתות

דף סן ע״א גמרא ואמר רב יהודה אמר רב כו׳ .כצ״ל :רש״י בד״ה ואם היה
המסית ערום .הס״ד :רש״י בד״ה ואינו יכול כו׳ יראת בית דין .הס״ד :רש״י בד״ה הא נביא אם היה מסית זה נביא כו׳ .כצ״ל :רש״י בד״ה

מהר״ם
ממעטינן אשה דהיינו בת לכך כתיב (באיש) איש איש אשר יקלל ואין מיעוט אחר

ד״ה גמר קודש מחול מדאפקיה בלשון אלהים כו׳ .ר״ל הא דפריך דמקשה
בשלמא למ״ד אלהים חול גמר קודש מחול אין ר״ל דמק״ו גמר קודש מחול דהא ע״כ

בת חייבת מדהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה אק זה קושיא דאיצטריך

אית ליה למפרך דאל״כ תקשה לך למ״ד נמי קודש לא אצטריך לגופיה דנילף מנשיא
וחרש אלא ע״כ צ״ל דאיכא למפרך מה לב״ו כו׳ א״כ למ״ד חול נמי ליכא ק״ו דאיכא

מיעוט אלא לרבות בת ואם תקשה לך לא יכתוב שום איש וממילא הוה ידעינן דגם
למכתב עכ״פ חד איש למעט את הקטן ט) :בא״ד גבי שור שהמית שור שבעה
להביא שור האשה .פירוש שבעה פעמים כתיב שור בקרא גבי שור שהמית אדם

למפרך הכי אלא ע״כ הכי פריך בשלמא למ״ד חול גמר קדש מחול משום דאי לחול

ודרש התם לכולהו וחד מינייהו מוקי ליה להביא שור האשה אע״ג דהתם לא כתיב

לחודיה אתי למה אפקיה הכתוב בלשון אלהים וכ״ת א״כ נימא כוליה לקודש אתי

שור איש וא״כ ל״ל קרא לשור אשה הא השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים

וחול מנא ליה י״ל דמסתבר ליה להאי תנא דקרא בחול איירי מדכתיב בתריה נשיא

שבתורה :בתום׳ ד״ה עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו פירש הקונטרס כדרך שפרט

בעמך לא תאור אלא למ״ד קדש היכא גמר מעיה חול ומשני א״כ לכתוב קרא לא
תקל כו׳ ש״מ תרתי ויש לדקדק כיון דבק להאי תנא ובין להאי תנא שמעינן מיניה
תול וקודש א״כ מאי פליגי התנאים דמר אמר אלהים חול ומר אמר אלהים קדש ונראה

הכתוב למכתב יחדיו בכלאים מכלל דבכל מקום שלא כתיב יחדיו משמע נמי כל אחד

דנפקא מיניה לענק מלקות דמ״ד עיקרא קראי אתי לחול דהיינו למקלל הדיין אלא

בפני עצמו וא״כ צריך לומר דיחדיו דכתיב גבי כלאים קרא יתירא הוא וליכא לאוקמי

דאתי נמי לקודש דהיינו לאזהרות מברך השם לדידיה איכא מלקות במקלל הדיין
ולמ״ד רעיקר קראי אתי לקודש דהיינו מברך השם ליכא מלקות במקלל את הדיין וק״ל:

יחדיו משמע דוקא שניהם כאחד א״כ לדידיה יחדיו גבי כלאים למה לי אלא ע״כ צ״ל

דף ם 1ע״ב תום׳ ד״ה עד שיהיו שניהם שוין כו׳ ומתניתק דמייתי לעיל
וחייבין עליה משום א״א וכו׳ .ברייתא היא ומייתי לה לעיל דף

בכלאים תימה לרבי יאשיוז אמאי כתיב יחדיו .פירוש דרש״י סבירא ליה דר׳ יונתן

מכריח הענין דבכל מקום משמע שניהם כאחד ומשמע חד בפני עצמו מדהצריך

ליה אלא להכי א״כ תימה לרבי יאשיה רס״ל רבכל מקום אפילו היכא דלא כתיב
דיחדיו דכתיב גבי כלאים אצטריך אפילו לרבי יאשיה למילף דאינו אסור כ״א
כקשורים או במחוברים בשתי תכיפות זה לזה וא״כ מנא ליה לרבי יונתן להכריח
מיניה רכל מקום דלא כתיב יחדיו לא משמע דוקא שניהם כאחד לכך לא נראה להו
לתום׳ פירושו של רש״י ורבי יונתן לא מכריח זה מדכתיב גבי כלאים יחדיו אלא

נ״ה בת ג׳ שנים ויום אחד מתקדשת בביאה וכו׳ וחייבים עליה משום אשת איש וכו׳
ואם בא עליה אחד מכל עריות וכו׳ מומתים על ידה והיא פטורה ודייק שם אחד מכל
עריות ואפילו בהמה והיינו דקאמרי התום׳ הכא בתר הכי ומיהו עכ״פ מדדייקינן לעיל

מסברת עצמו בלא שום ראיה ס״ל רכל מקום דלא כתיב יחדיו משמע נמי כל אחד

אפילו בהמה פירוש היא בכלל כל העריות כל שכן נשואה ר״ל דכשהיא נשואה ובא

בפני עצמו עד שיפרט לך הכתוב יחדיו כך הם המשך דברי התוס׳ ואע״פ שפשוט הוא
הארכתי לפרש דבריהם מפני שיש בהם מקום לטעות להתלמידים אלא שעדיין יש
לדקדק דבשלמא לרבי יאשיה דבלא יחדיו נמי משמע דוקא שניהם כאחד אתי יחדיו
למילף מיניה דאינו אסור כ״א כקשורים ותכופים בשתי תכיפות אלא לר׳ יונתן רבעי

עליה איש אחר ודאי בכלל הבא עליה מכל העריות האמורות בתורה הוא א״כ ש״מ

יחדיו שלא תאמר אסור לחרוש בשור לבדו ובחמור לבדו וכן גבי צמר ופשתים א״כ
קשורים ותכופים בשתי תכיפות מגא ליה וצריך לומר דממשמעותא יליף ליה דלשון

יחדיו הכי משמע דוקא בקשורים ומחוברים ואין חבור פחות משתי תכיפות :בתום׳

דאפילו בנשואה הבא עליה חייב מיתה :p

כתום׳ ד״ה והאי לכדו מאי דריש

ביה לכדתניא וא״ת הא ר״מ אית ליה חך ברייתא דקתבי מתניתק הראשק
בסקילה וכו׳ .פירוש ומתניתין ר״מ היא כדאוקימנא לעיל והא רבעי מיניה דרב וכו׳
ושתיק רב אזלא כולה אליבא דר״מ א״כ היכי קאמר שמואל מ״ט שתיק רב וכו׳:

דף 0ז ק״א כטתניתין אמר לשנים הן עדיו וכו׳ אם היה ערום ואעו יכול
לדבר בפניהם מכמינים לו עדים וכו׳ .ובגמרא אימא סיפא המדיח

הגהות והעדות
א] קהלת י ,כ.

 ]3ב״ק דף צא ע״ב.

 pויקרא יט ,יד.

 pעיין ערוך לנר.

ה] לעיל דף טז ע״א.

 pעיין בערוך לנר.

 pדף י ע״א ד״ה עד שיהיו.

והשני בחנק .ט] וע׳ סנהדרי קטנה ומלא הרועים ועל״נ מש״כ בזה p .עי׳ מלא הרועים שב׳ דדבריו דחוקים.
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איצר הח3מה<°

ח] ד״ה

עק משפט
גר מצוה
יז א מיי׳ ס״ה מהל׳
ממרים הל׳ יד סמג
לאוין ו״ט טוש״ע י״ד סי׳
רמא סעיף ה:
יח = ייי׳ « הלכהיי

טנמומפרקנדףה־והכי

שץ ממשיח ™י"

גרס

S
קלי היז ממסיח rfm

ים ג ™ישס׳הלכה ה
סמג שם טוש״ע שם

א

נ

נווש״ע שם סעיף א:
נא ה מיי׳ שם הלכה ה
טוש״ע שס גהג״ה:
כג ו מיי׳ שם הלנה א
(טוש״ע שם סעי׳ א):
נג ז מיי׳ פ״ט מהלסרו
גנינה הלנה נ סמג
לאוץ קכד:
נד ח מיי׳ סם הלכה ה
—י סמג שס:
כה נו מיי׳ שם הל׳ נ:
נו י נדי׳ שם הלכה ג:
נז  5ל מיי׳ שס הל׳ ד.:
נח ם נ מיי׳ שם הל׳ ו:
 B2ס מיי׳ שם הל׳ ג:
ל ע נדי׳ שס הלנה ו:

gKSUC;---

■ -----

תורה אוד השלם
א> לא ת^ה א לא
תשמע אליו ולא תחום
עינך עליו ולא תחמל
'ולא תכסה עליו:
[מחם  ,rט]

ב>כי איש איש אשר
?קלל את אביו ואת

אמו פות י«ת אביו
ואמו קלל דמיו מ־
[וקרא  pט]

ש ומקלל אביו ואמו
מות יומת[ :שטות בא,

)r

ד> ?י ?מצא איש גנב
נפש מאחיו ס^ןי
ישראל והתעמר בו
ומם־ו ומת הננב ההוא
ובערת הרע מקרבך:
[דברים בד,

ה>וגנב

איש

]t

ומכרו

'“ח“' "'

הגהות וציונים
א] [בספר חסידים סי׳
תקע״ו אסבריה טעם
דחמור מקלל יותר ממכה
מפני שבקללה יש התק
לאב לנשמתו] (גליון)
וכ״כ במלחמת מצוה
S,׳^

™""ל
איש‘""4אלל’יל םי

מ״<

אלו הן הנחנקין פרק עשירי סנהדרין

פה:

מלוורה חש״ס

*tor

עם הוספות

מידי דהוה לאחר מיתה .דילפינן לקמן מקלל לאחר מיתה

חייב^? מכוס יב ,נדזלעיל--------

שיכול הואיל וחייב כמכה כר .הוי מצי למימר הואיל וכתיב
מיחייב ליה אהכאה ל*,תני
וא״ת והתנ 1מכה לאחר מיחה סנוור
בעמך כלאמר לעיל® במקוים שמנמן־  J1O1מכה
אביו בר .ואם מאמר מה למכה שבן בחנק מאמר במקלל הכהו וקללו היינו עעמא דפעור מכה לאחר מימה משום מעינן
דבסהילה וי״ל דהיא גופה ילסינן השמא למפה אביו בסקילה מקל חבורה ונאמר מימה ליכא חבורה דליכא נפש דנפקא ליה לעיל  °מנפש
ויוצא ליהרג איכא חבורה דחי הוא
ומומר ממחלל ומיהו קשה לשוף
אלא דסופו למות  1:מתגי ,שהמסלי
דיליף דמקלל לאחר מימה חייב נילף מידי דהוה לאחר מיתה מאי הוה עלה
®אמר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי רבי ; לאחר מיתה חייב .כדיליף בגמרא:
ליה' שלאי נעשה בו שלא בעמן
והפכה לאחר מיתה פטור .למטרה
כבעמך ממקלל לחייב ביה לאחר ישמעאל אלכל אק הבן נעשה שליח לאביו
ליכא :גט׳ אביו ואמו קלל .קרא
מימה ומכה פעור מעינן נפש להכותו ולקללו 5חוץ ממסית שהרי אמרה
ימירא הוא להא כחיב רישיה לקרא
כדדרשינן לעיל (דף פד ):עד דעביד תורה א)לא תחמול ולא תכפה סליו:
אשר יקלל אח אביו ואח אמו :מבה
חבורה־ איש איש מה תלמוד
עד .
חייב מד
ר
מתני' נ)5המכה אביו ואמו אינו
לומר איש איש .פירשמי שלהי פ׳ ד׳
שעשה שלא בעמך כבעמך .לגבי
שיעשה בהן חבורה זה חומר במקלל מבמכה
הכאה לא כתיב בעמך למעוטי שאינו
מימוח (לפיל דף שו .ד״ה לרבום):
ושורך בישראל .לאו לגמרי ישהמקלל לאחר מיתה חייב הוהמכה לאחר
עושה מעשה עמן® והאי חנא סבר
ת״ר ®אביו ואמו קלל לא מקשינן הכאה לקללה מסט המקרא
כישראל דשור של ישראל _מומה פמור®m :
המפסיק בינמים :לא חייב כו לאחר
שנגח לשור של מחי סטור משוס לאחר מיתה שיכול הואיל וחייב במכה
מיתה .להא שבורה כמיב :לרבות
דקנסינן להו כדאמר בריש ס׳ ד׳ וחייב במקלל מה מכה אינו חייב אלא מחיים
בת .וטומטום ואנלרוגינוכן :אין
וה׳ (ב״ק דף לס ):ומיהו לגבי הכי הוי אף המקלל אינו חייב אלא מחיים ועוד ק״ו
משראל דשור של מחי שנגח לשור של
לי אלא אביו ואמו .שניהם יחל:
ומה מכה שעשה בו שלא בעמך כבעמך
ישראל מס משלם חצי נזק ומועד נזק
אביו קילל ואמו קילל .בראש המקרא
“שלם ושור של עובד כוכבים שנגח לשור לא חייב בו לאחר מיתה מקלל שלא עשה
סמך קללה לאביו ומוף סמך לאמו:
של ישראל בין תם בין מועד משלם בו שלא בעמך כבעמך אינו דין שלא חייב
עד שיפרט לך הכתוב יחדו .כמו
בו לאחר מיתה ת״ל אביו ואמו קלל לאחר
שסרט במורש בשור ובחמור מלפרט
שיכניסנו לרשותו.
נזק שלם
לך ש״מ דאי לא הוי יחדו הוה משמע
משום דכמיב ונמצא בידו ואע״ג
מיתה הניחא לר׳ יונתן דמייתר ליה קרא
שור לבלו וחמור לבלו והא אביו
דבס״ק דבבא מציעא (דף י ):גבי
«ביו ואמו ( )6אלא לו" יאשיה מאי איבא למימר
ואמו לרישא דרשינן נמי או אביו או
גט וגרבה מצרכיק מרי קראי לרטיי ®התניא ב)איש איש® מה ת״ל איש איש
אמו וסיפא לאמרי לאחר מימה:
דידו לאו דווקא דהוא הדין גגו חצירו
קרסיסו דלמא פאן נמי יש שום ילרבות בת טומטום ואנדרוגעום ®אשר קלל
מומקלל אביו .דואלה המשפטים:
ריבוי ואפשר לאס הגביהו אפילו את אביו ואת אמו ®אק לי אלא אביו ואמו
ואידך .למסיק לאחר מימה מאביו
ברשוח בעלים חייב כדאשכחן גבי אביו שלא אמו אמו שלא אביו מנק ת״ל
ואמו קילל :ולתני נטי וכר.
אביו ואמו קלל אביו קלל אמו קלל דברי ר׳
אמהטמין קאי לקמט זה חומר במקלל
גרבה בפרק מרובה (ג״ל ,דף עט .ושם)
מבמפה :לימא הגי תנאי .מנא
נמי
דמנן היה מושכו ויוצא מ׳ אי
יאשיה ר׳ יונתן אומר משמע שניהן כאחד
לממטמין דלא הנא חומר במכה
לקרובים
הפא דפטר ר׳ שמעון מכרו
ומשמע אחד ואחר בפני עצמו ®עד שיפרט
שעשה בו שלא בעמך כבעמך ומנא
דבעינן שיוציאנו מרשום אחיו כ״ש לך הכתוב יחריחמנא ליה גפקא ליה  °מומקלל
לברייתא דלעיל דמנא ומה מכה
דברשוח בעלים לא מהט כלל:
אביו ואמו מות יומת ואידך ההוא מיבעי
שעשה בו :גירי אמת הן .מחחילמן
מונמצא
ליה לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס ותיפוק
גרים גמורים היו ועכשיו הרשיעו
ליה מאיש איש י׳דברה תורה כלשון בני אדם וליתגי חומר במכה מבמקלל
וישראל שאינו עושה מעשה עמן הוא
שהמכה עשה בו שלא בעמך כבעמך משא״ב במקלל הסבר י) מקשיב? הבאה
וכי היפי דעל קללמו סטור על
לקללה (לימא הני קנאי כהני תנאי רועי חרא כותי אתה מצווה על הבאתו־ הכאמו נמי סטור :גירי אריות הן .והרי
הם כעובדי כוכבים גמורים :אי הכי.
ואי אתה מצווה על קללתו ותניא אידך אי אתה מצווה לא על קללתו ולא
דטעמא לפטור משום לגילי אריוח
על הכאתו סברוה דכולי עלמא כותים גירי אמת הן מאי לאו בהא קמיפלגי
הן :היינו דתנא עלה .בממיה בהך
דמר סבר מקשינן הכאה לקללה ומר סבר ®לא מקשינן הכאה לקללה לא
ממט׳ לקמט אינו מצווה לא על הכאמו
אמת
דכ״ע לא מקשינן הכאה לקללה והבא בהא קמיפלגי מר סבר כותים גירי
ולא על קללמו קמט ושורו כישראל שור
כישראל
הן ומר מבר ®כותים גירי אריות הן אי הכי היינו דקתני עלה ושורו
שלט שנגח אח שורו ושורו שנגח שלנו
אלא שמע מינה בהקישא פליני ש״מ! :מתני' זהגונב נפש מישראל אינו
מם משלם חצי מק ומועל משלם נזה
שלם ואילו לעובד כוכבים מנן® שור של
חייב עד שיכניסנו לרשותו רבי יהודה אומר עד שיכניסנו לרשותו וישתמש
בו שנאמר ®והתעמר בו ומכרו הגונב את בנו רבי ישמעאל בנו של ר׳ ןישראל שנגח שור של עובד כוכבים
ז/פטור ושל עובד כוכבים שנגח שור
יוחנן בן ברקה מחייב וחכמים חפוטרק גנב מי שחציו עבד וחציו בן חורק ר׳
11של ישראל רן חס בין מועל משלם נזק
יהודה מחייב וחכמים פוטרין :גט' ותנא קמא לא בעי עימור א״ר אהא בריה
שלם :מתני 7שהכניסנו לרשותו.
דרבא טעימור פחות משוה פרוטה איכא בינייהו יבעי ר׳ ירמיה גנבו ומכרו ישן
דכמיב (שמום «) ונמצא בילו וחטא
מהו 5מכר אשה לעוברה מהו יש דרך עמור בכך או אין דרך עימוד בכך
במכילתא ונמצא אין מציאה בכל
ותיפוק ליה דליכא עמור כלל לא צריכא ישן חגא עליה אשה דאוקמא באפי
מקום אלא בעדים בידו אין בילו
אלא 5רשומו ,ק הןא אומר
זקא דרך עמור בכך או יאק דרך עימוד בכך מאי תקו ה״ר ®כי ימצא איש
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"־עד

גונב נפש מאחיו אק ל אלא איש שגנב אשה מנק ת״ל ה)וגונב איש אק לי
אלא איש שגנב בק אשה ובק איש ואשה שגנבה איש אשה שגנבה אשה
מניין ת״ל ® ומת הגנב ההוא 8מכל מקום תניא אידך י> כי ימצא איש גונב נפש
מאחיו אחד הגונב את האיש ואחד הגונב את האשה נואחד גר ואחד עבד
משוחרר וקטן חייב 5גנבו ולא מכרו מכרו ועדיין ישנו ברשותו פטור מכרו
לאביו או לאחיו או לאחד מן הקרובים חייב 5הגונב את העבדים פטור
הבי

פא)

ויקס

*ווי
_______J

י
אח

׳־
..
מ ארצו לללו־

גט ,עמור .שמוש :גנבו ומכרו
כשהוא ישן מהו .לקמן מפרש
לה הבעיא :מכר אשה לעוברה.
גנב אשה מעוברח ומכרה לעוברה
שלא מכר הגוף שלה אלא שיהא עובר
מכור :דליכא עימוד .לא בישן ולא
בעובר :דזגא עליה.

לסמך

עליו:

?) ושסז ?׳!'צד■ סו'׳
צה:
שטעות  .0חולין עם,:
ה) [יומא נז :ממוות צ:
צא•] ,ו) בכרכרת לא:
וש״נ],
יו:
קדושין
[ )1ינמום דף קא,].
ס) [מכוח ט ,].ט) ינמום
כד :נ״ק לם :נדה נו:
יוולין ג :קידושין עה,:
י) [חיספמא דב״ק ס״ר,]1
נ) פד ,:צ) לעיל ע״א,
מ) ב״ק לז ,:צ) פיס׳
 )pסוף
רעג,
 )Sב״ק שס.

ע-א,

הגהות הב״ח
(א) גם׳ אטו ואמו קלל
אלא לר׳ יאשיה:

ליקוטי רש״י
לכל אין הכן נעשה
עטרות
לכל
וכו׳.
שמורה אין הק נעשה
שלים נ״ד על אטו לא
להלקותו ולא לנדותו מק
ממסית [סכות י□ .].אכיו
ואפו קלל .לרטם לאתר
מימה [ויקרא כ.]0 ,
לרכות כוו .שקללה או
טומטום שקלל [לעיל סו.].
טומטום .שאץ ניכר ט
לא זכרות ולא נקטת
[רשב״ם ב״ב קכו .]:וכל
זמן שלא נקרע מספקינן
ומקנה.
נזכר
ליס
אנדרוגינוס .שיש לו
זכרום ונקטם [רשב״ס שם
קם.].

אין

לי

אלא

אכיו ואטו .אין לי אלא
קלל שמהם אסד מהם
מק [חולין עח .]:ואע״ג
דלא כחיב ימדו כמאן
דכמיב דמי ולא משמע
ליה לפרושי אסד אסד
נסני עצמו ככל מקום
שהזכיר שגי דנריס ופסק
עלייהו דין או איסור נב״ס
צח .!:ת״ל .נסיפיה אטו
ואמו קל 3אכיו קלל
אטו קלל .כלומר נמפלת
המקרא סמן קללה לאביו
ונסוף המקרא סמן קללה
לאמו למימרא דאו האי או
האי .ר׳ יונתן אוטר.
אע״ג דלא כתיב או כמאן
דכמיב או דמי וכל היכא
דכמיב סלוני ופלוני או
האי או האי משמע .ארו
ואמו משמע נמי או האי
או האי וסיפיס דקרא
לדרשא אסרינא להטא אם
המקלל לאסר מימה שפייג
[חולין שם] .ממפלת
המקרא משמע את אדו
ואח אמו דאף על גב
דוי״ו מוסיף על עק
ראשון משמע נמי אסד
מהם עד שיפרט לן
כדרן
ימדיו
הנמוג
שהוצרן לסרוט נכלאים
שכתוב ט (דנריס כנ) לא
מסרוש כשור ונסמור
ופרט נו יסדיו שלא מאמר
אסור לחריש נשור לנדר
ומומור לכדו ואטו ואמו
קלל דפיסא דריש ליה ר׳
יונתן לקמן כאלו הן
את
לרטם
הנמנקין
המקלל לאתר מימה נלעיל
שם] .דכרה תורה
כלשון כני אדם .הכי
משמעו נני אדם ודנרה
מורה כלשון נני אדם
למידרש מינה כלום
וליכא נ
[נרריס נ .].ואף על גג

דאוקמא כאפי ויקא .וכל כמה שהיא עבה מועיל יומר להגין בסט הרוח :אין לי אלא איש .כשהגנב איש :וגונב איש .שהנגנב איש
ולא אשה וקרא קמא ללא קפיד אנגנב למהר איש לכתיב נפש הלכך אין לי אלא איש שגנב ח איש בין אשה דהיפא דגנב הוי איש ? fo’frלמדיש^א דרשת!

יההיא

דרשינ 1ליה ששסיינ)
כחוב גונב נפש ואשה שגנבה איש לכמיב וגונב איש וגונב אפילו אשה גונבת משמע :הגנב .מ״מ
גונב עבל :ועדיין ישגו ברשותו .ברשוח הנגנב עצמו שעליין לא הכטחו גנב בלחומו :פטור .שהרי לא גנט :לאביו .אביו של ננגב־

rS

-TS
הסאה לקללה5 .כלומר

גמרינן נמה מצינו ואיכא
מכי
דאמרי היקשא דכמיב
מנה אביו ומקלל אביו גני הדדי כאלה המשפטים אלא שמקרא אמד מפסיק מנחים [לעיל עמוד»] .והפסיק הענין ונתב וגונב איש ק מנה אניו ואמו למקלל אניו ואמו ונראה  4היינו סלוגמא דמר סכר מקשינן הכאה
לקללה ומר סנר לא מקשיק ושטות בא .סז] .כותים גירי אריות .נופים אוסס שהושיב סנסריב נערי שומרק נדכסיב (מ״נ ת) וינא מלן אשור (אנשים מססרויים) [מנבל] ומנוסה וגו׳ ועל שס שהניאס מנוסה נקראו
ממיס ונסגיירו מאימס האריוס כדמ1ינ (שס) וישלם (נם אס) [ה׳ נהס] האריות וגו׳ וכולה עררה נמלכים [קק-ושין עד .).דנחיג מפר מלכים (נ׳ יז) וישלם ה׳ נהם את האריות ונתגיירו כדכמיב הפס נגלום שומרון
[יבמות כד .]:נספר מלכים (נ יו) מפורש וישלם ה׳ נהם את האריות וכותים כמיני המם וינא מלן אשור (אגשים) מכוסה יקא סשינ שאר מקומות 1ב־ק לח .]:והתעמר כו .איט סייג עד שישתמש ט [דברים כי.]:,

> *י

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כה סנהדרין תלמוד בבלי עמוד מס (181הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

מסורת הש״ם
עם הוספות
א) [לעיל כה :לא :כריתות
ט[ )5 ,].לעיל לא,]:
ג) [שם לג ,]:ד) [ערכין
יה ,].ה) [סנהדרין סו,].
ו) סנהדרין נו )I ,.לו,.
ס) לעילל,.ט) מכותה,:
י) עיין תוס׳ סוכה ה .ד״ה
יו״ד ה״א מלמעלה,
כ) [סנהדרין צ ,].ל) גיטין

סז ע״א.

שבועת העדות פרה רביעי שבועות
אן

ומשני להכי כחנה כר :מתני׳ אלא ע 9תביעת ממון כפקז־זן.
שאילו העידוהו היו מחייכץ אומו ממון אבל זה אס העידוהו לא
היה מחויב שהיה יכול לומר חתרני בי :משביע אני עליכם .מלה הכא דאפי׳ אס יש שלשה עדים והשנים כשרים פטודן דעדוח
דלת
מתני׳ מחרש בגמרא :גט ,רש לו .שיש לו ממון עליו :והוא עד .שבטלה מקצתה בטלה מלה"* .ממוספוח ה״ר משה:
ביוד ה״י .אע״ג דההוגה אח
שהיה עד באומה שעה :פשיטא.
דאי לא עדיו ביניהן מאי איצנוריך להבי כתבה רחמנא לעדות גבי שבועת ביטוי
השם באומיוחיו *,אין לו חלק כו׳*5
שמא כיון שאינו מחמין לשם מומר.
למימני בממנימין סנוורין :לא צריכא
וגבי טומאת מקדש וקדשיו *6דבטלן נאמר
גס זה מחוספוח רבינו משה--
דקאי עלייהו .שעומד בצד עדיו :בהן ונעלם וכאן לא נאמר בהן ונעלם לחייב
ס גרס א״ד מן השם
מהו דתימא .ודאי למך דקיימי גביה על המזיד בשוגג :מתר׳ *משביע אני עליכם
קאמר והרי ייחד עדיו קמ״ל :תניא
אינו נמחק ותימה
אם לא תבואו והעירוני שאמר איש פלוני ליתן
נמי הכי .דאף על גב דגבייהו קאי
דמאי שנא מצ״ב מצבאות וש״ד משדי
לי מאתים זוז ולא נתן הרי אלו פטורים שאץ
דנמחקין לפי שאין שם בפני עצמו ושמא
פטורין :ראה סיעה של בני אדם
חייבק אלא על תביעת ממון כפקדון 2משביע
משוס דשם המיוחד הוא יש להחמיר
ועדיו ביניהן .ע״כ בדקאי גבייהו
קאמר מדקאמר סיפא כרי* אפי׳ כל אני עליכם כשתדעו לי עדות שתבואו
ט יומר :סךן״ג אין הלכה כרבי
יוסי ואיצטריך דלא חימא נימוקו
העומדין כאן ח״ל והוא עד :הדי
והעירוני הרי אלו פטורים מפגי ’שקדמה
עמול* וכן [גרס] ר״ח:
ייחד עדיו .דכיון דאמר עומדין כאן שבועה לעדות יעמד בבית הכנסת ואמר
באחרונה
אומן העומדץ אצלו ייחד וחייבין ואי משביע אני עליכם שאם אתם יודעין לי
לא פריש הכי בהדיא מנא ברישא עדות שתבואו ותעידוני הרי אלו פטורין (עד שיהא מתכוק להם") אמר לשנים
פטורין :אם לוא יגיד .כמיב מלא
משביע אני עליכם איש פלוני ופלוני שאם אתם יודעין לי עדות שתבואו
מצוה
למדרש ביה לו לא:
והעירוני שבועה שאץ אנו יודעק לך עדות והם יודעק לו עדות עד מפי עד
אני עליכם .בגמרא מפרש :באל״ף
או שהיה אחד מהן קרוב או פסול ההרי אלו פטורין י* שלח ביד עבדו או
דל״ת .שם הכמוב באל״ף דל״ח:
בירד ה״י .שס הכחול 1ארבע אומיוח שאמר להן הנתבע משביע אני עליכם שאם אתם יודעק לו עדות שתבואו
הכתוב ביו״ד ה״י :המקלל בכולן .והעירוהו הרי אלו פטורין  °יעד שישמעו מפי התובע :גט׳ ת״ד משביעני עליכם
מברך אח השס באחד מהם כגון יכה אם לא תבואו והעירוני שאמר איש פלוני ליתן ל מאתים זה ולא נתן יכול יהו
פלוני אח פלוני שזה הוא חיובו חייבץ ת״ל תחטא תחטא לנזירה שזזה נאמר כאן א> תחטא ונאמר להלן => תחטא
כשמקלל שם כשם :°חייב .מימה:
מה להלן בתביעת ממון ויש לו אף כאן בתביעת ממון ויש לו :משביע אני
המקלל עצמו כר .מפרש בגמרא'*:
עליכם כשתדעו לי עדות ט׳ :ת״ר משביע אני עליכם כשתדעו לי עדות
יככה ה׳ אלהיס וכן ( )3יככה אלהיס
גרס במחני׳ וכן כחוב ונקוד בסדר שתבואו והעירוני יכול יהו חייבק ת״ל א> ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או
ידע מי שקדמה עדות לשבועה ולא שקדמה שבועה לעדות :עמד בבית
משנה מוגהח ודווקניח :זו היא אלה.
אס אמר לעדים אחד מן המקראוח הכנסת ואמר משביעני עליכם :אמר שמואל ’אפילו עדיו ביניהן פשיטא לא
שבקללות יככה השם בשחפת וגו׳ צריכא דקאי עילויהו מהו דתימא כמאן דאמר להו דמי קמ״ל תניא גמי הכי
אס לא מעידוני וכן ( 0יככה השם י*חראה סיעה של בני אדם עומדין ועדיו ביניהן ואמר להן משביעני עליכם
כגון שהיה אחד קורא קללות שבמורה
אם אתם יודעק לי עדות שתבואו ותעידוני יכול יזהו חייבק ת״ל והוא עד
ואמר לעדים כן יככה אס לא
והרי לא ייחד עדיו יכול אפילו אמר כל העומדיץ כאן תלמוד לומר והוא עד
מעידוני זו היא אלה דהא כמיב בהם
והרי ייחד עדיו :אמר לשנים משביע אני עליכם :ת״ד אמר לשנים משביע
כהל אלות הבריח :אל יכך .אם
מעידוני או יברכך אס מעידוני אני עליכם פלוני ופלוני אם אתם יודעין לי עדות שתבואו והעירוני והן יודעין
(וכפר :)",ר מאיר מחייב( .ד) מכלל לו עדות עד מפי עד או שהיה אחד מהן קרוב או פסול יכול יהו חייבק ת״ל
לאו אחה שומע הן אל יככה אס
א*אם לא יניד ונשא עונו בראוק להגדה הכתוב מדבר :שלח ביד עבדו וכר:
:
תעידוני ואם לא מעירוני יכך
ת״ד שלח ביד עבדו או שאמר להן הנתבע משביעני עליכם שאם אתם יודעץ
£אי
ןנשא
אם
גט' בצוואה האמורה בתורהMTIP £ .
(ה) אלה המצות (כתב") בפרשח
נדרים (ויקרא  :)0נובלכם .לשק תלמודא אמר ר״א אם לוא יגיד כתיב אם לו לא יגיד ונשא עונו ואם לאחר
לא יגיד פטור :מתני׳ 8ימשביעני (אביק) עליכם מצוה אני עליכם אוסרכם
אסירה בכבלי ברזל (חהליס קמט):
אני הח אלו חייבק בשמים ובארץ הרי אלו פטיה באלר ילת ביי 7הי בשדי
או&רבם אני בשבועה .מזכיר אח
השם באחד מכל הלשונות הללו :בצבאות בחנון ורחום״ בארך אפים ברב הפד ובכל הטויץ הח אלו ה״זנץ

שהיה אחד מהן קרוב או פסול הרי אלו פמורין .אף על גב
למיתני
שמענןש) דאץ נוהגח אלא

באלף

ייבפר״ח

הגהות הב״ח
(א) במשנה יכנה ה׳
אלהים:
יכסם
וכן
( )3רש״י ד״ה יכנה ה׳
וכן יככם אלהים גרסי׳
נצ״ל( :ג) ד״ה זו היא
וכו׳ וק יככם הסם וכו׳
וכן יככם אם לא:
(ד) ד״ה רגי מאיר
מסייג דמכלל וכו׳ אל
יככם וכו׳ יככם הס״ד:
בצוואה
(«) ד״ה
האמורה מזורה אלה
החקים אשר צוה ה׳
אלה המצוס( :ו) תום׳
ד״ה נפר״ח .נ״ג עיין
נפ״ז דף י״ה ע״א נשום׳
ד״ה הוגה השס [וכ״כ
הגרע״א]:

הגהות וציונים
ל״ג]
א] [ירושלמי
יפה
ועיי׳
(גליק)
עינים ]3 :תיבת "אני"
מיותר דנכל^גחיבת
(ובמשנה
"משביעני"
ובדפו״י
שבמשניות
הגירסא משביע אני):
בחנק
נ] בדפו״י
כרחום ,דהם ב׳ מדות:
ד] [צ״ל יככם וכן הוא
לו.
דלקמן
בפיסקא
ומפורש ברש״י שם ד״ה
ויתיב וקאמר כו׳ וכן
יככם ובד״ה אמר ליה כו׳
יככם כו׳ ע״ש מוכח
להדיא דצ״ל יככם וצ״ע
בתוי״ט ודש״ל ע״ש
יככה]
ד״ה
בתוי״ט
(גלירץ) :ה] תיבת .".לוה"
נמחק (יעב״ץ” ,ועיי׳
פורת יוסף) ]1 :צ״ל
מדקאמר סיפא יכול
כל
אמר
אסילו
העומדין כאן ת״ל והוא

עד

והרי

ייחד

עדיו דכיון (והד״א,
חילופי גרסאות ,באה״מ,
וכ״ה ברש״י שברי״ף):
 ]Iברש״י שברי״ף שם
ס] צ״ל
ארבע:
כן
וכסרו רש״ל (גליון):
מ] צ״ל הכתיב רש״ל
(גליון) p :שייך לע״ב
(גליון)[ p :ג״ו שייך
לע״ב] (גליון):

לימוטי רש״י
דבכולן .מל הכשונים

שנועש

כיטיי

וטומאש

X’S’&’SS

ויורד שגאושה שרשה נגק
’S

נאמר ונעלם [לעיל כה•):

לה.

מתני׳

עץ משפט
נר מצוה
עג א מיי׳ פ״י מהלכוס
שטעוש הלכה נ:
עד ב מיי׳ שם פ״ט הלכה
ח:
עה ג מיי׳ שם הל׳ ז:
עו ד מיי׳ שם הלכה ט:
עז ה מיי׳ שם פרק י הלכה
א:
עוין ו מיי׳ שם פרק ט
הלכה ז:
ע® ז ח מיי׳ שם הל׳ ט:
פ ט מי" שם הלכה יא
ופ״ג שס הלכה נ ג:
פא י מיי׳ ס״ג מהלמש
ענודה מכנים הלכה
ז:
פג כ מיי׳ ס״ה מהל׳
ממרים הלכה נ שמג
לאדן ריט טור שו״ע יו״ד
שימן רמא סעיף א:
פג ל מיי׳ פכ״ו מהל׳
סנהדרין הלנה ג שמג
לאדן רט ריא טור וש״ע
שו״מ סימן כז שעין א:
פד ם מיי׳ שם הלנה ד
טוש״ע שם סעיף נ:
פה נ מיי׳ ס״ט מהלכוש
שנועוש הל׳ יא:
פו ם מיי׳ פ״ו מהלכוש
יסודי השורה הלכה נ
ושי׳ע

פח ט מיי׳ פ״ג מהל׳
שנועוש הלנה נ
והלכה ג:

הגהות הגר״א

[א^משנה אלקים.
כגק אליאלוה!

נצ״ל (ועמ״ש ר3יט ניו״ד
שימן רע״ו ס״ק י״ט):

תודה אוד השלם

א) ונפש כי תחטא
ושמעה קול אלה והוא

ן^אוראהא>;יחן אם
ב> נפש

פי

תחטא

יי^י׳
52מת ??1כגזל

או

עשק את

:w

[יקרא ה ,כא!

ובחרחר
’?S

ובחרב
עד א^ה

'*[מהם־״,־!' *

( המקלל בכולן חייב דברי ר״מ וחכמים יפוטחן  *°המקלל אביו ואמו בכולן חייב'
דברי ר״מ וחכמים 2פוטחן המקלל לעצמו וחבית בטלן עובר בלא תעשה ג)יככה ה׳ (א>  wאלהים וכן
רבעו חננאל
יבבה" אלהים זו היא אלה הכתובה בתורה אל יכך ויברכך תטיב לך ר״מ מחייב וחכמים ^וטחן:
גם׳ משביעני עליכם מאי קאמר אמר רב יהודה הכי קאמר משביע׳אני עליכם בשטעה האמורה"בתורדל לתכי כתב רחמנא לעדות
גבי שבועת ביטוי וגבי
מצוה אני עליכם בצוואה האמורה בתורה אוסרכם אני באיסור האמור בתורה אמר ליה" אביי אלא הא טומאת מקדש וקדשיו
דתני רבי חייא בובלבם אני הח אלו חייבק טבל באורייתא מי כתיב אלא אמר אביי ה״ק ’משביע Z״»7כתיב וגעלם
כתיב ונעלם
אני עליכם בשבועה מצוה אני עליכם בשבועה אוסרכם אני בשבועה כובלכם אני בשבועה :באלף דלת ללמד שחייב המזיד
ביוד הי בשדי בצבאות בחנק ורחום בארך אפים ברב חסד :למימרא דחנון ורחום שמות מהו וומינהי ^י?ליכמם?תז^א
יש שמות שנמחקין ויש שמות שאץ נמחקין 2אלו הן שמות שאץ גמחקין כט! אל  ]a1אלה? אלהים ™םל±
אלהיכם אהיה אשר אהיה אלף דלת ויוד הי שח צבאות הח אלו אץ נמחקין עאבל מדול הגמר הנורא וכפרו פטורין .דיליו
האחר והחזק והאמיץ העזוז חנון ורחום ארך אפים ורב חסד הח אלו נמוזקין אמר אפי ®מתניתץ במי שהוא חנון מהטפקי!!ח^יע״מפממק
(כלו) [ויש לק אף
במי

כיד מגדו.
שלח
המונע השגיען 3יד עניו.
שאם אתם יודעין לו
עדות .לנעל דינו !שם
לא 4:עד שישמעו פפי התובע .טאו והעירוני ולקמן יליף לה מקראי נשם לב .].ת״ל תחטא תחפוא לגזירה שוה.
ילפיק שנועש העדוש נגזירה שוה דמשטא משטא משטעש הפקיק [שם לא .].י3ול יהו חייכין .העדים קרק שטעח העדוש
אם לא העידוהו .וחדי לא ייחד עדיו .שהרי השניע אש כולן .תלמוד לומר והוא עד והרי ייחד עדיו .שהרי לא השגיע
אלא עדיו !ערכק יה .].אם לוא יגיד כתיב .שכשוג מלא למדרש אם לו לא יגיד ונשא עונו שמשמע שהוא מונעם [לעיל לב.].

"״

בעדות תביעת ממק תש
לו עליו סמק של תובע .משביע אני עליכם כשתדעו לי עדרת תעידו לי .וידעו לו עדות אח״ב וכפרו בהן
פטורין ,שנאמר ושמעה קול אלה והוא עד ,כלומד מקודם האלה בעינן שקדמה עדות לאלה ולא שקדמה האלה
לעדות .עמד בבית הכנסת ואמר משביע אני עליכם כו׳ עד פטורין וכן אם יודעין לו עדות עד מפי עד או
שהיו קרובין או פסולין פטורין :ת״ד עמד בבית הכנסת ואמר משביעני עליכם שתבואו ותעידו לי יכול יהו
תייבין ,ת״ל ושמעה קול אלה והוא עד ,עד שיהא מתכוק להם .פי׳ והוא מתבוין לעד .אמר שמואל ואפילו עדים
ביניהן ודוזי להו ודעתיה עילויהו מהו דתימא כמה דמתכוק ואמר להו דמי קמ״ל .תניא נמי הכי ראה סיעה של בני אדם ועדיו ביניהן כר עד יכול אפי׳ אמר כל העומדין כאן ת״ל והוא עד ,וכיק שאומר כל העומדק כאן ייתד עדיו
וחייבין .אמר לשנים [בו׳] שאם אתם יודעק לי עדות שתבואו ותעידתי והן יודעין לו עדות עד מפי עד יכול יהו חייבין ת״ל אם לא יגיד תשא עתו בראוין להניד הכתוב מדבר :מתגי׳ שלח ביד עבדו או שאמר להן הנתבע
משביע אני עליכם כו׳ הרי אלו סטודין עד שישמעו מסי התובע .ופירשה ר׳ אלעזר מדכחיב אם לוא יגיד כלומר אם לו לא יגיד תשא עתו הא לאתר אם לא יניו פטור :הני כולהו דתנן משביע אני עליכם פירשה רב
יהודה משביע אני עליכם בשבועה האמורה בתורה .ודתה אביי ואוקמה משביע אני עליכם בשבועה מצוה אני עליכם בשבועה ולא צריך האמורה בתורה אלא המשביע בשבועה בלבד חייב (אבל המשביע בשבועה בלבד חייב) אבל
המשביע עדיו בשמים ובא^ פטורין המשביע (בה׳) [באל״ף דל״ת] ביה בשדי בצבאות בחנון כרחום בארך אסים ברב חסד ובכל הבנויים חייב .ואקשינן עלה וכי חנק ורחום שם הוא [ורמינהי] אלו שמות שאק נמתקק אל
אלהים אלהיכם אלהיהם אלהיך אהיה אשר אהיה שדי צבאות הרי אלו אק נמתקין ואלו שנמחקק הגדול הגבור הנורא התזק  )6האמת עיזח חנק ורחום ארך אסים רב חסד .וסירק אביי מתני׳ משביעם במי ששמו רחום במי ששמו חנק.
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חשק שלטח על ד״ח א) אולי דצ״ל האמין כמו שהוא מרייש לפנינו.

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (69הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

יהא

עק משפט
נר מצוה

לה:

שבועת העדות פרק רביעי שבועות

מסורת הש״ם
עם הוספות

 egא מ*׳ פי״נ מהל׳

נפי שהוא חנון .ולאו דשנק שס הוא אלא כשם מי שהוא חנון :כתג אלף ?פד פאלהים .שהתחיל לכתוב אלהים וכתב אלף למד אין גמחקץ א)

שנועוס הל׳ 0 1מנ
לאין רמא טוש״ע י״ד סי׳
רלז סעיף ו:
 Iכ נ מיי׳ ס״ו מהל׳
יסודי השורה הלנה ד
סמג לאין י« טוש״ע י״ד

ואע״ס שלא גמר את השם שהרי 3׳ אותיות הללו שס לעצמו :הדן טזד! כר♦ למלא!* האמצעיקרא איה  *P5״באו’׳פניו גמאל (ד) סאמצעו
גבריאל מימינו רפאל משמאלו :אף זה קדש .דכתיב לעיל מינה וירא אליו יי׳ והדר כתיב והנה שלשה אנשים ואמר להקב״ה אל נא תעבור  pשכש קם" ![ cיומא
מעל עסץ הממן לי כאן עד שאכניס האומדן :פי שיש נידו כר .וה״ק ויאמר לונו אליהם באזניהם אל נא יהי ק וחזר כלפי הקב״ה ואמר עג ,]:ה) עיין י״ן נדרים

סי׳ רעו סעיף י:
גא ד מיי׳ שס הלנה ג
סמג סס:
צב ה מיי׳ שס סמג שם
טוש״ע שם סעיף ס:
מ ווחטיבלממיי׳
שם הלנה ט:

צד נ מיי׳ ס״נ מהלנוש
שנועוש הלנה נ:

הגהות וציונים
 ]6חסר סימן על
"מיכה" ,וסמי שנבות
ומיכה בדבור אהד נאמרו
לקמן לכן די בנבות סימן
על שניהם (דבש תמר):
[ pמלת "ששים" נראה
כמיותר ובע״י ליתא]

אדןל מ? ןא

 Aw .mt rUTVWלא
כתב אם אשדל אלא
באמרונה דכתיב האוסיף לצאת
למלשמה עם בני בנימין אתי אם
אמדל :לקטלא חד פשיתא
נעלפא כר .בהוצאה למלחמת
הרשות קאמר(:ס) £3ךן כאן שנועה.
מימה ומיפוק ליה משבועת הפקדון
מג״ש דתשטא וכ״ת דעיקר דאיצטריך
למילף מה כאן בשם סו׳ אכמי לקמן
דפרין לרבנן אלה דשבופה היא מנ״ל
ליגמר מפקדון:
והוא

במי שהוא רחום קאמר א״ל רבא אי הבי
בשמים ובארץ גמי במי שהשמים והארץ
שלו קאמר הכי השתא התם ביק דליכא מידי
אחריגא דאקרי רחום והגון ודאי במי שהוא
חנון ודאי במי שהוא רחום קאמר הבא *ביון
דאיכא שמים וארץ בשמים ובארץ קאמקודר
*5כתב אלף למד מאלהים יה מיי׳  rnאינו
נמחק גשין דלת משדי (א) אלף דלת מאדגי
צדי בית מצבאות ה״ז נמחק "רבי יוסי
אומר צבאות כולו נמחק שלא נקרא צבאות
אלא על שם ישראל שנאמר *> והוצאתי את
צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים

□

0

!מס׳ סופרים ס״ת׳

ד״ה

ושבועות,
ושבועון

[לקמן לם:ן[ )«,יומא
לו.].

כתיב (מלכים א כא> ברן נבות אלהים:
נמיכח .כגון (שופטים ש) לו בית
אלהיס ומק (שס)® הקדש הקדשתי
הגהות הכ״ח
[את] הכסף לה׳ מידי למי וגו׳ (ה) הרי
(א) גם׳ אל״ף דל״ש
הוא אסור עלי כהקדש גמורים
מאדני .נ״נ נירושלמי
שהן* לשם עד שאתנט מידי למי פ״ק דמגילה אימא דא״ה
לעשות פסל ומסכה ק (שס יס) נכח שאהיה א״ד שאדני ה״ז
נמסק )5( :שם ויאשר
ה׳ דרככם כלפי שכינה אמר :אלף
אדני אם נא מצאתי:
לפד חול .מק (שם ק) לו בית אלהים (נ) שט  pאלעזר p
אהרן עומד נצ״ל ומינש
(שםים) את אלהי אשר עשיתי לקחתם:
הנהן גששק( :ל) רש״י
שטות האפורק נגנעה .וישאלו מי ד״ה שון שזה ונו' שינאל

וכי טנטיח.

ישראל בה׳ (שס כ):
שיצליחו ואינו עושה :הם לא ניחנו.

הס לא שאלו אלא  0האלך* ולא אמרו
התתנהו בידי :כאחרונה שנידונו.
באורים וחומים ט מחר אתננו
בידך הסכימו לדבריהם :ומאתים
לטטרים כד .לרבנן הניחם " ויעסקו
בתורה אתד מששה שבהם :הנה
מטחו .הול שהיה נבעת מאשמדאי
כדאמר במסכת גיטין (דף סס:):
דקטלא חד משיתא .באנגריא
לעבודת המלך :כל פלכיא האפורים
כדניאל .כל מקום שנאמר שם מלך:
חוץ מזדג מלן מלכיא דאילו לנבוכד נצר
לא הוה קרי ליה דניאל מלך מלכיא
אלא ה״ק אנת מלכא נבוכדנצר
מלן מלכיא דהוא אלהא דשמיא
מלמת ססנא יהב לך :והלא כגר
נאמר נשכועת האלה .מהכא משמע
תיהוי לאלה ולשבועה ותו לא הוה
ליה למיכתב אלא ימן ה׳ את ירכך
נופלת :מה להלן® שנועה .דכתיב
והשביע :ופה להלן® נשם .דכתיב
ימן ה׳ וגו׳ :השמג שבועת ה׳ תהיה
וט׳ (שמוי! מ)[ :ואל תשכע 4לא
תשבעו [בשמי] לשקר (ייקראידו) :קלל.
ישן ה׳ אותך לאלה :לא תקלל .ק
קללת השם בין קללת שבירו לא
מקלל חרש (שס) :מה השכע נשם
כד .וברייתא רבי מנינא ומתנימק
מאמר עאן אל? ן(אמר
למן;
להלן אלה )!(:דשנועה היא מגא להו.

מלאחריו ה״ז נמחק ילפניו כיצד ליי׳ ל׳ נמחק ביי׳ ב׳ נמחק ויי׳ ו׳ נמחק מיי׳
בי™
ברש״י ,מי נמחק ®שיי׳ ש׳ נמחק נ)היי׳ ה׳ נמחק כיי׳ כ׳ נמחק לאחריו כיצד אלהינו נ״ו
המהרש״ל
 S ’%nfT2נמחק אלהיהם ה״ם נמחק אלהיכם כ״ם נמחק אחרים אומרים הלאחריו אינו
נמחק שכבר קדשו השם אמר רב הונא הלכה כאחרים (אברהם דלטיא
לנבוח* בגבעת בנימן שלמה דניאל סימן) יכל שמות האמורים בתורה
™ ™ ל™ -״באברהם קדש חוץ מזה שהוא חול שנאמר י)ויאמר » יי׳ אם נא מצאתי חן
^יל“שכש™" בעיניך חנינא בן אחי רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה משום רבי אלעזר
™תלנן־ה ? 5חמודעי אמרו יאף זה קדש כמאן אזלא הא "דאמר רב יהודה אמר רב
ולושמעה קול אלה גדולה הכנסת אורהין יותר מהקבלת פני שכינה במאן כאותו הזוג חכל
 ™ X Xשמות האמורים בלוט חול חוץ מזה שהוא קדש שנאמר ה> ויאמר לוט
אליהם אל נא אדני הנה נא מצא עבדך חן בעיניך וגו׳ מי שיש בידו rvnrb
י
ולהחיות זה הקדוש ברוך הוא פכל שמות האמורים בנבות קדש 'במיכה
חול רבי אליעזר אומר בגבות קדש במיכה יש מהן הול ויש מהן קדש אלף למד
 ]0צ״ל הניחום' (ונ״ב חול יוד הי קדש חוץ מזה שאלף למד והוא קדש י>כל ימי היות בית
כל שמות האמורים בגבעת בנימין ר״א אומר חול רבי
מהרש״ל) :האלהים בשילה *
של מלך.. ...... ,
יהושע אומר 5קדש אמר לו ר״א וכי מבטיח ואינו עושה אמר לו ר׳ יהושע מה
שהבטיח עשה ד> והם לא ביחנו אם לנצוח אם לנצח באחרונה שביחנו הסכימו
על ידן שנאמר ז)ופנחס בן אלעזר בן אהרן (( 0הכהן) עומד לפניו בימים ההם
רבעו חננאל
לאמר האוסיף עוד לצאת למלחמה עם [בני] בנימין אחי אם אחדל וגו׳
דהא אשכחנן דאיקרי
רחום ואיקרי חנון :תנו 9כל שלמה האמורין בשה״ש קדש שיר למי שהשלום שלו חוץ מזה ®כרמי
רבנן כל הטפל לשם שלי לפני האלף לך שלמה שלמה לדידיה ומאתים לנוטרים את פריו רבנן
בין מלפניו בין שלאחריו
נמחק .א) הה׳ ה״א וי״א אף זה חול ®הנה מטחו שלשלמה ששים" אף זה ולא מיבעי האיך
נמחק .לאחריו כיצד
נ״י  ^nwאלא הא דאמר שמואל מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא מיענשא
אלהינם כ״ם נשחקים שנאמר ברמי שלי לפני האלף לך שלמה למלכותא דרקיעא ומאתים לנוטרים
שלאחריו אינו נשחק את פחו למלכותא דארעא שמואל לא כת״ק ולא כי״א אלא ה״ק וי״א זה
<הו ,ט0עה
 j,pאלה
קדש וזה הוא חול דמטתו ושמואל דאמר כי״א םבל מלכיא׳־האמוחם בדניאל
משתעי :נפקא להו מדתניא .מגופיה
מלכותא
שמיא
[מלך] מלכיא ח אלה
חוץ מזה שהוא *קדש •י>אנת מלכא
מאזיני חול
ת״ר כתב א״ד
«
•
י
*
ייוירז•
אל מאלהים יה מיהוה
למשמעות דקרא הפי משמע :וכן
לשנאך
חלמא
>מח
כ
שנאמר
קדש
זה
אף
וי״א
לך
יהב
וקרא
ותקפא
הסנא
*T :0״"® TPי ®0יי
הוא אופר .אלמא אלה היא שבועה
שנאותיה
לנבוכד נצר וקאמר ליה
םלקא’
אן
לערך
ופשרה
*־“
•
דעתך’ f
י
י
למאן יקאמר f
• י
׳ י
 I׳Wl־ win
כו׳ :ופרכינן זזתם שכועת האלה כתיג.
כולו נמחק .אמר שמואל מאי נינהו ישראל מילט קא לייט להו לישראל ות״ק פבר שונאי ישראל איבא
שבועה שהיא בקללה אבל שבועה
חייבה כר :ורמינהי י>יחזה ש
.
.
בנוה הרי אלו
__________1ובבל
כל שמות הכתובים לשונאי עוברי כוכבים ליבא:
שאינה בקללה לא משתמע מהכא:
J
האשה
את
הבחן
והשביע
נאמר
כבר
והלא
באברהם קדש .כגון ה׳ אותך לאלה ולשבועה מה ת״ל
X2L
הנה נא הואלתי לדבר אל
ה׳ ויאמר אל נא יחר לה׳ ,בשבועת האלה לפי שנא׳ ®ושמעה קול אלה נאמר כאן אלה ונאמר להלן אלה מה להלן* שבועה אף כאן*
שבועה מה להלן* בשם אף באן* בשם אמר אביי לא קשיא הא רבי וזנינא בר אידי הא רבנן® דתניא רבי
נא תעבור וגר .חמיה בן חנינא בר אידי אומר 0הואיל ואמרה תורה השבע ואל תשבע קלל ואל תקלל מה השבע בשם
אחי ר׳ יהושע ור׳ אלעור
בן עוריה אומר׳ אף וה אף לא תשבע בשם מה קלל בשם אף לא תקלל בשם ורבנן אי גמירי גזירה שוה ניבעי שם
קדש .וקיימא לן
כותייהו ,המיוהד אי לא גמידי גזירה שוה אלה דשבועה היא מגא להו נפקא להו מדתניא אלה נאין אלה אלא
דהא רב אמר כותייהו
דאמר נדול הבנסח לשק שבועה וכן הוא אומר י> והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה התם שבועת האלה כתיב
אורחים מהקבלת פני
שכינה ,שהניח השכינה הכי קאמר אלה אק אלה אלא בשבועה ובן הוא אומר והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה
ואמר אל נא תעבור מעל
ומנץ
עבדך והלך להכניס

באמצע נצ״ל ואונו ו׳

נמסק( :ה) ד״ד ,מינה
וכו׳ לני וט׳ הס״ד

ואס״ב מ״ה יו״ד ה״א

קאמר
והכי
קדש
הקדש הקדשתי הכסף
וט׳ הרי הוא אסור:
( 0ד״ה הם לא ניסנו וכו׳
אלא מי יעלה ולא אמרו:

)0ד*ה אלה דשנוננה
היא שנא להו וסמננה קול
אלה דמשמע דנשנועה
משמעי מנא להו הס״ד:
<«) תודייה

אף

נאן

שגופה:

ליקוטי רש״י
[נדפס בסוף המסכת)

תודה אוד השלם
א) ולא ןשמע אלכם
?רעה ונתתי את קרי
במצרים' והוצאתי אח
צטלתי את עמי ?ני
.ישראל מארץ מצרים
”?שפטים’גדלים:
[שטות  ,1ד]

בן אשדי העם ש?כה
לו אשדי' העם יעד;
אלהיו[ :תהדם קמד ,םו|

נן הנה קול שועה בת
עמי מארץ מרחקים
היהוה אין ?ציון אם
מלטה אין בה מדוע
’?פסליהם
ה?עםו?י
?ה?לין?ר1:יושהה,׳ט]

ד> ייאמר אתי אם נא

מ  toייל
נא תעבר מעי ע?ךך:
(נחמות ה ,נ]

הןויאןןר לוט אלדום
אל נא אדני :הגה נא
מצאי עבדך' דון ?עיןיך

ותגדל ךוםךך אשד
עשית עמדי' להחיות
את 'נפשי' ואלבי לא
אוכל להטלט ההרה ?ן
תד?קני הרעה’ומתי:
[ביאשיח  ftיח-יסן

ו> משיטו להם את
??ל מיכה אשר עשה
,בל שי היות ביית

האלהים ?שלה:
[שמסים יד /או!

ז> ופינחס ?ן אלעזר בן
אהרןיעמד לפניו בימים
ההם לאשר' האוסף

עוד לצאת למלחמה
עם ?ני בדמן אחי אם אחדל ויאמר ץ עלו בי מחר אתננו מדף[ :שעוים =™ ,ו ה>’ברמי שלי”ל?ני
האלף לןי"שלמה ומאתים '$טרים אתי ?ריו! :שי השיייסיה ,יכן '”פן הנה מטת! ולשלמה ששים ג?ךים

אורהין :כל שמות האמורין בלוט בנץ הנה נא אדני חול ,חוץ מזה ויאמר לתז אליהם מו׳ דנהיב ביה להחיות את
נפשי ,מי שיכול להמית ולהחיות :כל שמות האמורין בנבות קדש ,במיכה חול .ח אליעזר אומר כל האמורין בא״ל
חול בי״ה קדש חוץ מזה שאע״ם שאמוד בא״ל שהוא קדש כל ימי היות בית האלהים בשילה :כל שמות האמוו׳ין
י> אנת מלכא 9לןד מל?ןא די אלזת שמןא מלבותא ךוםנא
סביב לה מגטך ןשיאל :ושי השי-ם j !1
כגבעה בנימין ר׳ אליעזר אוסר חול ר׳ יהושע אומר קדש .א״ל ר׳ אליעזר וכי הקדש מבטיח ואתו עושה ,א׳ל ר׳
ותקפא וינך־א לזב ילך! :תיאלב  !6כן אתן דניאל ך'שמה’3לטשאצר אשתומם' ?שעה יסדה ותרנהי
יהושע מה שהבטיח עשה הן שלא כיהנו אם לנצח אס לינצח ,באחרונה שכיהנו הסכימו ט" :כל שלמה האמור בשיר
יבסלנה ענה מלכא ואמר בלטשאצר דולמא ופשרא אל [בהלך ענה בלטשאצר ואמר מרי חליטא לשנאך
השירים קדש למי שהשלום שלו ,חוץ מוו האלף לך שלמה לדידיה ומאתים לנוטרים אה פריו רבנן ,וי״א אף זה חול
ופשרה לערך! :רמל ד 1® ,יל) והש?יע ד^הן את האשה' בשבעת האלה' ואמר ה3הן לאשה יתן *’ אותך
הנה מטהו שלשלמה .אלא הא דאמר שמואל בל מלכוהא דקטלא תד משיתא לא מיענשא דכתיב האלף לך שלמה
לאלה ולשבעה ?תוך עטך ?חת * אח ;ךכך'נ?לת ואת בטנך צבה ■mmi :ה ,מן ימן ו[?ש בי”תחטא
מלכותא דרקיע ומאתים לנוטרים את פריו מלכותא דארעא ,כמאן לא כתנא קמא ולא כיש אומרים ,אלא אימא ד״א אף
ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או  yrאם' לואייניד ונשא עונו :ויקרא ד"' א!
זה האלף לך שלמה קדש הנה מטהו שלשלמה חול ושמואל דאמר כי״א :כל מלכיא האמודין בדניאל חול חוץ מזה
שהוא קדש אנת מלכא מלך סלכיא די אלה שמיא וגו־ ,וי״א אף זה קדש מרי חלמא לשנאך דשנואתיה דנבוכדנצר מאי
נינתו ישראל ודניאל לי״ט להו לישראל אלא לסנוותיה דהקב״ה( :הבן) [וזנן] המשביע בכל הכנויין חייב .ורמינן עלה הא דהנינא יהן ה׳ אותך לאלה ולשבועה מה ת״ל והלא נבר נאמר והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה לפי
שנאמר ושמעה קול אלה מה אלה האמורה בסוטה שבועה בשם אף אלה האסורה בעדות שבועה בשם המיוחד  pדתניא ר׳ הנינא בר אידי רבעי שנועה בשם המיוחד .דתניא ר׳ חנינא בר אידי [אומר] נאמר השבע והשביע הנהן את האשה
ונאמר לא תשבעו בשמי לשקר ,נאמר קלל ואלה יעמדו על הקללה בהד עיבל ,וי״א ושמעה קול אלה ,וי״א יתן ה׳ אותך לאלה ולשבועה ,תאמר אלהים לא תקלל ,מה השבע בשם אף לא תשבע בשם ומה קלל בשם אף לא תקלל בשם.
ודמן דמתנימין אי נמירי אלה אלה בג״ש לימנו שם המיוחד אמאי  pבכל המדים ואי לא גמידי ג״ש אלה דהיא שבועה מנא להו ,נפקא להו מדהניא אלה אין אלה אלא לשק שבועה וכן הוא אוסר והשביע הכהן את האשה וגו׳.
חשק שלמה על ד״ח א) לפניו ניצר מ׳.

נ) אולי צ״ל יפרקיגן הא דמסני׳ רמן והא דסניא מעי שנועה מם המיוסד ר״ס נר אידי היא דמניא נר.

נ) נראה דצ״ל אמאי אמרי יהפשרע נכל המהם סייג

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (70הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

א״י

מסורת הש״ם
עם הוספות

לו.

שבועת העדות פרק רביעי שבועות

א) עיין תום׳ סנוזווז סד :ה״ג מנין לעשות שנועה שאין עמה אלה כשנועה שיש ענוה אלה .ןןקן^ דאטו לאו לאו .ולאו דשבועה ממש היא אלא יש להזהר
סוד״ה ארור)5 ,מו״ק כן שנויה בת״כי> ובמסכה סוטה מפרשה כפרק היה מביא אח
וכן יכנס זו היא אלה
וקצח יש עונש בדבר:
מו ,.ג) עיין תום׳ סוטה
יה .ד״ה על ,י) סנהדרין מנמחה (דף ת) היכי דמי שבועה שיש עמה אלה שכועה שלא שנאמרה נתורה .מימה דלעיל לא גמריגן אלא שבועה שאין
דף נו" ה) [סנהדרין סו .נטמאח ואס נטמאח יבאו בן :ושמעה אלה ושמעה קול .עמה אלה שהיא כשבועה שיש עמה אלה אבל אלה שאין עמה
ונסמן נעירונין
שבועה סש עמה שבועה מנ״ל:
ושמעה אלה
צמכחב ושמעה
טה למכחב
סב] ,מדהוה ליה
*)) [עירוגין צו .וש״נ],
וסל הכנרק באזזזרה .וא״ח למ״ד
ן) נדרס דף ע ,:שמעם מינה דהיא שבועה (כלי )1שיש ומנק לעשות (אלה שאין עמה שבועה כאלה
"
_
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 )Uסנהדרין נג :ס־ש״ש] ,בה אלה וכחב קול אלה יחירא שיש עמה שבועה*) ושבועה שאק עמה אלה
מימוח (סנהייי!
5פלק ד׳
 )Pקדושין סב ס״ש
דף סו ).אלהים לא מקלל קדש איש
סומה יו .ע״ש ,לדרשא אחא לחייבה בא׳ משמי כשבועה שיש עמה אלה תלמוד לומר
איש ט קלל למה לי וי״ל דאיצמר?
רחובה הקולוח :וינא אותו נאלה .נבוכדנצר
י) דיבורא
א> ושמעה קול אלה ושמעה אלה ושמעה
פרשתא ח ה״בp ,
לכרח והא דאמרינן על המזיין
לעיל אח צדקיהו :ארור נו נידוי נו
כט ,:ל) [לעיל לא ,]:שנועה נו קללה .כל לשוכרה הללו קול אמר רבי אבהו מנין לאלה שהיא
באזהרה למעוטי מימה אחא ולא
«) עיין סנהדרין
וכתיב
קו ,:הוא משמש וצריך לפרוש ממנו אס שבועה שנאמר ב>ויבא אתו באלה וגו׳
נ)[וע״ע מוס׳ סנהדרין
שם יזמת
למעוטי כרה:
קצין
וכו׳
סו :ד״ה מאי
אמר חכם ארור בלשק טדוי ואם *וגם במלך נבוברנצר מרד אשר השביעו
מה ת״ל .מימה הא איצטרין
ניסר גיאור].
אמר אדם לסבירו לשם שבועה וחבלו באלהימןתגא *ארור בו גירוי בו ־קללה* בו)
לכדדרשינן בס׳ ד׳ מימות (שם דף מ).
דאינו חייב ע 7שיברן שס בשס:
ליו שבועה ?יא7והמקלל אח קטרו [שבוער^בו ־ דוי דכתיב ד)אורו מרוז ’אמר
נפשך מאד .תימה בקללה
1שק ארור הוא לה׳ קללה היא מלאך ה׳ אורו ארור יושביה *ואמר עולא
ד״ה חייב ומובל עצמו
המהלל=71 :
וחייב
תרתי עבד.
ודלטא
הגהות הב״ח
למקת
שבועה הוא :בארבע מאה שיפוח שמתיה ברק
איכא סלוגמא (ב״ק צא ):מבלה נמי
 isלשק
אבלי ארור לאי
(א) גפי ולא יכרס נל נשר
בו קללה דכתיב *71ואלה יעמדו על הק65ה"
חיפוק ליה מהאי קרא או מוהשמרו*
עוד ממי המפל ולא אמן בו שבועה .העונה אמן אחר
יהיה עוד מבול לשחת שדעה כמוציא שדעה מפיו* :בו וכתיב *ארור האיש אשר יעשה פסל וגו׳ בו
מאד לנפשותיכם ועוד הימה דבס׳
הארץ וכתיב ולא יהיה קבלת דברים .האומר לסדרו על שבועה •דבתיב "וישבע יהושע בעת ההיא
ד׳ מימות (סנהדרין דף סו ).דמיק
עוד המים )J( :שם
לאשכוחי אזהרה למקלל אדו מנשיא
וכדרבי אנין( :ג) שם מנח שמקיים לי מנאי כך וכך ואמר לאמר ארור האיש לפני ה׳ וגו׳ ודלמא תרתי
נפיסקא יבכה ה׳
וחרש ודיין ליגמר ממקלל עצמו וי״ל
ובן אמן קבל דבריו 8וחייב לקיים חנאו :עבד להו אשבעינהו ולייטינהו אלא מהבא
כצ״ל:
אלהיס
יככם
דאי לאו דאשכמנא אדו (ד) לא הוה
( )1תום׳ ד״ה ושמור בו אמנת דברים .וראוי לעטח אמן ח> ואיש ישראל נגש ביום ההוא ויואל שאול
ונו׳ וי״ל דאי לאו
גמרינן בעצמו מה שלא מטנו
לשון
שהוא
ומחנה
חפלה
דבר
על
את העם לאמו* ארור האיש אשר יאבל וגו׳
דאשכסנא אניו דגמרינן
שאסור בחדרו*:
מיניה חבירו לא הוה מאמן הדברים שיהא רצק שיהא וכתיב * ויהונתן לא שמע בהשביע אביו את
אמח ק :ואמרה האשה אמן אמן.
מקלל חכירו דכתיב לא תקלל
גמרינן:
דאי לאו כמוציאה שדמה דמיא העם ודלמא הבא נמי תרתי עבד להו
חרש .מסרש ואדו אחי
1
אשבעינהו ולייטינהו מי .כתיב וארור השתא
אלא שלא מש כאן להאריך וליכא
■ ,
אמאי מבדקה אפילו מושבע מפי
אחרים אין כאן שהרי לא אמרה כלום 1אתית להבי התם נכד לא כתיב,
למיסרן שק משוטן כדסריך בס ,ד׳
מימוח (שם דף סז .ושם) על דיקן
בליון הש״ם
אחר שדמה ולא דמיא למשדעט רבי יוסי ברבי חנינא גאמן בו שבועה בו
וחרש ונשיא דאדו אינו משונה:
גם׳ דכתיב וישבע .וכן עליכם שהם ל>כוסרק אמר שדעה קבלת דברים בו האמנת דברים בו שבועה,
־־ה״ג
ט גשנעו נ״י לאמר ארור ועינה על מייו ® Pי יייעז ל דכתיב *ואמרה האשה אמן אמן* בו קבי

"יכך

בנקבו

5

טסן

אשה

עק משפט
נר מצוה
צה א מיי׳ סח מהל׳ ס״ס
הלנה נ וס׳ נו מהל'
סנהדרין הלנה ג ופ״נ
מהל׳ שנועוס הלנה נ סמג
לאדן רס טור יו״ד סימן
שלד מוש״ע סו״מ סימן נו
סעיף א [רנרב אלפס עור

ממ״ק סרק ג דף רסו:]:
! ב מיי׳ פ״כ ממכות
שנועוס הלנה א סמג

X

לאוין רמא מיש״ע יו״ד

צז ??’הרל4ס2

ה?או

סמג שם טוש״ע שם
סי׳ רלו סעיף ה 

צח

ושמור

ו מיי׳ ס״נ מהל׳
ענודח סוכנים הלנה

דכינו חננאל

חזרה אזר השלם
א> ונ$ש פי תחטא
וש3ןןה קול אלה והוא

עד או ראה א/ידע אם
לואשד ונשאיעונו:
[וקרא וע א]

ב> ויקה מזרע הפלוכה
וערה אתו ברית וי3א
אתו באלה 'ואת אילי
האר״זילקר׳[ :יחקאלי/ינ]

ב§לך

וגם

נבוכדנאצר מרד
השביעו בא&ים הקש
את ערפו ראט׳ז"את
לבבו משוב אל" אלד
שראל’:
|חםדי הימים נ׳ א|r ,

לננימן

(שוממים נא) :רש״י ו״ה ע7ת,:ל? •™;5,כדמס^ ואזיצ דברים דבתיב *ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם
כו קבלת דברים וכו׳
כל העם אמן ט האמנת דברים דכתיב "ויאמר ירמיה [הנביא"] (אל
־ל
וחייב לקיים תנאו .לא
ידעסי הא לינא סיוג (ש«וזיין״)יגויו»:ישאי«מיילל ®חנניהו) אמן  pיעשה ה׳ קם ה׳ את דבריך אמר רבי אלעזר ילאו שטעה לעזרת * לעזרת ך
לעשוס הסנאי אלא דאס
מכורים( :שוסגדם וis /
לא יקיים הסנאי נמל מח״ל מאחר שעתיד לכחוג ונק 3ךדהן שבועה בשלמא לאו שבועה דבתיב פ>ולא יהרה עוד המים למבול וכתיב
ה>ק$ה .יעמדו על
המעשה דמנר וממנה
מסילה וכדומה .ונזה שם ה׳ מוח יומה ליכחוב איש איש
*כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי אלא הן שבועה מנא לן סברא הוא מדלאו הקללה בהר עיבל
למאי צריך לאמן שיהיה
 ,שבועה הן נמי שבועה אמר רבא הוהוא דאמר לאו לאו הרי זימר והוא דאמר ראובן גד ואשר וזבולן
קנלה ומה צורן לקבלתו כי יקוב שם ונשא מטאו ויומת :על
דן ונפתלי( :דברים ם)r ,
הא הגותן לא נתן רק שם מיוחד p .אי5״ אומזח ייי״ץ ’ .הן הן הרי זימני דכתיב ם> ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול (א) ם> ולא יהיה
ו>ארור האש אשד
ע״מ ואס לא יקיים הסנאי ה״י :כאזהרה .אלהיס לא מקלל
הנחינה
נמל
ממילא
^עודד^^מבול^מדלאו תרי זימר ה! נמי תרי זימגי1:המקל 5בכולך חייב .יעשה פסל ומפכה(שמוח «) :כגקכו שם יומת כר.
תועבת ייז’מעשה ידי
וצ״ע:
למקלל דברי ר״מ וחכמים פוטרק*':תנו רבנן '■*איש [איש] כי יקלל אלהיו ונשא
קרא יחירא הוא ומטהו ענק
חרש ושם במחר וענו
״ ,״ ״*^,חטאו טה ת״ל והלא כבר נאמר ״> ונקם שם ה׳ מות יומת יכול לא יהא בל העם ואמרו אמן:
בשם המיזשד :ודערי הכל .דלא\חייב אלא על שם המיותר בלבד מנק להבות את הכינוק תלמוד לומר
[דברים ם ,מו!
איש איש בי יקלל אלהיו וגו׳ מכל מקום דברי רבי מאיר וחכמים אומרים יעל סושבע (הושע בעת
הגהות וציוטם
מימא הואיל וקרא ימירא הוא לרדח
ההיא לאמר ארור
א] רש״א מ״ז (גליון) מטהו ענק לרדח אף המקלל עצמו שם מיוחד במיתה ועל הבינוק באזהרה^ :והמקלל אביו־ואמו ובו׳:־* מאן
האש לפני
אשר
עיין שם שנמחק ע״ס
ובאמת וחדרו אלא דוקא קאמר רד מנחם
חכמים רבי מנחם בר יוסי דתניא רבי מנחם בר יוסי אומר *בנקבו שם ;קום ובנה את העיר
התום׳ ד״ה יכך,
בסקילה^.
שהוא
אדו
מקלל
לתוח
גם רש״י גורם כגירסא זו,
יומת מה ת״ל שם לימד על המקלל אביו ואמו שאינו חייג עד שיקללם הזאת את (דהו בבכרו
(שדנה'ומעירו יציב
אולם הרמב״ן ועוד כמברך אח השם אבל בעצמו וחדרו v
ראשונים גורסים כלפנינו
;שם( :והמקלל עצמו וחבירו בר :אמר רבי ינאי ודברי הבל עצמו דבתיב
(•הושע ו|a ,
ומיישבים הגירסא ע״פ דלאו בעלמא הוא לא חילף מהכא:
יקיז 0יחרצך־
הירושלמי דפירקין
* רה תשמר לד ושמור נפשד מאד ( * 0בדרגי אבק אמר רבי אילעא דאמר בל ח>ואש ישראל עש
ה״י ,ולרש״י ולחוס׳ I 7י* תקלל חרש .ומרדנן מיטה /
אתהן™ &2
בסנהדרין (דף ס ).כל שהוא בעמן | :מקום שנאמפהשמר פן ואל אינו אלא לא תעשה|וחבית דבתיב־)לא
גרפי׳ ומנין
שבועה שאין
j־ 0יכך היאלהים ובז יבבה אלהים זו היא אלה הכתובה בתורה :יתיב האשז^ריאכל^חם
בהגהות הג״ר לייב דתיג וקאמר מתניתק כדתנן .ר5ר
ד> אורו מרוז אמר
מלאך ך ארו ארור
שביה כי לא ’באו

ברלין :ג] [עיין מ״ש
הרא״ש [סי׳ כזן לשנות
הגרסא] (גליון) ועיין
מהרש״א בח״א שמיישב
נירפא דידן p :רש״ל
מ״ו (גליק) :ה] בדפו״י
(1ליון>:
שהחזיר
ז] תיבות "כו׳ דתנן"
נמחק (רש״ש) ]1 :דיבור
כסוף
שייך
זה
העמוד אחר ד״ה מקלל
(דבש תמר> ]B :צ״ל
עיין
טונשפרתם
ברכות לב סוף ע״ב:

כהנא היה שונה משנחנו כמוח יב כהנא י^י׳ דרב  ,Tnrrרתי,ב
שהיא שנויה יככה וכן יככס :אמר ההוא מרבנן קמיה דרב בהנא ויתוב וקאמר חגם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך ?א'?העם לדט °ל
ליה .רב יהודה כנה הפוך דבריך מאהל ושרשך מאח חרם סלה א״ל בנה תרתי למה לי מהו דתימא ה׳׳מ
]שמואל א' •ד ,כד]
מגד אחרים אמור יכהו וכן יכהס
מתניתק אבל בקראי אימא לא מבנינן ר^״ל\:אל יכד ויברבר וייטיב לדרבי ט> ויונתן לא שמע
שלא חקללט :ויתיב וקאמר גם אל
בהשביע אביו את
מאיר מחייב וחכמים פוטרק" :והא f
ליה ליה לר׳מ מכלל לאו אתה שומע הן
העם ושלה את קצה
יתצך לנצח .אח המקרא הזה היה
הטןוה י אעזד בידו
דורש שנאמר בדואג בספר חהליםמ) :איפוך בי אתא רבי יצחק תנא כדתנן* אמר רב יוסף השתא דאנן הנן הכי וכי
ושבל אותה ביערת
כנה .ואמור יחצהו :והא לית ליה אתא רבי יצחק תני הכי ש״מ דוקא תגן אלא קשיא כי ליה ליה בממונא אבל
הדבש ושב (דו אלפיו
י 'ותאתה’עיניו:
לדבי מאיר כר .דחנן במסכה באיסורא איה ליה הרי סוטה דאיסורא הוא ״> ואמר ר׳ תנחום בר חכינאי ׳»> הנקי
(שמואל א' •ד ,ם!
קדושין (יף סא ).ר׳מ אומר כל מנאי  /כתיב טעמא דכתיב הנקי הא לאו הכי מכלל לאו אתה שומע הן לא אמרינן
הא מתנית^ כדיע^

שאינו כפול כחנאי דמי נד [ומי
לימוטי• דש״י
[נדפס בסוף המסכת]

־

־

-־

״

מה יתיב

— —.—-------------------------------

ראוק] אינו מנאי ואי _לא כפליה לא אמרינן מהלל זה אמה שומע 6מ זה :והרי סוטה דאיסורא .ופרכינן מינה לר״מ כו׳ דחנן" במסכי!

מאי5%לא

ם?ל

י) ובאו
המאררים

הפרם
האלה

קדושין מדכמיב אס לא שטיח הנקי ופשיטא לן דלא הוצרכנו לברך אה הסוטוח ולא נאמר אלא לשמוע לאן מכלל הן קללה מכ5ל ?משי■
ברכה שאס שטיח לא תנקי אלמא לא מניע כפילה .ומשט ר׳ חנחוס הנקי כחיב בלא יו״ד כמו סנקי וקאי אקרא דבחריה דכחיג "'האשה^ן אסן :י

ואח כי שטית למשמע הכי חנקי ממים המארריס האלה ואח כי שטיח אנמא אי לא הנקי מכלל הן אתה שומע לאו לא אמרינן:

י

(בטדנר־,בנו

כ> ארור אשר לא (קים
שמויי
את דקרי התורה הזאת לעשות אותם ואטד כל העם אמן[ :דט״ס ם ,מן ל) ףא($ר ירמיה הנביא אמן כן _יע?ןה ך (קם » את דבריך אץור ?באת להשיב פלי בית ך וכל הגולה מב;ל אל הטקום הזהnwi 4’:״ ו!
ם> וזכרתי את ’בריתי אשר ביני וביניכם .ובק כל נ$ש חקה בכל בשד ולא ידדה עוד המים לטבול לפחת כל בשרי ’:ונח™  iמון' ”נ> פי מי נח זאתי לי א^ד ?שבעה ’,מעבר מי' נח עוד על האוץ כן נשבעתי מקצף
עליך ומנער כך®•! :דה ני ,מן ם> והקמתי את בריתי אתכם ולא שרת כל בשר עוד מפי הטבול ו6ז (דדה עוד מבול לשחת הארץ! :ניאש״ • sאן ע> ו»ל בך שראל תדבר לאמר אש אש פי יקלל'אלוהיו ומזא
חטאו! :דקדא כד is ,פ> ונקב שם י מות יומת תום תמו בו כל העדה כך■ ’כאזרח בנקבו שם יומת :ן<קוא כי« ,ן צ> רק השסר’לך ושמר נפשך מאד §ן תשכרו את הדברים אשר ראו עיניך ופן'שודו”מ$בבך ’כל
! jjו
שי דדך והודעתם לבךך ולבני בנייך’™! :ד ,מן ק>  tbתקלי^ חרשי ולפני עור ^א תתן מכשל ו;ךאת טאלהיך אני *! :יקרא &  rחינם אלןתצך לנצח :חתך ויפהך מאהל ושדשך מארץ וזים סלה:
שןוהשביע אתה הכהן ואכד אל והאשה אם לא שכב אשיאתךיואם לז שטית טמאה תחת אישך המך מטי ה^יסיהמארתם האלה^( :רו^ים’]'

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (71הח*כס ע״י תכנת איצר החכמה (0

עק משפט
נר מצוה

לו:

שבועת העדות פרק רביעי שבועות

מסורת הש״ס
עם הוספות

צם א מיי׳ פ״א מהל׳ ךן״ן^ בקונטרס ור״ס אלא לעולם איפון ובאיסורא אית ליה
מאח מקדש הל׳ א
ובממונא לית לה ושאני סוטה דאיסורא דאיח ביה ממונא
שמג לאוץ שינק ש:
הוא ובספרים היה כחוב לא חיסון והקשה בקונטרס דלרמן
ק ב מיי׳ שם הל׳ מ:
א ג מי׳ ס״ד מהל׳
דפטרי מי ליה להו דשתויי יין במיתה ונראה למרץ דהא דפטרי לשמרי ק בספר ימזקאל (מי) :והתנן אלו שבמיתה .ולא פניג
שסעוס הל׳ א שמג
משוס דממן שם המיוסד ואינהו
לאדן רמא:
6יש rfp־ ה־נ אלא י־וים »ףיו
וני לית ליה כטפונא .כלומר אלא ט
נ ד מיי׳ שס פ״א הלנה אאלהים קאי (נ) אע״ג דכבר איפלינו אלא איפוך אפילו* באיסורא לית ליה מתקיף
ט:
מפכח לה לא מימא אפילו באיסורא
ג ה מיי׳ שס ופ״נו מהל׳ איידי דתנא ר׳ מאיר מחייב הנא ליה רבינא ובאיסורא ליה ליה אלא מעתה
לית ליה אלא ודאי איח ליה ומשוס
שגגות הל׳  1ופ״ד
« :מהל׳ נמי וחכמים סיטרין ואם מאמר שתויי יין ופרועי ראש דבמיתה הכי נמי דלית
פה״מ הל
הכי ליכא סלוגחא גט שמויי ק:
ד ו מיי׳ פ״ז
מהלנוח החינח סוטה דליח ליה לר״מ מכלל ליה לר״מ והתנן* * אלו שבמיתה *שתויי ק
שגופות הלנה א:
לאו אחה שומע הן משוס דאית ביה
ושאני נוטה דאיפורא דאית כיה
ה ז מיי׳ שס הלנה ט :ממונא אבל אכחי חיקשה מכל הנהו 5ופרועי ראש אלא לעולם היפוך כי לה ליה
ממוגא הוא .גטית כתובתה* ושטעה
ו ח ט מיי׳ שם הל י:
ז י מיי׳ שם הלשה יא :קראי דמייחי ס״ג דקדושין (דף סא ):בממונא באיסורא אית ליה ושאני סוטה
דממני׳ נמי פ״י ממק באה הלכך
9דאיסורא דאית ביה ממונא הוא:
ר״מ פוטר כדאפכינן ובלאו איפרך
ח כ מיי׳ שם הלנה יג :בשלמא לר״מ היינו דכחיב ואם
•
<
» . • .
ם ל מ מי” שם הל' יג:
ליכא לחרוצה דא״כ לר״מ שטעה
י נ ס ע מיי׳ שס ס״ס בחקוחי וגו׳ וכן אס חטיב ואס
הדק עלך שבועת העדות
הלכה ג:
תאט ואם לא ימחטא משמע דמצרין
דממניחין איסורא גרידחא היא דע״כ
יא ם מיי׳ שס הלכה א:
בהכי איצטרין לן לאוקומיה (והוא
יג צ מיי׳ שס הלכה ד  ר״מ כסילא אף על גב דליכא אלא
יג ק מיי׳ שם הלכה נ :איסורא גרידא וי״ל דאס במקומי שבועת *הפקתן נוהגת באנשים ובנשים
השבעת עד אשד שאינו בא לממק")
יד ר מ"׳ שס הלכה ד:
ברחוקים ובקרובים בכשרים
ואי רמן פטרי בה אלמא ליח להד
טו ש מיי׳ שס הלכה נ :ואס מטיב ואס מאט איכא כמה
פז ת מיי׳ שס הלנה א :מצות דאית בהו ממונא והוא יתחטא ובפסולים בפני בית ח ושלא בפני בוה דין*
מכלל לאו אחה שומע הן אפילו
באיסורא גרידחא א״כ שמויי יין
נמי שייך לענין ממק כגון מטמא מפי עצמו ומפי אחרים אינו חייב עד שכפרנו
דבמיתה לרבנן מנא להו וכן מצאמי
מרומה אכל קשיא לר״ח דבשס״ק בב״ד דברי רבי מאיר וחכמים אומרים גבק
חנינו חננאל
לשק בגלי בספרים ישנים (א) לא
א״ר אבהו מנין לאלה דנדריס (דףיג ))’:גר נדר ( 0ליח ליה מפי עצמו בק מפי אחרים ביק שכפר בו
איחמר לא* מיסוך משוס קושיא
שהיא שבועה שנא׳ ויבא לרבי מאיר מכלל לאו אחה שומע הן חייב דוחייב על זרק השבועה ועל שנגהה
דשמויי יין לרסנן:
אותו באלה ,ואומר וגם אע״ג דליכא אלא איסורא ואומר
כסלך נבוכדנצר מרד אשר הר״ר י״ט לוקא באיסור ממור הוא עם זרק הפקדק ואינו חייב טי שנגהה
השביעו באלהים .תביא דאית ליה לר״מ מכלל צאו אמה גרידתא* ומה חייב על זדונה האשם בכסף
הדרן עלך שבועת העדות
ארור בו קללה דכתיב
ואלה יעמדו על הקללה שומע הן כגון שמויי יין ופרועי ראש שקלים *שבועת הפקדון כיצד יאמר לו תן
וגו׳ וכתיב ארור אשר
לי פקדוני שיש לי בידך שבועה שאק לך
יעשה פסל ומסכה .אדור תמימה וכן נמי גט (ד) שטעה שלא
כאנשים
הפקדק.
* וכנשים נו .איידי דתנא
בו נדוי שנאמר אודו מווו אוכל לן בפ״ב לנדרים (דף ט )4בידי או שאמר לו אק לך בידי משביעך
אמר מלאך ה׳ וגר .אינא
בשטעח העדוח באנשים ולא בנשים ט׳
דאמרי מרת גברא הוא ,משמע דאיס לה משוס דאיסור סמור אני ואמר אמן הרי זה חייב *השביע עליו
חננהו נמי לטלהו* :בקרוכים .שבעל
איכא דאמרי כוכבא הוה
נלחמו הוא למשיב בסרק במרא דיומא חמש פעמים בק בפני בית ח ובק שלא
דכתיב מן שמים
הפקדק קרוב לזה שהסקדק אצלו:
(דף סו ).סייר כרימוח ולא משא
הכוכבים וגו׳ (0״ק טו.).
ואחת
אחת
כל
על
יחייב
וכפר
ב״ד
בפגי
כפני ג״ד ושלא בפני כ״ד .אם מסיו
ואמר ןע1לא] בארבע מאה עמהן ולקמן בריש שטעת הדיינים
שיפות שמתיה ברק (דף לכו ).נמי אמרינן נזדעזע אמר רבי שמעק מה טעם מפני שיכול לחזור
?שבע שהוציא שטעה מפיו או שעגה
למרוד .אחד בו שבועה
בעת כל העולם כשאמר הקב״ה לא משא ולהודות "היו חמשה תובעים אותו אמרו*
אמן אסר שטעה ואס״כ הודה חייב
שנא׳ וישבע יהושע
ההיא לאמר אחד האיש וא״ח והלא קדושין (שס) בעי רר לו תן לנו פקדון שיש לנו בידך *שבועה
קרק דכמיב (ויקרא ה) וכמש
אשר וגר ,ולא אמתנן
בעמיתו כל דהול) :ומפי אחרים .שלא
תרתי עבר בהו אשבעיגהו מאיר מנאי כפול בשבועה גר אז שאק לבם בידי אינו חייב אלא אחת ®שבועה
ענה אמן כגון משטעט עלץ שמחזיר
ממונא
איכא
דהמס
וי״ל
מאלמי
חנקה
ילייטינהו מילא »»
שאק לך בידי ולא לך ולא לך חייב על בל
.
״ • •
י
r
.
לי 5קדמי ואמר אין לך טדי אינו
דכמיב* מל טוב אדוניו רדו:
™! א”זי
אחת ואחת ר״א* אומר עד שיאמר שבועה
חייב עד שיכפור מ״ד משוס דמושבע
דכתיב והשמע הכק את הדרן עלך שבועת העדות
באחרונה חש אומר י)עד שיאמר שבועה
r
r
י ״ 1
האשה וגו׳ וכתיב ואמרה
מפי אמרים בסקדק לא כמע ומשטעח
הפקתן .אשם בכסף
האשה אמן אמן וקי״ל
יד
ותשומת
פקדק
לי
תן
י
ואחד
אחד
לכל
הפדות גמרינן ציה וסטרא ליה לר״מ
אמן
שקלים .באשם מעילום
*
(לעיל “•> ״״״ א*
גזל ואבירה שיש לי בידך שבועה שאין לך
irxiro
• ,
.
כמוציא ,
אחר שגתה 0
מחר
דק מינה ומינה והמס בב״ד כדסרישנא
כחע יגמיה ילפינן שאי אשמוח  :בידי אינו חייב אלא אחת 5שבועה שאק לך
בסירקין למיל (דף לא :).וחכ״א כו.
דסטרי להו דק מינה ואוקי באמרה
™י אשי לאץ" את בידי פקדק ותשומת יד וגזל ואבירה חייב על בל אחת ואחת 0ייתן לי הטין
כדסרישנן בסיי?! דלעיל <שם) :״יי5
אותם ואמר כל העם אפן .ושעורין וכופמק שיש לי בידך שבועה שאק לך בידי אינו חייב אלא אחת
על זדון שכועה .דלא כחיב בהו"
0 ££שבועה שאין לך בידי חטין ושעורין וכוסמין חייב על כל אחת ואחת
^מובי
ונעלם* זדק השטפה שזכור על*1
הנביא אמן  pיעשה ה׳ רבי מאיר אומר אפילו אמר חטה ושעורה וכוסמת חייב על כל אחת ואחת
הסקדון ויודע שמתחייב על כפירמו
יקם ה׳ את דבריך :א״ר
אלעזר לאו לאו תת וימני "3אנסת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי משביעך אני
קרק :ועל שעתה עם זדון הפקדק.

 )6סנהדרין

שתויי ק .לבמיחה לא שמעינן לה אלא הן מכלל לאו
דכמיב (י״קיאי) * 1ושכר אל תשמ
אל אהל מועד ממומו :פרועי ראש .נפקא לן (סנהמ׳ין שס) מלאימקש"jKa
(סנהדרין «):

חמוהו הא אם השמו מיאמ

שבועת

שבועת

שבועה היא וכן הן הן
תת ואמר אמן חייב רבי שמעון פוטר שאינו משלם קנם על פי עצמו אמרו לו
היא.
שבועה
וימני
ופשוטה היא :המקלל ®אע״פ שאינו משלם קנם על פי עצמו משלם בשת ופגם על פי עצמו עגנבת
סבל הבנויים חייב דברי
ר׳ מאיר וחכמים פוטרין את שורי והוא אומר לא גנבתי משביעך אני ואמר אמן חייב ®גנבתי אבל
בננויין מכרתה
שנאמר לא טבחתי ולא מכרתי משביעך אני ואמר אמן פטור *המית שורך את
ונקב שם ה׳ מות יומת
המיוחד
אלא על שם
שורי והוא אומר לא המית משביעך אני ואמר אמן חייב ?המית שורך
במיתה ועל המרים
באזהרה .וכן המקלל את עבדי והוא אומר לא המית משביעך אני ואמר אמן פטור יאמר לו
עצמו או הבית [בכולן]
א״ר חבלת בי ועשית בי חבורה והוא אומר לא חבלתי ולא עשיתי בך
עובר בלא תעשה.
ינאי ורבת הכל כלומר לא חבורה משביעך אני ואמר אמן חייב *אמר לו עבדו הפלת את שיני
הלק בזה א) ר׳
מאיד .וסימית את עיני והוא אומר לא הפלתי ולא סימיתי משביעך אני ואמר
עצמו שנאמר השמר לך
מאד
נפשך
ושמור
מקום שנאמר אמן פטור תזה הכלל כל המשלם על פי עצמו חייב ושאינו משלם על פי
ואמרינן כל
ה״»י פו חיל ™ "ל* עצמו פטור :גט׳ רב אחא בר הונא ורב שמואל בריח חרבה בר בר חנה
ורב יצחק בריה דרב יהודה *תנו שבועות בי רבה פגע בהו רב כהנא אמר
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ףנ״ק קי.

!לקמן

כג .מ)כמו8מ [ 3nעי׳
מוספוס לקמן לגג ד״ה

אנסת] ,י)

[לעיל

נס/:

כ) עיין תום׳ לקמן לה:
ד״ה שבועת שכתבו
באופן אחר ,ל) לעיל לב.
 )8לעיל לא )( ,:לת.
 )Pלוז )8 ,:ועיין שם יא.
ובר״ן שם ובדף טו.

 )3זבחים •M 3? no

ד״ה ושאני
וכר דלא אממר בלא
מימון( :נ) תופ׳ ד״ה
ה״ג ונו׳ ואע״ג דכנר:
(ג) בא״ד גני נדר דלית
ליה( :ד) בא״ד וכן נסי
גני לא שנועה לא אוכל

לו<ס:

גליק הש״ם
גם׳ דאיסורא דאית
כיה ממונא הוא .עי׳
לעיל דף לג ע״נ וכמוס'
סס ד״ה אואין:

הגהות וציונים
א]

בכת״י

p

[צ״ל

ואפילו:
ודזתניא]

(גלית)( ]J :בסה״ם ל״ג]
(גלי?) ועי״ יעב״ץ:
 pואפרו לו כצ״ל
ס] בדסר׳י
(גליון):
ומשנה שבמשניות רגי
אליעזר .ובכת״י רגי
אלעזד יויי"^
וכ״ב הרש״ש
לקמן לה ע״א עיי״ש:
ו] עיין תום׳ גיטין עה
ע״א
לאסוקי
ד״ה
שמוסיפים שאר נסות
ועונה ]1 :רש״ל מ״ו
(גלית) ]D :גי׳ רש״ל
בלא
איתפר
דלא
תיפוף (גליון) ]D :צ״ל
בה (רש״ש) :י] אולי
הסקדון:
את
צ״ל
דהזיד" מיותר
" •toל?[
צ״ל דהרי

(מר»ה

 ]!8עיי
1
עת
»״)־8 :

רש״ש גירטא אחרת:

ליקוטי רש״י
ופרושי ראש 1BWCB

דהזיד pבפקדק וכפר אבל אינו יודע אם ™ש ראש  wmע5ם
ךןיי« יומר משלשים סם שלא
ואיר
חייב עליו קרקמ):
עלעעתהנריותא• א 8סטי ליש« *STZS'1
3אמח משוס דאטש הוא :ככפך
שקלים .הקטי בשני סלעים דהיי
כמיב (ויקרא ה) גט איל האשם בערכן דנמיג ק ושכר אל משח
לןץץןר מואנס אל אהל מועד ולא
כסף שקלים :כמני

ולהודות .אסר כפירה נמצא שבכל
שטעה הוא מסרו ממון :שבועה
כאחרונה .אין לן טדי לא לך ולא
לך בשטעה דהשחא קיימא שטעה
אטלהו :אפילו אמר חמה ושעורה
וכוסמת בגמרא* מפרש לה:
שאינו משלם קנס על פי עצמו .וכיון דאי אודי לא מיחייב לשלומי כי כסר נמי לאו ממונא קא כסר ליה :אכל משלם בושת
ופגם וכד .הילכך ממוגא כפריה ובגמרא* מפרש פלוגחייהו :המית שורך את עבדי .קנסא הוא דמשלס שלשים סלעים אפילו אינו
שוה אלא דינר :אמד לו עבדו הפלת את שיני .קנסא הוא שיוציא אח עבדו למרות בשטל אבר והרי '5הוא כבהמחו :ג'0

שמים

נמסנמ סנהדרין

ממומו דהיינו מימה נידי
שמיס מדלא כמינ יוממ
[העניה יו .]:בפני כית
דין ושלא גפני נית
דין .דהא ונשנע על שמר
ק «ימ דין ק שלא

מיי! דין משמע .מפי
?מופו .פקדון מושנע
מפי עצמו סייג מסיג
(ויקרא ה) אשר ישנע
עליו אף עדות מפי עצמו

אביו ואמו ר׳ מאיר
מחייב אפילו בכנויין .זד׳
מנתם בד׳ יוסי פליג עליה
סייג !לעיל ל».].
ואמר בנקבו שם מה ת״ל
!המשך בסוף המסכת]
ליסד על אביו ואמו שאיזנו
חייב עד שיקללם בשם:
הזיד
יתיב רב כהנא וקתני
ינכה ה׳ (אלהים) וק ינכה אלהים וו היא האלה האמורה בתורה .א״ל רב יהודה כנד .כלומר אל תאמר יכבה אלהים אלא כך שנה יכהו אלהיזם .ובן האי קרא לא תקרא גם אל יוזצך לנצח אלא גם אל יתצהו לנצח :אל « •pיברכך וייטיב לך ר׳ מאיד מחייב
וחכמים פוטוין .פירוש כך מפורש בירושלמי אמר להם אל יכנס אם תבואו והעירוני מכלל שיככם אם לא תעידוני ובן אם תעידוני יברככם מכלל שאם לא תעידוני יקללבם ר׳ מאיד מחייב וחכמים פוטרין .ומקשינן והא ר׳ מאיר לית ליה מכלל לאו אתה
שומע הן דתנן בקדושין ר׳ מאיד אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אתו תנאי .ופדקיזן איפוך אימא ר׳ מאיד פוטר וחכמים מזזייבין נר .ואטיקנא לצדן איסורא כי הא .וכגון פרועי ראש ושתרי יין דכתיב בהו שלא ישתו יין בבאם אל אהל
מועד ולא ימותו .מכלל שאם ישתו ויבואו אל אהל מועד ימותו .מ האי גוונא דהיא איסודא א״ר מאיד מכלל לאו אתה שוסע וק .אבל לענין ממונא כגון תנאי בני גד ובני ראובן לא אמר .ושאני סוטה דאע״ג דאיסורא היא (כגון) [מון] דאית ביה
ממונא דצריכה להפקיעה כתובתה לא אמר מכלל לאו אתה שומע הן :ירושלמי הא דתנן עובר בלא תעשה מהו ללקות .חבוייא אמו׳ין אינו לוקה .א״ר יוסי משום דחוה ליה לאו שאין בו מעשה ג> .גרסינן בכריתות [פרה] אמרו לו אכלת הלב !דף
הדרן עלך שבועת העדות
יב ):אסר אמי מודה ר׳ מאז שאם [אמרו לו שנים •ודע אתה בעדות פלוני והוא אוסר לא ידעתי פטה■ דאי] בעי אמד לא נתכונתי לעדות :תוספתא ג) המשביע נשים קטנים או קרובים ופסולין פטודין:
שבועת הפקדון נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים בכשרים ובפסולין בפגי ב״ד ושלא בפני ב״ד מפי עצמו ומפי אחרים אינו חייב עד שיכפור בב״ד דברי ר׳ מאיד וחכמים אתגרים בין זה ובין זה כיון שכפר בו חייב.

וחייב בין בזדון השבועה בין בשגגת הקדבן .והוא דידע בפקדון ראיתיה גמה וכפר מה .אבל אם שגג בפקדון [פטור] ומהו חייב על הודק אשם בכסף שקלים :רב אחא ורב שמואל ורב יצחק בעא מיניהו רב כהנא

חשק שלפה על
ש

ל״ח א) אולי מסיש ימו ולא מיש׳י אלא קמ״ל דאן> ר׳׳מ מודה סה ולאו pen

לסת״הו ממימי למלס״הו סכי .ק מ׳ סילופי משפם ועי׳ למל  toע״א .ג) אולי ממי דקינל «םמנ עלוסס עליו דאל״ג פשמא ומסר׳ סיא מיש סימן! ועי׳ מי״גו
מידקץ משנה יא נשם הרמנ״ן.

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (72הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ח

דמנו

שבועת הקרות פרק רביעי שבועות

אשר

[דף לה נדא  -לו ע־א]

בשמים ובארץ הרי אלו סנוורין באלף דליח ביו״ד ה׳ בשדי בצבאוח בחנון ורחום
בארן אסים ברב חסד מל הככוין הרי אלו מייבין:
מולן חייב דברי ר׳ מאיר וחכמים סוטרין .המקלל אביו ואמו
[מולן חייב דברי רבי מאיר וחכמים פוטרין המקלל עצמו ומכירו]
מולן עובר בלא מעשה:
כב [א] יכהו ה׳ וכן יכהו אלהיס זו היא אלה האמורה בחורה אל יכך יברכך
ויטיב לן ר״מ מחייב וחכמים סונורין :גט׳ ח״ר יש שמוח
נמחקין ויש שמוח שאין נמחקים [א] אלהיס אלהיך אלהיכס אלהי האלהיס אהיה
אשר אהיה אדני שדי צבאוח הרי אלו אין נממקין .אבל הגדול הגבור והנורא
האדיר החזק והאמין חנון ורחום ארך אסים ורב חסד א! הרי אלו נמחקין:
כג נדף לה ע״ב! ת״ר כחב אלף למ״ד מאלהיס יו״ד ה״א מיי׳ הרי זה אין
נמחקים[ .שי״ן דל״ח משדי] *צדי״ק בי״ח מצבאוח
ה״ז נמחק .ר׳ יוסי אומר צבאוח מלו נמחק .לסי שלא נקרא הקב״ה צבאוח אלא
על שס צבאוח ישראל .אמר שמואל הלכה כר׳ יוסי .ורבינו חננאל ז״ל גרס אמר
שמואל אין הלכה כרבי יוסי נ) ומשוס ג)דרבי יוסי נימוקו עמו איצטרין למיפסק דלא
כווחיה .ומחנימין נמי דקחני צבאוח גס״ל הוי שס ואין נמחק דליכא לשנויי אצבאוח
כדשני אחנון ורחום דאיכא מידי דאיקרי צבאוח כמו צבאות ישראל (מלכים א  )5וכן
השבעחי אמכם בצבאות (שיר ב) .מ״ר כל הנטפל לשם בין מלפניו בין מלאחריו ה״ז
נמחק .לפניו כיצד .לה׳ למ״ד נמחק .בה׳ בי״ח נמחק .כה׳ כ״ף נמחק .וה׳ ל״ו
נמחק .לאחריו כיצד .אלהיט נ״ו נמחק .אלהיכס כ״ס נמחק .אמרים אומרים
דלאחריו אינו נמחק שכבר קדשם השם .א״ר הונא הלכה כאחרים .כל שלמה
האמורים בשיר השירים קדש .לאו לערן שאין נמסק קאמר .ד> אלא לידע פירושו [ב]
דומיא דכל מלכיא האמורים בדטאל:
הכנויין הרי אלו וכו׳ .ח״ר אין אלה אלא שבועה שנאמר והשביע
הכהן אח האשה בשבועח האלה .אמר ח־ף לו ע״א] רבי אבהו מנין
לאלה שהיא שבועה שנאמר ויבא אומו באלה וכמיב בנבוכדנצר מרד אשר השביעו
באלהיס .ומהכא נמי שמעינן דבעינן אחד מן המלין באלה ובשבועה דכמיב אשר
השביעו באלהיס וכמיב נמי לא חשבעו בשמי לשקר וחללת אח שס אלהיך אלמא

כא המקלל

כד וככל

הגהות הגרי״פ

שאין מוזהר אלא שלא ישבע בשם והא דלא אמר דבשמי הוי שם המיוחד דוקא
כדאמר (סוטה דף לח ).גבי ברכח כהניס ושמו אח שמי על בני ישראל (כמדבר ו)
שמי המיוחד .משוס דסיפא דקרא מוכיח ומללח אח שס אלהיך משמע שאף על
הכינויין הוא מוזהר וכ״כ לא משא אח שס אלהין [ג] <ב) והרמב״ן ז״ל דקדק
דשבועח ביטוי לא בעינן שס ולא כנוי מדקאמר בשמעחין ![ pד] דלא הוי שבועה.
ואי אפשר לפרש שאמר לא אוכל היום (היום) באלהיס .דא״כ ל״ל נק לאו היינו
עיקר שבועה כדאמר סרק אין מעמידין (דף כח ).דא״ר יוחנן לאלהא ישראל לא
מגלינא אע״ס שלא הזכיר שבועה ואמרי׳ נמי במס׳ נדרים (דף כב) [ה] מרי
אלהא לא אכילנא אלא ע״כ באומר לא אוכל קאמר שהוא כמוציא שבועה מסיו.
אלמא דשבועח ביטוי לא בעי אפילו כנוי .ואפשר שידות הן [ו] כדאמרינן בסרק
שני דנדרים (דף טז ).דהא שטעה שלא אוכל הוי שבועה אע״ס שלא הוציא שם
מפיו והיינו ידוח והראב״ד ז״ל כמב שאין שטעח טטוי צריכה שס וכנוי לקרק
ולבל יחל .אבל לשעבר לענין מלקוח צריך כנוי דכמיב לא חשבעו בשמי וכחיב לא
חשא אח שס אלהיך וגו׳:
ארור ט קללה ט נדל ט שטעה .פי׳ אס אמר המכס בלשון נדל
סלוני יהא ארור הוא מנודה כאילו א״ל הוי בשממא .ואם אמר
אדם למטרו בלשון שטעה וקבלו עליו שטעה היא .ואס קלל מטרו ואמר ארור
הוא לה׳ חייב המקלל .ט נדל דכמיב אורו מרח אמר מלאך ה׳ .ואמר עולא
בארבעה מאה שיפורי שמחיה ברק למרוז [ז] איכא דאמרי גברא רבה הוה ואיכא
דאמרי כוכבא הוה דכחיב מן השמים נלחמו הטכטס[ .ט] קללה דכמיב ואלה
יעמדו על הקללה בהר עיבל וכחיב ארור האיש .ט שטעה דכחיב ויואל שאול אח
העם לאמר ארור האיש וכחיב ויהונחן לא שמע בהשטע שאול אח העם:
ר׳ אסי בר חנינא אמן ט שטעה ט קבלח דברים ט אמנח דברים.
כו
ט שטעה דכחיב ואמרה האשה אמן אמן .ט קבלח דברים דכמיב
ארור האיש אשר לא יקים .ט אמנח דברים דכמיב ויאמר ירמיה אמן יקם ה׳
אח דברך:
כז אמר ר״א לאו שטעה הן שטעה אמר רבא והוא דאמר לאו מרי זמני הן
חרי זמני .דכחיב לא אוסיף עוד להכוח כל חי ולא יהיה עוד המיס

כה תניא

אמר

[א] בגמרא וברב אלפס הגירסא יככה p[ :צ״ל לאו לאו כן העתיק בכ״מ מלשון הרמב״ן[ :ג] צ״ל לאו לאו:

הגהות הכ״ח

תפארת שמואל
( pוהרמנ״ן ו״ל וכו׳ וא״א .לשון רש״ל נראה בעיני דלא פליגי על הרמב״ן .וה״ק מה
שאמר הרמב״ן שא״צ שם וכנוי לאו לענין חיוב מלקות וקרבן אלא לענין איסור קאמר.

א

שי״ן דל״ת משדי אל״ף דל״ת מאדני צד״י בי״ת מצבאות :כ ומתניתין נמי דקתני צבאות משמע
דהוי שם:

והטעם משום דחשבינן נידות אבל לענין שבועה ממש בעינן שם וכנוי .אבל מ״מ היכא

שמזכיר שם או כנוי א״צ לשון שבועה כמו אלהי ישראל לא מגלינא לאפוקי דעת הרמב״ם וסמ״ג דס״ל רבעי שם או כנוי וג״ב לשק שבועה ואלה .ומה שפירש דדעת הרמב״ן דמודה
לענק קרבן שבועה ואינו מביא ראייה אלא לענק איסור כ״ה להדיא בדבריו ומה שפירשתי שידות לשבועה אינם לקרבן ומלקות אלא לאיסור פירשתי בבאורי הסמ״ג .ומה שפירשתי

דהרא״ש אינו חולק על הרמב״ן .היה בידי לפרש שחולק וה״ק לעולם בלא שם וכנוי לא הוי שבועה כלל אפילו לאסורא והכי איירי שמזכיר השם ואומר לא אוכל תרי זמני וכמו שפירש

הרמכ״ם והסמ״ג .ומה שקשה א״כ למה לי לאו וכר ע״ד קאמר לעולם בלא שבועה אפילו מזכיר השם אינו אלא ידות כההיא דפ״ק תדרים דאיירי אפשר נמי שהדיר בשם אלא שהזכיר
לשק שבועה וכ״מ קצת לשם שעיקר החרוש שלא הזכיר לשון שבועה אבל בלא הזכרת השם או כנוי ליכא שבועה כלל .אבל מה אעשה שבטור י״ר לא משמע כן אלא קאי אהיכא שלא

הזכיר שם וכנוי דהוי ידות ע״ש ע״כ לשק רש״ל ז״ל:

הדרן עלך שבועות העדות

פלפולא חריפתא
[א] ה״ג ברי״ף אל אלה אלהי אלהיך אלהיכם אהיה אל״ף דל״ת יו״ד ה״י שדי
צבאות .ובגמרא נמי ל״ג אלהי האלהים ובחב ב״י טל״ד סי׳ רע״ו דלססר רטט שכמוב ט
אלהי האלהים (ובקצור כ״י גרסינן נמי אלהי האלהים) דלאו למימרא דשל השמוח האלו
כשהם סמוטס שלהם קדש דלימא אלא הראשק קדש והשל סול כדאיחא במס׳ סופרים
וטעמא דהאלהיס בחרא קאי אשופטיס ושרים והוא ימברן שופט עליהם ט רם ה׳ ע״כ
כ״ש דאהיה אשר אהיה שכתב בספר רטנו ובגמרא נמי הט  tortדודאי לאו למימרא

לאשר נמי אינו נמסק אלא נקט לקרא כדאימיה[ :ב]דומיא דכל מלכיא .דעת׳:
[ג]והרמב״ן ז״ל דקדק כד .עיין ברס״ק תדרים[ :ד]דלא הוי שבועה .פי׳ כשאומר
לא[ :ה]ה״ג מרי כולה לא אכילנא .מרי כולה וכר .וכן מן הירושלמי דספ״ק קירי
פיט כו׳ יש נמי ראיה[ :ו]ה״ג כדאמרינן פרק שני דנדרים .כן צ״ל והוא בדף י״ו
ובב״י סי׳ רל״ז כתבו מה הלשון כדאמריק בפ״ק דנדרים דידוי! שטעות אסורים[ :ז] איכא
דאטרי כד .כ׳׳כ הרי״ף ואימא בגמרא דפרק ואלו מגלתין דף ט״ז:

פלפולא חריפתא

קיצור פסקי הרא״ש

[י] המברר .רש״י[ :כ] בשחפת .רש״י[ :ל] אם תעיד .רש״י[ :מ] אלהים אלד,י האלהים ברמוס בחנון בארן אפיס ובכל הכטיין סייבין :כא [י] המברך את השם או אטו ואמו
אלהיהם[ :נ] אבל שבועת בפווי כתב הרמב״ן .צטן לי עיון דרישא נמי שטעח בטל נאמד מכולן פטור המקלל עצמו או את סטרו נאמד מכולן עובר בלאו :כב אמר יכהו
היא והלשון שבסלם הוא כן אבל הרמב״ן כמב דשטעס בטל אינה צריכה כו׳ וכן ג״ל אלהיס [כ] כשמפת אם לא יבא ויעיד או שאסר קרא הפסוק ואמר  pיכהו אס לא יבא
להגיה בכאן וכך מוכס בטור ר״ס רל״ז ועק עוד בר״ס לנדרים[ :ם]ה״ג על דבר אחד ויעיד הוי שטעה .אל יכן או יברכך [ל] אס מעיל לא הוי שמעה :כג אל אלוה אלהין
פעמים זד .אחר זה אעשנו או לא אעשנו .כן הל׳ נקצור כ״י ומה ל״ק מה שהקשה [מ] אלהים אלהי האלהים אלהיכס אלהיהם אהיה אשר אהיה א״ל י״ה שלי צבאות אינן
ב״י בטור סי׳ רל״ז דשם כחוב בטור כמו בקצור שלסלנו וכתב עליו הב״י ת״ל אבל אינו נמסקין :הגדול הגטר והנורא והאדיר והאמין והסזק מנון ורסום ארן אסים ורב מסד
מדוקדק כן היה לו לומר בד״א בשאמרם זה אסר זה בלא הפסק אבל אם מבקשים אומו נמסקין :כחב אל מאלהים ויו״ד ה״א מה׳ אינו נמסק שד משדי צב מצבאות נמסק :כל
מיבה שלפני השם כגון [ל׳ מן לה׳] וכיוצא ט נמסק לאמריו כגון כם מאלהיכס ומוצא ט
עליו כו׳ לא כו׳:
אינו נמסק :כל שמום האמורים בשלמה אף על סי דקדש הן נמסקין :כד אמר למטרו
באלה לשם או לאסד מן הכנויים שאעשה דבר פלוני כאילו אמר בשטעה[ .נ] אבל שטעס בטוי כמב הרמב״ן שאינה צריכה לא שס ולא כנוי .והראב״ד כתב שאינה צריכה לא שס ולא כנוי
לקרק ולעטר על בל ימל אבל למלקות לשעבר צריכה כנוי :כה אמר הסכם על אסד ארור יהא אס לא יעשה דבר סלוני כאילו נשבע עליו ואס אמר אדם למטרו ארור הוא לשם כאילו
קללו בשם :כו המשטע אח סטרו ואמר אמן כאילו נשבע הוא בעצמו אמר לו סברו על מנס שמקיים מנאי זה ואמר אמן צריך לקיימו :וטוב לענומו על דבר מסנה ומפלה :כז [ם]
האומר על דבר אמד פעמים [זה אסר זה אעשנו] או לא אעשנו הוי שטעה והוא שמטין לשם שטעה .אבל אם מבקשים אוחו עליו ואמר לא אעשנו ובקשוהו עוד ואמר לא אעשנו לא הוי

שטעה:

שדה צופים
דף לה ע״א יש שמות שנמחקים ויש שמות שאינם נמחקים .היא״ש מל׳ ס״ס סי׳ י״א :דף לה ע׳ב ורמינהי יתן ה׳ אותך לאלה ולשבועה מה ת״ל וכו׳ .היא״ש מדריס פ״א סי׳ א׳ :דף לו ע״א תנא ארור

בו נדוי כו קללה כו שבועה וכו׳ .הרא״ש במו״ק פ״ג סי׳ ה׳ וסי׳ ס׳ וגשבושה ס״ו סימן ד:

קוכץ מפרשים
ג) ר׳ יוסי נימוקו עמו .נ״ב עירובין דף י״ד ע״ב נמוהר״ל ברלין] )7 :אלא לידע פירושו כו׳ .נ״ב והרשב״א והריטב״א [והר״ן פי׳] לענק שאם השביע
א) וכ״ג הרי״ף [גליק] :ג) וכ״ג הרי״ף [גליק]:
העד בהן חייב [והרא״ש] אפשר דס״ל דאינו זזייב כיון דאיכא מיד* דמיקרי שלמה וכמש״ל בצבאות וכמו בשמים ובארץ נמלא הרועים]:

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (115הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

דמנו

שבועת הפקדון פרק חמישי שבועות

אשד

ם

נזף לו ע״א  -לו ע*ב]

למטל .וכחיב כי מי נח זאח לי אשר נשכעחי ומדלאו לאו שטעה הן הן גמי
שטעה .והוא שמחכוון לשם שטעה כמו שהקכ״ה אמר לשם שטעה .שני פסוקים
הללו הטא רב אלפס [ל] וראימי בגמרות מרי קראי אסריני דלא יכרח כל בשר
עוד ממי המבול ולא יהיה עוד המיס למטל .ואין נראה לי לא כגירסח הספרים
ולא כגי׳ רב אלפס אלא הני חרי קראי^שאמר הקב״ה לנח כשבנה מזבח והקריב
קרק וערבה עליו מנחחו והבטיחו שלא ישחיח עוד עולמו דכחיב וירח ה׳ אח
ריח הניחוח ויאמר ה׳ אל לט לא אוסיף עוד לקלל [אח] האדמה בעטר האדם
כי יצר לב האדם רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכוח כל מי כאשר עשימי והנן
חרי לאוין אמר הקב״ה לנח לשם שטעה כי לא רצה נח לעסוק בסריה ורטה עד
שנשבע דכמיב וידבר אלהים אל נח צא אמה ואשחן ובטן ונשי בנין וכחיב ויצא נח
ובניו ואשמו כמו שכמוב בטאס אל החיבה ויבא נח ובטו ואשמו ונשי בניו שנאסרו
בחשמיש המטה כל ימי היומס בחיבה והמירם הקב״ה בצאמס ולא רצו לקבל
ההיחר עד שנשבע להם אבל הנן חרי קראי לא יכרח ולא יהיה עוד המיס
למטל דכחיב בפרשח הקשח לא לשם שטעה נאמרו אלא לסיפור דברים .להבטיח
שבראייה הקשח ישכן חממו ולא ישחיח עולמו .מדע לן דמלמא לאוי כמיט החס.
ולא״יברח כל בשר עוד מימי המטל ולא יהיה עוד מטל לשמח הארץ ולא יהיה
עוד המיס למטל לשמח כל בשר .וא״כ ליבעי חלמא לאוי ואי מצרס׳ להו ליבעי
חמשה לאוי .אלא ודאי לא חשיב אלא הט מרי דכחיב ויאמר ה׳ אל לט שאמר
לשם שטעה ודומיא דהט שאמר זה אחר זה בלא הססק אבל אם מבקשים האדם
,על הדבר ואמר לא אעשה ובקשהו שטח ואמר לא אעשה אין טה טח מיחוש:
?ח] המקלל עצמו וחטרו בכולן עובר בלא מעשה .עצמו דכחיב השמר לן ושמור
נפשן מאד וכדר׳ אבין דאמר כל מקום שנאמר השמר סן ואל אינו אלא לא
מעשה .חטרו דכחיב לא מקלל חרש .ירושלמי הא דחנן עובר בלא מעשה מהו
ללקוח .חברייא אמרין איין לוקה)& .א״ר יוסי משוס דהוי לאו שאץ ט מעשה.
וחזינן ליה לגאון דאמר לוקה .דאמרינן (לעיל דף כא ).א״ר יוסנן משום ר׳ יוסי
הגלילי כל מצוח לא מעשה שבמורה יש ט מעשה לוקין עליו .אין ט מעשה אין
לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל אח מטרו בשם:

"

‘

הדרן עלך שבועת העדות

י

פרק חמישי

א

שבועת

הסקדון נוהגח באנשים ובנשים ברחוקים ובקרוטס.
נדף לו ע״ב]
בכשירין ובפסולין .בסט ב״ד ושלא בסט ב״ד מסי
עצמו .ומסי אחרים אין חייב נ)עד שיכפור ט בב״ד .וחכמים אומרים טן מסי
עצמו בץ מפי אחרים טון שכפר ט חייב וחייב על זדון שטעה  Mועל שגגחה
עם זדון הסקדון ואינו חייב על שגגחה גרידחא ומה חייב על זדונה אשם בכסף
שקלים:
וכחש בעמיחו לכשיצא בדין בשטעה סרט למכחש בא׳ מן
השוחפין .סרט למכמש בעדים ובשטר .א״ר יוסי הדא אמרח
שטס שלוו מאחד אע״ס דלא כמט [זה לזה] אחראין וערבאין זה לזה .ולא עבדין

ב ירושלמי
הגהות הגרי״׳ם

כן .שנים שהפקידו כא׳ ובא האחד ליטול אח שלו אין שומעין לו יעשה ככופר
על חלקו ויהא חייב אחד שהפקיד לשנים כסר ט זה חייב כסר ט זה חייב
הפקיד להם שוה פרוטה לא נמצא מטא קרק על חצי פרוטה .ממן כל שטעה
מלה על פרוטה .הכא שטעה מלה על מצי פרוטה .ופירש הרמב״ן ז״ל וטחש
בעמימו לכשיצא בדין בשטעה כלומר שיצא ונפטר מהודאמו באומה שטעה שאילו
הודה היה חייב לשלם ובשטעה זו נפטר ממנו סרט למכמש באחד מן השוחסין
כגון שבא אחד מן השנים שהפקידו אצלו ומבע והוא כסר ט ונשבע פטור מפני
שלא היה חייב ואין רשאי לימן לאחד מהן חצי מן הממון עד שיבא חטרו עמו
ויחן לשניהם כדמסרש ואזיל ונמצא שלא הימה הודאחו מחייבמו ליחן לו כלום עד
שיבא עמו חבירו הלכך לא נמחייב בשטעמו .א״ר יוסי הדא אמרה שטס שלוו
מאחד אע״ס שאין כוחטן אלא סלוט ופלוט לוינו מפלוני מנה חייב כל אחד לשלם
הכל .פירוש הדא אמרה דט היכי דאמרי׳ בשנים שהפקידו אצל אחד שאס בא
האחד ליטול אח שלו אין שומעין לו ולא יכול למימר לזה כל א׳ ממנו נחחייב׳
בחלקו אלא יכול לומר לא נמחייבחי אלא לשניכם .אף שטס שלוו מאחד יכול לומר
לשטכס הלויחי ואין אסד מכם נפטר בחלקו אלא כל אחד מכס חייב לשלם הכל
ולא עבדין כן פירוש לא נהגו לעשוח כן אלא כולן כוחבין אמראין וערבאין זה לזה
לשוסרא דשטרא והדר מפרש לברייחא שנים שהפקידו כאחד ובא האחד ליטול אח
שלו אין שומעין לו האי אין כמו אי .כלומר אס היה דין ששומעין לו יעשה
ככופר על מלקו של זה ויהא חייב שהט בטח דין יצא ידי שטעה מזה וכשיבא
חטרו או יודה לו בחלקו או יכפור שהה כל אחד שלו הוא מובע ולזה אין בחלק
זה דין ודברים שהד כל אחד מטר אח חלקו ונוטל .אלא מדקסטר ליה בברייחא
ש״מ שאין שומעין לו .א׳ שהפקיד לשנים כסר ט זה סייב כסר ט זה חייב שכל
אחד מהן מחייב על הכל הלכך כופר בממון הוא .ופריך אס אחה אומר שחייב
כל אחד ואחד נמצאה אומר שאס הפקיד אצלם פרוטה והשביע אח זה וחזר
והשטע אח זה כל אחד חייב נמצא שמחחייב קרק כל אמד על סמוח מש״ס
והמורה אמרה לאשמה בה פרט לסחוח מש״ס טרושלמי סרק [ב] שטעח הדייטן
[ג] ושני ממן כל שטעה חלה על ש״ס שהט כל אמד חייב על הכל .אבל במסקיד
מצי פרוטה שטעה חלה על מצי פרוטה בחנטה ורב אלפס הטא הן דט יוסי
בקוצר .ור״ח ז״ל פסק כן .ושמעינן מינה דשנים שהפקידו אצל אמד ובא אחד
ליטול חלקו אין שומעין לו .אלא אי איחיה לחבטה במחא ושמע ולא אחא
[ד] שליחומיה עבד ובכולהו משמעי טנא בהדיה .ואי מודה יהיב ליה כוליה ממונא
טון דידע חבטה דהא מבע ליה ולא אמי אלמא לא קפדי אהדדי וניחא להו
במאי דעטד כל חד מטיהו .וה״ר אסטס היה דוחה הירושלמי משוס דבגמרא
טדן לא אשכחן כופר באחד מן השומסץ דסטור בכה״ג .אלא כגון דאמו מרוייהו
ואמר מחרוייהו תפח .ולאו דחויא הוא דחרחי מחטחץ טנהו ההיא דגמרא דידן
מט סרט למודה אלמא משום הודאחו הוא סטור הלכך לא משכחח ליה אלא
דאמו חרוייהו ומודה לאחד וכפר לאחד .והמס מנא סרט למכחש אע״פ שעכשיו
אין מודה לחטט .ויש מקשים מהא דמטא כחוססחא ס״ק דבבא מציעא שטם
שלוו בשטר אחד ופרע אחד שלו השטר עומד במקומו והלה כומב לו החקבלחי
אח שלך מדקמט אח שלן מכלל דלא מחייב בחלק מטרו .ולא קשה דהחס מייט

נד] ע״ש שכתב דכתיב ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ וכתיב ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר וכתיב כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח וכו׳:

פלפולא חריפתא
[ח] המקלל עצמו כד דכתיב השמי לר ושמור נפשך מאד .ממהו בחוס׳ דא״כ
הסובל בעצמו נמי ואפליגו מזובל מנאי כמ״ש בס״ס דלעיל גט נשבע לשל המצוה כו׳:
סליק פרק רביעי
פרק חמישי [א]ה״ג ועל שגגתה ע& זדון השבועה ואינו חייב על שגגתה מה
חייב[ :ב] שבועת הדיינים .והמס מיימי ליה רטנו[ :ג] ושני תמן כל
שבועה כר .וכן העמיקו הר״ן ואין מימה דקאמר ממן אדהכא שכן לשונו של
הירושלמי כמו שכחג רטנו כס״פ דלקמן וגם כבכלי מצאנו ק ברפ״ב דמסכמ ע״ז
דקאמר והכא הל״ל והחם אבל טרושלמי שלפטנו אימא הט ומה הא אילו נשבע ונשבע
ונשבע שמא אין מטא קרק על חצי פרוטה ממן כל שבועה מלה על שוה פרוטה הכא

אין שבועה מלה על שוה פרוטה ע״כ ונ״ל דה״פ ומה כא כלומר אם כן הוא ויראה
לי עוד שצ״ל ומהכא כלומר ולטעמיך אילו נשבע ג׳ פעמים דחנן שמייב על כל אסח
ואסח אי מסלקים הפרוטה שמא המם נמי אין נמצא שמטא קרק על פצי פרוטה אלא
מאי איח למימר ממן כל שטעה מן השלשה שטעות כל אמה נזלה על שוה פרוטה
הכא אין שטעה כו׳ בתמיהה וט הכא ליכא נמי למימר הט דכל שטעה אפרוטה ועי״ל
דהכא קאי אמאי דמממה מעיקרא מלאשמה בה ואע״ג דלא אמרה בהדיא מ״מ מינה
קא מתמה וכדמפרש לה רטט דמינה מתמה והשתא א״צ לפרש בלשון בתמיהה:
[ד] שליחותיה עבד .והט מוכס בפרק מי שהיה נשוי (דף צ״ד) לאמטנן הט מט אחי
או מט שותפי דאית להו טנא בהדי מד ט׳:

קיצור פסקי הרא״ש

פלפולא חריפתא

שבועת הפקדון פרק חמישי א שבועת הפקדון שמשרעו שימן לו סקדונו נוהגם טן
בקרוטן טן בפסולין טן שנשבע מעצמו ואמר שטעה שלא הפקדת טלי
כלום [א] טן שאסר השטעו ואמר לו משטען אט שמשזיר לי סקדוני [ב] ואמר אין לן

פרק ה [א]ה״ג בין שאחר השביעו שאמר[ :כ] ואמר אין לך כו׳ .רש״י[ :ג] אין
שומעין לו .ובס׳ המפקיד סי׳ ג׳ פסק כדברי הראכ״ד דס״ל דכל א׳ יכול למטע
הכל אבל הן דהכא עיקר שק ספק נטוח״מ סימן רצ״ט:

טדי דבר :ב שנים שהפקידו אצל אשד או הלוו לו ובא אמד ליטול מלקו [ג] אין שומעץ
לו פד שיהא סברו עמו וה״מ שאין סברו בעיר אבל אס הוא בעיר ושמע ולא בא אם זה מולה ימן לזה שבא הכל ואם כופר ידץ עמו על הכל :ואסד שהפקיד לשנים או הלוה להם כל אסד
מייב בכל ויכול לגטת מאיזה שירצה ואפילו אס מוצא מן האתר לגטת:

שדה צופים
והא לית ליה לר״מ מכלל לאו אתה שומע הן .הרא״ש מ״ב ס״ס סי׳ מ״ס :אלא קשיא כי לית ליה בממונא אבל באיסורא אית ליה .הרא״ש מדרים פ״א סי׳ יו״ד:

קובץ מפרשים
 )6א״ר יוסי משום דהוי לאו שאין ט מעשה כו׳ .כ״ה לשון הרי״ף .ולשון הירושלמי כ״ה ג״ב בפי׳
רבינו חננאל .אבל בירושלמי שלנו איתא א״ל ר׳ יוסי למה שהוא ל״ת שאב״ם והרי הממיר והנשבע
לשקר לאו שאב״מ הוא (והיה נראה דט״ס בפי׳ ר״ת לולי דברי הרי״ף ורא״ש שהעתיקו כן).
וכמבואר להדיא בירושלמי לעיל ספ״ג ובתוספתא פ״ר דמכות ובנס׳ ריש תמורה וש״מ וכמ״ש

ברי״ף ורא״ש וחזינן לגאון כו׳ .אם לא שנחלק בזה בין כינויין לשם המיוחד וכמ״ש הכ״מ בפכ״ה
מהלכות סנהדרין לדעת הראב״ד ע״ש ונאמר ג״ב שגירסת הראב״ד בירושלמי כגירסת ר״ח .ובזה א׳׳צ
למה שנדחק הכ״מ לדעת הראב״ד בפשט הירזשלמי לסי גירסא שלנז ת״ע על הכ״מ שלא הזכיר
כלל דברי רי״ף ורא״ש [חלופי גרסאות] :נ> עד שיכפור בב״ד .נ״ב דברי ר׳ מאיר [מוהר״ל כרלין]:
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[דף לד נג״ב • לו ע־א]

לטוי דאיכא למפרן מה לעדות שכן עשה ט מדד כשוגג אבל הכא מסקדון
ליכא הן פירכא לר״ש דס״ל בסקדון נמי לא עשה מ מדד כשוע ולא
לישממיט בשום דוכמא למימר לר״ש דס״ל בלטוי לחייב במושבעא! וי״ל
דלטוי לא למי לפקדון טפי מרוצח לדמי לפקדון באואין שיש עמהן שטעה
ולמי לרוצח באראין שאין עמהן מטעח ממון וכה״ג כמט המוס׳ לליכא למילף

עדוח ממעילה ולו״ק  :pתום׳ בד״ה כי היכי כר כל כמה דלא קיפ ליה
ג״ש ע״כ כמה מציגו לא מצי כר עכ״ל .ללא לחא להו כפרש״י דפרין ט היט
לגמר מפקלון היינו בג״ש דמחטא מחטא עכ״ל להא ברישא לבריימא לא אסיק
אלעמיה למילף בג״ש עד לבסוף אלא דברישא דבריימא במה מצינו בעי למילף
ואהא קשיא להו טון לבמה מצינו נמי ליכא למילף נשבע בעלות מסקלון
לאיכא למפרן מה לפקלון שכן עשה ט נשים כאנשים ע״כ לאיח לן למימר
להפירכא היא ממושבע דהוי בעלוה ולא בפקלון ולא נקט ר״ש במלמיה נשבע
גט עדוח אלא לרווחא למלחא טון שכן הוא לפי האמח לבחר דקים לן גזירה
שוה ואס כן מאי קשיא ליה ט היכא טלפח כו׳ לאימא לר״ש לא יליף כלל
נשבע בעדוח במה מצינו מפקדון וק״ל מ :ואיד שיהיה ק״ק לנהי דשטעוח
עדוח לא יליף במה מצינו מפקדון אמאי לא מקשי ליה לנילף מושבע כנשבע
ומזיל כשוע בפקדון מעלות ולמאי למשני נמי בעלוח מסקדון לא יליף מבמה
מצינו אלא מגופה מפי אפרים חייב מסי עצמו לכ״ש מ״מ אכחי מקשי לן
לנילף סקלון מעלוח במה מצינו טון דליכא שום סירכא בדנילף חרוייהו כמ״ש
המוס׳ לקמן  pלממרוייהו קפטן וכה״ג כמט המוס׳ לעיל ה! דהיכא
דאין הק״ו סומר אח המין אב נילף נמי המין אב  nויש ליישב לודאי
ה״מ למסרן הט אלא דאלימא ליה לאקשויי מכס ג״ש כלסטן מעיקרא ט
היט כו׳ וכן בחר הט מכלי מזיל בעלוח מנליה ללא כמיב טה ונעלם כו׳
ולמאי למסיק דמזיל לאו כשוגג ממעילה יליף לה טמא דה״נ מושבע כנשבע
בפקדון ליכא למילף במה מצינו דאיכא למפרן מה לשטעח העדות שכן עשה
בו מזיל כשוע ולו״ק:
דף לה ק״א תום׳ בד״ה כאלף כר כפר״ח גדם אלף כר ושמא משום
דשם המיוחד הוא כד עכ״׳ל .ר״ל לקטנן שס המיוחל בא׳
ל׳ כמ״ש לא כשאני נכמב אני נקרא אני נכמב ט״ה ונקרא בא׳ ד׳ n
וק״ל:
דף לה ק״ב גמרא התם שבועת האלה כתיב וה״ק כד .ק״ק ללמ״ל נמי
דגמט ג״ש מקשה ליה לשטעה בלאו אלה לא משחמע מ״ש
מהחם ואפשר דנטר על הכא ולמרוייהו סטן וק״ל :בפרש״י בד״ה השבע
שכועת ה׳ תהיה גו׳ עכ״ל .לולי פירושו היה נראה לפרש השבע היינו והשטע
הכהן לסוטה דמהכא יליף ליה אלה אלה לג״ש ואפשר להשבע ולא משבע לא
משמע ליה השבע לסוטה ולא משבע לעדוח דההיא נמי השבע הוא כמו
בסוטה אלא במלמא אחטמא קמייט השבע דפקלון ולא משבע לשקר ומיהו
מייחי שסיר מר׳ חייא בר אידי דאיח ליה בעלוח ג״ש מסוטה דאי לאו ג״ש
הכא לא הוה אמט׳ המס לא משבע כמו משבע אלא לסמון המס אג״ש להכא
ולו״ק :תום׳ בד׳יה דקמלא חד כד כהוצאת למלחמת הרשות קאמר עכ״׳ל.
[ללשון דקטלא] לא משמע להו באנגטא כפרש״י אלא [לקטלא ממש] ומשמע
להר דבמלט ישראל אייט קרא בהוצאה למלחמח הרשות לבמלחמח מצוה כחיב
ח! לא חמיה כל נשמה וק״ל:
ח״א דף לה ק״ב כל שמות כו׳ שנאמר ויאמר אדני אם גא מצאתי וגו׳.

הגהות

שס א״ד בלוט שיהיה מול מ אס אסד הנה נא אדל סורו נא וגו׳ יב] :ויאמר לוט
אליהם אל נא אדני הנה נא כו׳ מי שיש כידו להמית ולהחיות כר .ולכן עד
ויאמר אליהם וגו׳ נכתב טלם בלשק ררס לגט מלאכים אבל מכאן ואילן נכתב בלשון יסיד
הנה נא מצא עבדן סן וגו׳ ומפרש״י כאן נראה דמלת אדל לסוד מחובר למקרא שלאחריו
אבל מלת נא ממובר שסיר למקרא של מעלה וה״ק ויאמר לוט אליהם אל נא יהי כן וסזר
כלפי הקב״ה וא״ל אדני ט׳ ע״ש אבל הרא״ס הטן שגס מלת נא מחובר למקרא שלאמריו
ע״ש יג] ואין צררן כדמשמע מפרש״י כאן וק״ל :כל שמות האמורים כנכות קדש
כד .והא ודאי דקאמר נטמיד! חלילה לי מה׳ מתמי וט׳ דהוא קודש אלא דגם ברכת
אלהים ומלן וגו׳ טרן נטת אלהים וגו׳ דאיכא לפרשו שקלל ע״ז שלהם דטת אמאב עע״ז
היו דא״כ לא ה״ל למכתב טרן אלא קלל ועוד דמשמע בקרא דשני העדים שהעידו עליו
אנשי בליעל היו אבל הזקלם והמורים היושטם על המשפט כשרים היו ולא היו יודעק
בעדותם שקר וא״כ לא היו דנץ אומו סקילה על שקלל הע״ז שלהם וק״ל :כמיכה .סרש״י
כגון לו טת אלהיס וכגון הקדש וגו׳ לה׳ ט׳ וכן נוכת ה׳ דרכם כלפי שטנה אמר עכ״ל.
הוא מגומגם דהא למ״ק דקיימיק הכא כולן מול טנהו ולר״א נמי הא אינן שוק ומאי וכגון
הקדש ט׳ דקאמר ודו״ק :חוץ מזה שאל״ף למ״ד כר .קאי נמי אמ״ק דס״ל כולן מול
דסץ מזה כל ימי היות טת האלהיס כשילה דזה ודאי קודש הוא וק״ל :כל שמות
האמורים בגבעת בנימין ד״א אומר כר .לאו דוקא כל שמות דהא ודאי הא דכמיב
בפעם ג׳ וסנסס ץ אלעזר וט׳ לאמר האוסיף וגו׳ ויאמר ה׳ עלו וגו׳ הוא קודש אלא כל
שמוח דכמיט בר פעמים הראשונים וישאלו באלהים וט׳ טו] וישאלו בה׳ וגו׳ מק הוא

דקאמר דמבטיס ואיט עושה :כל שלמה כר כרמי שלי לפני האלף לד שלמה
לדידיה כר .ר״ל האי כרמי הוא כ״י כמ״ש מ] ט כרם ה׳ צבאות טת ישראל ואמר
שמכלל ישראל היו אלף לעבדים לשלמה ליוצאי מלממה כמ״ש יה] מבט ישראל לא נתן
שלמה עבד ט הס אנשי המלממה ועמייו וט׳ ואמר שהותיר מישראל מלצאת במלסמה סלק
ששית מאלף שהם מאחים לנוטרים פריו שהם הרבנן שאסור לעשות אנגריא במ״ס כמ״ש
בסוטה יט] באסא שנענש על כן ושמואל דריש בהיסן דיש להטת אלף מכלל ישראל לשלמה
למלטמא דרקיעא שיהיו עוסקק במורה ומלק ששית שהם ר׳ אם יעשה מלטמא דארעא
אנגריא לא מיענש עלייהו וכמלכומא דישראל איירי דהיינו כרמי שהוא כ״י כ] וכמ״ש
ננודושי הלטת על דברי המוס׳ ודו״ק :אנת טלכא מלך מלכיא כר .כפרש״י דדניאל לא
הוי קרי ליה מלן מלטא ט׳ גס שהיה מולן בכיסה על שאר מלטא לא היה דניאל קורא לו
כן ועי״ל דאי קאי מלן מלטא על נ״נ לא לכתוב מלת מלכא אלא אנת מלן מלטא וק״ל:
וי״א אף זה קדש שנאמר מארי חלטא וגר .דהיינו מלת מארי הוא קודש שמלה עיניו
להקב״ה ואמר סלום זה יתקיים על שונאן זה כסרש״י בספר דניאל כא] וממון שמעמק
משמע שהוא קודש לענק זה שאיט נמסק ועדיף מארי מלשון מנון ורמוס ט׳ דנממקין לפי
שהוא מרטמו של שם א״ד ודו״ק:
דף לן ק״א גמרא אלה שאין עמה שבועה כד .כל זה מצאמי נמהק
כנראה ממוס׳ לקמן בר״ה יכן כו׳ שכמבו מימה כו׳ אבל אלה
שאין עמה שטעה כיש עמה שטעה מנלן עכ״ל ומה שכתב רש״י וכמב קול
אלה ימירא כו׳ למייב בא׳ מב׳ קולות היינו שטעה שיש עמה אלה ושטעה

חכמת שלמה

דף לה ק״א ג«׳ מסקדון דמזיד דלאו כשוגג כו׳ כצ״ל :רש״י כד״ה זו היא כו׳
לעדים וכן כצ״ל :רש״י בד״ה אל יככם כו׳ תעידוני וכפרו כצ״ל:
רש״י בד״ה ר״מ מחייב דמכלל כו׳ אם תעידוני ואם לא תעידוני יככם כצ״ל:
רש״י בד״ה בצואה כו׳ דכתיב בם׳ נדרים כצ״ל:
דף לה ק״ב גט׳ כסוף עמוד ה״ק ומנץ לעשות שבועה שאין עמה אלת כשבועה
שיש עמה אלה ת״ל ושמעה קול אל? ושמעה אל? ושמעה קול א״ד

אכהד כו׳ כצ״ל והשאר נמסק :רש״י בד״ה במיכה כו׳ לבני וט׳ הס״ד ואמ״כ צריך
להמשיל הדטר י״ה קודש וה״ק הקדש הקדשתי הכסף וט׳ והס״ד .ואמ״כ מ״ה הרי הוא

אסור כו׳ :רש״י בד״ה הם לא כו׳ אלא האלך ולא התתטזו בידי כצ״ל :רש״י
בד״ה מה כאן צ״ל מה להלן וד״ה ומה כאן צ״ל ומה להלן כב] :רש״י בד״ה
דשבועה צ״ל אל? דשבועה כו׳ קול אל? דמשמע דבשבועה משתעי כצ״ל:

דף לך ק״א

ופרש״י למלאך האמצעי קראו אדון כו׳ והייט מדכמיב כל העלן בלשון יסיד וג׳ מלאטם היו
אלא שעם הגדול שבהם היה מדבר וכפרש״י מומש ט! אן ממה שסי׳ כאן למלאן
האמצעי קראו אדון כו׳ נראה דנכמב אדל במירי״ק כמו בי אדני דממפרש בלשון יחיד אבל
מומש סרש״י לכצס קרא אדולס ולגדול שבהם אמר אל נא מעטר וגו׳ ולפי זה לא נשתנה
כאן ונכתב אדני בקמץ כמו שמות קדושים דמתסרשו לשון רבים ע״ש רוב יכולתו ואדנותו
והכא שהוא סול כתיב לשק רטס ע״ש ג׳ מלאכים א״ק לפירושו דהכא אמאי אצטרין ליה
למימר דהוא "סול דהא ודאי כיון דכמיב בסירי״ק יצא מכלל שאר שמות הקדושים והוא מול
כמו ט אדול וי״ל שלא מטעה לומר שהוא נקוד בקמץ כשברת הזוג שהוא קדש וק״ל :גדול
כל
הכנסת אורחים יותר כר .מפורש סרק מסלןי] ובפרק הפועלים יא]:
שמות האמורים כלוט כוי .היינו שמות של א״ד אכל שמות י״ה שכתובים בלוט ודאי
דקודש הס כדמוכסי המקראות וק״ק מאי קאמר כל שמות דלוט מול מוץ כו׳ הא לא מצינו

חידושים
דף לה ק״א שם במתני׳ וכן יככה אלהים כו׳ .נ״ב ברי״ף גרס במרוייהו שם
י״ה ולא אלהים אק גס גירסא זו ישרה וקמ״ל אף שזה הקורא
במורה קורא בשם של יו״ד ה״א והוא אומר וק יככה אלהיס אפי׳ הט הוי אלה וק״ל:
דף לה ק״ב רש״י בד״ה כתב אלף כו׳ דהאמצע קרא אדון כו׳ .נ״ב
וסימה דהא נקט בקרא אדנ״י בקמ״ץ ואס היה קורא לאסד אדון
הל״ל אדני בסירי״ק אלא לטלס קראם אדונים ולגדול שבהם אמר אל נא מעטר וט׳ וק
סי׳ בסומש :רש״י בד״ה ומאתים כו׳ הניחום ויעסקו כו׳ כצ״ל .ונ״ב פי׳ מניחם
מאנגריא של מלך וק״ל:
דף לך ק״א תום׳ כד״ה והוא דאמר כו׳ ולאו דשבועה כו׳ .נ״ב«] סי׳
למלקות ולקרק וכן דעת הרמב״ס כד] והסמ״ג כה]:

סליק פרק שבועת העדות

גט׳ וכדר׳ אבין אמר כו׳ כצ״ל :שם בסיסקא יככה אלהים .צ״ל
יככה ה׳ :רש״י בד״ה ושמעה אל? כו׳ דוזיא שבועה שיש בז? כו׳ י !"ל:

רש״י בד״ה ואמרה האשה כו׳ מהם דכוסרים אזזר כו׳ כצ״ל:

הגהות והקרות
כ] עי׳ חתם סופר ,קיקיון
א] עי׳ ישוב לדברי המהרש״א בחי׳ מהרש״ג ד״ה והנה.
ה] בעמוד א ד״ה
 pד״ה ליגמר.
 pעי׳ רש״ש.
דיונה ומשמרות כהונה.
ח] דברים כ ,טז .ועי׳
ז]עי׳ פסחים דף נ ע״א.
תעי׳ חתם סופר.
מושבע.
יא]ב״מ דף פו ע״ב
קשבת דף קכז ע״א.
ט] בראשית יה ,ג.
חתם סופר.
ישעי׳ חשק שלמה מה שמתרץ קושית המהרש״א.
ובתוד״ה חזייה להקב״ה.
טז] שופטים כ,
טו] שופטים כ ,יח.
יד] מלכים א׳ כג ,א.
יג] בראשית יט ,ז.

מנ״ב ע״כ פי׳
יט]דף י ע״א.
יח] מלכים א׳ ט ,כ®
יק ישעיה ה ,ז.
כז.
המחבר לפי פרש״י ד״ה דקטל חד משיתא באונגריא דעבודת המלך וע״ז כתב
המחבר וכמ״ש בחדושי הלכות על דברי התום׳ שהוא כפרש״י ולתום׳ לא ניחא להו
כב] לפנינו הוגה ע״פ המהרש״ל ,ועי׳ מש״כ
כא]ד ,טז.
בפי׳ זה (דבש תמר).
כזקפ״ב משבועות
במעי׳ רא״ש וראשונים (ב״ש).
על הגליון בהגהות וציונים.
ה״ו .כה] ל״ת רמ-רמא.

תלמוד בבלי <עוז ווזדר>  -כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס ( 156הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה (0

חידושי הלבות

שבועת הפקדון מרק חמישי שבועות

ואגדות מהדש״א

כג

[דף לו ע״א  -לז ע״א]

שאין עמה אלה אבל אלה שאין עמה שטעה לא מרבינן וק״ל:

שם ויואל

היינו שטעה  pומה שהקשה הרא״ש לטרשת כל הספדם דא״כ מלמא לארי כחיכי לאו
קושיא הוא דלא משיג אלא הנהו מט לאוי יסמיט כמד קרא ולא יכרת וט׳ ולא יטה עוד
ט׳ אבל דכמיב בקרא במרא ולא יהיה עוד וט׳ כבר הפסיק הענין ולא שיין לשטעה ואינו
אלא סיפור דברים שיזמר הקב״ה ע״י הקשח אמ השמעה שלא יהיה עוד וט׳ והדבטם
נרוטס הס ליישב כל גירסס הספטס ודו״ק :ויתיב וקאמר גם אל יתצך לנצח וגו׳.
סרש״י המקרא הזה היה דורש מ׳ ע״ש נראה מלשונו דאילו בקורא במהלים כדרכו לא הוה
א״ל כנה דהא בקורא גמוכמות לא אמרו בספ״ב דמגילה ל] אלא דאין מססיקין בהו אבל
לשנות המקרא ודאי דלא הומר לכנות ולכן פי׳ דאייט הכא דהיה דורש זה המקרא וא״ל כנה
והיינו הן דרשה דפ׳ מלק מ! נימי לדואג לעלמא דאתי נם אל ימצך לימרו שמעחיה בי
מדרשא יממן ויסמן מאוהל ליהוי ליה מין רמן ושרשך מארן מיים וק״ל:

שאול את העם לאמור ארור האיש אשר יאכל וגו׳ וכתיב ויהונתן לא
שמע גו׳ .כן מצאתי מוגה :שם כי לית ליה בממונא אכל כאיסורא אית
ליה כר .אע״ג דהכא גט עדות בעינן מטעת ממון א] מ״מ לגט עדים צא
הוה רק איסור השטעה ולקמן  pשסרש״י לאי הוה מוקמינן ממני׳ באיסור
גרידמא אצטריך לן לאוקמא בהשבעת עד א׳ שאינה באה לממון כו׳ הוא קשה
דהא לרבנן דפליגי אראב״ש לעיל מ ס״ל לבר הגורס לממון לאו כממון דמי
ואינו חייב קרבן שטעה בע״א ודוחק לאוקמא מחט׳ כראב״ש דהא לעיל  pלא
בעי לאוקמא ממני׳ לנזק וחצי נזק כראב״ש ועוד לראב״ש טון לגורם לממון
כממון למי לא הוה השבעח ע״א איסור גרידחא כמו בב׳ עדים ואפשר
סליק פרק שבועת העדות
דמקט
שממון זה ממק מהרש״ל כל זה לקמן מפרש״י אלא דאיכא למימר
דף לו ע״ב תום׳ בד״ה ה״ג כקונטרס כף ונראה לתרץ כר דכעינן שם
נמי
שטעח עלות איסורא גרילמא לגט עדיס משא״כ סוטה לקמן m
המיוחד ואינהו אאלהים קאי אע׳יג דככר בו׳ עכ״ל .יש לדקדק
1
דוק*
אלא
ממון לגבה ודו״ק (:כסרש״י כד״ה ודברי הכל דלא תימא כר
מה דהא גט שטעה בדשא לממני׳ לא פליגי חכמים לממני׳ ומחייטן בכינוי
בעלמא
דלאו
קאטר ר׳ מנחם לרכות מקלל אביו בו׳ אכל כעצמו והכירו
וכן במקלל מטרו ועצמו נמי לא סליגי ומחייטן בטנוי אלא דבמברן השס
טמא
וחרש
אטו
כו׳ עב״ל .ק״ק לדברי המוס׳ לחטרו לא אמי אלא ממקלל
ומקלל אטו הוא דפליגי למפטר בכינוי ממימה ואס כן בסיפא גט אלה וקללה
דדיו לחטרו שיהיה כמלמד דהיינו אטו דאינו חייב אלא בשם ויש ליישב דבאטו בעדוח מהיכא מימי להו לחכמים למסטר בטנוי וי״ל מה להאי מירוצא לפוס
נמי לא אימעיטו טנוין אלא לסקילה ולא למלקות :ייע שדקדח לפרש ה^הך גירסא לגרסינן לא מיסוך דליח ליה לתלמודא הא דקאמר רט ינאי לעיל
מרא יתירא אחא
יאמר וו״ה הייגו על רני מנמס יפליג נישא גני אביו גי מייי «יי® אגל גבי ממלל עצמו ומנירו ודגלי הכל אלא לר׳ מנפם ני יוסי
 mio jjpתוב׳גו ו«7ך׳  jj vjv .wי »»וס pr w׳ ק?
ודאי לאיכא מנא דפליג נמי במטרו דהיינו ר׳ מנינא בר אידי לעיל ה לרבוח כל המקללים אפי׳ עצמו ומכירו נמי אינו אלא בשם וחכמים לסליגי
וכסרש״י בהדיא לעיל  pדלר״ח בר אידי במקלל מטרו וחרש נמי דוקא בשם וסוטרין בכינוי בממני׳ במקלל אביו ה״נ לסוטרים גבי מקלל עצמו וחבירו
ודו״ק :תום׳ כד״ה ועל הכנויין בד למ״ד כפ׳ ד׳ מיתות אלהים לא דההוא קרא ימירא לכל המקללים אחי דאינו חייב אלא בשם וזה שכיזבו המוס׳
תקלל קודש איש איש כי יקלל למה לי כו׳ עכ״ל .הא ודאי דאזהרח אע״ג דכבר איסליגו דהיינו ברישא גבי מקלל אביו וסמכו חכמים עצמן גבי
מברך השם טן בשם טן בטנוי לכ״ע לא אחי אלא מאלהיס לא מקלל כדמוכח מקלל עצמו וסבירו אמאי דסליגי כבר גבי מקלל אביו א״כ לא ה״ל למפלג נמי
החס דלמ״ד נמי חול מדכחיב לשון אלהים אמי נמי לאזהרת מברך השם גבי אלה ומקלל דעדוח דה״ל למסמך אמאי דסליגי ברישא וע״ז חירצו לסטורא
וכסרש״י בשמעחין אלא דלמ״ד אלהים לא מקלל חול לא הוי אמי קרא דחכמים לא הוה אצטריך לממני הכא אלא משוס חיובא דר״מ אע״ג דבעלמא
לאזהרת כנויין במברך השם דלא מצינו עונשו אלא לאזהרח שם המיוחד דמצינו בעי מנאי כפול גבי ממונא הכא איסורא גרידחא הוא לגבי עדים ולא בעי מנאי
עונשו בסקילה ולכן איצטרין איש איש ט יקלל אלהיו דהשמא טון דשמעינן
כפול אלא מכלל לאו אחה שומע הן  pכן נראה לי ליישב דבריהם ולו״ק:
חטא בכנויין מוקמינן נמי טה אזהרח אלהים לא מקלל אבל למ״ד קודש
סליק פרק שבועת העדות
שמעינן מיניה שפיר אזהרח כנוין דאלהיס כנוין הוא ולא איצטריך ט יקלל
אלהיו ודו״ק :תום׳ כד״ה ושמור נפשך כר וי״ל דאי לאו דאשכחן אביו
פרק שבועת הפקדון
דגטרי׳ מיניה הכירו לא הוה גמרינן כעצמו בר .כ״ה לשון החוח׳ ס׳ ד׳
מימוח ח! וכאן קצרו בדבטהס ודו״ק:
בפרש״י כד״ה בפני כ״ד ושלא כד ואח׳׳כ הודה חייב קרבן כו׳ עכ״ל.
ח״א דף לו ע״א וגם כמלך נ״ג מרד אשר השביעו וגר .משרש מדטס ס״ע
הוצרך לפרש ואמ״כ הודה לרבה לבעלים לא מימייב דהוי כפירח
ט) :כו נידוי כדכתיב אורו מרוז גו׳ בד׳ פאות שיפורי דברים אלא למאי דמסיק מלמודא לביש לו נמי עדים לא הוי כפירח דברים
בו׳ .משרש מ״ק פ״ג  :pאר״א לאו שבועה כו׳ דכתיב לא יהיה עוד המים וחייב מצינן לאוקמא ממניחין נמי בהכימ וק״ל :כא״ד דכתיב וכחש
למכול וגו׳ .נראה הא דמיימי הכא קרא בפרא ולא מיימי קרא דלעיל מיניה ולא יכרח וט׳
כעמיתו כל דהו עכ״ל .מפי׳ מהרש״ל וצ״ל לרש״י בא לפרש דחייב מסי
כדמיימי ליה רבא לקמן משום דלמאי דמשק אדעמיה השמא מלמא דרבא דלא בפי חט זימני
לאו אלא בסד זימנא לאו סני ע״כ מהאי קרא במרא ולא יהיה וט׳ יליף דכמיב ביה לאו אמד עצמו אף בלא טענח מובע כו׳ וזהו שמעינן מוכחש בעמימו כל דהו כדלעיל
אבל למאי דמסיק רבא רבעי מט לארי ורבא לפרש דברי ט׳א בא כפרש״י ע״כ דמקרא קמא דף ל״ב עכ״ל אבל אין לזה מקום כאן ועוד נראה ע! לפרש משוס לגבי
יציף ליה דכמיב בההוא קרא מט לאוי ולא יכרת וט׳ ולא יהיה עוד וט׳ שב ראיתי בדבט שבועה עדוח קחני דבעי כסירה בב״ל והכא בשבועת הסקדון לא קחני ליה פ!
הרא״ש שהביא גרסת הספטם דה״ג ויאמר ה׳ אל לט וט׳ ולא אוסיף עוד להכות וט׳ אבל
וקאמר דהיינו מדכמיב וכחש כל דהו כסירה אפי׳ שלא בב״ל ודו״ק:
הנך מט קראי ולא יכרת וט׳ ולא יהיה עוד מס׳ קשת לא לשם שטעה נאמר אלא סיפור
מטם כו׳ מדע לן דמלמא לאוי כמיט כו׳ ועוד האטן ע״ש ואין זה כדאי למסוק כל
הספטס אלא אדרבה הני מט קראי לא אוסיף אינן עיקר שטעה לנס אלא ממלת המסשכה
כדכמיב ויאמר ה׳ אל לט לא אוסיף וט׳ והאי קרא ולא יכרת וט׳ דאית טה מט לאוי הוא
עיקר השטעה כדמסיק כדכמיב טה ויאמר ה׳ לנס וט׳ והקמומי את בטמי וט׳ דהיינו בטת

חידושים

דף לז ע״א תום׳ כד״ה הזיד כר דמי
ואין נראה עף עכ״ל .הקשה
מי יודע שהם יודעים לו עדוח משכמח
בהלייהוצ] כשהעידו על אומו עדוח וא״ח

חכמת שלמה
דף לו

שבועת הפקדון פרק חמישי
רש״י בד״ה בפני ב״ד כו׳ וכחש כעמיתו כל דהו .נ״ג לא ידענא למאי הזמר
רש״י קרא זה אי לאשמועינן מינה טן גפט ב״ד טן שלא גפט ב״ד הלא מונשכע
על שקר שמעי׳ כדסרש״י לפיל דף ל״א .ואס על מסי עצמו קאי לא שייך לומר כל
שהוא דהא עטף ממושבע מפי אחטם כדיליף לעיל כס׳ שטעת העטת ק] ק״ו כו׳ ועוד
קרא דאשר ישבע עליו היינו מפי עצמו וצ״ל דרש״י בא לפרש דסייב מסי עצמו אף בלא
טענת המובע ואמר לו מן לו סקדוני כו׳ לאו דוקא קאמר חהו דשמפי׳ מוכמש בעמיתו
כל דהו כדלפיל דף ל״ג [עיין במהרש״א]:
דף לן ע״א רש״י בד״ה פרט למודה כו׳ והשני כפר .ג״ב היינו כמו
שמפרש לקמן :תום׳ כד״ה הדד כו׳ דמי יודע שהם כר׳ .נ״ב

יודע שהם יודעים לו עדות
מהר״י אבן ל״ב דמאי קאמרי
לה כגון דהוי עדי אחריני
א״כ אינן חייבים קרע דהוי

הגהות

ע״ב רש״י בד״ד! ושאני סוטה כו׳ בספרים ישנים דלא אתמר כלא
היפוך כו׳ כצ״ל :תום׳ כד״ה ה״ג כו׳ ואינהו אאלהים קאי
ואע״ג כו׳ גבי נדר דלית ליה כו׳ כצ״ל:

סליק פרק שבועת העדות

שבועת הפקדון פרק חמישי
גט׳ תובעין אותו ואמרו לו כו׳ כצ״ל:

דף לן

ע״א גט׳ והבא מיימי קרבן לא שנא כו׳ כצ״ל :רש״י בד״ה לא אם
אמרת כו׳ קאי לא אם אמרת כצ״ל :תום ׳ בד״ה מאי אינו כו׳
גבי נדר בפתע להביא את אונס פתאום כו׳ כצ״ל:

ותימה שמא הממטס שמעו מהם שיודעין לו עדות א״נ שהם היו אצלם כשראו עדות זו

אלא שהם קטטם ומדע דאל״כ גט פקדון אין יכולין להמרות כו׳ מאסר שהם יודעים יעידו עליו אם לא שהם קרוטם

ודו״ק .p

[עיין במהרש״א]:

תום׳ בד״ה מאי אינו כו׳ כאן

הגהות והעדות
א] בפשיטות יש לתרץ דסבר הגם׳ עכשיו דכיון דאיכא איסורא אע״ג דאיכא ממק
 pדף לב ע״א.
 pבעמוד ב ד״ה ושאבי.
אית ליה מכלל לאו (שלמי תודה).
 pשם ד״ה לא תקלל.
 pדף לה ע״ב.
ה] בעמוד ב.
 pדף לג ע״א.
קדף טז ע״א.
ט] דף סה ע״א.
ח] סנהדרין דף סו ע״ב ד״ה מאי לא תקלל.
מ] סנהדרין דף קו ע״ב .סט׳ קיקיק
ל] דף לא ע״א וע״ב.
שעי׳ חתם סופר.
טונה ועי׳ ברכי יוסף מה שמקשה על המהרש״א ועוד קושיות איתא בבארות המים

מעי׳ רש״ש וחתם סופר .ועי׳ פורת יוסף דמבאר בכוונת
ותפארת בחוטם ע״ש.
המהרש״א דכאו עטם ואח״ב הודה וסבר המהרש״א דחייב חומש גם כשהודה אחר
שבאו עדים אך מרש״י לקמן מט ע״א ד״ה ה״ג משמע דאם באו עטם לא מחייב
מעי׳ בצוהר לבנין .צ]נ״ב
קרבן גם אם הודה אח״כ .ע]צ״ל "ונראה" <ב״ש).
פי׳ שכפרו והמתרה בהם היה יודע שהכת דהוי בהדייהו יעידו ולא יכפרו (דבש
תמס .ק! דף לא ע״נג  pעי׳ רש״ש.

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (157הודפס ע״י הכנת אוצר החכמה (0

ילקוט מפרשים החדש על מסכת שבועות

ב

[דף לג ע־א  -לה ע״א]

כשמת לאלמר דלישנא דימות דכמיכ גט גלות
ןרב׳־פ תאיפים]
שנתפתתה ד״ה לאטה:
משמע שמת לאלמר ולא מימור הקרא וצ״נג
שם כא״ד ושמא איכא לאוקמא בקמנה .נ״ב
נלענ״ד דאין כוונת המוס׳ דסשוק זה כחיב כמ״ס
[ר־לברלץ]
וצ״ע שם מיגיא:
אלא דכמה זימנין נכתב במורה "וימות" אסרי
שם נא״ד וכרבנן דאמדי התם .נ״ב דן מ __,ההכאה (כמדבר לה טז־כג) ,ולכאורה כל אלו
[יל בילק]׳
ע״כ:
"וימות" מיותרות דהו״ל למכללינהו ולומר אם ככלי
תום׳ ד״ה היכא כו׳ בבא במעמד שלשתן.
ברזל או בכלי עץ או ככל אכן הכהו רמות ,אלא
נ״ב ומק מוספות ב״ק דן פ וממרוס דן
דכא להשמיעט דכעינן מימה סמון להכאה ולכן
ןרל בלין]
מט:
נכמב מיתה בכל אסד מיד אסרי ההכאה .וזהו
הראיה מפסוק ויסל עליו וימות דר״ל שהמיתה
שם בא״ז* בבא במעמד שלשתן .עי׳ גיטין
הימה לאלמר סמוך לויפצ ודכר זה נזכר כמה
!גלית מזרש״א]
דן  yע״ג מד״ה גופא:
[אור ישועה]
זימנין:
שם כסוה״ד "בכתובות" .צ״ל "כמרובה":

ע״ב מטין דף כס ע״א ערכין דן ים ע״א:
ןר״ל ברלין]

מתני׳

משכיע כו׳ פקדון ותשומת יד וגזל.
נ״ב שסרא ויקרא מטאות סרק טז:
[ו־־׳ל ברלין]

גמ׳ והא חצי נזק קנסא הוא .עי׳ 5מל״מ פ״ג
ןגליון סהרש״א]
מגמה הל׳ ס' כסוף דנריו:

שם

דתניא ר׳ נחוניא בן הקנה .נ״ג [ירושלמי]
מדומות פ״ז הל״א מוססמא כ״ק סרק ז׳:
ןר״ל ברלין]

רש״י

ד״ה קמ״ל כו׳ ולימדך שהגוסס הרי
הוא כחי .נ״ב ריש מסכס שממוס:

[חליפי גרסאות]

ןר״ל ברלין]

רש״י

ד״ה ושהכני כו׳ שהמכה אכיו .נ״ב
ןר״ל ברלין!
סנהדרין דן פה ע״ב:

שם

כא״ד ובהכותב מסקינן כוי .כצ״ל וכרש״ל
!חלופי גרסאות]
ט״ס:

דף לד ע״א

שם כא״ד איכא ממון דכושת .מלס מושח
מקנו דוקא (הלא מל ממשה דנריס סייג)
צריך מוק .ומי׳ הרמכ״ס כמיב על נטן סייב ממון
מון בושח וצער כמו שגארנו 3פ׳ מ׳ מן ב״ק
עכ״ל .ומי׳ הר 5מברטטרה כסב כדרך היומר נכון
כיון דליכא מימה איכא ממק .גס מ" רש״י מון
משנה דהכא כמו 3כהוגן אין כה מימה סייב ממון
ע״כ .ואע״כ מי׳ דטשת שכמב רש״י מסילה [צ״ס
ומצוה למקן (והערגי לזה ג״כ מהר״מ בלאן נר״ו):

גם׳ הנך נפישן .נ״ב שכת דן כה ע״א וש״נ:
[רל בלין]

שם

איכא בינייהו עדי קנם .עי׳ מל״מ פ״ג
!גאון פהרש׳־א]
מגניבה סוף הל׳ ס:

שם דתניא ר״א אומר גמל כו׳ .נ״ב [ירושלמי]
כמוטס פ״ב הל״א כ״ק ס״ה הל״א מוססמא
[ר״ל בלין]
כ״ק פ״ג:
!יל בליז)
שם גמל האוחר .נ״ב עיין ערון:

[חידושי הש״סן

רש״י ד״ה משום כושת וכד אבל בושת

שם במעשה דשמעון בן שטח .עי׳ גמהרש״א
ודכריו ממוהין סדא דהכא קמני ככריימא
והרוג מפרפר דהיינו סירמס ומו קשיא לו
דלכאורה כיכמוס דן קכ שם משמע דלמאן דבפי
הא לא כעי הא וא״כ מה שהניס כצ״ע למי׳ המוס׳
למ״מ דשמא שמעון  pשטת סכר כמ״ד משוס
מטל רוס ולא סייש לסרכוס .אן י״ל דא״כ מיקשי
נידל]
על אידן אמורא ודוק:

ןר־ל ברלין]

שם דתניא א״ר שמעון כו׳ אראה .נ״ב
[ר״ל בלין]
מכילתא משפטים ס״כ:

הכל לפי .ג״ב כמוטח דן מ ע״א:
ןר״ל ברלין]

שם

בא״ד וכן פגס בתולה כתובתה .בתוי״ט
בממני׳ דהכא (במשניות מ״ו) ממה על רש״י:
ן1לירן פהרש״א]

תום׳

ד״ה קמ״ל כו׳ השתא סיד,א .נ״ב וכן
הוא לקמן דן לז ע״ב 5גמ׳ להדיא:

דף לג ק״ב

שם משביע עדי קנם כו׳ נהי ידיעה בלא
ראיה אשכחן .צ״ע דהיכי אשכסן ידיעה
כלא ראיה גט קנס הא הוה מודה בקנס ופטור
וכדאיתא כ״ק (דן מג ):גט קנס דאי אמו ואפהידו
דקטל פבדא ולא ידעי אם מם אם מועד ואמר
מועד הוה איט משלם ע״ס עצמו וא״כ היט
משכסס לה טדיעה כלא ראיה ואפשר לדמוק ולומר
דמ״מ הוה אמינא דסייב דגזירת הכמוכ הוא אע״ס
שלא מועיל עדומן כלל ועיין כזה היטב[ :פרית ירסף]

גמ׳^אן לרבנן .נ״ב סנהדרין דף לא ע״ב
ןר״ל ברלין]
יש״נ:

שם הכי קאמר לא משכחת לה .ע״ש פרש״י
ומה טעם קאמר .וצ״ע כיון דמוהיס כר״א
בר״ש מה צדן לטעם זה .ומ״ל דאניכי׳ סייב
מטעם דכר הגורם לממון .וא״ל דזה תנא שלישי
שסובר אן סה כראב״ש ולא כמסלוקס דעד א׳.
א״כ עדן במהרש״א ונשארת קושיימו :נבית פאיח

שם

ת״ר מנין שאין הכתוב .נ״ב ספרא ויקרא
ןר־ל ברלין]
מטאות סרשה ס:

שם

ר׳ יוסי כו׳ והוא עד .נ״ב שס סרק יא:

תום׳ ד״ה ה״ג תכעיה ולקמן בשמעתין
מוכח .עמוד ט כפסקא ר״ש אומר כו׳
!גליה פהרש״א]
מסכו עליה כר:

תום׳

[יל ברלין]

ד״ה דאי כר דרבי אחא אית ליה .נ״ב
ועיין כמוספוס פרק אסד טר ממוטת:

רש״י ד״ה פמורין דמידי דלא ממא לידיה.

[רל ברלץ]

עי׳ רש״י במרות דן מ״ז ע״ב ד״ה מסכין
הרשאה וממ״ע סי׳ רע״ז ס״ק כ״א ומ״י שם
בשם רכיט ירומם .ועי׳ פ׳ יש נוסלק דף קט׳ז סין
ןגלירן פהרש־א]
ע״א ומ־ש3״ 0ש:0

תום׳

ד״ה על פי כר וכמ״ד .נ״ב איכא
לאוקמיה לטפה וכשמואל סנהדרין דן פא

פ״:3

[ר״ל בלין]

שם כא״ד דמייתרי קראי כו׳ ויפל עליו
וימות .ילה״ק דלשק זה כמיכ רק ס״א
כמורה ולא כמ״ש כמוס׳ דנחיב כמה זמנין .ועו״ק
דטבמות וככחוטס כמט המוס׳ דסייב לגלות רק

תום׳ ד״ה ושאנס (מעבר לדן) וכן צריך
לפרש מתני׳ דהתם כר .נ״ב יעוין במוס׳
ר״פ אלו נערוח ד״ה ועל א״א ובר״ס נערה

שם כא״ד ומיהו מכאן יש לדחות ולאוקומיה
כגון דמחי׳ בביתא דשישא .נ״ל דקאי על
הא דאמר מלמד שסוכשין אומו וכן כמט המוס׳
גיטין (דן ע ):כד״ה כגון דמסי׳ דהא דאמר
שמובשין אומו מיירי כטמא דשישא וזהו שכמט
ומיהו מכאן קאי על הראיה האסרונה שהטאו
ולפי״ז סרה דסיקס המהרש״א ז״ל משוס דפירש
דכוונחם על הא דר״ש  pשטס ולא 7פמי למה:
[פורת יוסף]

תום׳ ד״ה אי טרפה הרג תימה הא אזלינן
בתר רובא .ויש למק דהיינו דנקיט הש״ס
אי עט״ס או ישראל או טרסה או שלם דאן
דכא״י הי׳ רוב ישראל ורוכ ישראל איט טרסה
מכ״מ כהצטרפומ מר* מיעוטא הוי כרוכא או
כסלגא ופלגא ופטור כמ״ש ר״ן חולין דן ס״ג:
[סל תורה]

לטעון משטה טון שלא ראה עטם [וכ״כ שם
הגר״א ז״ל כטאוריו בס״ה י״ 3דהגמ׳ מיירי נמי
ככה״ג] ולזה טון רש״י ז״ל 3מש״כ דלא הטר כהס
הנתבע דאילו היו מכפטס והטר מס הנמכע לא
היה יכול לטעון משטה ואמנם מד׳ המוס׳ אלו
מוכס להדיא דסולקיס ע״ז וממהט על הרכ״י
והאסרוניס ז״ל שם שלא הטאו דעת המוס׳ בזה
וצ״ע [ופ״פ דכט כפה״ח אלו יש ליישב דכט העיר
שושן שהובא בסמ״ע בסי׳ ר״ה ס״ק י״ס ובסנס
השיג עליו הסמ״ע שם ודבט הגמיטס שם טשוב
דכט הע״ש ממוהים ויטאר גמק״א אי״ה]:
[חשק שלמה]

תום׳ ד״ה הנך נפישן כו׳ הא אין גז״ש
למחצה .וי״ל ע״ס הסוגיא דטש מנמוח
דאמר המס אליבא דר״ש דדרש טעמא דקרא ס״ל
גז״ש לממצה היכא דמסמבר טעמא .וא״כ א״ש
דה״נ מסמכר לר״ש למילף טסי פקמן ממעילה
דא״ס אמזיד משוס דהנן גסישי .וכה״ג ט מוס׳
עצמם כשס ר״י במילין (סוף דן לה) אליבא דר״ש
גט היקש ע״ש .וכמוס׳ סנהדרין (דן עס) ומוס׳
זבמיס (דן מס) במי׳ ט .ועי׳ מוס׳ ס״ס הגוזל:
[מעסה איתן]

שם בא״ד

אין ג״ש למחצה .נ״ב זבחים מס

ע״א:

[ד׳ל ברלין]

דף לה ע״א

מתני׳

משביע אני עליכם כשתדעון .נ״ב
ספרא ויקרא סטאוס פרשה ס:ןר״ל ברלין!

דף לד ע״ב

שם

שילח ביד עבדו .נ״ב ספרא מקרא ממאות
[ר״ל ברלין]
פרשה ס:

גם׳ כל מילתא דלא רמיא .נ״ב כ״כ דן לט
ןר׳־ל ברלין]
ע״א לקמן דן מא ע״ב:
שם מחכו עלה במערבא .ג״ב לעיל דן מ פ״א

שם

שאמר להן הנתבע .עי׳ סי׳ המשניומ
[ר׳ משה סופר]
לרמב״ם:

(ר״ל ברלין]

וש״ג:

שם שכן מעילה בכל נהנה .צ״ע דמעילה נמי
משכמת לה כלי הנאה כגון מעילה דהוצאה
מרשום לרשום כמ״ש מוס׳ מעילה דן י״מ ונראה
מזה ראי׳ לראכ״ד כמ״כ ויקרא דגם מעילה דש״ר
הוי מטעם הגאה שהמקבל ממזיק לו טוכה
[טל תורה]
יעוש״ה:
שם כי אתא ר״פ וד״ה כו׳ מבי רב .נ״ב
[י״לברלין]
זבסיס דף מו ע״א:

רש״י ד״ה והא אמר כו׳
נדה דן כ 3ע״:3

מופנה היא .נ״ב
ןר-לברלין!

תום׳ ד״ה ועדים וכו׳ ובקונטרס פירש שע״י
שהם בחוץ לא הכיר בהם הנתבע .ונ״ב
לכאורה משמע דרש״י ומוס׳ לא פליט בטנא כלל
רק דרש״י אורמא דמילמא נקט שהיו מבחק דאילו
היו כפרס בודאי לא היה טוען להד״ס שהרי הכיר
אומס ואכן אסר העיון נראה טפי דרש״י ז״ל סובר
כדעת הכעה״ת כשער י״א שהובא להלכה כטוש״ע
בכר פ״ט סעין ד׳ דאס העדים היו מכסוץ ולא
הטר הנמכע בהם אז אפילו אם שמעו שאמר
בפירוש שמקבל המעות כמורת הלואה יכול לומר
דאין שקלי וטדי שקלי ומה שהודה לו שלור«-
המעוח כמורת הלואה היינו משום מאופן אסר
היה יכול להוציא ממט וסמן עצמו שיהיה יכול

גט׳ ת״ר משביעני .נ״ב ספרא ויקרא מטאוס
ןר־ל ברלין]
סרק י״א:
שם מאי תלמודא .נ״ב סולק דן קמ ע״כ וש״נ:
(ד״ל ברלין]

שם ואם לאחר לא יגיד פמור .עי׳ כ״מ ס״ז
משטעות ה״ו ואשר ממה עליו חוי״ט סרק
!גליון מהרש״א]
ה׳ דמסכס׳ מ״ב:

מתני׳

המקלל עצמו והכירו .ג״כ מסכס
!ר״ל ברלין]
סוסטס פרק ד:

גם׳ בשבועה האמורה בתורה .מי׳ נדרים דן
י״ד ע״כ כמה שכמוכ כה .ומי׳ (כמשו׳)
[כמוס׳] טש נדרים סון ד״ה שבועוח כשבועות:
[גליון סהרש־א]

שם אמר רב יהודה ה״ה כד א״ל אביי .נ״ב
נ״ל מי3מ אטי [או מלס "ליה" וכ״ה סגור
כסלם ככ״י] ט״ש ט כמו שרכא לא ראה ת
יהודה [נמ״ש בקדושין ע״ב ]:גם אטי לא ראהו.
כדמשמע סשש״א [כרכום דן מ״ס ע״א וע״ש
בהגהותיו .ולגירסס כה״ג ומר״י שם טמא הכל]:
ןמהריעב״ץ]

שם
ואטי
מס).
אמר

אמד ליה אביי .פירוש לרב יהודה וצ״ע
דהא טוס שמס ר״י טלד רכא יומא (דן לס):
ורכא משמע שטלדו שלהם שדן כרטס (דן
דאימא המם אטי ורבא הוה יסט קמי דרכה
להו למאן מכרכין משמע שהיו שלהם

הגהות וחדושי הרש״ש
להמירה הא בעינן מטעח ממון דוקא כדמוכח מסלוגממ ר״ש ורבנן ובמש״כ א״ש דלעולם

ממיהמ המוס׳ דהחוכא הוא דע״כ ר״ל דכשטעס העדומ סייב במושכע ובגשכע דא״ח דפרכח

וכן נ׳ של

הק״ו הוא ממושבע לכד דפטור בשטעת הפקדק ומייב כאן א״כ בהקל ומומר ה״ל למחשב גס

אונם כד .כצ״ל :בא״ד וכן פגם כתולה גובה מאתים כו׳ .מה שהקשה החד״ט דלא אשכחן
זכומא לאטה מחוכמה אין אשכמנא בכמומת (מ״ג ט) במשנה וטכל למשוכ הטה״ג שיש לו בה:

כן דסייב נשבע מפ״ע ומטת פטור:
שאמר כר ליתן לי מאתים זוז בו׳ .וט החד״ט ואפי׳ הוא על

כמובעמו להמירה וטק דיש ט ממק מייב:

תד״ה א״ד

רש״י ד״ה משום בושת ופגם.

דף לה ק״א במשנה

כו׳ אלא מטעם נדר מ׳ שאין ב״ד יורדין לנכסיו מ׳ .מאין ליה הלא מק

(מופו) .אבל הכא בשה״ע הוה קנם כשאר ממון שאם היו מעידים היה
מתחייב הנתבע ממון כממון אחר .כצ״ל והשאר מיומר:

בערכק ס״ה מייט ערכק ממשכלן אומן ואולי דוקא גזברין אבל לא ע״י ב״ד עי׳ ב״ק (מ׳)

במשנה

מד״ה חייט כופר ובמהר״ס שם וכאן אין לומר דגבאי צדקה ימשכנוהו טון דאיננה רק לעל

שהדליק גדישי בשבת.

פרטי אין להם להזדקק לזה :במשנה שם משביע אגי עליכם כשתדעון לי עדות
שתבואו ותעידוגי כו׳ .כמור״ע כמכ שאם ענו אמן ואמ״כ ידעו ולא העידו הוי כשטעח טטוי
ול״נ דהוה כנשבע לקיים אה״מ כמו כפ׳ דלעיל דשטעה שלא נעידן הד נשכע לבטל אה״מ:

דף לג ק״ב רש״י בד״ה שהוציא פלוני ש״ר .ואמר בב״ד כר .כצ״ל:
שאני כהן .עפירש״י וק״ק דמ״ל כזה ג״כ מטעת ממק כגון שנמן מרוממ
מבלו לכהן מסל של״י שהוא עצמו כהן ועכשיו שנודע לו טוענו להסדרה לו דהוה ממנה
כטעות ומשטע עדים ע״ז וטומר לשיטמי לעיל:

במשנה שם

אם אחר אנסה קים לן דבושת ופגם וקנסד ,לאביה כר .כצ״ל:

במשנה שם עד שישמעו מפי התובע .לעיל אמריגן דע״י שלים א״ח אלא בבא בהרשאה
ובחור״ע אות ל״ד ממה על הרמב״ס בפ״ט מהל׳ שטעות ה״ו שט סמס שלוחו וסיים ול״מ

תד״ה

מי שהערה בזה וצע״ג וממיהל שנעלם ממנו שכבר העירו המוי״ט לקמן ס״ה מ״כ והלח״מ

וא״ח אלא אחת (היינו כשהשטעם כסל ב״ד וזהו לכ״ע) בפני ב״ד.

בס״ז שם וישטהו וכן תמיהגי על הס״מ גפי׳ לירושלמי שהטא מ״כ דממעט שלימ וכ׳ דדסהו
הרמב״ם מפר גמרא דילן דאמרה דמהט מא בהרשאה ונעלם מכ״ת למלק טן שליח סמס לבא

כצ״ל:

תד״ה שאנס.

בא״ד

בנערה שנתארסה ונתגרשה כו׳ וקנסה לעצמה .לפי דעת הרמט׳ס דטשח ופגם

לאטה עי׳ ברא״ש שס סי׳ ה׳ הוה ליה להגמרא לפשוט מכאן דמשטע עדי קנס חייטן:

ונאמר.

דף לד ק״א גמרא

תימה כר .עמש״כ לעיל ליישב חמיהמם כס״ד:

(פי׳ וא״ח אלא אם הימה הכפירה בנ״ד ודלא כר״מ ולפי מש״כ לעיל (ל״א)

כשם הר״ן אמיא אפי׳ לר״מ) .אבל א״צ לכ״ז דהא השמא איירי כלא גז״ש ומרי מילי לנהו
אמנם מפירש״י משמע דהכל מדא מילמא ואולי יש ס ט״ס :תד״ה ע״פ .ואע׳יפ שהיה כאן
פירכום .ר״ל שהרי היה מפרפר דפי׳ ממעגל ומחגלגל עי׳ כערוך והמהרש״א ל״ד :בא״ד
מיהו מכאן יש לדחות כו׳ .ור״ל מהא דמוכשין אבל מדהכא הראי׳ קיימא דהרי במורכה היה
כמ״ש נממלה והמהרש״א ל״ד גס סה:

דף לד ק״ב רש״י ד״ה מחכו.
מהמהרש״א :תד״ה בי היכי.

דר״ש הס״ד ומה״ד

דגמר מפקדון.

וכ״נ

תימה כד .ועי׳ כרש״ל ורש״א ונ״ל ליישב

בהרשאה :תד״ה או .דאפי׳ אם יש שם ג׳ עדים כר .נראה דר״ל ומשטע מלם שיעידוהו
ואם העידוהו כאשר השטעם היו עדוח כולם במלה או אכד׳ שלא השטע את הקרוב כדמשמע
לישגא דאמר לשנים ט׳ מ״מ טק דהוא טמהן כדאמר אסד מהן (וע״כ פירושו אמד
מהעומדים שם) אם נחכוק להעיד בשעת ראיה יכו4ן לומר אילו העדנו גס זה היה מעיד אמנו

(ומה שהזמין הכשטם לבדן לא מהר כמ״ש הש״ך בסי׳ ל״ו סקי״ז) וא״ש ממנימין כרט במטח
ומיושב קושיית התו״ת .מש״כ המוי״ט וצ״ל שסברמם דמה ששמענו במס׳ אמרת כו׳ ל״ד
בממכ״ת דהא טובא אשמעיק כאן למיסמס כרט ולאפוקי מדר׳ יוסי שם וגם לסי׳ המוס׳
בסנהדרין (מ״א ט) בד״ה כמאן ר״ש דממת שם ל״ל כלל הא דעדות שבטלה מקצתה בטלה

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (190הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ילקוט מפרשים החדש על מסבת שבועות

בא

[דף לה ע*א ■ לה ע־ב]

תינוקות וא״כ היאך א״ל לרג יהודה דהא משמע
שהיה גדול כימי ת יהודה ויש שגורשין שס א5יי
[פויתיוסף]
ורכה בר נר חנק״ועיין סון מו״ק:
שם אלו הן שפות שאין נמחקין .נ״ב משכת
[ד״ל כילין]
פוסדס ה״ד:
שם אלהיכם .נ״ב פשוט דה״ה אלהיט (עי׳
"שאילת יעג״ן" קנ״ב) וכן אלהיהס כדאימא
לקמן דהכטי בלבד נמתק צמ״ק ולאתרים דהלכמא
כוחייהו גס הכנר אינו נמחק .ונראה שהסופר
[מהריע״ץ]
השמיטס כאן אגב שטפיה:

רש״י ד״ה ראה סיעה מדקאמר סיפא "יבול
אפילו כל העומדין באן ת״ל והוא עד
והרי" ייחד עדיו דכיון .כצ״ל והד״א וכ״ה

בלש״י שמ״י״ן:

[חלופי גרסאות!

רש״י ד״ה אוסרכם מזכיר את השם באחד.
פי׳ הר״ן ריש נדרים סוף ד״ה ושבועומ
[!ליון מהרש־א]
כשבועות:
תום׳ ד״ה או כר דעדות שבטלה פקעתה
כטלה כלה .עי׳ כס׳ נתיבות משפט סי׳
ל״ו שסי׳ דברי התוש׳ בדרן רשוק ונעלם ממנו
!מגפה אותן!
מ״ש המוי״ט:

שם

כא״ד דעדות שבטלה מקצתה .נ״ב גיטין
[ד״ל □־לין]
דן לג ע״ב:

שם

כא״ד דעדות שבטלה .נ״ב יערן מוש׳
מכוס ו ע״א ד״ה לאשהודי :ניבים תאומים]

שם כא״ד דעדות שכטלה טקצתה וכר.
וצ״ע דהא במשנה אמר לשלם קמל הי׳ אסד
מהם קרוב או סשול וי״ל ימשנתת לה בטונא
דע״א מחייב שבועה ואינו יכול לישבע כגון בסשוד
כדלעיל דן ל״ב ואם הי׳ שם עוד קרוב או פסול
סטור וא״צ לדפוק בשלשה .ולכאורה קשה דלא
נקיט נמי״מגשנה או שאינו ראוי להעיד נדלעיל
ריש סירקין ר״ל דהא שס מפרש ושאינו ראוי
להעיד הייט מלן או משסק בקוביא והנה מלן איט
ודאי מלל קרוב או פסול שימול שאר העדים רק
דאסור לו להעיד משום כבודו ואס עבר והעיד
עדותו כשר כמ״ש במנ״ת מ״ע ל״ז ומשתק בקוביא
טון דססול רק מדרבנן אינו מבטל הכשרים נמ״ש
בתשר בית יוסן הלבות קדושין סי׳ י׳! :טלתורה]

תום׳ ד״ה באלף דלת אע״ג דההונה כר.
פירוש וקשה על התנא למה נקיט  pוע״ז
!טל תורה!
תירצו דאינו ממכרן שרי:
שם בא״ד אע״ג דההוגה את השם וכר .ונ״ב
מי׳ המוס׳ תמוה דהא ודאי מכוון לשם דהא
אינו סייב רק אס משרע בשם ועי׳ בס׳ מפארת
ישראל על המשניות שמי׳ דממני׳ מייד דלא
השביע רק בשם של 5׳ אותיות פ״ש ולדעת
השוברים דשטעה ממב מיקד שטעה י״ל מרירי
דכמב ממב לשם של ד׳ אומיות אבל בפיו לא הזמר
כלל ומיהו יש להסמסק דבמושבע מסי אמרים
ממון הכמב אפשר דלא מהני לד״ה וצ״ע סה:
[חשק שלמה]

שם בא״ד אף על גב דההוגה .נ״ב סנהדרין
[ו״ל ברלין!
7ן צ ע״א:

שם

בא״ד אין לו חלק כר .נ״ב ויהי מה וט
יפטרו העדים בהט .ולפי׳ רש״י לא קשה

מידי:

שם

[ו״ל ברלין]

בא״ד שאיגו טתבוין לשם .נ״ב אלא
להשטע ט .דכמיב ובשמו משבע[ :מהריעב״ץ]

תום׳ ד״ה אין הלכה וכר
רשב״ס ב״ב דן קם״ס
וט':

נימוקו עמו .עי׳
ע״א ד״ה ופסק
[ר׳ משה סופר]

שם בא״ד

נימוקו עמו .נ״ב ב״ק דן כד ע״א:
[ו״ל ברלין]

דף לח ע״ב

גט׳

ת״ר כתב אלף .נ״ב מס׳ סופרים ס״ד:
[ו״ל ברלין]

שם שין דלת משד״י .ע׳ רש״י מנתוח דן ל״ה
ע״ב ד״ה שס ה׳ יקרא ע5ין[ :גליון מהדש־א]
שם אלף דלת פאדני .זה איט מלשון הברייתא
וצדן למחקו עי׳ במוס׳ ע״א ד״ה באל״ן
דלי״ת וט׳ ומ״מ בהל׳ ישודי המורה ס״ו הלכה
ד׳ ובהשטת שם ובמגדל עת שס אלא צ״ל שי״ן
נר-ו תאלף]
דלי״ת משלי צד״י ט״ת מצבאות:

שם ר׳ יוסי אומר צבאות נמחק שנאמר
והוצאתי את צבאות? נ״ב וטרושלמי ס״ק
דמגילה על משנה ט׳ מטא ר׳ יוסי הקרא דכמיב
ופקדו שד צבאות ע״ש .ומ״ש עמ׳ כאן דשם של
לוט אל נא אדני הנה נא מצא עבדן סן הוא קודש
מי שיש בידו להמיס ולהסיויג עי׳ מורה נבוכים
ס״ז לשני דמסרש לה ג״כ על המצאטס שיש להם
בסירה על הטוב ממיר ותמיהני שלא המעורר
[מהר־ץ חיות]
מש״ס כאן:

שם

אק הלכה כר׳ יום? נ״ב אע״ג דנימוקו
[!־"ל ברלין]
עמו ומסתבר טעמו:

שם לפניו כיצד כר .הה׳ נתיב רק ס״א טרמיה
ס יט ,כה׳ כתיב ב׳ פעמים דברים י  1וש״א
ב ( 3ודרו אגב יש לתמוה על בעל מו״א למה ציין
רק באות ש׳ מראה מקום ולא גס באות ה׳) .ועי׳
בספה״ק זרע קודש נמקי׳ הרה״ק מראפשיץ זי״ע
מר יקר בעמן זה (פרשת ויסי עה״ס ראוק מד
אמה ,מה ).וזנ״ק ,וכמט שסד מוסר שהר״ת מן
ברון שם כטד מלטמו לעולם וער שהם אותיות
משנ״ב ל״ו הס דטקים בהוי״ה ,שמציט כתיב בשם
הוי״ה בה׳ כמו (מהליס לג א) רננו צדיקים בה׳,
וכן שה׳ (שס קמד טו) אשד העם שה׳ אלהיו,
וכן כה׳ (ש״א ב ב) אין קדוש כה׳ ,וכן מה׳ לה׳
וה׳ ,מה שלא ממצא  pב« שאר האומיוח ,לרמת
שמי שמקבל על עצמו עומ״ש דבוק בהוי״ה ימ״ש,
עכל״ק( .ועיין עוד בסה״ק עטרת ישראל מזקי׳
הרה״ק מקאזק זי״ע בליקוטים על או״ת סי׳ נ״ה
ד״ה צדן) .ועיין באוהס״ק ס׳ ואמסנן עה״ס
!אור ישועה!
ואמם הדבקים בה׳ אלהיכם:
שם כיצד כר ל׳ נמחק .ג״ב [ירושלמי] מגילה
[ו״ל ברלין]
ס״א הל״ט:

שם

לאחרי׳ אינו נמחק .נ״ב שם:

[ר־ל ברלין]

שם כל שמות האמורים בתורה באכרהם.
נ״ב ויהי כאשר התעו אלהיס אוחי יש
ממלומת טרושלמי ס״א ממגילה הל״ט אם הוא
!ר״ל ברלין!
קדש או סול:
שם כל שמות האמורים כאברהם וכו׳.
שמות האמורים כלום וכר .הרמב״ם בס״ו
מהל' יסודי המורה הטא טלם ברם בטוש״ע לא
מצאתי מכל זה כלום לפי שעה ומצוה לימן טעם:
[אוסר השכחה]

שם כל שמות האמורים כר .לכאורה כוונת
הגמרא הוא על שם אד שיטל להיות קדש
או סול (ל׳ אדון) ולכן צדן להדגיש איזה מהם
קדש או מול .ו pהוא בשם סלהיס דמציט לפעמים
דקאי על דינים (שמות כב ז) .ולקמן משמע שגס
בשס י״ה יש פלוגמא דש מ״ד יס״נ דגם זה מול.
באברהם כמיב שס אד כשהתפלל על סדום
(בראשית יס כ /לא) ושם טדאי הוא חדש .בלוט
כתיב רק ס״א שס אד (ועק מהרש״ס ,ומתלת
!אוד ישועה!
יעקב מס׳ מוסדם ס״ל הל״ז):
שם חנינא בן אחי ר׳ יהושע וראב״ע בשם
ר״א המודעי אף זה קודש .נ״ג אע״ג
דמרנא  pאמי ר״י היה סמן רטט הקדוש .עי׳
(ברטמ ס״ג ע״א) וראב״ע היה נשיא סמן מורק
טמר .ולדעת המוס׳ שבת היה עדין סמן סורק
ממ״ק אין קפידא במה שמזטרו קודם .כמ״ש
המוס׳ מנסוס פון דן ס״ה ומוס׳ ב׳׳מ ד ע״ב
אין למוש במה שמזטר תלמיד קודם לרב ועי׳ באר
שבע מי׳ לסוטה ס׳ עגלה ערופה[ :מהר׳״ן חיות!

שם סמאן אזלא הא דאמר ר״י אמר רב בו׳.
נראה דרב אזיל לטעמיה ברבה נשא דס״ל
א״ס ומאושר במורה אן מד עניינא .והא מס׳
השואל (דן קב) וס״ס שצרת הקן משמע דס״ל
דש סדר אפשר דש״ה דבסד קרא הוא .ונצ״ל
ברטח (דן מ) .וראימי למהרש״א מ״א לב״מ (דן
סו) שהקשה אסרש״י מומש ס ,וירא .ולסמ״ש
א״ש פרש״י דת אזיל לטעמי׳ נרבה הנ״ל:
[מצפה איתן]

שם כל שמות האמורים כלוט חול וכו׳ .ונ״ב
סי׳ כל השמומ של אל״ן דלי״ת וכן פירש
הדטב״א ו״ל מידושיו כאן והובא בכ״מ בפ״ו
מהל׳ יסוד המורה ע״ש וכ״נ המהרש״א ואן
דליכא אלא סד הנה נא אדני כבר כמב הדטב״ח
דאגב דהטא דאינן נקט גס הכא כל שמוח ע״ש
ואמנם בס׳ עיון יעקב כאן להגאת מל סק יעקב
עלה ברעמו לומר דגם שמוח של י״ה ג״נ מול

כגון ט משמית ה׳ אח העיר וגו׳ וכבר השיגו

הגאון מוהר״א סלעקלעש בספרו מלאכח הקודש
מ׳ וירא ודמה מדו בשמי ידם וע״ש עוד
במש״ב ליישב קושית הדטב״א והמהרש״א ז״ל
הנ״ל ע״ס מד המדרש רבה בס׳ וירא לאימא שם
על הסמוק רק לאנשים האל ט׳ ד׳א אלוהוח הס
ולכן בא הגמ׳ כאן להוציא מזה דנל השמוח של
אלן דלית הוא סול ואן פסוק זה דרק לאנשים
!השק שלמה!
האל ג״כ הוא הול מ״ש:

בפירוש דאר משטען בשם שלמה האמור בשיר
השירים ובכה״ג הוי מילמא דסשיטא דמייב ודו״ק].
ומיהו מה להשמיטו הד״ן והרא״ש ז״ל לברייתא
דכל שמות האמורות בלוט ובמיכה זה ודאי צ״ע
דהא נ״מ להלכה לערן אישור מתיקה והדבר צ״ע:
[זזשק שלמה]

שם

דקטלא חד משיתא כר .נ״ב שחיתו של
אלן מלבר .מדאמר טא״ו ומאתים משמע

שם האמורים בנכות .ממיב (מ״א כא) שאסאב

הכי:

[מהדיעב״ץ]

מלן ישראל רצה לקטת כרס מנטת היזרעאלי
ולא רצה נטת למכרו לו ,וכתבה איזבל המלכה
לאנשי יזרעאל שיעידו בשקר שקלל נטח אלהים
ומלן ויסקלוהו (והרוגי מלכות נכסיהם למלן) ,וכן
היה וירש אסאב אס הכרס .ושם נמיב ב״ס ברד
נטח אלהים (סמוק י ,יג) ולכן קאמר בגמרת
!*!ד ישועה]
ששניהם קדש:

שם מלכותא דקטלה חד משיתא בעלטא לא
מיענש .נ״ב שמואל לטעמי׳ דס״ל 3נ״מ
דנא דמלטמא דינא .ועי׳ שו״ת מקום שמואל סי׳
ס׳ שכ׳ במלחמת רשות שלהם מקד מצוה כמו
שאמרה אטגיל ט מלסמת ה׳ אדור נלסם ע״ש:

שם כל שטות האמורות במיכה חול .ונ״ב
ק״ק מאן מטאר דשמומ של אלן למד טדאי
הוא סול לד״ה ואילו במרגוס יונתן  pעוזיאל על
הכתוב ויאמרו לו שאל נא באלהים [מוסטים י״ס
פסוק ה׳] פירש שאל כען במימרא דה' וכן בפסוק
י׳ והאק הנה רסבת ידים ט נמנה אלהים טדכם
פירש אד מסרא ה ,טדיכון וצע״ג ואולי דמשום
זה לא הביא כאן רש״י רק קרא דלו טת אלהיס
משוס דשם פירש גס המרטס וליה טת טעומא
אבל צ״ע דהרי «מ׳ אמד מל השמות של אלן
למ״ד הוא סול ורש״י בעצמו פירש על קרא דשאל
נא באלהים דהייט בתרפים ושלא כפי" התרגום
[השק שלמה]
וצ״ע:
שם כן אלעזר כן אהרן (הכהן) .נמסק:
[ו״ל ברלין]

שם במיכה חול .כסי דמשמע ס״ל למ״ק דגם
השם י״ה מול הוא אבל מרש״י משמע דרק
מפסוק ג׳ ואילן הליכי אבל השם דכמיב בפסוק ב׳
לט״ע קדש הוס (ועוד כמיג השם י״ה בפסוק יג).
במרטם יב״ע ממרגס על מלס ה׳ .השם אלהיס
כמיב שם יס ה ,י .ולכאורה גס עליהם קאי דרשת
סז״ל שהם סול אבל במרגום יב״ע ממרגם עליהם
ה׳ ורק על הסמוקים הנזכרים כאן מתרגם ע״ז,
ןאו 1ישועה]
ועיין במנחת שי יז ג מ״ש באדטת:

שם כגבעת בנימין .ר״ל אצל המעשה דסלגש
בגבעה (שופטים יט כא) .דכתיב שאנשים
בעיר גבעה (עיר בנמלח בנימין) עיט אס אשת איש
עד שממה .ואמרו השבטים לשבט מימין שיערשו
אס הפושעים וכשלא רצו הלכו מלס למנממה נגר
שבט בנימין .וכתיב שטוס הראשון של המלחמה
הרגו שבט ברמין מישראל ובאו בעת מבט לה׳
וישאלו וט׳ ,וגם טוס השר הרגו מימין מישראל
ועז״כ וישאלו וט׳ .וגס כאן הוי המסלוקת על השם
י״ה דכמיב ב״ס וישאלו בה׳ אס הוא סול או קדש:
[אוד ישועה]

שם למלחמה עם בנימין .נ״ב בר מימין:
[ו״ל ברלין]

שם כל שלמה האמורים כשה״ש .נ״ב סופרים
[י״ל ברלין]
ס״ה הלכה י״ז:

שם כל שלמה האמודין בשיר השירים קודש
וכר .עי׳ בר״ן וריטב״א כאן דלאו לערן
איסור מסיקה תאמר דודאי נממיךן דלא עדן
מסטן ורסום ושאר הטנוין דמומר למוסקן אלא
לערן שטעה קאמר דהוי קודש דאס השטע
לעדים בשם שלמה האמור מזיר השירים הד אלו
סייטן דמון מל שלמה הנאמר בשיר השירים קאי
על הקג״ה הוי כמו משבע בהקג״ה בפירוש וכמו
נמשטע במנק ורפוס דאמדק דודאי במי ששמו
רתום וסרן קאמר .ומיהו מד׳ הרמב״ם בסוס״ו
מהל' יסוה״ת משמע להדיא דס״ל דאינו נממק וכן
נראה מד׳ הרת״ז מז״א בלשונות הרמב״ם ז״נ
בסי׳ ש״ז דס״ל  pבר׳ הרמב״ס וד׳ הכ״מ שם
צ״ע ומהשמטות הד״ן ז״ל לברייתא הלזו איט
ראיה דס״ל נהר״ן והדטב״א דה״נ השמיט
לברייתא דנל שמות הנאמר לערן לוט ונו׳ ושם
טדאי נ״מ לערן דנא [ועי׳ ברא״ש כאן דכי ג״כ
דלאו לערן שאיט נממק קאמר אלא לידע פירושו
וכו׳ וכ״כ במשוטמיו ככל ג׳ דן ט״ו וצ״ע דטסי
הו״ל לומר דנ״מ לערן שטעה ואולי דס״ל דגם
לערן שטעה א״א לפרש הברייתא דהא במשטע
בשם שלמה סתם טדאי אינו כלום דמאן לימא לן
דכוון להקב״ה ולא משכסת לה רק אם יאמר

[סוזר״ץ חיות]

שם כל טלכיא .נ״ב הלשון איט מדויק צדכא
למימר ואן מלטא דמנן מלטא אינו קדוש
אלא מלן  73bהוא הקדוש .ועיין במ״ב לסנה ד
[מהו״עב״ץ]
דאוצר הטוב ובמו״ק דן יל:

שם

כל מלכיא האמורים כדניאל .נ״ב סופרים
!!"ל ברלין]
פ״ה הלכה יס:

שם אנא טלכא מלכייא .נ״ב מלן מלטיא:
[ו״ל ברלין]

שם

מה להלן כשם .עי׳ בהר״ן דש נרדם:
[גליון סהרש־׳א]

שם

דתניא ר׳ חנינא כר אידי .נ״ב מטלמא
משפטים פ״ה ספרא קדושים ס״י:
[ו״ל ברלין]

שם מדתניא אלה .נ״ב ספרא ויקרא סטאוח
[ד״ל ברלין]
פרשה מ:

רש״י ד״ה במיכה כגון לו כית אלהים .ונ״ב
נ״ל דט״ס יש מאן וצ״ל במיכה יו״ד ה״א
קודש כגון ברון בר לה׳ וגו׳ ונגק הקדש הקדשתי
וגו׳ נצ״כ ואמנם יש עוד שס שהוא קודש ויאמר
מיכה עמה ימנחי ט ייטיב ה׳ לי וגו׳ וכן בשמות
של אלן למד שהוא סול מסר ברש״י והוא ויאמרו
לו שאב נא באלהיס ונדעה וגו׳ וכן והאק רסבת
ידים ט נתנה אלהים וגו׳ ושוב מצאתי בשו״ס
הרדב״ז מלק א׳ בלשונות הרמכ״ם שי׳ ס״ז
שהעמיק דברי רש״י טה הלשון כגון לו טח אלהיס
וכגון הקדש הקדשתי וגו׳ [והוא סוף הדבור וסובב
על דברי המ״ק ואס״כ מממיל הדיבור] יו״ד ה״א
קודש הקדש הקדשתי הד הוא אסור עלי וט׳
נחשק שלמה]
כ״ה הגי׳ נד׳ הרמ״ז שם:

שם

כא״ד הקדשתי הכסף .נ״ב את הכסן:
ןר־ל ברלין]

רש״י ד״ה אלף כר

את אלהי .נ״ב י״ס:
[ו״ל ברלין]

רש״י ד״ה ומאתים לנוטרים את םריו
לרבנן הניחם ויעסקו בתורה אחד
מששה בהם .אפשר לפרש ע״ס מה דאימא יומא
(לן ט ע״א) אמר רבא לא אשכסן צורבא מתנן
דמורי אלא דאמא משבט לוי ויששכר א״כ הד הס
סלק ששית מי״ב שבטים ואפשר עוד לומר משוס
דאימא במדרש דעקב אביט עישר ג״כ את נרו
דהיו לו י״ד ברם עם אפדם ומנשה והפריש
ארבעה מודם לאמן ונשתייר עשרה ע״כ הקדים
ללוי והנה קשה לפי״ז דהא אמר עשר אעשרט לו
דהוא מלק ממישית וא״כ היאן פירש רק אמד אלת
ע״כ דפירש גם יששכר עמו וכבגמ׳ דנן א״נ הא
[פורת ייסף]
הוו שלק ששית וכג״ל:
רש״י ד״ה כל מלכיא שנאמר שם מלך .נ״ב
כלומר דמלח מלן האמור אצל מלטא .ח״ל
רש״י בסי׳ דראל ט מלן מלטא סי׳ ח״ל כל מלן
מלכיא דדראל סול סרן מזה כר יעו״ש .ויעויין
מ״מ פ״ו מהלכוס יסודי המורה שמפרש מד
רש״י דמלת מלן בפסוק אנת מלכא הוא קודש אבל
לא מלת מלטא .אמנם משמעות לשון הרמב״ס
[רב״ס תאומים]
דגס מלת מלפיא הוא קודש:
רש״י ד״ה השבע שבועת ה׳ תהיה וכר.
ונ״ב התר מתמיה דמד׳ רש״י אלו נראה
מטאר דס״ל דגס בשטעת הפקדון מרק שס
המיוסד ולממן בדש הדירן אמדנן דלרמן סגי
מיטי וגס נרב סנרא בר אידי לא מסקינן מקרא
דשטעת ה׳ וט׳ אן מקרא דאשטען ושוב ראיתי
דכבר העיר עליו הרשב״א בחידושיו סה ע״ש:
[והצק שלמה]

הגהות וחדושי הרש״ש
כולה וא״כ אשמעיק למיסמס דלא מומי׳ רלאסוקי גס מסחמא לסנהדרין שס לפי מאי למסיק
רבא שם דסתמה כווחי׳ :גמרא כגון אל אלקיך כר .עי׳ גי׳ הרי״ף שמיושבח טסי:
ד״ה יכבה ה' אלקים .המוי״ט מסק תיבת אלקיס ע״ש :תד״ה באלף .שאין מתכוון

רש״י

תד״ה ה״ג ואיצטריך.

לשם כר .אולי יכוונו למש״כ בסוכה (ה) ע״ש:
עמו .גמרא מפורשת במוצא מה ממרות (לז):

דף לה ק״ב גמרא

דלא תיסא נימוקו

ומנחם כן אלעזר כן אהרן עומד כר .כצ״ל ומלת הכהן לימא

בקרא :גט׳ שם יתן ה׳ אותך לאלה ולשבועה מת״ל והלא ככר נאמר כר .לכאורה תמוה
לסי שפירש״י מומש שיהיו הכל מקללין מ׳ א״כ זהו ערן אמר ונ״ל להבריימא הזאת מפרשת
ימן כו׳ היינו שהיא עצמה תהיה לאלה ולשטעה וכהס״ד ממדרש שס וסי׳ המ״כ שיתקיימו
בה האלה והשטעה ע״ש :רש״י ד״ה חוץ מזה• למלאך האמצעי קרא אדון .עי׳ רש״ל
ורש״א בח״א שהבינוהו דר״ל שנקדד היו״ד במירק ונעלם מכ״ח דלשק אדטח מצינו הרבה בלשון
רטס ליחיד כמו דבר האיש אדוני הארן אם אדורו ימן לו אשה והרבה כאלו:

תלמוד בבלי <עוז והדר>  -כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (191הודפס ע״י תכנת אהגר החכמה (0

ילקוט מפרשים החדש על מסכת שבועות

כב

ןדף לו ע־א  -רז ע־א]

וף לו ?״*

דף לו ע״ב

גט׳ תנא ארור גו כר .נ״ג רי״ף סרק ואצו
ודיל ברלין]
מגלסין:
שם אלא מהכא ואיש ישראל .לכאורה מאי
מיקן טה וכקושימ המקשן ודלמא ה״ג מרמי
עכיד להו ואפשר לומר משוס מיהושע מפורש
הקללה כמורו יישמה ע״כ הקשה ודלמא מרמי
עביר משא״כ גני שאול דלא מסיק כלל שום קללה
ע״כ היה סטר דמדא שטעה היא ומ״מ מקשה
נסורת יוסף]
דלמא מרמי עטר:

גט׳ כי לית ליה גממונא .נ״ג טרושלמי סרק
ככל מערכין הלכה ה׳ קאמר מכל אמר אית
ליה לר״מ מכלל לאו אמה שומע הן אלא כעריות
ןר״ל ברלין]
משוס מומרא דעריוס:

שם

אלא מהכא ואיש ישראל .נ״ב מטלמא
ןר״ל ברלין]
ריש פ ,ימרו:

שם

השתא דאתית להגי .נ״ב מרטן דף יא
[!"לברלין]

&"{:

שם אמן גו שגועה גו קבלת דגרים גו.
עיין טאור הלנה סימן קכ״ד ס״ס ד״ה מיי
שכלה:

שם

גו קגלת דגרים .עי׳ רש״י וממנה אפרים
הלממ שטעוח קי׳ ד׳ וע׳ כרש״ש כאן:
[טל תודה]

שם

ויאמר ירמיה (אל חבגיא) .נמסק .ונ״נ

הנטא:

ןר״לברלץ)

שם תרי זמני דכתיג ולא יכרת .נ״ב עיין
ןר־ל ברלין]
רא״ש שהטא קראי אסרינא:
שם דתניא ר׳ מנחם כר בנקבו .ג״כ סנהדרין
דף סו ע״א ספרא אמור סי״ט :ןר׳־ל ברלין]
שם כדרגי אכין אר״א כר השמד .נ״ב לפיל
[!"לברלין]
דף י ע״א וש״ג:
ש_£יףיב רג כהנא המיה דר׳ יהודא .נ״ב
־־"יעיין מ״ש מליון מילין דף יט ע״כ:
ןו״ל ברלין]

שם

מכלל לאו את שומע הן .עי׳ מוי״ט ס״ס
כנדרים משנה ד׳ סוף ד״ה ר״מ אוסר:
[נליון מהרש־א]

תום׳ ד״ה בנקבו שם תימה הא איצמריך
לכדדרשינן כס׳ ד׳ מיתות .ומימה על
ממיהמס דהא רש״י ז״ל כמכ מפורש סנהדרין (דף
סו א ד״ה מקט) דר׳ מנסס סליג על רכנן דלעיל
נסורת יוסח
דס״ל דדוקא שס כשם:

תום׳ ד״ד! ושמור בר חגלה נמי תיפוק ליה
וכר .אט ממה עליהם דסכלא לא נפיק מהט
קראי דקטלא שאט והט דמי מלמודא 3פ' המוכל
וצ״ע[ :ומימה על ממיהמו דעיקר קושי׳ המונף
טון דכ״ע ילסי מקלל מהני קראי אמאי סליגי
ן8ים חיימ
במוכל]:

שם בא״ד חגלה נמי תימוק ליה מהאי קרא
או מוהשמרו וכד .הסר״ס כס׳ מיס סייס
ממה עליהם דסכלה לא נסיה מיטה דקטלא שאט
וכידמי מלמודא כס׳ המוכל והטס בצ״נג וי״ל
דמשמע מסרש״י כר״ס הנסנקין מסש משמע נמי
מטרה שאינה מוזרס וכ״מ ממ״ש רש״י כס״ס ג״ה
נמצפה איתן]
וע״ש כמו״ס:

מתני׳ גרידתא .נמסק[ .וכן לימא טרושלמי
ונט״ף ואיט לשון המשנה ט אם לשת
גמרא .וכרש״י צ״ל הנקודה קודם מלס גרידמא
וכמו כמשנה דלעיל דף (' אף ללא קמט גרילמא
נסהריעב-ץ]
מ״מ פירושו כן]:

שם היה חמשה כר מקדון .נ״כ ספרא ויקרא
נ!״ל ברלין]
סטאוס סרק ט״ו:
שם ר׳ אליעזר אומר כר כאחרונה .נ״ב רט
!!"ל ברלין]
אלעזר:

שם עד שיאמר שבועה כאחרונה .נ״ב
ןר«ל ברלין]
[ירושלמי] נזיר פ״ד הל״ג:

שם ר׳׳מ אומר אפי׳ אמר .נ״נ [ירושלמי] גיטין
ןו״ל ברלין]
ס״ט הל״ו:
שם המית שורף את עבדי .נ״ב [ירושלמי]
ן!״ל ברלין]
כמוטס סרק ג׳ הלכה י׳:
שם א״ל עבדו הפלת .נ״ב יערן מוס׳ כ״מ מס
ע״א ד״ה משומת ומוס׳ כמוטס מג פ״א
[רב״ם תאומים]
ד״ה הפלת:

רש״י דיה גפני ב״ד כד ואח״כ הודה חייג.
עיין כמהרש״א שכמכ דלאו דוהא הודה
וה״ה כעדים וצ״ע דהא מומש וקרץ סיגו אלא
דוקא כהודה שוב מצאמי טרושלמי כס״מ שהקשה
ץ על המהרש״א וי״ל דכוונס המהרש״א דלאו
דוקא הודה כלא עדים דה״ה שהודה אמר שגאו
עדים ג״כ משלה אשם וכמטאר כ״ק (דף שה)
נסורת יוסף]
ושם (דף קט) ולקמן (דף לז: ):

תום׳ ד״ה ה״ג בקונפזרם אע״ג דליכא אלא
איסורא .עי׳ כהר״ן נדרים דף ט״ז ע״א
!בליון םהרש״אן
כממט׳ שטעה לא אוכל לך:

שם בא״ד אע״ג דליכא אלא איסורא .עיין
ן«צסה איתן]
מ״ש מוס׳ בסוטה (לף : )p
שם בא״ד באיסורא חמור הוא דאית ליה
לד״מ .עי׳ משר רדב״ז סי׳ י״א דמש״ה
«קדשומ לא מני מ״כ ואאמ״ו זצללה״ה ט עליון
!!ליון סהרש״א]
המשו' לתמוה עליו:

תום׳

ד״ה שבועת כר ומינה ילפינן שאר
אשמות .ג״ב זכסיס דף מס ע״א:
ןר־ל ברלין]

דף לז ע״א
גט׳ הזיד בשבועת הפקתן .עי׳ כמוס׳ ד״ה
הזיל דמי יודע שהם יודעים לו עדות .עי׳
רש״ל דמשכסת לה כעדים קרוטס ומהרש״א השיג
עליו ונראה פשוט דכוונס רש״ל בקלזטס למוכע

אבל לעד רסוקים ושפיר יכולים למייט מלקות
ודכרי רש״א ממוהיס ושו״ר במומים סי׳ צ״ב העיר
על מהרש״א וגס כרש״ש כאן העיר כן ולא הטא
מהמומיס ועוף הקושיא מדוע לא כעי כשכועס
העדות פי׳ רש״ש דמספק״ל מטעם קלכ״מ
ושטעס העדוס דהר קרץ ל״ש קלכ״מ רק
בשטעת הסקרון דאם אין קץ ומומש אין אשם
כמ״ש מוס׳ פסחים כ״ט עיי״ש ודבריו תמוהים
דקרן וודאי סייג דהא נמסייג לו משעת הקרון רק
מומש יש לומר דאיט סייג וע׳ צל״ס פססיס כ״ט
מרש״י שס דעיקר מלר בסקדון כקרן ואיט מלוי
במומש ופי׳ לקמן ל״ז ע״ב ברש״י ד״ה ואשם
!טלתורה]
מטאר דמייב קרץ אף כל מומש:

שם הזיד בשבועת הפקתן והתרו בו מהו.
עיין סה מהרש״ל ומהרש״א .ולפי דעת
מהרש״ל דע״ס קרוטם נמי סייטס מלקומ[ .וקצת
משמע נסי הט מלשק הרשכ״א כקושיימו שמטא
הר״ן ס׳ כל הנשכעין לגט שכנגדו משוד על
השטעה] וכאמס משמכר ממי׳ דמה יהי׳ משש
קרוטם הא המראה מועילה ע״ס נשים ועמיה
כמטאר גהרמכ״ם ס׳ י״ב מה׳ שנהדרין ומדוע
יזיקו הקרוטס לעטן להלקומס אן ט טדאי לא
יועילו לעטן הממון וצ״גג אמנם לדעמ המהרש״ל
הקושי׳ יומר עצומה על הגמ׳ דהיינו רכה דאמר
במר הט מכלל דט לא אמרי ט׳ ואיכא עדים
מסייכ כפירת מריס כעלמא הוא .ומה הקושיא
דילמא האיכעי׳ היכא דהממיריס הס קרוטס דאצו
לא אמרו ט׳ לא הר כסירס דברים .אכל יראה
לענ״ד דסה יש ליישב קושיס המהר״י  pצ 3דלמה
לא מקשה כפשוט על הא דקאמר או דילמא הא
והא פבדינן מ״ל דהר כסירס דברים ואין אפשר
לסייכם בקרבן .ולהנ״ל מיושג דמהא לא מל
למיפרך די״ל האיכפי ,כקרוטם דלא הר כפירת
דברים אגל השמא הכי אזלה הוכסמו .דהנה זה
כרור דאה יש מלקוח בשטעוס הסקדון אין _.
לכסירמ דברים או כפירת ממון דהא המלקומ אס
שייך עור׳ אין טכע כלל מפרשה זו אלא מלאו דלא
משבעו כשמי לשקר וא״כ הט אזלה קושיימו דרכה
מכלל דאי לא אמרו טה ואיכא עדים אפילו כשרים
מסייב דאלמ״ה אלא דהר כפירת דברים והאיגעי׳
אינה אלא כקרוטס .קשה איסכא למה נקיט
האיבעי׳ היכא דשיין קרבן דהייט כקרוטס אי
דנימא מדיש קרץ אין מלקות או דילמא וכו׳ והכל
או דלמא דכהמרו ט מדמה הקרט מפל המלקוס
או דרמא מרזריהו עמו לי׳ הי* גן למכעי כהמרו
ט ע״ס כשרים באופן דאין שייכות לקרץ מדהוי
כסירת דברים אס שיין מנקות כשטעוס הפקדון
אם לאו .וכ״מ דזה סשיטא לו דבכסירס דמים
שאין קרץ ודאי סייג מלקות .אין ס״ד דבקרוטס
שהוא בפירמ ממון יפטר כקרבן מדא״ל ל״ש אמרו
ט׳ הא מלקות המור מהרץ כדמסיר .למא 4׳
לאינש דמיימי קרץ ולח לילקי .וסין אפשר
דמסירח דברים יהא סייב מלקוס ומסירמ ממון
יפטר כקרץ .א״ו דבאמס מימי לן אם שיין כלב

לגט שטעות הפקדון מלקות ומיכעי לן ע״פ עטם
כשרים דהר כפירת דברים ואין שייטס לקרץ אס
סייכ מלקות ומדלא מימי לן הט ש״מ דס״ל דאן
מדים בשרים דהר כפירת דברים מ״מ תמיד יש
שייכות לקרבן ולא אפשר לן למימני באופן דליכא
[בית טאיח
קרץ וש5יר קאמר מכלל .ודוק:

ישם נודקאמר ליה .מלת "ליה" נמסק [וכן לימא
ןסהריעב״ץ]
בדפו״י וברש״י]:
שם כי היכי דתיחול עלי׳ .נ״ב כריתות דן ס
ן!״ל ברלין]
ע״ב יש״ג:
שם כי היכי דתיחול עליו נזירות טהרה .פי׳
פנים יפות עה״מ פ׳ נשא ד״ה ומסר שהעיר
שס בנזיר טמא דסייב קרץ ומלקות הא קלב״מ
מם לענין קרץ שיין קלכ״מ כמ״ש מוס׳ פססים
כ״ט יעו״ש ודבריו צ״ע דאדרכא מוס׳ שם כמט
דלפנין קרץ ל״ש קלב״מ רק לעטו הקדש שאני
טון דפטור מקרן ומומש פטור מאשם וזה ל״ש
הכא ומ״ש שס מנ״י דהא ככר נתכפר לו כמלקומ
תמוהים דהא מטאר כאן דקרכן הוא כדי לסול
ןסל תודה]
עלי׳ נזירוס טהרה:
שם אמר ליה ר״ח לרבה תניא דפסייע לך
כו׳ אמר ליה אי משום הא לא תסייען.
ןסורתיוסף]
3״מ (דף ו ):וש( 0לא•):

רש״י

ד״ה לא אשכחן כד מביאין על
הזדץ .נ״ב כריתות דף ס ע״ב"![ :ל ברלין]

תום׳ ד״ד! הזיד מירש בקונטרס כר .כה״ג
מסולקים ג״כ המוס׳ ורש״י ז״ל ססמיס (דן
סג ):ד״ה המראת ספק וע״ש שכמט שגס מון
הקונטרש י״ל שמונמו כמו שכמט המוס׳ משוס
שהוא ספק למומרה ואפשר דגם כאן טונת המוס׳
ןסורת יוסף]
:p

שם כא״ד דלא חשיב סמק כיון דלמותרה
אין סמק כר .וכ״כ מוס׳ ככמוטת (דן לס.
וטעמו של דבר כמט בפססים (דף סג) משום מא
טמנה המראה אלא להכסין טן שוע למזיד .וע״ש
שכמט למין כן גם סרש״י דהמם .ולפ״ד יש לטון
ג״כ פרש״י דכאן דר״ל דלא הר המראה משוס
שא״י שהם יודעים לו עדות עכשיו שיכולין לומר
ןטצפה איתן]
שכמט וכדברי המוס:,
שם כא״ד דהא בעדים זוממים אי הוי
צריכין התראה הוי מחריגן .נ״ב עי׳
(כמוטת ל״ג ע״א) .ומ״ש המוס׳ דשטעת העדות
אי אפשר לידע לעולה אם הם מזידין .עי׳ מוס׳
(כמוטת ט״ו ע״א) דכמט טוצא ט מדבר שלא
יבא לעולם לידי איסור אז לכ״ע המ״ס ל״ש
המראה .ועי׳ שו״מ נ״ב מהדו״ק סאה״ז סי׳ דגט
נשואי קטן טון דהגדילו יכולין למסות אז לכן ליכא
[פהר׳״ן חיות]
 5TOמימה ע״ש:

שם

כא״ד אי הוו צריכי .נ״ב יערן מוס׳
כמוטמ לג ע״א ד״ה טמרי:

ןרב׳פ תאוסים]

תום׳ ד״ד! פרט כר

דכאומר לא פרעתי .נ״ב

ב״ג דף ו ע״א:

ןר׳ל ברלין]

הגהות וחדושי הרש״ש
דף לן ק״א גמרא

שנאמד ויכא אותו כאלה וכתיב כו׳ אשד השביעו .לכאורה היה

יכול להטא מן המורה דכמיכ אז מנקה מאלמי והיימ נקי מאלמי וכממלה כמיכ

רש״י ד״ה

רשטער אדוט ר״ל :גט׳ שם וכי אתא די״צ תנא .כדמנן סנהדרין (נ״ג ב׳):
בו קבלת דברים .האומד לחבירו ע״מ שתקיים (כצ״ל וכ״ה נר״ן) כר .משמע שנמן לו
דבר מה על מנאי וא״כ מה צורן לקבלתו וא״ל דבקבלמו מהט אע״ס שלא היה ט משפטי
התנאים דהא לקמן אמר הנקי כמיב כו׳ אף דהמס אומרת האשה אמן וצ״ל דכוונמו כגון

מפורש הנאת גופטת וזהו ממונא וכמו בתנאי דב״ג וב״ר:

בא״ד

ואומר הררי״ט דוקא כר.

עי׳ בנדרים (י״א) והשוטה (י״ז) שתירצו בעטן אסר וכן הר״ן כאן :בא״ד וכן נמי גבי שבועה
שלא אתן לך במרק ב׳ דנדרים (ט״ז) .כצ״ל .לפי גי׳ הספרים דקיימי השתא דלא סיפון
הוה ליה לאתרי ממתטסין דלפטט:

פרק ה

במשגה שם

במשגה ומה חייב על זדונה .פמש״כ בפ״ב דפאה מ״ז בס״ד:
אשם ככסף שקלים .ל״י מדוע שייר לסומש ויותר קשה לקמן בברייתא דתט

שהמנה בעה״ב עם ש״ש להיותו כשואל דא״ח עד שקנו מידו לשמואל בג״מ (צ״ד) ולהג״א שס

ממורה הימנה שה״ס כר דשיירו :רש״י ד״ה בפני ב״ד .ואח״כ הודה כר .עי׳ מהרש״א
ומר״ט וממיהט שנעלם מכ״ת שע״י עדים בלמי הודאתו איט מממייב בקרבן ומומש כמ״ש

ומרכינן מינה לר״ט במס׳ קדושין כוי .כצ״ל :בא״ד אלא לשמוע לאו מכלל הן .וכן
בסה״ד מה שקורא לאס לא שכב כר .הן נראה שכוון לדברי המוס׳ שס (אן מדבריו לקמן בד״ה

רש״י לקמן ברפ״ח ד״ה ה״ג דאינה באה עד שמודה ושב מרשעו ולהט קמט שם והעדים

י״ל דלכ״ע כעי קטן וכעטימו אמן חו ל״צ לקטן וצ״ע מה:

שחרי יין למ״ה) אבל קשה ע״ד

רש״י ד״ה והרי סוטה.

מלשון הש״ס דכאן הא לאו הט מכלל לאו כו׳ וכןכסוטה שם:

תד״ה יכך .תימה כו׳ אכל אלה שאין עמה שבועה כו׳ מנ״ל .לכאורה זה נ״ל מדר׳ אבהו
ואולי דר״א גופיה ק״ל דלמא באלה דנ״ג נמי פירושו נשטעח האלה דטלסה מסוטה וזה ע״כ
אינו בכלל ד״ק מד״מ לא ילסינן דאינו אלא גילר מילחא כדפירש״י לעיל דמגופי׳ דמשמעוס

דקרא הט משמע אבל לכאורה מציגן למילף מארור דהוא לשון שטעה דדומק לומר דדוקא
בלשון ארור אבל בשאר לישט דקללה לא וצ״ל דאף דכמיב לשון ארור מצינו למילפי׳ מאלה

דסוטה וכמדר״י ושב הכהן ובא הכהן זוהי מ׳:

דף לו □"P

תד״ה ה״ג .וגדאדז לתרץ דד!א דפטדי כו׳ .והר״ן כשם הרמכ״ן סי׳

מעידים כר משלם אה״ק הודה מעצמו משלם קרן ומומש ואשם וכ״מ בי״ט רוחר ממאר

בב״מ (ג׳ ב׳) ופ״ש במד״ה אשם :בא״ד דכתיב וכחש בעמיתו כל דהו .עי׳ מהרש״ל
ודברי מהרש״א סה תמוהין מאד ולא אשכמנא להו סתרי זולת ע״פ דברי הר״ן שהבאתי לעיל

(ל״א) דאף לר״מ בשה״ע דמושבע מפ״ע מייב חץ לב״ד אם באו אמ״כ לב״ד והודו פטררין
משא״כ בשה״ס דמייב בזה משוס דכמיב וכמש בעמיתו כל דהו אכן המהרש״א עצמו לא הלן
בירן הר״ן לעיל (ל״א
השבועה .דלא כתיב

ב׳) במד״ה משטע וכמש״כ שם :רש״י ד״ה וחייב על זדון
כה ונעלם .כצ״ל :רש״י ד״ה ועל שגגתה .דיודע במקדון כר.

כצ״ל:
דף לז ע״א גט׳ כיון דחדוש הוא כר .משמע דמל מייט כריתות אף דקיי״ל כריו״ת
כשבת (ס״ט) דהזיד בלאו ושגג בכרת שייב קרץ אס המרו ט על הלאו לוקה
וא״מ קרץ .אולם עי׳ בפסמים (כ״ט) במד״ה ר׳ נחוטא דיש לשלק ובדבריהם שס י״ל בפשוט

דמש״ה סטרי רבנן דבעינן קרא כדכמיב ושמעה קול אלה אבל לא ברכה
ונשמעת מחוכה קללה לכאורה לפ״ז יקשה דר״מ אדר״מ ור״י אדר״י (דמכמים דהכא הייט
ר״י כמו שהטא השעה״מ בס״ו מהלכומ אישות הלכה ב׳ בשם הרשב״א ושכן אימא כמוססמא
ע״ש) דכסוטה (י״ז) א״ל לר״מ אלום אלום ממש האלומ לרטת קללות הבאוס ממממ ברכום
ור״י דריש המם ה׳ דהאלוח למעוטי קללות הבמ״ב משמע דמאלוח הוה משתמע אפי׳ קללומ
הבמ״ב ואולי י״ל דאדרבה כ״א לשיטמיה משום דילסינן מהמם כטלעיל (ס״ד ל״ה) וגם זה איט
אלא גילר מילמא וכה״ג אמרינן בברכות (ט״ו ב׳) סד״א טלף כמיבה ס׳ מה המס אלוש אין

כ״ק (ס״ה רע״ב) ונכון בעז״ה :גט׳ שם תניא דמסייע לד כר מרט כר וללוח בעדים .לפי׳
המוס׳ לעיל (ר״ד ל״ג) קשה דלמא הייט דקיימו קמן :רש״י ד״ה הדד .בשה״ט דמי יודע
כר ויכול להתרות בו .ועי׳ כמוס׳ לכאורה יקשה לשיטתו הא דכמיב מטא השקר וכ״ת כלבגן

צוואות לא כר ע״ש :בא״ד כשלמא לר״מ היינו דכתיב אם בחקותי וגו׳ .כצ״ל :בא״ד וי״ל
דאם בחקותי כו׳ וא& תאבו איכא כמה מצות כו׳ .תימה דת״ל דעיקר השכר דכתיב בהו

איכה נדע אה״ד וגו׳ ולא יהיה הדבר וגו׳ (דברים י״ת) מ״מ בשעת המראה אכמי ספק הוא
וי״ל דהמראה תוכל לסיות ע״י נטאיס אתרים כמו בכובש נטאמו דאמריגן מנהדרין (פ״ט כ׳)

הא דלא מבע״ל בשה״ע (דנדמקו רש״י ומוס׳) דהמם סשיטא דלוקין ומטאין קרץ רק בשה״ס
דאיכא קץ ומומש קמבע״ל דאולי יסטור מאשם טון דאין קץ ומומש דאין לוקה ומשלם ועי׳

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (192הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

עין משפט
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שבועת העדות פרק רביעי שבועות

דמנו

נסים

דש״י

[לה].

לשקר אלו דבריו ז״ל .והן מימה דג״ש דאלה רבי חנינא בר אידי מצוד! אבי עליכם.
» *מיי׳ פ״י מהלכיה <כט ).בהדיא ומיק דאמא לאשמועינן [(ב)שאפילו] האמינן הנתבע
™האופיכםמאניה
אבל רמ 1ל' 15להו•
היא דאימ ליה
ס״”הלכה ז :על עצמו שאס יבאו ויעידו חיתן] אפ״ה פטולין כיון שמן הדין
'כ
ואחרים סוברים דלרבנן כיון דלית להו ג׳׳ש לאלה לא מני כשטעה האמורה כמורה
ג*ך'״שסהפל"י£נה  3אינס נאמנים וכעכין שאמרו בירושלמי דגרסינן המס (ה״א) עד
בשטעת טטויי,א) ולא בשאר שטעות לא שס ולא כנוי בין [™ומזכיר אס השם
ד *מיי ,ס״ 3מהלכות אמד שאמרו לו הרי את מקובל עלינו כשניס יכול יהא חייב מ״ל
נטו :־ ].re
לאשיי ת לקיט ח ל”לקייי
עכודס כוככיס הלכה ז :והוא עד או ראה את הכשר להעיד
ה *מיי׳ ס״ה מהלכות
ממריס הלכה כ סמג
לאוין ריט טוש״ע יו״ד
סימן רמא סעיף א:
ו *מיי׳ פכ״ו מהלכוס
סנהדרין הלכה ג סמג
לאוין רט ריא טוש״ע סו״מ
סימן  <3סעיף א:
ז *מיי׳ פכ״ו מהלכוס
סנהדרין הלכה ד טוס״ע
סו״מ סימן כז סעיף כ:

וןגבוחם
״
 Pומז״ה<יא> אומר
שכל שטעה שנשבע כלא
הזנרס ה׳ טן שטעמ
שטעת
טן
העדות
הפקדון טן שאר נל
השטעות הואיל והזכיר

_

עדות ממון יצא אמד שאינו כשר
להעיד עדות ממון:

שלח ביד עבדו הרי אלו פטוו־ין
עד שישמעו מפי התובנג
מפקינן לה בגמרא מדכמיב אם
לוא יגיד ונשא עונו דכמיב מלא
דמשמע אס לו לא יגיד ונשא עונו
הא לאמר לא יגיד סטור :משביע

אני עליכם מצוה אגי עליכם
אוסרכם אני הרי אלו חייבים.
מפרשים לה «מ׳ [י״דהני] קאמר
משרע אני עליכם כשטעה
[נז)מצוה אט עליכם בשטעה]
אוסרכם אט בשבועה .ובגמ׳
אמרינן דר׳ חייא מט נמי כובלכס

אני כשטעה בהדי הנר דממני׳
שממה סמם היי~וכובלפם לשון אסירה מלשון מבלי

הוא כמזטר ה׳ בשטעתו

|1w

v/w
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או שהיה אחד מהן קרוב או פסול אהרי
אלו פטורין שילח ביד עבדו או שאמר להן
הנתבע משביע אני עליכם אם אתם
יודעים לו עדות שתבואו ותעידו הרי אלו
פטורין בעד שישמעו מפי התובע :א
גמשביע אני עליכם מצוה אני עליכם
אוסרכם אני הרי אלו חייבק בשמים ובארץ
הרי אלו פטורין באל״ף דל״ת ביו״ד ה״א
^ין הןה כמ3מיה 5ריש
בשדי בצבאות בחנון ורחום בארך אפים
ורב חסד ובכל הכינויין הרי אלו חייבין
נדלים (ב ד״ה ושטעות):
’המקלל בכולן חייב דברי רבי מאיר וחכמים טז• המקלל בכולן .ממין אס השם
באמד מהן כגון יכה פלוני
יפוטרק המקלל אביו ואמו בכולן חייב
זה אם פלוני שזה סיונו כשמקלל שס
דברי רבי מאיר וחכמים "פוטרין המקלל
בשם :חייב .מיסה .ובגמרא מפרש
יעצמו וחבירו בכולן עובר בלא תעשה
(לו ).טעמייהו דרט מאיר ורבנן וכן
ג יכהו אלהים וכן יכהו,א) האלהים זו היא
נמתלל 6יי י6מו :הפ־!יי ““י
האלה האמורה בתורה אל יבכה יברכך
והכירו בכולן עובר עליהן בלא
וייטיב לך ר׳ מאיר מחייב וחכמים יפוטרין:
תעשה .ובהא כולי עלמא מודו

אכל אם גשכע כשמים 5מל (מהלים קמט ,ם) :באלף דלת.
וכאק או שנשמג ככל [(ז!שס הכמוב באלף דלמ] :בי״ה .שס
דנר שאינו משמות  pארבע אומיוס הכתוב ט״ה
הקכ״ה אינה שטעה
וככר כארמי בקונטרס ופלש״י ז״ל דהכי(ה) אמלינן משטע אט עליכם מטעה ואידך
מיירי בשהזכיר השם בכל אסד ואסד מכל לשונוס אלו.
הראיות (לה .ד״ה נ6ל״ף)
שאינה שטעה אלא ולפי זה נראה שהוא סובר דבכולהו שטעומ בעינן שס או כנוי
כהזכרת ה׳ וכן היא
דליכא למימר דוהא בשטעת העדות משום דאמרינן בגמרא
שטת המורה (יש״י ,לה.
ד״ה אוסמם) ושאר (לה ):דילפינן אלה אנה מסוטה מה כאף שטעה אף להלן
המפרשים(כב) 51ו היא שטעה ומה כאן מם אף להלן מס כדאימא בגמלא דהא
^אתשןנהמ'״ה[או״סגי״י אמרינו עלה בגמרא דההיא רט מטנא בר אידי קמט לה אבל
אמנם לעטר «ל יחל רבנן לית להו גזירה שוה וכיון שכן אין שום חלוק טן שטעמ
אץ צורן הזכרת השם העדות לשאר מיני שטעות ואפילו הט בעינן או שס או כנוי
 J J® ?”Lכדמנן בממט׳ וכלפלש״י ז״ל הלכו בשאר שטעות נמי הדין כר
שאעשה שהיא שטעה וטעמא דמלמא משום דעיקר שטעה ט כמיבא בשם כמיב
להכא ולא הזכיר ה׳ הרי כדכמיב (ויקרא יט ,יכ) לא משבעו בשמי לשקר אי נמי לא משא את
ז.ה נלאימל ”יי שה 1שס ה׳ אלהיך (שמות ב  0אלא דרבנן סברי דה״ה נמי לכגוי
 pכדכחיב (ויקרא יט ,יה וחללת אמ שם אלהיך אבל בלא שם ובלא
8כנוי אין לנו לא למלמות ולא לקלק.
וכן הרי כל אלה מלל"•
ידומנירס^היי היא ומיהו איסורא מיהא איכא אפילו בנא שס ובלא כנוי והט מוכח
ממאי דאמטנן לקמן (ליס דלאו לאו והן הן שטעה וההיא
ב
יס האומר אל ימיה׳ ודאי בלא הזכרמ השם היא דאי כשהזכיר שם למה לי לאו לאו
אס אעשה כן וכן או אם והא אמטנן בפרק ארבעה גללים (נדרים מ ):מאט כולה לא
אטלנא ואמטנן נמי בפרק אין מעמידין (ע״ז כת ).לאלהי ישראל
ל^

אס אעשה א ,אס לא לא מגלינא אלא ודאי כל שהזטר שטעה או לשון אחר שהוא
אעשה אם עשיתי ואם מועיל כשטעה לא בעי לא שם ולא כנוי לעטן איסורא אבל
לא עשיתי הרי זי שטעה למלקומ ולקלק בעינן שס או כנוי וזה דעת הרמב״ם ז״ל בפ״ב
מהלכות שטעות (ה״ד) וממהט טון דקראי בשטעות בשם או
”כ והד J
ושטעה[ :אות יג] ואיזו בכנוי משממעי בלא שם ובלא כנוי אפילו איסורא מנ״ל ואפשר
י* 6אלה שיש עמה שמדבט קבלה למדנו דהא אמטנן לקמן (לו ).דארור ט שטעה
ומפקיגן נה מדכמיב (ש״א יל ,כד) ויואל שאול את העם לאמר
ארור האיש אשי יאכל למס עי העו 3אע״פ שלא אמי לא שם
”״״י *

כן וכן ואם עשית תכא
עליך כן קללה וענה
אתריו אמן וכן אס נשבע
הוא עצמו כענין זה כמו
שממאר במסכת סוטה
כפ׳ שר (יע>[ :אות יד]
כששונה אדם עם סברו

לומר יככה יאמר יכהו

ולא כנוי ואס בארור אמטנן הט מסט [™שהוא] לשון שטעה
כ״ש בשטעה עצמה.
והראב״ד ז״ל (השגות הל׳ שטעות פ״כ ה״ס סובר דבעדות בעינן שם
משום טלפינן (לה ):אלה אלה מסוטה ני״ובפקדון] נמי

וממט׳ מט גווני שטעות קמל
מצוה אט עליכם בשטעה אפילו
בלא הזכרת השם שייכין ןכן אילן
לא אמר כשטעה אלא שאמי מציה
אט עליכם בשם או במט חייטן וכו
הטן בכל השטעות וט מנן ובכל
הכנויין הט אלו חייטם לאו דבעינן
שם או כגוי* אלא לומר למשטע
בכנר לא הוי כמשטע בשמים ובאלץ

ןמפקיכן עצמן עמרא (ל)1
.

י

,

מדכמל5

<דכדם ד ,ט) השמר לך ושמור נפשן מאד ומטח מדכמיכ
יט ,יד) לא מקלל חרש :יכהו אלהים וכן יכהו אלהים זהו אלה
האמורה בתורה .אס אמר לעדים אתת מהמקראות שבקללות
מון יכהו אלהיס בשתתת (דברים כת ,כס  06לא מעירוני וכן יכהו
אלהיס מון [< ב)שהיה] אמד קורא לקללות שבתורה ואמר בעל דין
לעדים פךינ) יכהו אלהיס אס לא סעידוני זו היא אלה דהא כתיב
בסו (שם כט p ,כפל אלות הברית .ובגמרא מסקינן (לו ).דמשטע
עטם טן באלה טן בשטעה חייב מדכמיב (ויקרא ה ,א) ושמעה
קול אלה דדרשיגן מינה ושמעה אלה ושמעה קול:
אל יככה .אם מעידני או יברכך אס מעידני וכפר :רבי מאיר
(יקיא

מחייב .דאית ליה ססא מכלל לאו אמס שומע סן אל ימה
אם ממימי סא אס לא סעידט יכפה .ואע״ג דלית ליה לרט
מאיר מכלל לאו אמה שומע הן(יד> (קידושין סא ).הא אמטנן
בגמרא (לו ).ה״מ בממונא אבל באיסורא אית ליה .וכ״ת והא
המס בנדטס לא ).גט לא מולין לא אוכל לך אמטנן דלית ליה
לרט מאיר מכלל לאו אמה שומע הן והא המס איסורא הוא
איכא למימר דהמס נמי איסורא הוא  Dinטה ממונא
 ...עליה ובאיסורא דאית טה ממונא
[<טי)הוא] דהא אסר חסצא

הללח :באלה דלת .שס
הכתוב באלף דלת־
ביו״ד ה״א .שס ק

ארבע

אותיות

הכתיג

כאמת מהן כגון יכה
פלוני אח פלוני וזהו
סיוט כשמקלל שם כשם:
חייב .מיתה :וחכמים
פוטרין .כדתק כתוספתא
וסכמיס אומרים על שס
המיוחד ממחה ועל
כל הכינוים כאזהרה:

המקלל עצמו .חייב
מלקות כדכמיב השמר
לן ושמור נפשן וכל
מקום שנאמר השמר פן
ואל אינו אלא לא תעשה.
ותכרו נפקא לן מלא
תקלל תרש ומאטו

פירוש אמר לעדים אחד
מן ?מקראות האלו יככה
אלסים כשמפת וכקדסת
מס נח מעידוני וכן יככה
אלהים שהיה אמד קותז
כמורה אלו הקללות
ואמר וכן יככה אס לא
מעידוני או אל יכן או
יברכו אם תעידוני
ומכלל הן אתה שומע
לאו ולק• חייב :זו

היא האלה הכתובה
בתורה .דכתיב (דמ׳ים
«ו p ,ככל אלות הברית
הכתובה על שפר התורה
הזאת:

הגהות וציונים
מהב״ח ושאו מפרשים

האלהים

(א) יככם

האלהים

יככם

(ב״ה):

(ג)

גי׳

()3

וק
כצ״ל

גי׳

מהר״ם

ד״ת:

וד״ת:

(ד) גי׳ ד״ת( :ה) דהא
דאמרינן כצ״ל (ב״ה) :דני

אמרינן

כצ״ל

<ד״ת):

אמרינן ממלא דלית ליה לרט מאיר מכלל לאו אמה שומע הן (0
ש%!2ם״ףה ™
וכן נמי בגיטין וקדושין אית בהו ממונא דהיינו כמובה ומגאיה
ומש״ה אמקין שמואל עינה דשכיב מלע אם ממי אס לא ממי שבמה ימה להל! &V3
ואינך מיידי כצ״ל (י"".

אף כאן בשם כדאיתא.
(ת) גי׳
כצ״ל (ב״ה):

(גיטין עה•):

דאע״ג י״»w :

וחכמים פוטרין .פילש הלמט׳ן ז״ל
דשמעינן להו ללמן בעלמא דאית להו מכלל לאו אמה (?ד־תמ^ק תי^■
?’ °ייד.כזנ'ל(.א״ז:
שומע הן הכא מש״ה פנולינן דבעינן קיא כלכמיב ושמעה קול
כצ״ל (ב״ה)( :יד) דהא
אלה (ויקרא ה ,א) אבל לא ששמעה בלכה ונשמעת ממוכה קללה.
(לו :ד״ה ולי נראה)

וכתכ היי׳^

משממ (סי׳ לא) ימ בעינ^

גי׳

מיזר'ם

כפו^ ה״מ

בגיטין וקדושין אבל בדיל ממונומ לא בעינן והקשו עליו
דאדלבה [(יז)עיקל] מנאי בני גד ובל לאוק דמיניה יליף לט
מאיל (קייישץ שא ).בממונא הוא ובשמעמין נמי אמלינן דלט
מאיל באישולא מודה ובממונא הוא דלית ליה ולאו קושיא היא
שהלב ז״ל כך הוא סובל דאנן לא קי״ל כלט מאיל כלל אפילו

האומר (קידושין סי׳ תת)
כ׳ הרי״ף זה הענין ,ואם
תרצה להבין בטוב ענין
תנאי כפול עיין בפירושו
להלכות

פ׳

מי

שאחזו

(גיטין סי׳ תקלח) (ד״ה):
(יז) גי׳ ד״ת:

(«ת) גי׳

וד״ת,
מהר״ם
בכת״י( :יכי) גיסין סוף
דף פה :וע״ש דאיתא
וכ״ה

משוס דגמטנן (לד .ולה ).מחטא מחטא מעדות אבל מטעת

בממונא אלא כשמואל דאמקין אם ממי אם לא ממי משש שמא

ף״כינות לקלק ולכל ימל לא מיק שס ולא מוי אכל לשעבר
לעטן מלקות בעינן שס כדכמיב (ויקרא יט ,יב) ולא משבעו בשמי

יבא נרזז)טמ דין] וידון כלט מאיל ולפיכך התקין מנאי כפול
ר3א כו׳ .ועי׳
£3ךד ................................
ללוופא דמילמא וכמו שחשש לב גס כן דאמקין בגיטיך״ מיומא
גיטין דף עם בתום׳ ד״ה

ואפי׳ המקרא שכתוב גס
אל יתצן לנצה יכנהו ויאמר ימצהו שלא יראה כמקלל הטרו אלא כשקורא כמורה ככנשת או המלמד
לתלמידו אינו ראוי לכנות[ :אות יק האוסז בידו ס״ה או אפד משאר ספרים שיש כהם אזכרות ואמר הריני
נשכע כמורה זו או שהשטעו סטרו כה וענה אמן הרי זו שטעה הואיל והיה הספר טדו ונשבע ט דעתו על
השמות המכריס ט[ :אות יח] היה השפר מונס על גט קרקע ואמר הריני נשבע כה הרי זו אינה שטעה שאינו אלא כנשבע על הגוילץ של שסר ואף ע״ס ק מסמירין כשטעה זו לעם הארץ ואומרים לו שהוא שטעה ושצריך
למשאל עליה כאילו היא שטעה גמורה ואם ת״ת הוא אינו צריך שאלה[ :אות יט] ואם אמר הריני נשבע כמה שכתוב בתוכו דעתו על האזכרות שבתוכה ואע״ס שמונת על גט קרקע והרי זו שטעה גמורה וענין זה מטאר
בס׳ ט דנדריס (יד ):ואין סילוק סה טן נשבע כמורה טן כשאר שפרים שיש כהס האזכרות הקדושים:

הכי אסר רב כו׳ ע״ש
שהביאו שני הגירסות (ג״א>( :כ) גי׳ סהר״ם( :כא) עיין ספר המכריע ערך צ ובתום׳ רי״ד נדרים י :ד״ה וטעמא:
( )33עיין רמב״ם הל׳ שבועות פ״ב ה״ד ופ״ט הי״א( :נג) כ״ה בריא״ז:

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (253הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

רבינו

דש״יי

שבועת העדות פרק רביעי שבועות

גסים

מה

עין משפט

[לה .־ לה]:

[גט׳]

כתב

אלף

לנרד פאלהים .שהמסיל
לכתוב אלהיס וכמב
אלף למ״ד אין נמחקים
אע״ח שלא גמר אם
השם שהרי שמי אומיוס
הללי שם לעצמן :וגירסס

תינו סמאל  $bדלת
מן השם (ס) איט נמסק

*״* שאינה*
להסמירטטפיסבמקום
אסר:

שלטי הבכורים
דאע״ס
א ונראה
דממיקח השם אסור
גרס מסיקח השם שרי
כדמשמע סרק כל כמ3י
<ש« קנס ואין לומר דהא
דשרו לגרום המסיקה
היינו בנה״ג שהוא כחוב
על כשרו דאינו מקומו
וקי״ל דשם שלא כמקומו
לא קדיש כדאימא גפ״ק
דערכין (י ).ולמד פי׳
פרש״י שם (ד״ה שם> ר״ל
לא קדיש השם כלל
והלכך כיון דלא קדיש
השם שרי לגרוס מסיקמו
אבל מה״ג שנכחכ על
הקלף וכתוב המקרא עם
השם בכמיבמו אולי
אסור ,וה אינו סדא
דההוא פי׳ שהביא רש״י
שם הוא בטל כמו שכמג

דנו ולעלם לאפוקי מדרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח אזלא הא דאמר רב יהודה אמר רב גדול הכנסת אורחץ
מהקכלת פני שכינה כמאן כאותו הזוג .וקיימא לן כומיהו:
'יו אע״ג דאיהו כרבי יוסי סבירא ליה שהרי פסק כמומו בס,
עליו
יש גומלין <3״ב קלי ).אלא שחשש וממז למאן דליח ליה כר׳ יוסי וכן וגרסינן מו כל שמות האמורין בלוט חול חוץ מזה שהוא קדש
דעה רכינו שמואג ביש נומלין.
ויאמר לוט אליהם אל נא אדני הנה נא מצא עבדך חן
נמז מז]:
ה בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית
ולכי מפקפק במה שכמב רש״י
גט' תנו רבנן יש 0שמות שנמחקק ויש אלו עמדי להחיות את נפשי (בראשית
ז״ל ויברכך או יברכך דבפרק
האומר דקידושין (סא >:מוכח שמות שאק נמחקין א "אלו [<א)הן] שמות קמ יט ,יח) מי שיש בית להמית
דאפילו מאן דאית ליה מכלל לאו שאק נמחקין אל אלוה אלהים אלהיך ולהחיות .פירוש וה״ק מאמר לוט
אפה שומע ה! מה״ג לא משמע אלהיכם אהיה אל״ף דל״ת יו״ד ה״א שדי אליהם כלומר כאזניהם אל גא יהיה
קללה דאמרינן המם ס״ד אמינא צבאות הרי אלו אק נמחקין כאבל הגדול  pוסזר כלפי הקנ״ה ואמר אדני אם
אם מאט (ישעיה א ,ינס טובה ואס
גא מצא עבדן ק :כל שמות
הגבור והנורא האדיר החזק האמיץ חנון
ממאנו (שס ,כ) לא טובה ולא קללה
האמורים כנכות קדש .סייגו ברן
וה״נ יברכך אס מעיד ואס לא ורחום ארך אפים ורב חסד הרי אלו
גמס אלהיס (מ״א כא ,יג) :במיכה
מעיד לא יברכך ולא יקללך ומשמע נמחקין נלה ]:ת״ר גכתב אל״ף למ״ד
חול .מק (ד> טס אלהיס (שופטים יו,

דסטרא ליה ז״ל דהני מילי למאן מאלהים יו״ד ה״א מה׳ הרי זה אינו נמחק
דאימ ליה [(ב)נמי בעלמא] מכלל ישי״ן דל״ת משד״י צד״י בי״ת מצבאות
לי"לס׳] !.שם ,ג) :כל שמות
לאו אמה שומע הן אבל לרט מאיר הרי זה נמחק ר׳ יוסי אומר צבאות כולו האמורים בגבעת בנימין ר,
ףידבעלמא ליח ליה] הנהו קראי נמחק לפי שלא נקרא הקב״ה צבאות אלא
אליעזר אומר חול ר׳ יהושע
כפשטייהו משמע ליה דאע״ג
על שם צבאות ישראל אמר שמואל אין אומר קדש .וטעמייהו מפרש
דמשמע הא אס לא מאבו רעה
הלכה כרבי יוסי :ת״ר כל הטפל לשם בק בגמרא וקי״ל כרט יהושע :כל
משוס
צריך היה לאמרו אס ממאנו
מלפניו בק מלאחריו ה״ז נמחק הלפניו כיצד שלמה האמור כשיר השירים
דליח ליה מכלל לאו אמה שומע הן
לה׳ ל׳ נמחק בה׳ ב׳ נמחק וה׳ ואו נמחק' קדש שיר השירים אשר לשלמה
ומינה דבאיסורא דאימ ליה לרט
(שה״ש א ,א) למלך שהשלום שלו
מאיר מכלל לאו אמה שומע הן לאחריו כיצד אלהינו נ״ו נמחק אלהיכם
חוץ מן כרמי שלי לפני האלף לך
רעה משממעה מכלל טובה ומשום
כ״ם נמחק אלהיהם ה״ם נמחק אחרים שלמה <שה״ש ם ,יב) כלומר לריריות
הט ויברכך דממני׳ או יברכך הוא טז’ :אומרים יאינו נמחק שכבר קידשו השם ומאתים לטטרים את פריו רבנן.
וכן עיקר דאס לא (ג) באל יככה אמר רב הונא הלכה כאחרים :ובכל כלומר הניחם מעסקו בסורה אמד
הכינויק הרי אלו חייבק :ת״ר אק אלה מששה שגהה :וי״א אף זה חול
סט:
גט ,יש שמות שנמחקים וכר
ז).
’°אלא שבו^ה וכי הוא אומר (במדבר ה׳ כה) * הנה מטתו שלשלמה (שם
הרי
אלו נמחקים .ואף על והשביע הכהן את האשה בשבועת ^ה^שסיס נגעם מאשמדאי כדאמרמן
,
גב דמנן ובכל הטנויין הרי אלו
במשפס טטין (סם™[ :):ופרכינן]
1
ה)

רש״י שם ק הוא דעת חייטן המס היינו טעמא משוס
המוספוס <שם י״ה יגיד)
דודאי דמאי דמשמבע בחנק במי שהוא מנץ ורחום קאמר הט אמרינן
וכל המפרשיסי)
לעולם השם עצמו הוא כגמרא :נלה ]:כתב אל״ף למ״ד מאלהי״ם .שממסיל לספוג
קדוש אפי׳ נכס 3שלא אלהי״ם וכמב אל״ף למ״ד :הרי זה אינו נמחק .שהרי שסי אופיום
במקומו והוא שננמב אלו שם בסר עצמן הן :אמר שמואל אין הלכה כרבי יוסי .זו
לכונס השם ומו דהמס
היא גרסח הרי״ף ז״ל ואיצטריך שמואל למפסק דלא כרט יוסי
ב^כלה»ט
דייק עשיה הוא דאסור אף על פי דימיד הוא לגט רטס משום דרט יוסי נמוקו עמו (גיטין

גימא שיי ומדלא מסל]

© ).וכן פסק הרמב״ס ז״ל בפרק ו׳ מהלכות יסודי המורה (ה״ד)
דצבאוח אינו נמחק אבל יש גורסין בגמרא הלכה כרט יוסי:
מצמודא משמע ד?5צ
מנין גרמא שרי
נכמב במקומו או שלא
במקומו ודעס הגהות
מיימ׳ פ״ו מהל׳ יסודי
מורה (אום ד> נראה
דס״ל ג״כ דגרמא
מומר שהביא הבריימא
במסקנס המלמוד שם פ׳
נל כמט אלא שמדבריו
נראה* דלא שרי אלא
בדלא אסשר בע״א:
ונראה דאפי׳ עושה
מעשה אלא שמכרן למקן שסיר דמי כדאימא בהלכוס סופרים (מפנס טפרים פ״ה ה״ס וכן משמע בהגהוס מיימ׳
סרק ו׳ מהלנוס יסודי מורה (אות נ> ח״ל אבל דיו שנפל על הכמב מומר למוסקו שלא הימה טונמו אלא למקן
ע׳׳כ הרי דאע״ס שהוא מוסק שם השם להדיא אס״ה שרי כיון דכוונמו למקן ואין לומר דאומה מסיקה
שהמיר שם ההגה״ה היינו היכא שהמסק גופו הר מיקון דא״כ מקשי לך במאי עסקינן אי מרסס דיו שנפלה
אינה בערן שממקה האומיוס אלא שדבקו זה לזה ובא להמיר להפרידן מאי מסיקה שיין הפא ואי זה סלקא
דעמין הוה לןלאסור בערן זה כיון שאינו נוגע באוסיומ השם וא״מ דמיירי שנפלה הטיסה במוך אומ השם
והמיר לט להסירה ממוכו אכמי אין כאן בכה״ג מטעם מסיקה אלא מטעם פק מוכות הוא דאיכא אלא ודאי
דמיירי נערן שמומק אח השם להדיא ואפי׳ הכי שרי אע״ס שאין במסיקה ההיא מקק ודנוומא סרש״י פ״ג
דבכורוס <« .ד״ה גוזז א«) וכן מיי׳ ס״ק מהל׳ פרה (ה״ג> גבי סרה אדומה שיש בה שערומ ראשן משמיר
ועיקרן מאדים שיכול לגזוז ראשי השמור כמסמרים ולא סיישינן לאיסור גיזה כיון שאינו ממכרן לגוז אלא לממן
הסרה ואע״ס שהוא גוזז בהדיא ומדע דכל ההגהה לא באהאלא ללמדט דין מסיקה שהרי הביאה נהל׳

גלסינן בגמרא כל שמות האמורים כאברהם קדש חוץ
מזה אדני אס נא מצאתי חן בעיניך וגר (בראשית יש,
ג) שהוא חול .דמשמע דלמלאן אמצעי קורא אדני שקך באו לפניו
מיכאל באמצע גבריאל נימינו רפאל בשמאלו :חנניה כן אחי רבי
יהושע ורבי אלעזר כן עזריה אמרו אף זה קדש .פירוש מסיב
לעיל מיניה סס ,א) וירא אליו ה׳ והדר כחיג (שס p ,והנה שלשה
אנשים נצכיס עליו ואמר להקב״ה אל נא סעטל מעל ענדו (שם ,ג).
כלומר סממן לי עד שאכניס אלו האורחים :ואמרינן ענה כמאן

מסיקת השם ולא בדיני ס״ת וק הובאה פ״ה ממסכת סופרים (מ״ס לגט ענין מסיקה מיהו אפשר שיהיה

סילוק בין היכא שמכרן למקן אומו השם עצמו שמוסק ובין היפא שמוסק כדי למקן שמום אמרים .וא״ח אי
מיירי שהדיו מוסק אמ השם סשיטא שיכול למסקו כיון שהוא מסוק וי״ל דאעס״כ אצטריך סד״א ט היכי
דאשכסן מממן אסר מממן ומסרס אסר מסרס שסייב כדאימא סרק שמונה שרצים (שבם קי >.6וס״ה דבכורומ
<לג >:וס״ה דמנחוס (נד >:הכי נמי מוסק אמר מוסק לסייב קמ״ל .וא״ס ומרן שאינו כן ועוד אם איט  pלמה
צריך מנאי זה שיהיה מכרן למקן .ר״ל מרסס דיו שנפלה על השם הר דומיא דמטיל מוס מעל מום דאימא
בפ״ה דבנורוס <ש )0גט בכור שאסזו דם דהמם אומו דם משר ליה לבכור בעל מום הכי נמי האי דיו משר
ליה לשם משוק וט היכא דהמם אס אי אפשר לרפאוח הבכור בלא הקזס דם במקום שעושה אומו מום
ובעלמא שאינו בכה״ג מדאורייתא שרי להטיל מום מעל מום ומדרבנן אסור והכא משום דאיכא ססידא שאם
לא יקיזוהו במקום שעושהו בעל מוס ימות שרינן ליה להקיזו במקום שעושהו בעל מוס כדאימא במוס׳ ס״ה
דמורוס דף ל״ג <ג ד״ה «ל) ול״ד <א .ד״ה אילימא) ובחוש׳ מנסוס פ״ה דף נ״ו < .6ד״ה  cnהט נמי גט

ומק הקדש הקדשסי אס הכשף

א מיי׳ פ״ו מהלכוס יסודי
הסירה הלכה ג סמג
לאוין ג מוש״ע יו״ד סימן
רעו סעיף נו:
ב מיי׳ פ״ו מהלכוס יסודי
הסודה הלכה ה:
נ ד מיי׳ ס״ו מהלטת
יסודי המורה הלכה
ד נווש״ע סו״מ סימן רעו
סעיף י
ה מיי׳ ס״ו מהלמס יסודי
המורה הלכה ג:
ו מיי׳ ס״ו מהלמס יסודי
המורה הלכה ג נווש״ע
יו״ד סימן רעו סעיף ט:
פ״ג מהלכוס
ז מיי׳
שטעות הלכה ג:

הגהות וציונים
מחב׳וז ושאר מתרשים

(א) כ״ה בכת״י:

(ב) גי׳

( )1נ״ם כן
מהר״ם:
(ב״ה)( :ד)נ״ב לווב״ה):

(וז)נוסףבדפו״א( :ו) גי׳
ד״ת ,וכ״ה בכת״י י-ם:
(ז) גי׳ מהר״ם( :זז) ד״ת

(ט) 1״ב דברי
ס״ז:
הראב״ד במיימוני (בהל׳
יסודי התורה פ״ו ה״ד)
צ״ע וזכרו ד״ס אלשקר

בתשובה (סי׳ גוז) ,ול״נ

שדברי הרפב״ם צ״ע יותר
למעיין בלשונו (הו״י):
(י) עיין הלכות גדולות סי
עה ,ידאים סי׳ שסו ,וספר
האשכול הל׳ ס״ת סג:.

וי״א אף זה ולא ’מכעיא האיך™
אלא הא דאמר שמואל כל מלכותא דקטלא חד משיתא
בעלמא .כלומר כאגגריא ועבודם המלך :לא ממגנשא שנאמר
האלף לך שלמה מלכותא דרקיעא ומאתים לטטרים את פריו שלטי הנמרים
טו שנפל על השם
מלכותא דארעא שמואל כמאן דלא כתנא קמא ודלא כיש
אומרים .ומפרקינן זה קדש וזה חול ןי״דמטתון יישמואל דאמי

ו^אוריימאשרילמ”פקו

כיש אומרים .זהו האמור כגמרא.
ולפי  Wנלאה לי ((וז)דכך״ל) דכל שלמה האמןר מדר השירים

מיהו

י

קולש יאף 5ימי שלי לפל חח מהנה מטחו שלשלמה

מדרמן

אסור

כשמכוין למקנו אע״ס
^”?^7ממלאלא

וחמהני על הרמכ״ס ז״ל שכתב כפ״ו מהלכות יסודי המורה
(ה״ט> חץ מזה האלף לן* שלמה :וגרסינן מו כל מלכיא האסוף טו שנפל על האומיוס
כדניאל חול חוץ מזה אנת מלכא מלך מלכיא .ומסמבר דמאי ?.אאשיי”שק!..צ”?״ז
למקן .אבל אין לדמום

דאמרינן דשלמה האמור כשיר השירים קדש ומלך מלטא האמור מסרס
כדניאל לאו לענין מחק קאמר דלא עדיפי מכנויין אלא לענין
שבןעה קאמר שאס השביע עדיס מלמה ש3שיר השיריס אן כמעשה שמשה הראשון
כמלך מלכיא ^“7לאל ו5סרו חייביס אבל לעני 1מחק ילא* מדש^מסדש^ע־”מה
דהמם שום אמד

מנייהו לא עטד מעשה

נמחקים וכן נראה מדכרי הרמכ״ס ז״ל מרק הנזכר

(ה״ב):

שלא

היה עשר כנר

דמסמן אסר מסמן
פירושו שלש הא׳ בסימון ובא אסר ואפה שהראשון לא עשה מעשה גמור והשני מסייעו נמו שסרש״י להטא
פ״ה דמנסות דף נ״ו (ג ד״ה «ל) וז״ל מסמן אסר מסמן כלומר כל המסייעין בחימון כגון עורן אסר הלש
ואופה אמר עורך וק הסי׳ במסרס אסר מתיש (שם ד״ה ממרס) מה שאין ק במטיל מום בבעל מום
דכשהבהמה בעלת מוס ובא אסר והטיל בה מום אינו מסדש בה שום מר שלא היה בה גם  pממסילה
ומעשה הראשון היה מעשה גמור וה״ה כשעולה טיפס טו על האומיוס וממקם כולם והיינו טעמא דהמתיר
להטיל מום בבעל מום מודה דאסור לממן אמר מסמן ולסרס אסר מסרס כדאמר המם דהכל מודים במסמן
אמר מסק ומסרס אסר מסרס דמייב אסי׳ מדאוטימא .ואינו נראה להוטס מכאן דהכומב שם בנוונס השם
בטעות שיהיה מומר למוסקו טון שאינו מטק אלא למקן דעד כאן לא שמענו שיהיה מומר למסוק כשמכוין
למקן אלא היפא שהשם .ההוא נעצמו לא היה ממוקן ממשילה כגון שנפל עליו טיפס טו ודכוומה בשערות
פרה אדומה מומר לגוזזן מסט שהם שמורות ופוסלות אומה ובגיזה זה ממקנן אבל היכא שהדבר ההוא נמקנו
וזה בא למוסקו כדי למקן דבר אסר נראה דלא שט וכן נראה מהרא״ש (« nwכלל ג סי׳  0ומטא דבריו הטור
י״ד סימן ער״ה אינו ממיר לתקן הסרשומ פתותות וסתומות שכתק גטעוס ממני שיצטרך למסוק מאומיומ
הגכמטס ומיישינן סן יפגע באוחיות השם .מיהו למקן אומו השם עצמו אפשר דשט למסק מאומיוס שכמט
לשם קדושת השם כדאימא במס׳ שופטם ס״ה (<!״נ> והגהס מיימ׳ בשם רטט שממה ס״א מהל׳ תפילין (אות מ>
שאס היה צטן לכמוב השם וכמב יהודה שהטיל ט דלים עושה מדלית ה״א ומוסק ה״א האסרונה והיינו טעמא
משום שמסקן אומו השם בעצמו ואף גס זאס האסרונים מסמיריס ועיי׳ בכמט הר״ר ישראל ז״ל (תחמם הדשן
פסקים ומזגים סי׳ «> באורך .ושומר שטעה וכמב ט אלהיס שצטכין להיום מול ואיהו כמ pלשם קדושס השם נראה
דהנל מלוי בכוונם הטמכ נמו שכחב סמ״ג לאוין ג׳ והוטס מההיא דס׳ הטנה <קד( ):וס׳ הקוק) דכל שנמטוין
לשם קדש אע״ס שבטעות היה אזלינן במר מנמו והוי קטש .וכן יש להוכיס ממס׳ שופטם ס״ה <שם) דאימא
המם היה צטן לכמוב יהודה וטעה וכמב השם אע״ס שהטיל ט ט מעכט ומחב יהודה אסר ואע״ג דהמם
בשאר שפטם שאיק ס״מ מייט מכל מקום למדנו משם דאזלינן במר מונס הטמב הט נמי אומו אלהים שכמב
בטנם קדש אע״ס שראוי להיום סול מייל עליה קדושה לענין מסיקה ולעכין פיסול ס״ת .כד״ן:

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (254הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

;ץ טשטט

שבועת הפקדון פרק חמישי שבועות

מו

רני»

[לו•]

לאלה שהיא שבועה דכתיב ויבא אותו באלה.
נבוכמצר ל לצדקיהו] :ארור בו קללה בו נדוי בו

נסים

רש״י

[לו .־ לו]:

m

*מיי׳ פ״ז מהלכתו
מלמוד מורה הלכה כ
ופכ״ו מהלכות סנהדרין
הלכה ג ופ״ג מהלכות
שטעוס הלכה נ סמג לאק
רמא בורר יו״ד סימן שלד
וטוש״ע סו״ע סימן כו
סעיף א:
כ ♦מיי׳ ס״ 3מהלכוס
שמעות הלכה א סמג
צאוין רמא טוש״ע יו״ד
סימן רלו סעיף כ
נד ה מיי׳ שם מ״ב הלכה
א והלכה ו סמג לאח
רמא נווש״ע יו״ד סימן רנז
סעיף ה:
ו מיי׳ פכ״ו מהלכות
סגהדרץ הלנה ג סמג
לאח ריב [ועיין כהשגתו
וככסף מסנה] טוש״ע
סו״ע סיכון כז סעיף א 
ז *מיי׳ פי״ח מהלכות
סנהדרין הלכה  3ופ״ג
מהלכות עמדת כוככים
הלכה ג !ופ״א מהלכתו
ממורה הלכה א]:
ח ♦מיי׳ פי״ס מהלכתו
סנהדרין הלכה ב ןוס׳׳א
מהלכות ממורה הלכה א]
סמג לאוין ריש:

הגהות וציונים
פהב״ח ושאר ממרשים
(א) ד״ת ם״ז וק ליתא
בכת״י! (ב) צ״ל דברים
(ב״ח)( :ג) גי׳ ד״ת ,וכ״ה
בכת״י( :ד) ב״ב וחבירו
(ב״ח) [וכ״ה בכת״י נ״י]:
(וו) נ״ב עצמו (ב״ח):
(ו) גי׳ מהר״ם וד״וו:
(ז) צ״ל ותוזנזז (ב״ח):
(ת) גי׳ ד״ת( :ט) צ״ל
(ב׳׳ח>:
דבו
ומוכחין
(י) גי׳ ד״ת( :יא) כ״ה
בכת״י וברש״י על הש״ם:
(י )3עיין מו״ק יז,.
וברא״ש שם פ״ג סי׳ יב:

העם אמן .ובו האמגת דברים דכתיב
ירמיהו אמן כן יעשה ה׳:

(ירמיהו נס,

והוא

 0ויאמר

נטכינצר אס צדקיהו:

דאמר לאו לאו תרי ומני .שמאחר שחזק דבריו לכסלם
הרי הוא כשטעה .וי״א דלוקא שנמכוון ללאו לאו
שאמר הקכ״ה וכן כמכ הראב״ד

שבועה .סל אלו הלשונוס הוא משמש אס אמר ססס לאיש אסד
ארור הוא צרין לשמש  mכדין ממדה והמקלל אש שכילו כלשון
ננוז, ,]:
ארור הוא לה׳ קללה הוא וסייג™
המקלל ואם אמרו ארס לשמרו לשם [לו ].א״ר אבהו מנין לאלה שהיא שבועה
דכתיב (יחזקאל ה ,יס ויבא אותו באלה
שכועס וקבלו עליו שכועס היא:
גרסיען עמ ,אמן בו שבועה .וכתיב (דה״י ב׳ לו ,יג) וגם במלך נבוכדנצר
כלומר שהעוגה אמן מרד אשר השביעו באלהים תניא “ארור
אסר שכועס כמוציא שכועס מפיו :בו א נידוי בו קללה בו שבועה בו נידוי
בו קבלת דברים .כלומר האומר
דכתיב (שופטים ה ,ע) אורו מרת אמר
לסכירו ע״מ ששקייס לי סנאי כך
מלאך ה׳ ואמר עולא בארבע מאה
וכך ואמר אמן קכל אם מריו וסייג
לקיים שנאו :בו האמנת דברים .שיפורי שמתיה ברק למרת (מרק טז ).איכא
כלומר שראויה לעגוש אמן על מר דאמרי גברא רבא הוה ואיבא דאמרי
ששלה ו&קנס”‘ שהוא לאון מאמן כוכבא הוה דכתיב (שם כ) מן השמים
המרים שיהא לח>רצון שיהא] אמש :נלחמו הכוכבים ממסלותם (לו ).בו קללה
ומוכסינן בר" שבועה מדכתיב דכתיב (דברים מ ,יג) ואלה יעמדו על הקללה
(במדבר ה ,כס ואמרה האשה אמן בהר עיבל ארור האיש בו שבועה דכתיב
אמן .ואי לא רמיא המוציאה שכועס (יהושע ו ,כו) וישבע יהושע בעת ההיא לאמר
אמאי מיכדקה אפילו מושבע משי וגו׳ ודלמא תרתי עביר בהו אשבעינהו
אשדים אין סאן שהרי לא אמרה
ולייטינהו אלא מהבא (ש״א יד ,כד) ויואל
כלום אשר שכועס ולא רמי למשכיע
אני עליהם שהם נושרים אסר שכועס שאול את העם בעת ההיא לאמר ארור
ועוגין על מריו אין אגו יודעים לן• האיש לפני ה׳ ואומר (שם יד ,מ) ויהונתן לא
ערום :ומוכחינן רבו קבלת דברים שמע בהשביע אביו את העם וגו׳ (’א)אמר
מדכתיב (דברים מ ,טו־כס ואמר כל רבי יוסי ברבי חנינא כאמן בו שבועה

ויבא

אותו

גאלה.

כהשגוח (כאן ועל הרמב״ם שטעורו פ״ב

ה״ס :חוץ מנשבע ומימר ומקלל
את הכירו בשם .וילסינן נשכע
כחרק שטעוח שחים בחרא (לעיל
כא ).ומימר ומקלל אח חטרו נשם
נח״ק דממורה (גס:

הדרן עלך פרק שבועת העדות

[לי ]:שבועת

הפקדון נוהגת
באנשים ובנשים.

איירי רשגא כשטעם הערום כאנשים
ולא כנשים כד שנגהו לכולהו:
בקרובים .שנעל ספקדון קרת לוה
שהפקיד אצלו :בפני בית דין ושלא
בשני בית דין א& משי עצמו .נשכע
שהוציא שטעה מפיו או ששגה אשר
שטעה אמן ואס״כ הורה שית קרנן
משת וססש כעמימו ["ואפילו] סל
דהו :משי אחרים .ולא ענה אמן
כגון משביע אני עלין שששויל לי
סקרתי ואמר אין לן טרי :אינו
חייב עד שיכפור בב״ד .משום

כשעונה אמן אחר השבועה בו קבלת
דברים אי אמר לו תקיים לי תנאי כך וכך וענה אמן קבל דבריו לחייב לקיים התנאי בו אמונת דבריו0,
שהוא לשון תפלה כמו יהי רצון בו שבועה דכתיב (במדבר ה ,כב) ואמרה האשה אמן אמן בו קבלת דברים
דכתיב (דברים מ ,ט) ואמר כל העם אמן בו אמונת דברים דכתיב (ירמיה כח ,ו) ויאמר ירמיה אמן כן יעשה)
אמר רבי אלעזר גלאו שבועה יהן שבועה»> אמר רבא הוהוא דאמר לאו לאו הרי דמני [(ג>הן הן הרי
דמני] דכתיב (בראשית ט ,יא) ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ וכתיב (שם ט ,טו) ולא יהיה עוד המים
ט־ .ט) בי מי_נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח וט׳ ומדלאו לאו
(ישעיה . U
וכתיב Il WIg I
בשר * Wl
כל *IW-
לשחת /W
למבול ׳i II lw /
לשבועה הה הה נמי שבועה:ףהמסלל עצמו ^בכולן עובר בלא תעשה< :ה) דכתיב (דברים ד ,ט)’ השמר לך
ושמור נפשך וכל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה חברו דכתיב (וקרא יט ,יד) לא תקלל
שלטי הגבוהים חרש ירושלמי (ה״י) הא דתנן עובר בלא תעשה מהו ללקות חבריא אמרי אינו לוקה אמר רבי יוסי משום
א ולעבין נדר ושממא דהוה ליה לאו שאין בו מעשה וחדנן לגאון דאמר ילוקה דאמרינן (בא ).א״ר יוחנן משום רבי יוסי הגלילי
שכמב (הר״ז) [הר״ן]
(נמוק* יופף נ״ק סי׳ ר ד״ה זכל מצות לא תעשה שבתורה לאו שיש בו מעשה לוקק עליו ושאק בו מעשה אק לוקק עליו "חוץ
ן
מ )3פרק הגוזל מורא _________________________מנשבע ומימר ומקלל את חבירו בשםכ>:

ארור בו גידוי בו
קללה כו שבועה .כל

הלשונות משמש אס
אמרו מכמיס כלשון נידוי
ה״ל נידוי וצריך לפרוש
ממנו ואם אמר לשברו
כלשון שכועה וקבל עליו
נ(יא)שטעה היא] ומקלל
סכירו כלשון ארור הוא

לה׳ קללה היא ומיי3
המקלל :לאו שבועה

הן שבועה .כדמסיק
דאמר לאו לאו מרי
זימנא הרי היא כשטעה
מאסר שסיוק דמיו
__לכופלס:

הדרן

עלך

פרק

שבועת העדות
שבועת הסקדון
נוהגת באנשים ומשים
בו׳ .איידי דמני שכועס
העדוס נוהגס כאנשים
מננהו
משים
ולא
לנולהו :כקרובים.
שהמפקיד קרוב לנסקד:
בפני בית דק ושלא
כפני בית דין ספי
עצמו .אם הוציא כעצמו
שטעה מסיו או שענה
אמן אמר שטעה ואס״ב
הודה חייב קרק דכמיכ
וכמש כעמיתו אפילו כל
דהו אכל מפי אסריס
שאמר משטע אני עליך
אשר מסזיר לי סקדוני
ואמר אין לן טדי אינו
חייב עד שיכפור ט
ככ״ד משום דמושכע
מפי אמרים בפקדק לא
דילפיק
נסיב אלא
משטעס העדות ושכר
רט מאיר דק מינה
ומינה והסם מ״ד כמיב
כפירוש ורבנן שכרי דק
מינה ואוקי כאמרה:

שלטי הגכודים
כשם רכ פלטי נראה
ה׳
אזכרס
השומע
ומספר סמיסא אמה
לומד כי מי שהוא
מסטרו וט׳ וגט הקורא
למטרו עמ וכו׳ דאינו
בשממא גם אין לומדין
אס מיו מורה יהא ^[לו ]:שבועת °הפקדון נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים בכשרים ובפסולק בפני ב״ד ושלא מדר עד שישמסו אומו
בפני ב״ד מפי עצמו ומפי אחרים אינו חייב עד שיכפור בו בבית דין דברי רבי מאיר וכן כסב סמ״ג עשק ד׳
מ יהיציאי מיי מ,3מ
וטור י״ד סימן של״ד
הספר ואשמו מטס
הכנסח .ולענין מקלל
ומדברי הגהה נראה
השגות הראב״ד על הר״״ח
־ ־דאין— סלוק בק מה
ומסה סטרו ככר כמבט
שם)
(קדושין
כתב הדאב״ד ו״ל :אני אקיים דברי שאמז״ל
כתב ]ומקלל את תכירו כשם:
קצס הדברים ס״ק א) כתב הרב אלפס ו״ל :לאו שבועה הין שבועה:
שניהם דהא אמרינץ חוץ מנשבע וממר ומקלל חבירו בשם דוקא הקורא לסטרו עמ וכו׳
דקדושין וס׳ הסובל (כ״ין
הדאב״ד רל :מסתברא דלא אתמר הכי אלא לגבי הקב״ה דלאו
שגזרו נידוי עליו וטן
בשם המיוחד בלבד כדכתיב קרא והפלא ה׳ את מכותך וכו׳ אם לא
סי׳ קמט וקפג) .ובהגהות דידיה שבועה הוא אבל לגבי הדיוט לא איתמר ואי איתמר לגבי
מרדכי דס׳ (הסובל)
גזרוס ר״ג ואם במאי
תשמור לעשות ליראה את השם הנכבד והנורא את ה׳ אלהיך.
[הגוזל] (נ״ק סי׳ רי> כמוב הדיוט דוקא בדאמר להו בכונת שבועה .וכן נמי בארור כי אית
דאמור רמן שהעושה
ה׳
את
ביה
וכתיב
בשם
וזבירו
למקלל
מלקות
לן
נפקא
קרא
דמהאי
ביה שבועה דוקא היכא דאמר ליה לכוונת סזו-וסק• ■-----------
יש מרס ר״ג ז״ל שלא
אומו יהא מדר אק
להזכיר לישראל שנטבע ב) כתב”חרב אלפס ו״ל :וחזינן לגאון דאמר לוקה וכו׳ עד
אלהיך .אבל בכנויין אע״ג דעובר בלא תעשה לא לקי וכן הלכתא :מדר עד שישממו אומו

הדק עלך פרק שבועת העדות

ככפירה ומעשה בא׳ ׳— — ----------------------------------------------------—-- -------------------------
שחירף סטרו והזכירו שנטבע ככפירה והיה שם יהודי אחד וא״ל הס מהזכיד שהרי נגזר על זה ולא הזכיר מי
הגוזר ושאלו לרש״י ז״ל אם זה שהזכיר לוה שנטבע בכפירה כר נדוי הוא מאסר דאיפא סרס ר״ג או דלמא טון
דלא ידע ליה להאי סרס בשעה שהזטר פטור מן הסרס .והשיב ט גוזרי גזירוס אינם מכוונים לעטש השוגים
שאינם יודעים הגורוס אלא מקללק כל שיודע בה ומפקפק כה ולא עוד אלא אפי׳ שסזר וסירף עוד לסטרו אסר
שנאמר לו שיש סרס סה טון שלא הזכיר לו שס מי שגזר על זה לא פקסר! בגורמו ולא כא לכלל נידוי ולא הוי
כאפקרומא למהר מדר עד דידע מאן גברא רבא דאזמניה ואסי׳ אם באו נהסמיר אין להטיל עליו רק סרס של
ססס גזרה ולא נדר של גדול עולם טק שלא ידע ס ואס היה הממרה מאנשי דינו של ממדף אץ זה קרוי ירעה
לפי שלא היה נאמן עליו כסבר לשמקו הוא בא .ועוד כסב רש״י ז״ל שאס ימברר שר״ג גזר מדר עולם שלא
להזטר גנאי זה לא לבעל משובה ולא לדורי דודיהן והמרו למכנה בשמו אז הוא מנודה לעולם וסל עליו נדרו מיד
אע״ס שלא המריע בשופרות כשנירה אבל כל ומן שלא נסביר שגזר ר״ג על המגנה כן יש לנו לדק ולומר שלא
היה מעמו דר״ג לגנוח המגנה כ״כ שלא יועיל לו הימר דיודע היה שא״א שלא יולדו פריצים שיזכירו לחבריהם
גנומם ויודע היה שלא יולד אסריו גדול להמיר נדרו לבאים אסריו וטדאי אס עבר איש על נירו מוייו ולא בא
להסיר נדרו אק לו הימר עולמיס אבל עבר על נדרו לאסר מומו יש לו הימר ואפי׳ אמר כל העובר יהא מדר לא
אמר אלא שינהגו ט חטריו נדר כמשפט כל דור ודור עד שיפייס באנא שא נא רלקה ואס״ב כל ט עשרה
שמטר שלומי ר״ג הן להמירו ט י״ל שלא גזר ר״ג אלא על הדור לנהוג ט נזיפה וגדר לפי דעמס וכן הקורא
למטרו עמ יהיה מדר הפי׳ כן הוא ע״נ .ונראה מדברי רש״י ז״ל שזכרנו דלדידיה ס״ל דכיון שעבר אסר דברי
ר״ג וגזירמו מיד הוא מדר ממילא מבלי שינדוהו אנשי הדור מיהו מצינו לר״ס (קדושין מג סוי״ס הקייא) יס״ל גט

גם במאי דמקון ר״ג
נראה דאינו מדר עד שישמחו אומו ומאסר דנהגהה משוה דין קורא לסטרו עמ למקנס ר״ג א״כ סלעי רש״י
ור״ס אהדדי בכל עמן ואולם צ״ע דהא מ״ק דקדושין משמע מדברי רש״י (שם ד״ה יה )6דמפרש לההיא דהקורא
למטרו עמ כפי׳ ר״ס ולולי ט ההגהה במרדט שזכרט משוה אומה היה נראה לומר דלכולי עלמא סרם ר״ג סייל
מיד ממילא לכל העומ עליו וכמו שנראה מדמי רש״י דאיהו גזר כמרם וגמר כל העומ על המקנה אבל גט
קורא למטרו עמ לא כוונו סכמים לנדות כל הקורא למטרו עמ אלא שאמרו שהעושה כן הוא מ נדר כמו שאר
דברים שמייט מנמיס נידוי לעושה אומה ואעפ״ב איט מנודה עד שינדוהו ונפקא מינה לסי׳ זה ט מזרוס דרמן
שאמרו בהם להעובר עליהם הוא בר נידוי אי הוי מלמא דמלוי בכבוד של אדם ורוצה הלה לממול על כבודו
משבקינן ליה מנידוי כמו שכמב טור ס״מ סי׳ כ״ז גט מי שמייב נידוי מפר שהפקיר בב״ד שאם רצו ב״ד למסול
על כבודם ולא לנדוסו הרשוס טרם כל עוד שלא היה שם הפסד בכטד הטרא ימברן ואפשר דה״ה נמי בקורא
לסטרו עמ דאע״ג דהוא מ נדר אם מצה הלה לממול על כטדו אין לנדותו אבל גט מקטס ר״ג אי אפשר
לומר כן דהא איהו גזר ורדה לכל העושה כן ואין עוד טלי אדם למסול על הדמ וצ״ע .ומה שטהגיס לכמוב על
האגרוס לאינא סרס דר״ג נראה דאם הפומס האגרס יודע שיש סרס ר״ג סה דאז אפי׳ לא היה האיש שרשם על
האגרס הסרה בר סמבא ואפי׳ סימא שאינו מנודה הפומס עד שינדוהו מ״מ הר הסומס בנידוי דכיק דמ נידוי
דר״ג הוא מין רדהו וכל אדם יכול למדות כל עוד שמין מנדהו וכן מצינו דאמור רבנן (נדרים ! >:השומע אזכרה
מפי מטרו צריך לנדותו ולא סלקו טן אס השומע בר סמכא או לא בכל ערן הר נדרו נדר דבלין מנדהו וק
הממרה במטרו שלא יאכל סירומיו ולא שמע ונדהו נדויו רדוי<יב> ואץ סילוק כץ אס המנדה מכם או לא בכל ענין
הר נדרו נדר טון דביק נדהו וכל זה אמי׳ לר״ס ואצ״ל לרש״י ז״ל כד״ן:

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כז שבועות תלמוד בבלי עמוד מס (255הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

עין משפט

נר מצוה

ג:

הכל ממירין פרק ראשון תמורה

מסורת הש״ם

אין מנקין אותו .דנמיב ט לא ינקה ה׳ :נקיות כלל .דאין מלקק א) שששים

כג א מיי׳ פ״ד מהלסש שבו^ח שלא אובל ככר זו שבועה שלא אוכלנה ואכלה אינו
שספוח הלכה ג:
נ) :]J07fo ?bw!>b](T0
שוא ,דכמיכ
חייב אלא אחת .ודוקא נקט שטעה שלא אופל מסילה אומו טח דין שלמטה :אשכחז
נג ג מיי׳ פנו״ז מהלנוה
אשר ישא אח שמו לשוא והיינו שטפת שוא כגון נשש לשטח אח מי׳נשם מ ,].מ נשמו קלס:
שנהדרין הלנה י [ע״ש דאי אמר שטעה שלא אוכלנה שטעה שלא אוכל סייב שמיס דשלא
הידוע לאדם :עגומת עקר .מפרש לקמן היפי מני :מנלן .דלקי ע״ש מכוש ע! p ,!:כלומר
משק ד4קין על השראש שפק! :אוכלנה משמע כולה וכי הדר אמר שטעה שלא אוכל משמע כלל
נד נמיי׳פ״דמהלכומשגמוש
ששסיה שגועש שומרים מושרש
עלה
מעעה עבד .ובדין
הלכה ט:
ושטשח (דף  ):0מפרש אמאי מנא
הוא להפיס דעתו של כשל הרש אכל
כה ד מיי׳ שס פי״א הלכה ג
דלילקי שהרי אכל ועשה מעשה :ילקה על שרעה אשש כשנפגע
אק מנקין אותו אבל בית ח של מטה
שלא אוכלנה שני פעמים*ז:
סוש״ע י״י סימן רג סעיף
ולא אכל .דלאו היינו מעשה :וכי מעצמו שגועש רטוי .עיין
שנא .פרש״י מאי שנא מלקין אותו ומנקין * אותו א״ל רב פפא לאביי
ו:
רמנ״ן מ״ע ז׳ מפר המצוס],
נו ה מיי׳ סנ״ו מהלטש
האי גוונא מי לקי .בממיה :סעום  )1נדרים ז :שגינה י" ם) נ״א
דממעט אוכל ולא אכל ואימא לא תיהוי ליה נקיות כלל א״ל אם כן
שנהדרין הלכה ג ועיין
מ"מ ,ע) צ״ק•
דהויא התראת ספק .דאי אמרו טה
משטח ומ״מ טושי׳ע ס׳׳מ מקרק וקמרט אכלמי ולא אכלמי לכתוב קרא לא ינקה ולישתוק ה׳ למה לי
סימן כו סעיף א:
מסיפא דחייג מזרק ולא נהירא דאי
הזהר  pשמאכל הכנר שנשבעת
־זי*״״״״ אמר למעוטי אוכל ולא אכל לא קשיא בית דין של מעלה הוא דאין מנקין אותו אבל
עליה יטל לומר אין לי טח מיחוש
הגהות הב״ח
מידי אבל אי אמר איסכא אז מקשה ב״ד של מטה מלקין ומנקין אותו אשכחן p
ממראה זו דאכמי יש לי שהוח וכן
כל היום טלו ואפי׳ ט עבר היום ימל ( )6נס ,השה הוא מעשה קא
לן י״ור״י פירש ומאי שנא י״דמסרש שבועת שוא שבועת שקר מנלן רבי יוחנן
ענד p( :רש״י ד״ה לא
שיטה מקובצת
לה כרט עקיבא לוקמא כר׳ ישמעאל דידיה אמר לשוא לשוא שני פעמים אם אינו
לומר *"שוכש היימי ולא נזכרתי לא מיימי ונו' שוא הס״ד ואש״ג
בשטעה ולא ממראה ואינו לוקה :מ״ה ר׳ ישמעאל כו׳
שיש
 ]6אותו .גליק
בהכאה לו ורישא למעוטי אכלתי ולא אכלחי ענק לשבועת שוא תניהו ענין לשבועת
לו קצבה ופתכסר
דאמר:
תהא כאכלתי ולא אכלתי .כלומר
אכל
ולא
אוכל
למעוטי
וסיפא
מקרק
נ״א
דף
שבתות
 pאשכחן.
שקר דלוקה "מתקיף לה רבי אבהו שבועת
 pדלוקה פגדף בה ר׳ אבהו
מהא שטעח שקר בנשבע שלא אכל
 pooממלקוח ומשני קאי בלהסא כר :שקר היכי דמי אינימא דאמר שלא אוכל
 pתיבת הוא נמחק]0 :
ואכל או שאכל ולא אכל דהכא ליכא
תורה אוד השלם
הכירו בשם מנלן.
עי׳ בתשובת הרשב״א סי׳
אס ואכל התם חהוא מעשה (א) עבד ואלא
קפ״ו p :שנא אכלתי ולא
שוס מעשה דהא לשעבר נשבע :א> אם לא תשמר לעשות
לא משמור לעשות והפלא
י
אכלתי אפר דכא ועל תיבות ואזהרמיה מהכא לא מקלל מרש אי האמר שאוכל ולא אכל ההוא מי לקי
ומאי ענא אכלתי ולא אכלתי .כלומר את כל דלרי תהודה הזאת
נרשם קו
פאוכל
הכתלים כ5ו$ר הזד ,ליראה
והאיתמר *שבועה שאוכל ככר זה היום
מאי איריא דקא ממעט אוכל ולא אנל
להורות בילם־ד צו״ך
נמי מהאי קרא גופיה:
את העם דעכבד והנורא
לפהקו ]I :שקר דופיא
ממלקוח טסי מאכלמי ולא אכלתי הא
שמעק
יודען ורבי
רבי
ועבר היום ולאן אבל
.... t
הא
הזה את (י אל1דןי:
י
י
״ >
r
>
דשבועת שיא פה Ttrao
במרוייהו ליכא שום מעשה :שבועת
(וברים נו /נה]
שוא לשעבר שהוא אופר על בן לקיש אמרי אינו לוקה ר׳ יוחנן אומר אינו לוקה אדלאו שאק בו מעשה
עקר דומיא דעבועת עוא .כדמפקא ב)וה?לא^אתםפת1יואת
הוא וכל לאו שאק בו מעשה אק לוקק עליו ור״ל אמר אינו לוקה משום
^ר״^״מ
לעיל לשיא לשיא שמי ©ממיס :מה מכות זךעןי טבוח גדלת
דהוה ליה התראת ספק י״בוכל התראת ספק אק לוקק עליו אלא א״ר
ונאמנות' וחלום רעים
עגומת עוא שהיא לשעבר .דכי נשבע
£££צ"^לל' 5אבהו תהא באכלתי ולא אכלתי ומאי שנא "דקא מרבה אכלתי ולא אכלתי
ונאמדים] :וכחם כו /נם]
על עמוד של אק שהוא של כסף
סג :מסיו טי:

ומקלל

מאוכל ולא אכל אמר רבא בפירוש הבתה תורה שקר "דומה לשוא מה
קלל שוא לשעבר אף שקר לשעבר איתיביה רבי ירמיה לרבי אבהו "שבועה
הבית ק ™ ™.־י
את אביו ולא תקלל הרש ובפי
ד׳ פיתות דף ס״ו ע״א פסיק 5שלא אובל ככר זו שבועה שלא אובלנה שבועה שלא אוכלנה ואכלה
ליה כל אדם מנשיא ודיין
אפילו אינו חייב אלא אחת וזוהי שבועת ביטוי שחייבק על זדונה מכות ועל שגנחה
והרש p* :איפר
שבועת אמת .ואוההתיה מאת קרבן עולה ויורד זוהי למעוטי מאי לאו למעוטי אכלתי ולא אכלתי דלא לקי
ה׳ אלהיך תירא א״נ פאס
ליראה וכן במוציא שם שמים לא זו היא״דעל שגגתה מייתי קרבן אבל אכלתי ולא אכלתי לא מייתי קרבן
לבטלה יש לפרש
דאזהרתיה ומני רבי ישמעאל היא ג>דאמר אינו חייב אלא על העתיד לבא אבל מילקא
מהבא :י ]1אפת  )6גליון כגון
יכבה אלהים ווו היא קללה לקי אימא סיפא זוהי שבועת שוא שחייבק על זדונה מכות ועל שגנתה
האמורה בתורה בשבועת
הערות ]T :כדרב גידל אמר פטור זוהי למעוטי מאי לאו למעוטי אכלתי ולא אכלתי דלא לקי לא זוהי
רב דאמר P19 :על תיבות
להורות ובוכי רעל שעתה פטור מקרבן אבל אכלתי ולא אכלתי מייתי קרבן ומני ר״ע היא
תדבק נרשם קו
לפ״ד צריך למחקו :דאמר י>מביאק קרבן לשעבר והא אמרת רישא רבי ישמעאל אלא מדמיפא
רבי עקיבא רישא נמי רבי עקיבא ורישא לאו למעוטי אכלתי ולא אכלתי
יף0יתש”ד0וזב?**:ך אלא למעוטי אוכל ולא אכל ומאי שנא י" משום דקאי בלהבא ממעט להבא
הדיינין דהא גפקא ליה קאי בלהבא ממעט לשעבר :ושטר :א״ל רבי יוחנן לתנא לא תתני ומימר
משום דבדיבורו עשה מעשההמהלל את חבירו בשם :מגלן א״ר
ןאלעזר א״ר אושעיא אמר קרא »>אם לא תשמר "וכתיב tכ>והפלא ה׳ את
לשבי™
״™יז ואס ™«r
״
נפקא ליה |
דמצוה דפותר דהא 01קא
מן בו תדבק תנהו ענין
יתך ה>הפלאה זו *1איני יודע מהו כשהוא אומר "והפילו השופט והכהו
לשבועה דהולין דשריא לירא
את 1פניו הוי אומר הפלאה זו מלקות ""אימר אפילו שבועת אמת י״בהדיא
את השם הנכבד והפלא ה׳
לי
מכותך דכתב רחמנא
למקלללפה את כתיב י> שבועת ה׳ תהיה בק שניהם אימר הני מילי "לפייס את חבירו אבל
ש״ם לחיובו
הכירו בשם הוא דאתא :מילקא לילקי לא מצית אמרת דהכתיב ח>ובשמו תשבע ההוא מיבעי ליה
י ]1עי׳ בהשמטות בסוף
המסכת ]D* :עי׳ בהשמטות י׳״לכדרב "דאמר רב גידל אמר רב ימנק שנשבעין לקיים את המצות
בסוף המסכת :יט]
לומר שנאמר "נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך הכתיב קרא אחרינא
שכוח הייתי p :לעיל דב״ד
שלפטה ]to :על זדונו """ובו תהבק ובשמו תשבע ""אלא למאי אתא למקלל האת חבירו בשם
מכות po :קרבן
הס״ד *"ואימא י למוציא שם שמים לבטלה מי גרע מקלל את חבירו בשם ממוציא
ומה״ד אלא רישא למעוטי
אוכל ולא אוכל יסטור מקרבן שם שמים לבטלה אנן הבי קא קשיא לן אימא מוציא שם שמים לבטלה
על שגגתו הס״ד ומה״ר ופאי:
 ]J3לפייסאתוזבי1ו:כר] דאי תימני לה במלקות אבל מקלל חבירו בשם ביק דקעביד תרתי דקא
מדוב גידל הא אמרינן דדכרי
תורה מדברי קבלה לא ילפינן :מפק שם שמים לבטלה וקמצער ליה לחבריה *"לא תימני ליה במלקות
 ]50פעמים דאי איתשיל
—-------------------------------------------------------- - -----לא—

ראשונה קיימא שניה :נהלו
וא״ב מאי קאמר מאי שנא וכי
נאמר מאי שנא להקשות
אדר״י נדהא] ר״י יתרץ
למעוטי אוכל כי היכי דלא
תיקשי ליה ]0 :שנא נ״א מה
ראית לאוקמי נוליה כר״ע
לוקמא כר״י וסיפא לא ממעט
אכלתי ולא אכלתי ממלקות
דוראי לקי בר״י ולא למעוטי
אכלתי ולא אכלתי דווייב
קרבן דודאי (הייב) [סטורן
מקרבן לר״י אלא למעוטי
אובל ולא אוכל ממלקות
ומשני קאי כלהבא כלומר
ברישא דקתני אוכל ולא אוכל
ממעט להבא הא אוכל ולא
אוכל אינו חייב בטלקות:

לש״י יל־״יי

שטי־

?לי ר*מתו'?995

הויא אק כמו שהיא עכשיו ומה שוא י
(דבחס כו /ב!
לוקה עליה מאמרי׳ לעיל סב3״ד
שלמטה מלקין ומנקין אומו אף שקר ד>#מת * תהיה 3ה
אם ^,16י17 /
לשעבר דהיינו אכלמי ולא אכלתי
מ^חמהיולקחמרי
אןכל ןלא אכל
ר”:

(לא א8לם :ןטסותכ^י]

שנועה שלא אוכל ככר זו וכד .דהא
נשבע מלח זימר שלא יאכל אוחו
ככר :אינו חייג אלא אחת .כדאמריגו
בשטעות דאין שטעה סלה על
שטעה :וזו היא שבועת ביטוי.
דקאמר קרא לבטא בשפמים להרע
או להיטיב וגו׳ וזו היא שטפח ביטוי
שמוציא בשפתיו שלא יאכל אומו ככר
אבל לא גויל מידי לסבריה אבל שטעת
העדות ושטעח הסקדון מטא עלהזדון כשגגה אשם :למעוטי מאי.
דאין סייבץ סל *9זדונה מכות:
לאו למעוטי אכלתי ולא אכלתי.
דאע״ג דהויא שטעת טטוי דלא לקי
משוס דלהרע או להיטיב כתיב דמשמע
להבא פרט לשעבר כגק אכלחי ולא
אכלתי ןאמןי שטעמ שקר  wדגמ:
יי.
"

לא כריתי קרנן .משוס דלהרע או
להיטיב גט קתן קאי אכל ש>ממה
נפשןסייבעליהמלקומדומיאדשטעח

שוא (נ) :דאםר .״> [ר״י] במס׳ שטעות
(ק> כה ).איט סייב אלא על העחיד
לבא :זו היא שכועת שוא .סיפא
דההיא משנה דלעיל הויא האי זו היא
שטעת שוא וכו׳ :ורישא לאו למעוטי
אכלתי ולא אכלתי .דאכלמי ולא אכלחי
ודאי חייב על שגגמה קרק° :״ ומאי שנא .דממעט אוכל ולא אכל מקרק וקא מרט אכלמי ולא אכלתי מסיפא דסייב קרק :ומשל
אכל ־^אי בלהבא
כגין
יממפנו
מסמברא רישא למעוטי או&־י?* ב)ןד*כא’ יקמר ש3ופה
וממעט לשעבר .בממיה כגק אכלתי ולא אכלחי :לא תיתני מימר .בכלל שאר לאוין שאין בהן מעשה :דנדנוח עושה מעשה .שעושה
ממולין קדשים :אס לא תשמור לעשות וגר .עד ליראה את השם שיתיירא שלא להוציא אח השם לבטלה וכן מקלל אח מ׳ירו מס
מוציאו לשלה וכתיב והפלא ה׳ אח מממן שיטול מכוח והיינו מלקוח :אטילו שבועת אטוג דקא נמהר קרא דאפיט שטעת אמת לא ליעבד
בשם שמים ואי עביד והפלא ה׳ אח מטחן שיטול מלקוח :בהדיא כתיב .דשרי למיעבד :לפייס 9״ .vwtשלא יהא מומו ממון אבל מילקא לילקי
הואיל ומטא עצמו 4די שטעה :ובשמו תשבע .דשסעת אמח שריא למעט* :לקיים המצוה .כדי שלא יוכל למזור ט שנאמר נשמתי ואקיימה יגו׳
ואהכי איצטריך האי קרא ושמו משמ לאשמועינן דנשמ לקיים אח המצוה מומר :הכתיב קרא אחרינא וכשמו תשמג דחרי קראי כמיט
אם ®'"1י
ושמו משמ סר טאמסק וסד טהיה עקב סד מימי ליה משמ לקיים אח המצוה 0״ואירן לשטעח אמח :אלא למאי ***’
וגו׳ :למקלל את חבירו כשם .דודאי לקי אע״ג דלא עטד מעשה :שם שטים לבטלה .אבל מקלל את מטרו שם לא לקי :ומהדר ליה לאו
כל דק הוא :דהיכא דקא עביר תרי איסורי .לא מיסגי ליה שלקות ואף על גב דלקה אפילו הכי לא נממר עדיין שלקות לחודיה:
,,
י
י
ווו
!

ה)אתך,אלהיךתיךאוא'תו
תן5כד זכ^מו תש3ע:
|ובדס ו ,חג]

 0נש3ן!תי ואעמה לשמר
?!#מיצועה וההלם  ,opקו]

ז> אח * אלהיך תירא אתו
רמןבדי ובו תועק ז?^מו
תשמז cnnj :י ,כ)

דבינו גרשום
אימא לא ינקה כלל .אפי׳
כ״ר:

אשכחן

שפועה

שוא .דלקי שבועת שוא
היינו נשבע לשנות את הידוע
לאדם אמר על עמוד של pu
שהוא של זהב או נשבע אם
לא ראיתי נחש כקורת בית
הבד־ משום דהוה התראת
ספק .שכשסתריז כר היזהר
שתאכל™ היום הוא אומי p

אעשה כשאהיה פנוי ועדיין
^יא^&

לומר שכחתיה דבל התראה
שאינה בשעת מעשה כגק זו
הוי התראת ספק ולא שמה
התראה שיכול לומר שכחתי
ההתראה :אלא א״ר אבזזו
תהא .דלקי על שבועת שקר
דאמר שבועה שאכלתי ולא
אכל או שבועה שלא אכלתי
ואכל קודם השבועה וההוא
דקודם השבועה לא הוה

ביה״םעשה"י^לק^ופ״ש
□אכלתי ולא אבלתי דאמרת
שבועת

שקר דכתיב לשוא

שקריתמה^ב^ז]”In
(ת־וא לשעבר שנשבע בחנם)

ל^נות^ ה?^ילא״ש»םר
על עמוד של אבן שהוא של

זהב כו׳ (היינו מבלתי ולא
אכלתי)] ומכזב על מה שעבר
שהוא יודע לשעבר שאינו כן
אף שקר נמי בעינן לשעבר היינו אכלתי ולא אכלתי [דלשעכר הוא :אינו חייב אלא אחת .דאין שבועה הלה על שבועה:
חשק שלטה על שיטה סקובצת א) נראה דדיסר זה צדן להיוח על המקלל 6ש פרדו וע״ו מג סשט״מ גליון כגון נו׳.
אבל אכלתי ולא אכלתי לא מייתי קרבן .אלא לקי :אבל אכלתי ולא אכלתי מייתי קרבן ולקי :ורישא לא
למעוטי אכלתי ולא אכלתי מקרבן אלא למעוטי אוכל ולא אכל .מקרבן :ומאי שנא .דהאי ממעט] :משום דקאי בלוזבא .בשבועה שלא אוכל ממעט להבא שבועה שאוכל ולא אבל אבל אכלתי ולשעבר הוא לא ממעט אלא
לקי (עליה) וכדר׳ אבהו[ :משוט דבדבורו עשה מעשה .שמקדיש בהמת חולין :ליראה את השם .קס״ד דהאי ליראה את השם היינו שתירא אותו שלא תקלל בו הכירו וכתיב ביה הפלאה דהיינו מלקות :אימא .האי ליראה את השם
אינו מקלל את הכירו בשם אלא שתירא אותו שלא תהא נשבע בשמו אפילו באמת) :אימא .האי שבועת ה׳ תהיה בין שניהם לאו שיהא סותר לכתחילה לישבע באמת אלא משום הכי צריך שבועה כדי להפיס דעתו של בעל הבית ואימא
ומוטב שיפיס דעתו בספק ולא כשבועה ואם לא רצה ממק אלא שבועה ישבע לו בדי להפיס דעתו אבל ילקה על (שבועתו של) [שבועה] אמת ואימא להבי הוא דאתא ליראה את השם ולז« למקלל חברו בשם :ההוא לא מצית אמרת.
רעל שבועת אמת ילקה דהא כתיב קרא אהרינא ישרי יכתיב ובשמו תשבע :אימא ההוא .ובשמו תשבע ישרי לאישתכע לא שרי אלא לדבר סצוה משום לזרוזי נפשיה וכדרב גידל אמר רב :הא כתב קרא אחרינא ופשטו תשבע .דתרי
זיסני כתיב וכשמו תשבע [חד לכדרב גידל] וחד לסישרי אפילו שבועת אמת דעלמא ואייתר ליה ליראה את (ה׳) למקלל חברו בשם :ל״א ההוא דרב גידל 0ן ובו תדבק נסקא [אלא ובשמו תשבע למה לי אס אמו ענין לשבועת הדיינים
דמותרת דנסקא מן שבועת ה׳ תניהו ענין לשבועה דעלמא לאו דדיינין ואם אמו ענין .לשבועה דמצוה דנפקא מן ובו תדבק תניהו ענין לשבועת אמת  )6דהול ליראה את השם כו׳] :ואימא .האי ליראה לחייב למוציא שם [שטים] לבטלה הוא
דאתא ולא למקלל :האי לא מזרת אמרח דמי גרע מקלל את חברו כשם ממי שמוציא שם שמים לבטלה .דהא מקלל (את הבירו) בשם תרי איסורי עביר דמוציא שם לבטלה לקלל את חכרו ועוד שמקלל הכירו ודאי לא גרע
(ממוציא שם שמים) [אלא המיר)( :אנן הכי מצמר למימר) אנן הכי קא קשיא לן דניטא מוציא שם שמים לבטלה תיסגי ליה במלקות .דנימא דלהכי כתיב והפלא .אבל מקלל את חברו בשם לא תיסגי ליה במלקות דתרתי עביד:
חשק שלפה קל וזכינו נרשום א) נראה לצ״ל אפש דרשוח וא״נ ע״נ הן קרא דליראה ארו השם למקלל מררו 6חי.

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ לז תמורה תלמוד בבלי עמוד מס (6הודפס ע״י תכנת אהגר החכמה (0

מסורת הש״ס
א) מ׳ רש״י ואי כעית
אימא[ )3 ,סנהדרין נו.].
ג) דמאי פ״ז מ״ו ,ד) נ״א
ואזהרה ,ס) דלאסר 5״ק,
ו) דלאסר צ״ק )1 ,נ״א ואמר
עשרה צ״ק ,ס)נ״א מסעה
מעפר.

הגהות חכ״ח
(א) רש׳* ד״ה לא מקלל וכל
נר׳ מנעם דל הס״ד ואת׳׳נ
מ״ה ואי אמרת בשלמא
כו׳ נאמר דהאי קרא וכוי
הוא דאמא אזוזרתיה כר
שהד לא )3( :ד״ה אלמה לא
נחמיה הא מציגו וכר למולה
והנא .נצ״ל( :ג) ד״ה ההיא
אזהרת וכל לאו הע״ד ואס״ע

מ״ה משום ר׳ יוסי כוי
לעיל קא מהדר( :ד) ד״ה
מעשר של זו ונו' ואפי' ני אמר
משל זו .ג״נ וצנייסת הגמרא
מרש של זו נזו הוה איפנא

נמו שפירשו תוספות ורש״י
היה גורס של זו לזו הוה הפני
מעושר כו׳ ונמשנה גורס
מאן:
שגגמרא
הנועפא
(ס) ד״ה מפני שהקדים וכו׳
גגון מפשר שגי שנאמר
מלאמן:

הגהות הגר״א
כר.
והכתיב
1א] גם׳
גירש״י והכמיג אס לא משמור
לעשות ם׳ ההוא .ממי׳ אס עד
תענוד ל״ג[ :כן רש״י ד״ה
אלמה .הדא והכא כר.
הגירסא מפוסן וכצ״ל שמו
למולה והנתיג אם עד וגו׳.
ואזהרה הויא והנא עד ה׳ וגו׳
[ג] תוד״ה
נו׳:
ואכפי
מלאתך כר ולא גהידא
כד .ד״ל דלאו דוקא נאמד
ומאס רק שמדמע סבל קפה
על רש״י הא מורים ג״נ
מדמע עד א׳ ומאה:

תודה אוד השלם

א>6ז ?׳קלל 2L
תן!בד’^מו ת^ן:

1דכד״ס ו]T ,
נ>?!לאתו (למשי ל*
תאחר ?כוי מיד י׳תז לי:

ו"™“׳™י

רבעו גרמים
דלא
לא מצית
®יי! אמרח .ילא
לא

^קלל’"“
אלא

בלאו

והאי והפלא

™™ז

מסתבר יהאי ליראה במקלל

^3,^*3
בשם

אזהדחיה

«■׳.

להוציא שם שמים לבטלה:
י™״•

תייא קי *mfn

JJJte
אלו הבכירים"® .ליז מו

עיייןממנו כלום־ ודמעך זה
מאחר שיש בהן חולין של
בכורים עם הטבל של תרומה.

יאסמו »* “8י־״ ייזי®
בכורים [לתרומה] שקרויין ד׳
שמות [בכורים ראשית תרומה

יי« 33יי ®,״’?יי ™°״

הכל ממירין פרק ראשון תמורה

ד.

עין משפט

נר מצוה

לא מרת אמרת והנתיב לא תקלל חרש .וכיק לאשכסן אזהרה
לא תקלל חרש .למשמע בין קללה סמם בין קללה שבשם דקאי
במקלל יש לנו להעמיד האי קרא למלקות במקלל סבירו בשם טפי
לאו עלה וקאתא קרא ליראה את השם לאשמועינן דלוקה שנאמר
והפלא ה׳ אח מממן .ע״א לא מצית אמרה דלא יחכפר במלקות מלהעמיד במוציא שס שמיס לעולה ללא אשכמנא ביה אזהרה ממורשת:
גרידמא לודאי ממכפר במלקות למודיה להא כמיב לא מקלל פרש
זו ביכורים .פרש״י ""לספי קרי מלאה משום 0דלאלמר־
שנמגדשת התבואה ונגמרה מלאכמה
וילפינן בסנהדרין בפרק ארבע מימוח
גליון הש״ם
הוקבע לביכורים ולמען זו מרומה "
(ק־ סו ).ג״ש מהאי *1לאו לכתיב לא מצית אמרת *דכתיב א)לא תקלל חרש
(מה) [למק שהיא מלמעח ועולה מעשרותיהם ונד ואנג״ג
גבי אומללין כגון לא מקלל מרש "ואי "אמרת בשלמא לקלל את חבירו
מפיק לה קרא בלשון דמוע " [לשון דקי׳ל כל שאינו גזה
שהוא גרוע שבכולן וכמיב גבי נשיא אזהרתיה מהבא דכתיב לא תקלל "חרש
!,נשיא בעמן לא מאור וכי היכי אלא אי אמרת מוציא ש״ש לבטלה רש״ין 1־ 1ולא נהירא שהרי זה איט ™י^ת^־^מ ,X
משה רנה כל שאינו סא״ז אפילו
וה״ר
מדרמן
"8אלא
להמם ליכא אלא מלקוח גרידחא
הכי נמי שאומללין שגי ליה במלקות אזהחתוה מהיבא אלמה לא  1*1והכתיב => את
ננס אתת אינו)]:
מפונטויז״א פירש דלכך קרי למרומה
גרילמא ומוקמי ליה המם במקלל ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד ההוא "אזהרת
דמע לפי שטהגח "8בלס וביכורים
בשם דקא גמר ממקלל אביו דכמיב  ,עשה הוא "\:משום רבי יוסי בר׳ וזנינא אמרו
אינן אלא ביבש שהרי אין מביאין
הגהות צ״ק
ביה בנקבו שם הלכן לא מציח אמרח '־®אף המקדים תרומה לביכורים מאי טעמא
ביכורים אלא מפרי כלאימא פרק [א] ואנ״א גיסי׳ לפי׳ י״י
נאמר דהאי קיא ליראה את
העור והרוטב (מילין דף קנ 0פרי
מלאתך
דלא מיסגי ליה במלקוח ולא מפי מורי דרבי יומי ברבי תנינא אמר קרא נ)
השם ע״ג למקלל סרח כד:
אמה מביא ואי אמה מביא משקה:
אלא מפי ר׳ יצסק בר׳ מנסם ז״ל :ודמעך לא תאחר מלאה אלו ביכורים ודמעך
[ pלמולה הס״ד ואס״כ ד״ה
ל3€יו שתי כלכלות של 8בל ואותו תענוד והנא הזהיר כוי
(א) ואכ״א .נא]כלומר י״דמהאי קרא "אלו תרומה ואמרה לא תאחר איתמר
ליראה אח השם למקלל סבירו בשם
ואמר מעשר של זו גזו הראשונה  Mי  V *l?6י ?5י
הוא דאמא שהרי לא מצינו שענש הקדים תרומה לביכורים ר״א ור׳ יוסי ברבי
מעושרת .כגון אס בכל כלכלה מאה » ?2נה »׳י־ ולמעשי
אא״כ הזהיר :וגשלמא אי אמרת חנינא חד אמר לוקה וחד אמר *אינו לוקה
»׳:
שמנירמה
מארס') עשרה מן השניה יהיו מעשר יאשון
דההוא קרא ?מקל? ועירו נשם הוא תסתיים דר יוסי בר׳ חנינא הוא דאמר לרקה
ראשון על הראשונה ״ואומר נמי
מרומה נמיריס ומעשר רסשון
.
י
י
י
דאתי .ואזהרמיה מדכתיב לא מקלל מדאמר ר יוסי בר׳ חנינא אף המקדים "
מעשר שני כג המאה  mראשונה לתרומה ומעשר פני לראשו!
הן ממוקרם ובדמאי מיירי מדלא אע״ס שהוא עונר נל״ח מה
מרש ומימוקמא במקלל את סבירו תרומה לביכורים (לוקה) אדרבה תסתיים דר׳
( rsשעשה עשוי מ״ל מלאתן
קמסריש מחמה ועגסכמ
בשם כדפרישיח לעיל הלכן כמיב אלעזר הוא דאמר לוקה דתנן "היו 3לפניו
ודמען צא מאסר
דאנולסו נד:
™)מימרא :של זו כזו ושל זו 3זו
הפא אם לא משמור לעשוח וגו׳ שתי כלכלות של טבל ואמר מעשר של זו בזו
הראשונה מעושרת למיד שאמר של
כלומר *1שמקלל אח חבירך כשם
דמייב "הראשונה מעושרת של זו בזו ושל זו בזו
שהוזהרת עליו והפלא ה ,וגו׳
זו סו היא ממוקנח ונעשה פטור כי
שיטה מקובצת
מלקוח :אזהרתיה מהיכא .כלומר "הראשונה מעושרת והשנה אינה
הדר אמר ושל זו סו נמצא מעשר מן
אשכמן עונש והפלא ה׳ וגו׳ אזהרה מעושרת מעשרותיהם מעשר כלכלה
58״^״^
הפטור על המיוב ואינו כלום
מנין שהזהיר הכתוב שלא להוציא ש״ש בחבירתה קרא זאת השם ואחמר רבי
מעשרותיהם מעשר כלכלה (תיבת אמרת נמחק) מקלל
גךןמרתה קףא איבא אזהרה מלא תקלל חרש
לעולה :אלמה לא .בממיה (נ) אלעזר אמר לוקה מפני שהקדים מעשר שני
אלא מוציא שם שמים לבטלה
r
 W TV* J? ppIDD *50C •BBHסהיכא מאת ה" אלהיך תירא
"שלא מציגו שהזהיר שלא להוציא שבה למעשר ראשון שבחבירתה תסתיים
’ 00ואע״ג לקי״ל כל שאיט  00אחר ההוא אזהרה עשה כך הגי׳
שמו "לבטלה ( &1הויא) והפא הזהיר אלא ר יוסי בר׳ חנינא דאמר אינו לוקה
זה  Mבבת אמת איני ל״הנא
והמם ענש והפלא ה׳ וגו׳ ’"1׳ז
ואזכרה לימא קשיא דר׳ יוסי בר׳ חמא אדר׳
כיון דדעמיה למקור תחייהו הוי מקלל עייסא אלא בלשת
כמיב אם לא משמור לעשוח וגו׳
<*מי מעמי ־! ראשו® ״הא %
ואכפי מימוקס במוציא ש״ש לעולה :יוסי ברבי הניגא לא רבי יוסי ברבי חנינא
אפטורא
בשרה מק מי׳ שישארו טבל בראשונה לבטלה דלית ביה אוהרה כלל
ההיא אזהרת עשה היא .ולאו שמה -4
אזהרה והלכך מיתוקם ליראה את השם הנכבד במקלל את מבירו לתקן הממה ומל הממשי של ז סי ימליי סי :ואתמר עיי•
כשם שמציט לו אזהרת לאו דלא מקלל מרש ולא מימוקמא במוציא
ר״א אומר לוקה מפני שהקדים מעשר שני שכה למעשר ראשון דאיכא מעשה לוקין מאזהרת
הו ל™ ?^"ליל”^ו״״ץ
ושדשל ראשינה הוו
שם שמים לעולה שלא מציגו לו אוהרמ לאו( :ג) לעיליקא מהדר עכח3ידתה0® -י* מפשר
t r r,
 wnTfowלמסרה ffiryopii־ 1מופרשים ועדין מפשר ראשק של שרה טבל בתוכה לג]ואחשא במוציא™ ש7יSm* 3
,
קאי דאמר מעשר של זו סו מעושרומ וגרסינן בירושלמי על הראשונה מאט לא תשמור דקיי״ל כל
ביכורים .ולהט קד לביכורים מלאה משום "דלאלמר שנממלאה
התסאה ונגמרה מלאכתה *"הוקבעה לביכורים :זו תרומה .בעשה ועל השרה בלאו ויש לפרש על הראשונה אם קבע מעשרותיהן אמ^לא“לאו”^ל^
במוכה עובר בעשה שהיה לו להקדים מעשר ראשק לשר והד קרא השמד שהוא בלשק גווי כמו
ולפי שהיא מדמעת ועולה באפל ומאה מפיק לה קרא בלשון דמוע
שמם בבת אמח מיהו לאו ליפא פיון דלא הקדם של לראשיז יעל א^°ה^־ק^לא דק?י
וקאמר הזמנא ולא מאסר מלאה לדמוע דמפיקרא איבעי ליה
לאיחויי מלאה דהיינו ביכורים וכי מאחר לוקה :מעשר של זו כזו.
השרה בלאו כשתיקן הראשונה במוכה שהד הקדם מעשר שר של מה שנאמר אס לא תשמור נד
מעשר שאר סייב להפריש מכלכלה זו תהא "בכלכלה זו שנוטל ראשונה למעשר ראשק של שרה ואיח דגרסי איפכא על הראשונה
אתר והפלא ימ״ס מהבא לא
.
•
.
•
״
•
•.
בלאו ועל השרה בעשה וה״פ על רישא של משנה להייט ט אמר נפיק לאו .והו לשת תוס׳־
אר מזו לזו או שאמר של זו סו ושל זו סו שאפריש מכלכלה זו על
שמ לי^5ט ממ^^א“ור"יז ה^
אידן כלכלה ומאילן כלכלה אפריש על כלכלה זו ראשונה מששרת מעשר של זו מ עובר גלאי שהיי מקדים
אע״ג דלא הפריש לאלמר וכדאמריק גבי מביס יין שאני עמיל כדפדשית ועל השרה פי׳ על סיפא דממרמין לסייט פי אמר
מעשרותיהם מעשר כלכלה בחבירתה ליכא לאן אלא עשה שהרי  pמתיבת  >6אף עד תיבת
המבית
לאלמר מן החבית
דלא הפריש צאלמר
להפריש ט׳ מיסל ושומה מיד אע״ג דצא
וכל שק הפא דמיסל ואוכל מיל הואיל ושר כלים רנהו אבל השרה 55מ אמת הן־ שהקדים מעשר שני שכה למעשר ראשון
שכחכירתד -ואף על גב לקרא לא קמיירי אלא מביטדס ומרומה היא תרומה תיבת אלו נמחק:
אינה מעושרמ ואפי׳ (ד) נג]כי אמר משל זו ""לזו ושל זו לזו משום
דלאלמר דאמר של זו לזו ראשונה חהא מעשר על השרה לאלמר מיהי סירש ™ מגעשר יאשה למיומה ימפשר שי למעשר
איסטרה לה שרה לגמד וכי ""אמר של זו של שרה מהא מעשר
ראשון מדכמיב ולמען לא מאסר כל שישט מלל דמוע  pהראשונה מעושרת .רש״י
במשרוס (מחמוס סלק ג «״ו) לא גרים והתום׳ גורסים ק:
על «׳»«־ »ן  mכלום משוס זמי *פטיה  Sשלה לא מאמר ומפרש טעמא
 Pעיין בהשמטות בסוף
בכלכלה ראשונה ואין חורמין מן הפטור על הסיוב :אם אמר
המסכת :י] קרא שם ואתמר
יוקדמו
מעשרותיהם מעשר כלכלה בחבירתה .כלומר אצו שחי המעשחח שאר עמיד להפריש מאלו ב׳ הכלכלות מהא מעשרותיהם של כל אסמ עלה רבי אלעזר P• :מהאי
קרא וכתיב :י ]5כלומר ודאי
קרא:
דהאי
ואסח מפשר הכלכלה במבירמה כלומר שתיפטר הכלכלה בכלכלה דמבירמה דהייט של זו סו ושל זו סו :קרא "את השם .שמיסל ססתברא
ואוכל מיל משמיהן אע״ג דאכמי לא הפדש כלל *והכא ליכא למימר מן הפטור על החיוב משוס דמרוייהו מיתקט בסן אחמ ןמןדא *־]שמקללאתתבירובשם־
שמ”לבטלה
ליטרא והוי מן החיוב על החיוב :מפני שהקדים מעשר שני שבה למעשר ראשון .דמעיקרא מקמי דאמר של זו סו קיימא להפריש
ממנה מעשר ראשון ומפשר שר והשמא ט י" חוזר ומפריש ממנה מעשר ראשון ומפשר שר בשסל אילן כלכלה נמצא מעשר של של הס״ד ומה״י את ה׳ אלהיד
כלכלה זו קודם למפשר ראשק שהיה עומד להפריש מאילך כלכלה קודם לק וק נמי ט אמר של זו סו ושל זו סו "שמקדים מעשי £לא'ל^£ £רלנ£
שר שבה "למעשר שר שבמבירמה ט האי גרדנא נמי ואהט לוקה משום למעשר ראשק ומעשר שר סייב אלם להפריש כסדר הזה לכתיב והבא הזהיר־ סו! וגומר
מלאמן ולמען צא מאסר דכי היכי דמוזהר שלא לעכב מלאה לדמוע "8הט נמי מההר שלא לעכב מעשר ראשון למעשר שר דכמיג
הוקבעו לביכורים ]P :תהא
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י
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ולמען לא מאחר דכל שישט בכלל דמוע הרי הוא מל מאסר כלומר שישנו עלו מורח מחמה הוי מל מאמר שמפריש מעשר ראשק מן המעשר על כלכלה זו
והדר מפשר שר ואם הקדם מפשר שר למפשר ראשון עובר מל מאסר ל״א דרשינן במטלמא דוקדמו מודם למחמה משום  0^007שאני נוטל תתמה מזי או:
« pזו בזו ושל זו בזו משום
י
. r.
י
..
י.
,
.
ממירי דאית להו ד׳ שמוח ראשית ומלאה ותחמה ומודם ומממה אין לה אלא שלשה שמות ראשית ודמעה ומרומה ויוקדם מרומה ולאלתר דאמר של זו בזו
למפשר ראשק שאץ לו אלא ב׳ שמוח מק מפשר וחחממ מעשר ויוקדם נמי מעשר ראשון דאיח ליה 5׳ שמוח למעשר שר דאין לו יאשינה":מ יי־" "יי אפי:
אלא שם אחד כגון מעשר שר נ״(ה) מלמוד לומר מלאתך ודמעך דאכולהו קא משמעי לסמור שבהן לא יאחר אלא מקדם ^?]2לוכלל”והכ״־”מבי

מלאתך

 >6יוקדם תיימה למעשי
ראש pשתרומה קרויה 1׳
שמות תרומה ומעשר למעשר
שני שאין לו אלא שס אהת כלבד מעשר .ועליהם על כולם כתיב מלאתך ודמעך לא תאחר שלא יאוזר המוקדם וכתב לאו
למלקות] :ואמר מעשר של זו תהא בוו תראשוג׳ מעושרת .וכן אס אמר מעשר של זו בזו הצל זו בזו הראשונה
מעושרת ולא השניה מפני שכשהפריש מן השניה על הראשונה הפריש מן החיוב על החיוב ואס חוזר עכשיו ומפריש מן
הראשונה על השניה [נמצא מפריש] מן הפטור שכבר נתקן על החייב ולא הויא תרומה :אבל אמ אמר בן [כל]
מעשרותיהן .של אלו שתי כלכלות יהא מעשר כלכלה בחברתה כנץ שנותן עיניו בצד כל אתת שתהא מעשר על
הביתה הואיל ובבת אחת (חלקנו) [נתקנו] מעשרותיהן קרא את השם והרי הן מעושרין :ואיתמר עלה ד׳ אלעזר אמר
לוקה .ארישא קאי אע״ג ראמרינן הראשונה מעושות לוקה מפני שכשאמר מעשר של וו בוו משמע [כל מעשרות של דו בוו
הרי הקדים] (אפי׳) מעשר שני שבה קודם שיפריש מעשר דאשץ של הכרתה ואפור לו לאדם שיפריש מעשר שני עד שיפריש
מכל כלכלה מעשר ואשק דהא אמדינן לעיל דלא תאחר [קאי] על כולם[ .אם כן קשיא קסייתא הא דאמרן משום ח יוסי ב״ר

הסמול לקל וכי היפי דאמל לבי אלעזל לוקה במקדים מעשל

נח א מיי׳ ס״ג מהל׳ תרומות
סל׳ נג:
גם ב מיי׳ פ״ז מהל׳ מעפר
הלנה יא:

שגי למעשל ראשק הפי נמי קאמל מנקדים מרומה לבכורים :מסיי® מם™ ,נג] ומקדים
שבה למעשר
שני שרה
מעשר שבי
ומשר
שבזזבחזה:
ראשון
כל] לדימוע .ה״א היכא דמקדים מעשר שני למעשר ואשק לוקה משום מלאתך ודמעך לא תאזזר רמשסע [רכל] ששמו
[דימוע] לא תאזזרהו מעשר [ראשק יש כו דימוע] תרומת מעשר מעשר שני אין [בו דימוע] והרומח גדולה היינו טעמא
דמקז״ס למעשר ראשון דהכי דרשינן יוקדם דבר שיש לו שני שמות ]W :פרש׳־י בפירוש החומש לשק דיטוע איני יודע
מהו ונזק פי׳ מלאתך להכי כו׳ :כי] תרומה מפני שהיא מדמעת ועולה באחד ומאה מסיק ]0 :תי׳ לשק רש״י נמחק:
נס] אינו ס־א אלא לשק חכמים וגם שמא לא קראוהו כך אלא על שם ודמעך p9 :שנוהגת בין בלוז ובין ביבש דהיינו
תירוש דגן ויצהר וביכורים :ל] מעושרת מתוקנת דמיד ]tt :כלום כדאמרינן בקדושין מן החיוב על הפטור סירותיו
טבלים הה״ד :ל )3ציין בהשמטות בסוף המסכת :לג] צי׳ בהשמטות בסוף המהבח:
חשק שלפה על שיפה סקובצת א) נראה ד5״ל מתימו משוס עד ודמו מ״ט מ״י גר״ם «״א איט.

חשק שלפה על הבינו גדמום
א) הסר כאן וכן אמזא נמכילמא פ׳ משפטים למדומה שאמה קררה  U6ג׳ שמות יוקדם מרימה למעשר ראשון שתרומה קררה ג׳ שמות ראשעו מרומה ודמע למעשר ראשי! שאינה קררה  tdbר שמוח ריקים מעשר ראשון שהוא קרר ג׳ שמות ראשים ומעשר למעשר שר ש6ין לו נר.

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ לז תמורה תלמוד בבלי עמוד מס (7הודפס ע״י תכנה אוצר החכמה (0

מח:

עין משפט
נר מצוה
מד,

א מיי׳ ס״ז מהל׳
מנירה הל׳ ג סמג

עשץ « טוש״ע ס״מ סי׳
רד סעיף ד:
מו ב מיי׳ שם הל׳ א ופ״ס
שם הל׳ א שמג שה

טוש״ע שם סעיף & ומי׳ Sp
שעי׳ י:
סז ג מיי׳ פי״א מהל׳
מנירה הל׳ ד ועי׳
נהשגומונמגידמשנהסמג

שם

*׳ י׳

מד

ד מיי׳ שם פ״ס הל׳ א

מם ה

מיי׳ פ״ט מהל׳

•י**;
שש״עיד׳מסי׳מסשףע
ייח «״מ:

רבינו חננאל
אבל מי שפרע מדור
המבול וט" .אביי אסר

אודועי סודעינן לי
דוזהוא גברא מיה״ב
לשמים ,רבא אמר מילט
לי׳יטינן ליה כשמיד,
וקי״ל כרבא ,מדאמד ליה
ר׳יוזחנןלר׳חי׳יאבריוסף
הב ליה ואי לא קמל עלך
מי שפרע ,שמעינן מר׳
יוחנן חדתי עובדא ,חד
מלט לייטינן ליה וחד
עדכון כנגד כולו הוא
קונה .איתמר עדכון רב
אמר כנגדו הוא קונה וד׳
יוחנן אמר מגד כולו הוא
קונה .ומותבינן לי׳ לרב
מהא דתניא הגוחן עדכון
לחבירו ואסר לו אס אני
חחד בן ערבתי מחול לך
וכו׳ עד ח יהודה אומר
דיו שיקנה כנגד עונתו,
אמר רשב״ג במה דנתם
אמורים מסן שאמר לו
ערבתי יקון ,החם אמרידן
דיו שיקנה כנגד עדכונו,
אבל מכר א בית אי שדי.

*0יו זח ינתו לי?°ז
אח השאר אפי׳ לאחר

כמה שניב מדאיתמז
מינה לרב ש״מ דהני ת״ק
זהי עדכון נינהו וקחני
קנה הכל ,ואמדינן מאי
לאו הוא הדין למטלטלי
דאי יהיב עלה עדכון סתם
ולא פריש ערבוני יקון
קנה ההוא מטלטלא מלח
קשיא לרב .ופריק רב לא
במקרקעא קנה הכל

אלא

במטלטלא לא ק™
כנגד עדכמו .ומאי שנא
ממטלטלא.
מקרקעא

™ו קיק" יקני

ליה

ככספא

לגמרי.

כדתנן נכסים שיש להן
אחריות נקנין בכסף וכו׳
גס בתתו  irisעדכון סתם
קנה כולו .אבל מטלטלא
דכססא לא קנה לה
לגמרי .כדתנן ושאין להן

אחריות אין נקנין אלא
במשיכה ולא אמדינן דקני

* ככספא אלא
עדכון סתם עליה לא קנה

נ*לא] «י ער™ לקכל

S
השוכר את האימניז פי׳
יפה ני שם מקומו.
המליח את חמיו על

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

מסורת הש״ס
עם הוספות
דהלכתא מומיה ט)כדיני ס״ל מומיה וכן ת הונא ס״ל כר׳ יוסק אלא קשיא .הן מתט׳ דלרי לריש לקיש :ר׳ שמעון היא .דאמר א) !לקמן  jpמא קמא
דאמר דמכור לי כאלו קנה ואמטק לעיל (דף «! ).דסכר מעומ מ(שי׳ 0לור!ס לא מצי הדי,רה 57׳*י מעוח קשמ :מוחמז
ליה .דע שאס ממזור סופן להסרע ממן :בעושה מעשה שמן* .ממם ם ^:נ) לקמן דף
קונות כר׳ יוסק וק רג ססדא דאמר לפיל (שם ):כדרן שחקנו
משיכה במוכרין כן תקנו בלקוסות א״כ סבר מעות קונות כר׳ יוסק
בעמן דרשיק הט והאי לאו עושה מעשה עמן הוא דכתיב (צפרה ג) ש ,ג> [לקמן פו .מא
שאריס ישראל גא יסשוסולה ולא יוגוו
,
,
,
,
,
דלריש לקיש דאורייתא היא ולא מקנה
והדאמר פרק קמא דקדושין (דף יד:
אלא קשיא לריש לסיש אמר לד חש לקיש  .סב :אייקר מלחוב ורצה למזור :דף טו .ד״ה לאחר,
הא מני ר שמעה היא|:אבל אמרו מי שפרע ^"גר אודועי הוא .בתמיה וט היה צטן ס) שמעום מד ,ו) לעיל
ושם ד״ה הואיל) אשכסן נכרי דכל
מד )I ,עי׳ ר״ן נדדים כד
להודיעו שהוא נפרע מן השקרטס
רע״ב  )Uדברים סו ב .עי׳
קניינו של נכרי בכסף משמע דהר כר :איתמר אביי אמר אודועי מודעינן ליה
והלא תלמיד סכם היה :עדכון .גיטין ל ,מ) [כמומח יג,].
כריש לקיש דאית ליה פרק שט רבא אמר *מילט לייטינן ליה אביי אמר
מקצת המעות נתן לו על פיסוק  pקידושין טז ,נ) [ומוץ
ממרות (דף יג :ושס) לעמימן
ממדה זרה סג_ חד״ה
במשיכה ולנכרי מסף דלר׳ יוסק אודועי מודעינן ליה* דכתיב א> ונשיא בעמך
מרובה :הוא סכר כנגדו הוא קונה (א).
סונה].
כל קטינו של נכרי במשיכה מפרש לא תאור רבא אמר מילט לייטינן ליה דכתיב
אי מטרת קרקע הוא שנקטת בכסף
ו״ס דהמפיח® אשמן מיי הואיל "בעמך בעושה מעשה עמך אמר רבא מגא
קונה ",קטן גמור ואי מטרת מטלטלין
הגהות הב״ח
הוא קונה כנגדו להתחייב במי שפרע:
וכל קטיני של נכרי בעמי עברי אמינא לה דר׳ חייא בר יוסף יהבו ליה זוזי
ור׳ יוחנן אטד כד .בקרקע לקטן (א) רש׳* ד״ה הוא סגר
מסף ולא בשטר דשטר ילפיק’) בעבד אמלחא לסוף אייקר מלחא אתא לקמיה
מגדו הוא קונה לקבל
גמור ובמטלטלין לקבל מי שפרע :מי שסרע ולא קנזז כל
עברי מאמה העבריה והא לא שיין דרבי יוחנן אמר ליה זיל הב להו ואי לא
הנותן עדכון .לא דמי לההיא דלעיל הפיסוק והוא היה
אודועי
בנכרי ואע״ג דבפ׳ השולס (גימין ד׳ לנג קביל עליך מי שפרע ואי אמרת
הפץ ליהן כנגד מה
ושס) אמרי׳ מכרי קונה ישראל בסזקה
שקורץ
מעות
מקצס
פריעת
אינו
דזה
שקיבל וחוזר בו על
היינו דומא בסזקה של כיבוש במלסמה מודעינן ליה רבי חייא בר יוסף בר אודועי
אייר״ש אלא ערבון ומשכק לקטס אס השאר הס״ד ואס״ג
דאפיק טה מוישב ממנו שבי והא הוא ואלא מאי מילט לייטינן ליה רבי חייא
הסחר ט סרמטנ״ן בלע״ז :דכי יוסי מה״ד כנגדו הוא קונה
אי מנירם קרקפ״ז:
דאמר בפרק במרא דע״ז (דף שג בר יוסף אתי לקבול עליה לטותא דרבנן אלא
לטעמיה דאמר .בבבא במרא בפרק
ושם ד״ה סונה) סוגה כותית עסקיק רבי חייא בר יוסף ערבון הוא דיהבי ליה
גט פשוט (?׳ף קסם :).אסמכתא קניא.
הבטחת גוזמא שאדם מבטיח אס
דלא מססרא* 1משיכה היינו כריש הוא סבר כנגדו הוא קונה ואמר ליה ר׳ יוחנן
הגהות הגר״א
(שוי״ה
הטרו לסמון עליו שאם לא קיים [אן בתום׳
לקיש דלר׳ה יוסק יתרן תירוצים בנגר בולו הוא קונה^אתמר 1,עדכון רב־
תנאו ימן ק וכך :דיו שיקנה כד .לא «״<» ועוד דבהגוזל
אתרים דמשט המם ואיבעית^ אימא אומר כנגדו הוא קונה ורבי יוחנן אמר בכננד
אלא לא ןה ב״יא כד .־"ג עפים׳
ןה <מסןל >:ןלא ןה
ודא״ש שם שחירצו:
מק דקאי במצירה אבל קשה דהחס כולו הוא קונה מיתיבי ’0הנותן ערבון
ולא זה יכולץ למזור מלקיים מן המטרה
(ד׳ עא ).אמר מטמר" משיכה בנכרי
קונהתרב אשי אמר משיכה בנכרי לחבירו ואמר לו אם אני חוזר בי ערבוני
מגד הערבון וסתרים על השאר:
אינה קונה אלמא רב אשי דגדול מחול לך והלה אמר לו אם אני אחזור בי
תודח אוד השלם
כד״א .שאינו קונה אלא כנגד ערבונו:
א> אלוהים לא תקלל
בחכמה ובמנק והוא בחרא סבר כריש אכפול לך ערבונך נתקיימו התנאים דברי
כזמן שאמר לו עדכוני קוץ .קנה
תאיר:
שלא נמנו לו במורח מסילח פירעץ ונשיא ?עטוי
לקיש וק סבר רב אשי סרק שט רבי יוסי רבי יוסי לטעמיה ראמר 0אסמכתא
והשאר עליו מלוה אלא בתורה שערבון
דמורות (דף יג :ושם) וה״ר מיים קניא ר׳ יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונו ד)
זה יקנה את הכל והא לאו מלמא
מפרש דלא קשה לא מקדושק (ד־ף יד ):אמר ר שמעק בן גמליאל במה דברים
היא :אכל מוכר לו כד .וטמן לו
לעזי רש״י
ולא מע״ז (דף עא ).דאסשר דלרבי אמורים בזמן שאמר לו ערבוני קון
מהן ה׳ מאות זוז לשם תמילה פירעון
יוסק מעות קונות בנכרי כמו בישראל
אייר׳יש .פירוש פרעת
וכן יסבור רב אשי ולא ידרשו כמאן יאבל מבר לו בית או שדה באלף זוז
או סתם קנה כו׳ וההיא דאיפלגו בה מקצם מעויג משלום
מוקדם של פלק מן הסוג
דדריש בבכורות בפרק שט ,לענרתן ופרע לו מהם חמש מאות זח קנה ומחזיר
רב ורט יוסט ט האי גונא הוא שזה
פרמנינ״ן .פירוש ערסן
הערבון מסילת הדמים  pהפירעון של
בכסף ולנכרי במשיכה אלא ידרשו לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים מאי
והשנון.
פיסק ט יהב ליה סתם :מאי לאו.
לעמיתן אמה מסזיר אונאה ואי אחה לאו הוא הדין למטלטלין בדםתמא °קני להו
ט היט דאמר רשב״ג בקרקע
ומאי
מחזיר אונאה למעט דאיכא נמי מאן לכולהו לא מטלטלין בדסתמא" לא קני
ליהוטי רש״י
הקנוי בכסף לגמרי דמט יהיב ליה
ליה
קני
דדריש המס הט ויסבור דגזל המעט שנא קרקע דבבספא קני ליה ממש
בעושה מעשה עמך.
מקצת מעות סתם קנה לגמרי והוא
חה ששכר ענירה שסייג
.
, ,
,
אסור דסלוגתא דמנאי איכא בסק לכולה מטלטלי דלא קני אלא לקבולי מי
הדין למטלטלי הקטים בכסף לעק מיפה לאו ששה מעשה
המקבל (לקמן דף קיא ):ובהגוזל
שפרע לא קני ליה כוליה לימא כתנאי
 but(#קט ליה
מי
(קמאי( )1כ״ק דף קיג ):אימא נמי"
המסוים
אסמכתא.
י
"
י
,
. .
דסבר דגזל המעט אמור דאי סבר "המלוה את הכירו על המשכון ונכנסה
לטליה לחייבו במי שפרע :לא קני לסנירו מר על מנם
.
,
קרא השמיטה אע״פ שאינו שזה אלא פלג אינו
לון -כןליה<  Wמי שסרע אם נמן שיעשה מי לעשר וסומן
דגזל כנעט מותר לא הוה צטן
ממ כשעה המגסי שיוכצ
"
יי
ש^*• לקיים המר נשיגיע זמן
לו כנגד ערבונו :ומאי
למישרי אונאתו ולפי זה אתי נמי משמט דברי רבן שמעון בן גמליאל ר יהודה
, ,
י,
מטלטלין לעטן מי שפרע מקרקע משינע הזמן יאנס ולא יופל
שסיר דלא תקשה דת ססדא אדרב הנשיא אומר האם היה משכון כנגד הלואתו
לעטן קטן גמור ומשטנן קרקע טסה 3חאישכמאכ'=^םה
יוסט
כר׳
הכא
ליה
דאית
ססדא
 rאינו משמט ואם לאו משמט מאי אינו משמט
•
כס הכסף בקטינה לקטת לגמרי קק געלעא לסמוך על מריו
משט
ובפרק בחרא דפ״ז (דף )jp
דקאמר רשב״ג אילימא כנגדו מכלל
גמור מצס״ר <0ה  TOמ ItfXrtK rtpo
אמר רב נסק בר רב ססדאי"
אמר דר׳ יהודה הנשיא סבר להך פלגא נמי משמט
דברים
במה
סריעמו לקנות הכל אבל מטלטלץ סו.].
רב ססדא סונה ממית דלא מססרא
שסייע" ®סן נק י*®.ל
אלא
משיכה והיינו כריש לקיש ולנד מה
לא קט אלא לקבל מי שפרע בסממא נמי לא קט פרעק מקצת לכולו מעומיו .בזמן .שנפט לו
שפירש אחי שסיר כר׳ יוסק אן קשה דאם ק מקשה להו מתט׳
מתנה לבלן דליכא לאוקמה מלן נכרי ולא מלן ישראל דמשמע
ש»!רי»
”* שסרע על השאר אלא כעד העח^ :המליה פל המשכו1
אין שטעית משמטת דלא קטנא טה לא יגוש" שהד איני שימי 2׳בוני”קוןשי^ הנל
דוקא בלן אבל ספר עד שימשון ולפיכן ",משיכה אינה קונה לא
כלום :אלא פלג סצי החרב :אינו משטמ .לקמן מפרש לה *w :לא אחיל גניה למטר
בנכרי ולא טשראל ’* 1ועוד דבהגתל מרא (נ״ק דף קיג ):משמע קצת
נמט ?”S *SS
הסוכ שהיא מוסס משכה עליו
דרב אשי סבר מזל כנעט מותר דקאמר רב אשי הוה קאזיל בארבא 15אילים*• דאינו משמש מגדמ
סזי שבשא מופנא תליא לבר וחלו טה קטופי א״ל לשמעיה זיל שזי
משמט אבל משמט הוא השאר :מכלל דר׳ יהודה הנשיא .אתא פרשן הוו להו השאר
אי דכנעט כינהו זיל אייחי לי שמע ההוא מעט א״ל דכנעני מי למימר דטון דאינו״ משמט מגד הלוואתו wt 5!{5ל הסוב כממיה:
את "בית י עי•
אלא
שרי א״ל כנעט שמיל דמי ישראל לא שקיל דמי משמע דסבר גזל
^שזאץכאו^ס
כנעט מותר ובשטל ששמע המעט היה ממק מטו זי״ל דרב אשי הדר טה כדהוטס לו רטנא כדבעי מינה״ למשיכה מכד

כדמסק ש״מ משיכה בנכט קונה ש״מ ואע״ג דממילתיה דר׳ יוסק גונדה מוכס לה מ״מ אי לאו דשמיעא ליה לרטנא דרב אשי סבר
פלג אעומעמט וזבדי הבן להן דר׳ יוסק לא הוה מייסי ליה מיניה ומסתמא מההיא דסרק שט מכורות נמי הדר טה ובפרק בסרא דע״ז (יף סכ) ל״ג ת *“25
מעשה עמך .לא מקט האי אינו עושה מעשה עמן לעק פלגא מי^הר משטג
pyap 3י" ג8ל^, ,,ך מסדא כשנויא טונה כותית ואית ספטס דלא גרסי ליהג):
*
__
<
״
ד
ד זז
«
ד דד
nZSIK
J11W
היה המשכין «גד החוב שיהיה מומר לקללו בסנם ט אם לקלט על הממס הזה במי שסרננ :רבי חייא כרכי יוסף כר אודועי הוא .דהיה יודע מחטחין אלא מכלל די׳ יד™
היה רוצה לקבל לטומא קודם שיפסיד היקרא :אכפול לך עוכונך .אינו אומר שיסזיר לו כסלים במעוה דא״כ למה יקנה המקש לי״י יאמראםאץפמשנון2ד
^טסשמט
לא יגיש שהרי אמי ־ינשו.

בעושה

קאפר

pn

כנגד ערבונו אלא אומר אכפול לן במתת שימן לו כפלים מן המקס כנגד המעות שנק לו ר״י אומר טו אס קונה המקש על כרמו של מוכר כנגד
מסלש
ערגתי י?ןן<
מ5עע מקס;
יאמל איל
ילצה לא יקס מ
הל»ס
מעוח

חים משמט אכעדי נמי
משמט יאסי׳ ההיא סלגא

 JXדפליגי ר״י ורט יוסי שלא נתן לו אותם מעות במורת פטעה אבל אם נתן לו אותם מעות במורת תחילת פטעה קנה ומסזיר השאר לכ״ע היינו ת דלא—
המד* .ויהי׳ לא יעי׳ כרב ופרש״י ערבוט קץ שאמר שיקנה לו ערסנו כנגד כל המקס תימה" דהא עטף מנתן לו במורת הטעה דקנה הכל טון שפירש בהדיא שיקנה הגהות ואימים
הכל ואס נפרש ערבוט יקרן כנגד ערבונו לבד יקנה לו ק המקס א״כ לר׳ יוסי אמאי כופל לו ערסנו לק י״ל שלשק ערבוט יקק משמע שערבוט א] כדוב הכת׳* וכן
מגד כילו הוא קתה .יהיה קנוי לן אס אסזור ט וגם משמע יקק שיהא קונה לו במקס שויו יותר מכט הערטן אס תסזור  *pדהיינו כאילו א״ל בהדיא מכפול  4ערגמי•• סץלט יא,

p

בס״י ואתסר
ליה:
מודה
(גליץ) צ״ל דאיתמר נגי׳ הרבה כת״י (דק״ס) :ג] כח״י דבסתמא p :צ״ל בסתמא (דפו״י) :ס] באות ,ברימב״א ובנת״י נופף כנגדו ,ועי׳ שמ״ק בשם רדב־ז" p :הדמים" ליתא בדפו״ר .בקצת כח״י תחילת פירעון של שמוק
הדמים כי .ובאה״ס הגיה תחילת דמי הפיועון של פיסוק או יהב :ז] בדש״ר נוסף כה :ם] צ״ל כנגדו ס־פו״י) וכאן צ״ל הפסק הנקודה כגי׳ כת״י בגם׳ ״אילימא אינו משמט כנגדו״ fl{ :כת״י דאין[ p :שם איתא קניא] (גליון):
 pנדצ״ל ולר :,ל] כת״י דלר״י יתרץ שינוייא אחרינא דהתם משני איבעית אימא ,ועי׳ רש״ש :מ] ןע״ל אמימד] (גליון)[ p :צ״ל בתרא] ןגליון) :ק] כת״י נמי אית דסבד :ע] !יבדוק ,כצ״ל) (גליון) :ס] [ולםירושו ,כצ״ל]
(בליון) ,בדפו״ר ולפי ]J :,כ״ה בראשונים ,וכח״י שם ,ולפנינו ״באודחא״ :ק] צ״ל ביה בדמוכה ליה רבינא בע*ז דמשיכה (רש״ש ,ובסהר״ם מוחק תימת ״כדבעי מינה״) p :כת״י והיינו :ש] כת״י ותימה ]0 :עיין רש״ש:

תלמוד בבלי <עוז והדר>  -כג בבא מציעא תלמוד בבלי עמוד מס (108ה1דפס ע״י תכנת אתגר תחכמה (0

מסורת הש״ם
עם הוספות

השותפין פרק ראשון בבא בתרא
שכל

עץ משפט
נר מצוה

n

א) נימיש« :נ״ק צד :אהדר ליה כלילא דיילי .האנקה ממרגמיק ילא (ייקרא יא) והוא שק
ש’ה5זיט:א סמג
אמ י*55
יגידו למימי אמ
דכמיבי) רגידו
שגהת דנמיבי>
ה)געגש 0י 05שנהת
ה),ייימ
מס Jp :סנהדיז שקורץ הרצו״ן ושערו קשה נמסטין ועשה לו עטרה מעורו סביבות
אסתר ולא כשב התם התך לסי שהרגו המן על שהיה משיב דברים יז ד ה מיי׳ סי״ג מהל׳
מסינ?' ”א?״ ?,׳£״■עיניו :השתא מיהא [דאנא ואת 4אנא ואת שנינו כאן ואץ שומע:
רוצם הלנה טו:
במגילה
דדרשינן
p
תופס
אץ
שלנו
גמ׳
ומיהו
למרדכי
אסתר
ץ
3
מסתפינא
המי מחלל את מקדשי .סיפיה דקרא משמד עיניכם:
 pמגילה מי•׳
יוז ד מיי׳ פ״נ מהל׳ שמיס
(דף טו ).והפך להיכן הלך ומפרש לסי
הל׳ טו שמג עשין«
קטז ,:ס) [יק מירקי ממלכותא .כסוסים היו למלכות
דר״ 6פ׳׳נ] 0 ,אסתר ד
טוש״ע ס״ס שי׳ קס
שאץ משיבץ על הקלקלה:
רומיים :מתמלכיץ .נוטלץ רשות :אי אהדר ליה בלילא דיילי נקרינהו לעיניה יומא
יב.
סעיף ד:
קתני וכן כגינה סתם כר .י® ז ח מיי׳ שם הלנה יס
—— זיינך עלו ספרך באן .אס נתגאית חד אתא ויתיב קמיה אמר חזי מר האי עבדא
טוש״ע שם סעיף ה:
וסיפא נמי יש לפרש  pאבל
להגהות הב״ח בכלי מלשמשן שהרגת בית אדוניך בישא מאי קא עבידןאמר לוה מאי אעביד
 sם מיי׳ שס הלה׳ יו שמג
סתם בקעה ומקום שלא נהגו לגדור"
ספר יוחסין שלן בילינו הוא [ידענו"]
דכרי מלכות נחתבין על פיו .לסי תרגום [של] אסשורוש

אכגמיי׳פכ״ומסל׳
״יהיי״ 6 .

הכי

(א) גם׳ א״ל משמסינא

שאשה עבד :לא רבא כר .לא מלו
איכא איניש דשמע
מל״א ואזיל ומודע ולא  pמלן :קלניא מתעניד .נעשה
ל" 6״ל יזש״א מיהא  pשורץ מאליו :שישא .שיש ירוק
ליכא איניש גכן דאויל
ולימא ליה( :נ) שם שקורץ ביי״ש" :ומרמרא .שיש :pi
סנר למתפייה מהנא :כוחלא .שיש צבוע כעץ כשול :אידוותא
(ג) רש" ד״ה א׳׳כ מאי דימא .גלי הים נשהם נעים ונדים
ונו' אימי ליה למישנא
והעץ משעששש" בראייתן"] :נענש
דניאל .לקמיה מפרש עונשו :מלכי
ליקוטי רש״י
ישפר עלך .עצשי מיטב בעיניך:
גס במדעך מלך .אפי׳ בסיחן ענק .בשנינש עניים :ככן
נמסשנופין נלא מור ,גס
אורך"]
[יהא
תהא ארכא"לשלותך.
.
• ,
.
, ,
אפילו ,מט• אל מקלל לא
שרגי! למלט של עילם .לשלומך :כולא מכוא .כל השלום של
י״" wncns 6לו ®י סורעטש" בא עליו :לקצת ירחץ תרי
ודם .כעושה מעשה
עמך .וזה לא עשה עשר .בשביל עצמו של דמאל שלה
מעשה עמו ואינן שיינין לו שנים עשר שדש :בהוצא .לולבי
מסדו [ב״ק צד .]:עוף
השמים וגו׳ .ולפי דקלים :ודפנא .ענפי עץ ערמונים
משמעו העונרים והשני׳ שקורץ לו״ר ופרי שלו קורץ ביי״ש:
יש לן לדאג מנל נריה
שמא יש שומעק ויגיד פשימא .דהאבנים של שניהם דאפי׳
לאסרים [קהלת י ,כ] .לא פסק לן דינא דממני׳ המלמדנו
וסיקרא רנה נס׳ p
המצרי מ עוף השמים
יוליך אס הקול (קהלם י)
וה עורג ופנמת טויארי
[דה״י ב ,0 ,ד].
[ההמשך בסוף המסכת]

תודה אוד השלם
א> נם ?מדןגך מלןי אל
תקלל וןחדדי קשכןך
אלתקלל?גשיר9יןןוף
השמע יולקו■ את הקול
ובעל טפים .יניד דבר:

[קחלח י ,כ]

 pאלתים לא תקלל
ונשיא בע?1י לא תאי:

[שמוה ,33

]s

נ> 9י נר 9ץוה ותורה
חהם
ודרך
אוד
תוכחות מוסר:
[טש^ ו3 ,נ|
ד> ורדה ןאחרית
תמים נבון יחשה הר

י 'אלי\%

[ישלח ]3,3
ה> ודרה אם מעיני
העדה נ^תה

לשעה

ןירחלץמ^ןו^
כמשפט’ ושעיר עיים
אחד לדוטת:
[במוכר  ,10כר]

ון אמר לבית ר?ךאל
פה אמר'אתי כ קנני
מדולל את

שממשלה 3ץ שניהם עשאוה על
כרשם היו שולקץ בשוה האבנים
שהרי ברשום שלהם מונשיס ויד
מי מהם מגבר( :הג״ה בסי׳ ר״ש
קמ״ל דלא במינן ראיה אלא שומף
מפיק מיניה בלא ראיה ואיהו דטעץ
דדיליה ניגהו עליו הראיה וכל כה״ג
הפי דיינינן ליה חה הדין מפורש
עוד כמו ק בסרק הבית והעלייה
בתחילתו" איבעיש אימא בשותפין
כי האי גוונא אנוסי אבנים ברשות
תמרו לא קפדי וסזקש רשות לאו
כלום הוא שמעינן מינה לכל כהאי
גוונא דמילתא דידיעא בשומפשא
לתרוייהו אע״ג דמנסי ברשומא
דסד מינייהו לא יכול למיטען דידי
נינהו דברשומי מנסי דקי״ל שומפץ
לא קפדי אהדדי ע׳׳כ) :השתא סתם
גינה אמרת לא .אע״פ שהיזק ראיימה
קשה :אמר אכיי כר .האי מקום
שנהגו לגדור דקמני ממני׳ אבקעה
קאי :א״כ מאי אכל כבקעה .הא מינה
סלק והכי איבעי (ג) למיתר אבל
מקום שנהגו שלא לגדור אין מסייבין
אומו :מכפייה לקרנא לכר .ראשי
הטמל י־ין־ לצי סמרו .ו־ל שים
לשון קצה הוא וק שנינו בתמיד (פ״ב
« )rגבי מערכה ושרשה מזרסה
ראשי הגררין וק משזה מול משזה
למלכים (א  0ראשי הנסרים מוסק
זה מול ה :ועניד מאכראי? כופה
לצדי ראשי הכושל שמשבר בראשו

ליה א״ל נלטייה מר ייאמר ליה [כתיב] גם
במדען־ מלך אל תקלל אמר ליה האי לאו
מלך הוא א״ל גולהוי עשיר בעלמא וכתיב
י" ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר" גולא יהא
אלא נשיא וכתיב כ> ונשיא בעמך לא תאור
מגייז ליה חבריה ושדי ליה.
א״ל "בעושה מעשה עמר והאי לאו עושה
אע״ג דלעיל אמר גזוזא
מעשה עמדוא״ל מסתפינאסס מיניה א״ל ליבא
מידע ידיע בהוצא לא ידיע:
איניש דאזיל דלימא ליה דאנא ואת יתיבנא
לאפוקי
א״ל כתיב א>בי עוף השמים יוליך את הקול
ובעל בנפים יגיד דבר א״ל אנא הוא אי הואי ידענא ךץן-ךי ףטן ס׳לי האי לא
הוה קטילנא להו השתא מאי תקנתיה דההוא גברא א״ל הוא כבה אורו של
עולם הנתיב נ>כי נר מצוה ותורה אור ילך ויעסוק באורו של עולם דכתיב
י> ונהרו אליו כל הגוים איכא דאמרי הכי א״ל הוא סימא עינו של עולם דכתיב
ה)והיה אם מעיני העדה ילך ויתעסק בעינו של עולם רכתיב י>הנני מחלל את
מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם א״ל מסתפינא ממלכותא א״ל שדר שליחא
ולעיל שתא וליעכב שתא ולהדר שתא אדהבי והכי סתרית [ליה"] ובניית
w
[ליה״] עבד הכי שלחו ליה אם לא סתרתה אל תסתור ואם סתרתה
ואם סתרתה ובנית עבדי בישא בתר דעבדין מתמלכק אם *T1550 “fa V
מלבותא
כאן לא רכא ולא בר רכא הורדום [עבדא"] יקלניא מתעביד מאי_ דכא
/
1
דכתיב ״אנכי היום וך ומשוח מלך ואי בעית אימא מהבא ח>וקראו לפניו
אבו־ך ״אמרי מי שלא ראה בנק הורדום לא ראה בנק נאה [מימיו ]11במאי
בנייה אמר רבה" באבני שישא ומרמרא איכא דאמרי באבני ביחלא שישא
ומרמרא אפק שפה ועייל שפה בי היבי תקביל סידא סבר » למשעייה
בדהבא אמרו ליה רבנן שבקיה דהבי שפיר טפי דמיחזי כי אידוותא דימא
ובבא בר בוטא יהיכי עבד הכי והאמר רב יהודה אמר חב ואיתימא ר׳ יהושע
בן לוי המפני מה נענש דניאל מפני שהשיא עצה לנבוט־ נצר שנאמר “> להן
מלכא מלכי ישפר עלן־ וחטאיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן ענק הן תהוי ארכא
לשלוחן" וגו׳" וכתיב י> כולא מטא על נבוכד נצר מלכא וכתיב כ> ולקצת ירחק
תרי עשר וגו׳ איבעית אימא שאני עבדא דאיחייב במצות ואיבעית אימא שאני
בית המקדש דאי לא מלבות לא מתבני״ ודניאל מגלן דאיענש אילימא משים
דכתיב״ ותקרא אסתר להתך״ ואמר רב התך זה דניאל הניהאלמ״ד שחתכוהו
מגדולתו אלא למ״ד שכל דברי מלבות נחתבק על פיו מאי איכא למימר
דשדיוהו לגובא דארייוותא :הכל כמנהג המדינה :הכל לאתויי מאי ילאתויי
אתרא רנהיגי בהוצא ודפנא :לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של
שניהם :פשיטא לא צריכא זדנפל לרשותא דהר מינייהו אי נמי "דפנינהו חך
לרשותא דידיה מהו דתימא ניהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ״ל:
וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מרוייבק אותו :הא גופא קשיא אמרת וכן
בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבק אותו הא סתמא אק מוזייבק אותו אימא
סיפא אבל בקעה מקום שנהגו שלא לגדור אק מוזייבק אותו הא סתמא מחייבק
אותו השתא סתם גינה אמרת לא סתם בקעה מעעיא אמר אביי ה״ק וכן סתם
גינה ובמקום שנהגו לגדור בבקעה מודבק אותו אמר ליה רבא אם כן מאי
אבל אלא אמר רבא טהכי קתני וכן סתם גינה כמקום שנהגו לגדור דמי
ומחייבק אותו אבל סתם בקעה כמקום שלא נהגו" דמי ואק מחייבק אותו :אלא
אם רצה כונס לת1ך שלו ובונה ועושה חזית :מאי חזית אמר רב הונא אכפיה
ליה לקרנא לבר ונעביד מלגיו עביר חבריה נמי מלבר ואמר חדי ורידיה
הוא אי הבי השתא נמי גייז ליה חבריה ואמר חדי ודיףיח הוא
יריע איכא דאמח אמר רב הונא מיכפא לקרנא מלגיו ונעבד מלבר ™ לה
בגינה אץ משייבץ אותו:
ןך*א מבחוץ קתני קשיא .ומיובמא
אינה דמצינן למימר היינו
שטלט שוץ לשומה ומכל מקום קשיא
היא דא׳׳כ מחץ הוה ליה למימני:

עןןם מחמד עיניכם אבנים וטיט ומעבהו :דירי ורידיה
ומחמל נפשכם וטיבם הוא .כדקמני משנימין כשעושין
אי הכי השןןא
ןחףוה
וטיותיןםיאשדעןבתם
או® ק שניהם עושין שרש מכאן
נחרב י&לו:
לההיא
לה.
גייז
נטי
השתא
ומכאן:
חדי ורידיה הוא ליפופא מידע יחע והא מבחוץ קתני קשיא רבי יוחנן אמר
[זצקאל ם־» ,ו|
ז> ואנכי היום רך כפופה שהיא לצדו ואימא" לילי
נשעי*ה
סזיש אשרש לצדו:
לייף ליד .,מסבר שזית
קמט :לייה
מבסק ממני:
ומשוח מלך והאנשים ודידיה הוא ולא עשינו סרת פלגיו .לצד שלו ולקמיה פריך הא מבחוז
האלה ?גי ץררהקשים
נשמייה

שס טוש״ע ס״מ סי׳
ק« סעיף א:

לעזי רש״י
הרצוץ .סירוס האנקה
(רש" ויקרא יא ,ל) ,קופר
(רש" שנת דף נד ע״נ),
הקופד (רא״ש נלאים פ״ס

מ״ה /קשור (רש" ישעיה
יד ,כג) .כיי״ש .פירוש
נעין ירוק (רש" שונה דף
נא ע״נ ד״ה שיישא) ,צהוב
(פיק רש" ויקרא יג ,לו

™לסופיה דף לאז״נ

< 1

«"? Sר

(5״

מ" מינק דף סט ע״נ),

פירוש פן הפר (רש"
«״ל):

הגהות וציונים

(והיינו התשובה על הא
ד״ודיהוי עשיר בעלמא*,

ועי׳ דק״ס »,״ " ,יעי■

?™״״2K7
ע־״״ו״י^מיז^

מהסהרש״לp :
^""["3ד״־”אתא
’
™״’מ״“"וא ?2
[שם

C
שגיא ליה גלא סלכא

הגירסא כמקום שנהג•

’ ל5ן 7־2
 7י'ה
^2
וברא״ש):
ף

״

כ*ה ברש•* שבע״י:
ס] ברש" שבע" איתא
־בי-ש" וב״ה ברש"
סוכה נא ע״ב ועי׳
להלן כד*ה ודפנא:

P

 pברש״י
(גליון):
כל
הלשון
שמנ״י
פורענות החלום בא
עליו :ל] כ*ה ככת״י
מם׳ "דילמא אתי חבריה
ועביד פאבראי־ במקום
נסי
חבריה
"עביר
מלבר" .בדפו״ת עשאוהו
בטעות לדיבור אחד ,ועל

הגלייז

»ם»א ועביו" ,וזה

וכ״י^
שלללנתרים
(דבש
תמר) ]P :שייך לע״ב
מליון):

רבינו גרשום

עלוקות
מיני האנקה שהן
"",,י™™" "י"
נתן סביב ראשו וניקרו
עיניו :כי נר מצוזז
ותורה אור .אלו תלמידי
חכמים שעוסקיץ כתורה
אלו סנהדרין :ממלכותא.
זו פלכות רומאי שהיה
משועבד להם :שלחו
ממני :שלם * ל$5ה הרעה קרעתו *<«1 :ב■  jא»ן חן תעב אתו ?מך??ת המשנה אשר לו תקראו
ליה .ממלכות רומיים אס זיינך עלך ספרך כאן .כלומר אם מלחמתן עליך שאתה מתגבר לשם ייחוסך כאן שיודעין אנו
מלכי’:שפרי 2גל|י יחטאף■
® iם) להן'
לפניו אמץ 'ונתין אתו’על כלי ארץ מןךםmnroi :
מאתה משפחה אתה לפי שהודקנוס אביו של הורדים פעם אחת הלך על הרוסים להלחם ונצח ודאה בשביה שפחה אחת
יפת תואר וחמדה ועשה לה כדין תודה ובא עליה והוליד ממנה אותו הורדוס ולפיכך היו מתרפין אותו מיחוסו :קלניאp .
?צדקה ?רק ועדתך ?מחן ענק הן תהווז ארבה לבלותך! :תיאל י ,ם■! ’י> כלא ?נטא על’ןבובדןצר
חורין נעשה :שישא .שיש לק :ומרמרא .מנומרין :כוחלא .שחורין :כאדוותא דיטא .כגלי הים שזו יורדת וזו עולה:
םל?א :ויראי ר ,כהן ’ כ> לקצת ץ־חק תרי ןו&ר עלי היכל ממותא די ב?ל מהלך הוה :ויראלי י ,מן לן ותקרא
שאני עבד משום דהוי שייך במצות עשה (שהזמן) [שאין הזמן] גרסא והורדוס צבר היה :בהוצא ודפנא .שנוהגין
אקתר להתך מפרשי המלך אשד העמד לפןיה ותצזהויעל מרדכי'לרעת מה ?ה ועל מה ןה[ :אמהר י ,ה!
לעשות גדר מכפות תמרים ודפנא עץ של (עוד) [ערמון] שקורץ לו״ר וכיון דנתרצו לעשות כותל על זה ועל זה לעכב שלא
יעשו אלא במנהג המדינה :קמ״ל .כיץ רזה נותן מחצה וזה מתן מחצה אין צריך להביא ראיה :פיסקא וכן טינה מקום
שנהגו לגדור בגריל או מזית וחבידו מעכב היו כופין אותו משום דאיכא התק ראיה ט־אוקימנא [לעיל ב ]:ברנה הסמוכה לעיר אבל בבקעה של שדות כו׳ :הא סחפא .דיש שגודדץ ויש שאץ גודרין :השתא  anoגינה .דאינא היזק ראיה אמרת
לא דאץ מוזייבץ סתם בקעה דליכא התק ראיה מחייב :אמר אביי ה״ק .כלומר מון חסורא מיהסרא וכן גינה סתם משום דאיכא היזק ראיה ובמקום שנהגו לגדור בבקעה מחייסין אותו :א״ל רבא .לאביי אי הכי כדקא תרצת א״ב מאי אכל
דקתני במתני׳ אבל בבקעה אי אמרת בשלטא דדישא לא איירי בדינא ובקעה כלל היינו דקתני בסיפא אבל בבקעה רעד השתא לא איירי בדינא דבקעה אלא לדעתך דתרצת דרישא איירי בבקעה מאי אבל בבקעה תו דתני בסיפא :אלא אמר רבא .אנא
מתריצנא דלא תקשי אבל ולא תקשי סתמא דרישא לסתמא דסיפא וה״ק וכן טינה סתם דינא דגינה סתם כדינא דטקוס שנהגו לגרור בבקעה דסהייבץ לגדור ועדיין לא שמצי׳ דינא דסתם בקעה ואמטו להבי צריך לסתני בסיפא אפל בבקעה
לאשמעינן דינא רמתם בקעה דכמקוס שנהגו שלא לגדוד דמי דאין מחייבין לגדוד דהשתא מיתרצא כולה מתני׳ :ועושה לכותל חזית .סיסן היכרא שידעו בני אדם שזה בנאו כולו בקרקע שלו משלו לפיכן כיון רעשה תזית אס נפל הכותל כו׳:
דכייף לתו קרנא מלבר .דלשקע בראש הכותל בסוסו קנים כטיט ויכוף ראשם של קנים מבחוץ לצד הכותל לצד אויר תכירו :אזיל אידך תכירו וכייף ליה נמי מלבר לצד שלו ואמר הדי אית לי נסי הזית ורידי ורירך הוא הכותל ומקומו הלבן לא
כייף אלא מלבר :אכוזי אתי האי וגייז לההיא הזית שהוא (פצע) [לצדן שלו ואמר דירי ודידך הוא :השתא נמי לייף ליה .כלומר יזזברם לכותל בטיט בלא שקיצה :מידע יריע .יכולץ להבין ולהבחין בין דבוקה לשקיעה :והא מבחוץ קתני.
ועושה לו הזית מבחוץ קשיא להן לישנא דאיכא דאמרי :ור׳ יוחנן אמר .היינו הזית:

תלמוד בבלי <עוז והדר>  -כד בבא בתרא תלמוד בבלי עמוד מס (17הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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־ס!־  mשופטים הל׳ סנהדרין והעונשין המסורין להם פכ״ה כו ריב

למעלה (ה״ה) דאמרינן (קי >:3אבל לסמיחא לא מאי מעמא ממונא הוא דמשסר ליה מעי למיחג זוזא אספרא :קבעו לו ב״ד זמן וכר.
שנויי נוסחאות
סהי״א .שלשים יום .עי׳ שם (קיג ).אמר רב חסדא קובעין זמן שני וחמישי ושני ולמחר כמבי׳ וסרש״י קובעין ומן ליום שני ואם לא מזמגין אומו ליום ה׳ דאי לא יבא מזמנין
אומו ליום שני ועד למחר לא כמבי׳ סמימא שכל היום ממחינין שמא יבא .ואמרינן המם דרב ♦אשא חזא לרב כהנא אזמין ההיא אמחא בסניא
ילקוט שט״ס.
ולא תבע גדויו נ״ס נען ובצסרא כמיב עלה פחימא וא״ל לא שבר לה מר להא דאמר רב חשדא קובעין זמן שני וחמישי ושני וא״ל הני מילי גברא דאגיש ולימיה בממא אבל
וננסה״י,
עיים (עט׳ רעו)
*הכא כיון דאיח׳ בממא ולא אמיא
שט
א׳
מנס״י
po
יא ואם עמד שלשים יום ולא
ונדסוסים ולא תבע מורדמ היא .ולא ידעמי מה ממהו הגהוח כתבו עליו פתוזא מפני שלא קיבל הדין כיח
תבע להתיר את נדויו מוזרימיז
על רבינו שלא כמב ח האשה ,שהרי אי
להתיר נדויו.
אימיה בממא אפילו אגברא נמי כמבינן שאמר הריני מקבל הדין קורעין נדויו  :קבעו
אותו .הכי אימא פ׳ אלו מגלמין (יו.).
ואי לישא במחא אפילו אאיממא לו בית דין זמן שיבוא היום ולא בא כל אותו
ולמדנו דחרם ממור מנדוי .וכ׳ הרשב״א
מקורות וציונים
דחרם דאוריימא ונדוי דרבנן ןוכ״נ
הריני מקבל הדין קורעק לא כמבינן אלא דאורחא דמילמא היום כותבין עליו פתתא לערב .במה דברים
הרדנ״ו פשו׳ ססקנג־ד נד׳ הרי״ן וע״ש
דאיממא איש׳ בממא אבל בכלל דברי
נד׳ הרשנ״א ס״ג סי׳ של]:
נדויו נהל׳ ס״ע הנ״ל אום ו רבינו דבריהם .ואיפשר דמשום הכי שיים אמורים בשהיה במדינה ומרד ולא בא ,אבל אם
נסג מנדין אוסו עד שיען
סליק פרקא:
ועי׳ כש״« שם שמסרן .ואמר אבל הכא כיון (דאימיה) [דאימה] היה בכפרים ויוצא ונכנס קובעין לו זמן שני
א כל המקלל וכר.
קבעו לו ב״ד זמן שו״ע בממא ובו׳ ולא אמר אבל אימחא וחמישי ושני ,ואם שלם יום שני ולא בא אץ פכ״ו
סי׳ יא ס״א .שיבוא היום
כיון דאימ׳ בממא:
במכילמא (משפטים הול נמ״ע)
ונו׳ פתתא לערב כ׳
אץ
נס׳־ ט אק קובעק זמן לא בימי ניסן כותבין עליו פתהא נד] עד למחר :
ונשיא בעמן לא מאור אמד דיין
ניס מושג מר׳ מרסס רגיט
נגמ׳ ערס׳ הרי״ף [ונ״ס
ואחד נשיא במשמע ומה מלמוד
וכו׳ עד מפני שהכל טרודין קובעק זמן לא בימי ניסן ולא בימי 1ה] תשרי
גרס׳ הרמ״ה נשטמ״ק בע״ש .גם זה שם מימרא דרב יהודה
לומר אלהיס לא מקלל למייב על
מפני שהעם טרודין במועדות ,ולא בערב שבת
והרשנ״א] ההיא איססא
כלשון רבינו:
זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו
ונו׳ נצסרא וקא נסני
עלה סמימא לאורסא י מי שהוא במדינה וכו׳ .שם (קינ :ולא בערב יום טוב .אבל קובעין בניסן שיבוא
קיג) אמר רבינא יהבינן זמנא,
[והנס״מ הניא גרס ,דידן]
לדין ,אחר ניסן ובתשרי שיבוא אחר תשה .אבל אץ קובעין בערב שבת שיבוא אחר
וע״ש ונדרישה ונ״ס מה פירוש מזמנין בעל דין ליום פלוני
מי שהוא במדינה והלך שליח
שנסט לנאר מאן נ׳ טסטן אפומא דאממא ואפומא דשבבי ולא השבת מפני שהכל טרודין בערב שבת :
ונו׳ לערג ולהלן נסוף
ההלנה נ׳ ממני! ונו׳ אמרן אלא דלימיה במשא אבל אימיה בית דין ולא מצאו אץ קובעין לו זמן לבוא עד שימצא אותו השליח ויאמר לו.
למסר ונהל׳ י נ׳ לערנ ,בממא אמרי ,כלומר אחמא ושבבי,
ועי׳ הגר״א נה״י .במדינה אשכחיה ,כלומר שליסא דב״ד ,ואמר היה בכפר חוץ למחנה אם דרכו לבוא באותו היום אומר השליח אפילו לאחד
פי׳ נעיר ,עי׳ להלן ה״י .ליה ולא עבדי שלימומייהו ולא אמרן מן השכנים אפילו אשה אם יבוא פלוני הודיעוהו שבית דין קבעו לו זמן
ככה״ם ,איתיה כמתא
אפילו אגברא נטי אלא דלא חליף אבבא דבימ דין אבל שיבוא היום לבית חן ,ואם לא בא מנחן אותו לערב  :במה דבחם אמוחם
כתבינן וכ״ג רשנ״א ורמ׳״ן חליף אמרי אשכחוה ביש דין ואמרי
ואו״ו נשם ר״ס (נרנ״י) :ליה ולא אמרן אלא דאחי ביומיה אבל בשאין הדרך שדרכו לילך בה על מקום בית חן ,אבל אם היה דרכו עליהן אץ
ה״ע אין
קובעין סי׳זמןה לא אמי ביומיה לא אימא אשמלויי מנחן אותו עד שיודיעו השליח בעצמו שמא לא אמרו לו השכנים שהח הם
לא בימי ניסן שו״ע
אשמלי .פירוש שכמו ולא אמרו לו:
ס״ 3פסק כרמ״ה דאין יא מי שבא לב״ד וכר .פרק אלו אומחן דרכו על בית חן וכבר הלך להם ונפטר .וכן אם לא בא למחנה עד
קונעין לנא מעיר לעיר אנל
מי שהוא נמיר קונעין לו.
מי
מגלמין (יו ).מנדין לאלמר ושונין למחר אין סומכין על השכנים שמא שכחו השכנים ולא אמרו לו :
טרודין
שהעם
מפני
מפני לאחר שלשים וממרימין לאחר ששים שבא לבית חן וקבל החן ואמרו לו לשלם והלך ולא שלם אץ מנדין אותו עד
כמועדות ורש״י נ׳
ואמרי׳ עלה משמיה דרב חסדא ממרין
קציר
שהן ומן
ונציר ביה שגי וחמישי [ושני] וה״מ לממונא שמתחן בו שני וחמישי ושני ,ואחר כך מנדין אותו עד שיתן מה שהוא חייב.
ונטססס הרי״ף שנידיט
ולא
ונו׳
קונעין
נסוג אין
ואפשר
לאלמר.
מנדין
לאפקירומא
אבל
ואם עמד שלשים יום ולא תבע נדחו מחחמין אותו :
ניומי סיון ווה מי טעמו שרבינו לא היה גורש אלא מנדין לאלמר
של הרמנ״ס ונר
וסרמנ״ם ומחרימין לאחר שלשים יום .ואם נפשן
דלא גריס לה היינו משום
דסג השטעוס שאיט אלא לומר שהיה גורס כגירסש ספרינו י״ל
יום או יומיים אין טרודים שהוא מפרש דלרב מסדא כיון דממרי׳
כל המקלל חין מחיני ישראל עובר בלא תעשה שג׳ אלהים לא תקלל.
נשנילו (נ״י) ועי׳ סשוה״ג ביה ברישא ואמ״כ מנדין אוחו כי משהי
שע״ס סי׳ שלס .ועי׳ הל׳
נמול שלשים יומין מחרימין אומו (מלחין
וכן אם קלל הנשיא אחד ראש הסנהדחן הגדולה או המלך עובר
יו״ט פ״ו הי״נ דמים
המועד ומי שלא קינל עליו יומין בהמראח)[ ,דהמראח] שני וסמישי
הדין משמסין אומו וני ושני במקום משהי עצמו בנידוי שלשים יום פעם ראשונה קאי (ממרימין אומו) .ומדאמרינן הני מילי בממונא אבל לאפקירומא לאלמר כמב רבינו מי
הריטנ״א ריש מו״ק סד״ה שבא לבית דין וקבל הדין כלומר זה דוקא הוא דממרינן ביה אבל אי אמר לא ציימנא לדינא היינו אפקירומא ומנדים אומו לאלחר .ויש הוכמה לזה
ועושי[ דצרין לומר דלא
קונעץ לנססילה נמועד בפרק הגוזל במרא (קי *. ):3והגה רבינו כמב פ״ז מהלכוח מ״מ ( )roלגבי אפקירומא דמנדין לאלמר ושונין לאסר שלשים ומחרימין אמר ששים .ונ״ל
מפני נעל דינו אנל אם דהיינו נועמא דאין ממרימין אלא אמר נידוי שקדם לו המראה ולפיכן באפקרומא דמנדין לאלחר נידוי הל׳ הראשונים הוא כהמראה ולפיכן אין
הפנימו שניהם לנא לדין ממרימין עד אחר ששים אבל נידוי על ממון מעינן שיקדים לו המראה מחרימין לאחר שלשים .ופ״ק לקידושין (ע ):רב מנגיד אמאן דחלא עליה
מומר למן ועי׳ לעיל פי״ג
שממא דרבנן שלשים יום♦ :אסור לקלל דיין וכו׳ .עיין בביאורי לחושן משפט סי׳ כז:
ה״ה .אין קובעין בערב
שבת עי׳ לעיל סי״א ה"□ פכ״ו א כל המקלל דיין מדייני ישראל עובר בל״ת וכו׳ .בס״פ ארבע מימוח (סי ).אלהים לא מקלל היינו הדיין ואמרי׳ בגמרא
דאפילו לר״ע דאמר האי אלהים קדש הוא והוי אזהרה למברן אח השם יליף נמי דיין מהכא [מדכחיב] לא מקלל ולא כמיב ולא מקל:
הגמ״י [ה] ,אות נ״ק סי׳
סמד ומרדני שם סי׳ קמט ומ״ש וכן אם קלל הנשיא אחד ראש הסנהדרין או המלך למדה מדמנן בהוריוח (י ).ואי זהו הנשיא זה המלן שנאמר ועשה אחח מכל

ט

י

יא

פרק ששה ועשרים

א

ועי* פסקי מהרא״י סי׳ רו:

ה״י .שו״ע סי׳ יא סתג
במרינה פי׳ נמיר ,ונקרא
מדינה נל׳ הרמנ״ם ונל׳
המשגה לפעמים (סמ״ע
ס״ק יג) ,ועי׳ לעיל סה״ס
ולס״מ ס״א ה׳״א ומ׳׳מ
אישוס סי״ג הי״ו .לערב
עי׳ לעיל ה״ס:
הי"*• שו״ע סי׳ יט ס״ג
שמתרין כו ב׳ וה׳ וב׳
נטור אי׳ מממינין לו נ׳ וה׳
וני (נ״י ועי׳ פרישה שם).
מנדין אותו עד שיתן
עי׳ מלוה ס״נ ה״ד.
שלשים יום עכס״מ ועי׳

סשר הגאונים שע*צ ס״ד
פער ה סי׳ יד ומשו׳
הגאונים הקצרוס סי׳ im
ברדב״ז ,תזרם חמור
מנדוי הל׳ ס״ס פת ס״ד־ה.
שם ,וב׳ הרשב״א דזזרם
דאורייתא ונדד דרבנן
עי׳ שו״ס הרשנ״א מ״א
סי׳ ש וסי׳ סקצא וס״ג
סי׳ של ומיוחסות סי׳ יסג
ועי׳ שד״ם ס״ג מפרנס מ
כלל מ שליהט ד׳ הראשונים
והססרונים.

* (שי׳ ה׳) הכא כ״ה נגמ׳ דפו׳ שונצינו וויניציאה רס״א .נשאר דסוסין איתתא (גדולי סרומה ס״ג ס״ס ס״ד).
• (שי׳ ג׳) אסא .נגמ׳ אסי .וטס״ה וצ״ל אשי (דק״ס).
♦ (שי׳ ד׳ מססנ״ה) מרהי״א עד כאן נסוג ננ״י סי׳ יט .ונר׳ שנמ״ש לקמן מסל׳ ס״ס ס״ו סור נו ממ״ש לעיל שרניט ל״ה גורס ונו׳ [נמו שהק׳ דרישה וגדו״ס ש״ג ס״ס
♦(סוף סכ״ה) אסור ומ׳ וה זיין לפכ״י• ו״אסור לקלל דיין" הוא לשון טוס״מ ועי׳ ילקוט שט״ס.
ס״ה דנהל׳ מ״ס מונס שהיה גורס וכו׳]•

הגהות כחמוניות

מגדל עוז

[ד] גרסינן עלה (נ״ק קיג) אבל איממא דשכימא במחא אי קבעי לה
זימנא בצפרא ולא אמיא לאורמא כחבינן עלה פימחא ובסה״מ (סל״ס יס)
[ה] כמב ראבי״ה
הביאו ולא ידעמי למה לא הביאו הוא:

ואם

עמד

שלשים

יום

ונר

עד

מסרימין

אומו.

פרק

אלו

מגלסין:

פכ״ו א־מ כל המקלל דיין מ׳ עד וא׳ משום האנ .נמ״כ (קדושים פרש׳ נ
הוג׳ נסה״מ ל״ס שיו) אין לי אלא מרש מניין לרטס אס כל האדם ס״ל נעמן

מקורות וציונים

הגר״א

בנס״ט ,י״ל שהוא מפרש ומ׳ ומגדים אותו לאלתר נפרישס וסמ״ע הקשה
דנעה״ס ש״ג מ״ס ס״ו נסג דנאומר לא צייסנא ממרין ,ועי׳ נ״י יו״ד רס״י שלד
שהניא דנרי נעה״ס וסיים ונ״נ מדקדוק ל׳ הרמנ״ס נסוף פנ״ה מסל׳ סנהדרין

ה״י .לא נא מגדין אותו לערב( .ליקוט) נ״ה נרמנ״ם אנל מ״ס הוא שהרי הוא
עצמו נ׳ למעלה 1סה״ס] למסרסו וכ״נ נטוש״ע ס״א (ע״נ)( :יא ס״ק יא).
הי״» 4ואם עמד ל׳ יום ס׳ .צ״ע ועסי׳ ק׳ ס״ג ואם עמד מ׳ ונ״נ ט״ד

[וע״ש גגעה״ש שכ" אח״ז וכ״ס הרמז״ל ®ש׳

ננ״י כ׳ קצס הונסה.

וצ״ע].

שם ,ויש הוכחה

שם ,ופ״ק רקידושין ונו׳ עי׳ טוען ס״א ה״ס ומקו״צ
וס׳ המפסס שם:

ה״א .שו״ע סי׳ נו ס"א .המקלל דיין וט׳ שג׳
ה״א־ד .סמ״ג לאוין רט־רינ:
אלהים (משפטים מ ס) ,לעיל ס״ד ס״ד נ׳ דאין קרוי אלהיס אלא נ״ד שנסמכו,
והאימא דלינא שמונים אין טהג לאו ( wסומים ס״ק נ וע״ס המפסס) .ועי׳ 3סה״מ
ל״ס ס שניאר אמאי לא הוי לאו שנכללוס שכולל גם מגדף .הנשיא ונר ראש
הסנהדרין הגדולה או המלך ונ״נ 3סה״מ ל״ס שטו .וערמנ״ן משפטים דמ״ש
רטט ראש הסנהדרין נ״נ נהוריוס יא :נעא מיניה רט מר״ס כגון אני מהו נשעיר
ככס״ם ד״ה כל ,בס״פ ד׳ מיתות ומ׳ וננ״י כ׳
וכו׳ ועי׳ לעיל ס״א ה״4
וז״ל נס׳ ד׳ מיסוס דא״ר ישמעאל האי אלסים היינו הדיין ונסרגומו של אונקלוס ועי׳
ממרים פ״ה ה״ד ונלס״מ ועי׳ נס״מ עש ס״נ ה״ס.

סי׳ שצ״ד ס״א( :יט סק״א) [עי* נהגר״א טוען ס״א ה״ה].

ככס״ט ,אבל אי

אמר לא צייתנא לדינא מ׳ .מ״ק ט״ו א׳ אנל לאסקירוסא כר ור״ל שאין
שם ,ופ״ק דקידושין
ממסינין לו נה״נ ועי״ד סי׳ של״ד שם( :ימ סק״נ).
רב מנגיד מ׳[ .עי׳ נהגר״א אה״ע סי׳ כו ס״ק יד־טו]:
ה׳א .כל המקלל ט׳ לוקה( .ליקוט) סמורה ג׳ א׳ נ׳ ד׳ א׳ וכן נירושלמי
נסס״ד דשטעוס] והניאו הכ״מ [נהל׳ ג] המקלל עצמו ומנירו נטלן עונר נלאו

רעק״א
ה״ם .שהעם טרודין במועדות[ .ל׳ הש״ן ,כלומר עד אמר סרגל מסר טרדו׳
המועיוס אנל אס״נ קונעין וכן משמע ממ״ש הגהוס מיימוני] עדולי מרומה [ש״ג
ח״ז] נסג דנל הסדש 3כלצ ועי׳ נסשר שטס יעק 3ס״א סי׳ קלט גס לערן סמן
איממי קונעיס אומו לדין( :סידושיס לשו״ע סי׳ ה לש״ו ס״ק ג).

דד» שופטים הל׳ סנהדרין והעונשין המסורק להם פכ״ו בס!»

«na

מצות ה׳ אלהיו נשיא שאין על גבו אלא ה׳ אלהיו ,אמרי׳ דדוקא החם
מכאן אמרו יש מדבר דבר אחד וחייב עליו ארגעה מרים [ pנשיא שקלל
דכמב ה׳ אלהיו אמרי׳ דוקא מלן אבל היכא דלא כמיב לאו דוקא אלא
אביו חייב עליו משוס ארבעה דברים] משוס האב ומשום דיין ומשום
ה״ה לראש הסנהדרין .אמר שכמבמי זה מצאמי במטלמא «ד משפטים)
נשיא ומשוס בעמן :ולא נשיא ודיין בלבד וכו׳ .בסרק שבועח העדוח
אלהים לא מקלל אין גי אלא דיין נשיא מנין מ״ל ונשיא בעמן לא מאור:
(לה ).במשנה המקלל עצמו וחבירו בכולן עובר בלא מעשה ואמרינן
ולא דיין תשיא בלבד אלא כל
עלה (לו ).עצמו דכמיב רק השמר
המקלל א׳ מישראל לוקה שנאמר
ושמור נפשן מאד וחבירו דכחיב לא בלא תעשה שנ ,ונשיא בעמך לא תאור :
לא תקלל חרש .בסרק שמעת
מקלל חרש :ויראה לי שהמקלל
את הקטן וכו׳ .יראה לי ראיה לדברי ולא דיין ונשיא בלבד אלא כל המקלל אחד
העדומ (לה ).מק המקלל עצמו וחבירו
רבינו דאמרי׳ (סו׳ גמ״ע) לא מקלל מישראל לוקה שנ ,לא תקלל חרש .ולמה נאמר
עובר בל״מ ובגמ׳ (לי ).מבירו דכמיב
לא מקלל מרש .ומשוס דלא מקשי
מרש דבר הכמוב באמללין שבאדם חרש שאפילו זה שאינו שומע ולא נצטער
לן מה לחרש שכן מרישומו גרמה
ע״כ ,והקטן בכלל האמללין הוא:
ב המקלל את המת פטור וכו׳ .בקללה זו לוקה על קללתו .ויראה לי שהמקלל
לו כלומר (שאפי׳) [שמפני] שהוא
שסל הזהירה מורה על קללמו אבל
המקלל
במורמ כהניס (הוב׳ מדע) אין לי את הקטן לוקה הה הוא כחרש
לא הזהירה לאיניש דעלמא לכן כמב
אלא חרש מניין לרבוח אח כל
אדם
כל
ומקלל
אדם את 1א] המת פטור  :הואיל
רבינו ולמה נאמר חרש וכו׳
מ״ל בעמך לא מאור אס כן למה נאמר
מרש מה חרש מיוחד שהוא בחיים מישראל חייב למה ייתר לאו לדיין ולאו לנשיא
והוא ממה ששניט בפסיקמא [צקס שב
ר״ס קדושים] ולא מקלל מרש מרבה
אף כל שהוא מיוחד שהוא בחיים יצא לחייבו שתים .נמצאת למד שהמקלל אחד
אט אפילו בר ישראל שאיט שומען ק״ו
המח שאינו מיוחד בחיים ע״כ .ולא
הזהירה מורה אלא על הכשרים שנאמר מישראל בין איש בין אשה בין גדול בין קטן
לסטו :ויראה לי שהמקלל הקטן
הנכלם ♦סטור למדה רביט מדאמרי׳
ונשיא בעמן לא מאור בעושה מעשה לוקה אחת ואם קלל דיין לוקה שתים .ואם קלל
בהחובל (ש ):.דקטן דמכלימינן ליה
עמן [הגמ״י מסמ״ג].
וממהמי למה נשיא לוקה שלש .ובן נשיא שקלל אביו חייב
ומכלם יש לו בשח וסובר רבינו דהוא
השמינו רבינו זה מכאן:
ג ואחד המקלל עצמו וכו׳ .פרק משום ארבעה שמות ,שלשה של כל אדם ואחת
הדין לעטן קללה .ובטור ח״מ סימן
כ״ז גורס המקלל אם הישן חייב מפני
ג המקלל עצמו לוקה כמי
שבועח העדוח (לה .לו ).במשנה משום האב :
שהוא כחרש וגייסא נמנה היא:
המקלל עצמו ומכירו בכולן עובר בלא
נפשך.
ומזמור
לך
השמד
שנ׳
מעשה .א״ר ינאי ודברי הכל .כלומר שקלל אחרים
כ המקלל את המת פטור.
"מדאיצטרין בסרק אלו הן
אע״ס שנחלקו במקלל אח השם ואח •ואחד [ב] המקלל עצמו או
השגת הראב״ד
הנחנקין (פה ):למילף דסייב על קללס
אביו ואח אמו בכולן דר״מ
אינו
מחייב חבירו או דיין או נשיא
המקלל אביו ואמו לאחר נלחה אלמא דנשאר
ואחד המקלל
הל׳ בב ואחד
הל׳
ירן ׳׳ ■ -׳ י•׳ י  — " 1י• "י׳
עצמו ןח3
ק^ ע$מן
פוטריס 3מ
וחבירו
במקלל
^^ןןיס פוטרים
כל אדם סטור .ובמ״כ (הול כסה״מ
חבירו ובו׳
או הכירו
עצמו או
מן עצמו
בשם מן
שיקלל בשם
עד שיקלל
לוקה עד
דאית לוקה
וטעמו דהגן דאית
הכל חייב .וטעמו
הכל
ובו׳
ובמ״ע) לא מקלל חרש אין לי אלא
כגון הנון וקנא וכיוצא
בהו מימה חכמים סוטרים ממימה על השמות ,כגת יה או שדי
בהן .א״א איט צוקה אלא
חרש מטן לרבומ כל אדם מ״ל ונשיא
אבל במקלל
הכיטייס וחייב מלקומ
עצמו ומכירו דלית בהו אלא מלקוח ואלהים וכיוצא בהן ,או בכנוי
בעמן לא מאור א״כ למה נאמר חרש
גשם המיוחד והכי אישא
כירושלמי (שגועוח סס״ד).
מה חרש מיומד שהוא בחיים אף כל
כ״ע מודו דאין חילוק בין שם לכטייס .מן הכנויין כגון חנה וקנא
שהוא במייס יצא המקלל אמ המת
שהוא סטור :הואיל ומקלל כל אדם מישראל חייב למה ייחד לאו על דיין ולאו על נשיא לחייבו שתים נמצאת למד שהמקלל אחד
מישראל וכו׳ וכן נשיא שקלל אביו חייב משום ד׳ שמות וכו׳ .במכילמא (משפטים) על פסוק אלהים לא מקלל :ומ״ש בין קטן כלומר
ג המקלל עצמו לוקה וכו׳ .סוף שמעם העדות (לי :).ואחד המקלל עצמו או וט׳ .משנה שם (לס ).המקלל עצמו ומכירו
קטן הנכלס:
בכולן ,פירוש בכל השמות והכנוייס ,עובר בל״ת ומשמע דכל שאינו בשם או כינוי אינו עובר בל״ח וה״ה לנשיא ודיין שאינו לוקה עד שיקללם
בשם .והנה הראב״ד כמב על דברי רביט א״א אינו לוקה אלא בשם המיוחד והכי אימא בירושלמי ע״כ ואני אומר שפשט הירושלמי כדברי

לו

ב

Afi

שנויי נוסחאות
ה״א .הקטן כ״ה נכסה״י
ונקלס דסו״י .ברוב דסו״י
הגכלם ,וב׳ הכ״י ש׳ בז
ה״ל בנסחי דידן וכו' אס
הקטן ובקצסן כשב אס
קטן
כטמר
הנכלס
כאן
ועכס״מ
מכלם.
המוגה
כס׳
ובסה״ב.
ונדסו״א [ונכס״מ] הקסן
הנכלם ,וש׳ ס׳ המפסנג
כטור [הד ככס״מ] הישן.
ח״מ וכן נשיא כ״ה
דסו״י.
ובקלס
ככסה״י
נשאר דפד 1שש׳ לכס״מ]
וכן ,וטס״ה.

פקודות וציונים
שג׳ ונשיא (משפשט נב כו).
מישראל ומקלל גוי פטור
(מס׳ שפרים סס״ד לגי׳
הגר״א) ולעטן ענד מעט
ש׳ מכוש  :0ונריטנ״א שס
וכס׳ המפשג לוקה לשל
ש״ט ה״ד אוש קלן .שנ׳
ל״ת חרש (קדושס יט יד/
ועי" ממרים ס״ה ה״ד
ולס״מ שם .ולמה נאמד
שמעוש
חרש בסיה״מ
סס״ד נ׳ ולמדנו מפי
הקבלה שר״ל לא שקלל ש
 wbcששה מעשה ששה
ראוי לקלט מובילו אכל שא
שרש כשש דבר .שאפי׳ זה
שאינו שומע נסה״מ ל״ס
שו כ׳ הטעם שהשורה לא
הקפידה מלד המקולל לנד
רק מלד המקלל שלא ירגיל
נפשו לנקמה וכעס ועי׳
שנון מל׳ רלא שהביאו וכ"
טעם אסר.
בכס״ם (ש׳ נ /דוקא
מלן אבל היכא דל״ב
לאו דוקא ש׳ ב״ב ד .האי
לאו מלן שא וכו׳ ולא יהא
אלא נשא וכשב ונשיא
בעמן ל״ש

שס ,מצאתי כמכילתא

• נר׳ שפשר באן עי׳ ג״י המובא נשט״ע

מגדל עוז

הגהות הרפ״ך

ל״ע מה מלא שס שלא
מלש כס׳ ארבע ששש
(בט שמואל ש ,כ /ופד
ס׳ המפסס).
שם ד״ה ולא דיין ,חבירו
דכתיב ל״ת חרש רמנ״ן
נהש' לסה״מ ל״ס שש טין
גס לאשרה ד..
שם ,שכן חרישותו גרמה
לו כ״ס כסנהדרין ש .ועב״ס
ולם״מ ממרים ס״ה ס״ד.

לא מאור אם  pלמה נאמר סרש מס סרש מיוסד שהוא כסייס אף כל שהוא מיוסד
שהוא כמיים יצא המס שאיט כסייס וכמכילשא (עה״ס ומקלל אכיו הוב׳ שם)
לא מקלל מרש דכר הכשוכ באמללין שכאדם עוד שם ונשיא נעמן אסד דיין ואסד
נשיא כמשמע ומה ס״ל אלהים לא סקלל לסייב על זה כפני עצמו ועל וה כפני
נ^גו מכאן אמרו יש מדכר דכר אסד וסייג עלו ארבעה דברים [ pנשיא שקלל
סייב עליו משוס ארבעה דכריס] משוס האב ומשום דיין ומשום נשיא
ומשוס בעמן .וכשנועוס ס׳ שכועס העדוס נסכאר עוד:
כ המקלל עלמו לוקה כו׳ עד ושמור לנפשן מאד .סרק שכועס העדוס:
ואחד המקלל עלמו או מכירו וכו׳ עד הרי הן ככלל הכנויין :כתב הראנ״ד
ו״ל איט לוקה אלא בשם המיוסד והכי אימא כירושלמי עכ״ל :ואט אומר הוא

ה״ג אחד המקלל עצמו או הכירו או נשיא או דיין אינו לוקה עד

שם ,ששנינו בפסיקתא

הגהות פייםוניות
וכן נהגו קדמונים שאין קובלין בביח הכנסח בניסן ובינטם הנוראים ואם
הס מבט הכפרים שבאו למטן קובעין להן זמן לאחר הרגל לדון ואס
[א] *במורת כהטס (קדושים)
יש משש דמייה ורמאות דטן לאלתר:
•הגהה זו נמלאם רק נכשה״י זבד׳ קומו׳.

ובשבועח העדוח* מה מרש מיוחד שהוא בחיים אף כל שהוא בחיים
כו׳ (סמ״ג ל״פ ריס[ :ב] לא הזהירה המורה על כולם אלא בכשרים שנ׳
ונשיא בעמן לא מאור בששה מעשה עמן (כ״ק לד :וש״ס .סה״מ (שס):
* שס (לו ).יש רק שהמקלל שמרו פוכר כלא שקלל פרש.

שיקלל כשם מן השמות מון יה או שדי ואלהים וכו׳ .אע״ס שרכומי סולקין
עטו ומביאין ראיה מן הירושלמי נראין דכרי זה סרב כסשטה דמסני׳ ,ול״ע:

רעק״א
ה״פ ואם קלל דיין לוקה שתים .עיין ברביט פ״נ מהל׳ ע״ו [ה״ס] דאלהיס
לא שקלל הוא אזהרה [למגדף וקשה ד]א״כ הוי לאו שמשן לאוהרש מיסה דאין
לוקין ,ועי׳ כששו׳ שרש שסד ש׳ ר״ה( :גלון הרמכ״ס).

כס״ם (רה״ס ,מדאיצטריך וכו׳ אלמא דבשאר כל אדם סטור .ככר סמהו

הגר״א

מקורות וציונים

מהו ללקוש סברייא אמרו איט לוקה א״ל ר׳ יוסי למה שהוא לאו שאין ט מעשה
והרי הממיר והנשבע לשקר לאו שאין כו מעשה (ע״כ) :שני לא תקלל חרש.
ס״כ ס׳ קדושים פרש׳ ב׳ [הוב׳ נמג״ע ובפס״מ ה״נ מסה״מ] וכ״ה כסנהדרין
ס״ו א׳( .ליקוט) גמ׳ דשטשס שס ל״ו א׳ (ע״כ)( .ליקוט) שבושש שם וסנטרה
שס וכס״כ ועכה״ג ש״ק ה׳ דלא נאמר [סרש אלא להשמיעט שאפי" זה שהוא אינו
שומע וצא נצטער כקללה זו לוקס על קללש] ל׳ הרמב״ם וכ״ה נפסיקסא והביאו
הכ״מ ולא שקלל שרש מרכה אני אפי׳ בר ישראל שאיט •שומע ק״ו לפניו (ע״כ):
(כו סק״ד־ה).
ה"□ המקלל את המת סטור .ש״כ [ס׳ קדושים] כנ״צ (ליקוט) ס״כ וגמ׳
דסנהדרין ס״ה א׳ ל א״ה כנו נמי מידי דהוי כד (ע״כ) :ואם קלל דיין כו׳
ובז נשיא שקלל אביו מ׳ .שם אם היה אכיו כד( .ליקוט) מכילסא נס׳
משפטים כ״כ״כ״ז] אלקיס לא שקלל אין לי אלא דיין נשיא מטן ס״ל ונשיא בעמן
לא סאור אקרא אט נשיא בעמן לא מאור אסד דיין וא׳ נשיא כמשמע ומה
ס״ל אלקים לא סקלל לסייב ע״ז כסט עלש ועל זה בסט עלש מכאן אמרו יש

ברדב״ז ,בעושה מעשה עמן ש׳ מכירה פ״ז ה״ב ונהגמ״י וכס״מ שס דמי שעובר
על ש שפרע לאו ששה מעשה עמן ואוררין אוסו מ״ד ,ועי׳ הגמ״י קושט׳ שס ה״א
(עמ׳ שבט) שהביא ד׳ השש׳ ב״מ מס :דאסור לקללו בסגס אלא רק על המקש
שם ,למה השמיט וכד הזכירו כפרטי המלוום כראש הל׳ סנהד׳ אוס ל ונהל׳ ממרים
ס״ס ה״ב כ׳ שלוקה על קללס אדם כשר ששראל ובהל׳ יכ כ׳ שם המקלל אביו ואמו
הרשעים סטור (דינא דשי):
ה״ב שו״ע סי׳ כז ש״א .המקלל עצמו וכ״כ נסה״מ ל״ס שיו וכסיה״מ ממס
רס״ג אכל כריש הל׳ שמורה ולשל ש״ס ה״נ וסי״ט ה״ד אוש קלד הזכיר רק
מקלל סנירו ,ובשה״מ שכושס שס״ד כשב דדין מקלל מכירו ועלש אמד Jiw
לוקה מס׳ סופרים סס״ד .כמי שקלל אחרים שאלסוס ר״ס בלק .שנ׳
השמד (ואססנן ד ט) ,ש׳ הל׳ רולס ש״א ה״ד שכ׳ דשי עשה לשמירה ממכשולוש
ורמכ״ן כשה״מ בהוססוש למטוס ל״ש מ׳ כ כשב שלא נשכס מעמד הר שט.
שיקלל כשם ש׳ מש״נ להלן כרדב״ו .וכיוצ״ב וט׳ וכיוצ״ב ש׳ הל׳ יסוה״ס
פ״ו ה״ס ה וש״כ או בכנוי מס' סופרים סס״ד (מאירי סנהדרין ש ,.ע״ש).
בראב״ד .אינו לוקה אלא ובו׳ עי׳ ראב״ד בהשגות על הרי״ף שנושם ספ״ד
[נדפס אסרי המרדני דף טו ע״ב] ושטמ״ק ב״מ ל :ד״ס ה״ל הראנ״ד (ברכ״י
ס״ק ג וע״ש שכ׳ דרש״י שמעוס כא .ורגמ״ה ששרה  jורי״ו ט״ד ס״ס ס״ל
שם ,בירושלמי
שם ,כשם המיוחד סל" ע״ו ס״ב ה״ו וש״כ
בהראנ״ד).
ש׳ ילקוט שט״ש

מדבר דבר א׳ וסייג עליו משום ד׳ דברים
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נשיא שקלל אביו סייג עליו משום

ד׳ דברים משום אג ומשום דיין ומשוס נשיא ומשוס בעמן לא סאור ,ר״ל דשם
יליף לכל אדם מבעמן כמש״ש (ע״כ)( :כז סק״י ,ו).
ה״ס עד שיקלל בשם בר או בכנוי כד .שם במסט׳ (שבושש לס .וסנטר׳ ש:].
• בלקס שב ובכס״מ כשב שומען.

ש ,מקו״ל לכס״מ נימ״ק
רס״ב.

שם ,ק״ו לסנט כ״ה נלקס
שב בלב שמס על סה״מ
ל״ש שס ד״ס נס נדפס
נמשש כדש׳ ווארשא לפקס
כמקוס לפניו.
שם ד״ה ויראה לי,
ובטור ובו׳ וגידסא נכונה
היא מדמדש ליה לסרש
(נ״י) אבל מהל׳ נ "נמלאס
למד ונד נין קטן" משמע
כגירססינו ודלא פג ,,הטור
(פטם כמשפט):
ה״פ המקלל את הסת
פטור ש״ע ש׳ כז ס״ב.
לחייבו שתים ש״ע שס
ס״ל /הטור לא כסכו וס״ל
להסמ״ע והט״ו ששלק,
והכ״ס אינו סונר  .pבין
אשה דהא אזהרה למקלל
אמו נש ילש׳ מלאו מל
אדם ש׳ ממרים ס״ה ה״ד
(ק״מ) ,ש׳ נמרים ס״ד
מ״ד וממרים רס״ה .לוקה
שלש ש׳ מס׳ סופרים
סס״ד .חייב משום ד׳
שמות רמנ״ן נהש׳ לסה״מ
ל״ס שס הקשה דהלא כמקלל
אביו

אינו

במלקות

אלא

מטסה ואו״ש כ׳ דמש״ה
שגה יביט וכ׳ לוקה !tit
וכו' ס י י כ משוס ד׳ ולא
כסב לוקה ד׳.

פד

מקורות וציונים
בכל לשון עי׳ מלכים ס״ט
ה״ג׳ ועי׳ שמעוה ס״נ
ה״ב ומורם נבונים סס״א.
וארור בו שבועה שמעוה
פ״נ ה״נ ונש״מ שס פי״א
ה״ס .בו שבועה ובו
קללה ובו נדוי הל׳ ה״ה
ה״ו ה״ג.
במג״ע ,הניח הירושלמי
וסמך על הבבלי בעי״ז
ק״ש ס״ג ה״ו וגרמה ס״ו
הי״ג ויו״ט ה״ה הט״ו
ושופר ס״א ה״ס ושקלים
פ״ג ה״ס והרומוה סי״ג
ה״ו ושמו״י ה״ד סכ״א.
והבבלי
הואיל
שם,
אחרון [וכ״כ מג״ע שנהר
ס״א ה״ה] כ״כ הרי״ף
שלהי עירונין (יד מלאכי
כללי נ׳ הסלמודיס אוס נ).

ברדב״ז ,בסה״ם וט׳
שיקלל כשם וכ״ה לעיל
פי״ה ה״נ וסי״ט ה״ד אום
קלד וריש הל׳ המורה
וסיס״מ ממה רס״ג:

ה״ד .אינו לוקה עד
שיתרו סו״ע 0״ 0
ס״לג ער אוצה״ג סנהדרין
סי׳ ססקלב .אם לא היתה
שם התראה ש״ע שס
ס״ג .ארור סלוני עי׳
מכדרשנ״י (ממדרש הגדול]
משפטים כג כו לא סקלל
יטל אם א״ל ארור אפס
יהא סייג ס״ל וט׳ עד
שיפרש גשס או ננטי.
אל יהי סלוני ברוך
לי״י עי׳ לס״מ זטה ס״ג
ה״ו שהאריך נד׳ רניגו כאן
ונסיה״מ נשימהו גדין מכלל
לאו אהה שומע הן .אינו
לוקה אגל איסורה איכא
(טוש״ע וסטך מל סט
ומל רלא) ועי ,סיס״מ
מכוס רס״ג הוג׳ לעיל
סי״ס ה״ג עמ׳ גט ד״ה
ומקלל אה הגירו.
בכס״ם ,נ״ל דסד״א עי׳
כס״נג ממרים רס״ה.
הוא
חידוש
שם,
דלשאב״ם וט׳ התראה
נמי לא עי׳ עמס ס״נ
ה״ד וכס״מ ע״ו פ״ג ה״ס
ומנ״ס מל סט (ד) ומל
רס (יא).

שם ,כת״ק דר״ם ננ״י כ׳
כרמן דר״מ וכאן לא דק
(נרכ״י):
ה״ד -אע״ס וט׳ חרף
ח״ח שו״ע סי׳  0ס״ג.
מנדין עי׳ סשו׳ רנינו
[מהד׳ נלאו סי׳ קיא וסי,
רצ] ,ועי* רינ״ש סי׳ מ
דסיינין לנמסו .מנדין וכו'
ואם רעו וט׳ להכותו
כעי״ו נהל יו״ט ס״א
הכ״ג ועי׳ 0׳ המהסס אס
יכולים לנמסו וגס להנוסו,
עי׳ לעיל פכ״ה ס״ה וה״ו
ונכס״מ  xמכת מרדות
טכק גד" לעיל ה״ד דאיירי
נס גלא ססרו ,מכאן הוטס
הרשנ״ש סי׳ סט דלד רניט
מכס מרמס א״צ השראה
עס״נ ולעיל פי״ס ה״ה
נמקו״צ וס׳ המספם .מכת
מרדות וכר נסי מה
שיראו וכ״ב נעמה סי״ס
ה״ו וסיה״מ סיר ה״ד מ״ג
וע" ממרים ספ״ה ומקו״צ
טוען פ״א ה״ה מסיה״מ
שנועוס רס״ו ,ונהל׳ סמץ
ס״ו הי״נ ר עד שסצא נססו
וע" שנויי טססאוס ונרנינו
מטס  jobוע" רמנ״ן
נסהמ״צ שורש א (כנ־א)
ור״ן וריטנ״א כסוטה מה,:
וע" שדי המד ס״ה כללים
מערכה מ׳ כלל קפד ונס׳
המהסס כאן .ועונשין עי׳
הל׳ ה״ס ס״ו הי״נ וסובל
ס״ג ס״ס״ו דקוגסין אוהו
ליטרא והנ:

■m
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שופטים הל׳ סנהדרין והעונשין המסורין להם פכ״ו רו»

ומ״ש רבינו בספר המצוח (ל״ס סי!) וז״ל ובמנאי שיקלל בשם ע״ק
רבינו דהכי אימא המס (סס״ד) המקלל עצמו ומכירו בטלן עובר כלאו
לאו לאפוקי ממלל במוייס כמב הכי אלא לאפוקי מקלל בלא שם או
מהו ללקוס חברייא אמרי אינו לוקה אמר לון ר׳ יוסי למה שהוא לאו
מוי p .צטן לפרש כי היכי דלא מקשי מדידיה אדידיה .ומימה על
שאין ט מעשה והרי הממיר והנשבע לשקר לאו שאין מ מעשה ע״כ
הראב״ד היכי שביק מלמודא מדן וסמך על הירושלמי והוא ז״ל כמב
ומשמע שר׳ יוסי בא לחלוק על דברי מברייא ואמר למה אמם אומרים
בכמה דוכחי (סוכה ס״ה ה״י ואכל רס״ו
שאינו לוקה מפל של״מ שאין ט
ע״ש נרדנ״ז וע" יו״ט ס״ה הט״ז) שעל
מעשה הוא אין וו טענה שהרי הממיר
והנשבע לשקר לאו שאין מ מעשה וכיוצא בהן .והואיל והוא חייב אם קלל בכל
המלמוד שלנו יש לסמוך .ויש לי ללמד
על הרב זכוח דמנן ובכל הכטיק הט
ואמ״ה לוקק עליו והוא הדין למקלל הכנויין כך אם קלל בכל לשח חייב שהשמות
אלו חייבין ולא פליגי רבנן כדפליני
עצמו ומבירו ,וכדיהיב טעמא בריש
ממורה (ג .):.והראב״ד נראה שמפרש שקוראין בהן הגוים להקב״ה הוי הן ככל
בכל הנן בבי וטעמא דכמיב גבי
שמעח העדוס ושמעה קול אלה אבל
שלא אמרו מברייא אינו לוקה אלא הכנויין .וארור בו שבועה ובו קללה ובו נווי :
גבי מקלל עצמו ומביט דלא כמיב
בשאר שמום מוץ משם המיוסד ור׳ יוסי
כשאר
אינו לוקה עד שיתרו בו בפני עדים
אלה פליגי רבנן ארבי מאיר דבעינן שם
מממה אמאן דבעי מהו ללקוח דמהיכא
מיסק אדעחק ללקומ ואפילו על שס כל חייבי לאוין .אבל אם לא היתה שם התראה,
ממש ולא כטי וגבי מקלל השם או
אביו דממירי שהם במימה אס קלל
המיוסד טון דלאו שאק ט מעשה הוא או שקלל בלא שם ולא כנוי כ^ח שאמר ארור
בשם מייב אבל אם קלל בכטי סטור
והשיבו לו שבדק הוא לוקה על שם
המיוסד אע״ס שאין ט מעשה כדאשכסן פלוני ,או שהיתה הקללה באה מכלל הדברים
ממימה ועבר בלאו אבל מקלל עצמו
ומביט דליס בהו נמחה אם קלל במוי
בממיר ונשבע לשקר וכנועמא דיהיב כגח שאמר אל יהי פלוני ברוך לי״י או אל
סטור מהמלקוח ולפיכן־ הא דמנן
בריש ממורה :וארור בו שבחנה יברכהו י״י וכיוצא בדברים אלו אינו לוקה :
המקלל עצמו ומביט בטלן ר׳ מאיר
וט׳ .ג״ו שם (צי;> ומיימי לה המם
אע״פ שאינו לוקה אם  wחרף תלמיד
קמני לה ודלא כר׳ ינאי דאמר דבט
מקראי .ופרש״י צריך אדם לפרוש ממנו
הכל .ומכל מקום שיטס רניט יומר
אס א״ל סכם ארור בלשון נדוי ואס חכמים מנדין אותו .ואם רצו הדיינין להכותו
אמר אדם לחבירו לשם שטעה וקבלו
ואתר בו שבועה וכו׳.
נטנה:
עליו שבועה היא והמקלל אס מביט מכת מרדות מכין ועונשין אותו כפי מה שיראו
פרק שטעח העדוח (לו ).מנא ארור
בו שבועה ט נדוי בו קללה ומייחי
בלשון אטר הוא לה׳ קללה היא שהרי בזה את הזקן .ואם חרף עם האח עונשין
לה מקראי:
וסייב:
הדיינין בדבר כפי מה שהשעה צריכה לו לפי
ד אינו לוקה עד שיתרו בו וכו׳.
ד אינו לוקה עד שיתרו בו
ו אע״פ שיש
וט׳ .נ״ל דסד״א דכיון דמקלל המחרף ולפי זה שמתחרף :
ןה מטאר בכמה דוכמי [לעיל סי״ו
מביט מידוש הוא דלאו שאין מ מעשה לדיין או לנשיא למחול על כבודו אינו יכול
ה״ד] דאק מלקוח בלא עדים והמראה.
ואם יש שם עדים והמראה אע״ס
אין לוקק עליו (לעיל רסי״ס) המראה למחול על קללתו .וכן שאר העם אע״פ שמחל
שאין שם מעשה לוקה דא״ר יוסק (00
כמי לא טבעי קמ״ 3אי נמי הוה
אמינא דטון דאורמא דקללה בטהנוא על קללתו מכין את המקלל שכבר חטא ונתחייב :
 Joוש״ס כל לאו שאק בו מעשה
אין לוקק עליו חוץ מנשבע ומימר
ובכעס הוא לא טבעי המראה קמ״ל:
או שהיתה הקללה באה מכלל וכו׳.
ומקלל את מביט:
או שהיתה הקללה וכר .משנה שם (לה ).פסק כמנא קמא דר׳ מאיר:
שם (לה ).במשנה אל יכן ויברכך וייטיב לן ר׳ מאיר מחייב
ה אע״פ שאינו לוקה וט׳ .כבר ביאר רבינו דין המ״מ בהלכוח
מלמוד חורה (ס״ו סי״נ):
וחכמים פוטרים:
ו אע״פ שיש לו וכו׳ .בפ״ב דכחוטח (יו ).אמרינן משיא שמחל
ה אע״פ שאינו לוקה וכו׳ .כל וה מחשוטח הגאונים ז״ל:
על כטדו כטט מחול לכ״ע :ומ״ש אינו יכול למחול על קללתו
ו אע״פ שיש לו לדיין וכו׳ .משמע מהכא דכש*א שמחל על כטדו
כטדו ממול אע״ג דקיימא לן [מלכים ס״ב ה״ג] מלן שממל על כבודו
ג״ל המעס שטון שהמורה מייבמו מלקוח חמא למקום ואינו יכול למומלו:

ד
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הגהות מיימוניות
[ג]

עיין פרק ששי מהלכוח מלמוד מורה (הי״נ):

מגדל
הגיס הירושלמי וסמך על הננלי דפ׳ שטעה העדוס וכן פירש נספר המצוש♦
שסינר נלסון ערני וכן הסכימו מג המסרסיס ו״ל הואיל והגנלי אהרון אסר אסמן
• נסה״מ מדן (גס נערני) מל״ס שיו לא הוונר מוייס.

עוז
אני נא ולשון הגויים סכסב יש לו ראיה ס״ק דנדריס (י ).לגני כטיי נדרים
דאמרינן לשון גויים הם:
העדוס:
שנועה
פרק
לוקה.
אינו
שנועה עד
ט
ג־ד .ואתר
ודו .אע״ס שאינו לוקה מ׳ עד כסי מה שיראה להם .נססו׳ הגאונים ו״ל:

הגר״א
בכל לשון חייב שהשמות שקוראין מ׳ .סנהדרין 0׳ א׳ ומה עגלון מלן
מואב שהוא טי ולא ידע אלא נכינוי ט׳ ושס לאפוקי כינוי דלא ופליגא ט׳
אלא מגוי ואי סם המיוסד מי גמירי אלא לאו נכינוי 0״מ דהשמוס שקוראים
הטיס נקראין מנוי וכן לענק נדרים אמר נס״ק דנדריס [י ].מאי טטיים רי״א
לשק טיס הן 0( :סק״א־נ).

נסי׳ רמ״א [וטה ס״ג ה״ו] אי קי״ל נר״מ ומא״ש וט! שמ ועוד צ״ע
דלפרס״י נסטעוס סם ס״ס נאיסור גרידא אף ר״מ מודה דסייג ו pלסי׳ סוס׳
שס נד״ס ה״ג 0כ׳ ונראה לסרן מ׳ כאן שא״צ שס המיוסד לד״ה סייג וצ״ל
כמש״ש נשם הרי״נו דוקא נאיסור סמור אגל הרא״ש ור״ן נגררים שס ס" דגדרים
איסורא דאיס נה ממונא הוא ונ״כ ס״ס וער״ן (ע״ג) 0(:ס״ק  4ס־נו).

ה״ד .עד שיתרו מ בפני עדים .נס״ג מסוטה וממה מקומוס נש״ס:
או שקלל בלא שס ט׳ .שטעוה שס [לה ].נטלן משמע דוקא גשם או
מינוי וסם ע״נ ורמינהו ט׳ ל״ק הא ר״ס ט׳ ושם ל״ס נ' נמאן כר״ס מ׳
אפי׳ סימא רננן דאמרי מינוי משמע דוקא מינוי :בגת שאמר אל יהי
ט׳( .ליקוכו) נמהני׳ שם לא כ׳  pאלא דשם לענין שטעה אנל לענק קללה
לא שיין וצ״ל כמ״ס כאן ולמד ממש״ס ינרנך וינוכ לן מ״מ אינה קללה ממש
אע״ג שאמר אל ט׳ נמ״ש נקדוסין ס״א נ׳ נשלמא לר״מ סייגו מסיג אם
נשוקושי מ׳ אלא לרסנ״ג מ׳ סד״א ט׳ (ע״כ)( .ליקוט)  pסי׳ הרמנ״ם שס
נמסני׳ אל קאי אינרנן מ׳ וע״ס בפירושו ווה הציא נאסלי רמט ועיין בנדרים
י״א נ׳ נר״ן ד״ה לסואן ט׳ אכל הרא״ס סם א׳ ד״ה לא סולק כ׳ דכה״ג אף ר״מ
מודה וכ״ס סנוור שס סימן ר״ד וכ״כ הרמנ״ם נס״א מהל׳ נדרים [הי״נו] ונדסק
הנ״מ ונ״י סמ״ש סם סנרוה לא סלקא הכי אלא אף ר״מ מודה נמס״ש ננטיסא
הנ״ל אכל הלס״מ [כסג] שמרי הרמנ״ס נדעה הרא״ס ונ״כ סוס׳ סם וא״כ
מרי הרמנ״ם ונווש״ע כאן צ״ע נין לסי׳ הכ״מ נין לס" הלס״ט ועמ״ש לקמן

ה״ד -אס חרף ת״ת מ׳ ואם רצו מ׳.קדושין ע׳ נ׳ :כסי מה שיראו.
(אקונן) והו מכס מרמס לסי׳ הרמנ״ם [ננויר ס״ד מ״ג] נפי שיראו הדיינים
(ע״כ)( .ליקוט) מוסס׳ ס״ג (דדמאי) [דממס] מלקום אומדין אוסו אבל מנם מרמס
אינו  pאלא מטן אוסו עד שיקבל עליו או עד שסצא נפשו ווה נמר דלהנא אנל
לעמ הוא כמט הרמב״ם (ע״כ)( .ליקוט) ערס״י נסולק קמ״א ט ד״ה מנס
מרמס ט׳ וש״מ (ע״נ) :ואם חרף ע״ה .נ״נ רב סרירא [הו׳ נעור ס"
ועב״י שם] אהא דאמטנן נב״ק צ״א א׳ המבייש נדנטם סטור סמ״מ עונשין מהא
דערכין מ״ו א׳ נמצא האומר נסיו ט׳ 0( :ס״ק יא־יג).
ה״ו .אע״ס שמחל מ׳ מכין מ׳ .מטס י״ג נ׳ סייגי כריסוס ט׳ שאין נ״ד
שלמטה ט׳ אלמא מה שסלוי בנ״ד אק מסילה ועוד מכ״מ גמטנן סייני מלקיוס
מסייגי מיסוס נ״ד סם ה׳ א' נ׳ וסנהדרין " ל״ג נ״ק ס״ו ט( .ליקוט) [מ״ש
הרמ״א] צ״ע שהרמב״ס ט אעדים והסראה שא״י צמסול על סיוג מלקום וכן י״ל
דנט [הרמ״א] (ע״נ):

רעק״א
 00דהא סוגיא ערוכה היא סנהדטן דס״ה [ע״א] מוצא אהרג ונא אסר וקללו
סטור משיב ונשיא בעמן במקוייס שבעמך ,והייט לאסוקי  01שיוצא ליהרג וכמ״ס

רטט ס״ס מהל׳ ממטם הי״ג ,ואס  pמכ״ס לאסר מיסה ממס .ועיק מ״ס
האלגאוי נאהבס עולם מוס כ״נ( :גליק הרמנ״ס).

מקורות וציונים
ה״ו .אע״ס וכו׳ ע" טור סי׳ ס ורמ״א שם ס״נ וט"□ שיש ובו׳ לנשיא
למחול עי׳ הל׳ ס״ס  roה״ו ועי׳ סל׳ מצס פי״ג ה״ד .אע״ם שמחל על
קללתו מכין דלא גרע ממקלל עצנט [לעיל ה״ג] דלוקה דטדאי מסיל על בנודו לגני

נפשיים ולמ״ש נסה״מ ל״ס שיז דהסטא מצד המקלל ( pלא מועיל מסילה (או״ש).
בכס״ם סד״ה אע״ס ,לכ״ע צ״ע שסט אמרו שס אפי׳ למ״ד נשיא שמסל ונו׳

וסירש״י פלוגסא הוא נס״ק דקמשין (אורס משפט סס״י ס).

דת» שופטים הל׳ סנהדרין והעונשין המסורין להם פכ״ו ־ס!־

mm

פה

אין כבודו מחול* ואפשר דאיירי אבל מי שנתחייב נדרי מפני שהפקיר בבית חן
משיא שאינו מזרע דוד מהזכרים
נעי׳ ורצו בית דין למחול על כבהץ ולא נדוהו
רדנ״ו לעיל ס״ד הי״ג] אלא שמינוהו
הרשות בידם .והוא שלא יהיה בדבר הפסד
לנשיא מצד חכממו וצ״ע:
ז כל הדן בפגי הגרים וכו׳ .בכבוד הבורא ,כגת שהיו העם מבעטין בדיני
אימא מינוין סרק המגרש (סס:):
היתה יד הגרים תקיפה וכו׳ .זה תורה ובדיינק ,הואיל ופקרו העם י בדבר
מבואר בירוש׳ במסכת סאה ** ובפרק צריכין לחזק ולענוש כפי מה שיראה להם :
החובל בבל (צג ):וכן נהגו
פ
בכל ז כל הדן בדיני גוים ובערכאות שלהם אע״
ורא״ש מת סלטוי הוני נ״י ר״ס נו)
במי דינים בסל הדורות שלא לחמ
שהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע מדאמרינן בסוף המובל (צג ):קרית
יד לבעלי זרוע ולאלמיס דלא
חברן ולא ענן רמי גודא שדי ביה,
צייתי דינא:
וכאלו חרף והרים יד בתורת משה רבינו .שג׳
פירוש טמל הפל עליו כלומר הנימו
סליקו הלכות סנהדרין
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ,לפניהם
ויפול ברשעו דמהו בידינו הט
נמי טון דלא ציית דינא יביאהו
•מימרא נכמונווו י״ז א׳ וש״נ דאסי׳ למ״ד ולא לפני גוים לפניהם ולא לפני הדיוטות :
בערכאותיהם אבל אי ציית דינא אין לו
מנשיא ממול גמלך אינו מסוצ
היתה יד הגוים תקיפה ובעל הנו אלם ואינו
••כ״נ מגדל עוג ול״מ שם.
להביאו בערכאותיהם כדבסמון:
יכול להוציא ממנו כהני ישראל יתבענו להני
ישראל תחלה ,אם לא רצה לבוא נוטל רשות מבית הן ומציל בד] בהני גרים מיד בעל הנו :
אבל מי שנתחייב נדרי וט׳ .נראה
מכאן דמי שנתמייב נדוי אע״ס
שיעשה כל משומת שבעולם אין לו
כפרה עד שינדוהו כל שלא ממל
לו מבירו:
ז כל הח בדיני גרים ובערכאות
שלהם וכו׳ לפניהם ולא לפני
גרים וכו׳ :היתה יד הגרים וט׳.
למדוה הפוסקים (סמ״ג והגמ״י מרינו״ע

בהך רחמנא דסייען
הגהות מיימוניות

הגד״א

וכן פירש רבינו יוסף טוב עלם הא דגרסיק ס׳ המובל
[ד]
קריח לחברן ולא ענן רמי גודא רבה שדי עילויה כלומר קראת לחברן
לדין ישראל ולא רצה לבא השלו עליו הכותל הגדול שלא יוכל להשמט
כלומר שיבא עליו בדיני טים ע״נ (סמ״ג מ״ע : op
(צג):

מגדל קוו
ז .כל הק נייני הגוים ט׳ עד ולא לסני הדיונווע מימין סרק המגרש:
הימה יד הגוים פקיסה מ׳ עד סון> הסרק( .ירושלמי) ס׳ הסוגל וגס איסא
נמי נירושלמי דמסנס סאה והרנה מקומות:

מ׳ .יומא כ״ג נ׳ מסגי מה נענש שאול ס׳
והואשלא יהיה
אמרו נל מ״ס שאינו ט׳ ע״ש 0( :ס״ק יד־מו).
כל הח בדיני גויס ט׳( .ליקוט) נחנמומא ר״ס משסמיס מנין לנעלי
ה״ז•
דינים של ישראל שי״ל דין זה עם זה שיודעים שהגוים מין אומו הדין מייני ישראל
שאשור להזדקק לפניהם ת״ל אשר תשים לפניהם לסני ישראל ולא לסני גויס
והולן לסני גויס כסר נהקנ״ה ססלה ואס״ג כסר
שכל מי שמנים דייני ישראל
מזורה שנאמר ט לא כצוריט צורם ואויניס פלילים מ׳ שנא׳ ט סקוס העמיס
היתה יד הגוים ט׳ .גמין שס נסם ]:ונגויס שינמק וכנ״ל*:
מ׳ (ע״כ):
(ט ס״ק  fiה).
♦ נר׳ דצ״ל כר.
ואס״ז

שנויי נוסחאות
רוז״ז .כדיני גויס טה
נען סייס (עס׳ רעו)
ונמג״ע ונכסה״י .מסוסים
בדייני גויס .ועי" שסר
המסמם.

מקורות וציונים
מי שנתחייב נדרי שו״ע
 jobעי׳ מל״מ הל׳ ס״ס
ס״ו הי״נ .וחגו כ״ד
למחול עי* הל׳ ממרים
ס״ג ה״ד וסיה״ס סנהדרין
סי״א מ״ג ונס׳ הליקוטים
נהל׳ ממרים שס ה״ז .שלא
יהיה בדבר הפסד עי׳
נס״מ סוף הל׳ מ״ס:
ה״ו .כל הח בדיני גוים
סמ״ג עש' קג שו״ע סי׳ ט
ס״א־נ .עי׳ סשו׳ תינו
[מהד׳ נלאו סי׳ שש],
ועי׳ משו׳ מיימוניוש נזיקין
סי׳ טו .שג׳ (ר״ם משסטים).
נוטל רשות מטת דין
כ״נ הרי״ף נמשו׳ סי׳ תא
[ומסוסים סדשיס נשמט
ע״י הצנזורה] ,ועי׳ כעיטור
אום נ נירור (צרור הכסף
דרן א שער א אום נ) .ה״ל
המרדני נ״ק ס״ז סי׳ עד
נמשו׳ תינו מאיר וכר
יסירו לו ניס דין או ראשי
הקהל ונ״נ המיימזני ,גדו״ס
שער פג אום ג העיר
דמדנרי ת סלטוי הונ׳
נרא״ש נ״ק סמ״מ משמע
דא״צ מטול רשויג
וכו׳
פירוש
בכס״ם,
בידים לשון רש״י:

מפתח להלכות סנהדרין*
פרק ראשון יבאר שמצות עשה למטת שומטים ושוטרים בכל מדינה .ודין כמה
הם סנהדרי גדולה או קטנה .ובאי זה עיר מושיבין סנהדרי קטנה .אין בית דין
פמומין משלשה:

מימות .מי שעמד על נפשו .והרוגי 3יפ דין אנה קוברק אותם .וטצד מצות
סקילה שריפה הרג מנק ומצות הנמלק .כמה הם הנסקלק שבמורה והגשרסין
והנהרגין והנמנקין:

פרק שני יבאר האנשים הראויים לסנהדרין .ושיהיו מנוקין ממומי הגוף .ודין
הראויים לדון בשלשה .ואס היה אמד סומא .ואס דן אחד או שנים נו׳ .ודין אם
מומר לאדם לעשות דק לעצמו כו׳:
פרק שלישי יבאר עד אימתי יושבין הדיינים לדין .ואס מהמילין דין בלילה.
ודין המעמיד דיין שאינו הגון .ומי שנמן ממון כדי להממטת:

פרק ששה עשר ושבעה עשר יבאר שמצות פשה להלקום המתוייב מלקות.
המראת ספק אי שמה הסראה .ואס צריך שט עדים למלקות להחזיק האיסור.
ודין כיצד מלקק וכמה מלקק אומו .ומי שחייב מלקיות הרנה ט׳ .סייבי כריתות
שלקו אס נפטרו מידי כריתן:

פרק רביעי יכאר אם כל בית דין צריו סמיכה .ואם סומכין נמוצה לאת• אם
יש לסומך לסמוך רבים בפעם א׳ או לסמוך לדנריס יחידים .ודין ראשי גליות
שבבבל במקום מלן הם עומדים ט׳:

פרק חמשי יבאר אם מעמידק דיין או מלן בלא בית דין של ע״א .דיני נפשות
בכמה דנין אותם ומטת ועיטר החדש והשנה בכמה .ודין אס צריך מוממין בדיני
ממוטת .אם גובין קנס בתוצה לארץ ואם מנדק אותו .אס יש מועד בחוצה לאת,
ואי תפש אי מפקינן מיניה:
J
פרק ששי יבאר דיין שדן דיני ממוטת וטעה בדבר משנה או שיקול הדעת .ודין
‘ קטן בטעות אס חתר .ושנים שנתעצמו בדין זה אימי נלו לביא ח הגדול ט׳:
 iפרק שביעי יבאר זה טרר לו אמד חה אמד והם בוררים שלישי .מי שקבל עליו

פרק שמנה עשר ותשעה עשר יבאר מי הן הלוקין .ומי שלקה שלשה תעמיס
על איסור כרת מה יעשו בו .הלאוק שיש בהם כרת ולא מימת בית דק כמה הם.
הממוייבין מימה בידי שמים שלוקק כמה הם .כל לא מעשה שאק ט כרת ולא
מימת בית ח שלוקין עליהם כמה הם וסימן לכלס:
פרק עשרים אס עונשין בית דין באומד הדעת שלא בראיה בחרה .ודין מי
שעשה דבר שסייבק עליו מימה באונס .אסור לבית דין לחוס על ההורג ופל הדל
בדינו .הגס לט בהוראה .ואיסור הידור פט גדול ופינוי הדק:

יבאר שמצות עשה
פרק עשרים ואחד
ודין אם צריך שיעמדו הבעלי דינים .ומי
האמד״עד שיבא האתר .ואם צריך לשטת
אין הוא שלא יהא

לשפוט בצדק וכיצד הוא משפט צדק.
קודם למי בדין .ודין אם ישמע דברי
מענות הבעל דיטם .פמת פיך לאלם
כעורכי הדיינק:

קרוב או פסול ט׳ .ודק אומר לעד מ׳ .מי שנתחייב שטעה וא״ל השבע לי בחיי
ראשן והפטר .אס אומר מפני כך וכן אמרתי אם סומר הדק ט׳:
1
סנהדרק
 1פרק שמיני ותשיעי יבאר בימ ח שנחלקו שהולכק אמר הרוב.
 iשפתחו כלן בדיני נפשות לחובה .סנהדרי קטנה שנחלקו בדיני נפשות י״ב אומרים
זכאי וי״ב תייב ואחד מסופק ט׳:
| .
יבאר דיין שנטהלדעת מברו לא מהוראת עצמו .ובית
 1פרק עשירי ואחד עשר
אם יחזור המלמד זטש ללמד מונה או בהסן .מה בין
ן דק שטעו בדיני נפשות.
דיני ממוטח לדיני נפשות .המסיח .והכשרים לדון דיני ממוטת:
|"
| פרק שנים עשר ושלשה עשר יבאר כיצד דנין דיני נפשות וכיצד ממרק בו וכיצד

פרק עשרים ושלשה ופרק עשרים וארבעה יבאר איסור לקימת שופד אפילו
לשפוט בצדק .דיין שטמל שכר לדון .ודין אם מוסר לדון לשונאו או אוהט.
ולדון בדיט ממוטם כסי מה שדעתו טטה .אס יש לדיין להמים ולהלקות ולעטש
לעשות סייג מ׳ אפילו סמן הזה:

 9מאיימין העדים .ודק אשה מעוברת אם ממתיגין לה עד שתלד משנגמר דינה.
האומר בדרך יש לי ללמד עלי זמת.
| מי שנגמר דינו למיתה כיצד עישין.
אם ממאבלין עלהרוגי נ״ד ואם מנרין לקרוניס .מי
!ושאומרק לו המודה ט׳.

פרק עשרים וחמשה יבאר פרנס המטיל אימה יתירה על הצטר שלא לשם שמיס.
ודין הפרנס אס יעשה מלאכה בפט שלשה והנהגתו עם העם בכל דבר .ודין מי
ששלמו לו בית דין לבא ולא בא .ואם שלית בית דין נאמן על הכל מ׳:

?J
a

שנגמר דינו וברח לבית דין אשר מ׳:

סרק ארבעה עשר וחפשה עשר יבאר שארבע מימות נמסרו לבית דק.

*3

פרק עשרים ושנים יבאר שניים שבאו לדין אסד רן ואמד קשה .ודין תלמיד
היושב לפני רט וראה זכות לעט וחובה לעשיר .אם ישתוק .טוב לפשות עשרה
קודם שידע הדק ,ואם צריכה קנק כר .אסור לומר אני זיכיתי וסברי סייבו.
ולישב לדון עם רשע:

פרק עשרים וששה יבאר המקלל אסד מישראל או דיין או נשיא או אביו או
ואם

מין נפשות שלא בסט הבית .מי שנגמר דינו שנתערב עם שאר העם או עם מייבי

לעצמו.

וכאי זה שם הוא מייב.

ודק הממרף מבח או תלמיד מכם והק בערכאות

של טייס:

’ •העתקנוהו מדפוס ויניציאה של״ד־ו ,כי לא נמצא בפירוש הרדב״ז מפתח להלכות סנהדרין ,כסו שנמצא בשאר ההלכות שבספר שופטים.

ספר הליקוטים

סשה רכיגו רבן של כל הנכיאים כיון ששלחו הקב״ה להם כמצרים נאמר
ונום אל כני ישראל אמרו ממי הקבלה שאמר להם למשה ולאהרן ע״ט שיהיו
קללה אתכם וסוקלין אתכם כאכנים .והנה הא דמייתי מואצוה את שופטיכם
;א בס״ק דסנהדרין (דף ח׳) ,וכן הא דמייתי מויצום אל ב״י הוא במדרש פ׳
ורא (פ״ז) ע״ש ,אבל הא דכתב שהם בני אברהם יצחק ויעקב ושהם צבאות
שם שהוציאם ממצרים לא כתבו המפרשים מאץ הוציא זה .והנה בזה״ק פ׳
רא מבואר ר׳ יוסי אמר לדברא לון בנחת כדקא חזי וכו׳ אמר ר׳ ייסא אמאי
הכא אלה ראשי בית אבותם ,אלא אמר לי׳ קב״ה רבת לון לבני ישראל
;חת דאע״ג דאינון יתבי בפולחנא קשי׳ מלכין בני מלכין אינון ובגין כך כתיב
לה ראשי בית אבותם אינון דאת חמי רישי בית אכהן אינץ ע״כ .הרי מבואר
זרמב״ם דויצום אל בני ישראל הוא משום דמיוחסים הם .אלא דאכתי אינו
בואר שהם בני אברהם יצחק ויעקב ושהם צבאות השם שהוציא ממצרים
:ח גדול וביד חזקה .וע״כ נראה לי שהרמב״ם למד כן מהסמיכות הא דויצום
ל בני ישראל למה שמבואר קודם וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ושם
והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק
'יעקב ונתתי אתה לכם מורשה ,ואח״כ בפי שניה מזה כתיב ונתתי את ידי
מצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים
*ולים ,וא״כ למד הרמב״ם מהמוקדם ומהמאוחר דע״כ צוה לנהוג בהם כבוד

1
is

שום שהם מיוחסים ושהם צבאות השם שהוציאם ממצרים וזה נכון .ויכו׳
וה הא דבדברים א׳ כתיב ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר דהאי לאמר
יותר ובאזהרה לציבור על הדיין דדרשו בסנהדרין מואצוה אתכם לא כתיב
אמר דאמירה הוא לשון רכה וא״כ האי לאמר דציוה להשופטים לאמר
ידברו בנחת ואומד שמוע בין אחיכם וכו׳ כקטן כגדול כי כלם שוין בזה.
:ילקוט (משלי כ״ה) גם אלה שהיו מתונים בדין ומישבין הדין שכל מי
מקפיד סופו לשכוח את דבריו לכן אמר לאמר כנ״ל בזה:

ולא יממו על ראשי עם הקדש .ותמהני על דבר השמיטה הא דמבואר במס׳
:מות (ד■^!) מי שצריך לו עם קדש יפסע על ראשי עם קדש וכמו שמבואר

תום׳ שמראם צריך לצאת לצורך העם מותר עיי״ש בזה:
(אורח משפט חו״מ סי׳ ח)
ו/א ולמד ממשה רבינו רכן של כל הנביאים כיון ששלחו הקכ״ה להם
וצרים נאמר ויתנום אל כני ישראל אמרו מפי הקבלה שאמר להם למשה
אהרן על מנת שיהיו מקללין אתכם וסוקלין אתכם כאכנים .וכתב הכ״מ צא
מד וכו׳ ,ולא הראה מוצאו .אולם דברי רבינו מבוארים בספרי פ׳ בהעלותך
שקא צ״א והיכן דבר לו כן בשעה שאמר לו לך נחה את העם אל אשר
רתי לך לפיכך הדבר תלוי בך או לא תלוי בך ת״ל וידבר ה׳ אל משה ואל
ח ויצום אל בני ישראל אמר להם היו יודעים שסרבנין וטרחנין הם אלא

c

שתקבלו עליכם י שיהיו מקללים אתכם וסוקלין אתכם באבנים ,וכ״ה
(מהר״ץ חיות וציוני מהר״נ)
|מות רבה פ״ז ובילקוט פ׳ וארא:

ך .אסור וכו׳ לאכול ולשתות ולהשתכר בפני רכים .המפרשים [באר הגולה
|ר״א סס״י ח] הראו דין זה מברייתא בפסחים (דף מ״ט) ת״ר ת״ח המרבה
|דתו בכל מקום סוף מחריב את ביתו כו׳ ,ובאמת מברייתא זו אינו מבואר
ן שאץ לת״ח להרגיל סעודתו בכל מקום אם לא שהוא סעודת מצוה אבל
מבואר שיהא אסור לו לאכול ולשתות ולהשתכר בפני רבים משלו .וצריך
ן דמפרשי המרבה סעודתו בכל מקום היינו סעודתו שאוכל משלו ואוכל
מןום היינו אפילו בפני רבים .אך אין זה ראיה כל כך .והנה הא דאסור
תכר בסנ^כים יש ללמוד מהא דאמרינן בנדה (דף ט״ז) דכתיב בספר בן
שלשד»^^מי וארבעה לא אהבתי שר הנרגל בבית המשתאות ,ופרש״י
׳ תלמיד הכם" ,הנרגל" רגיל בבית המשתאות ,וא״כ ה״ה בביתו אם הוא
■ר&ים .אך דאסור לאכול ולשתות אץ לו ראיה מכאן דיש לומר דלילך

I

I
1
I
1

I

המשתאות בין להשתכר או שלא להשתכר הוא דבר מגונה אבל בביתו
ן ולשתות עדיין יש לומר דמותר.
ן״כ נ״ל דדין זה הוא מהא דאמרינן בבכורות (דף מ״ר) אמר רבי אבא
■דר׳ חייא בר אבא משתינין מים בפני רבים ואץ שותץ מים בפני רבים,
■רש״י בד״ה ואץ שותץ וז״ל דדרך ת״ח להיות צנוע באכילה ובשתיה כו׳

I
I

הרי להדיא דאץ לאכול ולשתות בפני רבים .ובתום׳ שם כתבו וז״ל והא
בסוף כיצד צולץ (דף פ״ו) דרב הונא בריה דר׳ נתן אשתי׳ כסא בתרי
שלא מהדר אסיה וקאמר התם כלה תנן ,משמע התם שדרך לשתות בפני
|בלא חזרת פניו היינו בשעת סעודה דומיא דכלה .ובהלכות דרך ארץ

I

דברבים הופך פניו לצד א׳ וישתה מים ,נראה דנקט מים לפי שאץ
!לשתות כולו מים אלא הצמא בלבד אבל שאר דברים רגילץ לשתות יחד.

■ומר דה״ק דאפילו לאותן הצגועץ שלא לשתות מים בפני רבים לא להוי
■הטיל מים שמא ימתץ ויסתכן עכ״ל ,נמצא למדין מדבריהם אלה דת״ח
ןהיות צנוע באכילה ובשתיה מ״מ אם הוא יושב בחבורה כמו בסעודת
■כדומה מותר לשתות בפני רבים חח ממים שאץ דרך לשתות אלא

סנהדרין והעונשין המסורק להם מניד ,ה״כ—פכ״ו ה״ב

שלא

הצמא צריך להפוך פניו .ולפיר״ת משמע דאץ דרך ת״ח להיות צנוע באכילה
ושתיה אלא דיש רגילץ להיות צנועץ באכילה ושתיה ,מ״מ בממונה על הציבור
יש לומר דמודה דצריך להיות צנוע .ואף דמשמע דלדעתו אץ חילוק בזה מדלא
פירש הא דאץ שותץ מים בפני רבים בממונה על הציבור ,מ״מ הרמב״ם וטור
ושו״ע (סי׳ ח) שכתבו איסורא מפרשי כפרש״י הא דאץ שותץ מים בפני רבים
וכמו כן אסור לאכול בפני רבים .ועיין ברמב״ם (פ״ד מה׳ ת״ת) וביו״ד סי׳
רמ״ב סי״א כיוצא בזה לענץ הרב עם התלמידים עיין שם.

והנה ברמב״ם ובטור מסיים ובכנסת ע״ה ובסעודת מרעות וע׳ סמ״ע
דאפילו בסעודת מצוה כן .ועיין סנהדרין (דף כ״ג) נקיי הדעת שבירושלים לא
היו אוכלץ בסעודה עד שיודעין מי מיסב עמהם ,וסירש״י משום דגנאי הוא
לת״ח לישב אצל עם הארץ ,וכ״ה בשו״ע או״ח סימן ק״ע ם״כ וכ״ה במדרש
איכה (פר׳ ד אות ד) בני ציון היקרים מה היתה יקרותן של בני ציץ שלא היה
אחד מהן הולך לסעודה עד שהיה יודע עם מי סועד ,והאחרונים באו״ח סי׳
ק״ע כתבו דאפילו בסעודת מצוה כן ,ואמת שכן מבואר בתום׳ פסחים (דף
קי״ד) ד״ה ואץ מיסב בסעודת מצוה וז״ל היינו סעודת מילה דאמר במדרש
דניצל מדינה של גיהנם וסעודת נשואץ בת״ח ובת כהן לכהן ודוקא שיש שם
בני אדם מהוגנץ כו׳ עכ״ל ,וכ״כ בתשב״ץ ח״א סימן קמ״ד דגם בסעודת מצוה
אץ לישב עם בני אדם שאינם מהוגנים וכ״ה ביו״ד סי׳ רס״ה סי״ב .עוד כתב
שם ראם רצה החכם למנוע עצמו מכל סעודה שבעולם ואפילו של מצוה אינו
(אורח משפט חו״מ סי׳ ח)
שבח לו כל כך:

ה״ט .מפני שהעם טרודץ במועדות .ורש״י סי׳ משום שהם זמני קציר ובציר:
(רש״ש)

פרק כו
ה״א •set .אלהים לא תקלל וכו׳ .אף על גב דבפרק ארבע מיתות (סו ).ילפינן
קללת דיין מבנץ אב דנשיא וחרש ,ראה רבינו ז״ל שלא להאריך ולומר דנפיק
מבנץ אב והביא פסוק מפורש .אי נמי ס״ל לרב ז״ל דהבנץ אב הורה לנו שלא
נבין דלא תקלל חרש כפשוטו אלא ה״ה כל אדם ואם כן מוטב דנוקים קרא
דאלהים לא תקלל לאזהרת דיין כפשטיה ,ואע״ג דמהאי קרא מסקינן אזהרה
לברכת ה׳ מ״מ עיקר קרא לאזהרת דיין הוא דאתא דהכי הויא פשטיה דקרא
ואזהר׳ ברכת ה׳ היא נכללת בו על צד הרמז מפני שמצינו עונש בברכת ה׳
שנאמר ונוקב שם ה׳ יומת ,ומכלל תורתינו שלא ענש אלא א״כ הזהיר לכך
מוכרחים אנו לומר שאזהרתו נכלל׳ באלהים לא תקלל כמ״ש רבינו ז״ל בם׳
המצות (ל״ת ס):

 •setלא תקלל חרש וכו׳ .הכי אמרינן בס׳ שבועת העדות (לו ).וכתבו בתום׳
דבמה הצד תשיא וחרש נפיק אלא שבעל הגמ׳ קיצר במובן וכ״כ בס׳ ארבע
מיתות (סו ,):ורבינו שכתב לא תקלל חרש ולא כתב דאתי מביניא תפס לשון
הגמרא בפרק שבועת העדות כדי לקצר ,אי נמי סבירא ליה דהבנץ אב תשיא
וחרש אהגי לן לגלוי דלא תקלל חרש לאו דוקא אלא הוא הדין כל אדם.
ויש לחקור למה לא ביאר רבינו ז״ל דלא הוזהרנו על קללת דיין נשיא
וחרש וכל אדם אלא בעושה מעשה עמך כדאיתא בס׳ הנחנקץ וצ״ל שסמך על
מה שכתב *בפרק ה׳ מהלכות ממרים (ה״ב) ומ״מ לוקה כדרך שלוקה על אדם
כשר ,וצריך עיון:
ה״כ .ובן נשיא שקלל אביו חייב משום ד׳ שמות שלשה של בל אדם ואחת
משום האב .מדלא כתב רבינו ז״ל ובן נשיא שקלל אביו לוקה ארבע מלקיות
נראה לי לדקדק שאץ כונת רבינו ז״ל לומר שחייב ארבע מלקיות ביחד ,אלא
הכונה לומר שחייב משום ד׳ שמות אם התרו בו בכל אחד מהם לבדו או
שלשתן יחד כגון חבית נשיא ודיין או נשיא ודיין ואביו ,אבל שילקה ארבע
מלקיות משום חבית ודיין ונשיא ואביו לא עלה על דעת רבינו ז״ל כיון דאץ
לאו מיוחד בקללת אביו אלא מלא תקלל חרש נפיק שהוא אזהרה על כל אדם,
וכן יש להוכיח מדברי רבינו ז״ל בסרק ה׳ מהלכות ממרים (ה״ב) שכתב אינו
חייב סקילה עד שיקללם בשם אבל אם קללם בכינוי סטור מן הסקילה ולוקה
כירך שלוקה על אדם כשר מישראל עד כאן ,ולא כתב שלוקה שתים משום
קללת אב ומשום קללת חבית ,ובם׳ המצות לרבינו ז״ל סי׳ שי״ז מצאתי שכתב
כבר נתבאר שמי שקלל חבית בשם עובר בלאו א׳ ולדיין בשנים ולוקה משום
שנים ולנשיא לוקה שלש עד כאן ולא הזכיר ** שם שבן נשיא שקלל אביו
חייב ד׳ מלקיות.

והרב בעל ל״מ (בהל׳ ממדים פ״ה ה״ד) בנה על הרמב״ם ז״ל דייק בהגהה
שלוקה ד׳ מלקיות ותפס עליו דלמה ילקה ארבע מלקיות כיון דאביו לית ביה
לאו מיוחד ע״כ ,ואלו היה רואה הרב ז״ל מה שכתב רבינו בס׳ ה׳ מהלכות
* וכן כתב בפרטי המצוות בראש הל׳ סנהדרין אות ל.

** נדלג בטעות בדפוסץ הקודמץ[ .ולחנם האריך בזה בדיני דתיי לאוין רי״ה].
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ספר הליקוטים

ממרים והיה מדקדק דבריו שבכאן היה רואה שגם רבינו ז״ל לא כתב שלוקה
ארבע מלקיות וכדכתבינן ,ומצאתי להרמב״ן ז״ל בספר השגותיו סימן שי״ח
כתב על דברי המכילתא הזאת ששנו דבן נשיא שקלל אביו חייב משום ארבע
שמות ויש לתמוה מהו החיוב הזה שמונה ארבע דברים והלא במקלל אביו אץ
בו מלקות ע״כ ,ואם כונת הרב ז״ל להקשות דבמקלל אביו לית ביה לאו מיוחד

לשילקה עליו משום חבירו ומשום אביו ,מלבד שסתם הדברים יותר מדאי הוא
מתורץ במה שכתבתי למעלה דחייב משום ארבע שמות קאמר ולא שילקה
ארבע מלקיות ,ואם כונת הרב ז״ל להקשות דבמקלל אביו לית ביה מלקות כיץ
דחייב סקילה וקים ליה בדרבא מיניה יש לתמוה שהרי יש צד שחייב מלקות
ולא מיתה וכמו שכתבו רבינו והסמ״ג ז״ל ,ואם כונת הרב ז״ל להקשות דאין
בו מלקות כיון שהוא לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד במה שכתבתי בפרק י״ח
(כנסת הגדולה)
[ה״ב ד״ה וכל לאו] בהגהת הרמב״ם ז״ל מתורץ:

ה״ג .עד שיקלל בשם מן השמות וכר .השיג עליו הראב״ד דאינו לוקה אל■
בשם המיוחד והכי איתא בירושלמי .והנה מה הביא לשץ ירושלמי
שפשט הירושלמי כדברי רבינו ,ולע״ד לא כיץ הראב״ד על הירושלמי הזה
פירושו פשוט כמו שכתב הכ״מ אלא על מאי דאיתא התם דקללם בכיניי
מחייב וחכמים פוטרין ומהכא דייק הראב״ד דבעינן שם המיוחד:
(מים חיים) [ע׳ ברכ״י חו״מ סי׳ כז שהשיג על

fin
Rfr
IH
Kf
*r

בראכ״ד ,אינו לוקה אלא בשם המיוחד .לדעתי נראה ג״כ מדברי המשו
בשבועות (לה ).דקתני עובר על ל״ת ,נראה דאין לוקין .ועיין בכ״מ פ״ג מה
(בעל מנחת חינו
תרומות הכ״ג:

יער בהשגת הר״א ובס״ט ,ויער בתורת חיים סנהדרין (נ״ו) ד״ה וחוס
מה שכתב בזה:

(לשד השם

הלכות עדות
חייבים קיח שבועה אלא כשבעדותם היו מחייבים ממון כמו שיע״ש ,א״כ הז|

פרק א

חברו ל5

משמע דאץ העד חייב קרבן שבועה אלא בעדות שיחייב בו את
בעדות שיזכהו בו וזה הפך דברי מרז ,אלא שזה הפי׳ אינו מוח דק׳ רהיט
ממעטי׳ מהאי קרא דכשהנתבע תבעו להעיד זכותו דפטור הא שפיר קרינן ל!

ה״א .העד מצווה להעיד .ראיתי להרב מהר״ש יונה [בס׳ שי למורא] שב׳ וז״ל
הרמב״ם כתב דמ״ע להעיד וכ״כ סמ״ג [עש׳ קח] ,ויש לדקדק דמהיכן למדו
דמ״ע להעיד דילמא אם לא יגיד דוקא ונשא עונו ואם יגיד לא ישא עון ,אבל
לעולם שלא יקיים מ״ע עכ״ל .והרשב״ץ בס׳ זהר הרקיע סי׳ קל״ט כתב וז״ל
וכן העדים עצמן חייבין להעיד בב״ד והיא מ״ע בא במנין שנא׳ והוא עד והוא
חייב להיות עד באותן שיתקיים הדין על עדותן ,ובפרק שבועת העדות (ל):
פירשו ועמדו שני האנשים אשר להם הריב בעדים ,ואמרו שם שת״ח אינו חייב
להעיד בעמידה אע״פ שמ״ע להעיד בעמידה משום דהאי עשה והאי עשה,
עשה דכת״ר עדיף עכ״ל .ועיין להרמב״ם בסה״מ עש׳ קע״ח ,ועמ״ש בס׳ אור
יקרות בחי׳ הרמב״ם .ועי׳ להרב חוות יאיר סי׳ ד״ח שנסתפק באמה פרטים אם
שייך אם לא יגיד .ועי׳ במוצל מאש ח״ב סי׳ ט׳ בסופו:
(ברכ״י חו״מ רס״י כח)

דה״פ דהנתבע תובעם להעיד עדות לחובתו כר ,ואם כן צ״ל דדבריו בפהי®
הם כך אבל לנתבע אם לא יגיד כדי לפטור אותו פטור והוא דוחק הדמע
ויותר נראה להגיה כך אם לא יגיד לחייב אותו פטור ,והכי דייק לשונו במ״ש
לתובע זכותו כלומר אבל לא לתובע חובתו ועפ״ז אפשר לפרש דבריו שכתב!
כאן בין בעדות כו׳ דהיינו בין לתובע בץ לנתבע וע״פ דרך מה דיליף,ל|

העד כר .וכתב הכ״מ משמע עד יחידי וקשה כר עי״ש .ולכאורה דבריו

משבועת העדות וכר ,אלא שלא מצאתי בדברי רבינו בה״ש גלוי לזה ואדרמ
(אור יקרתי}
פשט הדברים למעיין שם מורץ הפך זה דוק:

דהרי הוא תובע לגבי העד שיעיד לו עדותו ,ועוד דלשון המשנה דקתני שאס
אתם יודעים לו עדות וכו׳ משמע דהנתבע אומר להם שאם ידעו עדות לחוס|
אף שהוא לחובתו שיעידו לא לפטור אותו והוי דומיא דשלח ביד עבדה
דתרוייהו ממעטי׳ מלו״א וכ״כ רבינו (פ״ז) [פ״ט ה״ז] מה״ש ז״ל
השביעם (התובע) [הנתבע] שאם תדעו לזה שתובע אותי עדות כר יע״ש נראז|

Ex.pi

תמוהין שהתום׳ בסוטה דף ב׳ ע״ב הכריחו דעד דכתיב גבי שבועת העדות עד
אחד משמע עי״ש .ובתו״כ פ׳ קדושים הביאו רבינו בסה״מ שלו בל״ת דלא
תעמוד על דם רעך (ל״ת רצז) מנץ שאם [אתה יודע לו עדות שאץ אתה רשאי
לשתוק עליה ת״ל לא תעמוד] כר ,וא״כ אפילו אחד במשמע ומחוייב להעיד
מה״ת ,וגם סוגיא דבב״ק דף נ״ו יש לפרש כן דפריך תרי פשיטא עי״ש ,ועוד
דהוה גורם לממון שמא לא ירצה לישבע וישלם ,ועיין שבועות ל״ב ע״ב גבי
עדי סתירה ואף דקי״ל לאו כממון דמי מ״מ לגבי האי חשיב וק״ל:

כל שיודע לו זכות והוא מפסיד ע״י מניעתו להעיד וכ״כ להדיא הרמב״ם
בסה״מ ל״ת רצ״ז בשם ספרי כר ,וגם יש בזה משום השבת אבידה כר ,ועץ
בס׳ שער המשפט (סי׳ כח סק״ב) שהאריך ג״כ כר ,וע״ע בס׳ תפארת יעקב
ובס׳ העמק שאלה על השאלתות פ׳ ויקרא שאילתא ס״ט:

(נמוקי מהרא״י)

(פתחי תשובה סי׳ כח סק״ו)

בסה״ט עש׳ קעח משמע דגם בע״א איכא לא יגיד ,ועי׳ רשב״א ב״ק נו.
שכ׳ דע״א שמחייב ממון כגון נסכא דר״א פשיטא דחייב מדאורייתא להעיד
כבי תרי ע״ש וכ״ה בשטמ״ק שם ,ובשו״ת חו״י (סי׳ קס״ו) נתקשה בהך דב״ק
מדעתיה ולא ראה כ״ז .ועי׳ יראים (סי׳ רמ״ג) תסתפק בזה ,וע״ע ברמב״ם
בהל׳ (עדות פ״ד) [שבועות פ״ה הט״ו] דכ׳ הנשבע לחברו שלא אעיד לך עדות
כר משמע דאיירי בע״א ,וכן דעת הראנ״ח בשו״ת מים עמוקים סי׳ ל״ד דבע״א
אמרי׳ לא יגיד ,וע״ע בירושלמי סנהדרין פ״ג ה״ט ובתשו׳ הגאון ר״ח
(ר״ח העליר על סה״מ עש׳ קעח)
מוואלאזץ בחוט המשולש סי׳ ג׳:

העד מצווה להעיד כר בץ כעדות שיחייב כר בץ בעדות שיזבהו בה וכר.
לכאורה היה נראה לפרש דברי רבינו ז״ל שר״ל בין אם תבעו התובע להעיד
עדות שמחייבים בעדותם לנתבע בין אם תבעו הנתבע שיעידו לו עדות שמזכים
לו בעדותם ,אלא שלפ״ז קשה מ״ש מרן ע״ז ז״ל ומ״ש בין בעדות וכו׳ ועוד
דדומיא דמחייב קרח שבועה אם נשבע נושא עון [גם] כשלא נשבע וכו׳
שיזכהו בו עכ״ל ,והנה לענץ קרח שבועה תנן בפרק שבועת העדות דף ל״ה
ע״א שילה ביד עבדו או שאמר להם הנתבע משביע אני עליכם שאם אתם

יודעים לו עדות וכר הרי אלו פטורים עד שישמעו מפי התובע ע״כ ,ובגמרא
מפיק לה מאם לא יגיד כר ומפרש לה ר״א דלא יגיד כתיב מלא אם לו לא יגיד
וכו׳ ואם לאחר לא יגיד פטור ע״כ ,וכתב רבינו ז״ל בפה״ט ז״ל אמר ית׳ אם
לא יגיד כר והוא כתוב בואו ואלף כו׳ כאלו אמר אם לו לא יגיד וכו׳ ד״ל
לתובע זכותו אבל •לנתבע אם לא יגיד לפטור אותו פטור עכ״ל .ופשט לשונו
משמע הכי דאם הנתבע תבעם להעיד והוא לא רצה להעיד ולפטור אותו
בעדותו פטור וכ״מ ממ״ש רבינו בהלכות שבועות (פ״ה) [פ״ט] דאץ העדים
* במקור הערבי אבל לזולתו אם לא יגיד סטור ,ואץ שם תיבות לסטור אותו.

והוא שיתבענו להעיד בדיני ממונות .עי׳ בתשו׳ משכנות יעקב חו״מ ס|
י״ב שב׳ דזה צע״ג דהא יש בזה גם בלא תבעו משום לא תעמוד על דם רעו*

כבס״ם[ ,בשם התום׳ ב״ק נו ].ואיכא למידק דמנ״ל לתלמודא דתרי מחייביU
דאורייתא [להעיד] מאם לא יגיד אימא הני מילי כשעבר על השבועה כדכתיב
ושמעה קול אלה .מצאתי הדבר מבואר בשאלתות פ׳ ויקרא סי׳ ס״ח דיליף לו(
מדכתיב נפש כי תחטא והדר ושמעה קול אלה ,אלמא כי לא שמע שמעה נ%

קרי ליה חטא ,וכן הביא מדתניא בת״כ מנץ שאם אתה יודע לו עדות שאץ
אתה רשאי לשתוק עליו ת״ל לא תעמוד על דם רעך ,ואף דבסנה׳ דף ע״ג ילין•
מזה שאר ענינים ,וכן הביא הרמב״ם בספ״א מהל׳ רוצח ,אבל בת״כ פ׳
קדושים מובא שם כל הני מהך קרא לענץ עדות ולענין שאר דברים שמזכיר
(עדות ביוסף)
בסנהד׳ שם:
שם ,וכתב רבינו להעיד בב״ד וכו׳ אי נמי מדכתיב אם לא יגיד וכו׳ שאילו

היה מגיד היה כר .וכ״כ רבינו פ״ט מה״ש לענץ שבועת העדות ז״ל שם דין 3
והכפירה בב״ד [בלבד] שנאמר אם לא יגיד ונשא עונו מקום שיגיד ויועיל הוא
שאם לא יגיד שם יתחייב ע״כ ,והם דברי הגמרא כמ״ש מרז שם ,ומעתה
לדברי מה דרבינו יליף לכל מילי דעדות מקרבן שבועה אץ צורך לתירוץ
הראשון שכתב מרז .וע״ד תום׳ (והרא״ש) [והרא״ה] קשה דלמה הוצרט לכך
והניחו לימוד הגמרא ,ולשץ הטור בסימן כ״ח בא סתום ז״ל כל מי שיודע כוי
חייב להעיד לו כו׳ ולא פירש דדוקא בב״ד חייב דוק:

(אור

יקרות)

שם ,ומש״ר כו׳ בדיני ממונות נראה מדבריו דבד״ג אפילו לא תבעוהו חייל
ואפשר דטעמא משום דחייבים העדים לינקם ממנו ,וסמך לדבר מצאתי שסע
הרא״ש ז״ל פ״ק דמכות (ו ).שכל הרואה דבר ערוה חייב להעיד לקיים [מה]
שנאמר ובערת הרע מקרבך .ובאמת דברי הרא״ש הן גמרא מפורשת בחולין דף
קל״ט רע״א אלא דלא גמר דיניה ובעי לאתוייה לבי דינא וקיומי ביה ובערה
וכו׳ .ופי׳ רש״י ז״ל מצוה על כל הפוגע בחייבי מיתה להביאם לב״ד כדי לבעו
רשעים מישראל עכ״ל .ופשיטא דיותר קאי על העדים .ולפ״ז היה נראה

תל
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ולא בערב שבת.
י£דר זמן ערב שבת לענין דין.
צ״פ ממנו״ע פ״ז ה״י (סה־ג).

הגה״ט [ה] :קובעין להם זמן לאחר

הדגל.
מכאן

ספר המפתח

מוכה

דלטעם שב׳ הרמב״ם

שם :ויש הוכחה אה בפרק הגוזל
בתרא.
כוונתו לדף קיב :דאמרי׳ התם נטרינן
ליה בה״ב אי לא אתא כתבי׳ פתחא
עליה צ׳ יומין.

ול״ח ריח (קפח־א); כנה״ג יו״ד מ״ד לשונוח
הרמב״ס [הוב׳ בס׳ הליקוטים]; ועי׳ מהרש״א

מי׳ הגהוח לטור סי׳ יט אות ב.

סנהדרין סו .סד״ה אס כן ,וקרני ראם שם;

דינא דמיי לאוין רט; ברכ״י סי׳ כז ס״ק א;
מנ״ח מצ׳ רלא (ה); יפה ללב סי׳ כז ס״ק ו<

באר יעקב (ברלין) סי׳ כז ס״א.

אורח משפט שס ד״ה ואי (נא־א); עיין מס׳

•ש״ש ב״ק פ״י סי׳ יז ד״ה אמר רבא.

ק׳ מגמ׳ ב״ל! קיג .לא יהבינן זימנא

פרק ששה ועשרים

":ש סי׳ ה ס״ג ד״ה כמב במרדכי; ביס מושב

א) המקלל דיין וכו׳ שנ׳ אלהים לא
תקלל ,ובכס״ט.

:ס סוף ס״ה.

־) ולא מצאו אין קובעין לו זמן.

:יאור הטעם שאם היה בעיר אין
סומכים על השכנים לנדותו אפי׳ אמר
להם השליח.

מבנין אב מנשיא וחרש.

סוף אוח ג (נז־א).

בדין מקלל גוי.

משום טרדת המועדות קובעים זמן
לאחר המועד.
--------------------------------------------------- -I,

•כו׳.

נקט לאו למקלל דיין אף שבגט׳ ילפי׳

הל׳ מכירה פ״ז ה״א (עמ׳ שכט)]; מנ״ס מ׳ רלא

דינא דחיי ל״ת טז (יד־א) ול״ח רט-ריב (קפז־א)

מדייני ישרא5־־־־־————
למעוטי חין שאינו קבוע והסכימו
לקבלו בזבל״א ,או למעט ערכאות

בדין מקלל עבד כנעני ,ובהא דבהל׳
חובל פ״ה ה״ג כ׳ אפי׳ הכה עבד חייב
וכאן בקללה השמיטו.

ברכ״י סי׳ כז ס״ק ד; פנים במשפט שם אוח ד.

מנ״ח מצ׳ רלא (א) וקומץ המנחה שם; משנת

שבסוחא.

דר׳ אליעזר סי׳ כז; פנים במשפט שם אוח ו;

אם קלל הנשיא.

בהל׳ ע״ז פ״ב ה״ה כ׳ אזהרה של
מגדף מנין שנ׳ אלהים ל״ת ,ביאור
כיצד ילפי׳ תרתי ,למגדף ולמקלל דיין.

שבט וכד׳] ,ובגדר נשיא.

כס״מ הל׳ ע״ז שם והל׳ ממרים ס״ה ה״ד;

למס יהודה [וע״ש מה שביאר בד׳ רבינו בסה״מ

מי נכלל בכלל נשיא [האם גם נשיא

למ״מ הל׳ ממרים שם; כנה״ג יו״ד ח״ד לשונוח

ל״ח שטז]; מנ״ח מצ׳ עא

זמ״ע סי׳ יא ס״ק יב; ביס אברהם שם ס״ד ד״ה

הרמב״ס [הוב׳ בס׳ הליקוטים]; בני שמואל

מהר״ם שיק על מצווח מצ׳ עא; מנחח סולת שם;

•הרמב״ס; ועי׳ מומים שס ס״ק יא ,ומפארח

סי׳  ;0שעשוע התלמידים שם; שבוח יהודה

מנמח יצחק על חינוך שם; חי׳ הרי״ז פ׳ וילן,

למכילמא משפטים ד״ה כמב (קכא־א); מנ״ח

וכמבי הרי״ז ס׳ ויחי אוח מג (עמי  ,)21וס׳
משפטים' אוח סד (עמ׳  ,)35וס׳ וילך אוח קג

יעקב שם.

אפילו אשה.
:גדר נאמנות האשה.
:נהרי״ק שורש צג; מהרש״א מהד״ב ב״ק קיב;:
*"פ אישות פ״ב ה״כ וגרושין פי״ג הכ״ט
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מנדין אותו לערב.
למה משמתינן בפעם ראשונה ולא
!:ובעין לו זמן בה״ב כדלעיל סה״ח.
דרישה סוסי׳ יא; ראש יוסף שם; בית מושב שם
ז״ד; ועי׳ מש״נ לעיל ה״ס ד״ה בהא דברישא.

מצ׳ סט (ד); מנחח אהרן סנהד׳ סו( .סה־ב);

ב); אמרי דוד שם;

מהר״ס שיק על מצווח מצ׳ ע; חקרי לב חו״מ

(עמ׳  ;)58עי׳ רדב״ז להלן בהל׳ ו; פרמי ציון

סי׳ י; ועי׳ סה״מ לאוין ס; מורה נבוכים ח״ב

[ר״י סערלא] על כפתור וסרח פ״ה (קלט־ב);

ס״ב; סמ״ג לאוין ריט; ביאורי מהרש״ל שם;

וע״ע סה״מ [במהדורחינו] ל״ת שטז; ס׳ המפמח

סי׳ הרי״ס לרס״ג ח״ג פחימה אוח יד (יח־ב)

לעיל ס״א ה״ג מד״ה והוא ראש הישיבה ,ומקו״צ

[ע״ש שהארין בד׳ המהרש״ל הנ״ל]; זוהר
הרקיע לאוין קלא; מעין החכמה (יח־ב);

שם; קונט׳ ג׳ מספר שבות יהודה על מכילחא

מרה״ס ירוש׳ סנהד׳ פ״ז ה״ס (לו ).ד״ה
וכרבי ישמעאל; פרי האדמה ח״ב הל׳ ממרים

ס״ה ה״ד (קס־־א ,ב); ביח שלמה יו״ד ח״ב
סי׳ קסב.

משפטים פי״ח.

אלפי מנשה שם ס״א; אורח משפט שם ד״ה
נסמפקמי (נא־ג); ועי׳ ריטב״א מכוח ח :ד״ה

אמאי ורש״ש שם ד״ה אלא.

המקלל א׳ מישראל לוקה שנ׳ ל״ת
חרש ולמה נאמר חרש וכו׳ ,ובכס״מ
כאן וכהל׳ ב.
מו״מ וביאור בשיטתו בלימוד למקלל
חבירו מלא תקלל חרש ,ובסוגיות הגט׳
בסנהדרין ובשבועות ,ובד׳ הכס״מ.
רמב״ן בהש׳ לסה״מ ל״ת שיח; מגלח אסתר ולב

שמח שם; זוהר הרקיע ל״ח יז; כס״מ ולח״מ וס׳
המפתח ממרים פ״ה ה״ד; מהר״ס די בוטון דף
קכח [הוב׳ בס׳ הליקוטים הל׳ ממרים ס״ה
ה״ד]; מעין החכמה יט־א; ב״ח סי׳ כז; מומים

ראש הסנהדרין הגדולה.

שס ס״ק  ;bעמודי האחים על יראים סי׳ מב

הוא מופלא שבבי״ד שאינו מחברי
הסנהדרין ויכול להיות גם מהפסולים
לסנהדרין כגון גר או עבד.

(מה־א); אהלי יהודה שבועוח לו ;.מרכה״מ על

צ״ס ערכין פ״א הי״ג ומחנו״ע נדב ,ושמום

יא) וקבל הדין ואמרו לו לשלם.
לעיל פ״ר ה״ד כ׳ אין קרוי אלהים
לשלם
ק״ק דאיפכא הול״ל ואמרו לו
אלא ב״ד שנסמכו?\ ,ילל חין שאינו}
ועי׳ מנ״ח מצ׳ עא אות ב [שכ׳ דעל נשיא מפסולי
•קבל הדין ,ובדברי הכס״מ בזה.
^סמוך או בזה "ז ,מהו\
קל־א ,וסנהד׳ סו ,.וקונט׳ השלמה למ״ד כח־ד;

ירישה סי׳ יט ס״ד [ועי׳ דרישה שם]; סמ״ע שס

סופרים ספ״ד ונחלת יעקב שם.

סנהדרין אינו חייב ,ועי׳ ב״ב ד .גבי הורדוס].
מומים סי׳ כז ס״ק ב; נמיה״מ ס״ק ג; אלפי

מטלתא סר׳ ה אוח ז (קח־ב); כנה״ג יו״ד ח״ד

לשונות הרמב״ס [הוב׳ בס׳ הליקוטים]; דינא
דמיי לאוין רט (קסדא); שי״ק ירוש׳ סנהד׳ פ״ז
הי״א (מ ).ד״ה אזהרה למקלל (כג־ג); לחם
יהודה מ״ב כאן ,והל׳ גניבה ס״א (קסט־ב),

וח״א חי׳ לסה״מ ל״ח שיח (נדב); מהר״ס שיק

על מצווח מצ׳ סט אות כ ומצ׳ רלב; פרי האדמה

ז״ק ה.

מנשה ס״ק ב; יפה ללב ס״ק ג; רוח חיים שם;

׳אם עמד ל׳ יום ולא תבע נדויו

ציון במשפט שם; ישועות ישראל שם חה״מ

סחרימין אותו.
.זו״מ בשיטתו שמהחמין אחר נדוי
<חד של ל׳ יום [ועי׳ כס״מ].

ס״ק ב [ע״ש דהוכיח מהל׳ ב מדין מקלל נשיא

צ״ע בד׳ הרמב״ן משפטים כב כז
שהוכיח כן מהוריות יא :דבעא מיניה
רבי מר״ח וכו׳.

סיה״מ שבועוח סס״ד; רש״י מכוח ח :ד״ה
לוקה; מוס׳ שבועות לו .ד״ה מקלל וסנהדרין סו:

שהוא דיין לוקה ג׳ ,דהמקלל ממונה על הקהל

מנחת סולח מצ׳ עא.

ד״ה מאי; ריטב״א שם; רא״ש ב״מ ס״ד סי׳ י;

פטור מלאו דדיין ,ועי׳ כנה״ג בשס ראנ״ח,
ומאזניים למשפט שם]; מצוח המלך ל״ח דש;

ק׳ דמסוגיא דסנהד׳ סו .מה לנשיא שכן
אתה מצווה על הוראתו וכו׳ על

":ח ודרישה סי׳ יט ס״ג; סמ״ע שם ס״ק ד;
ו״ז שם; גדו״ש שער ג חלק מ אוח ה; הומים

מנ״ח

זי׳ צח ס״ק ג וסי׳ ק ס״ק ג; ראש יוסף סי׳ יט;

סמוכים בזה״ז לסמש״כ הרמב״ס בפ״ד הי״א,

?ניס במשפט שם ס״ז; וכדעח הרמב״ם כאן

ועי׳ בס׳ המפמח שם] ומצ׳ עא (א); חקרי לב

זיחא בחשו׳ גאונים הקצרוח סי׳ מא [ועי׳ הגהוח

מו״מ ח״ב בהשמטוח סי׳ קנא (רל־ג); מנחה

המראתו ,משמע דאין פירוש נשיא
דקרא אלא מלך ולא ראש סנהדרין
דלא שייבא ביה הני.

באורים שם] ומשו׳ הגאונים שערי צדק ש״ד
*׳ער ה סי׳ יד ותשו׳ גאונים (ליק) סי׳ י ,וארחות
"וייס ח״ב עמ׳  ;504ועי׳ ילקוט שנו״ס.

חדשה מצ׳ עא אוח ב ד״ה ובעיקר; מנסח
סולח מצ׳ סט.

למס יהודה.

הטעם דמקלל חין לוקה אף
שבכללות ,שכולל גם מגדף.

מצ׳

סט

(ד)

[ע״ש

שט

דמשכח״ל

עוד מו״מ בד׳ רבינו ,ובהמסתעף.
לאו

חי׳ הגר״ח בענין קידוש החדש סי׳ מו (עמ׳

ח״ב הל׳ ממרים פ״ה ה״ד (קסא־ג); ועיין

חוס׳ הרא״ש ב״מ מח :ד״ה נשיא; רמב״ן

קדושים יט יד; רא״ס על רש״י שם; ראש יוסף
מו״מ סי׳ כז; באר יעקב (ברלין) שם; חקרי לב

חו״מ סי׳ י [להל׳ דיינים סי׳ כז]; שבוש יהודה
על מכילמא משפטים (קכא־ב); גופי הלטה כלל

אל״ף אוח ז; אורח משפט סי׳ כז עמ׳ .104

אמאי לוקה ,הרי מלאו זה ילפי׳ בהל׳
ממרים פ״ה ה״ד אזהרה למקלל אביו,
והוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד.

•דב״ז :וב׳ הרשב״א דחום דאורייתא
נדוי דרבנן.
1יקוט ד׳ הראשונים והאחרונים בד״ז.

סה״מ לרמב״ם ל״ת ס; זוהר הרקיע ל״ת

או המלך.

לשונות הרמב״ס [הוב׳ בס׳ הליקוטים]; לחס

זדי ממד ח״ג מערכה ח׳ כלל מ׳ מדף טז ואילן;

כה־כט; רא״ס ריש סר׳ משפטים; דיכא דמיי

:י׳ ש״ך יו״ד סי׳ רס ס״ק יד; אבנ״ז יו״ד ח״ב

לאוין טז (יב־א); בר שמואל סי׳ כז; מהרש״א

קשה דבסנהדרין מה :נר׳ שאם קילל
מלך חייב מיתה.

יהודה ד״ה גס; חקרי לב או״ח סי׳ צד (רא־א);
ערול״נ סנהדרין סו .ד״ה א״כ; חזו״א כאן

!י׳ מסב אוח טו-טז; קהלח יעקב (קרלין) שו״ח

סנהדרין סו .ד״ה אם כן; מעין החכמה יט־א;

מנחח סולת מצ׳ עא; עי׳ חקרי לב או״ח

וסנהדרין סי׳ כ ס״ק ז; אבי עזרי חובל פ״ה ה״ג.

פרי האדמה ח״ב הל׳ ממרים ס״ה ה״ד (קס־ג);

מ״ב סי׳ צד ד״ה ומיהו (רא־ד); נר מצוה

פנים במשפט סי׳ כז אוח א.

ל״ח שיז (קלא־א).

ולמה נאמר חרש שאפילו זה שאינו
שומע ולא נצטער וכו׳ לוקה.

מנחת סולח מצ׳ עא [ע״ש שט שאם קלל מלך

טעם שאסור לקללו אף שאינו מצטער,
ובדבריו בסה״מ ל״ת שיז.

וי״מ סי׳ ב (יג־ב).

:ס״מ :ואם נפשך לומר שהיה גורס
כו׳ י״ל וכו׳.
־חיית דבחו ,ויישוב אחר לד׳ הרמב״ם.
•רישה סי׳ יט ס״ד; סמ״ע שם ס״ק ד; עי׳
;׳ המסחח הל׳ מלוה פכ״ב ה״ב

סם :אי אמר לא צייתנא לדינא היינו
!פקירותא ומנחם אותו לאלתר.
ז׳ רזה מיקח השמטה מחמת פרעון
לא אפקירותא ,ואפקירותא היינו שלא
־צה כלל לבוא או שבא וכששמע
זפסק לגלג ע״ז ,וכ״מ בבעה״ת ש״ג
ז״ה ס"ז.
 % .שש״י יט; פרישה סי׳ יט ס״ד; סמ״ע שם
~ "ק ה; ש״ן שם ס״ק ד; אלפי מנשה שם;
<־ הבית שם; עי׳ ב״י יו״ד רס״י שלד.

• »

שניתן
הטעם דלוקה אף דהוי
לאזהרת מיתת ב״ד במגדף שחייב
ימיתה.
זהב שיבא (ר״ש אלגזי) סנהד׳ (עה־א); מהרש״א

כח ,פט).

בין מבית דוד בין משאר שבטים.
ישראל מלך מניח דוד ,פטור]; עי׳ רדב״ז להלן
בהל׳ ו______________ .

סנהד׳ סו .סד״ה אם כן; קרר ראם שם;

המקלל אחד מישראל.

מומים סי׳ כז ס״ק ב; דברי אמת קוננו׳ בענין

לאו דוקא מקלל איש פרטי אלא אפי׳
מקלל עיר בישראל וכ״ש אם מקלל כל
ישראל.

יד דוד שם ד״ה עונש (קכד־ב); פרי האדמה
מ״ב הל׳ ממרים ס״ה ה״ד (קס־ג); ביח שלמה

מנ״ח מצ׳ רלא (א).

לאוין ד״ה וראיתי להרב (עט־א); לחם יהודה

ד״ה וכן מה; מגחח אהרן סנהד׳ סו( .סה־ב);

יו״ד מ״ב סי׳ קסב; מקרי לב או״ח ח״ב סי׳ צד י ראובן שקילל את שמעון ,האם לשמעון
ד״ה ויש (ר־ד); מהר״ס שיק על מצווח מצ׳ מ ,מותר לקלל את ראובן.
ומצ׳ ע; אבי עזרי חמישאה ממרים פ״ה ה״ד;

עי׳ רעק״א רה״ב.

________=-—-1

רשב״ש סי׳ פז [ע״ש שציין לגמ׳ ב״מ מח ,:ועי׳
 .חוס׳ שם ד״ה בעושה ,הוב׳ גס בהגמ״י קושט׳

לח״מ ממרים ס״ה ה״ד; כנה״ג יו״ד ח״ד

מומים סי׳ כז ס״ק ד; פרס במשפט שם אוח ה;
עין משפט שם; או״ש; אגרות משה או״ח ח״ג

סי׳ עמ; עי׳ מורה נבוכים מ״ג פמ״א; רמב״ן
קדושים יט יד; אור החיים בלק כג ח ד״ה מה

אקוב; וע״ע זוה״ק קדושים (סה־א).

אם י״ל דהנ״מ בין טעמו של רבינו
בםה״מ ל״ת שיז לבין טעמו של החינוך
מצ׳ רלא בטעם איסור קללה  -אם
קילל כמה אנשים בקללה א׳ אם חייב
א׳ או עכאו״א.
מנ״ח מצ׳ רס (יא).

ספר המפתח

•

ביאור הדין בקילל א׳ מישראל שלא
בפניו לפי מש״ב כאן בדין חרש.

ומרכה״מ למכילתא משפטים פר׳ יט אות ו

(קלא־א) ,ופרי האדמה ח״ב הל׳ ממרים פ״ה

קלל דיין לוקה שתים ואם קלל
נשיא לוקה שלש.

ק׳ אמאי כ׳ מדיוקא ,הרי בפירוש
אימעיט שם יוצא ליהרג מ "בעמך"

מעון אריוח עמ״ס סופרים ספ״ד; ראש יוסף

סה״ד (קסא־ג) שכתבו ליישב; וע״ע רמב״ן

אזיל לשיטתו בהל׳ א שהמקלל א׳
מישראל לוקה משום "ל״ת חרש" ,ולא
משום דילפי׳ מנשיא ומדיין ,דאי משום
דילפי׳ לא היה לוקה שתים או שלש,

וכ״ש מת.

סי׳ כז ס״א; משובה מיראה; יפה ללב סי׳ כז
ס׳׳ק ו.

___ ___________________________

שהמקלל את הקטן לוקה הרי הוא
כחרש.
הטור [הוב׳ בכס״מ] גורס "את הישן",
וכהגירסא "קטן" משמע מהל׳ ב שב׳
"נמצאת למד וכו׳ בין גדול בין קטן".
מעיל שמואל; משגת דרבי אליעזר סי׳ כז; פנים

במשפט שס אוח ה; ועיין חשק שלמה סי׳ כז
[שדחה אח הדיוק].

לגירסתנו "את הקטן" היינו אפי׳ בן
יומו ,ויש גורסים "הקטן הנכלם" א״כ
דוקא שהגיע לכלל בושת [עכס״מ כאן
וסוף הל׳ ב].
משנת דרבי אלעזר סי׳ כז; פנים במשפט אוח ה
[ע״ש שכחב דלגירסתנו א״ש דיליף רבינו קטן
מחרש אבל לגי׳ "קטן מכלם" קשה דהא לא

בעי׳ שיתבייש המקולל שהרי מקלל חרש ,לוקה];
"

*

משפטים כב כז; מנחת סולת מצ׳ עא; לעיל ס״א

ה״ג מד״ה והוא ראש הישיבה ,ומקו״צ שם.

למה שבק רבינו גמ׳ דידן בסנהדרין

קלא; דיגא דתיי ל״ת רט (קפז־ג); ב״ח סי׳ כז;

ונקט

סמ״ע שם ס״ק ה; ט״ז שס ס״א; הפלאה שם

רעק״א.

ס״ב; באר יעקב (ברלין) שס; דמשק אליעזר שס.

שם (בסופו) :ומ״ש בין קטן כלומר
קטן הנכלם.

ק׳ הרי המלקות על הלאוין של קללה
נפק״ל מקרא דוהפלא ה׳ [תמורה ג,]:

היינו להגירסא בהל׳ א "קטן הנכלם"
[עכס״מ שם] ,אבל להגירסא "קטן"

וא״כ אמאי חייב ב׳ או ג׳ דאף
שהלאוין הן שמות מיוחדין אבל חיוב
מלקות הם מפסוק א׳.

סתם ה״ה הכא.

דמשמע דחרש
כהפסיקתא.

הוי

דוקא,

שיח ד״ה גס; מרכה״מ על מכילתא משפטים
סר׳ ה אות ז (קח־ב); חקרי לב חו״מ סי׳ י

ד״ה אכן; מהר״ס שיק על מצוות מצ׳ סט

אות

ב ד״ה והנה; עי׳ מש״ג

לעיל ד״ה

המקלל א׳ מישראל.

שם ד״ה ויראה לי :מדאמרי׳ בהחובל
וכו׳ יש לו בשח.
ק׳ הרי חיוב מקלל לאו משום בושת
דהא אפי׳ מקלל עצמו חייב אע״ג דלא

קטן בן יומו מצווים אנו על הכאתו וא״כ ה״ה על
קללתו דבהל׳ ממרים ס״ה מוכח דס״ל לרבינו
דמקשינן הכאה לקללה]; אגרות משה או״ח מ״ג

ח״ג סי׳ עת ד״ה ולכן אמינא.

הגר״א ד״ה כל :תמורה כו׳ וכן
בירושלמי.
נר׳ דכ״מ
דלטייה".

גם

במכות

ח:

"ולוקה

אורח משפט סי׳ כז ד״ה אם (נב־א).

אות ה; עי׳ יהודה יעלה [מהר״י אסאד] יו״ד
סי׳ רמט.

לפי״ז מקלל שוטה חייב.
אות ה; ישועות ישראל שס ס״ק א; ועיין אורח

סי׳ מב; תומיס סי׳ כז ס״ק ד; פנים במשפט
שס אות ה; תפארת יעקב שס ס״ק ה; יפה
ללב שס ס״ק ה.
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ה״ה אם קלל חי רק נגמר דינו למיתה
אפי׳ עשה תשובה ,ובדין מקלל טריפה.

כס״מ ד״ה אסור לקלל :עיין בביאורי
לחו״ט.

מנ״ח מצ׳ רלא (ב) ומצ׳ רס (יא); פני יצתק (ר״י

משמע דחיבור ב״י קדם לחיבור כס״מ.

אבולעסיה) ס״ד אות ט (מב־ב); בית יצחק או״ח

יד מלאכי כללי המגיד משנה וכס״מ אות ז;
יעי׳ שס הגדולים מערכת ספרים ערך כסף משנה;
שדי חמד ח״ו כללי הפוסקים אוח כט (מח־א ,ב);

שם ד״ה כל :ולא כתיב ולא ת?^.

מנחה חדשה מצ׳ עא.

ח״ב

ממרים

ה״ד (קסא־ב);

פ״ה

חשק שלמה סי׳ כז_______________________ .

רדב״ז :אלא על הכשרים וכו׳ למה
השמיט רבינו.
סמך

עמש״ב

בהל׳

ממרים

פ "ה

ה״ב והי״ב.
כנה״ג יו״ד ח״ד לשונות הרמב״ס [הוב׳ בס׳

ואם קלל נשיא לוקה שלש[ ,וכה״א
כ׳ הנשיא כו׳ המלך].
מקלל מלך לוקה שלש אם הוא סמוך,
ואיך משכה "ל סמיכה במלך הא אין
מושיבין מלך בסנהדרין.
מנ״ת מצ׳ עא (א); שירי מגמה שס; מגמה תדשה
שס אות ב.

ובן נשיא שקלל וכו׳ משום ד׳ שמות.

המשפט סי׳ כז אוח א; ערך שי שס; משנת דר׳
אליעזר שם; סי׳ רמ״ש סנהדרין פה ;.עי׳ פרטי

המצוות בראש הל׳ סנהדרין אות ל ששם כתב

"שלא לקלל וכו׳ בנ״י הכשרים".

אינו עושה מעשה^עמד היינו דוקא
רשע מפסולי עדות או אפי׳ עבירה
שאין בה מלקות או אפי׳ עבירה

מדרבנן.
מנ״ח מצ׳ רס (יא); חשן אהרן סי׳ כז; עי׳ תוס׳

ב״מ מת :ד״ה בעושה והגמ״י וכס״מ מטרה
ס״ז ה״ב והגמ״י קושט׳ שס (עמ׳ שכט); פנ״י
ב״ק צד ,.הוב׳ גס בפת״ש יו״ד סי׳ רמ ס״ק טו;
עצי לבונה בגליון שו״ע יו״ד סי׳ רמ סי״ח; אורח

משפט סי׳ כז (נ־ג); שער המשפט שס; פרדס
יוסף משפטים כא (רו־א).

הש׳ הרמב״ן לסהמ״צ ל״ת שיח; מגלח אסתר
שם; לח״מ ממרים ס״ה ה״ד; דינא דתיי לאוין

סי׳ טז ד״ה ויש ,וסי׳ ריח (קפט־ג); כנה״ג
יו״ד ח״ד ל׳ הרמב״ס [הוב׳ בס׳ הליקוטים];

מעין החכמה (נט־א ,הוב׳ בסה״מ עמ׳ ,168
ובמהדורתינו עמ׳ שפז); לחם יהודה; לב מבין;
או״ש; נר מצוה סי׳ י אוח קלד; בר שמואל

סי׳ כז; מנ״ח מצ׳ עא (ב); חקרי לב חו״מ

אם יש איסור לקלל מנ-שאינו עושה
מעשה עמך.
מנ״ח מצ׳ רלא (ג); מהרש״א סוטה ח״א מו:

ד״ה ויראם; מועפות ראס על יראיס סי׳ קעד
אות ה; שער המשפט סי׳ כז; אורח משפט סי׳ כז
(נ־ג); מנחת יצחק על מנ״ח מצ׳ רלא אות י; פי׳
הרי״ס לרס״ג ח״א עש׳ א ד״ה אמנם (מב־ב);

סס״י י ,ואו״ח סי׳ צד (ר־ד ,רא־ב) [ע״ש

חזו״א סנהד׳ סי׳ כ אות י; ועי׳ מוס׳ ב״מ מח:

שציין דהחינוך מצ׳ עא כתב "לוקה ארבע"];

ד״ה בעושה והגמ״י וכס״מ הל׳ מכירה ס״ז ה״ב

פרי האדמה ח״ב ממרים ס״ה ה״ד; מרכה״מ
למכילתא משפטים פי״ט אות ו; מנחת אהרן

והגמ״י קושט׳ שם (עמ׳ שכט); רשב״ש סי׳ פז;
משנה ברורה סי׳ שכט ס״ד ביאור הלכה ד״ה
אלא; אבי עזרי מהדו׳ ה ממרים ס״ה הי״ב

ד״ה א״כ; ישועות ישראל סי׳ כז ס״ק א;

גליוני מנ״ח לאבי עזרי מצ׳ רלא; [ובכרם שלמה

מהו.

עמודי האחים על יראים סי׳ מב (מז־א);

סי׳ כז הוכיח מרמב״ס הל׳ עיוה״כ פ״א ה״ז

ברכ״י סי׳ כז ס״ק ט ,הוב׳ גס בס״ת שס ס״ק ב;
ערן שי שס ס״א; ישועות ישראל שס חה״מ

דמשק אליעזר סי׳ כז; חמדת ישראל קוננו נר

"ויצאו הצדוקין מהרה יאבדו" ובסדר המפילה
בסוף הל׳ מילה "וכל האפיקורסים כולם כרגע

סי׳ יג אוח נח; עין משפט סי׳ כז ס״ק ט; עי׳
ברכ״י שם ס״ק ט.

סנהדרין סו .ד״ה אפס (סה־א); ערול״ג שס

נגמר דינו להריגה ע״י ערכאות ,וקללו,

ק׳ דבכמה מקומות כ׳ תורה לא תקלל
ולא מרבים שני מתקללים אלא א׳.

קושיא מירושלמי שבועות פ״ג ה״י.

השלחן סי׳ כז ס״א; ועי׳ ס׳ תסידיס סי׳ תקעו;

משפט שס ד״ה ולפי״מ (נא־ד); משנה ברורה

סי׳ שכט ס״ד ביאור הלכה ד״ה אלא.

אבי עזרי חמישאה אוח נח בשס הגרי״ז.

ק׳ הא באב ליכא אזהרה כמו בנשיא
'ודיין ,ואזהרתו מל״ת חרש כמש״ב
ב) המקלל את המת פטור.
בהל׳ ממרים פ״ה ה״ד .ב) ק׳ דהא
אם יש איסור לקלל מת.
מקלל אב בסקילה ולא במלקות ,ודיוק
שד״ח ח״ו כללי הפוסקים סי׳ נח אות טו
בלשונו שב׳ חייב משום ד׳ שמות ,ולא
(סב־ג); אהלי יהודה שבועות לו( .מט־ב); ערך
כתב לוקה ד׳.
תורת חיים ב״ק צ .ד״ה התוקע; סביב ליראיו

משנת דרבי אליעזר סי׳ כז; סניס במשפט שם

ומשיב מהדו׳ ב ח״ב סי׳ לה (רט־א); פרי

הליקוטים]; דינא דתיי לאוין רט; עי׳ שער

סי׳ עח (שצ־א).

משנת דרבי אליעזר סי׳ כז; פנים במשפט סי׳ כז

וביאור דעת הטור.

המלך; מנחת אהרן סנהד׳ פה :ד״ה ועיין; שואל

לח״מ ממרים ס״ה ה״ד; לב שמח לסה״מ ל״ת

סי׳ כז ד״ה ולפי״מ (נא־ד); אגרות משה או״ח

דיגא דתיי לאוין רט (קפז־ד); משובה מיראה;

במשפט אות ה; תפארת יעקב ס״ק ד; כתר

רמב״ן בהש׳ לסה״מ ל״ת שיח; זהר הרקיע ל״ת

ישועות ישראל סי׳ כז ס״ק א [ע״ש שהוסיף שהרי

מנין למד רבינו שהמקלל קטן חייב
[ועכס״מ ,ודבריו הם רק לגירסא "קטן
הנכלם" שיש לו בושת].

התלמידים שס ס״ק  ;3חומים ס״ק ד; פנים

האדמה

ישועות ישראל סי׳ כז ס״ק א; עי׳ אורח משפט

פנים במשפט סי׳ כז סוף אות ה.

בני שמואל סי׳ כז; ט״ז שס (מג־ב); שעשוע

שם ד״ה ולא דיין :והוא ממה ששנינו
בפסיקתא.

שייך בושת.

לפי מה שכתב בסה״מ ל״ת שיז דעיקר
הקפידא מצד המקלל א "כ המקלל את
הקטן שאינו נכלם ,חייב.

"

סנהדרין והעונשין המסורק להם פכ״ו ה״א—ה״ג

תלא

ס״ק מ.

תי׳ רבי העשיל על טור סי׳ כז; ועי׳ תורת חיים

מצוה מצ׳ שיח אות פא (מ־ד); שבות יהודה
למכילתא משפטים (קכא־ג); עטור סופרים

יאבדו" שמומר לקלל אפיקורס].

עמ״ס סופרים ס״ד (יב־א); מהר״ס שיק על

סנהדרין סו .ד״ה מאי; עמודי האחים על יראים

למה ייחד לאו לדיין ולאו לנשיא.

מצוות מצ׳ סט אות כ ומצ׳ עא אות כ ג

סי׳ מ ;3חקרי לב חו״מ סי׳ י ד״ה אכן.

משמע שכוונתו לומר דהלאו בדיין

שם ד״ה וכן אם :למדה מדתנן
בהוריות (י.).

ונשיא מיותר ,וק׳ מסנהדרין סו..

[ע״ש למה לא נימא אין איסור חל איסור];
צ״פ מחנו״ע נדב; מנחת סולת מצ׳ סט;

פי׳ הרי״ס לרס״ג ח״ב ל״ח מז (מו־ב); מנחה

למ״מ ממרים פ״ה ה״ד; מהר״ס די מטון דף

מנחה חדשה מצ׳  ;toחזו״א סנהדרין סי׳ כ

חדשה מצ׳ עא [ע״ש שכ׳ שק מבואר בירושלמי

מו״מ בראיה.

קכח [הוב׳ בס׳ הליקוטים הל׳ ממרים שס]; לחס

ס״ק ז ,ויו״ד סי׳ קמט ס״ק יג; אבהא״ז הל׳

שהוב׳ כאן בכס״מ]; עי׳ מס׳ סופרים ספ״ד.

לחס יהודה.

יהודה כאן (רמה־ב); ערול״נ סנהדרין סו .ד״ה

סנהדרין פי״ח ד״ה אולם; ועי׳ אבי עזרי הל׳

א׳׳כ; חקרי לב חו׳׳מ ח״א סי׳ י ד״ה ואגב;

חובל ס״ה ה׳׳ג והל׳

תפארת יעקב סי׳ כז ס״ק א.

והנה ,ומהדו׳ חמישאה הל׳ ממרים פ״ה ה״ד.

שם :בהוריות וכו׳ הנשיא זה המלך
וכוע אחר שכתבתי זה מצאתי
במכילתא וכו׳.
צ״ע מה הראיה מהמכילתא לכלול
ראש הסנהדרין בכלל מלך בלאו ונשיא
> בעמך ל״ת.
בני שמואל סי׳ כז סד״ה אמנם (לג־ב); דינא
דתיי לאוין רט (קפז־א); ועיין לחם יהודה
כאן ,ושבות יהודה למכילתא משפטים (קכא־ד),

שבת ס׳׳כ ה׳׳א

ד״ה

אלמא

כין איש בין אשה.

כס״מ :מדאיצטריך וכו׳
דכשאר כל אדם פטור.

נובי״ת אה״ע סי׳ א בהג״ה [ע״ש שכ׳ דיש בזה

דחיית הדיוק.

סתירה בתוספתא שנדפסה בסוף מס׳ בכורים בין

ט״ז סי׳ כז (מג־א ,ב); עי׳ תפארת מנחם ובאר
יעקב ועין משפט שם; סביב ליראיו על יראים סי׳
מב; וע״ע רא״ס קדושים פי״ט סי״ד וגור אריה

בדין אנדרוגינוס.

משנה ד ומשנה ה ,ועיין נוסח׳ הרמ״ע מפאנו
שס ,וד׳ רבינו בהל׳ ממרים רס״ה גבי מקלל
אביו ,שחייב].

ופנים יפות שס.

ג) המקללעצמו לוקה.
מקור ד5א^-דל׳וק ה.

מקלל עצמו אמאי לוקה ,הרי נעשה

רשע שקילל ,ומקלל רשע פטור [עי׳
בהגמ״י ב].
מנתח סולת מצ׳ עא; המעוררות תשובה ח״ג

סי׳ כ; עי׳ מנ״ח מצ׳ רלא (ה).

נשיא או דיין שקלל עצמו ,האם לוקה
גם על הלאו המיוהד לנשיא או לדיין.
מנ״ח מצ׳ עא (ב); מנתח סולח שס; ועי׳ חרדים
פ״ד מל״ת התלוי בפה אות טז; צ״פ מתגו״ע
פ״ד (נז־ב); ציון לנפש חיה (ר״ז לייטער) סי׳ יז.

תלכ

ספר המפתח

סנהדד" והזןונשק הססורץ להם פכ״ו ה׳נ—ה׳ה

שקלל

ק׳ דבגמ׳ תמורה (ג ):מסיק דמקלל
מרבינן מטעם מוציא ש״ש לבטלה

ראב״ד :אלא כשם המיוחד והכי
איתא בירושלמי ,ובכס״מ.

תלה מקלל עצמו במקלל אחרים לומר
שאינו לאו בם "ע ,ואינו נמנה במנץ
המצוות או לכוונה אחרת [ועי׳ סמ״ג
ויראים שמנו אותו ללאו בפ״ע].

ובכנויים אין איסור מוציא ש״ש
לבטלה כדמשמע בהל׳ שבועות פי״ב
הי״א וא״ב אמאי לוקה בכנוי.

מהו שם המיוחד לשיטתו .ב) במחל׳

המקלל
אחרים.

עצמו

לוקה

כמי

מנ״ח מצ׳ סט (ב) ד״ה והנה; מהר״ס שיק על

זוהר הרקיע לאוין קיח (רפז-רצב) והערות ר״י

מצווח מצ׳ סט אוח א; עי׳ אורח משפט סי׳ כז
ד״ה ויש לממוה (מח־ג) ,וד״ה ועדיין (נא־א)

מצ׳ סע; מנחה חדשה שם; סי׳ רי״פ לרס״ג

[ע״ש שהקשה כעי״ז מד׳ רבינו כאן על דברי

שבועות עמ׳
בשטמ״ק ב״מ צ.:

ח״נ ל״ח מז (מא־־ב ,ג); אוח היא לעולם מערכח

הממ״ס יו״ד סי׳ רכז שב׳ דעיקר איסור מקלל

בל שמואל סי׳ כז; מים חיים [פר״ח הוב׳ בס׳

מ״ם אוח כה (מו־א); אורח משפט סי׳ כז ד״ה

הוא משוס מוציא ש״ש לבטלה]; נזר הקודש

הליקוטים]; ברכ״י סי׳ כז ס״ק ג [משיג על

ויש (מח־ד); מהר״ם שיק על מצווח מצ׳ רלב

ממורה ג; ד״ה ומקלל; חזו״א מו״מ סנהדרין

הפר״ח]; חיים שאל ח״א סי׳ נ סד״ה שלחו

אוח ה; נר מצוה סי׳ י אוח קלד (קלא־ג);

סי׳ כ ס״ק ה-ו ,וקובץ אגרוח בעניני הלכה
מהחזו״א נדפס במוריה [שבט משנ״ג עמ׳ לה-לז].

הכס״ם בהל׳ ע״ז פ״ג ה״ב כתב דכי
תנן עובר בלא תעשה דייקי׳ הא ללקות
אינו לוקה ,וקשה דמקלל עצמו או
חבירו לוקה ובמתני׳ קתני עובר בל״ת.

בכנוי מן הכנויין כגון חנון.

בני שמואל סי׳ כז; עי׳ לח״מ וס׳ המפחח בהל׳

יד מלאכי סי׳ תקיז; למודי ה׳ לימוד קפה (צ־א);

שבועות שס; מרכה״מ הל׳ ע״ז פ״ב ה״ז (ח־ב).

פערלא שס; מעין החכמה נג־ב; מנחת סולת

אגרות משה או״ח ח״ג סס״י עח.

עי׳ מנ״ח מצ׳ סט (כ) ד״ה והנה (צ־ב).

גדרי האיסור במקלל עצמו ומקלל
אחרים.
אגרוח משה או״ח ח״ג סי׳ עח (שצ־א).

ק׳ דבהל׳ שבועות פ״ב ה״ב כתב במי

ששמו חנק.

כאן כ׳ גם כנוי ואילו בתמורה רפ "א
ולעיל פי״ח ה״ב ופי״ט ה״ד אות קלד
כתב מקלל בשם ,משמע שם המיוחד.
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ובד׳

הראב״ד

וסד״ה מן; חומים סי׳ כז ס״ק ב; מעין החכמה
נג־ב; חקרי לב או״ח ח״ב סי׳ צד (רא-ד) ,ויו״ד
ח״ג סי׳ ע [להל׳ שבועות סי׳ רלו] ד״ה ושוב

ס״ק יט; אורח משפט סי׳ כז; אלפי יהודה

שבועוח לו ;.מהר״ס שיק על מצווח מצ׳ סט;

שירי מנחה שם; מנחח יצחק על חינוך שם;
חסארס יעקב סי׳ כז ס״ק ב; 5״פ שבועות
פ״ב ה״ב וחלנא עמ׳  ;118מי׳ הרי״ז כאן,

הרי״ז

ממורה

(א)

ג.

ד״ה

והנה

לוקה וכו׳ שג׳ השמר לך.
ק׳ דבהל׳ רוצח פי״א ה״ד כתב דהוי

אוח ב.

ק׳ דבמנחות צח :נדרש לענק כל
השוכח ר״א ממשנתו עובר בלאו שנ׳

ועדות]; אורח משפט שס ס״ב (<
זכהסמ״ע מבואר בזוה״ק ס׳

גוד]; מנ״ח סוף מצ׳ עא.

ז1ינו לוקה.
זבל איסורא איכא ,וכן ו

ו בנן אר״מ אלא לפטרו כ

יד יאודה שבועות (לח־א); רמש לבב סי׳ טו

עזרי חמישאה אוח ה ,טו.

המנחה מצ׳ חקמו; מרחשח ח״ג סי׳ כח ,וסי׳ כט

לבין מקלל שהרי לא הביא י

בדק הביח סי׳ כז; ועי׳ מנ״ח 0
זלפי״ז דוקא באל יהיה ברוך וכ

ס״ק ג ד״ה ואכמי פש; עי׳ רדב״ז כאן; אבי

ובזה (סה־א); פנים במשפט סי׳ כז אוח ב;

מקלל בכתיבה ,מהו.

מנחה חדשה מצ׳ סט אוח ב; מנסח סולת

מומים סי׳ צו סס״ק ה; חח״ס יו״ד סי׳ רכז;
משובה מאהבה מ״ג סי׳ שעד (מח־ד); שו״מ

מצ׳ סט; אחיעזר ח״ג סי׳ לב אות ג; מזו״א

מהדו״ח סי׳ ע ד״ה וכעח (נט־ב); מנ״ח מצ׳
סט (ד); אורח משפט סי׳ כז ד״ה ועדיין (נא־א);

זרבינו מפרש למתני׳ דסוף ס׳

(טו־ב) ,וחי׳ עמ״ס שבועוח (מד־א); מנ״ח מצ׳
סט (ב); מרכה״מ כאן ,והל׳ ע״ז ס״ב ה״ז;

הרמב״ם (טו־א) ,וממורה (ב) ג( :קטז-קיז);
ביס ישי סי׳ סט; מנמח אהרן סנהד׳ סו .ד״ה

(מב־ג) ,ומ״ב ל״ח מז (מא־ג); מנ״ח קומץ

נשום דמכלל לאו אחה שומע ה;

ז:יסורא מיהא איכא.

מעיל שמואל הגהוח על רמב״ס; ברכ״י סי׳ כז

עשה.

כמ״ע סי׳ כז ס״ק ז; עי׳ מג
[ זממה על הסמ״נג וביאר דטעכ

;בועות ,ודלא כרש״י שם שפי

וכחני

פי׳ הרי״פ לרס״ג ח״א עשה א ד״ה ועס״ז

מו״מ סנהד׳ סי׳ כ ס״ק ה [ע״ש שכ׳ שאפשר

דט״ס בראב״ד וצ״ל "והכי אימא בחמורה"],

וס״ק ו ,וקובץ אגרוח בעלל הלכה מהחזו״א

פי׳ הרי״פ לרס״ג ח״ג מילואים סי׳ א (רכו־א);

נדפס במוחה [שבט משנ״ג עמ׳ לה־לז]; סי׳

עי׳ רעק״א קמא סי׳ כט-לב.

הרי״ס לרס״ג ח״א עשה א (לו־א ,ב); אבי

ג בל בלא שס וכנוי אין איסור כל
 5טור וחינוך; וע״ע מיס עמוק
גי׳ סט; אורח משפט סי׳ כז ד"•

ו ו״ה בסמ״ע (נ־א) ,וד״ה ומש׳
י מק על חינוך מצ׳ שט; מנחח
נין משפט סי׳ כז ס״ג; חקח
נ י׳ פג [להל׳ שבועוח סי׳ רלו] ג
< י׳ הח״ס לרס״ג ח״א עשה א ד

ו ז״ב ל״ח מז (מג־א) [ע״ש שח

נפ״ג נח דיש איסור תורה רק
נ זו״א כאן ,וסנהדרין סי׳ כ ס״ק

ג "ק מג

י !ושיא מהל׳ נדרים פ״א ה

י יא אוכל לך מותר ,ול>

עזרי חמישאה; עי׳ או״ש הל׳ ע״ז ס״ב ה״ז

[ :יסור.

ד״ה ואל.

, 1ומיס סי׳ כז ס״ק ה.

צ״ע מירושלמי שבועות ספ״ג.

ו:ס״מ ד״ה אינו :נ״ל וכו
! ’לאו שאין בו מעשה וכ

הריטב״א שבועות לו .נתן טעם דלוקה
אף דהוי לאו שבכללות ,האם רבינו
ס״ל בטעמו.

רש״י שבועות כא .ורגמ״ה תמורה ג.
ורי״ו ני״ד ח״ח נר׳ דס״ל כהראב״ד.

ין׳ למה השמיענו הרמב"
!:מקלל ולא בשאר לאוין

רש״ש שבועות כא ;.מעיל שמואל בהגהות על

! ?עשה.

לכתחילה יש להזהר בזה היכ׳ דאסשר ,וחכמח

פנים במשפט סי׳ כז אוח א; עי׳ מנחה חדשה

אדם כלל פט (עמ׳  )224הקשה עליו מכאן

הרמב״ם; ברכ״י סי׳ כז ס״ק ג; אורח משפט
סי׳ כז; מועסוח ראם על יראים סי׳ קסט

!ר מצוה סי׳ י אות קלד (קלא

מצ׳ עא.

דהמקלל בשם בכל לשון לוקה ,ואמיעזר ס״ג סי׳

אוח ב; אחיעזר ח״ג סי׳ לב אות ב; פי׳

לעיל פי״ח ה״ב ופי״ט ה״ד אות קלד
ובתמורה רפ״א מנה רק מקלל חבירו
והשמיט מקלל עצמו דיין ונשיא.

לב יישב הש״ך וחילק בין מקלל למוחק ,שמומר

הרי״ס לרס״ג ח״א עשה ( bלו-א); חזו״א

השמר וכו׳.
חקרי לב יו״ד ח״ג סי׳ קא [להל׳ ח״ח סי׳ רמה];

שהשמות שקוראין בהן הגוים וכו׳
ה״ה ככל הכנויין.

(רפז-רצב); מהרש״א ברכוח לב סע״ב ד״ה כחיב;

לכן המקלל  -נאט
שטראפק  -וכד׳ ,לוקה.

מנסה חדשה מצ׳ עא; ועיין זוהר הרקיע לאוין קיח

תורה חמימה ואחמנן פ״ד אוח טז-יז.

דינא דמיי לאוין

רט (קסז־ג); פי׳ הח״ס

לרס״ג ח״ב ל״ח מז ד״ה ואמנם (מב־ג ,ד);
מנחה חדשה מצ׳ עא; אורח משפט סי׳ כז
ד״ה ויש (מח־ד).

עד שיקלל בשם מן השמות וכו׳ או
בכנוי.

איהם

זאל

אבי עזרי חמישאה אות טז .׳

או״ח סי׳ כז אורים ס״ק ב; נמיה״מ שס ס״ק ב
[ועי׳ ש״ן יו״ד סי׳ קעט ס״ק יא שכתב דשם
שכתוב בלשון לעז אינו שם ומותר למחקו ורק

למחוק כנוי כמבו׳ בהל׳ יסוה״ח פ״ו ה״ה ,ועי׳
חומים ונמיה״מ הנ״ל דגר׳ דאסור למוחקו];

בי״צ או״ח סי׳ י אות יב; או״ש ע״ז פ״ב ה״ז

אבי עזח חמישאה אוח ד.

ד״ה הקדמה 3׳; משנה ברורה סי׳ שלד ס״ק לא

ושעה״צ ס״ק כז; אורח משפט סי׳ כז ד״ה

בדין מקלל אביו ואמו.
עי׳ מש״נ בהל׳ ממרים פ״ה ה״ב ,ובדין מגדף

כללים מע׳ ה אות קכא; ועי׳ להלן בסמוך.

כשם מן השמות כגון וכו׳ שדי.

אם יש בשמות שקורק בהן הגרים,
איסור הזכרת ש״ש לבטלה.

אורח משפט סי׳ כז ד״ה וביו״ד (מח־ב); עי׳
מש״נ הל׳ ממרים פ״ה רה״ב.

ואלהים.
טוען המקלל שכיון לדיינים ולא לשם
ה׳ ,מהו.
משן האפוד סי׳ כז; ועי׳ זוהר חדש מדרש הנעלם
בראשית (ג־ד).

או בכנוי.
מקור ממס׳ סופרים ספ״ד דלוקה בכנוי.

כס״מ :ואני אומר שפשט הירושלמי
וכר.
הרשב״א ב״מ צ :מבאר הירושלמי
באופן אחר.

בש״ג (נ־א); מעשה איש או״ח סי׳ ז; שד״ח

מכאן צ״ע על הש״ך יו״ד סי׳ רמא
סק״א שכתב שהוא כנוי.

סנהדחן סי׳ כ ס״ק ו ,וקובץ אגרוח הנ״ל.

ועיין רדב״ז ח״ג סי׳ ממסב; מורח חיים
סנהדרין ס .ד״ה ואי; חות יאיר סי׳ קו; פח״ש
יו״ד סי׳ רעו ס״ק יא; רעק״א סי׳ כה; בנין
ציון סי׳ סח; חיי אדם כלל ה אות ה (עמ׳ כג);

עי׳ מש״נ בהל׳ ע״ז פ״ב ה״ז.
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רבינו והראב״ד בדין שם שאינו מיוחד
ובנויים ובסוגיות בסנהד׳ ושבועות
ותמורה .ג) ביאור הירושלמי .ד) בד׳
הראב״ד בהש׳ לרי״ף (נדפס בסוף

ז ל יהי פלוני כרוך.
זכשהי״ת מסתיר פניו מ
נ מילא הוא מקולל.

ד) אינו לוקה עד שיתרו ,ובכס״מ
[ועי׳ כס״מ הל׳ ממרים רפ״ה].
ק׳ דבהל׳ ע״ז פ״ב ה״ט כ׳ הכס״מ דבל
היכא דליכא מעשה לא בעי התראה
[ועי׳ הל׳ עדות פ״ב ה״ד].
מנ״ח מצ׳ כו ד״ה והנה (לח־ב) ,ומצ׳ ל (מ־ג ,ד),

אורח משפט סי׳ כז ד״ה לפי״מ (מח־ד); ס׳
המפחח הל׳ שבועוח פי״ב הי״א [וע״ש גס

סי׳ כז ד״ה והמראה (נב־ד); עי׳ רדב״ז ח״ו

פ״ב ה״ב]; משנה ברורה סי׳ רטו ס״ק יט.

סי׳ כ׳ אלפים חא; ועי׳ מש״נ להלן בכס״מ.

וארור בו וכו׳ קללה?

ר״ל שאומר על חבירו ארור הוא לד׳
או לכנוי ,חייב ,וכ״נ מהכס״מ.
או״ח סי׳ כז אורים ס״ק ד [ע״ש שח דזה דלא
כמהר״ס מינן סי׳ צז הוב׳ בכנה״ג סי׳ כז הגה״נו
ס״ק ד דמשמע מדבריו דחייב אפי׳ בלי שס];
חשק שלמה סי׳ כז; ועיין סמ״ע שם ס״ק ו; פנים

מאירי סנהד׳ סו ;.אורח משפט סי׳ כז ד״ה

במשפט שס אות ו ד״ה ומצד; עמודי האחים
ח״ג על היראים סי׳ מב (נח־ב); אורח משפט

ובמס׳ סופרים (מט־א) [וע״ש ד״ה ובמס׳ ב״מ,
אם יש להביא ראיה מב״מ מח.]:

סי׳ כז ד״ה בסמ״ע (נ־א); פני יצחק ח״ד
מערכת מ׳ אוח עו.

ין׳ א״ב אמאי בריש הל׳

*צריך עדים והתראה.
י ר מצוה הנ״ל אות קלט (קלב־ג

ז) חרף תלמיד חכמים [
!"ו הי״ב שהמבזה את
?וכה שאק הבדל בק ד

זכם.

ומצ׳ סט אוח ד ,ומצ׳ רס אוח יא; אורח משפט

‘

י קלד־ג); ע״ע מש״נ לעיל ברא;

הקללה באה מכלל הדברים כגון
שאמר אל יהי וכו׳.
בשיטתו בדק מכלל לאו אתה שומע
הן ,ובדבריו בפיה״מ.
לח״מ זכיה פ״ג ה״ז; בני שמואל סס״י כז; חי׳

:רכ״י מו״מ סי׳ לד ס״ק יד
נהחט״ן סי׳ קנה; השג יד ע
:סוף מערכוח דבח אמח אוח נ

!:גדין אותו [ובהל׳ ד -
זיתה שם התראה וכו׳].
!:וכה דלכ״ד דברים שם
:הל׳ ת״ת פ״ו הי״ד ,א״ן
:רכ״י הנ״ל.

■אם רצו הדיינין להכותו
שבק וכו׳.
שוכח דלמכת מרדות א״צ
"שב״ש סי׳ מרי; ברכ״י הנ״ל;
!י״ח ה״ה ד״ה וכל אלו.

חפארח שמואל על טור שס [נדפס בסוף הטור];
ט״ז שס; חומים ס״ק ג; ברכ״י שם ס״ק ו;
מרכה״מ; מס״ד שבועוח פ״ב ד״ה האומר; ערך
שי סי׳ כז; מסארח יעקב שס; חרומח הכרי שם;
ביס ישחק; חקח לב חו״מ סי׳ יא-יב; פרי ען
חיים; חזו״א כאן ,וסגהדחן סי׳ כא ס״ק מג.

:יאור החילוק דכאן
’:מכות ,ובהל׳ יו״ט פ״א
שבות לנדוי.
■בח שאול יוסף דעח יו״ד הל
ו״ה והנה בפסחים (רנז־א).

<6

*5

ספר המפתחע^^■

1דרין והעונשין המסורק להם פכ״ו ה״ג—ה״ה

4-

שקלל

ק׳ דבגמ׳ תמורה (ג ):מסיק דמקלל
מרבינן מטעם מוציא ש״ש לבטלה

ראב״ד :אלא בשם המיוחד והכי
איתא בירושלמי ,ובכס״מ.

ימו במקלל אחרים לומר

ובכנויים אין איסור מוציא ש״ש
לבטלה כדמשמע בהל׳ שבועות פי״ב
הי״א וא״כ אמאי לוקה בכנוי.

מהו שם המיוחד לשיטתו .ב) במחל׳

ו .לוקה

כמי

פ״ע ,ואינו נמנה במנין
:אינה אחרת נועי׳ סמ״ג
<ותו ללאו בפ״ע].

מנ״ח מצ׳ סט (נ) ד״ה והנה; מהר״ס שיק על
מצווח מצ׳ סט אוח א; עי׳ אורח משפט סי׳ כז

רבינו והראב״ד בדין שם שאינו מיוחד
ובנויים ובסוגיות בסנהד׳ ושבועות
ותמורה .ג) ביאור הירושלמי .ד) בד׳
הראב״ד בהש׳ לרי״ף (נדפס בסוף

קיח (רפז-רצב) והערוח ר״י
ן החכמה נג־ב; מנחם סולת

ד״ה ויש לממוה (מח־ג) ,וד״ה ועדיין (נא־א)

חדשה שם; פי׳ רי״ס לרס״ג

[ע״ש שהקשה כעי״ז מד׳ רבינו כאן על דברי

שבועות עמ׳
בשטמ״ק ב״מ צ.:

ב ,ג); אוח היא לעולם מערכה

החת״ס יו״ד סי׳ רכז שכ׳ דעיקר איסור מקלל

בני שמואל סי׳ כז; מיס חייס [פר״ח הוב׳ בס׳

•א); אורח משפט סי׳ כז ד״ה

הוא משוס מוציא ש״ש לבטלה]; גזר הקודש

הליקוטים]; ברכ״י סי׳ כז ס״ק ג [משיג על

ד״ס שיק על מצווח מצ׳ רלב

תמורה ג :ד״ה ומקלל; חזו״א חו״מ סנהדרין

הפר״ח]; חיים שאל ח״א סי׳ נ סד״ה שלמו

 :סי׳ י אוח קלד (קלא־ג);

סי׳ כ ס״ק ה-ו ,וקובץ אגרוח בעניני הלכה

ח״ג סס״י עח.

מהחזו״א נדפס במוריה [שבט משנ״ג עמ׳ לה-לז].

ע״ז פ״ג ה״ב כתב דכי
תעשה דייקי׳ הא ללקות
קשה דמקלל עצמו או
:מתני׳ קתני עובר בל״ת.

בני שמואל סי׳ כז; עי׳ לח״מ וס׳ המפתח בהל׳

; למוח ה׳ לימוד קפה (צ־א);

שבועוח שם; מרכה״מ הל׳ ע״ז פ״ב ה״ז (ח־ב).

י (ב) ד״ה והנה (צ־ב).

במקלל עצמו ומקלל
ח״ג סי׳ עח (שצ־א).

" השמר לך.
ח פי״א ה״ד כתב דהוי
יג ח״א עשה א ד״ה ועפ״ז

■ח מז (מא־ג); מנ״ח קומץ

 ,מרששש ש״ג סי׳ כח ,וסי׳ כט

צח :נדרש לעניץ כל
!משנתו עובר בלאו שנ׳

בכנוי מן הכנויין כגון חנון.
ק׳ דבהל׳ שבועות פ״ב ה״ב כתב במי

ששמו חנון.

,׳ב ופי״ט ה״ד אות קלד
* מנה רק מקלל חבירו

עצמו דיין ונשיא.
רט (קסז־ג); סי׳ הרי״ם
’ מז ד״ה ואמנם (מב־ג ,ד);
עא; אורח משפט סי׳ כז

גזם מן השמות וכו׳ או

עוד]; מנ״ח סוף מצ׳ עא.

אינו לוקה.

ח״ג סי׳ ע [להל׳ שבועות סי׳ רלו] ד״ה ושוב

אבל איסורא איכא ,וכן משמע דל״פ
רבנן אר״מ אלא לפטרו ממלקות אבל

סט (ב); מרכה״מ כאן ,והל׳ ע״ז פ״ב ה״ז;

איסורא מיהא איכא.

יד יאודה שבועוח (לם־א); רחש לבב סי׳ טו

בדק הביח סי׳ כז; ועי׳ מנ״ח מצ׳ סט (ד) שכ׳
דלפי״ז דוקא באל יהיה ברון וכו׳ דבהכי פליגי,

(טו־ב) ,וחי׳ עמ״ס שבועות (מד־א); מנ״ח מצ׳

ס״ק יט; אורח משפט סי׳ כז; אלפי יהודה
שבועוח לו ;.מהר״ם שיק על מצווח מצ׳ סט;

אבל בלא שס וכנוי אין איסור כלל ולא משמע כן

מעיל שמואל הגהות על רמב״ס; ברכ״י סי׳ כז
ס״ק ג ד״ה ואכחי פש; עי׳ רדב״ז כאן; אבי

עזרי חמישאה אוח ה ,טו.

ביס ישי סי׳ סט; מנחת אהרן סנהד׳ סו .ד״ה

מקלל בכתיבה ,מהו.
מומים סי׳ צו סס״ק ה; חח״ס יו״ד סי׳ רכז;
חשובה מאהבה ח״ג סי׳ שעד (מח־ד); שו״מ

מהדו״ח סי׳ ע ד״ה וכעח (נט־ב); מנ״ח מצ׳
סט (ד); אורח משפט סי׳ כז ד״ה ועדיין (נא־א);
פי׳ הרי״ם לרס״ג ח״ג מילואים סי׳ א (רכו־א);
עי׳ רעק״א קמא סי׳ כט-לב.

חפארח יעקב סי׳ כז ס״ק ב; צ״פ שבועוח
הרי״ז

חמורה

(א)

ג.

ד״ה

והנה

סי׳ הרי״פ לרס״ג ח״א עשה א ד״ה אבל (לד־ד),

ובזה (סה־א); פנים במשפט סי׳ כז אוח ב;
מנחה חדשה מצ׳ סט אוח ב; מנחה סולח

וח״ב ל״ח מז (מג־א) [ע״ש שכ׳ דבפיה״מ מכוח

מצ׳ סט; אחיעזר ח״נ סי׳ לב אוח ג; חזו״א

רפ״ג נר׳ דיש איסור חורה רק מלקוח ליכא];

מו״מ סנהד׳ סי׳ כ ס״ק ה [ע״ש שכ׳ שאפשר

דט״ס בראב״ד וצ״ל "והכי אימא בחמורה"],

וס״ק ו ,וקובץ אגרוח בעניני הלכה מהחזו״א
נדפס במוריה [שבט משנ״ג עמ׳ לה-לז]; פי׳
הרי״פ לרס״ג ח״א עשה א (לו־א ,ב); אבי

חזו״א כאן ,וסנהדרין סי׳ כ ס״ק ז ,ומו״מ סי׳ כא

ס״ק מג.

קושיא מהל׳ נדרים פ״א הי״ט לא קרבן
לא אוכל לך מותר ,ולא אמרי׳ דיש

עזרי חמישאה; עי׳ או״ש הל׳ ע״ז פ״ב ה״ז

איסור.

ד״ה ואני.

חומים סי׳ כז ס״ק ה.

צ״ע מירושלמי שבועות ספ״ג.

כס״מ ד״ה אינו :נ״ל וכו׳ חידוש הוא
דלאו שאין בו מעשה וכו׳.

[ועי׳ ש״ן יו״ד סי׳ קעט ס״ק יא שכחב דשם
שכחוב בלשון לעז אינו שם ומומר למחקו ורק

רש״י שבועות כא .ורגמ״ה תמורה ג.
ורי״ו ני״ד ה״ה נר׳ דס״ל כהראב״ד.

ק׳ למה השמיענו הרמב״ם ד״ז דוקא
במקלל ולא בשאר לאוין שאין בהם

רש״ש שבועוח כא ;.מעיל שמואל בהגהות על

מעשה.

לכתחילה יש להזהר בזה היכ׳ דאפשר ,וחכמת

הרמב״ס; ברכ״י סי׳ כז ס״ק ג; אורח משפט

גר מצוה סי׳ י אוח קלד (קלא־ד) ,ואות קלט

אדס כלל פט (עמ׳  )224הקשה עליו מכאן

סי׳ כז; מועסוח ראם על יראים סי׳ קפט

(קלד־ג); ע״ע מש״נ לעיל בראש ההלכה.

דהמקלל בשם בכל לשון לוקה ,ואחיעזר מ״ג סי׳

אוח ב; אחיעזר ח״ג סי׳ לב אוח ב; פי׳

לב יישב הש״ך וחילק בין מקלל למוחק ,שמומר

הרי״ס לרס״ג ח״א עשה א (לו־א); חזו״א

ק׳ א״כ אמאי בריש הל׳ יו״ט הזכיר

למחוק כנוי כמבו׳ בהל׳ יסוה״ח פ״ו ה״ה ,ועי׳

סנהדרין סי׳ כ ס״ק ו ,וקובץ אגרוח הנ״3

דצריך עדים והתראה.

זאל

איהם

או״ח סי׳ כז אורים ס״ק ב; נחיה״מ שם ס״ק ב

מומים ונחיה״מ הנ״ל דנר׳ דאסור למוחקו];

ועיין רדב״ז מ״ג סי׳ מחסב; מורח חיים
סנהדרין ס .ד״ה ואי; חוח יאיר סי׳ קו; פמ״ש

יו״ד סי׳ רעו ס״ק יא; רעק״א סי׳ כה; בנין

אבי עזרי חמישאה אוח טז.

כס״מ :ואני אומר שפשט הירושלמי
וכו׳.
הרשב״א ב״מ צ :מבאר הירושלמי

ציון סי׳ סח; חיי אדס כלל ה אוח ה (עמ׳ כג);

באופן אחר.

בי״צ או״ח סי׳ י אוח יב; או״ש ע״ז ס״ב ה״ז

אבי עזרי חמישאה אוח ד.

ד״ה הקדמה ב׳; משנה ברורה סי׳ שלד ס״ק לא

:יו ואמו.
.מרים פ״ה ה״ס ובדין מגדף
"ז ס״ב ה״ז.

גזהוא כנוי.

דכהסמ״ע מבואר בזוה״ק פ׳ כי חשא ,ע״ש

וכחבי

כללים מע׳ ה אוח קכא; ועי׳ להלן בסמוך.

כז ד״ה וביו״ד (מח־ב); עי׳

וסד״ה מן; חומים סי׳ כז ס״ק ב; מעין החכמה
נג־ב; חקרי לב או״ח מ״ב סי׳ צד (רא־ד) ,ויו״ד

העדות]; אורח משפט שם ס״ב (נב־ד) [ע״ש שכ׳

הרמב״ס (טו־א) ,וחמורה (ב) ג( :קטז-קיז);

בש״ג (נ־א); מעשה איש או״ח סי׳ ז; שד״ח

ות כגון וכו׳ שדי.

שבועות ,ודלא כרש״י שם שפי׳ לענין שבועה

עין משפט סי׳ כז ס״ג; חקרי לב יו״ד מ״ג
סי׳ פג [להל׳ שבועוח סי׳ רלו] אוח מ (קכז־א);

ושעה״צ ס״ק כז; אורח משפט סי׳ כז ד״ה

 1הש״ך יו״ד סי׳ רמא

לענין מקלל שהרי לא הביא האי דינא בהל׳

פ״ב ה״ס ומנינא עמ׳  ;118חי׳ הרי״ז כאן,

׳א ברכות לב סע״ב ד״ה כתיב;

כז אוח א; עי׳ מנחה חדשה

דרכינו מפרש למתני׳ דסוף ס׳ שבועח העדוח

וד״ה בסמ״ע (נ־א) ,וד״ה ומש״כ (נ־ב); מנחח
יצחק על מינוך מצ׳ סט; מנחח סולח מצ׳ סט;

כאן כ׳ גם כנוי ואילו בתמורה רפ״א
ולעיל פי״ח ה״ב ופי״ט ה״ד אות קלד
כתב מקלל בשם ,משמע שם המיוחד.

לכן המקלל  -גאט
שטראפין  -וכד׳ ,לוקה.

חנן פ״ד אות טז-יז.

משוס דמכלל לאו אמה שומע הן ,עוד כחב שם

שירי מנחה שם; מנמח יצחק על מינוך שם;

סי׳ קא [להל׳ מ״ח סי׳ רמה];

צות לו .נתן טעם דלוקה
שבכללות ,האם רבינו

ובד׳

סמ״ע סי׳ כז ס״ק ז; עי׳ מרומח הכרי שם
[שחמה על הסמ״ע ,וביאר דטעס הדין כאן הוא

בטור וחינוך; וע״ע מים עמוקים ראג״ח מ״ב
סי׳ סט; אורח משפט סי׳ כז ד״ה וכ״ז (מט־ד),

שהשמות שקוראין בהן הגוים וכו׳
ה״ה ככל הכנויין.

א; ועיין זוהר הרקיע לאוין קיח
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הראב״ד

אל יהי פלוני ברוך.
דכשהי״ת מסתיר פניו ממנו מלברכו
ממילא הוא מקולל.

אם יש בשמות שקורין בהן הגרים,
איסור הזכרת ש״ש לבטלה.

נר מצוה הנ״ל אוח קלט (קלב־ג).

ה) חרף תלמיד חכמים [עי׳ הל׳ ת״ת
פ״ו הי״ב שהמבזה את החכמים].
מוכח שאין הבדל בין חכם לתלמיד

חכם.

ד) אינו לוקה עד שיתרו ,ובכס״ט
[ועי׳ כס״מ הל׳ ממרים רפ״ה].
ק׳ דבהל׳ ע״ז פ״ב ה״ט כ׳ הכס״מ דבל
היכא דליכא מעשה לא בעי התראה
[ועי׳ הל׳ עדות פ״כ ה״ד].
מנ״ח מצ׳ כו ד״ה והנה (לח־ב) ,ומצ׳ ל (מ־ג ,ד),

ברכ״י חו״מ סי׳ לד ס״ק יד (סה־ב); עיין

מהריט״ץ סי׳ קנה; השג יד על ס׳ יד מלאכי
בסוף מערכות דברי אמח אוח נ (רכ־א).

מנדין אותו [ובהל׳ ד  -אבל אם לא
היתה שם התראה וכו׳].
מוכח דלב״ד דברים שמנדים עליהם
בהל׳ ת״ת פ״ו הי״ד ,א״צ התראה.

אורח משפט סי׳ כז ד״ה לפי״מ (מס־ד); ס׳
המפתח הל׳ שבועות סי״ב הי״א [וע״ש גם

ומצ׳ סט אוח ד ,ומצ׳ רס אוח יא; אורח משפט
סי׳ כז ד״ה והמראה (נב־ד); עי׳ רדב״ז ח״ו
סי׳ ב׳ אלפים ריא; ועי׳ מש״נ להלן בכס״מ.

וארור כו וכו׳ קללה.
ר״ל שאומר על חבירו ארור הוא לד׳

הקללה באה מכלל הדברים כגון
שאמר אל יהי וכו׳.

ואם רצו הדיינין להכותו מכת מרדות
מכין וכו׳.

או לכבוי ,חייב ,וכ״נ מהכס״מ.

בשיטתו בדין מכלל לאו אתה שומע

מוכח דלמכת מרדות א״צ התראה.

או״ח סי׳ כז אורים ס״ק ד [ע״ש שכ׳ חה דלא

הן ,ובדבריו בפיה״מ.

כמהר״ם מינן סי׳ צז הוב׳ בכנה״ג סי׳ כז הגה״ט
ס״ק ד דמשמע מדבריו דחייב אפי׳ בלי שם];
חשק שלמה סי׳ מ; ועיץ סמ״ע שם ס״ק ו; פנים
במשפט שם אוח ו ד״ה ומצד; עמודי האחים
מ״ג על היראים סי׳ מ( 3נח־ב); אורח משפט

למ״מ זכיה פ״ג ה״ז; בני שמואל סס״י כז; מי׳

רשב״ש סי׳ חרי; ברכ״י הנ״ל; עי׳ מש״נ לעיל
פי״ס ה״ה ד״ה וכל אלו.

פ״ב ה״ה; משנה ברורה סי׳ רטו ס״ק יט.

ברכ״י הנ״ל.

פ״ה רה״ב.

פזכיון לדיינים ולא לשם

; ועי׳ זוהר חדש מדרש הנעלם

:ריס ספ״ד דלוקה בכנוי.
« ?>; אירח משפט סי׳ כז ד״ה
ט־א) [וע״ש ד״ה ובמס׳ ב״מ,
ה מב״מ מח.]:

סי׳ כז ד״ה בסמ״ע (נ־א); פני יצחק ח״ד
מערכה מ׳ אוח עו.

מפארת שמואל על טור שם [נדפס בסוף הטור];

ביאור החילוק דכאן הקדים נדוי
למכות ,ובהל׳ יו״ט פ״א הכ״ב הקדים
מכות לנדוי.

ט״ז שם; מומים ס״ק ג; ברכ״י שם ס״ק ו;
מרכה״מ; מס״ד שבועוח ס״ב ד״ה האומר; ערך
שי סי׳ כז; מפארה יעקב שם; מרומח הכרי שם;
ביח ישחק; חקרי לב חו״מ סי׳ יא-יב; פרי עץ

דכרי שאול יוסף דעח יו״ד הל׳ נדוי סי' שלד

חיים; חזו״א כאן ,וסנהדרין סי׳ כא ס״ק מג.

ד״ה והנה בפסחים (רנז־א).

<

ספר המפתח
אם יכולים לנדותו וגם להכותו או רק

ו) שיש וכו׳ לנשיא למחול.

סמ״ע סי׳ כז ס״ק ט; שער אפרים סי׳ סד;

לעיל בהל׳ א כתב דנשיא הוא מלך או
ראש הסנהדרין ,אבל כאן אין הבונה
למלך ,דאין כבודו מחול.

כן נר׳ מתום׳ יבמות כב :ד״ה כשעשה.

מנחת סולת מצ׳ עא; עי׳ רדב״ז כאן; לחם יהודה

אורח משפט סי׳ כז ס״ק ב.

א׳ מהם.
ברכ״י חו״מ סי׳ לד ס״ק יד ד״ה ועוד נראה

(סה־ב); ועי׳ שו״ת הרד״ך ביס כב חדר ה;
משפטי שמואל סי׳ קיד; מקום שמואל סי׳ צט

ה״א ד״ה ואיפשר.

אות כט; ועי׳ הל׳ יו״ט פ״א הכ״ב וספר

המפתח שס.

אפי׳ בליכא עדים נאמן להכותו מכת

מרדות.
מקום שמואל סי׳ 5ט אות טו.

אם גם קונסים אותו ליטרא זהב כמבו׳
בהל׳ ת״ת פ "ו הי״ב.

וכן שאר העם אע״ס שמחל על
קללתו מכק את המקלל.

הגה״ט אות ג.

אות רמג; דברי אמת קונט׳ בענין לאדן (פז־ג>;
סי׳ הרי״ס לרס״ג ח״ב ל״ת רסד (שיט־ב);
ועיין חשב״ן ח״ב סי׳ רצ וח״ד סי׳ ו ,יהוקית
הסייס צ־א וברכ״י סי׳ כו ס״ק ג ד״ה יל•,

הגר״א ד״ה אע״פ שמחל :מכות י״ג
ב׳ וכו׳.

שכתבו דלדון בערכאות הוא איסור תורה; כי׳

מו״מ בזה ,ועוד ראיות לדין.

להלן ד״ה אמאי שרי.

אורח משפט סי׳ ז (יד־ד).

פי׳ הרי״ס לרס״ג ח״ב ל״ת רסד (שיט־ג); ע•׳

בי״צ יו״ד מ״א סי׳ קנט אות י.

בין אם דינו עם ישראל בין אם דינו עם

רמב״ן סנהדרין כג .ד״ה וראיתי.

האם הדן לפני הדיוטות עובר איסור,

ורבינו כתב רק שפסולין לדון.

גוי.

כמה מלקות מכין במכת מרדות [עי׳

פ״ז ה״ח וס׳ המפתח שם] ,שאני התם
שנידון ע״ש סופו.

פר״ח או״ח סי׳ תעא ד״ה וכתב וסי׳ תצה סוף

בי״צ הנ״ל; עי׳ פרדס יוסף משפטים כא (רו־א).

הגר״א].

מקור ברוך (קלעי) סי׳ לב; קהלת יעקב (אגג-׳

ז) כל הדן בדיני גוים ובערכאות
שלהם וכו׳ ה״ז רשע.

אף שבבן סורר ומורה מהני מחילה
לאחר התראה [עי׳ מל״מ הל׳ ממרים

מכין וכו׳ כפי מה שיראו.

כס״מ ד״ה אבל :אע״פ שיעשה כל
תשובות שבעולם אין לו כפרה וכו׳
כל שלא מחל לו הכירו.

אי הוי דרשא גמורה או רק אסמכתא.
ובהא דלא מנאו במנין המצוות.

דין זה דלאחר שקלל לא מהני מחילה
הוא מוכרח ,דאל״ה איך לוקה על
קללה הא הוי התראת ספק שמא
ימחול.

בארות המים הל׳ ת״ת שס; מטה שמעון סי׳ כז

תשב״ן ח״ב סי׳ רצ ות״ד טור שלישי סי׳ ו;

יפה ללב חו״מ סי׳ כו ס״ק ב; ועי׳ תנחומא
ר״ס שופטים.

אין הבדל בין גוים עובדי ע״ז ובין

שאינם עובדים.

ובע״ד אלם וכו׳ לא רצה לבוא.
איזה בירור צריך לבי״ד שהאלם אינו
רוצה לבוא.
או״ת סי׳ כו אורים ס״ק ז; נתיה״מ שס;

ס״ב; מהר״ס קאשטרו בסוף מהרלב״ח (עמ׳ כ
טור אמצעי); פמ״ג או״ח ח״א פתיחה כוללת

מכין את המקלל שכבר חטא ונתחייב.

תשב״ן ח״ד טור שלישי סי׳ ו; כנה״ג סי׳ כו

כנה״ג שם הגה״ט אות יח; מטה שמעון שס
הגה״ט אות ה; יפה ללב שס ס״ק ג; מאזניים

ח״א אות כה; קהלת יעקב (אלגזי) סי׳ קעא;

אם דוקא שקלל ואח״ב מחל ,אבל אם
נתן לו רשות לקלל אין כאן עוץ כלל.

הגה״ט אות א; יפה ללב חו״מ סי׳ כו ס״ק ג.

למשפט שם; אורח משפט שס.

מקל חובלים אות ג ,ה; שד״ח ת״ג מע׳ כ׳ כלל

מנ״ח מצ׳ מת (ב) (ע־ב); ישועות ישראל סי׳ כז

מא (עמ׳  ,)199וח״ה מע׳ מ׳ כלל קפג-קפד;

ס״ק א; פי׳ הרי״פ לרס״ג מ״ב עש׳ מז (מה־א);

ועי׳ תוספתא מכות ס״ג ה״י ,ובחזון יחזקאל שס

אגרות משה או״ח מ״ג סי׳ עש (שצ־א[ )3 ,ע״ש

ובהשמטות; ירושלמי נזיר פ״ד ה״ג; פיה״מ

שהקשו דאין אפשר לומר דשרי דמאי שנא

אורח משפט סי׳ כז (נג־א); עמודי אש קונט׳

הוא הדין בדיני גוים ודיינים ישראלים.

נוטל רשות מב״ד.

חזו״א סנהדרין סי׳ טי סוף ס״ק ד; משא חיים
מע׳ ל אות עא; עי׳ ויואל משה מאמר ג׳ שבועות

אם יכול הקהל ליתן לו רשות או צריך

סי׳ קא (קיג־א); שנו״ס.

רשות מבית דין.

נזיר פ״ד מ״ד; ערוך ערן מרד; רמב״ן בהש׳
לסה״מ שורש א׳ (ו־א); מגילת אסתר שם

ממקלל עצמו דלוקה]; עי׳ פרדס יוסף יתרו כ

אי נפסל לעדות כשעובר ע״ז.

מרדכי ב״ק פ״ז סי׳ עד; תשו׳ מיימו׳ נזיקין
סי׳ טו; מהרי״ק שורש א ושורש קנה; שו״ת

ד״ה ובפענח (קעא־א) ,ומשפטים כא ד״ה

אות ו (ח־א); שו״ת הרשב״א מ״ד סי׳ רסד;

ומכה (רד־א) ,וסד״ה מקלל (רה־ב); ואס רשאי

חסד לאברהם מהדו״ק סי׳ ו; אורח משפט
סי׳ לש ד״ה ואס (עג־ג).

מהרי״ט החדשות סי׳ קה; ועי׳ מהרש״ס יו״ד
סי׳ קה; אורח משפט סי׳ כו ד״ה נ״ל; ועיין

ר״ן

לחבול בעצמו ,ואס מהני נתינת רשות לאחרים

ריב״ש

סי׳

צ;

תשב״ן

ח״ב סי׳

נא;

כתובות מה( :טז־ב) והגהות הב״ח שס; נ״י
סוף מכות; ריטב״א שס ד״ה שם חנו; רדב״ז
סי׳

ב׳

מגן

אלפים קכו;

אברהם סי׳ מצו

להכותו עי׳ מש״נ בהל׳ חובל ס״ה ה״א וספר

המפתח עמ״ס ב״ק צ ,:צא..

אם מותר להעלות בערכאות צוואה

וכד׳.
חת״ס חו״מ סי׳ ג; אורח משפט סי׳ מ ס״א

אם יש ללמוד מכאן דאם הרשהו אביו
ומחל לו על קללתו ,שרי לקללו.

ד״ה אי מותר; עי׳ ברכ״י יו״ד סי׳ קמט;
מהרי״ט ח״א סי׳ קלא; אמונת שמואל סי׳ יז.

דארעא שם אות סד; מסא״י מכות רפ״ג בועז
אות א; מגלח ספר לאוין סט (טו־ב ,ג); קר״א

מנ״ח מצ׳ מת (ב) (ע־ב); פי׳ הרי״ס לרס״ג
ח״ב עש׳ מז (מה־א); שבט הלוי יו״ד סי׳ קיב

אם מותר להעיד לפני ערכאות.

נזיר כג .ד״ה ר״י אומר (כד־ב); חת״ס חו״מ
סי׳ קעז (סו־ד); יוסף דעת יו״ד סי׳ שלד
(רנז־א); חמדת ישראל מורה אור (קיט־ב);

אוח ד; עי׳ מש״נ להלן הל׳ ממרים ס״ה ריש

ס״ק ב; יד מלאכי סי׳ תקיד; נשמת כל חי מ״א
סי׳ יח; ארעא דרבנן מע׳ מ אות שצט ,ועפרא

ה״ה ,וה״ז ד״ה משמע דבמקוס שאינו לרפואה,
וס״ו ה״ח ,ופ״ז ה״ח במל״מ.

שושנת העמקים כלל ט ד״ה והוי (לב־ג); חקקי
לב ס״א או״ח סי׳ יט (כב־ב); דברי אמת בענין

לאוין (דף פא); לחם יהודה הל׳ ממרים פ״א

ה״א אות ד (רגט־רס); עמודי האחים (יראים)
סי׳ לא ד״ה עוד טען (קע-קעא); כלי חמדה

מי שנתחייב נדוי וכו׳ ורצו ב״ד
למחול על ככודן ולא נדוהו הרשות
בידם.

שו״ח הרמ״א סי׳ נב; יש״ש ב״ק ס״י סי׳ כג;

שער המשפט סי׳ כו ס״ק א; אמרי בינה דיני
דיינים סי׳ כז ד״ה ועיין; אורח משפט סי׳ כו
ס״א; ערך שי שם; ועי׳ הל׳ ח״ת פ״ו הי״ד
אות ט ולח״מ שס; רמ״א סי׳ כת ס״ג; סמ״ע

שס ס״ק כב; מהר״ש הלוי סי׳ מד; מבי״ט

ח״ג סי׳ יב; מהר״ס מינן סי׳ מד; וע״ע
במרדכי פ׳ הגוזל סי׳ קיז ,קנז ,ריב.

רק למי שהפקיר בב״ד או גם למקלל
בלא שם וכנוי שמנדין כמבו׳ לעיל ריש
הל׳ ה.

אע״פ שהיו דיניהם כדיני ישראל וכו׳
שג׳ ואלה המשפטים.

תפארת למשה פ״ד (תכד־ב); כתבי הגרי״ז

רמ״א סי׳ כז ס״ב לפי פי׳ הב״ס שס [והו׳ גס

ביאור הדרשא כשדנים כדיני ישראל.

ח״ה נזיר סוף מהדו׳ ג; קובץ הערות יבמות
אות קפ (סי׳ טו אות ז); רבינו מנוח וס׳

בש״ך]; ועי׳ סמ״ע ס״ק י; באר הגולה שס
אוח מ; נמיה״מ ס״ק ד; תפארת יעקב שס

הליקוטים וס׳ המפתח הל׳ ממן פ״ו הי״ב;

ס״ק ה.

פ׳ האזינו שלח־ב; מהר״צ חיות מו״ק ג :ונזיר

כג,.

וכתבי

מהר״צ

חיות

ח״א

עטרת

צבי

מקו״צ הל׳ טוען ס״א ה״ה ד״ה מלקין.

רא״ם ריש משפטים; סמ״ע סי׳ כו ס״ק

.3

לפניהם ולא לפני גוים לפניהם ולא
לפני הדיוטות.

גדו״ת שער סב אות ג שהעיר דמדברי רב

סלטוי ,הוב׳ ברא״ש ב״ק ספ״ח ,משמע דא״צ

ליטול רשות.

אי רבינו ס״ל כרב שרירא גאת ,ואי
איירי שלא נתברר חיובו ,אבל אם

נתברר שחייב ,ב״ד עצמם מביאים דינו
לערכאות.
מהריב״ל ח״ג סי׳ מת; גידו״ת ריש שער סב;
לחם רב סי׳ סח; מקור ברוך סי׳ נב; בני שמואל
סי׳ כו; בעי חיי ח״א חו״מ סי׳ יז (יג־א); כנה״ג
שס הגה״ט אות יג והגב״י אות ה; עי׳ ברכ״י
שס ס״ק ו-ז; אמרי בינה דיני דיינים סי׳ כז ד״ה

והנה; ערך שי סי׳ כו ס״ב; אורח משפט שס;
דברי גאונים כלל נב אות ג; נתיה״מ סי׳ יד
ס״ק ה וסי׳ כו ס״ק ג; שו״ת ר׳ אישתרוק
שאנג׳י סי׳ לח.

אמאי שרי במקום פסידא לעבור על
איסור של לפניהם וכו׳ הא מחוייב
למסור כל ממונו שלא יעבור בל״ת.
כלי ממדה ר״פ משפטים (קיג־א); פרדס יוסף

דוקא שמחלו בפה אבל בשתיקה לא.

אפי׳ נתרצו לדון לפני גרים אסור,

משפטי שמואל סס״י קיט.

משא "כ כהדיוטות.

נר׳ דאם רצו ב״ד למחול על מכת

רמב״ן ר״ס משפטים; עי׳ שו״ת הר״ן סי׳ עג;
חי׳ הר״ן סנהדרין ב( :ו־א); שו״ת הרא״ש

מרדות רשאין ,דומיא דנדוי.

כלל סח אות יג; תשב״ן ח״ב סי׳ רצ; רא״מ ר״פ

קובץ הערות יבמות אוח קפ.

משפטים; לחם רב סי׳ פט; בני שמואל סי׳ כו;

לפי דברי השטמ״ק שם אין ראיה
מהגמ׳ הנ״ל לדברי הרמב״ם ,ונר׳

שס ס״ק ה; עי׳ רמב״ס הל׳ חובל פ״ג ה״ה;

רדב״ז :ואפשר דאיירי בנשיא שאינו
מזרע דוד וכו׳.

ס״ק ג; פנים במשפט שס; שער המשפט רס״י א;
העמק שאלה ש׳ נח אות ב (שפא־א); אמרי בינה

דמקורו מב״ק כח .דעביד איניש דינא
לנפשיה.

שס ס״ק מח-מט; פמ״ש שס ס״ק ח; יש״ש ב״ק

מו״מ בדבריו.

דיני דיינים סס״י ב; שי׳ הרי״מ שס ס״ק יב;

כלי חמדה ר״ס משפטים ד״ה ובאמת (קיג־ב);

פ״ח סי׳ מו; מגן אברהם סי׳ תרו ס״ק ו;

פרחי ציון [ר״י פערלא] על כפחור ופרח (קלט־ב

פי׳ הרי״פ לרס״ג ח״ב ל״ת רסד ד״ה איברא

קמ־א).

(שיט־ב ,ג); כלי חמדה ר״פ משפטים.

וע״ע מש״נ בס׳ המפתח עמ״ס ב״ק צב :גת׳
שו׳  46מד״ה כלומר (עמ׳ חית טור ג).

חרף עם הארץ וכו׳ כפי מה שהשעה
צריכה.
גדר העונש במחרף ע״ה ,והנפק״מ
בזה ,ואי מהני מחילה במחרף ת״ה

או ע״ה.
ב״ח סי׳ כז; סמ״ע שס ס״ק י; תפארת יעקב

שו״ע חו״מ סי׳ תכ סל״ח וסוף סמ״א; סמ״ע

בהגר״א שם

*

סנהדרק והעונשין המסורק להם פנ״ו ה״ה—ה״ז

תלג

ס״ב

וכאן.

כנה״ג שם הגב״י אות א; תומיס שס; ברכ״י שס

שס ד״ה ובר״מ (קצא־ב).

הגה״ט [ד] :דגרסינן פ׳ החוכל (צב):
וכו׳[ ,וכ״ה ברדב״ז וכם״מ].

קסו
.

כסף משנה

מקורות וציונים
אבל אם נחלקו בשאר
מצוות וט׳ עי׳ מן׳ גט שיי
סי׳ מ [הוג׳ במהדורחיט

« כמשנה למלן אישוש ס״ד
סוף הי״ט] שהוביש מכאן
דהמקדש באתרוג וכד׳ שאינו
שו״ס וכשכיל מצומו שוה,
אינה מקודשיג ועי׳ ס׳
המשמע עי׳ מל״מ אישוש
[צוין
ה״ז
סוף
ס״ה
שלמד מכאן
נרעק״א]
בדמים
אשה
דהמקדש
שלקח כעד מקש טעוס הרי
זו מקודשת .או ציצית עי׳
כרכ״י או״ש סי׳ יג סק״א.

וזה אומר שגי לטומאה
האשרוניס הקשו דנ״מ לכנר
של מרומה דשט עושה שלישי
ועי״ו אינו שו״ס ועי׳ או״ש
שהאריך וכ׳ דאולי טס״ה
וצ״ל שלישי לטומאה.

בראב״ד ,שאגד ד׳ מינין
ל״ד שהרי האתרוג איט
נאגד ,ועי׳ מיוסס לר״ן
סש :ד״ה אי ואכנ״ז או״ש
סי׳ ט אות ד.
שם ,הוזוטין ובו׳ תעשה
ולא מן העשוי עי׳ מט״ט
סנהדרין פי״א מ״ג ד״ה
האומר.
שם ,וי״א דוקא תפילץ

משום דכתיב וכו׳ עי׳
סמ״ג לאוין שסד גשם
ר״י כמשונה.
ברדב״ז ,דלא הוי ז״מ
בכך אבל לעולם איכא
בל תוסיף כ״כ יראים סי׳
שעא־שעב (לב) וסמ״ג לאוין
שסד ועי׳ ט״ז או״ס סי׳ לד
סק״ב ורעמ״א שם שטין
לחוס׳ סובה לא :ד״ה הואיל:
ה״א־ד .סמ״ג לאוין ריש:

ה״א .שו״ע יו״ד סי׳ רמא
ס״א .המקלל אביו או
אמו סנהי׳ סו .אין לי אלא
אביו ואמו אביו שלא וכו׳,
ועי׳ הל׳ ה .ולעטן מסילה
עי׳ הל׳ סנהד׳ פכ״ו ה״ו
ומנ״ש מ׳ מש אות ב
וס׳ המפשש .שנ׳ אביו
(קדושים כ ט) .נסקל הל׳
סנהד׳ פט״ו ה״י ולקמן
ס״ו ה״כ ע״ש .שיהיו
גדולים רש״י משפטים נא
יז כ׳ מלמד מאיש אשר
לכלל
שהגיעו
יקלל.
העונשין עי׳ לקמן ס״ז
ה״ה ואישות פ״ב ה״י.

ברדב״ז ,והחמיר הכתוב
במקלל וכו׳ שם שמים
לבטלה כ״כ רש״י סנהד׳
נג ורמב״ן משפטים בא טו
וע״ש ובדעת זקנים עוד
טעמים.
שם (כסופו) ,פ״ק דקדושין
וכו׳ עי׳ מוס׳ סנהדרין סו.
ד״ה לרכות שכ׳ דהייט דוקא
היכא דכמיב ל׳ זכר אבל
איש
בל׳
דבמיב
הינא
ממעטינן וכו' ,ע״ש.
במל״ם ,גרסי׳ וכו׳ איש

איש וכו׳ עי׳ מוס׳ סוטה כד.
ד״ה ורבי ומנתות יז :ד״ה

הגהות הדמ״ך

ואס הוסיף גורע ואין לגו אלא תפילין ואליבא דר׳ יהודה ופריך מלולב
נמי משכמה לה שאגל ארבע׳ מינים והוסיף הממשי וקשר החוטין והוסיף
ומשני ופריך מציצית ומשני [ופריך] (פט ).אי הכי תפילין נמי אי עביד
החשיעי זה אינו [כלום] וכיון דצריכיס אגד וקשר אס הוסיף אחר האגד
ארבעה בתי ואייתי אחרינא ואנס גבייהו האי לחודיה קאי והאי לחודיה
לד״ה האגד אין בהם ממש שהרי יש בהן משום מעשה ולא מן העשוי
שהאגד משלים המצוה וצריך להמירו ולחזור ולקשור וי״א דוקא חפלין
קאי ואי עביד חמשה בחי גרוע ועומד הוא ומשני הא א״ר זירא בית
החיצון שאינו רואה את האויר פסול
משוס דכתיב על סי ההורה וכמיב לא
ונתבארו דברי רבינו .והוי יודע דצא
מסור מן הדבר צריך שיהא שם הדבר
השגת הראב״ד
ולא יסור ממנו שלא יפסול אוחו וחיוב זקן ממרא על דבר זה
דמינן האי דלולב וציצית משוס דלית
בהו בל תוסיף אלא דלא הוי זקן
נמי משכמם לה שאגד
בתוססחו ואם היה גרוע הרי אין שס הלכה מפי הקבלה  :אבל
ממרא בכך אבל לעולם איכא בל
דבר ולא ימצא זה אצא בתפלין ולדעת
והוסיף
מיטן
ארבעה
ר׳ יהודה דממייב על הוראת מצות אם נחלקו בשאר מצוות כגון
וא״ת
מוסיף בלולב וציצית ותפילין.
הסוטין
וקשר
הממישי
אי פסק כר׳ מאיר אמאי פסק הך
עשה ואומר אני דמולה ר׳ יהודה שהלק בדבר מדברי לולב או
והוסיף המשיעי זה אינו
דתסילין דאתיא כר׳ יהודה ואי פסק
בחייבי כריתות אע״פ שאין בהם זה
בלום דכיון דצריכין אגד
הדקדוק שאין ראוי לדקדק אלא ציצית או שופר זה אומר
כר׳ יהודה אמאי חייב בחייבי כריתות,
וקשר אס הוסיף אמר האגד
במצות עשה לשייך ביה לא תסור מן פסול תה אומר כשר ,זה
כבר תירצתי לעיל (רה״ב) בשני דרכים.
לדברי הכל האגד אין בהם
וגס הראב״ד ז״ל כתב ואומר אני
הדבר אבל תעשה אותו וזו היא מצות אומר יצא ידי חובתו וזה
ממש שהרי יש בהן משום
עשה עכ״ל .וכבר השבתי לתחלת
דמודה ר׳ יהודה בחייבי כריתות
מעשה ולא מן העשוי שהאגד
דבריו בסרק שקודם זה (ה״ה /ולהשיב אומר לא יצא ,זה אומר
אעפ״י שאין בהם זה הדקדוק שאין
משלים המטה וצריך להסירו
ראוי לדקדק אלא במצות עשה וכו׳.
ליתר דבריו אכתוב לשון הגמרא טהור וזה אומר שני לטומאה
ולמזור ולקשור .ויש אומרים
(עוד י״ל דמיסק כר׳ מאיר ובתפילין
ואוכית דעת רביט .בהנמנקין
דוקא מפילין משוס דנמיב
(פת :הרי זה פטור מן המיתה .וכן
פסק כר׳ אושעיא ואליבא דר׳ יהודה).
פט ).גרסינן א״ר אלעזר א״ר אושעיא
על פי המורה וכמיב לא
t
t
כל כיוצא בזה :
ומה שהעצה הראב״ד דזקן ממרא
אינו חייב אלא על דבר שעיקרו מדברי
מסור מן הדבר צריך שיהא
נעשה גם בלולב וציצית הוא רתוק
תורה ופירושו מד״ס ויש בו להוסיף
שם הדבר ולא יסור ממט שלא יפסול אומו במיספמו ואס היה גרוע ממסלמו
מאד בסוגיא .חדא שהוא צריך לומר
ואם הוסיף גורע ואין לנו אלא תסלין
הרי אין שם דבר ולא ימצא זה אלא נחסילין ולדעס רבי יהודה דמסייב על
דר׳ אושעיא ור׳ אלעזר תלמידו לא
אליבא דר׳ יהודה והא איכא לולב
הוראמ מצוס עשה .ואומר אט דמודה רבי יהודה בסייבי בריסוס אע״ס שאין
אמרו דבר אחד וזה לשון רש״י ז״ל
דעיקרו מד״ת ופירושו מד״ס ויש בו
בהם זה הדקדוק שאין ראט לדקדק אלא 3מצומ עשה דשייך ביה לא מסור מן
ואליבא דר׳ יהודה אמרה ר׳ אושעיא
להוסיף ואם הוסיף גורע לולב מאי
הדבר אבל מעשה אומו וזו היא מצום עשה.
סבירא לן אי סבירא לן דלולב אין
למילתיה משמע דר׳ אושעיא גופיה
_ אמרה לכולה מלתא .ותו דסריך
_ _________________ __________
צריך אגד האי לתודיה קאי והאי
למודיה קאי ,כלומר ואין זה גורע ,ואי
והא איכא לולב וכו׳
 Cתלמודא
ולדבריו לא פריך אעקר הדין אלא
סבירא לן דצריך אגד מעיקרא גרוע
שאין דומה לתפילין .אלא דברי רבינו
ועומד הוא ,כלומר דמתחלחו לא עשה
אביו או אמו נסקל שנ ,אביו
נטנים כפי פשט הסוגיא שאין בכל
כהוגן שאגד שם תוססת מצוה ואנן
ואמו קלל דמיו בג ואחד
מ״ע שיעשה עליהם זקן ממרא אלא
בעינן גורע דהשמא שהיה כשר
מפ׳־לין לבד :וחיוב זקן ממרא וכו׳.
מחמלתו ופוסלו במוספתו ,והאיכא המקלל אותם בחייהם או לאחר מותם הרי
דהא דא״ר זירא בית חיצון שאינו
ציצית דעיקרו מדברי תורה ופירושו
מד״ס ויש בו להוסיף ואס הוסיף זה נסקל .וצריך עדים והתראה כשאר כל
רואה אח האויר פסול אין לזה ראיה
מן הפסוק אלא כך היה מקובל
גורע בציצית מאי סבירא לן אי סבירא מחריבי מיתות בית דין .ואחד האיש ואחד
לן דקשר העליון לאו דאוריי׳ האי
ה״ז פטור מן המיתה
מפי רבו:
לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ,כלומר האשה וכן הטומטום והאנדרגינס .והוא
וכו׳ .דעתו ז״ל [פ״ג ה״ס שאס ראו
דכיון דלא נקשר אינו חיבור עם שיהיו גדולים שהגיעו לכלל העונשין :
ב״ד להענישו אע״פ שהוא סטור מן
השאר והראוי [ל]מצוה היא המצוה
המיתה הרשות בידם כדי שלא ירבו
סליק פרקא, :
מחלוקות בישראל ותעשה חורה כשתי תורות:
והעודף כמי שאינו ,ואי סבירא לן דקשר העליון דאורייתא גרוע
ועומד הוא אי הכי תפילין נמי אי עביד ארבעה בתי ואייתי אחרינא
׳ה א המקלל את אביו ואמו וכו׳ .זה מבואר ככתוב .וכל מקום
שנאמר דמיו בו דינו בסקילה (מו״כ קדושים ספ״ט) .והחמיר הכתוב
ואנה גבייהו האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ואי עביד חמשה
במקלל יותר מן המכה [דלק׳ ה״ה] משום דאית ביה תרמי קלון אביו ואמו
בחי גרוע ועומד הוא הא א״ר זירא בית חיצון שאינו רואה את האויר
והוצאת שם שמים לבטלה ודבר ידוע (סי״ד מסנה׳ ה״ד) שהסקילה חמורה
והראב״ד ז״ל הוקשה לו שאם הדברים כפשוטן דלא מחייב
פסול.
מהתנק .והני תרי טעמי שייכי בין מחיים בין לאחר מיתה משא״כ במכה
ר׳ יהודה אלא בתפילין לבד כשהזכירו בברייתא שכתבתי בפרק שקודם
דלא שייך אלא מחיים [שם] :ואחד האיש ואחד האשה וכו׳ .ס״ק
זה מחלוקת ר״מ ור׳ יהודה ור׳ שמעון ה״ל להזכיר דברי ר׳ יהודה
דקדושין (לה ).השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבמורה:
ברישא דכל תנא במרא לטסויי אתא 1ב״ב צג ]:ור׳ יהודה אינו מחייב אלא

(£ן*ק

א המקלל

לחם משנה
הר״א ז״ל בגמרא (פס ):דמ״ש ויש בו להוסיף וכו׳ ר״ל אלו תניח
דעתך שיהיה כן אבל אין האמת  pושקיל וטרי בגמרא לסי ההנחה
לכך נ״ל לומר דהר״א ז״ל
בלמי אמיתית .ואלו דברים רחוקים מאד.
(הקשו) [הוקשה] לו למה חייב בדבר שאם הוסיף גורע יותר מגרוע
ועומד .אדרבה ראוי לחייב הזקן ממרא יותר בגרוע ועומד שהרי מתחלה
הוא גרוע מעיקרו .לכך פירש הר״א ז״ל דמאי דנקט ר׳ אושעיא ויש בו
להוסיף לרבותא נקטיה דאפילו [אינו] גרוע מעיקרו אלא שאחר ההוספה
גרעו מייב .ומ״ש ואין לנו הוא פירוש דברי ר׳ אלעזר שאומר המימרא
משם רבו ר׳ אושעיא .ולשון המימרא שאמר לו רבו היה עד ואס הוסיף
גורע .ופירש הוא דברי רבו דמה שהוצרך רבו לומר דבר זה ויש בו
להוסיף וכו׳ לא בא לרבות דבר אחר אלא תפילין (שתי) [שיש] בו זה
שאינו גרוע מעקרו אלא שאחר ההוספה גרעו .וזהו שאמר הר״א ז״ל

ה״ב אבל אם נחלקו
בשאר מצות כגת שחלק
וכו׳ .הגהה .ממה הוא זה
כיון דמקרא קא דריש
(סנהד׳ פו ).דמייב על

שופטים הלכות ממרים פ״ד ה

דעק״א

(דהשנה) [בהשגה] ור׳ אושעיא שאמר השמועה ור׳ אלעזר הוא שאומר
אין לנו .כלומר ר׳ אלעזר הוא שפירש דברי רבו .ועל דא מקשה תלמודא
דהיכי אמרת דלא בא לרבות אלא זו הא איכא ציצית ולולב ולזה תירצו
דלא בא לאלו דאי אין צריך אגד האי לחודיה קאי וכו׳ ואם כן צא פסל
וכיון דלא פסל אינו חייב זקן ממרא בכך כיון דלא פסל ואי צריך אגד
לא הוצרך לרבות דגרוע ועומד הוא .ולכך כתב הר״א ז״ל דה״ה לולב
וציצית שהתוספת פוסל את העיקר .כלומר אין טעם לומר דלא יהא
חייב זקן ממרא דכיון דהתוססת פוסל אח העיקר ודאי שראוי לומר
דחייב זקן ממרא .ומה שהקשה הכ״מ ז״ל דליכא בלולב תעשה ולא מן
העשוי ,במחילה מכבודו דבהדיא אמרו בפ״ק דסוכה דף י״א ואי בעית
אימא אי סבירא לן דלולב צריך אגד כ״ע לא פליגי דיצסינן לולב מסוכה,
כלומר דאמרינן ביה תעשה ולא מן העשוי .והכא כיון דצמ״ד צריך אגד

משנה למלך
פ״ה

א המקלל אביו ואמו וכו׳ .גרסינן בפרק הנחנקין דף ס״ה
איש איש אשר יקלל את אביו לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס

דברי ר׳ יאשיה ודכי יונמן לא דריש איש איש משוס דדברה מורה

ה״ג .הרי זה סטור מן
המיתה .עי׳ במ״ל פ״ה
[ס]ה״ז מהל׳ אישות וכטורי
אבן למס׳ ר״ה כאכט שהם
בדף כ״ס בד״ה מצות א״צ
כונה( :גליון הרמב״ס).
ראב״ד ,דצריכין אגד וכו׳
שהרי יש בהן משום
תולמ״ה[ .עמוס׳ סנהד׳ פת:

דדב״ז

כלשון בני אדם .ובס״ד דסוטה דף כ״ד אמרינן איש איש לרבות שומרת
יבם דברי ר׳ יאשיה ור׳ יונתן האי איש איש מאי עביד ליה לרבות

מגדל
המוספס לא היה בהם מועצם שהרי קשר ואגד ור׳ אושעיא הוא שאמר השמועה ור׳
אלעזר תלמידו הוא שאמר ואין לנו אלא תפילין כלומר בזה הלשון לא נמצא אלא תפילין
ואם פאמר בלולב וציצים נמי משכחת לה שאגד ארגעה מינים והוסיף הממישי וקשר
המוטין והוסיף הסשיעי זה אינו כלומר דכיון דצריכי אגד וקשר אס הוסיף אסר האגד
לדברי [הכל] האגד אין בהם ממש שהרי יש בהם משוס פעשה ולא מן העשוי שהאגד
משלים המצוה וצריך להסירו ולמזור ולקשור וי״א דוקא חסילין משוס דכפיב ע״פ

אשת חרש כו׳ .הרי דאף ר׳ יונתן דריש איש איש ולא קאמר דברה תורה
כלשון בני אדם .ובפרק השוחט והמעלה דף (ק״ז) [ק״ח] אמרינן
דלר׳ שמעון איש איש אשר ישחט אתא לרבות השוחט להדיוט ואיש איש
אשר יעלה לרבות שנים שאחזו באבר והעלו ור׳ יוסי ס״ל בחרוייהו
דברה תורה כו׳ .ובסנהדרין דף נ״ו אמרינן דאיש איש דברכת השם

עוז
המורה וכסיב לא מסור מן הדבר צריך שיהא שס הדבר ולא יסור ממנו שלא יפסול
אומו במוספמו ואם היה גרוע מסמלסו הרי אין שס דבר ולא ימצא זה אלא בתפילין
ולדעס ר׳ יהודה דממייג על (שטעה) [הוראס] מטס עשה ואומר אט דמודה ר׳
יהודה מזייני כרימוס אע״פ שאין בהם זה הדקדוק שאין ראוי לדקדק אלא מ״ע
דשיין ביה לא מסור מן הדכר אכל מעשה אומו וזו היא מ״ע עכ״ל :ואני אומר איט
יודע מקום נכאן לשטש כצל דהא מלמוד ערוך הוא ס׳ הנסנקין גמ׳ ממטמין דסומר
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בחסלין לבד ור׳ מאיר מחייב ככל דכר שחייבין על זדונו כרח ועל
שנגחו חטאה ור׳ שמעון מחייב על כל הדברים אף על דקדוק אחד
מדקדוקי סופרים ומכח קושיא זו רוצה לפרש דר׳ יהודה לאו אחסלין
בלחוד מחייב אלא אף אלולב וציצית .ואפשר לדעח הראב״ד ז״ל שהוא
הדין לכל מצוח שעיקרן מדברי חורה ופירושן מד״ס אלא שחפס לולב
וציציח משוס דבהנהו משמע דקאמר חלמודא דלא מחייב .והראב״ד ז״ל
נראה שמפרש דר׳ אלעזר אמר רבי אושעיא אילו חניח בדעמך שיצטרף
מנאי אחר והוא שצריך שיהיה בו להוסיף ואם הוסיף גורע לא ממצא
שהיה מתחייב אלא בחפילין שיש מי שסובר כן * לא ר׳ יהודה ולא בעל
המאמר ואהא הוא דשקיל וטרי תלמודא אס כשנניח התנאי הזה אס
יכנסו לולב וציצית בכלל או לא .אבל על פי האמת אע״ס שאין בו להוסיף
אס הוא דבר שעיקרו מד״ת ופירושו מדברי סופרים חייב אליבא דר׳
ושיעור לשון הראב״ד כך הוא והוא הדין שחייב אס הוסיף
יהודה.
בלולב וציצית אס התוספת פוסל את העיקר דהיינו למ״ד צולב צריך אגד
או למ״ד קשר העליון דאורייתא ,שאס הוסיף ולא פסל כלומר למאן
דאמר לולב אין צריך אגד וקשר העליון לאו דאורייתא אע״ס שהעביר
אותם בבל תוסיף כיון (שלא) [ש]נתקייס העשה אינו חייב .ומ״ש בלולב
וציצית נמי משכחת לה וכו׳ ,מקשה נגד התלמוד אמאי לא משכת בלולב
יש בו להוסיף ואם הוסיף גורע ועד השתא לאו גרוע ועומד היה הא
משכחת לה למאן דאמר לולב צריך אגד ולמאן דאמר קשר העליון
דאורייתא כגון שאגד ארבעה מינין והוסיף החמישי וקשר שמנה חוטין
והוסיף התשיעי ותירץ חה אינו כלום וט׳ .ודבריו אינם מובנים לי דהא
תעשה ולא מן העשוי ליתיה אלא בציצית ולא בלול□ ,ובציצית **מתוך
דבריו נצמד דהיינו טעמא משוס דלהוסיף חוט תשיעי צריך להתירו
ולחזור ולקשור ואס כן פנים חדשות באו לכאן דמעת שנקשרו פעס שנית
עם החוט התשיעי גרוע ועומד הוא אבל טעם הלולב אמאי לא שייך ביה
יש בו להוסיף וכו׳ לא יכולתי לצמוד מתוך דבריו .אבל התוספות תירצו
דכיון דקודס נפסל הוה ליה גרוע ועומד אבל תפילין אס הניחן בראשו
* נר׳ שמשר פה אבל בדבר אחר אץ סובר בן .ובדם׳ אמסטרדם ושלאחריו כה׳

שאץ מי שסוגר  pאלא.
** נדם׳ הנ״ל (כטעות) וממוך (רימ״א).

בכשרות והניח גבייהו בית חמשי הרי זה מוסיף גורע שסוסלן ומבטל
מצוה שעל ראשו ולא דמי ללולב דאס נטלו ובעודו בידו הוסיף מין חמשי
ומ״ש וי״א דוהא
אין זה מבטל מצוחו דמדאגבהיה נפק ביה עכ״ל.
בתסלין וכו׳ ואומר אני דמודה ר׳ יהודה כר ,אמר כן ט היכי דכא
תיקשי לשטה זו הקושיא שהקשיתי לעיל דר׳ יהודה לא אתא אלא לגרועי
וארישא ה״ל לברייתא להזכיר דברי ר׳ יהודה וכמו שכתבנתי] לבאר שהוא
מוסיף על דברי ר׳ מאיר שהוא סובר שחייב על תפלין מוסף על חייבי
כריתות דקאמר ר׳ מאיר .וק״ל למה הראב״ד פתח דבריו זה שבוש
דלדעת ר״מ כו /דילמא רבינו סובר כיש אומרים וכסברת הראב״ד שכתב
ואומר אני דמודה ר׳ יהודה וכו׳ ,ופסק כר׳ יהודה דדוקא בחייבי
כריתות ותסלין הוא דתייב .ואפשר לומר שלפי שטת י״א תפצין דמחייב
בהו מקרא ילסינן להו ורנינו כתב שהוא הלכה מפי הקבלה וא״כ ודאי
לא סבירא ליה כאומה שטה .כך נראה לי פירוש דברי הראב״ד .ורבינו
מוסס השמועה כפשטה ומפרש דהא דאמר ר׳ אצעזר היא פירוש דברי
ר׳ יהודה וא״כ לר׳ יהודה אין חייב אלא בהפלין וכמו שהוכחתי בסרק
הקודם לזה :ומ״ש רבינו זה אומר טהור וזה אומר שני לטומאה
ה״ז סטור מהמיתה הוא ממה שנתבאר בדברי רבינו פ״ג מהל׳ ביאת
המקדש (הי״ד) ששני לטומאה שנכנס למקדש אין הייבין עליו כרת:
פ״ה א המקלל אביו ואמו נסקל וכו׳ .משנה בסנהדרין סרק ארבנר
מיתות (נג) וטמ׳ (סו ).ומקלל אביו ואמו מות יומת בסקילה
אתה אומר בסקילה או אינו אלא אמת מכל מיתות האמורות נאמר כאן
אביו ואמו קלל דמיו בו ונאמר באוב וידעוני דמיהם בס מה להלן
בסקילה ,דבהדיא כתיב (ס״ס קדושים) באבן ירגמו אותם ,אף כאן
ואחד המקלל בחייהן או לאחר מיתתן .משנה בפרה
בסקילה:
הנמנקין (פה :):וצריך עדים וכו׳ .ונראה לי שהוצרך לכתוב כן במקלל
ובמכה אביו (לק׳ ה״ה) משום דסד״א דהכאת אביו ואמו וקללתן על הרוב
היא בתוך הבית ואין נמצאים שס עדים כשרים ואם  pלא טבעי עדים
ואחד האיש ואחד האשה וכן הטומטום וכו׳.
והתראה קמ״ל:
בסרק ארבע מיתות (סו ).מ״ר איש אשר יקלל את אביו וכו׳ מה ת״ל
איש איש לרבות בת טומטום ואנדרוגיטס :ומ״ש והוא שיהו גדולים
\ _____________________וכו׳ פשוט בעצמו___________ :

לחם משנה
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קיימי איכא ביה תעשה ולא מן העשוי כמו בסוכה. .וכ״ת הא דאמרינן
בסוכה תעשה וצא מן העשוי היינו שלא יהא עשוי בפיסול מעיקרו אבל
הכא לא עשאו בפיסול מעיקרא (עקרי) [אלא] מתתלה אגד השלשה
מינים יחד וכדכתבו התוספות ז״ל בפרק הנתנקין (פס ):מעשה בכשרוס
ואח״כ אגד עמהן מין אחר .וי״ל דאנן בהוראה חקן ממרא קיימי׳ וכיון
דהוא מורה דצריך מין אחר א״כ עכ״ס צריך לדעתו להסיר האגד ראשון
ולעשותו בהכשר דלדעתו הרי עשוי בפיסול הוא וכיון שחזר ואגדו הרי
פטם חדשות באו לכאן (דהרי) [והרי] גרוע ועומד הוא .עוד כתב ויש
אומרים דדווקא בתפילין וכו׳ .הך יש אומרים בא לתרץ הקושיא שאמרתי
שהוקשה להר״א ז״ל דאדרבה גרע טפי גרוע ועומד ואמאי אינו חייב
זקן ממרא בהט לזה נתן טעם מלשון הכתוב .וכתב עוד ואומר אני
דמודה ר׳ יהודה בחייבי כריתות ט׳ .קשה דמון דהוא סובר דקרא
דלא תסור לא איירי אלא במצות עשה דהכי משמע לא תסור אבל
תעשה אס כן אמאי קאמר חייבי כריתות ,אפילו חייבי לאוין נמי טון
ששלק על נבלה וכיוצא בו לומר שאינה נבלה ראוי לחייב כיון דהך קרא
דלא תסור לא איירי אלא בעשה דווקא .ואם נאמר דמאי מקט הר״א
ז״ל דמודה בחייבי כריתות דה״ה בחייבי לאוין אתי שסיר מה שהוקשה
לרב כ״מ ז״ל דאמאי כתב על רבינו ז״ל דהוא שבוש נימא דהוא מפרש
כן .דאי אפשר לומר כן דאס כן היה לו לרבינו ז״ל לומר חייבי לאוין
ולמה כתב חייבי כרימות דווקא דכיון דהוא פסק כר׳ יהודה בתפלין

ה״ה שאר חייבי לאוין דאין אותו הטעם דבעינן יש בו להוסיף ומוסיף
גורע אלא בתפלין דווקא ולכך לא פירש הר״א ז״ל בדברי רבינו ז״ל כי
האי סברא דיש אומרים .אבל אם נאמר דחייבי כריתות דנקט הר״א ז״ל
דווקא וטעמו דדווקא חייבי כריתות מרבינן משוס דאית ליה לר׳ יהודה
ג״ש דדבר דבר כמו ר׳ מאיר אלא שמוסיף אפילו תפילין משוס דמשמע
ליה קרא הכי ולכך לא מרבינן חייבי לאוין דלא אתא מגזירה שוה דדבר
דבר קש׳ הקושיא שהקשה הרב כ״מ .ואין תירוצו מספיק .דכירן שאינו
לכך נראה לי
מפורש בכתוב קראו רבינו ז״ל דברי קבלה כי  pדרכו.
לתרץ דמ״מ לר׳ יהודה בעינן שיהא עיקר מדברי תורה ופירושו מדברי
סופרים אפילו בחייבי כריתות וכדיליף ממרא מקרא דתורה ויורוך אבל
אם יחלוקו בפירוש הכתוב והוא דבר שמפורש בכתוב לפי פירוש אחד
והזקן ממרא עושה פירוש אחר משובש אין זה זקן ממרא לר׳ יהודה
אבל לר׳ מאיר נקרא זקן ממרא אעפ״י שיעשה הפירוש משובש ולר׳
יהודה לא הוי אלא בדבר שמסר הכתוב לתכמיס שלא פרשו בהדיא
ומסרו להם וזה נקרא יורוך אבל דבר שמפורש בכתוב אלא שהזקן
ממרא משתבש בהבנתו לר׳ יהודה סטור ולר׳ מאיר חייב .ומדרבינו ז״ל
סתם דבר שזדונו כרת ושטחו חטאת ולא כתב שיהא הפירוש מד״ס
משמע דבכל גוונא חייב הזמן ממרא אע״ס שיפרש הכתוב בפירוש
משובש .ואס כן רבינו ודאי דלית ליה כפירוש הראב״ד ז״ל ולכך השיגו
ואמר שהוא שטש:

משנה למלך
אתא לרבות גויס אליבא דר״מ ולרבנן דברה תורה ט׳ .ובדף נ״ז אמרי׳
איש איש דכתיב גבי עריות לרבות את הגויס ומוקמינן לה התם כחכמים
ור״מ אליבא דר״ע לא דריש איש איש לרבות גויס וע״ש במוס׳ ד״ה
וחכמים .ובפרק יוצא דופן דף מ״ד איש איש לרבות בן יום א׳ שמטמא
בזיבה דברי ר׳ יהודה ר׳ ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן ברוקא אומר
דברה תורה כו׳ ונטיתי לה בס׳ בנות כותים דף ל״ב .ובר״ס הערל
אמרינן ר״ע אומר אינו צריך הריהוא אומר איש איש לרבות את הערל
ובדף ע״א אמרינן ור׳ מאיר האיאיש איש מאי עביד ליה דברה מורה
מ׳ .וזה סותר מאי דאמרינן בסנהדרין דף נ״ז דר״מ אליבא דר״ע לא
דריש איש איש .ומאומה סוגיא מוכח דמאן דדריש בחד דוכמא איש איש

מגדל

« *

בד״ס נו׳ דגרסינן א״ר אצעזר א״ר אושעיא אינו סייג אצא על דכר שעיקרו מדברי
מורה ופירושו מד״ס ויש [גו] להוסיף ואס מוסיף נורע ואין לנו אלא מפילין אליבא
דר׳ יהודה ואקשינן והא אינא לולב נו׳ והאיכא ציצית מ׳ ושקיל ומרי עליה מובא
ומהדר לאקשויי לפוס סוגיין אי הכי מפילין נמי גו׳ עד דא״ר זירא בית הסיצון שאינו
רואה אס האויר פסול ולא מצינו בשום גירסא ובשום מקום שימלוק ר׳ אלעזר על ר׳
אושעיא מה וסוגיין נמי לא קאמר בה נימא למר וקשה למר אלא הכל אומר בשם רט
וגם הסוגיא אינה ממלוקפ ביט לבין רט ולכך פסק כר׳ אלעזר א״ר אושעיא ואליבא
דר׳ יהודה סדא דליכא מאן דסליג עלה ועוד דר״מ ור׳ יהודה הלכה ברבי יהודה
ועוד דכולה סוגיין אזלא וממרצא אליביה ועוד דבפרק לולב הגזול נמי פסקינן מומיה
דר׳ יהודה ועוד דאשכמן המם לר״מ ז״ל דגריש מילמיה בלשון סכמיס דאמרינן המם
(לא ):מהו דמימא הואיל ואמר ר׳ יהודה לולב צריך אגד אי מיימי ליה מינא אסרינא

דריש בכולהו שהקשו לרב יוסף דאמר על שלש עבירות בן נח נהרג אי
משוס דאיתרבאי מאיש איש עבודה זרה נמי אתרבי מאיש איש .וכ״כ
התוס׳ שם בד״ה וחכמים יע״ש .ובתורת כהטס (אס״מ ח ססוק י) איש
איש אשר יאכל כל דם א״ר אלעזר ברבי שמעון להביא ולד ישראל מן
הגר ומן העבד .איש איש אשר יצוד אין לי אלא הצד לקח ירש טמן לו
במתנה מנין ת״ל איש איש (שם רפי״א) .ותו אמרינן בס׳ בתרא דנזיר דף
ס״ב ומיימי לה בס״ק דתמורה דף ב׳ איש איש לרבות אח הגויס
שנודרים נדרים ונדבות כישראל( .א״ה עיין במ״ש הרב המחבר ס״ו
מהל׳ דעות דין ז׳ באריכות יע״ש):

עת
האי לסודיה קאי והאי למודיה קאי קמ״ל ור״ס ז״ל לא גרים המס הואיל וא״ר יהודה
וז״ל מהו דסימא הואיל ואמרו מכמיס בין אגוד בין שאינו אגוד כשר הילכך אין צריך
אגד ועוד דהא בדרבי זירא דקא מסיק שלמודא ליכא מאן דפליג עלה ובמנסומ נמי פ׳
המכלס (מ ):מלה סוגיין הכי אזלא ובירושלמי דפרק הנסנקין (ה״ד) מיימי לה ולפיכך
סמך על דברי רטמיו ושכלו מוסף על אלו הראיומ או שמא על יומר אשר נפלאו ממני
ופשוטוס אלו ז״ 3שוב מצאמי לר״מ הלוי ז״ל מטוליטולה (אגרומיו סי׳ יד ,נא)
שהשיגו טה ממש והשיטהו סכמי לוניל ז״ל (שם סי׳ כט וע״ש סי׳ סס) מקצס דברי
אלה והוסיפו ט שמא היה לו לר״מ ז״ל ראיות אמרות נסמרומ ממט ומו לא מידי:
אבל אס נמלקו בשאר מצוס כו׳ עד סוף הסרק .סרק הנסנקין:

פ״ה א .המקלל אביו ואמו ט׳ עד כשאר כל סייגי מימומ .כסנהדרין ס׳
ואחד האיש ואמד האשה ט׳ עד לכלל העונשין .ס״ק דקדושין:
ד׳ מימות:

קסז
מקורות וציונים
מאי שכבר עמדו על כל זה
(פני מנין סנהדרין נז:):
בכס״ם (ס״ה ה״א) ד״ה
וצריך ,ונראה לי וט׳
עי׳ נס״מ הל' סנהדרין
סכ״ו ה״ד.
שם ,היא בתוך הבית ונו׳
כה״ג אימא כהל׳ נזק״מ
[פ״מ הי״ג] (יד אימן):

הגהות הדמ״ך
מצווס אסרוח טון דאיכא
מורה ויורוך אמאי לא יהיה
שייב על מצומ לולב וציצית,
וט אמר בגמ׳ (שם פס):
אנו אין לנו אלא מפילין
הוא
דבריסא
מלישנא
דקאמר ,וכן סר״ש שאין
לנו אלא מסילין שיש בו
להוסיף ואם הוסיף גורע
אבל בשאר מצום ליכא צמימר
ט האי לישנא ,אבל מכל
מקום בכל מצוה שעיקרה
מדברי מורה ופירושו מד״ס
מייב זקן ממרא לדעס ר׳
יהודה כדמפרש בברימא
בהדיא (שם פז ).ר׳ יהודה
אומר על דבר שעיקרו
ופירושו
מורה
מדברי
מד״ס ,ויש להאריך ולדקדק
נפי׳ הלנה זו ,וצ״ע:

רעק״א
מה
אי]
דהק׳
ד״ה
רומענ״ת במירוצם ,דעדיין
קשה הא בציצים משכמת
שהוא
מעוטף
דבשעה
כטלית הוסיף מוט א׳
לקשור עם הציצית ,יפה
הקשה ,ואפשר לדשוק דש״ל
לסוס׳ כמ״ש הראב״ד טון
דהאיגוד פסול וצריך להמירו

מיקרי גרוע ועומד [ומדברי
הראב״ד נ״ל ראיה לדברי
המג״א בסי׳ כ״ג במה שמלק
על הלטש עיי״ש]( :גנזי
רעק״א סי׳ ל״ב ורעק״א
סנהד׳ סס :מוד״ה אי ,וע״ש
שד ד״ה שו״ע ,ואילן).
מיקר יסוד הדין מראה
מדברי מוס׳ (סנהד׳ פס):
והראב״ד דבקשר והוסיף
מוט לקשור מגרע מדאוריי׳,
נלע״ד דהר״ן לא סטרא 4ה
הכי ,ממה דמטאר בדבריו
פ״ג דסוכה (לד ):דמש״ה
אוגדן בגימוניוס של זהב טון
דהוא רק דרבנן דהאי
לסודיה [קאי] ,נל לנאומה
לא גזרו בהו רבנן .ומשמע
דאה הוא דאורייתא גם
לנאומו ק ,א״כ יקשה לרבי
יהודה דאמר במינו היו
אוגדין מלמטה ,הא מכל
מקום טון דצרין אגוד
שלמעלה מדאורייתא הוי
בבל מוסיף ואף נלנאוסו
ישסר ,אע״נ דכל שכבר
נמנשר באגוד מה שמוסיף
אס״כ האי למודיה קאי
מלענ״ד( :גליון הרמנ״ס
להל׳ ציצית ס״א הט״ו).

קפדו

כפף משגה

מקורות וציונים
ז

שופטים הלכות ממרים פ״ה

הל׳ מ שו״ע יו״ד סי׳
רמא ש״א .לשון השמות
המיוחדין הל׳ ע״ז ס״ב
פה״ט וק״ש פ״ג ה״ה
ושבועות ס״ב ה״ב וה״ד
ופי״ב הי״א ,והס השמות
שאינן נמחקין [עי׳ רדב״ו
כאן] כמ״ש בהל׳ ק״ש שם
ובפיה״מ שבועות ספ״ד.
בכנוי עי׳ הל׳ יסוה״ת
פ״ו ה״ה וש״נ .ולוקה
הל׳ סנהד׳ פי״ט ה״ד אות
קלד ,עי׳ מס׳ סופרים
ספ״ד המקלל אביו וט׳
ועל הכינויים ה״ה באזהרה.
כשר רה״ל סנהד׳ אוס 3
ועי׳ רדב״ז הל׳ סנהד׳ פכ״ו
ה״ב ובמקו״ל שם.
בכס״ם ,ומ״מ צ״ע י״ל
שרבינו אינו מפרש כרש״י
אלא כפי׳ הר״ן ד״ה בנקבו
דמכיון שסמך הכתוב נקיבת
שם אצל מימה בא ללמד על
כל המומסין בערן השם שאין
סיובן אלא מקיבת שם (יד
דוד סו ,.ועי׳ מרכה״מ הל׳
ע״ז פ״ב ה״ז שב׳ על ד׳
הלת״מ כאן שכ״כ הר״ן,
וצ״ב ועי׳ ט׳ הרי״ס לרס״ג
ת״ג דף סט) .־
ה״ג .המקלל אבי אביו
ואבי אמו מבואר במורס
כהניס כ ט (או״ש ,וס׳
הליקוטים).
בכס״מ (בסוסו) ,בן בנו
וכו׳ ואינו מוזהר על
כבודו עי׳ רמ״א סי׳ רמ
וכליון
וסמ״ש
סכ״ד
מהיש״א ויד אברהם שם
[וע״ש שציין לקידוטן צ
ולמדתם וכו׳ אס בניכם ולא
בני בטכס וליבמות נ .3וב״ב
קטו .דהיכא מסיב בטנם
ממועטיס בני בניס]:
ה״ד .אזהרה של מקלל

ט׳ סה״מ בהקדמת מטן
המצות ריש עמ׳ רב .ל״ת
חרש (קדוטם יט יד).
בכס״ם ,ורבינו סובר ונו׳
קדש עי׳ כס״מ הל׳ סנהד׳
רפנ״ו והל׳ ע״ז פ״ב ה״ת
וסה״מ ל״ת ס ושטו.
שם ,והלכה כר״ע דלא
נכס״מ הל׳ כלים ט״ת הי״ג
ע״ש בהערה.
בלה״מ (סוף טור ב׳),

אבל עדיין קשה לי וכו׳
ועוד קשה וכו׳ עוד קשה
לרבינו ובו׳ איך מנאן
כאן בתהלת הלכות אלו
וכן הקשה הרמב״ן בהשגות
על סה״מ ל״ת שית:

הגר״א
ה״ב .כדרך שלוקה על
קללת כל אדם .שם
(סנהדרין) ס״ו א׳ אזהרה
מטן כו׳ ועמ״מ סי׳ כ״ז
[סנ״ו מהל׳ סנהד׳ ה״ג]:
(יו״ד סי׳ רמ״א סק״ב).

ה״ג .בכס״מ ,בן בנו
וכו׳ ואינו מוזהר על
כבודו[ .ל׳ הרמ״א ,י״א
דאין אדם חייב בכבוד אבי
אביו (מהרי״ק שורש ל׳)
ואינו נ״ל אלא דסייב בכבוד
אביו יומר מכבוד אבי אביו
כו׳] (ליקוט) י״א נו׳ .מכות
י״ב א׳ ל״ק הא בבנו מ׳
ואינו
וערש״י שם (ע״כ):
נ״ל נו׳ .ומגמ׳ דסוטה מ״ט
א׳ ראיה למהרי״ק ונ״ל
דלאבי אמו פטור וכמ״ש
בכ״ר פ׳ צ״ד בט בנות כו׳:
ס״ק
ר״מ
סי׳
(יו״ד

רדכ״ז

ב אינו חייב סקילה וכר .פרק שבועת העדות (לה ).במשגה המקלל
אינו חייב סקילה וכר .משנה שס ובסוף שבועת העדות (לה).
ב
אביו ואמו בכולן חייב דברי ר״מ וחכמים סוטרין ואמרינן עלה (לו).
המקלל אביו ואמו אינו חייב עד שיקללם בשם קללס בכינוי ר״מ
מאן חכמים ר׳ מנחם ברבי יוסי דתניא ר׳ מנחם בר׳ יוסי אומר בנקבו
מחייב וחכמים סוטרים ,ופסק כחכמים :ומ״ש ולוקה כדרך שלוקה
שס יומת מה ת״ל שם לימד על המקלל אביו ואמו שאינו חייב עד
וכר ,הוא סומך על מה שפסק בפכ״ו מהלכות סנהדרין (ה״ג) שהמקלל
שיקללם בשס .כלומר דהאי שס מיותר
אח חבירו אפילו בכנוי לוקה וכבר
הוא ותנהו ענין למקלל אביו ואמו.
כתבתי שס מנא לן הא .ומ״מ צ״ע
אינו חייב סקילה עד שיקללם בשם מן
ושם זה היינו אחד משבעה שמוכר"
בדברי רבינו שפסק כאן כחכמים
שאינם נמחקין (יסוה״ת פ״ו ה״ס וזהו
ובגמרא (סו ).אמרו דטעמייהו משוס השמות המיוחדין .אבל אם קללם בכנוי נא] פטור
שכ׳ רבינו בשם מן השמות
דכתיב בנקבו שס יומת מה ת״ל שם מן הסקילה .ולוקה כדרך שלוקה על קללת
לימד על מקלל אביו ואמו שאינו חייב
המיוחדים .וכן כתב פרק שני
ג וכן המקלל
עד שיקללם בשם וסרש״י אס אינו כל אדם כשר מישראל
מהלכות ע״ז (ה״ס אין המגדף חייב
סקילה עד שיפרש את השם המיוחד
ענין לו דהא כתיב ונוקב שס תנהו אבי אביו ואבי אמו הרי זה כמקלל אחד
של ארבע אותיות ויברך אותו בשם מן
ענין למקלל אביו ואמו ,ובפרק ארבע
אזהרה של מקלל אביו
מיתות (נו ).לעיל מהא מתני׳ אמברך משאר הקהל :
השמות שאינם נמחקים .ואם תשאל
את השם אמרינן תנא עד שיברך שס ואמו מניין .עונש שמענו בפירוש אבל האזהרה
שבעלי הקבלה סהר ויקרא י:־יאס מנו
עשרה שמות שאינם נמחקים ,תשובתך
בשם אמר שמואל דאמר קרא ונוקב הרי היא בכלל לא תקלל חרש ,הואיל והוא
כי העשרה בכלל שבעה ,שהרי שס י״ה
שס בנקבו שס יומר /והא ודאי חכמים
לית להו הא דשמואל דאי איתא מוזהר שלא לקלל אדם מישראל הרי אביו
בכלל שם ההויה ושם אל בכלל שם
אלהיס (יסוה״ס פ״ו ה״ד) ,וכן שם
דאית להו הא תו לא מצו ילפי [מ]האי
ההויה בנקוד שם אלהים אי משום הנקוד הרי הוא בכלל אלהיס ואי
קרא דמקלל אביו ואמו צריך שיקלל בשם דהא לגופיה איצטריך וכ״כ
משום הכתיבה הרי הוא בכלל שס ההויה .ועל דרך זה אדני צבאות אלהים
רש״י (סו ).דחכמים לא סבירא להו הא דדרשינן לעיל מהאי קרא עד
צבאות אל חי הם בכלל השבעה .ודע זה:
שיברך שס בשם דאסילו לא ברך שם בשם מחייבי רבנן ,ומאחר שפסק כאן
אזהרה של מקלל וכו׳ .הכי איתא במכילתא ובספרי (הובאו במג״ע
ד
כחכמים היאך פסק בפ״ב מהלכות ע״ז (ה״ס כדשמואל דבעינן שיברך שס
מס׳ המצות) ואס היה אביו דיין הרי הוא בכלל אלהיס לא תקלל ואם
בשם ובס״ב דהלכות עבודה זרה יישבתיו:
היה נשיא הרי הוא בכלל ונשיא בעמך לא תאור:
ג וכן המקלל וכר .נראה שלמד כן ממאי דאיסא במכות סרק אלו
הן הגולין (יב ).תני חדא אב שהרג בנו נעשה לו גואל הדם ותניא
אידך אין בגו געשה לו גואל הדס ל״ק הא בבנו הא בבן בנו ופרש״י הא דתני אין בנו נעשה לו גואל הדס בבנו של רוצח קאמר והא דתני בנו נעשה לו
ד אזהרה של מקלל אביו וכו׳ עד הרי אביו בכלל ישראל.
גואל הדס בבנו של הרוג קאמר שהוא בן בנו של רוצח ואינו מוזהר על כבודו:
בפרק ארבע מיתות (סי ).אסיקנא דאחיא מדכתב רחמנא אל״ים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור וכתב נמי לא תקלל חרש דליכתוב קרא או אל״יס וחרש
או נשיא וחרש אל״יס למה לי אס אינו ענין לגופו תנהו עגין לאביו .ואס כן היאך כתב רבינו דמלא תקלל חרש לחוד אתיא .ונ״ל דרכינו סומך אמאי
דאמרינן תו התם הניחא למ״ד אל״יס חול אלא למ״ד אל״ים קדש ,כלומר וכאן הזהיר על ברכת השם ,מאי איכא למימר ,הא אין כאן קרא יתירא ופריך
דליכא למימר דגמר חול מקדש דדילמא קרא אקדש אזהר אחול לא אזהר ומשני א״כ ליכתוב קרא לא תקל מאי לא תקלל ש״מ תרתי .ורבינר סובר כמ״ד
אל״יס קדש דהא ר״ע הוא דאמר הכי התם ור׳ ישמעאל פליג עליה והלכה כר״ע מסבירו [ערובין מי :וש״ס .ומשמע ליה שכשאמרו &״ל ליכתוב קרא לא
תקל תחר ממה שאמ׳ למעלה ומייתי ליה מלא תקלל חרש וכ״ת מה לחרש שכן חרישותו גרמה לו ,כלומר לפי שהוא שסל הזהיר עליו הכתוב שלא מבזהו,
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לחם משנה
פ״ה ב אינו חייב סקילה עד שיקללם וכו׳ .הקשה הרב כ״מ דכיון
דרכינו פסק בס״ב מהלכות ע״ז (ה״ס דבעינן שיברך שס בשם
איך פסק כאן דבעינן שיקללם בשם ,דרש״י ז״ל פירש בסרק ארבע מיתות
(סו ).דמאן דדריש בנקבו שס להאי דרשה דהיינו ר׳ מנחם בר׳ יוסי לית
ליה דרשא דיברך שס בשם .ולי נראה דרכינו אינו מפרש כפירוש רש״י
ז״ל דס״ל דההיא ברייתא דאתאמרה בפרק ארבע מיתות דף (נ״ה) [נ״ו]
עד שיברך שם בשם אתיא כר׳ מנחם דקי״ל כוותיה וטעמא דאית ליה
דתרי מילי דרשי׳ מהאי קרא דהאי בנקבו שס יומת כוליה קרא יתירא
דכיון דקאמר קרא ונוקב שם ה׳ יומת למה צי למכחב בנקבו שם יומת
וחד דרשא נפקא לן מדהדר קרא וכתב בנקבו יומת משמע דיברו שס
בשם ומדהדר וכתב נקיבה אחרינא משמע דהיינו שס אחר דיברו שם
בשם ,ואי להאי לחודיה הוא [הוה] ליה למיכתב בנקבו יומת אמאי אהדר
וכתב בנקבו שס יומת דהיינו שס יתירא ללמד שאינו חייב על אביו ואמו
עד שיקללם בשם .וזה מבואר בדברי רש״י ז״ל שכתב בפרק ארבע מיתות
דף ס״ו שכתב שס כן בנקבו יומת היה לו לכתוב מה ת״ל שם אס אינו
ענין לו וכו׳ תנהו ענין למקלל אביו וכו׳ ובדף נ״ו גבי דרשא דיברו שס
וכו׳ כתב להכי אהדריה בהאי קרא לומר עד שיקוב שס בשם (וכו׳).
משמע דחד דרשא נסקא לן מקרא יתירא ואחרינא ממלת שס (וכו׳) .ועל
כן אני תמיה על רש״י ז״ל שכתב דמאן דאית ליה הא לית ליה הא דהא
לפי הנראה מלשונו תרוייהו נסקא לן מהאי קרא .גם מדברי החוס׳ בפרק
שבועת העדות (לי ).שהניחו הדבר בתימה דהיכי נפקא ליה לר׳ מנחם
דרשא דיברו שם בשם וכו׳ אני חמיה דשסיר מסקינן לתרי דרשות בכי
האי גוונא .ונראה לי עיקר (בדברי) [כדברי] רבינו וכמו שכתבתי:
ד אזהרה של מקלל וכו׳ אבל ההזהרה הרי היא בכלל לא תקלל
חרש וכו׳ .הרב כסף משנה הקשה דדברי רבינו הס הפך הסוגיא
שבפרק ארבע מיסות וסירן בתירוצא קמא דסובר רבינו דמאי דקאמר
במסקנא (סו סע״א) א״כ לכתוב קרא לא מקל לא קאי אאזהרח אלהיס לא
תקלל אלא אאזהרת לא תקלל חרש דמדצא אמר קרא צא תקל חרש ואמר
לא תקלל משמע דנסקא לן מהאי קרא אפילו אינו חרש ורנינו פסק
כר׳ עקיבא דאית ליה אלהים קדש ולכך כתב כאן דאזהרה נפקא לן מלא
וקשה על זה אם כן אזהרה לדיין מנא לן דהא לדידיה
תקלל חרש.
דילמא לקדש אזהר רחמנא לחול לא אזהר ורבינו כתב בפכ״ו מהל׳
סנהדרין (ה״א) דאזהרה לדיין נפקא מקרא דאלהיס לא שקלל ואמאי
הא צדידיה קרא (לא) איירי בקדש .וכי תימא דנפקא ליה מדכתיב ביה
תקלל גבי אלהים ולא כתיב תקל כי היכי דנפקא לן גבי חרש מדכחיב

תקלל ולא תקל( ,ו)א״כ ציכתוב קרא גבי חרש תקל ואנא ידענא ליה
מדיין ונשיא וחרש ,דהא אית לן דיין בהדיא מקרא דאלהיס לא תקלל ולא
כתיב תקל וא״כ למה לי למד דכתיב גבי חרש תקלל ,היה לו לכתוב תקל
לחוד .ועוד יש לי לתמוה על רבינו כמה תמיהות .חדא דאיך כתב בסכ״ו
מהל׳ סנהדרין (שם) דלמה נאמר חרש שאפילו זה וכו /הא בסרק ארבע
מיתות (סו ).לא משמע הכי אלא דחרש הוי דווקא .ואע״ג דבססיקתא
כתב הרב כ״מ שם דמשמע כדברי רבינו לא הוה ציה למשבק תלמודא
דידן ולכתוב כדברי פסיקתא .ומזה נולד לי קושיא אחרת בדבריו ז״ל
שכתב שם (ה״ס הואיל ומקלל אדם מישראל חייב למה יחד לאו על דיין
ולאו על נשיא וכו /דמשמע דקשיא ליה דלימא קרא לא תקלל חרש ולא
לימא דיין ונשיא אלא ודאי דאהי ללאוי יתירי .והא (לא) משמע בפרק
ארבע מיתות דאי מחרש לא ילפינן נשיא ודיין דהוה אמינא שאני שרש
דחרשותו גרס לו .ועוד אי ללאוי יתירי אתו היכי קאמר התם לימא קרא
אלהיס וחרש ואנא ידענא נשיא או לימא נשיא וחרש ולא לימא אלהיס הא
איצטריך ללאוי יתירי שעובר בנשיא ודיין נוסף על האתרים ,וכולה סוגיא
לא מתיישבה כלל לדעת רבינו .ולכל זה יש צי לתרץ דרבינו הוקשה לו
בתר דאית לן כולהו קראי דמרבינן נשיא ודיין ואביו ,וכן אחר נפקא לן
מלא תקלל חרש ואביו ,וכדכתבו התוס׳ בס׳ שבועת העדות (צי ).דמאי
דאמ׳ החס דנפקא לן מצא תקלל חרש היינו עם אביו דציכא למיפרך שכן
משונים וכו /א״כ קשה צימא קרא לא תקלל ישראל ולישתוק מכולהו .לזה
הוצרך לתרן דאתא קרא צאוסופי חד לאו בנשיא וחד לאו בדיין ,והוצרך
לומר דאפקיה רחמנא בלשון חרש לומר שאפילו שזה אינו שומע וכו׳
לוקה ,דאס לא כן עדיין קשה ליכתוב לא תקלל ישראל וליכתוב נשיא ודיין
וליהוו לאוי יתירי לאוסופי מלקיות בנשיא ודיין .אבל עדיין קשה לי מה
שכמב שם (ה״ס דבן נשיא שקלל אביו חייב משוס ארבעה שמות והזכיר
אב .והא באב ליכא אזהרה כלל כמו בנשיא ודיין אלא
האחד משוס
ההזהרה היא מלא תקלל חרש כדכתב כאן ואס כן מאי שס אחר איכא
באביו מאחר הא לתרוייהו יחד סד לאו איכא .ועוד קשה מאי שס איכא
באביו אי דלוקה ארבע מלקיות הא באביו אי איירי דלא התרו בו ליכא
מלקות ואי איירי דהתרו בו א״כ מיתה חייב המקלל את אביו וכיון
דאיכא מיתה ליכא שום מלקוח דקלב״מ וא״כ מאי ארבעה שמות איכא.
מיהו לזה י״ל דאיירי במקלל אביו בכגוי דליכא חיוב מיתה אלא מלקות

הגהות מיימוניות
[א] כחכמים (סנהד׳ סו ).דהיינו ר׳ מנחם ב״ר יוסי לגבי ר״מ דמחייב ע״כ:

מגדל עוז
ב־ב איגו סייג סקילה מ׳ מד כמקלל אסד מן הקהל .בסנהדרין ס׳ ארבע טמוס
ובשטעומ ס׳ שבועס העדות:
ד .אזהרה למקלל אביו נו׳ עד הרי אביו בכלל -בסנהדרין ס׳ ארבע טמוס
ולשון מכילסא (משפטים הו׳ בסה״מ ל״ס טס) מקלל אביו ואמו מוס יומס עונש

שמעט אזהרה לא שמענו ס״ל אצהים צא מקלל אם דיין הוא אביו הרי
אלהיס ואם נטא הוא בכלל ונטא ואם טר הוא בכלל לא מקלל מרש
דן בטן אב משצשמן כו׳ הצד השוה שבהן שהן בעמן ואמה מוזהר
אף אביך שהוא בעמן אמה מוזהר על קצצמו ע״כ .ובסיפרא (קדושים

הוא בכלל
הרי אמה
על קללמן
ס״י ה״ז
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שופטים הלכות ממרים פ״ה

דדב״ז

כסף משנה

ק׳

א׳׳כ ליכתוב רחמנא לא מקל מאי לא מקלל ש״מ תרתי\ ,ודא_&זהרה
ה המכה אביו ואמו וכו׳ .סרק אלו הן הנחנקין (פד ):מכה אביו
לחרש וחדא אזהרה לאב .כ״נ לי לדעח רבינו .או שנאמר דכרל לרבינו
ואמו ואמרינן עלה מנא לן דכחיב מכה אביו ואמו מוח יומת
לכיון דאמרינן בשבועת העדות (לו ).דמקלל חבירו מנ״ל דחייב ומהדרינן
וסתם מימה האמורה בחורה חנק .והמס יליף דהכאה האמורה לאו
דכחיב לא חקלל חרש ולא מפליג החס בין חרש לשאר כל אדם והטעם
אינו חייב בחנק וכר .שם (פה ):במשנה המכה אביו
היינו מיתה:
שנאמר חרש כבר נחבאר בדברי רבינו
ואמו אינו חייב עד שיעשה בהם _________________
פכ״ו מהלכות סנהדרין (ה״א) ,והא
חבורה זה חומר במקלל מבמכה
שהמקלל לאחר מימה חייב והמכה בכלל ישראל
המכה אביו או אמו
סוגיא דפרק ארבע מיתות סליגא עלה
דההיא דמסליג בין חרש לשאר כל
לאחר מיתה סטור .ויליף לה מדכ׳ מיתתו בחנק שנ׳ מכה אביו ואמו מות
אדם וכההיא דשבועת העדוח קי״ל
אביו ואמו קלל ,דקרא יחירא הוא יומת .וצריך עדים והתראה כשאר כל מחוייבי
כיון דאיכא טעמא למה נאמר מרש:
לרבות מקלל לאחר מימה .וטעמא
האשה
ואחד
האיש
ואחד
דין.
בית
מיתות
רבה איכא כדכתיבנא לעיל (ה״א):
ה המכה אביו וכר .משנה ריש
ו מי שהכה את אביו על אזנו וכן הטומטום והאנדרגינס והוא שיגיעו לכלל
סי״א ממסכת סנהדרין (סד ):ואלו
הן הנחנקין המכה אביו ואמו :ואחד
אינו חייב חנק עד שיעשה בהן
וכו׳ .פרק החובל (סו ).מימרא עונשין :
האיש וכו׳ וכן טומטום וכו׳ .נ״ל
דרבא כלשון רבינו:
חבורה אבל אם לא עשה חבורה הה זה כמכה
במקלל כמו
שלמדהמדאמרינן הכי
ז המקיז דם לאביו וכו׳ .פרק אלו
למעלה (ה״א) ורבינו סובר
שכתבחי
הן הנחנקין (פד ):בעיא ופשטוה אחד משאר ישראל .והמכה אותם לאחר מיתה
הכאה לקללהכמו שאבאר
דמקשינן
מהכא מכה אדם ומכה בהמה מה פטור ו ומי שהכה את אביו על אזנו וחרשו
בסרק זה (הי״ג) בס״ד :אינו חייב
מכה בהמה לרפואה פטור אף מכה חייב ונהרג ,שאי אפשר לו שיעשה חרש בלא
הנק וכו׳ .משנה בס׳ הנחנקין (פה:):
אדם לרפואה פטור רב לא שביק
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לבריה למשקל ליה סילוא מר בריה
דרבינא לא שביק לבריה למפתח ליה
כוותא דילמא חביל והוה ליה שגגח
חנק  :בד״א בשיש שם אחר וכו׳
אבל אין שס אחר והוא מצטער מומר,
וקרא כחיב ואהבת לרעך כמוך (שם)
שאין אסור לעשות לחבירו אלא דבר
שאינו חפץ לעשות לעצמו:

חבורה אפילו טיפת דם יצאת בפנים באוזן
ז המקיז דם לאביו או שהיה
ונתחרש :
רופא וחתך לו בשר או אבר פטור .אע״פ
שהוא פטור לכתחילה לא יעשה ,אפילו להוציא
סילון נב] מבשר אביו או אמו לא יוציא שמא
יעשה חבורה  :במה דברים אמורים בשיש
שם אחר לעשות .אבל אם אין שם מי שיעשה
אלא הוא והרי הן מצטעריז הרי זה
מקיז וחותך כפי מה שירשוהו לעשות :
ח אזהרה של מכה אביו ואמו מניין .עונש
שמענו אזהרה לא שמענו ,הואיל והוא מוזהר
שלא להכות אדם מישראל הרי אביו ואמו בכלל

ו מי שהכה את אביו על אזנו
וכר .בב״ק פרק החובל (סו ).אמר
רבא החורש אח אביו נהרג לסי שאי
איסשר לחרישה בלא חבורה טיסחא
דדמא נפלה באודניה ־.

ז המקיז דם לאביו או שהיה רופא
וחתך וכו׳ .בריש הנחנקץ (פד):
בעיא דאיסשיטא ואכמבנה בסמוך:
אע״פ שהוא פטור לכתחלה לא
ח  .אזהרה שלא להכוח אביו ואמו
יעשה וכו׳ .שם ♦רב לא שביק לבריה
וכו׳ .מכילתא [הו׳ במ״ע מסה״מ]
למשקל ליה סילוא ,כלומר אס נתחב לו
מכה אביו ואמו מות יומת עונש
קוץ בבשרו לא היה מניח בנו להוציאו,
שמענו אזהרה מנין ח״ל ארבעים יכנו
מר בריה דרבינא לא שביק לבריה
לא יוסיף והרי הדברים ק״ו אס מי
למפתח ליה כוומא ,כלומר כויה
שמצווה להכותו הרי הוא מההר שלא
להוציא ליחה ממנה ,דילמא סביל
להכוחו מי שמצווה שלא להכוחו דין
ומ״ש אבל
והוה ליה שגגח חנק:
הוא שיהא מוזהר שלא להכוחו ע״כ:
אם אין שם מי שיעשנו אלא הוא
וכר ,נראה לי שלמד כן מדאיבעיא לן (שם) בן מהו שיקיז לאביו ופשטוה מואהבת לרעך כמוך ,כלומר ולא הוזהרו ישראל לעשות לחבריהם אלא
דבר שאיני חפץ לעשות לעצמו ,ורב דימי פשט ממכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לרפואה פטור אף מכה אדם לרפואה פטור.
ומדיליף לה ממכה בהמה ודאי סטור ומותר קאמר אלא דרב פסא (ורבינא) [ומר בריה דרבינא] כיון שהיו מוצאים מי שירפאם לא הוו שבקי
לברייהו משוס דדילמא הוו חבלי בהו טפי ממה שהוא בדרן הרפואה וכ״כ נמקי בשס הרמב״ן [ mwהאדם סוף דיני סננה הז׳ ג״י סי׳ רמא]:
ח אזהרה של מכה וכו׳ .משמע לי שלמדה ממאי דאתמר באזהרת (מכה) [מקלל] אביו וכמו שכחבתי בסמוך (ה״ד) .ובסנהד׳ פרק
הנחנקין (פה ).בעו מרב ששח בן מהו שיעשה שליח ב״ד לאביו להכותו ולקללו ,כלומר אס נחחייב אביו מלקות או נידוי ,ופשט דשרי.
ואותבוה מדמניא ומה מי (שאינו) [שמצווה] להכותו מצוה שלא להכוחו מי שאינו מצוה להכותו אינו דין שמצווה שלא להכותו מאי לאו אידי ואידי
(שלא) במקום מצוה הא בבנו הא באחר לא אידי ואידי לא שנא בנו לא שנא אחר ולא קשיא כאן במקום מצוה כאן שלא במקום מצוה והכי
* גי׳ הרי״ף (הוג׳ ב״י) והסמ״ג שגהגמ״י רב פפא ,וכ״ה לקמן ככס״מ.

לחם משנה

—------------------- -־

וחו קשיא אמאי לקי בלאו דלא מקלל חרש כיון דמיניה
כדכמב כאן.
נפקא לן לאו לאזהרת אביו דהיינו לאו שניתן לאזהרח מימת ב״ד ואין
לוקין עליו כדאיחא בפרק מרובה (עד ):וכ״כ רבינו סרק (י״ז) [י״ח]
מהלכוח עדות (ה״ס .וכיוצא בזה הקשו החוססוח בפרק הנחנקין דף ס״ה
בדבור הכאו הכאה שאין בה שוה פרוטה וכו׳ דאמאי לקי אלאו [ד]לא
יוסיף כיון שניחן לאזהרת מימת ב״ד [הוא] דמיניה נפקא לן אזהרה
לאביו וכו׳ יעויין שם והכא נמי קשה כי האי גוונא .מיהו י״ל דמקלל
חבירו בשם גלה הכחוב דלוקה כדאיתא בסרקא קמא דממורה (ג ):ואע״ג
דהוי לאו שאין בו מעשה גזירת הכתוב הוא ,הכא נמי אמרינן דאע״ג
דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד לוקה היכא דליכא מיחח ב״ד .וכיוצא
בזה תירצו התוס׳ בפרק מרובה דף ע״ד בדיבור הוה ליה לאו שניתן
עוד קשה לרבינו כיון דאזהרה דמקלל אב ואס
לאזהרת מיתת ב״ד.
נפקא לן מלא תקלל חרש ואזהרה דמכה אביו נסקא ליה מאזהרה דלא
יוסיף (ה״ח) ,איך מנאן כאן במחלת הלכות אלו לאו של מקלל אב ואם ולאו
של הכאת אב ואם בלאוין בפני עצמן הא אלו הן הלאוין שמנה דלא תקלל
חרש בהלכות סנהדרין (אום ל) וכן לאו דלא יוסיף בהל׳ חובל* .ומיהו
לזה תירץ הסמ״ג בלאוין רי״ט וז״ל וכבר כתבנו למעלה נל״ח ק5מ] לאו זה
ופירושו וכן נל״ס רמז של מקלל הוא ופירושו מ״מ נחשבין מקלל אביו
ואמו ומכה אותם שני לאוין בפני עצמן הואיל וחייבי׳ מימת ב״ד עליהן
כי אפילו לא מצינו שם שוס אזהרה המיתה או הכרת היא אזהרה וכן
♦ אמי

op

אלא כששילש הל' שנהררין אוש פו (שי״ק ר״ס הנשנקין),

־ -----------------־ --------------------------------------------

המברך השם מזה הטעם נחשב לאו בפני עצמו

(ל״ח יס

אעס״י שאזהרתו}

מאלהים לא תקלל שלמדנו גס ממנו אזהרה למקלל דיין ע״כ .אך מ״מ
קשה מה שהקשתי דאמאי חייב בשם אחר על אביו כיון דהוא אלאו דלא
תקלל חרש ואעפ״י שאנו מחשבים אותו הזהרה בפני עצמה כדכתב סמ״ג
מ״מ אינו לוקה במקלל בכנוי אלא משוס לאו דלא תקלל חרש אבל משוס
לאו דאזהרת מיתת ב״ד לא לקי והחיוב של שם אחר באביו לא שייך אלא
בענין מלקות דבמימה ליכא ארבעה שמות כדכתיבנא דקס ליה בדרבה
מיניה ולא לקי אלא מיתה לחוד איכא וכיון דלא הוי אלא מלקוח ע״כ
מלאו דלא תקלל חרש נפקא ליה וא״כ ליכא באביו שם חדש יותר
מבאחר .וראיתי להרב מהר״ר אליה מזרחי בפרשת משפטים (מ )0
שכתב על מ״ש רש״י ז״ל בפירוש החומש אלהיס לא תקלל הרי זו הזהרה
לברכת השם והזהרה לקללת דיין שתמה עליו איך חפש דברי שניהם .ולי
אין זה קושיא כלל ואדרבה רש״י ז״ל כתב שם כתרוייהו דלר׳ ישמעאל
דקרא איירי בחול ילסינן נמי מהא קדש מק״ו דחול ולר׳ עקיבא נמי
ילפינן מדכתיב לא תקלל ולא כתיב לא תקל כדאיתא בסוגיא דפרק ארבע
מיתות וכדכתיבנא לעיל .ומ״ש לתרץ דר׳ עקיבא אית ליה דקרא כולל שתי
האזהרות ,לא הוי מפשטיה דקרא כדמשמע מדברי הרב הנזכר אלא
מדכמיב תקלל ולא תקל וכדכתיבנא .ובאמת אותן הדברים שכתב שס הרב
ז״ל אינס מסכימיס כלל עס הסוגיא שבפרק ארבע מיתות וצ״ע:
 Tאעפ״י שהוא פטור וכו׳ .הרב רבינו ירוחם כתב מתיל ראשון—
ח״ד (דט״ו ע״ד) גבי הא וי״מ שכתבו שמותר להקיז לו דם ולא דמי

הגהות מיימוגיות
[ב]

רב

פפא

לא

שביק

ליה

לבריה

למישקל סילוא
מורסא

[ערוך

מר
ע׳

בריה דרבינא
כע] ע״כ

לא

(סמ״ג

שביק
ל״ס

ליה

לבריה

למפתח

בועתא

(סנהדרין

פד):

סי׳

ריט):

מגדל עוז
והו׳ נשה״מ שם) אמר אשר יקלל אש אביו
ה .המכה אכיו ואמו כו׳ עד אסר מימה
הנחגקין (סד :פה ):ולשון מכילמא (משפטים
ואמו מוש יומש עונש שמענו אזהרה מטין

ואפ אמו כו׳ כלשון מכילמא ממש:
פטור .פ׳ ארבע מישוש ( )Jוס׳
והו׳ כסה״מ ל״ס שיט) מכה אכיו
ש״ל ארכעיס יכנו לא יוסיף והרי

הדברים ק״ו אס מי שמצווה להכותו הרי הוא מוזהר שלא להכותו מי שמצווה
ו .ומי שהנה וכו׳
שלא להכוסו דין הוא שיהא מההר שלא להכומו:
דם .המקת דם לאביו כו׳ עד ולא נשנק על
עד ונשסרש .פ׳ השובל:
פיה .ס׳ הנסנקין:

מקורות וציור
ה״ה .סמ״ג לאדן
שו״ע יו״ד סי׳ רמא
המכה אביו או
דמקשינן הנאה לקללה
ד״ה ואשד ועי׳ מנ
ועי׳ מקו״צ לעיל ה
ועי׳ סס״ז מהל׳
5
שהסוכל
שאע״ס
גמימס נ״ד אין 3
בלוש .מיתתו בחנק
סנהדרין ספנו״ו .שג׳
אביו (משפטים נא
וצריך עדים והתראה
כס״מ לעיל ה״א ד״ה
ואחד האשה גליון
ציין לקידושין לה.
הכפו 3ששה לאיש וכו׳
רדכ״ז לעיל סה״א ו:
 wוגדינא דשיי
על הכס״מ שכשג ד
ממקלל שאין צורך
לכלל עונשין עי׳
ס״ז ה״ה ואישוש ס״נ
לא עשה חבורה

כמכה וכו׳ ושייכ כה
דכריס ,ואס עשה ש
פטור משוס דקלנ״מ
שובל ס״ז ה״ז).
משאר ישראל הל׳ כ
ספט״ז וסוכל רס״ה

בכס״מ ,סובר דמק
הכאה לקללה שק
משנה [פה( ]:סמ״ג.
ה״ו .שו״ע שם ס״ב
הל׳ שוכל פ״כ ה״ח
הל' דה .סמ״ג
הל׳ ז .שו״ע שס
בלה״ס ,וי״מ שכתב

כ׳ הרמב״ן כשורש י
בשסילה [הול מיש 1
וכמסקנא סוכר כמ״ש
כשמו ,ועי׳ נ״ס שהאנ
ה״ה .שלא להכות
מישראל הלכוש סני
ססט״ז וסוכל רס״ה

הגר״א
ה״ה .ה״ז כמכה
משאר ישראל .שס ן
ס״ה] א׳ וש״מ ועמוסי
ד״ה הא בבנו נו׳
לאחר מיתה פטור! .
שם פ״ה ל( :יו״ד
רמ״א ס״ק ד׳ ,ג׳:
ה״ז .בד״א בשיש
אחר נו׳ .נמ״ש [נ
פד ]:ר 3ממנא אמר ו!
לרעך כמון נו׳ וכן
דימי סטור ומומר נ
ומש״ש רכ נו׳ לכסשילה
דאיכא אשר דאל״ב
לרופא לרפאוש דפעמים
שה״א [עמ׳ מג]:
(יו״ד סי׳ רמ״א סקי

כסף משנה

קע
שנרי• נוסחאות
ה״י .וכשם כ״ה
כמה״י ,והוא המשך
הקודמת ,וכן הגיה
כמעשה רב הובא
הליקוטים .נדפוסיס
כמ״י כשם.

ברוב
להלכה
מדעסו
מסר
וכקצס

מקורות וציונים
ה״ט .שתוקי עד אביו
ספרא ס״ס קדושים פ״ט
סה״כ .שתוקי חייב שו״ע
יו״ד סי׳ רמא ס״ז וס״מ.
עי׳
שנבדקה
אע״פ
בהגר״א ועי׳ איסו״כ ס״א
ה״כ דסוקלין על המזקוס
וראיה ממקלל ומכה אביו.
רבינו השמיט הדין (ינמות
קא .ומכוס בוז ).ספק כן ט׳
לראשון או כן ז׳ לאסרון
שהכה או קלל שניהם סא״ז
או ככ״א (ס׳ המפסס).
שנבדקה איסו״ב פט״ו
הי״א־יב .אינו חייב וכו׳
אינו חייב עי׳ דרישה שם
ס״כ ופרישה סי״ד־טו אס
כהי״א
יש איסור כמו
ובמאירי סנהדרין פה :מ׳
שנר אסור .גר שהורתו
אע״פ
שלא בקדושה
שלידתו בקדושה כגון
כשהיפה
אמו
שנמגיירה
מעוכרס א״ס על קללת
אביו[ ,ומ״ש כרה״י] וכשם
וכו׳ א״ח על אמו אע״פ
שהיסה יהודים כשילדמו ב״ב
הסיטו מ׳ רס ועי׳ מנ״ח
שם אוס ס.

בכם״מ ,נשתחררה וכו׳
הויא לה כקטן שנולד
הל׳ איסו״ב פי״ד הי״א:
הל׳ י .שו״ע שם .שנ׳
ומקלל או״א (משפטים
כא יז).
ברדב״ז ,אביו ואמו קלל
עד א״ח על אמו הוא
לשון ר״ע כספרא לפסוק זה,
הוכא כירושלמי יכמומ סי״א
ה״כ [ע״ש כשי״ק] וכלא שס
ר״נג ועי׳ ספר הליקוטים.
בכס״ם ,מי שאביו ידוע
וכו׳ לאפוקי שתוקי ב״ב

מינוך מ׳ רס:
הי״אג שו״ע שם ס״ט.
הגר אסור מוכס מספרא
הנ״ל דאי׳ דאינו סייכ מכלל
דאיסורא איכא אלא נוהג
בו מקצס כבוד (או״ש).
ב״ב
חמורה
מקדושה
באשכול דפוס ה״ש (ה׳
מילה סל״ט) ולימי׳ בנדפס
כירושלס מכמ״י .אבל העבד
וכו׳ קצס ראיה לזה מיכמוס
צט .יש מוכר אס אביו הרי
דמומר לסוסו (או״ש).
ברעק״א ,בנמוסיהם עי׳
יד אברהם מליון השו״ע
שס:
הי״מ שו״ע שם ס״ד.

מי

שופטים הלכות ממרים פ״ה

שהיו

ומ׳

רשעים

עי׳ ס״ו הי״א לגבי ממזר.

הואיל והוא הולך למיתה
עי׳ ס״ז ה״ט והל׳ עדוס
פי״ט ה״ב.
ואם,
ד״ה
בכס״מ
והאמר רב ששת ביישו
ישן ומת וכו׳ חייב וכו׳
בהל׳ מובל פ״ג ה״ג כ׳
רבינו שהוא ספק ,אלא ע״ב
דגורס כר״ס ביישו סייג
ואיוצא ליהרג קאי (מנ״ס
מ׳ מט ואבהא״ז שם ,וכ״פ
הב״ס ביו״ד סי׳ רמא):

קתני ומה במקום מצוה שמצוה להכותו מצווה שלא להכותו שלא במקום מצוה שאינו מצוה להכותו אינו דין שמצוה שלא להכותו .ופרש״י
מי שמצוה להכותו ברייתא תניא הכי במכילתא [משפטים ס״ה] ,מאי לאו אידי ואידי מצוה ואינו מצוה תרווייהו במקום מצוה והא בבנו
באחר וה״ק ויליף אזהרה למכה אביו ,ומה אחר שמצווה להכותו במקום מצוה דכתיב (מצא כה) יכנו ,מצווה שלא להכותו יותר מארבעים דכתיב
לא יוסיף פן יוסיף בנו שאינו מצווה להכותו אפילו במקום מצוה אצמא אינו נעשה שליח לכך אינו דין שמוזהר שלא להכותו שלא במקום מ
ומה במקום מצוה שמצווה להכותו
שתוקי חייב על אמו
ט־
מצווה שלא להכותו יומר שלא במקום ט שתוקי חייב על אמו ואינו חייב על אביו
מצוה צא כל שכן ויציף אזהרה למכה
ולא דמי להא דאמריגן 3נ
אף על פי שנבדקה אמו ואמרה בן פלוני הוא
אביו או חבירו מהכא:
אביו ואמו קלל (קדושים כ ט) את נ
ט שתוקי חייב על אמו וכו׳ :אין זה נסקל או נחנק על פיה .אבל בנו מן
חייב על אביו חייב על אמו ואת :
אבל מו מן השפחה וכו׳.
חייב על אביו אינו חייב על
השפחה ומן הנכרית אינו חייב לא על אביו ולא
משנה ביבמות פרק כיצד (מ ).מי שיש
דשתוקי חייב הוא על אביו אלא
לו בן מכל מקום פוטר את אשת אביו על אמו  :וכן גר שהורתו שלא בקדושה אע״פ
ידעינן מי הוא אבל גר אע״ג
אביו אינו חייב עליו הילכו אינו
מן החליצה ומן הייבום וחייב על מכתו שלידתו בקדושה אינו חייב על מכת אביו
ועל קללתו ובנו הוא לכל דבר חון
גס על אמו :אבל בנו מן הש
כך
אביו
על
חייב
שאינו
וכשם
וקללתו
ממי שיש לו בן מן השפחה ומן
וכו׳ .הכי אמרינן ביבמות (מ: ):.
הנכרית .ומ״ש רבינו שאינו חייב על אינו חייב על אמו .שג׳ ומקלל אביו ואמו ,את
בנו לשום דבר שהולד כמוה ד
אמו הוא לפי שאם עדיין
האשה וילדיה חהיה לאדוניה
לא שהוא חייב על אביו חייב על אמו רזה
נשתחררה אין דינה כישראלית ואס
יא אבל העבד וכו׳ .פ׳ החובל
נשתחררה והוא לא נשתחרר היא הויא שאינו חייב על אביו אינו חייב על אמו :
אמרינן דעבד אין לו ר
לה כקטן שנולד והוא לא חשיב בנה
וילסינן לה [ערש״י] מדכתיב שבו
הגר אסור לקלל אביו הגוי ולהכותו
ובין נשתחררה או לא נשתחררה אס
פה עם החמור עם הדומה לנ
הוא נשתחרר הוה ליה כקטן שנולד ולבזיהו ,כדי שלא יאמרו באו מקדושה חמורה
ואמרינן בכמה דוכתי (ימנו׳ נג
ופטור עליה כמו הגר שכתב רבינו לקדושה קלה שהרי זה מבזה אביו .ונוהג בו
ג״ק טו .פס ,.אישום פט״ו ה״ס עבז
לו חייס:
בסמוך .אי נמי דיליף לה ממ״ש רבינו מקצת כבוד .אבל העבד אץ לו ייחוס אלא הח
בסמוך (ה״י) מי שאינו חייב על אביו
יב מי שהיו אביו ואמו
וכן גר אביו כמי שאינו אביו לכל דבר אע״פ
אינו חייב על אמו:
פרק הנחנקין (פה ).תניא
מי שהיו אביו ואמו
שהורתו שלא בקדושה וכו׳ .זה שנשתחררו :
ליהרג ובא בנו והכהו וקללו חיי
פשוט דכיון שהימה הורתו שלא
אחר והכהו וקללו פטור ואקשינן
בקדושה דינו מר גמור שאינו יורש רשעים גמוחם ועובח עבירות ,אפילו עמר
שנא בנו ומאי שנא אחר ו
אביו סכיה פ״ט ה״ס כדאשכתן ברב מרי חנם להחגה והם יוצאין ליהרג אסור לו להכותן
כשעשה חשובה אי הכי אחר
כדאיתא בפרק [מי שמס (קמט:]).
ולקללם .ואם קלל או חבל בהן פטור .ואם עשו
אמר רב מרי בעמך במקויים של
י כשם שאינו חייב וכו /כלומר מי
כלומר הראוי להתקיים ולא
שאביו ידוע ואפ״ה אינו חייב עליו תשובה הח זה חייב ונהרג עליהן אע״פ שהח
שנגמר דינו ,ואקשינן אי הכי
אינו חייב על אמו לאפוקי שתוקי הן יוצאין למיתה  :במה דבחם אמוחם בבנו
נמי ומתרץ (פה ):מידי דהוה
דטעמא דלא מחייב אאבוה הוא משוס
מימה .היינו דבעינן שיעשה
אבל אחר שבא והכהו או קללו אחר שעמר חנו
דלא ידעינן מנו:
חבורה ולאחר מימה ליכא <
יא הגר אסור לקלל .קצת ראיה אע״פ שעשה תשובה הח זה פטור הואיל והוא
אבל היוצא ליהרג חי הוא
מצאתי לזה מדאמרינן ביבמות הולך למיתה .ואם ביישו חייב בקנס המבייש :
שסופו למות:
פרק כיצד (« ).ואיתיה בדברי רבינו
פי״ד מהל׳ איסורי ביאה (הי״ב) שלא
יב מי שהיו וכו׳ .ברייתא בסנהדרין
אבל העבד וכו׳
אסרו ערוה לגר אלא כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה:
הנחנקין (פה ).היוצא ליהרג ובא בנו והכהו וקללו חייכ נא אחר והכהו וקללו פטור והקשו שם מאי שנא בנו ומ״ש אחר ותרצו אחר היינו טעמא ׳
דאמר קרא ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ,כלומר וזה שעבר עבירה שחייב עליה מיתה לאו עושה מעשה עמך ,החינה קללה הכאה נ
דמקשינן הכאה לקללה אי הכי בנו נמי הב״ע כשעשה תשובה א״ה אחר נמי אמר רב מרי במקויים שבעמך ,כלומר בראוי להתקיים ולא זה שנגמל
אי הכי בנו נמי מידי דהוה לאחר מיתה .ופרש״י (פה ):דילפינן לקמן מקלל לאחר מיתה חייב וא״ת והא תגן המכה לאחר מיתה פטור והכא מחי
אהכאה דקתני הכהו וקללו היינו טעמא דפטור מכה לאתר מימה משום דבעינן חבורה ולאחר מיתה ליכא חבורה ויוצא ליהרג איכא שבורה דר
אלא דסוסו למות עכ״ל .מדאוקימנא להא דיוצא ליהרג ובא בנו והכהו וקללו מייב ואמר סטור כשעשה משובה שמעינן בהדיא דכל שלא עשה
אפילו בנו פטור ואם עשה תשובה דוקא בנו חייב אבל אמר אפילו עשה תשובה סטור .וגס בפרק כיצד (« ):על אותה משנה שכתבתי בפרק זה
מי שיש לו בן מכל מקום וכו׳ וחייב על מכתו ועל קללתו אמרו בגמרא מכל מקום לאיתויי מאי אמר רב יהודה לאיתויי ממזר ואמאי קרי כאן
ומ״ש רבינו שאע״ס שלא עשו תשובה אסור להכותן ולקללן נלמד מהדין
בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך הב״ע כשעשה משובה:
ואם ביישו חייב בקנס המבייש .כלומר מי שהוא המבייש בין
בסמוך (הי״ס עבר אביו ואמו על עבירה שלוקין עליה וכו׳ לא יכה אותם:
בנו או אחר שאס יש לו בניס אחרים חייב זה לתת להם הקנס .וכן אימא בהנחנקין (פה ).דקודם דאוקימנא בריי׳ שכתבתי בסמוך היוצא ליהרג ו
והכהו וקללו וכו׳ כשעשה תשובה אמר התם רב ששת דהיינו טעמא דאחר סטור משוס דגברא קטילא הוא ופריך עליה והאמר רב

י

יא

יב

לחם משנה
לנוטל לו קו׳ן דאי אפשר בלא חבלה ואס עשה חבלה נמצא חובל בלא
צורך רפואה ע״כ .נמצא לפירוש זה [דמר בריה] דרבינא ורב ססא (סד):
לא פליגי אפשיטותא דלעיל בהקזת דם דשאני התזת דם וכמו שכתב.
אבל רבינו אינו מחלק ביניהם ומ״מ סובר דלא סליגי ומ״מ כיון שהיו
מוצאים שירפאם לא הוו שבקי לברייהו .אבל מדברי הרי״ף ז״ל נראה

דפליגי ופסק כרב פסא (ורבינא) [ומר בריה דרבינא] וכמו נ
הרב בית יוסף ניורה דעה סי׳ רמ״א יעויין שם:
יב בקנס המבייש .רוצה לומר בקנס שחייב כל מ5יינ
הבושה שעשה וכמו שכתב בהלכות חובל (פ״ג) ,דלא <
הרב כסף משנה:

משנה למלך
ט

אבל בנו מן השפחה ומן הנכרית אינו חייב וכו׳( .א״ה
משנה ביבמות פרק כיצד הביאה מק בכ״מ .ומכאן הוכיח הרב

המחבר ז״ל דממזר חייב על קללת אביו ואמו כמבואר בדרשותיו
מצותיך [ה״ד ס״ס קדושים] דף ע״א ע״ד יע״ש):

מגדל עת
ט־יא.
אבל

ובנו מן השפסה בו׳
העבד

נו׳

עד

ואע״ס

עד אלא נהג ט מנהג בגוד.
שגשמסרר.

ס׳

השובל

(פס).

ופ׳

פ״ג דיבמוס:
הערל

יב־יד.

(עס:).

מי שהיו אביו ואמו רשעים גמורים נו׳ עד ולא מממול ולא מכג
ר״ס הנסנקין:

הגדי׳א

דעק״א
הל׳ יא .באו מקדושה
חמורה .היינו ממוסיהס.
הגאון פורס יוסף בספרו
אשל אברהם באגרס [ג׳]
הספר
בשער
הנדפס
[בדפוס הראשון] אות כ׳:
יו״ד סי׳
לשו״ע
(מי׳
רמ״א ס״ט).

דדב״ז

ה״ט .שתוקי בו׳ אע״פ בו׳ .כמ״ש בפולין י״א ב׳ דלמא לאו בו׳:
ולא על אמו וכן בו׳ .כמ״ש ביבמומ ב״ב א׳ השמא בו׳ וגר שנמגייר מ׳ וז״ש
בס״ט [בהי״א] הגר אסור בו׳ ובמו לענין עריות שם*( :יו״ד סי׳ רמ״א סק״ט־י׳).
הי״א .אבל העבד מ׳ .כמש״ש [יבמוס] ס״נ א׳
(יו״ד סי׳ רמ״א ס״ק י״א).
הי״נג מי שהיו אביו כר( .ליקוט) ב״ב הרי״ף בפ״ב דיבמוס מהא דסנהדרין [פה,].
אגל מוס׳ ביגמומ שם נכב ]:ד״ה כשעשה כר פי׳ ההיא דסנהדרין ג״ב בעשה
* במקורם בסה״ס ד׳ וילנא כ׳ שמ״ש כאן צ״נג

הכל מודים

בעבד כר:

משובה וב״ב המרדני ניבמוס שם בשם ר״ס דבעיא דשס בעשה משובה ד
היה אומר רב ששס ואסר מי המירו ביון דלאו עושה מעשה עמך וברייה
ליהרג דמסייב בעשה משובה כבר מוקי לה המם בשאין מסרבין לצאס
עשה משובה אין לסלק בין איסור למיוב דהא עושה מעשה עמן לא נ
מיוב דפרין מר מינה אלא אצל איסור וקושיס המר 3אממ דאסילו לכמת
ואם קלל כר ואם ן
(ע״ב) [עהגר״א לק׳ ס״ו הי״א גבי ממזר]:
יבמוס ב״ב ב׳ וסנהדרין שס מ״ש היוצא בו׳ אלא אחר מ׳( :יו״ד ס
סק״ו־ז׳).

רדכ״ז

שופטים הלכות ממרים פ״ה ו

קעא

כסף משנה

ביישו ישן ומת כלומר תוך שינתו חייב ופרש״י טעמא דהא מתביישים
יג־יד עבר אביו ואמו על עבירה וכו׳ .שס תנא דבי רני ישמעאל
בניו והאי נמי לא שנא .ומדפרין מהא דרב ששח אהא ממילא משמע
לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ ממסית שהרי
דאס ביישו להאי חייב:
אמרה חורה לא תחמול ולא תכסה עליו .והנדוי בכלל קללה הוא:
יג־יד עבר אביו ואמו וכר עד ולא תכסה עליו .שס בעו מיניה
מי שנתחייב שבועה לבנו וכו׳ .כל זה מחשובח הגאונים (שע״5
טו
מרב ששת בן מהו שיעשה שליח בית
ש״ד ס״ה שי׳ נ) ,ונראה שאפילו
דין לאביו להכותו ולקללו ,ופרש״י אם
שבית דין משביעין אותו כיון שהבן
עבר אביו או אמו על עבירה שלוקין עליה
נתחייב אביו נדוי או מלקות ,ואמריגן
הוא תובע השבועה כאילו הוא משביעו
בתר הכי (סהס מאי הוי עלה אמר
הילכך אין משביעין אותו בשבועת והיה הוא חזן לפני הדיינין לא יכה אותם .וכן
רבה בר רב הונא וכן תנא דבי ר׳
האלה ולא מאררין אותו דארור בו אם נתחייבו נדוי לא יהיה שלית לנדותם .ולא
ישמעאל לבל אין הבן נעשה שליח
אלה בו שבועה (שגועוס לי:).
ולא על האלה וכו׳ .ואס תאמר ביון ידחוף אותם ולא יבזה אותם בשליחות בית דין
לאביו להכותו ולקללו חון ממסית
שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא
שהביא פפוק מן התורה למה אע״פ שהן ראויין לכך ולא עשו תשובה
תכסה עליו:
צריך להביא מן הכתובים .ויש לומר
לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו
טו מי שנתחייב שבועה לבנו וכו׳.
דקרא דכתוביס מייחי ליה למה שאמר
כתב סמ״ג (עהגמ״י) שכן הורו
אפי׳ ברמיזה דקרא דמקלה אביו ולקללו חוץ ממסית ,שהה אמרה תורה לא
הגאונים וסי׳ הוא ששבועת האלה
טו מי שנתחייב
ואמו משמע ליה דמקלל בפירוש להכי תחמול ולא תכסה עליו :
היינו כמו שרגילים להחרים בנדוי
מייתי קרא דעין תלעג לאב וגו׳
שבועה לבנו כך ראינו בו תמיד שאינו משביעו
וכבר באתו
ושמתא וטוצא בזה:
דמשמע מינה אפילו ברמיזה :
וכר .בסרק [א׳ מהל׳ רוצח (ה״ג)] :ולא
פרק ששי א כבוד אב ואם בשבועת [ג] האלה ,שהה זה בא לקללת אביו,
על ההכאה בלבד וכו׳
וכר .בטי׳ פרק קמא אלא משביעו שבועה שאין בה נד] אלה .וכבר
פ״ו א־ב כבוד אב ואם מצות
דקדושין (ל ):ואיתא בירושלמי (שס ה״ס ביארנו שהאב שהרג את בנו אין אחד מאחיו
שהחמיר בהם הכתוב יותר מכבוד
וכר עד הנה השוה אותם
של נהרג נעשה גואל הדם  :ולא על הכייה
בעונש .ברייתא בפרק קמא לקידושין
המקום:
הקדים
(לס קרובה ללשון רטנו:
ועל הקללה בלבד הקפידה תורה אלא אף על
אב לאם לכבוד וכו׳ .שס (ל :לא).
הבזיון ,שכל המבזה אביו או אמו אפילו בדבהם אפילו ברמיזה הה זה בכלל
תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי
ארור מפי הגבורה .שנ׳ ארור מקלה אביו ואמו .והה הוא אומר עץ תלעג
שאמר והיה העולם שבן מכבד את
אמו יותר מאביו מפני שמשדלתו
לאב ותבוז נה] לקהת אם וכו .,ויש לבית הן להכות על זה מכת מרדות
בדברים לפיכך הקדים הקב״ה כבוד
ולענוש כפי מה שיראו :
אב לכבוד אם וגלוי וידוע לפגי מי
שאמר והיה העולם שהבן מתיירא
מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו
תורה לפיכך הקטס הכתוב מורא האם
למורא האב .ומשמע מהכא ששניהם
אב ואם מצות עשה גדולה וכן מורא אב ואם שקלם הכתוב
שויס בין לכבוד בין למורא:

יג

יד

r

פרק ששי

א כבוד

נא] בכבודו ובמוראו .כתוב כבד את אביך ואת אמך וכתוב כבד
את י״י מהונך .ובאביו ואמו כתוב איש אמו ואביו תיראו וכתוב את י״י אלהיך תירא .כדרך שצוה על כבוד
ב המקלל אביו או אמו בסקילה והמגדף בסקילה ,הנה
שמו הגדול ומוראו כך צוה על כבודם ומוראם :
השוה אותן בעונש .הקדים אב לאם בכבוד נב] והקדים אם לאב  wבמורא ללמד ששניהם שוויץ בין
לחם משנה

*

יג עבר אביו ואמו על עבירה וכו׳ .השוס׳ נראה דחלוקיס על רבינו,
שכתבו בסרק כיצד (יבמוע « cעל מה שהקשו שס על ממניתין דשייב
על מכתו אמאי קרי כאן ונשיא בעמך וכו׳ ותירצו בשעשה תשובה ,אמרו
שם דהא דאמ׳ בפרק הנחנקין (פהס לכל אין הבן נעשה שליח לאביו וכו׳
חון ממסית דאיירי כשעשה תשובה ומפני כן הוקשה להם דאי כשעשה
משובה היכי אמר (רבינו) [דמו] אינו נעשה שליח להכותו ולקללו משמע
הא אחר נעשה שליח הא אפילו אחר אינו יכול לקללו טון שעשה תשובה
והוצרכו לידחק בזה .אבל רטנו אינו סובר  pאלא דהא דאמרינן אינו
נעשה שליח להכותו וכו׳ איירי בשלא עשה תשובה ומפני כן אמרו דמו
אינו נעשה אבל אחר נעשה טון דלא עשה משובה ומה שאמ׳ בפרק כיצד
אמאי קט כאן וכו׳ הוא משוס דאמרו במשנה וחייב על מכתו לכך הקשה
דאמאי חייב מיתה ולכך תירצו כשעשה משובה אבל הכא (לא) אייט לענין
איסורא בלבד דאפילו לא עשה חשובה הא איסורא מיהא איכא .וכן פירש
הרי״ף בפ״ב טבמוח וכתבו הרב כ״מ בסרק שלאחר זה (הי״א) .וא״ת
א״כ לדעת רבינו כשהקשו בסרק הנחנקין «׳ה ).לרב ששת דאמר דהבן
נעשה שליח להכותו וכו׳ מהא דיוצא ליהרג ותירצו שס דאין מסרטן כו׳

למה ליה לאוקומי בהט כיון דהא דרב ששח איירי כשלא עשה תשובה,
דהט משמע מדאמרו במסקנא מאי הוי עלה וכו׳ ותירצו לכל אץ הבן
וכו /והא דאמרו לכל אין הבן וכו׳ מפרש לה רבינו כשלא עשה משובה,
מינה דהא דרב ששת נמי בכי האי גוונא הוא ,וכיון שכן אמאי לא
מוקי ברייתא בשעשה תשובה .ואולי דרכינו מפרש במסקנא [כדמוקמינן
לה דעבד תשובה] אפי׳ דמסרבין בו לצאת מוקמי׳ לה לברייתא
(כדמוקמי׳ לה דעבד תשו׳) ,ומעיקרא משוס דהוה ס״ד דאיירי דלא
עבד (הוא) [הוה] מוקי לה כשאין מסרטן לצאת וכשאמר במפקנא אלא
אחר מ״ט וכו׳ הדר ממאי דאמר מעיקרא וה״ק אלא לעולם דברייתא
בכל גוונא איירי בין מסרטן בין אין מסרטן ולא כדמרין רב חסדא
במסרבין דווקא אלא בכל גוונא וברייתא כשעשה תשובה כדמסיק:

משנה למלך

פרק

ששי א כבוד אב ואם מצרת עשה( .א״ה עיין בדרשות
הרב המתבר בדרן מצותין נסוף סלק א] דף ס״ג):

הגהות מיימוניות
[ג]
[ד]

[א]
אבל

כמו שרגילין להחטס בנדוי ושמתא וטוצא בזה .סה״מ (לאוין ריט) ע״כ:
[ה] פירוש לקבוץ
וכן כתב 3סה״מ (שם) שפסקו הגאונים ע״כ:
קמטים שבפניה [רש״י ייסי מט י] .סה״מ (שם) ע״כ:
כן אימא בתלמודא דידן (קדושין לס שהוקש כבודם לכבוד המקום
בירושלמי דסיאה (ס״א ה״א) א״ר שמעון בן יוחאי גדול כבוד אב

ואם שהחמיר בו הכתוב מכבוד המקום שבכבוד המקום הוא אומר

כבד את ה׳ מהונך ואס יתן לך בית מקבע מזוזה ואם יתן לך טליח
תקבע בו ציצית ואס יתן לך ממון עשה מהס צדקה אבל בכבוד אב
ואס אין כתוב מהונך שאפילו אין לך כלום אמה צריך לטחון ברחיס
[ב] מסט שלבו נוטה יותר לכבוד
בשבילן ע״כ (סמ״ג עש׳ קיב):
אמו מפני שמשדלתו בדברים (קידושין ל :לא ).ע״כ (םמ״ג שס):
[ג]

לסי

שלבו

ירא

יומר

מגערת

אביו

(שם)

ע״כ

(סמ״ג

שס):

מגדל עוז
טו.

מי שנממייב לבנו שבועה עד סוף הפרק .במשובס הגאונים והביאור (ס״ו)
[פ״א] דהלכוס רוצם ושמירס נפש (ה״ג):

כ .המקלל אביו או אמו וכו׳ עד לעונש .ס׳ ארבע מימוס
הקדים אב לאם מ׳ עד בין לכבוד .בכריסוס ס׳ המביא אשם מלוי

פ״ו א .כיבוד אב ואם וכו׳ עד ומוראם .פ״ק דקידושין ולשון סיפרא (קדושים
הו׳ בסה״מ מ׳ רי) איזהו כבוד מאכיל ומשקה ומלביש ומכסה ומכניס ומוציא:

ופ״ק

(נ:)4
(כס).

דקידושין (ל:):

« *

הגר״א
הי״ג.

אע״פ שהן ראויין לכך ולא הו׳ .כנ״ל( :יו״ד סי׳ רמ״א ס״ק ס׳).

ה״א .כבוד

או״א

מ "ע גדולה

נו׳.

נל׳ השו״נג

צריך ליזהר מאד בכבוד

שנויי נוסחאות
הל׳

יד.

ממסית

כ׳ה

בכמה״י .בדפוסים
ומדיח [וכ״ה גיר׳ הדי־׳ף
סנהדרין פ״י והשאילסוה ש׳
קלד] ,ועי׳ בס׳ המפתה
וילקוט שנו״ס.

ממסית

מקורות וציונים
הי״ג .שו״ע שם ס״ה.
חזן ונו׳ הל׳ סנהד׳ פט"•
ה״ס .לא יכה אותם אסיר

מדרבנן (ב״ס) ,ועי׳ מ׳
ולא
הי״ב.
הליקוטים
ידחוף עי׳ הל׳ סנהד׳
סכ״ד ה״ט .ולא יבזה
עי׳ שס ה״ה .ולא עשו
תשובה עי׳ הל׳ רוצס
ס״א ה״ג ובס׳ המפסס
שס ,ורעק״א שס ה״ב:
הי״ד .סמ״ג לאוין ריט.
לא תחמול (ראה יג ט)
ועי׳ הל׳ ע״ז ס״ה ה״ד
וסנהדרין פי״א ה״ה:
הט״ו .שו״ע שס ס״ו.
שבועה
שנתחייב
מי
לבנו עמל״מ פ״ו ה״ז.
בשבועת האלה עי׳ הל׳
ה״ס.
פי״א
שבועוס
משביעו שבועה שא״ב
אלה ב״ס וט״ז כ׳ בשם
משוה״ג סי׳ ש שיקנה
מביעמו לאסר .ולא על
הטיה וכו׳ בלבד ובו׳
אף על הבזיון הב״ס
ד״ה ולא סי׳ ד׳ רבינו,
ועי׳ מנמומא סוף קדושים
מס על שראה ערוס אביו
אע״פ שלא קלל נסרסק הוא
ומולדומיו (ק״מ) .אפילו
ברמתה המרדים ס״א אוס
לה כ׳ שבכלל זה מבזהו בלבו.
שג׳ ארור (מבוא כז טז).
עץ תלעג לאב (משלי ל

יז) .ויש לב״ד להכות
פולין קי( :לב אריה שס
הליקוטים).
בספר
הוב׳
ער״ן
מרדות
מכת
המומס פ״ד [טז־נ בדפי
הרי״ף] ובסוף מולן איזה
מיקרי מכס מרדות (ד״מ),
ועי׳ הל׳ סנהדרין סכ״ו
ה״ה ומש״נ שם.
הגמ״י [ה] ,פי׳ לקבוץ
ולא כן פירשו ן׳ ג׳נס שרש
יקה וראב״ע ור״א בן רבינו
ס׳ ויחי:
ה״א־כ סמ״ג עש׳ קיב־ג:

ה״א .טוש״ע יו״ד רס״י
מ״ע
רמ .ס״ע כבוד
בסולין קי :וב״מ לב,.
ומורא בקידושין לד ,:ועי׳
מל״מ מלוה ס״ד ה״ד ד״ה
ומ״ש 1עמ׳ קה] בערן
כסיה בכבוד ובקלון אב.
ירושלמי
מ״ע גדולה
פאה ס״א ה״א ומצוה
סמורה שבסמורוס זה כבוד
אב ואם ,וט׳ הל׳ מ״ס
רס״ה דסייב בכטד רבו
ויראמו ימר מאביו .כבד
את י״י מהונך (משלי ג
ט) .איש אמו ואביו
תיראו (קדוטם יט ג).
את י״י אלהיך תירא
(ואממנן ו יג ,עקב י כ).
הגמ״י נא) ,עכס״מ ה״ג
ד״ה ואם וב״ס סי׳ נ־מ ד״ה
אס יש וד״ה ואס אין:
ה״ב .המקלל וכו׳ והמגדף
וכו׳ מו״ה ריש קדושים.
בסקילה
וכו׳
בסקילה
הל׳ סנהד׳ פט״ז ה״י
וש״ג הקדים אב לאם
טור שס .ללמד ששניהם
שווין בין לכבוד בץ
למורא רבינו אברהם מן
ההר כ׳ לא ידעמי למה עזב
מעם האמור בגמ׳ [הוב׳
3נס״מ ,ועי׳ מג״ע שציין
לכרימוס דשם אי׳ כרבינו]
והב״ס ד״ה ומ״ש בכבוד
כ׳ דרכינו קיצר ,עי׳ להלן
הי״ד ודרישה אוח ב שביאר:

ספר המפתח

מפייס פ״ד ה״ג—פ״ה ה״ב

1ולב וכו׳ פטור.

שם :וקשר החוטין והוסיף התשיעי.

דבאינו עושה מצרה מכין
ת״נ וא״ב לד׳ האומר פסול
שיקיים ,ולד׳ האומר כשר
►שלא כדין ,א״כ הוי כמו
יני מלקות שב׳ בהל׳ ב

לאו דוקא
חוט כפול.

דהוסיף

חוט

א׳,

אלא

תהלה לדוד סי׳ יא ס״ק א.

שם :שהרי יש בהן משום תעשה
ולא מן העשוי.

I

ה״ג ד״ה וראיתי; וע״ע משנת חכמים הנ״ל

פר?! חמישי

ודברי ירמיהו הל׳ ע״ז ס״ב ה״ז ואורח משפט

א) המקלל אביו או אמו נסקל.

מו״מ סי׳ כז ד״ה וביו״ד (מח־ב) ויד שאול יו״ד

הרשהו אביו ומחל לו על קללתו או

סי׳ רמא אוח א ומנחת סולת מצ׳ ע אוח ב ד״ה
ולענין ופרשת המלך הל׳ ע״ז פ״ב ה״ז ד״ה

עי׳ מש״ג להלן הל׳ ה.

ויוצא (רמג־ב) שכחבו דמש״כ הש״ן רס״י רמא
דפטור על שדי וצבאות היינו לרש״י ,אבל לפי״ד

הכאתו ,מהו.

ביאור ומו״מ.

מקלל בכתיבה ,מהו.

פטיס יז ש אות ה (קיג־ב); עי׳

רעק״א סנהדרין פח ;.מרכה״מ הל׳ ציצית פ״א;

עי׳ מש״ג בהל' סנהדרין פכ״ו ה״ג.

במוח אוח קס.

מזו״א סנהדרין סי׳ כג ס״ק א; עין הגליון לשו״ע

טהור וזה אומר
":ז פטור ,ובכס״ט.

שני

או״ח סי׳ י אוח י; עמק ברכה הל׳ לולב אוח יט.

רבינו חייב.

לא כתב דין קללה הבאה מכלל ברכה
[עי׳ הל׳ סנהד׳ פכ״ו ה״ד].

שם :וי״א דוקא תפילין.

מומים סי׳ כז ס״ק ג; מנ״ח מצ׳ רס אוח ד

מ ,וצ״ע בד׳ הכס״מ.

ביאור ,והאם י״א אלו ס״ל כהתוס׳ פח:

(סט־א); מהר״ם שיק (מצווח) מצ׳ מח.

ןנהד׳ פז .ד״ה ובלא״ה (פח־ב);

ד״ה ואין.

•"ש.

בריח הלוי דברי אשר סי׳ ג; מזו״א סנהדרין

המקלל אותם וכו׳ לאחר מותם ה״ז
נסקל.

שם :וי״א דוקא תפילין וכו׳ ואומר
אני דמודה ר׳ יהודה וכו׳.

צ״ב אזהרה מנ״ל ,שהרי אזהרת מקלל
או״א בכלל אזהרת קללת כל אדם
[להלן ה״ד] ,ומקלל מת פטור.

סי׳ כג ס״ק א ד״ה לשון.

ז לקידושין בנגע בבכר של
; דברי אמח בענין לאוין קומו׳ ו

1מודי האחים (יראים) שי׳ לא

ביאור ומו״מ בזה.

ד); מנחה אהרן סנהד׳ פז .ד״ה
(פח־ב); אברהם יגל ה״ב; כמר

עי׳ מש״נ לעיל בריש ד׳ הראב״ד.

יהושע דיני שבח שי׳ ד; מורח
 Iדיסקין] דף ה-ו; או״ש; בי״צ
אוח ה; כלי חמדה שופטים יז ח

יב); קובץ ענינים הערוח החזו״אוח א.

שם :דוקא תפילין משום דכתיב ע״ס
התורה וכתיב וכו׳.
מש״ב הסמ״ג לאוין שסד בשם ר״י
בתשובה ,נר׳ דהוא הר״י בתשו׳
שהביא המג״ע בהל׳ ציצית פ״א הט״ו.

וכו׳,

בד׳ הראב״ד והרמב״ם.

שי׳ א; אברהם יגל; זרע יצחק;

משמע דלא תסור קאי אעשה ולא על
לא תעשה [וכ״ה בלח״מ כאן] ,וצ״ע
מברכות יט :תרגם׳ בלאו דל״ת ,דמוכח
דבלאו שייך לא תסור.

זז (כא־ג); בריח הלוי דברי אשר

בית יצחק אה״ע ח״א סי׳ יא אוח ג ד״ה ומעמה.

<״א
*ח״מ.
r.

שה״מ שרש א (ז־א ,ב); הון יוסף
לחם יהודה הל׳ לולב פ״ז ה״ז;
יח

ה; ערוה״ש העמיד הל׳ ממרים

יא; נועם ירושלמי שגהדרין פי״א

ערוגח

הבושם

או״ח

שי׳ יא

ז״מ פ״ג סוף ה״ה וש׳ המפמח

לפי״ז ביאור ד׳ הראב״ד לעיל פ״ב
ה״ט דאיכא בל תוסיף רק בעשה ולא
בלא תעשה.
חזון נחום זבחיס פ״ח מ״י (כט־ב).

ריש ה״ה.

":ם וראב״ד הוא מחלוקת
;וריות.
דיות ד .ד״ה והא דפליגי.

ללולב וציצית וכו׳ לא

לפי״ד הראב״ד מיושב קו׳ הרמב״ן
בסה״מ שרש א [הוב׳ בלוז״מ לעיל
פ״א ה״ב] על הרמב״ם [שם] אמאי
ספיקא דרבנן לקולא.

אבי עזרי מהדו״ק הל׳ מובל פ״ה ה״ג; עי׳ אבן
האזל הל׳ סנהדרין פי״ח ה״ב ד״ה אולם מה.

לאהד מותם וכו׳ וכן הטומטום וכו׳.
ביאור דרשות הפסוקים לשיטתו כאן
ובהל׳ י.

היינו המיוחדין שלא להממק]; עי׳ מרכה״מ ח״ב
הל׳ ע״ז פ״ב ה״ז; רעק״א קמא סי׳ כה ד״ה

ואמרי; אורח משפט חו״מ סי׳ כז (מח־כ מט־ב).

טעם להראב״ד שלא השיגו
שהשיג בהל׳ סנהדרין פכ״ו ה״ג.

כמו

אורח משפט סי׳ כז ד״ה אמנם (מח־א).

מנחה חדשה מצ׳ לג אות ז ,ומצ׳ מח אוח ד.

וצריך עדים והתראה
מחוייבי מב״ד ,עכס״מ.

כשאר

כל

עדים זוממים ומגדף ס״ל לרבינו
דא״צ התראה לפי שאין בהם מעשה,
לפיכך קט "ל כאן דקללה אף שאין בה
מעשה צריך התראה.
מנ״ח מצ׳ רס (יא) (סט־ב); עי׳ כס״מ הל׳
סנהדרין פכ״ו ה״ד והל׳ עדוח ס״כ ה״ד והל׳

ע״ז ס״ב ה״ט; [ועי׳ שבט הלוי יו״ד סי׳ קיב
אוח א דהקשה על המנ״ח מצקמן הל׳ ה לענין
מכה שה׳ הרמב״ס שצריך עדים והמראה אף

שהוא מעשה גמור ,וע״כ צ״ל כהכס״מ].

מל״מ :גרסינן וכו׳ איש איש וכו׳
ובס״ד דסוטה וכו׳.

" פוטרו.
בדבריו.

לפי״ד הראב״ד בחצי שיעור באיסורין
ליכא לא תסור.

ו״ח שי׳ ש [חי׳ מבהמ״ח] ד״ה
ו״א שגהדרין שי׳ כג ריש ש״ק ב;
*הר״ן שנהד׳ פז .ד״ה אי שבירא.

שו״מ מהדו׳ ג ח״א סס״י חב; עי׳ בי״צ הנ״ל.

•לב פ״ז ה״ז כ׳ הראב״ד
ת פוסל.

חועפוח ראם (יראים) סי׳ שעא אוח ד; עי׳ ט״ז

פח :ד״ה גדולי המפרשים;

או״ח סי׳ לד ס״ק ב והג׳ רעק״א שם; ביח

אורח משפט הנ״ל (מט־א ,ב ד).

חקרי לב או״ח ח״ב סי׳ צד (רא־ג); מנ״ח

בית יצחק הנ״ל.

כן ס״ל היראים סי׳ שעא והסמ״ג לאוין
שסד ותום׳ סוכה לא :ד״ה הואיל.

המפורש.
ערול״נ סנהדרין סו .ברש״י סד״ה עד שיקללם;

שי״ק ירושלמי פי״א ה״ב (סב ).ד״ה רע״א; עי׳

ישוב ומו״ט.

רדב״ז :דלא הוי זק״מ בכך אבל
לעולם איכא בל תוסיף.

ק׳ דבמכילתא משמע דחייב רק בשם

בדין קילל
למלקות.

שירי קרבן ירוש׳ יבמוח סי״א ה״ב (סב ).ד״ה

ופת פוסל את העיקר.

או״ש הל׳ ע״ז פ״ב ה״ז ד״ה ואני [ע״ש שהשיג

(סח־ד); מהר״ס שיק (מצוות) מצ׳ רסא אוח ב;

שם :במצות עשה דשייך ביה לא
תסור.

זה

והכנויים הם מה שמכנים במדותיו.
על כס״מ הל׳ ע״ז ס״ב סה״ט שכחב שמיוחדין

מומים סי׳ כז ס״ק ג; מנ״ח מצ׳ רס אוח ב

בית אפרים או״ח ח״א סי׳ א ד״ה ובסמ״ג (ב־ד).

שבוש

ז׳ שמות שאינן נמחקין נקראין שמות
מיוחד־ין שהם מיוחדין לבורא יתברך,

רע״א; פני מבין סנהדרין נז :ד״ה עיין [ע״ש

שציין לחוס׳ סוטה כד .ד״ה ורבי ומנחות יז:
ד״ה מאי]; מנחה חדשה מצ׳ לג אוח ז ד״ה וי״צ

ב) א״ח סקילה עד שיקללם בשם מן
השמות המיוחדין וכו׳ בכנוי פטור.

אביו

בשם

והתרו

בו

מצ׳ רס (ד) (סט־א).

ולוקה כדרך שלוקה על קללת כל
אדם.
לא כ׳ שלוקה שתים משום קללת אביו
ומשום קללת הבירו ,משום שאץ לאו
מיוחד במקלל אביו [להלן ה״ד] אלא
מקללת חבירו נפק״ל.
כנה״ג יו״ד ח״ד ל׳ הרמב״ס הל׳ סנהד׳ פכ״ו
ה״ב [הוב׳ כס׳ הליקוטים שם]; עי׳ מקרי לב

או״ח מ״ב סי׳ צד ד״ה והנ״ל (רא־ב) [ע״ש שכ׳

שחייב שמיס]; ועי׳ מש״נ בהל׳ סנהד׳ פכ״ו ה״ב
ד״ה ובן נשיא.

אדם כשר.
בהל׳ סנהדרין פכ״ו השמיטו ,וסמך על

מש״ב כאן,
שם ה״ב.

ומיושב

קו׳

הרדב״ז

כנה״ג הנ״ל; חי׳ רמ״ש סנהד׳ פה ;.עי׳ מש״ג
בהל׳ סנהד׳ ברדב״ז שס.

כס״מ :צ״ע בד׳ רבינו שפסק כאן
וכו׳ היאך פסק בפ״ב מהל׳ ע״ז וכו׳.
ישוב הסתירה עפי״ד הר״ן בסוגיץ,
ועוד תירוצים ,ומו״מ בד׳ הכס״מ
בהל׳ ע״ז שם ולח״מ כאן.

ביאור דחייב על שמות שאינן
נמחקין [הל׳ יסוה״ת פ״ו ה״ב]
ולכן חייב סקילה על שדי וצבאות
[ודלא כרש״י סו ,].ופטור על כנויין
כגון רחום וחנון ,וסמך עמש״ב בהל׳

מבואח יקב; אברהם יגל; יד דוד סנהד׳ סו.

סנהד׳ פכ״ו ה״ג.

(קכד־א); ישבב סופר שס ד״ה מאן (צז־א);

דינא דחיי לאוין ריח ד״ה בשם; משנח חכמים

מרכה״מ ע״ז ס״ב ה״ז; מרכה״מ (אלפנדרי)

הל׳ ע״ז וחוקותיהם הי״ג יבין שמועה אוח א
סד״ה ולכאורה (מש־ג); מרכה״מ מ״ב הל׳ ע״ז

שס; פרי האח שם; דברי ירמיהו שס; שי״ק
ירושל׳ סנהד׳ ס״ז ה״ח (לו ).ד״ה עד; מנמח

ס״ב ה״ז; דברי ירמיהו שם; ערול״נ סנהדרין סו.

אהרן סגהד׳ סו .ד״ה והנה (סה־א); ערול״ג שם

־ בל מוסיף עמ׳ פג בהג״ה.

(רח־א).

ברש״י ד״ה עד שיקללם; מנ״ח מצ׳ רס (ג)

ברש״י ד״ה בנקבו; מנחח סולח מצ׳ ע אוח ;3

אלא

(סח־ד); העמק שאלה ש׳ נג אוח ב (שלט־ב);
יתרון האור נדרים ס״א מ״א; יד שאול יו״ד

מנחה חדשה מצ׳ ע ד״ה ויש; אדמה קדש ח״ב
דף קכט; עמודי הארזים (יראים) ח״ד ג־א; סי׳

ביאור ד׳ הכם״מ וישוב קו׳ הלח״מ.

סי׳ רמא אוח א; אורח משפט חו״מ סי׳ כז
ד״ה וביו״ד (מח־ב); מנחה סולח מצ׳ ע אוח ב

הרי״ס לרס״ג ח״ג עונש לא (סח־ד ,סט); פרשח
המלך ע״ז פ״ב ה״ד ,עי׳ תוי״ט סנהד׳ פ״ז

ד״ה ולענין; פרשח המלך הל׳ ע״ז ס״ב ה״ז

מ״ח; שושנים לדוד שם ד״ה וחכמים; אלפי

(רמג־א ,ב); עי׳ צ״ס שבועות פ״ב ה״ב
וממנו״ע עמ׳  ,113וחנינא עמ׳  ;119סי׳ הרי״פ
לרס״ג ח״ג עונש לא ד״ה איברא (ע־ג);
תועסוח ראם (יראים) סי׳ רלו אות ג; וע״ע
מאירי סנהדרין נו ;.לחם יהודה שבועות פ״ב

יהודה (אס״ז) שבועות לו .ד״ה בנקבו; צדקה
לחיים שס (פ־ג); מהר״ם שיק (מצווח) מצ׳ ע
אות א; או״ש ע״ז ס״ב ה״ז; מגילח ספר לאוין מ

אפרים או״ח ח״א סי׳ א ד״ה ובסמ״ג (ב־ד);

; שש״י קעט.

הוסיף ולא פסל אע״פ

נודע בשערים מהדו״ח או״ח סי׳ ב.

ב סתירה מד׳ הראב״ד
ו״ז ה״ז.

כס״מ :והראב״ד ז״ל נר׳ שמפרש דר׳
אלעזר וכו׳ אילו תניח בדעתך
שיצטרף.

 :פ״ז ה״ז (רז־א); יגל אברהם

ביאור.

•ס או״ח שי׳ ג; עי׳ מורח נביאים

לחם יהודה הל׳ לולב פ״ז ה״ז ד״ה וכוונח

» החמישי וכו׳

והוסיף

אינו כלום.
 r.בדין תולמ״ה במקצת

שם :דהא תולמ״ה ליתיה
בציצית ולא בלולב ,ובלח״מ.

חי׳ הגרמ״ז סי׳ טו אוח יא-יד; בריח הלוי דברי
אשר סי׳ ג אוח ו.

ט אוח ד-ו ,וסי׳ י אוח ט-י;
י טי אות יב; מזו״א סנהדרין
 » 6עי׳ מרכה״מ הל׳ ציציח פ״א;

 ;32נודע בשערים מהדו״ח

לח״מ ד״ה חוץ :לכך נ״ל לומר
דהר״א ז״ל וכו׳.
ביאור ומו״מ.
למס יהודה לולב פ״ז ה״ז (רח־א).

* ״*C

בכור שור סנהדרין נו ;.מו״ח סנהדרין סו .ד״ה
מה; דינא דמיי לאוין טז; מקראי קדש קלו־א;

ד״ה אמנם (ה־ב); מועפות ראם (יראים) סי׳ רלו

אוח ג.

ספר המפתח
לח״מ :וזה מבואר בדברי רש״י
ז״ל שב׳ וכר.
תמוה ,דאיך יתכן שרש״י יסתור עצמו
באותו ענין ,וביאור אחר ברש״י.
פי׳ הרי״ס לרס״ג ח״ג עונש לא (סט־ב).

(פדא ,ב); ביח •המדרש ס׳ ויגש; שאילה יעקב

מו״מ וראיות אם חייב בכבוד זקנו.

בדין זקנתו.

יו״ד סי׳ עט אוח ב; נרכס ראובן סי׳ ז;

מד״ר ויגש צד ה [הוב׳ ברש״י ורמב״ן שם מו א

שני המטוח יו״ד סי׳ רמ מטה הלוי אוח לא;

וברבינו בחיי ס״ס ויצא לא מב ד״ה ופחד יצחק];
אמרי שפר (ראנ״ח) פ׳ מולדוח; מנורח המאור

כלי חמדה פ׳ ויגש (נח־ב).

נתיב יד; חרדים ס״ד מ״ע החלויוח בפה;

זכור לאכרהם (אביגדור) מכוח יב( .קיח־א);

מקורו מתו״ב קדושים.

תורה ושפיר נעשה גוה״ד.

דינא דמיי לאוין ריח ד״ה וכן; כנה״ג יו״ד ח״ד

חורה לשמה סי׳ רסה; עי׳ מש״נ להלן ד״ה אס

ל׳ הרמב״ס [הו׳ כס׳ הליקוטים]; משרח משה;

החיוב בכבוד זקנו הוא מהמורה.

אכרהם יגל; מאמר.המלך; שמן המר דרוש א

(קי־ב); או״ש; כמר המלך; דרך עץ החיים
סי׳ מד (דף ק); מנחה חדשה מ5׳ לג אוח ו.

טעם לכס״מ
מתו״ב הנ״ל.

שלא

הביא

המקור

אם י״ל דחייב בכבוד זקנו רק בחיי
אביו ושאני ההיא דמכות דהוי לאחר
מיתת אביו.
לויח חן פ׳ ויגש [עי׳ רעק״א קמא סי׳ סח);

יד אברהם בגליון שו״ע יו״ד סי׳ רמ סכ״ד;

מאמר המלך; דרך עץ החיים סי׳ מד (דף ק).

י״ל דרכינו ס״ל דחייב בכבוד זקינו,
ומ״מ אין סקילה במקללו ,דסקילה
יש רק באביו דהוקש כבודו לכבוד

המקום וכו׳.
טסי הלטח כללי הבי״ח; דרך עץ החיים סי׳ מד

(ק־ג); ביח המדרש פ׳ ויגש; כריח יעקכ דרוש ז
(יז־א); פרי האדמה ח״ב; כיח המלך נז־ג;

מהרי״ט וייל יו״ד סי׳ נט [ע״ש שדימה זה לאחיו
הגדול וכעל אמו שחייב כככודם ואין חיוב סקילה
על קללחס]; עי׳ מש״נ להלן ,וככש״נג

אין ללמוד מדין קללה לדין כיבוד,

חוט המשולש ס׳ וישלח וס׳ קדושים; מהר״ס
שיק (מצווח) מצ׳ לג ד״ה והנה אס; שאג״א

מכוח יב ;.בריח יעקב דרוש ז (יז־ב); שאילח
יעקב יו״ד סי׳

עט אוח

א; עין

הרועים

מערכח כ׳ כיבוד אב ואס (עמ׳ קטז); שדי
חמד ח״ג מערכח ט כלל קכא (קמח־־ג); טוב

טעם ודעת מהדו״ק יו״ד סי׳ ריג (פדא ,ב);
כלי חמדה ס׳ ויגש (נח־ג); פרדס יוסף פ׳

וישלח סל״ב אוח י (רלח־ב) ,וס׳ ויגש פמ״ו
אוח א (עמ׳ שכז).

מהרי״ק שרש ל [בדפו״א שרש מד]; שו״ח
ורמ״א שם סכ״ד [ובתשובה מאהבה ח״א סי׳

ביאור שיטתו,
והלח"מ.

הרמ״א סי׳ קיח ,ודרכי משה יו״ד סי׳ רמ אוח ז,

קעח העיר דבדרכי משה יו״ד סי׳ שפז אוח ט
העמיק בסמס ד׳ המהרי״ק דאינו חייב בכבוד
זקנו ,ועע״ש]; ב״ח שם ד״ה כחב מהרי״ק;
ש״ך שם ס״ק כג; ט״ז שם ס״ק כ; ביח הילל
שם ס״ק ד; עצי לבונה שם; ביח לחם יהודה

יוסף סי׳ יט; אליהו זוטא בחשו׳

בסוה״ס

מהר״ם שיק (מצווח) מצ׳ מח ,רלב;

שמן המר דרוש א; טירח כסף פ׳ ויגש דרוש ב;
לוית סן פ׳ ויגש; רביד הזהב פ׳ ויגש; שאילח

יהודה; לשון ערומים יט־א; עמודי תאר
(יראים) ח״ג סי׳ מב; מהרי״ט וייל •י

יעבץ ח״ב סי׳ קכט; מהרש״א סוטה מט .ד״ה

סי׳ עה; עי׳ ס׳ המפתח הל׳ סנהדרין פ;
ה״א ד״ה המקלל א׳ מישראל.

א״ל; מורח הקנאות סוטה שם ד״ה בר ברמן;
שיבח ציון סי׳ נח [הוב׳ בסמ״ש יו״ד סס״י
שסד]; נמלת יעקב פ׳ ויגש; עץ החיים קמ־ב;

גופי הלכות כללי הבי״ח; ברכס ראובן סי׳ ז;

זקינו.
ח״א סי׳ קעח; עי׳ שאילח יעכץ ח״ב סי׳ קכט;
שערי דעה יו״ד סי׳ רמ; מנחח אלעזר ח״ג

סי׳ לג; שאילח יעקב יו״ד סי׳ עט אוח ו.

כם״מ :ופרש״י וכו׳ בן בנו של
רוצח ואינו מוזהר על כבודו.
י״ל דאין ראיה משם דסוגיא התם ס״ל

דמצוה ביד גוה״ד ורבינו פוסק רשות.
אמרי שסר (ראנ״ח) פ׳ חולדוח; שערי דעה יו״ד
סי׳ רמ ס״ז; עי׳ מנחה חדשה מצ׳ לג אוח ו.

צ״ע דדש״י סותר א״ע למש״כ בס׳

ויגש מו א דמשמע דחייב בכבוד זקנו.
מהרצ״ח מכוח יכ ;.עי׳ מנחח זכרון שיורי מנחה
אוח מ (צב־א) ומנחה חדשה מצוה לג אוח ו
ומאמר המלך וכיח המדרש ס׳ ויגש שתירצו;

ועי׳ מש״נ להלן.

אין ראיה מרש״י מכות שאינו חייב
בכבוד זקנו ,דשאני התם דזקנו רשע
שרצח את בנו:
מסח יחזקאל סוף יו״ד ד״ה ולסע״ד [ע״ש

ד״ה הד״ט (כג־ב); אלף המטה על מטה אפרים

כס״מ :ורבינו סובר כמ״ד אל״י
קדש.

דיני קדיש יחוס אוח ה (קמז־א); מהר״ם
שיק (מצווח) מצ׳ צג ד״ה והנה אם; יד דוד

גופי הלכוח כללי הכי״ח; פרי האדמה ח״ב;

יד דוד מכות יב ;.בריח יעקב דרוש ז (יז־א);
מאמר המלך; חשובה מאהבה ח״א סי׳ קעס;
טוב

טעם

ודעח

מהדו״ק

יו״ד

סי׳

ריג

ח״ב (קסא־ג); מקרי לב או״ח ח״ב סי׳ צד ד׳

ואחרי המחילה (רב־ג).

לח״מ :וק׳ ע״ז וכו׳ ועוד יש נ
לתמוה וכו׳ קושיא אחרת וכו׳ עדי׳
קשה לי וכו׳ ותו קשיא וכו׳.

דרך עץ החיים סי׳ מד (ק־ג ,ד); [וכן דייקו
מרש״י בסוטה שבו״י ח״ב סי׳ צד ,ושמי הלחם
סי׳ מג ,וחשובה מאהבה מ״א סי׳ קעח ,ומנחת

שם אריה יו״ד סי׳ א ד״ה ויש (ב־ב); עין

אלעזר ח״ג סי׳ לג].

הרועים מפרכס כ״ף (עמ׳ קטז); פרדס יוסף
פ׳ וישלח פל״ב אוח י (רלח־ב) ,וס׳ ויגש

לחם יהודה הל׳ סנהדרין פכ״ו ה״א ד״ה גכ

פמ״ו אוח א (עמ׳ שכז); משק ביחי מפרכח

עי׳ דינא דמיי לאוין טז ,ריח; מקרי לב או״ח מ"

בי״ח אוח צה; מנמח זכררן מערכה מ״ס (צב־א);

סי׳ צד ד״ה ויש לחקור (רא־ב); אבי עזרי ה:

טוב טעם ודעח מהדו״ק יו״ד סי׳ ריג (סז־א);
ישרי לב יח־ב; ביח דוד יו״ד סי׳ רמ סכ״ד
ד״ה הג״ה; יד שאול יו״ד סי׳ רמ אוח טז-יז;

מובל פ״ה ה״ג.

אם יש הבדל בין בן הבן לבן הבת.
מנורח המאור נחיב יד; חרדים פ״ד מ״ע
החלויוח בפה; אמרי שפר (ראנ״ח) ס׳ מולדוח;
שחי הלחם סי׳ מג; מסח יחזקאל סוף יו״ד ד״ה

רמ״א; שבו״י ח״ב סי׳ צד; פרי האדמה ח״ב;
אהל יעקב מערכת כ׳ אוח כו; דרך עץ החיים
סי׳ מד (ק־ד); בהגר״א; רד״ל על פרקי דר״א

פל״ו אוח כג; יד אברהם בגליון שו״ע יו״ד
סי׳ רמ סכ״ד; עיקרי הד״ט (בסוף שו״ע)
יו״ד ח״ג סי׳ כו אוח ז ד״ה ועיין (כג־ג);
אלף המטה על מטה אפרים דיני קדיש יחוס

אוח ה (קמז־ב); חורה הקנאות סוטה מט.
ד״ה בר ברחך; ביח דוד יו״ד סי׳ רמ סכ״ד
ד״ה הג״ה; עמודי אש קונט׳ דברים אחדים
אוח מה (פג־ב); טוב טעם ודעת מהדו״ק

קללה]; שאילח יענן ח״ב סי׳ קכט; חוט המשולש

י״ל דרש״י ס״ל דחייב בכבוד זקנו,

מקראי קדש קלו־א; מחנה יהודה; פרי האדר

ני״ח סי׳ יח (קצג־ג) ,זח״ג מערכה כ״ף כצל

מורה חמימה ם׳ ויגש פמ״ו אוח א; מנחת
אלעזר ח״ג סי׳ לג.

ושאני ההיא דמכות שזהו כבוד אביו
שייעשה בנו גוה״ד להרוג את זקנו.

המדרש ס׳ ויגש; בריח יעקב דרוש ז (ידא);
שאילח יעקב יו״ד סי׳ עט וסי׳ פא; פרי

ק׳ דבהל׳ ע״ז פ״ב ה״ח כ׳ הכס"
כמ״ד אל״ים חול.

קכא (קמס־ג); מעשה רקח ס׳ לך לך; עמודי
אש קונט׳ דברים אחדים אוח מה (פג־ב);

שכונס הכס״מ להניא ראיה ממכות דכשס שלעגין

פ׳ קדושים; שאילח יעקב יו״ד סי׳ עט אוח ב;
כלי חמדה ס׳ ויגש (נז־ג); פרדס יוסף ס׳ ויגש
פמ״ו אוח א (שכח־ב); עי׳ משרח משה.

ביאור ד׳ רבינו בענין זה שב׳ בסה׳
סוף שרש יד (פב־ב) ורמב״ן בה?
שם שרש ב ד״ה וראיתי (כה־ב).

ק׳ דרש״י סותר א״ע למש״ב בסוטה
מט .שב׳ ואין עלי לכבדך כבן ,משמע
דאין דינו כבן ממש ,אבל חייב בכבודו.

יו״ד סי׳ ריג (פז־א ,ב); מנחה חדשה מצ׳ לג
אוח ו ד״ה ולפי; כלי ממדה ס׳ ויגש (נט־א ,ב);

גוה״ד חלוק דין כן מדין כן הבן ה״ה לעמן

מר

עיקרי הד״ט (בסוף שו״ע) יו״ד סי׳ מ אוח ז

מהרש״ס ח״ב סי׳ רכד אוח יח; פרדס יוסף שם

דרך עץ החיים סי׳ מד (ק־ג); משוכה מאהכה

ד״ה א״כ; מלבי״ם ויקרא פי״ט אות :

אבי עזרי חמישאה.

אוח כו; חדרי דעה יו״ד סי׳ רמ סכ״ד;
אפיקי יהודה בהקדמה; מאמר המלך; ביח

דיוק מלשונו דאינו חייב כלל בכבוד

ד״ה אזהרה למקלל (כג־ג); מנחת אי
סנהדרין סו .ד״ה אפס (סה־א); ערול״נ

סי׳ א (שלג־ב); שבו״י ח״ב סי׳ צד; דרך עץ
החיים סי׳ מד (ק־ג); שמי הלחם סי׳ מג;

שערי דעה יו״ד סי׳ רמ; שאילח יעקכ יו״ד

אבי אביו וכו׳ ה״ז וכו׳ א׳ משאר
הקהל.

חיים סנהדרין סו .ד״ה מאי; שנוח מייס קלד־
חקרי לב חו״מ ח״א סי׳ י ד״ה אך; פרי האד

מהרש״א שם; יד אברהם שם; פח״ש שם
ס״ק כא; מסח יחזקאל סוף יו״ד; שאריח

יד שאול יו״ד סי׳ רמ אוח טז; שדי חמד ח״ג
מע׳ ט כלל קכא (קמח־ג); שאילח יעקב יו״ד סי׳

פמ״ו אוח א (עמ׳ שכז-שכח).

[הוב׳ בס׳ הליקוטים]; מעין החכמה יט־א; מ׳

ה״א; שירי קרבן ירוש׳ סנהד׳ פ״ז הי״א <

מכוח יב ;.שאגת אריה מכוח שם; זכור
לאברהם (אביגדור) מכוח שם (קיח־א); שערי
דעה יו״ד סי׳ רמ; זרע אמח ח״ב יו״ד סי׳ קמח
להל׳ אבילוח סי׳ שעו; אהל יעקב מערכח כ״ף

סי׳ עט אוח ו.

דינא דמיי לאוין ריח; מהר״ס די בוטין קנל

שם; רעק״א שם ובשו״ח קמא סי׳ סח; גליון

שהרי חייב בכבוד אביו רשע (פ״ו
הי״א) ,ומ״מ סטור על קללתו (להלן

עט אוח א; כלי חמדה פ׳ ויגש (נח־כ ד);

ומו״מ

בד׳

הכס

ח״ב (קסא־ג); למס יהודה הל׳ סנהדרין פי

נחלח צבי בגליון שו״ע יו״ד סי׳ רמב סכ״א;

אם י״ל דהא דחייב בכבוד זקינו גם
לאחר מיתת אביו ,תלוי במחלוקת

מאמר המלך.

ד) אזהרה של מקלל אביו ר
בכלל ל״ת חרש ,ובכס״ט ובלח"

רבינו (פ״ו הט״ו) והרמב״ן (בהש׳
בסה״מ שרש ב) אם חייב בכבוד אחיו
הגדול גם לאחר מיתת אביו.

הי״ב).

? /° AI

מנורת המאור נחיב יד; חרדים פ״ד ז
החלויוח בפה; אהל יעקב מערכח כ׳ אוח

י״ל דכבוד אביו מהתורה וכבוד זקנו
מדרבנן ,ולא העמידו דבריהם במקום

ג) ובן המקלל אבי אביו וכר.

ממרים פ״ה ה״ב—ה״ד

רע

ק׳ על רש״י מהירושלמי דמשמע שם
דאח שהרג את אחיו ,אחיו השני נעשה
גוה "ד ,ומשמע אף שהרוצח הוא גדול
שבאחין ,שחייבין בכבודו (פ״ו הט״ו).
מאמר המלך; עי׳ מנחה שדשה מצ׳ צג אוח ו
ד״ה ולפמ״ש; כלי חמדה ס׳ ויגש (נח־א).

ביאור בד׳ רש״י.
אגרוח משה יו״ד ח״א סי׳ קלד; עי׳ ס׳ המסמח
הל׳ רוצח פ״א ה״כ

האדמה ח״ב כאן; שדי חמד מ״א מערכח

מוט המשולש פ׳ וישלח ,וס׳ קדושים; קריה

חנה סי׳ לד; יפה מראה; סט יצחק פא־ג;
שני המטוח יו״ד סי׳ רמ מטה הלוי אוח לא;
מהרש״ג ח״ב סי׳ ר; נטעי נעמניס יו״ד סי׳
מז; מזל שעה (צא־ב); שער יהודה קמה־ג;

מנחח אלעזר ח״ג סי׳ לג; מורה לשמה סי׳ רסה;
מגמה חדשה מצ׳ לג אוח ו; כלי חמדה ר״פ
ויגש; מורה חמימה ס׳ ויגש פמ״ו אוח א;
מהרש״ם ח״ב סי׳ רכד אוח יח; עי׳ בהגר״א;
ביח שמואל אה״ע סי׳ קטו ס״ק טז.

בישוב קושיות הלח״מ.
עי׳ מש״נ בהל׳ סנהד׳ פכ״ז ה״א-ב.

שם :לזה י״ל דאיירי במקלל א□
בכנוי.
דחיית התירוץ.

שם :וכיוצ״ב הקשו התום׳
דף פ״ה וכו׳ דאמאי לקי אלא
[ד]לא יוסיף וכו׳.

וכו

ישוב.
מקרי לב או״ח ח״ב סי׳ צד ד״ה וראימי להחי

בסנהדרין (ר־ד); בריח יעקב אה״ע סי׳ ה
מנסח אהרן סנהדרין פה .ד״ה ובמ״ש מייש•
(פו־ב); ס׳ המפתח הל׳ חובל פ״ה ה״ג.

שם :עוד קשה לרבינו וכו׳
מנאן כאן בתחלת הלכות אלו.
ישוב ומו״מ.
פ׳ המפחח לעיל

אם החיוב בכבוד זקנו הוא מהתורה.

בפרטי

המצווח

אין

שבר•:

ההלמח אוח ה-ו.

חרדים פ״ד מ״ע המלויות בפה; טירח כסף
ויגש דרוש ב; מדרש מלפיוח בראש הספר;
אהל יעקב מע׳ כ׳ אוח כו; שד״ח מ״ג מע׳ כ׳
כלל קכא (קמח־ג); ברכת ראובן סי׳ ז; חורה

לשמה סי׳ רסה; עי׳ זכור לאברהם (אביגדור)

שם :ומיהו לזה תירץ הסמ״ג.
אי רבינו ס״ל כהסמ״ג.
דע& דחיי לאוין ריח ד״ה שבקללות ילאי ל״ט;
פי׳ הרי״פ לרס״ג ח״ג סתימה אוח יד (יח־ב).

מכוח יב( .קיח־א).

שם :וראיתי להרב
מזרחי וכו׳ וצ״ע.

ביאור ראם אביו אומר לו השקני מים,
וגם זקנו אומר לו כן ,יקדים זקנו
לאביו.

מו״מ בדבריו.

משובה מאהבה ח״א סי׳ קעח.
Q,,

מהרש״א סנהדרין סו ;.לחם יהודה ננהדרץ
פכ״ו ה״א ד״ה ומה; לב מבין; פר• האדמה
ח״ב; חקרי לב או״ח ח״ב סי׳ צד (רא־ג).
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בית חדש

השן משפט כו—כז הלכות דיינים

בית יוסף

כז (א) אסור לקלל הדיין וכר .מרק ארבע מימות (דף ש״ו ).כז (א) א<א> אסור לקלל הדיין והמקללו עובר בלאו שנאמר
(שמוס מ כ!) אלחים לא תקלל .כפרק ארכע מיסוס
אסיקנא דאסילו לרט עקיבא דהאי אלהיס קודש הוא והוא
אוהרה למברך אס השם יליף נמי דיין מדלא כסיב לא סקל אלא (סנהדרין סו ).דאמר רט ישמעאל האי אלהים הייט הדיין וכפרגומו
כסיב לא סקלל שסי קללוס במשמע ואלהים גסי שסי לשוטס יש של אונקלוס ואפילו לרט עקיבא דאמר האי אלסיס קדש הוא והוא
אזהרה למברך אס השם יליף נמי
כו הילכו לא מקלל דרשינן
ומה שכתב וכל או אם בא לו היזק מפני שתבעו הגוי בדינין דק מהכא מדכפיכ לא פקלל ולא
אסרווייהו:
כל המקלל
המקלל אחד מישראל עובר שלהם והוצרך ליקה מליץ שיטעוץ בעדו וכל כסיב לא סקל א]:
כיוצא בזה צריך לסלק הכל מעליו כש:
אחד מישראל עובר בלאו
בלאו שנאמד לא תקלל חרש.
שנאמר (ויקרא י® יד) לא תקלל
הכי איסא סוף סרק שבועת הממס
(לו ).אלא דהסוספוס לשם (י״ה
חרש .כסוף סרק שטעס העדוס
סימן כז
ומ״ש ופרם
(שטעוס לו:).
מקלל) כסכו דמסרש ומאביו אסא
לך בחרש להשמיענו כד .מכ
אלא שלא סש כאן להאריך עכ״3
פרסי תמי דינים המבוארים בזה הסימן
ורצונם לומר דמסרש למדיה לא [א] המקלל דיין או אחד מישראל אפילו קלל את הישן חייב :הרממם כפמו מהלכוס סנהדרין
כתב הרמב״ם המקלל
[ב] המקלל את המת פטור :נג] המקלל עצמו חייב :רד] אינו (ה״א):
אמי כמין אב דאיכא למיפרן שק
סרישסו גרמה לו ומאביו לסודיה לא חייב עד שיקלל בשם או בכינוי[ :ה] המקלל בבל לשון חייב :את הישן חייב כר .כפרק המכר
אתי שק הוקש כגודו לכבוד המקום ש אס אמר ארור הוי קללה :ש המחרף את חבירו מה עונשו( :שם) וכטססי דידן כסוב המקלל אס
אכל כמה הצד אסי שסיר דליכא [זז] המקלל את חבידו והלה מחל לו1 :מ מי שנתחייב נידוי הקטן וכקצסן כסוב אס מכלם
מפני שהפקיר בבית דין ורצו ביה דין למהול על כבודם:
כלומר קטן מכלם ויש ללמוד ק
למיסרן* מה להצד השום שק משולם
כדסרין כפרק ארכע מיסוס על דיין (א) א<*> אסור לקלל הדיין  pוהמקללו עובר מדין כשס כדאיסא בהסוכל (נ״ין«):
ומרש ונשיא דאכיו אינו משונה בלאו שנאמר אלהים לא תקלל .וכן המקלל כל וגירסס רטט יוסר נכונה מדמדמי
ליה לסרש ת:
עכ״ 3ואיכא למידק אמה שכסב אחד מישראל עובד בלאו שנאמר לא תקלל
רכיט דנסקא לן מסרש וסרט לן חדש ש ופרם לן בחרש להשמיענו שאף על סי (כ) ב<א> המקלל את המת
סמור .כ״כ הרממס
כפרש להשמיעט שאף על פי שאיט שאינו שומע ואינו מצטער וכל שכן השומע
שומע וכו ,שזה היפן הגמרא שהוא מצטער  pבקללתו לוקין עליו .כתב כפרק המכר (ה״כ> ונראה שטעמו
(סנהדרין שס) דקאמר שכן סרישסו הרמבי״ם ז״ל המקלל את הישן חייב כי לא גרע מדאיצטריך למילף כפרק מסנקין
(סנהדרין סה ):דסייב על קללס אטו
גרמה לו וכן יש להקשוס אדכרי
(ב) ב<א) המקלל את המת פטור:
מהרש:
ואמו לאפר מיסה אלמא דכשאר כל
הרמכ״ם שממט לקס רכיט לשק זה
[ג] *<כ> ואפילו המקלל עצמו חייב שנאמר
שכסב כאן .וי״ל דהרמכ״ס ורטט
אדם סטור וכסמ״ג (לאמן ריא סה
(ד) ואינו חייב
השמר לך ושמור נפשך מאד:
קשיא להו דלפי האמס דנסקא לן
ע״י) כסב דאיפא כסורס כהטס
בכל אלו עד שיקלל כשם או באחד מהכנויים:
מפרש ואביו דמקלל מכירו כלאו אס
(קדושים פרשמא  3אום יג) מה פרש
בכל
המקלל
כן
אם
חייב
בפנוי
שמקלל
וכיון
(ה)
מיוסד שהוא בסייס אף כל שהוא
ק למס סרנו לן סרש לכסוב קרא
ססס לא מקלל רעך ולא נצטרך לשק חייב שהשמות שקוראין הגוים להקדוש כפיים יצא המקלל אס המס שהוא
ללמוד מאכיו וסירצו דאס ק הוה
סמור:
אמינא דהמקלל מרש איט כלאו משוס שאין לו צער כיק שאיט שומע (ג) א<ב> ואפילו המקלל עצמו חייב שנאמר (דברים ד ם>
לכך כסב מרש ללמד דאפילו מרש וכל שכן שאינו מרש אלא דהשסא
תשמר לך ושמור נפשך מאד .משנה בסוף סרק
מסיב סרש ואיכא למימר איסכא דמה לסרש דסרישפו גרמה לו
שטעס העדוס (לה ).ש:
איצטריך נמי אביו דאסיא ליה סטרו כמה הצד:
ואינו חייב בכל אלו עד שיקלל בשם או באחד
כתב הרמכ״ם (ד)
(סכ״ו ה״ס שהמקלל אסד מישראל לוקה אסס ואס דיין לוקה שסיס
מן הבנויים .כ״כ הרמב״ס בסכ״ו מהלכוס סנהדרין (ה״ס
ואס קלל נשיא לוקס שלש וק נשיא שקלל אביו סייכ  pמשוס ארכעה וטעמו מדסק בסוף פרק שטעס העדוס (ס )0המקלל עצמו וסטרו
שמוס שלשה של כל אדם ואסד משום האב  nעמל ורטט לא כסכו ככולן פירוש ככל הכטייס עוכר כלא סעשה ומשמע דכל שאיט בשם
משוס דאין דלן מלקוס כזמן הזה ולא בא רכיט ט אס לסורוס דאסור או בטטי איט נט&ר כלא סעשה ומינה ילסינן לדיין .והראבי״ד כסב
לקלל ושעוכר כלאו .אלא דמכל מקום קשה לאיזה צורך כסב רביט (ס״ס
על דע* הרמכ״ס אמר אכרהס איט לוקה אלא כשם המיוסד:
נפקא
דככל אלו אין סייב מלקוס עד שיסרו כו כפני עדים וכו ,דמאי
ומ״ש וכיון שמקלל בכנוי חייב אס כן המקלל בכל לשק
(ה)
לא
דעיקרו
מיטה סמן הזה דאסילו הפרו ט לא מלקינן ליס ד*! .וי״ל
חייב שהשמות שחטים קודאין בהם להקדוש ברוך הוא
אסא אלא לאורויי דאיסורא מיהא איכא אף על פי שאיט לוקה דלא
הם בכלל חכטיין .כ״כ הרמב״ם כפכ״ו מהלכוס סנהדרין <שס):

הגהות והערות
כה] בש״ע סעיף ד כתב המחבר דחייב לשלם לו כל מה שהפסידו יותר,
ואף שלא קבל עליו כל אונסא דמהייליד ,ועיין שער משפם ס״ק ב:
ב] עיין הומים ס״ק
כז א] עיין בני שמואל ומדרשי רמו העשיל:
ב דהיינו הסמוך .אבל שאינו סמוך לא .ועיי״ש שהסביר לשון הטור:
ד] עיין לח״מ
ג] כתב "חייב" ולא "לוקה" ,ועיין אור שמה:
ר*] יל״ע מדוע לא תירץ כבסימן שלח ס״ה
הלכות ממרים פ״ה ה״ד:
ש עיין כס״מ הלכות ממדים ס״ה ה״ד:
רנפ״ם ללוקה ואינו משלם:
ו] תיבות "ובל שבן השומע שהוא מצטער" ליתא ברוב כתה״י ,וכן
ז] לפנינו ברמב״ס הנוסח וידאה לי שהמקלל כר .וק״ל
ברמב״ם ליהא:
מאי רבותא והיק מעינו דחרש עדיף מקטן דבעינן לחדש דהוא הדין קטן.
ותו ק״ל מ״ש קטן "הנפלם" דמאי שנא דוקא נבלם הרי נבל אופן לא
נרע מחרש .אך לפי מ״ש רש״י סנהדרין סו ע״א באומללים שבעמך כר

«*■

דהחרש נותן צרתו אל לבו ומיצר על שפלותו ,א״כ י״ל דדקא במי
שמצטער ע״ז ,לאפוקי קטן שאינו נכלם .אמנם קשה א״כ מקלל שלא
בפניו יפטר ,וסשיסא שחייב דלא נרע מהרש ,וא״כ הוא הרין קטן שאינו
נכלם כר .ומ״ש הכ״י דיליף מבושה המוה ,דהא מקלל עצמו עובר בלאו
אף דסותר לבייש אה עצמו כר :ולגידסת הטור נראה דבבל קטן ואפילו
כל שהוא חייב על קללתו ,ויל״ע בקטן קורם שלשים יום ולא ידמו אס
כלו לו חושיו אם פטור על קללהו רומיא דיוצא ליהדג משום רבעינן
במקריים שבעמך וליתא ,עיין סנהדרין פה ע״א ,או אפשר כיון דתי אח״ב
אינלאי למפרע רהוא מקריים ,ומ״ם יל״ע בקללו ואבלו ארי ,עיין שבת קלו
ע״א (ע״פ קתט׳ תשובה מיראה להגאון האדר״ת י״ס הרסו ענד מ-ס4
ש עיין ספר המצווה לרס״ג בביאור הגרי״ס סערלא ל״ח
רעיי״ש):
מז-מח:

טור <מכון שירת דבורה> ־ טו (חו׳׳מ א ־ לח) יעקב בן אשר (הרא״ש) עמוד מס (254הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

בית יוסף

השן משפט מ—כה הלכות עדות

בית
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הצא

( )1ואם אסר ארור יהא הוי_נןללה כי ארור בו גדוי כו סימא דאפילו אישורא ליכא דלימא .ופו אפא לאשמועיק דאס היה
קללה בו שבועה .ברייפא מוף סרק שטעם העדוס (לו ).פלמיד מכס אן על סי שאינו לוקה מכל מקום בקללה זו איכא ביזוי
ופירש רש״י כל לשוטס הללו הוא משמש וצריך לפרוש ממט אס ופרסה לסלמיד סכם ומגזין אופו ואס רצו בית לין ובו׳ וזהו שבשב
רטט אף על סי שאינו לוקה אם סירף וכר וכ״כ הרמבי׳ס:
אמר סכם ארור בלשון מזי ואם אמר אדם לפטרו בלשון שבועה
(ז) ומ״ש ואם היה עם הארץ
*״™ uיייי"
וקבלו עליו שבועה היא והמקלל אה ™
וכד .פירוש אס היה זה
(ו) לאם
ברוך הוא הם ככלל הכנויין:
סכירן  ngkאמדה
שבועה
בו
נדוי
בו
ארור
כי
קללה
הוי
יהא
ארור
שנפקלל פס הארץ וקלל  1016בעכין
ובכל אלו
היא וסייג המקלל:
אין חייב מלקות עד שיתרו בו בו קללה .ובכל אלו אין חייב מלקות עד שיתרו שאץ המקלל סייג מלקות וגם איט
בפני עדים וכר עז וכיוצא באלו בו בפני עדים ככל חייבי לאוין:
ב<כ> אבל אס סייג לא טדוי ולא מכס מרמס שאץ
ובלא
שם
כלא
אינו לוקה .כ״׳כ הרמב״ס בפרק לא היה שם התראה או שקלל
זה אלא כשבתה אס הפכם והרי זה
כ״ו מהלכוע סנהדרין <ה״ד) :כגוי כגון שאמר ארור סלוני או שהיתה הקללה שנמסה פה הארץ אפילו הכי איט
וט״ש עד שיתרו בו בפני עדים .באה מכלל הדברים כגון שאמר אל יהי סלוני פטור לגמרי אלא עונשים אופו כפי
נראה דאצטרין משוס דסלקא דעסן ברוך לה׳ או אל יברכהו ה׳ וכיוצא באלו אינו שהשפה צריכה וכר*B .־ ונראה
אמינא דמון דמלקום במקלל סטרו לוקה אבל איסורא מיהא איכא אף על סי שאינו דכל זה לאו דוקא כשהמפפרף
(ז> אם חירף תלמיד חכם מנדין אותו קללה זו שאץ בו מלקום מבקש דין
פדוש הוא דהא לאו שאין בו מעשה לוקה:
הוא המדאה נמי לא נימי—ואם רצו בית דין להכותו מכת מרדות מכין אותו על המפרף אלא אף כשמפל לו על
ועונשין אוחו כפי מה שיראו שהרי ביזה את קללפו נסי עונשין אופו וכמו שכפג
מש״ע
החכם .ואם היה עם הארץ עונשין אוחו כסי רביט אמ״ג אף פל פי שממל הפכס
ד^ ה מעס ו5ייהמא
וכר דלא מיבעיא כשנפפייב מלקום
איבעי הפראה קא משמע לן:
לפי המחרף והמתחדף:
צריכה
שהשעה
מן הפורה כגון שהפרו ט דזה אץ
ב<ב> וכרש או שקלל בלא שם
<ס) אף על פי שמחל החכם יא! או אחד משאר
טדו למטיל שכבר נססייב מלקום
ובלא כנוי .כבר נפבאר:
או שהקללה באה מכלל העם למקלל על קללתו מכין אותו שכבר חטא כשעבר אלאו שבמורה ומכץ אופו
הדברים וכר .פלוגפא דרבי מאיר ונתחייב:
<ט) אבל מי שחייב נידוי מפני מלקוט ארבעים אלא אפילו דלא
על
למחול
דין
בית
ורצו
דין
בבית
ורבנן במסטסץ סוף פרק שבועה שהפקיר
ספרו ט או שהקללה היפה בלא שם
ומה כבודם ולא לנדותו הרשות בידם והוא שלא יהיה ובלא כינוי או היפה נשמעס מכללא
העדוס <שם) ופסק כרבנן:
שאמר רבינו אבל איפורא מיהא בדבר הפסד ככבוד הבורא אבל אם יש הפסד אל יהי ברון וכר דאף על סי דאיט
איכא אף על פי שאינו לוקה בכבוד הבורא כגון שהיו העם מבעטין בדיני שייב מלקום מכל מקום איסורא
(בדק הבית! ק משמע דל* איפליגו התורה ובדייניהם הואיל וסקרו העם בדבר איכא מן הפורה ו&ייב עונש נידוי
ומכס מרדום אס היה פלמיד סכם
רבנן ארבי מאיר אלא לפוטרו ממלקות
צריכין לחזק ולענוש כפי מה שיראה להם:
אבל איסורא מיהא איכא [עד כ»ן4
או שאר עונשים אם היה עם הארץ
הילק* אף פל פי דמפל לו המפפרף
(ז) אם חירף תלסיד חכם
הלכות עדות
יש עליו עונש דאין טדו למסול וזהו
מנדין אותו כד .עד סוף
הסימן הכל הס דברי הרמב״ם ז״ל
שכמב הרג בהגהם שלהן ערון (p״p
סימן כדז
בסוף הלכוס סנהדרין (ס״ה-ו):
ח״ל אפילו מסל הממסרף עונשין
מה
(ס) לשון הרמב״ס !א! אצל
אופו שכבר פטא ונמםייב עכ״ל
פרמי רמזי דינים המבוארים בדה הסימן
שכפב אף על פי שממל
דדצוט לומר טן שהיה מססייב
[א] היודע עדות לתבידו אימתי חייב להעיד לו :נב] יודע עדות
הסכם כר כן הוא אף על פי שיש לגוי שיש לו דין עם ישראל אימתי אסור להעירו ואימתי מותר :מלקום מן הפורה כגון שהפרו ט
לו לדיין או לנשיא למסול על כבודו [ג] אין העד חייב להעיד עד שיתבענו שיעיד לו :רה הכובש וקללו בשס או מינוי בפירוש וקראו
איט יכול למפול על קללסו וכן שאר עדותו מה עונשו[ :ה) אם העד תלמיד חכם אם חייב להעיד בבית מפפרף לפי שאץ מלקץ סמן הזה
העם אף על פי שממל המקולל דין הקטן ממנו :נח אס הבעל דין אלם ואין העדים רועים לבא ואץ פלס אלא שה מפפרף וטן שלא
מלקין אס המקלל שכבר סטא להעיד לפי שיראים ממנו[ :ז] עריך להעיד מעומד ואס העידו הפרו ט או שקללו בלא שם וכיטי
מיושב[ :זז] תלמיד חכם מעיד מיושב :נכה כיעד עריך שיבינו
ונססייב אבל מי שנפסייב נדוי מסט הדיינים לשון העדים[ :י] מאיימין על העדים שלא להעיד שקר או שאמר לו אל יהי ברון דאיכא
שהפקיר הטס דין וכר:
וכיצד מאיימין עליהם[ :יא] בודקין כל אחד לבדו וכיצד בודקין איטורא דאורייסא בלפוד טון דמכל
ל״ב:
בסימן
עיין
המועיל.
עדות
הוא
ענין
באיזה
[יב]
אותם:
מקום פטא וכבר נפסייב עונש מן
ניב] מי שאין לו אלא עד אחד ואמר לחבירו עמוד אצלי ולא תעיד אלא כדי שיראה הלוה ויסבור שיש הפורה אץ טדו למסול ועונשים
לי שני עדים אסור לו לעמוד אצל העד[ :יד] כשהעדים מעידים בכיוון בלשון אחד עריך לחקור אותם ביותר:
נסו] אס העדים ששלחו לבית דין עדותן בכתב אם רנין על פיו ]TO[ :אפילו אחר כמה שנים שראו העדות אופו כסי מה שיראו ודלא כמו
שכסב מהר״ו כהן (סמ״ע פ״ק :p
יכולים להעיד כל כמה דדמו אנפשייהו וסדכרי[ :יד] אם אינו נזכר לעדות אלא על ידי שאהד או הבעל
דין מזכירו וחילוק בין אס העד או הבעל דין תלמיד חכם או עם הארץ :ניזז] אין מקבלין עדות אלא בפגי
בעל דין עיין מימן ק״י1 :ימ אין סקבלין עדות על הקטן ואפילו בפניו .ואימתי מקבלין :נ□ אס קבלו עדות שלא בפני בעל דין אין דנין על
פיו[ :כא] היו העדים חולים או רוצים ליק■ למדינת הים וכן אם היה התובע או הנתבע חולים או פתחו ליה בדיניה ולא אתא אס מקבלין עדות
שלא בפני בעל דין :נכב] כשאין בית דין יכולין לקבל העדות גם אינם יכולים לתפוס הממון עד שיגדלו היתומים כדי שלא יכלוזזו :אימתי סקבלין
עדים בדיני קנסות עיין בסימן א/ס׳יח) :אם מקבלין עדות התובע תחלה עיין בסימן כ״ד(ה:)»-

חדושי חמצת
כז

[א] לעמד סן "אוון המגייס" מעוס נמש הה וכצ״ל אכל מה שכסג אף על ט שפהל הפכם וכר אצן המגלים ק* הוא י]:

הגהות והערות
p

(♦

הנוהה בב״י שהיה לפני בעל חדזשי הגהות היה לשון הרסב״ם "אבל" ,לק הגיה ,אולם לסי הנוסח סבי* דפו״יד שבמקום "אבל" כחוב "אצל"
אתי שפיר כמו שהוא :יא] בעמה כת״י ובמקצת דפוסים קדמתיס אף על סי שטתל "הדיין" וכ״ה כרטב״ס:

טור <מכון שירת דבורה> ־ סו (חו״מ א  -לח) יעקב בן אשר (הרא״ש) עמוד מס (255הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

סאידת עינים

חושן

כ מ הלכות דייגים
1

עפתי בהן

באר הטלה

באן בסג״ם ולא נתב שנפיק שלא יסא לוקס סופד  :יסמקבלסניו נקגין לדון מ׳ .דוקא לדון קאמר וכנ״ל אבל לפדות מועיל סקבל׳לכ״פזכס״ס
פיין בחשו׳ סרא״ש ומזור סביאו שנחבדל ואפ״פ שכתוב מסר לחן בדיני ספכז*ם אין נכלל» פלא B'smmvttMttBntans
ספי׳ מ פ״ב 5נמ׳*ר :יא אימ כלום ואסור כר.
ישמנו סאין סכוונס טס אלא שאס הוא אלם ולא צייחדינא לישראל שיכריסוסו  1*0ססבויס אבל לא שיפטר פלד״ת ס'ומשמע מזה דהיינו חקא^3*5*5
 000שידון בדיני סעט״ס ופספס שכתב דאז אפריח דלא סימם טונתו לעטר פלד״ם אבל אם כתב בפי׳ בשנור שמתסייב גססו לדון פכ״ם לפניסס
מודס צסרי״ןזוב״ח שכתבו שאסאיןלהפלוה
זכות בזםלאסל פה הקגין
דברים אבל אס יש למלוס
בידו למור ט דסקנין סלפל מסי׳ קבלעליושאם לא ילך בפניהם יהיה עליו כך וכך .
שנשתעבדולא פלאותו ומת שקיבל סליו אסור *לוליח עסול&ני עברם יב(יא) סוחייבליתןסה «׳־«*»!’י" י־ ייס׳י׳ מעביידבעג
סיס מדינים אלו וע׳  03*03רב פשש !מ סייג*• <* j «« *m i*9b
ללון להגי דייני ספמ״ס ולא מצאתי מי שקבל עליו לעניים (ו) יג יא) ['] ויש פי [ו] שאזטר
סטלק פה ואןשסר״ן סתם וכת׳נסשוב" (ע) שאין ביר פוציאין סמנו אלא מודיעין אותו שחל אלסיך פי׳סה וסי׳ פיוובסיסט׳ד׳ש:
(ו) דם טי ®*®י ®*ז ”* ״£ 1*5לל?2*34.™ £
הנדר עליו:
פי׳פ״א דלאמסני קבלתו מציזלחןבפגיסן
מידו .כסב םםמ*פ ולאמצאסו מי  P^*cאלג •ו ? MPMV1 *45ס0ל> 'ו5
מ״ס יש לפרשו נאוסןדלא יסלקו פצסכ״ת ד [יא] נ שטר שכתוב שיוכל לתבעו בדיני העטים אינו
פה ופ׳ננ״סשטלק פה זב׳  iwotoס**ה*ל !•היל •הייה■ •׳■»*
רשאי לתבעו בפניהם ל [ע]ואם םסר השטר לעטים
וסרא״ס ודמיירי כשאין ומת לו יושר
בדייני פכויס מדייני ישראל וא״כ קשס שיתבענו בדיניהם חייב לשלם לו כל סה שהפסיד נסזתד
 fOO 30X00ביל  be 00 000 pnOTOזל*9ג winrh 44ften
פל שמשבר שפתם וכתבכאן ולמול נסי׳ ססהשהוא חייב בדיני ישראל  :הנם וכל זה ממגל לגופז גדין שקבלו סלה לסם לצדקס אם לא־ילד "י"״ *0 .י* efn!a
כיב ולאפילק לכתוב  OVJלו וטס צריך י=ד6ל (יג) אנל  06הצוק אלם ממוסר לעמיו צפט*ס (נ״י ס״ו סם לחן פסו לפגי סמים גס סס שפירש
לקיים קנינו וציסופמיש פור סוס לקמן הריסכ׳א] יד [ן] וע׳ל סיס *00ס (הראהו  031003כלל י*ס סי׳ אי) מדין במתני׳ דשוסר בגדדי׳ לא משפע ל האי
׳***סי׳ ברא :יבוסייבציתן ס׳ .ססנדריס ממ׳ס המוכר ססרסוג לישראל על יסיאל אהד אס דן ס 61בדין פמ״ס :
פירוסאעכ״ל מד מס:
אפי׳
סלים בססיב ובקיום ספצום נתסיינליתן מ שלא לקלי ריק או שום אהד מישראל וט ב סעיפים :
מס שקיבל פליה יג רש סי שאומד שאין
מי ט׳ .מ מדת בשססרי״ש ומטר א אא המקלל(א) א׳פישראלב ואפי׳ ®זלל «עי(« 3י)[א] בשם»בבנוי[נ] ג ג(Qאובא׳
מהשסרדש^דק העכרם להקב״ה[ג](נ)דאםהיהבעדי׳והתראה[י]ל(קהאהת[ס]םשזם
סביאוזלא מצאתי מי שטלק פה
שיסבור שסבה* מוציאי! ממט וגםבד*מ ה לא תקלל חרש [י] א) ואם היהדיין ה לוקה עוראהרתסשוםאלהיםלאתקללו * וארור
הוי [א] לשון קללה ן
לא סניא כאן שום דפם שסולק מה
ואפשר לומד שוס תלוי בסיס סכל ב [ז] ס אם לא היתה שם התראה [® ® Iאו שקלל בלא שם ובלא כינוי או שהיתה הקללה
באה פכלל הדברים  Wי כגון שאסר ז אל יהי פלמי ברוך לה׳ ב) אינולזקה
מצות פשס שמתן שכרן בצדם אין
ודרה
ב״רסחסרין סלי* שפירשו סרןמ״ן שאין
ביר ממשק פלי׳ אבל אם ירצו הביר יכולין להוציא מידו במיג כפים לקמן בסי* ציו [צה] וקה ובי״ד ריס ר״מ פ׳ס וכיס סס שקבל סליו בסודת
נדר וסיותר נראם לומר דדרך סטסבר לכתוב  pאן» שאין ט פלונתא וכמ״ש צ׳ נס׳ י״ז ת״נע׳ש :יד וע״לסדסססיססדין פכרסט׳-וק סס
מדין המשא אססמוקוס סדרן בדיד־מסהז:
.
מ א סמקלל אשד מישראל ילסיק לס פדכתיב לא תקלל שרש ופרס לך בסישאמיסשאיט ממס ואיטמצמפר וכיש סשומפומצספדבקללתו דלוקין
פליו רפביס סביו דס&סדדין וסור ופדיו  :ב ואפילו מקלל עצמו ילפינן לס פדכתיב ששפר לך וספוד מסן• מאגד וכל ששפר  pזאל אעו
ול״ת כיון דבל קללס נפשם
אלא לא הפסה  :ג או בא׳ מהשמות שקודין ספטיס רלא גרפ מכינוי סוד ופפ״ר :ר אס סיג כפרים ושתראם
בכפם ונריססא והתורם מסירם פנים יססייב פלה אפילו בלא התראה קמיל :ה לוקס סוד אסרת כיב סרפנים  00אבל שסוד לא כ״כ בפירוש
ומשמע לי דלא ס״ל ספי כפ״ש בדדיסם סילשא בספמא פ״ש :ו ואדור סד לשק קללה  .סי׳ ואס אומד ארור מא לס' או לפדי סייג מלקות דכלא
סס וכינוי לא מתשייב נם בל׳ ארור ומיש רארור סד לשון קללס סיינו כשאררו נצשק קללם אבל ארור משפפ נ״כ שאר פנייני׳ דסייט שטפם
לגילוי סל סו לסי משממות ססנין רקאי סליס סור ופורר נ ז אל יסי פלוני ברו^לם* דכשסשס יתברן מסתור סרו טפט מלברכו ממילא מא
זהב
rc^-£p^£”*1£

ני .

מ״ס ft ttft ^6 «*ftroft1״ בדין מ״לסומגימא"
(8״ 3p6ftימד אסרת) ממר צא מ «מ0ד מ״ rti
*1 wח<
wo
סנ1מה 1ן  to 14יילהי*  043 04ם«(ל 1הנידו סייס ftoto 9מ 6מאד qp 8
להרי* דלוסרם neooנלגיו  bobללליס 1ל הל| 1ל*ג לין כלן ני*ין ג* לוירוס והל נהי הלימויין  to 01049הנה

• 84גניל לממס׳ (**) M ,948 ijf« W/ט*8לנ«*נ  t&b *804 tecלויי ליגרימה לגין יגייס מל
ומר• מ*ה ימ ג* • ftj 5*ftי  I9pס• איי׳יג• מר*ייו  *ftקווור מרריס כו* •כה  !itoסוככו* גער*• לסור *31
•ייג  M • sf/tOוי*•  ■Pftrסג 06
®יי*דכהמ* יר*ל  0B1קגלהל*ו לזיקה mokbbB 3ה(1ה הל סליו •*•ר
וסנ*י הגר*? •לה •ליי יהל •ירסי ירה ההילה הגי• •ר^מה ו6י< לזסי ני* • [«8 )#הר
• *ftpימר ול״ק
סההיג• י0הגה ■רס נהיר• • 4הול הסהה  moipiסרס! [ foילה הסר• כיין ססוכ גג*י היו  *ftג*• (*!ן ייהו״ ••06
°י* **׳VP׳ MB ntotti 1גהי כרל ■po<*1
0גל«^6כלי הרן *,to• M0*n0 m Irtat mh
ל* •לי להר הי •סר* ייי* •הי* ילד דג^ל*• סליי •לה הל גה*ניס •
[ nל) •סלו המר* .הה ?••[ rtה) לי • jw•?• *toה* ה*ל •ה קהליו ה(|«לג  <•6הגרה גלל ■זה קלי
הניגר הר •ה ללהיהו היגר ילה וסליגל מ* הלל ה6גי* 0ולי הה המיוהד הי גהירי ללל ללי הניגר ורהיהסמה
•הירליס טייס  rtopכיסי  piלירן גירי• להר מ*<ןימז-יס הלי ניכרים רי*ל ל* גהי*ה « **j*b •BJ 0]<[ :נ
ימיינסהיהנהה הלסהההירט ןי £לליזזיה} ליקכ•מסורה נ* לד כ* י* לר piהירסלהי •נולי המה סהץללהלהי •מרי
המלל סינר הללו הה 1ללה• הגדייל לנרי ליגי לולה לול ר* יופי ל• •הול ללי הלין הי הסה* וכרי היהיר •■נה
ל6ןר ללי rtoס הה• («רנ^ [ה] • J600ורג <*tnp׳ trה*נ* לל סללל הי• לין לי ללל הרה הרן ליה»הל
לרה«י(והיילנהסן לל הלני ליגלהה* הר 6הה הרו המל הה״ה ילל «הה<4גי יהי• ונ*ה הה•* •* 1ל? ()01p6
 wלל הללל הרט גס*  rt 06 *eoeyל*(«*נ^ (ליל•) ומרס  nax.ulA 06וממרה » ונורה 1הג*9נ המה
ילל סלסר כי* ל* הר6נ*< 0ר 0ט*6ון6לל וסהלייהנרה ילל היזלל סרס 6רנ 9לני לוי* נר •דלל 6ליגי 1
[א) וא*ר• 8non &7ל*ס נ& 0*9613סנסיג  7069צדק כרימסעוכדי  0*930לק שהה* &o
סלסהולאלם וללציממס! דיסואלסינריסוב! 3דיני העזניי כי0*33ולא סיענודעל ד״םם׳וע6ע9
«ם  061גשו 7063 3מיוזם  bbom«3נפשו לרון 9נ״פ ללגיהם  pt oלסעלו* זנזס «3צ06לסןנין
7ס*ל יןנין ר3ר*ם א3ל אס • 6ל9לו׳ וס 0סם אין גירו למור 3ו (01*9)0ל 9ל < H89B09B wbא 39
הזנוס 0ל3צ עאו לרק *13ני  7319נו33ים ואץ  ptocסס ואיה ק6ם9ל sen !to 000613090״ כ*ג
 19הן זלם מהמה נו**« *0 .כריי ם60נ וסקל ויי!  supליח נין ליס להניח לנל לס ניהדית >04
לל הלן• ויין למין יה  piהמס סל* היהמה והוגד* היהגלו גהה■ ים* ההיוון מ* מה מיה  ]9לה ההס
(י) למי הל• ולמד .מילל לם לין לנהליה וסה נוס לל הל ירו סקרן ומיל הנין גנדיס לגל לס מ^לת

מיי נהלממניוהסרן הל הל סנסיו 6נ0ה6גדו לל •ללי® וניד6 .וףנל הליו לדל להר דייני ינדה ומיני המלל •גוגו
יגיה סס המה .ימל סי׳ סרל! (יל) יהיינ ליפי• ולד ססיי ל«יר סל מהדס ורה «יוה סליה כלי■ טס מרס :
[יג] •לין מי •וילין  06001דמי ההססנהל לרה! [יג] לגל לס היל ללט ולס דולה ללייה ית דל לסני מד לסו לסי*
יהיסרסיגיס .לי לסיימו הסיר להריולייוו ריגל הילרי ילל יייגין ליס גית ללס !
( 19ל) לסר מסדלבדילמנן •מס סלינו • 86וליגי הצ»■ המססלר ■סולל; (כ) מ כלהו ההמהה 6למין יגרה
מ6הה יהר מגר מרה ונהייה דיג • 06 16ליגס גיסריה ללהריס המין לסננו (ולס ילל ליהס 66רלות
הל• ילל ליהה  )pifttaומהרין הל ל* 6ל •רה ■ .לליה נהומד ליגה ג»סר*| מיני* ומהניה הס •סניה לי מיהר
 vt tnae Itooללל הילר הסה וממה הה יסהמההסל מרס ליי׳ה ומל ל 06צי•) גיסי יפי* הה ו* ו0י■ 6הל ooefa
והגד לג■ •יל יייה סלל  0*0גינר מס ססרויו הי לסור •רה יה מגי יהסס •סל נלספס •  0601הסרה להרי 00608

םי0ן'נונ»*סמל י*לילין ניללין <ו טה הסול י4נגלהנה•6מוינ9ה0מיגייס הלה מ* גייגי המללימגטהרי
הסר• הליו  *4סומיין 03 60ג* 3מהל ■הריני ה06ה 6הי* 6ה0הנ 6ההר הפיט יהססידו והנמ כדיינים to
הסהידס ימה •6ליגומדז4י*הרנימ*(6טדנ6הגמ נסגרה מה לס*ג ליזלספמדו לנל סס הית •. 101לפ6ד יליז
גיללת לו לני^ ימס  06 6*060ילה הנר הליל •ילה לו גרלה 6נמ לנלירההמה •הילה ומי והפ 6ההיה הססלה מיל
סמלה נמסה ה6ל*גנססהרגהלמג ■40הורס ללנ 3יי9מ ולמולל מי מהוליל מל מפלי  toהיהה3*«4-ר>*ל
סססל לסוינליסוסרסוג נלינלסליילר■ • 4סול נדליהלנמ* מג ולמלי מר ההגי לגלס  ftSftניון  toeקינל! מני
מי נהדר טרן נרמימג נ6ם0ימ6צ«י ילל סמני•* יין ללל  meמ4ל ■מד נהג  9*800ינטנד מציל לין
מקלין צו-פלמו מל ימהל ינהלו פרה נרה צדק נמר יסיל( למג דגיו למד ורה לסנסלימרגיללין ליהל לללינל
הליו ילל  tooכלים ימה ליס כ60ו* הייהון ■הריצי  06סטסיי* לל היי מל מיין הסר מי ימלל ומולי צוללת מו כדין
הצום ל 0לל טניר  0006היין  19S6מל  toההסירס לג•!
IWB
ט  )aויסמישאמו9 .יין שע״ 3000 9ת״ל ולא עצאפי פי מולל סס וא׳ל ס» סלוי <91יס 9ל עש*
 pmשסח  07S3אין נ״ועזזסר פליו 0סי* סרפנ״ן סאץ 3״ד ««ח  149אנל אם ירפש7*3
יטליןלש׳צ״א9דדווי1שר9רא׳דידןשעשבד^p310א6,אין3ו סלוצסא9״פ י9׳ נרו«ר 0ס>« 0״ס
דסך 7א*ן *3ר עו(*א!ן ®בום דאין שייך  !toספי* ד!כו 3לומר א0ן ושפי 0אר 4א0ן ו*9ס  3036ויל ואני
 obpחזאי &«יז צדל׳ אין מפין לי־יי״ ® 060שןיס9סוסד09ן ססי׳ ItibTUbmbomiob *03
 *p76ודאיכייפינן לי׳ 563שרשוםדפמפפו .דר ומדר פפיפא ודאיכייפיק ואיךכפלספפיכישס3רי*0א
■311׳ פיל דדים מיצא סטרן  11800וסליפ והסיס אום *1לנירפיוהמץ■ סי הרי ■מאד דסלתמרל^מ
שגדד ושיש ד9נ*  09m3 3*0ש9׳ וז*ל ולעגין שא9פ *3ד אין ספין א1םו ושא ר*3ד ספין 9ל pip׳
שיים 0י3א ®אינו ר61׳ ל*פן 3ל שלפו אסל  7103לסמים אין  06ספי׳ ריכול לפ0ל ושלש  p^B0ל*ו
לד ו ם6פ*ש ■ש סדר לדין צדק׳ ולע*ד סשץ 63דל׳ כמין מדד ו *9כפודכי ס*ל  3*37שאל *7370
אם סדיר יצשל  13יו 9*0 ^0אין פפסין ■ל סצדל׳ ש׳ ושלעמך סובך לססעיד  3001ו0ד ■דלדבוס *10
«פו*א3ל אעת* כ״סיק כי שא דיבאאבש׳ לד״א 3901׳ עיני׳אד93׳9אס ווזי צדל" ובו׳ודזסלליסד
דסשספיידי  *1930נדו פעילרא ולשבי אגפי׳ פדצא 34ו שסטדא  &9ושסאו עדכריו דבנורד ודאי
3יי*0נן וברנדי סשייי) .30אעבס •סם םס«״ 0* 9לו 03לאידישואוו9פ מ שאי נאת דפ*ל 09
ספדו אין שפין ושו3א 3ד*ן פ׳ גשר׳ ו*ל  3*31ד 3שאי לאון ויל  *11003רסא אסי׳סדר ■ tomליו
סלם׳  0417עליס שוא 33צ שאפר אסל אין סייבין לשש 0לו 3לוש .אסל םד*ן ססיש  3091ו*ל pt
ןףש ואפי׳  770לא דא דסא אהפינן  0*001 0*73אוסר* לניר סימסוך ובססיאלרא 03י 3צדל׳ררדגרק
<פץ זז ציל׳  0*9וא*נ לשגיך דינא 9ייןר כדנדי סס״ז ונ0ר 0כמון נדאייסו לראתש **ן אסל אין

0

**

ללן*ס ונר סמל  <tpהל הי״ו ללל יגל* • 0יל ילד להרמה נויתסה לנללסניו ו9ל »9סל • apto woמי וסי6
ו״ן פללי ילללס לל הללל סליו סללה ל6מ « ma teל*  mהומו •• rtorwליי *סרס ללליןיהללסיסל*
®זלל יסיג *ר ירהס 6ל היהנ*ס והמס סרס כ* לליין הרל ס• ינר הלס ולה^נל! (?•ר) סהסלל לס  660המר הר•

מר*א
(יג^וי] ולה היה ייח .הס לה היה לרו נמ ( )»#4ולס מה נר.הגילה• לל^סללק^לל לין «>לללירןגמל
הגיל ירה וגמל גההרללהלירלסרל לגי גמל נססך לל הליר לסי ריין יל* נמל ? •nmoירלללס• ללהלוללהייג
ורוט• מייסר! פסלן להרי• סמר יהד ל* •«ג הליו ימרו* י׳גו׳י•  pמיל •קלל לנין ה»י< הליו המס נ* יהמה
סמס לג יסמס מיו יומס סמל יסמהגההןללהטר»ר*ל ג*® •לדלסלליס ססוסן נמרה (ה*נ)! |1Jלס לל סמל נ
[ה|ליסללל» הממה ססנסלן»מג*ץל0ס£הרגר •0סרה ירמגטסר to p*lי*ה הר ■0*10נ* 1100המס
כר לפי* סיהל דמן ילהדיהניגר מיילל הניגר • [ foצל*להא pp 6ללהרהר«הההנר הסלל ב* pללל והסלהי•
 eenoלסל להרן •ללה  64ירל המסמל ולהר הסמה ינדנד רהג לן ורה ליגס •ללה *למההלהר ללהג* למה
המימן הרל נ*  ftotoצי*יי היינו יהמה לס המקרן* נר ללל לרהמנ נר הרל נר (ורנ^(ל*מס) הגל •למי הר נ
נ*ה הרהמה  00נהסני• לל •לי לינדנן הר ומס נמחר.סס הליל הלסליינרניימ המדי*■למ  roמה למלין הר.
לנל הרל*• 6סלי ד*ה לן •לין נ* ממג לד י*ינההה ימה סמדהסמ* מי ימנהדהנרסהסרל ההר גיריסיפססן
המה סר• • 06 6*0הנריס  ftiהללו הפי ללל לדד*סההה הסמסנהדייסל המל לסל הלמהמ-ינדי הדהמה«ה«6ליה
יליכטה׳  00יל*נ והדי מהמס וממה הלן  0*1מ ליר•  0*90מן לני* הלמה !*■רלהסריהרל לי •דל הר*< Wm
ור*ו 0מ הסי  04ילסוסרי נם6000סורפ נלייסד ודייל לד י"*• •יסגהי״נ • Pליי* •מסס סירס הרנסג•סמל•
למרץ כי* סלן הליו הס המוהילמס סייג יו*ל ההמס נסס הד**ס !• ftpנלפמד •הרלנל הרלרן ודין נניי־יס  06הי*
רגידיה ליהמל רליה « הההל מל ומג [ !to*e)»r««-6י]י*9ה ההללגירננמ Onp*O *3 9 4סהץלל .*0

o

 oot 6 tniסצמן לק״ס קמנו  innסי׳ ס״א ע״ם «ד  aמג״ל ססמע ו**ן bkro
נסרים p*p poe*3 0316031ע״ע  *0כ״א « bMbי* אאלץ  1*0*0ויומ׳ספי׳מוממ
מ דנ״ל .onto W :כפג סםם»ע  tinלפא מי  piwסם ופס״ן* rt pho p*30 p7»73P3
 3031על שפור כו׳ *9ס ( -ו)  pi 3*91סם ען*ני סםםא אסם  01093ם91ן 3דימ 90י3ן• 0*3313
שילשפסיש:

תשובת

המד.מין הס* הריי והיה לס •לל לס• סנגהר מסלהדינהלמ׳הרמההיהל■• הגרהסמד נר מה ומגמה ממן
יד מה מד מג :

הפשפט

■חייו׳יים

•סס*
הנרס ימו •נרלללהילי מהוו־ וימ ההר• טורה לסר סירה יידל י6רלל הלמנסלמסמס ■סי noi
יצית• ההסמסס •לייייו •גסה הנהי מוי■ לנהל יה המיה •מ ונו לין להסגהלמה •לים • 04160הסל ניסר גיס
מה]»< :לה היה גהייט הלגפלה ה^» *■ M0ז*ת •מ• לד ינמיה מלי ■סנין ילת לנו <> 6יללה מ• נ*<
לסרן הסול סיס ימייללמה נסי• 4ו יגל ה»גד טירה •לין גי הללרי ליס •הל ויה מ■ .ילין הסנ מג זפ״ול
לד יל*ל גמיה הללוה ריס ג*נ מהילה לל *יה ילמד לללל סמרו י4גי גההל למי• הסמלר ללה סר  14הסממה
6מל להסן  06הסיסר דלינו נססל 9י ילד  6נהרה ומ נו דג*ס טר 8הרל  joopoומס • 0ולסר לללל !יין ול*כ
הרי יה הסי!  416660יל5ליה (ל הלל! • [ין לסי* הסל הסהסרד .מ  9*64ילסי* לסל היהיד וסלס הרמלללי וילל
רל  (ftp• 6ההללל להג• לו ל6ממ  Pלל9ה »« 6ה1ל!6)0מדהוהןלתנו69(6ל6גירהלה6יללהלה■ לגיע*
ימן לל ■היל המלה וליסה* הי יווהול .לנל ניהי והר• ניהדיו מ0*4 6ד לי• ולנסיו •לי יה 4ל••( • 6*80הנד
נג*ד6יסלי 0לס»ל  toנסיה וינון:
סליך  ton *9רמה סמי  1*8סי*ג מרו ■טר• הל*ה יה9ה 8מוהרן א רמה ציון סיגי טרה ולל לנו■ לסמי נדני

י6רל .1וצ6נ*ד יהלי כדנד 6כדין פיה הין 8צדיכיםצגופו נייר •6דל 1מון הטיס לרין צילך לסר 9)9ר 9לם1ל9
לת דיג! מה וילי גלהסד צהההיד  0198כדיר גר ט 6יהל ל 166* 6ר8נ6ה לסיג •יגי י6ר6ל ניהלת  4י4כ מה
 tosניהז  11רמס למציל יוסר ולגילו  7*84ילין סללין לו  toנהר נהג ימל  0068סמלה •לגלה  to 846 9400כלן

 1306מ 8ט״* יילי יגיללת • <1ל׳ג לתהלןהג4לp »1 0ט*י וירל :ר*ל  rtoמד •toteoaoo ato 1* .144
ולסוד לדון נייר הסרה השים ינייגי מולל «מ הדן  pל*נ >הנ*מ גי״הי יסרלל ללל ומל יליי* 0■ 060 1ללסני
היד• לין ירן הר■■  004טרר גה08נ< הההמה ולס  parיצל מדייר טרה1ל לסדך  44לסריס סהקייה הש׳ס
 m*1ל8ג* * *ten 0*0מך  1*683מין «ם • 941מל ! ולסהי* מתלה• הסהילרטנידת 4נל ■ 0ל 4סרת הללי
My
®ימ
 im 1*3ftו£ס*ד • w*6 oft TOftfn *to *to 9*fto*M *pitדן tei
otstftb
ft 810 ftpn*9 5*5 89 1*9ר 8ידיין  *w*s p*99 ftoi 80ס89יד  0*1801ו&09ך  59ft |9 ft5למר 09ft 50 ftip *oftt

wn

1

צשססלא על ש*80ש ואש רפש סוס לד 37 09שאי גאון .אלא דסיא גופי׳לס•* לי ע״ס מדר ע1חן׳
דשא 90עא דאין שפין של סצדל׳ סייגו פסוס רע*ע 6עפן 730׳ נצר׳ דב0י 3לשפן  pvוא*כ ties
שי  04 04הא* נדב*  0333ד׳  0■® *31מודד עעגאדא לצדא׳ יפסיד 3ד7 03׳ וא*90 40 3י 9*9
סעפן סט* גצד׳ואי שטס דננזדר אינאנעי לס דלא <של ושאין על שלאו שאסצדא׳ ספי^ «שי <4
שש לאו* שו3א לא שאסק ולא פאען ואפ*ס אשרו דאין שסין של שצסן׳• לאי משא דסססאשד׳ לשו*
שייך שש אעיד׳ לעש  •vanלסותם וא*נ אני ל» ® 69נאעיי׳ א״נ ודאי ששין ואפי׳ לגגשיואט
ימדץ אהל אמד דלל א9דיק אסניד׳ ל9מ  m3צסריוס ואין ש אלא עמם גרד < >vb 096מ^9*9
 p86שגד׳ 3צו׳ ואין שסין ופמ״ש «י׳ *7ב וש׳ 03ומי n 4*30 0דשי סמ״ן  3H6מיי 0ע6ג׳
דששו כבודים  0190630דשא  7703לצדל* 3א 8לא ילך ארון ספני כושי׳ ושום *30ש שאץ *16®0
 to ranדדך זס מיס  3030מ״ס ה^ע" סהוליר מרמי ריס והרא״ס  0*3ספדת* 6tnp 79404
עלי שבש מ* אס א69ס דש פ׳ דאיט  xtft 70ד*©ל ליסן  M9* titמר w*b toAtn Stov 1ft .ג**
וסוא  70שא ואיש 0ל דס״ס4שנא אס אפי אס א־סןעסיוס שן ג*י יסי שספן )0א» 3איש 70
דשא מכיר שבש ש* וסוימד 6לשא פ^ש ואי! סכדזן דמד לראי*  0603סששא  0*71ודא*ס סייעו לפי
 0130שנדר שאשא אשב דסלוט  3333שכול לליים גמע שש שגדד איש^שללששאייס אסל לשהלך
שי 03דשגדד שא 933ר ס^גול לאיים אאא ספל׳ אושו 3ר• 0*06 33כול לספאייס ודא* שנשי עמל אש
לאסיכאסגוכל  i® tw 704דדך גוזעא  1031אמס  011*0אס לא ראיסי לפס 0א0תפ  0*3כסר וכ^ס
ש*ן  0*393דמד פיס א 13ה*נאדל*ס דרך צזזפא  io 3110משא פשוש ג
ס  )aואם שי׳ ריין פיין סואנ״ש שיא סי׳ אי״א  300ז״ל וש׳סלפפוג*  ioסאסל אטד : iip 91*0

שלחן ערוך <הרגיל> ־ חו״מ א קארו ,יוסף בן אפרים עמוד מס (84הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

באר הגולה

®0

חושן

שפתי כהן

משפט מ כוז המות דיינים

סאיות עינים

יי* ’**י**‘® “"“®' מ (א) אפי׳ מסל העמסרף כר .צ״ס דמשסע מדברי מוו״ס סללו דס״ל מקולל :ח סמקלל כמת סנוור סדחצנוריך קרא לרגוס המקלל אניזלאסר
שנה על סרופי׳ דסכס אינה מועיל מסילה ונמיימוני ומוזר מיסה שהוא סיינש׳ם שהמת אינו בכלל סתם קללס ועפ״ר  :ט ואם רצו
””ה
*®*”*!ל* נטמע להדי׳ דלא אמרורזיל  pכ״אאמקלל לכל ארה ממס שכבר נתסייב הרימי• להכותו כר .פי* להכותו יוסר מל הנדר א״נ אסרואין שהוא אש
«י«*1
איי* יהגה  wפייר לטיל 6מרשעי״א" בלאו מן התור• בשעה שקללו ואין בידו למשלו אבל אסרו® וזלזזלו מל שקל בעירי הנרד יותר מההנאה אז פושק עמו הסמור בעירו דהיינו
 ______________ zהסאה ועפיד כאן ולעיל סוף סי׳ ה׳:
אדה מהר ענ׳ל פמ״ע ונביס פי׳ דברי
««ו חי׳ »»«״ריז יי «׳* •« מור״ס בסנ״ס דר״ל בק שסי׳ מתחייב [י] (יס״ה  nסמגןלל ב) אש מנס <ט1י(נ<זור)אבלאיםוראםיהו
אפילו סהל הממהרף נו׳ .צ״עדמשמע
־מלקות 1־נן התור׳ עוןס^יו בו יללי איבא ל [יא] ואם חרף ת״חסנדין אותוטואשרצוהדיעים מדברי פור׳ס הללו דפ״ל שגס פלסירופי׳
נלפלאפייל לי פד" •־ בשם או בכטיבפי׳ וקראו מתהוף לפי [ב] להבותו טבת סדרות סבין ועונשין אותו [ע] כסה רתכה אינו ®פלח מסילה וגסייממי
שאין מלקי! בזמן הזה ואין עליו אלא שה שיראו [ע] ואםחרףעם הארץ עונשין אותו כפי שהשער .ובסוד משמע לסדיא דלא אמרו חיל p
לזעיי וכיח *”י מנ אימ «״י  rjmמתחרה  piשלא התרו ט או שקללו בלא ® 51ר*3ת (א) י (( Jrי( £אפי* לגלול סעססרף (נ״א העסקלל) עולסין כ״אאמקלללכל ארס ומשוס שכבר נתסייב
*ל <ייז <» ׳* *"י
 5שהומר אושא״ל אל יהא בתך דאיכ׳ אי■ שמר «זא מססייב) («י) סי שנתחייב נידוי ספני שהפקיד נלאו מן התורם בשפה שקלט ואין בידו
מתת אסרי נייד
איסור לאורייתא למוד כיון דע־׳ע הסא בב״ד ורצו ביד לסתור על בטרם ולא נידוהו נ הרשות דססקלל לפסלו אבל אסירו® וזלזלו
וכבר נתחייב עונש מן התיר׳ אקניח בירפ(«] והוא שלא יהיה בדבר הפסד בכבוד הבורא רכל אדה סמי מסילה דומי למי שנתסייב
s,.t
!Zf.-mירש** למחול ועונשיןאו® כפיפה שיראהפכ״ל יא כגון שהיו העם פבעטין בבכור התורה ובדייגים הואל נידוי על שהפקיר בב״ד דמהני מסילה
הנים ורז״ל :
* **י* יל*' *י״ 8י•**8 8*80י
ופקרו העם בדברצריני׳ לחזק ולענוש כפי םהשירא׳להם :ונדסהיק סממבר לכתוב  pכאן  .אף
_ J pi U JU
( f’Bי)  foo tniלידי ש״ד  .רג
שהסוד כ׳ פ״ז ל׳ סכין אינו ר״ל מנת
יעייח דנריינםק״ס «** ®#®sיי* *ז  )tt) n3כל סי שיורע ערות כר .כתב
עדות
הלכות
SATS??*SSי״ום•׳נ׳בדאסשוס סד
מדדות סבא על החירוף אלא ר״ל מלקות
וים הלנות
פשיגנמיגלחאאס יאמר שאין רשאי להעיד פסעת שקבל כה כיצד סאייסין העדים ואין סקבלין עדות שלא בפגי ומרש סרמב״ס שה וכ״כ סכ״מ בסדיא
שס ומרש נפריש׳ פ*ש ודברי ®דיס צ*®
בעיר וט ט סעיפים :
פליונסוד שלא לבלות הדנראזבפ״ריתיר
לו(או® במ״רשאסר לו בהוד שלא לגלות
יא כגון שסיוהעסמבעסין פי׳נס״ג
*«](»)* <ז)כל הי שיודע ב עדזתלתבידוג(א)נא]א][נ]
איכא הפסד בכבוד הבורא הואיל ופקרו
הוא עצמו יתיר לו וכן הוא שסבמהרייו)
זיח*י **W
וראוי להעידוד (ג] ויש לחכירו (נ) [ב] ב] תועלת
לגלות סרבר פכ״ל והביאו
 ns «eסיא ואס m
ספה כו' וק׳ל:
ד׳מסי׳זה בערותו ה ג] חייב להעירו ד] [ר] אם יתבענו שיעיר לו
 ■KurtMi-a-j.fwצמני׳ים■[ ן (ה](ג«יי«ס׳»״י)ח (י]ביןשישער אחד (ג)[ג]עםו כה א כל מי שיודע עדות כו׳ ♦כתב
 rns1לא מ^ס  Ijr? «« wרס״ז] בסמ״ע גרק ד׳
מסרי״ושי׳ ס״בדאס שוס מד
כיוצא בזהי• ט בין שהוא(ד) [ד] לבדו י  LGואם בבש עדותו
וחייב
אעו ״*יי *”״  .wnwי®?* 9י*
יאמר שאין רשאי להעיד מהמת שקבל
1
אחס סמי• לסקר וישלה • Mlא#
פטור
עליו בסוד (״) שלא לגלות הדבר
(יאתס׳ג לא נעי קרש « woeו
או  mיתיר לו (אותו נפ׳ד שאמר לו בהוד שלא לגלותסזא עצמו •סיר לי וק הוא שה בפסרי״ו) לגלות הדבר מכיל וסביאוד״ס פי׳ זה ש״א:ב פדות
«!£י» 0רש ל*««<*>  wלסבירגלאפוקי לע״א ומרש בסמוך מדג :ג וראוי להפיח לאפוקי קרוב או פסול ואפי׳ לנרד החרס סל על סקרוביימ״מגל זנק שלא נתנו סרס אינו
בכלל נשיאות פון כיח ואף אהיפיד איטסהייבו ממון ב״י :ד וישלסבירו תופלתבולאפוקיאסלאראוססלוא׳ אלא שהלוה סודה בפניהן שסייב לזה ולא
;,׳־״» »י י*»ייי 00י״״י אמר אמם ®די דאין מפלת במרות! ליכול הצם לומר שלא להשביע את עצמו כוונתי כמ״ש בסמוך ס״ס ולקמן ®מן ל״בופ״א וא»׳ אם שמפו שמרם
לו ע״פ תביעתו כתבתי בדרישה לנראה דאין צדיכין להעיד כדי דע״י פחמן יצערך לישנפ שלסשנמת נחכמן דגה בלא מיומן'אם יאמר זה הלא הודמא
נפ:י פ׳ זפ' צריך לשנע שצמאות נתטק אס לא שיממון להדים וסם אף אם יפלו העדים רפעון לסר׳מ יהיה פסור מהכטפה וכפ״ש המור
ל״וי «*י «י• ׳״'״ יל
« S^S”14התיי ,אן׳ ברים ל״בפ״ש :ה חייב לספיר כגרם ב* ויקרא והוא פד או ראש אוירפאהלא יגיד ונשא פונוואמ״ג דלפניזה כתיב ושמעה קול אלה מ״מ מכיסו
רז״צדונשאפוטלאפליהקאידא״נישא עונו ענפי ציה אלא ה״פדקראושפפ קול אלם להעיד בדסר פדות שבלא״ה נעי סיס מלל אם לא יגיד ונשא
*"י י™*” ™.״"״
 * pSJTסקיי ®« אז מסדי שממו קול אלה ולאהניר סייב כמיקרבן המפורש שש בפרשה ופפ״ר :ו אס יחבסנו .דכפודבלאתביס׳ אינו סייב קרק מל שפסו קול אלם
«£דם ?£
ה״נ לפנין נשיאות מק אינו בלא מביעה ופפ״ר :ז כביד דמדכתיב אם לא יגיד ושא ®ט וררשינן כיח שסגד (שאינו יודע לו עדות) .שוב אינו סוזר
**
,,Jr
ו®יד והיינו דוק׳ בביר וע״לתי׳ כיס הקים :ח  pשיש פרא׳ פסו .פי׳ א®׳ או® עד אינו בכאן ורוצה להמתקפרשיבא ויעידו יסד ויחייבו ממון
m»oc
בעדותן קנרל דלא אלא חייב לסעד סיד כ״כ מזרים ומפיר p 0 :שהוא לבדו( .י) רפד א׳ מביא לירי שטפהדאודיית׳ ואולי ישלם ולא ישבע ונמצא
 ■nhפמז׳ה יא
מרוים זה בעדו® ל׳ ספור :י ואס כנם פח® כו׳ .ואפי׳ נ׳ פדיה מן
בספ»ק mft 0• 61 )*0ן >nw fe .
שכבשו

מדי

זהב

•« גרא□ מיני תואיאו״ד ל»ל קרא נממנסיס מדי« ;ל קללות אני! ל*)!־ «מה « «seו׳ם*־ א
 am *jtoיאתר  0ואימא לו ואח ס-לוקלשנק לאו דקללתתנידו מן התיים לאתר מיתה אלאל»ת  stepאג rnto
‘<-יודי»תו־זיט בסנוה לסנה ארי והס אינו תייג לאת*ת ק*9ל ותאלל תתיר  9S99נ« תה*ה ל*ח האר והריס »ה
W־ ליי’”' ’* יגי6,
X
 mbמוי מ׳» ונראה
w» w >m״® ««־ *ל« יי״ ״הצד ~.י
 wותההיסתהיירה
6ל!« •.-חןל־‘ ן!•) ל4י«  ones mss t*a ’•biואהרק לסתני• יתתגייתי^י >3סורק וזית ג*ס
»it
*.ל ««ל ל* <*= »•«« ׳״״יי*
לגסיר וגא נחרזוייה!  trnetuגריותא ולאלתי «רל וסה ס״ל מי• לא ת<« 1וסתני* א״רי  trwtaלתה• ו»רהה*ל
V
 •»;» 014ועייל אלהנתי׳ ולא אלה «לל<רג9וס»ס גמקלל סררו נתיג לא תאלל ונהח^י יחפרסוזת
נרמן «•׳ זג פלאתי נהווהי הרח נהה סרסניז היה  pmמ) :
סי•  naו^אגתג סההיס סקיא ואויר היתיר לו *«9ו) תה1ס סא והא אר* פתרפאיג מיה רסיא ריר סי• וגיס
סליגאס «ת<ח חו־סיס״ה נ^ היה הליו אם לא יגין s*x( :סק׳ו הוהלת נהמתו) פ^רפסדור ואס ■ההייפ

שמדה סל  wrenואפרלהנ*פ מסס* פשמהה הוא התוה מיני וגיל מייג שמשה ווה פפיה התיר היי ליג נהסילוע
שצויר לשנס הסק להששות  piמסתגר לאיא הראיה  t*lnרגאזסד לסריס ששור השנ1שז *0נ יהא שמד נאומו השתה 1נ1י
חגי ראי נשי אסר להדס והא נסג השוד סי׳ ניג נשם הראיש דאיסריס תגו לפתור סהטגה סגחלא לא ישנת נא! רק שמשת
היסס של החדה הססן גוה סאה פיה ולפה יוסח• מגת תור  pecלששגמת אלא דגר השוה הוא רגם גאומר להדיה לרין
לבנת  piפהפסש שגם׳ ואסררג שהא מור לאהוקי פראג״ ראפרסייג פסי! תה  lewדגה גלשו! התיר שה שנסג וא9י׳
אפר להדם ש*רדאי סשספה אתר פאי אסי׳ אלא שתות לתגיר דשייג הנושה ואינו יורש לסתות פשוש הוראה שבידה ולא
נ* שסגין הר׳נמל הספית סס ולהאא־ה ייל נאן פלו אתר אח מפלת מרוסו חש לסייס שטעה  11נצא סדים דהיינו פיאפר
לו הלא אפה מדיה «נ* פדה שאתה א״ג לי ואש ינו* תריס תת־יג שגוש• ואית להדיה סיג הזנת לי «א אגיעתי מרי׳ סי׳
שאתה מריה לי נהגי הדיס אודססאיגס נאן אלא !5ה אינו דגל האי! פריס לסדיני לא ילשדץ לישנה  015ה«הה»30קפהאיכ
נהגישה מיש גוה לא ישגשגשג׳ל פר גנותות פסתלסניישסג־אהספיש נשי שאהד אני ס־יג א*צ להתיר  nowנהיה 5לא
סשגיש ומא מפד דנדי תצפומ״עסי׳ ליג שני  00הוא ג*ח שינולח לוסי פלא לסמיש השניש צרחח להשיר ונ״ד •נשינו
נד אלפא יתדם לרינת מסיד ולא סלינו «׳ שססא הפרוס מהורים סלסתד אאיג אסר ליש לי סנה ויגול לחוור ני ינ1
הסיקד  0*0אח מלל  Mאססתניסשרסנשיי  pקתג ש רמק ו*לי פי׳ו תתנרד אחה ראיה מרה מציג והשש :

 voפה•  «•« •amא• נ• אים  mנהי פיוי ומי נו׳ (:חג)[ :יא] ואה «רן> ת״ס נח ואה רצו .קיכח <י« )np4X*l
«ם הירא! .וסו הנופ הרוהו לסי• סרפנים גר היראו סויירס (היג) 1 :ליק1ה) נה8הח«נח.תפ»תא?גווהאי
■* mn* nXהאולסנות  mrwאמו  pאלא הנין  mbפו היקנל ה^ו או הו התלא »*  onנונר ולהנא אנל
להם■ בוא נמת סרפנים (ה*נ)(:ציקת) ואס רצ 1כמיני• נו׳ נפס היראי .תרה" נהולח קפי*נ׳ ויס הנפ פידור .נוי
ואס»»«*«.נ*נ רג הרירא אכא ואסרי׳ «* pליא א• הפנייג נוגדים «ר הנחם פאהין פפא
» א• «לא סאוהו מיו נח [ :יא ואהי׳סוול .הנס*^  neoייגג• ודיני נריתות גו* סאץ ^הלההס נח
יי•! ה צ1י ננ»ואיי ,פסילנ ותוו ונכיסנסרינז תיירפלקיו• התייני סיתות ניו בססי אי ני וסגס* י* ליס^יו

נ'( :ליקית) אשי׳ פתל נח .ית שסרפרס ר אעדיס ונתראה שא״ צסתזל של החג סלקית  piייל ונדי *(»)1 :תז1והוא
הלא .חפא נ*ג נ• סשני פס נתנש שאיל נח ואפיו אשרו גל תיא שאינו נח שיה :
מז [אן נ ויקרא  *3ספי הגשש פי הטסת מדותוגיקריש הנונש (ליקות) נל מ מי .ריס המנש סשיגוא דאירייסא
היא נח (מ) [נ] וראוי .הגרשמז ליה א•( :ליקש) וראח נח .שממת ^ 0א׳נסתני׳ וגם׳ פיר אפר לשנים מ*
(»>  Wויש .כה4( :קוש) ויש סי .שה נסתד* סש* תיר פשגישני ס׳ (שרג) hJ :אה יתגפה .שה  *cunגיק ח> נו
א? (לישה) אס יתנשנו .שם נסתגי׳ מהי תיר «לפ ט׳ (») )s |0מיד שממש ל*נ א• ותנהיג נ (ליקית) נניר .הים•
 0-1הגידם  00וגמ׳ זסמספליג א• פנל! ואגמרה נדד נח («ינ)נ  ]1Jנח .טח ש[ 9ו| (ליקית) ואם ננש נח .אשי׳

«  Mלפון פי׳ אסל»«דאר1ר מאלה׳ אג לשדי סייג מלקוםדגלאבם ונימי נס נלסחארורלאתגסיי□
J 1ןאי’ע[ :כ] לסנוסו .פירוש יוסי על לאידוי א״ג אס רואין סהוא איש סקל בעיניו סניזזי יוסר
עהסבאי עוסק לו הסמור בעיניו .סע*ע:
סו  ]111ודאו* .לאפוקי קרוב או 9סיל ואפילו לגרד ספרם סל על סקלוביס לרע ג*ו סלא נהגו סוס
אינו מלל נשיאם עון דאף אה יעיר איה פסיינג  ptoנ״י .סע׳יע[ :ב] סוע&גב נאפו׳קי אה
לא ואו ההלוא׳ אלא שהלו׳ הוד׳ בפניהן ולא אמר אסם פידי ויגול הלה לועד סנא לססניעענעיטזנמי

כע״פ ססהננן פ״ס ולקען סי׳ ל״נ וס״א ואסילו אם שעעו שהיי׳ לו עז׳ע סביעסו מ״ע א״צ להעיד מ*
סשנ״יעדוסן •לערן ליסבע דלססנווס גססוין  0x1בלאעממן אס יסעון זס סלא סורים  •:93פ׳ ו9׳ סוי
וינאסני אס צא סינתוןנהר״ם רסס גס אם יעידו איןסועלס בעווגק דע*ע פעור מפבוע׳ נמ״ש הסור
נר״ס ל*ג ע״נג ענ״לסשע״ע[ :נ] עעו .ואפי׳ אם אוסו עד אינו בכאן ורול׳ לסעסין^שיבאויעית
יסר ויסיים מעון מחסן קע׳ל דלאאלא סייג להעיר עיר .םג״«[ :י] לביו .יער א׳ עגיא לירי כ״ר
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וואחלסהידו .המיה סרלאהוקי קרזנאו ססול נח  •81גסהו• הנד• מיא סי׳ קפ״ז הפרא תפח moep.-do
ns
סייאינואהי•  limהליו וסנהירו?ואיס פתחיג לסגיוניח נאינו ואוי לסת* סתת ראיה ובוא חל מולק » rוהמו
וסייג  rxiרון שסמירוסו מקרי דאה לסהיו וסוא ג״נ מוגש אס לא יגיורת  oneלססהיר  nonהיש ונס-ה» סליו
בתופים  xpeפנהלס  nonסירוהלפי » pרסנסד ונגר• פרץ גסס סרפנח פ׳פנושת  t>») ontoג*נ « asc*>1פהנס
ייא) והרסו  00ססרא דאפי׳סנש׳ר• לקרונ  4סהול אינו נכלל סאיונלסה ו עיש .ופגה פיההנהלס “« viemm
סנדי היננסס פס»ר ננהפהופ «0א ויל פלס נזנר פהידמלסי סוס תיל הס נירוסלפי  9-1גנסת כהווא איפאהו־
לי גרי את סקוגל הלינו גסני הריס יהא תייג תיל  6101הי נח אגל נאפת אין ראיס היו  ■aiciנית רסא נג1
אחר
■חודי׳״יז היס  mוררהס רגאי קרא ודהיס נשים דיון לורשה אתרינא  3*90אולס ודה סתאדס שנתצס ההםנדי *in
«*ן נשה הרהגין זהו נורא■ תהיהא p״« uע׳ נס׳ נרי• אות נ׳ ההאריר הרנה נוח זה  ywiזנויו פרא *9נ ונרי

הירוהלפי המסר זונרי הרין נסם כרסנין הנוגד וכתב רנן סנואר ג״נ רתת הרנניא והריהניא נהיהסיסס וארג דסתמאית
הוססס להם מהנאינונקושיית הדיור! ותידלו מנח אהד ונ*ג גם• האגודה וגס פר• החהניסונוהינ  lintaaפםרה•
ההפחנו והרסני! הים ודאה דלהנח דנת אח סהלוקת ניניהה ורה הווי לדינו הל הרהנין והדסרא והרהרא והדין
דסזניאין סליגי מ•  jnוה• נמש• רשיק א-גרסי׳ קהיה נס־ הרשת ודרה גיירסגות׳רפ• ויקרא .מי
אלא
ריחיי* שר ואס הנהיר! קר1נ או שתול היהיר נהי ואינו תוגר סאם לא יגיד פיס פהויג פואנרייתא לההיר  009השנס
אנידה לנהל■• רה  :כ]תוסלתנה1ותת סי• נתהח  noיאירפי׳ ריס אודות פיס א׳ שסי• סזזקת «י •כה רג סהג׳ס
אותו יחח׳ן והפתון רלא סליו קול שיש א פתק שהלוש אותם גונית שימל לססתסק  aדי 1סוסר יתייו  anaסרנלשגוסו
והקהל  !m3שיהא נתול וניקה »כ נפיק ■הניס הרגיל אצלו שיגיד מזי׳ע נאליויש אס יורש  eaארס שה>< א או אש
ש0תי 1נחוש סלא הוציא סלח קול זה וסנקש ססנו היג* נאלידע ונשתתק שש אש פשוייג שס הורש א שסתק שלפו להגיד
ת* ודן
«m׳9
( nsא) וראוי לסתירת לאפיקי קו1נ או »0ל) (ואס הנהח־ז קא׳ה החדר אפיס אין «נר נאם לא יגיח פיס סייג להתיד
תהום הפגת אגירה לנהליו  *01ניאהיס  Jrpoג* הספיס ראס אוסר התר הקיגל שלח כהוד הלא לגלות סמר אהה
נהיר •סח■ אנאסנהגסשלא למוח אס כוא היא סאידו סייג סואס-יייזא רק סדרנגן סל «נתה וצייד ארשה וסתרה אנל גג׳
 0*10דפאיייגיה כדאוריי׳ איל הסרה יהדי גנשנש לנשל הסאה ואס מנע הלא לגלות לשוס ארס הרי  •nt onooנאסר סלח
נאיסה" «ל ותליא נסלוגוזא אי סל נסלל נצסגהלגסל הפלוס מואית וגדל פי׳ ודג< :נ) תוהלס ממ» לא ק» אס רק

מררושא
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דף די סהרמי דלדש ■יעשוכר «דו«וךיי» רק סדד^גן .
 nsא) כל פי סחדקערזוז לתבירו וכד.
מ׳ס לסי מנסבק מלק יקיד רכסמס סטוזייגין סדזררדייתא מין מהכדק• זול דוזד נסבש
■ msanהיל סדרהגן דייל וה״ב בוזוטים וגרון*  etntanםירוודדז דה *י! ימי עובר סדאידייתא כיון דע"
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תשובה

נ• פתים םא*« פסק פסון מת לו סותלס  ionsתיו מסשק  00מפססרזים גחלאגו ולא כעלס רני גרור פיה
נ]פ׳ינ להשחשמדה ונאו־ הגולה דג הדיש מס פהרייו האס יאשר השר שאינו רשאי להגיר שקנל שלח סלא לגלוס נח יעי נש*
הספה דסא אשיי סתרה אינו לריר נפ׳ה רפיא נחיר הי* רכים פליג אס מתני! פרס והיה נא! שיה פלח אם אא יגיר פיה
ורו מיו נידד  00רשל ■דש הרפיא הס ואס מגש של אחה ונר שלא לגלותו ואש*נ  nmשלח פרש תייג להגיר סקשס
הדו הא אשי* נלא נתיני! הפרם סייג להגיר נשוה צוין להשיר ששר• מא נאש לא יגיד ופידץ ושיירי שלא תנשו להשיר
ואו אינו והנר נסית השיש שי• ניס אנל אס נאספ פגשו לספיר סייד להגיר אר נלא פרש פיש וה• נש• הגדל ונש• התר
פששש שגסס ל«שנ תמהת u 5ל השיו הגיל ודנריהא רש שי• נס׳ שאשר קריתח ונם• «ת מבי נפיוושי ידם דן ס״ש
מלס שיקר ס»הונ סה הסאר מרי הממש פק*א מ*  •nהשפיש סש פהריח הניל ודל ואס שה שקינל פליי לגלות
מא רק שלא נאשורה מלשא מאי לא נתגוק מהרי•! רק לפלפא יתמ׳תא אנל וראי אס אינו רוצה או סאינו נאן לא אימת
ל! נחמתו והניר טזר׳ס הנח שיאשר ולא נל נפיניה למוש מופו אן אםמנשנ«תל נ» יש סילוקיסרניס אם נפצע שלא
למרד ומא ער א• אזי סל שלימגושה וצריו פרתה והפרה ואח גא! מנש לנשל הסצוס ונח! רמא שר א* אחו מנר של
אס לא יניד נסנואר ננ״ק כיו נח אגל אס יש שצי שריש אש נשנש שלא לסשיד מיל לנפל הפצוש ולא פל שמשת! אגל משנס
שלא לתגר לשוס tnb 1אן לניר להעיד א״ג הרי גאן מלל רסגו רפל לאסירה לשאר ארס פל נפי על אווירה לנ*ר ותליא
השני סידוציס הנהנו התוססת מנוהו*! ד 1ניד גדיה אלא  pנח שגיל ונינ נקצרה נסשר ססיש שיה (וגח גס• תשארה ישקג
ודה  )00גש נס• חשו נגדש נחיד הס ש*ק ג• < omששהיש שנ*ל גחן דתד אי ומא אחו סייג למיד נח שיה וה• נש•
נס שחי נפחזשי ודת שס הד לתר! מרשת סגדו הדל דלפו צייו המדד להסיח ל׳  eשייהיס הפא לא יהיה פועלת גפדותו
י««צא הלא היה הגיתי פתג  pשמר□ וענד גפנם של סהסשה לנונייזיס לנגדי להתיר לושנו»«ווציע ש׳ 9ושפישלקפן
שיי ליד שיה פיק ייד השני! אש שסר השר והשיר מיד קורס שהתיר  eהנגגיר פה דחו ודש ג ד] אס יתנשגו .שי• *100
חיוזסים
הטש
מרה לשדשש שאא «״ תמשה שיגול ל1פר שלא למגיש  piאד• ש" תנישה יגול לושר למשות ואח תושלש נשמתו ואס
אח חרש פנהמראה דק שורי מריס תייג להשיר שזוקקח מתנש לססעה .ואס השר חדש געלסי שמא רשע ופסול לשמת *0פ
גחן שאחשמלי •מש נניוושממ נוזקנל מיר פיינלסגרר אנל אס חרש נעלסו שמאקרזג ששור סלשח־ אדת  Xאגל
אס חרש נבלתו שמא מגה גא ישיר דופי צר*ס סכועות הרייד! הניאו מיו נסי* שיה ג (ג) ת® אסי• אחו מאן ורולס
להיסח פר שיסא יישירו יפר קפ*ל זלאאלא פ״נ לס^י 8יי(:י) ל™  Xואינו עוגר נאס לא יגיד רק פזדנה סייג

0ם

מקררת חסני רק חסני ארזר מכ^י ועיר^ראסין קובר מדאורייתא .ונראח דדוקא כעי* דאין מחייג רק
מ9רקמ איני חייב נםלארד״תא לאקיד א 93ב0ק1ס• מעמייב ססון כבוןטופמידו לקרוב כבי קדים נהי דאיגר
קובר באס כא יכיר ם*ם חייב סדאודיית" ממרס אמבת אבידזו למלים וכתב זור*ן דבזוכסידו לקרובים
3סןס זוקדמיס

פפילא •לפיק נל ארם מדש תום• ממעות 1ן ואנתי קושיא קפייתא ק■ וליל תרי לאיי בלוקה «רם והדשנים דל של
סמפשתא סמר שיין נפ*פ וליש ריסי מנחש השים דיון
מים! כוז עגביו וגמדע שקיא לנאורה מא מתר רמי• רפח מתש ולדצ להתיר לו כלל .ונראה רשתם לא הל מטעה
פיו פצוה מנת אמרה פשאיג הגא ששל נסלל פלא מיד לע צריו להתיר לו :

מיםן 3ח סעי• א* (פיח להתיר) אס לא חח מי .לגני סיפא אופורא ייל ולים מה פל הפרישה גי  0*0מפריס אפנרור
נחס אמר וגש ונתח או ח 9מיה אופרנא אישש נחס ושי*! מלכיה נה אשר רוג רמת ננגר נ׳ וחתר .וקחפ
המנה ממת המשא הדל נגלל ששיא מחוש שאח משל אאתו ולששח ופפילא מיש שהשדסמשיל רק שצר פנמגנמ
נקשמת מק ונשלם אינו שר סר רק מילר וישח ססשס שלחייל שאיזמתל לילו לכעח .ופ׳פססגרא מפל מון וחרש מ«

 •» q>jbסל פי שחרב ש1ופ לפס־ו מן היש שר אפר ששו נח שמא לנוו ואס ננש שמש ונח דג הי• ההפ*ש הד רום
ולסר פקרא ראס לא •שח ונשא מונו י—דע וסנס לגאורס קיל סונא של כעוה׳ע וסייסתם דהעעיח שאוה* מדש
מיק ס• סטגשגגי כשחר שמת שקר ולח וגמגם שמתו ושפור שדיא וסיח גדש וסריד מ׳פ דאורייתא מא רסשיג אלחדש
וסח וסד «דא אינמסרש לסאורא ושמא ליש אל״ יאש גש נע״א שיין  pאינ הירא קי!יא שדל דסדל ואמ״0א .
•מדג רמה ליש אל" והנא ששגש מן נשניש מן געיא רחש שוס לאש לא יגיד חשים מנש להגמר ילשי*ו שי* דש הסי
«צ פס ראי• מי* נ*ש נאק פ*א ■מל לספי  wmwולדעתי מנד דש שהדי זה ולשר דק פאל" ומק ססגח מג פ

מגח ומק מה ממק פחם מיש רשרח ויקא מפה גמדג זשתתס מאמדס חדי שש וניס שנא* שר הרי האן
א*נ
שסגחמג איש ושגח גיו! מהנלפח דק סקרא והשמקסחפ מיה הדלדפירי נשפה לא מפח .ושור נדאג פצו ס
 onפאי מם «ספהש מק מנדי אש לא קחו סאתס ואם לא חח פפגלא אפדין רקסתפא נל פה סאסוז מפלה פשרו
סאשש דהרי לא שנדו אאל" לסך הוי פרפק פדאמהס אשש רפסתפא דייקי מקלה אשד פאק 9אנל נסרא מק ראיס נסלל
אאי י*ל ראא• רייקפתפלת ותנפיו לאפר פאפש ור אש אפד פספלש אחי חרש לז  jn9מ*ל מתשלס לא רצה להתח
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לססרו עעלקוס ®■בא עיסא איכאב׳ס ג

שלחן ערוך <הרגיל> ־ חו״מ א קארו ,יוסף בן אפרים עמוד מס (85הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

השן משפט כז הלכות דיינים

מאירת עירם

המג

מאירת עינים

ביב* בז סעיף א׳ א] המקלל אחד מישראל .ילפינן לה מדכמיב קללה נעשה בכעס ובריהטא והמורה אזהר ,עליה ,יחחייב עלה אפילו בלא
* ~־א ־־׳ט כ״ד] לא מקלל חרש ,ופרט לך בחרש אעפ״י שאינו שומע ואינו המראה ,קמ״ל :מ לוקה עוד אחרת .כ״כ הרמב״ס שס !ה״ב] ,אבל
מצטער ,וכ״ש השומע ומצטער בקללתו דלוקין עליו .רמב״ס פכ״ו הטור לא כ״כ בפיריש ,ומשמע לי דלא ס״ל הט ,כמ״ש בדרישה מילמא
ר־רין ןה״א] וטור !סעיף א׳] ,ועיין דרישה :כ! ואפילו מהלל עצמו .בטעמא ,ע״ש. :־! וארור הוי לשון קללה .פירוש ,ואס אומר ארור הוא
לה׳ או לשדי ,חייב מלקות ,דבלא שס
 pלה [שבועות ל״ו ע״א] מדכחיב
וטנוי לא מחמייב גס בלשון ארור .ימ״ש
~~ י׳ ט׳] השמר לך ושמור (אח) נפשך
סימן כז
דארור הוי לשון קללה ,פירוש הייני
לא
מאד ,יכל השמר פן ואל אינו אלא
שלא לקלל דיק ולא שום מישראל
כשאוררו בלשון קללה ,אבל ארור משמש
העשה u :או בא׳ מהשמות שקורץ
ובו ב׳ סעיפים
•שי :בו׳ .דלא גרע מטנו? טור !סעיף
ג״כ שאר עניניס דהיינו שבועה ונידוי
א א]אהמקלל אחד מישראל (ג]א)כואפילו מקלל
כל חד לפי משמעות הענין דקאי עליה.
־; יעיין פרישה :ח אם היד ,בעדים
עצמו) בשם או בכינוי ג]גאו באחד מהשמות
-.-אה כר .ולא מאמר טון דכלטור [סעיף ו׳] ועיין פרישה !סעיף ב׳]:
שקורים יהגוים .להקדוש ברוך הוא י]אם היה
בעדים והתראה לוקה אחד משום הלא תקלל חרש יראם היה דיין ה1לוקה עוד אחרת משום אלהים לא תקלל י1זוארור

הוי לשון קללה.
ב האם לא היתה שם התראה טאו שקלל בלא שם ובלא כינוי או שהיתה הקללה באה מכלל הדברים ’כגון שאמר
 3nr5 3cומקורות סימן כז א) טור ס״ג.

טורי זהב
בפיך זו צדקה .הרי מבואר דב״ד כופין לקיים הנדר בזה .ומ״ש בעה״ת

לאוין ,וקשה מ״ט באמת אינו לוקה אלא אחד בדיין .וי״ל מדכתבו

שאץ ב״ד מוציאין ,הוא בדרך אחר ,די״ל דאין כאן נדר גמור ,דיכול לילך

התוס׳ בשבועות דף ל״ו ןע״א ד״ה מקלל] הא דילפינן ל״ת באדם המקלל

לדיני עובדי כוכבים אלא שאין הב״ד מניחין אותו ,ומ״ש מודיעים אותו

חבירו ,היינו דאתיא במה הצד מחרש ואביו ,ובפרק ד׳ מיתות [סנהדרין]

שחל הנדר ,דהיינו שבודאי נתכוין שלא לילך ולעשות איסור ,וגמר בלבו

דף ס״ו ןע״א] אמרינן דאזהרה שמענו באביו מכח אלקים לא תקלל ,א״כ

לתת הקנס לאידך גיסא ,ע״כ מודיעין אותו שיש צד לנדר שיחול וקמיה

אין כאן בדיין ב׳ אזהרות ,דהא במי שאינו דיין באה האזהרה מכח אלקים

שמיא ית׳ גליא תוכן רעתו ,כנלע״ד פירוש הדברים על אמיתתן ,לא כמו

וכו׳ שהוא קאי על הדיין ,אלא דגלי לך קרא דאף אחר הוה כדיין בזה ,אבל

שפירשוהו המחברים הנ״ל ,ואין כאן מי שחולק על הוראה זו כלל ,אלא

לענין מלקות כיון שכבר הלקו אותו משום דיין מלאו דאלקים לא תקלל,

בדבר שהוא חידוש בעיני המחבר דרכו לכתוב יש מי שאומר:

סימן כז

שו״ע סעיף א׳ .לוקה עוד אחרת .הטור לא כתב שעובר בב׳

האיך תלקה אותו שנית מחמת לאו זה מחמת חבירו שאין עליו אזהרה אלא
מחמת אלקים לא תקלל ,וע״כ יש תימה על הרמב״ם [פכ״ר מסנהדרין

באר הגולה

ביאור הגר״א

סימן כז סעיף א׳ א .משנה שבועות דף ל״ס ע״א .ב[ .טור !סעיף ג׳]]
גס זה שס במשנה ,ויליף לה שם בגמרא דף ל״ו ע״א מדכמיב [!ברים ד׳ ט׳] רק
השמר לך ושמור נפשך וכר ,וכל מקוס שנאמר השמר וכו׳ אינו אלא לא
תעשה ,וכ״כ הרמב״ס בפרק כ״ו מהל׳ סנהדרין !דיו ג׳] .ג .שם נבתזב״ם]
ושס במשנה ,והראב״ד שהשיגו שם מהירושלמי [3״ד דשבועות ה״י] ,פירשו
הכ״מ לדעת רטנו .ד .שס נברמב״ם] .ה .דלא נאמר חרש אלא להשמיענו
שאפילו זה שהוא אינו שומע ולא נצטער בקללה זו לוקה על קללתו.
י .ברייתות סנהדרין דף ס״ו ע״א .ז .מימרא דר׳ יוסי בר חנינא ,שבועות
דףל״וע״א .סעיף ב׳ ח .גם זה לשון הרמב״ס שם נז־יוד׳] ,דאע״ג דהוא
לאו שאין בו מעשה וחידוש הוא ,מכל מקוס התראה מיהא בעי .ט .נתבאר
3מ״ש [במשנה וברמב״ס שם] .י .כחכמים שס במשנה [שבועות] דף ל״ה ע״א.

סימן בז סעיף א ,א .בשם או בכינוי .שם בממנימין
ב .או באחד מהשמות .סנהדרין ס׳ א ,ומה עגלון מלך מואב שהוא עכו״ס
[עיין באה״ג אץ:

ולא ידע אלא בטנוי כר ,ושם לאסוקי טנוי דלא ופליגא כר אלא מעט״ס ואי שס

המיוחד מי גמירי אלא לאו במנוי ,ש״מ דהשמוח שקוראים הגויס נקראין טנוי,

וכן לענין נדרים אמר בפ״ק דנדריס ני׳

מאי מנויים רבי יוחנן אמר לשון

ע״א]

נכדם הן :ג .אם היה .בס״ג דכתובוח [ל״ג ע״א] ובכמה מקומות בש״ס:
(ליקוט) לוקה .ממורה ג׳ א׳  '3ד׳ א׳ וכן בירושלמי
והביאו הכסף משנה נפכ״ו מסנהדרין ה״ג] המקלל עצמו וחבירו ,בכולן עובר
ד.

נפ״ד דשבועות ה״י]

בלאו ,מהו ללקוח ,חברייא אמרו אינו לוקה ,א״ל ר׳ יוסי למה שהוא לאו שאין בו
מעשה ,והד הממיר והנשבע לשקר לאו שאין בו מעשה (ע״כ):
תורח כהניס פרשח קדושים

ני״ט ,י״ג]

מנין לרבות כל אדם ,מ״ל [שמות

ה.

משום לא.

פרשה ב ,,לא מקלל חרש ,אין לי אלא חרש,

כ״ב ,כ״ז]

ונשיא בעמך לא מאור ,א״כ למה

נאמר חרש ,מה חרש שהוא בחיים יצא המת שאינו בחיים ,וכן הוא בסנהדטן ס״ו א( :,ליקוט) משום לא תקלל חרש .גמ ,דשבועות שם ל״ו א׳ <ע״כ):
(ליקוט) משום לא כו׳ .שבועות שם וממורה שם ובמ״כ [שם] ,ועיין באר הגולה ס״ק ה ,דלא נאמר ט׳ לשון הרמב״ס

בפסיקתא
ע״א]

אס

נזוטרא ויקרא שם]

והביאו הכ״מ ולא תקלל חרש מרבה אני אפילו בר ישראל שאינו שומע ק״ו לפניו (ע״כ)

היה אביו ט׳( :ליקוט) ואם היה כו׳ .מטלמא

!שמות כ״ב כ״ז]

אלקיס לא מקלל ,אין לי אלא דיין,

ו.

!פכ״ו מסנהדרין ה״א]

ואם היה דיין .שס

וכן היא

[סנהדרין ס״ו

נשיא מנין ,מ״ל ונשיא בעמך לא מאור,

אקרא אני נשיא בעמך לא מאור אחד דין ואחד נשיא במשמע ,ומה ח״ל אלקיס לא מקלל ,לחייב ע״ז בפני עצמו ועל זה בפני עצמו ,מכאן אמרו יש מדבר
דבר אחד

וחייב עליו משוס ד׳ דברים ,בן נשיא שקלל אביו חייב עליו משוס ד׳ דברים משוס אב ומשוס דין ומשוס נשיא ומשוס בעמך לא מאור .ר״ל דשם

איליף לכל אדם מבעמך כמש״ש (ע״כ) :סעיף ב׳ ז .אםלא .כנ״ל *!עיין בסק״ג] :ח .או שקלל .שבועות שס נל״ה ע״א] בכולן ,משמע דוקא בשם אי
בטנוי ,ושם ע״ב ורמינהי ט׳ ל״ק הא ר״ח כר ,ושם ל״ח ב׳ כמאן כר״ח כו׳ אפילו חימא רבנן דאמרי בטנוי ,משמע דוקא בכינוי :ט( .ליקוט) כגון שאמר
כד .בממנימין שס ןל״ה ע״א] לא כמב כן אלא *דשם לענין שבועה אבל לענין קללה לא שייך ,וצ״ל כמ״ש כאן ולמד ממש״ש יברכך ויטב לך מ״מ אינה קללה

באר היטב

סימן כז

סעיף א׳ א .לשון .פירוש ,אס אומר ארור הוא לה׳ או לשד ,חייב מלקוש,
דבלא שם ומנוי גס בלשון ארור לא מתחייב .סמ״ע נסק״ו]:

פתחי תשובה
שביזו ת״ח את עצמם להעיד במקום שאינו לפי כבודם ,אתי חמרא ובטש

לשרגא ולשוא צרף צורף ,אין להם רשות לותר על כבוד תורתם מספק .וע״ש

עוד בענין צואת שכיב מרע שהגיד בפני עדים שחייב לפלוני כך וכך ,ואחר
שנפטר והניח יתומים קטנים ,נתיירא המלוח בדבר חובו מאחר שלא יוכל לגבות עכשיו עד שיגדלו היתומים ,פן ישכח מלב העדים מה שציוה לפניהם,
ולגבות העדות ע״פ ב״ד קשה ,בי הב״ד חוששים לדעת אחרונים שבסימן ק״י סעיף ט׳ שאפילו צואה אין לב״ד’לגבות !מעדים במקום שיש יתומים
קטנים ,ע״כ רצה המלוה להעלות דברי העדים בכתב אצל ערכאות של עכו״ם לכתוב בפראטיקאל שלהם שיהיה שמור ליום מועד כשיגדלו היתומים ,אי

רשאי לעשות כן או לא ,אי יש בזה מיקר שם פלילים או לא .והאריך בסוגיא דגיטין מ״ד ע״א המוכר ביתו לנכרי כד ,ומסיק ח״ל ,היוצא מדברינו בנד"*
שלא עשאום פלילים כלל ,רק מפקיד דברים אצלם ליום שיצטרך יוציא הדברים ויביאום לדייני ישראל ,איני רואה בזה שום נדנוד איסור אפילו בלי רשות ביד,

המד

«

חשן משפט כז הלכות דיינים

שפתי כהן

מאירת עירם

סימן כז סעיף א׳ א) אפילו מחל המתחרף כר .צ׳׳ע דמשמע
ז] אל יהי פלוני ברוך לה׳ .דכשהשס יחברך מסתיר פניו ממנו מלברכו
מדברי מור״ס הללו דס״ל שגס על חירופים דחכם אינה מועיל מחילה ,ממילא הוא מקולל :ה! המקלל המת פטור .מדאצטריך קרא לרבות
ובמיימוני ובטור משמע להדיא דלא אמרו רז״ל כן ט אם אמקלל לכל אדם ,המקלל אביו לאחר מימה שהוא חייב ,ש״מ שהמח אינו בכלל סתם קללה,
ומשוס שכבר נתחייב בלאו מן המורה בשעה שקיללו ואין בידו למחלו ,אבל ועיין פרישה :ט] ואם רצו הדיינים להכותו כר .פירוש להכותו יומר
אחירופו וזלזולו דכל אדם מהני ,עכ״ל
על הנידוי .א׳׳נ אם רואין שהוא איש
שקל בעיניו הנידוי יומר מההכאה ,אז
סמ״ע [סק״י] .ובב״ח [ד״ה ומ״ש אם היה ז] אל יהי פלוני ברוך לה׳ אינו לוקה (ב)רהוא הדין
עם הארץ] פירש דברי מור״ם בהגה׳
עושין עמו החמור בעיניו דהיינו הכאה,
ח) המקלל אש המש סטורכ) אבל איסורא מיהו איכא
,דר״ל בין שהיה מתחייב מלקוח מן
ועיין פרישה כאן ולעיל סוף סימן ח׳
לואם חרף תלמיד חכם מנדין אותו ט]ואם רצו
או
המורה כגון שהמרו בו וקיללו בשם
[בדרישה סעיף ט״ז] :י] אפילו מחל
הדיינין להכותו מכת מרדות מכין ועונשין אותו
בכינוי בפירוש ,וקראו ממחרף ,לפי שאין
המתחרף כר .צ״ע דמשמע מדברי
במה שיראו ואם חרף ע״ה עונשין אותו כפי
מלקין בזמן הזה ,ואין עליו אלא שם
מור״ס הללו דס״ל שגם על חירופים
דחכם אינה מועלח מחילה ,ובמיימוני
־ממחרף ,ובין שלא החרו בו או שקיללו שהשעה ”צריכה( .י]א)ג)אסילו משל *”1המששרף
בלא שם וכינוי או שא״ל אל יהא ברוך,
[פכ״ו מסנהדרין ה״ ]1ובטור [סעיף ח׳]
עונשין ארשו שכבר חטא ונששייב) מי שנתחייב
דאיכא איסורא דאורייתא לחוד ,כיון
משמע להדיא דלא אמרו רז״ל כן ט אס
נידוי מפני שהפקיר בבית דין ורצו בית דין
אמקלל לכל אדם ,ומשוס שכבר נתחייב
דמ׳׳מ חטא וכבר נתחייב עונש מן
למחול על כבודם ולא נידוהו נהרשות בידם
התורה ,אין בידו למחול ועונשין אומו
בלאו מן המורה בשעה שקיללו ואין בידו
והוא שלא יהיה בדבר הפסד בכבוד הבורא
כפי מה שיראה ,עכ״ל הב״ח ,וק״ל:
דהמקלל למחלו ,אבל אחירופו וזלזולו
יא!
דכל אדם מהני מחילה ,דומה למי
כגון שהיו העם מבעטין בכבוד התורה
שנתחייב נידוי על שהפקיר בב״ד דמהני
שבדיינים הואיל ופקרו העם בדבר צריכים לחזק ולענוש כפי מה שיראה להם.
מחילה וכדמסיק המחבר לכתוב כן כאן,
1ציונים ומקורות  )3טור ס״3כ .ג) טור ס״ח.
אף שהטור כמב על זה לשון מטן ,אינו
סימן כז ו) בבאר הגולה :המתקלל .ועיין שם אות מ*.
ר״ל מכת מרדות הבא על החירוף ,אלא
ר״ל מלקות וכמ״ש הרמב״ס שם ,וכ״כ הכ״מ בהדיא שם וכמ״ש בפרישה ע״ש ,ודבט מור״ס צ״ע :יא! כגון שהיו העם מבעטין .פירוש כה״ג איכא
הפסד בכבוד הבורא הואיל ופקרו העם כר ,וק״ל:
טורי זהב
ה״ב] והשו״ע ,במ״ש ב׳ לאוויץ .כנ״ל בזה דבר נאה ומתקבל :בטור [שם].

וקיללו חייב ,אחר פטור ,משום דכתיב בעמך במקוים שבעמך ,אבל בנו

 .המקלל את המת פטור .בב״י [סעיף ב׳] כתב ,נראה בעיני מדאיצטריך

חייב מידי דהוי לאחר מיתה ,ולא הוי צריך הרב ללמוד מדיוק וק״ל .בטור

למילף בהנחנקין [סנהדרין פ״ה ע״א] דחייב על קללת אביו לאחר מיתה

[סעיף ו׳] .עד אל יהי פלוני ברוך לה׳ כר .לגירסת רש״י ס״פ שבועות

משמע דבשאר כל אדם פטור .תימה על פה קדוש יאמר כן ,דאימא לך

העדות [ל״ו ע״ב ד״ה ושאני] דאפכינן למתני׳ ,ומתניתין איירי באיסורא דאית

דאין חילוק לענין לאו דקללת חבירו בין מחיים לאחר מיתה אלא לענין

ביה ממונא ,וחכמים מחייבים דס״ל מכלל לאו אתה שומע הן ,ובאיסורא

קללת אב דלאחר מיתה צריך ,דלא תימא דהוקש גם בזה למכה אביו

כו״ע ס״ל דאמרינן מכלל לאו אתה שומע הן וחייב ,א״כ קשה למה פסק

דשם אינו חייב לאחר מיתה ,קמ״ל דמקלל חמיר ממכה בזה ,משא״ב

הרמב״ם [פכ״ו מסנהדרין ה״ד] להתיר דלא כתרווייהו באיסורא גרידתא דלא

לענין שאר דברים שוה מיתה לחיים בכל דברים ,ע״כ העיקר כדרשת

לקי .וצ״ל דהם ס״ל כגירסת לא תיפוך ,ומתניתין איירי באיסורא לחוד,

הת״כ [קדושים פרשה ב׳] שמביא גם בסמ״ג [לארין י״ט] אח״ז :בשם מהרש״ק.
בב״י [סעיף ב׳] ד״ה המקלל את המת פטור כו׳ עד ונראה שטעמו וכר.

ואפ״ה ס״ל לרבנן דפטור דקי״ל אלה כתיב ,ולא אלה בכלל ברכה ,וה״ה

במקלל חבירו כתיב לא תקלל ,ובשתויי יין מודים דחייב ופסקו כרבנן,

ובהדיא איתא התם בברייתא [סנהדרין פ״ה ע״א] היוצא ליהרג ובא בנו

ופירוש זה מצאתי בחידושי הר״ן בשם הרמב״ן ,ע״ש ודוק .ע״ב ממהרש״ק:

ביאור הגר״א
ממש ,אע״ג שאמר אל כר .כמ״ש בקדושין ס״א ב׳ בשלמא לר׳ מאיר היינו דכחיב

באר הגולה

אס בחוקומי כר אלא לר׳ חנינא בן גמליאל כו׳ סד״א כו׳ (ע״כ)( :ליקוט) כגון
 tשאמר כר .כן פירש הרמב״ס שם

[שבועות ל״ה ע״א]

במתנימין אל ,קאי איברכך

כו׳ וע״ש בפירושו .וזה חליא באשלי רברבי ,ועיין בנדרים י״א ב׳ בר״ן ד״ה לחולין
כר .אבל הרא״ש שם א׳ ד״ה לא חולין כחב דכה״ג אף ר״מ מודה ,וכ״פ הטור שם
[יור״ד] סימן ר״ד ,וכ״כ הרמב״ס בפ״א מהלכוח נדטס [הי״ח] ונדחק הכ״מ
נברמב״ם הי״ט]

וב״י

נשם ביור״ד]

שמה שכמב שם סברוה לא סלקא הט ,אלא אף

<ר״מ מודה כמש״ש בברייתא הנ״ל ,אבל הלח׳׳מ נכתב] שד׳ הרמב״ס כדעת הרא״ש,
וכ״כ חוס׳ שס [ד״ה

אימא]

כ .וכ׳׳כ הרמב״ם שם נדי! ב׳] ממשמעות הברייתא שם [סנהדרין] דף פ״ה
ע״ב .ל .נתבאר במ״ש בי״ד סימן רמ״ג [סעיף ז׳] וסימן של״ד !סעיף מ״ז].
מ .וסיים שם [הרמ״א בסי׳ רמ״ג] כפי המחרף והממחרף .מ*[ .המתקלל]
כצ״ל וכן הוא ברמב״ס בסימן הנזכר [פכ״ו מסנהדרין דין ה׳] והטור ,וסיימו
ומלקין אומו ,והגה זו שייך לעיל אחר סעיף א׳ ,והרג סמ״ע ןסק״י] הניחו
בצ״ע ,הנלע״ד ברור כמבחי והניחו לי מקום וכר .נ .דנשיא שמחל וכו׳
כחובות דף י״ז ע״א ,וכחב הכ״מ שם נדיו ו׳]  ,נראה מכאן שמי
שנתחייב נידוי אין לו כפרה בשום חשובה עד שינדוהו כל שלא מחל לו חבירו.

וא״כ דבט הרמב״ס וטוש״ע כאן צ״ע בין לחירוץ הכ׳׳מ

בין לחירוץ הלח״מ ,ועמ״ש לקמן בסימן רמ״א [סעיף י״ב סקל״ו] אי קי״ל כר״מ וברא״ש [נדרים פ״א סימן י׳] ור״ן שם .ועוד צ״ע דלפרש״י בשבועות שם סוף פירקין
י״ה

ושאני]

נל״ו ע״ב

באיסור גרידא אף ר״מ מודה דחייב ,וכן לתירוץ מוס׳ שם [בשבועות] בד״ה ה״ג שכחב ונראה לחרץ כו׳ כאן שא״צ שם המיוחד לד״ה חייב ,וצ״ל כמו שכחבו שם

[תוס׳] בשם הט״ט דוקא באיסור חמור ,אבל הרא״ש ור״ן בנדטס שם חירצו דנדטס איסורא דאית בה ממונא הוא וכ״כ שאר פוסקים ועיין ר״ן

[ ...חע״דהרמי״ג! (ע״כ):

י.

וה״ה המקלל .ת״כ ככ״ל [עיין סק״ה]( :ליקוט) וה״ה המקלל כר׳ .מ״כ

נעיין סק״ה]

[שבועות ט״ז ע״א מדפי הרי״ף]

וגמ׳ דסנהדטן פ״ה א׳ ב׳ א״ה בנו נמי מידי דהוי כו׳

(ע״כ) :יא .ואם חרף תלמיד חכם כו׳ ואם רצו .קדושין ע׳ 3׳ :יב( .ליקוט) כמה .זהו מכוח מרדות לפירוש הרמב״ס [במשנה פ״ד דנזיר משנה ג׳] כפי שיראו
הדיינים (ע״כ)( :ליקוט) כמה שיראו כו׳ .מוספחא פ״ג [ה״י] (דדמאי) [דממת] מלקוח אומדן אומו אבל מכוח מרדוח אינו כן אלא מטן אוחו עד שיקבל עליו ,או עד שמצא
נפשו .וזה בדבר דלהבא אבל לעבר הוא כדבט הרמב״ס (ע״כ)( :ליקוט) ואם רצו הדיינים כו׳ כמה שיראו .עיין רש״י בחולין קמ״א ב׳ ד״ה מכח מרדות כר׳ וש״מ (ע״כ):
יג .ואם הרף ע״ה .כן כתב רב שטרא [הובא ברא״ש ב״ק פ״ח סי׳ י״ד] אהא דאמטנן בב״ק צ״א א׳ המבייש בדבטס פטור שמ״מ עונשין מהא דערכין ט״ו א׳ נמצא האומר

בפיו כר :יד .ואפילו מחל .עבה״ג [אות מ*] .מכוח י״ג ב׳ חייט כטתוח כו׳ שאין ב״ד שלמטה כו׳ אלמא מה שתלוי בב״ד אין מחילה ,ועוד דבכ״מ גמטנן חייט מלקימז
^מתייט מיתות ב״ד שס [במכות] ה׳ א׳ ב׳ יסנהדטן י׳ נע״א] ,ל׳׳ג ןע״ב] ב״ק פ״ו ב׳( :ליקוט) אפילו מחל כו׳ .צ״ע שהרמב״ס נפכ״ו מסנהדרין ה״ו] כתג אעטס יהתראה

.י".

